
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :قال اهللا عزّوجلّ

 }إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا{

  خدا فقط می خواهد پليدی را از شما اهل بيت ببرد و کامال شما را پاک سازد

 ) 33اآلية : سورة األحزاب(  

ی از احاديث شريف نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين امر تعداد بسيار زياد
داللت دارند که اين آيه مبارکه در خصوص پنج تن آل عبا بوده، و واژه 

، فاطمه، حسن و ی، عل‘ محمد: ويژه ايشان است و اينان» اهل بيت«
  :به عنوان مثال رجوع کنيد به. باشند می^حسين

ـلم   ؛ 304و  292:  6 ،107:  4، 331: 1): هــ  241(مسند احمد ـ   261(صـحيح مس :  7): هـ
 108:  5): هــ   303(نسائی ی السنن الکبر ؛...و  361:  5): هـ  279(سنن ترمذی ؛  130

حـاکم   الصـحيحين ی المستدرك عل؛ 108): هـ  310(دوالبی  الذرية الطاهرة النبوية؛ 113 و
ـ ؛ 147و  146و  133:  3، 416:  2): هـ  405(نيسابوری  ـ  794(زرکشـی   انالبره ؛ 197): هـ
ی اصـول الكـاف  ؛ 104:  7): هــ   852(عسـقالنی  ابن حجـر  ی شرح صحيح البخاری فتح البار
دعـائم  ؛ 29، ح 47): هــ   329(ابن بابويـه   االمامة والتبصرة؛ 287:  1): هـ  328(كلينی 
 یاالمـال ؛ 550 و 403 ):هـ  381(صدوق  الخصال؛ 37و  35): هـ  363(مغربی  االسالم
جـامع   :ک. نيز به تفسير آيـه در منـابع زيـر ر   و . 783و  482و  438ح ): هـ  460(طوسی 
هــ   468(واحدی  أسباب النزول؛ )هـ  370(اص جصّ أحکام القرآن ؛)هـ  310(طبری  البيان

سـير ابـن   ؛ تف)هــ   671(قرطبی  الجامع ألحكام القرآن؛ )هـ  597(ابن جوزی  زاد المسير؛ )
 فـتح القـدير  ؛ )هـ  911(سيوطی الدر المنثور ؛ )هـ  825(تفسير ثعالبی  ؛)هـ  774(كثير 

؛ تفسـير فـرات   )هــ   329(؛ تفسير قمی )هـ  320(؛ تفسير عياشی )هـ  1250(شوکانی 
و بسـياری از  ) هــ   560(طبرسـی   مجمع البيـان مر؛ ی اولوا اال ذيل آيه) هـ  352(کوفی 
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  : ‘قال رسول اهللا

كتاب اهللا وعتريت أهل بييت مـا إن متسـكتم    : إني تارك فيكم الثقلني
  .ما لن تضلّوا أبداً، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي احلوض

  :مي فرمايند  ‘كرمپيامبر ا

گذارم، كتاب  گرانسنگ در ميان شما برجاي مي] چيز[من دو 
خدا وخاندانم، اهل بيتم، تا زماني كه به اين دو تمسك جوئيد، 
هرگز گمراه نخواهيد شد و به درستي كه اين دو هيچگاه از هم 

  .بر من وارد شوند] كوثر[جدا نمي شوند تا در كنار حوض 
/ مسند أحمد* 432/ 2/سنن الدارمي* 122/ 7/ صحيح مسلم

مستدرك * 189، 182/ 5/و ج 371/ 4وج  26، 17، 14/ 3
 .وجز آن  533، 148، 109/ 3/ الحاكم
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در يك مقدمه و دو  انبحث در رابطه با نظام امنيتي جماعت صالح

 .بخش بيان خواهد شد

 .صالحدر بيان اهميت و ضرورت اين نظام در ساختار جماعت  :مقدمه

دن اين نظام براي پياده كر ^در بيان خطوط كلي كه ائمه :بخش اول
 .اند  وضع كرده

براي پشتيباني از  ^ ائمه هاي كلي كه  در بيان سياست :بخش دوم
  .اند  اين نظام به كار بسته





 

  

  ش در آمدیپ
  عوامل امهیت وضروت نظام امنیيت
در ساختار مجاعت 

 صاحلان

تواند در ديدگاه و عملكرد   عوامل و اسباب متعددي وجود دارد كه مي
توسط آنان اهميت خاصي جماعت صالحان ساخت  فرآيندو  ^ائمه

 :از جمله آن امور است .براي نظام امنيتي ايجاد كند

 شرایط و عوامل سیاسی] 1[

در  انصالح، شرايط سياسي و اجتماعي است كه جماعت اولين عامل
اجتماعي  ،آنجا كه همواره شرايط سياسي ؛اند  برده آن به سر مي

يشان حاكم بوده كه غالباً آكنده از و پيروان ا ^دشواري بر اهل بيت
كشتار، تبعيد و تعقيب، قلع و قمع، تفتيش عقايد براي كشف 

هاي سياسي و اتهامات باطلي چون اتهام كفر، ارتداد، زندقه،   وابستگي
 .بدعت گذاري و برهم زدن وحدت مسلمانان بوده است

توان اسباب به وجود آمدن چنين شرايط دشوار سياسي اجتماعي   مي
 :را در نكات ذيل خالصه كرد

اي   ها به گونه  وضعيت عمومي حكومت اسالمي در اغلب دوران. 1
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بوده است كه كشتار و ترورهاي سياسي با منشاء اختالف عقايد، آرا 
شده، تلقي شده، شرايطي بر قرار  جهومم و و شعائر مذهبي امري مسلّ

ري و مذهبي ابراز وجود به گرايشات عقيدتي، فك ةبود كه هرگز اجاز
و به استثناي  ،شد تا چه رسد به گرايشات سياسي  مختلف داده نمي

در ساير ادوار  ×و حضرت علي ‘مدت زمان حكومت پيامبر اكرم
 )1(.حكومت اسالمي حالت يك قطبي حاكم بوده است

و پيروانشان بوده  ^موقعيت سياسي عامي كه مختص به اهل بيت. 2
 ^را بر اوضاع عمومي اهل بيتسنگين و طاقت فرساي خود  ةو ساي

توان در پذيرش   اين موضع را مي. افكنده بود انجماعت صالحو 
مسئوليت سنگين دفاع از اسالم و امت اسالمي، مقاومت و مبارزه در 

مسئوليت مبارزه با  حتملبرابر انحراف در عقايد، حكومت و امت، و 
رو به رو اسالمي، همچنين  ةستم و جور و سركشي در حكومت و جامع

خالصه  ،كرد  شدن با خطراتي كه از خارج، امت اسالم را تهديد مي
 .كرد

و پيروانشان مورد  ^ائمهترين عاملي كه موجب شد تا   شايد مهم
رفته رفته شرايط . سركوب واقع شوند، داشتن همين موضع سياسي بود

تغيير كرد و عمليات سركوب و تعقيب، از مسائل سياسي به مسائل 
عقيدتي نيز تعميم يافت و اين مبارزه، از اين لحاظ كه اين  مذهبي و

                                                         
، 186 -  162 /الوحدة االسالمية من منظور الثقلني: ما در كتاب خود حتت عنوان .1

امي و در باب سوم   در باره اين موضوع كامالً حبث كردهى مستقل  در سخنراىنمهچنني
 .امي نيز بدان اشاره كردهى سياسى هاى مش مهني كتاب، فصل خط
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عقايد ديني و شعائر مذهبي عالمت و دليل اثبات هويت سياسي و 
 .بود، رنگ ديني و مذهبي به خود گرفت ^وابستگي به اهل بيت

اصلي اين قلع و قمع و سركوب، هويت و والء سياسي  ةبنابر اين، انگيز
داد و اختالفات مذهبي   يني را تشكيل ميبود كه اساس شخصيت فعال د

پس همين اختالفات مذهبي . اين هويت سياسي بود ةطبيعتاً آشكار كنند
 ةچرا كه در نزد عموم مردم و هم ؛مالك سركوب و تعقيب قرار گرفت

مسلمانان، امور مذهبي با امور سياسي درآميخته و هر عمليات سياسي به 
توان گفت   بلكه مي ؛چوبي مذهبي بودتوجيهي ديني و چارناچار نيازمند 

چون  ،قضاياي ديني از لحاظ اهميت تفاوتي با قضاياي سياسي نداشت
 .اجزايش بر اساس دين و مذهب استوار بود ةجامعه با هم

و پيروانشان براي انجام شعائر مذهبي و  ^به همين جهت اهل بيت
ه فقط عبادات خود با رنج و محنت طاقت فرسايي رو به رو بودند، ن

به خاطر اينكه شعائر و عقايد مذهبي آنان با حكومت و ساير 
كرد، بلكه چون اين شعائر بر هويت سياسي خاص   مسلمانان فرق مي
هويتي كه از سوي حاكمان جور قابل تعقيب  ؛كرد  آنان نيز داللت مي

بايست در برابر عموم مسلمانان براي اين   البته حاكمان هم مي. بود
ستن، توجيهي تهيه كنند و اگر اين توجيه رنگ و لعاب قابل تعقيب دان

شرع و قداست دين نداشت، براي عموم قابل قبول نبوده، در بسياري 
مخالفت با حكام و مبارزه با ظلم و جور يا اتهام  ةها تنها بهان  وقت

چرا كه  ؛براي توجيه اين امر كافي نبود ^محبت و واليت اهل بيت
 .مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بوداموري از اين دست در نزد 
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پاي بندي و تعهد نسبت به اين امور،  ةسرانجام بعضي از آنان روحي
 .عمل به آن و تحمل اين بار مسئوليت را نداشتند

كردند،   بنابر اين توجيهاتي كه حاكمان براي سركوب شيعيان مطرح مي
 )1(.همه اتهامات بي اساس ديني و عقيدتي بود

                                                         
توان به وضوح، تفاوت  ىمى اجتماع ،ىسياس ةدقيق از اين پديدى در يك بررس .1

با آن مواجه  فات مذهىباختال ةو پريوانشان در رابطه با مسئل ^كه اهل بيتى نامالميات
خمالف خود ى ها از فرقهى كه گاه ساير فرق اسالمى ها و نامالميات اند را با سخىت بوده

هيچ يك از ى آجنا كه اين اختالفات هرگز نه از سو; شدند دريافت ىمتحمل آن م
از اين مذاهب، به آن درجه از ى حاكمان وابسته به يكى درگري و نه از سوى ها فرقه

شد ى اعمال م ^كه در برابر مذهب اهل بيتى اصرار و استمرارى، رمح يبشدت، 
  .گرديده استى نبوده، و به سركوب، كشتار و تعقيب منجر من

در  قضيه را ناديده بگريمي، اختالفات مذهىبى سياس ةاست كه اگر جنب اين در حاىل
يان پريوان مكتب موجود در مى و فقهى ها اگر بيشتر از اختالفات عقيدت ميان آن فرقه

 .و ديگر فرق مسلمان نباشد، كمتر نبوده است ^اهل بيت

و اختاذ موضع  ^شكى نيست كه عامل حقيقى اين امر، هويت سياسى پريوان مذهب اهل بيت
هاى   چنني است كه فعاليت .سياسى ظلم ستيزانه و طرد طغيانگرى ها از سوى آنان بوده است

ى براى وابستگى به اين خط سياسى خاص تبديل شد و ا  به نشانه ^مذهىب پريوان اهل بيت
هاى   مهني گونه است كه هر گونه فعاليت مذهىب و تقيدات عقيدتى در سطوح خمتلف فرقه

وابستگى سياسى نامطلوب از نظر دستگاه حكومىت بود نيز مهني عكس العمل  ةاسالمى كه نشان
عضى از ادوار درگريى ميان معتزله چنان كه در ب. رمحانه را از سوى حكومت در پى داشت ىب

امي و چنان كه در عصر حاضر   و اشاعره يا درگريى ميان مذاهب خمتلف اسالمى شاهد آن بوده
و  نيز مشاهده مى كنيم در كشورهاى غرىب با حجاب يا ساير تقيدات مذهىب مبارزه مى كنند

 .قيدات استدات از متايالت سياسى صاحبان اين تاين تنها به دليل كشف اين تقي
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اسالمي كه  ةهاي سياسي و ديني در جامع ها و انقالب  هضتوجود ن .3
آنجا كه تأثيرات  ؛تقريباً در طول تاريخ اسالم وجود داشته است

جماعت هاي زيان بار بر   هاي ناصحيح و ناآرامي  جانبي اين نهضت
و  ^و گرچه اهل بيت. آمد  وارد مي ^و پيروان اهل بيت انصالح

چنان كه در  حضور نداشته و ـها   در پس اين نهضت انجماعت صالح
ـ گاهي چنين تحركات و  هاي سياسي نيز دانستيم  گيري مبحث جهت

اند، اما   كرده  هرج و مرج و آشوب را طرد و رد مي ةبه طور كلي شيو
، ^ها نسبت به اهل بيت ها، وجود بدگويي  به دليل اختالط ديدگاه

ها   نهضتشبهات، اغراض شخصي و يا به سبب اينكه بسياري از اين 
و پيروان آنها  ^حامل شعارهايي بودند كه شبيه شعارهاي اهل بيت

. گرديد  ها دامنگير ايشان نيز مي بود، آثار و تبعات منفي اين نهضت
ها توانسته بودند   اي بود كه اين نهضت  شباهت اين شعارها به اندازه
را به خود جلب نموده و در سطح  ^بعضي از پيروان اهل بيت

يا كساني كه در دسته بندي كلي سياسي جزو  ^بيت دوستان اهل
 .آمدند نيز به فعاليت بپردازند  به شمار مي ^پيروان اهل بيت

                                                                                                             
داراى رنگ مذهىب، چنان در سطح جامعه عميق و ريشه دار  گاه نيز اين حالت سياسىِ

مى شود كه به يك حالت اجتماعى ثابت و غري سياسى تبديل مى گردد، اما باز هم به 
اين امر به دليل افزايش كينه، تعصب  .مانند حالت مذهىب، ذاتاً در معرض خطر قرار دارد

قب افتادگى فكرى و اجتماعى در امت است، چه اينكه در بعضى از مذاهب كوركورانه و ع
اسالمى در بعضى از ادوار تاريخ، و در برابر اهل بيت و پريوانشان به صورت دائم و 
مهيشگى مشاهده مى گردد، چرا كه اهل بيت و شيعيانشان نسبت به پريوان ساير مذاهب 

 .اريخ اسالم برخوردار بودنداز حضور چشمگري و هويت و موضع ثابىت در ت
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آشكاري است كه اهل  ةدر هر حال وجود شرايط دشوار سياسي مسئل
و پيروانشان در طول تاريخ خود با آن دست به گريبان  ^بيت

هايي را وضع  ا و سامانهه ها، شيوه بود كه برنامه ^ائمهبودند، و بر 
را حفظ كرده و حتي به كارهايي  انجماعت صالحنمايند كه امنيت 

را از  افراد جماعت صالحدست بزنند كه  )1(هرچند به ظاهر سخت
 .كني بازدارد سركوب و گاه ريشه

 اقتضاي احکام شرعی] 2[

، اقتضائات انجماعت صالحبراي اهميت موضوع امنيت  دومين عامل
رخاسته از تقيد افراد اين جماعت به احكام شرعي و و لوازم ب

آن به  ةضرورت وجود نظامي است كه اين جماعت بتواند در ساي
تكامل مطلوب خود دست يافته، توان استيفاي نيازهاي مختلف خود 

نيازهايي چون شناخت احكام شرعي، قضاوت و  ؛را به دست آورد
ت و اعمال واليت و حل و فصل منازعات موجود در ميان افراد جماع

هاي عمومي و خصوصي كه متولي   مديريت در آن دسته از فعاليت
 .خاص ندارند

همة اين امور برخاسته از نوعي شناخت عقيدتي، سياسي و عملي 
دقيقاً به اين  ^اهل بيت: اش اين است است كه خالصه بعدىچند 

م هاي موجود در جهان اسال نكته واقف بودند كه از يك سو، حكومت

                                                         
با معاويه، كه با هدف حفظ مجاعت  ×مانند جريان ترك خماصمه حضرت امام حسن .1

 .صورت گرفت كىن صاحل از ريشه
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از راه راست منحرف شده و در نتيجه براي حفظ اسالم و برپا كردن 
هاي آن اميدي به آنها نيست، از سوي ديگر الزم است تا آن   ارزش

بزرگواران به دور از چشم دستگاه حكومت، به مسئوليت خود در 
دفاع از كيان سياسي اسالم و حفظ وحدت امت اسالم وفا كرده و 

 .عمل به وظايف خود در اين راستا وادارندجماعت صالح را نيز به 

اي طبعاً نيازمند نظام   چنين موضع سياسي و اجتماعي دقيق و پيچيده
، تأثير يافتهتكامل جماعت آن،  ةامنيتي خاص به خود است تا در ساي

گيري ايشان با  گذاري و فعاليت آنها آسان گشته و تحرك و شكل
 .انعطاف بيشتري به انجام برسد

 گیري از تخریبجلو] 3[

از عمليات  جماعت صالحاهميت موضوع امنيت، حفظ  سومين عاملِ
تخريب و نفوذ بعضي از عناصر به درون جماعت با هدف زيان رساني 

آن، يا به دست آوردن منافع مادي ناچيز  ةو خراب كردن آواز
اين افراد . شخصي به قيمت فدا كردن مصالح عمومي گروه بوده است

هاي پاياني عصر حضور يا   در دوره ^ائمهو تنگناي  از شرايط فشار
ها با   تنگناهايي كه رهبران و دانشمندان رباني اماميه در ديگر دوران

اند، براي به دست آوردن اهداف خود سوء استفاده   زيسته  آن مي
 .كردند  مي

را با دقت مورد  انصالحاگر مضامين و اهداف نظام امنيتي جماعت 
خواهيم يافت كه بازدارندگي آن، تنها به حفظ  ،بررسي قرار دهيم

فعاليت آن  كشتار بيروني يا تسهيل حركت و جماعت از سركوب و
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منحصر نبوده است، بلكه داراي ابعاد ديگري نيز بوده است كه عالوه 
شده كه در بحث از عامل   هاي ديگري نيز مي  بر اين امور، شامل جنبه

ايستادگي در برابر حركت  اموري چون ؛دوم به آنها اشاره كرديم
طلباني كه به دروغ و براي دست يافتن به مصالح  غاليان و فرصت

با اين  جلداول از اين فصل ما نيز در . شخصي ادعاي تشيع داشتند
 .حقايق، بيشتر آشنا خواهيم شد



 

1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطوط کلی 
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رگانه ذيل خالصه توان در خطوط چها خطوط كلي نظام امنيتي را مي
 :كرد

 تقيه: اول

 كتمان اسرار: دوم

 حضور در دستگاه حكومتي :سوم

 .هجرت: چهارم





 

  
  
  

]1 [هتقی 

باشد و  از اهميت خاصي برخوردار مي ^در ديدگاه اهل بيت هتقي
صادر  ^در رابطه با آن از اهل بيتاحاديث زيادي با سند صحيح 

عددي است كه ابعاد اين روايات، داراي مفاهيم مت .است گرديده
به صورت  هتقيشايد بتوان گفت  .گيرد  مختلف اين موضوع را در بر مي

آيد و گاه نيز از تمام   ترين خطوط امنيتي به حساب مي مطلق، از مهم
  .تعبير شده است هتقيخواهد آمد با عنوان  بعدخطوط امنيتي كه 

 ابعاد بحث تقیه) 1(

 :ي استداراي ابعاد چند هتقيبحث در باره 

از قرآن كريم و  هتقيعقيدتي و داليل صحت  ةمربوط به جنب جنبة اول
 .سنت شريف نبوي است

هاي   و جايگاه آن در دين و تقيدات و پيمان هتقيجنبة دوم مربوط به اهميت 
دين من  هتقي((: وارد شده كه ^آنجا كه در روايات از اهل بيت ،الهي است

و  ))اعتقاد نداشته باشد، ايمان ندارد هتقي هركس به((يا  ))و پدران من است
 .))عبادت نشده است هتقيخداوند متعال به عبادتي همچون ((اينكه 

مانند وجوب،  ؛است هتقيمربوط به احكام و تكاليف شرعي  سوم ةجنب
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و حدود و آثار وضعي يا تكليفي  هتقياستحباب، و حتي حرمت 
 .است هتقي ةفقهي مسئل ةبر آن كه جنبمترتب 

است و  هتقياجتماعي و امنيتي  ،مربوط به ابعاد سياسي چهارم ةجنب
اين جنبه همان است كه بررسي آن، در اين مبحث مورد نظر ما 

 )1(.باشد  مي

 هتقيبا بررسي موارد به كار رفتة  ابتدا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه
چرا كه  ؛است اي  داراي مفهوم گسترده هتقيخواهيم ديد كه در روايات 

اين مفهوم شامل مواردي چون كتمان اعتقادات، كتمان تقيدات فقهي و 
مذهبي يا تظاهر به اعتقادات و تقيدات ديگر، پنهان كردن اسرار 

استفاده از انواع مختلف ونيز هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي،   فعاليت
الوحدة كه در كتاب است  ...تعارفات، مالطفت در معاشرت، و

 .ايم  به اين ابعاد پرداخته المية من منظور الثقلنياإلس

شود كه همان كتمان اعتقادات   لكن بحث ما در اينجا بر مورد اول متمركز مي
و يا كتمان بعضي از التزامات و تقيدات فقهي و حتي تظاهر به غير آنها از 

آنجا كه  ،باشد  ها مي  ترس كشتار و سركوب و اذيت و رسيدن انواع زيان
 به سبب تقيدات مذهبي واعتقادي خاص چون پيروان خود را ^يتاهل ب

را وضع كردند  هتقي ة، شيوديدند  با كشتار و سركوب و تعقيب رو به رو مي
امري كه قرآن كريم  ؛شد  چنين كاري به آنان داده مي ةكه بر اساس آن، اجاز

                                                         
از جملدات اين جمموعه به حبث ى در يكى جنبه اول و دوم نيز به زود بارةالبته در  .1

 .خواهيم پرداختى تر مفصل
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  : نيز اين چنين به صحت آن اشاره دارد

الْكافرين أَولياءَ من دون الْمؤمنني و من يفْعلْ ذلك فَلَيس من ال يتخذ الْمؤمنون {
  )1(}اللّه الْمصري ىاللّه يف شيء إِالّ أَنْ تتقُوا منهم تقاةً و يحذِّركُم اللّه نفْسه و إِلَ

و هر كه  ـ به دوستي بگيرند به جاي مؤمنان مؤمنان نبايد كافران را ـ
نيست، مگر ] اي بهره[خدا  ]دوستي[از  ]او را[چنين كند، در هيچ چيز 
خود ] عقوبت[كند و خداوند، شما را از  تقيهاينكه از آنان به نوعي 

  .به سوي خداست ]همه[ترساند، و بازگشت  مي

  : كريمه ةو اين آي

}و أُكْرِه نإِالّ م بعد إميانِه نم بِاللّه كَفَر نم  نم نلك و بِاْإلميان نئطْمم هقَلْب
ظيمع ذابع ملَه و اللّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش{  

عذابي سخت [هر كس پس از ايمان آوردن خود، به خدا كفر ورزد 
قلبش به ايمان اطمينان  ]لي[مگر آن كس كه مجبور شده و ]خواهد داشت

اش به كفر گشاده گردد، خشم خدا بر آنان است و  ليكن هر كه سينه. دارد
 )2(.برايشان عذابي بزرگ خواهد بود

كردند و  هتقي ةپيروان خود را ملزم به تبعيت از اين شيو ^اهل بيت
تنگاتنگي با  ةآن را به عنوان يكي از واجبات مهم شرعي كه رابط

به ياران خود معرفي نمودند  به خداوند متعال دارد تقربايمان، دين و 
اين كارها با هدف  ةهم. و تأكيد بسيار زيادي بر اين امر نمودند

                                                         
 .28 /آل عمران .1
 .106 /حنل .2
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حمايت از امنيت، ثبات و توان اداي وظايف جماعت صالح بوده است 
چنان كه همين مطالب در روايت ابن ابي يعفور از حضرت امام 

  : وارد شده است كه فرمود ×صادق

كردن زنده بداريد كه هر كس به  هتقين را با دين خود را نگاه داريد و آ
  . عمل نكند، ايماني برايش نخواهد ماند هتقياصل 

و همان  ؛همانا كه شما در ميان مردم مانند زنبور عسل در ميان پرندگان هستيد
دانستند چه چيزي در شكم زنبور عسل است آنها را   طور كه اگر پرندگان مي

دند، مردم نيز اگر بدانند شما دوستي ما اهل كر  خورده و نسلش را منقرض مي
خوردند   باشيد، با نيش زبان خود شما را مي  ما مي ةبيت را در سينه داريد و شيع

پرداختند، خداوند هر كدام از بندگان   و در آشكار و نهان به تضعيف شما مي
 )1( .رحمت كند ،خود را از ميان شما كه بر واليت ما استوار باشد

                                                         
ناگفته مناند كه على رغم . الكاىفكليىن، : به نقل از ،8ح  461/  11 وسائل الشيعهحر عاملى،  .1

بر صحت اين رفتار اجتماعى و سياسى اتفاق نظر  اينكه متام مسلمانان و بلكه متام عقال امجاالً
نيز براى هاى اسالمى توجيهاتى   داشته و ملتزم به عمل به آن هستند و بلكه بعضى از مجعيت

در تأييد آن و لزوم سازش با حكام  ‘اين رفتار ذكر كرده، رواياتى هم از زبان پيامرب اكرم
ستمگر و مهراهى و تسليم در برابر آا جعل كرده و آن را به جاى يك راه حل اضطرارى و 

ه ر ؛ه ثابت تبديل كردندموقت، به يك رويا به اما در عني حال، به چند دليل اين شيوه و روي
بودند كه دائماً در  ^يكى اينكه اين پريوان اهل بيت: اند  نسبت داده ^پريوان اهل بيت

: بيان مى داشتند ^معرض خطر قلع و قمع و سركوب قرار داشتند، ديگر اينكه اهل بيت
اى با   ه را به عنوان شيوهسكوت براى ضرورت است و بر مبناى دين نيست مهچنان كه تقي

 .آن را خواهيم شناخت اى حمدود مطرح كردند كه بعدها امجاالًه  ويژگى ها و افق
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  یه؟چرا تق) 2(
 ائمه در تعامل با حكومت هاگزينه هاي پيش روي 

اين بود كه آن بزرگواران در  ^ائمهدليل اتخاذ اين برنامه از سوي 
مواجهه با موج كشتار و ترور و حتي گاه نسل كشي شيعيان خود، 

 :چند راه حل اصلي در پيش رو داشتند

 گیري و عزلت گزیدن از جامعه  کناره .1

مسلمان  ةبود كه از پيروان خود بخواهند از جامع اولين انتخاب اين
گيري كرده، در الك خود فرو رفته و خود و خاندانشان را   كناره

ها ببرند كه   ها، غارها و جنگل  برداشته و به مناطق دور دست مانند كوه
دست حكومت به آنها نرسد تا بدين ترتيب بتوانند آزادانه و به صورت 

بي خود بپردازند كه مطلوب واقعي آنان بوده كامل به انجام شعائر مذه
ها   است و نيز بتوانند آزادانه اعتقادات خود را كه در جزئيات و ويژگي

 )1(.با اعتقادات ديگران اختالف داشت، آشكار كنند

                                                         
و عامه  ^ميان پريوان اهل بيت اختالىفى، اعتقادى التبه هرگز در مسائل اساس .1

امامت  لةمسئمسلمان نبوده است و اختالف ميان آنان تنها در جزئيات بوده و در 
 آيا اين امامت و جانشيىن اين اختالف وجود داشته كه ‘پيامرب مسلمانان و جانشيىن

و  -  بدان معتقد هستند ^كه پريوان اهل بيت  ـ به نص و تصريح از معصوم است
تأكيد  ^و يازده فرزندشى حضرت عل صراحتاً بر امامت و جانشيىن ‘پيامرب اكرم

اين امر را وااده تا مسلمانان، هر كس را كه خواستند  ‘كرده است؟ يا اينكه پيامرب
در اين ى ا خود انتخاب منايند و از جانب شريعت، هيچ برنامه يشواىيبه امامت و پ

اده است كه  شوراىي ةديعت تعيني امام و پيشوا را بر عهرابطه نيامده؟ و يا اينكه شر
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حكومت  ةچون وقتي آنان به تنهايي و به دور از ديد مردم و سلط
مر دست يابند، چه اينكه توانستند به اين ا كردند، طبيعتاً مي  زندگي مي

 .شده استنقل در رهبانيت مسيحي اين امر اتفاق افتاده و وقوع آن 

  : يكي از مفسران در تفسير كالم خداوند متعال كه فرمايد

ابنِ مريم و آتيناه اِْإلنجيلَ و  ىآثارِهم بِرسلنا و قَفَّينا بِعيس ىثُم قَفَّينا عل{
قُلُوبِ الَّذين اتبعوه رأْفَةً و رحمةً و رهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها جعلْنا يف 

علَيهِم إِالَّ ابتغاَء رِضوان اللّه فَما رعوها حق رِعايتها فَآتينا الَّذين آمنوا 
  }منهم أَجرهم و كَثري منهم فاسقُون

پي در پي، آورديم، و عيسي پسر  ،نبال آنان پيامبران خود راآنگاه به د
هاي  آورديم و به او انجيل عطا كرديم، و در دل] آنان[مريم را در پي 

ترك دنيايي  ]اما[كساني كه از او پيروي كردند رأفت و رحمت نهاديم و 
كه از پيش خود درآوردند ما آن را بر ايشان مقرر نكرديم مگر براي 

رعايت  حقخشنودي خدا كنند، با اين حال آن را چنان كه  آنكه كسب
پس پاداش كساني از ايشان را كه ايمان آورده . آن بود منظور نداشتند
   )1(.بسياري از آنان دستخوش انحرافند ]لي[بودند بدانها داديم و

  : از ابن مسعود روايت كرده است كه گفت

                                                                                                             
خالفت به يك صورت و در ى مسلمانان در طول تاريخ اسالم جز در تعيني ابوبكر برا

به شكل سوم، ديگر به  ×در تعيني عليديگر و ى خالفت به شكلى تعيني عثمان برا
 اند؟ آن عمل نكرده

 .27 /حديد .1
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بودم كه آن حضرت به بر درازگوشي سوار  ‘پيامبر اكرم ترك من در
  : من فرمودند

  داني بني اسرائيل رهبانيت را از كجا آغاز كردند؟  ، آيا ميپسر اُم عبِداي 

  : عرض كردم خدا و رسول خدا داناتر هستند، فرمود

پادشاهاني ستمكار بر آنها مسلط شدند كه معصيت  ×پس از عيسي
با آنان به جنگ  كردند، اهل ايمان از اين امر در خشم شدند و خدا مي

پرداختند و سه بار شكست خوردند، و پس از آن جز اندكي از آنان باقي 
اگر خود را به اينها بنمايانيم ما را خواهند كشت و ديگر : نماند، گفتند

كسي نخواهد ماند تا مردم را به دين خدا فرا خواند، بياييد تا در زمين 
اش را  وعده ×كه عيسي پراكنده شويم تا روزي كه خداوند پيامبري را

  . بود ‘حممدداده مبعوث كند و مراد آنها 

گزيده و  اها سكن ها پراكنده شدند و در دل غارها و كوه آنان در كوه
رهبانيت را آغاز نمودند، آنگاه از ميان آنان گروهي دين خود را نگاه 

  . داشتند و گروهي كفر ورزيدند

  : تالوت فرمودنداين آيه را تا پايان  ‘سپس پيامرب اكرم

 )1(.}...و رهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم{

                                                         
آجنا كه اين روايت را با اندك  177/  6 الدر املنثور *243/  9 جممع البيانطربسى،  .1

نيز در تأييد ى كند و روايات ديگرى در مضمون، به تفصيل از ابن مسعود نقل م اختالىف
 .آورده است ااين معن
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 :اند  و پيروانشان به داليل چندي اين راه را انتخاب نكرده ^اهل بيت

التزام به اين گزينه و عمل بر اساس آن، كاري نبوده كه  يكي اينكه
ر بسيار هميشه قابل اجرا باشد، بلكه برعكس در بسياري اوقات كا

سختي هم بوده است و از اين رو اين راه بر آنان بسته و انجام 
 .هميشگي آن ممكن نبود

انتخاب اين گزينه ممكن بود شيعيان را در طول زمان، و  ديگر اينكه
با دور شدن از منابع و مصادر هدايت و معرفت، به انحراف و گمراهي 

را چنان كه در  كشانده، راه اجتهاد به رأي و بدعت گذاري در دين
 )1(.مسيحيت روي داد، بر آنان بگشايد

                                                         
پيدا شدند  پادشاهاىن ×ىپس از حضرت عيس«: ايت است كه گفتباس رواز ابن ع .1

هم بودند كه با تورات و  در ميان آن قوم مؤمناىن. كه تورات و اجنيل را حتريف منودند
بر ما ى چيز: به پادشاه گفتندى افراد. خواندندى داشته و آا را م اجنيل آشناىي

ما قرائت  رةبارا دشنام داده و اين آيات را در آيد كه اين مؤمنان ما ى دشوارتر از اين من
كه به  و كساىن }و من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولئك هم الْكافرون{: كنند كهى م

   .اند، آنان خود كافرانند نكردهى موجب آنچه خدا نازل كرده داور
ن خبواه كه مانند ما قرائت كنند و به گريند، از آناى آنان با خواندن اين آيات بر ما خرده م

پادشاه آنان را طلب كرد و مهه را مجع منوده، . اميان آورند ،امي آنچه ما بدان اميان آورده
يا دست از قرائت خود برداشته، وتورات و اجنيل حتريف شده را خواهيد : به آنان گفت

آنچه مشا : پادشاه گفتندآنان به . خواند، يا جان خود را بر سر اين كار خواهيد گذاشت
  . پس ما را واگذاريد ،خواهيد خواهد شدى م
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آن مسكن دهيد ى مرتفع بسازيد و ما را بر باالى ا ما صومعهى برا: از آنان گفتندى ا دسته

مشا باز خنواهيم ى به ما برسانيد و ما ديگر به سوى ا ما را به وسيلهى و آب و غذا
  . گشت

ى يد تا در زمني خدا پراكنده شومي و چون حيوانات وحشما را وا: گفتندى دسته ديگر
  . سر به كوه و بيابان بگذارمي و هرگاه ما را در مملكت خود پيدا كرديد به قتل برسانيد

كنيم و ى بسازيد، ما خود چاه حفر م هاىي ما در دل صحرا خانهى برا: دسته ديگر گفتند
از خنواهيم گشت و از كنار مشا مشا بى خواهيم پرداخت و هرگز به سوى به كشاورز

  . عبور هم خنواهيم كرد
داشتند و آا هم از كار پيشوايان  ها نيز در ميان منت جامعه پريواىن هر كدام از اين دسته

و رهبانِيةً ابتدعوها ما {: خود تقليد كردند و خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود كه
كه از پيش خود درآوردند ما آن را بر ايشان مقرر  ترك دنياىي ]اما[و  }كَتبناها علَيهِم

   .نكردمي
ى كنيم و بعضى تعبد اختيار م ما مهچون فالىن: گفتندى بعض: در تفسري اين آيه گفته شده

گذارمي و يا چون فالن شخص در ى به سر به كوه و بيابان م ما چون فالىن: ديگر گفتند
كه اين پريوان مشرك بودند و از اميان پيشوايان خود  در حاىل ،گزينيمى صحرا خانه م

  . نداشتند، كاىف شناخت
منانده بودند، آنان كه ى باقى مبعوث شد از آن مردم جز اندك ‘كه پيامرب اسالمى هنگام

به صومعه رفته بودند از صومعه به زير آمدند، آنان كه سر به كوه و بيابان اده بودند 
اميان آورده و او را تصديق ى به وى ايشان نيز باز آمدند و مهگ بازگشته، صحرا نشينان

يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللّه و آمنوا {: كردند و خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود
د و ايد، از خدا پروا داري كه اميان آورده كساىنى ا }بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ من رحمته

   .به پيامرب او بگرويد تا از رمحت خويش مشا را دو ره عطا كند
، تصديق كردن ×اين امر به دليل اميان آنان به عيسي: در تفسري اين آيه گفته شده

باشد كه خداوند فرموده ى مى و تصديق منودن و ‘تورات، اميان آوردن آنان به حممد
آن راه  ]بركت[قرار دهد كه به ى مشا نورى و برا }بِهو يجعلْ لَكُم نورا تمشونَ {است 
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در رابطه با روابط اجتماعي پيروان خود  ^اهل بيت ديگر اينكه
سياست اختالط و همزيستي و يكپارچگي با ساير مسلمانان را وضع 

اند، به ويژه در اقشار متوسط جامعه كه بخش وسيعي از جامعه را   نموده
. متصف نبودند ^نه ورزي با اهل بيتتشكيل داده و به دشمني و كي

چنان كه   كردند كه پيروانشان ـ  به خوبي درك مي ^چون اهل بيت
ـ نيازمند رابطه با مردم هستند، و در اين صورت   نيز اشاره كرديم قبالً

اين  ةگيري از مردم و جامعه، نقض كنند  عزلت و كناره ةانتخاب گزين
چرا كه با اين كار،  ؛آن بوداهداف مورد نظر از  ةسياست و ضايع كنند

گرفت و از تمام فوايد و   در تنگنا و حصار قرار مي صالحجماعت 
 ةخدمات عام ديني، اجتماعي و فرهنگي كه هر مسلمان از طريق جامع

 .گرديدند  محروم مي ،گردد  مند مي اسالمي از آن بهره

بار مسئوليت حفظ سالمت  اناين است كه جماعت صالح دليل ديگر
سالمي و امت اسالم را بر دوش داشت و انجام اين مسئوليت نظام ا

خطير توسط جماعت، جز با همزيستي با ساير مسلمانان و حضور در 
اجتماعات آنان ممكن نبود، تا بتواند بدين ترتيب نقش پيشگامانه و 

الگوي مناسب، بيدارگري و  ةمهم خود را ايفا نموده و از طريق ارائ

                                                                                                             
لئَالّ يعلَم أَهلُ {: است و فرمود ‘كه مهان قرآن كرمي و تبعيت از پيامرب اكرم .سپريد

ه شيء من فَضلِ اللّه و أَنَّ الْفَضلَ بِيد اللّه يؤتيه من يشاُء و اللّى الْكتابِ أَالّ يقْدرونَ عل
 ]حيطه[خدا در ى خبش  تا اهل كتاب بدانند كه به هيچ وجه فزون }ذُو الْفَضلِ الْعظيم

به هر كس خبواهد آن : در دست خداست ]و عنايت، تنها[قدرت آنان نيست و فضل 
 .138/  27 تفسري طربى. كرم بسيار استى كند، و خدا داراى را عطا م
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اسالمي  ةارانه و سخت، در كل اوضاع جامعاتخاذ مواضع جهادي هشي
 .تأثيرگذار باشند

گيري از اجتماع  كناره ةگزين عمالً ^به اين داليل بود كه اهل بيت
 .را انتخاب نكردند

 و مبارزه ىدرگير. 2

بود اين بود كه از پيروان  ^اي كه در برابر اهل بيت  دومين گزينه
پياده كرده و در ميان  عقايد خود را آزادانه اظهار و ،خود بخواهند

اسالمي شعائر خود را به صورت كامل به انجام برسانند و بر  ةجامع
جزئيات زندگي كه مورد اختالف آنها است و يا بر سر  ةسر هم

اي آشكار و   مسائل اساسي چون امامت و شعائر اسالمي، در مواجهه
 .نزاع با عموم مسلمانان داخل گردند

خواستند آشكارا به ابراز عقايد و   ا ميو پيروان آنه ^اگر اهل بيت
به انجام شعائر خود بپردازند، اين نزاع و درگيري امري  تقيد

اي   چون گفتيم كه شرايط سياسي و روحي به گونه ؛ناپذير بود اجتناب
هاي مختلف در تفسير عقايد   بود كه اختالفات فكري و داشتن ديدگاه

كرد و  ورد تبديل ميو آراي فقهي را به محورهاي درگيري و برخ
اي كه تا حد توجيه شكنجه و ستمگري پيش رفته   تعصب كور كننده

 )1(.هاي مذهبي گرديده بود  ها و گروه  ويژگي كلي حكومت ،بود

                                                         
اند و مردم اروپا در   از حلاظ سياسى عقب مانده اين پديده از ويژگى هاى جوامعى است كه .1

ها آن را  ها و پروتستان  هاى تفتيش عقايد و نزاع ميان كاتوليك  قرون وسطى از طريق دادگاه
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اين گزينه را رد كرده و هيچگاه راضي  ^طبيعي است كه اهل بيت
چرا كه انتخاب اين  ؛نشوند پيروانشان دست به چنين عملي بزنند

آميز با ساير مسلمانان منافات  سياست همزيستي مسالمتگزينه با 
داشته و وحدت و يكپارچگي مسلمانان را در برابر دشمنان از بين 

تر از آن، گزينش اين   بلكه مهم. نمود  برده و آن را از پايه ويران مي
و يا  ^ضررهاي بزرگتري را متوجه شيعه و پيروان اهل بيت رويه

 .گرداند  سالمي ميا ةجماعت مسلمانان و جامع

آمد، اين بود   وارد مي جماعت صالحزياني كه از اين رهگذر به خود 
كه انتخاب اين گزينه، موجب ريشه كن شدن اين گروه و نابود شدن 

اركان وجود اجتماعي آن بود و بدين ترتيب، نقش اين جماعت  ةهم
 .رفت  در حيات اسالمي به كلي از ميان مي

گرديد ساير   يعني موجب مي ،شد  دتر نيز ميبلكه گاه ضرر از اين شدي
نيز در زير چتر انحرافات عقيدتي و رفتاري در  جماعت صالحافراد 

گري يا غلو روي آورده، يا از انجام  آمده و به گرايشاتي چون باطني

                                                                                                             
ها شاهد چنني وضعيىت   چه اينكه مردم مشرق زمني نيز در برخى دوران ،اند  جتربه كرده

را به كار مى بندند، مانند اخراج دختران اند، و اروپاييان هنوز هم گاه اين روش ناپسند   بوده
آموز حمجبه از مدارس يا طرد بعضى از پناهندگاىن كه از كشورهاى خمتلف به آنان پناه   دانش

مى آورند فقط به دليل اجنام شعائر مذهىب كه داراى بار سياسى باشد كه انسان اروپاىي تاب 
هاىي از مردم   هاى اسالمى نيز گروهها در كشور  مهچنني بعضى از حكومت. حتمل آن را ندارد

را صرفاً به دليل اجنام مراسم مذهىب صرف، يا مراسم مذهىب كه به هويت سياسى خاصى اشاره 
 .سياسى نباشد داشته باشد، مورد آزار و شكنجه قرار مى دهند حىت اگر خود آن مراسم اصالً
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واجبات و شعائر اسالمي شانه خالي كرده و تنها به امور روحي و 
  . ل به آن اشاره كرديماو ةنفسي بپردازند، كه در توضيح گزين

هاي منحرف شيعي   متأسفانه چنين مواردي در ميان بعضي از فرقه
مسلمانان و  عامهشود كه در اثر فقدان سياست همزيستي با   ديده مي

عزلت گزيدن از جامعه، يا روي آوردن به مواجهه و درگيري علني از 
 .اند  ابتداي كار، به راه اين انحرافات كشيده شده

توانست زيان ديگري را   درگيري و مبارزه آشكار مي ةگزينانتخاب 
كند و آن تغيير عقيده و مذهب افراد است  صالحنيز متوجه جماعت 

شيعيان، توانايي مقاومت و تحمل كافي در برابر تأثيرات  ةچون هم
هاي اغفال و   منفي كشتار، سركوب تعقيب و ترور از يك سو، و شيوه

به شيعيان از ديگر سوي را نداشته و از ها نسبت   گمراه كردن حكومت
 .اين لحاظ داراي ضعف بودند

وارد شده  ^از مضمون رواياتي كه در اين رابطه از اهل بيت
گردد كه آن بزرگواران، در آن اوضاع   آشكار مي اجماالً )1(.است

                                                         
است كه  ×حضرت امام صادقاين روايات مهان روايت عبداهللا بن اىب يعفور از  جملةاز  .1

ة املؤمن«ه به عنوان اندكى پيش آن را در منت آوردمي و چنني است رواياتى كه از تقينج «
اند، مثل روايىت كه از حضرت امام   به معىن سپر حمافظ مؤمن ياد كرده» ترس املؤمن«و 
هيچ ; ة جنة املؤمن و أى شيء أقر لعيىن من التقية إنّ التقي«: وارد شده كه فرمود ×باقر

و در روايت صحيح ديگرى از حضرت  »ه موجب روشىن چشم من نيستچيز به مانند تقي
التقية ترس املومن، و التقية حرز املومن، و «: روايت شده است كه فرمودند ×امام صادق

جلّ فيما بينه إنّ العبد ليقع إليه احلديث من حديثنا فيدين اهللا عز و ... ال اميان ملن ال تقية له
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سياسي اجتماعي، مبارزة علني را عامل بروز يكي از اين خطرات 
دانستند و از اين رهگذر، انتخاب  مي جماعت صالحبزرگ به كليت 

 .اند  اين گزينه را به كلي رد كرده

بعضي از رواياتي كه در بيان تاريخ مسيحيت و سرآغاز رهبانيت وارد 
شده است، نيز به خطراتي كه در اثر انتخاب اين دو گزينه حاصل 

 )1(.شود، اشاره دارد  مي

                                                                                                             
و بينه، فيكون له عزاً ىف الدنيا و نوراً ىف اآلخرة، و إنّ العبد ليقع إليه احلديث من حديثنا 

ة من است، تقيؤه سپر متقي; فيذيعه، فيكون له ذال ىف الدنيا، و يرتع اهللا ذلك النور منه 
ه مى شود كه حديثى از گا... ه نباشد اميان نداردمن است و كسى كه اهل تقيؤبالگردان م

اى از بندگان خدا مى رسد و او ميان خود و خدا آن را مالك   احاديث ما به دست بنده
عزت او در دنيا و نور وى در آخرت مى  يةرى خود قرار مى دهد و اين امر ماديندا

اى از بندگان خدا مى  شود و گاه نيز اتفاق مى افتد كه حديثى از احاديث ما به دست بنده
خوارى او در  يةماد و او آن حديث را در ميان غري اهلش منتشر مى منايد و اين امر رس

حر عاملى، » دنيا گشته و خداوند متعال در آخرت، آن نور را از وى سلب مى منايد
آن  شيةنيز اين حديث آمده و در حا الكاىف در اصول( 6ح  460/  11 وسائل الشيعه

 .)توضيحى نيز براى آن ذكر شده است
اختلف من «: فرمودند ‘پيامرب اكرم: از عبداهللا بن مسعود روايت شده است كه گفت .1

فرقة من الثالث : و سبعني فرقةً، جنا منهم ثالث، و هلك سائرهمى احدى كان قبلنا عل
ابن مرمي صلوات اهللا عليه، فقتلتهم ى دين اهللا و دين عيسى وازت امللوك، و قاتلتهم عل

 قومهم يدعوم إىل تكن هلم طاقة مبوازاة امللوك، فأقاموا بني ظهراىنامللوك، و فرقة مل 
و فرقة مل ; صلوات اهللا عليه، فقتلهم امللوك و نشرم باملناشريى دين اهللا و دين عيس

و اجلبال، ى قومهم فلحقوا بالربار تكن هلم طاقة مبوازاة امللوك و ال باملقام بني ظهراىن
و رهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِالَّ ابتغاَء {:  عز و جلّفترهبوا فيها، فهو قول اهللا
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 كليتير اسالم و هايي كه از راه پذيرش اين گزينه دامنگ  اما زيان
ايجاد اضطراب و عدم ثبات در : شد، عبارت بود از  اسالمي مي ةجامع
اسالمي و حصول تجزيه و ضعف در نظام كلي آن، خصوصاً  ةجامع
توانست به مقاومت پرداخته و حالت توازن   نيز مي جماعت صالحاگر 

هاي جامعه حفظ كنند كه در اين صورت   قدرت خود را با ساير گروه
رين فايده نصيب دشمنان خارجي اسالم و فرصت طلبان و بيشت

                                                                                                             
ما رعاها الذين  }فَما رعوها حق رِعايتها{ما فعلوها إال ابتغاء مرضات اهللا  }رِضوان اللّه

 .و صدقوىن ذين امنوا ىبهم ال }فَآتينا الَّذين آمنوا منهم أَجرهم{من بعدهم حق رعايتها 
  >و كذبوىن فهم الذين جحدوىن }و كَثري منهم فاسقُون{

به هفتاد و يك فرقه تقسيم ) مسيحيان(اند  زيستهى كه قبل از شريعت اسالم م مؤمناىن
از اين سه ى شدند كه تنها سه فرقه از آنان جنات پيدا كردند و بقيه هالك شدند، يك

ر برابر پادشاهان زمان خود ايستادند و بر سر دين خدا و آيني بودند كه د فرقه كساىن
هم ى ديگر قةفر .مسيح با آنان به جنگ پرداختند و به دست آن پادشاهان كشته شدند

 .با پادشاهان را نداشتند و در ميان قوم خود ماندند بودند كه توان مقابله و روياروىي
مقابله با ى گروه ديگر نه يارا .ه كردندپادشاهان آنان را نيز كشته و با اره تكه تك

پادشاهان را داشتند و نه امكان ماندن در ميان قوم خود را، اين فرقه سر به كوه و 
و (: آوردند و اين سخن خداوند متعال است كه فرمايدى بيابان اده و به رهبانيت رو

ى نكردمي مگر برا كه از پيش خود درآوردند ما آن را بر ايشان مقرر ترك دنياىي ]اما[
ب رضايت خداوند دست به اين كسى البته آا برا ).خدا كنندى آنكه كسب خشنود

آنان كه  يعىن )حق رعايت آن بود منظور نداشتند چنان كهبا اين حال آن را (. دندكار ز
از ايشان را كه  پس پاداش كساىن(. بعد از نسل اول آمدند حق اين كار را ادا نكردند

اين دسته آنان بودند كه به من اميان آورده و مرا  .)ده بودند بداا دادمياميان آور
اينها هم آنانند كه مرا  ).از آنان دستخوش احنرافندى بسيار] ىل[و(. تصديق منودند

 .139 - 138/  27 تفسري طربى .انكار و تكذيب كردند
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 .گرديد سودجويان داخلي مي

هاي مختلف حيات امت  و اين همان چيزي است كه آن را در دوران
ها بود،   همين دليل و به بار آمدن اين زيان )1(.كنيم  اسالم مالحظه مي

 به جهت مسئوليتي كه در راه حفظ اسالم ^هائمشد تا   كه باعث مي
كردند، مواضعي را اتخاذ   و امت اسالمي بر دوش خود احساس مي

 .هايي از آنها را ديديم  هاي گذشته نيز نمونه  كنند، كه در بحث

3 .همدارا و تقي 

و پنهان كردن جزئيات عقيدتي  تقيهسومين گزينه در اين مجال، مدارا، 
است كه هويت سياسي آنان را افشا نمايد يا در شرايط آكنده از 

هاي خشونت باري را بر عليه آنان   تعصب و سركوب، عكس العمل
اي   همچنين متناسب كردن نوع انجام شعائر اسالمي به گونه. برانگيزد

است كه هم اصل شعائر حفظ شود و هم به صورت عام با باورهاي 
افراد جماعت مردم مسلمان منافاتي نداشته باشد، تا بدين وسيله 

و برانگيخته شدن تفسيرهاي ظالمانه يا  را از ترور و سركوب صالح
 .اشتباه در باره شعائر و رفتارهاي آنان در امان نگاه دارند

را براي  ^انتخاب اين گزينه همان چيزي است كه نظر اهل بيت
مقابله با امثال چنين شرايط سخت و دشواري كه بر آن بزرگواران و 

                                                         
فاطميان و ايوبيان در ميان محدانيان و آل بويه در شام، ى در جنگ و درگري چنان كه .1

امساعيليه و  شيعة ىها فرقهى ميان بعضى در مصر، امويان و علويان در مغرب و درگري
 .عباسيان در ايران مهني مسئله اتفاق افتاد
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 .گذشت، به خود جلب كرده است  پيروانشان مي

و مدارا از سوي اهل  تقيهست كه انتخاب اين روش، يعني روشن ا
به جهت واكنشي رواني همچون ترس، بيمناكي و احساس  ^بيت

شكست سياسي يا روحي نبوده است، همان گونه كه حضرت امام 
 ×در زيارت غدير اتخاذ موضع سكوت توسط حضرت علي ×هادي

گرنه همه و ،و صرف نظر آن حضرت از حق خود را تفسير كرده است
و پيروان آنان همه اهل فداكاري، قرباني شدن و  ^دانند كه اهل بيت  مي

قرباني دادن، از خود گذشتگي و صبر و مقامت بوده و پيروان خود را نيز 
چنان كه  با اين روحيه و اخالق تربيت كرده و پرورش داده و آنان را ـ

 )1(.كردند  آگاه مي ،ـ از بالها و مصايبي كه بر سرشان خواهد آمد  دانستيم

برخاسته از ديدگاهي واقع  ^اما انتخاب اين گزينه از سوي اهل بيت
هاي اجتماعي و اسباب   از حيات سياسي، ناآرامي ،گرايانه و روشن

هاي اسالمي   آنها و نيز برآورد واقعي از مصالح و مفاسد كلي و اولويت
م در بر مه أهمروند اجتماعي و رعايت اصل ترجيح  ةتحكيم كنند

                                                         
أهل البيت فليستعد للفقر من أحبنا «: روايت است كه فرمود ×ىاز حضرت عل .1

مهيا ى فقر و ندارى يد كه خود را برادارد، باى هر كه ما اهل بيت را دوست م; »جلبابا
» جبل لتهافت لو احبىن«: اند ، نيز آن حضرت فرموده112حكمت  /ج البالغه .كند

فرو  ]كه بر سرش خواهد آمد از شدت بالهاىي[نيز حمبت مرا در دل بگريد ى اگر كوه
با  ^نيز كه از اهل بيتى ، روايات ديگر111حكمت  /ج البالغه .خواهد رخيت

 كه قبالً  -كند ى تر م ها انسان را به خدا نزديك ن مضمون وارد شده كه بالها و حمنتاي
 .مهني مطلب است ةتأكيد كنند -  امي  آن را توضيح داده
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، خود يك خط فكري و سياسي است تقيه ةبنابر اين، گزين. آنهاست
و در  صالحآن را براي مصونيت بخشي به جماعت  ^كه اهل بيت

 .اند  راه تحقق اهداف بزرگ اسالمي وضع كرده

 :داللت دارد تقيهنكات ذيل نيز بر صحت چنين برداشتي از 

را جزئي از دين  تقيه ^بدان اشاره كرديم كه اهل بيت آنچه قبالً .1
را همسنگ ايمان  تقيهيا  ))دين من و پدران من است تقيه((: دانستند  مي

و يا  ))ايمان ندارد ،اعتقاد ندارد تقيههركس به اصل ((اند كه   دانسته
 عدبو مضامين ديگري كه اين  ))نور انسان در قيامت است تقيه((اينكه 
 .شود  تي از آن ميداده و موجب چنين برداش تقيهرا به 

ها حالتي طبيعي در روح و   و برحذر بودن از خطرات و زيان تقيه .2
روان انسان است كه انسان از طريق فطرت خود به سوي آن كشيده 

پيروان خود را از سهل  ^بينيم كه اهل بيت  عالوه بر اين، مي. شود  مي
 تقيهانجام  فطري بر حذر داشته، آنان را بر ةانگاري در عمل به اين مسئل

را به گرفتار  تقيهتشويق و ترغيب نموده و باالتر از آن، ترك كنندگان 
اند و   داده  ها بيم مي  شدن در عقاب الهي و مصايب دنيوي و ديگر ناراحتي

   )1(.بينيم  مي تقيهما اين مطلب را به وضوح در روايات باب 
                                                         

شنيدم  ×از حضرت امام صادق«: از مجله آا اين روايات از ابوبصري است كه گفت .1
 }أَيتها الْعري إِنكُم لَسارِقُون{: فمن ال تقية له و لقد قال يوس الخري ىف«: فرمودى كه م

: كه حضرت يوسف گفت نيست، در حاىلى كند خريى كه تقيه منى در كس» و ما سرقوا
وسائل ى، حر عامل .كه آا دزد نبودند كاروانيان، قطعاً مشا دزد هستيد در حاىلى ا

 .17ح  464/  11 الشيعه
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 اين معناتوان جز به   را نمي ^ورود اين پديده در روايات اهل بيت
ظلم ستيزي و صبر،  روحيهتفسير نمود كه چون آنان شيعيان خود را با 

پايداري، فداكاري و ايثار در راه تحقق حق و حقيقت و تحمل انواع و 
ها   ها در راه اصول و عقايد و پايداري بر ميثاق  ها و سختي  اقسام شكنجه

نتايج عملي  ها تربيت كرده و پرورش داده بودند، در احاطه بر  و پيمان
اين تربيت عقيدتي، اصولي، و روحي و كنترل رفتارهاي پيروان خود به 

هاي بزرگ در برابر   سازندگي و پذيرش مسئوليت فرآينداي كه با   گونه
اسالم، كيان سياسي و امت اسالمي هماهنگ باشد، با مشكلي واقعي رو 

سياسي  و بر آنان بود كه تربيت عقيدتي، اصولي و. به رو شده بودند
ديگري هم براي آنان تدارك ببينند كه به موازات تربيت فوق الذكر 

باال در فداكاري و ايثار و از خود  ةداشتن روحي بوده و در كنارِ
 .گذشتگي، توازن و تعادل را در رفتار آنان به وجود آورد

در عين اينكه يك خط امنيتي براي حفظ و حراست  تقيهبنابر اين 
آمد، مضموني تربيتي،   هاي دشمنان به شمار مي  شمنياز د جماعت صالح

اجتماعي و سياسي نيز بود كه توازن روحي افراد تشكل صالحان را در 
برخورد با رويدادهاي مختلف تأمين نموده و فرصت مشاركت در 

 .كرد  سازندگي و تحول اجتماعي را به آنان عطا مي فرآيند

                                                                                                             
يا داود لو قلت لك إن «: ه من فرمودندب ×حضرت امام هادي: و در مسائل داود آمده

مهچون  تقيه ةترك كنند اگر بگوىي ،داودى ا» تارك التقية كتارك الصالة لكنت صادقا
 .26ح  466/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .ىا مناز است راست گفته ةترك كنند

 .امي از اين احاديث اشاره كردهى هم به بعض قبالً
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را مخصوص موارد  قيهت ^تأييد اين نكته هم اين است كه اهل بيت
تر از اين قرار   را فراگيرتر و گسترده تقيهاند، بلكه   خطر و ضرر نكرده

 )1(.اند  داده

  حدود تقیه) 3(

اجازه و رخصت  تقيهدر رابطه با  ^البته بايد دانست كه اهل بيت
اند، بلكه براي استفاده از آن، حد و سقفي مشخص   كامل نداده

منجر به زيان  تقيهاين است كه عمل به اند، و اين حد و مرز   كرده
رساني به ساير مؤمنين يا ريخته شدن خون آنان و يا قرار دادن آنان 

 .هاي ديگر نشود در معرض زيان

  : آمده است كه ×در حديثي معتبر از امام محمد باقر

  )2(.التقية ليحقن ا الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية  امنا جعل

 تقيهخون مؤمنان وضع گرديده و اگر به حدي رسيد كه تنها براي حفظ  تقيه
  .اي نخواهد بود  يك مؤمن به قيمت خون مؤمن ديگر تمام شود ديگر تقيه

در مواردي به كار گرفته شود كه انجام آن  تقيههمچنين است اگر 
چرا كه ياري  ؛موجب وهن و سستي در ياري اسالم و مسلمين گردد

مسلمانان  ةحكام جهاد در راه خدا بر هماسالم و مسلمين به مقتضاي ا
توجيه شرعي نداشته،  تقيهواجب و الزم است و در اين صورت ديگر 

                                                         
و ابعاد خمتلف آن حبث خواهيم  تقيه ةاز اين مباحث، در بارى در خبش ديگرى به زود .1

 .در باره اين ديدگاه ارائه خواهيم منودى كرد و توضيح بيشتر
 .1ح  483/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2



41  خطوط كلي نظام امنيتي

 .رود  مشروعيت آن از بين مي

  : آمده است كه فرمود ×در روايت معتبري از حضرت امام صادق

به  تقيههيچگاه زمين از وجود عالمي از ما خالي نخواهد ماند، پس اگر 
كردن جايز  تقيهموجب ريخته شدن خوني شد، ديگر  آنجا رسيد كه

و به خدا سوگند كه اگر شما به ياري ما دعوت شويد خواهيد . نيست
در  تقيهگويا !! هستيم تقيهكنيم چون در حال  ما شما را ياري نمي: گفت

نزد شما از پدران و مادرانتان عزيزتر شده است، اما اگر قائم ما قيام كند، 
به ياري خواستن از شما نخواهد داشت، و در ميان بسياري ديگر نيازي 

از شما كه اهل نفاق و دورويي هستيد، حد خداوند را جاري خواهد 
 )1( .ساخت

اساس  ^در حديث ديگري نيز يكي از امامان معصوم از اهل بيت
را بيان نموده و محتواي امنيتي و اخالقي آن را  تقيهكلي معناي 

  : توضيح داده استه كنندة دين تبا جلوگيري از ضررِ

هاي خاصي است كه هر كس آن را از جايگاه  جايگاه تقيهچون براي 
چنين است  تقيهتفسير  .كردن او درست نخواهد بود تقيهخود بگرداند، 

گروهي از افراد بد كردار هستند و آشكار است كه حكم و كردار  كه مثالً
عملي كه مؤمنان در ميان آنان خالف حكم و كردار حق است، پس هر 

 )2( .مجاز است ،اين گروه انجام دهند كه به فساد دين آنان منجر نشود

                                                         
 .2ح  483/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
 .6ح  469/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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ان كه پيشتر هم رواياتي داشتيم كه داللت بر اين داشت كه بر نهمچ
انسان واجب است براي حفظ دين خود متحمل ضرر، سختي و مشقت 

 )1(.شده و جان و مال خود را در راه حفظ دين نثار كند

تنها يك شيوه  تقيهاين روايات، مؤيد اين حقيقت هستند كه  ةمه
مصالح واالي اسالم و با  ةكاربردي محدود است كه در داير با امنيتي

شود و مجوزي   به كار گرفته مي انجماعت صالحهدف محافظت از 
 .براي گريز از واقعيت و فرار از مقابل دشمن نيست

 کتمان اسرار] 2[

، محور ديگري را نيز وضع كردند كه تقيهمحور در كنار  ^اهل بيت
آن كتمان و پنهان كردن اسرار و به تعبيري حفاظت اطالعات يا عدم 

مطالبي بود كه جزو اسرار محسوب ) بر زبان جاري كردن(انتشار 
توزان از  گرديد، خواه در نزد دشمنان، مانند سركشان، كينه  مي

سودجويان يا مردمان نواصب، خواه در نزد فرصت طلبان منافق، 
و هرج و مرج طلب كه به دنبال هر صاحب صدايي به راه گر هوچي 

 .دادند  افتاده و با وزيدن هر بادي تغيير مسير مي

كند و حتي   تداخل پيدا مي تقيهالبته اين مسئله تا حد بسيار زيادي با 
بر كتمان اسرار نيز اطالق  تقيهبينيم در بعضي از روايات مفهوم   مي
اند و به همين   ناميده تقيهه و پخش كردن اسرار را نيز مخالفت با شد

جهت الزم است تا موضوع اين محور امنيتي را با دقت بيشتري مورد 
                                                         

 .2ح  139و ص  2ح  451/  11 عهوسائل الشيى، حر عامل .1
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انساني بخواهد از وجود خود  ةامري كه هر جامع ؛بررسي قرار دهيم
در برابر دشمنان محافظت كرده، استواري و قدرت اجرايي خود را 

 .بايد به آن پاي بند گرددحفظ كند، ناچار 

سخن گفتن و افشاي ((موضوع اين محور امنيتي عبارت است از 
بيشترين خطرات تعقيب و كشتار و  كه معموالً ))ىسراطالعات 

 .شود  سركوب نيز از همين طريق دامنگير هر گروهي مي

علم اخالق به رشته تحرير در آمده، در رابطه  ةهايي كه در زمين  كتاب
هاي مهمي كه ممكن است از اين طريق در  اي زبان و زيانه  با لغزش

زندگي اجتماعي انسان و در مسير ارتباط وي با خداوند متعال و 
ها   ها، زخم زدن  مردم به او رسيده و آنچه از گناهان، جرايم، مصيبت

اينها در مسير  ةاند، اما هم  گردد، به بحث پرداخته  از زبان صادر مي... و
ت كه زبان به عنوان عضوي از اعضاي بدن انسان بيان گناهاني اس
 .گردد  مرتكب آن مي

ديگري مورد بررسي قرار  عدباما اين محور امنيتي موضوع زبان را از 
اي است كه   افشاي اسرار و پخش كردن آنها به گونه عدبدهد، كه   مي

به نحوي كه افشاي آن اسرار،  ؛تشكّل را در معرض خطرات قرار دهد
گيري، تعداد نيروي انساني و نوع وابستگي آنها را   موضع نوع حركت،

براي دشمن كشف نموده و افراد جماعت را در معرض خطرات شديد 
 .قرار دهد

اي را   اسالمي گروه ويژه ةو پيروان آنها در ميان جامع ^اهل بيت
عقيدتي،  ةدادند كه خصوصيات و عناصر تشكيل دهند  تشكيل مي
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اسي خاص خود را داشته و افراد آن نيز فكري، فرهنگي و مواضع سي
در جاي جاي جهان اسالم پراكنده بوده، در ميان جوامع مختلف 

دستگاه  ةكردند و به صورت كلي تحت سيطر  اسالمي زندگي مي
 .حكومتي قرار داشتند

حاكمان سركش نيز همواره افراد اين جماعت را به سبب وجود 
لف به حساب هاي خاص آن، در شمار نيروهاي مخا ويژگي
قدرت و نشاط موجود در آنان و  ةچه اينكه به واسط ؛آوردند  مي

كه صاحبان  ^معصومين ةاجتماعشان گرداگرد محور رهبري ائم
مسلمانان بودند، از آنان  ةواقعي حق خالفت و مورد پذيرش هم

 .واهمه داشتند

 تحریک عموم مردم علیه شیعه

در طول حيات اسالم همواره از به دليلي كه در باال ذكر كرديم اين گروه 
يك جهت در معرض قتل و تعقيب، و از جهت ديگر در معرض زشت 
نمايي و تخريب آوازه و عقايد و نقش و اهداف قرار داشتند، و اين همه 

جامعه، محاصره و سپس اعمال فشار بر  ةبراي جدا كردن آنان از بدن
 .آنان از طريق تحريك ساير افراد امت عليه آنها بود

شد تا   كه موجب مي ^پيروان اهل بيت ةاگر چه آن جنبه از مسئل
سياسي  ةتوزان و ناصبيان برانگيخته شود، جنب خشم حاكمان، كينه

موضوع بود كه سبب واقعي اين عمليات چند جانبه هم به شمار 
ـ به  چنان كه پيشتر دانستيم رفت، اما وابستگي مذهبي افراد نيز ـ  مي

ساخت، از اهميت  ي سياسي آنان را آشكار مياي كه وابستگ  اندازه
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 .برخوردار بود

البته شايد اين امر در نزد عموم مردم مسلمان نمود ديگري داشته 
اهميت بيشتري  جماعت صالحعقيدتي  ةچرا كه آنها به جنب ؛باشد
مردم به سبب داشتن  ةاما اين امر به جهت اين بود كه عام. دادند  مي

دت داده شدن از سوي حاكمان و دانشمندان درك ساده از اسالم و عا
مذهبي بيشتر از  ةسوء به داشتن تعصب و كينه نسبت به شيعه، به جنب

 .دادند  سياسي اهميت مي ةجنب

اي را كه حتي در جزئيات   به همين دليل با خشونت تمام هر عقيده
مطابق با عقايد ديكته شده از سوي دستگاه حكومتي نبود طرد 

هاي حاكمه از طريق نهادهاي خود تالش   ه دستگاهچرا ك ؛كردند  مي
كردند تا امت را همواره از درك و شناخت حقايق دور نگاه دارند،   مي

هاي ظالمانه آنها و چه   چه حقايق مربوط به حاكمان ستمگر و فعاليت
حقايق مربوط به مواضع ساير جريانات سياسي يا حقايق مربوط به 

ها مردم را عليه اين   نواع وسايل و شيوهبه عالوه با ا ،التزامات مذهبي
 .كردند  جريانات تحريك مي

هاي  آنان به جاي اينكه مردم را به تحقيق و شناخت عادت داده، پايه
عقيدتي  ماتمسلّكلي اسالم و  ةآزادي در مباحثات علمي در داير

تر نمايند، برعكس، آنان را به تعصب  بديهي آن را در ميان مردم عميق
خروج از ((، ))زندقه((، ))كفر((مذهب خود و وارد كردن تهمت بر رأي و 

هاي مسلمان  به ساير گروه ))شكستن وحدت مسلمانان((و  ))اسالم
كساني كه در جزئيات با آنان اختالف رأي داشته،  ؛عادت داده بودند
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به دنبال حق رفته، در برابر ظالمان ايستاده يا اعمال ستمگرانه و 
 .كردند مي انحصارطلبانه را رد

ستمگران در تربيت امت چنين  ةاز اين شيو ×حضرت امام صادق
  : تعبير فرموده است

بني اميه مردم را در فراگرفتن حقيقت ايمان آزاد گذاشتند، اما به آنان 
آموختن و شناخت حقيقت شرك را ندادند، تا اگر خواستند مردم  ةاجاز

 )1( .ندآميز وادار كنند، متوجه نشو  را به كارهاي شرك

جماعت تأمين امنيت  ةدر مسئل ^هائمبينيم   از همين رو است كه مي
به اين معنا كه از پيروان خود بخواهند  ؛اند  اكتفا نكرده تقيهتنها به  صالح

در معرض ديد  عقايد خود را آشكار نكرده و شعائر مذهبي خود را عمالً
ي مردمي بر ضد قرار ندهند، كه اين امر اگر چه در جلوگيري از فشارها

شيعه و سپس به انزوا كشاندن آنها از متن جامعه و در تنگنا نهادن آنان 
اما اهل  ،هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي، مؤثر بود  در عرصه

تر هم بود   دادند كه بلكه مهم  ديگري هم اهميت مي ةبه مسئل ^بيت
ن در خود از سخن گفت ةو آن اين بود كه شيعيان در زندگي روزمر

كه  )2(مسائل سياسي و ديني و بروز دادن عواطف و احساساتي ةبار
                                                         

 .1ح  415/  2 الكاىفكليىن،  .1
سخت و خشن بود  ^هاى تاريخ اسالم به حدى نسبت به پريوان اهل بيت  بعضى از دوره .2

داراى بار سياسى شده  ÷يا حضرت فاطمه ×علىحىت به نيكى ياد كردن از حضرت  كه
إياكم و ذكر على و «: فرمود نقل شده است كه ×بود، در روايىت از حضرت امام صادق

از ياد كردن على » ’فإنّ الناس ليس شيٌء أبغض إليهم من ذكر على و فاطمة ’فاطمة
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جماعت موجب افشاي وابستگي سياسي يا ميزان نفوذ و گستردگي 
در سطح جامعه، يا آشكار شدن مواضع سياسي اين جماعت در  صالح

گرديد، خود داري   برابر حكومت يا ساير جريانات سياسي مخالف مي
ايجاد  جماعت صالحاطالعاتي به يقين براي چون افشاي چنين  ؛كنند

خطر كرده و دشمنان را در تعقيب و سركوب آنان به فعاليت وا 
 .داشت  مي

ترين   كتمان اسرار و اطالعات دروني جماعت صالحان از مهم ةمسئل
ها با آن رو به رو بود و   موارد امنيتي بود كه اين گروه در بعضي از دوره

چون حاكمان  ؛يداري و كنترل زبان و گفتار بودبااليي از ب ةنيازمند درج
                                                                                                             

خود دارى كنيد، چرا كه در نظر مردم چيزى منفورتر از ياد على و  ’و فاطمه
، البته شك نيست كه آن 2ح  486/  11 وسائل الشيعهحر عاملى، . نيست ’فاطمه

مردمان مسلماىن هستند كه هم اكنون ما آنان را به حمبت اين دو بزرگوار مى مردم، غري از 
 .شناسيم

: آن اين است صةدارد كه خال بن رباح سخىنى ابن حجر نيز در بيان شرح حال عل
شده است آن ى نامگذارى به نام على شدند كه نوزادى اميه خرب دار م كه بىنى هنگام

نام فرزند : خرب به گوش پدرش، رباح رسيد و گفت رساندند، اينى نوزاد را به قتل م
داشت و ى را ناخوش مى نيز نام على باشد، خود وى م »ىعلَ«نيست بلكه  »ىعل«من 

 .گرفتى سخت م ،نام داشتى بر هر كس كه عل
بنامد حالل ى را كه مرا على كس: گفتى بن رباح مى خود عل: دهدى ابن حجر ادامه م

  7  /280ذيب التهذيبك شرح حال او در .ر .نام دارمى لَچرا كه من ع; خنواهم كرد
 - 281. 

نقل كردمي بيان كرده است نيز بر مهني ى از و كه قبالًى در اشعارى كه شافع مطالىب
 .كندى مطلب داللت م
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و اصالت، واقعيت، اخالص و  جماعت صالحستمگر به دليل اينكه از 
آمادگي آن براي فداكاري، همچنين صحت مفاهيمي كه اين جماعت 

كرده و منطق صحيحي كه در بيان اين مفاهيم از آن   براي مردم مطرح مي
آنان  ة، بيشترين خطر را از ناحيجستند، شناخت و آگاهي داشته  بهره مي

 .كردند و حساسيت بسيار زيادي نسبت به آنان داشتند  احساس مي

 راهکارهاي بازدارنده

ها راهكار براي ايجاد   با ابداع ده ^بينيم كه اهل بيت  از همين جا مي
اي براي اين   احتياط، بيداري و آموزش، عنايت و اهميت ويژه ةروحي

 .محور امنيتي قائل بودند

شيخ كليني در روايت معتبري از احمد بن محمد بن ابي نصر نقل 
  : كند كه گفت  مي

آن حضرت از دادن : اي پرسيدم  مسئله ةدر بار ×از حضرت امام رضا
  : پاسخ امتناع كرده و قدري تأمل نموده، سپس فرمودند

باعث ناراحتي  ،آنچه را كه مورد نظر شما است در اختيارتان بگذاريم ةاگر هم
 .دردسر شما شده، گريبانگير كسي خواهد شد كه داراي اين اسرار است و

خداوند اسرار واليت خود را به : فرموده است × )امام باقر(ابوجعفر 
سپرد، محمد نيز آن ‘حممدسپرد، جبرئيل آن اسرار را به  ×جبرئيل

اسرار را در اختيار علي قرار داد، علي نيز اسرار واليت خداوند را در نزد 
خواهيد اين  حال شما مي. كساني به وديعت سپرد كه خدا خواسته بود

اسرار را افشا كنيد، كيست كه سخني را شنيد و توانست يك كلمه از 
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  !آنچه شنيده را در نزد خود نگاه دارد؟

سزاوار است كه هر : در بيان حكمت آل داود فرموده است ×ابوجعفر
به امور خود آگاه بوده، مردم مسلمان كنترل نفس خود را در دست داشته، 

پس از خدا پروا كنيد و اسرار ما را فاش نكنيد كه . زمان خود را بشناسد
اگر نبود اينكه خداوند متعال از اولياي خود دفاع كرده و انتقام اوليايش را 

آيا  .ستاند، اولياي الهي را از فتنه دشمنان خالصي نبود  از دشمنانش مي
را از آل  × )امام كاظم(عال چگونه انتقام ابوالحسن ايد كه خداوند مت  نديده

برمك گرفت؟ و نديديد كه بني اشعث از سوي حاكم زمان خود در معرض 
اينكه آنان واليت  ةچه خطر بزرگي بودند كه خداوند به واسط

  را در دل داشتند، شر او را از آنان دفع كرد؟  ×ابوالحسن

هاي سركش انجام  طاغوتكه اين  هستيد شما در عراق شاهد اعمالي
بينيد كه خداوند چه مهلتي به آنان داده است، پس بر شما  دهند و مي مي

خود سازيد و زرق و برق زندگي دنيا شما را  ةباد كه تقواي الهي را پيش
نفريبد و از اينكه خداوند متعال بعضي از گذشتگان شما را در عين انجام 

نشويد كه حجت بر شما تمام مغرور ، كارهاي ناشايست مهلت داده است
 )1( .گرديده است

آشكارا اصحاب خود را  ×در حديث صحيح ديگري نيز امام صادق
  : دارد  هاي دنيوي افشاي اسرار بر حذر مي  از عواقب و زيان

هركه روز خود را با افشاي اسرار ما آغاز كند، خداوند گرماي آهن و 

                                                         
 .10ح  225 - 224/  2 الكاىفكليىن،  .1
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 )1( .چشاند وي خواهد هتنگناي زندان را ب

رسيد كه   ه بر حذر داشتن شيعيان از افشاي اسرار به حدي ميو گا
 ×بينيم در روايتي به نقل عثمان بن سعيد از حضرت امام هادي  مي

  : اند  وارد است كه آن حضرت به وي فرموده

اگر بتواني چيزي را كه در يك دست خود داري از دست ديگر خود 
   )2( .پنهان كني، اين كار را بكن

كسي در نزد آن حضرت از افشاي اسرار سخن به : يدو نيز عثمان گو
  : ميان آورد، آن حضرت به وي فرمودند

 ةزبانت را نگاه دار تا همواره عزيز باشي و مردم را به دست خود بر گرد
 .خويش مسلط مكن كه خوار گردي

در حديث معتبر ديگري نيز خطر افشاي اسرار را به كشتن پيامبران به 
ت كه در روايت ابو بصير از حضرت امام ناحق تشبيه كرده اس

  : كريمه ةدر تفسير آي ×صادق

   )3(}و يقْتلُونَ النبِيني بِغيرِ حق{

  : فرموده است

به خدا سوگند آنان، اين پيامبران را مستقيماً با شمشيرهاي خود نكشتند، 

                                                         
 .2ح  493/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
 .5عة احلق مع اخلوف به، ح احترمي اذ ،34ب  493/  11 شيعهوسائل الى، حر عامل .2
 .كشندى و پيامربان را بناحق م .3
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بب بلكه اسرار آنان را در نزد دشمنان افشا كردند و پيامبران به همين س
 )1(.به قتل رسيدند

همچنين كليني در كافي با سند صحيح از سليمان بن خالد نقل كرده 
  : فرمودند ×امام صادق: است كه گفت

اي سليمان، شما داراي اعتقادات ديني و مذهبي هستيد كه هر كس آن را 
پوشيده بدارد، خداوند عزتش خواهد داد و هر كس افشايش كند خوارش 

 )2( .خواهد نمود

شتابزدگي در باور مسائل  ةبا پديد هائمهايي كه يكي از   در زمان و
سياسي و سعي بيش از حد شيعيان براي فعاليت در جهت جلب امت 

كه به قيمت در خطر قرار (شدند   رو به رو مي ^به محبت اهل بيت
پرداختند،   گيري در برابر آن مي به موضع) شد  گرفتن آنها تمام مي
نقل  ’ز حضرت علي بن الحسين امام سجادچنان كه در روايتي ا

  : شده است

داشتم گوشت ساعد دستم را قطع  به خدا سوگند، بسيار دوست مي
، اما در عوض دو خصلت از ]شود كه غالباً منجر به مرگ مي[كردند  مي

يا سبكسري و از خود بي خود  وريكي : بست ميان شيعيان رخت بر مي
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 )1( .انگاري در كتمان اسرار  شدن در حالت خشم و ديگري سهل

 ةنقش ديگري به مسئل ×در حديث ديگري نيز حضرت امام صادق
نقشي در ارتباط با ايمان، عقيده، اصل واليت  ؛اند كتمان اسرار داده

   .^و تحمل مسئوليت دعوت مردم به سوي اهل بيت ^اهل بيت

  : فرمود شنيدم كه مي ×علي روايت است كه از امام صادقاز عبداأل

كشيدن بار مسئوليت واليت ما اهل بيت تنها به پذيرش قلبي و تصديق 
زباني نيست، بلكه از مصاديق اين امر، كتمان اين اعتقاد و پوشيده داشتن 

  . آن از نااهالن است

اي را بيامرزد كه   خداوند بنده: سالم ما را به شيعيان ما برسان و به آنان بگو
كه مورد فهم عموم مردم  را پس آنچهمحبت مردم را به سوي ما جلب كند، 

از حد  را براي آنان نقل كنيد، و آنچه ،گردد  است و مورد پذيرش آنان واقع مي
  )2(.از آنها بپوشانيد ،درك آنان فراتر بوده و مورد انكار آنان واقع خواهد شد

 

به شدت كساني را كه به  ×و در حديث ديگري حضرت امام صادق
ده و اسرار را پخش كرده و با اين كار هم ها وقعي ننها اين آموزه

پيشواي خود و هم ساير شيعيان را با خطرات رو به رو ساخته و در 
انداختند، مورد توبيخ قرار داده و خشم بيزاري خود را از   مهلكه مي
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 :آنان اين گونه بروز داده است

ـ روايت است كه  كه مرد راستگويي بود از قاسم شريك الفضل ـ
  : فرمود شنيدم كه مي ×ضرت صادقاز ح: گفت

گروهي در مسجد هستند كه دائم خود را مطرح كرده و سخن ما را بر سر 
هرچه من با  .اندازند، نه آنها از من بوده و نه من از آنان هستم  ها مي  زبان

كنم، آنها پرده و   منطق صحيح و مدارا با مردم، خود را از عموم پنهان مي
گويند كه   آنان مي .هايشان را بدرد  خداوند پرده درند، پوشش مرا از هم مي

من امام و پيشوايشان هستم، به خدا سوگند كه من تنها امام كساني هستم 
كه از من پيروي و اطاعت نمايند، اما كساني كه مرا نافرماني كنند هر گز 

گردانند؟   چرا همواره نام مرا بر سر زبان خود مي .پيشوايشان نخواهم بود
خواهند زبان خود را از بردن نام من باز دارند؟ به خدا سوگند كه   آيا نمي

 )1( .خداوند مرا با آنان زير يك سقف جمع نخواهد كرد

 حضور در دستگاه حکومت] 3[

، حضور نسبي و محدود آنان در انجماعت صالح محور سوم امنيت
ها،   دستگاه حكومتي ستمگر با هدف آشنايي با مواضع، برنامه

آنان است تا به اين وسيله  ةهاي سركوبگران  ا فعاليتها ي  سياست
هاي دستگاه   بتوانند به موقع از اين گونه مسائل دوري گزيده، فعاليت

هاي آنان را پيش از رسيدن به   حكومتي را زير نظر داشته و برنامه
هايي را كه ممكن بود از   عمل افشا كرده و از اين طريق، زيان ةمرحل
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صالح يا عموم مسلمين شود، از آنان  جماعتير ها دامنگ  اين برنامه
 .دفع نمايند

هر گونه همكاري و كمك به ستمگران را  ^پيشتر دانستيم اهل بيت
به هر ميزان كه باشد، قاطعانه بر پيروان خود حرام كرده بودند، چه 

هاي حكومت   انجام خدمات عمومي كه سهمي در محكم شدن پايه
به پذيرش حكومت آنان شود، يا راه آنان داشته يا در نهايت منجر 

انجام كارهاي ظالمانه آنان را هموار نمايد و چه تصدي مناصب 
 .مربوط به حكومت و واليت باشد

با سند صحيح از ابو بصير نقل  كافيمرحوم شيخ كليني در كتاب 
در رابطه با وارد  ×از حضرت امام محمد باقر: كرده است كه گفت

پرسيدم، آن ) ور حاكمان ستمگر استمنظ(شدن در كارهاي آنان 
  : حضرت در پاسخ فرمودند

يك بار كشيدن قلم بر روي كاغذ  ةاي ابامحمد، اين كار حتي اگر به انداز نه
هيچ كس از دنياي ستمگران چيزي به چنگ نخواهد آورد، . باشد، جايز نيست

آنها به مگر اينكه ستمگران نيز به همان اندازه از دين او خواهند گرفت يا تا 
 )1(.مند نخواهد گرديد  همان اندازه از دين او نربايند از دنياي آنها بهره

) شتربان( مجالنيز در رجال خود از صفوان بن مهران  ىكَششيخ 
  : روايت كرده است
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وارد شدم، آن حضرت  ’ )موسي بن جعفر(بر حضرت ابوالحسن اول 
زيبا است مگر يك كارهاي تو خوب و  ةاي صفوان، هم: به من فرمودند

  .كار

  قربانت گردم، كدام كار؟ : عرض كردم

   .يعني هارون ؛كرايه دادن شترانت به اين مرد: فرمود

به خداوند سوگند كه من شترانم را براي تفريح،  :عرض كردم
ام، بلكه شترانم را براي   خوشگذراني، شكار و لهو و لعب به او كرايه نداده

ام و خود نيز شخصاً   ه به او كرايه دادهرفتن به اين راه يعني راه مك
ام و قصد دارم غالمانم را براي اين   سرپرستي كاروان را به عهده نگرفته

  .كار بفرستم

تو بر عهدة آنها نخواهد  ةآيا كراي ،اي صفوان: آن حضرت به من فرمودند
   بود؟

  .چرا قربانت گردم :عرض كردم

نداري آنها تا زماني كه  آيا دوست: امام به من فرمودند ،صفوان گويد
   تو را بدهند باقي بمانند؟ ةكراي

   .چرا :عرض كردم

هر كس بقاي آنان را خوش دارد از آنان است و هر كه از آنان : فرمود
   .باشد در آتش جهنم داخل خواهد شد

من رفتم و همه شترانم را فروختم، اين خبر به گوش : صفوان گويد
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ام   شنيده ،اي صفوان :د خواست و گفتهارون رسيد، او مرا به حضور خو
  .يا  كه شتران خود را فروخته

  .آري: گفتم

  براي چه؟ : گفت

ام، غالمانم نيز آن گونه كه بايد به كارها   من پيري سالخورده: گفتم
  .كنند رسيدگي نمي

هيهات، اين سخن تو دور از واقعيت است، من خوب : هارون گفت
اي، موسي بن جعفر   كار را كرده دانم كه تو به مشورت چه كسي اين  مي

  .به تو گفته كه اين كار را انجام دهي

  مرا به موسي بن جعفر چه كار؟ : گفتم

ما نبود، تو را  اين سخنان را كنار بگذار، اگر رفاقت تو با: هارون گفت
 )1(.كشتم  مي

ها و موارد را از اين قانون   بعضي از حالت ^اما با تمام اين احوال، اهل بيت
اند بعضي از   انجام چنين كارهايي را داده و گذاشته ةاند و اجاز  استثنا كردهكلي 

هاي مهم   افراد وارد دستگاه حكومتي ستمگران شده و عهده دار بعضي پست
 :تر بود  البته در دو مورد اين مسئله از ساير موارد مقدم ؛شوند

آن و افراد  انجماعت صالحيكي آنجا كه اين فرد بتواند ضرري را از 
 .دفع نمايد
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 انافراد جماعت صالحدوم اينكه بتواند خدمات و تسهيالتي براي 
و افراد آن دفاع كرده، حقوق  جماعت صالحفراهم آورده و از حقوق 

 .مشروع آنان را به ايشان برساند

مرحوم شيخ صدوق در كتاب من اليحضره الفقيه با سند صحيح از 
امام موسي بن حضرت : كند كه گفت  علي بن يقطين نقل مي

  : به من فرمودند ’جعفر

خداوند تبارك و تعالي در نزد ستمگران نيز دوستاني دارد كه شر 
 )1(.كنند ستمگران را از سر دوستان خدا دفع مي

چنان كه كليني در كافي با سند خود از زياد بن ابي سلمه چنين نقل 
  : كند  مي

به من داخل شدم، ايشان  ’بر حضرت ابوالحسن موسي بن جعفر
   اي زياد، آيا به كار حكومتي مشغول هستي؟ :فرمودند

  .آري: عرض كردم: زياد گويد

   چرا؟: آن حضرت فرمودند

  . مالي ندارم ةمن مردي آبرومند و عيالوار هستم و پشتوان: گفتم

اي زياد، اگر از پرتگاهي سقوط كرده و تكه تكه شوم، برايم : فرمود
كاري انجام داده يا زير ) ستمگران(ها تر است از اينكه براي اين  محبوب

  پاي يكي از ايشان فرشي پهن كنم، مگر براي چه منظوري؟ 

  . دانم  قربانت شوم، نمي: گفتم
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مگر به قصدگشايش اندوه مؤمني يا نجات اسير از آنها يا اداي : فرمود
اي زياد، كمترين كاري كه خداوند متعال با كساني كه براي  .ديني

اي از آتش براي  دهد اين است كه خيمه كنند انجام مي ستمگران كار مي
آنان برپا كرده، تا وقتي كار محاسبه اعمال خاليق به اتمام برسد در آن 

اي زياد، اگر روزي كاري از كارهاي  .خيمه نگاهشان خواهد داشت
 )1(.ستمگران به دست تو افتاد به تك تك برادران خود خوبي كن

شود كه عهده دار  چنين برداشت مي از محتواي بعضي روايات نيز
مخصوص به  ةشدن چنين كارهايي حتماً بايد در هر مورد با اجاز

يا حاكم شرعِ داراي واليت  ^اهل بيت هائم ةهمان مورد از ناحي
باشد، تا اين اجازه به صورت باز در برابر اجتهادهاي جماعت صالح 

اين كار خاص و گرايشات شخصي قرار نگرفته و امكان لغزش در 
 .از اين طريق كمتر شود جماعتخطرناك و به انحراف افتادن افراد 

 )2(شيخ كليني در روايتي با سند معتبر، از حسن بن حسين انباري
  : چنين نقل كرده است

نوشتم و در   نامه مي ×مدت چهارده سال بود كه به حضرت امام رضا
اي كه   نامهكردم، در آخرين  انجام كار حكومتي كسب تكليف مي ةبار

ام،   من ديگر بر جان خود بيمناك شده: براي آن حضرت فرستادم، نوشتم
تو به دليل رافضي بودن : گويد  گري زده و مي  خليفه به من تهمت رافضي
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  .پذيري  كار در دستگاه حكومت را نمي

  : در پاسخ چنين مرقوم داشتند ×حضرت امام رضا

اي، اگر به  ود بيمناك شدهات را دانستم و اينكه بر جان خ  محتواي نامه
دار مسئوليت حكومتي شدي، موافق با آنچه   داني كه چون عهده  يقين مي

بدان فرمان داده عمل خواهي كرد و پس از چندي،  ‘رسول خدا
كارگزاران و دبيران خود را به كيش خود در خواهي آورد، و اگر مال و 

را در آن سهيم  ثروتي از اين راه نصيب تو شد به قدري مؤمنان نيازمند
تواني اين كار را قبول كني  خواهي كرد كه زندگي تو مانند آنان شود، مي

 )1(.و االّ فال

گاه اين اشخاص را در انجام اين گونه كارها  ^هائمهمچنان كه 
كردند و براي كشف نشدن هويت واقعي آنان براي  تأييد هم مي

 .زدند حكومت دست به اقداماتي مي

  : يت شده كه گفتاز ابن سنان روا

هاي گرانبهايي را به عنوان هديه براي   يكي از روزها هارون الرشيد لباس
علي بن يقطين فرستاد كه در ميان آنها باالپوشي از خز سياه بود كه در 

  . آمد  هاي پادشاهان به شمار مي  آن طال به كار رفته و از لباس

م موسي بن ها را براي حضرت اما  آن لباس ةعلي بن يقطين نيز هم
 ةبه اضاف ،فرستاد كه آن باالپوش نيز در ميان آنها بود ’جعفر
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هايي كه هميشه به عنوان خمس مال خود براي آن حضرت  پول
  .فرستاد  مي

ها و   رسيد، آن حضرت آن پول ×ارسالي او به دست امام ةوقتي محمول
اده و علي بن يقطين د ةها را پذيرفتند، اما آن باالپوش را به فرستاد لباس

  : اي نوشتند  به علي بن يقطين در نامه

اين باالپوش را نگاه دار و آن را حفظ كن كه به زودي در موقعيتي قرار 
   .به اين باالپوش نيازمند خواهي شدخواهي گرفت كه 

علي بن يقطين در دل از بازگرداندن اين لباس در حيرت بود و دليل آن 
 .كرد دانست اما طبق دستور آن را حفظ  را نمي

پس از چندي علي بن يقطين با يكي از غالمان خود كه از افراد خاص 
غالم هم كه از . او بود، تندي كرده و او را از خدمت خود اخراج كرد

هايي از پول و لباس كه   و محموله ×ميل علي بن يقطين به امام كاظم
فرستاد و چيزهاي ديگر اطالع داشت،   گاه و بيگاه براي آن حضرت مي

او به امامت موسي بن : نزد هارون الرشيد از وي بدگويي كرد و گفتدر 
فرستد و   جعفر معتقد است و هر سال خمس مال خود را به نزد وي مي

براي  ،فالن باالپوش كه اميرالمؤمنين در فالن وقت به او لطف كرده است
 .موسي بن جعفر فرستاده است

ن حتماً اين مطلب را م: هارون از شنيدن اين سخنان در خشم شد و گفت
اي، وي خود را هالك كرده   كشف خواهم كرد و اگر چنين باشد كه گفته

 .است
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در همان وقت كسي را به دنبال علي بن يقطين فرستاده و او را احضار 
با آن : نمود، چون علي بن يقطين در برابر هارون حاضر شد به او گفت

  اي؟   باالپوش كه بر تو پوشاندم چه كرده

اي   آن لباس در نزد من است و من آن را در بقچه: ر پاسخ گفتعلي د
كنم، و هر صبح و شب بقچه را   محتوي عطر، مهر و موم شده نگهداري مي

كنم و دوباره   باز نموده، براي تبرك آن باالپوش را بوسيده، به آن نگاه مي
 .گردانم  آن را به جاي خود باز مي

  .همين اآلن آن را حاضر كن: هارون گفت

اي امير مؤمنان، در همان حال يكي از  چشم: علي بن يقطين گفت
به خانه برو و كليد فالن اتاق : خدمتكاران خود را خواست و به او گفت

اي   را از خزانه دار من بگير، در آن اتاق فالن صندوق را باز كن و بقچه
  .مهر و موم شده بياور وكه در آن است را 

وارد شد و بقچه را مهر شده در نزد هارون نهاد، طولي نكشيد كه غالم با بقچه 
هارون دستور داد تا مهر آن را شكسته آن را باز كردند، چون بقچه باز شد 
هارون باالپوش را ديد كه همان طور كه علي گفته بود غرق در عطر و مشك 

اين لباس را : است، آتش غضب هارون فرونشست و به علي بن يقطين گفت
بود باز گردان و با دلگرمي به كار خود بپرداز كه ديگر سخن  به همان جايي كه

 ةتو تصديق نخواهم كرد، سپس دستور داد تا جايز ةهيچ بدگويي را در بار
نفيسي هم به او دادند همچنين دستور داد تا آن غالم را هزار ضربه شالق بزنند 



62 4در بنيان گذاری جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                      

 )1(.كه پس از تحمل پانصد ضربه مرد

 تاریخی این محور ۀپیشین

هاي امنيتي بود   ترين برنامه  بتوان گفت اين محور امنيتي از دقيق شايد
اي كه   برنامه ؛آن را براي شيعيان ترسيم نموده بودند ^هائمكه 

 ×هاي آن را در قرآن كريم، در بيان داستان حضرت موسي ويژگي
آنجا كه مؤمن آل فرعون توانست پيش از مبعوث شدن  ؛بينيم  نيز مي

بري و پس از آن، در برابر خطراتي كه وي به پيام ×حضرت موسي
چنان كه قرآن كريم نقل  او ـ .كرد از او محافظت نمايد  را تهديد مي
هايي كه فرعون و درباريان   ـ موسي را در جريان توطئه كرده است
 .داد  چيدند، قرار مي  برايش مي

پدرش . علي بن يقطين نيز، رئيس نيروهاي امنيتي هارون الرشيد بود
در اين عرصه  ^هائمهاي شناخته شده در زمان   نيز از نمونهيقطين 

به  ^هائمبود، به عالوه افراد ديگري كه در بعضي از ادوار تاريخ 
اند و شايد بتوان فرض كرد كه اين محور   همين كارها دست زده

وجود داشته، اگرچه جزئيات  ^هائمادوار تاريخ  ةامنيتي، در هم
 .نرسيده است آنها به دست ما ةزندگي هم

ديگر اين افراد عبداهللا بن سنان است كه شيخ نجاشي در كتاب  ةنمون
عبداهللا بن سنان بن طريف، : نويسد رجال خود در شرح احوال او مي

                                                         
، و به نقل از اين دو 20 - 19/  2 اعالم الورى * 227 – 225/  2 اداإلرشمفيد،  .1

 .12ح  138 -  137/  48 حبار االنوار :كتاب
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بني  ةبني هاشم، و نيز گفته شده كه وابسته به طايف ةوابسته به طايف
وي خزانه دار منصور، مهدي، هادي و هارون الرشيد  .عباس بود

 .وي از اهالي كوفه، راستگو و از اصحاب ما است .لفاي عباسي بودخ
او از حضرت امام . اي در او نيست وي جليل القدر بوده هيچ خدشه

نيز او را  ))الفهرست((روايت كرده، شيخ طوسي در كتاب  ×صادق
 )1(.توثيق كرده است

همچنين در رابطه با محمد بن ابي عمير هم كه از فقهاي بزرگ و 
 )2(.مثل همين تعابير وارد شده است ،د قبول خاصه و عامه استمور

 ةخليف(و چنين است محمد بن اسماعيل بن بزيع كه خادم منصور 
در شمار وزرا ) احمد بن حمزه(بوده، به اتفاق پسر عمويش ) عباسي

 ةوي از بزرگان ثقات و از صالحان و راستگويان طايف. بوده است
به او  ×حضرت امام رضا. بسيار بودشيعه به شمار رفته، دانشش 

  : فرموده است

خداوند متعال را بر دربار ستمگران كساني هستند كه خداوند برهان 
حقيقت را برايشان روشن نموده، و در شهرها به آنان قدرت و امكانات 

آنان از بندگان خود دفاع كرده، امور مسلمانان به  ةداده است تا به وسيل
ها بوده، مؤمنان  آنان پناهگاه مؤمنان از آسيب .دست ايشان اصالح شود

ظلم، به  ةنيازمند از شيعيان ما به آنان پناه برده و ترس مؤمنان در خان

                                                         
 .487/  1 جامع الرواةاردبيلى،  .1
 .51 -  50/  2 جامع الرواة *142 /الفهرست .2
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  . شود اين افراد به امنيت بدل مي ةواسط

اينان مؤمنان حقيقي هستند، آنها امين خداوند در زمين و نور خداوند در 
ها مانند  ور آنها براي اهل آسمانباشند كه ن ميان رعيت در روز قيامت مي

اين افراد كساني هستند كه  .نور ستارگان درخشان براي اهل زمين است
قيامت را با نور خود روشن  ةنور روز قيامت از آنان بوده و صحن

به خدا سوگند كه اينان براي بهشت آفريده شده و بهشت نيز  .كنند مي
و كسي از شما را . بر ايشان براي آنان خلقت گرديده است، پس گوارا باد

نيز نكوهشي نخواهد بود اگر بخواهد به تمام اين مراتب و مقامات نايل 
  . آيد

   قربانت گردم، چگونه؟ :به آن حضرت عرض كردم

كند و با شاد كردن شيعيان ما دل ما  خود را با ستمگران مهراه مي :فرمود
 )1( .اي حممد، تو هم از آنان باش كند، را شاد مي

ير از اين اشخاصي كه نام برديم، بسيار بودند كساني كه به همين غ
كردند و كساني كه در اين زمينه تحقيق كنند در ميان   شيوه عمل مي

 .آنان را خواهند يافت ^هائماصحاب 

اين پديده بر وجود برنامه ريزي ابتكاري و دقيقي داللت دارد كه اهل 

                                                         
 از شايد هم اين توصيفات بسيار عاىل، رجال جناشىبه نقل از  69/  2 جامع الرواة .1

 اين كار، و مشقىتى و دقت اجراى مقام اين افراد به دليل اعتبار، خطرناك بودن، دشوار
 ،كه از جنس آنان نيستند با ستمگراىن از مهنشيىنى صاحل و متقى ها باشد كه انسان

 .متحمل خواهند شد
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جام آن همت گماشتند و ها به ان  به ويژه در بعضي از دوره ^بيت
و تكامل و رشد آن و در  انجماعت صالحتأثير بزرگي در حمايت از 

 .نتيجه، تأثير در ميان اقشار مختلف امت اسالم داشته است

 پناهندگی و هجرت] 4[

هايي   پناه گزيدن در پناهگاه انجماعت صالح چهارمين محور امنيتي
آن مناطق  در مناطق دور از دسترس حكومت و هجرت كردن به

مانند مناطق روستايي كه محل زندگي عشاير و قبايل عرب  ؛است
بود، مناطق كوهستاني و يا مناطقي كه از حكومت  ^اهل بيت ةشيع

البته اقدام به اين عمل تنها در موارد . بردند  مركزي فرمان نمي
اضطراري و استثنايي و با هدف تحصيل امنيت و دفع خطرات از يك 

رساندن دعوت و رسالت اسالمي و گسترش هدايت و سو و اقدام به 
صالح و نيز آموزش اخالق و احكام الهي به مردم آن مناطق، از سوي 

 .رسيد  ديگر به انجام مي

ها و حوادث كه در   يابيم كه از بعضي مثال در قرآن كريم نيز مي
راستاي همين محور يعني هجرت انجام گرفته سخن به ميان آمده 

كه پس از جريان به آتش  ×حضرت ابراهيم ةمانند قضي ؛است
انداختن آن حضرت، راه مهاجرت در پيش گرفت و حضرت لوط نيز 

   .به همراه وي هجرت كرد

  )1(}و قالَ إِني مهاجِر إِيل ربي إِنه هو الْعزيز الْحكيم{

                                                         
 .26/ عنكبوت .1
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نمايم، كه اوست  من به سوي پروردگار خود هجرت مي: گفت ]ابراهيم[و 
 .حكيم ارجمند

به  ×و به همين ترتيب است جريان مهاجرت حضرت موسي
  : سرزمين مدين

ه و لَما توج* فَخرج منها خائفًا يترقَّب قالَ رب نجين من الْقَومِ الظّالمني {
  )1(}ربي أَنْ يهديين سواَء السبيل یتلْقاَء مدين قالَ عس

: گفت]در حالي كه مي[ران از آنجا بيرون رفت موسي ترسان و نگ
 ]شهر[و چون به سوي * پروردگارا، مرا از گروه ستمكاران نجات بخش 

اميد است پروردگارم مرا به راه راست : گفت ]با خود[مدين رو نهاد 
 .هدايت كند

و بني اسرائيل از مصر به سوي  ×جريان هجرت حضرت موسي
 .ستسرزمين مقدس نيز از همين باب ا

محافظت از جماعت  فرآينداين محور در  ةشايد اساس و ريش
در تأمين امنيت  ‘در تاريخ اسالم، عملكرد پيامبر اكرم انصالح

مسلمين باشد كه چون فشار و آزار مشركان بر مسلمانان شدت يافت 
و از طرفي مسلمانان نيز ابزار و امكانات كافي جهت حفاظت و 

ور فرمان مهاجرت آنان به حبشه و حراست از خود نداشتند، با صد
پناه بردن به آن مناطق، امنيت ايشان را تأمين فرمود، اگر چه آن 

 .ها اسالمي نبودند  سرزمين
                                                         

 .22 -  21/ قصص .1
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به مدينه پس از آغاز انتشار  ‘و همين گونه است هجرت پيامبر اكرم
 ةاسالم در آن شهر، چون قبل از هجرت آن حضرت به مدينه كه ادار

د، خطر قابل توجهي از سوي مشركان مدينه، آن شهر با مشركان بو
 .كرد  پيامبر و مسلمانان را تهديد نمي

چه اينكه اين عمل تقريباً شبيه پناهندگي سياسي است كه در زمان ما 
هاي سياسي كه به صورت  نيز متداول است و بعضي از اعضاي گروه

 برند كه  گيرند به كشورهايي پناه مي  استثنايي مورد تعقيب قرار مي
 .دهند  زندگي آزادانه را به آنان مي ةاجاز

 ةمسئل ^شواهدي نيز در تأكيد اين نكته وجود دارد كه اهل بيت
جماعت هجرت را به عنوان يك محور امنيتي براي حفاظت از 

 :كنيم  حال به بعضي از اين شواهد اشاره مي .پذيرفته بودند انصالح

 شواهد تاریخی هجرت

، نوادگان آن بزرگواران، ^هائمفرزندان ، پراكندگي وسيع اولين شاهد
به ويژه در مناطق مرتفع  ^دانشمندان و شيعيان صالح اهل بيت
مناطقي چون مازندران و  ؛باشد  كوهستاني يا مناطق دوردست مي

، همچنين )شد  بالد ترك و ديلم خوانده مي كه قبالً(گيالن در ايران 
در (و جزاير ماالوي  قفقاز ةهند، منطق ةمناطقي در آفريقا، شبه قار

، و اگر با دقت مالحظه كنيم، خواهيم يافت كه اسالم به دست )آفريقا
همين سادات به اين مناطق وارد شده يا فرهنگ اسالمي از طريق 

 .وجود آنان در آن مناطق انتشار يافته است
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در نقاط  ^، پراكندگي و انتشار شيعيان اهل بيتدومين شاهد
ه تقريباً بدون استثنا در تمام مناطق جهان مختلف جهان اسالم است ك

اسالم حضور دارند، و خصوصاً اينكه اين حالت در زمان خود 
عدوجود داشته و از آن زمان به عصرهاي  ^هائمامتداد يافته  يب

سياسي و  ةو پيروانشان همواره در محاصر ^است، با اينكه اهل بيت
قبت شديدي قرار اقتصادي بوده، در معرض كشتار و تعقيب و مرا

 .داد  اي را به آنان نمي  ايجاد چنين ارتباطات گسترده ةداشتند كه اجاز
براي شيعيان خود قرار  ^اگر رعايت اين محور امنيتي كه اهل بيت

گشت، چنان كه بعضي از روايات   پذير نمي  اند نبود اين امر امكان  داده
 .نيز بر اين نكته داللت دارند

ي در كتاب غيبت نقل كرده و ديگران نيز آن در روايتي كه شيخ نعمان
شيعيان خالص  ×اند، پس از اينكه حضرت امام صادق را نقل نموده

  : كند كه  را اينگونه توصيف مي
كشند و همچون  تنها كساني پيروان ما هستند كه همچون سگان زوزه نمي

ورزند، و حتي اگر از گرسنگي بميرند، هيچ گاه دست نياز  كالغ طمع نمي
   .كنند  ه سوي مردمان دراز نميب

فدايت شوم، من چنين اشخاصي را : پرسد  در جواب سؤال كننده كه مي
  : اند  در كجا پيدا كنم، فرموده

در گوشه و كنار زمين به دنبال آنها بگرد، آنان كساني هستند كه زندگي 
آنان كه اگر  .سختي دارند، محل سكونتشان همواره در حال انتقال است

د، شناخته نشوند و اگر ناپديد گردند كسي به دنبال آنها نخواهد ديده شون
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 )1(.گشت

، اين است كه بعضي از حوادث بزرگ تاريخ اسالم از سومين شاهد
وجود همين محور امنيتي جامعة شيعه نشأت گرفته است، برپا شدن 
دولت فاطميان در شمال آفريقا، دولت حسنيان در طبرستان و بروز 

ها توسط علويان خصوصاً در عصر عباسي،   ا و قيامه بعضي از نهضت
ها و رشد تدريجي آنها بوده است، به   به اعتبار وجود همين پناهگاه

ها رفته رفته به نيرويي بزرگ بدل گشتند كه   اي كه اين حركت  گونه
 .دادند  حكومت مركزي بوده و آن را آزار مي ةتهديد كنند

رسيده  ^ت كه از اهل بيت، وجود بعضي از روايات اسچهارمين شاهد
هجرت به كشورهاي غير اسالمي داده شده است، البته به  ةو در آنها اجاز

شرطي كه مجال ابراز عقيده و دعوت به سوي آن، براي هجرت كنندگان 
اين در حالي است كه مهاجرت به كشورهاي غير . وجود داشته باشد

باز گشتن به ( تتعرب بعد از هجراسالمي در حالت طبيعي، از مصاديق 
بوده و در شريعت ) مناطق سكونت كفار پس از هجرت به سرزمين اسالم

اي از روايات از اهل   و در مجموعه )2(.رود  اسالم از محرمات به شمار مي
 .بر حرمت آن تأكيد نيز شده است ^بيت

روايت شده است كه در  ^از حضرت جعفر بن محمد از پدرانش
                                                         

 .16ح  165/  68 ارحب :و به نقل از آن 4ح  204 -  203 /الغيبة، نعماىن .1
تعرب بعد از هجرت، يعىن انتقال از مملكىت كه اسالم در آن با قدرت حضور دارد و رفنت به  .2

 ،بالدى كه به سبب وضعيت خاص اجتماعى در آا، دين اسالم كمرنگ و ضعيف مى باشد
 .منوره در صدر اسالم نةمديمانند كشورهاى غرىب در زمان ما يا مناطق بدوى دور از 
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  : آمده است ×عليبه حضرت  ‘وصيت پيامبر اكرم

پس از هجرت به جهان اسالم ديگر امكان باز گشت به مناطق اهل كفر 
 )1(.نخواهد بود

در جواب  ×و از محمد بن سنان روايت است كه حضرت رضا
  : اند سؤاالت او مرقوم فرموده

از هجرت را حرام كرده است، به جهت اينكه اين  بعدو خداوند تعرب 
هاي  دين و باعث عدم پشتيباني از پيامبران و حجتكار موجب خروج از 

الهي شده، سكونت در باديه و همنشيني با مشركان، حق هر صاحب حقي 
به همين جهت، جايز نيست كسي كه شناخت  .را باطل خواهد نمود

كاملي از دين دارد، با اهل جهل، نادانان و كساني كه ممكن است زياني 
يرا در اين صورت در امان نيست كه رفته ز، به وي برسانند همنشيني كند

رفته دانش خود را ترك گويد و در ناداني نادانان داخل شده، و به همان 
 )2(.حال بماند

آيد كه تنها در يك حالت اين   اما از بعضي روايات ديگر چنين بر مي
حكم شرعي كلي استثنا شده است و آن حالت، وجود فرصت ابراز 

به سوي آن ـ البته در صورت فراهم  صحيح و دعوت مردم ةعقيد
 .نبودن شرايط اين كار در درون بالد اسالم ـ است

  : از حماد سمندي روايت شده كه گفت
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من به بالد : عرض كردم ×به حضرت امام جعفر بن محمد صادق
اگر در اين : گويند  شوم و بعضي از دوستان ما به من مي  شرك داخل مي

  ! را رسد با آنها محشور خواهي شدحالت مرگ تو در ميان كافران ف

  : در پاسخ حماد فرمودند ×امام صادق

آوري و آن را تبليغ   آيا وقتي كه آنجا هستي، امر ما را به ياد مي ،اي حماد
  كني؟   مي

  . آري: عرض كردم

   :فرمود

تواني امر ما را ياد كرده و ديگران را به   آيا وقتي در بالد اسالم هستي مي
  آن فراخواني؟ 

  .خير: رض كردمع

در اين صورت اگر مرگ تو در ميان آن كافران فرا رسد، در : فرمود
محشور خواهي شد و نور تو  امت هنگام مرگ به تنهايي به صورت يك

 )1(.پيشاپيشت در حركت خواهد بود
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از محورهاي امنيتي كه در بخش براي پشتيباني و حمايت  ^اهل بيت
 ؛هاي كلي را وضع كردند  اي از سياست  قبل آنها را بيان كرديم، مجموعه

هاي امنيتي در صورتي مؤثر و مفيد خواهد بود كه طي   چرا كه برنامه
هاي كلي، به مرحله اجرا در آيد خصوصاً كه اگر به   سياست گذاري

اند،   ين كار خواستهبا ا ^هائمدقت مالحظه كنيم خواهيم يافت كه 
را با رعايت اين نكته محقق نمايند كه آنان  انصالحامنيت جماعت 

اسالمي به زندگي و فعاليت  ةهمواره در چارچوب جامعه و امت واحد
هاي   خود پرداخته، حالت تأثير گذاري خود را حفظ كرده و مسئوليت

 .داسالمي به انجام رسانن ةگستردة خود را در قبال اسالم و جامع

ها   به عالوه كه آنان، اهداف مهم ديگري نيز از اين سياست گذاري
ترين آنها هدف امنيتي است كه گاه نيز   داشتند، اما آشكارترين و مهم

هاي امنيتي ديگر و محورهاي عام پيش گفته شده، تداخل   با برنامه
هاي كلي   ما در اين بخش به چهار نمونه از اين سياست .نمايد  پيدا مي
 .هاي امنيتي آشكار آنها اشاره خواهيم كرد تابو باز
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 همزیستی با مسلمانان] 1[

با  انجماعت صالح، بنا نهادن ارتباطات قوي و صحيح اولين سياست
اي كه از يك جهت پايگاه اصلي فعاليت پيروان اهل   جامعه ؛جامعه است

داد و در عين حال، به عنوان نيروي فشاري با   را تشكيل مي ^بيت
چرا كه عموم مسلمانان همان گونه كه  ،أثير دو جانبه مطرح بودتوان ت
، ^توانستند در اثر تحريكات حكومت بر ضد شيعيان اهل بيت  مي

توانستند به عامل فشار بر   باشند، مي جماعت صالحعامل فشاري بر ضد 
ها نيز تبديل شوند تا آنان را وادار به دست برداشتن از تعقيب و   حكومت

و پيروان آنها، همچنين عدم اعمال ظلم و ستم نسبت  ^آزار اهل بيت
جماعت به مسلمانان نمايند، و اين تغيير، از راه به وجود آمدن ارتباط 

  . پذير بود  با عموم مردم و بيدار كردن آنها امكان انصالح

قطعاً در تحقق آن موفق بودند و  ^اين حقيقتي بود كه اهل بيت
اي كه مردم مسلمان با اين   گسترده ةزاثرات آن را در مقاومت و مبار

توان ديد، با اينكه بسياري از   دادند مي  هاي ستمگر انجام مي  حكومت
 .نبودند ^مسلمانان نيز پيرو مذهب اهل بيت

آن بوده و منظور از  ةنيز همين جنب هتقيترين ابعاد   شايد يكي از مهم
مكان ، فراهم آوردن اانجماعت صالحبراي  هتقيپي ريزي سياست 
 .باشد آميز با ساير مسلمانان مي همزيستي مسالمت

امنيتي،  بعدآميز با ساير مسلمانان غير از  موضوع همزيستي مسالمت
آنها تحقق يكپارچگي و  ةداراي ابعاد ديگري نيز هست كه از جمل

سياسي نيز  بعدوحدت امت اسالم است، اما در عين حال داراي يك 
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هاي   در برابر عكس العمل انالحجماعت صهست كه در محافظت از 
 .كند  هاي دستگاه حكومتي، نمود پيدا مي  مردم يا عكس العمل ةعام

در راستاي تحقق اين هدف به اجراي چند برنامه پرداختند ^هائم: 

از پيروان خود براي شركت در مراسم و شعائر  ^هائمدرخواست . 1
ار بوده و اسالم اسالمي است كه براي عموم مسلمانان از اهميت برخورد

 .اسالمي عنايت خاصي نسبت به آنها داشته است ةنيز به عنوان اركان جامع

كنيم كه باوجود بعضي از مالحظات از سوي شيعيان در رابطه   مالحظه مي
 ؛با اين حضور، مانند موضوع عدالت كه در امام جماعت شرط است

وابستگان جماعت در آن زمان از واليان ستمگر يا  هائمچون بيشتر 
نماز از  ةدستگاه ظالم بودند، يا موضوع اختالف مذهبي در كيفيت اقام

لحاظ وقت يا بعضي از شرايط ديگر، يا موضوع مضامين فرهنگي 
و  ×منحرف يا آزار دهنده همچون دشنام دادن به حضرت اميرالمؤمنين

ها و گفتگوها به شيعيان آن حضرت از سوي   حمله كردن در سخنراني
 هائمنبودند، ترغيب بسياري از سوي  ^پيرو مذهب اهل بيت مردمي كه
 .بر اين حضور به انجام رسيده است ^معصومين

  : روايت شده است كه فرمود ×از حلبي، از حضرت امام صادق

هركس با آنان در صف اول جماعت نماز بخواند، گويا كه پشت سر 
 )1( .نماز گزارده است ‘رسول خدا
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 ×از حضرت امام صادق: روايت است كه گفت و از عبداهللا بن سنان
  : شنيدم كه فرمود

كنم كه مردم را بر   كنم، و سفارش مي شما را به تقواي الهي توصيه مي
خود مسلط نكنيد كه خوار و ذليل خواهيد شد، خداوند متعال در كتاب 

   )1(}خوش سخن بگوييد ]به زبان[و با مردم {: فرمايد  خود مي

  : سپس فرمود

ايشان شركت كنيد، در  ةشان را عيادت كنيد، در تشييع جنازبيماران
محاكم به نفع يا ضرر آنان شهادت بدهيد و با آنان در مساجدشان نماز 

 .بخوانيد

تشويق پيروان بر تقيد به حفظ روابط كلي اجتماعي با عموم مردم به . 2
اي كه وجود اختالفات مذهبي   ويژه در ميان عشاير و قبايل به گونه

رحم،  ةروابطي چون صل ،يري بر اين گونه از روابط نداشته باشدتأث
حضور در مراسم تشيع جنازه و ختم يا مراسم جشن عروسي، عيادت 

 .هاي اجتماعي و حقوق كلي مردم بر يكديگر  بيماران و ديگر فعاليت

  : روايت است كه گفت ×بن وهب، از امام صادق معاويةاز 

ام و خويشاوندان خود يا دوستاني كه با اقو: به آن حضرت عرضه داشتم
در ميان جامعه داريم و از لحاظ اعتقادي مانند ما نيستند بايد چگونه 

  رفتار كنيم؟ 
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  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

كنند، شما هم  ببينيد پيشوايان شما در چنين مواردي چگونه عمل مي
يماران آنها به خداوند سوگند كه پيشوايان شما از ب .مانند آنها عمل كنيد

كنند، له يا عليه آنها  آنها حضور پيدا مي ةكنند، در تشييع جناز عيادت مي
شان به وديعت  دهند و اگر امانتي از آنان در نزد در محاكم شهادت مي

 )1( .رسانند نهاده شود امانت را به صاحبش مي

  : و از كثير بن علقمه روايت شده است

  .نصيحت كن مرا: عرض كردم ×به حضرت امام صادق

 ،كنم تو را به تقواي الهي، ورع و عبادت سفارش مي :ايشان فرمودند
همچنين به طول دادن سجده، اداي امانت، راستگويي و حسن معاشرت 

  .آورده شده است ‘با ديگران كه اين امور توسط پيامبر اكرم

مريضان  )2(.هايتان به جاي آوريد  نماز خود را در ميان اقوام و در عشيره
  .ود را عيادت كنيد، و در تشييع مردگان خود حضور يابيدخ

ننگ و عار ما نباشيد، محبت  ةزينت و افتخار ما باشيد و ماي ةهمواره ماي
 ةما را در دل مردم بياندازيد و كينه آنان را نسبت به ما زياد نكنيد، هم

 )3( .ها را از ما دور كنيد بدي ةها را به سوي ما بكشيد و هم  محبت
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به الگو سازي براي جوامع اسالمي  جماعت صالحمت گماشتن افراد ه. 3
اي كه اين جماعت، مورد اعتماد و اطمينان مردم و امين آنها در   به گونه

نگهداري امانات و محل رجوع آنان در حل مشكالت و حل و فصل 
 .ها باشند  منازعات بوده و الگوي آنها در وفاي به عهدها و پيمان

  : روايت شده است كه فرمود ×از امام صادقدر حديث معتبري 

در گذشته چنين بود كه : بر من روايت كرد كه ×به خدا سوگند كه پدرم
اي بود، زينت آن قبيله به حساب   در قبيله ×اگر مردي از شيعيان علي

وي امانتدارترين، راستگوترين و بهترين شخص در ميان آنان براي  .آمد  مي
هاي خود را در نزد او   ها و امانت  وصيت آنان. اداي حقوق مردم بود

دادند كه چه   پاسخ مي ،پرسيدي  و اگر از آن عشيره در باره او مي. سپردند  مي
 )1( .ترين و راستگوترين ما است  او امين! كسي مانند فالني است؟

 رعایت احتیاط در دعوت به حق] 2[

اقبت مسائل امنيتي، رعايت احتياط و مر ةكلي در زمين دومين سياست
و مسائل مربوط به  ^در امر دعوت به راه حق و مذهب اهل بيت

يا بعضي از  ^مرجعيت ديني اهل بيت ةمانند مسئل )2(،آن بود
يا حقوق اهل  ^هاي خاص اهل بيت  قضاياي عقيدتي يا ويژگي
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 .امي  به اين موضوع داشتهى ا اشاره
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 .بر مسلمانان و مسائلي از اين قبيل ^بيت

يتي و حفاظت امن ةيابيم كه در پشت اين جنب  مي ^در روايات اهل بيت
 .، همين سياست حذر و احتياط قرار داشته استانجماعت صالحاز 

موازنه ميان وجوب هدايت  ؛اين سياست برخاسته از يك موازنه بود
مردم و مصالح برآمده از دعوت به حق و هدايت مردم به سوي آن از 

هاي ناشي از اين   يك طرف، و حرمت افشاي اسرار و خطرات و زيان
چرا كه اين امر، در صورت مساعد نبودن  ؛ف ديگردعوت از طر

شرايط پذيرش مردم يا منجر شدن به افشاي اسرارِ اين دعوت، 
توانست موجبات جلوگيري از اين دعوت و عدم افزايش تعداد   مي

شيعيان را فراهم آورده و جريان امور را در روند حوادث و مجراي 
 .طبيعي خود متوقف سازد

  : كند  از محمد بن عيسي چنين نقل مي حسنهشيخ صدوق در روايتي 

 رجلروايتي خواندم كه از ) ظاهراً علي بن بالل(در كتاب علي بن هالل 
سؤال شد كه از پدران شما ) ×امام كاظم(يعني حضرت ابو الحسن 

 ةروايتي نقل شده با اين مضمون كه آن بزرگواران از بحث كردن در بار
: گويند  اين روايات را تأويل كرده و مياند، و دوستان شما   دين نهي كرده

توانند در اين رابطه به درستي   كساني است كه نمي ةاين روايات در بار
  بحث كنند، آيا اين تأويل صحيح است يا نه؟

  : ايشان در پاسخ مرقوم داشتند

دانند و چه كساني كه از  چه آنان كه بحث از اين مسائل را به خوبي مي
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زيرا  ؛ه ندارند، نبايد در اين مسائل وارد شونداين گونه مسائل سررشت
 )1( .ضرر اين كار از منفعتش بيشتر است

در اين روايت به اين نكته اشاره دارند كه دعوت به دين اگر  ×امام
چه داراي فايده است، اما اگر شرايط سياسي و روحي مهيا نباشد، 

 .زيان آن از منفعتش بيشتر خواهد بود

  : از حمران چنين نقل شده است ديگري ةدر حديث حسن

  خدا خيرت دهد بپرسم؟ : عرض كردم ×به حضرت امام صادق

  .آري: فرمود

. ام  حالتي داشتم و اكنون حالت ديگري پيدا كرده من قبالً: عرض كردم
رفتم و يك يا دو نفر، مرد يا زن را به راه راست   اي مي  سابقاً به منطقه

داد، اما حال   خواست، نجات مي  مي كردم و خداوند نيز هركه را  دعوت مي
  : ايشان در پاسخ فرمودند. كنم ديگر كسي را دعوت نمي

شود اگر ميان مردم و خدايشان قرار نگيري، آنگاه خداوند هر   تو را چه مي
   .به سوي نور خارج كند، خواهد كرد ]گمراهي[كس را كه خواهد از تاريكي 

  : سپس فرمود

تواني  او احتمال قبول حق زياد بود، مياما اگر كسي را يافتي كه در 
به صورت غير مستقيم كه [اندكي از مطالب حق را در برابرش قرار دهي 

  ، ]در صورت لزوم قابل انكار و توجيه باشد
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و من أَحياها فَكَأَنما {: مرا از كالم خداوند متعال خبر ده كه فرمايد: گفتم
  )1(}أَحيا الناس جميعا

يعني اگر انساني را از خطر مرگ، مثل سوختن در آتش يا غرق  :فرمود
   .شدن در آب نجات بدهد

ترين تأويل اين آيه اين  اما بزرگ: آنگاه سكوت كرده و سپس فرمودند
است كه اگر انساني را به راه راست دعوت كند و او هم دعوتش را 

 )2(.مردم را زنده كرده است ةبپذيرد گويا هم

  : ايت شده كه گفتو از فُضيل رو

واليت اهل (آيا مردم را به اين امر : عرض كردم ×به امام صادق
  فرا بخوانم؟ ^بيت

اي از بندگانش خير  براي بنده عز و جلّاي فضيل، اگر خداوند : فرمود
اي را مأمور خواهد كرد تا گردن او را بگيرد و  مقدر كرده باشد، فرشته

 )3( .خل كندخواه و ناخواه وي را در اين امر دا

 ×امام صادق: صيداوي چنين روايت شده ةو نيز از كليب بن معاوي
  : به من فرمود

خير يكي از بندگانش  عز و جلّاز مردم بر حذر باشيد، چون اگر خداوند 
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گذارد تا   اندازد و سپس وي را وا مي  اي را در دل او مي  را بخواهد نكته
   .به جنب و جوش بيفتدخود به دنبال آن نكته رفته و در اين راه 

  : سپس فرمود

ايم   ما به راهي رفته: گوييد چنين بگوييد  كاش شما هم وقتي با مردم سخن مي
ايم كه خدا آنها را برگزيده،   كه خدا فرمان داده و كساني را براي خود برگزيده

 )1(.را برگزيديم ^حممدرا برگزيد و ما آل  ‘حممدخداوند متعال 

به  ×حضرت امام صادق: يد نقل شده كه گفتواز ثابت بن ابي سع
  : من فرمود

اي ثابت، با مردم چه كار داريد؟ دست از سر مردم برداريد، و كسي را به اعتقاد 
خود دعوت نكنيد، به خدا سوگند، اگر اهل آسمان و اهل زمين با هم متحد شوند 

  .توانند  و بخواهند كسي را كه خداوند هدايتش كرده گمراه كنند، نمي

دست از مردم برداريد، و كسي از شما نگويد اين برادر، پسر عمو و 
اي را بخواهد  خير بنده عز و جلّزيرا اگر خداوند  ؛من است ةهمساي

شنود مگر اينكه  گرداند، آنگاه هيچ سخن حقي را نمي  روحش را پاك مي
شناسد و باطلي را نشنود مگر اينكه بطالن آن را باز  حقانيتش را مي

اي را در قلب او خواهد  شناخت، سپس خداوند متعال كلمه خواهد
 )2( .انداخت كه او را كامالً به راه حق رهنمون خواهد كرد

 ×امام صادق: و نيز از علي بن عقبه از پدرش روايت شده است كه
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  : فرموده است
امر اعتقاد خود را به خدا واگذار كنيد و آن را به مردم واگذار نكنيد، چرا 

براي خدا انجام شود از آن خداست و آنچه براي مردم انجام  كه آنچه
اعتقادات ديني خود با مردم به  ةشود به آسمان صعود نخواهد كرد، در بار

  .كند بحث و جدل نپردازيد كه بحث و جدل، دل را بيمار مي

در حقيقت، تو هر كه را دوست {: فرمايد  خداوند متعال به پيامبر خود مي
راهنمايي كني، ليكن خداست كه هر كه را بخواهد راهنمايي تواني   داري نمي

  .}كني كه بگروند؟  پس آيا تو مردم را ناگزير مي{: و فرموده }كند  مي

چرا كه مردم اعتقادات خود را از ديگر  ؛مردم را به حال خود واگذاريد
 ×و علي ‘اند، اما شما اعتقادات خود را از رسول خدا مردمان گرفته
  . د و اين دو با هم يكسان نيستنداي  اخذ نموده

اگر خداوند : فرمود  من از پدرم كه سالم خداوند بر او باد شنيدم كه مي
داخل ) ^واليت اهل بيت(اي را در اين امر  مقدر فرموده باشد كه بنده

تر از بازگشت يك پرنده  سريع ؛افتد گرداند اين امر بسيار سريع اتفاق مي
 )1(.اش به آشيانه

در صورت  ^بينيم اهل بيت گيري ديگر مي موضع اما در يك
مناسب براي پذيرش مخاطبان،  ةمساعد بودن شرايط و وجود زمين

 .اند  دعوت مردم به عقايد حق را داده ةاجاز

  : از سليمان بن خالد چنين نقل شده
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من خويشاونداني دارم كه از من : عرض كردم ×به حضرت امام صادق
توانم آنها را به اعتقاد خود دعوت   ا ميحرف شنوي و اطاعت دارند، آي

  كنم؟ 

  :آري، خداوند متعال در كتاب خود فرموده است: فرمودند

ايد، خودتان و كسانتان را از آتشي كه   اي كساني كه ايمان آورده
 )1(.ها است حفظ كنيد سوخت آن، مردم و سنگ

 به مردي ‘و از زيد بن علي، از پدرانش، روايت شده كه پيامبر اكرم
  : كه از آن حضرت نصيحت خواست فرمودند

كنم كه هرگز به خداوند متعال شرك نورزي، و پدر و   تو را سفارش مي
  . مادرت را نافرماني نكني

  : تا آنجا كه فرمود

و مردم را به اسالم دعوت كن و يقين بدان كه به تعداد كساني كه دعوت 
ان يعقوب خواهي اي از فرزند اجر آزاد كردن بنده ،تو را اجابت كنند

 )2(.داشت

  : و از ابوبصير نقل است كه گفت

توانم مردم را به آنچه در   آيا مي: عرض كردم ×به حضرت امام باقر
  فرابخوانم؟ ) هحقّعقايد (دست دارم 
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  .نه: فرمود

توانم   اگر كسي از من درخواست كرد كه او را هدايت كنم، آيا مي: گفتم
  او را هدايت كنم؟ 

گر از تو درخواست هدايت كرد هدايتش كن و اگر بيشتر آري، ا: فرمود
از آن خواست، بيشتر از آن را در اختيارش قرار ده، اما اگر راه انكار 

 )1(.را با وي در پيش بگير هرويپيش گرفت، تو نيز همان 

پس از معين كردن قشر  ^هائمبينيم   گيري مي و در سومين موضع
ر جوان جامعه باشد، پيروان مستعد براي قبول دعوت كه همان قش

جواناني كه  ؛اند  كرده  خود را بر انجام اين دعوت تشويق نيز مي
ذهن و جانشان بر روي  همواره در جستجوي حقيقت بوده و معموالً

 .شناخت حقايق گشوده است

  : از اسماعيل بن عبد الخالق نقل است كه گفت

آيا به : دشنيدم كه به ابوجعفر احول فرمو ×از حضرت امام صادق
   اي؟  بصره رفته

  . آري: عرض كرد

را چگونه  )^واليت اهل بيت(سرعت مردم در ورود به اين امر : فرمود
  ؟ ىا ديده

شوند بسيار كم   به خدا سوگند، كساني كه در اين امر وارد مي: عرض كرد
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  اند،   بوده، و آنها به ندرت اين كار را انجام داده

زيرا  ؛اي دهي  به جوانان اهميت ويژهبر تو باد كه : آن حضرت فرمودند
 )1(.تر هستند  آنان در انجام هر كار خيري از ديگران سريع

و  ^اين سه موضع متفاوت اهل بيت ةروشن است كه با مقايس
براي  ^روايات و موارد مختلف آنها، درخواهيم يافت كه اهل بيت

 اند كه بر اساس  دعوت مردم به راه حق يك سياست كلي وضع كرده
 :سه محور استوار است

 ).خاص ةداير(مسئوليت افراد در برابر خانواده و خويشاوندان : اول

شناخت دقيق از ميزان وجود عنصر فكرِ باز و آزادي انديشه در : دوم
 .مخاطب

آماده بودن شرايط سياسي و امنيتي كه دعوت در ظرف آن به : سوم
 .رسد  انجام مي

از  انجماعت صالحتي محافظ اين احوال، محورهاي امني ةو با هم
 ةخطرات ناشي از شتاب زدگي در دعوت به حق و هدايت را در ساي

اي دقيق كه فرصت تحقق مصالح كلي و هدايت امت و تقرب   موازنه
 .دانستند  اين عمل را از بين نبرد، معتبر مي ةبه خداوند متعال به واسط

 تمرکزگرایی در اتخاذ مواضع سیاسی] 3[

تأكيد اين مطلب بر پيروانشان  ^هائمي امنيتي كل سومين سياست
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به عنوان ^بود كه تنها پس از كسب تكليف مستقيم از اهل بيت
گيري سياسي خود، به اتخاذ مواضع سياسي در برابر  مركز تصميم

اي كه گاه و بيگاه از سوي مناديان يا   هاي اصالح طلبانه  دعوت
اوضاع سياسي طلبي و ايجاد تغيير و تحول در  مدعيان اصالح

خود  ^شد، بپردازند، مگر اينكه موعود اهل بيت  اجتماعي مطرح مي
 .دار امر اصالح شده باشد به صورت خاص عهده

زيرا بسياري از اين مناديان يا مدعيان اصالح، كساني بودند كه در پي 
دست يافتن به حكومت يا رسيدن به اغراض شخصي و مقاصد باطل 

ي كه مردم را به قيام عليه امويان دعوت مانند داعيان عباس ،بودند
نوادگان امام (نمودند، يا ابتداي حركت بعضي از انقالبيون حسني   مي

مثل محمد، معروف به نفس زكيه و برادرش ابراهيم  )×حسن مجتبي
پسران عبداهللا محض، پسر حسن مثني، پسر ) اباخمر معروف به قتيل(

 )1(.’طالب حضرت امام حسن بن علي بن ابي

چه اينكه بعضي از داعيان در حركت انقالبي خود از اخالص نيز 
شرايط و روابط از  ةبرخوردار بودند، اما به دليل عدم احاطه بر هم

                                                         
 :دو مرحله بوده استى قيام حممد و ابراهيم دارا: توان گفتى م .1

آنان، نيز در برابر  ^هبود كه در منت ذكر كردمي و موضع ائمى ا مهان گونه :اول لةمرح
 ا و انتقاد از كارشان بوده استى ها از مشاركت در فعاليتىآ. 

با آا نسبت  ةمبارزآنان در برابر جور و بيدادى بود كه عباسيان در  شورش لةمرح :دوم لةمرح
به خاندان و نزديكانشان روا مى داشتند، كه بعدها به روياروىي مستقيم آنان با عباسيان و شهادت 

 .اند  در اين مرحله با آا مهدردى كرده ^ه اهل بيتاجناميد، كه ائماين دو نفر 
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درك و تشخيص درست مسائل سياسي عاجز بوده يا اگر از 
ي محدود به يها  هاي صحيح هم نشأت گرفته بودند، حركت  خاستگاه

 .ها بودند  صاحبان آن انديشه

نقل كرده است كه  بن خنيس ىمعلّاز  كافيرحوم كليني در كتاب م
  : گفت

و پيش از به قدرت رسيدن  )1(در زمان پيدايش حركت سياه جامگان
هايي از   اي از جانب عبد السالم بن نعيم و سدير و نامه  عباس نامه  بني

بردم، با اين مضمون كه ما  ×چند تن ديگر براي حضرت امام صادق
كنيم كه در اثر اين تحركات امر حكومت به شما   بيني مي چنين پيش

  برسد، نظر شما چيست؟ 

  : ها را به زمين كوبيد و فرمود  آن حضرت نامه

دانند  اُف بر اين سخن، من پيشواي اينها نيستم، آيا نمي ،اُف بر اين سخن
 )2(كشد؟ كه پيشواي قائم حتماً سفياني را مي

ه كليني در كافي از عيص بن قاسم آن و چنين است روايت صحيح ديگري ك
  : فرمود  شنيدم كه مي ×از حضرت امام صادق: كند  را چنين نقل مي

                                                         
 ،است عباس مانند پريوان ابومسلم خراساىن كنندگان بىنى مراد از سياه جامگان، يار .1

 .عباس البته پيش از به حكومت رسيدن بىن
اين است كه امام  ×منظور امام. 8ح  38 -  37/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2

باشد، اما قيام او بايد حتماً پس از ى اند از خاندان ما م آنان پنداشته چنان كهائم ق
 .باشد و اين امر هنوز واقع نشده است كشته شدن سفياىن
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به فكر خود  .بر شما باد به لزوم تقواي خداوندي كه انباز و شريكي ندارد
گوسفند خود چوپاني  ةباشيد، به خدا سوگند اگر مردي از شما در گل

ه كه در امر گوسفند داري از چوپان اگر ببيند مردي پيدا شد ؛داشته باشد
تر است، چوپان خود را اخراج كرده، مرد داناتر را به جاي او   او خبره

  . خواهد آورد

بود، با يكي از   اگر كسي از ميان شما داراي دو جان مي ،به خدا سوگند
اندوخت و با ديگري بر اساس   كرد و تجربه مي  آن دو جهاد مي

، اما هركدام از شما تنها يك جان داريد كرد  هايش زندگي مي  اندوخته
كه اگر از دست برود، به خدا سوگند كه ديگر راه بازگشتي نخواهد بود، 

 .ها براي خود هستيد  پس شما سزاوارترين كسان براي انتخاب بهترين

اگر كسي از جانب ما به سوي شما آمد، با دقت بنگريد كه بر اساس چه 
كه به  ×پسر امام سجاد(وييد كه زيد زنيد، نگ  معيار دست به قيام مي

قيام كرد، چرا كه زيد دانشمند و با صداقت بود، وي هرگز ) شهادت رسيد
شما را به سوي خود فرانخواند، بلكه همگان را به طلب رضايت آل 

شد به آنچه شما را بدان فرا  فرا خواند، و اگر پيروز مي ^حممد
كپارچه و استواري قيام كرد او بر ضد حكومت ي .كرد خواند، وفا مي مي

 .تا آن را ساقط كند

اما آنكه امروز بخواهد قيام كند، مردم را به چه چيز فرا بخواند؟ آيا مردم 
موجود  ^حممدبخواند؟ كه ما آل  ^حممدرا به طلب رضايت آل 

دهيم كه به اين كار راضي نيستيم و چنين شخصي كه   هستيم و شهادت مي
كند، چون   كس نيز با او نيست ما را نافرماني ميامروز در حالي كه هيچ 
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. ها بر افراشته گردد او سزاوارترين كس است كه از ما فرمان نبرد  پرچم
گرداگرد او جمع شوند، به خدا  ÷اي كه اوالد فاطمه  مگر قيام كننده

 .سوگند تنها كسي صاحب شما است كه اين افراد دور او اجتماع كنند

اتفاق بيفتد به نام خدا به پيش رويد، و اگر  اگر اين امر در ماه رجب
 .دوست داشتيد آن را به ماه شعبان به تأخير بيندازيد، اشكالي ندارد

ماه رمضان را نيز در ميان اهل و عيال و  ةهمچنين اگر دوست داشتيد روز
سفياني براي شما كافي  ةخود بگيريد براي شما بهتر است، و مسئل ةعشير

 )1.(.مر باشداست تا عالمت اين ا

همچنين از همين باب است روايتي كه شيخ صدوق در كتاب علل 
از حضرت : الشرايع با سند معتبر از عيص بن قاسم نقل كرده كه گفت

  : شنيدم كه فرمود ×امام صادق

از خداوند متعال پروا كنيد و امور خود را مورد بررسي قرار دهيد، زيرا 
  .باشيد ي براي امر خود ميشما سزاوارترين كسان به برنامه ريز

كرد و   داشت، يكي از آن دو جان را فدا مي اگر يكي از شما دو جان مي
اندوخت، ممكن بود كه با جان دوم توبه كند، اما اين تنها يك  تجربه مي

  .جان است و اگر از دست برود ديگر امكان توبه نيز از بين رفته است

انب ما آمده و شما را به قيام اگر كسي به نزد شما آمد و ادعا كرد از ج
در راه طلب رضايت ما فراخواند، ما هم اكنون شما را به شهادت 

گيريم كه ما از اين اعمال راضي نيستيم، و چنين كسي كه در تنهايي  مي
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ها برافراشته شود چگونه از ما اطاعت  مطيع ما نبوده، در روزي كه پرچم
 )1(.خواهد كرد

آنچه به موضوع جهاد  ^ظر اهل بيتبينيم به ن  بدين ترتيب مي
كند، چه جهاد با ممالك غير مسلمان با هدف   مسلحانه ارتباط پيدا مي

هاي ستمگر مسلمان صورت   يا بر ضد حكومت )2(فتح بوده باشد
پذيرد، بايد به ناچار تحت كنترل يك مديريت مركزي يعني تحت 

و دقت چرا كه عالوه بر اهميت  ؛باشد ^هائمنظارت مستقيم خود 
اين نوع فعاليت از لحاظ قرار گرفتن انسان در معرض خطرات فردي 
ديني و دنيوي، به امنيت كلي جماعت صالح نيز ارتباط پيدا كرده و 

  :داد منافع جماعت و حتي اصل وجود آن را در معرض خطر قرار مي

                                                         
 .10ح  38/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
حضرت امام زين ى عباد بصر«: كهآمده است  ×از امام صادقى در حديث معترب .2

بن ى على ا: را در راه مكه مالقات كرد و به آن حضرت عرض كرد ×العابدين
اي؟ در  آوردهى آن رو آن را ترك كرده و به حج و راحىت احلسني، آيا جهاد و سخىت

سهم و من الْمؤمنني أَنفُى إِنَّ اللّه اشتر{: كه خداوند عز و جلّ فرموده است حاىل
در حقيقت، خدا از مؤمنان، جان و ;   }...سبيلِ اللّه  أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقاتلُونَ ىف

كه در راه  مهان كساىن; آنان باشد، خريده استى اينكه شت برا] ىا[مالشان را به 
ى ت كن، وآيه را تا آخر قرائ: فرمودند ×حضرت امام سجاد ....جنگندى خدا م
آنگاه  ...كنندگان، پرستندگان مهان توبه] آن مؤمنان،[;  } ...التائبونَ الْعابِدونَ{: خواند

باشند  هاىيى چنني صفات و ويژگى را كه دارا هرگاه كساىن: حضرت سجاد فرمودند
 وسائل الشيعهى، حر عامل. »ببينيم، حتماً جهاد در معيت آا برتر از حج خواهد بود

 .از مهني باب 2و  1ح  :ك.و ر 3ح  12باب  ،33 – 32/  11
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  : در حديث معتبري از حسين بن خالد روايت شده است كه گفت

قربانت شوم، حديثي است كه : عرض كردم ×به حضرت امام رضا
   .عبداهللا بن بكير آن را از عبيد بن زراره نقل كرده است

   كدام حديث؟: آن حضرت فرمودند

را  ×كند كه او حضرت امام صادق  وي از عبيد بن زراره نقل مي: گفتم
در سالي كه ابراهيم بن عبداهللا بن حسن قيام كرده بود، مالقات كرده و به 

فدايت شوم، اين شخص حرفي براي گفتن : عرضه داشته آن حضرت
اند، شما در اين رابطه   آورده و مردم نيز به سوي وي گرايش پيدا كرده

  دهيد؟   چه دستوري مي

از خدا بترسيد و تا آسمان و زمين : آن حضرت نيز در پاسخ وي فرموده
  . در حالت سكون و آرامش هستند، شما هم ساكت و آرام باشيد

عبداهللا بن بكير پس از نقل : عرض كرد ×ن خالد به امام رضاحسين ب
به خدا سوگند اگر عبيد بن زراره در نقل اين : اين روايت گفته است

روايت راست گفته باشد، نه قيامي خواهد بود و نه قائمي وجود خواهد 
  . داشت

  : فرمودند ×امام رضا

بن بكير صحيح  حديث همان است كه عبيد نقل كرده، اما تأويل عبداهللا
از آرامش آسمان، تا زماني است كه  ×مراد حضرت صادق. نيست

ندايي به نام صاحب شما از آسمان نيامده باشد، و مراد از سكون زمين تا 
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 )1(.را در خود فرو نبرده باشد) سفياني(زماني است كه سپاه 

  : نقل است بن حبيش زِرو از 

مود و در ميان سخنان ايشان اي ايراد فر  در نهروان خطبه ×حضرت علي
  . ها سخن بگو  اي امير مؤمنان، براي ما از فتنه  :مردي به پا خاست و عرض كرد

هنگامي كه فتنه به شما رو آورد، امر بر شما مشتبه : آن حضرت فرمودند
ها پرداخت تا اينكه مردي به پا   و سپس به بيان انواع فتنه خواهد شد

  در چنين زماني چه بايد كرد؟ اي امير مؤمنان،  :خاست و گفت

  : فرمود

در چنين وقتي، به اهل بيت پيامبر خود بنگريد، هرگاه كه آنان سكوت و 
توقف كردند، شما نيز همين كار را بكنيد، و هرگاه شما را به ياري 
طلبيدند، به ياري آنان بشتابيد كه اجر و پاداش خواهيد يافت، اما هرگز 

  . يا بر شما غالب خواهند گرديداز ايشان پيشي نگيريد كه بال

قيام صاحب األمر را ذكر  ةسپس آن حضرت حاصل شدن فرج به واسط
 )2(.فرمودند

آوردند   در اين دسته از روايات از رويدادهايي سخن به ميان مي ^اهل بيت
كه در خارج به وقوع پيوسته و موضع سياسي فعلي خود را در قبال اين 

له موضع آنان در قبال ادعاي امامت، يا از جم. اند  مسائل مشخص كرده
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ـ  ادعاي قائم آل محمد بودن، از سوي برخي از اين دعوت كنندگان بود 
را  متوههمچنان كه مردم در رابطه با محمد بن عبداهللا، نفس زكيه همين 

در برابر آن، بيان بطالن اين ادعا و اينكه هر گونه  هائمـ كه موضع  داشتند
ها صحيح نيست و اينكه هر پرچمي با اين ادعا   دعوت همكاري با اين نوع

 .بلند شود، طاغوتي است كه در برابر خداوند عبادت شده بود

رواياتي را كه بر عدم جواز شركت در هر  ةتوانيم هم  بدين ترتيب مي
اي قبل از قيام قائم و يا بر وجوب انتظار   گونه فعاليت اصالح طلبانه

فايده بودن يا حتي محكوم به شكست   كشيدن براي قيام قائم و بي
مثل  ؛كند را تفسير نماييم  بودن هر اقدام ديگري قبل از آن تأكيد مي

  : نقل شده است كه فرمود ×روايتي كه از حضرت امام سجاد

احدي از ما پيش از قيام قائم قيام نخواهد كرد، مگر  ،به خداوند سوگند
كه پيش از استحكام يافتن اي باشد  پرنده ةاينكه مثَل او به مانند جوج

 ةهايش از النه بيرون پرد و در نتيجه به دست كودكان افتد و بازيچ  بال
 )1(.دست آنان گردد

  : فرمودند ×و از سدير است كه امام صادق

خانه نشيني پيشه كن، چنان كه گويا نمدي از نمدهاي  ،اي سدير
تو نيز در ات هستي، و مادام كه آسمان و زمين در آرامش هستند   خانه

سكون و آرامش باش، پس هنگامي كه شنيدي سفياني قيام كرده است، 
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 )1(.به سوي ما كوچ كن، حتي اگر با پاي پياده باشد

  : وارد است كه فرمود ×و از ابوبصير در حديث صحيحي از امام صادق

هر پرچمي كه پيش از قيام قائم برافراشته گردد، صاحب آن پرچم 
 )2(.شود پرستيده مي عز و جلّخداوند  طاغوتي است كه به جاي

آنچه مقتضاي جمع ميان اين روايات با روايات ديگري كه اين مسئله 
هاي   هاي آن توضيح داده و بعضي از حركت  پيش زمينه ةرا با هم

عيص بن قاسم در  ةنمايد، مانند صحيح  انقالبي را از آن ميان استثنا مي
ذكر كرديم، تنها اين توجيه است  آن را قيام زيد بن علي كه قبالً ةبار

هايي كه شركت در آنها مجاز نيست، آن دسته از   كه مراد از قيام
بودن از سوي  ‘حممدتحركاتي است كه با ادعاي امامت يا قائم آل 

 .ها همراه باشد  سران آن حركت

اين مطلب، روايت ديگري است كه شيخ صدوق آن را در  ةتأكيد كنند
 .نقل كرده است ×ضاعيون اخبار الركتاب 

  : از ابن عبدون از پدرش نقل شده كه گفت

را كه در بصره  ] ×برادر امام رضا[زماني كه زيد بن موسي بن جعفر 
هاي بني عباس را به آتش كشيده بود،   سر به شورش برداشته و خانه

دستگير كرده و به نزد مأمون آوردند، وي گناه او را به برادرش علي بن 
اي ابوالحسن، اگر  :بخشيد و به آن حضرت گفت ’موسي الرضا
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برادرت زيد سر به شورش برداشت و كرد آنچه كرد، پيش از او نيز زيد 
دست به چنين عملي زد و كشته شد و ) ×فرزند امام سجاد(بن علي 

كشتم، چون كاري كه او   اگر جايگاه تو در نزد من نبود، حتماً او را مي
در پاسخ او  ×حضرت رضا. ستانجام داده كار كوچكي نبوده ا

  : فرمودند

اي امير مؤمنان، برادرم زيد را با زيد بن علي مقايسه نكن، چون زيد بن 
علي از دانشمندان آل محمد بود، او براي رضاي خدا خشم گرفت و با 

پدرم موسي بن  .دشمنان خدا جنگيد تا اينكه در راه خدا كشته شد
شنيده است كه  ^از پدرش جعفر بن محمد بن علي ’جعفر
خداوند عمويم زيد را رحمت كند، او مردم را به كسب رضايت : فرمود مي

اي كه داده بود وفا   شد حتماً به وعده آل محمد فراخواند و اگر پيروز مي
اي  :كرد، او در رابطه با قيام خود با من مشورت كرد و من به او گفتم مي

شهر باشي،  ةيخته در مزبلپسندي كه تو كشته شده به دار آو  عمو، اگر مي
: گفت ’حممداختيار با تو است، و چون از نزد او بيرون رفت، جعفر بن 

 .ش نرودا واي بر كسي كه طلب ياري او را بشنود و به ياري

نبود ، از مصاديق رواياتي يا اباالحسن، آيا او با اين كارش: مون گفتمأ
  مدعيان به ناحق امامت وارد شده است؟  ةكه در بار

  : فرمودند ×امام رضا

زيد بن علي هيچ گاه به ناحق ادعاي مقامي را نداشت، بلكه او فقط 
خوانم، اما آنچه   فرا مي ^حممدمن شما را به جلب رضايت آل : گفت مي

كساني است كه با  ةدر قرآن كريم در رابطه با مدعيان ناحق آمده، در بار
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اند، مردم را به غير  شده ادعاي اينكه از جانب خداوند به امامت برگزيده
دين خدا دعوت كرده، يا آنان را بدون علم، از راه خدا دور و گمراه 
سازد، اما به خدا سوگند زيد بن علي از كساني بود كه مورد خطاب اين 

است ] در راه او[و در راه خدا چنان كه حق جهاد {: آيه از قرآن است كه
 )1(.}برگزيده ] براي خود[جهاد كنيد، اوست كه شما را 

اين حديث به صورتي آشكار بر اين نكته داللت دارد كه روايات 
مذمت قيام كنندگان و مدعيان، تنها در خصوص كساني است كه 

 .ادعاي امامت براي خود داشته باشند

همچنين است رواياتي كه در رابطه با قيام حسين بن علي به وجود 
 ى،مثنكه او نيز پسر حسن حسن مثلّث  ةنو ،فَخقيام معروف  ةآورند

كسي كه طبق نقل  ؛بود رسيده است ×فرزند امام حسن مجتبي
و بعضي از  ‘، پيامبر اكرممقاتل الطالبينيابوالفرج اصفهاني در 

اند  از جريان شهادت او خبر داده×مانند امام باقر ^هائم. 

م چه اينكه باز طبق نقل ابوالفرج، بيعت او هم با بيان اين جمله انجا
  : شد كه  مي

أن يطاع اهللا و اليعصي،  ىكتاب اهللا و سنة رسوله، و عل ىأُبايعكم عل
   ‘حممدوأدعوكم للرضا من آل 

كنم بر اساس كتاب خدا و سنت رسول خدا و اينكه   يعني با شما بيعت مي
خداوند اطاعت شده و نافرماني نشود و من شما را به كسب خشنودي آل 
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 .خوانم  فرا مي ‘حممد

ـ پس از  طبق ادعاي خودشان ينكه قيام او، و نيز يحيي بن عبداهللا ـو ا
 .انجام پذيرفته است ×مشورت با حضرت امام موسي كاظم

  : كند كه  اي از راويان خود نقل مي  و نيز چنان كه ابوالفرج از عده

را كه سر حسين بن علي و  فخكشتگان  ةچون سپاهيان، سرهاي بريد
نيز در ميان آنها بود، به  ’حسن و امام حسينگروهي از نوادگان امام 

آن سرها از كسي جز  ةنزد موسي بن عيسي عباسي آوردند، در بار
آيا : سؤال نكرد، وي به آن حضرت گفت ’حضرت موسي بن جعفر

  اين سر حسين است؟ 

  : آن حضرت در پاسخ فرمودند

كه او آري، همه از خداييم و به سوي او باز خواهيم گشت، به خدا سوگند 
داري، امر كننده به   در حالي از دنيا رفت كه مسلماني بود صالح، اهل روزه

. معروف و نهي كننده از منكر، در ميان خاندان او كسي همپايه وي نبود
 )1(.موسي بن عيسي هيچ جوابي به آن حضرت نداد

 رعایت میزان تحمل افراد] 4[

منيتي در رابطه با مسائل ا ^كلي اهل بيت چهارمين سياست

                                                         
، )صاحب فخ(بن حسن ى شرح حال حسني بن عل 337/  1 تنقيح املقال، ك مامقاىن.ر .1

ميان آا به  نةاز روايات را در اين رابطه ذكر منوده و با تطبيق و مقارى در آجنا بعض
 .رسدى دمي مكه ما ذكر كرى ا مهني نتيجه
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مراعات ميزان تحمل و گنجايش حفظ اسرار و  انجماعت صالح
اين سياست  .است صالح جزئيات عقايد در ميان افراد اين جماعت

 انجماعت صالحبرخاسته از حقيقتي روحي است و آن تقسيم شدن 
ها و فشارها، تعهد نسبت   به سطوح مختلف از لحاظ تحمل مسئوليت

ار، درك صحيح از مضامين اعتقادي و ها، حفظ اسر به عهدها و پيمان
باشد و از همين رهگذر بايد كيفيت تعامل با اين اقشار و   انضباط مي

 .سطوح نيز مطابق با همين تقسيم بندي باشد

افراد آن از مؤمنان بوده، در عقيده  ةباوجود اينكه هم انجماعت صالح
لي هاي كلي با هم مشترك و در حقوق و وظايف ك  و تعهدات و ويژگي

با هم مساوي هستند، اما در عين حال بايد ميزان ايمان آنها در كشيدن 
ها و ضرورت رعايت احتياط در تعامل با   بار اين وظايف و مسئوليت

نظر داشت تا  مدها و تكاليف اجتماعي را نيز همواره   آنان در مسئوليت
عدل  توانشان، روح ةبدين وسيله در بار كردن مسئوليت بر افراد به انداز

و انصاف، قدرت روابط ميان افراد جماعت و رشد و پيشرفت آن، 
 .حفظ شود انجماعت صالحهمچنين امنيت 

در بسياري از روايات، اين حقيقت را گوشزد كرده و تأكيد  ^اهل بيت
 .اند كه اين همان سياستي است كه بايد مورد عمل قرار گيرد  كرده

نقل  ×رت امام باقراين روايات است روايتي كه از حض ةاز جمل
  : شده است

به ميان آوردم،  هتقيسخن از  ’روزي در نزد پدرم علي بن الحسين
كشت،  داشت او را مي اگر ابوذر از آنچه در دل سلمان بود خبر مي: فرمود
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اين در حالي است كه پيامبر ميان اين دو تن عقد برادري جاري نموده 
 )1(كني؟ ساير مردم چگونه فكر مي ةبود، پس در بار

عقيدتي اين حقيقت را  ةجنب ×در حديث صحيح ديگري امام باقر
ذّاء از حضرت امام ة حابوعبيد ؛در ميان اصحاب خود شرح داده است

  : كه فرمود هشنيد ×باقر

ترين و  ترين، فقيه ترين اصحابم در نزد من باتقوا  به خدا سوگند، محبوب
ترين و منفورترين  و بدحال باشد، رازدارترين آنها نسبت به احاديث ما مي

آنان در نزد من كسي است كه چون حديثي بشنود كه به ما نسبت داده 
شده و از ما روايت شده، اما نتواند آن را درك كند، فوراً از آن ابراز 
بيزاري كرده، آن را انكار نموده و هر كس را كه به مضمون آن حديث 

شايد اين حديث واقعاً از  داند معتقد شود تكفير كند، در حالي كه نمي
جانب ما صادر شده و سندش به ما برسد و او با اين كار از واليت ما 

 )2(.گردد خارج مي

خطر عدم رعايت اين سياست را  ×و در حديث صحيح ديگري امام
كليني با سند معتبر از احمد بن محمد بن ابي  .گوشزد فرموده است

  : نصر چنين روايت كرده است

اي پرسيدم، آن حضرت در بيان پاسخ لختي   مسئله ×از حضرت رضا
  : درنگ كردند، سپس فرمودند
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اگر هر آنچه مورد نظر شما است در اختيار شما قرار دهيم، براي شما 
 ةگير دانند  موجب درد سر خواهد شد و دانستن بعضي از مسائل گريبان

 )1(.آن خواهد گرديد

ا رسيده است بر به دست م ^همچنين در رواياتي كه از اهل بيت
اين مطلب تأكيد شده كه مؤمنان داراي مراتب و درجات مختلفي بوده 
و بر اساس اين اختالف مراتب، قدرت و تحمل آنها نيز باهم متفاوت 

 .است

به  ×حضرت امام ابوجعفر باقر: كليني از سدير چنين نقل كرده است
  : من فرمود

ها حائز يك درجه از همانا مؤمنان داراي مراتبي هستند، بعضي از آن
ايمان، بعضي دو درجه، بعضي سه درجه، بعضي چهار درجه، بعضي پنج 
درجه، بعضي شش درجه و بعضي از آنها داراي هفت درجه از ايمان 

  . باشند مي

پس اگر بخواهي بر آن كه داراي يك درجه از ايمان است مسئوليت 
ت تحمل آن دو درجه از ايمان است قدر دارايكسي را تحميل كني كه 

  .را نخواهد داشت

و اگر بخواهي بر آن كه داراي دو درجه از ايمان است مسئوليت كسي را تحميل 
  .سه درجه از ايمان است قدرت تحمل آن را نخواهد داشت دارايكني كه 

                                                         
 .10ح  224/  2 الكاىفكليىن،  .1



104 4عت صالحان ـدر بنيان گذاری جما ^نقش اهل بيت                   

و اگر بخواهي بر آن كه داراي سه درجه از ايمان است مسئوليت كسي را 
يمان است قدرت تحمل آن را چهار درجه از ا دارايتحميل كني كه 
  .نخواهد داشت

و اگر بخواهي بر آن كه داراي چهار درجه از ايمان است مسئوليت كسي 
پنج درجه از ايمان است قدرت تحمل آن را  دارايرا تحميل كني كه 

نخواهد داشت، و اگر بخواهي بر آنكه داراي پنج درجه از ايمان است 
شش درجه از ايمان است قدرت  دارايمسئوليت كسي را تحميل كني كه 

تحمل آن را نخواهد داشت، و اگر بخواهي بر آنكه داراي شش درجه از 
هفت درجه از ايمان  دارايايمان است مسئوليت كسي را تحميل كني كه 

 )1(.است قدرت تحمل آن را نخواهد داشت، و به همين ترتيب

 هايي را كه درجات  در روايات، خصوصيات و ويژگي ^اهل بيت
مؤمنان بدانها شناخته شده و معيار تحمل و قابل اطمينان بودن آنان 

 .اند  است بيان كرده

 ×األحوص از حضرت امام صادق شيخ كليني از عمار بن ابي
  : روايت كرده است كه فرمود

نيكو كاري، : ايمان را در هفت سهم تقسيم كرد عز و جلّخداوند 
سپس اين هفت سهم را در  .اريراستگويي، يقين، رضا، وفا، دانش و بردب

مند گرديد،   ميان مردم تقسيم نمود، هر كس كه از هر هفت سهم بهره
اما در تقسيم، به بعضي از مردم يك سهم، به . داراي ايمان كامل است
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  . بعضي دو سهم، به بعضي سه سهم تا هفت سهم رسيد

  : سپس فرمود

تحميل نكنيد، و بر بر كسي كه توانايي يك درجه دارد، بار دو درجه را 
كسي كه توانايي دو درجه دارد، بار سه درجه را تحميل نكنيد كه با اين 

  . كار بيش از ظرفيت آنها بر ايشان تحميل خواهيد كرد

 )1(.و چنين است تا به مرحله هفتم برسد :سپس فرمود

خواهد براي بازشناسي   از ياران خود مي ×و در روايت ديگري امام
 .آنها بپردازند ةشيعيان واقعي به امتحان و دقت در بارمدعيان تشيع از 

روزي يكي از اصحاب  روايت شده است كه ×از حضرت امام صادق
  : آن حضرت به محضرش وارد شد و به آن حضرت عرضه داشت

فدايت شوم، به خدا سوگند كه من تو را و هر كه تو را دوست بدارد، 
  ! يارنددارم، آقاي من، شيعيان تو چه بس  دوست مي

   .آنها را نام ببر: به او فرمودند ×امام

  .آنها زياد هستند: گفت

   تواني تعداد آنها را بيان كني؟  مي: فرمود ×امام

  .ها هستند  بيش از اين حرف: عرض كرد

  : فرمودند ×امام صادق

                                                         
 .1ح  42/  2 الكاىفكليىن،  .1



106 4عت صالحان ـدر بنيان گذاری جما ^نقش اهل بيت                   

آگاه باش كه اگر تعداد شيعيان ما به حد تعيين شده كه كمي بيش از سيصد 
 ةآنچه شما در پي آن هستيد واقع خواهد شد، اما شيع و ده نفر است برسد،

ما كسي است كه صدايش از گوش وي فراتر نرود و كينه و دشمني  ]واقعي[
ما را  ةاو از درونش پا فراتر نگذارد، او كسي است كه گزافه گويان دربار

ستايش نكرده، با دوستان ما دشمني نورزيده، با آنان كه از ما عيبجويي 
كنند هم صحبت   ما بدگويي مي ةيني ننموده، با كساني كه در باركنند همنش

  . نشده، دشمن ما را دوست و دوست ما را دشمن ندارد

پس من با اين شيعيان مختلف : به آن حضرت عرض كردم: آن مرد گويد
  و پراكنده كه همه ادعاي تشيع دارند، چه كنم؟ 

  :امام فرمودند

يش خواهد آمد كه به خودي خود در ميان آنها امتحانات و مسائلي پ
اي نيز با   مدعيان دروغين را از شيعيان حقيقي جدا خواهد كرد و عده

 )1(.اين رويدادها دستخوش تبديل خواهند گشت

بر اهميت دقت در وضعيت  ×كنيم كه امام در اين روايت مالحظه مي
اشخاص از طريق امتحانات درازمدت، كه موجب جداسازي، پااليش 

 .اند  شود تأكيد فرموده  نان ميو تبديل آ
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