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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

وعده حتمی خداوند برای ازدواج
انگیزه براى ازدواج، باید تبدیل بشود به یک اقدام عملى؛ یعنى 
ازدواج باید تحقق پیدا بکند. اینکه خداى متعال مى فرماید: اِن یَکونوا 
ُفَقرآَء یُغِنِهُم اهللُ ِمن َفضلِه، ) اگر فقیر و تنگدســت باشند، خداوند 
از فضل خود آنان را بى نیاز مى سازد()نور /32( این یک وعده   الهى 
است؛ ما باید به این وعده، مثل بقیه   وعده  هاى الهى که به آن وعده  ها 
اطمینان مى کنیم، اطمینان کنیم. ازدواج و تشکیل خانواده، موجب 
نشــده است و موجب نمى شود که وضع معیشتى افراد دچار تنگى 
و ســختى بشود؛ یعنى از ناحیه   ازدواج کسى دچار سختى معیشت 

نمى شود؛ بلکه ازدواج ممکن است گشایش هم ایجاد کند.
 )1393/۰۵/۰1(
* پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار
حضرت آيت اهلل خامنه ای

تغافل امام
  یک روز مسئول دفتر امام مى گفت حدود چهل سال در خدمت 
امام بوده ام. اما معتقدم که آن مقدار که امام ما را مى شناختند، ما 
امام را نشناخته ایم. اگرچه ما هم معتقد بودیم که امام ما را از خودمان 
بهتر مى شناسند، امام وقتى که با ما مواجه مى شدند به گونه اى رفتار 
مى کردند که گویا اصاًل ماهیتمان را نمى شناسند و به روى خودشان 
نمى آوردند. نه تنها از اینکه اسرار مردم را فاش کنند و یا پرده از کار 
مردم و عیبهاى آنها کنار بزنند پرهیز مى کردند، بلکه به خود انسان 
هم چنین وانمود مى کردند که عیب شما را نمى دانم. به این ترتیب 
انسان خیال مى کرد که: »رفتم خدمت امام و مسائل را گفتم و چند 
تا دروغ ردیف کردم و ایشــان هم متوجه نشد« در صورتى که امام 
اصل ماجرا را مى دانســتند. امام حتى پیش خود انسان هم پرده را 

برنمى داشتند که من مى دانم که شما چه کاره هستید.  
  لذا خودشان در یکى از بیاناتشان به این مطلب  اشاره فرمودند که 
یکى از سر دسته هاى منافقین به نجف آمد و مدتى ماند. شب و روز 
هم مطلب مى نوشت و خودش را خیلى داغ و متدین قلمداد مى کرد. 
ولى آن وقت من مى دانستم که این آقا کج است و کج فکر مى کند.  

  معلوم مى شــود که مسئله همین اســت. این حرف را هم امام 
بنا به مناسبتى که پیش آمده بود فرمودند ولى آن وقت به آن آقا 
نفهماندند که مى دانند او چه کاره است. آن  شخص مدتى آنجا مانده 
بود و خیال مى کرد که امام ماهیت او را نشناخته اند. یکى از علتهاى 
پیشرفت مقاصد و اهداف عالى امام در پیروزى انقالب اسالمى هم 
همین مطلب بود. اگر امام اظهار مى کردند که این مطلب را مى دانم، 
من نوعى که خبر خدمت امام مى بردم ،کمى دلسرد مى شدم که خوب 
امــام مى داند. اگر مطلب و موضوع بعدى پیش مى آمد، کمى تأمل 
مى کردم که چرا بردم خدمت امام، خود امام که اینها را مى دانند و 
به این ترتیب رسیدن اخبار به امام قطع مى شد. به همین دلیل امام 
میدان مى دادند که هر کس بیاید و صحبت کند، اگر هم مى دانستند، 
نمى گفتند که مى دانند. تا آن فرد بعدها هم اگر خبرى داشت بیاید 
و به امام بگوید. چرا که این امکان وجود داشت که خبرى که بعدها 

مى آورد امام از آن مطلع نباشد.
* حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالمجید ايروانی- 
پابه پای آفتاب- ج 2- ص 285. 

تعریف غیبت
س( وقتی درباره ديگران صحبت می کنیم، چه ســخنی 

غیبت محسوب می شود؟
ج( غیبت آن است که در غیاب مسلمان، با قصد مذمت و ایراد 

نقص بر او، عیب مخفى و پوشیدۀ او را نقل کنند.
 عمل زیبایی

س( آيا انجام عمل زيبايی برای زنان مجاز است؟
ج( اگر موجب ضرر قابل توجه نباشد، فى نفسه  اشکال ندارد ؛ ولى 
توجه داشته باشــید عمل جراحى زیبایى، درمان بیمارى محسوب 
نمى شــود و در ضمن آن، نگاه و لمِس پزشک نامحرم جایز نیست، 
مگر در مواردى - مانند سوختگى و حوادث دیگر - که براى معالجه 

باشد و استفاده از پزشک نامحرم ضرورت داشته باشد.
تطهیر موکت چسبیده به زمین

س( کیفیت تطهیر موکت چسبیده به زمین چگونه است؟
ج( بعد از زوال عین نجاست، آب لوله متصل به کر را وصل کند 
به جاى نجس به گونه اى که همه آن محل را فرا بگیرد و بنا بر احتیاط 
واجب با جابه جا شدن آب در حین اتصال به کر هر چند با فشار آب 

و یا دست کشیدن، پاک مى شود.
خروج از خانه بدون اجازه شوهر

 در دوران عقد
س( آيا در دوران عقد که دختر به خانه شوهر نرفته است، 

خروج او از خانه پدر نیاز به اجازه شوهر دارد؟
ج( در فرض سؤال، نیاز به اجازۀ شوهر ندارد.

  

حکایت اهل راز

ای ابر خطا پوش ببار      
 خدا رحمت کند مرحوم رســول ترک)رسول دادخواه خیابانى( 
را ! از کسانى بود که با وجودى که سابقه خوبى نداشت و در جوانى 
اهل دین نبود، ولى به برکت دستگیرى امام حسین)ع(زیرو رو شد و 

از او گوهرى )بس گرانبها ( ساخته شد.
مى گویند ایشــان هر ســال عید نوروز که همه مشغول شادى و 
ســرگرمى هاى عید بودند، به کربال مشرف مى شد و سال را در کنار 
اربابش اباعبداهلل )ع(تحویل مى کرد. یک وقت یکى از دوستانش از او 
پرسید: حاجى چرا مقید شده اى عید ها به کربال بیایى؟ چرا تاسوعا و 
عاشورا یا اربعین نمى آیى؟ رسول اشک ریخت و با دلى شکسته گفت: 
من در طول سال رویم سیاه مى شود. به این امید آخر هر سال مى آیم 
خدمت موالیم تا با دستگیرى و شفاعتش همه رو سیاهى هاى سال 

پاک شود و رو سفید برگردم.
 آبــرو مــى رود اى ابر خطا پــوش ببار

که به دیواِن عمل، نامه ســیاه آمده ایم
* مسعود عالی ، صراط و شفاعت ، صص 221 و 222.

جایگاه تفقه در دین
قال  االمام الباقر)ع(: »متفقه فی الدين اشد علی الشیطان 

من عبادْهً الف عابد«
امام باقر)ع( فرمود: یک فقیه در دین براى شیطان از عبادت هزار 

عابد باالتر و خطرناک تر است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج 1۰، ص 21

کارکردهای زبان
امام على)ع( فرمود: در انسان ده خصلت وجود دارد که زبان او 

آنها را آشکار مى سازد:
1- زبان گواهى است که از درون خبر مى دهد.

2- داورى است که به دعواها خاتمه مى دهد.
3- گویایى است که به وسیله آن به پرسش ها پاسخ داده مى شود.

4- واسطه اى است که با آن مشکل برطرف مى شود.
۵- وصف کننده اى است که با آن اشیاء شناخته مى شود.

6- فرماندهى است که به نیکى فرمان مى دهد.
7- اندرزگویى است که از زشتى بازمى دارد.

8- تسلیت دهنده اى است که غم ها به آن تسکین مى یابد.
9- حاضرى است که بوسیله آن کینه ها برطرف مى شود.

1۰- دلربایى است که گوش ها بوسیله آن لذت مى برند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اصول کافى، ج 8، ص 2۰

دالیل زبان رمزگونه عرفان
پرسش:

چرا عرفا معمــوال با زبان رمز و کلمات و واژه های خاص 
ســخن می گويند به گونه ای که برای عموم مردم قابل فهم 
نبوده و کشف و شهودشان قابل تعمیم نیست و جنبه فردی 

دارد؟
پاسخ:

زبان عرفان رمزگونه است
عرفان گذشته از اینکه مانند هر علم دیگر، اصطالحاتى مخصوص 
به خود دارد، زبانش زبان رمز است. خود عرفا در برخى از کتب خود، 

کلید این رمزها را به دست داده اند.
داليل رمزگونه بودن

1- استفاده از هنر در ابالغ پیام
رمزگونه بودن زبان عرفا دو دلیل دارد که یک دلیلش در کلمات 
عرفا نیامده است، ولى حتما بى تاثیر نبوده و آن این است که شعر، 
ادب، فصاحت، بالغت و زیبایى بیان، خودش یک وســیله اى است 
براى بهتر رسانیدن هر پیام. حاال پیام هرچه مى خواهد باشد. یک 
نفر سیاسى هم اگر بخواهد پیام سیاسى خودش را به مردم برساند، 
با شعر و ادب و جاذبه هاى هنرى موفق تر خواهد بود. یک شعر خیلى 
عالى به اندازه صد کتاب در مردم اثر مى گذارد. یعنى آن پیام وقتى 
لباس زیباى شعر را بپوشد، بهتر مى تواند مخاطب پیام خود را جذب 
کند. خود قرآن کریم هم از همین معنا استفاده کرده و یکى از وجوه 
اعجاز آن، فصاحت و بالغت و زیبایى اش هست.یعنى قرآن هنر را در 
خدمت پیام الهى قرار داده و این جهت قرآن همیشه عامل فوق العاده 
موثرى بوده در پیشــرفت و پیشبرد قرآن. عرفا هم براى پیام هاى 
عرفانى خودشان از زیبایى ادب، از این تشبیه ها، تمثیل ها، شعرها، 
از این رمزى ســخن گفتن ها استفاده کرده اند. این مسلم مطالب را 
زیباتر مى کند و جاذبه تاثیرگذارى آن را در مخاطبین باالتر مى برد.

2- الفاظ گنجايش معانی واالی عرفانی را ندارد
دلیــل دوم رمزگونه بودن زبان عرفا این اســت که این معانى 
واالى عرفانى، اساســا لفظ ندارد، و الفاظ و کلمات بشر از افاده این 
معانى کوتاه اســت. تنها افرادى مى توانند این معانى را درک کنند 
که خودشان وارد این دنیاى عرفانى شده باشند. این است که عرفا 
به تعبیر خودشان تصریح مى کنند که عشق قابل بیان نیست و زبان 

عشق زبان بیانى نیست.
سخن عشق نه آن است که آید به زبان

ساقیا مى  ده و کوتاه کن این گفت و شنود
کشف و شهودهای قلبی جنبه فردی دارد

این حرفى اســت که این ها معتقدند این معانى با بیان صریح، 
گفتنى نیســت. فقط باید با زبان رمز گفته شــود، و فقط افرادى 
مى توانند این رمز و رازها را درک کنند که خودشــان اهل ســیر و 
سلوک باشند، غیر از اینها کسى حقایق عرفانى حاصله را نمى فهمد. 
دیگران اصال نمى توانند در این حریم وارد شــوند. بنابراین عرفا با 
زبان صریح خود گفته انــد که عرفان غیر از زبان رمز زبان دیگرى 
ندارد و آنان اگر بخواهند به صورت غیررمزى حقایق عرفانى را بیان 
کنند، همه به گمراهى و اشتباه مى افتند. عرفا معتقدند که این راه 
را نه با قدم فکر و عقل مى شود پیمود و نه با بیانى که آن بیان مال 
فکر و عقل است مى توان تبیین و تقریر نمود، بلکه باید با پاى دل 
و عشــق این حقایق ناب عرفانى را چشید و مشاهده و لمس کرد. 
بنابراین عرفانى که متکى بر تجارب فردى عرفا مى باشــد، و زبان 
بیانى و کلمات و الفاظ قابل فهم عموم مردم را ندارد، دســتاوردها 
و حقایق شــهودى آن را به راحتى نمى توان به عنوان یک نســخه 
شــفابخش و راهگشا براى عموم مردم و مخاطبان تجویز کرد و لذا 
ســیر و سلوک عرفا و کشف و شهود آنان غالبا جنبه فردى دارد و 
قابل تعمیم براى عموم افراد جامعه نیســت. آن مکتب عرفانى که 
قابل تعمیم و نسخه شفابخش عموم افراد جامعه است، مکتب عرفانى 
قرآن وسیره پیامبر)ص( و اهل بیت )ع( است که در قالب بایدها و 

نبایدهاى رفتارى براى همگان بیان شده است.

محیط آلوده، اعراض از خدا، 
دين و معنويات را به دنبال می آورد!

)بدان اى سالک راه خدا!( یکى از چیزهایى که موجب اعراض 
و تنفر مردم از خدا و دین و همه معنویات مى شــود، آلوده بودن 
محیط و غرق شدن افراد در شهوت و هواپرستى است. محیط آلوده، 
 همواره موجبات تحریک شهوات، تن پرورى و حیوان صفتى را فراهم 
مى کند. بدیهى اســت که غرق شدن در شهوات پست حیوانى، با 
هرگونه احساسات تعالى، اعم از تعالى مذهبى، اخالقى و علمى یا 

هنرى منافات دارد، همه آنها را مى میراند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- امدادهاى غیبى در زندگى بشر، شهید مرتضى مطهرى)ره(، ص 47

در طول تاریخ اسالم بارها افرادی ظهور کرده و ادعا کرده اند 
که مهدی موعود هستند. این موارد در سراسر دنیای اسالم-  
در جنوب آسیا، آفریقا و خاورمیانه- اتفاق افتاده است.نکته 
مهم در این مورد اینکه همین ادعاها خود دلیل محکم و متقن 
بر اصالت اعتقاد به مهدویت در اسالم است که هم در میان 

اهل  تسنن و هم اهل تشیع وجود داشته است.

عباسیان در آغاز مردم را به نام خود دعوت می کردند، اما وقتی متوجه عالقه مردم - به ویژه 
مسلمانان غیرعرب - به علویان شدند، شعار »الرضا من آل محمد« را مطرح کردند و مردم را 
به آن دعوت نمودند و از دعوت مستقیم به خود دست کشیدند. آنها با طرح این شعار هم چهره 
واقعی خود را از عامه مردم و حکومت پنهان داشتند و خود را آل  محمد جلوه دادند و هم خود را 
به علویان پیوند زدند و از محبوبیت آنها بهره فراوان بردند، به گونه  ای که بسیاری از شیعیان 

علوی که ماهیت عباسیان را نشناخته بودند به آنان پیوستند.

در نخستین بخش از مطلب حاضر 
درباره جريانات مربوط به ســقیفه 
و خالفــت، فريبکاری های  معاويه 
و عوام فريبی لشــکر يزيد در کربال 
سخن گفته شد. اينک ادامه مطلب 

از نظر می گذرد.
 * * *

عبداهلل بن زبیــر و خونخواهی 
امام حسین)ع(؛ او پس از پیامبر اسالم  
همواره با اهل  بیت ایشــان به مخالفت و 
کینه  ورزى برخاست.)1( در منابع تاریخى 
ناسزاهاى او به امیرالمومنین)ع( ثبت شده 
است.)2( از جمله افراد تأثیرگذار در جنگ 
جمل بود که عایشه و پدرش زبیر را به این 
اقدام تحریک مى کرد.)3( حضرت على)ع( 
در جنگ جمل خطاب به زبیر، فرزندش 
عبــداهلل را باعث انحــراف او از اهل بیت 
دانســته )4( و امام حســن)ع( او را نادان 
خطاب مى کند.)۵( هنگام ورود لشکریان 
جمل به بصره ابن زبیر که فرمانده پیاده 
نظام بود، بر خالف پیمان آتش  بسى که 
با عثمان بن ُحَنیف حاکم بصره تا رسیدن 
امام على بسته بودند، با گروهى، 4۰ نفر 
از محافظان مسلمان را کشت و بیت المال 

را تصرف کرد.)6(
پس از مرگ معاویه، با اســتنکاف از 
بیعــت با یزید مبارزاتى را علیه حکومت 
امویان راه انداخت. در این راستا بود که 
پس از شهادت امام حسین)ع(، با تظاهر 
به خونخواهى آن حضرت، در مکه پیرامون 
شهادت ایشــان و خیانت کوفیان سخن 
گفــت. او در ســخنانش به فضیلت هاى 
سیدالشــهداء  اشــاره و با مقایسه امام با 
یزید و طعنه به این حاکم فاســد اموى، 
به رفتارهاى خالف شــرع و عیاشى  هاى 
او  اشاره کرد. یاران عبداهلل با شنیدن این 
سخنان، به خروش آمدند و از او خواستند 

تا قیام خود را آغاز کند.)7(
اما پس از دستیابى ابن  زبیر به قدرت، 
از آنجا که حکومت وى از لحاظ مادى و 
نظامى کاماًل به عراق وابســته بود و این 
سرزمین نیز به اهل  بیت گرایش داشت، 

ازمدعیانمنجیگری
تافرقههایسیاسیبهظاهردینی

مروری تاريخی بر خیانت های جريانات نفاق و انحرافی
 در پوشش شعارهای دينی  

_______________مهدی جبرائیلی تبریزی
بخش دوم 

ســران با  نفوذ بنى هاشــم از جمله ابن  
حنفیــه و ابن عباس را رقیب جدى خود 
مى دیــد و مختار را که در برهه اى 16 یا 
18 ماهه عراق را از چنگ زبیریان بیرون 
آورد،)8( دشمنى جدى براى خالفت خود 
مى دانست. افزون بر این، کینه فراموش 
نشــدنى ابن زبیر از کسانى که او و پدر و 
خاله اش را در نبرد جمل شکســت داده 
بودند، مانعى دیگر براى همگرایى ابن  زبیر 
با بنى هاشم بود. ابن زبیر بنا به اقرار خود، 
از اهل بیت کینه اى 4۰ ساله داشت.)9( از 
این جهــت در خطبه اى به امام على)ع( 
توهیــن کــرد و محمد بــن حنفیه نیز 
خطبه اى در اعتراض ایراد نمود و مردم و 

بزرگان قریش را به واکنش فراخواند.)1۰(
عبداهلل بن زبیر بنى هاشم را به علت 
امتنــاع از بیعت بــا وى تهدید به آتش 
زدن کــرد.)11( او چهــل هفته در خطبه 
نماز جمعه از ذکر صلوات خوددارى کرد 
تا مبادا بنى هاشم به آن افتخار کنند.)12( 

او با خیانت، مختار را به قتل رساند.)13(
حجــاج بن يوســف ثقفی؛ وى 
خون ریزترین فرد اموى اســت که قاتل 
بزرگانى مانند کمیل بن زیاد، قنبر غالم 
امام على)ع( و هزاران نفر از شــیعیان و 
موالیان اهل  بیت است. با این همه او در 
یک خطبه اى گفت: »زمین و آسمان جز 
به خالفت برپا نیســت و خلیفه در نزد 
خداوند برتر از مالئکــه  مقربین و انبیاء 
مرسلین است... و عبدالملک از این حرف 

خیلى خوشحال شد«.)14( 

او با طرح عنوان خلیفه و نیز برترى او 
بر مالئکه  مقربین و انبیاء مرسلین ضمن 
القاء مشروعیت امثال یزید و عبدالملک 
 مروان در نزد مردم، جایگاه خود را در نزد 
آنها اســتحکام بخشیده و به جنایاتشان 

صبغه تقدس دادند. 
يزيد بــن عبدالملک؛ وى وقتى 
به خالفت رســید، چهل مرد سالخورده 
را آورد تا شــهادت دهند که براى خلفا 
محاسبه و عذابى نیست.)1۵( وى درتاریخ 
فردى اهل عیش و عشرت و خوشگذران 

معرفى شده است.)16(
هشــام بن عبدالملک؛ وى چون 
به خالفت رسید گفت: »ستایش خدایى 
را کــه مرا به برکت این مقام از آتش رها 

ساخت«.)17(
او امام باقر)ع( را مســموم کرد و به 
شهادت رساند.)18( همچنین شهادت زید 

بن على بن الحســین به دستور او اتفاق 
افتاد.)19( پس از شــهادت زید جسد او را 
به خاک ســپردند، اما یوسف بن عمر به 
جســد او دســت یافت و سرش را از تن 
جدا کرد و نزد هشــام به شام فرستاد و 
جسدش را به دار آویخت و دستور هشام 
را اجرا کرد که گفته بود زید گوساله عراق 
است، جسدش را بسوزانید و خاکسترش 

را بر باد دهید.)2۰(
ولید بن يزيد؛ از خلفاى اموى است 
که در فساد اخالقى و اعتقادى کم  نظیر 
بوده اســت، به طورى که او را »بى پرواى 
بنى مروان« ملقــب کرده اند.)21( با وجود 
اینکه از سوى هشام به سرپرستى حجاج 
منصوب شده بود، اما در مراسم حج نیز 
به هرزگى و مى گسارى مى  پرداخت. در 
حال مستى با کنیزش آمیزش کرد و چون 
صداى اذان شنید به امامت جماعت رفت. 
خطبه هاى نماز جمعه را در حالت مستى 
و به صورت شعر ایراد کرد.)22( دستور داد تا 
قبه اى بسازند و بر فراز کعبه نصب کنند تا 
او در آنجا شراب بنوشد، اما اطرافیان او را 

از این کار منصرف کردند.)23(
اینهــا فقــط نمونــه  اى از رفتارها و 
اخالقیات اوســت که به عنــوان خلیفه 

اسالمى خود را مطرح کرده بود.
ريشه  مشکل؛ 

عدم اطاعت  پذيری امت 
مهم تریــن نکته در اینجا  اشــاره به 
ریشه ها و دالئل این واقعیت  هاى تاریخى 
اســت. عدم معرفت به امام به حق، عدم 
اطاعت  پذیرى امت از امام و عدم بصیرت، 
ریشه  هاى اصلى این فجایع  هولناک است. 
اگر امت، بصیرت داشــت و از امام خود 
اطاعت مى  کرد، هیچ کدام از این زخم ها 
بر پیکره امت اسالمى وارد نمى  شد و این 
کالبد در طى دوران ها به خون آغشــته 

نمى  گشت. 
اگرگوش شنوایى بود و این فریادهاى 
امام به حق را مى  شــنید آیا امروز چنین 
گزارشــاتى در صفحات تاریخ اسالم نقل 

مى  شد؟ 

این  شعار »الرضا من آل محمد«؛ 
عبارت شعارعباسیان بود که در آغاز کار، 
براى به دســت آوردن دل دوســتداران 
خاندان پیامبر، ستم هاى امویان و مروانیان 
بر این خاندان را یادآور مى شــدند و ادعا 
مى کردند که به دنبال زنده کردن سنت 

رسول خدا هستند.
آنها در ابتداى قیام، با این شــعار که 
خالفت، مخصوص خاندان رســول خدا 
است و مردم باید کسى را از آن خانواده به 
حکومت بپذیرند که مسلمانان به حکومت 
او راضى باشند، وارد نزاع با بنى  امیه شدند 
و به همین جهت مردم را به این شــعار 
خواندند. اما به مجرد اینکه حکومت را به 
دست گرفتند و جاى پاى خود را محکم 
کردند، بیشتر از امویان بر  هاشمیان و بر 

مردم ستم کردند.)24(
عباسیان در آغاز مردم را به نام خود 
دعوت مى کردنــد،)2۵( اما وقتى متوجه 
عالقه مردم - به ویژه مسلمانان غیرعرب 
- به علویان شدند،)26( پس شعار »الرضا 
من آل محمد« را مطرح کردند و مردم را 
به آن دعوت نمودند و از دعوت مستقیم 

به خود دست کشیدند. 
آنها با طــرح این شــعار هم چهره 
واقعى خــود را از عامه مردم و حکومت 
پنهان داشــتند و خود را آل  محمد جلوه 
دادند و هم خود را به علویان پیوند زدند 
و از محبوبیت آنها بهره فراوان بردند، به 
گونه  اى که بسیارى از شیعیان علوى که 
ماهیت عباسیان را نشناخته بودند نیز به 

آنان پیوستند.

 مأمــون؛ روزهاى سه  شــنبه براى 
مناظره فقهى مى نشست. روزى نشسته 
بود که مردى - دامن به کمر زده و کفش 
به دســت گرفته - وارد شد، بر گوشه اى  
ایستاد و گفت: »السالم علیکم« مأمون 
جواب ســالمش را داد. مرد گفت: از این 
جایگاهــى که در آن نشســته  اى خبرم 
ده؟ آیا به اجتماع امت اســت یا به قهر و 
غلبه؟ مأمون گفت: نه به این اســت و نه 
به آن، بلکه کســى)پدرش( که عهده  دار 
حکومت مســلمانان بود، من و برادرم را 
جانشــین خود کرد، چــون حکومت به 
من رســید، دانستم در انتخاب خودم به 
اجتماع رأى مســلمانان در شرق و غرب 
نیازمنــدم و دیدم که اگر حکومت را رها 
کنم مسلمانان با هم نزاع مى کنند؛ کار 
اسالم پریشان و کار مسلمانان آشفته مى  
شــود؛ جهاد باطل، حج متوقف و راه ها 

ناامن مى شود، پس براى حفظ مسلمانان، 
حکومت را به عهده گرفتم تا اینکه آنان 
برکســى که مورد قبول همه باشد گرد 
آینــد و من حکومت را به او بســپارم و 
هرگاه آنان بر کسى اتفاق کنند، حکومت 
را به او واگذار مى کنم. پس آن مرد سالم 

کاملى کرد و رفت.)27(
مامــون در ایــن گفت وگــو خود را 
به عنوان خلیفه مسلمین و عهده  دار اجراى 
احکام اسالمى معرفى مى  کند. در حالى 
 که غاصب خالفت بوده و ولى خداوند را 
در طــول زندگانى خویش مورد اهانت و 
سوء قصد قرار داده و در نهایت ایشان را 

با قساوت تمام به شهادت می رساند.
فســادانگیزى  و  دین ســتیزى  در 
عباسیان نقل  هاى زیادى وجود دارد که 
تحت عنــوان خالفت مرتکب جنایات و 
فسق و فجورهاى شرم آورى شدند. ائمه 
شیعه از امام صادق)ع( تا امام عسکرى)ع( 

توسط همین گروه به شهادت رسیدند.
انتخاب نام  وکنیه مذهبی؛ از دیگر 
دسیسه  هاى خلفاى عباسى براى فریب 

افکار عمومى؛ انتخاب نام  وکنیه با عنوان 
و مفهوم دینى بود. برخى از القابى که آنان 

به خودشان داده  اند عبارتند از:
معتصم عباسى )المعتصم باهلل(

ابوجعفر هارون واثق )الواثق باهلل(
متوکل عباسى )متوکل على اهلل(

ابوجعفر محمد منتصر )المنتصر باهلل(
ابوالعباس احمد مستعین )المستعین باهلل(

ابوعبداهلل محمد معتز )المعتز باهلل(
ابواسحاق محمد مهتدى )المهتدى باهلل(
ابوالعباس محمد معتمد )المعتمد على اهلل(
ابوالعباس احمد معتضد )المعتضد باهلل(

آنچه در این القاب ظاهر است؛ انتساب 
آنها به خداوند مى  باشد. عصمت، وثاقت، 
هدایــت، نصرت، عزت، قــدرت، توکل، 
اعتماد، قهــر، رضایت، تقوا، اســتکفاء، 
اطاعت، اقتداء، قیام به امر خدا، استظهار 
و پشتیبانى خداوند که همگى از آموزه ها 
و مفاهیم مهم و اساسى دینى است و هر 
کدام نشانه شأن و منزلت دینى و نیز مقام 

معرفتى تلقى مى  شوند. 
شعار منجی  گری؛ دراعتقادات عموم 
مســلمانان، مهدى موعود شــخصیتى 
نجات بخش اســت که تا قبل از قیامت 
ظهور خواهد کرد و جهان را از ســتم و 
بیداد رهایى مى بخشد. لقب مهدى نقش 
بزرگى در تاریخ دینى و سیاســى اسالم 
ایفا کرده است.)28( در طول تاریخ اسالم 
بارهــا افرادى ظهور کرده و ادعا کرده اند 
که مهدى موعود هســتند. این موارد در 
سراســر دنیاى اسالم-  در جنوب آسیا، 
آفریقا و خاورمیانه- اتفاق افتاده اســت.

نکته مهم در این مورد اینکه همین ادعاها 
خود دلیل محکم و متقن بر اصالت اعتقاد 
به مهدویت در اســالم اســت که هم در 
میان اهل  تسنن و هم اهل تشیع وجود 

داشته است. 
انگیزه ادعاى مهدویت از طرف خود 
شــخص بیشــتر به خاطر قدرت  طلبى و 
سوءاستفاده سیاســى و اجتماعى از آن 
بوده اســت. اما برخى از افراد هم توسط 
دیگران به مهدى موعود متصف شدند. 

فرقه کیســانیه کــه در مورد محمد 
حنفیه فرزنــد امیرالمؤمنین)ع( ادعاى 
مهدویت کرده و نام مهدى بر او گذاشتند.

فرقه خّرمیه از پیروان اتابک خّرمى  
قائل به مهدى بودن ابومســلم خراسانى 
بودنــد که بایــد زمین را پــر از عدل و 
داد کند. آنها کشــته شدن وى به دست 

منصور دوانیقى را تکذیب کرده و به انتظار 
ظهورش به سر مى بردند.)29(

ناووسیه منتسب به عبداهلل بن ناووس 
یا عجالن بن ناووس در مورد امام جعفر 
صادق)ع( ادعاى مهدویت کردند.)3۰( آنان 
معتقد بودند امام صادق)ع( زنده است و 
نمى میرد و او مهدى آخرالزمان است.)31(
فرقه واقفیه ضمن توقف بر امام موسى 
بن جعفر)ع( به عنــوان آخرین امام ادعا 
کردند که ایشــان همان مهدى موعود 
اســت که در غیبت به سر برده و رجعت 

خواهد کرد.)32(
البتــه ادعاى مهدویــت قبل از تولد 
حضــرت مهدى)عج( هم بوده و مختص 

زمان غیبت کبرى نیست. 
محمــد بن عبداهلل محــض معروف 
به »نفس زکیه« در ســال 14۵ هجرى 
قمــرى از مدینه با عنــوان مهدى قیام 
 کــرد و به دسیســه منصــور دوانیقى

کشته شد.)33(
خود منصور دوانیقى لقب »مهدى« 
را براى فرزندش محمدبن عبداهلل، خلیفه 

سوم عباســى با هدف باال بردن شأن او 
به عنوان ولیعهد برگزید.)34( این درحالى 
اســت که خود او پیــش از این ادعا، به 
محمد بن عبداهلل محض دســت بیعت 

داده بود.
در این مجال به نمونه  هاى برجسته 
از مدعیان مهدویت  اشــاره خواهیم کرد 
که پس از غیبــت حضرت حجت با نام 

مهدى بپاخاستند:

محمد بن عبداهلل بن تومرت
محمد بــن عبداهلل بن تومرت علوى 
حســنى معــروف به مهــدى هرغى از 
قبیلــه مصامــده که در جبــال اطلس 
مراکش ســکونت داشتند، در سال 497 
با نــام مهدى قیــام کرد و بر اســپانیا 
 تســلط یافت و سلســله موحدین را بنا

نهاد.)3۵(

غالم احمد قاديانی
میرزا غالم احمــد قادیانى در اوائل 
قرن نوزده میالدى سنه 1826 از پنجاب 
هندوســتان قیام کرد و با سیکهاى آن 
سرزمین بر مبناى ادعاى مهدویت وسپس 
نبوت جنگیــد و فرقه قادیانى را که هم 
اکنــون داراى پیروانى در هند اســت را 
تشکیل داد.)36( وى در چهل سالگى ادعاى 
وحى و الهام الهى کرد ،با این توجیه که 
از کسانى است که خداوند هر صد سال 
یکى را برمى انگیزد تا دین اسالم را تجدید 
کند و ادعا کرد که از طرف خداوند مأمور 
اســت از مردم بیعت بگیرد. او در ســال 
1۰94 م خود را مسیح، مهدى موعود و 

تاراکریشنا خواند.)37(
وى ادعا داشت که دولِت بریتانیا همه 
اقشار مردم را از جهت حریت و آزادى با 
دیده یکسان مى بیند و در این باب کمال 
انصاف و دادگرى را رعایت مى کند، ملت ها 
در زیر ســایه رأفت آنها به آرزوى خود 
رســیده اند و از وقتى که دست به دامان 
آنان زده اند در راحتى به ســر مى بردند، 
بدین جهت براى سران و بزرگان انگلیس 
دعا مى کرد و اطاعت از دولت انگلستان را 
واجب مى دانست.  او به یکى بودن مهدى 

و عیسى  معتقد بود.)38(
بابیه

على محمد شــیرازى معروف به باب 
درسال 123۵ق در شــیراز متولد شد. 
نخســت به عنوان باب و خلیفه الخلیفه 
خود را معرفى کرد ولى پس از شــهرت، 
خود را باب مهدى منتظر ســپس خود 
مهدى نامید و بعد ادعاى نبوت کرد.)39(. 
او پس از ادعاى نبوت، از نســخ و پایان 
یافتن زمان دین اســالم و ظهور انبیاى 
دیگر بعد از پیامبر اســالم سخن گفت 
و احــکام و قوانین جدیدى را بر پیروان 

خود واجب کرد.
 بهائیت

ظهور فرقه بهائیت و قادیانّیه مستقیماً 
جهت دسترسي به اهداف سیاسي بود که 
در لباس مظاهر دیني جلوه گر شــد.)4۰( 
میرزاحســین على  بهائى  آیین  بنیانگذار 
اســت. پدرش میرزاعباس نورى معروف 
به میرزابزرگ، از منشیان زمان محمدشاه 
قاجار و موردتوجه خاص قائم مقام فراهانى 
بود. او ابتــدا به بابیه گرایش پیدا کرد و 
از مبلغین آن مخصوصاًً در شمال کشور 
بود.)41( اما در ســال 1282ق از باب جدا 
شــد. او با ادعاى اینکه »من یظهره اهلل« 
است و به بهانه اینکه بابی گرى کهنه شده، 
آیین بهائى را تاســیس کرد.)42( و با این 
ادعــا اظهار کرد که »آن کس که منتظر 
او هستید، من هستم«. و به این  ترتیب 
ادعاى مهدویت نمود تا اینکه توسط کشور 
عثمانى به قلعه عکا در خاک فلســطین 
تبعید مى  شود. میرزا حسین على بهااهلل پس 
از رسیدن به عکا به صورت کامل و علنى 
دست از ادعاى نایب باب بودن برداشت و 
رسما خود را پیامبر نامید و فرقه بهائیت 
را بنیان گذاشت که فورا از جانب دولت 

روسیه به رسمیت شناخته شد. 
دولت اســتعمارى روسیه پس از به 
رســمیت شــناختن فرقه ضاله بهائیت 

به عنوان یک دین، همــه گونه امکانات 
در اختیــار آنها گذاشــت. این دولت در 
نخســتین اقدام مرزهاى خود را به روى 
بهائیان گشــود و اولین معبد این فرقه 
را به نام »مشرق االذکار« در شهر عشق 
آباد ایجاد کرد. ادعاى مظهریت الهى در 
جاى  جاى نوشته هاى باب و به ویژه کتاب 

فارسى»بیان«مطرح شده است. 
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