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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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و
نی)علیهالّسالم(

مهرزمانحس


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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ح
نی)علیهالّسالم(

مهرزمانحس


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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بسماهللالّرحمنالّرحیم

�ق  ا�ف ک  ا�فّ  
ک رحم�قً ا م�ف لد�ف ل�ف ا و ه�ج  �ف �ق �جعد ادف هد�ی ا  �ف لو�ج �ف �ق �ف ا لا�ق �ف ر�جّ

1. الوّها�ج
2. �ف ر�ی �ف

ٰ
وم الک ا علی ال�ق صر�ف ا و ا�ف دام�ف �ق ا�ق ّ

�ج ًرا و �ش ا ص�ج �ف ��ف عل�ی ا ا�ف �ف ر�جّ

ا �فی  ر�ف هم و ا��ش ا مما�ق �ف م�ق
أ

ل محّمد و ا
آ

اهق محّمد و ا ا ��ی �ف �ق �ی ��ی
أ

ا ما ا �ف ��ی
أ

ا ا �ف ر�جّ

�ف . �ق ع�ی هم ط��ف �ف �ی ا و �ج �ف �ف �ی ّر�ق �ج �ف هم و لا �ق م��ق رف

قال اهلل تبارک و تعالی: 
روا.۳ ا لّما ص�ج ام��ف هدو�ف �ج  �ی

ّم�قً هم ا�أ ا م�ف عل�ف و �ج

ا  ل�ف وا  کا�ف و  کٰوهق  ال�فّ ء 
آ

ا �ق ا�ی و  الّصلٰوهق  ام  ا�ق و  ٰر�ق  �ی الحف عل  �ف هم  ال�ی  
آ

ا �ف او��ی و 
4. د�ی�ف ٰع�ج

كردی، دلهایمان  1. سوره ی آل عمران، آیه ی ۸؛ »پروردگارا! پس از آنکه ما را هدایت 
كه تو خود  را دستخوش انحراف مگردان؛ و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار 

بخشایشگری.«
گامهای  2. سوره ی بقره، آیه ی250؛ »... پروردگارا! بر ]دلهای[ ما شکیبائی فرو ریز و 

كافران پیروز فرمای.« گروه  ما را استوار دار و ما را بر 
كردند و به آیات ما یقین  ۳. سوره ی سجده: بخشی از آیه ی 24: »]و چون شکیبایی 
را[ هدایت  ]مردم  ما  فرمان  به  كه  قرار دادیم  را پیشوایانی  آنان  از  برخی  داشتند[ 

میکردند. «
4. سوره ی انبیاء: بخشی از آیه ی 7۳؛ »... و به ایشان انجام دادن كارهای نیک و برپا 

كردیم و آنان پرستنده ی ما بودند.« داشتن نماز و دادن زكات را وحی 
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ابعاد مختلف بحث امامت
روز  چند  ظرف  در  محفل  این  در  بود  نظر  در  كه  موضوعی 
البّته  امامت.  درباره ى  است  بحثی  شود،  صحبت  آن  پیرامون 
حرف  و  زد  حرف  میشود  گونی  گونا ابعاد  از  مسئله  این  درباره ى 
كه از چه ُبعدى میخواهم درباره ی  كنم  میزنند. بنده باید معلوم 
آقایان  شما  براى  بتوانیم  ما  گر  ا امروز  كنم.  صحبت  مسئله  این 
كه درباره ى چه موضوعی بنا است در روزهاى آینده  كنیم  روشن 

كافی است. كنیم،  بحث 

ورت امامت الف( بحث درباره ی ضر

الزم  امامت  دلیل  چه  به  كه  است  این  در  بحث  وقت  یک 
نبّوت،  از  غیر  كه  كند  ثابت  باید  انسان  موضوع  این  در  است. 
امامتی الزم است و فلسفه ى امامت بیان شود؛ بحث ما در این 
كه ما این بحثها را الزم نمیدانیم؛  نیست. این نه از این باب است 
كرده ایم؛ اّما در  چرا، الزم میدانیم، بحث هم میکنیم، بحث هم 
فعاًل  ما  نظر  به  كه  ما است  نظر  مورد  دیگرى  مجلس، بحث  این 

ی برای ما _ الزم تر است.
ّ
كل براى این محفل _ و به طور 

 اهلل علیه وآله(
ّ

ب( بحث درباره ی جانشین پیامبر )صل

پیغمبر  از  بعد  كه  است  این  در  بحث  هم  وقت  یک 
یخ،  تار طول  در  شیعه  كیست؟  پیشوا  و  امام   اهلل علیه و آله( 

ّ
كرم )صل ا

عمده ى بحثش درباره ى امامت، این مسئله بوده. عمده ی آنچه 
شیعه درباره ى مسئله ى امامت _ این مسئله ى بسیار مهم _ بحث 
كه امام بعد از پیغمبر چه شخصّیتی است  كرده است، این بوده 
بنده  دلیلی؟  چه  به  نیستند،  دیگران  اینکه  و  دلیلی؟  چه  به  و 
كنم. بحث براى فایده است و  در این باره هم نمیخواهم بحث 
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گ كند و  كه مشکلی را حل  فایده ى یک بحث علمی در این است 

گمان نمیکنم در میان شما  مجهولی را از ذهن مستمع بزداید. و 
از پیغمبر،  بعد  اماِم  اینکه  در  باشد  كه شک داشته  باشد  كسی 
علّی بن  ابی طالب)صلوات اهلل وسالمه علیه(  امیرالمؤمنین  مقّدس  وجود 
كمترین تردید و  گوینده و نه شنونده _  است. هیچکدام از ما _ نه 
كه این مطلب براى ما قابل  یم؛ لذاست  ریبی در این مطلب ندار

بحث نیست.
گر چنانچه یک وقتی در یک مركزى در خارج از منطقه ى  بله ا
این  به  معتقد  غیر  عّده  یک  كنید  فرض  و  گرفتیم  قرار  تشّیع 
آن  در  دانستیم،  الزم  گر  ا نشستند،  ما  منبر  پاى  و  آمدند  مطلب 
كه  كرد  خواهیم  ثابت  نقلّیه  و  عقلّیه  ه ى 

ّ
ادل به  برایشان  وقت 

عمرو  و  ید  ز و  پیغمبرند  از  بعد  اماِم  امیرالمؤمنین )صلوات اهلل علیه( 
نیستند؛ اّما حاال براى ما در این مجلس الزم نیست. نه فقط در 
این مجلس الزم نیست، بلکه در محیط شیعی هم الزم نیست؛ 
و  تحقیقی  بحث  یعنی  نیست؟  الزم  چه  یعنی  بدانید.  را  این 
البّته  نیست.  الزم  صدادارش  و  سر  و  پادار  و  دست  و  تحلیلی 
مسئله  این  ى  رو كردن  بحث  اّما  میگوییم،  و  بگویید  و  بگویند 
كردن در این مسئله، امروز  و فکر و وقت و زبان را سرمایه گذارى 
میدانند.  ما  مردم  چون  نیست؛  ضرورى  مسائل  جزء  ما  براى 
كرده اند به  كه به قول معروف یک ذّره توّجه پیدا  كسانی هم  آن 
كسی  تشّیع  عالم  در  نیستند.  جهت  این  منکر  عاّمه1،  معارف 
این  در  بتواند  هست،  كه  مداركی  همه  این  طبق  بر  كه  نیست 
این  بنابراین،  راه دهد.  به خود  تردیدى  و  كمترین شک  مطلب 

مسئله ى قابل بحثی نیست و بحث ما هم این نیست.

1.  عقاید اهل تسّنن.
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ج( بحث درباره ی شرایط و اوصاف امام

كه  است  این  امامت  مسئله ى  درباره ى  دیگر  بحث  یک 
براى امام چه چیزهایی الزم است؟ و به عبارت دیگر، امام چه 
امام  علم  كه  بفرمایید  فرض  مثاًل  دارد؟  اوصافی  چه  یا  شرایطی 
گر  ا و  است؟  موضوعات  همه ى  به  امام  علم  آیا  است؟  چگونه 
گر نیست، به چه دلیل؟ یا بحث درباره ى  هست، به چه دلیل؟ و ا
ی قدرت معنوى  عصمت امام)علیه الّسالم(، یا بحث درباره ى قلمرو
آنچه  امامت.  درباره ى  این هم یک بحث است  امام)علیه الّسالم(. 
كنیم، این هم نیست؛ نه از باب اینکه این  ما میخواهیم بحث 
بحث را هم الزم نمیدانیم؛ این بحث در جاى خود استقالاًل الزم 
ف1 ما )رضوان اهلل تعایل علهیم( در كتب 

َ
است و خوشبختانه علماى َسل

امروز  آنچه  كرده اند.  عنوان  را  مباحث  این  مطّوله اى  و  مفّصله 
كه  مطالبی  آن  از  هم  كوچکی  بخش  یک  بنویسد،  بردارد  كسی 
بحثها  نیست.  گفته اند،  مسائل  این  در  ما  قدماى  و  گذشتگان 
یاد و فراوان، و براى شیعه یک عقیده اى در این زمینه ها  شده، ز
به وجود آمده. به نظر ما در این مسئله هم باز نباید وارد شد؛ حاال 
و  بنده  كه  موقعّیتی  در  اینکه  خاطر  براى  چرا؟  مجلس.  این  در 
كمی  مترا و  انبوه  مجهوالت  همه  این  با  میکنیم،  زندگی  سركار 
كرده، بسیار  كه در زمینه ی مسائل فرهنگ اسالمی، ما را احاطه 
بی قاعده است كه ما مسائلی را انتخاب كنیم كه از لحاظ عملی 

و نسبت به برنامه ى زندگی ما تأثیرى ندارد.
كه  است  این  مسئله  یک  دارد:  وجود  مسئله  جور  دو  امروز 
از  بعد  ِعقابی  مجازاتی،  كتابی،  حسابی،  متعال  خداى  آیا 
این  یا نخواهد داشت؟  ما خواهد داشت  به  زندگی نسبت  این 

گذشته، پیشین.   .1

به  پرداختــــــــــــن  ورت  ضــــــر
از  اثردار و پرهیز  بحثهـــــــــــای 

بحثهای کم اثر
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از این زندگی، دیگر حسابی و  كه خدا بعد  گر معتقد باشم  ا من 
كتابی و چیزى براى من نخواهد داشت، یک جور زندگی میکنم؛ 
كتابی هست، یک جور دیگر  كه نه، حسابی و  گر معتقد باشم  ا
كه  گر همه تان بدانید  زندگی میکنم. غیر از این است؟ شماها ا
گر  واقعًا قیامتی نیست، خب یک جور دیگر زندگی میکنید؛ اّما ا
پس  میکنید.  زندگی  دیگر  جور  یک  هست،  قیامتی  كه  بدانید 
كتاِب بعد از مرگ، اعتقاد  اعتقاد به قیامت، اعتقاد به حساب و 
به اینکه خداى متعال میزان عمل دارد و اعمال را میسنجد و »لا 
كوچکی هم بکند، آنجا  كار  كسی هر  «،1 یا هر  ّرهق ال دف �ق � م�ش �ج ع�ف �یع�ف

جهت بخش  دارد؛  نقشی  شما  زندگی  در  میبیند2،  را  مجازاتش 
زندگی است، یک راهی را پیش پاى شما میگذارد؛ این یک جور 

اعتقاد است.
حاال  ندارد.  را  اثر  این  كه  است  اعتقاداتی  دیگر  جور  یک 
قبر  اّول  شب  كه  نکیره ای۳  موّكله ى  ئکه ی  مال كنید  فرض  مثاًل 
دیگرى  شکل  به  یا  می آیند  انسان  شکل  به  آیا  می آیند،  ما  سراغ 
اینها هم مسئله اى  كوتاه است؟  یا  می آیند؟ قدشان بلند است 
اّما  است. البّته دانستن هر چیزى هم از ندانستنش بهتر است؛ 
گر  این مسئله، اّواًل مسئله ى مثاًل درجه ى پنجم است؛ ثانیًا حاال ا
كوتاه است، این مسئله در زندگی ما چه  ما دانستیم قدش بلند یا 

ی پوشیده نیست ...« 1.  سوره ی سبأ، آیه ی۳؛ »... هموزن ذّره ای، از و
2.  سوره ی زلزال، آیه ی۸.

از ارواح به عالم برزخ،  انتقال بعضی  اّولین شب  از روایات، در  بر اساس برخی    .۳
او  سراغ  به  شخص  عقاید  از  پرسش  برای  منَکر  و  نکیر  نامهای  به  فرشتگانی 
ل 

َ
لة فی القبر و من ُیسأ

َ
كلینی، ج ۳، ص2۳5؛ باب المسأ كافی،  می آیند. ر.ک: 

ل.  
َ
و من ال ُیسأ
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مرگ  مابین  فاصله ى  بفرمایید:  فرض  یا  گذاشت؟  خواهد  اثرى 
یا  قیامت چند ساعت میشود؟  یا  قیامت چقدر میشود؟  و  من 
كه در مسائل اعتقادى وجود دارد؛ این یک  تی  بسیارى از تفصیال
كه  كه عرض میکنم: بعضی چیزها هست  ی است 

ّ
كل ضابطه ى 

به آن طرف  اثرى در زندگی ندارد، اعتقاد  اعتقاد به یک طرفش 
ذهنتان  برای  كه  مسئله اى  هر  شما  ندارد.  مخالف  اثر  هم  دیگر 
كنید ببینید آیا این مسئله، مسئله اى است  مطرح شد اّول نگاه 
آینده ى  شما،  خّط مشی  شما،  برنامه ى  شما،  زندگی  براى  كه 
گر  ا نیست؟  یا  است  جهت بخش  ندارد؟  یا  دارد  تأثیرى  شما 
نیست، رهایش كنید. امروز آن روزى نیست كه ما هر مسئله اى را 
كنیم؛ براى خاطر  بخواهیم بفهمیم  و هر مشکلی را بخواهیم حل 
هنوز  ما  ندانسته ایم.  هنوز  هم  را  تمان  مشکال اّولی ترین  ما  اینکه 
یم.  ندار تعارف هم  نمیدانیم؛  را  زندگی مان  ضرورى ترین مسائل 
هنوز در دست اّول اعتقادات عالِی اسالمی، عامل تحریف وجود 
كه یک مسئله،  دارد و بسیارى از حقایق از نظر ما پوشیده است؛ 
كه بنده ان شاءاهلل در این چند روزه بحث  همین مسئله اى است 
كرده؛ غوغایی  كه دست تحریف چه  كرد و خواهید دید  خواهم 
كرده. ما در مسائل اّولی مان مبتالى به ناشناسی و عدم معرفت 
یم كه در زندگی  كه دنبال مسائلی برو هستیم؛ پس چه لزومی دارد 
این  در  ندارد؟ چرا  اثرى  ما  براى خّط مشی  ما،  آینده ى  براى  ما، 

كنیم؟ زمینه بحث 
میگویند زراره كه از اصحاب بزرگ امام صادق و امام باقر )صلوات 
امام صادق )صلوات اهلل علیه(  كه خبـــر شهادت  وقتی   اهلل علهیما( است، 

كوفه بود _ امام صادق در مدینه بود _ مردم آمدند  به او رسید، در 
كسی رجوع  گفتند بعد از امام صادق به چه  گرفتند و  اطرافش را 
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از امام صادق  اماِم بعد  كه  درست هم هست ایشان میدانست 
كه آنجا اسم  كسی است، اّما به خاطر جهاتی مصلحت نبود  چه 
و  برداشت  را  قرآن  و  كرد  تقّیه  لذا  بیاورد؛  را  كاظم)علیه الّسالم(  امام 
او  امامت  به  معتقد  و  دارم  قبول  را  كسی  آن  من  »بدانید  گفت: 

كه منطق قرآن معتقد به امامت او است.«1 هستم 
كار خیلی خوبی است، این راه خیلی جالبی است. در  این 
مسائل غیر عملی، در مسائل غیر الزم، در آن مسائلی كه راهگشاى 
كردید، هرگاه تردید  زندگی من و شما نیستند هم هرگاه اختالف 
كار را بکنید. آقا! در  كردید، هرگاه دو نفر با هم بحثتان شد، این 
كه مثاًل درباره ى فالن ركن اعتقادى است و البّته  فالن مسئله اى 
جزء مسائل درجه ى یک نیست، آیا حق با من است یا با شما؟ 
براى  كردیم،  حل  را  مسئله  این  گر  ا آیا  كه  ببینیم  بسنجیم  اّول 
اثر دارد،  گر دیدیم  ا یا نه؟  اثرى خواهد داشت  زندگی من و شما 
گر دیدیم اثر ندارد، نجیبانه هر دو صرف نظر  كنیم. ا آن را تعقیب 
كنیم و بگوییم آنچه در واقع خداى متعال در این مسئله حکم 
یم. این هیچ اشکالی ندارد و به حسب  كرده، ما همان را قبول دار
گفته ى آقایان فقها هم ُمجزى از اعتقاد واقعی است2 و به حسب 
یم زندگی میکنیم و در این  كه ما دار دید اجتماعی، در روزگارى 

یم، واجب است. گام برمیدار یم  كه ما دار سطحی 
این  پدر  الزم،  غیر  و  مهم  غیر  و  فرعی  و  جزئی  بحثهاى  این 
تا صد  نکردنش  یا  كردن  كه طرح  این مسائلی  درآورده.  را  ت 

ّ
مل

گر حق هم  یا لزومی ندارد _ حاال ا سال دیگر هم اهّمّیتی ندارد، 

كمال الّدین، شیخ صدوق، ج1، ص75.   .1
گردد. كافی است و به جای اعتقاد واقعی قبول می  2.  همان 

ورت پرهیز از مباحثات  ضــــــر
بی اثر
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كه البّته بعضی از آنها باطل هم هست _ به  باشد، لزومی ندارد؛ 
زده. فقط هم  ما مردم مسلمان خیلی لطمه زده، خیلی صدمه 
كه فقط اینجا هست؛ نه، در همه ى  اینجا نیست؛ خیال نکنید 
در  ما  و  بوده  مسائل  این گونه  از  دنیا  مسلمان نشین  منطقه هاى 
كتابها دیده ایم؛ در هندوستان بوده، در مصر بوده، در سایر جاهاى 
دیگر هم بوده. تا یک مقدار رگه ى روشن بینی و درک صحیح از 
فورًا  آمد،  پیش  تی 

ّ
مل یک  میان  در  اسالمی  و  اجتماعی  مسائل 

روشنفکرى  و  روشن بینی  رگه ى  آن  از  را  او  كه  كردند  كاری  یک 
كنند و از این جریان دور بیندازند و متأّسفانه غالبًا هم  منصرف 

موّفق شده اند.
این  در  بنده  چیست،  امام  شرایط  اینکه  درباره ى  بنابراین 
كه هر  كنم. به شما هم توصیه میکنم  مجلس نمیخواهم بحث 
برایتان روشن شد، بدون اینکه  ى برهان صحیح  كه رو مقدارى 
مقدارى  هر  و  كنید،  قبول  را  آن  كنید،  مصرف  خیلی  را  وقتتان 
�ّدوه الی اهلل«؛1 _ رّدش  كه برایتان مرّدد بود و مورد اختالف بود، »�ف
من  كرده،  معّین  خدا  كه  را  آنچه  بگویید  یعنی   _ خدا  به  كنید2 
كه دوازده  كه معلوم است چه كسانی اند. ما  قبول دارم. ائّمه ى ما 
كه  داشت  نخواهیم  هم  سیزدهمی  امام  میشناسیم.  را  اماممان 
بشناسیم.  را  سیزدهم  امام  عالمتها  آن  ى  رو از  بخواهیم  حاال 
فرزند  ُنه  و  حسین  امام  و  حسن  امام  و  امیرالمؤمنین  ما،  امامان 
هستند.  قائم)صلوات اهلل وسالمه علیه(  حّجت  حضرت  تا  حسین  امام 
ید، همه ى عالم شیعه  یم، شما هم قبول دار را ما قبول دار اینها 
كه بخواهیم  كه امام دیگرى نخواهیم داشت  هم قبول دارند. ما 

1.  سوره ی نساء، بخشی از آیه ی5۹.
2. آن را ارجاع دهید.
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گ و  شناخته ایم  كه  هم  را  اینها  بشناسیم،  را  او  عالمتها  آن  ى  رو از 

كه  یم؛ پس چه لزومی دارد  دانسته ایم و فهمیده ایم و قبولشان دار
حاال ما بنشینیم با شما بحث كنیم كه آیا فالن چیز هم الزم است 
كه حتمًا الزم است، شما هم در ذهنتان  كنم  یا نه، من هم اثبات 
حرف  رودربایستی  با  و  باشید  نداشته  یا  باشید  داشته  تردیدى 
كنید یا به هر صورت وقتی را بگذرانید؟ بنابراین ما  بنده را قبول 

یم. در این باره هم بحثی ندار

د( بحث درباره ی نقش امامان و موضعشان در انقالب اسالمی

بحثهای دیگری هم درباره ی زندگی ائّمه ممکن است وجود 
داشته باشد، اّما منظور ما آنها نیست و از آنها صرف نظر میکنیم 
كه  كه مورد نظر ما است عرض میکنیم و آن این است  و آنچه را 
به امامتشان  و  نام و نشان شناخته ایم  به  را  اینها  كه  ائّمه ى ما _ 
اسالمی  انقالب  در  موضعشان  و  نقششان   _ یم  دار اعتراف 
چیست؟ در ذهنهاى بیدار، این سؤال مطرح است. ممکن است 
كه خیلی توّجه نداشته، مطرح نباشد، اّما  این سؤال براى آدمی 
فردا مطرح خواهد شد؛ فردا باز همین را سؤال میکنند، باز یک 

گیر می اندازند و میبرند. عّده آدم غافِل ما را به جواب این سؤال 
بینش  ایدئولوژى اى،  كسی  و  آمد  به وجود  اسالمی  انقالب   
گذاشت. در رأس  نویی و بر اساس این همه، اجتماع نویی بنیان 
قرار   اهلل علیه و آله( 

ّ
كرم )صل ا پیغمبر  اسالم،  بنیان گذار  اجتماع،  این 

اسالمی  معارف  اصول  و  آورد  مردم  این  براى  هم  قرآنی  داشت؛ 
به پذیرندگان این فکر  را هم  و مقّررات اسالمی  قوانین  كلّیات  و 
كه  معتقدیم  شیعه  ما  رفت.  هم  بعد  و  كرد  اعطا   بینش  این  و 
به عنوان  نفر  دوازده  زمان،  طول  در   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل از  بعد 
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داشتند  وجود  دیگرى  از  پس  یکی  اسالمی،  جامعه ى  در  امام 
و  قرآن  كنار  در  را  سخنشان  و  دین  جزء  ما  هم  را  اینها  دارند؛  و 
میدانیم.   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل احترام  سرحّد  تا  را  احترامشان 

 _ ک  پا نور  دوازده  این  كه  كند  سؤال  است  ممکن  سؤال كننده 
انسان عالیقدر، در  و  بزرگ  این دوازده شخصّیت  و    _ تو  قول  به 
كارشان چه بود؟ چرا وجودشان الزم بود؟ دنبال  اجتماع اسالمی 
كه این دوازده  این سؤال، پرسش دیگرى می آید و آن این است 
البّته  كه   _ بودند  وجودى  فلسفه ى  این  داراى  تو  قول  به  كه  نفر 
هنوز آن را بیان نکرده ایم _ آیا بر طبق این فلسفه عمل میکردند؟ 
آن  نبود؟ چون  یا  بود  مترّتب  بزرگواران  این  بر وجود  فایده  این  آیا 
افواه1  در  و  میشود  و  شده  نقل  اینها  زندگی  به  راجع  كه  مطالبی 
اصل  با  بعضی اش  دارد،  تناقض  هم  با  بعضی اش  است،  شایع 
كه  فلسفه ى وجود اینها تناقض دارد؛ بعضی اش چیزهایی است 
باید  را  با اصل فلسفه ى وجود اسالم تناقض دارد، این تناقضها 
ذكر  امامت  فلسفه ى  به عنوان  ما  آنچه  آیا  كه  باید دید  كرد.  حل 
كه امروز از  یا اینکه نه، همین چیزهایی  میکنیم، درست است 
كنده  كنار، پرا گوشه و  قول آن بزرگواران و از عمل آن بزرگواران، در 
و متناقض نقل میشود، درست است؟ به هرحال این مسئله اى 

كرد. ی آن فکر  كه باید رو است 
دو  این  البّته   _ دارد  وجود  بحث  دو  اینکه  كالم  حاصل   
این مسئله ى واحد  به  از دو دیدگاه  بنده  اّما  بحث یکی است، 
ما  اینکه  یکی   _ در می آید  آن  از  دو بحث  بنابراین  نگاه میکنم؛ 
امامان خود  ما  وقتی  كه  كنیم  این میخواهیم صحبت  درباره ى 
كم و بیش میدانیم، باید بدانیم  را میشناسیم و زندگی آنها را هم 

1.  بر سر زبانها است.

درباره ی  بحـــــث  جهــــــــت  دو 
نقش امامان )ع(

1. آشنایی با نقش مشّخص  
شده برای ایشان در دین
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گ كه اینها اّواًل نقششان به حسب تشریع دین چه بوده است؟ یعنی 

كرده؟ چه مسئولّیتی به عهده ى  دین براى اینها چه نقشی معّین 
گذاشته؟ چه فایده اى را بر وجود اینها مترّتب دانسته؟ و به  اینها 
و  را  را و حسن  برای چه علی  عبارت دیگر، اصاًل خداى متعال 
گماشته  حسین را و ُنه فرزندش را)صلوات اهلل علهیم امجعنی( براى امامت 

و به این عنوان برگزیده؟
كه چرا خداى متعال  كه دانستید و فهمیدید  دّوم اینکه حاال 
كرده و این پست را به عهده ى اینها  اینها را به این مقام منصوب 
كرده، ببینید اینها چقدر به این فایده و به این ثمره و به  گذار  وا
متعال  خداى  كه  را  فایده اى  آن  آیا  بوده اند؟  عامل  هدف  این 
می یابیم  بزرگواران  این  زندگی  در  ما  بود،  كرده  مقّرر  امامت  براى 

یا نمی یابیم؟

فواید دانستن خّط سیر امام و میزان موّفقّیت او
گفت  البّته این بحث فواید فراوانی دارد و بعدًا آنها را خواهم 
اّما اجمااًل فایده ى این بحث این است كه شما وقتی كه دانستید 
فلسفه ى امامت چیست و دانستید كه امامان شما تأمین كننده ى 
این فلسفه و این هدف براى اسالم بودند، اّواًل اعتقادتان به این 
قرص  شما  عقیده ى  میشود،  روشن بینانه تر  و  محکم تر  بزرگوارها 
ى  كه امام را شناخت، میتواند از او پیرو میشود؛ ثانیًا انسان وقتی 
در  خّط سیرش  بوده،  چه  امام  راه  دانست  انسان  كه  وقتی  كند. 
كه  گر انسان نداند   ا

ّ
كند؛ واال ى  زندگی چه بوده، میتواند از او پیرو

كدام جهت میرفته و خّط سیرش چه بوده،  كدام راه و  امام او به 
كند و امام بداند؟ آخر، امام  چگونه میتواند او را به امامت قبول 

یعنی پیشوا، امام یعنی پیشرو.
ى در مورد امام، امروز در  متأّسفانه مسئله ى پیشوایی و پیشرو

قّیت ایشان در 
ّ

2. میزان موف
عمل به وظیفه ی خود 

فهمی غلط درباره ی امام
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كه در دست و بال مردم  معارف فرهنگ شیعی ما _ آن مقدارى 
هست _ هیچ مطرح نیست. تا میگویی مثاًل امام صادق)علیه الّسالم( 
چه  تو  خب  داد،  انجام  عملی  چنین  یک  موقعّیت  فالن  در 
تا  بود.  امام  صادق)علیه الّسالم(،  امام  آقا!  میگوید:  میگویی؟ 
امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(  چنین،  حسین)علیه الّسالم(  امام  میگویی 
چنان، امام هفتم)علیه الّسالم( چنان، امام عسکرى)علیه الّسالم( آن جور 
كدام مظهر شکوه، مظهر عظمت، مظهر حماسه،  كه زندگی هر   _
امام  اینها  آقا!  میگوید:   _ بود  اسالم پسند  انسانّیِت  كامل  مظهر 
كنی؛  ى  بودند. خب، به دلیل اینکه اینها امام بودند، باید تو پیرو
كه  آنها را به رخ تو نمیکشید. ما  كسی وجود  كه  گر امام نبودند  ا
كه تو بگویی امام دیگران بود؛  گاندى را به رخ تو نمیکشیم  عمل 
كه تو قبولش ندارى، به رخ تو نمیکشیم؛  كسی را  كه عمل آن  ما 
به  میکشیم،  ُرخت  به  میدانی،  امامش  تو  كه  را  كسی  آن  عمل 
كه امام است. چون امام است، باید به حرفش عمل  همین دلیل 
كه بگویی  ى. یعنی چه  كنی؛ چون امام است، باید دنبالش برو
او  راه  دنبال  و  او  كار  پِس  نمیتوانم  من  پس  است،  امام  چون  او 
بزرگی است، خطاى  این خطاى خیلی  كه  در حالی  بگیرم؟  را 
كه ما امام را به امامت شناختیم، باید  خیلی بّینی1 است. وقتی 
راه امام را هم بشناسیم، خّط سیر زندگی او را هم بفهمیم و بدانیم؛ 
تا وقتی خّط سیر زندگی او را دانستیم، بتوانیم دنبال این خّط سیر 

كنیم. را بگیریم و عمل 

1.  روشن و واضح.
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گ رابطه ی امام و پیرو؛ رابطه ی اقتداکننده و مقتدا

دى  �ق �ق  �ی
ً

ماما موم اإ
أ

�فّ لکّل ما لا و اإ
أ

امیرالمؤمنین )صلوات اهلل علیه( فرمود: »ا
كه به آن امام اقتدا میکند، دنباله رو  �«؛1 هر مأمومی امامی دارد  �ج

او  و  او نیست  اماِم   
ّ

واال برود؛  امام  باید دنبال آن  و  امام است  آن 
كردن و دنبال خّط سیر  هم مأموم او نیست. پس مسئله ى اقتدا 
و  امام  لفظ  مقتضاى  و  الزم  است  مطلبی  رفتن،  امام  زندگی  و 
اینکه فرضًا در نماز جماعت، امام در حال سجده  مأموم. مثل 
ید به  است، شما به یک باره بلند شوید بایستید یا به یک باره برو
ركوع، بعد هم بگویید بنده نماز جماعت میخواندم و مأموم این 
امام بودم. خب، این حرف و این اّدعا، جز خنده و تمسخر، هیچ 
عکس العملی را ایجاد نمیکند. امام حسن مجتبی)علیه الّسالم( در 
این  ما  اّدعاى  كه  داده  انجام  عملی  یک  خاّصی  موقعّیت  یک 
را درست نشناخته اند2؛ در  او  پیروانش هنوز هم عمل  كه  است 
عین حال خودشان را تابع امام حسن مجتبی)علیه الّسالم( میدانند 
كه مثاًل در صف مصیبت امام حسن  و دلشان را خوش میکنند 
بریزند؛  بزرگوار  این  براى  اشکی  قطره ى  یک  مجتبی)علیه الّسالم( 
كه  نمیگوییم  ما  مگر  نشناختند.  هیچ  را  امام  این  كه  حالی  در 
كه االن در میان  اشک بی معرفت فایده ندارد؟ همین حرفهایی 
خود ماها هم رایج است، اینها بعضی اش اّتفاقًا حرفهاى خیلی 
كه اشک بی معرفت اثرى ندارد،  گفته نمیشود  خوبی است. مگر 

1.  نهج البالغه، شریف الرضی،  نامه ى 45
كتاب  كنید به  2.  برای آشنایی با اندیشه ی رهبر معّظم انقالب در این زمینه رجوع 
یخ« نوشته  ی آیت اهلل شیخ  »صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه ی تار
ه  

ّ
خامنه ای)مّدظل علی  سّید  آیت اهلل  حضرت  ترجمه ی  با  آل یاسین)ره(  راضی 

منتشر  اسالمی  انقالب  انتشارات  جدید  توّسط  ویرایش  با  كتاب  این  العایل(. 
گردیده است.

http://book-khamenei.ir/


16
نی)علیهالّسالم(

مهرزمانحس


كه خود ماها میزنیم،  یارت بی معرفت اثرى ندارد؟ این حرفها را  ز
قبول  را  این حرفها  كه همه مان  غالبًا حرفهاى عامیانه اى است 
فایده  بی معرفت  اشک  واقعًا  است؛  درستی  حرف  چون  یم  دار
زنده  امام  خود  گر  ا ندارد.  فایده  بی معرفت  یارت  ز واقعًا  ندارد. 
نمیداشتی  معرفت  اّما  میرفتی،  هم  محضرش  به  تو  و  میبود  هم 
انسان  نداشت؛  فایده اى  هیچ  یارت  ز این  نمیشناختی اش،  و 
هیچ اثرى از آن نمیگرفت و نمیبرد. امام حسین )صلوات اهلل علیه( یک 
انجام  را  حسین)علیه الّسالم(  امام  كار  مقابل  او  داده  انجام  عملی 
میدهد و در عین حال خودش را دنباله رو امام حسین)علیه الّسالم( 
خیلی  انصافًا؛  است  بزرگی  خیلی  خطای  خب  میداند.  هم 

اشتباه بزرگی است.

اهّمّیت آگاهی یافتن از فواید امامت و نقش امامان )علهیم  الّسالم(
بنابراین ما در روزهاى آینده در این مسئله كه اصاًل امامت براى 
گرفته شده،  چیست و در اسالم چه فایده اى براى امامت در نظر 
مختصر بحثی میکنیم. خب، نبّوت آمد و ما میدانیم نبّوت براى 

چه آمد. اّما امامت براى چه آمد؟ امامت براى چیست؟
مسئله  این  درباره ى  هم  مفّصل ترى  نسبتًا  دیگِر  بحث  یک 
امام  از  هشتگانه،  ائّمه ى  بخصوص  ما،  ائّمه ى  كه  یم  دار
سّجاد)علیه الّسالم( تا امام عسکرى)علیه الّسالم(، وضعشان و نقششان 
یک  است؟  بوده  چه  حوادث  مقابل  در  برنامه شان  و  زندگی  در 
هدى )علهیم  الّسالم(  ائّمه ى  سیره ى  از  اجمالی  معّرفی  و  تعریف 
موضوع بحث ما در این چند روز است. بحث، بحث مفّصلی 
ی آن از مّدتی  است و از قبل همین طور این بحث در ذهنم بوده و رو
ی _ 

ّ
كل پیش، مطالعه میکردم _ البّته نه براى اینجا، بلکه به طور 
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اّما این بحث را تدوین نکرده ام، یک بحث دربسته ى سربسته ى 
هم  جلسه اى  هفت  شش  با  نیست؛  پخته شده اى  كامل شده ى 
و بیشتر  كرد، بحث تمام نمیشود  اینجا صحبت خواهم  كه من 
كه ممکن است، مطلب  ادامه خواهد داشت. تا آن مقدارى هم 
را خالصه  و فشرده میکنیم و حاشیه اى و جانبی وارد میشویم؛ به 
امید اینکه خود شروع این مسئله و طرح این مسئله اصاًل تأثیرى 
یافت  داشته باشد و تحّولی در فکر ما و در بینش ما و در تلّقی و در
ما نسبت به این بزرگواران به وجود بیاورد؛ چون ما در دنیا و آخرت 
كه  یم پس باید اینها را بشناسیم و باید بدانیم  با اینها سروكار دار
كه این مسائل روشن شود.  راهشان چه بوده. بنابراین الزم است 
یجًا مطلب را مطرح میکند و ان شاءاهلل پخته تر هم  این بحث تدر
خواهد شد. آقایان هم در این مسئله هرچه به نظرشان میرسد، به 
بنده بگویند و تذّكر بدهند تا ان شاءاهلل از آن بیشتر استفاده شود 

گرفته شود. و فایده ى بیشترى از آن 

ضرورت شناخت روش ائّمه )علهیم الّسالم( در برابر شیعیان، خلفا 
و علمای درباری

به عنوان  را  اینها  ما  كه  كسانی  این  هدى )علهیم  الّسالم(،  ائّمه ى 
كرده ایم، روش زندگی و مشی شان در  پیشــوا  و مقتـداى خود قبول 
زندگی چیست؟ در مقابل حوادث و جریانات روز چگونه عمل 
میکردند؟ مناسبات آنها با پیروانشان _ كه اسمشان شیعه است 
خلفاى  با  دشمنانشان،  با  رابطه شان  بود؟  مناسباتی  چگونه   _
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ابویوسف ها1،  زمان _ مثل  خلفاى  به  وابستـــه  علماى  با  زمان، 
آنها  با  مناسباتی  چه  و  بود  رابطه اى  چگونه   _ غیره  و  ُزْهرى ها2 
بدانید  نباید  شما  آیا  بدانیم؟  نیست  الزم  را  اینها  آیا  داشتند؟ 
چگونه  و  میکرد  عمل  چگونه  شیعه  با  صادق)علیه الّسالم(  امام  كه 
و  میکرد  عمل  چگونه  زمان  خلفاى  با  و  داشت  مناسباتی 
حاال  آیا  بدانید؟  شما  نباید  را  اینها  داشت؟  مناسباتی  چگونه 
میدانم  اّما  باشد،  ذهنتان  در  چیزهایی  است  ممکن  میدانید؟ 
كنم؛  كه نمیدانید. نه اینکه بخواهم این را به عنوان اهانت عرض 
كه یک دست  نه، براى خاطر اینکه این مسئله، مسئله اى است 
و  كرده  كارها  زمینه  این  در  سالیانی  قوى اى  فوق العاده  نیرومنِد 
در  تحریف  دست  دخالت  سابقه ى  است.  تحریف  دست  آن، 
یعنی  میرسد.  مسئله  این  خود  قدمت  سابقه ى  به  مسئله،  این 
داشت  تحریف  دست  ائّمه )علهیم  الّسالم(  خود  زندگی  روز  همان  از 
كند.  كار میکرد براى اینکه وضع زندگی اینها را جور دیگر وانمود 
شما  و  است  قبولتان  مورد  و  اطمینان  مورد  كسی  كنید  فرض 
گفت، من قبول دارم. آن شخص االن پیش  كه هرچه او  گفته اید 
ذى نفع  آدم  نفر  یک  است  طبیعی  خیلی  بعد  نباشد.  هم  شما 
كه  بگوید  به شما  بیاید   _ میبرد  از تحریف سود  كه  آدمی  _ یک 

11۳ق( فقیه و اصولی و  ابویوسف بن  ابراهیم بن  حبیب انصاری )1۸۳ _  1.  قاضی 
گردان ابوحنیفه بود  ی از شا یخ عرب. و مجتهد و متخّصص سیره و جنگها و تار
و در زمان خالفت مهدی و هادی و هارون الّرشید عّباسی در بغداد به منصب 

گرفت. كه قاضی القضات نام  كسی بود  قضاوت رسید و اّولین 
2.  محّمدبن  مسلم ُزْهری )124 _ 5۸ ق( از تابعان و فقیهان و محّدثان بزرگ مدینه؛ 
گروهی  كه  گرفته بود به طوری  دانش فقهای هفتگانه ی اهل تسّنن در آن زمان را فرا
ی از علمای درباری بود ولی با این  كرده اند. و از بزرگان فقه و حدیث از او روایت 

حال شیفته ی عظمت امام سجاد)ع( بود.

یف  تحــــــــر دست  قـــــــــدمت 
اندازه ی قدمت  به  ائّمـــــه)ع( 

امامت
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گ كرد؛ براى  گفت، فالنی به نفع من این طور قضاوت  فالنی این طور 

امر طبیعی  كنید؛ این خیلی  اینکه شما هم همان جور قضاوت 
و مستخدم منصور  ربیع1، غالم  كه  است. خیلی طبیعی است 
كه امام صادق، رهبر شیعیان آمد پیش ارباب ما منصور  بگوید 
ق 

ّ
كرد، این جور دستش را بوسید، این جور تمل و این جور تواضع 

ید ربیع بیاید بگوید امام  ید؟ توّقع دار كرد. از ربیع چه توّقعی دار
خب  داد؟  شعار  او  علیه  منصور  مجلس  در  صادق)علیه الّسالم( 
ربیع این جورى حرف میزند دیگر. ربیع خادم منصور است، باید 
این طور حرف بزند. بعد پسر ربیع از قول ربیع نقل میکند، نوه ى 
او از قول او نقل میکند؛ باز یک نفر از شیعیان ساده لوِح ساده دل 
كتاب  كه در  هم از قول نوه ى ربیع نقل میکند! نتیجه این میشود 
چهره هاى  از  یکی   _ محّمدبن  سلیمان بن  ربیع  عن  مینویسند: 
كان  و   _ واقعی  شیعه ى  نجیِب  خوِب  موّجِه  شناساى  خیلی 
گفتند چون نوه ی ربیع  متشّیعًا2 _ نوه ى ربیع، شیعه بود؛ بعد هم 
گر سّنی بود، نقل  كرد؛ ولی ا شیعه بود، این قضّیه را براى ما نقل 
گفت  كه  ربیِع معروف است(  )كه  أبیه  أبیه، عن  _ عن  نمیکرد! 
كه امام صادق)علیه الّسالم( وارد شد، خیلی  در مجلس منصور بودم 
كرد و گفت: »یا امیرالمؤمنین! من را ببخش، تو بزرگی؛ تو  به  ق 

ّ
تمل

كن!«۳ شما را  شیوه ى پدران _ اّیوب، یوسف و سلیمان _  عمل 
گرفته؛ امام صادق)علیه الّسالم(،  به خدا ببینید چه تحریفی صورت 
بازمانده ى  نمرود،  بازمانده ى  منصور،  مقابل  در  نبّوت،  سالله ى 
«4 _ آن طور حرفی  ّم�ق

أ
ه الا

ف
�عو�ف ه� گفته ى خودشان، »�ف فرعون _ و به 

1.  ربیع بن  یونس بن  محّمد؛ رازدار منصور و هادی عّباسی.
كند. كه شیعه است و آن را ابراز  كسی    .2

مه محّمدباقر مجلسی، ج 47، ص 1۹۳
ّ

۳.  بحاراالنوار، عال
كار رفته است. 4.  این تعبیر در روایات برای خلفای جور به 

ائّمــــــــــه)ع(  دشمنان  تالش 
یف سیره ی ایشان برای تحر
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كند.  پوشیده  را  منظورش  هم  دیگر  جور  انسان  میشود  بگوید. 
كشته نشود،  گر امام صادق)علیه الّسالم( میخواست در آن مجلس  ا
حرف  دیگر  جور  هزار  داشت،  وجود  بلبل زبانی  جور  هزار  خب 
عالم،  مقّدسات  به  بّینی  دروغ  یک  كه  نداشت  لزومی  بود؛  زدن 
یخ ببندد.  به انبیای عالم، به این سلسله ى حّق و حقیقت در تار
كرده  ى، روایت  اّما راو كه این حرف دروغ است.  پس پیداست 

كیست؟ ربیع. ى  دیگر. راو
و  سرپا  و  زنده  صادق)علیه الّسالم(  امام  كه  روزگارى  همان  از 
زندگی میکرد، دست تحریف  با مردم  و  بود  و در اجتماع  ناطق 
كه ائّمه ى ما )علهیم  الّسالم( طومار  به وجود آمد. اینکه شما شنفته اید 
ق است و اظهار 

ّ
زندگی شان در مقابل این حّکام، سرتاسرش تمل

ضعف و زبونی است و خود را به آنها چسباندن است و خالصه 
همه اش  تردید  بدون  است،  گون  گونا زبانهاى  با  خود  تبرئه ى 
تحریف است؛ براى خاطر اینکه چیزهایی در زندگی ائّمه هست 
انسان  یک  نمیشود  میکند.  تضعیف  را  متضاد  روش  این  كه 
واحد، داراى یک فکر واحد، در یک موقعّیت واحد، دو جور عمل 
كردند، یکی اش دروغ  گر از او دو جور نقل  كند؛ محال است. و ا
با اصول فکرى  و  ی 

ّ
كل با روش  كه  نقلی دروغ است  آن  و  است؛ 

اینها مخالف باشد. یک چنین قیاسی وجود دارد.
عمل  چگونه  شیعه  با  اینها  كه  گفت  خواهیم  ان شاءاهلل  ما 
میکردند، روابط و مناسباتشان با شیعه چگونه بود، با خلفاى زمان 
چگونه عمل میکردند، با علماى وابسته به خلفاى زمان چگونه 
اسالمِی  جامعه ى  در  موجود  افراطی  عناصر  با  میکردند،  عمل 
نظر دستگاه هاى  از  افراطی  البّته  میکردند؛  روز چگونه عمل  آن 
حکومتی؛ یعنی با امامزاده هاى شورشگر. این فصل بسیار مهّمی 
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گ كه تحریف فراوانی شده، همین جا است؛  است و یکی از نقاطی 

ید1 چه  كه امام صادق)علیه الّسالم( نسبت به ز كرده اند  كه دائمًا نقل 
 گفت، نسبت به محّمدبن  عبداهلل2 چه گفت، نسبت به طباطبا۳
میبیند،  را  حقیقت  انسان،  وقتی  قبیل.  این  از  و  گفت  چه   
انسان  وقتی  میشود.  سرازیر  چشمش  از  تأّثر  اشک  بی اختیار 
را  او  و  ید چه فرموده  امام صادق)علیه الّسالم( درباره ى ز كه  میبیند 
یادى  ز عّده ى  یک  نظر  از  ید  ز كه   _ است  مردم  ذهن  در  آنچه  با 
از شیعه ى اثنی عشرى یک شخصّیت منفورى است _ مقایسه 
میکند، تأّسف عمیق و اندوه فراوانی در دلش سایه افکن میشود 
شود.  تحریف  خودش  ضّد  سرحّد  تا  حقیقت  یک  باید  چرا  كه 

اینها به هرحال موضوعات مورد بحث ما است. 
گفتیم و شنیدیم و  پروردگارا! به محّمد و آل محّمد در آنچه 
خواهیم گفت و خواهیم شنید، پندى و درسی و فایده اى براى دین 
ما و دنیاى ما و آخرت ما قرار بده. پروردگارا! به محّمد و آل محّمد 
كه از دیدگان َاحَول4 یخ اسالم را   این درخشانترین چهره هاى تار

یدبن  علی بن  الحسین )122 _ 7۹ ق( فرزند امام سّجاد)ع( و از رجال بافضیلت و  1.  ز
عالی قدر خاندان نبّوت و مردی دانشمند، زاهد، پرهیزگار، شجاع و دلیر بود و در 
كرد و به شهادت رسید.  زمان حکومت بنی امّیه زندگی میکرد و بر ضّد آنان قیام 

روایاتی از ائّمه)ع( در مدح و تأیید او وارد شده است.
معروف  حسن)ع(  امام  نوادگان  از  ق(   100  _  145( المحض  محّمدبن  عبداهلل    .2
برادرش  و  او  با  از بنی هاشم  به صاحب نفس زكّیه. منصور دوانیقی و جماعتی 
كردند. در تمام مّدت خالفت سّفاح مخفیانه زندگی میکردند. در  ابراهیم بیعت 
كردند. محّمد رهسپار مدینه شد و در مکانی به نام  زمان منصور هر دو برادر قیام 

احجار الزیت توّسط لشکریان منصور به شهادت رسید.
و  حسن)ع(  امام  نوادگان  از  طباطبا  به  ملّقب  ابراهیم بن  اسماعیل بن  ابراهیم    .۳
حضور  فخ  قیام  در  او  آورد.  بغداد  به  را  ی  و منصور  صادق)ع(.  امام  نزدیکان  از 

ی هستند. داشت ولی به شهادت نرسید. سادات طباطبایی از نسل و
4.  دوبین
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بشناسان.  ما  به  مانده اند،  دور  كنون  تا ما  نابیناى  و  دوبین  و   
پروردگارا! به محّمد و آل محّمد، زندگی ما را تا زنده ایم، زندگی 
باشکوه ترین  از  بمیریم،  را چون  ما  پروردگارا! مرگ  بده.  قرار  آنان 
آل  و  محّمد  به  پروردگارا!  كن.  انتخاب  محّمد  آل  مرگهاى 
مکن.  جدا  محّمد  آل  و  محّمد  از  آخرت  و  دنیا  در  را  ما  محّمد 
خّط  محّمد،  آل  دوستی  نام  به  كه  دستهایی  آن  پروردگارا! 
به  پروردگارا!  كن.  قطع  میکشند،  محّمد  آل  معارف  بر  بطالن 
محّمد  آل  منّور  چهره هاى  كه  نادانانی  آن  محّمد  آل  و  محّمد 
بزرگواران  این  خود،  باطِل  پندارهاى  طبق  بر  و  نشناختند  را 
دوستان  براى  بزرگواران  این  كه  است  قرنها   _ كردند  ترسیم  را 
هدایتند،  قابل  گر  ا  _ نیستند  شناخته  خود  شیعیان  براى  خود، 
بگردان.  نابود  و  محو  نیستند،  هدایت  قابل  گر  ا كن؛  هدایت 
تو  از  و  است  ما  خیر  كه  آنچه  محّمد  آل  و  محّمد  به  پروردگارا! 
از  را  ما  پروردگارا!  كن.  عنایت  ما  به  نخواسته ایم،  و  خواسته ایم 
بدار.  محفوظ  خود  نفسانی  هوا هاى  و  خود  نفس  آفات   شرور 

رحم اهلل من قرأ الفاتحة مع الّصلوات
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بسماهللالّرحمنالّرحیم 

�ق  ا�ف ک  ا�فّ  
ک رحم�قً ا م�ف لد�ف ل�ف ا و ه�ج  �ف �ق �جعد ادف هد�ی ا  �ف لو�ج �ف �ق �ف ا لا�ق �ف ر�جّ

1 . الوّها�ج
�ف .2 ر�ی �ف

ٰ
وم الک ا علی ال�ق صر�ف ا و ا�ف دام�ف �ق ا�ق ّ

�ج ًرا و �ش ا ص�ج �ف ��ف عل�ی ا ا�ف �ف ر�جّ

پروردگارا! به محّمد و آل محّمد دلهاى ما را پس از آشنایی 
گاهی از نور معرفت با ظلمت جهل و غفلت  با حقایق و پس از آ

نمیران.
را به سیره ى محّمد و آل محّمد زنده بدار و به  پروردگارا! ما 

سیره ى محّمد و آل محّمد بمیران.
قال اهلل تبارک و تعالی:

روا.۳ ا لّما ص�ج ام��ف هدو�ف �ج  �ی
ّم�قً �أ

أ
هم ا ا م�ف عل�ف و �ج

كردی، دلهایمان  1. سوره ی آل عمران، آیه ی ۸؛ »پروردگارا! پس از آنکه ما را هدایت 
كه تو خود  را دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار 

بخشایشگری.«
2. سوره ی بقره، بخشی از آیه ی 250؛ »...پروردگارا! بر ]دلهای[ ما شکیبایی فروریز و 

كافران پیروز فرمای.« گروه  گامهای ما را استوار دار و ما را بر 
كردند ]و به آیات ما یقین  ۳. سوره ی سجده، بخشی از آیه ی 24؛ »و چون شکیبایی 
را[ هدایت  ]مردم  ما  فرمان  به  كه  قرار دادیم  را پیشوایانی  آنان  از  برخی  داشتند[ 

میکردند.«
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ام الّصلاهق  �ق را�ق و اإ �یْ حف
ْ
ْعل ال هْم �ف ْ

ل�ی ا اإ �ف ْو��یْ
أ

ا و ا ْم��ف
أ

ا ْهدو�ف �ج  �ی
ّم�قً �أ

أ
هْم ا �فٰ

ْ
عل و �ج

د�ی�ف .1 ا عا�ج وا ل�ف کاهق و کا�ف اء ال�فّ �ق �ی و اإ

کم اّطالعی شیعیان از سیره ی سیاسی و اجتماعی ائّمه )علهیم الّسالم(
امامان  شناخت  درباره ى  ما  بحث  موضوع  كه  گفتیم 
آنان  كه  میشناسیم  ما  چون  بود.  خواهد  اهل بیت )علهیم  الّسالم( 
بوده اند؛  بشرّیت  همه ى  به  اسالم  و  توحید  مجد  بازگرداننده ى 
رقباى  یخ  تار در طول  كه  كسانی  روشن است.  ما  براى  اینها  نام 
كردند و مقام اینها را براى خودشان  اینها بودند و با اینها معارضه 
اینکه رهبران  یم در  تردیدى ندار از نظر ما مردودند.  كردند،  اّدعا 
م شیعه 

َ
یم« یعنی عال ما و امامان ما ایشان هستند. »تردیدی ندار

تردید ندارد؛ حّتی عوام شیعه در این جهت مرّدد نیستند. همه 
یخ  كه به خصوصّیاِت تار میدانند، همه میشناسند؛ آنهایی هم 
گر هم نمیدانند  زندگی نمیشناسند، به طور مجمل میشناسند؛ ا
چند  بود،  كی  وفاتشان  یخ  تار بود،  كی  والدتشان  یخ  تار مثاًل  كه 
امام  مثاًل  كه  میدانند  مجمل  به طور  هست،  زمینه  این  در  قول 
موسی بن  جعفر )صلوات اهلل علیه( امام هفتم بوده، امام علی بن  موسی  
م 

َ
عال در  پس  قبیل.  این  از  و  بوده،  هشتم  امام  الرضا )علیه  الّسالم( 

شیعه در این جهت تردید و شّکی وجود ندارد.
گرچه  ا ما  كه  است  این  آن  و  است  لنگ  ما  براى  چیز  یک   
اّما زندگی  نام و نشان و منصب شناخته ایم،  به  را  بزرگواران  این 
كه  است  این  درباره ى  ما  بحث  است.  ناشناخته  ما  براى  اینها 
دوازده  همین   _ اهل بیت )علهیم  الّسالم(  از  معصومین  ائّمه ى  زندگی 

كه به فرمان ما هدایت  1. سوره ی انبیاء، آیه ی 7۳؛ »و آنان را پیشوایانی قرار دادیم 
كارهای نیک و برپا داشتن نماز و دادن زكات را  میکردند و به ایشان انجام دادن 

كردیم و آنان پرستنده ی ما بودند.« وحی 
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گفت است؛  میگذشته  كیفّیتی  چه  به  و  صورت  چه  به   _ معهود  نفر 
را چه چیزهایی تشکیل  اینها  برنامه هاى  و  اینها چه بوده  هدف 
كردم، مناسبات اینها اّواًل  كه دیروز عرض  میداده؛ و همان طورى 
با حّکام و قدرتهاى زمان، ثانیًا با مکتب و با دین، ثالثًا با مردمانی 
هم ِسلک  و  همبسته  كه  علمایی  با  رابعًا  بوده اند،  پیروشان  كه 

قدرتهاى زمان بوده اند، چه بوده. بحثهاى ما اینها است.
كه در این باره اّطالعات كم است. شما حاال چه  ما معتقدیم 
ید، من نمیدانم؛ بنده شخصًا اعتقادم بر این است  اعتقادی دار
برای خاطر  كمی وجود دارد.  این زمینه، خیلی اّطالعات  كه در 
مطالعه  و  بگردم  زمینه  این  در  آنکه  از  قبل  هم  بنده  خود  اینکه 
كنم و یک چیزى بخواهم به دست بیاورم، یک اّطالعات خیلی 
دیدم  كردم،  نگاه  و  شدم  وارد  كه  بعد  داشتم؛  مجملی  و  مبهم 
نه، خیلی حرف هست، خیلی مسائل هست، خیلی نگفته ها 
كسی بگوید شیعه،  گر  كه ا هست؛ آن قدر از این نگفته ها هست 
كرد و حمل بر  ائّمه ى خود را اصاًل نشناخته، خیلی نباید تعّجب 

كرد، این بحث دیروز بود. مبالغه 

دو فایده ی شناخت امامان )علهیم الّسالم(
كه خب،  آنچه امروز درباره اش صحبت میکنیم، این است 
م طلبگی 

َ
كه در عال حاال فایده ى این بحث چیست؟ همان طور 

 _ طلبه  وقتی  كه  بوده  مرسوم  هم  قدیم االّیام  از  و  است  مرسوم 
كارهاى ما _ میخواست وارد هر علمی  محّصِل این راه ما و سبک 
از  كه یکی  او تذّكر میدادند1  را به  و موضوعی شود، چند مطلب 

كه عبارتند  1.  به این چند مطلب، رئوس ثمانیه )سرفصل های هشتگانه( میگویند 
آن،  مسائل  آن،  مؤّسس  آن،  آموختن  فایده ی  آن،  موضوع  علم،  آن  تعریف  از: 

جایگاه آن در میان دیگر علوم، غرض از آن، و روشهای تعلیم آن.
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كه  آن چند مطلب، فایده ى آن علم بود. مثاًل طلبه ی علم منطق 
علم  این  فایده ى  كه  میفهمید  باید  اّول  كند،  شروع  میخواست 
كاِر  كه این  چیست و به چه درد او میخورد. تا این را نمیفهمید 
كه  ببینیم  باید  اّول  هم  ما  نمیکرد؛  شروع  است،  نافعی  و  مفید 
فایده ى این بحث ما چیست. شناخت رهبران و پیشوایان، براى 

پیروان و دنباله روان، داراى دو فایده است:

وش زندگی از ایشان 1( آموختن ر

گفته اش  گر   یک فایده عبارت است از فایده ى آموزش. رهبر ا
و  بزرگ  فایده ى  شد،  معلوم  پیروان  براى  برنامه اش  و  كردارش  و 
زندگی  پیروان می آموزد چگونه  به  كه  این است  كه دارد،  مهّمی 
چون  است؟  رهبر  برنامه ى  شناخت  در  فایده  این  چرا  كنند. 
معنای رهبری این است، یعنی یکی از ابعاد رهبرى این است. 
گر چنانچه كسی را كه امام میدانید، ندانید كه درباره ى فالن  شما ا
نمیتوانید  طبعًا  بود،  چگونه  عملش  و  بود  چه  قضاوتش  مسئله 
كنید و مأموم او باشید. خاصّیت مکّبر در نمازهای  ى  از او پیرو
كه میگوید امام بلند شد یا نشست،  جماعت چیست؟ همین 
گر شما  كار، الزم هم هست. ا كرد. این  یا به ركوع رفت یا سجده 
كرده، ممکن است سر را  كه امام سرش را از سجده بلند  ندانید 
است  ممکن  شده،  بلند  جا  از  امام  كه  ندانید  گر  ا نکنید؛  بلند 
امامتی و چه مأمومّیتی  این چه  بلند نشوید. خب،  از جا  اصاًل 
آیین  در  كه  لذاست  است؟  اقتدایی  و  امامتی  چه  این  است؟ 
است.  سّنت  استنباط،  مأخذ  و  مدرک  چهار  از  یکی  ما،  فقه 
یعنی  اسالم،  فقه  تدوین  براى  میخواهد  كه  وقتی  فقیه  یعنی 
كند، در مقابل او  تدوین حقوق جامع االطراف اسالمی، استنباط 
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گفت اّول بار قرآن قرار دارد كه از آن تعبیر میکنند به »كتاب« و دنبال سِر 
كتاب، »سّنت« است. سّنت چیست؟ سّنت  كنار  در  كتاب، 
معصوم1.  تقریر  و  معصوم  فعل  معصوم،  قول  از  است  عبارت 
گفتار اینها در دست  كه از  قولش عبارت است از همان روایاتی 
است؛ فالن كار را بکنید، فالن كار را نکنید. فعل او عبارت است 
از برنامه ى زندگی او؛ او چگونه عمل میکرد، برنامه ى زندگی اش 
گر  كه ا كه پیشوا و امام ما _  گر شناختیم و دانستیم  چه بود؛ و ما ا
در اینجا امام به معناى عام مورد نظر باشد، هم پیغمبر را شامل 
میشود و هم دوازده امام و پیشواى ما را _ چگونه عمل میکرده، 
سّنت،  شقوق  از  یکی  پس  كرده ایم.  پیدا  هم  را  سّنت  شّق  این 
كنون  عمل معصوم است _ یعنی آنچه او عمل میکرده _ منتها تا
آنچه براى پیگیران از اعمال و افعال معصوم مطرح بوده است، 
عمل اینها در مسائل فردى بوده؛ و این از بدبختی هاى اسالم بوده 

است، از انحرافهاى بزرگ اسالم بوده است.
صادق)علیه الّسالم(  امام  ببینند  كه  بوده اند  درصدد  همیشه 
كجا نگاه میکرد؛ یا چشم را می بست یا  مثاًل در حال سجده به 
برمیداشت؛  چگونه  را  لقمه  خوردن،  غذا  وقت  در  یا  میکرد؛  باز 
یا در وقت راه رفتن، به این طرف و آن طرف نگاه میکرد یا نگاه 
خّط سیر  این  در  كنند  معلوم  كه  نبوده اند  درصدد  اّما  نمیکرد؛ 
كه امام صادق)علیه الّسالم( یک مهره ى اساسی  كاروان بشر  یخِی  تار
كاروان است، چگونه سیر میکرد و چگونه حركت میکرد؛  از این 

از شخصی  كرداری  یا  گفتار  در محضر معصوم)ع(  كه  این است  تقریر   از  مراد    .1
و  باشد  معمول  و  رایج  عرف  میان  عادتی  و  سیره  ی،  و عصر  در  یا  و  شود  صادر 
معصوم)ع( بدون داشتن عذری همچون تقّیه، فاعل )انجام دهنده( یا عرف را از 
آن عمل )قول، فعل یا روش( باز ندارد. سکوت معصوم)ع( در این صورت، تقریر 

كردار و یا سیره و عادت نامیده میشود. گفتار،  آن 

یخـــــی از سیـره ی  غفلـــــت تار
سیــــاسی و اجتمـــــــــــــــــــــاعی 

امامان)ع(
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مقابل  در  میکرد؛  عمل  چگونه  خود،  یخی  تار نقش  ایفاى  براى 
یخ به زمان انبیای عظام و  یشه شان در تار كه ر قدرتهاى طاغوتی 
یخ الهی میرسد _ یعنی فرعون و نمرود و پیش از اینها  بزرگان تار
یخی چگونه عمل میکرد؛  _ و در مقابل این جبهه بندى بزرگ تار
گر درصدد بوده اند، چیزى  كنند؛ یا ا درصدد نبوده اند اینها را پیدا 

كنیم. كه ما امروز از آنها استفاده  ننوشته اند 
ائّمه ى  زندگی  روش  كردن  پیدا  براى  كه  وقتی  امروز  ما 
معصومین )علهیم  الّسالم( دنبال مدرک و مبنا میگردیم، مثل محّققین 
یم بگردیم دنبال همین روایات  قرن سّوم و چهارم هجرى مجبور
چیز  یک  نمیتوانیم  و  دارد  وجود  كه  نقلهایی  همین  و  متفّرق 
شکل گرفته اى، یک نوشته اى، یک تألیفی، یک مطالعه ى منّظِم 
بی نیاز  از مطالعات  بسیارى  از  را  ما  كه  كنیم  پیدا  را  پیوسته اى 
و چهارم هجرى  قرن سّوم  باید مثل همان محّققین  كند؛ نخیر، 
كه میگشتند روایات را از دهان این و از دهان آن پیدا  كنیم  عمل 
كنند و از مجموع نقلها یک چیزى خودشان استنباط كنند؛ امروز 
كنیم  یم؛ یعنی باید روایات را جمع  ما هم در همان وضع قرار دار
كنیم و از مجموع  و قول موّرخ و قول محّدث و قول مفّسر را نگاه 
آنچه نقل كرده اند، خودمان امروز یک استنباطی بکنیم. پس قباًل 

گر میشد، ما امروز این احتیاج را نداشتیم. كار نشده؛ ا این 
پیشوایان،  و  رهبران  زندگی  شناختن  فایده ى  یک  بنابراین 
كه خّط زندگی  فایده ى آموزندگی است. یعنی به انسان می آموزد 
كه  می آموزد  شیعه  به  پیمود.  و  رفت  و  كرد  مشی  باید  چگونه  را 
فالن  مقابل  در  باشد،  خود  پیشواى  و  امام  پیرو  میخواهد  گر  ا
یخی یا فالن حادثه ى اجتماعی چگونه باید موضع  مسئله ى تار
كه در مقام رهبرى اجتماع به جاى امام نشسته  كسی  بگیرد. به 
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گفت كار امام را بگیرد و چگونه  كه باید چگونه دنبال  است، می آموزد 
گوش فرادهنده ى به سخن  كه  كسی  جامعه را سیر بدهد؛ و به آن 
ى چه  گوش دهد و رو او را چگونه  كه سخن  او است، می آموزد 
ى چه نکته اش آزاد و مستقل بیندیشد.  كند و رو نکته اش تعّبد 

این یک مطلب.

2( برانگیخته شدن و ایجاد اعتماد بنفس مذهبی

مترّتب  پیشوایان  و  رهبران  شناخت  بر  كه  فایده اى  دومین   
فایده ى  نه  است،  احساسی  فایده ى  و  روحی  فایده ى  است، 
آموزندگی. یک جامعه مثل یک خانواده است. شما بچه هاى یک 
كه پدر باشخصّیتی  كنند  گر اینها احساس  كنید: ا خانه را تصّور 
كنید؛  نداشته اند، یا اصاًل پدر نداشته اند، یا عکس این را تصّور 
آبرومندى  عظیم الشأِن  باشخصّیت  پدر  كه  كنند  تصّور  اینها 
جور  دو  این  حاِل  كنند؛  مباهات  او  به  میتوانند  كه  داشته اند 
ِم 

ّ
مسل دنیا  مردم  براى  امروز  كه  مسائلی  از  نیست.  یکسان  بچه 

كه براى ایجاد روح شخصّیت و استقالل  م شده، این است 
ّ
مسل

كه در این جهان زندگی میکنند،  تهایی 
ّ
م و در مل

َ
در اّمتهاى عال

پیشینه ى  كه  است  این  عوامل،  مؤّثرترین  و  مهمترین  از  یکی 
این  پیشتاز  و  پیشرو  رجال  منّور  چهره ى  و  اّمت  این  افتخارآمیز 
گرفته  اّمت، همچنان درخشنده و منّور در مقابل چشم این اّمت 
شود؛ این در اینها روح غرور ایجاد میکند. شما امروز ببینید مثاًل 
كه  تش چه میکند. از حرفهایی 

ّ
براى ژاندارک1 _ یک قهرمان _ مل

بارز  كه شخصّیت  آنهایی  كه  خیلی شنفته ایم، یکی این است 
كنند سمبل  یش تکیه  برجسته اى ندارند یا به عللی نمیتوانند رو

ی فرانسه )14۳1 _ 1412م(
ّ
1.  زن قهرمان مل

و  به قهرمانان  مّلتهـــــــــــــا  نیاز 
پیشینه  ی پرافتخار
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یاد دارند، سمبل آن شخصّیتها  كه ز آن شخصّیت را، یا بعضی 
موهوم  شخصّیت  آن  نام  به  یعنی  گمنام  سرباز  صورت  به  را، 
معّین میکنند و همه در مقابل او اداى احترام میکنند. میگردند 
میکشند  بیرون  را  گذشته  مدنّیتهاى  آثار  دفائن1،  البه الى  در 
مقابل  در  را  اینها  و  میزدایند  اینها  چهره ى  از  را  فراموشی  غبار  و 
تها میگیرند، میگویند 

ّ
گرسنه و پرسش كننده و كنجکاو مل چشم 

كه انسان خودش را  این تویی در چند قرن قبل؛ خودت را ببین _ 
كه امروز در دنیا وجود  كارى است  در آیینه ى قرنها ببیند _ این 
كه با یکدیگر ارتباط نژادى  تهایی هم 

ّ
دارد. بلکه از این باالتر، مل

ارتباط  دارند،  برنامه اى  ارتباط  دارند،  هدفی  ارتباط  اّما  ندارند، 
كه با آنها  تهایی را 

ّ
نیازى و خواستی دارند، شخصّیتهای سایر مل

این ارتباط را دارند، به عنوان یک شخصّیت محبوب و آموزنده و 
گر نژادش  گاندی2 ا قابل ستایش، در مقابل چشم میگیرند. مثاًل 
از  كه  ندارد  ابایی  هیچ  مصر  ت 

ّ
مل اّما  است  مصر  مردم  نژاد  غیر 

مصر  حاالى  ت 
ّ
مل منظورم   _ كند   تجلیل  گاندى  شخصّیت 

ت 
ّ
كه در حال رشد و ترّقی بود مثل مل تی 

ّ
ی مل

ّ
كل نیست؛ به طور 

كه با دشمنانشان مبارزه میکردند۳ _  هیچ ابایی  مصر، آن روزى 
آن  ی  رو و  كند  معّرفی  بزرگ  شخصّیت  یک  را  گاندى  كه  ندارد 
گرچه  كار كند و درباره اش كتاب بنویسد؛ چرا؟ براى خاطر اینکه ا
ندارند،  منطقه اى  ارتباط  ندارند،  نژادى  ارتباط  همدیگر  با  اینها 
اینها در یک نیاز با همدیگر مشتركند و آن، نیاز به استقالل  اّما 

گنجهای پنهان.   .1
ت 

ّ
كه مل 1۸۶۹ م( رهبر سیاسی و معنوی هندوستان  گاندی )1۹4۸ _  2.  ماهاتما 

كرد. هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا، رهبری 
ت مصر  با اسراییل در سال 1۹۶7 م.

ّ
۳.  اشاره به جنگهای مل

قهرمانان  به  مّلتهــــا  افتخــــــار 
دیگر مّلتهـــــــــای همســــــــــــو و 

هم جهت با خود
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گفت در  دارند میجنگند1،  یتنام  و در  مثاًل  كه  است. می بینید مردمی 
در  كه  دیگرى  قهرمان  یک  از  است  ممکن  عالم  دور  نقطه ى  آن 
یک  با  خواست،  همان  با  و  نیاز  همان  با  دیگرى،  نقطه ى  یک 
اینکه  خاطر  براى  چرا؟  كنند؛  تقدیس  میجنگد  دیگرى  دشمن 
وقتی یک قهرمان، یک شخصّیت محبوب، یک چهره ى منّور، 
كرد _ چون با اینها هم نژاد بود  ت پیدا 

ّ
ق به یک مل

ّ
به هر جهتی تعل

گر هیچ كدام از اینها نبود، چون با  یا چون با اینها هم منطقه بود یا ا
اینها هم نیاز بود یعنی دارای نیاز واحدی بودند، دارای راه واحدی 
كه آن قهرمان را  ت، خوب است 

ّ
كردن این مل بودند _ براى زنده 

كه آن قهرمان را بشناسند. كنند؛ خوب است  زنده 
گاندى را میخوانید، یا زندگی  كه زندگی  امروز شما هم وقتی 
كه  را  دیگر  قهرمان  فالن  زندگی  یا  میخوانید،  را  بوپاشا2  جمیله 
ت میبرید، 

ّ
زندگی میکرده، میخوانید، لذ گوشه ى دیگر دنیا  در 

خاطر  به  كه  میکنید  احساس  میکنید،  احتظاظ۳  احساس 
پس  دارد.  وجود  غرورى  یک  خودتان  در  او،  با  مشتركتان  نیاز 
آن  اّتفاقًا  دّوم.  جنبه ی  از  است  رهبران  شناخت  خاصّیت  این 
تها را 

ّ
یخ، مل كه میخواسته اند و میخواهند در طول تار كسانی هم 

كنند، استقالل روحی و فکرى را از  كنند، بی شخصّیت  ضعیف 

به  كمونیسم  گسترش  از  جلوگیری  بهانه ی  به  و  میالدی   1۹55 سال  در  آمریکا    .1
یتنام مواجه شد. این جنگ  كرد اّما با مقاومت سرسختانه ی مردم و یتنام حمله  و
كرد.  یتنام ایجاد  یادی را برای مردم و كشید و خسارتهای ز تا 1۹75 میالدی طول 

كشته شدند. یادی از ارتش آمریکا نیز در این جنگ  سربازان ز
جبهه ی  مبارز  چریک  و  مهم  اعضای  از  م(   1۹۳۸ د 

ّ
)متول بوپاشا  جمیله    .2

در  مبارزه میکرد.  فرانسه  استعمار  از  الجزایر  آزادی  برای  كه  الجزایر  آزادی بخش 
ی با استقالل  سال 1۹۶0 میالدی دستگیر و در فرانسه زندانی و شکنجه شد. و

الجزایر  آزاد شد.
ت و بهره مندی.

ّ
۳.  لذ

تالش استعمــــــارگران برای از 
بین بردن قهرمانان مّلی مّلتها 
با هدف تحقیر و تسّلط بر آنها
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ى همین نقطه _ مسئله ى شخصّیتها و رهبران  اینها بگیرند، رو
اینها  از  را  گذاشته اند؛ رهبران  _ انگشت  و چهره هاى درخشنده 
چه  به  اینکه  میگیرند؛  اینها  از  را  محبوب  چهره هاى  میگیرند، 

صورت میگیرند را بعدًا عرض میکنم.
ت به وجود آمد كه شخصّیت 

ّ
وقتی كه این احساس در یک مل

یخی او وجود نداشته است،  برجسته اى در پیشینه ى زندگی تار
كار براى  كرد،  احساس حقارت میکند. وقتی احساس حقارت 
آن متصّرف مستبد، بسی آسان است. براى اینکه كسی را تصّرف 
كن  كن، اّول به او حالی  كن، اّول تحقیرش  كوچکش  كنی، اّول 
كه هیچ  كن  فرو  را  این مطلب  او  در دل  اّول  نیست،  كه چیزى 
كه او خوب باورش  نقطه ى مثبتی در زندگی او وجود ندارد. وقتی 
كه بی شخصّیت است،  كه هیچی نیست، وقتی باورش آمد  آمد 
و  بی ُبّته  كه  آمد  باورش  وقتی  است،  حقیر  كه  آمد  باورش  وقتی 
كرد. این مطلبی  یشه است، خیلی آسان میشود او را تصّرف  بی ر
ندارد. شما  استدالل  و  اثبات  به  احتیاجی  برای شما  كه  است 
و در جامعه ها  كشورها  را در  پرافتخار  كه پیشینه هاى  می بینید 
كردند؛ با چه عناوین و  تهاى محکوم چگونه خلع 

ّ
و در میان مل

را زشت جلوه  منّور  و  زیبا  بهانه هایی زدودند؛ چگونه صورتهاى 
دادند؛ اینها را شما می بینید و روشن است. پس استعمارگران _ 
به تعبیر معروف و شایع _  و به تعبیر جالب تر، دشمن _ دشمنی 
استعمارگر  دشمنند،  خیلی ها  نیست؛  استعمارگر  مخصوص 
كند، در او نفوذ  تی را تصّرف 

ّ
كه میخواهد مل هم نیستند _  وقتی 

كند و او را  كند، منافع خود را با وجود او تأمین  كند، او را قبضه 
كارهاى جالبش  كند و مورد بهره كشی قرار دهد، یکی از  استثمار 
او  از  را  كه شخصّیتهای برجسته  و حیله هاى مؤّثرش این است 

بگیرد.

http://book-khamenei.ir/


35
...

ت
اخ

شن
ت 

مهّی
م: ا

دّو
ار 

گفت دو روش دشمنان یک مّلت برای از بین بردن قهرمانان مّلتها
كار به دو صورت ممکن است انجام  كه این   و ما می بینیم 

بگیرد:

1( به فراموشی سپردن نام آن قهرمان و ممنوع کردن یاد او

ی پامال میکنند. 
ّ
كه یک شخصّیت را بکل  یک وقت هست 

درباره ی  بعدها  میکنند؛  ِانساء1  را  او  اسم  و  را  او  یاد  و ذكر  یعنی 
یک انسانی، توطئه ى سکوت به وجود می آورند؛ درباره ى او حرف 
نمیزنند، از او سخنی نقل نمیکنند، از زیبایی ها و شگفتی هاى 
كسی نام او را  گر  زندگی او مطلبی را یادآورى نمیکنند؛ یا باالتر، ا
كه مستحّق مجازاتی است.  گناهی به شمار می آورند  برد، این را 
یه در زمان حکومتش. از طرف شام یک  مثل چه؟ مثل روش معاو
�ق  ��أ �ج »الا  قلمرو اسالمی صادر شد:  تمام مناطق  به  بخشنامه اى 
كه جمله اى را درباره ى  كس  «2؛ هر  �ا�ج ی �ق ل ا�ج

آ
ّم�ق مّم�ف روى �فی ا

الدفّ

كند، من ذّمه ى اسالم را از او  علی و خاندان علی)علیه الّسالم( نقل 
برداشتم. یعنی او مسلمان نیست و با او باید معامله ى كافر حربی 
گرفتید،  را  مالش  گر  ا بکنید؛  او  با  توانستید،  كار  هر  یعنی  شود. 
از  را  اسمش  دادید،  فحشش  زدید،  كتکش  گرفتید،  را  جانش 
دیوان بیت المال حذف كردید، اشکالی ندارد. یعنی یک انسانی 
كه از نظر جامعه ى اسالمی اصاًل حیثّیت اجتماعی ندارد،  است 
حساب  یش  رو و  نیست  برخوردار  اسالمی  جامعه ى  حقوق  از 
شد.  تعقیب  هم  بشّدت  شد،  تعقیب  مّدتی  كار  این  نمیشود. 
یه سراغ ندارم،  كم و خلیفه ی دیگرى را بعد از زمان معاو بنده حا
این  به  البّته خیلی  باشد  آورده  به وجود  را  كه یک چنین وضعی 

1.  از یادها بردن.
2.  شرح نهج البالغه ، ابن ابی الحدید، ج 11، ص 44
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كاملی  فکر هم نبوده ام، تازه به این فکر افتاده ام و مجال رسیدگی 
حدودى  یک  تا  هشام  و  عبدالملک  زمان  در  البّته  نداشته ام. 
كه در زمان  این جور بود، اّما نه آن چنان وسیع و نه آن چنان پیگیر 
یه دستور داده بود از علی)علیه الّسالم( روایتی نقل  یه بود. معاو معاو
نکنند، درباره ى علی)علیه الّسالم( هم روایتی نقل نکنند، با شیعیان 
كه  كار به جایی رسیده بود  علی)علیه الّسالم( هم معاشرت نکنند. 
گر كسی با كسی دشمن بود، میگفت این شیعه ى علی)علیه الّسالم(  ا
است؛ و این تهمت، استدالل و اقامه ى بّینه الزم نداشت! وقتی 
بود  این  كسی شیعه ى علی)علیه الّسالم( است، معنایش  میگفتند 
كه باید دستگیر شود و برود به زندانهاى چنین و چناِن حکومت 
اموى و بعد هم اعدام شود و از بین برود. به قول موّرخان: »األخذ 
كسی ظنین میشدند، او  گر نسبت به  بالّظّنة و القتل بالّتهمة«1؛ ا

كسی مّتهم میشد، او را میکشتند. گر  را میگرفتند؛ و ا
دوره ى بنی امّیه تمام شد. در دوره ى بنی عّباس هم بنده یک 
خلیفه را سراغ دارم كه همین جور عمل میکرد و او متوكل عّباسی 
كه درصدد بود نام اهل بیت و نام این خاندان را از بین ببرد  بود 
كربال و قضّیه ى آب بستن و مانند این حرفها را بیش  و قضّیه ى 
كه الزم است، آقایان شنیده اید. این یک جور  از آن مقدارى هم 
مؤّثر است؟  بردن چقدر  بین  از  این جور  بردن است. ولی  بین  از 

جاج، طبرسی، 
ّ
1.  االمامة والسیاسة، دینوری، ج 1، ص 157؛ احتجاج علی اهل الل

بناس  لیس  اهلل  ان  اعلم  »و  یه(:  معاو به  حسین)ع(  امام  )نامه ی   2۹۸ ص  ج 2، 
یه به  لک، قتلک بالظّنة و اخذک بالتهمة.«؛ همان، ج 2، ص 2۹5: دستور معاو
كتابا آخر انظروا من قبلکم من شیعة علی و اتهمتموه بحبه  كتب  كارگزارانش: »و 
كل  فاقتلوه و إن لم تقم علیه البینة فاقتلوه علی التهمة و الظنة و الشبهة تحت 

حجر.«
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گفت بزرگوار  ف 
ّ
مؤل یاسین1،  آل  راضی  شیخ  دارد.  تأثیر  كم  خیلی 

عالم،  تکوین  »در  میگوید:  الحسن)علیه الّسالم(«  »صلح  كتاب 
كه  كأّنه یک سّنتی است _  خاصّیت زور و استبداد این است _ 
ى هر مسئله ى فکرى و هر جریان فکرى، زور و استبداد  هرگاه رو
این  میکند؛  رشد  فکری  جریان  آن  آمد،  به وجود  قدرت نمایی  و 
خاصّیت طبیعی است.« اّتفاقًا تجربه ها هم همین را به ما نشان 
كه در  نبود و دیدید  راه موّفقی  بنابراین، این راه، خیلی  میدهد. 
همه  آن  خفقانها،  همه  آن  فشارها،  همه  آن  یه،  معاو خود  زمان 
كار  ى  كه بعد از آنکه پسرش رو اعدامها به جایی نرسید؛ تا آنجا 
حسین)علیه الّسالم(  امام  مدینه  خود  در  شد،  شورش  كوفه  در  آمد، 
و این آتشهاى  كرد  كرد، چنان  زبیر2 چنین  كرد، عبداهلل  حركت 
كستر، همه برق زد و جرقه زد و به وجود آمد و  خفته ى در زیر خا

خودش را نشان داد؛ بنابراین، این راه خوبی نبود.

2( تحریف چهره ی آن قهرمان

بنی امّیه  خلفاى  همه ى  كاش  اى  كنم  عرض  شما  به  من  و 
دنبال  را  یه  معاو راه  و  میکردند  اشتباه  بنی عّباس  خلفاى  و 
یه  معاو راه  و  نکردند  را  اشتباه  این  اینها  متأّسفانه  اّما  میکردند. 
یه اختراع شد و آن این بود:  تعقیب نشد و راهی بهتر از راه معاو
دفن  ک  خا خروارها  زیر  نخواستند  را  نام  نبردند،  بین  از  را  چهره 
ک است. این  كردند؛ و این خطرنا كنند، آمدند چهره را تحریف 

و  علما  از  عبدالحسین  شیخ  فرزند  هـ(   1۳14  _  1۳72( آل یاسین  راضی  شیخ    .1
محّققان و موّرخان حوزه ی نجف اشرف.

مورد  شخصّیتهای  از  و  اهلل)ص(  رسول  صحابی  فرزند  عبداهلل بن  زبیربن  عوام    .2
ی با یزید بیعت نکرد و به نبرد با امویان پرداخت و بر حجاز  احترام اهل سّنت. و

ی را عامل انحراف زبیر میدانست. كرد. امیرالمؤمنین علی)ع( و ط پیدا 
ّ
تسل
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كه  گرفت و آن چنان این تیر به هدف رسید  گرفت؛ آن چنان  كار 
دوره ى بنی امّیه سر آمد، دوره ى بنی عّباس سر آمد، قرنها بر این 
آن چنان  را  اهل بیت )علهیم  الّسالم(  اهل بیت،  دوستان  و  گذشت 
می بینند كه آن دشمنان میدیدند. در زندگی اهل بیت )علهیم  الّسالم( 
شیعه ى  كه  است  آن چنان  هنوز  شد.  موّفق  بزرگ  جنایت  این 
ایشان  امام صادق)علیه الّسالم(،  تبلیغ سخن  و مّدعی  امام صادق 
معّرفی  آن جور  را  شما  چنانچه  گر  ا كه  میکند  معّرفی  آن چنان  را 
كنند، توهین  گر من را آن جور معّرفی  كنند، فحش تلّقی میشود؛ ا
معّرفی  آن جور  را  موّجهی  چهره ى  هر  امروز  گر  ا و  میشود؛  تلّقی 
را همین جور  امام سّجاد)علیه الّسالم(  تلّقی میشود.  كنند، بی ادبی 
معّرفی كردند. امام سّجاد)علیه الّسالم( را یک آدم ضعیِف بی اراده ى 
كردند؛ امام بیمار! هیچ نام دیگرى، هیچ  یچه ى بیمار معّرفی  باز
عنوان دیگرى، هیچ لقب افتخارآمیز دیگرى غیر از »بیمار« براى 
به  كه  چهارمی  امام  امامی؟!  چه  هم  آن  نکردند!  پیدا  امام  یک 
كربال  واقعه ى  از  بعد  شیعی  مخفی  نهضت  بنیان گذار  ما  نظر 
كسی  كه متزلزل كننده ى بنیان اموى است؛  است؛ امام سّجادى 
به  تشّیع  یخ  تار طول  در  كه  است  نهضتهایی  همه ى  ضامن  كه 
همه ى  مادر  سّجاد)علیه الّسالم(  امام  گرفته.  انجام  شیعه  وسیله ى 
امام  امروز  شیعه  است.  اینها  همه ى  به وجودآورنده ى  و  اینها 
امام  بیماری  كه  بیمار میداند؛ در حالی  را یک  سّجاد)علیه الّسالم( 
كربال  یخ هست _ محدود به همان چند روز  سّجاد _ آنچه در تار
است. خب، شما هم در عمرتان چند روز بیمار میشوید؛ بنده 
در  هم  نیرومندى  قوى هیکِل  ورزشکاِر  آدم  هر  میشوم؛  بیمار  هم 
عمرش چند روزى بیمار میشود؛ اسم »بیمار« كه دیگر نباید تا آخر 
ى این شخص بماند. به جاى نامها و این عنوانهاى افتخارآمیز:  رو

بنیانگذار  سّجـــــــــــاد)ع(  امام 
نهضت مخفی شیعـــــــــه پس 

از کربال
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گفت امام  سازمان بخش،  امام  گاه،  آ امام  عاِلم،  امام  مجاهد،  امام 
موتور  كه  امامی  نهضت،  به وجودآورنده ى  امام  تشکیالت ده، 

یخی تشّیع است، بگویند: »امام بیمار«! گردونه ى تار
گرفته و ما امروز در  كه واقعًا این شیوه ى دشمن  پس ببینید 
یک  مقابل  در  ما  یم،  دار قرار  چندین قرنی  تحریف  یک  مقابل 
این  از البه الى  بایستی  یم.  قرار دار از دروغ  كمی  انبوه مترا چنین 
را،  منّور  حقیقت  كم،  مترا ظلمتهاى  همه  این  دروغها،  همه 
كار مشکلی  یم.  كنیم و بیرون بیاور كشف  حقیقت درخشان را 

هم هست، اّما شدنی است.
كه شناخت زندگی امام و سیره ى عملی امام، داراى  گفتیم 
اینکه  دیگر  و  است  آموزنده  اینکه  یکی  است:  فایده  دو  این 
برانگیزاننده و به اهتزاز درآورنده است؛ انسان را در پیچ وخم هاى 
كمک میکند، به انسان حالت تفاخر و مباهات میدهد.  زندگی 
تعبیر جامعترى براى فایده ی دّوم هست و آن اینکه در انسان روح 
به وجود  امام  پیروان  در  را  احساس  این  می آورد.  به وجود  غروری 
كه راه  كه او میرفت و امروز مِن شیعه مّدعی ام  كه راهی  می آورد 
افتخارآفرین  راه  است،  پرافتخار  راه  است،  خدا  راه  میروم،  را  او 
است؛ و بنابراین این راه را باید پیمود و باید رفت. شناخت امام 

این دو فایده را دارد.

بهره ی کامل نبردن ما از دو فایده ی شناخت امام
متأّسفانه امروز هیچ یک از این دو فایده در اختیار ما نیست، 
ما نه به صورت آموزنده زندگی امام را فهمیده ایم و نه به صورت 
نگاه  هدى )علهیم  الّسالم(  ائّمه ى  زندگی  به  وقتی  برانگیزاننده. 
گر  ا خب،  یم.  نمی آور دست  به  اینها  زندگی  از  چیزى  میکنیم، 
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است:  متناقضی  زندگی  زندگی،  كنید،  نگاه  ظاهر  به  بخواهید 
كه در حکم عوامند؛ امام  یافت عوام مردم و آنهایی  به حسب در
حسین)علیه الّسالم(  امام  میکند  زندگی  جور  یک  حسن)علیه الّسالم( 
ى اینها زندگی شان با امام  نقطه ى مقابل او زندگی میکند؛ هر دو
چهارم فرق دارد؛ هر سه ى اینها زندگی شان با امام هشتم فرق دارد؛ 
فرق  امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(  زندگی  با  زندگی شان  اینها  چهار  هر 
دارد؛ هر پنج نفر اینها زندگی شان با زندگی امام دوازدهم)علیه الّسالم( 
اینها متناقض عمل میکنند؟  آیا  آیا تناقض نیست؟  فرق دارد. 
یک  قبول  مورد  تناقض،  صورت  همین  به  تناقض،  این  اّتفاقًا 
دلیل  میکنی،  مطرح  را  مسئله اى  یک  هست.  هم  عّده اى 
گفته ى امام حسین یا از عمل امام حسین)علیه الّسالم(  میخواهد. از 
بدهد،  جواب  شما  به  اینکه  براى  می آورى.  برایش  شاهدى 
میگوید امام حسن)علیه الّسالم( را چه میگویی؟ ببینید، اصاًل مثل 
كارشان  حسین )علهیماالّسالم(  امام  و  حسن  امام  او،  ذهن  در  اینکه 
كند، حرف تورا جواب  متناقض است. براى اینکه حرف تو را رد 
كه تو از امام حسین)علیه الّسالم( شاهد آوردى، میگوید امام  بدهد، 
گفت: »برادر! من  حسن)علیه الّسالم( را چه میگویی؟ فورًا باید به او 
كه با هم برادِر دروغی هستیم، حرفمان و فکرمان و راهمان  و تو 
برادر  حسین )علهیماالّسالم(  امام  و  حسن  امام  اّما  است  متناقض 
بـرادرى  بر   ایمـــــانی اند عالوه  بــرادر  واقعی اند، برادر فکـــــــرى اند، 
قبول  گر  ا تو  باشد.  متناقض  راهشان  نیست  ممکن  لذا  نژادى، 
كرده،  عمل  خاّصی  جور  یک  حسین)علیه الّسالم(  امام  كه  كردى 
عمل  همان جور  هم  حسن)علیه الّسالم(  امام  كه  كنی  قبول  باید 
گر زندگی امام حسن)علیه الّسالم( را غیر از آن میبینی، در  میکنـد. ا
اشتباه  كه  بدان  و  كن  نظر  در نگرش خود تجدید  و  بینش خـود 

بین  ظاهری  تضاّد  وجــــــــود 
سیـــــره ی برخی از ائّمه)ع( با 

بعضی دیگر
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گفت زندگی  كه  ببین  كن،  نگاه  «.1 دوباره  �ف �ی کّ��ق صر  ال�ج ع  ار�ج ّم  »�ش كرده اى؛ 
ذهنشان  در  تناقض  این  است.«  چگونه  حسن)علیه الّسالم(  امام 
استناد  حسین  امام  از  بعد  امام  هشت  زندگی  به  دارد.  وجود 
كرد؟ آقا! امام هشتم  میکنند: »آقا! امام صادق چرا این جور عمل 
كنون شده  كه تا گر ما بخواهیم به سبک بحثی  كرد؟« ا چرا چنان 
كنیم، در زندگی خوِد هریک از ائّمه )علهیم  الّسالم( تناقضهاى  بحث 
كردن  جمع  قابل  هیچ وجه  به  كه  میشود  دیده  عجیبی  آشکار 
گفته ى  به   _ كت  سا بودند  مردمی  ما  ائّمه ى  طرفی  از  نیست. 
حّتی  بلکه  مطیع  و  رام  صامت،   _ متداول  و  مشهور  و  معروف 
كه خلیفه ى قبل َسَقط شده، خلیفه ى بعدى  مؤّید؛ آن قدر مؤّید 
نامه اى  دو  این  مادر  به  امام  نشسته،  جایش  است  او  برادر  كه 
نامه  آن  در  بعد  ها«.2  �ف ا�جْ هارو�ف  �ج ها  �ی ه�فّ �ی و  ها  �ف ا�جْ موسى  �ج ها  �ی

ع�فّ »�ی مینویسد: 
خلیفه  خود  به  كه  نامه اى  بشوم!  خلیفه  قربان  من  كه  مینویسد 
ى  كسی هم برود، رودررو كسی بخواهد قربان  هم نیست. خب، 
كه  است  احتیاجی  چه  نامه؟  در  چرا  رفت؛  خواهد  قربانش  او 
كند، خدا هر  او  قربان  را  كه خدا من  بنویسد  به مادرش  نامه  در 
كه به او میخواهد برساند، به من برساند؟ یک جا رفتار،  شّرى را 
را  امام  همین  فرزند  یا  امام  همین  هم  جا  یک  است؛  این جورى 
زندگی  تابوره ها۳  در  و  یک  تار زندانهاى  در  سالیانی  كه  میبینی 

میکرد و به سر میبرد.

1.  سوره ی ملک، بخشی از آیه ی4.
2.  قرب االسناد، حمیری، ص ۳0۸؛ مکاتیب االئّمة)ع(، احمدی میانجی، ج 4، 

مه محّمدباقر مجلسی، ج 4۸، ص 1۳5.
ّ

ص 507؛ بحاراالنوار، عال
كاظم)ع( نامه ای به خیزران _ مادر موسٰی و هارون عّباسی _  نوشت و به  ترجمه: امام 

گفت! او به خاطر فوت موسٰی تسلیت و برای به خالفت رسیدن هارون، تبریک 
یک ۳.  جای تار
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شواهدی به منظور ابطال احتمال سازشکار بودن ائّمه )علهیم الّسالم(
تمام امامان، از امام سّجاد)علیه الّسالم( به بعد _ یعنی امام باقر، 
امام صادق، امام موسی بن  جعفر، امام جواد، امام هادى و امام 
كدام یک بار، دو بار، سه بار زندان رفتند  عسکرى )علهیم  الّسالم( _ هر 
و تبعید شدند. البّته امام هشتم به یک صورت دیگر تحت نظر 
هفتم  امام  واقعًا  چنانچه  گر  ا كه  میکنم  سؤال  بنده  گرفت.  قرار 
كه به او میگوید  آن قدر با قدرت زمانش صمیمی و یگانه است 
جان  به  بخورد،  میخواهد  تو  جان  به  كه  شّرى  و  بشوم  قربانت 
كه این  كار عاقالنه اى است  من بخورد، خب آیا براى دستگاه، 
این  را،  این شخصّیت خیرخواه خود  را،  شخصّیت موافق خود 
را  كار  این  عالم  عقالى  بیندازد؟  زندان  به  یا  بکشد  را  رام  آدم 
كنید یک  بودى، میکردى؟ فرض  تو جاى هارون  گر  ا میکنند؟ 
به شما، خیلی هم دوستدار شما است،  نفرى است عالقه مند 
كه به نمازت می آید  در سّر و علن1 هم رفیق شما است، در علن 
روزه  تو  كه  روزى  تابع حکومتت است؛ هر  اقتدا میکند،  تو  به  و 
روز ماه  ولو  كردى،  افطار  تو  كه  روزه میگیرد؛ هر روزى  او  گرفتی، 
تو میگوید من غالم  به  افطار میکند؛ علنًا  او  باشد،  رمضان هم 
كه از امام  كن2 _  توام، میخواهی من را بکش، میخواهی من را آزاد 
 _ واضح البطالن  و  شاخدار  تحریفهاى  آن  از  است؛  نقل  چهارم 
عّده ى  طرفی  از  و  است  یگانه  تو  با  اینقدر  كه  آدمی  چنین  یک 
یادى حرف او را مثل وحی ُمنَزل  یادى به او عالقه مندند، عّده ى ز ز
گر او با تو دشمن بود، آن عّده هم با تو دشمن میشدند؛  میدانند؛ ا

1.  پنهان و آشکار.
كه  توضیحاتی  به   .1۳۸ ص   ،4۶ ج  مجلسی،  محّمدباقر  مه 

ّ
عال بحاراالنوار،    .2

معّظٌم له در ص 21۹ داده اند، مراجعه شود. 
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گفت و چون او با تو دوست و یگانه است، آن عّده هم با تو دوست و 
كشت؟ به زندان  یگانه اند؛ آیا یک چنین آدمی را تو هرگز خواهی 
كرد؟  خواهی انداخت؟ وسائل رنجش خاطر او را فراهم خواهی 
مًا نه. چطور 

ّ
گفته شود؟ مسل گر بکنی، ممکن است به تو عاقل  ا

كمتر  كمتر بود؟ منصور عّباسی عقلش  كه هارون عقلش از تو  بود 
بود؟ واقعًا تو چه جواب میدهی؟

عالم  اقطار  در  همه  این  كه  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  خب، 
شهرهایی  كردم؛  نگاه  بنده  دارد،  عالقه مند  و  مرید  اسالمی 
قم،  كوفه،  مثل  اهل بیت )علهیم  الّسالم(؛  دوستی  به  بودند  معروف 
خراسان. خراسان كجا است؟ تقریبًا آن انتهاى مرزهاى اسالمی، 
كستان امروز، تا آنجا خراسان بود.  میرفت تا ِسند امروز یعنی تا پا
كه امکان هرگونه حركتی و تالشی و  این مردِم دور از مركز قدرت 
فّعالّیتی هم برایشان وجود دارد، عالقه مندند به موسی بن  جعفر؛ 
تابع  یا  است  هارون  به  عالقه مند  هم  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( 
گر هم باطنًا عالقه مند نیست و او را سّنی  مصالح هارون است، یا ا
كافر میداند و ُمبِغض1 امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( میداند،  میداند یا 
آیا  او است.  رام  كارد،  زیرِ  بّره ى  او است؛ مثل یک  تسلیم  عماًل 
كه این آدم لوِس دوستداِر مالحظه كاِر  براى هارون عاقالنه است 
دارد،  مرید  هم  همه  این  كه  را  عافیت طلب  ترسوى  سازشکاِر 
بکشد، از بین ببرد یا به زندان بیندازد؟ اّواًل یک حامی خوب را از 
كند؟  دست بدهد، بعد هم این همه مردم را از خودش ناراضی 
گر عاقالنه نیست، هارون نمیکند؛ چون  آیا این عاقالنه است؟ ا
هارون خیلی عاقل است. نه فقط هارون عاقل است، مأمون هم 
خیلی عاقل است، منصور هم خیلی عاقل است. در آن دوره ى 

1.  دشمن.
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یخی اسالم در زمان بنی امّیه و بنی عّباس، تمام خلفایی كه در  تار
رأس جامعه ى اسالمی بودند، همه افراد عاقلی بودند. نه عقل به 
«1؛ نه، همین عقِل ماّدِى شیطنت آمیزى  � الّ�حم�ف د �ج معناى »ما ع�ج
این  داشتند،  را  عالی َتَرش  خیلی  اینها  خب،  دارند؛  افراد  كه 
كشور را اینها نگه  كت میکردند، این همه  همه رقیب را اینها سا
میداشتند. مثاًل فرض بفرمایید خسرو پرویز یا آن بقّیه ى فاتحانی 
كوروش، داریوش، اردشیر بابکان، دیگران  گذشته بودند _  كه در 
عاقل  میگفت  كسی  چه  نبودند؟  عاقل  اینها  آیا   _ دیگران  و 
اداره  را  وسیع  منطقه ى  این  چگونه  نبودند،  عاقل  گر  ا نبودند؟ 
میکردند؟ منطقه ى حکومت هارون الرشید از همه ى آنها بیشتر 
بود. هارون الرشید عاقل نبود؟ نمیفهمید؟ پس یک چیز دیگرى 
كار است برادر! یک مطلب دیگرى است. یا او عاقل نبوده،  در 
دیوانه بوده، آدم نفهِم بی تشخیصی نسبت به مصالح خودش یا 
بی عالقه ى به مصالح خودش بوده، یا موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( 
كه تو میگویی، نیست؛ موسی بن  جعفر  سازشکار نبوده.  آن جور 
هارون  براى  او،  ماندن  زنده  كه  بوده  كسی  موسی بن  جعفر  
كشتن او هم خیلی  با اینکه  كشتن او،  ک تر بوده است از  خطرنا
خطر  مردم،  شورش  خطر  مردم،  نارضایی  خطر  بوده:  ک  خطرنا
خطر   _ افتاد  هم  اّتفاق  كه  همین طور   _ مردم  میان  در  اغتشاش 
كه  متوّجه شدن مردم  پایتخت _ یعنی بغداد _  و فهمیدن آنها 
فهمیدند.  هم  باالخره  كه  است؛   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل فرزند  این 

با اینکه این خطرها وجود داشت، اّما وجود خود امام یک خطر 

امام  حدیث  از  بخشی  الجهل؛  و  العقل  كتاب  ص11،  ج1،  كلینی،  كافی،    .1
عبادت  رحمان  خدای  آن،  به وسیله ی  كه  است  چیزی  آن  »عقل  صادق)ع(: 

میشود.«
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گفت صفر  آن  مقابل  در  همه  خطرها  این  كه  داشت  باالترى  خیلی 
است.

كه باید به آنها برسیم. آنچه تا حاال  خب، اینها مسائلی است 
است  من  یافتهاى  در گفتم،  صحبتهایم  از  اخیر  بخش  این  در 
ضمِن  در  اینها  كه  است  این  گمانم  اّما  است؛  اّدعا  كنون  تا و 

كرد، باز روشن شود. كه طرح خواهیم  مسائلی 

فهرستی از بحثهای آینده ی کتاب
 بارى، برنامه ى بحث ما در روزهاى آینده این است: 

از  بعد  باید  و چرا  براى چیست  امامت  كه  اّواًل معنا میکنیم 
پیغمبر عّده اى به نام »امام« در میان جامعه وجود داشته باشند؟ 
چه  دارای  است؟  فایده اى  چه  داراى  امامت  اصاًل  اینکه  دیگر 

اثرى است و برای تأمین چه هدفی مقّرر شده؟ 
كه  را  مطالب  این   _ یم  دار این  دنبال  دیگرى  بحث  یک 
كه سلسله ی بحث در ذهن شما بماند؛  میگویم، براى این است 
اجمااًل بدانید كه ما درباره ى چه نقاطی بحث خواهیم كرد _ و آن 
ی امامان چه بوده؟ آیا آن هدفهایی كه 

ّ
این است كه خّط مشی كل

براى امامت مورد نظر بود، در زندگی امامها منعکس بود یا نبود؟ 
بود؟  صورتی  چه  به  و  زمانی  چه  در  و  دوره اى  چه  در  بود،  گر  ا و 
كه چند  كرد،  دوره هاى زندگی ائّمه )علهیم  الّسالم( را تقسیم خواهیم 

دوره است.
یم: مناسباتشان با  گذشتیم، مناسبات اینها را دار كه  از این 
قدرتها _ با منصور، با هارون و با دیگران _ مناسباتشان با شیعیان. 
نام  به  بودند  آقایی  یک  مریدان  كه  بودند  جمعّیتی  شیعه  آیا 
موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( بدون اینکه همدیگر را بشناسند، بدون 
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آحاد،  این  افراد،  این  نه،  یا  باشند؟  ارتباطی داشته  با هم  اینکه 
میکنیم  رسیدگی  را  اینها  تشکیالت؟  یک  در  بودند  مهره هایی 
كه در روایات هست،  و شواهدى براى آنچه مورد نظرمان است 

كه همراهم هست، برایتان میخوانم. مقداری از روایات را 
یخ تشّیع بوده اند  كسانی در تار بعد میرسیم به اینکه یک عّده 
یخ  تار و  اسالم  یخ  تار به  كه  كسانی  عاّمه ى  نظر  از  متأّسفانه  كه 
 _ محّدثین  و  تحقیق  اهل  و  منبر  اهل   _ میکنند  مراجعه  شیعه 
كه خیلی احتیاط میکنند، لعنتشان نمیکنند؛  بدنامند. آنهایی 
آنها  كند.  آنها عمل  با  میداند،  كه  فوقش میگویند خدا هر جور 
چه  اینها  جرم  امامزاده هایند.  سلسله  یک  آنها  كسانی اند؟  چه 
زمان،  قدرتهاى  مقابل  در  كه  است  بوده  این  اینها  جرم  بوده؟ 
كشته شده اند، بعضی ها هم البّته به َاَجل  كردند و غالبًا هم  قیام 
ید بن  علی بن  الحسین ،  كشته نشدند؛ از قبیل ز طبیعی مردند و 
اوالد  محّمدبن  عبداهلل بن  حسن بن  حسن بن  علی _ از  قبیل  از 
از  فخ _  شهید  حسین بن  علی1 _  قبیل  از  حسن)علیه الّسالم( _  امام 
سادات  جّد   _ محّمدبن  ابراهیم بن  اسماعیل بن  طباطبا2  قبیل 
عّده اى  یک  ابراهیم بن  عبداهلل بن  حسن۳.  قبیل  از   _ طباطبایی 

و  شهامت  با  و  فضیلت  با  و  برجسته  رجال  از  یکی  و  حسن)ع(  امام  نوادگان  از   .1
ی را  كه منصور دوانیقی پدر و دایی و جد و عموی مادری و عالی قدر بنی هاشم 
كرد و در راه حركت  كمک مردم مدینه قیامی بر ضّد هادی عّباسی  كشت. او با 
به مّکه در سرزمین فّخ به شهادت رسید. از ائّمه)علهیم الّسالم( روایاتی در مدح و 

ی نقل شده است. تمجید و
ط شد 

ّ
كوفه مسل كرد و بر  كوفه قیام  كه در  2. )17۳ _ 1۹۹هـ( از نوادگان امام حسن)ع( 
گهانی از دنیا رفت. و مردم را به اهل بیت)ع( دعوت نمود. او به صورت نا

در  و  كرد  قیام  منصور  ضّد  بر  ی  و حسن)ع(.  امام  نوادگان  از  هـ(   145  _  10۳(  .۳
كوفه به شهادت رسید. منطقه ی باخمراء در نزدیکی 

ســـــــؤاالتی در مورد اقدامات 
انقالبی نوادگان امـــــــــــــــــــــــام 

حسن)ع(
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گفت یخ كه نگاه كنید، گریه ى  هستند از این قبیل كه شما در كتب تار
یک  اینها  چهره ى  اّما  شده،  نقل  اینها  شدن  كشته  براى  امام 
خاطر  براى   _ نیست  محبوبی  چهره ى   _ است  منفورى  چهره ى 
اینکه گفته میشود اینها بی اجازه ی امام خروج كردند، قیام كردند 
و امام راضی نبوده است و چه و چه و... درباره ی اینها هم یک 
امام  آنها منفور  آیا  بوده؟  واقعًا قضّیه همین  آیا  كه  بحث هست 
گر منفور امام نبودند و محبوب امام بودند، آیا امام به  بودند؟ یا ا
كار اینها راضی بوده است،  گر به  كار اینها راضی بوده یا نبوده؟ و ا
یک  ما  هم  اینجا  در  نمیکرده؟  یا  میکرده  هم  كمک  اینها  به  آیا 
كه در این زمینه خواهیم  كه اّتفاقًا از سایر بحثهایی  یم  بحثی دار
داشت، شاید مفّصل تر و مبسوط تر باشد و شواهد و قرائنی براى 
كه ان شاءاهلل عرض  كرده ایم، در دست است،  آنچه خودمان فکر 

میکنیم.
تقّیه  آن، مسئله ى  و  بعد یک مسئله ى دیگرى پیش می آید 
خیلی  و  است  فقهی  مسئله ى  یک  تقّیه  مسئله ى  البّته  است. 
كه چهار پنج تا دهه ى مثل دهه ى ما الزم است تا انسان  مفّصل، 
كافی و  كند و نتیجه ى  كاماًل رسیدگی  بتواند آن را از اّول تا آخر، 
جانبی  بحث  یک  تقّیه  درباره ى  ما  بحث  بگیرد.  را  الزم  و  وافی 
به  ائّمه )علهیم  الّسالم(  زندگی  تا  كه  معنا  این  به  است،  حاشیه اى  و 
كه ما میگوییم، مطرح میشود، یک عّده میگویند: آقا  آن صورت 
كه  كه آیا تقّیه به آن صورتی  پس تقّیه چه شد؟ ما روشن میکنیم 
گر  ما میگوییم، با زندگی ائّمه )علهیم  الّسالم( منافاتی دارد یا ندارد؛ و ا
منافات ندارد، پس معنی تقّیه چیست و ائّمه )علهیم  الّسالم( چگونه 
ى  تقّیه كرده اند؟ و روایات تقّیه را _ آن مقدارى كه الزم باشد _ از رو
كه  ى نوشته هاى خودمان برای شما میخوانیم. بعد  كتاب یا از رو

سؤاالتی درباره ی تقّیه
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براى شما روشن شد تقّیه به چه معنا است، آن وقت میفهمید كه 
را  آنچه  تقّیه میکرده اند. و سعی میکنیم  ائّمه )علهیم  الّسالم( چگونه 
كلمات خودشان اثبات و  گفتیم، با روایات ائّمه )علهیم الّسالم( و  كه 
كه شاید جزء  كنیم. البّته چند تا مسئله ى دیگر هم هست  روشن 
كه اینها را هم بعدًا مطرح  فروع یا جزء اصول درجه ى دّوم باشد، 
كه این بحثها حدود پنج شش  كرد. گمانم هم این است  خواهیم 
روزى طول بکشد. امروز روز چهارم است؛ بنده سعی میکنم این 
فشرده  بحثها  البّته  كنم؛  تمام  یازدهم  روز  تا  ان شاءاهلل  را  بحثها 
كنم. و  كنم یک قدرى فشرده ترش  است. ممکن است هم سعی 
یاد  كم است و مجال اندک است و مطلب به نظرم ز چون وقت 
كوتاه تر  كه هرچه بتوانم مطلب را فشرده تر و  است، سعی میکنم 

كه الزم باشد. كنم و به حواشی نپردازم مگر جایی  بیان 
منبر  اینجا  كه  اّولی  روز  از  كه  بود  این  بنده  تصمیم  امسال 
چون  بخوانم  مفّصلی  روضه ى  روز  هر  معمول،  برخالف  میروم، 
گاهی نهی میشد. اّتفاقًا نه دیروز و نه امروز اصاًل وقت نشد  سابقًا 

كه بنده روضه بخوانم. ان شاءاهلل باشد براى فردا.
و  محّمد  به  پروردگارا!  اهلل!  یا  اهلل  یا  اهلل  یا  ندعوک  و  نسئلک 
این  چهره ى  كه  تحریفی  دست  میدهیم  سوگند  را  تو  محّمد  آل 
بزرگ مردان را در برابر نظرهاى بزرگان و دوستانشان از شکل واقعی 
ى  پیرو توفیق  پروردگارا!  بفرما.  قطع  ساخته،  مشّوه  و  برگردانده 
كه مّدعی  كامل از زندگی این بزرگواران و از برنامه هاى آنان به ما 
تشّیع هستیم، عنایت بفرما. پروردگارا! ما را به قصورها و تقصیرها 
كه  گناه هاى فکرى مان  گناه هاى اجتماعی و  گناه هاى فردى و  و 
كامل و برگشت  یم، توّجه بده؛ وسیله ى توبه ی  به آنها توّجه ندار
گناهان را براى ما فراهم بفرما. ما را در زمره ی دوستداران و  از این 
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گفت پیروان و شیعیان اهل بیت زنده بدار. و ما را در شمار آنان محشور 
بفرما. پروردگارا! به محّمد و آل محّمد همه ى نیازها و حاجتهاى 

ما را برآورده بفرما. بحرمة سورة الفاتحه .
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بسماهللالّرحمنالّرحیم

ر.1 ک المص�ی ا و ال�ی �ف �ج ک ا�ف ا و ال�ی ل�ف
ّ

وک ک �ق ا عل�ی �ف ر�جّ
�ف اماما.2 �ی �ق ا للم�قّ عل�ف �ف و ا�ج ّ�هق اع�ی ا �ق �ف �ق

ّر�یّٰ
ا و دف �ف وا�ج ا م�ف ارف ا ه�ج ل�ف �ف ر�جّ

۳. �ف ر�ی �ف
ٰ

وم الک ا علی ال�ق صر�ف ا و ا�ف دام�ف �ق ا�ق ّ
�ج ًرا و �ش ا ص�ج �ف ��ف عل�ی ا ا�ف �ف ر�جّ

ا�ف  و  و علٰی والدّى  عم�ق علّی  ا�ف ى   �ق
ّ
ال ک  عم�ق �ف ک�  ا�ش ا�ف  ى  ع�ف اورف ر�جّ 

ى.4 �ق ّر�یّ
� و اصلح لی �فی دف �صفٰ اعمل ٰصلًحا �ق

فکر  و  حق شنو  گوش  محّمد  آل  و  محّمد  به  پروردگارا!   
آنچه  پروردگارا!  كن.  عنایت  ما  به  حق پذیر  دل  و  حق شناس 
و  تکامل  راه  در  تالشی  و  حركتی  ما  براى  میشنویم،  و  میگوییم 

و  كردیم  اعتماد  تو  بر  ما!  پروردگار  ای   ...« 4؛  ازآیه ی  بخشی  ممتحنه،  سوره ی   .1
به سوی تو بازگشتیم و فرجام به سوی تو است.«

كه  2. سوره ی فرقان، آیه ی 74؛ »... پروردگارا! به ما از همسران و فرزندانمان آن  ده 
گردان.« مایه ی روشنِی چشمان ]ما[ باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران 

۳. سوره ی بقره، بخشی از آیه ی 250؛ »... پروردگارا! بر ]دلهای[ ما شکیبایی فروریز و 
كافران پیروز فرمای.« گروه  گامهای ما را استوار دار و ما را بر 

كه به  4. سوره ی احقاف، بخشی از آیه ی15؛ »... پروردگارا! بر دلم بیفکن تا نعمتی را 
كار شایسته ای انجام دهم  گویم و  من و به پدر و مادرم ارزانی داشته ای، سپاس 

گردان ...« كه آن را خوش  داری و فرزندانم را برایم شایسته 
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تعالی انسانی ما قرار بده. پروردگارا! ما را از قناعت به قلعه ی تن و 
كتفاء به محدوده ى حواس و اضافات ظاهرى نجات بده؛ پرواز  ا
براى  كه  انسانّیتی  ه ى 

ّ
قل به سوى  به سوى جهان معنا و حركت 

كن.  كرده اى و مقّدر داشته اى، به همه ى ما روزى  انسانها معّین 
پروردگارا! دل ما را پس از آنکه نداى هدایت تو را شنید و پذیرفت 
كورى و مردگی و جمود  و پس از آنکه آیت رحمت تو را دید، به 

كفر برمگردان. مبتال مفرما. خدایا! ما را از ایمان به 
ام الّصلوهق  �ق را�ق و اإ �ی عل الحف هم �ف ا ال�ی �ف و��ی

أ
ا و ا م��ف

أ
ا هدو�ف �ج ّم�ق �ی �أ

أ
اهم ا عل�ف و �ج

1. د�ی�ف ا عا�ج وا ل�ف کوهق و کا�ف اء ال�فّ �ق �ی و  اإ

ضـرورت شناخت سیمـا و سیـره ی امـامـان، نه مشّخصـات 
شناسنامه ای شان

اهل  امامان  سیره ی  كه  میکردیم  صحبت  باره  این  در 
این  باید  سیرتمان  و  است  ناشناخته  ما  نظر  از   بیت )علهیم  الّسالم( 
كه  گفتیم  و  بشناسیم؛  را  اسالم  یخ  تار بزرگ مردان  این  كه  باشد 
حرف  خصوصّیات،  پاره ای  و  نشان  و  نام  به  اینها  شناسایی 
كه امام سّوم در سال چندم هجرت، یا امام  تازه ای نیست، این را 
گشود،  كدام قدرت اموى یا عّباسی دیده به جهان  ششم در زمان 
زمینه ى  در  آنچه  یم.  ندار الزم  نمیدانیم،  هم  گر  ا یا  میدانیم،  یا 
شناخت  است،  الزم  ما  برای  الهی  بزرگ مردان  این  شناخت 
بیوگرافی.  میگویند  آن  به  امروز  آنچه  است؛  آنها  واقعی  سیماى 
یخ  تار آیا  را چه چیزهایی تشکیل میدهد؟  انسان  بیوگرافی یک 

كه به فرمان ما هدایت  1.  سوره ی انبیاء، آیه ی7۳؛ »و آنان را پیشوایانی قرار دادیم 
كارهای نیک و برپا داشتن نماز و دادن زكات را  میکردند و به ایشان انجام دادن 

كردیم و آنان پرستنده ی ما بودند.« وحی 
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گف یخ وفات او و عدد فرزندان او و نام زنان او است؟  والدت او و تار
یا نه، عناصر و عوامل تشکیل دهنده ى شخصّیت او است؟ چه 

چیزهایی شخصّیت این رجل مورد نظر را تشکیل میدهد؟
گاندى  مثل  معروفی  چهره ى  یک  درباره ى  كسی  كه  وقتی   
در  گاندى  اینکه  به  بپردازد  گر  ا مینویسد،  كتاب  یا  میزند  حرف 
چه سالی و چه ماهی از آن سال و چه روزى از آن ماه و از پدرى 
كدام شهر و در چه  به چه نام و از مادرى به چه خصوصّیت و در 
گرفت و  كی ُمرد و چند زن  د شد و 

ّ
ساعت و در چه طالعی متول

گاندى هستید، نه  كه نه شیعه ى  آیا شما  كرد،  چند فرزند پیدا 
كه قاعدتًا  كتابی _  گاندى امام شما است، با خواندن یک چنین 
گاندى  كه  بود  خواهید  قانع   _ شد  نخواهد  هم  كوچکی  كتاب 
شخصّیتی  شناخت  زمینه ى  در  آنچه  نه.  یقینًا  شناخته اید؟  را 
كننده است، این است  گاندى براى شما قانع كننده و ارضا مثل 
روبرو  دشمن  كدام  با  كرد،  چه  هندوستان  در  گاندى  بدانید  كه 
بود، انگیزه ى او در مخالفت با این دشمن چه بود، براى اجراى 
كرد، روابط او با  این عمل از چه برنامه ها و چه وسائلی استفاده 
بود؛  صورت  چه  به  هند  معروف  چهره هاى  و  شخصّیتها  دیگر 
كنید به این بیوگرافی هاى  اینها براى شما مهم است؛ و شما نگاه 
م _ مثاًل رومن 

َ
بیوگرافی نویِس معروف عال كه نویسندگان  معروفی 

چطور  ببینید  نوشته اند؛  معروف  چهره هاى  روالن1 _ درباره ى 
كردید، به سمت قفسه ی آن طرف  كه آن را نگاه  نوشته اند. بعد 
بیوگرافی  به عنوان  كه  آنچه  به  كنید  نگاه  برگردید  كتابخانه تان 
امامان اهل بیت )علهیم  الّسالم(، دوستان آنها و شیعیان آنها درباره ى 

1.  )1۹44 _ 1۸۶۶ م( نویسنده ی فرانسوی.
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كنید. در اینجا  این بزرگ مردان به ِسلک تحریر درآورده اند، نگاه 
این  در  كه  دید  خواهید  زیرا  شد؛  خواهید  حیرت زده  بسی  شما 
ندارد، همین مسائل است.  كه وجود  كتابها، چیزى  از  دّوم  نوع 
باالخره برای شما شیعه ى امام صادق)علیه الّسالم(، بعد از چهارده 
كه امام صادق)علیه الّسالم( حرف حسابش در این  قرن معلوم نشد 
در  كه  داشتند  بنا  ایشان  آیا  نفهمیدید.  هم  آخر  بود؛  چه  دنیا 
كار و در جامعه ى عّباسی در آخر زندگی،  جامعه ى اموى در اّول 
كنند؟ یا  مثل یکی از افراد عالقه مند و وفادار آن امپراتورى زندگی 
گر مخالف بودند، آیا این مخالفت  نه، یک آدم مخالفی بودند؟ ا
كردند  را به صورت غّصه ها و روضه ها و ناراحتی ها در خود حفظ 
را  این  نه،  یا  ایشان منجر شد؟  به فوت  تا  نگه داشتند  و در دل 
كه  را  این  اّما  نیست.  معلوم  هیچ  كردند؟  ظاهر  صورتی  یک  به 
صد  چون  میدانند؛  غالبًا  كیست،  صادق)علیه الّسالم(  امام  مادر 
كسانی  گفته اند. اینکه فرزندان امام چه  بار شنفته ایم و صد بار 
بی حافظگی  از  نباشد،  یادمان  گر  ا شنیده ایم؛  مکّرر  بوده اند، 
درباره ى  متعّددی  اقوال  شده.  نوشته  و  شده  گفته  چون  است؛ 
یخ والدت ذكر شده و لذاست كه امروز در روزگار  یخ وفات و تار تار
م، 

َ
كه پیشرفتهاى فرهنگ فکرى عال جلوه ى تشّیع، در روزگارى 

و  شیعه  اصالت  به  جا  همه  جهان،  انقالبی  فرهنگ  مخصوصًا 
یخ  واقعّیت این آیین و موافقت این آیین با سّنت پروردگار در تار
انسانّیت،  دارد  جا  كه  روزگارى  در  میدهد،  گواهی  انسان  در  و 
روزگارى  چنین  یک  در  بشناسد،  و  بفهمد  را  شیعه  امام  سخن 
یخ صدر اسالم، می بینیم چهره ى  كه برمیگردیم به تار هنوز وقتی 
از  عّده اى  كوشش  نبود  گر  ا ناشناخته است.  مکتب  این  بزرگان 

کوتاهی ها در شناخت چهره ی 
معصومان)ع(
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گف ما  كردند،  حفظ  را  بزرگواران  این  سخنان  كه  ما  ف1 
َ
َسل بزرگان 

را  تشّیع  رجال  چون  نداشتیم؛  دست  در  چیزى  تشّیع  از  امروز 
به تحقیق است  و درمان،  بود؛  این، زمینه ى درد  نمیشناختیم. 
طرف  از  مسئولّیتی  احساس  به  و  پیگیر،  تالش  و  كوشش  به  و 
كه  به طور عموم،  از طرف شیعیان  ابراز عالقه اى  به  و  محّققین، 
مجموعًا  ما  كه  ساعتی  چند  این  البّته  بشناسند.  را  امامانشان 
كه  كوچکی است _  گام  در این چند روز صحبت میکنیم، یک 
كردم _ و یک تالش خیلی ناچیزى است براى  روز اّول هم عرض 

پیمودن این راه دور و دراز و طوالنی.

ناآگاهی  باورکردن  ائّمه )علهیم الّسالم(؛  شناخت  برای  گام  اّولین 
خود از سیره ی ایشان

باور  و  بپذیریم  خودمان  در  را  ناشناختگی  احساس  اّول  ما 
كردیم  باور  و  فهمیدیم  را  این  گر  ا نشناخته ایم.  را  ائّمه  كه  كنیم 
شده.  پیموده  راه  از  مقدارى  یک  بنده  گمان  به  شد،  معلوم  و 
گمان اینکه ما  بالى بزرگ، ندانستن است؛ تصّور باطل است و 
كه بیشتر در خود سر فرو  ائّمه مان را خوب میشناسیم؛ و آنهایی 
برده اند تا در منابع تحقیق، و به پندار خود بیشتر سرگرم شده اند 
ى  كه اشکی هم از رو تا به واقعّیتهاى زمان ائّمه )علهیم  الّسالم(، وقتی 
ما  میگریند.  معرفت  با  كه  خوشحالند  می افشانند،  دلسوزى 
یم  گریه ى بامعرفت است ولی قبول دار گریه،  كه این  یم  قبول ندار
گریه ى بامعرفت الزم  گریه ى بی معرفت، به چیزى نمی ارزد؛  كه 

است.
گریه  الزم است انسان امام باقر)علیه الّسالم( را بشناسد تا ده سال 

گذشته، پیشین.   .1

راز وصّیت امام باقر)ع(
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آن  خود  وصّیت  به   _ باقر)علیه الّسالم(  امام  شهادت  از  بعد  ِمنٰی  در 
 شهادت امام باقر)علیه الّسالم( یک مرگ 

ّ
اثر ببخشد؛ واال حضرت _ 

كسی نمیفهمد. این  اّما  بود،  گرچه مسمومّیت  كه ا بود  معمولی 
بر  ِمنٰی  كه ده سال در  كند  امام، وصّیت  كه خود  نبوده  مطلبی 
كه براى زندگی دنیا ارجی قائل نیست، آن  من بگریید.1 آن امامی 
امامی كه مغفرت خدا نسبت به او، بسته به استغفار مردم نیست، 
زر و زیور دنیا و به جلوه هاى فریبنده ى  كه در دنیا به  آن امامی 
كرد و زاهدانه شهید شد، این  دنیا اهّمّیت نداد و زاهدانه زندگی 
كه بگوید: »مردم! بعد از مرگ، بر  امام اینقدر عشق به دنیا ندارد 
كه  كنید.« این مال اهل دنیا است. این مِن دنیاپرستم  گریه  من 
وقتی در دنیا زنده ام، میخواهم مردم به من نگاه كنند؛ وقتی به یاد 
گریه  مرگ هم می افتم، دلم میخواهد مردم به یادم نوحه سرایی و 
كنند. امام باقر)علیه الّسالم( چرا چنین وصّیتی میکند؟ این نیست 
مگر اینکه امام باقر)علیه الّسالم( میخواهد مایه ى شناخت خود را تا 
ده سال در عمومی ترین مواقف مسلمانها _ یعنی در ِمنٰی _ فراهم 
آنجا  و  می آیند،  والیات  همه ى  از  مردم  كامل،  فرصت  در  كند. 
دور هم جمع میشوند و به یاد امام باقر)علیه الّسالم( _ محّمدبن  علی 
كه بر من  كرده  _ مجلسی تشکیل میدهند و میگویند او وصّیت 
كنید؛ لذا ده ها استفهام براى ذهن آن مردم  كنید، عزادارى  گریه 
سوى  به  را  آنها  راه  كه  است  استفهامها  همین  و  می آید  به وجود 

شناخت امام میگشاید. منظور این است.

كن تا  كه از تركه ی من مقداری مال وقف  1.  امام باقر)ع( به امام صادق)ع( فرمودند 
كلینی،  ج 5، ص 117( كنند. )كافی،  گریه و ندبه  ده سال در ِمنٰی بر من 
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گف ضرورت شناخت سیره ی ائّمه )علهیم الّسالم( به عنوان یک »انسان 
250 ساله«

از  تا  كه شما خوب است هر چند  گفتند  از دوستان  بعضی 
و  ید  بینداز جلو  را  بحثشان  است،  ممکن  كه  را  ائّمه )علهیم  الّسالم( 
كوتاه است. بنده  كنید؛ چون اّیام بحث ما  درباره شان صحبت 
كه  ما در بحثی  این نیست. شیوه ى  ما  كه شیوه ى بحث  گفتم 
را  فهرستش  كه   _ كرد  خواهیم  ائّمه )علهیم  الّسالم(  زندگی  درباره ى 
كه ما درباره ى تک  كردم _ بدین قرار است  دیروز مختصرًا عرض 
كه  تک ائّمه )علهیم  الّسالم( صحبت نمیکنیم. از سال دهم هجرت 
یخ اسالم است _ یعنی آغاز دوران  طلیعه ى فصل تازه اى در تار
و  رسیده  پایان  به  ظاهر  در  امامت  دوران  كه  روزى  تا   _ امامت 
كسی به نام امام، دیگر روبرو نبودند یعنی تا شروع غیبت  مردم با 
دوران  یک  ما  را  دوران  این  است.  سال   250 حدود  در  صغرى، 
زندگی  نفر  دوازده  خالل،  این  در  یم.  می آور شمار  به  واحدى 
امیرالمؤمنین )علیه الّصالة و  نفر علّی بن  ابی طالب  اّولین  كه  كرده اند؛ 
الّسالم( است و آخرین نفر حضرت محّمدبن  الحسن)صلوات اهلل وسالمه 

حضرت  كه  دورانی  آن  چون  البّته  است.  علیه و عّجل اهلل تعایل فرجه( 

ِصَغر  حال  در  دوازدهم  امام  داشتند،  حیات  عسکرى)علیه الّسالم( 
به  ایشان  داشته اند،  حیات  پدرشان  كه  وقتی  تا  و  بودند  سن 
مرتبه ى امامت نائل نشده بودند و بعد از آنکه امامت پیش آمد، 
زندگی  بحث،  این  در  بنابراین  آمد،  پیش  هم  صغرى  غیبت 
دوازدهم)علیه الّسالم(  امام  زندگی  از  و  نیست  مطرح  برایمان  ایشان 
زندگی  و  ممشا  درباره ى  ما  بحث  چون  یم.  ندار بحثی  و  حرفی 
ائّمه )علهیم  الّسالم( است و زندگی امام دوازدهم)علیه الّسالم( براى ما یک 
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صورت خارجی ندارد، چون حضرت در غیبت بوده اند. بنابراین 
درباره ى یازده امام بحث میکنیم.

انسان  یک   _ میکنیم  فرض  انسان  یک  را  امام  یازده  این  ما 
ما  همه ى  كه  فرموده اند  خودشان  اینکه  خاطر  براى   _ ساله   250
كه آنچه از ما شنیدید،  گاهی فرموده اند  در حکم انسان واحدیم.1 
ما وجود  روایات  این در  امام دیگرى نسبت دهید.2  به  میتوانید 
صادق  امام  از  را  سخنی  شما  گر  ا هست.  هم   به۳ 

ٌ
معمول و  دارد 

باقر  امام  به  را  آن  كه  ندارد  مانعی  نبود،  ذهنتان  در  و  شنیدید 
نسبت دهید، چون اینها دو نفر نیستند؛ در حقیقت یک نفرند. 
وحدت  و  فکر  وحدت  آن،  و  هست  اینها  در  وحدت  ک  مال
نورند.  یک  همه  اینها  وا�د«؛4  ور  �ف هم 

ّ
»کل و  است.  شخصّیت 

نور،  را هدایت میکنند؛ چون  انسانها  به سوى یک طرف،  یعنی 
به  و  به یک جهت  انسانّیتند  راه  اینها شاخص  هدایتگر است. 
گر ما چنانچه در زندگی  یک طرف. بنابراین اینها یک انسانند. ا
امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( مثاًل یک نقطه اى پیدا كردیم كه در زندگی 
ما  نظر  به  این  دیدیم،  را  آن  ضّد  چیز  یک  صادق)علیه الّسالم(  امام 
گر در زندگی  كه ا تناقض می آید و واقعًا تناقض است؛ همچنان 
خود علی)علیه الّسالم( دو چیز متناقض را ببینیم، براى ما قابل قبول 
گر در زندگی او و در زندگی فرزندش امام حسن)علیه الّسالم(،  نیست؛ ا
فرزندش امام حسین)علیه الّسالم(، فرزندش امام صادق)علیه الّسالم( دو 
چیز متناقض دیدیم، واقعًا تناقض فرض میکنیم؛ چون اینها دو 

مه محّمدباقر مجلسی، ج 2۶، ص ۶.
ّ

1. بحاراالنوار، عال
كلینی، ج1، ص51. كافی،   .2

۳. به این حدیث در مباحث فقهی و اعتقادی عمل شده است.
مه محّمدباقر مجلسی، ج25، ص1، باب »بدو أرواحهم و أنوارهم 

ّ
4. بحاراالنوار، عال

و طینتهم و أّنهم من نور واحد«
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گف گروه رهبرى هستند؛  نفر نیستند؛ اینها افراد و عناصر اصلِی یک 
كه پیوند آنها به یکدیگر، اصیل ترین  گروه رهبرى اى  آن هم یک 

پیوندها است؛ یعنی پیوند خدایی.
در  را  ائّمه )علهیم  الّسالم(  زندگی  میخواهیم  كه  وقتی  ما  بنابراین 
كنیم، دوازده امام را تک تک و جدا  یش مطالعه  نظر بگیریم و رو
كه  جدا مورد بحث قرار نمیدهیم؛ بلکه یک نفر را فرض میکنیم 
 اهلل علیه و آله( والدت یافت و در سال 2۶0 _ 

ّ
در روز رحلت پیغمبر )صل

سال رحلت امام عسکرى)علیه الّسالم( _ از دنیا رفت. ما یک انسان 
یم. 250 ساله را در نظر می آور

است.  داشته  نشیبهایی  و  فراز  خود،  زندگی  در  انسان  این 
ممکن است در نظر ما یک جاهایی ضّد و نقیض بیاید، اّما چون 
كه اّواًل یک انسان است و ثانیًا حركت او و زندگی او یک  میدانیم 
كتاب  از  الهام میگرفته است، یعنی  از یک جا  و  جهت داشته 
كه پروردگار، در امور   اهلل علیه و آله( و علومی 

ّ
خدا و سّنت پیغمبر )صل

كار میکرده است، یعنی برای  دین به او داده و او براى یک هدف 
كامل،  اسالمِی  جامعه ى  ایجاد  و  انسانّیت  تعالی  براى  و  خدا 
تناقض  این  و  كنیم  باید دّقت  لذا  دارد  این وحدتها وجود  چون 
كنیم؛ و اّتفاقًا هر جا دّقت میکنیم، تناقض به خودى خود  را رفع 

رفع میشود.
یک  به  كنیم  تشبیه  را  ک  پا عنصر  یازده  این  بخواهیم  گر  ا
مثاًل  به  كنیم  تشبیه  را  آنها  باید  است،  هدفی  داراى  كه  انسانی 
كه حركت میکند براى اینکه به یک نقطه اى به مسافرت  آدمی 
او مسافر است  از منزل بیرون میگذارد،  را  پا  كه  از ساعتی  برود. 
بلکه از آن لحظه اى كه از اتاق خود خارج میشود، او مسافر است. 
چمدان را میبندد، به دست میگیرد، بعد از منزل خارج میشود؛ 
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ممکن  برود،  راه  پیاده  یا  برود  راه  آهسته  كوچه  در  است  ممکن 
كسی سوار شود، ممکن است وسیله ی سفر  است در خیابان تا
كند. به ایستگاه قطار میرود. سوار قطار میشود.  را قطار انتخاب 
توّقف میکند. یک جاهایی  و در جاهایی  قطار حركت میکند 
حركت  مسیر  جهت  عکس  قطار  گاهی  برمیگردد.  قطار  سر 
كه  گاهی هم میرسد به منزل1. همان وقتی  میکند و دور میزند و 
این شخص دارد پیاده حركت میکند، شما نمیگویید: »معلوم 
كه پیاده  از سفر منصرف شده، چون آدم مسافر  میشود این آدم 
طبعش  جاهایی  یک  اّما  نمیرود،  پیاده  مسافر  آدم  بله  نمیرود.« 
ى است. یک جاهایی قطار طبعش آهسته رفتن است.  پیاده رو
كه  هست  بزرگی  خطر  كه  آنجایی  است،  سرباالیی  كه  آنجایی 
ى یک پلی  كه بنا است از رو این قطار را تهدید میکند، آنجایی 
كه جاّده هنوز محکم نیست و ریل آهن درست  بگذرد، آنجایی 
در  كوبیده،  زمینهاى  در  اّما  میرود؛  آهسته  قطار  نیست،  استوار 
كه راه هموار است، این قطار سریعتر حركت میکند.  آنجاهایی 
كه به یک مانع بزرگی برخورد میکند، قطار برمیگردد، اّما  آنجایی 
نه اینکه از مسافرت برمیگردد؛ برمیگردد تا از راه دیگرى خود را به 
كه وقتی به  هدف برساند. خّط سیر طبیعی این قطار این است 
كوهی قرار دارد و شکافتن  فالن نقطه رسید، چون در فالن نقطه 
این كوه امکان پذیر نبوده است و تونل زدنش صرفه نداشته است، 
یک  كوه  رشته ى  كه  جایی  یک  به  میرسد  برمیگردد،  قطار  سر 
كوه حركت میکند  ى  از همان رو و  كمتر است  ارتفاعش  قدرى 
گر یک آدم سطحی ای نباشید، یک آدم  و میرود آن طرف. شما ا
میکنید،  مسافرت  عمرتان  در  كه  نباشد  اّولی  بار  نباشید،  خام 

1.  محّل استراحت بین راه.

http://book-khamenei.ir/


63
ت

مام
ف ا

هد
 و 

فه
لس

: ف
ّوم

 س
تار

گف برگشتیم  »رفقا!  نمیگویید:  رفقا  به  برگشت،  قطار  سر  دیدید  تا 
قم؛  یم  میرو یم  دار مثاًل  هدف؛  طرف  به  یم  میرو یم  دار نه  تهران.« 
كه سر قطار برگشت، اّما این  به تهران برنگشته ایم. درست است 
كند رفتن،  برگشتن سر قطار، مقّدمه ى رسیدن به قم است. این 
كردن در بین راه، یک  مقّدمه ى رسیدن به قم است. این توّقف 
كردن مسافر  ضرورت است؛ براى بنزین گیرى است، براى عوض 

است و براى جهات دیگر.
از  شد،  بلند  هم  رختخوابش  از  كه  اّولی  از  انسان  یک 
كسی  تا در  كه  وقتی هم  آن  و  آمد  بیرون  اتاق خوابش هم  داخل 
بیابانها رفت و  به  و  كه سوار قطار شد  تا آن وقتی هم  سوار شد، 
گذراند و بعد رسید به مقصد،  كرد و  راه های پر پیچ و خم را طی 
ما مثاًل در  كه چون  ندارد بگوید  او حق  آدِم مسافر است.  همان 
ما  مسافرت  دیگر  بنابراین  شدیم،  پیاده  علی آباد  قهوه خانه ى 
ساده لوحی  این  ما  میخواهد.  ساده لوحی  خیلی  این  شد.  تمام 
هرگز  خود  عمر  در  است  ممکن  كه  افرادی  دورافتاده ترین  بر  را 
نمیکنیم  تلّقی  جّدى  و  نمیبخشیم،  هم  باشند  نکرده  مسافرت 
كه به قهوه خانه ی علی آباد رسیدند بگویند: »مثل اینکه  كه وقتی 
شدن  پیاده  نه،  داشت.«  نگه  راننده  چون  شده  تمام  مسافرت 
كنار قهوه خانه، یک ضرورت است، تجدید قوا الزم است. تا  در 
پیاده نشوى، یک چایی نخورى، یک استراحت نکنی، ادامه ى 
یا اشکاالتی ممکن است پیش  برایت ممکن نیست،  مسافرت 

بیاید؛ اینجا یک مقدار تنّفس الزم است.
یک مسافر از سال دهم هجرت شروع كرد به راه و قدم گذاشت 
كه معمواًل زده  كارى ندارم به این حرفهایی  در یک خّط استوار. 
و  بود  شده  نازل  هریک  براى  آسمان  از  صحیفه اى  مثاًل  میشود؛ 
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داده  دستوراتی  و  بود  شده  نوشته  چیزهایی  صحیفه  این  در 
كه این دستورات قابل تخّطی نبوده است. براى خاطر  شده بود 
كردن سیماى ائّمه ى  اینکه اّواًل پرداختن به این بحث، در روشن 
قابل  و منابع  ثانیًا اصاًل مدارک  مؤّثر نیست؛  اهل بیت )علهیم  الّسالم( 
خبره  اهل  و  فّن  اهل  ندارد.  وجود  مسائل  این گونه  در  اطمینانی 
كه در موضوعات شرعی و در مسائل مربوط به عقاید،  میدانند 
خبر واحد هیچ حّجّیتی ندارد؛ ولو به سند قرص و محکم و معتبر 
كه این گونه حرفها را میزند، نمیتواند ما  رسیده باشد. بنابراین آن 
زندگی  كه در شناخت  و شیوه ی خاّصی  راه  و  آن خّط سیر  از  را 
و  كند  منصرف  و  منعطف  گرفته ایم،  پیش  در  ائّمه )علهیم  الّسالم( 

یم. كه به آن بپرداز لزومی ندارد 
كارآزموده ى مصّمم،  كه یک مسافر زبده ى  مسئله این است 
قدم در راه مینهد و دل به حركت و سیر میدهد و راه می افتد؛ هر 
كه مقتضی بود، عمل میکند؛ به هر صورتی  جایی به هر صورتی 
البّته  بر آن بود، عمل میکند.  او به سرمنزل، متوّقف  كه رسیدن 
»مقتضی« كه میگویم، نه این مقتضی بودنی است كه در میان ما 
معمول است و مثاًل میگوییم: »مقتضی نبود بنده فالن حرف حق 
را بزنم.«؛ نه، این جور اّتفاقاتی هرگز در زندگی ائّمه ى ما )علهیم  الّسالم( 
كه مصلحت اسالم ایجاب میکند؛  نبوده؛ بلکه یعنی آن جورى 
آن جور حركت  اقتضا میکند؛  به هدف،  كه رسیدن  آن جورى  و 

كردن.
كارآزموده ی  رهنورِد  این  و  نستوه  و  استوار  كوهپیماى  این 
كه باید آن  ه ی بسیار بلندى بود 

ّ
ط و خسته نشو مواجه با قل

ّ
مسل

را با زحمت و فشار تمام، با صبِر عجیب بگذراند. او در یک جا 
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گف باز میکرد و قدمها  را  باید چشمهایش  كه  به یک نقطه اى رسید 
گذرگاه تنگ و دشوار عبور میکرد  را آهسته برمیداشت تا از این 
كرد. یک  كرد، دّقت  كرد، مراقبت  كار را  و پرت نمیشد و همین 
كنند، او را از بین  كه دور او را احاطه  كمین بودند  جا دزدانی در 
رسیدن  چون   _ نگذارند  اثرى  او  وجود  از  و  بُبرند  را  او  راه  ببرند، 
اینجا آهسته  آنها نبود _  به هدف و پیمودن این راه، به صرفه ى 
پوشید،  را  نرَمش  كفشهاى  شد،  چه  بفهمند  آنها  اینکه  بدون  و 
این  كه  دیدند  گهان  نا دشمنها  و  شد  رد  آهسته  كرد،  خم  را  سر 
گذرگاه،  شخص رفته است. یک جای دیگر، او را آن طرف این 
با چهره اى خندان  كه  و عمیق دیدند  این دّره ى ژرف  آن طرف 
و  میزند  تمسخرآمیز  لبخند  خود  دشمنان  به  میکند،  نگاه  دارد 
این  هدف.  طرف  میرود  دارد  باز  و  میگیرد.  را  دوستانش  دست 
راهپیما 250 سال به این نحو راه را پیمود، یک لحظه مرّدد نشد، 
یک لحظه از راه منحرف نشد و یک قدم برخالف مصلحِت راه 
كه در بین این راهپیمایی طویل و مدید عمل  برنداشت و آنچه 
است  ائّمه )علهیم  الّسالم(  زندگی  این  بود.  راه  این  خاطر  براى  كرد، 
گر شما نّقاش ماهر و زبردستی باشید و بخواهید  به طور خالصه. ا
بر  كوله پشتی  كه  كنید  ترسیم  را  انسانی  باید  كنید،  ترسیم  را  او 
آهنِی  عصاى  آن  و  پایش  به  آهنی  كفشهاى  است،  دوشش 
و  میرود  را  راه  این  دارد  افق،  به  چشمش  و  دستش  در  افسانه اى 
اشکالها  از  و  خطرها  از  و  تهدیدها  از  او  پیرامون  در  آنچه  هر  به 
او  تصمیم  قیافه اش  خطوط  آن چنان  و  است  بی اعتنا  میگذرد، 
گر این راه، دو هزار و پانصد سال هم بود، باز  كه ا را نشان میدهد 

میرفت و باز حركت میکرد.
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فلسفه و هدف امامت
باقی  البّته همه ى بحث   _ باقی ماند  اینجا  خب، یک نکته 
كه  بود  اجمالی  گفتیم،  آنچه  نکرده ایم؛  بحثی  ما  هنوز  است، 
باید در روزهاى دیگر بگوییم _ یک نکته  را ان شاءاهلل  تفصیلش 
هدفی  این  چیست؟  هدف  اینکه  آن  و  دارد  بحث  جای  اینجا 
آهنین  عصاى  و  كاله  و  كفش  با  كهن  استواِر  راهپیماى  این  كه 
گام میزند و مدام راه میپیماید، چیست؟  دارد به دنبال آن دائمًا 
دوران  از  بعد  چیست؟  براى  امامت  این  دیگر،  تعبیر  به  یعنی 
نبّوت، مسئله اى به نام امامت یعنی چه؟ امام شأنش چیست؟ 
اینکه شرطش چیست؛ در  به  ندارم  كار  كدام است؟  و شغلش 
بحث  لزوم  اندازه ى  از  بیش  گاهی  و  هست  بحث  خیلی  اینها 
شده. امام شغلش چیست و هدفش كدام است و اصاًل فلسفه ى 
كه بنده تصّور  كنیم. آن طورى  امامت چیست؟ این را باید بحث 
میکنم، ادامه ى نبّوت به صورت امامت و زاییده شدن خّطی به 
نام امامت از خّط دیگرى به نام نبّوت، به دو منظور است: یکی 
تدوین و تبیین مکتب، و دیگر ادامه ى راه نبّوت و تأمین خواستها 
و  می آید  چگونه  و  می آید  چرا  و  می آید  پیغمبر  نبی.  هدفهاى  و 
چگونه عمل میکند، اینها بحثهایی است كه نظرم هست در سه 
كردیم؛  سال پیش در همین مجلس درباره ى آنها بحث مفّصلی 
خوش حافظه اى  آدم  خیلی  باشد،  یادتان  بحثها  آن  شما  گر  ا كه 
كه  هستید، چون خودم دقیق یادم نیست لیکن اجمااًل میدانم 

كرده بودم. رئوس مطالب اینها بوده و یادداشت هم 

دو هدف امام: 
1. تدوین و تبیین مکتب

و  نبّوت  راه  دادن  ادامه   .2
تأمین خواسته های نبی
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گف جامعه ی  یک  در  انقالب  ایجاد   اهلل علیه وآله(؛ 
ّ

پیامبر )صل هدف  دو 
منحرف و ایجاد جامعه ای نو

پیغمبر در یک مواقع خاّصی در اجتماع ظهور میکند. وقتی 
و  مبعوث  پیغمبرى  می آید،  به وجود  پیغمبر  ظهور  ضرورت  كه 
برانگیخته میشود و آن دورانی است كه اجتماع بشرى و این كاروان 
یخ انسانّیت احتیاج دارد به یک نقطه ى عطف، احتیاج دارد  تار
كرده اند،  كار خودشان را  به یک انقالب. قرنها دستهاى تحریف 
را  خود  تالشهاى  و  فّعالّیتها  بشرى  ضّد  و  انسانی  ضّد  قدرتهاى 
انجام داده اند و جوامع انسانی را به قواره ى نامطلوبی درآورده اند 
و شکل نظام جوامع بشرى را به شکل موذی و مضّر براى انسانّیت 
كه نبی می آید. نبی می آید انقالب  كرده اند؛ اینجا است  تبدیل 
میکند؛ یعنی می آید بنیان جامعه را بر هم میریزد و اصول جامعه 
را ویران میکند و قواره ى جامعه  را عوض میکند و اصول دیگرى 
كهن، اصول ارتجاعی و اصول غلط وضع میکند  به جاى اصول 
_ و اینها اصول انقالبی اسالم است، اصول انقالبی دین است _ 

اینها را میگذارد و جامعه اى به شکل نو تشکیل میدهد.
گر دّقت كنید، در وظیفه ى پیغمبر دو چیز وجود داشت:  پس ا
یکی عبارت بود از ارائه ى یک اصول انقالبی و ایجاد انقالب بر 
اجتماع  یک  بنیان گذارى  و  ساختن  دّوم  و  اصول،  این  مبناى 
انبیای  بزرگ،  انبیای  منظورم  میکنم،  عرض  كه  نبی  البّته  نو. 
انقالب آفرین و به تعبیر مصطلح اسالمی: انبیای اولوالعزم است. 
اّما  ارائه بدهد،  گر نبّیِ بزرگ بیاید در اجتماعی و اصولی را هم  ا
یک اجتماعی بر مبناى این اصول بنیان نگذارد، یک جامعه اى 
توّجه  است.  ناقص  او  رسالت  نسازد،  خود  مطلوب  شکل  به  را 
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كنید مثاًل موساى پیغمبر)علیه الّسالم( بیاید در جوامع  كردید؟ فرض 
بکند  متوّجه  هم  را  فرعون  بیندازد،  راه  هم  هاى وهویی  فرعونی، 
بدهد،  ارائه  مردم  به  هم  را  صحیحی  اصول  یک  آمدیم،  ما  كه 
كند و فرعون را هم از بین ببرد و از تخت  احیانًا شورشی هم برپا 
كند و اصاًل وضع اجتماع را در هم بپاشد، اّما یک  فرعونی واژگون 
اجتماع درستی بر طبق پیشنهاد خود نسازد و تحویل انسانّیت 
ندهد و خود در رأس آن اجتماع قرار نگیرد و برنامه ى حركت آن 
زیر  و  اجتماع  این  اختیار  در  را  آن  تکامل  و  پیشرفت  و  اجتماع 
بغل آن نگذارد، این موسی)علیه الّسالم( رسالت خود را انجام نداده؛ 
ً در  ّ

كه همه ی انبیای الهی جامعه تشکیل داده اند؛ اقال و میدانید 
كوچکی، یک جایی به قواره ى مطلوب  یک محیط و محدوده ى 
كردند، مبانی جامعه  خود به وجود آوردند، یک جامعه ای درست 
یا  ماند  باقی  بعد  حاال  گذاشتند؛  كار  كردند،  بنیان گذارى  را 
آوردند،  به وجود  را  این  اّما  است؛  دیگرى  مسئله ى  آن  نماند، 

اسالم هم همین طور.

 اهلل علیه وآله( در ایجاد جامعه ی اسالمی
ّ

تالش پیامبر اکرم)صل
فراهم  را  خود  انقالب  مقّدمات  فریاد،  یک  با  و  آمد  اسالم 
كرد. سیزده سال این مقّدمات به طول انجامید و انقالب به ثمر 
همه اش  است،  مّکه  در   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل وقتی  تا  نرسید. 

تالش و كوشش است؛ اّما كوششی كه از نظر كوته بینان، كوششی 
شکنجه  همه اش  است،  دادن  فدا  همه اش  بی ثمر؛  است 
و  است  بودن  بیگانه  و  خویش  مطرود  همه اش  است،  كشیدن 
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گف ابی طالب1؛  شعب  به  است  شدن  دسته جمعی  تبعید  جا  یک 
گرسنگی ها و محرومّیتها و صدمه خوردن ها و یأس ها و تردیدها و 
كم ایمان. اینها مقّدمات انقالب است؛ اینها  دودلی ها براى افراد 
كمان یک  ه ى حا

ّ
قل و  ِقّمه2  آن  به  كه رسیدن  ضرورتهایی است 

 اهلل علیه و آله( 
ّ

جامعه ى انسانی متوّقف است بر آن. تا اینکه پیغمبر )صل
به نقطه ى ثمربخشی میرسد، آن  انقالب  اینجا  هجرت میکند. 

وقت یک جامعه اى به وجود می آید.
كه  باشم  گفته  بحثها  همان  ضمن  در  را  این  من  شاید  و 
پیش بینی  قابل  غیر  امر  یک   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل هجرت 

هجرت  كه  میکنند  خیال  غالبًا  نبود.  تصادفی  امر  یک  نبود، 
یک  اّتفاقًا  یعنی  است؛  تصادفی  امر  یک   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

بعد  كردند،  گوش  را  قرآن  نشستند  آمدند  انصار  از  عّده اى 
كه  طور  همان   _ كردند  دعوت  مدینه  به  را   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

را  آقایی  یک  تهران،  به  میکنید  دعوت  را  واعظی  یک   
ً

مثال شما 
به   اهلل علیه و آله( هم 

ّ
پیغمبر )صل  _ به یک شهرستانی  دعوت میکنند 

تا  شد  مردم  موعظه ى  مشغول  مسجد  در  هم  بعد  و  رفت  مدینه 
اینکه از دنیا رفت. قضّیه این نبود. در آن زمان دو نیاز در مقابل 
گرفت، دو چیز بشّدت به یکدیگر نیازمند بودند: مدینه  هم قرار 
به  برایش  را  تازه اى  زندگی  یک  كه  است  نو  آیین  یک  نیازمند 
به  خونریزى ها  از  شده،  خسته  جنگها  از  مدینه  بیاورد.  ارمغان 
كه او را از  گرفته  گریبان او را آن چنان  ماللت نشسته، برادركشی 

1.  دّره ای میان دو كوه ابوقبیس و خندمه در مّکه است. این شعب ملک بوده است. 
در سال هفتم بعثت، رسول خدا)ص( بنی  هاشم و مسلمانان به سبب آزارهای 
آنجا رفتند و سه سال در محاصره ی اقتصادی و اجتماعی در  به  مشركان مّکه 

آن به سر بردند.
ه.

ّ
2.  قل

دو دلیل برای قابل پیش بینی 
بودن هجرت پیامبر اکرم)ص(

1. نیاز مدینه به یک برنامه ی 
انضباط بخش
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كرده؛ یک مدینه ى محتاج، یک مدینه ی فقیر، یک  زندگی بیزار 
كه  یچه ى یهود، مدینه اى  مدینه ى مورد تحقیر، یک مدینه ى باز
كنار بیایند تا چه برسد به عوامش  بزرگانش هم نمیتوانند با هم 
یک  قدرتی،  یک  نیرویی،  یک  محتاج  مدینه  خرده پا.  مردم  و 
كه  برنامه اى است _ نمیگویم برنامه ى الهی اسالم به آن صورت، 
كه احساس نیاز به چنین برنامه اى را  مدینه شعور آن را نداشت 
بفهمد _ محتاج یک قانونی، یک انضباطی است؛ محتاج یک 

كند. این یک نیاز. كه بیاید و بتواند مدینه را اداره  نفرى است 
پیغمبر  است.   اهلل علیه و آله( 

ّ
اسالم )صل پیغمبر  نیاز  دوم،  نیاز 

نخواندند،  را  او  خّط  مّکه  در  آنکه  از  بعد   اهلل علیه و آله( 
ّ

اسالم )صل
كردند، در طائف  كردند، یاراِن او را شکنجه  خویشانش او را طرد 
هم  شب  یک  و  كردند  پذیرایی  او  از  سنگ  با  و  نپذیرفتند  را  او 
یک  به  كدام  هر  مّکه  اطراف  قبائل  و  بماند1  آنجا  در  نگذاشتند 
روبرو  او  با  كه  قبائلی  و نجیب ترین  رد دادند  پاسخ  او  به  شکلی 
از  بعد  كرد2،  طلب  را  او  جانشینی  اسالم،  قبول  مقابل  در  شد، 
شکستهاى   _ كرد  حتمی  عبور  شکستهای  همه  این  از  آنکه 
اجتناب ناپذیر؛  شکستهاى  حتمی،  شکستهــــــای  ضــــــرورى، 
به  هرگز  نگذرد،  مرحله ها  آن  از  تا  نهضت  یک  كه  شکستهایی 
و  یازده  و  كه در حکم سالیان ده  نمیرسد؛ شکستهایی  پیروزى 
كه میخواهد به سن چهارده و پانزده  دوازده است براى یک آدمی 
و شانزده برسد _ نیازمند یک زمینه ى آماده و مستعد، نیازمند یک 
ک، نیازمند یک زمینه اى  مدینه، نیازمند یک عّده انسان عطشنا
گهان این  كه بذر سالم و ثمربخش خود را در آنجا بپاشد. نا است 

1.  الّسیرة الّنبوّیة، ابن هشام، ج2، ص2۶۶؛ اعالم الوری باعالم الهدی، ج 1 ص1۳۳
2.  مناقب آل ابی طالب)ع(، ابن شهرآشوب، ج1، ص257

به  اســـالم)ص(  پیامبر  نیاز 
مدینه
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گف پیشنهاد   اهلل علیه و آله( 
ّ

پیغمبر )صل میگیرد.  قرار  هم  ى  روبرو نیاز  دو 
میکند، آنها می بینند عجب چیز خوبی است و قبول میکنند. 
با  میکند،  محکم تر  را  كار  زمینه ى   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل بعد، 

و  مدینه  می آید  میشود  بلند  شبانه  هم  بعد  میبندد،  پیمان  آنها 
مدینه  بیایید  همه تان  رفتم،  من  وقتی  كه  میگوید  دوستانش  به 
و  یارانش  براى  را  هجرت  میکند  واجب  و  كنید  هجرت  همه  و 
پیروانش، و در مدینه یک حکومت، یک جامعه، یک مدنّیت نو، 
یک تشکیالت نو، یک قواره ى ایده آل براى زندگی انسان به وجود 

می آورد. این سهم نبی است.

مقّررات اسالمی برای ایجاد جامعه ی اسالمی
براى اداره ى این جامعه، یک مکتبی هم از طرف خدا آمده؛ 
آمده:  حقوقی  مقّررات  سلسله  یک  آمده،  معارف  سلسله  یک 
دیگرى  سر  بر  گر  ا است.  این  مجازاتش  كنی،  دزدى  گر  ا شما 
یدى،  گر استبداد ورز ا كم!  تو ای حا این است.  زدى، مجازاتش 
و  دیدى  را  او  استبداد  گر  ا محکوم!  ای  تو  است.  این  مجازاتت 
این  كردى، مجازاتت  و چنان  یا چنین  نکردى،  و چنان  چنین 
آن  است.  این  مجازاتشان  میگویند،  زور  كه  كسانی  آن  است. 
است.  این  راهش  شوند،  نزدیک  خدا  به  میخواهند  كه  كسانی 
نیستند،  اسالمی  جامعه ى  مصالح  به  عالقه مند  كه  كسانی  آن 
گردونه تا ابدّیت  كنند. براى اینکه این  باید خود را این جور مداوا 
به پیش برود، آنجا یک سلسله مسائل الزم و ضرورى پیش بینی 
اسالمی«  »جامعه ى  اسمش  كه  نوظهور  موجود  این  است.  شده 
است، باید تا ابد بماند و براى اینکه تا ابد بماند، احتیاج به یک 
را  آنها  میگویند،  او  به  را  دستورات  این  دارد.  دستورات  سلسله 
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كتاب را میدهند زیر  كتابی در می آورند،  مینویسند، به صورت 
كردى،  پیدا  احتیاج  وقت  هر  میگویند  اسالمی،  جامعه ى  بغل 
كنی و بخوانی و راه خودت را ادامه دهی و پیش  باید اینها را نگاه 
قرآن  فقط  كتاب،  این  از  منظورم  چیست؟  كتاب  این  ى.  برو
كید میکنم  نیست؛ یادتان باشد. مخصوصًا باز تکرار میکنم و تأ
كتاب، فقط قرآن نیست؛ بلکه منظورم از این  كه مقصودم از این 
كتاب، مجموعه ى احکام و معارف و اخالقّیات و مسائل حقوقی 
و بقّیه ى چیزهایی است كه در فرهنگ اسالمی موجود و مضبوط 
 اهلل علیه و آله(، 

ّ
كتاب، یا سّنت پیغمبر )صل است و تبیین شده؛ اعّم از 

غیره.  و   اهلل علیه و آله( 
ّ

پیغمبر )صل گفتار   اهلل علیه و آله(، 
ّ

پیغمبر )صل روش 
نوظهور،  تازه پاى  موجود  این  به  جامعه،  این  به  میدهند  را  این 
میگویند: »این در دست تو است، این دارو براى ادامه ى زندگی 
داشته  را  این  باید  است؛  ضرورى  راهنمایی  این  است،  الزم  تو 

باشی.«

 اهلل علیه وآله(
ّ

بقای قوانین اسالم بعد از رحلت پیامبر )صل
د   اهلل علیه و آله( از دنیا میرود: »و ما محّمد الّا ر�ول �ق

ّ
بعد پیغمبر )صل

نیست،  پیامبرى  جز   اهلل علیه و آله( 
ّ

محّمد )صل الّ��ل«1؛  ل�  �ج
�ق م�ف  ل�ق  �ف

گر تو مسلماِن تازه اسالم آورده  گذشته اند. ا پیش از او پیامبرانی 
كه او نمردنی  در او یک جنبه ى اوجی می بینی و خیال میکنی 
گر او  کم«؛ ا ا�ج ع�ق

أ
م علی ا �ق ل�ج �ق ل ا�ف �ق ا�ف ما�ق او �ق  �ف

أ
است، اشتباه میکنی. »ا

عوض  را  راهتان  شما  شود،  كشته  جنگ  میدانهاى  در  یا  بمیرد 
زندگی  سوى  به  شد؟  خواهید  رجعت  دچار  كرد؟  خواهید 

1.  سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی144.
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گف براى  اسالم  كه  را  زیبایی  لباس  گشت؟  برخواهید  جاهلّیت 
كه اسالم براى شما  شما دوخته است، بلکه آن قواره ی زیبایی را 
به وجود آورده، بدل به قواره ى پیشین خواهید كرد، یعنی ارتجاع؟

و  دین  تبیین   اهلل علیه وآله(؛ 
ّ

پیامبر )صل از  بعد  امام  وظیفه ی  دو 
تطبیق آن با نیازهای جامعه

است.  رفتنی  بین  از  باالخره  كه   اهلل علیه و آله( 
ّ

پیغمبر )صل خب، 
پیغمبرانی  ما  كرده.  عمر  سال  شصت وسه   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

داشته ایم  پیغمبرانی  كرده اند؛  عمر  ایشان  از  كمتر  كه  داشته ایم 
عمر  كرده اند؛  زندگی  خود  مردم  میان  در  ایشان  از  كمتر  كه 
گرچه  ا عیسی)علیه الّسالم(  است؛  ایشان  از  كمتر  یحیی)علیه الّسالم( 
ایشان  از  كمتر  اّما در میان قوم خود  كشته نشد،  و  نرفت  از دنیا 
 اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل حاال  دیگر.  پیغمبران  بسی  و  كرد؛  زندگی 

رفتن  از  بعد  جامعه  این  بکند؟  چه  باید  جامعه  آن  رفت،  كه 
فلسفه ى  كنید  توّجه   _ دارد  احتیاج  دو   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

كتاب را باز  امامت در همین چند جمله است _ یکی اینکه این 
آنکه  كند؛ دیگر  را در ذهنش پخته  آن  و  بفهمد  و  و بخواند  كند 
آن را با نیازهایش تطبیق بدهد. بنیان گذار مکتب می آید فکری 
را پیشنهاد و ارائه میکند؛ حّتی جامعه ای را هم بر بنیاد این فکر 
لحاظ  از  اینکه  نه  شود.  پخته  جامعه  در  باید  فکر  اّما  میسازد؛ 
این  شود.  پخته  باید  مردم  ذهن  در  نه،  است؛  نپخته  واقعّیت 
افکار اصولی باید تبیین شود، باید تصریح شود، باید تفسیر شود، 
كار  كنارهاى زندگی مردم تطبیق داده شود. این،  گوشه و  باید به 

كه از همه بهتر به مکتب آشنا است. افراد یا فرد خاّصی است 
مکتب، مفّسر میخواهد، شارح میخواهد. آن شارح و مفّسر 
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میکنم  پرهیز  آن  از  بشّدت  بنده  آنچه  اینجا  در  امام.  كیست؟ 
گر شما به عنوان مثاًل یک معترض غیر  بحثهای فرقه ای است. ا
شیعی بیایید اعتراض كنید كه: »آقا! در این كسی كه تو میگویی 
بنده  به چه دلیلی شرط است؟«  و  چه چیزهایی شرط است؟ 
شیعه  داعیه ی  ما  نمیدانم.  جایز  حّتی  اینجا  در  را  بحثها  این 
غیر  چنانچه  گر  ا و  میگوییم؛  را  تشّیع  اّدعای  ما  میگوییم،  را 
آن  نکند.  باور  خب،  بسیار  نکند،  باور  را  حرف  این  شیعه اى 
بحث، جاى دیگرى دارد كه ما ثابت كنیم كه نخیر، حرف شیعه 
درست است و حرف غیر شیعه درست نیست. اینکه بنده االن 
شیعه  عّده  یک  با  كه  است  این  خاطر  به  میکنم،  بحث  دارم 
روبرو هستم و همه ى ما معتقد به تشّیع هستیم. بنابراین لزومی 
باید داراى این شرایط  كنم به چه دلیل امام  كه من ثابت  ندارد 
و  میگویم  دارم  را  شیعه  اّدعاى  بنده  باشد.  خصوصّیات  این  و 
كنار در ذهن آقایان یا الاقل  گوشه و  كه ممکن است  حرفهایی را 
كتابها باشد، توجیه میکنم و توضیح میدهم و تفسیر میکنم. در 

پس عاملی كه ایجاب میکند امامت را _ یعنی وجود كسانی را 
كه ادامه ى نبّوت محسوب شوند و سررشته ى نبّوت را بعد از مرگ 
نبی به دست بگیرند _ عبارت است از احتیاج جامعه به تفسیر 
است.  این  محتاج  جامعه  مکتب؛  تبلیغ  و  تبیین  و  تشریح  و 
كه  پیغمبر )صلوات اهلل علهیم(،  از  بعد  یازده گانه ى  ائّمه ى  گر چنانچه  ا
نبودند،  است،  باقی  بحمداهلل  امروز  تا  و  هست  روایات  آنها  از 
در  گفته هایشان  و  تشریحهایشان  و  تفسیرهایشان  چنانچه  گر  ا
به  اسالِم  امروز  ما  نمیداشت،  وجود  مکتب  این  قوانین  اطراف 
این صورت را در اختیار نداشتیم. اینها در پیشبرد فرهنگ قرآنی 
اسالم، سهم بسیار مؤّثر و قاطعی دارند؛ حّتی در فقه غیر شیعه، 

نقش ائّمه)ع( در بقای اسالم
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گف حّتی در معارف غیر شیعی.
سرتاسر  در  بخارى1  محّمدبن  اسماعیل  كه  است  درست 
امام  از  حدیث  یک  خود،  حدیثِی2  هزار  هشت  هفت  كتاِب 
از  آنها  كه  است  درست  و  ندارد،  و  نکرده  نقل  صادق)علیه الّسالم( 
سایر  یا  باقر  امام  یا  صادق  امام  و  نمیکنند  نقل  مطلبی  شیعه 
كتابهاى آنها و در احادیث  گفته هاى آنها و در  ائّمه )علهیم  الّسالم( در 
آنها اثرى به جاى نگذاشته اند، اّما بودن امام صادق)علیه الّسالم( در 
كند _  كه مثل امام صادقی زندگی  یک دوره اى _ در هر دوره اى 
ترّقی میدهد؛ این طبیعی  و  را باال میبرد  سطح فرهنگ آن دوره 

است.
یک  در  میکند؟  چه  دانشمند  یک  ت، 

ّ
مل یک  میان  در 

یکی، یک ایدئولوگ چه میکند؟ یک  جامعه ى فکرى و ایدئولوژ
اینکه  ولو  میکند؟  چه  مکتب شناس  یک  میکند؟  چه  متفّکر 
یافتهاى سنگین  خیلی حرفها را و خیلی پیشرفتها را و خیلی در
و  اثر میگذارد؛  او در پیشبرد جامعه  اّما  نکنند،  او منتسب  به  را 

این طبیعی است.
كه آدم واقعًا  شیخ محّمد ابوزهره۳، دانشمند معاصر مصرى _ 
_ در  بااّطالع است  بسیار  و  بزرگی است  انسان  و  منصفی است 
كه درباره ى امام صادق )علیه الّسالم( نوشته، میگوید، همه ى  كتابی 
فقه  مثل  تفسیر،  مثل  حدیث،  مثل  اسالمی،  علوم  دانشمندان 
از امام  و  اینها، سررشته ى فکرشان به امام صادق است  و سایر 

او  ق(.   1۹4  _  25۶( بخاری  محّمدبن  اسماعیل بن  ابراهیم بن  مغیره  ابوعبداهلل   .1
حدیثی  كتاب  معتبرترین  ی  و كتاب  بود.  سرشناس  و  سرآمد  حدیث  علم  در 

اهل سّنت است.
2.  صحیح بخاری

۳.  )1۳۹4 _ 1۳15ق( عالم، خطیب و نویسنده ی  توانای مصری.
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صادق)علیه الّسالم( استفاده میکنند. بنابراین امام صادق)علیه الّسالم( 
معارف  در  و  مستقیم،  به طور  شیعی  معارف  در  و  شیعه  فقه  در 
امام  مثل  و  گذاشته؛  قاطع  تأثیر  مستقیم  غیر  به طور  شیعی  غیر 
مجتبی،  امام  امیرالمؤمنین،  دیگرند:  نفر  ده  صادق)علیه الّسالم(، 
امام  موسی بن  جعفر،  امام  باقر،  امام  سّجاد،  امام  حسین،  امام 
كه  علهیم(  اهلل  عسکرى )صلوات  امام  هادى،  امام  جواد،  امام  رضا، 
تأثیر بسزایی میگذاشتند در شناخت  هریک در زمان خودشان 

مکتب و شناخت اسالم.
امامت  دوره ى  پایان  به  امامت  دوره ى  آغاز  از  هرچه  البّته 
دوره ى  آغاز  از  میشود.  ضعیف تر  عامل  این  میشویم،  نزدیک 
كه  وقتی  مخصوصًا  یم،  میرو پایانش  طرف  به  هرچه  امامت 
میرسیم به امام نهم و امام دهم و امام یازدهم، این موجب اّولِی 
ضعیف تر  مکتب،  تشریح  و  مکتب  تفسیر  یعنی  امامت،  براى 
كرد  كه هنوز نگفته ام و عرض خواهم  میشود و آن موجب دّوم _ 
_ تقویت میشود؛ و این باز به اقتضاى احتیاج و نیاز زمان است. 
 _ داد  دست  از  را  خود  پیغمبر  اسالمی  جامعه ى  كه  وقتی  پس 
از  را  انقالب  پدیدآورنده ى  یعنی  »ُمنذر«،  كه  وقتی  قرآن  تعبیر  به 
كه الاقل تا  دست داد _ احتیاج دارد به یک سلسله ى محکمی 
كه به وسیله ى  كند و در این دوران، مکتبی  یک زمانی ادامه پیدا 
تفسیر  شود،  تشریح  شود،  تکمیل  است،  آمده  پیغمبر  و  منذر 
و  مصادیق  و  مباحث  به  نسبت  و  شود  تفهیم  همگان  به  شود، 
كه در اجتماع هست، منطبق شود و پخته شود. این  نیازهایی 

یک.
میخواهـــــــد.  رهبـــــــــــــــــــر  جامعـــــــــــه،  این  كه  است  این  دّوم 
اس  ّد لل�فّ كلماتش میفرماید: »لا�ج امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( در یکی از 

وظیفــــــــه ی اّول امام؛ تبیین 
دین

وظیفـــــه ی دّوم امام؛ رهبری 
سیاسی جامعه
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گف تز  جزء  این  و  رهبر؛  یک  به  دارد  احتیاج  جامعه اى  هر  ر«؛1  ام�ی م�ف 

كه روزگارى  ما است، جزء طرز فکر ما است. ما معتقد نیستیم 
اداره شوند؛ نخیر،  كه اجتماعات بدون حکومت  خواهد رسید 
گزیر مردم باید رهبر داشته باشند. بعد  »البّد للّناس من امیر«؛ نا
جامعه ى  رأس  در  رفت،  دنیا  از   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل اینکه  از 

را،  را، آن سیر  كه آن حركت  اسالمی الزم است یک نفرى باشد 
این  پیشبرد  براى  میکرد   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل كه  را  تالشی  آن 

هست،  او  منظور  كه  تکاملی  و  تعالی  به  آن  رسانیدن  و  جامعه 
و  پیغمبر  خود  مثل  كه  باشد  نفرى  یک  است  الزم  دهد؛  ادامه 
اجتماع  زمام   اهلل علیه و آله(، 

ّ
پیغمبر )صل دست  نیرومندى  به  دستی 

این  وجود  كند.  هدایت  میخواهد،  كه  راهی  آن  به  و  بگیرد  را 
گر مختصر  افراد، با آزادى جامعه ى اسالمی هم منافات ندارد. ا
كه هیچ منافاتی ندارد. رهبر جامعه،  دّقتی بکنیم، روشن میشود 
هدایت میکند جامعه را، پیش میراند جامعه را، وسایل پیشرفت 
رهبر  یک  اجتماع،  میکند.  فراهم  برایش  را  جامعه  پیشبرد  و 
كه تفسیر و تبیین مکتب  سیاسی الزم دارد غیر از رهبر فکرى ای 
میکند. اینکه این رهبر سیاسی چگونه آدمی باید باشد، آیا الزم 
این  باشد،  چه  یا  باشد،  اعلم  است  الزم  آیا  باشد،  اعدل  است 
وارد  بحثها هیچ  این  در  ما  و  فرقه ای است  و  كالمی  یک بحث 
نمیشویم و بحث نمیکنیم و وقت محدود خودمان را صرف این 

حرفها نمیکنیم؛ این بحثها وقت دیگرى میخواهد.

ضرورت تالش امام برای بازپس گیری منصب رهبری
كند،  رهبرى  سیاسی  رهبر  این  نگذاشتند  گر  ا حاال  خب، 

1.  نهج البالغه، شریف الرضی، خطبه ى40، ص۸2.
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كم  حا این  آیا  شد،  معزول  كمی  حا گر  ا است.  رهبر  واقعًا  او  اّما 
معزول میتواند به خودش بگوید ما تفسیر و تبیین مکتب را ادامه 
جامعه  دیگران  كنیم،  حکومت  نتوانستیم  كه  حاال  و  میدهیم 
كنند؟ با بزرگوارى و شرح صدر، خودش را از این قضّیه  را اداره 
معاف كند؟ میتواند چنین كارى بکند یا نمیتواند؟ یا شّق سّومی 
كه مصلحت بزرگترى را در نظر  وجود دارد؟ میتواند، در صورتی 
كه این مصلحت، مورد نظر  داشته باشد؛ و نمیتواند، در صورتی 
نباشد. ما معتقدیم كه نمیتواند. ما معتقدیم آن كسی كه از طرف 
و  شد  منصوب  و  شد  برگزیده  حکومت  به   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

كه براى حکومت الزم است، پیغمبر در او دید و او را به  جهاتی 
گماشت و زمام جامعه ى اسالمی را در مشت او قرار  این منصب 
گفت  كرد و  كرد و توصیه ى او را هم  داد و به مردم هم او را معّرفی 
گر یک وقتی از حّق خودش دور افتاد،  باید از او اطاعت كنید، او ا
كه به حّق خودش برسد؛ براى خاطر اینکه  كند  ناچار باید تالش 

كه بخواهند تعارفی به او بدهند. این حق، یک حّقی نبوده 
را بنده خدمت شما تقدیم  گالبی  كه یک  یک وقت هست 
كنید؛ شما هم  آقا خواهش میکنم این را میل  میکنم و میگویم 
كه  هست  هم  وقت  یک  ندارم.  میل  نخیر،  كه  میکنید  تعارف 
در  كنید.  میل  دارو  میگویند  شما  به  و  مریضید  نکرده  خداى 
كه شما بگویید نخیر، میل ندارم دارو بخورم.  اینجا معنی ندارد 
خوش؛  زبان  با  اّول  ید.  ندار میل  بیخود  میگویند  شما  پاسخ  در 
را در حلقتان میریزند! یک  زور دارو  با  و  را میخوابانند  بعد شما 
كه نزدیک به آغاز انقالب اسالمی  براى دورانی  حکومت سالم، 
است.  الزم  ى  دارو یک  است،  ضرورى  ى  دارو یک  است، 
جامعه ى اسالمی حق ندارد بگوید من این دارو را نمیخواهم. آن 

حکـــــــــــــــومت؛ هم حق و هم 
تکلیف برای امام و جامعه
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گف است،  او  آستین  در  دارو  و  است  دارو  این  خازن1  كه  هم  كسی 
بنده  نمیخواهی،  دارو  كه  حاال  خوب،  خیلی  بگوید  ندارد  حق 
مگر  نیست.  این  نه،  بمیر!  برو  پس  نرم،  دنَدت  میکنم؛  قهر  هم 
حق  آن  به  را  خودش  میکند  سعی  است؟  شخصی  مسئله ای 
برساند، سعی میکند دارو را به مریض بخوراند. مگر اینکه ببیند 
اصاًل  مریض  بیاورد،  فشار  خیلی  مریض  این  به  چنانچه  گر  ا
خواهد ُمرد. بله در اینجا موّقتًا دست نگه میدارد تا این مریض 
از آن حال بدجونی، از آن حال قریب الموتی، از آن حال احتضار 
كه  كه مریض از آن حال بیرون آمد و آماده شد  بیرون بیاید. وقتی 
در  شود،  خورانده  او  به  دارو  این  و  بگیرد  انجام  فّعالّیتی  او  ى  رو
گر نشد، به زور در  ابتدا دارو را رندانه و زیركانه به او میخورانند و ا

حلقش میریزند،امامت این جورى است.

 اهلل علیه وآله( به امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( 
ّ

انتقال دو منصب پیامبر)صل
و ائّمه ی بعد از ایشان

شیعه  اعتقاد  میگویم،  كه  چیزی  این   _ معتقدیم  شیعه  ما 
از  بعد  كه  كسی  آن   _ نیست  خاّصی  شخص  اعتقاد  است؛ 
و  خدا  حکم  به  را  منصب  دو  هر  این   اهلل علیه و آله(، 

ّ
پیغمبر )صل

گرفت؛ یعنی منصب تفسیر و تدوین و تشریح  پیغمبر در دست 
سیاسی  راه  ادامه ى  و  زعامت  و  رهبرى  منصب  و  را  مکتب 
 اهلل علیه و آله( را، علّی بن  ابی طالب امیرالمؤمنین )صلوات اهلل 

ّ
پیغمبر )صل

كتابها و منبرها   علیه( است. »دلیلش چیست« را بعد از این همه 

براى  امامت  این نیست.  ما  از من سؤال نکنید؛ بحث  و حرفها 
مکتب،  تشریح  یکی  است:  هدف  دو  و  منظور  دو  این  خاطر 

1.  نگه دارنده.
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جامعه ى  راه  ادامه ى  دیگرى  و  مکتب؛  تدوین  مکتب،  تفسیر 
در  را  جامعه  و  گرفتن  دست  در  را  جامعه  زمام  یعنی  اسالمی؛ 
یعنی   _ انقالب  پدیدآورنده ى  كه  و خّط مشی اى  همان خّط سیر 
كرده و از پیش معلوم  كرده و معّین   اهلل علیه و آله( _ ترسیم 

ّ
پیامبر )صل

كشاندن. اینها وظیفه ى امام است. شده، پیش بردن و 
بعد   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل خود  گفته ی  به  وظیفه  دو  این 

از  بعد  و  امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(  به  شد  محّول  پیغمبر  از 
امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( هم به یازده امام دیگر. هم از طریق شیعه 
 اهلل علیه و آله( 

ّ
و هم از طریق سّنی روایاتی نقل شده كه خود پیغمبر )صل

ّم�ق م�ف ولدى  �أ
أ
معّین كردند كه دوازده نفر بعد از من امام هستند: »الا

كردیم؛ یعنی هم  كه عرض  ر«1. امام، البّته به همین معنایی  اع�ش �ف ا�ش

شارح مکتب و مفّسر مکتب و هم ادامه دهنده ى راه پیغمبر در 
دیگر،  تعبیر  به  پیغمبر.  سیاسی  كارهاى  یعنی  جامعه؛  پیشبرد 
بال  بال،  یک  فکرى؛  بال  بال،  یک  است:  بال  دو  داراى  امام 
دست  با  میکند،  تبیین  را  مکتب  دست  یک  با  امام  سیاسی. 
دیگر زمام جامعه ى اسالمی را در دست میگیرد و به سوى هدف 
كه امام هستند و این دو  كسانی  پیش میبرد. پیغمبر فرموده این 
وظیفه به آنها محّول شده، دوازده نفرند. در بعضی از روایات _ و 
روایات بسیارى از طریق شیعه _ اسم و رسم و خصوصیات و نام 
به حسب  البّته درست هم هست؛  و  اینها معّین شده2  و نشان 
امیرالمؤمنین،  از  بعد  ندارد.  هم  اشکالی  تحقیقی،  و  دقیق  فکر 
امام حسن مجتبی است، بعد از او امام حسین بن  علی است، 

مه محّمدباقر مجلسی، ج ۸ ص ۳۶۶ )با اندكی تفاوت(
ّ

1.  بحاراالنوار، عال
كمال الّدین و تمام النعّمة، شیخ صدوق، ج 1، صص251 _  25۳،  2.   از آن جمله: 
مه 

ّ
عال بحاراالنوار،  2۸2؛  ص  ج 1،  شهرآشوب،  ابن  ابی طالب)ع(،  آل  مناقب 

محّمدباقر مجلسی، ج ۳۶، ص250

یح  تعیین 12 امام به تصــــــر
پیغمبر اکرم)ص(
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گف بعد از او علّی بن  الحسین است، بعد از او محّمدبن  علی است، 
بعد از او جعفربن  محّمد است، بعد از او موسی بن  جعفر است، 
او محّمدبن  علی است،  از  بعد  او علّی بن  موسی است،  از  بعد 
او حسن بن  علی است،  از  بعد  او علّی بن  محّمد است،  از  بعد 
اینها  )صلوات اهلل وسالمه علهیم امجعنی(؛  است؛  حسن  محّمدبن   او  از  بعد 

ائّمه ى مایند.
كه ما اسم اینها  كه این دوازده بزرگوار  پس ما تا االن فهمیدیم 
گاهواره نام آنها الالیی و  كودكی در  را از بّچگی ها شنفته ایم و در 
ذكر خواب ما بوده و محّبت اینها در دلهاى ما بسی عمیق و نافذ 
است و آرزومند بوده ایم و هستیم كه در زندگی، راه آنها را بپیماییم 
كنار اینها قرار بگیریم  و پس از مرگ با آنها باشیم و در قیامت در 
كه به اینها میکند، به ما بکند و خودمان را شیعه ى  و خدا نظرى 
اینها میدانیم، براى چه معّین شده اند و خدا از اینها چه خواسته 

و مکتب از اینها چه انتظارى دارد. این را تا االن فهمیدیم. 

ویژگی شیعه ی حقیقی؛ شناخت وظیفه ی امام و حرکت کردن 
در پی او

و  میفهمد.  را  هدف  این  كه  است  كسی  آن  واقعی  شیعه ى 
كنیم،  گر چنانچه صد سال هم عمر  كلمه به شما بگویم: ما ا یک 
كه امام ما براى چه بود و در راه اماممان حركت نکنیم،  اّما ندانیم 
آقایی،  یک  وقتی  یک  حاال  نیستیم.  شیعه  نام  الیق  و  شایسته 
یک غیر آقایی، به ما شیعه بگوید، یا خدا و یا خود آن بزرگوارها 
كنند و چنین لطفی جایز باشد و  كنند، تفّضل  بخواهند لطف 
كه  به ما بگویند شیعه، آن با خودشان است؛ اّما به حسب آنچه 
آنها  راه  ندانیم  گر  ا ما  نیست.  اینطور  است،  ما  دست  موازین  از 
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كدام جهت  كار میخواستند بکنند و به  چه بوده است و آنها چه 
یم،  كدام سمت برو كه حاال ما باید به  میخواستند بروند و ندانیم 
كجا میخواستند بروند،  كه آنها  گر ندانستیم  همین میشود دیگر. ا
هم  ما  چون  یم؛  برو میخواهیم  كجا  حاال  ما  كه  نمیدانیم  یعنی 

گر این را ندانیم، ما شیعه نیستیم. دنباله رو آنهاییم. ا

»مؤمن زیستی« و »مؤمن آفرینی«؛ از خصـــوصّیات شیعـه ی 
زمان ائّمه )علهیم الّسالم(

كه می آیم، به مناسبت،  از روزهایی  بنده ان شاءاهلل در یکی 
كه در زمان ائّمه به چه جور  »شیعه« را تعریف میکنم و میگویم 
گر بدانیم شیعه به چه  گمان میکنم ا گفته میشد؛ و  آدمی شیعه 
صرفًا  شود.  شرمندگی  مایه ى  ما  كثر  ا براى  میشده،  گفته  كسی 
كه در پاره ای از روایات است و  مسئله ى نماز و روزه و این حرفها _ 
گرچه آنها هم هست، اّما اصول قضایا  درست هم است _ نبوده؛ ا
و  بوده  آنها  در  كه  است  دیگرى  چیزهاى  قضایا  اصول  نیست؛ 
احساس  و  میفهمید  شیعه  روز  آن  نیست.  ما  كثر  ا در  متأّسفانه 
كجا میخواهد  كه امام او براى چیست و راه او چیست و  میکرد 
انتخاب  هم  را  خودش  راه  لذا  است؛  كدام  او  مسئولّیت  و  برود 

میکرد.
و لذا بود كه این خاصّیت عظیم اسالمی _ اینکه مؤمن، مؤمن 
را نگه میدارد _ در جامعه ى شیعِی آن روز بود. »مؤمن آفرینی« در 
یستی«  نیست. »مؤمن ز امروز  و  بود  ائّمه  زمان  جامعه ى شیعه ى 
یست  ز مؤمن  آنها  نیست.  امروز  و  بود  اسالم  صدر  جامعه ى  در 

میکردند و مؤمن میمردند و مؤمن می آفریدند.
شد  منصوب  امامت  به  سّجاد)علیه الّسالم(  امام  آنکه  از  بعد 
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گف رفتند، مؤمنین همه  _ مؤمنان همه  كربال  واقعه ى  از  بعد  یعنی   _
از  هم  را  اعتقادشان  اینکه  با  شدند،  مرّدد  همه  شدند،  نگ 

َ
ل

مردم  اس«1  ال�فّ ّد  »ار�ق است:  این  روایت  تعبیر  بودند.  نداده  دست 
كسی از  كربال مرتد شدند. یعنی از خدا برگشتند؟  بعد از واقعه ى 
كسی  كردند؟   اهلل علیه و آله( را انکار 

ّ
خدا برنگشت. یعنی پیغمبر )صل

والیت  و  امامت  از  یعنی  نمیکرد.  انکار  را   اهلل علیه و آله( 
ّ

پیغمبر )صل
حسب  به  ابدا.  كردند؟  صرف نظر  علّی بن  ابی طالب)علیه الّسالم( 
اعتقاد، مثل جنابعالی و من، به خالفت و والیت امیرالمؤمنین 
كه  همانهایی  بودند،  مدینه  در  كه  همانهایی  داشتند.  اعتقاد 
دور و بر امام سّجاد بودند، همه به امامت امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( 
مركز  مدینه  داشتند.  اعتقاد  حسین بن  علی )علیه لّسالم(  امامت  و 
جوان  آن   _ یحیی بن  اّم الّطویل2  حال  عین  در  اّما  بود.  شیعه 
كار، آن مرد شیعه ى راستین، آن مبارز بزرگ _ روایت معروفی  فدا
كه می آمد در مسجد مدینه می ایستاد و رو میکرد به همین  است 
کم العداوهق و  �ف �ی �ج ا و  �ف �ف �ی �ج دا  کم و �ج �ج ا  ��ف شیعه هاى از قماش ما، میگفت: »ک�ف
اهلل و��ه«.۳ او به شیعیان زمان، به دوستان  وا �ج م�ف وأ ى �ق  ��قّ

ً
دا اء ا�ج صف عف ال�ج

كه هزاران سال  علّی بن  ابی طالب به حسب اّدعا، حرفی را میزد 
و  بت پرستان  به  را  حرف  آن  خلیل اهلل)علیه الّسالم(  ابراهیم  قبل، 

بعد  الّناس  »ارتّد  ص144؛  ج4۶،  مجلسی،  محّمدباقر  مه 
ّ

عال بحاراالنوار،   .1
ثة ابو خالد الکابلی، یحیی بن  اّم الّطویل و جبیر بن  مطعم _ ثّم   ثال

ّ
الحسین)ع( اال

كثروا«. اّن الّناس لحقوا و 
كه به مخالفت علنی با بنی  2. یحیی بن  أّم الّطویل: از یاران خاّص امام سّجاد)ع( 
از  ی  پیرو و  دوستی  جرم  به  حّجاج بن  یوسف  نیز  نهایت  در  و  برخاست  امّیه 
ی  كرد و به شهادت رسانید. از و امیرالمؤمنین علی)ع( دستها و پاهای او را قطع 

به عنوان حواری امام سّجاد)ع( نام برده شده است.
شما  و  ما  میان  و  یم  می ورز كفر  شما  »به  آیه ی4؛  از  بخشی  ممتحنه،  سوره ی   .۳

ید.« كینه ی همیشگی پدیدار شده تا وقتی كه فقط به خدایان آور دشمنی و 
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شدیم،  كافر  شما  به  ما  میگفت  بود.  زده  زمان  طاغوت پرستان 
دشمنی  مناسبات  و  شد  بریده  دوستی  رابطه ى  شما  و  ما  میان 
نفر  سه   _ نفر  سه  ما  صف  میگفت  آمد.  پدید  كینه  و  بغض  و 
سّجاد)علیه الّسالم(،  امام  چهارم،  امام  رهبرى  به   _  » �ق لا�ش �ش »الّا  بودند: 
اهلل و��ه«؛  وا �ج م�ف وأ ى �ق كی؟ »��قّ از صف شما شیعه نماها جدا شد. تا 
كسی نگفت: »اى  ید.1  كه به خداى یکتا ایمان بیاور تا آن وقتی 
او  میفهمیدند  یم«.  دار ایمان  خدا  به  كه  ما  یحیی بن  اّم الّطویل! 
روا«؛  وا و ک�ش اس لح�ق ّم ا�فّ ال�فّ چه میگوید. بعد در همین روایت دارد: »�ش
سّجاد)علیه الّسالم(  امام  اطراف  شیعیان  كردند.  مثل  تولید  اینها 
اجتماعی  تا  كردند  مثل  تکثیر  روزبه روز  شدند،  یاد  ز آمدند،  گرد 
كوفه و در  كه صدها نفر بود، هزارها نفر بود؛ در  را به وجود آوردند 
مناطق  سایر  در  و  كش  مرا در  و  بصره  در  و  باخمراء2  در  و  مدینه 
و  شدند  كشته  و  جنگیدند  شیعه  دشمنان  با  شیعه نشین، 
كه  كشتند و انقالبها پدید آمد و شورشها به وجود آمد و در روزى 
یعنی  خلیفه،  گوش  كنار  میرود،  دنیا  از  عسکرى)علیه الّسالم(  امام 

مدائن، مركز تشّیع است؛ بنابراین اینها شیعه ساز بودند...۳

مه محّمدباقر مجلسی، ج4۶، ص144.
ّ

1. بحاراالنوار، عال
كه ابراهیم بن  عبداهلل محض در سال 145 هـ .ق،  كوفه  2. منطقه ای است در نزدیکی 

در آنجا به شهادت رسید.
۳. نقص نوار. 
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ر.1 ک المص�ی ا و ال�ی �ف �ج ک ا�ف ا و ال�ی ل�ف
ّ

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

آ
ا �ف ا ر�جّ � ل�ف �ف روا و اعف �ی�ف ک�ف

دف
ّ
 لل

�قً �ف �ق ا �ف عل�ف حج ا لا�ق �ف ر�جّ
صار.۳ �ف م�ف ا�ف لم�ی

� و ما لل�فّٰ �ق �ی رف د ا�ف �ق ار �ف ل ال�فّ د�ف ک م�ف �ق ا ا�فّ �ف ر�جّ

�ق  ا�ف ک  ا�فّ  
ک رحم�قً ا م�ف لد�ف ل�ف ا و ه�ج  �ف �ق �جعد ادف هد�ی ا  �ف لو�ج �ف �ق �ف ا لا�ق �ف ر�جّ

4 . الوّها�ج
ا علٰی ر�لک.5 �ف ا ما وعد�ق �ف ا و ءا�ق �ف ر�جّ

و  كردیم  اعتماد  تو  بر  ما!  پروردگار  ای   ...« 4؛  آیه ی  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!  5؛  آیه ی  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  هر كه  »پروردگارا!  1۹2؛  آیه ی  عمران،  آل  سوره ی   .۳

كرده ای؛ و برای ستمکاران یاورانی نیست.« رسوایش 
كردی، دلهایمان  4. سوره ی آل عمران، آیه ی ۸؛ »پروردگارا! پس از آنکه ما را هدایت 
كه تو خود  را دستخوش انحراف مگردان؛ و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار 

بخشایشگری.«
وسیله ی  به  كه  را  آنچه  و  »پروردگارا!  آیه ی1۹4؛  از  بخشی  عمران،  آل  سوره ی   .5

كن ...« فرستادگانت به ما وعده داده ای، به ما عطا 
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وعده  ما  به  كه  را  هدایتی  محّمد  آل  و  محّمد  به  پروردگارا! 
و  تعالی  و  كرده اى،  وعده  مؤمنین  به  كه  را  نصرتی  و  كرده اى، 

یغ مدار. كه براى انسانها مقّرر داشته اى، از ما در تکاملی را 
یافتن حقایق  پروردگارا! پس از آنکه دل ما را به شنیدن و در
با آشنایی به معارف، منّور فرموده اى،  را  كرده اى، و فکر ما  زنده 

دل ما را و فکر ما را َممیران.
ام الّصلاهق  �ق را�ق و اإ �یْ حف

ْ
ْعل ال هْم �ف ْ

ل�ی ا اإ �ف ْو��یْ
أ

ا و ا ْم��ف
أ

ا ْهدو�ف �ج  �ی
ّم�قً �أ

أ
هْم ا �فٰ

ْ
عل و �ج

1. د�ی�ف ا عا�ج وا ل�ف کاهق و کا�ف اء ال�فّ �ق �ی و اإ

دو منصب امام؛ تبیین دین و رهبری جامعه
نام  به  دوره اى  كه  موجبی  آن  و  امامت  فلسفه ى  كه  گفتیم 
یخ همه ى ادیان ضرورى  یخ اسالم و شاید در تار امامت را در تار
كرده، دو چیز است: یکی عبارت است از تفسیر و تدوین و تطبیق 
 اهلل علیه و آله( 

ّ
و تشریح مکتب، و دیگر ادامه ى راه پیغمبر و منذر )صل

جهت  و  سمت  و  سو  آن  به  انسانها  جامعه ى  كردن  هدایت  و 
چیز  دو  است.  بوده  كرده  معّین  و  مقّرر   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل كه 

كند؛   اهلل علیه و آله( بعد از خود، امام معّین 
ّ

كه پیغمبر )صل موجب شد 
كردیم. كه دیروز  این بحثی بود 

قدرى  یک  دوستان  از  بعضی  براى  بحث  كه  شنیدم  البّته 
صعب2 آمده و مشکل _ البّته نه غیر قابل قبول و دارای اشکال 
یک  بنده  كه  بودند  كرده  توصیه  و  آمده  صعب  قدری  یک   _
كنم. حرفی نیست؛ میشود ساده تر  قدرى بیان را رقیق تر و ساده تر 

فرمان ما هدایت  به  كه  قرار دادیم  را پیشوایانی  آنان  »و  آیه ی7۳؛  انبیاء،  1. سوره ی 
كارهای نیک و برپا داشتن نماز و دادن زكات را  میکردند و به ایشان انجام دادن 

كردیم و آنان پرستنده ی ما بودند.« وحی 
2. دشوار
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گفت كم است. بنده چهار پنج روز دیگر بیشتر  كرد، اّما وقت  صحبت 

در این مجلس مجال ندارم و آنچه عرض میکنم _ همان طورى 
یک  از  است  گلچینی  و  منتخب   _ كردم  اشاره  هم  قباًل  كه 
كوچکی  كار  كه مّدتی است مطالعه ى اندكی و  سلسله بحثهایی 
كه بنا  كه در این چند روزى  كرده ام. بنده مغتنم شمردم  یش  رو
شده اینجا بیایم، همین بحث را در محضر آقایان محترم عنوان 
گرفته باشد، ما  كه یک نفر هم مطلب را  گر این جور باشد  كنم. ا
البّته  رسیده ایم.  به منظورمان  كه  میکنیم  احساس  قدرى  یک 
كثرّیت، بلکه همه، خیلی خوب مطلب را  كه ا دلمان میخواهد 
فشرده  یک قدرى  كه  است  این  مطلب  طبع  به هرحال  بفهمند. 
نه   _ را  امروز  مطلب  بتوانیم  گر  ا كه  میکنیم  سعی  حاال  باشد. 

مطلب دیروز را تکرارًا _ توضیحی بدهیم.
كار انجام دهد:  كه امام دو  پس امامت برای این الزم است 
 اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل به وسیله ى  كه  را  دین  مکتب  اینکه  یکی 

ارائه شده و در سطح اجتماع پیاده  انسانها  از طرف خداوند به 
با  كند،  پخته  را  آن  جامعه  مردم  اذهان  در  كند،  تفسیر  شده، 
براى  را  مکتب  این  ی 

ّ
كل به طور  و  كند  تطبیق  مصادیق  و  موارد 

امام  زندگی  در  شما  آنچه  قبیل  از  مثاًل  كند؛  تشریح  آیندگان 
یس  ید. آن بزرگوار در مسند تدر صادق)صلوات اهلل وسالمه علیه( سراغ دار
عالم  كناف  ا از  كه  تشنه كامی  مسلمانهاى  برای  و  می نشستند 
اسالم براى شناخت اسالم و درک مقّررات اسالم و معارف اسالم 
بیان  را  اسالم  میرفتند،  بزرگوار  آن  به سوى  اسالم  اخالقّیات  و 
گرچه به یک معنا این حرفها  میکردند و حرفهاى تازه میگفتند. ا
سابقه   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل كالم  در  و  قرآن  در  یعنی  نبود  تازه 

مردم،  براى  كه  است  همین  اصاًل  مطلب  خاصّیت  اّما  داشت 

ح و تفسیــــــــر دین؛ از  شــــــــــر
وظایف امام
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شرح  یک  اجمال،  این  میماَند.  مجمل  یادى  ز گوشه هاى  یک 
دهنده الزم دارد و او امام است. این یک شغل.

 اهلل  
ّ

 شغل دیگرى كه امام دارد، این است كه باید راه پیغمبر )صل
علیه و آله( را ادامه دهد. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر جامعه اى را به وجود 

و  میکند  بنا  اسالمی  اصول  مبناى  بر  را  جامعه  این  و  می آورد 
حکومِت این جامعه را در دست میگیرد و مثل قافله ساالر دلسوِز 
گهی، این جامعه را به سوى هدف انسانّیت _ یعنی به سوى  ازراْه آ
رشد، تکامل، تعالی، ترّقی ماّدى و معنوى _ به پیش میراند. بعد 
كه او هم مثل همه ى مردم،   اهلل علیه و آله( از دنیا رفت _ 

ّ
كه پیغمبر )صل

جاودان نیست و میمیرد1 _ باید دنبال سِر  او امامی بیاید و مردم 
را به پیش براند و رشد بدهد و جامعه ى اسالمی را به سوى تکامل 
گر فرق این  و تعالی بکشاند و سوق دهد. این شغل دّوم است. ا
كه البّته فرق اینها خیلی روشن است  دو را درست نفهمیده اید _ 
_ بنده بعد از پایان بحث برای شما توضیح خواهم داد؛ اّما حاال 
گر سلسله ى بحثهاى ما هم دستتان نیست، اجمااًل همین یک  ا
كدام  امامت  فلسفه ى  و  چیست  امام  شأن  گفتم  كه  را  مطلبی 
حّل  براى  و  است  نافعی  حرف  ید؛  دار نگه  ذهنتان  در  است، 
گر شیعه از مّدتها  گمانم ا بسیارى از مشکالت به درد میخورد. به 
ى همین حرف تکیه میکرد، خیلی مسائل  پیش به این طرف رو
از داعیه هاى2 خود  به بسیارى  را  و مخالفان خود  را حل میکرد 

گذشتیم. قانع و تسلیم میکرد. باری؛ از این حرف 

تون: »قطعًا تو خواهی ُمرد و آنان ]نیز[  ُهم َمّیِ
َ
ِاّن ٌت َو  َک َمّیِ

َ
ِاّن 1.  سوره ی زمر، آیه ی۳0؛ 

خواهند ُمرد.«
2. اّدعاها

رهبــــــری جامعــــه؛ از وظایف 
امام
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گفت وظیفه ی امام؛ مبارزه  برای به انجام رساندن دو منصب خود

كه  گفتم،  اشاره  به  حرف  این  دنبال  دیگرى  چیز  یک  دیروز 
باید  ما  بحث  چون  میکنم؛  عرض  را  آن  مختصرًا  باز  هم  امروز 
رشته اش ادامه پیدا كند. این یک بحثی است تقریبًا حاشیه اى، 
گر چنانچه امام فرصتی پیدا نکرد  كه حاال ا اّما در عین حال الزم، 
گر چنانچه  كه این دو وظیفه را انجام دهد، باید چه بکند؟ یعنی ا
مکتب  تدوین  و  تفسیر  به  امام  كه  ندادند  اجازه  زمان  قدرتهاى 
اینکه  نه  برداشته شده است؟  امام  از دوش  آیا تکلیف  بپردازد، 
اصول  بر طبِق  نه،  كنیم؛  معّین  تکلیف  امام  براى  بخواهیم  ما 
یم، مطلب چگونه است؟  كه از خودشان در دست دار مقّرره اى 
گر قدرتهاى زمان و وضع اجتماعی،  اینجا تکلیف چیست؟ یا ا
راه  امام،  نگذاشتند  یعنی   _ شدند  مانع  را  دّوم  وظیفه ى  آن 
 اهلل علیه و آله( را ادامه دهد و مردم را به سوى رشد و تعالی و 

ّ
پیغمبر )صل

تکامل بکشاند _ اینجا وظیفه ى امام چیست؟
چه   _ مسئول  انسان  یک  وظیفه ى  كه  است  روشن  خیلی 
قدرت  در  كه  آنجایی  تا  كه  است  این  اینجا  در   _ امام  به  برسد 
برطرف  را  موانع  و  كند  تالش  و  كوشش  است،  او  وسع  در  و  او 
خود  وظیفه ى  به  بتواند  تا  كند  ایجاد  مساعدى  زمینه ى  و  كند 
ادامه دهد؛ همچنان كه می بینید در زمینه ى بیان احکام و بیان 
یک  در  را  سّجاد)علیه الّسالم(  امام  كرده اند.  را  كار  همین  معارف، 
و  مجتبٰی  حسن  امام  مثل  نمیتواند  كه  میدهند  قرار  موقعّیتی 
مثل امام حسین)علهیما الّسالم( در مسجد مدینه بنشیند و مسلمانها 
از  بعد  امام)علیه الّسالم(  بزند.  آنها حرف  با  و  كند  را دور خود جمع 
واقعه ى كربال و واقعه ى َحّره1 در وضعی قرار دارد كه چنین امکانی 

قیام مدینه  یزید،  از فساد  گاهی مردم مدینه  آ و  امام حسین)ع(  از شهادت  1. پس 
←
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كه امام سّجاد)علیه الّسالم( از  براى آن بزرگوار نیست؛ ولی می بینید 
بیان معارف دست نکشید؛ به عنوان دعا، به نام نیایش، مطالبی 
گفت؛ منتها در قالب دعا  فراهم آورد و آنچه میخواست بگوید، 
كرد، منتها به صورت  گفت. امام)علیه الّسالم( معارف اسالم را بیان 
روایت نبود؛ به صورت صحیفه ى سّجادّیه بود و این صحیفه ى 
سّجادّیه محفوظ ماند و در نسلهاى بعد، مورد استفاده ى پیروان 
ما  استفاده ى  مورد  هم  امروز  و  گرفت  قرار  سّجاد)علیه الّسالم(  امام 

است.
گر چنانچه در پیشبرد جامعه ى اسالمی، امکان  همین طور ا
، امام خانه نشین 

ْ
گرفته شد؛ یعنی به قول معروف و متداول از امام 

ندارد  صّحتی  چندان  متداول  قول  این  میگویم  حاال  كه   _ شد 
و  شد  گرفته  او  از  امر  زمام  عماًل  شد،  كوتاه  كار  از  او  دست  و   _
نگذاشتند او به جاى پیغمبر بنشیند، اینجا وظیفه اش چیست؟ 
و  دادند  ما  به  مسئولّیتی  یک  وقتی  كه  است  ما  مثل  امام  آیا 
ما  خب،  میگوییم  دهیم،  انجام  را  آن  نتوانستیم  یا  نخواستیم 
بیشتر  كه  الّا و�عها«           1 _ خدا هم  ًسا  �ف �ف �ف اهلل 

ّ
کل �ی »لا  نتوانستیم دیگر؛ 

از امکان و توان و قدرت بر من تحمیل نمیکند _ لذا می نشینیم 
كار را میکند؟ مثل آن بّچه هاى بهانه گیر  كنار. آیا امام هم همین 
گر چنانچه دفتر مشقشان  كه وقتی از مدرسه برمیگردند، ا و تنبل 

آغاز گردید. یزید سپاهش را به فرماندهی مسلم بن  عقبه به مدینه فرستاد و جنگ 
از  بعد  و  كشته شدند  یادی  ز افراد  و  اهل مدینه درگرفت  و  بین شامیان  سختی 
شام  سپاه  برای  مدینه  اهل  اموال  و  ناموس  جان،  روز  سه  مّدت  به  مدینه،  فتح 
به  یخ اسالم  تار از فجیع ترین جنایات در  این مّدت یکی  مباح شمرده شد. در 

وقوع پیوست.
توانایی اش  بقدر  جز  را  هیچ كس  »خداوند  2۸۶؛  آیه ی  از  بخشی  بقره  سوره ی   .1

تکلیف نمیکند.«
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گفت را  این  بود،  شده  تمام  خودكارشان  و  مداد  یا  بود،  شده  تمام 

یم، پس مشق  ندار دفتر  كه  ما  و میگویند خب  مغتنم میشمرند 
كار  كه از  نمینویسم! آیا این جورى است مطلب؟ دست امامان 
گرفته شد، آیا اینها  كه از آنها  كوتاه ماند، زمام حکومت و قدرت 
ما  به  متعال  خداى  خب  میگویند  و  می نشینند  گوشه اى  یک 
كنید و جامعه ى  كه شما به عنوان رهبر، مردم را هدایت  گفته بود 
كه ما  كمال بکشانید؛ اّما حاال  اسالمی را به طرف رشد و تعالی و 
كنارنشستگان  مثل  كنار؛  بنشینیم  پس  نیست،  دستمان  كارى 
نه.  مًا 

ّ
این جورى میکرد؟ مسل امام  آیا  ما؟  زمان  و  اخیر  زمانهاى 

كوشش و تالش  كثر  كه حّدا در اینجا هم وظیفه ى امام این است 
این مسئولّیت  پیشبرد  راه  در  میتواند،  آنچه  ببرد؛  كار  به  را  خود 
زمام  بتواند  شاید  دهد؛  انجام  خود  خواسته ى  و  هدف  این  و 
كند و در رأس  امور اسالمی را به دست بگیرد و قدرت را قبضه 
كه  آن چنان  را  اسالمی  جامعه ى  و  بگیرد  قرار  اسالمی  جامعه ى 

كرده است، به پیش براند. خدا مقّرر 
گر بخواهم یک نمونه ى روشنی را  ا كجا است؟  نمونه ى این 
ید و میدانید، براى شما بیان كنم، نمونه ی این  كه شماها خبر دار
در رفتار امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( است در چهل شِب بعد از وفات 
نقل  كتابها  در  و  شنیده اید  شماها  همه ی   اهلل علیه و آله(. 

ّ
پیغمبر )صل

كه امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( چهل  كرده اند و باید درست هم باشد 
 اهلل علیه و آله( و قرآن و از 

ّ
شب بر دِر خانه ى عّده اى از یاران پیغمبر )صل

 اهلل علیه و آله( 
ّ

عالقه مندان به اسالم میرفت و حّتی دختر پیغمبر )صل
از جنبه هاى عاطفی و فکرى _ هر دو  را هم با خود میبرد؛ یعنی 
پوالدین  ّیت 

ّ
اقل یک  بتواند  راه  این  از  شاید  تا  میکرد  استفاده   _

گر با اینها  كه ا نیرومند را در اطراف خود جمع كند و مطمئن باشد 

مسئولّیت پذیری ائّمه)ع(
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نخواهد  بین  از  و اسالم جدیدالوالده  نونهال  كرد، اسالم  حركت 
رفت1. امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( میرفت دِر خانه ها و مردم را دعوت 
كنند و دِر خانه ى او بیایند تا او بتواند برود  كه با او بیعت  میکرد 
ّیت بودند _ 

ّ
ّیت رقیب دیگر _ چون اصحاب سقیفه اقل

ّ
از یک اقل

كه نظر  ّیتی 
ّ
ّیت پررو و پرمّدعا، اقل

ّ
ّیت مستأثر2 دیگر، اقل

ّ
از یک اقل

كرده، حّق خود  كثرّیت توده ى مردم را با نیرنگ و تردستی جلب  ا
كه  را بگیرد و در رأس جامعه ى اسالمی قرار بگیرد و آن شغلی را 
كرده است، ادامه   اهلل علیه و آله( و خدا و قرآن برایش معّین 

ّ
پیغمبر )صل

كمال، به سوى  دهد و جامعه ى اسالمی را به سوى رشد، به سوى 
كه پیغمبر سوق میداد، بکشد. همان راهی 

دو وظیفه ی امام نسبت به مکتب و جامعه
كه بعد وارد  كه تا اینجا میتوانیم بگیریم _  بنابراین خالصه اى 
گذشته است _ این  كه دنباله ى بحث  بشوم به بحث امروزمان، 
كه امام دو شغل دارد: یکی مربوط به مکتب، یکی مربوط  است 
محیط  آفاق  در  بال  دو  این  با  كه  دارد  بال  دو  امام  جامعه.  به 
عمل؛  به  مربوط  یکی  فکر،  به  مربوط  یکی  میکند؛  پرواز  امامت 
است  این  یکی  واقعّیت؛  به  مربوط  یکی  ذهن،  به  مربوط  یکی 
جامعه ى  زمام  كه  است  این  دیگر  بگیرد،  دست  در  را  قرآن  كه 
گر  ا است.  امام  به عهده ى  كار  دو  این  كند.  قبضه  را  اسالمی 
انسانّیت، قدرتهاى ظالم  یک وقتی دشمنهاى دین، دشمنهاى 
بگیرند  اهلش  دست  از  را  همه چیز  میخواهند  كه  كسانی  آن  و 
و  كردند  مخالفت  كردند،  معارضه  دهند،  اختصاص  خود  به  و 

1. احتجاج علی اهل اللجاج، طبرسی، ج1، ص۸1
2. ویژه خوار
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گفت كه امام این دو وظیفه ى خود را انجام دهد، امام باید  نگذاشتند 

كند تا بلکه بتواند این  كوشش  كند،  كند، مبارزه  بی امان تالش 
كند و راهی را كه خداى متعال براى  دو منصب الهی را باز قبضه 

كرده است، ادامه دهد. خالصه ى حرف ما این بود. او معّین 

سیره ی ائّمه )علهیم الّسالم(؛ سیره ی یک مبارز یا یک سازش کار؟!
بحثمان.  مطلب  اساسی  نکته ى  به  میرسیم  اینجا  در 
كردم، بحث ما در  اّول و دّوم عرض  كه در روزهاى  همان طورى 
كه اینها  كه زندگی ائّمه ى دوازده گانه ى ما )علهیم  الّسالم( _  این است 
را به نام و نشان می شناسیم _ چگونه گذشته است؟ وضع زندگی 
كه یاوه گوها  اینها در اجتماع زمان خود چگونه بوده؟ آیا آن طورى 
از  ى  پیرو به  معاصرند  كه  كسانی  آن  و  یخ  تار یاوه سراهاى  و 
كرده اند، ائّمه ى ما )علهیم  الّسالم( همه جا یک  یخی بیان  مغرضیِن تار
كسانی  زائده اى در دستگاه حکومت غاصبین بوده اند؟ آیا اینها 
كه دنباله رو قدرتها و اوضاع زمان و شرایط زمان باشند؟  بوده اند 
مغضوب  هم  گاهی  كه  بوده اند  دربارى  ى 

ّ
مال یک  آیا  خالصه 

را  زمان  قدرتهاى  آیا  بوده اند؟  این جورى  ما  ائّمه ى  میشد؟  واقع 
رفتار  یک  شیعه  با  رفتارشان  و  بودند  شناخته  رسمّیت  به  عماًل 
ى 

ّ
مال یک  روحانی اى،  یک  آقایی،  یک  كه  بود  اشرافی مآبانه اى 

بزرگی، یک كشیشی با مریدان خود دارد؟ آیا زندگی ائّمه ى ما این 
است؟ زندگی امام صادق)علیه الّسالم( ما این است؟ یا نه، زندگی 
اینها یک شکل دیگرى بوده ؟ زندگی اینها زندگی پرتالشی بوده، 

كه بحث ما اصاًل در این است. زندگی اینها سرتاسر پیکار بوده؛ 
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انسان 250 ساله ی مبارز
نکته  این  به  خودم  من  دارم.  اّدعایی  یک  اینجا  در  بنده 
روزهاى  در  مطلب  این  ان شاءاهلل  كه  میکنم  سعی  و  رسیده ام 
آینده براى شما آقایان هم از صورت اّدعا خارج شود و به صورت 
زندگی  زمینه ى  در  ما  كه  مطالعه اى  به حسب  بیاید.  در  اعتقاد 
آغاز  از  ما  ائّمه ی  كه  این است  اّدعای ما  كرده ایم،  بزرگواران  این 
این استثنا  بعد،  كه  كوچکی،  امامت _ جز یک استثناى  یخ  تار
را هم عرض میکنم _ تا روزگار شهادت امام عسکرى)صلوات اهلل علیه(  
در این مّدت تقریبًا 250 سال، زندگی شان زندگی مبارزه و جهاد 
است. اینها یک عّده مردم مجاهد بودند. این اّدعاى ما است. 
حرف  كه  داده اند  عادت  را  ما  مردِم  كه  هم  این جورى  گر  ا البّته 
كنند و خودشان اندیشه و تفکر نکنند،  را بی دلیل و تعّبدًا قبول 
براى  چرا؟  كنیم.  قبول  باید  همه  خب  كنیم،  مشی  بخواهیم 
یارات  كه از معتبرترین ز یارت امین اهلل  خاطر اینکه خود شما در ز
است، وقتی كه خطاب به هر یک از ائّمه ى معصومین )علهیم  الّسالم( 
را  این  جمله  از  میکنید،  ارادت  عرض  و  میکنید  صحبت 
شهادت  هاده«1؛  �ج ��قّ  اهلل  �فی  اهد�ق  �ج ک  ا�فّ هد  »ا�ش كه:  میگویید 
كه شایسته  كه بتحقیق و بی شک تو در راه خدا آن چنان  میدهم 
گر ما بخواهیم مطلب را  تعّبدًا  كردى. پس ا است، جهاد و مبارزه 
یارت هست، باید مورد  كه در این ز كنیم، این جهادى  هم قبول 
و  كار  فدا و  مجاهد  چهره هاى  باید  ما  ائّمه ى  و  باشد  پذیرش 
پرتالش و پیکارجو و ستیزه گر در نظر ما معّرفی شوند؛ یعنی عکس 
به منابع و مدارک  گر بخواهیم  ا و  یم؛  تا االن در ذهن دار آنچه ما 

یارات، ابن قولویه، ص2۳۳ كامل الّز  .1
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گفت باز  شویم،  رد  اجمال  به طور  و  نکنیم  تفصیلی  اشاره ى  یخی  تار

كنیم. همین طور باید این مطلب را فورًا  قبـول 

به شهادت رسیدن ائّمـــه )علهیم الّسالم(؛ دلیل اجمالی مبارز بودن 
ایشان

این  دیگرى  مناسبتهاى  به  گذشته  سالهاى  در  مکّررًا  بنده 
ى این مطلب  مطلب را اشارتًا گفته ام، منتها آن وقت مثل حاال رو
گفته بودم. ما  كار تفصیلی نکرده بودم و همین طور اجمالی  یک 
وقتی كه نگاه میکنیم به دوازده امام ما، جز امام دوازدهم كه در قید 
حیات هستند و خدا ان شاءاهلل وجود مقّدس امام ما را از بلّیات 
محفوظ بدارد و ما را جزو احّباء آن بزرگوار و دوستانش و یارانش 
به  زندان  در  یا  همه شان  ما )علهیم  الّسالم(  ائّمه ى  بقّیه ى  دهد،  قرار    
شهادت رسیدند، یا در میدان جنگ شهید شدند و یا به وسیله ى 
دشمن غّدار1 و حیله گر به صورت مرموزى كشته شدند؛ همه شان. 
شما خودتان مگر از قول امام)علیه الّسالم( نمیگویید، مگر نمیشنوید 
كسی  ائّمه )علهیم  الّسالم(  ما  میان  در  مسموم«؟2  او  ول  �ق م�ق الّا  ا  م�فّ »ما  كه 
كشته شد به شمشیر، یا اینکه او را در زندان  نیست مگر اینکه یا 
كردند؟ خب، من سؤال میکنم:  و در تبعیدگاه شهید و مسموم 
كسی را در میدان جنگ یا در زندان  یک قدرت قاهر۳ زمان، چه 
یا در تبعیدگاه میکشد و شهید میکند؟ جز یک آدم پیکارجو را؟ 
جز یک آدم مزاحم را؟ جز _ به تعبیر منصور عّباسی _ استخوان 

1. بسیار بی وفا و عهدشکن
مه محّمدباقر مجلسی، ج27، ص217

ّ
2. بحاراالنوار، عال

۳.  مقتدر و غالب
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كرده باشد و راه  گیر  گلوى حکومت غّدار زمان  كه در  خرده ای را 
چند  در  ی«.1  �ل�ق �فی  ر�ف  المع�ق ا  حج

السشّ ا  باشد؟»هدف گرفته  او  بر  را  نفس 
كه از دور اشاره میکند به امام  روایت از قول منصور عّباسی است 
گلوى  كه در  صادق)علیه الّسالم( و میگوید او استخوان ریزه اى است 
گرفته؛ جز این است؟ خب، امام صادق)علیه الّسالم( را باید  من جا 

كنند؛ چون مبارز است. كنند، باید مسموم  شهید 
ندیده  هم  را  اینها  زندگی  خصوصّیات  بخواهیم  ما  گر  ا
ان شاءاهلل  و  است  من  نظر  مورد  كه  تی  تفصیال آن  با  بگیریم، 
معتقد  ما  كه  است  كافی  اجمال  همین  كرد،  خواهم  عرض 
پیکار  حال  در  همه  ما )علهیم  الّسالم(،  یازده گانه ى  ائّمه ى  كه  شویم 
اینکه  دلیل  به  رفتند؛  دنیا  از  جهاد  حال  در  و  مبارزه  حال  در  و 
را  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  اینکه  دلیل  به  كشتند،  را  اینها 
زندان شهید  گر موسی بن  جعفر )علیه ا لّسالم( در  ا  _ كردند  ابد  زندان 
و بیست سال دیگر هم زنده میماند،  از دنیا نمیرفت  یا  نمیشد 
میخواستند  گر  ا نمی آوردند؛  بیرون  زندان  از  كه  را  بزرگوار  آن 
بار،  باقر دو  اینکه امام  بیاورند، زندان نمیبردند _ به دلیل  بیرون 
شدند؛  تبعید  بار  دو  سّجاد)علهیم الّسالم(  امام  بار،  دو  صادق  امام 
امام  و  جواد  امام  شد،  تبعید  علی بن  موسی الّرضا )علیه الّسالم( 
هادى و امام عسکرى)علهیم الّسالم( هر كدام چند بار زندان و تبعید 
امام  جواد،  امام  یعنی  ما،  آخر  امام  سه  اینکه  دلیل  به  رفتند؛ 
كشته  جوانی  بحبوحه ى2  در  عسکرى)علهیم الّسالم(  امام  و  هادى 
امام  كشتند،  ساله  پنج  و  بیست  را  جواد)علیه الّسالم(  امام  شدند. 
كشتند، امام  هادى)علیه الّسالم( را سی و دو ساله یا سی و سه ساله 

كشف الغّمة، اربلی، ج2، ص1۹۶  .1
2. وسط و اوج

برخی از برخوردهای قهرآمیز 
با ائّمه)ع(
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گفت جوان  یک  كشتند.  ساله  هشت  و  بیست  را  عسکرى)علیه الّسالم( 

كه این قدر عالقه مند دارد، چرا میکشند؟  بیست و پنج ساله را 
آفاق عالم اسالمی  در  این همه  كه  و دو ساله اى  یک جوان سی 
 اهلل علیه و آله( است، 

ّ
عالقه مند دارد، وابسته ى به دودمان پیغمبر )صل

كشتن او براى  مردم او را سرچشمه ى الهام و وحی خود میدانند، 
چیست آخر؟ چرا او را میکشند؟ آیا جز این است كه در كشتن او، 
كه از مصلحت  براى قدرتهاى زمان مصلحتی وجود داشته است 
زنده ماندن او و راضی نگهداشتن مردم بمراتب بزرگ تر بود؟ مگر 
در زنده ماندن او خطرى براى قدرتهاى زمان وجود داشته است 
او،  شدن  كشته  صورت  در  مردم،  نارضایی  خطر  از  بمراتب  كه 

بزرگ تر و بیشتر و مهم  تر بود؟
گر شما فقط همین مسائل را در  اینها مسائل اجمالی است كه ا
كرد به تفصیل  كه ان شاء اهلل عرض خواهیم  نظر بگیرید، و آنچه را 
مناسبات  و  ائّمه )علهیم  الّسالم(  زندگی  درباره ى  آینده  روزهاى  در 
اینها با خلفا و مناسبات اینها با علماى زمان و مناسبات اینها 
با شیعه و با دوستان و با مخلصیِن خودشان هم ندیده بگیریم _ 
كه هریک آیتی است بر اّدعاى ما و شاهد صدقی است _ همین 
كه یک انسان منصف  كافی است  گفتم،  كه بنده امروز  مقدارى 
را معتقد كند كه امام صادق)علیه الّسالم( مشغول مبارزه و جهاد بود، 

موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( مشغول مبارزه و جهاد بود.
كردم؛  زمینه  این  در  سخنرانی  یک  جایی  در  یک وقتی  بنده 
امام صادق)علیه  یعنی  بود.  عنوان سخنرانی، »همرزمان حسین« 
است؛  حسین  میـدان  در  است،  حسین)علیه الّسالم(  همــرزم   الّسالم( 

همــــــــرزم  هشتــــــم)علهیم الّسالم(  امام  جــــواد،  امام  موسی بن  جعفر، 
شد  چطور  حسین.  دوشادوش  و  حسین  میدان  در  حسین اند، 
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امام  به  فورًا  تو  می آید،  حسین)علیه الّسالم(  امام  صحبت  وقتی  كه 
بیان  را  مطلبی  یک  شما  میکنی؟  استشهاد  صادق)علیه الّسالم( 
گر  ا میگوید  او  چنین؛  حسین  امام  آقا!  كه  میگویید  میکنید، 
امام  عجب،  چنان؟  صادق  امام  چرا  پس  میگویی،  راست 
صادق ضّد امام حسین بود؟ رفتار امام صادق متناقض با امام 
یا آن  یا توی خّفاش ]صفت[ نفهمیدى و ندیدى؟  بود،  حسین 
امام صادق  ببینی؟  و  تو بفهمی  كه  غرض ورز نخواست بگذارد 
كنار حسین  دوشادوش حسین است، همرزم حسین است، در 
است و با همان دشمن میجنگد و مبارزه میکند؛ با همان دستی 
كردند؛ منتها  كردند، او را هم شهید  كه حسین)علیه الّسالم( را شهید 
گر بنده همین اندازه هم بحث  در دو میدان. و مهم این است. ا
حّتی  مطلب  این  كه  كسی  و  منصف  مستمع  باید  میکردم، 
برایش اّول بار مطرح میشود، معترف شود. در عین حال ما البّته به 

تفصیل صحبت میکنیم.

منظور از جهاد و توصیف اقدامات امامان )علهیم  الّسالم(
اهل بیت )علهیم  الّسالم(  ائّمه ى  كه  بدانیم  را  این  باید  مقّدمتًا 
و  سّجاد  امام  مابین  امام  هشت  ى  رو ما  تکیه ى  بیشتر،  كه   _
بودند  مجاهد  میگوییم  اینکه   _ است  عسکرى)علهیم الّسالم(  امام 
شما  براى  را  این  بنده  است  الزم  چه؟  یعنی  میکردند،  جهاد  و 
صادق)علیه الّسالم(  امام  میگوییم  ما  وقتی كه  كنم.  تبیین  درست 
كه مستمع فورًا سؤال میکند _ البّته شما  جهاد میکرد، می بینید 
كه خیلی نجیبید و این سؤال را نمیکنید، بعدًا هم سؤال  آقایان 
كه مستمع این حرفها نیستند، به همین دلیل  نمیکنید؛ آنهایی 
امام صادق)علیه الّسالم(  كجا   _ نیستند، سؤال میکنند  كه مستمع 
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گفت ندیدیم.  صادق  امام  دست  شمشیرى  كه  ما  آقا؟  میکرد  جهاد 

از  بنده  امام صادق)علیه الّسالم(، میدان جنگی نشنفتیم.  از  كه  ما 
كه در این زمینه مطرح میشود، احساس  گونی  گونا این سؤاالت 
_ در فرهنگ  واژه ى مخصوص  این   _ كه اصطالح جهاد  میکنم 
كه میخواستم  اسالم، یک اصطالح ناشناخته است. مقّدمه اى 

كه جهاد یعنی چه؟ كنیم  بگویم، همین بود. این را باید بیان 

دو تفسیر غلط و یک تفسیر صحیح از جهاد

درباره ى جهاد دو تفسیر غلط وجود دارد و یک تفسیر درست. 
یک  از  یکی  است؛  هم  مقابِل  نقطه ى  دو  غلط،  تفسیر  دو  آن 
جهت، انحرافی است؛ یکی از جهت مقابل آن، انحرافی است. 
یادى استعمال شده  كه واژه ى »جهاد« در قرآن در موارد ز میدانید 
و در روایات چندین برابر قرآن استعمال شده، و یکی از واجبات 
دین اسالم جهاد است. واژه ى جهاد در قرآن، غیر از این اصطالح 
در فقه شیعه است. در فقه شیعه، به حسب متداول و معروف 
میان فقها، بخصوص در قرنهاى بعد از آغاز غیبت _ یعنی از قرن 
پنجم به این طرف _ واژه ى جهاد فقط به یک معناى محدودى 
اطالق میشود اّما در قرآن این جور نیست. در قرآن معناى جهاد  
حقوق  در  و  فقهّیه  كتب  در  و  اسالمی  فقه  در  جهاد  معناى  با 

اسالمی قیاس نمیشود.

یک تفسیر غلط از جهاد؛ جهاد بودن هر تالشی

این است:  كردم، یکی اش  كه عرض  انحرافی  آن دو معناى 
كوشش؛ و جهاد در راه خدا،  میگویند جهاد برطبِق لغت، یعنی 
یعنی مطلِق كوشش در راه خدا. براى اینکه این معنا را درست در 

گستـــــــــــــرده تر بودن معنای 
واژه ی جهاد در قرآن نسبت 

به اصطالح فقهی آن
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كارى كه شما براى خدا میکنید،  خارج پیاده كنند، میگویند هر 
كه  بفرمایید  و یک جهاد است. مثاًل فرض  كوششی است  یک 
كنار بخارى  كرسی، از  شما اّول صبح، ساعت ۸ از منزل، از زیر 
رنج  خودتان  به  میکشید،  زحمت  راحت،  اتاق  توی  از  گرم، 
میدهید، بیرون می آیید؛ دست میکنید در جیب، یک زحمت 
زحمت  یک  ید،  می آور در  جیب  از  را  ماشین  سوییچ  است؛ 
است؛ دِر این ماشین هشتاد نود هزار تومانی را باز میکنید، یک 
گاز میدهید، دنده  زحمت است؛ سوار ماشین میشوید، نمیدانم 
ید و در خیابانهاى  عوض میکنید، باالخره ماشین را راه می انداز
شلوغ تهران با این ناراحتی ها! حركت میکنید و می آیید تا بازار، 
تشریف  بعد  بدهد!  اجرتان  خدا  است؛  زحمت  همه اش  اینها 
گوشه ى دیگر می نشینید،  ید دِر حجره یا توی اداره یا فالن  می آور
حرف  كلمه  یک  این  با  می آید،  منشی  آن  می آید،  گرد  شا این 
كلمه حرف میزنید آفتاب تا آفتاب؛ از طلوع تا  میزنید، با آن یک 
گیرتان بیاید. خب،  یادی میکشید تا هزار تومان  غروب زحمت ز
كه  است  این  براى  زحمت  این  چون  منتها  میکشید؛  زحمت 
و چلوكباب  موز  و  پرتقال  و  باشید  كرده  را تحصیل  رزق حاللی 
و بوقلمون! و دیگر چیزها را براى آقازاده ها بخرید و به آنها بدهید 
كوشش است  كار شما جهادى است در راه خدا؛  بخورند، این 
خب،  نیست؟  تالش  نیست؟  زحمت  نیست؟  كوشش  دیگر.1 
كه میگویند رزق حالل  تالش است دیگر؛ تالش معاش. لذاست 

و  زاهدانه  غیر  زندگی  سبک  به  است  اعتراضی  و  تعریض  مثالها،  و  بیان  این    .1
مخاطبان،  گرچه  مخاطبان  برخی   _ زمان  آن  معیارهای  به حسب   _ متجّمالنه 

متدّین و بلکه اهل مبارزه باشند.
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گفت میگذارند  را  این  اسم  است.1  جهاد  نوع  یک  كردن،  تحصیل 

كارها و كوچک ترین  كنید تا بزرگ ترین  جهاد. از اینجا شما شروع 
گر براى خدا بود، جهاد  كارها كه اینها همه اش یک تالشی است؛ ا

است.
�فی  هدوا  �جٰ »و  هست:  اسالم  در  كه  جهادى  »آقا!  میگویند: 
كنید در راه خدا، آن جورى  هاده«2 _ یعنی اینکه تالش  اهلل ��قّ �ج

كسب،  براى  كنید  این است؛ تالش   _ كرد  كه الزم است تالش 
كنید براى  كنید براى زندگی، تالش  كنید براى علم، تالش  تالش 
كه بکشید، جهاد فی سبیل اهلل است.  دیدار دوستان. هر زحمتی 
فرمول هاى  آن  و  میکشد  زحمت  و  میخواند  درس  كه  محّصلی 
اصولِی  یا  نحوى  یا  فقهی  مسئله ى  آن  یا  میکند،  حل  را  مشکل 
كار او برای خدا است یعنی براى  گر این  مشکل را حل میکند، ا
جهاد  یک  این  است،  خدا  به  توّجه  با  و  است  مسلمانها  خیر 
یک  این  قبیل.  این  از  و  قبیل،  این  از  و  قبیل،  این  از  و  است.« 
می بینید  كه  لذاست  عّده.  یک  نظر  در  است  جهاد  از  تفسیر 
هم  ما  »آقا!  میگویند:  دیگر؛  میدانند  مجاهدین  از  را  خودشان 
تعّجب  اینکه  براى  بزنی،  حرف  او  با  وقتی كه  میکنیم.«  جهاد 
كه:  كه جهاد میکند، به خودت هم تمّسک میکند  او  از  نکنی 
كه دِر دّكان آمدى و در را باز  »آقا! شما هم جهاد میکنی. همین 
كردى و نشستی، جهاد است!« این تفسیر، تفسیر غلطی است و 

خیلی هم غلط است.
كوشش  مطلق  به معناى  »جهاد«  لغت  كه  نیستیم  منکر  ما 
گر  ا اّما   _ م 

ّ
این مسل  _ یا »َجهد« است  »ُجهد«  ماّده ى  از  و  است 

كلینی، ج 5، ص۸۸ كافی،   .1
2. سوره ی حج، بخشی از آیه ی7۸
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این  به  اسالمی  فرهنگ  در  و  اسالمی  قاموس  در  جهاد  چنانچه 
ى این بگذارند  گل وگشادى بود، لزومی نداشت كه اسم خاّصی رو
هم  نماز  خب،  هست.  اسالم  در  كه  اسمهایی  سایر  مقابل  در 
گرفتن هم یک جهادى است  روزه  بنابراین؛  یک جهادى است 
بنابراین؛ به حج رفتن و زكات دادن و همه ى اعمال اسالمی یک 
بگذارند؟  یش  رو خاّصی  اسم  یک  چرا  بنابراین؛  است  جهادى 
چرا بیخودى بیایند یک واژه ى دیگرى درست كنند؟ پس جهاد، 
كوشش نیست. جهاد یک چیزى است در مقابل نماز، در  مطلِق 
مقابل امر به معروف، در مقابل زكات، در مقابل حج، در مقابل 
گفتن، در  ِبّر به والدین، در مقابل راست  صله ى رحم، در مقابل 
كم نفروختن، در مقابل همه ى واجبات دیگر. جهاد یک  مقابل 
واجبی است، یک فریضه اى است، یک واژه اى است در مقابل 
م است. پس در فرهنگ اسالمی _ یعنی 

ّ
واژه هاى دیگر؛ این مسل

گرفتن، خطاى  وسعت  این  به  را  دایره ی جهاد   _ روایات  و  قرآن 
كه  بزرگی است.خیلی بزرگ است این خطا. پس این یک تفسیر، 

تفسیر غلطی است.

تفسیر غلط دیگر از جهاد؛ جهاد یعنی مبارزه ی مسّلحانه

تفسیر غلط دیگر، نقطه ى مقابل این است. میگویند جهاد 
در اصطالح قرآن و حدیث یعنی جنگ با شمشیر در یک میدانی 
ایستاده باشی،  این طرف  تو  باشد،  ایستاده  كه دشمن آن طرف 
شمشیر را از غالف بیرون بکشی و بزنی به دشمن، یا تیر و نیزه را 
او به تو بزند و تو به او بزنی؛ این میشود جهاد. این تعبیر هم درست 
معنا  این  به  اسالمی  فقه  در  جهاد  كه  است  درست  نیست. 
كه چرا باید فقط به  یم  كه همان را هم ما ایراد دار استعمال شده _ 

دلیلی بر اشتبـــــــــــــاه بـــــودن 
تفسیر جهاد به کوشش
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گفت این معنا استعمال شود _ اّما در قرآن، جهاد به این معنا نیست. 

یادى دارم بر اینکه جهاد در قرآن فقط  بنده شواهد و قرائن نسبتًا ز
حانه ى در مقابل دشمِن مشّخص نیست. 

ّ
به معناى جنگ مسل

نه اینکه جهاد شامل این نمیشود؛ چرا، این، اعلٰی مرتبه ى جهاد 
است، نقطه ى عالی و اوج واژه ى جهاد است، اّما نه اینکه همه ى 
جهاد باشد؛ نه، جهاد ممکن است شقوق و َاشکال دیگرى هم 

داشته باشد و دارد. بنابراین تفسیر دّوم هم غلط است.
كه اهل  كسانی  در اینجا یکی از شواهد را عرض میکنم براى 
تحقیقند و دلشان میخواهد با استدالل به آیات قرآن مطالب را 
ّى  �ج ال�فّ ها  ّ

ا�ی »�یٰ آیه ی شریفه میفرماید:  برائت،  كنند. در سوره ى  قبول 
كّفار و با منافقان  هم«؛1 ای پیغمبر! با  ل�ف عل�ی �ف و اعف �ی �ق �ف ار و الم�فٰ

هد الک�فّ �جٰ

م است 
ّ
ی در فقه اسالم مسل

ّ
كل كن. در فقه شیعه و به طور  جهاد 

ى  یارو رو حانه ى 
ّ
مسل جنگ  منافقان  با   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل كه 

آنها  با  قرار نگرفته و جهاد پیغمبر  آنها در یک میدان  با  و  نکرده 
گرفته؛ در عین حال در این آیه، از مبارزه ى  به شکل دیگرى انجام 
بنابراین  شده.  »جهاد«  به  تعبیر  اینها  با   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

جهاد، با این دو تعبیر، غلط است.

تفسیر صحیح از جهاد؛ مبارزه ی با دشمن

كلمه ى جهاد است، این است:  آنچه به نظر ما تفسیر واقعی 
دشمن،  این   _ دشمن  یک  با  درگیرى  از  است  عبارت  جهاد 
ممکن.  شقوق  و  َاشکال  از  یکی  به   _ باشد  میخواهد  هركه 
جهاد  لغوى  معناى  با  تعریف،  این  اینکه  برای   _ به عبارت دیگر 
كوشش  هم تناسبی داشته باشد _ جهاد عبارت است از تالش و 

1. سوره ی توبه، بخشی از آیه ی7۳

شاهـــــــــدی بر اشتباه بودن 
تفسیر جهاد به جنگ
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درگیرى  با  كه  كوششی  و  تالش  آن  منتها  هدف؛  پیشبرد  راه  در 
با درگیرى با دشمن همراه  كه  با دشمن همراه است. آن تالشی 
گر ما بخواهیم یک واژه ى  ا نیست، اسمش جهاد نیست. یعنی 
كه  كنیم  انتخاب  فارسی  در  را  بسیطی  لغت  یک  را،  كوچکی 
این  و  كنیم  تطبیق  بخواهیم  آن  با  را  روایت  جهاد  و  قرآن  جهاد 
كلمه ى »مبارزه« را بگوییم؛ مبارزه به این  واجب را بفهمیم، باید 
معنا. البّته مبارزه در معناى اصلِی لغوى اش به این معنا است 
ى، یک نفر بیاید با یک نفر دیگر تن  یارو كه در میدان جنگهاى رو

به تن بجنگد؛ این را میگفتند مبارزه.
میلمد،  بخارى  كنار  گرمش،  رختخواب  توى  میرود  نفر  یک 
كه من درباره ی چه مسئله اى تحقیق  ى فراغت فکر میکند  از رو
نشده  حل  هنوز  مسئله  این  كه  می آید  یادش  به  گهان  نا كنم؛ 
نقره  از جنس  یا  از جنس طال است،  آیا هفت آسمان  كه  است 
گشتن،  كتابها را  است، یا از جنسی دیگر است؛ بعد بنا میکند 
كردن، تا این مسئله را تحقیق میکند و حل  كردن، چه  مطالعه 
كار ، جهاد نمیگویند؛ این اسمش مبارزه نیست.  میکند. به این 
یا فرض بفرمایید یک نفر دانشمند محّققی برود بنشیند درباره ی 
_ مثل یک  یا حّتی الزم  یک مسئله ى حقوقِی خشک غیر الزم، 
فیزیک  در  كه  مسئله اى  یک  است،  شیمی  در  كه  مسئله اى 
كه  مسئله اى  یک  است،  یاضی  ر در  كه  مسئله اى  یک  است، 
كند،  مورد استفاده و انتفاع مردم است _ زحمت بکشد و تحقیق 
كمااینکه در فارسی هم به آن، مبارزه  كار او جهاد نمیگویند؛  به 
كه  كسی  آن  به  نمیگویند.  مبارز  یک  »اینشتین«  به  نمیگویند. 
نمیگویند.  مبارز  یک  بکند،  هم  را  علمی  تحقیقات  عالی ترین 
كشف، این  چرا؟ براى خاطر اینکه این عمل، این تحقیق، این 
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گفت یا به وسیله ى دست  یا به وسیله ى پول  كه به وسیله ى فکر  كارى 

و  یکی  ایدئولوژ فکرِى  هدف  یک  پیشبرد  راه  در  گرفته،  انجام 
كار،  این  به  لذا  نرفته.  كار  به  فکر  این  دشمِن  با  مقابله ى  راه  در 
كمااینکه در فارسی هم به آن مبارزه نمیگویند.  جهاد نمیگویند؛ 
رفیع  بنیان  یک  بفرمائید  فرض  مثاًل  و  میدهد  پول  كه  كسی  آن 
حّتی  میسازد،  بیمارستانی  یک  میسازد،  خانه اى  یک  میسازد، 
آن  به  نمیگویند.  مبارزه  كار،  این  به  میسازد،  مدرسه اى  یک 
نیست.1  جهاد  انفاق،  این  اّما  هست،  انفاقی  نمیگویند.  جهاد 
چرا؟ چون در آن، درگیرى نیست؛ چون در آن، مقابله ى با یک 
قدرت مضّرى نیست؛ چون در این عمل، یک نوع ستیزه گرى با 
كه سّد راه است، مندرج نیست؛ لذا به آن  كسی  مخالف، با آن 
كار خوبی است، اّما جهاد نیست. خیلی  نمیگویند جهاد. البّته 
اّما  اّما جهاد نیست. نماز هم خوب است،  كارها خوب است، 
كردید؟ میخواهیم معناى جهاد روشن شود؛  جهاد نیست. توّجه 
یعنی  بدانید  میکردند،  جهاد  ائّمه )علهیم  الّسالم(  میگوییم  وقتی  كه 
كه  كتاب نویس میرود درباره ى یک مسئله اى  چه. اّما همین آدم 
در آن، درگیرى با دشمن هست، تحقیق میکند، فرض بفرمایید 
یک  خود،  خصمانه ى  اهداف  پیشبرد  راه  در  دشمنی  یک  كه 
مروان  عبدالملک  مثاًل  میکند.  ایجاد  مردم  براى  را  فکرى  طرز 
مردم،  دوش  ى  رو بتواند  اینکه  براى  است،  اموى  خلیفه ى  كه 
خار  كسی  و  نکشند  نفس  او  مقابل  در  مردم  و  شود  سوار  خوب 
راه ُترک تازى و وحشیگرى او نباشد، طرز فکرى به صورت »جبر« 
و  اختیار  بدون  میخواهد،  خدا  هرچه  یعنی  كه  میکند؛  ابداع  را 
اراده ى بنده، همان واقع میشود و بنده هیچ اختیارى ندارد. این 

كنایه به بعضی حّضار وجود دارد. 1.  در این مثالها تعریض و 
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ِف1 شایسته ى 
َ
یةبن  ابی سفیان، بعد هم َخل اّول معاو را  طرز فکر 

یج  متناسب با خودش، یعنی عبدالملک مروان، در بین مردم ترو
یعنی  بیایند.  بار  جبرى  مردم  كه  بود  این  هم  منظورشان  كردند. 

بگویند:
گره بگشا رضا به داده بده وز جبین 

كه بر من و تو دِر اختیار نگشـــودند2                  
 چرا با عبدالملک مبارزه میکنید؟ چرا با دستگاه حکومت 
اموى، این طرف و آن طرف درگیرى درست میکنید؟ فایده اش 
با تالش  نمیشود؛  كه  تا خدا نخواهد  كه  چیست؟ معلوم است 
من و تو هم خدا اراده اش را عوض نمیکند. خدا خواسته است 
بار  زیر  تو  كه  خواسته  خدا  باشد؛  عبدالملک  عبدالملک،  كه 
كنند.  پیدا  مردم  را  عقیده اى  یک چنین  رفته اى.  عبدالملک 
وقتی كه این عقیده را پیدا كردند، عبدالملک آسوده خاطر میشود 
و در قصر شاهی اش هفت تا پادشاه را هم خواب می بیند؛ خواب 

كرد. یج  راحت. این طرز فکر را عبدالملک در یک روزگارى ترو
جهاد فکرى در اینجا این است كه یک دانشمند، یک محّقق 
كه این طرز فکر، یک طرز فکر  كند  قلم در دست بگیرد و ثابت 
هم  قبلی  صورت  آن  است،  كتاب نویسی  هم  این  است.  غلط 
كتاب نویسی بود؛ اّما آن جهاد نبود، این جهاد است. چرا؟ براى 
خاطر اینکه در آن، درگیرى با عبدالملک نبود؛ در این، درگیرى 

با عبدالملک هست.

جهاد مالی
مثال دیگر خرج كردن است. خیلی ها خرج میکنند، خیلی ها 

1.  جانشین
2. غزلّیات حافظ )با اندكی تفاوت(

http://book-khamenei.ir/


109
...

اله
 س

25
ن 0

سا
: ان

ارم
چه

ار 
گفت قنات جارى میکردند، خیلی ها چاه میکندند، خیلی ها مسجد 

گفتیم تا یک  و مدرسه و بیمارستان و غیر ذلک میساختند؛ اّما 
هم  بعضی ها  نیست.  جهاد  نباشد،  اینها  در  درگیرى  صورت 
كه این جهاد است. چنین جاهایی،  كه خرج میکنند،  هستند 
امام صادق )علهیالّسالم( احتیاج به پول دارد. زیدبن  علّی بن  الحسین 
كند، احتیاج به پول دارد. یک نفر  كوفه خروج  میخواهد برود به 
گره  بسته،  سرش  به  كه  چارقدی  این  در  میکند  را  دستش  زن، 
و  یدبن  علی  ز به  میدهد  درمی آورد،  طال  دینار  یک  میکند،  باز 
كنید.« این جهاد است.  ید خرج  میگوید: »آقا این مال شما، برو
كه داده شده بود براى اینکه فقراى شام _  آن صدها هزار دینارى 
_ اطعام شوند، فقراى مدینه اطعام شوند،  پایتخت عبدالملک 
اّما  نبود.  اّما جهاد   _ نبود  نمیگویم هیچی   _ بود  انفاق  البّته  آنها 
این یک درهم یا یک دینار، جهاد است؛ اینها با هم قاطی نشود.

جهاد شعری ُکمیت
كمیت1 می آید در مقابل امام صادق)علیه الّسالم( یک قصیده اى 
كمیت جهاد است، شعر دعبل2 جهاد است؛ اّما  میخواند. شعر 
 اهلل علیه و آله( شعر 

ّ
كه در مدح رسول اهلل )صل از شعرایی  شعر بسیارى 

در  كه  شعرهایی  به   _ میگفتند  شعر  خدا  توحید  در  میگفتند، 

ید اسدی )12۶ _ ۶0 ق( از شاعران عرب زبان و از مدیحه سرایان اهل  ُكمیت بن  ز  .1
كرده  را درک  امام صادق)ع(  و  باقر  امام  و  امام سّجاد  او محضر  بیت)ع( است. 
كوفه مدفون  است؛ و در سال 12۶ به دست مأموران خلیفه به شهادت رسید و در 

گردید.
كاظم و امام رضا و امام  2. دعبل بن  علی خزاعی )24۶ _ 14۸ ق( از اصحاب امام 
جواد)ع( بود. اشعار متعّددی از او در شأن اهل بیت)ع( و بیان معارف شیعه بر 
گریز و سفر  جای مانده است. به دلیل طعنهایش بر خلفای عّباسی دائمًا در حال 

ی را به شهادت رساندند. بود. در نهایت نیز عّمال خالفت و
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یم _ جهاد نیست. چرا؟  كارى ندار مدح عبدالملک میگفتند، 
 اهلل  

ّ
كه در مدح رسول اهلل )صل چون برای عبدالملک اشکالی ندارد 

زمان  در  عبدالملک  گر  ا كه  یم  ندار كارى  بگویند.  شعر  علیه و آله( 

ابوسفیان،  فش 
َ
یا َسل  اهلل علیه و آله( بود، به جاى جّدش 

ّ
رسول اهلل )صل

كه رسول اهلل  اّما حاال   اهلل علیه و آله( میجنگید؛ 
ّ

با رسول اهلل )صل او هم 
 اهلل علیه و 

ّ
براى رسول اهلل )صل  اهلل علیه و آله( نیست، هرچه میخواهند 

ّ
)صل

او اهّمّیتی ندارد. او میگوید من جانشین   آله( شعر بگویند؛ برای 

كسی درباره ى فرزند رسول  كه  او اهّمّیت دارد  براى  رسول اهلل ام. 
شعر  علّی بن  الحسین  السّجاد)علیه  الّسالم(  یعنی   اهلل علیه و آله(، 

ّ
اهلل )صل

علّی بن  الحسین)علیه  الّسالم(  درباره ى  می آید  كه  ُكمیت  نگوید. 
شعر میگوید، شعرش جهاد است؛ چرا؟ چون مضمونش درگیرى 
 _ زمان  _ خلیفه ى  با خود عبدالملک  و  با هشام بن  عبدالملک 
 اهلل علیه و آله( 

ّ
رسول اهلل )صل براى  كه  بودند  خیلی ها  روز  همان  است. 

شعر میگفتند، در توحید شعر میگفتند، اّما هیچ گونه مبارزه اى 
كه جهاد  محسوب نمیشد، درگیرى محسوب نمیشد؛ لذاست 
گفتن فرق میکند. دعبل خزاعی شعرش  هم نبود. بنابراین شعر 

كمیت شعرش جهاد است.  جهاد است، 
عمل  یک  كـــــــه  چون  صــــــادق )صلوات اهلل علیه(  امـــــام  آن وقت 
گرفته، از این زن بیوه، از آن جوان  مجاهدت آمیِز  اسالمی انجام 
فقیر، از آن پیر فرتوت، از آحاد بنی هاشم پول میگیرد، چند هزار 
كمیت. پس ببینید قضّیه  دینار پول درست میکند، میدهد به 
فرق میکند. نماز خواندن یک وقت جهاد است، یک وقت جهاد 
جهاد  یک وقت  است،  جهاد  یک وقت  كردن  انفاق  نیست؛ 
كردن  گفتن همین جور، چیز نوشتن همین جور، فکر  نیست؛ شعر 
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گفت گاهی در یک صورتی جهاد است، در یک  راه رفتن  همین جور؛ 

صورتی جهاد نیست.

جهاد مسّلحانه
كه انسان  البّته یک صورِت خیلی روشن جهاد هم این است 
شمشیر  با  دشمن،  مقابل  در  بیاید  بگیرد،  دست  به  شمشیر 
در  امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(  كه  كارى  آن  یعنی  سرش؛  توی  بزند 
كرد، امام حسن مجتبٰی)علیه الّسالم( مقّدماتش را فراهم  جنگهایش 
كربال  میدان  در  حسین)علیه الّسالم(  امام  و  جنگ  به  برود  كه  كرد 
حانه را 

ّ
حانه است، اّما جهاد غیر مسل

ّ
انجام داد. این جهاِد مسل

هم دیگر مسلمانهاى زمان ممکن است بکنند.

معنای صحیح جهاد
كنیم،  تشریح  درست  را  جهاد  معناى  بخواهیم  گر  ا پس 
درست بفهمیم، باید بگوییم جهاد به طور مطلق یعنی درگیرى و 
مبارزه ى با قدرتهاى ارتجاعِی ضّد تعالی و تکامل انسانی _ یعنی 
كردید، این  اینها درگیرى  با  كه  ضّد اسالم و ضّد قرآن _ هر جور 
در اسالم اسمش جهاد است. البّته یکی از انواع جهاد درجه اش 
بیشترى  اجر  داراى  است،  عزیزتر  است،  شریف تر  است،  باالتر 
درجه ى  است،  نازل ترى  درجه ى  درجه اش  دیگری  و  است؛ 
همه ى  ولی  است؛  كم ارزش ترى  درجه ى  است،  ضعیف ترى 

اینها تحت عنوان و سرپوش و واژه ى »جهاد« محسوب است.

جهاد بودن تمام اقدامات ائّمه )علهیم الّسالم(
نه  كه   _ فهمیدیم  را  جهاد  معناى  ما  آنکه  از  بعد  خب، 
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در  شیعه  فقهاى  كه  است  حانه 
ّ
مسل جهاد  فقط  و  است  این 

به  نه  و  كرده اند  باز  موضوع  این  مخصوص  بابی  یک  كتبشان 
كه هر تالشی به هر صورتی  گل وگشادى و ولنگ وبازى است  آن 
هر  به  است  الزم  درگیرى  جهاد  در  بلکه  باشد؛  جهاد  اسمش 
داشتن  َسمت  و  داشتن  جهت  و  بودن  هدف  راه  در  و  شیوه اى 
كنیم  قبول  به طور اجمال  را  این  آن وقت خیلی آسان میتوانیم   _
ائّمه ى اهل بیت )علهیم  الّسالم( جهاد میکردند. دیگر نباید سؤال  كه 
مگر  بود؟  دستش  شمشیر  كی  صادق)علیه الّسالم(  امام  آقا  كه  كرد 
الزم بود شمشیر دستش باشد؟ مگر الزم بود امام صادق)علیه الّسالم( 
كه امام  كافی بود  عمامه را بردارد و بیاید توى میدان شعار بدهد؟ 
دهد،  فرمان  صادق)علیه الّسالم(  امام  بیندیشد،  صادق)علیه الّسالم( 
تا  باشد  اصلی  كلمه،  این  كه  بگوید  كلمه اى  یک  صادق  امام 
ى  مسلمانهاى زمان خود او و بعد از زمان خود او، از آن اصل پیرو
مجاهد  را  صادق)علیه الّسالم(  امام  اینکه  تا  بود  كافی  این  كنند. 

بدانند.
یا اهلل، یا اهلل، یا اهلل، یا اهلل، یا اهلل، یا اهلل، یا اهلل، یا اهلل، یا اهلل، 

یا اهلل 
 �    کما حمل�ق

ً
 اصرا

آ
ا �ف حمل عل�ی ا و لا �ق �ف ا ر�جّ �ف

أ
�ا  او ا�ف

آ
ا �ف س�ی

ف
�  ا�ف 

آ
ا �ف دف ا�ف وأ �ق ا لا  �ف ر�جّ

1.� ا �ج �ق ل�ف ا ما لا طا�ق حّمل�ف ا و لا �ق �ف ا ر�جّ ل�ف �ج
�ی�ف م�ف �ق

دف
ّ
علی ال

 پروردگارا! به محّمد و آل محّمد قصورهاى ما را بر ما مگیر. 
موّفق  خود  راه  پیمودن  به  را  ما  محّمد  آل  و  محّمد  به  پروردگارا! 
و  درسی  و  پندى  شنیدیم،  و  گفتیم  آنچه  در  پروردگارا!  بدار. 

خطا  به  یا  كردیم  فراموش  گر  ا پروردگارا!   ...« 2۸۶؛  آیه ی  از  بخشی  بقره،  سوره ی   .1
بر  بر ]دوش[ ما مگذار؛ همچنان كه  گرانی  بار  بر ما مگیر. پروردگارا! هیچ  رفتیم، 
یم  كه پیش از ما بودند، نهادی. پروردگارا! و آنچه تاب آن را ندار كسانی  ]دوِش[ 

بر ما تحمیل مکن ...«
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گفت برنامه اى براى همه ى ما قرار بده. پروردگارا! زندگی ما و مرگ ما 

را زندگی و مرگ آل محّمد قرار بده؛ ما را از یاران آنان، از دوستان 
 آنان، از حامیان آنان و از مجاوران آنان در دنیا و آخرت قرار بده.

 بحرمة سورة الفاتحة.
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