
 

  فتصوپيامبران، عرفا و اهل  قتلپديده تاريخي 
  

  1بيژن بيدآباد
  

  چكيده
ها باالخص در جوامع متمايل به مذهب و  هاي قابل مشاهده در طول تاريخ در ارتباط با حكومت يكي از پديده
م تمكين همانطور كه از آيات قرآن فهميده شد مسئله عد. هاي شبه ديني پديده پيامبركشي است باالخص در حكومت

افراد از انبياء و اولياء و اوصياء به رويكرد مخالفين با نبوت يا امامت يا وصايت و بطوركلي واليت خلفاي الهي در روي 
و تبعيد انزوا نشين نمودن  اللّه و يا مأمورين و رسوالن وي از تكذيب تا سخريه و استهزاء تا خانه خليفةزمين اعم از شخص 

ها و نهايتاً قتل ايشان ديده  نظر داشتن و ساير انواع مضايق و محدوديت يقه نگهداشتن و تحتو حصر و محاصره و در مض
هرآينه هرگاه خصائل حاكميت به رذالت ميل بيشتري يابد و حاكميت حكومت و استثمار خود را براساس . شده است

االصول  علي. برداشتن ايشان زيادتر است دين استوار نموده باشد برخورد با خلفاي الهي بيشتر و احتمال قتل و از ميان
نمايان جامعه شده كه از قبل دين مردم را استعمار نموده و استثمار  نمايان و صوفي وجود اولياء الهي منجر به نفي عالم

يابند و از  مار تحميل شده آگاهي ميحفاق افتد بر استكنند و چون تطبيق با اولياء با اين تيره از كذّابين براي مردم اتّ مي
فروشان  ند ديگر به دينياز اولياء الهي درنياو اتّباع تبعيت  دنمايان خارج شده و اگر به تقي نمايان و صوفي تبعيت عالم
تشديد اين روند يعني گرايش از باطل به حق و فرار از كذّابين به سمت صادقين عمالً زنگ خطر از . دهند سواري نمي

صدد از ميان برداشتن  نمايان به صدا درآورده و كذّابين در نمايان و صوفي ا براي عالمدست رفتن منافع سواري ديني ر
كه به  ح قابل رؤيت استوپديدة پيامبركشي به اين شكل در تاريخ جهان به وض. شوند اولياء خدا از سر راه خود مي

  .پردازيم مواردي از اين موضوع در اينجا مي
  

   صوفي، اهل تصوف ، عرفا، صوفيه،پيامبرانقتل، : هاي كليدي واژه
  
  مقدمه

نمايان اديان را در مقابل انبياء و اولياء و اوصياء الهي  نمايان و عارف عالم دني اال و البپرستي سياسي و شرك دي بت
و وجود عرفاي حقيقي دين نيز شود  مي نمايان دين ملزيرا وجود علماي حقيقي سبب اثبات عدم حقانيت عا. دهد قرار مي
نما و  زيرا يا آگاهانه يا غافالنه عالم. فاع از دين بزنندتا صاحبان طرائق منقطعه نتوانند در اجتماع دست به انتشود  مي سبب
اين وضعيت جاعالن  در. دهند تا از اين كسب به منافع دنيوي برسند نما دين خدا را ملعبه و مكسبه خود قرار مي عارف

استهزاء و  بهد و شروع توانند وجود انبياء و اولياء و اوصياي الهي را تحمل كنن كنند نمي ارتزاق مي ندين و آنان كه از دي
دهد و بلكه نگاهي به تورات و انجيل نيز  كريم اين پديده را در طول تاريخ نشان مي بررسي قرآن. كنند تكذيب آنان مي

دهد كه اين وضعيت در تمام ازمنه بوده است و به عنوان يك واقعيت تكراري در طول تاريخ قابل مشاهده  نشان مي
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  .باشد مي
انبياء و اولياء الهي را مورد تمسخر، استهزاء و  ،ن زماناللت براين دارند كه افراد به اصطالح متديبسياري از آيات د

مثالً آنها را دروغگو، ساحر، ديوانه، خارج از . اند، و اين رويه در همة ازمنه به وضوح قابل مشاهده است تكذيب قرارداده
و در شگفت « :2فرمايد قرآن كريم مي .اند خوانده... ،  ، فاسقفاجر) اي شرعنم خروج كرده برعليه حاكم(دين، خارجي 

كريم  قرآن .»اي از ميان خودشان برخاست و كافران گفتند اين جادوگري دروغگوست دهنده شدند از اينكه بيم
ز آن است چه كسي ستمكارتر ا« :4فرمايد و مي .»فرعون و پيشينيانشان آيات ما را تكذيب كردند لبه شيوه آ« :3فرمايد مي

   .»نمايد هر آينه ستمكاران را رستگاري نيست بندد يا آيات او را تكذيب مي كه به خدا افترا مي
در سوره اعراف  .»و از آنها روي گرداند، تر از آن كه آيات خدا را دروغ پندارد پس كيست ظالم« :5فرمايد ميو 

   .»افتراي دروغ بر خدا بندد يا آيات او را تكذيب كندتر از آن كه  پس كيست ظالم« :6اين آيه به اين شكل آمده است
كنند به دليل اين است كه از لحاظ فكري توانايي آن را ندارند كه خرافاتي كه  آنان كه آيات الهي را تكذيب مي

معرفي  را هاپرستند كه تاريخ يا سنن جامعه يا رفتار اكثريت آن هايي مي ملت شده است را در ذهن خود بشكنند و تنها بت
آنان كه « :7فرمايد كريم مي قرآن .تحول نمايندمدهد كه ذهن خود را  اند و قادر نيستند يا مطامع دنيوي اجازه نمي نموده

خواهد گمراه كند و هركه را خواهد به راه  را اند كرانند و الالنند و در تاريكيهايند خدا هركه آيات ما را تكذيب كرده
اند به كيفر نافرمانيشان  و به كساني كه آيات ما را تكذيب كرده« :8فرمايد چند آيه بعد ميدر ادامه در . »راست اندازد

اي  گويم كه فرشته و نمي. دانم و غيب هم نمي. گويم كه خزاين خدا نزد من است به شما نمي: بگو. عذاب خواهد رسيد
  .».كنم كه بر من وحي شده است تنها از چيزي پيروي مي. هستم

شود انبياء به هنجارشكني بپردازند در اين است كه همواره پس از رحلت انبياء الهي و يا  ئلي كه سبب مييكي از مسا
نمايان از هنجارهاي به وجود آمده سوء  نمايان و يا عارف نشينند عالم مي تهاي ديني بر مصدر قدر هنگامي كه حكومت

ستفاده سوء نموده و از آنها جهت منافع مادي خود استفاده كنند از توجه مردم به مطالب ديني ا استفاده نموده سعي مي
بسياري از علما و متصوفه براي اينكه مال مردم را به باطل «: فرمايد ميخطاب به مؤمنين كريم در اين ارتباط  قرآن. نمايند

كنند و بشارت ده  نمي كنند و در راه خدا انفاق شوند و طال و نقره جمع مي بخورند مانع مردم از رسيدن به راه خدا مي

 

 

 .» َو َعجُِبوا أَنْ جاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َو قالَ الْكاِفُرونَ هذا ساِحٌر كَذَّاٌب«، 4سوره ص، آيه  - 2
كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َو الَّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَُّبوا «سوره انفال،  4، در آيه »كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َو الَّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَُّبوا بِآياِتنا«، 11سوره آل عمران، آيه  - 3

  .»بِآياِت َربِّهِْم
  .»َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآياِتِه إِنَُّه ال ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ  َو َمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْترى«، 21 سوره انعام، آيه - 4
 .» فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََّب بِآياِت اللَِّه َو َصَدَف َعْنها«، 157ه انعام، آيه سور - 5
ِه كَِذباً أَْو َعلَى اللَّ  فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْترى« سوره يونس 17، و آيه »َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآياِتِه  فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْترى«، 37سوره اعراف، آيه  - 6

 » كَذََّب بِآياِتِه إِنَُّه ال ُيفِْلُح الُْمْجرُِمون
 .» ِصراٍط ُمْسَتقيم  َو الَّذيَن كَذَُّبوا بِآياِتنا ُصمٌّ َو ُبكٌْم ِفي الظُّلُماِت َمْن َيَشِأ اللَُّه ُيْضِللُْه َو َمْن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلى«، 39سوره انعام آيه  - 7
قُلْ ال أَقُولُ لَكُْم ِعْندي َخزاِئُن اللَِّه َو ال أَْعلَُم الَْغْيَب َو ال أَقُولُ  َو الَّذيَن كَذَُّبوا بِآياِتنا َيَمسُُّهُم الَْعذاُب بِما كاُنوا َيفُْسقُونَ«، 49-50آيات  سوره انعام، - 8

  .»إِلَيَّ  لَكُْم إِنِّي َملٌَك إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ ما ُيوحى
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شوند و چون حقايق را بر عليه اين  لذا پيامبران براي روشن كردن اين حقيقت برانگيخته مي 9.»آنان را به عذاب دردناك
شوند كه در تاريخ آثار ديني  كنند مورد خشم و غصب آنها واقع مي وار بر گردن جامعه سوارند بيان مي گروه كه انگل

نمايان دين موسي ذكريا را از وسط اره كردند و سر يحيي را بريدند و به  بينم كه چگونه عالم و مي سوءرفتار آنان پيداست
و ديگر ائمه  ندرا به ضرب شمشير كشت) ع( نمايان دين اسالم علي تهديد مسيحيان عيسي را مصلوب كردند و عالم

زير ثم اسبان خود تكه تكه كردند و حالج را  را مسموم كردند و در كربال خاندان نبوت و رسالت را در) ع( معصومين
را در بوريا سوزاندند و شهيد اول و شهيد ثاني را به واسطة تقيد به فتواي صحيح به شهادت  ةالقضا به دار كشيدند و عين

دند و قتل رسانضرب و شتم به عليشاه دكني را دست و پا بسته غرق كردند و مشتاقعليشاه كرماني را به  رساندند و معصوم
حضرت سلطانعليشاه گنابادي را مخنوق كردند و حضرت نورعليشاه ثاني را با قهوه و حضرت محبوبعليشاه را با شربت 

به همين دليل است كه خروج  10»!به كدامين گناه كشته شدند؟«و اينها همه . مسموم كردند و از قيد حيات رهانيدند
عدم السالم است آمال شيعيان است ولي به دليل  عليه نكه حجت عصر و فرزند حس) ص( محمد حضرت قائم آل

در  .بحال حضرتش ظهور خود را به تعويق انداخته است استعداد عمومي ما و هنجارهاي سوء و نهادينه شده در جامعه تا
ود و ش ها ريخته مي قدر خونكند آن محمد باقر مجلسي روايت مي مال 11زمان ظهور حضرت همانطور كه در بحاراالنوار

َربَّنا ال ُتؤاِخذْنا إِنْ َنسينا أَْو أَْخطَأْنا َربَّنا َو ال َتْحِملْ َعلَْينا إِْصراً « ...ها نمايد  آنقدر ويرانيشوند و  مجازات آويخته مي به دار
َعنَّا َو اغِْفْر لَنا َو اْرَحْمنا أَْنَت َمْوالنا فَاْنُصْرنا َعلَى الْقَْومِ كَما َحَملَْتُه َعلَى الَّذيَن ِمْن قَْبِلنا َربَّنا َو ال ُتَحمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِِه َو اْعُف 

  .12» الْكاِفرين
  

  كرنولوژي پيامبركشي
قرآن  .اي مستمر است و در طول تاريخ مكرر در مكرر تكرار شده است پديده تكذيب رسوالن و پيامبران پديده

 ... 14»قوم عاد رسوالن را تكذيب كردند« ... 13».ن را تكذيب كردندقوم نوح رسوال« :فرمايد كريم در سوره شعراء مي
مردم اَيكه رسوالن را تكذيب « ... 16»قوم لوط رسوالن را تكذيب كردند« ... 15»قوم ثمود رسوالن را تكذيب كردند«

ها تكذيب  خپيش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب مي« :18فرمايد در باب اين اقوام در جاي ديگر مي. 17»كردند
 

 

دُّونَ َعْن َسبيلِ اللَِّه َو الَّذيَن َيكْنُِزونَ يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَثرياً ِمَن الْأَْحبارِ َو الرُّْهباِن لََيأْكُلُونَ أَْموالَ النَّاسِ بِالْباِطلِ َو َيُص«، 34 آيه، توبه سوره -9
 .»ْرُهْم بَِعذابٍ أَليمٍَسبيلِ اللَِّه فََبشِّ  الذََّهَب َو الِْفضَّةَ َو ال ُيْنِفقُوَنها يف

 .» بِأَيِّ ذَْنبٍ قُِتلَت« ،9سوره تكوير، آيه  -10
 .، جلد سيزدهممحمد باقر مجلسي مالبحار االنوار،  -11
اى پروردگار ما، آن گونه كه بر . ايم، ما را بازخواست مكن ايم يا خطايى كرده اى پروردگار ما، اگر فراموش كرده. 286سوره بقره، آيه  -12
گناه ما ببخش و ما را بيامرز و . تهاى پيش از ما تكليف گران نهادى، تكليف گران بر ما منه و آنچه را كه طاقت آن نداريم، بر ما تكليف مكنام

  .پس ما را بر گروه كافران پيروز گردان. تو موالى ما هستى. بر ما رحمت آور
 .»َسلَنيكَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الُْمْر«، 105سوره شعراء، آيه  - 13
 .»الُْمْرَسلني َعاٌدكَذََّبْت «، 123سوره شعراء، آيه  - 14
 .»كَذََّبْت ثَُموُد الُْمْرَسلني«، 141سوره شعراء، آيه - 15
 .»كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط الُْمْرَسلَني«، 160سوره شعراء، آيه - 16
 .»كَذََّب أَْصحاُب الْأَْيكَِة الُْمْرَسلني«١٧٦سوره شعراء، آيه  - 17
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   .»ين احزاب يكايك آنان جز تكذيب پيامبران كاري نكردنداكردند و نيز ثمود و قوم لوط و اهل اَيكه 
و بطوركلي در  .»همه پيامبران را دروغ شمردند عپيش از آنها قوم نوح و اصحاب اَيكه و قوم تُب« :19فرمايد و مي 

و  .»كردند پيش از شما بودند تكذيب ميكه ، مردماني هم كنيد اگر شما تكذيب مي« :20فرمايد سوره عنكبوت مي
پيش از ايشان قوم و گروههايي كه بعد از آنها بودند نوح را تكذيب « :22و فرمود »پيشينيان تكذيب كردند« :21فرمود

يمال كنند و هر امتى آهنگ فرستاده خود را كردند تا او را بگيرند و به باطل جدال نمودند تا حقيقت را با آن پاكردند 
بندة ما را  ،تكذيب كرده بودندرا پيش از اينها قوم نوح « :فرمايد و مي .» پس آنان را فرو گرفتم آيا چگونه بود كيفر من

هاي  پس عذاب و بيم دادن. تكذيب كردندرا قوم عاد « ... 23»تكذيب كردند و گفتند ديوانه است و به دشنامش راندند
دهندگان را تكذيب كردند گفتند اگر از انساني همانند خود پيروي كنيم گمراه و  بيم قوم ثمود« ... 24».من چگونه بود
و  27.»قوم ثمود از روي طغيان تكذيب كردند« :و فرمود .26»دهندگان را تكذيب كردند قوم لوط بيم« ... 25».ديوانه باشيم

 :29فرمايد ميص و خطاب به رسول اكرم  .»تكذيب كردند )پيامبران را(هرآينه كساني كه پيش از آنها بودند « :28فرمود
، پيش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود نيز تكذيب كردند و نيز قوم ابراهيم و قوم لوط كنند ميكه اگر اينان تو را تكذيب «

يداگر تو« :30فرمايد دهد و مي در جاي ديگر خداوند پيامبرش را دلداري مي .»نيز تكذيب كردندرا و موسي  ،نو مردم م 
اگر تو را تكذيب « :31فرمايد و مي .»اند تكذيب كردهرا اند  ، پيامبراني را هم كه پيش از تو بودهكنند ميرا تكذيب 

بخش به ميانشان  ها و كتابي روشنايي اند پيامبرانشان را كه با معجزات و با نوشته كنند كساني هم كه پيش از اينان بوده مي
و كساني كه پيش از آنها بودند پيامبران را تكذيب كردند و اينان خود به « :32فرمايد و مي .»اند آمده بودند تكذيب كرده

 

ولِئَك الْأَْحزاُب إِنْ كُلٌّ إِالَّ كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َو عاٌد َو ِفْرَعْونُ ذُو الْأَْوتاِد َو ثَُموُد َو قَْوُم لُوٍط َو أَْصحاُب الْأَْيكَِة أُ«، 12-14سوره ص، آيات  - 18
 .»كَذََّب الرُُّسلَ

كُلٌّ كَذََّب ْوُم ُنوحٍ َو أَْصحاُب الرَّسِّ َو ثَُموُد َو عاٌد َو ِفْرَعْونُ َو إِْخوانُ لُوٍط َو أَْصحاُب الْأَْيكَِة َو قَْوُم ُتبَّعٍ كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَ«، 12-14سوره ق، آيات  - 19
 .» الرُُّسل

 .»َو إِنْ ُتكَذُِّبوا فَقَْد كَذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبِلكُْم«، 18سوره عنكبوت، آيه  - 20
  .»كَذََّب الَّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم«، 25سوره زمر، آيه  - 21
لُوا بِالْباِطلِ ِلُيْدِحُضوا بِِه الَْحقَّ كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َو الْأَْحزاُب ِمْن َبْعِدِهْم َو َهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرُسوِلهِْم ِلَيأُْخذُوُه َو جاَد«، 5سوره مؤمن، آيه  - 22

  .»كانَ ِعقابِفَأََخذُْتُهْم فَكَْيَف 
 .»كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَُّبوا َعْبَدنا َو قالُوا َمْجُنونٌ َو اْزُدجِر«، 9سوره قمر، آيه  - 23
 .»َو ُنذُر  كَذََّبْت عاٌد فَكَْيَف كانَ َعذايب«، 18سوره قمر، آيه - 24
 .»أََبَشًرا مِّنَّا َواِحًدا نَّتَّبُِعُه إِنَّا إِذًا لَِّفي َضلَالٍ َوُسُعرٍ فَقَالُوا كَذََّبْت ثَُموُد بِالنُّذُر«، 23سوره قمر، آيه - 25
 .»كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُر«، 33سوره قمر، آيه - 26
 .»كَذََّبْت ثَُموُد بِطَْغواها«، 11سوره شمس، آيه - 27
 .»َو لَقَْد كَذََّب الَّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم«، 18سوره ملك، آيه  - 28
 .» حاُب َمْدَيَن َو كُذَِّب ُموسىَو إِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َو عاٌد َو ثَُموُد َو قَْوُم إِْبراهيَم َو قَْوُم لُوٍط َو أَْص« .42-44سوره حج، آيات  - 29
 .»ِمْن قَْبِلَكَو إِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ «، 4سوره فاطر، آيه  - 30
  .»بِ الُْمنريَِو إِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّب الَّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم جاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّناِت َو بِالزُُّبرِ َو بِالِْكتا«، 25 سوره فاطر، آيه - 31
 .»فَكَْيَف كانَ َنكري  ْعشاَر ما آَتْيناُهْم فَكَذَُّبوا ُرُسليَو كَذََّب الَّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َو ما َبلَُغوا ِم«، 45سوره سبا، آيه  - 32
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  .»چگونه منكر بودپس . اند و با اين حال پيامبران مرا تكذيب كردند ده يك آنچه به آنها داده بوديم نرسيده
كنند به  ايم تكذيب مي ادهكساني كه كتاب را دروغ انگارند و آنچه را كه به وسيلة رسوالن فرست« :33فرمايد و مي

در . كنند گذراند و انبياء و اولياء و اوصياء الهي را استهزاء مي گروهي نيز از تكذيب پا فراتر مي .»زودي خواهند دانست
پس عاقبت كساني كه مرتكب بدي شدند ناگوارتر بود آنها آيات خدا را تكذيب كردند و آنها « :34فرمايد كريم مي قرآن

نمايان يا بطوركلي ديندارمĤبان اديان سلف  نمايان يا صوفي لماكنندگان آيات الهي غالباً ع تكذيب .»ندرا مسخره نمود
هستند كه مايل نيستند منزلت خود را با قبول پيامبر جديد از دست بدهند و شروع به تكذيب و استهزاء پيامبر وقت 

مثَل كساني كه تورات به آنها داده شد و بدان « :35يدفرما اين موضوع از اين آيه قرآن مشخص است كه مي .نمايند مي
بد مثَلي است مثَل مردمي كه آيات خدا را تكذيب . كند كنند مثَل آن خر است كه كتابهايي را حمل مي عمل نمي

كريم  قرآن. شده اين تكذيب شامل خود پيامبراكرم نيز مي .كند اند و خداوند قوم ظالمين را هدايت نمي كرده
 .»نات و پندها و كتاب منير آمدند تكذيب شدندكنند، پيامبراني هم كه پيش از تو با بي اگر تو را تكذيب مي« :36رمايدف مي

كنند بلكه اين ستمكاران آيات  سازد ولي اينان تو را تكذيب نمي دانيم سخنشان تو را اندوهگين مي مي« :37فرمايد باز مي
م كه پيش از تو بودند تكذيب كردند ولي آنها بر آن تكذيب و آزار صبر كردند كنند و پيامبراني را ه خدا را تكذيب مي

   .»اي از اخبار پيامبران بر تو نازل شده است و هر آينه پاره. اي نيست تا ياري ما فرارسيدشان و سخنان خدا را تغيير دهنده
از آن است كه آنان كه داعيه هدايت ديني  الهي همواره حاكي  ها با انبياء و اولياء و اوصياء بررسي و منشاء مخالفت

ها هستند وگرنه مردم عادي و حتي متعصبين آنها در مقام تبعيت از ائمه خود كه  مخالفت نياخلق را دارند عامل 
ها همواره از سوي مراجع  كند در اين مخالفت پيرو هستند و رهبري اين مخالفت الكفر خطاب مي  ائمةكريم آنها را  قرآن
استفاده از واژه شبه دين به اين دليل است كه دين قائم به ذات انسان كاملي است كه خليفه خداست  .ني بوده استشبه دي

و دين بر محور . او حقيقت استباطن و نهي او شريعت و راه رسيدن به او طريقت است و يافتن  و اصل دين اوست و امر
ن نيست بلكه در مقام پيروي از ياء متقدم پيروي كند در مقام تديهركه و هركس كه از انبياء سلف و اول. او قرار دارد

كريم به  اين است كه خداوند در قرآن. كند ها كه نمي اين خيال چه پندارد و بر خيال است و اين خيال را دين مي
و  آيا آنكس را كه هوايش را خداي خود گرفت و خدا بر علم گمراهش كرد و بر گوش« :38فرمايد مي) ص(رسولش
اگر خدا هدايت نكند چه كسي او را هدايت خواهد كرد؟ چرا پند ! نهاد و بر ديدگانش پرده افكند را ديدي دلش مهر

 

 

 .» الَّذيَن كَذَُّبوا بِالِْكتابِ َو بِما أَْرَسلْنا بِِه ُرُسلَنا فََسْوَف َيْعلَُمون«، 70سوره مؤمن، آيه  - 33
 .» ُبوا بِآياِت اللَِّه َو كاُنوا بِها َيْسَتْهزُِؤنأَنْ كَذَّ  ثُمَّ كانَ عاِقَبةَ الَّذيَن أَساُؤا السُّواى«، 10سوره روم، آيه  - 34
 ذيَن كَذَُّبوا بِآياِت اللَِّه َو اللَُّه ال َيْهِديَمثَلُ الَّذيَن ُحمِّلُوا التَّْوراةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوها كََمثَلِ الِْحمارِ َيْحِملُ أَْسفاراً بِئَْس َمثَلُ الْقَْومِ الَّ«، 5سوره جمعه، آيه  - 35

 .» الْقَْوَم الظَّاِلمني
  .»فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقَْد كُذَِّب ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك جاُؤ بِالَْبيِّناِت َو الزُُّبرِ َو الِْكتابِ الُْمنريِ«، 184عمران، آيه  سوره آل - 36
ُهْم ال ُيكَذُِّبوَنَك َو لِكنَّ الظَّاِلمَني بِآياِت اللَِّه َيْجَحُدونَ َو لَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْد َنْعلَُم إِنَُّه لََيْحُزُنَك الَّذي َيقُولُونَ فَإِنَّ«، 33-34سوره انعام، آيات  - 37

 .» نيما كُذُِّبوا َو أُوذُوا َحتَّى أَتاُهْم َنْصُرنا َو ال ُمَبدِّلَ ِلكَِلماِت اللَِّه َو لَقَْد جاَءَك ِمْن َنَبإِ الُْمْرَسل  قَْبِلَك فََصَبُروا َعلى
َبَصرِِه ِغشاَوةً فََمْن َيْهديِه ِمْن   َسْمِعِه َو قَلْبِِه َو َجَعلَ َعلى  ِعلْمٍ َو َخَتَم َعلى  أَ فََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِهلَُه َهواُه َو أََضلَُّه اللَُّه َعلى«، 23-25سوره جاثيه آيات  - 38

َعلَْيهِْم    َيظُنُّونَ َو إِذا ُتْتلىإِالَّ َحياُتَنا الدُّْنيا َنُموُت َو َنْحيا َو ما ُيْهِلكُنا إِالَّ الدَّْهُر َو ما لَُهْم بِذِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِالَّ َو قالُوا ما ِهَي َبْعِد اللَِّه أَ فَال َتذَكَُّرونَ
 .» صاِدقني آياُتنا َبيِّناٍت ما كانَ ُحجََّتُهْم إِالَّ أَنْ قالُوا ائُْتوا بِآباِئنا إِنْ كُْنُتْم
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جز دهر هالك نكند آنان را بدان را شويم و ما  ميريم و زنده مي جز زندگي دنيوي ما هيچ نيست مي: گيريد؟ و گفتند نمي
: گويند ت روشنگر ما بر آنها تالوت شود حجتشان جز اين نيست كه مينيست و جز در پنداري نيستند و چون آيا علمي

   .»گوئيد پدران ما را زنده كنيد اگر راست مي
كساني را كه به آيات خدا كافر شوند و پيامبران را به ناحق « :39فرمايد كريم در مورد پديده پيامبركشي مي قرآن

نند نيز دشمن شده به قتل رسانند، اي پيامبر آنان را به عذاب بكشند و با آن مردمي كه خلق را به عدل و درستي خوا
  »سخت و دردناك بشارت ده
كشند را ثبت خواهيم كرد وگوئيم  ما گفتارشان و اينكه پيامبران خدا را به ناحق مي« :40فرمايد و در همين سوره مي

زده شده است مگر آنكه در امان خدا  هرجا كه باشد مهرخواري برايشان« :41فرمايد و مي .»عذاب آتش سوزان را بچشيد
اند، زيرا به آيات خدا كافر شدند و پيامبران  اند و مهر بدبختي بر آنها نهاده و در امان مردم باشند و با خشم خدا قرين شده

   .»را به ناحق كشتند و اين بدان سبب بود كه عصيان ورزيدند و تجاوز كردند
ما به : گويند ا گفته شود كه به آنچه خدا نازل كرده است ايمان بياوريد، ميو چون به آنه« :42فرمايد كريم مي قرآن

آوريم و به غير آن هرچند با حقيقت باشد و كتابشان را هم تصديق كند ايمان  آنچه بر خود نازل شده است ايمان مي
و ذلّت « :43فرمايد و مي .»كشتيد؟ بگو اگر شما ايمان آورده بوديد، از چه روي پيامبران خدا را پيش از اين مي. آورند نمي

اين بدان سبب بود كه به آيات خدا كافر شدند و پيامبران را به  وو مسكنت بر آنان خورد و به غضب از خدا برگشتند 
  .»ناحق كشتند و نافرماني كردند و تجاوز ورزيدند

. كند پديده را ترسيم ميو مقابلة فرعون با او به عنوان يك حكايت سمبوليك اين ) ع( داستان حضرت موسي
ترسم دينتان را  ياري طلبد مي هفرعون گفت بگذاريد موسي را بكشم و او خداي خود را ب« :44فرمايد كريم مي قرآن

فرعون در زمان حكومت خود در رأس يك حكومت ديني بود و  .»دگرگون كند يا در اين سرزمين فسادي برانگيزد
و اين برتري را نسبت به  ،»گفت من مربي برتر شما هستم« و 45كرد ن معرفي ميخود را در مقام ربوبيت يعني مربي بود

نمايان و  استدالل همة عالم. شأنه داشت يعني نسبت به مربي الهي و نه نسبت به ذات او تعالي السالم اظهار مي عليه موسي
زيرا كه فرعون . ه فرعون ابراز داشتنمايان همه همينطور است ك طوركلي پروردگارنمايان يا مربي نمايان و يا به صوفي

نظر فرعون فساد حكومت  اين مردم را دگرگون كند و اين دگرگوني سبب تحولي شود كه از) ع( ترسيد كه موسي مي

 

 

 .» الِْقْسِط ِمَن النَّاسِ فََبشِّْرُهْم بَِعذابٍ أَليمإِنَّ الَّذيَن َيكْفُُرونَ بِآياِت اللَِّه َو َيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بَِغْيرِ َحقٍّ َو َيقُْتلُونَ الَّذيَن َيأُْمُرونَ بِ«، 21عمران، آيه  سوره آل - 39
 . »ُتُب ما قالُوا َو قَْتلَُهُم الْأَْنبِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َو َنقُولُ ذُوقُوا َعذاَب الَْحريقَسَنكْ«، 181عمران، آيه  سوره آل - 40
َو ُضرَِبْت َعلَْيهُِم الَْمْسكََنةُ  اللَِّهُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ أَْيَن ما ثُِقفُوا إِالَّ بَِحْبلٍ ِمَن اللَِّه َو َحْبلٍ ِمَن النَّاسِ َو باُؤ بَِغَضبٍ ِمَن «، 112سوره آل عمران، آيه  - 41

 .» َيْعَتُدون ذِلَك بِأَنَُّهْم كاُنوا َيكْفُُرونَ بِآياِت اللَِّه َو َيقُْتلُونَ الْأَْنبِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ ذِلَك بِما َعَصْوا َو كاُنوا
ونَ وا ُنْؤِمُن بِما أُْنزِلَ َعلَْينا َو َيكْفُُرونَ بِما َوراَءُه َو ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقاً ِلما َمَعُهْم قُلْ فَِلَم َتقُْتلَُو إِذا قيلَ لَُهْم آِمُنوا بِما أَْنَزلَ اللَُّه قالُ«، 91سوره بقره، آيه  - 42

 . »أَْنبِياَء اللَِّه ِمْن قَْبلُ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنني
الَْحقِّ ذِلَك  َنةُ َو باُؤ بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه ذِلَك بِأَنَُّهْم كاُنوا َيكْفُُرونَ بِآياِت اللَِّه َو َيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بَِغْيرُِضرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ َو الَْمْسكَ«، 61سوره بقره، آيه  - 43

  .»بِما َعَصْوا َو كاُنوا َيْعَتُدونَ
 .»ُع َربَُّه إِنِّي أَخاُف أَنْ ُيَبدِّلَ ديَنكُْم أَْو أَنْ ُيظْهَِر ِفي الْأَْرضِ الْفَسادَو لَْيْد  أَقُْتلْ ُموسى  َو قالَ ِفْرَعْونُ ذَُروين«، 26سوره مؤمن، آيه  - 44
 .» فَقالَ أََنا َربُّكُُم الْأَْعلى« ،24سوره النازعات، آيه  - 45
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هاي جور و ظلم شبه  نمايان و حكام حكومت اين ترس، ترس همة مربي و. را بكشد) ع( تصميم گرفت كه موسي ،او بود
زيرا ايشان در اذهان عامه . اولياء حقيقي الهي با تنوير اذهان مردم سبب فساد حكومت آنها شوندترسند  ديني است كه مي

اند كه پيامبر و ولي جديدي پس از پيامبر قبل ظهور نخواهد كرد و اقوال پيامبر سلف نزد ماست و به شما  جا انداخته
و مردي مؤمن از خاندان فرعون كه ايمانش را پنهان « :46فرمايد در دو آيه بعد در ادامة همين موضوع مي. كنيم منتقل مي

هاي روشن از جانب پروردگارتان  گويد كه پروردگار من خداي يكتاست و با دليل آيا مردي را كه مي: داشته بود، گفت
 هايي اي از وعده گويد پاره گويد، گناه دروغش برگردن خود اوست و اگر راست مي كشيد؟ اگر دروغ مي آمده است مي

  .افتد گونه برخورد همواره در طول تاريخ اتّفاق افتاده و مي اين .»كه داده است به شما خواهد رسيد
چه : اي تشكيل دادند و گفتند كاهنان با شوراي بزرگ يهود جلسه فريسيان و سران« :47اند در انجيل يوحنّا آورده

د بگذاريم، همه مردم به او ايمان خواهند آورد و آن اگر او را همينطور آزا. كند بايد كرد؟ اين مرد معجزات زيادي مي
يكي از آنها يعني قيافا كه در آن سال كاهن اعظم بود، . وقت روميان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت

از  .نشودكلي نابود  متوجه نيستيد كه الزم است يك نفر به خاطر قوم بميرد تا ملت ما به. دانيد شما اصالً چيزي نمي: گفت
و  ».كرد طور علني در بين يهوديان رفت و آمد نمي ه بعد از آن، عيسي ديگر ب. آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چيدند

يهوداي اسخريوطي كه يكي از دوازده حواري بود، پيش سران كاهنان رفت و «: 48اند همچنين در انجيل متي آورده
از آن وقت يهودا به دنبال . به من چه خواهيد داد؟ آنان سي سكه نقره به او دادنداگر عيسي را به شما تسليم كنم، : گفت

نمايان را در برخورد  اين مطالب سوءنظر و نحوه استدالل و گونة اقدام عالم ».فرصت مناسبي بود تا عيسي را تسليم نمايد
  .دهد با انبياء و اولياء و اوصياء الهي نشان مي

هرگاه . اسرائيل پيمان گرفتيم و پيامبراني برايشان فرستاديم ما از بني«: 49فرمايد تر مي ليكريم در يك قاعده ك قرآن
اين . »كشند كردند و گروهي را مي گفت كه با خواهش دلشان موافق نبود، گروهي را تكذيب مي كه پيامبري چيزي مي

در سورة . شكني است صل كفر و پيمانو علت اين موضوع در ا. قاعدة كلي در تاريخ همواره قابل رؤيت بوده و هست
اند كه دلهاي  پس چون پيمان شكستند و به آيات خدا كافر شدند و پيامبران را به ناحق كشتند و گفته«: 50فرمايد نساء مي

  .»آورند ما در پرده است خدا به سبب كفر آنها، مهر بر دل آنها نهاده است و جز اندكي ايمان نمي
: عيسي به مردم و شاگردان خود گفت« :51هاي غلط فريسيان و ماليان يهود آمده استدر انجيل متي در باب كار

گويند، گوش دهيد و مطابق آن عمل نماييد؛   اند، شما بايد به هرچه آنها مي چون ماليان و فريسيان بركرسي موسي نشسته
بندند و بر دوش مردم  ا بارهاي سنگين را ميآنه. كنند گويند، نمي اما از اعمال آنان پيروي نكنيد؛ زيرا خود آنها آنچه مي

 

 

َرُجالً أَنْ َيقُولَ َربَِّي اللَُّه َو قَْد جاَءكُْم بِالَْبيِّناِت ِمْن َربِّكُْم َو إِنْ َيُك  َو قالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إمياَنُه أَ َتقُْتلُونَ«، 28سوره مؤمن، آيه  - 46
 .»كاِذباً فََعلَْيِه كَِذُبُه َو إِنْ َيُك صاِدقاً ُيِصْبكُْم َبْعُض الَّذي َيِعُدكم

 .47-54، آيات 11انجيل يوحنّا،  - 47
 .14-16، آيات 26انجيل متي،  - 48
  »أَْنفُُسُهْم فَريقاً كَذَُّبوا َو فَريقاً َيقُْتلُون  إِْسرائيلَ َو أَْرَسلْنا إِلَْيهِْم ُرُسالً كُلَّما جاَءُهْم َرُسولٌ بِما ال َتْهوى  لَقَْد أََخذْنا ميثاَق َبين«، 70ه مائده، آيه سور - 49
ْم فَالَ ُيْؤِمُنونَ آَياِت اللِّه َوقَْتِلهُِم اَألْنبَِياَء بَِغْيرِ َحق َوقَْوِلهِْم قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ طََبَع اللُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهفَبَِما َنقِْضهِم مِّيثَاقَُهْم َوكُفْرِِهم َب«، 155سوره نساء، آيه - 50

  »إِالَّ قَلِ
 .23انجيل متي،  - 51
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كنند،  هرچه مي. كه خودشان حاضر نيستند براي بلند كردن آن بار، حتي انگشتشان را تكان دهند گذارند؛ درحالي مي
ها بهترين جا را داشته باشند و مردم در  دوست دارند در صدر مجالس بنشينند و در كنيسه. براي تظاهر و خودنمايي است

شما درهاي پادشاهي ! واي بر شما اي ماليان و فريسيان رياكار .ها به آنها سالم نمايند و استاد خطابشان كنند هكوچ
واي . داريد خواهند وارد شوند، بازمي شويد و ديگران را هم كه مي بنديد، خودتان وارد نمي آسماني را بر روي مردم مي

 .دهيد بلعيد و حال آنكه محض خودنمايي نماز را طول مي بيوه زنان را ميشما مال ! بر شما اي ماليان و فريسيان رياكار
بپذيرد و وقتي را كنيد تا كسي را بيابيد كه دين شما  دريا و خشكي را طي مي! واي بر شما اي ماليان و فريسيان رياكار

شما از نعناع و ! راهنمايان كور واي بر شما اي. سازيد كه موفق شديد، او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم مي
دهيد، اما مهمترين احكام شريعت را كه عدالت و رحمت و صداقت است،  مي) زكات عشريه(شويد و زيره ده يك 

سازيد و بناهايي را كه به يادبود  شما مقابر پيامبران را مي! واي بر شما اي ماليان و فريسيان رياكار. ايد ناديده گرفته
اگر ما در زمان پدران خود زنده بوديم، هرگز با آنان در قتل پيامبران : گوييد كنيد و مي ه، تزيين ميمقدسان ساخته شد

پس برويد . اند كنيد كه فرزندان كساني هستيد كه پيغمبران را به قتل رسانيده به اين ترتيب تصديق مي. كرديم شركت نمي
زادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ  اي ماران، اي افعي !و آنچه را كه پدرانتان شروع كردند، به اتمام رسانيد

كشيد و مصلوب  فرستم؛ امام شما بعضي را مي را براي شما مي ءو علما ءو حكما ءگريزيد؟ به اين جهت من انبيا مي
ن خدا كه از اين جهت خون همة نيكمردا. رانيد زنيد و شهر به شهر مي هايتان تازيانه مي كنيد و بعضي را هم در كنيسه مي

بر روي زمين ريخته شده، برگردن شما خواهد بود؛ از هابيل معصوم گرفته تا زكريا فرزند برخيا كه او را در بين اندرون 
اي اورشليم، اي . گويم گناه تمام اين كارها به گردن اين نسل خواهد بود مقدس معبد و قربانگاه كشتيد، به شما مي

  .»!به قتل رسانيدي و رسوالني را كه به نزد تو فرستاده شدند، سنگسار كردياي شهري كه پيامبران را ! اورشليم
و به  52و كشتن هابيل توسط قابيل آغاز شدع كشتن پيامبران از زمان حضرت آدم دهد كه  نشان ميبررسي تاريخ 

ها در  كشتنهاي ظلم و جور شبه ديني وجود داشته و دارد و اغلب اشكال اين نوع  عنوان يك رسم شوم در حكومت
واي بر شما اي «: 53نگرد انجيل به اين پديده به عنوان يك پديده مستمر مي. ترين اشكال تاريخي خود بوده است شنيع

خون همة نيكمردان خدا كه بر زمين ريخته شده برگردن شماست از هابيل معصوم گرفته تا ! ماليان و فريسيان رياكار
  ».درون مقدس معبد و قربانگاه كشتيدزكريا فرزند برخيا كه او را در بين ان

در تاريخ مذكور است كه نمرود به خاطر حفظ موقعيت ديني حكومت خود ) ع( برخورد نمرود با حضرت ابراهيم
 

 

َيَتقَبَّلُ اللَُّه َحقِّ إِذْ قَرَّبا قُْرباناً فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهما َو لَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَن الْآَخرِ قالَ لَأَقُْتلَنََّك قالَ إِنَّما َو اْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم بِالْ«، 27-31سوره مائده، آيات  - 52
َو إِثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصحابِ   إِنِّي أُريُد أَنْ َتُبوَء بِإِثْمي.نِّي أَخاُف اللََّه َربَّ الْعالَمَنيما أََنا بِباِسٍط َيِدَي إِلَْيَك ِلأَقُْتلََك إِ  لَِئْن َبَسطَْت إِلَيَّ َيَدَك ِلَتقُْتلَين.ِمَن الُْمتَّقَني

َيْبَحثُ ِفي الْأَْرضِ ِلُيرَِيُه كَْيَف ُيواري َسْوأَةَ أَخيِه قالَ فََبَعثَ اللَُّه غُراباً . فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ أَخيِه فَقََتلَُه فَأَْصَبَح ِمَن الْخاِسريَن. النَّارِ َو ذِلَك َجزاُء الظَّاِلمَني
و داستان راستين دو پسر آدم را بر ايشان بخوان، آن گاه كه . » فَأَْصَبَح ِمَن النَّاِدمني  أَ َعَجْزُت أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ هذَا الُْغرابِ فَأُوارَِي َسْوأَةَ أَخي  يا َوْيلَىت

اگر تو بر من . پذيرد خدا قربانى پرهيزگاران را مى: گفت. كشم تو را مى: گفت. از يكيشان پذيرفته آمد و از ديگرى پذيرفته نشد .قربانيى كردند
خواهم كه هم گناه مرا  مى. ترسم من از خدا كه پروردگار جهانيان است مى. دست گشايى و مرا بكشى، من بر تو دست نگشايم كه تو را بكشم

نفسش او را به كشتن برادر ترغيب كرد، و او را كشت . و هم گناه خود را تا از دوزخيان گردى كه اين است پاداش ستمكارانبه گردن گيرى 
واى بر من، : گفت. خدا كالغى را واداشت تا زمين را بكاود و به او بياموزد كه چگونه جسد برادر خود پنهان سازد. و از زيانكاران گرديد

 .و در زمره پشيمانان درآمد. الغ باشم و پيكر برادرم را دفن كنمنتوانم همانند اين ك
 .35، آيه 23انجيل متي، باب  - 53
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هاي ظلم و جور شبه  اقدام به انداختن ابراهيم در آتش نمود هرچند خداوند ابراهيم را نجات داد ولي برخورد حكومت
شود  مي و ذكر 54برده شده نام »ملك شنْعار«در تورات از نمرود به امرافل و به عنوان . دهد نشان مي ديني را با انبياء الهي

اند كه  نموده دحتي از قرائن برخي استفا. 55پدر حمورابي از شاهان مشهور بابل است »امرپل«كه احتماالً امرافل همان 
نشست و او اولين قانونگذاري است كه تاكنون شناخته  پيش از ميالد بر تخت 1975امرافل همان حمورابي است كه در 

  56.شده است و اين قوانين قديمي بابل شباهت زيادي با مفاد عهد عتيق دارد
باب پرستش  كريم بعد از گفتگوي حضرت ابراهيم با پدر و قومش در در قرآن) ع( در شرح حال حضرت ابراهيم

براي ما سخن حقي : گفتند. ايد رانتان در گمراهي آشكاري بودهگفت هر آينه شما و پد«: 57ها آمده است كه تنديس
گفت نه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمين است آن كه آنها را بيافريده است  ؟اي اي يا ما را به بازي گرفته آورده

آنها را  .خواهم كرد دهم و به خدا سوگند كه چون شما برويد چارة اين بتان را گويم گواهي مي و من بر اين سخن كه مي
كس به خدايان ما چنين كرده است؟ هر آينه او از  چه: گفتند. مگر بزرگترينشان را، تا مگر به آن رجوع كنند. خرد كرد

او را به محضر مردم : گفتند. گفته است ايم كه جواني به نام ابراهيم، از آنها سخن مي شنيده: گفتند. ستمكاران است
. بلكه بزرگترينشان چنين كرده است: اي؟ گفت اي ابراهيم، تو با خدايان ما چنين كرده: گفتند. دبياوريد، تا شهادت دهن

آنگاه به حيرت سر . شما خود ستمكار هستيد: با خودشان گفت و گو كردند و گفتند. گويند از آنها بپرسيد اگر سخن مي
پرستيد كه نه شما را  آيا سواي اللّه چيزي را مي: گفت. گويند داني كه اينان سخن نمي تو خود مي: فروداشتند و گفتند

اگر : يابيد؟ گفتند آيا به عقل درنمي. پرستيد بيزارم از شما و از آن چيزهايي كه سواي اللّه مي. رساند نه زيان سود مي
. باشاي آتش، بر ابراهيم خنك و سالمت : گفتيم. خواهيد كاري كنيد، بسوزانيدش و خدايان خود را نصرت دهيد مي
  .»مكري بينديشند، ولي ما زيانكارشان گردانيديمخواستند براي ابراهيم  مي

و عاد و ثمود و اصحاب رس و نسلهاي فراوان در «: 58ده است كه فرمودشكريم  اشاراتي به اصحاب رس در قرآن
خداي كه : 59فرمايند حكايت اصحاب رس بيان ميو در شرح اين آيه  .»ميان اينان و براي هريك از آنها مثالهايي زديم

تعالي پيامبري از اوالد يهود فرزند يعقوب به سوي آنان فرستاد كه مدتي طوالني در ميان آنان بود و آنان را به توحيد 
. دهند از خدا خواست درختانشان را خشك كند، پس خشك شد ديد كه آنان در طغيان ادامه مي اودعوت كرد و چون 

: اين خدايان شما را جادو كرد، و گروهي گفتند: شده دو گروه شدند، گروهي گفتند وقتي ديدند كه درختانشان خشك
 

 

 1،آيه 14تورات، سفر پيدايش، باب  - 54
 .351 ،ص1372، انتشارات روشنگران، 1372كوك، ساموئل، اساطير خاورميانه، ترجمه علي بهرامي و فرنگيس مزداپور، چاپ دوم،  هنري - 55
 .103تهران، صفحه  1349هوري، طس، جيمز، قاموس كتاب مقدس، چاپ دوم، كتابخانه هاك - 56
واِت َو قالَ َبلْ َربُّكُْم َربُّ السَّما.قالُوا أَ جِئَْتنا بِالَْحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالَِّعبَني .َضاللٍ ُمبنيٍ  قالَ لَقَْد كُْنُتْم أَْنُتْم َو آباُؤكُْم يف«، 54-70سوره انبياء آيات - 57

قالُوا .فََجَعلَُهْم ُجذاذاً إِالَّ كَبرياً لَُهْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه َيْرجُِعونَ.َو َتاللَِّه لَأَكيَدنَّ أَْصناَمكُْم َبْعَد أَنْ ُتَولُّوا ُمْدبِريَن.ذِلكُْم ِمَن الشَّاِهديَن  الْأَْرضِ الَّذي فَطََرُهنَّ َو أََنا َعلى
قالُوا أَ أَْنَت فََعلَْت هذا .أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ  قالُوا فَأُْتوا بِِه َعلى.قالُوا َسِمْعنا فًَتى َيذْكُُرُهْم ُيقالُ لَُه إِْبراهيُم.نا إِنَُّه لَِمَن الظَّاِلمَنيَمْن فََعلَ هذا بِآِلَهِت
ُرُؤِسهِْم لَقَْد َعِلْمَت   ثُمَّ ُنِكُسوا َعلى.أَْنفُِسهِْم فَقالُوا إِنَّكُْم أَْنُتُم الظَّاِلُمونَ  فََرَجُعوا إِىل.وُهْم إِنْ كاُنوا َيْنِطقُونَقالَ َبلْ فََعلَُه كَبُريُهْم هذا فَْسئَلُ.بِآِلَهِتنا يا إِْبراهيُم
قالُوا َحرِّقُوُه َو اْنُصُروا .أُفٍّ لَكُْم َو ِلما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَ فَال َتْعِقلُونَ.ْمقالَ أَ فََتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ما ال َيْنفَُعكُْم َشْيئاً َو ال َيُضرُّكُ.ما هُؤالِء َيْنِطقُونَ

 .»َو أَراُدوا بِِه كَْيداً فََجَعلْناُهُم الْأَْخَسرين.إِْبراهيَم  َبْرداً َو َسالماً َعلى  قُلْنا يا ناُر كُوين.آِلَهَتكُْم إِنْ كُْنُتْم فاِعلَني
 .»َو عاداً َو ثَُموَد َو أَْصحاَب الرَّسِّ َو قُُروناً َبْيَن ذِلَك كَثرياً َو كُالًّ َضَرْبنا لَُه الْأَْمثالَ«، 38-39سوره فرقان آيات  - 58
 .453-458، صفحات ترجمه 10، جلد بيان السعاده في مقامات العباده - 59
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 جماعآمدند و ا غضبشويد به  گرداند و شما غضبناك نمي خدايان شما وقتي ديدند اين مرد روي مردم را از آنان برمي
  . دفن كردند زير رود رسزنده نمودند كه او را در نهر رس زير درخت بزرگ دفن كنند، كه او را 

اينكه تمام نوزادان پسر را بكشند تا مبادا موسي سبب فساد حكومت  دستور فرعون در زمان تولد موسي مبني بر
هرچند موسي در آن زمان بالفعل در زمره پيامبران نبود ولي فرعون با . دارد فرعون گردد نيز نوعي حكايت از پيامبركشي

فرعون در « :60فرمايد كريم مي قرآن .يز در زمرة پيامبران است را نيز از ميان برداردخواست حتي آن كه بالقوه ن اين كار مي
كشت و زنانشان را  داشت و پسرانشان را مي گروهي را زبون مي. آن سرزمين برتري جست و مردمش را فرقه فرقه ساخت

كه فرعون خوابي ديد و معبران تعبير نويسند  و علت اين كشتن را اينگونه مي .»گذاشت كه او از تبهكاران بود زنده مي
اسرائيل پديد آيد كه هالك ملك تو به دست وي باشد و فرعون دستور به كشتن اطفال پسر  كودكي از بنيكه كردند 

نويسند دختران را به بردگي  و مي 61كنند در اين مدت حدود نود هزار طفل را كشت اسرائيل نمود و ذكر مي بني
اسرائيل رو به انقراض بود و قبطيان در انجام امورشان به آنها نياز داشتند لذا فرعون  شتند نسل بنيك گرفتند و از بس مي مي

كشيد و يك سال مكشيد و آن سال كه نوبت كشتن نبود هارون به دنيا آمد و آن سال كه  دستور داد تا يك سال مي
  62.نوبت كشتن بود موسي متولد شد

و در اين كتاب «: 63گونه ذكر شده است كه ن از حضرتش به اينآسل بود در قرالوعد كه پيامبري مر اسماعيل صادق
كرد و نزد  اي پيامبر بود و خاندان خود را به نماز و زكات امر مي اسماعيل را ياد كن او درست قول و فرستاده

در شرح . مذكور است 65و برخي تفاسير 64شرح حال حضرتش در كتب تواريخ. »پروردگارش شايسته و پسنديده بود
  .66را بكندند و پاره گوشت از سرش جدا ساختندحال آن حضرت كه پوست صورتش 

با حضرت الياس . كرد بر اسرائيل سلطنت مي) قبل از ميالد 874 تا 853 حدود سالهاي(اي كه  اَخĤب نيز در دوره
ري از همة آناني كه قبل از او بن عم اَخاب بر اسرائيل پادشاه شد و اَخاب« :67در تورات آمده است كه .برخورد نمود

را ) به معني خداوند مذكر(را به زني گرفت و بعل ) دختر پادشاه صيدونيان(تر كرد و ايزابل دبودند در نظر خداوند ب
نمايان دربار  الياس برخورد شديدي با كهنه و عالم .»عبادت نمود و او را سجده كرد و مذبحي به جهت بعل برپا نمود

رخي از آنها را از ميان برداشت لذا ايزابل كه بسيار سفاك بود قصد جان الياس نمود و الياس براي اَخاب داشت و ب
اال جز نمادهايي از عروج و غيبت و انتظار ظهور وي . رهايي از دست او غيبت اختيار نمود و ردي از وي در تاريخ نماند

 

 

 .» نِساَءُهْم إِنَُّه كانَ ِمَن الُْمفِْسدين  ْرضِ َو َجَعلَ أَْهلَها ِشَيعاً َيْسَتْضِعُف طاِئفَةً ِمْنُهْم ُيذَبُِّح أَْبناَءُهْم َو َيْسَتْحييإِنَّ ِفْرَعْونَ َعال ِفي الْأَ«، 4سوره قصص آيه  - 60
 .276صفحه  7، جلد 1339 ،، ميبدي، ابوالفضل، به سعي علي اصغر حكمت، تهران، انتشارات دانشگاه تهراناالسرار وعدة االبرار كشف - 61
مجيد، برگرفته از تفسير ابوبكر عتيق نيشابوري معروف به سورآبادي، به اهتمام يحيي مهدوي، چاپ  عتيق نيشابوري، ابوبكر، قصص قرآن - 62

 .298، صفحه 1370 ،سوم، تهران، انتشارات خوارزمي
صاِدَق الَْوْعِد َو كانَ َرُسوالً َنبِيا َو كانَ َيأُْمُر أَْهلَُه بِالصَّالِة َو الزَّكاِة َو كانَ ِعْنَد َربِِّه  َو اذْكُْر ِفي الِْكتابِ إِْسماعيلَ إِنَُّه كانَ« 54-55سوره مريم آيه  - 63

 .»َمْرِضيا
ان ، تهر1384پرست، انتشارات اطالعات،  تاب آن در ادبيات فارسي، حميد يزدانزداستان پيامبران در تورات و تلمود و انجيل و قرآن و با - 64

 .717-721صفحات 
 .51ص  2و تفسير القمي ج 285، ص 3و تفسير الصافي ج 415، ص 5الصادقين، ج  و تفسير منهج 179، ص 5 البيان، ج تفسير مجمع - 65
 .86-87، صفحات ترجمه 9 ، جلدبيان السعاده في مقامات العباده - 66
 .29-32، آيات 16تورات، كتاب اول پادشاهان، باب  - 67
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و خضر و عيسي و ) در دين بودا(ه تريو اخنوخ و مي) تشتدر دين زر(در اذهان مردم همانند آنچه كه درباره سائوشانت 
كه همة اين بزرگوارن به دليل كثرت ظلم و جور مجبور به اختيار نوعي پنهاني شدند بن الحسن ادريس و حضرت حجت 

  .كه در نظر افراد به صعود يا عروج يا غيبت يا امثال هم تعبير و ذكر شد
شود گفت كه  حتّي ميشاد تالش بر رفع ضاللت و تنوير اذهان عموم داشت و نيز كه در طريق هدايت و ار 68طراسق

، شكايت عليه 69ن لرتيوسژبراساس روايت ديو .پديده پيامبركشي گرديد قرباني هبوده ت جزئيدر مقام نبو هاز لحاظ مرتب
، پسر ملتوس از مردم 70ملتوس اين شكايت را«: پيش از ميالد مسيح، با مضمون زير تسليم دادگاه شد 399سقراط در سال 

سوگند تنظيم و اعالم نموده كه سقراط بر خالف موازين قانوني رفتار  با،  72، عليه سقراط پسر سوفرنيكس71پتوس
كند، عالوه  را تبليغ مي 73نمايد، چرا كه او به خدايانِ تأييد شده از طرف دولت اعتقاد ندارد، خداي جديدي دايمونيا مي

تقاضاي مجازات معمول در اين . نمايد مي) كافر(شود، زيرا جوانان را فاسد  مل خالف قانون ميبر آن او مرتكب ع
ايماني نسبت به خدايان دولتي، و از  موارد اتهام در دادخواست شامل سه مورد بي .»بر اعدامباشد  مي خصوص مشعر

اي كه به سقراط نسبت داده  عمل مجرمانه. طرف ديگر ادعاي وجود خداي جديد دايمونيا و در آخر فاسد نمودن جوانان
 « توهين به خدايان، به والدين و به مردگان« سال قبل از ميالد، ارتداد را 200متولد  74پليبيوس. شد در اصل ارتداد بود

. دتوانست به عنوان ارتداد تفسير شو با چنين تفسير موسعي از رفتار مجرمانه، هر رفتار مخالف دولتي مي. كند تعريف مي
شد و جرم در مقابل خدايان، جرم  دليل اين امر اينست كه در يونان باستان، مذهب و دولت بعنوان امر واحدي فهميده مي

ارج « ، نه تنها معناي مذهبي دارد، بلكه نشانگر Nomizeinواژة يوناني براي ايمان، . گشت در مقابل دولت قلمداد مي
 مساوي قانون است و مشخص Nomosخانواده  شد، همانطور كه واژة همبا مي »محترم شمردن گذاشتن، توجه داشتن،

هاي رسمي دولتي، شامل عدم توجه به قانون  عدم احترام به الوهيت. كه چيزي را بايد مورد احترام قرار دادكند  مي
ممكن ارتداد و  انكار موجوديت خدايان، بيشترين موارد. شد، همان چيزي كه جامعه دولتي را استوار نگاه ميداشت مي

سال قبل از ميالد بجهت اينكه  450حدوداً  75چنانكه آناكساگوراس. باشد ترين مورد عناوين مجرمانه اتهامات مي اصلي
اين همان چيزي است . اي دچار شد خورشيد را تنها بعنوان يك سنگ مذاب دانست و نه بعنوان خدا، به چنين محاكمه

قبل از ميالد نيز همين گذشت، كسي كه در آغاز  415در  76بر پروتاگوراس. كند كه ملتوس هم به آن استناد مي
توانم بگويم كه وجود دارند، و نه آنكه  دربارة خدايان نه مي«هايش در بارة خدايان، اين كلمات را آورده بود كه  نوشته

در آتن كافي نبود، . جود نداشتبنابراين، آزادي تفكر، ايمان و آزادي بيان در امور ديني آنزمان آتن و .»وجود ندارند
بايست خدايان دولتي را به  خواست كه به ارتداد متهم نشود، مي بطور عام به خداياني ايمان داشت، بلكه اگر كسي مي

به جرم ارتداد  77شد، چنانكه الكبيادس استهزاي موجودات خدايي، بزرگترين جرم محسوب مي. شناخت رسميت مي

 

 

68 - Socrates 
69  - Diogenes Lartius 
70  - Miletus 
71  - Petus 
72  - Sophronicus 
73  -  Daimonia 
74  -  Polybios 
75  - Anaxagoras 
76  - Protagoras 
77  - Alcibiades 
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شد، بدينطرق كه او اداي موجودات مرموز را  مرتكب جرم مي 79و كورا 78ديمتر انمتهم شد، چون كه عليه خداي
كرد و در همان سال و به  ترين مقام روحانيت اجراي نمايش مي درآورده و در مقابل دوستانش با پوشيدن لباس عالي

اهانت به موجودات و  81مورد شكايت واقع شد، به جهت صدمه زدن به سينه هاي هرمس 80همين جرم نيز اَندوكيدس
 .، همانطور كه سقراط محاكمه شد، چونكه او يك شاخه درخت زيتون در معبد الويزن قرار داده بود82اي الويزن افسانه

شد، همينطور نيز  توانست به خطر بيندازد، مشمول جرم ارتداد مي همه آن چيزهايي كه موقعيت خدايان دولتي را مي
مين دليل نيز منصوب كردن اوصاف عالي خدايي به موجودات ميرنده، از موارد ارتداد به ه. مطرح كردن خدايان جديد

را  84شد، زيرا او سرود مذهبي پائيان 83قبل از ميالد مجبور به گريختن به خالكيس 323ارسطو در سال . شد محسوب مي
. طر از او بجرم ارتداد شكايت شدخوانده بود، لذا بدين خا 86شد، براي دوستش هرمياس خوانده مي 85كه تنها براي آپولو

اتهام سوم سقراط تحت عنوان فاسد و كافر كردن جوانان به معناي تنوير افكار جوانان آتن بود كه با گفتگو با آنها اذهان 
پذيرفتند و اين موضوع به معناي ضعيف نمودن حكام و  نمود و ديگر خرافات ديني رايج را نمي ايشان را روشن مي

 اين براي داشت در اصل سقراط عقيده . ني بود كه از قبل خرافات ديني خود را بر مردم تحميل كرده بودندروحاني نمايا
 حقيقي علم دهد كه  نشان همگان را بيابد و به كرد تا حقيقت را بشناسيم و تالش مي بايد انسان چيست جهان بفهميم كه

. بودن يوغ و زير از تا آخر ماندن بهتر است نشدن و تسليم مردن هبود كه زند دانم و شعارش اين نمي كه اين به علم يعني
كند و به خداي ديگري اعتقاد  پرستند، او عبادت نمي مي آتنيان كه محكوم شد كه خداياني محاكمه باالخره او در اين

كردند  سعي دوستانش و نكرد اين اتهامات را نفي اش سقراط در دفاعيه. كند را با افكار خود كافر مي آتن دارد و جوانان
بود، را آورد و  با اثر تدريجي زهري كه شوكران جالد ظرف  باالخره. نكرد دهند اما قبول نجات سقراط را از زندان كه

د ش نقبضم اش حركت و چهره بيو  تشنجم بدنش  كرد و اعضاي ورم و پاهايش شد سنگين بدنش  را نوشيد و سقراط آن
  87 .و چشم از جهان پوشيد

م كردند و قصد كشتن او هماليان و فريسيان جهود زكريا را مت« :كه 88نويسند ميع شرح حال حضرت زكريا در 
تا  ،زكريا بگريخت و جهال به سركردگي ماليان و فريسيان در قفاي او. نمودند و گفتند بارداري مريم از زكرياست

اره بياوردند و . انستند كه درون درخت پنهان شدهجهودان رسيدند و د. زكريا در سوراخ بزرگ درون درختي پنهان شد
ندا در رسيد كه  .چون اره به سر حضرت زكريا رسيد به درگاه باري ناليد. كشيدند تا آن را به دو نيم كنند بر درخت مي

  .صبر كن كه از تو تا لقاي ما ساعتي بيش نمانده است و او را با درخت به دو نيم فرود آوردند
نويسند كه هيروديس و زنش هيروديا بسيار تحت تأثير ماليان و فريسيان  نيز مي) ع(ضرت يحيي در شرح حال ح

 

 

78 - Demeter 
79  - Kora 
80 -Andokides 
81- Hermes 
82 - Eleusen 
83- Chalkis 
84 - Paian 
85- Apollo 
86 - Hermias 

 .، چاپ دوم2002، ترجمه جاويد جهانشاهي، انتشارات پرسش، )آپولوژي، كريتو، فئدو(، واپسين روزهاي سقراط افالطون :نگاه كنيد به ٨٧
 .228 صفحه... مجيد، عتيق نيشابوري، ابوبكر، قصص قرآن: نگاه كنيد به - 88
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واي بر شما اي ماليان و فريسيان رياكار خون همه نيكمردان خدا « :89خطاب به آنها در انجيل فرموده) ع( بودند كه عيسي
واست هيروديا كه ناشي از تحريك ماليان و هيروديس به درخ: نويسند  مي .»كه بر زمين ريخته شده برگردن شماست

هيروديا قبالً زن . فريسيان بود دستور داد يحياي تعميددهنده را دستگير كنند و او را در بند نهاده، به زندان بيندازند
را  هيروديا اين كينه .»ازدواج با زن برادر جايز نيست«: يحيي به هيروديس فرموده بود. 90بود -برادر هيروديس -فيليپس

هيروديس در روز تولد خود ضيافتي ترتيب داد و وقتي تمام بزرگان و امرا و اشراف حضور داشتند، دختر . در دل داشت
هرچه «: هيروديس و مهمانانش از رقص او بسيار لذت بردند؛ و پادشاه به دختر گفت. هيروديا وارد مجلس شد و رقصيد

دختر بيرون رفت و به مادر  .»حتي نصف مملكتم را، به تو خواهم داد هرچه از من بخواهي،، بخواهي، به تو خواهم داد
از تو «: دختر پيش پادشاه برگشت و گفت. »سر يحياي تعميد دهنده را«: مادرش جواب داد »چه بخواهم؟«: خود گفت

جالد را  پادشاه پس فوراً .»خواهم كه در همين ساعت سر يحياي تعميد دهنده را در داخل يك سيني به من بدهي مي
هيروديس  91.جالد رفت و سر او را بريد و آن را در داخل يك سيني آورد. فرستاد و دستور داد كه سر يحيي را بياورد

 كف به زنجير دو با را اومسيحيان زيادي را كشت و يعقوب رسول را به قتل رسانيد و پطرس رسول را دستگير كرد و 
  .بستزندان  اطاق

مصلوب شد و قرآن مصلوب شده را ) ع( رات متفاوت است و مسيحيان براين باورند كه عيسينظ) ع( درباره قتل عيسي
كاهنان با شوراي بزرگ يهود  فريسيان و سران: شرح اين واقعه در اناجيل به اين شكل است. داند فردي شبيه به عيسي مي

اگر او را همينطور آزاد بگذاريم، همه . دكن چه بايد كرد؟ اين مرد معجزات زيادي مي«: اي تشكيل دادند و گفتند جلسه
يكي از آنها يعني قياقا . »مردم به او ايمان خواهند آورد و آن وقت روميان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت

متوجه نيستيد كه الزم است يك نفر به خاطر قوم . دانيد شما اصالً چيزي نمي«: كه در آن سال كاهن اعظم بود، گفت
يهوداي اسخريوطي كه يكي از  92.از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چيدند. »رد تا ملت ما به كلي نابود نشودبمي

آنان سي  »اگر عيسي را به شما تسليم كنم، به من چه خواهيد داد؟«: دوازده حواري بود، پيش سران كاهنان رفت و گفت
عيسي با شاگردان خود به  93.ل فرصت مناسبي بود تا عيسي را تسليم نمايداز آن وقت يهودا به دنبا. سكه نقره به او دادند

ناگهان يهودا همراه با جمعيتي  .94در آنجا باغي بود كه عيسي و شاگردانش وارد آن شدند. رفت »دره قدرون«آن طرف 
تسليم كننده او به آنان  .كه همه با شمشير و چماق مسلح بودند، از طرف سران كاهنان و ماليان و مشايخ به آنجا رسيدند

كه  پس همين. »بوسم، همان شخص است، او را بگيريد و با مراقبت كامل ببريد كسي را كه مي«: عالمتي داده و گفته بود

 

 

 .35، آيه 23انجيل متي، باب  - 89
مشابه موضوع فوق ذكر شده ولي برخي از متون هيروديا را  9آيه  7لوقا باب و  12-14آيات  1و متي باب  29تا  14در اناجيل مرقس آيات  - 90

اند و كينه هيروديا به سبب مخالفت  اند و علّت مخالفت حضرت يحيي را محرم بودن هيروديا به هيروديس گفته دختر برادر هيروديس خوانده
اند هيروديس  برخي هم گفته. آن در اسرائيل آن زمان بوده است حضرت يحيي منعي براي رابطه عشقي آتشين هيروديس و هيروديا و افتضاح

   bs.com-http://www.gladtidings :نگاه كنيد به. را به ازدواج خود درآورد) هيروديا(خواست همسر فليپس  مي با ارتباط نهاني با هيروديا
 .803-829، صفحات 1384امبران، حميد يزدان پرست، انتشارات اطالعات، نگاه كنيد به داستان پي - 91
 .47-54، آيات 11انجيل يوحنا، باب  - 92
  .14-16، آيات 26انجيل متي، باب  - 93
 .2، آيه 18انجيل يوحنّا، باب  - 94
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اي يهودا، آيا پسر انسان را «: عيسي فرمود. 95و او را بوسيد »!اي استاد«: يهودا به آنجا رسيد، فوراً پيش عيسي رفت و گفت
و يكي از آنان به غالم كاهن اعظم  »خداوندا، شمشيرهايمان را به كار ببريم؟«: پيروان او گفتند »كني؟ يم ميبا بوسه تسل

سپس  .و گوش آن مرد را لمس كرد و شفا داد »دست نگهداريد«: زد و گوش راستش را بريد؛ اما عيسي جواب داد
ايد؟ من هر روز در معبد با شما بودم و  ام آمده يريمگر من ياغي هستم كه با شمشير و چماق براي دستگ«: عيسي فرمود

روايت انجيل برنابا در  .96»شما دست به طرف من دراز نكرديد؛ اما اين ساعت كه تاريكي حكمفرماست، ساعت شماست
همين كه يهودا و لشكريان به آنجا كه عيسي بود نزديك شدند، عيسي خود را به خانه كشاند و آن : اين مورد چنين است

جبرئيل و  -اش نزديك شده، به سفيران خود  همين كه خداوند ديد خطر به بنده. هم خواب بودند) حواري(يازده نفر 
دستور داد كه عيسي را از اين جهان برگيرند؛ پس آن فرشتگان پاك آمدند و عيسي را از آن  -ميكائيل و رفائيل و اوريل

او را برداشتند و در آسمان سوم در همدمي فرشتگاني كه تا هميشه اي كه باالي طرف جنوب بود، برگرفتند؛ پس  روزنه
آمد و شاگردان همگي  يهودا با خشونت و تندي به اتاقي كه عيسي از آن باال رفته بود، .كنند، گذاشتند خدا را تسبيح مي
چنان مانند   ه،آوري كرد كه يهودا در لهجه و در چهره دگرگون شد آور كار شگفت پس خداي حيرت. در خواب بودند

اما يهودا پس از اينكه ما را بيدار كرد، شروع به بازرسي كرد تا   عيسي گرديد كه همه ما پنداشتيم او خود عيسي است؛
سرورا، تو خود آن استاد ما هستي، مگر هم اكنون «: ببيند استاد كجاست؛ از اين رو ما تعجب كرده و پاسخ داديم

...  »؟  شناسيد مگر شما تا آنجا كودن هستيد كه يهوداي اسخريوطي را نمي«: زنان گفتاما او لبخند  »اي؟ فراموش كرده
كه ماليان و مشايخ  -كاهن اعظم -آن گروه عيسي را به خانه قيافا  97...پس لشكريان يهودا را گرفتند و او را بستند و

عيسي پيدا كنند تا براساس آن او را به قتل  كردند دليلي عليه اعضاي شورا سعي مي. در آنجا جمع شده بودند، بردند
كاهن اعظم از . برسانند؛ اما با وجود اينكه بسياري جلو رفتند و شهادتهاي دروغ دادند، شورا نتوانست دليلي پيدا كند

ست همان ا«: عيسي پاسخ داد »دهم به ما بگو آيا تو مسيح، پسر خدا هستي؟ تو را به خداي زنده سوگند مي«: عيسي پرسيد
. »آيد بعد از اين پسر انسان را خواهيد ديد كه بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهاي آسمان مي. گويي كه تو مي

خواهيد؟ شما كفر او را با گوش خود  او گفت؛ آيا شهادتي باالتر از اين مي«: كاهن اعظم گريبان خود را دريده گفت
، آنگاه آب دهان به صورتش انداخته، او را زدند »او مستوجب اعدام است«: آنها جواب دادند ،»شنيديد، نظرتان چيست؟

وقتي يهوداي خائن  98.»حاال اي مسيح از غيب بگو كي تو را زده است؟«: گفتند و كساني كه بر رخسارش سيلي زدند، مي
ايخ بازگردانيد و از كار خود پشيمان شد و سي سكه نقره را به سران كاهنان و مش  ديد كه عيسي محكوم شده است،

پس او پولها را در معبد بزرگ  .»ام گناه خيانت كرده، باعث مرگ او شده ام كه به يك مرد بي من گناه كرده«: گفت
همين كه صبح شد، سران كاهنان به اتفاق مشايخ و  99.روي زمين پرت كرد و بيرون رفته، خود را با طناب خفه نمود

 

 

 .43-45، آيات 14انجيل مرقس، باب  - 95
 .48-53، آيات 22ا، باب قانجيل لو - 96
 .439ا، صفحه انجيل برناب - 97
 .57-68، آيات 26انجيل متي، باب  - 98
او قطعه زميني خريد و در آن با سر سقوط و از ميان پاره شد و : آمده است كه 18در اعمال رسوالن آيه . 4-5، آيات 27انجيل متي، باب  - 99

 .هايش بيرون ريخت تمام روده
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و عليه او شكايت خود را اينطور  100يسي را با زنجيري بسته، به پيالتس تحويل دادندع  ماليان يهود و تمام اعضاي شورا،
او با پرداخت ماليات به قيصر . ما اين شخص را درحالي ديديم كه به منحرف كردن ملت ما مشغول بود«: شروع كردند
عيسي  »ا تو پادشاه يهوديان هستي؟آي«: پيالتس از او پرسيد. »كند كه مسيح يعني پادشاه است كرد و ادعا مي مخالفت مي
كردند و  ا آنان پافشاري ميام. »بينم من در اين مرد هيچ تقصيري نمي«: پيالتس گفت 101.»گويي تو مي«: جواب داد

س بنا به خواهش مردم يك التُدر هر عيد فصح پي 102.»شوراند او مردم را در سراسر يهوديه با تعاليم خود مي«: گفتند مي
همراه با ياغياني كه در يك آشوب مرتكب قتل شده بودند،  »برابا«در آن زمان مردي معروف به . كرد اد ميزنداني را آز
پيالتس از . مردم پيش پيالتس رفتند و از او خواهش كردند كه طبق معمول اين كار را برايشان انجام دهد. در زندان بود
كاهنان مردم را تحريك كردند كه از پيالتس  اما سران »آزاد كنم؟ خواهيد پادشاه يهود را براي شما آيا مي«: ايشان پرسيد

: آنها با فرياد گفتند »ناميد چه كنم؟ پس با مردي كه او را پادشاه يهوديان مي«: پيالتس گفت .بخواهند برابا را آزاد كند
وقتي . 103»مصلوبش كن«: دكردن اما آنان فرياد مي »چرا؟ مرتكب چه جنايتي شده است؟«: پيالتس پرسيد .»مصلوبش كن«

اي ندارد و ممكن است شورشي ايجاد شود، آب خواست و پيش مردم دستهاي خود را  پيالتس ديد كه ديگر فايده
خون اين مرد به گردن ما و «: مردم يكصدا فرياد كردند. »شما مسؤوليد  من از خون اين مرد بري هستم،«: شست و گفت
سربازان  104.»را آزاد كرد و دستور داد عيسي را تازيانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گرددپس از آن برابا . »فرزندان ما باشد

درود بر پادشاه «: گفتند آمدند و مي تاجي از خار بافته، بر سر او گذاشتند و قبايي ارغواني به او پوشانيدند و پيش او مي
. »بينم آورم تا بدانيد كه هيچ جرمي در او نمي شما مي او را پيش«: بار ديگر پيالتس گفت. زدند و به او سيلي مي .»!يهود
شما او را مصلوب كنيد، چون «: پيالتس گفت. »مصلوبش كن، مصلوبش كن«: كاهنان و مأموران آنها فرياد كردند سران

كند  ادعا مي ما قانوني داريم كه به موجب آن او بايد بميرد؛ زيرا«: يهوديان پاسخ دادند. »بينم من هيچ تقصيري در او نمي
پيالتس . »هركه ادعاي پادشاهي كند، دشمن قيصر است. دوست قيصر نيستي  اگر اين مرد را آزاد كني،. كه پسر خداست

سرانجام  »!ما پادشاهي جز قيصر نداريم«: كاهنان جواب دادند سران »خواهيد پادشاه شما را مصلوب كنم؟ آيا مي«: گفت
جمعيت بزرگي از جمله ... بردند هنگامي كه او را براي اعدام مي 105.ا مصلوب شودپيالتس عيسي را به دست آنها داد ت

عيسي رو به آنان كرد و . آمدند كردند، از عقب او مي زدند و عزاداري مي زناني كه به خاطر عيسي به سينه خود مي
بدانيد روزهايي خواهد آمد ! يداي دختران اورشليم، براي من اشك مريزيد، براي خودتان و فرزندانتان گريه كن«: فرمود

آن وقت به كوهها ! خوشا به حال نازايان و رحمهايي كه بچه نياوردند و پستانهايي كه شير ندادند: كه خواهند گفت
تر چنين كنند، با چوب خشك چه  اگر با چوب. ما را بپوشانيد: ها خواهند گفت و به تپه. به روي ما بيفتيد«: خواهند گفت
در آنجا او را به صليب ميخكوب كردند و . برد، به جلجتا رفت كه صليب خود را مي عيسي درحالي 106.»!خواهند كرد؟

 

 

 .1، آيه 15انجيل مرقس، باب  - 100
 .»گويي همان است كه مي«: ، آمده است كه2، آيه 15در انجيل مرقس، باب  - 101
 .2-5، آيات 23انجيل لوقا، باب  - 102
 .6-14، آيات 15انجيل مرقس، باب - 103
 .24-26، آيات 27انجيل متي، باب  - 104
 .2-16، آيات 19انجيل يوحنا، باب  - 105
 .26-31، آيات 23انجيل لوقا، باب  - 106
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اي پدر، اينان را ببخش، زيرا «: عيسي گفت 108.را مصلوب كردند و عيسي در وسط آن دو نفر بود 107با او دو نفر ديگر
كردند و رؤساي آنان با  مردم ايستاده، تماشا مي. م كردندلباسهاي او را به قيد قرعه ميان خود تقسي »!كنند دانند چه مي نمي

كساني كه  .109»اگر اين مرد مسيح و برگزيده خداست، حاال خودش را نجات دهد. ديگران را نجات داد«: گفتند طعنه مي
را خراب  خواستي معبد اي كسي كه مي«: گفتند دادند و با اهانت به عيسي مي گذشتند سرهايشان را تكان مي از آنجا مي

كاهنان و ماليان يهود او را  همچنين سران »!كني و در سه روز بسازي، حاال از صليب پايين بيا و خودت را نجات بده
  حاال اين مسيح،. تواند خود را نجات دهد داد، اما نمي ديگران را نجات مي«: گفتند كردند و به يكديگر مي مسخره مي

سربازان هم او را مسخره كردند و جلو آمده،  110.»!يد تا ما ببينيم و به او ايمان بياوريمپادشاه اسرائيل، از صليب پايين بيا
در باالي سر او  »!اگر تو پادشاه يهوديان هستي، خود را نجات بده«: شراب ترشيده خود را به او تعارف كردند و گفتند

مگر تو «: گفت آويخته شده بود، با طعنه به او مييكي از آن جنايتكاران كه به صليب  .»پادشاه يهوديان«: نوشته شده بود
ترسي؟ تو و او يكسان  از خدا نمي«: اما آن ديگري با مالمت به اولي جواب داد .»مسيح نيستي؟ خودت و ما را نجات بده

ده رسيم؛ اما اين مرد هيچ خطائي نكر در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزاي اعمال خود مي. ايد محكوم شده
خاطرت جمع باشد، «: عيسي جواب داد .»اي عيسي، وقتي به سلطنت خود رسيدي، مرا به ياد داشته باش«: و گفت. »است

مادر عيسي به اتفاق   نزديك صليبي كه عيسي به آن ميخكوب شده بود، 111.»امروز با من در فردوس خواهي بود
اي پر از  خمره »!ام تشنه«: همه چيز انجام شده است گفتوقتي عيسي ديد كه  112.خواهرش و مريم مجدليه ايستاده بودند

شراب ترشيده در آنجا قرار داشت، آنها اسفنجي را به شراب آغشته كردند و آن را بر سر نيي گذارده، جلوي دهان او 
 رظه از در ساعت سه بعد. در وقت ظهر، تاريكي تمام آن سرزمين را فراگرفت و تا سه ساعت ادامه داشت 113.گرفتند

بعضي از  »چرا مرا ترك كردي؟  خداي من، خداي من،«يعني  114»ايلي، ايلي لَما سبقْتَني؟«: عيسي با صداي بلند گفت
كريم  در قرآن 115.عيسي فرياد بلندي كشيد و جان داد .»كند او ايليا را صدا مي«: حاضران وقتي اين را شنيدند، گفتند

: و كافر شدنشان به آيات خدا و به ناحق كشتن پيامبران و اينكه گفتندپس به سبب پيمان شكستنشان «: 116آمده است كه
و هم به سبب كفرشان و بهتان . آورند دلهاى ما فرو بسته است، خدا بر دلهايشان مهر نهاده است و جز اندكى ايمان نمى

 

 

 .، دو جنايتكار آمده است32، آيه 23دو راهزن و در انجيل لوقا، باب ، 38، آيه 27در انجيل متي، باب  - 107
 .16-18، آيات 19انجيل يوحني، باب  - 108
 .34-35، آيات 23انجيل لوقا، باب  - 109
 .29-32، آيات 15انجيل مرقس، باب  - 110
 .36-43، آيات 15انجيل لوحا، باب  - 111
 .25، آيه 19انجيل يوحنا، باب  - 112
 .28-29، آيات 19ا، باب انجيل يوحن - 113
 .97قاموس كتاب مقدس، . اين كلمات از لسان سرياني گرفته شده است» الهي الهي، چرا مرا واگذاشتي؟«: يعني - 114
 .33-37، آيات 15انجيل مرقس، باب  - 115
ْتِلهُِم الْأَْنبِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َو قَْوِلهِْم قُلُوُبنا غُلٌْف َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيها فَبِما َنقِْضهِْم ميثاقَُهْم َو كُفْرِِهْم بِآياِت اللَِّه َو قَ« ،156-159سوره نساء، آيات  - 116

ْبَن َمْرَيَم َرُسولَ اللَِّه َو ما قََتلُوُه َو ما َصلَُبوُه َو قَْوِلهِْم إِنَّا قََتلَْنا الَْمسيَح عيَسى ا .َمْرَيَم ُبْهتاناً َعظيماً  َو بِكُفْرِِهْم َو قَْوِلهِْم َعلى. بِكُفْرِِهْم فَال ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَليالً
َو إِنْ . اللَُّه َعزيزاً َحكيماَبلْ َرفََعُه اللَُّه إِلَْيِه َو كانَ . َشكٍّ ِمْنُه ما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِالَّ اتِّباَع الظَّنِّ َو ما قََتلُوُه َيقيناً  َو لِكْن ُشبَِّه لَُهْم َو إِنَّ الَّذيَن اْخَتلَفُوا فيِه لَفي

 .»ِمْن أَْهلِ الِْكتابِ إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َو َيْوَم الِْقياَمِة َيكُونُ َعلَْيهِْم َشهيداً
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ورتي كه نه او را كشتند و درص ،بزرگشان بر مريم و هم از اين رو كه گفتند ما مسيح بن مريم عيسي رسول خدا را كشتيم
نه مصلوب كردند لكن امر بر آنها مشتبه شد و همانا آنان كه دربارة او اختالف كردند خود در ترديد بودند و به آن يقين 

تنها پيرو گمان خود بودند و عيسي را به يقين نكشته بودند بلكه خداوند او را به نزد خود فرا برد كه خداوند . نداشتند
و هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر آنكه پيش از مرگش به او ايمان آورد و عيسي در روز قيامت . حكيم استپيروزمند 

   .»به ايمانشان گواهي خواهد داد
نمايان و حكام شبه ديني با انبياء و اولياء و  به هرحال از لحاظ موضوع مورد بررسي ما يعني برخوردي كه عالم

زيرا اگر اناجيل مأخذ قرارگيرند كه موضوع عيان است و اگر قرآن را مأخذ . كند ق نمياوصياء الهي دارند در ماهيت فر
تر است اقدام متجاوزين براي دستگيري و تصليب نبي خدا بوده حال اشتباهاً ديگري قرباني شده  قرار دهيم كه صحيح

آنچه كه در قرآن و انجيل مشترك ولي  .است يعني در نيت و ماهيت تجاوز فرقي نيست گرچه در عمل اشتباه شده باشد
  .است آن است كه عيسويت عيسي ع كه همان علويت علي ع است نامردني است و ظهور آن هر لحظه در كاملي است

 سي كه دختري يهودي پس از فتح خيبر كرد و پيامبر در موقع وفات آن را حطعاممسلمانان صدر اسالم به واسطة ا
وقتي « :117توضيح اين موضوع در شرح فتح خيبر در سوره فتح چنين آمده است. دانستند فرمود حضرتش را شهيد مي

هديه نمود، و به ا يبريان ةدختر حارث بن سالم كه دختر برادر مرحب بود برّطمأن يافت زينب خدا ص مستقرّ شد  رسول
پس در آن سم . رادست گوسفند : به او گفتندپس  ،ص كدام عضو از گوسفند را دوست دارد خدا پرسيد كه رسولو 

اي از دست آن تناول كرد  لقمه .گذاشت اورا جلو  آن را آورد، و آن سپساعضا را سمي نمود  سايربسياري داخل كرد و 
پس رسول . مسموم گشت تناول كرد و از آن يبشر بن براء بن معرور استخوانبا او و و از آن چشيد و جويد، مسموم شد 

او نيز پس را خواند  اودهد كه آن سمي است؛ سپس  خبر مي رااين گوسفند م كتف كه كشيددست ب: گفت خدا ص
از قوم من به من رسيده كه بر تو : گفت او پسچه چيز تو را به اين وادار كرد؟ : گفتخدا ص  رسولپس . اعتراف كرد

 خدا پس رسول. مشو ميباشد كه از او راحت  ملكو اگر شود  مي خبرزود اگر پيامبر باشد كه : گفتم پسمخفي نيست، 
داخل شد، عيادت كرد او را در خدا  رسولو ام بشر بر . خورد مردغذايي كه و بشر بن براء از همان   ص از او گذشت

ه بشر غذايي كه در خيبر با پسر تو خوردم اثرش از بين نرفته و بر من غلبام اي : پس گفت. كه به آن وفات كرد يمرض
 اينكه خداوند او را به باص  خدا كه رسول ديدند  يحيات من قطع شود و مسلمانان م گكه راست  زمانن يو ا دارد

  ».مردده بود شهيد كرم اكرانبوت 
ت يتثب يت آنان دارد كه قصد داشتند برايت از نيز حكاين يع توسط عبدالرحمن ملجم مراد يضربت خوردن عل

نكاح با  يت وصال قطّامه را در سر داشت و شرط قطّامه برايمن نهرچند عبدالرح. خدا را از سر راه بردارند ين خود وليد
ن بود و يك سر آن در حكومت و سلطه بر مسلمين داشت و يتر از ا قيعم يمنشائ يتوطئه اصل يبود ول ع ياو كشتن عل

  .بود ين حكمرانيع مانع ا يبه زعم آنها عل
خود مشابه  يت حكومتيرا با وال ياء الهياول ةيت كليوال ياسيكه حكّام سشود  مي داينجا پين اختالف از ايا اساساً

ن موضوع اساساً سبب يهستند و ا ياسيو سلطنت س يافتن حكومت ظاهري يدر پ ياء الهيكنند كه اول يدانند و گمان م يم
 ت دستيوالكه به مقامات  ياصوالً كس. شود يشده و م ياله ياياء و اوصياء و اوليبا انب يدربار يبرخورد حكام و علما

 يظاهر ياز حكمران ياء آنقدر اعليرا مراتب تصرف بر ملكوت اشيز .دينما يفة حكومت بر خلق نميبه ج يازد توجهي
 

 

 .316-317، صفحات ترجمه 13، جلدبيان السعاده في مقامات العباده - 117
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م امور مردم در جامعه يبه تنظ يخاص يست و اگر در زمانهاياء خدا نيدر اول ين حكمرانيا يبرا ياقياست كه اشت
عت ياخذ ب .نهند گردن مين خدمت يآنها بد به طفلوجه از نند و يب يم اند از باب آن است كه عالم را ز دوست پرداخته

اء خدا يعت اوليبدر ت و سين نيكه ا يش لشگر است و در صورتيو افزا يريارگيپرستان  استياء خدا به زعم ريتوسط اول
  .ندارد وجود هست جور و ظلم  يخلفا ياسيعت سيآنچه كه در بمشابه  يچوجه شباهت و منظوريبه ه

ه متفاوت از يت كلين واليع منتقل شد و ا ياللّه به حضرت عل جانب ه منيت كليوال ص اكرم از رحلت رسول بعد
انتخاب شد و  يت حكومتيابوبكر به وال. ساعده معلوم گشت يفه بنيسق يبود كه سرنوشت آن در شورا يت حكومتيوال

دند و يرس يت حكومتيو سپس عثمان همه به والكه عمر منصوب كرده بود  يشش نفر يسپس عمر و بعد از او شورا
 يبر رو يه و خالفت الهيت كليبا وال يگر بالد بود و ارتباطين در حد پادشاهان ديبر مسلم يپادشاه يت به معنين واليا

ع را بر حكومت  يم گرفتند كه پس از مرگ عثمان عليمردم تصم ع ريدر چهار سال آخر عمر حضرت ام. ن نداشتيزم
و  يت باطنيخدا قرار گرفت و وال يدر دست ول يت حكومتيا واليو  ين چهار سال حكومت ظاهريدر ا .ارندخود بگم

در رابطه با حكومت متفاوت از  ياء الهياء و اوصياء و اوليانب يدگاههايد. هر دو با هم همراه شدند يت ظاهريوال
دنبال  ياسيس يگذار از لحاظ هدف ياله يخلفا .باشد يجوامع م ياسير رهبران سين و سايحكّام و سالط يدگاههايد

ن يكه باالتر يا ء در موضع خودش است به گونهيهدفشان قراردادن هر ش يعنيخود هستند  يواقع يتحقق عدل به معنا
است كه از لحاظ مختلف حداكثر  يطيقراردادن جامعه در شرا يف از عدل به معناين تعريا. رشد و نمو را داشته باشد

جامعه كه  ياسير رهبران سين و سايحكّام و سالط ياسيراهبرد س ،نيبرخالف ا. را محقق سازد يو معنو يادم يبازده
توانند منافع خود را  يابند نمي ييرها يات نفس و خودپرستيت خود و مشتهياند از خود نتوانسته ين الهيبرخالف مأمور

همواره متفاوت از  ياسيرهبران س يلذا استراتژ. رديه بگديش را ناديكنند كه منافع خو يرا هدفگذار يصرف نظر و هدف
در قبال مسائل  يافت مزد و اجر و پاداش ماديبراساس دستور قرآن حق در ين الهيمأمور. ستا ين الهيراهبرد مأمور
از  يمنافعز استفاده نكردند و ين يحكومت يها امبران مزد نگرفتند و از رانتيت و ارشاد جامعه ندارند و پيمربوط به هدا

ن هستند كه مزد و پاداش ما نزد يبه ا نظر نداشتند و ندارند و نخواهند داشت و جمله آنها مقرّ بابت اقدامات خود منظور
گر به يد يها در قرآن آمده است كه در بخشي اديات زين موضوع در آيا. ميكن ينم يخداست و از خلق مطالبة پاداش

خودكامه  يك و آزاد و چه در حكومتهايدموكرات يها چه در حكومت ياسيس ياتالش حكام و رهبر يول. آن اشاره شد
رمشروع و يحال توجه به منافع غ. ت استياز حاكم يناش يط كسب منافع مشروع مادين شرايدر بهتر دو بسته االّ و الب

 يو نامشروع برا يروع تا جبرو مش يالء اعم از قانونياز است ياستفاده از منافع حاصل ناش. حب جاه و مقام و ترأس بماند
ن دو راهبرد در دو گروه ينكه ايل ايلذا به دل. بوده است ننظر كرد خ بشر قابل صرفيدر طول تار ييها تيكمتر شخص
رد و اقدام به دفع يگ يم در تضاد قرار يست منافع گروه دوم با مأموران الهيقابل جمع ن يرالهيو رهبران غ يمأموران اله

ن ياز ا يت واضحيحكا ع ريحضرت ام ياسيدوران خالفت س ياسيتحوالت س. كنند يحكومت خود م يشان از حواشيا
 .ط امامت استيت و شرايآن حضرت دربارة خصوص ياسيدر دوران خالفت س ياسين اختالفات سيمهمتر .ماجراست
  118.بندي است بقهمارقين قابل طن و يقاسط  ن،يه آن حضرت در قالب سه گروه ناكثين بر عليمخالف يها نهضت

ارات امام بود كه در يف و اختين امامت و حدود وظايين گروهها در ارتباط با حضرتش مسئله نحوه تعينزاع همه ا

 

 

 .1374، انتشارات حقيقت، تهران، سخنراني ،عهد الهي، محبوبعليشاهحاج علي تابنده حضرت  - 118
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ياد ن شد كه سه نفر از خوارج با هم سوگند يمنجر به ا تاًيها نها ن مخالفتيروند ا 119.خ مشروح ذكر شده استيكتب تار
ن عمل را انجام يتر عيك شب بكشند كه فقط عبدالرحمن توانست تا شنيرا در  ه و عمروعاصيع و معاو يكردند كه عل
گر دشمنان شبانه دفن كردند و يم خوارج و ديفرق حضرتش را شكافت و جنازه حضرتش را از ب يريدهد و با شمش

در كتب  شرح حال حضرتش .ان نشان داديعيآن را به ش) ع( صادق دانست تا حضرت جعفر يمرقد متبركش را نم يكس
   120.ن استيان بلكه مسلميعيس شيه مورد تقديت كليدرج است و آن وجود مبارك سمبل وال يخيمختلف تار

ده يپد يمقدارش قربانيز همانند پدر عاليالسالم ن هيلع يبن عل حسن يعنيحضرتش  يو وص يو معنو يفرزند صور
) ع( يعل بن كه حسن يك نمود تا در صورتيرا تحره با وعدة ازدواج به جعده زوجه حضرتش او يمعاو. شد يامبركشيپ

ه يكه از معاو يز آب شرب آن حضرت را با سميلذا جعده ن. د درخواهد آورديزيان بردارد او را به عقد فرزندش يرا از م
  . 121فرمود يانسمدن آب ترك بدن جيز با نوشياخذ كرده بود مسموم نمود و حضرتش ن

اء و يده كشتن انبيت از عمق پدياران او حكايخدا و خانواده و  يه وليعل ينيو توطئه حكام د) ع( نيحس يعاشورا
د و يخ به اوج خود رسيان اسالم در تارينما و عالم يده توسط حكام اسالمين پديدارد كه ننگ ا ياء الهياء و اوصياول

د كه يزيت انداختند نزد ده و او را كشتند و سرش را ذبح كرده در طشيامبر خود را به جنگ كشانين پسر پيمسلم
بودند بردند و فرزندان و دهها تن از وفادارانش را در خون خود قلطاندند و بر  ن دولت اسالم نامش نهادهيرالمؤمنيام

دند و آنها را به اسارت گرفته بردند يشان را به آتش كشيها خانواده يها مهيارانش اسب دواندند و خيو  مامسر ا يجنازة ب
حكومت به نام اسالم   )ع( نيالحس عبداللّه ين حضرت ابيكونلا يمول يان عاشورايدر جر. مت دانستنديغن و اموالشان را
وقت بود صادر  يكه اعلم علما يح قاضيشر يان اسالم و به سركردگينما قتل آن حضرت توسط عالم يبود و فتوا

  .وقاص بود عدبن س عمر يعنيان ينما ن مسلمانيخصم به دست زاهدتر يد و فرماندهيگرد
ن ين و برمال شدن ايقت ديحق ياز افشا ينيدشبه  يها حكام حكومت ينگران يواقعه عاشورا در همان راستا

ج ين خدا را ترويتواند د يم ييگرد هرجا د در دست مأمور خدا باشد و نه هر حاكم هرزهين خدا بايكه داست ت يواقع
امبرشان را مستمسك ين پيخود را جلو انداخته و د ينيد يرهبر ةيان با داعينما عالم ،اءياصوالً بعد از رحلت تمام انب. كند

ان در ين جريهم. م كننديف و تنظيل خود تعريبه م -جهل يا ناخواسته از رويد يك يا خواسته از روي -قرارداده تا آن را 
و به حشر و زوائد  ياز محتوا خالن يامبران برگ و ساز بربندند كه ديع پيان باعث شد كه آنقدر بر سنت و شرايتمام اد
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ظهور حق  يله تجلين وسيرا ديز ،باشد ينيتواند د ينباشد افكار و رفتار و اعمالش نم ياله ،آنكه مأمور رايآراسته شود ز
ن نور را منتقل نتواند كرد و اگر اتصال به مبدأ ينشده باشد امزكّي  كه يكلياست و ه يد انسانياكل توحيشأنه در ه يتعال
ة ظهور در افعال و صفات نتواند رساند و لذا با تمام فضائل را به منص يصله نداشته باشد برق ذات الهق اذن متّيطر از

 يان سبب تهين در رأس همة اديان دينما لذا در صدر قرار گرفتن عالم. ش نخواهد بوديب يا عروسكيو  يمترسك يظاهر
ق يو حقا يو چون اصل و معانشود  مي مردم به آنها منجر ياعتقاد يبه ب جتاً آخراالمريو نت ،گردد يقت مين از حقيشدن د
ن حركت يكنند و ا ياء خدا حركت مياول يان به سوينما نند از عالميب يم ياء حقّه الهيان را در اولينما عالم يها و گفته
همه  ينيد دو مسان ينيحكومت داعم از مسندنشينان سلطه چون . كند يرا نگران از دست رفتن سلطة آنان م ينين ديسالط

ق و يتحق يد بيو حماقت و تقل يكنند و از سادگ ين ارتزاق ميگرفتن از مردم به نام د يكَلّ بر مردم هستند و از سوار
شوند كه آنها را از سر راه خود  يكنند لذا مترصد م ياندوزند و ترأس م يند و مال ميجو  يكوركورانه عوام الناس بهره م

 ود بود فتوا داد يزيعصر  يكه اعلم علما يح قاضينكه شريا دهند كما يز فتوا به قتل آنان مين نيان دينما عالم بردارند و
 فدمه زمانه امام على خرج من النىب زمانه يزيد بن معاويه و قال قتل حسني بن على بسيف جده النه خرج على امامه :گفت
  122 .هدر

يده پيامبركشي تاريخ توسط حكومت اسالمي و علماي اسالم و مسلمانان در ترين پد فجيعخ يع كربال و تاريشرح وقا
قبل از آنكه معركه عاشورا و كربال برپا شود، پس از مرگ ع حسين بن على  .123اغلب كتب تاريخي مرتبط مضبوط است

از شـرّ   تـا  ردقصـد حـج كـ    و معاويه و درخواست مكرّر يزيد براى بيعت، از مدينه خارج و به سمت مكّه حركـت فرمـود  
را در ع كـه حسـين    شتدشمن قصد دا. در مدينه در امان باشدكه حاكم حكومتي به نام اسالم بود تقاضاى مأموران يزيد 

براى حفظ حرمت خانه تصميم گرفتند كه مناسـك را تعطيـل و از انجـام ادامـه آن      شحضرت. قتل برساند مسجدالحرام به
مـانع ورود ايشـان بـه كوفـه      تا حرّ با لشكريان انبوهى آمده بودبين راه در  .ندردمنصرف شوند و به طرف عراق حركت ك

قشون ابن سعد يعني زياد لشكر دوم  ابن. در سرزمين كربال در محلى دور از آب و آبادى منزل كردحضرتش اجباراً . شود
تشنگى بر همگـى غلبـه    و تندهمراهان حسين از كودك و زن و پيرمرد و پيرزن دسترسى به آب نداش. را عازم كربال كرد

الجوشن با پرچم قرمز حامل پيامى از طرف ابـن زيـاد بـراى     پيدا كرده بود تا آخرين لشكر دشمن يعنى لشكر شمر بن ذى
يـا  ع حسـين  و  بـه اتمـام رسـيده بـود    ع  ديگر مهلـت حسـين  . وارد زمين كربال شدفرماندهان لشكريان مقابل سيدالشّهداء 

حسـين  اصحاب . كردشروع را شمر جنگ  و ولى حضرت بيعت با يزيد را قبول نكردند. يا جنگكرد و  بايستى بيعت مى
سوار بر اسب شد، يكّه و تنها به طـرف ميـدان   ) ع(حسين. يكى پس از ديگرى به ميدان رفتند و جنگيدند و شهيد شدندع 

زياد آورده بود، بر فرق مبـارك وارد   ناولين ضربت را مالك بن نصير كندى، همان ملعونى كه نامه را از طرف اب. تاخت
چين بر سر گذاشتند و عمامه پيچيدند كه خونريزى كمتـر   آورد، به طورى كه برنُس را برداشته و بر زمين انداختند و عرق

 

 

هر كس سر از فرمان پيشواى زمان خود  هپيامبر فرمود و! بر امام زمانش يزيد خروج كرد ونحسين بن على با شمشير جدش كشته شد چ - 122
 .استهدر بتابد خونش 

تجلي حقيقت در اسرار «و حضرت نورعليشاه گنابادي، » سلطنت الحسين«توان از  ميحليلي و خواندني در ارتباط با اين فاجعه از كتب ت - 123
ظهور العشق : همچنين نگاه كنيد به .نام برد 1372، حضرت حاج سلطانحسين گنابادي رضاعليشاه ثاني، چاپ انتشارات حقيقت، »فاجعه كربال

 .25-54، صفحات 1374قمري، انتشارات حقيقت، چاپ اول  1416حاج علي تابنده محبوبعليشاه در سحر عاشوراي االعلي، سخنراني حضرت 
 .44-45، انتشارات حقيقت تهران، صفحات 1376عهدالهي، سخنرانيهاي حضرت حاج علي تابنده محبوبعليشاه، چاپ اول و 



21  

هنـوز  . ريخـت  خون سر و پيشانى هماهنـگ مـى  . در اين هنگام، ابوالجنوب يا ابوالحتُوف تيرى به پيشانى مبارك زد. باشد
. خون از سر و پيشانى و زنخ به هـم آميخـت  . ن پيشانى را پاك نكرده بودند كه خولى تيرى به زنخ حضرت وارد كردخو

چشمان حضرت را خون گرفته بود، ولى حاضر نبودند خونشان بر زمين ريخته شود، دست به زير زنخ گرفتنـد و خـون را   
ر اين هنگام پيراهن عربى را باال گرفتند كه خـون چشـم و   د. شد بر آسمان پرتاب كردند، خونريزى هر لحظه شديدتر مى

كـه از پشـت    ابن سعد حرمله تيـر سـه شـعبه زهرآلـود را در قلـب مبـارك جـاى داد       به فرياد سر را پاك كنند كه ناگهان 
شد، پـس بـه زحمـت تيـر را از عقـب بيـرون        حضرت خواستند تير را از جلو بيرون بياورند، ولى نمى. حضرت بيرون آمد

اسب آرام به زمين آمـد و  . تاب شدند در اين هنگام سنان بن انس تيرى بر ران حضرت وارد كرد كه حضرت بى .وردندآ
در خيـام  . مدتى طول كشيد كه حضرت در حالـت سـجده بودنـد    .روى زمين گرم كربال قرار گرفتند شحضرت و نشست
حضرت با زحمت خون و خاكى را كـه روى  . حمله كنند اى افتاده بود لشكريان ابن سعد تصميم گرفتند كه به خيام ولوله

با حالت ضعف فرياد زدنـد   و اى كه داشتند تكيه دادند و ايستادند چشم مباركشان بود، پاك كردند و بلند شدند و بر نيزه
در ايـن  . نيـد بعـد بـه خيـام مـن حملـه ك      ،اول كار مرا تمام كنيد. حيا مردم اگر مسلمان نيستيد الاقل آزاده باشيد كه اى بى

رحمى سـر مبـارك    نهايت بى در و نشست و خنجر به گردن حضرت گذاشت شبه روى سينه حضرت و هنگام شمر رسيد
  . را از تن جدا كرد

تحمل فرمود از مصائب پدر بزرگوارش كمتر نبود و عشري از معشار آن را بشر ) ع( باليايي كه حضرت سجاد
لوالً با اسراي كربال وارد شام كردند و به قصر يزيد بردند غه كربال حضرتش را مپس از واقع. تواند تحمل كند عادي نمي

د احضار و با حضرتش مجادله و محاجه يزيبه مجلس  يدادند و هر از چندگاه يجا سقف اي بي و سپس در خرابه
ن مصائب را بر اهل يا يلنمود و يمانيد از اعمال خودش شرمنده شد و اظهار ندامت و پشيزيسند ينو يكردند هرچند م يم
دبن عبدالملك مروان كه به سلطنت يسه وليحضرت سجاد به دس. ل نموديتحمص اكرم  رسول يو معنو يت صوريب

   124.فرمود يده بود مسموم و ترك قالب جسمانيرس يممالك اسالم
اكم حكومت د و حيگرد يامبركشيده پيز گرفتار پدين) ع( حضرت باقر يعني آن حضرت، يمعنو يفرزند و وص

آن حضرت  يختن سم در غذايبا ر يا به قوليسم آلود  ين اسبيلة زيبن عبدالملك به وس هشام يعنيوقت  ياسالم
  125.حضرتش را مسموم كرد و ترك تن فرمود

مصون از  يداشتند ول يشتريان فراغت بيان و عباسيل نزاع اموينكه به دليرغم ايز علين) ع( صادق حضرت جعفر
نه و بصره را كشت و اموالشان را ضبط كرد و ياز اعاظم مد يفه وقت جمعيمنصور خل. قت نبودندو يحكومت اسالم

) ع( افتند و نسبت به حضرت صادقيالحسن را در حبس داشت تا وفات  يانه زد و بنيو مالك را تاز يفه را زندانيابوحن
د و يطلب يمرتبه حضرتش را به كوفه م كي ياد روا داشت و اموال حضرتش را تصرف نمود و هرچندگاهيظلم و جور ز
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انت يحضرتش چون خ. نكه دستور داد حضرتش را مسموم نمودندينمود تا ا يكرد و باز مرخص م يم يت و آزار زبانياذ
 ياصحاب معرف اش را به خواص هيفرزند گرانما يو مخف يقيت حقيدر وص. ت فرموديدانست دو قسم وص ياو را م يذات

ذكر  يپنج نفر را وص يو علن يت صوريح فرمود و در وصيرا به آنها تصر) ع( كاظم يت موسفرمود و امامت حضر
پس از رحلت حضرتش ). ع( ه و حضرت كاظميحم  عبداللّه افطح،  نه،يمان عامل مديمحمدبن سل  ابوجعفر منصور،: فرمود

ن كرده احضار و ييش تعيخوت يبن محمد به وصا ق كن هركس را كه جعفرينه نوشت كه تحقيمنصور به عامل مد
را يز 126ت سوء خود عاجز مانديرساند و او از اجراء ن يق ماجرا را به اطالع وينه پس از تحقيعامل مد. گردنش را بزن

  .فه بودياز آنها منصور خل يكي
حضرتش را  يد حاكم عباسيالرش سرانجام هارون يكاظم از فتنه منصور در امان ماند ول يگرچه حضرت موس

بصره از دستور كشتن آن حضرت امتناع  يكسال حبس واليره فرستاده محبوسش نمود و پس از صلوالً به بغر و ميدستگ
د كردن حضرتش سرباز زد و يز از دستور شهين يل نمود و ويع تحويبن رب كرده و حضرتش را به دستور هارون به فضل

ا حضرت داشت و هارون دستور داد فضل را به جرم ب يمينمود و او رفتار مال يبرمك ييحيبن  ل فضليحضرتش را تحو
آن وجود مبارك  يبن شاهك كردند و سند يم سنديانه زدند و حضرتش را تسليكصد تازيبن جعفر  يمت با موسيمال

د نمود و پس از سه روز يله خوراك مسموم شهيتاً به دستور هارون به وسيك محبوس كرد و نهايتنگ و تار يرا در زندان
  127.سال در زندان بسر برد 8تا  4مختلف  يها حضرتش بنابر گفته. نش ملحق شدياز سم به اجداد طاهر يدرد ناش

ومت ظلم و كز دچار آفت حياظم نك يحضرت موس يفة معنويو خل يفرزند صور) ع( الرضا يبن موس يحضرت عل
د در مالقات پدرشان با يالرش رونن و مأمون فرزندان هايام يا در واقعه. شد يشكامبريده پيجور به نام اسالم و پد

اللّه  خليفة ه اوكعلت را سؤال نمودند هارون گفت . از حضرتش نمود يل فراوانيه هارون تجلكردند كحضرتش مشاهده 
امللك : ؟ گفتيده يگفتند پس چرا حق را به محق نم. فة مردم هستمي؟ گفت من خليستكيردند پس تو كاست و سؤال 

  128.شتكرا خواهم  د شمايومت من نظر داشته باشكد اگر به حيه نور چشم من هستكشما دو نفر  ي، حتعقيم
انسان به  يرا وقتيز. روانشناسانه انسان است يها يژگيا ويومت در ارتباط كر حيح تعاباز اص كم بودن مليعق

دست  يزين به هر چحفظ آ يلذا برا. ندكتواند صرفنظر  يش مردم نميگر از قدرت تملق و ستايابد دي ياست دست مير
ن يند و اك ياعتبار م يومت را در نظر او بكر از حيه هرچه غكند ك يم ينيريم شكام حاكلذت قدرت آنچنان در . زند يم
صه ين خصيا. داند يرا معتبر نم يزان و نه صفات انسانيو نه وجدان، نه عدل و نه م ياء الهيامبر و نه اولينه خدا، نه پ ينيريش
لذا اگر . شاندك يوان و نبات و جماد ميح يعني يلة هستزه او را به درجات ناكدر بشر است  يودپرستخ ينفسان يژگيو

زند يا به  آرايد و يا دم از حقوق ابنا بشر مي كند و ظاهر به اجراي زاكان شريعت مطهره مي حفظ و رعايت زهد مي
ي حفظ مقام و قدرت و سلطه است و اگر كند كه در جامعه خود ممدوح است همه و همه از برا اي عمل مي گونه
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گذارد و با استصالحي هرچه در جهت حفظ منافع و  ن مراعي را زير پا ميؤاي به قدرت وي وارد آيد تمام ش خدشه
سرتاسر تاريخ . ت يابديازد تا مبادا اين شيريني در كام او رقّ كند و به هر اقدامي دست مي قدرت خود است را توجيه مي

اين پديده است و در همة ادوار و ازمنه و در تمام نقاط اين سياره كمتر حاكمي ديده شده كه تخت سلطنت  بشر مملو از
علت اين موضوع براساس قوانين فيزيك است كه نيروهاي . و چشم از جاه و دنيا بردارد 129را ابراهيم ادهم وار رها سازد

خود و هستي و آالء الهي قوي نشده است را  درتفكّر  كه بانفس و اميال بدن آنقدر زياد است كه نيروي عقل و وجدان 
رسد نيروي نفس  لذا وقتي قدرت طلبي به مشام انسان مي و. دهد مغلوب و برآيند نيروها شخص را به سمت دنيا قرار مي

لذا . دارد دهد كه فقط عقل نبوي و يا عشق ولوي توان گردن زدن پلنگ برتري طلبي نفس انساني را را آنقدر افزايش مي
توان توقع داشت كه حاكمي كه دم از شرع يا اخالق يا بشر دوستي يا حقوق بشر يا دموكراسي يا آزادي يا ساير  نمي

زند به دليل اعتقاد او به آنهاست بلكه به خاطر عوام فريبي است تا خلق از او روي برنگردانند و  وجوه خصائل انساني مي
 از. است كه اين نظريه را قريب به قانون كرده است يعني همه وقت و همه جا صادق استاستثناء در اين قاعده آنقدر كم 

اند چه اين مقدسات حق و چه باطل  بينيم كه در همة جوامع حكام به تعظيم مقدسات جامعه پرداخته اين جهت است مي
كنند فضلة گاو  كه گاو را تقديس مياين راستا اقدام سفير انگلستان در هندوستان كه در معرض عموم هندويان  در. باشد

داشت با همين كار سلطة بريتانيا را بر  عابر از خيابان را تيمناً بر سر و صورت خود ماليد و در بين احباب خود اظهار
بينم در جوامع باصطالح دموكراس حكام دم از حكومت  لذا مي. هندوستان قرنها دوام بخشيدم، سمبل اين پديده است

آوردند  پرست مراسم ادب و تعظيم و قرباني و فديه در مقابل بت بجا مي در جوامع بت .زنند مردم و اهميت رأي آنان مي
دارند  شعائر دين رايج را تعظيم مي اي با هر ديني، ورزند و در هر جامعه مع شرعي به رعايت آداب شرع ريا ميو در جوا

  .كنند دهند و افكار عمومي را به خود جلب مي ها و تابوهاي مورد اهميت مردم را اهميت مي و نهي
ن طاطبا و بج و مرج شروع شد و ادر زمان خالفت مأمون پس از قتل برادرش امين به دستور مأمون آشوب و هر

بن موسي در يمن و حسين افطشي علوي در مكه و زيدبن موسي مشهور به زيدالنار برادر حضرت  هيماابوالسرايا و ابر
بن سهل منشاء  فضل. جا مستولي گرديد خروج و شورش نمودند و مردم اغلب بالد برآشفتند و آشوب بر همه) ع( رضا

داد و براي تسكين اغتشاشات و استقرار انتظام در  أمون ميل شديد و ولع علويان به خروج جلوه ميدر نظر م اين قضايا را
بيني كرد كه مأمون فردي از علويان را به واليتعهدي خود تعيين نمايد تا جوش و خروش علويان  امور بالد چنين مصلحت

را عليرغم كراهت آن حضرت ) ع( الرضا موسيبن  تسكين يابد و اضطرابات حكومت رفع شود و لذا مأمون حضرت علي
ام از بغداد به مرو آورد و به ناچار حترحضرتش را با كمال عزّت و ا. به قبول اين سمت به واليتعهدي خود منصوب نمود

قبول واليتعهدي فرمود و شرط فرمود كه از حضرتش تقاضاي دخالت در امور حكومتي و قضاوت و فتوا و عزل و نصب 
العباس از واليتعهدي آن حضرت خشمناك شدند و گفتند كه مأمون با اين  پس از مدتي بني. ال را ننمايندامرا و عم

مأمون كه اين امر مشهودش . عباس خارج كرده و به علويان داده است لذا سر به آشوب گذاشتند نصب خالفت را از آل
   130.ر مسموم حضرتش را شهيد نمودگرديد مجلسي بياراست و حضرتش را دعوت نمود و با انگور يا انا

. اسالم شد حكومتباللّه خليفه  در زمان حكومت معتصم عباسي دچار دسيسة معتصم) ع(حضرت امام محمدتقي
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الفضل حضرتش را  الفضل زوجه آن حضرت استفاده و او را اغوا نمود و بنابر قول مشهور ام معتصم از حسد زنانه ام
و پس از آنكه عالئم مسموميت از درد و رنج و عطش ظاهر گرديد درب خانه  بوسيله پارچه زهرآلود مسموم كرد

حضرت را بست و كنيزان و مستخدمان را از اجابت تقاضاي حضرت برحذر داشت و آن حضرت پس از تحمل درد و 
  131.روز به عالم باقي شتافت الم و تشنگي در يك شبانه
مدباهللا عباسي به دستور برادرش المعتزباهللا عباسي كه خليفه دولت نيز بنابر اشهر اقوال المعت  )ع( حضرت امام هادي

   132.را مسموم و شهيد نمود) ع( النقي اسالمي بود حضرت امام علي
هاي اسالمي بشدت زياد و زيادتر شد تا در زمان حضرت  اختناق دولت) ع( در دوران باالخص بعد از حضرت رضا

آن حضرت در كمال . تقيد مراوده و مخالفت علني با حضرتش نداشتند شيعيان به واسطة شدت) ع( عسكري امام حسن
بن وصيف ترك كه وزير دربار المهتدي حاكم دولت اسالمي حضرتش را محبوس  بردند تا آنكه صالح ه به سر ميتقي

پس از قتل . زندان نجات يافتنداز بن يوغا صالح را كشت حضرت  نمود و تا آنكه امير ديگري از اتراك به نام موسي
اهللا بر اريكه قدرت نشست و به بدرفتاري با حضرت عسكري پرداخت گاهي حضرتش را حبس  علي مهتدي المعتمد

   133.مسموم و شهيد گردانيد نمود و نهايتاً مي
اي شدت يافت كه ناچار ولي خدا مجبور شد تا رخ از خلق نااليق  هاي اسالمي به گونه اختناق اين دوره از حكومت

لذا امام دوازدهم شيعيان خود را از نظر مردم پنهان نمود تا از گزند حكام اسالمي در . گيرد و در پردة غيبت قراربپوشد 
امان باشد لذا دوران غيبت آغاز شد و اولياء خدا خود را به عموم معرفي نفرمودند و خاصان فقط از وجود مبارك ولي 

عبدالرحمن جامي درج است كه حضرت 134 ةشواهد النبومتون نظير در برخي از  .بردند خدا حظ و بهره آگاهانه مي
حضرت در  شيعهكند كه به عقيده  و اضافه مي ندفرمودرحلت  در آن سالزندگي فرمود و  326سال بن الحسن تا  حجت

صغري  شان دوران غيبتايو اين مدت به عقيده باشند  مي اند و منتظر زمان مناسب براي ظهور پس پردة غيبت قرارگرفته
از اين را دوران غيبت كبري  و بعد 135باشد هجري بوده كه هفتاد و چهار سال مي 329د آن حضرت تا سال يعني از تولّ

العمري رحلت  بن محمد نامند كه در اين سال آخرين فردي كه نيابت خاص از حضرتش داشت يعني ابوالحسن علي مي
  . دانسته) ع( جامي اين سال را سال رحلت حضرت. نمود

اي است كه اولياء خدا تا حد امكان با  ه كبري بايد نام نهاده شود دورهدوران غيبت كبري كه در حقيقت دوران تقي
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نمايان مصون نماندند ولي  حكام و عالم دتقيه مقام واليت را از چشم خلق پوشاندند و لذا در اين دوران گرچه از گزن
بينيم  در بررسي تاريخ دوره غيبت كبري مي. م كمتر مقتول و شهيد گرديدندالسال عليهم الاقل همانند دوران ائمه طاهرين

 هقينمايان شده و در مض اند دچار آفت خشم حكام و حسد عالم كه هرگاه اولياء الهي ظهورات ولوي را بروز داده
اينجا فقط به  و در 136شرح حال اين بزرگواران در كتب تذكره موجود است. اند شهيد نيز شده و بعضاً  اند قرارگرفته

  . كنيم عليهم اشاره مي اللّه سالم  اختصار به شرح احوال برخي از ايشان
ه كن شرح است يه به طور خالصه به اك 137سندينو يالعوام م  ةبن منصور حالّج به نقل از تبصر نيدر شرح حال حس

. مياء بنمايتوانم معجزات همه انب يه مك دارد يند و اظهار مك يم يخدائ يه حالج دعوكعباس بردند  ير بنيبه حامد وز
ه او مرده زنده كن بدادند يقيخواند و  يت ميه حالج خلق را به الوهكدادند  يحامد مشهود را احضار نمود و آنها گواه

م و به ي، من بنده خدايغمبرينم و نه پك يم يخدائ يگفت من نه دعو. دنديردند و از او پرسكحالج را حاضر . ندك يم
جلسه نزد مقتدر  به قتل حالج دادند و صورت يت رأيان در نهايو مفت ير و قاضيوز. رات مشغوليو روزه و خ نماز
رد يد اگر نميانه بزنيد و هزار تازينار دجله ببركن است او را به يقضات و فقها ا يبردند و او دستور داد چون فتوا يعباس

ردند و كه گفته بود كد و چنانيخته جسدش را بسوزانيا از دار آود و سرش ريد و گردنش را بزنياو را ببر يدست و پا
  138.دنديسال در بالد خراسان گردانيكرده مدت كزه يسرش را به ن

عارف سده ششـم  همداني  ةابوالمعالي اين ابي بكر عبداهللا بن محمد بن علي بن علي الميانجي مشهور به عين القضا 
روش حسـين بـن منصـور    او در گفتمـان  . طاب ثراه بـود غزالي  يخ احمدصوفيه حضرت شسلسله هجري از مريدان قطب 

 ابوالقاسم قوام الدين درگزينـي  به دعوي الوهيت متهمش ساختـند و الذ. بودبي پروا  هايش تهفاي بيانحالج را داشت و در 
را  ةل عـين القضـا  حكـم قتـ  ترتيـب داد و  قشري نمايان  مجلسي از عالم يوزير سلطان محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوق
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 .27-28قمري، صفحات  1315السياحه، كتابخانه سنائي، چاپ  العابدين شيرواني، مستعليشاه، بستان حضرت حاج ميرزا زين - 137
عبدالملك اسكاف كه از مريدان منصور بود از منصور سؤال نمود كه عارف كه باشد؟ منصور فرمود آنكه او را روز دوشنبه ششم « - 138

كشيده دست و پاي را ببرند و چشم وي را كنده نگونسار بردار كنند آنگاه  ذوالعقده سنه سيصد و نه به باب الطاق برند به بغداد و بسردار
و خاكش بر باد دهند عبدالملك گفت چشم نهادم آن خود بود و يك شاگرد وي را حسين نام با او كشتند و ابوالعباس عطا را نيز به  بسوزانند

  .السياحه، كتابخانه سنائي رياضالعابدين شيرواني، مستعليشاه،  حضرت حاج ميرزا زين» .سبب او كشتند
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هجـري   525در شب هفتم جمادي الثاني و به همدان بردند  بعدو  زندان كردندبه بغداد گرفت و سپس دستور داد تا او را 
سـپس پوسـت از تـنش كشـيدند و در      و بر دار كردنددر سن سي و سه سالگي  كرد وعظ مي جااي كه در آن بر در مدرسه

بـا او همـان   . بـاد دادنـد  ه بـ نيـز  نيدند و چون حسين بن منصور حـالج خاكسـترش را   سوزانفت ريختند و بوريائي پيچيده، 
  :سروده بود شهادتشو اين اشعار را قبل از  كردند كه خواسته بود

 ايمما مرگ و شهادت از خدا خواسته
 ايم  گر دوست چنين كند كه ما خواسته

  

 

 ايم و آن هم به سه چيز كم بها خواسته
 139ايم يا خواستهما آتش و نفت و بور

  

هـر كـه    140.من عشق و عف، مث كتم فمات، مات شـهيداً : كه فرمود دكن از پيامبر ص نقل مي اعين القضات حديثي ر
و  142و اسـپينوزا  141پـيش از دكـارت   قرنهـا  او .بميرد، شهيد مرده است پسشق پنهان دارد و عو  عفت ورزدعاشق شود و 

و بـر  . اسـت شناخت از راه عقل اثبات كند كه  تادكارت برآن بود . اختپرد »قائم به ذات بودن اشياء« ةفس، به فل143كانت
انديشـم، پـس    مي« طرحبا  و .»توانيم بپذيريم ايم، نمي حس درك نكرده او مشخص ب اآشكارتا هيچ چيزي را «آن بود كه 

رسد و اين باور را همانند باز خويشِ ناكامل خود به باورِ وجودي كامل را مطرح و يقين شهودي شد تا برآن است  »هستم
دكارت هستي را از دو گوهر كامالً مجزا، يعني انديشه و . وجود خدا را يقين پنداشت ،»هر كه انديشيد، پس هست«يقينِ 

همه چيـز در خداسـت و خـدا    «باور داشت و به سبب باورهايش و بيان گزاره  »وحدت وجود«اسپينوزا نيز به . ماده دانست
دكارت طبيعت و ماهيت چيزها را به يك گـوهر واحـد،    144اسپينوزا با رد دوآليسم. كليسا رانده شد از »در همه چيز است

از  طبيعـت اسـپينوزايي، سـاختاري اسـت از مـاده و     . سـازد  منتهي ميخواند،  به هستي يگانه كه گاهي خدا و يا طبيعتش مي
ادراك مـا از  «در : دانسـت و بـرآن بـود كـه     مي نشناختقابل را  اشياءامانوئل كانت نيز همانند عين القضات، . است انديشه

اسـت و هـم راسيوناليسـت، زيـرا كـه       145در اينجا كانت به بياني هم آمپريست. دندخالت دارهردو جهان هم حس و عقل 
تجربه گرايان، شناخت جهـان را  يا  146ها اكسپريمنتاليستدانند و  معرفت انسان را در ذهن مييا عقل گرايان، پايه شناخت 

در  اشـياء درك حسي بود انسان خواند و برآن  يمكان را صور شهود كانت، زمان و. دنشمار همه زاييده حواس انسان مي
داند، بلكه اين دو مفهـوم را وابسـته بـه حالـت      مكان را فراسوي انسان نمي كانت، زمان و. زمان و مكان، ذاتي انسان است

كانـت، ايمـان بـه بقـاي      .ت حسي ماست، نه صـفات جهـان فيزيكـي   زمان و مكان، حاال: گفت كانت مي. شمرد آدمي مي
وجـدان فـردي را مفهـومي مطلـق     يـا   نامـد و اخـالق   مـي  هـاي عملـي   به وجود خدا، و به اختيـار انسـان را انگـاره    وروح، 
كانـت و  اين انديشه به دكـارت و  . گيرند قرار ميون، عين القضات و دكارت در كنار هم طبا اين برداشت افال. دانست مي

شـناخت  قابليـت  پذيرفتنـد امـا، در برابـر     هايي همانند هيوم و الك كه وجود مـاده در بيـرون از ذهـن را مـي     تيستسآگنو
برمبناي پايه قراردادن عقل بين دو تفكّـر افراطـي    147آگنوستيسم .يابد گسترش ميكردند  ابراز ناتواني مي هاي مادي پديده

 

 

  .1341، به كوشش عفيف غسيران، انتشار دانشگاه تهران، سال )الغرايب شكوي  ،زبده، تمهيدات(القضات همداني،  مصنفات عين - 139
 .331، ص 1375البالغه،  النشر: ، چاپ اول، قم، انتشارات3جلد االشارات  ،حسين بن عبداللّه شيخ ابوعلي سينا - 140

141  - René Descartes (1596 –1650). 
142  - Benedictus de Spinoza (1632-1677). 
143  - Immanuel Kant (1724 –1804). 
144  - Cartesian Dualism. http://en.wikipedia.org/wiki/Dualism_(philosophy_of_mind)  
145  - Empricism. http://en.wikipedia.org/wiki/Empiricism  
146  - Experimentalist 
147  - Agnosticism 
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پـذيرد   تفكّر مـي  هستند زيرا اولي خدا را بي 150ه اين دو از انشعابات دوگماتيسمقرار دارد ك 149و تفريطي آتئيسم 148تئيسم
گامي فراتر از دكارت،  اشياء، در بيان شناخت پذيري يونطاما عين القضات، با بيان عشق افال .كند تفكّر رد مي و دومي بي

. دانـد  شناخت ميقابل اري عقل و دانش، سال پيش، هستي را به ي عين القضات نزديك به هزار. اسپينوزا و كانت برداشت
را  عقـل  او. تسـلط وي بـر ايـن مبحـث اسـت      ةعلم، شناخت، عقل و بصـيرت، نشـان   ةدربار ويعلمي  -هاي فلسفي انديشه
تنهـا داوري   در پنج سده قبـل از مـيالد   151دسيعقل به بيان پارامن. داند ميسرچشمه شناخت و ترين و كاملترين نماد  عالي

تعبيـر نمـود،    عقـل كه بتوان معناي آن را مطـابق  را  يزيعين القضات هرچ در كالم. دهد را تشخيص مياست كه حقيقت 
بـه  سـت از حقيقـت   ا به بياني، اين تعريفـي . شود، مگر به الفاظ متشابه ميمتصور ن معرفتو هرگز تعبيري از . علم نام دارد

نسان است كه هرگاه باز شود، بـديهيات عـالم ازلـي را    و بصيرت چشم درون ا .بازتاب واقعيت عيني در ذهن انسان عنوان
بيان دكـارت، ششصـد   . ييدي است بر قديم بودن هستي و اينكه هست از نيست پديد نيايدأاين بيان، ت. كرد ددرك خواه
  . عين القضات است كه اين آگاهي را مكاشفه ناميد سال پس از

شاه اول قطب يرضاعل ينكرضا ديه دستور حضرت شاه عله بيخ صوفيخ المشايشاه شيد معصومعليرعبدالحميجناب م
مال و تصوف و كاز علم و فضل و  يتيفاكه ياواخر زند در. ران فرموديه اقدام به نشر تصوف و عرفان در ايسلسلة صوف

 د آورد ويار جامعه پدكدر اف يديشاه التهاب جديده بود لذا سخنان جناب معصوم عليعرفان به گوش مردم آن زمان نرس
ن را در طرد و منع يام و سالطكافتند و با تالش فراوان حيقت يساد اهل طركان رونق بازار خود را در ينما عالم يبعض

اند و  خوانده »شاه« ه خود راك ينيبر سر و نب يپادشاه ينان را سر خروج است و هوايه اكش متفق ساختند يشان با خويا
رده و كن عوام طبع الوار سخنان ارباب عرض و اصحاب مرض را باور يسالط. عت گرفتن استيد دارند و سنتشان بيمر

  .شتندكدند و يت رسانيه را آزار و اذيبزرگان صوف
رد و جنابش به اصفهان كراز اخراج يشاه را از شيعل ده بود جناب معصوميا ناميالرعا لكيه خود را وكخان زند  ميرك

رد تا كرآخور را مأمور يخان امنرستم خان داروغه اصفهان و اصال زيمرادخان ن يز عليمهاجرت فرمود و در اصفهان ن
دند و طاس يت و آزار رسانيشان را اذيرده و اصحاب و احباب اكرون يب يت اهانت و خواريض در نهايف ةكياز ت شان رايا

، عازم خراسان ردندكرون يردند و دست بسته به خانه داروغه برده و سپس از شهر بكاس و لباس و پالس را غارت كو 
شاه و گوش يرآخور خود را رساندند و گوش جناب معصومعليه در مورچه خورت دو فراش غضب داروغه امكشدند 

االمر  عاقبت .رده مراجعت نمودكشان را به طهران اخراج يا يگريرستم و اصالن برد و د يده برايشاه را بريجناب نورعل
 يبن آقا محمدباقر مجتهد بهبهان يگذشت آقا محمدعل يرمانشاه مكاز ه كشاه هنگام سفر به خراسان يجناب معصومعل

م كخان زنگنه حا يقل يران و مصطفيار اير شهريوز يرازيم خان شيهاحاج ابر كمكشان را محبوس نمود و با يا
ن يرش بره در باغ عكدارند  يهم ابراز م يجمع. آن جناب را بسته و در رود قراسوء غرق نمود يرمانشاهان دست و پاك
شاه داشته در يبا دربار فتحعل يبهبهان يه آقا محمدعلكرا  يشرح دستورات و ارتباط. 152رده و دفن نموده استكد يشه

 

 

148  - Theism 
149  - Atheism 
150  - Dogmatism. http://en.wikipedia.org/wiki/Dogma  
151  - Parmenides, (520 BC-450 BC). http://en.wikipedia.org/wiki/Parmenides  

 .223-226السياحه، حاج زين العابدين شيرواني، مستعليشاه، صفحات  بستان - 152
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ه و تملق يانه در قلع و قمع صوفكشاه و اوامر ملوياتباتش با دربار فتحعلكدرج است و م 153هيراتيتاب خود او و به نام خك
  .154ج استدر آنجا به خط خودش مندر يآقامحمدعل

جناب مشتاق . ان استينما به دست عالم ياء الهيشتن اولكده يق بارز پدياز مصاد يكي يرمانكشاه يجناب مشتاقعل
ه به كتار اضافه نمود  هبه س يم چهارميس او. ديو سپس به قتل رس 155ر شديفكان ابتدا تينما عالم يشگيهم ةيطبق سنت و رو

ه در ك يرمانكمالعبداللّه . ز استاد بودين يقيق نمود در موسيطر يط كلوه در سكم مشتاق معروف است و همانطور يس
با  يادينمود تماس ز يسب اقتدار تالش مك يآن زمان برا ياسيت سيسته و در اختالل وضعيز يه مياواخر دوره زند

در . ه بوديصوف شتنكند و منظورش از جهاد كشان را به جهاد دعوت يناف برقرار داشت تا اكان اطراف و اينما عالم
رمضان مالعبداللّه مردم را جمع  27رد و در روز ك يه مينمود و مذمت صوف يهر روز بر منبر وعظ م يهجر 1206رمضان 

رون آمد بستند و او را در يه از درب مسجد بكراه جناب مشتاق را  يند و عصر هنگام جلويرد و دستور داد تا جهاد نماك
ن صحنه يبه ا يدانش بود وقتيه از مركرا  يجعفر نام. چوب مضروب و مقتول ساختند ه روزه بود با سنگ وك يهنگام
به نام بدال  يشيروز بعد از واقعه درو 156.د شديرد و او هم شهكآن حضرت  يد خود را به پرتاب سنگ جمال بر رويرس

من است مالعبداللّه دستور  ير پايز تو يآورد آن خدا ياد ميه فركبر بلند بود كا مؤذن به اللّه يرسد و صدا يبه محل م
 .ميد تا به مالعبداهللا بگوينكدرنگ  يا د لحظهيگو يشند مكور شده تا ب د و مردم به او حملهيشكق را بيه آن زندكدهد  يم
درد  مكشتن من شكتو بعد از  ،گذرم يد من چون مشتاق بخشش ندارم و از عمل تو نميگو يم .دهند يم يامان يا قهيدق
ع ييمرد و هنگام تش يبخشم و روز سوم خواه يه بدال ببخش و من تو را نمك يو ناله برآور ينكاد يه سه روز فرك يريبگ

ق را و مردم يافر زندكد يشكمالعبداهللا گفت ب .نندكمن دفنت  ير پايات خراب شود و عاقبت ز ات سقف بر جنازه جنازه
ن به چنگ ياز شدت درد فرش زم ودرد شد  مكبه ش يعبداهللا مبتلآن روز مال يفردا. ز او را زدند تا نفسش گرفتندين
بدال  ير پايردند و سقف بازار بر آن خراب شد و او را در زكع يير بازار تشياش از ز ه مرد و جنازهكد تا سه روز يدر يم

  157. ُمكَذِّبنيثُمَّ اْنظُُروا كَْيَف كانَ عاِقَبةُ الْاست  يه هنوز هم باقكردند كرمان دفن كه يدر مشتاق

 

 

 .قم ،ق1412، انتشارات انصاريان رجائى، مهديدر ابطال طريقه صوفيه، محمدعلى بهبهانى،  خيراتيه - 153
 .170-186معصوم شيرازي نايب الصدر، صفحات  اهي مندرج در كتاب خيراتيه در طرائق الحقايق، محمدهائي از ضاللت و گمر نمونه - 154
كفر  -در ذيل كلمة تكفير 101-103، در صفحات 1373چاپ دوم،  ،»فرهنگ ديوان اشعار امام خميني« :در شرح كلمه تكفير در كتاب - 155

  محتسب را بنوازيد كه زنجيرم كرد             سيد كه تكفيرم كرددست آن شيخ ببو                  : در شرح اين شعر
در اصطالح . تكفير در اصل چيزي را پوشاندن؛ اگر به خداوند نسبت داده شود در گذشتن از گناه يا گناه كسي را پاك كردن«: آمده است

رسماً از يك جامعة ديني بيرون ) هاي نسبتاً دور گذشته در(ديني و كفر نسبت دادن، كسي را كافر خواندن، و  فقهي و كالمي، كسي را به بي
از تكفير . سابق بر اين، كه توجه و حساسيت مردم نسبت به مسايل ديني بيشتر بود، تكفير در واقع سبب قطع رابطه با اجتماع بود. كردن

غالباً تكفيرهاي سياسي زير پردة تكفير ديني . اند دهگناه كه از اين راه به قتل رسي هاي فراوان شده است؛ و چه بسا اشخاصي بي سؤاستفاده
حضرت مشتاقعليشاه (از مواردي كه در دو سدة اخير تكفير كسي باعث قتل او شده است، ماجراي كشتن مشتاق . گرفته است صورت مي

 ....در كرمان است) اللّهي كرماني از مشايخ سلسلة نعمت
و طرائق الحقايق محمدمعصوم  83-86السياحه، صفحات  نگاه كنيد به بستان. آمده است شرح حال حضرت مشتاق در اكثر كتب تذكره - 156

و جنات الوصال جناب نورعليشاه اول و رساله غرايب  188-194شيرازي، تصحيح محمدجعفر محجوب، چاپ سنائي، جلد سوم، صفحات 
 .ز شرح شده استكش ني در خيراتيه آقا محمدعلي بهبهاني معروف به صوفي. جناب رونق عليشاه

   .كنندگان چگونه بوده است بنگريد كه پايان كار تكذيبپس . 13سوره انعام، آيه  - 157
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شاه به يه جناب معصومعلك يدر زمان. ام زمان خود بودكد علماء سوء و حيز تحت فشار شديشاه اول نيجناب نورعل
شاه با اهداء جان خود و يات در انزوا بود و جناب معصومعليه نام عرفان و تصوف و معنوكران مهاجرت نمود سالها بود يا

ه يران گشود و مجدداً سلسلة علويشاه باب رحمت را بر ا يضعليشاه اول و فيرعلر جناب نوينظ يهائ تيت شخصيبا ترب
ن و يشاه اول جانشيجناب نورعل يبهبهان يپس از قتل او توسط آقامحمدعل. د نموديران تجديه را به ايالله ه نعمتيرضو
 يخ تصوف نمونه بارزيتاردوران آن جناب از لحاظ . پرداخت يج عرفان و تصوف اسالميت شده آن جناب به ترويترب

نبرده و اسم  يسكدر مدت شصت سال نام فقر « :158سندينو يآن زمان م يلكت يدر شرح وضع. ت استياز دوران جاهل
امل كض يبف يدند و بعضيطالب گرد يدند جمعيق ديدند و اهل طرينام فقر شن ،ده بوديران نرسيقت بگوش اهل ايطر
گر يفه دياست دشمن فقرا شدند و طايثر بسبب حب جاه و ركار زدند اكان در يباقرار آمدند و قوم يدند گروهيرس
 يردند و بعضكبار كو حسد بردند و عناد و است كگر رشيشان را دانستند اما عمل نمودن نتوانستند و زمرة ديقت ايحق
ا و اخالق يات انبگر چون صفيد يو جمع ،ردندكم يش بيساد بازار خوكشمردند از يگر خود را عالم و دانشمند ميد

 يده عرياطوار گز ده ويده و احوال پسنديصفات حم نآشتن را از يدند و خويشان دياء را در اياء و افعال اوليدة اوصيحم
م ينكشان يردار اكم و اگر اقرار بر يا قت قدح خود نمودهيم در حقيشان نمائيقه ايه اگر مدح طركدند يدند ترسيد يو بر

را بمحفل  شيه خوكشان متّصف سازند و نه قدرت آنيه خود را باوصاف اكم نه قوت آنيا دهار بر خود گشوكزبان ان
ه قاعدة اهل كنآنون بدكا .شان گشادندياد لجاج و عناد نهادند و زبان لعن و طعن برايگفته بن الّنار َوالَالعارشان اندازند يا
ل يمكق تيد و طريب نفس سخن گويب اخالق و تأديذاضت و عزلت و مجاهده و تهيه از ركه هركران عموماً چنانست يا

قت و رسم معرفت بر زبان يقت و نام حقيد و اسم طريه سر جويه روح و تخليه قلب و تجليقت و تصفيل طريباطن و تحص
ن اگرچه عالّمه زما ،افر و ملحد استكس ك نه آنيشاهد و ب يم و رضا و فقر و فنا سپارد بيو تسل يآورد و راه زهد و تقو

ند و از مسائل كض و نفاس و از غسل ارتماس گفتگو يو سهو و ح كاز ش يسكو ابوذر و سلمان وقت بوده باشد و اگر 
بمسجد  يا دم زند و شارب را گرفته دست پا را حنا نموده و گاهيع و شرا و زخارف دنيلة ربا خوردن و بيتجارت و ح
به يشا يشبهه و ب يس بكا امام گذارد و آني يبخدمت مفت يرهمز چند دين يد و گاهيامام جماعت نماه رفته خود را ب

ه ك يه اشخاصكتر آن آلوده باشد طرفه يو مناه يع مالهيمؤمن و موحد است اگرچه اجهل ناس و ارزل مردم بوده و بجم
او در دوزخ  يند جاكق مذهب نيه تحقكن آباء و اجداد مذموم و هريردن دكد يه تقلكنيخود را دانشمند شمارند قائلند با

شان و يند و با فرقه دروكش و مذهب كيق برآمده تفحص يدر مقام تحق ين گفتار اگر شخصيبا وجود ا .معلوم است
ند و ينما كپا يضرب لعن وجودش را از لوح هسته و ب كطعن هال غيتبه نه يد نعوذباللّه هر آيرت نماشان معايزمره صوف

ند و با هر فرقه و صاحب خرقه معاشرت و كاحت يق سين با قدم تحقرايشور اكدر تمامت  يزهوشيت ياگر خردمند
ش ينفس خو ينگذرد و بر هوا يق صدق و راستيده انصاف بنگرد و از طريد و بر اعمال و افعال مردمش بديمجالست نما

چ يو در ه دياضت نخواهد ديار اهل ورع و زهد و طاعت و عبادت و مجاهده و ريچ فرقه از فرق آنديار نبندد و در هك
نها نخواهد يل و صبر و امثال اكم و رضا و صدق و صفا و تويراه عزلت و قناعت و تسل كشور سالك ف آنيفه از طوايطا
شود  مي نجا معلوميو از ا ،الحاد و زندقهه ند او را بيهم نماتّاسم و عارف و م يس صوفكنند برآنكه اطالق كد مگر آنيشن
ه ز بيام را نكو ح كردند و ملوكه با فقرا عداوت كنيطون و بندگان شهواتند عالوه بر ادالبيثر دانشمندان زمان عبكه اك

ه دارند يفه داعيطا نيه اكاصل گفتن گرفتند  يشان و بيلمات پركار ساختند و يش يواهمه انداخته با خوه ه بيسخنان داه
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ذاء يرفتند و ايبپذ يجو خرفات را از دانشمندان فتنهن مزيا اَمللك َعقيمز مضمون يشان نيارند و ايسر فرود ن يسكه ه بكرا يز
  ».فه را بر خود الزم گرفتنديطا نيو آزار ا

م خان زند و اخراج آن جناب از يركت يذاذاء و ير شد پس از اكشاه ذيه در شرح حال جناب معصومعلكهمانطور 
شاه در يشاه و جناب نورعليمعلدن گوش جناب معصويتاً بريمرادخان در اصفهان و نها يذاء عليراز و سپس ايش

داشت و  ام جاهل قراركشاه همچنان در فشار جهال و حيومت وقت اصفهان جناب نورعلكخورت به دستور ح مورچه
د و علماء سوء نزد يچيش در بالد پيت بزرگوارياد داشت صيشاه به ارشاد و دعوت عباد مجاهدت زيچون جناب نورعل

خان زند آزار  يه قدرت متهم داشته لذا از لطفعليدان به قصد تهيمر يآور طنت و جمعسل يرا به دعو ين ويامراء و سالط
ر يفكدر طعن و لعن و ت يمحضر يار و عداوت درآمده و حتكاز راه اف يفطر تادسان بر حينما د و عالميار ديت بسيو اذ

ر جنابش از يفكم تكبر ح يء سوء مبتنواقعه درخواست علما. خبر چون خود رساندند يب يا عده يجنابش نوشته و به امضا
ز در حلقة يدبحرالعلوم با آن جناب شده او نيره درج است منجر به مالقات سكتب تذكبحرالعلوم در  يدمهديس

سخت در  يبهبهان يبه هرحال جنابش مصون از جهل علماء سوء نبود و آقا محمدعل. شاه درآمديارادتمندان جناب نورعل
ات يه در عتبات عالك يدو بار در توقف. مت فرموديات عزيشند ناچار به عتبات عالكبند بايجا به هركب حضرتش بود يتعق

  .159ديواصل گرد يزديبه رحمت ا هـ1212تاً در يردند و نهاكداشت مسموش 
ت جناب يه تحت تربكه بود يخ صوفياز مشا يرمانكشاه  ياظم ملقب به مظفرعلكرزا يبن م يرزامحمدتقيجناب م

از  يرمانكد و باالخص مالعبداهللا يار ديظاهر جور بس يز از علمايشاه نيجناب مظفرعل. د قرارگرفتياه شهشيعل مشتاق
رد تا در زمان آقامحمدخان قاجار جنابش ك ياديداده بود، تالش ز يز فتويشاه نيبر قتل جناب مشتاقعل كهه ين صوفيمعاند

 يه آقامحمدعلكشاه گشت يحمدخان نوبت سلطنت فتحعلت پس از فوت آقا ميموفق نشد نها يرا به قتل برساند ول
جناب  يرازيخان ش ميابراه يش معروف بود به اعتضاد حاجك يان ظاهر و به صوفينما ه از جمله عالمك يرمانشاهك

با  ياديار زيارتباط بس يرمانشاهك يآقامحمدعل 160.ردكار نمود و مسموم يت بسيرمانشاه آورد و اذكشاه را به يمظفرعل
 161.ه آورده شده استيراتيتاب خودش تحت عنوان خكشاه در يبا فتحعل ياتبات وكشاه داشت و صورت مير فتحعلدربا

ه تحت ك يه همانند وكبود  ين روميالد متشابه موالنا جالل يماالت ظاهركاز لحاظ علوم و  يرمانكشاه يمظفرعل
بود و  يز اميشاه نيجناب مشتاقعل يعنيشاه يد مظفرعلبود مرش ياو ام يقرارگرفت و مرب يزيداد تبركن مليالد ت شمسيترب
 يز همانند مولويوان اشعارش را نيشاه ديجناب مظفرعل. د گشتنديشمس و مشتاق هردو شه يعنيز ين دو بزرگوار نيا يمرب
تب عشق و اتش را به نام مشتاق سرود و در مرايز مقطع قصائد و غزليمقطع قصائد و اشعارش را به نام شمس سرود او ن كه

  162.برتر بوده است يمت اشراق و مشاء از مولوكبرابر و در ح يگداز با مولو و فقر و فنا و سوز
صاحب گلشن راز منسوب  يشبستر خ محموديه به شك يشبستر يرمانكع يبن خواجه شف  يمهد جناب آقا محمد

ه كده بود يونت گزكحون آباد همدان سيج در يمجاز در ارشاد با لقب معطرعلاول شاه يخ جناب نورعلياند از مشا هنستدا
اهللا خان  آنجناب را چوب زدند و فرج يطهران معاودت نمود و به امر شاه كن به دارالملياز دربار احضار شد و بنابرا
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  163.را وداع فرمود يدارفان يهجر 1217هفت روز در  -ه بعد از ششكن به جنابش زد يچندان چوب و تبرز يباش ينسقچ
ار كخان ستم ميرمان ابراهكم كه تحت ظلم حاكشاه اول بود يخ حضرت مجذوبعلياز مشا يرمانكشاه يلع جناب نظام

ود و تا چند سال در مها اخراج بلدش ن تيها و اذ د و بعد از اهانتيت فراوان رسانيذاء و اذيقرارگرفت و به آن بزرگوار ا
 يداع 1242رمان بازگشت ودر سنه كد و جنابش به يا خرامخان به دارالجز ميه ابراهكد تا آنيت اختالل احوال گذرانيغا

  164.حق را اجابت فرمود
ن آنهـا نسـبت بـه عرفـان و تصـوف      كـي ن و يز به جهـل قـاتل  يخ ثبت است نيه در تاركاء خدا ياز اول ياريشه قتل بسير
مسـائل   درخـود و  زمـان  و صـوفيه  به شيخ اشراق از دانشمندان بزرگ  معروفشهاب الدين يحيي سهروردي . گردد يبرم

پروا بود از اين رو مورد دشمني متعصباني كه تـوان درك انديشـه    بي اش در اظهار عقيده او. بسيار توانا بودو ديني فلسفي 
كه چون به حلبه اند  درباره قتل او گفته. انديشمندان بزرگ تكفير و كشته شد ديگرهاي او را نداشتند قرار گرفت و مانند 

و بـه فرمـان سـلطان    قـرار گرفـت   و كينه و تكفير آنـان   تداديار به بحث و مناظره پرداخت مورد حس آن علماءرفت و با 
 يمربـ  يزيتبر دداكن مليالد قتل شمس .به قتل رسيد 587سال  درايوبي به دست فرزندش الملك الظاهر فرمانرواي حلب 

 ير مغـول ياسـ  يزيـ ه در فتنـه چنگ كـ خ عطـار  يو قتل شـ  يمولو) فرزند يكزن و (بدست خانواده  ين بلخيالد موالنا جالل
) دنيسـربر (و قتل  يقمر 876د اول در يمعروف به شه كين ميالد ن محمدبن جماليالد گشت و او را سر زد و قتل شمس

عـارف   ير از فقهـا كرالـذ يه دو نفـر اخ كـ  يقمـر  911در  يد ثانيمعروف به شه يبن احمد عامل جبل يخ علين شيالد نيز
قاضي صاعد كه پيشواي حنفيان نيشابور بود و ابوبكر اسحاق كرامي رئـيس كراميـان    نيشابور،در . است از آن جمله بودند

از علماي مخالف ابوسعيد بودند كه فتواي قتل ابوسعيد را هم از سلطان گرفتنـد ولـي سـرانجام هـر دو بـه خـاطر اشـراف        
  165 .كه داستان آن در اسرار التوحيد خواندني است ابوسعيد بر خواطر ايشان، از انجام اين انديشة خود خودداري كردند

 ينيد به جانشيشاه مؤيه پس از رحلت جناب نورعلك يشاه اصفهانينعليحضرت حساول شاه ين جناب نورعليجانش
جهالت  يدار و از مستياز علماء بالتفات حضرتش از خواب غفلت ب يد و چون جمعيز گردين ينكشاه ديحضرت رضاعل

ام جور كاز فقها ح يا رقهفان واقع شد لذا ينما حلقة ارادت حضرتش درآمدند همچنان مورد حسد عالمار شدند و به يهش
بر قتل حضرتش دادند  يردند و فتوكت يشاه قاجار سعايعل دند و نزد فتحيرده مورد مؤاخذه و اهانت گردانك يكرا تحر
ه كافت يشاه دريپس از مالقات، فتحعل تهران آوردند و كآن حضرت نموده و به دارالمل يرگران بر پايو زنج
  166.اند و لذا حضرتش را به اصفهان عودت داد مودهينندگان راه حسد پك تيسعا

ران كت حسودان و منيا به سعاياهل دن يشگيوه هميز بنابر شيشاه اول نيحضرت مجذوبعل يعنين آن حضرت يجانش
ن باب با خود همراه يا ز دريام را نكحضرت نوشتند و ح فر آنكبه الحاد و  يان فتوينما از عالم يتصوف و عرفان جمع
  167.ز مهاجرت فرموديه به ناچار حضرتش به تبركردند كت آغاز ينمودند و آزار و اذ

ان قرارگرفت و آنها ين و حسد مالّنماكيز مورد عداوت و يشاه نين حضرت مجذوبعليشاه جانشيحضرت مستعل
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رازة يراز شيشان در شيه حضرتش ضالّ و مضلّ است و اقامت اكردند ك م فارس را اغواكرزا حايم يشاهزاده حسنعل
   .راز روانه اصفهان نموديز آن حضرت را از شيرزا نيم يگسلد و حسنعل ينداران را از هم ميد

ز مورد ين يشاهيه سلطانعليالله ه نعمتيشاه قطب سلسله صوفيسلطانعل يگناباد يدختيحضرت حاج مالسلطانمحمد ب
 يكيله يافتاد منجمله در مشهد بوسيه مؤثر نكبار به جان حضرتش سوء قصد نمودند  نيان قرارگرفت و چندياحسد مالّنم
شد آتش حسد  يله نان قاق مسموم شدند، و چون هر روز بر اشتهار حضرتش در فضائل افزوده ميان بوسياز مالنما
ه حضرتش مشغول ك يهنگام يقمر 1327در سحرگاه  تاًيه نهاكنيشتر تا ايان بينما ن مشتعلتر گشت و عداوت عالميحاسد

 168.ش را فشردند تا به شهادت نائل آمدكمبار يور شده و آنقدر گلو شان حملهيوضو گرفتن در باغچه منزل خود بود به ا
آخوند خراساني آيت اهللا نجف به اطالع  در وقتي سخنان سلطان محمدكه «: 169نويسد يكي از معاندين تصوف خود مي

  . »صادركردند را شان حكم قتل اواي رسيد
گرفت، آن  ن و حسد جهال قراركيز مورد خشم و يشاه نيفه حضرت سلطانعليفرزند و خل يشاه ثانيحضرت نورعل

د و مرتباً از طرف دشمنان فقر و عرفان موجبات يمات و حوادث روزگار گرديحضرت پس از شهادت پدر گرفتار نامال
ه به كش از پنجاه روز از شهادت پدر بزرگوارش نگذشته بود يهنوز ب. نمودند حضرتش فراهم يت برايزحمت و اذ

دخت يو راهزن بلوچ به گناباد آمد و منازل آن حضرت و بستگانش را در ب ين ساالرخان جانيو توطئه حاسد يكتحر
ق يش را از طرپول حضرت يمحبوس نمود و پس از اخذ مقدار دمنياز اقوام در جو يشان را با جمعيغارت نمود و ا

مه راه مستخلص شده و به گناباد مراجعت يتاً در نيه نهاكت داد كن آنجا حريم به معانديجنگل به عزم بردن مشهد و تسل
قزاقان روس در  يكن افتاد و با تحريبدست معاند يابراز عداوت و دشمن يبرا يباز فرصت يدر جنگ اول جهان. فرمود
نسول روس صحت عمل كت دادند و پس از مالقات با كه حريدريرا به تربت ح خته و حضرتشيشان ريبه منزل ا 1333

د و قبل يخته بودند مسموم گرديه در قهوه رك ياشان با سمكدر  1337تاً در سال ينها. دنديشان محرز و مستخلص گرديا
   170.فرمود يدن به تهران خرقه تهياز رس

در  ياسالم يومت جمهوركز در حين يگناباد يشاهيلسلطانع يالله تابنده قطب سلسلة نعمت يحضرت حاج عل
  .رخ داد يقمر 1417رمضان  6واقعه در اين . ديمسموم و به شهادت رس يا رهيزنج يها غائله قتل
ده يپد يكاء به عنوان ياء و اوليشتن انبكده يه از پدكت شده يع روا از حضرت رضا يون اخبار رضا، خبريدر ع
ز به خدا يم و خودم نيشو يشته شده و مك) ص امبرينان پيجانش(همة ما « :171نديفرما يم برند و ينام م يخيمستمر تار

ص به من  خدا شناسم و از رسول يه من خودم او را مكشت كانه خواهند يشته خواهم شد و مرا بطور مخفكه كسوگند 
  .ل از طرف خدا او را خبر داده استيده و جبرئيرس

 

 

طانحسين تابنده رضاعليشاه شرح حال حضرت سلطانعليشاه در كتاب نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري نگارش حضرت حاج سل - 168
 .1386.... انتشارات حقيقت، چاپ. ثراه آمده است ثاني طاب

هرچند نويسنده مذكور . 184 صفحه 1381گذرد، چاپخانه دفترتبليغات اسالمي، چاپ دوم، بهار  درخانقاه بيدخت چه مي ،محمد مدني - 169
اين كتاب . كند سخنش درج شد ن از طرف همكيشان خود اقرار ميشود ولي چو ورز است و در كتابش مطلبي قابل توجه يافت نمي غرض

  .در آنجا شاغلندكه بسياري از همفكران او  شدهچاپ توسط دفتر تبليغات اسالمي 
 .13.....يادنامه صالح، انتشارات حقيقت، چاپ سوم، - 170
 .٥، ح 203 – 204: فحاتص 2: عيون اخبار الرضا، ج  - 171
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