ﺳ ﯿﺪ ﻋ ﻠ ﯽ ﻧ ﻘ ﯽ ﻓ ﯿ ﺾ ا ﻻ ﺳ ﻼ م

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم )١٣۶۴-١٢٨٣ش( ،از ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮن ﭼﮭﺎرھﻢ ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻮد .وی از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ را آﻏﺎز ﮐﺮد و در
ﺟﻮاﻧﯽ از ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮاﺟﻊ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺖ .وی ﺻﺎﺣﺐ اﺟﺎزات اﺟﺘﮭﺎد و رواﯾﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺤﺪﺛﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد،
ﺳﮫ ﮐﺘﺎب ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻘﺪس؛ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ و ﺻﺤﯿﻔﮫ ﺳﺠﺎدﯾﮫ را ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺷﺮح ﻧﻤﻮد .اﯾﻦﮐﺎر وی ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﮫ ﮐﺘﺎب ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﺘﺎب
ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮح و ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد.
ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻧﺠﻒ در ﺗﮭﺮان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﺸﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش
ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﻠﻤﯽ ،در ﮐﻨﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﮫ ﺑﯿﺪارﮔﺮی ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦﺟﮭﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر زﻧﺪان رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺷﻌﺒﺎن  ١۴٠۵ھـ  .ق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ٢۴
اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ١٣۶۴ھـ .ش از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﭘﯿﮑﺮش در ﺑﮭﺸﺖ زھﺮای ﺗﮭﺮان ،ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
 - ٢اﺟﺎزه اﺟﺘﮭﺎد و رواﯾﺖ
 - ٣ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی
 - ۴ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
 - ۴.١ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ
 - ۴.٢ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺻﺤﯿﻔﮫ ﺳﺠﺎدﯾﮫ
 - ۴.٣ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ
 - ۵ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ
 - ۶ﮐﻼم ﺑﺰرﮔﺎن
 - ٧اﻧﮕﯿﺰه ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺗﻮن دو ﺳﺮا
 - ٨ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ
 - ٩ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖ و اﻟﺘﻘﺎط
 - ١٠وﻓﺎت
 - ١١ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ١٢ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ آل ﷴ دﯾﺒﺎج ،ﷴ دﯾﺒﺎج ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( و ﺟﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾاﻻﺳﻼم اﺳﺖ.
] [١ﺳﭙﮭﺮ ،ﷴﺗﻘﯽ ،ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ج) ١٠زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم(( ،ص.٣٨۵-٣٧٧
] [٢اﻟﮭﺎﻣﯽ ،داود ،ﺳﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ ،ص.۵۶٧-۵۶۴
او در ﺳﺎل ) ١٢٨٣ش( در »ﺳﺪه« )ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮭﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ( اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .طﺒﻖ ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﺸﺎن ارﺑﻌﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮭﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺪریاش ﺑﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ
ھﻤﮫ از ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻣﺠﺘﮭﺪان ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ) .ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﺷﺖ وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺰء اول ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺷﺮح ﺑﺮ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﺑﮫ ﺧﻂ طﺎھﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ( ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ را ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮد ،ﺳﯿﺪ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺮدی ﻓﺎﺿﻞ ،ﺧﻄﯿﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮادر ﺧﻮد ،از اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ،ﻣﺸﮭﺪ ﻣﻘﺪس و ﻧﺠﻒ اﺷﺮف،
ھﺠﺮت ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻌﺎرف و اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪس اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ ﺷﺮﯾﻒ اھﻞﺑﯿﺖ )ﻋﻠﯿﮭﻢاﻟﺴﻼم( ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﺟﻮان ،در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف داﻧﺶ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ را از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن آﯾﺖﷲ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ،آﻗﺎ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺷﯿﺦ ﷴﮐﺎظﻢ ﺷﯿﺮازی ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ
ﻧﮭﺎوﻧﺪی و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و در ھﻤﺎنﺟﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب »اﻻﻓﺎﺿﺎت اﻟﻐﺮوﯾﮫ ﻓﯽ اﻻﺻﻮل اﻟﻔﻘﮭﯿﮫ« در دو ﺟﻠﺪ ،ﺷﺪ .از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ وی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ در اﻏﻠﺐ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ از ﻻﺑﻼی آﺛﺎر وی ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﺟﺎزه اﺟﺘﮭﺎد و رواﯾﺖ

آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ در ﺳﺎل ) ١٣۵٢ھـ  .ق( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل داﺷﺖ ،آن ﭼﻨﺎن ﻣﺪارج ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی را طﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿﻊ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ،آﻗﺎ

ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ و ﺷﯿﺦ ﷴﮐﺎظﻢ ﺷﯿﺮازی ﮔﻮاھﯽ اﺟﺘﮭﺎد ﮔﺮﻓﺖ .او در ﺳﺎل ) ١٣۵۵ھـ  .ق( از ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﮭﺎوﻧﺪی در ﻣﺸﮭﺪ ﻣﻘﺪس اﺟﺎزه رواﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد و ھﻤﺎن اﺟﺎزه را در
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ ﻧﺸﺎن داد .و از ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه رواﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﻣﺘﻦ اﺟﺎزات ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ
و ﺷﺮح ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ،ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ در ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺟﺎزه ،وی را ﺑﺎ اﻟﻘﺎب و اوﺻﺎف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از اﺟﺎزه ﺧﻮد آورده اﺳﺖ» :اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺎﺿﻞ ،اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ اﻟﻨﺒﯿﻞ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻌﻘﻮل و اﻟﻤﻨﻘﻮل ،ﺣﺎوی اﻟﻔﺮوع و اﻻﺻﻮل ،اﻟﺼﻔﯽ اﻟﺰﮐﯽ «...
و ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﷴﮐﺎظﻢ ﺷﯿﺮازی وی را ﺑﮫ »اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻼم و اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻤﮭﺬب اﻟﻔﮭﺎم ﺻﻔﻮه اﻻﻋﻼم و ﻋﻤﺪه ﻣﻼذ اﻻﺳﻼم ،اﻟﺘﻘﯽ اﻟﺰﮐﯽ و اﻟﺼﻔﯽ  «...ﻣﻠﻘﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻗﺎ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ ،وی را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺴﻨﺪ و اﻟﺮﮐﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﯽ و اﻟﺰﮐﯽ ،اﻓﺘﺨﺎر اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ،اﺳﺘﺎد اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻌﻘﻮل و اﻟﻤﻨﻘﻮل ،ﺣﺎوی
اﻟﻔﺮوع و اﻻﺻﻮل ﻏﻮاص ﺑﺤﺎر اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﯽ اﻟﻌﻤﻮم و رﮐﻦ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و زﺑﺪه اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ ،اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﻠﯿﻞ و ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻨﺒﯿﻞ «. ...
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت

آﺛﺎر و ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 .١ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺧﻼﺻﮫ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ؛ در  ١۶٧١ﺻﻔﺤﮫ.
 .٢اﻟﺜﻘﻼن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﮫ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﮑﺘﺎب.
 .٣ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺷﺮح ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ؛ در ﺷﺶ ﺟﺰء ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰء آن در ﺷﺐ ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ھﺸﺘﻢ ذﯾﻘﻌﺪه ﺳﺎل ) ١٣٧٠ھـ  .ق( در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 .۴ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺷﺮح ﺻﺤﯿﻔﮫ ﮐﺎﻣﻠﮫ ﺳﺠﺎدﯾﮫ؛ در ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﮫ در ﭘﺴﯿﻦ روز ﺷﻨﺒﮫ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ) ١٣٧۶ھـ  .ق( ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
 .۵ﺑﻨﺎدر اﻟﺒﺤﺎر؛ ﮐﮫ ﺷﺮح ،ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ﻋﻼﻣﮫ ﷴﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﮫ ﭼﮭﺎردھﻢ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ) ١٣٩٩ھـ  .ق( آﻏﺎز و در روز
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮال ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﺟﻠﺪ اول آن ،ﮐﮫ ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺠﮭﻞ اﺳﺖ ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ.
 .۶اﺷﺎرات اﻟﺮﺿﻮﯾﮫ؛
 .٧اﻻﻓﺎﺿﺎت اﻟﻐﺮوﯾﮫ ﻓﯽ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﮭﯿﮫ؛ در دو ﻣﺠﻠﺪ .ﮐﮫ در ﺳﺎل ) ١٣۵٢ھـ  .ق( در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .٨ﺧﺎﺗﻮن دو ﺳﺮا ﺳﯿﺪﺗﻨﺎ زﯾﻨﺐ اﻟﮑﺒﺮی؛ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭘﺴﯿﻦ روز ﺟﻤﻌﮫ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل ) ١٣٩٩ھـ  .ق( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎرم ﻓﺮوردﯾﻦ ) ١٣۵٨ش( در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 .٩ﭼﺮاغ راه؛ ﮐﮫ در اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﮫوآﻟﮫوﺳﻠﻢ( و رد ﺷﺒﮭﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ .در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﭘﻨﺠﻢ رﺑﯿﻊ اﻻول در ﺳﺎل ) ١٣۵۶ھـ  .ق( ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه و آﺑﺎن ) ١٣٢٠ھـ  .ق( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .١٠ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ ازﮔﻠﯽ؛ ﮐﮫ در اﺛﺒﺎت رﺟﻌﺖ و ﭘﺎﺳﺦ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺷﺒﮭﺎت ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ اﺳﺖ .وی در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮐﺘﺎب »رھﺒﺮ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺮﯾﺐ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
از رھﺒﺮ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٣۵۴ھـ  .ق(
 .١١رھﺒﺮ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن؛ ﮐﮫ در اﺛﺒﺎت رﺟﻌﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺴﺘﺪل ﺑﮫ ﺷﺒﮭﺎت ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺗﮭﺮان و در ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ) ١٣۵٩ھـ  .ق( ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 .١٢ﻣﺴﺌﻠﮫ رﺟﻌﺖ؛
 .١٣ﻗﻔﻞ دھﻦ ﺷﯿﻄﺎن.
 .١۴ﻣﻘﺪﻣﮫھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫھﺎی ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﮫ و ﻣﺘﻌﮭﺪاﻧﮫ؛ ﮐﮫ در ﭘﺎرهای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه و در ﻻﺑﮫﻻی آﺛﺎرش ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
آﺛﺎر وی ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﮫ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻮﯾﺎی ﺗﻼش و ﺟﮭﺎد ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اوﺳﺖ .وی در ﺑﺨﺶ اول ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﮫ ﮐﺘﺎب ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺮآن ،اخ اﻟﻘﺮآن )ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ( و اﺧﺖ اﻟﻘﺮآن )ﺻﺤﯿﻔﮫ ﺳﺠﺎدﯾﮫ( را در ﺧﻮر ﻓﮭﻢ ﻣﺮدم ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺷﺮح ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم آل ﷴ )ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﮫوآﻟﮫوﺳﻠﻢ(
را از ﺳﺎﺣﻞ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﻋﻠﻮی و ﺻﺤﯿﻔﮫ ﺳﺠﺎدﯾﮫ ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم ﻧﯿﺰ ﻗﺪم ھﺎ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺪسزداﯾﯽ ﺗﻌﺪادی داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢﻧﻤﺎ ﮐﮫ اﺻﻼح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺮاﻓﮫزداﯾﯽ را در اﺳﻼمزداﯾﯽ ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺮﺧﯿﺰد در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ
»رھﺒﺮ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن« را ﻧﻮﺷﺖ.
← ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪهای از ھﻤﮫ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﮫ درﺑﺎره ھﺮ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وی در دﯾﺒﺎﭼﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺷﺮح ﺻﺤﯿﻔﮫ ﮐﺎﻣﻠﮫ ﺳﺠﺎدﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ،ﭼﻮن آرزو دارم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫھﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ و
در دﻧﯿﺎ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮری ﺳﺎده و روان ﮐﮫ ھﻤﮕﺎن )ﺧﻮاص و ﻋﻮام( از آن ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .و آن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﺘﺐ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم دارد از اﯾﻦ رو در ﮔﻮﺷﮫای
ﺧﺰﯾﺪه ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﺘﺐ ﻓﻘﮫ و اﺧﺒﺎر و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﻧﺲ ﻧﺪارم.
← ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺻﺤﯿﻔﮫ ﺳﺠﺎدﯾﮫ
روش اﯾﺸﺎن در ﺗﺮﺟﻤﮫ ،ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدن دﻗﯿﻖ ﻟﻐﺖھﺎﺳﺖ و ھﺮ ﮐﻠﻤﮫ و ﺟﻤﻠﮫ و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺷﺮح ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﯿﺎن دو ھﻼل ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ ،از ﺷﺮح ﻓﺮق داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺗﺼﺮﻓﯽ در اﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﻮه ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن در ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺷﺮح ﺻﺤﯿﻔﮫ ﺳﺠﺎدﯾﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺑﺘﺪای اﻏﻠﺐ دﻋﺎھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎه؛ وﻟﯽ ﭘﺮﻣﺤﺘﻮا ،ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﮫ و در
ﺧﻮر ﻓﮭﻢ ﻋﻤﻮم را درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ دﻋﺎ آورده ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را اﻓﺰوده و او را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﺑﮫ ﺳﻮی دﻋﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
← ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ
ﻧﺎم ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ آﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ﻣﺸﮭﻮر ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﮫ از آن ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی در دﯾﺒﺎﭼﮫ ﺟﺰء اول ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺧﻮد از آﺷﻨﺎﯾﯽاش ﺑﺎ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﺳﺎلھﺎی دراز اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﻮد ،روز ﺑﮫ روز ﺷﻮﻗﻢ ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن و اﻧﺪﯾﺸﮫ
در آن زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽدﯾﺪم ﻣﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم ﻣﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶھﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( و ھﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻓﻀﻼ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ

ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﮫ ھﺮ ﺳﺨﻦ ،در ﺑﺎب ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﯾﺎدآوری ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﮫ ﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ )رﺣﻤﮫﷲﻋﻠﯿﮫ( ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﺗﺄﻟﯿﻒ را در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫﮐﺎر ﺑﺮده  ...و ﮔﺎھﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺎرهای از ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪه ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎ و
رﺟﺎل دﯾﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶھﺎی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( را در ﮐﺘﺎب ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در ﺧﻮر ﻓﮭﻢ ھﺮ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﮫ از آن ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ  ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه واﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ از ھﺮ ﮐﺎر ﺑﺮدارم )ﺣﺘﯽ از ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﮫ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده ﺑﺮای اﺗﻤﺎم آن ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻢ( و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻠﯿﻞ را
ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻠﯿﺲ و روان ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﻤﻮده ...
ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺪارک و ﯾﺎد داﺷﺖ ﺑﺮداری ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺷﺮح او ﺑﺮ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﻣﺪت ھﻔﺪه ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﺤﺮﯾﺮ آن در ﺷﺶ ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ از ) ١٣۶۵ھـ  .ق .ﺗﺎ  ١٣٧١ھـ .
ق( اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ

ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺷﺮح ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭼﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ« آن ھﻢ در آن روزﮔﺎر ﺧﻔﻘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﮕﺎن
را ﺑﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ و وﻻﯾﺖ ﻋﻠﻮی ﮐﮫ ھﻤﺎن وﻻﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ از آن روزھﺎ ،ﺳﺎلھﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ روزھﺎ،
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﻮﺗﯽ اﺳﺖ .آنﭼﮫ او در ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺮوز ﺳﺨﻦ دل ھﺰاران
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ دﻟﺴﻮز دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ را ﮐﮫ ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم در روزھﺎی ﺳﯿﺎه ﺳﻠﻄﮫ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
)ﭼﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ(
ھﻤﮫ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻨﺪ و در ﻓﮑﺮ ﻋﻼج ،ﻟﮑﻦ ﭼﺎره را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ رھﺎﻧﻨﺪه ﺑﺸﺮ از ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( در ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ را ﺑﺮطﺮف ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮدم را ﺑﮫ راه ﺳﯿﺎدت و ﺳﻌﺎدت ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ .دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز را ﺗﺒﺎهﮐﺎری ،ﺳﺘﻤﮕﺮی ،دوروﯾﯽ ،ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ
اﻓﺮاد آن ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺷﺪه .آﺳﺎﯾﺶ ،دادﮔﺮی ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،آﺷﺘﯽ و ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن از ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫای از
آن را ﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﮔﺮدآورده و ﭼﻮن در ھﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺸﺪه ،ﺳﯿﺎدت و ﺳﻌﺎدت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه را ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﻔﺘﺎر ھﻤﮫ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و راھﻨﻤﺎی درک ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه ﮔﻤﺮاھﺎن و ﮔﺮﻓﺘﺎران اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر روی دو ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺮھﺎن ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ ،اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻻف ﻧﺰده و ﮔﺰاف ﻧﮕﻔﺘﮫاﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن و داﻧﺎﯾﺎن ﺧﻮد را در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﺮد آورد؛ ﺗﺎ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﮫ ﺧﻮاص
و ﻋﻮام ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﯿﻢ :ھﺮ ﮐﮫ طﺎﻟﺐ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و آﺳﺎﯾﺶ و ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ را )ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم در ﺟﮭﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و
ﺳﺮﻣﺸﻖ و دﺳﺘﻮر زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ:
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و وزراء و رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ وظﺎﺋﻒ ﺧﻮد و طﺮز ﺳﻠﻮک ﺑﺎ رﻋﯿﺖ ﭘﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،وﮐﻼی ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ :ﺳﻨﺎ و ﺷﻮری ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ از
ﺑﺪﻋﺖ )اﺣﺪاث ﭼﯿﺰی در دﯾﻦ ﮐﮫ از دﯾﻦ ﻧﺒﻮده( دوری ﮔﺰﯾﺪه و ﺑﮫ دﺳﺘﻮر دﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن و رؤﺳﺎء ھﺮ ﺷﮭﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺮاء ﻟﺸﮑﺮ و اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎده ﺣﻔﻆ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و در ﮐﺎرزار ھﻤﯿﺸﮫ ﻓﺘﺢ و ﻓﯿﺮوزی را درﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﺮ
ﺳﺘﻢ و ﭘﺎداش ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ را داﻧﺴﺘﮫ ﻋﺒﺮت ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻏﻨﯿﺎ و ﻓﻘﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺒﺮ و ﺳﺮاﻓﺮازی و رﺷﮏ و ﭘﺴﺘﯽ را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ھﻤﮫ داﻧﺶھﺎ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﻋﻈﺎم ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ راه اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻋﻮام ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﻦ را ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻧﻔﺮوﺧﺘﮫ رﺿﺎ ﺣﻖ را ﺑﮫدﺳﺖ آورده ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ،
وﻋﺎظ و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ طﺮﯾﻘﮫ وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﮫ را آﻣﻮﺧﺘﮫ ،وﻗﺖ ﺧﻮد و ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﮭﻮده و ژاژ ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻋﻮام ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﮭﻤﻞ ﻧﺒﺎﻓﻨﺪ و
ﻋﻔﺖ ﻗﻠﻢ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد و اﻋﻘﺎﺑﺸﺎن ﺑﮫ آن ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻓﺼﺤﺎ و ﺑﻠﻐﺎ و ادﺑﺎ و ﺧﻄﺒﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﺮﻣﻦ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻼم آن ﺧﻮﺷﮫھﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ،
ﺗﺠﺎر و ﮐﺴﺒﮫ و اطﺒﺎء ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در داد و ﺳﺘﺪ و طﺒﺎﺑﺖ ،ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ،ﺳﻮد ﺣﻼل ﺑﮫدﺳﺖ آورﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺰد ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻀﺎت و وﮐﻼء دادﮔﺴﺘﺮی و ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻣﺤﺎﺿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در دادرﺳﯽ ھﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﷼ ﭘﻮل ،ﺣﮑﻢ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﻧﺪھﻨﺪ و ﺧﻼﻓﯽ ﻧﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و از ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ھﻮﺷﻤﻨﺪان ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ از
ﺷﺎﺧﮫھﺎی درﺧﺖ داﻧﺶ ﻣﯿﻮه ﭼﯿﺪه ﻏﻮﻻن و ﻧﺎداﻧﺎن و ﮔﻤﺮاھﺎن و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ھﺮ ﻟﺒﺎس ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ طﺮاوت ﺟﻮاﻧﯿﺸﺎن را در راهھﺎی ﺑﯿﮭﻮده از دﺳﺖ ﻧﺪھﻨﺪ،
ﮐﺎرﮔﺮان و رﻧﺠﺒﺮان و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدان و راﻧﻨﺪﮔﺎن )ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ وﺳﯿﻠﮫ وﻗﺖ ﮐﺴﺐ اطﻼع دارﻧﺪ( ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮاﻧﺪن آن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫدﺳﺖ آورﻧﺪ ،طﺒﯿﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺎدﯾﯿﻦ و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ از
ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﮭﻮد و ﻧﺼﺎری و ﻣﺠﻮس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺳﻌﺎدت را در آن دﯾﺪه ﺑﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﮫ ﮐﺮده ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را
درﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺪﻋﺎﻗﺒﺘﯽ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در اﻏﻔﺎل ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ از راه ﮐﺠﯽ ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ آن ﺳﻮق دادهاﻧﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ ﮔﺮد ھﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ھﻮاﭘﺮﺳﺖ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،زھﺎد و ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ زھﺪ و ﺗﻘﻮای ﺣﻘﯿﻘﯽ را در روش ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺘﻘﯿﺎن دﯾﺪه و ﺑﮫ راهھﺎی ﮐﺞ ﭘﺎ ﻧﻨﮭﻨﺪ و از رﻧﺞ ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺳﻮادان ﺑﺮای ﺑﯽﺳﻮادان ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ و ﺑﺮدن ﻟﺬت ﺳﻮاد و اطﻼع ﺑﮫ وظﺎﺋﻒ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺧﻼﺻﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻌﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ و
ﺗﺮﻗﯽ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را از آن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﮐﻼم ﺑﺰرﮔﺎن

ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﮫای درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﺟﺰ داﻧﺸﻮران و ﺧﻮاص ،ﮐﺴﯽ از ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﺟﺰ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫای ﮐﮫ )در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ( از آن ﺷﺪه،
از ﻣﺘﺮﺟﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اول ﺑﺎر ،ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ را »ھﻤﮫ ﻓﮭﻢ« ﮐﺮده و ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺮدم داد.
] [٣ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﮫای در ﮐﻨﮕﺮه ھﺰاره ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ )ﮐﻨﮕﺮه اول( ١٣۶٠ ،ش.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮭﯿﺪی اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫھﺎ و ﺷﺮحھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺗﺮﺟﻤﮫای ﮐﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻣﻘﺒﻮل ھﻤﮕﺎن اﻓﺘﺎد اﺛﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻓﯿﺾاﻻﺳﻼم
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻄﺒﮫھﺎ ،ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎم را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺸﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾاﻻﺳﻼم را ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪم؛ ﻣﺮدی ﻓﺎﺿﻞ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﯾﻨﺪار و دوﺳﺘﺪار اھﻞﺑﯿﺖ )ﻋﻠﯿﮭﻢاﻟﺴﻼم( ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ رﻧﺠﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﮭﺎد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺧﻼص وی در ﻓﺮاھﻢ
آوردن اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫ ،در رواج آن ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﮫﺳﺰا داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
] [۴اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮭﯿﺪی ،ﻣﻘﺪﻣﮫ ﯾﺢ.

اﻧﮕﯿﺰه ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺗﻮن دو ﺳﺮا

ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺗﻮن دو ﺳﺮا ،اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد از ﻧﮕﺎرش زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )ﻋﻠﯿﮭﺎاﻟﺴﻼم( را ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ:
ﺑﯿﺶ از دوازده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﮫ درد ﺷﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪم و ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ اطﺒﺎ ﺳﻮدی ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﺸﻔﺎ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق و ھﻤﺮاھﯽ اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻼ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ ،در آنﺟﺎ ھﻢ ﺳﺨﺖ
ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻢ .روزی دوﺳﺘﯽ از زاﺋﺮﯾﻦ ،در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ،ﻣﻦ و ﮔﺮوھﯽ را ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﺶ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اﯾﻦﮐﮫ رﻧﺠﻮر ﺑﻮده ،رﻓﺘﻢ ،در ﺑﯿﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﮫ در آن
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد:
ﭘﺪرم ﻣﯽﮔﻔﺖ ھﺮﮔﺎه ﺣﺎﺟﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﮫای داری ،ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﻠﯿﺎ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی )ﻋﻠﯿﮭﺎاﻟﺴﻼم( ﺑﺨﻮان ،ﺑﯽﺷﮏ و دو دﻟﯽ ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ ﺧﻮاﺳﺘﮫات را روا ﻣﯽ
ﺳﺎزد ،از اﯾﻦرو ﻣﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺷﻔﺎ و ﺑﮭﺒﻮدی ﺑﯿﻤﺎرﯾﻢ را از ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻧﺬر ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻋﮭﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﮐﮫ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮭﺒﻮدی ﯾﺎﻓﺘﮫ،
ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﺣﻮال ﺳﯿﺪه ﻣﻌﻈﻤﮫ )ﻋﻠﯿﮭﻤﺎاﻟﺴﻼم( ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و از ﺑﺴﯿﺎری اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺧﻼﺻﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﮫ ﻧﺬر ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻨﻤﻮدم؛ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﮫ

ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮاﻧﻢ )وﻓﻘﮫﷲﺗﻌﺎﻟﯽ( ﻣﺮا آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺬرم وﻓﺎء ﻧﻨﻤﻮده ،ﻣﻦ ھﻢ از ﺧﺪای ﻋﺰاﺳﻤﮫ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدم و آن را ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﮫ
ﺧﺎﺗﻮن دو ﺳﺮا؛ ﺳﯿﺪﺗﻨﺎ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﮫ ،زﯾﻨﺐ اﻟﮑﺒﺮی )ارواﺣﻨﺎﻟﺘﺮاباﻗﺪاﻣﮭﺎاﻟﻔﺪاء( ﻧﺎﻣﯿﺪم.
ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ

ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم از روﺣﺎﻧﯿﺎن آﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮطﺌﮫ دﺷﻤﻨﺎن و ﺟﯿﺮهﺧﻮاران داﺧﻠﯽ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن و اﻓﮑﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ و اﻟﺤﺎدﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
آنﭼﮫ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب »ﭼﺮاغ راه« اﺳﺖ ﮐﮫ در آﺑﺎن ) ١٣٢٠ھـ .ش( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﺎﺿﻞ و آﮔﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .وی ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ھﺸﺪار ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ
آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﮕﺎرد:
»ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﺎھﺮ ﻋﻈﯿﻤﮫ و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﮫ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص از ﺛﻠﺚ اﺧﯿﺮ دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ دﯾﻨﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎمداری
ﻣﻨﻄﻖ و ﺧﻄﺎﺑﮫ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﮫﻋﮭﺪه ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﺧﺎﺻﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن )ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ آﻧﺎن دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻤﯿﺰات ﺧﺎﺻﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ( ﻣﺤﻮل آﻣﺪه .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺑﯿﺎن اﺻﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺒﺮ و
واﻋﻆ و ﯾﺎ ﻣﺮﺛﯿﮫﺧﻮان و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،روﺿﮫﺧﻮان و ﮐﯿﻔﯿﺖ ظﮭﻮر و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ در اﯾﺮان و ﻏﯿﺮ آن و ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ در ﺗﺄﺳﯿﺲ و اﯾﻦﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻈﺎھﺮ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ دﯾﻦ و دﻧﯿﻮﯾﻮن ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً آﯾﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺧﺎﺻﮫ ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎم در اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ،اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ . ...
] [۵ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ،ﭼﺮاغ راه ،ص.٣-٢
اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺳﺨﻨﺎن و ﺷﺒﮭﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﮫوآﻟﮫوﺳﻠﻢ( ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺷﺎره و ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن »در درﯾﺎی ﻏﻢ
و اﻧﺪوه ﻓﺮو رﻓﺘﮫ  ،«...ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻟﻘﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﮭﻢ دﯾﻨﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻮﯾﺼﮫ ﻣﺸﮑﻠﮫ ﻣﻌﺎرﻓﯽ ،در اﻧﺠﻤﻦ و ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ را طﺒﻘﮫ ﺗﻮده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ،ﻏﻠﻂ ﺻﺮف و ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﻮد ،زﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری
دارد؛ وﻟﯽ اﻓﺴﻮس ﮐﮫ در دوره ھﺮج و ﻣﺮج دﯾﻨﯽ و ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم ،در ھﯿﭻﯾﮏ از ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ واﻗﻊ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ھﺮ ﭼﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ و در ﻣﻘﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮآﻣﺪ
 ...و ﺑﻌﻀﯽ ھﻨﻮز ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ و ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺖ«.
] [۶ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ،ﭼﺮاغ راه ،ص ٢و .٣

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖ و اﻟﺘﻘﺎط

ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن از اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ و ﺑﺪﻋﺖﮔﺰاران و اﻟﺘﻘﺎطاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻨﺎظﺮه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ
] [٧ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب ،ﺷﻤﺎره  ٩۵و .٩۶
روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎی ﻣﻨﺤﺮف ،از ﺧﺎطﺮه ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن ﭘﺎک ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎی او و اﻣﺜﺎل او ،ﮐﮫ ﻧﻘﺎب ﻧﻔﺎق ﺑﺮ ﭼﮭﺮه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ در ﻧﻈﺮ ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص در اﯾﻦ ﺑﺮھﮫ ﺣﺴﺎس از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و اﯾﺮان و ﻣﺬھﺐ راﺳﺘﯿﻦ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﮫ از ھﺮ ﺳﻮ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ آﻧﺎن و ﺧﻂ ﻣﻘﺪم آن ،ﯾﻌﻨﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ آﮔﺎه و ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻓﮑﺮی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺧﺮاﻓﮫزداﯾﯽ ،دﯾﻦزدای و ﻣﺬھﺐزداﯾﯽ را ﭘﯿﺸﮫ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ .او و ھﻢ ﭘﯿﺎﻟﮫھﺎ و ارﺑﺎﺑﺎﻧﺸﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﻘﺪﺳﺎت
ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺻﯿﻞ و آﮔﺎه ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻤﺎن راﺳﺖاﻧﺪﯾﺶ و دوراﻧﺪﯾﺶ رﯾﺴﻤﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ و ﻣﺬھﺐ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺳﮭﻤﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ طﻮﻓﺎنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪان آﺳﯿﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در آن زﻣﺎن ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺎ آن ﻧﻮﺷﺘﻦ »ﮐﺸﻒ اﺳﺮار« ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﺳﺦھﺎی اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﮫ وی ﺑﮫ ﮐﺴﺮوی و ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﻧﻘﺎب از ﭼﮭﺮه ﮐﺮﯾﮫﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﮫ اﻣﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽزاده ﻧﮕﺎﺷﺖ.
] [٨رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﷴﺣﺴﯿﻦ ،دﻟﯿﻞ آﻓﺘﺎب ،ص.۵٩
] [٩ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺧﺎطﺮه از آﯾﺖﷲ ﺑﺪﻻ ،ص.٢٠٢
ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﻠﻢ ﺑﺮد و ﮐﺘﺎب »رھﺒﺮ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن« را ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد ﮐﮫ از آﮔﺎھﯽ و ﺗﻌﺒﺪ وی و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی او ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ
دارد .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﺷﻤﺎ و ﯾﺨﮫ ﭘﺎره ﮐﺮدن و ﻣﻌﺮﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ...ﺑﮫطﻮری ﮐﮫ از روﯾﮫ و اﺧﻼق ﺷﻤﺎ در ﻗﻢ و ﺗﮭﺮان اطﻼع دارﯾﻢ ،دﯾﻦداری ،ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ اوراق وادار
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«.
] [١٠ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ روحﷲ ،ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ،ص.۶۵
ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮐﺘﺎب »رھﺒﺮ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﻣﻦ در ﺻﺪد اﺻﻼح دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﺑﺮآﻣﺪهام ،و ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ وارد اﺳﻼم ﺷﺪه ،ﺟﺪا ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﺎل آنﮐﮫ از ﮔﻔﺘﺎر زﺷﺖ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﺻﻼ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ دﺳﺘﮫ از ﺧﺮاﻓﺖ و اﺑﺎطﯿﻞ را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻋﻮام ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ و آنھﺎ را وﺳﯿﻠﮫ
اﻋﺎﺷﮫ و ارﺗﺰاق ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻗﺮار دادهای . ...
] [١١ﻓﯿﺾاﻟﺴﻼم ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ،رھﺒﺮ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ،ص.٨

وﻓﺎت

ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺷﻌﺒﺎن  ١۴٠۵ھـ  .ق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ٢۴اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ١٣۶۴ھـ .ش از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﭘﯿﮑﺮش در ﺑﮭﺸﺖ زھﺮای ﺗﮭﺮان ،ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
] [١٢ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٧٣/٢/٢۴ ،

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﺳﭙﮭﺮ ،ﷴﺗﻘﯽ ،ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ج) ١٠زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم(( ،ص.٣٨۵-٣٧٧

 ↑ .٢اﻟﮭﺎﻣﯽ ،داود ،ﺳﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ ،ص.۵۶٧-۵۶۴
 ↑ .٣ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻀﺮت آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﮫای در ﮐﻨﮕﺮه ھﺰاره ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ )ﮐﻨﮕﺮه اول( ١٣۶٠ ،ش.
 ↑ .۴اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮭﯿﺪی ،ﻣﻘﺪﻣﮫ ﯾﺢ.
 ↑ .۵ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ،ﭼﺮاغ راه ،ص.٣-٢
 ↑ .۶ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ،ﭼﺮاغ راه ،ص ٢و .٣
 ↑ .٧ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب ،ﺷﻤﺎره  ٩۵و .٩۶
 ↑ .٨رﺣﯿﻤﯿﺎن ،ﷴﺣﺴﯿﻦ ،دﻟﯿﻞ آﻓﺘﺎب ،ص.۵٩
 ↑ .٩ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺧﺎطﺮه از آﯾﺖﷲ ﺑﺪﻻ ،ص.٢٠٢
 ↑ .١٠ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ روحﷲ ،ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ،ص.۶۵
 ↑ .١١ﻓﯿﺾاﻟﺴﻼم ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ،رھﺒﺮ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ،ص.٨
 ↑ .١٢ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٧٣/٢/٢۴ ،

ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻗﻢ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »آﯾﺖ ﷲ ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم « ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١۴٠٠/١/١٧
ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ  :ﺗﺮاﺟﻢ | ﺷﺎرﺣﺎن ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ | ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻗﺮن ) 14ﻗﻤﺮی( | ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮭﺎن ﻗﺮن ) 14ﻗﻤﺮی( | ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮭﺎن ﻗﺮن ) 15ﻗﻤﺮی( | ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮن 14
)ﺷﻤﺴﯽ(

