
 

 ۱۳۹۴به�ر   ۱۲۶شم�رۀ  72

 
 

 
 

ک�وی علل انح�اف امت اس�م   وا

 3حض�ت زه�ابه خطدر 

 _________________١مه�یه محّم� تقی زاده ________________ 

 چکی�ه
گــ�فتن از معجــ�ه و میــ�اث ختمــی م�تبـت، قــ�آن و اهــل بیــت عصــمت و طهــ�رت،  ف�صـله 

� غفـلت  9زمینه س�ز کج�وی امت اس�م، پس از وف�ت پی�مب� که ـب گشت. تف�قه و انح�افی 
� ، در می�ن امت شکل :از مع�رف عمیق منبع وحی الهی و سل�ک ائمه معص�مین گ�فت، ـت

به ام�وز نی� از ج�معه مسلم�ن�ن رخت ب�نبسته است. در این می�ن و ب� ت�جه به ض�ورت حفظ 
که در پی اس�م راستین نوح�ت مسلم�ن�ن در جه�ن ام�وز، تنه� راه نج�ت بخش ب�ای کس� ی 

کــه حیــ�ت سی�ســی و  :هسـتن�، تمســک بــه ســی�ه و سـنت ائمــه معصــ�مین اســت؛ ام�مـ�نی 
کت�ب الهی نب�د.  هاجتم�عیش�ن، لحظ  ای ب�خ�ف آی�ت غنی 

کــه نمــ�د  »خطبــه فــ�ک«و خط�بــ�ت حضــ�ت، ـبه ویــ�ه  3اطهــ� دقـت در ســی�ه زهــ�ای
�ای تعـ�لی  مخ�لفت ایش�ن ب� انح�اف پ�ی�آم�ه در جه�ن اس�م است، می ت�ان� بهتـ�ین راه ـب

 زن�گی جمعی و حفظ انسج�م مسلم�ن�ن ب�ش�.
که ب� ت ل در خطبه ف�ک، علل تف�قه امت اس�م آشک�ر ش�ه، م�ف�ضیه تحقیق ب� آن است 

�ون رفـت از آن، مشـخص مـی �ن�ی یگ�ـنه، راهک�رهــ�ی ـب گـ�دد. در ایــن  در بیـ�ن اسـت�ار ایـن ـب
کت�بخ�نه ای و اسن�دی، ب� رویک�د ت�صیفی_ تحلیلی ب�آنیم  ت� ضمن  مق�له، ب� استف�ده از روش 

کـ�وی بخـش �ین عـلل انحـ�اف امـت پ�داختــه  مهـ�یی از ایـن خطبـه شـ�یف بــه تبیـین مهـ وا ـت
 ش�د. 

� ت�جــه ـبه خطبـه، عـ�املی همچـ�ن: دنیـ�طلبی، سســتی،  نتـ�یج پـ�وهش نشـ�ن مـی دهـ� ـب

 ____________________  

بیت دانشگ�ه دکت�ی دانشج�ی. ١  com.m.mtaghizade@yahoo و م�ّرس دانشگ�ه سم�رّ  ت�
 ۲۱/۲/۱۳۹۴پ�ی�ش :  -١٧/٨/١٣٩٣دری�فت : 

mailto:m.mtaghizade@yahoo.com
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ک�دن به ق�آن و ع�م دف�ع از ام�مت، ... اس�سی گ�ی�ی، پشت  ت�ین اسب�ب  ق�رت طلبی، دین 
 انح�اف ج�معه مسلم�ن�ن ب�ده است 

 ق�آن، عت�ت، و�یت.  علل انح�اف امت،، خطبه ف�ک، 3حض�ت زه�ا: ه� کلی�واژه

 

 مق�مه

ــن ــ�ع از شـئ�ن دی ــ�  رسـ�لت عظـیم دف ــی اسـ�م ب گ�ام ــس از پیـ�مب�  ی، پ ی و و�یـت مـ�ار دار
ک�چـک و خ�نـه  کـه  در حجـ�ه  که او یکت� زنـی بـ�د  گ�اشته ش�؛ چ�ا  عه�ه دخت� آن حض�ت 

ک ت� عـ�لم محّق� خ�د، انس�ن که ن�رش�ن از بسیط خ� ک�د  ک و از عـ�لم ملـک  ه�یی ت�بیت  افـ�

گـ�اهی بـ� فصـ�حت و ب�غـت، دانـش انبـ�ه،  1درخش�. ت� آن س�ی ملک�ت اعلی می به عن�ان 
ان�یشه سی�سی ژرف و نی� م�اضع شج�ع�نه آن بـ�ن�ی ب�رگـ�ار، مـی تـ�ان بـه خط�بـه فـ�ک اشـ�ره 

ــن  ــ�، ای ــ� ح�ض ــ�م در عص ــت اس ــ�ت ام ــئله وح ــ�ورت مس ــت و ض ــه اهمی ــت ب ــ� عن�ی ــ�د. ب نم

از اصلی ت�ین من�بع دینی م�رد استن�د در بحث م�بـ�ر بـ�ده اسـت. بـ� ت�جـه بـه ف�ضـیه خطبه، 

کـه امکـ�ن شـن�خت اصـلی تـ�ین علـل انح�افـ�ت امـت اسـ�م و چـ�ره کـ�ر تحقیقـی  یـ�بی  ایـن 

ــه فـ�ک، اسـت بـ�ای آن،  ــ�ی  ، بـ� ب�رسـی بخـش2ب�اسـ�س یکـی از اسـن�د مهـم تـ�ریخی، خطب ه

ــی ــه م ــت از م مختلـف خطب ــ�ان: تبعی ی از ت ــمت، دور ــ�ان عص ــی از خ�ن ــی و ت�س ــ�ار اله ــع ان نب

ــ�ه ــه ج گ�اشــتن رذیل کنــ�ر  گ�یــ�ی،  هــ�ی اخ�قــی (سســتی، مســئ�لیت طلبــی و دنی�پ�ســتی، 

ــ�عی و ...، را از  هـ�ی ن�بجـ� و ...)، بصـی�ت تعصـب گـ�هی از اوضـ�ع سی�سـی و اجتم ــ�بی و آ ی

 ____________________  

ی� به: خمینی، روح .1   . ١٢۵ص  ،١۶، ج ام�م �صحیفا�،  بنگ�

. این خطبه به غی� از من�بع معتب� شیعه در ب�خی از من�بع اهل سّنت نی� نقل ش�ه است، از جمله: ج�ه�ی، 2

کت�ب: ٣٢٣احم� بن عب�الع�ی� (م  گ�چه این  بخش السقیف� و ف�ک) در  ه�یی از این خطبه را آورده است؛ 

ئل ت�ریخی نش�ن می ک�مل آن م�ج�د نیست، ام� د� ت� ق�ن هفتم هج�ی م�ج�د  ده� کت�ب ا�ن به ص�رت 

�. ـب�ای اطـ�ع بیشـت� م�اجعـه شـ�د ـبه:  ب�ده است. چن�نچه ابن ابی الح�ی� و دیگـ�ان از آن نقـل نمـ�ده اـن

ب�دگ�ن، حسین  ٢۶_ ٢٧. تحقیق: امینی محم� ه�دی، صفح�ت السقیف� و ف�ک علی:  و همچنین: آذر

گ�را به اسن�د و من�بع مکت�ب خطبه ف�ک، «  .١٣٨١، زمست�ن ٢۶، شم�ره ل�م ح�یثفصلن�مه عنگ�هی 
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 ه� دانست.  ه�ی حض�ت در حفظ انسج�م ملت ت�ین آم�زه مهم
 3ین تحقیـق بـ� آنـیم تـ� نخسـت بـه ضـ�ورت ایـ�اد خط�بـه فـ�ک ت�سـط ف�طمـه زهـ�ادر ا

ی بـ� بپ�دازیم و پـس از طـ�ح شـ�ن و ج�یگـ�ه خطبـه، در بخـش دوم  هـ�ی خطبـه عبـ�رت واکـ�و

ــه ــ�ر، م�لف ــن رهگ ــیم و از ای کن ــ�می را تبیـین  ــت اس ــ�ط ام ــ�اف و انحط ــل انح ــ�ی  فـ�ک، ع�ام ه

 شن�س�یی نم�ییم.افکن ج�امع را  زا و تف�قه وح�ت

گ�فتـه اسـت؛ امـ� بـه  گ�چه در بین ت�لیف�ت ان�یشمن�ان دینی، خطبه ف�ک م�رد ت�جه ق�ار 

ــ�ن بــ�ده و دوم: مفــ�د و  گــ�ه زم ــ�ین عــ�لم و آ کــه بهت ــ�ه خطبــه  کنن ــل، نخســت: ایــ�اد  دو دلی

که به استن�د بی�ن حض�ت در خطبه ، سن� هـ�ایت نسـل هـ� در همـه اعصـ�ر  محت�ای خطبه 

ی دانستیم ب�ای شن�س�یی علل انح�اف و ارتج�ع امت پس از پیـ�مب�، نگـ�هی نـ� است، ض�و ر

 به خط�به ی�دش�ه بیفکنیم. 

 . تبیین ض�ورت ای�اد خطبه ف�ک و ج�یگ�ه آن ۱
خ�ن�ان عصمت، مق�م ج�نشینی  در راست�ی عمل به نص ق�آن و احق�ق حق ض�یع ش�ه

ــ�ای م�ضـیه۱»منطقـه فـ�ک«پیـ�مب� و  ــ�  3، زه ــه بـ� آن ش ــه معـ�وف بـه خطب تـ� بـه ایـ�اد خطب

کب�ی که دری�ی عظیم حق�یق الهی ب�د، بپ�دازد. ص�یقه  خ�انی خـ�د در  ، ب� خطبه3ف�کیه 
کن�ر از میـ�ن  دوران آن م�دم تص�رات و تفک�ات ب� بط�نی ، خط9مسج� النبی کشی� و در 

ام�مـت و  هـ�ی دشـمن�ن، ذهنیـت ج�معـه را نسـبت بـه آینـ�ه حک�مـت و ه� و نقشه ب�دن ط�ح

ی نم�د   .ض�ورت وح�ت امت شف�ف س�ز

ــ� م�حـ�م ــی ;شـهی�ی دکت ــ�م ــخن�ن ایـن: «ن�یس ــت در روز آن در) ف�طمـه( س ــ�م حقیق  اع

 را اسـ�می نظـ�م آینـ�ه و حک�مـت رژیـم بلکـه انصـ�ر، و مهـ�ج� تنهـ� نـه کـه خط�ی ب�د؛ خط�ی

 خ�نـ�ان بـه قـ�یش از مهتـ�ی کـه ن�انسـتن�. دی�نـ� نمـی را کـ�ر پ�یـ�ن م�دم روز آن. ک�د می ته�ی�
 ____________________  

  بلی!. « ١
ّ
کل م� اظل ، از ن�مه حض�ت »ته السم�ء، فشّحت علیه� نف�س ق�م آخ�ینک�نت فی ای�ین� ف�ک من 

 .٨٧٢، ص ۴۵،  ن�مه نهج الب�غهبه عثم�ن بن حنیف،  7علی

ع�ال�ین، کیل�مت� است(حسینی زنج�نی،  ١۴٠خی�ی در حج�ز و ف�صله آن ت� م�ینه  ف�ک، س�زمین غله

 .)٢٠ص، حکمت ف�طمی
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 آتشـی سـ�انج�م و. رسـ� مـی م�وانی�ن و ع�ص بن حکم تی�ه و اب�سفی�ن ف�زن�ان به سپس و امیه

 دوران …گیـ�د مـی فـ�ا را اسـ�می مغـ�ب و شـ�م و حجـ�ز سـپس و شـ�ق س�اسـ� کـه زنـ� مـی سـ�

 خ�د زشت چه�ه دستگی چن� بلکه و دستگی دو. گ�دی� تج�ی� ن�ادی و ای قبیله امتی�زه�ی
ی در رو ع�ن�نی و قحط�نی ب�ر دیگ�.  س�خت نم�ی�ن را  افت�دنـ� هـم بـه چنـ�ن و ایست�دن� هم رو

 1 .»است گشته زن�ه ن� از الع�ب ای�م گ�یی که
ــ�ً     ــی، اسـ�می، زنـ�گی ن�مـه آیین ایـن میـ�اث بعثـت، عم ــ�ت بـه آمیختـه و نبـ�ی ق�آن  وح

کمیـت که عـ�ملی مهـم بـ�ای تثبیـت اسـ�م و ح� اسـ�می شـ�. ایشـ�ن، در ایـن خطبـه،  است 

در ج�معـه ن�پـ�ی  ٢ه�ی مخفی و ن�پی�ای انح�اف و تف�قه گ� قی�م ت�ریخی ع�ش�را ب�د و رگهآغ�ز

کننـ�ه حک�مـت جهـ�نی بشـ�ی و منجـی آن،  ک�د. نظ�من�مه و م�امن�مه ب� پـ�  اس�می را نم�ی�ن 

فـی ابنـ� «ف�م�یـ�:  حض�ت مه�ی(عج)، نیـ� مبتنـی بـ� ایـن سـی�ه فـ�طمی اسـت؛ حضـ�ت مـی

در رسـ�لت عظـیم خـ�د تـ�ش نمـ�د دیـن را از  3. حضـ�ت زهـ�ا3»رس�ل ا� لی اسـ�ة حسـنه

ــن ــه دی ــ�د ج�مع ــی و عملک ــ� دین ــ�ن فک ــ�ح ارک ــی اص ــ�ن� و در پ ــی بشن�س ــ�ن�ن اله ــ� ق دار و  منظ

بخشـی بـه آنهـ� بـ�د و بـ� بیـ�ن  ه�ی ت�زه از بن� اسـ�رت رسـته و وحـ�ت و انسـج�م نج�ت انس�ن
، ه�ایت نسـل هـ� را در همـه اعصـ�ر هـ�ف قـ�ار داده »عب�د ا� انتم امن�ؤه فی ب�ده«مهم: این 

 .٤است ش�ه ثبت معتب� به ت�ات� کتب در پ�آوازه، خطبه و شی�ا سخن�انی ب�د. این

ــ�یع و ور فضـ� و ان�یشـه ــل و تمجیـ� از خط�بـه ب ــ� مسـلم�ن ف�اوانـی بـه نق ان مسـلم�ن و غی

گنجـ�؛ علـی بـن عیسـی اربلـی  هنظی� آن حض�ت پ�داخت بی که ذک� آن در این مجـ�ل نمـی  ان� 
 نشـ�نه(مسـحه آن در و اسـت خطـب مح�سن و ب�ایع از ف�طمه خطبه«گ�ی�:  می کت�ب خ�د در

 ____________________  

  . ٢۶٨، ص 3شهی�ی، جعف�، زن�گ�نی ف�طمه زه�ا .1

� ِفـ (�: ـیف�م� در خطبـه خـ�د در ایــن ـب�ره مـیحضـ�ت .  ٢
َ
َکـ�ِفِ�یَن  یأ

ْ
ُمِحیَطـٌ� ِب�ل

َ
َم ل

َ
 َجَهـّن

َ
ِإّن ِفْتَنـِ� َســَقُط�ا َو

ْ
 ) ال

 )۴٩(ت�به/ 

   .۴٨، ص ۶، ج ک�فیکلینی، محم� بن یعق�ب،  .3

 علــل ؛٢٣ ص ،)سـ�م قــ�ن در سـنت اهــل علمـ�ی از( طــ�ه� اـبی بــن احمـ� لیف�تــ ،النسـ�ء ب�غــ�ت: جملـه از. 4

ــ�ائع ــــه( الشــ ــ ،)ســــن� ٣ ـب ــ ق، شـــــیخ لیف�ـت ری، قــــم، ص  صــــ�و ــ�رات داو ــ ــــ�فی؛ ٢۴٨انتشـ ــ ،الشـ ــ  لیف�ـت

 .68، ص 4، ته�ان، ج7الص�دق م�سس� سی�م�تضی،



 

 ۱۳۹۴به�ر   ۱۲۶شم�رۀ  76

 کـ�ده ذکـ� مخـ�لف و م�افـق را آن و اسـت رسـ�لت ارج از) خ�شـی بـ�ی(عبقـه و نب�ت، از) اث�ی و

گ�نه ...است که ذک� آن م�جب تحی�  . خطبه در نه�یت فص�حت و ب�غت ای�اد ش�ه، به  ای 
 ١»اهل ب�غت و ع�ج� ش�ن اهل فص�حت است.

 در بخش دوم این ن�شت�ر، به بحث علل انح�اف امت اس�م می پ�دازیم.

 اسب�ب انح�اف و ارتج�ع امت اس�م -۲

ــه ــ� در ج�مع ــ�لی و رشــ� پ�ت ــ�اران و رع�یــ� تع ــ�لی آن زم�م ــ� مــی تع ــی حک�مــت و ی�ب  بــ� مبتن

 هـ�ی م�لفـه وجـ�د ورای در شـم�ل، جهـ�ن و بخـش شـف� حک�مت نه�یت در و و�یت و ع�الت

ی دین  بنـ�ی مـ�ج�ای سـقیفه، بـ�. شـ�د مـی محقـق ج�معـه افـ�اد تـک تک در رش�ی�فتگی و دار

 تک�مـل خـ�تم تـ� و شـ�ه شـ�وع آدم از کـه ه�یی ارزش و  ش� گ�اشته اس�م واقعی پی�وان ن�ب�دی

 شـیط�ن«ف�م�یـ�: مـی 3ش�، حضـ�ت سپ�ده غفلت تن�ب�د به٢شیط�ن دع�ت به ب�د، ی�فته

 شـنی�ی� را سـخنش زود چـه که دی� و ک�د دع�ت خ�د به را شم� و ب�آورد خ�یش کمینگ�ه از س�

ــ�اران بـه ویـ�ه و مهـ�ج�ین و انصـ�ر سـ�ن جم�عـت و بـ�ین »...دوی�یـ�. او پـی در سـبک و  زم�م

 3 را ت�اوم بخشی�ن�....  و اب�سفی�ن و اب�جهل سنت و سی�ه حک�مت،

 از علـل تـ�ان مـی را اجتم�عی و ف�دی ع�امل دسته ه�ی مختلف خطبه، دو ب� ب�رسی بخش

گ�ی�ی آن�ن دانست امت گ�د و انح�اف مهّم عقب  نفـس، هـ�ای همچـ�ن فـ�دی، علل: و دین 

ی بی و گن�ه ارتک�ب به میل و طلبی راحت  احـ�ال و اوضـ�ع همچ�ن اجتم�عی، عللو  بن�وب�ر
ــ�عی ــ�مطل�بی اجتم ــه ن ــی در ک ــع از ب�خ ــی پ�یــ� ج�ام ــ� م ــ�ی�ن و آی ــ�ر متص ــی ام  مت�لیــ�ن و دین

ت�ین این علل ب� ت�جه بـه خطبـه شـ�یفه  مهم 4.دارن� نقش آنه� گست�ش ی� پی�ایش در حک�مت

 ان� از: عب�رت

 ____________________  

بلی، علی بن عیسی، . ١  .،ها�ئم مع�ف� فی الغم� کشفار

َع  َو .... «٢
َ
ْیط�ُن  َاْطل َسُه  الّشَ

ْ
ُکْم  ِبُکْم، ه�ِتف�ً  َمْغَ�ِزِه، ِمْن  َرأ ف�

ْ
ل

َ
 »...ُمْسَتجیبیَن  ِلَ�ْعَ�ِتِه  َف�

 .٢۶، ص و م�ج�ای ف�ک 3خطبه حض�ت ف�طمهمنتظ�ی، حسینعلی،  .3

  . ١۶، ص گ�ی�ی از منظ� ق�آن و ح�یث دینه�ی  ع�امل و ریشهشک�هی، علی،  .4
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 رس�ب�ت ه�یت ج�هلی ع�ب  -١-٢

ــ�ن،  ب�رسـی سـ�بقه و ت�ریخچـه کـنش هـ� و عملک�دهـ�ی آتـی آن ی از  امـت عـ�ب، از  بسـی�ر

 رم�گش�یی می نم�ی�.

 نسی�ن امت ع�ب  -۲-۱-۱

گـ�هی3ف�طمه زه�ا کـ�ده و آ که در دوران پ�ر مش�ه�ه  کـه از آینـ�ه  ، ب� رفت�ره�یی  هـ�یی 
ی امت و آینـ�گ�ن قـ�ار ی ب�ای بی�ار  همس� و ف�زن�انش دارد، بن� بن� خطبه خ�د را مق�مه س�ز

ک�دن خصلت می  هـ�ی ه� و خ�هـ�ی حیـ�انی دوران ج�هلیـت عـ�ب، وی�گـی ده� و ب� نم�ی�ن 
ــ� ــ�ه عص ــ�دن زن ک ــ�ر  گ ــه  ــ�ان ب ــی و دخت ــ�دان ب�دگ ــ�گی و م ــ�ن زن ــ�م همچ  را... و  ج�معــه احش

 هـ�ایت ج�معـه هـ�ی ایـن تفـ�وت بشـ�یت، منـ�ر و مبّشـ� ارسـ�ل و پـ�ر بعثـت ذکـ� ب� ب�شم�ده،

کـه . متـ�ک� شـ�ن� آن از پیش ب� را ش�ه شـم� بـ� اسـ�م از نیسـتی بـه «حضـ�ت یـ�دآور مـی شـ�د 

کنی�!  »هستی و از تی�گی به روشن�یی ه�ایت ش�ی�، ح�ل ب� خ�د چه می 

ک�م حض�ت عب�رت ت�ین وی�گی مهم  ن� از:   ه�ی آن دوران در 

ــ�ی:الـف)  ــعف معن ــی ض ــ� در مسـج� م ــع ح�ض ــه جم ــ�ت خطـ�ب ب ــ�  حض ــم� در ف�م�ی ش

 ،»1داشته ق�ار آتش از پ�تگ�هی کن�ره ب� شم� و«ب�دی�:  پ�ستی به س� می ج�هلیت و بت

کـس  : حض�ت آنه� را به جم�عتی تعبیـ� مـیضعف سی�سی و اجتم�عیب)  کـه هـ�  نم�یـ� 

ی از آنه� خـ�د را سـی�اب مـی  عطشی داشت ب� به�ه  در و بـ�ده آب اى ج�عـه م�ننـ� و« کـ�د: ب�دار
ـــع معــ�ض ـــ�ن طم ـــتی�، قــ�ار طّم�ع ـــ�ن داش ـــه آتــش همچ ـــ� اى زن ـــله کــه ب�دی ـــ�م�ش ب�ف�ص  خ

 ،»2ب�دی�... رون�گ�ن لگ�ک�ب گ�دی�، می

که  : حض�ت ی�دآور میضعف م�دیج)  شم� ای ق�م ع�ب، هم از لحـ�ظ دینـی تهـی «ش�د 

کج� شـم� را ف�اگ�فتـه  ب�دی� و هم از نظ� ارزش ی از  ک�ر ه�ی دنی�یی و م�دی. ح�ل این ف�ام�ش 

 ____________________  

�رِ  ِمَن  ُحْفَ�ٍة  َشف� َعلی ُکْنُتْم  َو (.  ١
َ
 .)الّن

َقَ� « . ٢
ْ

�ِرِب، ُم� �ِمِع، ُنْهَ�َة  َو  الّشَ ِعْج�ِن، ْبَسَ� قَ  َو  الّطَ
ْ
ْق�اِم،  َئ َمْ�ِط  َو  ال

َ ْ
 .»...ا�
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  2 ،»که شم� را عظمت و ق�رت داد ١ب�د 9این اس�م محم�که به ی�د نمی آوری� 

 و خـ�ار«خ�انـ�:  : حض�ت آنه� را از نظ� روحی بی شخصیت و مح�وم مـیضعف روحید) 

  4. 3»ب�ب�ین�. را شم� ب�دن� شم� اط�اف در که م�دم�نی که ت�سی�ی� می ب�دی�، مط�ود

 گ�د امت و ضعف بنیه ه�ی ایم�نی عقب -۲ -۲-۱

که شک�ف�یی اس�م، خی� و صلح و تع�لی را ب�ای شم� بـه  ادامه ی�دآور میحض�ت در  ش�د 

گـ�دش آمـ�، «ف�م�ین�:  ارمغ�ن آورد، در ج�یی می ت� اینکه سنگ آسی�ب اسـ�م بـ� محـ�ر مـ� بـه 

گل�ی ش�ک ف�ود آم�، ف�ران دروغ آرام ش�... و نظـ�م و  ک�د،  کث�ت پی�ا  ب�ک�ت روزگ�ر ج�ی�ن و 

 » و منسجم ش�.رشته دین هم�هنگ 

ک�دی�! ...آنچه را در درون خ�د ج�ی داده ب�دی�  چ�ا عقب !ش�د می چه را شم� ح�ل« گ�د 

ــ�... ــ�� آوردی ــ� ب ــ�رده ب�دی ــه خ ک گــ�ارایی  ــ�ی  ــ� و چی�ه ک�دی ــ�ب  ــ�ون پ�ت ــه بی در نه�یــت،  5»ب
 محمـ�« :شـ�د مـی یـ�دآور جم�عـت سـ�ره آل عمـ�ان بـه ۱۴۴ب� ذک� آیه  را گ�د عقب این ع�قبت

ى از پیش که است پی�مب�ى  گـ�دد کشـته یـ� و بمیـ�د او اگـ� پـس درگ�شـتن�، دیگـ�ى پی�مب�ان و

ـــی عقــب بــه ـــه کــس آن و گ�دیــ�، ب�م ـــ�دد عقــب بــه ک ـــ�نی خــ�ا بــه ب�گ ـــ�ا و رســ�ن�، نمــی زی  خ
   ٦.»داد خ�اه� پ�داش را شک�کنن�گ�ن

 ____________________  

� َبْعَ�  9ف�نق�کم ا� تب�رک و تع�لی ب�بی محم�. «١ َتّیَ
َّ
تی، َو  الل

َّ
ب�ِن  َو  الّ�ِج�ِل، ِبُبَهِم  ُمِنَی  َاْن  َبْعَ�  َو  ال َعَ�ِب، ُذْؤ

ْ
 ال

ِکت�ِب  َاْهِل  َمَ�َدِة  َو 
ْ
 ».ال

 ک�دی� می استف�ده غ�ا عن�ان به درخت�ن پ�ست از و ب�دن�، ک�ده آل�ده را آن شت�ان که ن�شی�ی� می آبی از« .٢

ُب�َن  ... ْ�َق، َتْشَ�   َتْقت�ُت�َن  َو  الّطَ
َ

ِقّ�
ْ
 ».ال

3» . �ً
َّ
َفُکُم  َاْن  َتخ�ُف�َن  خ�ِسئیَن، َاِذل �ُس  َیَتَخّطَ  ».َحْ�ِلُکْم  ِمْن  الّنَ

 .١۴۶، صو م�ج�ای ف�ک 3خطبه حض�ت ف�طمهمنتظ�ی، حسینعلی،  . 4

�ى َدَسْعُتُم  َو  ُتْم،یْ َوَع  م� َفَمَجْجُتْم  تبغ�ن! الج�هلی� بکم! افحکم کیف و« . 5 
َّ
ْغُتْم  ال  ».َتَسّ�َ

ـٌ�  مـ� َو ( . ٦   ُمَحّمَ
َّ
  ِا�

ٌ
ـْ�  َرُسـ�ل

َ
ـْت  ق

َ
ْبِلـِه  ِمـْن  َخل

َ
  ق

ُ
ُسـل ـِ�ْن  الّ�ُ

َ
ف

َ
ْو  مـ�َت  ا

َ
  ا

َ
ِتـل

ُ
ْبـُتْم  ق

َ
ْعقـ�ِبُکْم  َعلـی اْنَقل

َ
 َعلـی َیْنَقِلـْب  َمـْن  َو  ا

ْن  َعِقَبْیِه 
َ
ل

َ
  اَ�  َیُض�َّ  ف

ً
ِک�یَن  اُ�  َسَیْجِ�ى َو  َشْیئ� �

َ
 .)١۴۴/ آل عم�ان( )الّش
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  ج�هلیت از م�ن�ه ب�قی ه�ی عصبیتو  ه�ی ع�ب ت�زی کینه -۲-۱-۳

ــیچ  کـه ه ی آوردنـ�  ــ�ن پـ�رش بـه اسـ�م رو کسـ�نی در زم دخـت پیـ�مب� نیـک مـی دانسـت 

اعتق�دی به این آیین ن�اشته و تنه� بـه سـبب تـ�س و یـ� بـ�ای حفـظ منـ�فع آینـ�ه خـ�د، بـه آن 

ک  کفـ�ر و مشـ�ک�ن، ب�رگـ�ن قـ�یش را بـه خـ� گ�وی�ن� و از س�یی ش�ه�ش علـی در جنـگ هـ� بـ� 

ــ� ــت افکنــ�ه و پهل�انــ�ن ن ک ــت؛ ه� م�منــ�ن در امی�کــه  چنــ�نمی عــ�ب را بــه تســلیم آورده اس

ک افکنـ�م و «وصف خ�د می ف�م�ی�:  من در دوران جـ�انی، ب�رگـ�ن و شـج�ع�ن عـ�ب را بـه خـ�

دانسـت  مـی 3حضـ�ت زهـ�ا1 »ه�ی ربیعه و مضـ� را در هـم شکسـتم. ه�ی بلن� قبیله ش�خه

کینه ی ص�عقه این حق�ه� و   کـه ؛ چنـ�نس� علی ف�و خ�اه� ریخـته� پس از ف�ت پی�مب� ب�  ت�ز

ــ�ره مـی ابـن ابـی ــل زیبـ�یی در ایـن ب ــه تنهـ� خـ�ن«گ�یـ�:  الح�یـ� در تحلی ــت  ن کـه بـه دس ــ�یی  ه
که ب� شمشـی� دیگـ�ان در راه اسـ�م ریختـه شـ� انتقـ�مش  7علی ریخته ش�، بلکه ه� خ�نی 

ــی 7را تنهـ� از علـی ــ� خـ�نی از آنـ�ن ری م کـه اگ ــ�د  ــ�دت عـ�ب بـ� آن ب ــه مـیگ�فتنـ�، ع ــ�  خت ش
ــ�یی آن را ن�اشــتن� انتقــ�مش را از  ــ�د و یــ� ت�ان ــ� او مــی م ــی ســت�ن�ن� و اگ ــ�مش را از ق�تــل م انتق

  2 »گ�فتن�. ت�ین خ�یش�نش می ن�دیک

چـه ب�عـث شـ� «ج�یی در جمع زن�ن مه�ج� و انص�ر ف�م�د:  ب� اش�ره به این انتق�م 3زه�ا

کینه ی از  که ب�  ی از علی انتق�م بگی�ن�؟ آر او ن�راحـت ب�دنـ�؛ چـ�ن شمشـی� او در راه خـ�ا، ت�ز
در ب�ابـ� مـ�گ بـی اعتنـ� بـ�د و  7خ�دی و بیگ�نه و شج�ع و ت�س� نمی شن�خت و چـ�ن علـی

ــی ــ�ا م ــمن�ن خ ــ� دش ــمگین�نه ب ــگ، خش ــ�ن پلن ــ�ا چ ــت و در راه خ ــی ن�اش در  3».ت�خــت ت�س

 9یـ�مب� ه�ی پ�ی�نی خطبه، حضـ�ت از شـ�ت انـ�وه رو بـه سـ�ی مـ�فن پ نه�یت، در بخش

ک و درگ�شـتی کـه هنگـ�می«ف�م�یـ�:  مـی ــین خـ� ــ�ی کینـه م�دانـی شـ�، ح�یـل تـ� و مـ� ب  درون ه
 ٤».س�ختن� آشک�ر م� ب�ای را خ�د

 ____________________  

  . ١٩٢، خطبه نهج الب�غه .1

� نهج الب�غهالح�ی�، عب�الحمی� بن هب�ا�،  ابن ابی .2  .١۵٨، ص ١٣، ج ش�

  . ١۵٨، ص ۴٣، ج بح�را�ن�ارمجلسی، محم�ب�ق�،  .3

رهم نج�ی لن� رج�ل اب�ت. « ٤  »الت�ب دونک ح�لت و مضیت لم�                         ص�و
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 طلبی دی�وز و ف�صت طلبی ام�وز امت راحت -٢-٢

ـــ�ت  خصــلت کــ�م حض هــ�ی نک�هیــ�ه جم�عــت ع�فیــت طلــب و ف�صــت طلــب در 

 ش�د:  شم�رش می

 و منـ�ی دغ�غـه رسـ�ل، تـ�ین آمـ�زه هـ�ی حضـ�ت از مهـم بی التف�تی و بی تفـ�وتی: )الف

ــی دل ــ�ادر نگ�ان ــه ب ــبت ب ــت نس ــ�اه� و ام ــی خ ــ�مب� دین ــ�د پی ــی�ه خ ــم در س ــن مه ــ�د و ای و  9ب

ــه ــه آنهــ� :ائم ــه هم ــ�داختن ب ــ�ل پ ــ�ل، مج ــه در ایــن مق ک ــی دارد  ــ�ی ف�اوان ــ�ل ه ــ�ه� مث ، ش

کّلکم مسئ�ل عن«نیست:     1.٢»رعّیته کّلکم راع و 
و احق�ق حق مظل�م، نش�نه وج�د و ثب�ت این وی�گی نک�هیـ�ه در قـ�م  دادخ�اهی از تغ�فل

 نسبت آی� -انص�ر گ�وه -قیله پس�ان اى«ف�م�ی�: ع�ب است، حض�ت در بخشی از خطبه می

 داراى و شـن�ی�، مـی مـ�ا سـخن و بینیـ� مـی مـ�ا که ح�لی در ش�م، واقع ظلم م�رد پ�رم می�اث به

ــن ــ�، و انجم ــ�اى اجتم�عی ــ�ا دعــ�ت ص ــ�ن م ــ�لم از و شــنی�ه همگ ــ�هی ح گ  داراى و داریــ�، آ

 دعـ�ت صـ�اى هسـت، سپ� و زره و اسلحه شم� ن�د ای�، ق�ه و اب�ار داراى و ای�، ذخی�ه و نف�ات

 ف�یـ�دم بـه ولـی شـنی�ه، را ام ف�یـ�دخ�اهی ن�لـه و دهیـ�، نمـی جـ�اب ولـی رسـ�، مـی شم� به من

   3».رسی�... نمی

یقینی خ�نـ�ان اهـل بیـت تضـییع شـ�ه بـ�د و از سـ�ی دیگـ�  4از یک س� ف�ک، ارثیه و حق

 ____________________  

  . ٣٨، ص ٧٢، ج بح�را�ن�ارمجلسی، محم�ب�ق�،  .1

ک�لجس� ال�اح� ان اشتکی شیئ�ً �من اخ�ا الم�الم«�: ف�م�ی می 9پی�مب�.  ٢ ذلک فی س�ئ� منه وج� الم  من 

 ).١٣٣، ص ٢، ج ا�ص�ل من الک�فیمحم� بن یعق�ب، (کلینی،  ».جس�ه

ــــبن ـ ـ ــی آدم اعضـ ــ که دـ گ�ه�ن��ی یک�یگ�ن�                 ینش ز یک   ر آف�

ـــــچ رد روزگ�ر         ـ ــ� عضـــدگ       � عض�ی به درد آو ــ ـ ــ�ه� را نم�نـ  � ق�ارـ

 )١٠، ب�ب اول در سی�ت پ�دش�ه�ن، حکمت گلست�ن سع�ی(

َ�  َبنی یه�ً إِ « .٣
َ
َبُسُکُم  َمْجَمٍع، َو  ُمْنَت�ى َو  َمْسَمٍع  َو  ِمّنی ِبَمْ�أى َاْنُتْم  َو  َابی ُت�اَث  ُاْهَضُم  َء ! قیل

ْ
ْعَ�ُة  َتل

َ
ُکُم  َو  الّ�

ُ
 َتْشَمل

ُخْبَ�ُة،
ْ
َعَ�ِد  َذُوو َاْنُتْم  َو  ال

ْ
ِة  َو  ال

َ
ُعّ�

ْ
داِة  َو  ال

َ ْ
ِة، َو  ا� ُقّ�َ

ْ
�ُح  ِعْنَ�ُکُم  َو  ال ُ�، َو  الّسِ ُجّنَ

ْ
ْعَ�ُة  ُت�افیُکُم  ال

َ
 َو  ُتجیُب�َن، َف� الّ�

تیُکُم 
ْ
ْ�َخُ�  َت�  »....ُتغیُث�َن  َف� الّصَ

ـت�ین  حـق فـ�اخ؛ »ف�لحق اوسع ا�شی�ء فی الت�اصف و اضیقه� فی التن�صـف« منین می ف�م�ی�: . امی�الم�4
← 
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منصب زع�مت به ش�یسته آن سپ�ده نش�ه ب�د، و ب� این حـ�ل دادخـ�اهی هـ�ی صـ�یقه اطهـ� 

 اى و نقبـ�ء، گـ�وه اى«ب� بی تف�وتی وبی التف�تی جم�عت انص�ر و مه�ج�ین م�اجـه شـ�ه بـ�د: 

ى سـهل ایـن و مـن حـق مـ�رد در غفلـت و ضعف این اس�م، �نح�فظ اى ملت، ب�زوان  از انگـ�ر

ــی 1»چـ�ا؟ مـن دادخـ�اهی کـه سـ�ز دل خـ�د را در ب�زگشـت، بـ� همسـ� در میـ�ن م ... تـ� بـ�انج� 

ــ�ه "گـ�ارد:  ــ�ط خـ�یش را بـ� مـن ن�دی ــن دریـغ داشـتن� و مهـ�ج�ین ارتب ی خـ�د را از م انصـ�ر یـ�ر

 ». ای ب� من نب�د و خفیف و خ�ار به من�ل ب�زگشتم... کنن�ه گ�فتن� ... پس دف�ع
ــین  ــ�ه و نم�دهـ�ی آن تبی گ�دی ــ�ت ت�سـیم  ــه قـ�آن و عت ــت نسـبت ب ــ�ق ایـن ام در ادامـه، نف

 د.ش� می
گ�ه«ف�م�ی�: حض�ت میگ�ی�ی:  سستی، عه�شکنی و مسئ�لیت )ب   ب� گفتم آنچه ب�شی� آ

  2».شم�...  اخ�ق در آم�ه پ�ی� سستی به ب�د، ک�ملم شن�خت

ــی سســتی و  ــ�ی عین ــ�ا، نم�ده ــن خ ــمن�ن دی ــ�دن بــ� دش ــ�ر نک ــ� و پیک ــه عه ــ�ی ب ــ�م وف ع

ــئ�لیت ــ�ا مس ــخن�ن حضــ�ت زه ــه بــه س ــت، بــ� ت�ج اســت. حضــ�ت  3ن�پــ�ی�ی آن جم�ع

 را] خـ�ا[ ف�سـت�ده کـه شـ�ن� آن ب� و شکستن� را خ�د س�گن�ه�ى که گ�وهی ب� چ�ا«ف�م�ی�:  می
 آنـ�ن از آیـ� جنگیـ�؟ نمـی ک�دنـ� آغ�ز شم� ب�] را جنگ[ ب�ر نخستین که ب�دن� آن�ن و کنن� بی�ون

 )۱۳(ت�به/» بت�سی�؟ او از که است س�اوارت� خ�ا م�منی� اگ� اینکه ب� ت�سی� می
حضـ�ت، آن جم�عـت را شـم�تت سک�ت، مح�فظه ک�ری و تـ�س ن�بجـ� از وقـ�ع فتنـه:  )ج

ـــه  مــی کــ�ده، از وقــ�ع در فتن ـــه ت�اشــی  کــه به�ن ـــت رســ�ل نگ�شــته بــ�د  کــه هنــ�ز از رحل کنــ� 

ه�اسی� و تن به بل�ای سقیفه دادی�... . در ادامه، حض�ت ب� ان�یشه سی�سی ژرف و عمیقی  می

سـنگ�ل و بـی  ح�ل آنکه ب� قه� و غلبه این زم�م�ار متج�وز«ش�د:  که داشت، به آن�ن ی�دآور می
کـه پـیش مـرحم، قلبت�ن بـ کـه ف�اگیـ� مـی�ای فتنـه هـ�یی  شـ�د، مطمـئن  ی آیـ� و هـ�ج و م�جـی 

ک�ف�ان را اح�طه نم�ده است  )۵۴عنکب�ت/ ».(ب�ش� ... و به راستی جهنم، 

→ _________________________________________________________________________ 
 ).٢١۶، خطبه نهج الب�غه( ت�ین چی�ه� در عمل است. چی�ه� در سخن و تنگ

قیَبِ�  َمْعَش�َ  ی�. «١ ِ�  َاْعض�َد  َو  الّنَ
َّ
ِمل

ْ
ْس�ِم  َحَضَنَ�  َو  ال ِ

ْ
َغمیَ�ُة  هِ�ِه  م�! ا�

ْ
َنُ�  َو  َحّقی فی ال  »ُظ�َمتی؟ َعْن  الّسِ

ُت  َقْ�  َو  َا�،. «2
ْ
ُت  م� ُقل

ْ
ِ�  ِمّنی َمْعِ�َفٍ�  َعلی ه�ا ُقل

َ
ل

ْ
ِخ�

ْ
تی ِب�ل

َّ
 »....خ�َمْ�ُتُکْم  ال
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حض�ت، ع�فیت طلبی و خ�شگ�رانی قـ�م را مـ�رد ت�جـه  د) تن آس�یی و ف�صت طلبی:

ــف وی�گـی ــ��ن درآمـ�ن قـ�ار داده، بـ� وص ــل بـه ج ــ�ی آنهـ�، دلی ــ�  ه ــ�ق و عنـ�د ب کفـ� و نف ــپ�ه  س

 شـم�«ف�م�یـ�:  نم�یـ� و مـیطلبی آنه�  مع�فی میخ�ن�ان عصمت و طه�رت را در بست� ف�صت
ــ�یش در ــی زنــ�گی آس ــن و مهــ� در ک�دیــ�، م ــ�ر در و ب�دیــ�، متــنّعم ام ــی بــه ســ� انتظ  تــ� ب�دیــ� م

 وارد صحنه نمی ش�ی�) وب�دی�(خ�د  اخب�ر زنگ به گ�ش و ب�گی�د، در را و ب�ه� م�  ه� ن�راحتی

 ».گ�یختی�... می نب�د هنگ�م به و ک�دی�، می گ�د عقب ک�رزار هنگ�م
گ�ه« ى سـ�اوار کـه را کسـی و داده، دل ج�ودانه آس�یی تن به که بینم می ب�شی� آ  بـ�د زم�مـ�ار

ــــ�، ســـ�خته دور ــــ� ای ــــی راحـــت ب ــــ�ت طلب ــــ�ده، خل ــــ�گی تنگنـــ�ى از و ک ــــه زن ــــ�ى ب  آن ف�اخن

 .1»ای�... رسی�ه

ــ�ی و  ــه اصـلی غصـب خ�فـت و رهب کـه زمین ــته مـی شـ�د  از ایـن جمـ�ت بـه خـ�بی دانس

ــ�م  ک ــک  ــی و در ی ــت طلب ــ�وتی و راح ــی تف ــت، ب کف�ی ــی  ــ��یق و ب ــ�ار ن ــ�وزگ�ی زم�م ــ� «تج دنی

مـ�دم بـ�د؛ در غیـ� ایـن شـ�ایط، ه�گـ� یـک جم�عـت معـ�ود ف�قـ� بضـ�عت، قـ�در نمـی » طلبی

 2 ب�دن� مسی� ام�مت را منح�ف س�زن�.

 پی�وی از ه�ای نفس و ق�رت طلبی زعم�  -٣-٢
کــه شــیفتگ�ن آن، دغ�غــه  ــ�بیم  ــ�حب�ن قــ�رت در تــ�ریخ، در مــی ی ــ� م�حظــه مــنش ص ب

 گی�ن�. ه� را ن�ارن� و از ه� ف�صتی ب�ای نیل به آن به�ه می ارزش
کمـ�ن ارزشـگ�ا در طـ�ل تـ�ریخ اسـت و شـ�ط 7ب�خ�ف امی�المـ�منین کـه از معـ�ود ح�  ،

ــی  ارزشحکـ�متش تحقـق  گ�اییـ�ه، در پ ــ� خلفـ�ی غیـ� او بـه انحـ�اف  هـ� بـ�د، ج�معـه در عص
ــ�یی عــ�الت و ارزشــگ�ایی نبــ�د. ــ�ت زهــ�ا ب�پ ی از  3لــ�ا حض در بخشــی از خطبــه، پیــ�و

گ�شـ�د مـی ک�سی زع�مت نشسته را  ی این زم�م�اران بن�حق ب�  کنـ�  ه�اه�ی نفس�نی و ف�یبک�ر

 ____________________  

رى َقــْ�  َو  َا�،« . ١
َ
ــْ�ُتْم  َقـْ�  َاْن  أ

َ
ـی َاْخل

َ
َخْفـِض، ِال

ْ
َبْسـِط  َاَحـّقُ  ُهــَ�  َمـْن  َاْبَعــْ�ُتْم  َو  ال

ْ
َقــْبِض، َو  ِب�ل

ْ
ـْ�ُتْم  َو  ال

َ
َعــِ�، َخل

َ
 َو  ِب�لّ�

َعِ�  ِمَن  ِب�لّضیِق  َنَجْ�ُتْم   ...».الّسَ

  . ٢۴٨، ص و م�ج�ای ف�ک 3خطبه حض�ت ف�طمه زه�امنتظ�ی، حسینعلی،  .2
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گ�هی می   (بخش�:  و م�دم را آ
ّ

ْت  َبل *ک�
َ
ل ُکـم َسّ�َ

َ
ْمـَ�اً  َاْنُفُسـُکْم  ل

َ
 الُمْسـَتع�ُن  اُ�  و َجمیـٌل  َفَصـْب�ٌ  أ

ــ�نی ه�اهـ�ى« اسـت، چنـین نـه ؛)م�َتِصـف�ن علـی ــته]شـم� چشـم در[ را کـ�ر ایـن شـم� نفس  آراس

ـــن. اســت ـــل صــب� م ـــکیب�یی و[ جمی ـــی از دور بــه ش ـــ�اهم]ن�سپ�س ـــ� در و داشــت خ ـــه ب�اب  آنچ

ى خ�اون� از گ�یی�، می  ).۱۸(ی�سف/.» طلبم می ی�ر
 است 7ی�سف حض�ت ب�ادران به خط�ب 7یعق�ب حض�ت سخن هم�ن م�ک�ر آیه

ى صحنه ب� خ�استن� می که  آیه ش�یفه، این ت�وت ب� نی�، حض�ت. دهن� ف�یب را پ�ر دورغ و س�ز

 . 1نم�ی�داده، ل�ا عمل ف�یبک�رانه آن�ن را آشک�ر می  تطبیق ی�سف ب�ادران اعم�ل ب� را آنه� اعم�ل
ی ط�لبـ�ن جـ�ه و شـک�ه:  ی و حفظ قـ�رت خلیفـه اول، در سـ�یه ت�سـل بـه دو بـ�زو زم�م�ار

ی محقق می که اش�ره ش� ف�یبک�ر ی و چن�ن  ی در پ�سـخ حضـ�ت، تهیـه  سی�ست ب�ز شـ�. و
گیـ�ی جمـع دانسـت ، حـ�ل ٢س�ح و اسب را ب�ای غصب ف�ک به�نـه نمـ�د و ایـن را تصـمیم 

ی ب�د ب�ای ف�یب م�دم ت� ب� تمسک بـه آن، حـق مسـلم ایـن  آنکه این به�نه ت�اشی ه�، تنه� اب�ار

کش�نی�ه ش�ن�.   خ�ن�ان از دستش�ن خ�رج ش�د و اهل بیت به ح�شیه ج�معه 

ــظ ایـن قـ�رت، سی�سـت ی سـ�ح دیگـ� ابـ�بک� بـ�ای حف ــه در  بـ�ز ک ــ�ی او بـ�د، تـ� بـ�انج�  ه

گ�امـی اسـ�م و دخـت مکـ�م او پ�داخـتابت�ای سخن، بـه تع�یـف و  و بـ�  ٣تمجیـ� از پیـ�مب� 

کینه که ع�اوت و  ک�د  ای از آن�ن به دل ن�ارد و  ت�ش نم�د اذه�ن را منح�ف  این ح�به وانم�د 

کـه آن را بـه پیـ�مب� صـ�اب و صـ�ح نسـبت داده  س�خته، پس از آن ب� ط�ح حـ�یث سـ�ختگی 

 ، اشغ�ل ف�ک را ج�ی� اع�م نم�ی�.4ب�د

 ____________________  

� نهج الب�غهالح�ی�، عب�الحمی� بن هب�ا�،  ابن ابی .1   . ٢١١، ص ١۶، ج ش�

نـ� َقـْ�  َو . «٢
ْ
ِتـِه  مـ� َجَعل

ْ
ِکـ�اِع  ِفـی ح�َول

ْ
ـ�ِح، َو  ال ُمْسـِلُم�َن  ِبَهـ� ُیق�ِتـُل  الّسِ

ْ
ـ�َر، ُیج�ِهـُ�وَن  َو  ال

َ
ُکّف

ْ
َمــَ�َدَة  ُیج�ِلـُ�وَن  َو  ال

ْ
 ال

�َر، ُفّجَ
ْ
ُمْسِلمیَن، ِبِ�ْجم�ِع  ذِلَک  َو  ال

ْ
ْم  ال

َ
ْم  َوْح�ى،َو  ِبِه  َاْنَفِ�ْد  ل

َ
ُى  ک�َن  ِبم� َاْسَتِبْ�  ل

ْ
أ   ».ِعْن�ی الّ�َ

َقْ� ! اِ�  َرُس�ِل  ِبْنَت . «٣
َ
ُم�ِمنیَن  َاُب�ِک  ک�َن  ل

ْ
یمً�، َعُط�ف�ً  ِب�ل ـی َو  َرحیمـً�، َرُؤوف�ً  َک�

َ
کـ�ِف�یَن  َعل

ْ
�ً  َو  َالیمـ�ً  َعـ�اب�ً  ال  ِعق�ـب

س�ِء  ِخَیَ�َة  ی� َاْنِت  َو ... َعظیمً�، ْنِبی�ِء، َخْی�ِ  اْبَنَ�  َو  الّنِ
َ ْ
 َمْ�ُدوَدٍة  َغْی�َ  َعْقِلِک، ُوُف�رِ  فی س�ِبَقٌ�  َقْ�ِلِک، فی ص�ِدَقٌ�  ا�

ِک  َعْن   »....َحّقِ

ْنِبی�ِء  َمع�ِش�َ  ...َنْحُن . « 4
َ ْ
، � َو  َذَهب�ً  ُنَ�ّرُِث  � ا�

ً
�ّ

َ
م� َو  ِعق�رًا، � َو  داراً  � َو  ِفّض ُث  ِاّنَ ِکت�َب  ُنَ�ّرِ

ْ
ِحْکَمَ�  َو  ال

ْ
َم  َو  ال

ْ
ِعل

ْ
 َو  ال

َة... ُبّ�َ  ».الّنُ
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ک�دن به مع�رف وا�ی ق�آن و عت�ت -۴-٢  پشت 

کتـ�ب الهـی و نـ�ر  در امت ع�ب ت�زه مت�ل� ش�ه پس از عص� تی�گی و ضـ�لت ج�هلیـت، 

ه� را م�نع ش�ن� و از می�نه مسی�ه�ی راست و چـپ، صـ�اط مسـتقیم را رهنمـ�د  نب�ی، انح�اف

ــ� و دیــن جــ�مع و جهــ�ن شــم�ل اســ�م  نیــ� در پ�تــ� همــین وی�گــی کــه ت�انــ�یی ه� ب�دن ســت 

هـ� و ارائـه ط�یـق در همـه بحـ�ان هـ� را دارا مـی ب�شـ�؛  گ�یی به همه مس�ئل در همـه زمـ�ن پ�سخ

ــ�ت و ام�مــت دنب�لــه ــ�ا بــ�ون انــ�ار نب ــ�رف و حقــ�یق قــ�آن  فل ــن تعلــیم دهنــ�گ�ن مع رو آن(ای

ــت؛ بـ�ین ــ�ممکن اس ــ�وان دیـن ن ــ�ای پی ــ�اب و مسـتقیم ب ــ�فتن راه ص ــ�  کـ�یم)، ی ــ�وان ه ــ�ن پی س

گ�ایی�.م که ب�ون قطب علمی و معن�ی ب�شن�، به انح�اف و ارتج�ع خ�اهن�    کتبی 

گ�اشـته شـ�ن ج�نشـین ب�حـق نبـ�ت، دیـن الهـی بـ�  کنـ�ر  ب� پ�ی� آم�ن م�ج�ای سقیفه و 

ک�دن خ�ه�ی  خط� فق�ان ش�ه� و م�اقب و قطب علمی روبه رو می ش� و دیگ� رکنی ب�ای پ� 

صـ�یقه  1 �نه هـ�ی آن تـ� بـه امـ�وز نیـ� دیـ�ه مـی شـ�د).فک�ی بش� وج�د نمی داشت(آنچه نشـ
ــ�د  3طـ�ه�ه گ�ش ــن ف�جعـه را  ــ� ق�طعیـت تمـ�م  ای ــی دقیـق، ب ــی عمیـق  و جهـ�ن بین بـ� بینش

کهنه ش�...«کن�:  می  ٢».ج�مه دین، پ�سی�ه و 

ک�یمـه  حض�ت در این خطبه، قلب گن�ه ش�ه است، ق�در به فهـم آیـ�ت  که من�ل  ه�یی را 

 نـه اسـت، شـ�ه زده مهـ� هـ� دل بـ� یـ� ان�یشـی�، نمی قـ�آن در آیـ�«مـی ف�م�یـ�:  قـ�آن نمـی دانـ� و

ـــت، چنــین ـــه اس ـــتت�ن اعمــ�ل بلک ـــ� زش ـــی ه�یتــ�ن دل ب ـــ� گ�ش و آورده تی�گ ـــم�نت�ن و ه  را چش

ــی�ر و ف�اگ�فتـه، ــ� بس ــ�آن آیـ�ت ب ــل را ق ــ�ده ت�وی ــی بـ� و ک ــه را راه ــ� و داده نشـ�ن او ب ــ� ب ــ�ى ب  چی

ــه ــ�، مع�وض ــه ک�دی ــ�ا ب ــ�گن� خ ــل س ــن تحّم ــ�ر ای ــ�ن ب ــنگین ب�ایت ــ�قبتش و س ــ� ع ــ�ل و وزر از پ  وب

 ک�دیـ� نمی حسـ�ب کـه را آنچـه و شـ�د روشـن آن هـ�ى زی�ن و رود کنـ�ر هـ�  پـ�ده کـه گ�ه آن است؛
 ».زی�نک�رن� ب�طل اهل که آنج�ست ش�د، آشک�ر شم� ب�اى

 ____________________  

� نهج الب�غهالح�ی�، عب�الحمی� بن هب�ا�،  ابن ابی .1   . ٢١١، ص ١۶، ج ش�

ب�ُب  َسَمَل  َو . «... ٢
ْ
غ�ویَن، ک�ِظُم  َنَطَق  َو  الّ�یِن، ِجل

ْ
ـیَن، خ�ِمُل  َنَبَغ  َو  ال

ّ
َقل

َ ْ
ُمْبِطلـیَن، َفنیـُق  َهـَ�رَ  َو  ا�

ْ
 فـی َفَخَطـ�َ  ال

ت و قـ�ر ـب� گـ�نرتب پسـت و شکسـته، گم�اهـ�ن سـک�ت و کهنـه، دین ج�مه ؛ ...َعَ�ص�ِتُکْم  �ه، من�ـل  و گ�دـی

رده شت�  ...».بی�م� ه�یت�ن خ�نه در و درآم�، ص�ا به ب�طل اهل ن�زپ�و



 

 ه�ی پ�وهش ی�فته

ــ�ت ف�طمـه ــیل ف�هنـگ 3خطبـه حض ــی از منـ�بع اص ــ�ح و ، یک ــه بـ� ش ک ــ�می اسـت  اس

کـه حک�یـت  گ�دد. در س�اس� ایـن خطبـه، نکتـهتفسی� آن، حق�یقش ه�چه بیشت� روشن می ای 
کن�، مش�ه�ه نمـی گـ�دد و تمـ�می مط�لـب آن بـ� حقـ�یق ق�آنـی و آیـ�ت از سستی و ضعف آن 

ــمت و  ــی و عص ــی و تعـ�لی اخ�ق ــت روح ــل بـ� عظم ــن دلی ــت و م�افقـت دارد و ای الهـی مط�بق

کی که از منبع علم و حکمت بیای�اد پ� پ�ی�ن وحـی و از عمـق تفکـ� دقیـق کنن�ه خطبه است 

گ�فته است.  ع�ف�ن الهی و از ژرف�ی شن�خت علمی اس�م س�چشمه 

ــه از ــن خطب ــث ای ــ�رگ م�اری ــل ب ــ�ارک و :بیــت اه ــم از م ــت. تحلیل مه ــی اس  هــ�ی و�ی

ــ�ت در عمیـق و دقیـق بیـنش بیـ�نگ� خطبـه، ایـن در 3ف�طمـه زهـ�ا حضـ�ت عمیـق  آن حض

ـــ�ئل ت�ین  پیچیــ�ه ـــ�ط مس ـــ�، بــه م�ب ـــ�أ ت�حی ـــت معــ�د و مب ـــی�ی .اس ـــت کــه تفس ـــی ُدخ  گ�ام

ــ�مب� ــ�ای 9پی ــ�ئل ب ــم مس ــ�تی، مه ــ�عی و سی�ســی عقی ــن در اجتم ــه ای ــ�ده، خطب ب�هــ�نی  نم

ــک�ر ــه ب�این اسـت آش ــه ک ــخن�ن ب ــن س ــ�ن ای ــی زم ــ�ن خ�ص ــته و مک ــق ن�اش ــب آن،  تعل و مخ�ط

 ج�معه بش�ی در همه اعص�ر و زم�ن ه�ست. 

 وضـع تبیـین بـه ب� بی�ن فلسفه ت�حی�، نب�ت، مع�د و علـل شـ�ایع، خطبه، این در حض�ت

پـ�دازد و بـه ج�شـش رذیلـه هـ�ی فکـ�ی و عقیـ�تی در  مـی گ�د مسـلم�ن�ن م�ج�د و د�یل عقب
 مسـی� از اشـ�ره نمـ�ده، انحـ�اف آنـ�ناف�اد امت و ب�زگشت آن�ن به دوران عصبیت و ج�هلیـت 

ی ــت و فــ�اک�ر ــی م�تب ــته شــ�ه ختم ک�ش ــ�ره�ی  ــت و تبــ�هی ب ــ�ت، ام�م ــ�ی قه�م�ن�نــه و  نب ه

 ش�ن�.  شج�ع�نه ام�م ب�حق امت را ی�دآور می
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