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خذوا عدوِي وعدو�م أو ِ�اء تلقون إِ� ِهم
���ها ٱ�ِين ءامنوا � �ت ِ
ۡ َّ
ب ِٱل َم َودة ِ﴾ ]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[١ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،دﺷﻤﻦ ﻣﻦ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ
ﺑﺮﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ]ﺑﻪ ﻃﻮری[ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ اﻇﮫﺎر دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ«
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ:

ﭘﺴﺮاﻧﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ،ﻣﻌﺎذ ،ﺳﻔﯿﺎن و ﻣﺮوان.
از اﻟﻠﻪ ﺧﻮاھﺎﻧﻢ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﭘﺮورش دھﺪ و ﻣﺤﺒﺖ
ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ و اﻓﺘﺨﺎر دﻓﺎع از آنھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﮑﯽھﺎ و
اﻓﺘﺨﺎراﺗﺸﺎن و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻨﺎم و ﻟﻌﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ را روزیﺷﺎن ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﺎ او ﺷﻨﻮا و ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب
ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ را ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺑﺮ آل و ﯾﺎران او
و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان راه ھﺪاﯾﺖ وی ﺗﺎ روز ﺟﺰا.
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﮥ
ّ
ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای اھﻞ ﺑﯿﺖ† ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﯽآ ﮔﺎھﻨﺪ.
و در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻈﺎھﺮ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن دوازده اﻣﺎﻣﯽ را ﺧﻮردهاﻧﺪ .در اﯾﻦ اواﺧﺮ
ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻗﻠﻢ رواﻓﺾ و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﮔﺎن اﯾﺸﺎن از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﺎپ
و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن راﻓﻀﯽ
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ وﺣﺪت ﯾﺎ ھﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنھﺎ ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ آن ـ ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﻀﯿﮥ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﮐﻪ :ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺎره ﭘﺎره ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺎوی ﻃﻌﻤﻪای آﺳﺎن ﺑﺮای ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ دﻋﻮت در ﺻﻮرت ﻇﺎھﺮﯾﺶ زﯾﺒﺎ و درﺧﺸﺎن و ﺗﺎﺑﻨﺎک اﺳﺖ ...آری،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺣﺪت و از ﯾﺎد ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻋﯽ و ﺟﺰﺋﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺻﻮل و اﺳﺎﺳﯿﺎت ﻧﺮﺳﺪ.
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اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد؟
ً
و آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ وﺣﺪت
را ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
وﺣﺪت ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن راﻓﻀﯽ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎری و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯿﺴﺖ؟ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ و ﻟﻌﻦ ﮐﺮدن
اﺻﺤﺎب ش و ﭘﺸﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﮏ اﯾﻦ اﻣﺖ از ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺘﻔﮑﺮان ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ
ﺷﺐ و روز آن را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و در ھﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن راﻓﻀﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ؟ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮنھﺎی ﭘﺎﮐﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ ﺷﺮاﻓﺖ و آﺑﺮوی ھﻤﺴﺮان
رﺳﻮل ﺧﺪا ج؟ و ﯾﺎ ﺧﺪا ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از اﻣﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﺗﺮی دادن آﻧﺎن ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ؟
و ﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن راﻓﻀﯽ وﺣﺪت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ را
ﺑﺪﺗﺮ از ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری و آﺗﺶﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺪی اﯾﺸﺎن و
ﻣﺒﺎح ﮐﺮدن ﺧﻮن و ﻣﺎل آنھﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟! و ﯾﺎ در ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن وﺣﺪت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟!
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻼ در ﻣﻔﮫﻮم اﺳﺎسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻣﻮھﻮم ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ
ً
ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪهام .ﭼﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﺎﻣﻼ در ﺗﻀﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آنھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺷﺐ و روز ،و ھﺪاﯾﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎندر اﺻﻮل اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوع ،و در
ﻋﻘﺎﺋﺪ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻓﻘﮫﯽ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب را ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺐ
دﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ را ﺧﻮرده و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﻋﺎدت آنھﺎ ھﺠﻮم ﺑﺮ
ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﺣﻘﯿﻘﺖ رواﻓﺾ و رھﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ او رھﺒﺮی
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮد او ﺣﻠﻘﻪ زده ،ﺑﺎ وی ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ھﺠﺮت ﮐﻨﻨﺪ.
وﺣﺪت ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ و اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺷﺐ و روز ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﻟﻌﻦ و
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦﺗﺮﯾﻦ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ در ﺣﻖ اھﻞ
ﺳﻨﺖ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ درﺑﺎرۀ اھﻞ ﺳﻨﺖ روﺷﻦ
ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﺸﺎن را روﺷﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻮچ و دروﻏﯿﻦ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮔﻮل ﺷﻌﺎرھﺎی ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن راﻓﻀﯽ ﭘﺮﭼﻢ آن را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻧﺨﻮرﻧﺪ.
روش ﻣﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
اھﻞ ﺳﻨﺖ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام و ﺑﻪ ﺧﻮدم زﺣﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻧﺼﻮص را ﻧﺪادهام ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﯿﻌﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدهام ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن و
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دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

در رأس آنھﺎ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻤﯿﻨﯽ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی راﻓﻀﻪ و ﭼﮫﺮهی زﺷﺖ ﺷﯿﻌﻪ ـ ھﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد را آراﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ـ
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ راﻓﻀﯽھﺎ از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ دﯾﻦﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در دﯾﺪﮔﺎه
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻋﺘﻘﺎدیﺷﺎن ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ھﺪف
از آن را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت را ﺷﺮح دادهام ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ
اﺻﻄﻼح ﻧﻮاﺻﺐ ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آنھﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻘﯿﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ رواج اﯾﻦ اﺻﻄﻼح روی
آوردهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آنھﺎ را رﺳﻮا ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺐ ﻧﺰد راﻓﻀﯽ ﭼﻪ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ آﻣﺪه را درک ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻘﻞ و دﻟﯿﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎت ،و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻌﺼﺐ و واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﯿﺎل ﻗﺮار دادهام و از زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن آنھﺎ
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهام.
و آﺧﺮﯾﻦ دﻋﺎی ﻣﺎ ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ... .
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎل اﻟﻠﻪ

»ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﺻﺐ از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ«
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻧﺒﻮه از ﮐﻨﺎﯾﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﮐﻨﯿﻪھﺎ و اﻟﻘﺎﺑﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻤﺎرﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎبھﺎی اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ آنھﺎ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺎآ ﮔﺎھﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻨﺎﯾﺎت در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮھﺮۀ آنھﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﺪ ،و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ارﺟﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ را
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻔﮫﻮم آنھﺎ ﻣﻄﻠﻊ و آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن واژهھﺎی اول ،و دوم ،و ﺳﻮم ،و ﺣﺒﺘﺮ ،و زرﯾﻖ و اﺷﺎرات دﯾﮕﺮ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ در ﺷﮑﻞ ﻧﮑﻮھﺶ اﯾﺮاد ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد از اول :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس
اﺳﺖ ،و ھﺪف از دوم و ﺳﻮم :ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎنب ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺒﺘﺮ:
اﺑﻮﺑﮑﺮس و از زرﯾﻖ ﻋﻤﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ زﯾﺎدﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺮس
اﻧﺤﺮاف و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ را دارﯾﻢ.
و واژۀ )ﻧﺎﺻﺐ( ﯾﺎ )ﻧﻮاﺻﺐ( در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﻓﺮاد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻘﺼﻮد از آنھﺎ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ واژه در اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺎ ،ﭼﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﺪﮔﺎه اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﺳﻨﯿﺎن ﺑﺪون اﻃﻼع از
ﻣﻌﻨﯽ )ﻧﻮاﺻﺐ( ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
واژۀ ﻧﻮاﺻﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽس و
ﺧﺎﻧﺪان وی را ﻣﻮرد ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
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وﻟﯽ اﯾﻦ واژه ﻧﺰد اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻘﺼﻮد از اھﻞ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و
ﺑﺎﻗﯽ اﺻﺤﺎب ش را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و وﻻﯾﺖ آﻧﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن دروغ ﻧﻤﯽﺑﺎﻓﯿﻢ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﺮی ھﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎبھﺎی اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎبھﺎی دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن.
و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺨﻨﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
اﯾﺸﺎن را درﺑﺎرۀ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ )ﻧﻮاﺻﺐ( اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﯽﺟﺎ و
ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﺴﺎزﯾﻢ ،و ﭘﺲ از آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آن را ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
١
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ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﴐة ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﱰة اﻟﻄﺎﻫﺮة«  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﯿﭻ اھﻞ اﯾﻤﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ
وﻻﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ را ﻏﺴﻞ داده و ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﺮ
ﺿﺮورت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﺷﻮد.
و ﻇﺎھﺮ ﮐﻼم ﺷﯿﺦ  ٣در »اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا وی دﻟﯿﻞ
آورده ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮ وی اﺟﺮا ﺷﻮد ﺟﺰ
 -١از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻓﻘﮫﺎی راﻓﻀﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ ،ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺷﺮح
ﺣﺎل او ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺟﻠﺪ اول از ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻌﺮﻓﯽ و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی او ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺤﺮاﻧﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ رواﻓﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻟﺤﺪاﺋﻖ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
 -٢ج ۱۰ص ۳۶۰و ﺑﻌﺪ از آن.
 -٣ﻣﻨﻈﻮرش ﻃﻮﺳﯽ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ و اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر اﺳﺖ.
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آﻧﭽﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﻮد؛ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ دادن ﮐﺎﻓﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ او ﺑﻪ اﻧﺪازهای رواﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ و اﻣﺎﻣﺎن ﻹ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
اﺑﻮ ﺻﻼح و اﺑﻦ ادرﯾﺲ و ﺳﻼر ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ و ﺣﻖ
آﺷﮑﺎر و ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﺮﯾﺢ ھﻤﯿﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺸﮫﻮر و ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ وارد ﺷﺪه
در ﺑﺎرهی ﮐﻔﺮ و ﻧﺼﺐ و ﺷﺮک و ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻣﺎل و ِ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦﺑﺎره در ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﮫﺎب اﻟﺜﺎﻗﺐ ﻓﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ
اﻟﻨﺎﺻﺐ وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ« ﮐﻼم را ﺑﺴﻂ دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ھﯿﭻ
ﺷﺒﮫﻪای ﮔﺮد آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
ﻗﻮل ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﻣﺎ از ﻋﻠﻤﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻓﺺ اﻟﯿﺎﻗﻮت« آن
را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﮑﺮان ﻧﺺ ]اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ[ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر اﺻﺤﺎب ﻣﺎ
ﮐﺎﻓﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﻓﺴﻖ دادهاﻧﺪ . ...
وی در ﺷﺮﺣﺶ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﻮار اﻟﻤﻠﮑﻮت« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺺ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﺤﺎب
ﻣﺎ آنھﺎ را ﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﺺ اﻣﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺟﺰو دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ج
اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﯾﻦ وی ج ﺑﻪ ﺿﺮورت داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﮑﺮ آن ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﺎز و روزهی رﻣﻀﺎن ﮐﺎﻓﺮ
اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ اﻗﻮال دﯾﮕﺮ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او اﯾﻦ ﻗﻮل را در ﺑﺎب زﮐﺎت از ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ« ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده و
ﻇﺎھﺮ ﮐﻼم ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﮔﺮوھﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ
ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ و ﻧﺼﺐ و
ﺷﺮک و ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻣﺎل و ﺧﻮن اﺳﺖ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
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ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آنھﺎ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﺟﺎری ﮐﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪون آﺗﺶ
ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪهی ﺗﺤﻘﯿﻖ در رواﯾﺎت اﺋﻤﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ
دﯾﺪﺷﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ادرﯾﺲ در ﻣﺴﺘﻄﺮﻓﺎت اﻟﺴﺮاﺋﺮ
در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن و ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻻﯾﻤﺎن اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ
ھﺎدی÷ آورده اﺳﺖ؛ و در ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ ،آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪای
ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺒﺖ و ﻃﺎﻏﻮت  ١را ﻣﻘﺪم ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز ھﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﺪ :ھﺮ ﮐﺲ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺻﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی رواﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رواﯾﺎت از اﻣﺎﻣﺎن † درﺑﺎرهی ﮐﻔﺮ و
ﺷﺮک و ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻣﺎل و ﺧﻮن ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ وی ﺑﺮای اﻣﺎم
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺻﺒﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺼﺐ را ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻦ ﺟﺒﺖ و
ﻃﺎﻏﻮت و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ آنھﺎ ،ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻧﺼﺐ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ† ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ
ﮐﻪ آنھﺎ را ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ و دوﻧﻔﺮ اول را ﭘﯿﺸﻮا ﺑﺪاﻧﺪ.

 -١ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ ]از ﻧﻈﺮ رواﻓﺾ[ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ آنھﺎ
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آنھﺎ را ﺑﺮ ﻋﻠﯽس ﻣﻘﺪم ﺑﺪاﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮده و ﺧﻮن و ﻣﺎﻟﺶ ﺣﻼل
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ »اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺧﻮن و ﻣﺎل اھﻞ ﺳﻨﺖ را
ﺣﻼل و ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﻨﺪ« در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﯾﻦ رواﯾﺖ دﻟﯿﻞ آﺷﮑﺎری ﺑﺮ رد ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺎ
ﻣﺸﮫﻮر ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺎﺻﺐ از ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺧﺎصﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻤﻮم اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮد .ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯽ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و
ﺑﺮ او اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در آﺧﺮت ﮐﺎرش ﺑﺎ اﻟﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻋﻠﻞ
اﻟﺸﺮاﺋﻊ« ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﺻﺐ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ† دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻮرزد ،زﯾﺮا
ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآ ﻟﻪ
را دارم وﻟﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻮرزد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ
ﺷﻤﺎ ،ﻣﺎ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ.
و از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ† اﻇﮫﺎر دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﮐﺴﯽ
را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ را دارم
وﻟﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را
دوﺳﺖ دارﯾﺪ و از دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ دو رواﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن
ﻧﻔﺮت از ﻣﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﻧﺎﺻﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ
آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮده و ﻧﻔﺮت از ﻣﺎ را ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ و دﺷﻤﻦ ﻣﺎ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﻤﺎ از ﺷﯿﻌﯿﺎن
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و ﻣﺤﺒﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ و از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺰارﯾﺪ  .١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺼﺐ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮدن و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آنھﺎ †
اﺳﺖ.
دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق
در ﮐﺘﺎب أﻣﺎﻟﯽ از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ دوﺳﺖ
دارد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ دوﺳﺘﺪار ﻣﺎﺳﺖ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ،ﭘﺲ ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ؛ اﮔﺮ
دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻣﺎ را دﺷﻤﻦ
داﺷﺖ ﻣﺤﺐ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ  ...و رواﯾﺎﺗﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ.
از اﯾﻦ رواﯾﺎت داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮدن و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﺋﻤﻪ
در دو ﭼﯿﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﻘﺪم ﮐﺮدن ﺟﺒﺖ و ﻃﺎﻏﻮت و اﻇﮫﺎر دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ
ﺷﯿﻌﻪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺼﻔﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ واژه ﻧﺎﺻﺐ

وی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ )اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯿﺔ(
از ص  ١٤٥ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واژۀ ﻧﺎﺻﺐ ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل زﯾﺎد
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻮرد آن ﻣﯿﺪان وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﺑﯿﺎن
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن آن ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ
 -١اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ راﻓﻀﻪ ھﻤﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن واﻗﻌﯽ اھﻞ ﺑﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭘﻮﺷﺎﻟﯿﻦ
ﺑﻮدن ﻣﺬھﺐ و دﯾﻦ ﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺧﺮاﻓﺎت و ﺧﯿﺎﻻت و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم ﺑﻨﺎ
ﺷﺪه ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن و ﺣﻼل
داﻧﺴﺘﻦ زﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻌﻪ و دروغ و ﻧﻔﺎق ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻘﯿﻪ ،از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺤﺒﺖ آل ﺑﯿﺖ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﺪه اﺳﺖ؟! اﻣﺎ ﺗﺸﯿﻊ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای
اﺳﻼم و اھﻠﺶ دﺳﯿﺴﻪ ﺑﭽﯿﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺎﺳﺪی ﮐﻪ راﻓﻀﻪ در آﻏﻮش
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد.
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ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻄﻠﻖ ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ ،ﮐﻪ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻣﺸﺮک و ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ آﯾﻪای از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﻪ در
آن از ﻣﺸﺮک ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﻣﺮاد و ﻣﻘﺼﻮد آن »ﻧﺎﺻﺒﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
و اﻣﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ آن را ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﯿﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮدن ﻏﯿﺮ ﻋﻠﯽ÷ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ادرﯾﺲ
در )ﻣﺴﺘﻄﺮﻓﺎت اﻟﺴﺮاﺋﺮ( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب )ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﺟﺎل( ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮای وی )ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ÷( در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﻧﺎﺻﺐ« ﻧﻮﺷﺘﻢ :ﮐﻪ آﯾﺎ در آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺟﺒﺖ  ١و ﻃﺎﻏﻮت  ٢را ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب را ﻓﺮﺳﺘﺎد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺻﺒﯽ
اﺳﺖ.
و در ﺷﺮح راوﻧﺪی ﺑﺮای ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در
ﺧﺼﻮص ﻧﺎﺻﺐ ﺳﺆال ﺷﺪ ،او ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺎﺻﺐ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﯽ را ﺑﺮ وی
ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد.
و اﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﺮای اھﻞ ﺑﯿﺖ اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد -
ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ – دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در رواﯾﺎت ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در )ﻋﻘﺎب
اﻷﻋﻤﺎل( و )اﻟﻌﻠﻞ( و )ﺻﻔﺎت اﻟﺸﯿﻌﺔ( ﺑﺎ ﺳﻨﺪھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن و
ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺎﺻﺐ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ از ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﻨﻪ در دل دارم ،وﻟﯽ ﻧﺎﺻﺐ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
 -١ﻣﻨﻈﻮرش اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺳﺖ.
 -٢ﻣﻨﻈﻮرش ﻋﻤﺮس اﺳﺖ.

١٢

دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وﻻﯾﺖ ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﯾﺪ و از
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ!.
ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺎ دو رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در اﻟﺴﺮاﺋﺮ و ﺷﺮح ﻧﮫﺞ
آﻣﺪه در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦھﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺸﺎن را ﺷﺮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن دو
رواﯾﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ آنھﺎ † را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ آنھﺎ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن واﺿﺢ ﮔﺸﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮوه رواﯾﺎت
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا دﻻﯾﻞ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻦ و
اﻇﮫﺎر دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﻮال و اوﺿﺎع آﻧﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و از ﺑﻌﻀﯽ از
ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔﯽھﺎ و راه و روش زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮای
او آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
و در ﮐﻞ ھﺮ ﮐﺲ در اوﺿﺎع آنھﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و از ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن و روش
آنھﺎ در دوﺳﺘﯽ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ اﯾﻦ اﻧﮑﺎر ﺳﺮ ﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺎدﺗﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺎت
اﻣﺎﻣﺎن† اﻋﻼن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺐ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺪان
ﺳﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﺎﻓﯽ و اﻟﻌﻠﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اذﯾﻨﻪ از
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻔﺪاﯾﺖ ،در ﭼﻪ ﻣﻮردی؟ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد اذان و رﮐﻮع و
ﺳﺠﻮدﺷﺎن. ...
و ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﺎﺻﺒﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ھﻤﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اذان را اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ در ﺣﺎل ﺧﻮاب رؤﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮای
ﺗﻮ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ – ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺤﺾ ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯽ÷ ،و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان اﻣﺎﻣﺎن
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،و
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ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺎن† ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در رواﯾﺎت ﻣﺸﮫﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ – ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﻨﺎﺳﺐ و ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ،اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺳﯿﺪ ﻧﻮر
اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی در )ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﮑﯿﺔ( ،و اﺳﺘﺎد ﻣﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ
ﯾﻮﺳﻒ در )اﻟﺸﮫﺎب اﻟﺜﺎﻗﺐ( اﯾﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ از
ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ  ١ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮاه ﺑﺮ ﻗﻮت اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ آن رواﯾﺎت ﺑﺎ ھﻢ و ﮔﻮاھﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮدن آن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از
اﺣﻮال اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
و ﭼﻮن اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﯿﻤﻪ
و ﭘﯿﻮﺳﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ داﻣﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮدهای دارد.
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮی و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﺻﺐ

او در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ(  ٢٠٧-٢٠٦/٢ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
و اﻣﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ و اﺣﻮال و اﺣﮑﺎم آن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دو اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
اول :ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ او از ﯾﮫﻮدی و ﻧﺼﺮاﻧﯽ و
ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ اﺟﻤﺎع داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺎﻣﯿﻪ ﮐﺎﻓﺮ و ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ رأی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﺎﺻﺒﯽ :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج دﺷﻤﻨﯽ ورزد و ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ آنھﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮارج و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎوراءاﻟﻨﮫﺮ وﺟﻮد دارد،

 -١ﻃﻮﺳﯽ ھﻤﺎن ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺑﻪ ) (٨٠٠٠٠٠ﻧﻔﺮ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
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و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ را در ﺑﺎب ﻃﮫﺎرت و ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن و درﺳﺘﯽ و
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ازدواج ﺑﺮ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﻧﺪ.
و اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﺷﮫﯿﺪ دوم ...ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻏﺮﯾﺒﯽ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻧﻈﺮ داده ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺪاوت و
دﺷﻤﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺎل اﮐﺜﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ در اﯾﻦ روزﮔﺎر و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎﻧﺸﺎن و ﻣﻘﻠﺪان و ﻧﺎداﻧﺎن و زﻧﺎن و اﻣﺜﺎل
اﯾﻦھﺎ از ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب )ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ( ﺑﺎ اﺳﻨﺎدی ﻣﻮﺛﻖ از اﻣﺎم
ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ،ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﺎﺻﺐ ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ و آل وی را ﻣﻮرد ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ ،وﻟﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺪاران و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ رواﯾﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻧﻮاﺻﺐ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﯽ را ﺑﺮ وی
ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﻧﺪ.
و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮ ھﻤﮥ اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ دارد و ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ÷ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺮ ﺳﺨﻦ اول ارﺟﺎع ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮدن ﻏﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﺮ وی ﺑﺼﻮرت اﻋﺘﻘﺎد و ﺟﺰم ،و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن و ﺿﻌﯿﻔﺎن از آن ﺧﺎر ج ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺪم ﻧﻤﻮدن ﻏﯿﺮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺮ وی از ﻃﺮف آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ از ﺗﻘﻠﯿﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﺪران و ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﯾﺸﺎن
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮای آنھﺎ راھﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آ ﮔﺎھﯽ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ
ﺑﺪان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻣﺎن† و دوﺳﺘﺪاراﻧﺸﺎن واژۀ
ﻧﺎﺻﺒﯽ را ﺑﺮ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺜﺎل وی اﻃﻼق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ† دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻌﻀﯽ
اوﻗﺎت ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﻇﮫﺎر
ﻣﯽداﺷﺖ ،آری ﺑﺎ آراء آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ روﺣﺸﺎن
را ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺘﺎدان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼق ﻧﻤﻮدن ﻟﻔﻆ
ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﭘﻠﯿﺪی ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎن
رأی دادهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ ﺟﺎ اﯾﻦ واژه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ آنھﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺗﻮ
ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﻧﻮاﺻﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﭘﺲ ﻧﻮاﺻﺐ از دﯾﺪﮔﺎه اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ھﻤﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺣﺴﻦ درازی
آﺷﮑﺎرا در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و دوﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﯽس را ﺑﺮ وی
ﻣﻘﺪم دارد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و
ﻋﺜﻤﺎنش را ﺑﺮﺗﺮی دھﺪ و ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و ﻣﺰﯾﺖ آنھﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯽس ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻦ ﺧﻠﻔﺎء را ﺑﻪ وی ارزاﻧﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ ،او
از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺪﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان اﺳﻼم را ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﯿﻌﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ آن ﻋﻘﯿﺪه ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﻤﮥ )ﻧﺎﺻﺐ( ﯾﺎ )ﻧﻮاﺻﺐ( ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن ﺳﺨﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺻﺐ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺿﺮورﯾﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از اھﻤﯿﺖ
زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ادا ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻢ.
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در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮش )ﻣﺮآة اﻷﻧﻮار وﻣﺸﮑﺎة اﻷﺳﺮار( ص  ٣٠٨ﺑﺎب )اﻟﻨﻮن
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮن و اﻟﺘﺄوﯾﻼت( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :١ﻧﺎﺻﺒﻪ :در رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ
 -١ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﮋوھﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﮐﺎزراﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ
و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ذھﺒﯽ /در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ و
اﻟﻤﻔﺴﺮون(  ٤٦/٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﻮری ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب )ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﯽ إﺛﺒﺎت
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب اﻷرﺑﺎب( در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ )ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ( در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺎﺋﺪه ﺳﻮم از ص
 ٣٥٨و در ﭘﺎورﻗﯽ آن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از رﺧﺪادھﺎی اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰ و ﺳﺮﻗﺖھﺎی ﻇﺮﯾﻒ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻼی ارﺟﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮآة اﻻﻧﻮار ﻧﺎم دارد در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮه او ﺷﯿﺦ اﻟﻔﻘﮫﺎء ﺻﺎﺣﺐ )ﺟﻮاھﺮ
اﻟﮑﻼم( ،رﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺶ ،ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ آن را رو ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ آن را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و او ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮھﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﯿﺦ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺪف از آن
ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ،ﭘﺲ آن را رو ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ،و آن ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺒﻞ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺎپ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮآة را از
وارﺛﯿﻦ وی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮآة را ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﮫﺪ ﻏﺮوی ﺑﺪان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم دﯾﺪم در ﺻﻔﺤﻪ اول آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه :ﮐﺘﺎب ﻣﺮآة اﻻﻧﻮار و ﻣﺸﮑﺎة اﻻﺳﺮار ﮐﻪ ﻧﻮر دﯾﺪه ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ و ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﮐﻪ زادﮔﺎھﺶ ﮐﺎزران ﺑﻮده و در ﻧﺠﻒ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ آن را
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺦ
از اﯾﻦ دزدی ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدم ﻟﺬا ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﻮﻻی ارﺟﻤﻨﺪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﻦ ﻧﺎم وی را ﻧﺸﻨﯿﺪهام و در
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آﻣﺪه اﺳﺖ) :ﻧﺼﺒﺖ اﻟﺸﯽء( ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻢ و ﻧﺼﺐ ﮐﺮدم ،و
)ﻧﺼﺐ ﻟﻔﻼن( ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮد ،و در ﺳﻮرۀ ﻏﺎﺷﯿﻪ ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه
ٞ
َ َ َّ ٞ
اص َبة] ﴾٣اﻟﻐﺎﺷﯿﺔ [٣ :و ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
﴿�مِلة ن ِ

اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺻﺒﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯽ÷ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ وی را در
دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻣﺎمداراﻧﯽ ﻏﯿﺮ از او را ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺋﻤﻪ ﺑﺎ ھﺮ دو ﻣﻌﻨﯽ آن ﻧﺎﺻﺒﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی دزد ،و ﺧﺎﻣﻮشﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻮر ﺧﺪا ،آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﺧﻄﺒﻪ آﻣﺪه ﺑﺮوی ﻣﺸﺘﺒﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﻋﺒﺪ اﻟﻀﻌﯿﻒ اﻟﺮاﺟﯽ رﺑﻪ اﻟﻠﻄﯿﻒ  «..ﺑﻨﺪه ﻋﺎﺟﺰ و اﻣﯿﺪوار رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻟﻄﯿﻒ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﮐﻼم ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﺪا  ...اﻟﺦ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ او در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮﯾﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﺴﺒﺖ وی ﺑﻪ ﮐﺎزران را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،در ﭘﺎﺳﺦ،
ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه داده ﮐﻪ آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺻﻔﺤﻪ اول را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻧﺎم
ً
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ وی را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻦ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﮫﺪش وﻓﺎ ﻧﻨﻤﻮده و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺆاﺧﺬه اﺧﺮوی ﻣﻮﻟﯽ ﺷﺮﯾﻒ
آﻣﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻏﺎﺋﺐ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺳﺎل
 ١٢٩٥در ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﻮﻟﯽ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ
ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ از وی در )ﺟﻮاھﺮ( ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻋﻼﻣﻪام ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﮐﺎزراﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ
و ﯾﺎریرﺳﺎن ﺗﻨﮫﺎ اوﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن.
و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭼﺎپ اول از ﮐﺘﺎﺑﻢ )اﻟﺸﯿﻌﺔ وﺗﺤﺮﯾﻒ اﻟﻘﺮآن( اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ ذھﺒﯽ /اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ و اﻟﻤﻔﺴﺮون( ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎزراﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ دادهام ،آن ھﻢ در ﺿﻤﻦ ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب )ﻋﻠﻤﺎء اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻗﺮآن( وﻟﯽ ﻣﻦ در ﭼﺎپ دوم و ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪام ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺎزراﻧﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ واﺟﺐ ﺑﻮد اﯾﻦ ھﻮﺷﯿﺎر دھﯽ را اﻧﺠﺎم دھﻢ،
و ھﺪاﯾﺖدھﻨﺪه ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاﺳﺖ.
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و ﺣﻖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ اﻣﺎﻣﺎن را ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮداﻧﺪ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺋﻤﻪ اﻋﻼن دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﺮ دو ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺻﺒﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺤﺒﺖ آﻧﺎن ﺷﻮد.
ﭼﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﺰﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﻣﺎﻣﺎن†
ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺎﺻﺐ ﺣﻖ آنھﺎ در ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف آﻧﺎن و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ آنھﺎ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،اﮔﺮ ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ روز ﻏﺼﺐ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪی دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن در دل وی
ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد اﮔﺮ در دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺋﻤﻪ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ آنھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺎﻣﺎن و ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﻦ از
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺿﺮورﯾﺴﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻗﻮل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
إذا ﱂ ﺗــــــﱪأ ﻣــــــﻦ أﻋــــــﺪاء ﻋــــــﲇ

ﻓـــــﲈ ﻟـــــﻚ ﻣـــــﻦ ﳏﺒﺘـــــﻪ ﻧﺼـــــﻴﺐ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﮔﺮ از دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺰاری ﻧﺠﻮﯾﯽ ﭘﺲ ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ در
ﻣﺤﺒﺖ وی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
و ﺷﯿﺦ ﻋﺎﻣﻠﯽ در اﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻤﺎر و او
از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﻣﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﻪ اﯾﻦ دو در ﯾﮏ دل ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در درون ھﯿﭻ ﮐﺲ دو ﻗﻠﺐ
ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی
دﺷﻤﻨﺎن آنھﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او÷ ﮔﻔﺖ :و ﺑﺎﯾﺪ دل ﺧﻮد را
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ در آن ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪا و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ دﺷﻤﻦ وی ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
دﺷﻤﻦ ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ.
و در )اﻟﻔﻘﯿﻪ( ﺑﻪ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ از ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از دﺷﻤﻦ وی ﺗﺒﺮی ﻧﺠﻮﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ او را از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم؛ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ھﻢ ﺑﺮھﻢ و اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و او ﻧﯿﺰ
دﺷﻤﻦ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و در )اﻟﻌﻠﻞ وﻣﻌﺎﻧﯽ اﻷﺧﺒﺎر( از ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و او ھﻢ از اﻣﺎم
ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﺻﺐ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ را
دﺷﻤﻦ ﺑﺪارد ،ﭼﻪ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ و آل وی را ﻣﻮرد
ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ ،وﻟﯽ ﻧﺎﺻﺐ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ
ﺷﻤﺎ دوﺳﺖداران و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻓﺮﻣﻮدۀ
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ...ﺣﺪﯾﺚ.
و در )ﻣﺴﺘﻄﺮﻓﺎت اﻟﺴﺮاﺋﺮ( از ﺗﺒﺎدل ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺛﺎﻟﺚ÷ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای وی ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺳﺆال ﮐﺮدم آﯾﺎ
ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮدن ﺟﺒﺖ و ﻃﺎﻏﻮت و اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آنھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ وی ﻧﯿﺎز دارم؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ او ﻧﺎﺻﺐ اﺳﺖ.
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»ﺧﺪای اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ«
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ارﺟﻤﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻗﻮل ھﺴﺘﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎن
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ذھﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ﺳﻨﺖ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،آن را در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام.
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن )اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ( ﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا
و ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻧﻪ ﺑﺮ ھﯿﭻ اﻣﺎﻣﯽ ھﺮﮔﺰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وی
ﺑﻮده و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﻗﺮار ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .١
و اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ از ﻋﻮام ﺷﯿﻌﻪ و ﯾﺎ از داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ از داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و اﺑﺮاز داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﻃﺮف
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ارزش و ﻣﻘﺎم ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .٢
و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﺎوه و ﻣﺰﺧﺮف را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ ﻋﻘﯿﺪۀ ﯾﮫﻮد و
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ را درﺑﺎرۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ اﻋﺘﻘﺎد
اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪۀ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ
 -١اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ – اﻟﺠﺰاﺋﺮی .٣٧٩-٣٧٨/١
 -٢ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮی از ﮐﺘﺎب ﻣﺎ )اﻟﺸﯿﻌﺔ وﺗﺤﺮﯾﻒ اﻟﻘﺮآن( ﻓﺼﻞ دوم )ﻋﻠﻤﺎء اھﻞ
ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺤﺮﯾﻒ( ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
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اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺑﺪان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺧﺪای
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻔﺎوت دارد ،ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
ﺧﺪا در ﻋﻘﯿﺪۀ ﯾﮫﻮدیھﺎ – ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ -ﻧﺎدان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی آ ﮔﺎھﯽ
ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از روی دادن آن ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﭼﺎر آن ﻣﯽﺷﻮد اﻋﻢ از
ﻧﺎداﻧﯽ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎری و ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦھﺎ از ﺣﺎﻻت ﻧﻘﺺ و
ﺿﻌﻒ ،ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ –ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺻﻔﺎت
ﻧﻘﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ–.
و ﺗﻮرات ﻣﻮارد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺣﺎﻻت را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ،و ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺜﺎل
ﻧﻪ ﺣﺼﺮ ﻧﺼﻮﺻﯽ از ﺗﻮرات را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ :در ﺗﻮرات ﺳﻔﺮ
ﺗﮑﻮﯾﻦ و اﺻﺤﺎح اول ٢٤-٢٥-٢٦-٣١ :آﻣﺪه اﺳﺖ (٢٤)] :و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ:
»زﻣﯿﻦ ،ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﻮاﻓﻖ ﮔﻮﻧﻪھﺎی آنھﺎ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺑﮫﺎﯾﻢ و ﺣﺸﺮات و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪھﺎی آنھﺎ «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ (٢٥) .ﭘﺲ ﺧﺪا ﺣﯿﻮاﻧﺎت
زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪھﺎی آنھﺎ ﺑﺴﺎﺧﺖ و ﺑﮫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪھﺎی آنھﺎ و ھﻤﮥ
ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪھﺎی آنھﺎ .و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ (٣١) .آﻧﮕﺎه ﺧﺪا
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺶ را از ھﺮ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻟﯽ دﯾﺪ .ﺷﺐ
ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﺒﺢ ﺷﺪ .اﯾﻦ ،روز ﺷﺸﻢ ﺑﻮد.
و در اﺻﺤﺎح دوم از ھﻤﺎن ﺳﻔﺮ  ٣ -٢-١آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و ھﺮ ﭼﻪ در آنھﺎ ﺑﻮد ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ (٢) .ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن روز
ھﻔﺘﻢ ،ﺧﺪا ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ،دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪ (٣) .ﺧﺪا روز ھﻔﺘﻢ
را ﺑﺮﮐﺖ داده ،آن را ﻣﻘﺪس اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮد ،زﯾﺮا روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺶ ،آرام ﮔﺮﻓﺖ.
و در اﺻﺤﺎح ﺷﺸﻢ از ھﻤﺎن ﺳﻔﺮ ،١٢-١١-٨ -٧-٦-٥ :آﻣﺪه اﺳﺖ :و
ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،و ھﺮﺗﺼﻮر از ﺧﯿﺎلھﺎی
دل وی داﺋﻢ ﻣﺤﺾ ﺷﺮارت اﺳﺖ ۶ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را
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ﺑﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و در دل ﺧﻮد ﻣﺤﺰون ﮔﺸﺖ ۷ .وﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺴﺎن
را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪهام ،از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزم ،اﻧﺴﺎن و ﺑﮫﺎﯾﻢ و ﺣﺸﺮات وﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ھﻮا را ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺷﺪم از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺸﺎن.۸.
و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﺪا ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و زﻣﯿﻦ از ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ۱۲ .و
ﺧﺪا زﻣﯿﻦ را دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻓﺎﺳﺪﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ راه ﺧﻮد را ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
و در اﺻﺤﺎح ﻧﮫﻢ از ھﻤﺎن ﺳﻔﺮ  ١٧-١٦-١٥-١٤-١٣-١٢آﻣﺪه اﺳﺖ:
]) (١٢و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻋﮫﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻨﺪم ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
و ﺷﻤﺎ ،و ھﻤﮥ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﻠﯽ ﭘﺲ از ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ:
) (١٣ﻗﻮس ﺧﻮد را در اﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬارم ،و ﻧﺸﺎن آن ﻋﮫﺪی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و
ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد (١٤) .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﺮ را ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮاﻧﻢ ،و
ﻗﻮس در اﺑﺮ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد (١٥) ،آﻧﮕﺎه ﻋﮫﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ و
ھﻤﮥ ﺟﺎﻧﻮران ذیﺟﺴﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺎد ﺧﻮاھﻢ آورد .و آب ﻃﻮﻓﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد ﺗﺎ ھﺮ ذیﺟﺴﺪی را ھﻼ ک ﮐﻨﺪ (١٦) .و ﻗﻮس در اﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و آن را
ﺧﻮاھﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺎد آورم آن ﻋﮫﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و ھﻤﮥ
ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ ،از ھﺮ ذیﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ (١٧) «.و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮح
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻋﮫﺪی ﮐﻪ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ھﺮ
ذیﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ«[.
در ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج اﺻﺤﺎح دوازدھﻢ  ١٣-١٢-٨آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﯽ ﺣﺮف زد و ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎھﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮن آنھﺎ را ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪھﺎ و
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻗﻠﻪھﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﻣﻦ اﻣﺸﺐ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻤﮕﯽ آﻧﭽﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ وﺟﻮد
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دارد اﻋﻢ از ﻣﺮدم و ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺸﺖ ﻣﯽزﻧﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮیھﺎ
اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻢ ،ﻣﻦ ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ.
و اﯾﻦ ﺧﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﻨﺎزل ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻦ آن
ﺧﻮن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و از ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮﺑﮥ ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی
ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﮔﺬرم.
و از ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺨﺮهﺗﺮ و ﺑﯿﮫﻮدهﺗﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ
اﺻﺤﺎح ﺳﻮم  ،١١-١٠-٩ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ :و آﻧﺎن  ١ھﻨﮕﺎم وزﯾﺪن ﺗﻨﺪ ﺑﺎد
ﻧﯿﻤﺮوز ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای راه رﻓﺘﻦ ﺧﺪا در ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻮد  ...ﭘﺲ آدم
و ھﻤﺴﺮش ﺧﻮد را از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻌﺒﻮد در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺑﮫﺸﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺒﻮد آدم را ﺻﺪا زد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯽ؟ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺻﺪای ﺗﻮ را
در ﺑﮫﺸﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﭘﺲ ﺗﺮﺳﯿﺪم و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮدم ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن
ﻧﻤﻮدم .ﭘﺲ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﺎد داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﯾﺎن ھﺴﺘﯽ؟
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ – ﯾﺎد وی ﺑﺰرگ ﺑﺎد ،و
ﻣﺎ وی را از دروغﭘﺮدازیھﺎی ﯾﮫﻮد ﭘﺎک ﻣﯽداﻧﯿﻢ – در ﻋﻘﯿﺪۀ ﯾﮫﻮد ﻧﺎدان
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮر راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،و او ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺧﻠﻘﺖ وی زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،و ﭘﺲ از ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺶ
ً
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺮای وی روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪاﻧﮫﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻣﺤﺰون و ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺷﺪ و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎزﻟﺸﺎن
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻨﮑﻪ از راه اﺷﺘﺒﺎه آﻧﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺴﺎزد ،و اﯾﻨﮑﻪ او ﻧﻤﯽداﻧﺪ

 -١آدم و ﺣﻮاء.

٢٤
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ﮐﯿﺴﺖ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آدم آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ او ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖھﺎ و ﺑﺪﮔﻮﺋﯽھﺎ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
درﺳﺖﺗﺮ آﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را از ﯾﮫﻮد ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺰد اھﻞ
ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﺑﺪاء ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﺑﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻤﺮدن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن آن .١
ً
و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮐﻠﻤﮥ )اﻟﺒﺪاء( در آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﻣﺘﻌﺎل:
َ َ ۡ َ َ َ ُ َ َّ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ۡ
ي �ن ُه َما مِن َس ۡو�ت ِ ِه َما﴾
﴿فوسوس لهما ٱلشي�ن ِ�بدِي لهما ما وۥرِ

]اﻷﻋﺮاف[٢٠ :

»ﺳﭙﺲ اھﺮﯾﻤﻦ آﻧﺎن را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻮرات ﻧﮫﺎن از دﯾﺪۀ آﻧﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

َ

ُ َۡ

َ

ُ َ

َ

ٓ

ُ َ َ ُ َ
ِ�� ُه َما س ۡو�ت ِ ِه َما﴾ ]اﻷﻋﺮاف[٢٧ :
�ع �نهما �ِ اسهما ل ِ
﴿ي ِ

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮرت اﯾﺸﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻇﺎھﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
َّ َ َ
َ
ُ ُ ْ ََۡ
َ َ ّ
﴿ َو َ�دا ل ُهم م َِن ٱ� ِ ما ل ۡم يَ�ونوا �تس ُِبون﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ» [٤٧ :و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا

ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ و ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ«.

ََ َ

َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ

َّ َ ُ ْ

َۡ َۡ

َ

﴿ َو�دا ل ُه ۡم س ِ�ٔات ما كس ُبوا َوحاق ب ِ ِهم ما �نوا بِهِۦ �سته ِز ُءون﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ[٤٨ :

»و اﻋﻤﺎل زﺷﺘﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادهاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد«.

ُ ََ َ

ّ

َۡ

َ

َ ْ

َ

َ َ ۡ ُ ُ َّ ُ

َ َّ

ت ليسجننهۥ ح ٰ
ِ�﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ[٣٥ :
﴿� َّم بدا ل ُهم ِم ۢن �ع ِد ما َرأ ُوا ٱ�� ٰ ِ
�ح ٖ

»ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ او را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

ً
ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻇﺎھﺮﺷﺪن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 -١ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب -اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر – .١٧٨/١
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َۡ ََ

ۡ ۡ َ ٓ

ََۡ

َ ُۡ

ُ ُ

ُ َ َۡ

٢٥

وره ۡم أ� ُ
ت ٱ�َغضا ُء م ِۡن أف� ٰهِه ۡم َوما �� صد ُ
� ۚ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان[١١٨ :
﴿قد بد ِ
ِ
ِ
»دﺷﻤﻨﺎﻧﮕﯽ از دھﺎن آﻧﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ در دل دارﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ«.

َۡ
ُ ۡ َۡ ُۡ
ُُۡ ْ َ ٓ َ ُ
لس َ� ٰ َ� ٰ َ َ
﴿ ّ ِ َّ�ِ َما � ٱ َّ
� ُفوهُ
ض �ن �بدوا ما ِ� أنفسِ�م أو
ِ
ت وما ِ� ٱ�� ِ �
ِ
َ
ٓ
ٓ
َ
ّ
ُ
َّ ُ َ َ ۡ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ
َُ ۡ ُ
�� ۡ
�ءٖ
�اسِب�م بِهِ ٱ�ۖ �يغفِر ل ِمن �شاء و�عذِب من �شاء ۗ وٱ� ٰ ِ
قَد ٌ
ِير ] ﴾٢٨٤اﻟﺒﻘﺮة[٢٨٤ :

»و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دل دارﯾﺪ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎن دارﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
ﻃﺒﻖ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ُ ۡ ُ ْ َ ۡ ً َ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ُ ٓ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ ّٗ َ
ً
﴿إِن �بدوا خ�ا أو �فوه أو �عفوا عن سوءٖ فإِن ٱ� �ن �فو� قدِيرا﴾

]اﻟﻨﺴﺎء[١٤٩ :

»و اﮔﺮ )ﮐﺮدار و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎر( ﻧﯿﮏ را آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺎزﯾﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ از ﮐﺮدار و
ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ )ﮐﺎر ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪای ﮐﺮدهاﯾﺪ( ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺲ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ«.

ﭘﺲ ﺑﺪا در اﯾﻦ آﯾﺎت ﮔﺮاﻧﻘﺪر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ و ﺑﺪاﺋﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و ﺧﻔﺎء.
َ
َ
ٓ
ۡ
ُ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُ ْ َ
ُ َ ۡ ُ
�لوا � ۡن أش َيا َء إِن � ۡب َد ل� ۡم � ُسؤ� ۡم �ن
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا � � ٔ
َ َ َّ ُ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ ُ
� َ ۡ َٔ ُ ْ َ ۡ َ
�لوا �نها حِ� ُ��ل ٱلق ۡر َءان �بد ل� ۡم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة[١٠١ :
»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ،از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﺆال ﻣﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺎش ﺷﻮﻧﺪ و آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
ﻧﺎراﺣﺖ و ﺑﺪ ﺣﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﻗﺮآن راﺟﻊ ﺑﺪاﻧﮫﺎ ﭘﺮسوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن و روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺑﯿﺎن آن ﭼﻪ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪان آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای وی
روﺷﻦ و ﻇﺎھﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

٢٦

دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

ً
ﭘﺲ ﺑﺪاء ھﻤﺎن ﻇﮫﻮر ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﻣﺎ
ﮔﻤﺮاھﯽ )ﺿﻼل( ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن زاﯾﻞ ﺷﺪه و
ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ،
َ ُْٓ َۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ُ
َّ َ ُ ْ َ ُّ ْ َ َّ
ون ٱ�ِۖ قالوا ضلوا �نا﴾ ]اﻷﻋﺮاف[٣٧ :
د
ِن
م
ون
﴿قالوا ��ن ما كنتم تدع
ِ
»ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻌﺒﻮدھﺎی ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﯾﺪ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از ﻣﺎ ﻧﮫﺎن
و ﻧﺎﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ«.

َ َّ َ ۡ

َّ َ ُ ْ َ ۡ َ

َ

﴿ َوضل �ن ُهم ما �نوا �ف ُ
�ون﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم[٢٤ :

»و ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺎء و اﻧﺒﺎزاﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨﺪ«.

و اﻣﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ،ﺷﺨﺺ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ وﺟﻮد
دارد و روی داده و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
و اﻧﺴﺎن از ھﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ از ھﺮ
ﺳﻮ وی را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ واﻻ ﻣﻘﺎم ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻠﯿﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ھﺮ ﭼﯿﺰی
را ﻣﯽداﻧﺪ و از آنھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ داﻧﺸﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ازل ﺗﺎ اﺑﺪ ،در ھﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ آﻧﺎن و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻣﺴﺎوی از ﺣﯿﺚ ﻇﮫﻮر،
آ ﮔﺎھﯽ دارد ،ﭘﺲ ﺑﺪاء )ﻇﮫﻮر( و ﺿﻼل )ﮔﻤﺮاھﯽ( و ﻏﻔﻠﻪ )ﻧﺎداﻧﯽ( در داﻧﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺎل و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
ﭘﺲ »ﺑﺪاء« از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﯿﺰی
ً
ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪان آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،٢و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاء را

 -١اﻟﻮﺷﯿﻌﺔ ﻓﯽ ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﯿﻌﺔ – ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ ص .١١٠
 -٢أﺻﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ﻟﮑﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ،ص .٢٣١
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ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺳﮫﻢ و ﻧﺼﯿﺒﯽ از ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﺪارد .١
ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ و آ ﮔﺎه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ دروغ و ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺒﻨﺪد و وی را ﺑﻪ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺧﺼﻮص اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻧﺼﻮﺻﯽ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻮﺛﻖ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﯽ( از زراره رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪاء ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .٢
ﭘﺲ ﭘﺮﺳﺘﺶ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ،ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎری ﻧﺎدان اﺳﺖ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدان اﺳﺖ و از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم و
دﺳﺘﻮراﺗﺶ از روی ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ از وی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﺟﺰ ﺷﺨﺺ ﺟﺎھﻞ ،ﮐﺴﯽ از روی ﺟﮫﻞ ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽدھﺪ.
اﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ و او از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪا ﺑﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪاء ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .٣
و ﻣﺤﻘﻖ آن را ﺷﺮح داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪاء« ﯾﻌﻨﯽ ﻇﮫﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﭘﻨﮫﺎن و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ،
ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺑﺮد آن وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪاء ﺑﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن ھﺮ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎھﺮ
 -١ﺷﺒﮫﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺸﯿﻊ ﻋﻠﯽ ﻋﺼﻔﻮر – ص .٥٢
 -٢اﻟﺤﺠﺔ – ﺑﺎب :ﺑﺪاء ،ﺟﻠﺪ اول – ص .١٤٦
 -٣اﻟﮑﺎﻓﯽ.١٤٦/١ :
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ﻗﺒﻠﯿﺶ اﻃﻼق ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺮای وی آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﮐﺎرش ﭼﯿﺰی ﺑﺮای او ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺘﻪ
ً
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻇﺎھﺮ آن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎھﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪۀ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ً
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪاﻧﮫﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺶ
ََُ ۡ
�ت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪا از اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖھﺎ و دروغ ﺑﺎﻓﯽھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﴿ك
َ َ ٗ َُۡ ُ ۡ َۡ
َ
ۡ
ٰ
� ِمة �رج مِن أف�هِ ِهم﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ» [٥ :ﭼﻪ ﺳﺨﻦ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺑﺰرﮔﯽ از
دھﺎﻧﮫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ«.

و در ﮐﺎﻓﯽ  ١از رﯾﺎن ﺑﻦ ﺻﻠﺖ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم رﺿﺎ÷
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺷﺮاب و اﺛﺒﺎت ﺑﺪاء ﺑﺮای ﺧﺪا را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺧﺒﺮ دادن آﻧﺎن از ﻧﺒﻮت
ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا – ﺟﻞ ذﮐﺮه – ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و دوﺑﺎره  ٢از ﻣﺮزام ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم
ً
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌﺎ ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ و وﯾﮋه را ﺑﺮای ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ :ﺑﺪاء ،ﻣﺸﯿﺌﺖ ،ﺳﺠﻮد،
ﻋﺒﻮدﯾﺖ و اﻃﺎﻋﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎب ﮐﺮاھﺖ ﺗﻮﻗﯿﺖ )ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻇﮫﻮر( از اﺑﯽ ﺣﻤﺰة
ﺛﻤﺎﻟﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﺛﺎﺑﺖ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ )ﻇﮫﻮر ﻣﮫﺪی( را در ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد ھﺠﺮی زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ .١٤٨/١
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ .١٤٨/١
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ﮐﺮد ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ  -ﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ -ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ
زﻣﯿﻨﯿﺎن ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ وآن را ﺗﺎ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﭼﮫﻞ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
رازﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻇﮫﻮر وﻗﺘﯽ در ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﮑﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ام اﻟﮑﺘﺎب ﻧﺰد اوﺳﺖ .١
آﯾﺎ رواﯾﺘﯽ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟ ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ دروغ و ﺗﮫﻤﺖ و
ﺑﮫﺘﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟.
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ
دھﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺎ ﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ و آن را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ وی ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﮐﺎﻓﯽ  ٢از ﻣﺎﻟﮏ ﺟﮫﻨﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺪاء ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺸﺖ از ﺳﺨﻦ در
ﻣﻮرد آن ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻃﯿﺐ ﻣﻮﺳﻮی  ٣ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﻃﻮﺳﯽ در »اﻟﻌﺪة« ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :و اﻣﺎ ﺑﺪاء ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻇﮫﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ،
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﻮار ﺷﮫﺮ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت در ﻣﻮرد
آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
و ﺳﺮور ﻣﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :درﺑﺎرۀ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ) :ﺑﺪا ﻟﻠﻪ( ﯾﻌﻨﯽ از اﻣﺮ )دﺳﺘﻮر( ﭼﯿﺰی ﺑﺮای وی آﺷﮑﺎر
 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ.٣٨٦/١ :
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ.١٤٦/١ :
 -٣در ﺗﻌﻠﯿﻘﺶ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ .٣٩/١
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ً
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮای او روﺷﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻧﮫﯽ
ً
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺮای او ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮای وی ﻇﺎھﺮ و روﺷﻦ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ«.
ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺪاء رد ﺑﺮ ﯾﮫﻮدﯾﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪا از ﮐﺎر ﻓﺎرغ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ از ﻃﺮف اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻓﺮﯾﺐ و ﺣﯿﻠﻪای اﺳﺖ در اﻏﻔﺎل و ﻓﺮو ﮔﺬاردن
ﺷﺨﺺ ﻧﺎدان ،و ﻧﻮﻋﯽ دروغﭘﺮدازی ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﺳﺖ ،و ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ
)ﺑﺪاء( را ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از اﺳﻔﺎر ﺗﻮرات ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ادﻋﺎی رد ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
ﺑﺪاء ﻧﺎﺳﭙﺎس و ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺨﻦ آراﯾﯽ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺪاء در
آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺴﺦ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺪاء ﻧﺴﺦ در
آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ،ﺑﺪاء در ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺰﺧﺮف اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪاﺋﯽ در ﻧﺴﺦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و آن ﺣﮑﻢ
در ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺧﺪا ﻣﻮﻗﺘﯽ و زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺣﮑﻢ و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮا رﺳﯿﺪن آن ﻣﻮﻋﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺣﮑﻢ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺪاء ﺑﺮای ﻣﺎ و در داﻧﺶ ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل .١
و در ﭘﺎﯾﺎن اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻨﮕﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺣﻖ دارد
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﻨﺰه،
در اﻋﺘﻘﺎد اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎ در اﻋﺘﻘﺎد اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ او ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان اﺳﺖ،
و از ﭼﯿﺰی آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﭘﺲ روی دادن و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن ﭼﯿﺰ.
 -١اﻟﻮﺷﯿﻌﺔ ﻓﯽ ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺸﯿﻌﺔ از ص  ١١٠ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.
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﴿ك ُ َ
�ت � َِمة � ُرج م ِۡن أف َ� ٰهِ ِه ۡ ۚم إِن َ�قولون إِ� كذ ِٗبا﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ» [٥ :ﭼﻪ
ﺳﺨﻦ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺑﺰرﮔﯽ از دھﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ!! آﻧﺎن ﺟﺰ دروغ و اﻓﺘﺮاء
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«.

»اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺧﻮن و ﻣﺎل اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺣﻼل و ﻣﺠﺎز
ﻣﯽداﻧﻨﺪ«
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮد از اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﻮال اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن راﻓﻀﯽ ﻣﺠﺎز و ﺣﻼل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﺎ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﺸﺎن ﻣﮫﺪی ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﺣﺎﻟﺖ
آﺗﺶ ﺑﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮال و
داراﺋﯽھﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط
ادای ﺧﻤﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻣﺎم - ،ﭼﻪ او در ﺣﺎل ﻏﯿﺎب اﻣﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ – ﺣﻼل و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺑﺨﺘﺮی از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎل ﻧﺎﺻﺒﯽ را
ﺑﺮدار ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ آن را ﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺧﻤﺲ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻦ .١
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ :داراﺋﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ )ﺳﻨﯽ( و ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورد )ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن( ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢

 -١ﺟﺎﻣﻊ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ  ،٥٣٢/٨ﻓﺼﻞ :وﺟﻮب ﺧﻤﺲ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺎل ﻧﺎﺻﺒﯽ و ﯾﺎ
اھﻞ ﺑﻐﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ.٥٣٣/٨ :
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و ﺣﺴﯿﻦ درازی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﺎر و ﺗﺼﺮف اﻣﻮال
اﯾﺸﺎن  ١ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎدن ﺻﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ،
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﺑﺎ اھﻞ ﺑﺼﺮه ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ دادن اﺣﺘﺮام
اﻣﻮال اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرح ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ،ﻏﻔﻠﺘﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎدن ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺠﺎ و
رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎز و ﻣﺒﺎح ﺷﻤﺮدن اﻣﻮال آنھﺎ آﻣﺪه ﮐﺠﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺨﻦ اﻣﺎﻣﺎن† در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ و ﺷﺎﯾﻊ :ﻣﺎل ﻧﺎﺻﺒﯽ را ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮدار و ﺧﻤﺲ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﺮداز ،و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ رواﯾﺖ .و آﻧﭽﻪ از ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺣﻼل و ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻣﺎل و ﺧﻮن آنھﺎﺳﺖ
ـ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن ـ اﮔﺮ ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آﻧﺎن† رواﯾﺖ
ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻊ از اﯾﻦھﺎ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﯿﻪ از ﻧﻮاﺻﺐ و ﯾﺎ ﺗﺮس از
ﻃﺮﻓﺪاران آنھﺎ ﺑﻮدن اﺳﺖ .٢
و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺼﺮف اﻣﻮال اھﻞ ﺳﻨﺖ را وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اھﻞ ذﻣﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﻤﺲ در ھﻔﺖ ﭼﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ:
اول  -ﻏﻨﺎﺋﻢ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ـ و ﻧﻪ از راه دزدی و ﺧﯿﺎﻧﺖ
ـ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎل اھﻞ ﺣﺮب
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺸﺎن وﻣﺎلھﺎﯾﺸﺎن و اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎﻟﺸﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ اذن اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم÷ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم دﺳﺖ روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال
 -١ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ.
 -٢اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ص .١٦٧
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از ﻗﺒﯿﻞ زﻣﯿﻦ واﻣﺜﺎل آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ؛ و اﻣﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ در ﺟﻨﮕﯽ
ﮐﻪ ﺑﺪون اذن اﻣﺎم÷ ﻣﯽدھﺪ اﮔﺮ در ﻋﺼﺮ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم÷ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺗﻤﮑﻦ دارد ﮐﻪ از اﻣﺎم÷ اذن ﺑﮕﯿﺮد آن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﺰء اﻧﻔﺎل اﺳﺖ ،و اﮔﺮ در
ﺣﺎل ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻤﮑﻦ از اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﺤﻀﺮت را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻗﻮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دادن ﺧﻤﺲ آن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﭽﻪ از اھﻞ
ﺣﺮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ دﻓﺎع دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ
ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺠﻮم آورده ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از دﻓﺎع ﺷﺪه ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﻮاﻟﯽ از دﺷﻤﻦ ﺑﺪﺳﺘﺸﺎن اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻨﺪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،دادن ﺧﻤﺲ آن ﻏﻨﯿﻤﺖ
واﺟﺐ اﺳﺖ .و آﻧﭽﻪ از اﻣﻮال ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دزدی و ﻏﺎرت و ﯾﺎ از راه رﺑﺎ و
ادﻋﺎی ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ و اﻣﺜﺎل آن راهھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﺲ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻤﺲ ﻏﻨﯿﻤﺖ داده ﺷﻮد ﻧﻪ ﺧﻤﺲ ﻓﺎﺋﺪه .و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺆوﻧﻪ )ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده( ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﮑﻦ
ﻗﻮل ﻗﻮیﺗﺮ ﺧﻼف آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺆوﻧﻪ را از آن ﺧﺎرج ﮐﺮد ،و در
وﺟﻮب ﺧﻤﺲ در ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ دﯾﻨﺎر ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻏﺼﺐ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮی ذﻣﯽ و ﯾﺎ
ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼم ﻣﻌﺎھﺪه و ﭘﯿﻤﺎن دارد و ﯾﺎ ﺑﻪھﺮ ﺟﮫﺘﯽ ﻣﺎﻟﺶ
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮده ،ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻼف اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از ﮐﻔﺎر ﻏﯿﺮﺣﺮﺑﯽ و ﻏﯿﺮ ذﻣﯽ و ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﺎھﺪ در دﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ اﺳﺖ .و ﻗﻮل ﻗﻮیﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺐ را ﺑﻪ
اھﻞ ﺣﺮب ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزﯾﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﺸﺎن ﺣﻼل
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ آن ﺧﻤﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮل ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
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ﻣﺎﻟﺶ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و واﺟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻤﺲ آن ﺟﺪا ﺷﻮد .١
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﻼل داﻧﺴﺘﻦ اﻣﻮال اھﻞ ﺳﻨﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ھﻢ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎور ﺷﯿﻌﯿﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن
ارﺗﺒﺎط دارد ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ
آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورد ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد.
و اﯾﻨﮏ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
در ﭘﺎﯾﺎن رواﯾﺖ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر آﻣﺪه :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از
اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدی از آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از ھﺰار ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدادﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ آن اﻣﺎم ÷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
و ﺣﺴﯿﻦ درازی آن را ﺷﺮح داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻓﮫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻗﺘﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﺎﻣﺎن -
ﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ -و اذن آنھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻏﯿﺒﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻀﻮرﺷﺎن اﺟﺎزۀ ﻗﺘﻞ
آنھﺎ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻘﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .٣

 -١ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ج.٣٥٢ /١
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ )ﺳﻨﯽ(
ارﺗﺒﺎط دارد را ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ُ)ﻣﺼﺤﺢ(
 -٢اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ص .١٦٦
 -٣اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ص .١٦٦
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و در ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎذان از اﻣﺎم رﺿﺎ÷ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺘﻦ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺻﺐ و ﮐﻔﺎر در داراﻟﺘﻘﯿﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﮐﺸﺘﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﭙﺮدازد ،و اﯾﻦ ھﻢ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺖ
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯽ .١
و از رﯾﺎن ﺑﻦ ﺻﻠﺖ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺒﺎس در
ً
ﻣﻮرد ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و از ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و او ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﮕﯿﺮم و ﻓﺸﺎر دھﻢ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮد؟ ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮدﻧﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
دﺳﺘﺶ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ای رﯾﺎن ،ﺧﯿﺮ ای رﯾﺎن ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ آن ﯾﮑﯽ ﻣﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،و ﻋﺒﺎس
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮاق رھﺴﭙﺎر ﻣﯽﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﻘﯿﻢ
آﻧﺠﺎﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺮﯾﻖ و ﯾﺎ راھﺰن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﺬﺷﺖ وی را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ راھﺰﻧﺎن وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ:
آری و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
و آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﮫﯽ در اول ھﻤﺎن
ﻇﮫﻮر ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻧﯿﺮﻧﮓ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ را زاﺋﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺳﺒﺐ ﺳﮑﻮت در دوﻣﯽ ھﻤﺎن ﺗﻘﯿﻪ در ﻣﻮرد اﺑﺎﺣﺖ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﮫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﮔﺮ آن را اراده ﻧﻤﺎﯾﺪ .٢
و اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺻﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و دوم در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن
ﮐﺸﺘﻦ آﻧﺎن و ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن اﻣﻮاﻟﺸﺎن ،داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ را ﺑﺎ
 -١ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ.
 -٢ھﻤﺎن :ص .١٦٧
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اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی وﯾﮋه در ﺑﺎب ﻃﮫﺎرات و ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﮑﻢ وی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﮑﺎم ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای وی ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ دارد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺻﺪوق در
اﻟﻌﻠﻞ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﻧﺎﺻﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﻧﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ دﯾﻮاری را ﺑﺮ وی ﻓﺮو رﯾﺰی ﯾﺎ وی را در آﺗﺶ
اﻧﺪازی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﮔﻮاھﯽ داده ﻧﺸﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻦ .ﮔﻔﺘﻢ:
ﻧﻈﺮت درﺑﺎره ﻣﺎﻟﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ از آن ﺑﺮدار.
و ﺷﯿﺦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻧﻮر اﻟﻠﻪ در ﺑﺎب ﺧﻤﺲ و ﻏﻨﺎﯾﻢ از ﮐﺘﺎب ﺗﮫﺬﯾﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی
ﺻﺤﯿﺢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎل ﻧﺎﺻﺒﯽ را ھﺮﺟﺎ
ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮدار و ﺧﻤﺲ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ.
اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺎﺻﺒﯽ در اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ،اھﻞ ﺣﺮب
ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا آنھﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و اﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎن و
اھﻞ ذﻣﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﮫﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺎی ﺑﺮرﺳﯽ دارد زﯾﺮا اوﻻ
اﺻﻄﻼح ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اھﻞ ﺣﺮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و اﮔﺮ
ﻣﺮاد اھﻞ ﺣﺮب ﺑﻮد اوﻟﯽﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺧﻮدﺷﺎن
از آنھﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﻮد وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم÷ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ را
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ آن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪی ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اھﻞ ذﻣﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺪارد زﯾﺮا اھﻞ
ﺑﯿﺖ را رھﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺤﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ
َّ
�ٔل� ۡم عل ۡيهِ أ ۡج ًرا إِ�
آنھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :قل � أ
ۡ
ۡ
ٱل َم َو َّدةَ ِ� ٱل ُق ۡر َ ٰ
� �﴾ ]اﻟﺸﻮرا[٢٣ :
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت ﻧﺎم اﺳﻼم ﺑﺮ آنھﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﺎھﺖ و
َﻣﺠﺎز و ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻘﻄﯿﻦ وزﯾﺮ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻮده و ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ در ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻦ وی ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .او از ﺧﻮاص ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد
و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎراﻧﺶ را ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ زﻧﺪان را ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،ھﻤﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .وی
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺧﻮن آنھﺎ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﭘﺲ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ÷
ﻧﻮﺷﺖ.
اﻣﺎم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ :اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﻦ آنھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ
ﭼﯿﺰی از ﺧﻮن آنھﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن اﺟﺎزه ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ
در ﻋﻮض ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﮐﻔﺎره ﺑﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺰ ﻧﺮ از آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی اﻧﺪک آنھﺎ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮓ
ﺷﮑﺎری ھﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ زﯾﺮا دﯾﻪ ﺳﮓ ﺷﮑﺎری ﺑﯿﺴﺖ درھﻢ اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی دﯾﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﮫﻮدی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﻪ
ﯾﮫﻮدی ھﺸﺘﺼﺪ درھﻢ اﺳﺖ و اوﺿﺎع آنھﺎ در آﺧﺮت ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺖﺗﺮ و ﻧﺠﺲﺗﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .١
ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن راﻓﻀﯽ ﺧﻮن و
اﻣﻮال اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﻣﺒﺎح ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺖھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.

 -١اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ .۳۰۸-۳۰۷/۲
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اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﺎ ذﮐﺮ دو ﻧﺎﻣﻪ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﻔﺘﯽ زاده ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮم .وی در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﯿﻨﻪ
راﻓﻀﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺗﺮور و ﻗﺘﻞ و
آوارﮔﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﺮان را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ آﺧﻮﻧﺪھﺎی اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﻤﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﻓﺎﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎور دارﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ اول

اﻟﺮ ﹺﺣﻴ ﹺﻢ
اﻟﺮ ﹾﲪ ﹺﻦ ﱠ
ﺑﹺ ﹾﺴ ﹺﻢ اﷲﹺ ﱠ
ُ ٗ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ
َ َ َ َ ُ
ك َو َما َو َّص ۡيناَ
�م ّم َِن ٱ ّ�ِين َما َو َّ ٰ
� بِهِۦ نوحا وٱ�ِي أوحينا إِ�
﴿�ع ل
ِ
ٓ ۡ َ َ َ ُ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ُ ْ ّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ
بِهِۦ إِب� ٰهِيم ومو� وع ٰٓ
ِي�ۖ أن أ�ِيموا ٱ�ِين و� �تفرقوا �ِيهِ﴾ ]اﻟﺸﻮری[١٣ :
ای ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار ،ای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان!

ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻢ و ﻧﻮﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪام ﮐﻪ
دﻋﻮت ﺑﺴﻮی اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و اﻧﺪرز ﻧﮑﻮﺳﺖ را ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺗﻼش
ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را داﺷﺘﻪام ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در
ادای اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،دﻟﺘﻨﮕﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ از آﯾﻨﺪه اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ـ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن ـ دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪ زﯾﺎدی ﺷﺪهاﻧﺪ .اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ از
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﺷﻤﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﺷﺪه ،و از
ﻃﺮﻓﯽ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ رﻏﺒﺖ و روﯾﮕﺮداﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ را از
ﻧﺎﺣﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ؛ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ در ﮐﻤﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و دﺷﻤﻨﯽ آنھﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و آﺷﮑﺎر در
ﺣﺎل ﺟﻮﺷﺶ و ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ در دواران ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻘﻮط
ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ از
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ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ را ﺑﻪ آنھﺎ
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮوز ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼب ﺧﻮدﺷﺎن در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگھﺎی درﺧﺖ ﻃﻮﻓﺎن زده ﺑﺮی روی
زﻣﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ و آﺛﺎر ﮔﺎمھﺎی آن ﺗﻨﺪروان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﺎق در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺠﺎﻻت ﺣﮑﻮﻣﺖ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ارﮔﺎنھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم از ﭘﯿﺮوی از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم واﺣﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
]آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن و ﺳﭙﺲ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ،ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ[ ،وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا و ﺗﻮان در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه و در
ﺑﻌﻀﯽ اﻣﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ دوری از ﻧﻈﺎم واﺣﺪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﺮت از دﯾﻦ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﺮت از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن آژﯾﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮار ﮐﺮدن ﻗﺮآن در ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺻﺪا درآوردﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﻏﻠﻮ آﻣﯿﺰ و ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪه ﭼﻨﮓ زدهاﻧﺪ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﻘﺎب ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ.
اﯾﻦھﺎ در ﺷﮫﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎران ،ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ
ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺮآنھﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آنھﺎ را ﭘﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ زدﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ
ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻗﺮآن و ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮده و از
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ای ﺑﺰرﮔﻮاران! ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ »ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﺻﺐ و
ﻗﺪرت ھﺴﺘﯿﺪ« ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ از ﻋﻠﻤﺎی
دﯾﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادم ،ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻤﯽ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ـ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد .ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
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ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ.
ای ﺑﺰرﮔﻮاران! ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎ و آ ﮔﺎه از ﻧﯿﺎت ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،از ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﮐﻪ در اﯾﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻗﻠﺒﻢ داﺷﺘﻢ،
ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و آن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﯽ در دﯾﻨﺶ و
آ ﮔﺎھﯽ از اﺻﻮل آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﻧﻪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ و
دﺷﻤﻨﯽ ،ھﯿﭻ اﻧﺘﻈﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺪﻓﻢ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ دﯾﻦ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
آن ـ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻤﺎن ـ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ و ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﺳﺖُ َّ ﴿ :
ٱ� َر ُّ� َنا
َ َ ُّ ُ ۡ َ َ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ُ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ُ َّ ُ َ ۡ
ٱ� � َم ُع
ور��مۖ �ا أع�لنا ول�م أع�ل�مۖ � حجة بيننا و�ين�مۖ
��هِ ٱل ۡ َم ِص ُ
بَ ۡي َن َناۖ َ ۡ
�] ﴾١٥اﻟﺸﻮری» [١٥ :اﻟﻠﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ،
آن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ
آن ﻣﺎ ،و )ﻧﺘﯿﺠﮥ( اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ از ِ
)ﻧﺘﯿﺠﮥ( اﻋﻤﺎل ﻣﺎ از ِ
ھﯿﭻ ﺟﺪال )و ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ( ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﻠﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را )درﯾﮏﺟﺎ( ﮔﺮد ﻣﯽآورد ،و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ھﻤﻪ( ﺑﻪ ﺳﻮی اوﺳﺖ«.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ او ﺑﺮای رﺿﺎی
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ـ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ـ ﺑﻐﺾ ﺑﻮرزد! )و ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺐ و ﺑﻌﺾ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ( ) .....آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼف و رﻓﻊ اﺑﮫﺎم
ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ـ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻋﻠﻨﯽ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم و در رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻣﺒﺎھﻠﻪ( ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادم ،وﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﭘﺎرهای از اﺗﮫﺎﻣﺎت
ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟(.
ای ﺑﺰرﮔﻮار......ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ ،اﮔﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ً
ﮐﻪ ﺟﺪا ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟ و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﻮب ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺮص ﺑﻪ ﻗﺪرت
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دﻧﯿﻮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﭼﺴﺒﯿﺪهاﯾﺪ؟ .و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﻢ ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮ دﯾﻦ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ،
َ َ
َ َّ ۡ ُ َ
ﺧﻄﺎھﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﴿عل َم ٱلق ۡر َءان ٢خل َق
ۡ
َ َّ
ۡ َ
ٱ� َ ٰ
�� َن ٣عل َم ُه ٱ�َ َيان] ﴾٤اﻟﺮﺣﻤﻦ ١ [٤-٢ :اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶَ ﴿ :و َما
ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َّ
َ ُ
�ء ف ُ
حك ُم ُه ٓۥ إِ� ٱ�ِۚ﴾ ]اﻟﺸﻮری ٢ [١٠ :ﻣﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ
ٱختلفت ۡم �ِيهِ مِن ۡ ٖ
ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ،از ﻣﺎ درﺑﺎره ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ و ھﺪاﯾﺎت رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻮال ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ای ﺑﺰرﮔﻮاران! در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼﺑﻢ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ "ﺑﺎ
ھﻨﺮ" ﻧﻮﺷﺘﻢ )ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﮫﺪوی ﮐﻨﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدم( در
آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼب ،ﻣﯿﺪان را ﺑﺮای ﻧﻈﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ـ ﺷﺎﯾﺪ ـ روﺳﯿﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪم ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد ـ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﻘﻮط
دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ ،ﻗﺪرت ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻗﺪرت ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﯿﺴﻪھﺎ
ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ را ﺳﺎﻗﻂ و ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ؛ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻦ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ دور ﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ زوال ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ
)» -١اﻟﻠﻪ( رﺣﻤﻦ ،ﻗﺮآن را ﺗﻌﻠﯿﻢ داد .اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ .ﺑﻪ او )ﻧﻄﻖ و( ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آﻣﻮﺧﺖ«.
» -٢و در ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺣﮑﻢ )و داوری( آن ﺑﺎ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
اﻟﻠﻪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدم ،و ﺑﻪ )ﺳﻮی( او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدم«.
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ﺑﻮد(؛ وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر رھﺒﺮی و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪان ھﻮی و ﻣﯿﻠﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻧﺰد ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا و دﯾﻨﺸﺎن آ ﮔﺎھﯽ دارﻧﺪ ،آﻧﺎن را
در ﮐﺎر ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ درک ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ای ﺑﺰرﮔﻮاران! ﺧﺪا را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط اﯾﻦ
ۡ ُ ُ َّ
�د إِ�
ﻧﻈﺎم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﴿إِن أرِ
ۡ ۡ َ َ َ ۡ ََ ۡ ُ
ت﴾ ]ﻫﻮد ،١ [٨٨ :و اﯾﻦ اﺳﺒﺎب در دو ﭼﯿﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ٱ�ص�ٰح ما ٱستطع ۚ
ِ
اول :ﺳﻌﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺳﻠﻄﻪ و اﺟﺒﺎر اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪن.
دوم :ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ دوم ،رﻓﻊ ﺗﻮھﻢ ﺳﺎده و آﺳﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮی
ﻣﺪون ﺑﻮده و ﻣﺒﺎﺣﺚ آن ﻣﺸﺮوح و ﻣﺒﺴﻮط اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﺎﻣﻞ
ﻓﺮاوان ﻧﺪارد.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ اوﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻓﺘﻨﻪ و اﺻﻞ ﻣﺸﮑﻞ دوم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
رواﯾﺎت و آرای ھﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﯿﻊ دﺳﺘﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
رﺟﻮع دھﯿﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان در آﺧﺮت ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن
درﺟﺎت ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺼﯿﺎن اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺮای رﻓﻊ
اﺧﺘﻼف در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ـ )ﭼﻮن در آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮآن آﻣﺪه ﮐﻪ در ھﻤﻪ
زﻣﺎنھﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ و داور ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار
َۡ
َ َ ۡ َ َ ُ ُ َّ َ ُ
َ َّ ُ ۡ ُ
ك َّ َ َ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﴿و ِ� ِ مل
ٱلساعة يَ ۡو َم� ِ ٖذ
�ض و�وم �قوم
ٱلس�ٰ� ٰ ِ
ت َوٱ� ِ �
ُ
ُ
ۡ
ُۡ َ
َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ٰ ُ َّ َّ َ َ ٗ ُ ُّ َّ ُ ۡ َ ٰٓ َ َ
�� ٱلمب ِطلون ٢٧وترى � أمةٖ جا�ِية ۚ � أمةٖ تد
� إ ِ ٰ� كِ�ٰب ِ َها ٱ�َ ۡو َم � َز ۡون

» -١ﻣﻦ ﺟﺰ اﺻﻼح؛ -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎی دارم -ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ«.
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َ ُ ُ َ ُ َ
َٰ َ ََُٰ َ ُ َ َۡ ُ
�م ب ۡ َ ّ
ق﴾ ]اﻟﺠﺎﺛﯿﺔ،١ [٢٩-٢٧ :
نت ۡم � ۡع َملون� ٢٨ذا كِ�بنا ين ِطق علي
ما ك
ٱ� ِ �
ِ
َ
ۡ
َ
َّ
َ ۡ ََۡ ُ
�ء فَ ُ
حك ُم ُه ٓۥ إِ� ٱ�ِۚ﴾ ]اﻟﺸﻮری ،٢ [١٠ :و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
﴿ َوما ٱختلفت ۡم �ِيهِ مِن ۡ ٖ
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت »ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ در اﺻﻮل« و »اﻟﺒﺤﺎر« ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﺑﺎ اھﻞ
ﺳﻨﺖ در اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻋﯿﻨﺎ ھﻤﺎن ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را
ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ـ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ادﻟﻪ ﻗﺎﻃﻊ  -ﮐﺘﺎب
و ﺳﻨﺖ ،-ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ« ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آن دهھﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪھﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ اﻗﻮال ﻓﺮﯾﺐ
دھﻨﺪه وﺟﻮد دارد ،ﺗﺎ ھﺮ ﺷﮏ و وﺳﻮﺳﻪای را ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﮐﻪ از ﻗﻮل ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻠﯽ^ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه،
اﻟﺸ ﹶﻔﺎء اﻟﻨﱠﺎﻓﹺﻊ ،واﻟﺮي اﻟﻨ ﹺﱠﺎﻗﻊ ،وا ﹾﻟ ﹺﻌﺼﻤ ﹸﺔ ﻟﹺ ﹾﻠﻤﺘﹶﻤﺴ ﹺ
ﮏ،
ﹸ ﹶ ﱢ ﱡ
ﹸ ﹶ ﱢ
ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ
ﱡﻮر ا ﹾﻟـ ﹸﻤﺒﹺﲔﹸ  ،ﹶو ﱢ ﹸ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ» :اﻟﻨ ﹸ
ﹺ
ﹶواﻟﻨ ﹶﱠﺠﺎ ﹸة ﹶﻟ ﹾﻠ ﹸﻤ ﹶﺘ ﹶﻌ ﱢﻠ ﹺﻖ ،ﻻﹶ ﹶﻳ ﹾﻌ ﹶﻮ ﱡج ﹶﻓﻴﹸ ﹶﻘﺎ ﹶم ،ﹶوﻻﹶ ﹶﻳ ﹺﺰ ﹸ
اﻟﺮ ﱢد،
ﻳﻎ ﹶﻓ ﹸﻴ ﹾﺴ ﹶﺘ ﹾﻌﺘ ﹶ
ﹶﺐ ،ﹶوﻻﹶ ﹸﲣﹾﻠ ﹸﻘ ﹸﻪ ﹶﻛ ﹾﺜ ﹶﺮ ﹸة ﱠ
ﹺ ﹺ
ﹺ
اﺳ ﹶﺘﻨ ﹺﹾﺼ ﹸﺤﻮ ﹸه ﻋ ﹶﹶﲆ
ﹶو ﹸو ﹸﻟ ﹸ
ﻮج ﱠ
اﻟﺴ ﹾﻤﻊﹺ ،ﹶﻣ ﹾﻦ ﹶﻗ ﹶﺎل ﺑﹺﻪ ﹶﺻﺪﹶ ﹶق ،ﹶو ﹶﻣ ﹾﻦ ﻋﹶﻤ ﹶﻞ ﺑﹺﻪ ﹶﺳ ﹶﺒ ﹶﻖ« » .ﹶو ﹾ
ﹺ
ﹺ
اﺳﺘ ﹺﹶﻐ ﱡﺸﻮا ﻓﹺ ﹺﻴﻪ ﹶأ ﹾﻫ ﹶﻮا ﹶءﻛ ﹾﹸﻢ« .و » ﹶﻓﺈﹺ ﱠﻧ ﹸﻪ ﹶﺣ ﹾﺒ ﹸﻞ اﷲﹺ ا ﹾﻟـ ﹶﻤﺘﹺﲔﹸ
ﹶأ ﹾﻧ ﹸﻔﺴﻜ ﹾﹸﻢ ﹶو ﱠاﲥﹺ ﹸﻤﻮا ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻪ ﹶآرا ﹶءﻛ ﹾﹸﻢ ﹶو ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﳜ ﹸﺒﻮ ﺗ ﹶﹶﻮ ﱡﻗﺪﹸ ﹸه ﹶو ﹶﺑ ﹾﺤﺮ ﹰا ﹶﻻ ﹸﻳﺪﹾ ﹶر ﹸك
ﴎاﺟ ﹰﺎ ﹶﻻ ﹶ ﹾ
ﹶو ﹶﺳ ﹶﺒ ﹸﺒ ﹸﻪ ﹾاﻷﹶﻣﲔﹸ « و »ﻧﹸﻮر ﹰا ﹶﻻ ﹸﺗ ﹾﻄ ﹶﻔ ﹸﺄ ﹶﻣ ﹶﺼﺎﺑﹺ ﹸ
ﻴﺤ ﹸﻪ ﹶو ﹶ

» -١و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ از ِآن اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،و روزیﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﻮد ،اھﻞ

ﺑﺎﻃﻞ زﯾﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .و )در آن روز( ھﺮاﻣﺘﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ در آﻣﺪه ،ھﺮ
اﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺎﻣﮥ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد) ،و ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» (:اﻣﺮوز در
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﭘﺎداش ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ« .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ( اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ«.

» -٢و در ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺣﮑﻢ )و داوری( آن ﺑﺎ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ«.
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ﹶﻗ ﹾﻌ ﹸﺮ ﹸه ﹶو ﹺﻣﻨﹾ ﹶﻬﺎﺟ ﹰﺎ ﹶﻻ ﹸﻳ ﹺﻀ ﱡﻞ ﹶﳖﹾ ﹸﺠ ﹸﻪ ﹶو ﹸﺷ ﹶﻌﺎﻋ ﹰﺎ ﹶﻻ ﹸﻳ ﹾﻈﻠﹺ ﹸﻢ ﹶﺿ ﹾﻮ ﹸء ﹸه ﹶو ﹸﻓ ﹾﺮ ﹶﻗﺎﻧ ﹰﺎ ﹶﻻ ﹸﳜ ﹶﹾﻤﺪﹸ ﹸﺑ ﹾﺮ ﹶﻫﺎ ﹸﻧ ﹸﻪ
ﹶوﺗﹺ ﹾﺒ ﹶﻴﺎﻧ ﹰﺎ ﹶﻻ ﹸ ﹾﲥﺪﹶ ﹸم ﹶأ ﹾرﻛﹶﺎ ﹸﻧ ﹸﻪ ،و .«....

)و ﻧﻮر آﺷﮑﺎر و درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﯾﺪ و ﻧﺠﺎتدھﻨﺪه آن ﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﭼﻨﮓ آوﯾﺰد ،ﮐﺠﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ راﺳﺖ ﺷﻮد ،و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺪارد ﺗﺎ از آن ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ،و ﺗﮑﺮار و ﺷﻨﯿﺪن ﭘﯿﺎﭘﯽ آﯾﺎت ﮐﮫﻨﻪاش ﻧﻤﻲﺳﺎزد ،و ﮔﻮش از
ﺷﻨﯿﺪن آن ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ھﺮ
ﮐﺲ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ  ....و آن را ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،و آرای
ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،و ﺧﻮاھﺸﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ آن درﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ.......
و آن ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮاغھﺎ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭼﺮاﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻌﻠﻪھﺎ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،و درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ آن درک ﻧﻤﯽﺷﻮد،
و راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رھﺮو آن ﮔﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺷﻌﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﯽ آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻧﺪارد ،و ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮھﺎﻧﺶ ﮐﺎھﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪهای
اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮐﺎن آن وﯾﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و .(....
و اﻣﺎ در ﺑﺎره اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،در ﮐﻤﺎل اﺧﻼص و ﺗﻮاﺿﻊ و
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺪال و ﻧﯿﺖ ﻏﺮض آﻟﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ً
اﮔﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ زدﯾﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻗﻮال ﻣﻦ ﮐﺠﯽ و
اﻧﺤﺮاﻓﯽ در دﯾﻦ ،ﯾﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ از ﻧﻔﺎق ،ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﭘﯿﺮوی از
دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ،ﯾﺎ اﺛﺮی از ﺷﻘﺎق و ﺟﺪاﯾﯽ و اﺧﺘﻼف در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﯾﺪﯾﺪ،
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ زﻧﺪه و رو در رو،
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺷﻔﺎف ﺑﺠﺎی آن اﻗﻮال و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺒﮫﻢ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮی ﺻﺎدر
ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻠﯽ وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد )و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ
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ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ھﺴﺘﯿﺪ از ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ھﻤﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ،
ﭘﺲ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ( و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
اﺣﺘﯿﺎط ھﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر اول و آﺧﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت و
ﻋﯿﻮﺑﯽ را ﮐﻪ وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم از ﺧﻄﺎی ﺧﻮد رﺟﻮع
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،اﺗﮫﺎمھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺟﺎی
ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎزات اﻟﻠﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ!
و اﻣﺎ در ﻣﻮرد اراده ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺸﯿﻊ :ﮐﻠﻤﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺘﻪام
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻀﯿﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ روشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ
ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻔﺎف و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻦ آن ﺑﺎ ھﻢ
ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ داوری ﺑﺒﺮﯾﻢ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ
ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ از ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ
و ﺗﺮوﯾﺞ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ ،ﻻﯾﻖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺮاه و اﺗﮫﺎم ﺑﺎﻃﻞ ،ﺑﺎزداﺷﺖ و
در
دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ھﺠﻮم ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻗﺮآن و ﺑﺴﺘﻦ ِ
آنھﺎ و ......ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﺪ ....اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ھﺪف وﺳﯿﻠﻪ را
ﺗﻮﺟﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ« و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر
ﻣﺠﺮم آﻧﺎن را از دﯾﺎرﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺮده و اﻣﻮال آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
َ َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ َ ُ َ َ
�ٔان ق ۡو ٍ� أن
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﺎز داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� �رِمن�م ش
ْ
َ ُّ ُ
َۡ َ َ
و� ۡم َعن ٱل ۡ َم ۡ
ٱ� َر ِام أن � ۡع َت ُد ۘوا﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة ١ [٢ :و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ج ِد
س
صد
ِ
ِ
» -١دﺷﻤﻨﯽ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز
وا دار ﮐﻨﺪ«.

٤٦
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ ٰ َ َّ ُ َ َ ٓ َ ۡ ۡ � َ َ ۡ
ُ
ط َو� � ِر َم َّن� ۡم
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا كونوا ق�مِ� ِ�ِ شهداء ب ِٱلقِس ِ
َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ٰٓ َ َّ َ ۡ ُ ْ ۡ
ٱ� إ َّن َّ َ
ٱعدِلُوا ْ ُه َو أَ ۡق َر ُب ل َِّلت ۡق َو ٰ َ َّ ُ ْ َّ َ
ٱ� َخب ُ
�ۢ
ش�ٔان قو ٍ� � �� �عدِل ۚوا
ىۖ وٱ�قوا ۚ ِ
ِ
َ ُ َ
ب ِ َما � ۡع َملون] ﴾٨اﻟﻤﺎﺋﺪة ١ [٨ :و در ﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راه ﮐﻔﺮ و روش ﮐﻔﺎر را
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﮐﺎری را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم
َ
ّ
َّ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ ۡ
ِين َول ۡم
ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ� �﴿ :نهٮ�م ٱ� ع ِن ٱ�ِين لم ي�تِلو�م ِ� ٱ� ِ
ُ
ُۡ
َ ٰ ُ ۡ َ َ َ ُّ ُ
ٱ� ُ�ِبُّ
وه ۡم َو ُ� ۡقس ُِط ٓوا ْ إ َ ۡ�ه ۡم إ َّن َّ َ
� ِر ُجو�م ّمِن دِ� ِر�م أن ��
ِ ِ ۚ ِ
ۡ ۡ
سط َ
�] ﴾٨اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.٢ [٨ :
ٱل ُمق ِ ِ
ای ﺑﺰرﮔﻮاران! ﻣﻦ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ھﺮﮔﻮﻧﻪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺸﺮوﻋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ذھﻨﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدم ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از
آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدم ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪای ﺑﺎز از آن
اﺳﺘﻘﺒﺎلﮐﻨﻢ؛ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا و دﯾﻦ او ،و ﺑﻪ ذات ﺷﯿﻌﻪای ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ
دارﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ آن را ﺗﺮوﯾﺞ دھﯿﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ھﺪف از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻣﺒﺎد ،روﺷﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻮری آن ﺑﻪ
ﺿﺮر ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ
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» -١ای ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ھﻤﻮاره ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﻮاھﯽ دھﯿﺪ،
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و از اﻟﻠﻪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.
» -٢اﻟﻠﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻧﯿﮑﯽﮐﺮدن و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در )اﻣﺮ( دﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻧﺠﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را از دﯾﺎرﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن اﻟﻠﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﭘﯿﺸﮕﺎن را دوﺳﺖ دارد«.
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٤٧

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺰودی روزی ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ :ﺑﺮای ﭼﻪ ﯾﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﻨﺪ ،وی ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داور از ﺧﻮد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺻﺪھﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﯿﻌﻪ از ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺷﻔﺎف و آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
اھﻞ ﺳﻨﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟!
اﻣﯿﺪوارم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ھﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺻﻔﺎ و
اﺧﻼص و اراده ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪام را اﻧﺠﺎم دادهام .اﻣﯿﺪوارم ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺧﻼص و ﺻﻔﺎ را
در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺻﻼح آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﻦ را رو
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ُ َ َ ٓ َ َّ َ َ ۡ َ َٰٓ
َ َ ُّ َ َّ
ۡ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
َ
﴿ ٰٓ
ٰ
۞���ها ٱ�ِين ءامنوا كونوا ق�مِ� ب ِٱلقِس ِط شهداء ِ�ِ ولو �
َ
َ
َ
َ
َ ُ ۡ َ ًّ ۡ َ ٗ َ َّ ُ َ
ََ
َ ُ
ُ
�يۡن َو ۡٱ� ۡق َر� َ
ِ� ۡم أو ٱلۡ َ� ٰ ِ َ
ٱ� أ ۡو ٰ� ب ِ ِه َماۖ ف�
س
نف
أ
� ۚ إِن ي�ن غن ِيا أو فقِ�� ف
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ ْ
َ ُ َ
َ ۡ ُ ٓ ْ ۡ ُ ۡ ُ ْ َ َّ َّ َ َ َ
تَ َّتب ِ ُعوا ْ ٱل ۡ َه َو ٰٓ
ٱ� �ن ب ِ َما � ۡع َملون
ى أن � ۡعدِل ۚوا �ن تلوۥا أو �ع ِرضوا فإِن
َخب ٗ
��] ﴾١٣٥اﻟﻨﺴﺎء.١ [١٣٥ :
ِ
»ﻣﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا واﻣﯽﮔﺬارم ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آ ﮔﺎه
اﺳﺖ ،و ﻻﺣﻮل و ﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ«.
ﮐﺮﻣﺎﻓﺘﺎن ـ اﺣﻤﺪ ﻣﻔﺘﯽ زاده
 ١٤٠٣/١٠/١٣ھﺠﺮی
» -١ای ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﺑﺮﭘﺎ دارﻧﺪهی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﺷﮫﺎدت دھﯿﺪ؛
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻧﺰدﯾﮑﺎن )ﺷﻤﺎ( ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ )ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ(
ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل( اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﺰاوارﺗﺮ )و ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ( اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ھﻮای ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ از ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ زﺑﺎن را ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ )و ﺣﻖ
ً
را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ( ﯾﺎ )از اﻇﮫﺎر ﺣﻖ( اﻋﺮاض ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ؛
آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.

٤٨
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ﻧﺎﻣﻪ دوم

اﻟﺮ ﹺﺣﻴ ﹺﻢ
اﻟﺮ ﹾﲪ ﹺﻦ ﱠ
ﺑﹺ ﹾﺴ ﹺﻢ اﷲﹺ ﱠ

رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ:
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺮوی ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣و  ٢٥و
 ٢٨ﻣﺎه ﺷﻮال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ .ﺿﻤﻦ اﻇﮫﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ از
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺜﺒﺘﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ـ ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﯿﺖ و اراده ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﯿﺰان ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪوارم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻀﻤﻮن ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ،و ھﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺒﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای دﻟﺠﻮﯾﯽ ﻣﺮدم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادری در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ زﻧﺪه ﮔﺮدد .از وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ:
 -١ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﻌﻠﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﺧﺘﯿﺎر اﺟﺮای ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﺷﻤﺎ را در ﺟﮫﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ )ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺻﺎدره ﺷﻤﺎ در
ﭘﺎﺋﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ،زﯾﺮا ﻧﺎ آراﻣﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮیھﺎی اﺧﯿﺮ
ﻣﺼﺪاق آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روی داده اﺳﺖ ،ﯾﺎ از
ﻧﯿﺎﺗﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺖھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﺮ
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدد ،ﻧﯿﮑﻮ و واﺟﺐ اﺳﺖ ـ ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ـ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮق ذﮐﺮ آن رﻓﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
اﺷﺨﺎص ﻣﺆﻣﻦ و ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻣﺮدم و اﻧﻘﻼب ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -٢ﻇﻠﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ -ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اھﻞ ﺳﻨﺖ – روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻮاه اﯾﻦ ادﻋﺎ اﻗﺮار ﻣﺠﻠﻪ
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رﺳﻤﯽ »ﺟﮫﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« -ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ -ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﮑﯽ از اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ،
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﭘﯿﺮوان اھﻞ ﺳﻨﺖ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ج از ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻧﺸﺮ ﺷﺪه ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ  ٩ﻧﻔﺮ را از
ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪـ ﻣﺘﺮﺟﻢ( .و ھﭽﻨﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﺳﻼم را در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻏﯿﺮه
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﯾﺮا آﻧﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ادارات ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن دهھﺎ ﻧﻔﺮ از
ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻗﺮآن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -٣ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺎدﮔﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻠﯽ« را ﻧﺪارد ،ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺟﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺮان را ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم
ﻗﺮار داده و اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ دھﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼشھﺎ ﺑﺮای
داﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﮑﻨﺪ،
ھﺪر رﻓﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻧﯿﺖ ﺳﻮء آﻧﺎن را در ﺑﺎره اھﻞ ﺳﻨﺖ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد )از ﺟﻤﻠﻪ
آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﺻﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ
َ َ
۞�� ُّ� َها َّٱ�ِينَ
ﮔﺮدد( .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖٰٓ ﴿ :
ُ َ
َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ ۡ
ُ َ َ ٓ َ َّ َ َ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ
ِ� ب ِٱلقِ ۡس ِط شهداء ِ�ِ ولو
� أنفسِ� ۡم أ ِو
ءامنوا كونوا ق�ٰم
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َ ُ ۡ َ ًّ َ ۡ َ ٗ َ َّ ُ َ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َّ ُ ْ
�يۡن َو ۡٱ�َ ۡق َر� َ
ۡٱل َ� ٰ ِ َ
� ۚ إِن ي�ن غن ِيا أو فقِ�� فٱ� أو� ب ِ ِهماۖ ف� تتبِعوا
ِ
ِ
ۡ َ َ ٰٓ َ َ ۡ ُ ْ
َ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ ُ ۡ ُ ْ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ٱلهوى أن �عدِل ۚوا �ن تلوۥا أو �ع ِرضوا فإِن ٱ� �ن بِما �عملون
َخب ٗ
��] ﴾١٣٥اﻟﻨﺴﺎء.١ [١٣٥ :
ِ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان :ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ
اﯾﻦ را در ﯾﮏ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺬﮐﺮ دادم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
دﺳﺘﻮر ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدم را ﻧﻮﺷﺘﻢ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت و اﻓﺘﺮاءات و دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪ از ﺳﻮی اﮐﺜﺮ
رؤﺳﺎی ﻧﻈﺎم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ را درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎم اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﺮزﻧﺶ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺖ
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻋﻼن ﺣﻖ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ )ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ
ﺷﺮﯾﻌﺖ( ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ و ھﺰاران ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﭘﯿﺮوان اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق داده ﺷﺪه و اﻧﻮاع ﺗﮫﻤﺖھﺎ زده ﺷﻮد ،وﻟﯿﮑﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ آﻧﮫﻢ ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻋﻼن ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺸﯽ از ﻃﺮف ﻣﺪاﻓﻌﺎن از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

» -١ای ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﺑﺮﭘﺎ دارﻧﺪهی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای اﻟﻠﻪ ﺷﮫﺎدت دھﯿﺪ؛
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻧﺰدﯾﮑﺎن )ﺷﻤﺎ( ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ )ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ(
ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل( اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﺰاوارﺗﺮ )و ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ( اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ھﻮای ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ از ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ زﺑﺎن را ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ )و ﺣﻖ
ً
را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ( ﯾﺎ )از اﻇﮫﺎر ﺣﻖ( اﻋﺮاض ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ؛
آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.
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ﺣﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ »ﺷﻮری ﻣﺮﮐﺰی اھﻞ ﺳﻨﺔ« از دل ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺖ
و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاز ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺸﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن رخ داد .ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎ و آ ﮔﺎه اﺳﺖ
َ ۡ َ ُ ّ َّ َ ۡ َ
ٱل� َوأخ�] ﴾٧ﻃﻪ ١ [٧ :ﮐﻪ ھﺪف از ﺗﺎﺳﯿﺲ »ﺷﻮری ﻣﺮﮐﺰی
﴿�علم ِ

اھﻞﺳﻨﺖ« ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼن ﻧﻤﻮدم و در ﻣﻘﺎﻻﺗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ را از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻄﺎﮐﺎر و آزار رﺳﺎﻧﻨﺪه اھﻞ
ﺳﻨﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای روزھﺎی اﻧﻘﻼب اﻣﯿﺪ
داﺷﺘﯿﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ ـ ﻣﻨﻈﻮرم ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺪه و آن را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،و وﺣﺪت اﻣﺖ را زﻧﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ـ  .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺘﺮا زﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺗﮫﻤﺖ
ُ
زﻧﻨﺪﮔﺎن و آﻧﭽﻪ از وﺳﺎوس ﮐﻪ در ﻗﻠﻮب دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻣﯽداﻧﺪ و ﴿ َوه َو
َ ُ ۡ
ٱ� َِساب] ﴾٤١اﻟﺮﻋﺪ ٢ [٤١ :و ﴿ َ�لَ ۡي َس َّ ُ َ ۡ َ ۡ َ
كم َ
�﴾٨
��ع
ٱ� بِأح� ِم ٱل�ٰ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
ٱ�ِ شه َ ۢ
]اﻟﺘﯿﻦ [٨ :اﺳﺖ ،و ﴿ك ٰ
يد�﴾  ٣و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روزی را
� بِ
ِ

ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﺑﻪ ﺣﻖ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻪ :ﺳﺒﺐ دوم ﺑﺮای دﺷﻤﻨﯽ و
اﻓﺘﺮاءات ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﻀﯿﻪ اول ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﺣﻖ را ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ.
 -٤اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻻ اﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ اول ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮔﻨﺎھﺎن و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺣﻖ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ )و
» -١ﺑﯽﮔﻤﺎن او )راز( ﻧﮫﺎن و ﻧﮫﺎنﺗﺮ را ﻣﯽداﻧﺪ« .
» -٢ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ داوران )و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ(«.
» -٣ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﺪ«.
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ﻣﺎ آنھﺎ را در ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از آن اﻧﺘﺸﺎر دادﯾﻢ(
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺄن
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ آن ھﺴﺖ
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺰودی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﻣﺸﮑﻼت و آﺷﻮبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮوی
ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را از واﻗﻌﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اول :ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺻﻞ »اﻟﺰام ﺑﻤﺎ ھﻮ
اﻟﺘﺰام« و ﺑﺪون ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺑﯿﻦ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ً
دوم :در ﺣﻖ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻼ ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ،ﯾﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﻌﺘﺮض را از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺘﺮاء و ﺑﮫﺘﺎن و
دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺑﺮﮐﻨﺎری از دواﯾﺮ دوﻟﺘﯽ و ﭘﺮﺧﺎش ﮐﺮدن و دﯾﮕﺮ راهھﺎی
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻗﻀﯿﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ،اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﻣﻦ آﻣﺎدﮔﯽ دارم ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺣﻖ را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
رؤﺳﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻋﻠﻨﯽ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن،
ﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رؤﺳﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ،ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ،و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎھﻠﻪ  .ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر اﻋﻼن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ :ﻣﻦ ﮔﻨﺎھﯽ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻨﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ از
آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺸﻮد ،ﻣﮕﺮ دو ﻗﻀﯿﻪای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪانھﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮدم ) ١ـ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدم ٢ .ـ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ اﺟﺮاءات ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ اﻓﺮاد
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ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺎره اھﻞ ﺳﻨﺖ( .و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو ھﺴﺖ ،از
آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﻔﺼﻞ و آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ھﻢ در اﻋﻼن ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد؛ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از
َ
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﴿� َما
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ ٓ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ
نظر َ
�ن] ﴾٢٩اﻟﺪﺧﺎن» [٢٩ :ﭘﺲ
ب�ت علي ِهم ٱلسماء وٱ��ض وما �نوا م ِ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ آنھﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و )ﺑﻪ آنھﺎ( ﻣﮫﻠﺖ داده ﻧﺸﺪ« .و ﴿ َولَ َع َذ ُ
اب
َ َ ۡ َ ٰ َُ ۡ َ ُ َ ُ َ
ٱ�خِرة ِ أخزىۖ وهم � ين�ون] ﴾١٦ﻓﺼﻠﺖ» [١٦ :و ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻋﺬاب آﺧﺮت ﺧﻮار
ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،و آنھﺎ )از ھﯿﭻ ﺳﻮﯾﯽ( ﯾﺎری ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ«.
ﺗﮫﺮان ـ اﺣﻤﺪ ﻣﻔﺘﯽ زاده
١٤٣٠/١١/١٥

»اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻧﻤﺎز
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ«
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﻧﻤﺎز را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﻨﯽ در اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ
ﮐﻔﺮ ارﺗﺪاد اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﻔﺮ اﺻﻠﯽ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻦ آنھﺎ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ـ ﮐﻪ از ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺎﻣﺎن دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ رﺟﻌﺖ
ﻣﮫﺪی اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ـ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
و در ﮐﺘﺎبھﺎی اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ رواﯾﺎت زﯾﺎدی آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،آن ھﻢ در
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﮐﺘﺎب :اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه
اﻟﻔﻘﯿﻪ ،اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ،و اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر.
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و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در
اﺛﻨﺎء ادا ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻓﺮﯾﺐ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ را ﺧﻮردهاﻧﺪ ،و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺨﺶ آﺛﺎر ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺟﻤﻊآوری ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺮای او و ﺟﻤﺎﻋﺖ او ،و آن
ھﻢ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ھﺮﮔﺰ
در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻢ ،ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺷﯿﻌﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ
ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ ،و آن ھﻢ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن .و اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎن
ﺑﺨﺸﯽ از آن:
 -١ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب )اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﻔﺮوع( و اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در ﮐﺘﺎب )ﻣﻦ ﻻ
ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ( از زراره رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ÷ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﺆال ﮐﺮدم؟ او ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن
از دﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ دﯾﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .١
 -٢ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در )وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ( از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرۀ ازدواج ﻧﺎﺻﺐ و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ وی در ﻧﻤﺎز
ﭘﺮﺳﯿﺪم ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وی ازدواج ﻧﮑﻦ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی ﻧﻤﺎز
ﻣﺨﻮان .٢

 -١ﺟﺎﻣﻊ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ .١٤٠/١
 -٢ﺟﺎﻣﻊ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ .١٤٠/١
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ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ رواﯾﺖ در وﺳﺎﺋﻞ ج ۳ص ۳۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
 -٣ﻃﻮﺳﯽ در )اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ( :از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﺼﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﻧﺰد ﺑﻨﯽ ﻋﺪی ﻣﯽروم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺆذن
و اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺗﻤﺎم اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ  ١ھﺴﺘﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ و
ﭘﯿﺮواﻧﺘﺎن ّ
ﺗﺒﺮی ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﯽروم ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد
ﻧﻤﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم آﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﮐﻦ و ﻧﯿﺰ
ﻓﺮﻣﻮد :اﺟﺮت را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮی از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاه ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه
رﻓﺘﯽ و از ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺳﺆال ﻧﻤﻮدی ،و وی را از ﻓﺘﻮای ﻣﻦ آ ﮔﺎه
ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﻀﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ و ﻗﻮل ﻣﻦ را رھﺎ ﺳﺎز.
ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﺼﺮه رﻓﺘﻢ و ﻓﻀﯿﻞ را از ﻓﺘﻮای اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﮐﺮدم ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :او داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ از ﭘﺪرش ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﺎﺻﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮑﻦ ،و ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺑﺨﻮان ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ھﺴﺘﯽ.
٢

ﮔﻔﺖ :از آن ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﻀﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم و ﻗﻮل اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ را رھﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻢ.
 -٤اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در )ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ( از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻌﻔﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﺨﺼﯽ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را دوﺳﺖ
دارد وﻟﯽ از دﺷﻤﻦ او ﺑﯿﺰاری ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او را از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ وی اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم ،ﺣﮑﻢ او ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :او در

 -١ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ.
 -٢ھﻤﺎن.٤١١/٦ :
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اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و او دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و در ﻧﻤﺎز ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﻧﮑﻦ و ارزش و
اﺣﺘﺮام ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از وی ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺗﻘﯿﻪ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯽ .١
 -٥از زراره رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺑﺎ اﻣﺎم
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ وی ﻗﺮاﺋﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﺘﻢ را
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ آﯾﻪ را ﺑﮕﺬار و اﻟﻠﻪ را ﺛﻨﺎ و ﻣﺠﺪ ﺑﮕﻮ ﭘﺲ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻗﺮاﺋﺘﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد آن آﯾﻪ را ﺑﺨﻮان و رﮐﻮع ﮐﻦ .٢
 -٦اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﻧﮑﺮدهام ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺘﻢ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻗﺮاﺋﺘﺶ را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ .٣
 -٧ﺣﻠﺒﯽ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪی ﺧﻮدت ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻦ ﭼﻪ
ﺻﺪای ﻗﺮاﺋﺖ وی را ﺑﺸﻨﻮی ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﻨﻮی .٤
 -٨از ﺣﻤﺮان ﺑﻦ اﻋﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ای
ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦھﺎ  ٥در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و اﯾﺸﺎن ھﻢ
 -١ھﻤﺎن.٤١١/٦ :
 -٢اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﯽ  -۳۷۳/۱وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ۳ص  – ۴۳۲اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ج ۳ص– ۳۹
اﻟﻮاﻓﯽ ج ۵ص.۱۶۳
 -٣اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﯽ  -۳۷۳/۱وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ۳ص  – ۴۳۲اﻟﻮاﻓﯽ ج ۵ص ۱۶۳
 -٤اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﯽ  ،۳۷۳/۳ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم ﻃﻮﺳﯽ ج ۳ص  ،۳۵اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج۱۱
ص  -۷۴وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ج ۳ص -۴۲۹اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﻃﻮﺳﯽ ج ۱ص – ۴۲۹اﻟﻮاﻓﯽ ،ﻓﯿﺾ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ج۱۶۳ ۵
 -٥ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ.
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در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺣﻤﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی زراره رﻓﺖ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه آﻧﺎن و ﺑﺎ ﻧﻤﺎز اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،زراره ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺄوﯾﻞ ،ﺣﻤﺮان ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ از وی ﺑﺸﻨﻮی ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
او وارد ﺷﺪﯾﻢ و زراره ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ای ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﺖ ﺣﻤﺮان ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر دادهای ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﻣﻦ اﯾﻦ را
اﻧﮑﺎر ﮐﺮدم؟ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﺎ آنھﺎ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
و ھﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ او ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و دو رﮐﻌﺖ ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .١
 -٩از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﻘﻄﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ÷ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در وﻗﺖ
آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺲ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺳﭙﺲ آنھﺎ ﺷﺘﺎب ﮐﺮده و ﻣﯽروﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻧﻤﺎز
ﻋﺼﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺳﭙﺲ
آنھﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ آﻣﺪه و ﻣﺎ را اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آنھﺎ درود ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ .٢

 -١اﻟﻮاﻓﯽ  ١٦٤/٥ﻓﺼﻞ :روش ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اھﻞ ﺳﻨﺖ.
 -٢اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﯽ  ،٢٨٠-٢٧٩/٣اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧٤اﻟﻮاﻓﯽ ج ٥ص٣
ص.١٦٤
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 -١٠ﺣﻠﺒﯽ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ آنھﺎ در
ﺻﻒ اول ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .١
 -١١ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ارﺟﺎﻧﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﺮﮐﺲ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی از ﻣﺴﺎﺟﺪ آنھﺎ
آﻣﺪه و ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽھﺎی آنھﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .٢
 -١٢از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻦ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﻮم و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم و ﻣﺄﻣﻮﻣﯿﻦ در ﺣﺎل رﮐﻮع
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اذان و اﻗﺎﻣﻪ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آنھﺎ در رﮐﻮع وارد ﺷﻮ و آن را ﯾﮏ رﮐﻌﺖ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آور زﯾﺮا از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ رﮐﻌﺖھﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
اﺳﺤﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اذان ﻣﻐﺮب را ﺷﻨﯿﺪم و ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر در
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻏﻼﻣﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﮐﻦ آﯾﺎ ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺲ
آﻣﺪه و ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻓﻮرا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺘﻪ و آن را ﯾﮏ رﮐﻌﺖ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردم ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن آن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪم ﺳﭙﺲ رﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪ
از آن ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺨﺰوﻣﯽ و اﻣﻮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ آﻣﺪه و ﻣﺮا
ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﺎ ھﺎﺷﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و درﺑﺎره ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ.
 -١اﻟﻔﺮوع اﻟﮑﺎﻓﯽ  ،٣٨٠/٣اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص.. ٧١
 -٢اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﯽ  ،٣٨١/٣اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧٢ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ﻻﺑﻦ
ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ اﻟﻘﻤﯽ ج ١ص ،٢٦٥ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٥ص.١٦٤
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ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ در ﭘﯽ ﺗﻮ
آﻣﺪﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ وﻟﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ
ﻣﺎ را ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردی و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪی ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻨﻮد
ﺑﺎد و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ آﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟!
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﻪ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ و ﺷﺒﯿﻪ
آن ﻧﮕﺮان ﻣﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد.
 -١٣ﻃﻮﺳﯽ در )اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ( :از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺳﺤﺎق ،آﯾﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺻﻒ اول ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارد ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در راه
ﺧﺪا ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .١
ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ۱۱ص ۷۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﻟﻮاﻓﯽ آﻣﺪه :ھﻤﺎﻧﺎ
ﺻﻒ اول ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا آﻣﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه در راه ﺧﺪا ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
ِ
ﺷﺮ دﺷﻤﻦ را از آنھﺎ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -١٤از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ .٢
 -١٥اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در )ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮ اﻟﻔﻘﯿﻪ( از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن و او از اﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ در ﺻﻒ اول ﻧﻤﺎز

 -١اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص. ٣٨٢
 -٢اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧٢-٧١ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ج ١ص.٢٦٥
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ﺑﮕﺬارد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﺻﻒ
اول ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .١
 -١٦اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در )ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ( از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ و او از اﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را در
ﺳﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ آﻧﺎن اﻋﺎده
ً
ً
ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ و ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ﺑﺮای او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺪان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .٢
 -١٧اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در )ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ( از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن و او از اﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد
ﻧﻤﺎزش را ادا ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ دارد ﺑﺎ
ً
اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻧﻤﺎز را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ﺑﺮای وی
ﺧﻮاھﺪ ﻧﻮﺷﺖ .٣
 -١٨و دوﺑﺎره از وی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪی ھﺴﺖ در آن ﮔﺮوھﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻨﮑﺮ،
وﺟﻮد دارﻧﺪ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ادا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﻋﺼﺮ را ﺧﻮاﻧﺪهام ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻢ و ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺬارم آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺛﻮاب ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﮫﺎر ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد .4
 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص ،٣٨١ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ج ١ص. ٤٩٠
 -٢وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص ،٣٨٣اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص. ٧٢
 -٣وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص ،٣٨٣اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧٢ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ج١
ص. ٢٦٥
 -٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص ،٣٨٤-٣٨٣اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ٧٢ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ
ج ١ص. ٢٦٥
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 -١٩ﻋﻤﺎر ﺳﺎﺑﺎﻃﯽ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ
اﻣﺮوز ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪن از دﺷﻤﻨﺶ در وﻗﺖ آن ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای او ﺛﻮاب ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿﯽ را ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در وﻗﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪن از دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻧﺪه و آن را
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺛﻮاب ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮادی ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .و ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻠﯽ را در
وﻗﺖ آن ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻋﻮض آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﻮاب ده ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ اﻟﻠﻪ در ﻋﻮض آن ده
ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻋﻤﻠﺶ را ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮداﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ و
اﻣﺎم و ﻧﻔﺴﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ و زﺑﺎﻧﺶ را ﻧﮕﺎه دارد ھﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ
ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ .١
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب اﯾﻦ رواﯾﺖ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ راﻓﻀﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ
رواﯾﺖ را در ﮐﺘﺎب وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ج ۳ص ۳۸۴در ﺿﻤﻦ ﺑﺎب »ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮدن
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﭘﯿﺶ از ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن و ﺣﻀﻮر ھﻤﺮاه وی« آورده اﺳﺖ
و او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺪارا و ﺗﻘﯿﻪ ،دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
اھﻞ ﻣﮑﻪ از ﭘﯿﭻ و ﺧﻢھﺎی آن آ ﮔﺎهﺗﺮﻧﺪ.
 -٢٠ﻧﺸﯿﻂ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ:
ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻧﻤﺎزش را در داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در را ﺑﺮ ﺧﻮد
 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص. ٣٨٤
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ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ادا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش دوﺑﺎره
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن وی ،ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد
ﺛﻮاب ﺟﻤﺎﻋﺖ را دارد؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ ﭘﻨﺠﺎه درﺟﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،و آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺬارد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ ﺑﺮای وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن داﺧﻞ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی
ﻣﯽﮔﺬارد ،و ﺣﺴﻨﺎت آنھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد .١
 -٢١ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ زراره از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﻮم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزم را ﺧﻮاﻧﺪهام ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارم ،آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﺄﺟﻮر ﻣﯽﺷﻮم؟ ﮔﻔﺖ :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارم و ﺑﻪ آنھﺎ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه
ﮐﺮدهام در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ھﻢ ﻧﮑﺮدهام .٢
 -٢٢ﻧﺎﺻﺢ ﻣﺆذن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ در ﻣﻨﺰل
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻢ و ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﯽروم ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر
ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮ را
ﻣﮕﻮ ،ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ داﺧﻞ ﻧﻤﺎز ﺷﻮی ،زﯾﺮا ﮐﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎز ﺗﮑﺒﯿﺮ اﺳﺖ .٣

 -١اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧٢وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص. ٣٨٥-٣٨٤
 -٢اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص. ٣٨٥
 -٣اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص. ٣٨٥
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 -٢٣اﺑﻮ اﻟﺮﺑﯿﻊ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش ـ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم ـ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از وی درﺑﺎرهی اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارم ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ
آﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه و ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﻗﺒﻞ از او ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﮐﻨﻢ؟
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ آﻧﺮا
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻗﺮار ﺑﺪه .١
 -٢٤ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻘﻄﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ÷ درﺑﺎرهی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻣﺎم ﻗﺮاﺋﺖ
را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم؟ ﮔﻔﺖ :در دل ﺧﻮدت ﺑﺨﻮان و
اﮔﺮ ﺧﻮدت ھﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪی اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .٢
 -٢٥ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ وھﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ﺷﺨﺼﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﮫﺮی ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮ از او ﺧﺸﻨﻮد
ﻧﯿﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪی ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﮔﻮش
ﮐﺮده و ﺳﮑﻮت ﮐﻦ.
ﮔﻔﺘﻢ :او ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﮔﻮاھﯽ ﺷﺮک ﻣﯽدھﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از اﻟﻠﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮد
ﺗﻮ از اﻟﻠﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدم اﻣﺎ وی ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ

 -١اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص. ٣٨٤
 -٢اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص ،٤٢٧اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ج ٣ص،٣٦
اﻟﻮاﻓﯽ ج ٥ص. ١٦٣
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺧﺼﺖ دھﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ در ﺧﺎﻧﻪام ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی
او ﺑﺮوم؟ ﮔﻔﺖ :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .١
 -٢٦اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او در ﻧﻤﺎزش
اﻗﺘﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ]ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ[؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ او ﻗﺮاﺋﺖ را ﺗﻤﺎم
ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺗﻮ در ﺣﺼﺎر ﻗﺮار داری ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻗﺮاﺋﺖ
را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﺗﻮ ﻗﺮاﺋﺖ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و ﺑﺎ او رﮐﻮع ﮐﻦ .٢
 -٢٧ﺑﮑﯿﺮ ﺑﻦ اﻋﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ او ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﻮش ﺑﺪه
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺧﻮدت رﮐﻮع ﮐﺮده و ﺳﺠﺪه ﮐﻦ .٣
 -٢٨زراره از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮش ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﮑﻦ زﯾﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ او را ﺑﺸﻨﻮی ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ .٤

 -١اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ج ١١ص ،٧٥وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص ،٤٣٠اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ﻟﻠﻄﻮﺳﯽ ج٣
ص ،٣٥اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﻟﻠﻄﻮﺳﯽ ج ١ص. ٤٣٠
ّ
 -٢وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص" ٤٣٠ﺑﺎب ﺳﻘﻮط اﻟﻘﺮاءة ﺧﻠﻒ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻘﺘﺪی ﺑﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﺬرھﺎ
واﻻﺟﺘﺰاء ﺑﺈدراک اﻟﺮﮐﻮع ﻣﻊ ّ
ﺷﺪة ّ
اﻟﺘﻘﯿﺔ.
 -٣وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص ،٤٣١اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﻟﻠﻄﻮﺳﯽ ج ١ص ،٤٣٠اﻟﻮاﻓﯽ ج ٥ص. ١٦٣
 -٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص ،٤٣١اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ج ٣ص ،٣٥اﻟﻮاﻓﯽ ج ٥ص. ١٦٤
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ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺮک
ﻗﺮاﺋﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﮫﺮی ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در اﻟﻮاﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ
اﺧﺒﺎر در اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ و ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢٩ﺻﻔﻮان ّ
ﺟﻤﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ آن ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮده و اﻣﺎﻣﺸﺎن از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ ﺑﻪ او
اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ او ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮرهی ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ و اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻨﻮت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و
اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ و ﻻإﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮ .١
 -٣٠اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺼﺮ از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ رﺿﺎ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦھﺎ وارد ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻣﯽﺷﻮم ﭘﺲ آنھﺎ
ﺷﺘﺎب ﮐﺮده و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اذان ﮔﻔﺘﻪ و اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺟﺰ
ﺳﻮرهی اﻟﺤﻤﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و آنھﺎ ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣﯽروﻧﺪ آﯾﺎ ﻧﻤﺎزم درﺳﺖ
اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﺳﻮرهی اﻟﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
ﻃﻮﺳﯽ در ﺗﮫﺬﯾﺐ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﺣﺎل ﺗﻘﯿﻪ و
ﺗﺮس اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ھﻤﺮاه آنھﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ را ﺗﺮک
ﮔﻔﺘﻪ و ﭼﻮن رﮐﻮع را درﯾﺎﺑﺪ ،آن رﮐﻌﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد.

 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٣ص. ٤٣٣
 -٢ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم ج ٣ص ،٣٧اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﻟﻠﻄﻮﺳﯽ ج ١ص ،٤٣٢اﻟﻮاﻓﯽ ج ٥ص. ١٦٣
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﺘﺒﺼﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﯿﻪ
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در اﯾﻨﺼﻮرت اﮔﺮ ﺑﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
 -٣١ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮ ﺣﻤﺰه از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻮدی ،ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدت ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ« .١
 -٣٢ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ھﺮ
ﮐﺲ در ﺻﻒ اول ﺑﺎ آنھﺎ )اھﻞ ﺳﻨﺖ( ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﺻﻒ اول ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ« .٢
 -٣٣ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی÷ :اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮواﻧﺶ را دﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﻗﺘﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺷﯿﻌﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد
ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ از اﯾﻦ ﮐﺎر وی آ ﮔﺎه ﺷﺪه ﭘﺲ ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ای ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدم از ﺗﻮ ﭘﻮزش
ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،ﻣﻦ از وی ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ÷ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا
ﻧﻤﯽﮐﺮدی ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮدی ،ای ﺑﻨﺪۀ ﻣﻮﻣﻦ ﺧﺪا و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ھﻔﺖ ﻃﺒﻘﮥ آﺳﻤﺎن و ھﻔﺖ ﻃﺒﻘﮥ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ
درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮ را ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪا
ﻧﻤﺎزت را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ھﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎز
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻘﯿﻪ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ .٣
 -١اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﻟﻠﻄﻮﺳﯽ ج ١ص ،٤٣٠اﻟﻮاﻓﯽ ج ٥ص. ١٦٣
 -٢ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﯽ ج ٨٥ص ،٨٧أﻣﺎﻟﯽ اﻟﺼﺪوق.
 -٣ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٨٥ص ،٨٩ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ج ١ص. ٤٩٠-٤٨٩
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 -٣٤در ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ اﻟﺮﺿﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮان ﺟﺰ
ﭘﺸﺖ دو ﻧﻔﺮ :ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او و دﯾﻨﺪاری و ﺗﻘﻮاﯾﺶ
اﻋﺘﻤﺎد داری ،و دﯾﮕﺮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺷﻼق و ﺷﺮ و آزار و
اذﯾﺖ و زﺷﺘﯽاش ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﭘﺲ از روی ﺗﻘﯿﻪ و ﺳﺎزش ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و ﺑﺮای ﺧﻮدت اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﺑﮕﻮ و ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻦ
زﯾﺮا ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﻮن ﭘﯿﺶ از او از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎرغ ﺷﺪی ﯾﮏ
آﯾﻪ را ﺑﮕﺬار ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع او ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ او ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣﯽرود ،ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﮕﻮ .١
 -٣٥ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﯾﻮﻧﺲ
ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﮕﻮ :ای ﻣﺆﻟﻔﻪ  !٢ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای اذان را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻔﺶھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از
ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﺪ .٣
ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﮕﻮ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﮕﻮ
و اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ادب ﮐﺮدن آنھﺎ
ﺑﻮد و ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ از ﺷﯿﻌﯿﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دلھﺎﯾﺸﺎن اﻟﻔﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آنھﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در
ﻣﻮرد ﺗﻘﯿﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﻌﺪ از اذان از
ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ )اھﻞ ﺳﻨﺖ( ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻧﻤﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آنھﺎ ھﻨﮕﺎم ﺗﻘﯿﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
 -١ﻓﻘﻪ اﻟﺮﺿﺎ ص ،١٤ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٨٥ص .١٠٦ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻨﻮری ج١
ص.٤٩٠
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن در دل ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﮫﻢ ھﺴﺘﯿﺪ.
 -٣ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٨٥ص. ٩٤
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 -٣٦اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﺎذاﻧﯽ از اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎذان ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب را ﺑﺎ آنھﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ وﻟﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻋﺎدهی
ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪاﯾﻢ ﭘﺲ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺗﺎ
ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدﺗﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮔﻨﺎھﯽ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ در ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و در ھﺮ رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪ از
آﻧﮑﻪ اﻣﺎﻣﺸﺎن ﻗﺮاﺋﺖ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﺳﻮرهی ﺣﻤﺪ و ھﺮ ﺳﻮرهای ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،و در رﮐﻮع ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺤﻤﺪه
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﻧﻤﺎزﺗﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻣﺎم ﺷﻤﺎ و دﯾﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺲ ﭼﻮن اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﭼﮫﺎر
رﮐﻌﺖ ﺳﻨﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ،آﯾﺎ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ را اﻧﺠﺎم دھﻢ ﻧﻤﺎزم درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﻣﻦ در ﻋﺮاق ﺑﻮدم و ﺳﯿﻨﻪام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ آنھﺎ
ﺗﻨﮓ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﮫﯽ ﮐﻪ ﻧﻮح ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺷﮑﻮه ﮐﺮدم و او
ﻣﺮا ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﮐﺮدم اﻣﺮ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ
از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮح ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر آنھﺎ از
آﻧﭽﻪ از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ .ﻧﻮح ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﮔﻔﺖ :ای ﺣﻀﺎر آﯾﺎ از اﯾﻦ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎدان ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﻢ
ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ و از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺌﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ
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ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ھﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪی ﻧﻮح ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ را ﮔﻔﺘﻨﺪ و
ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﺷﺪ .١
 -٣٧از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﺟﻨﺪب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺑﺎ آنھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و آن را اﻋﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮا ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﮐﻌﺖ ﺳﻮم را ﺧﻮاﻧﺪی ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎھﺖ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
ﺑﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدهای ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮان ﺳﭙﺲ رﮐﻮع ﮐﺮده و
ﺳﺠﺪه ﮐﻦ ﺗﺎ آنھﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻔﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ .٢
 -٣٨در ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺧﺒﺎر از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ]ﺑﻪ دروغ[ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ھﺮ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺋﻤﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .٣
 -٣٩از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ
اﻗﺘﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻧﺎﺻﺒﯽ ارزش و اﺣﺘﺮام ﻧﺪارد .٤
 -٤٠اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب )ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ( :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﻠﺒﯽ
از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
اﻗﺘﺪا ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻮاھﯽ ﮐﻔﺮ ﻣﯽدھﺪ  ،٥و ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ وی ﮔﻮاھﯽ ﮐﻔﺮ
ﻣﯽدھﯽ .١
 -١ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٨٥ص. ٩٥
 -٢ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٨٥ص. ١٠١
 -٣ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻨﻮری ج ١ص. ٤٩٠
 -٤ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ج ١ص. ٤٩٠
 -٥اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﻤﮕﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺻﻔﺎت
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 -٤١از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﻧﻮﺷﺘﻢ:
آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺗﻮ ÷
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﭘﺲ ﺟﻮاب داد :ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﻣﮑﻦ .٢
 -٤٢اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﻔﺮوع و اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در )ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ( :از ﺣﻔﺺ
ﺑﻦ ﺑﺨﺘﺮی و او از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺰد آﻧﺎن
رﻓﺘﯽ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﮑﺮدی ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﺄﺟﻮر ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﯽ ) .٣اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن(.
 -٤٣ﻗﻤﯽ در )ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ( از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﺖ ﺗﻮ را
ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ .٤
 -٤٤ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در )اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ( :از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ و او از ﺳﻤﺎﻋﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ در ﻣﻮرد ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن و اﻗﺘﺪا
ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در ﻧﻤﺎز ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم؟ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎری ﺳﺨﺖ و

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن و ﻏﯿﺮ اﯾﻦھﺎ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﻔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ آنھﺎ واژه ﮐﻔﺮ را ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖدار اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -١ﺟﺎﻣﻊ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ  ١٤٠/١ﺑﺨﺶ :ﻧﻤﺎز ،ﻓﺼﻞ :ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﻋﺘﻘﺎدات ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ در ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﯾﺸﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﻧﺎن در ﺻﻒ اول ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﺟﺎﻣﻊ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ.٤١٢/٦ :
 -٣ھﻤﺎن.٤١٣/٦ :
 -٤ھﻤﺎن.٤١٤/٦ :

دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

٧١

ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آن را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺎ آنھﺎ
ازدواج ﮐﺮده  ،١و ﻋﻠﯽ÷ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .٢
 -٤٥ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد از ﺑﺮادرش ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ÷ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ÷ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺮوان ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .٣
) -٤٦اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺎت( ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺷﻌﺚ :از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از
ﭘﺪرش÷ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ إ ﺑﻪ ﻣﺮوان
اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺪرت ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎز را اﻋﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ از
ﻧﻤﺎز اﻣﺎﻣﺎن† ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻓﻀﻞ راوﻧﺪی
ﻧﯿﺰ در )ﻧﻮادر( ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و او از ﭘﺪرش
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -١ﻣﻨﻈﻮرش ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ
ﻓﺎروقش اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮔﻤﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ ازدواجھﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ازدواجھﺎ از ﮔﺰﻧﺪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ
اﻓﺘﺮا در ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ھﻤﯿﺸﻪ و ﭘﯽدرﭘﯽ ادب
و ارادت ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دﯾﮕﺮ† را در ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎھﺶ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،و اﻓﺴﺎﻧﻪای را ﮐﻪ وﺟﻮدی ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان†
رﻓﻌﺖ دادهاﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﯿﻼد ﻣﮫﺪی اﻓﺴﺎﻧﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
 -٢ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ٤١٥/٦ :و ﺧﻤﯿﻨﯽ در )اﻟﺘﻘﯿﻪ( ص .١٩٨
 -٣ﺟﺎﻣﻊ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﻪ.٤١٥/٦ :
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 -٤٧ﻃﻮﺳﯽ در )اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ( و ﮐﻠﯿﻨﯽ در )اﻟﻔﺮوع( :از زراره رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﺮدی
ﭘﯿﺶ وی آﻣﺪ و داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﺖ ،ﻣﻦ
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﯽ دارم اﮔﺮ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﻧﮕﺬارم از
ﻣﻦ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ او ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ راه ﭼﺎره
ﭼﯿﺴﺖ؟ او ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮل ﺗﻮ ،اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اذان را ﺑﺸﻨﻮد ،و ﺑﺪون ﻋﺬر ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪھﺪ ﻧﻤﺎز
وی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﺑﺎ آﻧﺎن و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﺮ اﻣﺎﻣﯽ را ﺗﺮک ﻧﮑﻦ ،وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻣﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮا ﮐﺮده ﭘﺲ اﮔﺮ
آن ﻗﻮم ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  .١ﭘﺲ اﻣﺎم÷ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ای
زراره ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺪﯾﺪهام ﭘﺲ ﭼﻪ
ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺖ :ای زراره ،ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ :در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﻮدﺗﺎن و
ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎﻣﺎﻧﺘﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ  .٢ﯾﻌﻨﯽ زراره ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪه ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎور ﻧﺪارد
ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﭘﺲ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ وی ﭘﺎﺳﺦ داده ﮐﻪ ﺟﻮاب او
ﺑﻪ آن ﻣﺮد از روی ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد وی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎﻣﺎن
ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ ﻧﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
 -٢ﺟﺎﻣﻊ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ.٤١٦/٦ :
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 -٤٨زراره و او از ﺣﻤﺮان رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ در ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻋﻠﯽ÷ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ :اﮔﺮ آﻧﺎن در ﺳﺮ
وﻗﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،زراره ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺪاﺳﺖ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺣﻤﺮان ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﺮ ﺗﻘﯿﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
از وی ﺳﺆال ﻧﮑﺮدم ،و او ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ در ﻧﻮﺷﺘﮥ
ﻋﻠﯽ÷ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺳﺮ وﻗﺖ
ﺧﻮد ادا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟!
ً
زراره ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ :از ﺗﻮ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ اﺻﻼ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻀﺎء ﻧﺰد اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﺮد آﻣﺪﯾﻢ ،ﺣﻤﺮان ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺻﺎﻟﺤﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدی و ﻓﺮﻣﻮدی :ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﮥ
ﻋﻠﯽ÷ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﮔﺮ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺳﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد ادا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ
ھﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﻮ ﺑﻨﻤﺎ ،ﭼﻮن زراره ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﻖ و دﺷﻤﻦ ﺧﺪا اﻗﺘﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎ وی ﻧﻤﺎز
ﮔﺬارد ،اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﯽ÷ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ وﺟﻮد دارد :اﮔﺮ
آﻧﺎن در ﺳﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ً
و اﮐﯿﺪا ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮی ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺧﻮدم ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪهام و ﺑﻪ وی
اﻗﺘﺪا ﻧﮑﺮدهام؟ ﮔﻔﺖ :آری ،راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ و رﻓﯿﻘﻢ ھﺮ دو ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﯾﻢ
و آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ .١

 -١اﻟﻮاﻓﯽ.١٦٤/٥ :
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 -٤٩ارﮐﺎن اﺳﻼم :از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ اﻗﺘﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻧﺎﺻﺒﯽ ارزش و اﺣﺘﺮام ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدد ،ﭘﺲ در
ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و
ﻧﻤﺎزﺗﺎن را ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺖ ادا ﮐﻨﯿﺪ .١
 -٥٠ﮐﻠﯿﻨﯽ در اﻟﻔﺮوع و ﻃﻮﺳﯽ در )اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ( از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻦ ﺑﺎ
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎز آﻧﺎن ﺷﻮم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی
آنھﺎ ﻧﻤﺎزم را ﺧﻮاﻧﺪهام ،و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻧﺎداﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﻦ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻮم و در اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎز آنھﺎ ﺷﺪهام و آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺎم ﺑﺮدم ﺑﺎ
ﻧﻤﺎز ﻣﻦ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﺗﺎ آن را اﻧﺠﺎم دھﻢ و ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﺪان
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ÷ ﻧﻮﺷﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎزی آﻧﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮ .٢
ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮔﺮاﻣﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎرهی درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .٣
 -١ﺟﺎﻣﻊ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺸﯿﻌﺔ.٤٢٠/٦:
 -٢ھﻤﺎن.٤٢٠/٦ :
 -٣آﻧﭽﻪ از رواﯾﺎت ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ ﻓﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ،ﺛﻮاب و ﭘﺎداش زﯾﺎدی دارد .و ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در رﺳﺎﻟﻪاش )اﻟﺘﻘﯿﻪ(
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»اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ و ازدواج ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ«
راﻓﻀﯽھﺎ در ﭘﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ و ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدن اھﻞ ﺳﻨﺖ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده و ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﺗﻄﺒﯿﻖ دادهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦدﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آنھﺎ ازدواج ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺠﻮس را ﺑﺮ ازدواج ﺑﺎ ﺳﻨﯽ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ؛ زﯾﺮا اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺰد راﻓﻀﯽھﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آنھﺎ ﻟﺒﺎس اﺳﻼم را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدم زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ از اﻋﺘﻘﺎد راﻓﻀﻪ ﻧﯿﺴﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞھﺎﯾﯽ از
ﮐﺘﺎبھﺎی راﻓﻀﻪ دارد ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد راﻓﻀﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادم ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﺎﻓﻼن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺘﯽ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
راﻓﻀﯽ ﺣﺴﯿﻦ آل ﻋﺼﻔﻮر در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻮﺑﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯿﺔ« ص  ۱۵۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ و ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن آنھﺎ آﯾﺎ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮھﺎ و
زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ آنھﺎ را ﮐﺎﻓﺮ و ﻧﺠﺲ
ﻣﯽداﻧﺪ در ﻣﻨﻊ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎﻧﺸﺎن ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارد .و ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﻒ زنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن از ﺑﺎب ﻋﻄﻒ ﻋﺎم ﺑﺮ ﺧﺎص اﺳﺖ؛
ص  ١٩٨ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺎت وﯾﮋهای راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﺮدم و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﯾﺸﺎن و اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﺎن و اھﺘﻤﺎم ﺑﺪان آﻣﺪه
اﺳﺖ  ...ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ادای ﻧﻤﺎز ﺑﺎ آنھﺎ درﺳﺖ و ﺣﺎوی
ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺛﻮاب ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ادای ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﺣﺎل ﺗﻘﯿﻪ.
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اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ازدواج ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ دو ﻗﻮل دارﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺻﺒﯽ
ً
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻇﺎھﺮا ﻣﻨﻈﻮر آنھﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺶ را ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آنھﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ† دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻮل ﺣﻖ و درﺳﺖ ،ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دادن اﯾﻦ
ﻣﻨﻊ ﺑﺮ ھﻤﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا دﻻﻟﺖ رواﯾﺎت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻋﺎم ﺑﻮدن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و رواﯾﺎت در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ..
و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ رواﯾﺎت در ﻣﻮرد ازدواج ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ در
ﺻﻔﺤﻪی  ۱۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ از اول ﺗﺎ آﺧﺮش ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮاﯾﺖ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮام ﺑﻮدن ازدواج ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی
درﺑﺎرهی آن وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ
ﻋﻠﯽ÷ ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﯾﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺸﺎن را
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﻋﻼم دﺷﻤﻨﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮐﺜﺮ
ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن دﺷﻤﻨﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی
را دارﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﺼﻮص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد..
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ص  ۱۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ آنھﺎ اﻋﻼم دﺷﻤﻨﯽ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ازدواج ﺑﺎ آنھﺎ ﺣﻼل ﯾﺎ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و
ﻣﺮداﻧﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده وﻟﯽ زﻧﺎن ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان آنھﺎ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻗﻮل ﺑﻪ ﺣﺮام ﺑﻮدن ازدواج ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ

دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

٧٧

ھﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﯿﻪ در ﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ.١ «...
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﻓﻀﯽھﺎ ازدواج ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی راﻓﻀﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ رﻗﯿﻪ و ام ﮐﻠﺜﻮم ب از دﺧﺘﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﻮدهاﻧﺪ و او ج آنھﺎ را ﺑﻪ ازدواج ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس در آورده اﺳﺖ را اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ« ج ۱ص۸۱-۸۰
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ در داﻣﺎد ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج[ ﺑﻮدن ﺑﺎ ]ﻋﻠﯽ[
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد ..ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دو دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن آنھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ :ﯾﮑﯽ رﻗﯿﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ اﺑﯽﻟﮫﺐ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ از ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪن او را ﻃﻼق
داد و رﻗﯿﻪ از او آزار و اذﯾﺖ دﯾﺪ .ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺘﺒﻪ دﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪا ﺳﮕﯽ از ﺳﮓھﺎﯾﺖ را ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﺑﮕﺮدان ﭘﺲ ﺷﯿﺮی او را در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد درﯾﺪ .ﭘﺲ از وی ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﺑﺮای وی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و او در ﮐﻮدﮐﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﺮوﺳﯽ در
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﻮک زد و او ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه و ﻓﻮت ﮐﺮد .رﻗﯿﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر در
ﻣﺪﯾﻨﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺲ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﻦ او از ﺣﻀﻮر در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺑﺎز
ﻣﺎﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد رﻗﯿﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ
دﯾﮕﺮ ام ﮐﻠﺜﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺧﻮاھﺮش رﻗﯿﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﻧﺰد او وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ آن دو دﺧﺘﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮھﺎی ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا در اﺑﺘﺪا ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺨﺰوﻣﯽ
 -١اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ ص.۱۶۱ -۱۵۷ – ۱۵۴
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ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ ازدواج ﮐﺮده و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ اﺑﻮ ھﺎﻟﻪ اﺳﺪی
ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ ازدواج ﮐﺮده و ھﻨﺪ ﺑﻨﺖ ھﺎﻟﻪ از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪل ازدواج ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻋﺜﻤﺎن در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﻧﻔﺎﻗﺶ را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﮑﻠﻒ
ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎھﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ؛ و او ﺑﻪ وﺻﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ اﯾﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻤﺎن واﻗﻌﯽ را ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺪک ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا اﻏﻠﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺎق ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در زﻣﺎن
او آﺗﺶ ﻧﻔﺎق دروﻧﺸﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ÷ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮدم ھﻤﻪ
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺰ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ :ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮذر و ﻣﻘﺪاد و ﻋﻤﺎر ،و
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.«..
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻮﻓﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﺪع اﻟﺜﻼﺛﺔ« ]ج ۱ص ۷۵ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﻪ  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رﻗﯿﻪ و زﯾﻨﺐ را ﺑﻪ
ازدواج ﻋﺜﻤﺎن درآورد ،در ﻣﻮرد درﺳﺘﯽ ازدواج اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ رﻗﯿﻪ و زﯾﻨﺐ ،دﺧﺘﺮان رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﻧﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ رأی و اھﻞ ﭘﮋوھﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ آنھﺎﺳﺖ و ﺧﻮدش
ﺑﯽھﯿﭻ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ،ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﮕﺮش و اﻣﺘﺤﺎن ،ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﻨﺠﺶ درﺑﺎرهی درﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ ھﺮﯾﮏ از دو
ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ و درﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﮑﺎر
ﺷﺪ از ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻗﻮل ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﻪﮔﻮﺷﻪای

 -١ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ.
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اﻓﮑﻨﺪ و زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﻧﺪک ﺑﻮدن ﻃﺮﻓﺪاران او را ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺴﺎزد زﯾﺮا
اھﻞ ﺑﯿﻨﺶ ،ﻓﮫﻢ ،ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺮواﻧﺶ
ﻧﻤﯽﺳﻨﺠﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﯽ ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ آن ﻗﻮل آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه درﺳﺖ و ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻮاھﺪ و
ً
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺠﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ  ...ﻗﻄﻌﺎ رﻗﯿﻪ و زﯾﻨﺐ
ھﻤﺴﺮان ﻋﺜﻤﺎن ،دﺧﺘﺮان رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و ﺧﺪﯾﺠﻪ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺐھﺎ و ﻓﮫﻢ اﺳﺒﺎب ﺑﺮای
ﻋﻮام ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .١
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﻪی  ۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ از اھﻞ ﺑﯿﺖ رواﯾﺖھﺎی
ﺻﺤﯿﺤﯽ درﺑﺎرهی آن دو ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﯾﻠﺪ از
ﺟﮫﺖ ﻣﺎدر ،ﺧﻮاھﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم ﺑﺎ او ازدواج
ﮐﺮده ﺑﻮد و از او دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﺑﻮھﺎﻟﻪ ﻣﺮدی از
ﺗﻤﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻮھﻨﺪ ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮ ﺧﺪﯾﺠﻪ ازدواج ﮐﺮده و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ھﻨﺪ
ﺑﻦ اﺑﯽھﻨﺪ و دو دﺧﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ﮐﻪ اﯾﻦ دو دﺧﺘﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ...
ﺷﺎرح ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﭘﺲ ﻧﺎم »ﮐﺎﺗﺐ« ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﺣﻤﺖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺬﯾﺎن را از دوش ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺨﻔﯽ
ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﻓﯽ ھﻤﻪاش ﺗﻮھﯿﻦ و ﻟﻌﻨﺖ
ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﮫﻢ ـ اﺳﺖ .وی در ﺷﺮح ﺑﺮ ﮐﺘﺎب )ج۱
ص (۹۱-۸۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد زﯾﻨﺐ و رﻗﯿﻪ را ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮدم و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آنھﺎ دﺧﺘﺮان رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
 -١ﻣﻨﻈﻮر اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺻﻄﻼح ﻋﻮام ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی راﻓﻀﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ﻣﻨﻈﻮر از آن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رﻗﯿﻪ و زﯾﻨﺐ را ﭘﺲ از ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﻟﮫﺐ و
اﺑﯽاﻟﻌﺎص ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﺑﻪ ازدوج ﻋﺜﻤﺎنس درآورد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼﻓﯽ در آن
ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﻓﻘﮫﺎ و ﻧﺴﺐﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنھﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺎﺟﺒﯿﺔ« ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺳﺆال ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﻨﺐ و رﻗﯿﻪ دﺧﺘﺮان رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ
ﻗﻮل ﺷﺎذ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آنھﺎ را ﺑﻪ ازدواج دو ﮐﺎﻓﺮ در آورده اﯾﻦ
ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ازدواج ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﻮده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ازدواج
ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣﯽدﯾﺪه ،درآورد ،و اﺑﻮاﻟﻌﺎص و ﻋﺘﺒﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺐ ﺑﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و آن ھﻨﮕﺎم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺮع
ﻋﻘﺪ ﺑﺎ آنھﺎ را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺨﻮاھﺪ از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﺮوﯾﺔ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪج
دو دﺧﺘﺮش را ﭘﯿﺶ از ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ ازدواج دو ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در آورد و
آن دو :ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ اﺑﻮﻟﮫﺐ و دﯾﮕﺮی اﺑﻮاﻟﻌﺎص ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ ﻣﯿﺎن آندو و دو دﺧﺘﺮش ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻋﺘﺒﻪ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ از
دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و اﺑﻮاﻟﻌﺎص ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از اﺳﻼم آوردن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد،
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺧﺘﺮش را ﺑﺎ ھﻤﺎن ازدواج اول ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج در ھﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ دوﺳﺘﺪار و ﯾﺎور اھﻞ ﮐﻔﺮ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ
دﺧﺘﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ از دﯾﻨﺶ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺴﺘﻪ و دﺷﻤﻦ او ﺑﺎﺷﺪ .آن
دو دﺧﺘﺮ )زﯾﻨﺐ و رﻗﯿﻪ( ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آنھﺎ را ﭘﺲ از
ھﻼﮐﺖ ﻋﺘﺒﻪ و وﻓﺎت اﺑﻮاﻟﻌﺎص ،ﺑﻪ ازدواج ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن درآورد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎھﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد آنھﺎ را ﺑﻪ ازدواج وی در آورد ﺳﭙﺲ
او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و در ﻣﻮرد اﻣﻮری ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه رخ داده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺴﺆول ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮل اﺻﺤﺎب ﻣﺎ اﺳﺖ .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮلاﻧﺪ ﮐﻪ وی آنھﺎ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ازدواج ﻋﺜﻤﺎن در آورده و ﺑﺎﻃﻦ او از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
و اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش÷ ﭘﻨﮫﺎن
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ﺳﺒﺤﺎن ـ ﻓﺮﻣﻮدهَ ﴿ :وم ِۡن أَ ۡهل ٱل ۡ َمد َ
ِينةِ
ِ
َۡ َ ۡ َ
َ َ ُ ْ ََ َّ َ َۡ َ
اق � �عل ُم ُه ۡمۖ � ُن �عل ُم ُه ۡم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ» [١٠١ :و از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ
مردوا � ٱ� ِف ِ
]ﻧﯿﺰ ﻋﺪهای[ ﺑﺮ ﻧﻔﺎق ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻮ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺎ آﻧﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮده و ازدواج ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎھﺮ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻃﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ] ..ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ[ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ﻣﺘﻌﺎل ـ ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﺮای او
ﻣﺒﺎح ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ آن ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺎق وﺟﻮد دارد
و اﯾﻦ را از وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎر زن آزاده را در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد در آورد و
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﺎح ﺑﺪون ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ازدواج ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻮاﺻﻠﻪ  ١در روزه و
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻮاب ﺑﺪون وﺿﻮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻤﻨﻮع
ﻧﺒﻮد ،و اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺨﺼﻮص او ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺧﺘﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ازدواج ﻋﺜﻤﺎن
درآورد و ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮد«.
ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻓﻀﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس
ﻋﻠﯽس را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﺗﺎ ام ﮐﻠﺜﻮم دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ازدواج او در آورد و ﻋﻠﯽس
 -١وﺻﻞ ﮐﺮدن روزهی ﯾﮏ روز ﺑﻪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺪون اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن.
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ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ و ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ﻋﻠﯽس را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻋﻤﺮس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آب دادن ﺑﻪ
ﺣﺠﺎج و زﻣﺰم را از ﻋﺒﺎسس ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ
درازا ﺑﮑﺸﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﺘﺎبھﺎی راﻓﻀﻪ ﺧﻮد از اﯾﻦ ازدواج ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،آنھﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮس ﺑﺎ ﺟﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ام ﮐﻠﺜﻮم
ﺑﻨﺖ ﻋﻠﯽ ب در آورده ازدواج ﮐﺮده و ﻧﺎم اﯾﻦ ﺟﻦ ﺳﺤﯿﻔﺔ ﺑﻨﺖ ﺟﺮﯾﺮﯾﻪ از
اھﻞ ﻧﺠﺮان و ﯾﮫﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أذﯾﻨﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺣﺠﺖ آورده و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ دﺧﺘﺮش ام ﮐﻠﺜﻮم
را ﺑﻪ ازدواج ﻓﻼﻧﯽ  ١در آورد؛ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ھﻤﺎﻧﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده
و دﺧﺘﺮش را ﻧﺠﺎت دھﺪ .آنھﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻓﻼﻧﯽ از ﻋﻠﯽ÷ دﺧﺘﺮش ام ﮐﻠﺜﻮم را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد وﻟﯽ او÷
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭘﺲ او ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ازدواﺟﺶ در
ﻧﯿﺎوری ﺳﻘﺎﯾﻪ و زﻣﺰم را از ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﭘﺲ ﻋﺒﺎس ﻧﺰد ﻋﻠﯽ آﻣﺪه و ﺑﺎ او
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻋﺒﺎس اﺻﺮار ﮐﺮد و ﭼﻮن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دﯾﺪ
ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻓﺸﺎر آورده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻘﺎﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ را
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﻧﺰد زﻧﯽ ﺟﻨﯽ از اھﻞ ﻧﺠﺮان ﮐﻪ ﯾﮫﻮدی
ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺳﺤﯿﻔﺔ ﺑﻨﺖ ﺟﺮﯾﺮﯾﺔ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ام ﮐﻠﺜﻮم در آﯾﺪ و دﯾﺪهھﺎ را از ام ﮐﻠﺜﻮم ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و او را ﺑﺮای آن ﻣﺮد

 -١ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس
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ﻓﺮﺳﺘﺎد.ﭘﺲ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺰدش ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﺑﻪ او ﺷﮏ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ در
روزی زﻣﯿﻦ ھﯿﭻ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺟﺎدوﮔﺮﺗﺮ از ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺖ
اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺎش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و آن ﺟﻨﯽ ﻣﯿﺮاث را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻧﺠﺮان رﻓﺖ و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ام ﮐﻠﺜﻮم را ﻇﺎھﺮ ﮐﺮد .١
ھﻤﭽﯿﻦ زراره از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ درﺑﺎرهی ازدواج ام ﮐﻠﺜﻮم رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ» :آن ﻓﺮﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ« .٢
ﻣﺠﻠﺴﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﺟﻨﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا آن داﺳﺘﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺗﻨﮫﺎ
ﺧﻮاص از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺣﺠﺖ آورد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺋﻤﻪ از آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ
ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﻘﻞھﺎﯾﺸﺎن  ٣اﯾﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد آنھﺎ ﻏﻠﻮ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :در ﻇﺎھﺮ
و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺮدم آن را از ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺰرگ راﻓﻀﻪ ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در ﺟﻮاب اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺴﺮورﯾﺔ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ
ازدواج ﻋﻤﺮ در آورد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ...ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻮرد ﮔﻤﺮاھﯽ ﭘﯿﺸﯽﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ازدواج ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎھﺮ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ و
ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻌﺒﻪ و اﻗﺮار ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻪ اﻓﻀﻞ اﯾﻦ
 -١ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٤٢ص. ٨٨
 -٢ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٤٢ص ،١٠٦اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻟﻠﮑﻠﯿﻨﯽ.
 -٣اﮔﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن از ﻋﻘﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت و اوھﺎم را در آﻏﻮش
ﻧﮑﺸﯿﺪه و دﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
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اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ازدواج ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارد و ازدواج ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﻇﺎھﺮ
اﺳﻼم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻤﺮاھﯽھﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ او را از اﯾﻤﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮑﺮوه
اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮورت ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ اﻗﺮار ﺑﻪ اﺳﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ازدواج ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺮاھﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ازدواج دﺧﺘﺮش ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺑﻮده زﯾﺮا او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و
در ﻣﻮرد ﺟﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ در اﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت
درﺧﻮاﺳﺖ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت اﻇﮫﺎر ﮐﻠﻤﻪی ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺰ
١
ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .«...
ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﺑﺮ زﺑﺎن اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را »ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ« ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ
دروغ و ﺑﮫﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﯽس ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ
درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺟﺎﯾﺰ
داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا او )ﻋﻤﺮ( در ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
داﺷﺘﻪ و اﺳﻼﻣﺶ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ
ﻋﻘﻠﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ،
را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺒﺎح ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺒﺎح
ﮐﻨﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ازدواج ﺑﺎ آنھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺒﺎح ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ روا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺟﻊ در ﺣﻼل و ﺣﺮام
ﺑﻮدﻧﺶ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و ﮐﺎر اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺠﺘﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻌﻞ او را اﺻﻠﯽ در ﺟﻮاز ﺑﻪ ازدواج در آن آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻗﺮار
دھﯿﻢ .آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺎ را اﻟﺰام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮫﻮد و
 -١ﻧﻘﻞ از ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٤٢ص ،١٠٨-١٠٧اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻓﯽ ﺑﺪع اﻟﺜﻼﺛﺔ ج ١ص. ٩٤-٩٢
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٨٥

ﻧﺼﺎری و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮع ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،اﺟﻤﺎع آن را ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ و از آن ﻣﻨﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻼم دو راﻓﻀﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭘﺲ از اﻧﮑﺎر ﻧﺺ آﺷﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ†
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ازدواج ﺑﺪون ﺿﺮورت ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ازدواج ﺑﺎ ھﺮ ﻣﺮﺗﺪی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ھﯿﭻﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺴﺖ دادن
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﮑﺎر اﺻﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ آنھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن
رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ آنھﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ« .١
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ و آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﺎﺳﺪ او را دارﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :از
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد و
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽﺗﺎن در ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺟﮫﻞ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯽ و از اﻧﺘﻈﺎر ﻏﺎﯾﺐ و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪای
ﮐﻪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﯾﯿﺪ؛ ﻣﮕﺮ دﯾﻦ راﻓﻀﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و وامﮔﯿﺮیھﺎﯾﯽ از ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ دﯾﮕﺮ ،اﺳﺖ؟
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﭼﮫﻞﺗﮑﻪای ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ رﻧﮕﯽ در آن
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
٢
راﻓﻀﯽ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ÷ ام ﮐﻠﺜﻮم را ﺑﻪ ازدواج ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب در آورده آن ھﻢ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻒ وی ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ ﭼﯿﺰھﺎی
 -١ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٤٢ص۱۰۸و.١٠٩
 -٢اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ ،ج ۱ص.۸۴-۸۱
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زﺷﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺘﻪ و ارﺗﺪاد او ﺑﺰرگﺗﺮ از ھﺮ ارﺗﺪاد دﯾﮕﺮی ﺑﻮده ﺣﺘﯽ در
رواﯾﺎت ﺧﺎﺻﻪ  ١آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ھﻔﺘﺎد ﺑﻨﺪ از ﺑﻨﺪھﺎی آھﻨﯿﻦ ﺟﮫﻨﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﺸﺮ آورده ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮدی را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺬاب او را ﻣﯽآورﻧﺪ و در ﮔﺮدﻧﺶ ﺻﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻨﺪ از ﺑﻨﺪھﺎی ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﭼﻪ ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺬاﺑﺶ از ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﯾﻖ
را ﻓﺮﯾﺐ دادم و آنھﺎ را ﺑﻪ راهھﺎی ھﻼﮐﺖ رﺳﺎﻧﺪم .ﭘﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدم ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ را ﻏﺼﺐ
ﮐﺮدم  .٢و در ﻇﺎھﺮ او ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺬاب ﺧﻮد را ﮐﻢ ﺷﻤﺮده
اﺳﺖ ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر او ﺑﻮده اﺳﺖ ...ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ )اﺑﻦ ﺳﺒﺄ( ازدواج ﺑﺎ او ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده

 -١ﻣﻨﻈﻮر راﻓﻀﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی راﻓﻀﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ و وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽس ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮده و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن وﻻﯾﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﯾﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﮐﻪ
ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺳﺪی
ﻣﺤﮑﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪای ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻘﺪر ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ اراده ﮐﺮده را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪا ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮس آﺗﺶﺑﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده و در آﺧﺮت او را ﻋﺬاب ﮐﻨﺪ .ای ﻗﻮم
ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﮐﻢ ﺣﯿﺎ و ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ھﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ذرهای ﻋﻘﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ »ﺧﺪای اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪای ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ« از
ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ راﻓﻀﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارد
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ـ ﻣﺘﻌﺎل ـ ازدواج ﺑﺎ اھﻞ ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد را ﺣﺮام
ﻧﻤﻮده و ﻋﻠﻤﺎی ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم و ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
اول :رواﯾﺎت از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ازدواج ،ﻓﺮاوان و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ
و او ﮔﻔﺘﻪ» :او ﻓﺮﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﺷﺪ«.
در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺰد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ÷ از
ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و اﻣﻮال ﺑﺎ ارزشﺗﺮ ﺑﻮد  ،١ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺎم دﯾﻦ و ﮐﻤﺎل ﺳﻨﺖ و
رﻓﻊ ﺳﺘﻢ و زﻧﺪه ﮐﺮدن ﺣﻖ و ﻣﯿﺮاﻧﺪن ﺑﺎﻃﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻮاﯾﺪ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ و ﺑﺰرگ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﺟﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻓﺪا ﮐﺮده و
در راھﺶ ﺧﻮنھﺎ رﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﻧﺒﺮد
ﺻﻔﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ آنھﺎ از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن او ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎدﺛﻪی
ﮐﺮﺑﻼ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ او در ﺗﺮک اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺬور ﺑﻮده ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ وی در زﻣﺎن ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ
در ﻋﺪم ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺬور ﺑﻮده اﺳﺖ  ..و ﺗﻘﯿﻪ دروازهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ـ
٢
ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮔﺸﻮده و آنھﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻓﺮﻣﺎن داده و ﻣﻠﺰم ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ـ آن را واﺟﺐ ﻧﻤﻮده و از اﺋﻤﻪ ﻃﺎھﺮﯾﻦ†
وارد ﺷﺪه ﮐﻪ»:ھﺮﮐﺲ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﮑﻨﺪ دﯾﻦ ﻧﺪارد« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺬر او ÷ در ﻣﻮرد
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰﺋﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ از
ﺷﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را
 -١ھﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﯽس ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدی ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﺧﻮاری در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
َّ
َ
ُ
َۡ
َ َُ ۡ َ ٗ َۡ
ُ َ
�ت � َِمة � ُر ُج م ِۡن أف َ�ٰهِ ِه ۡ ۚم إِن َ�قولون إِ� كذ ِٗبا] ﴾٥اﻟﮑﻬﻒ.[٥ :
﴿ -٢ك
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ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :او دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ وی
ﺑﻪ دﯾﺪن ﻋﺒﺎس رﻓﺘﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :در ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد .ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ:
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﺰد ﺑﺮادرزادهات رﻓﺘﻢ و او ﻣﺮا
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺰم را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ و ھﺮ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﮐﻪ داری
را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ و دو ﺷﺎھﺪ ﺧﻮاھﻢ آورد ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ او دزدی
ﮐﺮده و دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ﻋﺒﺎس ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ و او را از
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرد ﭘﺲ
ﻋﻠﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺷﺒﮫﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :در اﯾﻨﺼﻮرت ﻻزم
اﺳﺖ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ازدواج زﻧﺎﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد ام
ﮐﻠﺜﻮم ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ام ﮐﻠﺜﻮم ھﯿﭻ
ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎھﺮ و ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ واﻗﻌﯿﺖ و ﺑﺮ ﻋﻤﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎھﺮ
ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ و او از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ زﻧﺎﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ازدواج او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺪ
ﺑﺎ اﺟﺎزهی وﻟﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺬاب زﻧﺎﮐﺎر ﺑﺮ
ِ
او ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺬاب ھﻤﻪی ﺑﺪﮐﺎران و اھﻞ زﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن اوﺳﺖ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ :وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻋﻠﯽ÷ ﺑﻪ اﯾﻦ ازدواج رﺿﺎﯾﺖ دھﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا او وارد ازدواج ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎح ﺷﻮد.
دوم :ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﺑﮫﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻧﺠﻔﯽ در ﺟﻠﺪ از اول از ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻷﻧﻮار اﻟﻤﻀﯿﺌﺔ« آن را آورده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻔﯿﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ او از ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ أذﯾﻨﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺣﺠﺖ
آورده و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ دﺧﺘﺮش ام ﮐﻠﺜﻮم را ﺑﻪ ازدواج ﻓﻼﻧﯽ
 -١ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس .
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در آورد؛ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ھﻤﺎﻧﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و دﺧﺘﺮش
را ﻧﺠﺎت دھﺪ .آنھﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻓﻼﻧﯽ از
ﻋﻠﯽ÷ دﺧﺘﺮش ام ﮐﻠﺜﻮم را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد وﻟﯽ او ÷ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭘﺲ او
ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ازدواﺟﺶ در ﻧﯿﺎوری ﺳﻘﺎﯾﻪ و زﻣﺰم
را از ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﭘﺲ ﻋﺒﺎس ﻧﺰد ﻋﻠﯽ آﻣﺪه و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻋﻠﯽ
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻋﺒﺎس اﺻﺮار ﮐﺮد و ﭼﻮن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎس ﻓﺸﺎر آورده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻘﺎﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ را ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد،
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﻧﺰد زﻧﯽ ﺟﻨﯽ از اھﻞ ﻧﺠﺮان ﮐﻪ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺶ ﺳﺤﯿﻔﺔ ﺑﻨﺖ ﺟﺮﯾﺮﯾﺔ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ام ﮐﻠﺜﻮم در
آﯾﺪ و دﯾﺪهھﺎ را از ام ﮐﻠﺜﻮم ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و او را ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﻓﺮﺳﺘﺎد.ﭘﺲ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻧﺰدش ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﺑﻪ او ﺷﮏ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ در روزی زﻣﯿﻦ ھﯿﭻ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﺟﺎدوﮔﺮﺗﺮ از ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻓﺎش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و آن ﺟﻨﯽ ﻣﯿﺮاث را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺠﺮان رﻓﺖ و
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ام ﮐﻠﺜﻮم را ﻇﺎھﺮ ﮐﺮد .١
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه
ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﻮام ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﯿﺴﺖ...
٢
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻮﻓﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﺪع اﻟﺜﻼﺛﺔ« ﺷﺒﯿﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ را آورده و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖھﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ از اﻃﺎﻟﻪی ﮐﻼم ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدم
 -١ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ٤٢ص. ٨٨
 -٢ج ۱ص.۹۶-۹۰
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وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺟﮫﺖ آ ﮔﺎھﯽ ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی راﻓﻀﻪ از ازدواج ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ام ﮐﻠﺜﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ازدواج ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ام ﮐﻠﺜﻮم و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ رﻗﯿﻪ و ام ﮐﻠﺜﻮم
ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﮫﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ـ ﺑﻪ ذﮐﺮ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ازدواج ﺑﺎ اھﻞ
ﺳﻨﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ راﻓﻀﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازم.
 -١از ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرهی زن
ﻋﺎرﻓﻪ )ﺷﯿﻌﻪ( ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ او را ﺑﻪ ازدواج ﻧﺎﺻﺒﯽ در آورم؟ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻪ ،زﯾﺮا ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ آﯾﺎ او را ﺑﻪ ازدواج ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ در آورم؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم .١
 -٢ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ازدواج ﮐﻨﺪ .٢
 -٣رﺑﻌﯽ از ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺎ زن ﻧﺎﺻﺒﯽ ازدواج ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ و ﮐﺮاﻣﺘﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﺧﺎﻧﻪای ﭘﺮ از درھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮدم .٣
 -٤از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮدن و دﺷﻤﻨﯽ وی ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﺳﺆال ﮐﺮدم
ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ وی ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را رد ﮐﻨﺪ
 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ ج ٧ص ،٤٣١اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ج ٧ص. ٣٠٣
 -٢وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٧ص ،٤٢٣اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ﻟﻠﻄﻮﺳﯽ ج ٧ص ٣٠٢اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﻟﻠﻄﻮﺳﯽ ج٣
ص. ١٨٣
 -٣وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٧ص. ٤٢٣
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و ﻧﺎﺻﺒﯽ آ ﮔﺎه ﻧﺸﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ازدواج زن ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻦ و ﻧﯿﺰ
ازدواج ﻣﺮد ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﺎ زن ﻣﺆﻣﻨﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ازدواج ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﺎ زن
ﻣﺆﻣﻨﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .١
 -٥از ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ:
ھﻤﺴﺮم ﺧﻮاھﺮی دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از اھﻞ
ﺑﺼﺮه ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﺎ را دارﻧﺪ آﯾﺎ او را ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رأی و ﻧﻈﺮ او
ﻧﯿﺴﺖ در آورم؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ
ّ َّ ٞ
َ ُ َ ُّ َ
ُ َ ۡ ُ َّ َ ُ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿ :فَ َ� تَ ۡ
ج ُعوه َّن إِ� ٱلكفارِ� � ه َّن حِل ل ُه ۡم َو� ه ۡم �ِلون
ر
ِ
َ
ل ُه َّن﴾ ]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ» [١٠ :آن زﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ ،ﻧﻪ آن زﻧﺎن ﺑﺮای
آنھﺎ ﺣﻼل ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای آن زﻧﺎن ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ« .٢
 -٦و دوﺑﺎره از وی رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ در ﺧﺼﻮص
ازدواج ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺳﺆال ﮐﺮدم ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﻼل
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻀﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺟﺎﻧﻢ
ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﺖ ،در ﻣﻮرد ازدواج ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آن زن
زﻧﯽ ﻋﺎرﻓﻪ  ٣اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :زن ﻋﺎرﻓﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺰد ﻣﺮد ﻋﺎرف
ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .٤
 -٧ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم از او
درﺑﺎرۀ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮫﻮدی و ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ

 -١اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ :ص .١٥٥
 -٢ھﻤﺎن :ص .١٥٥
 -٣زن ﻋﺎرﻓﻪ :ﯾﻌﻨﯽ زن ﺷﯿﻌﻪ.
 -٤ھﻤﺎن :ص .١٥٥
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ﮔﻔﺖ :ازدواج ﺑﺎ آنھﺎ از ازدواج ﺑﺎ ﻧﻮاﺻﺐ از دﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ
اﺳﺖ .١
 -٨اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدی
ازدواج ﮐﻨﯽ از ازدواج ﺑﺎ ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .٢
 -٩ﺣﻠﺒﯽ از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺳﺘﻪای از اھﻞ
ﺧﺮاﺳﺎن از ﻣﺎوراء اﻟﻨﮫﺮ ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺎ
ھﻢﺷﮫﺮیھﺎﯾﺘﺎن ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ و ازدواج ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﮐﻨﯿﺪ و دﺳﺖ دھﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی از ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی اﺳﻼم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺠﺎب ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺰوﺟﻞ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .٣
 -١٠ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻤﺎر از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ھﯿﭻ
ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﺮد ﻧﺎﺻﺒﯽ در
آورد و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ وی ﺑﺴﭙﺎرد .٤
 -١١ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرهی زن ﻋﺎرﻓﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم
ﮐﻪ آﯾﺎ او را ﺑﻪ ازدواج ﻧﺎﺻﺒﯽ در آورم؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،زﯾﺮا ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﺎﻓﺮ
اﺳﺖ .٥

 -١ھﻤﺎن :ص .١٥٥
 -٢اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ :ص .١٥٥
 -٣ھﻤﺎن :ص .١٥٥
 -٤ھﻤﺎن :ص .١٥٥
 -٥وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٧ص ،٤٢٧اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ج ٣ص. ١٨٤
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 -١٢ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻧﺎﺻﺒﯽھﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
آﻣﺪ ﭘﺲ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آنھﺎ ازدواج ﻧﮑﻦ و ذﺑﯿﺤﻪی آنھﺎ را
ﻣﺨﻮر و ﺑﺎ آنھﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺸﻮ .١
 -١٣ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮد ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
زن ﻣﺆﻣﻦ ازدواج ﮐﻨﺪ و ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ زن ﻣﻨﺎﻓﻖ ازدواج ﮐﻨﺪ .٢
 -١٤ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ÷ درﺑﺎرهی ازدواج ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ و
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ او ازدواج ﻧﮑﻦ و ﭘﺸﺖ
ﺳﺮش ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮان .٣
 -١٥ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ از ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮ
ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻢ :زن ﻣﻦ ﺧﻮاھﺮی دارد ﮐﻪ رأی و ﻧﻈﺮ او ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪارد )ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ( و در ﺑﺼﺮه ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻈﺮت درﺑﺎرهی
ازدواج او ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :او را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ در آور ﮐﻪ ھﻢرأی او ﺑﺎﺷﺪ و ازدواج ﺑﺎ
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .٤
 -١وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٧ص ،٤٢٧اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ج ٧ص ،٣٠٣اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ج ٣ص. ١٨٤
 -٢وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ ج ٧ص. ٤٣٤
 -٣ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج  ١٠٠ص. ٣٧٨
 -٤ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ج ١٠٠ص . ٣٧٨و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای زن ﻣﺆﻣﻨﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﮑﺎح ﻣﺮد ﻧﺎﺻﺒﯽ در آﯾﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﻧﺎﺻﺒﯽ را ﺑﻪ
ھﻤﺴﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺮد و زن ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺎر را دارﻧﺪ و ﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم آورده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ زﺑﺎن
دوزﺧﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن دوﺳﺘﺪار اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎنش
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﺒﺴﯽ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد )اﻟﺸﯿﻌﻪ و اﻟﺮﺟﻌﻪ( ﺟﺰء دوم ص ١٤٨
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»ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن«
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ھﻨﮕﺎم ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻓﺎﺳﺪﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ روال ﻣﻌﻤﻮﻟﺸﺎن ﻃﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﺬھﺐ ﮔﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ دروغ ﺑﺎﻓﯽ و ﺟﻌﻞ رواﯾﺎت در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ،روﺷﯽ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ و
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻪ آن رواﯾﺎت را ﺑﺎ ﺗﺰوﯾﺮ و ﺑﮫﺘﺎن ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ٥٥٤/٩در ﻓﺼﻞ) :از ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی÷ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ( از اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ÷ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم
داﺷﺖ روزی ﯾﮑﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای داﺋﯽ ﺑﺮادری داﺷﺘﻢ ﺑﺎ وﻓﺎت
وی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺰون و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪم ،ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ داری آن را ﺑﺒﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ:
آری ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﻢ ﻋﺎزم ﻗﺒﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺰ ﺑﻪ
ً
أذن ﺧﺪا ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﺮ ﻓﻮرا ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮش ﻧﺸﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻧﯿﻪ ،وﻧﯿﻪ ،از
وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺒﯿﮏ ،ﻟﺒﯿﮏ ،ﭘﺲ ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ:
ﻣﮕﺮ در ﺣﺎل ﻣﺮﮔﺖ ﻣﺮدی از ﻗﻮم ﻋﺮب ﻧﺒﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ،وﻟﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ و دوﺳﺘﯽ
ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ ٤وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﻟﺬا زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن دوزﺧﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .و دوﺑﺎره در ص
 ١٤٩از ﺟﺰء دوم از ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت  ٥٠٥ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ :از ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و او از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ و او ﻧﯿﺰ از ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻠﻘﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ÷ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ از ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم داﺷﺖ ،ﺟﻮاﻧﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای داﺋﯽ ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨﯽ ﻣﻦ
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮ وی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺰون و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪم ،ﻋﻠﯽ÷ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ
داری او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﺮ او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،ﭘﺲ ﺑﺎ وی
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ردای ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ
آن ﺷﺨﺺ رﺳﯿﺪ زﯾﺮ ﻟﺐ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ او زد ،از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﻣﯿﮑﺎ ،رﻣﯿﮑﺎ ،ﺑﺎ ﻟﻐﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭘﺲ ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ در ﺣﺎل
ﻣﺮﮔﺖ ﻣﺮدی از ﻗﻮم ﻋﺮب ﻧﺒﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ روش ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ وﻓﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﻟﺬا زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن دوزﺧﯿﺎن ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ.
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن را دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮاﺋﺖ ﮔﺮگ از ﺧﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻘﻮب ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺮی و ﺑﯿﺰارﻧﺪ.
و اﺑﺮاز داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ – ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻤﺎن اﯾﺸﺎن – از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ دﯾﻨﺸﺎن ﺗﻘﻮاﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻔﺎق و ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ و ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ اﺳﻼم و ﯾﺎران رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻋﺘﻘﺎد ﻏﻠﻂ آﻧﺎن را راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﺸﺎن ،ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١از اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه و او از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﺎ را ﻓﺮض ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،و در
ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺬور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎور
دارد ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺎ ﺷﻮد ﮐﺎﻓﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ او ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راه
ھﺪاﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻓﺮض ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﮔﻤﺮاھﯿﺶ ﺑﻤﯿﺮد
١
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
 -٢از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻢ :آن
ﺑﺎوری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ دارم ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،او ﮔﻔﺖ:
آن را ﺑﯿﺎور.

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ .١٨٧/١
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ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ اﻟﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺑﯽﺷﺮﯾﮏ و ﺑﯽھﻤﺘﺎﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ
اوﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎور دارم و اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ و
ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺎم ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ از اﯾﺸﺎن را ﻓﺮض
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
وی رﺳﯿﺪم و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ اﻣﺎم ھﺴﺘﯽ  ...رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد؟ او
١
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ،آﺋﯿﻦ ﺧﺪا و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از وی
ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮا از دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮض
ﻧﻤﻮده و ﭼﺎرهای ﺟﺰ آن ﻧﺪارﻧﺪ و از آﻧﺎن ﻏﯿﺮ از آن دﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد آ ﮔﺎه ﺳﺎز ،ﮐﻪ آن دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
او ﮔﻔﺖ :ﺳﺆال را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻦ ،ﺳﺆال را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ :ﮔﻮاھﯽ دادن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ اﻟﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻗﺮار ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ اوﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎز و ادای زﮐﺎت و زﯾﺎرت
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن،
ﺳﭙﺲ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :و وﻻﯾﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ – و دوﺑﺎر آن را ﺗﮑﺮار
٢
ﻧﻤﻮد.
 -٤از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
در ﻣﻨﺰل ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ وی وارد ﺷﺪم و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺰل آﻣﺪهای؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوری ﮔﺰﯾﺪن از ﮔﻨﺎھﺎن و ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم
 -١ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ .١٨٨/١
 -٢ھﻤﺎن ١٢/٢ :ﻓﺼﻞ ارﮐﺎن اﺳﻼم.
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آﯾﺎ دﯾﻨﻢ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ دارم؟ او ﻓﺮﻣﻮد :آری ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن
دارم و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﺮ ﺣﻖ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
او ﯾﮑﺘﺎ و ﺑﯽھﻤﺘﺎﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و
ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ اوﺳﺖ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺷﮑﯽ در
آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ
ﻧﻤﺎز و ادای زﮐﺎت و روزۀ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارم و
ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج و وﻻﯾﺖ ﺣﺴﻦ و
ﺣﺴﯿﻦ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻧﯿﺰ وﻻﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از
وی )درود ﺧﺪا ﺑﺮ ھﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎھﺎ( ﻣﻌﺘﻘﺪم ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺎم و
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽزﯾﻢ و ﻣﯽﻣﯿﺮم و ﺑﺎ آن اﯾﻤﺎن
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ.
او ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آﺋﯿﻦ ﺧﺪا و دﯾﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎن
١
و آﺷﮑﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٥از اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺑﻮدم و ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﯿﺜﻤﺔ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در
ﻣﻮرد اﺳﻼم از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدهای :ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺎ رو ﮐﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮاھﯽ ﻣﺎ ﮔﻮاھﯽ دھﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ و وﻻﯾﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد وﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ
دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﺜﻤﻪ
٢
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

 -١ھﻤﺎن.٢٢/٢ :
 -٢ھﻤﺎن ٣٨/٢ :ﻓﺼﻠﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻤﺎن در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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 -٦از ھﺸﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺮﯾﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ و
اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
درﺑﺎرۀ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب
ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺑﺮ وی اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻧﺸﻮد ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ
وی اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪان آ ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﭘﺲ ﮐﺎﻓﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﭘﺲ اﮔﺮ آن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و آن را
ھﻢ اﻧﮑﺎر ﻧﻨﻤﻮد آﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﻣﻨﮑﺮ آن ﻧﺸﻮد ﮐﺎﻓﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا رﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ دﯾﺪار
ﮐﺮدم و وی را از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ آ ﮔﺎه ﻧﻤﻮدم ،او ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮر داری
وﻟﯽ آن دو اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺎ ﺷﺐ ﺣﻤﺮه اﻟﻮﺳﻄﯽ در ﻣﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺑﺎ اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
ﻧﺰد وی ﮔﺮد آﻣﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﻟﺸﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و زﯾﺮ ﺳﯿﻨﻪاش ﮔﺬاﺷﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران و زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن
ﭼﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﮕﺮ ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ اﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ دﯾﺪﮔﺎه
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎورﻣﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ وﻻﯾﺖ
آ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ آﯾﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا
)ﮐﻌﺒﻪ( و ﻃﻮاف ﺑﺮ دور آن و اھﺎﻟﯽ ﯾﻤﻦ و ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺮدهھﺎی
ﮐﻌﺒﻪ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ اﻗﺮار ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از اﻋﺘﻘﺎد
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ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﻊ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻧﻈﺮﺗﺎن درﺑﺎرۀ آنھﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ وﻻﯾﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ آ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮارج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ را آ ﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزم ،ﮔﻔﺘﻢ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
١
ﮔﻤﺎن ﺑﺮدم ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎ ﻗﻮل راوی ﻣﻨﺒﯽ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻣﺮ آﻧﺎن ﺑﯽآ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻘﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻔﺮه روی و اﻏﻮا ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﺮﯾﺢ
وی ﺑﺪان ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٧از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻌﻔﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ج درﺑﺎرۀ
اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ از آن ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺮﺳﯿﺪم ،او ﮔﻔﺖ :دﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮارج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺎآ ﮔﺎھﯿﺸﺎن آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﺖ
آﯾﺎ دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ آﻧﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ:
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﺠﺰ ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ اوﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آورده اﻗﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و وﻻﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم و از
دﺷﻤﻨﺘﺎن و ﻧﯿﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدن ﺷﻤﺎ ﺳﻮار ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و ﺣﻘﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎروا ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺰاری
ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﯽاﻃﻼع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯽ .و ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ.
 -١ھﻤﺎن ٤-١/٢ :ﻓﺼﻞ :ﺿﻼل.
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ﭘﺲ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ اﻣﺎﻣﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮد و از دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺰاری ﻧﺠﻮﯾﺪ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنھﺎﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ آن ﻣﻮاﻻت ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺼﻮص درﺑﺎره آﻧﺎن و زﯾﺎدهروی
ﮐﺮدن در ﻣﻮرد آنھﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﻮھﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﮕﺮ
دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟ ھﺮﮔﺰ اﯾﻦھﺎ از دﯾﺪ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن اﺋﻤﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ را از اﻣﺎﻣﺎن ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺑﺮ دوش اﯾﺸﺎن ﺳﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻤﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ،آن اﺻﺤﺎب ﭘﻠﯿﺪﻧﺪ  ١و از
ﯾﮫﻮدی و ﻧﺼﺮاﻧﯽ و ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﺪﺗﺮﻧﺪ و آﻧﺎن ﺑﺎ اﺟﻤﺎع داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺎﻣﯿﻪ ﮐﺎﻓﺮ و
٢
ﻧﺎﭘﺎﮐﻨﺪ.
و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای دوﺷﯿﺰۀ  ٣دارای اﯾﻤﺎن
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺒﯽ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای
ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻧﺎﺻﺒﻪ  ٤ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ
٥
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﯾﺎ روﺷﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ ﺑﺮ
زﺑﺎن راﻧﺪه اﺳﺖ؟

 -١ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﭘﻠﯿﺪی اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
 -٢اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ .٣٠٦/٢
 -٣اﯾﻦھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﻮرات راﻓﻀﯽھﺎی ﻣﻨﺤﺮف و در اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺴﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﺳﺮداﺑﺶ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ.
 -٤ﺑﻪ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ و ازدواج ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
 -٥ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ – ﺧﻤﯿﻨﯽ .٢٨٦/٢

دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

١٠١

ﭘﺲ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاط و زﯾﺎدهروی درﺑﺎرۀ اﻣﺎﻣﺎن و
ﻃﻌﻨﻪزدن ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﺮام ش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪان اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد و ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺎ آن ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﮕﺮداﻧﺪ آن ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
و ﭼﻮن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺺ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺎن و
زﯾﺎدهروی در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ دﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ آﻧﺎن را از ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.

»اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از دﯾﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﻠﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ«
ﺷﯿﻌﯿﺎن دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ از ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺎری
ﺑﺪﺗﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓھﺎ و ﮔﺮازھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖھﺎی ﺣﺴﯽ ﮐﺜﯿﻒ
ھﺴﺘﻨﺪ.
و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﯿﻌﯽ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ زﯾﺎدهروی ھﺴﺖ و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ
آن ﺳﺨﻦ ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت آن .و ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ را از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ آن را از
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ ،و اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﻧﺼﻮص را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ:
ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ از ﺧﺎﻟﺪ ﻗﻼﻧﺴﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﺣﺎل ذﻣﻪ ﻣﯽرﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر
ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺖ را ﺑﺎ ﺧﺎک و دﯾﻮار ﭘﺎک ﮐﻦ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺎﺻﺒﯽ ﭼﻄﻮر؟ ﮔﻔﺖ:
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ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺸﻮﺋﯽ.
ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ھﻢ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده و اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮ از ﺳﮓھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻟﻮاﻓﯽ(  ١٤٣/١ﻓﺼﻞ )ﻧﺎﺻﺐ و
ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ آن( ﺑﯿﺎن ﮐﺮده :اﺑﻦ ﯾﻌﻔﻮر از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آب ﭼﺎھﯽ ﮐﻪ آب ﭼﺮک ﺣﻤﺎم در آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺴﻞ ﻣﮑﻦ،
زﯾﺮا در آن آب ﭼﺮک وﻟﺪاﻟﺰﻧﺎ وﺟﻮد دارد و آن ھﻢ ﺗﺎ ھﻔﺖ ﭼﺎه ﭘﺎک ﻧﻤﯽﮔﺮدد
و در آن آب ﭼﺮک ﻧﺎﺻﺒﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ او از ھﺮ دو ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ را ﺑﺪﺗﺮ از ﺳﮓ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎﺻﺒﯽ ﻧﺰد ﺧﺪا از ﺳﮓ
ھﻢ ﺑﯽارزشﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ( ﺟﺰء دوم ص
 ٣٠٦ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او  ٢ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺖ و از ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،و
ﻧﯿﺰ او ﺑﻪ اﺟﻤﺎع داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺎﻣﯿﻪ ﮐﺎﻓﺮ و ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺑﺎب ﻃﮫﺎرت و ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﮐﻔﺮ و
اﯾﻤﺎن و درﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ازدواج ﺑﺮﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ
داده و اﺑﻮاب را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ آن ﺳﺨﻨﺎن از ﻏﻼه
ﺷﯿﻌﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮل ،ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺸﺎن
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ  ٦٥٠/٢ﻓﺼﻞ ﺳﻼم ﮐﺮدم ﺑﺮ ﻣﻠﺖھﺎ ،و اﻟﺸﺎﻓﯽ  ،٢٥٢/٧و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در )اﻟﻮاﻓﯽ(
 ٤٤٣/٢ﻓﺼﻞ ﭘﺎک ﺳﺎزی و ﺗﻄﮫﯿﺮ از ﺗﻤﺎس ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﭘﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ای ﺑﺮادر ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ را در ردﯾﻒ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ.
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وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ از ﺣﯿﺚ اﺻﻞ و ﻣﻨﮫﺞ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ
اﯾﺸﺎن از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رﺋﯿﺴﺸﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن را
ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و آﻧﭽﻪ در ﮐﺎﻓﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮﺛﻖ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ھﻤﮕﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن دوازده اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
و ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﻘﯿﺪۀ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺨﻦ درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،او از دﯾﺪﮔﺎه اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺎﺋﺐ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه آن ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪھﺎ و
ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺪان را ﺑﺮ ﻣﻘﻠﺪﯾﻨﺶ
واﺟﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﺎ ﺑﺮ وی دروغ ﻧﻤﯽﺑﺎﻓﯿﻢ و ﺑﻪ وی اﻓﺘﺮا ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه را از دو ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﭘﯿﺮوان و ﻣﺮﯾﺪان وی ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﯾﮏ :ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻠﺪ اول ص  ١١٨ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﺠﺎﺳﺎت :و اﻣﺎ ﻧﻮاﺻﺐ و
ﺧﻮارج ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻟﻌﻨﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﻠﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ
١
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺤﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﮑﺎر رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -١آﻧﭽﻪ در ﺧﻮر ﺷﺄن وی اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ او را ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﭼﻮن ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ درﺑﺎره ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻣﺎﻣﺎن دوازده ﮔﺎﻧﻪ و ﻋﺼﻤﺖ آنھﺎ
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وی اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﻓﺘﺮاء
ﮐﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ج را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از اﯾﻦ اﻓﺘﺮاھﺎﺳﺖ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ
اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺰد اﯾﺸﺎن از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮ
ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ÷ از ﻋﺎدات ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺷﺨﺺ
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ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻣﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺪی اﻓﺴﺎﻧﻪ را ﺑﺮ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﺮﺗﺮی داد ،و آن ھﻢ در
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد ﻣﮫﺪی اﻓﺴﺎﻧﻪای ،در ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل ١٤٠٠
ھ .ق .و آژاﻧﺲھﺎی ﺧﺒﺮی آن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺗﮑﺬﯾﺒﯽ ﺑﺮای
ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ھﻤﮕﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﮫﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ آنھﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻣﺤﻤﺪ ج ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺻﻼح ﺑﺸﺮﯾﺖ و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ
ارﺳﺎل ﮔﺸﺘﻪ ،در دوران ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،و آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را در اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﺟﮫﺎن ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﮐﺞرویھﺎ را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﺎن اﻣﺎم ﻣﮫﺪی ﻣﻮﻋﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪن اﻣﺎم ﻣﮫﺪی÷ ،ﺟﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺪای اﯾﺸﺎن ،ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﺎ
ارزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ :در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ وی
ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وی را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮهای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﻣﮫﺪی÷ ﻋﺪاﻟﺖ و داد
ﭘﺮوری را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﺸﺎن ﺑﻮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪان ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ،و ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه و ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻋﻤﺮ اﻣﺎم ﻣﮫﺪی÷ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را اﻧﺠﺎم
دھﺪ ،ﺣﺘﯽ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء و ﻧﯿﺎﮐﺎن اﻣﺎم ﻣﮫﺪی÷ در ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آن آﻣﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ اﻣﺎم ﻣﮫﺪی÷ ﺑﻪ ﺟﻮار ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و اﺟﺮای آن در دﻧﯿﺎ ،در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎم
ﻣﮫﺪی÷ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد وی ﺟﺎﻧﻤﺎن ﻓﺪاﯾﺶ ﺑﺎد از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺸﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺟﺸﻦ ﺑﺮای ﺑﻨﯽ آدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ او زﻣﯿﻦ را از دادﭘﺮوری و ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد و ﻣﮫﺪی÷ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ،
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
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دوم :زﺑﺪة اﻻﺣﮑﺎم ص  :٥٢اﻣﺎ ﻧﻮاﺻﺐ و ﺧﻮارج ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺑﺎد ھﺮ دوی آنھﺎ ﭘﻠﯿﺪ و ﮐﺜﯿﻔﻨﺪ.
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر
از ﻗﺒﺮ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﻔﯿﻪ /ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ )دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ( ﻗﺮار داده
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرگ وی ﺷﺪه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از او ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮانھﺎی اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﯿﺮون آورده و ﺳﮕﯽ ﺳﯿﺎه رﻧﮓ
را در ﺟﺎی آنھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺠﺰاﺋﺮی اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ )اﻷﻧﻮار اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﯿﺔ(  ٣٢٤/٢ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺑﺰرگ ،ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﺪاد را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد اﻣﺮ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﺮ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد ،و دو ﻗﺎﻃﺮ را وﻗﻒ
ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آنھﺎ را در آﻏﺎز ﺑﺎزار ﻣﮫﺎر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﻮار ﺷﺪه و ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم دادن ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺮود ،و روزی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻗﺒﺮ
او را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد وﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻗﺒﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺣﺎﻻ در ﭘﺎﯾﯿﻦ دوزخ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ او ﮔﻔﺖ:
در اﯾﻦ ﻗﺒﺮ ﺳﮓ ﺳﯿﺎھﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻐﺪاد را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد اﺳﺘﺨﻮانھﺎی اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﯿﺮون آورد و
ﺳﮕﯽ ﺳﯿﺎه رﻧﮓ در ﺟﺎی آنھﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار آن ﺳﮓ ھﺴﺘﻢ.

و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت ﮐﺪام ﯾﮏ از دو ﮔﺮوه ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺰاوارﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ آن ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج را دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ وی ارج ﻣﯽﻧﮫﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪای را ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ وی را از ﺗﻤﺎم ﺑﻨﯽ آدم ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ؟
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»ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«
از دﯾﺪ ھﻤﮕﯽ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ،ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ،از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻘﯿﺎس درﺳﺘﯽ
ھﺮ رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎور اھﻞ ﺳﻨﺖ در آن ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﺎ اﯾﻦ را ﮐﻮر ﮐﻮراﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽدارﯾﻢ و ﻧﯿﺰ آن را از ﮐﺘﺎبھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را از ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﯿﻌﯿﺎن
راﻓﻀﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﮫﺪی ﻣﻮﻋﻮد
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪھﺎی اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :او
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،وی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺒﺐ ﺿﺮورت اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﯽ اﺳﺤﺎق ارﺟﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺮ
ﺷﺪهاﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺑﺪان ﺣﮑﻢ
ﻣﯽداد ،ﻋﻮام ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اﺑﻄﺎل دﺳﺘﻮر وی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎور او
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و آﻧﺎن از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰی ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ او ﭼﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺮای آنھﺎ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد،
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻼف آن رأی را اﺧﺬ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﻣﺸﺘﺒﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .١
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ وی ھﺴﺘﻨﺪ و دﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮔﺸﺘﮥ
او را دارﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ش از اﻣﺎم ﻋﻠﯽس درﺑﺎرۀ
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻼف آن را ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ
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ﻋﻠﺖ رواﯾﺖ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ رواﯾﺖ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻮرد اﺻﺤﺎب ش ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و داﻣﺎد رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﯿﻨﻪ و
ﻧﻔﺮت ﻧﺒﻮده ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ھﻤﮥ ﺷﯿﻌﯿﺎن آن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻋﻠﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدادﻧﺪ ،و
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ را زﯾﺮورو ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت آن را
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آن ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارﺣﺎم ﻣﺠﻮس و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﻋﻘﯿﻢ و ﻧﺎزا ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ؛ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ
اﺻﺤﺎبش از ﻧﻈﺮ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﺎری دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﻮدن اﺳﻼم و ﻓﺪا ﮐﺮدن ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای آن و رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ
ﮐﺎﻓﺮان و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺠﻮﺳﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮادﮔﺎن
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﻦ
ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد ،وﻟﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎرس ﮐﺮدن ﺳﮓھﺎ
ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﺎروان در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﻣﺠﻮﺳﯽھﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﯾﺎد آنھﺎ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻮاﺿﻊ درﺧﺸﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ج در دﻓﺎع از اﺳﻼم و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﺮمآور ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺮدان آن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺤﺚ دوم درﺑﺎرۀ وﺿﻌﯿﺖ رواﯾﺎت وارده راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺎﻣﻪ )اھﻞ ﺳﻨﺖ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﮫﻢ ﻧﯿﺰ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ:
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اوﻟﯽ :آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص دو ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرض وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .١
دوم :آﻧﭽﻪ از آن ﻟﺰوم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻮﻣﯽ رھﺎ ﮐﺮدن رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮥ اول:
ﮐﺘﺎب ﻣﺼﺤﺤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ و در آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ آن
ﻣﻄﻠﺐ را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ آن را ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﻋﺎﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ دارﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ اﺧﺒﺎر آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ آن را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر اﯾﺸﺎن در ﺗﻀﺎد
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
از رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻘﻄﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده و او از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ری
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺖ :ھﺮ وﻗﺖ دو ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮم )اھﻞ ﺳﻨﺖ( ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
و دوﺑﺎره از آن رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد و او از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺟﮫﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺻﺎﻟﺢ  ٢ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ در آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﭼﺎرهای
ﺟﺰ ﺧﻀﻮع و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭼﺎرهای
ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﭼﯿﺰی رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد
و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻼف آن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ:
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮم )اھﻞ ﺳﻨﺖ( اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮم
ﺑﺎﺷﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب و دوری ﮔﺰﯾﻦ.

 -١ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ )ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ( ص  ٢٧ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ ،و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ.
 -٢ﻧﮕﺎ :ﮐﺘﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﻨﺎم »ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ« ص  ٢٧ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از »ﺑﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ« ﮐﯿﺴﺖ.
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و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
روﺷﻨﯽ دﻻﻟﺖ اﺧﺒﺎر ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ در دو رواﯾﺖ ﻣﺘﻀﺎد رﺟﺤﺎن
دارد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺤﺖ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
ً
ﻇﺎھﺮا و ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮی آن در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ و ﺳﻨﺖ ﻓﻘﮫﺎء ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺸﺘﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ .١
و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ از اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻪ ﺑﺎور اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن دﻻﯾﻞ اﺣﮑﺎم و ﻋﻘﺎﺋﺪ
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻀﺎد اﺧﺒﺎر ،ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف در ﻣﺪﻟﻮل رواﯾﺎت
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ھﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
و دوﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و از دﺳﺘﮥ دوم:
از ﻋﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم
رﺿﺎ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺎدﺛﻪای ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻦ آن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ و در ﺷﮫﺮی ﮐﻪ
ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ از ﭘﯿﺮوان ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از وی ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮی ﻧﻤﺎﯾﻢ ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻓﻘﯿﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺮو و از وی در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرت ﻃﻠﺐ
ﻓﺘﻮی ﮐﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺘﻮی داد ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻋﻤﻞ ﮐﻦ ،ﭼﻪ ﺣﻖ در
آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺒﺎری و
ﻧﺎﭼﺎری و ﻧﺎھﻤﻮاری راه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ و واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻓﻠﺬا وی را ﺑﻪ ﺳﻮی

 -١ﻣﺼﺪر ﮔﺬﺷﺘﻪ ص .٨٣
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راھﯽ راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن راه واﻗﻌﯽ ،ﺑﺪان ﺑﺎز ﮔﺮدد .١
ﭘﺲ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺰد ﻓﺮد ﺷﯿﻌﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﯿﺪۀ وی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻧﺠﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮی ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺘﻮی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ :ﭼﻪ ﺣﻖ در
ﺧﻼف آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺧﻤﯿﻨﯽ و ھﻤﮥ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺻﺎدر
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮد ﻓﺘﻮای او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ
ﻋﻠﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم و اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ھﻢ در ﺗﻀﺎد ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺐ و روز و ﮔﻤﺮاھﯽ و
ھﺪاﯾﺖ.
و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ زراره از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻣﻦ
ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﺮدم )اھﻞ ﺳﻨﺖ( ﺷﺒﺎھﺖ دارد در آن ﺗﻘﯿﻪ ھﺴﺖ ،و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهای و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﯿﻪای در آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ :ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد وی
ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﺮدم در آراء و اھﻮاء اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﺒﺮ و ﻗﯿﺎس و
ﻓﺘﺎوای ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻌﺮوف از ﻃﺮف آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻋﻮل و ﺗﻌﺼﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ .٢
و از دﯾﺪ آنھﺎ اﯾﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﺮم و ﮔﻨﺎه ﮐﺎر اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎدش ﻧﺎﻗﺺ
و ﻧﺎﺗﻤﺎم .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﺎ ﻗﻮل او در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ
 -١ھﻤﺎن :ص .٨٣
 -٢ھﻤﺎن :ص .٨٢
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻧﯿﺰ ﻗﻮل او در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﻧﯿﺰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از
آن ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن
از دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ و ﭘﺎک و اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ دو ﻗﻮل
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن و در ﻣﻮرد ﻗﻀﯿﮥ اﻣﺎﻣﺖ و
١
آﻧﭽﻪ ﺑﺪاﻧﮫﺎ ارﺗﺒﺎط دارد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦھﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارد اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی
روی آورﻧﺪ ،آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ و ﯾﺎوه اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﺎ ﻗﻮل او در ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺑﺰﯾﻊ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ
ﻣﺮدم را دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی روی ﻣﯽآورﻧﺪ از آن ﭼﯿﺰ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻦ.
ﻧﺸﺎﻧﮥ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی و ﻣﺼﺮ ﺑﻮدن آنھﺎ
ﺑﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ﭼﯿﺰ دﻻﻟﺖ دارد ،و ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻋﺎﻣﻪ از روشھﺎی ﺗﺮﺟﯿﺢ در ﺑﺎب ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .٢
ﭘﺲ ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺘﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮫﺮﺑﺎن و واﻻﻣﻘﺎم و ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﮥ دوﺳﺘﯽ
ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻃﻞ و ﯾﺎوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ھﻤﺎن :ص .٨٣
 -٢ھﻤﺎن :ص .٨٣
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ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭼﮑﯿﺪۀ ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎن دارد ،ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ از اول ﺑﺤﺚ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ رﺟﺤﺎن دارد و
ﻧﺼﯽ درﺑﺎرۀ آن آﻣﺪه در دو اﻣﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
١
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ )اھﻞ ﺳﻨﺖ( اﺳﺖ .
و دوﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ )ﮐﻪ در ﺑﺎب ﺗﻌﺎرض رواﯾﺎت( ﺗﻨﮫﺎ
رواﯾﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب )ﻗﺮآن( ﻣﻮاﻓﻖ ،و ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ )اھﻞ
ﺳﻨﺖ( ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺛﺎﺑﺖ و
ﺗﺮﺟﯿﺢدھﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ دھﻨﺪ ،آن ھﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ و ﺟﮫﺖ
ﺧﻮﯾﺶ و اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ آن را ﺑﺮ ﺟﮫﺖ ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ.
ﻧﻮۀ اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﻗﺮآن ﭼﯿﺴﺖ و ﺳﻨﺖ ﮐﺪام ،آﯾﺎ آن
ﺳﻨﺖ ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎن و اﻓﻌﺎل و ﺗﻘﺮﯾﺮات رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ج ﮐﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ اھﻞ
ﺗﺸﯿﻊ را ﻧﺎﺑﻮد و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ دروغ ﭘﺮدازیھﺎی زراره و ﺟﻌﻔﯽ و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻠﺤﺪان
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ.
و اﻣﯿﺪوارم ای ﺑﺮادر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،ﺑﯿﺎن وﺟﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ و
ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،و ﺣﺎﻻ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻼم ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب  /ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن

٢

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ را ،آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و
اﺻﺤﺎب وی را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،اھﻞ
ﺳﻨﺖ ھﺮ ﭼﯿﺰی را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ آنھﺎ آن را رھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ھﺮ ﭼﯿﺰی را

 -١ھﻤﺎن :ص .٨٣
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ.
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ً
ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﺎن ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از
دﯾﻦ ﺧﺎرج ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﯿﻄﺎن اﯾﺸﺎن را اﻏﻮا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﻼ ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻓﺮﻗﮥ ﻧﺎﺟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮده :ﻓﺮﻗﮥ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ و ﯾﺎراﻧﻢ ﺑﺪان
ﺑﺎور دارﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات و اﻋﻤﺎل آنھﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﯾﺎران او ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻞ ﻓﺮﻗﮥ ﻧﺎﺟﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و اھﻞ
ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﺛﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و آﺛﺎر اﺻﺤﺎب او ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﺑﺮ ھﯿﭻ ﻣﻨﺼﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮد ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ
آﻧﺎن ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﮥ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻧﺠﺎت در اﯾﺸﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻪ آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﻒ ،اﺳﺘﻮار و ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺬھﺐ و ﺷﻮﮐﺖ آنھﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎھﺎ ﻇﮫﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﮋوھﺸﮕﺮ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و اوﻟﯿﺎء و ﺻﺎﻟﺤﺎن زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن آنھﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راﻓﻀﯽھﺎ از وﻻﯾﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺑﯽﺑﮫﺮه ﺑﻮدهاﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .١

 -١رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ اﻟﺮاﻓﻀﺔ – ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب /ص .٣١-٣٠
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»ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ«
ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ  ١٨٠/١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
اﺑﻮ ﺣﻤﺰه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ وی را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ و رﺳﻮل او ج و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ÷ و ﭘﯿﺮوی از
او و اﻣﺎﻣﺎن ھﺪاﯾﺖ÷ و ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا از دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻘﺪام و او از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺰوﺟﻞ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا اﻣﺎم ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ و اﻣﺎم ﺧﻮد را از اھﻞ ﺑﯿﺖ
ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا
١
ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﮔﻤﺮاھﯽ ﻗﺮار دارد.
ﭘﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد رواﻓﺾ ،اﻧﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
ﻣﮕﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اﻣﺎﻣﺎن دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻃﺎﻋﺖ از آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮض ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﺸﺎن آن
دری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن داﺧﻞ ﺷﺪ ،و آنھﺎ  ...و آنھﺎ  ....اﻟﺦ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻘﯿﺎس اھﻞ ﺳﻨﺖ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﺧﺪاﺳﺖ وی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ﮐﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن رواﻓﺾ اﻣﺎم
ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ
 -١اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ – ﮐﻠﯿﻨﯽ .١٨١/١
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و اﺣﺘﺮاﻣﯽ زﯾﺎد ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اھﻞ ﺑﯿﺖش در دل دارﻧﺪ ،و آﻧﺎن را از ﺣﯿﺚ ارج
ﻧﮫﺎدن و ﻣﺤﺒﺖ در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮر آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﺸﺎن را از ﺳﻄﺢ ﺑﺸﺮﯾﺘﺸﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از
ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﭘﺎک اﺳﻼم ﻧﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ.

»ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻧﮑﻮﻫﺶ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﺸﺎن«
ﺷﯿﻌﯿﺎن دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽس و
اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از وی آﻣﺪهاﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ اﯾﺸﺎن ،و ﮐﯿﻨﻪ
و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و دﺷﻤﻨﺎن آنھﺎ ،اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﺨﺺ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری
ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آﻧﺎن
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی و ﻣﺰﯾﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ھﻤﮕﯽ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ را ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ
ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ھﻢ اﻓﺰوده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻤﺎم آﯾﺎت ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ ،درﺑﺎرۀ اﻣﺎﻣﺎن و دوﺳﺘﺪاران اﯾﺸﺎن
ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﻤﮥ آﯾﺎت ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﻮﺑﯿﺦ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و دﺷﻤﻨﺎن
آنھﺎ ﻓﺮود آﻣﺪهاﻧﺪ .١
و در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺪک ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ را از ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻧﮑﻮھﺶ و
ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﯾﺸﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ آﯾﺎت ھﻤﺎن )ﻧﻮاﺻﺐ( ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞﺗﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﮫﺞ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ آنھﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن آﯾﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ،
ﭼﻪ اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎﺑﻤﺎن )اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﻘﺮآن( ﮐﻪ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﻠﺴﻠﻪ
 -١اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ و اﻟﻤﻔﺴﺮون .٣٣/٢
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ﮐﺘﺎبھﺎی )ﺑﺮرﺳﯽھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن( ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﯾﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮدن آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮداﻧﺪ.
و ھﻢاﮐﻨﻮن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺻﺪد ﺑﯿﺎن آن ھﺴﺘﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ و ﺑﻪ
ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن آن ﺑﺪون ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺒﮫﻢ و ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻮدن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ ۡ َۡ ۡ ُ
َ َ ۡ ۡ َ َّ ّ َ
وب علي ِهم َو� ٱلضآل ِ�﴾ ]اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ[٧ :
� ٱلمغض ِ
﴿� ِ
»ﻧﻪ راه آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪای ،و ﻧﻪ راه ﮔﻤﺮاھﺎن و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﺎن«.

اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻏﲑ اﻟﻀﺎﻟﲔ«  ١اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﻔﺖ :اﻟﻤﻐﻀﻮب ﻋﻠﯿﮫﻢ :ﻓﻼﻧﯽ  ٢و ﻓﻼﻧﯽ  ٣و ﻓﻼﻧﯽ  ٤و ﻧﻮاﺻﺐ ھﺴﺘﻨﺪ و
اﻟﻀﺎﻟﯿﻦ :ﺷﺒﮫﻪ اﻓﮑﻨﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .٥
ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َ ۡ ُ َ ٓ َّ ۡ َ ُ َ
َ ََ ۡ َ ََۡٓ َۡ َ
ك َء َا� ٰت َ� ّي َ
ٰ
ت َوما ي�ف ُر بِها إِ� ٱل�ٰسِقون﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[٩٩ :
﴿ولقد أنز�ا إِ�
�
ِۢ ِ ٖ�

»ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﺎ آﯾﻪھﺎی روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و ﺟﺰ ﺑﯿﺮون روﻧﺪﮔﺎن از ﺣﻖ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺪانھﺎ ﮐﻔﺮ ﻧﻤﯽورزد«.

 -١ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ )اﻟﺸﯿﻌﺔ و ﺗﺤﺮﯾﻒ اﻟﻘﺮآن( ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
 -٢ﻣﻨﻈﻮرش اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﻣﻨﻈﻮرش ﻋﻤﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﻣﻨﻈﻮرش ﻋﺜﻤﺎنس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٥ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ  ،٥٢/١ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ  ،٢٩/١ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب  ،٢٠٢ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺎﻓﯽ
.١/٥٥
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َََ ۡ َ ََۡٓ
اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده﴿ :ولقد أنز�ا
َ َ
إ ِ ۡ�ك﴾ ای ﻣﺤﻤﺪ ج ،ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و آﯾﻪھﺎﯾﯽ دال ﺑﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﺒﻮت ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ
ََّ
ت﴾ و ﺑﺮاھﯿﻨﯽ آﺷﮑﺎر در ﺧﺼﻮص اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮادر ،و وﺻﯽ ،و رﻓﯿﻖ
و ﴿�يِ�ٰ ٖ�
ﺷﻔﯿﻘﺖ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﻔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﻮ و ﺑﺮادرت ﺷﮏ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر و ﺣﮑﻢ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﺗﺴﻠﯿﻢ
ٓ
ۡ ُ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮده ﴿ َو َما يَ�ف ُر ب ِ َها﴾ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
َّ
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی دال ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮی و ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻮ و ﻋﻠﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﴿إِ�
َۡ ُ َ
ٱل�ٰسِقون﴾ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺮون روﻧﺪﮔﺎن از آﺋﯿﻦ ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری وی
اﻋﻢ از ﯾﮫﻮدیھﺎ و ﻧﻮاﺻﺐ ﺷﺒﮫﻪ اﻓﮑﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن .١
ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
ُ ۡ َ َ َ َ ُ ّٗ ّ ۡ َ َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ َ ٰ َ ۡ َ ۡ
ٗ
َّ
� قلبِك �ِإِذ ِن ٱ� ِ ُم َص ّدِقا
ج�ِ�ل فإِنهۥ نز�ۥ
﴿قل من �ن عدو� ل ِـ ِ
َ َ َ َ ُ ّٗ ّ َّ َ َ َ ٰٓ َ
ى ل ِۡل ُم ۡؤ ِمن َ
ل ّ َِما َ� ۡ َ
� يَ َديۡهِ َو ُه ٗدى َو� ُ ۡ َ
� ٰ
��ِكتِهِۦ
ِ� ٩٧من �ن عدو� ِ� ِ وم
َ ۡ َ َ َ ٰ َ َ َّ َّ َ َ ُ ّ َ ۡ ّ ٞ
َ ُُ
� ٰفِر َ
��ل ومِيكٮل فإِن ٱ� عدو ل ِل
�ن﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[٩٨-٩٧ :
ورسلِهِۦ و ِ
ج ِ
ِ
»ﺑﮕﻮ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻗﻠﺐ
ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ھﺪاﯾﺖ و ﺑﺸﺎرت ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن او و
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻦ ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ«.

اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی÷ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ÷ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﻮم
ﯾﮫﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ـ آن ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﮐﻪ آﻧﺎن از آن ﮐﺮاھﺖ داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد ـ ﻣﻮرد

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن .١٣٥/١
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ﻧﮑﻮھﺶ و ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و دوﺑﺎره آنھﺎ و ﻧﯿﺰ ﻧﻮاﺻﺐ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻧﺼﺮت
ﻋﻠﯽ÷ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﺮﻧﺪهاش
ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ )ﻗﻞ( ﺑﮕﻮ :ای ﻣﺤﻤﺪ )ﻣﻦ ﮐﺎن ﻋﺪوا ﻟﺠﺒﺮﯾﻞ( از ﻣﻠﺖ ﯾﮫﻮد ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻧﺠﺎت دادن ﺑﺨﺘﻨﺼﺮ از دﺳﺖ داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻋﺬاب ﻗﻮم ﯾﮫﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﻋﺬاﺑﯽ را ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ازﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮود آورد ،و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﻔﺎر دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ÷ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ و
ﻧﺼﺮت ﻋﻠﯽ÷ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﯾﺎری دادن
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ÷ و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻧﺎﺑﻮدی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ،دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ )ﻓﺈﻧﻪ( ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ )ﻧﺰﻟﻪ( ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدهای
ﻣﺤﻤﺪ )ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ( اﯾﻦ ﻧﺰول ﺑﻪ اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮدهی اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َٰ َ ۡ َ َ ُ َ
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ق
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ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
َع َر ّ ُّ
�﴾ ]اﻟﺸﻌﺮاء[١٩٥-١٩٣ :
� مب ِ ٖ
ِٖ
»ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻓﺮود آورده اﺳﺖ ﺗﺎ از زﻣﺮۀ ﺑﯿﻢ دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎری«.

ً

)ﻣﺼﺪﻗﺎ( »ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ )ﻟﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻪ( »ﮐﺘﺎبھﺎی

آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ« اﻋﻢ از ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ و زﺑﻮر و ﺻﺤﻒ اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺷﯿﺚ و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن از اﻧﺒﯿﺎء ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻧﻮری آﺷﮑﺎر ،و
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رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ ،و ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺳﺘﻮار ،و ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﻠﻨﺪ ،و درﻣﺎن ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ،و
ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺰرگ ،و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او روﺷﻨﯽ
ﺑﺨﻮاھﺪ ﺧﺪا وی را ﻣﻨﻮر ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ آن
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪا وی را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﯾﺪ
ﺧﺪا او را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﺣﮑﺎم آن ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ﺧﺪا وی را رﻓﻌﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻃﻠﺐ ﺷﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﺪا او را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدھﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آن را ﺑﺮ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ﺧﺪا وی را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ را از ﻏﯿﺮ آن ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺧﺪا وی را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺎزد ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺷﻌﺎر و روﭘﻮش ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ ﺧﺪا وی را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را اﻣﺎم و ﻣﻘﺘﺪی و ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻟﮫﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﺪ
ﺧﺪا وی را در ﺑﺎغھﺎی ﭘﺮ از ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﻨﺎه ﺧﻮاھﺪ داد ،و
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) :وھﺪی( ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺮآن ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ )وﺑﺸﺮی
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ( ﯾﻌﻨﯽ در آﺧﺮت ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺸﺎرت و ﻣﮋده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ھﻢ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻣﺮد رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪۀ ﺿﻌﯿﻒ را ﻣﯽآورد و
ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺧﺪاﯾﺎ ،روزھﺎ وی را ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪام و
ﺷﺒﮫﺎ او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮدهام و اﺷﺘﯿﺎق او را ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدهام و ﺧﺎﻧﻮادۀ
او را در ﻣﻐﻔﺮت ﺗﻮ ﺟﺎ دادهام ﭘﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ و او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﺎ
وی رﻓﺘﺎر ﮐﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ وی ﺑﺪھﯿﺪ،
و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری را در دﺳﺖ ﭼﭗ وی ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و او را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ از ﺣﻮرﻋﯿﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪای ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺑﺎ دﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻓﯿﮫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺧﻮﯾﺶ ﺷﮕﻔﺖ
زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا اﯾﻦھﺎ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺪان ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و ﺑﻪ ھﻤﺮاه
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اﯾﻦھﺎ ﺗﺎج ﮐﺮاﻣﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﯿﻨﻨﺪه و ﺷﻨﻮﻧﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن را ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﯿﺪه و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺷﺒﯿﻪ آن ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن و ﻧﺸﺎن دادن
آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ وی ،و ﺗﺮﺑﯿﺖ دادن وی ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
و ﻋﻠﯽ وﻟﯽ ﺧﺪا ،و آﻣﻮزش دادن وی ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻓﮫﻢ اﯾﺸﺎن ،ﭼﻪ آنھﺎ آن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﻤﻠﯽ را از ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ وﻻﯾﺖ
آﻧﺎن و دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﺮش ھﺴﺖ ﻣﺤﺾ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻃﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪﻗﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦھﺎ از ﻣﮋدهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﻮﯾﺪ داده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﻮل ﺧﺪای
ﻋﺰوﺟﻞ )وﺑﺸﺮی ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ( ھﻮاداران ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻋﻢ از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن و اھﻞ ﺑﯿﺖ اﯾﺸﺎن ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ )ﻣﻦ ﮐﺎن
ﻋﺪوا ﻟﻠﻪ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﻌﺎم وی ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ و اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﺎﮐﺸﺎن ،و اﯾﻦھﺎ آن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎداﻧﯿﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ وی ،ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺤﻤﺪ و
ﻋﻠﯽ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار داده ،و ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ) .وﻣﻼﺋﮑﺘﻪ( ﯾﻌﻨﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آنھﺎ را ﺑﺮای ﻧﺼﺮت دﯾﻨﺶ و ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺻﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺼﺮت و
دوﺳﺘﯿﺶ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ) ،ورﺳﻠﻪ( و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﻻن ﺧﺪا،
ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ و اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ
دﻋﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﻗﻮل ﻧﻮاﺻﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺎ از
آن دﺳﺘﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ دﻋﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺰار و
ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮده) :وﺟﺒﺮﺋﯿﻞ وﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ( و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و
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ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺻﺒﯽھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن
ﻓﺮﻣﻮدهای از ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﯽ آن را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻗﺮار دارد ،و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ در ﻃﺮف ﭼﭗ وی،
و اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت در ﺟﻠﻮی او و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﺑﺎﻻی
ﻋﺮش ﺧﻮد ﻧﮕﺎه رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ وی دارد و ﯾﺎرﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮاﺻﺐ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ از ﺧﺪا و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻠﯽ÷ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺒﺮی ﻣﯽﺟﻮﺋﯿﻢ ،و
ﻓﺮﻣﻮده :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ÷ ﺑﺎ آنھﺎ دﺷﻤﻨﯽ
ﮐﻨﺪ )ﻓﺈن اﻟﻠﻪ ﻋﺪو ﻟﻠﮑﺎﻓﺮﯾﻦ( و ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد دﺷﻤﻦ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺶ
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻋﻢ از ﻧﺎزل ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﺋﺐ ،و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ،و ﺳﺒﺐ ﻧﺎزل
ﺷﺪن اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا از ﻗﻮم ﯾﮫﻮد و ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﯾﮫﻮدیھﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺪی را درﺑﺎرۀ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﺪﺗﺮ و زﺷﺖﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ
و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻗﻮال ﺑﺪ ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻋﻠﯽ÷ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ وی را ﺑﺪانھﺎ ﻣﺰﯾﺖ داده ،و از
ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اھﻠﯿﺖ آن را ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻋﻠﯽ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ در
ﻃﺮف ﭼﭗ وی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ او در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻋﻠﯽ÷ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻣﺰﯾﺖ و ﺑﺮﺗﺮی دارد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﻃﺮف ﭼﭗ واﻗﻊ
ﺷﺪه ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﺮ دو ﺑﺮ اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی ﻣﺸﻐﻮل

١٢٢

دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ او ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارد
ﻣﺒﺎھﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﯾﺎ ﭼﭗ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮفھﺎ ﻣﺰﯾﺖ دارﻧﺪ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻼزﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﮑﺎن ،آنھﺎ از
ﭘﺎدﺷﺎھﺸﺎن ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻣﻮدهھﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺮﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ÷ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﭘﺲ از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺮﺗﺮی
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎنھﺎ و درﺑﺎﻧﺎن آن ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ
دارد ،و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ِ
اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺎدری ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ و دﻟﺴﻮزش ،ﭘﺲ از دﺳﺖ دادن و ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺳﭙﺮدن ده ﺗﺎ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﺷﯿﻔﺘﮥ دﯾﺪار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ÷ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ آن ﻧﻮاﺻﺐ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﺎ ﮐﺴﯽ از ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ
و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﺑﺮﺗﺮی دادن ﻋﻠﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ً
ﻣﻨﺰﻟﺖ وی اﺳﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﻋﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻟﺬا ﻣﺎ از ﺧﺪا و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﮐﻪ
ﻋﻠﯽ را ﭘﺲ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ھﻤﮥ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﻨﻔﺮ دارﯾﻢ ،و ﻧﯿﺰ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﭘﺲ از ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ ... ١
اﻟﺦ.
ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ
َ َّ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ْ َّ َ ُ َ ٰ ۡ
َ
َ
َ َ
ك ُسل ۡي َ� ٰ َنۖ َو َما �ف َر ُسل ۡي َ� ٰ ُن
﴿وٱ�بعوا ما �تلوا ٱلش�ٰ ِط�
� ُمل ِ
ُ
ّ ۡ َ ََٓ َ ََ َۡ َ َۡ
َو َ� ٰ َّ َّ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ّ ُ َ َّ َ
�
ِ
نزل � ٱلملك ِ
�ن ٱلش�ٰ ِط� �فروا �عل ِمون ٱ�اس ٱلسِحر وما أ ِ
َ
ۡ َ َ َّ ُ َ ٓ َّ َ ۡ ۡ َ َ ٞ
َ َ َ ُ َ ََ ُ َ ََ ََُّ
ان مِن أح ٍد ح ٰ
� َ�قو� إِ� َما � ُن ف ِت َنة ف�
بِبابِل �ٰروت و� ٰروت ۚ وما �عل ِم ِ
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن .١٣٤-١٣٣/١
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َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ َ ُ َ ّ ُ َ
ون بهِۦ َ� ۡ َ
� ٱل ۡ َم ۡرءِ َو َز ۡوجهِۦ َو َما ُهم ب َضا ٓ ّر َ
�ن
ت�فر ۖ �يتعلمون مِنهما ما �ف ِرق
ِ
ۚ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ُّ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ْ
ۡ
بِهِۦ م ِۡن أ َح ٍد إِ� �ِإِذ ِن ٱ�ِۚ و�تعلمون ما ي�هم و� ينفعه ۚم ولقد عل ِموا
ََ ۡ ََ ُ َ َ
َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ْ ٓ َ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ
ق و�ِئس ما �وا بِهِۦ أنفسه ۚم لو �نوا
لم ِن ٱش
�ٮ ٰه ما ُ�ۥ ِ� ٱ�خِرة ِ مِن خ� ٖ �
ََۡ َ
�عل ُمون﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[١٠٢ :

»و از آﻧﭽﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ در ]ﻋﮫﺪ[ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻔﺮ ﻧﻮرزﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎدو ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .و ]ﻧﯿﺰ
از[ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ھﺎروت و ﻣﺎروت ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .و ]آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ[
ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ]ﺟﺎدو[ ﻧﻤﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ]ﻣﺎﯾﻪ[ آزﻣﻮﻧﯽ
ھﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ ]ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺟﺎدو[ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺸﻮ .آن ﮔﺎه ]ﻣﺮدم[ از آن دو ﭼﯿﺰی
ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ و ھﻤﺴﺮش ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .و آﻧﺎن ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
زﯾﺎن رﺳﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اراده ﺧﺪاوﻧﺪ .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن زﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺧﺮﯾﺪارش
ﺑﺎﺷﺪ در آﺧﺮت ھﯿﭻ ﺑﮫﺮهای ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ آﻧﭽﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ]ﺑﮫﺎی[ آن ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ«.

اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی÷ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق÷ ﮔﻔﺖ:
)واﺗﺒﻌﻮا( ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦھﺎ و ﻧﻮاﺻﺐ )ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻮا( ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )اﻟﺸﯿﺎﻃﯿﻦ ﻋﻠﯽ
ﻣﻠﮏ ﺳﻠﯿﻤﺎن( و ﮔﻤﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن آن ﻗﺪرت زﯾﺎد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎدو و
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﭘﺲ آﻧﺎن را ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﻠﺤﺪ و ﻧﺎﺻﺒﯿﺎن ھﻤﮑﺎرﺷﺎن در اﻟﺤﺎد
و ﺑﯽدﯾﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،و از ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ دﺳﺖ آنھﺎ
ﻇﺎھﺮ ﮐﺮده ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
اﺑﺮاز داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﮫﺎ دﻧﯿﺎ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ و ﺗﺮدﺳﺘﯽھﺎ
و ﺟﺎدوﯾﯽھﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،او

١٢٤
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ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ واﮔﺬارد ،و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد ،و ﺳﺨﻦ ﺧﻮدش اﺳﺖ و
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ ھﻤﮥ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﭽﺎرۀ ﺧﺪا رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ .و در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و ﺟﻨﯿﺎن و اﻧﺴﺎنھﺎ و اھﺮﯾﻤﻦ را زﯾﺮ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﯽدھﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ادﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و
از ﺧﻀﻮع ﺑﺮای ﻋﻠﯽ÷ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ در آن ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ھﻤﮥ ﯾﮫﻮدیھﺎ و ﻧﻮاﺻﺐ را ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) :ﻧﺒﺬوا ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ(
»ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ« ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ )وراء
ﻇﮫﻮرھﻢ( »ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن« ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و از ﺟﺎدوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ  ...اﻟﺦ .١
ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪا:
َ
َ َ َّ ُ
ُ
َّ َ ٗ ُ ُّ َ ُ ۡ َ ُ ّ
ب ٱ َّ�ِۖ َوٱ َّ� َ
﴿ َوم َِن ٱ�َّ ِ
ِين
اس من �ت ِ
خذ مِن د ِ
ون ٱ�ِ أندادا �ِبو�هم كح ِ
ٗ ّ َّ َ
َ َ ْ ََ
َّ َ َ َ ُ ٓ ْ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َّ
ام ُن ٓوا أش ُّد ُح ّبا ِ� ِۗ َول ۡو يَ َرى ٱ�ِين ظلموا إِذ يرون ٱلعذ
ء
اب أن ٱلق َّوة ِ� ِ
َ
ۡ
َ ٗ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ
اب﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[١٦٥ :
�ِيعا وأن ٱ� شدِيد ٱلعذ ِ
»ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ،ﺧﺪا ﮔﻮﻧﻪھﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را
ھﻤﭽﻮن ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺧﺪا را ﺳﺨﺖ دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻋﺬاﺑﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ھﻤﻪ از آن ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺧﺪا دارای
ﻋﺬاب ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ«.

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن .١٣٦/١
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١٢٥

از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ÷ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ َ َّ ُ
َّ َ َ ٗ ُ ُّ َ ُ ۡ َ ُ ّ َّ
ُ
ﻋﺰوﺟﻞ ﴿ َوم َِن ٱ�َّ ِ
ب ٱ�ِۖ﴾
اس من �ت ِ
خذ مِن د ِ
ون ٱ� ِ أندادا �ِبو�هم كح ِ
ﺳﺆال ﮐﺮدم ،او ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺘﺪاران ﻓﻼن و ﻓﻼن  ١ھﺴﺘﻨﺪ،
ﮐﻪ آﻧﺎن ﻏﯿﺮ از آن اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا وی را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﺮده ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ  ،٢و ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ َ َّ َ َّ َ ُ ْ َ ۡ َ َّ َ َ َ َّ ٗ َ َ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َّ ْ
َ َ َ
� ُءوا م َِّناۗ ك� ٰل ِك
﴿وقال ٱ�ِين ٱ�بعوا لو أن �ا كرة �نت�أ مِنهم كما �
ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ َ ٰ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ َ
�ٰر َ
ج� م َِن ٱ�َّارِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[١٦٧ :
ي ِر� ِهم ٱ� أع�لهم حس� ٍت علي ِهمۖ وما هم ب ِ ِ ِ
»و ﭘﯿﺮوان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺎش ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ از آﻧﺎن ﺑﯿﺰاری
ﺟﻮﺋﯿﻢ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﻣﺎ ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮدارھﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﮕﻮﻧﮥ ﺣﺴﺮتزا و اﻧﺪوھﺒﺎری ﻧﺸﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،و آﻧﺎن ھﺮﮔﺰ از آﺗﺶ دوزخ
ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ«.

ﺳﭙﺲ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﺎن ای ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .٣

 -١اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب.
 -٢اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺻﺤﺎبش را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ادﻋﺎی روﺣﺎﻧﯿﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﺺ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف
اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻋﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن را ﺑﻪ آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎء و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪا از دﺳﺘﻮرات اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎی
ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﯿﺎن درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﺸﺎن
را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﺤﺚ )إﻟﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻏﯿﺮ إﻟﻪ اﻟﺸﯿﻌﺔ( از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ.
 -٣ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن ١٧٢/٢ :و اﻟﮑﺎﻓﯽ .٣٧٤/٢
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ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ
ْ
ُ
َّ ُ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ُ ۡ
ُّ َ
�ر ُ ّ
ت إِ� ٱ�ورِ� وٱ�ِين �فروا
ج ُهم م َِن ٱلظل� ٰ ِ
﴿ٱ� و ِ� ٱ�ِين ءامنوا ِ
َ
ُ
َ
ُّ
َ ۡ َ ٓ ُ ُ ُ َّ ٰ ُ ُ ُ ۡ ُ َ
ْ َ ٰٓ َ
ك أ ۡص َ
لظلُ َ
�ٰ ُ
ب ٱ�َّ
و� ُهم ّم َِن ٱ�ُّ
ٰ
ار
�
�
و
أ
ت
�
ٱ
�
إ
ور
أو ِ�اؤهم ٱل�غوت � ِرج
ِ
ِ
ِ�
�
ِ
ِ
ُ ۡ َ َٰ ُ َ
�ون﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[٢٥٧ :
هم �ِيها � ِ

»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻋﮫﺪهدار ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از
ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﺣﻖ رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻃﺎﻏﻮت ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ،آﻧﺎن را از ﻧﻮر اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن اھﻞ آﺗﺸﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ«.

از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﻌﻔﻮر رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺷﺮت و آﻣﺪ و ﺷﺪ دارﯾﻢ و از اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ زده ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و دوﺳﺘﺪار ﻓﻼن  ١و ﻓﻼن  ٢ھﺴﺘﻨﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺎﻧﺘﺪاری و ﺻﺪاﻗﺖ و وﻓﺎدارﯾﻨﺪ  ،٣و ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ھﻮادار ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ دارای
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﻧﺖداری و وﻓﺎداری و ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ٤؟ ﮔﻔﺖ :اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ رو ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :آن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ وﻻﯾﺖ اﻣﺎم ﺳﺘﻤﮑﺎری ﺑﺮود ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه

 -١اﺑﻮﺑﮑﺮس.
 -٢ﻋﻤﺮس.
 -٣ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪی را ﮐﻪ اﯾﻦ راوی را ﺑﻪ ﺳﺨﻦ در آورده ﺗﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را
ﺑﯿﺎن دارد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و دوﺳﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭘﺲ از اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ÷ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 -٤اﯾﻦ ھﻤﺎن دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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١٢٧

ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻦ ﻧﺪارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ وﻻﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
ﻃﺮف ﺧﺪا ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ :آنھﺎ ﺑﯽدﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦھﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ :آری آنھﺎ ﺑﯽدﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦھﺎ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ و ﻧﮑﻮھﺶ واﻗﻊ
ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻧﻤﯽدھﯽ
َ
َّ ُ َ ُّ َّ َ َ ُ ْ ُ ۡ
ُّ ُ َ
ّ
ت إِ� ٱ�ُّورِ�﴾
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ٱ� و ِ� ٱ�
ِين َءامنوا � ِر ُج ُهم م َِن ٱلظل� ٰ ِ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ھﺮ اﻣﺎم دادﮔﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﺑﻪ و ﻣﻐﻔﺮت ،آنھﺎ را
َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٓ ُ ُ ُ َّ ٰ ُ ُ ُ ۡ
َ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد ،و ﻓﺮﻣﻮده﴿ :وٱ�ِين �فروا أو ِ�اؤهم ٱل�غ
وت � ِر ُجو� ُهم
ّ َ ُّ َ ُّ ُ َ
ت﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة [٢٥٧ :ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ
مِن ٱ�ورِ إِ� ٱلظل� ٰ ِ �
اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ھﺮ اﻣﺎم
ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ آن
اﻣﺎﻣﺎن از روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﻼم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﮔﻤﺮاھﯽ رھﺴﭙﺎر
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮐﻔﺎر ﺑﻪ دوزخ ﺑﺮوﻧﺪ ،آﻧﺎن
دوزﺧﯿﺎن و ﺑﺼﻮرت ھﻤﯿﺸﮕﯽ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .١
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َّ
ۡ
َ
َ
ٓ
﴿فَٱ ۡستَ ۡفته ۡم أَ ُه ۡم أَ َش ُّد َخل ًقا أم َّم ۡن َخل ۡق َنا ۚ إنَّا َخل ۡق َ�ٰ ُهم ّ
ب﴾
ز
�
ِ�
ط
م
ِن
ِ
ِِ
ٖ ِ ِۢ
]اﻟﺼﺎﻓﺎت[١١ :

»ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮان ﺑﻌﺚ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﮕﻮ و از اﯾﺸﺎن ﭘﺮسوﺟﻮ ﮐﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ دوﺑﺎرۀ
اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ )آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ( ﭼﯿﺰھﺎﺋﯿﯽ ﮐﻪ
آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ؟ ﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﮔﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪۀ ﻧﺎﭼﯿﺰ آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ«.

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن ١٤١/٣ :و اﻟﮑﺎﻓﯽ.٣٧٥/١ :
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ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﺟﺎزی از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺆﻣﻦ
را از ﮔﻞ ﺑﮫﺸﺖ و ﮐﺎﻓﺮ را از ﮔﻞ دوزخ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪهاش ارادۀ ﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻮی او و ﺑﺪن او را ﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ ﭼﯿﺰ
ً
ً
ﺧﯿﺮی را ﺑﺸﻨﻮد ﺣﺘﻤﺎ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﮑﺮ و ﺑﺪی را ﺑﺸﻨﻮد ﯾﻘﯿﻨﺎ
از آن دوری ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
و ﮔﻔﺖ :از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖِ :ﮔﻠﮫﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﮔﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،و
ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺰ از آن ﮔﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﺧﺎﻟﺺ آن ھﺴﺘﻨﺪ
و آﻧﺎن اﺻﻠﻨﺪ و دارای ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮع اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و از ﮔﻞ
ﭼﺴﺒﻨﺪه آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﯿﺎن آنھﺎ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﺗﻔﺎوت
ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮔﻞ ﻧﺎﺻﺒﯽ از ﻧﻮع ﮔﻞ ﺳﯿﺎه و ﻟﺠﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن از ﺧﺎک آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺘﺤﻮل
ﻧﻤﯽﮔﺮدد و اﻋﻼن دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ ھﻢ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد
اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده:
ۡ
ْ
ٓ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ َ َ َ ُ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ ُ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ ُ ُ
وه َّن ٱ َّ ُ
�
ت فٱمت ِ
حن ۖ
ج� ٖ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا إِذا جاء�م ٱلمؤمِ�ت م� ِ
َ
َ
َ
ۡ ُ َّ
ُ
ُ
َ ٰ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ
وه َّن ُم ۡؤم َِ�ٰت فَ َ� تَ ۡ
أ ۡعلَ ُ
ج ُعوه َّن إِ� ٱلكفارِ� � ه َّن
ر
م
ت
ِم
ل
ع
ن
إ
ف
ن
ه
ن
ي�
إ
�
م
ِ
ۖ
ٖ
ِ
ِِ ِ ِ
َ
ُّ
ّ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َّ ٞ
َ
ُ
حِل لهم َو� هم �ِلون له َّنۖ﴾ ]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ[١٠ :
»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را
ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻤﺎن آﻧﺎن آ ﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺎه اﯾﺸﺎن را ﻣﺆﻣﻨﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺮدان ،و آن ﻣﺮدان ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن
ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن .١٦/٤
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١٢٩

از ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﮔﻔﺘﻢ:
ھﻤﺴﺮم ﺧﻮاھﺮی آ ﮔﺎه دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه
ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ ،آﯾﺎ وی را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻢ رأی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
در آورم؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،و ﺑﺮﮐﺘﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ َ ۡ ُ َّ
ََ َۡ
ج ُعوه َّن إِ� ٱلكفارِ﴾  ١زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺎز ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ ،و اﯾﻦ
﴿ف� تر ِ
ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪا:
َ
َ
َ
َ
َ
ى أ َّمن َ� ۡم ِ� َسو ًّ�ا َ ٰ
� َو ۡج ِههِۦٓ أ ۡه َد ٰٓ
﴿أ َ� َمن َ� ۡم ِ� ُمك ًِّبا َ ٰ
ص َ� ٰ ٖط
� ِ
ِ
ُّ ۡ َ
ي�﴾ ]اﻟﻤﻠﻚ[٢٢ :
مستقِ ٖ
»آﯾﺎ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻮﻧﺴﺎر و ﺑﺮ رﺧﺴﺎره راه ﻣﯽرود راھﯿﺎبﺗﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده و درﺳﺖ در راه راﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارد«.

از ﻓﻀﯿﻞ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ÷ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام رﻓﺘﻢ
و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎب ﺑﻨﯽ
ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﻀﯿﻞ ﻣﺮدم در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ای ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﭼﻪ آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺧﺴﺎره راه ﻣﯽروﻧﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺎد،
اﯾﺸﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺦ ﺷﺪه و ﻧﮕﻮﻧﺴﺎره ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد.
َۡ َ َ
َ
ى أ َّمن َ� ۡم ِ� َسو ًّ�ا َ َ ٰ
� َو ۡج ِههِۦٓ أهد ٰٓ
﴿أ َ� َمن َ� ۡم ِ� ُمك ًِّبا َ َ ٰ
ص َ� ٰ ٖط
� ِ
ِ
ُّ ۡ َ
ي�﴾ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮد وی ﻋﻠﯽ÷ و اوﺻﯿﺎء† ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
مستقِ ٖ
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮد:

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن  ،٣٢٤/٤و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ )ﺷﯿﻌﯿﺎن و ازواج ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ( از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎه
ﮐﻦ.
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َ َ َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ٗ ٓ َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ
ِيل َ�ٰ َذا ٱ َّ�ِي ُك ُ
نتم بِهِۦ
﴿فلما رأوه زلفة سِ�ٔت وجوه ٱ�ِين �فروا و�
َ َّ ُ َ
تدعون﴾ ]اﻟﻤﻠﻚ[٢٧ :

»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻋﺪۀ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﮫﺮهھﺎی ﮐﺎﻓﺮان درھﻢ و
زﺷﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ«.

ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر وی اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،و ای ﻓﻀﯿﻞ ،ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ،ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺪﮔﻮی دروغﭘﺮداز ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ای ﻓﻀﯿﻞ زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻏﯿﺮ از ﺷﻤﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺎھﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ ،و آن را ﻓﻘﻂ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،و ﺷﻤﺎ
ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ:
ََۡ ُ ْ َ َٓ َ َ َُۡ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ّ ۡ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ
�ٔات ِ� ۡم
﴿إِن �تنِبوا كبا�ِر ما �نهون �نه ن� ِفر عن�م س ِ
ُ ۡ ۡ ُ ُّ ۡ َ ٗ َ ٗ
َوندخِل�م مدخ� كرِ�ما﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء[٣١ :
»اﮔﺮ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮهای ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮۀ ﺷﻤﺎ
را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽزداﯾﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪای وارد ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ«.

و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﻀﯿﻞ ،ﻣﮕﺮ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ادا ﮐﻨﯿﺪ و زﮐﺎت را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و زﺑﺎنھﺎﯾﺘﺎن را ﻣﮫﺎر ﮐﻨﯿﺪ و داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﺷﻮﯾﺪ؟ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ
آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ:
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ََ َ
َّ َ َ ُ
َ
َ َ ُ ۡ ُ ُّ ٓ ۡ َ ُ
� ۡم َوأ� ُ
لصل ٰوة َو َءاتوا ٱ َّلزك ٰوة﴾
ِيموا ٱ
﴿�ل ۡم ت َر إِ� ٱ�ِين �ِيل لهم كفوا �يدِي

]اﻟﻨﺴﺎء[٧٧ :

»آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﻧﻤﺎز را
ﺑﺮﭘﺎ دارﯾﺪ و زﮐﺎت ﻣﺎل را ﺑﺪر ﮐﻨﯿﺪ«.

و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .١

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن .٦٣٦/٤
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ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َ ٗ َ ً َ َ ۡ َ ٞ َ َّ ٞ
اصبة  ٣تص ٰ
ارا حام َِية﴾ ]اﻟﻐﺎﺷﯿﺔ[٤ ،٣ :
�ن
﴿�مِلة ن ِ

ً
»داﺋﻤﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻮﺷﺪ و رﻧﺞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺲ ﺳﻮزان و ﮔﺪازان
دوزخ در ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ«.

ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻘﺪاد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮ
ﻧﺎﺻﺒﯽ اﮔﺮ ھﻢ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ وی ﻣﯽﺷﻮد) ،ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﻧﺎﺻﺒﺔ( و ھﺮ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﮐﻮﺷﺎ اﻋﻤﺎﻟﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد .١
ﺣﻨﺎن از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺒﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ آﯾﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ً
ٞ
َ َ َّ ٞ
اص َبة﴾  .٢داﺋﻤﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ و رﻧﺞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
﴿�مِلة ن ِ
و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ:
َ
َّ
َ
َ َّ َ َ َّ
َ ٓ َّ ۡ ۡ َ
َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ٗ َ َ َّ
ار� تلظ ٰي � ١٤يَ ۡصلٮ ٰ َها إِ� ٱ�ش� ١٥ٱ�ِي كذ
﴿فأنذرت�م ن
ب َوت َو ٰ�﴾
]اﻟﻠﯿﻞ[١٦-١٤ :

»ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از آﺗﺶ ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﺑﯿﻢ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮد و زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ،
ﺑﺪان داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺳﻮزد ﻣﮕﺮ ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ ،ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ
را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﯾﺎت آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ÷ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده) :ﻓﺄﻧﺬرﺗﮑﻢ
ً
ﻧﺎرا ﺗﻠﻈﯽ (...رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در دوزخ درهای ھﺴﺖ ﮐﻪ در آن آﺗﺶ
وﺟﻮد دارد ،ﺑﺪان داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺳﻮزد ﻣﮕﺮ ﻓﻼن  ،٣آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج را در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ÷ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و از وﻻﯾﺖ وی
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن .٤٥٣/٤
 -٢ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن .٤٥٣/٤
 -٣ﻣﻘﺼﻮد وی اﺑﻮﺑﮑﺮس اﺳﺖ.
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اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :آﺗﺶھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ،ھﺮ اﻧﺪازه آﺗﺶ در آن
دره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﻮاﺻﺐ ﻣﮫﯿﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .١

»ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ«
ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در )اﻻﺧﺘﺼﺎص( ص  ٢٥٥از ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻮﻟﯽ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ÷
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺳﺆال ﮐﺮد و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﺖ
ﺗﺮک ﺑﮫﺘﺮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦھﺎ ٢؟ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺰد ﺗﺮکھﺎ رﻓﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺋﯿﻨﺘﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ
ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮاﺻﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن
ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ آنھﺎ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﭘﺲ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻔﺎر ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﯿﺎن از واﺟﺒﺎت
اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎور اﯾﺸﺎن واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺗﺎرﯾﺦ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن را از ﮐﻔﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺛﺒﺖ
و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ(
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و راﻓﻀﯽھﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اھﻞ ھﻮی و ھﻮس از ﺣﯿﺚ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺳﺘﻢ
ﮐﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﻋﻢ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﯾﺎر
و ﯾﺎور ﮐﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ اﻋﻢ از ﯾﮫﻮدیھﺎ و ﻧﺼﺎری و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و
ﺑﯽدﯾﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﮔﻤﺮاھﺎن ،اﮔﺮ دو دﺷﻤﻦ
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺮھﺎن .٤٧٠/٤
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ.
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ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ھﻢ در اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
آوردهاﻧﺪ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮ آن اﯾﻤﺎن آورده و ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮاه اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اھﻞ ﮐﺘﺎب و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
و اھﻞ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﻗﺮآن ﯾﺎری ﻣﯽدھﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
اﻓﺮادی از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﯾﺎری دادن
ﺗﺮکھﺎ و دﯾﮕﺮان ،ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻋﺮاق و اﻟﺠﺰﯾﺮه و ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ
و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺼﺎری ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
دﯾﮕﺮ در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن
ﭼﮫﺎرم و ھﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﺳﻼم ﭘﯿﺶ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﺗﺮک )ﻣﻐﻮل(
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری را از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آنھﺎ آ ﮔﺎھﯽ دارد ،رواﻓﺾ از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻔﺎر را ﯾﺎری دادﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن
از ﯾﮫﻮدیھﺎ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم آﻧﺎن را درازﮔﻮش ﯾﮫﻮدیھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
آوردهاﻧﺪ .١
و دوﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ از ﮐﻔﺮ ﯾﮫﻮد و
ﻧﺼﺎری ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎر اﺻﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و آنھﺎ ﮐﻔﺎر
ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮐﻔﺮ ارﺗﺪاد ﺑﻪ اﺟﻤﺎع از ﮐﻔﺮ اﺻﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،و
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻔﺎر را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎری ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮم ﺗﺎﺗﺎر ﺑﺮ
ﺿﺪ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ آنھﺎ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪور
ﺷﺪن ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،و آﻣﺪن ھﻮﻻ ﮐﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮاق
و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮫﺮ ﺣﻠﺐ و ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ و ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
 -١ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ .٥/١

١٣٤
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ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی آنھﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و از اﯾﻦ رو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎز و ﺑﺮگ
ﺟﻨﮕﯽ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮور ﺑﺮ آنھﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ راهھﺎ را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ،در
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾﺎری دادن ﻗﻮم ﺗﺎﺗﺎر و ﻗﻮم ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در
ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،و ﻧﯿﺰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوزی
ﻓﺮﻧﮓ و ﻧﺼﺎری و ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮدن آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻇﮫﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را از آﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدم
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد واﻻ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻨﮫﺎﺳﺖ ،و آ ﮔﺎھﺎن ﺑﻪ
اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮف ﮔﺮوهھﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪاﻧﮫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و از ﻧﻈﺮ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دوری
از دﺳﺘﻮارت اﺳﻼم از ﺧﻮارج ﺣﺮورﯾﻪ ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.١ ...
و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼع از ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ
وزﯾﺮ اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎر ،در ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آن
زﻣﺎن ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ اﻋﻢ از ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﮓ و ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ھﻮﻻﮐﻮ و ﺗﺤﺮﯾﮏ وی ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ،و ﻣﮫﯿﺎ
ﮐﺮدن ﻇﺮوف ﺗﺴﻠﻂ و اﺷﻐﺎل آن ﺑﺮ وی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ
وﻗﺖ ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ دادن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ
ﺑﻮدﺟﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﻤﮑﻦ از ﺳﺮﺑﺎزان را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻠﯿﻔﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزﯾﺮ
ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻼﻓﺖ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ھﺠﻮم ﻗﻮم ﺗﺎﺗﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
 -١اﻟﻔﺘﺎوی  ٤٧٩-٤٧٨/٢٨ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ.
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١٣٥

ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﺎﭼﺎر
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺟﻤﻊآوری و ﭘﺎک ﮐﺮدن آﻟﻮدﮔﯽھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻋﻠﻘﻤﯽ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎرﯾﺦداﻧﺎن را در ﺧﺼﻮص روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ھﻮﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ و
ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮدن وی در ﺳﻘﻮط ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
 -١ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺗﺎر ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدن ﺑﻐﺪاد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد .١
 -٢اﺑﻮ ﺷﺎﻣﻪ ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٢ﺗﺎﺗﺎر
)ﻣﻐﻮل( ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻐﺪاد ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .٣
 -٣ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﻨﯽ ﺑﻌﻠﺒﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و وزﯾﺮ اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺗﺎر
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را درآن ﺗﻄﻤﯿﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﮐﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ
ﺳﻮی آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺗﺴﻠﻂ و ﻋﺮاق را ﺑﺮای آنھﺎ ھﻤﻮار ﮐﺮد ،و از
اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی را در ﮐﺸﻮر ،ﻧﺎﯾﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ،
ﭘﺲ اﯾﻦ وﻋﺪه را ﺑﻪ وی دادﻧﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﻋﺮاق آﻣﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻟﺆﻟﺆ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺻﻞ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ آنھﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ھﺪﻓﺸﺎن را ﺑﺮ آورد ﮐﺮد ،ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن اﮔﺮ ﻋﺮاق را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ
و وی را از آﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء :ص .٤٦٥
 -٢ﺷﺮح ﺣﺎل ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻗﺮن ﺷﺸﻢ و ھﻔﺘﻢ ص .١٩٨
 -٣ﻣﻘﺼﻮد وی اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ اﺳﺖ.

١٣٦
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ﺳﺎزد ،وﻟﯽ وزﯾﺮ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن وی ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﺷﺪ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺑﺪون اﻃﻼع وزﯾﺮ ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ وزﯾﺮ
را از ﻣﻮﺿﻮع آ ﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻌﻠﺒﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﮔﺴﯿﻞ
داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺣﺎﻣﯽ ﺿﻌﯿﻒ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺣﻤﻠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در آن
ھﻨﮕﺎم اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺗﺎﺗﺎر
ﻣﺪارا ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ ،و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی وی
ﺑﯿﺮون رود و ﻃﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺗﺎﺗﺎر را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﭘﺴﺮش اﻣﯿﺮ
اﺑﻮﺑﮑﺮ در آورد ،و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را در ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه روم را در ﺳﻠﻄﻨﺖ روم ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ ھﻢ
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺟﺰ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن ﺗﻮ ﺑﺮای وی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺖ
ﺑﺎ ﺷﺎھﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮی
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ را از ﺗﻮ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﺲ از آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی وی را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮫﻢ ﺟﻠﻮه
داد ،و او ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﺧﯿﻤﻪای ﻓﺮود آﻣﺪ و
ﺳﭙﺲ وزﯾﺮ وارد ﺷﺪ ،و ﻓﻘﮫﺎء و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ در
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﭘﺲ
ھﻤﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﯿﺮون
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .١
 -٤ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ذھﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد :ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻘﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪ و
از اﺧﺒﺎر ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯽآ ﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ و
 -١ذﯾﻞ اﻟﻤﺮآة اﻟﺰﻣﺎن .٨٩-٨٥/١
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ﮐﺎروان ﻋﺮاق از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﮐﺎر وزﯾﺮ اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ راﻓﻀﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس را از ھﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﻮی
را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،١و ﻣﮑﺎﺗﺒﺔ ﺑﺎ ﺗﺎﺗﺎر را آﻏﺎز ﮐﺮد و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
وی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ،
و ﭼﻨﺪان ھﻢ ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﻮد .٢
 -٥اﺑﻦ ﺷﺎﮐﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺗﺎر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ھﻮﻻﮐﻮ ﺟﺮأت داد و وی را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در آوردن ﺑﻐﺪاد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .٣
 -٦ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﺑﻦ ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و او )ﻋﻠﻘﻤﯽ( ﺷﯿﻌﮥ راﻓﻀﯽ ،در ﻗﻠﺒﺶ دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوت اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﺮدآوری ﺛﺮوت و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن را ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺿﺮوری ﺟﻠﻮه داد ،ﭘﺲ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﺮدن زﺑﺎﻟﻪھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ،و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش اﺳﺒﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدادﻧﺪ .٤
ﺳﭙﺲ ﺳﺒﮑﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻠﯿﻔﻪ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻘﮫﺎء ،و ﺗﺼﺮف ﮐﺮدن ﺑﻐﺪاد و رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺸﺮوﺑﺎت در ﺧﺎﻧﻪھﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ھﻮﻻﮐﻮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺼﺮف
ﺑﻐﺪاد از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق از ﺧﺸﮑﯽ آﻣﺪ ﺳﭙﺲ دﯾﻮاری ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺑﻐﺪاد را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد ،وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﻮاﻓﻖ و ﺳﺎزش ﺑﺎ آنھﺎ را داد،
 -١ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﯾﭽﻪای در دﺳﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی.
 -٢دول اﻹﺳﻼم.١١٨/٢ :
 -٣ﻓﻮات اﻟﻮﻓﯿﺎت.١٣١/٢ :
 -٤ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ.١١٠/٥ :
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و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروم و ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﯽﺑﻨﺪم ،ﭘﺲ
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش از ﺗﺎﺗﺎرھﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﺳﺮور ﻣﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺗﺎﺗﺎر ،دوﺳﺖ
دارد ﮐﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در آورد ،و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﻨﺼﺐ
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه روم را ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ رھﺎ ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺟﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺗﻮ از وی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎﮐﺎن
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ را از ﺗﻮ ﻣﻨﺼﺮف
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ ای ﺳﺮور ﻣﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮنرﯾﺰی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ھﺮ
ﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ،و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی وی ﺑﯿﺮون ﺑﺮوی ،ﭘﺲ
ً
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮔﺮوھﯽ از اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
در ھﻮﻻﮐﻮی ﺳﺘﻤﮕﺮ و درﻧﺪهﺧﻮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﲇ

اﻟﻌﻈﻴﻢ.

ﺧﻠﯿﻔﻪ را در ﭼﺎدری اﻗﺎﻣﺖ داد ﺳﭙﺲ وزﯾﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻓﻘﮫﺎء و
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ،
آنھﺎ از ﺑﻐﺪاد ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﺮدﻧﺸﺎن زده ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و
ﮔﺮدن ھﻤﻪ را زد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن را ھﻢ زد
 ...و اﻣﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی را ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
از وی ﭘﺮسوﺟﻮ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﻪ ھﻮﻻﮐﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﮔﺮ ﺧﻮن ﺧﻠﯿﻔﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد دﻧﯿﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺧﺮاﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ،ﭼﻪ او ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی
رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﺑﻠﯿﺲ آﺷﮑﺎر ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ
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ﻃﻮﺳﯽ  ١ﺣﮑﻢ داد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺧﻮﻧﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
ﻧﺼﯿﺮ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد .و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯽ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ وی ﻟﮕﺪ زدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺮ داد ،و ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﭘﻞ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
ﺑﻐﺪاد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر در ﺑﻐﺪاد ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ روز اداﻣﻪ داﺷﺖ و
ھﯿﭻ ﮐﺲ رھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﯽ روز اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﯾﻦ ھﻮﻻﮐﻮ دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ھﺸﺘﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﻋﺪد ،ﻧﮫﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﻋﻼن اﻣﺎندھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻼﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﻠﻒ
ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﯽ و ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎزل ﺣﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻨﯿﺠﻨﻪھﺎ و داراﺋﯽھﺎی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺴﺎﺑﯽ از آنھﺎ
ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪ ،و آﻧﺎن وارد ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﮫﻔﺘﻪھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰل ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺳﺎلھﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ و
ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﻧﺼﺎری
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎورﺷﺎن را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮک ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﯾﻦ
 -١آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای وی از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از وی ﺑﺎ ﻣﺪح و ﺛﻨﺎء
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻓﻘﺪان وی اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺗﻌﺠﺒﯽ ھﻢ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻧﺰد ھﻤﻨﻮﻋﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺨﺮب اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺗﺎر )ﻣﻐﻮل( ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮد،
ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ در راه ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ ﺑﺮادر و دوﺳﺖ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدیھﺎی ﺻﮫﯿﻮﻧﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ داده و ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن آﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.

١٤٠

دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻓﻄﺎر در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﺧﻮردن
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﺷﺪﻧﺪ  ...و ھﻮﻻﮐﻮ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﺑﺎد ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮاره داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﺶ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ آﻣﺪ ،آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮھﺎ ھﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
اﺳﺘﮫﺰاء ﮐﻨﺎن و ﺑﻪﺑﻪﮐﻨﺎن از آن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،و ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﻨﺎزل دﯾﮕﺮ را ھﻢ ﻣﻮرد
اھﺎﻧﺖ ﻗﺮار داد .و ﻣﻨﺰل ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﯿﺤﯽ داد و ﻣﺸﺮوﺑﺎت داﺧﻞ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺴﺎﺟﺪ دﯾﮕﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن و اﻋﻼن
اذان ﻣﻨﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ )وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ( .اﯾﻦ ﺑﻐﺪاد اﺳﺖ

ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ داراﻟﮑﻔﺮ ﻧﺒﻮده ،ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ وی آﻣﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎ ھﯿﭻ
وﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻼﯾﯽ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻗﺘﻞ وی ھﻢ در دﻧﯿﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ذﻟﺖ و زﺑﻮﻧﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم
و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ وارد آﻣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ او ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .١
 -٧ﺣﺴﻦ دﯾﺎر ﺑﮑﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ راﻓﻀﯽ در دﺳﯿﺴﻪای ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺗﺎﺗﺎر ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد
ﺑﯿﺎ و ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﮐﻔﺮ وارد ﻗﻠﺐ آن ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد
 ...ھﻮﻻﮐﻮ ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺖ ،ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺑﻐﺪاد زﯾﺎدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮ در آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪای
راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯽ و از ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺑﻐﺪاد را ﻣﺘﻔﺮق ﺑﺴﺎز و ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ  ...وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎم ھﻮﻻﮐﻮ ﺑﻪ وزﯾﺮ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ رﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﻮر اﺧﺮاج ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺖ را ﺻﺎدر ﮐﻦ و ﺣﻘﻮق  ٢آﻧﺎن
 -١ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﯿﻌﺔ.١١٥-١١٤/٥ :
 -٢ﯾﻌﻨﯽ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎھﺶ
ھﺰﯾﻨﻪھﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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١٤١

را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎ ،ﭘﺲ ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﻦ وی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺪان
ً
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد  ...وزﯾﺮ ﻓﻮرا ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻧﺎم آن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه آﻧﺎن را از ﺑﻐﺪاد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻊ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن در آﻧﺠﺎ
ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ھﻤﺎن ﮐﺎر اوﻟﺶ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد و ﻧﺎم ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار
ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن را از دﻓﺘﺮ ﺣﺬف ﮐﺮد ...ﭘﺲ از آن ﮐﺎرھﺎی اﻧﺠﺎم دادۀ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ھﻮﻻﮐﻮ ﻧﻮﺷﺖ و وی را از آن ﮐﺎرھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺖ ،و ھﺪف وزﯾﺮ از آﻣﺪن
ھﻮﻻﮐﻮ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ :او ﯾﮏ راﻓﻀﯽ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻼﻓﺖ
را از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻋﻠﻮیھﺎ اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت زﯾﺎد ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس و
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای وی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ،او ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻮﻻﮐﻮ
ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺳﭙﺲ وﺿﻌﯿﺖ آرام ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و او ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ و
ﺳﭙﺎھﯿﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﮐﺎرﺳﺎزی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﺪرت وی ﺑﺪون ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ دﻋﻮت
ﻋﻠﻮیھﺎی راﻓﻀﯽ ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ھﺪف او اﯾﻦ ﺑﻮد ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﺑﺎد.
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻮﻻ ﮐﻮ از ﮐﺎرھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ وزﯾﺮ ﻣﻄﻠﻊ
ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آﻧﺠﺎ رھﺴﭙﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ ﺳﭙﺎھﯿﺎن را
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ھﻮﻻﮐﻮ ﺗﺪارک ﻣﯽدﯾﺪ ،و ﻣﺮدم ﺑﻐﺪاد ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ھﻮﻻﮐﻮ ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﻐﺪاد رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺗﺎﺧﺖ ،ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن در ﮔﺮﻓﺖ و ھﺮ دو
ﮔﺮوه اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،و زﺧﻤﯽھﺎ و ﮐﺸﺘﻪھﺎی
زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﻻﻣﻘﺎم ﭘﯿﺮوزی را
ﻧﺼﯿﺐ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻐﺪاد ﮔﺮداﻧﺪ و ھﻮﻻﮐﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺸﺖ ،و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از دﺷﻤﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺎرت
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ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﺳﯿﺮان و ﺳﺮﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻮﻣﮥ ﺑﻐﺪاد آوردﻧﺪ ،و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮار دﺷﻤﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ در ﭼﺎدرھﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ ....
وزﯾﺮ ،اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ در ھﻤﺎن ﺷﺐ دﺳﺘﻪای از ﯾﺎراﻧﺶ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻨﺪ درﯾﺎی
دﺟﻠﻪ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ آﺑﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻐﺪاد در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﺮو
رﯾﺨﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎن و ﭼﺎدرھﺎ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﻏﺮق ﻧﻤﻮد و ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺳﻮار آن ﺷﻮد و ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﺪ ،و از وی ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎز ﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و از ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ درﻧﺪه ﺧﻮﯾﯽ و ﺧﻮنرﯾﺰی درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪﻧﺪ.١ ...
اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ ﺳﻮداﻧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻦ اﻟﻌﻠﻘﻤﯽ و ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﮐﻔﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺪﺳﺘﯽ
ﮐﺮده و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ دﻓﺎع از دوﺳﺘﺎن و ﺷﯿﻌﺎن ﻋﻠﯽس.
و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﻃﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻋﻘﻞ ﯾﺎزدھﻢ و زﻣﺎﻣﺪار
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و اﺳﺘﺎد ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ  ...و او در
ﻃﻮس ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﮫﺮ ﻗﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ...و ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺨﺮ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن و ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن و ﯾﺎری رﺳﺎن ﻣﻠﺖ و دﯾﻦ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ھﻮﻻﮐﻮ از آن ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻃﻮﺳﯽ از آﻧﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
و آﯾﺎ ﺗﺎﺗﺎر آن ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﺳﯽ آن را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ
آﺑﺮو و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ وﯾﺮان
ﮔﺸﺖ؟ ﻃﻮﺳﯽ و ﻋﻠﻘﻤﯽ ﮐﻪ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ھﻮﻻ ﮐﻮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻮﻻﮐﻮ
ﻣﺰار اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮد آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻇﺎھﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم
اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ آن ﻧﮫﺎد ...ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از ﺷﮑﺎفھﺎی دورۀ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﺣﯿﺎت ﺧﻼﻓﺖ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻓﯽ زوال أﻧﻔﺲ ﻧﻔﯿﺲ.٤٢١-٤٢٠/٢ :
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ﻋﺒﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻮﻻﮐﻮ ﻗﺒﻞ از
آﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ،و آن اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺴﺎم
اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ در ذﯾﻞ
ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮای وی ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻠﻔﯿﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺑﻐﺪاد ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮای وی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و
ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،و اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺑﻪ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻣﻦ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻧﺪھﺪ و ﺑﻪ رأی ﺧﻮﯾﺶ
ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﯾﺪ ،ﺷﺶ ﺗﺎ ﻣﮫﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد :اﺳﺒﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،و ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎران ﻧﻤﯽﺑﺎرد ،و ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺰرگ ﻣﯽﻣﯿﺮد ...وﻟﯽ ﻣﺸﺎورﯾﻦ وی ﺑﻪ ھﺠﻮم ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد و ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ رأی
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس ﻧﻈﺮ دادﻧﺪ  ...ھﻮﻻﮐﻮ ﻋﻼﻣﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و او
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻮﻻﮐﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای اﻗﺪام وی ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ  ...و ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﺪ ھﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن دﯾﺪﮔﺎھﺶ را ﺑﺎ
دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺎی از ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻼﯾﯽ ھﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﭙﯿﻮﺳﺖ  ...و ھﻮﻻﮐﻮ ﺑﺎ
ﻓﺘﻮی ﻃﻮﺳﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ ﮐﻪ دو وزﯾﺮ ﻓﺎرس وی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد :و ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪ و ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺑﻪ وی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﺮود و در ﺟﺰاﯾﺮ آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﺎری ﺧﺪا ﺑﻪ وی ﻣﯽرﺳﺪ ،وﻟﯽ وزﯾﺮش اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ وی را ﻓﺮﯾﺐ داد
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ھﻮﻻﮐﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی
ﺑﺰرگ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎت و ﭼﮫﺮهھﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ھﻤﺮاه وی ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﺲ ھﻮﻻﮐﻮ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺗﻤﺎم آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ...و ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ را در ﮐﯿﺴﻪای
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از ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺳﻢ اﺳﺐھﺎ ﻟﮕﺪ ﮐﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن
ﺑﻐﺪاد ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺸﺘﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و زن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ھﺸﺘﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ و ﻃﻮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﻮﻻﮐﻮ از ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ ﻣﺘﺮدد ﺑﻮد ﻃﻮﺳﯽ
ﻓﺘﻮای ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ وی را ﺻﺎدر ﮐﺮد  ...ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ھﻮﻻﮐﻮ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد دﻧﯿﺎ ﻗﻄﺮهای ﺧﻮن ﻓﺮو ﻧﺮﯾﺨﺖ.
و ﺑﻐﺪاد در روز دھﻢ ﻣﺎه ﺷﺒﺎط )ﻓﻮرﯾﻪ( از ﺳﺎل  ١٢٥٨م ﺗﺼﺮف ﺷﺪ و اﯾﻦ
روز آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮان و ﻋﻤﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪ .١
ً
ﭘﺲ ای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﺗﻮ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد و ﺗﺼﺮف داراﺋﯽھﺎ و ﺟﺎنھﺎ اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ
ﺑﺎزوی دﺳﺖ راﺳﺖ ھﻮﻻﮐﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ھﻮﻻﮐﻮ از ﻗﺘﻞ وی ﺧﻮدداری ﮐﺮد ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدن
ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ وی ﺑﺎ ھﻮﻻﮐﻮ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦھﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ
اﯾﺮان ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳﯽ و اﻣﺜﺎل وی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﺣﺴﺎس
ﺧﺴﺎرت و زﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .٢
و ﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻓﺴﺎﻧﮥ ﻣﻮﻋﻮد ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ آن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﺘﺎر و ﺗﺮور و ﺧﺸﻮﻧﺖ؟ و
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ و درﻧﺪه ﺧﻮی ﺗﺎﺗﺎر ﯾﻌﻨﯽ
ھﻮﻻﮐﻮ ،ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ،
 -١دﻣﺎء ﻋﻠﯽ ﻧﮫﺮ اﻟﮑﺮﺧﺎء از ص  ١٢٤ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.
 -٢اﻟﺤﮑﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ – ﺧﻤﯿﻨﯽ – ص .١٢٨
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ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻢ و ﻏﻤﺶ ھﻤﮑﺎری ﮐﻔﺎر ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﮫﯽ دﯾﮕﺮ دارد و ﺑﺼﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
و در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی ،ﺷﺎه ﻃﮫﻤﺎﺳﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ھﻨﮑﺎرﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺟﻤﺎع ﻓﻘﮫﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﻨﻊ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ،ﭘﯿﻤﺎن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﺖ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻓﺘﻮای ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﺮﮐﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﺰرگ دﯾﻨﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ.
و در ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی ﻏﯿﺎث ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻐﻮﻟﯽ )آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮد( ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ و ﮐﺸﺘﺎر و ﺗﺮور
و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .و ھﺮﮔﺰ ﺟﺮﯾﻤﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرگ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ در آن ﯾﺤﯿﯽ ﺧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺷﺮق ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻣﯿﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﺑﻨﮕﻼدش( در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
و در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
رھﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺎروﻧﯽھﺎ ﭘﯿﻤﺎن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﻌﻨﻪزدن ﺑﻪ ﺗﻼش
ﻣﺠﺎھﺪان و ﺑﻪ دﻓﺎع ﭘﺮداﺧﺘﻦ از ﻣﮫﺎﺟﻤﯿﻦ ﻣﻠﺤﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺗﻘﺪﯾﻢ آنھﺎ
)ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ( ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﭘﮫﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ و
ﭼﭙﯽھﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در
ﺳﺎل  ١٩٨١اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ً
و اﺧﯿﺮا اﯾﻦ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﻣﺒﺎرک ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب ﻧﺼﯿﺮی در ﺳﻮرﯾﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ھﺮ ﮐﺪام از ﻟﯿﺒﯽ و اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ؟ آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ
ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ھﻤﮕﯽ در ﺧﺼﻮص اﻧﮑﺎر و ﻣﺠﺎزات اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اھﻞ
ﺗﺸﯿﻊ اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽرﻓﺖ
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اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺎداش
اﺣﺴﺎن و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ اﺳﺖ؟ آری ﭘﺎداش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺳﻮری از اﻧﻘﻼب
ً
اﯾﺮان ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن از آنھﺎ اوﻻ و ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد اﯾﺸﺎن در ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن
آﻧﺎن را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل  ١٩٨٠ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
و ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻀﺎء ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻮﯾﺘﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن در رأی ﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ رأی دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﻞ و ھﺸﺖ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر
ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی دﻓﺎع ﺳﻮری ارﺳﺎل ﺷﻮد .١
و در ﭘﺎﯾﺎن اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن
از ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺑﻮدی اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ روﺷﻦ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﻣﻠﺰم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -١ﺳﺮاب ﻓﯽ إﯾﺮان – دﮐﺘﺮ أﺣﻤﺪ أﻓﻐﺎﻧﯽ ،ص .٢٩-٢٨
اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد ،و ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ در اﯾﻦ دو ﺣﻤﻠﻪای
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن راﻓﻀﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪﺷﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی ﻇﺎﻟﻢ و ﻏﺎﺻﺐ
اﯾﺴﺘﺎده ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺻﻔﻮی اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎھﻨﻮز اﺋﺘﻼف ﺷﻮم راﻓﻀﯽ-
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن اداﻣﻪ دارد ،و اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﺷﻮم در ﯾﮏ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ .و ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ!
اﯾﺮان اﻇﮫﺎر ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﮑﺎری اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺑﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮان اﺷﻐﺎل ﮐﺎﺑﻞ و ﻋﺮاق
را ﻧﺪاﺷﺖ! .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ھﻨﻮز دﻓﺎع از ﺑﺸﺎر اﺳﺪ
ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮم ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻮرﯾﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺸﺎر اﺳﺪ و ﭘﺎکﺳﺎزی
ﻣﻨﺎﻃﻖ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﺮاق ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ﺻﻔﻮی اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد)ُ .ﻣﺼﺤﺢ(
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در اداﻣﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ھﻤﮑﺎری اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺳﻼح اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ و اﮔﺮﭼﻪ
اﯾﻦ ﮔﺰارش را در ﮐﺘﺎﺑﻢ »ﻧﻘﺪ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ« آورده ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اھﻤﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ آن را اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان و ﺣﺠﻢ ھﻤﮑﺎری رواﻓﺾ ﺑﺎ ﯾﮫﻮد را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻼح اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان

ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼح اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی اﺳﻠﺤﻪ از روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﻎ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده
دراز رواﺑﻂ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﺮان از ﺳﺎل
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ِ
۱۹۸۰ﻣﯿﻼدی را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﺳﺎل  ۱۹۸۰اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﻠﺤﻪ
ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﮕﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق و ﻋﺮبھﺎ را اداﻣﻪ دھﺪ ،و اﮔﺮ
ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﮫﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ دﻻﻻن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ در ﺟﮫﺎن و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .١
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺮوش ﺳﻼح و ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮫﺎده و
ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ھﺮ ﻧﻮع ﻗﻄﻌﻪای ﺣﺘﯽ از ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﯾﺮان،
ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﺮان ﺟﻨﮕﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق را اداﻣﻪ دھﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ھﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ،ﻗﯿﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ـ رھﺒﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ـ ھﻤﻮاره
از ادﺑﯿﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ آزاد ﺳﺎزی ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس
 -١ﺣﺪث روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ١٦ژوﺋﻦ ۱۹۸۹،م١٤٠٩ -ھ.
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و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رھﺒﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﺮان ،ھﺪف ،وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼح ﺑﺮای
اﯾﺮان ـ از ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ـ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺮان را
ﮔﺸﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺎه ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در رأس

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪھﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﻧﻮﻋﯽ در ﻧﯿﻤﻪ اول دھﻪ ھﺸﺘﺎد اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺷﺪ ﮐﺮده و
ﺻﺎدرات آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت :در ﺳﺎل ۱۹۸۳
ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۶ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .١
ﻣﻨﺎﺑﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺳﻠﺤﻪ و ﻟﻮازمﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .٢
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﺳﯿﻄﺮهی
آﺷﮑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را در دﺳﺖ دارﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ھﺪف را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -١ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش "اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺻﻠﺢ اﺳﺘﮑﮫﻠﻢ" ﭼﺎپ ﺷﺪه در
ﻣﺠﻠﻪھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎل .١٩٨٧
 -٢ﻣﺠﻠﻪ "ﻟﻮﺑﻮن" ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﺠﻠﻪ "اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ" ﻟﺒﻨﺎن .اﺑﺘﺪای ﺳﺎل .١٩٨٧
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١٤٩

در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرهی اﻗﺘﺼﺎد
ً
اﯾﺮان و ﺳﯿﻄﺮهی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ آن ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ» :ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در
ﻗﺒﻀﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﺗﺠﺎرت از دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه
اﺳﺖ« .١
ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺴﻠﻂ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺰدوراﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر و در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .٢
اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺑﺎد ھﻮا رﻓﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم »ارج« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﺎرش را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺳﺮ ﺑﺮآورد؛
ﺷﺮﮐﺖ ارج ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺒﻼ آن را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار
داده ﺑﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﺷﺮﮐﺖ »ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ« ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮده را ﻣﻮرد
ھﺠﻮم ﻗﺮار داده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزار
اﯾﺮان را از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ دﻟﯿﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺎه را ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد .٣
ﻣﻨﺎﺑﻊ آ ﮔﺎه در ﭘﺎرﯾﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻻلھﺎی اﺳﻠﺤﻪ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ از وﯾﻼی ﺷﺎه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
درﯾﺎﭼﻪی ژﻧﻮ از ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻮی آن در ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎی »ﺳﻨﺖ ﭘﻞ آن ﺷﻠﻪ« و
زﻣﯿﻦ اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۲۸ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای
ﺟﻤﻊآوری ﺳﻼحھﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از
 -١ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵آورﯾﻞ  ۱۹۶۴ﻣﯿﻼدی.
 -٢اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرهی ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﺷﮫﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ.
 -٣ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎن در دوران ﺷﺎه.
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آﻧﺠﺎ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .از
ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ واﺳﻄﻪھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﺰرﻋﻪھﺎی اﻃﺮاف اﯾﻦ وﯾﻼ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از» :ﻣﺎراﻟﯽ«» ،ﻟﯽ ھﻮز« و »ﻟﯽ ﻣﻮﯾﺖ« ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش اﯾﺮاﻧﯽھﺎ
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻼحھﺎ و ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .و
»اﺗﯿﻮن دی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮﺋﯿﺲ  «١ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﻮی
اﯾﺮان را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .٢
از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﮏھﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼح ﺑﺮای اﯾﺮان
ﺳﻮدھﺎی ﮐﻼﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن
ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق و ﻋﺮبھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﺪرت
ﻋﺮبھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در داﺧﻞ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﻢ ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﯾﮫﻮدﯾﺎن
اﯾﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺠﺎر ﯾﮫﻮدی و ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال آنھﺎ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﻮال ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺰرگ ﯾﮫﻮدی »ﺣﺒﯿﺐ ﻓﺎﻧﯿﺎن« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺰرگ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻮد و در ﻣﺎه ﻣﯽ  ۱۹۷۹ﻣﯿﻼدی و در آﻏﺎز
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ،اﻋﺪام ﺷﺪ .٣
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺪﯾﻤﯽ

اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﺤﻪ اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ رﺳﻮاﯾﯽ »اﯾﺮان ﮔﯿﺖ« در ﺳﺎل
 ۱۹۸۷ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﻪ
آﻏﺎز دھﻪی ھﺸﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد» .آﺑﺎ
 -١در ﻧﺴﺨﻪی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺎم ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺎﻧﮏ »ﯾﻮﻧﯿﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -٢ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮی وﯾﮋهی اﺧﺒﺎر اﺳﻠﺤﻪ.
 -٣روزﻧﺎﻣﻪھﺎی  ۱۰ﻣﯽ ۱۹۷۹ﻣﯿﻼدی
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اﯾﺒﺎن« وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ رواﺑﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ
را اﯾﻨﮕﻮن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﯾﺮان دوﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ
او اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯿﻢ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺗﺎ دوﺳﺘﯽاش ﺣﻔﻆ ﺷﻮد اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﯾﺮان در ﻣﻮرد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯿﻢ
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺮان را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز دھﻪی ھﺸﺘﺎد ،ﻓﺮوش ﺳﻼحھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﻣﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻣﺠﻼت
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮاﯾﻤﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﻮﯾﺘﯽ در  ۳۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۸۰ﻣﯿﻼدی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﮐﺘﻮﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﻮاﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮده آ ﮔﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﻮﯾﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ آﺑﺰرور ﻟﻨﺪن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ
۱۹۸۰ﻣﯿﻼدی از ارﺳﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی اف ـ  ۱۴و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻟﮕﺮد و
ﻣﻮﺷﮏھﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرھﺎی اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ وارد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۹۸۱و در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﮔﺰارﺷﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﮋوھﺶھﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد و روزﻧﺎﻣﻪھﺎ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ  ٢ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻼح و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 -١واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ  ۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۸۶ﻣﯿﻼدی.
 -٢روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺎرس .۱۹۸۱
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ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ در اﯾﻦﺑﺎره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در زﻣﺎن
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﮐﺎرﺗﺮ رخ داده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﮐﺎرﺗﺮ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺧﯿﻠﯽھﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۸۰ﺑﺮای ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺠﮫﯿﺰات
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان از آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭼﺮخھﺎی ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻓﺎﻧﺘﻮم اف ـ  ۴ﺑﻪ
اﯾﺮان ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺗﺎﯾﻤﺰ« ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎی ﭼﺮخ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ و ﺗﺎﺟﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ
داﺷﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ »ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ« ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ »ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ« ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .١
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی آن وﻗﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا در
ﻓﺮوش ﺳﻼح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ـ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ »ﻣﻮرﯾﺲ اﻣﯿﺘﺎی« و ﺣﻤﺎﯾﺖ »راﺑﺮت ﻣﻚﻓﺎرﻟﯿﻦ ﭘﺴﺮ« ﻋﻀﻮ ﮔﻤﻨﺎم
ِ
اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده اﺳﺖ .٢
ﭘﺲ از ارﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﭼﺮخھﺎی ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻓﺎﻧﺘﻮم اف ـ ،۴
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪی دﯾﮕﺮی از ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۰۰ھﺰار دﻻر ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺧﻂ ارﺳﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ ازھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺗﺎﺟﺮ اﺳﻠﺤﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻂ
دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺒﺮص
ﮔﺸﻮد و از ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﺎرﺑﺮی ) (٤٤C.L.ﺷﺮﮐﺖ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ »ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت اﺑﺮو
رﯾﻮ ﭘﻼﺗﯿﻨﺲ« در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺒﺮص
 -١اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اول ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۸۱ﻣﯿﻼدی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ  ۲۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ .۱۹۸۶
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اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎﯾﯽ از ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺗﺎﻧﮏ و  ۳۶۰ﺗﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪی ﺟﻨﮕﯽ
ﺗﺎﻧﮏھﺎی ام  ۴۸و ام  ۶۰و ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺖ و ﭼﺮخھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .١
ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی  ۱۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ از اواﺳﻂ ۱۹۸۱ﻣﯿﻼدی ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪ و ﺗﺎﺟﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻌﻘﻮب ﻧﻤﺮودی ﮐﻪ اﻓﺴﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮده و ﻟﻨﺪن را ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ
ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺷﻮری در ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۸۱ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺳﻼح
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ـ اﯾﺮان را در ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺒﺮص وارد اﯾﺮان ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ ـ ﺷﻮروی ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد .٢
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ اداﻣﻪ داده و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ

ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل  ١٩٨٢ﻣﯿﻼدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
اداﻣﻪ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺎﻧﮏھﺎی
 ۱۰۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی و اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎی ھﺎوﻧﺰر ﮐﺎﻟﯿﺒﺮ  ۱۵۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی و ﻗﻄﻌﺎت
ﯾﺪﮐﯽ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻓﺎﻧﺘﻮم اف  ۴ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺎﻧﮏھﺎی ام  ۴۸و ام  ۶۰و
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ آن.
و ﺗﺎ ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۸۳ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﺳﻠﺤﻪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪ:

 -١اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﮫﺮام ﭼﻮﺑﯿﻦ در ﺟﻤﻠﻪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
دﻓﺎع ﺷﻤﺎره  ۳ﻣﺎر  ۱۹۸۵ﺟﻠﺪ ۱۸
 -٢اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را روزﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﻧﺪی ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻟﻨﺪن در  ۲۶ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۸۱ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

١٥٤
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در  ۶ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۸۳ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎی ﺑﺰرگ و وﯾﮋهای ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﻮد :ﻣﻮﺷﮏھﺎی ﺳﺎﯾﺪواﯾﻨﺪر ھﻮا ﺑﻪ ھﻮا ۴۰۰ ،ھﺰار ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻤﭙﺎرهاﻧﺪاز
ھﺎون ۴۰۰ ،ھﺰار ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ،ھﺰار ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ۲۰۰ ،ھﺰار دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﺎرازﯾﺖ ﺗﻤﺎسھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ .١
و در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۸۳ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﮔﺮودی« ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۱۳۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺣﺎوی ﺳﻼح ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و
ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی آن ﺟﺰ ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮد .و
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺷﮏھﺎی ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ »ﻻﻧﺲ« ،ﻣﻮﺷﮏھﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ھﻮای ھﺎوک ،و
ﻣﻮﺷﮏاﻧﺪاز ﮐﺎﻟﯿﺒﺮ  ۱۵۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی »ﺗﺎﻣﺒﯿﻼ« و »ﮐﻮﭘﺮھﯿﺪ« ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ
اﺷﻌﻪی ﻟﯿﺰر  ٢ﻣﯽﺷﺪ .دو روزﻧﺎﻣﻪی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﯾﺪﯾﻌﻮت اﺣﺮوﻧﻮت« و
»ھﺎ آرﺗﺲ« ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎرهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ »ﮔﺮودی« را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﻪی »وﻟﺘﻮچ« ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪای ﻣﯿﺎﻧﻪرو اﺳﺖ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۸۳روزﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ از
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻼحھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺳﻼحھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺖ
ﻏﯿﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﻪی دورهای دﻓﺎع و اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎﯾﯽ از
ﺑﻤﺐھﺎی ﺧﻮﺷﻪای ﻣﻤﻨﻮع را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮازم
 -١روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﮔﻠﻮب ۲۷ ،ژوﺋﯿﻪ .۱۹۸۳
 -٢رزﻧﺎﻣﻪ ﭼﭗ ﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ،ژوﺋﯿﻪ .۱۹۸۲
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١٥٥

ﯾﺪﮐﯽ اف  ۱۴ﺗﺎﻣﮑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪک در ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﺎرﺑﺮی از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .١
ﺳﭙﺲ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ۱۹۸۴ﻣﯿﻼدی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی
»ﮔﺮودی« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه :ﺳﻼحھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﺎرﺑﺮی »ﺷﺮﮐﺖ ال ﻋﺎل« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﻓﺮاز ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺠﻠﻪی اﺷﺘﯿﺮن
) ،(Sternآ ﮔﺎھﯽ ﺳﻮرﯾﻪ از ﭘﺮواز اﯾﻦ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ را ﻧﻔﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮی از آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت« ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪای دورهای و
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎی ﺳﻼح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺒﺮ داد و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻼحھﺎ ھﻤﮕﯽ
ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آن از ﻟﺒﻨﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .٣
ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻼح ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه
از اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ و ﺧﺒﺮھﺎی رزﻧﺎﻣﻪای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ
اراﺋﻪی ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن »آرﯾﻞ ﺷﺎرون« وزﯾﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دھﻪی
ھﺸﺘﺎد رﺳﯿﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻼح ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺮان
ﺑﻮده و ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﻣﯽ  ۱۹۸۴و ﭘﺲ از ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی آرﯾﻞ ﺷﺎرون از وزارت دﻓﺎع ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺧﺒﯿﺜﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻧﻘﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﺸﺘﺎر ﺻﺒﺮا و ﺷﺘﯿﻼ
 -١ﻧﺸﺮﯾﻪی دورهای »دﻓﺎع و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ روزاﻧﻪ«  ۲۴ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۸۴
 -٢ﻣﺠﻠﻪ  Sternآﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎره  ۱۷ﻣﺎرس .۱۹۸۴
 -٣ﻧﺸﺮﯾﻪ »ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرﺗﺮ« آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎره  ۱۷ﻣﺎرس .۱۹۸۴
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در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ،وی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪ و در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺷﺎرون ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎری از وزارت دﻓﺎع ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۷در
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻟﯿﮑﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و او ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
ھﻨﻮز وزﯾﺮ ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺮان اﺑﺮاز ﻧﺎ
آ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﺮوش
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از آ ﮔﺎھﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﻘﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و دﯾﮕﺮان در ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽدھﺪ .ﺳﻔﯿﺮ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهی آﻣﺮﯾﮑﺎ »رﯾﭽﺎرد ﻓﯿﺮﺑﻨﮏ« اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺸﺮﯾﺎت در اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۹۸۴و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻮرد
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎ و اﺟﺮاﺋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻔﺮی ﮐﻤﭗ ﻣﺪﯾﺮ
ﺷﺮق ﻧﺰدﯾﮏ ،در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﻮر ِ
وﯾﺮی ﻧﮑﺲ و ﻣﻚﻓﺎرﻟﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ در واﻗﻊ ھﻤﮕﯽ ﻓﺮوش
ﺳﻼح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .١
ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی رﺳﯿﺪه و ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻤﭗ« ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۸۴ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ.
 -١ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ »ﺗﺎور« ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ آن »ﻣﺠﻠﺲ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ« اﺳﺖ ۲۶ .ﻓﻮرﯾﻪ
.۱۹۸۷
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»اﯾﺮان ﮔﯿﺖ« ﻣﺸﻬﻮر

در ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ و ﭘﺲ از ﯾﺎدداﺷﺖ »ﮐﻤﭗ« ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی
ﻣﻮﺷﮏھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »ﺗﺎو« ﺑﻪ اﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺆول
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺮان ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻓﺮ« ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ،دو
ﺗﺎﺟﺮ ﺳﻼح اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی »ﮔﺮودی« و »آدوﻟﻒ ﺷﻮﯾﻤﺮ« ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
»اﻣﯿﺮام ﻧﯿﺮ« ﻣﺸﺎور ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ »ﺷﯿﻤﻮن ﭘﺮز« ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
آﻣﺪه و ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﺎﺟﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎی اﺳﻠﺤﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ اﻧﺠﻤﻦ »ﺗﺎور« در
ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد آن را ﻓﺎش ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎ ﺑﻮد ﻟﺬا ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻃﺮﯾﻖ »راﺑﺮت
ﻣﺸﺎور
ﻣﮏﻓﺎرﻟﯿﻦ« و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت »ﮐﻮﻟﻮﻧﻞ اوﻟﯿﻮر ﻧﻮرث« و »ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﺪﯾﻦ«،
ِ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻓﺮاھﻢ آوردﻧﺪ.
در ﻣﺎه ﻣﯽ » ۱۹۸۵ﻟﺪﯾﻦ« ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪن ﮐﺮد زﯾﺮا
»ﺷﯿﻤﻮن ﭘﺮز« از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮﻟﻪی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ
»ﻣﮏﻓﺎرﻟﯿﻦ« ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ »دﯾﻮﯾﺪ ﮐﻤﺤﯽ« ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪی اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﻮی ﭘﺮز ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﮏﻓﺎرﻟﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪی اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﺳﭙﺲ در ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی ﮐﺎر ﺑﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ
»ﺷﻮﻟﺘﺰ« رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺟﻠﺴﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻟﺪﯾﻦ«» ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻓﺮ«،
»ﮐﻤﺤﯽ«» ،ﺷﻮﯾﻤﺮ« و »ﮔﺮودی« اﻓﺮاد آن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﻮﺷﮏ »ﺗﺎو« ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
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ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﭘﺮز« از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﮏﻓﺎرﻟﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاش »ﺟﺎن ﭘﻮﯾﻦدﮐﺴﺘﺮ« ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻤﺤﯽ ﻓﺮوش ﻣﻮﺷﮏھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »ﺗﺎو« ﺑﻪ اﯾﺮان از
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ رﯾﮕﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاش ﺑﻮش و وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪاش ﺷﻮﻟﺘﺰ و وزﯾﺮ دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ »واﯾﻨﺒﺮﮔﺮ« و ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر رؤﺳﺎی دوﻧﺎﻟﺪ
رﯾﮕﺎن و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی »وﻟﯿﺎم ﮐﯿﺴﯽ« ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮاغ
ﺳﺒﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در  ۳۰آ ﮔﻮﺳﺖ و ۱۳
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۸۵ﻣﯿﻼدی ۱۰۰ ،ﻣﻮﺷﮏ »ﺗﺎو« را در ﻣﺤﻤﻮﻟﻪی اول و ۴۰۸
ﻣﻮﺷﮏ دﯾﮕﺮ را در ﻣﺤﻤﻮﻟﻪی دوم ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻮﺷﮏھﺎی »ﺗﺎو« اﯾﻨﺒﺎر
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺷﮏھﺎی »ھﺎوک« رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت آن ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﯾﺮان
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﺮ ﺑﺎر ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد
اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۸۵وزﯾﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﯿﻞ »اﺳﺤﺎق راﺑﯿﻦ« ﺧﻮدش ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﻓﺮوش ﻣﻮﺷﮏھﺎی »ھﺎوک« را ﺑﺎ ﻣﮏﻓﺎرﻟﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺸﺘﻪ وﻟﯽ اﯾﻦﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ھﻮاﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ »ﺳﯽ آی ای« و در ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻧﻔﺖ ،ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎ
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه و در  ۲۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »اﯾﺮان ﮔﯿﺖ« ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ ،اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺷﮏھﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوﮔﺎنھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽداد .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
رﺳﯿﺪن ﺳﻼح ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﮔﺮوﮔﺎنھﺎ آزاد ﻧﺸﺪﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﻼحھﺎ را
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺆول
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
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ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد »اﯾﺮان ﮔﯿﺖ« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﻮﺷﮏھﺎ را
ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪه زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏھﺎ از ﻧﻮع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﮫﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻧﺸﺪه و
ﺳﺘﺎرهی داود روی آن ھﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت »اﯾﺮان ﮔﯿﺖ« ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﻮاﯾﯽ
»اﯾﺮان ﮔﯿﺖ« و ﻧﻘﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ارﺳﺎل ﺳﻼح ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺷﻮﻟﺘﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ
در اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪھﺎ و اھﺪاف اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟! و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺮان و ارﺳﺎل ﺳﻼح ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر
اھﺪاف ﺧﺎص ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ »ﺗﺎور« ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪھﺎ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﻘﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎی ﺳﻼح ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن اﯾﺮان ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از رﺳﻮاﯾﯽ »اﯾﺮان ﮔﯿﺖ« ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪ وﻟﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دوﺑﺎره ﮐﺎرش را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه و ﺑﻪ ھﺮ
ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح ﺑﺮای اﯾﺮان و ﺟﻤﻊآوری آن در ﻣﮑﺎنھﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ در اروﭘﺎ و ﺳﭙﺲ ارﺳﺎل آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﺑﺘﺪای
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪ دﻻﻻن اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را زﯾﺮ و رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان
ﺳﻼح ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ
ﻋﺮاق ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﺮی ﺗﻤﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎد ﺑﻠﮑﻪ »ﻓﺎو« و
ﺳﭙﺲ »ﺷﻠﻤﭽﻪ« و زﻣﯿﻦھﺎ ﺷﺮق ﺑﺼﺮه را آزاد ﮐﺮد .ﻋﺮاق دﺷﻤﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎﯾﺶ در ﻋﻤﻖ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

١٦٠
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از ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﺳﻮده ﺷﺪن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺟﺒﮫﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدش
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
»ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﮑﮫﻠﻢ ﺑﺮای ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺻﻠﺢ« در
ﺳﺎل  ۱۹۸۴در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺑﻪ اﯾﺮان ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻼح ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺮان را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق اداﻣﻪ دھﺪ و آن ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺮهی ﺷﻤﺎﻟﯽ،
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﯿﺒﯽ .ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﺮهی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼح اﯾﺮان
را ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ  ۴۰درﺻﺪ ﺳﻼح اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۸۴را
ﺧﻮدش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از ھﻤﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی دو ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﻠﺤﻪی اﯾﺮان ﺑﻮد .١
اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﺷﺎه ﻧﯿﺰ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮد

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪھﺎی ﺳﻼح از اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه
در ﺟﮫﺎن ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼب ﺗﮫﺮان ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻨﻮز ھﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ھﺎﯾﺶ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺿﺪ ﺗﻠﺴﻂ آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ارﺗﺶ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ
آنھﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﯾﮏ ﺟﺒﮫﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪس را آزاد ﮐﻨﻨﺪ!؟
وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب و از دھﻪی
ھﺸﺘﺎد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻼﺣﺸﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!

 -١ﮐﺘﺎب »ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﮑﮫﻠﻢ ﺑﺮای ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺻﻠﺢ« در ﺳﺎل
 ،۱۹۸۴ﺻﻔﺤﻪی .١٩٩
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١٦١

ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪ ﺳﻼحھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ارﺗﺶ
اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آنھﺎ
را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ:
ﻣﺠﻠﻪی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺷﻤﺎرهی  ۳۰دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۸۶و در ﺻﻔﺤﻪی
اوﻟﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭼﮫﺎر ﺳﺎل آﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﯾﻌﻨﯽ از  ۱۹۷۵ﺗﺎ ۱۹۷۹
اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﻼح در ﺟﮫﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  .١ھﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط ﺷﺎه و
ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
در اﻧﺒﺎرھﺎ و ﻣﺨﺰنھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .٢آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺳﻼحھﺎی اﯾﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻏﯿﺮ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﺷﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮده و آن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ در وزارت دﻓﺎع اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان را آﻣﻮزش داده و ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺪ آزادی را ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮده و ھﻤﭽﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ درون ﻋﺮاق ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺮدھﺎی
ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﻋﺮاق ﻣﯽزدﻧﺪ .واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺗﻞ آوﯾﻮ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎه اﯾﺮان دارای
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدﻧﺪ .٣
در ﻣﺪت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ،ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدرات اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان از  ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر در ﺳﺎل  ۱۹۷۴-۱۹۷۳ﺑﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  ۱۹۷۶-۱۹۷۵ﺗﺎ
 -١اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮش ﺑﺎ دﯾﻮﯾﺪ ﮐﻤﺤﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٢ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﮑﮫﻠﻢ ،ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
» -٣ﻧﻔﻮذ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﮫﺎن« دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آرون ﮐﻠﻤﺎن ،ﺑﺮﮔﻤﻦ
ﺑﺮاﺳﯽ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ  .۱۹۸۵آرون ﮐﻠﻤﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻞ آوﯾﻮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼح
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  ۱۹۷۷-۱۹۷۶رﺳﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻣﻮال ﺑﮫﺎی
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﻼح اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻮد .و اﯾﺮان رﺗﺒﻪی اول ﺑﺮای
ورود اﺳﻠﺤﻪی ﻣﺸﮫﻮر ﯾﻮزی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻼح اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻮد .١
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﺟﮫﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی اف ۴
اﯾﺮان در ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ھﻮاﯾﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارﮐﯽ ـ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ـ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ارﺗﺶ دﻓﺎﻋﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻼھﮏ ھﺴﺘﻪای و ﺑﺮد  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﻣﯿﻼدی ﺣﺴﻦ ﻃﻮﻓﺎﻧﯿﺎن وزﯾﺮ
دﻓﺎع اﯾﺮان در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺷﮏ ﺟﺮﯾﮑﻮ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺷﮏھﺎی ﻣﺸﺘﺮک
اﯾﺮان و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺎ وزﯾﺮ دﻓﺎع وﻗﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﯿﻤﻮن ﭘﺮز در ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد .٢
در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از »اﯾﺮان ﮔﯿﺖ« ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﯾﻌﻘﻮب ﮔﺮودی ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺎر ﺷﺮﯾﮏ در اﯾﺮان ﮔﯿﺖ ،ھﻤﺎن رﺋﯿﺲ
ھﯿﺄت اﻋﺰاﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان در ﻣﺪت  ۱۳ﺳﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم
»آﻗﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮودی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

» -١ﻧﻔﻮذ اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ.
" -٢ﻟﻨﺪن آﺑﺰرور"  ٢ﻓﻮرﯾﻪ  .١٩٨٦ﻣﺪارک ﺳﻔﺮای ﺗﺠﺎری اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه.

دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

١٦٣

»اﮔﺮ روزی ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد ﺷﻮد درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﺷﻮﮐﻪ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ زﯾﺮا اﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺼﻮر ﺗﻮ اﺳﺖ« .١
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ »اوری ﻟﻮﺑﺮاﻧﯽ« ) (Uri Lubraniﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی وﯾﮋهی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﻣﻮر ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮده و ھﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ اﺳﺖ ،در زﻣﺎن ﺷﺎه و
اﺑﺘﺪای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺴﺆول ﻣﻘﯿﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﮫﺮان ﺑﻮده و ﻧﺸﺮﯾﻪ
»والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺟﻮرﻧﺎل« در  ۹ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۹ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی اﻧﻘﻼب
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﻧﺮژی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در اﺑﺘﺪای دھﻪی ھﺸﺘﺎد ﺑﻪ
ﺳﻼحھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪی ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎوران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺑﺰرگ ﯾﮫﻮد در اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ
ﯾﮫﻮدی در اﯾﺮان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ آنھﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ وﺟﻮد ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽھﺎﯾﺶ را اداﻣﻪ داد ﮐﻪ از
زﻣﺎن ﺷﺎه و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط او در دوران ﺧﻤﯿﻨﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺳﻼحھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻃﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ
رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و از ﻓﺮوش آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ
اﯾﻦ روش و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﭘﺮداﺧﺖ.

***
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