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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ :اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﻮﺷﺘﺎر درﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﺧﻠﻘﺖ و ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺪی و
ﺷﻘﺎوت ﻓﺮد از ﻃﺮف ﭘﺪر و ﻣﺎدر؟ ﻫﺪاﯾﺖ در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ از روی اﻋﻤﺎل ﻣﻌﺼﻮم
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮری در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﯾﻨﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
از ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﺸﺮی ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﻏﯿﺮ از ﻣﺪل ﻓﮑﺮی ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم و
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺣﻼل ﭘﺪراﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ »ﻓﺎﻟﯿﻨﻈﺮ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﯽ ﻃﻌﺎﻣﻪ« ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻮدک
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻌﺎم را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﺑﺴﺘﻪ ﻓﮑﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﯽ را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ از ﺳﻤﺖ رﺑﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ از
ﺳﻠﺐ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ارث ﺑﺮﺳﺪ و رﺷﺪ او را ﺑﺎ ﻏﺬای ﭘﺎک در ﺟﺴﻢ و
ﻏﺬای ﭘﺎک در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻠﻘﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ در آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﺑﺸﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮﯾﺎ وﻋﺪه ﮔﺮﻓﺖ

»ﻧ َﺒ ﱢ
ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ُ
ﺸ ُﺮ َ
َﺤ َﻴﻰ« و ﻧﻄﻔﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﭼﺮا
اﺳﻤُ ُﻪ ﻳ ْ
ك ِﺑ ُﻐ َﻼ ٍم ْ
اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻮن اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ رﯾﺸﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺟﺒﺮ

دارد و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر و ﺧﻮد ﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺬﻫﺐ و ﺷﯿﻌﻪ اﮔﺮ در ﺷﺨﺼﯽ از ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺮور و ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از  ۱۴۰۰ﺳﺎل ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻘﺘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رواﯾﺖ
ﻓﯽ زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺘﻨﺎ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﻣﻮرد وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﺘﯽ اﺻﻞ و ﻓﺮع
آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪه وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺰوی ﺑﻮدن ﺷﯿﻌﻪ را در ﺗﻤﺎم
ﻃﻮل اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﺎم  ۱۴۰۰ﺳﺎﻟﻪ و ﺧﺎص  ۲۵۰ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ،در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﻄﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺘﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ
ﺣﺘﯽ ﻫﺮ  ۴۳ﻓﺮﻗﻪ ﺷﯿﻌﻪ از زﯾﺪﯾﻪ ﺗﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و واﻗﻔﯿﻪ اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ و ﻣﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﻫﺎی اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎرﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﯾﻢ رﻓﺘﺎر ﺳﻨﺖ اﻟﻬﯽ
در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﻣﻮﯾﺎن و ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و ﻣﺮدم دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ آﯾﺎ ارﺗﺪاد و
ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻮدن اﺳﺖ؟ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ زﻣﺎن ﺧﻮد
ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺘﯽ ﮔﺮدش ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و اﺷﻌﺮی ﺑﻮدن و ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ
ﺑﻮدﻧﺶ ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺮ دارد؟ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﻗﯽ ادﯾﺎن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻗﻄﻌﺎ ،ﮐﻪ دﯾﻦ را از
ﻣﺎدر ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯽ از ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ اﷲ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎن زاده ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﭼﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ اﻓﻐﺎن ﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ.
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﯾﮏ ﺳﺆال
و ﺟﻮاب ﺑﺤﺚ ﺷﻮد .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺘﺎب »ﺷﯿﻌﻪ«
ﺟﻨﺎب ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع »ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ .و ﻋﻤﻼً

ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ آنﻫﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻤﺎن دوران،
ِ

ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﺋﻤﻪ »ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم« ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻦﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺤﺚ »ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺸﺮاﯾﻂ« ﻏﯿﺮ از ﺑﺤﺚ »ﻣﺎ ﻓﯽ اﻻﻧﺴﺎن« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﺣﺎﺋﺮی
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ِ

ﺷﯿﺮازی در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ »ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه
اﻧﺘﺨﺎب اﺻﯿﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ »ﻣﺎﻓﯽ اﻻﻧﺴﺎن« ﯾﺎ ﻓﻄﺮت او اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ
ﻣﺒﻨﺎی
ِ
اﻟﻬﯽ اﯾﺸﺎن ،ﺷﺨﺼﯿﺖﺷﺎن را
»ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم« در ﻋﯿﻦ آنﮐﻪ در درﺑﺎر ﻓﺮﻋﻮن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻓﻄﺮت
ِ

ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح »ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .و
ِ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

