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]عبدالحسین طالعی]

یم  یند، به نكاتی بر می خور در میان گزارش هایی که افراد مستبصر از سیر هدایت خود می گو
یج امامت  کـــه جای تأّمل بسیار دارند و می توان از خالل آنها نكاتی برای روش تبیین و ترو

یافت. 

در این یادداشت به بعضی از این نكات بر اساس  کتاب نفحات الهدایة: مستبصرون ببرکة 
االمـــام الحسین؟ع؟ ) تدوین: یاسر صالحی، منشـــورات العتبة الحسینیة ، 2011/1433( 
کـــه به برکت حضرت  اشـــارت می رود. این کتاب، مجموعـــه ای از کلمات کسانی است 

سیدالشهدا؟ع؟ راه هدایت یافته اند. 

1_ احمد حسین یعقوب _ كفر خل، اردن، 1939، شافعی_  

تحول من از خواندن کتاب ابناء الرسول فی کربالء نوشتۀ خالد محمد خالد آغاز می شود. 
گرچـــه مؤلف آن گاهی برای توجیه امویان تالش هایـــی دارد، ولی ماجرای کربال را توضیح 
می دهد. سفری به بیروت داشتم برای ارائه یک پژوهش به دانشگاه لبنان؛ و در آنجا کتاب 
الشیعة بین الحقائق و األوهام نوشته سید محسن امین و کتاب المراجعات شرف الدین را 
یخ متحول کرد. با خود گفتم: حال که رفتار این ظالمان با خاندان  خواندم که نظر مرا در تار
پیامبـــر چنین بـــوده با مردم عادی چـــه رفتاری دارنـــد؟ دیدم که حكومت هـــای قرن های 
گذشته تمام راه های بیداری فكری مردم را بسته اند و شكل دیگری از اهل بیت؟مهع؟ نشان 

داده اند. حتی پیامبر نیز از این هجمه تبلیغی منفی در امان نمانده است. 

در بررســـی خود دیدم که فرعـــون راه خود را بهترین می دانست >يذهبا بطريقتكم المثلی<1و 
می ترسیـــد که موسی؟ع؟ دین مردم را تغییـــر دهد! >أخاف أن يبدل دينكم<2 و نگران فساد 
انگیزی موسی است! >يظهر فی الارض الفساد<3. با این همه چگونه محبت گوساله در دل ها 

ِعْجَل<4چون اکثریت را دلیل حقانیت می دانستند. 
ْ
وِبِهُم ال

ُ
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4. بقره/٩3.
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ایـــن تأمالت بـــرای من که درس حقوق خوانـــده ام، منشأ تحول شد و پـــس از تحول فكری 
یـــة عدالة الصحابة؛  چندیـــن کتـــاب نوشتم ؛ از جمله: النظـــام السیاسی فی اإلسالم؛ نظر

کربالء الثورة و المأساة. 

یشه ها و انگیزه هـــای حرکت سید الشهدا ؟ع؟ از مدینـــه به سوی کوفه  در کتـــاب اخیـــر، ر
روشن شده است. 

2_ احمد راسم النفیس/ تولد 1372/منصوره )مصر(

جدم از علمای األزهر بود. در وسط کتاب ها دیده گشودم. پیوسته کتاب می خواندم، از هر 
نوع. کتاب ها را متصل می خواندم مگر کتاب ابناء الرسول فی کربالء نوشته خالد محمد 

یه می افتادم و تأثر مانع مطالعه ام می شد.  خالد را، که هر وقت می خواندم به گر

در زمـــان دانشجویـــی در برابـــر جنبش های کمونیستـــی، تحرکات اسالمـــی راه انداختیم. 
پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1979 بر من اثر گذاشت. در برابر سخنانی که مطرح 

می شد، گوش به حرف افراد غیر منصف ندادم. 

یان بود که تشیع را اسالم ایرانی نشان  در سال های 1982 تا 1985 تالش های جدی در جر
دهـــد. در تابستـــان 1984 ضمن سفـــری خانوادگی بـــه کتابخانه ای رفتیـــم و کتاب لماذا 
کی را دیـــدم. از تحول فكری او  اختـــرت مذهب اهل البیت؟مهع؟ نوشته محمـــد امین انطا
ثنی عشر را دیدم و خواندم.  تعجب کردم. سال بعد در همان محل، کتاب خلفاء الرسول اال

بعـــدًا در نمایشگـــاه کتابـــی در دانشكده پزشكی دانشگـــاه منصوره، کتـــاب اإلمام جعفر 
یسنده ای سنـــی است و قبل از  الصـــادق؟ع؟ نوشته عبدالحلیم الجنـــدی را دیدم، که نو
انقـــالب اسالمی ایران نوشته اســـت. با خواندن این کتاب، از کتمان حقایق که بعضی به 
کـــار می برند، تأسف خوردم. دیدم که تمام منابع کتاب جندی از آثار سنی است. با خود 
گفتـــم: شاید این سخنان را نویسندگان شیعه بـــه دانشمندان سنی نسبت می دهند. لذا 
تمـــام استنادهـــا را به دقت بررسی کـــردم و درست یافتم. مدتی به تحقیـــق ادامه دادم. در 
ایـــن زمان به رساله دکترا مشغول شدم که در  سال 1986 پایان یافت. در خالل مطالعات 

بوط به اهل بیت؟مهع؟ پناه می بردم.   پزشكی گاهی برای استراحت به کتاب های مر

چـــون خبر مطالعاتم پخش شده بود، گروهی تمام تالش خود را به کار گرفتند که نگذارند 
دکتـــرا بگیرم. از 1987 تا 1992 موانع مختلف در این راه تراشیدند تا مانع تحول فكری من 
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شوند. اما به لطف و هدایت الهی راه تحول را در پیش گرفتم و به آیین تشیع در آمدم. 

از جمله آثاری که در این زمینه نوشته ام، کتاب های الطریق إلی مذهب أهل البیت و علی 
خطي الحسین است. 

3_ ادریس الحسینی/ موالی ادریس/ مغرب/1967

پدرم در وزارت کشاورزی شاغل بود. به خاطر شغل او، در شهرهای مختلف مغرب اقامت 
کم بود.  داشتیم. این کار سبب نوعی آزاداندیشی بود که در خانۀ ما همین روحیه حا

یـــخ دارد. لذا به  در ضمـــن مطالعاتـــم به این نكتـــه رسیدم که دیـــن پیوندی استـــوار با تار
یخی روی آوردم. البته در این راه، موانعی وجود داشت. نخستین مانع، این  مطالعات تار
یخی فتنه می انگیزد و تزلزل در عقیده پدید می آورد.  نگرش بود که بررسی مسائل قدیم تار
دیدم که در نظر اینان جستجوی حقیقت، فتنه انگیزی نام دارد؛ گویی خداوند، پیچیدگی 

در بیان مسائل را دوست داشته و روشن شدن مطالب را ناخوش می دارد. 

یخی می شود.  مانع دوم قداست بعضـــی از شخصیت ها بود که مانع تحقیق صحیح تار
لذا تشیع مرا به یاد تفكر بودایی و سیک می انداخت. 

یداد  در ایـــن حـــال دو کتاب به دستم رسیـــد که در بارۀ سیرۀ امام امیـــر المؤمنین؟ع؟ و رو
کـــه فرهنگ و ادبیـــات جدیدی در  کربـــال بود.  بـــرای نخستین بـــار کتاب هایی می دیدم 

کم بود، و با تمام آثاری که پیش از آن دیده بودم تفاوت داشت.  اینگونه مسائل بر آنها حا

سنگینی جستجوی حقایق برایم سبک تر بود تا سنگینی سؤال از آنها که کتمان می کنند. 
لذا می کوشیدم که خود را به کتمان بزنم. در خالل مطالعات جدید به این پرسش درونی 
رسیـــدم: چرا اینـــان حقایق را به مردم نمی گویند؟ چرا عمدًا مـــا را در این فرهنگ سخیف 

نگاه می دارند؟ 

هـــر بار که چنین پرسیدم، شیطانی از درون به من گفت: از این سؤال درگذر! تو داناتری یا 
اینهمه جمعیت میلیاردی مسلمان ها که پیش از تو بوده اند؟ البته می دانستم که دست کم 

برای بخش مهمی از آن جمعیت میلیاردی حتی سؤال در آن موارد پیش نیامده است. 

یک سؤال اساسی برایم مظلومیت اهل بیت؟مهع؟ به ویژه امام حسین؟ع؟ بود. تشنۀ  تحلیل 
صحیـــح در ایـــن مورد بـــودم. به راستی چگونه گذشتگـــان ما _ که آنهـــا را » سلف صالح« 

می دانستیم _ به خود اجازه دادند که بدین شیوه اهل بیت را بكشند؟
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دوستانم به دلیل این تحقیقات، از من روی گرداندند، ولی من نخواستم در معرض نیرنگ 
تبلیغاتـــی یا خواب مصنوعی قـــرار گیرم. با خود گفتم: می روم تا بـــه هر نتیجه ای که باید، 

برسم. 

پا شد. نفـــس، آرامش می خواست و عقل، پاسخ به پرسش ها.  جنـــگ میان عقل و نفس بر
بر سر دو راهی بودم: یا طریق موروثی در پیش گیرم یا به نور عقل بیندیشم. سرانجام تشیع 

یه رفتم تا در حوزه علمیه درس بخوانم.  خود را در مغرب اعالم کردم و به سور

از جمله آثاری که در این زمینه نوشتم: 

لقـــد شیعني الحسین؟ع؟؛ الخالفة المغتصبة؛ هكذا عرفت الشیعة؛ محنة التراث اآلخر؛ 
الجابری و الالمعقول الشیعي؛ مع ابن تیمیة في ردوده علی المنطقیین. 

4_ ام عبدالرحمان الجزائریة / الجزائر/1960/مالکی

یک مشغـــول بودم، نه  یس فیز همســـرم در مسائـــل دینی کار کـــرده بود. ولی من کـــه به تدر
بـــه مسائل دینی توجه داشتم و نه بـــا او در مورد تغییر مذهبش سخن می گفتم تا وقتی که 
یه  یـــم. در سال 1414  به سور همســـرم بـــه ایران رفت. قرار شد من و فرزندانم به او ملحق شو
ینب برد. همسرم به  یارت حضرت ز رفتیـــم و در آنجا به او پیوستیم. او در دمشـــق ما را به ز
یدادهایی که برای حضرت  یارتنامه خواندم. به رو من گفت: در اینجا نماز بخوان. نماز و ز

ینب و دختران پیامبر پیش آمده فكر می کردم: ز

یخ   آیـــا به راستی با نوادگان پیامبـــر چنین رفتار کردند؟ چرا ما این مسائـــل را در دروس تار
بیـــت اسالمی تحلیل نمی کنیـــم؟ چرا کاری نمی کنیم که هر مسلمانـــی این مسائل را  و تر

بداند؟ آیا کتمان این مطالب از روی تعمد بوده؟ 

در این حال، فطرِت سرکوب شده، بیدار می شد و محبت قلبی نسبت به اهل بیت؟مهع؟، 
بـــه جنبش در می آمد. و این نقطـــه آغاز  تحول خود و خانواده ام شد. بـــه ایران که رسیدم، 

یخ و سیره را شروع کردم.  مطالعه و بررسی در کتاب های تار

توجه به چند نكته در این مراحل مهم بود:

1_4_ شیعـــه مذهبـــی عقل محور است. تمـــام ادیان آسمانی برای بهســـازی حیات انسان 
یف شود، ما را به هدف نمی رساند. تشیع، از پیامبر به مردم رسیده و  گر دین تحر آمده اند. ا
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یدۀ خدای تعالی، از اهل بیت نبوت، با ویژگی عصمت،  واسطۀ این کار، گروهی بودند برگز
یف می شود. بدین روی احكام دین با عقل مخالفت ندارد.  که سبب حفظ دین از تحر

2_4_ انســـان در مراحل مختلف به دعا نیـــاز دارد، ولی راه آن را نمی داند مگر اینكه از اهل 
بیت؟مهع؟ بیاموزد که رشته ای کشیده بین آسمان و زمین است. 

3_4_ در مورد امام موعود _ که همگان ضرورت وجود او را پذیرفته اند _  شیعه به وجودش با 
تبیین تفصیلی ویژگی های او عقیده دارد. لذا همواره در انتظار او به سر می برد و این انتظار 

در رفتار او اثر می گذارد. 

   4_4_ وجود مرجعیت و تقلید در احكام دین بر اساس فقه شیعه امتیاز دیگر آن است.

5_4_  هیچ مذهبی به اندازه مذهب اهل بیت؟مهع؟، مردم را به علم آموزی تشویق نمی کند. 
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