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تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت رضا)ع(

به نا امیدی از این در مرو و امید این جاست            هزار قفل فرو بسته را کلید این جاست

 باورمان بشود که حرم مقّدس علی بن موسی الـرضا علیه آالُف التحیِه والثناء در کشورمان یکی
از زیباترین آیات پروردگار و یکی از پرشکوه ترین نماد خـداباوری، والیت مداری و دین شعاری 

مردم حقیقت خواه ماست. 
مردم ما به راحتی می توانند جلوة استثنایی خداوند کریم و رحیم را در هنگام تشرف به حریم 
 حرم امام رئوف مشاهده کنند و خود را در زالل اقیانوس بی کرانة معنویت، روحانیت و والیت

ثامن االئمه)ع( شناور حس کنند، که بی شک به »ِإلَى َربَِّك ُمْنَتَهاَها«1می انجامد. 
حضرت رضا)ع( مظهر تمام و کمال قدرت بی رقیب پروردگار متعال است. به لحاظ معنوی 
 هیچ پادشاه و سلطانی جذبة معنوی و جاذبة روحانی امام رئوف را ندارد و هیچ درباری  نیست که

توان پذیرایی و درک 30 میلیون زایر را داشته باشد.
از طرف دیگر کدام سلطان، پادشاه و زمامدار و ریاست جمهوری دربار با عظمتش یک میلیون 
 مترمربع مساحت دارد که تماماً برای رفاه مردم معمولی و به خصوص مستمندان و محرومان 
 ساخته شده باشد؟ درباری که صدها خـادم، کفش دار،  خدمتگزار و دربان داشته باشد که حتی

1-سورةنازعات،آیة44-منتهایآننزدپروردگارتوست.

مقدمة چاپ دوم
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میهمان آسمانی

بزرگ ترین علما و بزرگان دینی، سیاسی، نظامی و اجتماعی تالش می کنند که افتخار خادمی 
آن را پیدا کنند؛ درباری که همة طبقات و اقشار جامعه در آن جا احساس امنیت و محرومّیت 

می کنند.
از این روست که همواره میلیون ها عاشق با انواع وسایل نقلیه و گاه با پای پیاده و حتی پای 
 برهنه برای نیل به این همه معنویت و بهره مندی از فضای سراسر لطف و سرشار از عاطفه و مشحون
 از بخشش و مملو از آرامش و آسایش راهی مشهد مقدس می شوند و سبکبال و خوشحال با دامنی

پر از امید و کوله باری از امید باز می گردند...

نگاهی به کارنامة دشمنان اهل البیت)ع(
این گونه نبوده و نیست که هر حاکم و ظالمی دست به هر کاری بزند، از عاقبت کار زشت 
خود در امان باشد. هیچ عنصر تبه کاری هرگز نمی تواند از تبعات اعمال خود در حاشیة امن 
به سر ببرد. بنی العباس هر چند در آغاز قیام خود علیه بنی المروان دعوت به حکومت علویان 

می کردند، اما به تدریج در نّیت، قول و فعل از این اندیشه فاصله گرفتند.
بنی العباس تا تثبیت قدرت خود 5 مرحله را پشت سر گذاشتند:

1- مرحلة اول: دعوت برای حکومت اهل البیت.

2- مرحلة دوم: دعوت به سوی اهل البیت.

3- مرحلة سوم: دعوت برای جلب رضایت اهل البیت.

4- مرحلة چهارم: دعوت به خالفت بنی العباس.

5- مرحلة پنجم: عداوت و خصومت با اهل البیت پیامبر)ص(.

هنوز پایه های حکومت و خالفت سّفـاح مؤسس سلسلة عباسیان چندان محکم نشده بود 
که او جاسوسان خود را برای کنترل شیعیان و علویان به کار گرفت.

»سّفـاح پس از پایان مالقات با جمعی از علـویان به یک نفر از جاسوسان خود 

گفت: 

- برو محل اقامت شان را آماده کن و هرگز با آنها دوست و صمیمی مشو. 

وقتی با آنهـا تنـها می شـوی خود را متمایل به آنها و ناخرسند از ما اعـالم کـن و 

 به خصوص بگو که شما در امر خالفت از وی )سّفاح( شایسته تر هستید. آن وقت نتیجه
را به من گزارش کن«.1

1-طبریج11،ص752،سخنرانیدکترعلیاکبروالیتی،مجموعةآثاردومینکنگرةحضرترضا)ع(،ص112
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همان گونه که گفتیم، سّفاح در سال 132 هجری به حکومت رسید. اگر به فرض جاسوس 
خلیفه مربوط به اواخر دوران سّفاح هم باشد، این خود نشان  می دهد که بنی العباس نه  تنها در 
دورة مبارزه با بنی المروان و یا حتی قبل از آن اعتقادی به بنی هاشم نداشته اند، بلکه همواره با 

آنها دشمن بوده و دشمنی می کردند.

نمونة دیگر از خصومت عباسیان با اهل البیت)ع(
 پس از سّفاح برادرش منصور به قدرت رسید. خصومت او نسبت به بنی هاشم در تاریخ به طور
مفصل آمده است. منصور بود که امام صادق)ع( را به شهادت رساند. وی در مدت 22 سال حکومت 
 خود بیشترین دشمنی را نسبت به اهل البیت روا داشت. منصور در اواخر عمر در وصیت نامة

معروف خود به فرزندش مهدی گفت:
فرزندم: 

من برایت آن قدر ثروت اندوخته ام که هیچ خلیفه ای این همه امکانات نیندوخته است.
برای تو شهری بنا کردم )بغداد( که تا پیش از من وجود نداشته است. 

حال از دو کس تو را برحذر می دارم:
1- عیسی بن موسی. او فعاًل با من پیمان ترک مخاصمه امضا کرده، پس از ناحیة وی 

مشکلی نخواهی داشت.
2- عیسی بن زید. از او برحذر باش اگر برای شکست و نابودی وی تمامی غالمان 
 خود را به کشتن دهی و ششصد میلیون درهم به عالوه چهارده میلیون دینار موجود در خزانه

را خرج کنی و حتی بغداد هم ویران کنی، جای مالمت نیست.
عیسی بن زید از بنی هاشم بود که منصور این گونه دربارة وی به فرزندش توصیه می کرد.

می گوید در ساختن شهر بغداد و بناهای دولتی شهر و حصار آن مبارزان از اهل البیت)ع( را 
زنده زنده الی دیوار می گذاشت و بدین سان آنها را از بین می برد.

مبارزة خون بار علویان در دورة بنی العباس از سال 132 هجری تا دوران مأمون- سال 193 - در 
مدت 60 سال، به 30 جنگ و منازعه و مبارزه رسید. فقط نیروهای »ابوالسرایا« در دورة ده ماهة 

قیام خود، حدود 200 هزار نفر از سپاهیان خلیفه را به هالکت رساند.

مظالم بنی العباس

بیداد گسترده و بی رحمانة عباسیان نسبت به ائمه اطهار)ع( وسیع، سخت گیرانه و وحشتناک 
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بود. ائمة اطهار اگرچه خود بنا به مالحظاتی چند از مبارزة رو در رو با خلفای جور خودداری 
می کردند، اما دوستان و هواداران خود را از اسالم ستیزی های بنی  العباس آگاهی می دادند. 

ذیاًل به یک نمونه از ستم سوزی امام موسی بن جعفر)ع( اشاره می کنیم:
شخصی به نام »صفوان َجّمال« از یاران امام هفتم بود. وی دارای شترهای فراوان و راهوار 
 بود که مانند اتومبیل های کرایة امروز عمل می کرد. یک سال هارون الرشید قصد سفر حج کرد.
 لذا صفوان َجّمال را احضار نمود و 300 شتر را از وی اجاره نمود تا همراهان خود را با آن شترهای

تیزرو، نجیب و آموزش دیده به حج ببرد و بازگرداند. 
امام هفتم از  ماجرا مطلع شدند. صفوان را خواستند و از وی پرسیدند: 

- شنیده ام که تو شترهای خود را برای انجام حج به هارون اجاره داده ای؟ 
صفوان گفت: 

- همین طور است یابن رسول اهلل. 
وی در ادامه گفت:

- نیمي از اجارة شترها را از قبل گرفته ام و بقیه را موکول به بازگشت هارون از حج کرده ام.
امام فرمودند:

 - البد شما منتظر هستی که هارون سالم از حج بازگردد تا بقیة اجارة شترها را به تو بپردازد؟
بنابراین تو در تمامی گناهان وی به خاطر رضایت بر سالمتی هارون شریک هستی.

صفوان جّمال موضوع را درک کرد و همان شب در راستای نّیت امام موسی بن جعفر تمامی 
شترهای خود را فروخت.

وقتی که هارون از موضوع با خبر شد، صفوان را خواست و با خشم بسیار به او گفت:
- اگر خدمات چندین سالة تو به من نبود، همین امشب دستور قتل تو را می دادم.

 خشم هارون زمانی زیادتر شد که فهمید آن چه َصفوان َجّمال انجام داده به تحریک و دستور
امام موسی بن جعفر بوده است...

این نمونه ای از مبارزات نرم ائمه)ع( با طاغوت های زمان خود بوده است. این گونه مبارزات 
 پنهان نمی ماند و مردم به سرعت از این گونه برخوردهای امامان شیعه با خلفای جور آگاه می شدند

و لذت می بردند و خشم خود را از حاکمان مستبد تقویت می کردند.
غرض از نگارش این سطور ارایة تصویری کلّی از روزگار عباسیان است. 

 در دورة بنی العباس درآمد دولت ها به دلیل گستردگی قلمرو حکومت و زور و اجبار کارگزاران
 رو به افزایش بود. اما خلفا، عمدة این دارایی ها را در فساد و افساد به کار می بردند. بنابراین درآمد
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 کشاورزان، دامداران، تولیدکنندگان و کاسب ها به دلیل اجحاف و زورگویی استانداران و کارگزاران
کاهش می یافت و از طرفی صف محرومان و مستمندان هم طوالنی تر می گردید...

با چنین فضای تلخ و تیره ای مردم متعهد و دردآشنا چاره ای جز مخالفت، مبارزه و ایستادگی 
در برابر خلفای بغداد را نداشتند. 

روشن بود که تعداد بسیار زیادی از مبارزان کشته می شدند و اموالشان مصادره می شد و جمع 
 زیادی هم فرار می کردند و در گوشه و کنار در فقر و فاقه به سر می بردند. یعنی در هر حالت، آرامشی

برای حّکام جور نمی ماند. 
باالخره چقدر می شود مردم را ُکشت و یا مأموران را برای پیدا کردن مبارزان به مناطق دور 
و نزدیک فرستاد و زندان ها را از مبارزان و هواداران آنها پر کرد و ارتش و نیروهای امنیتی را به 
طور دایم درگیر چالش ها و جنگ های متعدد و هر روزه نمود؟ آیا راه حلی برای حل ریشه ای 

این مشکالت وجود دارد؟

تغییر تاکتیک مأمون

دربارة شخصیت حقیقی مأمون بین مورخان اختالف زیادی وجود دارد. عده ای به دلیل 
 نزدیک شدن وی به علـویان و احترام بـی سابقه به حضرت رضا)ع( او را شیعـه می دانند. بر عکس

گروهی به دلیل برهم زدن برنامـه های اثرگذار امام رضا)ع( در مدینـه و احضار اجبـاری به مرو و 
محدودکردن و کنترل ایشان و تحت فشار قرار دادن حضرت ثامن االئمـه، مأمون را »تالی تلو«1هـارون 
 و حتی از او بدتر معرفی می کنند. هرچه بود، هارون از بنی العباس و فرزند هارون و نوة منصور

بود. 
 بر فرض اگر مأمون شخصی معتقد و خداباور بود، به دالیل عدیده نمی توانست مستقل عمل

کند و به علویان نزدیک شود. 
 مأمون که انسان دانشمندی بود و تاریخ خون بار پدر و اجداد خود را در مواجه با علویان دیده

بود و ناکامی آشکار آنها را در کشتار گستردة شیعیان مطالعه کرده بود، با رعایت همة مالحظات 
دست به تغییر تاکتیک زد و تالش کرد حضرت رضا)ع( پیشوای بزرگوار و دانشمند شیعیان را 
به بهانة تفویض والیتعهدی به خود نزدیک کند؛ که این حرکت چند نتیجه را در خود داشت:

1- حضرت ثامن االئمه را کاماًل کنترل  کند.
2- دسترسی شیعیان به رهبرشان قطع  شود.

1-مثلومانند،همتا.
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3- شیعیان به دلیل نزدیک شدن خلیفه به رهبرشان، از مبارزه دست  کشند.
4- امام رضا)ع( را وادار  کند که به شکلی از اشکال تقویت کنندة مأمون باشد.

5- به هواداران پر تعداد ائمـه)ع( وانمود کند که امام رضا و همة ائمـه قدرت طلب هستند. 
منتهی قبلی ها دست شان از قدرت دور بود، اما وقتی به امام رضا)ع( پیشنهاد والیتعهدی کردند، 

پذیرفتند.
6- از امام رضا بخواهد با فتوا و گفتار خود تأییدکنندة تمامی یا بیشتر اعمال خلیفه شود.

7- به تدریج موقعیت ممتاز امام را در جامعه متزلزل نماید و مقام آسمانی ایشان را پایین 
بیاورد.

اشتباه استراتژیک مأمون
1- به رغم تصور مأمون، بالفاصله پس از آن که نامة احضار امام رضا)ع( به مدینه رسید، مردم 
 مدینه عموماً و شیعیان به خصوص در سوگ و ماتم فرو رفتند؛ زیرا حضرت رضا)ع( آن امام راستین

و خدامحور با اعمال خود و با اظهارات مرتب خود از این دعوت به خشم آمدند و حتی به گریه 
افتادند و به نزدیکان خود گفتند که دیگر از این سفر باز نمی گردند.

2- حرکات و سخنان امام هشتم بین راه، دیگر هیچ گونه تردیدی برای گماشتگان مأمون 
 نماند که امام رضا ابداً از دعوت مأمون راضی نیستند و حتی تلویحاً اظهار می دارند که از این سفر

باز نخواهند گشت.
 3- در اجتماع عظیم مردم نیشابور و در رابطه با درخواست آنها که از امام رهنمود می خواستند،
 حدیث معروف »سلسلـه الـذهب« را انشا فرمودند و شرط پذیرش توحید را پذیرش والیت خود

دانستند.

4- عادت امام رضا)ع( این بود که هنگام صرف غذا می فرمودند که بر سر سفره ایشان همة 
 غالمان و افراد بسیار معمولی حضور یابند؛ چیزی که برای یاران و مشاوران مأمون که در معّیت امام 
رضا بودند، نه قابل درک بود و نه قابل قبول. برعکس، حضرت رضا)ع( برابر نص قرآن کریم شرط 
 احترام به افراد را تقوا می دانستند، نه درجات نظامی و یا عناوین سیاسی، حکومتی و یا لباس های

زربفت... 
بنابراین امام رضا)ع( پیشاپیش، نفرت خود را از فرهنـگ کـاخ نشینان و کـاخ نشینی نشان 

می دادند...
به طور قطع پیک های فراوانی بین »رجاء بن ضّحاک« فرماندة قوای خلیفه که در رکاب 
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امام هشتم بود و مأمون رد و بدل شده بود و مأمون با اطالع دقیق از عملکرد حضرت رضا)ع(، 
قبل از ورود امام هشتم به پایتخت، امید مأمون برای سوء استفاده از علی بن موسی الرضا بسیار 

کاهش یافته بود. 
به رغم این نکتة مهم، مأمون بدش نمی آمد در یک جنگ نرم، امام رضا)ع( را مغلوب کند. 
بنابراین مأمون در صدد تشکیل جلسات مناظرة دانشمندان از مذاهب مختلف با امام رضا برآمد، 

تا شاید بدین وسیله رهبر شیعیان و پیشوای علویان را شکست دهد.

عقب نشینی همه جانبة مأمون
تشکیل جلسات مناظرة بزرگان ادیان مختلف با امام رضا نه تنها از ارج خدایی امام نکاست، 
بلکه برعکس، وقتی دانشمندان و اقشار مختلف مردم اِشراف امام شیعیان را بر ادیان و مذاهب 
گوناگون یافتند و جواب های قانع کنندة امام را بر ابطال استدالل ارباب »ملل و نحل« در تمامی 
 عرصه های علمی از همگان و حتی از مأمون باالتر دیدند، او را شایسته تر از هرکس خصوصاً مأمون

برای خالفت  دانستند.
 از طرف دیگر بنی العباس مأمون را به دالیل زیر شایستة خالفت نمی دانستند، لذا او را از خالفت

خلع کرده و عموی وی را به خالفت برگزیدند.
1- جنگ با امین و شکست وی و کشتن او.

2- انتقال مقر حکومت از بغداد به مرو برای تضعیف بنی العباس.
3- انتخاب حضرت رضا)ع( به والیتعهدی.

مأمون پس از آن که ترفندهایش برای تسلیم و یا همکاری امام رضا)ع( مؤثر واقع نشد و 
همچنین بر خالف انتظار، مبارزات علویان ادامه یافت و تقویت شد، تصمیم گرفت با قوم و قبیلة 

خود پیوند مجدد برقرار کند تا از خصومت آنها بکاهد.
اما آنها پس از تبادل نامه ها و هیأت ها، مأمون را به خاطر کشتن امین بخشیدند. ولی مانع 

عمدة دیگر - یعنی مرکزیت خالفت مرو و حضور امام رضا - هنوز وجود داشت. 
مأمون با حرکت به طرف بغداد عماًل به این شرط بنی العباس عمل کرد، اما اقدام به کشتن 

امام رضا)ع( نیاز به یک پروژة خاص داشت...

علت العلل شهادت حضرت رضا)ع(

در کتاب شریف عیون اخبارالرضا اثر ارزشمند شیخ طوسی رحمه اهلل علیه آمده است:
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ْلِت الَْهَرِويَّ َفُقْلُت لَُه...1 َعْن أَْحَمَد ْبِن َعِليٍّ اْلَْنَصاِريِّ َقاَل: َسَألُْت أَبَا الصَّ
احمد بن انصاری می گوید:

- از ابوالصلت هروی پرسیدم چطور دل مأمون راضی شد حضرت رضا)ع( را به قتل برساند 
با آن که امام را احترام می نمود و ابراز محّبت می کرد تا جایی که والیتعهدی را به او واگذارد؟ 

ابوالصلت جواب داد: 
اکرام و محّبت مأمون به حضرت رضا)ع( برای این بود که به مراتب فضیلتش واقف بود، اما 
 والیتعهدی را از این جهت به وی داد که مردم ببینند علی بن موسی به دنیا رغبت و عالقه دارد و بر اثر

این نگرش مقام او در دل مردم از بین برود. 
 ولی وقتی مأمون دید از این راه به هدف خود نمی رسد و محبوبیت امام بیشتر شد، متکلمین
را از بالد دور و نزدیک طلبید تا مگر یکی از آنان در بحث بر امام غلبه کند و نزد علما موقعیت 

علمی اش سقوط نماید، تا بدین وسیله نارسایی دانش حضرت را بین مردم نشر دهد.
مأمون از این راه نیز به هدف نرسید، زیرا هیچ یک از مناظره کنندگان از یهود، نصارا، مجوس، 
صائبین، براهمه، ملحدین، دهری ها و همچنین فرقه های مسلمین با حضرت بحث نکردند مگر 
آن که حضرت راه را بر روی همة مناظره کنندگان به لحاظ علمی می بست و دالیل واهی آنها را 

باطل می نمود و ملزم به ارایة دلیل بهتر می کرد. و آن چنان شد که مردم می گفتند: 
- قسم به خدا، که علی بن موسی برای خالفت از مأمون بسیار شایسته تر است. 

مأمورین اخبار این جلسات را به مأمون گزارش می کردند و حاصل این گزارش ها موجب 
غیظ، حسد و خصومت مأمون نسبت به حضرت رضا)ع( شد.

 سرانجام هارون در آخر ماه صفر سال 203 هجری پس از حدود سه سال که از حضور امام رضا
 در مرو می گذشت، با ناجوانمردی و عداوت ذاتی وی نسبت به اهل البیت)ع(، امام هشتم شیعیان
 را به شهادت رساند؛ آن چنان که پدرش هارون حضرت موسی بن جعفر)ع( را شهید کرد و جدش

منصور، امام صادق)ع( را شهید نمود. 

1-عیوناخبارالرضا،ج2،ص239
ثَنَا أَبِي َعْن أَْحَمَد بِْن َعلِيٍّ اْلَنَْصاِريِّ قَاَل:  ثَنَا تَِميُم بُْن َعْبِداهلَلِ بِْن تَِميٍم الُْقَرِشيُّ َرِضي اهلل َعْنُه قَاَل َحدَّ َحدَّ

ََّما َكاَن يُْكِرُمُه  َضا)ع( َمَع إِْكَراِمِه َو َمَحبَّتِِه لَُه َو َما َجَعَل لَُه ِمْن ِوَليَِة الَْعْهِد بَْعَدهُ فََقاَل إِنَّ الَْمْأُموَن إِن ْلِت الَْهَرِويَّ فَُقْلُت لَُه َكْيَف َطابَْت نَْفُس الَْمْأُموِن بَِقْتِل الرِّ َسَألُْت أَبَا الصَّ
ا لَْم يَْظَهْر ِمْنُه فِي َذلَِك لِلنَّاِس إِلَّ َما اْزَداَد بِِه  نْيَا فَيُْسِقَط َمَحلَُّه ِمْن نُُفوِسِهْم فََلمَّ َُّه َراِغٌب فِي الدُّ َو يُِحبُُّه لَِمْعِرفَتِِه بَِفْضلِِه َو َجَعَل لَُه ِوَليََة الَْعْهِد ِمْن بَْعِدهِ لِيُِرَي النَّاَس أَن
فَْضًل ِعْنَدُهْم َو َمَحلاًّ فِي نُُفوِسِهْم َجَلَب َعَلْيِه الُْمتََكلِِّميَن ِمَن الْبُْلَداِن َطَمعاً فِي أَْن يَْقَطَعُه َواِحٌد ِمْنُهْم فَيَْسُقَط َمَحلُُّه ِعْنَد الُْعَلَماِء َو بَِسبَبِِهْم يَْشتَِهُر نَْقُصُه ِعْنَد الَْعامَِّة فََكاَن 
َة  ْهِريَِّة َو َل َخْصٌم ِمْن فَِرِق الُْمْسلِِميَن الُْمَخالِِفيَن إِلَّ قََطَعُه َو أَلَْزَمُه الُْحجَّ ابِئِيَن َو الْبََراِهَمِة َو الُْمْلِحِديَن َو الدَّ َل يَُكلُِّمُه َخْصٌم ِمَن الْيَُهوِد َو النََّصاَرى َو الَْمُجوِس َو الصَّ
َضا)ع( َل يَُحابِي  َُّه أَْولَى بِالِْخَلفَِة ِمَن الَْمْأُموِن َو َكاَن أَْصَحاُب اْلَْخبَاِر يَْرفَُعوَن َذلَِك إِلَْيِه فَيَْغتَاُظ ِمْن َذلَِك َو يَْشتَدُّ َحَسُدهُ لَُه َو َكاَن الرِّ َو َكاَن النَّاُس يَُقولُوَن َو اهلل إِن

م .. ا أَْعيَْتُه الِْحيَلُة فِي أَْمِرهِ اْغتَالَُه فََقتََلُه بِالسَّ الَْمْأُموَن ِمْن َحقٍّ َو َكاَن يُِجيبُُه بَِما يَْكَرهُ فِي أَْكثَِر أَْحَوالِِه فَيَِغيُظُه َذلَِك َو يَْحِقُدهُ َعَلْيِه َو َل يُْظِهُرهُ لَُه فََلمَّ
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معتصم فرزند دیگر هارون امام نهم را با زجر و شکنجه فراوان کشت. متوکل نوة هارون قبر 
 امام حسین)ع( را ویران نمود و معتز نوة دیگر هارون، امام هادی)ع( را به شهادت رسانید و معتمد

دیگر نوة هارون، امام عسکری)ع( را شهید نمود؛ لعنت حق بر هارون و آبا و ابنای هارون باد.

ضامن آهو!
 معروف است حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در حین سفر به مرو و یا در سفر دیگری صّیادی
را مشاهده کردند که قصد شکار آهویی را دارد. حضرت بالفاصله به وی نزدیک شدند و او را از 
 شکار آهو منع کردند. در عوض قیمت آهو را از وی پرسیدند و تمامی قیمت را از جیب کرم و لطف

خود پرداختند.
ما در اسناد، ردپایی از این حادثه مشاهده نکردیم. اما ندیدن نمی تواند دلیل بر واقع نشدن 

این واقعه باشد. اما نظیر این موضوع را در احادیث دیده ایم. 
برای نمونه به یک مورد اشاره می کنیم:

َضا)ع( ِفي َحائٍِط لَُه ِإْذ َجاَء ُعْصُفوٌر َفَوَقَع بَْيَن َيَدْيِه و...1 ُكْنُت َمَع أَبِي الَْحَسِن الرِّ
سلیمان که از فرزند حضرت ابی طالب است، می گوید: 

- در حصاری خدمت حضرت رضا)ع( بودم که ُگنجشکی آمد و روبه روی آن حضرت خود 
را به زمین افکند و شروع به َصیحه کرد. زیاد صیحه می زد و می لرزید. امام رضا)ع( فرمودند:

'' ای فالنی می دانی که این گنجشک چه می گوید؟««
گفتم: خدا و پیامبر و فرزند پیامبر داناترند. 

امام فرمودند:
'' او می گوید ماری قصد کرده است که جوجة مرا در این خانه بخورد.''

آن گاه فرمودند: 
''عصا برگیر و داخل آن خانه شو و مار را بُکش.'' 

 من عصا را برداشتم و داخل آن خانه رفتم. دیدم ماری در آن جا به این سو و آن سو می تازد. سپس
آن مار را به قتل رساندم.

آری حضرت رضا)ع( َشّر ماری را از سر پرنده ای دفع فرمودند.
1-بصائرالدرجاتفيفضائلآلمحمد)ص(،ج1،ص345

ِد بِْن الُْحَسْيِن َعْن ُسَلْيَماَن ِمْن ُولِْد َجْعَفِربِْن أَبِي َطالٍِب قَاَل:  ِد بِْن أَْحَمَد الَْمْعُروِف بَِغَزاٍل َعْن ُمَحمَّ ثَنَا أَْحَمُد بُْن ُموَسى َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
يَاَح َو يَْضَطِرُب فََقاَل لِي يَا فَُلُن أَ تَْدِري َما تَُقوُل َهَذا الُْعْصُفوُر  َضا)ع( فِي َحائٍِط لَُه إِْذ َجاَء ُعْصُفوٌر فََوقََع بَْيَن يََديِْه َو أََخَذ يَِصيُح َو يُْكثُِر الصِّ ُكْنُت َمَع أَبِي الَْحَسِن الرِّ
ََّها تَُقوُل إِنَّ َحيًَّة تُِريُد أَْكَل فَِراِخي فِي الْبَْيِت فَُقْم فَُخْذ تِيَك النَّْبَعَة َو اْدُخِل الْبَْيَت َو اْقتُِل الَْحيََّة قَاَل فََأَخْذُت النَّْبَعَة َو ِهَي  قُْلُت اهلل َو َرُسولُُه َو ابُْن َرُسولِِه أَْعَلُم قَاَل إِن

الَْعَصا َو َدَخْلُت الْبَْيَت َو إَِذا َحيٌَّة تَُحوُل فِي الْبَْيِت فََقتَْلتَُها.
اهلل
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ضامن گوسفند
در زندگی حضرت امام صادق)ع( نیز حادثة عجیبی به وقوع پیوسته، که شنیدنی است:

جابر می گوید:
ُكْنُت ِعْنَد أَبِي َعْبِد اهلل ع َفِإَذا نَْحُن بَِرُجٍل َقْد أَْضَجَع َجْديًا لَِيْذبََحُه َفَصاَح الَْجْدي.1

جابر می گوید: 
 در خدمت حضرت صادق)ع( می رفتیم. برخورد کردیم به مردی که بزغاله ای را خوابانده بود

تا آن را ذبح کند. بزغاله صیحه ای زد. حضرت صادق به آن مرد فرمود:
- قیمت این بزغاله چقدر است؟

گفت: چهار درهم. 
حضرت چهار درهم به آن مرد داد و فرمود تا آن را رها سازد. سپس به راه خود ادامه دادیم. 
ناگاه بازی را دیدم که به پرنده ای حمله کرده و مرغ فریاد می زد .حضرت به باز اشاره ای کردند. 

باز شکاری پرنده را رها کرد. گفتم امروز از شما چیزهای شگفت آوری دیدم. 
حضرت فرمودند:

- بزغاله در حالی که ذبح خود را نزدیک می دید، مرا دید و گفت به خدا به شما اهل البیت 
پناه می برم از آن چه این مرد می خواهد بر سر من بیاورد. همچنین مرغ نیز به من چنین گفت.
اگر شیعیان ما در حالت استقامت بودند و دچار غلو و انحراف نمی شدند و اسرار ما را برای 

دشمنان ما نمی گفتند، ما زبان پرنده ها )و حیوانات( را به شما یاد می دادیم.
با توجه به این دو روایت و روایات مشابه و متعدد دیگر هیچ بعید نیست که امام رضا)ع( از 

آهویی در مقابل یک شکارچی ضمانت فرموده و آهو را نجات داده باشند. 
از حضرت رضا)ع( که به امام رئوف معروفند، ده ها مورد از ظهور رأفت و رحمت توسط افراد 
 مورد اعتماد نقل شده است. بنابراین رحمت و رأفت در ذات حضرت رضا)ع( و در ذات امامان شیعه
 وجود دارد. همین رحمت ها و رأفت هاست که کشورمان را طی هزار سال گذشته از اغلب بالها و

فتنه ها حفظ کرده است.

یک اتفاق شگفت انگیز
 چند سال پیش در قم خدمت مرحوم آیت اهلل حاج شیخ  حسین شب زنده دار جهرمی شرف یاب
 شده بودیم. وی از افاضل قم و از علمای عامل و عارف و از مفسران مشهور حوزة علمیة قم و استاد

1-بحاراالنوار،ج47،ص99-الخرائجوالجرائح،ص232
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اخالق و خدمتگزار اسالم و تشیع و والیت مدار بود. ایشان حدیثی از پیامبر)ص( نقل کردند.
أََمَرِني َربِّي بُِمَداَراِة النَّاِس، َكَما أََمَرِني بَِأَداِء الَْفَرائِض .1

خداوند مرا به مدارایی با مردم توصیه کرده است، 

همچنان که مرا به انجام واجبات سفارش فرموده است.

 من مدرک حدیث را از ایشان مطالبه نمودم. معظم له برخاستند و بحاراالنوار چاپ ریز خشتی
 قدیمی را آوردند و سند آن را از رو خواندند.

 حضور ذهن ایشان عجیب بود. اما عجیب تر از آن خواندن مدارک حدیث از متن ریز و قدیمی
بود. به ایشان گفتم ماجرای چشمان مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی معروف است که چگونه 
تا سن 88 سالگی نیاز به عینک مطالعه پیدا نکردند. چون ایشان برای مداوای چشم خود از 

تربت حضرت سّیدالشهدا)ع( در روز عاشورا استفاده نموده بودند. 
آیت اهلل شب زنده دار فرمودند: 

- ماجرای چشم ما هم مشابه همین اتفاق است. 
سپس فرمودند: 

- در ایام کودکی که در جهرم بودم، تابستان ها به دلیل گرمای زیاد، مردم شب ها پشت بام 
می خوابیدند، اما پدر و مادرم به دالیلی چند، تابستان ها را در حیاط می خوابیدند. رختخواب من 

هم در کنار خودشان می انداختند.
شبی که در کنار دیوار حیات خوابیده بودم، گربه ای از پشت بام به حیاط پرت شده بود و 
چنگالش در چشمان من فرو رفته وعنبیه و رگ های چشمم را پاره پاره کرده بود. طولی نکشید 

که چشم ورم کرد و دیگر هیچ چیز را نمی دیدم. 
پزشکان شهر از درمان اظهار عجز کردند. به ناچار برای معالجة قطعی، پدرم مرا به شیراز 
برد تا در آن جا که پزشکان حاذق و بیمارستان های مجهزی دارند، چشمان مرا معالجه کنند. 
چشم پزشکان شیراز هم آب پاکی روی دست همه ریختند و گفتند چشمان وی از بین رفته 

و باید تخلیه شود. 
پدرم گفت مگر ما بی َکس و کاریم. ما مولی و آقا و حکیمی مثل امام رضا)ع( داریم. 

 بنابراین مرا به مشهد آوردند و دو یا سه شب در پشت پنجرة فوالد متوسل به حضرت رضا)ع( 
شدیم. امام رضا )ع(  چشمان مرا به گونه ای شفا داد که تا امروز که 85 سال از سن ما می گذرد، 

1-الكافي)ط-دارالحدیث(،ج3،ص304
ِدبِْن إِْسَماِعيلَ بِْن بَِزيٍع َعْن َحْمَزَة بِْن بَِزيٍع َعْن َعْبِداهلل بِْن ِسنَاٍن َعْن أَبِي َعْبِداهلل)ع( قَاَل قَاَل َرُسوُل اهلل)ص( أََمَرنِي  ِدبِْن َعْبِد الَْجبَّاِر َعْن ُمَحمَّ أَبُو َعلِيٍّ اْلَْشَعِريُّ َعْن ُمَحمَّ

َربِّي بُِمَداَراةِ النَّاِس َكَما أََمَرنِي بَِأَداِء الَْفَرائِض .
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می بینید که نیازی به عینک مطالعه هم ندارم.
لذا این گونه امور برای امام رضا سهل و ساده است و به کرات پیش آمده و پیش خواهد آمد.

دربارة چاپ دوم کتاب میهمان آسمانی

چاپ اول کتاب میهمان آسمانی خیلی زود و کمتر از یک سال تمام شد. پس از آن توفیق 
 تجدید چاپ فراهم نیامد. زیرا کتاب های دیگری در دست تهیه بود که تألیف آنها اهمیت بیشتری
بر چاپ دوم این کتاب داشت. با لطف پروردگار سبحان و عنایت ویژه امام رئوف و با حمایت 
 حضرت ولی اهلل االعظم امام عصر ارواحنافداه در همین مدت، 20 جلد کتاب در عرصه های دینی

و سیاسی تهیه و به چاپ رسید و توزیع گردید. 
 تمامی آثار قلمی حقیر فقیر به دلیل خواهندگان فراوان و خوانندگان بسیار باید تجدید چاپ

شوند. مثاًل کتاب '' از عرش تا عرش'' که به بررسی سیاسی زندگی حضرت زهرا)س( اختصاص 
 دارد، به رغم چهار بار چاپ، نایاب است. تالش ما بر این است که در عرض تألیف کتاب های جدید،

توفیق یابیم که به تجدید چاپ کتاب های پرخوانندة قبلی نیز بپردازیم.
 الحمدهلل تمامی آثار مکتوب نویسنده که بالغ بر 33 جلد از آنها تا کنون به چاپ رسیده، مطلوب

عام و خاص شده است. 
بحمداهلل تمامی این موارد با تالش شخصی و فردی به انجام رسیده و هیچ گروه و یا حتی 

فردی در هیچ مرحله از تألیف به نویسنده کمک نکرده است. 
همچنین در تهیه، چاپ و انتشار این کتاب ها هیچ شخص و یا نهاد و مؤسسه و بنیادی حتی 
یک ریال به عنوان مساعدت و همراهی به نویسنده نپرداخته و کمک هایی مانند یارانه، سهمیة 

کاغذ و یا خرید ویژة آثار و... از هیچ کس ندیده ایم و نخواهیم دید. 
صدالبته نویسنده نه توقع از کسی داشته و نه روحیة این گونه کارها را داشته و دارد.

 ما تألیف و انتشار این کتاب ها را وظیفة شرعی و انقالبی خود می دانیم و به این دلیل بر کسی
 منتی نداریم و بر عکس، خود را مدیون ابدی شهدا، جانبازان و رزمندگان عزیزی می دانیم که با 
سلحشوری و حماسه های جاودانی خویش، عّزت اسالم و مسلمین جهان را باال بردند و انقالب 
و کشور را بیمه کردند و پشت دشمنان داخلی و منطقه ای و بین المللی انقالب اسالمی را به 
خاک ساییدند؛ به خصوص ما خود را مدیون، مرهون و سپاسگزار امام عظیم الشأن)ره( و مقام 
معظم رهبري - حضرت آیت اهلل خامنه اي- مي دانیم، چرا که همواره با موضع گیری های به جا 
و رهنمودهای اثرگذار و شجاعت بی مانندشان، دشمنان را در تمامی عرصه ها مغلوب کردند و 
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مستقل ترین، عّزتمندترین و اقتدارمندترین کشور زندة دنیا را با مردمی تماماً سیاسی، انقالبي، 
دشمن شناس و آمادة ایثار مال و جان، به مردم آزادی خواه و استقالل طلب جهان معرفی کردند؛ 

و بدانیم که:
                    عّزت فقط در مقاومت در برابر دشمن،

              و توّکل به خداوند قادر متعال نهفته است.

 در پایان از زحمات بی دریغ مجتمع فرهنگی عاشورا برای آماده سازی، چاپ و انتشار دلسوزانه
و هر چه بهتر آثار این جانب سپاسگزاری و تشکر می شود. 

والسالم علیکم
تهران/ علی محمد بشارتی

1395/9/10
)مطابقبا30صفرالمظفر1438قمری-سالگردشهادتامامرضا)ع((
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یکی از فرازهای شکوهمند، زیبا و به یادماندنی، سفر تاریخی و شورانگیز حضرت رضا)ع( به 
خراسان است. این مسافرت سیاسی و دلپذیر در مقطع تاریخی بسیار حساس و خطیری صورت 
 گرفت که بر همه چیز و بر همگان اثر غیرقابل انکار داشت و تأثیرات آن قرن ها در خراسان و ایران

و در تاریخ اسالم و شیعه درخشیده و تأثیر گذاشته است.
زندگی ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم اجمعین آکنده از دانایی، بیداری، بیدارگری، تهذب، 
پارسایی، پاکی و پاکبازی است. در بعد سیاسی ائمة اطهار)ع( بالاستثنا با حمایت ها و عنایات 
الهی و با توانمندی بسیار و موقع شناسی عظیم و هوشیاری شگفت و  با درک دقیق مسائل روز به 
موضع گیری های مناسب اقدام کرده اند، به طوری که ضمن خنثی    کردن نقشه های شوم دشمنان 
 بزرگ و کوچک، به هدایت اللهی مردم پرداخته و بدین ترتیب نقش خود را به نحو شایسته

به انجام رسانده اند.
امامان شیعه چه مانند امام حسن مجتبی)ع( که در شرایط بسیار ناهنجار و سختی به سر 
  بردند و با دقت و هوشمندی چون جد بزرگوار خود که برای حفظ تمامیت اسالم به انعقاد قرارداد
 معروف به صلح »ُحدیبّیه« تن دادند،1و چه مانند امام حسین سیدالشهدا)ع( که برای حفظ اسالم
1-ایشانبرایمحفوظماندناسالموسنتپیامبروحفظجانومالونوامیسمسلمانانباطرحصلحپیشنهادیمعاویهبهناچارتن

دادندوباایناقدامبسیارمهم،بههدفخویشنایلگشتندوزمینهرابرایقیامحیاتبخشاسالمتوسطامامحسین)ع(فراهمنمودند.

پیش گفتار
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 و سنت پیامبر)ص( و جان، مال و نوامیس مسلمین پاک بازی را به کمال رساندند و آخرین قطرات
خون پاک خود و فرزندان و اصحاب بزرگوار را به پای نهال اسالم ریختند و بدین وسیله اسالم 
را از نابودی قطعی که در دستور کار بنی امیه و بنی مروان بود، نجات دادند؛ و چه مانند امام 
سجاد)ع( که با نسخه ای الهی و رقعه ای آسمانی و برنامه ای شورانگیز تحت عنوان عبادت، دعا، 
 توسل و ذکر، مسائل اسالم را مطرح کردند و سنت های الهی را از دستبرد دزدان فکر و عقیده
محفوظ داشتند، و چه مسئولیت پذیری های ویژة امام باقر)ع( و امام صادق)ع( به دالیل شرایط 
 خاص زمان که برای هدف حفظ اسالم و تشریح و تبین احکام نورانی قرآن بود، و چه رهبری متفاوت

 امام کاظم)ع( با شکل و نوع دیگری که در دست گرفتند و ...؛ الحق که همگی به خوبی توانستند از 
عهدة مسئولیت خطیر خود برآیند.

جالب است اشاره کنیم به رغم تفاوت ظاهری در عملکرد ائمة طاهرین)ع(، چون هدف آنان، 
مبارزه با طاغوت های زمان و تبلیغ و ترویج و تحکیم اسالم و عّزت مسلمانان بود، همگی در این 
 مسیر الهی، به شهادت رسیدند و این نکته ای در خور توجه بسیار است و پاسخی به بعضی بدخواهان،

که از عملکرد بعضی از امامان شیعه خرده می گیرند.

عصر حضرت رضا)ع(
 شرایط در زمان حضرت رضا)ع( به کلی با دوره های قبل متفاوت بود و رفتارهای خشن و قتل
و جرح ها و ظلم و خودسری های خلفا و حکام جور مردم را به پایداری و ایستادگی در برابر 
خلفا وادار کرده بود. چیزی که تا این حد هرگز سابقه نداشت. هرکس در خود قدرتی می دید، 
مسلح مي شد و هر شخصی که از خود کفایت نشان می داد، به رهبری گروه های مبارز مي رسید.

قصد مأمون از تحمیل والیتعهدی به امام رضا)ع( چه بود؟

 این سؤالی است که از دوران حضرت رضا)ع( یعنی از سال 200 هجری تا امروز که سال 1424
هجری قمری است، مطرح است؛ یعنی 1224 سال!! 

به راستی مقصود مأمون از پیشنهاد والیتعهدی به حضرت رضا)ع( چه بوده است؟ 

محققان و مورخان نظرات متفاوتی در این مورد دارند، از جمله این که:
1– صداقت مأمون. 

 گروهی نظر دارند که مأمون جداً در پیشنهاد خالفت و یا والیتعهدی به حضرت رضا)ع( صادق
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بوده است. مستند تحلیل این گروه اظهارات مأمون به امام است که گفت:
- ای فرزند پیامبر! 

 من به فضل، زهد، پارسایی و عبادت تو آگاهم. از این رو، تو را به خالفت سزاوارتر
از خویش می بینم.1

  از دید این گروه، مأمون عنصری پارسا و زاهد بوده است و یا حداقل عالقمند به زهد و پارسایی
بود. لذا امام رضا)ع( را بر خود ترجیخ می داده است.

2- تشّیع مأمون. 

مأمون بین خلفای عباسی، مذهب شیعه را انتخاب کرد. لذا از سر اعتقاد به امام هشتم 
عشق می ورزید. پیشنهاد خالفت و والیتعهدی به امام رضا)ع( از این دید قابل بررسی است.2 

اعتقاد به تشّیع مأمون بین دانشمندان و مورخان مشهور است.
3- سیاست بازی و سیاسی کاری. 

مأمون یک عنصر سیاسی کار بود. اقدام های مأمون از جمله پیشنهاد والیتعهدی، صرفاً جنبة 
سیاسی داشت و از عمق اعتقاد وی مایه نمی گرفت. 

سیوطی می نویسد:
- مأمون، از نظر دوراندیشی، ارادة استوار، بردباری، دانش و زیرکی، شجاعت 

و جوانمردی بر تمام خلفای عباسی برتری داشت.3 
بنابراین همة تفکرات و اندیشه ها و عملکرد وی از روی هوسرانی و خودخواهی انجام می شد 

و هیچ اندیشة سالمی پشت پیشنهادهای مأمون وجود نداشت.
4- مأمون هم مانند پدر و اجداد و خانواده اش بود و هیچ تفاوتی بین خلفای جور وجود ندارد. 

اَلُْکْفُر ِملًَّة َواِحَدٌه. 
سلسلة باطل یک دست است و هیچ گونه تفاوتی را نمی توان بین آنها یافت. 

مورخان به محققانی که چنین نظری دارند، مستند نظر خود را بعضی از فرازهای تاریخی 
و یا اظهارات معاصران مأمون قرار می دهند. مثاًل می گویند: 

- عبداهلل بن موسی که یکی از علویان مشهور عصر مأمون است و از شّر مأمون متواری شد، 
نامه ای از مخفی گاه خود برای مأمون نوشت.

فرازی از آن نامه چنین است:
1-عیوناخبارالرضا،ج2،ص149-بحاراالنوار،ج49،ص129

2-مروجالذهب،ج3،ص47
3-تاریخالخلفا،ص306
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- در این اندیشه بودم که کدام یک از دشمنان، زیانش برای اسالم زیادتر است تا 
به جنگ او بروم. چون دقیق نگریستم تو را چنین یافتم. زیرا:

کّفار، دشمنان شناخته شدة اسالم هستند و مسلمانان با آنان می جنگند. 
ولی تو به اسالم تظاهر می نمایی و همین سبب شده است تا مردم از جنگ با تو 
منصرف گردند. در حالی که تو در باطن تیشه به دست گرفته و ریشه های اسالم را 

یک یک قطعه می کنی... 
بدین ترتیب زیان تو برای اسالم از هر دشمِن خطرناکی، سخت تر و مؤثرتر است.1

5- مأمون یک عنصر قدرت طلب بود. 

دربار و بارگاهش مشحون از بزرگان، دانشمندان و افراد صاحب  نام بود. بنابراین حضرت 
رضا)ع( را به این منظور به مرو دعوت کرد تا مردم بدانند که حتی امام رضا هم به مأمون گرایش 

پیدا کرده است. 
حضور امام رضا)ع( در دربار مأمون موجب جمعیت خاطر شیعیان، علوی ها و گرایش علما 
و بزرگان دین نسبت به دربار مأمون و شخص مأمون می گردید. به گمان این افراد، مأمون در 

کارش خلوص داشت.2
6- مأمون قصد خراب کردن امام رضا)ع( را داشت. 

گروهی معتقدند که طرح تفویض والیتعهدی برای آن بود تا با این عمل مأمون وانمود کند 
که حضرت رضا)ع( دنیاطلب است. در نتیجه از توجه مردم به حضرت کاسته شود...

 البته همة محققان، مورخان و اهل فکر که به تجزیه و تحلیل در زندگی سیاسی حضرت رضا)ع( 
 پرداخته اند، در بحث پیرامون والیتعهدی، تفکرات و برداشت های خود را مستند به اسناد تاریخی

نموده اند.
مثاًل گروهی که به تشّیع مأمون اعتقاد دارند، خوش رفتاری وی با علویان، بازگرداندن فدک 

و تفویض والیتعهدی به امام رضا)ع( را مؤید اظهارات خود می دانند.3
 »ابن جوزی« پیش تر می رود و ضمن نقل قصیده ای از مأمون که ترجمة دو بیت اول آن چنین

است؛ بر مأمون می تازد:
من به خاطر دوستی جانشین پیامبر)ص( یعنی علی)ع( سرزش می شوم. 

1-مقاتلالطالبین،ص472
2-ضحیاالسالم،ج3،ص295

3-زندگیسیاسیامامرضا)ع(،ص54
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در حالی که سرزنش از شگفتی های روزگار است.
او )امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب( جانشین بهترین مردم است،

و او نخستین شخصی است که پیامبر را در نهان و آشکار یاری کرده است.1
در اعیان الشیعه نیز قصایدی چند از مأمون آمده است که بوی قوی تشّیع مأمون دارد. 

ترجمة دو بیت یک قصیدة مأمون چنین است:
بر چه مبنا و منطقی باید آن دو ُملحد )یعنی ابوبکر و عمر( برتر از علی)ع( به شمار 

آورد؟
علی)ع( به راستی که از میان دو یادگار گرانبهای پیامبر)ص( بزرگ ترین است و 

جز بر پیامبر بر همة ایشان برتری دارد.2
 مأمون به دلیل همین موضع گیری ها و طرفداری شدید و آشکار از امیرالمؤمنین)ع( و خاندان

اطهرش، سخت مورد انتقاد اهل تسنن است.

بیداری عمومی
 زمان و زمانه در دورة مأمون به کلی تغییر کرده بود. مردم بیدار شده بودند و مسلماً با بیداری

عمومی نمی توان به راحتی مقابله کرد.
                                       به راستی:

- اگر ملتی بیدار شود،
و قیمت این بیداری را که صداقت و مبارزة بی امان با ظلم،

و تداوم مبارزه و عدم ترس از قدرت شیطانی دشمن است، 

بپردازد، 

شاهد پیروزی را به آغوش خواهد گرفت،

و در این صورت بیداری عمومی، مقدمة پیروزی قطعی است؛

همان گونه که در انقالب اسالمی، خود شاهد بودیم.

      و بر عکس، 
                      اگر مردمی نا آگاه باشند، دشمنان بر همة منابع آنها تسلط می یابند،

                                                                 و آنها را از هستی ساقط می کنند. 
1-تذکرهالخواصسبطبنجوزی،ص319

2-اعیانالشیعه،ج2،ص16
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بیداری توده ها همواره با منافع حیاتی امپریالیست ها تضاد ریشه ای دارد.
تا توده ها به بیداری نرسیده اند، امپریالیست ها و صهیونیست ها از منافع حیاتی چهارگانة 

آنها استفاده می کنند:
1- منابع اولیه. 

تا مردم جهان سوم بیدار نشده اند، مواد اولیه و به خصوص سوخت های فسیلی و ارزان را به 
راحتی از آنها می گیرند.

2- بازار مصرف. 

جمعیت زیاد کشورهای جهان سوم و عدم رشد اقتصادی و علمی و تکنولوژیک موجب نیاز 
دایمی آنها به کاالهای ساخت کشورهای امپریالیستی شده است.

3- نیروی انسانی ارزان. 

 انبوه جمعیت بیکار با تخصص متوسط و جویای کار موقعیت ممتازی برای قدرت های جهان
برای سوء استفاده فراهم می آورد.

4- آرای وسیع. 

قدرت های سلطه گر جهانی برای سلطه بر مناطق مختلف جهان، دایماً به توطئه و تحریک 
مشغول اند. 

- یک روز کشوری را متهم به صدور تروریزم می کنند و با این اتهام انبوه سالح های معمول 
و ممنوع را بر سر مردم بیچاره فرو می ریزند. مردمی هم که فریب شعارهای آنها را خورده اند، از 

سرکوب تروریست ها!؟ خوشحال می شوند. 
- روز دیگر به بهانة تولید سالح های کشتار جمعی. 

- فردا به دلیل نقض حقوق بشر.
- و روز بعد به علت وجود مسؤوالن غیرمنتخب و مخالف اصالحات.

و روزهای دیگر نیز با بهانه و بی بهانه، به تاراج مردم و ثروت مردم می پردازند... 
 هنجارشکنی از مشخصه های ذاتی لیبرال دمکراسی آمریکایی است. گستاخی استکبار به دلیل 

 نبودن رقیب شدیدتر شده است. بلندپروازی های خیال انگیز و خوی خودمحوری و سیاه و سفید
دیدن پدیده ها و مواضع کشورها و ملت ها، پدیدة خطرناک و نگـران کننده ای است که نه  تنها 

امنیت جهان، بلکه حتی حیات بشریت آزاد را تهدید می کند. 
 خطر جدی تحت تأثیر قرار گرفتن عناصر سست رأی و ارزان شدن قیمت شخصیت های کاذب

است. اما تاریخ ثابت کرده که ظلم پایدار نخواهد ماند.
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واقعیت این است:
شرایطی که به انقراض و نابودی بنی امیه و بنی مروان انجامید، قویاً تمامّیت بنی العباس را 
تهدید می کرد و داس مرگ بر مزرعة شوم بنی العباس که جز گیاه تباهی و فساد چیزی در آن 

نروییده بود، سایه انداخته بود. 
فساد که موجب انقراض زودهنگام بنی امیه و بعدها بنی مروان شد، به صورت گسترده تر و 

عمیق تر دامن عباسیان را گرفته بود؛ چون ظلم و جور حکام آنها مردم را از هستی ساقط نموده بود.

دیگر مردم چیزی نداشتند که از دست بدهند و یا از دست شان بگیرند. 
هنر خلفا که از حکومت داری باید عدل و دادگستری و افزایش توان اقتصادی باشد، 

فقط و فقط در کشتار مردم خالصه شده بود.

خوارزمی می نویسد: 
 سّفاح علویان را از زیر هر سنگ و کلوخی که می یافت، می کشت و در هر دشت و

کوهستانی به تعقیب آنان می پرداخت.1
منصور که در خون ریزی دست تمامی خلفای جور را از پشت بسته بود، در پاسخ عمویش 

»عبدالصمد بن علی« که روزی از وی پرسید: 
- چرا در قاموس حکومتی تو، واژة عفو و گذشت مفهومی ندارد؟ 

گفته بود:
 - ما در میان مردمی به سر می بریم که دیروز ما را به یاد دارند و می دانند که ما در گذشته رعّیتی
 بیش نبوده ایم و اکنون زمامداری را به دست آورده ایم. اینک جز با به کار گرفتن مجازات ها نخواهیم

توانست هیبت خود را برای ایشان به نمایش گذاریم.2
 این بود منطق خلفای بین العباس. جالب این است که این همه ُکشت و ُکشتار نتوانسته بود

مؤثر واقع شود.
 مأمون وارث چنین شرایطی بود. او می خواست نه با کشتار علویان، بلکه با دلجویی از آنان،

دنیای اسالم را به آرامش برساند. 
همه به خوبی می دانیم که حضرت رضا)ع(حامی بسیاری از انقالب های علویان بودند. 

کسانی که به تحلیل های نادرست در این باره روی می آورند، نمی دانند که:
اوالً: از موقعیت استثنایی حضرت رضا)ع( در اواخر قرن دوم هجری واقف نیستند و کنکاشی 

1-رسائلالخوارزمی،ص130
2-تاریخالخلفا،ص267



36

میهمان آسمانی

در زندگی شرافتمندانه و اثرگذار امام هشتم در مدینه نکرده اند.
 ثانیاً: از آشوب ها و نا آرامی ها و انقالب های فراوان و پشت هم که جهان اسالم را فراگرفته بود،

بی اطالعند؛ انقالبی که خلفا، قدرت کنترل و یا آرام کردن آن را نداشتند. انقالبی که پس از 
شهادت امام حسین)ع( جهان اسالم را فرا گرفت و به انقراض زودهنگام بنی امیه و ضعف و ذلت 
بنی المروان انجامید و هیچ کدام از خلفای بنی العباس هم هرگز نتوانستند آرامش را به جهان 

اسالم بازگردانند. 
فضل بن سهل به مأمون گفت: 

- شمشیرها و زبان های مردم علیه ما به کار افتاده است. 
مأمون در پاسخ گفت: 

- دیگر کار از کار گذشته است. برای نجات از این باتالق و رهایی از آن چاره ای بیندیش.1
ثالثاً: این که رهبری اکثریت این انقالب ها به دست علویان بود. علویان نیز مستقیم و یا غیر 

مستقیم توسط ائمة اطهار هدایت می شدند. انقالب علویان نیز هدفی جز به قدرت رساندن ائمة 
معصومین، نداشت.

رابعاً: فسادها، تباهی ها و تبه کاری های خلفای جور و ایادی خون خوار آنها، بر مردم روشن 

شده بود و مردم می دانستند که سران بنی العباس مانند خلفای بنی امیه و بنی مروان، اعتقادی به 
اسالم ندارند. اگر بنی امیه و بنی مروان شمشیر را علیه اسالم و مسلمانان از رو بسته بودند، سّفاح 
 و منصور و مهدی و هارون الرشید هم همان رفتار را داشتند؛ اسالم را به بازی گرفتند و ائمة

معصومین)ع( را کشتند. آیا بنی عباس غیر از این بودند؟ 
مردم این مسائل را به خوبی دریافته بودند و شعور عمومی را هیچ کس نمی تواند نادیده بگیرد.
 اتفاقاً مشکلی که امروز صهیونیست ها و امپریالیست ها با آن مواجه اند،  بیداری گستردة محرومان

و مستضعفان عالم است. 

به گفتة خوارزمی، هارون الرشید درخت نبّوت را از شاخ و برگ برهنه کرد و نهال امامت را 
از بن درآورد.2

هارون سوگند یاد کرده بود که:
- فرزندان ابوطالب را تحمل نخواهم کرد. آنها و پیروان شان را خواهم کشت.3

 سّفاح هم آشکارا مردم را از دم تیغ بی دریغ گذرانید. به همین دلیل به سّفاح )به معنی خون ریز(
1-اغراضالسیاسیهواعراضالریاسیه،ص315،نقلازکتابامامعلیبنموسیالرضا)ع(،ص50

2-تاریخاالسالمی،ج3،ص200
3-االغانی.ابوالفرجاصفهانی،ج5،ص225
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مشهور شد؛ ولی توفیقی در کنترل اوضاع نیافت.
منصور این خلیفة خون خوار و بی شرم، دشمنی خود را با امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( 
 آشکار ساخت. او نخستین کسی از بنی العباس بود که بقعه ای که بر مزار حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(
ساخته شده بود، برای نشان دادن خشم خود نسبت به علویان ویران نمود. او مخالفان خود را 

به دیوار میخکوب می کرد و یا آنها را زنده زنده در زیر دیوار و حصار قلعة بغداد دفن می نمود.1
 مهدی عباسی جهت آرام کردن مخالفان به حربة تکفیر متوسل شد و مخالفان خود را به ارتداد

متهم می نمود تا راحت تر آنها را از پای درآورد. 
هادی عباسی نیز بر ُخرد و کالن و زن و مرد... رحم نکرد.2

هر چه بود خلفای جور نتوانستند توفیقی در کنترل اوضاع داشته باشند. آنها که خسته و 
ناکام شده بودند، هرگز نتوانستند با وعده و وعید و تطمیع و تهدید و قتل و جرح و تبعید و 
زندان بر طرفداران خود اضافه کنند. محبت و یا مهابت آنها در مردم تأثیری بر جای نگذاشت؛ 

و این اوج درماندگی است.
 یکی از فرازهای شورانگیز، شیرین و شگفت آور تاریخ، سفر تاریخی و اثرگذار حضرت علی بن
موسی الرضا)ع( به کشور ماست. آغاز قرن سوم هجری با سفر پربار و افتخارآمیز حضرت رضا)ع( 
به خراسان آغاز می شود و این سال مشحون از نورانیت و روحانیت برای اسالم عموماً و برای 

شیعیان به  خصوص می باشد.
طبق مبانی و اسناد غیرقابل انکار تاریخی، هیچ یک از ائمة اطهار)ع( به ایران سفر نداشته اند. 
سفر حضرت رضا)ع( به ایران، از این جهت نیز مهم و قابل توجه بسیار است. حضوری سرشار از 
پارسایی، تعهد، مردم داری، استقالل، بزرگی، دانایی، توان مندی، علم، حلم، صبر و در عین حال 
پایداری، پای بندی، انعطاف ناپذیری و شهامت در گفتار و شجاعت در رفتار و سماحت، سخاوت، 

ذکاوت و آگاهی به همة مسائل.
بر این اساس بر آن شدیم تا در راستای تبیین زندگی افتخارآمیز پیشوایان آسمانی شیعه، 

به بررسی و تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت رضا)ع( بپردازیم.
 از آن جایی که سفر تاریخی حضرت رضا)ع( به خراسان بخش اعظم زندگی سیاسی امام هشتم
را دربر می گیرد، در این کتاب به دقت به بررسی همه  جانبة موضوع پرداخته ایم؛ هر چند در این 
مقوله کتاب ها و مقاالت بسیار خوب، عمیق و ارزنده تهیه شده است و آثار برجسته ای از علما، 
دانشمندان و صاحب نظران منتشر شده است، اما موضوع به لحاظ سیاسی به  قدری اهمیت دارد 

1-تاریخیعقوبی،ج2،ص376
2-زندگیسیاسیامامرضا)ع(،ص70
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که می بایست این حرکت همچنان تداوم یابد.
 تالش های مجّدانه تولّیت آستان قدس رضوی حضرت آیت اهلل واعظ طبسی)ره( در جهت تدوین

زندگی حضرت رضا)ع( به انعقاد دو اجالس پر بار انجامید. 
نخستین سمینار در سال 1363 و دومین اجالس در تیرماه 1365 برگزار گردید.

 آثار ارزشمند این دو سمینار که طی چندین جلد کتاب انتشار یافته، نقطه  نظرات ارزندة 
 علما، دانشمندان، فرهیختگان و صاحب نظران در توجه به ابعاد زندگی حضرت رضا)ع( را به تصویر
می کشد. حرکت آستان قدس در این مورد از آن زمان تداوم یافته و ان شاءاهلل ادامه خواهد 

یافت.
حضور سیاسی حضرت رضا)ع( در خراسان هر چند بیش از 3 سال طول نکشید، اما آثار 

آن در تاریخ اسالم و شیعه ماندگار، ماندنی و جاودانه خواهد بود است. 
راه و روش حضرت رضا)ع( در برابر مأمون راه کاری ُسترک، زیبا، تماشایی و آشکار برای پیروان 
آن امام همام و همة مسلمانان و آزادی خواهان در جهت مبارزه با ظلم و تبه کاری است. راه کاری 
که بدون هرگونه ابهام تا آخر می تواند راه کار زندگی مردان حق در برابر کسانی باشد که مانند 
مأمون فکر می کنند و چون او می اندیشند و این تصویری گویا از شرایط سیاسی زمان حضرت 
 رضا)ع(ست که با آن می توانیم به خوبی به استیصال خلفای بنی العباس عموماً و به خستگی

و سرخوردگی مأمون به خصوص پی ببریم. 
حال بدون آن که نیازی به اثبات و یا رد نظرهای مختلف داشته باشیم، به درک اندیشة 

مأمون در مسألة والیتعهدی، بیشتر نزدیک می شویم.
بررسی زندگی سیاسی ائمة طاهرین)ع(، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی زمان آن بزرگواران غیرممکن است. موضع گیری های ائمة اطهار هر چند 
برخاسته از مبانی اسالم ناب بدون هر نوع مالحظه ای است، اما مواضع سیاسی و خط مشی 

اجتماعی آنها اغلب متأثر از اوضاع معمول جامعه است.
به همین دلیل بررسی زندگی سیاسی ائمه توسط افراد غیرسیاسی و نا آگاه همواره ناقص، 

نارسا، پرابهام و اغلب پرخبط و خطاست. 
باید سیاسی بود تا از موضع گیری های سیاسی، افتخارآمیز، لذت بخش و جهت دار امامان 

شیعه آگاه شد و از حرکت استادانة آنها در برابر ترفندهای دایمِی حّکام جور مطلع گردید. 

بدون این مالحظات، والیت، کم رنگ می شود. برعکس، آگاهی از این مواضع موجب تقویت 
والیت خواهد شد و به حِق حیات که امامان معصوم به گردن اسالم و مسلمانان عموماً و نسبت 
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به شیعیان به خصوص دارند، پی می بریم.
سفر پربار و تاریخی امام هشتم به کشورمان موجب برکت و خیر بسیار گشت.

بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( تا آخر مجرای فیض خداوند برای مردم والیی ایران خواهد 
بود. 

برکات و نعمات بسیاری که از رهگذر سفر حضرت ثامن االئمه)ع( نصیب مردم ایران شده 
است، به وصف درنمی آید. از این رو بی تناسب نبود که نام کتاب خود را »میـزبان آسمانـی« 

می گذاشتیم؛ چرا  که ما تا آخر تاریخ مدیون و مرهون و میهمان امام هشتم هستیم.
 در کتاب حاضر که »میهمان آسمانی« نام گذاری شده است، نگاهی دقیق به شرایط سیاسی،
حساس و بی سابقة عصر مأمون دارد و انگیزة اصلی مأمون در تفویض والیتعهدی به امام رضا)ع( 

دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
از خداوند سبحان عاجزانه استدعا داریم که درهای معرفت و والیت را بر روی عاشقان و 
شیفتگان خاندان وحی بازتر فرماید و ما را نسبت به آن چه صالح دنیا و فالح آخرت ماست 

توسط مظاهر رحمت و هدایت آشنا نماید.
از محضر مقدس حضرت رضا)ع( تقاضا داریم ما را از غربت نفس برهاند و با رأفت بی نظیر 

خود، والیت و ارادت و زیارت ما را بپذیرد و از محّبت خاص خود بهره مند فرمایند. 
                                                                                      ان شاءاهلل.

تهران/ علی محمد بشارتی

1382/2/12
)مطابقبا30صفرالمظفر1424قمری-سالگردشهادتامامرضا)ع((





فصل اول
روزگار شورانگیز زندگی در مدینه
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امام هشتم حضرت ثامن الحجج علی  بن موسی الرضا)ع( در روز یازدهم ذیقعده سال 148 
هجری قمری در مدینه و در دامان پاک حضرت موسی بن جعفر)ع( متولد شدند.1

مادر بزرگوار امام هشتم زنی با تعهد، پارسا و پرهیزکار به نام َتْکُتْم بود که امام کاظم)ع( 
نام ایشان را طاهره گذاشتند.2 

اسامی دیگر این بانوی با فضیلت، نجمه، سمانه، سکن و ام البنین است.
هر چند عده ای از مورخین سال 153 هجری را برای تولد حضرت رضا)ع( ذکر کرده اند 
اما این تاریخ فاقد اعتبار است. زیرا امام صادق)ع( همواره در آرزوی دیدن نوة عزیز و آسمانی 
خود حضرت علی بن موسی الرضا بودند و این آرزو محقق نشد، زیرا حضرت امام صادق)ع( 
در 25 شوال سال 148 هجری به شهادت رسیدند و با توجه به این که حضرت ثامن االئمه 
در 11 ذیقعده سال 148 هجری متولد شدند- یعنی 16 روز پس از شهادت پدربزرگ خود- 
بنابراین تاریخ تولد مولی الکـونین امام هشتم حضرت ثامن الحـج علی بن موسـی الرضا)ع(، 

سال 148 صحیح است.3
1-اصولکافی،ج1،ص486-ارشادشیخمفید،ص304

2-اعالمالوری،شیخطبرسی،ص313-عیوناخبارالرضا،ج1،ص14
3-بحاراالنوار،ج49،ص3-اعیانالشیعه،ج2،ص12
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اسم شریف آن امام عظیم الشأن، علی و کنیة آن حضرت، ابوالحسن است. مشهورترین 
القاب آن حضرت، رضا، صابر، فاضل، رضی، وفی، قره عین المومنین، سراج اهلل و نورالهدی... 

است.1
این اسامی و القاب و کنیه ها، همه از ناحیة خداوند سبحان است. هیچ کس نمی تواند چیزی 
بر امامان بیفزاید. آنها همگی مؤیّد »مِْن ِعندِاهللِ« هستند و دیگر نیازی به حمایت از احدی ندارند. 
کمک به ائمه)ع(، کمک به شخص کمک کننده است. ائمة اطهار نیازی به القاب و عناوین 
غیرخدایی ندارند. به رغم این مسالة مهم که جزء اعتقادات شیعه است، گروهی ناآگاه اعتقادات 
و یا استنباط های خود را به عنوان یک امر واقعی تلقی می کنند و می خواهند به خورد مردم 

بدهند. مثاًل محمد بن جریر طبری می نویسد:
- در این سال )201 هجری( مأمون، علی بن موسی بن جعفر)ع( را ولیعهد و خلیفة بعد از 

خود قرار داد و او را »اَلراضی مِن آِل محمد« نامید.2 
متأسفانه چنین نظریه ای به دیگران هم منتقل شد، به طوری که ابن کثیر در البدایه والنهایه3 
و ابن اثیر در تاریخ خود آن را پسندیده و آورده اند. برخی نیز رضی و جمعی رضا نگاشته اند. 
حال آن که رضی و رضا دو لقب متفاوت اند؛ هر چند هم ریشه هستند، ولی تفاوت آشکاری به 

لحاظ معنی و محتوا دارند.
ابن بابویه به سند خود از بزنطی روایت کرده است:

- در محضر امام جواد)ع( از القاب امام رضا)ع( سخن به میان آمد و به امام عرض شد:
گروهی از مخالفان می گویند که لقب رضا را مأمون بعد از آن که امام رضا را والیتعهد 

خود قرار داد، به امام رضا داد.
امام جواد فرمودند: 

»به خدا سوگند که دروغ می گویند. خدای سبحان پدرم را رضا نامید، برای آن که پسندیدة 
خدا در آسمان بود و پیامبر اسالم و ائمة اطهار در زمین از ایشان خوشنود بودند و او را 

برای امامت پسندیدند.«
سؤال کننده از امام جواد می پرسد:

مگر پدران شما پسندیدة خدا و رسول و ائمة اطهار نبودند؟
گفتند:  »بلی.«

1-منتهیاالمال،ج3،ص289
2-تاریخطبری،ج7،ص139

3-البدایهوالنهایه،ج10،ص247
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سؤال شد: 
پس به چه جهت امام رضا بین همة ائمه به رضا ملقب گردیده است؟

پاسخ فرمودند: 
»برای آن که مخالفان و دشمنان او را پسندیدند و از او راضی بودند و موافقان و دوستان 
ایشان هم از ایشان خوشنود بودند. بنابراین دوست و دشمن متفقاً از ایشان راضی و خوشنود 
بودند و این اتفاق مخصوص پدرم حضرت رضا)ع( بود. پس به این سبب خداوند ایشان را 

به این اسم مخصوص گردانید.«1
شیخ صدوق از سلیمان  بن ابی حفص نقل می کند:

- حضرت امام هفتم موسی     بن جعفر)ع(  نام فرزند خود را »رضا« نامیدند و فرمودند:
»شما هم او را به این نام بخوانید.«2

پیداست که این لقب، 25 سال قبل از اقدام مأمون در تحمیل والیتعهدی مطرح بوده است 
و هیچ گونه ارتباطی با طرح،و نظر، اقدام و تفکر مأمون و یا اطرافیان مأمون ندارد.

دلیل نقلی دیگر این ادعا متن نامه ای است که از طرف مأمون و توسط فضل بن سهل در 
دعوت از حضرت رضا)ع( به مدینه ارسال شده است. 

فضل در این نامه، امام هشتم را به عنوان رضا، مخاطب قرار داده است.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

لَِعلىِّ بِن موسى الرضا...3
شیخ صدوق به سند معتبر از نجمه مادر آن بزرگوار، روایت کرده است که گفت:

- چون به فرزند بزرگـوار خود حامله شدم، به  هیـچ وجـه در خود احساس ثقل و حمل 
 نمی کردم و هرگاه به خواب می رفتم، صدای تسبیح و تهلیل و تمجید حق تعالی را از جنین خود

می شنیدم و کمی می ترسیدم. ولی وقتی بیدار می شدم صدایی را نمی شنیدم. 
وی همچنین می گوید: 

- چون حضرت علی بن موسی الرضا متولد شدند، دست های خود را بر زمین گذاشتند 
و سر ُمّطهرِ خود را به آسمان بلند کردند و لب های مبارک را به حرکت درآوردند و با خدای 
خود به راز و نیاز پرداختند که من محتوای این راز و نیاز را نمی فهمیدم. طولی نکشید که 

حضرت موسی بن جعفر)ع( وارد شدند و فرمودند:
1-منتهیاالمال،شیخعباسقمی،ج2،ص289-بحاراالنوار،ج49،ص4

2-عیوناخبارالرضا،ج1،ص14
3-زندگیسیاسیامامرضا)ع(،ص446،بهنقلاجمالیاززندگیامامعلیبنموسی)ع(،ص17
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»فرزندم را به نزد من بیاورید.«
پس از آن که قنداغة فرزند دلبند خود را از من گرفتند، فرمودند:

»ای نجمه! گوارا باد بر تو، کرامت پروردگار را.«
سپس در گوش راست فرزند خود اذان و در گوش چپ نوزاد اقامه را خواندند. آن گاه آب 
فرات طلبیدند و کام آن فرزند آسمانی را با آب فرات برداشتند. پس فرزند را به من سپردند 

و فرمودند: 
»بگیر این کودک را که این بقیه اهلل در زمین و حّجت خداوند بعد از من خواهد بود.«1

دوران خوش در کنار پدر

حضرت رضا)ع(، سال ها در کنار پدر عزیز و صاحب والیت خود حضرت موسی بن 
جعفر)ع( بودند و از دریای بیکران علم، حلم، عرفان و عبادات ایشان بهره می گرفتند.

 حضرت رضا)ع( از این دوران نورانی خاطرات خوش و شیرینی داشته اند؛ زندگی در کنار
حجت خدا حضرت موسی بن جعفر، همان کسی که در عبادت سرآمد بودند و در مبارزه و 

تشویق به مبارزه علیه هارون لحظه ای تردید نکردند.
یکی از فرازهای زندگی افتخارآمیز امام کاظم، تقویت مبارزه علیه خلفای جور بوده است. 

نمونة روشن این حرکت، مبارزة مجدانة »شهید فّخ« است. 
مردمِ به ستوه آمده از ظلم ظالمان و خسته از ناهنجاری ها و نا امید از اصالح روش ها و 
 خط مشی ها، راهی جز دست بردن به اسلحه برای آنها نمانده بود. آنها به طور دایم با امام کاظم
مالقات می کردند و شکل مبارزه را از امام می آموختند. آن گاه دست به اسلحه می زدند. از 
جمله مردان بزرگ خاندان پیامبر که با حمایت و هدایت امام کاظم علیه خلفای جور قیام کرد، 
حسین بن علی معروف به »شهید فخ« است. او با یاران خود که از ظلم بنی العباس به ستوه 
آمده بودند، دست به اسلحه زدند؛ هرچند امام کاظم سرانجام کار آنها را به آنان گوشزد کرده 

و فرموده بودند:
»گرچه تو شهید خواهی شد، ولی در جهاد و پیکار کوشا باش. خلفای جور و ایادی آنها 
مردمی پلید و بدکارند که به ظاهر اظهار مسلمانی می کنند، ولی در باطن هیچ گونه اعتقادی به 

اسالم ندارند. من در این راه، اجر و پاداش شما را از خدای بزرگ می خواهم«.2
سرانجام حسین    بن علی به مبارزه برخاست و با یاران فراوان خود در نقطه ای در یک 

1-منتهیاالمال،ج2،ص291
2-اصولکافی،ج1،ص336-بحاراالنوار،ج48،ص165
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فرسنگی مکه به نام »فّخ« با قوای تبه کار خلیفه درگیر شدند.
 حسین و یارانش فداکاری را به نهایت رساندند و ضربات شکننده ای به پیکر حکومت جور

هادی عباسی وارد آوردند. 
سرانجام حسین بن علی در 8 ذی الحجه سال 169 هجری به شهادت رسید و یاران 

ایشان  که بالغ بر یکصد نفر بودن، همگی شربت شهادت نوشیدند.
 این حادثه در شرایطی روی داد که آقا حضرت رضا)ع( بیست سال از عمر شریف و عزیزشان

می گذشت. حادثة فّخ روح بزرگ و حّساس حضرت موسی بن جعفر)ع( و حضرت رضا)ع( را 
شدیداً مّتالم و متأثر ساخت...

از طرف دیگر هادی عباسی که متوجه شده بود کارگردان مبارزة شهدای فّخ امام کاظم 
بوده اند، سخت برآشفت و تصمیم گرفت امام کاظم را به شهادت برساند؛ و چنین گفت:

- به خدا سوگند، حسین )صاحب فّخ( به دستور موسی بن جعفر بر ضد من قیام کرده و 
 از او پیروی نموده است. زیرا امام و پیشوای این خاندان کسی جز موسی      بن جعفر نیست. خدا 

مرا بکشد اگر او را زنده بگذارم.1
اّما امام کاظم هرگز از این تهدید نترسیدند. حتی امام به دوستان و نزدیکان خود که 

تصمیم خلیفة جّبار عباسی را شنیده بودند، می فرمودند:
- شما نگران نباشید. طولی نمی کشد که مرگ گریبان او را خواهد گرفت. 

همین گونه هم شد و هادی عباسی ُمرد و همه از شّرش راحت شدند.
 این دوران که یکی از فرازهای زیبا و ماندگار زندگی امام رضاست، برای شیعیان و دوستان

اهل البیت نیز به رغم توفانی بودن، بسیار پرثمر و اثرگذار بود.
 آخر وقتی طرفداران امامان، بی اعتنایی پیشوایان معصوم خود را نسبت به قدرت و صولت

و ثروت خلفای سّفاک و خون آشام مشاهده می کردند، بر قدرت و اعتماد آنان افزوده می شد و 
 خود را برای مبارزه رو در رو با حّکام جور آماده می نمودند. از این رو دوران حضرت موسی بن

جعفر)ع( و امام رضا)ع( دوران اوج گیری انقالب های گوناگون به خصوص انقالب علویان است.

برای شیعیان و مسلمانان راستین کنار نیامدن ائمة اطهار با خلفای جور، بهترین دلیل بر ناحق 

بودن خلفای غاصب و حقانیت امامت و خط مشی امامان است.

امام رضا)ع( در عهد هارون
به امر هارون، حضرت موسی بن جعفر)ع( را در 25 رجب سال 183 هجری به شهادت 

1-بحاراالنوار،ج48،ص169
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رساندند.
شهادت امام هفتم موجی از خشم و نفرت در مردم به وجود آورد. موجی که هر روز بر 

ابعاد آن افزوده می شد و خطرناک به نظر می رسید. 
هارون که از خشم عمومی به دلیل به شهادت رساندن امام موسی   بن جعفر مطلع شده 
بود، تالش بسیاری کرد تا بتواند این جّو فشار سیاسی را خنثی کند و از این جنایت بزرگ 

خود را تبرئه نماید.
این عادت شوم و زشت حّکام جور است که:

هرگاه اقدامی زشت و ناصواب مرتکب می شوند،

و یا با عکس العمل تند و تلخ عمومی روبه رو می گردند،

 گناه ِ  کارِ زشت خود را به گردن دیگری می اندازند. 

ولی اگر واکنش عمومی کم رنگ و غیر مؤثر باشد، 

با اقتدار و از موضع قدرت حرف می زنند و مردم را هم تهدید می کنند،

و مخالفین را به اقدامات مشابه می ترسانند.

هارون نیز مانند یزیدبن معاویه عمل کرد.
یزید هم پس از واکنش تند مردم نسبت به شهادت امام حسین)ع(، گناه این جنایت را به 

گردن ابن زیاد انداخت و حتی او را لعنت کرد. اما این اقدام یزید نتوانست مردم را بفریبد. 
چهرة زشت و تفکر زشت تر وی چیزی نبود که بر مردم پنهان بماند. همین یزید بود که در 
 27 ذي الحجة سال 62 هجری قیام مردم مدینه را توسط عنصری خون خوار به نام »مسلم بن
 عقبه« سرکوب کرد. در این جنایت بی سابقه ده هزار نفر از مردم مدینه اعم از اصحاب پیامبر- از

مهاجر، انصار و تابعین- کشته شدند و فحشا را به نهایت رساندند.1

شهادت امام هفتم را جز درباریان فاسد و حقوق بگیران جیره خوار، بقیة مردم شدیداً 
محکوم کردند. واکنش مردم نسبت به جنایت زشت هارون بسیار تند بود، زیرا وقتی جنازة 
 مطهر امام هفتم)ع( را بر دوش چهار نفر به طرف قبرستان حمل می شد تا غریبانه به خاک سپرده
شود، گروه کثیری از جمله سلیمان بن ابی جعفر، عموی هارون الرشید جنازه را از دست ُعّمال 
هارون گرفتند و با احترام فراوان به طرف قبرستان حرکت دادند. هارون که می ترسید این تشییع 
 جنازة مذهبی – سیاسی به یک انقالب توفانی تبدیل شود و تمامیت حکومتش را به نابودی

کشاند، توسط عمویش به مردم پیغام داد: 
1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص215
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- خدا »سندی بن شاهک« را لعنت کند. او بدون اجازه و نظر من، امام موسی بن جعفر را 
به شهادت رسانده است.1

هارون دروغ می گفت؛ او چندین بار تصمیم گرفت امام را به شهادت برساند، ولی هر بار 
در آخرین لحظات و به دلیل ترس از واکنش عمومی منصرف شده بود.

موقعیت ممتاز حضرت رضا)ع(
هارون به منظور اجتناب از خشم و خشونت مردم، احترام فوق العاده ای نسبت به امام 
هشتم قایل می شد که سابقه نداشت و این بهترین فرصت ممکن برای حضرت رضا)ع( بود تا 
با آزادی نسبی به تشکیل جلسات علنی و تربیت شاگردان مهّذب و عالم نسبت به تبیین والیت 

آل اهلل بپردازد.
هارون که به زشتی کار خود در بدرفتاری با امام هفتم پی برده بود، دیگر نمی خواست و 

یا نمی توانست امام هشتم را محدود کند و از تشکیل جلسات ایشان جلوگیری نماید. 
هارون که در قتل و کشتن بزرگان و علما، خاصه کشتن علویان شهرت داشت، دیگر 
 نمی خواست دست خود را به جنایت تازه ای آلوده تر کند. از این رو، به تذکرات دشمنان اهل البیت
که از تأثیرگذاری امام رضا در مدینه خبر می دادند بی اعتنایی می کرد و آنها را از خود می راند. 
مثاًل روزی در پاسخ »یحیی بن خالد برمکی« که نسبت به فعالیت های علمی امام رضا در مدینه 

احساس خطر می کرد و می  گفت:
- پس از موسی بن جعفر اینک فرزند ایشان علی     بن موسی الرضا در جای پدر نشسته و 
داعیة رهبری و امامت را دارد. آیا بهتر نیست وی را به بغداد احضار کنیم تا در پایتخت بیشتر 

مراقب وی باشیم؟
هارون خشمگینانه پاسخ داد:

- آیا آن چه با پدرش کردیم، کافی نیست؟ آیا شما می خواهید که من شمشیر برکشم و 
همة علویان را از پای درآورم؟2

اوج موقعیت امام رضا)ع( در مدینه
خشم و خروش هارون در واکنش به سعایت کنندگان حضرت رضا)ع( باعث شد تا 
مدت ها هیچ کس جرأت انتقاد از امام رضا را در حضور هارون نداشته باشد، که این، نشان از 

1-عیوناخبارالرضا،ج1،ص100-بحاراالنوار،ج48،ص227
2-عیوناخبارالرضا،شیخصدوق،ج2،ص226-کشفالغمه،علیبنعیسیاالربلی،ج3،ص105
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اوج ضعف هارون در برابر امام هشتم و موقعیت منحصر به فرد امام رضا در مدینه است. 
به قدری این دوران، شکوهمند، روحانـی و نورانـی برای حضرت رضا)ع( بود که امام 
هشتم بی باکانه و شجاعانه به تبلیغ والیت و امامت خویش می پرداختند و فارغ البال بر امامت 
و والیت پدر و حق اجداد طاهرین خود سخن به میان می آوردند؛ چیزی که ابداً سابقه نداشت 

و هیچ یک از آل  اهلل از چنین موهبتی برخوردار نبودند.
شکوه این دوران شورانگیز و اثرگذار به قدری بود که عده ای از شیعیان و نزدیکان امام، 
خایف شدند و از امام خواستند از خشم هارون الرشید حذر کنند و ظواهر امر را مراعات نمایند!!

امام هشتم با اطمینان کامل به حمایت نامحدود پروردگار و با ایمان قلبی نسبت به مواریث 
عظیم اجداد طاهرین خود، نسبت به بی خطر بودن تبلیغات، به تبلیغ والیت خود می پرداختند و 
همچنین با دانش برخاسته از ژرفای علم مطلق خدای سبحان، به راه خود ادامه می دادند و به 

دوستان خویش نیز می فرمودند: 
- هارون حقیرتر و ناتوان تر از آن است که صدمه ای به ایشان وارد آورد.

اما عده ای دست بردار نبودند و می خواستند برای امام تعیین تکلیف کنند و یا حداقل از 
خطری سخن بگویند که تصور می کردند امام آن خطر را احساس نمی کنند. 

مثاًل صفوان بن یحیی می گوید:
 چون حضرت موسی بن جعفر درگذشتند و حضرت علی بن موسی الرضا به امامت رسیدند،

امام هشتم آشکارا خالفت و امامت خود را بیان می فرمودند. به حضرت عرض شد:
- شما امر بزرگ و خطیری را بیان می فرمایید و ما از این ستمگر یعنی هارون الرشید بر 

جان شما بیمناکیم!
امام رضا فرمودند:

- او هرچه می خواهد تالش کند از ناحیة او به من صدمه ای نمی رسد.1
محمدبن سنان نیز می گوید: 

به امام علی بن موسی الرضا)ع( در ایام خالفت هارون عرض کردم: 
- شما امر خالفت و امامت خود را آشکارا بیان می کنید، حال آن کـه هنوز از شمشیر 

هارون خون می چکد.
امام فرمودند: 

- گفتار جدم پیامبر اسالم صلوات اهلل علیه و آله به من اطمینان کامل داده است. آن جناب 

1-عیوناالخبارالرضا،ص226-بحاراالنوار،ج49،ص115
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فرمودند: 
'' اگر ابوجهل توانست مویی از سر من کم کند، بدانید من پیامبر نیستم.''

و من به شما می گویم: 
 اگر هارون مویی از سر من گرفت، بدانید من امام نیستم.1

َصَدَق اهللُ َو َصَدَق َرُسولُُه َو َصَدَق َخليَفُة َو َرُسولِِه .
 این اوج درایت، والیت و امامت حضرت رضا)ع(ست که با جمعیت خاطر به وظایف الهی

خود عمل می کنند؛ چون یقین دارند که قاتل ایشان مأمون است، نه هارون و نه دیگران. 
این علم از ناحیة ذات اقدس پروردگار و توسط جد بزرگوارشان به ایشان منتقل شده بود.

دوران زندگی امام رضا)ع( در مدینه اوج قدرت تشیع سرخ علوی و اوج منزلت اهل البیت 
است. امام رضا)ع( خود در این مورد می فرمایند: 

- در حرم پیامبر)ص( می نشستم و عالمان مدینه هر گاه در مسأله ای با مشکل روبه رو 
بودند و از حل آن ناتوان می ماندند، به من رو می آوردند و پاسخ می گرفتند.2 

همان گونه که گفتیم خلفای جور نمی گذاشتند انوار تابناک ائمة اطهار به جان و روح مردم 
دردآشنا و حقیقت خواه بتابد و مردم تشنه و خسته، از سرچشمة والیت و امامت بهره برند، 

اما به رغم این مسأله، این موقعیت را خداوند نصیب حضرت رضا)ع( فرمود.
در کتاب شریف عیون اخبارالرضا اثر شیخ صدوق آمده است:

- امام رضا از این دوران شورانگیز همواره با خاطره ای شیرین یاد می کردند، به طوری 
که روزی به مأمون در خراسان فرمودند:

'' موضوع والیتعهدی چیزی بر من نیفزود، بلکه از موقعیت من کاست. آن زمان که من در 
مدینه بودم، نفوذ معنوی من بر همه جا ساری و جاری بود. آزادانه در کوچه ها و محله های 
مدینه گردش می کردم و به مشکالت مردم رسیدگی می نمودم. در مدینه هیچ کس عزیز و 

محترم تر از من نبود و موقعیت مرا هیچ کس نداشت...''3
این فرمودة امام رضا در حضور مأمون جنبة سیاسی نداشت، بلکه از یک حقیقت در 
مقابل مأمون پرده برمی داشتند که نه تنها والیتعهدی مأمون برای امام هشتم افتخاری نیست، 
بلکه افتخار زمانی است که امام در مدینه در جوار جد و آبای کرام خود آزادانه به تدریس و 
تبلیغ مذهب حّقة تشیع می پرداختند و به مشکالت عدیدة مردم شخصاً رسیدگی می فرمودند. 

1-عیوناالخبارالرضا،ج2،ص167
2-کشفالّغمه،ج3،ص157

3-عیوناخبارالرضا،ج2،ص167-روضةکافی،ص151-بحاراالنوار،ج49،ص155
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این کار چیزی است که همة انبیا و اولیا به آن افتخار داشته اند.
امام حسین)ع( می فرمایند:

اِنَّ َحوائَج الّناِس اِلَْيُکْم ِمْن ِنَعمِ اهللِ َعَلْيُکْم.
مراجعات مردم به شما از الطاف و عنایات الهی نسبت به شماست.

و باز می فرمایند:
َمْن َسعَى فى َحاَجِة اَخيِه الْمؤِمِن َفکَانَما َعَبَداهللَ ِتْسَعَة االِف َسَنٍة صائمًا نَهاَرُه وقائمّا لَْيَلُه.1

کسی که در راه برآوردن نیاز برادر مومن خود بکوشد،

چنان است که نه هزار سال با روزه گرفتن و شب زنده داری خدا را عبادت کرده باشد.

و باز پیامبر خدا)ص( فرمودند:
َمْن َقضى لِمؤمٍن َحاَجًة َقَضَى اهللُ لَُه َحوائَج َكثيَرًة اَْدنا ُهنَّ الَجَنُة.2

هرکس یک نیاز مؤمنی را روا سازد،

خداوند نیازهای فراوان او را روا سازد که کمترین اش بهشت است.

امام صادق)ع( هم می فرمایند: 
َقِضاُء َحاَجِة الْمؤِمن اَْفَضُل: 

ٍة ُمتقََّبلٍة بَِمناِسِکها،  ِمْن اِلِْف ُحجَّ
َو ِعْتِق اَلِْف َرَقَبٍة لَِوْجِه اهللِ، 

َو ُحْمالِن اَلِْف َفَرٍس َسبيِل اهللِ بُِسُرِجها و لُُجِمها.3
برآوردن نیاز مؤمن برتر است از: هزار حج که با مناسکش پذیرفته شود،

و از آزاد کردن هزار بنده در راه خدا،

و اهدای هزار اسب با زین و لگام هایشان در راه خدا.

تأثیرات حضرت رضا)ع( در مدینه
دوران آزادی نسبی حضرت رضا)ع( طوالنی و اثرگذار بود. امام علی بن موسی الرضا 
پس از شهادت پدر بزرگوارشان در 25 رجب در سال 183 هجری تا زمان مرگ هارون الرشید 

در سال 193 هجری به مدت ده سال در آزادی بی سابقه ای به سر بردند. 
 همان گونه که گفتیم، این دوران باعث شد که حضرت رضا)ع( در سه جبهه به تالش و فعالیت

مجددانه بپردازند:
1-میزانالحكمه،ج3،ص1316،حدیث4452،بهنقلازبحاراالنوار،ج74،ص316

2-میزانالحكمه،ج3،ص1318،حدیث4464
3-میزانالحكمه،ج3،ص1320،حدیث4469،بهنقلازامالیشیخصدوق،ج1،ص197
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1- تالش علمی 

تالش های گسترده و وسیع علمی که به دست خدایی امام صادق)ع( ایجاد شده بود، 
به رغم محدودیت هایی که هادی و هارون برای امام هفتم ایجاد کرده بودند، ادامه یافت.

این تالش ها در دوران حضرت رضا)ع(، گسترده تر و عمیق تر گردید و فقه پویای شیعه 
در این دوران تبیین شد و به سراسر دنیای اسالم گسترش یافت.

2- تالش در جهت معرفی و تبیین والیت 

تا زمان امام رضا)ع(، جز گروهی اندک و محدود، مردم از والیت اهل البیت)ع( چیزی 
نمی دانستند. خلفای جور به شّدت مانع از گسترش فرهنگ اصیل شیعی می شدند. 

دوران تاریک بنی امیه و اوایل بنی العباس، ستم بر امامان شیعه که جانشینان راستین 
پیامبرند، رو به افزایش گذاشت. اینک که فرصت بی سابقه ای به دست حضرت رضا)ع( افتاده 
بود، ایشان بی محابا و آزادانه و برای نخستین بار خالفت و والیت را معنی کردند و به مردم 
آموختند که ادامه  دهندة راه پیامبر را باید خدا و پیامبر انتخاب کند و به مردم معرفی نماید. 
اگر مردم بخواهند والیت را تعمیم دهند، یا موروثی کنند، افرادی مانند معاویه، یزید، مروان و 
ولیدبن عبدالملک... به قدرت می رسند و خود را خلیفة پیامبر معرفی می کنند و حتی خود را از 

پیامبر هم باالتر می دانند!؟1
بدتر از همه وضع ُعّمال ستمگر آنها بود که در خون ریزی و ویران گری افراط بسیار 

کردند و مشکالت فراوان و زیادی را برای مردم ایجاد کردند.

یکی از آن ستم کاران خون آشام َحّجاج بن یوسف بود.
َحّجاج در مدینه گردن گروهی از صحابه مانند جابربن عبداهلل انصاری و انس بن مالک و 

سهل بن ساعدی و جمعی دیگر را به قصد خوار کردن آنان داغ کرد.2

خود عبدالملک مروان در پاسخ زنی به نام ام الدرداء که از وی پرسیده بود:
- شنیده ام که پس از نماز، شراب نوشیده ای؟ 

گفته بود: 
- نه تنها شراب، که خون مردم را نیز نوشیده ام.3

... این زن معشوقة عبدالملک بود.
1-تاریخمفصلاسالم،ص327
2-کاملابناثیر،ج4،ص359

3-تاریخالخلفا،سیوطی،ص216 
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 مسئولیت حضرت رضا)ع( در تبیین والیت آل اهلل با توجه به زمینة عمومی، خستگی و سرخوردگی 

مردم از تبه کاری های خلفای جور، بسیار مهم و فوق العاده بود. 

حضرت رضا)ع( در چنین فضایی به فعالّیت فکری می پرداختند.

3- تالش درجهت رسیدگی به محرومان و نیازمندان: 

خلفای جور، امرا و حّکام آنها، هدفی جز عیش و نوش و انباشتن ثروت از راه های نامشروع نداشتند. 

هواداران انها نیز باید این گونه فکر کنند تا به دربار نزدیک شوند. ادامة این وضع موجب محرومیت 
گستردة مردم و ناتوانی عامه در تهیة مایحتاج عمومی و خالصه اشاعة فساد، فحشا و نا امنی و دیگر 

مناهی و مفاسد است.

 حضرت رضا)ع( تالش مجددانه ای را آغاز کردند تا به بینوایان رسیدگی شود و محرومان،
به نوا برسند و تهی دستان از بیچارگی و فقر فزاینده رهایی یابند.
َعفاِء ُوالُْفَقراِء. الُم َعَلْيَك يا ُمعيَن الضُّ اَالسَّ

این تالش های صمیمانه و مستمر موجب باال رفتن موقعیت حضرت رضا)ع( و محبوبیت 
و مطلوبیت بیشتر ایشان و خاندان شان گردید.

میراث دار میراث سنگین
درست است که موقعیت ممتازی که به لحاظ ظاهری و سیاسی حضرت رضا)ع( داشتند، 
امامان دیگر نداشتند و همچنین درست است که خلفای جور هرگز تحمل ائمة اطهار را در هیچ 
شرایطی نمی کردند و وجود آنها را ُمّخل حکومت و تبه کاری های خود می دانستند، در عین 
حال شرایط محیطی نیز چنان وضعي را ایجاب می کرد. مردم هم کم و بیش با آن شرایط کنار 
 آمده بودند و یا به عبارتی با آن وضعیت عادت کرده بودند و فاجعه از همین جا آغاز می شود. 
یعنی حکومتی که راه ظلم، ستم کاری، حیف و میل اموال و قتل و جرح مردم را در پیش بگیرد 

مردم هم خود را ناچار ببیند که با این شرایط کنار بیایند.
پیداست که در فضایی چنان غمبار و تب آلود، تقوا و پرهیزکاری بی طرفدار و پارسایان 

خانه نشین و افراد درست کار منزوی و شخصیت های دلسوز متواری می شوند.
 امام صادق)ع( در ترسیم دوران سیاه ستم کاران اموی فرمودند: 

- پس از شهادت حسین بن علی)ع( مردم از اطراف خاندان پیامبر پراکنده شدند و جز سه 
نفر- ابوخالد کابلی، یحیی بن ام الطویل و جبیر بن مطعم - بیشتر نماندند.1

1-اختصاص،شیخمفید،ص64-بحاراالنوار،ج46،ص144
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حضرت امام سجاد)ع( قبل از آن نیز فرموده بودند:
َة َوالْمديَنة ِعُشرُون َرُجاّل ُيِحُبّنا1 ما بَِمکَّ

در تمام مکه و مدینه بیست نفر دوست برای ما باقی نمانده است.

امام رضا)ع( همة این تلخی ها و تاریکی را از پدر بزرگوار خود شنیده اند و یا از طریق علم 
 حصولی خود به همة این مسائل و مقاطع تاریخی آگاهند. بنابراین این امام عزیز میراث دار مواریث

بسیار سنگین و خطیری هستند.
استفادة بهینه از فرصت ها در جهت معرفی جانشینان راستین پیامبر و هدایت مردم در 
توجه به راه صالح و فالح که همان راه آل اهلل است، وظیفة امامان است. الحق که این وظیفه، 

بسیار سنگین و دشوار است.

انحطاط و انحراف عالم اسالم
خلفای جور برای حکومت بر مردم، نخست اعتقادات و باورهای اسالمی آنها را گرفتند، 

سپس بر آن ها حکومت راندند.
اسالم اجازة حکومت به ظالمان را نمی دهد. یا باید ظالم محو و نابود شود،

و یا این که اعتقادات آنها ضعیف و کم اثر شود؛ 
که ظاهراً دومی ساده تر و سهل الوصول تر است.

حاصل ضعف نفس و ضعف ایمان، پیدایش شرایطی سخیف، زشت، ناهموار و تلخ است. 
شرایطی که قلب هر مؤمنی را می شکند و باری سنگین بر دل ها فرود می آورد. 

خلفای جور با اقدامات خود سرانة خودباورهای مردم را به شدت تضعیف کردند. 
در دوران عثمان که پای بنی امّیة مشرک و بنی مروان فاسد به دربار خلیفه باز شد، فساد 

و تباهی نیز با سرعت و شتاب زیادی آغاز گردید.

مسعودی می نویسد: 
- فساد و آلودگی یزید، به اطرافیان و عّمال وی نیز سرایت کرد. در زمان او ساز و آواز در 

مکه و مدینه آشکار گردید و مجالس بزم برپا شد و مردم آشکارا به شراب خواری پرداختند.!!2

»شوقی ضیف« در مورد وضعیت اخالقی مّکه )به عنوان خاستگـاه وحـی( و مدینه )به 
عنوان داراالسالم( می نویسد:

1-شرحنهجالبالغه،ابنابیالحدید،ج4،ص104-بحاراالنوار،ج6،ص143
2-مروجالذهب،ج3،ص67
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- گویی این دو شهر بزرگ حجاز را برای خنیاگران ساخته بودند. تا آن جا که نه  تنها 
مردمان عادی، بلکه فقیهان وزاهدان نیز به مجالس آنان می شتافتند.1

قاضی ابویوسف به بعضی از اهالی مدینه می گفت:
- ای مردم مدینه!

وضع شما با این آوازه خوانی ها شگفت انگیز است، زیرا هیچ کس و هیچ شخص محترم و 
غیرمحترم در میان شما از انجام آنها ابایی ندارد.

این وضعیت دو شهر عمده و بزرگ اسالم در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری 
است. از همین سند، به حجم فساد رو به افزایش در دوران خلفای جور می توانیم پی ببریم.

ابوالفرج اصفهانی می نویسد:
- محیط مدینه طوری شده بود که نه عالمان غنا را ناروا می شمردند و نه عابدان از آن 

جلوگیری می کردند.2
این فساد اخالق و این انحطاط فکری به جایی رسید که وقتی یکی از مشهورترین زنان 
آوازه خوان آن عصر به نام »جمیله« سفری به مّکه کرد، در طول مسیر چنان مردم کوچه 
 و بازار از وی استقبال کردند که هیچ کدام از بزرگان مکه چنین استقبال با شکوهی را به یاد 
نداشت. جمیله آن گاه به قصد حج!؟ از مدینه حرکت کرد. گروهی از خنیاگران مشهور و 

آوازه خوان های معروف اعم از زن و مرد او را از مدینه تا مکه همراهی کردند.
در آستانة ورود کاروان جمیله به مکه، گروه کثیری از شخصیت های مّکه و اشراف شهر 

به استقبال وی شتافتند و از وی به مانند یک شخصیت بزرگ و برجسته استقبال کردند.!!3
گفته اند که جمیله برای انجام چند کنسرت در ایام حج عازم مکه شده بود.

هادی عباسی از »ابراهیم موصلی« خوانندة دربار دعوت می کرد و ساعت ها به آواز او 
گوش می داد. هادی به اندازه ای نسبت به وی دلبسته شده بود که حدی نداشت.

روزی هادی عباسی 150 هزار دینار )یعنی حدود سه میلیارد تومان( به ابراهیم موصلی 
داد. پسرش گفته بود:

- اگر هادی بیش از این عمر می کرد، ما حتی دیوارهای خانه مان را از طال و نقره می ساختیم.4
روزی ابراهیم موصلی چند آواز برای وی خواند و او را سخت به هیجان درآورد. هادی 

1-زندگیامامزینالعابدین،ج2،ص409
2-االغانی،ابوالفرجاصفهانی،ج8،ص225

3-همان،ج8،ص208
4-همان،ج5،ص163
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او را تشویق کرد و مکرر از وی خواست که مجدداً بخواند. در پایان بزم به یکی از پیشکاران 
خود دستور داد ابراهیم را بگیرد و به خزانة بیت المال ببرد تا او هر قدر خواست از اموال 

مسلمین بردارد و حتی اگر خواست تمام بیت المال را ببرد، او را آزاد بگذارد.

ابراهیم می گوید: 
- وارد خزانة بیت المال شدم و فقط پنجاه هزار دینار برداشتم.1)حدود یک میلیارد تومان!!(

این تصویر دیگری از اوضاع سیاسی، فرهنگی جهان اسالم است.
پیداست شهرهایی مانند مکه و مدینه که مردمش زهد، پارسایی و توجه بسیار پیامبر 
 اسالم و اهل البیت را در انجام واجبات و ترک محرمات و دستگیری از بینوایان و کمک به فقرا...

دیده بودند و طی حدود یک قرن این گونه بی پروا و منحرف و فاسد شده بودند، خدا می داند 
که در مناطق دور و دورتر از مکه و مدینه چه می گذشت و اعوجاج مردم در چه حد بود.

وضع اعتقادی مردم نیز ناگفته پیدا بود. بعضی از مورخین نوشته اند: 
- بنی هاشم در زمان امام سجاد نمی دانستند چگونه نماز بخوانند و چگونه حج به جا آورند و 

اصوالً شیعیان از احکام دینی جز آن چه از افواه شنیده بودند، چیزی نمی دانستند.2

وقتی کار شیعیان به لحاظ فرهنگی به این حد از انحطاط برسد، وضعیت دیگران هم 
ناگفته پیداست.

 از حسن بصری نیز نقل شده است که می گفت: 
- اگر رسول خدا به میان شما برگردد، از میان تمامی آن چه به شما تعلیم کرده، جز قبلة 

شما چیز دیگری را نخواهد شناخت.3
ظلم و خون ریزی هم که جزء عادات ثانویة زمامداران جور درآمده بود. پس از اسالم 

و اعتقادات اسالمی، تنها چیزی که برای زمامداران ستم کار فاقد ارزش بود، جان مردم بود.
قتل و آدم کشی خلفای بنی امیه و بنی مروان مشهورتر از آن است که بخواهیم در این جا 
تکرار کنیم. اما از بی رحمی بنی العباس در کشتار عمومی و قتل عام مردم به ارایة یک سند 

بسنده  می کنیم:
- هنگام رفتن ابومسـلـم به حج، بادیه نشین ها از گذرگاه ها می گـریختند، زیرا دربارة 

خون آشام بودن او سخن های بسیار شنیده بودند.4
1-هملن،ج5،ص185

2-سیرةپیشوایان،ص268-269
3-همان

4-وفیاتُاالعیان،ابنخلكان،ج3،ص148
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خستگی و یأس مردم
در آن حال و هوا و در آن بحران اخالقی و فرهنگی، مردم باتقوا و پارسا به کلی خسته 
و درمانده شده بودند. دستی به سوی آن ها دراز نمی شد و فریادرسی برای آنها نمانده بود. 
مصلحان جامعه یا سیاسی کار شده و یا به دربار نزدیک شده بودند و یا گوشة راحت گزیده 
و انزواطلب شده بودند. سیاهی، آلودگی و پلیدی پایاني نداشت و از سپیدی خبری نبود. انگار 
که خورشید هم لج کرده بود و قصد تابیدن بر این زمین یخ زده و بر قلب های منجمد و تیره 

را نداشت.

همه فسادها از قدرت هاست

 مسّلم است که در هر جامعه منشأ تمامی بدبختی ها، زجرها، جبرها، فقرها و فسادها  دربار، درباریان

 و مراکز قدرت است؛ همان مراکزی که خوشبختی خود را در بدبختی جامعه می دانند و از رهگذر فقر جامعه

به ثروت رسیده و از تضعیف و استضعاف توده ها به قدرت دست یافته اند.

قرآن کریم می فرماید:
َة أَْهِلها أَِذلًَّة َو َكذلَِك َيْفَعُلوَن .1  ِإنَّ الُْمُلوَك ِإذا َدَخُلوا َقْرَيًة أَْفَسُدوها َو َجَعُلوا أَِعزَّ

این اخالق پادشاهان است که چون وارد سرزمینی بشوند،

به افساد و فاسد کردن می پردازند،

و عزیزان را ذلیل می کنند؛ 

و چنین اعمالی برای آنها عادی است.

فساد قرن اول و دوم هجری از غصب خالفت آغاز شد. هنگامی که معاویه خالفت و یا بهتر 

بگوییم سلطنت را در دودمان خود موروثی کرد، همة فساد را باعث شد. 
فساد رو به افزایش مسلمانان از آن روزگار آغاز شد و تا قیامت هم دوام خواهد داشت.

بنی مروان فساد را در همة زمینه ها تقویت کرد و بر عمق و گسترش آن افزود.

بنی العباس در سه ُبعد به فساد و افساد پرداخت و فساد را نهادینه کرد.

الف: ُبعد اعتقادی

ب: ُبعد اجتماعی

ج: ُبعد اقتصادی

از آن جا که در این فصل موضوع دیگری را دنبال می کنیم، از پرداختن به فساد عباسیان 
1-سورهنملآیة34
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خودداری می ورزیم. در فصل دوم به این موارد مي پردازیم.
در روزگار مأمون فساد رو به افزایش گذاشت. درگیری امین و مأمون موجب پدید آمدن 
یک نوع فضای سیاسی باز و آزاد شد. مردم از این فرصت حداکثر استفاده را کردند و خشم 
و خشونت و کینه و عداوت خود را با انقالب های عظیم و ناآرامی های گسترده که هدفی جز 

نابودی خالفت تبه کاران و سنگدالن نداشت، نشان دادند.

حضرت رضا)ع( در مدینه

فضای باز سیاسی، یک موهبت فوق العاده برای افراد فرهیختـه، پرهیـزکار، خداجـو و 
حق طـلب ایجاد کرده بود. عناصر پارسا و مؤمن که همواره زیر فشار دربار و درباریان از 
تالش و فعالیت بازمانده بودند، درگیری ظالمان با یکدیگر را مغتنم شمرده و با طی طریق و 
زحمات فراوان خود را به مدینه می رساندند و با حضور در محضر نورانی حضرت رضا)ع(، 
جان و دل خود را با انوار الهی و آسمانی امام هشتم)ع( تابناک می کردند و از زالل چشمة 
والیت و امامت بهره می بردند و تن و روح خود را در دریای بی کران معنویت و عرفان عملی 

امام رضا شستشو می دادند.
این نخستین بار بود که پس از ارتحال پیامبر، این گونه محیط مدینه، آکنده از محبت و والیت 
 شده بود. شرایطی که سابقه نداشت و حتی در دوران نورانی امام باقر)ع( و امام صادق)ع(

این همه فیض فراهم نشده بود. 
                                      فقه شیعـه مدیون امام باقر)ع( و امام صادق)ع( است،
                                                                                          اما والیت و امامت شیعه،

                                                               برای همیشه مدیون حضرت رضا)ع(ست.

تالش های فراوان امام رضا)ع( در مدینه

دانشگاه حضرت رضا)ع( در مدینه مملو از دانشجویان، دانش آموزان و دانشیارانی بود 
که هر کدام در زمینه های مختلف علمی به تحصیل اشتغال داشتند؛ علومی که، دانش پژوهان با 

شور و شوق به آموختن آن مشغول بودند.
شیخ طبرسی روایت کرده است  از ابوالصلت هروی که گفت:

- هرگز ندیدم شخصی که از حضرت علی بن موسی الرضا)ع( عالم تر باشد و هیچ عالمی 
ندیدم که به اعلم بودن حضرت رضا)ع( شهادت ندهد. 
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خود حضرت رضا)ع( نیز بعدها به مأمون فرمود که در جوار مضجع جدم پیامبر اسالم 
در مسجدالنبی می نشستم و هرگاه مردم اعم از عالم و غیرعالم در مسأله ای درمی ماندند، به 
من مراجعه می کردند و من مشکالت آنها را برطرف می نمودم. حتی از مناطق دور اگر علما در 
مسأله ای با مشکل روبه رو می شدند، سؤال خود را مکتوب می کردند و برای من می فرستادند 

و من هم پاسخ آنها را به صورت مکتوب می فرستادم.

ابوالصلت می گوید: 
- محمد بن اسحق بن موسی بن جعفر از پدر خود نقل کرد که پدرم بارها به پسران خود 

می فرمود:
ای اوالد من! برادر شما علی بن موسی الرضا)ع( عالِمِ آل محمد است. از او سؤال کنید و 
معالم دین خود را حفظ کنید. فرمایشات او را من از پدرم امام صادق شنیدم که مکرراً به من 
می گفت: »عالم آل محمد در صلب تو است.« ای کاش من او را درک می کردم. همانا او، هم نام 

امیرالمؤمنین علی)ع( است.«1
هرچند دانشگاه حضرت رضا)ع( در مدینه از پررنگ ترین و پررونق ترین مراکز علمی 

بود، اما بیشترین اهتمام امام هشتم روشنگری پیرامون خالفت و والیت بود. 
همان گونه که به کّرات گفته ایم، مشکالتی که دنیای اسالم با آن مواجه بود، حاصل غصب 

خالفت بود. 

به دنبال غصب خالفت، عناصر تبـه کار، الابـالی و حتی بی دیـن به عنوان حاکم و خلیفه 

بر مسلمانان حکومت کردند؛ همان هایی که قصد داشتند نهال اسالم را از ریشه بخشکانند.

 در چنان حال و هوایی وظیفة حضرت رضا)ع( آشنا کردن مردم با جانشینان راستین پیامبر)ص(
بود؛ همان موضوع فکری و اعتقادی که اگر تبیین شود، همة مشکالت حل خواهد شد. 

این همان مبحثی بود که دستگاه جّبار خالفِت جور، با آن به شدت برخورد می کرد.
اگر علمی نتواند محدودیتی برای دین ستیزان فراهم آورد، آن علم نیست، که جهل مطلق است. 

مجموعة تالش های علمی اعم از علوم دانشگاهی و حوزوی،

باید ظلم ستیز و روشنگر جامعه باشد.

شخصیت مأمون
مأمون یکی از شخصیت های مرموز و دوگانه در تاریخ اسالم است. این خلیفة عباسی 

1-منتهیاالمال،ج2،ص292
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برای بسیاری از محققان سوء تفاهم به وجود آورده است. عملکرد مأمون به قدری متفاوت 
و متضاد است که بسیاری را در جمع بندی نهایی شخصیت حقیقی وی دچار تحّیر و تردید 

کرده است. 

مسعودی مورخ کبیر اسالمی و نامدار و معروف می نویسد:
- مأمون همواره اظهار تشیع می کرد و خود را شیعه می نمود.1

ابن کثیر هم مأمون را شیعه می داند و می نویسد:
- مأمون هم مذهب تشیع و هم روش اعتزال داشته است و اما از مذهب صحیح سّنت 

بهره ای نداشته است.2

دستپاچگی برخی از محققین برای تحلیل نهایی، تازگی ندارد.
احمد امین مصری که خود شدیداً ضدشیعه است، دربارة مأمون می گوید:

- مأمون معتزلی بود و ازعقاید معتزلی های بغداد پیروی می کرد و آنان نظرشان این بود 
که علی)ع( و فرزندانش از تمام صحابه، حتی از ابوبکر و عمر، به خالفت سزاوارتر بودند...3

برعکس، گروه دیگری از محققان، مأمون را المذهب و سیاسی کار صرف می دانند. 

دکتررفاعی می نویسد:
شخصیت های سیاسی، هزاران کیلومتر راه می پیمایند تا عواطف مردم را جلب نمایند 
و برای اعتقـاد مردم احترام خاصـی قایل می شوند، هر چند جز تأمین اهداف سیاسی خود 

منظوری ندارند.4 
 برای بازگرداندن فدک همان گونه که به کرات گفته ایم، فدک را پیامبر عظیم الشان اسالم)ص(

به دخترشان حضرت زهرا)س( هبه کردند. 
فدک برابر نص قرآن کریم ملک پیامبر بود.5

ابوبکر پس از غصب خالفت، فدک را نیز غصب کرد.
درآمد فدک در آغاز غصب به مصرف عامه می رسید. عثمان عایدات آن را بین اقوام خود 
تقسیم نمود. معاویه 1/3 درآمد فدک را به »مروان َحَکم« و 2/3 دیگر را به »عمروبن عثمان« 

بخشید و پس از به شهادت رساندن حضرت مجتبی)ع( تمامی فدک را به »مروان« داد.
1-مروجالذهب،ج3،ص417

2-البدایهوالنهایه،ج10،ص275
3-ضحیاالسالم،ج3،ص93
4-عصرالمأمون،ج1،ص369

5-سورةحشر،آیة6
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مروان فدک را به یکی از فرزندانش به نام عبدالعزیز داد. عبدالعزیز نیز فدک را به فرزند 
خود »عمر بن عبدالعزیز« واگذار کرد. پس از آن که عمربن عبدالعزیز به خالفت رسید، فدک را 

به فرزندان حضرت زهرا بازگرداند.
بنابراین عمربن عبدالعزیز نخستین خلیفه ای است که براي بازگردان فدک به صاحبان 

اصلي اش اقدام کرد.
 پس از آن که یزید بن عبدالملک به قدرت رسید، فدک را مجدداً در سال 105هجری تصاحب

کرد. فدک تا انقراض حکومت ظالمانة بنی مروان در دست حّکام جور باقی ماند. 
 سّفاح مؤسس سلسلة بنی العباس فدک را به فرزندان حضرت زهرا بازگرداند. پس از مرگ

سّفاح و تسلط منصور، وی در سال 169 هجری فدک را بازپس گرفت.
مهدی عباسی در سال 169 هجري فدک را به فرزندان حضرت زهرا پس داد، ولی فرزند 

او موسی بن مهدی در سال 170 هجری مجدداً غصب کرد.
هارون الرشید در یک مالقات با حضرت موسی بن جعفر، امام را از تصمیم خود جهت 
بازگرداندن فدک مطلع کرد. از آن جایی که هارون عنصری به شدت ریاکار و خون خوار بود 
و بازگرداندن فدک را امتیازی به امام هفتم وانمود می کرد، امام کاظم برخوردی تند و سیاسی 

و اعتقادی با وی کردند که هارون با خشم و عصبانیت از تصمیم خود منصرف شد.1
هارون در دوران خالفت طوالنی خود که مدت 24 سال به درازا انجامید، فدک را به اوالد 

حضرت زهرا بازپس نداد.
بنابراین بازگرداندن فدک یک دلیل بر عالقمندی حکام به خاندان پیامبر و قبول غصب آن 

توسط خلفاي جور بود.

انعطاف ناپذیری
یکی از خصوصیات حضرت امام هشتم انعطاف ناپذیری ایشان در برابر خلفای جور 
است. آزادی نسبی حضرت رضا)ع( در مدینه و تبلیغات گسترده و بی سابقه و اثرگذار امام، 

بدون هرگونه نرمش و امتیازدهی همراه بود. این موضوع بسیار مهم است.
از آن جایی که امامان شیعه همة رفتار و گفتار و اندیشه هاشان برای پیروان شان اسوه و 
سرمشق است، بنابراین کمترین انعطاف آنها نیز موجب می شود افرادی که در قلب شان خلل و 
شبهه وجود دارد، با گستاخی به انتقاد از امامان بپردازند و یا برعکس کسانی که میل باطنی و 

1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص279
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 درونی آنها گرایش به قدرت ها و دربار است، رفتار امام را بهانه قرار دهند و جذب دربار شوند
و به تدریج در حوزة ظلم و فساد خلفای جور قرار گیرند و خود ظالم و فاسد شوند.

همان گونه که گفتیم امام رضا)ع( در این موضوع مهم و حیاتی رفتاری خدایی و آسمانی 
داشتند.

در این مورد به ارایة دو سند بسنده می کنیم:

حسن انباری که از راویان حدیث است، می نویسد:
- مدت چهارده سال پیوسته به امام )رضا( نامه می نوشتم و برای عهده دار شدن بعضی 
از مشاغل دولتی )و همکاری با بنی العباس( اجازه می خواستم. ولی آن گرامی همواره مرا از 

همکاری با حکومت غاصب عباسیان نهی می کردند.1
دّقت و تعصب امام رضا)ع( در عـدم همکـاری با خلفای جور را از حدیث زیر به خوبی 

می توان فهمید: 
 دو نفر به حضور امام رضا مشرف شدند و در مورد انجام نماز مسافر از ایشان پرسیدند.

حضرت رضا)ع( به نفر اول فرمودند: 
''تو چون از آغاز سفر قصد مالقات مرا داشته ای نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو 

رکعت بخوان.''
اما به دومی فرمودند: 

''تو باید نمازهای چهاررکعتی را در سفر همان چهاررکعت بخوانی، زیرا از آغاز قصد تو 
مالقات سلطان ستم کار )یعنی مأمون( بوده است.''2

این موضوع به قدری مهم  است که می طلبد محققان و اندیشمندان و آزادگان پیرامون 
 آن به تدوین کتابی مستقل بپردازند. باشد تا کسانی که دوست دارند از تأثیرات تخریبی همکاری

با حکام جور بیشتر مطلع شوند و از اثرات جبران ناپذیر همراهی کردن با امپریالیزم و صهیونیزم 
عمیق تر پی ببرند و با اطالع از روش ائمة اطهار از همکاری و مذاکره با دشمنان اسالم پرهیز کنند.

همدلی و مهربانی بسیار
حضرت رضا)ع( بسیار مهربان و نسبت به مردم بسیار صمیمی بودند.

یاسر خادم حضرت رضا)ع( می گوید: 
 - حضرت رضا)ع( تمامی خدمتگزاران خود را از کوچک و بزرگ نزد خود دعوت می کردند

1-اصولکافی،ج5،ص111
2-وسایلالشیعه،ج3،ص510
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و با آنها با صمیمیت و مهربانی صحبت می فرمودند. همه را بر سر سفرة خود گرد می آوردند 
و اجازه می دادند که با هم غذا بخورند.

حتی حضرت رضا)ع( به خادمان خود می فرمودند:
''در هنگام خوردن غذا جلو هیچ کس بلند نشوید.''

 به خادمان خود دستور داده بودند برای انجام کاری، اگر غالمی را احضار می کنید چنان چه
مشغول صرف غذاست، او را بگذارید تا به خوردن ادامه دهد؛ پس از فراغت از طعام او را به 

هر کاری که الزم است وادار نمایید.

شیخ کلینی روایت کرده است:
- شخصی در سفر حضرت رضا)ع( به خراسان مالزم ایشان بود و وقت غذا سفره ای 
بزرگ انداختند. سپس همة همراهان از سپاهی، محافظ، غالم... را برای غذا بر سر سفره دعوت 
 کردند. این شخص می گوید به امام عرض کردم کاش سفره ای جدا برای همراهان انداخته

می شد. 
حضرت فرمودند:

''ساکت باش! پروردگار ما یکی است. پدر و مادر ما هم یکی است اجر و جزای خداوندی 
به اعمال ماست. پس چرا آنها را از خودم دور سازم.''1

همین رفتار حضرت رضاست که امام هشتم را امام رئوف می خوانند.
اهمیت این رفتار آسمانی امام رضا را ما به خوبی نمی توانیم پی ببریم. به خصوص قبل از 
 آن که از فضای ظلم آلود و پرفساد عهد خلفای جور اطالع نداشته باشیم و به عمق نامردمی ها
و ظلم و جورهای خلفای غاصب مطلع نشویم، رفتار اثرگذار امام رضا)ع( روشن نمی شود. 

مع االسف پس از غصب خالفت و کم رنگ و سپس بی رنگ شدن باورهای مردم چیزی 
که برای خلفا بی اهمیت بود، جان و خون مردم بود؛ همان چیزی که به کرات خداوند سبحان 

همگان را به حفظ آن امر فرموده است. آن جا که می فرماید:
َم اهلل ِإالَّ بِالَْحق. 2 َو ال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّتي  َحرَّ
َم اهلل ِإالَّ بِالَْحق. 3 َو ال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّتي  َحرَّ

اصالً درست نیست که مؤمنی توسط مؤمن دیگری به عمد کشته شود.

و باز می فرماید:
1-منتهیاالمال،ج2،ص297

2-سورةانعام،آیة151
3-سورةاسرا،آیة33
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َو ما كاَن لُِمْؤِمٍن أَْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخَطأ.1
قتل نفس یکی از گناهان کبیره است که برای تبه کاران امری عادی است.

داً َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خالِداً فيها. 2 َو َمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
کسی که یک نفر مسلمان را به عمد بکشد، در جهنم جاودان خواهد بود.

لذا پاداش کسی که یک نفر مسلمان را بکشد، جهنم قرار داده است؛ آن هم خلود در جهنم.
و در پایان کشتن بی دلیل یک انسان بی گناه را معادل کشتن همة مردم می داند.

مالحظه کنید:
َمْن َقَتَل نَْفسًا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو َفساٍد ِفي اْلَْرِض َفَکَأنَّما َقَتَل النَّاَس َجميعًا. 3

هر کس کسی را - جز به قصاص قتل، یا ]به کیفر[ فسادی در زمین- بکشد، 

چنان است که گویی همة مردم را کشته باشد

در مورد خون ریزی خلفای جور به چند سند اشاره می کنیم:
مورخان گفته اند:

- شمار کسانی از مسلمانان که ابومسلم زیر شکنجه آنان را کشته است و شناسایی 
شده اند، به ششصد هزار تن می رسد. این البته به غیر از اشخاص گمنام است. همچنین افرادی 

که در جنگ ها زیر سم اسبان کشته شده اند، جزء این آمار نیست.4
- منصور خود در هنگام بازجویی از ابومسلم وقتی پرسید:

از ششصد هزار مسلمان که آنها را زجرکش کردی، مرا خبر کن.
ابومسلم در پاسخ گفت:

برای آن که دولت شما استقرار یابد.5
جعفر برمکی به این تعداد افرادی که توسط ابومسلم کشته شده اند، اعتراف می کند.6

خود ابومسلم در جایی دیگر به صراحت به کشتن صدهزار نفر اعتراف کرده است.7
چون کسانی را که ابومسلم در جنگ های خود با امویان کشته بود، شمارش کردند، رقمی 

برابر یک میلیون و ششصد هزار نفر شد.8
1-سورةنسا،آیة92
2-سورةنسا،آیة33

3-سورةمائده،آیة32
4-زندگیسیاسیامامرضا)ع(،جعفرمرتضیعاملی،ص18

5-همان
6-تاریختهران،اسالمی،ج2،ص435

7-تاریخیعقوبی،ج3،ص102-تاریخابنخلدون،ج3،ص103
8-زندگیسیاسیامامرضا)ع(،ص116
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ابومسلم خود طی نامه ای که به منصور می نویسد - و همین نامه آغاز اختالفات جدی 
منصور با ابومسلم شد و سرانجام به کشته شدن ابومسلم توسط منصور انجامید- صریحًا 
اعتراف می کند که در راه فرمانبرداری از شما و ایجاد زمینه برای سلطنت شما، هر جفتی از 

مردم جهان را طاق کردم1. یعنی نیمی از مردم شهرهای مختلف را کشتم.

وظیفة خطیر امام رئوف
با توجه به فضای مسمومی که زاییـدة خباثت و خیانت خلفـای غاصـب بود، حضرت 

علی بن موسی الرضا وظیفة خطیری به عهده داشتند.
وظیفة امام رضا نخست احیاي اسالم، تفکرات اسالمی و عمل به این اندیشه های آسمانی 
است که با عمل به اسالم، جان احیا می شود و درون آرام می گیرد و راه نیل به صالح و فالح 

مشخص و هموار می گردد.
اتفاقاً دین و جان دو عنصری است که پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند. یعنی اگر دین 
حاکم شود، جان و روح و جسم قیمت می یابد و خداوند نیز مشتری چنین جان های قیمتی و 

گران قدر می شود:
َ اْشَترى  ِمَن الُْمْؤِمنيَن أَْنُفَسُهْم َو أَْموالَُهْم بَِأنَّ لَُهُم الَْجنََّة، ِإنَّ اهللَّ

ا ِفي التَّْوراِة َو اْلِْنجيِل َو الُْقْرآِن، ُيقاِتُلوَن في  َسبيِل اهلل َفَيْقُتُلوَن َو ُيْقَتُلوَن َوْعداً َعَلْيِه َحقًّ
َو َمْن أَْوفى  بَِعْهِدِه ِمَن اهلل َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُکُم الَّذي باَيْعُتْم بِِه َو ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظيم 2

در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به ]بهای [ این که بهشت برای آنان باشد، خریده است؛ 

همان کسانی که در راه خدا می جنگند و می ُکشند و کشته می شوند. 

]این [ به عنوان وعدة حّقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. 

و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟

پس به این معامله ای که با او کرده اید شادمان باشید، و این همان کامیابی بزرگ است.

و اگر دین کم رنگ شود، جان انسان ها نیز بی مقدار و بی ارزش می گردد.
 این وظیفه، انگیزة اصلی بعثت انبیا و هدف نهایی تالش اولیاست. و راستی اگر این امر تحقق

یابد، روح و جسم، سالم، دنیا و آخرت، آباد و مشکالت مادی و معنوی حل خواهد شد.
 با این مقدمة کوتاه، زندگی افتخارآمیز حضرت رضا)ع( در مدینه روشن می شود و روزگار

 شورانگیز مسلمانان در دوران فراموش نشدنی و اثرگذار امام هشتم معلوم می گردد.
1-البدایهوالنهایهج10ص69

2-سورةتوبهآیة111
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دریغ و درد که این دوران پرشکوه به پایان رسید. همان هایی که منافع شیطانی و پلیدشان 
در محدود کردن امام رئوف بود، محفل الهی امام را برهم زدند و به برنامه های روح بخش و 

حماسی ایشان خاتمه دادند و در صدد خاموش کردن نور خدایی امام رضا برآمدند.
 با خارج ساختن امام رضا از مدینه، ایام غربت اسالم آغاز گردید و تشّیع بار دیگر با مشکل

جدی روبه رو شد و دانش پژوهان نیز پراکنده شدند.

احضار حضرت رضا)ع( به مرو
مأمون پس از کشتن امین و زدودن نسبی تبعات اقدام ناصواب و غیرصحیح خود به 
تثبیت امور پرداخت. مشکالت اقتصادی را تا حدی مرتفع کرد. با برخوردهای مناسب در 
جهت تحبیب قلوب و الفت با مردم مشغول شد. مالیات ها را کاهش داد و نسبت به مسلمانان 
مهرورزی را پیشه کرد. به خصوص با علویان رفتاری کاماًل متفاوت داشت و از همان آغاز 

مالطفت با علویان را در دستور کار خود قرار داد.
رفتار وی با فرزندان امیرالمؤمنین موجب پدید آمدن تحلیل های مختلفی شد که هنوز هم 

ادامه دارد.

تشّیع مأمون و یا ...؟
در بسیاری از کتاب ها که به زندگی سیاسی امام هشتم اختصاص دارد، در بحث ارتباط 
و موضع گیری های مأمون در مقابل امام رضا محققان دچار دشواری تحلیل دربارة مأمون 

می شوند. 
رفتار متفاوت و گه گاه متضاد مأمون در رابطه با پیشوای هشتم شیعیان مشکالت جدی 
در تاریخ ایجاد کرده است که از مأمـون اصوالً یک عنصـر پررمـز و راز ساختـه و تصویر 

پر ابهامی از وی برجای نهاده است.
بازگرداندن فـدک به فرزنـدان حضـرت زهـرا)س(، ارتباط دوستانه با علـویان، تحقیر و 
تضعیف بنی العباس به جرم فساد و تبه کاری، احترام فراوان به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 

و پیشنهاد والیتعهدی به حضرت رضا)ع( از مهم ترین موضع گیری های مثبت مأمون است. 
پس از والیتعهدی است که مأمون دستور داد که:

1- از مردم برای حضرت رضا)ع( بیعت بگیرند.

2- به نام حضرت رضا)ع( سکه زدند.



68

میهمان آسمانی

3- نام حضرت رضا)ع( را در خطبه ها با احترام فراوان بردند.

4- لباس سیاه که شعار بنی العباس بود، متروک شد و لباس سبز که آرم علویان بود، 

لباس رسمی گردید.
5- عهدنامة رسمی تهیه و مکتوب شد و حضرت رضا)ع( طی این عهدنامه رسماً به 

عنوان ولیعهد مأمون مطرح شدند...
اینها دالیل کسانی است که مأمون را شیعه می پندارند.

برعکس گروه دیگری از محققان مأمون را ضدشیعه و ضداسالم می دانند.
1- احضار حضرت رضا)ع( به مرو.

2- تحمیل والیتعهدی.

3- به شهادت رساندن حضرت رضا)ع( از جمله دالیل ضدیت مأمون با تشیع است.

در این کتاب مفصاًل شرح داده ایم و در این جا نیز خیلی خالصه می نویسیم:
ضرورتی ندارد که به دنبال اثبات تشّیع مأمون و یا ضدیت مسلک وی با تشیع برآییم. 

مأمون عنصری بود که صراحتاً نسبت به امیرالمؤمنین اظهار عالقه می کرد. اما مأمون 
یک خلیفة غاصب بود که خالفتش بر اعتقاداتش سایه افکنده بود و قدرت را ترجیح می داد. 

سرانجام نیز برای تثبیت قدرت خود به کشتن حضرت رضا)ع( پرداخت. 
تاریخ بهترین شاهد ادعای ماست.

تاریخ می گوید:
- افراد زیادی وجود داشته اند که قبل از رسیدن به قدرت، پارسا و پرهیزکار بوده اند. اما 
از آن جایي که ایمان در باطن آنها نهادینه نشده بود، به محض رسیدن به قدرت همة اعتقادات 
خود را به دور انداختند و یک شبه تبه کار، فاسد و بیدادگر شدند و دست به جنایت زدند. این 
وضعیت آنها را به جایی رساند که دیگر نه تنها تعصب و احساس مسئولیت در آن ها از بین 
رفت، بلکه نسبت به افراد متعصب و با احساس هم حساسیت پیدا کردند و در آغاز کمر به 
تضعیف آنها بستند و تدریجاً عرصه را بر آنها تنگ کرده و سرانجام به نابودی آنها دست 

زدند.
یکی از همین افراد، عبدالملک مروان دومین خلیفة بنی مروان است. وی که روزی از 
لشکرکشی یزیدبن معاویه به مکه )که به تخریب بخشی از کعبه و نابودی مسجدالحرام و 
کشته شدن بسیاری از مردم مکه منجر شد( به خدا پناه می برد و از رفتار یزید ابراز نفرت 
می کرد، پس از رسیدن به قدرت نه تنها به این اعمال زشت و نکوهیده دست زد، بلکه شخص 
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ناپاک و سّفاکی همچون حّجاج بن یوسف را مأمور نمود تا با نصب منجنیق مسجدالحرام را 
سنگباران کند.

همین عبدالملک روزی به سعید بن مسّیب گفت: 
- چنان شده ام که اگر کار نیکی انجام دهم، خوشحال نمی شوم و اگر کار بدی از من سر 

زند، ناراحت نمی شوم. 
سعید گفت: 

- مرِگ دل در تو کامل شده است...
مأمون نیز از تبار همین تبه کاران و جانشین همین هاست.

ما در فصول بعد مفصاًل به تبه کاری های خلفای جور پرداخته ایم و گوشه هایی از جنایات 
آنها را به تصویر کشیده ایم تا بر همگان روشن شود:

آن کس که خالفت را غصب می کند و به قتل امام معصوم کمر می بندد،

 اگر عبادت ثقلین نماید، 

مشرک است. 

کشتن حّجت خدا با هر تفسیر و تعبیر و توجیه و دلیلی شرک است، آن هم شرک آشکار.
آخر چگونه ممکن است شخصی ادعای تدّین داشته باشد، ولی راه خدا را سد کند و خون 
پاکانی که خداوند سبحان به پارسایی و پاکی آنها شهادت داده و اطاعت آنها را واجب کرده 

است، بریزد؟
اعمال و اعتقادات مأمون هرچه باشد، از دید اسالم فاقد ارزش است. او بزرگ ترین جنایت 

ممکن را که به شهادت رساندن حضرت رضاست، مرتکب شد.





فصل دوم
دنیای پرآشوب اسالم
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همانگونه که گفتیم پس از غصب خالفت امیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع(، اسالم راستین 
 خانه نشین شد. از آن به بعد دیگر اسالم و مسلمانی روند دیگری یافت و کارهایی که باید توسط 
خاندان وحی و رسالت هدایت شوند، از ناحیة افراد بی صالحیت رهبری شد. همین امر موجب 

بروز بحران در دنیای اسالم شد که تا امروز هم ادامه دارد.
مشکالت حاصل از بیست و پنج سال خانه نشینی امیرالمؤمنین بسیار عمیق و ویرانگر 
بود. همچنین به اندازه ای مردم از اسالم راستین فاصله گرفته بودند که در سال 35 هجری که 
 جانشین بر حق پیامبر اسالم زمام امور را به دست گرفتند، شرایط به گونه ای بود که نگذاشتند

امام اول شیعیان عالم، گام در جای پای پیامبر آسمانی اسالم بگذارند.
این موضوع چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. 
غصب خالفت به معنی پایان یافتن ایده آل ها، آرمان ها،

و خاتمه یافتن والیت حاکم بر جامعة اسالمی 

)که صراط المستقیم ابدی مسلمین و صالح و فالح اسالم تا آخر است( 

تعبیر می شود.

آخر مگر می شود یک مسلمان متعهد، والیت الهی را رها کند و زمام کار خود را به دست 
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کسی و یا کسانی بسپارد که حتی خودشان هم به لحاظ اعتقادی نمی توانند اداره کنند؟
برای تبیین این موارد اشاره ای به دوران پس از رسالت پیامبر اسالم)ص( می نماییم:

70 روز پس از حادثة تاریخی غدیر و معرفی امیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع( به عنوان 
خلیفه و جانشین پیامبر، روح  بلند رسول خدا)ص( به آسمان عروج کرد و آخرین پیامبر الهی 
و رسول رحمت از بین مسلمانان رفت و عالم هستی را تا قیامت از درد و داغ جان سوز خود 

سوگوار کرد.
پیامبر اسالم در هیجدهم ذی الحجه سال دهم هجرت و در بازگشت از مراسم حج 
که بعدها به حجه  الوداع معروف شد، همة همراهان خود را یک جا جمع کردند. محل اجتماع 
منطقه ای به نام »راُبْغ« در 5 کیلومتر آبگیری به نام غدیر ُخم بود. این آبگیر دره ای کم عمق 
بود که سیالب های محدودی که از باران های موسمی بر تپه ها و ارتفاعات جاری می شد و به 

جویبار بدل می گردید و در مسیر سه دره به جریان می افتاد، در خود جمع می کرد. 
از آن جایی که برابر اسناد تاریخی حادثة غدیر در اول فروردین یعنی روز عید نوروز 
روی داده است و در عربستان اسفند و فروردین اوج بارندگی عربستان است، مقادیر قابل 
مالحظه ای آب در ته دره جمع شده بود. عرب ها به گودال مملو از آب، غدیر می گوید. پیامبر 
دستور دادند در رابغ همه جمع شوند. حتی اجازه ندادند کاروان که گفته اند در حدود 80 هزار 
نفر بودند، قدری جلوتر بروند و بر گرد غدیر جمع شوند. چرا که در آن صورت با توجه به 
گرمی هوا بهانه ای دست عده ای می آمد که به جای گوش سپردن به فرمایشات پیامبر، به 
خنک کردن خود با آب و وقت گذرانی در غدیر و ایجاد سرگرمی های دیگر از جمله استفاده 
از نخل ها و درختان منطقة غدیر برای دور ماندن از  گرما و... همراه شود، که این موارد 

می توانست باعث تأخیر در اجرای فرمان الهی برای معرفی امیرالمؤمنین علی)ع( باشد.
هرچه بود فرمان خداوند به صورت زیر به طور جدی و انعطاف ناپذیر نازل شده بود:  

ْغ ما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه،  ُسوُل بَلِّ يا أَيَُّها الرَّ
َو اهللُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس، ِإنَّ اهللَ ال َيْهِدي الَْقْوَم الْکاِفرين .1

ای پیامبر! آن چه از ناحیة پروردگارت به تو نازل شده است، به مردم ابالغ کن.

اگر چنان چه به هر دلیل این کار را انجام ندهی، رسالت پیامبرت را به آخر نرسانده ای.

 خداوند تو را از شّر مردمی که این را نمی خواهند، حفظ خواهد کرد؛
تحقیقاً خداوند  کافران  را هدایت نخواهد کرد.

1-سورةمائده،آیة67
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پیامبر عظیم الشان اسالم پس از آن که فرمان توقف کاروان را صادر کردند، قدری تأمل 
فرمودند تا آنهایی که از کاروان به هر دلیل عقب افتاده بودند برسند. همچنین دستور دادند 
آنهایی که جلوتر رفته بودند، بازگردند. در این فاصله با جهاز شترها سکوی نسبتاً بلندی برای 
پیامبر موقتاً ساخته شد تا همة همراهان پیامبر، رسول خدا را در هنگام سخنرانی مشاهده 

کنند...
 پس همة این تمهیدات، پیامبر رحمت بر بلندی مکان تهیه شده رفتند و طی یک خطبة فصیح

و بلیغ و رسا و با صدای بلند که همة حاضران صدای مبارک ایشان را می شنیدند، جمعیت را 
مخاطب ساخته و  فرمودند:

 أَيَُّها النَّاُس! َمْن أَْولَى بُِکْم ِمْن أَْنُفِسُکْم
ای مردم! 

آیا من در تشخیص صالح و مصلحت شما اَْولَی به خود شما نیستم؟

همگی در جواب پیامبر گفتند:
َقالُوا اهللُ َو َرُسولُُه

خداوند و پیامبرش در تشخیص مصلحت مسلمانان در اولویت هستند.

فرمایش پیامبر و تصدیق مسلمانان در تشخیص مصلحت مسلمانان فرمودة خداست:
النَِّبيُّ أَْولى  بِالُْمْؤِمنيَن ِمْن أَْنُفِسِهم  

پیامبر به مصلحت اندیشی برای مؤمنان در اولویت است.

سپس پیامبر سخنرانی بسیار مهم خود را آغاز کردند و فرمودند:
َمْن ُكْنُت َمْواَلُه َفَعِليٌّ َمْواَلُه1 

هر کس من راهبر و پیشوا و مولی و صاحب اختیار او هستم،

این علی تمام این حقوق را دارد.

 نطق تاریخی پیامبر در حدود 90 دقیقه طول کشید. این بیانات دربردارندة تمامی خطوط 
و دستورالعمل های مؤثر، حیاتی و عّزت بخش بود  که اگر همة مسلمانان دستورالعمل پیامبر را 
 که تماماً برخاسته از فرمان خداوند بود، به کار می بستند، عالوه رستگاری در آخرت در دنیا 

نیز از سیادت باالیی برخوردار می شدند و تا قیامت آقایی می کردند.
 پیامبر به همه خطوط آقایی ابدی توجه داشتند و توجه دادند، از جمله خلفای 12 گانه خود

را به همه معرفی کردند و حتی در فصل نهم سخنان خود، راجع حکومت توحیدی و جهانی 

1-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج37،ص152
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امام زمان)عج( هم به تفصیل سخن گفتند.
دریغ و درد که پس از ارتحال پیامبر اسالم بعضی از اصحاب حادثة عظیم غدیر را به 
کلی از یاد بردند و برخالف قول خداوند و فرمایش پیامبر و خالف عقل و عرف، عمالً در 

مسیر دیگری گام نهادند...1
شرح این هجران و این خون جگر

ایـن زمان بگـذار تـا وقـت دیگر

ا- حکومت ابوبکر
بعد از ارتحال پیامبر اسالم به رغم توصیه های رسول خدا جمعی در سقیفة بنی ساعده 

جمع شدند و ابوبکر را به عنوان جانشین و خلیفه تعیین کردند. 
ابوبکر که در 29 صفر سال 11 هجری به قدرت رسیده بود، در 22 جمادی االخر سال 

13 هجری پس از 2 سال و 3 ماه و 26 روز خالفت درگذشت.2

2- حکومت عمر
پس از ابوبکر و تو صیة وی، عمر به خالفت رسید. 

در دوران عمر ایران و بخش قابل مالحظه ای از امپراتوری روم شرقی به تصرف سربازان 
اسالم درآمد.  حاصل این پیروزی ها انتقال غنایم عظیم به مدینه و آغاز رفاه مسلمانان  گشت.
عمر پس از مرگ ابوبکـر به مدت 10 سال و 6 ماه حکومت کرد و در تاریخ 27 ذی الحجه 

سال 23 هجری به قتل رسید.
قاتل او یک عنصر ایرانی به نام فیروز بود، که اعراب به او ابولؤلؤ می گفتند.

عمر در بستر بیماری 6 نفر را تعیین کرد که بین خود یک نفر را به عنوان خلیفه برگزینند.

3- حکومت عثمان
پس از قتل عمر، طرفداران وی که در شورای کذایی اکثریت داشتند، عثمان را به عنوان 

خلیفه انتخاب کردند. 
عثمان از بنی امیه بود. خالفت وی مقدمة خالفت معاویه، یزید و بنی المروان گردید.

1-مادرچاپاولکتابمیهمانآسمانیبهتفصیلراجعبهحوادثپسازارتحالپیامبروسقیفةبنیصاعدهوکودتاعلیهوالیت
امیرالمومنین)ع(بهتفصیلبحثکردهایم،ولیدراینچاپبرایتبعیتازضرورتوحدتمسلمانان،ازتكرارآنمیگذریم.

2-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص118
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عمر در هنگام فوت شورایی مرکب از شش نفر از اصحاب را تعیین کرد و گفت بنشینند 
و خلیفة مسلمین را این شش نفر تعیین کنند. 

اعضای شورا عبارت بودند از:
1- علی بن ابی طالب

2- عثمان بن عفان

3- زبیربن عوام 

4- عبدالرحمن بن عوف 

5- طلحه بن عبداهلل 

6- سعدبن ابی وقاص

پنج نفر از این شش نفر در یکی دو جلسة کوتاه تصمیمی که از قبل گرفته شده بود 
مبنی بر خالفت عثمان را به اجرا درآوردند. در این جلسه، عبدالرحمن بن عوف که رئیس 
جلسه بود و عالوه بر آن از »حق وتو« هم برخوردار بود، در یک اقدام نمایشی و صوری به 

امیرالمؤمنین گفت:
- اگر شما قول بدهید از سیرة ابوبکـر و عمـر پیروی کنید، ما شما را به عنوان خلیفه 

انتخاب می کنیم. 
امیرالمؤمنین)ع( هم گفت: 

- من اگر خلیفه شوم، بر طبق سیرة پیامبر عمل خواهم کرد.
عبدالرحمن سپس پیشنهاد مشابهی به عثمان کرد.

هنوز جملة عبدالرحمن تمام نشده بود که عثمان قول داد که طبق سیرة ابوبکر و عمر 
رفتار خواهد کرد.

و سرانجام عثمان اموی خلیفه شد.

تحلیل پیشنهاد عبدالرحمن بن عوف
با بررسی دقیق تر اسناد سقیفه، چند نکته به خوبی روشن می شود:

1- خلیفه با تشکیل شورای پنج نفره به خیال خود چهار رقیب برای حال و آیندة امیر المؤمنین 

معرفی کرد. طلحه و زبیر هم با خصلت های خود و با تحریک معاویه و هم به دلیل آن که شایستة 
خالفت هستند، جنگ جمل را علیه حضرت امیر به پا کردند.

2- مسلماً هیچ یک از اعضای شورا که همگی از صحابة نزدیک و از سران اسالم بودند، 
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شایسته تر از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب برای خالفت نبودند.
3- موضوع تعیین عثمان به عنوان جانشین عمر، قباًل به تصویب رسیده بود، ولی این امر 

 به لحاظ شکلی و ظاهری الزم بود در عالی ترین سطح ممکن به تصویب برسد، و ااّل حضرت
علی)ع( را در این جمع قرار نمی دادند.

4- عبدالرحمن که مجری افکار عمر بود، به خوبی حساسیت امیرالمؤمنین را بر روی 

ابوبکر و عمر می دانست. به همین دلیل به حضرت علی پیشنهاد کرد اگر طبق سیرة شیخین 
عمل کنید، خلیفه می شوید. او یقین داشت که پاسخ امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( 

منفی خواهد بود.
5- از مجموع مسائل سقیفه استنباط می شود که طی پانزده سال خالفت شیخین، آثاری 

از سیرة عملی پیامبر برجای نمانده بود. کسی روی آنها حساسیت نداشت. اکثریت قریب به 
اتفاق اصحاب که اطرافیان شیخین بودند، در صدد احیای آن سنت های الهی برنیامده بودند. 

یعنی به تدریج سنت سنیة پیامبر رنگ می باخت و تفکرات سخیف، جای آنها را می گرفت.
6- علت برکنار کردن امیرالمؤمنین و جایگزین کردن افراد بی صالحیت  به جای آن حجت 

خدا فقط به این دلیل نبود که امیرالمؤمنین پدران آنها را در بدر، اُحد، حنین و غیره کشته بود، 
بلکه گروهی بودند که اصوالً اسالم را به لحاظ ظاهری قبول داشتند، ولی در دل اعتقادی به 

این دین حنیف و آسمانی نداشتند.
همین پدیدة شوم موجب آن همه انحراف در اسالم شد که با غصب خالفت آغاز گردید. 
 در حقیقت غصب خالفت بهانه ای بود که به تدریج اسالم را از صحنه خارج کنند و فرهنگ جاهلی

را جایگزین سازند. 

وقتی خلیفة دوم می گوید:
ِة ُمحّمد َقطُّ َكَشّکي َيوَم الُحَديبّية!1 ما َشَککُت في نُُبوَّ

هیچ روزی به اندازة روز حدیبیّه در نبوت پیامبر شک نکرده بودم.

معلوم می شود وی به کّرات در نبوت رسول اهلل)ص( تردید کرده بود، ولی در روز حدیبّیه 
بیشتر از همیشه در این مورد تردید کرده است.

 6- بنا به نوشتة علما و موّرخین مشهورِ اهل تسنن، پیامبر عظیم الشان اسالم)ص( دربارة

امیرالمؤمنین علی بِن ابی طالب)ع( فرمودند:
1-شبهایپیشاوراثرمرحومسلطانالواعظینشیرازیبهنقلازصحیحبخاریوصحیحمسلموسایرکتبمعتبراهلتسنن،ص456

عمربنالخطابگفت:منهرگزشکنكردهبودمدرنبوتوپیغمبريمحمد)ص(وآلهمانندشكيکهدرروزحدیبیهنمودم.
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َعِليٌّ َمَع الَْحقِّ َو الَْحقُّ َمَع َعِليٍّ َيُدوُر َحْيُث َداَر.1 
علی با حق و حق با علی است،

هیچ گاه علی از حق و حق از علی جدا نخواهد شد.

به رغم این موضوع بدیع و آشکار، وی، عبدالرحمن بن عوف را در جمع شش نفره تعبیه 
کرد و اضافه نمود که در هر طرفی که عبدالرحمن باشد، رأی آنها معتبر است.

7- راستی اگر امر خالفت به عهدة مردم است چنان که ابوبکر و عمر پس از ارتحال پیامبر 

مطرح می کردند، اوالً: چرا ابوبکر شخص عمر را به عنوان جانشین خود تعیین کرد و عمر نیز 
با تعیین آن گروه شش نفره، تعیین عثمان را در دو مرحله به عنوان جانشین و خلیفه پس از 

خود برگزید. 

ثانیاً: اگر بناست خود مسلمانان خلیفه را انتخاب کنند، چرا وی تنها 6 نفر را برای تعیین 

خلیفه مشخص کرد و دیگر صحابه مانند: سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عباس بن عبدالمطلب، 
مقداد، عّمار، سعدبن عباده و دیگر صحابة بزرگ را در شورا راه نداد. 

ثالثا:ً عمر گفته بود رأی عبدالرحمن به هرکس باشد، خلیفه او شود. رأی عبدالرحمن هم 

که فقط به عثمان تعلق داشت. آیا این سیاسی کاری و سیاست بازی را می توان توجیه کرد؟ آیا 
این نوع بازی ها روح پیامبر را نمی آزرد؟

رابعاً. عثمان از قبل تعیین شده بود؛ چون وی یک عنصر دنیاطلب بود.

سعدبن ابی وّقاص هم که عموزادة عبدالرحمن  بن عوف و هم فکر او بود. لذا تا این جای کار 
همه چیز به نفع عثمان بود. 

طلحه هم که از قبیلة بنی تمیم بود و از نظر تعّصب قبیلگی به امیرالمؤمنین رأی نمی داد. 
بنابراین امیرالمؤمنین می ماند و زبیر مذبذب و دو دل که هم عثمان را دوست داشت و هم 

به امیرالمؤمنین اظهار ارادت می نمود!!؟
زبیر همان کسی است که در دومین سال خالفت امیرالمؤمنین، به کمک طلحه عنصری 
دیگری از شورای انتصابی عمـر، جنگ خانمان سوز جمل را بر ولّی مطلق خداوند علی بن 
ابی طالب تحمیل کرد. جنگی ویرانگر و پرخسارت و بنیان برانداز؛ تحمیل جنگ بر ولی اهلل االعظم 
 امام امیرالمؤمنین)ع( که پس از 25 سال بی عدالتی قصد برپایی عدالت الهی را در جامعة آن روز

داشتند.
1-تفسیرکبیرامامفخررازیج1،ص111-واالمامهوالسیاسه،ابنقتیبه،ج1،ص68-بحاراألنوار،ج10،ص450:

َیُدوُرَحْیُثَماَداَر َمَعَعلِيٍّ َوالَْحقُّ َمَعالَْحقِّ )ص(َقاَل:َعلِيٌّ النَّبِيَّ َوأَْجَمُعواأَنَّ
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جنگی که اگر از 12 هزار کشته های آن بگذریم، نمی توانیم از تأثیر مخّرب و فالکت بار آن 
که کشیدن پنجه بر صورت خلیفة بر حق پیامبر بود، بگذریم؛ امری که موجب آن همه بدبختی 

و حرمت شکنی و فاجعه در دنیای اسالم شد. 
در حقیقت از اعضای شورا، هیچ کدام شان با امیرالمؤمنین سر همراهی نداشتند.

تحلیل امیرالمؤمنین)ع( از کودتای منافقین
امیرالمؤمنین شرایط تلخ پس از ارتحال رسول اهلل)ص( را این گونه بیان می فرمایند:

َفيا َعَجبًا!
بَْينا ُهَو َيْسَتقيُلها فى َحياِتِه، اِْذ َعَقَدها اِلَخَر بَْعَد َوفاِتِه. 

را َضْرَعْيها! َفَصيََّرها فى َحْوَزة َخْشناَء، لََشدَّ ما َتَشطَّ
ها،  َيْغُلُظ َكْلُمها، َو َيْخُشُن َمسُّ

َو َيْکُثُر الِْعثاُر فيها، 
َو ااْلِْعِتذاُر ِمْنها. 

شگفتا!

اولی )ابوبکر( با این که در زمان حیاتش می خواست حکومت را واگذارد،

 ولی برای بعد خود عقد خالفت را جهت دیگری بست.

چه سخت هر کدام به یکی از دو پستان حکومت چسبیدند. 

حکومت را به فضایی خشن کشاندند و به کسی رسید )عمر( که:

کالمش درشت و همراهی با او دشوار و لغزش هایش فراوان،

و معذرت خواهیش زیاد بود.

َم!  ْعَبِة، اِْن اَْشَنَق لَها َخَرَم، َو اِْن اَْسَلَس لَها َتَقحَّ َفصاِحُبها َكراِكِب الصَّ
َفُمِنَى النَّاُس لََعْمُر اهللِّ بَِخْبط َو ِشماس،

ن َو اْعِتراض.   َو َتَلوُّ
معاشرت با او مانند کسی می نمود که بر شتر چموشی سوار است،

اگر مهارش را بکشد، بینی اش زخم شود؛

و اگر رهایش کند، خود و راکب را به هالکت اندازد. 

به خدا قسم!

امت در زمان او دچار اشتباه و ناآرامی و تلّون مزاج و انحراف از راه خدا شدند.
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ِة الِْمْحَنِة. َحّتى اِذا َمضى لَِسبيِلِه،  ِة، َو ِشدَّ  َفَصَبْرُت َعلى ُطوِل الُْمدَّ
َجَعَلها فى َجماَعة َزَعَم اَنِّى اََحُدُهْم. 

ِصْرُت اُْقَرُن اِلى هِذِه النَّظائِِر؟!
ورى!  لِکّنى اَْسَفْفُت اِْذ اََسفُّوا، َو ِطْرُت َفياهلَلِّ َو لِلشُّ

ِل ِمْنُهْم َحّتى اِْذ طاُروا.  ْيُب ِفىَّ َمَع ااْلَوَّ  َمَتى اْعَتَرَض الرَّ
َفَصغى َرُجٌل ِمْنُهْم لِِضْغِنِه، 

َو ماَل ااْلَخُر لِِصْهِرِه، َمَع َهن َو َهن.
 اِلى اَْن قاَم ثالُِث الَْقْوِم ناِفجًا ِحْضَنْيِه بَْيَن نَثيِلِه َو ُمْعَتَلِفِه، 

بيِع، َو قاَم َمَعُه بَُنو اَبيِه َيْخِضُموَن ماَل اهللِّ ِخْضَم ااْلِبِِل ِنْبَتَة الرَّ
 اِلى اَِن اْنَتَکَث َفْتُلُه، َو اَْجَهَز َعَلْيِه َعَمُلُه، َو َكَبْت بِِه بِْطَنُتُه.1

آن مدت طوالنی را نیز صبر کردم و بار سنگین هر بالیی را به دوش کشیدم،

تا زمان او هم سپری شد و امر حکومت را به شورایی سپرد که به گمانش من هم یکی از آنانم. 

خداوندا چه شورایی! 

من چه زمانی در برابر اولین آنها )ابوبکر( در برتری و شایستگی مورد شک بودم که امروز همپایة 

این اعضای شورا قرار گیرم؟ 

ولی در نشیب و فراز شورا در آن شرکت کردم.

در آن جا یکی به خاطر کینه اش، به من رأی نداد؛

 و دیگری برای بیعت به دامادش تمایل کرد.

و مسائلی دیگر که ذکرش مناسب نیست. 

تا سومی به حکومت رسید که برنامه ای جز انباشتن شکم و تخلیة آن نداشت. 

و دودمان پدری او )بنی امیه( به همراهی او برخاستند،

و چون شتری که گیاه تازه بهار را با ولع می خورد، به غارت بیت المال دست زدند. 

در نتیجه این اوضاع رشته اش پنبه شد و اعمالش کار او را تمام ساخت،

و شکم بارگی سرنگونش کرد.

زهد عمر! و پادشاهی عثمان
هرچند دربارة زهد عمر زیاد نوشته اند، ولی عمر وقتی که ُمرد، هشتاد هزار درهم به 

1-نهجالبالغه،خطبة3)شقشقیه(
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بیت المال مقروض بود.1 اما شرایط به کلی در زمان عثمان تغییر کرد. اصوالً عثمان عنصری 
ضعیف، بی کفایت و بی لیاقت بود.2

این خلیفه نه احتیاط شیخین در حفاظت از بیت المال را داشت و نه حتی ظاهر را مراعات 
می کرد. او با اصحاب و تابعین اعم از مهاجر و انصار با بدترین شکل ممکن رفتار می کرد. 

علت آن بود که مروان    بن حکم همان کافر و ملحد و مشرک معروف مشاور و رئیس دفتر 
و عقل منفصل او بود.

عثمان روزی که برادرش عروسی کرد، دویست هزار درهم به او بخشید. زیدبن ارقم که 
 خزانه دار بود، از رفتار عثمان به خشم آمد و به عنوان اعتراض استعفا کرد. عثمان هم به سادگی

استعفای وی را پذیرفت.
سیدقطب نویسندة معروف و متفکر مشهور اهل تسّنن می نویسد:

 - عثمان روزی که کشته شد، یکصد و پنجاه هزار مثقال طال و یک میلیون درهم نقد داشت. 
قیمت ضیاع وی )یعنی اموال غیرمنقول( صد هزار دینار بود. عالوه بر آن، وی دارای تعداد 

بسیار زیادی اسب و شتر بود.3
اینها بخش هایی از گناهان غیرقابل درک و عفو عثمان است.

4- حکومت معاویه
معاویه عنصری فهیم، مّکار، منافق، بردبار، خون خوار، بی رحم و نژادپرست بود. او از 
اسالم نفرت داشت و نسبت به پیامبر عالی قدر اسالم شدیداً دشمنی می ورزید؛ عنصری سراپا 

خباثت، ناپاکی، دروغ و ریاکاری.
به راستی نمی توان دربارة معاویه واژه ای یافت که به تنهایی ترجمان هویت او باشد. از 
آن جایی که بنای ما در نگارش تاریخ بر استفاده از اسناد و مدارک معتبر تاریخی است، تجزیه 

و تحلیل خود را دربارة معاویه مستند به یک سند می کنیم:
معاویه از همة نیرنگ بازانی که دیپلماسی پرفریب او را سامان می دادند، نیرنگبازتر بود. از 
 جمله مکارترین آنها یعنی عمروعاص را، چون حلقه ای در انگشت می چرخاند. حتی الشة بی جان

او به عمروعاص نیرنگ زد و در این باب داستان جالبی نقل کرده اند:
معاویه هنگام مرگ، خانه را از اغیار خالی کرد و به جانشین خود یزید، ضمن توصیه های 

1-شرحنهجالبالغه،ج3،ص14-الغدیر،ج4،ص166
2-العدالهاالجتماعیه،سیدقطب،ص182

3-همان،ص209
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متعدد، در مورد عمروعاص گفت که به عمروعاص بگو پدرم وصّیت کرده است که عمروعاص 
با دست خود مرا در لََحد نهد. چون او به این کار مبادرت کرد، شمشیر بکش و بگو: 

''با من بیعت کن.
و آن گاه از گور بیرون آی و بگو: اگر نه تو را به پدرم ملحق می سازم.

یزید همچنان کرد و چون عمروعاص، معاویه را در لََحد نهاد و خواست برآمدن، یزید 
گفت: مرا بیعت کن! عمرو دانست که این مکر معاویه است، گفت:

 اَْتمُکُر اَْنَت فى َهِذِه الْحالَِه
 هنوز مکر می کنی؟

 پس به ضرورت با یزید بیعت کرد.
عمروعاص در گور لگدی بر معاویه زد و گفت:

َتْخَدْع اَْنَت فى هِذِه الْحالَِه1
این بخش کوچکی از فریب و دغل کاری معاویه نسبت به عمروعاص است که نزدیک ترین 

یار و همکار وی بود. 
عمروعاص عقل منفصل معاویه در بسیاری از امور حساس و بسیار مهم کمک های 
شایانی به معاویه کرده است. همین خدمات عمروعاص به معاویه بود که وی قول داده بود 
عمروعاص جانشین معاویه شود. بیچاره عمروعاص که فریب معاویه را خورد و کاماًل خام 

شد.

معاویه و اسالم
اسناد تاریخی حکایت از آن می کند که معاویه اعتقادی به اسالم و به پیامبر اسالم نداشت؛ 
هرچند نماز می خواند، خطبه ایراد می کرد و به آیات اللهی استناد می نمود. ولی او در عمل ُمّخل 

اسالم و مخالف با خاندان وحی بود.
در این مورد به ارایة یک سند می پردازیم:

 معاویه بن ابی سفیان در زمان حکومت خود در یک شب نشینی با »مغیره بن ُشعبه« آرزوی
خود را مبنی بر نابودی اسالم با وی درمیان گذاشت و این معنا توسط »ُمّطرْف« پسر مغیره 

فاش شد. 
مطرف می گوید:

1-تاریخگزیده،حمداهللمستوفی،ص262
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- با پدرم مغیره در دمشق مهمان معاویه بودیم. پدرم به کاخ معاویه زیاد ترّدد می کرد و 
با او به گفتگو می پرداخت و در بازگشت به اقامتگاه مان از عقل و درایت او یاد می کرد و وی 

را می ستود. اما یک شب که از کاخ معاویه برگشت، دیدم بسیار اندوهگین و ناراحت است.
فهمیدم حادثه ای پیش آمده که موجب ناراحتی او شده است. وقتی علت آن را پرسیدم 
گفت: پسرم! من اکنون از نزد پلیدترین مردم روزگار می آیم! گفتم مگر چه شده است؟ گفت: 
امشب با معاویه خلوت کرده بودم، به او گفتم: اکنون که به مراد خود رسیده ای و حکومت را 
قبضه کرده ای، چه می شد که در این آخر عمر با مردم با عدالت و نیکی رفتار می کردی و با 
بنی هاشم این قدر بدرفتاری نمی نمودی چون آنها باالخره خویشان تو بوده و به عالوه اکنون 

در وضعی نیستند که خطری از ناحیة آنها متوجه حکومت تو گردد؟
معاویه گفت: هیهات! هیهات! 

ابوبکر خالفت کرد و عدالت گستری نمود و پس از مرگش فقط نامی از او باقی ماند. 
عمر نیز به مدت ده سال خالفت کرد و زحمت ها کشید. پس از مرگش جز نامی از او 

باقی نماند. 
سپس برادر ما عثمان که کسی در شرافت و نسب به پای او نمی رسید، به حکومت رسید. 

اما به محض آن که ُمرد، نامش نیز دفن شد. 
ولی هر روز در جهان اسالم پنج بار به نام این مرد )یعنی پیامبر اسالم( فریاد می کنند 

و می گویند:
داً َرُسولُ  اهلل  أَْشَهُد اَنَّ ُمحمَّ

اکنون با این وضع )که نام آن سه تن مرده و نام محمد باقی مانده( چه راهی مانده است 
جز آن که نام او نیز بمیرد و دفن شود؟!1

همین یک سند بر شرک، کفر و بی دینی معاویه کافی است.
دربارة معاویه حرف و سخن بسیار است. 

 قول معروف آن است که معاویه فرزند ابوسفیان است، اما این نظر مورد تأیید همة علمای
انساب نیست، جمعی از محققین علم انساب در صحت نسب او تردید دارند.2

دلیل بر صحت این تردید، نخست وضعیت اخالقی خاندان معاویه است که اهل زنا، فسق 
و فجور در آنها بسیار بوده است. )آنها( آلوده دامانی را عار نمی دانستند. شعرای جاهلیت و 

1-مروجالذهبعلیبنالحسینمسعودی،ج3،ص454
2-الكافي،ج5،ص491
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شعرای اسالم آنها را به این اوصاف زشت هجو کرده اند. معاویه عنصری ناپاک بوده است. 
پدرش نیز به فسق و فجور و فحشا مشهور بوده و از این ننگ، شرم نداشته است.

ماجرای استلحاق زیاد بن ابیه به ابوسفیان توسط معاویه هم نشان از عادی بودن این 
مسائل در خاندان معاویه دارد و هم این که، خود معاویه شرایط مشابهی داشته است.

پیامبر)ص(  می فرمایند:
]َفَقاَل أَبُوَعْبِداهللِ)ع([:

 الَْولَُد لِْلِفَراِش َو لِْلَعاِهِر الَْحَجُر.1 
پسر به پدرش مربوط است و زناکار باید سنگسار شود.

5- یزید کیست؟
یزید جانشین معاویه است. یزید به هنگام مرگ معاویه 29 سال سن بیشتر نداشت. 

 گروهی از مورخان سن او را در آغاز حکومت 24 سال نوشته اند. بنابراین 29 سال حداکثر
عمر این  خلیفة تبه کار است. یزید جوانی ناپخته، شهوت پرست، خودسر، خوشگذران، عّیاش، 

بی باک، کوتاه فکر و فاقد دوراندیشی و احتیاط بود.2
 او صراحتاً موضوع رسالت و نزول وحی بر حضرت محمد)ص( را انکار می کرد و همچون 
 جد خود ابوسفیان همه را پنداری بیش نمی دانست. چنان که پس از پیروزی ظاهری بر حسین بن

علی)ع( ضمن اشعاری گفت: 
- هاشم با ُملک و حکومت بازی کرده است وگر نه از عالم غیب و وحی هیچ خبری نیست.3 
همین عنصر تبه کار و ناپاک پس از به شهادت رساندن امام حسین)ع( و یاران سربلند و 

ایثارگرشان، با وقاحت و بی باکی گفت:
- کاش بزرگان ما که در جنگ بدر کشته شدند، امروز زنده بودند و به من می گفتند:

یزید دستت درد نکند. 
یزید پلیدتر از آن است که بخواهیم به اثبات ُخلق و خوی وی بپردازیم.4 

بنابراین دربارة یزید به همین مقدار بسنده می کنیم.
مادر یزید زنی به نام »میسون« دختر بحدل کلبی بود. به طور اختصار بنا به نقل تجارب 

1-نامهحضرتامامحسینبهمعاویهبحاراالنوارج44ص222
2-سیرةپیشوایان،مهدیپیشوایی،ص175

3-کشفالغمهفيمعرفهاألئمه)ط-القدیمه(،ج2،ص21:
لعبتهاشمبالملکفالخبرجاءوالوحينزل

4-پرتویازعظمتحسین)ع(،آیتاهللصافیگلپایگانی،ص246
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 »السلف و الزام النواصب« و »زمخشری در ربیع االبرار« و  »اشعار نسابة کلبی« نسب یزید مورد
طعن و مردود است و مادرش را وقتی پیش معاویه بردند، حامله بود.

یزید حاصل ارتباط نامشروع مادر یزید با غالم پدرش بود.1

حکومت بنی مروان
تبه کاری ها و جنایات بنی امیه و شخص یزید، موجب بروز بحران گسترده و عمیقی در 
دنیای اسالم شد. بنی امیه به رغم شیطنت ها و خشونت های فراوان هرگز نتوانست مشکالت 
پدید آمده را برطرف کند و بر اوضاع مسلط شود. یزید در گرداب طوفان عظیمی که از فاجعة 
عاشورا ایجاد شده بود، غرق گردید و بیشتر از آن چه فکر می کرد، هم از صحنه سیاست و 

هم از صحنة دنیا، خارج شد.

مثلث فریب

 معاویه به کمک سه عنصر پرحیله و دغلکار یعنی: »عمروعاص« و »زیاد بن ابیه« و »مغیره بن
ُشعبه« بر اریکة قدرت تکیه زد و مؤسس اولین سلسلة سلطنتی در اسالم گردید؛ سلطنتی بر 

اساس مکر، قتل، زجر، حبس، ظلم و بیدادگری. 

در این مورد به ارایة یک سند می پردازیم:
- زیادبن ابیـه در بصـره منادی کرد که هیـچ کس به شب از خانه بیرون نیاید و هر که 
را بینند، ابقا نخـواهد بود. در شب اول یک هـزار و هشتصد آدم به قتـل آمدند و در شب دوم 

چهارصد و در شب سوم، سی نفر.
بعد از آن هیچ کس را َزهره نبود از بیم سر، پای به بیرون نهادن. شبی ناگاه اعرابی را 
بگرفتند. گفت: منادی نشنیدم. به زیاد اینها گزارش کردند. گفت: اگرچه راست می گوید، اما 

گذاشتن او سبب خلل سیاست باشد؛ و او را نیز بکشت2

بنای خلفای جور بر تحمیق و ناآگاه گذاشتن مردم است. مردم اگر آگاه شوند، هشیار و 
بیدار می شوند. بیداری، آفت حکومت خلفای ظلم وجور است. 

به یک نمونه از ناآگاهی مردم دمشق در دوران معاویه اشاره می کنیم:
- یکی از دوستان ما که اهل علم بود، می گفت: 

1-همان،ص264
2-تاریخگزیده،حمداهللمستوفی،ص261
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در انجمن دربارة ابوبکر و عمر و علی و معاویه سخن می گفتیم... جمعی از عامه می آمدند 
و سخنان ما را می شنیدند. یکی از آنها که از دیگران خردمندتر بود و ریش بزرگ تر و انبوه  

داشت روزی به من گفت: چقدر دربارة علی و معاویه و فالن و فالن حرف می زنید؟ 
گفتم: تو در این باب چه نظری داری؟ گفت: دربارة کی؟ گفتم: دربارة علی چه می گویی؟ 

گفت: مگر او پدر فاطمه نیست؟ گفتم: فاطمه کی بود؟
 گفت: زن پیغمبر)ع( و دختر عایشه وخواهر معاویه!!؟

 گفتم: حکایت علی چگونه بود؟
 گفت: در جنگ ُحنین با پیغمبر)ص( کشته شد!!؟1

چراغ دروغ بی فروغ است؟
با همة سیاه کاری ها و دروغ ها، چراغ حکومت بنی امیه خیلی زود به خاموشی گرایید. 

یزید تبه کار که آرزو می کرد اجداد بت پرستش کاش پیروزی او را بر فرزند فاتح بدر 
مشاهده می کردند، طولی نکشید که چراغ کم رمقش در طوفان کربال برای همیشه خاموش شد 

و در تاریخ جز ننـگ و رسوایـی چیزی از وی نماند.
راستی مشرکیـن که در جنـگ بـدر با شمشیر کفرستیز مولی الموحدین امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب)ع( کشته شدند، کاش بودند و شکست فضاحت بار یزید و دودمان طغیانگر 

بنی امّیه را مشاهده می کردند.

6- معاویة دوم
پس از یزید فرزندش معاویه معروف به معاویة دوم به سلطنت رسید. 

معاویة دوم مصداق آیة شریفة:
ِت2 ُيْخِرُج الّْحىَّ ِمَن الَْميِّ

می باشد. 
معاویة دوم عنصر زنده دلی بود که از بین کسانی که قبل از جسم شان، جان آنها مرده بود، 
 به وجود آمد. جوانی 15 ساله که در ناز و نعمت بی حد و حصر پرورش یافته بود و از مملکمت داری

هیچ چیزی نمی دانست. او نه تنها هیچ گونه دوره ای برای رهبری را ندیده بود، حتی تجربة ادارة 
یک روستای بی مشکل را هم نداشت.

1-مروجالذهب،ج2،ص38
2-سورةروم،آیة19-سورةانعام،آیة95-سورةیونس،آیة31)زندهراازمرده،ومردهرااززندهبیرونمیآورد(.
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 از آن گذشته معاویة دوم، دو صفت ممیزة جالب نیز دارا بود:

الف: آشکارا رفتار پدرش یزید و جدش معاویه را به باد انتقاد می گرفت و از رفتار و اعمال 
آنها برائت می جست.

ب: او که هیچ گونه تجربة حکومت را نداشت، با بحران بی سابقه و فزاینده ای در قلمرو 
اسالمی مواجه شده بود که هیچ کس نمی توانست آن بحران ها را نابود کند و یا حتی آنها را 

به کنترل درآورد.
تفکرات این جوان کم مایه و کم تجربه را بنی امیه به زیان حکومت و سلطنت خود دانستند. 
لذا شبانه به سراپردة وی ریختند و او را در حال خواب کشتند. دوران خالفت وی را حداقل 

40 روز و حداکثر شش ماه نوشته اند. البته چهل روز معقول تر و معروف تر است.

7- مروان بن حکم
 سرانجام مروان از بحران استفاده کرد و خود را خلیفه خواند. مروان نیز که عنصر دیگری

از شجرة خبیثة بنی امّیه است، راه تبه کاری را در پیش گرفت. باطن پرکینة او نسبت به اسالم 
و عناد فراوان او نسبت به امیرالمؤمنین و فرزندان آن بزرگوار و خصومت پایان ناپذیر وی 

نسبت به اصحاب راستین پیامبر اسالم از پیش معلوم بود. 
مروان بود که طلحه و زبیر را به جنگ با امیرالمؤمنین تحریک کرد و جنگ جمل را به راه 

انداخت که دوازده هزار نفر در آن جنگ کشته شدند. 
مروان بود که عایشه را تحریک نمود که از دفن جنازة امام مجتبی)ع( در جوار مضجع 

رسول اهلل)ص( جلوگیری کند. 
مروان بود که به »ولید بن ُعتبه« فرماندار مدینه پیشنهاد کرد که امام حسین)ع( را در 

مدینه به قتل برساند. 
مروان به عنوان مشاور یزیدبن معاویه نقش اساسی در تحریک یزید در جهت کشتن امام 

حسین)ع( و یارانش داشت. 
مروان بود که در مقام مشاور »مسلم بن ُعقبه« پیشنهاد قتل عام مردم مدینه را در سال 
63 هجری داد. در اثر آن هجوم تبه کاران دین ستیز در آن سال در مدینه هزار دختر بدون 

شوهر وضع حمل کردند.1
 در آن حمله به استثنای علی  بن الحسین)ع( که خود و خاندان شان از تعرض مصون 

1-مروجالذهب،ج2،ص169
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ماندند، سایر صحابه و تابعین در این واقعه کشته شدند. 
عالوه بر اطفال و زنانی که در این واقعه فجیعه کشته شدند، یک هزار و هفتصد نفر از 
سران انصار، مهاجرین، صحابه، زّهاد و اهل عبادت و هفتصد نفر از حاملین و حافظین قرآن 
به قتل رسیدند و از سایر مردم ده هزار نفر کشته شدند. اسب ها را در مسجد پیغمبر بردند 
و به منبر شریف و قبر مطهر جسارت کردند و گروهی از مردم که به روضة مقّدسه و منبر 
آن حضرت پناهنده شده بودند، در همان مکان مقدس و در همان جا کشته و روضه را از 

خون شان پر ساختند. 
تمام این جرایم را به فرمان یزید و قدرت او مرتکب شدند. یزید از مروان که برای اجرای 

فرمان او با مسلم بن عقبه همکاری کرده بود، تقدیر نمود و به او جایزه داد.1 
 مروان بود که در مقام مشاور »حصین بن نمیر« مسجدالحرام را سنگ باران کرد و حجراالسود 

را شکست و حرمت خانه خدا را از بین برد.2 
و هم او بود که به عنوان مشاور »عبداهلل زبیر« وی را در برابر سپاه شام به مقاومت 

دعوت می کرد تا مردم بیشتری کشته شوند.
هرچه بود مروان سراپا خباثت و پا تا به سر خیانت بود. او به هیچ چیز جز به نابودی 

اسالم نمی اندیشید.
اقدامات گستاخانه و خیانت بار او قبل از رسیدن به قدرت، همگی در همین راستا قابل 

تجزیه و تحلیل است. 
او همیشه در حواشی قدرتمندان و زورمداران به پیشبرد اندیشة سخیف و نابخردانة 

خود می پرداخت.
مروان مشاور و رئیس دفتر عثمان بود. او بود که عثمان را به بدرفتاری با صحابة پیامبر 

تشویق کرد. 
تبعید ابوذر به َرَبَذه از پیشنهادهای این عنصر خطرناک بود.

سرانجام توطئة مروان بود که عثمان را به اعواج کشاند و دسیسه های مروان، عاقبت 
عثمان را به کشتن داد...3

او هیچ گاه در قدرت و کارهای اجرایی نمی ماند تا محدود نشود. وی که دنبال براندازی 
نظام اسالمی بود، از پذیرش مسئولیت خودداری می کرد تا بتواند در مقام مشاور:

1-پرتوییازعظمتحسین)ع(،ص274
2-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص217

3-تاریخطبری،ص144
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- اوالً به اندیشة شوم خود جامة عمل بپوشاند؛
- و ثانیاً در حاشیة امن قرار گیرد و چندان شناخته نشود تا وقت موعود برسد. 

وی چندی در زمان معاویه فرماندار مدینه شد. 
هم او بود که از افراط در شرب خمر در محراب مسجد استفراغ کرد. وقتی به حال آمد 

به مردم گفت: هرچه بخواهید برای شما نماز می خوانم1...

سرانجام مروان   بن حکم        بن عاص بن امیه بن عبدالشمس بعد از قتل معاویة دوم و شکست 
دادن نیروهای عبداهلل زبیر که به دمشق نزدیک شده بودند، به دمشق بازگشت و خود را در 

محرم سال 65 هجری خلیفه خواند و پایه گذار سلسله تبه کار بنی مروان شد.

مروان که در سال اول هجری متولد شده بود، پس از 9 ماه حکومت در رمضان سال 65 
هجری توسط همسرش که همسر سابق یزید بود، کشته شد.

زندگی مروان سراسر همراه با آلودگی و پلیدی و تبه کاری بود. 
در تاریخ اسالم هیچ نکتة مثبتی از مروان نقل نشده است.

8- عبدالملک
دومین خلیفة آل مروان، عبدالملک بود که به مدت 21 سال از رمضان سال 65 هجری تا 

سال 86 هجری در قدرت ماند.
عبدالملک را فردی زیرک، با احتیاط، دوراندیش، ادیب، باهوش، دانش دوست یاد کرده اند.2

وی همچنین عنصری سفاک، خون خوار، بی رحم نیز معرفی نموده اند.
ممکن است این صفات با هم در تضاد باشند؛ درست است. اما عبدالملک قبل از رسیدن به 
قدرت، دوراندیش و بااحتیاط بود. لذا از یزید و معاویه انتقاد تند داشت. ولی به محض رسیدن 
به قدرت، راه آنها را ادامه داد و عنصری خون خوار و سفاک مانند حّجاج بن یوسف را مأمور 

سنگ باران بیت اهلل الحرام نمود. 
هم او بود که به »سعید بن مسّیب« گفت:

- چنان شده ام که اگر کار نیکی انجام دهم، خوشحال نمی شوم و اگر کار بدی از من سر 
زند، ناراحت نمی گردم. 

سعید نیز در پاسخ وی گفت: 
1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص219

2-تاریخکاملابناثیر،ج4،ص520
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- مرگ دل، در تو کامل شده است.1
گفته اند که بوی دهان عبدالملک به قدری تند، بد، گیج کننده و نفرت انگیز بود که اگر مگسی 

از کنار دهان او می گذشت، بر زمین می افتاد.2
از جنایات تکان دهندة وی این بود که حّجاج را بر جان و مال مردم مسلمانان مسلط کرد. 

نوشته اند که:
- طی 20 سال حکومت حّجاج 120 هزار نفر توسط ایادی وی کشته شدند. 

 وقتی که حّجاج مرد 80 هزار نفر در زندان های مخوف وی بین مرگ و زندگی دست و پا 
می زدند. 

30 هزار نفر از زندانیان را زنان پارسا تشکیل می دادند. 
این در حالی بود که 16 هزار نفر از این زنان برهنه و عریان بودند. 

زندان مردان و زنان مختلط بود.3
عبدالملک خود را از پیامبر اسالم)ص( باالتر می دانست.4

ترویج و توسعة فساد
فساد و تباهِی آشکار که از زمان یزید بن معاویه شروع شده بود، در زمان عبدالملک به 

اوج رسید و حتی مّکه و مدینه را هم آلوده ساخت.
یکی از مورخان می نویسد:

- گویی این دو شهر بزرگ حجاز را برای خنیاگران ساخته بودند،
                                              تا آن جا که نه  تنها مردمان عادی،

                   بلکه فقیهان و زاهدان نیز به مجالس آنان می شتافتند.5

9- ولید بن عبدالملک )از سال 86 تا 96-10 سال(
پس از عبدالملک، چهار تن از فرزندانش یکی پس از دیگری به خالفت رسیدند.

ولیدبن عبدالملک پس از پدر به سلطنت رسید. ولید بن عبدالملک حاکمی تبه کار، بی دین، 
خون خوار و ضداسالم گفته اند. او نیز مانند پدرش از حّجاج بن یوسف حمایت همه جانبه نمود 

1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص225
2-مروجالذهب،ج2،ص169

3-همان،ج2،ص169
4-تاریخمفّصلاسالم،ص327

5-تاریخاالدبالعربیفیعصرالعباسی،ج2،ص347،بهنقلازسیرةپیشوایان،ص265
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تا بّقیه السیف اصحاب و تابعین را به دلیل طرفداری از اسالم ناب، از بین ببرد.1
دوران حکومت او که ده سال به درازا انجامید، در تبه کاری و فساد سپری شد. 

زشت ترین اقدامات وی به شهادت رساندن امام سجاد)ع( در 25 محرم الحرام سال 95 
هجری بود.

در زمان وی َحّجاج بن یوسف ُمرد و جهان اسالم پس از 23 سال از بدترین، شرورترین 
و قسی القلب ترین حاکمان راحت شد. 

حّجاج در سال 95 هجری و در سن 53 سالگی به مرض آکله درگذشت. چند ماه پس از 
وی، ولید نیز به دلیل افراط در شرب خمر به َحّجاج پیوست.

10– سلیمان بن عبدالملک )از سال 96 تا 99 - 3 سال(
تاریخ دربارة خون ریزی و تبه کاری سلیمان کم نوشته است. 

در زمان وی اُنُدلس )اسپانیا( فتح شد و قلمرو اسالم به حد بی سابقه ای رسید. او بسیار 
پرخور بود. او نیز چون معاویه هرچه می خورد، سیر نمی شد. وی تمامی گماشتگان َحّجاج را 
برکنار کرد و به جای وی یزید بن ُمهلب را به وزارت رساند. یزید بن ُمهلّب نیز راه حجاج را 
ادامه داد. فساد یزید بن مهلب در خراسان به قدری زیاد بود که هیچ کس باور نکرد وی برای 

اصالح امور بر سر کار آمده است.

11- عمر بن عبدالعزیز )از سال 99 تا 101 - 2 سال و 5 ماه(
مهم ترین اقدام های عمر بن عبدالعزیز پایان دادن به سّنت زشتی بود که معاویه برقرار 

کرده بود و آن هم َسّب مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( است. 
 عمر بن عبدالعزیز این رسم زشت را برانداخت. اصالح طلبی و عدالت خواهی عمر بن عبدالعزیز

در بنی مروان احساس خطر به وجود آورد.
اصوالً هر وقت در هر جامعة فاسدی شخصی بخواهد طور دیگری بیندیشد و یا اقدامی متفاوت 

انجام دهد، سریعاً محکوم می شود.

از عمر بن عبدالعزیز بشنوید:
درباره عدالت و دین خواهی عمر بن عبدالعزیز زیاد گفتـه اند و خـوانـده ایم. چون حدیث 

1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص230
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عدالت خواهی وی به تواتر رسیده است، نمی توان در این مورد تشکیک کرد. اما عیش وطرب 
وی نیز شنیدنی است:

یکی از مردم عراق در طلب کنیزی که وصف او شنیده بود و گفته بودند آوازخوان است 
به مدینه آمد و سراغ او را گرفت. 

کنیز از آِن قاضی مدینه بود. پیش قاضی رفت و تقاضا کرد، کنیز را به او نشان دهد. 
قاضی، علت شّدت عالقة او را پرسید. 

مرد گفت: این کنیز آواز نیکو می خواند.
قاضی گفت: من این را ندانسته ام. کنیز را در حضور قاضی بدید و به او گفت: بخوان. 
کنیز شعری خواند. قاضی از آواز کنیز خویش خرسند شد و سخت به طرب آمد و او را روی 

زانوی خویش نشاند و گفت: پدر و مادرم فدایت! بخوان.
وی نیز شعری خواند... 

َطَرَب قاضی بیفزود و ندانست چه می کند. پاپوش خویش برگرفت و به گوش آویخت و به 
 زانو درآمد و گوش خود را که پاپوش بدان آویخته بود، می گرفت و می گفت: مرا در بیت الحرام

قربانی کنید که من ُشُترم!! و همچنان کرد تا گوشش زخم شد. 
قاضي وقتي از َطَرب باز آمد. به آن جوان عراقی گفت: برو، ما پیش از آن که بدانیم آواز 

می خواند، بدو دلبسته بودیم و اکنون دلبسته تریم. 
آن جوان برفت. خبر به عمر بن عبدالعزیز رسید. گفت: خدایش بُِکشد! َطَرب، او را از خود 

بی خود کرده و بگفت تا او را از کار قضا برکنار کنند. 
 قاضی گفت: زنانم ُمطلّقه باشند. اگر عمر آواز او را می شنید، می گفت: سوار من شوید که

من مرکبم!! 
 عمر این را بشنید. قاضی را با کنیز احضار کرد... به کنیز گفت: بخوان. و او شعری خواند...

هنوز از خواندن فراغت نیافته بود که عمر سخت به َطَرب آمد. سه بار تقاضای تکرار کرد. 
ریشش از اشک خیس شده بود. آن گاه رو به قاضی کرد و گفت: سخنت دروغ نبود. به کار 

خود بازگرد.1
 زمانه، زمانة مالطفت و محبت نبود. به همین دلیل شبانه بر سر خلیفه ریختند و او را در سن 

39 سالگی در 24 رجب سال 101 هجری خفه کردند. 
مدت خالفت عمر بن عبدالعزیز 2 سال و 5 ماه بود.

1-مروجالذهب،ج2،ص192-191
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12- یزید بن عبدالملک )از سال 101 تا 105 - 4 سال و 1 ماه(
پس از مرگ عمر بن عبدالعزیز، مسلمانان که می رفتند تدریجاً با زندگی و کار و تولید 

آشتی کنند، به پایان رسید. 
یزید بن عبدالملک پس از استقرار بر اریکة قدرت، سیاست قتل، غارت، نفی بلد و مصادرة 
اموال را تجدید کرد. ایادی وی در سراسر کشورهای اسالمی به جان مردم افتادند و به تاراج 
مایملک مردم پرداختند. وی تمامی افراد درست کار و مردم دار که توسط عمربن عبدالعزیز به 

کار دعوت شده بودند، عزل کرد و افراد الابالی را بر مردم مسلّط نمود.
یزید بن عبدالملک پس ازچهار سال و یک ماه حکومت در 25 رمضان سال 105 هجری بر 

اثر افراط در شرب خمر و مجاورت دایم با زنان فاسد، در 33 سالگی درگذشت.

13- هشام بن عبدالملک )از سال 105 تا 125- حدود 20 سال( 
هر چند دورة هشام، وسعت حکومت اسالمی به سرحدی دست نایافتنی رسید- یعنی از 
شرق به کاشغر و از غرب تا جزایر قناری و در اروپا تا کوه های »پیرینه« در جنوب فرانسه 
هم مرز با اسپانیا - رسید، اما هرگز مسلمانان از این موقعیت خوشحال نبودند. ظلم حکام و 

قتل و زجر افراد بی گناه فرصتی برای خرسندی از قلمرو گستردة اسالم نمانده بود.
بدترین و زشت ترین کارهای هشام       بن عبدالملک، به شهادت رساندن امام باقر)ع( در هفتم 

ذی الحجه سال 114 می باشد.
 زید بن علی      بن الحسین که از مظالم حکام جور به ستوه آمده بود، در دورة هشام قیام کرد.
 طولی نکشید که مردم زیادی دور او جمع شدند. همان هایی که از ظلم حکام جور به ستوه آمده
بودند، به امید رفع ظلم، با شخص زید، بیعت کردند. چیزی در حدود 25 هزار نفر در روزهای 

اول قیام، دست یاری به زید دادند.
دریغ از بدعهدی کوفیان؛ همان هایی که فقط شعار انقالبی گری می دادند، ولی روحیـة 
انقالبی نداشتند. مردم کوفه وقتی که وضعّیت زید را بحرانی یافتند، از اطراف وی پراکنده 
شدند. طولی نکشید که جز تعدادی انگشت شمار، در اطراف زید نماندند. در اثنای جنگ تیری 

بر پیشانی زید نشست و او را در اول صفر سال 121 هجری به شهادت رساند.
جنازة زید توسط یارانش به عقب جبهه منتقل شد. یاران زید از تاریکی شب استفاده کرده 

و جنازة زید را در معبر قنات قرار دادند تا از دسترسی دشمنان اسالم و قرآن دور بماند.
متأسفانه یکی از نفوذی های دشمن که در صف طرفداران زید وارد شده بود، مراتب را 
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به فرماندار طاغوتی کوفه گزارش کرد.
به دستور یوسف    بن عمرو، جنازة زید را از قبر بیرون آوردند. 

سر زید را از بدن جدا کرده و به نزد هشام فرستادند و تن عریان او را در دروازة کوفه 
به دار آویختند.

چهار سال بدن پاک زید بر باالی دار بود.
سرانجام جنـازة زیـد را پایین آوردند و برای این که قبر زید زیارت گاه عالقمندان به 
خاندان نبوت نشود، جنازة او را به دستور ولید بن یزید بن عبدالملک سوزاندند و خاکسترش 

را به ُفرات ریختند.1

یک نمونه از تبه کاری های خلیفة غاصب
سلیمان بن عبدالملک خلیفة اموی می گفت:

- غذای خوب خوردیم و لباس نرم پوشیدیم و مرکب راهوار سوار شدیم. لذتی برای من 
نمانده، مگر دوستی که میان من و او تکلّف نباشد. 

از پرخوری او داستان های عجیب گفته اند. هر روز یکصد رطل عراقی غذا می خورد! 
 وقتی آشپز ظرف مرغ بریان را پیش وی می برد، او ّجبة مزین بر تن داشت. از فرط حرص

و بی طاقتی دست را در آستین می کرد تا مرغ گرم را بگیرد و پاره کند. 
گویند روزی از حمام درآمده بود و سخت گرسنه بود. غذا خواست و حاضر نبود. گفت 
چیزی بیاورید. تو دلی بیست بره با چهل نان نازک بخورد!! پس از آن غذا آوردند. چنان با 

ندیمان خود غذا خورد که گویی چیزی نخورده بود.
وی ظرف های حلوا را اطراف خوابگاه خود می نهاد و همین که از خواب بیدار می شد، 

دست دراز می کرد و حلوا می خورد.
یکی از نزدیکانش به او گفت: 

 - یا امیرالمؤمنین! من هنگامی نزد تو آمده ام که رعّیت ناتوان شده و زیر فشار و زور قرار
گرفته است. هرگاه بتوانی به او کمک کنی و از میزان مالیات او بکاهی تا از این راه نیروی 

عمران و معیشت آن را فراهم سازی، چنین بکن در سال آینده نتیجة آن نمایان خواهد شد. 
سلیمان گفت: 

 - مادرت به عزایت بنشیند. شیر را بدوش و چون شیر تمام شد، پس خون و آن چه را از
1-شخصیتوقیامزیدبنعلی،رضویاردکانی،ص222
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شکم بیرون می آید، بدوش.1
اینها خود را جانشین و خلیفة پیامبر می دانستند و می خواستند به مردم درس دینداری و 

فداکاری و پاسداری از ارزش ها بیاموزند.
 عبدالملک مروان پس از کشتن عبداهلل زبیر در سال 57 به مدینه آمد و بر منبر پیامبر نشست

و ضمن تهدید مردم مدینه گفت: 
- به خدا سوگند از این پس هر کس مرا به تقوا امر کند، گردن او را خواهم زد.2 

این در حالی بود که فقط حدود نیم قرن از ارتحال پیامبر می گذشت.

وضع مّکه و مدینه در زمان خلفای جور

سند زیر، گویای حجم فساد رو به افزایش بین مسلمانان در آن دوره است:
در سال های 80 و90 هجری تا 60 -50 سال بعد از آن، بزرگ ترین خواننده ها، عّیاش ها 

و عشرت طلب های دنیا یا از مدینه اند و یا از مکه.

 هر وقت خلیفه در شام دلش تنگ می شد و هوس غنا می کرد و خوانندة برجسته ای می خواست،
کسی را از مدینه و یا مکه برای او می بردند. 

بدترین و هرزه سراترین شعرا در مکه و مدینه بودند. مهبط وحی الهی و زادگاه اسالم، 
مرکز فحشا و فساد شده بود. خوب است ما این حقایق تلخ دربارة مدینه و مکه را بدانیم، اما 

متأسفانه در آثار رایج ما از زندگی ائمه)ع( از چنین چیزها اثری نیست.
در مکه شاعری بود به نام »عمر بن ابی ربیعه« یکی از آن شاعرهای عریان گوی بی پردة 
هرزه؛ البته در اوج قدرت و هنر شعری،  داستان های او و این که این قبیل شاعران چه می کردند، 
یک فصل مشبحی از تاریخ غم بار آن روزگار است و طواف و جمرات و دیگر مشاهد مقدس 

شاهد هرزگی و فساد آنهاست.

وقتی عمر بن ابی ربیعه ُمرد. راوی می گوید:
- در مدینه عزای عمومی شد و در کوچه های مدینه مردم می گریستند. هر جا می رفتی 

مجموعه هایی از جوان ها نشسته بودند و تأسف می خوردند بر مرگ عمر بن ابی ربیعه. 
کنیزکی را دیدم که دنبال کاری می رود و همین    طور اشک می ریزد و گریه و زاری می کند، 
تا رسید به جمعی از جوانان. گفتند: چرا این قدر گریه می کنی؟ گفت: به خاطر این که آن مرد 

1-الوزراءوالكتاب،ص83-هارونالرشید،ص47
2-زندگانیعلیبنالحسین،دکترسیدجعفرشهیدی،ص98
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از دست ما رفت. 
یکی گفت غصه مخور. شاعر دیگری در مکه هست به نام حارث بن خالد مخزومی. او هم 

مانند عمر بن ابی ربیعه شعر می گوید؛ و یکی از شعرهای او را خواند. 
وقتی کنیزک این شعر را شنید، اشک های خود را پاک کرد و گفت:

- خدا را شکر که حرمش را خالی نگذاشت.
و این وضع اخالقی مردم مدینه است.1

14- ولید بن یزید بن عبدالملک )از سال 125 تا 126- حدود 1 سال(
یازدهمین خلفای اموی و هشتمین حاکم مروانی، ولید بن یزیدبن عبدالملک است. مادرش 

دختر محمدبن ثقفی برادرزادة َحّجاج بن یوسف بود.
ولید را بی دین ترین خلفای بنی مروان گفته اند. او اسالم را مسخره می کرد. مسلمانان را به 

دلیل تقوا تحقیر می نمود. علناً شراب می خورد و دختران باکره را دست می انداخت. 
وی برای گستـاخ کـردن جـوانان، فسق آشکار مرتکب می شد. سنت ها را می شکست و 
حرمت ها را پایمال می نمود و افراد سنتی را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور مقتول و محبوس 

می نمود.2
او دست تعدی به خاندان خود دراز کرد. 

ولیدبن یزید، مظهـر تمامـی کفـر، فسق و شرک بنی امیه و تبلور براندازی دشمنان پنهان 
و آشکار اسالم بود. 

او نامادری خود را به زنی گرفت. دو فرزند هشام یعنی عموزادگان خود را بکشت. هرقدر 
دربارة َپستی ولید بن یزید بگویند و بنویسند، کم است.

ولید به قدری رذل، پست، فاسق و تبه کار بود که بنی مروان بقای وی را در حکومت، به 
زیان آیندة خود تشخیص دادند. 

سرانجام در پنج شنبه 27 جمادی الثانی سال 126 هجری او را خفه کردند. مدت حکومت 
وی یک سال و پنج ماه و ده روز بود.

به یک نمونة دیگر توجه نمایید:
 - روزی گروهی از مسلمانان که از جور حاکم شان به تنگ آمده بودند، برای شکایت پیش

خلیفه ولید بن عبدالملک رفتند. از دربان اجازة ورود خواستند. دربان مسأله را به خلیفه رساند. 
1-مقاممعظمرهبری،سخنرانیدردومینکنگرةحضرترضا)ع(،ص35

2-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص240
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خلیفه اذن دخول داد. ولید را دیدند که در حال شراب خواری است. بیچاره ها مشکل خودشان 
را از یاد بردند و خلیفه را از ُشرب خمر نهی کردند. 

خلیفه دستور داد همه را شراب بدهند. آنها امتناع کردند. به دستور خلیفه به همة آنها 
شراب مفّصلی نوشاندند، به طوری که همگی مست شدند.1

15- یزید بن ولید
پس از ولید تبه کار، فرزند تبه کارش یزید بن ولید معروف به یزید سوم به قدرت رسید. 

دوران خالفت وی پنج ماه بیشتر طول نکشید. انقالب عظیم و فراگیر از یک  طرف و اختالفات 
 داخلی بنی مروان از طرف دیگر و ضعف و فتور بی سابقه در بین حکام و فرمانداران و به خصوص

فرماندهان نظامی، دیگر خواب و آرامش را از خلفای جور، سلب کرده بود. 

موج عظیم انقالب، یزید را از پای درآورد و یا به قولی، در اثر بیماری طاعون درگذشت.

جالب است اضافه کنیم:
یزید برای به دست آوردن رأی و نظر و دل مردم، رفتار پدر و اجدادش را تقبیح می کرد، 
اما به راستی که کار از کار گذشته بود و مردم دیگر حاضر نبودند با بنی مروان کنار بیایند و 

سلطة آن ها را بپذیرند.

کفایت و لیاقت زمامداران جور

یکی از مشخصه های زمامداران جور،

بی اعتنایی به مردم می باشد. 

اوج این بی اعتنایی، 

گماشتن افراد بی کفایت و غیر مدّبر بر مردم است.

در این مورد به ارایة یک سند بسنده می کنیم:
- پسر عّم َحّجاج بن یوسف یک عرب بی سواد و بیابان گرد بود. پیش َحّجاج آمد و چون 
دید که مردم را به حکومت می فرستد، گفت: ای امیـر! چرا مرا به حکـومت یکی از شهـرها 

نمی فرستی؟ 
َحّجاج گفت: اینها می نویسند و حساب می کنند و تو حساب کردن و نوشتن نمی دانی.2 

1-مروجالذهب،مورخکبیرمسعودی،ج3،ص271
2-معلوممیشودازابزارزمامداریفقطنوشتنوحسابکردنازدیدحكامجورکافیبودهاست.
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اعرابی خشمگین شد و گفت:
من حساب بهتر از آنها می دانم و دستم به نوشتن تواناتر است. 

َجّجاج گفت: اگر چنین است، سه درهم میان چهار نفر تقسیم کن. 
او شروع کرد و با خود گفت: سه درهم میان چهار نفر! سه درهم میان چهار نفر! هر کدام 

یک درهم. یکی می ماند بدون درهم. ای امیر، آنها... ای امیر، آنها چند نفرند؟
گفت: آنها چهار نفرند.

گفت: ای امیر، حساب را دانستم. هر یک از آنها یک درم می برند و من به نفر چهارم یک 
درم از خودم خواهم داد!! 

دست خود را به بند شلوارش زد و درهمی از آنها در آورد و گفت:
کدام تان نفر چهارم هستید؟ به خدا تا به حال ناحسابی مثل حساب این شهرنشین ها 

ندیده بودم. 
َحّجاج و حاضران بخندیدند و تا مدتی خندة آنها ادامه داشت.

 سپس َحّجاج گفت: مردم اصفهان سه سال است خراج خود را کاسته اند و هر وقت حاکمی
سوی آنها می رود، عاجزش می کنند. گریبان آنها را به دست این بدوی می دهم تا شاید کاری 

بسازد. آن گاه فرمان حکومت اصفهان را به نام او نوشت.1
دنبالة حکایت این عرب بی سواد شنیدنی تر است:

سر انسان به جای خراج
نکتة شگفت آوری است که عّمال بنی امیه جنایات خود را خدمت در راه خدا تلقی می کردند. 
این هم از عجایب روزگار است که خلفای تبه کار و غاصب عمل مردمی از هستی ساقط شده 
را که توان پرداخت خراج های هنگفت را نداشتند، عصیان علیه پروردگار به حساب می آورند. 
 دنبالة حکایت همین عرب بدوی که َحّجاج او را به حکومت اصفهان فرستاد، بسیار خواندنی

است:
- وقتی سوی اصفهان رفت، مردم اصفهان از او استقبال کردند... 

گفت: به کار خودتان بپردازید... مگر متوجه نیستید که امیر مرا برای چه کاری فرستاده است؟
 وقتی در اصفهان در خانة خود استقرار یافت، مردم را فراهم آورد و به آنها گفت: چرا عصیان

پروردگار خود می کنید و امیرتان را به خشم می آورید و خراج تان را کم می کنید؟

1-مروجالذهب،ص173،بهنقلازهارونالرشید،ص60
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یکی از آنها گفت: اسالف تو ظالم بوده اند و هرچه توانسته اند کرده اند. 
گفت: چه باید کرد تا کار شما سامان گیرد؟ 

گفتند: هشت ماه مهلت بده تا خراج را فراهم کنیم.
گفت: ده ماه مهلت دارید. اما ده نفر بیاورید که ضمانت کنند.

ده نفر را بیاوردند. وقتی از آنها پیمان گرفت، مهلت شان داد. اما مهلت به سر رسید و او 
می دید که اعتنایی به ختم مهلت ندارند. )ظاهراً به دلیل خشک سالی و کمی درآمد توان پرداخت 

خراج سنگین را حتی در مدت تعیین شده، نداشتند.( 
ضامنان را فراهم آورد و گفت: پول. 

قسم خورد که افطار نکند )و این در ماه رمضان بود( مگر مال را فراهم کنند و یا گردن 
 آنها را بزند. یکی از آنها را پیش آورد و گردنش را بزد و روی آن نوشت: '' فالن بن فالن تعهد

خود را انجام داد.''
سر او را در کیسه ای نهاد و ُمهر زد. سپس دومی را پیش آورد و با او نیز همان کرد. 
چون مردم دیدند سرها را بریده و به جای پول در کیسه می نهد، پول را آماده کردند.1

16- ابراهیم بن ولید )70 روز(
پس از یزید بن ولید برادرش ابراهیم به قدرت رسید. اوضاع خراب سیاسی و امنیتی و 
اقتصادی و ضعف و نارسایی دستگاه بنی مروان و مهم تر از اینها انقالب عظیمی که چون 
سیلی سهمگین به راه افتاده بود تا تمامیت قدرت و سلطة دیوسیرتان آدم کش را نابود کند، هر 

لحظه به دمشق نزدیک تر می شد. 
وی هرگز نتوانست اقدامی در کنترل دربار خود پیدا کند. به همین دلیل دوران حکمرانی 

وی 70 روز بیشتر طول نکشید و توسط مروان حمار از کار برکنار شد.

17- مروان حمار )از سال127 تا 132- حدود 5 سال(
آخرین خلیفة غاصب بنی مروان، مروان بن محمد معروف به مروان حمار بود.

مروان عنصری سخت گیر، سخت کار و پرکار بود. در دوران وی کار عباسیان عماًل در 
خراسان و بخش اعظم ایران آن روز، به پایان رسیده بود.

ابومسلم توانسته بود در مدت کوتاهی طرفداران بسیار زیادی پیدا کند و قدرت را به 

1-مروجالذهب،ج2،ص174
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تدریج از حکام بنی مروان بگیرد. مروان که سوراخ دعا را گم کرده بود، تصور می کرد اگر از 
رفتار خلفای تبه کار بنی مروان انتقاد کند، مردم آرام می گیرند.

او تا حدی تجزیه و تحلیل درستی داشت، اما کار از کار گذشته بود. 
مروان جنازة یزیدبن ولیدبن عبدالملک را از قبر بیرون آورد و به دار زد؛ اما این حرکت  

برای بقای وی سودی نبخشید.
اصالحات ظاهری مروان حمار هرگز در مردم اثر نکرد. 

شیرازة امور گسیخته شده بود و مردم تغییر بنی مروان را می خواستند.

انقراض بنی مروان
همان گونه که اشاره رفت، ظلم ها، تبه کاری ها، فسادها و افسادها، توهین و تحقیرها، حیف 
و میل ها و حق کشی هایی که خاندان مروان در مدت 90 سال قدرت خود مرتکب شده بودند، 

مردم مسلمان را به خشم آورد. 
خشم مردم در آغاز به مانند قطرات بارانی که به جویبار می ریزد، به رود تبدیل  شد و 
سپس چون رودخانه ای جوشان و خروشان پدیدار گشت و تدریجاً به راه افتاد و تمامیت 

موجودیت آنها را نابود کرد.
ابومسلم در چندین نوبت سپاه خلیفه را به سختی شکست داد و راه دمشق را در پیش 

گرفت. مروان به مصاف او بیرون شد. 
 مروان پول  و هدایای زیادی را با خود همراه داشت تا بعد از پیروزی بر ابومسلم و شکست

وی، اموال و پول ها را بین سپاهیان خود تقسیم کند. اما سپاه پادشاه فاسق، بی عرضه تر از 
آن است که روی آن بتوان حساب کرد!

مسلم است زمانی که فرماندهان سپاهی شب تا به صبح در فسق و فجور به سر برند، 
زیر مجموعة آنها نیز از این فساد بی بهره نمی شوند. چنین سپاهی هـرگـز برای مصاف با 

خصمِ مصمم آمادگی الزم را ندارد.
در همان آغاز جنگ، سربازان مروان در یک تهاجم نیروهای ابومسلم، منهدم شدند و 

تمامی اموال و جواهراتی که همراه مروان بود، توسط سپاهیان به یغما رفت...
مروان در این جنگ به سختی شکست خورد. ابومسلم به راحتی توانست پیروزمندانه 
وارد دمشق شود. گروهی از نیروهای ابومسلم، مروان را که به طرف مصر گریخته بود 

تعقیب کردند و سرانجام در 27 ذی الحجه سال 132 هجری او را از پای درآوردند. 
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بدین سان سلسلة بنی مروان منقرض گردید.

انقراض حکومت جور و ظلم بنی مروان
مروان آخرین خلیفة اموی است که دوران حکومتش پنج سال و ده روز )یا به قولی پنج سال 
و سه ماه( به طول کشید.  در عهد او ارقام شمارش معکوس در سقوط بنی امیه به صفر نزدیک 
می شد. گرچه او را »آهنین اراده« و »بی رحم« توصیف کرده اند، اما ارادة آهنین و فقدان انصاف و 
جوانمردی او کاری از پیش نبرد. زیرا به قول مسعودی: ''مردم از بنی امیه به سختی بریده بودند.''1 
 او از چنگ عصیان گران و مخالفان، شهر به شهر می گریخت. سرانجام در »بوصیر مصر«

او را به چنگ آوردند. شبانگاه بر اردوگاه او هجوم بردند. 
یک شنبه سوم ذی ِحّجة سال 132 هجری بود که مروان حمار در غوغای آن شبیخون 

کشته شد.
مولّف تاریخ گزیده به نکتة جالبی اشاره می کند:

 - در گرماگرم نبرد، چون طرفین، صف بیاراستند، مروان حمار به اراقت )دفع ادرار( محتاج
شد. فرود آمد تا بدان مشغول شود. اسبش به دست کس نداد. اسب به میان لشکرگاه آمد. 

لشکرش پنداشتند که او را کشتند. ُمنهزم گشتند. عرب آن را مثل کرده و گفتند: 
َذَهَبِت الُّدولَُة بِالَْبْولَِه.

با یک بول دولت او رفت.2

بنی المروان پس از 67 سال جور و ظلم نابود شدند و سلسلة خدعـه و نفـاق بنی العباس 
به قدرت رسید.

قدرت گرفتن بنی امیه و بنی مروان از روز سقیفه آغاز شده بود، 

چرا که:

 حزب اموی هماهنگ و متحد از کودتاگران، حمایت کرده،

و بعدها نیز پاداش خود را برای این عمل خیانت آمیز گرفتند،

و سرنوشت محتوم بدنامی و جنایت بار خود رارقم زدند.

شجرة  ملعونه
در پایان بحث پیرامون خلفای ظلم و جور بنی امیه و بنی مروان، الزم دیدیم مقداری از 

1-مروجالذهب،ج2،ص249
2-تاریخگزیده،حمداهللمستوفی،بهاهتمامدکترعبدالحسیننوایی،ص289
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َحَسب و َنَسب آنها که دو شاخه از یک درخت تباهی و تبه کاری به قول قرآن کریم: »َشَجَرة 
َمْلُعونه«1 می باشند،  بنویسیم:

مروان بن َحَکم

یک تیره از بنی امیه، بنی مروان است. َحَکم، عموی عثمان و عموزاده ابی سفیان است.
عایشه می گوید که پیامبر اسالم)ص( به خود مروان و پدرش که جّد عثمان بود، فرمود:

''شما شجرة ملعونه هستید.''2
ابن حجر و ابن اثیر روایت کرده اند که:

- پیامبر او )مروان بن َحَکم( و فرزندش را لعن کرد.3
در کنزالُعّمال حدیثی از پیامبر)ص( نقل می کند که:

- پیامبر َحَکم را لعن کرد و فرمود:
''این فرد مخالفت کتاب و سنت پیامبر خواهد کرد. از صلب وی دودی برآید که به آسمان 

برسد.''
 بعضی از مردم گفتند: او کمتر و ذلیل تر از این است. 

فرمود:
'' بلی، ولی به رغم این موضوع، بعضی از شماها در آن وقت پیرو او می شوید.''4

مادرِ َحَکم که بنی مروان به او می رسند، نامش زرقا بود. 

ابن اثیر و جمع دیگری از مورخان اهل سنت نوشته اند که وی در جاهلیت فاحشه بود و 
به همین منظور بر سر درب منزل خود پرچم زده بود.5

 َحَکم وقتی به مدینه آمد و به ظاهر اسالم اختیار نمود، پیامبر را مسخره می کرد و به ایشان
جسارت می نمود. رفتار وی که موجب اعتراض شدید مسلمانان شده بود، پیامبر رحمت را به 

خشم آورد. به امر پیامبر وی از مدینه به طایف تبعید گردید.6
به احترام ُحکم پیامبر)ص(، وی و پدرش سال ها در تبعید ماندند و کسی جرأت وساطت 

نداشت.
1-سورةبنیاسرائیل،آیة60

2-الغدیر،ج8،ص248
3-سیرةحلبیه،ج1،ص354-اسدالغابه،ج2،ص34-مستدرک،ج4،ص381

4-کنزالعمال،ج6،ص29
5-النصایحالكافیه،ص114

6-پرتویازعظمتحسین)ع(،ص233
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پس از ارتحال پیامبر اسالم، عثمان اصرار داشت که َحَکم و فرزندش مروان را به مدینه 
بازگرداند. ابوبکر نپذیرفت. در زمان عمر، عثمان به شفاعت َحَکم برخاست و قصد داشت َحَکم 

را به مدینه بیاورد، ولی عمر شدیداً مخالفت کرد.
اصرار عثمان در شکستن حکم پیامبر اسالم از بزرگ ترین خیانت های اوست.

هنگامی که عثمان قدرت یافت با گستاخی تمام، َحَکم را به مدینه بازگرداند، مسلمانان 
شدیداً اعتراض کردند، ولی عثمان توجهی به مخالفت مردم نداشت. 

عثمان عالوه بر آن، گستاخی را بیشتر کرد، یعنی به َحَکم و پسرش مروان احترام زیادی 
می گذاشت. در یک مرتبه یکصد هزار درهم به َحَکم جایزه داد و سیصد هزار درهم صدقات 

قضاعه را که مربوط به بیت المال بود، به حکم و پسرش مروان پرداخت. 
مروان کسی است که پیامبر دربارة وی فرمود:

الَْوَزُغ ْبُن الَْوَزِغ الَْمْلُعوُن ْبُن الَْمْلُعوِن.1 
)مروان( قورباغه پسر قورباغه و ملعون پسر ملعون است.

 به امر عثمان، مروان نویسنده و منشی و رئیس دفتر عثمان شد؛ و این آغاز حکومت شرک،
کفر و نفاق بنی امیه است.

 یکی دیگر از بنی امیه، شخصی به نام معاویه بن مغیره بن العاص )پسر عموی مروان( است.
پیامبر سه روز به وی مهلت دادند تا از مدینه خارج شود. ولی وی گستاخی کرد و از مدینه 

نرفت. به امر پیامبر با شمشیر امیرالمؤمنین به قتل رسید.
دیگر از افراد این قبیلـة خبیـث، عاص بن سعید بن العاص است که در جنـگ بـدر توسط 

امیرالمؤمنین کشته شد. 
برادرش به نام عبیده بن سعید بن العاص هم در بدر توسط زبیر به قتل رسید. 

دیگری به نام عقبه بن ابی معیط که یکی از مستهزیین پیامبر و از دشمنان سرسخت ایشان 
بود. 

وی نیز توسط امیرالمؤمنین به قتل رسید.2 
پسرش به نام ولید بن ُعقبه معروف است. وی از لسان خداوند به نام فاسق خوانده شده 

است، که می فرماید:
1-حیاهالحیوان،ج1،ص62-بحاراألنوار،ج62،ص236

أُتَِيبِِهالنَّبِّي)ص(َفَیْدُعولَُهَفُأْدِخَلَعلَْیِه ْحَمِنبِْنَعْوٍفأَنَُّهَقاَلَکاَناَلُیولَُدأِلََحٍدَمْولُوٌدإاِلَّ َوَرَویالَْحاِکُمِفيالُْمْسَتْدَرِکَعْنَعْبِدالرَّ
َمْرَواُنبُْنالَْحَكِمَفَقاَلُهَوالَْوَزُغبُْنالَْوَزِغالَْملُْعوُنبُْنالَْملُْعوِن.

2-سیرةابنهشام،ج2،ص356-کاملابناثیر،ج2،ص50
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يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإْن جاَءُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا،
أَْن ُتصيُبوا َقْومًا بَِجهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعلى  ما َفَعْلُتْم ناِدمين .1

ای کسانی که ایمان آورده اید!

اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، 

مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و ]بعد،[ از آن چه کرده اید، پشیمان شوید.

 وی برادر مادری عثمان بود. عثمان می خواست او را به مأموریت مهمی بفرستد تا خیانت
خود را نسبت به اسالم در گماردن فاسق و فاجرهای فامیل خود تکمیل کند. 

عثمان، سعد بن ابی وقاص )عضو شورای شش نفری عمر که در تعیین خلیفه به او رأی 
 داده بود( را از حکومت کوفه خلع کرد و ولید را حاکم کوفه نمود. وی به قدری در فسق و فجور
افراط کرد که حدی بر آن متصور نبود. او در محراب مسجد کوفه نماز صبح را چهار رکعت 
خواند. پس از نماز رو به مردم کرد و گفت: هرچه بخواهید برایتان نماز می خوانم!؟2 چهار 
رکعت یا بیشتر! وقتی مسلمانان پیش عثمان شهادت دادند که ولید در حال مستی نماز صبح 

را چهار رکعت خوانده است، عثمان از اجرای حد دربارة وی خودداری نمود.
الََة الَْحَطِب«3 یعنی  از جمله افراد بنی امیه، ام جمیل، همسر ابی لهب است که قرآن وی را: »َحَمّ

»آورندة هیزم برای آتش زدن شوهر خود در جهنم« نام برده است. 
ام جمیل خواهر ابی سفیان است. او تحریک کنندة ابی لهب برای مبارزه با اسالم بود.

دیگر از این خاندان تبه کار، ُعتبه بن ربیعه برادرزادة امیه است که در جنگ بدر سردار 
سپاه مشرکین بود. 

 وی و پسرش به نام ولید توسط امیرالمؤمنین)ع( از پای درآمدند و شیبه برادر عتبه توسط 
حمزه به قتل رسید.4

خاندان ابی سفیان

یکی از آلوده ترین، پلیدترین و سیاه کارترین خانواده ها، خاندان ابی سفیان است. ابوسفیان 
رئیس بت پرستان قریش و عامل اصلی بسیاری از جنگ ها و توطئه ها علیه اسالم است. 

او فرماندة سپاه شرک در جنگ اُُحد بود؛ همان جنگی که به منظور نابودی پیامبر اکرم و 
1-سورةحجرات،آیة6

2-اسدالغابه،ج5،ص91
3-سورةمسد،آیة4

4-شرحنهجالبالغه،ج3،ص411
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اسالم و مسلمانان ایجاد شده بود. 
در آن جنگ ویرانگر حضرت حمزه عموی پیامبر به شهادت رسید و به دستور همسر 
ابوسفیان یعنی هنده بدن مطهر حضرت حمزه مثله شد. همسر ابوسفیان از اعضای بدن پاک 
حضرت حمزه گلوبند، گوشواره و... تهیه کرد و بر خود آویخت. عالوه بر آن، هند مقداری از 
جگر حضرت حمزه را در دهان گذاشت. از این جهت وی به هند جگرخوار معروف شد و به 

یزید، فرزند هند جگرخوار می گویند.
ابوسفیان، سال ها پس از جنگ احد زنده بود. او در حالی که دیدگان خود را از دست داده 

بود، روزی عبورش از اُُحد افتاد گفت:
داً َو َقَتْلَنا أَْصَحابَُه.1 ُهيهَنا َرَمْيَنا ُمَحمَّ

در این جا محّمد)ص( را به تیر بستیم و اصحابش را کشتیم.

این حادثه در زمان عمر روی داد.
او در آن سال ها نیز از این که با پیامبر جنگیده بود افتخار می کرد. ابوسفیان پس از فتح 
مکه در سال هشتم هجری، در آن هنگام که ندای ملکوتی تکبیر را از حلقوم مطهر بالل شنید 

و سپس جملة شورانگیز:
اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمداّ َرُسولُ اهلل

به گوشش رسید، با نهایت خشم و ناراحتی گفت:
- خدا عتبه را خوش بخت ساخت که این روز را ندید.2

هم او پس از این که حکومت به عثمان بن ُعّفان رسید، در جمع بنی امیه گفت:
َتَلقَُّفوَها َيا بَِني َعْبِد َشْمٍس َتَلقَُّف الُْکَرِة َفَواهلل َما ِمْن َجنٍَّة َو اَل نَاٍر.3

ای فرزند عبد شمس!

 بگیرید این حکومت و ریاست را و مانند توپ به یکدیگر پاس بدهید. 

به خدا قسم!

نه بهشت وجود دارد و نه جهنم.

یک روز ابوسفیان بر االغی سوار بود. معاویه زمام االغ را در دست گرفته بود و پسر 
دیگر ابوسفیان به نام یزید، االغ را به پیش می راند. 

پیامبر آن حال را مشاهده کردند و فرمودند:
1-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج33،ص208-شرحنهجالبالغه،ج15،ص175

2-بحاراألنوار،ج33،ص206-شرحنهجالبالغه،ج3،ص443
3-بحاراألنوار،ج30،ص259-شرحنهجالبالغه،ج3،ص443
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ائَِق.1 اِكَب َو الَْقائَِد َو السَّ لََعَن اهلل الرَّ
خدا لعنت کند االغ سوار را )یعنی ابوسفیان(،

و آن کس که زمام االغ در دست دارد )یعنی معاویه(،

و کسی که آن را می راند)یعنی برادر معاویه(.

در زیارت عاشورا می خوانیم:
َكْت بِِه بَُنو اَُميََّة َواْبُن آِكَلِة االْكباِد ، اللُهمَّ إنَّ َهذا َيْوٌم َتَبرَّ

َك َصّلى اهلل َعَلْيِه َوآلِِه،   اَللِعيُن ْبُن اللِعيِن َعَلى لِساِنَك َولِساِن نَِبيِّ
في ُكلِّ َمْوِطن َوَمْوِقف َوَقَف ِفيِه نَبيَُّك َصّلى اهلل َعَلْيِه َوآلِِه.2

پروردگارا!

این روز )عاشورا( روزی است که بنی امیه جشن گرفتند،

و پسر آن خورندة جگر، ملعون پسر ملعون، 

همان کسی که تو و پیامبرت در همه جا و در همه موضعی او را لعن کرده اید...

دریغ که محدودیت موضوع کتاب، ما را از پرداختن به این مسائل مانع می گردد وگرنه 
بیشتر می توانستیم به خاندان تبه کاری که با غضب خالفت، اهل البیت)ع( را به شهادت رساندند 
سپس به اعوحاج و انحراف اسالم پرداختند، بیشتر بنویسم. بحث پیرامون این خاندان تبه کار 

و همکاران تبه کار آنها را به فرصت دیگری موکول می کنیم.
ابوسفیان در سال هشتم هجرت و در فتح مکه، به ظاهر ایمان آورد. وی هرگز به حقانیت 

اسالم و رسالت پیامبر آسمانی اسالم اعتقاد پیدا نکرد.
به رغم ایمان ظاهری، پسرش معاویه که وی نیز هرگز به اسالم ایمان واقعی نداشت، طی 

نامه ای که برای ابوسفیان فرستاد، او را به دلیل پذیرش ظاهری اسالم سرزنش کرد. 
ابوسفیان چون خونش هدر شده بود، ظاهراً ایمان آورد.3

در این جا بحث خود را پیرامون خاندان بنی امیه و بنی المروان به پایان می بریم. ذکر یک 
نکته را البته الزم می دانیم و آن این که تبه کاری های تبه کاران، کار عجیبی نیست. عجیب کار 
 آنهایی است که خالفت پیامبر)ص( را غصب کردند و اسالم را از همان آغاز یعنی بعد از ارتحال
پیامبر اسالم، به انحراف کشاندند؛ کار به جایی رسید که ابوسفیان مشرک و محارب، مشاور 

خلیفه می شود.
1-شرحنهجالبالغه،ج3،ص443

2-مفاتیحالجنان،زیارتعاشورا
3-شرحنهجالبالغه،ج3،ص412
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خالفت بنی العباس
یکی از پسران عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر اسالم، شخصی به نام عبداهلل بود. 

عبداهلل پسری به اسم علی داشت. علی را فرزندی بود که وی را محمد نامیدند.
نقش محمد معروف به امام در تاریخ بنی العباس حایز اهمیت است. او از امامان شیعه 

شنیده بود که خالفت به بنی العباس خواهد رسید. 
وی دارای چندین پسر بود که از جملة آنها ابراهیم می باشد. »ابراهیم امام« هرچند به 
خالفت نرسید و در سال 128 هجری در زندان مروان کشته شد، اما صالبت، خشونت، 

مدیریت، قدرت، بی رحمی و قساوت وی بسیار معروف است.
او با اعزام نمایندگانی به خراسان، نخست مردم را به حکومت آل علی دعوت نمود. 

او که به خوبی از افکار عمومی مردم مطلع بود و تشنگی مردم را در رسیدن حکومت به 
 خاندان امیرالمؤمنین مشاهده کرده بود، منافقانه مدعی بود که خواستار حکومت خاندان حضرت

علی است. به همین دلیل، مردم زیادی اطراف نمایندگان وی جمع شدند. 
کار »ابراهیم امام« به سرعت پیش رفت. خستگی مردم از ظلم بنی المروان و عدالت خواهی 

عمومی، کار ابراهیم امام را رونق داد.

وصیت نامة خطرناک ابراهیم امام

ابراهیم امام به ابومسلم خراسانی که تربیت شدة وی بود، چنین نوشت:
- تو مردی از اهل بیت هستی. به آن چه سفارش می کنم عمل کن... در وفاداری به ما 
نسبت به هرکس که شک کردی و در کار هرکس که شبهه نمودی، او را به قتل برسان و اگر 
توانستی که در خراسان یک نفر عربی زبان هم باقی نگذاری، چنین کن و هر کجا یک بچه را هم 
دیدی که طول قدش پنج وجب می باشد و مورد سوء ظن تو قرار دارد، او را نیز به قتل برسان...1

ابومسلم با همین رهنمودها!! بالغ بر ششصد هزار نفر را کشت2 و حکومت عباسیان بدین 
گونه آغاز شد. 

هنگام رفتن ابومسلم به حّج بادیه نشین ها از گذرگاه ها می گریختند، زیرا دربارة خون آشام 
بودن او سخن های بسیار شنیده بودند.3

برای آشنایی بیشتر در این مجال، به معرفی اجمالی خلفای عباسی می پردازیم:
1-کاملابناثیر،ج5،ص347-البدایهوالنهایه،ابنکثیر،ج10،ص28

2-تاریخطبری،ج9،ص167
3-وفیاتاالعیان،ج3،ص149
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1- سّفاح )از سال 132 تا 136 - حدود 4 سال(
سّفاح نخستین خلیفة عباسی است. او از سال 132 تا 136 هجری حکومت کرد. از آن جایی 
 که خود و حکومت خود را مرهون خدمات و زحمات ایرانیان می دانست، »ابوسلمه همدانی«

را به عنوان وزیر خود برگزید. ابوسلمه به وزیر آل محمد معروف گردید.
طولی نکشید که خباثت ذاتی سّفاح و تحریک و تحّرک اطرافیان، سّفاح را نسبت به علویان، 
شیعیان و ایرانیان بدبین کرد. سّفاح به دلیل بی رحمی، بی باکی و خون ریزی به سّفاح یعنی 

خون ریز معروف گردید.

نام وی ابوالعباس است. وی پس از چهار سال و هشت ماه خالفت در سال 136 هجری 
به مرض آبله درگذشت. 

او که روزی بنی امیه و بنی مروان را دشمن خود می دانست، دشمنی با فرزندان امیرالمؤمنین 
را پیشة خود ساخت و با ایرانیان نیز شدیداً به خصومت برخاست.

2- منصور )از سال 136 تا 158 - 22 سال(
پس از سّفاح برادرش ابوجعفر منصور، معروف به منصور دوانیقی در سال 136 به 
قدرت رسید. منصور از همان آغاز خالفت خود، بنای بدرفتاری با علویان را گذاشت. در همین 
راستا و پس از کشتن بسیاری از علویان و طرفداران ائمه اطهار)ع(، امام صادق)ع( را در سال 

148 هجری به شهادت رساند. 
منصور، ابومسلم خراسانی را هم در سال 137 به قتل رسانده بود.

منصور تصور می کرد که با کشتار شیعیان می تواند نهضتی که به خون خواهی حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( شروع شده بود و به انقراض بنی امیه و بنی مروان انجامید و اکنون با 

صالبت و قدرت به دنبال حکومت علویان بود، خاموش کند. 
او گستاخانه قسم یاد کرد که علویان را نابود خواهد کرد و بنی تمیم و بنی عدی یعنی 

خاندان ابوبکر، عمر و عثمان را به قدرت خواهد رساند.1
مهابت منصور موجب کشته شدن بسیاری از مبارزان و دستگیری گستردة آنها و 

متواری شدن خیلی از آنها شد. 

منصور در سال 158 هجری قمری پس از 22 سال حکومت رعب و وحشت، در مکه ُمرد 
و در ُحجون مدفون شد. از منصور هیچ صفت برجسته و قابل اعتنا نقل نشده است.

1-تاریخمفصلاسالم،عمادزاده،ص396
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3- مهدی )از سال 158 تا 169 -11 سال(
پس از مرگ منصور، پسرش مهدی به خالفت رسید. وی تا سال 169 هجری یعنی حدود 

11 سال حکومت کرد.
دوران مهدی از دو جهت دورة نسبتاً آرامی بود:

الف: مهدی در آغاز آشکارا از سیاست های تند پدرش انتقاد می کرد. به همین دلیل زندانیان 

سیاسی را آزاد کرد و با مردم خوش رفتاری نمود. بسیاری از مردم به او امیدوار شدند.
ب. از آن جایی که منصور اموال منقول بسیاری را برای وی برجای گذاشته بود، مهدی 
ضمن بخشودگی مالیات ها، بنای بذل و بخشش گذاشت و بینوایان را نواخت و مسجدالنبی را 

توسعه داد. راه های بسیار ساخت و در راه ها کاروانسراها دایر کرد. 
عباسیان که منافع خود را با حکومت مهدی در تضاد یافتند، او را در سال 169 هجری 

مسموم کردند.
دورة مهدی، آغاز دخالت زنان در امور سیاسی و اقتصادی بود. دست خیزران همسر مهدی، 

در همة امور باز شد و این امر، یک فساد بی سابقه در سیاست عباسیان محسوب می شود.

4- هادی )از سال 169 تا 170 - 14 ماه(
پس از مهدی، فرزند بزرگش هادی به قدرت رسید. اما از آن جایی که خیزران به تحریک 
سران عباسی، هارون فرزند کوچک ترش را ترجیح داد، دوران حکومت هادی فقط 14 ماه بود.
به رغم دوران کوتاه زمامداری هادی، وی هرگاه بر اریکة قدرت می نشست، تعدادی 
سّفاک تعلیم دیده، در گرد خود جمع می کرد. در مدتی که بر تخت نشسته بود، دستور قتل 
افراد بی گناه را صادر می نمود. آدم کش ها در جلو چشم خلیفة غاصب، بیچاره ها را می ُکشتند.

هادی را عنصری سراپا دورویی و خون ریزی گفته اند.

5- هارون الرشید )از سال 170 تا 193 - 23 سال(
یکی از شخصیت های عجیب و غیرقابل پیش بینی و سراپا تضاد و تناقض، هارون الرشید 
است. هارون پس از قتل برادر خود در سال 170 هجری به خالفت رسید و به مدت 23 سال 

به عنوان حاکم بالمنازع تا سال 193 هجری حکومت راند.
هارون الرشید را عنصری عالم، پارسا، فاضل، خدوم، رعّیت نواز معرفی کرده اند. این 
صفات در هر کس جمع باشد، قابل ستایش است. هارون عالوه بر صفات فوق، بسیار بی رحم، 
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خون خوار، الابالی، زن باره، فاسق، عهدشکن، سنت شکن، نمک نشناس و شراب خوار هم گفته اند.
 این صفات شنیع و زشت هم در هر فردی مشاهده شود، دارندة آن در هر محیط و در هر

مقطع تاریخی و از دید مردم آزاده، مردود و محکوم است.
متأسفانه هارون همة این صفات رذیله و زشت به عالوه بسیاری از صفات زشت تر دیگر 

هم داشت. به رغم همة این وضعیت، وی توانست 23 سال بر عالم اسالم حکومت براند.
 چگونه است که دنیای تشنة عدالت و دادگری تحمل یک عنصر ظالم و خون خوار را آن هم

به مدت 23 سال را می کند؟ 
 چطور ممکن است مردم ایران که به امید روزهای بهتر و شرایط مناسب تر و رفاه بیشتر

مبارزه کردند، با حکامی ظالم تر از حّکام ساسانی روبه رو شدند؟ 
آیا آن فضای سیاه و سیاه کاری، قابل تحمل بود؟ 

موضع مردم نسبت به تبه کاری های حّکام جور چگونه بود؟
مبارزات سنگین، طوالنی، خونین و پرهزینة مردم علیه سیاه کاری های خلفای جور نشانگر 
آن است که اسالم و مسلمانی با فساد و تباهی های غاصبان خالفت، یک روز هم متوقف نشد. 
همچنین تالش های خلفای جور برای تحمیق مردم و آرام کردن انقالب مردمی و آشوب های 

گسترده و فراگیر، بی نتیجه ماند.
 حکومت هارون سرشار از همة پلیدی ها، گناه ها، سوءاستفاده ها و حیف و میل هاست. اما 
 هارون در هنگام مرگ میراثی شوم و زشت برای جانشینان خود باقی گذاشت. میراثی مشحون 

از بدنامی، نا امیدی و...

چرا مبارزات مردم در دورة بنی العباس بی نتیجه ماند؟
علت عدم موفقیت مبارزات مردمی در زمان بنی العباس را می توان در چند نکته خالصه کرد:

1- عدم رهبری واحد 
هرچند دنیای اسالم در دوران بنی العباس پرآشوب و ناآرام بود، اما متأسفانه انقالب از 
یک رهبری منسجم برخوردار نبود. بسیاری از نقاط انقالبی و انقالب خیز ارتباطی با یکدیگر 

نداشتند.
2- فاصله گرفتن از ائمة اطهار)ع( 

هرچند یک رکن قابل مالحظه و محکم و نیرومند انقالب، توسط علویان هدایت می شد، 
مع االسف آنها نیز راه خود را می رفتند و بسیاری از علویان به دالیل غیرالهی از امامان شیعه، 
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فاصله گرفتند.
3- آلوده شدن مبارزان

آفتی که در همة انقالب ها ظهور کرده و موجب انحراف انقالب از اصل و اهداف اولیة آن 
شده است، آلوده شدن انقالبیون می باشد. 

در دورة عباسیان بسیاری از سران آشوب ها و رهبران مردم، به اشکال مختلف آلوده 
شدند. عمده ترین عوامل آلودگی جنبة اقتصادی داشت. 

بسیاری از رهبران مبارزه در دورة بنی العباس آن گاه که خود به لحاظ اقتصادی به نوا رسیدند، 

مردم و انقالب را رها کردند و راه خود رفتند. بسیاری هم جذب قدرت شدند.

4- بی تقوایی مبارزان
اگر مردم آبادی ها ایمان بیاورند و تقوا را پیشة خود سازند، ما برکات آسمان ها و زمین 

را بر آنها می گشاییم...1
یکی از برکاتی که خدای سبحان به مؤمنان باتقوا عطا می فرماید، پیروزی است. اما در 

بین اغلب مبارزان در دورة بنی العباس، از تقوا خبری نبود.
5- عادت شدن مبارزه 

همان گونه که به کرات گفته ایم، اعمال و مهـم تر از اعمـال، افکار یک مسلمان مؤمن، باید 
برخاسته از تقوا و خدامحوری باشد. 

به دالیلی که در این جا نیازی به تکرار ندارد، در دورة بنی العباس، مبارزه به صورت یک 
عادت و یا به صورت یک شغل درآمده بود، نه به عنوان یک وظیفة الهی...

اینها عمده ترین دالیل بی نتیجه ماندن مبارزه در دورة بنی العباس بود. همین عوامل موجب 
شد که دولت عباسیان تا سال 656 هجری یعنی به مدت 524 سال ادامه یابد.

 ناگفته پیداست، همة عناصری که با دوری از مبانی اسالمی و رهبری آل اهلل، موجب پایداری
دولت بنی العباس شدند، در تمامی جرم و جنایت آنها سهیم و شریکند.

گوشه ای از فساد هارون

در این روزگار، فساد ایشان به جایی رسید که هارون را که اعلم و افضل ایشان بود، 
1-سورةاعراف،آیة96

بُواَفأََخْذناُهْمبِماکانُواَیْكِسُبون. ماِءَواألَأْْرِضَولِكْنَکذَّ أَْهَلالُْقریآَمُنواَواتََّقْوالََفَتْحناَعلَْیِهْمبََرکاٍتِمَنالسَّ َولَْوأَنَّ
واگرمردمشهرهاایمانآوردهوبهتقواگراییدهبودند،قطعاًبرکاتیازآسمانوزمینبرایشانمیگشودیم،ولیتكذیبکردند؛پس

به]کیفر[دستاوردشان]گریبان[آنانراگرفتیم.
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دو خواهر بود. یکی در مجلس شراب خود حاضر می کرد و ندمای خود را در آن مجلس از 
دخول منع نمی کرد، تا جعفر یحیی که یکی از مقیمان مجلس او بود، با خواهر او فساد کرد و 
او را از وی پسری شد. پسر را از هارون پنهان داشتند تا آن سال که هارون به حج شد. پسر 
را آن جا بدید، جعفر را بکشت و خواهر دیگر محسنه نام، ُخردتر بود و در حسن و جمال به 
کمال. هارون او را به خود نزدیک کرد و میان ایشان فساد واقع شد. لطیفة مشهوری است که 
بعد از وفات هارون، امین که پسر او بود، این محسنه را که عّمة او بود، با او فساد کرد. تصور 

امین آن بود که محسنه بکر باشد، ولی نبود.
امین پرسید که: یا َعمتا بِکر نبودی؟ چه حالتست؟ 

ُمحسنه در جواب امین گفت: پدرت در بغداد که را بکر گذاشته که مرا خواست بگذاشتن.1

6- خالفت امین )از سال 193 تا 198 - 5 سال(
 امین فرزند دوم هارون را عنصری نازپرورده، کم تجربه، دنیادوست، مال پرست، مقام خواه،

 زود رنج، تأثیرپذیر و... معرفی کرده اند.
فساد وی به اندازه ای زیاد، گسترده و آشکار بود که هارون به هیچ وجه حاضر نمی شد 

وی را ولیعهد خود کند.
امین زشت کردار، ُسست رأی و خون ریز بود که بر مرکب هوی و هوس خود سوار شده 

و تنبل و سست مایه بود و در کارهای مهم به دیگران اتکا می کرد.2
دوران پنج  سالة حکومت امین دوران شیوع فساد و تبه کاری و توسعة فحشا، قحط، غال، 
جنگ و ناامنی گذشت. 18 روز پس از این که امین به قدرت رسید، با تحریک مادرش زبیده، و 

اطرافیان کم خرد، مأمون را از ولیعهدی خلع کرد.

امین کسی بود که زنان را طرد کرد و به اختگان پرداخت و در جستجوی بازیگران و 
دلقکان به شهرها کس فرستاد و حتی به وزیران و اهل بیت خود توهین نمود.3

امین و وزیرش »فضل بن ربیع« تمامیت خواه که قدرت و خشم ایرانیان را دست کم گرفته 
بودند، تصور می کردند می توانند مأمون را از قدرت به راحتی خلع کنند؛ اما شرایط به گونة 

دیگری رقم خورد.
1-ازنامةجوابیهحسنصباحبهملكشاهدرعلتپشتکردنبهعباسیانوتوجهبهفاطمیونمصر.نمونهنثرهایبهجاماندهص319

بهنقلازهشتمقالةنصراهللفلسفی،ص208تا216
2-زندگیسیاسیامامرضا)ع(،جعفرمرتضیعاملی،ص114

3-تاریخالخلفا،سیوطی،ص201-کاملابناثیر،ج5،ص170
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شکست لشکر امین و قتل وی

سپاهیان امین به فرماندهـی علی بن عیسی که برای تحکیـم قدرت به طرف مرو رهسپار 
 شده بودند، با سپاهیان مأمون به فرماندهی طاهر ذوالیمنین که به منظور تثبیت قدرت به مصاف

قوای امین به راه افتاده بودند، در حوالی ری به مصاف پرداختند. 
در همان روزهای اول علی بن عیسی که مردم ایران به خصوص خراسانیان دل پرخونی 
 از جنایات وی در هنگام حاکمیت وی بر خراسان داشتند، وی را از پای  درآوردند. سپس طاهر
به سوی بغداد به راه افتاد. نخست بغداد را محاصره کرد و سرانجام با ویرانی های فراوان 

بغداد را فتح کرد و امین را هم به قتل رساند.
سپس بارانی از آتش و سنگ را بر شهر بغداد فروریخت.

خلیفه راحت طلب و نازپرورده سپاهیان خود را با پول و ُمشک و لباس به مقاومت دعوت 
کرد، اما ارتشی که این گونه تقویت شود، تاب مقاومت ندارد.

سرانجام دروازه های بغداد توسط طاهر گشوده شد.
امین پس از مقاومت محدودی با اهل و عیال بر زورقی نشست تا فرار کند. طرفداران 

طاهر به زیر آب رفتند و قایق امین را واژگون کردند. 
امین به راحتی دستگیر شد و سر از پیکرش در 25 محرم الحرام سال 198 هجری جدا گردید.

سرِ امین را به مرو پیش مأمون فرستادند. امین به وقت مرگ 28 سال سن داشت.
این نخستین بار بعد از اسالم بود که ایرانیان بر اعراب پیروز شدند.

شیرین تر از این ماجرا  استغاثة امین در هنگام مرگ است. امین در آن هنگامی که تا مرگ 
هیچ فاصله نداشت، گفت: من پسرعم پیغمبرم! چرا مرا می کشید؟1

انگار پیغمبر اسالم را برای جلوگیری از کشته شدن می خواستند و بس.
وقتی که سیاست، محور باشد دیگر مسائل نیز تحت تأثیر سیاست قرار می گیرد. 

 یک روز امین برادر خود مأمون را از ولیعهدی خود خلع می کند و روز دیگر مأمون، برادرش
امین را به قتل می رساند. 

وقتی که برادرکشی در بین زمامداران جور عادی شود، قتل عام مردم خیلی عادی خواهد بود.

سوءاستفاده های عظیم مالی
یکی دیگر از نشانه های بارز خلفای جور بذل و بخشش و اصراف و تبذیر و در یک جمله 

1-مروجالذهب،ج3،ص406
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به ظلم درآوردن و به جور مصرف کردن است. 
مال را از راه خالف حاصل کند و در راه خالف دیگری مصروف سازد.

 در این مورد به ارایة سه سند بسنده می کنیم:
 - خیزران مادر هارون الرشید، سال ها بر امور خالفت مسلط بود. او که همسر مهدی عباسی

است، از همان آغاز با گستاخی و قدرت به امر و نهی می پرداخت. وی که تا سال 173 هجری 
زنده بود، بر هارون و کار خالفت او تسلط تمام داشت. 

طبری می گوید:
''خیزران ناظر کارها بود و یحیی بدو گزارش می داد و مطابق رأی او کار می کرد.''1

مسعودی در کتاب مروج الذهب، درآمد خیزران را یکصد و شصت میلیون درهم ذکر 
کرده است.«2

روشن است که اینها بخشی از فساد درباریان است که ثبت شده است.

نصف عایدات سراسر امپراتوری اسالم
برای آن که تصور شود این مبلغ نجومی کل دارایی های خیزران است، دقیق تر توضیح می دهیم:

جرجی زیدان می نویسد:
- این زن خودکام دیکتاتور، بیش از هر چیز به جمع آوری نقدینه و امالک حرص داشت. 
به قدری مستغالت گرد آورد که عایدی ساالنة وی به 160 میلیون درهم رسید. این مبلغ برابر 

با نصف عایدات سراسر امپراتوری اسالم در آن زمان می شد.3
نصف درآمد کل عایدات امپراتوری اسالمی عایدات علیاحضرت خیزران است که خلفای 

غاصب به قیمت نابودی حرث و نسل مسلمانان به خیزران داده بودند.
یک روز »خالصه« پیش هادی رفت و گفت: مادرت خیزران از تو جامه می خواهد. 

هادی بگفت تا یک خزینه پر از جامه بدو دهند. 
در منزل خیزران، هیجده هزار جامه از جامه های مزّین یافتند.4

راستی اگر هوی و هوس، کنترل نشود و برای زندگی در هر شرایطی، نظم و قانونمندی 
لحاظ نگردد و برای ادارة امور در هر مقام، منصب و با هر شعاعی، خط قرمز جهت جلوگیری 

1-تاریخطبری،ج12،ص5231
2-مروجالذهب،ج2،ص337

3-تاریختمدناسالموعرب،ص813
4-تاریخطبری،ج12،ص5192
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و پیش گیری از عدول کارگزاران از حق و عدل رعایت نگردد، وجود و ایجاد خیزران ها در 
تاریخ امری عادی است.

یکی دیگر از زنان گستاخ، بی قرار و مال اندوز که در دامن خلفای جور تربیت شد، »ُزبیده« 
همسر هارون الرشید است. این زن، جلد دوم خیزران و آیینة تمام  نمای اوست. 

از آن جایی که هارون الرشید بسیار کّیاس، ثروتمند و خوش گذران بود، همسرش نیز 
چنین بود.

مؤلف کتاب »حضاره االسالم« می نویسد:
- زبیده به کارهایی دست می زد که از حوصلة شاهان بیرون بود. وی فرشی از دیبا 
آماده کرد که تصویر حیوانات و پرندگان از همه نوع بر آن نقش بود و دیدگان آنها را از گوهر 

و یاقوت کرده بودند.
گویند یک میلیون دینار صرف همین فرش شده بود. )اگر هر دینار را به وجه رایج امروز 
360 هزار تومان درنظر بگیریم قیمت این فرش نجومی، مشخص می شود(. او تمام اثاث البیت 
خویش را از طالی مرّصع کرد و لباس زربفت گران قیمت برگزید و قّبه ها از آبنوس و صندل و 

نقره ساخت. آویز پرده ها از طال کرد. شمع عنبر افروخت و کفش مرصع گوهرین برپا کرد...1
هنگام عروسی او با هارون، جشنی گرفته شد که نظیرش را کسی به یاد نداشت. در آن 
روز، ظرف های طال پر از نقره به مردم بخشیدند. چندان جواهر به عروس )زبیده خانم( بسته 
بودند که توان راه رفتن نداشت!! سه شمع عنبرین پیشاپیش عروس می بردند و چون دود آن 

بسیار بود، زبیده گفت: این همه اسراف بس است!! این را ببرید و شمع بیاورید. 
چون عروس به نزد هارون شد، دانه های مروارید که در آستین داشت بر او افشاند که 

بر حصیر زربفت ریخت و حاضران از برداشتن آن خودداری کردند. 
هارون گفت: کرم کنید. زبیده دانه ای برگرفت و باقی را حاضران جمع کردند.

»شابستی« گوید:
- یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار دینار از مال مهدی بر این عروسی خرج شد.2 یعنی 

چیزی حدود 497 میلیارد تومان.
اینها بخش های محدود، کوچک و آشکار از اصراف و تبذیرها و حیف و میل ها و ریخت 
و پاش های خلفای جور است. معلوم است که این همه زیاده روی نه از اموال شخصی خلفا، 
بلکه از بیت المال صورت می گرفت و اال خلفا به کار تولیدی نمی پرداختند و اصوالً به تولید 

1-تاریخسیاسیاسالم،دکترابراهیمحسن،ترجمه:ابوالقاسمپاینده،ص342
2-هارونالرشید،پناهیسمنانی،ص123
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اقتصادی نمی اندیشیدند. 
آخر وقتی از جیب مردم خرج کردن و از بیت المال مصرف نمودن راحت تر باشد،
 هیچ نباید به فکر دیگری بود. 
و خلفای جور این گونه بودند.

سند زیر گویای بسیاری از حقایق است.
پیشه وران در شهرها، بازرگانان در راه ها، کشاورزان در روستاها، عرصة چپاول و 

غارت عّمال خلیفه قرار می گرفتند.

به نوشتة دکتر زرین کوب:
- آنها طعمة جور و بیداد وزرا و امرای َطّماع بی بند و بار بودند. فریاد اعتراض کسی 
به گوش خلیفه نمی رسید. برای تأمین مخارج هنگفت دربار، خلیفه که در عّیاشی و ولخرجی 

مستغرق بود، مردم مجبور به پرداخت انواع خراج ها بودند.
هزاران دودمان، درمانده و پریشان می شد تا خلیفه در پایان یک شب مستی، بتواند باران 

جواهر و دینار بر شاعران، مطربان، ساقیان و مسخرگان خویش نثار کند.
چه بسا که به خاطر یک بیت مدح، ساز و جامه و بنده و ملک به گویندگان فرومایه و گدا 

چشم بخشیده اند. 
هادی خلیفه، به یکی از چاکران خود چهارصد اُشتر بار کرده به زر و جامه، می بخشید.

هارون الرشید، به یک شاعر، چهارصد جامه از جامه های خاص خود عطا می کرد.1

ارایة سندی دیگر، تأیید همین مطالب است:
- گویند یکی از بنی امیه، در راه رشید بایستاد و مکتوبی به دست داشت و اشعاری بدین 

مضمون در آن نوشته بود: 
'' ای امین خدا، سخنی از روی خرد و راستی و شرف می گویم. 

شما بر ما فضیلت دارید. شما بر همة اعراب فضیلت دارید. 
عبد شمس پس از هاشم بود و هر دو از یک مادر و یک پدر بودند. 

خویشاوندی ما را رعایت کن...'' 
رشید را بپسندید و گفت در مقابل هر شعر )یعنی هر بیت شعر( هزار دینار به او بدهند و 

گفت: اگر افزوده بودی، افزون می دادیم.2
1-دوقرنسكوت،دکترزرینکوب،ص194

2-مروجالذهب،ج2،ص367
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ظاهراً این قطعه شعر مرکب از پنج بیت بوده است و هارون الرشید بابت همین قطعه شعر، 
پنج هزار دینار یعنی حدود نود میلیون تومان به شاعر اموی بخشیده است.

حال ببینیم این همه ستم کاری و حیف و میل اموال مردم و خیانت به بیت المال مسلمین، آیا به 
زیردستان هم سرایت می کرد؟ 

سعدی می گوید:
اگر ز باغ رعّیت ملک خـورد سیبی               برآورند غـالمان او درخـت از بیـخ

به پنـج بیضـه که سلطـان روا دارد                زنند لشکریانش هـزار مرغ به سیخ

اگر هر دینار را معادل 18 نخود طال بدانیم و هر مثقال طال 24 نخود، بنابراین امروز که 
به وجه رایج کشور، هر مثقال طال حدود 480000 تومان می شود، 18 نخود طال معادل 3/4 

مثقال یعنی حدود 360000 تومان می شود و مبلغ کل 1/800/000/000 تومان خواهد بود1

در این مورد به ارایة یک سند بسنده می کنیم:
 - ابن اثیر آورده است که چون جعفر برمکی کاخ بزرگ خود را ساخت و بیست هزارهزار درهم

)بیست میلیون درهم- از آن جا که هر دینار معادل 360 هزار تومان و هر ده درهم معادل یک 
دینار است، بنابراین بیست میلیون درهم یعنی هفتصد و بیست میلیارد تومان به وجه رایج 

امروز!!( هزینة ساختمان یکی از کاخ های جعفر برمکی وزیر هارون الرشید کرد...
بداندیشان این خبر را به خلیفه رساندند و گفتند: وقتی جعفر برای بنایی چنین مالی خرج 

تواند کرد، سایر نفقات و مخارج او تا چه حد خواهد بود؟!...2
پس از اصالحات پولی عبدالملک مروان تراز دینار به کلی تغییر کرد و مانند درهم نقوش 
آن منحصر به کلمات گردید و وزن آن که بیشتر ظاهراً وزن سولیدوس روم شرقی )یعنی 
قریب 4/55 گرم( بود، به 4/52 گرم تقلیل یافت. وزن رسمی دینار تا قرن چهاردهم هجری در 

اغلب ممالک اسالمی عموماً ثابت ماند.3
در وزن درهم نیز اختالف کرده اند. در زمان حضرت پیغمبر)ص( به وزن نه یا ده یا شش یا 
پنج سکه می زدند، یعنی هر ده عدد سکه به وزن هفت مثقال می رسید. و این قول صحیح تر باشد.

یعنی ده سکه یک دینار بوده است.4
به ارایة یک سند دیگر دربارة خاندان برامکه که ایرانی بودند نیز می پردازیم؛ هم برای 

1-قیمتطالدرتاریخ1395/9/6-طالی18عیارهرگرم110810تومانوهرمثقالآن480000تومانمحاسبهشدهاست.
2-دوقرنسكوت،ص302

3-لغتنامةدهخدا،ج7،ص10045
4-همان،ص9417
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نشان دادن عدم تعصب نگارنده نسبت به ایران و ایرانیان و هم برای آن که نشان دهیم نزدیک 
شدن به خلفای جور به هر بهانه و نّیت، انسان را به فساد و افساد و نیستی سوق می دهد.

هیچ کس نباید تصور کند که با حضور در کنار خلیفه و یا پادشاه می تواند در آنها تأثیر 
بگذارد.

برمکیان برخالف تصور بسیاری از مردم، در اندیشة محرومان و بهبود شرایط اجتماعی 
نبودند و خود نیز در بی عدالتی، ظلم و بی رحمی از خلفای عباسی چیزی کم نداشتند. 

در »تاریخ طبرستان« می خوانیم:
- پس از آن که »خالد برمکی« از حکومت تبرستان معزول شد، یک بازاری به کنار رودبار 

ایستاده بود گفت: الحمدهلل از ظلم تو خالصی یافتیم.
این حال را به خالد بگفتند. بفرمود تا بازاری را بیاورند. گفت: اگر از والیت شما معزولم 

کردند، از انتقام تو کسی مرا معزول نکرد.
گردن بازاری را بفرمود زدند.1

وظیفة اصلی حکام جور

وظیفة اصلی خلفا را مشاهده کردیم و هنر آنها را هم دیدیم. در این جا به وظیفة اصلی 
کارگزاران آنها و حکام و فرمانداران شان می پردازیم.

دیدیم که خلفای جور برای عیش و نوش، نیاز مبرمی به وجه نقد و درآمد مستمر داشتند. 
از آن جایی که به فکر تولید، رونق اقتصادی و افزایش بنیة اقتصادی مردم با ایجاد اشتغال و 
تشویق تولید نبودند، سعی وافری داشتند که تا آن جا که می توانند مردم را تحت فشار شدید 

قرار دهند تا بودجة نجومی عیش و نوش آنها را فراهم آورند.
از طرفی، جهان گشایی سدة اول هجری نیز تا حد زیادی متوقف شده بود. یعنی دیگر 
خزاین و ذخایر زمامداران و پادشاهان مغلوب وجود نداشت تا به طرف مدینه، شام و بغداد 

سرازیر شود و خلفای جور را از آن بهره مند سازد. پس چه باید کرد؟ 
خلفای جور چارة کار را در آن دیدند که به هر قیمت بخش اعظم درآمد مردم را به زور 

تصاحب کنند. 
مقاومت در این مورد بیهوده بود. بنابراین وظیفة اصلی حّکام جور پس از تأمین امنیت 

اّخاذی، مال اندوزی و بینوا گذاشتن مردم بود.

1-تاریخطبرستان،بهاهتماممحمدحسینتسبیحی،ج1،ص187-هارونالرشید،ص240
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فرماندهان و فرمانداران دوره ندیده

یکی از سهمگین ترین و بی شرمانه ترین اقدامات خلفای جور به کارگیری افـراد بی کفـایت 

و غیرمدیر بود. 

آنها افراد را نه به خاطر زیرکی و تدبیر، بلکه صرفاً به خاطر بی رحمی، خون خواری و 
خودمحوری به منظور تاراج ثروت های مردمی و... انتخاب می کردند. 

تبعاً چنین عناصری، وقتی به منطقه ای گسیل می شدند، وظیفة اصلی آنها »درآمد بیشتر« 
به هر قیمت و به هر شکل بود. آنها به چیز دیگری نمی پرداختند و بها نمی دادند. به عبارت 
بهتر، برای خلفای جور، دین و جان مردم در پایین ترین سطح و قدر قرار داشت. بنابراین، 
کشتن مردم و به ُسخره گرفتن باورهای اسالمی مردم، امری بسیار عادی و ساده می نمود. 

در این مورد به ارایة دو سند می پردازیم:
- در زمان معاویه، مسلمانان غیرعرب زیاد شدند. معاویه از این مسأله ترسید و به هراس 
افتاد که مبادا تولید زحمت کنند. به نظرش رسید که تمامی موالی یا بعضی از آنها را باید کشت. 
لذا به »زیاد بن ابیه« نامه نوشت که موالی را مانند اغنام »َمْسلَْخ کن و همچون گوسفند  سربُِبر«. 
َسُمَره بن ُجندب که از اصحاب او بود، این رأی را پسندید و اجازه خواست این وظیفه را 

خود انجام دهد و شروع به کشتن موالی نماید. 
این جنایت از فرمان معاویه به ابن زیاد سرچشمه گرفته بود که دستور داد حتی به زنان 

فرزندان، دوستان و حضرت علی امیرالمؤمنین)ع( هم ترّحم نکن. 
َحّجاج تحت تأثیر همین فرهنگ، 120000 نفر را به طور عادی سر برید و 50000 مرد و 

30000 زن را زندانی کرد.1

همین معاویه که در کشتن مردم مسلمانان تا این اندازه گستاخ و بی باک بود، پس از به 
شهادت رساندن حضرت مجتبی)ع( در 28 صفر سال 50 هجری، به کوفه وارد شد. وي پس 

از استقرار بر منبر خطاب به مردم کوفه گفت:
- ای اهل کوفه! شما گمان کردید من با شما جنگ کردم برای خاطر نماز و زکات و حج؟ 

با آن که می دانستم شما اهل نماز و زکات و حج هستید.
من با شما جنگ کردم تا بر شما حکومت کنم.2

همچنین در نامه ای که حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( به معاویه فرستادند، مرقوم فرمودند:
1-تاریختمدناسالموعرب،ج3،ص102

2-شرحنهجالبالغه،ج4،ص6
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- ای معاویه!
از خدا بترس و بدان که گناهان کوچک و بزرگت همه در پروندة خداوند ثبت 

شده است. 

این را نیز بدان که خداوند جنایات تو را که به ِصرِف َظّن و گمان مردم را 

می کشی و به محض اتهام، آنان را بازداشت و گرفتار می سازی و کودکی شراب خوار 
و سگ باز را به حکومت رسانده ای، هرگز به دست فراموشی نخواهد سپرد.1

دریغ و درد که مردم از درک والیت عاجز ماندند و از عدالت محروم گشتند.

درآمد خلفای جور

حال ببینیم درآمد خلفا از چه راهی تامین می شد؟
ُجرجی زیدان می نویسد:

- خلیفه مبلَغ معّینی هر سال از والی یک یا چند ایالت می ستاند و او را در جمع آوری 
درآمد و پرداخت هزینه هر ناحیه آزاد می گذارد و این حکومت را »امارت استیال« می خواندند.2

حال ببینیم که سقف این درآمدها در سال چه مبلغ بوده است؟
- رقم مالیاتی که تنها از ممالک شرقی و غربی عاید خزانة مأمون می شد، ساالنه حدود 

چهارصد میلیون درهم بوده است.3
اگر هر دینار را ده درهم فرض کنیم درآمد ساالنه چهل میلیون دینار می شده است. 

همان گونه که گفتیم هر دینار 18 نخود طال یعنی 3/4 مثقال شرعی. پس درآمد ساالنه 
جناب مأمون از ممالک و شهرهای مختلف به چیزی در حدود 1/440/000/000/000 تومان 

می رسید.
هر چند در این تطبیق ممکن است اشکالی باشد، ولی حدوداً درست است.

دیگر نیازی به تکرار مکررات نیست که این مبلغ بسیار سنگین را، حّکام جور و فرمانداران 
خون آشام به قیمت نابود شدن مردم و از بین رفتن درآمدهای مردمی به خزانه ارسال می کردند. 
پیداست که چیزی بیش از این میزان و یا معادل همین مبلغ را هم عاید خودشان می شد. 

اَلُملْك َيبقى َمَع الُْکْفِر َوال َيْبغى َمَع الُّظلِم.
حکومت با کفر پایدار می ماند، ولی با ظلم پایدار نخواهد ماند.

1-بحاراالنوار،ج44،ص212-االمامهوالسیاسه،ابنقتیبةدینوری،ج1،ص180
2-تاریختمدناسالموعرب،ص258
3-هارونالرشید،پناهیسمنانی،ص200
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در مورد سوء استفادة حکام جور در گرفتن  خراج، مالیات، زکات، هدیه و تأمین بیت المال 
و پیشکش و عناوین دیگر و برداشت های معمول و غیرمعمول حّکام از این اموال به ارایة سند 

دیگری می پردازیم.

 یکی از حکام هارون الرشید علی بن عیسی کارگزار وی در خراسان بود. او ظلم را به نهایت
رساند و بیداد را از حد گذراند. صدای مردم به جایی نمی رسید، چون مرجع نهایی شکایت ها 
خود هارون بود. هارون نیز شدیداً از علی بن عیسی حمایت می کرد. کمتر کسی است که در 
برابر هدیه، به خصوص اگر این هدیه چشمگیر و زیاد باشد، عنان اختیار از کف ندهد و پای 
پایداری وی نلغزد و در باورِ وی، خلل ایجاد نشود و چشم آینده نگرش ضعیف و کم رمق 
نگردد، مگر کسی که دل بر خدا بسپارد و بر او تکیه و توکل کند؛ که تکیه بر خدا داشتن موجب 

کفالت و کفایت است.
َو  َمْن َيَتَوّكْل َعَلى اهللِ َفُهَو َحْسُبُه1
آن کس که بر خدا توکل کند، 

خدا او را کفایت باشد.

وسوسة هارون الرشید در برابر هدیه  
طبری در وقایع سال 189 می نویسد:

- به هارون الرشید گزارش دادند که علی بن عیسی قصد سرکشی دارد. او در سفر مکه 
بود. از آن جا عازم ری شد. علی بن عیسی این بار نیز دهان هارون را با تحفه ها و هدایای 

چشمگیرش بست.

بخشی از آن هدایا از این قرار بود:
- با اموال و هدیه ها و تحفه ها از کاال و مشک و جواهر و ظروف طال و نقره و سالح و 
اسب از خراسان نزد هارون آمد. به جز آن نیز به همة فرزندان و مردم و خاندان و دبیران و 
خادمان و سرداران رشید که همراه وی بودند، به مقدار طبقه و مرتبه شان هدیه داد... هارون 

از او خشنود شد و وی را سوی خراسان پس فرستاد و به بدرقه اش برون شد.2
این رفتار هارون نمونة کاملی از رفتار همة خلفای جور است؛ همان هایی که فقط به منافع 
خود می اندیشیدند. کسانی که دین و دین مداران را هم فقط برای تقویت قدرت بالمنازع خود 

می خواستند و بس.

1-سورةطالق،آیة3
2-تاریخطبری،ص5336
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7- خالفت مأمون
دوران خالفت جدی و بالمنازع مأمون پس از کشته شدن امین آغاز شد. هر چند مأمون 
از سال 193 که مرگ هارون واقع شد، اسماً خلیفه بود، اما وی فقط بر ایران و آسیای میانه 

سلطه داشت.
پس از قتل امین بود که دوران خالفت رسمی وی از سال 198 هجری آغاز گردید.

به روزگار مأمون
مأمون فرزند بزرگ هارون الرشید است. مادرش به نام »مراجل« ایرانی است که یکی 
از کنیزان هارون الرشید بود که در منزل وی کار می کرد. برخالف مشهور، این زن هیچ نوع 
مشکل ظاهری و جسمی  نداشته است. اشکال مأمون در بدقیافه بودن مادرش نبود، او اشکال 

دیگری داشت که به آن می پردازیم!:

الف: حمایت از حاکم ظالم
- مردم کوفه به شکایت از حاکم خود پیش مأمون آمدند تا از رفتار او شکایت کنند. 

مأمون از حاکم مزبور اظهار رضایت می کند و حرف مردم را نمی پذیرد. مأمون به آنها 
می گوید: یکی را انتخاب کنید که از طرف شما در گفتگو شرکت کند. 

گفتند یک نفر میان ما هست که کر است. اگر امیر مؤمنان کری او را تحمل کند، کرم کرده 
است.

آن شخص گفت: ای امیر مؤمنان او بدترین حاکم روی زمین است. در اولین سالی که او 
حاکم ما بود، اثاث و لوازم خود را فروختیم. در سال دوم امالک و ذخایر خود را فروختیم و 
در سال سوم از شهر خود بیرون شدیم و از امیر مؤمنان استمداد کردیم. کرم کنید و او را 

معزول  نمایید.
مأمون گفت: ای بی مادر، دروغ می گویی. این حاکم مردی است که رفتار او را می پسندم 
و از دیانت او و طرز کارش راضی هستم. مخصوصاً او را به حکومت شما منصوب کردم. 

گفت: ای امیرمؤمنان، تو راست می گویی. من دروغ گفتم. ولی چرا حاکمی را که از دیانت 
و امانت و عدل و انصافش رضایت داری، این همه سال به ما اختصاص داده ای و شهرهای 
دیگر را از آن محروم داشته ای. او را به شهرهای دیگر بفرست تا آنها نیز مانند ما از عدل و 

انصاف وی بهره مند شوند.1
1-مروجالذهب،ج2،ص432
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ب: حمایت از قاضی فاسد
یحیی بن اکثم که عهده دار قضاوت بصره بود، چنان زندگی آلوده و رسوایی داشت که 

مأمون با تأخیر و با اکراه او را عزل کرد. 
مسعودی  می نویسد:

- مردم به مأمون شکایت کردند که یحیی به سبب افراط در بی شرمی، اطفال را فاسد 
کرده است.

مأمون گفت: اگر از حکم ها و قضاوت های وی عیبی بگیرید، پذیرفته می شود.
)معلوم می شود اعمال و افکار قاضی برای مأمون مهم نبود که منتظر اشکال در قضاوت 

وی بود(. 
گفتند ای امیر مؤمنان! 

او به بدکاری و ارتکاب گناهان کبیره مشهور است و در وصف »اَمردان« و طبقات و 
مراتب و اوصاف شان سخنانی گفته که مشهور است. 

مأمون ناچار او را معزول کرد؛ اما وی را جزو ندیمان خود قرار داد.1

دنیای پرآشوب اسالم
بحران فزاینده ای که از آغاز غصب خالفت در دنیای اسالم شروع شده بود و هر روز بر 

عمق و شعاع آن افزوده می شد، در دوران بنی امیه اوج گرفت. 
قتل عام ها و سرکوب های معاویه و یزید و ترفندهای بنی مروان نتوانست این قیام را به 

خاموشی بکشاند.
آخر غصب خالفت ریشة بحران ها بود. پس جز با قرار گرفتن خالفت در مسیری که خدا 

و پیامبرش به آن امر کرده بودند، رفع و دفع بحران ها میسور نبود.

تشدید مبارزه

دوران خالفت بنی العباس دوران افزایش کّمی و کیفی بحران ها، آشوب ها و مقاومت های 
مردمی بود. مبارزات اثرگذار و تعیین کننده ای که به انقراض و نابودی بنی امیه و بنی مروان 

انجامید، در جهت حاکمیت حق و عدل شروع شده بود. 
 بنی العباس بر روی موج انقالب نشستند و کارها را نه بر وفق مراد مبارزه و مبارزان، بلکه

در جهت اهداف و نّیات عباسّیان سیاسی کار، پیش بردند.
1-هارونالرشید،پناهیسمنانی،ص205
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افزایش کّمی و کیفی مبارزات

همان گونه که گفتیم، مبارزات و انقالب گسترده ای که سراسر قلمرو اسالمی را در آغاز 
سلطة عباسیان فرا گرفته بود، به منظور ایجاد حکومت حق و عدل بود. زیرا عمدة این مبارزات 
به مرکزیت علویان صورت می گرفت و آنها نیز به هیچ حکومتی جز حکومت آل اهلل رضایت 
نمی دادند و این بزرگ ترین مشکل خلفای جور بود که نمی دانستند با علویان که دنبال خالفت 

حق و عدل ائمة اطهار)ع( بودند و با هیچ تمهیدی هم تسلیم و راضی نمی شدند، چه کنند.
سّفاح و منصور کوتاه ترین راه خاموش کردن نهضت را، 

نابود کردن مبارزان و مخالفان می دیدند، و این بزرگ ترین اشتباه استراتژیک آنها بود.

آخر اگر نابود کردن مبارزان موجب پایان یافتن انقالب می شد، 
در انقالب عاشورا که سران شرک و کفر و نفاق همة اهل حق،
و همراهان و اصحاب و فرزندان امام حسین)ع( را به شهادت رساندند،

باید نهضت خداخواهی به پایان می رسید. اما این طور نشد. 
پس از فاجعـة عاشـورا به قول شیخ  طوسی فقط 5 نفر در طرفـداری از امامـت و والیـت 

باثباِت قدم ماندند:
1- سعید بن ِجبیر

2- سعیدبن ُمسّیب
3- محمد بن ُجبیر مطعم

4- یحیی بن ام الطویل
5- ابوخالد کابلی1

ولی راه والیت به رغم صعوبت راه و آیندة پرخطر آن، ادامه یافت....
در آغاز خالفت مأمون، انقالب و آشوب تقریباً همه جا را فرا گرفته بود. این آشوب ها هر 
چند همگـی علیـه حاکمیـت بنـی العبـاس بود، اما آهنگ متفاوتی داشتند که آنها را مـی توان به 

دو دستة غیراسالمی و اسالمی تقسیم کرد:

الف: حرکت های غیراسالمی
1- سنباد یا اسپهبد فیروز؛ که دعوتش در جهت کیش مزدکی بود و جهت غیراسالمی داشت.2

 2- استاذسیس؛ که در سال 150 هجری در خراسان قیام کرد و به گفتة ابن اثیر سیصد هزار
1-رجالکشی،شیخطوسی،ص115

2-سیاستنامه،خواجهنظامالملکطوسی
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مرد به یاری او برخاستند. دعوت وی در جهت احیاي زرتشتیت بود.1
3- المقنع؛ شخصی که به علت بدی قیافه همیشه در چهره نقاب می زد. نام عربی وی 

هاشم بن حکیم بود. وی به خون خواهی ابومسلم در خراسان قیام کرد. آیینی شبیه مزدک 
 داشت. وی به مدت چهارده سال در ماوراءالنهر حکومت کرد و دست به آشوب زد و چندین بار

سپاه خلیفه را شکست داد. خلقی عظیم دعوت او را پذیرفتند.2

ب: حرکت های اسالمی
آشوب و انقالبی که مسلمانان علیه خلفای جور به راه انداخته بودند، هرچند در کلیت برنامه 
همگی خواهان پایان دادن به سلطة تبه کاران و عّمال آنها بودند، ولی اهداف فرعی آنها متفاوت 

بود. البته مهم ترین آنها علویان بودند.

علویان
علویان از آغاز غصب خالفت به اَشکال مختلف با خلفای جور به مبارزة جدی و بی امان 
پرداختند. هرچند علویان به لحاظ ظاهری به اهداف الهی خود که خالفت ائمة اطهار بود جز در 

مقطعی محدود نرسیدند، اما امان و توان را از خلفای جور گرفتند. 
 علویان در راه هدف آسمانی خود شهدای بزرگی را تقدیم کردند. اولین شهید عزیز راه برقراری

حکومت علویان، حضرت محسن فرزند ارزشمند حضرت زهرا بود. 
دومین شهید، حضرت صدیقة طاهره فاطمة زهرا سّیده نساءالعالمین بود.

 از بزرگی جاه و مقام شهدای این راه، اهمیت هدف مقدس نهضت علوی را مشخص می کند.
از هزینة راه می توان به هدف متعالی آن پی برد.

خلفای جور نیز بیشترین حساسیت را روی ائمة طاهرین)ع( به عنوان محور، مرکز و رهبر 
مبارزات علویان داشتند. هر یک از مبارزان که در جبهه های مختلف به مقاومت می پرداخت، 
 علوی بودند. اگر گروهی در جبهه مجروح می شدند، علوی و طرفدار ائمه بودند و اگر به هر دلیل

مبارزین به دام مأموران می افتادند، در بازجویی ها، اقرار می کردند که علوی و طرفدار خالفت 
ائمه می باشند.

این اطالعات و این همه آزادی که خلفای جور از رهگذر قیام علویان می دیدند، حساسیت 
بیشتر آنها بر روی امامان شیعه، افزایش می یافت.

1-کامل،ابناثیر،حوادثسال150هجری
2-آثارالباقیه،ابوریحانبیرونی،ص211،بهنقلازج1،کنگرةجهانیحضرترضا)ع(،ص112
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منصور دوانیقی که خود را پسرعموی پیامبر معرفی می کرد، نام امیرالمؤمنین علی بن 
ابی طالب را بعد از خلفا می آورد و علناً و عماًل مخالفت خود را نسبت به امیرالمؤمنین نشان 
می داد. همین رفتار موجب شد که طرفداران خلفای جور اطراف وی جمع شوند و منصور را 

در قلع و قمع علویان تحریک کنند.
خالفت منصور موجب پراکندگی نسبی مبارزان گردید. دوران طوالنی حکومت وی و 
خشونت ریشه دارش نسبت به فرزندان امیرالمؤمنین، کاری از پیش نبرد. به رغم این همه 

خشونت، منصور نتوانست چراغ پرفروغ نهضت علوی را خاموش کند. 
وی در وصیت نامه ای به فرزندش مهدی نوشت:

- فرزندم! 
من برای تو آن قدر ثروت اندوخته ام که هیچ خلیفه ای این همه نکرده است و آن قدر برای 
تو برده و غالم فراهم آورده ام که پیش از من هیچ خلیفه ای نکرده است. برایت شهری در 

اسالم بنا کردم که تا پیش از این وجود نداشته است.
منصور در ادامه، فرزند خود را از دو شخص می ترساند:

1- عیسی بن موسی. او چون با من پیمان بسته، مشکلی با او نخواهی داشت.
2- عیسی بن زید که اگر برای پیروزی بر او تمام این اموال را در راهش خرج کنی و  تمام 

این بردگان را نابود کنی و این شهر را هم به ویرانی بکشی، هرگز مالمتت نمی کنم.
)اموالی که منصور برای مهدی باقی گذاشته بود به ششصد میلیون درهم و چهارده 

میلیون دینار می رسید.(1
سند فوق ناتوانی خلیفه در کنترل آشوب ها را به خوبی نشان می دهد.

قیام ابوالسرایا

یکی از عناصر انقالبی و مخالف سرسخت خلفاي بنی العباس، شخصی به نام ابوالسرایا 
 بود. وی در کوفه دست به شورش زد. گروه کثیری از مردم در اطراف وی گرد آمدند. او توانست

در چندین مرحله، شکست سخت و سنگینی بر لشکریان خلیفه وارد آورد.
تمامی مدتی که ابوالسرایا مطرح بود و حرکت توفانی وی زبان زد خاص و عام گردید، ده 
ماه بیشتر طول نکشید. در همین ده ماه، دویست هزار نفر از سپاهیان خلیفه توسط هواداران 

وی کشته شدند.2 
1-تاریخطبری،ج11،ص752

2-مقاتلالطالبین،ص510-ضحیاالسالم،ج3،ص294
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این خود دلیـل محکمی بر نـا آرامـی های دوران بنـی العبـاس عمومـاً و در دورة مأمـون 
به خصوص است. سرانجام ابوالسرایا دستگیر و کشته شد.

زیدالنار

زیدالنار در بصره قیام کرد. هر چند اغلب سکنة بصره را امویان و طرفداران عثمان 
تشکیل می دادند، اما وی توانست با قیام خود لرزة سختی بر پیکر لرزان و آسیب پذیر خلیفه 

وارد آورد.1 و منطقه را تا حد زیادی از دست نیروهای خلیفه خارج سازد. 
وی خانه های عباسیان را در بصره به آتش کشید. به همین دلیل به زیدالنار معروف 

گشت.2 

وی به راستی آتشی در بصره افـروخت و عباسیـان را به آتش کشید.3 هرچه بود وی 
مشکالت بسیاری برای حکومت عباسیان ایجاد کرد که به افراط کشیده شد. موجب شد که 

حضرت رضا)ع( ازرفتار »زیدالنار« رنجیده  خاطر شوند و اظهار تأسف کنند.4

دیباج

عنصر دیگری از علویان شخصی به نام محمد بن جعفر، عموی حضرت رضا)ع( ملقب به 
»دیباج« است که در مکه و اطراف آن سر به شورش برداشت. تعداد بسیار زیادی با وی بیعت کردند 
و او را امیرالمؤمنین خواندند. وی مدت ها در آن سامان حکومت می کرد و به امر و نهی می پرداخت.5 

گروه کثیری از علویان با او بیعت کردند و حجاز را تصرف کرد.6 
اتفاقاً قیام وی در سال 200 هجری هم زمان با سفر امام رضا)ع( به طوس مقارن بود.7 به 

ناچار مأموران مأمون حضرت رضا)ع( را از انجام عمرة وداع منصرف کردند. 

بنابراین اسنادی کـه نشان گر سفـر عمرة مفردة حضرت رضا)ع( قبل از سفر تاریخی 
ایشان به مرو باشد، به دلیل نا آرامی های گستردة حجاز، و نا امنی     هاي فراوان مسیر، فاقد 

اعتبار است.
1-تاریخابنخلدون،ج3،ص244
2-تاریخطبری،ج11،ص986

3-کاملابناثیر،ج5،ص177-تاریخابنخلدون،ج3،ص244
4-تاریخابنخلدون،ج3،ص244

5-تاریخبغداد،ج2،ص113
6-تاریخابنخلدون،ج3،ص244

7-تاریخطبری،ج8،ص537
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ابراهیم بن موسی

شخصی از نوادگان امام هفتم)ع( به نام ابراهیـم بن موسـی بن جعفـر در یمن قیام کرد و 
سپاهیان خلیفه را شکست داد. این پیروزی روحیة حکومت و هواداران خلیفه را پایین آورد و 

خلیفه و خالفت را آسیب پذیر ساخت.
او بر یمن احاطه پیدا کرد و آن ناحیه را از اختیار خلیفه خارج ساخت.1

محمدبن سلیمان

 شخصی به نام محمدبن سلیمان   بن داود از نوادگان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در مدینه
وارد مبارزه با خلیفه شد. بالفاصله سر و سامانی به امور داد و بر منطقه احاطه یافت. گروه 
زیادی از مردم با او بیعت کردند.2 او توانست با جلب نظر مردم منطقه، مشکالت فراوانی برای 

مأمون ایجاد کند و نیروهای خلیفه را شکست دهد.

محمدبن اسماعیل

در مدائن هم شخصی به نام محمد بن اسماعیل  بن محمد قیام کرد و مشکالت زیادی برای 
خلیفه فراهم آورد. 

مردم زیادی در اطراف او جمع شدند؛ همان هایی که از ظلم خلفای جور به ستوه آمده 
بودند و محمد بن اسماعیل را نجات دهندة خود تلقی می کردند.

جعفربن زیدبن علی

از دیگر عناصر انقالبی، فردی موسوم به جعفربن زیدبن علی بود که در واسط دست به 
شورش زد. گروه زیادی از جمله جوانان پرشور گرد او جمع شدند.3

حسین بن ابراهیم بن حسن بن علی

 از دیگر علویان معروف که در عهد خالفت مأمون دست به شورش زد و مشکالت فراوانی
برای خلیفه ایجاد کرد، شخصی به نام »حسین بن ابراهیم بن حسن بن علی« بود. 

او نیز قلمرو خود را واسط قرار داد؛ همان منطقه ای که قلمرو سّنتی بنی العباس بود!! آنها 
1-مقاتلالطالبین،ص497

2-همان،ص494
3-مروجالذهب،ج3،ص440
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توانستند واسط را به تصرف خود درآورند....1
خالصه این که دنیای اسالم در زمان مأمون دنیایی نا آرام و پرآشوب بود. شهری نبود 
مگر آن که در آن شهر، شخصی علوی یا خود در صدد انقالب بود و یا مردم انتظار انقالب 

بر ضد عباسیان را از او داشتند.2 
مردم بسیار بی قراری نشان می دادند و اعتنایی به خلیفه نداشتند. قوای خسته و از نفس 
افتاده و بی روحیة خلیفه نیز نمی توانستند قیام های فراوان و رو به افزایش مردمی را خاموش 
کنند. کار به جایی رسیده بود که بنی امیه و بنی مروان هم به تدریج خود را یافتند و تصمیم 

گرفتند آب رفته را به جوی بازگردانند و حکومت را از آن خود کنند. 
مردم شام و بین النهرین که به طرفداری از امویان و آل مروان معروف بودند، به محمد بن 
محمد علوی که همکار و همراه ابوالسرایا بود، نامه نوشتند که درانتظار نماینده وی نشسته اند 

تا با وی بیعت کنند3.

بیچارگی مأمون
مأمون از این همه آشوب و بلوا به تنگ آمده بود. کشتار مردم ادامه داشت. اما کشتار 

نمی توانست در آن شرایط مفید فایده باشد. 
اصوالً مرگ برای مردمی که از ظلم و تجاوز طوالنی به تنگ آمده باشند، افتخاری بزرگ است. 
در آن شرایط هرگز مرگ و شهادت نه  تنها موجب آرامش حکومت هاي جور نمی شود، 

بلکه باعث تقویت مبارزه و تشدید انقالب نیز خواهد شد.
تیره تر هرچه شد اوضاع جهان خوش دل باش          که ز شب هرچه سر آید به سحر نزدیک است

اشتباه بزرگ مأمون
بسیاری از رهبران غیرالهی، در آن هنگام که با بحران فزاینده رو به رو می شوند،

به جای پرداختن به علت ها، 

یا به معلول می پردازند،

و یا راه حل بحران ها را از دید تنگ نظرانة خود در امور مادی،

 جستجو می کنند.

1-مقاتلالطالبین،ص494
2-البدایهوالنهایه،ج10،ص242-تاریخیعقوبی،ج3،ص173-مروجالذهب،ج3،ص439-تاریخطبریوابناثیرمفصاًل

بحراننظامی–سیاسیدردورانحكومتمأمونراشرحدادهاند.
3-زندگیسیاسیامامهشتم،ص123



131

تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت رضا)ع(

مأمون اگر چه از هوش و استعداد زیادی برخوردار بود، اما با توجه به خاستگاه مادی و 
اطرافیان مال اندوز و همراهان سطحی نگر تصور می کرد انقالب عظیم و بی سابقه ای که سراسر 
قلمرو گستردة اسالمی را دربر گرفته است، با دادن امتیاز به علویان و جذب آنها قابل حل است.

مأمون در راستای همین تجزیه و تحلیل حضرت رضا)ع( که امام زمان و مجرای فیض 
خدا بر بندگان و حجت حق بود، با زور و اجبار از مدینه به مرو آورد تا با واگذاری والیتعهدی 

خود به ایشان، نخست امام هشتم)ع( و به دنبال ایشان، علویان و شیعیان را ساکت کند.
مأمون و هم فکرانش نمی دانستند بحران فزایندة موجود حاصل غصب خالفت و فساد و 

تبه کاری خلفا و عامالن و حاکمان آنهاست.
مادام که رودخانه در مسیل و مسیر طبیعی خود به جریان نیفتد، 

                                                     ویرانی های حاصل از طغیان آب،

                                   غیرقابل پیش گیری و اجتناب ناپذیر است...

پایان دسیسه ها
اما اشتباه بزرگ مأمون در این بود که صالبت، قدرت و انعطاف ناپذیری حضرت رضا)ع( 
را دست کم گرفت. مأمون سخت در اشتباه بود. اشتباه مأمون این بود که گمان می کرد آن امام 
را می توان فریب داد و او را به بهانة والیتعهدی در جهت آرام کردن مردمی که از ظلم  خلفای 
غاصب، به تنگ آمده بودند، استفاده کرد. او پس از دو سال به اشتباه خود پی برد... هیچ کس 

فریب مأمون را نخورد و ناآرامی ها ادامه یافت.





فصل سوم
ایران، پایگاه اسالم و تشیّع
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هیچ قوم و ملتی به اندازة مردم ایران دلبستگی به اسالم و اهل البیت پیامبر)ع( نیافت و هیچ 
کشوری به سهولِت مردم ایران با آغوش باز، اسالم را نپذیرفت. 

هیچ قوم و ملتی به اندازة ملت ایران از اسالم بهره نبرد و به اندازة مردم ایران تحت تأثیر 
اسالم قرار نگرفت.

به شکرانة نعمت آسمانی اسالم، هیچ ملتی به اندازة مردم ایران، از اسالم و ارزش های 
آن پاسداری نکرد. 

هیچ قومی در حفظ حدود و ثغور اسالم به میزان مردم ایران، کوشا نبود.
هیچ کشوری چون ایران در عمل، از اسالم دم نزد و به مانند مردم ما از مسلمانان و 

مسلمانی دفاع ننمود؛
و خالصه:

هیچ قـوم و ملـت و کشـوری به مانند قوم ایران و ملت و کشور ما، با تعصب و اعتقـاد 
به مسلمانی خود افتخار نکرد.

شاید این نوشته ها را گروهی حمل بر تعصب نویسنده کنند؛ به خواست خداوند سبحان 
تجزیه و تحلیل و دفاع از کشور و مردم خود را مستند با آیات قرآن کریم و روایات اهل البیت 
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می کنیم تا علت جانبداری تا سرحد تعصب نویسنده، روشن شود.
در آغاز باید بگوییم:

در اسالم هیچ امری به اندازة تقوا و مسلمانی و دفاع از ارزش های دینی،
که در رأس آن تقواست،
 قابل دفاع نیست؛ 
البته تقوایی که حاصل رهنمودهای آل اهلل و اهل البیت)ع( باشد.

همچنین باید اضافه کنیم:
ملی گرایی و دفاع بی دلیل از قوم و نژاد و ملت و کشور،
غیرقابل قبول و باطل است.

تعصب بی جا و بی منطق، ارمغان نامبارک استکبار و امپریالیزم جهانی برای جدا کردن 
مسلمانان از یکدیگر و تفرقه و تشتت ملت ها در جهت سلطة شوم بیگانگان بر منافع کشورهای 

در حال توسعه است. 
شعارهای پان ایرانیسم، پان ترکیسم، پان عربیسم... عالوه بر این که هیچ مشکلی را حل 

نکرد، بلکه کشورها را به عقب برد. 
ترک ها را به تعصب بی دلیل وادار نمود وعرب ها را بیش از گذشته نسبت به غیرعرب ها 

بدبین و ناخشنود ساخت. 
راستی اگر استکبار، جنگ خونین و خانمان سوزی را علیه مسلمانان به راه انداخت که 
هدفش تفرقه و تشتت مسلمین بود، آیا به این سهولت و سادگی که با شعارهای ویرانگر 
 پان ایرانیسم، پان ترکیسم و پان عربیسم ملت های منطقه دچار تفرقه و تشتت شدند، به هدف

خود می رسید؟ 
پاسخ روشن است. 

استکبار به دست ملت های منطقـه بذر تفرقـه را در خاورمیانه پاشید. آن گاه صهیونیزم 
سیاه و ویرانگر را در منطقه کاشت و حدود آن را از »فرات تا نیل« اعالم کرد.1

و این البته آغاز کار بود.
آیا پان عربیسم به رغم داشتن بیشترین ارتباط همه جانبه با قدرت های استکباری، هرگز 

توانست از تأسیس اسرائیل جلوگیری کند؟
آیا پان عربیسم با آن مماشات وحشتناک، توانایی آن را یافت که از توسعة اسرائیل بکاهد؟

1-یكیازشعارصهیونیزمایناست:یااسرائیلُحُدودَکِمَنالُْفراِتاِلیالّنیِل
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آیا پان عربیسم با آن شعارهای مخرب و سرگرم کننده و استعماری، اصوالً هدف استعمار 
را از تأسیس دولت یهود در قلب جهان اسالم و تأسیس رژیم سرکوبگر صهیونیستی درک 

کرد؟
پاسخ همه این سؤال ها منفی است.

اصوالً شعار پان عربیسم به خاطر پرداختن به احساسات عربی است؛
                                                                         نه به منطق عربی، 
نه به مشکالت عرب ها،
و نه ارایة راه حل ها و استقالل مردم و توسعة اقتصادی.

شعار پان ترکیسم نیز از همین مقوله است. 
ترک ها در تاریخ سابقه ای دیرینه و درخشان دارند. سپاهیان سلطان محمد فاتح، پادشاه 
قدرتمند عثمانی در سال 1453 میالدی )مطابق با سال 732 هجری شمسی( توانست با 

شکستن استحکامات ُرم شرقی فاتحانه وارد ُقسطنطنیه شود.
قسطنطنیه یا کنستانتیتن مرکز امپراطوری رم شرقی و خط مقدم مسیحیت استعماری و 

سلطه گر بود. سپاهیان ترک به هنگام ورود به قسطنطنیه شعار می دادند: 
»اسالم بول، اسالم بول«. 

یعنی:

زنده باد اسالم. 

از آن به بعد، قسطنطنیه به »اسالمبول« تغییرنام یافت.
در آن هنگام، ترک ها با شعار اسالمی )نه شعار ترکی(، توانستند امپراطوری رم شرقی 
 را از پای درآورند. آنها با همین شعار تا قلب اروپا و تا اتریش تاختند و مردم زیادی را متوجه

اسالم کردند. 
بدون اغراق یکی از عوامل توجه مردم اروپای شرقی به اسالم، حاصل شعـارهـای 

اسالمی ترک های فاتح اروپا بود.
پس چه شد که ترکیه فاتح شرق اروپا و عامل انقراض رم شرقی و پایان دهندة قرون 
وسطی1، امـروز به یک کشور ضعیف با اقتصادی ناسالم و قروض خارجـی بسیار تا حد 
یکصد میلیارد دالر و مجبور به دادن امتیازهای وحشتناک، کمرشکن و حمایت از تروریزم و 

اسرائیل با آینده ای نامطمئن تبدیل شده است؟!
1-باانقراضرمشرقیوتسخیرقسطنطنیهدر1453میالدی،قرونوسطیپایانیافت.



138

میهمان آسمانی

همة مشکالت ترکیة جدید به خاطر رها کردن شعارهای اسالمی و توجه به پان ترکیسم است.

پان ایرانیسم نیز شعاری فریبنده، گمراه کننده و ویرانگر است. 
 وقتی کشور ما  توسط مسلمانان صدر اسالم فتح شد، به رغم شدت عمل یزدگرد سوم

و عوامل و فرماندهان وی، مردم ایران به شهادت تاریخ، مقاومت زیادی از خود نشان  ندادند. 
مردم خسته از تبه کاری های شاهان ستم گر ساسانی و ظلم و تبه کاری های حکام آنها 

رمقی برای آنها نمانده بود. به همین دلیل، با آغوش باز از اسالم استقبال کردند. 
حتی در فتح مناطق ایران، سربازان مسلمان را راهنمایی نمودند و خود نیز در به زانو 

درآوردن آخرین خاک ریزهای یزدگرد، با اعراب همکاری همه جانبه کردند.

عوامل همکاری ایرانیان با سپاه اسالم
عواملی چند موجب شد که سپاه اسالم در ایران با مقاومت کمتری روبه رو شود و ایران 

زودتر از آن چه اعراب می پنداشتند، به تصرف اسالم درآمد.

1- تعالیم حیات بخش اسالم
عامل اصلی پیروزی خیره کنندة اعراب در جبهة شرقی و تسخیر سریع تیسفون پایتخت 

ساسانیان، تعالیم حیات بخش اسالم بود.
اسالم شعار برادری و برابری می داد و شرط برتری را در تقوا می دانست.

 تقوا نیز قابل دسترس بود. چون پیر و جوان، مرد و زن، عالم و جاهل، غنی و فقیر و خالصه
تمامی اقشار جامعه می توانستند خود را به زیور تقوا مزین کنند.

این امر برای مردم تحت ستم ایران که مظالم وحشتناک پادشاهان، درباریان، حکام، 
روحانیون زرتشتی و موبدان و خالصه مسئولین نظام شاهنشاهی ساسانی، آنها را به ذلّت، 
زبونی، بدبختی، فقر فزاینده و بیماری و جهل مبتال کرده بود، بسیار سازنده و امیدبخش بود. 
اسالم ضدتبعیض، برای ملتی فرسوده از تبعیض و به جان آمده، از تفاوت مصنوعی و 
خسته از دروغی سالم دادن و محترمانه مسخره کردن و حاصل دسترنج محدود و کمِ خود 
را به جیب مالکان ریختن و خود در فقر و بیماری غوطه  خوردن و از مرگ تدریجی به ستوه 

آمدن... یک فضاي گسترده و امیدبخش بود. 
آری اسالم برای مردم ایران چون ساحل نجات برای غریق و به مانند آب گوارا برای 

تشنة در بیابان گمشده و از خستگی درمانده و از نا امیدی به ستوه آمده، می مانست.
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2- غرور ساسانیان
یکی از عوامل ویرانگر در شخصیت انسان، غرور است. 

غرور یعنی:

                    واقعیت شخصیت خود را بیش از آن چه هست نشان دادن. 

از آن جایی که شرط الزم غرور تخریب شخصیت های دیگران است، بنابراین:
انسان مغرور دچار دو مشکل عمده می شود: 

الف: باالبردن شخصیت خود.
 ب: تضعیف و پایین آوردن شخصیت دیگران.

انسان مغرور با این بینش، دیگران و از جمله دشمنان خود را کوچک و حقیر و امکانات 
و توانمندی خود را بیشتر از آن چه هست، می بیند. پیداست که اثرات مخرب این دیدگاه، تا چه 

حد ویرانگر است.
سپاهیان یزدگرد سوم که به تازگی فاتحانه از پیکار رومیان بازگشته بودند، سرخوش 
از بادة پیروزی و بی اطالع از مسائل اسالم و شبه جزیرة عربستان، به باده گساری پرداختند 
و از مسؤولیت اصلی خود که خوی سربازی، دلیری،  تمرین و آماده باش است، غفلت کردند. 
بی توجهی و کم تجربگی سپاه مغرور ساسانی را از اظهارات »رستم فرخزاد« فرماندة 

قشون ایران در مالقات با »زهره بن عبداهلل« »فرماندة مقدم الجیش« مسلمانان می توان فهمید:
 - هنگامی که لشکر مسلمین و سپاه ایران در قادسیه به هم رسیدند، رستم فّرخ زاد، زهره بن
عبداهلل را که به عنوان مقدمه الجیش مسلمین پیشاپیش آمده و در همان نزدیکی اردو زده بود، 
به حضور خود طلبید. منظورش این بود بلکه با نوعی مصالحه، کار را تمام کند که به جنگ 

نکشد.
به او گفت: شما مردم عرب، همسایگان ما بودید و ما به شما احسان می کردیم و از شما 

نگه داری می نمودیم. 
زهره بن عبداهلل گفت: امروز وضع ما با اعرابی که تو می گویی، فرق کرده است. 

هدف ما با هدف آنها دو تاست. آنها به خاطر هدف های دنیوی به سرزمین شما می آمدند، 
ولی ما به خاطر هدف های آخروی. 

ما چنان بودیم که تو وصف کردی. خداوند پیامبر خویش را در میان ما مبعوث فرمود و 
ما دعوت او را اجابت کردیم. او به ما اطمینان داد که هر که این دین را نپذیرد، خوار و زبون 

خواهد شد و هرکه بپذیرد، عزیز و محترم خواهد گشت.
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رستم گفت: دین خودتان را برای من توضیح بده.
گفت: پایة اساسی دین اسالم اقرار به وحدانیت خدا و رسالت محمد است. 

رستم گفت: نیک است. دیگر چی؟
گفت: دیگر آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی بندگان است. برای این که بندة خدا باشند، 

نه بندة بندة خدا.
رستم گفت: نیک است. دیگر چی؟

گفت: دیگر این که همة مردم از یک پدر و مادر زاده شدند و همه با هم برادر و برابرند.
گفت: این هم بسیار نیک است.

سپس رستم گفت: حاال اگر اینها را پذیرفتیم، بعد چه می کنید؟ حاضرید برگردید؟
گفت: آری؛ به خدا قسم دیگر جز برای تجارت و یا احتیاجی دیگر نزدیک شهرهای شما 

نخواهیم آمد.
رستم گفت: سخنت را تصدیق می کنم. اما متأسفم که باید بگویم از زمان اردشیر، رسم 
بر این است که به طبقات پست اجازه داده نشود دست به کاری که مخصوص طبقات عالیه 
و اشراف است بزنند. زیرا اگر پا از گلیم خویش درازتر کنند، مزاحم طبقات اشراف می شوند.
زهره بن عبداهلل گفت: بنابراین ما از همة مردم برای مردم بهتریم. ما هرگز نمی توانیم با 
طبقات پایین آن چنان رفتار کنیم که شما می کنید. ما معتقدیم امر خدا را برای رعایت طبقات 
پایین اطاعت کنیم و اهمیت ندهیم به این که آنها امر خدا را دربارة ما اطاعت می کنند یا نمی کنند.1

این دیدگاه مغرورانة سردار بزرگ سپاه ایران بود که این گونه با نمایندة سپاه اسالم 
برخورد می کند و موجب آن همه خسارت می شود.

3- آیین غیرقابل تحمل زرتشتی
عواملی که انسان را در برابر تهاجم بیگانه به مقاومت وامی دارد، عالوه بر غیرت ملی، 

اعتقادات دینی است.
تجربه ثابت کرده و تاریخ نیز گواه صادقی است که هیچ نیرویی نمی تواند با قوای دینی 
 مقابله و مبارزه کند. به میزانی که حرکت انسان و شعار اساسی مردمی از بار اعتقادی برخوردار باشد،

مبارزه با آن دشوار و غلبه بر آن سخت  و تقریباً غیرممکن است.

غرب مسیحی، زمانی که قدرت مادی نیرومندی یافت و خوی استکباری بر آن اضافه 

1-خدماتمتقابلاسالموایران،استادشهیدمرتضیمطهری،ص244و245،بهنقلازکاملابناثیر
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گردید، به فکر توسعة قلمرو استعماری خود افتاد. 
درنده خویی استکبار به تنهایی نمی توانست سرزمین های دیگران را به زور به تسخیر 

خود درآورد. از این رو از درِ دیگری وارد شد. لذا شکل مذهبی و دینی به جنگ خود داد. 
مردم اروپا که تا قبل از »رنسانس« به مسیحیت معتقد بودند و با طیب خاطر در کلیسا 

حضور می یافتند، دعوت رهبران خود را برای »جنگ مقدس« پذیرفتند.
جنگ های ویرانگر و طوالنی صلیبی که از 1050 میالدی تا 1215 به مدت 150 سال به 
درازا انجامید، ریشه در اعتقادات مسیحیان استعمارگر و خون خوار داشت. اما همین جنگ 
که علیه اسالم صورت گرفته بود، به رغم وحشی گری های اروپاییان با پیروزی مسلمین به 

پایان رسید.
هنگامی که اسالم به سرزمین ایران واردشد،

زرتشتیت به رغم قدرت ظاهری ساسانی و تجهیزات مدرن و ساز و برگ نظامی کارآمد،

 در برابر اسالم، خیلی زود رنگ باخت و از پای درآمد. 

علت دقیق آن، این بود که:

آیین زرتشتی به صورت یک مذهب درباری درآمده بود،

و دربار از این آیین برای استثمار مردم استفاده می کرد. 

رهبران زرتشتی نیز که ارتباط مستمر و پیوسته با دربار داشتند و از حمایت درباریان 
برخوردار بودند، مجبور به توجیه اقدامات ناصواب دربار شدند. 

شرط الزم این حرکت موبدان، فاصله گرفتن از مردم از یک طرف و فاصله انداختن 
بیشتر بین دربار و مردم از طرف دیگر بود. 

یکی از عوامل ستم کاری شاهان ساسانی فاصله گرفتن از مردم،

و توجیه اقدامات تجاوزکارانه آنها،

 توسط موبدان بود.

این تفکرات غیرقابل قبول، چیزی نبود که مردم را در برابر اسالم ظلم ستیز و مردمی به 
مقاومت تشویق کند.

استاد مطهری می گوید:
- دین زرتشت در اصل هرچه بود، به قدری در دست موبدها فاسد شده بود که ملت 
باهوش ایران هیچ گاه نمی توانست از روی صمیم قلب به آن عقیده داشته باشد. حتی آن چنان 
که محققین گفته اند، اگر اسالم در آن وقت به ایران نیامده بود، مسیحیت، تدریجاً ایران را 
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مسخر می کرد و زرتشتی گری را از میان می برد.
زرتشتیان آن چنـان دچـار غـرور و تعصـب های خشک و سنـت های غلط بودند که 

نمی توانستند دربارة علم، فرهنگ، عدالت و آزادی بیندیشند. 
در واقع مسیحیت بیش از زرتشتی گری از ورود اسالم به ایران زیان دید، زیرا زمینة 

بسیار مناسبی را از دست داد. 
بی عالقگی مردم ایران نسبت به حکومت و دستگاه دینی و روحانی شان، سبب می شد 
که سربازان آنها در جنگ ها رغبتی که علیه مسلمانان بجنگند، نداشتند و حتی در بسیاری از 

موارد به آنها کمک می کردند.1

4- پوسیدگی رژیم شاهنشاهی
عامل مهم دیگری که موجب شکست ساسانیان در برابر قوای اسالم شد، رژیم پوسیدة 
ستـم شاهـی بود. این عامل را می توان در نابسامانـی، بی برنامگـی، بـی تفاوتـی و در یک جمله 

درهم ریختگی رژیم ستم شاهی ساسانی مشاهده کرد. 

جنگ های طوالنی، پرهزینه و پرتلفات با روم، 
ظلم و ستم کاری با رعّیت،
استعمار عمومی ملت، 
نابودی حرث و نسل،

و خالصه ویرانی روی ویرانی، 
کارنامة زشت رژیم ستم شاهی یزدگرد بود.

این فراز تاریخی متأسفانه از قلم اغلب مورخین افتاده است. همان هایی که همواره 
می خواستند سلطنت دوهزار وپانصد ساله را افتخاری برای ایران در برابر اسالم ستم سوز 
قرار دهند، تالش بسیار داشتند که پادشاهان ستم گر ایران قدیم و جدید را از ظلم و تبه کاری 
تبرئه کنند. اما اطالعات مستقیم مردم از سیاه کاری های رژیم پهلوی، جایی برای قلم فرسایی 
آنها نگذاشت؛ عالوه بر آن چـه دلیل عقلـی و نقلـی وجود دارد که پادشاهان دادگستری کرده 

باشند؟!
محمد قزوینی می نویسد:

- ایرانیان... آن وقت از اولیای امور و حکام والیات و مرزبانان اطراف به محض این که 
1-خدماتمتقابلاسالموایران،آیتاهللاستادشهیدمرتضیمطهری،ص79
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حس کردند که در ارکان دولت ساسانی تزلزل روی داده است و قشون ایران در دو سه 
دفعه از قشون عرب شکست خورده اند، خود را به دامان عرب ها انداخته و نه تنها آنان را در 
فتوحات شان کمک کردند و راه و چاه را به آنها نمودند، بلکه سرداران عرب را به تسخیر سایر 
اراضی که در قلمرو آنان بود و هنوز قشون عرب به آنها حمله نکرده بود، دعوت کردند و کلید 

قالع و خزاین را دودستی به آنان تسلیم کردند.1
اینها عوامل عمدة شکست ارتش یزدگرد از سربازان تازه نفس مسلمانان بود.

پس از این مقدمه که در مورد آمادگی ایرانیان برای پذیرش اسالم قبل از حملة مسلمانان 
بود و توضیح و تکرار این نکته که آمادگی ایرانیان موجب شد که کمترین خسارت به ارتش 
اسالم وارد شود و سربازان اسالم به کمک ایرانیان به دیگر نقاط جهان لشکرکشی کردند و 
 پیروزی های فراوان نیز به دست آورند، اینک الزم دیدیم موقعیت ایران و ایرانیان را از نظر آیات

و روایات مشاهده کنیم:
قبل از بررسی آیات و روایات که موقعیت ممتاز ایرانیان را بررسی می کند، باید اضافه 
 کنیم همان گونه که اسالم در ایران به سرعت به پیروزی رسید و دین اسالم فراگیر و سراسری

شد، در عرصة اعتقادی و دینی نیز مردم ایران، به سرعت درخشیدند. 
مجموعة تأثیرگذاری ایران و ایرانیان در این مورد نیز خود بحث شیرین، طوالنی و جالبی 

است که می طلبد که ایرانیان از این حیث ببالند و بر آن افتخار کنند.
ان شاءاهلل به این مسأله به صورت جدی تر می پردازیم:

ایران و ایرانیان در آیات و روایات
ملت ایران و کشور ایران به دالیلی چند، سهم زیادی در بالندگی، پیشرفت، تبیین، ترویج، 

تبلیغ و توسعة همه جانبة اسالم داشته است. 

نقش ایرانی ها در این زمینه غیرقابل انکار است. مجموعة آثار علمی که دانشمندان ایرانی 
در این زمینه دارند، از مجموعة آثار دیگر کشورها، از نظرمحتوا و تعداد بیشتر است.

پیروزی انقالب اسالمی در نیرومندترین کشورهای غیرهسته ای جهان به اتکای اسالم، 
دلیل روشن دیگری بر عالقة عمیق مردم نسبت به اسالم است.

مردم ایران از هر گروه و قشری نسبت به اسالم عشق می ورزند و عالقمندی خودشان 
را نسبت به این دین حنیف به اشکال مختلف بروز داده و می دهند.

1-بیستمقاله،محمدقزوینی،ص108
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هیچ ملت و کشوری را نمی شناسیم که به اندازه مردم ایران نسبت به اسالم تعصب 
نهادینه داشته باشند. بسیاری از کشورها که از موقعیت اسالمی ویژه برخوردارند، اغلب از 
اسالم چیزی نمی دانند. تعصب آنها ظاهری، سطحی و آکنده از جهل و مشحون از بی معرفتی 

نسبت به اسالم است.
از همان آغاز که اسالم به ایران وارد شد، احکام اسالم بر فطرت پاک مردم ایران جای 

گرفت و در مدت کوتاهی فراگیر گردید و در همه جا بروز و ظهور کرد.
منابع تاریخی حاکی از آن است که پس از رفع فشار دربار ساسانی و حکام ستم کار 
آنها بر مردم، به تدریج مردم خودی نشان دادند و به اظهار وجود پرداختند. این نخستین بار 

در تاریخ طوالنی کشور ایران بود که مردم اظهار وجود می کردند و خودی نشان می دادند.

نعمت تمام نشدنی
هیچ دینـی به اندازة اسـالم به مـردم بها نداده است. مردم ایران از این موهبت حداکثر 

استفاده را کردند. به شکرانة این نعمت فراگیر و تمام نشدنی، مردم به تبلیغ و ترویج این دین 
امیدبخش، همت گماشتند.

از طرف دیگر، اهتمام اسالم نسبت به مردم ایران، نیز بی نظیر و فوق العاده است.
این اندازه که اسالم به مردم ایران با نظر مثبت و دید عمیق نگریسته و بها داده است، به 

هیچ وجه به ملت و کشور دیگری این بها را نداده است.
ذیاًل آیات و روایاتی که در مورد مردم ایران وارد شده است، می آوریم:

ذیل آیة شریفه:
َو ِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم ُثمَّ ال َيُکونُوا أَْمثالَُکم .1

و اگر روی برتابید،

]خدا[ جای شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد که مانند شما نخواهند بود.

جالب توجه این که اکثر مفسران در ذیل آیة مورد بحث نقل کرده اند:
- بعد از نزول این آیه، جمعی از اصحاب به رسول خدا)ص( عرض کردند:

َمْن هؤالِء الّذين َذَكَراهللُ فِى ِكتابِِه.
این گروهی که خداوند در این آیه به آنها اشاره کرده، کیانند؟

در این هنگام سلمان نزدیک پیامبر نشسته بود. پیامبر دست بر پای سلمان و یا بر شانة 

1-سورةمحمد،آیة38
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سلمان زده و فرمودند:
َهذا و ُقْوُمُه

 این شخص و مردمش )یعنی مردم ایران(.

 سپس اضافه فرمودند:
َو الَِّذي نَْفِسي بَِيِدِه لَْو َكاَن اْلِيَماُن َمُنوطًا بِالثَُّريَّا لََتَناَولَُه ِرَجاٌل ِمْن َفاِرَس

سوگند به خدایی که جانم در دست اوست،

اگر ایمان در ثریا باشد،

مردم ایران به آن دست خواهند یافت.

این حدیث و مشابه آن را محدثان معروف اهل سنت مانند محدث معروف بیهقی و تِرمِذی 
 در کتب معروف خود آورده اند و مفسران معروف شیعه و اهل سنت بر آن اتفاق دارند، مانند
نویسندة تفسیر قرطبی، روح البیان، مجمع البیان، فخر رازی، راغبی، ابوالفتوح رازی و مانند آنها.1

حدیث دیگری از امام صادق)ع( نقل شده که مکمل حدیث فوق است. 
فرمودند:

 َواهللِ أَْبَدَل بِِهْم َخْيراً ِمْنُهُم الَْمَوالِي2  
به خدا سوگند که خداوند به این وعده خود وفا کرد،

و گروهی را از غیر عرب )یعنی ایرانی ها( را جانشین آنها فرمود.3

در حدیث دیگری از امام صادق)ع( در تفسیر علی بن ابراهیم و تفسیرالقمی ذیل آیة:
لْناُه َعلى  بَْعِض اْلَْعَجمين ،  َو لَْو نَزَّ
َفَقَرأَُه َعَلْيِهْم ما كانُوا بِِه ُمْؤِمنيَن.4

و اگر آن را بر برخی از غیر عرب زبانان نازل می کردیم،

و ]پیامبر[ آن را بر ایشان می خواند به آن ایمان نمی آوردند.
 آمده است:

1-تفسیرنمونه،ج21،ص498،مشابهآنرادرج4،ص418میتوانمشاهدهکرد.
بحاراألنوار،ج22،ص52:

نَاساًِمْنأَْصَحاِبَرُسولِاهلل)ص(َقالُواَیاَرُسولَاهللَمْنَهُؤاَلءِالَِّذیَنَذَکرَاهللِفيِکَتابِِهَوَکاَن َرِحَمهُاهللَوَرَویأَبُوُهَرْیَرَةأَنَّ ْبِرِسيُّ َوَقاَلالطَّ



َسلَْماُنإِلَیَجْنِبَرُسولِاهلل)ص(َفَضَرَبَیَدُهَعلَیَفِخِذَسلَْماَنَفَقاَلَهَذاَوَقْوُمُهَوالَِّذينَْفِسيبَِیِدهِلَْوَکاَناْلِیَماُنَمُنوطاًبِالثَُّریَّالََتَناَولَُه
رَِجاٌلِمْنَفارَِس.

َوَرَویأَبُوبَِصیٍرَعْنأَبِيَجْعَفٍرعَقاَلإِْنتََتَولَّْواَیاَمْعَشَرالَْعَرِبَیْسَتْبِدْلَقْوماًَغْیَرُکْمَیْعنِيالَْمَواِلَوَعْنأَبِيَعْبدِاهلل)ع(َقاَلَقْدَواهللأَبَْدَل
بِِهْمَخْیراًِمْنُهُمالَْمَوالِي.

2-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج22،ص52
3-تفسیرنمونه،ج24،ص108،درتفسیرآیةوآخرینمنهملََمایلحقوابِِهْم...

4-سورةشعرا،آیة198و199
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لَْو أُْنِزَل الُْقْرآُن َعَلى الَْعَجِم َما آَمَنْت بِِه الَْعَرُب َو َقْد نََزَل َعَلى الَْعَرِب َفآَمَنْت بِِه الَْعَجُم،
َفَهِذِه َفِضيَلُة الَْعَجم1  

 اگر قران بر عجم نازل شده بود، عرب به آن ایمان نمی آورد،
ولی قرآن بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد و این فضیلتی است برای عجم.2

و در ادامه در همین کتاب آمده است:
َو ِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم، ُثمَّ ال َيُکونُوا أَْمثالَُکمْ ...3  

اگر شما برگردید، به بدل شما قومی بیارد که مثل شما نباشند.

یعنی بهتر از شما باشند...
 جماعتی از صحابة رسول اهلل)ص( گفتند: یا رسول اهلل! آنان که اند که ایشان را به بدل )به 

جاي( ما بیاورد و ایشان نه چون ما باشند؟
سلمان در پهلوی رسول)ص( بود. رسول دست بر ران او زد، گفت:

َهذا َو َقْوَمُه؛ این باشد و قومش. 
آن گه گفت: واهلل که اگر ایمان در ثریا آویخته باشد، جماعتی از فارس دست به او زنند و 

دریابند او را...4
عالمه طباطبایی نیز نظر مشابهی دارند، که می فرمایند:

- نقل شده که از پیامبر اسالم)ص( دربارة این آیه پرسیدند. با دست به کتف سلمان زده، 
گفت: این است و رفقایش. آن گاه فرمود: اگر دین به ستارة پروین بسته باشد، مردانی از فارس 

آن را می گیرند.5
مجمع البیان نیز که محل استناد اغلب تفاسیر شیعه است - چون مرحوم شیخ ابوعلی 
الفضل بن الحسن طبرسی در قرن پنجم و ششم می زیسته و مورد احترام زیاد اهل فن بوده 

است و تفسیرش متّقن و محکم و مورد اهتمام اهل فن است- می نویسد:
- مقصود ایرانیان هستند. 

در روایت است که پیامبر گرامی اسالم را از این آیه، سؤال کردند. دو دست خود بر 
دوش سلمان زد و فرمود: مقصود، این مرد و هم وطنان اوست.6

1-تفسیرالقمي،ج2،ص124
2-تفسیرعلیبنابراهیم،ج2،ص124

3-تفسیرالقمي،ج2،ص309
4-تفسیرابوالفتوحرازی،ج10،ص197وج11،ص143

5-تفسیرالمیزان،ج5،ص593
6-تفسیرمجمعالبیان،ج7،ص78
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تفسیر طبری نیز در این مورد بحث مفصلی دارد. در آن جا می خوانیم:
ا َيْلَحُقوا بِِهْم1  َو آَخريَن ِمْنُهْم لَمَّ

و ]نیز بر جماعت هایی [ دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته اند. 

َفقاَل بَعُضُهم َعّنى بَِذلَِك الَعَجِم
یعنی: مقصود بعضی از مردم ایران است. 

طبری از هفت تن از راویان معروف و معتبر از دید خود نقل می کند که مقصود ایرانی ها 
هستند.

وی در یک بحث مفصل تر می نویسد: 
- وقتی این آیه نازل شد، شخصی پرسید: این قوم چه کسانی هستند؟ پیامبر پاسخ نداد. 
شخص سؤال کننده دو بار و یا سه بار سؤال خود را تکرار کرد. این در شرایطی بود که 

سلمان در بین اصحاب نشسته بود. پیامبر دست خود بر کتف سلمان گذاشت و فرمود:
لَْو كاَن ااْليماُن فى الثَُّرّيا لَنا لَُه ِرجاٌل ِمْن هُؤالء2 

اگر ایمان در ثریا باشد، هم شهری های سلمان به آن دست می یابند.
طبری در حدیث دیگری از قول ابوهریره چنین نظری را نقل می کند.3

اغلب مفسرین اعم از شیعه و سنی این آیه از سورة نسا که می فرماید:
ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُکْم أَيَُّها النَّاُس َو َيْأِت بِآَخريَن َو كاَن اهلل َعلى  ذلَِك َقديراً.4

ای مردم!

 اگر خدا بخواهد شما را از میان می برد و دیگران را می آورد؛

و خدا بر این کار تواناست.

همچنین این آیه که می فرماید:
ا َيْلَحُقوا بِِهْم َو ُهَو الَْعزيُز الَْحکيم  َو آَخريَن ِمْنُهْم لَمَّ

و )نیز بر جماعت هایی( دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته اند،

و اوست خداوند ارجمند و حکیم.

و آیة 45 سورة مبارکة مائده که تقریباً عموم مفسران کنایه ای که از صراحت راه گشاتر 
است، بر این که مقصود از این قوم ایرانیانند، تأکید دارد.

1-سورةجمعه،آیة3
2-مجمعالبیان،ج10،ص284
3-تفسیرطبری،ج12،ص90

4-سورةنسا،آیة133
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از آن جایی که این آیه از اهمیت بسیار زیادی راجع به بحث ما برخوردار است، عینًا 
می آوریم:

يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا!
َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُکْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اهللُ بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َو ُيِحبُّونَُه، 

ٍة َعَلى الْکاِفريَن، أَِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمنيَن أَِعزَّ
ُيجاِهُدوَن في  َسبيلِ اهللِ،
َو ال َيخاُفوَن لَْوَمَة الئٍِم،

ذلَِك َفْضلُ اهلل ُيْؤتيِه َمْن َيشاُء َواهللُ واِسٌع َعليم .1
ای کسانی که ایمان آورده اید!

هرکس از شما از دین خدا برگردد،

در آینده خدا گروهی دیگر را می آورد که خدا آنها را دوست می دارد،

و آنان نیز خدا را دوست دارند.

اینان با مؤمنان فروتن و نسبت به کافران سخت گیرند؛

در راه خدا جهاد می کنند،

و از سرزنش هیچ مالمت گری نمی ترسند.

این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد می دهد، و خدا گشایش گر داناست.

اما روایات در مورد ایران و ایرانیان فراوان و صریح است که در این جا به پاره ای از این 
روایات اشاره می کنیم:

قاَل َرُسول اهلل)ص(: 
أعَظُم الناِس نَصيبًا ِفي السالِم أهُل فاِرَس.2

بزرگ ترین سهم را در اسالم، مردم ایران دارند.

قاَل َرُسول اهلل)ص(: 
أْسَعُد الَعَجِم بالسالِم أهُل فاِرَس.3

خوشبخت ترین ملت غیرعرب به واسطة اسالم، 

مردم ایرانند.
لَّما َذَكرَت الَعاَجَم ِعنَد َرُسوِل اهللِ)ص( َلَنَا بَُهْم أَو بَْعَضُهْم أَوثَق ِمّنى بُِکْم أَو بِِبْعِضُکْم.4

1-سورةمائده،آیة54
2-میزانالحكمه،ج10،ص4572،بهنقلازکنزالعمال

3-همان
4-همان
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در خدمت پیامبر اسالم، از عجم ها سخن به میان آمد،

 پیامبر فرمودند:

اعتماد من به بعضی از آنها بیش از اعتمادی است که:

به بعضی از شما دارم.

قاَل َرُسول اهلل)ص(: 
فاِرُس ُعصَبُتنا أهَل البيِت لنَّ إسماعيَل َعمُّ ُولِْد إسحاَق، و إسحاَق َعمُّ ُولِْد إسماعيلَ.1

ایرانیان خویشاوند ما هستند،

 زیرا که:

اسماعیل عموی فرزندان اسحاق است و اسحاق عموی فرزندان اسماعیل.

قاَل َرُسول اهلل)ص(: 
أهُل فاِرَس ُهم ُولُْد إسحاَق.2

ایرانیان فرزندان اسحاق هستند.

قاَل َرُسول اهلل)ص(: 
إّن إبراهيَم َهمَّ أن َيدُعَو على أهِل الِعراِق ، َفأوَحى اهلّلُ  تعالى إلَيِه:

 ال َتفَعْل، 
حَمَة ُقلوبَُهم. 3 إنّي َجَعلُت َخزائَن ِعلِمي فيِهم و أسَکنُت الرَّ

ابراهیم)ع( خواست عراقیان را نفرین کند، 
خداوند متعال به او وحی فرمود:

این کار را نکن؛

 ]زیرا[ من گنجینه های دانش خود را در میان آنان نهاده ام،

و رحمت )مهربانی( را در دل های ایشان جای داده ام. 

در این جا بحث خود پیرامون آیات و روایاتی که دربارة ایرانیان است، خاتمه می دهیم و 
بحث پیرامون آن را به فرصت دیگری موکول می کنیم.

اجماالً باید با صراحت و شجاعت بگوییم مقام و منزلت ایرانیان در قرآن و احادیث مقام 
شامخ و باالیی است.

در زمینة حدیث و روایت نیز ایرانی ها خیلی زود صاحب نظر شدند. جمع آوری احادیث یک 

1-همان،ج10،حدیث15773
2-همان،ج10،ص4572
3-همان،ج10،ص4570
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فن دقیق و حساس بود. دانشمندان ایرانی اعم از شیعه و سنی در این علم و فن سرآمد شدند، 
 به طوری که مهم ترین و معتبرترین کتب حدیثی و روایی شیعه و سنی را ایرانی ها تدوین

کردند، که به صورت مختصر به آنها اشاره می کنیم:

کتب روایی شیعه
معروف ترین کتاب های روایی شیعه عبارتند از:

1- کافی
اثر شیخ یعقوب ُکلینـی است. ُکلین یکی از روستاهای شهرری در مسیر قدیم قم است. 

این کتاب حاوی 16 هزار حدیث است. کافی یک دورة حدیث است و از اصول عقاید تا 
اخالقیات را شامل می شود.

این کتاب معتبرترین کتاب حدیث شیعه است. کلینی در سال 329 هجری درگذشت و در 
نجف مدفون گردید.

2- من ال یحضره الفقیه 
تألیف رئیس المحدثین ابوجعفر محمد بن علی بن بابـویـه قمی است که به شیخ صدوق 

معروف است. خودش و پدرش از بزرگان طراز اول علمای شیعه اند. 
وی دارای سیصد تألیف بوده است. من الیحضر 5920 حدیث دارد. 

 شیخ صدوق در سال 381 هجری درگذشت و در نزدیکی حضرت عبدالعظیم و در منطقه ای
به نام ابن بابویه دفن گردید.

3- تهذیب االحکام 
تألیف شیخ الطائفه ابوجعفر محمدبن الحسن طوسی است. 

وی در اکثر علوم اسالمی مانند: تفسیر، کالم، فقه، حدیث، رجال، دست داشته است. 
تهذیب مشتمل بر 13590 حدیث است.

4- استبصار
این کتاب نیز متعلق به شیخ طوسی است که 5511 حدیث دارد.

شیخ طوسی در سال 460 هجری درگذشت و در مشهد مدفون گشت.
چهار کتاب فوق را »کتب اربعة شیعه« می گویند. مؤلف هر چهار کتاب ایرانی هستند. 

همچنین به این چهار کتاب »جوامع اولیه« هم می گویند.
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عالوه بر چهار کتاب فوق االشاره سه کتاب مهم دیگر وجود دارد:
1- بحاراالنوار 

تألیف محمدباقر مجلسی است. این کتاب جامع ترین کتب حدیث است. آن چه در سایر 
کتب حدیث به طور پراکنده موجود است، در این کتاب یک جا جمع آمده است. 

مجلسی در سال 1111 هجری درگذشت و در اصفهان دفن گردید.

2- وافی 
تألیف حکیم و عارف مشهور مالمحسن فیض کاشانی است.

 وافی جامع کتب اربعه با حذف مکررات است. مرحوم فیض در حدود دویست تألیف دیگر
در رشته های مختلف علمی دارد.

3- وسایل الشیعه 
تألیف شیخ ُحّر عاملی است. در این کتاب جنبة مراجعة فقهی بیشتر رعایت شده است. 

شیخ، معاصر مرحوم مجلسی است. شیخ ُحّر عاملی در سال 1104 در مشهد درگذشت 
و در جوار حریم حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( مدفون گردید.

همان گونه که مالحظه شد، دو نفر از این سه محّدث بزرگوار ایرانی هستند.1
به این سه کتاب »جامع ثانویه« هم گفته می شود.

کتاب های معتبر اهل سنت
معتبرترین کتاب های اهل تسنن نیز توسط ایرانی ها تألیف شده است. معروف ترین کتب 

اهل سنت که به »صحاح سّته« معروف اند عبارتند از:
1- صحیح بخاری 

مؤلف این کتاب محمدبن اسماعیل بخاری است. این کتاب معتبرترین کتاب حدیث در 
میان اهل تسنن است که شانزده سال تألیف آن طول کشیده است.

بخاری همان گونه که از اسمش پیداست، اهل بخاراست. بخارا جزء خراسان بزرگ است. 
وی در سال 256 هجری در نزدیکی سمرقند درگذشت.

2- صحیح مسلم
 این  کتاب توسط مسلم بن حجاج نیشابوری تألیف شده است. پس از صحیح بخاری، 

1-خدماتمتقابلاسالموایران،ص219-221
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معتبرترین کتاب نزد اهل تسنن است. 
وی در سال 261 هجری در نصرآباد نیشابور درگذشت.

3- سنن ابی داود
این کتاب توسط سلیمان بن اشعث معروف به ابوداود سجستانی تألیف شده است. 

وفات ابی داود در سال 275 هجری روی داد.

4- جامع تِرمِذی
نویسندة این کتاب محمد بن عیسی ترمذی است. وی از شاگردان بخاری بوده است. 

ترمذی در سال 279 هجری درگذشت. ترمذ از بالد ماوراءالنهر است.

5- ُسنن نسایی
مؤلف این کتاب ابوعبدالرحمن احمد بن علی بن شعیب نسایی است.

وی سفرهای زیادی در طلب علم به سراسر دنیای اسالم آن روز داشت. چون به دمشق 
رسید و مردم آن جا را دید که ضدامیرالمؤمنین علی)ع( هستند، کتاب خصائص را در فضایل 

حضرت علی)ع( نوشت. 
از او درباره معاویه پرسیدند. پاسخ داد: جز این نمی دانم که پیامبر اسالم برای موضوعی 

به دنبال وی فرستاد. هر بار گفتند که غذا می خورد.
پیامبر فرمود: خدا شکمش را سیر نکناد.

مردم شام او را سخت کتک زدند که بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت.
نساء از توابع خراسان است. وی در سال 303 هجری درگذشت.

6- سنن ابن ماجه
نویسندة این کتاب محمدبن یزید بن ماجه قزوینی است. او نیز در طلب علم مسافرت های 

زیادی داشته است. وی در سال 273 هجری درگذشت.
همان گونه که مشاهده می شود مؤلف این 6 کتاب که معتبرترین و معروف ترین کتب اهل 

سنت است، همگی ایرانی هستند.

تحقیر ایرانی ها نتیجة معکوس داد

هر قدر دشمنی خلفای جور نسبت به ائمة اطهار بیشتر می شد، بر دلبستگی مردم نسبت 
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به آنها افزوده می گردید و محبوبیت ائمه در بین مردم نیز بیشتر می شد و ترویج فکر شیعی 
در همه جا رسوخ و نفوذ می یافت.

ایرانی ها نیز پس از سال ها درد و رنج، دل های خود را به اسالم سپرده بودند و به رغم 
 محدودیت ها و فشارهای مضاعف، به اهل البیت)ع( عالقه نشان می دادند و از آنها پیروی می کردند؛ 

چون آنها را جانشینان راستین پیامبر و پاسداران اسالم ناب می دانستند.
اقداماتی که خلفای جور در محدود کردن امامان شیعه انجام می دادند، نشان از نفوذ کالم آنها و 

ارتباط دایمی و عمیق آنها با عامة مردم و طرفداران و پیروان شان بود.

تحقیر ایرانی ها در دستور کار خلفای جور قرار داشت.

ایرانی ها از دو جهت زیر فشار خلفای جور بودند.

- از یک طرف ایرانی و غیرعرب بودند. 
همان گونه که مشاهده کردیم، 
خلیفة دوم از زمان حیات پیامبر اسالم،

 با سلمان فارسی که نمایندة اکثریت ایرانیان حق خواه در »مدینه النبی« بود، 
سر ناسازگاری گذاشت.
 اشکال سلمان فارسی، ایرانی بودن وی بود.

از آن به بعد اعراب، افراد غیرعرب را عجم می گفتند؛ به آنها زن نمی دادند و از آنها زن 
نمی گرفتند. هیچ کس و هیچ قبیله و عشیرة عرب، پیمان با عجم نمی بست و به عجم پناه نمی داد.

 - از طرف دیگر ایرانی ها که اغلب حق طلب و حق خواه بودند، خلفای جور را نمی پذیرفتند و 
تابع و تسلیم آنها نمی شدند. 

 چون از نظر هوش و استعداد برتر از اعراب بودند. 
از نظر تقوا و پرهیزکاری که شرط تقرب به خداست، 
ایرانی ها نه تنها از اعراب پرادعا و خیره سر پرهیزکارتر بودند، 
بلکه بسیاری از ایرانی ها از نظر تقوا زبان زد شدند. 

راستی چرا پیامبر عالی قدر اسالم)ص( دربارة سلمان می فرمایند:
َسْلماُن ِمّنا اَْهُل اْلَبْيِت.1

 سلمان از خاندان ماست. 
1-سفینهالبحار،مادةمسلم،بهنقلازکتابخدماتمتقابلاسالموایران،ص59
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این بیان پیامبر، افتخار ایران و هر ایرانی تا روز قیامت است.
دوران سخت خفقان و ظلم بر ایرانیان دیری نپایید. طولی نکشید که ایرانی ها در عرصه های 
مختلف رشد قابل مالحظه ای کردند؛ در عرصة دینی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، هنری و غیره.
ایرانی ها به  گونه ای در زمینه های گوناگون رشد کردند که در مدت کوتاهی سرآمد شدند. 
یک قرن از هجرت پیامبر بیشتر نگذشته بود که ایرانی ها بسیاری از مشاغل مذهبی حساس 

شهرهای عمده و مهم آن روز دنیای اسالم را به دست آوردند و سرآمد روزگار شدند.
در این مورد به ارایة یک سند بسنده می کنیم:

هشام بن عبدالملک روزی از یکی از علما که به مالقات وی در رصافه کوفه رفته بود، پرسید: 
آیا علما و دانشمندانی را که اکنون در شهرهای اسالم مرجعیت علمی و فتوایی دارند، می شناسی؟

گفت: آری
هشام پرسید: اکنون فقیه مدینه کیست؟

جواب داد: نافع
نافع مولی است یا عرب است؟ )یعنی ایرانی است یا عرب؟(

- ایرانی است.
فقیه مکه کیست؟

- عطاء بن ابی رباح.
- ایرانی است یا عرب؟

- ایرانی است.
-فقیه یمامه کیست؟

- یحیی بن کثیر.
- ایرانی است یا عرب؟

- ایرانی است.
- فقیه شام کیست؟

- مکحول.
- ایرانی است یا عرب؟

- ایرانی است.
- فقیه جزیره کیست؟

- میمون بن مهان.
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- ایرانی است یا عرب؟
- ایرانی است.

- فقیه خراسان کیست؟
- ضحاک بن مزاحم.

- ایرانی است یا عرب؟
- ایرانی است.

- فقیه بصره کیست؟
- حسن و ابن سیرین.

- ایرانی هستند یا عرب؟
- ایرانی هستند.

- فقیه کوفه کیست؟
- ابراهیم نخعی

- ایرانی است یا عرب؟
- عرب است.

هشام گفت: نزدیک بود قالب تهی کنم. هر که را پرسیدم تو گفتی ایرانی است. خوب شد 
الاقل این یکی عرب است.

در چه عصر و زمانی این چنین فرصت برای ایرانی پیدا شده است که افتخار پیشوایی 
دینی مردم نقاط مختلف و کشورهای مختلف از حجاز و عراق و یمن و شام و جریره و مصر 

و غیره را پیدا کند. در زمان های بعد این پیشوایی توسعة بیشتری پیدا کرد.1

تحقق پیش بینی های پیامبر اسالم)ص( در مورد ایرانیان
 در آن روزگار، ایرانی ها در همة زمینه ها، حضوری فّعال داشتند. در عرصة دینی، سیاسی،

اجتماعی و خالصه در تمامی زمینه هایی که جنبة تأثیرگذاری اساسی داشت.

قرائت قرآن

در میان تابعین و شاگردان تابعین که در قرن اول و دّوم می زیسته اند، ده نفرند که به 
عنوان متخصص فن قرائت شناخته شده اند. هفت نفر از آن ده نفر معروف تر، مشهورتر و 

1-خدماتمتقابلاسالموایران،استادشهیدمرتضیمطهری،ص316-314
ازآنجاییکههشامبینسالهای105تا125هجریحكومتمیکرد،حضورفعالواثرگذارایرانیهادرعرصههایمختلفمربوط

بهاوایلقرندومودرحدودیکصدسالپسازارتحالپیامبراکرم)ص(استواینگواهعشقوعلقةخداوندبهایرانهاست.
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معتبرترند و به »قراء سبعه« معروفند. آنان عبارتند از:
الف: قاریان مدینه

1- پیشوا و استاد قاریان مدینه » نافع بن عبدالرحمن مدنی« است. 

وی بسیار مورد اعتماد است. هرچند محل نشو و نما و رشد و شهرت وی مدینه است، 
ولی وی اصاًل »ایرانی« و اهل »اصفهان« است. 

وی در سال 70 هجری متولد شد و در سال 169 در یکصد سالگی در مدینه درگذشت.

ب: قاریان مکه
2- استاد و پیشوای قاریان مّکه »عبداهلل بن کثیر« است.

او نیز از قاریان معروف است. وی هرچند در مکه والدت یافت، ولی اصالتاً »ایرانی« و از 
اهالی همدان است. وی در سال 120 هجری در سن 65 سالگی درگذشت.

ج: قاریان بصره
3- استاد این گروه »زبان بن عالء« معروف به »ابوعمرو بصری« ملقب به »شیخ الروات« 

است. وی در مکه متولد شد و در 74 سالگی در کوفه درگذشت.
بعضی از رجال شناسان وی را »ایرانی االصل« می دانند.

د: قاریان کوفه
4- مشهورترین آنها »عاصم بن ابی النجود اسدی کوفی« است. 

وی پیشوای قاریان ایرانی نیز بوده است. وی در سال 127 هجری در کوفه درگذشت.

5- »حمزه بن حبیب زّیات« معروف به »عمارة کوفی« است. 

وی به خاطر شغلش که روغن فروشی بوده است، به »زّیات« شهرت دارد.

6- »ابوالحسن علی بن حمزه« معروف به »کسایی کوفی« است.

او نیز از پیشوایان قاریان کوفه بوده است. او نیز اصالً »ایرانی« است. 
وی در سال 119 هجری در عراق متولد شد و در سال 189 هجری درگذشت.

7- »ابوعمرو عبداهلل بن عامر« معروف به »ابونعیم« و »ابن عامر دمشقی«.

وی که در سال 8 یا 12 هجری در دمشق تولد یافته بود، در سال 118 هجری در حدود 
یکصد سالگی درگذشت.
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نکتة قابل توجه این که:
- اکثر »قاریان سبعه«، »ایرانی االصل« بوده اند، یا در ایران زندگی کرده اند. 

یقین این که:
- چهار نفرشان ایرانی اند و از این چهار نفر، دو نفر یعنی عاصم و کسایی شیعه مذهبند.1

در زمینة تفسیر نقش و سهم ایرانی ها نیز قابل مالحظه است.
در تفسیر افراد زیادی مطرح هستند. مانند: 

- ابن عباس، 
- ابن مسعود، 
- ابی بن کعب، 

- سدی، 
- مجاهد، 

- قتاده،
- مقاتل کلبی، 

- سبیعی، 
- اعمش، 
- ثوری، 
- زهری، 
- عطاء، 

- عکرمه، 
- قراء،

- و غیر اینها.
برخی از این افراد شیعه اند و بعضی غیرشیعه و همچنین بعضی ایرانی اند و بعضی غیرایرانی.2

تفاسیر قرآن

1- تفسیر علی بن ابراهیم قمی
 این تفسیر از معروف ترین تفاسیر شیعه است اکنون موجود است.

1-خدماتمتقابلاسالموایران،ص402
2-همان،ص405
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2- تفسیر عیاشی
مؤلف این تفسیر محمد بن مسعود سمرقندی است. اول مذهب اهل تسنن داشت و بعدها 

به تشّیع گرایید. 
وی معاصر شیخ کلینی مؤلف کتاب کافی است. می گویند که سیصدهزار دینار از پدرش 

به ارث برد که همه را صرف نسخه برداری از قرآن و مقابله و استنساخ و جمع کتاب کرد. 
وی اصالً ایرانی است.

3- تفسیر نعمانی
مؤلف این تفسیر ابوعبداهلل محمدبن ابراهیم است. وی شاگرد شیخ کلینی است. 

نعمانی دخترزاده ای دارد به نام ابوالقاسم حسین معروف به ابن المرزبان. این مرد به 
یزدجرد ساسانی َنَسْب می برد. وی در چهارده سالگی حافظ کل قرآن بوده است. وی در 
بغداد می زیست. وصیت کرد که جنازه اش در جوار حضرت امیرالمؤمنین در نجف دفن کنند.

وی در سال 418 هجری درگذشته است.

4- تفسیر تبیان
مؤلف این تفسیر شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن الحسن علی الطوسی است. 

وی در کالم، فقه، تفسیر و حدیث امام و پیشوا بوده است. 
شیخ طوسی در 385 هجری تولد یافت، یعنی بیش از هزار سال پیش. 

 وی در 23 سالگی از خراسان به عراق آمد و از محضر شیخ مفید و سیدمرتضی علم الهدی
استفاده کرد. سپس خود پیشوای تشّیع در عصر خود گشت. 

وی مؤسس حوزة علمیة نجف است.1

5- مجمع البیان
مؤلف این تفسیر فضل بن حسن طبرسی است. وی اصاًل اهل تفرش است. 

این تفسیر به لحاظ ادبی بهترین تفسیر است که شیعه و سنی برای آن ارزشی بسیار 
قائلند. این تفسیر در سال 536 هجری نوشته شده است.

6- روض الجنان
 معروف به تفسیر ابوالفتوح رازی. این تفسیر به زبان فارسی است و از معروف ترین و

1-خدماتمتقابلاسالمایران،استادشهیدمرتضیمطهری،ص407
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غنی ترین تفاسیر شیعه است. 
فخرالدین رازی و شیخ طبرسی از این تفسیر زیاد استفاده کرده اند. ابوالفتوح اصاًل اهل 

نیشابور است که در ری زندگی می کرده است. 
وی در اوایل قرن ششم هجری می زیسته و با طبرسی معاصر بوده است.

7- تفسیر صافی
مؤلف این تفسیر حکیم و عارف و محدث و مفسر معروف مالمحسن فیض کاشانی است 

که از مشاهیر علمای شیعه است. وی در قرن یازدهم می زیسته است. 
مرحوم فیض در آغاز عمر پربرکت خویش از کاشان به قم هجرت کرد و »مدرسة 

فیضیه« از باقیات صالحات وی می باشد. 
وی فلسفه و عرفان را نزد حکیم و عارف برجسته و معروف »صدرالمتألهین« آموخت 

و دختر صدر را هم به زنی گرفت. وفات فیض در سال 1091 در کاشان واقع شده است.

8- تفسیر منهج الصادقین
این تفسیر به زبان فارسی است و در سه جلد بزرگ است. 

مؤلِف این تفسیر مالفتح اهلل بن شکراهلل کاشانی است که در قرن دهم هجری می زیسته 
است. غالب آثار این دانشمند به زبان فارسی است.

9- تفسیر ُشبّر
مؤلف این تفسیر سیدعبداهلل ُشّبر است.

 این مرد شریف معاصر کاشف الغطاء و میرزای قمی بوده است. وی تألیفات زیادی در فقه،
اصول، کالم، حدیث و رجال داشته است. 

وی در سال 1242 هجری در کاظمین درگذشت.

10- تفسیر برهان
مؤلف این تفسیر مرحوم سیدهاشم بحرینی است که از محدثین و محققین معروف شیعه 

به شمار می رود. وی در سال 1107 درگذشته است.

11- تفسیر نورالثقلین
مؤلف این تفسیر شیخ عبدالعلی بن جمعه است. وی معاصر مرحوم مجلسی و شیخ حّر 
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عاملی است. در این تفسیر عنایت به اخبار و احادیث شده است.
از نمونه هایی که ذکر شد، معلوم می گردد که اکثریت قریب به اتفاق تفاسیر شیعه را یا 

ایرانی ها نوشته اند و یا کسانی که ایرانی االصل هستند.

خدمات اسالمی ایرانیان در مغرب و شمال آفریقا
ایرانیان نه تنها در زمینه های مختلف علمی سرآمد شدند و خدمات زیادی به مسلمانان 

کردند، بلکه در مسائل نظامی نیز بسیار درخشیدند و افتخار آفریدند.
مردانی از خراسان با یک اقدام مردانه توانستند بساط امویان را درنوردند و آنها را از 
اریکة قدرت به زیر بکشند و عباسیان را که شعار طرفداری از حکومت اهل البیت)ع( می دادند، 

به قدرت برسانند. 
پس از آن که دولت عباسی مستحکم شد، استانداری و حکومت بسیاری از مناطق جهان 
اسالم آن روز نصیب ایرانیان شد و ایرانیان به دلیل مدیریت و توانمندی به موفقیت های 

چشم گیری دست یافتند.
مأمون پس از آن که از خراسان به عراق بازگشت، گروهی از اشراف و رجال خراسان 
 با وی همراهی کردند. مأمون به هر یک از آنها مقامی داد و در شهرهایی که موردنظرش بود،

 به حکومت رساند. یکی از مناطقی که مورد توجه عباسیان بود و آنها بیم داشتند که از آن جا 
خطری متوجه ایشان گردد، سرزمین های مغرب اقصی و شمال آفریقا بود. زیرا هنوز حکومت 
انُدُلس )اسپانیا( در دست امویان بود و مأمون می ترسید که شمال آفریقا دستخوش تهدید و 

بحران از ناحیه امویان اندلس شود.
از زمان مهدی عباسی، برای مناصب و حکمرانی مصر و آفریقا، افرادی از میان مردم 

خراسان که دشمنان سرسخت بنی امیه بودند انتخاب می کردند. 
در آن زمان نفوذ خراسانیان و مردمان مشرق ایران در مصر و مناطق آفریقای شمالی 
زیاد شد و حفظ حدود و ثغور اسالمی به دست اینان قرار گرفت و فرمان جنگ و صلح و 

جهاد با دشمنان اسالم را به عهده گرفتند.
این خاندان های ایرانی، در مغرب اقصی و جزایر دریای مدیترانه و آسیای صغیر در 

ترویج و تبلیغ دین مقدس اسالم بسیار کوشش کرده اند. 
ما اینک نام افرادی که از زمان مهدی عباسی تا ظهور فاطمیان در مصر و آفریقا حکومت 

کرده اند، ذیالً ذکر می کنیم:
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حّکام خراسانی در مصر و آفریقای شمالی

1- یحیی بن داوود نیشابوری
2- مسلمه بن یحیی خراسانی

3- عبادبن محمد بلخی
4- سری بن حکم بلخی

5- محمدبن سری بلخی
6- عبداهلل بن سری بلخی

7- عبداهلل بن طاهر بوشنجی
8- عمیر بادغیسی هروی

9- اسحاق بن یحیی سمرقندی
10- عبدالواحد بوشنجی

11- عنبسه بن هروی
12- یزیدبن عبداهلل

13- مزاحم بن خاقان
14- احمد بن مزاحم
15- ارحوزبن اولغ

16- احمدبن طولون فرغانی
17- خمارویه بن احمد فرغانی
18- جیش بن خمارویه فرغانی

19- هارون خماریة فرغانی
20- عیسی نوشهری بلخی
21- شیبان بن احمد فرغانی

22- محمد بن علی خلنجی
23- محمد بن طغبج فرقانی

24- انوجور بن اخشید فرقانی
25- علی بن اخشید

26- احمد بن علی بن اخشید
27- شعلة اخشیدی
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28- حسن بن عبیداهلل اخشیدی
29- فاتک اخشیدی، امیر شام
30- حسین بن احمد بن رستم

این سی نفر که در باال ذکر شده، خراسانی هستند و مدت دویست سال بر مصر، شمال 
آفریقا، مغرب اقصی، سواحل مدیترانه و سایر متصرفات اسالمی در نواحی و کرانه های 

اقیانوس اطلس فرمانروایی داشته اند.
ترویج شریعت و دفاع از حدود و ثغور و فتوحات در بعضی از نواحی انُدُلس و اروپا به 

دست اینان انجام پذیرفت.
در زمان این حّکام، هزاران فقیه، مجتهد، مفّسر، محّدث، قاضی، امیر، دبیر و سیاستمدار 
از خراسان و سایر شهرهای ایران به مناطق غربی مهاجرت کردند و مبانی و قواعد اسالمی 

را در آن سرزمین ها محکم ساختند.
در کتب علمی، ادبی و تاریخی شمال آفریقا و اندلس، نام بسیاری از ایرانیان دیده می شود.1

اینها فقط امرای خراسانی بودند. 
بدیهی است که امرای سیستانی، طبرستانی، قهستانی، رازی، قمی، قزوینی، آذربایجانی، 
شیرازی، اصفهانی و دیگر فرماندهان از شهرهای مختلف ایران آن روز به حاکمیت نقاط 

مختلف دنیای اسالم در قرون سوم تا هفتم منصوب شده بودند، که در تاریخ ضبط است.

دور از تعصب
 اگر حمل بر تعصب نشود و افرادی، نویسنده را به اغراق و  گزافه گویی متهم نکنند، اگر پردة 
ضخیم جهل و عصبیت را به کناری بزنیم، آیا ملت دیگری غیر از مردم ایران را می شناسیم 

که تا این اندازه در تقویت و ترویج اسالم سهم داشته باشد؟
آیا مردم دیگری را سراغ داریم که در زمینه های مختلف علمی، موجب بالندگی اسالم و 

مسلمانی شده باشند؟ 
آیا کشور دیگری را می توانیم نام ببریم که نیروهای نظامی و یا فرماندهان نظامی اش 
در جبهه ای به طول پنج هزار کیلومتر در شکستن سّد دفاعی شرک و کفر، پرچم اسالم را بر 
بلندای کشورها به اهتزاز درآورده و نهال افتخارآمیز اسالم را در آن کشورها کاشته باشند 

تا مردم مظلوم از ثمرة آن نهال مقدس که هدایت و والیت است، برخوردار باشند؟ 

1-خدماتمتقابلاسالموایران،استادشهیدمرتضیمطهری،ص350-352
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این موضوعی است که نمی توان آن را انکار کرد.
به ِجّد ما به جز مـردم ایـران، مردم دیگری را سراغ نداریم که به چنین دستاورد عظیم 
و شکوهمندی دست یافته باشند. صفحات تاریخ پر از اثرات حیات بخش ایرانیان مسلمان در 

عرصه های مختلف است.
نکته ای که در پایان این بحث الزم به تذکر است، این که:

- این همه غیرت، تعّصب و موفقیت ایرانیان، حاصل و محصول اسالم است. 
اسالم بود که ایرانیان را به وجد آورد و در راه توسعة اسالم آنها را تشویق کرد و 

استعداد آنها را بروز داد. 
قبل از اسالم چه در زمان اشکانیان و چه در دورة طوالنی ساسانیان و قبل از آن، مردم 

ایران تا این حد در زمینه های مختلف ندرخشیده بودند؛ و تاریخ گواه صادقی است.
آنها که منکرند، بگو روبه رو کنند!!

فشار بر ایرانیان در دستور کار خلفای جور
با توجه به مقاومت مثال زدنی ایرانی ها در برابر خلفای جور و حق خواهی و خط مشی 
صحیح بسیاری از مردم ایران که به دنبال تشکیل حکومت خاندان وحی بودند، فشار مضاعف 

حکام دین ستیز برای تغییر مشی ایرانیان هر روز رو به افزایش بود. 
البته این فشارها که با کشتار بی رحمانه و گسترده توام بود، نتیجة معکوس داشت. به 

عبارت دیگر انگیزه های حق خواهی مردم ایران، حاصل تبه کاری های دین ستیزان بنی امیه بود.
در این مورد به یک سند اشاره می کنیم. 

معاویه طی نامه ای به »زیادبن ُسمّیه« حاکم خراسان چنین می نویسد:
اِب  َو اْنُظْر ِإلَى الَْمَوالِي َو َمْن أَْسَلَم ِمَن اْلََعاِجِم َفُخْذُهْم بُِسنَِّة ُعَمَر ْبِن الَْخطَّ

َفِإنَّ ِفي َذلَِك ِخْزَيُهْم َو ُذلَُّهْم أَْن َيْنِکَح ]َتْنِکحَ [ الَْعَرُب ِفيِهْم َو اَل ينکحونهم ]ُيْنِکُحوُهمْ [ 
َو أَْن يرثوهم ]َتِرَثُهمُ [ الَْعَرُب َو اَل َيِرُثوا الَْعَرَب َو أَْن َتْقُصَر بِِهْم ِفي َعَطائِِهْم َو أَْرَزاِقِهْم 

َجَر ِريَق َو َيْقَطُعوَن الشَّ ُموا ِفي الَْمَغاِزي ُيْصِلُحوَن الطَّ َو أَْن ُيَقدَّ
فِّ اْلَّوَل  ْم أََحٌد ِمْنُهْم ِفي الصَّ  َو اَل َيُؤمَّ أََحٌد ِمْنُهُم الَْعَرَب ِفي َصاَلٍة َو اَل َيَتَقدَّ

 َو اَل ُتَولِّ أََحداً ِمْنُهْم َثْغراً ِمْن ُثُغوِر الُْمْسِلِميَن،
َو اَل ِمْصراً ِمْن أَْمَصاِرِهْم 

َو اَل َيِلي أََحٌد ِمْنُهْم َقَضاَء الُْمْسِلِميَن
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َو اَل أَْحَکاَمُهْم َفِإنَّ َهِذِه ُسنَُّة ُعَمَر ِفيِهْم َو ِسيَرُتُه...1 
در مورد ایرانیانی که به اسالم گرویده اند، دقت بیشتری نما و برنامه ات را با آنها،

مطابق با سنت و روش عمر قرار ده،

که شکست و خواری آنها در اجرای همان رهنمودهاست؛

 از جمله این که:

 عرب بتواند از مردم ایران زن بگیرد، اما ایرانی ها اجازه نداشته باشند با عرب ازدواج کنند. 

عرب از ایرانی ارث برد، ولی عکس آن مقدور نباشد. 

حقوق و مقرری ایرانی ها را از بیت المال کاهش ده.

آنها را در جنگ ها در خط مقدم جبهه قرار ده، تا تلفات لشکر از آنها باشد.

 امر جاده سازی و قطع اشجار به عهدة آنها واگذار. 

آنها حق نداشته باشند امامت جماعت شوند. 

در صف اول جماعت حضور نیابند. 

مرزداری و حکومت شهرها را به عهدة ایرانیان نگذار. 

حق قضاوت و تصدی احکام را از ایرانی ها سلب نما.
 اینها همه سنت و سیرة عمر بود در رابطه با ایرانیان.2

آیا محتوای نامة معاویه حاصل رهنمودهای عمر بود؟

بسیاری از کارگـزاران، اقدامات و حتی اندیشـه های خود را با سنت و روش بزرگان 
منطبق می دانند و افکار خود را برخاسته از رهنمودهای پیشوایان خویش می پندارند. 

ببینیم آیا نامة معاویه مطابق با رهنمودهای عمر بود و یا آن که معاویه افکار خود را با 
این بهانه پیش می برد؟

اصوالً خلیفة دوم عنصری گستاخ، بی باک، تند و نژادگرا بود. او به رغم فرمان خداوند 
سبحان که شرط برتری را تقوی می داند،3 به برتری نژاد عرب بر دیگر نژادها به خصوص از 

برتری نژاد عرب بر نژاد ایرانی تأکید داشت. 
در این مورد به یک سند اشاره می کنیم:

بََلَغَنا أَنَّ َسْلَماَن الَْفاِرِسيَّ َرِضيَ اهلل َعْنه،
1-بحاراألنوار،ج33،ص261و262

2-الغارات،ج2،ص824،بهنقلازمجموعةآثاردومینکنگرةجهانیحضرترضا)ع(،ج3،ص230
3-سورةحجرات،آیة13
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ِه َو ِإْعَظامًا لَِشْيَبِتِه، ُروُه ِإْجاَلاًل لَِحقِّ ُموُه َو َصدَّ ُموُه َو َقدَّ  َدَخَل َمْجِلَس َرُسولِ اهلل)ص( َذاَت َيْوٍم َفَعظَّ
 َو اْخِتَصاِصِه بِالُْمْصَطَفى َو آلِِه َفَدَخَل ُعَمُر َفَنَظَر ِإلَْيِه َفَقاَل:

ُر ِفيَما بَْيَن الَْعَرِب َفَصِعَد َرُسولُ اهلل)ص( الِْمْنَبَر َفَخَطَب َفَقاَل:  َمْن َهَذا الَْعَجِميُّ الُْمَتَصدِّ
، ِإنَّ النَّاَس ِمْن آَدَم ِإلَى َيْوِمَنا َهَذا ِمْثُل أَْسَناِن الُْمْشِط اَل َفْضَل لِْلَعَربِيِّ َعَلى الَْعَجِميِّ

 َو اَل لِْلَْحَمِر َعَلى اْلَْسَوِد ِإالَّ بِالتَّْقَوى،
]َسْلَماُن بَْحٌر اَل ُيْنَزُف َو َكْنٌز اَل َيْنَفُد. َسْلَماُن ِمنَّا أَْهَل الَْبْيِت،

َسْلَسٌل َيْمَنُح الِْحْکَمَة َو ُيْؤِتي الُْبْرَهاَن[.1
روزی سلمان فارسی به مجلس پیامبر اسالم وارد شد.

تمامی اهل مجلس به احترام او به پا خاستند و به خاطر محبت پیامبر نسبت به وی،

او را بسیار گرامی داشتند و او را در صدر مجلس نشاندند.

 لحظه ای بعد، عمر وارد شد. 

وقتی نگاه عمر به سلمان افتاد که در صدر مجلس نشسته است، از روی بی اعتنایی پرسید:

 این عجمی کیست که بین عرب ها، صدرنشین شده است؟

بالفاصله پیامبر اسالم به منبر رفتند و طی خطبه ای فرمودند: 

از زمان حضرت آدم تا امروز مردم به مانند دندانه های شانه هستند.

هیچ فضل و برتری عرب بر عجم و سفید بر سیاه ندارد. 

شرافت و برتری با تقوا ایجاد می شود.

بنابراین اقدامات معاویه حاصل روش و سنت خلیفة دوم بود. 
حال ببینیم حّکام و استاندارانی که از طرف معاویه به ایران اعزام شدند، با مردم چگونه 

رفتار کردند؟
خراسان در دوران زمامداری امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( در امن و امان بود و 
مردم از آسایش برخوردار بودند. این شرایط حاصل تمهیدات و برنامه ریزی های فرمانداران 

اعزامی از طرف امیرالمؤمنین بود.
یکی از استانداران که از طرف امیرالمؤمنین به خراسان اعزام شده بود، »ربیع بن زیاد 
حارثی« بود. او که مردی مدیر، مدبر، خویشتن دار و خدامحور بود، سال ها در خراسان با 
عدالت با مردم رفتار کرد. رفتار وی تأثیر زیادی در مردم اطراف که هنوز اسالم در قلب آنها 
 نهادینه نشده بود، برجای گذاشت. وی که پس از »ابن ام هانی« و فرزندش به خراسان آمده بود،

1-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج22،ص348
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با رهنمودهای امیرالمؤمنین علی)ع( مالیات منطقه پر درآمد و آبادِ خراسان بزرگ به مرکزیت 
مرو را در خراسان هزینه کرد؛ چیزی که تا دوران خالفت امیرالمؤمنین)ع( سابقه نداشت. زیرا 

پیش تر مالیات به مرکز فرستاده می شد.
پس از آن که معاویه به قدرت رسید، نامه ای به ربیع نوشت و از وی خواست بخشی از 

مالیات خراسان را به دمشق بفرستد. 
 این نامه از همان آغاز از تغییر شرایط در دنیای اسالم خبر می داد. ربیع که مردی خدامحور

بود، برای معاویه نوشت: 
 - بر طبق سنت پیامبر اسالم، مالیات باید در همان ناحیه که اخذ شده است، مصرف شود.

بنابراین من نمی توانم مالیات خراسان را به دمشق بفرستم.
ربیع سپس به منبر رفت، در حالی که از دریافت نامة معاویه و تقاضای غیرمشروع وی 

به شدت خشمگین می نمود، محتوای نامة معاویه را برای مردم افشا کرد. 
ربیع سپس گفت: 

- من هرگز دستور معاویه را عمل نخواهم کرد و به وظیفة شرعی خود که هزینة مالیات 
خراسان برای خراسان است، عمل می نمایم.

سپس دستور داد بیت المال را بگشایند. آن گاه حقوق های مردم را پرداخت کرد و بقیة 
اموال را بر طبق روش گذشته برای هزینه در امور عمرانی خراسان حواله نمود. 

بار دیگر مردم را مخاطب قرار داد و ضمن اعالم تغییر شرایط پس از شهادت امیرالمؤمنین 
علی)ع(، گفت: 

- با حاکمانی مانند معاویه نمی توان زندگی کرد.
در حالی که انقالبی از تعصب و خشم در ربیع به وجود آمده بود، رو به مردم کرد و گفت:

- مردم! من دعا می کنم و شما آمین بگویید. 
خداوندا!

جان مرا هر چه زودتر بگیر. 
مردم نیز آمین گفتند. 

ربیع در همان شب درگذشت.1
درود خدا و رسول و انبیا و مالئکه بر روح بلند و آسمانی امیرالمؤمنین، جانشین برحق 

پیامبر اسالم باد که چنین شاگردان ارزشمند و مکتبی را تربیت  کردند.

1-دوقرنسكوت،دکترعبدالحسینزرینکوب،ص141
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حال رفتار تربیت شدة معاویه، خلیفة غاصب را هم از یک سند می توان فهمید:
 پس از ربیع، »عبیداهلل بن زیاد« حاکم خراسان شد و بیداد و ظلم را به نهایت رساند. باغ ها ویران،

مزارع نابود و راه ها خراب و اقتصاد فلج شد... اما عبیدااهلل   بن زیاد نتوانست با این راه و روش 
بر خراسان حاکمیت یابد. هر روز مقاومت مردم خراسان در برابر حکام جور رو به افزایش 

بود. عبیداهلل خسته و درمانده با درخواست خود به دمشق بازگشت. 
 معاویه به جای وی »سعید بن عثمان« را فرستاد. وی که فردی قسی القلب و بی رحم بود،

برای جبران شکست ابن زیاد، کلیة زندانیان غیرسیاسی که از دزدان، قاتالن و راهزنان بودند، 
آزاد و به همراه خود به خراسان آورد تا توسط آنها، خراسان را آرام کند. 

 رفتار خشونت آمیز سعید نیز چیزی جز ظلم و ویرانی دربر نداشت. صف کشته ها طوالنی،
زندان ها پر و محرومیت رو به افزایش گذاشت. در عوض مقاومت فراوان گشت؛ بدگویی زیاد 

شد و پخش شب نامه های تند و افشاگرانه هم بر مشکالت سعید افزود.
او نیز با کوله باری از ناکامی و کارنامه ای زشت، به دمشق بازگشت.

اقدامات استانداران و حکامی که از طرف معاویه به خراسان اعزام شده بودند، عالوه بر 
این که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی موجب ویرانی و نابودی کسب و کار مردم شده بود، به 
لحاظ سیاسی نیز موجب تضعیف موقعیت دمشق گشت. قدرت، نفوذ و صالبت خلیفه را در 
دید مردم کاهش داد و مقاومت و مخالفت مردمی را برانگیخت. بدتر از همه، این که چون از فتح 
خراسان که پس از کشته شدن یزدگرد سوم روی داد، چند سالی بیشتر نگذشته بود و ایمان 
هنوز در قلب ها نهادینه نشده بود، عالقة مردم نسبت به اسالم که در زمان امیرالمؤمنین، و 
عملکرد درست استانداران موال رو به افزایش بود، در دوران سیاه معاویه رو به کاهش گذاشت.

توضیحاً این که با به قتل رسیدن یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی در 28 ربیع االول 
سال 31 هجری، خراسان به کلی تحت تصرف اسالم قرار گرفت. مردم نیز با رضا و رغبت، 

اسالم را به عنوان دین رهایی بخش و ظلم ستیز، قبول کردند.
از فتح خراسان تا به قدرت رسیدن معاویه کمتر از 10 سال گذشته بود. اعزام استانداران 

جور در دهة 50 صورت می گرفت. یعنی 20 سال از فتح خراسان بیشتر نگذشته بود.
مردم خراسان تا خواستند اندیشه های اسالم ناب را از رفتار نمایندگان امیرالمؤمنین 

بچشند، با رفتار متضاد گماشتگان معاویه و دیگر خلفای تبه کار روبه رو شدند.
در این جا نیز به یک سند مهم اشاره می کنیم:

- یکی از حکامی که از طرف »ولیدبن عبدالملک« در حدود سال های 86 تا 90 به خراسان 
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اعزام شد، »یزیدبن مهلّب« بود. او پس از استقرار در مرو و سامان دادن وضع ظاهری، به 
طرف گرگان حمله کرد و آن جا را به تصرف خود درآورد. از آن جا عازم ساری شد. پوشش 
وسیع جنگل، راه های صعب العبور، خشم و نفرت مردم نسبت به حکام جور، موجب مقاومت 

کم سابقة مردم مازندران در برابر قوای یزید گشت. 
یزید پس از فتح ساری دشمنان فراری را تعقیب کرد. آنها نیز مسیر پرخطری را برای 

فرار، از قبل انتخاب کرده بودند. 
یزید در دره ای ژرف و جنگلی به محاصره درآمد. بیش از 20 هزار نفر از همراهانش تلف 

شدند و خود نیز به اسارت درآمد.
او با پرداختن سیصد هزار دینار؟!! خود را آزاد کرد و به گرگان بازگشت. گرگان نیز به 

صف مخالفان پیوسته دید.
او پس از هفت ماه جنگ و گریز، مجدداً گرگان را به تصرف خود درآورد. 

یزید چون قسم یاد کرده بود که از خون مردم گرگان آسیابی را بگرداند و گندم آرد کند 
و نان بپزد و بخورد با همین بهانه و رویه، هزاران نفر از مردم گرگان را بکشت.1

فساد اخالق

وقتی که به وصیت پیامبر)ص( عمل نشود، نباید توقع پرهیزگاری از مردم را  داشت. 

جانشینان پیامبر آنهایی هستند که:
مردم را به پارسایی و پاکدامنی دعوت می کنند،

و مردم را به خدا می خوانند،
و خود نیز عامل به آن امور می باشند.

در زیارت جامعه می خوانیم:
َكالُمُکْم نُوٌر َو أَْمُرُكْم ُرْشٌد َو َوِصيَُّتُکُم التَّْقَوى،

 َو ِفْعُلُکُم الَْخْيُر َو َعاَدُتُکُم اْلِْحَساُن، 
ْفُق، ْدُق َو الرِّ َو َسِجيَُّتُکُم الَْکَرُم َو َشْأنُُکُم الَْحقُّ َو الصِّ

َو َقْولُُکْم ُحْکٌم َو َحْتٌم،
َو َرْأُيُکْم ِعْلٌم َو ِحْلٌم َو َحْزٌم.

سخن شما نور )راه گشا(، و دستورتان راهنما، و سفارشتان تقوا، 
1-دوقرنسكوت،دکترعبدالحسینزرینکوب،ص141
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و کارتان نیک، و روشتان احسان، 

و اخالق و خویتان بزرگواری، و کار و رفتارتان حق و راستی و مدارا، 

و گفتارتان حکیمانه و محکم، 

و رأیتان دانش و بردباری و دوراندیشی است.

فقط ائمة اطهار)ع( و وابستگان به آنها مردم را به پارسایی دعوت می کنند. غاصبین 
خالفت که همة تالش شان بر تحکیم پایه های قدرت بود، دیگر نه وقتی جهت تقویت پارسایی 

مردم برای آنها مانده بود و نه اصراری بر این کار داشتند و نه معتقد به این کار بودند.
 اگر هر یک از مسائل فوق در هر یک از غاصبان خالفت وجود داشت، به طور قطع عملکرد

آنها مثبت و شرایط اعتقادی، اقتصادی و فرهنگی مردم رو به رشد بود.
دریغ و درد که غاصبان خالفت و سوداگران که علیه خالفت منصوص و منصوب دست 

به کودتا زدند و در تشّیع سرخ به نام:
د د َوآِل ُمَحَمّ َل ظالِم َظَلَم َحَقّ ُمَحَمّ اََوّ

مشهور و معرفی شدند، هرگز برای توسعة اسالم و تقویت قرآن و تحکیم باورهای 
مسلمانان، والیت را خانه نشین نکردند، بلکه آنها که هرگز اسالم در آنها نهادینه نشد با غصب 

خالفت، اسالم را از همان آغاز به انحراف و مسلمانان را به اعوجاج کشاندند.
ادامة این موضع گیری ها به جایی رسید که معاویه حاکم مسلمین شد. هم او که پیامبر، 

خود معاویه و پدرش ابوسفیان و برادرش یزید را لعنت کرده بودند.1
یزیـد از همین خـاندان به قدرت می رسد که به قصـد ریشه کـن کـردن اسـالم، حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران و فرزندان آن امام آسمانی را با آن وضع به شهادت می رساند. 

وی آشکارا شراب می خورد و تبه کاری را پیشة خود می سازد و ترویج می کند.2
 سپس مروان بن حکم خلیفه می شود. هم او که خود و پدرش به امر پیامبر اسالم از مدینه 
تبعید شدند و پس از ارتحال پیامبر اسالم- اگر ابوبکر و عمر قلباً مایل به بازگرداندن مروان 
و پدرش بودند، ولی جرأت این کار را نداشتند- عثمان که از بنی امیه بود، حکم پیامبر را نقض 

کرد و نه  تنها مروان را به مدینه بازگرداند، بلکه او را منشی خود ساخت...3
ایران از همان آغاز که اسالم را پذیرفت، همواره در تقویت و تحکیم این دین آسمانی 

کوشید و تالش بسیاری در دفع دشمنان اسالم داشت. 
1-شرحنهجالبالغه،ابنابیالحدید،ج3،ص443

2-کاملابناثیر،ج3،ص317
3-تاریخطبری،ص144
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حضور بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( در کشورمان پاداش عشق پاک مردم ایران نسبت 

به اسالم و تشّیع و پرچم سرخ پایداری تشّیع علوی است.

تعّصب بر روی ایران
ممکن است این سؤال پیش بیاید و یا عده ای ایراد بگیرند که:

- امروز شعار دوست داشتن وطن و کشور شعاری کهنه و قدیمی است.
سالطین و پادشاهان خون خوار به منظور جدا کردن مردم از شعارهای اعتقادی و 

مذهبـی خود شعـار عشـق و عالقـه به کشور را مطرح کرده اند. 
صهیونیست ها و امپریالیست ها هم از شعارهای زمامداران جور،

                                                                       حمایت کردند؛

                                            و فلسفه برای آن درست کردند

در این مسأله تردیدی نیست که:
                   - جهان خواران همواره از زمامداران خودخواه و مردم فریب حمایت می کنند،
                                                                                           تا منافع نامشروع آنها تامین شود.

این یک موضوع بدیهی و روشن است. اما:
                                                                              - شعار وطن دوستی و عالقمندی به کشور،

                                                                                             یک شعار اعتقادی و اسالمی است.

 کشوری که پایگاه اسالم و مهد تشّیع و خاستگاه والیت سرخ و امامت راستین است و
 مردمش به دور از هر مسألة انحرافی و جانبی در طول تاریخ به دفاع از تمامیت اسالم پرداخته اند
و به این صفت مشهور گشته اند، این وطن نه  تنها محبوب و مطلوب مؤمنان و عالقمندان به 

اسالم است، که محبوب و مطلوب خداوند سبحان و ائمة اسالم)ع( هم هست.
طبیعی است که:

                       - وقتی ظرف را مظروف مقدسی دربرگیرد، 
                                   خود ظرف هم مقدس و مطلوب می شود. 

آیا مردمی که آستانه، صحن، رواق، روضه و مضجع شریف ائمه)ع( را می بوسند،
و چشم و دیدة خود را بر آن می گذارند، 
مفهومی جز این را دارد؟

به همین دلیل است که فرموده اند:
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ُحبُّ الَْوَطِن ِمَن اْلِيَماِن1 
دوست داشتن وطن نشانة ایمان است.

چنین وطنی دوست داشتنی است و این دوستی نیز عالمت ایمان است.
انبوه روایاتی که به بخشی از آنها اشاره شد، توجه ویژه و خاص آل اهلل)ع( را نسبت به 

ایران و مردم ایران نشان می دهد.
 ایران پایگاه اسالم و تشّیع است و به این وطن، همه باید افتخار کنند. هر ایرانی باید به خود 

ببالد که ایرانی است؛ همان ایران که ممدوح ائمة طاهرین است. 
بارها گفته ایم ولی باز هم تکرار می کنیم که:

- وقتی از ایران صحبت می شود، اهل ایران منظور است. یعنی مردم ایران مورد عنایت 
و توجه ویژه قرار گرفته اند. 

نگاه مالطفت آمیز اهل البیت)ع( به ایران نگاه عاطفی صرف نیست، نگاه منطقی هم می باشد. 
نگاهی که عمیق، اثرگذار و تبعاً همیشگی است.

بر این خط ثابت و پایدار چیزی که نفی این همه شوق کند، نشنیده و ندیده و نخوانده ایم. 
یعنی سندی نیامده که آن را منسوخ کند. 

به همین دلیل:
 ما ایرانی هستیم،

و ایرانی خواهیم ماند،

و بر ایرانی بودن خود تا آخر افتخار خواهیم کرد. 

چیزی که همه باید به آن افتخار کنند.

 چرا که:

هیچ ملت و کشوری به اندازة ایران و مردم ایران، 

در آیات و روایات به نیکی یاد نشده اند.

1-قاموسقرآن،ج7،ص226





فصل چهارم
والیت عشق
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یکی از مباحث عمیق فکری و اعتقادی، اعتقاد به والیت است.
والیت را می توان عمیق ترین، مهم ترین و اساسی ترین مبانی و اصول اعتقادی دانست. 

والیت اساس دین و پایة مذهب و زیربنای هرگونه مسائل فکری و اعتقادي اسالم است.

والیت را اهل لغت و تفسیر، راهنمایی، رهبری، پیشوایی و... معنا کرده اند؛ هرچند والیت 
چنین معانی دارد، اما فهم ما از والیت باالتر از اینهاست:

والیت پیوند اُرگانیک خالق با خلق و موال با موالی است. والیت یک مفهوم قراردادی نیست، 

بلکه توجه به یک امر بسیار مهم و اثرگذاری است که فطری و غریزی است. 
خداوند سبحان در آن روز که موجودات را بیافرید، خود درون و برون آنها را به گونه ای 

ساخت تا همواره در رابطه با خالق هستی باشند. 
به عبارت دیگر:

شرایطی که خداوند در نهاد همة عناصر هستی از جمله در نهاد انسان ایجاد کرد، فقط و فقط 
 در ارتباط ارگانیک و ریشه ای با خالق هستی بخش معنا می دهد و رشد و تعالی همة موجودات

در ارتباط دایمی با رب االرباب باشد و بس. 
کمال انسان فقط و فقط در پیوستگی همیشگی با خداست. تنها و تنها قرار هستِی بی قرار 
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و جمعیت خاطر همة وجود، با خداست و در ارتباط با خداست.
ااَلبِِذْكِراهللِ َتْطَمّئُن الُْقُلوب.1

ارتباط خلق با خالق به مانند اتصال دستگاه التکریکی با برق است. همچنان که اگر دو 
شاخـة دستگـاه برقـی را به جای وصل به پریز برق، در هر جای دیگر بزنند، دستگـاه برقـی 
به کار نخواهد افتاد، بشر نیز با هرکس و با هر چیز که در تماس و ارتباط باشد، مشکلش 

هرگز حل نخواهد شد؛ فقط پیوستگی دایمی با خدا رمز حل مشکالت است.
الُل.2 َفذلُِکُم اهللُ َربُُّکُم الَْحقُّ َفماذا بَْعَدالَْحقِّ ِإالَّ الضَّ

این است خدا، پروردگار حقیقی شما، و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست؟

راهی جز این راه، باطل است؛ گمراهی است. اصوالً جز این راه، راهی نیست. 
والیت، اعتراف و اقرار به این واقعیت است. رّد و قبول ما در ماهیت موضوع تاثیری ندارد. 

این حقیقت یک مفهوم قراردادی نیست. غریزی و فطری است.
تا هستی بوده است، این حقیقت محض وجود داشته و تا آخر هم همین  قرار پایدار خواهد 

بود.
ُل َوااْلِخر.3ُ ُهَوااْلَوَّ

برای انسانی که به دالیل عدیده از جمله محدود بودن و ضعف عقل و فهم و عدم معرفت 
مطلق، به معنای اول و آخر دسترسی ندارد، پس جز این راه برایش نمی ماند که به این مفاهیم، 

اعتراف کند.
چنـدت نیاز و آز دوانـد بر بَّر و بحـر         دریاب قدر خویش که دریای گوهری
آن راه دوزخ اسـت کـه ابلیس می رود         بیـدار باشـد تـا پـی او راه نـسپـری
گر کیمیـای دولت جاویـدت آرزوست         بشناس قدر خویش کـه گوگرد احمری
عمری که می رود به همه حال جهد کن        تا در رضـای خالـق بی چون به سر بری

و جلب رضای خالق بی چون در اقرار به والیت است.
پس والیت، دل دادن و دل سپردن به خدای ازلی و ابدی و عشق ورزیدن به معشوقة وجیه 

و جمیلی است که از روز نخست ما را چنین خواسته و این چنین ساخته است.
ُلماِت ِإلَى النُّوِر. 4 اهلل َولِيُّ الَّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ

خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند. آنان را از تاریکي ها به سوی روشنایی به در می برد.
1-سورةرعد،آیة28

2-سورةیونس،آیة32
3-سورةحدید،آیة3

4-سورةبقره،آیة257
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والیت، تظاهر رب و تجّلی ذات اقدس پروردگار،

 و تبلور همة اندیشه های پاک و تابناک الهی،

در جهت صالح و فالح موجودات است.

والیت، میزان حق، صراط مستقیم، عروه الوثقی، عمود دین و پایة استوار هستی است.
والیت، پرچم آزادگی، قلّة بالندگی، عامل پایندگی، لذت زندگی و اوج دلدادگی و بندگی است.
والیت، چراغ هدایت، عامل عنایت، دوری از جنایت، آگاهی از بدایت و راه یابی به نهایت است.
 والیت، عامل سالمت، دوری از مالمت، انگیزة کرامت، جلوگیری از غبن و غرامت و خالصة

توحید، نبّوت، معاد، عدل و امامت است.
والیت، موجب رشد و بلوغ، و عامل اصلی تعالی و نبوغ، و ایجادگر نور و فروغ، و برطرف 

 کنندة درد و دروغ است.
والیت، ستارة منبر، کوکب مستنیر، دوری از تقصیر، راهنمای ُخرد و پیر و پاکی و ضمیر است.
والیت، چراغ راه، تحقیرگناه، دوری از اشتباه، رهنمود دل های آگاه و تبعّیت بدون اکراه است.

والیت، چشمة لطف پرجوش، و دریای محبت و پرخروش، و بزم پررونق نای و نوش، و 
مجلس دیرپای حس و هوش، و محفل دلپذیر سروش است.

والیت، آیت  یار، عنایت کردکار، هدایت پایدار، عالمت پرهیزگار و نعمت بی بدیل پروردگار 
است.

والیت، شوق بی مثال، عشق بی زوال، آیت وصال، بیانگر حرام و حالل و شرط قبولی 
اعمال است.

والیت، کرشمة یارِ روح نواز، بیانگر حقیقت و مجاز، محرم راز، درهای رحمت همیشه باز 
و روح حّج، جهاد، روزه و نماز است.

والیت، جمال بی نقاب، تفسیر ماء و آب، نعمت بی حساب، حقیقِت کتاب و صراط و میزان 
و حساب است.

والیت الهی
خداوند سبحان رحمت، مرحمت، عنایت و محبت از ذات اوست؛ که خود مي فرماید:

ْحَمَة.1 َكَتَب َربُُّکْم َعلى  نَْفِسِه الرَّ
پروردگارتان رحمت را بر خود مقّرر کرده است.

1-سورةانعام،آیة54
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خدای پرمحبت و باعاطفه، رشته هایی از اُنس، الفت، محبت و مّودت را به گردن بندگان 
خود افکنده و به طور دایم آنها را به لطف خود پیوند زده است.

رشته ای بر گردنم افکنده دوست             می برد هرجا که خاطرخواه اوست

او با لطف و مهربانی و با عالیق جاودانی خویش لحظه ای از بندگان خویش غفلت نمی کند 
و عاشقانه به آنها مهر می ورزد و عارفانه مردم را دوست دارد.

هم او که دوست مان دارد و دوست دارد که دوستش بداریم.
ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّونَ اهللَ َفاتَِّبُعوني  ُيْحِبْبُکمُ اهلل.1ُ 

بگو:

 اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد.

عشق حقیقی
همه چیز در حال تغییر و تبدیل است. همة موجودات هستی در مسیر فنا و انقراض گام 
می نهند. هیچ چیز ماندگار نیست. شالق نیستی و زوال بی محابا بر ارکان وجود فرود می آید 

و همه می میرند.
ُكلُّ َمْن َعَلْيها فاٍن. 2

هر چه بر ]زمین [ است، فانی شونده است.

و این اصلی غیرقابل انکار و غیرقابل تغییر است.
عشق ها دگرگون می شود، چون چهره ها در حال دگرگونی است. چین و چروک بالی 
عشق است و گذر زمان بسان شالقی است که بی رحمانه بر پیکر عاشق و معشوق فرود 
می آید. پری رویاِن حوریه روی و یوسف صفتاِن مشکین موی مشمول مرور زمان می شوند 

و از دور خارج می گردند.
جوانی گفت: پیـری را چـه تدبیر        که یار از من گریزد چون شوم پیر

جـوابش داد پـیـر نـغـز گفتـار        که در پیری تو هم بگـریزی از یار
 بر آن سـر کاسمـان سیماب ریزد       چو سیـماب از رخ سیمین گریزد3

در این مورد سعدی داستانی شورانگیز دارد:
- در عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی با شاهدی َسری و ِسّری داشتم. به حکم آن که 

1-سورةآلعمران،آیة31
2-سورةرحمان،آیة26

3-نظاميگنجوي،خسرووشیرین
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حلقی داشت،
 طّيُب ااْلَدا و َخلقى َكالَْبدِر اِذا بَدا.

 اتفاقاً به خالف طبع از وی حرکتی بدیدم که نپسندیدم. دامن از او درکشیدم و مهره برچیدم
و گفتم:

بـرو هـر چه مـی بایـدت پیش گیر          َسـِر ما نـداری سـِر خـویش گیـر
شنیدمش که همی رفت و می گفت:

شب پره گـر وصـل آفتاب نخـواهد         رونــق بـازار آفــتـاب نـکـاهـد
این بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من اثر کرد.

باز آی و مـرا بکش که پیشت مردن          خوش تر که پس از تو زندگانی کردن
 باری پس از مدتی باز آمد. حلق داودی متغیر شده و جمال یوسفی به زیان آمده و بر سیب
زنخدانش چون به گردی نشسته و رونق بازار حسنش شکسته، متوقع که در کنارش گیرم.

کناره گرفتم و گفتم:
آن روز کــه خـط شـاهـدت بـود          صـاحـب نظـر از نـظـر بـرانـدی
تــازه بـهـارا ورقــت زرد شــد          دیـگ منـه کـآتش مـا سـرد شد
پیش کسـی رو کـه طلب کار توست         ناز بـر آن کـن کـه خـریدار توست
یعنـی از روی نـیـکوان خـط سبز          دل عــشـاق بـیـشـتر جــویـد
بـوسـتـان تـو گــنـد زاری سـت         بس کـه بـر مـی کنـی و مـی رویـد
گر دست به جان داشتمی همچو تو بر ریش          نگذاشتمـی تا بـه قیـامت که بر آید
سؤال کردم و گفتـم: جمال روی تو را         چه شد که مورچه بر گرد ماه جوشیده است؟ 
جواب داد نـدانـم چـه بود رویـم را         مگر به ماتم حسنم سیاه پوشیدست1

 همة روی ها متغیر و فانی است اال وجه و وجهة زیبا و شورانگیز و روح بخش خداوند زیبا
و خالق زیبایی ها.

َو َيْبقى  َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجالِل َو اْلِْكرام. 2
و ذاِت با شکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند.

همة عشق ها و شورها گذراست اال عشق به خدا و یاد او و سوز و گداز از برای او و به یاد 
او بودن و از او دم زدن و حرف او را بر زبان راندن و او را در دل داشتن و به او عشق ورزیدن 
و در راه عشق او بیدار ماندن و در خلوت و  جلوت با او نشستن و با او خلوت کردن و با او 

1-گلستانسعدی،باب5،درعشقوجوانی،حكایتشمارة10
2-سورةالرحمن،آیة27
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بودن و با نام و یاد او زیستن و به او دل بستن و در راه او از همه چیز خود گذشتن و تسلیم او 
شدن و خواست او را ُجستن و مالک و میزان را امر و قول و خواست او دانستن.

من آن نیم که حـالل از حرام نشناسـم
شراب با تو حالل است و آب بی تو حرام1

راستی چقدر شیرین، شیوا و شورانگیز است دل دادن به کسی که دلبر واقعی است و از 
عشق کسی دم زدن، که دلدادگی داند و عشق بازی تواند.

او که ظرفیت آن را دارد که در حضورش از عشق او گوییم و خواست او جوییم و ُگل او 
بوییم و راه او پوییم و دفتر از عشق غیر او بشوییم و پریشان نگوییم تا همه کس و همگان 

بدانند که ما از ازل مشتاق و عاشق اوییم.
قصة لیلی مگـو و غصـة مجنـون            عشق تو منسوخ کـرد ذکـر اوایل

نام تو می رفت و عاشقان بشنیدند            جمله به رقص آمـدند سامع و قایل2

راستی آن چه ما از رخ یار دیده ایم و از حسن او شنیده ایم و از محبت او خوانده ایم و به 
صفای او راه برده ایم، همه چیز اوست و اوست و اوست...

اگر ِکساِد شکر بایدت، دهان بگشای            ورت خجالت سـرو آرزو کند بخرام3

ای عشق جاودان، ای نعمت بی پایان، ای بازآرندة دل های بی دالن، ای کس بي کسان، ای 
توان بخش ناتوانان، ای امید امیدواران، ای پناه بی پناهان، ای فریادرس مستمندان، ای نیاز 
 نیازمندان، ای دل، ای روح  و ای روان، ای رستخیز، ای حساب، ای میزان، ای بهشت، ای رضوان

و ای عشق جاودان!
مگر تو روی بپوشی و گرنه ممکن نیست          کـه هر کـه روی تو بینـد نظر بپـوشاند4

و این خدای قادرِ قاهرِ حکیمِ علیمِ بصیرِ خبیرِ حمیدِ مجیدِ جلیِل رئوِف رحیم... و دست  
نایافتنـی از ره لطف و مهربانی و از سر محّبت جاودانـی و به دلیل عشق و شـوق و شـور، 
در نهاد نا آرام مان و در جمع پریشـان مان، نمایندة تام االختیار و مّمثل با اقتـدار و قائم مقـام 
شیرین  گفتار و بدیل نیک رفتار خود قرار داده است. همان که بویش به مانند بوی یار و رویش 
بسان روی یار و کالمش کالم یار است. هم او که فیضیش عمیم و فراوان چون جویبار و 
حضورش مغتنم چون چشمه سار در بهار و چون گلگشت در گلزار و چون شمیم روح نواز و 

1-سعديشیرازي
2-همان
3-همان
4-همان
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سکبار و روشنگر خورشیدوار و اهل حل و عقد در نهان و آشکار و از هر ریب و عیب برکنار 
و بخشنده چون پروردگار و هم او است، و همانا اوست که مجرای فیض خدای کردکار است، 

که خود فرموده است:
َو ْأُتوا الُْبُيوَت ِمْن أَْبوابِها1

برای رسیدن به خانه ها، از درها وارد شوید.

پیداست که قصد خدای سبحان از این بیان تذکر نکته ای شیوا و زیباست که در غیر 
این صورت توضیح واضح است؛ که از ساحت قدس او چنین گفتار دور است. 

هم او گوید: 
« است، که راه راست است  برای نیل به وصال من، تنها یک راه است و آن »ِصراُط َعّلٍى َحقٌّ

و باید هماره آرزو و درخواست کنیم که به این راه کشیده شویم.
راَط الُْمْسَتقيم 2 اْهِدنَا الصِّ

ما را به راه راست راهبر باش، 

و صراط مستقیم مطلوب و محبوب خداست؛ که خود فرماید:
َو أَِن اْعُبُدوني  هذا ِصراٌط ُمْسَتقيٌم 3

و این که مرا بپرستید؛ این است راه راست!

پس:
              توسل به او شرط توجه به خداست، 
             عشق به او دلداگی به رب االرباب است،

                و دوستی او  از دوستی خدایی است.

                                                                               این دوستی را والیت می گوییم.

حال دیگر تعجبی ندارد که شرط اعتقاد به توحید را اقرار به دوستی او بدانیم و او را 
نمایندة خدا بخوانیم. 

بدون محبت او عشق ورزیدن به خدا باطل است که هرز رفتن عمر و استعداد و امکانات 
است.

عشق ورزی به والیت و عشق بازی به او، به فرمان خداست؛ که خدا و رسول و او ولی 
همة مومنین است.
1-سورةبقره،آیة189
2-سورةحمد،آیة6

3-سورةیونس،آیة61
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كاَة َو ُهْم راِكُعون 1 الَة َو ُيْؤُتوَن الزَّ ِإنَّما َولِيُُّکمُ اهللُ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيُموَن الصَّ
ولّی شما، تنها خدا و پیامبر اوست،

و کسانی که ایمان آورده اند: 

همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. 

یعنی هم او که وی آشنایان و محرمان مؤمنان است و آنها را از تاریکی عشق مجازی 
بیرون آورده و به روشنایی شگفت انگیز محبت حقیقی آورده است.

ُلماِت ِإلَى النُّوِر2 اهللُ َولِيُّ الَّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ
خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند. 

آنان را از تاریکي ها به سوی روشنایی به در می برد.

هم او که سرپرست و خیرخواه و رهبر و راهنمای و دوست مطلق مؤمنان است:
َواهللُ َولِيُّ الُْمْؤِمنين .3

که جز خدا، دوست، رهبر، سرپرست و معشوقی نیست؛ 
                                                                نه برای ما:

َو ما لَُکْم ِمْن ُدوِن اهللِ ِمْن َولِيٍّ َو ال نَصير4
و برای شما جز خدا یار و یاوری نیست.

                                                    و نه برای دیگران:
ِ َو ما لَُهْم ِفي اْلَْرِض ِمْن َولِيٍّ َو ال نَصيٍر5

در روی زمین یار و یاوری نخواهند داشت.

این امر محتوم است. برای هیچ کس ولی و پیشوایی غیر از خدا نیست، حتی برای پیامبر.
ما لََك ِمَن اهللِ ِمْن َولِيٍّ َو ال نَصير6

در برابر خداوند سرور و یاوری نخواهی داشت.
به احترام قرآن و خدای قرآن و حاصل و محصول قرآن تمامی آیة 120 سوره بقره را 

می آوریم.
َو لَْن َتْرضى  َعْنَك الَْيُهوُد َو اَل النَّصارى  َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اهللِ ُهَو الُْهدى  

1-سورةمائده،آیة55
2-سورةبقره،آیة257

3-سورةآلعمران،آیة68
4-سورةتوبه،آیة116
5-سورةتوبه،آیة74
6-سورهبقره،آیة120
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َو لَِئِن اتََّبْعَت أَْهواَءُهْم بَْعَد الَّذي جاَءَك ِمَن الِْعْلِم 
ما لََك ِمَن اهللِ ِمْن َولِيٍّ َو ال نَصيٍر

هرگز یهود )صهیونیزم( و نصاری )امپریالیزم( از تو راضی نمی شوند،

 مگر آن که خط مشی آنها را بپذیری،

و با آنها همراهی داشته باشی. 

به آنها بگو:

هدایت همان است که از خدا باشد.

 راستی پس از آن که علم و آگاهی یافتي،

اگر باز هم بخواهی از آنها پیروی کنی، 

هیچ گونه راهنما و یاوری نخواهی داشت.

مفسرین در شأن نزول آیة فوق نظر زیبا و شورانگیزی دارند. در آن وقت که پیامبر 
اسالم به امر خداوند، موظف به تغییر قبله از بیت المقدس به مسجدالحرام شدند، یهود و نصارا 

مشترکاً دشمنی خود را نسبت به پیامبر اسالم و نسبت به اسالم تشدید کردند.
گروهی از مسلماناِن بزدل و ترسو بی میل نبودند که پیامبر اسالم نیم نگاهی هم به آنها 

بیندازند، شاید موجب جلب رضایت آنها شود و از پیامبر راضی شوند و دشمنی نکنند. 
خداوند بزرگ فرمود:

»آنها )یعنی یهود و نصارا( هرگز از تو راضی نخواهند شد؛ مگر این که به طور کامل 
تسلیم خواسته های آنها شوی و پیرو آیین آنها گردی. به آنها بگو: هدایت تنها هدایت الهی 
است. اگر تسلیم آنها شوی بعد از آن که حقایق بر تو روشن است، هیچ سرپرست و یاوری 

از ناحیة خدا برای تو نخواهد بود.«1
راستی عشق ولی با مولی و مولی با ولی، دیدنی و شنیدنی است.
                           خدای سبحان چگونه با پیامبر سخن می گوید.

سفر حضرت رضا)ع( به نیشابور
 حضرت رضا)ع( پس از یک سفر طوالنی و خسته کننده که حدود چهار ماه به طول انجامید،

در شوال سال 201 هجری وارد نیشابور شدند.
 آگاهی مردم والیی نیشابور و قبایل و عشایر غیور اطراف و مردم متعهد شهرهای خراسان 

1-تفسیرنمونه،ج1،ص429
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که از عبور موکب امام هشتم از نیشابور اطالع یافته بودند، به اشکال مختلف خود را به شهر 
رسانده بودند تا جمال خدایی حّجت خدا را نظاره کنند.

خبر آمدن آن حضرت موجي از محبت و عاطفه را بین مردم ایجاد کرده بود که بسیار 
مهیج و شورانگیزي بود. 

دیدن رخسار فرزند رسول خدا برای ایران و ایرانیان تا نهایت تاریخ افتخار خواهد بود.
شاید با هیچ قلمی نتوان شور و شوق عظیم مردم نیشابور را به تصویر کشید.

نیشابور شهری بسیار وسیع و پرجمعیت بود. حضور انبوه مردم غریب و آشنا که از 
مکان های دور و نزدیک به نیشابور آمده بودند، منظرة عجیبی در شهر ایجاد کرده بود.

مسافرخانه ها و کاروان سراها مملو از تازه واردها بود. با توجه به امکانات شهر نیشابور 
و نبود وسایل سریع السیر، می توان به خوبی درک کرد که بسیاری از مردم از روزها قبل به 

نیشابور آمده و برای زیارت حضرت رضا)ع( لحظه شماری می کردند.
اهل شهر نیز کار و کسب خود را که اغلب کشاورزی و تجارت بود، رها کرده و در صف 

مستقبلین قرار گرفته بودند.
 با توجه به این که سفر حضرت رضا)ع( به خراسان در فصل تابستان صورت گرفته است،

موضوع از حساسیت و هیجان بیشتری برخوردار است. چه، گرمای تابستان را می توان به 
هر شکل ممکن برطرف کرد، اما برعکس، زمستان اصاًل چنین شرایطی را ندارد.

ناتوانی گماشتگان مأمون
برابر اسناد تاریخی، حضرت رضا)ع( در اوایل صبح وارد نیشابور شده اند. ازدحام جمعّیت 
 و شوق بی پایان مستقبلین، موکب حضرت رضا)ع( را با دشواری جدی عبور مواجه ساخت. 
گماشتگان مأمون، تالش زیادی داشتند تا هر چه زودتر حضرت رضا)ع( را از نیشابور خارج 

کنند. 
خط مأمون از آغاز سفر این بود که حتی المقدور حضرت رضا)ع( با مردم شهرهای 

مسیر تماس نداشته باشند.
اما در نیشابور ابتکار عمل از دست ماموران مأمون خارج شد. آنها نتوانستند جلو شور و 
شوق مردم برای زیارت حضرت و دیدار با فرزند دلبند پیامبر اسالم و امام خویش را بگیرند؛ 
هرچند در پایان قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری مردم خراسان از جمله اهالی نیشابور 

شرایط متفاوتی با قرن اول هجری داشتند. 



185

تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت رضا)ع(

مردم شدیداً از خلفای جور اعم از بنی امیه و بنی مروان بریده بودند. تالش خراسانیان 
برای به قدرت رساندن بنی العباس و انقراض بنی مروان جهت روزهای بهتر، با ناکامی کامل 
روبه رو شده بود. مردم خراسان با نمایندگان بنی العباس، به امید خالفت و حکومت اهل البیت، 
بیعت کرده بودند. اما سفاکی های سّفاح و مهابت منصور و نفاق هادی و مهدی و نامردی های 
هارون... امید مردم را به یأس تبدیل کرده بود. اینک مردم خسته، سرخورده و ناکام خراسان، 
همة خشم خود نسبت به خلفای جور و همة عشق و شور خود را نسبت به جانشین راستین 
پیامبر اسالم یک جا در استقبال از امام هشتم به نمایش گذارند. به همین دلیل این ُبعد از سفر 

امام رضا به خراسان، به لحاظ سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
گماشتگان درماندة مأمون که نقشه هاشان در نیشابور با شکست کامل روبه رو شده بود، 
سعی داشتند که امام را سریع تر به طرف مرو حرکت دهند؛ اما خستگی و تشنگی مردم را 

پایانی نبود.
مردم راضی نمی شدند که امام بدون رهنمود والیی از شهر خارج شوند. کندی حرکت 
موکب امام رضا)ع( در نیشابور بعضاً به علت ازدحام جمعیت بود. ولی در بسیاری از نقاط، 

مردم به ِجّد، از حرکت امام رضا به اشکال مختلف جلوگیری می کردند.

تقاضای تاریخی مردم نیشابور
سرانجام، مردم، ترس از مأموران پنهان و آشکار مأمون را به دور ریختند و با نزدیک 
شدن به کجاوة حضرت رضا)ع(- امام زمان خویش- از ایشان خواستند حال که عازم مرو 
هستند، پیام و رهنمودی به مردم بدهند تا آویزة گوش جانشان شود و بهرة بیشتری از 

حضور تاریخی حّجت خدا در شهرشان ببرند.

حدیث سلسله الذهب

 حضرت رضا)ع( پس از اصرار زیاد و مشاهدة تشنگی فراوان مردم و خالصه فراهم شدن
همة شرایط مساعد برای اظهار یک نکتـة بدیـع و  تاریخـی، سر از کجـاوه بیرون آوردند و 

فرمودند:
- پدرم از پدرانشان و آنها از جدم پیامبر اسالم و پیامبر اسالم از خدای سبحان نقل 

کرده اند که فرمودند:
َكِلَمُة اَل ِإلََه ِإالَّ اهلل ِحْصِني َفَمْن َقالََها َدَخَل ِحْصِني َو َمْن َدَخَل ِحْصِني أَِمَن ِمْن َعَذابِي1

1-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج49،ص127
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خدا فرمود: 

کلمة ال اله االاهلل قلعة محکم و دژ استوار و حصن حصین من است. 

پس هر کس این مطلب را بگوید، وارد این قلعه شود،

و هر کس داخل این دژ محکم شود،

از عذاب من در امان است.

 همة مردم با گوش جان و با خضوع و دقت زیاد این حدیث را شنیدند. جمعی هم که آماده تر
بودند، نسبت به یادداشت کردن این حدیث شریف پرداختند.

والیت، شرط توحید
در آن هنگام که کاروان حضرت رضا)ع( به راه افتاد، حضرت قدری بازگشتند و در ادامة 

رهنمود خود فرمودند:
 بُِشُروِطَها َو أَنَا ِمْن ُشُروِطَها1

باور داشتن »الاله االاهلل« شرایطی دارد و من از شرایط آن هستم.

بررسی حدیث سلسله الذهب

روایت فوق متواتر است. یعنی به قدری مشهور و سلسلة روات آن محکم است که در آن 
هیچ گونه تردیدی نمی توان کرد. 

با توجه به این نکته، حال باید به معنی آن پرداخت.
 خیلی بعید است که امام رضا)ع( در چنان حال و هوایی خواسته اند در مورد یک نکتة واضح

عیوناخبارالرضا،ج2،ص135:
ثَنِي أَبِي َعلِيُّ بُْن الُْحَسْيِن  ُدبُْن َعلِيٍّ الْبَاقُِر قَاَل َحدَّ ثَنِي أَبِي ُمَحمَّ اِدُق قَاَل َحدَّ ٍد الصَّ ثَنِي أَبِي َجْعَفُربُْن ُمَحمَّ ثَنِي أَبِي ُموَسى بُْن َجْعَفٍر الَْكاِظُم قَاَل َحدَّ َحدَّ
ثَنِي  ثَنِي أَبِي أَِميُر الُْمْؤِمنِيَن َعلِيّ بُْن أَبِي َطالٍِب َشِهيُد أَْرِض الُْكوفَِة قَاَل َحدَّ ثَنِي أَبِي الُْحَسْينُ بُْن َعلِيٍّ َشِهيُد أَْرِض َكْربََلَء قَاَل َحدَّ َزيُْن الَْعابِِديَن قَاَل َحدَّ
ةِ ُسْبَحانَُه َو تََعالَى يَُقوُل َكلَِمُة َل إِلََه إِلَّ اهلل ِحْصنِي فََمْن قَالََها  ثَنِي َجْبَرئِيل )ع( قَاَل َسِمْعُت َربَّ الِْعزَّ ٌد َرُسوُل اهلل)ص( قَاَل َحدَّ ي ُمَحمَّ أَِخي َو ابُْن َعمِّ
ُة)ع( قَاَل اْلُْستَاُذ أَبُو الَْقاِسِم  َدَخَل ِحْصنِي َو َمْن َدَخَل ِحْصنِي أَِمَن ِمْن َعَذابِي َصَدَق اهلل ُسْبَحانَُه َو َصَدَق َجْبَرئِيُل)ع( َو َصَدَق َرُسوُل اهلل َو اْلَئِمَّ
ا َماَت ُرئَِي فِي الَْمنَاِم فَِقيَل َما فََعَل اهلل بَِك  َهِب َو أَْوَصى أَْن يُْدفََن َمَعُه فََلمَّ اَمانِيَِّة فََكتَبَُه بِالذَّ نَِد بََلَغ بَْعَض أَُمَراِء السَّ الُْقَشْيِريُّ إِنَّ َهَذا الَْحِديَث بَِهَذا السَّ

َهِب تَْعِظيماً َو اْحتَِراماً. ِّي َكتَْبُت َهَذا الَْحِديَث بِالذَّ داً َرُسوَل اهلل ُمْخلِصاً َو إِن فََقاَل َغَفَر اهلل لِي بِتََلفُِّظي بَِل إِلََه إِلَّ اهلل َو تَْصِديِقي ُمَحمَّ
حضرترضا)ع(فرمودند:

منازپدرموپدرمازپدرشتابرسدبهرسولگرامی)ص(ازجبرئیلوجبرئیلازخداوخدافرمودهاست:
اهللِحْصنِيَفَمْنَدَخَلِحْصنِيأَِمَنِمْنَعَذابِي«-کلمة»الالهااّلاهلل«قلعةمحكمبراینجاتاستوهرکهعقیدهبهاینکلمه »اَلإِلَهَإاِلَّ
داشتهباشد،محفوظازآتشجهنماست.سپسسرمبارکرادرهودجبردند،برایاینکهاحساساتدیگریبرایمردمپیداشود.احساسات

دیگریبرایمردمپیداشدوسرراازهودجبیرونآوردندوفرمودند:
»بُِشُروِطَهاَوأَنَاِمْنُشُروِطَها«

1-عیوناخبارالرضا،ج2،ص136
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و مشهور و مشخص یعنی توحید، تاکید کنند. 
مردم موحدند و به وظایف خود در امر توحید ادامه می دهند. به  نظر ما امام هشتم در چنان 
فضا و حال و هوای سیاسی و آن هم در آستانة رفتن به مرو و دیدار با مأمون خواسته اند بر یک 
نکتة بسیار مهم، اساسی و اصولی اسالم تأکید کنند و آن والیت است که به گوش مأمون هم برسد.

پرواضح است توحید اساس و اصل دین است. ولی کمتر خلیفه و پادشاهی اساس توحید 
را زیر سؤال می برد، بلکه همواره توحید را ابزاری در جهت پیشبرد مطامع خود به کار 
می گیرند. خلفای عباسی هیچ کدام منکر توحید نشدند، بلکه از تفسیر و تبیین توحید جلوگیری 
کردند. بنابراین امام هشتم درست باید بر روی نکته ای تکیه کنند و تأکید نمایند که طاغوت 

زمان بر روی آن حساسیت دارد و از انتشار آن جلوگیری می کنند.
حّجت خدا در شهر نیشابور تأکید بر شرط توحید که امامت و والیت ائمه اطهار است، 

داشته اند و بس.
درست است که توحید پایة دین است. اما تفسیر دین، امامان شیعه اند. 

توحید بدون والیت، جسم بی روح است. اسالم منهای امامت، از مسیحیت تحریف شده و 
از یهودیت بی محتوا بیشتر در معرض تحریف قرار می گیرد و بی محتوا می شود. 

والیت؛
موجب جلوگیری از انحراف اسالم،

و اعوجاج مسلمانان می شود.
اعتقاد به توحید به تنهایی ضامن صالح و فالح امت اسالمی نبوده و نیست و نخواهد بود. 
چون هر کس به سلیقه و رأی و نظر خود اسالم  را از جمله توحید تفسیر می کند؛ هم چنان که 

نابخردان و مزدوران تفسیر کردند و بزرگ ترین ضربه را به اسالم و توحید وارد آوردند. 
والیت و امامت می تواند جلو انحراف ها را بگیرد. چرا که والیت منصوب از طرف خداست، 
و خداوند همة ابزارهای الزم جهت هدایت مردم تا روز آخر را در اختیار صاحب والیت قرار 

داده است.

حوادث بین راه
گفتیم که مدت مسافرت حضرت رضا)ع( از مدینه به طوس حدود چهار ماه طول کشید. 
بدیهی است که این مسیر در قدیم با پیک مخصوص یک ماهه طی می شده است. اما چون 
مأمون می خواست مردم مسیر موکب حضرت رضا)ع( از اهداف شوم خود که نخست منزوی 
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ساختن و سپس کشتن امام هشتم بود، مشکوک نشوند و علیه مأمون نشورند، حضرت را 
طبیعی و ساده به مرو آورد؛ هرچند دو تن از گماشتگان مأمون، کلیة حرکات امام را زیر نظر 
داشتند و از اعمال و سکنات امام رضا یادداشت روزانه می نوشتند تا به اطالع مأمون برسانند. 
اما به رغم دّقت و وسواسی که محدثان و راویان داشته اند تا از رخدادهای مسیر طوالنی از 

مدینه به مرو مطلع شوند، به سند معتبر که قابل استناد باشد برخورد نکرده اند. 
آخر چگونه ممکن است تعداد زیادی از مورخان و راویان حدیث از اقامت حضرت رضا)ع( 
در نیشابور چیزی ننویسند و فقط به ذکر حدیث »سلسله الذهب« بسنده کنند. همان گونه که 
گفتیم، تعداد زیادی این حدیث آسمانی را یادداشت کرده اند. بعضی از نظرها از نگارش این 
حدیث توسط 16 هزار نویسنده حکایت دارد و این نشان از آمادگی مردم برای نوشتن چنین 

حدیث بدیع و اثرگذار که حاکی نکات معرفتی بسیار است، می دهد.
اما از حوادثی که در مسیر طوالنی حضرت رضا)ع( حین عبور از خوزستان که بیش از 
ده روز طول کشیده است، چیزی نمی دانیم. همچنین نه تنها از اتفاقاتی که از اهواز تا نیشابور 
برای موکب امام رضا پیش آمده است، اسناد ساکت است، سیره نویسان هم چیزی ننوشته اند. 
 به طور قطع مسائل بسیار مهم و زیادی در این مسیر از نورانیت و روحانیت امام هشتم بروز

یافته است که گماشتگان مأمون فهمیده و یادداشت کرده اند، ولی بنا به دستور مأمون این 
اسناد نابود شده است. 

به نظر می رسد مراجعات فراوان حضرت رضا)ع( در خراسان فرصتی به شیعیان و 
عالقمنـدان نداد تا آنها مسائل مسیر را از زبان امام هشتم)ع( بشنوند و کام تشنة عالقمندان و 
معتقدان به والیت را از چشمه سار والیت حضرت ثامن الحجج علیه آالف التحیه والثنا سیراب 
کنند. مع االسف اشتغال حضرت امام هشتم در مرو به قدری زیاد و اغلب وقت گیر بود که 
خود امام هم چیزی در این مورد نفرموده اند. آن چه هم جسته و گریخته از حوادث مسیر به 
ما رسیده است، چندان قابل ذکر و یا قابل استناد نیست. ولی هر حادثه ای که در مسیر روی 

داده است، تماماً تحت تأثیر حدیث نورانی »سلسله الذهب« است.
 پس حدیث سلسله الذهب نه تنها واحد َکاَلف، بلکه واحد الُُلوف می باشد.



فصل پنجم
توطئة  والیتعهدی
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توطئة بنی العباس برای خنثی کردن انقالب فکری ائمة اطهار)ع(
گفتیم که به دلیل خصومت های دیرپای بنی امّیه و بنی المروان نسبت به اهل البیت)ع(، ائمة 
معصومین نتوانستند کام تشنگـان معـارف اسالمـی و شیعـی را از زالل دانش گسترده خود 

سیراب سازند. 
این مشکل تا اواخر حکومت بنی المروان ادامه یافت. اّما به تدریج که حکومت بنی المروان راه 
 ضعف و ُسستی و نیستی را می پیمود، امام باقر)ع( فرصتی استثنایی به دست آوردند تا جهان

را از علوم متعدد و گستردة خود بهره مند کنند. 
در مورد ضعف مفرط بني المروان در دوران امام باقر)ع( کافی است اشاره کنیم که در 
دوران امامت ایشان که از سال 94 هجری تا 114 هجری به مدت 20 سال طول کشید، پنج 

خلیفه از بنی المروان حکومت کردند. یعنی:
1 – ولیدبن عبدالملک، از سال 86 تا 96 به مدت 10 سال.

2 – سلیمان بن عبدالملک، از سال 96 تا 99 به مدت 3 سال.

3 – عمربن عبدالعزیز، از سال 99 تا 101 به مدت دو سال و پنج ماه

4 – یزیدبن عبدالملک، از سال 101 تا 105 به مدت نزدیک به چهار سال و یک ماه



192

میهمان آسمانی

5 – هشام بن عبدالملک، از سال 105 تا 125 به مدت 20 سال.

از آن جایی که اغلب آنها توسط رقبا و اعضای خانواده یا قبیلة خود کشته شدند، این خود 
بهترین گواه است بر این که سیل ویرانگری که از مظالم بنی المروان به راه افتاده بود، با هیچ 

تمهیدی کنترل و ضعیف نمی شد. سرانجام بنی المروان در سال 132 هجری منقرض شدند.
حضرت امام باقر)ع( نیز در هفتم ذي الحجه سال 114 هجری به دست هشام بن عبدالملک 

به شهادت رسیدند.
روند انقراض بنی مروان پس از امام باقر سرعت بیشتری پیدا کرد. خلفای تبه کار بنی مروان 
که اجدادشان اگر اوتاد و مردم را می کشتند، اما چون نژادپرست بودند، به اعضای قبیلة خود 
احترام زیادی می گذاشتند و از نفوذ آنها برای تقویت حکومت خود بهره می بردند. اما شرایط 
در اواخر دوران بنی المروان به کلّی متفاوت شده بود. مثاًل »ولیدبن یزید بن عبدالملک« که در 
فسق کم نظیر بود، در کشتن افراد خانداِن خود نیز کم نظیر بود. او دو تن از فرزندان هشام بن 
عبدالملک یعنی عموزاده های خود را کشت و خود نیز توسط بنی المروان که ادامة حکومت او 
را با منافع خود مغایر می دیدند، در سال 126 هجري یعنی فقط بعد از یک سال حکومت خفه 

کردند.
قبل از وی، عمربن عبدالعزیز نیز توسط عموزادگان خود کشته شد. وی فقط دو سال و 
پنج ماه حکومت کرد. در سال 127 هجری ابراهیم بن ولید به قدرت رسید. دوران حاکمیت وی 
70 روز بیشتر نپایید. آخرین خلیفة بنی المروان »مروان ِحمار« بود. وی فردي پرکار بود و 
تالش داشت با خاتم بخشی از بیت المال به افراد مختلف، از سقوط بنی المروان جلوگیری کند، 
اّما دیگر با هیچ تمهیدی کسی نمی توانست بنی المروان که مانند بنایی پی شکسته بود و دچار 

سیل سهمگین و گسترده ای شده بود، براي حکمراني حفظ کند.
سرانجام با شکست مروان از نیروهای ابومسلم خراسانی در سال 132 هجری، حکومت 

92 سالة آنان پایان یافت.
پس از بنی المروان، عباسیان با مساعی ابومسلم خراسانی به حاکمیت رسیدند.

تثبیت حکومت بنی العباس
اّولین خلیفة بنی العباس سّفاح بود. نام اصلی وی ابوالعباس بود. اما او برای تثبیت حکومت 

خود از همان آغاز دست به کشتن افراد مؤثری زد که آنها را بالقوه دشمن خود می دانست.
به همین دلیل به سّفاح که معنای خون ریز می دهد، معروف شد. 
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دوران حکومت وی سه سال بیشتر طول نکشید. پس از سّفاح برادرش منصور به قدرت 
رسید. منصور را عنصری مدیر، دوراندیش، شجاع، بی رحم، خون خوار، شّکاک، پرمهابت و 

دشمن اهل البیت و دشمن اسالم گفته اند. 
وقتی که وی در سال 136 هجری به قدرت رسید، نگرانی های زیادی از چند ناحیه داشت:

1 – نگرانی از ناحیة بازماندگان بنی المروان.

2 – نگرانی از ناحیة عناصری که در دوران بنی المروان منشأ اثر بودند و آن روزها بیکار 

نشده بودند.
3 – نگرانی از ناحیة امام صادق)ع(.

منصور به سادگی و سرعت توانست بر تمامی عناصر بازمانده از بنی المروان فایق آید. 
او با سرعت و قدرت اثرگذاران آنها را کشت. آن دسته از آنها که خطر کمتری را داشتند، به 

زندان انداخت و افراد مالیم آنها را حذف کرد.
منصور با کمترین احساس خطر از ناحیة هرکس که بود، او را از پای درمی آورد. 

منصور عنصر سّفاک و خون خواری مانند ابومسلم خراسانی را که نقش اساسی در قدرت 
 یافتن بنی العباس داشت و در راه این مقصود نزدیک به یک میلیون نفر را کشته بود، بکشت

و فرماندهان و یاران وی را نواخت و با پول های هنگفت به جذب آنها پرداخت. 
وقتی که منصور همة خطرهای بالقوه و بالفعل حکومت را از مسیر خود برداشت، متوجه 

امام صادق)ع( شد.
منصور با سه تمهید و برنامه، تالش همه جانبه ای برای خنثی کردن امام صادق)ع( نمود:

1 – تحبیب

2 – تهدید

3 – قتل

منصور خود اهل مماشات با مخالفان نبود. اّما بنی العباس به منصور توصیة اکید کردند 
که تا تسلط کامل بر اوضاع، باید با امام صادق مدارا کند. 

منصور این نظر را با اکراه پذیرفت. بنابراین او یک چند با امام صادق با مالیمت رفتار 
می کرد. منصور با مخالفان که پرتالش بودند و آنها را تهدیدی برای تثبیت حکومت خود 

می دانست، با خشن ترین روش ها برخورد می کرد و بی محابا با همة آنها رفتار می کرد. 
در دوران وی هیچ مخالفی از حاشیة امن برخوردار نبود. امام صادق)ع( در دوران 
منصور مشکالت زیادی داشتند. ایشان که پس از شهادت امام باقر)ع( امامت شان آغاز شده 
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بود، وارث عظیم ترین دستاوردهای علمی و فکری امام پنجم بودند.

انقالب فکری و علمی امام باقر)ع(
گفتنی است که ائمة معصومین)ع( مظهر اسماء و صفات الهی هستند. 

یکی از صفات ثبوتّیه پروردگار متعال، علم است. علم الهی گسترده، وسیع و ذاتی است. 
چون هیچ فکری توانایی اندیشه در ذات را ندارد و به ما هم فرموده اند که:

ُروا ِفي اهلل .1 ُروا ِفي آاَلِء اهللِ َو اَل َتَفکَّ َتَفکَّ
در ذات خداوند فکر نکنید،

آن وقت هرچه می خواهید در نعمت های الهی فکر کنید و شرح دهید.

پس هیچ کس حتی انبیاي الهی نمی توانند مثاًل راجع به گسترة علم الهی سخن بگویند. تنها 
مجازیم که بگوییم که هر وقت بحث علم خداوند و دیگر صفات الهی مطرح می شود، برای 

دلخوشی خود و شنوندگان بگوییم »بی نهایت در بی نهایت« است. 
بگذریم.

وقتی می گوییم امامان ما مظهر اسماء و صفات الهی هستند، چنین اعتقاد و اندیشه ای نیز 
فوق العاده در فوق العاده است. 

امثال ما که علم و معرفت ما به محسوسات عالم هم بسیار محدود و ناقص است، چگونه 
می توانیم مثاًل بدون آشنایی با فن شنا، خود را به امواج اقیانوس سهمگین بزنیم. 

در این مورد به نظر امام خمینی)ره( راجع به امام باقر)ع( اکتفا کنیم:
»ما مفتخریم که »باقرالعلوم« باالترین شخصیّت تاریخ است و کسی جز خدای 

 تعالی و رسول)ص( و ائمة معصومین)ع(، مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد،
از ما است«.2

 حضرت امام باقر)ع( اّولین و آخرین امامی نبود که از فرصت درگیری بین دشمنان اهل البیت
حداکثر استفاده را برای تبیین معارف اسالمی عموماً و مسائل شیعی به خصوص نمودند. 

امامان قبل از امام باقر، با توطئه های فراوان دشمنان هیچ گاه چنین فرصتی پیدا نکردند. 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( پس از پیامبر و در دوران خلفای ثالث به طور پیوسته 
زیر فشار بودند. در دوران حکومت شان که 4 سال و 9 ماه و 8 روز بیشتر طول نکشید، با 

1-مجمعالبحرین،ج1،ص29
2-صحیفهامامج21ص397درشرححدیثمتواتر»ثقلین«.



195

تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت رضا)ع(

جنگ های براندازانة جمل، صفین و نهروان روبه رو بودند که عمدة وقت و انرژی ایشان را 
گرفت. سرانجام امام متقین به دست شقی ترین افراد شهید شدند. 

حضرت مجتبی)ع( زمانی به حکومت ظاهری رسیدند که دنیای اسالم با عنصری چند 
چهره روبه رو شده بودند که به قول »ُمطرب« فرزند »مغیره« قصد ریشه کن کردن اسالم 

داشت.
از سرنوشت سیدالشهداء اباعبداهلل الحسین)ع( هم همگان از آن اطالع دارند. آن چه که در 
کربال بر امام حسین)ع( و اهل البیت وارد آمد، نشان از اجرای بخشی از نقشة بنی امیه برای 

نابودی اسالم بود. 
مگر نه این که پیامبر اعظم اسالم در حدیث معروف »ثقلین« ائمة اطهار را ثقل کبیر و قرآن 

را ثقل اکبر گفته اند.
َقاَل َرُسولُ اهللِ)ص(:

ِإنِّي َتاِرٌك ِفيُکُم الثََّقَلْيِن ِكَتاَب اهلل َعزَّ َو َجلَّ َو ِعْتَرِتي أَْهَل بَْيِتي،
أاََل َو ُهَما الَْخِليَفَتاِن ِمْن بَْعِدي َو لَْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ الَْحْوض  ................1

1-األمالي)للصدوق(،النص،ص415-عیونأخبارالرضا)ع(،ج2،ص62
صحیفةامام،ج21،ص393؛وصیتنامةسیاسی-الهی،تاریخنگارش26بهمن1361/1جمادیاالول1403

ذکرایننكتهالزماستکهحدیث»ثقلین«متواتر]ایناصطالحدرایهوحدیثواصولاستوخبریاستکهجماعتیآنرا
نقلکردهباشندبهنحویکهمفیدعلمباشد.یعنیعلمعادی،ومحالباشدکههمگیتبانیبرکذبکردهباشندوبالجملهیكی
ازطرقعلمعادیاخبارمتواترهاستواغلباطالعاتوعلوممانسبتبهامورتاریخیازهمینراهاست.زیراگاهیکخبریرا
عدهایبهنحوواحدیولووحدتمعنوینهلفظینقلنمایند،محالاستکههمگیتبانیکردهباشند.پسمفیدیقینخواهدبود.
)فرهنگعلومدکترسجادیبهنقلازمعالم،ص101وتلویحتفتازانی،ص429([بینجمیعمسلمیناستو]در[کتباهل
محمدبناسماعیلبخاری)متوفی256ه.ق.( سنتاز»صحاحششگانه«]1-صحیحبخارییا)الجامعالصحیح(ازابوعبداهللَّ
2-صحیحمسلمازابوالحسینمسلمبنحجاجقشیرینیشابوری)متوفی261ه.ق.(3-سننابنماجهازمحمدبنیزیدبن
ماجهقزوینی)متوفی273ه.ق.(4-سننابیداودازسلیمانبناشعثبناسحاقسجستانی)متوفی275ه.ق.(5-جامعترمذی
یا)سننترمذی(ازابوعیسیمحمدبنعیسیبنَسْوره)متوفی279ه.ق.(6-سنننسائی)مسمیبهمجتبی(ازابوعبدالرحمن
احمدبنشعیب)متوفی303ه.ق.(کتبششگانةمذکوردرفوقبهاضافهموطأومسندابنحنبل)متوفی241ه.ق.(جوامعاولیه
حدیثاهلسنتراتشكیلمیدهد.[تاکتبدیگرآنان،باالفاظمختلفهومواردمكررهازپیغمبراکرم)ص(بهطورمتواترنقلشده
است.]برایاطالعازمنابعفراوانواثباتتواتراینحدیثشریفبهکتابگرانقدرونفیس»عبقاتاالنوار«تألیفعالمهمجاهد
کبیرمیرحامدحسینهندی)متوفی1306ه.ق.(که6جلدآنویژةسندوشرحاینحدیثازطریقعلمایاهلسنتاست،

میتوانرجوعکرد.عالمهبزرگواردرایناثرگرانقدر،40کتاببرایحدیثثقلینازمنابعمهماهلتسننبهدستدادهاند.
نیزآوردهاندکهناقلیناینحدیثشریفبهترتیبزمانیدراهلتسنن،درقرندوم16نفر،درقرنسوم33نفر،درقرنچهارم21
نفر،درقرنپنجموششمهریک13نفر،درقرنهفتم16نفر،درقرنهشتم17نفر،درقرننهم5نفر،درقرندهم18نفر،در
قرنیازدهم10نفر،درقرندوازدهم13نفرودرقرنسیزدهم11نفربودهاندکهتمامناقلینازبزرگانوکباراهلسنتمیباشند.
عالمهسیدهاشمبحرانیدر»غایهالمرام«درباب28پیرامونحدیثثقلین،ازطریقراویانومحدثینشیعه82طریقبرایاین
حدیثمیآورد.بدینترتیباینحدیثشریفبا268سندازمعاریفشیعهوسنینقلشدهودرتواترآنتردیدینیست.[واین
حدیثشریفحجتقاطعاستبرجمیعبشربهویژهمسلمانانمذاهبمختلف؛وبایدهمةمسلمانانکهحجتبرآنانتماماست

جوابگویآنباشند؛واگرعذریبرایجاهالنبيخبرباشد،برایعلمایمذاهبنیست.
اکنونببینیمچهگذشتهاستبرکتابخدا،اینودیعةالهیوماترکپیامبراسالم)ص(.مسائلأسفانگیزیکهبایدبرای
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من دو چیز عظیم و گران بها بین شما می گذارم. کتاب خدا و اهل بیتم را.

این دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر )در قیامت( بر من وارد شوند.

قباًل خلیفة دوم با اقدامات خود از جمله منع نقل حدیث، هم عماًل اهل البیت را از دور خارج 
کرد و هم قرآن را از اعتبار انداخته بود وگرنه یزید بی ارزش تر و کوچک تر از آن بود که 

بخواهد آن فاجعة بزرگ را در کربال بر اهل البیت تحمیل کند.

آنخونگریهکرد،پسازشهادتحضرتعلی)ع(شروعشد. 
خودخواهانوطاغوتیان،قرآنکریمراوسیلهایکردندبرایحكومتهایضدقرآنی؛ومفسرانحقیقیقرآنوآشنایانبهحقایق
راکهسراسرقرآنراازپیامبراکرم)ص(دریافتکردهبودندوندای:»إِنّیتارٌکفیُكُمالثقلین«درگوششانبود،بابهانههایمختلف
وتوطئههایازپیشتهیهشده،آنانراعقبزدهوباقرآن،درحقیقتقرآنرا-کهبرایبشریتتاورودبهحوضبزرگتریندستور
زندگانیمادیومعنویبودواست-ازصحنهخارجکردند؛وبرحكومتعدلالهی-کهیكیازآرمانهایاینکتابمقدسبودهو
هست-خطبطالنکشیدندوانحرافازدینخداوکتابوسنتالهیراپایهگذاریکردند،تاکاربهجاییرسیدکهقلمازشرحآن
شرمساراست.وهرچهاینبنیانکجبهجلوآمد،کجيهاوانحرافهاافزونشد،تاآنجاکهقرآنکریمراکهبرایرشدجهانیان
ونقطةجمعهمةمسلمانانبلكهعایلةبشری،ازمقامشامخاحدیتبهکشفتاممحمدی)ص(]منظورازتنزلقرآنازمقامشامخ
احدّیتبهکشفتاّممحمدیایناستکهقرآنکالمخداوندمتعالاستوبدونواسطه،انسانهااستعدادوتوانگرفتنپیامو
کالمراندارند،بلكهبهواسطةتنزلاینکالمازآنمقامربوبیوتبلورآندروجوداقدساحمدی)ص(وجاریشدنکلماتبر

زبانآنحضرتتعبیربهکشفتامهشدهاست.
حضرتامامدرتفسیرسورةمبارکهحمدفرمودهاند:

»انَّماَیْعِرُفالُقْرآُنَمْنُخوِطَببِه«قرآنراهمآنکهمخاطبشهستمیفهمیدهچیستومعلوماستکه»منخوطببه«قرآنرا)
میفهمد(درآنمرتبهایکه»نزلبهالروحاألمینعلیقلبک-إنّاانزلناهفیلیلةالقدر«راغیرازخوداونمیتواندمشاهدهکند.قضیه،
قضیةادراکعقلینیست،قدمبرهاننیست،قضیهمشاهدهاست،آنهممشاهدةغیبّیهمشاهدهباچشمنیست،مشاهدهبانفسنیست،
مشاهدهباعقلنیست،باعقل)هرکس(نیست.باآنقلبی)است(کهقلبعالماست،قلبنبّی،مشاهدهباآناست،اودریافته»انّما
یعرفالقرآنمنخوطببه«لیكننمیتواندبیانکندمگردرلفافةامثلهوالفاظ...)تفسیرسورةحمد،چاپجامعةمدرسین،ص44و
45(.قرآنالفاظنیست،ازمقولةچیزهایسمعیوبصرینیست،ازمقولةالفاظنیست،ازمقولةاعراضنیست،لیكنمتنزلشکردهاندبرای
ماهاکهکوروکرهستیم،تاآنجاییکهبشوداینکوروکرهاهمازآناستفادهایبكنند.)همان.ص43و44([تنزلکردکهبشریترا
بهآنچهبایدبرسند،برساندواینولیده»علماالسماء«]حضرتآدم)ع(بنابهآیةشریفة»وعلَّمآدماالسماءکلها«)سورةبقره،آیة31(

بهتعلیمالهیعالِمبهاسماء)حقایقعالمهستی(شدومستحقوالیقخالفتخداییگردید.
منظورحضرتامامازولیدةعلماالسماء،انساناستکههمگیازفرزندانحضرتآدم)ع(میباشند.[راازشّرشیاطینوطاغوتهارها
،معصومین-علیهمصلواتاالولینواآلخرین-بسپارد،تاآنانبه سازدوجهانرابهقسطوعدلرساندوحكومترابهدستاولیاءاهللَّ
هرکهصالحبشریتاست،بسپارند-چنانازصحنهخارجنمودندکهگویینقشیبرایهدایتنداردوکاربهجاییرسیدکهنقشقرآن
بهدستحكومتهایجائروآخوندهایخبیِثبدترازطاغوتیانوسیلهایبرایاقامةجوروفسادوتوجیهستمگرانومعاندانحقتعالی
شد.ومعاألسفبهدستدشمنانتوطئهگرودوستانجاهل،قرآناینکتابسرنوشتساز،نقشیجزدرگورستانهاومجالسمردگان
نداشتونداردوآنکهبایدوسیلةجمعمسلمانانوبشریتوکتابزندگیآنانباشد،وسیلةتفرقهواختالفگردیدویابهکلیازصحنه
خارجشد،کهدیدیماگرکسیدمازحكومتاسالمیبرمیآوردوازسیاست،کهنقشبزرگاسالمورسولبزرگوار)ص(وقرآنوسنت
مشحونآناست،سخنمیگفتگوییبزرگترینمعصیترامرتكبشده؛وکلمة»آخوندسیاسی«موازنباآخوندبیدینشدهبود

واکنوننیزهست.
واخیراًقدرتهایشیطانیبزرگبهوسیلةحكومتهایمنحرِفخارجازتعلیماتاسالمی،کهخودرابهدروغبهاسالمبستهاند،برای
محوقرآنوتثبیتمقاصدشیطانیابرقدرتهاقرآنراباخطزیباطبعمیکنندوبهاطرافمیفرستندوبااینحیلةشیطانیقرآنرااز
صحنهخارجمیکنند.ماهمهدیدیمقرآنیراکهمحمدرضاخانپهلویطبعکردوعدهایرااغفالکردوبعضآخوندهایبيخبراز
مقاصداسالمیهممداحاوبودند.ومیبینیمکهملکفهدهرسالمقدارزیادیازثروتهایبیپایانمردمراصرفطبعقرآنکریم
ومحاّلتبلیغاِتمذهِبضدقرآنیمیکندووهابیت،اینمذهبسراپابیاساسوخرافاتیراترویجمیکند؛ومردموملتهایغافل

راسوقبهسویابرقدرتهامیدهدوازاسالمعزیزوقرآنکریمبرایهدماسالموقرآنبهرهبرداریمیکند.
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 امام سّجاد)ع( 23 سال پس از فاجعة کربال زندگی کرد. غم جان کاه فاجعة کربال مانند کوهی
بر جسم و جان امام چهارم سنگینی می کرد.

امام سّجاد)ع( خود در روز عاشورا از نزدیک شاهد آب شدن شمع جهان افروز حضرت 
اباعبداهلل  الحسین)ع( بود. به همین دلیل آن حادثة تلخ هرگز ولو به طور موقت فراموش نشد. 

حکومت یزید پس از کربال دوام نیاورد و هرگز نتوانست از حادثة کربال که به قول خودش 
به منظور انتقام از کشته شدن بزرگان بنی امیه در جنگ بدر بود، استفاده کند. 

 در سال 63 مردم مدینه به خون خواهی شهدای کربال قیام کردند، اما شدیداً سرکوب 
شدند، ولي در سال 64 هجری مردم مّکه علیه تبه کاری های یزید قیام کردند. 

یزید نخست »ُمسلم بن عقبه« همان خون خواری که مدینه را سال قبل قتل عام کرد، برای 
سرکوب قیام مّکه به آن شهر فرستاد. وی مّکه را محاصره کرد. در خالل محاصرة مکه 
خبر رسید که یزید مرده است... بدین سان جهان اسالم از شّر شرارت های وی تا حدی آرام 

گرفت.
پس از یزید پسرش معاویة دوم به خالفت رسید. کشتن امام حسین)ع( تأثیر منفی زیادی 
 در جامعة آن روز گذاشته بود. بنابراین معاویة دوم هم از رفتار پدرش یزید شدیداً انتقاد می کرد

و رفتار جدش معاویه را زیر سؤال می برد.
این موضع گیری ها چیزی نبود که خوشایند خون خواران بنی امیه باشد. لذا شبانه به 

خوابگاه وی ریختند و او را خفه کردند. 
دوران حکومت معاویة دوم چهار ماه بیشتر دوام نیاورد.

حکومت بنی المروان
 در بنی امیه عنصری یافت نمی شد تا بتواند حکومت را ادامه دهد. لذا بزرگان قوم با »مروان بن

حکم« از شاخة دیگری از بنی امیه بیعت کردند.
او که گذشته ای بسیار تیره و تاریک داشت و توسط پیامبر اسالم از مدینه تبعید شده بود 

و در نفاق و تبه کاری کم نظیر بود، پس از 9 ماه حکومت توسط بنی امیه کشته شد.
 پس از وی پسرش عبدالملک به قدرت رسید. حکومت وی 21 سال طول کشید. سپس ولید بن
عبدالملک زمام امور را به دست گرفت. او به مدت ده سال سلطنت کرد. در تمامی این دورة 

سیاه و سخت، امام سجاد)ع( در تنگنای سیاسی و اقتصادی و امنیتی قرار داشت.
ولید بن عبدالملک تمامی رفتار امام را زیر نظر داشت و آسایش را از هر حیث از حضرت 



198

میهمان آسمانی

گرفته بود. امام سّجاد به رغم آن همه مشکل و سلطة سنگین دشمنان اسالم بر امور مسلمین، 
معارف اسالمی و شیعی را تحت عنوان دعا و مناجات مطرح می کردند.

اختناق بی سابقه در آن عصر، موجب شده بود که در اطراف امام چهارم چند نفر به تعداد 
انگشتان یک دست بیشتر نباشند. یکی از آثار ماندگار، ارزنده و حیات بخش امام سجاد)ع( 

صحیفة سجادیه است که طلیعة انقالب فکری توسط امام باقر)ع( محسوب مي شود.
کتابی از امام چهارم در دست ماست که افتخار شیعه تا قیامت است. این کتاب ارزنده و 

حیات بخش حاصل دوران بسیار دشوار امام در دوران بنی امیه و بنی المروان است. 
کتاب »صحیفة سجادیه« شامل 54 دعاست و می توان برای آن معارف که تحت نام و 

عنوان دعا منتشر شده است، 54 عنوان مطرح کرد. 
در آن دوران از تاریخ اسالم که تبه کاری های بنی امیه و بنی مروان رمق کم رونقی باقي 
گذارده بود، معارف برگرفته از دعاهای فوق العاده زیباي امام سجاد که به لحاظ شکل و محتوا 

بسیار پرشکوه و جذاب است، توانست رونقی دوباره به معارف اسالمی بخشد.
عالقمندان به  رغم مشکالت سیاسی و امنیتی آن دعا را می گرفتند و می خواندند و از آن لذت 
 می بردند و هر کدام از خوانندگان از خواهندگان بقیة این درس های عظیم اعتقادی و فرهنگی
شدند. و این خود پایه ریزی بنای عظیمی شد که امام باقر)ع( بتوانند با بهره مندي از آن، انقالب 
عظیمي را به وجود آورند و دانشگاه بزرگ اسالمی را دایرنمایند تا حضرت صادق)ع( در آن 

به تدریس علوم مختلف به شکل گسترده بپردازند.

عناوین صحیفة سجادیه
1- ستایش خدا.

2- درود بر محمد صلی اهلل علیه وآله و خاندان او.

3 – درود بر فرشتگان حامل عرش.

4- درخواست رحمت برای پیروان پیامبران.

5- دعای آن حضرت برای خود و دوستان شان.

6- دعا هنگام صبح و شام.

7- دعای آن حضرت هنگام پیشامدها و حوادث مهم و هنگام اندوه.

8- پناه جستن به خدا از نامالیمات و اخالق ناپسند و کارهای زشت.

9- اشتیاق به طلب آمرزش.
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10- پناه بردن به پروردگار.

11- در طلب عاقبت بخیری.

12- اعتراف به گناه و طلب توبه.

13- درخواست حاجت.

14- شکایت از ستم گران هنگامی که مورد ستم واقع شوند یا از ستمگران کارهای ناپسند می دیدند.

15- هنگام بیماری و پیش آمدن اندوه یا گرفتاری...

16- درخواست عفو از گناهان و عیب ها.

17- درخواست دفع شَر شیطان.

18- دعا پس از رفع خطر یا برآورده شدن سریع حاجت.

19- در طلب باران پس از قحطی و خشک سالی.

20- در طلب اخالق ستوده و رفتار پسندیده.

21- دعا در هنگام حزن و اندوه.

22- دعا هنگام سختی و مشّقت و مشکالت.

23- در طلب عافیت و شکر و سپاس بر آن.

24- دعای آن حضرت برای پدر و مادر.

25- دعا دربارة فرزندان.

26- دعا دربارة همسایگان و دوستان.

27- دعا برای مرزداران کشور اسالمی.

28- در پناه بردن به خدا.

29- دعا هنگام تنگ شدن روزی.

30- در طلب یاری از خدا برای پرداخت قرض.

31- در ذکر توبه و طلب عفو.

32- دعا پس از نماز شب.

33- در طلب خیر.

34- دعا هنگام گرفتاری و در وقت دیدن کسی که به رسوایی از گناه گرفتار شده است.

35- دعا در مقام رضا هنگام دیدن دنیاداران.

36- دعا هنگام شنیدن صدای رعد و برق و ابر.

37- در عذرخواهی از کوتاهی در ادای حقوق بندگان خدا.



200

میهمان آسمانی

38- دعا در اعتراف به این که از عهدة شکر نعمت های الهی نمی توان برآمد.

39- در طلب عفو و رحمت.

40- دعا هنگامی که از مرگ کسی با خبر شوی یا از مرگ او یاد کنی.

41- در طلب پرده پوشی و نگه داری از گناه.

42- دعا در هنگام ختم قرآن.

43- دعا در هنگام نگاه کردن به ماه نو و رؤیت هالل.

44- دعای اّول ماه رمضان.

45- دعا در وداع ماه رمضان.

46- دعای روزهای عید فطر و جمعه.

47- دعا در روز عرفه.

48- دعا در روزهای عید قربان.

49- دعا برای دفع مکر دشمنان.

50- دعا در ترس از خدا.

51- در تضّرع و زاری.

52- اصرار در خواهش از خدا.

53- در مقام کوچکی در پیشگاه خداوند.
54- در طلب رفع اندوه ها.1

آن چه فهرست وار از صحیفة کاملة سّجادیه عنوان شد، نباید ساده انگاشت و از کنار آن 
گذشت؛ چرا که معارف حاصل از صحیفه در جامعة آن روزها و در حاکمیت ظلم و جور و 

کفر و فساد، خورشیدی در دل تاریک زمان بود. 
عملکرد حاکمان پس از ارتحال پیامبر، مردم را شدیداً دنیامدار و بی معرفت بار آورده 
بود. مردمی که در اطراف حاکمان جمع شده بودند و افرادی که اکثریت رجال آن روز تشکیل 
می دادند، عمدتاً دنیادوست بودند و از معارف تهی. بنابراین صحیفه نقش توفنده ای در افکار 

مردم گذاشت.
برای آن که تا اندازه ای از بـی سـوادی مردم دورة ائمة اطهار به خصوص مـردم دوران 

23 امامت امام چهارم اطالع پیدا کنیم، به یک فراز تاریخی اشاره می کنیم:
- یکی از دوستان ما که اهل علم بود، می گفت:

1-سیرةپیشوایان،استادمهدیپیشوایی،ص274
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در انجمنی دربارة ابوبکر، عمر، علی)ع( و معاویه در زمان معاویه سخن می گفتیم. 
جمعی از عامه می آمدند و سخنان ما را می شنیدند. یکی از آنها که از دیگران خردمندتر 

بود و ریش بزرگ تر و انبوه داشت، روزی به من گفت: 
چقدر دربارة علی و معاویه و فالن و فالن حرف می زنید؟ 

گفتم: تو در این باب چه نظری داری؟ 
گفت: درباره کی؟ 

گفتم: دربارة علی چه می گویی؟ 
گفت: مگر او پدر فاطمه نیست؟!!

 گفتم: فاطمه کی بود؟ 
گفت: زن پیغمبر)ع( و دختر عایشه و خواهر معاویه! 

گفتم: حکایت علی چگونه است؟ 
گفت: در جنگ ُحنین با پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم کشته شد؟!!.1

قلب حقایق و ایجاد شبهه و جعل اخبار و از همة اینها مهم تر، بی اطالع نگاه داشتن مردم 
از مسائل جامعه، از کارهای عادی بود که پس از کودتا شروع شد و در دوران بنی امیه و 

بنی المروان به اوج رسید.

دانشگاه امام صادق)ع(
تأثیر شگفت انگیز علم امام باقر)ع( در جامعة آن روز چیزی نبود که بتوان به سادگی به 
خنثی کردن آن دست زد؛ به خصوص که امام صادق)ع( وارث تمامی علوم پیامبر در مدینه 
به تدریس در رشته های مختلف علوم معمول آن روزها می پرداخت. علومی مانند: علم قرائت 
قرآن، تفسیر، علم حدیث، علم فقه، علم کالم. علومی که با زندگی روزمرة مسلمانان ارتباط 

مستقیم داشت و مورد نیاز جدی مردم بود.
آن زالل صفابخش علوم جعفری، با آن باطن تشنة افراد هم خوانی کامل داشت. به همین 
دلیل در اطراف امام صادق همواره جمع کثیری از مردم جمع شده و به فراگیری علوم مختلف 
اسالمی می پرداختند. عالوه بر آنها، امام صادق علوم دیگری که مورد نیاز جوامع مختلف آن 

روز بود هم تدریس می کردند مانند: طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات و...
امام صادق به خوبی می دانستند که این دوران رونق علوم مختلف و تدریس و تحصیل 
آنها پایدار نخواهد ماند، زیرا انتشار این علوم نه تنها نقشی در تقویت بنی العباس نداشت، بلکه 

1-شاهدشهیدان،علیمحمدبشارتی،جاول،بهنقلازمروجالذهبمسعودی،ج6
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به میزانی که دانشجویان دانشگاه امام صادق افزایش پیدا می کردند، بر رنج و خشم و کینة 
منصور دوانیقی نیز افزوده می گردید.

ترفندهای منصور

منصور خلیفة پرمهابت، کینه توز و خون خوار بنی العباس که گستاخی زیادی در قتل افراد 
داشت، نمی توانست شاهد ادامة تالش های علمی امام صادق)ع( باشد. زیرا هرگونه تالش از 

سوی امام ششم شیعیان نفی سلطة بنی العباس عموماً و منصور به خصوص می شد.
آخر چطور مردم قبول کنند که امام صادق با آن همه دانش، تقوا، طهارت نفس، خدامحوری 
و مردم داری در خانه بماند و افراد شقی، مردم گریز و قسی القلب مانند منصور زمامدار امور 

مسلمانان باشند؟!!
منصور برای جلوگیری از تالش های گستردة امام صادق استراتژی جدیدی را در پیش 

گرفت.
این استراتژی سه مرحله داشت:

1- تالش در جهت جذب امام صادق.

2- تراشیدن عناصری برای رقابت با امام صادق.

3- به شهادت رساندن امام.

منصور، تالش بسیار زیادی کرد تا با جذب امام صادق، هم عماًل امام را از فعالیت بازدارد 
و هم از وجود امام برای تقویت خود بهره ببرد. 

روزی منصور نامه ای را برای امام صادق فرستاد. در آن نامه نوشته بود:
َتْصَحُبَنا  لَِتْنَصَحَنا1 

آیا مصاحبت با ما را می پذیری تا ما را نصیحت کنی؟

امام صادق که از شیطنت منصور به خوبی واقف بودند، ذیل همان نامه نوشتند:
ْنَيا اَلَيْنَصُحَك َو َمْن أََراَد اْلِخَرَة اَلَيْصَحُبك.2 َمْن أََراَد الدُّ

کسی که دنیاطلب باشد، تو را نصیحت نمی کند 

)چون نصیحت موجب آزرده  خاطر تو خواهد شد( 

و کسی که طالب آخرت است، همنشین تو نمی شود.

بدین سان توطئة منصور برای جذب امام صادق)ع( ناکام ماند.
1-مستدرکالوسائلومستنبطالمسائل،ج12،ص307

2-بحاراالنوار،عالمهمجلسی،ج47،ص184
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همکاری با ظالم، هرگز!
منصور که نمی خواست در برابر مقاومت های امام صادق کوتاه بیاید، در فرصت دیگری 

به امام صادق نوشت:
چرا مانند بقیة مردم پیش ما نمی آیی؟

امام در پاسخ نوشتند:
ما از وسایل دنیایی چیزی نداریم که برای حفظ آنها از تو بترسیم و تو نیز به دلیل اُخروی 
چیزی نداری که به خاطر آن به تو نیازمند و یا امیدوار گردیم. تو نه دارای نعمتی هستی که 
 بیاییم به خاطر آن به تو تبریک بگوییم و نه خود را در بال و مصیبت می بینی که بخواهیم به تو

تسلیت دهیم. پس چرا نزد تو بیاییم؟!
راستی که این گونه پاسخ های محکم به منصور خون خوار نشان از ایمان کامل و شجاعت 

بی نظیر و صالبت امام صادق)ع( است. 
با این گونه روش،  منصور نتوانست تأثیری در ظلم ستیزی امام صادق داشته باشد. 

منصور تصمیم گرفت با َعلَم کردن عنصری در مقابل امام صادق و تقویت وی دور امام 
را خلوت کند. او پس از فکر زیاد و مشورت بسیار به شخصی به نام »مالک بن انس« رسید. 
او یک آخوند معمولی بود. منصور به فرماندار مدینه نوشت: چون قصد سفر به مدینه برای 
دیدار با مالک را دارد، وقتی برای مالقات با وی برایش بگیرد. فرماندار مدینه که اطالعی از 

نقشة منصور نداشت، به منصور نوشت: 
- مالک کم ارزش تر از این حرف هاست. اگر اجازه دهید او را پیاده برای دیدن تو، از مدینه 

روانة بغداد می کنم. 
منصور مخالفت فرماندار را به هیچ انگاشت و رهسپار مدینه شد و یک سر به منزل مالک 
 رفت. قبل از رسیدن به منزل مالک، از اسب پیاده شد و با قدم های کوتاه و همراه با ذکر و ورد! 
وارد منزل مالک شد. مالک از او استقبال کرد و خود را در عقب منصور قرار داد. منصور که 
نقشه اش خوب اجرا می کرد، نگذاشت وی از خلیفه عقب بیفتد. او را جلو انداخت. در اتاق مالک، 
 منصور دو زانو روبه روی مالک نشست. سؤال های خود را کوتاه و با ادب بسیار مطرح می کرد.

منصور در آخر دست مالک را بوسید و از منزل مالک خارج شد. مالک که یک روحانی کم اثر 
 و کم سواد بود، تحت فشار منصور کتابی به نام »ُمّوطاّ« نوشت تا کتاب رسالة عملی مردم آن

روزگار شود!.
به دنبال همین نمایش، حکومت وقت مدینه با تمام امکانات خود را به طرفداری از مالک 
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پرداخت و ترویج وی و تبلیغ فتاوای او را در دستور کار قرار داد. قصد خلیفه و کارگزاران 
وی تضعیف امام صادق بود.

منصور روزی به مالک گفت: امروز کسی عالم تر از تو وجود ندارد.
 منصور به مالک اظهار داشت: اگر زنده بمانم، فتاوای تو را مثل قرآن نوشته و به تمام شهرها 

خواهم فرستاد و مردم را وادار می کنم به آنها عمل کنند.
با همین ترفند کتاب موّطاً یکی از کتاب های معتبر اهل تسنن شد و مالک خود رئیس مذهب 

چهارگانه گردید.
بدین سان منصور در این ترفند، موفقیت هایی به دست آورد.

شهادت امام صادق)ع(
 سرانجام منصور دوانیقی که با شیطنت بسیار دور امام صادق را خلوت کرده بود و برعکس

مدرسة مالک بن انس و مدرسة مفتی دست نشاندة دیگری به نام »ابوحنیفه« که او نیز رئیس 
مذهب حنفی شد- که امروز بیش از 700 میلیون پیرو دارد- پرشاگرد و شلوغ شده بود.

سرانجام پس از آزار بسیار زیادی که توسط منصور و مأموران او به وجود امام صادق 
 وارد شد و بارها و شبانه توسط ایادی وی از دیوار وارد منزل امام می شدند و او را با سروپای

برهنه به دربار منصور می بردند، به فرماندار مدینه دستور داد امام صادق را بُکشد.
فرماندار بزه کار مدینه در سال 148 هجری امام صادق)ع( را به امر منصور به شهادت 

رساند. 
هیچ کدام از این دو اتفاق نتوانست دانشگاه امام صادق را به تعطیلی بکشاند. 

آن چه علمـای شیعـه و مراجع عظام تقلید از هـزار سـال پیش تا کنـون به اسالم و به 
جامعه خدمت کرده اند )و این خدمت اثرگذار هم چنان ادامه دارد(، حاصل دانش و دانشگاه امام 

صادق)ع( است.
اقدامات عظیم و عمیقی که امام باقر)ع( در عرضة علم انجام داد و فرزند برومند ایشان امام 
صادق)ع( آن را به اوج رساند و هزاران شاگرد در دانشگاه وي درس خوانده و فارغ التحصیل 
شدند، چیزی نبود که با اقدامات منصور و سرسپردگی مالک بن انس و ابوحنیفه و امثال آنها 

متوقف شود. اتفاقاً همین مالک که از شاگردان امام صادق بود، می گوید: 
 - مدتی نزد جعفربن محّمد رفت و آمد می کردم. او را همواره در یکی از سه حالت می دیدم:

یا نماز می خواند، یا روزه بود و یا قرآن تالوت می کرد. هرگز او را بدون وضو ندیدم. در علم 
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و عبادت و پرهیزکاری برتر از جعفربن محمد هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به 
قلب هیچ بشری خطور نکرده است.1

علما و مراجع فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق)ع(
گفتیم که خداوند سبحان فرصت فوق العاده ای به امام صادق)ع( داد تا آن امام معصوم با 
علم خدادادی خود به تدوین و تشریح احکام شیعه بپردازد. گفتنی است که قبل از امام صادق 

هیچ امامی فرصت آن چنانی برای آن حرکت بی نظیر نیافته بود. 
مشکالت عقیدتی مردم و سؤاالت فقهی مردم تا قبل از امام صادق با زحمت زیاد توسط 
ائمة اطهار و یا شاگردان معتبر آنها پاسخ داده می شد. اما در دانشگاه بزرگ امام صادق 
همة مسائل فقهی، کالمی، فلسفی، تفسیری و... به طور ریشه ای و در عین حال عمیق تدریس 

می شد.
معروف است که یکی از شاگردان امام صادق به مدت بیست سال- آری بیست سال- از 

زبان امام فروعات فقه در نماز را آموخت. 
روزی شاگرد از استاد خود پرسید:

- ای فرزند پیغمبر! آیا باز هم راجع به نماز چیزی مانده است؟
امام صادق فرمودند: 

- برای تکمیل بحث نماز، بیست سال دیگر وقت الزم است!
با همین موضوع، آیا ترفند منصور و همفکران وی در وادار کردن آخوندهای درباری به 

دادن فتوا، مشکل مردم را حل می کند؟ هرگز. 
امام صادق با علم کامل خود و اتصال مستمر با علم مطلق الهی می تواند به پاسخ گویی 
مردم در مسائل مختلف و به خصوص در »ُمستحدثات« بپردازد، نه انس بن مالک و یا ابوحنیفه.
اتفاقاً ابوحنیفه در مدت دو سال که از محضر امام تلمذ کرد، در علم مشهور شد و خود گفت:

لَو ال َسَنتان لََهَلَك نُعماُن.2
اگر همان دو سال نبود، 

نعمان )نام ابوحنیفه( هالک می شد.

افتخار شیعه در گستردگی و پویایی فقه شیعه است که منشأ آن امام صادق می باشد؛ 
چیزی که همة علما و حوزه های علمیه هزار سال است به آن می بالند و پاسدار همه جانبة آنند.

1-سیرةپیشوایان،ص351
2-بحاراالنوار،ج47،ص184
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دوران امامت امام هفتم)ع(
با مرگ منصور، دو خلیفه به نام های مهدی و پسرش  هادی به حکمرانی پرداختند.

مهدی از 158 تا 169 حکومت کرد، ولی دورة حکومت هادی در حدود یک سال از سال 
169 تا 170 بیشتر دوام نیاورد. 

مهدی عباسی در اّول خالفت تالش داشت که از خرابی های برجای مانده از دوران پدرش 
 منصور بکاهد و التیامی برای قلب های آزرده از مظالم منصور باشد. اما اطرافیان آلوده و فاسد
 و روحیة ذاتی خودش چون فرزند منصور بود، راه پدر را در پیش گرفت. ولی هرچه بود، زمان
دیگر زمان منصور نبود. مهدی و هادی هر دو در فساد و تباهی غرق شده بودند و از دنیای 

اطراف خود بی خبر بودند.
برای نمونه به یک مورد از فساد دورة هادی اشاره می کنیم:

 شخصی به نام »ابراهیم موصلی« خوانندة مخصوص هادی بود. هادی در پایان یک جلسه
از بزم، هادی مبلغ یکصد و پنجاه هزار دینار به وی بخشید. اگر هر دینار را به وجه امروز 
360 هزار تومان قبول کنیم، هدیة خلیفه به یک خوانندة هرزه از بیت المال 54 میلیارد تومان 

می شود.
پسر ابراهیم موصلی گفته است:

- اگر هادی بیش از این عمر می کرد، ما می توانستیم حتی دیوارهای خانه مان را از طال 
و نقره بسازیم.1 

مهم ترین حادثة تلخي که در زمان امام هفتم پیش آمد، واقعة تلخ و تأسف بار »فخ« است. 
یکی از شخصیت های برجستة شیعی »حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب 
است. وی در سال 170 هجری در سرزمینی به نام »فخ« که در ده کیلومتری مّکه واقع است 

قیام کرد، ولی شکست خورد و خود و عمدة اصحابش شهید شدند.
پس از فاجعة کربال، این حادثه تلخ ترین رویداد برای شیعه محسوب می شد.

دوران سیاه هارون الرشید
به رغم شعار اولیة عباسیان که عنوان می کردند به دنبال حاکمیت »اهل البیت« هستند، این 

خاندان پس از تحکیم پایه های حکومت خود، راه بنی امّیه و بنی المروان را در پیش گرفتند. 
 غیر از منصور که سرشتی خشن و پرمهابت داشت، همان گونه که نوشتیم جانشینان وی

1-االغانی،ابوالفجراصفهانی،ج5،ص163
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نیز راه فساد وتباهی را پیمودند. 
 هارون در فساد و تباهی نظیر نداشت. حتی در بنی امیه و بنی المروان هم شبیه او را نمی توان

یافت. نوشته اند که وی هزار کنیز زیبارو در حرمسرای خود داشت. او به رغم این موضوع 
بخش نامه ای به تمامی کارگزاران خود فرستاد که در هر نقطه ای زن و یا دختر خوش چهره ای 

بیابند، به بغداد برای خلیفه بفرستند. 
تباهی های هارون در این عرصه را پایانی نبود. او نه تنها از کنیز برادرش هم نگذشت، بلکه 

همان طور که قباًل نیز اشاره کردیم، با خواهر خودش هم فساد کرد...
البته عللی را برای فساد هارون و کارگزارانش نوشته اند؛ از جمله:

1- ثروتمند شدن خلیفه و سرشار شدن ثروت های گسترده به بیت المال.

2- نفوذ بیگانگان به دربار خلفا.

3- ذات تربیت نشدة خلفای جور و تحریک پذیری آنها.

بی شک گرایش خلفای عباسی به مذهب برای وارد آوردن ضربه به اسالم بود.
آنها می خواستند با سرگرم کردن مردم در فساد از گرایش عمومی به علم و دانش بکاهند. 
زیرا آگاه شدن مردم به زیان آنها بود. اتفاقاً وظیفة اساسی و کار امامان معصوم در دوران 

خلفای بنی العباس دشوارتر و سخت تر بود.
اگر در مورد نفاق معاویه و اسالم ستیزی یزید و خلفای بنی المروان احتماالً می شد علیه آنها 
حرفی زد و مردم را همراه خود کرد، در مورد زندگی بنی العباس- که همیشه سجادة آنها بر 
 دوش غالمانشان بود و پیشاپیش آنها راه می رفتند و عازم مسجد می شدند- کسي حق اعتراض

نداشت...
 مع االسف فساد آنها نه تنها دامن مردم را گرفت، حتی به بعضی از علماي درباری نیز 

سرایت کرد.
و این، راستی که مصیبت بزرگی بود...

وظیفة سنگین امام هفتم)ع(
 با پایان یافتن دوران سیاه بنی امّیه و بنی المروان تا حد زیادی فشار بر فرزندان ائمه برداشته
شد. حداقل این بود که بنی العباس ضدیت با اهل البیت)ع( را در آغاز در دستور کار نداشتند. 

به همین دلیل بسیاری از آنها از مخفی گاه های خود خارج شدند و به تالش و فعالیت 
پرداختند. خیلی از آنها به ایران آمدند و در گوشه و کنار کشور پهناور آن روز زندگی جدید 
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خود را آغاز کردند. آنها هر جا رفتند منشأ خیر و اثر بودند. هر چند هنوز شرایط ایران آن 
روز برای مبارزة جدی با بنی العباس آماده نبود، اما آنها به مردم می فهماندند که از فرزندان 
ائمه اند. بسیاری از آنها توسط ایادی خلفا شهید می شدند، ولی گرایش مردم به آنها و اظهار 
عالقة مردم تمام شدنی نبود. زیرا مزار آنها به عنوان »امام زاده« محل زیارت مردم می شد 
و این موقعیت، چیز جدیدی بود. انتشار زندگی امام زادگان در عراق و حجاز منعکس می شد 
و فرزندان ائمه پنهانی خود را به ایران می رساندند و زندگی جدیدی را در ایران شروع 
می کردند. این حرکت بعدها سهم زیادی در تقویت شیعه پیدا کرد؛ به خصوص پس از ورود 
امام هشتم در سال 200 هجری به ایران؛ که عمدة آنها از هواداران نزدیک حضرت علی بن 

موسی الرضا)ع(  شدند.

انقالب عظیم فکری امام رضا)ع(
 به میزانی که حضرت رضا)ع( بین عام و خاص از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار بودند،

اما امام هشتم می بایست در چند عرصه مبارزه کنند:

1- در عرصة والیت
 امام رضا)ع( مي بایست به گونه اي مبارزه با دربار و دولت بنی العباس که غاصبان حکومت

ائمة معصومین)ع( محسوب می شدند، براي مردم نشان مي دادند. بنابراین امام هشتم مانند 
اجدادشان که با اصل حکومت های جور مخالف بودند، به اشکال مختلف ولی با سبک خودشان 

به این مبارزة مهم ادامه می دادند.

2- در عرصة علم
امام هشتم)ع( تالش بسیار زیادی داشتند تا انقالب فکری و علمی که امام باقر)ع( و امام 
صادق)ع( آغاز کرده بودند، ادامه دهند و تقویت کنند و اجازه ندهند حاکمان جور که منافع آنها 

از بی سوادی و جهالت مردم بود، آن انقالب عظیم را محدود و یا نابود کنند.

3- در عرصة مبارزه با انحرافات فکری
همان گونه که گفتیم، اقدامات اّولیة خلفای جور از ترجمة کتب بیگانه براي کم کردن شوق 
مردم به تحصیل علم دین بود. اگر نگاهی به کتاب هایی که مترجمان اولیه از آثار دانشمندان 
یونانی و هندی ترجمه کرده اند، بیندازیم، بیشتر آنها خوانندگان را نه  تنها به خدا و اسالم 

دل بسته نمی کرد، بلکه برعکس، عالقة مردم را نسبت به احکام اسالم کم می کرد.
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 هرچه بود آثار یونانیان و هندی ها منشأ غیرتوحیدی داشتند. معلوم بود که چنان کتاب هایی
به چه منظور انتخاب، ترجمه و منتشر می شدند؛ کاری که هنوز هم متأسفانه در کشورهای 

اسالمی ادامه دارد.
ولي هر چه بود، مناظرات امام تا حد زیادی توانست اقدامات دشمنان را خنثی کند.

مناظره های امام هشتم با پیروان ادیان و مکاتب

گرچه مناظرات امام علی  بن موسی الرضا)ع( فراوان است، ولی از همه مهم تر هفت مناظره 
است که ذیالً فهرست وار از نظر می گذرد:

این مناظرات را عالم بزرگوار، مرحوم شیخ صدوق، در کتاب عیون  اخبارالرضا آورده و 
مرحوم عالمة مجلسی نیز در جلد 49 بحاراالنوار از کتاب عیون نقل کرده و در کتاب مسند 

االمام الرضا جلد 2 نیز آمده است.
این مناظرات عبارتند از:

1- مناظره با جاثلیق.1
2- مناظره با رأس الجالوت.2

3- مناظره با هربزاکبر.3
4- مناظره با عمران صابی.4

5- مناظره با سلیمان مروزی5 که مستقالً در یک مجلس با حضور مأمون و اطرافیانش صورت گرفت.
6- مناظره با علی بن محمد بن جهم.6

1-جاثلیق)بهکسر»ث«و»الم«(لفظییونانیاستبهمعنایرئیساسقفهاوپیشوایعیسوی،لقبیاستکهبهعلمایبزرگ
نصاریدادهمیشدونامشخصخاصینیست)المنجد(وشایدمعرَّبکاتولیکبودهباشد.

2-رأسالجالوتلقبدانشمندانوبزرگانملتیهوداست)ایننیزاسمخاصنیست(.
3-هربزاکبر،یاهیربداکبرلقبیاستکهمخصوصبزرگزرتشتیانبوده،بهمعنایپیشوایبزرگمذهبیوقاضیزردشتیو

خادمآتشكده.
4-عمرانصابیچنانکهازنامشپیداست،ازمذهبصابئیندفاعمیکرد.صابئینگروهیهستندکهخودراپیروحضرتیحییمیدانند،

ولیبهدوگروهموحدومشرکتقسیمشدهاند:
گروهیازآنانروبهستارهپرستیآوردهاند،لذاآنهاراگاهبهعنوانستارهپرستانمینامند.مرکزآنهاسابقاًشهرحراندرعراقبود،سپس
بهمناطقدیگریازعراقوخوزستانرویآوردند.آنهاطبقعقایدخودبیشتردرکنارنهرهایبزرگزندگیمیکنندوهماکنونگروهی

ازآناندراهوازوبعضیمناطقدیگربهسرمیبرند.
5-سلیمانمروزیمشهورترینعالمعلمکالمدرخطةخراساندرعصرمأمونبودومأمونبرایاواحترامزیادیقائلمیشد.

6- علیبنمحمدبنجهم،ناصبیودشمناهلبیتبودهاست.مرحومصدوقروایتیازعلیبنمحمدبنجهمنقلکردهکهازآناستفاده
میشودکهوینسبتبهحضرترضا)ع(محبتداشتهاست،آنگاهدرذیلهمینحدیثآوردهاستکه:

هذاالحدیثغریبمنطریقعلیبنمحمدبنالجهممعنصبهوبغضهوعداوتهالهلالبیت)ع()عیوناخبارالرضا،تهران،دارالكتب
ـ.ق،ج1،ص204(.صاحبجامعالرواهنیزهمینمطلبرادرشرححالاوآوردهاست)جامعالرواه،منشوراتمكتبه االسالمیه،1377ه

ـ.ق،ج1،ص597-596.( آیتاهللالعظمیالمرعشیالنجفی،قم،1403ه
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7- مناظره با ارباب مذاهب مختلف در بصره

هر یک از این مناظرات دارای محتوای عمیق و جالبی است که امروز هم با گذشت حدود 
 هزار و دویست سال از آن تاریخ رهگشا و روشنگر و بسیار آموزنده و پربار است؛ هم از نظر

محتوا و هم از نظر فن مناظره و طرز ورود و خروج در بحث ها.
به عنوان نمونه به سراغ مناظره با جاثلیق که در یکی از جلسات بزرگ مأمون واقع شده، 

می رویم:

نمونه هایي از مناظره های امام رضا)ع(
در عیون اخبارالرضا در این باره چنین می خوانیم: 

- هنگامی که علی بن موسـی الرضا)ع( وارد بر مأمون شد او به فضـل بـن سهـل، وزیر 
مخصوصش دستور داد که پیروان مکاتب مختلف را مانند جاثلیق )عالم بزرگ مسیحی( 
و رأس الجالوت )پیشوای بزرگ یهـودیان( و رؤسای صابئین و هربراکبر )پیشوای بـزرگ 
زرتشتیان( و نسطاس رومی )عالم بزرگ نصرانی( و همچنین علمای دیگر علم کالم را دعوت 

کند تا سخنان آن حضرت را بشنوند و هم آن حضرت سخنان آنها را.
فضل بن سهل آنها را دعوت کرد. هنگامی که جمع شدند، نزد مأمون آمد و گفت: همه 

حاضرند!.
مأمون گفت: همة آنها داخل شوند. پس از ورود، به همه خوش آمد گفت. سپس افزود:

''من شما را برای کار خیری دعوت کرده ام و دوست دارم با پسرعمویم که اهل مدینه 
است و تازه بر من وارد شده، مناظره کنید. فردا همگی نزد من آیید و احدی از شما غیبت نکند.'' 

همه گفتند: چشم، همه سر بر فرمانیم! و فردا صبح همگی نزد تو خواهیم آمد.
حسن بن سهل نوفلی1 می گوید: 

 ''ما خدمت امام علی بن موسی الرضا مشغول صحبت بودیم که ناگاه یاسر خادم که عهده دار 
کارهای حضرت بود، وارد شد و گفت: مأمون به شما سالم می رساند و می گوید برادرت به 
قربانت باد! اصحاب مکاتب مختلف و ارباب ادیان و علمای علم کالم از تمام فرق و مذاهب 
جمعند، اگر دوست دارید قبول زحمت فرموده فردا به مجلس ما آیید و سخنان آنها را بشنوید 
و اگر دوست ندارید اصرار نمی کنم، و نیز اگر مایل باشید ما به خدمت شما می آییم و این 

برای ما آسان است!
1-بااینکهعلمایرجال،حسنبنسهلنوفلیراتوثیقنكردهاند،اماگفتهاند:اوراکتابیاستخوبوکثیرالفائده)اردبیلی،جامعالرواه،

قم،مكتبهآیتاهللالعظمیالمرعشیالنجفی،1403هـ.ق،ج1،ص226(.
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امام)ع( در یک گفتار کوتاه و پرمعنا فرمود:
''سالم مرا به او برسان و بگو می دانم چه می خواهی؟ من ان شاءاهلل صبح نزد شما خواهم 

آمد.''1
نوفلی که از یاران حضرت بود می گوید: 

- وقتی یاسر خادم از مجلس امام بیرون رفت، امام)ع( نگاهی به من کرد و فرمود:
'' تو اهل عراق هستی و مردم عراق ظریف و باهوشند، در این باره چه می اندیشی؟ مأمون 

چه نقشه ای در سر دارد که اهل شرک و علمای مذاهب را گردآورده است؟''
نوفلی می گوید: 

عرض کردم او می خواهد شما را به محک امتحان بزند و بداند پایة علمی شما تا چه حد 
است؟ ولی کار خود را بر پایة سستی بنا نهاده، به خدا سوگند طرح بدی ریخته و بنای بدی 

نهاده است!.
امام فرمود: چه بنایی ساخته و چه نقشه ای طرح کرده؟

نوفلی )که گویا هنوز نسبت به مقام شامخ علمی امام معرفت کامل نداشت و از توطئة 
مأمون گرفتار وحشت شده بود( عرض کرد: 

علمای علم کالم اهل بدعتند و مخالف دانشمندان اسالمند، چرا که عالم، واقعیت ها را انکار 
نمی کند، اما اینها اهل انکار و سفسطه اند. اگر دلیل بیاوری که خدا یکی است، می گویند این دلیل 
را قبول نداریم، و اگر بگویی محمد رسول اهلل است می گویند رسالتش را اثبات کن. خالصه 
)آنها افرادی خطرناکند و...( در برابر انسان دست به مغالطه می زنند و آن قدر سفسطه می کنند 

تا انسان دست از حرف خود بردارد، فدایت شوم از اینها برحذر باش!
امام تبسمی فرمود و گفت: '' اي نوفلی! تو می ترسی دالیل مرا باطل کنند و راه را بر من ببندند؟!''

نوفلی )که از گفتة خود پشیمان شده بود( گفت: 
نه، به خدا سوگند من هرگز بر تو نمی ترسم. امیدوارم که خداوند تو را بر همة آنها پیروز کند.
امام فرمود:'' ای نوفلی! دوست داری بدانی کی مأمون از کار خود پشیمان می شود؟''

عرض کرد: آری.
فرمود: هنگامی که استدالالت مرا در برابر اهل تورات به تورات شان بشنود، و در برابر 
اهل انجیل به انجیل شان، و در مقابل اهل زبور به زبورشان، و در مقابل صابئین به زبان 
عبری شان، و در برابر موبدان به زبان فارسی شان، و در برابر اهل روم به زبان رومی، و در 

1-صدوق،همانکتاب،ج1،ص155.
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برابر پیروان مکتب های مختلف به زبان خودشان.
آری هنگامی که دلیل هر گروهی را جداگانه ابطال کردم، به طوری که مذهب خود را رها 
کنند و قول مرا بپذیرند، آن گاه مأمون می داند مقامی را که او در صدد آن است، مستحق نیست! 

آن وقت پشیمان خواهد شد، و هیچ حرکت و قوه ای جز به خداوند متعال عظیم نیست:
َه ااِلبِاهلل اَلَعِلىِّ الَعظيِم.1 الَحْوَل َوال ُقَوّ

نوفلی می گوید: هنگامی که صبح شد فضل بن سهل خدمت امام آمد و عرض کرد: فدایت 
شوم پسر عمویت )مأمـون( در انتظار شماست و جمعیت نزد او حاضر شده اند، نظـرتان در 

این باره چیست؟
امام فرمود: تو جلوتر برو، من هم ان شاءاهلل خواهم آمد.

 سپس وضو گرفت و شربت سویقی2 نوشید و به ما هم داد نوشیدیم. سپس همراه حضرت
بیرون آمدیم تا وارد بر مأمون شدیم.

مجلس پر از افراد مشهور و سرشناس بود و محمدبن جعفر3 با جماعتی از بنی هاشم و 
آل ابی طالب و جمعی از فرماندهان لشگر نیز حضور داشتند. هنگامی که امام وارد مجلس شد 
مأمون برخاست، محمدبن جعفر و تمام بنی هاشم نیز برخاستند. امام همراه مأمون نشست، اما 
آنها به احترام امام همچنان ایستاده بودند تا دستور جلوس به آنها داده شد و همگی نشستند. 

مدتی مأمون به گرمی مشغول سخن گفتن با امام –)ع( بود، سپس رو به جاثلیق کرد و گفت:
ای جاثلیق! این پسرعموی من علی بن موسی  بن جعفر)ع( است. او از فرزندان فاطمه)س(، 
دختر پیامبر ما، و فرزند علی بن ابی طالب)ع( است، من دوست دارم با او سخن بگویی و 

مناظره کنی، اما طریق عدالت را در بحث رها مکن.
جاثلیق گفت:

ای امیرمؤمنان! من چگونه بحث و گفتگو کنم که )با او قدر مشترکی ندارم( او به کتابی 
استدالل می کند که من منکر آنم و به پیامبری عقیده دارد که من به او ایمان نیاورده ام.

مناظره با جاثلیق

در این جا امام)ع( شروع به سخن کرد و فرمود:
- ای نصرانی! اگر به انجیل خودت برای تو استدالل کنم، اقرار خواهی کرد؟ 

1-هیچنیرووحرکتینیستمگربهوسیلةخدایواالوبزرگ.
2-سویقشربتمخصوصیبودهکهباآرددرستمیکردند.شوربا،حلیم،سوپ.

3-فرزندامامصادق)ع(وعمویامامعلیبنموسیالرضا)ع(.
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جاثلیق گفت: آیا می توانم گفتار انجیل را انکار کنم؟ آری، به خدا سوگند اقرار خواهم کرد؛ 
هرچند بر ضرر من باشد.

امام فرمود: هرچه می خواهی بپرس و جوابش را بشنو.
جاثلیق: دربارة نبوت عیسی و کتابش چه می گویی؟ آیا چیزی از این دو را انکار می کنی؟
امام : من به نبوت عیسی و کتابش و به آن چه به امتش بشارت داده و حواریون به آن 
اقرار کرده اند، اعتراف می کنم، و به نبوت عیسی که اقرار به نبوت محمد)ص( و کتابش نکرده 

و امتش را به آن بشارت نداده، کافرم!
جاثلیق: پس دو شاهد از غیر اهل مذهب خود از کسانی که نصاری شهادت آنان را مردود 
نمی شمارند، بر نبوت محمد)ص( اقامه کن و از ما نیز بخواه که دو شاهد بر این معنا از غیر 

اهل مذهب خود بیاوریم.
امام : هم اکنون انصاف را رعایت کردی ای نصرانی. آیا کسی را که عادل بود و نزد 

مسیح، عیسی بن مریم مقدم بود می پذیری؟
جاثلیق: این مرد عادل کیست، نامش را ببر.

امام : دربارة »یوحنای« دیلمی چه می گویی؟
جاثلیق: به  به! محبوب ترین فرد نزد مسیح را بیان کردی!

امام: تو را سوگند می دهم آیا انجیـل این سخن را بیان می کند که یوحنـا گفت: حضرت 
مسیح مرا از دین محمد عربی با خبر ساخت و به من بشارت داد که بعد از او چنین پیامبری 

خواهد آمد، من نیز به حواریون بشارت دادم و آنها به او ایمان آوردند؟
جاثلیق گفت: آری! این سخن را یوحنا از مسیح نقل کرده و بشارت به نبوت مردی و نیز 
بشارت به اهل بیت و وصیش داده است، اما نگفته است این در چه زمانی واقع می شود و این 

گروه را برای ما نام نبرده تا آنها را بشناسیم.
امام: اگر ما کسی را بیاوریم که انجیل را بخواند و آیاتی از آن را که نام محمد)ص( و 

اهل بیت و امتش در آنهاست، تالوت کند آیا ایمان به او می آوری؟
جاثلیق: بسیار خوب است.

امام به نسطاس رومی فرمود: آیا ِسْفرِ سوم انجیل را از حفظ داری؟
نسطاس گفت: بلی، از حفظ دارم.

 سپس امام به رأس الجالوت)بزرگ یهودیان( رو کرد و فرمود: آیا تو هم انجیل را می خوانی؟
       گفت: آری به جان خودم سوگند. 
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فرمود ِسْفرِ سوم را برگیر، اگر در آن ذکری از محمد و اهل بیتش بود، به نفع من شهادت 
ده و اگر نبود شهادت نده.

سپس امام ِسْفرِ سوم را قرائت کرد تا به نام پیامبر)ص( رسید، آن گاه متوقف شد و رو 
به جاثلیق کرد و فرمود: ای نصرانی! تو را به حق مسیح و مادرش آیا قبول داری که من از 

انجیل باخبرم؟
جاثلیق: آری.

سپس امام نام پیامبر)ص( و اهل بیت و امتش را برای او تالوت کرد، سپس افزود:
ای نصرانی! چه می گویی، این سخن عیسی بن مریم است؟ اگر تکذیب کنی آن چه را که 

انجیل در این زمینه می گوید، موسی و عیسی هر دو را تکذیب کرده ای و کافر شده ای.
جاثلیق: من آن چه را که وجود آن در انجیل برای من روشن شده است، انکار نمی کنم و 

به آن اعتراف دارم.
امام : همگی شاهد باشید او اقرار کرد. سپس فرمود: ای جاثلیق هر سؤال می خواهی بکن.

جاثلیق: از حواریون عیسی بن مریم خبر ده که آنها چند نفر بودند و نیز خبر ده که علمای 
انجیل چند نفر بودند؟

امام: از شخص آگاهی سؤال کردی، حواریون دوازده نفر بودند. اعلم و افضل آنها لوقا 
بود. اما علمای بزرگ نصاری سه نفر بودند: یوحنای اکبر در سرزمین باخ، یوحنای دیگری 
در قرقیسا و یوحنای دیلمی در رجاز، و نام پیامبر و اهل بیت و امتش نزد او بود، و او بود که 

به امت عیسی و بنی اسرائیل بشارت داد.
سپس فرمود: ای نصرانی، به خدا سوگند ما ایمان به آن عیسی داریم که ایمان به محمد)ص( 
داشت، ولی تنها ایرادی که به پیامبر شما عیسی داریم، این بود که او کم روزه می گرفت و کم نماز 

می خواند!
 جاثلیق ناگهان متحیر شد و گفت: به خدا سوگند علم خود را باطل کردی، و پایة کار خویش

را ضعیف نمودی، و من گمان می کردم تو اعلم مسلمانان هستی!
امام: مگر چه شده؟

جاثلیق: به خاطر این که می گویی عیسی ضعیف و کم روزه و کم نماز بود، در حالی که عیسی 
حتی یک روز را افطار نکرد و هیچ شبی را )به طور کامل( نخوابید و صائم النهار و قائم اللیل بود.

امام: برای چه کسی روزه می گرفت و نماز می خواند؟!
جاثلیق نتوانست پاسخ گوید و ساکت شد )زیرا اگر اعتراف به عبودیت عیسی می کرد با 
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ادعای الوهیت او سازگار نبود(.
امام: ای نصرانی! سؤال دیگری از تو دارم.

جاثلیق، با تواضع، گفت: اگر بدانم پاسخ می گویم.
امام: تو انکار می کنی که عیسی مردگان را به اذن خداوند متعال زنده می کرد؟

جاثلیق در بن بست قرار گرفت و به ناچار گفت: انکار می کنم، چرا که آن کس که مردگان را 
زنده کند و کور مادرزاد و مبتال به برص را شفا دهد، او پروردگار است و مستحق الوهّیت.

امام: حضرت الیسع نیز همین کار را می کرد و او بر آب راه رفت و مردگان را زنده کرد و 
 نابینا و مبتال به برص را شفا داد، اما امتش قایل به الوهیت او نشدند و کسی او را عبادت نکرد. 

حزقیل پیامبر نیز همان کار مسیح را انجام داد و مردگان را زنده کرد.
سپس رو به رأس الجالوت کرده فرمود:

ای رأس الجالوت!
آیا اینها را در تورات می یابی که بخت النصر اسیران بنی اسرائیل را در آن زمان که حکومت 
با بیت المقدس مبارزه کرد، به بابل آورد و خداوند حزقیل را به سوی آنها فرستاد و او مردگان 
آنها را زنده کرد؟ این واقعیت در تورات مضبوط است، هیچ کس جز منکران حق از آن را انکار 

نمی کنند.
رأس الجالوت: ما این را شنیده ایم و می دانیم.

امام: راست می گویی. سپس افزود: 
ای یهودي! این ِسْفر از تورات را بگیر، و آن گاه خود شروع به خواندن آیاتی از تورات 

کرد.
مرد یهودی تکانی خورد و در شگفت فرو رفت.

سپس امام رو به نصرانی کرد و قسمتی از معجزات پیامبر اسالم)ص( را دربارة زنده 
شدن بعضی از مردگان به دست او و شفای بعضی از بیماران غیرقابل عالج را به برکت او 

برشمرد و فرمود: با این همه ما هرگز او را پروردگار خود نمی دانیم. 
اگر به خاطر این گونه معجزات، عیسی را خدای خود بدانید، باید »الیسع« و »حزقیل« را نیز 
معبود خویش بشمارید، زیرا آنها نیز مردگان را زنده کردند و نیز ابراهیم خلیل پرندگانی را 
 گرفت و سر برید و آنها را بر کوه های اطراف قرار داد، سپس آنها را فراخواند و همگی زنده

شدند. 
موسی بن عمران نیز چنین کاری را در مورد هفتاد نفر که با او به کوه طور آمده بودند و 
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 بر اثر صاعقه مردند، انجام داد. تو هرگز نمی توانی این حقایق را انکار کنی، زیرا تورات و انجیل
و زبور و قرآن از آن سخن گفته اند، پس باید همة اینها را خدای خویش بدانیم.

جاثلیق پاسخی نداشت بدهد، تسلیم شد و گفت: سخن، سخن تو است و معبودی جز 
خداوند یگانه نیست.

 سپس امام در باب کتاب اشعیا از او و رأس الجالوت سؤال کرد. او گفت: من از آن به خوبی
آگاهم. فرمود: این جمله را به خاطر دارید که اشعیا گفت: 

من کسی را دیدم که بر درازگوشی سوار است و لباس هایی از نور در تن کرده )اشاره به 
حضرت مسیح( و کسی را دیدم که بر شتر سوار است و نورش مثل نور ماه )اشاره به پیامبر 

اسالم»ص«(؟ گفتند: آری اشعیا چنین سخنی را گفته است.
امام افزود: 
ای نصرانی!

این سخن مسیح را در انجیـل به خاطـر داری که فرمود: من به سوی پروردگار شما و 
پروردگار خودم می روم و »بارقلیطا«1 می آید و دربارة من شهادت به حق می دهد )آن گونه 

که من دربارة او شهادت داده ام( وهمه چیز را برای شما تفسیر می کند؟2
جاثلیق: آن چه را از انجیل می گویی ما به آن معترفیم.

سپس امام سؤاالت دیگری دربارة انجیل و از میان رفتن نخستین انجیل و بعد نوشته شدن 
آن به وسیلة چهار نفر: مرقـس، لـوقا، یوحنـا و متـی که هر کدام نشستند و انجیلی را نوشتند 
)انجیل هایی که هم اکنون موجود و در دست مسیحیان است(، سخـن گفت و تنـاقض هایی از 

کالم جاثلیق گرفت.
جاثلیق به کلی درمانده شده بود، به گونه ای که هیچ راه فرار نداشت.

لذا هنگامی که امام)ع( باردیگر به او فرمود:
 ای جاثلیق! 

هرچه می خواهی سؤال کن. 
او از هرگونه سؤالی خودداری کرد و گفت: 

اکنون شخص دیگری غیر از من سؤال کند. قسم به حق مسیح که گمان نمی کردم در میان 
1-مقصوداز»بارقلیطا«یا»فارقلیطا«،کهحضرتمسیحازآمدناوخبردادهاست،حضرتمحمد)ص(میباشدواینپیشگوییدر
انجیل»یوحّنا«درابواب14و15و16،واردشدهاست،وقرآنمجیدنیزدرآیة6ازسورةَصّف،اینمعناراازقولحضرتعیسی)ع(
نقلکردهاست)برایاطالعبیشتردراینزمینهرجوعشودبهکتاب»احمدموعودانجیل«،تألیفاستادجعفرسبحانی،انتشاراتتوحید،

قم،1361هـ.ق،ص97-133(.
2-سیرةپیشوایان،استادمهدیپیشوایی،ص526



217

تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت رضا)ع(

مسلمانان کسی مثل شما )تا این اندازه آشنا به کتاب های آسمانی و به خصوص انجیل( باشد.1
 جاثلیق می پنداشت دانش رهبران صاحب والیت تشیع مانند علمای یهود تحصیلی و محدود
و در عرصه های اعتباری است. حال آن که ائمة شیعه)ع( علمشان چون مربوط به خدا است 

نامحدود، کاربردی، گسترده و وسیع است.
امام رضا)ع( در این مورد فرموده اند:

ْلِت! َ َيا أَبَا الصَّ
ُة اهلل َعَلى َخْلِقِه،  أَنَا ُحجَّ

ًة َعَلى َقْوٍم َو ُهَو اَل َيْعِرُف لَُغاِتِهْم، َو َما َكاَن اهلل لَِيتَِّخَذ ُحجَّ
أَ َو َما بََلَغَك َقْوُل أَِميِر الُْمْؤِمِنيَن)ع(:

 أُوِتيَنا َفْصَل الِْخطاِب،
َفَهْل َفْصُل الِْخَطاِب ِإالَّ َمْعِرَفُة اللَُّغاِت.2

اباصلت هروی می گوید: 
حضرت رضا)ع( با مردم به زبان های آنها سخن می گفتند. به خدا سوگند فصیح ترین و 

داناترنی آنها به هر زبان و لهجه ای بود.
 روزی به آن حضرت عرض کردم:

- ای پسر پیامبر خدا! من از آشنایی شما به زبان های گوناگون در شگفتم. 
فرمودند: 

ای اباصلت! 

من حجت خدا بر مردمم. 

خداوند حجتی را بر مردم نگماشته که زبان آنها را نداند.

آیا تو قول امیرالمؤمنین را نشنیده ای که فرمودند:

- به ما فصل الخطاب عطا شده.

فصل الخطاب یعنی:

- آشنایی با زبان های مردم.

1-اثباتالهداه،ج3،ص279؛ازمجموعةآثاردومینکتگرةجهانیحضرترضا)ع(،ص320
2-عیونأخبارالرضا)ع(،ج2،ص228-کشفالغمهفيمعرفهاألئمه)ط-القدیمه(،ج2،ص329
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سرانجام، آن گاه که کلیة ترفندها، توطئه ها، نقشه ها، برنامه ها و خالصه نیت ها و اندیشه های 
مأمون در سوءاستفاده از امام هشتم کارگر نیفتاد و تصمیمات وی با شکست کامل روبه رو 
شد، او نیز به مانند پدر و پدربزرگش دست به بزرگ ترین جنایت ممکن زد و حضرت رضا)ع( 

را به شهادت رساند.
 شهادت حضرت رضا)ع( قلب های شیعیان را از حرکت بازداشت. انبوه مشتاقان و عالقمندان
 ارادتمندان حضرت رضا)ع( را در حیرت و ناباوری فرود برد. به قتل رساندن امام هشتم چیزی

نبود که مأمون بتواند از کنار آن آرام و آسوده خاطر بگذرد.
چنان چه قباًل هم در همین کتاب به آن اشاره کردیم، موقعیت حضرت رضا)ع( از هر حیث، 
موقعیتی ممتاز، بی نظیر و فوق العاده بود. خبر شهادت حضرت رضا)ع( چیزی نبود که مأمون 
بتواند به آن افتخار کند و دشمنان خود را به اقدام مشابه تهدید نماید. مأمون هرگز نتوانست 
از نقش خود در این جنایت پرده بردارد و مستقیم و یا غیرمستقیم و حتی با ایما و اشاره به 

آن اقرار نماید.
اسناد تاریخی تماماً حاکی از آن است که مأمون حتی به نزدیک ترین و صمیمی ترین 

دوستان و یاران و محارم خود هم نتوانست از جنایت خود سخن به میان آورد. 
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 مأمون همواره از عکس العمل توفانی مردم در شهادت امام رضا)ع( هراسناک بود، به همین
 دلیل نه  تنها اقرار به آن نکرد، بلکه در مراسم سوگواری امام هشتم شرکت جست و به عزاداری

و سوگواری پرداخت.

علل تغییر رفتار مأمون نسبت به امام هشتم)ع(
مأمون خلیفه ای زیرک، کاردان، با استعداد و محافظه کار بود. همان گونه که گفتیم مأمون 

از بیهوده بودن سخت گیری های پدر و اجداد خود نسبت به علویان به خوبی آگاه بود.
 به همین دلیل وی در صدد برآمد که از راه دیگری وارد شود تا شاید بتواند علویان 
 غیرقابل کنترل و انعطاف ناپذیر را به تسلیم وادار سازد و یا حداقل از جانب آنها احساس امنیت

و آسایش نماید.
امروز پس از 1224 سال که از والیتعهدی حضرت رضا)ع( می گذرد، تا حدی می توانیم درماندگی 
مأمون را در ادارة قلمرو گستردة خالفت اسالمی آن روز پی ببریم. مأمون نمی توانست با کشتار 

گستردة علویان و هواداران فراوان آنها اوضاع را وفق مراد خود سازد.

نگاهی دوباره و گذرا به دوران مأمون

هارون پس از 33 سال حکومت همراه با جرم و جنایت در سال 193 هجری در طوس سر 
بر زمین نهاد و جهان اسالم را از مهابت خود آسوده خاطر کرد. 

وارث و جانشین رسمی هارون امین بود. امین نه  تنها تجربة الزم برای به عهده گرفتن چنین 
 مسؤولیت شگرف، وسیع، حساس و خطرناکی را نداشت، بلکه وی ذاتاً عنصری خوش گذران

و رفاه طلب بود. تجربة تاریخی مبین این است که هر زمامداری خوش گذران بوده، قدرت و 
حکومتش دیری نپاییده و زود از میدان خارج شده است.

قتل امین توسط مأمون

 هیجده روز پس از مرگ هارون الرشید، امین که هنوز حکومتش ریشه ندوانده و جا نیفتاده
بود، در یک اقدام شتاب زده و خام برادر خود مأمون را از والیتعهدی عزل کرد و فرزند خود 

را به این کار منصوب نمود. 
عزل مأمون موجب پدید آمدن بحران بی سابقه ای در خالفت بنی العباس شد که این بحران، 
خسارت های فراوانی پدید آورد. گروه بسیاری از مسلمانان کشته شدند و صدمات جبران ناپذیر 
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 اقتصادی، فرهنگی، اخالقی و سیاسی را سبب شد. این بحران به ظاهر در 25 محرم  الحرام
سال 198 هجری پس از کشته شدن امین فروکش کرد.

خالفت مأمون

هرچند امین در سال 193 هجری و در یک اقدام متقابل برادر خود امین را از خالفت عزل 
کرد و خود را خلیفة بالمنازع دانست، اما او نیز تا رسیدن به قدرت کامل و تثبیت امور، تالش 
بسیاری نمود. این تالش های گسترده مؤثر واقع نشد و برنامه های مأمون سرانجام پس از 
پنج سال و آن هم بعد از کشته شدن امین در سال 198 هجری مفید واقع شد و قدرت واقعی 

وی آغاز گردید.

مشکالت مأمون
مشکالتي که مأمون از آغاز با آن مواجه بود، دو دسته بود:

1- مشکالتی که از رهگذر بنی العباس متوجه مأمون بود. 

بنی العباس فاسد، رفاه طلب، مال اندوز، تمام خواه و بی بند و بار، امین را همواره بر مأمون 
ترجیح می دادند.

2- نژاد مأمون 

مادر مأمون یک زن ایرانی بود. حال آن که امین بنی العباسی کامل بود. پدرش هارون و 
مادرش زبیده دختر منصور دوانیقی بود. این از دید بنی العباس که مالک برتری را به جای 

تقوا و خدامحوری، نژاد و خانواده می دانستند، ضعف کامل مأمون محسوب می شد.
امین نسبت به فرزندان امیرالمؤمنین کینه داشت، اما مأمون به  گونة دیگر می اندیشید. 

مأمون به هر دلیل و با هر قصد و نّیتی که داشت، آشکارا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( 
را می ستود.

ما برای روشن شدن صفحات فراوان تاریخ اسالم و بهتر مشخص شدن شخصیت ممتاز 
 حضرت رضا)ع( و تالش های وقفه ناپذیر ایشان در جهت تبیین اسالم و تشّیع و خالفت و والیت

ائمة معصومین)ع( ناچاریم قدری در اطراف شخصیت مأمون بیشتر به کنکاش بپردازیم تا هم 
شخصیت سیاسی مأمون آن گونه که هست، تبیین شود وهم عمق سیاست های فوق العاده مهم، 
اثرگذار و آگاهانة علی بن موسی الرضا و مهارت آن امام را در خنثی نمودن ترفندهای زیرکانة 
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مأمون به روشنی دریافت  شود.

مختصات مأمون

ما در فصل دوم قدری دربارة شخصیت مأمون نوشته ایم، اما باید انصاف داد که مأمون 
نسبت به پیشینیان خود عملکرد مثبتی داشت که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف: بازگرداندن فدک
خلیفة اول به ناحق و ظالمانه فدک را از حضرت زهرا)س( گرفت. از آن به بعد موضوع فدک 
عالمت صداقت و یا عـدم صـداقت خلفا شد. یعنی هر کس که فدک را به نوادگان حضرت زهرا 
بازگرداند، در تاریخ نامش در این موضوع با احترام ثبت شده است و برعکس. مأمون نیز چنین 

کرد.
مأمون پس از درخواست استرداد فدک توسط نوادگان حضرت زهرا، دستور تشکیل 
جلسه ای داد. در این جلسه فقیهان معتبر و معروف را دعوت کرد و نظر آنها را در این مورد 

جویا شد. آنها نیز گفتند که فدک حق حضرت زهرا بوده است. 
مأمون پس از اثبات حقانیت ادعای فرزندان حضرت زهرا، سندی نوشت و فدک را به این 

خاندان بازگرداند. 
مأمون سند را به محمدبن عیسی بن زید بن علی   بن حسین بن علی بن ابی طالب و به محمدبن 

عبداهلل تسلیم کرد.1
پیداست که تشکیل جلسه برای اثبات حقانیت ادعای فرزندان حضرت زهرا)س( صرفًا 

ظاهرسازی بود؛ چرا که مأمون دوست داشت این کار انجام شود.

ب: اعتراف به فضایل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع(
مأمون در نامة طوالنی و تاریخی خود به عباسیان که دلیل انتخاب حضرت رضا)ع( را 
به عنوان والیتعهدی خود خواسته بودند، به نکات بسیار مهمی در مورد فضایل حضرت 
 امیرالمؤمنین اشاره می کند که در تاریخ بنی العباس قبل و بعد از مأمون بی سابقه است. از جمله

این که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب دارای فضایلی بی نظیر بوده است؛ مانند:
1- حمایت همه جانبه از پیامبر اسالم.

2- دفاع از پیامبر تا سر حد جان در لیله المبیت و در جاهای دیگر.
1-تاریخیعقوبی،ج2،ص469
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3- ایثارگری بی نظیر در میدان جنگ و جهاد.

4- برتری چشمگیر در شناخت قرآن و احکام اسالم.
5- دارای والیت مطلقة الهیه که در غدیر به او اعطا شد.

6- بازماندن درب منزل حضرت علی به امر پیامبر در حالی که درب منازل بقیة صحابه بسته شد.
7- فاتح بی بدیل خیبر.

8- فاتح بی حرف جنگ خندق.
9- عقد برادری با رسول اهلل.

10- ازدواج با حضرت زهرا سیدة نساء عالمین.
11- نزول آیات فراوان در شأن ایشان.

12- حضور در معّیت رسول اهلل در روز مباهله و نزول آیة: َفْدُع اَْبنائنا...
 اینها بخشی از عقیدة مأمون دربارة حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( است. هم او

که حقش غصب شده بود.
به دور از تعصب و زودباوری، قرار گرفتن در حوزة تجزیه و تحلیل خام و یا متعصبانة 

برخی از محققان عجول باید بگوییم که:
- مأمون به طور قطع یک شخصیت برجسته، عالم و زیرک بود.

سیوطی دربارة مأمون می نویسد:
- مأمون از نظر دوراندیشی، ارادة استوار، بردباری، دانش، بزرگی، شجاعت و جوانمردی 

بر تمام خلفای عباسی برتری داشت.1
از امام امیرالمؤمنین)ع( مروی است که در پیش گویی عباسیان فرموده اند: 

- هفتمین آنان داناترین آنهاست.2
تردیدی نیست که این صفات قابل توجه و ارزنده است.

ابن الندیم دربارة مأمون می گوید:
- مأمون داناترین خلفا به فقه و کالم بود.3

مأمون مردم بغداد را به علت کوتاهی در امر اقامة نماز و فرو رفتن در لذات و پیروی از 
شهوات نکوهش می کرد و آنان را از عذاب الهی می ترساند.4

اگر بپذیریم که نکوهش مردم بغداد از فساد و فحشا، ریاکاری است، آیا می توانیم دانش 
1-تاریخالخلفاء،ص306

2-مناقبآلابیطالب،ج2،ص276-سفینهالبحار،ج2،ص332
3-ضحیاالسالم،ج3،ص117
4-بحاراالنوار،ج49،ص213
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و شجاعت مأمون را هم ریاکاری بدانیم؟ و یا احاطة وی را در فقه و کالم را تزویر به حساب 
آوریم؟ 

ناگفته پیداست که نمی توانیم همة اعمال مأمون را ریاکاری به حساب آوریم. عالوه بر 
اینها مأمون قبل از احراز خالفت و از بغداد با حضرت رضا)ع( مراوده و مکاتبه داشته است.
وانگهی اگر ما مأمون را عنصری معمولی و بسیط بدانیم، برخورد ماهرانة حضرت رضا)ع( 

در مقابل ترفندهای مأمون کم رنگ می شود.

شرایط دشوار مأمون

مأمون شرایط بسیار تلخ و دشواری داشت. به عقیدة نگارنده برابر اسناد تاریخی، مجموعة 
مسائل و مشکالتی که مأمون پیش  روی خود می دید، هیچ کدام از خلفای بنی العباس نداشتند.

 این تجزیه و تحلیل، درماندگی مأمون را در روزگار خود نشان می دهد. یکی از علل روی آوردن
مأمون به حضرت رضا)ع( و ریسک سنگین مسألة والیتعهدی، همین موضوع بوده است.

مشکالت مأمون بسیار زیاد بود. مأمون مانند پـدر و اجـدادش و یا به مانند خلفای بنی امیه 
و بنی مروان، از قدرت نظامی باالیی برخوردار بود، ولی مأموِن با تدبیر، به خوبی می دانست که 

شمشیر همواره در برابر مخالفین از کارآیی باالیی برخوردار نیست.

مأمون در اندیشة کنترل امور و تسلط بر اوضاع بحرانی و سیاسی، مجبور به دادن امتیاز 
به مخالفین بود.

از مشکل ترین چالش های مأمون، بغض و کینة بنی العباس نسبت به خودش بود. 
مأمون خلیفة مطلوب آنها امین را کشته بود و به آنها به خاطر حمایت از امین و عزل 
مأمون اعتراض شدید کرده و ایشان را تحقیر کرده بود. آنها نیز متقابالً روش خصمانه با 
مأمون را پیشه کرده و دایماً علیه مأمون توطئه می کردند. مأمون نیز از همة این نقشه ها آگاه 
بود. وی در صدد برآمد که به یک باره با خاندان و اعمام و بنی اعمام و فامیل خود قطع امید و 

قطع رابطه کند. 
گرایش شدید وی به امام رضا)ع( و دادن امتیازات فراوان و گسترده به علویان در این 

راستا قابل ارزیابی است.

آغاز بروز مشکل برای حضرت رضا)ع(
با توجه به مجموعة مشکالتی که مأمون در سر راه خالفت خود می دید، او با هر نقشه و 
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حیله ای که بود تا حدی توانست بر بعضی از مشکالت فایق آید. 
مأمون با قطع رابطه با بغداد و قطع حقـوق و مـزایای بنی العباس آنها را موقتاً از فعالیت 
انداخت. او به خوبی می دانست که نیاز فراوان بنی العباس موجب روی آوردن آنها به مأمون 

می شود. بنابراین فعاًل از ناحیة بغداد اطمینان خاطر نسبی یافت. 
مشکل اصلی مأمون از ناحیة علویان بود که پرچم مبارزه را بر دوش داشتند و با حمایت 

حضرت رضا)ع( به مبارزة بی امان علیه عباسیان ادامه می دادند.

پس از مرگ امین

مأمون که عماًل خلیفه بود و بر بیش از نیمی از دنیای اسالم حکومت می راند، در سال 198 
خالفت خود را بر شرق و غرب ساری و جاری ساخت و حکومت بالمنازع خود را آغاز کرد 
و این، آغاز بروز مشکل برای حضرت رضا)ع( و پایان بسیاری از آرمان ها و ایده آل ها بود.

اشتباه است اگر تصور کنیم امام هشتم دفعتاً و بدون پیش زمینه هاي قبلي با سیاست هاي 
مأمون و سیاسی کاری هاي او روبه رو شدند و از قبل خود را برای برخورد با مأمون آماده 

نکرده بودند. 
امامان شیعه عالوه بر آن  که از ناحیة خداوند سبحان تأیید دایمی می شدوند و از دریای 
لطف و حمایت و محبت پروردگار بهره مند می گردیدند، خود نیز به دلیل سیاسی بودن و 
داشتن تجزیه و تحلیل دقیق از رخدادها وهمچنین به دلیل شناخت زیاد از افراد و اشخاص، 
خود را برای هر شرایطی آماده می کردند و بنا به وظیفة الهی شان آن چه تکلیف بود، انجام 

می دادند. همین. َولَْو َبلََغ ما َبلََغ

دعوت مأمون از حضرت رضا)ع(
مأمون طی نامه ای رسمی و محترمانه، که برای حضرت رضا)ع( فرستاد، از امام درخواست 

کرد که به مرو سفر کنند و با مأمون دیدار و مذاکره داشته باشند.
کتاب های حدیث و کتب تاریخی از تعداد این نامه ها و دعوت نامه ها پر است. بعضی از این 

نامه ها به امضاي مأمون و تعدادی نیز با امضاي فضل بن سهل وزیر مأمون است.

تعدد نامه ها و تداوم دعوت نامه ها

با توجه به مشکالت فراوان مأمون و با توجه به نفوذ و قدرت روحی و معنوی امام هشتم، 
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مأمون عالقمند بود با دست امام رضا مشکالت و یا حداقل بعضی از مشکالت خود را حل 
کند. بدترین تجزیه و تحلیل در زندگی سیاسی مأمون در ارتباط با حضرت رضا)ع( این است 
که بدون فضاسازی و توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم 
بگوییم مأمون در پیشنهاد والیتعهدی به امام رضا)ع( صادق نبود و صرفاً به لحاظ ظاهری و 

سیاسی کاری به چنین کار سترگی دست زد.
همان گونه که گفتیم، مردم بعد از واقعة کربال آرام و قرار نداشتند. مرگ زود هنگام یزید 
در سن 33 سالگی، خالفت بسیار کوتاه معاویة دوم بین 40 روز تا دو ماه و خالفت 9 ماهة 

مروان بن حکم همه از بحرانی بودن شرایط اسالم در آن روزها و سال ها حکایت می کند.
هر چند از آغاز  حکومت یزیدبن معاویه در سال 60 هجری تا انقراض بنی المروان در 
سال 132 هجری 72 سال به درازا انجامید، اما در این هفتاد سال تعداد 13 خلیفه حکومت 
راندند که متوسط دوران حاکمیت آنها فقط 5 سال و 6 روز بود. این بهترین دلیل بر بحران 
بی سابقه و نفس گیـر دنیای اسالم و دلیـل واضح و مهمی بر ناتوانی و مشکالت فراوان خلفای 

جور آن دوره است.

صداقت و یا عدم صداقت مأمون

مأمون نیاز مبرمی داشت تا از توانمندی ها و نفوذ امام رضا)ع( در جهت فرونشاندن 
بحران ها و یا بخشی از بحران ها استفاده کند.

مأمون در پی حل مشکالت حکومت خود بود. بنابراین وی در حل این مشکالت صادق 
بود. در راستای همین تجزیه و تحلیل، روی آوردن مأمون به حضرت رضا)ع( صادقانه بود. 
او می دانست اگر حضرت رضا)ع( بخواهند بخش اعظم مشکالت مأمون که مقاومت و 

مبارزة علویان بود، به دست ایشان حل خواهد شد.
تا این جای مسأله، نقطة تاریکی وجود نداشت که مأمون عمیقاً نیازمنـد حضرت رضا)ع( 
بود وگر نه عقل سلیم قبول نمی کند و قبول نمی کرد که مأمون بدون درنظر گرفتن نقشه های 

بزرگ، آن همه امتیاز به حضرت رضا)ع( بدهد.
بخشی از این امتیازات فراوان و بی سابقه عبارتند از:

1- نفس موضوع والیتعهدی.

2- تبلیغات گسترده و دامنه دار علویان و شیعیان در راستای ایدئولوژی خود.

3- آزادی عمل امام هشتم در تبلیغ والیت و امامت شیعه.
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4- جان گرفتن طرفداران اهل البیت که دو قرن در انزوا زیسته بودند.

5- ضرب سّکه به نام حضرت رضا)ع(.

6- تغییر لباس سیاه که آرم بنی العباس بود، به لباس سبز که شعار علویان بود.

7- مطرح شدن حضرت رضا)ع( در خطبه ها.

8- بیعت گرفتن از مردم برای حضرت رضا)ع(.

9- آزادی زندانیان سیاسی که اغلب از شیعیان و علویان بودند.

10- تشکیل جلسات بحث و انتقاد برای حضرت رضا)ع( با سران و بزرگان مذاهب و مکاتب 

مختلف.

فقط موضوع آخر به تنهایی برای روشن شدن قدرت، صالبت، امامت، کفایت، علمیت، 
مدیریت و حقانیت امامان شیعه کافی بود. چه، کلیة کسانی که در جلسات مختلف با حضرت 
رضا)ع( به بحث و مناظره و حتی مجادله پرداختند و بر کفایت و حقانیت حضرت رضا)ع( 
اذعان کردند و بر غاصب بودن مأمون و خاندانش نیز اقرار نمودند، براي اثبات این ادعا کافي 

است.
تشکیل این جلسات تماماً به سود حضرت رضا)ع( تمام شد.

 اخبار این جلسات و واکنش ها و عکس العمل های آن به گوش مأمون می رسید.1 ولی مأمون
با توجه به استراتژی خود سکوت می کرد و دم درنمی آورد.2 او در سر نقشه های مهم تری 

داشت که مصلحت مقطعی وی سکوت بود.
از بررسی مجموعة اسناد تاریخی چنین برمی آید که مأمون نامه های متعددی جهت 

دعوت از حضرت رضا)ع( به مدینه فرستاده است.3 
بعضی از این نامه ها دارای جمالت دوستانه، ولی محتوای بعضی از نامه ها تند است.

واکنش حضرت رضا)ع(
امام هشتم در مدینه با امنیت و آزادی به تبلیغ اسالم و ترویج مکتب پرفیض و آسمانی 
تشیع و تبیین سیرة اجداد طاهرین خود مشغول بودند. امام بی اعتنا به دعوت نامه های متعدد 

مأمون به رسالت خویش ادامه می دادند.

تعدد نامه ها، کار حضرت رضا)ع( را با دشواری جدی روبه رو ساخته بود. 
1-عیوناخبارالرضا،ج1،ص155

2-الخرائجوالجرائح،ص204
3-عیوناخبارالرضا،ج1،ص153
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 حضرت می دانستند که مأمون از اندیشة احضار ایشان به مرو دست بردار نیست.1 به ناچار
خود را برای رفتن به مرو آماده کردند.

دنیای پرالتهاب اسالم
در فصل دوم همین کتاب از بحران های فزاینده نوشتیم و از مشکالت رو به گسترشي 

که دنیای اسالم با آن مواجه بود و گریبان مأمون را به سختی فشار می داد، سخن گفتیم. 
مأمون بی صبرانه در انتظار امام رضا)ع( بود. مشکالت، مأمون را وادار کرده بود که امام 

را از کوتاه ترین راه ممکن به مرو بیاورند. 
البته اندیشة عدم عبور از شهرهای کوفه و قم هم نمی توان از نظر دور داشت. این دو 
شهر به داشتن مردمی غیور، با شهامت، امام خواه و شیعه مذهب مشهور بودند. عبور امام 
رضا از این دو شهر با مقاصد سیاسی مأمون که جلوگیری از توجه بیشتر مردم به حضرت 

رضا)ع( بود، مغایرت داشت. 
اما به نظر نگارنده، بحران و ناآرامـی ها در شهرهای مختلف، عامل اصلی عـدم عبـور از 
شهرهای شیعه نشین بود، نه دلیل سیاسی دیگر. به همین دلیل، حضرت رضا)ع( از زیارت 

وداع بیت اهلل الحرام محروم شدند.
در این حرکت هیچ گونه اندیشة سیاسی وجود نداشت. چه، همه می دانیم مردم مکه هیچ گاه 

طرفدار شیعه و امامان شیعه نبوده اند.

مهاجرت تاریخ ساز امام رضا)ع( از مدینه به مرو
سرانجام حضرت امام رضا)ع( به همراه گروهی از یاران و نزدیکان خود در 25 ذیقعده 

سال 200 هجری از مدینه به طرف مرو حرکت کردند. سفری که چهارماه به طول انجامید.2
در این سفر دو تن از مأموران خبره و زبردست مأمون، یکی به نام رجاء بن ابی ضَحاک و 
دیگری به اسم یاسر خادم در معّیت حضرت رضا)ع( بودند تا رفتار و حرکت امام را نخست 

به کنترل درآورند و سپس به مأمون گزارش نمایند.
 قبل از آغاز سفر تاریخی، حضرت رضا)ع( در وداع با حرم مطهر پیامبر عظیم الشان اسالم 

گریه کردند. 
 حضرت با گریة فراوان و تعدد رفت و برگشت براي زیارت جد خویش، ناخرسندی و خشم 

1-عیوناالخبارالرضاج2ص149
2-عیوناالخبارالرضا،ج1،ص149.
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خود را از این سفر به همة مردمی که شاهد زیارت وداع امام هشتم بودند، نشان دادند.
همچنین امام هشتم پیش از آغاز سفر، کلیة خویشان خود را جمع کردند و به آنها فرمودند: 

- بر من گریه کنید، چون من دیگر به مدینه باز نخواهم گشت.1
سپس به طرف مرو به راه افتادند.

همان گونه که گفتیم، تالش مأمون این بود که امام را هرچه سریع تر به مرو برسانند. 
بنابراین انتخاب کوتاه ترین راه، مطلوب مأمون بود و ترجیح مأموران مأمون این بود که 
حضرت رضا)ع( را به جای استفاده از مسیر مدینه به بغداد که بیش از 2000 کیلومتر بود، از 

مسیر مدینه به بصره که حدود 1/3 آن یعنی 800 کیلومتر بود، استفاده شود. 
بنابراین قول یعقوبی2 و بیهقی3 که می نویسد:

- امام رضا در سفر به مرو از بغداد عبور کرده اند، سندیت ندارد.
عالوه بر آن شهرهای مکه و بغداد بحرانی و ناآرام بود و مصلحت نبود که امام را از این 

دو شهر عبور دهند.
عالوه بر آن، بعضی از بزرگان  شیعه مانند عالمة مجلسی4 و سیدمحسن امین عاملی5 

سفر حضرت رضا)ع( را به کوفه قطعی دانسته اند. 
ضمن احترام برای این بزرگان و بزرگواران، که سهم زیادی در تدوین فرهنگ شیعه 
داشته اند، باید بگوییم احتمال سفر حضرت رضا)ع( به مرو از طریق کوفه بسیار ضعیف 

است؛ اما نمی توانیم منکر سفر امام هشتم به کوفه، قبل از این سفر بشویم.6
کاروان حضرت رضا)ع( در اهواز ظاهراً چند روزی طول کشیده است. آن بزرگوار که 
در اوج گرمای تابستان به خوزستان و اهواز سفر داشتند، با مردم تماس برقرار کردند و با 

مردم دربارة مسائل مختلف صحبت فرمودند.

ادامة سفر حضرت رضا)ع(
پس از توقف چند روزة حضرت رضا)ع( در اهواز که ظاهراً با آزادی عمل همراه بوده 

است، امام خود را برای ادامة سفر آماده کردند.
از منابع مستقل استفاده می شود که سفر حضرت رضا)ع( در تابستان صورت گرفته 

1-عیوناخبارالرضا،ج2،ص217
2-تاریخیعقوبی،ج2،ص448

3-تاریخبیهقی،ص171-تتمهالمنتهی،ص188
4-بحاراالنوار،ج49،ص140

5-المجالسالسنیه،ج2،ص574
6-بحاراالنوار،ج49،ص73
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است.1 بنابراین تمامی سفر که عمدة مسیرهای کویری و گرمسیری بوده است، حضرت 
ثامن الحجج)ع( با سختی و مرارت بسیار روبه رو بوده اند.

اگر طی طریق حضرت رضا)ع( را از اهواز به فارس بپذیریم، سفر حضرت رضا)ع( به 
جز یکی دو هفته که از استان فارس- که هوای مالیم و معتدلی دارد- بقیة سفر تا نیشابور در 
گرمای توان فرسا انجام شده است. و اگر سفر امام هشتم از اهواز به سوی اصفهان صورت 
گرفته باشد، تمامی سفر با سختی و در گرمای تند و با تابش مستقیم و فرسایشی خورشید 

صورت گرفته است.
اما قول اول محتمل تر و دقیق تر است.

مع االسـف بسیاری از کسانـی که دربارة سفـر تاریخی حضرت رضا)ع( به مـرو تحقیق 
کرده اند، نتوانسته اند با تکیه بر منابع تاریخی مسیر مشخص و غیرقابل انکاری را برای حضرت 

رضا)ع( رقم بزنند تا مجموعة تجزیه و تحلیل ها حول مسیر و شهرهای مسیر دور بزند.
اسناد در این مورد بسیار فراوان و متعدد و حتی متناقض است.
برای نمونه به یک مورد از این تضادها و تناقض ها می پردازیم:

ورود امام رضا به قم ؟
مشهور این است که حضرت رضا)ع( در ادامة سفر خود به خراسان وارد قم شده اند و 

چند روز در این شهر اقامت نموده اند.2
بیشتر مورخین و محققین مستند ادعای خود در مورد سفر امام رضا به شهر قم را 
نظر سیدبن طاووس قرار داده اند. سیدعبدالکریم بن طاووس در کتاب فرحه العزی توضیحات 

زیادی در مورد سفر امام رضا به قم و اقامت در این شهر، داده است.
بسیاری از مردم قم نیز اعتقادشان همین است که امام رضا در قم اقامت داشته اند.

هم اکنون در خیابان آذر بازار و همچنین مدرسة علمیه به نام »رضوّیه« موجود است، که 
می گویند محل مدرسه، جای استراحت و اقامت حضرت رضا)ع( بوده است.

سیدبن طاووس می نویسد:
- حضرت رضا)ع( بنا به دعوت مأمون از مدینه به بصره آمده و با عبور از نزدیکی کوفه 

از راه بغداد وارد قم گردید.3
1-مطلعالشمس،ج2،ص740

2-پرتوییاززندگانیهشتمینامام،ص211
3-االنوارالبهیه]األنوارالبهیهفيتواریخالحججاللهیه،شیخعباسقمي[،ص188،بهنقلازفرحهالعزی
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همان گونه که قباًل نگاشتیم، تالش مأمون و عباسیان کاستن از شهرت و محبوبیت امام 
رضا بوده است. بنابراین ورود و اقامت امام رضا)ع( در قم که مردمش شیعه و هوادار جدی 

اهل البیت بودند، با سیاست دربار همخوانی نداشت. 
از طرفی در هیچ منبع مستقل و مهمی، اشاره ای به سفر حضرت رضا)ع( به بغداد و یا عبور 
 از نزدیکی های کوفه نشده است. لذا نمی توانیم قول مرحوم سیدبن  طاووس مبنی بر آمدن امام

رضا)ع( به قم را تأیید کنیم.
 از طرفی مرحوم سیـد  بـن طاووس که در قرن هفتم می زیسته و در اواخر قرن هفتم یعنی

693 هجری از دنیا رفته است، حدود چهارصد سال از سفر تاریخی امام رضا)ع( به طوس 
فاصله داشته است، اما مرحوم علی بن بابویه قمی ملقب به شیخ صدوق که:

اوالً: خود قمی است. 
ثانیاً: صدوق است و این لقبی است که بزرگان اهل تمیز از ائمه نقل کرده اند. 

 ثالثاً: شیخ صدوق در سال 381 هجری درگذشته است. یعنی دو قرن پیش از سیدبن طاووس
زندگی می کرده و به زمان ائمه 200 سال نزدیک تر بوده است، قولش معتبرتر است.

 به خصوص سّید بن طاووس معتقد است که امام از مسیر بغداد به خراسان رفته اند، و این نظر
هم با نظر مشهور و اسناد معتبر مغایرت دارد؛ زیرا:

بغداد و کوفه در شرایطی نبوده است که برای اقامت و حتی عبور امام رضا)ع( به مرو 
مناسب باشد. 

 مردم بغداد به خصوص بنی العباس هنوز در درد و داغ امین سوگوار بودند، چون دو سال
از قتل امین بیشتر نمی گذشت. 

عبور امام رضا)ع( از بغداد که آن روزها اکثریت سکنة آن با مأمون مخالف بودند، با سیاست های 
مأمون هم خوانی نداشت. مصلحت مأمون نبود که حضرت رضا)ع( را از شهری عبور دهد که اغلب 

مردم آن دشمن سرسخت اویند.
مسألة عدم عبور کاروان حضرت رضا)ع( از قم را مأمون در نامه ای رسمی به امام هشتم 

گوش زد کرده بود و این اهمیت قم و عدم عبور از قم را به خوبی مشخص می کند.1
 تشّیع مردم شریف قم و مقاومت قم در برابر مطامع خلفای جور به قدری زیاد بود که حّکام

تبه کار را نگران می کرد. 
 مأمون برای کنترل قم فرمانداری تندخو و انعطاف ناپذیر به نام »علی بن هشام« را به قم فرستاد
 و خراج قم را که دو میلیون درهم بود، به خاطر تشّیع مردم قم و عالقمندی آنها به حضرت رضا

1-اصولکافی،ج1،ص489-عیوناخبارالرضا،ج2،ص1490-مسنداالمامالرضا،ج1،ص73-بحاراالنوار،ج49،ص134
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به هفت میلیون درهم!! افزایش داد.1

عدم عبور حضرت رضا)ع( از قم

با این مقدمات امکان ورود حضرت رضا)ع( به قم و یا عبور از حومة قم را منتفی می کند. 
ما در مورد سخت گیری مأمون با مردم قم به دلیل تشّیع آنها، از منابع اهل تسنن استفاده 
 کرده ایم تا تصور نشود، شخص مأمون نسبت به تشّیع اظهار عالقه می کرده است. بلکه همان گونه

که گفتیم و باز هم تکرار خواهیم کرد، مأمون برای حل مشکالت عدیدة خود دست دوستی به 
طرف علویان، دراز کرد و با آنها مماشات نمود. اگر این سیاست موفق می شد، این سیاست را 
ادامه می داد تا آنها را به کلی ریشه کن کند. اما علویان عموماً و شیعیان به خصوص با هدایت 
حضرت رضا)ع( فریب مأمون را نخوردند. مردم قم نیز تحت تأثیر ترفندهای مأمون قرار 

نگرفتند و دست رد بر سینة مأمون زدند. 
 مأمون که از مردم متعهد و مقاوم قم سرخورده شده بود، بنای بدرفتاری با آنها را گذاشت.

هم خراج آنها را 4 برابر کرد و هم آنها را از زیارت حضرت رضا)ع( محروم نمود.

راوندی می نویسد:
 - مأمون از آن رو به رجاء بن ابی ضحاک دستور داد امام را از راه کوفه گذر ندهد، که اهل

آن شهر شیفته و فریفتة او نشوند.2
در نامة مأمون به امام رضا)ع( هم آمده بود:

- راه خود را از طریق جبل و قم انتخاب مکن، بلکه راه بصره، سپس اهواز و آن گاه فارس 
را درپیش گیر.3

تأکید بر عدم عبور حضرت رضا)ع( از قم حایز اهمّیت قم است.

موکب حضرت رضا)ع( به سمت طوس
حضرت امام هشتم پس از عبور از فارس، به طرف طوس ادامة طریق دادند. مسیر موکب 

امام از این به بعد چندان مشخص نیست.
بعد از این که مشخص کرده ایم که حضرت رضا)ع( از قم عبور نفرموده اند، راه دیگری 

الجرم باید برای ادامة مسیر درنظر بگیریم. 
1-تاریخطبری،ج11،ص1093-کاملابناثیر،ج5،ص212-تاریخابنخلدون،ج3،ص255-تجارباالمم،ج6،ص460

2-الخرائجوالجرائح،ص236
3-عیوناخبارالرضا،ج2،ص180-مسنداالمامالرضا،ج1،ص73-بحاراالنوار،ج49،ص134
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عمده ترین، مشهورترین و امن ترین مسیرهاي امام رضا)ع( به طرف طوس، دو  مسیر بوده است:

1- مسیر اهواز، فارس، یزد، گردنه آهوان، و در امتداد مسیر موجود به طرف نیشابور. 

ما در کتاب از ظهور اسالم تا سقوط بغداد روی قراین و شواهد، این راه را در نظر گرفته ایم.
در بعضی از روایات، بر عبور حضرت رضا)ع( از گردنة آهوان حد فاصل بین دامغان تا 

شاهرود تصریح دارد.1
همین مسیری که به دالیل عدیده از جمله شرایط جغرافیایی منطقه تا کنون نیز مطرح و پر 

رفت و آمد و مشهور و معقول است.
2- مسیر اهواز، فارس، یزد، طبس و نیشابور.2

این مسیر نیز مسیری استراتژیک و پر رفت و آمد و مطرح در آن روزگار بوده است. 
ناصرخسرو در سفرنامة خود آورده است که از این مسیر در سال 444 هجری یعنی 

244 سال بعد عبور کرده و وضعیت مسیر را مشروحاً ذکر کرده است.3

ورود امام رضا)ع( به طوس
 سرانجام حضرت رضا)ع( پس از طی طریق و عبور از مسیرهای گرم، سوزان و خسته  کننده

و پس از توقفی چند روزه و شکوهمند در نیشابور و نقل حدیث معروف »سلسله الذهب« و 
بهره برداری های بسیار، وارد طوس شدند. 

مع االسف در مورد برنامه های امام در طوس و مدت اقامت شان در این شهر نیز اسناد به 
خوبی روشن و روشنگر نیست.

شیخ طوسی در کتاب شریف عیون اخبارالرضا می نویسد:
- حضرت رضا)ع( پس از ورود به سناباد )یکی از محله های طوس( وارد خانة حمیدبن 
قحطبه شدند. سپس نزد قّبه ای که مدفن هارون است رفته و خطی بر زمین ترسیم کرده، فرمودند:

'' این جا تربت من است. 
در آینده ای نه چندان دور، خداوند این مکان را محل اجتماع شیعیان،
و دوستداران ما قرار خواهد داد. 
به خدا سوگند، هیچ زایری مرا زیارت نمی کند و بر من سالم نخواهد گفت مگر این که:
خداوند به واسطة شفاعت ما آمرزش و رحمت خود را بر او واجب خواهد ساخت.''4

1-مطلعالشمس،ج2،ص740
2-اثباتالوصیه،ص179

3-سفرنامةناصرخسرو،ص120-117
4-عیوناخبارالرضا،ج2،ص137
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عزیمت به مرو
حضرت رضا)ع( پس از اقامتی کوتاه در طوس از طریق سرخس عازم مرو شدند.

 مرو شهری با موقعیت استراتژیک بسیار باال و با مرکزیتی بی رقیب بود. مرو در قلب منطقة
 خراسان بزرگ قرار داشت و شهرهای مهم آن روز مانند نیشابور، سمرقند، بخارا، غزنه، طوس،
خجند و... موقعیت و شرایط مرو را نداشتند. شاید به همین دلیل بود که مرو مرکز و عاصمه 

و پایتخت مأمون شده بود. 
مأمـون از مرو، قلمـرو گستـردة اسـالم را اداره می کرد. از طرفـی از آن جا که مرکز عمدة 
مخالفت ها و آشوب ها علیه خلفای جور در ایران عموماً و خراسان به خصوص بود، مأمون با 

حضور در مرکز خراسان بهتر می توانست به کنترل مخالفان و مخالفت ها بپردازد...
البته همان گـونه که گفتیم، شخص مأمـون بیشتر می توانست با ایرانی ها کنار بیاید، چون 

وی از ناحیة بنی العباس طرد شده بود.

ورود حضرت رضا)ع( به مرو
موکب حضرت ثامن الحج علی بن موسی الرضا)ع( در روز دهم شوال سال 201 هجری 
قمری وارد مرو شدند و از حرکت بازماندند. بدین سان سفر پرخاطره و پرمخاطرة حضرت 
رضا)ع( که در بیست و پنجم جمادي الثاني سال 200 قمری از مدینه آغاز شده بود، پس از 

چهار ماه به پایان رسید.
مأمون خود و کلیة سران و سرداران و بزرگان لشکری و کشوری در چند منزلی مرو، 
از حضرت رضا)ع( به گرمی استقبال کردند. از آن مهم تر حضور هزاران نفر از مردم تشنه و 
شیفته و عالقمند به اهل البیت که از مدت ها قبل خود را برای استقبال از امام رضا آماده کرده 
بودند، با اشتیاقی تماشایی و بی نظیر مقدم فرزند رسول خدا را گرامی داشتند و در استقبال 

از حجت خدا سنگ تمام گذاشتند.1 

دهم شوال سال 201 هجری یک روز تاریخی در کائنات و در صحیفة هستی و در تاریخ 
بشری و در رخدادهای تاریخی و در تاریخ اسالم و تشیع و ایران و خراسان و مرو است.

انگیزة مأمون در دعوت از حضرت رضا)ع(
پس از اقامت چند روزة  حضرت رضا)ع( در مرو و برطرف شدن رنج سفر، انبوه مردم 

1-ارشادشیخمفیدج2ص250
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مشتاق و عالقمند به دیدار حضرت رضا)ع( می آمدند و روح و جان خود را در زالل والیت 
شستشو و جال می دادند و قرار و آرامش درونی می گرفتند. چیزی که کم نظیر و یا بهتر بگویم 
کاماًل بی نظیر بود و سابقه نداشت. یعنی اگر در مقاطعی کوتاه، امامان شیعه می توانستند دیدار 
عمومی و فراوان با مردم داشته باشند، اوالً: دیدارها این گستردگی و تعدد را نداشت. ثانیاً: 
بسیاری از مردم عالقمند ولی محافظه کار، از ترس مأموران مخفی دولتی خود را از زیارت 

حجت خدا محروم می نمودند؛ چیزی که هنوز هم ادامه دارد.
مأمون نیز همه روزه به زیارت حضرت رضا)ع( می رفت و به اندازة فهم و عرفان خود از 

محضر مقدس امام هشتم بهره می گرفت.
مأمون در یکی از همین مالقات ها انگیزة خود از دعوت امام رضا به مرو را تشریح کرد 

و گفت: 
 - ای فرزند رسول خدا، نزد شما آمده ام تا از شما بخواهم حکومت و خالفت را پذیرا شوید

و زمامداری امت اسالمی را برعهده گیرید.1
مأمون به خوبی در تاریخ اسالم شناخته شده نیست. ما در همین کتاب و در فصل دوم 
قدری پیرامون شخصیت و عملکرد خلفای جور از جمله اجداد، پدر و فامیل مأمون به خصوص 
 نامادری مأمون یعنی زبیده بحث کرده ایم. به طور تحقیق مأمون از همة خلفای بنی العباس فهیم تر،
باهوش تر، آگاه تر و نسبت به اسالم، باغیرت تر و نسبت به تشّیع، معتقدتر، و نسبتاً به اهل البیت)ع( 

عالقمندتر بود. 

انگیزة مأمون در احترام فوق العاده به حضرت رضا)ع( هرچه بود، موجب شد تا شیعه در 
 آن روزگار احساس آرامش کند و در یک آزادی نسبی و رفاه قرار گیرد؛ چیزی که در دو قرن

اول اسالم به طور کلی بی سابقه بود.
این اشتباه است اگر تصور کنیم مأمـون صـرفاً به دالیل سیاسـی به حضرت رضا)ع( احترام 

می گذاشت و با انگیزه های ظاهری و صرفاً مادی شیعیان را می نواخت و به علویان بها می داد. 

البته اگر ما بخواهیم مأمون را به عنوان پیشوا و رهبر انتخاب کنیم، به طور تحقیق مأمون 
هیچ گونه شایستگی برای این امر خطیر نداشت. 

تحلیل ما پیرامون رفتار نسبتاً مناسب مأمون، در مقایسه با عملکرد شیطانی دیگر خلفای 
 جور است که امان مردم خداجو را بریده بودند و مال و جان و حتی نوامیس مردم را مورد تعدی

و تجاوز قرار می دادند. 

1-عیوناخبارالرضا،ج2
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در چنان روزگاری بی دینی که توسط خلفای جور ترویـج می شد، ارزش بود و دینداری 
کم طرفدار!

پاسخ های محکم حضرت رضا)ع( به مأمون
همان گونه که قباًل نیز متذکر شدیم، جز خداوند سبحان هیچ کس نمی تواند بر جاه و مقام 

امامان شیعه چیزی را بیفزاید و یا بتواند چیزی را از منزلت آن انوار آسمانی بکاهد. 
مقام و موقعیت آنها خدایی است، پس چون آنها به سرچشمة هستی بخش و به اقیانوس 

بی کرانه و بی کنارة الهی متصل هستند، دیگر نیازی به جویبار ندارند.
آنها به مطلقّیت حق رسیده اند. دیگر به امور نسبی به هر حدود و اندازه و میزان که باشد،  

نمی اندیشند و به چیزهایی که در ید مردم است، فکر نمی کنند.
پیشنهاد مأمون هرچه بود و از هر منظری که بخواهیم به آن نگاه کنیم، برای حضرت 

رضا)ع( فاقد جاذبه بود.
 اگر امام رضا)ع( بنا به هر مالحظه ای آن را می پذیرفتند، با توجه به عدم آمادگی جامعه برای 
پذیرش یک رهبر الهی و آسمانی مانند حضرت رضا)ع( که می خواهند سنت جد بزرگوار 
خود رسول اهلل)ص( و روش پدر عزیز خود امیرالمؤمنین)ع( را پیش بگیرند، این مسؤولیت 
با شکست کامل روبه رو می شد و حضرت رضا)ع( از پذیرش آن طرفی نمی بستند و نتیجة 

الزم را نمی گرفتند.

خاطرات تلخ و شیرین از حکومت امیرالمؤمنین)ع(

بیش از 25 سال از ارتحال دردناک پیامبر عظیم الشان اسالم نگذشته بود که عملکرد غلط 
عثمان او را به کشتن داد. مردم خسته، درمانده و مأیوس، که از تبه کاری های خلفا و حکام به 
ستوه آمده بودند، به آرزوی روزهای بهتر که از ظلم و بی عدالتی اثری نباشد، به عدل کامل و 
به عدالت مطلق و به مجسمة پرهیزگاری یعنی حضرت امیرالمؤمنین روی آوردند و با ایشان 

بیعت کردند.

تصویر شیرین هنگام بیعت مردم مدینه
امیرالمؤمنین)ع( وضعیت روز اول را چنین تصویر می کنند:

َو بََسْطُتْم َيِدي َفَکَفْفُتَها َو َمَدْدُتُموَها َفَقَبْضُتَها ُثمَّ َتَداَكْکُتْم َعَليَّ َتَداكَّ اْلِبِِل الِْهيِم َعَلى ِحَياِضَها َيْوَم ُوُروِدَها 
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ِغيُر  ِعيُف َو بََلَغ ِمْن ُسُروِر النَّاِس بَِبْيَعِتِهْم ِإيَّاَي َأِن اْبَتَهَج بَِها الصَّ َداُء َو ُوِطَئ الضَّ َحتَّى اْنَقَطَعِت النَّْعُل َو َسَقَطِت الرِّ

 

َو َهَدَج ِإلَْيَها الَْکِبيُر َو َتَحاَمَل نَْحَوَها الَْعِليُل َو َحَسَرْت ِإلَْيَها الِْکَعاُب.1
دستم را باز کردید و من بستم، آن را کشیدید ولی من جمع کردم.

آن گاه همچون شتران تشنه وقتی که به آبشخورهاشان وارد می شوند، بر من هجوم آوردید،

تا جایی که بند کفش من پاره شد و عبا از دوشم بیفتاد و ضعیف زیر پا ماند،

و مردم به خاطر بیعت شان با من آن چنان خوشحال شدند که:

کودکان هم از این معنی به وجد آمدند،

و پیران ناتوان با گام های لرزان و بیماران با مشقت فراوان،

و دختران نورسیده بی نقاب برای تماشای این منظره روی آوردند.

تصویر خاطرات تلخ و دردناک زمامداری

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب اولین مسلمان بود. کسی که بیش از همه به اسالم خدمت 
کردند و رضایت خداوند و پیامبر عظیم الشان اسالم را به دست آوردند.

ایشان از جهت کمال و مجموعة ابزار و لیاقت های مدیریتی بعد از پیامبر اسالم بی نظیر 
بودند و می توان گفت: امیرالمؤمنین مجسّمة عدالت و عدالت مجّسم بودند...

ادامة حکومت مولی امیرالمؤمنین بر مردم بی معرفت و مادی و دنیاپرست را از زبان مولی 
بشنویم:

َياُب الُْمَتَداِعَيُة، ُكلََّما ِحيَصْت ِمْن َجاِنٍب، َتَهتََّکْت ِمْن أُْخَرى،  َكْم أَُداِريُکْم َكَما ُتَداَرى الِْبَکاُر الَْعِمَدُة، َو الثِّ
اِم، أَْغَلَق ُكلُّ َرُجٍل ِمْنُکْم بَابَُه،  أَ ُكلََّما أََظلَّ َعَلْيُکْم َمْنِسٌر ِمْن َمَناِسِر أَْهِل الشَّ

لِيُل َو اهلل َمْن نََصْرُتُموُه،  ُبِع ِفي ِوَجاِرَها، الذَّ بَِّة ِفي ُجْحِرَها، َو الضَّ َو اْنَجَحَر اْنِجَحاَر الضَّ
َو َمْن َرَمى بُِکْم َفَقْد َرَمى بَِأْفَوَق نَاِصٍل.2

چه اندازه با شما مدارا کنم چنان که با شترهای کوهان کوفته مدارا می شود،

و با لباس های پوسیده رفتار می گردد که از هر طرف دوخته می شود، از جانب دیگر پاره می گردد. 

هر وقت گروهی از سپاه شام به شما رو می کند، هر مردی از شما درب خانه اش را می بندد،

و چون سوسمار به النه اش می خزد و مانند کفتار به آشیانه پناه می برد.

به خدا قسم خوار و ذلیل کسی است که شما به یاری او برخیزید،

 و آن که از شما به سوی دشمن تیر بیندازد با تیر شکستة بی پیکان تیراندازی می کند. 
1-نهجالبالغه،خطبة220-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج32،ص51

2-نهجالبالغه،ترجمهاستادحسینانصاریان،خطبه68،ص142-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج34،ص79
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سوگند به خدا شما در عرصه های آرام و صلح فراوانید، ولی زیر پرچم های جهاد اندک. 

من آن چه که شما را اصالح و انحراف های شما را برطرف می کند، می دانم، ولی:

 هرگز با تباه کردن خود در پی اصالح شما نیستم )که شما خواستار اصالح نمی باشید(.

 خداوند رویتان را خوار و روزیتان را تباه گرداند.

آن چنان که باطل را می شناسید و به آن گرایش دارید معرفت به حق ندارید،

و آن چنان که حق را باطل می کنید، به دنبال نابودی باطل نیستید.

مقایسة یاران امیرالمؤمنین)ع( با اطرافیان معاویه

امیرالمؤمنین علی)ع( در خطبة دیگری چنین می فرماید:
اِهَدُة أَْبَدانُُهْم، الَْغائَِبُة َعْنُهْم ُعُقولُُهْم، الُْمْخَتِلَفُة أَْهَواُؤُهْم، الُْمْبَتَلى بِِهْم أَُمَراُؤُهْم!  أَيَُّها الشَّ

اِم َيْعِصي اهللَ َو ُهْم ُيِطيُعونَُه لََوِدْدُت، َصاِحُبُکْم ُيِطيُع اهللَ َو أَْنُتْم َتْعُصونَُه، َو َصاِحُب أَْهِل الشَّ
ي َعَشَرًة ِمْنُکْم َو أَْعَطاِني َرُجاًل ِمْنُهْم. ْرَهِم، َفَأَخَذ ِمنِّ يَناِر بِالدِّ َو اهلل أَنَّ ُمَعاِوَيَة َصاَرَفِني بُِکْم َصْرَف الدِّ

َيا أَْهَل الُْکوَفِة!
 ُمِنيُت ِمْنُکْم بَِثاَلٍث َو اْثَنَتْيِن ُصمٌّ َذُوو أَْسَماٍع َو بُْکٌم َذُوو َكاَلٍم َو ُعْمٌي َذُوو أَْبَصار،

َقاِء َو اَل ِإْخَواُن ِثَقٍة ِعْنَد الَْباَلِء   اَل أَْحَراُر ِصْدٍق ِعْنَد اللِّ
َقْت ِمْن آَخَر...1  َتِربَْت أَْيِديُکْم َيا أَْشَباَه اْلِبِِل َغاَب َعْنَها ُرَعاُتَها ُكلََّما ُجِمَعْت ِمْن َجاِنٍب َتَفرَّ

ای کسانی که بدن هایتان حاضر ولی فاقد عقلید!

 خواسته های گوناگون دارید. زمامداران تان را گرفتار کرده اید. 

امیر شما اطاعت خواست، ولی شما از او روی گردانده اید.

 ولی زمامدار شام )معاویه( نافرمانی خدا می کند، ولی اصحابش به وی وفادارند. 

به خدا قسم! دوست داشتم معاویه دربارة شما و یارانش با من معامله می کرد؛

دینار را به درهم، یعنی ده نفر از شما را با یک  نفر از یاران خود تعویض می کرد.

ای اهل کوفه!  

 من از جانب شما به سه چیز و دو چیز دچار شده ام: 

- گوش دارید، ولی کرید، 

- گویایید اّما اللید، 

- چشم دارید، لکن کورید; 

نه هنگام جهاد آزادمردان راستین هستید، نه وقت بال و گرفتاری برادران مورد اعتماد!
1-نهجالبالغهخطبة96-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج34،ص81
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دستتان تهی باد ای کسانی که همچون شتران بدون ساربان هستید،که:

 هرگاه از جانبی جمعشان کنندز طرف دیگر پراکنده می شوند... 

این گوشه ای از مشکالت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی)ع( است. این در شرایطی بود 
که حدود 25 سال از ارتحال پیامبر اسالم بیشتر نمی گذشت. هنوز هم اصحاب پیامبر اعم 
از مهاجر و انصار بودند و نقش تعیین کنندة امیرالمؤمنین را به یاد داشتند؛ اما دنیاطلبی که 
طی 25 سال گذشته دامن آنها را گرفته بود و میل و خواست آنها را عوض کرده بود، تحّمل 

امیرالمؤمنین و افکار و اعمال مولی را نداشتند. 
آنها جداً خواستار آن بودند که مولی رفتار شیخین را ادامه دهند. به همین دلیل معاویه را 

ترجیح می دادند!! و با او مکاتبه و مراوده داشتند...
 اما در زمان امام رضا)ع( شرایط به کلی عوض شده بود. حدود 190 سال از ارتحال پیامبر
می گذشت. بنی امیه و بنی مروان و حتی بنی العباس چیزی را از سنت پیامبر باقی نگذاشته 
بودند تا مردم دنبال صالح و فالح باشند. یعنی کمتر کسی را در سال 200 هجری می توان نام 

برد که خواستار حکومت عدالت خواهی امیرالمؤمنین باشد. 
مخالفت با خلفای جور هرگز به معنی عالقمندی به رفتار امیرالمؤمنین نبود. بنابراین حضرت 

امام هشتم که شرایط جامعه را به خوبی درک می کردند و اقبال و استقبال عاطفی و احساس 
مردم را نسبت به خود می دانستند، به خوبی آگاه بودند که این گرایش، گرایش عدالت خواهی 

نیست. لذا شدیداً با پیشنهاد مأمون مخالفت می فرمودند.

مأمون، فرزند هارون!
 گفتیم، ما به دنبال اثبات صداقت و یا عدم صداقت مأمون نیستیم. هدف ما از تجزیه و تحلیل

زندگی حضرت رضا)ع( توجه به علت های مخالفت امام رضا با پیشنهادهای مأمون است. 
تأکید می کنیم که جامعة آن روز به هیچ وجه تحمل حکومت حضرت رضا)ع( را نداشت. 

پذیرش این پیشنهادها نه تنها مشکلـی از مشکـالت جامعـه را برطـرف نمی کرد، بلکه بر 
مشکالت موجود مشکل جدیدی نیز افزوده می شد.

به عبارت دیگر تا مردم از اسـالم نـاب اطالع نیابند و تا به زمامداران شایستة الهی 
معرفت پیدا نکنند، هیچ پیامبر مرسلی و هیچ امام معصومی نمی تواند بر مردم حکومت 

براند و در انجام وظیفة الهی خود موفق شود. 
برای اثبات ادعای خود فقط به ارایة یک سند بسنده می کنیم.
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موسی بن عیسی از کارگزاران مأمون روزی به مردم مدینه گفت:
- اگر صاحب این قبر یعنی پیامبر اسالم )ص( بر سر حکومت با ما به پیکار برمی خاست، 

بینی او را با شمشیر می زدیم.1
 همة زمامداران و خلفای جور و پادشاهان که از خاستگاه الهی و اعتقادی برخوردار نیستند،

برای تحکیم پایه های قدرت خویش به هر کاری دست می زنند تا هیچ گونه مقاومتی در برابر 
مطامع آنها باقی نماند. حال آن که قرآن کریم می فرماید:

الِميَن 2 ال َيناُل َعْهِدي الظَّ
پیمان من به بیدادگران نمی رسد.

امام رضا)ع( به استناد همین آیه فرمودند:
- این آیه، پیشوایی هر ظالمی را تا روز قیامت باطل و نادرست اعالم داشته است.3

ولی متأسفانه غصب خالفت، موجب حاکمیت ظالمان گردید.
امام رضا)ع( جداً با درخواست های مأمون مخالفت می کردند. امام)ع( حکومت مأمون را 

خالف می دانستند. ایشان در پاسخ مأمون مصرانه فرمودند:
َضا)ع(: َ َفَقاَل لَُه الرِّ

 ِإْن َكانَْت َهِذِه الِْخاَلَفُة لََك َو َجَعَلَها اهللُ لََك َفاَل َيُجوُز لََك أَْن َتْخَلَع لَِباسًا أَلَْبَسَکُه اهللُ، 
َو َتْجَعَلُه لَِغْيِرَك َو ِإْن َكانَِت الِْخاَلَفُة لَْيَسْت لََك، 

َفاَل َيُجوُز لََك َتْجَعُل لِي َما لَْيَس لَك .4
اگر خالفت از آن توست و خداوند آن را به تو مرحمت فرموده است،

حق نداری آن را به دیگری بسپاری. 

لباسی را که خداوند به تو پوشانده است، به دیگری نپوشان،

 و اگر این زمامداری حق و سزاوار تو نیست،

روا نیست آن چه به تو تعلق ندارد، به من بدهی.

این پاسخ قاطع امام عالوه بر امتناع از پذیرش خالفت، از نکتة دیگری حکایت دارد و آن 
این که:

- خالفت به تو تعلق ندارد که بخواهی به من واگذار نمایی. 
مأمون تیزهوش، به خوبی نکته را گرفته بود، ولی به روی خود نمی آورد.

1-مقاتلالطالبین،ابوالفرجاصفهانی،ص453-ثمراتاالعواد،ص199
2-سورةبقره،آیة124

3-عیوناخبارالرضا،ج2،ص14
4-عللالشرایع،ج1،ص237
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مأمون که راه  حل همة مشکالت را منحصر در همکاری امام رضا)ع( با خود می دانست، 
از طرح خود دست برنمی داشت و به اصرار و ابرام ادامه می داد.

تهدید به قتل امام رضا)ع( توسط مأمون
وقتی که حضرت رضا)ع( از پذیرش خالفت جداً سر باز زدند، مأمون از در دیگری وارد 
شد و ضمن حفظ اصل همکاری حضرت رضا)ع( با دربار، پیشنهاد کرد حال که خالفت را 

نمی پذیرند، حداقل والیتعهدی را بپذیرند.
این عقب نشینی مأمون و تعویض پیشنهاد، خستگی و درماندگی و نا امیدی کامل مأمون 

را از تحمیل خالفت به امام رضا نشان می دهد.
حضرت رضا)ع( در پاسخ پیشنهاد تفویض والیتعهدی مأمون فرمودند:

- پدرانم از پیامبر اکرم نقل کرده اند که من قبل از تو وفات خواهم کرد و از روی ستم و 
با سّم کشته خواهم شد و فرشتگان آسمان و زمین بر من خواهند گریست و دور از وطن و 

در کنار هارون الرشید به خاک سپرده خواهم شد.1
مأمون به گریه افتاد و آن گاه گفت:  تا من زنده ام، چه کسی می تواند چنین آسیبی به شما برساند.

امام رضا فرمودند: اگر بخواهم می توانم او را معرفی کنم و نام ببرم.
مأمون گفت: این بهانه است تا خود را از مسأله دور سازید و پیشنهاد مرا نپذیرید و هدف 

شما از نپذیرفتن این است که مردم تو را زاهد و بیزار از دنیا بشناسند.
 امام فرمودند: از آن دم که پروردگارم مرا بیافرید هرگز دروغ نگفته ام و بی میلی من به دنیا،

خود نه از بهر دنیاست؛ و نیک می دانم که تو چه می خواهی!!
مأمون گفت: مگر من چه می خواهم؟

گفتند: بر راست گویی مرا امان می دهی؟
مأمون گفت: تو را امان می دهم.

حضرت رضا)ع( فرمودند:
 - بدین کار مراد تو آن است که مردمان بگویند علی    بن موسی به دنیا بی میل نیست، بلکه

این دنیاست که به او روی خوش ننموده است. آیا نمی نگرید که چگونه به طمـع خـالفت، 
ولیعهدی را پذیرفت؟

مأمون به خشم آمد و گفت: 
- تو همواره به من سخنی می گویی که آن را نمی پسندم و با این همه از گزند من درامانی.

1-امامعلیبنموسیالرضامنادیتوحیدوامامت،ص106
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به خدا سوگند اگر ولیعهدی را پذیرفتی، نیک کردی وگرنه تو را مجبور به پذیرش آن 
می کنم و اگر باز هم نپذیرفتی، گردنت را می زنم.1

به رغم تهدیدات و جّو ارعاب و وحشت و رفت و آمدهای مأمون و سران و فرماندهان و 
شخصیت های مختلف برای فشار بر امام رضا)ع( برای پذیرش والیتعهدی که دو ماه به طول 

کشید، امام هشتم از پذیرش پیشنهاد والیتعهدی امتناع می فرمودند.
 حضرت رضا)ع( با توجه به تهدیدهای مأمون و جدی بودن مأمون در کار و اندیشة خود،

با شرایطی والیتعهدی را با اکراه زیاد پذیرفتند. 
امام رضا)ع( در مناجات خود به خداوند عرض می کند:

 اللهمَّ ِإنََّك َتْعَلُم أَنِّي ُمْکَرٌه ُمْضَطرٌّ َفاَل ُتَؤاِخْذِني، 
َكَما لَْم ُتَؤاِخْذ َعْبَدَك َو نَِبيََّك ُيوُسَف ِحيَن َوَقَع ِإلَى ِواَلَيِة ِمْصَر.2

پروردگارا!

تو به خوبی می دانی که در پذیرش والیتعهدی به اکراه و از روی ناچاری وارد شدم.

پس مرا مورد مواخذه قرار مده چنان  که:

پیامبرت یوسف را به خاطر پذیرش والیت مصر مورد مؤاخذه قرار ندادی.

مراسم رسمی والیتعهدی
برابر اسناد تاریخی، مراسم رسمی اعالم والیتعهدی حضرت رضا)ع( در دهة اول ماه 

رمضان سال 201  هجری در مرو در دربار مأمون انجام گرفت.
البته مورخین مشهور اسالمی روزهای مختلفی را برای انجام مراسم ذکر کرده اند که 

تاریخ اجالس مشهور اعالم والیتعهدی را تا حدی متفاوت نشان می دهد. 
مثاًل عالمة مجلسی3 اول رمضان سال 201 هجری، طبری و ابن اثیر دوم رمضان،4 شیخ 

صدوق پنجم رمضان،5 شیخ مفید و سیدبن طاووس روز هفتم ماه رمضان را ذکر کرده اند.6
جمعی نیز روز نهم یا دهم را ذکر کرده اند. 

همان گونه که اسناد تاریخی نشان می دهد، به رغم اختالفات ظاهری این اسناد، دهة اول 

1-امالیشیخصدوق،ص43-عیوناخبارالرضا،ج2،ص140-بحاراالنوار،ج49،ص129
2-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج49،ص130-مسنداالمامالرضا)ع(،ج1،ص49

3-بحاراالنوار،ج49،ص130
4-کاملابناثیر،ص366-تاریخطبری،ج2،ص245

5-عیوناخبارالرضا،ج2،ص245
6-عیوناخبارالرضا،ج2،ص157
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ماه رمضان سال 201 هجری را همگی بر آن اتفاق دارند.
مراسم رسمی برگزار شد. مأمون نیز به عنوان ولیعهد با حضرت رضا بیعت کرد. سپس 

بزرگان لشکری و کشوری را واداشت که با حضرت رضا)ع( بیعت کنند. 
این روز نیز یک روز فراموش نشدنی و به یادماندنی بود. البته هرچند ظرف روز بیعت از 

جهاتی جالب بود، ولی مظروف آن مهم تر و زیباتر بود. 
مأمون در همین مراسم حضرت رضا)ع( را به عنوان، شایسته ترین، عالم ترین، زاهدترین، 

باتقواترین و... شخص برای والیتعهدی معرفی کرد و بر این صفات ایشان پافشاری نمود.1

گرفتاری بزرگان از طرفداران نادان

یکی از مشکالت انبیا و ائمة اطهار)ع( از طرفداران کم اطالع و نادان بوده است. 
                 این مشکل را بزرگان و رهبران دینی و  اجتماعی هم داشته اند.

 امام رضا)ع( پس از پذیرفتن والیتعهدی تحمیلی، مورد عتاب و خطاب عده ای از فراد مشکل دار
و نادان قرار گرفتند. یکی از این افراد شخصی به نام »ریان« است. وی از امام هشتم دالیل 

پذیرفتن والیتعهدی را می پرسد، و امام پاسخ می دهند:
- خدا بر ناخرسندی من از پذیرفتن آن داناست. من میان پذیرفتن آن یا قتل، مخّیر شده 
بودم. پس پذیرفتن والیتعهدی را بر کشته شدن اختیار کردم. وای بر آنان! تا آن جا که گفتند: 

ضرورت به اجبار و اکراه و پس از مشرف شدن بر هالک، مرا به پذیرفتن آن واداشت.2
البته اکراه حضرت رضا)ع( از پذیرش والیتعهدی مأمون را به کرات در جاهای مختلف و 
به زبان های متفاوت بیان فرموده اند، که چون در فصل پنجم مفصالً به آن پرداخته ایم از تکرار 

آن موضع گیری ها، خودداری می کنیم.

نتایج تحمیل والیتعهدی
 والیتعهدی حضرت رضا)ع( هیچ گونه سودی برای مأمون نداشت. برعکس هواداران حضرت

رضا)ع( و علویان از این فرصت حداکثر بهره برداری را کردند و نخستین بار به صورت رسمی 
 در همه جا مقام امامت و والیت حضرت رضا)ع( مطرح می شد. منتهی دولتیان و هواداران
مأمون مقام ظاهری و دولتی حضرت رضا)ع( را در همه جا مطرح می کردند، ولی طرفداران 

امامت و والیت، مقام آسمانی و اعتقادی امام هشتم را تبلیغ می نمودند.
1-امامعلیبنموسیالرضامنادیتوحیدوامامت،ص147

2-عللالشرایع،ج1،ص239-روضهالواعظین،ج1،ص268-عیوناخبارالرضا،ج2،ص139
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شکست توطئه

دو سال مأمون به اشکال مختلف و به روش های سیاسی تالش بسیاری کرد تا از فرصت 
والیتعهدی حضرت رضا)ع( استفاده کند و بحران هایی که علویان در دنیای اسالم آن روز راه 

انداخته بودند، به کنترل درآورد؛ ولی توفیقی ه بدست نیاورد. زیرا
1-حضرت رضا)ع( کماکان و با هیچ تمهیدی حاضر به همکاری با مأمون نشدند.

2- مبارزات علوی ها ادامه داشت.

3- مخالفت و دشمنی بنی العباس با مأمون رو به فزونی گذاشت.

4- ایرانیان  در صدد استقالل کشورشان بودند.

5- کشتار مخالفین و ترورهای سیاسی ابعاد گسترده تری یافت.

6- مأمون در محاصرة هواداران والیتعهد آسمانی خود و وزیر محیل ایرانی خود گرفتار 

آمده بود.

هیچ کس فریب مأمون را نخورد
 مأمون در مرو احساس تنهایی و نا امنی می کرد. تصور سوءاستفاده از مقام معنوی حضرت

رضا)ع( به رؤیایی تعبیر نشده تبدیل شد. مأمون به تدریج به ماهیت وزیرش فضل     بن سهل و 
برادر سهل، حسن بن سهل که حاکم ظاهری عراق بود، پی برد. 

 مأمون به خوبی دریافت که آن دو اگر در ظاهر به مأمون خدمت می کنند، در باطن به توطئه
 مشغولند.

ندامت مأمون
مأمون به سرعت پی برد که راهی برای نفوذ در علویان از طریق امام رضا)ع( ندارد. او 
پس از بررسی های بسیار و تفکر و تعّمق زیاد و به رغم غرور و تمامیت خواهی که صفت 
مشترک همة زمامداران جور و خلفای تبه کار است، نقشة خود را برای بازگشت به فامیل و به 

بنی العباس نخست در فکر و اندیشه و آن گاه در عمل مورد توجه جدی قرار داد.

ماهیت بنی العباس
بنی العباس دست کمی از بنی امیه و بنی المروان نداشتند، با این تفاوت که بنی امیه شمشیر 
را علیه اسالم و مسلمانان از رو بسته بودند و آشکارا با اعتقادات مردم به ستیز برخاسته 
بودند، ولی بنی العباس همان اعمال شنیع را تحت پوشش خلیفة اسالم و پسرعّم پیامبر اسالم 
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مرتکب می شدند.
بی هویتی، فساد و تبه کاری های بنی العباس زیادتر از آن است که ما بخواهیم در این فصل 
به آن بپردازیم. در فصل دوم همین کتاب مختصری از فسادهای بنی العباس نوشته ایم. این 
فسادها به قدری در میان بنی العباس وسیع، گسترده، حیثیت بر، اخالق سوز و عفت گذار بود 

که مأمون آنها را توبیخ کرده و به آنها می نویسد:
 - نماز را فرو گذاشتید و به دنبال شهوت رانی رفتید و در لذت جویی ها غرق شدید. پس زود

باشد که کیفر گمراهی خود را ببینید.1
بنی العباس غیرپرهیزگار که با کشته شدن امین آرزوهای خود را بر باد رفته می دیدند، از 
مأمون جدا شدند و مسألة والیتعهدی حضرت رضا)ع( نیز بر خشم آنها نسبت به مأمون افزود.

هرچند بنی العباس که در تمامی ارکان های حکومتی طی 80 سال گذشته ریشه دوانده 
بودند و ظاهراً از دشمنی با خلیفه خودداری می نمودند، ولی هرگز کینة مأمون را از دل بیرون 
نکردند و مترصد فرصتی بودند که به خاطر کشتن امین و والیتعهدی حضرت رضا)ع( از 

مأمون انتقام بگیرند.
 البته بزرگان و عقالی قوم بیکار ننشتند و با رّد و بدل کردن پیام های دوستی، در صدد جلب

محّبت مأمون برآمدند. تحریکات و تحرکات مریی و نامریی بنی امیه و بنی مروان و مخالفان 
 آل اهلل که سخت با والیتعهدی حضرت رضا)ع( مخالف بودند و مخالفت می کردند، برای انصراف
 مأمون بی اثر نبود. رفت وآمدهای بسیاری از بزرگان آنها به دربار مأمون، سرانجام مؤثر واقع

شد و مأمون تصمیم نهایی را گرفت.
مأمون از آغاز، اعتقادی به والیتعهدی حضرت رضا)ع( نداشت و این اقدام را همان گونه که 
 توضیح دادیم، نه به منظور انتقال خالفت در مجرای الهی و آسمانی آن، بلکه برای حل مشکالت
شخصی خود انجام داده بود؛ لذا از کردة خود پشیمان شد. کاری که از اول هم هیچ کس جدی 

نگرفت؛ نه حضرت رضا)ع( و نه مأمون.
 معلوم بود که حضرت رضا)ع( جانشین پیامبر و اجداد طاهرین خود بوده و هستند و نیازی 
به مقام اعطایی مأمون ندارند؛ مأمون هم از آغاز این اندیشة خود را صرفاً از منظر سیاسی 

مطرح ساخت و به اجرا درآورد.

مأمون در هر حال امام رضا)ع( را شهید می کرد
کشتن ائمة اطهار)ع( توسط خلفای جور به صورت یک اصل و یک حرکت درآمده بود.

1-زندگیسیاسیامامرضافصلاسنادمهمص437
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از آن جا که خلفای جور همواره دست به کشتن ائمة اطهار می زدند، مأمون نیز که خود 
جزء همان تبه کاران بود، امام را به شهادت می رساند. 

 مأمون به خصوص خشونت نسبت به مخالفان را از پدرش آموخته بود. چه هارون روزی
به وی گفته بود: 

- به خدا سوگند اگر تو در این کار با من به جنگ پردازی، آن چه که دو چشمانت در آن 
است- یعنی سرت را - از تنت جدا می کنم که ملک عقیم است.1

مأمون تحت تعلیم و تربیت پدر روزی به موسی بن عیسی که عبادت حسین    بن علی )شهید 
فخ( و یاران او را در واقعة فخ دید، گفت: 

- به خدا سوگند اینان گرامی ترین مردم در پیشگاه خدا و شایسته تر از ما به داشتن آن چه 
در دست ماست، می باشند و لیکن ملک عقیم است. 

او گستاخی را تکمیل کرد و به مردم گفت:
- اگر صاحب این قبر )یعنی پیامبر اسالم( بر سر حکومت با ما به پیکار برمی خاست، بینی 

او را با شمشیر می زدیم.2
وی راست می گفت. او و اربابش مأمون از تبار همان تبه کارانی هستند که به کرات تصمیم 
به قتل پیامبر گرفتند، ولی هر بار با عنایت الهی و درایت خود پیامبر عظیم الشان اسالم، نقشة 

شوم آنها خنثی شد.
توضیح ماجرا از این قرار است:

- در سال نهم هجری که پیامبر از جنگ تبوک به مدینه باز می گشتند، عده ای از منافقین 
مسلمان نما که دوازده نفر بودند، با یکدیگر همدست و همداستان شدند تا به هنگامی که 
باالجبار پیامبر از کنار دره ای هولناک می گذرند، شتر پیامبر را رم دهند و پیامبر را از شتر 

به عمق دره بیندازند. 
پیک وحی توطئة ترور را به اطالع پیامبر رساند. پیامبر زمام شتر خود را به »عّمار« دادند 
و به »ُحذیفه« فرمودند شتر را به پیش براند و به هیچ کس اجازه ندهد از شتر پیامبر سبقت 
بگیرد. موقعی که توطئه گرها خواستند به تصمیم شوم خود عمل کنند، برقی جهیده و چهرة 
آسمان روشن شد و قیافة دوازده توطئه گر که قصد کشتن پیامبر را داشتند، آشکار گردید. 

پیامبر، عّمار و ُحذیفه همة دوازده نفر را که در قسمت های مختلف کوه مخفی شده بودند، 
مشاهده کردند. پیامبر به همراهان خود فرمودند در این مورد با کسی صحبت نکنند. 

1-بحاراالنوار،ج48،ص131-عیوناخبارالرضا،ج1،ص91-ینابیعالموده،ص383
2-مقاتلالطالبین،ص453-ثمراتاالعواد،ص199،بهنقلاززندگیسیاسیامامرضا،ص286
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یکی از فعاالن این گروه توطئه گر، معاویه و دوستان و غاصبان خالفت بودند.1
مأمون نیز از تبار و از جانشینان همان توطئه گرها و غاصبان خالفت است.

منصور جّد مأمون نیز وقتی که سلیمان بن مهران به دلیل قتل فرزندان علی بن ابی طالب به 
وی اعتراض کرد، گفت:

 اَلُْمْلَك َعِقيٌم.2
ظاهراً عبدالملک مروان نخستین کسی است که چنین جمله ای بر زبان رانده است، زیرا در 

آن وقت که سر مصعب   بن زبیر حاکم کوفه را برایش آوردند، بر او گریست و گفت:
او محبوب ترین افراد نزد من بود و از همه کس بیشتر مرا دوست داشت و لیکن:

اَلْمُلُك عقيٌم.  
حکومت و سیاست پدر ندارد. 

هیچ کس حکومت را جز با شمشیر از پدر نمی تواند بگیرد.3

شهادت حضرت رضا)ع(
سرانجام مأمون پس از این همه فعل و انفعاالت، که می دید نقشه هایش نقش بر آب گشته 
و می شنید که به رفتار و عملکرد وی اعتراض می شود، اعصابش متشنج شد و دیگر عنان را 

از کف داد.
 از طرف دیگر، او که می خواست به خاندان خود یعنی بنی العباس نزدیک شود- چون فقط 

آنها را حامیان جدی خود می دید- نخست دستور قتل فضل بن سهل را صادر کرد. 
 چند تن از گماشتگان مأمون در حمام سرخس بر سر فضل    بن سهل وزیر تیره بخت ریختند
و او را از پای درآوردند. مأمون دستور داد قاتالن فضل را نیز از بیم افشای نقشه اش به قتل 

برسانند. انتشار خبر قتل فضل، موجی از رضایت در بنی العباس به وجود آورد.
مأمون برای بازگشت به بنی العباس و ورود به عراق و تحکیم قدرت و انتقام از اهل البیت 
و تنبیه علویان، خود به دست خود انگور آغشته به سم را به حضرت رضا)ع( خوراند.4 چیزی 
که هرگز سابقه نداشت، چه هیچ کدام از امامان شیعه مستقیماً توسط خلفای جور به شهادت 

نرسیده بودند.
1-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص73

2-الهدایهالكبری،ص171-مناقبخوارزمی،ص208
3-شرحنهجالبالغه،ابنابیالحدید،ج3،ص369

4-بحاراالنوار،ج49،ص290-کشفالُغمه،ج3،ص109-الغدیر،ج3،ص399و-مناقبابنشهرآشوب،ج4-منتهیاالمال،
ج2،ص439
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سرانجام همان گونه که امام پیش بینی فرموده بودند و به مأمون هم چندین بار صراحتاً و 
کتابتاً و در شرایط مختلف گفته بودند که:

- من قبل از تو از دنیا می روم و به وسیلة َسّم مظلومانه به شهادت خواهم رسید و اگر 
اجازه داشتم می گفتم کشندة من کیست؟ 

به وسیله مأمون و با َسّم هولناک مأمون به شهادت رسیدند.

بنی العباس قاتل اصلی حضرت رضا)ع(
- موجباتی که به سبب آنها بنی العباس بر مأمون خشمگین شده بودند، سپری شده است. 
ایشان جز به سبب والیتعهدی علی بن موسی الرضا)ع( که اینک درگذشته است، بر او خشم 
نگرفته بودند. پس اینک فرمانبرداری و حرف شنوایی باز می آیند که وی والیتهدی را در بین 

پسران عباس قرار خواهد داد.1
همان گونه که مشاهده می شود، همة مورخین اسالمی به رغم تفاوت تاریخ زندگی و خاستگاه 
خود بر این نکته تاکید دارند که بنی العباس جز به قتل حضرت رضا)ع( راضی نمی شدند؛ زیرا 

گمان می کردند که خالفت با والیتعهدی حضرت رضا)ع( از خاندان آنها خارج خواهد شد.

روز شهادت
بنا به اسناد غیرقابل انکار، حضرت رضا)ع( در روز آخر صفر )بیست نهم و یا سی ام( 

سال 203 هجری توسط مأمون به شهادت رسیدند.2

مراسم آسمانی غسل امام)ع(

»ابن بابویه« به سند معتبر از »هرثمه بن اعین« روایت کرده است؛ روایتـی بسیار مهـم و 
شگـفت انگیـز:

- شبی تا دیروقت نزد مأمون بودم، سپس مرخص شدم و به خانه برگشتم. بعد از نصف 
شب، صدای درِ خانه را شنیدم. یکی از غالمان من جواب گفت که کیستی؟ گفت: هرثمه را 
بگو که سّید و موالی تو، تو را می طلبد. به سرعت برخاستم و لباس های خود را پوشیدم و با 
عجله به راه افتادم. چون داخل خانة حضرت رضا)ع( شدم، دیدم که موالی من در صحن خانه 
نشسته است. گفت: ای هرثمه، گفتم: لبیک ای موالی من ! بفرمایید در خدمتم. گفت: بنشین، 
1-تاریخطبری،ج11،ص1030-تاریخابناثیر،ج5،ص193-تاریخابنخلدون،ج3،ص250-البدایهوالنهایه،ج10،ص249
2-کافی،ج2،ص402-ارشادمفید،ج2،ص239-کشفالغمه،ج3،ص150-اعیانالشیعه،ج2،ص12-مروجالذهب،ج3،ص441
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چون نشستم فرمودند:
'' ای هرثمه آن چه می گویم بشنو و یادداشت کن. بدان که هنگام آن شده است که نزد حق 
تعالی رحلت نمایم و به جد بزرگوار خود ملحق گردم، و نامة ُعمر من به آخر رسیده است. 
چون مأمون اراده کرده است که مرا بُکشد و مرا زهر بخوراند. )ترتیب کار این است که زهر 
در انگور و در انار بریزد. پس زهر در رشنه خواهد کشید و به سوزن در میان دان های انگور 
خواهد دوانید و اما انار، پس ناخن بعضی از غالمات خود را به زهر آلوده خواهد کرد و به 
دست او انار برای من دانه خواهد کرد(. فردا مرا خواهد طلبید و آن انگور و انار را با زور و 
اجبار به من خواهد خورانید. بعد از آن قضای حق تعالی بر من جاری خواهد شد. چون از 
دنیا رفتم مأمون می خواهد مرا به دست خود غسل بدهد. چون این را اراده کند، پیغام مرا در 
خلوت به او برسان و بگو امام رضا گفت: اگر تصمیم به غسل و کفن و دفن من بگیرد، حق 
تعالی او را هالک خواهد کرد و عذابی که در آخرت برای او مهیا کرده است، در دنیا بر او 
خواهد فرستاد. چون این را بگویی دست از غسل دادن من برخواهد داشت و به تو واگذار 
می کند. ولی از بام خانة خود مراسم غسل را نظاره می کند که تو چگونه مرا غسل خواهی داد. 
ای هرثمه! زینهار که معترض غسل من مشو تا ببینی که کار چگونه پیش خواهد رفت. 
در کنار حیاط خانه خیمة سفیدی خدا برپا کند. چون خیمه را مشاهده کنی، جنازة مرا بردار 
به داخل خیمه ببر و خود در بیرون خیمه بایست و دامن خیمه را بینداز و به داخل خیمه نگاه 
مکن که هالک می شوی. بدان که در آن وقت مأمون از باالی بام خانة خود به تو خواهد گفت:

ای هرثمه! شما شیعیان می گویید که امام را جز امام غسل نمی دهد. پس اینک امام رضا)ع( 
را چه کسی غسل می دهد و حال آن که پسرش در مدینه است و ما در طوس هستیم؟ 

چون این را بگوید جواب بگو: ما شیعیان می گوییم: واجب است که امام را امام غسل دهد. 
البته اگر ظالمی مانع ایجاد نکند. پس اگر کسی تعدی کند و در میان امام و فرزندش جدایی افکند، 
 امامت امام باطل نمی شود. اگر امام رضا)ع( را در مدینه می گذاشتی، پسرش که امام زمان

است، او را آشکارا غسل می داد. در این وقت نیز پسرش غسل خواهد داد به نحوی که دیگران 
نمی دانند. بعد از ساعتی خواهد دید که آن خیمه گشوده می شود و مرا غسل داده، کفن کرده بر 
روی تخت گذاشته اند. پس جنازه را بردارند و به سوی مدفن من ببرند. چون مرا به ُقّبة هارون 
برند، مأمون خواهد خواست که قبر پدر خود هارون را قبلة قبر من گرداند و هرگز نخواهد 
شد. هر چند کلنگ بر زمین زنند، به قدر ریزة ناخنی خاک کنده نمی شود. چون این حالت را 
مشاهده کنی، نزد او برو و از جانب من بگو که این ارادة تو تحقق نخواهد یافت و قبر هارون 
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هرگز قبلة قبر امام قرار نمی گیرد. اگر در پیش روی هارون یک کلنگ بر زمین زنند، قبر کنده 
و ضریح ساخته ظاهر خواهد شد. چون قبر ظاهر شد، از قبر، آب سفیدی بیرون خواهد آمد 
و قبر از آن آب پر خواهد شد. سپس ماهی بزرگی در میان آب پدید خواهد آمد. بعد از ساعتی 
ماهی ناپدید خواهد شد و آب فرو خواهد رفت. پس در آن وقت مرا در قبر بگذارد و مگذار که 

خاک در قبر ریزند، زیرا که قبر خود پر خواهد شد.
پس حضرت فرمود: 

هرچه گفتم حفظ کن و عمل نمای و در هیچ یک از آنها مخالفت مکن. 
گفتم: ای سید! من پناه می برم به خدا که در امری از امور با اوامر شما مخالفت کنم. 

هرثمه گفت:
از خدمت آن جناب محزون و گریان و ناالن بیرون آمدم و غیر از خدا کسی بر درون من 
آگاه نبود. چون صبح شد، مأمون مرا طلبید و تا چاشت نزد او ایستاده بودم. پس گفت: برو 
ای هرثمه و سالم مرا به امام رضا)ع( برسان،  بگو که اگر بر شما آسان است به نزد ما بیایید 

و اگر رخصت می فرمایید، من به خدمت شما بیایم.
اگر آمدن را قبول کند، اصرار کن که زودتر بیاید. 

چون به خدمت آن حضرت رفتم، پیش از آن که سخن بگویم، حضرت فرمود: 
آیا وصّیت های مرا حفظ کرده ای؟

 گفتم: بلی. 
پس کفش خود را طلبید و فرمود که می دانم تو را برای چه کار فرستاده است و کفش 
پوشیده و ردای مبارک بر دوش افکند و به طرف سرای مأمون به راه افتاد. چون داخل مجلس 
مأمون گردید، او برخاست و استقبال کرد و دست در گردنش درآورد و پیشانی نورانی اش 
را بوسه داد و آن حضرت را بر تخت خود نشانید و سخن بسیار به آن امام گفت. پس یکی 

از غالمان خود را گفت که انگور و انار بیاورند.
 هرثمه گفت: چون نام انگور و انار شنیدم، سخنان سّید ابرار را به خاطر آوردم. پس صبر

نتوانستم کرد. لرزه بر اندامم افتاد و نخواستم که حالت من بر مأمون ظاهر شود. از مجلس 
بیرون رفتم و خود را در کناری افکندم. 

چون نزدیک ظهر شد، دیدم که حضرت از مجلس مأمون بیرون آمدند و به خانه تشریف 
بردند. بعد از ساعتی مأمون امر نمود که اطباء به خانة آن حضرت بروند. سبب آن را پرسیدم. 
گفتند: مرضی آن حضرت را عارض شده است و مردم در امر آن حضرت ُگمان می بردند و 
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من صاحب یقین بودم. 
 چون مقداری از شب گذشت، صدای شیون از خانة آن امام مظلوم ممتحن بلند شد و مردم

به درب خانة آن حضرت شتافتند و من به سرعت رفتم، دیدم که مأمون ایستاده است و سر 
خود را برهنه کرده است و بندهای خود را گشوده است و به آواز بلند گریه و نوحه می کند. 

چون من این حال را مشاهده کردم، بی تاب شدم و گریان گردیدم.
چون صبح شد، مأمون به تعزیة آن حضرت نشست و بعد از ساعتی داخل خانة آن امام 

مظلوم شد و گفت اسباب غسل را حاضر کنید که می خواهم او را غسل دهم. 
چون من این سخن را شنیدم، به فرمودة آن حضرت، نزدیک او رفتم و پیام آن حضرت را 
رسانیدم. چون آن تهدید را شنید، ترسید و دست از غسل برداشت و تغسیل را به من واگذاشت. 
 چون بیرون رفت، بعد از ساعتی خیمه ای که حضرت فرموده بودند برپا شد. من با گروهی
دیگر در بیرون خیمه بودیم و آواز تسبیح، تکبیر و تهلیل می شنیدیم و صدای ریختن آب و 
حرکت ظرف ها به گوش ما می رسید. بوی خوشی از داخل خیمه استشمام می کردیم که هرگز 

چنین بویی به مشام ما نرسیده بود. 
ناگاه دیدم که مأمون از بامِ خانه ما را تماشا می کند. مرا بانگ زد و گفت: 

آن چه حضرت فرموده است انجام ده. 
 پس دیدم که خیمه برخاست و موالی مرا در کفن پیچیده طاهر و مطهر و خوشبو بر روی

نعش گذاشته اند. پس جنازة آن حضرت را بیرون آوردم. 
مأمون و جمیع حاضران بر آن حضرت نماز خواندند. چون به ُقّبة هارون رفتیم، دیدیم 
که کلنگ داران در پشت قبر هارون می خواهند که قبر از برای آن جناب حفر نمایند. چندان که 

کلنگ بر زمین می زدند، ذره ای از آن خاک جدا نمی شد. 
مأمون گفت: می بینی زمین چگونه امتناع می نماید از حفر قبر او. 

 گفتم: حضرت رضا)ع(  به من امر فرموده اند که یک کلنگ در پیش روی قبر هارون بر زمین 
بزنم و خبر داده است که قبر آماده ظاهر خواهد شد. 

مأمون گفت: سبحان اهلل. بسیار عجیب است. اما از امام رضا)ع( هیچ امری غریب نیست. 
ای هرثمه آن چه گفته است به عمل آور.

 هرثمه گفت: من کلنگ را گرفتم و بر جانب قبلة هارون بر زمین زدم. به یک کلنگ زدن قبر
کنده و در میانش ضریح ساخته پیدا شد. 

مأمون گفت: ای هرثمه او را در قبر گذار. 
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گفتم: مرا امر کرده اند که او را در قبر نگذاریم تا امری چند ظاهر شود. مرا خبر دادند که 
از قبر آب سفیدی خواهد جوشید و قبر از آن آب مملو خواهد شد و ماهی در میان آن ظاهر 
خواهد گردید که طولش مساوی طول قبر باشد. و فرمودند: چون ماهی غایب شود و آب از 
قبر برطرف گردد، جسد شریف او را در کنار قبر بگذارم و آن کسی که خدا خواسته که او را 

در لحد گذارد، خواهد گذاشت. 
مأمون گفت: ای هرثمه آن چه فرموده است، به عمل آور.

چون آب و ماهی ظاهر شد، جنازة مطهر آن جناب را در کنار قبر گذاشتم. ناگاه دیدم که 
پردة سفیدی بر روی قبر پیدا شد و من قبر را نمی دیدم و آن جناب را به قبر بردند بی آن که 

من دستی بگذارم. 
پس مأمون حاضران را گفت: خاک در قبر بریزید. 

گفتم: آن حضرت فرموده اند خاک نریزید.
گفت: وای بر تو! پس چه کسی قبر را پر خواهد کرد؟ 

گفتم: حضرت رضا)ع( مرا خبر داده اند که قبر خود به خود پر خواهد شد. 
پس مردم خاک ها را از دست خود ریختند و به سوی آن قبر نظر می کردند و از غرایبی 

که به ظهور می آمد، متعجب بودند.
ناگاه قبر پر شد و از زمین بلند گردید.

چون مأمون به خانه برگشت، مرا به خلوت طلبید و گفت: تو را به خدا سوگند می دهم که 
آن چه از آن جناب شنیدی، برای من بیان کن. 

گفتم: آن چه فرموده بودند به شما عرض کردم. 
گفت: تو را به خدا سوگند می دهم که غیر اینها آن چه گفته اند، بگویی. 

چون خبر انگور و انار را نقل کردم، رنگ مأمون متغّیر شد و رنگ به رنگ می گردید؛ سرخ 
و زرد و سیاه می شد، پس بر زمین افتاد و مدهوش شد.1

حضرت رضا)ع( که در دهم شوال سال 201 هجری به مرو تشریف آورده بودند، پس از 
 دو سال و چهار ماه و نوزده روز توقف در مرو، و بیش از دو سال و نیم حضور در کشورمان،
در آخر ماه صفر سال 203 هجری قمری به شهادت رسیدند و در همان روز در طوس و در 

باغ »حمید بن قحطبه« مدفون گردیدند.
 بدین سان، حضرت ثامن الحج علی بن موسی الرضا)ع( هم به عنوان عالی ترین و ارزشمندترین

1-منتهیاالمال،ج2،ص351–348؛نثرحدیثازمنتهیاالمالبدونتغییردرمحتوا،تاحدیتغییرکردهاست.
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»میهمان آسمانی« مردم ایران، بلکه به عنوان »میزبان آسمانی« و ولّی نعمت ما، منشأ خیر و 
برکت فراوان شدند. 

وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( نماد لطف پایان ناپذیر خداوند به مردم ماست. 
همچنین حضور مستمر زایـران مشتاق، تشنـه و عالقمـند نماد عشق سوزان و شورانگیز 

مردم ایران نسبت به والیت و امامت به عنوان صراط المستقیم ابدی است.
زایران و عاشقانی که با حضور در بارگاه قدسی امام هشتم، روح و جان و جسم و وجود 
خود را در دریای بی کرانه و بی کنارة معنویت شستشو می دهند و در آن جایگاه به آرامش 

روحی و جسمی نایل می گردند.
زیارت امام، موجب آرامش درونی و برونی است. 

ِ أاَل بِِذْكِر اهلل َتْطَمِئنُّ الُْقُلوُب.1
تنها با یاد خدا دل ها آرام گیرد. 

مگر ممکن است دل بدون واسطة والیت و امامت،
 به خدا وصل شود و قرار و آرام گیرد؟

1-سورةرعد،آیة28





فصل هفتم
کلمات قصار
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رهنمودها
حّجت و امام همان شخصیت آسمانی و الهی است که به لحاظ کمال حصولی و تحصیلی 
به مقامی نایل گشته است که قولش قول خداست و فعل و ترک فعلش نیز موضع خداست، 

سکوتش که نوعی تأیید قول و فعل است نیز مورد تأیید پروردگار است.
قرآن کریم کتاب روشن و روشن گر پیامبر اسالم است. این کتاب که بی هیچ کم و کاست 
راهنمای متقین برای لقاءاهلل است، باید توسط خاندان وحی که آشنا با وحی و کتاب و قرآن اند، 

شرح و تفسیر شود. 
بدون تردید روایات و احادیثی که از ساحت مقدس اهل البیت)ع( صادر شده، شرح راستین 
کتاب اهلل است. همان هایی که یکی از دو رکن رکین اسالمند، که پیامبر عالی قدر اسالم)ص( در 

آخرین لحظات حیات پربار خویش برای چندمین بار سفارش آنها را فرمودند:
ِ َو ِعْتَرِتى، َفِإنَُّهَما لَْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ الَْحْوَض.1 ِإنِّي َتاِرٌك ِفيُکُم الثََّقَلْيِن ِكَتاَب اهللَّ
من دو چیز پربها و گران قدر را پیش شما می گذارم: کتاب خدا و عترت خودم را؛

 این دو از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

1-بحاراالنوارکتاباالمهج23ص117
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بنابراین، روایات و احادیث و رهنمودهای ائمة اطهار سالم اهلل علیهم اجمعین مکمل قرآن 
و الزم و ملزوم هم اند.

این احادیث بیان گر خواست خداوند و شرح روشن و درست قرآن کریم است.
در این فصل به بخشی از رهنمودهای همه جانبة امام علی بن موسی الرضا)ع( می پردازیم.

توضیحاً این که تشخیص حدیث صیحح از حدیث ضعیف و یا از حدیث جعلی نه در توان 
و تخصص نویسنده است و نه در خور خط و حجم کتاب حاضر. 

از طرفی این مهم را خوشبختانه بزرگان دین انجام داده اند و تا حد زیادی سره را از 
ناسره جدا کرده اند.

ذیاًل به بخشی از روایاتی که از حضرت رضا)ع( از کتب معتبر نقل شده است، می پردازیم. 
تمامی این احادیث از امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا)ع( نقل شده است:

1- اهتمام داشتن به حل مشکالت مردم 

َمْن أَْصَبَح اَلَيْهَتمُّ بُِأُموِر الُْمْسِلِميَن َفَلْيَس ِمْنُهم .1
کسی که روز را آغاز کند ولی در اندیشة مسلمانان نباشد،

و برای رفع مشکالت آنان اهتمام نداشته باشد،

از مسلمانان نیست.

2- یاری دادن به نیازمند

َدَقِة.2 ِعيِف أَْفَضُل ِمَن الصَّ َعْونَُك لِلضَّ
برترین صدقه و انفاق در راه خداوند یاری و امداد ضعیفان است.

3- محبت به مردم، نشانة عقل

التََّودُُّد ِإلَى النَّاِس ِنْصُف الَْعْقِل.3
محبت کردن به مردم و اظهار دوستی نسبت به آنان، نیمی از عقل است.

4- بر طرف کردن غصة مردم  

َج اهلل َعْن َقْلِبِه َيْوَم الِْقَياَمِة.4 َج َعْن ُمْؤِمٍن َفرَّ َمْن َفرَّ
آن کس که اندوهی را از قلب و چهرة انسان مؤمنی برطرف کند،

خداوند در روز رستاخیز اندوه از قلبش بردارد.

1-الكافي)ط-دارالحدیث(،ج3،ص419
2-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج75،ص339-تحفالعقول،ص525
3-الكافي)ط-السالمیه(،ج2،ص643-تحفالعقول،ص520

4-الكافي)ط-السالمیه(،ج2،ص200
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5- خوش اخالقی و نیکی به خانواده

 أَْحَسُن النَّاِس ِإيَمانًا أَْحَسُنُهْم ُخُلقًا َو أَلَْطُفُهْم بَِأْهِلِه َو أَنَا أَلَْطُفُکْم بَِأْهِلي.1
کسی ایمانش برتر از دیگران است که:

اخالقش نیکوتر و نسبت به خانواده اش مهربان تر باشد. 

و من نسبت به اهل خودم مهربان ترم.

6- عشق و محبت، مایة گرفتاری 

الُْحبُّ َداِعَي الَْمَکاِره.2
عشق و محبت مایة گرفتاری هاست.

7- دین پژوهی و عقل اقتصادی و پایداری، شرط تکمیل دین

 اَل َيْسَتْکِمُل َعْبٌد َحِقيَقَة اْلِيَماِن َحتَّى َتُکوَن ِفيِه ِخَصاٌل َثاَلٌث: 

يِن، الِْفْقُه ِفي الدِّ
 َو ُحْسُن التَّْقِديِر ِفي الَْمِعيَشِة، 

َزاَيا.3 ْبُر َعَلى الرَّ َو الصَّ
هیچ بنده ای به حقیقت ایمان نمی رسد مگر این که سه خصلت را در خود جمع کند:

 تفقه در دین، 

برنامه ریزی دقیق اقتصادی،

و پایداری در برابر شرایط دشوار.

8- زیان زیاده گویی و پر حرفی  

َمْن َكُثَر َكاَلُمُه َكُثَر َخَطاُؤُه َو َمْن َكُثَر َخَطاُؤُه َقلَّ َحَياُؤُه َو َمْن َقلَّ َحَياُؤُه َقلَّ َوَرُعُه،
َو َمْن َقلَّ َوَرُعُه َقلَّ ِديُنُه َو َمْن َقلَّ ِديُنُه َماَت َقْلُبُه َو َمْن َماَت َقْلُبُه َدَخَل النَّار.4

کسی که زیاد حرف بزند، اشتباهش زیاد می شود؛

و هرکس خطاهایش زیاد شود، حیای او کم می گردد؛

 و آن کس که کم حیا شود، ورع و پرهیزگاریش کم می شود؛

و آن کس که پرهیزکاریش کم شود، قلبش می میرد؛

و آن کس که چنین شود، داخل جهنم می گردد.

1-عیوناخبارالرضا)ع(،ج2،ص38
2-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج75،ص355-اعالمالدین،ص308

3-تحفالعقول،النص،ص324
4-العددالقویهلدفعالمخاوفالیومیه،ص359-میزانالحكمه،ج8،ص440
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9- شرط استغفار، پشیمانی حقیقی

ِه.1 الُْمْسَتْغِفُر ِمْن َذْنٍب َو َيْفَعُلُه َكالُْمْسَتْهِزِئ بَِربِّ
کسی که از گناه استغفار کند و باز به آن ادامه دهد، مانند کسی است که خداوند را مسخره کرده است.

سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه           معصیـت را خنـده می گـیـرد ز استغفـار ما2 
10- عدم پیروی از ستم کار

اَل َيْفِرُض اهلل َعَلى الِْعَباِد َطاَعَة َمْن َيْعَلُم أَنَُّه َيْظِلُمُهْم َو ُيْغِويِهم .3
خداوند به بندگانش اجازه نمی دهد که: از فردی ستم پیشه و گمراه اطاعت کنند.

11- به چه افتخار کنیم؟ 

ْنَيا، ْنَيا أَْرُجو النََّجاَة ِمْن َشرِّ الدُّ ْهِد ِفي الدُّ بِالُْعُبوِديَِّة هلِلِ أَْفَتِخُر َو بِالزُّ
َو بِالَْوَرِع َعِن الَْمَحاِرمِ  أَْرُجو الَْفْوَز بِالَْمَغاِنِم،

ْفَعَة ِعْنَد اهلل  َعزَّ َوَجل.4 ْنَيا أَْرُجو الرِّ َو بِالتََّواُضِع ِفي الدُّ
به عبودیت خدا افتخار می کنم و به وسیلة زهد و پارسایی در دنیا نجات از شّر دنیا می جویم،

و با استعانت از ورع و پارسایی از محرمات، امید دست یابی به غنیمت های الهی دارم،

و با تواضع در دنیا به رفعت و بلندی مقام در پیشگاه خدای عّزوجّل دل بسته ام.

12- سگ دوزخ!

ِإيَّاُكْم َو الِْغيَبَة َفِإنََّها ِإَداُم ِكاَلِب النَّاِر.5
از غیبت کردن بپرهیزید؛

به درستی که غیبت سگ های دوزخ است.

13-غیبت، بدتر از زنا

نَا.6 الِْغيَبُة أََشدُّ ِمَن الزِّ
غیبت کردن از زنا بدتر است.

14-پرهیزگاری الزمة دین داری

 اَل ِديَن لَِمْن اَل َوَرَع لَه .7
کسی که پرهیزکاری ندارد، دین ندارد.

1-الكافي)ط-السالمیه(،ج2،ص504
2-صائبتبریزی

3-تحفالعقول،النص،ص421
4-مناقبآلأبيطالب)ع(،البنشهرآشوب،ج4،ص362-بحاراالنوارج49ص128

5-صحیفهالرضا)ع(،ص88
6-مصباحالشریعه،ص207

7-کمالالدینوتمامالنعمه،ج2،ص371-میزانالحكمه،ص1806
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15- دعا، اسلحة انبیا

َعَلْيُکْم بِِساَلِح اْلَْنِبَياء ،
َعاُء.1 َفِقيَل َو َما ِساَلُح اْلَْنِبَياِء َقاَل الدُّ

بر شما باد که به سالح پیامبران مسلح شوید.

 پرسیده شد سالح انبیاء چیست؟ 

امام رضا فرمودند:

 سالح انبیا، دعاست.

16-دل مشغول داشتن به هنگام ذکر خدا
َمْن َذَكَر اهللَ َو لَْم َيْسَتِبْق ِإلَى لَِقائِِه َفَقِد اْسَتَهَزأَ بَِنْفِسه .2

کسی که یاد خدا کند، ولی تالشی در جهت لقای او )یعنی کمال( نداشته باشد،

خود را مسخره کرده است.

17- گناه کوچک، مقدمة گناه بزرگ 

 َمْن لَْم َيَخِف اهللَ ِفي الَْقِليِل لَْم َيَخْفُه ِفي الَْکِثير.3
کسی که از ارتکاب گناهان کوچک پروا نداشته باشد، 

در انجام گناهان بزرگ گستاخ می شود و نمی ترسد.

18 – فقیه کیست؟ 

ُتَك َذاُت نَْفِسَك، ُجُل ُكْنَت ِهمَّ ُيَقاُل لِْلَعابِِد َيْوَم الِْقَياَمِة ِنْعَم الرَّ
َو َكَفْيَت َمُئونََتَك َفاْدُخِل الَْجنََّة أاََل ِإنَّ الَْفِقيَه َمْن أََفاَض َعَلى النَّاِس َخْيَرُه َو أَْنَقَذُهْم ِمْن أَْعَدائِِهْم،

َل لَُهْم ِرْضَواَن اهلل َتَعالَى، َو َوفََّر َعَلْيِهْم ِنَعَم ِجَناِن اهلل َتَعالَى َو َحصَّ
يِهْم َو ُمَوالِيِهْم، ٍد الَْهاِدي لُِضَعَفاِء ُمِحبِّ َو ُيَقاُل لِْلَفِقيِه َيا أَيَُّها الَْکاِفُل ِلَْيَتاِم آِل ُمَحمَّ

ِقْف َحتَّى َتْشَفَع لُِکلِّ َمْن أََخَذ َعْنَك أَْو َتَعلََّم ِمْنك .4
روز قیامت به عابد گفته می شود:

آدم خوبی بودی به خودت پرداختی و زحمت خود را از دوش مردم برداشتی به بهشت درآی. 

بدانید که فقیه کسی است که خیر خود را بر مردم فرو ریزد و آنان را از دشمنان شان برهاند. 

به فقیه گفته می شود: 

ای کسی که سرپرستی یتیمان خاندان محمد را به عهده گرفتی،
1-الكافي)ط-السالمیة(،ج2،ص468

2-کنزالفوائد،ج1،ص330
3-بحاراألنوار)ط-بیروت(،ج68،ص174

4-الحتجاجعلیأهلاللجاج)للطبرسي(،ج1،ص17
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و دوستداران و پیروان ناتوان آنان را هدایت کردی! 

بایست تا برای هر کس که از تو بهره مند شود یا دانش آموخته است، شفاعت کنی.

19- ارزش آموزش و تبلیغ علم

َرِحَم اهللُ َعْبداً أَْحَيا أَْمَرنَا َفُقْلُت لَُه َو َكْيَف ُيْحِيي أَْمَرُكْم َقاَل:
ُمَها النَّاَس، َيَتَعلَُّم ُعُلوَمَنا َو ُيَعلِّ

 َفِإنَّ النَّاَس لَْو َعِلُموا َمَحاِسَن َكاَلِمَنا اَلتََّبُعونَا.1
رحمت خدا بر آن بنده ای که قضیة ما را زنده کند.

 راوی می گوید. 

عرض کردم: چگونه قضیة شما را زنده کند؟ 

فرمودند: علم ما را بیاموزد و آنها را به مردم بیاموزاند. 

زیرا اگر مردم محاسن سخنان ما را بدانند، بی گمان از ما پیروی می کنند.

تداوم در خوردن خرما
سلیمان بن جعفر نقل می کند:

- به محضر امام رضا رسیدم و مشاهده کردم که در برابر حضرت مقداری خرما بود. 
حضرت رضا)ع( با اشتها خرما تناول می کردند. 

امام چون مرا دیدند، به من تعارف کردند و فرمودند:
20- خوردن خرما با اشتها

َيا ُسَلْيَماُن اْدُن َفُکْل 
]َقاَل َفَدنَْوُت ِمْنُه َفَأَكْلُت َمَعه[  

پیش بیا و تناول نما.

عرض کردم: 
ُجِعْلُت ِفَداَك ِإنِّي أََراَك َتْأُكُل َهَذا التَّْمَر بَِشْهَوة؟
می بینم که با اشتها خرما میل می فرمائید؟ 

حضرت در پاسخ فرمودند:

قال)ع(:
 ]َفَقاَل نََعْم ِإنِّي َلُِحبُُّه َقاَل ُقْلُت َو لَِم َذاَك َقاَل:[

1-عیونأخبارالرضا)ع(،ج1،ص307-میزانالحكمه،ج8،ص3954
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 ِلَنَّ َرُسوَل اهللِ)ص( َكاَن َتْمِرّيًا َو َكاَن َعِليٌّ )ع( َتْمِرّيًا َو َكاَن الَْحَسُن)ع( َتْمِرّيًا،
 َو َكاَن أَبُو َعْبِد اهلل الُْحَسْيُن)ع( َتْمِرّيًا َو َكاَن َزْيُن الَْعابِِديَن)ع( َتْمِرّيًا،

َو َكاَن أَبُو َجْعَفر)ع( َتْمِرّيًا َو َكاَن أَبُو َعْبِد اهلل)ع( َتْمِرّيًا َو َكاَن أَبِي)ع( َتْمِرّيًا،
َو أَنَا َتْمِريٌّ َو ِشيَعُتَنا ُيِحبُّوَن التَّْمَر ِلَنَُّهْم ُخِلُقوا ِمْن ِطيَنِتَنا َو أَْعَداُؤنَا؛

َيا ُسَلْيَماُن ُيِحبُّوَن الُْمْسِکَر ِلَنَُّهْم ُخِلُقوا ِمْن ماِرٍج ِمْن ناٍر.1
بدان جهت که رسول خدا )ص( خرماخور بودند و امیرالمؤمنین)ع( خرماخور بودند،

و امام حسن)ع( خرما می خوردند و امام حسین)ع( خرماخور بودند،

و سیدالعابدین)ع( خرماخور بودند و امام محمدباقر)ع( خرماخور بودند،

و امام صادق خرماخور بودند و پدرم امام موسی بن جعفر)ع( خرماخور بودند،

من هم خرماخورم و شیعیان ما نیز خرما خورند؛ 

چون از طینت ما خلق شده اند. 

ولی دشمنان ما ای سلیمان! شراب می خورند، چون آنها از آتش آفریده شده اند.

21- اساس رسالت پیامبر)ص( 

َعَلْيُکْم بَِتْقَوى اهلل َو الَْوَرِع َو ااِلْجِتَهاِد،
َو أََداِء اْلََمانَِة َو ِصْدِق الَْحِديِث 

ٌد)ص(.2 َو ُحْسِن الِْجَواِر َفِبَهَذا َجاَء ُمَحمَّ
بر شما باد به تقوای الهی و پارسایی و کوشش در طاعت و بندگی،

و ادای امانت و راست گویی و حسن هم جواری؛

که اساس رسالت پیامبر اسالم است.

22- راه درخواست نعمت از خداوند
َمْن َطَلَب اْلَْمَر ِمْن َوْجِهِه لَْم َيِزلَّ َو ِإْن َزلَّ لَْم َتْخُذلُْه الِْحيَلة.3
هر که چیزی را از راهش بطلبد، نلغزد و اگر هم بلغزد، 

از پیدا کردن راه چاره فرو نماند.

23-فرومایه کیست؟ 

ِفَلِة َفَقاَل: َو ُسِئَل)ع( َعِن السَّ
َمْن َكاَن لَُه َشيْ ٌء ُيْلِهيِه َعِن اهلل.4

1-الكافي)ط-السالمیه(،ج6،ص346
2-الفقهالمنسوبإلیالمامالرضا)ع(،ص356-بحاراالنوار،ج78،ص348

3-العددالقویهلدفعالمخاوفالیومیه،ص297-میزانالحكمه،ج5،ص2336
4-تحفالعقول،النص،ص442



در پاسخ به این پرسش که:

- فرومایه کیست؟ 

فرمودند: 

کسی که چیزی داشته باشد و آن چیز او را از خدا باز دارد.

24- علت عدم پذیرش توبة فرعون 

وقد ُسئَل عن ِعّلِة إْغراِق اهللِ ِفْرَعوَن وقد آَمَن بِه وأَقرَّ بَتوحيِدِه:
لنَُّه آمَن عنَد ُرؤيِة الَبْأِس،

 واليماُن عنَد ُرؤَيِة الَبْأِس غيُر َمقبوٍل.1
در پاسخ به این سؤال که:

- چرا وقتی فرعون ایمان به خدا آورد و به یگانگی خدا اقرار کرد غرق شد؟

امام رضا)ع( فرمودند: 

زیرا فرعون هنگامی ایمان آورد که عذاب را مشاهده کرد،
و ایمان آوردن به هنگام مشاهدة عذاب پذیرفته نیست.2

25- شرط قبولی زیارت حضرت رضا)ع(

َو َمْن َزاَرِني َو ُهَو َيْعِرُف َما أَْوَجَب اهلل َتَباَرَك َو َتَعالَى 
ي َو َطاَعِتي َفَأنَا َو آبَائِي ُشَفَعاُؤُه َيْوَم الِْقَياَمة.3 ِمْن َحقِّ

هرکس مرا زیارت کند در حالی که حق و طاعت مرا که خدا بر او واجب کرده، بشناسد،

من و پدرانم در روز قیامت شفیع او هستیم، 

و هر که ما شفیع وی باشیم، نجات یابد.

26- دوستی و دشمنی با دوستان و دشمنان خدا 

ِتِهْم.4   ُحبُّ أَْولَِياِء اهللِ َتَعالَى َواِجٌب َو َكَذلَِك بُْغُض أَْعَداِء اهللِ َو الَْبَراَءُة ِمْنُهْم َو ِمْن أَئِمَّ
دوست داشتن اولیای خداوند متعال،

و همچنین دشمن داشتن دشمنان خدا و بیزاری جستن از آنان و از پیشوایانشان واجب است. 
1-میزانالحكمه،ج2،ص642

2-مستندفرمایشحضرترضا)ع(2آیهاست:آآْلَنَوَقْدَعَصْیَتَقْبُلَوُکْنَتِمَنالُْمْفِسدین)آیة91،سورةیونس(
اکنونایمانمیآوری)درهنگامنزولبال(درحالیکهتوازمفسدانوعصیانگرانبودی.

اَرأَْوابَأَْسناُسنََّتاهللالَّتيَقْدَخلَْتفيِعباِدِهَوَخِسَرُهنالَِکالْكاِفُرون)آیة85،سورةغافر( َفلَْمَیُکَیْنَفُعُهْمإیمانُُهْملَمَّ
هنگامیکهعذابمارافرعونیانمشاهدهکردند،ایمانآوردنشانسودینداشت.اینسّنتخداونداستکههموارهبینبندگانش

اجرامیشودودرآنجاکافرانزیانکارشدند.
3-بحاراالنوار،ج78،ص348

4-عیونأخبارالرضا)ع(،ج2،ص124
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27- خوش گمانی به خدا

نَّ َفِإنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ َيُقوُل أَنَا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِإْن َخْيراً َفَخْيٌر َو ِإْن َشّراً َفَشر.1  أَْحِسْن بِاهللِ الظَّ
به خداوند، خوش گمان باش. زیرا خداوند می فرماید: 

من در نزد بنده ام هستم. 

اگر )گمانش( خیر بود، من برای او خیر خواهم خواست؛

و اگر گمانش شّر بود، برایش شرّ  خواهم خواست.

28- حفظ آبروی خود در گرو حفظ آبروی افراد
 َمْن َكفَّ َعْن أَْعَراِض الُْمْسِلِميَن، أََقالَُه اهللُ َعزَّ َو َجلَّ َعْثَرَتُه َيْوَم الِْقَياَمِة.2

هرکه از آبروی مسلمانان دست بردارد )و آبروی مردم را حفظ کند(،

 خداوند روز قیامت از لغزش او در می گذرد.

29- جلوگیری از خشم!

َمْن َكفَّ َغَضَبُه َكفَّ اهللُ َعْنُه َعَذابَه. 3 
هرکس جلو خشم خود را بگیرد، خداوند جلو عذاب خود را از او می گیرد.

30- بوسه بر دهان مادر 

  ُقْبَلُة اْلُمِّ َعَلى الَْفِم َو ُقْبَلُة اْلُْخِت َعَلى الَْخدِّ َو ُقْبَلُة اْلَِماِم بَْيَن َعْيَنْيِه.4 
محل بوسیدن مادر دهان اوست، 

و بوسه بر خواهر بر گونه های اوست،

 و بوسیدن امام میان چشم های اوست.

31-کلید بهره وری از دانش

َؤاُل، َفاْسَألُوا َرِحَمُکُم اهللُ؛  الِْعْلُم َخَزائُِن، َو ِمْفَتاُحَها السُّ
َفِإنَُّه ُيْؤَجُر أَْربََعٌة:

ائُِل، َو الُْمِجيُب، َو الُْمْسَتِمُع، َو الُْمِحبُّ لَُهْم.5   السَّ
دانش گنجینه هایی است که کلید آنها پرسش است. 

پس رحمت خدا بر شما باد. بپرسید که چهار گروه از پرسش )و پاسخ( سود می برند؛ 

1- پرسش کننده 2- پاسخ دهنده 3- شنونده 4- دوستدار  آن.
1-عیونأخبارالرضا)ع(،ج2،ص20
2-صحیفةالمامالرضا)ع(،ص85
3-عیونأخبارالرضا)ع(،ج2،ص71

4-تحفالعقول،ص450
5-المجازاتالنبویه،ص200
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32- راه محبوب کردن خداوند

ِه ُموَسى ْبِن ِعْمَراَن )َع(:  ( ِإلَى نَِجيِّ أَْوَحى اهللُ )َعزَّ َو َجلَّ
ْبِني ِإلَى َخْلِقي.  َيا ُموَسى أَْحِبْبِني َو َحبِّ

ُبَك ِإلَى َخْلِقَك. َقاَل: َيا َربِّ ِإنِّي أُِحبَُّك، َفَکْيَف أَُحبِّ
ي ِإالَّ ُكلَّ َخْيٍر.1  ُروَن ِإْذ اَل َيْعِرُفوَن ِمنِّ كَّ  َقاَل: اْذُكْر لَُهْم نَْعَمائِي َعَلْيِهْم، َو باََلئِي ِعْنَدُهْم، َفِإنَُّهْم اَل َيذَّ

خداوند به هم رازش حضرت موسی بن عمران)ع( وحی کرد: 

ای موسی مرا دوست بدار و نزد  آفریدگانم محبوب گردان. 

موسی)ع( گفت: 

 پروردگارا! 

من تو را دوست دارم، اما چگونه تو را نزد آفریدگانت محبوب گردانم؟

فرمود: 

نعمت ها و نیکی هایم به آ نان را به یادشان بیاور،  

زیرا آنان از من جز نیکی به یاد نمی آورندیا نمی شناسند.

حدیث فوق بسیار زیبا،  جهت دار، کاربردی و عرفانی است. حداقل برداشت از این حدیث 
این است که:

- پروردگار متعال برای حاکمیت توحید بر عالم هستی نیاز به کسب محبوبیت دارد تا 
حکم خداوند را بپذیرند و عمل کنند و سعادتمند شوند و عاقبت به خیر گردند. یعنی محبوبیت 

خداوند صددرصد به نفع مردم است. ولی محبوبیت خداوند نیاز به تبلیغ دارد.
33- سبک نشمردن گناه

َو َمْن لَْم َيَخِف اهللَ ِفي الَْقِليِل لَْم تخفه ]َيَخْفهُ [ ِفي الَْکِثيِر.2 
کسی که در انجام گناهان کوچک از خدا نترسد و گناه را سبک بشمارد، 

در ارتکاب گناهان کبیره گستاخ می شود.

یکی از مشکالتی که متأسفانه امروز دامن بسیاری از افراد مؤمن و مشهور را گرفته است، 
گستاخی در ارتکاب گناه است. 

اگر گناه را در یک کلمه بخواهیم معنا کنیم می توانیم بگوییم که:
- گناه دلیل نشناختن درست خود و تبعاً نشناختن درست پروردگار است.

1-األماليطوسي،ص484
2-عیونأخبارالرضا)ع(،ج2،ص180
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 وقتی این دو جهل در یک جا جمع شوند، گستاخی در ارتکاب گناه را تسهیل می کند. از 
طرفی هرچند در لسان روایات، گناهان به صغیره و کبیره تقسیم شده اند، اما روشن است که 

هر دو نوع گناه ریشه در بی معرفتی نسبت به خداوند و ناسپاسی از پروردگار است.
با این حال، مؤمن نباید در انجام گناهان صغیره عادت کند و گستاخی نماید. زیرا ریشة 

انجام گناهان کبیره در گناهان صغیره است.

و شاید به همین دلیل است که پیامبر اسالم)ص( فرموده اند:
اِتَّقُوا ِمن َهَفواِت الُذنُوِب َفِانَُّه ال ُيغَفر 
از ارتکاب گناهان کوچک بپرهیزید،

که این گونه گناهان بخشیده نمی شوند.

34 - شکرانة داشتن تمام دنیا

ْنَيا.1  َمْن أَْصَبَح ُمَعاًفى ِفي بََدِنِه ُمَخالًّ ِفي َسْربِِه ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه َفَکَأنََّما ِحيَزْت لَُه الدُّ
هرکس بدني سالم، خیالی آسوده )از رهگذر ایمان( و خوراک روزش را داشته باشد، 

گویا دنیا را دارد. 

یعنی اگر به خدا می گوییم »ياَسريعَ الِّرضا«، پس چرا ما دیر راضی می شویم؟ به خصوص 
 حضرت امام رضا)ع( معتقد است که اگر انسان سه نعمت:''1- سالمتی 2- ایمان 3- هزینة زندگی

روز'' را دارا باشد، به منزلة داشتن همة دنیاست. 
لذا انسان ها باید قدر نعمت های الهی را بدانند و سپاسگزار خداوند باشند؛ خدایی که از 

بندگانش خیلی زود راضی می شود.
در دعای کمیل می خوانیم: »ياَسريعَ الِّرضا«، پس چگونه است که ما هم از مردم و هم از 

خداوند دیر راضی می شویم؟ علتش تمام خواهی ماست.
35- سزای تهمت

ا َقالَُه ِفيه .2 َمْن بََهَت ُمْؤِمنًا أَْو ُمْؤِمَنًة أَْو َقاَل ِفيِه َما لَْيَس ِفيِه أََقاَمُه اهللُ َيْوَم الِْقَياَمِة َعَلى َتلٍّ ِمْن نَاٍر َحتَّى َيْخُرَج ِممَّ
هرکس به مرد و یا زن مؤمنی بهتان زند یا درباره اش چیزی بگوید که در او نیست، 

خداوند در روز قیامت، او را بر تلی از آتش برپا نگه می دارد تا از )عهدة( آن چه دربارة مردم گفته، 

پاسخ گو باشد.

یعنی بهتان زننده در روز قیامت اگر در اتهام خود دلیلی هم داشته باشد، او را در آتشی 
1-منالیحضرهالفقیه،ج8،ص419

2-عیوناخبارالرضا،ج2،ص33
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سوزاننده و گدازنده قرار می دهند تا از اتهام خود دفاع کند. در حالی که اتهام زننده هرگز دلیلی 
بر گفتة خود ندارد. بنابراین در آتش دست و پا می زند و فریادرسی هم ندارد.

36- سزای افراد بی حیا
َمْن أَلَْقى ِجْلَباَب الَْحَياِء َفاَل ِغيَبَة لَه .1

آن کس که از لباس حیا بیرون آمده است )و بی حیایی می کند( دیگر غیبت کردن او بالاشکال است.

37- موقعیت شخص دروغ گو
ابًا َقاَل ال.2  َيُکوُن الُْمْؤِمُن َجَبانًا َقاَل نََعْم ِقيَل َو َيُکوُن بَِخياًل َقاَل نََعْم ِقيَل َو َيُکوُن َكذَّ

)پرسیدند( آیا می شود مؤمن ترسو باشد؟ 

فرمودند: آری. 

گفته شد: آیا مؤمن می شود بخیل باشد؟

فرمودند: آری. 

گفته شد: آیا می شود مؤمن دروغ گو باشد؟ 

فرمودند: خیر.

چون ایمان و دروغ قابل جمع نیست.
38- نیرنگ و کاله برداری

 َمْن َكاَن ُمْسِلمًا َفاَل َيْمُکُر َو اَل َيْخَدُع َفِإنِّي َسِمْعُت َجْبَرئِيَل)ع َيُقوُل: ِإنَّ الَْمْکَر َو الَْخِديَعَة ِفي النَّاِر.
ُثمَّ َقاَل)ع(: لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّ ُمْسِلمًا َو لَْيَس ِمنَّا َمْن َخاَن ُمْسِلما.3

کسی که مسلمان باشد، نه نیرنگ می زند و نه فریب کاری می کند. 

زیرا از جبرئیل شنیدم که می گفت: 

همانا نیرنگ باز و فریب کار در آتش اند.

امام رضا)ع( سپس فرمودند:

 از ما نیست کسی که به مسلمانی تقلب کند.

 از ما نیست کسی که به مسلمانی خیانت کند.

39- احترام به برادر بزرگ تر
َو َقاَل ع اْلَُخ اْلَْكَبُر بَِمْنِزلَِة اْلَب .4

برادر بزرگ تر به منزلة پدر است.
1-عیوناخبارالرضا،ج2،ص56-بحاراألنوار،ج72،ص260

2-حكمتنامةرضوی،آیتاهللریشهری،ج3،ص460
3-عیوناخبارالرضا،ج2،ص50-امالیشیخصدوق،ص344

4-تحفالعقول،ص442-اصولکافی،ج2،ص124-موردیکو10ازحكمتنامةرضوی،ج2،ص436
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40- ترس از خشم خدا 

ُ َعزَّ َو َجلَّ ِإلَى نَِبيٍّ ِمَن اْلَْنِبَياِء: َقاَل أَْوَحى اهللَّ
ِإَذا أُِطْعُت َرِضيُت َو ِإَذا َرِضيُت بَاَرْكُت َو لَْيَس لَِبَرَكِتي

ابَِع ِمَن الَْوَراء.1  ِنَهاَيٌة َو ِإَذا ُعِصيُت َغِضْبُت َو ِإَذا َغِضْبُت لََعْنُت َو لَْعَنِتي َتْبُلُغ السَّ
خداوند به پیامبری از پیامبران وحی کرد: 

هرگاه اطاعتم کنند، راضی می شوم و چون راضی شوم، برکت می دهم و برکت من پایان ندارد؛

و هرگاه معصیت شوم، خشمگین می شوم

و هرگاه خشمگین شوم، لعنت می کنم و لعنت من تا هفت پشت می رسد.

41- کمبود باران، نشانة شیوع دروغ 
َكاُة َماَتِت الَْمَواِشي .2 ْولَُة َو ِإَذا ُحِبَسِت الزَّ ْلَطاُن َهانَِت الدَّ ِإَذا َكَذَب الُْواَلُة ُحِبَس الَْمَطُر َو ِإَذا َجاَر السُّ

هرگاه فرمانروایان و مسئوالن و مقامات دروغ بگویند، باران بازداشته می شود؛

و هرگاه پادشاه )حاکم( ستم نماید، دولت بی اعتبار می گردد؛

و هرگاه از پرداخت زکات خودداری  گردد، دام ها می میرند.

42- سه خصلت شکوهمند

ه،  ِه َو ُسنٌَّة ِمْن نَِبيِّ  اَل َيُکوُن الُْمْؤِمُن ُمْؤِمنًا َحتَّى َتُکوَن ِفيِه َثاَلُث ِخَصاٍل ُسنٌَّة ِمْن َربِّ
ِه َفُمَداَراُة النَّاِس، نَُّة ِمْن نَِبيِّ ا السُّ رِّ َو أَمَّ ِه َفِکْتَماُن السِّ نَُّة ِمْن َربِّ ا السُّ ِه َفَأمَّ َو ُسنٌَّة ِمْن َولِيِّ

اء.3 رَّ ْبُر ِفي الَْبْأَساِء َو الضَّ ِه َفالصَّ نَُّة ِمْن َولِيِّ ا السُّ َو أَمَّ
مؤمن تا سه خصلت در او نباشد، مؤمن نیست؛ 

- روشی از پروردگارش، 

- روشی از پیامبرش،

- و روشی از ولّی خدا. 

اما روش پروردگار، حفظ اسرار؛

 و روش پیامبر خدا، مالیمت با مردم،

 و روش ولّی خدا، شکیبایی در تنگناهاست.

43- زکات، مکمل نماز

َكاِة، اَلِة َو الزَّ  َقاَل ِإنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ أََمَر بَِثاَلَثٍة َمْقُروٍن بَِها َثاَلَثٌة أُْخَرى أََمَر بِالصَّ
1-بحاراألنوار،ج70،ص341-کافی،ج2،ص275

2-مجموعةورام،ج2،ص179-امالیشیخصدوق،ص310
3-تحفالعقول،ص442-میزانالحكمه،آیتاهللریشهری،ج1،ص400
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َفَمْن َصلَّى َو لَْم ُيَزكِّ لَْم َيْقَبْل ِمْنُه َصاَلَته .1
خدای َعزَّ َوجّل به سه چیز فرمان داد که هر یک با چیز دیگر قرین و پیوسته است؛ 

به نماز و زکات )در کنار هم( فرمان داد. 

پس کسی که نماز بخواند و زکات ندهد، نمازش پذیرفته نیست.

44- تکلیف تعیین نکردن برای خدا

ُ ِإلَْيِه أَْنَت اْخَتْرَتُه  ْجَن َفَأْوَحى اهللَّ ِ َفَقاَل َيا َربِّ بَِما َذا اْسَتْحَقْقُت السِّ ْجِن ِإلَى اهللَّ َو َشَکا ُيوُسُف ِفي السِّ
ا َيْدُعونَِني ِإلَْيِه.2 ا َيْدُعونَِني ِإلَْيِه َهالَّ ُقْلَت الَْعاِفَيُة أََحبُّ ِإلَيَّ ِممَّ ْجُن أََحبُّ ِإلَيَّ ِممَّ ِحيَن ُقْلَت َربِّ السِّ

یوسف در زندان به درگاه خداوند شکوه کرد و گفت: 

بارخدایا به چه سبب مرا سزاوار زندان کردی؟

خداوند به او وحی فرمود:

 تو خود زندان را انتخاب کردی، آن گاه که گفتی:

پروردگارا! زندان را خوش تر دارم از آن چه مرا به سوی آن فرا می خوانند.

چرا نگفتی عاقبت را خوش تر دارم از آن چه مرا به سوی آن فرا می خوانند؟

45- عفو، بدون نکوهش
ْفَح الَْجِميَل َقاَل الَْعْفُو ِمْن َغْيِر ِعَتاب .3 َفاْصَفِح الصَّ

بخشش و گذشت بدون کیفر دادن و نکوهش و سرزنش، 

معنای '' ناصفح الصفح الجمیل'' است.

46- عفو، پیروزی بزرگ
 َما الَْتَقْت ِفَئَتاِن َقطُّ ِإالَّ نُِصَر أَْعَظُمُهَما َعْفوا.4

هرگز دو گروه متخاصم با هم رویاروی نشدند مگر این که با گذشت ترین آنها پیروز شد.

47- پرهیز از گناه، به هر صورت

َو بِرُّ الَْوالَِدْيِن َواِجٌب؛
، َو ِإْن َكانَا ُمْشِرَكْيِن َو اَل َطاَعَة لَُهَما ِفي َمْعِصَيِة اهللِ َعزَّ َو َجلَّ

َو اَل لَِغْيِرِهَما،
َفِإنَُّه اَل َطاَعَة لَِمْخُلوٍق ِفي َمْعِصَيِة الَْخالِق .5
1-عیونأخبارالرضا،ج1،ص258-میزانالحكمه،آیتاهللریشهری،ج5،ص2182

2-بحاراألنوار،ج12،ص247-میزانالحكمه،ج6،ص3850
3-أماليصدوق،ص73-میزانالحكمه،ج6،ص3836

4-بحاراألنوار،ج68،ص402-کافی،ج2،ص108
5-عیونأخبارالرضا،ج2،ص124-حكمتنامةرضوی،آیتاهللریشهری،ج2،ص116
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خوش رفتاری با پدر و مادر و اطاعت ا زآنها واجب است. اگرچه ُمشرک باشند؛

 اما در معصیت خدای، نه از آنها و نه از دیگران نباید پیروی کرد. 

زیرا در معصیت خدا، از هیچ مخلوقی نباید اطاعت کرد.

48- نتیجة اخالص
ِ َعزَّ َو َجلَّ أَْربَِعيَن َصَباحًا ِإالَّ َجَرْت َيَنابِيُع الِْحْکَمِة ِمْن َقْلِبِه َعَلى لَِساِنه .1  َما أَْخَلَص َعْبٌد هلِلَّ

هیچ بنده ای چهل بامداد برای خدا اخالص نورزید مگر آن که چشمه های حکمت از دلش به زبانش 

جاری شد.

49- انتظار فرج

َقاَل َسَألُْتُه َعن اْنِتَظاَر الَْفَرِج َفَقاَل اََو لَْس َتْعَلُم أَنَّ اِْنِتَظاَر الَْفَرِج ِمَن الَْفَرِج؟
 ُثم َقاَل إنَّ اهللَ َتباَرَك َو َتعالى َيُقوُل » َو اْرَتِقُبوا ِإنِّي َمَعُکْم َرِقيٌب«.2

دربارة انتظار فرِج امام زمان پرسیدند. 

فرمودند: مگر نمی دانی که انتظار فرج، خود جزیی از فرج است؟ 

و سپس فرمود: 

خدای تبارک و تعالی می فرماید: 

چشم به راه باشید که من نیز با شما چشم به راه )ظهورم(.

50- دالیل کمال عقل

رُّ ِمْنُه  اَل َيِتمُّ َعْقُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َحتَّى َتُکوَن ِفيِه َعْشُر ِخَصاٍل الَْخْيُر ِمْنُه َمْأُموٌل َو الشَّ
 َمْأُموٌن َيْسَتْکِثُر َقِليَل الَْخْيِر ِمْن َغْيِرِه َو َيْسَتِقلُّ َكِثيَر الَْخْيِر ِمْن نَْفِسِه

 اَل َيْسَأُم ِمْن َطَلِب الَْحَوائِِج ِإلَْيِه َو اَل َيَملُّ ِمْن َطَلِب الِْعْلِم ُطوَل َدْهِرِه الَْفْقُر ِفي اهلل
ْهَرِة ِه َو الُْخُموُل أَْشَهى ِإلَْيِه ِمَن الشُّ ِ أََحبُّ ِإلَْيِه ِمَن الِْعزِّ ِفي َعُدوِّ لُّ ِفي اهللَّ ِ أََحبُّ ِإلَْيِه ِمَن الِْغَنى َو الذُّ

ي، ُثمَّ َقاَل ع الَْعاِشَرُة َو َما الَْعاِشَرُة ِقيَل لَُه َما ِهَي َقاَل اَل َيَرى أََحداً ِإالَّ َقاَل ُهَو َخْيٌر ِمنِّ
َو أَْتَقى ِإنََّما النَّاُس َرُجاَلِن َرُجٌل َخْيٌر ِمْنُه َو أَْتَقى َو َرُجٌل َشرٌّ ِمْنُه َو أَْدنَى َفِإَذا لَِقَي الَِّذي َشرٌّ ِمْنُه َو أَْدنَى،

َقاَل لََعلَّ َخْيَر َهَذا بَاِطٌن َو ُهَو َخْيٌر لَُه َو َخْيِري َظاِهٌر َو ُهَو َشرٌّ لِي
َو ِإَذا َرأَى الَِّذي ُهَو َخْيٌر ِمْنُه، َو أَْتَقى َتَواَضَع لَُه لَِيْلَحَق بِِه

 َفِإَذا َفَعَل َذلَِك َفَقْد َعاَل َمْجُدُه َو َطاَب َخْيُرُه َو َحُسَن ِذْكُرُه َو َساَد أَْهَل َزَماِنه.3
1-عیونأخبارالرضا،ج2،ص69-حكمتنامةرضوی،ج3،ص326

2-حكمتنامةرضوی،ص58
3-تحفالعقول،ص443-خصالشیخصدوق،ص40-عللالشرایع،ص116-امالیشیخطوسی،ص152-بحاراالنوار،

ج1،ص108-بهنقلازحكمتنامةرضوی،آیتاهللریشهری،ج1،ص95
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عقل هیچ فرد مسلمانی کامل نگردد تا برخوردار از ده خصلت شود:

-  به خیر او امید باشد - از شّرش ایمنی باشد - خوبی و خیر دیگران را بسیار شمارد،

- و خیر بسیار خود را اندک و ناچیز بداند- از مراجعة نیازمندان به خود خسته نشود،

- در طول عمر از طلب و تحصیل علم و دانش ملول و خسته نگردد،

- برای او فقر در راه خداوند از توانگری در غیر راه حق بهتر باشد،

- خواری در راه حّق از سربلندی در راه دشمن خدا نزد او محبوب تر است،

- و گمنامی از شهرت نزد او مطلوب تر باشد.

سپس آن حضرت افزود: دهم و چه دهمی؟ پرسیدند: آن چیست؟ 

فرمود: کسی را نبیند جز آن که گوید: او از من بهتر و پرهیزگارتر است.

همانا مردمان ]در نزد او[ دو دسته اند:

یکی بهتر و پرهیزگارتر از او، و دیگری بدتر از او، پس چون با بدتر از خود برخورد کند، گوید: 

شاید نیکی و خیرش در باطن است، که آن به خیر او است،

و خیر و خوبی من آشکار است که آن به شّر من است. 

و هر گاه با کسی که از او بهتر و پرهیزگارتر است برخورد کند، 

در برابرش تواضع نماید تا بدو ملحق گردد.

 پس هر گاه چنین کند مجد و بزرگواریش باال گیرد و خیرش پاک و دلپسند، و نامش نیکو شود،

و آقا و سرور مردم عصر خود گردد.

عالِم آِل  محّمد
تمامی ائمة اطهار)ع( عالم ترین شخصیت های زمان خود بوده اند. زیرا همة آن ارواح مقدس 

مظهر اسما و صفات الهی هستند. 
یکی از اسمای الهی عالِم است. با توجه به گستردگی خیره کنندة هستی که بشر امروز به 

قطره ای از اقیانوس بی حد و حصر آن هم نرسیده است، می توان تا حدی به بخش بسیار کمی 
از وسعت خلقت پی برد و همچنین می توان مقدار بسیار کمی از علم الهی که کاینات بی نهایت 
در بی نهایت را با آن اداره می کند، آشنا شد و از همین رهگذر می توانیم به علم ائمه به طور 

بسیار محدود پی ببریم.
گفتیم که ائمة اطهار همه مظهر اسما و صفاتند. یعنی تمامی دانش عالَم از زبان و دهان و 

بیان آنها منتشر می شود و الغیر. 
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حال باید پرسید:
- علت شهرت حضرت امام رضا)ع( به عالم آل محمد چیست؟

 باید اذعان نمود که از بد شرایط و سختی روزگار و سلطة جباران و ستم پیشه گان، مردم
انقراض  فاصلة  کنند. گرچه در  استفاده  ائمه)ع(  کاربردی  دانش وسیع و  از  نتوانسته اند 
بنی مروان و سلطة بنی العباس فرصت محدودی پیش آمد که امام محمد باقر)ع( از زالل دریای 
علم خود مردم تشنه را آگاه کردند و بعد از ایشان نیز مدت محدودی، امام ششم)ع( فرصت 
یافتند تا دانشگاه بزرگ امام صادق با صدها پژوهشگر، دانش پژوه و دانشجو را تأسیس 
کنند و به انتشار معارف الهی و دیگر دانش ها بپردازند. اما با سلطة سنگین منصور دوانیقی 
و محدودیت های فراوانی که وی برای امام ششم ایجاد کرده بود، دانشگاه امام صادق تعطیل 
شد و دانش پژوهانش متفرق شدند. اما مسلماً علوم آل محمد در آن دوران محدود در جامعة 

آن روز منتشر شد و دیگر آب رفته به جوی خلیفه بازنمی گشت.
اما دوران حضرت رضا)ع( کاماًل با دوره های قبل متفاوت بود. هارون ُمرده بود و جنگ 
قدرت به مدت ده سال بین مأمون و امین و هواداران امین با شدت در گرفته بود. حضرت 
رضا با تکیه بر قدرت الهی و با دانش فراوان خود شهر مدینه را از انوار تابناک دانش خود 

نورانی کرده بودند و این قولی است که جملگی برآنند.
موضوع والیتعهدی امام رضا)ع( به رغم نقشه ها و توطئه های مأمون تماماً به سود امام 
رضا تمام شد. زیرا عالوه بر این که حضرت رضا با برگزاری جلسات مناظره با پیروان 
مذاهب مختلف و اندیشه های متفاوت آنان، بر همة آنها مسلط شدند و آنها را با پاسخ های 
غیرقابل انکار قانع  فرمودند، به تدریج موضوع مناظره به عنوان یک وسیلة زیبا و قابل قبول در 
شهرهای دور و نزدیک توسعه یافت و مورد استفادة اقشار مختلف مردم قرار گرفت؛ کاری 
که تا آخرین روزهای حیات امام هشتم تداوم یافت. حضرت رضا)ع( در عرصه های گوناگون 

به مدد تشنگان شتافتند و افکار خود را به رغم تدبیر مأمون منتشر کردند. 
جمع کثیری از دانشمندان از عراق، حجاز، ماوراءالنهر و دیگر نقاط به شهر مرو می رفتند 

تا از دانش گستردة امام بهره مند شوند.
عالوه بر این، بر اساس آخرین پژوهش ها که در گردآوری احادیث امام رضا)ع( صورت 

پذیرفته است، 
شمار روایات ایشان به 2427 روایت می رسد. 

موضوعات گوناگون این احادیث عبارتند از:



276

میهمان آسمانی

1- روایات فقهی: 1038روایت

2- روایات اعتقادی: 794 روایت

3- روایات اخالقی و مواعظ: 61 روایت

4- روایات دعا و احتجاجات: 118 روایت

5- روایات دربارة راویان و نوادر: 212 روایت.

گفتنی است تعداد روایات امام رضا)ع( در مجموع کتب اربعه 2401 روایت است که به ترتیب:
1- کافی: 928 روایت

2- من الیحضره الفقیه: 208روایت

3- تهذیب: 793روایت

4- استبصار: 372 روایت آمده است. 

امام رضا)ع( در حکمت نامة چهارجلدی  از  البته در پژوهش های جدید 1809 روایت 
رضوی گردآوری شده است.1

پس می توان گفت:
- حضرت امام رضا)ع( به دالیلی که ذکر آن در این مقام نمی گنجد، پس از شهادت پدر 
معصومشان به دست هارون الرشید در سال 186 و تا پایان عمر در سال 203 به مدت 17 
سال به انتشار علم آل اهلل پرداختند و شاگردان دانشمند فراوانی را تربیت کردند که بسیاری از 
آنها افتخار راویان و اندیشمندان شدند و آثار ماندگار و ارزنده ای از خود برجای گذاشتند که 

هنوز هم پس از 1200سال در عرصه های علمی درخشندگی دارند.
البته ضمن تجلیل و تمجید از پژوهشگران که در زندگی علمی حضرت رضا پژوهش های 
ارزنده ای داشته اند، نمی توان گفت که همة آثار حضرت رضا)ع( فقط همین است که امروز در 

اختیار ماست. 
همچنین نمی توان گفت مناظرات خیره کنندة آن حضرت با ارباب فکر و اندیشه و با علمای 
 مذاهب مختلف و سلطة شگفت آور امام هشتم بر کتب و اسناد مختلف آنها دلیل بر عالم آل  محـمد

بودن امام رضا)ع( است. 
لقب عالِم آل محمد از ناحیة خداست؛
 و  آن چه جنبة الهی داشته باشد،
 لزوماً همة دالیلش در دست ما نیست.

1-حكمتنامةرضوی،آیتاهللریشهری،ج1،ص79



فصل هشتم
اشعار و مناجات
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یکی از عوامل مهم و اثرگذار در فرهنگ شیعی، نقش و سهم شعرا در این مورد است.  
شعر جهت دار و پرمایه اثر شگفت و شگرفی بر روح و جان انسان می گذارد و نقش شعرا در 

تاریخ غیرقابل انکار است.
گاهی یک بیت شعر تأثیری بیشتر از یک سخنرانی و حتی چند کتاب دارد. 

 شعر زبان عام وخاص است. شعر زبان فقیر و غنی و عالم و عامی است. شعر حتی یکی از
وجوه اشتراک انسان و مالیک است؛ مگر نه این که حافظ چنین داعیه ای دارد که می گوید:
صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت            قدسیان گویی که شعـر حافظ از بر می کنند

 احترام ائمة معصومیـن)ع( به شعرا و نواختن آنها عالمت مؤثر بودن سهم و نقش شعر و
شاعری است.

دربارة شخصیت حضرت رضا)ع( شعرا از قرن سـوم هجری در مقاطع مختلف اشعار 
زیبا و شورانگیز سروده اند. نقش شعر دعبل در تاریخ مشهور است.

شاعرانی مانند ابوفراس، خوارزمی، علی بن ابی عـبداهلل خوافی، صاحب بن عباد، ابن حمـاد، 
اربلی و غیره با زبان عربی و سنایی غزنوی، خاقانی، اوحدی، خواجوی کرمانی، ابن یمین، ناصر 

بخاری و عصمت بخاری تا قرن نهم به سرودن اشعار پرداخته اند؛ اشعاری زیبا و د ل پذیر.
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این در شرایطی بود که مذهب کشور مذهب خلفا بود. به تدریج که شیعه جان گرفت و 
نیرومند شد، شعرا نیز یا از سر اعتقاد و یا طبق معمول و مرسوم برای توجه حاکمان، اشعار 

زیادی در مدح ائمه عموماً و دربارة امام رضا)ع( - خصوصاً- سروده اند. 
در قرن های اخیر اشعـار فارسی در مدح حضـرت رضـا)ع( هم کّمـی و هم کیفـی فزونی 
یافت و رو به افزایش گذاشت. شعرای معاصر نیز در این باره الحق که خوش گفته و خوش 

سروده اند.
شعرای فارسی زبان از همان آغاز که به فارسی شعر گفتند و زبان مردم ایران به تدریج 
به فارسی بازگشت در باره حضرت رضا)ع( به فارسی شعر سرودند. بحث در این موضوع 
از حوصلة کتاب خارج است. ذیال و برای نمونه چند بیت شعر از دو شاعر ایرانی می آوریم. 

1- نخست از سنایی غزنوی شاعر قرن پنجم 
 دین را حرمی است در خراسان           دشـواِر تـو را به محشـر آسان

 از معـجـزه های شـرع احمـد            از حـجــت های دیـن یـزدان

همـواره رهـش مسیـر حاجت           پیوستـه درش مشـیر غفـران

 از جملـة شـرط های توحـیـد           از حـاصـل اصـل های ایـمـان
 بـی نـام رضـا همیشه بـی نـام           بی شـأن رضا همیشه بی شـأن1

2- سپس از ناظم هروی شاعر قرن یازدهم
مرا به شیشـه تغافل، به ساغر استغناست          دفـاع مـن ز مـی بی خمار توبـه  رساست

ز دست و پا زدن مـوج سیل باده چه سود          که تـوبه بـر سـر تعمیر، خـانة تقـواست

ز ابـر رحـمـت لطـف تو نا امیـد نــی ام          بزرگـی تو بـه کوچـک نوازی تو گـواست

ز بـی قـراری خـورشیـد و مـاه دانستـم          که هـر که را نبود جا به درگهت بی جاست

چـه احتیـاج کـه اظهـار اشتیـاق کنـم           به خاطـر تـو کـه بر حال عالمـی داناست
خموش ناظم از این گفت و گو که بی شرمی ست           مخاطبـت نبود این و آن، امام رضـاست2

 در این جا به منظور عرض ارادت به محضر مقدس ولی نعمت خود و ولی نعمت همگان حضرت
رضا)ع( قصیده ای از نگارنده درج می شود. 

یکی از ابیات این قصیده چنین است:
به جز والی تو قرب خـدا میسر نیست                که نیست راه به توحید جز بدین تمهید

1-دیوانسناییغزنویی،1000سالنظمونثرفارسی،ص116
2-دیوانناظمهروی،ص442
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امام رئوف
سپیده از افق بوستـان چـو زهره دمید          ستاره دیده فرو بست چون که صبح رسید

رد کـوی او بگـذشت          سپس چـو جان به سـراپردة بهار وزید ـِ نسیم با ادب از گ

زبس که چشمـه بخندیـد از نفس افتاد          زچشمه سار بود گر که باغ و گل خندید

به آتشی که ز ُرخسار خـود بزد بـر باغ          شـراره هـا به رخ سـرخ اللـه زار دویـد

پیاله از پـی هـم می دهـد َهـزار ِهـزار          نصیحتـی کنـد امـروز با پیـاله نبـیـد

هـزار باد صبـا دامـن از بـهـار گـرفت          زچشم دل سیه اش نشئـة شراب پرید

بهـار آمـده از راه و با تـرانـه و شـعـر          گالب روی تو بگرفت و بر جهـان پاشید

فدای خـاک رهـت گردم ای امام رضـا          که می تراود از آن عطـر یاس های سپید

ندا دهنـد خراسان کـه چشم روشن باد          چو موکبت ز مدینه به ارض طوس رسید

مدینه گرچـه به نور رسـول شد روشن          جمال ماه تو مرشرق راست چون خورشید

چو بانگ شوق ز نّقاره خانه ات برخاست          به قلـب خستـة من بردمیـد نور امیـد

منار و گنبد تو مـی زند ز عـرش صفـیر          زیارت تـو بـه هر باب بستـه است کلید

رواق و صحن تو جان بخش چون بهشت برین          ضریح و روضـة تو می دهد زعـرش نوید

چو دیدگـان من افتـاد بر حـریم حـرم          چون چشم بلبل شیدا به روی گل خندید

تمام صحن و سرایت بسان سّجاده است          چو می توان که تجّلی حّق در این جـا دید 

به بارگـاه تو هـر کس سـر ارادت سود          گمان نمی کنـم از درگهـت رود نومیـد

تو خود تجّلی سلطان مطلقی چون عقل          چو دید سلطنـت تو رها شـد از تـردید

شنیده ایم که گشتـی تو ضـامـن آهـو          بیـا و ضـامن ما شـو ز شـّر نفس پلیـد
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به جـز والی تو قـرب خدا میسر نیست          چو نیست راه به توحید جز بدین تمهید
به خـواب دیـده ام آن نفس آسمـانـی را          که بندبنـد مـن از ذوق آن نـگه لـرزید

به صحـن کهنه نشستم به گوشـه ای در فکر         حـریم پاک تو و انس این کبوتران سفید

چه می شـد ار که به مژگان غبار کوی تو را          بروبم از سـر اخـالص ای امـان و امـیـد

 فـدای زایـر و فـّراش و کفش دار تو باد         وزیر و رهبـر و سـردار و مرجـع تقلید

ّم ُخلـد نگیـرد پیالـه ای هـرگـز          هر آن که جرعه ای از نوش ُخّم تو نوشید ـُ ز خ

در آیـد آن که به اخـالص در سفیـنة تو          مصون ز مـوج حـوادث شود بـال تردید

بتاب ای تو به از مهر، ای تو شمس شموس          بتـاب تـا کـه نتـابد دگـر مـه و ناهیـد

محّبـت تو و لطـف تـو ای امـام رئـوف          زلطف و رأفت حق می دهد نشان و نوید

به ظاهر ارچـه تو مهمـان و واردی بر ما          ولی به ِجـّد که تویی میزبان به ربِّ مجید

بهیـن دلیـل والیـت وجـود پرفیض ات          نفـوذ باطـن تـو هـم گـواه بر توحیـد

دگـر به بـاغ و ارم میـل و رغبـتی نبود          ز صحن و روضة تو هر که طعم عشق چشید

به پاک بـازی پروانه مـی خورم سـوگند          به لحظه ای که شب هجر دامنش برچیـد

به آه سـرد مریض جـواب  کـرده طبیب          به سوز سینـة مـردان پارسـای سعیـد

رسد به گـوش دل مـن ز شهـر نیشابور          طنین دلکش صوت تو و آن حدیث فرید

دلم به مضجع نورانیت گره خورده است          اگر که نـور هـدایت به قلب مـن تابیـد

به ساق خسته که از زجر و درد شد مجروح          به ِمحنتـی کـه امام کظیم جملـه کشید

به صدق و پاکی معصومه خواهرت سوگند          به َجهد وجـود جوادت عمید دین سدید

بخواه تا کنـد حـق ظهـور حـق نزدیک          به زخـم سینة زهرا به خون پاک شهیـد

گرفتـه ای به هزاران دلیـل دسـت مـرا          رهـا مسـاز، خـدا را، نـمـا مـرا تأییـد

آخرماهصفر1424

1381/2/23
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مناجات الّراضین

از شوق دو صد بوسه زنم بر دهن خویش          هـر گـاه کـه نـام تو درآیـد بـه زبانـم

اله من، معبود من، معشوق من، حبیب من، عزیز من، هم پای من!
تو را چگونه بخوانم و با چه سخن را آغاز کنم که تو از درون و باطن من آگاه تری.

اَْنَت اَْعَلُم بى مّنى
تو مرا بهتر از خودم می شناسی. 

شناخت تو از من از شناخت من از خود قوی تر و همه جانبه تر است.
 تو زبان رسای منی. نه آن که توان سخن ندارم، که از حجب و قدس و عظمت و بزرگی 

تو، خودم را ضعیف و ناتوان و تحت تأثیر و مرهون و مدیون و شرمسار می بینم. 
چگونه زبان حال کنم در حالی که حال من بر تو از خودم روشن تر است. 

چه گویم که تو ندانی؟ 
 هیچ کس توان و یارای آن نیست که بر دانشت چیزی را بیفزاید. دلخوشی من از این است
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که اگر زبان و حال مناجات ندارم، تو زبان حال و لسان مناجاتم هستی. 
تو همیشه با منی، اگرچه به ظاهر از تو دورم. تو در دل من، نه، بلکه در نهاد و درون و 

اندرون سلول ها و گلبول های منی.
گر بشکافنـد سـراپای من                   جز تو نیابند در اعضای من

محبوب من، اله من!
عیب زبان این است که می خواهد به نیابت میلیاردها عضو و جزء خداخواه من و خداجوی 
من و خدامحور من، تو را سپاس گوید. پیداست که ناتوان است. اما چاره ای نیست جز این که 

نیابت اعضای عاشق تو را به زبان دهم تا تو را فریاد کند.
معبودا، معشوقا، ملکا، الها، عزیزا، پروردگارا، کردگارا،

ای همه چیز من، ای همه کس من، ای یار من، ای غم خوار من، ای همدم من، ای انیس من، 
ای مونس من، ای مونس تنهایی من!

چه بگویم که تو آن نیستی و چسان تو را صدا زنم که اشباع گردم و ارضا شوم؟ 
می دانم که تو از این مناجات من خرسند می شوی؛ چرا که:

اِنََّك اَْقَرُب َمْن ُدِعىَ.1
تو نزدیک ترین کسی هستی که:

 از او می توان چیزی خواست.

اما میزان خرسندی تو را نمی دانم که:
 أَنَا الَْفِقيُر ِفي ِغَناَي َفَکْيَف اَل أَُكوُن َفِقيراً ِفي َفْقِري.2

توان من محدود و فقر من بسیار است. 

و تو غنی مطلقی و هرگز فقیر، تصور درک غنا و غنی را ندارد.

می دانم که تو از من راضی هستی و مرا دوست داری و چنان تحملم می کنی مثل این که 
هرگز گناهی مرتکب نشده ام. 

یا حبیب من، ال حبیب له! به جان خودم این را تو خواسته ای. اگر تو از من راضی نبودی و 
مرا دوست نداشتی، مرا به غیر خود راضی می کردی و به چیزهای دیگرم سرگرمم می نمودی 

و به دیگری دل خوش می ساختی. چرا هیچ کس مرا اشباع نمی کند؟
 چرا از هیچ چیز ارضا نمی شوم؟ 

چرا از هیچ علمی و شغلی و مشغولیتی رضایت نمی یابم. 
1-دعایعرفه،امامحسین)ع(

2-إقبالاألعمال)ط-القدیمه(،ج1،ص348
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فقط آن گاه که تام و یاد تو را بر زبان جاری می کنم و یا از کسی می شنوم، به وجد می آیم. 
این را تو خواسته ای. 

به خداوندی ات سوگند که این را تو خواسته ای؛ و اال من که اضعف مخلوقات تو هستم، 
کی می توانستم به این وادی کشیده شوم و به تو مشغول گردم.

به چه مشغول کنم دیده و دل را، که مدام               دل تو را می طلبـد, دیده تـو را می جوید
عزیزا، خداوندا، معشوقا، محبوبا، معبودا، الها! 

سپاسم را بپذیر که مرا عاشق خود ساخته ای. همین امر موجب شده است که از برکت 
تو، از راهنمایی های تو و از هدایت تو و از لطف و کرم تو و از رحم و مرّوت تو به هیچ چیز 

دل خوش نکنم. 
اَلَْحْمُد هلِلِ الَِّذي ال أَْرُجو َغْيَرُه،

َو لَْو َرَجْوُت َغْيَرُه َلَْخَلَف َرَجائِي.1
سپاس خدای را که به غیر او امید نبندم، 

که اگر جز به او امید می بستم،

نا امیدم می نمود، 

و عاشق هیچ چیز و هیچ کس نشوم و دل را به هیچ چیز و هیچ کس نسپارم و فقط به تو 
مشغول شوم. این بزرگ ترین نعمت و محبت است که شامل من کرده ای، که از هدایت و والیت 

هم باالتر است که عشق به تو حاصل و محصول هدایت و والیت است.
من تا آخر، تا روز قیامت و حتی تا بعد از روز قیامت مدیون و مرهون توام.

  نعمت پایدار را سپاس گزاری خاک سارانه باید و من ضعیف چه بگویم که نشاِن سپاس گزاری
دایمی و خاک سارانه ام باشد.

يا أَيَُّها الَْعزيُز!
ْق َعَلْينا، رُّ َو ِجْئنا بِِبضاَعٍة ُمْزجاٍة َفَأْوِف لََنا الَْکْيَل َو َتَصدَّ نا َو أَْهَلَنا الضُّ  َمسَّ

قيَن.2 ِإنَّ اهللَ َيْجِزي الُْمَتَصدِّ
ای عزیز!

به ما و خانوادة ما آسیب رسیده است و سرمایه ای ناچیز آورده ایم. 

بنابراین پیمانة ما را تمام بده و بر ما تصّدق کن؛ که:

 خدا صدقه دهندگان را پاداش می دهد
1-دعایابوحمزةثمالي
2-سورةیوسف،آیة88
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آموزگارا، پروردگارا، الها، َرّبا، ای همه کس من، ای همه چیز من، ای تمام وجود من، ای 
چشم و گوش و دست و زبان و دل من، ای عصارة همه وجود من، ای خدای من!

چیزی ندارم که به آستان باعظمت تو تقدیم کنم.
سر چه باشد کـه فدای قـدم دوست کنم              این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد

دوست داشتم که همة هستی تعلّق به من داشت، آن گاه در آوردگاه عشق تو و در بارگاه 
تو و در آستان با عظمت تو و در پای تو همه را یک جا و یک لحظه قربانی تو می کردم. 

کاش چون شمعی بودم که در کاشانة تو شاعرانه می سوختم. 
و کاش پروانة کوچکی بودم که با آتش عشق تو خاکستر می شدم.

پروانه صفت چشم به تو دوختـه  بودم                    وقتی که خبـردار شدم سوختـه بودم
خاکستر جسمم به سِر شمع فرو ریخت                    این بود وفایـی کـه من آموختـه بودم

اله من!
شاید از معاشقة من عده ای تعجب کنند و گروهی بخندند؛ اما مهم برای من تویی که این 

عبارت ها را تو خود بر زبان من جاری کرده ای. مرا چیزی نیست جز عشق تو.
بَِك  َعَرْفُتَك َو اَْنَت َدلَْلَتنى َعَلْيَك َو َدَعْوَتنى اِلَْيَك،

َو لَْوال اَْنَت لَْم اَْدِر ما اَْنَت.1 
به  وسیلة خودت، من تو را شناختم، 

تو مرا بر خود راهنمایی کردی و به  سوی خود خواندی؛

و اگر تو نبودی، من ندانستم که تو کیستی. 

پس من با داشتن عشق شورانگیز و شاعرانة تو و حالت روحانیت و نورانیت حاصل از 
عشق و عرفان و معرفت تو، همة هستی را در اختیار دارم. 

َماَذا َوَجَد َمْن َفَقَدَك َو َما الَِّذي َفَقَد َمْن َوَجَدك.2 
چه دارد آن که تو را ندارد؛

و چه ندارد آن که تو را دارد؟

من تماشای تو می کردم و غافل بودم                    کز تماشای تو خلقی به تماشای منند
پروردگارا، کردگارا! 

سپاسم را بپذیر که مرا آفریدی و عشق و شور و سوز و معرفت خود را به عنوان بهترین 
عطیه به من عطا کردی.

1-دعایابوحمزةثمالي
2-دعایعرفه،امامحسین)ع(
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تشکرم را قبول فرمای که هر وقت بخواهم بدون هیچ واسطه و رابطه ای می توانم با تو 
باشم و با تو خلوت کنم و با تو به راز و نیاز و عشق بازی و سوز و گداز بپردازم و به دور 
از سرزنش هر سرزنش گری به تو مشغول شوم و بدون مزاحمت هر مزاحمی و شماتت هر 
شماتت گری ساعت ها با تو خلوت کنم و عشق پاک و بی آالیش خود را به تو ابراز دارم؛ بدون 

آن که خسته شوی و ملول گردی.
 الَْحْمُد هلِلِ الَِّذي أُنَاِديِه ُكلََّما ِشْئُت لَِحاَجِتي، 

ي بَِغْيِر َشِفيٍع َفَيْقِضي لِي َحاَجِتي .1 َو أَْخُلو بِِه َحْيُث ِشْئُت لِِسرِّ
و ستایش خدایي را که هرگاه براي حاجتي بخواهم،

او را ندا کنم؛

 و هر زمان بخواهم براي راز و نیاز بدون واسطه با او خلوت کنم،

او حاجتم را برآورد.

خداوندا، بارالها!
شور و شوق و رضایتم را پذیرا باش که همة وجودم و تمام هستی را به من هدیه 

کرده ای. 
زبان سپاسم نیز ناقص و نارسا است؛ اگر چه اینها همه از توست، اما گنجایش ظرف من 

محدود است.
چو نعمت از تو و شکر از تو و زبان از توست             چه بنـدگی است ندانـم در این میان ما را

خدای من، اله من، سوز من، عشق من، شور من!
 چشمان گریان مرا ببین که نشان از صداقت من است.

تپش قلبم را بنگر که تو را فریاد می کند. 
سراسر وجودم را تماشا کن که به تماشای تو مشغولند. 

از تو خواهش می کنم و عاجزانه استدعا دارم و التماس می کنم:
                   عشق شورانگیز ما را نسبت به آل اهلل و اهل البیت،
       که مجرای فیض تو و ترجمان لطف تو و ظهور نور تواند،

                                                    در دل من جاودان فرمای. 
                                                                                 آمین.

1-دعايابوحمزةُثمالي
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                     جلد اول / تجزیه و تحلیل رخدادهای دوران رضاخان / 1382/ سورة مهر

12- 57 سال اسارت / جلد دوم/ بررسی رخدادهای کشور پس از تبعید رضا تا ترور رزم آرا /  1383/ سوره مهر

 13- 57 سال اسارت/ جلد سوم/ از نخست وزیری دکتر مصدق تا کودتای آمریکایی 28 مرداد و رویدادهای

بعد از آن

کتاب های منتشرة مؤلف:
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14- 57 سال اسارت / جلد چهارم / از شروع مبارزات امام خمینی تا تبعید امام / 1385/ سوره مهر

15- 57 سال اسارت / جلد پنجم/ از تبعید حضرت امام تا جشن های 2500 ساله/ 1386/ سوره مهر

16- 57 سال اسارت/ جلد ششم/ بررسی رویدادهای کشور تا سقوط هویدا/ 1387/ عروج، وابسته به 

دفتر نشر حضرت امام خمیني)ره(
17- 57 سال اسارت/ جلد هفتم/ از ارتحال حاج آقامصطفی خمینی تا انفجار نور در قم/ 1389/ عروج، 

وابسته به دفتر نشر حضرت امام خمیني)ره(
18- 57 سال اسارت/ جلد هشتم/ از پایداری در تبریز تا فاجعة 17 شهریور/ 1390/ عروج، وابسته به 

دفتر نشر حضرت امام خمیني)ره(
19- 57 سال اسارت/ جلد نهم/ از تبعیـد امام به پاریس تا بی اثر شدن تهدیدات شاه/ 1390/ عروج، 

وابسته به دفتر نشر حضرت امام خمیني)ره(
20- پایان 57 سال اسارت/ جلد دهم/ از فرار شاه تا پیروزی انقالب اسالمی/1390/ سوره مهر

21- شاهد شهیدان/ تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا، قبل از کربال / 1384/ حوزه هنری

22- شاهد شهیدان/ تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا، رخدادهای عاشورا / 1384/ سوره مهر  

23- شاهد شهیدان/ تجزیه و تحلیل حادثة عاشورا، پس از عاشورا / 1384/ سوره مهر 

24- غدیر، شورانگیزترین حادثة تاریخ / 1385/ سوره مهر

25- غدیر شورانگیزترین حادثة تاریخ/ همراه با ترجمة خطبة غدیریه/ 1380/ سوره مهر

 26- از عرش تا عرش/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت زهرا)س(/ چاپ چهارم / 1392/ مجتمع

فرهنگی عاشورا
 27- اسالم مجّسم/ بررسی مختصر زندگی سیاسی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع(/ 1391/ مجتمع

فرهنگی عاشورا
 28- اندیشه ها و ریشه ها / صلح امام حسن)ع(/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام مجتبی)ع(/ 1392/ 

مجتمع فرهنگی عاشورا
29- حضرت خدیجه)س(، شایسته ترین همسر پیامبر)ع(/ 1392/ مجتمع فرهنگی عاشورا

30- رضوان معارف/ شرح زیارت جامعة کبیره/ 1393/ مجتمع فرهنگی عاشورا

31- عصر عدالت/ بررسی حکومت توحیدمدار امام عصر)عج(/ 1394/ مجتمع فرهنگی عاشورا

32- شهد شعر/ کلیات اشعار/ 1394/ مجتمع فرهنگی عاشورا

33- پیامبر رحمت/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی پیامبر اسالم)ص(/ 1395/ مجتمع فرهنگی عاشورا
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تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت رضا)ع(

از سري انتشارات مجتمع فرهنگي عاشورا

1- ني نامة خورشید 
مجموعةنوحهومراثيعاشورایي/ ادبیات عاشورایي1

محمدقاسم فروغي جهرمي
2- قصة عشق

نوحهومراثيعاشورایي/ ادبیات عاشورایي2
محمدجواد غفورزاده )شفق(

3- شرح منظومة ظهر
نقدوبررسيشعرعاشوراازآغازتاامروز/ ادبیات عاشورایي3

 دكتر غالمرضا كافي
4- حسین بن علي)ع(، امام شهدا/ ادبیات عاشورایي4

 دكتر مرضيه محمدزاده 
5- شعر آییني و تأثیر انقالب اسالمي بر آن/ ادبیات عاشورایي5

زهرا محدثي
6- »هدایت« و »جنگ نرم و سخت« در زیارت عاشورا/  ادبیات عاشورایي6 

   دكتر علي اكبر احمديان
7- عاشورا در شعر معاصر و فرهنگ عامه/ ادبیات عاشورایي7 

دكتر مرضيه محمدزاده
8- نقد و تحلیل شعر عاشورایي فارسي و عربي / ادبیات عاشورایي8

دكتر نرگس انصاري
9- جز زیبایی ندیدم 

شرحیبرکالمحضرتزینب)س(»مارأیُتااّلجمیال«/ادبیات عاشورایي 9
دكترعلی اكبر رنجبران تهرانی 

10- اسالم مجسم 
بررسیمختصرزندگیسیاسیعلیبنابیطالب)ع(/ ادبیات عاشورایي10

دكترعلی محمد بشارتی 
11- از عرش تا عرش 

بررسیمختصرزندگیسیاسیحضرتفاطمه)س(/ ادبیات عاشورایي11
دكترعلی محمد بشارتی 

12- خانواده در نهضت حسینی
تحلیلروانشناسیروابطخانوادگی/ ادبیات عاشورایي12

عبدالرحيم پورشجاعی
13- شایسته ترین همسر

بررسیمختصرزندگیسیاسیحضرتخدیجه)س(/ادبیات عاشورایي13
دكترعلی محمد بشارتی 

14- حسین زبانی  دیگر
ترجمهوتحلیلشعرهایحسینیدرادبیاتمعاصرعرب/ادبیات عاشورایي14

دكتر نرگس انصاری
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15- چهل منزل با حسین)ع( 
مقتل/ادبیات عاشورایي15

دكترعلی اكبر رنجبران تهرانی
16- مدیریت عاشورایی/ ادبیات عاشورایي16

دكترحسين عليان عطا آبادی
17- طاها،  ستارة  شمالی

مروريبرزندگيشهیدهسیدهطاهرههاشمي/ ادبیات عاشورایي17
مهدي خاني

18- تجربیاتی از حماسة آمل
وقایعششمبهمنسال1360آمل

مهدي خاني
19- شهدای جنگل

شهیداندرگیریهایجنگلآمل)1361-136(
مهدي خاني

20 و 21- شهیدان همبستگی )منادیان وحدت، امنیت، خدمت(
سرگذشتیازشهیدنورعلیشوشتریودیگرشهیدانحادثةتروریستیمهرماهسال1388سیستانوبلوچستان

 جلد اول/ پیشوایان پیشین- جلد دوم/ ساالر شهیدان وحدت
مصطفی محمدی

22- پرسش تشنگي / دفتر اول
پاسخبهچندسؤالعاشورایي/ ادبیات عاشورایي18

مؤسسة فرهنگي هنري فرهنگ عاشورا
23- پژوهش نامة ادبیات انقالب اسالمي و دفاع مقدس

با مقدمة زنده یاد دکتر صادق آیینه وند
نقدوبررسيقالبهاوگونههايمختلف/ ادبیات عاشورایي19

غالمرضا كافي
24- شهد شعر

کلیاتاشعار/ ادبیات عاشورایي20
دكترعلی محمد بشارتی 

25- رضوان معارف
شرحزیارتجامعةکبیره/ ادبیات عاشورایي21

دكترعلی محمد بشارتی 
26- عصرعدالت

حكومتتوحیدمدارحضرتمهدی)عج(/ادبیات عاشورایي22
دكترعلی محمد بشارتی

27- پیامبر رحمت
تجزیهوتحلیلزندگیسیاسیپیامبراکرم)ص(/ادبیات عاشورایي23

دكترعلی محمد بشارتی 


