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مالکیت معنوی این اثر محفوظ میباشد».
«کلیهی حقوق و

مقدمهی ناشر:

=
حنش کنانی نقل میکند که ابوذر ِغفاری; به نقل از پیامبر 9میگفت:
َٰ َ َ َ
ُ َ
َّ َ
«ال! ِا ّن َم َثلا ْه ِل َب ْی ٖتی ٖفیک ْم ،ک َم َث ِل َس ٖف َین ِة ُنوح؛ َم ْن َر ِک َب ٰها َن ٰجی َو َم ْن َت َخلف َع ْن ٰها
ٍ
َه َل َ
ک؛ آ گاه باشـید! همانا مثل اهلبیت من در بین شـما ،مانند کشـتی نوح
است؛ هر کس بر آن سوار شود ،نجات پیدا میکند؛ و هر کس از آن سر باز زند،
هال ک میشود».

1

آری ،پیامبر 9اهلبیتش را به کشـتی نوح 7تشـبیه کرد .بهراسـتی چه
شباهتهایی میتواند بین اهلبیت :و کشتی نوح 7باشد؟!
 .1گسترش ظلم و ستم در زمان حضرت نوح 7و پا کشدن مقطعی زمین
از بیدادگـری بعـد از طوفـان 2شـباهت زیـادی بهگسـترش ظلـم و سـتم بعـد از
رحلت رسول اکرم 9و پا کشدن زمین از کجیها بعد از اوج گرفتن طوفانها
 .1فضائل الصحابة ،احمد ابن حنبل ،ج  ،2ص .785
ََْ َْ ُ َ
َ َّ
َّ
َ
َ
َ
َْ
اهـ ْـم أ ْج َم ِعیـ َـن[ .ســورهی انبیــا ،آی ـهی ]77؛
َ .2و َن َص ْر َنـ ُـاه ِمـ َـن القـ ْـو ِم ال ِذیـ َـن کذ ُبــوا ِب َآیا ِت َنــا ِإ ّن ُهـ ْـم ک ُانــوا قـ ْـو َم َسـ ْـو ٍء فأغ َرقن
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َف َک َّذ ُب ُوه َف َن َّج ْی َن ُاه َو َمن ّم َع ُه فی الفلک َو َج َعل َن ُ
ین کذ ُبوا ب َآیا ِت َنا فانظ ْر ک ْیف کان ع ِاق َبة ال ُمنذر َ
اه ْم خال ِئف َو أغ َرق َنا ال ِذ َ
ین.
ِ
ِ
ِ
ِ
[سورهی یونس ،آیهی ]73

 ▪ 6تاجن یتشک رب راوس

و ظهور کشتی نجات حضرت مهدی؟جع؟ و استقرار حکومت عدل الهی
دارد.

1

 .2نوح 7در هر فرصتی قومش را به سوی خدا دعوت میکرد؛ 2ولی کافران
قوماز او فرار کرده؛یاانگشتانشانرادر گوشهایشانفرو کرده؛و یاقصد کشتنش
رامیکردند.حضرترسولاکرم،9امیرالمؤمنین،9فاطمهیزهرا3و سایر
ّ
ائمهی معصومین :در فرصتهای مختلف جانشینی حقهی ائمه :را به
مسلمانان اعالم نموده و با ایشان اتمام ّ
حجت نمودهاند.
 .3تعداد اندکی از افراد قوم نوح 7به او ایمان آورده و سوار بر کشتی شدند؛

3

و تعداد اندکی به کشتی نجات اهلبیت :پناه آوردهاند؛ تعداد افرادی که بعد
از جریان «سقیفهی بنیساعده» 4به والیت امیرالمؤمنین علی 7اذعان داشته
و از همان روز اول ثابت قدم ایستادند ،اندک محدودی بودند که کمکم به تعداد
آنها اضافه شد.
 .4وقتی نوح 7در مورد پسرش ــ که در عذاب الهی غرق شد ـ به خداوند
عرضه داشت« :خدایا! پسرم از اهل من بود»؛ خطاب رسید« :یا نوح! او از اهل
بیتپیامبر9نهبهجهتنسبتفامیلی،
تونبود.او عملغیرصالحبود5».اهل ِ

َ
ُ َ َ
ََ ْ َ
َ ْ ّ ْ َ َّ ْ َ َ ُ
َ
الصال ُح َ
ون[ .سورهی انبیا ،آیهی ]105؛ َو ُن ِر ید أن ّن ُم َّن َعلى
َ .1و لقد ک َت ْب َنا ِفی َّالز ُب
الذک ِر ،أن ال ْرض َی ِرث َها ِع َب ِاد َی ّ ِ
ور ِمن بع ِد ِ
ِْ َ
َ ْ َ َُ َ
َ
ْ
َ
ً
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ین ْاستض ِعفوا ِفی ال ْرض ،و نجعله ْم أ ِئ ّمة و نجعله ُم ال َوار ِث َ
ّال ِذ َ
ین[ .سورهی قصص ،آیهی ]5
ِ
ِ
وها َو َأ ُنت ْم َل َها َکار ُه َ
َ .2ق َالَ :یا َق ْوم! َأ َر َأ ْی ُت ْم إن ُک ُ
نت َع َلى َب ّی َنة ّمن َّر ّب َی َو َآتانی َر ْح َم ًة ّم ْن عنده َف ُع ّم َی ْت َع َل ْی ُک ْم َأ ُن ْلز ُم ُک ُم َ
ون.
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ٌ
[سورهی هود ،آیهی ]28
 .3و ما آمن معه ِال ق ِلیل[ .سورهی هود ،آیهی ]40
 .4به ماجرایی اشــاره دارد که در آن برخی از مســلمانان پس از وفات پیامبر 9در مکانی به نام «ســقیفهی بنیســاعده»
که محل اجتماع تیرهی بنیساعده قبل از اسالم بود ،جمع شدند و پس از بحثهایی که بین اعضای مهاجر و انصار
در این مکان در گرفت« ،ابوبکر بن ابوقحافه» را به عنوان جانشین پیامبر 9انتخاب کردند.
وحِ :ا َّن ُه َل ْی َس ِم ْن َأ ْه ِل َ
َ .5ق َال َیا ُن ُ
ک[ .سورهی هود ،آیهی ]46
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بلکه بهجهت ّ
بیت پیامبر 9هستند؛ و هر کس
تقرب دینی و ایمانی ،جزو اهل ِ
َولو از نزدیکان پیامبر 9باشد ،ولی ّ
تقرب دینی با ایشان 9نداشته باشد ،جزو
بیت پیامبر 9نمیباشد.
اهل ِ
 .5عاقبت و فرجام کسانی که سوار بر کشتی حضرت نوح 7شدهاند ،این
اسـت که به سلامت به مقصد رسـیدند؛ عاقبت و فرجام کسانی که به دامن
اهلبیـت :چنـگ بزننـد ،ایـن اسـت کـه بـه سلامت بـه سـر منـزل مقصـود
میرسند.
 .6کسانی که از سفر با کشتی نوح 7جا ماندند ،همه غرق شدند؛ کسانی
که بر کشتی نجات اهلبیت :سوار نمیشوند ،غرق در گمراهی خواهند بود.
کتاب«سوار بر کشتینجات»،مختصریاز زندگینامهو سیرهدایتمولوی
«جهانگیر حشمتی» است که با تحقیق فراوان و دیدن مکاتب مختلف دینی
و مذهبی ،سر انجام بر کشتی نجات اهلبیت :سوار شد؛ و توانست عالوه
بـر نجـات خـود ،دسـت افـرادی دیگـر را بگیرد و آنها را سـوار بر کشـتی نجات
اهلبیـت :کند.
َ َ
ُط ٰوبی ل ُهو َو ل ُه ْم...
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KK

اینجانب«جهانگیرحشمتی»،در سال1353در روستای ِ«د ْسک»از توابع
بخش «بنت» شهرستان «نیکشهر» در خانوادهای ّ
سنیمذهب بهدنیا آمدم.
ِ
ّ
همهی اجدادم از اهل سنت و حنفیمذهب بودهاند؛ و بنده نیز در همین فضا
بزرگ شدم.
دورهی ابتدایی را در روستایمان گذراندم و برای تحصیل در مقطع راهنمایی،
رازی ِ«دهان» رفتم .سپس وارد دبیرستان «شهید رجایی» شهر بنت
بهمدرسهی ِ
شـده و پس از یکسـال تحصیل ،بهخاطر عالقهی فراوان به رشـتههای فنی،
از دبیرستان انصراف داده و در آموزشگاه فنی و حرفهای شمارهی  ،2واقع در
میدان خاتماالنبیاء 9زاهدان ثبتنام کردم .پس از شـش ماه موفق به اخذ
گواهینامه در رشتهی برق صنعتی شده؛ و پس از اتمام تحصیالت ،بهزادگاهم
برگشتم.

KK
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سال  1376برای اولین بار در برنامهی جماعت تبلیغی شرکت کردم .مدت
جماعت سه روز بود؛ اما تحت تاثیر فضای جماعت تبلیغی ،در گروه دیگری
ثبتنام کرده و این بار چهل روز به «ایرانشهر» رفتم.
تبلیغ را از روستای «بهشتآباد» بمپور شروع کردیم .تعداد زیادی از ساکنین
این روستا شیعهی بلوچ بودند؛ که چند نفر از آنها به جلسات ما میآمدند؛
و سواالتی دربارهی احکام و عقاید از ما میپرسیدند؛ ولی ما بهخاطر بیسوادی
نمیتوانستیم به آنها پاسخ دهیم.
یک روز وقتی در روستا گشت میزدیم تا مردم را برای شنیدن صحبتهای
امیر جماعت به مسجد دعوت کنیم ،با فردی که گمان میکردیم ّ
سنی مذهب
است ،روبه رو شدیم و او را به مسجد دعوت کردیم ؛اما او که شیعه بود ،در پاسخ
دعوت ما گفت« :ما به شرطی به جلسات شما میآییم که شما هم در جلسات
علمای ما شرکت کنید .اگر این شرط را قبول دارید ،میآییم!»
آخـر شـب امیـر جماعـت بـا افـراد گـروه دربـارهی مانـدن و یـا رفتـن از ایـن
روسـتا مشـورت کـرد .همـهی اعضای گـروه موافق رفتن بودنـد؛ بههمین خاطر
شـبانه بـه روسـتایی کـه اکنـون «جعفرآبـاد» نـام دارد ،نقلمـکان کردیـم.
تبلیـغ در جعفرآبـاد هـم ماننـد بهشـتآباد بـه مذاقمـان خـوش نیامد؛ زیرا
در ایـن روسـتا هـم شـیعیانی بودنـد کـه بـا سـواالت ّ
مکررشـان مـا را بـه چالـش
میکشـیدند و مـا تنهـا راه خالصـی از آنهـا را جابـه جایـی از روسـتا میدیـدم.
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در ادامهی سفر ،در یکی از روستاهای اطراف ایرانشهر به نام «محمدآباد»،
تهـای او
بـا یـک مولـوی بـه نـام «حافـظ محمـد شـریف» آشـنا شـدم .صحب 
دربارهی فضیلت علم ،تقوی و اهمیت دروس دینی و تشویقهایش باعث شد
تا من تصمیم بگیرم برای تحصیل علوم دینی ،به حوزهی علمیه بروم.

KK
بـا شـروع سـال تحصیلـی  ،۱۳۷۷مرحلـهی جدیـدی از زندگـیام را در
حـوزهی علمیـه آغـاز کـردم و در حـوزهی علمیـهی «بحرالعلـوم» ِدهـان کـه
نزدیکترین حوزه به روستایمان بود ثبتنام کردم .هفتهها و ماهها میگذشت؛
سـال اول تحصیـل ،بـا همـهی تلخیها و شـیرینیهایش ب هسـرعت تمام شـد
و وارد سـال دوم مقدمات شـدیم.
َْ ُ
در سال دوم ،روزی استاد فقه ما از اذان شیعه انتقاد کرده و گفت« :اش َهد
َ َّ َ ً
اهلل بدعتی است که شیعیان وارد اذان کردهاند و جزو اذان نیست».
ان ع ِل ّیا َو ِل ُّی ِ
سپسبرایاثباتحرفخود،به کتاب«منالیحضرهالفقیه»شیخصدوق
استناد کرد.مناز سر کنجکاویبهدنبالآن کتاببودم؛تاصحتو سقمادعای
استاد را بررسی کنم.
یک روز در کتابخانهی حوزهی علمیه ،بهدنبال کتاب دیگری بودم که به
چهار جلد کتاب خا کخورده برخوردم .خا کهای روی جلد کتاب را پاک
کردم و دیدم کتاب «من الیحضره الفقیه» شیخ صدوق است.
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نگاهی بهفهرست کتاب انداختم تا احادیث اذان شیعه را بررسی کنم؛ ولی
آنچه توجهم را بیشتر بهخودش جلب کرد ،روایات وضوی شیعیان بود.
به یاد حرف یکی از اساتیدم افتادم که میگفت« :اهل ّ
سنت نمیتوانند
بهامـام جماعـت شـیعه اقتـدا کننـد؛ زیـرا آنهـا در وضـو ،پاهایشـان خـود را
نمیشویند و وضوی آنان کامل نیست .وقتی وضوی آنها کامل نباشد ،نماز
آنها هم صحیح نمیباشد».
ّ
دیـدم امامـان شـیعه وقتی وضوی جدشـان رسـول اهلل 9را نقـل میکنند،
میگوینـد پیامبـر 9پاهـای خـود را مسـح کـرده؛ و جایـی نقـل نشـده کـه آن
حضـرت 9پاهـای خـود را شسـته باشـد.

1

کتاب را سر جایش گذاشته و قرآن را از قفسهی باالتر برداشتم .آیهی وضو
راباز کردهو دیدمشاهولیاهللمحدثدهلویاز علمایبزرگاهل ّ
سنت،عبارت
َ ْ َ ُ ُُ ُ َ َ ُ َ ْ َ
وسک ْم َو ا ْر ُجلک ْم ِالی الک ْع َب ْی ِن» 2را برخالف ظاهر قرآن ،اینگونه
«و امسحوا ِبرؤ ِ
ترجمه کردهاست«:مسح کنیدسرخودراو بشوییدپایهایخودراتاشتالنگ».
ترجمهی شیعی قرآن را نگاه کردم ،دیدم آیه را اینگونه ترجمه کردهاند« :سر و پاها
را تا برآمدگی پا مسح کنید».
َ َ َ َ َْ ْ
َ َ َ َ ََ َ
َ
َ َ
َ ُ ُ َ
ََ َ ْ
اهَّلل 9ف ِقیل ل ُه َبلی فد َعا ِبق ْع ٍب ِف ِیه شـ ْـی ٌء ِم ْن َم ٍاء ف َوض َع ُه َب ْی َن
ـول ِ
 .1قال أ ُبو جعف ٍر ال َب ِاق ُر  :7أ ل أح ِکی لک ْم ُوضوء َر ُسـ ِ
ُ َ َ َْ
َ َّ ْ
ُ َ َ َ َ َ
ُ َ
َ ُ
ْ َ ُّ
ُ َ
َید ْیـ ِـه ثـ َّـم َح َسـ َـر َعـ ْـن ِذ َر َاع ْیـ ِـه ثـ َّـم غ َمـ َـس ِفیـ ِـه کفـ ُـه ال ُی ْم َنــی ث َّم قال َهــذا ِإذا ک َان ِت الکــف َط ِاه َر ًة ث َّم غـ َـرف ِمل َها َم ًاء ثـ َّـم َوض َع ُه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
ْ
اف ِل ْح َی ِتـ ِـه ث َّم أ َم َّر َید ُه َعلی َو ْج ِه ِه َو ظ ِاه ِر َج ِب َین ْی ِه َمـ َّـر ًة َو ِاحد ًة ث َّم غ َم َس َید ُه
اهَّلل َو َسـ َّـیله علــی أطـ َـر ِ
علــی َج ْب َه ِتـ ِـه َو قــال ِب ْسـ ِـم ِ
ََ
ْ ُ َ َ َْ
َ
َ
َ
َ ْ
ْ
َ َّ ُ َ َ
ْ َ َُ َ ُ ََ
ََ َ
َ
اف أص ِاب ِع ِه
ـاع ِد ِه َح ّتی َجـ َـری ال َمــاء علی أطـ َـر ِ
ال ُی ْسـ َـری فغـ َـرف ِب َهــا ِملهــا ثـ ّـم َوض َعــه علــی ِم ْرف ِقـ ِـه ال ُی ْم َنــی فأ َمـ َّـر کفــه علی َسـ ِ
َ
ْ ُ ََ َ
َ ْ َْ َ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اف أص ِاب ِع ِه و م َسـ َـح
ـاع ِد ِه حتــی ج َری ال َماء علی أط َر ِ
ثـ ّـم غـ َـرف ِب َی ِم ِینـ ِـه ِملهــا ف َوضعــه علــی ِم ْرف ِق ِه الی َسـ ِـر فأم ّر کفه علی َسـ ِ
ْ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
علی ُمقد ِم َرأ ِس ِه َو ظ ْه ِر قد َم ْی ِه ِب ِبل ِة َب ِق َّی ِة َما ِئ ِه[ .من الیحضره الفقیه ،ج  ،1ص ].36
 .2سورهی مائده ،آیهی .6
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سـرگردان پیش اسـتاد رفتم و گفتم« :من حیرانم که وضوی شـیعه مطابق
وضوی پیامبر 9است یا وضوی ما اهل ّ
سنت؟ به نظر میرسد وضوی شیعه

درستتر و مطابق ظاهر قرآن باشد ،نه وضوی ما اهل ّ
سنت».
استادم گفت« :به چه دلیل این حرف را میزنید؟»

ُُ ُ
َ َ ُ
وسـک ْم" اسـت و خداوند در
گفتم« :به دلیل اینکه "ا ْر ُجلک ْم" عطف به "رؤ ِ
اینجـا فرمـوده" :شـما مسـلمانان بایـد مسـح کنیـد بـر سـرهایتان و پاهایتـان تـا
برجسـتگی روی پـا»".
استاد نگاه سادهای به من انداخت و جواب داد« :بله در ظاهر و بدون در
ُُ ُ
َ َ ُ
ّ
وسک ْم" است .ولی اگر دقت
نظر
گرفتن اعراب کلمات" ،ا ْر ُجلک ْم" عطف به "رؤ ِ
ِ
کنیـم ،میفهمیـم ایـن نظریـه درسـت نیسـت .در ضمـن شـما نبایـد کتـاب
غیردرسی مطالعه کنید .سواد شما کم است و آخرش گمراه میشوید!»
از توضیحات استاد قانع نشدم .روزی یکی از دوستانم گفت« :روایت مسح
بر پاها را "ابنماجه" 1هم نقل کرده است ».آن حدیث را در کتاب مسند ابنماجه

2

یافتم و نزد استاد رفته و گفتم« :ابنماجه هم گفته که پیامبر 9بر پاهای خود
مسح میکرده است».
استاد گفت« :این حدیث باید بررسی شود؛ ممکن است مشکل سندی
داشته باشد».

 .1محمــد ابــن ماجــه ( ۲۷۵-۲۰۷قمــری) معــروف بــه «امــام ابنماجــه» ،از حدیثدانــان برجســتهی اهــل سـ ّـنت ایرانــی
و نویسندهی کتاب «سنن ابن ماجه» ،یکی از «صحاح ّ
ستـه» است.
 .2کتاب الوضوء ،ح .460
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روزهای تحصیلیام میگذشـت و کسـی بهسـواالتم پاسـخ قانعکنندهای
نمیداد .روزی مشغول مطالعهی کتب اهل ّ
سنت بودم که متوجه شدم عبداهلل
بن ّ
عباس پسرعموی پیامبر 9و صحابی بزرگ در چند روایت وضوی رسول
گرامی 9را مطابق وضوی شیعیان نقل کرده؛ در این روایات هم مسح بر پاها
آمده است ،نه شستن پاها.
َ ُ َ َ
در یکی از روایات به صراحت وارد شده بود« :ا ُلوض ُوء غ ْسل ٰت ِان َو َم ْس َح ٰت ِان»،

1

بر اساس این روایت ،وظیفهی مسلمان ،مسح پاهاست ،نه شستن آنها.
سواالت و شبهات دربارهی وضوی اهل ّ
سنت روزبه روز بیشتر میشد .بعد
از مدتی از استادم مولوی «عبدالحمید کدخدایی» پرسیدم« :از میان مذاهب
سنت ،کدامیک به ّ
اهل ّ
سنت پیامبر 9نزدیکتر است؟»
پس از لحظهای درنگ ،پاسخ داد« :مذهب امام احمد بن حنبل»

2

پرسیدم« :اگر مذهب حنبلی به ّ
سنت پیامبر 9نزدیکتر است ،چرا شما
حنبلی نیستید؟»
طبق معمول مولوی سکوت کرد و سوال به این روشنی را پاسخ نداد!
ّ
روزی یکی از اسـاتیدم که شـخصی میانهرو و محقق بود ،خطر جریانی را
بـه مـن گوشزد کرد کـه دردی بود از دردهای بیدرمان ما!
 .1و اخرج عبدالرزاق و ابن جریر عن ابن ّ
عباس ،قال :الوضوء غسلتان و مسحتان[ .تفسیر الدر المنثور ،ج  ،2ص ]262
 .2ابوعبداهلل احمد بن محمد بن حنبل ( 241-۱۶۴قمری) متکلم و فقیه مسلمان در بغداد زاده شد .او فقیه بزرگی نزد
اهل سـ ّـنت و رییس فرقهی حنبلی اســت .مکتب «حنبلی» ،یکی از فرق اربعهی سـ ّـنت ،پس از مرگ وی بهوســیلهی
شــاگردانش ایجــاد شــد .ایــن مکتــب جریــان متقابلی بود که تفســیر تحتاللفظــی قرآن و احادیــث؛ و تقلیل ارزش قیاس
و اجماع را مورد توجه قرار میداد.
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ّ
او گفت« :چرا آنقدر از ملها سوال میکنی؟ روزی بهخاطر همین سواالتی
ّ
که از آنها میپرسی ،بهتو برچسب میزنند .من این ملها را میشناسم».
همانطور کهمیگفت،شد.در مناطق ّ
سنینشین،همینکهیکنفردربارهی
حرفی که مولوی زده ،از او دلیل بخواهد؛ مثال بپرسد« :به چه دلیل ابوحنیفه
یا شـافعی چنین فتوایی دادهاند؟» ،سـریع برچسـب سلفیبودن بهاو میزنند
و میگویند« :حتما شما سلفی شدهای که از دلیل فتوا سوال میکنی؟!»
امـا علـت برچسـبزدن این اسـت که سـلفیها هسـتند که غالبـا از دلیل
ّ
فتواها سوال میپرسند .حنفیها خود را مقلد ابوحنیفه میدانند و میگویند:
ّ
«کسی که مقلد است ،نباید دلیل بخواهد!» بههمین خاطر مدتی نگذشت که
من را به سلفیبودن متهم کردند.
بهخاطـر دارم روزی یکـی از همکالسـیهایم بـه نـام «الیـاس مالزهـی» بـه
ٌ
ٌ
یکی ّملها گفتُ :
«ه ْم ِر ٰجال َو َن ْح ُن ِر ٰجال؛ ابوحنیفه مرد بود ،ما هم َمردیم .او
مجتهد بود و فتوا صادر میکرد ما هم درس میخوانیم تا مجتهد شویم و فتوا
بدهیم».
ّ
آن مل با عصبانیت گفت« :خودت را داری با ابوحنیفه مقایسه میکنی؟
دوران اجتهاد تمام شده؛ دیگر کسی نمیتواند مجتهد شود!»
هـر چـه از مولویهـا بیشـتر سـوال میکـردم ،جوسـاز یها علیـه مـن بیشـتر
میشد .از آنها میپرسیدم« :چرا باید اینقدر به ابوحنیفه قداست داده شود؟
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مگر او پیغمبر بوده که خداوند همهی علوم را به او داده باشـد؛ یا یک انسـان
معمولی اسـت که درسخوانده و به جایی رسـیده اسـت؟ چرا بعد از او دیگر
کسـی نمیتواند به درجهی اجتهاد برسـد؟ و او چه کرده بود که به این درجه
رسـیده بـود؟ ابوحنیفـهای کـه بـه گفتـهی ابـن خلـدون ،هفـده روایت را بیشـتر
قبول نداشـت! 1و بقیهی احکامش را از راه قیاس بهدسـت آورده ،با اینحال
چرا تا این اندازه مقدس شد؛ و از امام صادق 7ــ که بهاعتراف بزرگان اهل ّ
سنت
عالم زمان خود و استاد ابوحنیفه بود ــ پیشی گرفته است؟»
در طـول مـدت تحصیلـیام ،با دیدن فتاوای بیریشـهی احناف که از راه
قیـاس بهدسـت آمـده بـود ،حـس بدی نسـبت بـه ابوحنیفه پیدا کـردم .کمکم
از مذهـب حنفـی دلسـرد شـده و در دیگـر مذاهـب اهـل ّ
سـنت هـم دلیـل
قانعکننـدهای کـه دل مـرا تسـکین دهـد ،نمییافتـم.

KK
پـس از شـش سـال تحصیـل در حـوزهی علمیـهی دهـان ،بـرای ادامـهی
تحصیـل بـه سـراوان رفتـم تـا هـم درسهایـم را بـه پایان برسـانم و هم سـواالتم را
از مولویهـای آنجـا بپرسـم.
در سراوان تنور اختالفات درونی اهل ّ
سنت بسیار داغ بود؛ هر گروه و خط
فکری پایگاه و حوزهی علمیه داشت و با تمام توان سعی میکرد افکار خود را
 .1فأبوحنیفــة 2عنــه یقــال بلغــت روایتــه إلــی ســبعة عشــر حدیثــا أو نحوهــا .تمــام احادیثــی کــه در نــزد آقــای ابوحنیفــه
صحیــح بــوده 17 ،روایــت بــوده اســت[ .تاریــخ ابــن خلــدون ،ج  ،1ص ]444
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ترویج دهند .مدرسهی «دارالتحفیظ ابوحنیفه» در منطقهی ِ«دزک» ،متعلق
بهاهل ّ
سنت با گرایش «اخوان المسلمین» است .مدرسهی «اشاعة التوحید»

در محلهی «کهنهقلعه» ،به اهل ّ
سنت حنفی دیوبندی صوفیمسلک تعلق
دارد .مدرسـهی «دارالعلـوم» در منطقـهی «زنگیـان» ،بـه حنفیهای َ
دیوبندی
واسـطه اسـت .مدرسـهی «دارالحدیث امام بخاری» در «آسـپیچ» پایگاه اهل
ْ
َ
«کل َ
پـورکان» حـوزهی علمیـه
حدیـث و سلفیهاسـت؛ و فرقـهی ِ«بریل ّویـه» در
و مکتبخانه دارد.
مـن بـرای ادامـهی تحصیـل بـه حـوزهی علمیـهی دارالعلـوم زنگیـان رفتـم.
در مدتـی کـه آنجـا بـودم ،بـا دیـدن اختالفات درو نمذهبی اهل س ّـنت که در
سراوان جلوهی بیشتری داشت ،لحظهبه لحظه بر سواالت بیپاسخم افزوده
میشد .با اینکه میدانستم سوالپرسیدن برایم دردسرساز شود ،ولی مجبور
بودم از مولویها سوال کنم.
اختالف دربارهی تعداد رکعات «نماز تراویح» در آن زمان داغ بود .اینکه
چرا بعضی مذاهب آن را بیست رکعت و بعضی دیگر یازده رکعت میخوانند،
برایـم سـوالبرانگیز بـود؛ کـه طبـق معمـول وقتـی از اسـاتیدم میپرسـیدم ،مثـل
سـوالهای قبلـیام یـا سـکوت شـنیدم ،یـا توجیهـات ناقـص و بیپایـه.
در همـان سـال دیـدن کتـاب «آثـار السـنن» «عالمـه ْ
نیمـوی» ، 1مـرا بسـیار
ِ

متعجب کرد .او هر حدیثی که به نفع فقه احناف بوده را ،صحیح شمرده و هر
حدیثی که به ضرر آنها بوده را ،تضعیف کرده است.
 .1از علمای هندوستان که متخصص جرح و تعدیل روایات است.
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بهاسـتاد گفتم« :عالمه نیموی بر چه اسـاس هر روایتی که به ضرر احناف
است را تضعیف میکند؟»
نطـور کـه مـن
اسـتاد بـه جـای اینکـه بـه سـواالتم پاسـخ دهـد ،گفـت« :ای 
ّ
نکـه چند
میبینـم ،شـما غیـر مقلدیـد؛ و بـا احنـاف مشـکل داریـد!» قبـل از ای 
اتهـام دیگـر بـه مـن بزنـد ،از او عذرخواهـی کـردم.
اختالف دیگری که در حوزههای اهل ّ
سـنت ،بحث پردامنهای داشـت؛
محـل بسـتن دسـتها در نمـاز بـود .دربـارهی ایـن اختلاف فقهـی تحقیقـات
مفصلی انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که بر اساس مبانی اهل ّ
سنت ،هیچ
حدیث صحیحی وجود ندارد که پیامبر 9دستهایش را در نماز بسته باشد.
روایتـی کـه احنـاف از ابوهریـره و امـام علـی 7نقـل میکننـد؛ هـر دو از
«عبدالرحمن ابن اسحاق الواسطی» است که همهی علمای رجال اهل ّ
سنت
او را تضعیف کردهاند.

1

روایتی دیگری که دستور به بستن دستها بر سینه میدهد نیز از ّ
«مؤمل
ابن اسماعیل» نقل شده که او هم ضعیف است.
مکرر از اسـاتیدم میپرسـیدم« :باالخره پیامبر 9در کجا دسـتهایش را
الس ّره؟ فوق ُ
میبست؟ تحت ُ
الس ّره؟ یا علیالصدر؟» 2که جواب قانعکنندهای
نمیشنیدم.
 .1عبدالرحمن بن اســحاق بن الحارث الواســطی ابو شــیبة و یقال کوفی ضعیف من الســابعة[ .تقریب التهذیب ،ج ،1
ص  ]560عبدالرحمن بن اسحاق الواسطی ...هو منکر الحدیث[ .الضعفاء الصغیر ،ص ]72
 .2زیر ناف ،باالتر از ناف یا بر سینه.
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KK

اولیـن سـال تحصیلـم در دارالعلـوم زنگیـان بهپایـان رسـید .وقتـی بـرای
ثبتنام سال جدید به دفتر مدرسه رفتم ،رییس مدرسه گفت« :ما جا نداریم.
ظرفیت مدرسـه تکمیل شـده و شـما را نمیتوانیم قبول کنیم » .که این بهانه
میتوانسـت محترمترین روش برای اخراجم باشـد.
همـان روز مولـوی دیگـری بـه نـام «محمـد امیـن» کـه در دفتـر نشسـته بـود،
به من گفت« :تو آدم گمراهی هستی .خیلی سوال میپرسی و دلیل میخواهی.
ّ
حتما غیر مقلدی .برو مدرسهی سلفیها ثبتنام کن».
ّ
عجیب بود که به من غیرمقلد میگفتند؛ در حالی که من به هیچوجه غیر

ّ
مقلدینو سلفیهارانمیشناختمو از مرام،منشو مسلکشانبیاطالعبودم.
همانجا یاد هشدار استادم افتادم که میگفت« :روزی خواهد رسید که به شما
برچسب خواهند زد».
از حوزهی علمیهی زنگیان سراوان طرد شدم و ترجیح دادم دورهی حدیث
را به حوزهی دارالحدیث امام بخاری که از اسمش مشخص بود به بحثهای
حدیثی اهمیت خاصی میدهند ،بروم.
رییس این حوزه «شیخ علی دهواری» مولوی فارغالتحصیل مدینه و سلفی
رسمی بود .این مدرسه نسبت به مدارس احناف ،چند ویژگی ممتاز داشت.
از جمله اینکه فضایی بازتر و علمیتر داشت که برای تحقیق بسیار مناسبت
بـود .اسـتاید آن قویتـر از مـدارس دیگـر بودنـد .کتـاب های حدیثـی دیگر ِف َرق
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اسالمی در دسترس طلبهها بود و نسبت به هیچ فرقهای از ِف َرق اسالمی تعصب
ّ
خاصـی نداشـتند؛ چـون غیرمقلـد بودنـد .دالیل هر فرقه کـه قویتر و مطابق با
احادیـث بـود ،قبـول میکردند و بـدان عمل میکردند.
مـن در ایـن فضـای آزاد ،هیـچ مزاحمت و اتهامی ،میتوانسـتم اختالفات
مذاهباسالمیراتحقیقو بررسی کنم.بیدرنگبهسراغاختالفاتفقهیباب
وضو رفتم تا برای اولین سوال جدیام پاسخی پیدا کنم؛ که در این تحقیقات
به روایات عجیبی برخورد کردم که طبق آن بهنقل از پیامبر اکرم 9مسحکردن
از روی جوراب و کفش را اجازه داده بودند.

1

اولین سوالی که به ذهنم آمد،این بود که« :چگونه اهل ّ
سنت مسح بر پا را
اجازه نمیدهند؛ ولی مسح از روی جوراب و کفش را صحیح میدانند؟»
تعجب من زمانی بیشتر شد که دیدم جناب عایشه با مسح بر روی کفش
ّ
بهشـدت مخالفـت کـرده و میگویـد« :اگر پاهای من قطع شـود ،برایم خوشتر
اسـت از اینکـه از روی کفشهایـم مسـح کنـم 2».ولـی بـا وجـود ایـن روایـت،
علمـای اهـل ّ
سـنت فتـوا بهجـواز مسـح بـر کفـش آن هـم در شـرایط عـادی و
نهاضطرار دادهاند.

3

َ َّ ُ َ ْ
َ ْ ُ َّ
ْ ُ
ـوء َعلــی الخف ْیـ ِـن»
 .1ســعد بــن ابــی وقــاص از رســول خــدا 9در بــارهی وضــو [مســح] بــر کف 
شهــا« :أنــه ل َبــأ َس ِبال ُوضـ ِ

[الســنن الکبــری ،ج  ،1ص ]269
ّ
 .2لئن تقطع قدمای ّ
أحب ّ
إلی من ْأن أمسح علی الخفین! [المبسوط ،ج  ،1ص ]98

 .3در کتــاب «الفقــه علــی المذاهــب االربعــه» میخوانیــم :مســح بــر کفــش در مقــام ضــرورت و اضطــرار واجــب و بــدون
ضــرورت جایــز اســت؛ هــر چنــد شســتن پاهــا افضــل میباشــد .ســپس از «حنابلــه» نقــل میکنــد کــه مســح بــر کفشهــا
از درآوردن آن و شســتن پاهــا افضــل میباشــد؛ کــه اخــذ بهرخصــت و شــکر نعمــت اســت .بعضــی از اتبــاع ابــو حنیفــه نیــز
تشــده کــه قر یــب بــه تواتــر اســت.
شهــا بــا روایــات ز یــادی ثاب 
بــا آن موافقــت کردهانــد .ســپس ّادعــا میکنــد کــه مســح بــر کف 
[الفقــه علــی المذاهب االربعــة ،ج  ،1ص ]135
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شـبی در کتابخانـهی حـوزه بـه دنبـال پاسـخی بـرای سـواالتم بـودم کـه بـه
«تفسیر نمونهی آیة اهلل مکارم شیرازی» برخورد کردم .جلد هفتم آن را که حاوی
تفسیر سورهی مائده بود را برداشته و آیهی وضو را با ترجمه و تفسیرش مطالعه
کردم .آن شب همهی سواالتی که دربارهی وضو از سال دوم طلبگی تا بهحال
داشتم ،برایم حل شد؛ و یقین کردم که وضوی شیعیان مطابق با قرآن و ّ
سنت

صحیحه است؛ نه وضوی اهل ّ
سنت.

از موضوعات دیگری که آن سالها ذهنم را به خود مشغول کرده بود ،نظر
اهل ّ
سنت دربارهی شخصیت معاویه و جنگ صفین بود که« :چگونه هر دو

طرف جنگ صفین که یکدیگر را کشتهاند ،مورداحترام اهل ّ
سنت هستند؟»

باورم نمیشد معاویه که با خلیفهی رسول خدا 9جنگیده؛ هیچ گناهی
مرتکب نشده ،بلکه ثوابی هم از طرف خدا دریافت کرده است! در حالیکه
جنـگ بـا خلیفـهی رسـول خـدا 9حکـم جنگ با خـدا و رسـولش را دارد و به
منزلهی خروج از اسلام است.
اهل ّ
سنت در پاسخ به این سوال ،این مساله را مطرح میکنند« :در روایت
است که اگر مجتهدی در راه بهدست آوردن حکم شرعی نهایت تالش خود را
بکندو پساز دیدنقرآنّ ،
سنتو بررسی کاملآن،بهنتیجهایبرسدو فتوابدهد؛
در صورتیکه آن فتوا مطابق با حکم واقعی اسالم باشد ،خداوند به مجتهد دو
ثـواب میدهـد :یکـی برای حکم صحیحی که بهدسـت آورده؛ و دیگری برای
زحمتی که در این راه کشیده است؛ و اگر آن فتوا ،مخالف با حکم واقعی اسالم
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باشـد ،بهخاطر زحمتی که در راه بهدسـت آوردن حکم شـرعی کشـیده ،یک
ثواب دریافـت میکند».
اهل ّ
سنت ،این حکم را به همهی اعمال و رفتار نادرست برخی صحابه
سرایت داده و جنایاتی مانند قتل فجیع «مالک بن نویره» و تجاوز به همسرش
توسط «خالد بن ولید» ،زنای «مغیرة بن شعبه» و برپایی جنگ جمل و صفین
را توجیه میکنند؛ و میگویند« :همهی اینها خطای در اجتهاد بوده! و نهتنها
گناهی بر آنها نیست ،بلکه بهخاطر اشتباهشان ثواب هم میبرند!»
اما این حرفها مرا قانع نمیکرد .با خودم میگفتم« :اصال اجتهاد در جنگ
بـه چـه معناسـت؟ برفـرض آنکـه اجتهاد ،بـه افعال صحابه هم سـرایت کند؛
اما آیا معاویه تمام تالش خود را برای ُرخندادن جنگ کرده بود؟ آیا نمیدانست
که علی 7در جریان قتل عثمان ،بیتقصیر بوده است؟ اگر واقعا دنبال قاتلین
عثمان بود ،نمیتوانسـت از راه مذاکره و گفتگو با علی 7وارد شـود؟ آیا باید
یک سال با خلیفهی رسول خدا 9میجنگید و خون هزاران نفر از مسلمانان
و صحابه مانند عمار و هاشم المرقال و ابوالهیثم را بر زمین میریخت و بعد
میفهمید اشتباه کرده و علی ،7عثمان را به قتل نرسانده است؟ آیا خندهدار
نیست که فرض کنیم یک نفر کشته شود ،بعد یکی از اقوامش به خیابان بیاید
و بدون تحقیق دربارهی قاتل ،هر کسی را که دید به باد کتک گرفته و بعد از
کتککاری از او بپرسد" :آیا تو هم در کشتن فامیلم نقش داشتی یا نه؟" و بعد
از پیبردن به اشتباهش بگوید" :ببخشید ،من اجتهاد کردم؛ گفتم شاید شما
هـم از قاتلیـن فامیلـم باشـید!" خـدا بـرای مجتهدینـی کـه خطـا کـرده باشـند،
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نهتنها گناهینمینویسد،بلکهیکثوابهممیدهد!اینبا کدامعقلسلیمی
سازگار است؟ آیا این به بازی گرفتن احادیث و روایات نیست؟ چرا روایات
را سرپوشی برای جنایات صحابه قرار دادهاند؟ زنا ،قتل ،جنگ و خونریزی
گنـاه کبیرهانـد و انجـام دهنـدهی آن بـه نـص قرآن جهنمی اسـت؛ اما به جای
تنبیه زنا کار ،میگویید" :اجتهاد کرده و ثواب هم میبرد!" آیا االن هم مجتهدین
اهل ّ
سنت میتوانند به بهانهی اینکه مجتهد هستند و در اجتهادشان به خطا
رفتهاند ،زنا و قتل مرتکب شوند؟ و»...
سواالت فراوان در این موضوع باعثشد که روزی نزد استادم شیخ علی
دهـواری بـروم پاسـخم را از او بگیـرم .بـهاو گفتـم« :جنـاب شـیخ! سـوالی برایـم
پیشآمده است ».گفت« :بفرمایید ».گفتم« :چرا در جنگ صفین معاویه با
امیرالمؤمنین علی 7جنگید و در آن جنگ حق با چه کسی بوده است؟»
او گفت« :جنگ اجتهادی بوده و حق با امیرالمؤمنین 7است».
منظـور اسـتاد ایـن بـود کـه میگفـت« :اجتهـادی بـوده یعنی معاو یـه خیال
میکرده که وظیفهی شرعیاش جنگ با علی 7است .علی 7هم مجتهد
بوده؛ بهاین نتیجه رسیده که وظیفهی شرعیاش مقابله با معاویه است .هر دو
احساس تکلیف کرده بودند؛ ولی علی 7خلیفهی پیامبر 9و بر حق بوده؛
اما نباید به معاویه هم ُخرده گرفت! بندهی خدا در تشخیصش اشتباه کرده
و به خطا رفته است».
با خودم گفتم« :تکلیف صد هزار مسلمانی که در این بین از دو طرف کشته
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شـدهاند چه میشـود؟ و خون آنها به گردن کدام مجتهد اسـت؟ اگر معاویه
اشتباه کرده ،نباید جواب این خونها را بدهد؟!»
َ
از اسـتادم پرسـیدم« :مگـر خداونـد در قـرآن نفرمـوده اسـت«ٰٓ :یا َا ُّی َهـا ّال ٖذ َ
ین
َْ
ُ
َ َ َ ُ َّ َ ُ
َٰام ُن ٓـوا َا ٖط ُ
الر ُسـول َو او ِلـی ال ْم ِـر ِم ْنک ْـم؛ 1اولیاالمـر آن زمـان چـه
یعـوا اهَّلل و ا ٖطیعـوا
کسـی بـوده؟ و از بیـن علـی 7و معاویـه کدامیـک بایـد از دیگـری تبعیـت و
اطاعـت میکـرده اسـت؟»
ّ
[استاد] گفت« :خودت برو مطالعه و تحقیق کن تا محقق شوی و به جایی
برسی!»
روزی در حضـور یکـی از دوسـتانم ،یزیـد را لعنـت کـردم .دیدم صورتش از
عصبانیـت برافروختـه و قرمـز شـد؛ و گفـت« :لعـن یزیـد جایـز نیسـت .تـو حـق
نـداری لعنـش کنی».
از شـنیدن ایـن حـرف ،تحملـم تمـام و طاقتـم طـاق گردیـد؛ او چگونـه
میتوانسـت از یزید شـرابخوار ،سـگباز و قاتل جگرگوشهی پیامبر 9دفاع
کند؛ و از طرفی دیگر ادعای دوستی امام حسین 7را هم داشته باشد؟
در برابرش کوتاه نیامدم .بحث ما باال گرفت .صبرم لبریز شد؛ با عصبانیت
از مدرسه خارج شدم و تصمیم گرفتم دیگر به حوزهای که در آن اینگونه برای
دشمنان اهلبیت :سینه چا ک میکنند ،برنگردم.
حدود بیست روز در روستایمان ماندم؛ ولی چون آخر سال تحصیلی بود
 .1سورهی نسا ،آیهی .59
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و بیـش از چنـد مـاه تـا اتمـام تحصیالتـم نمانـده بـود ،بـا اصـرار یکی از اسـاتید
دوباره به مدرسـهی سـلفیهای سـراوان برگشتم.
بعـد از اتمـام درسهایـم و فارغالتحصیلشـدن ،بـه روسـتایم برگشـتم.
مدتی بعد به اصرار مردم روسـتا در انتخابات شـوراهای روسـتا شـرکت کرده و
بـا رای بـاال رییـس شـورای روسـتا شـدم.

KK

در ماه ّ
محرم سال  1386امدادگرانی که برای بازسازی مناطق آسیبدیده
از طوفان «گونو» ،به نیکشهر آمده بودند ،از من اجازه خواستند تا مراسم عزاداری
سرور و ساالر شهیدان حسین بن علی 8را در مسجد امام علی 7که امام
جماعتش بودم ،برگزار کنند.
مـن هـم کـه ّ
بیـت پیامبـر 9را در دل داشـتم ،و کوچکتر یـن
محبـت اهل ِ
حمایت از دشمنان خاندان پیامبر 9به خصوص یزید را به هیچوجه تحمل
نمیکردم باافتخار کلید مسجد را در اختیار آنان گذاشتم و به رسم مهماننوازی
اصیـل بلوچـی ،بـه جوانـان مسـجد دسـتور دادم از

عـزاداران امـام حسـین7

پذیرایـی کننـد.
این اولین باری بود که در روستای دسک ،مراسم عزاداری امام حسین7

ّ
برگزار میشد و همانطور که انتظار میرفت سر و صدای ملها و مولویهای
منطقه بلند شد.
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یکـی از مولویهـای روسـتا کـه در گذشـته رابطـهی نزدیکی با من داشـت،
اولیـن کسـی بـود کـه بـه مراسـم عـزاداری واکنـش نشـان داد و بـا مـن تمـاس
گرفـت و گفـت« :مولـوی جهانگیـر! چـه خبـر اسـت؟ چـرا مسـجدت را تبدیـل
بـه حسـینیه کـردهای؟ همیـن حـاال بـرو جلویشـان را بگیـر!»
جـواب دادم« :مـن مانـع آنهـا نمیشـوم؛ اگـر جـرات داری ،خـودت بـرو
جلویشـان را بگیـر! آنهـا کـه نمیرقصنـد کـه شـما ناراحـت شـدهاید؛ دارنـد
بـرای نـوهی پیامبـر 9عـزاداری میکننـد!»

KK
مدتی از این ماجرا گذشت که یکشب ،مردی نورانی را در خواب دیدم که
لباسسبزپوشدهبودو بادستانیباز نماز میخواند.بهاو گفتم«:آقا!نماز اینطور
نیسـت کـه شـما میخوانیـد .بایـد دسـتهایتان را ببندیـد ».جـواب داد:
«خـودت هـم انشـاءاهلل همینطـور نماز خواهـی خواند!» آن موقـع معنای این
خـواب را نفهمیـدم؛ امـا بـا گذشـت زمان بـه صادق بودنش یقیـن پیدا کردم.
سـال  ۱۳۸۹تحقیقاتم دربارهی مکتب اهلبیت :تمام و حقایق برایم
محرم همان سال تصمیم گرفتم ّ
بهطور کامل روشنشدّ .
تشیعم را اعالم کنم؛
تاقبلاز آن،افرادیاز گرایششیعیمنخبرداشتند،امااحتیاطمیکردمو نسبت
بـه تاییـد و یـا ّرد آن ،سـکوت میکـردم؛ امـا اکنـون دیگر زمان آن رسـیده بود که
عقیدهام را ابراز کنم و ّ
محرم امام حسین 7بهترین زمان برای این کار بود.
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برادران و خواهران اهل ّ
سنت را دعوت کردم تا برای امام حسین 7مراسم
عزاداری کنند و نذری بدهند .اتفاق مهمی که شـب تاسـوعای همان سـال
دلـم را بـه ادامـهی راه گـرم کـرد ،رویـای صادقهای بود که فردایش تعبیر شـد.
شـب تاسـوعا خـواب دیـدم کـه یکـی از مسـتبصرین بـه نـام «محمـود» بـا
ماشینش اجسادی را حمل میکند .اجساد خیلی صدمه دیده بود .یکی سر
نداشت ،دیگری دستش قطعشده بود و یکی پاهایش .پرسیدم« :چه اتفاقی
افتاده و اینها که هستند؟»
جواب داد« :اینها یاران امام حسین 7هستند که شهید شدهاند!» صبح
فردا که روز تاسوعا بود ،به دفتر مخابرات رفتم تا در مراسم عزاداری شرکت کنم.
سـاعت  11:30صبح ،یکی از دوسـتان از چابهار تماس گرفت و در حالی که
صدایش میلرزید ،گفت« :چند لحظه قبل یک عامل انتحاری خودش را میان
عزاداران حسینی منفجر کرده؛ و تعداد زیادی زن و مرد و کودک به خاک و خون
کشیده شدند».
از خوابـم چنـد سـاعتی نگذشـته بـود

که تعبیر شـد .یاران امام حسـین7

عـزاداران غریـب چابهـار بودنـد کـه آن روز یزیدیان زمان یکبـار دیگر کربالیی
بـر پـا

کردنـد .مطمئـن شـدم نـام ایـن شـهدا ،در لیسـت یـاران امـام حسـین7

ثبتشـده است.

KK
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برای اولینبار به کمک ّ
خیری خداجو ،تعداد  73نفر از اهالی روستایمان
را بـرای زیـارت و عـرض ارادت بـه سـاحت کریمـهی اهلبیـت ،:حضـرت
فاطمـهی معصومـه 3و امـام رضـا 7بـه قـم و مشـهد بـردم .پـس از بازگشـت،
حملات و تهاجمـات علیـه مـا شـروع شـد.
این حمالت بهگونههای مختلفی بروز میکرد؛ گاه بهصورت فرستادن پیاپی
جماعـت تبلیغـی بـه روسـتا ،گاه بهصـورت پخـش شـایعههای تهدیدآمیـز
بهگونههـای مختلـف ،گاه بهصـورت تطمیع با وعدههایی مانند فرسـتادن به
کشورهای خلیج ،تدریس در حوزههای اهل ّ
سنت ،خرید وسیلهی نقلیه و...
و گاه بهصورت اذیت و آزار مستبصرین مانند طرح ترور ،ضرب و شتم توسط
نزدیکان ،طردشـدن و محرومشـدن از ارث و نفقه ،ایجاد خسـارتهای مالی
و آبرویی و...
اما با لطف خدا و عنایت اهلبیت ،:به مرور زمان مردم منطقه پذیرفتند
که هیچ عقیده و مذهبی را نمیتوان بر کسی تحمیل کرد .هر مسلمانی ،اختیار
دارد مسیری را که درست میداند ،انتخاب کرده و بهان پایبند باشد.

KK

بعـد از اعلان ّ
تشـیع ،عصـر یـک روز رییـس حـوزهی علمیـهی سـلفیهای
سـراوان کـه دو سـال در آنجـا درس خواندهبـودم ،بـه مـن زنـگ زد و گفـت:
«ما میخواهیم به منزل شما بیاییم ».از اینکه استادم  500کیلومتر راه را از سراوان
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تـا نیکشـهر طـی میکنـد و به دیدنـم میآید ،برایم بسـیار خوشـحالکننده بود.
بههمین خاطر برایشـان شـام تـدارک دیدم.
آنهـا بهروسـتایمان آمدنـد و منـزل مـا را پیدا کردند .وقتی نشسـتند ،ابتدا
چایـی تعارفشـان کـردم .گفتند« :میل نداریم ».شـربت سـرد آوردم ،گفتند:
«مـا نمیخوریـم!» میـوه در مقابـل آنـان گذاشـتیم؛ گفتنـد« :دسـت شـما درد
نکنـد ،مـا فقـط آمدهایـم کـه مسـالهای را از شـما بپرسـیم و برویم».
مولویسلفیپرسید«:شنیدم کهشیعهشدهای؟» گفتم«:اینقضیهرانهانکار
میکنم و نهتصدیق .شاید شیعه شده باشم!» سرش را بلند کرد و نگاهی به در
و دیوار خانه انداخت .چشمش که به تابلوی «یا فاطمة الزهراء »3رو به رویش
افتاد ،بهدوستانش اشاره کرد که برویم .گفتم« :استاد! شام تدارک دیدم .نهچایی
خوردید ،نهشربت و نهمیوه .حداقل شام را پیش ما باشید!» گفت« :نه ،دست
شما درد نکند؛ ما کارداریم و باید برویم ».خداحافظی کردند و رفتند.
چندلحظهبعدبه گوشیامپیامکداد که«:واقعاشیعهشدهای؟»در جواب
نوشـتم« :بـه پیـروان ابوحنیفـه ،حنفـی میگوینـد .بـه پیـروان شـافعی ،شـافعی
میگویند ،آیا امام صادق 7پیروانی داشت که از او پیروی کنند یا نه؟ و اگر
داشـت بـه آنهـا چـه میگویند؟» بدون اینکه به سـوالم پاسـخ دهـد ،با طعنه
نوشـت« :تـازه داری تحقیـق میکنـی؟» گفتم« :قبال تحقیـق کردم .میخواهم
یشـود
از شـما بپرسـم ».گفت« :این نیاز به چند روز بحث دارد؛ با پیامک نم 
گفت! شـما سـراوان بیایید تا برایتان توضیح دهم».
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ّ ٰ ٌ ُ ُ َّْ
الثقل ْی ِـن 1"...چـه چیـز را ثابـت
ـارک ٖفیکـم ِ
از او پرسـیدم« :حدیـث ِ"ا ٖنـی ت ِ

میکنـد؟ آیـا پیامبـر 9در ایـن حدیـث اهلبیـت :خـود را ه متـای قـرآن
قـرار نـداده؟ آیـا نجـات و سـربلندی هـر مسـلمان در گـرو پیـروی از آن دو با هم
نبـوده؟» بـدون لحظـهای درنـگ ،نوشـت« :ایـن حدیـث ضعیـف اسـت!»
گفتـم« :چگونـه ضعیـف اسـت؛ در حالـی کـه ایـن حدیـث در کتـاب
صحیـح مسـلم آمـده! مگـر احادیـث کتـاب مسـلم را صحیـح نمیدانیـد؟»
گفـت« :بلـه ».گفتـم« :اگـر صحیـح اسـت ،پـس چـرا بـه ایـن حدیـث عمـل
نمیکنیـد؟ و اگـر ضعیـف اسـت ،پـس مذهـب شـما بر مـدار احادیـث کتاب
ضعیـف میچرخـد ،نـه کتـاب صحیـح!» مولـوی نوشـت« :در بـارهی ایـن
حدیـث بایـد بیشـتر تحقیـق شـود».

KK

بعـد از شیعهشـدنم ،روزی دو جـوان اهـل ّ
سـنت بـه منزلـم آمدنـد .همـان
ابتـدا بـه آنهـا گفتـم« :بـرادران! اگـر دنبـال بحـث و جـدل هسـتید ،اشـتباهی
آمدهایـد .مـن اهـل درگیـری نیسـتم .امـا اگـر واقعـا سـوال داریـد ،خوشـحال
میشـوم بـه آنهـا جـواب بدهـم».
سوالشان دربارهی شهادت امام حسین 7و امامت امیرالمؤمنین علی7

بود .از آن دو پرسـیدم« :آیا امام حسـین 7را میشناسـید؟ مگر طبق روایات
شیعه و ّ
سنی ،امام حسن و حسین 8سرور جوانان اهل بهشت نیستند؟»
 .1سنن ترمذی ،ج  ،12ص 258؛ مسند احمد بن حنبل ،ج  ،44ص .134
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گفتند« :بله ،هستند ».ادامه دادم« :آیا قاتل امام حسین 7را میشناسید؟»
جـواب دادنـد« :بلـه ،یزیـد اسـت ».پرسـیدم« :یزیـد را چـه کسـی بـه حکومـت
مسـلمین انتخـاب کـرد؟» گفتنـد« :پـدرش معاویـه ».گفتـم« :پـس معاو یـه در
شهادت امام حسین 7نقش داشته است .او خوب میدانسته پسرش موجود
کثیفی است و لیاقت رهبری جهان اسالم را ندارد».
سـوال کردم« :مگر امام علی 7طبق روایات شـیعه و س ّـنی دروازهی شـهر
علم پیامبر 9نیسـت؟ وقتی کسـی میخواهد وارد شـهری شـود ،از کجا وارد
آن میشود؟» جواب دادند« :معلوم است ،از دروازهی آن ».گفتم« :اگر کسی
از روی دیوار و یا راه دیگری غیر از دربخواهد وارد شـود ،حکمش چیسـت؟»
گفتند« :چنین شـخصی یا دیوانه اسـت یا سـارق».

KK

ُ ْ ْ
َ
ادامه دادم« :پیامبر اسالم 9فرموند" :ا َنا َم ٖد َینة ال ِعل ُم َو َع ِل ٌّی ٰب ُاب ٰها؛ 1من شهر
علم هسـتم و علی دروازههای آن اسـت ".ولی با اینکه پیامبر 9تاکید کرده
بـود کـه از مجـرای اهلبیـت :علـوم پیامبـر 9را فـرا گیرنـد؛ ولـی عـدهای از
مسـلمانان از بـیراه بهگمـان خـود بـه علـم پیامبـر 9دسـت یافتهانـد.
حضرت امیرالمؤمنین 7و امام حسین 7را رها کرده و به یزید شرابخوار
و میمونباز چسبیدند .اگر پیامبر 9حضرت علی 7را به عنوان دروازهی علم
خـود معرفـی کـرده؛ پـس بایـد معـارف دینـی خودمـان را از
 .1معرفة الصحابة ،ج  ،1ص 88؛ سیر اعالم النبالء ،ج  ،16ص .69

حضـرت علـی7
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بیت
و اوالدش بگیریم ،نه از دیگران .درواقع فقط شیعیان هستند که از راه اهل ِ
پیامبـر 9مذهـب خـود را گرفتهانـد؛ و بـه فرمـودهی پیامبر 9عمـل میکنند.
همین کار درسـت شـیعیان ،باعث شیعهشـدنم شـد».
ایـن دو جـوان پـا کدل و پا کطینـت پـس از مباحثاتی که در روزهای بعد
داشـتیم ،بهمکتب نورانی اهلبیت :مشـرف شدند.

KK
من و خانوادهام همهی سختیها را با شیعهشدن به جان و دل خریدهایم.
خوشحالم که مقتدایم را علی 7قرار دادهام .اینهمه مشکالت به یک ثانیه
مصیبت آقایم حسین 7نمیرسد.
با حسین بن علی 8چه کردند؟ با امیرالمؤمنین 7چه کردند؟ چه بالیی
بهسراهلبیت :آوردند؟من کجاو موالیمحسین 7کجا؟اینهمهسختی،
رنـج و انـدوه بهخاطـر رضایت خداوند و پیامبر 9و اهلبیت :ارزش دارد.
چونکه وقتی قیامت و قبر انسان آباد شد ،همه کارش روبه راه خواهد شد.
اگـر عرشـیان از تـو در عـرش الهـی تعریـف و تمجید کنند ،با ارزش هسـتی
و تعریف و تمجید فرشـیان نباید برایت مهم باشـد .کاروان حسـین 7در راه
است؛ بیاییم از قافله عقب نمانیم و به ندای امام زمان؟جع؟ که میفرماید:
َْ
ٰ
اص ٍر َی ْن ُص ُر ٖنی؟!»لبیکبگوییمو زینبوار ندایحسینزمانرابه گوش
«هل ِم ْنن ِ
جهانیان برسانیم.
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حسـینا! آمـدم کـه قبولـم کنـی

خـاک ره آلرسـولم کنـی

میخواهم خاک ره حسین 7شوم...
ّ
«والسالم»

