
 به جاي مقدمه
ین حسن االمیـن، حسینیه ارشاد از استاد 351در سال  سید محسـن ام ند بزرگـوار مرحــوم آيـت هللا   فرز

عوت و حضـور مرحـوم . براي سخنراني در حسینیه دعوت کـرد ، ايشـان سـه حسـن االمیـندر پـي ايـن د
صل از آثـار . سخنراني در آنجا ايراد کرد ضوع دايـرة المعـارف شـیعه بـود کـه کتـابي مف نخستین آنھا در مو

سـخنراني دوم در .  است و سالھاست که به طور کامل چـاپ شـده اسـتحسن االمینارزشمند مرحوم 
 .تاريخ بود عنوان سخنراني سوم خیانتھاي. باره تشیع در میان اعراب بود

مه شـد و در ســال  سوي اصـفھاني ترج تحـت نـام  1359اين سخنراني ھا توسط استاد جمـال الـدين مو
 .توسط نشر روح در قم چاپ شد» تشیع انقالبي زير شکنجه ارتجاع«

11ق برابر بـا  1392رمضان سال  25سخنراني دوم با عنوان الشیعة بین العرب يا تشیع در میان اعراب در 
 . ايراد شد 1351آبان ماه 

مـع . ترجمه آن از روي متن سخنراني که عربي بوده و آن ھم در اين کتاب چاپ شده، صورت گرفته اسـت
با اين حال چون موضوع سخنراني و نگرش . االسف ترجمه چندان روان نیست و نیاز به ويرايش جدي دارد

 .ارائه شده در آن جالب بود، ھمان متن را در اينجا خدمت دوستداران تاريخ تشیع ارائه مي کنیم
ني نھـاده اسـت مـي توانـد زمینــه  اين مقاله در روزگاري که بار ديگر قدرت تشیع در جھان عرب رو بـه فزو

 . تحقیقات تازه اي براي بررسي تاريخ شیعه باشد
.  در اين موضوع نوشته ھايي ھم به عربي دارد که به فارسي در نیامده استحسن االمینمرحوم استاد 

با توجه به تالش ھاي طوالني و . خواستاران تفصیل بیشتر، مي توانند به آن کتابھاي ايشان مراجعه کنند
گسترده اين استاد بايد گفت سھم وي در تاريخ تشیع بسیار وسیع و ھمانند پدرش حق بزرگي بـر گـردن 

در واقع، کار کتاب اعیان الشیعه از سـید محسـن امیــن، الذريعـه از آقــابزرگ، الغـدير عالمــه . شیعیان دارد
ھه اخـیر در شناسـاندن  ند د ست کـه در چ امیني و دايرة المعارف الشیعیه ايشـان از آثـار برجسـته اي ا

 جعفريان. شیعه نوشته شده است
 بسم هللا الرحمن الرحیم

  
با اينکه تشیع در بالد عربي، زاده شده و اولین بار در میان عرب پیشرفت کرد ولي خواست خداوند چنیــن 

از ھمان روز اول عده اي از مسلمانان با اخالص ، اطـراف امیـر . بود که شیعه فقط در محدوده عرب نباشد
ند) ع(المومنین علي  از ھمـان . را گرفتند تا روح اسالم را از انحراف حفظ کرده و از تحريف کنندگان نگھدار

که او سـلمان  بود  ھا ھمـراه  ني بـا آن روز اول در کنار رجال و شخصیتھاي عرب، قھرماني از قھرمانـان ايرا
 . فارسي مي باشد 

به اين ترتیب خدا خواسته است ھیچ گامي تشیع بر ندارد مگر با ھمراھي و مشارکت ايرانیان و به دنبال 
 . اولین گام، تشیع مسیر خود را تحت حمايت و رعايت و ھمکاري ايرانیان تنظیم و تعقیب کند

سلمان از خاندان ما است، از اھل «سخن جاودان خود را بیان کرد و فرمود ) ص(شايد آن روزي که پیغمبر 
جمله اي که ھیچکدام از اصحاب پیغمبر بدان دست نیافتند، شايد پیغمبر با اين سخن اشـاره » بیت است

پس از سلمان، نقش  مي کرد به نقش مؤثري که در آينده سلمان فارسي به عھده خواھد گرفت و آنگاه 
 . مؤثري که قوم سلمان فارسي در خدمت به اھل بیت به عھده خواھند گرفت 

  
 دولت ادريسیان

ايـن دولـت . در گذشته براي اولین بار شیعیان عرب توانستند در شمال آفريقا دولتي شیعي تأسیس کنند
ند حسـن بـن علـي بـن ابـي طالـب  ) ع(از آنجا پديد آمد که ادريس فرزند عبدهللا فرزند حسن المثـني فرز

وقتي توانست خود را از قربانگاه حجاز، واقعه فخ نجات بخشد و از شھري به شھر ديگر در حال فـرار بـود، 
ستقل سـازد سرزمیني از آنـرا م ايـن . توانست خـود را بـه آفريقـاي شـمالي برسـاند و در آنجـا توانسـت 

به نـام  نام کشـور مغـرب و قسـمت ديگـر آن  سرزمین اکنون دو قسمت شده قسمتي از آن را امـروز بـه 
ايـن کـار در سـال . الجزاير خوانده مي شود و در آنجا اولین دولت شیعي را در تاريخ اسالمي تأسیس کرد

قاي شـمالي بـه اتفـاق رفیقـش . ھجري انجام شد 172 داستان فرار ادريس از حجاز تا رسیدن او بـه آفري

)در حسینیه ارشاد 1351سخنراني در آبان (دولت ھاي عرب شیعه در تاريخ 
  االمینمحسن فرزند عالمه سید حسن االمینسید  
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اين قضیه نشـان دھنــده نـوع توجـه دقیقـي . راشد داستاني جالب است و در خور دقت و تأمل مي باشد
داستان معاضدت .  است که در زير پرده ، ملتھا نسبت به زعماي شیعه و پیشوايان آنان ابراز مي داشتند

با ادريس نشان مي دھد که ھرگاه ملتي مـي توانسـت از آراء خـود رسـما دفـاع کنــد، ھیچگونـه ترديـدي 
 . نداشت که بايد در کنار شیعیان بايستد 

از اين باالتر، نقشه و برنامه اي که پیشوايان و امامان شیعه ترسیم مي کردند و راھي کـه شـیعیان مـي 
ھا را ) ع(پیمودند، خصوصا در زمان حضرت صادق  ساختند و آن جال شـیعه را مـي  اين بود که عـده اي از ر

 . براي فعالیت ھاي اجتماعي آماده مي کردند تا در زندگي اجتماعي براي اھداف تشیع بفرستند 
مترين مناصـب حکومـتي را بـه دسـت بیاورنـد ھاي . اينان موفق مي شدند مھ ايـن شـیعیان در دسـتگاه 

داشـتند نقشي که ائمه در ايـن زمینــه . حکومتھاي جور پناھگاه مظلومان و حامي مستضعفان مي شدند
به اين ترتیب مي توانیم صريحا به شما بگوئیم که ھنوز آنچنانکه . برکات زيادي براي امت اسالمي داشت

بايد روي پیشوايان و امامان شیعه تحقیق به عمل نیامده و نقش امامان در نجات دادن ملتھـاي اسـالمي 
 . از زير يوغ حکومتھا حتي براي خود شیعیان ھمچنان مجھول مانده است

نده يـک  شان دھ قا ن امتیاز نجات ادريس از دستگاھھاي حکومتي و رساندن خود را سالم به شـمال آفري
شیع اسـت يت از ت نده آن عــده از مـردان . نوع حرکات دقیق ملت به پشتیباني و حما بـه ويـژه نشـان دھ

ادريـس . مبارزي است که پیشوايان تشیع آنھا را ساخته و آنان را در مصاف حیات اجتماعي فرستاده انـد 
ند. وقتي به مصر رسید، پرده از کارش در مصر برداشته شد ھا . در اينجـا مورخـان اختـالف دار بعضـي از آن

مي گويند او خودش نزد رجال حکومت مصر پرده از رازش بر گرفت و بعضي ديگر از مورخان مي گويند ايـن 
در کار کشف و معرفي . خود دستگاھھاي حکومت مصر بودند که توانستند از کار خروج ادريس پرده بردارند

جال  صر و ر ادريس در مصر به ھر کدام از اين دو نظر بگرائیم جاي ترديد نیست از نظر تاريخ که اين خـود م
حکومت آن بودند که برنامه او را براي اين حرکت تنظیم کردند و براي رسیدن او و رفیقش راشد از مصر به 

او به شھر ولیلي در شمال آفريقا آنجا که امروز در کشور مغرب به . شمال افريقا راھنمائي به عمل آوردند
او به جائي رسید که به اندازه اي از حوزه حکومت دور شده بود کـه رجـال . ھمین نام معروف است رسید

ساخت. حکومت اسالمي ديگر نمي توانستند او را از آنجا باز گردانند در ايـن . در آنجا خود را رسما آشکار 
جا است که عقل انسان مدھوش مي شود و از استقبال و خوشآمد عجیـب ملـت و زعمـاي ملـت از ايـن 

سبتا از او . میھمان نوازي شیعي از کسي که تا اقصي نقاط نزد آنھا آمده است تعجـب مـي کنـد  ھمـه ن
ادريــس در آنجــا حکومــت . اطــراف او را گرفتنــد و کلیلــه قبائــل بــه او خــوش آمــد گفتنــد .  اســتقبال کردنــد

عالم کـرد سما ا که . ادريسیان را اعالم کرد يا بھتر بگويم اولین حکومت اسالمي شیعي را ر شآمدي  خو
نده و گويـاي يـک  ادريس از مردم دريافت کرد و پیروزي سريعي که به دست آورد با بھترين زبان نشان دھ
حترام زيـر پـرده و  نوع تبادل عواطفي است که در قلب مردم از رھبران شیعي وجود داشت و نشانه يـک ا

تاه، نمـي تـوانم بـراي شـما . سرکوب شده اي بود که در دل مردم از شیعه موجود بود من در اين وقت کو
قدامات . تفصیل بدھم و کارھاي مھمي را که دولت ادريسیان در شمال افريقا انجام داد تشريح کنم مـن ا

 : مھم حکومت اسالمي ادريسیان را به اين شرح براي شما کوتاه مي کنم
کار طوري بود که امويان و عباسیان نتوانستند اسالم را از ناحیه خود به قلوب مردم در آنجا وارد کنند، زيرا 
قا  حکام اموي و عباسي دورترين مردم بودند از روح مردم و واقع اسـالمي ، از ايـن رو کسـاني کـه در افري

. مسلمان مي شدند پیوسته در نھضت ھا و جنبش ھا و قیامھائي علیه حکام ظالم شرکت مي جستند 
مبر . اما مردم عادي به ھیچ وجه مسلمان نشده بودند يس کـه نـواده پیغ و امــیرالمومنین و ) ص(ولي ادر

نوز مــردم  به محـض رسـیدن بـه آنجـا، ھ نماينده کامل آنھا و مجسمه اي از خصوصیات پیغمبر و علي بود 
آفريقا را به اسالم دعوت نکرده بود و حکم صحیح اسالمي صادر نکرده بود ، که خیلي زود مردم به اسالم 
شدند و از او  نان میـدانش  توجه پیدا کردند و اطراف او را گرفتند و از او حمايت کردنـد و لشـگريان و قھرما

سیان بـه آن دسـت زده . سخت دفاع کردند  که دولـت ادري به اين ترتیب بايد گفت اولین اقـدام اساسـي 
 . گسترش و ھمگاني کردن اسالم در شمال افريقا بود 

کري از شـھر . آن گاه نوبت به نھضت علمي و فکري و فرھنگي آنھا مي رسد ) فاس (نھضت علمـي و ف
 . پايتخت ادريسیان آغاز مي شد و از آن جا به ھمه شھرھا و سرزمین ھاي آفريقا منتشر شد

مورخـاني کـه بـر ايـن حقیقـت اعـتراف . من در اينجا مي خواھم يکي از حقايق تاريخ را صريحا بیـان بکنـم
ھاي : آن حقیقـت ايـن اسـت کـه . ندارند، يا از روي عمد است يـا واقعـا آن را نمـي داننـد مت  ھمـه حکو

شته اسـت ايـن دو چــیز بـزرگ را ھمـه دولـت . شیعي که در تاريخ ثبت شده دو خصوصیت بزرگ ھمراه دا
 : اين دو چیز عبارت است از . ھاي غیر شیعي نداشته اند و از امتیازات دولت ھاي شیعي بايد شمرد 
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 . آزادي فکري به مردم دادن  -1
 . نگھداري و پرورش دانش ، انديشه ، شعر و ادب مانند پدري که فرزندش را مي پرورد  -2

ضت ھـا در عھـد  نھضت ھاي علمي ادبي و فکري در سايه دول شـیعي بـر پـا شـده اسـت کلیـه ايـن نھ
اين نھضت ھـاي . ادريسیان ، فاطمیان ، حمدانیان ، بويھیان ، مرداسیان ، مزيديان و بني عمار بوده است

ست کـه بتــوان در اينجـا تفصـیل داد، ولـي در خـالل  چیزي نی فکري در ادوار اين دولـت ھــا و حکومـت ھـا 
مي شـويم  نان را متــذکر  لب آ نده برخـي از مطا ندان ھمیـن  –شريف ادريسـي . بحثھاي آي يکـي از فرز

 .ادريسیان است 
و صاحب اولین جغرافیاي جھان است و کتــاب نزھـه » نزھه المشتاق في اختراق االفاق«او صاحب کتاب  

شريف . المشتاق شرح اولین نقشه است من متأسفم که در اين وقت کم نمي توانم بـه تفصــیل دربـاره 
ادريسي سخن بگويم و بیش از اين ممکن نیست درباره شريف ادريسي و ساير ادريسیان بـه طـور کلـي 

که . در حقیقت سخنراني درباره شريف ادريسي بیش از يک جلسه وقت احتیـاج دارد. بحث کنم بـراي اين
در نشان دادن تاريخ امانت کامل را رعايت کرده باشیم بايد در اينجا بگويیم که حکومت و حرکت ادريسـیان 

زيرا نـژاد بربـر در مغـرب . اين دولت مخلوطي از عربھا و بربرھا بود . خالص نبود يک حرکت صددرصد عربي 
 . در حقیقت قسمتھائي از پیکر جامعه ي آنھا را تشکیل مي داد

سیان را يـک . و در آغاز امر، بربرھا بودند که بنیاد حرکت ادريسیان را نھادند ولي ما مي تـوانیم دولـت ادري
فت مي گر شته از ايـن اعـراب . دولت عربي بگوئیم زيرا رھبري حرکت ادريسیان وسیله اعراب صـورت  گذ

شرکت فعالي با بربرھا در مغرب داشتند ، و عالوه بر ايـن عربھـاي انـدلس کـه زيـر نفـوذ حکومـت امويـان 
شدند ند تنھــا از شـھر . بودند ھم به سوي آنھا کشـیده  ندلس مورخـان نوشـته ا دربـاره تعـداد عربھـاي ا

فاس پیوسـت  سیان در شـھر  مي  8000قرطبه، عده اعرابي که بـه ادري یب  خـانواده بودنـد و بـه ايـن ترت
لت عربـي  سوي دو فھمیم که مردم چگونه از دربار حکومت امويـان در انـدلس خـود را بـیرون کشـیده بـه 

 . شیعي رو مي آوردند و بدان پناھنده مي شدند 
 دولت فاطمیان

اين فقط بزرگترين دولت شیعي نبـود بلکـه در حقیقـت . دومین دولت شیعي عربي ، دولت فاطمیان است
گي در نگھـداري و حفـظ علــم و . بايد گفت بزرگترين حکومت اسالمي بوده است اگر مـیزان عظمـت و بزر

ادب و گسترش فرھنگ اسالمي به ھمه جا باشد، اين کشور بزرگترين کشورھاي اسـالمي اسـت و نیـز 
شمندان و  ما و دان مقیاس عظمت اگر زير نظر گرفتن و تربیت کردن مسائل فکري و عقیدتي و تحـريص عل
ين عـده از دانشـمندان و  ين باشـد کـه ا بزرگ ا ھدف يـک دولـت  به کـار خودشـان باشـد و  شعرا و ادبـا 
مره  بال زنـدگي روز ھد کـه دن به آنھـا بد نويسندگان و ادبا را از کارھاي روزانه آزاد سازد و فرصت و مجـال 
شند و اگـر مـیزان  نروند و وقتشان را به کارھاي علمي بپردازند و کاري به کـار مسـائل زنـدگي نداشـته با
عظمت يک حکومت اين باشد که در آن به آزادي اديان و مذاھب توجه شود و آنھا را تحت فشـار نگــذارد و 
يد گفـت دولـت فاطمیـان بزرگتريـن  تنھا با آنھا به نحو شايسته به بحث بپردازند، اگر میزان چنین باشد، با
دولتي است که جھان اسالم در تاريخ خود تا کنون ديده است و اصوال بايد گفت تنھا دولتي که در اين کار 

چه را .  موفق شده است دولت فاطمیان بوده است  مه آن باز از نظر تنگي وقت متأسفم که اجازه ندارم ھ
 . مي خواھیم درباره اين حکومت براي شما بگويم

سه » المعـز لـدين هللا «بیان شخصیت يکي از مردان اين حکومــت ماننـد شخصـیت  خـود تنھـا چنــدين جل
 . آنچه مي توانیم در اين جلسه بگويیم فقط بعضي از نمودھاي اين دولت است . سخنراني احتیاج دارد

بود فاطمي  گیري و . اولین دولتي که در جھان اسالم علم و دانش را زيـر نظـر گرفـت دولـت  مقصـود از پی
حفاظت از علم اين است که براي کار نشر علم نقشه ھا طـرح کـرد و برنامــه ھــا بـه وجـود آورد و بودجـه 

به زبان امروز مي توانیم بگوئیم آنھا نقشه اي براي سیاست آمـوزش . حکومت را در اين راھھا مصرف کرد
جود آوردن يـک دانشـگاه بـزرگ بـود ، آنگـاه آزاد . عمومي طرح کردند اين تعلیمات عمومي مبتني بـر بـه و

ندگي، آنـان . گذاشتن دانشمندان که فقط فرصت ھاي خود را به علم بپردازند  به طوري که گرفتاريھـاي ز
شت آنـان را از گسـترش بحـث و  یاج و نیـاز بـه معی را از کار پرداختن به علم منصرف نسازد و مسـئله احت

ھا بـه کلـي از فکـر . تحقیق باز ندارد که آن ند  یني کرد فاطمیان ھزينه زندگي دانشمندان را آنچنان پیش ب
صوال حکومـت بـا کارھـاي علمـي ھیـچ گونـه ارتباطـي . معیشت آسوده باشـند قبـل از حرکـت فاطمیـان ا

شدند و . نداشت کساني از دانشمندان که پديد آمده بودند تنھا در اثر کوششھاي شخصي خود شاخص 
مبر . من در اين سخن ھیچکدام از دول اسالمي را استثناء نمي کنم . نبوغ کردند فاق پیغ و ) ص(بعد از و

بر پا شدن حکومت خلفا تنھا کسي که باب علم را بر روي مردم گشود امیرالمومنین علي بن ابـي طالـب 
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بر پـا سـاخت ، ولـي از . بود) ع( او از میان خانه خود و از میان مسجد مسلمانان، مدرسه بزرگ اسالم را 
سائل علمـي  مور و م براي ا میان کساني که نیرو و مال در اختیار داشتند ما ھیچ نشنیده ايم که کسي 

 . خدمتي کرده باشد
فارغ التحصیالني بیرون آمدند که مشھورترين آنھا عبدهللا بن عبـاس را ) ع(از مدرسه علي ابن ابي طالب 

 .مي توان نام برد
حکومت امويان نه تنھا در کار علم ھیچگونه انديشه اي نداشت بلکه تنھا انديشه اش کوبیدن دانشمندان 

در حقیقت آنھا که علم را نگھداشتند و مثل فرزند خود از آن پذيرايـي . و پراکندن و متفرق ساختن آنھا بود
جاي تأسف است کـه نسـلھاي . کردند و از نسلي به نسل ديگر منتقل ساختند ، پیشوايان شیعه بودند 

لي سـطحي و  ما معموال آنچه از علي بن الحسین زين العابدين مي دانند محدود است بـه چیزھــايي خی
در صورتي که براي حضرت زين العابدين اين امتیاز ھست کـه او فکـر اصـیل . داستانھاي افسانه اي است

يان . اسالمي را مجددا پايه گذاري کرد و دانشمنداني را تربیت نمود  بود امو ھر گاه حضرت زين العابدين ن
صیب  حد موفقیـت ن براي مقاصد شوم خود که در جھل و ناداني نگاه داشتن امت اسالمي بود تا آخـرين 

 . آنھا مي شد
نون . تمدن اسالمي امروز موجوديت خود را مديون خدمات زين العابدين علي بن الحسین مي داند ھـم اک

 . جاي تفصیل اين سخن نیست 
دولت اسالمي فاطمیان اولین دولتي بود که کار علم و دانش را زير نظر گرفت و براي علم و دانش نقشـه 

ند. و برنامه اي طرح کرد  . آنھا قبل از اينکه به کاخ ھاي خود بپردازند دانشگاه براي مسلمانان درست کرد
دولت فاطمیان به اين ترتیب اولین دانشگاه بزرگ اسالمي را به نـام جـامع االزھــر در جھــان اسـالم بـر پـا 

ھم نـوع متـد و روش . داش کن مسـئله م اين مھم نیست که فقط دانشگاه االزھـر را فاطمیـان بسـازند ول
شیعي بــود، . برنامه ھاي درسي است که در آن اجرا مي شود  با اينکه دولت شیعي و دانشگاھش نیز 

سالمي در  مذاھب ا که کلیــه اصـحاب  سالم اجـازه دادنـد  ولي فاطمیان براي اولین و آخرين بار در تاريخ ا
سي . جامع االزھر درسھاي خود را ھر کدام بر طبق مذھب خود القاء کنند و براي ھر کدام از مذاھب مدر

با مـیزان . تعیین کردند که براي اھل آن مذھب در جامع االزھـر درس بدھـد عـده دانشـجويان ھـر مـذھب 
مـا از تعـداد حلقـه . بسط و گسترش آن مذھب در مصر و سرزمینھاي مجاور آن تناسـب مسـتقیم داشـت

ھاي درسي که طالب و دانشجويان ھر مذھب تشکیل مي دادند مي توانیم بفھمیم که آن مذھب چقـدر 
مالکیان پانزده حلقه درس داشتند، شافعیان نیز حلقه ھــاي . در مصر و بالد ديگر گسترش پیدا کرده است

ايـن آزادي مــذاھب بـراي . درسشان به ھمین نسبت بود ولي حنیفیان فقط سـه حلقـه درس داشـته انـد
شود مي  شاھده  . رشد علمي و فکري به تنھائي کاري است که اولین و آخرين بـا در تـاريخ اسـالمي م

لي بـر  وقني کار حکومت فاطمیان به پايان رسید و حکومت را منحل کردند اين نوع آزادي مذھبي نیز به ک
. چیده شد، کار بزرگي که فاطمیان براي اولین بار در جھان اسالم بلکه بايد گفت در ھمه دنیا انجام دادنـد

خارج  و اين کار بزرگ را دنیا نفھمیده بود مگر در اين عصر و زمان ما،  ندن دانشـمندان از  مان فراخوا که ھ
دانشمنداني که خارج از حوزه قدرت و نفوذ فاطمیان بودند بـا رنـج و سـختي ، و تھیدسـتي و . بوده است

بود مي . فقر بسر مي بردند ، زندگي آنان مصیبتي نـاگوار و سـخت  به سـوي آنھـا  ساني را  فاطمیـان ک
يک زنـدگي عـالي و خـوب را تضـمین مـي  فرستادند و آنان را به سوي خود دعوت مي کردند و براي آنھـا 

یان مـي آوريـم ، زيـرا نمـي . کردند  ما به عنوان مثال برخي از نامھاي شخصیت ھائي را از ھر عصر بـه م
 . توانیم ھمه اسامي آنھا را در اينجا نام ببريم 

شمنداني کـه بـه  ين اسـت کـه ھمـه دان چیز ديگري که ما را نسبت به فاطمیان به شگفتي وامي دارد ا
نان  سوي آنھا فراخوانده شدند يا خود بر آنھا وارد شدند و مورد اکرام آنھا واقع گرديدند و ھمه آنھا که بـر آ
مه داراي  ند و زنـدگي شـان را تـأمین کردنـد ، ھ وارد شده و در آن محیط فارغ و آسوده به کار علم پرداخت

صر . مذھبي غیر از مذھب فاطمیان بودند  يکي از آنھا عبدالسالم قزويني ، بزرگ معتزلیان است که بـه م
. آمد و مدت چھل سال در آنجا رحل اقامت افکند و تعالیم مذھبش را براي شاگردان خود تدريس مي کـرد

مد و ھـر چـه خواسـت  که او نـیز بـه مصـر آ ديگر قاضي ابوالفضل محمد بغدادي پیشواي شافعیان اســت 
و . ھجري زنـدگي را بـدرود گفـت 414احاديث و تعالیم مذھبش را براي جزوه نويسي امالء کرد تا در سال 

 . نیز ديگري به نام ابوالفتح سلطان بن ابراھیم فلسطیني است که در سال پانصد و ھیجده از دنیا رفت
بدهللا  و شماري ديگر ابوالحجاج میورقي، مجلي بن جمیع مخزومي، قاضي علي موصـلي، و ابـو محمـد ع

 . سعدي مي باشند
اينھا ھمه در دوره ھاي متفاوت بوده اند و اين چھار کــس کـه در پايـان نـام بـرديم از کسـاني ھسـتند کـه 
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کي . براي فاطمیان با توجه به اينکه شافعي مذھب بودند، متصدي منصب قضاوت گرديدند و از فقھاي مال
به سـوي  که به مصر فاطمیان روي آورد کساني مانند محمد بن سلیمان معروف به ابوبکر نعال است کـه 

در اينجا داستان فقیه مالکي . عمود مي رسید  17مصر آمد ، گسترش و حلقه درسش در االزھر تا حدود 
تاريخ بغـداد در بـاره او گويـد . مذھب عبدالوھاب بن علي را بايد نقل کرد یب در  که خط در ھمـه : کسي 

نگ گرفـت کـه چـیزي نمانـده بـود از . مالکي مذھبان از او فقیه تر ديده نشده است حدي بـر او ت به  دنیـا 
یدا نکـرد و  جز مصـر فاطمیـان پ گرسنگي در بغداد بمیرد و جائي را براي حمايت از خود در برابر گرسنگي 
چون به مصر آمد، مال و ثروت به او روي کرد و مأمور شد تا با خیال راحت به بحث ھاي علمي و تحقیقـي 

سیديم ! ال اله اال هللا: اش بپردازد، ولي از قضا ديري نپائید مبتال به فلج شد آنگاه گفت وقتي به زنـدگي ر
 . درست ھمان وقتي است که بايد بمیريم 

ما کوشیديم از ھر دوره تاريخي تنھا يک نفـر . ديگر عبدالجلیل مخلوق ثقلي و ابوبکر طرطوسي و ديگرانند
ست و جـز  گاه قطـع نشـده ا مه داشـته و ھیـچ  را براي نمونه ذکر کنیم تا آشکار کنیم که ايـن برنامـه ادا
شمار کـرد و آمـار گرفـت ، و جـز ايـن  نامھايي که بر شمرديم صدھا نام ديگر وجود دارد که نمي توان آنھا 

سالم تأسـیس کردنـد ايـن . تعدادي که نام برديم فاطمیان تنھا دولتي ھستند که کتابخانه ھاي بزرگ در ا
کتابخانه ھا عددش به طور اعجاب آوري فزوني گرفت و تا اندازه اي در آنھا کتاب گرد آمد که ما را امروز به 

شت . حیرت مي اندازد ھزار کتــاب دا براي نمونه کافي است که کتابخانه کاخ را که تعداد ششصد و يـک 
ني . تنھا اين کتابخانه کاخ بوده است. نام بريم  سھیل مطالعـه مراجعـه کننـدگان کتابھـاي مـادر يع براي ت

کتابھاي بزرگ مورد نیاز به قدري ذخیره مي شد که تعداد آنھا را مي توان به صدھا نسخه رساند، در ايـن 
 . کتابخانه نگھداري مي شده است

تابي را از . نبايد فراموش کرد که وجود اين ھمه کتاب در دوران طبع و نشر نبوده اسـت ھر ک در ايـن دوره 
سالم . اول تا آخر دست نويسي مي کرده اند اين مطالبي که گفتیم در ھیچ دولتي از دولت ھاي جھـان ا

سعت دولـت فاطمیـان  مرو بـه و سعت قل نظیرش ديده نشده است مگر در دولتھاي شیعي ديگر که در و
 . نمي رسند ، مانند دولت عماريان

 دولت بني عمار
نام مـي بـريم ست کـه از آن  ايـن دولـت در . دولت بني عمار يـا عماريـان سـومین دولـت شـیعي عربــي ا

فت ین را در تصـرف گر عه کوچکـي از زم از ايـن رو عظمـت دولـت . سواحل لبنان و سوريه برپا گرديـد و قط
با اين وصف کتابخانه بني عمار در پايتخت مملکتشان طرابلس مشتمل . فاطمیان و امکانات آن را نداشت 
 . بر بیش از يک میلیون کتاب بود 

فت کـه دانشـمندان و  شکل گر طرابلس  در عھد دولت بني عمار يک نھضـت علمـي و فکـري مھمـي در 
دانشجويان را از ھر جاي دنیا بدان سرزمین جذب مي کرد تا جايي که از اندلس دانشمند بزرگ اندلسـي 
احمد بن محمد طلیطلي بدان سرزمین روي آورد و بني عمار سرپرستي و اداراه کتابخانه بزرگشـان را بـه 

 . او واگذار کردند 
تاب 180در اين کتابخانه تنھا  نفر به کار گمارده شده بودند که کارشان تنھا کتاب نويسي و خريد و جمـع ک

فت. بود از نظـر . يکي از نويسندگان محقق مي گويد طرابلس در دوران حسن بن عمار رونق به سزايي يا
 . دنیاي فکر و انديشه، طرابلس مرکز و مقام اول براي ھمه سوريه پیدا کرد

ته انـد : محقق ديگر گفته است  از اين کتابخانه آنچنان علـم در تمـام شــھر منتشـر شــد کـه مـورخین گف
 .طرابلس سراسر خانه علم گرديد

  
 دولت حمدانیان

مان ايـن دولـت سـیف الدولـه . در شمال سوريه دولت شیعي ديگري به نام دولت حمداني پديـد آمــد قھر
مت خوانـد بلکــه او قھرمـاني از بزرگـترين قھرمانـان جھـان . حمداني است او را نبايد تنھا قھرمان اين حکو

يد قھرمـانیش را در  اسالم در ھمه ادوار تاريخ اسالم است بلکه او يک قھرمان جھاني بزرگي است کـه با
 . جھان با ديگر قھرمانان بزرگ جھان که در تاريخ ھمه ملتھا معرفي شده اند مقايسه کرد  تاريخ 

اين که من در گفتارم از فاطمیان و بني عمار اشاره قھرماني ھاي آنھا در میدان ھاي نبرد و لشگر کشي 
ھان اسـالم بـه  ھا نکردم به خاطر اينست که فاطمیان در نبرد خود با رومیان، آنھائي که فکر مي کردند ج
کلي متالشي شده و با نابود ساختن اسالم در اين بالد مي توانند ھمه اراضي سابق خـود را بـه دسـت 
بني عمـار در جنــگ و نبردشـان بـا  با وجـود قھرمـاني  نیز  آورند و بالد اسـالم را از مسـلماناان بپردازنـد و 
کردم در  ھا ن ماني  صلیبیین، جنگي که به قھرماني جاودان آنھا منتھي شد، اينکه من اشاره به ايـن قھر
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من اجـازه  ين اسـت کـه وقـت بـه  وقتي که از اين حکومت ھاي مھم اسالمي سخن مي گويم، علتش ا
من به ناچار بايد از قھرماني آنھـا بگـويم و مخصوصـا از . ولي سخن از دولت حمدانیان به میا آمد. نمي داد

رھبر آنھا سیف الدوله حمداني بايد با اشاره کوتاه و زود گذري از آنھا سخن به میان بیاورم، زيـرا ھـر چنـد 
 . قصد من را انجام نمي دھد ولي بھتر از اين است که به کلي ذکري از آنھا نشود

با رومیھـا در  به حمايـت و مـدد اسـالم بپـاخیزد و  شديد تـرين مـوارد احتیـاج  یان توانسـت در  دولت فاطم
خطرنــاک تــرين و شــديدترين نبردھــا شــرکت کــرد و موفــق شــد رومــي ھــا را بــه عقــب برگردانــد و خــود 

 . پیروزمندانه از معرکه بیرون آيد
ايـن ناوگانھـاي . فاطمیان براي پیشبرد عالم اسالم موفق شدند کشتي ھاي عظیم جنگــي فـراھم آورنـد

 . جنگي بزرگترين کشتي جنگي روز در درياي مديترانه معرفي مي شد 
 : يکي از مورخین از اين ناوگانھا به اين صورت نام برده است 

قرن دھـم میـالدي بـه پنـج ھـزار  تعدا کاپیتانھاي ناوگانھاي جنگي فاطمیـان در قــرن چھـارم ھجـري برابـر 
ين ترتیــب بـود کـه ايـن . کشـتي جنگـي بـود 220کاپیتان رسیده بود و تعداد کشتي ھايشان بالغ بـر  بـه ا

نه عقـب  کشتي ھاي جنگي، اروپائیان را مجبور کرد با کشـتي ھايشـان بـه طـرف شـمال شـرقي مديترا
گه جبـل الطـارق تـا . بروند زيرا بر سراسر اين درياي بزرگ ناوگانھاي جنگي فاطمیان مسلط شده بود از تن

 . بندر بیروت ھمه تحت سیطره حکومت فاطمیان بوده 
مالت خـود آنھـا را از طـرابلس عقـب  بني عمار نیز با طلیبیان سخت به جنگ پرداختند و با سخت تـرين ح

. فخر الملک عمار بن محمد بن عمار ، سخت و پا بر جا تا پنج سال در برابر طلیبیان استقامت ورزيـد. زدند
ولـي لشـگر صـلیبیان ماننــد سـیل از . او با صلیبیان در دريا و خشکي به عنوان دفاع از اسالم مبارزه کـرد 

 . اروپا به سوي مشرق سرازير شده بود 
طرابلس مـي شـد  5بعد از  فاع قھرمانانـه اي کـه از  سال اين سیل عظیم لشگريان اروپائي صـلیبي بـا د

 . توانست وارد طرابلس شود 
 . اما حمدانیان از اولین ساعتي که دولت آنھا تأسیس شد خود را رسما روياروي رومیان مي ديدند 

خود را از  ھاي  رومیان که آرزو مي کردند سیطره خود را بر جھان اسالم آنچنان مسلط کنند که سـرزمین 
مسلمانھا باز پس گیرند، از مسلمانان سیف الدوله با لشگر کشي که داشت در برابر سیل آنھا مقاومــت 

بود. کرد  . سیف الدوله فقط در قسمت شمال سوريه حکومت مي کرد و مراکز او و پايتختتش شھر حلب 
کنیم بین کمبود قلمروي را که حمدانیان داشتند و وسـعت عظیـم جھـاني کـه رومـي ھــا  وقتي مقايسه 

سپاه  مسلط بر آن بودند ، در نظر بگیريم و مقايسه کنیم بین مقداري که رومي ھا مـي توانسـتند تھییـج 
ین اينھــا  بکنند و بین بسیجي که سیف الدوله از سربازانش مي توانست براي جنگ تجھیز کند ، وقـتي ب
لي سـیف الدولـه بـا نـیروي کمـش  مقايسه کنیم، مي بینیم که فرق عظیمي میان اين دو بوده است ، و

مت بـر » فکفر فکاس «توانست با حمالت شنیع و شديد رومیھا که به رھبري  بـود مقابلـه کنــد و بـه مقاو
 . خیزد

سیف الدوله خود شخصا در چھل . سیف الدوله موفق شد اين جمعیت عظیم را از جھان اسالم بیرون کند
یه برسـد ، چـیزي نمانـده بـود کـه بـه  شگريانش بـه قلـب آنـاتولي در ترک نبرد شرکت کرد و طاليه ھاي ل

ھان شـعرا بـود . قسطنطنیه راه يابد  که . جنگھاي سیف الدوله سرودھائي در د او دوسـت مـي داشـت 
له کـه  شعرا با او ھمراه باشند تا با چشم خود میدان نبرد را ببینند ، قصائد متنبي در جنگھاي سـیف الدو

سوب  80بیش از  مدانیان مح قصیده است از عالیترين ادبیات عرب براي نشان دادن جنگھاي قھرمانانـه ح
جود . مي شود در کنار اين وضع مي بینیم که حلب پايتخت شعر و ادب و انديشه و دانش عربي بود و با و

صرف نگرديـد و وظیفـه  گرفتاريھاي جنگي که داشت از اينکه دولتـش يـک دولـت شـیعي اصـیل باشـد، من
دولت شیعي اصیل را در توجه ويژه اي که به نگھداري دانشمندان و عنايت مخصوص به متفکــران و توجـه 

از ايــن دانشــمندان، فیلســوف ھــايي چــون فــارابي و ابــن خالويــه و . مخصــوص بــه شــعراء کوتــاھي نکــرد
 . دانشمنداني مثل متنبي و صدھا از اين قبیل مردان در کنار اين دولت زندگي کردند

 دولت مرداسیان
لت شـیعي  ھاي آن دو وقتي دولت حمداني سالخورده شده و از بین مي رفت بر روي خرابـي ھــا و ويرانی

شده اسـت، . ديگري براي نجات آن بر پاشد  دولت اخیر که از شھرت به عظمت دولت حمداني معرفــي ن
ھمـانطوري . ولي در عظمت نظامي و فکري کمتر از دولت حمدانیان نبوده است، دولت مرداسیان اسـت 

که خداوند، فاطمیان ، حمدانیان ، بني عمار و ساير دولتھاي شیعي را براي جنگ در راه اسالم بـه وجـود 
آورد، ھمچنین خداي بزرگ دولت شیعي بني مرداس را براي نبرد به حمايت از جھان اسالم به وجـود آورد 
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نان بـراي مرداسـیان در  و ھمان طور يکه شعرا نبردھاي بني حمدان سیف الدوله را شرخ مي دادند ھمچ
توصیف نبردھا شان شعرھا مي سرودند و نیز براي مرداسیان علما و متفکران و مورخاني وجود داشتند و 

 .علم و فکر آنھا را چنانچه در آن دولت ھا بودند، توصیف مي کردند 
  

 دولت مزيديه
شگري ماننــد دولـت . دولت مزيديه در عراق به وجود آمد  اين دولت اگر نمي توانست فرصـت و موقعیـت ل

بي کمـتر از آنھـا نبــود  لي در میــدانھاي فکــري و اد مي تـوانیم بگوئیـم . ھاي سابق داشته باشـد ، و مـا 
کري و » صدقه مزيدي «پايتخت آن شھر حله در زمان مؤسس آن  ھاي علمـي و ف يکي از بزرگترين پايگاھ

تاد. فرھنگي بود کومتش اف نه بزرگـي در مرکـز ح او . از ھمان روز نخست صدقه به فکــر ايجـاد يـک کتابخا
 .موفق به اين کار شد و کتابخانه حله پناھگاه کلیه دانشمندا از ھر کجا گرديد

  
 دولتھاي زيديان

مي کنـم عراب و غیـر . من در اينجا اشاره به يکي از مذاھب شیعه به نام مذھب زيدي  زيـديان در میــان ا
ست. اعراب بیش از يک دولت به وجود آوردند  شده ا ھمـان وقـتي کـه . اين مذھب امروز به يمن محدود 

که در  دولت زيدي در يمن کار مي کرد دعوتھايي به نفع حکومت زيدي در ھمین ايران شما در شھرھايي 
باد و  ین در گرگـان، در اسـتر آ قديم به نام طبرستان و جبل و ديلم خوانده مي شـد، صـورت گرفــت ھمچن

 . کوھھاي شمالي براي زيديان تبلیغ مي شد 
شیعیان زيـدي . زيديان ايران موفق شدند چندين دولت زيدي در ايران تأسیس کنند میان زيـديھاي ايـران و 

چـیزي . بین آنھا نامه ھايي مبادله مي گرديد و رفت و آمدھايي صورت مـي گرفــت. يمن ارتباط بر قرار بود
مي گذاشــتند و  که بايد براي پیشوايان زيدي يمن گفت اين است که ائمه زيدي در يمـن احـترام بـه فکـر 

لب . نسبت به مقام علم و عالم تجلیل مي کردند به عنوان دلیل اين مطلب توجه شما را به مطلب زيـر ج
 . مي کنم 

ھمداني فکر مي کـرد . صاحب کتاب اکلیل به نام حسن بن احمد ھمداني را آل يعفر به زندان انداخته بود
صورت گرفتــه  يدي  ھادي ، يکـي از پیشـوايان ز حیي  که اين عمل ، به اشاره و رأي ناصر بن احمــد بـن ي

اين حمالت نه فقط به کسي . او به انتقام از پیشوايان زيدي کتابھاي خود را از حمله به آنھا پر کرد . است
ھا بـود  بـا ايـن حـال . بود که او را به زندان انداخته بود ، بلکه شامل ھمه پیشوايان زيدي و ھمه پیروان آن

پیشوايان زيدي از اين کتاب ھا احترام کردند و خود و قومشان از اينکه ھمداني در اين کتاب بر مذھب آنھا 
ناداني از آن نوشـته زدنـد و آن کتابھـا را نگـه داشـتند و  حمله کرده است ، صرف نظر کردند و خـود را بـه 

 . اجازه ندادند کسي دست خیانت به آنھا دراز کند
اين کتابھا فقط در کتابخانه ھاي محفوظ آنھا نگھداري شد و ھیچکس نتوانست آنھا را بسـوزاند يـا از بیـن 
ببرد ، ما براي نمونه کتاب دامغه و شرح کتاب دامغه را نام مي بريم که به منظور حمله به آنھا و انتقـام از 

از اين رو تا امروز . آنان خود در حفظ و نگھداري اين کتاب که نزدشان بود توجه کردند. آنھا نوشته شده بود
اين در حالي است که در کلیـه بـالد . از بین نرفته است و تنھا از کتابخانه ھاي آنان به دست ما مي رسد

فقط در خزائن و کتابخانه ھـاي . اسالمي کتابھاي فرقه معتزله را نابود کردند و اين کتابھا ھمه از بین رفت
ثال . محفوظ يمنیھا آثار معتزله به جاي ماند  وقتي ما اين حکام و زمامداران را بـا ديگـران مقايسـه کنیـم م

یان و  ھاي فاطم مه نوشـته  سي کـه ھ وقتي اينان را با صالح الدين ايوبي در برابر ھم قرار مي دھیم، ک
کتابھايي که آنھا در کتابخانه ھايشان جمع کرده بودند ھمه را نابود کرد و فقط دلیلش اين بـود کـه کتابھــا 
ند و حتــي  کرده بودنـد و پیروانشـان ننوشـته بود یان تـألیف ن مال فاطمیان است حتي کتابھائي کـه فاطم

 . کتابھايي که کمترين رابطه با فاطمیان و مذھبشان نداشت، آنھا را نیز نابود کردند
مع . اينھا کتابھاي علمي و ادبي و تاريخي بود  تنھا گناه ايـن کتابھــا ايـن بـود کـه در کتابخانـه فاطمیـان ج

 . شده بود
وقتي ما میان اينھا مقايسه مي کنیم مي بینیم چه تفاوت عظیمي در بین ھست ، ولي تعجب ما از آنجا 
از بین مي رود که مي دانیم شیعیان زيدي از مرامي استفاده کرده بودند که از ريشه و مبناي احـترام بـه 

 . عقیده و فکر يعني تشیع راستین سرچشمه گرفته بود
  

 تشیع جبل عامل 
 . اين بود گوشه اي از تاريخ تشیع در نزد ھمه اعراب
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بدھم ولـي مـن  من دوست مي داشتم وقت زيادتري از تاريخ تشیع در نزد ھمه اعراب بـراي شـما شـرح 
سخنم را در اين باره کوتاه کرده و تنھا بحث تشیع را به لبنـان مـي بـرم و حــد اکـثر اســتفاده را از آن مــي 

 . کنم 
شود –کويـت  –لبنـان  –عراق : در اين کشورھا که نام مي برم شیعه به نسبت ھاي مختلفي پیدا مي 

طر  –سـوريه  –عمـان  –مسـقط  –بحـرين  دوبـي و جمیـع  –قطیـف و احسـا از کشـور سـعودي حجـاز ، ق
گر . شیعیان در يمن، ھمه زيدي ھستند. شھرھاي خلیج فارس  غیر از شـیعه زيـدي در يمـن شـیعیان دي

خیلي کم اند ، اما وقتي سخن از شیعیان لبنان به میان مي آيد به خاطر اين نیسـت کـه لبنـان کشـوري 
مه  فوذ و تـأثیري بیـش از ھ است که من به آنجا منسوبم ، بلکه به خاطر آن است که شیعیان در لبنـان ن

 . اقطار شیعي عربي و غیر عربي داشته اند 
تأثیر شیعیان را در نقاط مختلف به طور متفاوت بايد به حساب آورد، ولي به طور قطع با اختالف نفوذي که 

 . ھست در ھمه جاي لبنان اين نفوذ موجود است
ھبري  اگر ما نفوذ نجف اشرف را استثناء کنیم، به خاطر اينکه نجـف مرکـزي اسـت کـه نقـش موثـري در ر
ھمه شیعیان جھان داشته و بزرگان از مجتھدين را به ھمه کشورھاي شیعي فرستاده است و کلیه خیـر 
شده نجـف اشـرف اسـت، در  و صالحي که در کشورھا مالحظه مي شود از ناحیه رھبري فرزندان تربیت 
ست  شته ا ھان نگذا . درجه دوم بعد از موقعیت نجف ھیچ سرزمیني به اندازه لبنان تاثیر روي شـیعیان ج

منظور فقط يک ناحیه لبنان است که به نام جبل عامل خوانده مي . وقتي سخن از لبنان به میان مي آيد 
مل را . شود  بل عا بل عامــل مــي گـويم ، ج از اينرو من اسم لبنان را حذف مي کنم و به جاي آن فقـط ج

ستند بلکـه در جاھـاي  مل نی امروز جنوب لبنان يا لبنان جنوبي مي گويند و شیعیان لبنان فقط در جبــل عا
بک و . ديگر نیز يافت میشوند  جود دارد يکــي بعل نان شـیعه و بعد از جبل عامل مھمترين نقاطي که در لب

نان در تشـیع بیشـتر اسـت بـه . ديگري ھرمل است ولي تأثیر سرزمین جبل عامل از ھمه جاھاي ديگر لب
 . اين ترتیب از اينجا ما اسم جبل عامل را به جاي کلمه لبنان به کار مي بريم 

ھا بـه ابـوذر غفـاري مـي رسـد  سابقه تشـیع آن وقـتي عثمـان ابـوذر . شیعیان در جبل عامل معتقدند که 
شام فرسـتاد  کي از کـوه ھـاي  بل . غفاري را به شام تبعید کرد، آنگاه معاويه او را از شـام بـه ي مـردم ج

و دلیلشان ايـن  عامل مي گويند آن کوھي که معاويه ابوذر را به آنجا فرستاد ھمان کوه جبل عامل است 
است که در دو دھکده قديمي جبل عامل، دو مسجد قديمي است که ھر دو نام ابـوذر غفـاري را بـر روي 

به اين ترتیب آنھا معتقدند اولین سرزمیني که تشیع را بعد از حجاز به خود گرفت، آنچنــان کـه . خود دارند 
 آيا تاريخ در اين باره چه عقیده دارد؟ . در سخنراني قبل گفتم، سرزمین جبل عامل است 

اينکه عثمان ابوذر را از مدينه به شام تبعید کرد و معاويـه او را از شـام بـه يکـي از کوھھـا فرسـتاد از نظـر 
ست کـه  تاريخ جاي ترديد نیست ولي اينکه آيا ابوذر غفاري در تشیع جبل عامل موثر بوده است مطلبي ا

مخصوصا وقتي که توجه کنیم که در سوريه و لبنان و جبل عامـل بعـد از . از نظر تاريخ نمي شود ثابت کرد
بر . اين حوادث کافي بود که ريشه تشیع را از آن سرزمینھا برکند. تبعید ابوذر چه حوادث مھمي پیش آمد 

بود  مـن ايـن مسـئله را در ھمــه . فرض بتوانیم ثابت کنیم که جبل عامل در زمان ابـوذر تشـیع را پذيرفتــه 
به دوران حکومــت  که تشـیع جبـل عامـل  سیديم  جه بـه ايـن مطلــب ر کردم در نتی مآخذ تاريخي پیگیري 

زيرا جبل عامل در آن روز زير حکومت فاطمیان بود، و از آن روز تشـیع بـه ھمـه . فاطمیان منتھي مي شود
 . سرزمینھاي فلسطین و سوريه گسترش يافت 

» سفر نامـه«اگر به نوشته ھاي جھانگرد ايراني ناصر خسرو مراجعه کنیم در کتاب مخصوص جھانگرديش 
 .چیزھاي فراواني در باره تشیع در نقاط نامبرده مي ببینیم

 
مسئله اي که جاي سئوال است اين است که چرا تشیع از بالد فلسطین و سـوريه رخـت بـر بسـت و در 

 لبنان باقي ماند؟
ھمه آن اسباب و علــل . من علل رخت بر بستن تشیع را از اين سرزمین ھا ، بعد از مطالعات زياد فھمیدم

شیع خـود را پیوسـته . را نمي توان در اين وقت کم بر شمرد گوئیم جبـل عامـل ت که ب فقـط کـافي اسـت 
نگھداري کرد و علي رغم فشارھا و ناراحتي ھا و پیش آمدھاي بدي که براي آن مي شد ، آنرا حفظ کـرد 

 . و به عنوان عالیترين وضع از آن حمايت کرد
را » امـل االمـل « از تشیع جبل عامل به شما داده باشم کافي است که نوشته  من براي اينکه تصويري 

ست نوشـته اسـت  300صاحب کتاب امل االمل که تقريبا . براي شما نقل کنم  : سال قبل مي زيسـته ا
مل در حـدود يـک پنجـم  بل عا ھمـه دانشـمندان متـأخر شـھرھاي ) خمـس (تعداد دانشمندان شیعي ج
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 . اسالمي ھستند
 . ھمچنین آثار کتب و نوشته ھاي آنھا يک پنجم مجموع نوشته ھاي شیعیان جھان است

با اينکه سرزمین ھاي آنھا کمتر از يکصدم سرزمین ھاي کشورھاي ديگر اسالمي است و با وجود اين که 
مآخذ و مصادري در دست ما نیست تا بگوئیم قبل از امل االمل وضع شیعیان در جبل عامــل چگونـه بـوده، 
ولي آثار و اخباري که به ما رسیده است ، نشان مي دھد اگر اين نسبت و اين میزان دقیق نباشد، ولـي 

به تشـیع . در ھمین حدود است مل کـرده انـد جن بل عا مي توان گفت بعضـي از خـدماتي کـه علمـاي ج
ین اسـت. جھاني داشته است  نوز نـیز چن . آثار آنھا را شیعیان در جاھاي ديگر سند خـود قــرار دادنـد و ھ

 : مانند کتابھائي که در زير نام مي بريم 
 . کتاب مدارک سید جمال الدين 
 . معالم شیخ حسن زين الدين 

 . لمعه ي شھید اول محمد بن مکي 
 .وسائل حر عاملي 

 . مفتاح الکرامه ي سید محمد جواد امین و کتابھاي ديگر 
مل  مردم جبـل عا با اينکه بسیاري از دانشمندان شیعه براي دفاع از تشیع کشته شدند، ولـي دو نفـر از 

 . افتخار لقب شھید اول و شھید دوم را يافته اند 
 . درباره شھید سوم نامھائي برده مي شود از افرادي که از جبل عامل نیستند 

آنچه را تا به حال براي شما بیان کردم بیشتر مربوط به تاريخ گذشته بود، اما آنچه مربوط بـه امـروز ! آقايان
یده دارم بايـد ايـن . باشد ناچیز بود اگر من به اين کار با عالقه و جديت پرداختم به خاطر اين است کـه عق

 . صفحات تاريخي ولو به طور فشرده ثبت شود تا از نابودي و ويراني حفظ گردد
فق شـوم بـا شـما در  آنچه از گذشته براي شما گفتم به خاطر اين بود که زمینه اي باشد تـا بـه زودي مو

 . باره وضع کنوني و آنگاه از آرزوھاي خود براي آينده شیعه سخن بگويم
 و السالم علیکم 
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