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بیان مسأله
قال کلینی فی کتابه عن ابیعبداهلل علیهالسالم حول طر یقة ز یارد الحسین علیهالسالم
قال« :إذا أت ْیت ق ْبر ْال ُحس ْین هْ ...اج ِل ْس ِع ْنتد ر ْأ ِس ِته ف ُقتل ...أ ْشته ُد أ ّنتك ق ْتد أق ْمتت ّ
الصتال د و
ِ
ِ
ْ ْ
ْ
ْ
ّ
ّ
ْ
ْ
ّ
ْ
ُ
ُ
ّ
ْ
ُ
ْ
آت ْیت الزکاد و أمرت ِبالمعرو ِ و نهیت ع ِن المنک ِتر و اتبعتت الرستول و تلتوت ال ِکتتا حتق
ْ
تالوتتته...أ ْشتته ُد أ ّن ْالجهتتاد معتتك جهت ُ
تاد و أ ّن الحت ّتق معتتک و ِإل ْیتتک .»...شتتیخ کلینتتی ،در
ِ ِِ
ِ
ِ
کتت تتا

خت تتویش ،در م ت تتورد طریقت تته ز یت تتارت حس ت تتینبنعلی علیهالست تتالم از امت تتام صت تتادق

علیه السالم آورده است ،که فرمود :هنگامی که به زیارت مزار حستین علیهالستالم رفتتی...
سمت رأس ایشان بنشین و بگو ...شهادت میدهم کته تتو نمتاز را بپاداشتته و زکتات را اداء
نموده و به معرو

امر و از منکر نهی فرموده و رسول را متابعت کرده و کتا

ختدا را آن طتور

که شایسته است تالوت نمودی و شهادت میدهم جهتاد در معیتت تتو جهتاد استت و حتق
ْ
اهلل ال ُحس ْی ِن ْب ِتن
با تو و به سوی توست()...کلینی1407 ،ق ،4 ،با با ُ ِز یار ِد ق ْب ِر أ ِبی ع ْب ِد ِ
ع ِل ٍ ّی ه ) 574 :این عبارات گویای اعتقاد شتیعه در متورد علتت و فلستفه نهتتت گفتمتانی

حسینبنعلی علیهالسالم است .لکن تمام دالهای مذکور (نماز ،زکات ،امتر بته معترو و
نهتتی از منکتتر ،جهتتاد) در متتتن ز یتتارت ،متتواردی نبودنتتد کتته در جامعتته متخاصتتم بتتا گفتمتتان

حسینی آن انجام نشوند .یعنی آنها نیز نماز میخواندند ،زکات میدادند و قائل بته امتر بته
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معتترو و نهتتی از منکتتر بودنتتد ،داعیتته حتتقطلبی داشتتتند و بتتا حکتتم جهتتاد و قربتتهالیاهلل بتته

جنت تت ،علیت تته حست تتینبنعلی علیهالست تتالم بت تته پاخاست تتتند؛ چنت تتان کت تته علیبنحست تتین
ْ ُ ُ ٌّ
ُ ْ
علیهالسالم نیز فرمودهاند« :ثال ثون ألتف ر ُج ٍتل ی ْز ُع ُمتون أ ّن ُه ْتم ِم ْتن ه ِتذ ِه اِل ّم ِتة کتل یتق ّتر ُ ِإلتی
ّ
اهلل ع ّز و جل ِبد ِمه»(سی هزار نفر که گمان متیکردنتد از ایتن ّامتنتد گردا گترد او را گرفتنتد ،هتر
ِ
ّ
کدام با خون او به خداح ّ
عز و جل ّ
تقر میجست().صدوق1400،ق.)462 :
ایتتن تتتتاد گتتواه بتتر وجتتود تعتتاریفی متفتتاوت ،از ارزشهتتای استتالمی ،بتتین دو گفتمتتان

متخاصم حسینی و یزیدی استت .چنتان کته وقتتی حستینبنعلی علیهالستالم بترای ادای
نم تتاز ظه تتر از س تتپاه کوف تته مهل تتت خواس تتت« ،فق تتال ل تته الحصت تین ب تتن نمیت تر :إنه تتا ال تقب تتل
منك»(حصین بن تمیم گفت :نماز از شما پذیرفته نیستت)« ،فقتال لته حبیتب بتن مظتاهر:
ال تقبتتل الصتتالد زعمتتت متتن آل رستتول اهلل ،و تقبتتل منتتك یتا ختتتارگ!»(حبیتتب بتتن مظتتاهر در

پاستتخ او گفتتت :گمتتان می کنتتی کتته نمتتاز از آل رستتول ختتدا صلیاهللعلیهوآلهوستتلم پذیرفتتته
نشتتود و نمتتاز ت تتو ای احمتتق نتتادان پذیرفت تته استتتگ)(اخطب ختتوارزم ،بتتی تتتا .)20 :2 ،لتتذا
این که «گفتمان حسینی چه تعریفی از ارزشهای اسالمی داشته که منجتر بته شتکل گیری
تابه تتتاریخ شتتده استتتگ» ستتوالی کتته ایتتن تحقیتتق بتته دنبتتال
تانی بالمشت ِ
چنتتین نهتتتت گفتمت ِ

پاسخ به آن است.

در پاسخ به سوال« ،اعتقاد گفتمان حسینی بته مقبولیتت ارزشهتای استالمی ،بته شتر
اقرار مسلمان بته والیتت نبتی و وصتی و تبعیتت از وی» فترض استت کته متورد قبتول گفتمتان
حاکم قرار نگرفت و از این رو در حذ آن کمر همت بست.
ضتترورت پاستتخ بتته ایتتن ستتوال ،وصتتول مستتلمان بتته متتال ک ستتنجش کردارهتتای ختتویش
است ،تا دریابد ارزشهای اسالمی که در زندگی خویش عامل به آن استت ،منطبتق بتا چته
گفتمانی است؛ گفتمان حسینی یا یزیدیگ
بتترای پاستتخ بتته ایتتن پرستتش ،بتتا صتتر نظتتر از مبتتانی نظتتری «تحلیتتل گفتمتتان» از روش
تحلیل گفتمان «ال کال و مو

و فرکال » به عنوان خرده روش استفاده شده است.

پیشتتینه ایتتن تحقیتتق بتتا ادبیتتات تحلیتتل گفتمتتان ستتابقهای نتتدارد ،لکتتن در متتورد تفتتاوت
است؛ اما این که پژوهشی علمی در این زمینه مکتو

شده باشد ،مطلبی یافت نشد.

مقدمه
قرآن برخال نظریه گفتمان که قائل است؛ «هیچ گفتمانی نمیتوانتد هرگتز کتامال شتکل
تود واقعتتی و کامتتل در افتتراد
بگیتترد و ت بیتتت شتتود»(ستتلطانی )160 :1383 ،و شتتکل گیری خت ِ

گفتمانها اسطوره ای بیش نیست ،فلسفه ارسال رسل را قرائت صتحی از آیتات ،نشتانهها
و دال هتتای هستتتی و تعلتتیم آن در راستتتای تزکیتته افتتراد و وصتتول آنهتتا بتته کمتتال و هو یتتت
ْ
خویش ،بعد از عدم آ گتاهی ،ضتاللت و حیرانتی در حتوزه گفتمتانگتونی میدانتد« :لقتد م ّتن
ّ
ُ
ّ
ْ
ْ ْ
ُ
ُ
اهلل علتی ال ُمتتؤ ِمنین ِإذ بعتث فتی ِه ْم ر ُستوال ِمت ْتن أ ْنف ِس ِته ْم ی ْتلتتوا علت ْی ِه ْم آیا ِتت ِته و ُیتز ِکی ِه ْم و ُیع ِل ُم ُهت ُتم
ْ
ُ
ْ ْ
ْ ُ
تالل ُمب تی ٍن»(آلعمتتران .)164،از ایتتن روی
ال ِکتتتا و ال ِحکمتتة و ِإن کتتانوا ِمت ْتن ق ْبتتل لف تی ضت ٍ
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تانی
استتت کتته در طتتول تتتاریخ ،پیتتامبران و جانشتتینان ایشتتان در عرصتتهی کردارهتتای گفتمت ِ
ز بتتانی و غیتتر ز بتتانی در تقابتتل بتتا گفتمان هتتای غیتتر ،همتتواره دو نیتتروی متعتتارض بنیتتادین و
پیشراننده تحوالت اجتماعی بودهاند؛ که با برجستهسازی «ختود» و حاشتیهرانی «دیگتر»،
سعی در کسب ذهنیتت جمعتی اجتمتاه و شالودهشتکنی گفتمتان رقیتب داشتته؛ و بتر ایتن
اس تتاس تح تتوالت ب تتزرگ اجتم تتاعی را س تتبب ش تتده ان تتد و تش تتکیل تم تتدنهای توحی تتدی و
تم تتدنهای متتتادی(رک :خامن تته ای )1393 ،کتتته ق تترآن از آن تعبیتتتر ب تته حتتتز اهلل و حتتتز
ُ
ُ
ولئ ت ت تتك ِح ت ت ت ْتز ُ
ولئ ت ت تتك ِح ت ت ت ْتز ُ اهلل»« ،أ ِ
الش ت ت تتیطان ک ت ت تترده را موج ت ت تتب ش ت ت تتده اس ت ت تتت« :أ ِ

ّ
الش ْیطان»(مجادله.)22،

از جمل ت تته پی ت تتامبرانی ک ت تته منش ت تتأ بزرگت ت تترین تح ت تتوالت ت ت تتاریخی ب ت تتوده ،پی ت تتامبر اس ت تتالم
صلیاهللعلیهوآلهوس تتلم اس تتت ک تته از ش تتروه تبلی تتغ وی در س تتال  610م تتیالدی ت تتا تأس تتیس
امپراطتتوری امتتوی در ستتال  41هجتتری ،میتتتوان آرایتتش خرده گفتمانهتتای حاضتتر در عرصتته
تاعی جامعتته متترتب بتتا استتالم را بتته ستته گتتروه اصتتلی تقستتیم کتترد :گفتمتتان «والیتتت»،
اجتمت ِ

«خالفت» و «سلطنت».

گفتمان والیت
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عملک تترد اف تتراد قائ تتل ب تته گفتم تتان والی تتت ،دقیق تتا در راس تتتا و امت تتداد اوام تتر و دس تتتورات

پیامبرشتتان قرارداشتتت؛ یعنتتی ختتود را امتتت و دنبالتتهرو امتتام و ولت ّتی ختتویش ،یعنتتی؛ پیتتامبر
صلیاهللعلیهوآلهوستلم میدانستتتندُ « :ک ْن ُتت ْم خ ْیتر ُأ ّم ٍتة ُأ ْخرجت ْ
تت ِل ّلنتاس»(آلعمتتران« ،)110،و
ِ
ْ ُ
تاک ْم ُأ ّمت تتة وست تتطا ِلت ُک ُونت تتوا ُشت تتهداء علت تتی ّ
الر ُست ت ُتول عل ت ت ْی ُکمْ
النت تتاس و ی ُکت تتون ّ
کت تتذ ِلك جعلنت ت
ِ
شهیدا»(بقره .)143،از این رو دال اصلی گفتمان والیت ،شخصیت پیتامبر بته عنتوان ول ّتی
خدا بوده ،و نظام معنایی این گفتمان بر پایه والیت « ّ
ولی اهلل» تولید شتد .یعنتی نشتانههای

ایت تتن گفتمت تتان ماننت تتد تقت تتوا ،عت تتدالت ،نیت تتت خت تتالص ،خت تتداخواهی ،جهادفیست تتبیلاهلل،
معرفتتتاهلل ،معرفتتتالنفس و دیگتتر ارزشهتتای قرآنتتی و استتالمی ،در ز یتتر ستتایه نظتتام والیتتت
ولتتیاهلل ارزش پیتتدا می کنتتد .چنتتان کتته پیتتامبر استتالم آموزششتتان داده بتتود کتته« :لتتو ّأن عبتتدا
ّ ّ
ّ
جل مثل ماقام ٌ
احد ذهبا فأنفقه فتی ستبیل اهلل و متد
عبداهلل عزو
نوح فی قومه و کان به مثل ٍ

ّ
تام علتی قدمیته ثتم قتتل بتین الصتفا و المترود قتتل مظلومتا ث ّتم لتم
فی عمره حتتی حت ألتف ع ٍ
ولی) لتم یش ّتم رائحتة ّ
یوالک یا علی(یعنی ّ
الجنتة و لتم یتدخلها»(ا گتر کستی ختدا را بته متدت
عمر حترت نوح بندگی کند؛ و مثل کوه احد طال داشته باشد؛ و در راه خدا انفتاق کنتد ،و
به قدری عمر کند تا بتواند هزار بار با پای خود ح را به جا آورد؛ و بعد بتین صتفا و متروه بته

تت «ولت ّتی» را نداشتتته باشتتد؛ بتتوی بهشتتت بتته مشتتام او نمیرستتد و
نتتاحق کشتتته شتتود؛ امتتا والیت ِ

داخل بهشت نمیشود)(اخطب خوارزم،بی تا.)67 :

پیتتامبر استتالم صلیاهللعلیهوآلهوستتلم از همتتان ابتتتدای دعتتوت پنهتتانی تأ کیتتد بتتر مستتئله
والیتتت داشتتته ،و قبتتل از هتتر چیتتزی حکتتم امامتتت و والیتتت امتتام علتتی علیهالستتالم را بعتتد از
ْ
امامت و والیت خویش تنفیذ کرده« :و ق ْد جمع ب ِنتی ع ْب ِتد ْال ُم ّط ِلتب خ ّ
اصتة ِفیهتا ِل ِإ ْنتذ ِار...
ِ
ْ
فقال ل ُه ّ
الن ِب ُّی ... :فأنت أ ِخی و و ِص ِّییو و ِز ی ِری و و ِار ِثی و خ ِلیف ِتی ِم ْن ب ْع ِدی»(در یتوم التدار
کته مخصوصتتا فرزنتتدان عبتتد المطلتتب را گتتردآورده بتود؛ و آنتتان را از خشتتم ختتدا بتیم متیداد و
میفرمود ....تو برادر و وصی و وز یر و جانشین پس از منی)(مفید1413،ق )7 :1 ،و در طول
رسالت خویش نیز بارها و بارهتا بتر ایتن مهتم تاکیتد نمودنتد(رک :دیلمتی1412،ق)207 :2 ،و
در غتتدیرخم هتتم اتمتتام حجتتت کرده(طبرستتی)59 :1 ،1372،و حتتتی در لحظتتات رحلتتت،

گفتمان سلطنت
در مقابل گفتمان والیت ،دو نظام معنایی «خالفت» و «سلطنت» تولید شد .افراد قائتل
ب تته گفتم تتان س تتلطنت ،کس تتانی بودن تتد ک تته س تتالهای متم تتادی ب تتا گفتم تتان پی تتامبر اس تتالم
صلیاهللعلیهوآله وستتلم رقابتتت کردنتتد؛ امتتا بتتا وجتتود نفتترات بیشتتتر و جنتت ،افزارهتتای نتتو و
کارآمد و مرکبهای ز یتاد ،در مقابتل نیتروی انستانی و مرکبهتای بستیار کتم استالم و دستت
خالی آنها ،مدام شکست میخوردند .چنان که قرآن هم به این موضوه اشاره کرده استت
ُ
ّ ّ
ُْ
ُ ُ
اهلل ش ت ْیئا»(آلعمتتران.)10،
کتتهِ « :إن التتذین کفت ُتروا لت ْتن تغ ِن تی عت ْتن ُه ْم أ ْمتتوال ُه ْم و ال أ ْوالدهت ْتم ِمتتن ِ
اسالم ابوسفیان به عنوان یکی از افراد گفتمان سلطنت ،و تشبیه «اسالم» به «سلطنت» در
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قصد وصایت کتبی نمودند که با حاشیهرانی گفتمان غیر ،مواجته شتده و متتهم بته هتذیان
ّ
اهلل ی ْه ُجر»(حجازی1419،ق-247 :نعمانی1397 ،ق.)82 :
شدندِ « :إن ر ُسول ِ
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کردار ز بتانی ابوستفیان در هنگتام فتت مکته کته« :متا رأیتت یتا أبتا الفتتل ملکتا هکتذا قت ّ  ،ال
ملك کسرح ،و ال ملك بنی اِلصفر!»(واقدی1409،ق )814 :2 ،نشاندهنده این استت کته
در اذهان این بخش از اجتماه ،ساختار و نظتام معنتایی پرستتش ماستویاهلل بته طتور کامتل
فتترو ریختتت ،ولتتی در مقابتتل گفتمتتان پیتتامبر استتالم نیتتز در ذهنشتتان ت بیتتت نشتتد؛ بلکتته بتته
اصالت طبیعت ،قدرت و لذت رسیدند .از این رو دلیل مسلمان شدنشتان نیتز ،نته ارادت
تدرت»
بتته پیتتامبر استتالم صلیاهللعلیهوآلهوستتلم و گفتمتتان والیتی او بتتود؛ بلکتته ارادت بتته «قت ِ

گفتمان وی بود(رک :زورق .)404 :1390،بر این اساس در جامعه مرتب بتا استالم ،گفتمتان
دومی شکل گرفت که دال مرکزی آن «اصالت طبیعت» بود .البته چون هنوز فرصتت طترح
و ظهور پیدا نکرده بود ،گفتمانی نهفته ماند و تتا زمتان تأستیس امپراطتوری امتوی تبتدیل بته
یک حز مخفی شد(رک :زورق.)142 :1 ،1390،

گفتمان خالفت
از آن جا که اینطور نبود که همهی مردم به محض اسالم آوردن کامال تغییتر کننتد ،بلکته
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طبعتا در هتتر دو حتوزهی نظتتر و عمتتل ،تلفیقتی از استتالمی گری و اعرابی گتری در وجتتود ایشتتان
ُ
ُ
ُْ ُ ْ
ُ ُ ُْ ُ ْ
ض و ُیر یتدون أ ْن ی ّت ِختتذوا بت ْین ذ ِلتتك
ض و نکفتتر ِبتتبع ٍ
شتتکل می گرفتتت...« :یقولتتون نتتؤ ِمن ِبتتبع ٍ
سبیال»(نساء ،)150،از این رو آنها بر خال گفتمان والیت ،به پیامبرشان نه به چشم یتک
«ولت ت ّتی» می نگریست تتتند؛ بلکت تته وی را در چهت تتارچو

زنت تتدگی عر بت تتی در حت تتد یت تتک حت تتاکم

میدانستتتند .لتتذا گتتاهی بتته جتتای عنتتوان رستتول اهلل ،وی را بتتا «یتتا محمتتد» متتورد خطتتا قتترار
ُ
ُ
ُ
میدادنتتد« :ال ت ْجع ُلتتوا ُدعتتاء ّ
عاء ب ْع ِتتتک ْم ب ْعتتتا»(نتتور()63،مجلستتی،
تول ب ْی تنک ْم کتتد ِ
الر ُست ِ
1403ق.)33 :43 ،

از آن جا که حال اک ریت جامعه این گونه بود ،بتا رحلتت پیتامبر صلیاهللعلیهوآلهوستلم
طیف اک ر ،گفتمان والیت و قائالن به آن را کنار زده و گفتمان دیگری را تحتت عنتوان
این ِ
ّ
«گفتمتتان خالفتتت» کتته دال مرکتتزی آن «استتالم عر بتتی» و دیگتتر نشتتانههای آن نیتتز تلفیقتتی از
ارزش های اسالمی و عربی بود ،اتخاذ نمودند .از اینروست که گفته اند« :ما قتل الحسین
إال فی یوم السقیفة» (مجلسی1403،ق )328 :45 ،در حقیقت جریان سقیفه زمینه ساز و

سرآغاز انحرا ارزشها از والیت به «سلطنت» بود.
آنچتته تتتا بتتدین جا گفتتته شتتد ،بیتتانی اجمتتالی در متتورد ریشتته تتتاریخی و تبارشناستتانهی
تخاصتتم گفتمتتان حستتینی و گفتمتتان یز یتتدی بتتود .گفتمتتان حستتینی همتتان گفتمتتان الهتتی
(قرآنتتی) اس تت؛ ز یتترا اهتتل بیتتت علیهالستتالم قتترآن ناطقنتتد و مفستتران (تجلتتی) حقیقتتی قتترآن
صتامت .در حتدیث ثقلتتین نیتز همستتانی قترآن بتا عترت(اهتتل بیتت) ،گو یتتای انطبتاق کامتتل
این دو بتا یکتدیگر استت ،پتس گفتمتان حستینی در حقیقتت همتان گفتمتان قرآنتی (الهتی)
است و با گفتمان دیگر انبیای الهی نیز انطباق دارد.
از آن جا که ،اوال گفتمان والیی پیامبر استالم صلیاهللعلیهوآلهوستلم عینیتیافتته بتود،
یعنی؛ جایگزینی گفتمانی دیگر به جای آن غیر ممکن به نظر میرسید و ثانیتا از آن جتا کته
متتردی بتته نتتام محمتتد توانستتته بتتود بتته استتم «استتالم» ،بستتیاری از قبایتتل عتتر

را کتته دائتتم بتتا

یک تدیگر در جنتت ،و ختتونریزی بودنتتد ،متحتتد کنتتد(زورق )101 :1 ،1390،و اساستتا وحتتدت و
قتدرت بته دستتت آمتده در بتتین اعترا

از صتتدقهی ستر استتالم و گفتمتان پیتتامبر بتود ،بتتدیهی

است برای حفا این معلول(اتحاد و قدرت عتر ) ،میبایستت علتت آن نیتز حفتا شتده و
ا گ تتر علتتتت از ب تتین میرفتتتت ،قطع تتا معلتتتول نی تتز کتتتأنلمیکن تلق تتی میشتتتد .بن تتابراین ا گتتتر
قدرتشتتان هتتم از دستتت میرفتتت .تظتتاهر آنهتتا بتته استتالم شتتاهدی بتتر ایتتن مدعاستتت(رک:
رضی1414،ق ،خطبه - 93نامهی  17و  .)64لکن گفتمان والیت در صدد کنار زدن پترده
اسالمخواهی از چهره قدرتطلب گفتمان سلطنت بتود؛ فلتذا امتام حستین علیهالستالم در
شتترای بیعتتت اجبتتاری بتتا گفتمتتان ستتلطنت بتته رهبتتری یز یتتد قتترار گرفتتت(رک :محتتدثی،
 ، 482 :1376یز یتتد بتتن معاو یتته) .متتروان بتته ولیتتد گفتتته بتتود :مگتتذار حستتین بیعتتت نکتترده از
مدینته بتترود و ا گتر بیعتتت نکترد او را بکش(.محتتدثی - 82 :1376،شتتهیدی.)184 :1385 ،
امتنتتاه امتتام حستتین علیهالستتالم از بیعتتتِ « :م ْث ِل تی ال ُیبتتا ِی ُع ِم ْثلت ُته»(مجلستتی1403 ،ق44 ،
 -325:ابن طاووس )23 :1348 ،مزید بر علت شد تا گفتمان سلطنت به جهتت ضترورت
حفتتا لبتتاس استتالم(علت) ،بتترای حفتتا قتتدرت استتالم(معلول) ،در تخاصتتم بتتا گفتمتتان
والیتتت و حاشتتیهرانی آن ،در کنتتار دال استتالمطلبی گفتمتتان ستتلطنت ،دال قتتدرتطلبی
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سلطنتیها تمام دال های گفتمان پیتامبر استالم(ص) را بته طتور علنتی کنتار می گذاشتتند،
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گفتمتتان والیتتت را نیتتز در نظتتام معنتتایی ختتویش مفصتتلبندی کننتتد؛ (رک :زورق:1 ،1390 ،
 )199بنابراین نهتتت گفتمتانی حستینبنعلی علیهالستالم نیتز در راستتای تبیتین صتورت
اسالمخواه نظام والیت و رسواسازی صورت قدرتطلب نظام سلطنت شکل گرفت.
امتتام حستتین علیه الستتالم در ایتتن شتترای  ،در قالتتب کتترداری غیتتر ز بتتانی از مدینتتهای کتته
دشتتمن بتته آن مستتل شتتده بتتود؛ شتتبانه و پنهتتانی راهتتی مکتته شتتد .یعنتتی راهتتی را کتته روزی
پیت تتامبر صلیاهللعلیهوآلهوست تتلم شت تتبانه و پنهت تتانی از مکت تته بت تته مدینت تته هجت تترت کت تترده بت تتود
بازگش تتت(بیهقی .)465 :1361،2 ،ای تتن حرک تتت معک تتوس ب تته ای تتن معن تتا ب تتود ک تته نهت تتت
گفتمتتانی پیتتامبر صلیاهللعلیهوآلهوستتلم بتته نقطتتهی آغتتازین ختتود بازگشتتته استتت؛ و کفتتار
بته امتام حستتین

تمون منستو
ستلطنتطلب دو بتاره بته قتتدرت و لتذت رستیدهاند .ایتن متت ِ
ّ
علیهالستتالم کتته «إن کتتان دی تن ّ
محمتتد لتتمیستتتقم اال بقتل تی فیاس تیو ختتذینی»(ا گتتر دیتتن
محمد صلیاهللعلیهوآلهوسلم جز بتا کشتته شتدن متن استتوار نمیمانتد ،پتس ای شمشتیرها
مرا در بر بگیرید)(راسم نفیس )35 : 1383،گواه بر این مدعاست.
از آن جا که دست اجباری بیعت با گفتمتان ستلطنت ،تتا مکته هتم کشتیده شتد و دیگتر

حرم امتن الهتی هتم امتن نبتود ،امتام حستین علیهالستالم بتا دعتوت کوفیتان ،بته ستمت کتربال
ایشتتان بتتا
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حرکتتت نمتتود(طب تتری1387،ق .)375 :5 ،امتتا در مستتیر خبتتر رستتید کتته قلتتو
ُ
ُُ ُ ّ
تاس معتك و أ ْستیاف ُه ْم عل ْیتك»(مفیتد1413،ق،
توست؛ اما شمشیرشان علیته تتو« :قلتو الن ِ
 .) 67 :2ایتتن عبتتارت تتتاریخی نشتتان از همتتان طیتتف اک ر یتتت دارد کتته آمیتتزهای از استتالم و
عر

بودند و خود و خدا را با هم می خواستند؛ و اگر این دو مقابل هم قرار می گرفتت ،ختود

را بت تتر می گزیدنت تتد(رک :زورق .)557 :1390،لت تتذا مست تتلمبنعقیل را تنهت تتا گذاشت تتتند(نظری
منفتترد .)115 :1385 ،خب تتر شتتهادت مس تتلم(نظری منفتترد)133 :1385 ،و هتتانی بتتن عتتروه
(مفید1413،ق ) 63 :2 ،نیز به معنی کمر بستن به قتل عام گفتمان والیتت و محکتم کتردن
پایه های گفتمان سلطنت بتود .چنتان کته پتیش از ایتن معاو یته در کترداری ز بتانی ،وعتده بته
حاشتتیهرانی گفتمتتان والیتتت داده و گفتتته بتتود کتته تتتا نتتام ّ
محمتتد را از بتتاالح مأذنتتهها پتتائین
ّ
نیاورم و دفن نکنم از پاح نمینشینم :و ّإن أخاهاشتم یصترخ بته فتی کتل یتوم خمتس م ّترات:
ّ
أشتتهد ّأن ّ
محمتتدا رستتول اهلل .فت ّ
تأح عمتتل یبقتتی متتع هتتذاگ ال ّام لتتك! و اهلل إال دفنا(حستتینی

طهرانی،بتی تتتا .) 264 :8 ،و یز یتد نیتتز در ایتن راستتتا ،کمتر همتتت بستت .تک تتر کفر یتتات او در
اشعارش گواه بر این مدعاست(رک :البکاءللحسین.)281: 1391،
لکن هم باید لباس اسالم حفا میشد تا قدرت ماندگار شود و هم این که همان اسالم
با قرائت حسینبنعلی علیهالسالم مانع وصول سلطنتیها به مقاصدشتان بتود .در چنتین
ّ
شتترایطی تنهتتا چتتاره قتتتل حستتین بتتا شمشتتیر استتالم بتتود« :بت ّ
تأن الحستتین لتتم یقتتتل إال بستتیف

ّ
جت تتده»(رک :ابت تتن العر بت تتی1407 ،ق )244:از ایت تتن رو بت تتود کت تته بت تته است تتتناد حکت تتم شت تترعی،
حسینبنعلی علیهالسالم را سر بریدند« :ان حسین بن علی بن ابی طالتب لقتد شتق عصتا

المس تتلمین ،و خ تتالف امیرالم تتؤمنین و خ تترج ع تتن ال تتدین ثبتتت و حقتتق عنتتدی قتت تیت و
حکمت بدفعه و قتله حفظتا لشتر یعت سیدالمرستلین :بته درستتی کته حستین بتن علتی بتن
ابی طالب ،ارکان اسالم و مسلمین را شکستته و بتر هتم ر یختته و بتا امیرالمتؤمنین مخالفتت
کرده و از دین خارج شده .بر من ثابت و محقق استت .قتتاوت متی کتنم و حکتم متی دهتم
به محاربه و جنت ،او و نیتز بتر قتتلش بترای حفتا شتر یعت پیغمبتر صلیاهللعلیهوآلهوستلم»
(وجدانی،بی تا.)1003 :
در ایتتن برهتته از تتتاریخ بتتود کتته دو گفتمتتان ستتلطنت و والیتتت تمامقتتد در برابتتر یکتتدیگر
بر سر تعریف دالهای اسالمی و نزدیتک کتردن آن بته دال مرکتزی در هتر گفتمتان موضتوه روز
جامعه و جدال افراد قرار گرفت که تفصیل آن در ادامه میآید.

تعریف گفتمان والیت از ارزشهای اسالمی
چنتتان کتته گذشتتت ،در گفتمانهتتای متخاصتتم بتتا گفتمتتان والیتتت ،ستتعی در حفتتا و
رعایتت ظتتواهر استتالم میشتتد .متتثال «نمتتاز»ی را بتتدعت می گذاردنتتد(رک :بختتاری1414 ،ق،
کتتتا صتتاله التتتراوی  ،706 :1،ح .)1906حتتتی در صتتورتدادن بتتدعت ،از واژ گتتان دینتتی
حترام و حتالل وام گرفتته میشتد(رک :حستینی طهرانی،بتی تتا .)3 ،ایتن درحتالی بتود کتته در
گفتمتتان پیتتامبر صلیاهللعلیهوآلهوستتلم بتتا حتتتور «ولت ّتیاهلل» تنهتتا او مرجتتع ،مفستتر و مبت ّتین
ّ
تعالیم دین بود« :و أ ْنز ْلنا إل ْیك ّ ِ ْ ُ ّ
اس ما ُن ّ ِزل ِإلت ْی ِهم»(نحتل )44،و دیگتران حتق
ِ
الذکر ِلتب ِین ِللن ِ
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ایستادند و با دو چهرهی گفتمان حسینی و یزیدی جلوهنمایی نمودند .اینجتا بتود کته نتزاه
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قانون گتتذاری و تشتتریع نداشتتتند .چنتتان کتته فلستتفه ارستتال نبتتی و انتصتتا

ولت ّتی نیتز قرائتتت

صتتحی از آیتتات ،نشتتانهها و دالهتتای هتتدایت ،کمتتال و هویتیتتابی افتتراد استتت .امتتا در
نظام هتتای معنتتایی گفتمتتان خالفتتت و ستتلطنت بتترای حفتتا ظتتاهر ،بستتیاری از ارزشهتتای
ّ
استتالمی مصتتادره و مفصتتلبندی شتتد؛ و مفستتر و معلتتم آن بتته حاشتتیه رفتتت .از ایتتن رو الزم
است دالهایی مانند «اقامه نماز و زکات»« ،امر به معرو و نهی از منکتر»« ،تاستیس نظتام
اسالمی»« ،هدایت متردم»« ،معتاد»« ،جهتاد»« ،ظلتم ستتیزی» و ...کته جتزو کردارهتای هتر دو
گفتمان به حسا میآمده و شناور بین هر دو بتوده استت ،بتا قرائتت «ولتیاهلل» معنتا شتده و
از این طریق حد تخاصم آنها با گفتمان رقیب روشن گردد .بته عبتارت دیگتر و بترای مثتال
با این کته «نمتاز» جتزو کردارهتای هتر دو گفتمتان بتوده استت؛ چته تفتاوتی بتین نمتاز گفتمتان
والیت و ستلطنت بتوده استت کته امتام حستین علیهالستالم بترای اقامته نمتاز قیتام می کننتد:
«أ ْش تته ُد أ ّن تتك ق ت ْتد اق ْم تتت ّ
الصتتتلود»(ش تتهادت م تتیدهم ک تته همانتتتا ب تترای اقام تته نم تتاز قیتتتام
کردی)(طوسی ،بی تا.)720 :2 ،

ولیاهلل محور ارزشهای اسالمی
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آیتاهلل جوادی آملی میفرمایند« :ذات اقدس اله در این حدیث قدسی میفرمایتد...« :
ٌْ
تب إلت ّی ِم ّمتا ْافتر ْض ُ
تت عل ْیت ِه و إ ّن ُته لیتق ّتر ُ إلت ّی ب ّ
ّ
ّ
الن ِافل ِتة ح ّتتی
ِ ِ
و ما تقر ِإل ّی عبد ِبش ْی ٍء أح ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
ّ
ُ
أ ِح ّب ُه ف ِ ذا أ ْحب ْب ُت ُه ک ْن ُت س ْمع ُه ال ِذی ی ْسم ُع ِب ِه و بصر ُه ال ِذی ُی ْب ِص ُر ِب ِه و ِلسان ُه ال ِذی ی ْن ِط ُق ِب ِه
ّ
و ید ُه ال ِتی ی ْب ِط ُش ِبها(»...هیچ بنده به چیزح به من تقر نجو ید ،که نزد من محبو تتر از

آنچه بر او واجب کردهام باشد و همانا او به وسیله نماز نافله به من نزدیتك شتود ،تتا آن جتا
که من او را دوست بدارم ،و هنگامی که او را دوست بدارم گوش او شوم ،همتان گوشتی کته
با آن می شنود .و چشم او گردم ،همان چشمی که با آن ببیند .و زبانش شوم ،همتان ز بتانی

ک ت ت تته ب ت ت تتا آن س ت ت تتخن گو یت ت ت تد .و دس ت ت تتت او گ ت ت تتردم ،هم ت ت تتان دس ت ت تتتی کت ت تته بت ت تتا آن بگیت ت ت ترد)
(مجلستتی1403،ق ...)155 :72،برتتتر از قتتر نوافتتل ،قتتر فتترایض استتت کتته مفتتاد برختتی از
ْ ُ
احادیتتث و از جملتته خطبتته «البیتتان» امیرمومنتتان ،علتتی علیهالستتالم استتت« :أنتتا اِل ّول و أنتتا
ْ
ْ
ُ ّ
ّ
اهلل و أنتتا ج ْنت ُ
تب اهلل»(ابتتن
تاه ُر و أنتتا ِبکت ِتل ش ت ْی ٍء ع ِل تی ٌم و أنتتا ع ت ْی ُن ِ
تاط ُن و أنتتا الظت ِ
اآل ِخت ُتر و أنتتا البت ِ

شهرآشو 1379،ق)385 :2 ،و در کتتا شتریف توحیتد از علتی علیهالستالم چنتین نقتل
ْ
ْ
ْ
ُ
اهلل ّ
اط ُق و عت ْی ُن اهلل»(متنم علتم ختدا
اهلل الو ِاعی و ِلسان ِ
الن ِ
اهلل و أنا قل ُب ِ
شده است« :أنا ِعل ُم ِ

و منم قلب واعی خدا ،یعنی دل خدا که حتافا و نگاهدارنتده استت و ز بتان گو یتاح ختدا و

چشم خداوند)(صدوق1398 ،ق .)164 :اگر در قر

نوافل ،عبد ،کتالم صتحی را بتا ز بتان

ختتدا بیتتان می کنتتد و دیتتدنیها را بتتا دیتتدهی الهتتی میبینتتد؛ در قتتر فتترایض عبتتد عتتین اهلل،
یداهلل و قدرت اهلل میشود ...روایات بیتانگر قتر فترایض نشتان میدهنتد کته ...خداونتد در
مقام فعل-نه در مقام ذات -هرگونه کاری را با مجاری علمتی و عملتی انستان کامتل انجتام
میدهد ...به زبان او سخن می گو یتد و بته چشتم او میبینتد(»...جتوادی آملتی:3 ،1387 ،
.)408-402

تفاوت تعریف «نماز» در دو گفتمان حسینی و یزیدی
عملتتی کتته بنتتده را بتته ختتدا نزدیتتک می کنتتد« ،قربتتان» یعنتتی نزدیتتک کننتتدهی او نامیتتده
ّ ُ ُْ ُ ُ ّ
میشود؛ مانند نماز کته در بتارهی آن آمتده استت« :الصتال د قرب
تان ک ِتل ت ِقتی»(نمتاز بهتتر ین راه
ّ
تقر هر ّمتقی به خدا است)(کلینی1407 ،ق)265 :3 ،؛ با توجه به آنچته کته گفتته شتد،

خداوند)(هاللی1405 ،ق -860: 2،صدوق1398 ،ق،)167 :یعنی؛ انستان کامتل یتا همتان

« ّ
نماز گفتمانهتای
ولی خدا» به گوش حق برساند .روشن است که در این نوه نگاه نه تنها ِ
ٌ
ُ
«غیتتر» گفتم تتان والی تتت قر ب تتی نخواهتتد داش تتت ،بلک تته و ی تتل الهتتی بتتر آنهاستتت...« :فو ْیتتل
ّ
ّ
ّْ
*الذین ُه ْتم عتن صتال ته ْم ست ُ
اهون(»1متاعون4،و .)5از ایتنجتا کشتف میشتود کته
ِلل ُمص ِلین ِ
ِ
مراد از اقامه نماز در گفتمان حسینی ،شکل صوری آن نبوده استت .چرا کته مخالفتان امتام
 .1در روایتتتی از حتتترت رضا(علیه الستتالم)از پدرانشتتان ذیتتل آیتته اول ایتتن ستتوره مبارکتته(أ رء ْیتتت ّالت ِتذح ُیکت ّ ِتذ ُ
ّ
الدین) آمده است که مراد از دین در این آیه والیت امیر المومنین(علیهالسالم) استِ « :فتهلل ق ْو ِل ِته ع ّتز و جتل
ِب ِ
ّ
ْ ْ
ّ
ْ
ُ ّ ُ
ین قتتال ِبوالیت ِتة أ ِمیت ِتر ال ُمتتؤ ِم ِنین ع ِل ّهلل(علیهالستتالم)»(استتترآبادی1409 ،ق .)820 :بتته
أرأیتتت الت ِتذي یکت ِتذ ِبالت ِتد ِ
ٍ
همین قرینه روشن میشود که ویل الهی به مصلینی است که تکذیب کننده والیت ّ
ولیاهلل هستند.

تقابل ارزش های دینی در گفتمان حسینی و یزیدی

تان» التتی اهلل باشتتد ،میبایستتت
ا گتتر کستتی در قتتر نوافتتل ،میخواهتتد کتته «صتتاله» وی «قربت ِ
ُ
صتت تتدای ختت تتویش را از مجتت تتاری ادرا کتت تتی و تحریکتت تتی «أ ُذ ُنتت ت ُته ّ
تامعة»(گتت تتوش شتت تتنوای
الستت ت ِ
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حسین علیهالسالم رعایت حفا صورت می کردند .بلکه مراد اقامه نمتازی بتوده استت کته
ّ
ولتتیاهلل در اختتذ و وصتتول آن بتته مقصتتد و عتتروج مصتتلی بتته معتتراج ،نقتتش کتتانونی دارد .بتته
عبارت دیگر صالت ،کته از ریشته «صلو»(فراهیتدی1409 ،ق )153 :7 ،و مشتعر بته وصتل

است تتت(جوادی آملت تتی ،)115 :5 ،5 ،1386 ،محقت تتق نمیشتتتود مگتتتر بت تته وستتتاطت ولت ت ّتی.
ّ
ّ
تت ولتتیاهلل استتت .از ایتتن رو در برختتی
درحقیقتتت واصت ِتل حقیقت ِتی مصت ِتلی بتته مصتتلی ،والیت ِ
ْ ْ
روایتتات مستتتقیما از وی و والیتتت او تعبیتتر بتته صتتالت شتتده استتت«:أنتتا صتتال ُد ال ُمتتؤ ِمن»(ابتتن

شتاذان« ،)84 :1363 ،فم ْتن أقتام والی ِتتی فق ْتد أقتام ّ
الصتتال د»(هتر کتس اقامته والیتت مترا کتترده

باش تتد ،نم تتاز را ب تتهپ تتاح داش تتته است)(مجلس تتی .)2 :26 ،1403 ،پ تتس م تتال ک ارزش تتمندی
ّ
«صالت»« ،پذیرش ،باور ،فهم و اقرار» به وصول صدا و کردار مصلی تاز طهتارت و مقتدمات
نماز او گرفته تا سالم و تعقیبات ویت از طریق مجاری ادراکی و تحریکی ولتیاهلل استت .بته

عبتتارت شتتفا تر «ولت ّتیاهلل» ،مجتترای ادراک و تحر یتتک حتتق تعتتالی در استتتماه نتتوای همتته
ّ
ّ
مصلین عالم استت و ا گتر مصتلی ندانتد کته بایتد از چته کانتالی خداونتد را صتدا بزنتد ،قطعتا
راهی بیراهه خواهد شد .همچنان که وقتی أبتو ثمامتة الصتیداو ی
نوای وی واصل نشده و ِ
از یاران حترت ،در ظهر عاشورا خطا

به ّ
ولی خدا که در مقام استماه صدای مصتلین و

کانال وصول نماز آنها به اهلل است و قطعا چنین کسی در وقت نماز دچار نستیان نخواهتد
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شد ،متذکر وقت نماز میشتود ،امتام در پاستخی کنتایی بترای وی دعتا می کنتد کته« :ذکترت
ّ
الصالد جعلك اهلل من المصلین» (نماز را یادآوری کردی ،خدا تو را از نمتازگزاران محستو
نماید)(اخطب خوارزم ،بی تا)20 :2 ،؛ در حالی کته او علیالظتاهر در دایتره مصتلین بتود! از
ایتتنجتتا روشتتن میشتتود کتته قرائتتت امتتام حستتین(ه) از نمتتاز ،محصتتور در شتتکل صتتوری آن
ّ
نبوده ،بلکه کسی را مصلی حقیقی میدانسته که باور به وساطت ولتیاهلل در ستمع و نظتر و
عبادت عابد به معبتود داشتته باشتد« الصتالد بالحقیقتة حتب علتی ،إن الصتالد هتی
وصول
ِ
ّ
الصلة باهلل ،و ال صتلة للعبتد بعفتو التر و رحمتته و جتواره إال بحتب علتی ،فمتن أقتام حتب
علی فقد أقام الصالد ،و کل صتالد غیرهتا متن المکتوبتة المشتروعة إذا لتم یکتن معهتا الوالیتة
فهی مجاز ،ال بل ضالل و و بتالِ ،لنته قتد عبتد اهلل بغیتر متا أمتر ،فهتو ضتال فتی ستلوکه ،عتاص
ف ت تی طاعتت تته ،معاقت تتب ف ت تی عبادتت تته»(حت تتافا برست تتی1422،ق .)254 :از ایتتتن رو امتتتام بتتتاقر

علیهالستالم فرمودنتتد« :أمتتا لت ْتو أ ّن ر ُجتتال قتتام ل ْیل ُته و صتتام نهتتار ُه و تصت ّتدق بج ِمیتع ما ِلت ِته و حت ّ
ِ
ِ
جمیع د ْهره و ل ْم ی ْعر ْ والیة ول ّی اهلل ف ُیوالی ُه و ی ُکتون جمیت ُع أ ْعمالته بداللتته إل ْیته متا کتان لتهُ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْ ْ
ّ
ّ ٌّ
تان»(همانتا ا گتر متردح شتبهتا را بته
ع لی ِ
اهلل جتل و عتز حتق ِفتی ثو ِاب ِته و ال کتان ِمتن أه ِتل ِاِلیم ِ
عبتتادت ب تته پ تتا خیتت زد و روزه تتا را روزه دارد و تم تتام امتتوالش را صتتدقه دهتتد و در تمتتام دوران
عمرش به ح رود و امر والیت ولتی ختدا را نشناستد تتا از او پیتروح کنتد و تمتام اعمتالش بتا
راهنم تتائی او باش تتد ،ب تتراح او از ث تتوا

خ تتداح ع تتز و ج تتل حقتتی نیس تتت و او از اهتتل ایم تتان

نباشتتد)(کلینتتی1407 ،ق .)8 :2 ،چتترا کتته حبتتل اتصتتال بتته درستتتی انتختتا

نشتتده استتت.

واصل لقاءاهلل که امام حسین(ه) قصد اقامه آن را داشتت ،اقامته بتاور
بنابراین نماز یا همان
ِ

بتته واستتطه گری ولت ّتی در رستتاندن نمتتاز خلتتق بتته ختتالق بتتوده استتت .همچنتتان کتته فتتتای
گفتمانی قیام نیز ظهور تخاصم مستقیم حکومت با این واسطه بتوده استت(« :قال)أبتا عبتد
ّ
اهلل الحسین (علیه ّ
السالم) :فبم تستحلون دمیگ أجابوه بقولهم :بغتا ِلبیك»(چرا ر یختتن
خ تتون م تترا مب تتاح م تتیدانیت تدگ پاس تتخ دادن تتد :ب تته دلی تتل بغ تتض پ تتدرت عل تتی علیهالس تتالم)
(هاشمیخویی1400 ،ق )185 :18 ،موید این معنا از اقامه صالت است.

تفاوت تعریف «زکات» در دو گفتمان حسینی و یزیدی

1409ق .)21 :از این روی در زیارتنامته حتترت سیدالشتهدا علیهالستالم آمتده استت کته:
«أ ْشه ُد أ ّنك ق ْد أق ْمت ّ
الصال د و آت ْیت ّ
الزکاد»(شهادت متیدهم کته همانتا بترای اقامته نمتاز و
زکات قیام کردی)(کلینی1407 ،ق )574 :4 ،با ایتن کته در جامعته آن روز زکتات پرداختت
میشده است ،پس روشن می گردد که تعریف گفتمتان حستینی از «زکتات» کته قصتد اقامته
آن را داشته ،آن زکتاتی بتوده استت کته در سایهستار نظتام والیتت و بتا اعتقتاد بته آن و بترای ف ّتر
دولت ولیاهلل پرداخت شود نه نظام سلطنت؛ که در این صورت نمیتوان بر ایتن وار یتز پتول

تقابل ارزش های دینی در گفتمان حسینی و یزیدی

الزکتاد ُج ِعلت ْ
تت متتع ّ
بتا توجتته بتته قرائتت گفتمتتان والیتتت ،دال «زکتات» هتتم کتته« :إ ّن ّ
الصتتال ِد
ِ
ْ
ُ
ق ْربانتتا ِِل ْهت ِتل ِاِل ْستتالم»(زکتتات را نیتتز ماننتتد نمتتاز وستتیله تقت ّتر مستتلمانان بتته خداونتتد قتترار
دادهاند)(کلینی1407 ،ق ،»)37 :5 ،منجر بته پتاکی متال و جتان نمیشتود ،مگتر از مجتاری
ادرا کتتتی و تحریکت تتی ولت ت ّتیاهلل« :ن ْحت ت ُتن ّ
الزکت ت ُتاد»(مجلست تتی1403 ،ق -303 :24 ،استتتترآبادی،
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عنوان زکات را اطالق نمود.

تفاوت تعریف «معروف» در دو گفتمان حسینی و یزیدی
تالمی «معترو » در دو گفتمتان متذکور ،مخصوصتا در فتتای
همچنتین تعر یتف ارزش اس ِ

تخاصم گفتمانی محدوده قیام عاشورا« ،تأیید و تبلیغ» ّ
ولیاهلل در قرائت گفتمان والیتت و
ِ
در مقابل «تخریب» ولی اهلل و والیت او در قرائت گفتمان سلطنت است؛ به عنتوان نمونته از
سیاستهای کلی و بنیادی و از مصادیق اعظم امر به معرو در گفتمان سلطنت ،امتر بته
«ست ّ
تب ولتتیاهلل» استتت« :أمتتر معاو ی تة بتتن أب تی ستتفیان ستتعدا فقتتال متتا منعتتك أن تستتب أبتتا
التتترا »( نیشابوری،مستتلم ،بتتی تتتا ،کتتتا فتتتایل الصتتحابه ،بتتا فتتتایل علتتی بتتن ابتتی
طالب علیهالسالم ،ح )2404و «ارتداد ولیاهلل از دین» « :ان حسین بن علی بن ابی طالتب
لقد شق عصا المسلمین ،و خالف امیرالمؤمنین و خرج عن الدین»(بهدرستی کته حستین
بن علتی بتن ابتی طالتب ارکتان استالم و مستلمین را شتق و شکستته و بتر هتم ر یختته و بتا امیتر
المؤمنین(یز یت تتد)مخالفت کت تترده و از دی ت تن خت تتارج شت تتده)(وجدانی،بی تتتتا )1003 :و تغییت تتر
ذهنیت اجتماه به ضد ولیاهلل است« :مسلم ّ
جصاص می گوید :عبیداهلل بن زیاد مرا بترای
تعم یر داراالماره نزد خود خواند و من سرگرم سفیدکاری بودم که ناگهان فریادهتایی را از دور
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شنیدم ،از خدمتکاری که نزد ما بود پرستیدم :مگتر چته شتده استت کته کوفته را پتر از فر یتاد
سر یک خارجی را کته بتر یز یتد شتوریده استت ،میآورنتد» (نظتری
میبینمگ گفت :هم اکنون ِ
منفرد.)408 :1385 ،

این در حالی است که از «معرو » در گفتمان والیت ،که امام حسین علیهالسالم برای
ْ
ْ
ْ ُ
امتتر بتته آن قیتتام کردنتتد« :أشتتهد أ ّنتتك قتتد ...أمت ْترت ِبتتالم ْع ُرو ِ »( کلینتتی1407 ،ق،)574 :4 ،
ّ
تعبیتتر بتته والیتتت شتتده استتت« :امتتام بتتاقر علیهالستتالم ذیتتل آیتته  157ستتوره اعتترا « :التتذین
ُْ
ْ
اِل ّمتی...یت ْأ ُم ُر ُه ْم ب ْتالم ْع ُرو و ی ْنه ُ
الر ُسول ّ
ی ّتب ُعون ّ
الن ِب ّی
تاه ْم ع ِتن ال ُم ْنک ِتر» فرمودهانتد« :منکتر»
ِ
ِ
ِ
ِ
کسی است که انکار فتل امام نموده و قائتل بته امامتت نباشتد»( کلینتی.)478 :1 ،1407 ،
به همین قرینه «معرو » کسی است که اقرار بته فتتل امتام نمتوده و قائتل بته امامتت باشتد.
در همین راستا در تفسیر البرهان نیز ذیل این آیه از أبی عبتد اهلل(علیته الستالم) آمتده استت

ْ
ک تته «یت ت ْأ ُم ُر ُه ْم ب ت ْتالم ْع ُرو و ی ْنه ت ُ
تاه ْم ع ت ِتن ال ُم ْنک ت ِتر»(مجلس تتی1403 ،ق _ 175 :15 ،بحران تتی،
ِ
ِ
1416ق )593 :2 ،یعنی رسول اکرم امت خود را بته تصتدیق حتترت علتی(ه) کته عتالم بته
جمیتع احکتتام استتت ،ستتفارش می کنتتد و متتردم را از انکتتار فتتتل و برتتتری او بتتر دیگتتران نهتتی
می کنتد .از همتتین روستت کتته قترآن در متتورد افترادی کتته قصتد قتتتل ولتیاهلل را داشتتتند ،آورده
ْ
ْ
ْ
استتت کتته« :یتأ ُم ُرون ِبتتال ُم ْنک ِر و ی ْنهت ْتون عت ِتن الم ْعت ُترو »(توبتته()67 ،ستتاکی.)1072 :2،1392،
یعنی؛ معترو و منکتر در آموزه هتای استالمی ،در دیتدگاه آنتان جابته جتا بتود و لتذا امتر و نهتی
ختتال داشتتتند،یعنی؛ امتتر بتته مخالفتتت بتتا ولت ّتیاهلل نمتتوده و نقشتته قتتتل وی را بتترای ختتود

«معرو » پنداشته و معیت با ّ
ولیاهلل را «منکر» میخواندند.

البته در گفتمان والیت ،تعبیر کردن والیت به «معرو » ،نه از سنخ تعبیر اخالق نیکتو و
صداقت و انفاق و ...به «معترو » استت .یعنتی؛ ایتن طتور نیستت کته والیتت ،بیتان یکتی از
مصادیق «معترو » در کنتار دیگتر مصتادیق باشتد .بلکته تعبیتر والیتت بته معترو  ،عتالوه بتر
این که از با

نزدیک کردن انسان به ولیاهلل است ،بنمایه و ریشه تمامی نیکیهای عتالم

را نیز صدقهی سر والیت دانسته است که اگر در آن نیکیها خأل والیت باشتد ،نمیتتوان بته

صلیاهللعلیهوآله وسلم فرمود :ای علی ...هنگامی که قیامتت فترا رستد نتدا کننتدهای فر یتاد
برآورد :دوستان علی علیهالسالم کجا هستندگ گروهی از صالحین بته پتا خیزنتد ...گروهتی
کتته متوسطند(حستتنات و ستتئیات آنهتتا مس تتاوی استتت)برخیزند...گروهی کتته بتتا ارتکتتا
معاصتتی و گنتتاه بتته ختتود ظلتتم کردهانتتد بتتر میخیزنتتد ،ستتپس گفتتته میشتتود :دشتتمنان علتتی

علیه السالم کجا هستندگ جمعیت بستیاری برخیزنتد ،نتدا رستد هتر هتزار نفتر از ایتنهتا را در
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آن ها عنوان معرو را اطالق نمود .عدم پتذیرش اعمتال بته ظتاهر معترو بوستیله خداونتد،
ّ
تاد
تادی ُمن ٍ
گواه بر این مدعاست« :عن رستول اهلل صتلی اهلل علیته و آلته أنته قتال :یتا علتیُ ...ین ِ
ُ
توم ق ت ْتو ٌم ِم تتن ّ
یت ت ْوم ْال ِقیام ت ِتة أ ْیت تن ُم ِح ُّب تتو ع ِلت ت ّی ْب تتن أبت تی طا ِل تتب -فی ُق ت ُ
الص تتا ِل ِحین ...فیق ُوم تتون
ِ ِ ِ
ٍ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُمقت ِصدون ...فیق ُوم ق ْو ٌم ظا ِل ُمون ِِل ْنف ِس ِه ْم معتتدون عل ْیهتا ف ُیقتال أیتن ال ُم ْب ِغتتون ِلع ِلت ِ ّی ب ِتن
ُ ُ ّ ْ
ُ
ُ
ْ
ٌ
ٌ
تف ِم ْتن هتؤال ِء
أ ِبی طا ِل ٍب -ف ُیتؤتی ِب ِه ْتم ج ّتم غ ِفیت ٌر و عتدد ع ِظتی ٌم ک ِ یت ٌر ف ُیقتال أال ن ْجعتل کتل أل ٍ
ّ
ِفتتداء ِلو ِاحت ٍتد ِمت ْتن ُم ِح ّب تی ع ِل ت ّی ْبتتن أب تی طا ِلتتب (ه) ِلی ت ْد ُخ ُلوا ْالج ّنتتة ف ُین ّج تی ُ
اهلل عت ّتز و جتتل
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُم ِح ِّبی ت ت تك و ی ْجعت ت تتل أعت ت تتداءهم ِفت ت تتداءهم»(مجلست ت تتی1403 ،ق()28 :42 ،رست ت تتول خت ت تتدا
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مقابتتل یکتتی از دوستتتان علتتی علیهالستتالم قتترار دهیتتد و اعمتتال ختتو

آنهتتا را بتته اعمتتال

دوستان علی علیهالستالم اضتافه کنیتد و وقتتی کته چنتین کننتد آنهتا از آتتش نجتات پیتدا
ْ
می کنند .در روایت دیگری از امام باقر علیهالسالم آمده است« :أ ْب ِغض ب ِغیض ِآل ُمح ّم ٍتد و
ِإ ْن ک تتان ص ت ّتواما ق ّوام تتا»(ب تتا دش تتمنان آل محم تتد دش تتمنی ک تتن ،ا گ تتر چ تته روزهدار و نم تتازگزار
باشد)(طبری آملی1383 ،ق _ 38 :مجلسی1403 ،ق .)126 :65 ،همچنین پیامبر استالم
ٌ
ُ
صلیاهللعلیهوآلهوس تتلم فرمودهانتتتدُ « :ب ْغتتتض ع ِلت ت ٍ ّی ست ت ِّیئة ال ی ْنفتت ُتع معهتتتا حستتتنة»(اربلتتتی،
ّ
ْ
1381ق .)105 :1 ،باز رسول اکرم صلیاهللعلیهوآلهوسلم فرموده است« :و ال ِذی نف ِسی ِبی ِد ِه
ل ْو ع ِمل أح ُد ُک ْم عمتل س ْتب ِعین نب ّیتا ل ْتم یت ْد ُخل ْالج ّنتة ح ّتتی ُی ِح ّ
تب هتذا أ ِختی ع ِل ّیتا»(قستم بته
ِ
ِ
کسی که جانم در دست اوستت؛ ا گتر یکتی از شتما عمتل هفتتاد پیتامبر را انجتام دهتد داختل
بهشت نمیشود؛ مگر اینکته دوستت داشتته باشتد ایتن بترادرم علتی را)(مجلستی1403 ،ق،
.)196 :27

تفاوت تعریف « َ
منکر» در دو گفتمان حسینی و یزیدی
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ْ ُ
بته همتتین قرینتته دال «منکتتر» نیتتز در گفتمتتان حستتینی کتته از آن نهتتی شتتده استتت« :أشتتهد
ْ
ْ
أ ّن تتك ق تتد ...نه ْیت تت ع ت ِتن ال ُم ْنک تتر»(کلین تتی1407 ،ق )574 :4 ،گفتمانه تتای متخاص تتم ب تتا
ُ ُ
گفتمتتان والیتتت استتت .همچنتتان کتته امتتام صتتادق علیهالستتالم فرمتتوده استتت« :و عتتد ّونا ِفتی
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ ْ ْ ُ ْ
تاء و ال ُم ْنکت ُتر و الب ْغ ت ُی و الخ ْمت ُتر و الم ْی ِست ُتر و اِل ْنصتتا ُ و اِل ْزال ُم و
اهلل عت ّتز و جتتل الفحشت
ِکتتتا ِ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ ُ
ُ
ّ
ْاِل ْصتتن ُام و اِل ْوثت ُ
تاغ ُ
تان و الج ْبت ُ
وت و الم ْیتتتة و التتد ُم و ل ْحت ُتم ال ِخ ْن ِز یتر »(و دشتتمن متتا در
تت و الطت
ِ
قتترآن فحشتتا و منکتتر یعنتتی خمتتر ،میستتر ،انصتتا  ،ازالم ،اصتتنام ،اوثتتان ،جبتتت ،طتتاغوت،
مردار ،خون و لحم خنز یرند)(استرآبادی1409 ،ق )22 :که همه از منکراتنتد .بتر استاس ایتن
قرائتتت ،اصتتل منکتتر ،تخاصتتم و دوری از والیتتت استتت ،یعنتتی؛ عتتالوه بتتر ایتتن کتته وصتتف
گناهتان بتته منکتتر از بتا دور کتتردن انستتان از ولتیاهلل استتت ،ریشتته تمتامی منکتترات نیتتز ختتأل
والیت معرفی شده است .شاهد مثال بر این ادعا روایتی است از امام علی علیهالسالم کته
فرمودهانتتد« :لتتوال أن عمتتر نهتتی عتتن المتعتتة متتا زنتتی إال شتتقی» (ا گتتر خلیفتته دوم از متعتته نهتتی
نکتترده بتتود هتتیچ زن و متتردی زنتتا نمی کتترد مگتتر شتتقی)(طبری1412 ،ق .)10 :5 ،همچنتتین

پیامبر صلیاهللعلیهوآلهوسلم قبل از رحلتشان فرموده بودندّ « :
المتتی اثنتا عشتر إمتام ضتاللة
ّ
ّ
کلهتتم ضتتال متتتل ،عشتترد متتن بن تی أم ّیتة و رجتتالن متتن قتتر یش .وزر جمیتع االثنتی عشتتر و متتا
ّ
أضتتلوا ف تی أعناقهمتتا ...قتتال :فست ّتمهم لنتتا .قتتال :فتتالن و فتتالنّ (»...امتتت متتن دوازده خلیفتته و
حاکم خواهند داشت کته جملگتی گمتراه و گمتراهکننتدهانتد ،ده نفتر ایشتان از بنیام ّیته و دو
نفرشان از قر یش است ،و بار گناه تمامی این ده نفتر بتر دوش همتان دو نفتر استت ...معاو یته
گف تتت :نامش تتان را بگ تتو ،گف تتت :فال ن تتی و فالنی()...هالل تتی1405 ،ق -836 :2 ،طبرستتتی،
)285 :2 ،1372
از ایتتن روی استتت کتته امتتر بتته معتترو و نهتتی از منکت ِتر امتتام حستتین علیهالستتالم متوجتته

نیکوکاران جامعه ماننتد «عبتداهلل بتن عمتر» (نظتری منفترد )145 :1385 ،نیتز بتوده استت ،در
حالی که آنها انسان های عابد و زاهد و نیکوکاری بودند .ز یترا متراد امتام از ایتن امتر و نهتی،

و نیکوکتتاران عصتتر قیتتام ،بتته دلیتتل عتتدم همراهتتی بتتا ولتتیاهلل مرتکتتب منکتتر بودنتتد و برختتی از
یاران امام حسین علیهالسالم که ِسبقهی گناهان کبیره داشتند به دلیل توبه و همراهتی بتا

امام عامل به معرو شدند.

دیگتتر ارزشهتتای استتالمی از قبیتتل «تاستتیس نظتتام استتالمی»« ،هتتدایت متتردم»« ،معتتاد»،

«جهتتاد»« ،ظلتتم ستتتیزی» و ...نیتتز در گفتمتتان حستتینی بتتا قرائتتت «ولت ّتی» و متترتب بتتا والیتتت
مفصتتلبندی شتتدهاند :ستتید شتتر التتدین در کتتتا

تأو یتتل اآلی تات از داود بتتن ک یتتر ،بتترادر

رضتاعی امتام صتادق علیهالستالم نقتل می کنتتد کته از امتام صتادق علیهالستالم ستوال کتتردم
ّ
ْ ّ
ّ
ّ ّ
ْ
ّ ُ
اهلل عتتز و جتتل و أ ْن ُتت ُم الزکت ُتاد و أ ْنت ُتت ُم الحت ُ گ»(شتتما در قتترآن نمتتاز
کته« :أنت ُتت ُم الصتتال د ِفتی ِکتتتا ِ ِ
هستتتید و شتتما زکتتات و ح ت هستتتیدگ) و ایشتتان در پاستتخ ضتتمن تأییتتد ایتتن مطلتتب کتته:
ْ
«ن ْح ُتن ّ ُ
الزکت ُتاد و ن ْح ُتن ِ ّ
اهلل ع ّتز و جت ّتل و ن ْح ُتن ّ
الصتی ُام و ن ْح ُتن الحت ُّ »(متتا در
الصتتال د ِفتی ِکتتتا ِ ِ
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نتته شتتکل صتتوری معتترو و منکتتر ،بلکتته ستتتون تحقتتق ستتاختمان آن،یعنتتی؛ والیتتت بتتوده
ُ ْ
ْ
استتتِ « :ل ُکت ّتل شت ْی ٍء أست ٌ
تاس ِاِل ْستتال ِم ُح ُّبنتتا أ ْهتتل الب ْیتت»(هتتر چیتزح اساستتی دارد و
تاس و أست
ِ
اساس اسالم دوستی ما ختانواده استت(برقتی1371 ،ق -150 :1 ،کلینتی1407 ،ق،)46 :2 ،
ُ
ُ ْ ُْ ُ ّ ُ ْ ْ
الطاعتتة ال ُمفترضتتة»(بتتا دوستتتی و والیتتت شتتما ،عبتتادت واجتتب در نتتزد
« ِب ُمتتواال ِتکم تقبتتل
خداوند پذیرفته میشود)(صدوق1413 ،ق .) 616 :2 ،از این رو خیلی از عابتدان و زاهتدان
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ْ
قرآن نمتاز و زکتات ،روزه و حت هستتیم) تکمیتل فرمودنتد کته «و ن ْح ُتن ّ
الش ْته ُر الحتر ُام و ن ْح ُتن
ُ ُّ
ْ ُ ْ
ُ
ُ
ُ
اهلل قال ُ
اهلل تعالی فأ ْینما تولتوا فتث ّم
اهلل و ن ْح ُن و ْجه ِ
اهلل و ن ْح ُن ِق ْبلة ِ
البلد الحر ُام و ن ْح ُن ک ْعبة ِ
ات و ن ْح ُن ْالب ّین ُ
و ْج ُه اهلل و ن ْح ُن ْاآلی ُ
ات»( و ما ماه حرام و شهر حرام و کعبه و قبله و وجه اهلل
ِ
ِ
ُ
ّ
ُ
ُ
اهلل»(بقره )115 ،ما آیات و بینات هستیم) تتا
هستیم .خداوند فرموده« :فأ ْینما تولوا فث ّم و ْجه ِ
ْ
ْ
آن جتا کته فرمودنتد« :و ک ّنتی ع ْتن أ ْستتما ِئنا ِبأ ْحس ِتن اِل ْستم ِاء و أح ِّبهتا ِإل ْیت ِه و س ّتمی أضتتدادنا و
ْ
أ ْعداءنا ِفی ِکتاب ِه و ک ّنتی ع ْتن أ ْستما ِئه ْم و ضتر ل ُه ُتم ْاِل ْمثتال ِفتی ِکتاب ِته ِفتی أ ْ
تض اِل ْستم ِاء
غ
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ّ
ُ
ِإل ْی ِه و ِإلی ِعب ِاد ِه المت ِقین»(ما را در کتا خود نام برد و از نامهاح متا بته بهتتر ین چیزهتا کته
دوست داشت کنایه آورد و دشمنان و مخالفین ما را نیز در کتا خود بته کنایته نتام بترد بته
نامهاح بدتر ین چیزهتا در نتزد ختودش و نتزد بنتدگان پرهیزگتارش) (مجلستی1403 ،ق:24 ،
 -303استرآبادی1409 ،ق.)21 :

نتیجه
در گفتمان والیت ،شخصیت انستان کامتل(نبی یتا وصتی) نقتش دال ارشتد را دارد .ز یترا
دو قتتوس نتتزول و صتتعود را پتتی نهتتاده و بتته مصتتداق «ثت ُتم دنتتا فتتتدلی* فکتتان قتتا ق ْوس تی ْن أ ْو

أ ْدنی(نجم8،و ) 9به مقام قر
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نهایی باریافته و از ایتن رو چهتره بتاطنی انستان کامتل همتان
بحت یا امکان ِصر نبوده ،بلکه برزخ جامع وجتو

و امکتان

مظهر کلی است که وجو
استتت؛ یعنتتی تمتتام ّ
تعینتتات و حقتتایق وجتتوبی و امکتتانی را واجتتد استتت .بنتتابراین عهتتدهدار
پیوند و اتصال ایتن دو قتوس گشتته استت .بته عبتارت دیگتر ،کستی کته بته ایتن مقتام رستید؛

همه فیضهتا و نعمتهتا بته مظهر یتت او نشتئت می گیرنتد و او همتان «ول ّتی نعمتت» استت
که به ُیمن او به ماسوا رزق داده میشود و به وجود او آسمان و زمین ثبات مییابندِ « :ب ُی ْم ِن ِته
ُر ز ق ْالور ح و ب ُو ُج ِود ِه ثبت ِت ْاِل ْر ُض و ّ
السماء»(مجلستی1403 ،ق )23 :4 ،یعنتی او صترا و
ِ
ِ
حلقتته اتصتتال حقتتایق کتتونی بتته عتتالم التتوهی استتت .و همتتان صتترا مستتتقیمی استتت کتته
تنها از طریق او حاصل میشود و مانند خت فاصتلی استت کته ر بت شتمس

مالقات با ر
ّ
را با ظل آن ،حفا می کند .یعنی حتی وصول به توحید محقق نمیشود ،مگتر بتا تمستک و
اقرار بته والیتت ول ّتیاهلل و اطاعتت از وی ...« :ال إلته إ ّال ُ
اهلل ِح ْص ِتنی فم ْتن دختل ِح ْص ِتنی أ ِمتن
ِ ِ

ّ ُ
ُ
ُ
وطها»(صتدوق .)25 :1398 ،از
ِم ْن عذ ِابی ،فل ّما م ّر ِت
وطها و أنتا ِم ْتن ش ُتر ِ
الر ِاحلة ،نادانا ِبش ُتر ِ
آن جا که تمام اعمال و اخالق و ارزشمندی افکار بدون وصول عامل و متخلق و متفکر به
ُ ُّ
ّ
ٌ ّ
ْ ُ
اهلل ِإلهت تتا آخت تتر ال ِإلت تته ِإال ُهت تتو کت تتل ش ت ت ْی ٍءها ِلت تتك ِإال
توحیت تتد هالت تتک است تتت« :و ال تت تتده مت تتع ِ
و ْجهه(قصص()88 ،معبود دیگرح را با خدا مخوان که هتیچ معبتودح جتز او نیستت؛ همته
چیز جز ذات او فانی میشود) و نیز از آن جا که وصول به توحید مشترو بته پتذیرش والیتت

ّ
ولی اهلل است ،در تعریفی که گفتمان والیت از ارزشهای اسالمی مانند نماز ،زکات ،امر بته
معرو  ،نهی از منکر ،جهاد ،ظلم ستیزی و ،...ارائه داده است ،عالوه بتر ایتن کته والیتت را
کانتتال صتتعود ایتتن دالهتتا دانستتته ت که ا گتتر نباشتتد ،هتتیچ کتتدام از اعمتتال صتتال مستتلمان،
صاعد نخواهد شدت روح کلی حاکم بر ارزشهای اسالمی را نیز کته بتدانها جتان بخشتیده،
والیت معرفی کرده است که اگر نباشتد ایتن ارزشهتا همچتون جستم بیجتانی خواهنتد بتود
که دیگتر نمیتتوان بتر آنهتا عنتوان ارزش استالمی اطتالق کترد .یعنتی؛ دیگتر نمیتتوان آنهتا را
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نماز ،زکتات ،امتر بته معترو  ،نهتی از منکتر و ...نامیتد؛ چنتان کته امتام علتی علیهالستالم نیتز
ّ
نمتتاز بتتدون معرفتتت را نمتتاز ننامیتتده و تعبیتتر بتته «حرکتتت اعتتتا» کتترده استتت« :ست ِتک ُنوا ِف تی
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
أ ْنف ِست تتک ْم م ْع ِرفت تتة مت تتا ت ْع ُبت تتدون ح ّتت تتی یت ت ت ْنفعک ْم مت تتا ُتح ّ ِرکت تتون ِمت تتن الجت تتو ِارح ِب ِعبت تتاد ِد مت ت ْتن
ِ
ُ
ت ْع ِرفتتون»(شتتناخت معبتتود را در جتتان ختتود ثابتتت دار ی تد ،تتتا حرکتتت اعتتتا در عبتتادت ختتدا
سودتان بخشد().ابن شعبه1404،ق .)223 :شتناخت معبتود هتم حاصتل نمیشتود مگتر بتا
ُ
ُّ
النورا ِن ّیت ِة م ْع ِرفتتة اهلل»(رک :مجلستتی1403 ،ق .)1 :26 ،بنتتابراین
شتتناخت ولت ّتیاهلل« :م ْع ِرف ِتتی ِب
نماز بدون شناخت امام را نمی توان نماز نامید ،بلکه تنها حرکت اعتاست .همچنین در
ْ
متتورد دال جهتتاد در م تتن ز یتتارت امتتام حستتین علیهالستتالم آمتتده استتت« :أ ّن ال ِجهتتاد معتتك
ِجه ُاد»(جهاد در معیت تو جهاد است)(کلینی1407 ،ق ،4 ،بتا بتا ُ ِز یتار ِد ق ْب ِتر أ ِبتی ع ْب ِتد
ْ
اهلل ال ُحس ْی ِن ْب ِتن ع ِلت ٍ ّی ه )574 :نته در معیتت غیتر تتو ،کته در ایتن صتورت ،بترعکس ،افعتالی
ِ
هستند ضد دین؛ چنان که در قرآن ساخت مسجد را که امری دینی استت ،در آن متورد کته
ّ
ُ
در مقابل ّ
ولیاهلل علم شود ،امری غیر دینی خوانده است« :و الذین ّاتخذوا م ْس ِتجدا ِضترارا و
ُ
ْ ْ
ُ
ْ
ُْ
کفرا و تفر یقا ب ْین ال ُمؤ ِمنین و ِإ ْرصادا ِلم ْتن حتار اهلل و ر ُستول ُه ِم ْتن ق ْبتل ...ال تق ْتم فیت ِه أبتدا...
ْ
تار جهت ّتنم»(توبتته ()109-107 ،کستتانی هستتتند کتته مستتجدح ستتاختند بتتراح
فانهتتار ِبت ِته ف تی نت ِ
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ز یان(به مسلمانان) و(تقو یت) کفر و تفرقهافکنی میان مؤمنان و کمینگاه بتراح کستی کته از
پیش با خدا و پیامبرش مبتارزه کترده بتود ...هرگتز در آن(مستجد بته عبتادت) نایستت ...کته
ناگهان در آتش دوزخ فرومیر یزد).

تعریف مذکور بوسیله خیل عظیمی از جامعه پذیرفته نشد و منجر بته تولیتد دو گفتمتان

خالفت و سلطنت در تخاصم با گفتمان والیت گردید ،که وقع ما وقع.
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