ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ«
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻬﻔﯽ
ﻗﺴﻤﺖ دوم
آﻗﺎی ﻣﺪرﺳﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﻌﻪ اﺑﺘﺪا در ﻓﺼﻞ ﺣﻘﻮق و

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

اﻟﻒ -ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﻗﺮﯾﺶ در ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( و اﻧﺼﺎر از رﯾﺎﺳﺖ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.۱

ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( ﺧﻮد از ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت

ﻋﻠﯽ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ او روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻗﺮﯾﺶ ،ﻧﺺّ روﺷﻦ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل در

ﻏﺪﯾﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .۲اﯾﻦ از ﻫﻤﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ و دﻟﯿﻞ و

ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد.

ب -ﺗﺸﯿﻊ را ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪّ ﻧﻈﺎم ِ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی ﺟﺰ در ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿ ّﺪ

ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،راه ﺧﻮد را از ﺳﻮاد اﻋﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد«.

۳

اﯾﻦ ﺑﺎور ﯾﻘﯿﻨﺎً از ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ و اﻣﺎﻣﺎﻧﺶ را در ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی ﻓﻘﻂ در ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺿ ّﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺪﻫﺎ رواﯾﺖ و ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ در دوران
زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن در ﻫﻤﻪی اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻃﺮح و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻓﻘﻪ،

ﺣﻘﻮق ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اﺧﻼق ،اﺣﮑﺎم و  ...ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺮن دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﺎن ﻗﺮن اول و ﺑﺨﺼﻮص از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻮارد

ﻓﻮق ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

٤

ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣُﺮﺟﺌﻪ« ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت

در ﻣﻮرد ﻋﺜﻤﺎن و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و رﻫﺒﺮی ﻓﮑﺮی اﻧﺒﻮه ﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد

ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ »ﻏُﻼت« ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮک آﻣﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ» .ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ« ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﻮﯾﺎن اﻣﺎﻣﺖ و ﻋﻠﯽ)ع( را رد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ» .ﺧﻮارج« ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاط در

ﺗﻘﺪسﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ دهﻫﺎ ﻓﺮﻗﻪی اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪی وﻻﯾﺖ و ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ و اﻣﺎﻣﺖ را ﺣﻖ ﻫﻤﻪی
آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ» ٥ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ« و ﺻﻮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دﻧﯿﺎی درون و رﯾﺎﺿﺖ ﻧﻔﺲ در

 ۱ﺻﻔﺤﻪ ۲۹

 ۲ﻓﻘﻂ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ٦۰۰ﺳﻨﺪ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ دارد .ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۲۸ﺗﺎ  ۳۹ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ ی

ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق را درج ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ۳ﺻﻔﺤﻪ ۳۰

 ٤ﺷﺎﯾﺪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻗﺮن اول ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻗﺮون ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻢ ﺧﻮد ﯾﮏ درﯾﺎﺳﺖ.

 ٥ﺑﻪ وﯾﮋه ارازﻗﻪ در ﺑﺼﺮه و ﻋﻄﻮﯾﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ارازﻗﻪ ،ﺷﻮرش ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ٦٤و  ٦۹و  ۷۹ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﺮان

ﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت اﻓﺮاﻃﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺸﺮک ﻣﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻄﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﮔﺴﺘﺮش دادن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﺮﻣﺎن و

ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ درون را ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداد و  . ...ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ،ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

در ﺳﺪهی اول ﻫﺠﺮی در درون اﺳﻼم و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﻓﮑﺮی اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮدهی
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎر ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﯾﻊ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و اﺋﻤﻪی ﻣﺎ در ﺳﺪهی اول

ﻫﺠﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺖ و ﺳﺨﻦ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻏﺎز اوﻟﯿﻪی ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .ﻗﺪرﯾﻮن« و »ﺟﺒﺮﯾﻮن« در

زﻣﺎن اﯾﺸﺎن اراﺋﻪی ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻪ ﺟﺒﺮ و ﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮ ﺑﯿﻦ اﻣﺮﯾﻦِ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از ﺑﺎﺑﺖ

ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن در ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﮑﺮی و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ و ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﻼﻣﯽ

ﺧﻮد در ﺑﻄﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪی واﻗﻌﯽ و اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن در ﺳﺪهی اول ﻫﺠﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﻣِﻦ

ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه »ﮐﯿﺴﺎﻧﯿّﻪ« ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺑﺮادر اﻣﺎم ﺣﺴﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺘﺎر ﺛﻘﻔﯽ ۱ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و
»زﯾﺪﯾّﻪ« ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی زﯾﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﭘﺴﺮ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اﻣﺎﻣﺖ را ﻣﺨﺼﻮص اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻒ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده ،در ﺟﻨﮓﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪی ﺗﻔﮑﺮﺷﺎن از اواﺧﺮ ﻗﺮن اول ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﻗﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ و
اﻣﺎﻣﺎن آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

ﻂ ﻓﮑﺮی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی و  ...ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( آﻏﺎز ﺷﺪه و
اﯾﻦ ﮐﻢ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از دهﻫﺎ ﺧ ّ

ﺑﻪ ﻗﺮنﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ آﻗﺎی ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی را ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪ،

ﻗﺮن ﺳﮑﻮت ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و
ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل و ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻌﻪ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و اﻣﺎم

ﺳﺠﺎد ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻮق ﭼﻪ ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﻪ ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﯿﺎن

داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮارج ،ﻣﺮﺟﺌﻪ ،ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ۲ﺑﻪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ اﺻﻮل ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻔﮑﺮات اﻧﺤﺮاﻓﯽ در اﻋﺘﻘﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﭘﺮدازد.

اﯾﺸﺎن در ﺧﻄﺒﻪای ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آ ﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺬر و ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﺎﺷﯿﺪ از اﻃﺎﻋﺖ آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ارزشﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺴﺐ ﺧﻮد ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زﺷﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﻧﮑﺎر ورزﯾﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ )ﺧﻄﺎ ﮐﺎریﻫﺎ( را در روﯾﺎروﯾﯽ

ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ و ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﺎءِ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺮوزی ﺟﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ

داران ﭘﺎﯾﻪی ﻋﺼﺒﯿﺘﻨﺪ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی اﻧﺘﺴﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﻮا
ﺑﻮرزﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ آن ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺳﻼم را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﯿﺮﮔﯽﻫﺎی آﻧﺎن را آﺷﺎﻣﯿﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد،

ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻧﺎن را در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﯿﺪ و ﺑﺎﻃﻞ آﻧﺎن را در ﺣﻖﺗﺎن داﺧﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ .آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎن ﻓﺴﻖ و

ﺳﯿﺴﺘﺎن را در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۷۲ﺗﺎ  ۷٥ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم رﻫﺒﺮاﻧﺸﺎن ﺳﮑﻪ زدﻧﺪ .ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﺑﺎﺿﯿﻪ و ﻋﺠﺎردﯾﻪ و  ...ﻫﻤﻪ از ﺧﻮارج
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻗﺮن اول ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ.

 ۱ﺗﺮاث :ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈﺮات درﺑﺎرهی ﻣﺨﺘﺎر ﺛﻘﻔﯽ و ﻗﯿﺎم وی ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرهی ﻗﯿﺎم

وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﯿﺎم ﻣﺨﺘﺎر« ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﺎﺿﻞ رﺿﻮی اردﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ رﺟﻮع ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 ۲ﺧﻄﺒﻪ ی ﻗﺎﺻﻌﻪ  ۱۹۲ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق رﺳﻮل ﺧﺪا و اﻣﺎم ﺑﺮ ﺣﻖ  «...ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮی ،در ﮐﻼم اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(
در اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ آب ﺣﯿﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.۱

اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ

ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص دارد ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻈﺮاﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .رودﻟﻒ ژاﯾﮕﺮ ۲ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت ،ﮐﺎرﻫﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺪر ،ﺗﻬﯿﻪی ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺮای وام ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺬر ﮔﻨﺪم )ﮐﻪ از اﯾﺮان

آورد و در ﻃﺎﺋﻒ ﮐﺎﺷﺖ ،(.اﺣﺪاث ﺟﺎدهی ﺷﻮﺳﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﺪه و ﻣﮑﻪ ،ﺗﻬﯿﻪی ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﻘﺮا ،ﺗﺄﺳﯿﺲ

ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ در ﺣﻮﻣﻪی ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻮزهی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی ،اراﺋﻪی ﻓﻦ رﻫﺒﺮی
ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ،ﻃﺮح اﺻﻮل اداری ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﺻﺤﺮا ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺟﻨﮕﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻨﺪق ،ﻓﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﯿﺮی ،ﺗﺄﺳﯿﺲ

ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ،ﭘﻞ ﺳﺎزی و  ...را در زﻣﺎن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داد؛ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺻﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮد

ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد .ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﺟﺬام ،ﺿﺪّ ﻋﻔﻮﻧﯽ ،اﻣﺮاض داﺧﻠﯽ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد؛ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮد و ﺗﺠﻮﯾﺪ ﻗﺮآن

ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد؛ اﻋﺮاب ﮔﺬاری و ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮد؛ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺐ را ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

ﻗﺮار داد؛ از ﺟﯿﻮه ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؛ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن و ﺧﻂّ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و
زﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﭘﻬﻠﻮی را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد؛ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ؛ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ را

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮد؛ ﮐﺘﺎب ﻗﺮاﺑﺎذﯾﻦ از داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر را اﻣﺎم از زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؛ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ ﻋﺮﺑﻬﺎ را ﺑﺎ ﺣﻤﺎم و ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﻤﺎم

ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد؛ ﺑﻪ ﺧﻂ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و  ...ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ

رﺳﯿﺪن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻟﮕﻮی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﺒﺮ و اﺧﻼق و آزادی ﻫﻤّﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻤﺎﺷﺖ .او ﺧﻮد

ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪاش ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آب ﻣﯽداد ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺎرو ﻣﯽﮐﺮد ،۳ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﻓﺖ ،ﺧﻮد ﺑﺎر
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزاریﻫﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺗﻮاﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺳﻮار اﺳﺐ ﺑﻮد و ﭘﯿﺎدهای ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ او ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺎن ﺟﻮ و دوغ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻟﺒﺎس

ﺳﺎده ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ،از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻢ

ﺷﻮﻫﺮﻧﺸﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ،٤از ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،٥در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ را او آﻏﺎز

ﻧﻤﯽﮐﺮد و دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﻓﺮاریﻫﺎ را ﻧﮑﺸﻨﺪ ،اﻓﺘﺎدﮔﺎن را زﺧﻢ ﻧﺰﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ دﺷﻨﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ ،٦ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ
ﺑﻨﺪهی ﮐﺲ ﻣﺒﺎش ،ﺗﺮا ﺧﺪا آزاد آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ۷و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺰار ﺑﺮده ۸را آزاد ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮ اﻫﻞ ذﻣّﻪ ﺳﺘﻢ روا

ﻣﺪارﯾﺪ ۹و اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ را آزاد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،راﺿﯽ

ﻧﺒﻮد ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ از او ﺑﯿﮕﺎری ﺑﮑﺸﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﻪ زور ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم ﻣﺠﺒﻮر
 ۱ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ازدﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﺳﺘﺎد ﺟﻌﻔﺮی ﺻﻔﺤﻪ ۲۰٤
 ۲ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ و ﺷﻤﺸﯿﺮ رودﻟﻒ ژاﯾﮕﺮ

 ۳ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﻪ ۳۷۲
 ٤ﻣﻨﺎﻗﺐ آل اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﻪ ۳۷٤
 ٥ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﻪ ۱۲۸

 ٦ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﮑﻤﺖ ۱۲

 ۷اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺟﺮج ﺟﺮداق ﺟﻠﺪ اول ﺻﻔﺤﻪ ۲۲۷

 ۸ﮐﺘﺎب ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻼ ﻓﺼﻞ ﺟﻠﺪ اول ﺻﻔﺤﻪ  ۱٦۷اﺛﺮ ﻋﺒﺎس راﺳﺨﯽ
 ۹اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺟﺮج ﺟﺮداق ﺟﻠﺪ اول ﺻﻔﺤﻪ ۲۸۰

ﻧﻤﯽﮐﺮد ،۱اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺟﻤﻞ و ﺻﻔﯿﻦ و ﻧﻬﺮوان را آزاد ﻣﯽﮐﺮد ،۲ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ ﻋﺎرﯾﻪای دﺧﺘﺮش زﯾﻨﺐ را ﺑﻪ
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،۳ﺷﻤﺸﯿﺮش را در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ ٤و در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺠﺐ

ﺗﻌﺠﺐ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدی و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺳﺎﺋﻞ از ﺟﻮاﻧﻤﺮدی دور اﺳﺖ «.ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮراک و
ﭘﻮﺷﺎک ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺴﺖﺗﺮ از اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ «.در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﻟﻮدهی ﺧﻨﮏ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آوردﻧﺪ،

ﻧﺨﻮرد و ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺨﻮرده ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرم.٥

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﻄﺮهای از درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻫﻤﻪی اﺑﻌﺎدش اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ

و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ او اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( و اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ )ع( در ﻫﻤﺎن ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را اداﻣﻪ

دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺳﻪ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺮ ﺳﯿﺮه و ﺷﯿﻮهی آن ﺣﻀﺮت اﻓﺰودﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی دوﺑﺎرهی
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آوردن آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم و ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ از ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن و ﺟﻨﻮد او ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻨﻮد
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﻤﺎی ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽﻣﺮوان در ﺳﺪهی اول ﻫﺠﺮی ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺮدم در ﻋﺮاق و ﺣﺠﺎز و ﺷﺎم ﺑﻪ

ﺳﺮﻋﺖ از ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ارزشﻫﺎی ﻓﮑﺮی و رﻓﺘﺎری دور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

در دوران آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻓﺮار ﺳﺮداران اﻣﺎم ﺣﺴﻦ

)ع( از ﻣﯿﺪان و ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ اﻣﺎم ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( در ﮐﺮﺑﻼ از

ﺳﻮی ﮐﻮﻓﯿﺎن و اﻫﻞ ﺑﺼﺮه و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن اﻣﺎم در ﮐﺮﺑﻼ ،ﻫﻤﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( ﺻﻠﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت

ﻣﯽرﺳﺪ و دوران ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ۳۵ﺳﺎﻟﻪی اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﻓﻬﻢ و درک ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻗﺎی ﻣﺪرﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮن را ﻗﺮن ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﯿﻌﻪ و اﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ! از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( ،راه ﺧﻮد را
از دﯾﮕﺮ ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﯿﺴﺎﻧﯿّﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ

اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ٦؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﻨﻪی ﺣﻖ و ﻓﻬﻢ درﺳﺖ دﯾﻦ و ارزشﻫﺎی

ارزشﻫﺎی آن اﺳﺖ .اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺤﺮف ،ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،دﻧﯿﺎ دوﺳﺘﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ رﻓﺎه و آراﻣﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ واژهﻫﺎی

دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ارزش ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻠﯿﺖ و ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻋﺼﺒﯿﺖ دوﺑﺎره ارزش ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚﺳﺎزی و ﺟﻌﻞ

رواﯾﺖ دروغ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺪس ﻣﺂﺑﯽ و اﯾﺠﺎد ﭼﻬﺮهﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﻓﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﯾﺰﯾﺪ ،ﻣﺮوان و ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪش ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺒﺪا ...زﺑﯿﺮ در ﻣﮑﻪ

ﻣﻘﺪس ﻣﺂﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺛﻘﻔﯽ واﻟﯽ ﻋﺮاق ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ،ﺗﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻌﺒﻪ،

ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا و وﯾﺮان ﺷﺪن آن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد .ﻣﺼﻌﺐ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺳﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﺛﻘﻔﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻠﯿﺖ ﻋﺮب ﺑﺮ ﻋﺠﻢ

ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﺟﺎﻣﻪی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ رﺳﻮل ﻣﯽﺑﺎﻓﺖ و ﺧﻮد را وارث ﺻﻨﺪوق ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺧﻮارج ﺧﻮد

را اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﻖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن رﺳﻮل ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .داﻋﯿﻪﻫﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ در
 ۱ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﻪ ۲۳۳
 ۲ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﻪ ۲۶۸

 ۳ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﻪ  ،۳۸ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﻪ  ،۳۸۱ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ﺟﻠﺪ  ٤۱ﺻﻔﺤﻪ ٥۰
 ٤ﻋﯿﻦ اﻟﺤﯿﻮة ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺻﻔﺤﻪ ٥۸۱
 ٥ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻠﺪ  ، ۳ﺻﻔﺤﻪ ۹٦

 ٦ﺣﺘﯽ در واﻗﻌﻪ ی ﺣﺮّه ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد.

ﺣﺎل ﭘﺮورش ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﺑﻮد اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( در
ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد.۱

دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﺪرﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ راه ﺧﻮد را از ﺳﻮاد اﻋﻈﻢ ﻣﺮدم ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و در اﯾﻦ

ﻏﻮﻏﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ آﻗﺎی ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ و ﻋﺠﯿﺐ ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی و اﻟﮕﻮ ﺳﺎزی ﭼﻬﺎر

اﻣﺎم اول در ارزشﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﭙﻨﺪارد ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ در ﻗﺮن دوم ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.۲

آﻧﭽﻪ آﻗﺎی ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و رﻧﺞﻫﺎی ﻓﺮاوان ﭼﻬﺎر اﻣﺎم

اول ﺧﻮد ،در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ

دوﺑﺎره ﺣﻖ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭼﻬﺎر اﻣﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ۱ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ی ﻣﺸﺘﺮک از ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ از ﻧﯿﻤﻪ ی دوم ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی اﺳﺖ.
 ۲ﺻﻔﺤﻪ  ۳۱ﮐﺘﺎب

