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قرن ها، عدم  در طول  بلکه  نشد،  منتهی  بزرگواران  این  زندگی  دوران  به  ائمهعلیهم السام  غربت 
توجه به ابعاد مهم و شاید اصلی از زندگی این بزرگواران، غربت تاریخی آنها را استمرار بخشید. 
از ارزش بی نظیری برخوردارند، زیرا توانسته اند  یقیناً کتاب ها و نوشته ها در طول این قرون، 
مجموعه ای از روایاتی را که در باب زندگی این بزرگواران هست، برای آیندگان یادگار بگذارند. 
را در طول ۲۵۰  ائمة هدیعلیهم السام  »مبارزة سیاسِی حاّد«، که خِط ممتد زندگی  لکن عنصِر 
سال تشکیل می دهد، در البه الی روایات و احادیث و شرح حال های ناظر به جنبه های علمی 

و معنوی، گم شده.
زندگي ائمهعلیهم السام را ما باید به عنواِن درس و اسوه فرا بگیریم،  نه فقط به عنواِن خاطره هاي 
شکوه مند و ارزنده؛  و این، بدون توجه به روش و منِش سیاسي این بزرگواران، ممکن نیست. 
بنده شخصاً عاقه اي به این بُعد و جانب از زندگي ائمهعلیهم السام پیدا کردم، و بد نیست این را 
عرض کنم که اول بار این فکر براي بنده در سال ۱۳۵۰ و در دوران محنت باِر یک امتحان و 
ابتا ي دشوار پیدا شد. اگرچه قبل از آن به ائمه به صورِت مبارزان بزرگي که در راه اعاي 
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کلمة توحید و استقرار حکومت الهي فداکاري مي کردند توجه داشتم، اما نکته اي که در آن برهه 
ناگهان براي من روشن شد، این بود که زندگي این بزرگواران، علي رغم تفاوت ظاهري  � که 
بعضی، حتي میان برخي از بخش هاي این زندگي احساس تناقض کردند �  در مجموع یک 
حرکت مستمر و طوالني است، که از سال دهم، یازدهم هجرت شروع مي شود و ۲۵۰ سال 
ادامه پیدا مي کند و به سال دویست وشصت � که سال شروع غیبت صغري است � در زندگی 

ائمه خاتمه پیدا مي کند. 
این بزرگواران یک واحدند، یک شخصیتند. شک نمي شود کرد که هدف و جهت آنها یکي است. 
پس ما به جاي اینکه بیاییم زندگي امام حسن مجتبيعلیه السام را جدا و زندگی امام حسینعلیه السام را 
جدا و زندگی امام سجادعلیه السام را جدا تحلیل کنیم � تا احیاناً در دام این اشتباه خطرناک بیفتیم 
که سیرة این سه امام به خاطر اختاف ظاهري با هم متعارض و مخالفند �  باید یک انساني را 
فرض کنیم که ۲۵۰ سال عمر کرده، و در سال یازدهم هجرت قدم در یک راهي گذاشته و تا 

سال دویست وشصت هجري این راه را طي کرده.
تمام حرکات این انسان بزرگ و معصوم با این دید قابل فهم و قابل توجیه خواهد بود. هر انساني 
که از عقل و حکمت برخوردار باشد �   ولو نه از عصمت �  در یک حرکت بلندمدت، تاکتیک ها و 
اختیارهاي موضعي خواهد داشت. گاهي ممکن است الزم بداند تند حرکت کند و گاهي ُکند، 
گاهي حتي ممکن است به عقب نشیني حکیمانه دست بزند، اما همان عقب نشیني هم از نظر 
کسانی که علم و حکمت و هدف داري او را مي دانند، یک حرکِت به جلو محسوب مي شود. با این 
دید، زندگي امیرالمؤمنین با زندگي امام مجتبي با زندگي حضرت ابی عبداهلل  با زندگي هشت امام 
دیگر � تا سال دویست وشصت � یک حرکت مستمر است. این را بنده در آن سال متوجه شدم و 
با این دید وارد زندگي آنها شدم، یک بار دیگر نگاه کردم و هرچه پیش رفتم این فکر تأیید شد.
توجه به اینکه زندگی مستمر این عزیزان معصوم و بزرگوار �  از اهل بیت رسول خدا � با یک 
جهت گیری سیاسی همراه است، قابل این است که به عنواِن یک فصل جداگانه، مورد عنایت 
قرار بگیرد، و بنده به این مطلب خواهم پرداخت؛ اِن شاءاهلل مایلم این جمله را قدری با شرح و 

تفصیل عرض کنم.
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اواًل مبارزة سیاسي یا مبارزة حاّد سیاسي که ما به ائمهعلیهم السام نسبت مي دهیم یعني چه؟ منظور 
این است که مبارزات ائمة معصومینعلیهم السام فقط مبارزة علمي  و اعتقادي و کامي  نبود؛ از 
قبیل مبارزات کامی ای که در طول همین مدت شما در تاریخ اسام مشاهده می کنید. مثل 
معتزله، مثل اشاعره و دیگران. مقصود ائمه از این نشست ها و حلقات درس و بیان حدیث و 
نقل معارف و بیان احکام فقط این نبود که یک مکتب کامی یا فقهی را که به آنها وابسته بود، 
صددرصد ثابت کنند و خصوم خودشان را ُمفهم کنند، چیزی بیش از این بود. همچنین یک 
مبارزة مسلحانه هم از قبیل آن چیزي که انسان در زندگي جناب زید و بازماندگانش، و همچنین 
بني الحسن و بعضي از آل جعفر و دیگران، در تاریخ زندگي ائمهعلیهم السام مي بیند، نداشتند. البته 
آنها را به طور مطلق هم تخطئه نمي کردند، بعضي را تخطئه مي کردند به دالیلی غیر از نفِس 
مبارزة مسلحانه، بعضي را هم تأیید کامل مي کردند، در بعضي هم به نحو پشت جبهه شرکت 
ِعيالِه1 « کمک مالي و  نََفَقُة  َعليَّ  َو  َخَرَج  الخاِرِجيَّ ِمن آِل محّمٍد  أّن  »لََوِددُت  مي کردند. 
آبرویي، کمک به جادادن و مخفي کردن و از این قبیل. لیکن خودشان به عنواِن ائمهعلیهم السام 
آن سلسله ای که ما می شناسیم، وارد در مبارزة مسلحانه نبودند و نمي شدند. مبارزة سیاسي، نه 
آن اّولي است و نه این دومي، عبارت است از مبارزه اي با یک هدف سیاسي. آن هدف سیاسي 

چیست؟ عبارت است از تشکیل »حکومت اسامي«  و به تعبیر ما »حکومت علوي«. 
ائمه از لحظة وفات رسول اهلل  تا سال دویست وشصت، درصدد بودند که حکومت الهي را در 
جامعة اسامي  به وجود بیاورند، این، اصِل مّدعا است. البته نمی توانیم بگوییم که می خواستند 
بیاورند؛  زمان خودش � به وجود  در  امامی  � یعنی هر  زمان خودشان  در  را  حکومت اسامی 
زمان  در  مثًا  نزدیک مدت وجود داشت.  مواردی هم  در  و  بلند مدت  و  میان مدت  آینده های 
امام مجتبیعلیه السام، به نظر ما تاش برای ایجاد حکومت اسامی، در آیندة کوتاه مدت بود. 
امام مجتبی در جواب به آن کسانی � ُمسیَّب بن نََجبه و دیگران � که می گفتند چرا شما سکوت 
کردید می فرمود: »َو إن أدري لََعّلُه فِتنٌَة لَُكم َو َمتاٌع إلى  حين۲« و در زمان امام سجاد به 
نظر بنده، برای آیندة میان مدت بود، که حاال در این باره شواهد و مطالبی را که هست، عرض 

۱. بحاراالنوار/ ج 46/ ص۱7۲، »امام صادق فرمودند: هر آینه دوست دارم که خروج کنندة آل محمد قیام کند و مخارج خانواده اش بر عهدة من.«
۲. سورة مبارکة انبیاء/ آیة ۱۱۱، »و نمی دانم، شاید آن برای شما آزمایشی و ]مهلت [ برخورداری تا زمانی ]معین [ باشد.«
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خواهم کرد. در زمان امام باقرعلیه الصاةوالسام احتمال زیاد این است که برای آیندة کوتاه مدت بود. 
از بعد از شهادت امام هشتم، به گمان زیاد، برای آیندة بلند مدت بود. برای چه موقع؟ مختلف 

بود، اما همیشه بود. این، معنای مبارزة سیاسی است.
همة کارهای ائمهعلیهم السام، غیر از آن کارهای معنوی و روحی که مربوط به اعای نفِس یک 
َربَّه � یعنی درس، حدیث، علم، کام، ُمحاّجه با  انسان و قرب او به خدا است � بَیَنُه َو بَیَن 
خصوم علمی، با خصوم سیاسی، تبعید، حمایت از یک گروه و رد یک گروه، در این خط است. 

برای این است که حکومت اسامی را تشکیل بدهند. این، مّدعا است.۱۳6۵/4/۲8
اصًا ائمهعلیهم السام آیا یک زندگی سیاسی داشتند یا نه؟ آیا زندگی ائمهعلیهم السام فقط این بود که 
یک عده شاگرد، یک عده مرید، یک عده عاقه مند را دور خودشان جمع کنند، احکام نماز و 
احکام زکات و احکام حج و اخاقیات اسامی و معارف و اصول دین و عرفان و این چیزها را 
به آنها بیان کنند و همین و بس؟! یا نه، غیر از این چیزهایی که گفته شد و روح آنچه که گفته 
شد، یک چهارچوب دیگری در زندگی ائمه است که آن، همان زندگی سیاسی ائمهعلیهم السام 
است؛ این یک مطلب بسیار مهمی است که باید روشن شود. البته در فرصت های کوتاه جای 
بحث استداللی و مشروح نیست. من رئوس مطالب را عرض می کنم برای اینکه آن کسانی که 
شوق دارند دنبال این مسئله بروند، با این چهارچوب یک باِر دیگر روایات را نگاه کنند و کتب 
تاریخ را ببینند، آن وقت معلوم می شود که زندگی موسی بن جعفر یا ائمة دیگر ما علیهم السام 
چه حقیقتی است که امروز هم همچنان مبهم و ناگفته و ناشناخته است. ائمهعلیهم السام بعد از 
آنکه احساس کردند، در محیط امامت و محیط اهل بیت احساس شد، که هدف پیغمبر برآورده 
از آنی که دیدند که  انجام نگرفت. بعد  الِحكَمة1«  الِكتاَب و  يُعلُِّمهُم  نشد، یعنی »يَُزّكيِهم و 
تشکیل یک نظام اسامی، تشکیل یک دنیای اسامی آن طوری که پیغمبران خواسته بودند 
بعد از دوران صدر اول، به کلی فراموش شد، جای نبوت و امامت را سلطنت گرفت، کسری ها 
نامداران ظالم و طاغی تاریخ در لباس جانشینی و  ُقلدرها و اسکندرها و دیگر  و قیصرها و 
خافت با نام سلسلة بنی امیه و بنی عباس روی کار آمدند و قرآن به آن شکلی که ارباب ُملک 

۱. سورة مبارکة آل عمران/ آیة ۱64، »...پاکشان کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد.«
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و قدرت می خواستند تفسیر شد و ذهن های مردم تحت تأثیر عملکرد خائنانة آن عالمانی که 
سر در آخور مطامع و محبت های مادِی ارباب حکومت و ملک داشتند، قرار گرفت، بعد که اینها 

را دیدند یک نقشة کلی در زندگی ائمه به وجود آمد. 
اینی که می گویم ائمه، یعنی همة ائمه، از امیرالمؤمنین تا امام عسکریعلیهم السام. بنده بارها گفتم 
زندگی ائمهعلیهم السام را که ۲۵۰ سال طول کشیده، زندگی یک انسان به حساب بیاوریم، یک 
انسان 250ساله؛ از هم جدا نیستند »ُكلُّهم نوٌر واحد1«. هر کدام از اینها که یک حرفی 
زدند، این حرف در حقیقت از زبان آن دیگران هم هست. هر کدام از اینها که یک کاری انجام 
داده اند، این در حقیقت کار آن دیگران هم هست. یک انسانی که ۲۵۰ سال گویی عمر کرده 
است. تمام کارهای ائمه در طول این ۲۵۰ سال کار یک انسان با یک هدف، با یک نیت، و 

با تاکتیک های مختلف است. 
ائمهعلیهم السام وقتی که احساس کردند که اسام رو به غربت افتاد و جامعة اسامی تشکیل 
نشد، چند هدف را اهداف اصولی خود قرار دادند. یکی »تبیین اسام به شکل درست«. اسام 
از نظر آن کسانی که در رأس قدرت در طول این سالیان طوالنِی درازمدت قرار داشتند، یک 
چیز مزاحم بود. اساِم پیغمبر، اساِم قرآن، اساِم جنگ بدر و حنین، اساِم ضدتجمل پرستی، 
کسانی  آن  درد  به  مستکبران  کوبندة  اساِم  مستضعفان،  طرفدار  اساِم  ضدتبعیض،  اساِم 
نمی خوْرد که می خواستند با ماهیت فرعونی، لباس موسوی بپوشند، با ماهیت نمرودی، لباس 
ابراهیمی بپوشند؛ امکان نداشت. مجبور بودند اسام را تحریف کنند، امکان نداشت که اسام 
را از دل مردم، از ذهن مردم یک باره دور کنند، چون مردم مؤمن بودند، مجبور بودند اسام را 

از روح و محتوا و ماهیت خودش عوض کنند و خالی کنند. 
عین همان کاری که شما یادتان هست و شاهد بودید در دوران رژیم گذشته نسبت به مظاهر 
اسامی انجام می گرفت. در رژیم گذشته با تظاهرات اسامی مخالفت نمی شد، اما با معنای 
اسام و با روح اسام چرا، با جهاد اسام چرا. با امر به معروف و نهی از منکر اسام چرا، 
نزند  آنها صدمه ای  به گاو و گوسفند  با ظواهر اسامی که  اما  بیان حقایق اسامی چرا،  با 

۱. عیون أخبارالرضاعلیه السام/ ترجمة غفاری و مستفید/ ج ۲/ ص4۱7
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مخالفت نمی شد. این حالت در دوران خافت های اموی و عباسی هم وجود داشت، لذا برای 
اینکه اسام را از روح و حقیقت خود خالی کنند، عده ای مزدور قلم به مزد و زبان به مزد داشتند. 
پول می دادند حدیث درست می کردند، پول می دادند منقبت۱ برای آنها درست می کردند، پول 
می دادند کتاب برای آنها می نوشتند. می گوید وقتی سلیمان بن عبدالملک از دنیا رفت، ما دیدیم 
کتاب های فان عالم بزرگ � که اسمش را نمی آورم � بر حیوانات بار شد، بر استرها بار شد و 
از خزانة سلیمان بن عبدالملک بیرون آمد. یعنی این کتاب نویس، این محدث بزرگ، این عالم 
معروفی که این همه نام او در کتاب های اسامی وجود دارد، این برای سلیمان بن عبدالملک 
کتاب می نوشت. ُخب، کتابی که برای سلیمان بن عبدالملک نوشته بشود شما توقع دارید در 
بیاید؟ ُخب سلیمان بن عبدالملکی  ناخوش  را  باشد که سلیمان بن عبدالملک  این کتاب چیزی 
بین  قرار می دهد،  فشار  زیر  را  کفار می سازد، مسلمین  با  که ظلم می کند، شراب می خورد، 
مردم تبعیض قائل می شود، فقرا را رویشان فشار می آورد، اموال مردم را می گیرد، این چه جور 
اسامی را می پسندد؟ این درد بزرگ جامعة اسامی در طول قرن های اول بود، ائمهعلیهم السام 
این را می دیدند، احساس می کردند که میراث ارزشمند پیغمبر، یعنی احکام اسامی که باید 
برای طول تاریخ بماند و انسان ها را در تمام ادوار تاریخ هدایت بکند، دستخوش تحریف شده. 
یکی از هدف های ائمه که خیلی هم مهم بود، تبیین درست اسام و تفسیر حقیقی قرآن و 

افشاگری تحریف ها و تحریف کننده ها بود. 
نگاه کنید در کلمات ائمهعلیهم السام می بینید آنچه که گفته شده، در موارد بسیاری ناظر به آن 
و  به دستگاه های حکومت  وابستة  فقها و محدثیِن  و  نام اسام، علما  به  چیزهایی است که 
دربارهای سلطنتی گفته بودند، آنها را رد می کردند و حقایق را بیان می کردند؛ این یک هدف 

اصلی و بزرگ برای ائمه که تبیین احکام اسامی بود، این یک. 
با  تحریف،  که  می دانیم  ما  که  وقتی  یعنی  دارد.  ماهیت سیاسی  کار، یک  ُخب، خود همین 
تحریک دستگاه سلطنت و خافت انجام می گیرد و قلم به مزدها و مزدورهای علی الظاهر عالِم، 
برای خاطر ساطین و حکمرانان تحریف می کنند، طبیعی است که اگر کسی علیه آن تحریف ها 

۱. )ن ق ب( آنچه مایة فخر و مباهات باشد.
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اقدام بکند، یقیناً کاری برخاف سیاست آن حکام و ساطین انجام داده. امروز که در بعضی 
طرف  از  مأجور  عالمان  و  مزدور  نویسندگان  و  قلم به مزدها  از  بعضی  اسامی،  کشورهای  از 
برادران مسلمان  یا چهرة  بکنند،  بین مسلمان ها  تفرقة  ایجاد  تا  کتاب می نویسند  دستگاه ها، 
خودشان را زشت نشان بدهند، اگر در این کشورها یک نویسندة آزادمنش پیدا بشود که کتابی 
بنویسد و دربارة وحدت اسامی و دربارة برادری بین جماعات اسامی در آن قلم فرسایی کند، 
این کار، یک کار سیاسی است در حقیقت؛ ضد دستگاه های حاکم است. ائمه یکی از قلم های 
درشت فعالیت شان این بود، احکام اسامی را که بیان می کردند معنایش این نبود که احکام 
اسامی در آن روز، در جامعة اسامی گفته نمی شد. چرا، در هر گوشه و کناری از دنیای اسام 
کسانی بودند که قرآن می گفتند، حدیث می گفتند، از پیغمبر نقل می کردند، هزاران حدیث را 
بعضی از محدثین بلد بودند، مخصوص مکه و مدینه و کوفه و بغداد و اینها هم نبود، در تمام 
اقطار عالم اسامی � شما نگاه کنید به تاریخ � در خراسان، فان جوان دانشمند چندین هزار 
حدیث مثًا تدوین می کند. در طبرستان، فان عالم بزرگ چندین هزار حدیث از پیغمبر و از 
صحابه نقل می کند. حدیث وجود داشت، حکم اسامی بیان می شد، آنچه بیان نمی شد تفسیر 
و تبیین درست اسام در همة شؤون و امور جامعة اسامی بود که ائمهعلیهم السام می خواستند جلو 

این را بگیرند؛ این یک کار، که از کارهای مهم ائمهعلیهم السام بود.
مسئلة  اسامی.  جامعة  زمامداری  یعنی  امامت  بود.  »امامت«  مسئلة  تبیین  دیگر  مهم  کار 
عمده ای که برای مسلمان ها آن روز روشن نبود و عمًا و از لحاظ تئوری دچار تحریف شده 
بود، مسئلة امامت بود. امامت جامعة اسامی با کیست؟ کار به جایی رسیده بود که کسانی 
ادعا  انجام می دادند،  را علنًا  بیشتر محرمات  و  احکام اسامی عمل نمی کردند  اغلب  به  که 
می کردند جانشین پیغمبرند و می نشستند در مسند پیغمبر و خجالت هم نمی کشیدند. یعنی 
این جور هم نبود که مردم ندانند، مردم می دیدند که یکی به نام خلیفه، مست و الیعقل به 
محل نمازجمعه می آید و پیش نماز مردم می شود و به او هم اقتدا می کردند. مردم می دانستند 
که یزیدبن معاویه دچار بیماری های بزرگ اخاقی و عامل به گناهان بزرگ است، درعین حال 
وقتی به ایشان گفته می شد که علیه یزید قیام کنید، می گفتند ما با یزید بیعت کردیم، نمی شود 
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و  امام مسلمین  نبود. مردم خیال می کردند که  برای مردم روشن  امامت  قیام کنیم. مسئلة 
حاکم جامعة اسامی می تواند با این گناهان، با این خاف ها، با این ظلم ها، با این اعمالی که 
برخاف صریح قرآن و اسام هست آمیخته و آلوده باشد، برای مردم مسئلة مهمی نبود. این 
یک مشکل بزرگی بود که با توجه به اهمیت مسئلة حکومت در یک جامعه و تأثیر حاکم در 
جهت گیری جامعه، بزرگ ترین خطر برای عالَم اسام است. لذا ائمهعلیهم السام الزم می دانستند 

دو چیز را به مردم بگویند. 
یکی اینکه بگویند، امام دارای این شرایط است، حاکم اسامی دارای این خصوصیات است. 
مقابل خدا،  این عمل در  با مردم،  رفتار  این  معنویت،  این  این علم،  تقوا،  این  این عصمت، 
خصوصیات امام یعنی حاکم اسامی را برای مردم بیان کند، این یک؛ و دوم مشخص کنند 
که آن کسی که دارای این خصوصیات هست امروز کیست؟ که معرفی می کردند و خودشان 
را بیان می کردند، این هم یک کار بزرگ ائمه و می بینید که این یکی از مهمترین کارهای 

سیاسی و تبلیغات و تعلیمات سیاسی است. 
اگر ائمهعلیهم السام غیر از این دو کاری که گفتم هیچ کار دیگری نداشتند، کافی بود که ما بگوییم 
زندگی ائمه از اول تا به آخر یک زندگی سیاسی است. آنجایی که تفسیر هم می گویند، بیان 
معارف اسامی را هم می کنند در حقیقت یک عمل سیاسی انجام می دادند. آنجایی هم که 
دربارة خصوصیات امام حرف می زنند باز یک عمل سیاسی دارند انجام می دهند. یعنی ائمه، 
تعلیماتشان اگر در همین دو خصوصیت، دو عنوان و دو موضوعی که گفتم خاصه هم می شد، 
باز ائمه زندگی شان یک زندگی سیاسی بود، اما به این هم اکتفا نمی کردند. عاوة بر همة 
اینها، ائمهعلیهم السام حداقل از دوران امام حسن مجتبی به بعد یک حرکت زیرزمینِی همه جانبة 
سیاسی و انقابی را به قصد قبضه کردن حکومت، شروع کرده بودند. هیچ شکی باقی نمی ماند 
برای کاوشگر زندگی ائمه که ائمهعلیهم السام این حرکت را داشتند. آنی که من عرض می کنم 
ائمه نوشته  این نکتة قضیه است که متأسفانه در کتاب هایی که در زندگی  ناشناخته است، 
شده، دربارة زندگی امام صادق، در زندگی موسی بن جعفر، در زندگی بسیاری از ائمة دیگر این 

نکته معرفی نشده است. 
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اینی که ائمهعلیهم السام یک حرکت سیاسی، تشکیاتی وسیع و گسترده را انجام می دادند با اینکه 
این همه شواهد وجود دارد، این ناگفته مانده و ذکر نشده و مشکل عمدة فهم زندگی ائمهعلیهم السام 

است. حقیقت این است که ائمه این کار را شروع کردند. البته شواهد خیلی زیادی هست. 
..پس این را به طور خاصه همة برادران و خواهران بدانند که ائمهعلیهم السام همه شان به مجّرد 
اینکه بار امانت امامت را تحویل می گرفتند، یکی از کارهایی که شروع می کردند یک مبارزة 
همة  مثل  سیاسی  تاش  این  حکومت.  گرفتن  برای  بود  سیاسی  تاش  یک  بود،  سیاسی 
تاش هایی است که آن کسانی که می خواهند یک نظامی را تشکیل بدهند، انجام می دهند و 

این کار را ائمهعلیهم السام هم می کردند.۱۳64/۱/۲۳
ائمهعلیهم السام بین آنها و دستگاه های ظلم و  تمام این نزاعی که شما در طول دوران زندگی 
جور مشاهده می کنید بر سر همین قضیه است. آنهایی که با ائمة ما مخالفت می کردند، آنها 
بر  زندان می انداختند، محاصره می کردند، دعوایشان  را مسموم می کردند، مقتول می کردند، 
سر داعیة حکومِت ائمهعلیهم السام بود. اگر ائمه داعیة حکومت نداشتند ولو علوم اولین و آخرین 
را هم به خودشان نسبت می دادند، اگر بحث قدرت سیاسی نبود، داعیة قدرت سیاسی نبود، 
هیچ گونه تعرضی نسبت به آنها انجام نمی گرفت، الاقل به این شدت انجام نمی گرفت، اصًا 
مسئله این است. لذا شما می بینید در بین دعوت ها و تبلیغات ائمهعلیهم السام روی کلمة امامت و 
مسئلة امامت حساسیت بسیار باالیی است، یعنی وقتی که امام صادق هم می خواهد ادعای 
اإلمام«  كاَن  الِل  إّن رسوَل  النّاُس  »أيّها  بکند می گوید:  حاکمیت اسامی و قدرت سیاسی 
می گوید ای مردم � در اجتماع مردم در عرفات � می ایستد در میان مردم می گوید: »إّن رسوَل 
الِل كاَن اإلمام« امام جامعه، پیشوای جامعه، رهبر جامعه، حاکم بر جامعه رسول خدا بود، »ثُّم 
الُحَسين۱« تا می رسد به خودش. یعنی تمام بحث  ثَُم  الحسُن  ثُّم  بُن أبي طالٍِب  كاَن َعليُّ 
ائمه در مبارزاتشان، همین مسئلة حکومت و حاکمیت  با مخالفینشان و بحث اصحاِب  ائمه 
و والیت مطلقه و عامة بر مسلمین و قدرت سیاسی بود؛ بر سر مقامات معنوی، آنها با ائمه 

دعوایی نداشتند. 

۱. الکافي/ ج 4/ ص466
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خیلی از اوقات اتفاق می افتاد که کسانی در جامعة زمان خلفا، اهل زهد بودند و اهل علم بودند 
و معروف به تفسیر و به علم و به این چیزها، خلفا هم با آنها نه فقط معارضه ای نمی کردند 
از  آنها می رفتند،  آنها می کردند، پیش  به  ارادت نسبت  اظهار  بودند،  آنها  بلکه حتی مخلص 
امثال  وااِّل  نداشتند  سیاسی  داعیة  خلفا  مقابل  در  آنها  چرا؟ چون  می خواستند،  نصیحت  آنها 
حسن بَصري و ابن ُشبُرَمة و َعمروبن ُعَبید، این بزرگان از علمایی که مورد توجه و قبول خلفا 
اینها کسانی بودند که ادعای علم و ادعای زهد و ادعای معنویت و ادعای تفسیر و  بودند، 
ادعای علوم پیغمبر و همة این ادعاها را هم اینها داشتند، اما نسبت به آنها هیچ گونه از طرف 
خلفا تعرضی نبود؛ چرا؟ چون داعیة قدرت سیاسی وجود نداشت. دعوای ائمهعلیهم السام با خلفای 
بنی امیه و بنی عباس بر سر همین مسئلة امامت و والیت، یعنی همین معنایی از امامت که ما 

امروز آن را به کار می بریم، ]بوده[.۱۳66/۱۱/۲



فصل دوم
امامت
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مدیریت های  اقسام  و  انواع  مقابل  در  جامعه  ادارة  مطلوب  معنای  اوج  همان  یعنی  امامت، 
اسام  می گیرد.  سرچشمه  انسانی  فزون طلبِی  و  نخوت۱  و  شهوات  و  از ضعف ها  که  جامعه 
شیوه و نسخة امامت را به بشریت ارائه می کند؛ یعنی اینکه یک انسان، هم دلش از فیض 
هدایت الهی سرشار و لبریز باشد، هم معارف دین را بشناسد و بفهمد  � یعنی راه را درست 
ٍة۲« � هم جان  تشخیص دهد �  هم دارای قدرت عملکرد باشد  � که »يا يَحيى  ُخِذ الِكتاَب بُِقوَّ
و خواست و زندگی شخصی برایش حائز اهمیت نباشد؛ اما جان و زندگی و سعادت انسان ها 
برای او همه چیز باشد؛ که امیرالمؤمنین در کمتر از پنج سال حکومت خود، این را در عمل 
نشان داد. شما می بینید که مدت کوتاِه کمتر از پنج سال حکومت امیرالمؤمنین، به عنواِن یک 
نمونه و الگو و چیزی که بشریت آن را هرگز فراموش نخواهد کرد، در طول قرن ها همچنان 

می درخشد و باقی مانده است. این نتیجة درس و معنا و تفسیر واقعة غدیر است.۱۳8۰/۱۲/۱۲
واژة  امامت  � که در اصل به معناي مطلِق پیشوایي است �  در فرهنگ اسامي بیشتر بر مصداق 

۱. )ن خ و( تکبر، خودبینی
۲. سورة مبارکة مریم/ آیة ۱۲، »]گفتیم:[ ای یحیی! کتاب ]خدا[ را با جّد و جهد بگیر  .«
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خاصي از آن اطاق مي گردد و آن، پیشوایي و رهبري در شئون اجتماعي است؛ چه فکري و 
چه سیاسي. در هرجا از قرآن که مشتّقاِت واژة امامت � مانند امام و ائمه � به کار رفته، ناظر 
به همین معناي خاص، یعني پیشوایي امت است. پیشوایي فکري، پیشوایي سیاسي و یا هر 
دو، پس از رحلت پیامبر و انشعاب فکري و سیاسي مسلمانان   که به چند فرقه شدن پیروان 
اسام انجامید ،  از آنجا که نکتة اصلي اختاف را مسئلة رهبرِي سیاسي امت تشکیل مي داده 
و واژة امامت و امام سرنوشت ویژه اي پیدا کرد، بیش از هر معناي دیگري در مفهوم »رهبرِي 
سیاسي« به کار رفت و کم کم معاني دیگر تحت الشعاع این معني قرار گرفت؛ به طوري که وقتي 
از دیگري به وجود آمد و گرایش هاي  در قرن دوم هجري مکاتب کامي اسام یکي پس 
ایدئولوژي ها و مکتب هاي مرزبندي شده و مشخص درآورد،  به صورت  را  گوناگون اسامي 
یکي از مسائل مهم همة این مکتب ها را مسئلة امامت تشکیل مي داد که به معناي رهبري 
زمامدار  و  حاکم  � یعني  امام  خصوصیات  و  شرایط  از  معمواًل  مسئله،  این  در  بود.  سیاسي 

جامعه � سخن مي رفت و هر گروه را در این باره عقیده و سخني بود.
در مکتب تشیع نیز � که از نظر پیروانش اصلي ترین جریان فکري اسام است � امامت به 
همین معنا گرفته مي شد و نظریة آن مکتب دربارة امام، بدین گونه خاصه مي گشت که: امام 
و زمامدار سیاسِي جامعة اسامي باید از سوي خدا معین و به وسیلة پیامبر معرفي شده باشد، و 
باید رهبر فکري و مفسر قرآن و آگاه از همة رموز و دقایق دین باشد، و باید پاک و معصوم و 
مبّرا از هر عیب و نقیصة َخلقي و ُخلقي و سببي باشد، و باید از دودماني پاک و پاک دامن تولد 
یافته باشد، و باید و باید. و بدین گونه، امامت که در عرف مسلمانان قرن اول و دوم به معناي 
رهبرِي سیاسي بود، در عرف خاص شیعیان، به جز رهبرِي سیاسي، رهبرِي فکري و اخاقي 

را نیز در مفهوم خود فراگرفت. 
هنگامي که شیعه کسي را به عنوان امام مي شناخت، نه تنها ادارة امور اجتماعي، که راهنمایي 
و ارشاد فکري و آموزش دیني و تصفیه و تزکیة اخاقي را نیز از او انتظار مي برد؛ و اگر این 
وظایف از او ساخته نمي بود، او را به عنوان »اماِم به حق« نمي شناخت و به ُحسن ادارة سیاسي 
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و قدرت نمایِي نظامي و سلحشوري و کشورگشایي � که در نظر دیگران، معیارهاي بَسنده اي۱ 
به شمار مي آمد � قناعت نمي ورزید.

فائقه اي۲ است که حرکت  اماِم یک جامعه، همان قدرت  امامت،  از مفهوم  تلقي شیعه  بنابر 
جمعي و منش فردي افراد آن جامعه را توجیه و رهبري مي کند و در آِن واحد، هم آموزگار دین 
و اخاق، و هم فرمانرواي زندگي و تاش آنهاست. با این بیان، پیامبر نیز امام است؛ چه آنکه 
رهبرِي فکري و سیاسي جامعه اي که خود شالوده ریزي کرده، به دست اوست. و پس از پیامبر 
نیز امت را به امامي نیاز هست تا بتواند جانشین � خلیفه � وي و متحمل بار مسؤولیت هاي 
او � و از آن جمله رهبرِي سیاسي � باشد. و شیعه معتقد است که این جانشیني، طبق تصریح 
پیامبر، از آِن علي بن ابي طالب و سپس متعلق به امامان معصوم آن خاندان است. )برای تفصیل 

و استدالل باید رجوع شود به کتب مربوطه(
این نکته گفتني است که آمیختگي سه مفهوم »رهبرِي سیاسي«، »آموزش دیني« و »تهذیب 
روحي« در خافت و حکومت اسام � که امامت و حکومت اسام را دارای سه جنبه و سه بُعد قرار 
داده است؛ چنان که بعضی از متفکران برجستة این زمان به درستی بیان کرده اند � ناشي از آن است 
که اسام در اصل، این سه جنبه را از یکدیگر تفکیک نکرده و به عنواِن برنامه اي از این سه جهت، 
بر انسان عرضه شده است. پس پیشوایي امت نیز به معناي پیشوایي در این سه جهت است و شیعه 

به  دلیل همین گستردگِي معناي امامت است که عقیده دارد امام باید از طرف خدا تعیین شود. 
و  »خافت«  قبال  در  چیزي  را  »امامت«  که  کساني  نظِر سطحي نگِر  برخاف  آنکه  نتیجه 
»حکومت« پنداشته و آن را صرفًا یک منصب معنوي و روحي و فکري شمرده اند، امام در 
ادارة  و  مردم  زندگي  نَسِق  و  نظم  و  دنیایي  امور  در  هم  است؛  امت«  »رهبر  تشیع  فرهنگ 
سیاسي و اجتماعي جامعه  ) رئیس دولت(  و هم در تعلیم و ارشاد معنوي و روحي و گره گشایي 

از مشکات فکري و تبیین ایدئولوژي اسام )ایدئولوگ(  . 
از  بیگانه است که ذکر چند نمونه  امامت  از ذهن بیشتر معتقدان  این مطلِب واضح، چندان 

۱. کافی، شایسته
۲. )ف وق( مسلط
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صدها مدرک قرآني و حدیثي آن، زاید به نظر نمي رسد: 
در شناخت  از حضرت علي بن موسي الرضاعلیه السام  »الحجه« کافي، حدیِث مبسوطي  در کتاب 
از  است؛  جالبي  و  ُپرمعني  خصوصیات  متضّمن  که  است  شده  نقل  امام  توصیف  و  امامت 
آن جمله دربارة امامت: رشتة دین، سامان مسلمان، آبادگر جهان، سربلندي مؤمنان، رتبِت۱ 
پیامبران، میراث جانشینان، خافت خداوندگار و جانشیني پیامبر. و دربارة امام: افزایش دهندة 
ثروِت عمومي، اجراکنندة مقررات و حدود الهي، پاسدار مرزها، امین خدا در میان خلق، شعلة 
فروزنده اي بر جایگاهي بلند، صادهندة۲ راه خدا، مدافع حریم خدا، به خشم آورندة منافقان، 
ویرانگر بنیان کافران، عزت بخش مؤمنان، ورزیده و کاردان در زمامداري، داناي کار سیاست، 

کمربستة فرمان خدا، خیرخواه بندگان خدا، نگاهبان دین خدا.۳ 
در روایت دیگري از امام صادق صراحتًا گفته مي شود: همة امتیازات و نیز همة تعهدات پیامبر 

را علي و نیز امامان دیگر دارا مي باشند.4 
در روایات دیگري از امام صادق وجوب فرمانبري از »اوصیاء« یادآوري شده و سپس توضیح 
داده شده  است که اوصیاء همان کساني هستند که قرآن از آنان با تعبیر »اولي االمر۵« یاد 

۱. )رت ب( منزلت، مرتبه
۲. برافروزنده، برپاکننده

نيا َو ِعزُّ الُمؤمنِيَن إنَّ اإلماَمَة اُسُّ اإلسالِم النّاِمي َو  يِن َو نِظاُم الُمسلميَن َو َصالُح الدُّ ۳. الکافی/ ج۱/ ص۲۰۰، »اإلماَمَة ِزماُم الدِّ
َدقاِت َو إمضاُء الُحُدوِد َو األحكاِم  ياِم َو الَحجِّ َو الِجهاِد َو تَوفِيُر الَفي ِء َو الصَّ كاِة َو الصِّ الِة َو الزَّ فَرُعُه الّسامي بِاإلماِم تَماُم الصَّ
ِِّه  ُم َحراَم اللِ َو يُِقيُم ُحُدوَد اللِ َو يَُذبُّ َعن ِديِن اللِ َو يَدُعو إلَى َسبِيِل َرب َو َمنُع الثُُّغوِر َو األطَراِف اإلماُم يُِحلُّ َحالَل اللِ َو يَُحرِّ
الَِعِة الُمَجلَِّلِة بِنُوِرها لِلعالَِم َو هَي في األفُِق بَِحْيُث ل تَنالُها  مِس الطَّ ِة البالَِغِة اإلماُم َكالشَّ بِالِحكَمِة َو الَموِعَظِة الَحَسنَِة َو الُحجَّ
َجى َو أجواِز البُلداِن َو  اِهُر َو النُّوُر الّساِطُع َو النَّجُم الهاِدي فِي َغياِهِب الدُّ راُج الزَّ األيِدي َو األبصاُر اإلماُم البَدُر الُمنِيُر َو السِّ

الِقفاِر َو لَُجِج البِحار؛ 
همانا امامت زمام دین و مایه نظام مسلمین و صاح دنیا و عزت مؤمنین است، همانا امامت ریشة با نمو اسام و شاخة بلند آن 
است، کامل شدن نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و افزایش غنیمت و صدقات و اجرای حدود و احکام و نگهداری مرزها و اطراف 
به وسیلة امام است؛ امام است که حال خدا را حال و حرام او را حرام کند و حدود خدا را بپا دارد و از دین خدا دفاع کند و با 
حکمت و اندرز و حجت رسا مردم را به طریق پروردگارش دعوت نماید، امام مانند خورشید طالع است که نورش عالم را فرا گیرد و 
خودش در افق است به نحوی که دست ها و دیدگان به آن نرسد؛ امام ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره اي است راهنما 

در شدت تاریکی ها و رهگذر شهرها و کویرها و گرداب دریاها...«
الهدی  الکافی/ج۱/ ص۱96، جری له من افضل ما جری لمحّمد... و لقد حلمت علی مثله حموله... و کذلک یجری االئمة   .4

واحداً بعد واحد. 
۵. سورة مبارکة مائده/ آیة ۵9، »يا ايّها الّذيَن اَمنوا اطيعوا الل و اطيعوا الّرسوَل و اُولى الَمِر ِمنكم؛ ای کسانی که ایمان آوردید از 

خدا اطاعت کنید و از رسول و صاحبان فرمان از خودتان هم اطاعت کنید.« 
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کرده  است.۱ 
صدها روایت پراکنده در باب هاي مختلف از کتاب هاي گوناگون صریحًا مفهوم امام و امامت 
در فرهنگ شیعي را »زمامداري« و »ادارة امور امت مسلمانان« دانسته و امامان اهل بیت را 
صاحبان حقیقِي حکومت معرفي کرده  است؛ به طوري که براي جستجوگِر ُمنصف جاي تردید 
باقي نمي گذارد که ادعاي امامت از طرف ائمة اهل بیت، فراتر از رتبت فکري و معنوي، دقیقًا 
مبارزه ای  به  دعوت  حقیقت  در  آنان  همه جاگستر  دعوِت  و  هست  نیز  حکومت  حق  ادعاي 

سیاسي � نظامي براي به دست آوردن حکومت بوده است.پیشوای صادق، ص69 � 74
اگر کسي تصور کند که ائمة نه گانه و هشت گانه از امام سجاد تا امام عسکري فقط به ذکِر 
احکام دین و معارف دین پرداخته و مبارزة سیاسي به شکل هاي متناسب با زمانشان نداشته اند، 
حتمًا غوِر۲ کافي را در زندگي این بزرگواران نکرده است. آن طوري  که از حاالت آن بزرگواران 
به وضوح برمي آید و اساسًا معناي امامت در اسام و فلسفه اي که شیعه براي امامت قائل است، 
جز این راه هم به هیچ وجه قبول نمي کند و سازگار نیست. و اگر ما دلیل روشني هم بر مبارزة 
مبارزه  بزرگواران  آن  نرسیده و  ما  به  نداریم،  ما خبر  بودیم که  باید معتقد  ائمه نمي داشتیم، 
مي کردند. و نمي شود ما معناي امامت را آنچنان که در فرهنگ اسام  �  نه فقط در فرهنگ 
تشیع  �  وجود دارد بدانیم و به آن معتقد باشیم و درعین حال قبول کنیم که مثًا صدوپنجاه 
سال و یا بیشتر، ائمهعلیهم السام در خانه ها نشسته اند و دست روي دست گذاشته اند و فقط دل را 
به این خوش کرده اند که احکام قرآن و معارف اسامي را بیان کنند و مبارزة سیاسي نداشته اند، 
چنین چیزي به هیچ وجه درست نیست. البته وقتي مي گوییم ائمه مبارزه مي کردند، باید این 
را بدانیم که مبارزه در هر زماني به شکل خاصي است. گاهي مبارزه با کار فرهنگي، علمي، 
سیاسي، تشکیل و تحزب و ایجاد سازماندهي و گاهي با کارهاي خونین، فعالیت هاي جنگي و 

نبرد آشکار است و هر زمان مبارزه به نحوي است.۱۳66/۵/9
مبارزه  حکومت  کردن  قبضه  براي  چطور  ائمهعلیهم السام  که  کنند  اِشکال  بعضي  است  ممکن 
رسید.  نخواهند  حکومت  به  که  مي دانستند  خودشان  الهي  علم  با  درحالي که  مي کردند، 

۱. الکافی/ ج۱/ ص۱89
۲. )غ ور( تأّمل و تفکر عمیق
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پیدا  دست  حکومت  به  نتوانستند  اینها  که  داد  نشان  ائمهعلیهم السام  زندگي  است،  ُخب معلوم 
کنند و جامعه و نظام اسامي را آن طور که میل و وظیفه شان بود، تشکیل دهند. اما چطور 
ائمهعلیهم السام با بیان اینکه این را مي دانستند و به الهام الهي از آن آگاه بودند، این کار را انجام 
دادند؟ در جواب این فکر باید بگوییم، دانستِن اینکه به هدف نخواهند رسید، مانع از انجام 
وظیفه نمي شود. شما در زندگي پیغمبر نگاه کنید. پیغمبر اکرم مي دانستند که در جنگ احد 
شکست خواهند خورد. مي دانستند، آنهایي را که در شکاف کوه نشانده اند، نخواهند نشست و 
به طمِع غنیمت پایین خواهند آمد. پیغمبر آن روزي که به طائف رفت تا بني سقیف را هدایت 
کند و از شر مکي ها به طائفي ها پناه برد، مي دانست که طائفي ها با پاره سنگ از او استقبال 
مي کنند. این قدر سنگ به او مي زنند که ساق مبارکش خوني مي شود و مجبور مي شود برگردد. 
ائمهعلیهم السام همة اینها را مي دانستند. امیرالمؤمنین مي دانست که در بیست و یکم ماه رمضان 
به شهادت خواهد رسید، اما درعین حال اندکي قبل از ماه رمضان، اردوگاه وسیعي در بیرون 
کوفه درست کرد براي اینکه به ادامة جنگ با معاویه بپردازد. اگر دانستن امیرالمؤمنین موجب 
مي شود که او بر طبق رواِل عادي و معمولي عمل نکند، چرا این اردوگاه را درست کرد، چرا 
این لشکرکشي را کرد؟ مردم را برد بیرون کوفه و منتظر نگه داشت، چرا؟ چه فایده اي داشت؟ 
تاش  که  بشود  آن  موجب  نباید  نمي رسند  حکومت  به  که  مي دانستند  ائمهعلیهم السام  اینکه 
خودشان را نکنند. باید تاش و مبارزه بکنند و مثل کسي که نمي داند و اطاع ندارد چه پیش 

خواهد آمد، تمام کارهاي کسي را که نمي داند چه پیش خواهد آمد باید انجام بدهند.۱۳64/۱/۲۳

چهار دورة جريان امامت 
جریان امامت، از نخستین روز پس از رحلت پیامبر � ماه صفر سال یازده هجری � پدید آمد و تا 
سال وفات امام حسن عسکری � ماه ربیع االول سال دویست وشصت هجری � در میان جامعة 
مسلمانان ادامه یافت. در این مدت، امامت به طور تقریبي چهار دوره را گذرانید و هر دوره با 

ویژگي هایي از لحاظ موضع گیري امامان در برابر قدرت هاي مسلط سیاسي. 
دورة اول، دورة سکوت یا همکاري امام با این قدرت هاست. جامعة نوپا و جدیدالوالدة  اسامي با 
وجود دشمنان قدرتمند و ضربت خوردة خارجي، و با وجود عناصر تازه مسلمان و درست جا  نیفتادة 
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داخلي، به هیچ وجه تاِب دودستگي و اختاِف  صفوف را ندارد. کمترین رخنه ای  در پیکر استوار 
این جامعه مي تواند همچون تهدیدي نسبت به اصل و اساس آن باشد. از طرفي زاویة انحراف 
خود  امیرالمؤمنین   �  که  همچون  کسي  براي  که  نیست  فاحش  آنچنان  حقیقت،  از  واقعیت 
دلسوزترین و متعهدترین انسان نسبت به مکتب و جامعة اسامي است  �  قابل تحمل نباشد و 
شاید به همین جهات، که از پیش در آینة بینش پیامبر اکرم منعکس بود، پیامبر به این شاگرد 

برگزیدة خود فرمان داده بود که در برابر چنین حوادثي صبر و تحمل پیشه سازد. 
این دوره، سراسِر بیست وپنج ساِل میانة رحلت پیامبر  اکرم   �  سال یازده هجري  �  و آغاز خافت 
امیرالمؤمنین   � سال سی وپنج �  را در بر مي گیرد. آن حضرت در نامه اي خطاب به مصریان، وضع 
خود را در آغاز این َفترت۱، این گونه تشریح مي کند: »فَأمَسكُت يَدي َحتّى َرأيُت راِجَعَة النّاِس 
ـ صّلى الل عليه وآله ـ فََخِشيُت إن لَم  ٍد  قَد َرَجَعت َعِن اإلساَلِم يَدُعوَن إلَى َمْحِق َديِن ُمَحمَّ
بِه َعلّى اَعظُم ِمن فَوِت  الُمصيبة  فِيِه ثَلمًا أو َهدمًا تكوُن  أنُصِر اإلساَلَم َو أهَلُه أن أَرى 
تِلَك اَلحداث«؛ نخست از همة جریان ها کناره گرفتم تا آنکه دیدم  فَنهضت فى  ِوليَتُكم 
گروه هایي، از اسام رجعت کرده و به نابودي اسام دعوت مي کنند. بیم آن بود که اگر اسام 
و مسلمانان را یاري نکنم، در اسام رخنه یا ویراني اي پدید آید که خسارات آن عظیم تر باشد از 

موضوع از دست دادن خافت، این بود که به پاخاستم و کمر بستم.۲
زندگي بیست وپنج سالة عليعلیه السام در این دوره، حاکي از دخالت فعال و کمک و حمایتي است 
که از روي کمال دلسوزي نسبت به اسام و جامعة مسلمانان انجام مي گرفته است. پاسخ ها و 
راهنمایي هاي آن حضرت به خلفاي زمان دربارة مسائل سیاسي و نظامي و اجتماعي و غیره، 
در نهج الباغه و دیگر کتب حدیث و تاریخ نقل شده و شاهِد تردیدناپذیري است بر این شیوه 

در زندگي امام. 
ماه خافت  نه  و  دوره، همان چهار سال  این  است.  امام   رسیدن  قدرت  به  دورة  دوم،  دورة 
با وجود مالت ها  با همة کوتاهي و  امیرالمؤمنین  و چند ماه خافت حسن بن علي  است که 
درخشنده ترین  است،  تفکیک  غیرقابل  انقابي،  حکومت  یک  از  که  فراواني  دردسرهاي  و 

۱. )ف ت ر( زمان بین دو مرحله
۲. نهج الباغه/ نامة 6۲
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سال هاي حکومت  اسامي به شمار مي رود. روش هاي  انساني و عدالت مطلق و رعایت ابعاد 
گوناگون اسام در زندگي جامعه، همراه با قاطعیت و صراحت و جرأت، در این دوره بیش از 

همیشة تاریخ ثبت و ضبط است. 
اجتماعي که در  نظام  و  براي حکومت  بود  نمونه اي  و  امامان، مسطوره  زندگي  از  این دوره 
امامان شیعه بدان فراخوانده و در راه آن تاش کرده اند و شیعه  از آن همواره  دو قرن بعد 
همچون خاطره اي گرامي از آن یاد مي کرده و دریغ آن را مي خورده و رژیم هاي زمان هاي بعد 
را در مقایسه با آن محکوم مي ساخته است. درعین حال درسی و تجربة آموزنده  اي بوده که 
مي توانست وضع و حاِل یک حکومت انقابي و صددرصد اسامي را در میان جامعه و مردمي 
تربیت نیافته یا به انحراف کشانیده شده، نشان دهد و از آن روز روش هاي دراز مدت و همراه با 

تربیت هاي دشوار و سخت گیرانه ای حزبي را بر امامان بعدي تحمیل کند. 
دورة سوم، بیست ساِل میانة صلح امام حسن   � سال چهل ویک  �  و حادثة شهادت امام حسین  
 �  محرِم سال شصت ویک  �  است. پس از ماجراي صلح، عمًا کاِر نیمه مخفي شیعه شروع شد 
و برنامه اي که هدفش تاش براي بازگرداندن قدرت به خاندان پیامبر  در فرصت مناسب بود، 
آغاز شد. این فرصت طبق برآورِد عادي، چندان دور از دسترس نبود و با پایان یافتِن زندگي 
شرارت آمیز معاویه، امید آن وجود داشت. بنابراین مي توان دورة سوم را »دورة تاش سازندة 

کوتاه مدت براي ایجاد حکومت و رژیم اسامي« نام داد.۱ 
و باالخره، چهارمین دوره، روزگار تعقیب و ادامة همین روش در برنامه اي درازمدت است؛ در 
زمانی نزدیک به دو قرن، و با پیروزي ها و شکست هایي در مراحل گوناگون، و همراه با پیروزي 
قاطع در زمینة کار ایدئولوژیک، و آمیخته با صدها تاکتیِک مناسب زمان، و مزّین با هزاران 

جلوه از اخاص و فداکاري و نمودارهاي عظمت انسان طراز اسام.پیشوای صادق، ص۱6 � ۱9
»مبارزة  عنصِر  نگرفته،  قرار  توجه  مورد  به طور شایسته  ائمه  زندگی  در  که  مهمترین چیزی 
از آغاز نیمة  دوم قرن اول هجری، که خافت اسامی به طور آشکار با  حاّد سیاسی« است 
پیرایه های سلطنت آمیخته شد و امامت اسامی به حکومت جابرانة پادشاهی بدل گشت، ائمة 

۱. در این باره ضمن چند سخنرانی، به شرح و تفصیل و با ذکر مدارک و شواهد بحث کرده ام. )نویسنده(
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اهل بیتعلیهم السام مبارزة سیاسی خود را به شیوه ای متناسب با اوضاع و شرایط، شدت بخشیدند. 
این مبارزه بزرگ ترین هدفش تشکیل نظام اسامی و تأسیس حکومتی بر پایة امامت بود. 
بی شک تبیین و تفسیِر دین با دیدگاه مخصوص اهل بیِت وحی، و رفع تحریف ها و کج فهمی ها 
از معارف اسامی و احکام دینی نیز هدف مهمی برای جهاد اهل بیت به حساب می آمد. اما 
طبق قرایِن حتمی، جهاد اهل بیت به این هدف ها محدود نمی شد و بزرگ ترین هدِف آن، چیزی 
بیشترین دشواری های  نبود.  نظام عادالنة اسامی  تأسیس  و  »تشکیل حکومت علوی«  جز 
زندگِی مرارت بار و پر از ایثاِر ائمه و یاران آنان، به خاطر داشتن این هدف بود و ائمه  از دوران 

امام سجاد و بعد از حادثة عاشورا به زمینه سازی درازمدت برای این مقصود پرداختند.
امام هشتم جریان وابستة  در تمام دوران صدوچهل سالة میاِن حادثة عاشورا و والیتعهدِی 
به امامان اهل بیت � یعنی شیعیان � همیشه بزرگ ترین و خطرناک ترین دشمن دستگاه های 
خافت به حساب می آمد. در این مدت بارها زمینه های آماده ایی پیش آمد و مبارزات تشیع، 
که باید آن را »نهضت علوی« نام داد، به پیروزی های بزرگی نزدیک گردید، اما هر بار موانعی 
بر سر راه پیروزی  نهایی پدید می آمد و غالبًا بزرگ ترین ضربه از ناحیة تهاجم بر محور و مرکز 
اصلی این نهضت، یعنی شخص امام در هر زمان و به زندان افکندن یا به شهادت رساندن آن 
حضرت، وارد می گشت و هنگامی که نوبت به امام بعد می رسید، اختناق و فشار و سخت گیری 

به حدی بود که برای آماده  کردن زمینه، به زمان طوالنِی دیگری نیاز بود. 
جریانی  همچون  را  تشیع  شجاعانه  و  هوشمندانه  حوادث،  این  سخِت  توفاِن  میاِن  در  ائمه 
کوچک اما عمیق و تند و پایدار از البه الی گذرگاه های دشوار و خطرناک گذراندند. و خلفای 
اُموي و عباسی در هیچ  زمان نتوانستند با نابود  کردن امام، جریان امامت را نابود کنند. و این 
خنجِر بُّرنده همواره در پهلوِی دستگاِه خافت، فرورفته ماند و به صورت تهدیدی همیشگی، 

آسایش را از آنان سلب کرد.۱۳6۳/۵/۱8
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