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درک تاریخی و توان تحلیل؛ پیوندی متقابل
حجت السالم و المسلمین مهدی طائب*

اشاره
. . . ایـن حـوزه ما بر اسـاس حكومت درسـت نشـده اسـت، بلكه بر این اسـاس کـه اصل اسـالم را نگـه دارد، به اینجا رسـیده و 
حكومـت ایجـاد کرده اسـت. ایـن حكومت را باید نگاه داشـت و بالنـده اش کرد. حـوزه هنوز به این دیدگاه نرسـیده کـه به اداره 

حكومـت بپـردازد. قضایا را تسـامحی می بیند و ابـزارش را همین طور. 
. . . تاریـخ را بایـد جـدی بگیریـم. دروس حوزه مان را با این دیـدگاه باید بخوانیم. اگرچـه در باب طهارات هـم نیازمند مجتهدیم، 
آنچـه امـروز بـر زمین مانـده و حكومت به آن نیـاز دارد، بـاب جهاد و امر به معروف، مكاسـب و مانند آن اسـت. بیاییم مكاسـب 

را بـه روز و بانک هـا را اصـالح کنیـم. اینكـه در باب تاریخ با تسـامح نگاه می کنیم، تابعی از نگاهمان به سـایر مسـائل اسـت. 
. . . در جمـع نیروهـای نظامـی گفتـم ایـن همـه مانور نظامـی گذاشـته اید. تا حـاال مانور ظهـور گذاشـته ایم؟ چنـد وقت پیش 
مانـور زلزلـه گذاشـتند اینكه اگـر زلزله بیاید، ما چـه کار کنیم. اکنـون فرض کنیم، امـام زمان ظهور کرده اسـت. "هـل من ناصر 
ینصرنـی" امام حسـین)علیه السـالم( را بارهـا باالی منبـر مي گوییم؛ پاکتـش را می گیریم و می خوریـم و می رویم. آیـا این "هل 

مـن ناصر" االن هسـت یا نیسـت؟ االن امـام زمان "هل مـن ناصر" دارد یـا ندارد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجـت االسـام و المسـلمین مهـدی طائـب، دانش آموخته حوزه علمیه قم، محقق و مدرس تاریخ اسـام اسـت. از جمله آثار ایشـان می تـوان به کتاب، تبار انحراف، که به بررسـی 

تاریـخ یهود می پردازد، اشـاره نمود. 
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 از جملـه مسـائلی کـه در مـورد علـم تاریـخ قابل 
گزاره هـای  و  تاریـخ  علـم  ارتبـاط  اسـت  توجـه 
تاریخی با مسـائل اجتماعی و سیاسـِی روز است. آیا 
مي تـوان در تحلیل مسـائل اجتماعی و سیاسـی روز 

از تاریـخ بهـره گرفت؟
اسـتاد: بسـم اهلل الرحمـن الرحیم. بلـه بر مبنـای تحلیل و 
ابـداع. در مورد تحلیل مسـائل جاری، طبـق آموزه های دینی 
قـرآن و سـنت، می تـوان بهره بـرد. ما در بـاب تحلیل قضایا، 
یک سلسـله مبانی تحلیـل داریم که باید ببینیـم از کجا اخذ 
شـده اند. در تحلیل سیاسـی رایج در دنیـا، تحلیل گران مبانی 
خودشـان را دارند و نشـئت گرفته از علوم انسانی شـان است و 
به حسـب ظاهر، بیشـتر به تجربه های خودشـان اتـکا دارند؛ 
البتـه ایـن حرف قابـل قبول نیسـت و فقط ادعا اسـت، بلکه 
آنان هم مبانی شـان متخذ از یک سلسـله مبانی دینی اسـت. 
بـرای ما بسـیار روشـن اسـت که مـا در چارچوب هـای دینی 
گرفته شـده از کتاب و سـنت و فتاوی تحلیل می کنیم. وقتی 
بـه کتـاب خـداـ  کـه یکـی از منابـع فقـه ماسـتـ  مراجعه 
می کنیـم، می بینیـم تقریباً یک سـوم قـرآن مربوط بـه تاریخ 
اسـت. پـس معلـوم می شـود تاریـخ دخالـت مهمـي در نوع 
تحلیـل مـا و دسترسـی ما بـه تحلیل هـا دارد وگرنـه خداوند 
متعـال این قـدر دلیـل بیان نمی کـرد. بهترین دلیـل بر اینکه 
تاریـخ بـر تحلیل هـای ما اثـر مي گـذارد، همین نقـل کتاب 
خـدا اسـت. روایات نیـز از تاریخ سـخن گفته انـد. در حقیقت 
بیـان اهل بیت)علیهـم السـام( تابعـی از بیانـات خداونـد 
متعـال اسـت. اصـواًل ائمه که نفـس پیامبر اکرم اند، سـخني 
نمي گوینـد کـه در قرآن نباشـد. خـود پیامبر)صلـي اهلل علیه 
و آلـه( مفسـر قـرآن اسـت. همین طور ائمـه، مبّیـن قران اند: 
ْکـَر لُِتَبیِّـَن لِلَنّـاِس". 1 بنابرایـن سـنت  "َو أَنَْزلْنـا إِلَْیـَک الِذّ
در درون قـرآن وجـود دارد. دیگـران نمی فهمنـد و پیامبـر و 
ائمـه می فهمنـد و بیـان می کننـد؛ به همین جهت بسـیاري 
از بیانـات پیامبـر و اهل بیـت نیـز تبیین تاریخ اسـت. مطالب 
بسـیاری از روایات ما بیان حال عیسـی)علیه السـام( اسـت: 
"قـال الحواریـون یـا روح اهلل مـن نجالس قال مـن یذکرکم 
اهلل رؤیتـه و. . . ". حتـي می توانیم بگوییـم به تبعیت از قرآن، 

سـنت نیـز یک سـومش در قالـب بیان تاریخ اسـت. 
اصـواًل بـه دو گونه مي تـوان به تاریخ نگاه کـرد: یکی تاریخ 
متسلسـل و یکی منقطع و مقطعی. در تاریخ مقطعی ارتباط 
اول و آخـر بـه دسـت نمی آیـد؛ در عین حـال، همان مقطع 
از تاریـخ در ذهـن انسـان شـکل می گیـرد؛ امـا در تاریـخ 
متسلسـل، مـا ادامـه یـک خـط هسـتیم؛ یعنـی اگـر شـما 
بخواهیـد بدانیـد چـرا امروز شـرایط این گونه اسـت و در چه 
شـرایطی به سـر مـی بریم، بایـد به قبـل توجه کنیـد؛ چرا 

کـه وضعیـت موجـود، معلـول وضعیت ماسـبق اسـت. اگر 
بخواهیـد بدانیـد چگونه مي تـوان در آینده اثر گذاشـت، باید 
بـه ایـن بپردازید که چرا االن این گونه شـده و چه شـده که 
شـرایط فعلـي رخ داده اسـت. بهتریـن راه از علت به معلول 
رسـیدن اسـت، نه از معلول به علت رسـیدن. گذشـته علت 
وضـع موجـود اسـت. اگر االن متوجه شـوید چـرا این وضع 
رخ داده، می توانیـد به این برسـید که چـه کار کنید که آینده 
از آِن شـما باشـد یـا پیشـبیني کنید آینـده چه خواهد شـد. 
اگـر متوجـه شـویم چرا سیسـتم موجـود امریـکا این طوری 
اسـت و علـت آن را بفهمیـم می توانیم بگوییم امریکا سـی 
یـا چهل سـال دیگـر چه می شـود؛ چون فهمیده ایـم اکنون 
در چه وضعیتی اسـت و اگر همین طوری بماند، سـی سـال 
دیگـر چـه حوادثـی در پی خواهد داشـت. بـه همین جهت 
اسـت کـه قـرآن تاریـخ را به صورت متسلسـل بیـان کرده 
اسـت، از حضـرت آدم شـروع کرده "اذ قـال ربک للمائکه 
انـی جاعـل فـی االرض خلیفـه"،2 بعـد داسـتان فرزنـدان 
حضـرت آدم را گفتـه اسـت. اگـر کسـی بتواند تاریـخ را به 
شـکل صحیحش مطالعه کنـد و بخوانـد، به راحتی می تواند 
بگویـد آینـده چـه می شـود. مـا در سلسـله ای قـرار داریم و 
کسـی نمی توانـد خـارج از ایـن سلسـله اقـدام کنـد؛ چـون 
انسـان مدنـی بالطبـع اسـت. حـال اگـر کسـی بـه صورت 
فـردي، در گوشـه اي زندگـی کنـد، می توانـد خـارج از ایـن 
مـدار باشـد؛ ولـی او دیگـر تاریـخ نـدارد. تاریخ یعنـی بیان 
ارتبـاط انسـان با چهـار مقولـه: 1. ارتبـاط با همنـوع: وقتی 
ارتباطـي بیـن انسـان و دیگـري نباشـد، او تاریـخ و چیزي 
قابـل ذکـر  نخواهد داشـت، بلکه مشـمول این آیـه خواهد 
بـود: "هـل اتـی علی االنسـان حین من دهر لم یکن شـیئا 
مذکـورا". 3 او شـیء مذکـوري نیسـت. زماني شـیء مذکور 
می شـود که در ارتباط با دیگري باشـد و وقتي ارتباط باشـد، 
تاریـخ شـکل می گیـرد. زماني می گفتنـد: "جو تاریـخ". جو 
تاریـخ حقیقتـی دارد؛ ایـن بدین معناسـت که وقتی انسـان 
وارد اجتمـاع مي شـود، در واقع در رودخانـه اي قرار می گیرد. 
ممکـن اسـت جلـوی این رودخانه سـد بزنـد یـا رودخانه را 
کـج کنـد یـا آنکـه همین طـور بـا آن جلو بـرود. تاریـخ نیز 
این گونـه اسـت. تاریـخ جـو دارد. یـا شـما آن جـو را تغییـر 
می دهـی یـا اینکه آن شـما را تغییر می دهد. مجبور هسـتی 
در ایـن تأثیـر و تأثـر واقـع شـوی. ایـن را نمی شـود عوض 
کـرد. قبل را نمی شـود درسـت کـرد؛ ولی بعـد را می توانی؛ 
ولـی اصـل اینکه در این جریـان قرار مي گیرید، جبر اسـت. 
وقتـی جبر شـد، حتما هسـتید و بنابرایـن می توانید بفهمید 

آینـده چه می شـود. 
 یكـی از مشـكاتی کـه در ایـن برداشـت پیـش 

می آیـد، اختاف در تطبیق اسـت. عـده اي می گویند 
االن همچـون زمان امام رضا)علیه السـام( اسـت. 
عـده اي دیگـر مي گویند امـام صادق)علیه السـام( 
و عـده اي دیگـر مي گوینـد همچـون زمـان امـام 
حسـین)علیه السـام( اسـت. بایـد قیـام و مبـارزه 
کنیـم یـا تقیه کنیم یـا دفع شـبهه وظیفـه اصلی ما 
اسـت؟ باید چه منطقی داشـته باشـیم که برداشـت 
مـا از تاریخ صحیح باشـد؟ چون ظاهـراً تطبیق آنچه 
از تاریـخ می یابیـم بـا زمـان حاضـر، خـود نیازمنـد 

است.  مسائل 
اسـتاد: بلـه. اینجا بسـتگی دارد که تاریـخ را خـوب خوانده 
باشـید یـا نـه. در ایـن انطباق هـا وقتـی انسـان جلو مـی رود 
می بینـد در خوانـدن تاریـخ سرسـری کار کرده انـد. تاریـخ را 
فقهـی و دقیـق نـگاه نکرده انـد. همان طـور کـه در فقاهـت 
دقت هـای عمیقـی صـورت می گیـرد، بـرای درک تاریخ نیز 
بایـد دقت هـای اجتهادی داشـت. با کمال تأسـف باید بگویم 
آن سـخت گیری اي که در فقه دارنـد، در مطالعه تاریخ ندارند. 
در بـاب تاریخ با تسـامح و تسـاهل پیش می روند، با تسـامح 
در ادلـه سـنن؛ اما نتیجه گیری هاي در حـد واجب دارند. اینکه 
زمـان، زمـان امـام حسـن)علیه السـام( اسـت، می خواهنـد 
تکلیـف امـروز را نتیجه بگیرند. ببینید در تاریخـی که به این 
نتیجه رسـیدید، باید پرسـید آیا در مطالعه تاریخ همان طوري 
عمـل کرده ایـد کـه در ادله فقهیـه وجوبي تحقیـق مي کنید 
یـا در آنجـا بـه مانند ادله سـنن جلـو رفته اید؟ گفتنـد در ادله 
سـنن تسامح اسـت و سـخت گیری نیست. کسـانی می آیند 
و معمـواًل قضاوت های نادرسـتي درباره تاریـخ ارائه مي کنند. 
وقتـی نـگاه مي کنید می بینیـد، اینـان در تحقیـق تاریخی و 
شـناخت تاریخی، ماننـد احکام واجـب دقـت نکرده اند، بلکه 
همین طـوری روایـات را نگاه کرده اند. به همین جهت اسـت 
کـه دربـاره مقام معظـم رهبری می گویم ایشـان حـق دارند 
کـه در مـورد تاریـخ، اسـتنباط اجتهـادی و احکامـی داشـته 
باشـند؛ چون ایشـان در تاریخ، همچون فقه، موشکافی کرده 

اسـت؛ بنابرایـن در تطبیق ها نیـز معمواًل اشـتباه نمی کند. 
 آیـا موشـكافی بـه این اسـت کـه تاریـخ را دقیق 
مطالعـه کنیـم؟ آیـا اصـول خاصـی نـدارد؟ مثـًا 
اگـر تعارضـی رخ داد بـه ماننـد فقـه مشـكل را حل 

مي کنیـم. 
اسـتاد: بلـه، مثالي مي زنـم. یکی از بـزرگان رجالی قم گفته 
بـود کـه مـا فکـر مي کردیم مقـام معظـم رهبری بـه رجال، 
سـرکی کشـیده اسـت؛ اما دیدیم کوچه و پس کوچه هاي این 
علم را دیده و از آن عبور کرده اسـت؛ چرا که ایشـان در علم 

رجال هم، نگاه تاریخي داشـته اسـت. 

  

تاریخ یعنی بيان ارتباط انسان با چهار مقوله: ارتباط با همنوع: وقتی ارتباطي بين انسان و دیگري نباشد، او تاریخ و چيزي قابل ذکر  
نخواهد داشت، بلکه مشمول این آیه خواهد بود: »هل اتی علی االنسان حين من دهر لم یکن شيئا مذکورا«. او شیء مذکوري نيست. 
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مثـًا نمي تـوان گفت امام حسـن مجتبی)علیه السـام( به صـرف اینکه یار کم داشـت صلح 
کـرد، بلکـه بایـد همـه چراهـا را دنبال کـرد و تمـام حـوادث را در پیوند بـا هم دید؛ عـاوه بر 
اینکـه بایـد دیـد چیـزی کـه نقل شـده، سـند دارد یا نـه. بعد بـا نگاه فقهـی می تـوان راحت 

اثبـات کرد. 
 وقتی با نگاه تاریخی حرکت کنیم، تازه افراد معنا پیدا خواهند کرد. 

اسـتاد: بله. شـاید تاریخ سـازی کـرده باشـند. اینهایی کـه درباره حادثـه صلح گفته انـد، معاویه 
گفتـه اسـت؛ مثـًا باید تحقیـق کرد اینکـه گفته مي شـود حجر بن عـدی به امام حسـن)علیه 
السـام( اعتراض داشـته، راسـت اسـت یا دروغ. این طوری نبوده، بلکه تاریخ سـازی شـده اسـت. 
اگـر متوجه این مسـئله باشـید، بعضی جاهـاي تاریـخ را دور می ریزید. یکی دیگـر از حوادثي که 
مشـهور اسـت و همـه از هـم تقلیـد کرده اند، این اسـت کـه گفته شـده پیامبر مادرش بی شـیر 
بـوده یـا مثـًا گفته اند رسـم تاریـخ چنین بوده کـه بچه هـا را به دایه می سـپردند. اگـر این گونه 
حرکـت کنیـد، تاریـخ را نمی فهمید؛ ولی اگر بررسـی کردید و دیدید رسـِم به دایه سـپردن براي 
غیر از پیامبر نقل نشـده، خواهید فهمید که براي عرب رسـم درسـت کرده اند؛ مثًا مي پرسـیم 
چـرا امیرالمؤمنین علي)علیه السـام(، عباس عموی پیغمبـر و دیگران را نداده اند دایه شـیر دهد. 
اگـر تاریـخ را بررسـي کردیـد و متوجـه خطري شـدید، آنـگاه مي توانید ماننـد آن را پیش بیني 
کنیـد و از آن جلوگیـري کنیـد یـا در بررسـي ها مي تـوان به این رسـید که گروه هـا چگونه بر 
تاریـخ اثرگـذار بوده انـد و مـا چطـور مي توانیـم تاریـخ را عوض کنیـم. مطالعه تاریـخ بر دیگر 
علوم مؤثر اسـت، بر فقه، اصول فقه، تفسـیر و غیره. به اعتقاد من اگر کسـي تاریخ را درسـت 

بفهمـد، مي تواند قرآن را درسـت تفسـیر کند. 
 مطالعـه تاریـخ روش خاصـی دارد یـا طلبه هـا مي تواننـد بـا اصـول فقهی که 

می آموزنـد بـه سـراغ تاریـخ برونـد و مسـائل را حـل کنند؟ 
اسـتاد: بـه هر ترتیب، مطلـوب فقهی نگاه کردن به تاریخ اسـت؛ یعنی همان طـور که در فقه 
موشـکافی می کنیـم، در تاریخ موشـکافي کنیم؛ لذا معتقـدم طلبه ای که درس خـارج نخوانده، 
تاریـخ را متوجـه نمی شـود. او بایـد بـا این دیـدگاه که در فقه اسـتنباط می شـود، سـراغ تاریخ 

بـرود و در تاریـخ با همیـن دقت ها، به اسـتنباط بپردازد. 
 گاهـی می بینیـم بعضـی از فقهـای بزرگ کـه تاریـخ را هم خـوب مي فهمند و 
بـا همـان دقت سـراغ تاریـخ رفته اند و خـوب مطالعـه کرده اند، زمان خودشـان 
را خـوب نمي شناسـند و نمي داننـد چـه موضـع سیاسـی و اجتماعی بایـد اتخاذ 
کننـد. آیـا عاوه بـر اینكه تاریخ بر فقه، مسـائل اجتماعی و سیاسـی تأثیـر دارد، 
تجربه و تمرین در مسـائل اجتماعی و سیاسـی بر فهم تاریـخ و تطبیق آن قواعد 

تاریخی بـا زمان حاضر تأثیـر دارد؟
اسـتاد: بلـه، حتمـاً همین طـور اسـت. مـن بـاز می خواهـم بر ایـن کبـرای کلی کـه عرض 
کردیـم بایسـتیم؛ کسـانی کـه در تاریخ به تسـامح حرکـت کنند، دچار مشـکل خواهند شـد. 
اینـان بـا تاریـخ موجود با تسـامح رفتار کرده اند. کسـی که در فتنه 1388 اشـتباه کرد و کسـي 
گزارشـي بـه او داد و او زود قبـول کـرد و عمـل کـرد، از ایـن آیـه قرآن "ان جائکم فاسـق بنبا 
فتبینوا" سـرپیچی نکرده، بلکه او نمی دانسـته کسـی که برایش گزارش آورده، فاسـق اسـت؛ 

چـرا که با تسـامح جلو رفته اسـت. 
 شـاید این شـخص به دلیـل اینكه در تحلیل مسـائل اجتماعی تمریـن نكرده، 

زودباور شـده است. 
اسـتاد: بلـه. بـه هـر ترتیب به وظیفـه اش عمل نکـرده اسـت. ما حـق تسـامح در واجبات و 
محرمـات را نداریـم. در بـاب فتنه 88 به این باور نرسـیده بودند که تأیید یـا رد انتخابات، واجب 
یـا حـرام اسـت، بلکـه بـا آن، تسـامحی برخـورد کردنـد. در حقیقت، مـا به مسـائل حکومت، 
بـا نـگاه شـرعی نـگاه نمی کنیـم. مثًا آیـا بـاور داریم مقـررات راهنمایـی و رانندگـی، قوانین 
شـرعی اند؟ خیـر. چرا چنین اسـت؟ چـون حکومت حاضـر را حکومـت امام زمـان نمی بینیم. 
والیـت را قبـول کرده ایـم؛ امـا به صورت یک بـاور در کتاب ها، نه بر روی زمیـن. حضرت امام 
فرمـود حکومت ولی فقیه، حکومت انبیا اسـت؛ یعنـی االن فرض کنیم امـام زمان)عج( حاکم 

ایـران اسـت و ایشـان پای مقـررات راهنمایی و رانندگی امضا گذاشـته اسـت. در این حالت، با 
ایـن قوانیـن چطور برخورد می کنید؟ بدون شـک حکم نمـاز و روزه را خواهد داشـت؛ یعنی اگر 

شـما از چـراغ قرمز عبـور کنید، گنـاه کرده اید، صغیـره یا کبیره. 
حـوزه مـا نیـز بایـد حکومتی باشـد؛ یعنی حـوزه ای بشـود که حکومت اسـامی ایجـاد کند و 
آن را اداره کنـد و ادامـه دهـد. ایـن حـوزه ما بر اسـاس حکومت درسـت نشـده اسـت، بلکه بر 
ایـن اسـاس کـه اصل اسـام را نگـه دارد، به اینجا رسـیده و حکومـت ایجاد کرده اسـت. این 
حکومـت را بایـد نـگاه داشـت و بالنده اش کـرد. حوزه هنوز به این دیدگاه نرسـیده که بـه اداره 
حکومـت بپـردازد. قضایـا را تسـامحی می بینـد و ابـزارش را همین طـور. قوي ترین ابـزارِ فهِم 
صحیـح، تاریـخ و تبعیت از قرآن اسـت. تاریخ را بایـد جدی بگیریم. دروس حوزه مـان را با این 
دیـدگاه بایـد بخوانیـم. اگرچـه در بـاب طهارات هـم نیازمند مجتهدیـم، آنچه امـروز بر زمین 
مانده و حکومت به آن نیاز دارد، باب جهاد و امر به معروف، مکاسـب و مانند آن اسـت. بیاییم 
مکاسـب را بـه روز و بانک هـا را اصـاح کنیـم. اینکه در باب تاریخ با تسـامح نـگاه می کنیم، 

تابعی از نگاهمان به سـایر مسـائل است. 
همـه آنچـه گفتیـم نشـئت گرفته از فکری اسـت که مطرح شـده اسـت. نمی خواهـم بگویم 
نگاهـي نـو اسـت، بلکـه حرکتـي وظیفه مدارانـه اسـت. می خواهیـم وظیفه مان را تشـخیص 
دهیـم. حوزه هـای علمیـه پیـش از آنکـه بخواهنـد وظیفه مـردم را معیـن کننـد، باید تکلیف 

خودشـان را مشـخص کننـد. بایـد به دنبـال این باشـیم کـه وظیفه مان را بشناسـیم. 
 اگر براي مطالعه تاریخ، سـیر مطالعاتی یا روشـی در نظرتان هسـت، پیشـنهاد 

بفرمایید. طاب باید سـراغ چـه منابعي بروند؟ 
اولیـن کتابـي کـه بـراي مطالعـه تاریـخ پیشـنهاد می کنـم، الصحیح من سـیره النبـی جعفر 
مرتضـی عاملی اسـت. این کتاب مقدمـه اي دارد. طلبه ای کـه می خواهد وارد تاریخ شـود، این 
مقدمـه را بایـد خـوب بخواند و درس بگیرد. به اعتقاد من، در این باب، عنایتي به ایشـان شـده 
اسـت. بعـد از آن، کتاب هـای تاریخی عامه عسـکری خواندني اسـت: عبداهلل بن سـبا، 150 
صحابـی دروغیـن، نقش عایشـه در اسـام. اینها را خوب بخواننـد. بدانند که گاه تاریخ سـازی 
شـده اسـت. بعـد بروند سـراغ تاریخ قـرآن. قرآن تاریـخ را در زمان بیان کرده اسـت، تا مـا را از 
آن زمـان بـه ایـن زمان بیاورد. این تاریخ را باید نگه داشـت. پیوسـتگی جریـان رویارویی حق 
و باطـل از ابتـدای تاریـخ تا کنون و ادامه این رویارویی و سرنوشـت تاریخ، در قرآن آمده اسـت. 
تحریـِف بیـان تاریخـی این اسـت کـه در همان زمان بمانی. شـما اگر در تفاسـیر اهل سـنت 
و در بعضـی از تفاسـیر شـیعه، آیـات تاریخی قـرآن را بخوانیـد، اصًا جلو نمی آییـد و همانجا 
می مانید و این تحریف اسـت. تاریخ قرآن را درسـت بخوانید و سلسـله اش را پیدا کنید، اینکه 
چـرا خـدای متعـال تاریـخ آدم و فرزنـد آدم و نـوح را گفـت. این خط سـیر را بیاییـد و در جاده 
بیفتیـد. "لقد کان لکم فی رسـول اهلل اسـوه حسـنه"4 را اسـوه خود قـرار دهیم. چرا مـا زیارت 
وارث داریم؟ بعضی شـهادت امام حسـن عسـکری را غدیر ثانی نامیده اند. غدیر ثانی نیسـت؛ 

غدیر ثانی عشـر اسـت. روز شـهادت هر یـک از ائمه، یک غدیر اسـت. 
 و این ما را به آخرالزمان وصل می کند. 

اسـتاد: بلـه. در جمـع نیروهـای نظامی گفتم این همـه مانور نظامی گذاشـته اید. تا حـاال مانور 
ظهـور گذاشـته ایم؟ چند وقت پیـش مانور زلزله گذاشـتند اینکه اگر زلزله بیایـد، ما چه کار کنیم. 
اکنـون فـرض کنیـم، امام زمان ظهـور کرده اسـت. "هل من ناصر ینصرنی" امام حسـین)علیه 
السـام( را بارهـا بـاالی منبر مي گوییـم؛ پاکتـش را می گیریم و می خوریـم و می رویـم. آیا این 

"هـل مـن ناصر" االن هسـت یا نیسـت؟ االن امـام زمان "هل مـن ناصر" داره یـا نداره؟

پي نوشت:
1. نحل: 44. 
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