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 مختصرى دربارة استاد حجت اهللا نيكوئي

اهل قم و از استادان معاصر به شمار ميروند. اما » حجت اهللا نيكوئي«آقاي استاد 
 معلومات مفصلي در مورد وي در دسترس نميباشد.

وي در شهر قم بدنيا آمد و بعد از اتمام ديپلوم در همان شهر، وارد دانشكدة زبان 
نشگاه پيام نور شد، و در آنجا ادامة تحصيل داد و بعداً انگليس (قسمت ترجمه) در دا

 مشغول به كار شد.» سازمان تبليغات اسالمي«بعنوان كارمند در 
ي ديني و بحث دربارة حقايق دين، در ها استاد نيكوئي توجه زيادي به مطالعة كتاب 

ين متن كتابهاي قديم و جديد داشت، و ميل شديد به نقد و بررسي عقايد اساسي د
پذيرفت جز اينكه با داليل قاطع وبراهين محكم ثابت شده  اي را نمي داشت و هيچ عقيده

 باشد.
ي متعدد و بسيار غني آن ها اقامت ايشان در قم و نزديكي او به حوزة علميه و كتابخانه

باعث شده كه مطالعات زيادي نه فقط از كتب شيعه بلكه از كتابهاي اهل سنت و ساير 
اسالمي داشته باشد. و همچنين عمل وي در سازمان تبليغات اسالمي  فرق و مذاهبي

 باعث گسترش معلومات ايشان ومطالعة آراء مختلف در همة جهات شد. 
نزد شيخ نعمت اهللا صالحي نجف آبادي [صاحب كتاب شهيد جاويد] » نيكوئي«آقاي 

و همچنين كتابهاي  يي كرد،ها رفت و آمد ميكرد و از روح نقادي آن شيخ بزرگوار استفاده
دكتر عبد الكريم سروش را مطالعه نمود و تحت تاثير افكار آن قرار گرفت بويژه كتاب 

 است.» قبض وبسط تئوريك شريعت«
اينچنين برميآيد كه ايشان كتابهاي استاد مرحوم » نيكوئي«كما اينكه از بعضي كلمات 

اه اتحاد يا بررسي نصوص شاهر«حيدر علي قلمداران را نيز مطالعه كرده بويژه كتاب 
 ي قلمداران را خيلي پسنديد.ها و گفته» امامت
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تئوري امامت در «كتابي تاليف كرد به اسم » نيكوئي«در حدود سن سي سالگي آقاي 
كه در آن با كمال جرأت و صراحت تئوري امامت آنچنانكه در بين شيعة » ترازوي نقد

كرد كه اين نظريه وزني ندارد و نيازمند  امامية رايج است در ترازوي نقد گذاشت و ثابت
 به تجديد نظر و بازسازي تئوريك است.

البته انتشار اين كتاب (كه در حدود پانزده يا بيست سال پيش صورت گرفت) سر و 
صدايي در محافل ديني براه انداخت، و تعدادي از علماي بزرگ شيعه به مخالفت اين 

 ه مناظره نمودند.كتاب پرداختند، و مؤلف آن را دعوت ب
كه از شاگردان ممتاز » علي شيرواني«در اين راستا مؤلف (نيكوئي) با شيخ فاضلي بنام 

آيت اهللا محمد تقي مصباح يزدي مهمترين استاد ومدافع تشيع سنتي در حوزه است، 
مناظرة حضوري و چند جلسه داشته، كه بدون نتيجه متوقف شد، سپس با آقايي به نام 

مناظرات و مباحثات غير مستقيم داشته كه آنهم بدون » م پور اصغريحسن رحي«شيخ 
 نتيجه به پايان رسيد.

در اين مدت البته آقاي نيكوئي به خاطر عقايد مخالف شيعة او، از كارش اخراج شد 
و بعداً هم به زندان رفت، و از زندان با تعهد كتبي و اقرار به اينكه او اشتباه كرده و تمام 

 شيعه را خوب مطالعه نكرده آزاد شد. ادلة راستين
ي علمي متواري و به زندگي عادي مشغول ها از صحنه» نيكوئي«بعد از آزادي، استاد 

.شد



 
 

 مقدمه

اي كه  نما شده هاي نخ ها و كليشه هاي رايج ديني و تشكيك در دگم ترديد در انديشه
ست، اولين و مهمترين ها در يك جامعة ديني ا ميراث تفكر سنتي و آباء و اجدادي انسان

گام بسوي دينداري عالمانه و محققانه است. چنين شك و ترديدي، البته هولناك و 
اي بزرگ دارد: ايمان  طلبد، اما ثمره آور است و آزادي و عقالنيت عظيمي مي هراس

آگاهانه و آزادانه. آري ايماني كه از رهگذر آزادي و آگاهي نصيب آدمي گردد، به هزاران 
ارزد. كتاب حاضر، كوشش خرد مؤلف در راه رسيدن  عاميانه و مقلدانه و جبري ميايمان 

به چنين ايماني را به تصوير كشيده است. زماني كه اولين قدم را در اين راه برداشتم، 
و عدم جواز تقليد در اين حوزه، رؤيايي » تحقيقي بودن اصول دين«دانستم كه  هرگز نمي

مهوري اسالمي بايد در اصول دين هم مقلد بود. بعدها دروغين و خيالي است و در ج
اي مخالف انتظار طبقة رسمي روحانيت  وقتي نتيجة تحقيقاتم در باب امامت، به نتيجه

گنجد. لذا  شيعه منتهي شد، با تاوان سنگيني مواجه شدم كه شرح آن در اين مختصر نمي
ي چنين راهي را ندارد، از ها دهم كه اگر تاب تحمل تلخي خوانندة عزيز را هشدار مي

 خواندن اين كتاب صرف نظر كند.





 
 

 بخش اول: تئوري امامت در ترازوي نقد

آنچنانكه در بين اهل تشيع  –كوشيم تا نشان دهيم كه تئوري امامت  در اين نوشتار مي
تجديد نظر و بازسازي تئوريك در ترازوي نقد وزني ندارد و نيازمند به  –رايج است 

 است.
 از شروع بحث، الزم است نكاتي را به عنوان مقدمه ذكر كنيم: اما پيش

. بايد ميان دين و معرفت ديني تفكيك قايل شويم. دين عبارت است از اركان، 1
اصول و فروعي كه بر نبي نازل شده و در كتاب آسماني آمده است؛ بعالوة سنت 

تفسير، اخالق و تحليل  كه عمدتاً در پنج شاخة فقه، كالم، –. اما معرفت ديني صپيامبر
عالمان از دين (كتاب و فهم  –كند  و پيشوايان دين ظهور مي صسيرة عملي پيامبر

 سنت) است.
دين، ثابت، كامل، خالص و عاري از خطاست. اما فهم ما از دين واجد هيچ يك از 

0Fاين اوصاف نيست و به همين دليل بايد ميان دين و معرفت ديني تفكيك قائل شويم

1.  
چرا كه محصول تالش  ؛معرفت ديني مانند همة معارف ديگر، معرفتي بشري است. 2

عالمان در فهم دين است و چون عالمان بشرند، اوصاف بشري آنها (مانند محدوديت قوة 
عاقله، نقص دانش و فهم، جايز الخطا بودن يكسونگري و ...) در فهمشان از دين ريزش 

نتيجة تالش آنها، بوجود آمدن معرفتي بشري (يعني  گذارد و لذا كرده و روي آن تأثير مي
ها و همواره محتاج بازسازي و اصالح)  ناقص، ناخالص، خطاآلود، آميخته به يكسونگري

شود (يعني  است. آنچه به نام معارف ديني، توسط عالمان و فقيهان به جامعه عرضه مي
متون ديني، و تفكر و  همين آراء فقهي، كالمي، تفسيري و ...) محصول رجوع آنها به

                                           
 قبض و بسط تئوريك شريعت. :لكريمسروش، عبدا  -1



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       8

 

تعمق در اين متون است و نبايد آنها را معادل دين دانست. اين آراء در حقيقت فهمي از 
1Fدين هستند نه خود دين

1. 
. با توجه به دو اصل فوق (تفكيك دين از معرفت ديني، و بشري بودن فهم عالمان 3

 توان به نتايج زير رسيد :  از دين) مي
ي فقهي، كالمي، تفسيري و ... مخالفت با دين نيست بلكه الف. مخالفت با هيچ رأ

مخالفت با فهمي از دين است. عالمان با مراجعه به متون ديني، هر يك به دركي از دين 
كنند. هيچ  ها را در قالب آراء فقهي، كالمي و ... بيان مي ها و دريافت رسند و اين درك مي

ين بگيريم و مخالفت با هيچ كدام از اين يك از اين آراء و نظريات را نبايد معادل د
گيرد  ها را نبايد مخالفت با دين محسوب كنيم. مخالفت با دين هنگامي صورت مي تئوري

اي از آن دارند. به عبارتي  كه خود متن (قرآن و سنت) انكار شود نه درك و فهمي كه عده
ه بداند. دين را نفي اي از قرآن را منكر شود و آن را خراف ديگر اگر كسي حقانيت آيه

كرده است اما اگر از همان آيه دركي متفاوت با ديگران داشته باشد، با هيچ منطقي 
 را به مخالفت با دين متهم نمود. توان او نمي

ب. هيچ فهمي از دين، فوق نقد و چون و چرا نيست و قداست دين و متون ديني را 
ايت داد. دين، حقيقتي است آسماني و نبايد به آراء و نظرات ديني عالمان و فقيهان سر

آلود و يكسونگرانه بشر زميني دارد و  قدسي، اما معرفت ديني ريشه در فهم ناقص و خطا
تواند مقدس و فوق نقد و چون و چرا باشد. معرفت ديني به دليل بشري  لذا هيچ گاه نمي

ها،  نقص بودن، همواره نيازمند اصالح و بازسازي است و چون كشف خطاها و جبران
ها و  ها و چون و چراهاي مخالفان و منتقدان، و بحث فقط و فقط در ساية نقادي

ها به اصالح و  شود بايد با استقبال از اين نقادي گفتگوهاي عالمانه و آزاد ميسر مي
 تر شويم. ريق به حقيقت دين نزديكهاي ديني بپردازيم و از اين ط بازسازي انديشه

                                           
 منبع پيشين.  -1



 9 خش اول: تئوري امامت در ترازوي نقدب

 

اي كالمي بيش نيست و  نيز تئوري و نظريه –مة تشيع است كه ستون خي –ج. امامت 
 ر از نقد و چون و چرا شمرده شود.تواند برت لذا نمي

. قصد ما در اين مقاله، نه دفاع از تسنن است و نه حمله به تشيع. بلكه روشن كردن 1
اين حقيقت است كه تئوري امامت (آنگونه كه در كتب رايج اهل تشيع نوشته و بر روي 

ها و  شود و در مدارس، دانشگاه هاي رسمي گفته مي ها و از پشت تريبون نابر و در رسانهم
گيرد) قابل دفاع عقلي نيست. البته امكان  ي علميه مورد تعليم و تعلم قرار ميها حوزه

كنيم و منتظر ارائه  هاي درست، منطقي و قابل دفاع از امامت را نفي نمي وجود قرائت
 مانيم. انديش و آزاد فكر شيعه ميطرف عالمان نو هاي از چنين قرائت

. از آنجا كه عالمان شيعه، اوالً در بحث نبوت نيز قائل به ضرورت بعثت پيامبران 2
دانند و ثالثاً معتقدند همان داليل عقلي كه  هستند، ثانياً امامت را استمرار نبوت مي

ميكنند، ضرورت وجود  ضرورت بعثت پيامبران و عصمت آن برگزيدگان خدا را اثبات
بحث را از شويم  كنند، لذا مجبور مي را نيز اثبات مي صامامان معصوم بعد از پيامبر خدا

 فلسفة نبوت آغاز كنيم.

 دليل عقلي ضرورت بعثت پيامبران 

راه اين دليل بر مبناي نقصان علم و دانش بشري و عدم كفايت عقل انسان در شناخت 
 :كمال و سعادت اقامه شده است

 براي تكامل اختياري آفريده است. الف. خداي متعال انسان را«
سعادت و شقاوت دنيا و آخرت  ب. تكامل اختياري در گرو شناخت صحيح راجع به

 است.
 كند. نين شناختي كفايت نميج. عقل انسان براي چ
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نتيجة اين مقدمات اين است كه حكمت خداي متعال اقتضاء دارد كه براي اين كه 
از خلقت انسان پيش نيايد، خدا راه ديگري (وحي) در اختيار انسان قرار  نقض غرض

 .2F1»دهد تا از آن راه پي به سعادت دنيا و آخرت ببرد و بتواند كمال اختياري پيدا كند
 ا تعابيري متفاوت چنين آمده است:شبيه همين استدالل در جاي ديگر و ب

تكامل معنوي  كمال مطلق و . هدف از آفرينش انسان، حركت بسوي خدا، بسوي1«
 در تمام ابعاد است.

تواند به انجام  . بدون شك انسان اين راه را بدون رهبري يك پيشواي معصوم نمي2
 برساند و طي اين مرحله بدون رهبري يك معلم آسماني ممكن نيست. 

ضروري است و  صنتيجه: بعث پيامبران و نصب امامان معصوم بعد از پيامبر اسالم
 .3F2»آيد اين صورت نقض غرض از جانب خداوند الزم مي در غير

اثبات  همانطور كه بوضوح معلوم است، اينگونه ادله مدلولي عام دارند و در پي
ضرورت وجود پيشوايان معصوم (اعم از پيامبر يا امام) در ميان مردم هستند. اما خوب 

 ارد بررسي مقدمات اين ادله شويم:است و
دهد اما  به دليل حكيم بودن، كار عبث و بيهوده انجام نمي . درست است كه خداوند1

توان غرض او از آفرينش انسان را به روش عقلي كشف كرد و حتي آن را به  چگونه مي
اند؟ فراموش  ها با اين غرض خلق شده ها تعميم داد و مدعي شد كه همة انسان همة انسان

اي عقلي و  امامان معصوم، ادله نكنيم كه ادلة اثبات ضرورت بعثت پيامبران يا نصب
پيشيني هستند يعني اوالً مقدمات آنها بايد از قبل و به روش عقلي اثبات شده باشند و 
ثانياً بتوانند تصور ضرورت وقوع يك حادثه را قبل از وقوع آن، در ذهن انسان بوجود 

انزال كتب  اي باشند كه قبل از بعثت پيامبران و بياورند. ادلة مورد بحث بايد بگونه
كنيم  آسماني و شرايع الهي قابل اقامه باشند. فرض كنيم در زماني (يا مكاني) زندگي مي

                                           
 .340راهنماشناسي، ص  :محمد تقي مصباح يزدي، -1

 يد.پنجاه درس اصول عقا :ي، ناصرمكارم شيراز -2
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كه خداوند هنوز پيامبري بسوي مردم نفرستاده و يا اينكه ما هنوز خبري از بعثت يك 
دانيم كه خالق ما خداي يكتاست و اين خدا  ايم. در چنين فضايي فقط مي پيامبر نشنيده
هاي عقلي صرف  دهد. حال چگونه با تحليل و كار عبث و بيهوده انجام نمي حكيم است

ها چيست؟ تا بعد از آن بتوانيم حكم  توان فهميد كه فرض خداوند از آفرينش انسان مي
كنيم كه براي تحققِ آن غرض، بايد پيامبر هم بفرستد؟ تأملي اندك در محتواي اين 

ت سر مقدمات آن خوابيده است و آن اينكه دهد كه دو پيش فرض پش استدالل نشان مي
هاي  قبل از ارسال رسل و انزال كتب آسماني و بدون استفاده از تعاليم پيامبران، با تحليل

توان به اين نتيجه رسيد كه اوالً انسان براي پيمودن راهي خاص و  عقلي محض مي
ست از ايمان رسيدن به مقصدي خاص آفريده شده است و ثانياً آن راه خاص عبارت ا

آوردن به حقايقي خاص و انجام وظايف و آدابي خاص كه عقل ما از شناخت آن حقايق 
و وظايف عاجز است. پيش فرض اول غيرقابل اثبات است و پيش فرض دوم عين 
مدعاست و همين باعث شده است كه استدالل مذكور مشتمل بر دور و مصادره به 

توانيم مدعي  مي دون استفاده از تعاليم آنها چگونهمطلوب شود. قبل از بعثت پيامبران و ب
خبريم اما حتماً بايد خبر دار  شويم كه در اين جهان هستي حقايقي هست كه ما از آنها بي

توانيم بفهميم كه براي سعادتمند شدن، وظايف  شويم و به آنها ايمان بياوريم؟ چگونه مي
ما حتماً بايد مطلع شويم و به آن وظايف اطالع هستيم ا خاصي وجود دارد كه ما از آنها بي

طور وظايف خاص  عمل كنيم؟ اوالً وجود حقايق نامعلوم اما واجب االيمان، و همين
توان براي  ناشناخته اما واجب العمل، عين ادعاي ضرورت نبوت است و ثانياً هرگز نمي

 ن دليل و برهان عقلي اقامه نمود.اثبات آ
ايم و  عقلي و پيشيني، غرض خداوند از آفرينش را يافته. حال فرض كنيم كه با دليل 2

ايم كه براي رسيدن به كمال معنوي، بايد از راهي خاص رفت و  به اين نتيجه هم رسيده
به حقايقي خاص ايمان آورد و به وظايفي خاص عمل نمود كه عقل انسان به تنهايي هيچ 

و كمال معنوي انسان هم فقط و  كدام از اينها را نمي تواند كشف كند و از طرفي سعادت
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كنيم كه اينها را مفروض  فقط در گروِ كشف اين راه و پيمودن آن است (باز هم تأكيد مي
گيريم با آنكه هيچ كدام قابل اثبات نيستند) اما آيا با مفروض گرفتن اين مقدمات  مي
ه از اين توان ضرورت بعثت پيامبران را نتيجه گرفت؟ پاسخ باز هم منفي است. آنچ مي

توان نتيجه گرفت، جز اين نيست كه هدايت شدن انسان از  مفروضات و مقدمات مي
طرف خداوند، ضرورت دارد. يعني خداوند حتماً بايد انسان را در شناخت راه و مقصد، 

 –مثالً هدايت باطني  –هاي ديگري  تواند به راه ياري و هدايت كند. اما هدايت مي
وب برساند، همان طور كه پيامبران را اينگونه هدايت كرد (يعني ها را به كمال مطل انسان

 -دهد كه ادعاي ضرورت نبوت  براي هدايت پيامبران، پيامبر نفرستاد) و همين نشان مي
ادعايي ناسنجيده و شتابزده است. قايالن به ضرورت نبوت، يا  –ها  براي هدايت انسان

 دانند.  ها مي اتوان از هدايت باطني انسانفهمند و يا خداوند را ن معناي ضرورت را نمي
. اگر اين دليل درست باشد و بنا به مقتضاي حكمت الهي، ارسال پيامبران از سوي 3

خداوند ضرورت داشته باشد، الزمة منطقي آن اين است كه خداوند در هر عصري صدها 
ن يك پيامبر اي از مناطق روي كرة زمي هزار پيامبر مبعوث كند بطوري كه در هر منطقه

وجود داشته باشد تا مردم سراسر جهان همواره بتوانند بطور مستقيم و بدون واسطه از 
مند شوند. در حالي كه در هيچ عصري چنين نبوده  هاي پيامبران بهره ها و راهنمايي هدايت

است. حال آيا بر طبق مقدمات دليل مذكور خداوند در بسياري از موارد، خالف حكمت 
و مرتكب نقض غرض نشده است؟ اين اشكال از طرف برخي عالمان شيعه  عمل نكرده

شود كه انبياء در منطقة خاصي  اوالً آنچه گفته مي«بدين نحو پاسخ داده شده است : 
گويد: امتي نبود مگر  اند سخني صواب نيست؛ چرا كه خود قرآن صريحاً مي مبعوث شده

 فرستاده شد.اي  آنكه در ميان آن امت نذير و هشدار دهنده
ها با  ثانياً مقتضاي حكمت خدا اين است كه راهي بين خدا و انسان باشد كه انسان 

استفاده از آن راه بتوانند حقايقي را كه براي شناخت راه كمال نياز دارند بشناسند. ولي 
هايي  ها از اين راه بهره ببرند. شايد انسان مقتضاي حكمت اين نيست كه حتماً همة انسان
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اهند از اين راه استفاده كنند و اين عدم استفاده، مربوط به سوء اختيار خودشان باشد نخو
كنند، مانع استفادة  گيري نمي و اصالً شايد كساني عالوه بر اينكه خودشان از اين راه بهره

ديگران هم بشوند ... در چنين مواردي گناه اين محروميت از نبوت به گردن اشخاص 
 .4F1»خدا كوتاهي نشده است مانع است و از طرف
را در نظر بگيريد. در آن زمان كه  صكننده نيست زمان پيامبر اسالم اما اين پاسخ قانع

ايشان مشغول هدايت مردم عربستان بودند، راهنما و هدايتگر ميلياردها انسان ديگر در 
آسيا مانند  هاي آمريكا، اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و حتي بقيه كشورهاي صدها كشور از قاره

اي كه در  چين، ژاپن، كره، مالزي، اتحاد جماهير شوروي (سابق) و دهها و صدها جزيره
كردند چه كسي بود؟ كدام پيامبر آنها را به راه  ها و درياهاي دور افتاده زندگي مي اقيانوس

هاي دور  كرد؟ شايد در هر يك از اين مناطق، در گذشته راست (يا راه كمال) هدايت مي
اما حداقل در زمان  –گويد  و آية قرآن هم بيش از اين نمي –امبري مبعوث شده بود پي

در هيچ كدام از اين مناطق پيامبري وجود نداشت و تعاليم  صبعثت پيامبر اسالم 
پيامبران پيشين هم بنا به ادعاي شيعه و سني تحريف شده بود و بنابراين بر طبق ادلة 

امبر جديد وجود داشت. اما چرا در هيچ كدام از آن ضرورت نبوت، نياز ضروري به پي
ها در اكثر نقاط كرة زمين از تعاليم  هاي بسياري از انسان مناطق پيامبري نيامد و عمالً نسل

پيامبر محروم ماندند؟ آيا سوء اختيار آنها باعث محروميتشان شد؟ اما ايجاد مانع از طرف 
نيست. درست است كه هدايت الهي نبايد  ديگران (مخالفان پيامبر) نيز توجيه موجهي

اي كه  جبري باشد، اما مقتضاي برهان فوق اين است كه تعاليم الهي بايد به هر وسيله
ها  ها برسد و آنگاه انسان به گوش همة انسان –مثالً پيامبران متعدد  –پذير باشد  امكان

هي را در پيش بگيرند. مختار باشند كه راه راست را انتخاب كنند يا طريق ضاللت و گمرا
كردند و مانع گسترش تعاليم او  اي كارشكني مي عده صفرض كنيم در زمان پيامبر اسالم

هاي  توانست براي خنثي كردن كارشكني شدند. اما آيا خداوند نمي به نقاط ديگر مي
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مخالفان، در نقاط ديگر كرة زمين هم پيامبراني مبعوث و مردم آن نقاط را نيز به راه 
ت هدايت كند؟ مگر غرض خداوند از آفرينش مردم نقاط ديگر جهان، رساندن آنها راس

هاي  ها و راهنمايي به كمال نبود و مگر آنان براي رسيدن به كمال نياز ضروري به هدايت
پيامبران الهي نداشتند؟ پس چرا بايد از تعاليم پيامبران و لذا رسيدن به كمال محروم 

اي مخالف، مانع پياده شدن طرح الهي و  ست؟ آيا عدهشوند؟ آيا اين نقض غرض ني
اند؟ در اينجا سخن اصلي اين نيست كه گناه محروميت  رسيدن خداوند به هدفش شده

توان  ميلياردها انسان از رسيدن به كمال به گردن كيست. سخن در اين است كه آيا مي
لقت انسان شدند، آن اي كافر و مشرك، مانع رسيدن خداوند به غرض از خ قبول كرد عده

تر شود فرض كنيم روز قيامت فرا  هم به نحو اكثري؟ براي اينكه مطلب كمي روشن
اي دور افتاده در  و در جزيره صهايي كه مثالً در زمان پيامبر اسالم  رسيده است و انسان

 اند از خداوند بپرسند كه خدايا مگر تو ما را براي رسيدن به كرده اقيانوس هند زندگي مي
مندي از تعاليم پيامبران الهي و  دانستي كه بدون بهره كمال معنوي نيافريدي و مگر نمي

هاي آسماني، پيمودن راه كمال براي ما محال بود؟ پس چرا براي ما (و امثال ما) هم  كتاب
 ث محروميت ما از كمال معنوي شدي؟پيامبري نفرستادي و باع

كه راهي بين خدا و انسان باشد كه مقتضاي حكمت خدا اين است «اگر واقعاً:  
ها با استفاده از آن راه بتوانند حقايقي را كه براي شناخت راه كمال نياز دارند  انسان

 ».بشناسند
اي در عربستان باز شود بلكه براي مردم تمام نقاط ديگر  اين راه نبايد فقط براي عده

ين نبوده است و در طول جهان هم بايد چنين راهي باز شود، در حالي كه هيچ گاه چن
تاريخ، همواره اكثريت قريب به اتفاق مردم جهان، از وجود پيامبران الهي و تعاليم آنان 
محروم بودند. از اينها گذشته فرض كنيم مخالفان و ستمگران مانع گسترش تعاليم 

 –ان شدند، اما آيا در آن زمان، امكان عمليِ گسترش اين تعاليم به سراسر جه پيامبران نمي
بطوري كه در تمام كشورهاي جهان، مردم هر شهر و روستايي عين اين تعاليم را بدون 
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وجود داشت؟ آيا در هزار و  -ترين تحريف و كم و زياد شدن دريافت كنند  كوچك
هاي بادي و پارويي  كه وسايل مسافرت جز اسب و شتر و قايق –چهار صد سال پيش 

امبر به صدها كشور دور مانند كانادا، نيوزلند، ژاپن، امكان مسافرت پي –چيز ديگري نبود 
چين، آلمان و ... بود؟ وانگهي مگر مسافرت به تنهايي كافي است؟ پيامبر بايد در هر كدام 
از آن كشورها چندين سال اقامت كند تا مجموعه تعاليم اسالم را به گوش همه برساند. 

اطق دنيا مسافرت كند و تعاليم اسالم را به آنگاه حساب كنيد براي اينكه پيامبر به تمام من
گوش همة مردم جهان برساند به چند صد سال عمر نياز دارد؟ اگر وظيفه گسترش تعاليم 

شود. چرا كه  پيامبر در سراسر جهان را به عهده پيروان او بگذاريد باز هم مشكل حل نمي
اند  مل و صحيح ياد گرفتهاوالً تعداد اصحاب و پيرواني كه تعاليم پيامبر را به طور كا

ها و صدها  (مانند سلمان و ابوذر) بسيار كم است در حالي كه براي اين منظور نيازمند ده
هزار انسان تعليم يافته هستيم كه باز هم در يك زمان كوتاه رسيدن به اين هدف ممكن 

ها به قوت خود باقي  نيست و در دراز مدت هم مشكل محروميت بسياري از انسان
ماند. ثانياً اصحابي كه به عنوان شاگرد و نماينده پيامبر به نقاط ديگر كره زمين سفر  مي

اند چگونه به مردم آن نقاط اثبات كنند كه در فالن منطقه پيامبري مبعوث شده است  كرده
ايم تا از طرف او شما را به راه راست هدايت  و ما شاگردان و نمايندگان او هستيم و آمده

 –مردم از اين نمايندگان، معجزه بخواهند و اينان از آوردن معجزه عاجز باشند كنيم؟ اگر 
تكليف چيست؟ مگر نبايد وحياني بودن اين تعاليم به مردم  –كه البته عاجز هم هستند 

اثبات شود تا هم مردم را جذب كند و هم راه عذر و بهانه را به روي مخالفان ببندد و 
الثاً اگر به ادلة عقلي ضرورت عصمت پيامبران توجه كنيم، حجت را بر آنها تمام كند؟ ث

خواهيم ديد كه متوسل شدن به نمايندگان و شاگردان پيامبر يا امام معصوم در تناقض با 
آن ادله است؛ چرا كه شاگردان و نمايندگان، معصوم نيستند و ممكن است در درك و 

و انتقال آن به ديگران مرتكب خطا  فهم تعاليم پيامبر و يا ضبط و نگهداري آن در حافظه
 و سهو (و حتي خيانت) شوند. 
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رسد اين است كه اگر اين دليل درست بود و بعثت  . و آخرين اشكالي كه به ذهن مي4
پيامبران بنا به مقتضاي حكمت الهي ضرورت داشت، زمين در هيچ عصري از پيامبران 

مانند دورة زماني بين حضرت ها  ماند. در حالي كه در بسياري از دوره خالي نمي
كه بيش از ششصد سال طول كشيد، در هيچ كجاي زمين  صو پيامبر اسالم مسيح

فت و توان از سوء اختيار مردم سخن گ خبري از پيامبري الهي نبود و در اينجا ديگر نه مي
 هاي مخالفان. نه از كارشكني

رار داديم. اما نيازي به تا اينجا يكي از ادلة اثبات ضرورت نبوت را مورد بررسي ق
بينيم. چرا كه تمام اين ادله دچار همان مشكالتي هستند كه به آنها  طرح ادلة ديگر نمي

اشاره شد. به عنوان مثال متكلمان قديم شيعه از راه قاعدة لطف، ضرورت بعثت پيامبران 
 كردند بدين صورت كه: را اثبات مي

 الف. نبوت لطف است
 است ب. لطف بر خداوند واجب

 ثت پيامبران بر خداوند واجب است.نتيجه: بع
پيش فرض اثبات نشدة برهان فوق نيز اين است كه گويي غرض خداوند از آفرينش 
انسان، از پيش و به روش عقلي به دست آمده و آن عبارت است از، طي يك مسير 

يش اي خاص (مثالً كمال معنوي) و آنگاه بر مبناي همين پ خاص و رسيدن به نتيجه
فرض اثبات نشده، ادعا گرديده كه نبوت لطف است يعني انسان را در رسيدن به آن 

توان نبوت  كند. اما اگر غرض از آفرينش انسان نامعلوم باشد، چگونه مي هدف ياري مي
را لطف دانست؟ از اينها گذشته اگر به قاعدة لطف توجه كنيم خواهيم ديد كه نبوت 

مصاديق لطف است. اما اينكه خداوند كدام راه را براي اين  (ارسال پيامبران) فقط يكي از
گزيند، به اراده خودش بستگي دارد و اگر يك راه خاص (مثالً بعثت پيامبران)  كار بر مي

ايم و اين با مقام بندگي  را بر او واجب بدانيم در حقيقت براي او تعيين تكليف كرده
ست. تا اينجا مقدمات برهان فوق را بررسي منافات دارد و با قواعد منطق نيز سازگار ني
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توان نتيجه گرفت اما نيازي به  كرديم و ديديم كه از اين مقدمات، ضرورت نبوت را نمي
پرسيم اگر واقعاً بر طبق دليل فوق و بنا به قاعدة لطف،  بررسي مقدمات وجود ندارد. مي

ورت دارد و بر خداوند ها بسوي سعادت و كمال ضر بعثت پيامبران براي راهنمايي انسان
واجب است، پس چرا خداوند اين لطف را در هر زماني فقط شامل حال عدة معدودي از 

كرد و هميشه اكثريت قريب به اتفاق مردم دنيا، از اين لطف محروم  ها مي انسان
، صماندند؟ مگر لطف بر خداوند واجب نبود؟ به عنوان مثال در زمان پيامبر اسالم مي

به مردم عربستان بر خداوند واجب بود؟ آيا بر خداوند واجب نبود در  آيا فقط لطف
توان  همان زمان، به مردم مكزيك هم لطف كند و پيامبري بسوي آنان بفرستد؟ و باز مي

پرسيد كه چرا حداقل مدت شش صد سال دورة زماني بين حضرت عيسي و پيامبر 
مدت پيامبري براي مردم نفرستاد؟ اسالم) اين لطف به كلي تعطيل شد و خداوند در اين 

 رده بود كه به واجباتش عمل كند؟!.آيا خداوند فراموش ك
سخن ما در باب نبوت اين است كه خداوند پيامبراني را به منظور هدايت و راهنمايي 
بشر براي سعادت دنيا و آخرت مبعوث نموده و ما نيز بايد از تعاليم وحياني آنها استفاده 

 نكتة مهم را نبايد فراموش كنيم: كنيم. اما دو
اي خاص از نعمت  ها، در حالي كه مردم منطقه اي از زمان اول اينكه حداقل در پاره

وجود پيامبري الهي برخوردار بودند، مردم نقاط ديگر كرة زمين از داشتن چنين نعمتي 
هدايت دهد كه [حداقل در آن زمان] ارادة خداوند به  محروم بودند و همين نشان مي

مردم آن مناطق از طريق وحي و نبوت تعلّق نگرفته بود و از آنجا كه سعادت آخرت در 
به طريق ديگري توان گفت كه البد سعادت مردم آن مناطق،  نهايت به دست خداست، مي

 شده است. تأمين مي
توانيم بگوييم كه ارادة  دوم اينكه اگر سعادت و كمال را امري ذو مراتب بدانيم، مي

بر اين تعلّق گرفته است كه  –كه پيامبراني را مبعوث كرده  –خداوند در بعضي موارد 
ها با دسترسي به تعاليم پيامبران و پذيرش آگاهانه و آزدانة اين تعاليم، به  گروهي از انسان
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درجات و مراتب باالتري از هدايت و سعادت و كمال برسند و در موارد ديگري كه 
مال و سعادت آخرت قرار ل و فطرت و وجدان را وسيلة رسيدن به كپيامبر نفرستاده، عق

 داده است.
 فرمايد: از سورة ذاريات كه مي 56ممكن است بگوييد بر طبق آية 

َّ ِ�َۡعُبُدوِن ﴿ ِ ِ ََ س ِ
ۡۡ ّّ َو� ِ

ِۡ  ].56الذاريات: [ ﴾٥َوَاخ َلقَۡتُ  �
آية مذكور منافاتي با مدعاي ما اند. اما  همة آدميان براي عبادت پروردگار آفريده شده

ندارد؛ زيرا در اين آيه سخن از بندگي آمده است، نه شيوة بندگي؛ و چون اين شيوه 
هاي مختلفي داشته باشد، لذا طبيعي است كه به نتايج و غايات مختلفي (كه  تواند شكل مي

ها  انسانتوان گفت كه هر چند همة  اي است) ختم شود. پس مي اختالف بين آنها مرتبه
كند عبادت هر  اند، اما اين خداوند است كه تعيين مي براي عبادت خداوند آفريده شده

 ومي و يا انساني از چه راه باشد.ق
شود كه هدف ما از طرح نقدهايي كه بر فلسفة نبوت از  با اين توضيحات، روشن مي

 رديد و تشكيك در اصل نبوت نيست.ديدگاه شيعه وارد كرديم، ت
نوبت آن است كه به بحث اصلي يعني امامت وارد شويم و ببينيم كه چگونه حال 

شود. به  همين اشكاالت به ادلة ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر نيز وارد مي
امامت عبارت است از رياست عامه بر جامعة اسالمي در امور «اعتقاد متكلمان شيعه : 

 .5F1»دين و دنيا
 بنابراين:

است كه نه تنها در امور دين جلودار است بلكه در امور دنيا هم پيشواست امام كسي «
و رياست او اختصاصي به امور دنيا و يا امور آخرت ندارد، بلكه فراگير است و شامل 

 .6F2»شود مي –چه ديني و چه دنيوي  –همة امور 

                                           
 . 318مصباح يزدي، محمد تقي: راهنماي ، ص  -۱
 .317پيشين ، ص  -۲
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 اما شأن اصلي امام چيست؟ 
 .7F1»اساندن اسالم استامام حافظ و نگهبان شريعت و مرجع مردم براي شن«
امام يعني كارشناس امر دين، كارشناس حقيقي كه به گمان و اشتباه نيفتد و خطا «

 .8F2»برايش رخ ندهد
حتي شرط عصمت و منصوب بودن از طرف خداوند به خاطر اين است كه وظيفة 
اصلي و فلفسة وجودي امامان معصوم، هدايت و راهنمايي مردم و بيان احكام الهي است: 

 صمام و جانشين پيامبر بايد از سوي خدا تعيين گردد، چرا كه او بايد همچون پيامبرا«
اي باشد تا بتواند رهبري مادي و معنوي  معصوم از گناه و خطا، و داراي علم فوق العاده

امت را بر عهده گيرد، اساس اسالم را حفظ كند، مشكالت احكام را تبيين نمايد، حقايق 
 .9F3»سالم را تداوم بخشدقرآن را شرح دهد و ا

در احاديث امامان شيعه نيز اگر به ضرورت وجود امامان معصوم اشاره شده است، 
ها و بيان احكام الهي و اتمام جهت بر مردم  دليل اين ضرورت، هدايت و راهنمايي انسان

 عنوان گرديده است. –از طريق بيان صراط مستقيم و حقايق دين 
 فرمايد: مي امام صادق 

مين هيچ گاه از حجت خالي نمانده تا حالل و حرام را به مردم ياد دهد و آنان را ز«
 .10F4»بسوي راه راست هدايت كند

 فرمايد: نيز مي امام محمد باقر

                                           
 .873، ص 4رتضي: مجموعه آثار جلد مطهري، م -۱
 .874همان،  -۲
 .261كصد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص مكارم شيرازي، ناصر: ي -۳
 اصول كافي، جلد اول. -٤
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امام نگذاشته است.  خدا از هنگامي كه آدم را قبض روح كرد، هيچ گاه زمين را بي«
انش حجت است. در آينده نيز زمين كند و بر بندگ امام، مردم را به جانب خدا هدايت مي

 .11F1»بدون امام باقي نخواهد ماند تا حجت باشد بر بندگانش
 فرمايند:  مي باز هم در روايت ديگري، امام صادق

شود به  اوصياي پيغمبر درهاي ارتباط با خدا هستند. اگر آنان نباشند خدا شناخته نمي«
 .12F2»كند واسطة آنان خدا بر بندگانش احتجاج مي

گويد: بعد از  شيعه مي«ا نقطة اصلي اختالف شيعه و سني در مسأله امامت كجاست؟ ام
غير از مقام تلقي و ابالغ وحي همة مقامات پيامبر باقي است و بايد آن مقامات  صپيامبر

 .13F3»به عهدة شخصي باشد كه از طرف خدا تعيين شود
گويد الزم  شيعه مي« به عبارت ديگر نزاع اصلي بين شيعه و سني بر سر اين است كه:

است خداي متعال بعد از ختم نبوت، كسي را تعيين كند كه تدبير امور ديني و دنيوي 
 .14F4»پذيرند جامعة اسالمي را به عهدة او بگذارد ولي اهل تسنن اين عقيده را نمي

است. حال ببينيم  صپس شيعه قائل به ضرورت نصب امامان معصوم بعد از پيامبر
 اند.  اثبات اين تئوري چگونه استدالل كرده عالمان شيعه براي

  صدليل عقلي بر ضرورت نصب امامان معصوم بعد از پيامبر 

خاتم انبياء است و  صبا توجه به اينكه دين اسالم آخرين دين آسماني و پيامبر اكرم«
همچنين با توجه به اينكه هدف الهي از ارسال پيامبران اين بوده كه دين حق در ميان 

، امامي نصب صباقي باشد و حجت بر آنان تمام شود. اگر بعد از پيامبر اسالممردم 

                                           
 في، جلد اول.اصول كا -۱
 اصول كافي، جلد اول. -۲
 اح يزدي، محمد تقي: راهنماشناسي.مصب -۳
 پيشين. -٤
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نشود كه حقايق دين را براي مردم بيان و مجمالت را رفع و كليات را تفصيل نمايد، دين 
گيرد؛ چرا كه حقايق دين آن  در معرض مسخ شدن و باآلخره محو و نابود شدن قرار مي

ند، در قرآن وجود ندارد و ما براي عمدة احكام و حقايق طور كه مردم بتوانند استفاده كن
ديني محتاج سنت پيامبر هستيم. از طرفي روايات پيامبر ضمانت بقاء ندارد و در معرض 
فراموشي و از بين رفتن بوده است. عالوه بر اين دست سياست روز با روايات بازي 

داده و خود قرآن هم كه  كرد و در بين روايات، روايات دروغين و ساختگي جا مي مي
قابل تأويل و تفسيرهاي گوناگون بوده است. پس در صورت نبودن كسي كه بعد از پيامبر 

ها و مقامات آن حضرت بجز نبوت و رسالت را داشته باشد، يعني مثل خود  همة ويژگي
، معصوم و از خطا و اشتباه در عمل و قول مصون باشد تا كالمش در تبيين صپيامبر
گردد و مخالف با  ق دين حجت باشد، ختمِ نبوت، نقض غرض از بعثت را سبب ميحقاي

 .15F1»حكمت الهي خواهد بود
اگر بيانات «بر طبق دليل فوق نكتة اساسي در نياز به امام معصوم در اين است كه: 

پيامبر در تفصيل و تبيين مراد الهي مصون از تحريف بود .... و ايشان تمامي آنچه را كه 
ا روز قيامت نياز دارند به تفصيل بيان كرده بودند، ديگر از اين جهت نياز به امامت مردم ت

دانيم كه چنين نيست. يعني نه  ] نبود. ولي ميص[يعني نصب امام معصوم بعد از پيامبر
اند و نه اينكه  پيامبر تمام تفاصيل احكام را كه تا روز قيامت مورد نياز است بيان فرموده

 .16F2»نت حفظ و مصونيت گفتار پيامبر را كرده استخداي متعال ضما
توجه داشته باشيد كه اين دليل براي اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از 

اقامه شده است نه امام به معناي عام و بدون قيد معصوم. به عبارتي ديگر در  صپيامبر
هم مفسران  اينجا عالوه بر ضرورت وجود كساني كه هم حافظ تعاليم پيامبر باشند و

، ضرورت عصمت آنها نيز ادعا شده است. يعني در اين صقرآن و سنت رسول اكرم

                                           
 .409پيشين، ص  -۱
 .343پيشين، ص  -۲
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كه معصوم نيستند  –استدالل بطور ضمني و تلويحي ادعا شده است كه عالمان و فقيهان 
توانند حافظ تعاليم پيامبر و ادامه دهندة راه او در تفسير قرآن و بيان احكام الهي و  نمي –

اشند. و اين مطلب توسط بسياري از عالمان شيعه به صراحت ذكر شده حقايق ديني ب
 اي از آن نگاه كنيد. ت. به نمونهاس

شوند از آياتي كه  شماري كه تا روز رستاخيز واقع مي استنباط احكام رويدادهاي بي«
 صاند و يا احاديث بسيار محدودي كه از پيامبر اكرم در قرآن پيرامون احكام وارد شده

اند كار بسيار مشكل و پيچيده و از عهدة بشر عادي بيرون  ة احكام وارد شدهدربار
تواند از اين مدارك محدود،  باشد. ... هرگز يك بشر عادي با علم محدود خود نمي مي

احكام موضوعات و رويدادهاي روزافزون جامعة اسالمي را استخراج و استنباط بنمايد. 
ست كه با تعاليم الهي و غيبي احكام اين نوع حوادث را اي الزم ا بلكه فرد اليق و شايسته

 .17F1»از آن ادلة محدود استخراج كرده و در اختيار امت بگذارد
بسيار خوب. پس بنا به استدالل عقلي كه آمد، وجود امامان معصومي كه بعد از 

ه ، هم حافظ تعاليم به جاي مانده از او باشند و هم احكام الهي و حقايق ناگفتصپيامبر
را به مردم بازگو كنند و هم پاسخ مسائل و موضوعات جديد در هر عصري را بدهند، 

 بايد به چند سؤال مهم پاسخ داد: ضرورت دارد. اما اگر چنين است،
. حصر تعداد امامان معصوم در عدد دوازده چه توجيهي دارد و چگونه با مقدمات 1

بينيم  مقدمات دليل فوق توجه كنيم مي افتد؟ اگر به بكار رفته در دليل مذكور سازگار مي
 :را ضروري كرده است صسه دليل (يا علت)، نصب امامان معصوم بعد از پيامبر

 حقايق و تعاليم الهي و احكام دينالف. ناگفته ماندن بسياري از 
 صب. خطر تحريف تعاليم پيامبر
 و موضوعات جديد در اعصار آينده. ج. امكان بوجود آمدن مسائل

                                           
 .24سبحاني، جعفر: رهبري امت، ص  -۱
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اند و مخصوص دوران خاصي نيستند. خطر  ن سه عامل، عواملي هميشگياما اي
تحريف و نابودي تعاليم پيامبر، هميشه و در همة اعصار وجود دارد، مسائل و موضوعات 

آيند و تمام شدني نيستند و از همه مهمتر، حقايق دين  جديد، در هر عصري بوجود مي
توان گفت كه  ت و در هيچ عصري نميهم به دليل ذوبطون بودن قرآن، تمام شدني نيس

همة حقايق و تعاليم الهي و اسرار و رموز وحي كشف و بيان شده و به قول معروف 
گير به ته ديگ خورده است. بنابراين اگر استدالل فوق درست باشد، الزمة منطقي آن  كف

ه در هر عصري امام معصومي وجود داشته باشد، ك صاين است كه بايد بعد از پيامبر
هم حافظ تعاليم پيامبر و امامان قبلي باشد (و جلوي تحريف و نابودي آنها را بگيرد) و 
هم حقايق ناگفته را به مردم بگويد و هم پاسخ مسائل و موضوعات جديد و احكام 
حوادث نوظهور را بگويد. و اين روند بايد تا روز قيامت ادامه يابد. در حالي كه شيعه 

و تا روز قيامت، فقط دوازده نفر امام  صدوران بعد از پيامبر معتقد است خداوند براي
معصوم نصب كرده است. آيا اين تناقض نيست؟ وقتي عوامل ضرورت دهنده به نصب 

روند، حصر تعداد امامان معصوم در  امام معصوم، هميشگي هستند و هيچ گاه از بين نمي
دليل فوق واقعاً درست باشد،  افتد؟ اگر عدد دوازده، چگونه با حكمت الهي سازگار مي

خداوند بايد تا روز قيامت و در هر عصري حداقل يك امام معصوم نصب كند اما چرا 
 چنين نكرده است؟

شود  . اگر اين استدالل درست باشد، فقط ضرورت وجود امام معصوم اثبات نمي2
وز قيامت بلكه عالوه بر آن، ضرورت حضور مستمرِ امامام معصوم در همة اعصار و تا ر

وجه قابل توجيه نخواهد بود. اگر فلسفه  شود و غيبت امام دوازدهم به هيچ هم اثبات مي
وجودي امامان معصوم آن چيزهايي باشد كه در اين دليل آمده است (يعني بيان حقايق و 
تعاليم ديني و احكام الهي و پاسخ گويي به مردم در مسائل و موضوعات جديد و 

نابودي تعاليم به جاي مانده از پيامبر)، در اينصورت فقط وجود  جلوگيري از تحريف و
آنها به تنهايي كافي نيست بلكه حضور مستمر آنها در جامعه و در طول تاريخ هم 



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       24

 

بينيم حداقل هزار و دويست سال است كه از حضور  كند. اما اكنون مي ضرورت پيدا مي
مردم هيچگونه دسترسي به امام امام معصوم در جامعه و در ميان مردم خبري نيست و 

معصوم ندارند و همين نقض آشكاري است بر اين استدالل. اگر بنا را بر درستي و 
صحت استدالل مذكور بگذاريم بايد بگوييم اكنون كه هزار و دويست سال از غيبت امام 

 شده است! يك بار ديگر نگاه كنيد:گذرد، دين اسالم مسخ يا نابود  معصوم مي
، امامي نصب نشود كه حقايق دين را براي مردم بيان و صاز پيامبر اسالم اگر بعد«

مجمالت را رفع و كليات را تفصيل نمايد، دين در معرض مسخ شدن و باآلخره نابود 
گيرد. چرا كه حقايق دين آن طور كه مردم بتوانند استفاده كنند، در قرآن  شدن قرار مي

هستيم. از  صقايق ديني، محتاج سنت پيامبروجود ندارد و ما براي عمدة احكام و ح
هم ضمانت بقاء ندارد و در معرض فراموشي و از بين رفتن  صطرفي روايات پيامبر

كرد و در بين روايات،  بوده است. عالوه بر اين دست سياست روز، با روايت بازي مي
رهاي داده و خود قرآن هم كه قابل تأويل و تفسي مي روايات دروغين و ساختگي جا

 .18F1»گوناگون بوده است
حال تكليف مردم در عصر غيبت چيست و چه كسي بايد حقايق ناگفته و احكام 
حوادث و موضوعات جديد را به مردم بگويد و جلوي جعل و تحريف و نابودي تعاليم 
پيامبر (و همين طور امامان قبلي) را بگيرد و مانع به انحراف كشيده شدن مردم شود؟ 

گيرد؟ هر پاسخي  شود و چه كسي جلوي مسخ و نابودي آن را مي ه ميتكليف اسالم چ
نيز هست و لذا  صكه به اين سؤاالت بدهيم، منطقاً قابل سرايت به دوران پس از پيامبر

انگيز اين است كه عالمان شيعه خود با چشم باز  كند. شگفت دليل مورد بحث را نقض مي
ر احاديث پيامبر [و امامان] رخ داده و هم هاي فراوان د بينند كه هم جعل و تحريف مي

بسياري از اين احاديث و روايات، در گذر زمان و حوادث دوران، نابود و مفقود گرديده 
گويند وجود امامان معصوم جلوي تحريف و نابودي اين تعاليم را گرفت،  است و باز مي

                                           
 .409راهنماشناسي، ص  :محمد تقي مصباح يزدي، -۱
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عمل كنند؟! بعد از امام  پس چرا اين تعاليم حفظ نشد؟ آيا امامان نتوانستند به وظيفة خود
وظيفة حفظ اين تعاليم به عهدة كيست؟ اگر بگويند به عهدة امام  حسن عسگري

تواند جلوي جعل و تحريف و  پرسيم: اوالً امام غايب چگونه مي زمان (عج) است. مي
توانند از  نابودي اين احاديث را بگيرد؟ وقتي مردم به او دسترسي ندارند، چگونه مي

بينيم كه در اين احاديث،  يك روايت با خبر شوند؟ ثانياً ما با چشم خود مي جعلي بودن
به دليل اينكه بطور قطع و يقين  –ها  هزار گونه جعل و تحريف رخ داده و همين تحريف

عالمان شيعه را به هزار فرقه تبديل كرده است. آيا همين نشان  –قابل شناسايي نيستند 
ي وجود داشته باشد، به دليل غايب بودن نتوانسته است به دهد كه اگر هم امام غايب نمي

اش عمل كند؟ حال ممكن است اين وظيفه را به عهدة فقها بگذاريد. اما با اين  اين وظيفه
را  صكار اساس استدالل عقلي در اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر

حفظ اين تعاليم از خطر جعل و  ايد. اگر عالمان و فقيهانِ امت، قادر به ويران كرده
 صتحريف و نابودي باشند، ديگر چه ضرورتي براي نصب امام معصوم بعد از پيامبر

توانند اين وظيفه را انجام  ايد كه عالمان و فقيهان نيز مي ماند؟ مگر اعتراف نكرده مي
هي بر توان در مورد مرجعيت ديني و بيان حقايق و احكام ال دهند؟ عين همين نقض را مي

چه كسي  استدالل مذكور وارد آورد. سؤال اين است كه بعد از امام حسن عسگري
ها را بگويد و پاسخ مسائل و موضوعات جديد را در آينده بدهد؟ مسلماً امام غايب  ناگفته

كه  –از انجام اين وظيفه ناتوان است، مجبوريد اين وظيفه را به گردن فقيهان بگذاريد 
كلمان شيعه، از قول معصوم و به انضمام اين قاعدة عقلي كه جاهل بايد البته عالمان و مت

اند، يعني  به عالم رجوع كند و غيرمتخصص بايد از متخصص بپرسد، همين كار را كرده
اما اين پاسخ نيز در  –اند كه در زمان غيبت امام معصوم بايد به فقيهان رجوع كرد  گفته

توانند اين وظيفه را انجام دهند  ست. اگر فقيهان ميتناقض با ادلة اثبات ضرورت امامت ا
 صو مرجع ديني مردم باشند، ديگر چه ضرورتي براي نصب امام معصوم بعد از پيامبر

توان گفت كه فقيهان قادرند مرجعيت ديني مردم را  نيز مي صماند؟ بعد از پيامبر باقي مي



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       26

 

سخ مسائل و موضوعات جديد ، پاصبه عهده گرفته و با اجتهاد در قرآن و سنت پيامبر
ايد كه در هنگام اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از  را بدهند. مگر فراموش كرده

شماري كه تا روز قيامت واقع  استنباط احكام رويدادهاي بي«گفتيد :  ، ميصپيامبر
ز اند و يا احاديث محدودي كه ا شوند از آياتي كه در قرآن پيرامون احكام وارد شده مي

اند كار بسيار مشكل و پيچيده و از عهدة بشر  دربارة احكام وارد شده صپيامبر اسالم
تواند از اين مدارك  باشد ... هرگز يك بشر عادي با علم محدود خود نمي عادي بيرون مي

محدود، احكام موضوعات و رويدادهاي روز افزون جامعة مسلمانان را استخراج و 
اي الزم است كه با تعاليم الهي و غيبي احكام اين  اليق و شايستهاستنباط بنمايد، بلكه فرد 

 .19F1»نوع حوادث را از آن ادلة محدود استخراج كرده و در اختيار امت بگذارد
آيد و  خواهيد كاري را كه به اعتراف خودتان از عهدة فقيهان بر نمي پس چگونه مي

ه عهدة فقيهان غيرمعصوم كه بشر عادي و غيرمعصوم، هرگز توان انجام آن را ندارد، ب
همگي بشر عادي هستند بگذاريد؟ آيا اين يك تناقض آشكار نيست؟ بطور خالصه 

توان گفت كه اگر استدالل عقلي مورد بحث درست بود، غيبت طوالني امام به هر  مي
دليل و حكمتي محال بود. به عبارتي ديگر غيبت امام دوازدهم و عدم حضور پيشوايان 

گذرد)، ناقض ادعاي ضرورت  ان مردم (كه هزار و دويست سال ازآن ميمعصوم در مي
است. در پاسخ به اين اشكال عموم متكلمان شيعه  صوجود امامان معصوم بعد از پيامبر

لياقتي مردم از يك طرف و  گويند كه عامل اصلي اين غيبت، خود مردم بودند. يعني بي مي
شهادت امام دوازدهم را بوجود آورده بود،  تهديد دستگاه حكومتي در آن زمان، كه خوف

گيري  عامل اصل غيبت ايشان شده است. قبل ازنقد اين پاسخ، خوب است زمينه شكل
معماي غيبت را از طريق ديگري گزارش دهيم تا مطلب بهتر درك شود. متكلمان سنتي 

قاعدة  ، با توسل بهصشيعه، براي اثبات ضرورت وجود امامام معصوم بعد از پيامبران
 آورند: لطف، چنين دليل مي

                                           
 .24سبحاني، جعفر: رهبري امت، ص  -۱
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 ، لطف است.صالف نصب امام معصوم بعد از پيامبر«
 واجب است.ب. لطف بر خداوند 

 ».بر خداوند واجب است صدر نتيجه: نصب امام معصوم بعد از پيامبر
 به عبارتي ديگر:

 توانند آنگونه كه بايد و شايد راه اگر امام معصوم در بين مردم نباشد، مردم نمي«
سعادت را بشناسند و بپيمايند و چون خداوند به بندگانش لطف دارد ... لطفش اقتضاء 

 .20F1»كند كه اين كار (يعني نصب امام معصوم) را انجام دهد مي
هنوز هم بسياري از متكلمان شيعه، براي اثبات ضرورت نصب امامان معصوم بعد از 

21Fكنند اينگونه استدالل مي صپيامبر

شود كه اگر نصب امام لطف و  ي. حال وقتي سؤال م2
لطف بر خدا واجب است، پس چرا از هزار و دويست سال پيش تاكنون، اين لطف از 

اش عدم  ها دريغ شده است، و به قول فخر رازي آيا غيبت امام دوازدهم، كه نتيجه انسان
 شنويم: ة لطف نيست؟ چنين پاسخ ميدسترسي مردم به اوست، خالف قاعد

ه لطف وترصّ « نّاوجودُ يعني وجود امام لطف است و تصرف « »فه لطف آخر وغيبته مِ

. يعني وجود امام لطف »او در امور لطف ديگري است و غيبت او از ناحية خود ماست
است، چه در ميان امت حاضر و چه غايب باشد، متصرف باشد، يا غيرمتصرف، يعني چه 

ه باشد. همين كه شخص حكومت و رياست جامعه را بر عهده داشته باشد يا نداشت
معصوم در جامعه وجود داشته باشد، اين لطف است؛ قاعدة لطف وجود چنين شخصي را 

كند. خدا هم چنين كرده و زمين را از امام معصوم خالي نگذاشته است. همچنين  اقتضا مي
داري امور مردم به دست ايشان لطف ديگري است و اين هم مقتضاي  تصرف امام و عهده

باشد. اما اين لطف شرطي دارد و آن اينكه مردم مانع اين لطف نشوند،  ف ميقاعدة لط
يعني كاري نكنند كه باعث محروميت خودشان از امام گردند. خداي متعال يازده امام را 

                                           
 .407ماشناسي، ص راهن مصباح يزدي، محمد تقي: -۱
 مطهري، مرتضي: امامت و رهبري. -۲
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رساندند. ليكن مردم  كردند و به مردم بهره مي نصب كرده و آنان در بين مردم زندگي مي
اي شهيد كردند ... حال  نستند و هر كدام از ائمه را بگونههاي بزرگ را ندا قدر اين نعمت

شد و ديگر براي هميشه  ماند شهيد مي با چنين وضعيتي اگر آخرين امام هم ظاهر مي
ماندند. لذا غيبت او براي اين بود كه مردم به محروميت  مردم از نعمت امام محروم مي

مي چنان رفتاري با يازده امام ديگر ابدي از نعمت امامت دچار نشوند ... اگر جامعة اسال
 .22F1»ساخت نكرده بود، خدا هم آنان را از حضور امام محروم نمي

ناتواني اين پاسخ در حل معماي غيبت آشكار است و نيازي به توضيح ندارد. اما شايد 
 به نكات زير خالي از لطف نباشد: توجه
يي لطف است حتي اگر گوييم صرف وجود امام معصوم به تنها . به چه دليل مي1

غايب باشد و مردم هيچ گونه دسترسي به او نداشته باشند و او نيز نتواند تصرفي در امور 
ها به هدف آفرينش  تواند عاملي مؤثر در رسيدن انسان بكند؟ در چنين حالتي چگونه مي

 بار ديگر به اين جمله نگاه كنيد:باشد؟ يك 
توانند آن گونه كه بايد و شايد، راه  ردم نمياگر امام معصوم در بين مردم نباشد، م«

 .23F2»سعادت را بشناسند و بپيمايند
توان امام غايب را مصداقي از لطف دانست در حالي كه  اگر چنين است، چگونه مي

توانند راه سعادت را بشناسند و بپيمايند؟ فلسفة  مردم در اثر عدم دسترسي به او نمي
، حتماً بايد امامان صگوييم بعد از پيامبر يل ميوجودي امام معصوم چيست؟ به چه دل

 معصومي از جانب خدا نصب شوند؟ بر طبق ادعاي شيعه: 
حكمت الهي اقتضاء دارد كه امامان معصومي در بين مردم باشند تا دين، مسخ يا محو «
 .24F3»نشود

                                           
 . 407مصباح يزدي، محمد تقي: راهنما شناسي، ص  -۱
 . 407پيشين، ص  -۲
 . 412پيشين، ص  -۳
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 تواند مانع مسخ يا محو دين شود؟ امام معصوم اما آيا صرف وجود امام به تنهايي مي
چگونه بايد جلوي مسخ يا تحريف دين را بگيرد؟ جز با هدايت و راهنمايي مردم و بيان 

ها و مبارزه با خرافات؟ حال اگر امام غايب باشد،  صحيح احكام الهي و افشاي بدعت
تواند اين كارها را بكند؟ وجود امام معصوم اگر لطف باشد به خاطر انجام  چگونه مي

در اثر غايب بودن، قادر به انجام هيچ يك از اين وظايف همين وظايف است. اما اگر 
توان وجود او را لطف دانست در حالي كه با عدمش فرقي ندارد؟ بطور  نباشد، چگونه مي

تواند لطف محسوب شود چون امام غايب هيچ نقشي در  خالصه، وجود امام غايب نمي
25Fهدايت مردم بسوي كمال (غرض آفرينش) ندارد

1. 
چه كساني است؟ آيا » ما«(عامل غيبت او ما هستيم)، منظور از  »غيبته منا«. در جملة 2

ها و  هايي است كه در طول بيش از هزار و دويست سال از راهنمايي منظور، همة انسان
اند؟ آيا واقعاً گويندة اين سخن، با آنكه در زمان امام حسن  هاي او محروم شده هدايت

جود خارجي نداشته، خودش را نيز جزو [هزار و دويست سال پيش] و عسگري
اي در هزار و صد سال پيش نسبت به  داند؟! گيريم كه عده عامالن غيبت امام دوازدهم مي

هاي آينده چيست؟  ها ميليارد انسان ديگر در زمان امامان معصوم جفا پيشه كردند، گناه ده
ياقت در هزار و ل اي به اصطالح نمك نشناس و بي چرا آنها بايد چوب گناهان عده

دويست سال پيش را بخورند؟ اگر به ادلة ضرورت امامت نگاهي بيندازيم و تأملي هر 
چند سطحي و گذرا در آنها بكنيم، خواهيم ديد كه اين توجيهات، قادر به حل معماي 

بنا به  صغيبت نيستند. اگر آن ادله درست باشند و وجود امامان معصوم بعد از پيامبر
ا مقتضاي حكمت الهي، ضرورت داشته باشد، ديگر هيچ عاملي و هيچ قاعدة لطف و ي

                                           
شود كه امام غايب، از طريق الهام و القاء احكام ديني به بعضي از فقها بطور غير  گاهي ادعا مي -۱

. اما اين ادعا غير قابل اثبات است و ما در مصاحبه انتقادي كه كند يمستقيم در هدايت مردم دخالت م
ايم (و در بخش بعدي همين كتاب خواهد آمد) در اين  با حجت االسالم محسن غرويان انجام داده

 ايم.  مورد بطور مفصل بحث كرده
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تواند باعث غيبت طوالني امام معصوم شود. به عبارت ديگر سخن در اين  حكمتي نمي
نيست كه چه عاملي باعث غيبت امام شد. سخن در اين است كه بر طبق ادلة ضرورت 

هاي  ها و هدايت به راهنماييكه در همة آنها منشأ ضرورت، نياز اساسي مردم  –امامت 
شود. متكلمان شيعه گمان  غيبت، امري محال مي –امامان معصوم عنوان شده است 

شود. در  كنند اگر تقصير را به گردن كسي ديگر غير از خدا بيندازند، مشكل حل مي مي
حالي كه اگر وجود امام معصوم بنا به قاعدة لطف و يا مقتضاي حكمت الهي ضرورت 

بايستي  خداوند مي –خصوصاً با توجه به مقدماتي كه در دليل عقلي شيعه آمد  –داشت 
گناهان و طرفداران و مشتاقان  به هر وسيلة ممكن، جان او را حفظ كند و نگذارد كه بي

هاي او محروم شوند. آيا واقعاً براي خداوند محال بود كه  ها و راهنمايي آن امام از هدايت
كه ناقض فلسفة وجودي امام است و در  –ير از غايب شدن جان او را از راهي به غ

خواهيم  حفظ كند؟ ما از عالمان شيعه مي –آيد  حقيقت نوعي نقض غرض به حساب مي
در هنگام توجيه غيبت طوالني امام دوازدهم، ادلة ضرورت امامت را فراموش نكنند و با 

قائل به ضرورت وجود امامان  تأملي دوباره در آنها به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا اگر
اي در  لياقتي و نمك نشناسي عده توانيم بي اي كه ذكر شد) باشيم، ديگر مي معصوم (با ادله

هزار و دويست سال پيش، و يا خوف از شهيد شدنِ ايشان را توجيه موجهي براي غيبت 
آيا بيان عواملي  ها ميليارد انسان بي گناه در آينده بدانيم؟ و اصالً او، و لذا محروميت ده

پرسيم،  تر شدن مطلب مي كه باعث غيبت شد، پرت شدن از مرحله نيست؟ براي روشن
در زمان غيبت، تكليف مردم چيست؟ چگونه راه كمال و سعادت را بشناسند و طي كنند 
و به مقصد برسند؟ در پاسخ به اين سؤاالت، عالمان شيعه، رجوع به فقها را توصيه 

اينكه با اين سخن، اساس براهين اثبات ضرورت امامت را ويران كنند. غافل از  مي
توانند  كنند. اهل سنت در برابر چنين سخني خواهند گفت كه اگر عالمان و فقيهان مي مي

وظايف امامان معصوم را انجام دهند، ديگر چه ضرورتي براي نصب امام معصوم بعد از 
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توان گفت؟  نيز نمي صبعد از پيامبر ماند؟ مگر همين سخن را براي دوران مي صپيامبر
 ه دليل عقلي تخصيص بردار نيست؟اند ك دانند و يا فراموش كرده آيا عالمان شيعه نمي

، نياز صش از اين گفتيم كه اگر فلسفة وجودي امامان معصوم بعد از پيامبر. پ3
 هاي آنها در فهم درست دين و شناخت صراط ها و راهنمايي ضروري مردم به هدايت

مستقيم و راه سعادت و كمال باشد، حصر تعداد امامان در عدد دوازده، غيرمنطقي و 
شود و مردم تا روز قيامت نياز  شود. چرا كه اين نياز، هيچگاه منتفي نمي معنا مي بي

ضروري به امام معصوم خواهند داشت. اينجاست كه ادعاي خوف شهادت امام دوازدهم 
كند. فرض كنيم كه اگر  ر ديگر سستي خود را آفتابي ميبه عنوان عامل اصليِ غيبت، با

توانست امام ديگر بعد از او  رسيد. مگر خداوند نمي شد، به شهادت مي امام غايب نمي
نصب كند؟ مگر امامان قبلي شهيد نشدند؟ چرا خداوند براي حفظ جانشان آنها را غايب 

ي دارد كه خداوند مجبور به نكرد؟ مگر دوازده نفر بودن امامان، ضرورت عقلي يا شرع
ها و  ها و محروم كردن ده حتي غايب كردن او از ديده –حفظ امام دوازدهم به هر قيمتي 

لياقت نبودند و  شود؟ فرض كنيم مردم آن زمان بي -گناه در آينده  صدها ميليارد انسانِ بي
عصر حاضر و شد، در اين صورت آيا امام دوازدهم تا  احتمال شهادت امام هم منتفي مي

كرد؟ در پاسخ به اين  ماند و مردم را هدايت مي تا روز قيامت (يعني هزاران سال) زنده مي
سؤال كه چرا امامان قبلي غايب نشدند و تا مرحلة شهادت پيش رفتند، عالمان شيعه 

 اند: گفته
، امامان معصوم نبودند و يا بودند ولي غايب از ديدگان صاگر بعد از رسول خدا«
  .26F1»شد و اين خالف حكمت خدا از بعثت پيامبر بود ، دين تحريف و يا محو ميمردم
امامان ما در طول دويست و پنجاه سال ... اسالم را به ديگران رساندند و همين انتقال «

اسالم حقيقي از اين نسل به نسل بعدي باعث شد كه حقايق دين به دست فراموشي 

                                           
 .412محمد تقي: راهنما شناسي، ص  مصباح يزدي، -۱
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حقايق اسالم  –گر چه اندك  –ز جهان، تعدادي هايي ا سپرده نشود و دست كم در گوشه
 .27F1»دريافت نمودند را از اهل بيت

كشيد كه اسالم در دست حاكمان  اگر در اين مدت امامان غايب بودند، طولي نمي«
آمد كه با واقعيت خودش هيچ شباهتي نداشت.  شد و دين به صورتي در مي تحريف مي

، در طول اين دويست و پنجاه سال، صرخالصه حكمت نصب امام بعد از وفات پيامب
تحقق پيدا كرد. لكن حكمت الهي اقتضاي بيش از اين را نداشت. يعني اگر آخرين امام 

شدند و آيندگان كه در  هم حاضر در ميان مردم بودند به سرنوشت پدران خود مبتال مي
گشتند.  كردند، از نعمت وجود امام محروم مي آمدند و زندگي مي طور هزاران سال مي

خداي متعال حضرت مهدي (عج) را براي آخر الزمان ذخيره قرار داد. براي زماني كه 
گيري از تعاليم باقي مانده از ساير امامان در عالم منتشر شده است راه  مردم تدريجاً با بهره

صحيح را جويان شوند و خودشان را براي مبارزه با كفر و ظلم آماده كنند و در آن عصر 
 .28F2»رمايندظهور ف

كند كه همة ادعاهاي  گاهي گرفتار شدن در دام تناقض، آدمي را چنان مضطرب مي
كند و براي حل يك تناقض ناخواسته به تناقض ديگر متوسل  اش را فراموش مي قبلي
تواند كسي را از غرق شدن نجات دهد! وقتي  ها، نمي شود. اما اين دست و پا زدن مي
و در طول دويست و پنجاه سال امامان معصوم نبودند  صراگر بعد از پيامب«گوييم  مي

منظورمان از دين خداوند ». شد دين خداوند به دست حاكمان تحريف يا محو مي
چيست؟ اگر قرآن است كه خداوند خود وعدة حفظ قرآن از تحريف و نابودي را داده و 

ادلة ضرورت امامت، براي اين كار نيازي به امام معصوم نيست و به اين نكته در البالي 
29Fصراحتاً اعتراف شده است

و تعاليم آن حضرت در  ص. اما اگر احاديث و روايات پيامبر3

                                           
 .415همان،   -۱
 پيشين. -۲
 .305، محمد تقي: آموزش عقايد، ص باح يزديمص -۳
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بيان حقايق قرآن و كليات و اصول اساسي دين اسالم مورد نظر باشد، خطر تحريف و 
توان گفت كه بعد از امام يازدهم  نابودي اين تعاليم هميشه وجود دارد و بنابراين نمي

هاي روزگار اين است كه از  ه حضور امام معصوم در ميان مردم نيست. از شگفتينيازي ب
را دليل بر ضرورت وجود (والجرم حضور) امام  صطرفي خطر تحريف تعاليم پيامبر

هم براي فرار از گيرند و از طرفي ديگر  معصوم بعد از پيامبر (براي حفظ اين تعاليم) مي
 گويند: تناقض مي

عد از وفات پيامبر، در طول اين دويست و پنجاه سال تحقيق پيدا حكمت نصب امام ب«
 ».ي اقتضاي بيش از اين نداشتكرد. لكن حكمت اله

آن چيزهايي باشد  صعجبا! اگر حكمت الهي در نصب امامان معصوم بعد از پيامبر
اي  تواند در دوره كه در ادلة اثبات ضرورت وجود امامان معصوم آمده است، چگونه مي

(مثالً دويست و پنجاه سال) تحقق پيدا كند و ديگر اقتضاي بيش از آن را نداشته خاص 
از بين رفته بود؟ آيا  صسال، خطر تحريف و نابودي تعاليم پيامبر 250باشد؟ آيا بعد از 

همة حقايق دين و احكام الهي كه تا روز قيامت مورد نياز مردم است بيان شده بود و 
هاي بعد امكان بوجود آمدن مسائل  نمانده بود؟ آيا در زمان ديگر چيزي براي گفتن باقي

و موضوعات جديد وجود نداشت؟ تو را به خدا فراموش كردنِ مقدمات بكار رفته در 
 ادلة ضرورت وجود امامان معصوم را يك بار ديگر نگاه كنيد.

مين امامان ما در طول دويست و پنجاه سال .... اسالم را به ديگران رساندند و ه«
انتقال اسالم حقيقي از اين نسل به نسل بعدي باعث شد كه حقايق دين به دست 

 –گر چه اندك  –هايي از جهان تعدادي  فراموشي سپرده نشود و دست كم در گوشه
حقايق اسالم را از اهل بيت دريافت نمودند ... اگر در اين مدت امامان غايب بودند ... 

د ... خالصه حكمت نصب امام معصوم بعد از ش اسالم به دست حاكمان تحريف مي
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در طول اين دويست و پنجاه سال تحقق پيدا كرد. لكن حكمت الهي اقتضاي  صپيامبر
 .30F1»بيش از اين را نداشت

اوالً آيا مقتضاي حكمت الهي در نصب امامان معصوم اين بود كه بعد از چند نسل، 
الم را از طريق امامان معصوم و تربيت شوند كه اس –هر چند اندك  –اي  باآلخره عده

اي اندك در  بطور صحيح و كامل بفهمند و بعد از آن ديگر هر چه بادا باد؟ گيريم كه عده
شوند؟ تكليف آيندگان چيست؟ ثانياً آيا  آن زمان به اين سعادت رسيدند، بقيه چه مي

ت فوق نتيجة منطقي توجيهات فوق، عدم ضرورت وجود امام دوازدهم نيست؟ با توجيها
ديگر هيچ نيازي به وجودش نيست كه او را به امامت نصب و بعد براي نجات او از 

ها پنهان كند و هزاران سال زنده نگه دارد تا به قول شيعه روز  شهادت، وي را از ديده
توانست در آخر الزمان شخصي اليقي را خلق و او را به امامت  ظهور فرا رسد؟ مگر نمي
ي حكمت الهي در نصب امام معصوم محقق شده و بيش از اين نصب كند؟ وقتي مقتضا

ها  نيازي به وجود امام در بين مردم نيست، آيا وجود امام دوازدهم و پنهان شدنش از ديده
اي براي مردم ندارد و وجود و عدمش  در حالي كه هيچ فايده –و عمر هزاران سالة او 

دار  ت الهي نيست؟ و آيا خندهكاري لغو و بيهوده و لذا خالف حكم –يكسان است 
اگر آخرين امام هم حاضر در همين مردم بودند به سرنوشت پدران «نيست كه بگوييم: 

 ».شدند شدند و آيندگان از نعمت وجود امام محروم مي خود مبتال مي
شدند كه حاال  مردم آينده در صورت شهادت امام دوازدهم، از كدام نعمت محروم مي

ها  ات او از شهادت، از آن نعمت برخوردارند؟ امام غايبي كه از ديدهبا غيبت امام و نج
تواند  شناسند و هيچ گونه دسترسي به او ندارند چگونه مي پنهان است و مردم او را نمي

براي مردم نعمت محسوب شود؟ فايدة وجود او چيست؟ عالمان شيعه در پاسخ به اين 
قط مرجعيت ديني و دنيوي نيست بلكه گويند، فايدة وجودي امام معصوم ف سؤال مي

فوايد تكويني هم بر وجود امام مترتب است و براي تحقق اين فوايد، نيازي به حضور 
                                           

 . 415مصباح يزدي، محمد تقي: راهنماشناسي، ص  -۱
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31Fامام نيست. مثالً وجود امام معصوم، واسطة فيض الهي است

. يعني فيض الهي به واسطة 1
ين اهلش را گويند اگر امام معصوم نباشد، زم رسد. گاهي مي ها مي امام معصوم به انسان

32Fبرد فرو مي

شود. گاهي نيز وقوع برخي حوادث مانند  و اگر امام نباشد چنين و چنان مي 2
33Fواقعة طبس را به دخالت امام زمان (عج) و عنايت او به مردم ايران نسبت

دهند. در  مي 3

 .﴾�ِ�َ َهختُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم ِِن ُكنُتۡم َ�ٰدِ ﴿ برابر همه اين ادعاها سخن ما اين است كه اوالً
كنيد كه وجود امام واسطة  چگونه ثابت مي .»گوييد دليل و برهان بياوريد اگر راست مي«

كنيد كه واقعة طبس معلول تصرفات تكويني امام  فيض الهي است؟ چگونه اثبات مي
دوازدهم بوده است نه (به عنوان مثال) دخالت شوروي سابق؟ هيچ كدام از اين ادعاها 

 به ادعاهاي غيرقابل اثبات شويم. نبايد براي فرار از تناقض، متوسلقابل اثبات نيست و 
ثانياً با گفتن اينكه امام غايب فوايدي دارد (مانند آنچه در باال گفته شد و يا مثالً شفاي 

ها، نقش بر آب كردن توطئه دشمنان و ...) مشكل  بعضي بيماران، فريادرسي در بيابان
شود. آيا ضرورت وجود امامان معصوم  امامت حل نمي تناقض غيبت امام با ادلة ضرورت

ها گم  اي در بيابان شد كه در آينده ممكن است عده از اين راه اثبات مي صبعد از پيامبر
هاي العالج متبال شوند و  اي به بيماري شوند و خطر مرگ آنها را تهديد كند و يا عده

شد كه براي  از اين راه اثبات مينيازي به شفا گرفتن داشته باشند؟ آيا ضرورت امامت 
جلوگيري از فرو رفتن مردم در زمين بايد همواره اماماني باشند تا نگذارند زمين اهلش را 

از  صفرو خورد؟ بيان احكام الهي و پاسخگويي به سؤاالت مردم و حفظ تعاليم پيامبر
ود؟ ش شود؟ هدايت مردم بسوي كمال و سعادت چه مي خطر تحريف و نابودي چه مي

 اگر واقعاً:

                                           
 پيشين.  -۱
 . 179، ص 1اصول كافي، جلد  -۲
 . 417مصباح يزدي، محمد تقي: راهنماشناسي، ص  -۳
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ها  كند كه پيامبراني براي هدايت انسان همان گونه كه حكمت خداوند ايجاب مي«
كند كه بعد از پيامبران در هر عصر و زماني پيشوايي از سوي  بفرستد، حكمتش ايجاب مي

ها وجود داشته باشد تا شرايع انبياء و اديان الهي را از خطر  خدا براي هدايت انسان
يير حفظ كنند، نيازهاي هر زمان را مشخص سازند و مردم را بسوي خدا و تحريف و تغ

عمل به آيين پيامبران دعوت نمايند، در غير اين صورت هدف آفرينش انسان كه تكامل و 
گردد و  ماند، شرايع انبياء ضايع مي ماند، بشر از راه هدايت باز مي سعادت است عقيم مي

 .34F1»شوند مردم سرگردان مي
شود و  واقعاً اين طور باشد، غيبت طوالني امام معصوم، امري محال مي آري اگر

توجيهاتي از اين قبيل كه مردم خودشان باعث غيبت امام دوازدهم شدند ناموجه است 
چرا كه اوالً در صورت صحت و استحكام اينگونه ادله، نياز ضروري انسانها به امام 

اي لياقت اين نعمت را ندارند،  دههاست و اگر ع معصوم، همگاني و در همة زمان
نشناسي آنها را بخورند. اگر  لياقتي و نمك ميلياردها انسان ديگر در آينده نبايد چوب بي

اين ادله درست باشند، خداوند خودش بايد به هر وسيله ممكن، جان او را حفظ كند و 
ند. ثانياً اگر اين لياقتي يك عده را بخور گناهان و طرفدارانِ آن امام چوب بي نگذارد بي

برند به سعادت و  هايي كه در دوران غيبت به سر مي ادله درست باشند، هيچ يك از انسان
ها را براي رسيدن به  توان پرسيد كه اگر خداوند واقعاً انسان رسند و آنگاه مي تكامل نمي

اخت و ها بدون راهنمايي پيشوايان معصوم از شن سعادت آفريده بود و اگر واقعاً انسان
لياقت و  اي بي شوند، چرا اجازه داد تا عده پيمودن راه سعادت و كمال عاجز مي

هاي  گناه از هدايت ها و يا صدها ميليارد انسان بي نشناس، باعث محروميت ده نمك
ها به كمال و سعادت گردند و در نتيجه  پيشوايان معصوم شوند و مانع رسيدن اين بدبخت

توان به گردن  آيد؟ آيا در اينجا واقعاً همة تقصيرها را مي خلقتشان بيهوده از آب در
آيد؟ آنها  انداخت يا اينكه با اين توجيهات خداوند هم مقصر از آب در مي  عامالن غيبت
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لياقت بودند و قصد جان امام را كردند، خداونديِ خدا كجا رفته بود؟ اينجاست كه  بي
اري بر يك ادعاي باطل، حتي توحيد را هم زير بينيم شيعه بطور ناخواسته به دليل پافش مي

برد. توجيهاتي از اين دسته كه فايدة وجود امام در زمان غيبت مانند فايدة  سؤال مي
كند و به جاي اينكه گرهي را باز كند،  خورشيد در پشت ابر است نيز مشكلي را حل نمي

از قياسي مع الفارق كند؛ چرا كه ناشي  هاي موجود در تئوري امامت را كورتر مي گره
است. ضرورت وجود خورشيد به خاطر گرما و نوري است كه از آن به طبيعت كرة زمين 

توانند جلوي نور و حرارت آن را بطور كامل بگيرند، قرار  رسد و چون ابرها نمي مي
با  -آن هم به مدت كوتاه و موقت نه هزاران سال!  –گرفتن خورشيد در پشت ابرها 

ورشيد منافاتي ندارد. اما ضرورت وجود امام معصوم براي چه بود؟ بر فلسفه وجودي خ
ها به هدايت و راهنمايي بسوي سعادت و كمال،  اي كه آمد، نياز ضروري انسان طبق ادله

تواند راهنما و  كرد. حال آيا امامي كه غايب است مي نصب امامان معصوم را ايجاب مي
تواند نيازهاي هر زمان  ديني را بگيرد؟ آيا مي هدايتگر مردم باشد و جلوي تحريف حقايقِ

را مشخص و مردم را بسوي خدا و آيين پيامبران دعوت كند؟ پاسخ اين سؤاالت به 
وضوح روشن است. پس ديگر قياس او با خورشيد پشت ابر، چه محملي دارد؟ 

را دارد اما كمي  –نور و گرما  –خورشيدي كه پشت ابرهاست همان خواص قبلي 
گوييم نور و  رود، نمي دتر. به عبارتي ديگر وقتي خورشيد به پشت ابرها ميمحدو

توان از آنها استفاده كرد! حال  گرمايش رفت اما در عوض فوايد ديگري دارد كه هنوز مي
آيا امامي كه غايب است همان خواص قبلي (يعني هدايت و راهنمايي مردم، بيان احكام 

دارد؟  –اگر چه كمتر و محدودتر  –و دنيوي) را الهي و در يك كالم مرجعيت ديني 
مسلماً پاسخ منفي است. پس استفاده از تعبير خورشيد پشت ابر، تدبير كارسازي براي 

 رهايي از اين مخمصة هولناك نيست.
به دو شود.  به اعتقاد ما تمام ادلة ضرورت امامت، با غيبت امام دوازدهم نقض مي

 كنيم: نمونه ديگر اشاره مي
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شام بن حكم، در مناظرة مفصلي كه با دانشمند شامي دربارة مسألة رهبري پس از ه«
، براي رفع صداشت، به او چنين گفت: آيا خداوند پس از در گذشت پيامبر صپيامبر

 ا راه آنها قرار داده است يا نه؟هر نوع اختالف در ميان مسلمانان، دليل و حجتي فر
 براي رفع اختالف كافي است. صث پيامبر[دانشمند شامي]: آري، قرآن و احادي

، براي رفع اختالف كافي است، چرا ص[هشام بن حكم]: اگر قرآن و احاديث پيامبر
من و شما با هم اختالف داريم، در حالي كه هر دو شاخة يك تنه و عضو يك درختيم؟ 

 .35F1»ايم كه بر خالف مسيري ديگري است چرا هر كدام مسيري را انتخاب نموده
ن مناظرة كوتاه، گويي هر دو نفر معتقدند كه خداوند حتماً بايد براي بعد از در اي

ها قرار دهد كه بتواند مانع بروز هر گونه خطا و  ، دليل و حجتي فرا راه انسانصپيامبر
اختالف در ميان امت اسالمي باشد. در حالي كه معلوم نيست اين بايد از كجا آمده است؟ 

داند و معتقد است  را مرجع حل اختالف مي صيث پيامبرلكن مرد شامي، قرآن و حد
رجوع كنند و اين دو را سرمشق قرار  صاگر همة مسلمانان، به قرآن و سنت پيامبر

دهند، اختالفي بين آنها پديد نخواهد آمد و غافل است از اينكه حتي اگر همة مردم به 
تي بوجود خواهد آمد؛ زيرا مراجعه كنند، باز هم بين آنها اختالفا صقرآن و سنت پيامبر

، درك واحدي ندارند. هشام بن حكم نيز دچار صها از قرآن و سنت پيامبر همة انسان
كند اگر امامان معصومي بعد  همين اشتباه شده و در همين دام افتاده است. او نيز فكر مي

، از طرف خداوند نصب صبه عنوان مفسران قرآن و حافظان سنت پيامبر صپيامبر
آيد. در حالي كه  شود و ديگر در ميان مردم هيچ اختالفي پيش نمي مشكل حل مي شوند،

حتي اگر مفسرانِ معصوم هم نصب شوند باز هم اختالف بوجود خواهد آمد. چرا كه 
رسند و شاهد  هاي مختلف مي هاي مختلف از همان سخن معصوم، به برداشت انسان

و يا امامان معصوم هم  صان پيامبرسخن ما اين است كه در بين همان اصحاب و پيرو
داد. اگر ما بتوانيم هشام بن حكم را براي دقايقي زنده كنيم و با او سخن  اختالف رخ مي
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و در زمان  بگوييم از او خواهيم پرسيد كه آيا خداوند بعد از امام حسن عسگري
ه است يا غيبت، براي رفع هر نوع اختالف، دليل و حجتي فرا راه امت اسالمي قرار داد

تواند به اين سؤال پاسخ منفي دهد، چون پاسخ منفي به اين سؤال به  نه؟ مسلماً نمي
معناي پس گرفتن ادعاهاي خودش در زمان حيات است. او مجبور است حجتي را نشان 

و احاديث امامان، براي رفع اختالف  صدهد. اگر بگويد حجت ما، قرآن و سنت پيامبر
شيعه كه همگي شاخة يك تنه و عضو يك درختند (يعني  كافي است پس چرا عالمان

مرجع همة آنها همين متون است) اين همه با هم اختالف دارند و هر كدام مسيري را 
اند كه برخالف مسير ديگري است؟ اگر استدالل شما در هزار و دويست  انتخاب نموده

 اوند به فكر دوران ما نبوده است؟سال پيش درست بود، پس چرا خد
همين هشام بن حكم در مناظرة ديگري با پيشواي معتزله در بصره (عمرو بن عبيد) 

به نحو ديگري استدالل  صبراي اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر
 تر: د اما اين بار از آن هم ضعيفكن مي

 داري؟ هشام: آيا چشم«
 عمرو: بلي

 كني؟ هشام: با آن چه مي
 بينم. مي عمرو: با آن رنگها را
 هشام: گوش داري؟

 عمرو: بلي
 كني؟ هشام: با آن چه مي

 شنوم.  عمرو: با آن صداها را مي
 هشام: بيني داري؟

 عمرو: آري
 كني؟ هشام: با آن چه مي
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 كنم. ها را استشمام ميعمرو: بو
وي سپس از وجود ديگر حواس مانند ذائقه و المسه و اعضايي مانند دست و پا و 

شنود. سپس  هاي صحيح مي پرسد و از عمرو بن عبيد پاسخ د انسان مينقش آنها در وجو
 يابد: نين ادامه ميمناظره چ

 هشام: عقل هم داري؟
 عمرو: آري دارم.

 هشام: نقش عقل در انسان چيست؟
عمرو: هر گاه يكي از حواس، در ادارك خود خطا كند يا ترديد نمايد، به عقل رجوع 

 برد. يند و ترديد او را از بين مك مي
هشام: خداوندي كه براي رفع ترديد حواس و اعضاي من چنين پناهگاهي آفريده 
است، آيا ممكن است جامعة انساني را به حال خود واگذارد؟ و پيشوايي [معصوم] براي 

 .36F1؟»آن تعيين نكند كه شك و ترديد و حيرت و خطاي آنها را برطرف نمايد
ن چنين مفروض شده است كه هر گاه يكي در اين استدالل جايگاه عقل در بدن انسا

از حواس، در ادراك خود خطا يا ترديد كند، به عقل رجوع نموده و عقل هم ترديد او را 
برد. اما اگر واقعاً اين طور باشد بايد بگوييم كه عقل به دليل خطاهايي كه  از بين مي

بينيم كه گاهي  ح ميتواند اين نقش را معصومانه بازي كند و ما به وضو خودش دارد، نمي
كنند. پس خداوند در بدن ما مرجع معصومي براي حواس پنجگانه قرار  حواس ما خطا مي
توان گفت خداوندي كه در بدن ما عقل را براي رفع ترديد حواس قرار  نداده است و نمي

براي جامعة اسالمي امامان معصومي نصب  صداده است، امكان ندارد كه بعد از پيامبر
اي  شود. از اينكه بگذريم رابطة عقل و حواس رابطه ون قياس مع الفارق مينكند. چ

تكويني و غيرارادي و ارگانيك است. المسة انسان موجودي با اراده نيست كه وقتي با 
شود، به عقل رجوع كند و در محضرش زانو بزند و از او بپرسد  يك شيئي گرم روبرو مي
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ن با آن مواجه شدم، واقعاً گرم است يا اينكه من كه حضرت آقاي عقل آيا اين شيئي كه م
كنم گرم است؟ و بعد هم عقل به او پاسخ حقيقي را بدهد و المسه نيز با تشكر  خيال مي

از محضر عقل اجازه  فراوان از اينكه ترديدش برطرف شده است، تا ديدار بعدي،
 .مرخصي بگيرد!

ها در جامعه، به حواس در بدن، قياسي  ها عقل و اراده دارند. پس قياس انسان اما انسان
مع الفارق است. حال فرض كنيم كه هيچ يك از اشكاالت فوق بر اين استدالل وارد 

توان سؤال كرد كه اگر بنا به استدالل مذكور، وجود امام معصوم براي حل  نباشد. اما مي
خداوندي كه اختالفات و رفع ترديدها و ... ضرورت دارد، چرا امام دوازدهم غايب شد؟ 

براي بدن انسان عقل را قرار داده تا از حواس رفع ترديد كند، چرا جامعة مسلمين را در 
عصر غيبت به حال خود واگذاشته و مردم را در شك و ترديد و حيرت و خطا رها كرده 

اي به  است؟ تعجب ما از اين است كه چنين ادلة سست و ضعيفي چگونه از طرف عده
شود. در اين  مطرح مي 37F1»بيان در اثبات ضرورت وجود امام معصومترين  عميق«عنوان 

دليل هم مانند تمام ادلة ديگر، فرض بر اين است كه خداوند بايد به هر طريقي كه ممكن 
ها در فهم دين و همينطور بوجود آمدن اختالفات فكري در بين  است جلوي خطاي انسان

آفريد  اي كرده بود، همه را معصوم مي ارادهمردم را بگيرد. در حالي كه اگر خداوند چنين 
هاي آسماني هم وجود نداشت. چرا بايد براي خداوندي  و اصالً نيازي به پيامبران و كتاب

دام كه خالق ماست تعيين تكليف كنيم و با اين كار، دانسته يا ندانسته، خود را در 
 شمار بيندازيم؟ هاي بي تناقض

ي ضرورت امامت (مانند دليل مورد بحث) وارد . سومين اشكال كه بر ادلة عقل3
 –بايستي از زمان اولين پيامبر  شود اين است كه اگر اين ادله درست بودند، خداوند مي مي

تا آخرين پيامبر، همواره بعد از هر پيامبر تشريعي، پيامبران تبليغي و  –يعني حضرت آدم 
مبر و مفسر كتاب آسماني او باشند. كرد تا حافظ تعاليم آن پيا يا امامان معصومي نصب مي
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شد.  به عبارت ديگر زنجيره پيامبران و يا امامان معصوم در آن زمان به هيچ وجه قطع نمي
دانند كه چنين طرحي اجرا نشد و به عنوان مثال خداوند بعد از  اما شيعه و سني هر دو مي

كشيد و در  كه بيش از ششصد سال طول - صو تا زمان بعثت پيامبر اسالم عيسي
نه پيامبر تبليغي فرستاد و نه امام  –ها آمدند و رفتند  هاي زيادي از انسان آن ميان نسل

معصومي نصب كرد و دين مسيح نيز پس از مدتي تحريف شد. حال آيا ضرورت نداشت 
، توسط پيامبران تبليغي و يا صحداقل تا زمان بعثت پيامبر اسالم كه دين عيسي

تحريف و نابودي مصون بماند تا از يك طرف مردمي كه در آن دوره امامان معصوم، از 
كردند، از رسيدن به كمال و سعادت محروم نشوند وهم در زمان پيامبر  زندگي مي

مسيحيان به راحتي و با اطمينان خاطر (از اينكه پيامبر قبليِ آنها واقعاً نويد  صاسالم
شوند؟ فراموش نكنيم كه دليل عقلي پيامبر بعدي را داده بود) به دين اسالم مشرف 

خواهيم يك بار ديگر به ادلة ضرورت امامت  بردار نيست. ما از عالمان شيعه مي تخصيص
 صتوان اين ادله را فقط و فقط براي بعد از پيامبر اسالم رجوع كنند و ببينند كه آيا مي
بوط به آن توانست تمام حقايق دين و احكام الهيِ مر اقامه كرد؟ آيا حضرت عيسي

هاي آينده امكان نداشت  دوره را براي مردم بگويد؟ آيا بعد از آن حضرت و در زمان
مسائل، مشكالت و موضوعات جديد پيش بيايد كه در زمان او مطرح نبوده و لذا پاسخي 

همه چيز را گفته بود و مسائل  هم بدانها داده نشده بود؟ حتي اگر حضرت عيسي
آمد، حداقل خطر تحريف و نابودي تعاليم آن پيامبر كه  نمي جديد هم در آينده بوجود

وجود داشت، پس چرا خداوند براي حفظ كتاب انجيل و تعاليم وي پيامبران تبليغي 
 رستاد و امامان معصومي نصب نكرد؟نف

در اينجا خوب است به روايات امامان شيعه در مورد ضرورت وجود پيشوايان معصوم 
اي كنيم و صحت و سقم اين روايات را با نظر كردن به عالم  ارههاي الهي نيز اش و حجت

زمين هيچگاه از حجت خالي «آورديم كه:  واقع تعيين كنيم. قبالً از قول امام صادق
 ».ان را بسوي راه راست هدايت كندنمانده تا حالل و حرام را به مردم ياد دهد و آن
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گامي كه آدم را قبض روح كرد، خدا از هن«نيز آورديم كه:  از امام محمد باقر
كند و بر  امام نگذاشته است. امام، مردم را به جانب خدا هدايت مي هيچگاه زمين را بي

د ماند تا حجت باشد بر بندگانش حجت است. در آينده نيز زمين بدون امام باقي نخواه
 ».بندگانش

و  رت عيسيمانند دورة زماني بين حض –هاي دور  دانيم كه هم در گذشته اما مي
بريم اين قانون نقض شده است.  و هم در زماني كه در آن به سر مي - صپيامبر اسالم

اكنون بيش از هزار و صد سال است كه خبري از يك امام معصوم كه راهنماي مردم 
بسوي راه راست باشد و احكام حالل و حرام را بگويد و از اين طريق حجت را نيز بر 

تواند حجت خدا محسوب شود؛ زيرا  گوييم: امام غايب نمي ا ميمردم تمام كند نيست. م
خبرند. به عبارت ديگر حجت غايب  هاي او محروم و بي ها و هدايت مردم از راهنمايي
تواند به واسطة امام غايب با بندگانش  آميز است. خداوند چگونه مي اصطالحي تناقض

ا مردم احتجاج كند، آن كس پيامبر احتجاج كند؟ اگر قرار باشد خداوند به واسطة كسي ب
يا امام معصومي است كه حي و حاضر باشد و با هدايت مردم به راه راست و بيان احكام 

ها ببندد نه امام غايبي كه معلوم  الهي و حقايق ديني، راه عذر و بهانه را بسوي انسان
پوشد؟ كسب و كارش چيست؟  خورد؟ چه مي كند؟ چه مي نيست كجا زندگي مي

خواهد و  خواهد و چه نمي تعاليمش كدامند؟ و حرف حسابش چيست؟ و از ما چه مي
تواند حجت  حتي معلوم نيست كه وجود خارجي دارد يا ندارد؟ چنين كسي هرگز نمي

خدا بر بندگانش محسوب شود. به عبارت ديگر اكنون و در عصر غيبت امامي كه بتوان 
امام دوازدهم حتي اگر وجود داشته باشد، او را حجت خدا ناميد وجود خارجي ندارد. 

حجت خدا نيست. فعالً حجت خدا كتاب خداست بعالوة عقل انسان؛ و همين نشان 
هاي الهي، ادعايي  دهد كه هم ادعاي ضرورت وجود امامان معصوم به عنوان حجت مي
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 كه بر مبناي همين –هاي امامان شيعه  پردازانه است و هم پيشگويي ناسنجيده و خيال
38Fخالف واقع از آب در آمده است –اعتقاد صورت گرفته 

1. 
شوند: پيامبران تشريعي (مانند  دانيم كه پيامبران الهي به دو دسته تقسيم مي . مي4

آوردند و  حضرت ابراهيم، موسي و ...) كه با خود كتاب آسماني و شريعت جديد مي
را به دين و شريعت پيامبر  پيامبران تبليغي (مانند حضرت يحيي، ذكريا و ...) كه مردم

دادند  كردند و حقايق و تعاليم آن دين را به مردم تعليم مي تشريعي قبل از خود دعوت مي
نمودند. پيامبران تبليغي، حافظان، مفسران و مبلغان  ها مبارزه مي ها و تحريف و با بدعت

. حال سؤالي كه شريعتي بودند كه قبل از آنها و توسط يك پيامبر تشريعي آورده شده بود
فرضاً اين مطلب را «همواره براي متكلمان (شيعه و سني) مطرح بوده اين است كه: 

پذيرفتيم كه اسالم به واسطة كمال و كليت و تماميت و جامعيتش، به نبوت تشريعي پايان 
 .39F2؟»توان توجيه كرد داده است، اما پايان يافتن نبوت تبليغي را چگونه مي

، به پيامبر تشريعي جديدي صاست كه بعد از پيامبر اسالم به عبارت ديگر درست
ي بياورد نيازي نيست، اما به چه دليل امت اسالم از پيامبران  كه دين و شريعت تازه

تا زماني بشر «تبليغي محروم ماند؟ پاسخ عالمان شيعه به اين سؤال خواندني است: 
اي نرسيده است كه خود  پايه نيازمند وحي تبليغي است كه درجة عقل و علم و تمدن به

دار دعوت و تعليم و تبليغ و تفسير و اجتهاد در امر دين خود بشود. ظهور  بتواند عهده
علم و عقل و به عبارت ديگر رشد و بلوغ انسانيت، خود به خود به وحي تبليغي خاتمه 

شود سخن از  گردند. قرآن در اولين آياتي كه نازل مي دهد و علماء جانشينان انبياء مي مي
 آورد: تن و قلم و علم به ميان ميقرائت و نوش

                                           
اگر امامان شيعه را معصوم بدانيم بايد اعتراف كنيم كه احاديث مذكور جعلي است چون امام معصوم  -۱

گويد. اين احاديث، در حقيقت ساخته و پرداخته متكلماني است كه  سخن خالف واقع نمي
 اند. به امامان معصوم نسبت داده هاي خود را پردازي خيال

 . 173، ص 3مطهري، مرتضي: مجموعه آثار، جلد  -۲
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كند كه عهد قرآن، عهد خواندن و نوشتن و ياد دادن و علم و عقل  عالم مياين آيات ا
فهماند كه در عهد قرآن وظيفة تعليم و تبليغ و حفظ آيات  است. اين آيات تلويحاً مي

شوند. اين آيات اعالم  آسماني به علماء منتقل شده و علماء از اين نظر جانشين انبياء مي
ناحيه است. قرآن در سراسر آياتش بشر را به تعقل و بلوغ و استقالل بشريت در اين 

استدالل و مشاهدة عيني و تجربي طبيعت و مطالعة تاريخ، و به تفقه و فهم عميق [دين] 
 .40F1»كند دعوت مي

در دورة اسالمي، مسلمين هم آثار خود را حفظ و نگهداري كردند و مانع اندراس و «
هاي بعد منتقل  ل پيشين را نگهداري و به نسلنابوديِ آنها شدند و هم كم و بيش آثار مل

كردند. يعني تقريباً مقارن با عهد ختم نبوت است كه بشريت لياقت خود را براي حفظ  مي
طلوع و ظهور علم، و رسيدن بشر به حدي كه  …است  ديني نشان دادهمواريث علمي و 

نبوت تبليغي خاتمه  خود حافظ و داعي و مبلغ دين آسماني خود باشد، خواه و ناخواه به
 .41F2»دهد مي

بلوغ عقلي و علمي بشر و طلوع دورة توانايي وي بر دريافت حقايق كليه معارف و «
ها، دعوت  ها و بدعت قوانين الهي و بر حفظ مواريث [علمي و] ديني و مبارزه با تحريف

 .42F3»و تبليغ و اشاعة دين، زمينة اصلي پايان يافتن پيامبري است
يابد، پست دعوت و  در دورة خاتميت، از پيامبران به عالمان انتقال مياولين پستي كه «

هاست ... آن چيزي كه اين مبارزه را ممكن  ها و بدعت تبليغ و ارشاد و مبارزه با تحريف
 صكند، محفوظ ماندن معيار و مقياس اصلي يعني قرآن است. رسول اكرم و آسان مي

                                           
 . 174پيشين، ص  -۱
 . 176پيشين، ص  -۲
 . 195پيشين، ص  -۳
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صحت و سقم چيزهايي كه از زبان او نقل  مخصوصاً تأكيد كرده است كه براي [تعيين]
 .43F1»شود از مقياس قرآن استفاده كنند مي

نگهداري متون اصلي از دستبرد حوادث، استنباط فروع از اصول، و تطبيق كليات بر «
آورد، جلوگيري از  جزئيات، طرح و اكتشاف مسائل جديد كه هر عصري با خود مي

ها، تفكيك احكام  ها و ظاهرها و عادت شكل هاي يك جانبه، مبارزه با جمود بر گرايش
اصلي و ثابت و مادر از مقررات فرعي، تشخيص اهم و مهم و ترجيح اهم، تعيين حدود 

هاي متناسب با  اختيارات حكومت در وضع قوانين موقت و باآلخره تنظيم برنامه
 .44F2»احتياجات روز، از اهم وظايف علماي امت در دورة خاتميت است

فه ختم نبوت از ديدگاه عالمان شيعه. نوبت آن است كه بپرسيم اگر فلسفة اين بود فلس
توان ادعاي ضرورت وجود امامان  ختم نبوت آن است كه در فوق آمد، ديگر چگونه مي

، عالمان و فقيهان امت صرا قبول كرد؟ اگر بعد از پيامبر اسالم صمعصوم بعد از پيامبر
پيامبران تبليغي (يعني حفظ دين، تبليغ دين، تفسير توانند وارث پيامبران شوند و كار  مي

ها و خرافات، دعوت مردم به دين و ...) را انجام دهند،  ها و تحريف دين، مبارزه با بدعت
 ر چه نيازي به امامان معصوم هست؟ديگ

همانطور كه مشاهده شد، بعضي از اشكاالتي كه بر ادلّة ضرورت امامت گرفتيم، با ادلّة 
د امامان ضرورت نبومعصوم).ت، مشترك الورود هستند (مانند ضرورت تعد 

ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر عدم تعدد امامان معصوم در هر عصر، 
مدعاي ضرورت امامت را نقض كند، به همين ترتيب عدم تعدد پيامبران در اعصار 

 دهد. بوت را مورد ترديد قرار ميگذشته هم مدعاي ضرورت ن
را دارد (همان طور » پيام رساني«ما اين است كه از آنجا كه مقام نبوت، اقتضاي  پاسخ

توان گفت كه  كه در آيات متعددي از قرآن كريم به اين نكته تصريح شده است) مي

                                           
 . 195پيشين، ص  -۱
 . 196پيشين، ص  -۲
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تواند  وارد نيست زيرا پيام پيامبران مي» اصل نبوت«لزوماً به » ضرورت تعدد«اشكال 
دم مناطق ديگر منتقل شود. اما در بحث از امامت سخن از طريق ياران و پيروان، به مر

مرجعيت ديني در شكل حكومت و امارت است و بنابراين اگر قائل به اين باشيم كه 
صورت گيرد، پيداست كه با » امامان معصوم«حكومت و امارت حتماً بايد توسط 

 شود.  غماض ميتوضيحات گذشته، ضرورت تعدد امامان معصوم در هر عصر غيرقابل ا
وزن ادلة عقلي شيعه در اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر را با 
ترازوي نقد سنجيديم و نتيجة اين توزين بر همگان آشكار شد. حال ممكن است بگوييد 
كه نيازي به اثبات ضرورت وجود امامان معصوم وجود ندارد. ادلة نقلي شيعه نشان 

هاي معصومي را پس از  انسان –بنا به هر دليل و مصلحتي كه بوده  –دهند كه خداوند  مي
به امامت و جانشيني آن حضرت نصب كرده است و آن امامان، يكي پس از  صپيامبر

ديگري به هدايت مردم و نشر معارف حقة الهي و مبارزه با ظلم و ستم پرداختند و 
ب شد و در آخر الزمان به فرمان ها غاي دوازدهمين امام، بنا به علل يا مصالحي از ديده

خداوند ظهور خواهد نمود. مقام امامت، عصمت و علم لدني و موهبتي آنها با رجوع به 
شود. بنابراين، قول،  ادلة نقلي (قرآن و روايات پيامبر) و اسناد و مدارك تاريخي اثبات مي

به امام  فعل و تقرير آنها براي همة مسلمين حجت است و در عصر غيبت كه دسترسي
معصوم مقدور نيست، عالمان و فقيهان بايد به تعاليم به جاي مانده از آنها مراجعه نمايند 
ا و عوام نيز بايد به همين فقيهان كه راويان احاديث امامان معصوم و آشنا به تعاليم آنه

 هستند، رجوع كنند. بطور خالصه:
 نان نيست.عصوم، مساوي عدم وجود آالف. عدم ضرورت وجود امامان م

 كنند. وم را با قاطعيت اثبات ميب. ادلة نقلي شيعه، وجود امامان معص
 جاي مانده از امامان رجوع كنيم. ج. براي فهم درست دين، بايد به تعاليم به

در مورد نكته (الف) اگر چه سؤاالت و ابهامات فراواني وجود دارد كه بايد از لحاظ 
كنيم و  ها احساس نمي نيازي به ورود در آن بحثفلسفي مورد بررسي قرار گيرند، ولي 
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گيريم. اما در مورد مطلب (ب)، بايد به ادلة نقلي شيعه مراجعه  فرض را بر صحت آن مي
كنيم و ببينيم كه اين ادله تا چه حد از استحكام منطقي برخوردارند و اسناد و مدارك 

كند.  دعاهاي شيعه را تأييد ميمعتبر تاريخي كه مورد قبول هر دو فرقه هستند، تا چه حد ا
توانيم بطور مفصل وارد بحث پيرامون اين ادله شويم. اما نكاتي را در ذيل  ما در اينجا نمي

 تواند راهنما باشد: حقيقت را مي آوريم كه به گمان ما رهپويان مي
اول. فراموش نكنيم كه اهل سنت نقدهاي فراواني به اين ادله زده و اشكاالت زيادي 

اند كه نبايد اينها را از نظر دور  هاي مفصلي به آنها داده ها گرفته و پاسخ ين استداللاز ا
داشت. اگر واقعاً طالب حقيقتيم بايد آراء و نظرات هر دو طرف دعوا را با دقت و 

طرفي بين آنها قضاوت كنيم. متأسفانه در كشور ما، اهل سنت  حوصله مطالعه كرده و با بي
ادي خود نسبت به تشيع، از آزادي قلم و بيان محرومند و حق چاپ در طرح نظرات انتق

ها و نشريات را ندارند و لذا كسي كه بخواهد در اين  و نشر نظرات خود در كتاب
موضوعات به معناي واقعي كلمه تحقيق كند با نبود يا كمبود منابع مواجه خواهد شد و 

كند. به همين دليل اكثريت قاطع  يهمين، كار تحقيق را بسيار دشوار و گاهي ناممكن م
ها و دانشجويان) در حال حاضر نه تنها در فروع دين، بلكه در اصول  مردم ما (حتي طلبه

دين هم مقلدند و همان تعاليمي را كه از زمان كودكي توسط خانواده، مدرسه، منابر و 
موماً متأثر از پذيرند و ع مجالس سنتي به آنها القاء شده است به عنوان حق و حقيقت مي

همان تعاليمي هستند كه روحانيت سنتي مبلغ آنهاست و شايد كمتر كسي يافت شود كه 
ها به ديدة شك و ترديد و با نگاه نقادانه نظر كند. بنابراين اگر حكومت،  به اين آموزه

واقعاً ادعاي دين و دينداري دارد و در فكر گسترش تعاليم ديني و رشد مذهبي مردم 
هاي مختلف و متضاد ايجاد كند  د فضايي باز و آزاد براي تضارب آراء و انديشهاست باي

تا حداقل تحقيق در اصول دين كه پايه و اساس دينداري است به معناي واقعي كلمه 
تواند ادعاي ديني بودن كند در حالي كه با استبداد و  پذير باشد. حكومت چگونه مي امكان
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حتي راه تحقيق در اصول دين را هم به روي مردم بسته و  ديكتاتوري و ايجاد جو خفقان،
 با اين كار پايه و اساس دينداري حقيقي را سست و متزلزل كرده است؟

كنند كه نيازي به خواندن كتب اهل  دوم. روحانيون شيعه عموماً اين گونه تبليغ مي
سنت را نقل سنت نيست، چرا كه عالمان شيعه در كتابهايشان، انتقادات و شبهات اهل 

هاي عالمان شيعه، با يك تير  اند. پس يك محقق، با مطالعة كتاب كرده و به آنها پاسخ داده
شود و هم پاسخ عالمان شيعه به  زند. هم با نظرات اهل سنت آشنا مي دو نشان را مي

كند. اما اين، ادعايي بيش نيست و يك محقق نبايد فريب  شبهات آنان را دريافت مي
ليغات را بخورد. اوالً بدون مراجعه به منابع اهل سنت و مطالعة وسيع و عميق اينگونه تب

توان فهميد كه آيا اين ادعاي عالمان شيعه درست است يا نه؟ بنابراين  در آنها، چگونه مي
رجوع به كتب كالمي اهل سنت و مطالعة نظرات آنها شرط الزمِ يك تحقيق علمي و 

م كه به برخي از انتقادات اهل سنت داده شده است، از نظر هايي ه واقعي است. ثانياً پاسخ
  اند و لذا براي قضاوت ها نيز پاسخ داده كننده نبوده و عالمان آنها به اين پاسخ آنها قانع

 اين گفتگوها و مباحثات رجوع كرد.نهايي بايد به مجموع همة 
دانند و معتقدند كه  سوم. عالمان شيعه امامت را استمرار نبوت و لذا از اصول دين مي

و  ها بدون اعتقاد به امامت، واليت و عصمت علي بن ابي طالب ايمان انسان
فرزندانش (تا امام دوازدهم)، ناقص و ناتمام است و حقيقت دين و تعاليم وحي و احكام 
الهي را بايد از زبان آنها شنيد. به عبارت ديگر سعادت و تكامل معنوي انسان در گرو 

مراجعه  صآن بزرگواران است. اما وقتي به قرآن و احاديث و روايات پيامبرپيروي از 
بينيم و همين، ادلة نقلي شيعه را  كنيم، هيچگونه صراحتي در تأييد ادعاهاي شيعه نمي مي

 صگفت كه وجود امامان معصوم بعد از پيامبر اندازد. تئوري امامت مي از اعتبار مي
اش، بايد امامان معصومي بعد از  كمت بالغهضروري است و خداوند به مقتضاي ح

و آخرين  نصب كند و چنين هم كرده است. اولين آنها علي بن ابي طالب صپيامبر
آنها حضرت مهدي(عج) است كه بنا به علل يا مصالحي غيبت نموده و در آخر زمان 
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طا ظهور خواهد كرد. در ضمن اين امامان به دليل علم و عصمت كه خداوند به آنها ع
كرده است از هر گونه خطا و لغزش و گناه مصون هستند و به دليل ارتباطي كه با عالم 

دانند و داراي  غيب و سرچشمة وحي دارند، همة حقايق و اسرار و رموز وحي الهي را مي
رسد و اگر  باشند و فيض الهي به واسطة آنها به انسان مي علم لدني و مصون از خطا مي

: خورد و مهمتر از همه اينكه بنا به فرمودة امام صادق ا فرو مينباشند زمين اهلش ر
اوصياي پيغمبر (كه به ادعاي شيعه همان امامان معصوم هستند] درهاي ارتباط با خدا «

شود. به واسطة آنان خدا بر بندگانش احتجاج  هستنداگر آنها نباشند خدا شناخته نمي
 .45F1»كند مي

و به فرمان خداوند، مردم موظفند در كليه امور دين  و لذا به دليل اوصافي كه ذكر شد
چون و چراي آنها باشند. آنها ميزان حق و فضيلت هستند و هر  و دنيا تابع محض و بي

كس به مقداري كه بتواند خود را به آنها نزديك و از تعاليم الهي آنها بهره بگيرد و به 
اي بود از تئوري امامت  ن خالصهرسد. اي دستورات آنها عمل كند، به سعادت و كمال مي

 آن طور كه در بين اهل تشيع رايج است. اما: 
يابيم كه به صراحت، اين مدعيات را تأييد كند.  الف. در هيچ كجاي قرآن آيه اي نمي

در قرآن آيات فراواني پيرامون توحيد، نبوت و معاد آمده است كه با صراحت تمام، 
كنند. حتي در مورد نبوت، هم در مورد فلسفة  ن ميحقايق مربوط به اين سه اصل را بيا

كند و هم خاتميت پيامبر  گويد و هم نام بسياري از پيامبران را ذكر مي نبوت سخن مي
نمايد. اما در مورد امامت و عصمت، نه اصل آن  را با صراحت بيان مي صاسالم
يعني نام امامان گويد به صراحت بيان شده و نه از مصاديق آن ( اي كه شيعه مي بگونه

گيرند، قابل  معصوم) ذكري به ميان آمده است. تمام آياتي كه مورد استناد شيعه قرار مي
تفسيرهاي متعددند و به هيچ وجه صراحتي در تأييد مدعيات شيعه ندارند. اگر مدعيات 
شيعه درست بود، بنا به همان منطق شيعه، بيان صريح اين مطالب در قرآن ضرورت عقلي 

                                           
 .1كافي، جلد  اصول -۱
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و بر خداوند واجب بود. چرا كه خداوند، خود وعدة حفظ قرآن از تحريف و داشت 
شود. اما  نابودي را داده است و قرآن سند جاودان و خلل ناپذير اسالم محسوب مي

، ممكن است در گذر زمان و حوادث ناگوار تاريخي نابود و صاحاديث و روايات پيامبر
 –شود. پس اگر اعتقاد به امامت يا توسط سوداگران حديث، دچار جعل و تحريف 

ها  از اصول دين و ضامن سعادت و شرط رستگاري انسان –گويد  آنگونه كه شيعه مي
پردة آن در قرآن ضرورت عقلي دارد و به قول شيعه بر خداوند  باشد، ذكر صريح و بي

 شويم كه بينيم در قرآن چنين چيزي وجود ندارد، متوجه مي واجب است. اما همين كه مي
مدعيات شيعه باطل است. به عبارت ديگر حتي اگر امامت و عصمت امامان شيعه، مطلبي 

ي ضرورتي درست باشد، اعتقاد به آن براي رسيدن به سعادت و كمال و نجات اخرو
 ندارد و شرط الزم نيست.
نيز هيچگونه صراحتي در تأييد ادعاهاي شيعه وجود ندارد  صب. در روايات پيامبر

گيرند يا جعلي هستند (مانند احاديثي كه در  تي كه مورد استناد شيعه قرار ميو تمام روايا
آنها نام امامان آمده است و حتي بسياري از عالمان شيعه نيز به جعلي بودن آنها اعتراف 
دارند) و يا قابل تفسيرهاي متعددند (مانند حديث غدير خم يا ثقلين). اگر شيعه درست 

اين حقايق را با صراحت بيان نكردند تا هر گونه ترديد و  صمگويد، چرا پيامبر اسال مي
اي را قطع كرده و حجت را بر مردم تمام نمايند؟ چرا حتي يك بار با  شك و شبهه

، امام معصوم و جانشين بر حق صراحت تمام نگفتند كه اي مردم، علي بن ابي طالب
مت اسالمي به فرمان خداوند من است و بعد از من رياست در كليه امور ديني و دنيوي ا

چون و چرا از او و  به عهدة علي است؟ و هر مسلماني موظف به اطاعت محض و بي
بايد به نص الهي باشد، چرا  صامامان بعدي است؟ اگر واقعاً امامت و جانشين پيامبر

 46F1؟صچنين نص صريحي نه در قرآن آمده است و نه در كلمات پيامبر

                                           
اين مطلب، در كتاب شاهراه اتحاد (بررسي نصوص امامت) از حيدر علي قلمدران، بطور مفصل  -۱

 مورد بحث قرار گرفته است.
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كه اگر ادعاهاي شيعه در مورد امامت و عصمت علي بن ابي توان سؤال كرد  ج. باز مي
اين مطلب را در سند مكتوبي  صو فرزندانش درست است، چرا پيامبر طالب

نياورد؟ چرا اين مطالب را كه به ادعاي شيعه اصل و اساس دين و ضامن سعادت و 
ن و بزرگان ها در دنيا و آخرت است، به صورت مكتوب و مهر شده، به سرا نجات انسان

هاي آينده را  عرب ابالغ نكرد و دستور حفظ و نگهداري اين مكتوبات و ابالغ آن به نسل
اما  ،نداد؟ ممكن است بگوييد در لحظات آخر عمر مباركش قصد چنين كاري را داشت

او را متهم به غلبة بيماري كردند و مانع نوشتن چنين مطلبي شدند. اما صرف نظر از 
و مدارك تاريخي اين واقعه، بايد گفت كه اوالً معلوم نيست آن  صحت و سقم اسناد

كه البته  –حضرت قصد نوشتن چه چيزي را داشتند و لذا استناد به اين حادثة تاريخي 
واقعاً قصد مكتوب  صكند. ثانياً اگر پيامبر مشكلي را حل نمي –اعتبار سندي هم ندارد 

لحظات عمر و در بستر بيماري و احتضار كردن مدعيات شيعه را داشتند چرا در آخرين 
توانستند چنين مطالبي را  هاي گذشته نمي اند؟ آيا در همه سال به فكر چنين كاري افتاده

 و بزرگان از صحابه ابالغ نمايند؟مكتوب كنند و به سران قبايل عرب 

 دليل قرآني شيعه در اثبات امامت علي

نازل  حديث، دربارة امام علي بن ابي طالب از آياتي كه به اتفاق اكثر مفسران و اهل«
 باشد: شده است آية زير مي

َكٰوةَ وَهُ ﴿ َّ تُوَن �ل ۡۡ ُُ قَٰوةَ َو ّّ َّ قُتُُِووَن �ل ِق َّ � ْ َّ َماَاُنوا ِق َّ وُ ُٱ َو� ُۡ ََ ۡم ِِّوَوخ َوِ�ُّ�ُم �ّوُ َو
 .]55: ةالمائد[ ﴾٥َ�ٰكُِعوَن 

اند: سائلي وارد  ن و اهل حديث چنين نقل كردهشأن نزول آيه را بسياري از مفسرا
در حالي كه در  مسجد شد و درخواست كمك كرد، كسي به او چيزي نداد، امام علي

ركوع بود، با انگشت كوچك خود كه انگشتري در آن بود، به فقير اشاره كرد تا انگشتري 
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به دنبال كار خود را از دست او در آورد، او نيز انگشتري را از دست امام در آورد و 
 وي از خدا اين چنين درخواست كرد:رفت. در اين موقع خبر به پيامبر رسيد. 

همانطور كه براي موسي از خاندان خودش وزيري معين نمودي، پروردگارا براي من 
 ز از اهل بيتم وزيري معين بفرما.ني

د. شأن نزول آيه در اين لحظه فرشتة وحي فرود آمد و آية ياد شده را براي پيامبر خوان
اي مانند: خود امام، ابن عباس، عمار،  هاي برجسته را به صورتي كه نقل گرديد، شخصيت

اند. شيوة استدالل [به اين آيه  جابر، ابو رافع، انس بن مالك و عبدا... بن سالم نقل كرده
 در اينجا همان متصرف و سرپرست و اولي» ولي«نيز] بسيار روشن است؛ زيرا مقصود از 

است. چرا كه اگر مقصود، دوست و كمك بود، واليت اختصاص به گروهي نداشت؛ زيرا 
 .47F1»واليت به اين معني مربوط به تمام افراد با ايمان است

، غير از واليت و زعامت ديني و مقام »ولي«هر گاه مقصود از «به عبارت ديگر: 
خواهد بود. زيرا  مورد جهت و بي سرپرستي باشد منحصر كردن مقام به سه نفر، بي

چنانكه گفته شد، همة افراد با ايمان محب و دوست و ناصر و يار يكديگرند و [اين امر] 
 .48F2»اختصاص به اين سه نفر ندارد

 نقد دليل 

و  . پايه و اساس استدالل فوق، داستان اعطاي انگشتري به سائل توسط امام علي1
ل آية واليت در شأن آن حضرت است. آن هم در ميانة نماز و در حال ركوع، و بعد نزو

اما اين داستان نه تنها سند و مدرك معتبري ندارد، بلكه آثار جعل در آن نمايان است. 
 يح اين دو مطلب به قرار ذيل است:توض

                                           
 .169جعفر: پيشوايي در اسالم، ص  سبحاني -۱
 پيشين. -۲
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خواهند با استناد به  . همانطور كه در متن استدالل ديديم، عالمان شيعه وقتي مي1-1
شوند كه به اتفاق اكثر مفسران  كنند، ابتدا مدعي ميرا اثبات  آية واليت، امامت علي

نازل شده و زمينه نزول آن هم داستان اعطاي  اهل حديث، اين آيه در شأن امام علي
انگشتري در حال نماز بوده است. اما معلوم نيست كه اين ادعا از كجا آمده است؛ زيرا 

اين داستان را ساختگي و  اكثريت قاطع عالمان اهل سنت (چه در گذشته و چه در حال)
دانند. خوب است به جاي اينكه ادعا كنيم اكثر مفسران و اهل حديث در اين  جعلي مي

مورد اتفاق نظر دارند، يك سند صحيح و معتبر در اثبات صحت و اعتبار اين شأن نزول 
ز گويند اين داستان در بعضي ا اند. گاهي مي بياوريم؛ كاري كه عالمان شيعه هرگز نكرده

كنند  كتب اهل سنت (مانند تفسر ثعلبي) آمده است و با اين كار به خيال خود گمان مي
اند پس در اينجا قاعدة جدل (يعني استفاده از  كه چون به كتابي از اهل سنت استناد كرده

توان به راحتي گفت كه اهل سنت  مقبوالت خصم براي قانع كردن او) رعايت شده و مي
بول دارند. در حالي كه اين يك مغالطة بزرگ و نابخشودني است. آري نيز اين داستان را ق

بعضي از مفسران اهل سنت (مانند ثعلبي) در تفسير خود، اين داستان را آورده اما سند 
اند و براي همين، اكثريت عالمان و مفسران اهل سنت، نظر  معتبري براي آن ذكر نكرده

باشد كه وجود يك روايت در بعضي منابع اهل سنت آنها را قبول ندارند. اگر قرار بر اين 
توان  را دليل بر اين بگيريم كه اهل سنت به آن روايت اعتقاد دارند، با همين روش مي

گفت كه شيعه قائل به تحريف قرآن است. چرا كه در بعضي كتب حديث شيعه (و اتفاقاً 
ده كه در آنها صراحتاً قرآن در معتبرترين آنها يعني اصول كافي) رواياتي از امامان نقل ش

اند. حال آيا وجود اين احاديث در بعضي كتب شيعه را  را تحريف شده معرفي كرده
توان دليل بر اين گرفت كه شيعه واقعاً معتقد به تحريف قرآن است؟ هرگز! چرا كه  مي

دانند. اگر با  اكثريت قاطع عالمان شيعه اين احاديث را از نظر سند و متن مخدوش مي
شناسان شيعه، اين احاديث  موازين پذيرفته شده در بين اكثريت قاطع عالمان و حديث

بررسي شوند، معلوم خواهد شد كه همة آنها هم از نظر سند و هم از نظر متن، ضعيف و 
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بلكه مخدوش هستند و اشتباه بزرگ كليني و معدودي از عالمان شيعه در پذيرش اين 
ها هزار حديث و روايات  وشت. همينطور است داستان دهاحاديث را نبايد به پاي شيعه ن

هاي شيعه  جعلي كه مشتمل بر مطالب خرافي و ضد عقل و قرآن هستند و در كتاب

اند. اينها را نيز نبايد به پاي شيعه گذاشت. داستان اعطاي  ) آمدهمانند بحار األنوار(

ت آمده، اما قاطبة عالمان انگشتري در حال نماز هم اگر چه در معدودي از منابع اهل سن
العاده ضعيف و مخدوش و  و فقيهان و مفسران بزرگ اهل سنت معتقدند كه سند آن فوق

هاي جعل در آن واضح و آشكار است. حال بر عالمان شيعه  متن آن نيز مضطرب و نشانه
فرض است كه ابتدا سند اين داستان را ارائه نموده و مورد وثوق بودن سلسلة راويان آن 

را با استناد به منابع معتبرِ رجاليِ اهل سنت نشان دهند (نه اينكه  –از ديدگاه اهل سنت  –
نام يك يا چند مفسر اهل سنت را بياورند و بگويند كه اين فسران، داستان مذكور را در 

رسد.  اند) و بعد از اثبات صحت سند، تازه نوبت به بررسي متن آن مي تفسير خود آورده
تباط ه بايد به سؤاالت و تشكيكات اهل سنت در مورد متن اين داستان و اردر اين مرحل

 آن با آية واليت، پاسخ داد.
ينجا به چند . ابهامات فراواني در متن اين داستان و شأن نزول وجود دارد كه در ا2-1

 كنيم: مورد اشاره مي
ل نماز) (يعني اعطاي انگشتري در حا الف. بر طبق اين داستان، عمل امام علي

دانيم كه اگر عملي مورد مدح قرآن قرار گيرد، يا  مورد مدح قرآن قرار گرفته است و مي
واجب است يا مستحب. اما اوالً نه وجوب و نه استحباب آن، در هيچ آيه يا روايتي 
نيامده است (مگر اينكه همين آيه را دليل بر وجوب يا استحباب اين عمل بگيريم كه البته 

بنا به ادعاي سازندگان  –مفسري چنين ادعايي نكرده است) ثانياً اين عمل تاكنون هيچ 
سرزده است، در حالي كه اگر واجب يا مستحب بود، پيش  فقط از علي –اين داستان 

و اصحاب بزرگ او حداقل يك بار چنين كاري را  صاز اين واقعه يا بعد از آن، پيامبر
آنها نقل نشده است. ثالثاً هيچ فقيهي (چه  كردند و حال آنكه هرگز چنين عملي از مي
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شيعه و چه سني) فتوا به وجوب يا استحباب اين عمل نداده است (و لذا هيچ كس چنين 
 شود؟ هد). اين تناقض چگونه حل ميد عملي را انجام نمي

با بخشش انگشتري خود در حال نماز،  ب. بر طبق اين داستان، گويا امام علي
اي كرده است كه ارزش آن حتي از تمام اعمال واجب و  ثارگرانهچنان عمل زيبا و اي

49Fمبيتـليلة المستحبي كه تا آن موقع انجام داده (مانند فداكاري ايشان در 

و يا شركت  1
هايي كه از خود نشان  ها و دالوري داوطلبانه در جهادهاي مهمي چون بدر واحد و حماسه

(و در خطاب به مردم) وحي  صبه پيامبرداده بود) بيشتر بوده و لذا در همان زمان 
شود كه ولي شما فقط خدا و رسول و آن كس است كه چنين عمل عظيمي را انجام  مي

داده است. اما آيا بخشش يك انگشتر در حال نماز (چه واجب باشد چه مستحب) آنقدر 
را به اي او  كند، خداوند با نزول آيه ارزش و اهميت دارد كه وقتي كسي چنين كاري مي

به امامت  مقام امامت و واليت نصب كند؟ ممكن است بگوييد كه نصب امام علي
وواليت، به خاطر انجام اين عمل نبوده بلكه خداوند در اين آيه با اشاره به عمل آن 

خواهد آدرس بدهد و بگويد كه ولي و سرپرست خدا و رسول و همان كسي  حضرت مي
سائل داد اما اين توجيه مورد قبول نيست؛ زيرا اگر  است كه انگشترش را در حال نماز به

تر (و البته  تر و با ارزش هاي مهمتر و حساس قرار بر آدرس دادن بود، باز هم آدرس

هاي بزرگي مانند نبرد با عمرو بن  و يا حماسه املبيت ةليلشناخته شده تر) مانند واقعة 

تر و  هايي نداد كه هم با ارزش عبدود (در جنگ خندق) هم بود. چرا خداوند چنين آدرس
 تر باشد؟ م براي امت، شناخته شدهه

                                           
براي هجرت از مكه  خوابيد و آنحضرت با صديق اكبر  صدر بستر پيامبر  شبي كه علي  - 1

 زبيرون شدند. هروي
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اي، بسيار بعيد و غريب است آيا اجابت درخواست سائل، آنقدر  ج. وقوع چنين حادثه
اي صبر كند تا نمازش تمام شود  نتوانسته حتي دقيقه واجب يا مستحب بوده كه علي

 بدهد؟ رش را به عنوان زكات به اوو بعد از آن انگشت
د. در متن آيه براي همة افعال، صيغة مضارع بكار برده شده است. و صيغة مضارع 

فقط يك بار  –به زعم سازندگان داستان  –داللت بر تكرار دارد. در حالي كه اين عمل 
دهد كه آية مذكور، ربطي به اين داستان (حتي اگر  انجام شده است. آيا همين نشان نمي

 واقعي باشد) ندارد؟
. افعال و ضماير بكار رفته در اين آيه همگي جمع هستند و اطالق جمع بر واحد، نوعي 2

مجاز است و مجاز نياز به قرينه دارد. اين قرينه كدام است؟ به عبـارت ديگـر مـا مـدعي     
گـوييم اگـر كسـي     نيستيم كه محال است فعل يا ضمير جمع براي مفرد بكار رود، اما مـي 

، فعل يا ضمير جمع براي فرد خاصي بكـار رفتـه اسـت، بايـد     مدعي شود كه در فالن آيه
اي بياورد كه ادعاي او را ثابت كند. حال سؤال ما اين است كه با كـدام قرينـه    قرينه و بينه

تُوَن ﴿ ايم كه منظور از متوجه شده ۡۡ ُُ قَٰوةَ َو ّّ َّ قُتُُِووَن �ل ِق َّ َكٰوةَ َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ � َّ : ةالمائد[ ﴾�ل

55[. 
 است؟  فرد خاصي مثالً امام علي 
را اعالم كند، اوالً چرا  خواسته با اين آيه، امامت و واليت علي . اگر خداوند مي3

گيران را ببندد.  صريحاً و با ذكر نام آن حضرت اين كار را نكرده تا دهان مخالفان و بهانه
ح نبوده، چرا حداقل از ، به صالثانياً اگر به هر دليل يا علتي ذكر صريح نام امام علي

از اين  بكار بردن ضماير جمع و صيغه مضارع (كه هر دو مورد، استنباط امامت علي
كند) احتراز نكرده است؟ چه ضرورتي داشت كه براي اشاره  آيه را دچار مشكل جدي مي

به فرد خاص، از فعل و ضمير جمع استفاده كند و براي بيان عملي كه فقط يك بار و آن 
گذشته اتفاق افتاده، صيغة مضارع بكار برد و با اين دو كار، استنباط نام امام  هم در
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 از آيه مذكور را دچار مشكل كند وعدة زيادي از مسلمين (در اينجا اهل سنت) علي
 را به اشتباه و گمراهي بيندازد؟

به كه در اين آيه بكار رفته است، معاني مختلفي دارد كه براي رسيدن » ولي«. واژة 4
معناي مورد نظر خداوند در آيه مذكور، بايد به آيات قبل و بعد رجوع كنيم. خداوند در 
آيات قبل، مؤمنان را از دوستي با يهود و نصاري (به خاطر بعضي مصالح دنيوي كه 
ممكن است داشته باشد) نهي كرده و گفته است كه اگر با آنها دوستي كنيد، شما هم از 

شود. حال در اين  اين باعث محروميت شما از هدايت الهي ميشويد و  آنها محسوب مي
خواهد بگويد كه دوست و ياور حقيقي شما فقط خدا و رسول او و كساني هستند  آيه مي

پردازند و اين عبادات را در كمال خضوع  خوانند و زكات مي اند و نماز مي كه ايمان آورده
يه (درست مانند آيات قبل، كه در آن، دهند. بعد از اين آ و فروتني و خشوع انجام مي

كند) نتيجة دوستي با خدا و رسول و مؤمنان حقيقي را  نتيجة دوستي با كفار را بيان مي
گويد اگر خدا و رسول و مؤمنان را به دوستي بگيريد و آنان را ياري  كند و مي بيان مي

ه پيروز است شود، چرا كه حزب خدا هميش كنيد، پيروزي و نصرت الهي نصيب شما مي
را دوست و ياور بگيريم، ارتباط و هماهنگي آيات حفظ » ولي«بينيم كه اگر معناي  مي

» امام مفرتض الطاعة«و يا » اولي به تصرف«يا » سرپرست«شود. اما اگر به معناي  مي

آيد. پاسخ  خورد و در بين آيات گسستگي بوجود مي بگيريم، نظم منطقي آيات به هم مي

آمده كه از ادات » نامإ«ه اين استدالل، اين است كه در ابتداي آيه، كلمة عالمان شيعه ب

شود؛ زيرا همة ما  معنا مي را دوست بگيريم، حصر، بي» ولي«حصر است و اگر معناي 
دانيم كه دوست حقيقي ما فقط خدا و رسول او و امام علي نيست. اما اين پاسخ از سه  مي

 برد: شكل عمده رنج مي
و نزول آيه در شأن  پاسخ، داستان اعطاي انگشتري توسط امام علي . در اين1-4

آن حضرت، مسلّم گرفته شده است. در حالي كه چنين داستان و شأن نزولي اساساً 
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ستان، چنين توجيهي غيرمنطقي ساختگي است. قبل از اثبات صحت و قطعيت اين دا
 است.

نازل شده باشـد،   أن امام علي. حتي اگر داستان مذكور حقيقت داشته و آيه در ش2-4
است و منظور خداوند » دوست و ياور«در اين آيه » ولي«توان گفلت كه معناي  باز هم مي

تُوَن ﴿ از: ۡۡ ُُ قَٰوةَ َو ّّ َّ قُتُُِووَن �ل ِق َّ َكٰوةَ َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ � َّ  .]55: ة[المائد ﴾�ل
است و اين آيه فقط آن حضرت نبوده، بلكه ايشان مصداقي از آن مفهوم كلي 

اش  خواهد بگويد كه دوستان حقيقي شما چنين انسانهايي هستند (كه يك نمونه مي
 است). علي
» دوست«در معناي » ولي«در ابتداي آيه، مانع از بكار بردن واژة  »امنّ إ«. اگر وجود 3-4

براي شود.  هم مي» امام و اولي به تصرف«شود، آنگاه مانع بكار رفتن اين واژه در معناي 
هم، همان » ولي«آمده و معناي  كنيم آيه در شأن امام علي توضيح مطلب فرض مي

بسيار خوب. اما با همان استداللي كه ». أولي به تصرف«گويد، يعني  است كه شيعه مي
فقط يك امام داريم (يعني علي ابن ابي  صكند، بايد بگوييم كه بعد از پيامبر شيعه مي

و يا اولي به تصرف نيست.  مفترض الطاعهيگر هيچ كس امام و بعد از ايشان، د طالب
شود اما جايي براي امام فرزندانش (يا هر  اثبات مي و بدين ترتيب اگر چه امامت علي

پذيرد؟ به اين سؤال تاكنون دو پاسخ داده شده  ماند. آيا شيعه اين را مي كس ديگر) نمي
 است:

اشاره كند و در مورد بقية امامان،  ت عليخواهد به امامت و والي الف. آيه فقط مي
اثبات شيئي، نفي ما عدا «هر چند سكوت كرده است اما با توجه به اين قاعده كه 

توان گفت كه خداوند با اين آيه امامت ديگران را نفي كرده است. اما اين  نمي» كند نمي
كار بردن واژة ولي توان در مورد ب كننده نيست. چرا كه عين همين سخن را مي پاسخ قانع

خواهد به  در معناي دوستي و محبت هم گفت و مدعي شد كه خداوند در اين آيه مي
اشاره كند و هر چند در مورد دوستي با بقيه  وجوب دوستي خدا و رسول و امام علي



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       60

 

توان گفت كه وجوب دوستي با  مؤمنين سكوت كرده، اما به همان دليلي كه آمد، نمي

در ابتداي جمله را مانع از اين معني » نامإ«ده است. حال اگر وجود مؤمنان ديگر نفي ش

بدانيد، خود به خود بايد در مورد امامت نيز همين موضع را بگيريد و امامت بقيه امامان 
گويد ولي شما  گردد و مي بر مي» ولي«را نفي كنيد. چرا كه اين حصر، به هر حال به واژه 

 طالب است.ه] علي بن ابي فقط خدا و رسول و [به قول شيع
، امام و ولي مؤمنان و نسبت ب. پاسخ دوم اين است كه وقتي قبول كرديم علي

ايم و قبول  است، در حقيقت ايشان را مفترض الطاعه دانسته» اولي به تصرف«به آنها 
ايم كه هر چه او بگويد حق است و چون ايشان براي بعد از خود، فرزندش حسن را  كرده

جانشين خودش در امر امامت معرفي كرده است، پس ما هم بايد حسن بن  به عنوان
طور چون هر امامي، امام بعد از خود را معرفي  را امام و ولي خود بدانيم و همين علي

كرده است پس ما هم بايد همة آنها را امام و ولي خود بدانيم. چرا كه اولي به تصرف 
ايم. اما اين پاسخ نيز دردي را  يل اين آيه) پذيرفتهرا از پيش (و به دل بودنِ امام علي

 كند. اگر اين استدالل درست باشد، ديگر نيازي به بيان امامت و واليت علي دوا نمي
ماند و بيان آن لغو و بيهوده خواهد بود. چون با قبول امامت و واليت  در آيه هم نمي

به عنوان جانشين خود و امام و  ايم كه اگر ايشان كسي را ، در حقيقت پذيرفتهصپيامبر
ولي مسلمين تعيين كند، مردم موظف به پذيرش آن هستند و ضرورتي براي بيان امامت 

نيست. از اين گذشته در اين پاسخ، باز هم معناي حصر فراموش  صفرد بعد از پيامبر
دارد؟  وجود» نامإ«شده است. اگر پاسخِ مذكور درست باشد، چه نيازي به استفاده از واژة 

 مورد نخواهد بود؟ و اصالً آيا بكار بردن اين كلمه، بي

 بررسي واقعة غدير خم 

قبل از ورود به داستان غدير خم، خوب است نكاتي را در مورد شأن نزول و مفاد آية 
هاي اصلي استدالل شيعه بر غدير خم است  سورة مائده) كه يكي از ستون 67تبليغ (
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ََ  نن ّلۡم ﴿ است: متذكر شويم. آيه مذكور چنين ِ ِّ َّ ََ اِّ  ۡ�َِِ  ََِِ
ُ
أ ۡ وُ  بَقِِۡ  َاخ ُۡ ّ�َ خ �لّر

َ
ّ ُ ََ

 َّ ََ َ�ۡ ِدي �لَۡتۡوَم �لَۡ�ٰفِرُِ َّ �اّخِ�إ ِِّن �ّوَ  ََ ِا ُو ِّ َُ ٱٱ َو�ّوُ َ�ۡع َُ خ َۡ ۡفَعۡم َ َوخ بَّقۡ َ  َِ ََ٦﴾ 
 .]67: ةالمائد[

پروردگارت به تو نازل شده، ابالغ كن؛ و اگر نكني پيامش را اي پيامبر، آنچه از جانب «
دارد. آري خدا گروه كافران را هدايت  اي. و خدا تو را از (گزند) مردم نگاه مي نرسانده

  .»كند نمي
عالمان شيعه معتقدند كه اين آيه در روز غدير خم نازل شده و در حقيقت خداوند با 

را به  است كه موضوع امامت و واليت علي دادهدستور  صنزول اين آيه، به پيامبر
مردم ابالغ نمايد و او را به عنوان جانشين پس از خود نصب كند و تأكيد كرده است كه 

ماند و در ضمن نبايد هيچ گونه ترسي  اين كار را نكند، رسالتش ناتمام مي صاگر پيامبر
خواهد كرد. در اينجا سه از مردم داشته باشد زيرا خداوند او را از شر دشمنان حفظ 

 مهم بايد مورد بررسي قرار گيرد:مطلب 
 يه در روز غدير خم نازل شده است؟الف. اينكه آيا واقعاً اين آ

 است؟ ب. اينكه آيا مفاد آية مذكور، ابالغ موضوع واليت و امامت علي
 ج. اينكه موضوع ترس پيامبر از مردم چه بوده است؟

گوييم كه هيچ سند و مدرك معتبري اين  قاطعيت ميدر مورد مطلب اول (الف) با 
كند و عالمان شيعه تاكنون حتي يك سند معتبر براي اثبات اينكه اين  مدعا را اثبات نمي

اند. گاهي براي اثبات  نازل شده است نياورده آيه در روز غدير خم و در شأن علي
گويند فالن  كنند و مي هايي از بعضي عالمان اهل سنت استناد مي اين ادعا، به كتاب

دانشمند اهل سنت هم اين مدعا را مطرح و يا تأييد كرده است. اما اوالً اكثريت قاطع 
اند كه  هاي خود نشان داده دانشمندان اهل سنت چنين ادعايي را قبول ندارند و در كتاب

ا شأن نزول مذكور، جعلي و ساختگي است. ثانياً معدود افرادي هم كه شأن نزول فوق ر
اند. خوب است عالمان شيعه  اند هيچ سند معتبري براي اثبات آن ارائه نداده محتمل دانسته
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براي اثبات و تحكيم مدعاي خود، به جاي ارائه فهرستي از كتب اهل سنت كه در آنها 
اين شأن نزول مطرح و يا تأييد شده است، يك بار و فقط يك بار سلسلة راويان اين شأن 

رجال شناسي مورد قبول فريقين بررسي كرده و بطور مستند نشان دهند  نزول را با قواعد
هاي نقل آن همگي از نظر عالمان بزرگ اهل سنت مورد وثوق بوده و هستند.  كه واسطه

رسند و چيزي براي گفتن ندارند. به عنوان مثال  بست مي اينجاست كه عالمان شيعه به بن
 شوند كه: ابتدا مدعي مي آقاي ناصر مكارم شيرازي در تفسير نمونه

هاي مختلفي كه دانشمندان اهل تسنن، اعم از تفسير و حديث و تاريخ  در كتاب«
 گويد: آية فوق دربارة علي شود كه با صراحت مي اند روايات زيادي ديده مي نوشته

 .50F1»نازل شده است
د)، ها و راويان اين شأن نزول (حداقل در يك مور سپس به جاي بررسي كلية واسطه

زيد «اين روايات را جمع زيادي از صحابه از جمله «آورند:  فقط نام مصادر حديث را مي
و ... نقل » جابر بن عبداهللا انصاري«و » ابن عباس«و » ابوسعيد خدري«و » بن ارقم

 .51F2»اند كرده
اند، بدون بررسي سندي  و بعد از بيان اينكه اين احاديث به طرق گوناگون بيان شده

هاي نقل آن، نام دانشمنداني  ز طرق، و اثبات اعتبار و مورد وثوق بودن واسطهحتي يكي ا
به اين احاديث «كند كه  (مانند ابو نعيم اصفهاني، ابن عساكر، فخر رازي و ....) را ذكر مي

 .52F3»اند در كتب خود تصريح كرده
است تا اينجا (اگر به روش علمي در اين مباحث ملتزم باشيم) چيزي عايد ما نشده 

اند (بدون اينكه معلوم  جز نام چند دانشمند كه در كتب خود ذكري از اين شأن نزول كرده
اند و در  شود آيا دانشمندان نامبرده در فهرست فوق، شأن نزول مذكور را رد يا قبول كرده

                                           
 .5ص  – 5ج  –تفسير نمونه  -۱
 .5همان ص  -۲
 .5ص  –همان  -۳
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اند يا خير) و همه چيز در  هر دو صورت، آيا سندي هم براي اثبات مدعاي خود آورده
بهام مانده است. اما آقاي مكارم شيرازي، خود با يك اعتراف عجيب و باور اي از ا هاله

 برند: بهامات موجود را از بين مينكردني، ا
اشتباه نشود. منظور اين نيست كه دانشمندان و مفسران فوق، نزول اين آن را دربارة «
ر كتب را داند، بلكه منظور اين است كه روايات مربوط به اين مطلب  پذيرفته علي

چه پس از نقل اين روايت معروف، به خاطر ترس از شرايط خاص اند. اگر خود نقل كرده
 .53F1»اند هاي نادرستي ... از پذيرفتن آن خودداري كرده محيط خود و يا به خاطر پيشداوري

اند و بلكه آن را  عجبا! اگر دانشمندان مذكور، شأن نزول مورد ادعاي شيعه را نپذيرفته
ديگر ذكر اسامي آنها به عنوان دانشمنداني كه به اين شأن نزول در كتبِ خود  اند، رد كرده

اي براي اثبات يا تقويت ادعاي شيعه در اين مورد دارد؟ مگر  اند، چه فايده تصريح كرده
كسي منكر اين بود كه بعضي دانشمندان بزرگ اهل سنت، در بعضي از كتب خود به اين 

م اين است كه آيا اين بزرگان، روايات مربوط به آن را اند؟ مه شأن نزول اشاره كرده
اند يا نه، و در هر دو صورت دليل و مدرك آنها كدام است. اخالق نيز حكم  پذيرفته

كند كه به جاي متهم كردن اين دانشمندان به تعصبات مذهبي و يا ترس از شرايط  مي
معتبر، نقد كنيم. جالب  خاص محيط، مدعاي آنها را با دليل و منطق و با سند و مدرك

 فرمايند: ارم شيرازي در ادامه مياينجاست كه آقاي مك
مسلم  ولي جمعي ديگر [از دانشمندان اهل سنت] نزول آيه را در مورد علي«

 .54F2»اند دانسته
كه نزول آيه در » جمعي ديگر«دانيم آن  آورد. ما نيز نمي لكن نامي از اين افراد نمي

اند چه كساني هستند و سند  ير خم) را قطعي و مسلم دانسته(و در روز غد مورد علي
و مدرك آنها در اين مورد كدام است؟. اي كاش آقاي مكارم شيرازي براي اثبات و يا 

                                           
 . 6 –همان ص  -۱
 . 7ص  –همان  -۲
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تقويت مدعاي خود، به جاي ارائه فهرستي از دانشمندان اهل سنت كه شأن نزول مذكور 
د و مدارك دانشمنداني را ارائه اند، اسامي و اسنا را رد كرده و يا فقط محتمل دانسته

توانستيم به  هتر ميدانند. در اين صورت ب دادند كه اين شأن نزول را قطعي و مسلم مي مي
 نتيجه برسيم.

حال بپردازيم به نكتة بعدي (ب) و بحث پيرامون مفاد آية تبليغ. سوال اين است كه 

ََ ﴿ در اين آيه، معنا و مصداق ۡ�َِِ  ََِِ
ُ
أ ۡ به عبارت ديگر خداوند از  چيست؟ ﴾َاخ

، ابالغِ چه چيزي به مردم را خواسته است؟ به نظر ما خداوند در اين آيه صپيامبر
شود به مردم برسان  بگويد كه آياتي را كه به تو نازل شده و يا مي صخواهد به پيامبر مي

ست ات را كه ابالغ آيات الهي به مردم ا و در اين راه از هيچ كس نترس و فقط وظيفه
انجام بده و خداوند نيز تو را از شر دشمنان و بدخواهان (كافران و يا منافقاني كه ممكن 

 صاست آيات الهي به ضرر آنها تمام شود و در صدد كارشكني و يا ضربه زدن به پيامبر
كند. به عبارتي ديگر آية تبليغ مفهومي كلي دارد و خطاب به  و مومنان برآيند) حفظ مي

شود به مردم برسان كه اگر  يد آيات الهي را كه بر تو نازل شده و يا ميگو مي صپيامبر
گويند كه در اين آيه،  اي. اما عالمان شيعه مي اين كار را نكني رسالت خود را انجام نداده

شده است. به عبارت  مأمور ابالغ پيام الهي مبني بر واليت و امامت علي صپيامبر
 صرا به پيامبر ريق وحي، پيام امامت و واليت عليديگر گويي خداوند ابتدا به ط

رسانده و بعد، از او خواسته است كه اين پيام الهي را به مردم برساند. اما سوال اين است 
نازل شده (يعني آنچه كلمة  صكه اگر آنچه ابتدا (يعني پيش از نزول اين آيه) به پيامبر

ََ ﴿در عبارت » ما« ۡ�َِِ  ََِِ
ُ
أ ۡ  كند) موضوع امامت و جانشيني علي اشاره ميبه آن  ﴾َاخ

اش در كجاي قرآن قرار دارد؟ مگر اين موضوع، قبالً به طريق  است، آيه صپس از پيامبر
نشده است، پس چرا آن حضرت در روز غدير خم، ذكري از » نازل« صوحي به پيامبر

ت مأمور شده و آن حضر» نازل« صبه پيامبر» وحي«كند؟ آنچه به طريق  آن آيه نمي
اي  ماند الجرم بايد آيه ناتمام مي» رسالتش«آن به مردم است و در غير اين صورت » ابالغ«
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و جانشيني  اي كه در آن سخن از امامت و واليت علي از قرآن باشد، اما كجاست آيه
بصورت  آمده باشد؟ ممكن است بگوييد كه موضوع امامت علي صاو پس از پيامبر

نازل نشده بود؛ زيرا اين كار به صالح نبود و احتمال داشت  صيامبراي از قرآن به پ آيه
، براي رسيدن به اهداف خود، حتي قرآن را هم بعدها دشمنان و مخالفانِ علي

 به هيچ روي پذيرفته نيست، زيرا: تحريف كنند. اما اين توجيه
ود، قبالً ش . سخن فوق بر خالف ظاهر آيه است. بر طبق آنچه از ظاهر آيه معلوم مي1

آن به مردم است تا » ابالغ«شده و حال آن حضرت موظف به » نازل« صمطلبي به پيامبر
اي از قرآن باشد. زيرا در غير اين  ناتمام نماند. پس آن مطلب حتماً بايد آيه» رسالتش«

 آمد. نمي »أنزل«صورت در آية مورد بحث، عبارت 

ها تا روز قيامت)  اي همة انسان. اگر قرار است قرآن آخرين كتاب آسماني (و بر2
كند و جلوي تحريف و نابوديِ آنرا  باشد، خداوند خودش آن را از گزند دشمنان حفظ مي

طور كه خود در قرآن فرموده  نگران نخواهد داشت. هما گيرد و ترسي هم از تحريف مي

ِۡكَر نِّخ َ ُٱ لََ�ٰفُِظوَن ﴿ :است َِ ۡاَخ � َّ َِ ُّ ۡ َۡ پس چرا بايد از ذكر  .]9الحجر: [ ﴾٩ِِِّخ 
اي در قرآن بترسد؟  بصورت آيه صو جانشيني او پس از پيامبر صريحِ امامت علي

پرست و مشرك و ملحد و منافق  چگونه است كه خداوند از اين همه يهود و نصارا و بت
ست و ياور ا تازه رسالتش را آغاز كرده و تنها و بي صو ... (آن هم در زماني كه پيامبر

ترسد و آيات توحيد و مبارزه با  كند) نمي قدرتي ندارد و حتي خطر مرگ، او را تهديد مي
كند و او را مأمور شكستن بتها و مبارزه  پرستي را به پيامبرش نازل مي كفر و شرك و بت

نمايد، اما اكنون كه  با كفار و مشركين و هدايت مردم به سوي توحيد و يكتاپرستي مي
اند و آن حضرت قدرت كامل  ايمان آورده صان مسلمان شده و به پيامبرسراسر عربست

ترسد كه مبادا  دارد و در مدت رسالت خود، صدها و هزاران شاگرد تربيت كرده است، مي
 خرين كتاب آسماني را تحريف كنند؟اي آ عده



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       66

 

در معرض اين خطر قرار  . اگر خطر تحريف در ميان باشد، آيا فقط امامت علي3
پرستان و  د؟ آيا خطر تحريف، آيات مربوط به كفار و مشركين و يهود و نصارا و ستارهدا

كند؟ مسلماً اگر چنين خطري باعث اين شود كه خداوند بنا به مصلحت،  ... را تهديد نمي
اي از قرآن نياورد، در اين صورت،  را بصورت آيه مطلبِ مهمي مانند امامت علي

مانند آيات مربوط به توحيد و نبوت و معاد) نيز در قرآن صدها مطلبِ مهمتر از آن (
 شد. قيقتر، اصالً قرآني نازل نميآمد و به عبارت د نمي
. اگردشمنان و بدخواهان، قادر به تحريف قرآن بودند، همين آية تبليغ (و همينطور 4

 آيات ديگري مانند آية واليت) را كه مستمسك شيعه براي اثبات ادعاهايش است، از
كردند. براستي اگر از يك طرف اين آيات بر طبق اسناد و مدارك محكم و  قرآن حذف مي

اند و صراحتاً اشاره به امامت و واليت او  نازل شده ناپذير، در شأن علي خدشه
كنند و از طرفي هم دشمنان و بدخواهانِ آن حضرت قادر به تحريف قرآن بودند، پس  مي

 چرا اين آيات تحريف نشد؟
 در مورد امام علي صاگر دشمنان و بدخواهان، قادر به تحريف احاديث پيامبر. 5

به جاي بماند  در مورد امامت علي صگذاشتند كه حديثي از پيامبر هم بودند و نمي
 صو جانشيني آن حضرت پس از پيامبر كه در داللت داشتن بر امامت علي

اديث چگونه بعد از هزار و چهار پرسيم اگر چنين است، اين اح مي -صراحت داشته باشد
اند؟  اند و توسط دشمنان و بدخواهان تحريف و يا نابود نشده صد سال، بدست ما رسيده

اي صريح در مورد  دشمناني كه قادر به تحريف قرآن بودند و خداوند را از انزال آيه
كنند را كه بشر بود، تحريف  صترساندند، چگونه نتوانستند كالم پيامبر امامت علي
 راموشيِ آن از حافظة تاريخ شوند؟و يا باعث ف

بوده، لكن  نازل شده بود، امامت علي صحال فرض كنيم كه آنچه قبالً به پيامبر
اي صريح در قرآن بيايد. بسيار خوب، اما اگر  صالح نبود كه اين مطلب به صورت آيه

مردم، من قبالً  (در روز غدير خم) با صراحت نفرمود كه اي صچنين است چرا پيامبر
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را به شما ابالغ  از طرف خداوند مأمور شده بودم كه موضوع امامت و واليت علي
ام) اين پيام الهي را به طور علني  ام (و يا نخواسته كنم ولي بنا به مصالحي تاكنون نتوانسته

اكنون فرشتة وحي بر من نازل گرديد و از طرف خداوند  و رسمي به شما ابالغ كنم و هم
اكنون به فرمان الهي،  به من پيغام داد كه اين موضوع را به اطالع شما برسانم، لذا هم

كنم! گيريم كه  را رسماً به عنوان امام و جانشين پس از خودم به شما معرفي مي علي
نازل كند،  اي با صراحت در موضوع امامت علي دانست آيه خداوند صالح نمي

پس چرا آن  بي را با صراحت و شفافيت بيان كند.توانست چنين مطل كه مي صپيامبر
 حضرت چنين كاري نكرد؟

و اما مطلب سوم (ج) يعني ترس پيامبر از مخالفت و كارشكني مردم نسبت به مسأله 
نيز شنيدني است. عالمان شيعه از طرفي مدعي هستند كه  امامت و جانشيني علي

را به عنوان خليفه،  علي از همان روزي كه رسالت خود را علني كرد، صپيامبر
هاي  وصي و جانشين پس از خود به مردم معرفي و بعدها نيز به دفعات و در مناسبت

گويند كه آن  مختلف اين موضوع را با صراحت بيان نموده است، و از طرفي هم مي
به عنوان امام و جانشين پس از خود، بيم داشت و خداوند در  حضرت از نصب علي

اطمينان  صبنا به ادعاي شيعه در روز غدير خم نازل شده است) به پيامبر آية تبليغ (كه
داده و گفته است كه ترس را كنار بگذار و پيام خداوند را به مردم برسان زيرا خداوند تو 

كند! آيا اين يك  را از شرّ دشمنان و بدخواهان و يا كج فهمان و كج انديشان حفظ مي
 ه كنيد:تناقض آشكار نيست؟ نگا

قبالً مأمور شده بودند كه  صشود، پيامبر برحسب آنچه از روايات متعدد استفاده مي«
را رسماً اعالم كنند ولي بيم داشتند كه مبادا مردم، اين كار را حمل بر نظر  امامت علي

روي در پي فرصت مناسبي بودند  شخصيِ آن حضرت و از پذيرفتن آن سرباز زنند. از اين

أ  �أ﴿ :تا اينكه اين آية شريفه نازل شد راهم شودكه زمينة اين كار ف وُ  بَِقِۡ  َاخ ُۡ ّ�َ خ �لّر
َ
ّ ُ ََ

 ََ ِ ِّ َّ ََ ِاّ  ۡ�َِِ  ََِِ
ُ
و ضمن تأكيد بر لزوم تبليغ اين پيام الهي به آن حضرت مژده داد  ﴾ۡ
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دريافتند  صكه تو را از پيامدهاي آن مصون خواهد داشت. با نزول اين آيه، پيامبر اكرم 
روا نيست. از اين روي در غدير خم به   زمان مناسب فرا رسيده و تأخير بيش از اينكه 

انجام اين وظيفه مبادرت ورزيدند. آنچه اختصاص به اين روز داشت، اعالم رسمي و 
در طول دورانِ رسالتشان بارها و به  صگرفتن بيعت از مردم بود و گرنه رسول خدا

را گوشزد كرده بودند و (حتي) در  ومنان عليهاي گوناگون، جانشيني امير م صورت

َۡۡرَِّ� ﴿: همان روزهاي آغازين بعثت، هنگامي كه آية َ
�ۡ� ََ َۡ َعِشَ�تَ ِِذ

َ
الشعراء: [ ﴾٢َوۡ

نازل شد در حضور همة خويشاوندان فرمودند: نخستين كس كه دعوت مرا بپذيرد  .]214
كسي كه پاسخ داد علي بن ابي طالب جانشين من خواهد بود و به اتفاق فريقين، نخستين 

ِطُ﴿: بود. و نيز هنگامي كه آية
َ
ۡ ْ َّ َماَاُنوأا ِق َّ ّ�َ خ �

َ
ّ ُ ۡمرِ ََ

َ
ْوِ� �ۡ�

ُ
وَ  َوۡ ُۡ ْ �لّر ِطُُعوا

َ
ْ �ّوَ َوۡ ُعوا

بطور مطلق  »مرولی األأ«نازل شد و اطاعت كساني را به عنوان  .]59النساء: [ ﴾...ِانُ�مۡ 

چه كساني  »مرولی األأ«بن عبداهللا انصاري از آن حضرت پرسيد: واجب كرد، جابر 

هلم علی بن مسلمني بعدی، أوّ ـهم خلفايی يا جابر وأئمة ال« :هستند؟ فرمود

 .55F1»...طالب ابی
 كنيم: به چند نمونة آن اشاره مي شود كه در اينجا سواالت زيادي مطرح مي

 (و از طرف خداوند) مأمور شده قبالً ص. بر طبق كدام روايت معتبر، پيامبر اكرم 1
را رسماً اعالم كنند؟ خواهش ما اين است كه براي اثبات اين  بودند كه امامت علي

 يث معتبر با ذكر سند ارائه دهيد.ادعا، فقط يك حد
بيم داشتند كه مردم، اين كار را حمل بر نظر شخصي كنند و از  ص. اگر پيامبر2

گوييد كه آن حضرت، در همان روز اول و در  پذيرش آن سرباز زنند، پس چرا مي
را  مهماني كه براي فاميل و خويشاوندان خود ترتيب داده بود، با صراحت تمام علي

به عنوان وزير، وصي، خليفه و جانشين پس از خود معرفي كرد و بعدها نيز دهها و 

                                           
 .149-150 –، ص 2آموزش عقايد، ج  -۱
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نيست؟ ممكن  هاي مختلف، اين كار را تكرار نمود؟ آيا اين تناقض صدها بار در موقعيت
، رسمي نبوده است بگوييد در هيچ كدام از آن موارد، اعالمِ امامت و جانشيني علي

است، اما سوال ما اين است كه اگر خوف حملِ سخنان پيامبر بر نظر شخصي و عدم 
پذيرش اين سخنان از سوي مردم مطرح باشد، اوالً چه فرقي بين اعالمِ رسمي و 

رد و ثانياً بر طبق ادعاي شيعه (و به نحوي كه در فوق آمد) غيررسمي اين مطلب وجود دا
 در همان روز اول و در آن مهماني، رسماً و با صراحت تمام، امامت علي صپيامبر

نظر  گويد، (صرف مي» يوم اإلنذار«اند. اگر آنچه شيعه در مورد حديث  را به مردم ابالغ كرده
ست، پس معناي ان جانشين پيامبر نيبه عنو از صحت و سقم آن) معرفيِ رسمي علي

 چيست؟» معرفي رسمي«
توانست با بيان صريح و  مي ص. اگر خوف از سوء فهم مردم در ميان بود، پيامبر3

به امامت و جانشيني پس از من، فرماني  شفاف موضوع، و تاكيد بر اينكه نصب علي
اما چرا آن حضرت از سوي خدا و اصلي از اصول دين است، مانع اين سوء فهم شود. 

اين موضوع را با صراحت و  صچنين كاري نكرد؟ مگر اينكه بگوييم حتي اگر پيامبر
كرد، باز هم مردم سخنان او را حمل بر نظر شخصي كرده و از پذيرش  شفافيت بيان مي

اي  زدند. اما اين سخن فقط يك ادعاي غيرقابل اثبات است كه نه تنها پشتوانه آن سرباز مي
 صتوان اقامه كرد. آيا اگر پيامبر و برهان ندارد بلكه داليل فراواني در رد آن مياز دليل 

شد  در سالهايي كه در مدينه به قدرت رسيده بود و شمار مسلمانان روز به روز بيشتر مي
گرديد، امامت و  و بر ايمان و اعتماد و محبت مردم نسبت به آن حضرت افزوده مي

كرد، مردم  احتاً و به عنوان يك فرمان الهي، اعالم ميرا رسماً و صر جانشيني علي
سخن او را حمل بر نظر شخصي نموده و با اين كار نعوذ باهللا، پيامبر را متهم به دروغ 

 صكردند؟ آيا ممكن است مردمي كه به پيامبر گويي و سوء استفاده از مقام رسالت مي
ها  ها خورده و آوارگي ديده و زخمها  اند و در راه پيشرفت دين خدا شكنجه ايمان آورده

در  صكشيده و زن و فرزند از دست داده و همة هستيِ خود را در راه رسالت پيامبر
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 اند، به اين راحتي ايمانِ خود را بر باد دهند؟ امامت و جانشيني علي طبق اخالق نهاده
زد  ان لطمه ميزد يا به آخرتشان؟ اگر به دنيايش ، به دنياي آنها لطمه ميصپس از پيامبر

توانست مانع پذيرش  (كه البته دليلي هم براي اثبات آن نداريم) چنين واقعيتي چگونه مي
از سوي آنها شود در حالي كه در طول بيست و سه سال رسالت  امامت علي

 همة دنيايشان را از دست داده بودند و ديگر دنيايي نداشتند كه امامت علي صپيامبر
هاي جوانيِ خود را در راه رسالت  زد؟ اصحاب بزرگي كه بهترين سالآن را به خطر بيندا

هاي دنيا گذارنده بودند، آيا  پيامبر و گسترش دين اسالم در سختي و محروميت از نعمت
معقول است كه در دوران پيري و كهولت به خاطر حب مقام و قدرت و رياست حكم 

اه خدا را پايمال و آخرت خود را خدا را زير پا گذاشته و ثواب يك عمر مجاهدت در ر
باآلخره انسان بودند و ارتكاب  صتباه كنند؟ ممكن است بگوييد كه اصحاب پيامبر

معقول و موجه بود.  صچنين خطايي از سوي آنها محال عقلي نبود و لذا خوف پيامبر
الهي  هاي اما اوالً اين سخن فقط يك احتمال است و قطعيت ندارد و ثانياً شرط ابالغ پيام

ابتدا يقين كند كه سخن او را حمل بر نظر شخصي  صبه مردم اين نيست كه پيامبر
كنند؛ زيرا اين احتمال در خيلي از جاهاي ديگر هم وجود دارد و اگر صرف احتمال  نمي

 صهاي الهي به مردم شود، پيامبر عقلي (مبني بر عدم پذيرش مردم) مانع از ابالغ پيام
اي از قرآن را به مردم ابالغ كند. ما منكر اين نيستيم كه همواره  آيه تواند هيچ هيچ گاه نمي

اي كج فهم و سست ايمان وجود داشته اند، اما اصحاب و ياران پيامبر  ممكن است عده
زدند و  و ايمان پوالدين بودند و هيچگاه چنين تهمتي به رسول خدا نمي ها كه داراي اراده

فهم و عدم پذيرش اقليتي كج فهم و سست ايمان، وظيفة پيامبر نيز هيچگاه به خاطر سوء 
كند. پس بطور خالصه دو اصل را نبايد فراموش كنيم: اول اينكه اصل  خود را ترك نمي

بر برائت است مگر اينكه خالف آن اثبات شود، (و در اينجا دليلي نداريم كه خالف را 
اً حرام است (مدعاي شيعه اثبات كند) و دوم اينكه قصاص قبل از جنايت عقالً و شرع

پس از خود را با  موضوع امامت و جانشيني علي صمبني بر اينكه اگر پيامبر
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سخن آن حضرت را حمل بر  –خصوصاً اصحاب بزرگ  –كرد، مردم  صراحت بيان مي
 كردند، قصاص قبل از جنايت است). نظر شخصيِ خودش مي

را رسماً اعالم  كه امامت علي قبالً مامور شده بود صپيامبر«گويند  . اينكه مي4
چه زماني است؟ الجرم خواهيد گفت: از همان روز اول كه » قبالً«منظورتان از » كند

رسالت آن حضرت علني شد (يعني حدود بيست سال قبل از واقعة غدير خم). حال 
سوال اين است كه چرا خداوند از همان روز اول كه اين وظيفه و مأموريت را به عهدة 

نهاد، او را از شر دشمنان و بد خواهان و يا از بيم كج فهمي مردم ايمن نكرد و  صبرپيام
 صبه او اطمينان خاطر نداد؟ آيا اين كار خالف حكمت نيست كه خداوند به پيامبر

را رسماً به عنوان امام و جانشين پس از خود معرفي كند و با  فرمان دهد كه علي
كه دارد، به وظيفة خود (يعني ابالغ پيام الهي به مردم) بينيد آن حضرت از بيمي  آنكه مي

) به صهاي آخر عمر پيامبر كند، ساكت بنشيند و بيست سال بعد (يعني در ماه عمل نمي
او بگويد كه ديگر بيش از اين تأخير روا نيست و بايد اين پيام را به گوش مردم برساني؟ 

هاي رسالت خود،  در سال صامبرداد كه پي ممكن است بگوييد كه شرايط اجازه نمي
را رسماً به امامت نصب كند و در روز غدير خم شرايط از هر جهت آماده بود.  علي

 آورد:  اما اين توجيه به هيچ روي درست نيست؛ زيرا سواالت زيرا در ذهن بوجود مي
ها، شرايط براي اين كار  الف. مگر خداوند به اين حقيقت واقف نبود كه در آن سال

 گذاشت؟ صاسب نبود، پس چرا وظيفه را به عهدة پيامبرمن
حجة به همراه جمعي از ياران خود از  صب. روز غدير خم، روزي بود كه پيامبر

گشتند، يعني چند روز بعد از آخرين حجِ آن حضرت. آيا چند روز قبل از  باز مي الوداع
ربستان همراه پيامبر غدير خم (يعني در مراسم حج كه بيش از صد هزار نفر از سراسر ع

نازل نشد تا  حجة الوداعحضور داشتند) شرايط مناسب نبود؟ چرا آية تبليغ در مراسم 
 –در حضور همة شركت كنندگان در مراسم حج كه جمعيت انبوهي بودند  صپيامبر

، حجة الوداعپس از خود را رسماً اعالم كند؟ آيا در روزهاي  امامت و جانشيني علي
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پرسيم اين شرايط  نامناسب بود؟ اگر به اين سوال پاسخ مثبت دهيد ميشرايط همچنان 
هم از بين نرفته بود و  حجة الوداعنامناسب كه بيست سال طول كشيد و حتي در روزهاي 

گرفت، چه بود كه به ناگهان در روز غدير خم از صحنة روزگار محو  جلوي پيامبر را مي
 گرفت؟شد و شرايط مناسب جاي آن را 

ك بار ديگر نگاهي بيندازيم به مطلبي كه از آقاي مصباح يزدي نقل كرديم. ايشان . ي5
 اكثر عالمان شيعه مدعي هستند كه:نيز مانند 

ِطُ﴿ هنگامي كه آية:«
َ
ۡ ْ َّ َماَاُنوأا ِق َّ ّ�َ خ �

َ
ّ ُ ََ 

ُ
وَ  َوۡ ُۡ ْ �لّر ِطُُعوا

َ
ْ �ّوَ َوۡ ۡمرِ ُعوا

َ
ْوِ� �ۡ�

بطور مطلق  »أولی األمر«زل شد و اطاعت كساني را به عنوان نا .]59النساء: [ ﴾ِانُ�مۡ 

چه كساني  »أولی األمر«واجب كرد، جابر بن عبداهللا انصاري از آن حضرت پرسيد اين 

هلم علی بن ـهم خلفايی يا جابر وأئمة ال«] فرمود: صهستند؟ [پيامبر مسلمني بعدی، أوّ

 .»أبی طالب ...
 شود:  ري ميدر اينجا پاسخ به سواالت زير ضرو

دانند كه حديث مذكور به  الف. آيا عالمان شيعه (و از جمله خود ايشان) واقعاً نمي
محمد بن «هيچ وجه سند محكم و معتبري ندارد و در سلسلة راويان آن افرادي (مانند 

و ...) وجود دارند كه نه » حسن بن محمد بن سماعه«، »جعفر بن محمد بن مالك«، »همام
المان اهل سنت، بلكه حتي از نظر بزرگان شيعه نيز فاسد، فاسق و لذا تنها از نظر ع

بدهند، اما » آموزش عقايد«غيرقابل اعتماد هستند؟ درست است كه عالمان بايد به مردم 
فاسد، فاسق و غيرقابل  اي حديث سازِ عقايدي كه ساخته و پرداختة عده» عقايد«كدام 

 اعتمادند؟
عالوه بر ابالغ آيات الهي به مردم، مأمور شرح  صپيامبرب. مگر بنا به ادعاي شيعه، 

ها) پيش از واقعة  ها (و يا حداقل ماه سال »أولی األمر«و تفسير آن آيات نبودند و مگر آية 

اين آيه را فقط براي جابر تفسير  صغدير خم نازل نشده بود، پس چرا پيامبر اكرم 
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فقط براي جابر پيش آمده بود؟ » ستندچه كساني ه أولی األمر«كرد؟ آيا اين سوال كه 

و يا به عبارتي » صاحبان امر حكومت«به معناي  »أولی األمر«دانيم كه در زبان عرب،  مي
است و عموم مردم از اين آيه لزوم اطاعت از حاكمان (براي » مسئولين حكومتي«ديگر 

ظور خداوند از فهميدند. حال اگر واقعاً من حفظ نظم و سامان يافتن امور مردم) را مي
 صافراد خاصي (يعني علي بن ابي طالب و فرزندانش) بود، آيا پيامبر  »أولی األمر«

موظف نبود كه اين مطلب را در مألعام و براي همة مردم بيان كند؟ اگر بگوييد شرايط 
اي را نازل كرد كه هم  پرسيم چرا خداوند آيه داد، مي نمي صاين اجاره را به پيامبر

سير بود و هم شرايط مناسب براي تفسير آن از سوي پيامبر وجود نداشت؟ آيا نيازمند تف
است و هم  صاي كه هم نيازمند تفسير و تعيين مصداق از سوي پيامبر نزول آيه

(به دليل شرايط خاص) از تفسير آن خوف دارد و تا چند سال ديگر اين خوف  صپيامبر
 از طرف خداوند نيست؟ادامه خواهد داشت، بيهوده و حتي نوعي اضالل 

حال بپردازيم به داستان غدير خم. اولين و مهمترين گام براي تحليل علمي و دقيق 
اين حادثه، اين است كه با تحقيق و تفحص وسيع و عميق در البالي متون معتبر تاريخي 
و روايي و با جمع و تفريق اختالفاتي كه در اين متون (در نقل ماجراي غدير خم) وجود 

، به يك قدر متيقن (يا به عبارتي ديگر: قدر مشترك) برسيم كه مورد قبول عالمانِ دارد
بزرگ هر دو فرقه (شيعه و سني) باشد. گام بعد اين است كه بدانيم حوادث پيراموني اين 
ماجرا (يعني علل و عوامل وقوع آن) چه بوده است. ما در حد توان خود اين دو گام را 

را آنگونه كه در تواريخ معتبر آمده و مورد قبول طرفين دعواست برداشته و خالصة واقعه 
عازم آخرين سفر  صكنيم: در سال دهم هجري كه رسول خدا تقديم حضور شما مي

هايي به رؤساي قبايل عرب و بالد مسلمين فرستاد و از آنان دعوت كرد كه  حج بود، نامه
كه در اين هنگام  - يز به علياي ن براي انجام حج در مكه حاضر شوند. از جمله نامه

نوشت و آن حضرت را به شركت در مراسم  –نمود  برد و اخذ زكات مي در يمن بسر مي
را دريافت كرد، با خود انديشيد كه  صوقتي نامة رسول خدا حج دعوت كرد. علي
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تواند در موقع مقرر به مكه برسد.  اگر بخواهد اموال بيت المال را با خود حمل كند، نمي
مانند بريدة اسلمي و خالد بن  –ناچار آن اموال را به تعدادي از كساني كه همراه او بودند 

واگذار نمود كه تحت مراقبت آنان حمل شود و خود به سرعت بيشتر روانة مكه  –وليد 
شد تا به موقع در مراسم حج حضور يابد. پس از انجام مراسم حج به سوي كاروان يمن 

اي از اموال بيت المال  قافله بيت المال رسيد، مشاهده نمود كه پاره بازگشت. لكن وقتي به
مورد تصرف و استفادة خالد بن وليد و بريده اسلمي و ديگران قرار گرفته است. از 
مشاهدة آن وضع غضب بر وي مستولي شد و خاطيان را مورد عتاب و خطاب قرار داد و 

رفتار، كه عين صواب بود بر متخلفان  با آنان به شدت و با قاطعيت برخورد كرد. اين
گران آمد و كينة آن حضرت را در دل گرفتند و آماده انتقام شدند و كساني را به  سخت

 خدمت رسول خدا فرستاده و يا خود مستقيماً مراجعه نموده و از خشونت و شدت
 گيري آن جناب شكايت نمودند. سخت

را بيان كرد. اما  ز فضايل علي اي ا براي آرامش دادن به آنها پاره صآنحضرت 
 خالد و بريده و ديگران قبل از مالقات رسول خدا تا توانسته بودند از بدگويي علي

را به درستي  نزد ديگران مضايقه نكرده بودند و طبعاً بسياري از مردمي كه هنوز علي
كدورت ها، نسبت به آن حضرت بدبين شده و  شناختند ممكن بود اثر اين بدگويي نمي

وقتي اين وضعيت را مشاهده نمود، بر خود الزم ديد  صخاطر حاصل كنند. رسول خدا
كه قبل از آنكه جمعيت همراه متفرق گردند و پيش از آنكه امواج اين واقعه به مكه برسد 
و يا در مدينه شايع شود و مردم آنجا را تحت تأثير قرار دهد، از شخصيت بارز و ممتاز 

و او را با فضايلي كه دارد به مسلمانان معرفي كند و قضيه را در دفاع كرده  علي
همانجا حل و فصل نمايد. لذا در اجتماع غدير خم به معرفي آن جناب پرداخت و 
وجوب دوستي او بر همة مسلمانان را مطرح كرد، بدين صورت كه ابتدا از مردم در مورد 
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من كنت مواله فهذا «پس فرمود : بودنِ خودش نسبت به آنان اعتراف گرفت و س» اولي«

ن عاداه«و در آخر چنين دعا فرمود :  »علی مواله ن وااله وعاد مَ 56Fاللهم وال مَ

1«57F2 . 
اي از ماجراي غدير خم، آنگونه كه در اسناد و مدارك معتبر تاريخي و  اين بود خالصه

وقوع اين  روايي آمده و مورد قبول فريقين است. همانگونه كه ديديم، علت و زمينة اصلي
اي از كاروانيان يمن (خصوصاً خالد بن وليد و بريدة اسلمي)  حادثه ماجراي درگيري عده

بود و در تحليل اين حادثه نبايد اين نكتة مهم مغفول واقع شود. اكنون نوبت  با علي
) آن است كه داستان غدير خم را از زبان يكي از مراجع شيعه (آقاي ناصر مكارم شيرازي

 بشنويم:

با شكوه هر چه تمامتر در حضور  الوداع حجة، مراسم صدر آخرين سال عمر پيامبر«

به پايان رسيد ... ياران پيامبر كه عدة آنها فوق العاده زياد بود از خوشحالي  صپيامبر
ها  گنجيدند. ..... آفتاب حجاز آتش بر كوه درك اين فيض و سعادت بزرگ در پوست نمي

58Fپاشيد ها مي و دره

هاي  هر نزديك شده بود. كم كم سرزمين جحفه و سپس بيابان... ظ 3
شد. اينجا در حقيقت چهار راهي است كه  از دور نمايان مي» غدير خم«خشك و سوزان 

به همراهان  صكند.... ناگهان دستور توقف از طرف پيامبر مردم حجاز را از هم جدا مي
قافله در حركت بودند به بازگشت  داده شد. مسلمانان با صداي بلند، آنها را كه پيشاپيش

                                           
 ا اندكي تلخيص و تصرف نقل كرديم.ب» شاهراه اتحاد«خالصة فوق را از كتاب  -۱
و  906،915،1242،22461م احمد حديثهاي شماره: براي تفصيل بيشتر موضوع غدير به: مسند اما - ۲

عقيدة «و كتاب  4/416از ابن هشام  السيرة النبويهو  240-233/ 5از حافظ ابن كثير  »البداية والنّهايه«
حديث غدير و ما اهل «از موالنا محمود اشرف عثماني ديوبندي و كتاب » امامت و حديث غدير

 مراجعه شود. (مصحح)» منهاج السنة النبوية«و كتاب » سنت

شود نوعي بر انگيختن عواطف مردم بوده و قيمت علمي  اين سخنان همانطوري كه مشاهده مي - ۳
تأليف عليرضا اميري مراجعه » آلفوس«ندارند، براي تفصيل بيشتر آب و هواي روز غدير به كتاب 

 شود. (مصحح)
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با صداي اهللا  صدعوت كردند و مهلت دادند تا عقب افتادگان هم برسند ... موذن پيامبر
اكبر مردم را به نماز ظهر دعوت كرد ... نماز ظهر تمام شد. مسلمانان تصميم داشتند به 

ايد براي شنيدن به آنها اطالع داد كه همه ب صهاي خود پناهنده شوند، ولي پيامبر خيمه
يك پيام تازة الهي خود را آماده كنند ... منبري از جهاز شتران ترتيب داده شد و پيامبر بر 
فراز آن قرار گرفت و بعد از حمد و سپاس پروردگار، مردم را مخاطب ساخت و چنين 

چه  گذارم فرمود: .... اكنون بنگريد با اين دو چيز گرانمايه و گرانقدر كه در ميان شما مي
خواهيد كرد؟ يكي از ميان جمعيت داد زد، كدام دو چيز گرانمايه يا رسول اهللا؟ 

بالفاصله گفت: اول ثقل اكبر، كتاب خداست ... و دوم خاندان من ... ناگهان  صپيامبر
افتاد، خم  مردم ديدند پيامبر به اطراف خود نگاه كرد ... و همين كه چشمش به علي

ند كرد و ... فرمود: چه كسي از همة مردم نسبت به شد و دست او را گرفت و بل
مسلمانان از خود آنها سزاوارتر است؟ گفتند: خدا و پيامبر داناترند. پيامبر گفت: خدا 
مولي و رهبر من است و من مولي و رهبر مومنانم و نسبت به آنها از خودشان سزاوارترم 

هر كس من « »نت مواله فعلی موالهفمن ك«(و ارادة من بر ارادة آنها مقدم) سپس فرمود: 

موال و رهبر اوست .... [سپس] سر به سوي آسمان  ، علي»موال و رهبر او هستم
برداشت و عرض كرد: ... خداوندا دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار 

حق ... يارانش را ياري كن و آنها را كه ترك ياريش كنند، از ياري خويش محروم ساز و 
 راه همراه او بدار و او را از حق جدا مكن.

خطبة پيامبر به پايان رسيد ... هنوز صفوف جمعيت از هم متفرق نشده بود كه امين  

ۡ�َوۡقُ  لَُ�ۡم دِقنَُ�ۡم ﴿ خواند: صوحي خدا نازل شد و اين آيه را بر پيامبر
َ
�ۡ�َۡوَم ۡ

ُُۡ�ۡم ِِۡعَوِ�  َوۡوُ  َعقَ َۡ َ
امروز آيين شما را كامل و نعمت خود را بر شما « .]4: ةالمائد[ ﴾...َو�

خداوند بزرگ است؛ همان خدايي كه آيين خود را كامل و «. پيامبر فرمود: »تمام كردم ...
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پس از من  نعمت خود را بر ما تمام كرد و از نبوت و رسالت من و واليت علي
 .59F1»راضي و خشنود گشت

ي آورديم صراحتاً ذكري از آية تبليغ نيامده اي كه از قول آقاي مكارم شيراز در خالصه
است. لكن همانطور كه پيش از اين آمد، ايشان در تفسير آية تبليغ مدعي هستند كه اين 

مسلمانان «گويند  آمده و در نقل فوق آنجا كه مي آيه در روز غدير خم و در شأن علي
آنها اطالع داد كه همه  به صهاي خود پناهنده شوند، ولي پيامبر تصميم داشتند به خيمه

منظورشان اين است كه آية تبليغ » بايد براي شنيدن يك پيام تازة الهي خود را آماده كنند
نازل شد و آن حضرت موظف گرديد كه پيام الهي (يعني واليت و امامت  صبه پيامبر

عه به اين ) را به گوش مردم برساند. حال بپردازيم به نقاط ضعف استناد شيعلي
 تان:داس

. اولين اشكال اين است كه داستان غدير خم در اين نقل تحريف شده است. يعني به 1
اي  بعضي حوادث مهم كه زمينة بروز اين حادثه بودند (مانند اختالف و درگيري عده

از جمله خالد بن وليد و  –هاي مكرر تعدادي از آنها  و شكايت كاروانيان يمن با علي
اي نشده است و بعضي حوادث  اصالً اشاره صدر نزد پيامبر از علي –بريده اسلمي 

(مانند نزول آية تبليغ و آية اكمال دين در اين روز) بدون هيچ سند و مدرك معتبري در 
اند تا نتيجة مطلوب شيعه بدست آيد. ماجراي كاروان يمن  درون اين داستان گنجانده شده

در جملة » موال«تا مبادا كلمة براي اين حذف شده است  اي از علي و شكايت عده
را بدهد. آية تبليغ براي اين در » دوست و ياور«معناي  »من كنت مواله فهذا علی مواله«

از طرف  صداستان فوق گنجانده شده است تا به خواننده چنين القا شود كه پيامبر
يب به مردم بگويد و بدين ترت خداوند مأمور شده بود كه آن سخنان را در بارة علي

به امامت، جنبة الهي پيدا كند. آية اكمال دين هم براي اين وارد داستان  نصب علي

                                           
 . 8-12ص  -5ج  –تفسير نمونه  -۱
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به امامت كامل  شده است تا اين مطلب را القاء كند كه دين خداوند، با نصب علي
شد و بدونِ اعتقاد به امامت آن حضرت (و فرزندانش)، دين و ايمان انسان ناقص است، 

ها  ها و دره آفتاب حجاز آتش بر كوه«ن جمالتي مانند: در البالي داستان، با آورد
در بيان شدت گرماي هوا اغراق شده است تا اين مطلب القا شود كه بعيد است » پاشيد مي

پاشيد،  در چنين هواي گرمي و در زير آفتاب سوزاني كه آتش بر سر مردم مي صپيامبر
وست داشته باشيد. به عبارت را د مردم را جمع كرده و به آنها توصيه كند كه علي

ديگر در بيان گرماي هوا چنان اغراق شده كه وانمود شود مطلب مهمتر از توصيه به 
ها جز اينكه ارزش و اعتبار  بوده است. اما اين جعل و تحريف دوستي با علي

 كنند. را از بين ببرند كاري نمي استدالل
هايي به بزرگان و  حضرت نامه برسد، آن ص. قبل از اينكه زمان آخرين حج پيامبر2

سران قبايل عرب در سراسر عربستان داده و از آنها خواسته بود كه در مكه حاضر شوند. 
قصد داشت مطالب حساس و  صرسد كه البد پيامبر تا اينجا اين مطلب به ذهن مي

مهمي در مراسم حج بيان كند و با اين كار براي آخرين بار با مردم اتمام حجت نمايد. 

در حالي شروع شد كه بيش از يكصد هزار نفر از مردم سراسر  الوداع ةحجمراسم 

عربستان (از شهرها و روستاهاي مختلف) به مكه آمده بودند تا براي آخرين بار محضر 
در اين مراسم با شكوه، دو  صدرك كنند. پيامبر –آن هم در مراسم حج  –را  صپيامبر

. اولي در عرفات و دومي در منا. در اين دو سخنراني سخنراني مهم و طوالني ايراد فرمود
دادند)  (كه بيش از يكصد هزار نفر از مردم عربستان، با جان و دل به آن گوش مي

كه اكثر  –ترين تعاليم اسالم را  اي از مهمترين و حساس يك بار ديگر خالصه صپيامبر
ي مطالب مهمي در مورد به مردم ابالغ كرد و حت –آنها جنبة اجتماعي و سياسي داشت 

اي به الهي بودنِ مقامِ جانشيني پس از  نحوة حكومت در اسالم بيان نمود، اما نه اشاره
به عنوان امام و جانشين پس از خود برد. به عبارت ديگر  خود كرد و نه نامي از علي

هر چند در مورد ماهيت حكومت اسالمي و نحوة رفتار حاكمان با مردم و حقوق متقابل 
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مردم و حكومت مطالب فراواني بيان نمود اما هيچگاه نگفت كه حاكم و زمامدار پس از 
به عنوان امام  من بايد از طرف خدا و با معرفي من انجام شود، و لذا نامي هم از علي

 خواست علي در روز غدير خم مي صو جانشين پس از خود نبرد. اگر واقعاً پيامبر
پس از خود تعيين كند، اين كار را در مراسم حج (و در همين را به عنوان امام و جانشين 

داد تا به گوش همة مسلمانان (خصوصاً بزرگان و سران قبايل  دو سخنراني) انجام مي
در اين مراسم شركت كرده بودند) برسد و حجت بر  صعرب، كه بنا به دعوت پيامبر

هزار نفر از مردم سراسر  بيش از يكصد ،الوداع ةحجهمه تمام شود. در مراسم باشكوه 

عربستان حضور داشتند. اما وقتي اين مراسم به پايان آمد، مردم شهرها و روستاها و قبايل 
مختلف، براي بازگشت به شهر و ديار خود، هر كدام راه خود را در پيش گرفته و 

هاي مختلف هر يك به راهي رفتند و مردم مكه هم در مكه ماندند. تعدادي از  كاروان
راه مدينه را در  صها هم كه مسيرشان به طرف مدينه بود، به همراه كاروان پيامبر اروانك

پيش گرفتند. يعني اينگونه نبود كه همة آن جمعيت يكصد هزار نفري، بعد از پايانِ مراسم 
تا غدير خم آمده باشند. بلكه تعداد افرادي كه به همراه پيامبر  صحج، به همراه پيامبر

بوده است. حال  الوداع ةحجاً بسيار كمتر از كل تعداد شركت كنندگان در آمدند، قاعدت

را به عنوان امام و جانشين پس از خود به مردم  خواست علي مي صاگر واقعاً پيامبر
تر نبود اين كار را در مراسم حج و در حضور بيش از  معرفي كند، آيا بهتر و عاقالنه

بسياري از بزرگانِ عرب و سران قبايل گوناگون،  كه در ميان آنها –يكصد هزار مسلمان 
 صداد؟ مگر اينكه بگوييم پيامبر انجام مي –بنا به دعوت قبلي خودشان حضور داشتند 

خواست در اين مورد از جانب خود تصميم بگيرد و منتظر فرمان الهي بود و خداوند  نمي
د. اما اين توجيه دردي را دوا هم در روز غدير خم با نزول آية تبليغ اين فرمانرا به او دا

كند زيرا اوالً (همانگونه كه در پيش آمد) هيچ سند و مدرك معتبري كه مورد قبول  نمي
كند اين است  كند و ثانياً اين توجيه تنها كاري كه مي فريقين باشد، اين ادعا را تأييد نمي

اندازد. چرا كه  ا ميكند و تقصير را به گردن خد كه سوال را از پيامبر به خدا منتقل مي
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 صخواست به پيامبر توان بدين گونه مطرح كرد كه اگر خداوند مي همين سوال را مي
را به عنوان امام و جانشين پس از خود معرفي كند، چرا اين  فرمان دهد كه علي

فرمان را در مراسم حج صادر نكرد تا حجت بر همة مردم تمام شود و احتمال اختالف 
سر امامت و خالفت) كمتر شود؟ از اينها گذشته، در آخرين سخنراني  در بين امت (بر

به  هاي عمر مباركش ايراد فرمود) نيز خبري از نصب علي پيامبر (كه در آخرين روز
كه بنا به ادعاي  –عنوان امام و جانشين پس از خود نيست. آيا مطلب به اين اهميت 

بايد  –و مسلمين به آن وابسته است  شيعه ماية اكمال دين خدا شده و سرنوشت اسالم
فقط يك بار در روز غدير و در ميان تعداد محدودي از ياران و همراهان پيامبر گفته 
شود؟ آيا نبايد پس از آن باز هم در جاهاي ديگر (و مهمتر از همه در آخرين سخنراني 

 گرفت؟ ) مورد تأكيد قرار ميصپيامبر
را به عنوان امام و جانشين پس از  ت عليخواس در اين روز مي ص. اگر پيامبر3

خود معرفي كند، چرا اين مطلب را با صراحت بيان نكرد تا جايي براي اختالف نماند؟ 
را به عنوان امام و  چرا با صراحت نگفت كه خداوند به من فرمان داده است تا علي

را رسماً به جانشين پس از خود به شما معرفي كنم و من نيز اكنون در حضور شما او 
كنم و اگر شما او را امامِ خود ندانيد  عنوان امام و جانشين پس از خود به شما معرفي مي

و با او مخالفت كنيد، دين و ايمانتان ناقص است و از هدايت و سعادت محروم 
توانست با صراحت بگويد كه اي مردم، مقام امامت، مقامي  نمي صشويد؟ آيا پيامبر مي

را  پذيرد و اكنون نيز خداوند علي با نصب از طرف خدا تحقق نمي است الهي كه جز
اطاعت بعد از من به امامت اين امت نصب كرده است و شما هم بعد از من بايد از او 

 چون و چرا كنيد؟ محض و بي
كه هم عرب بودند و هم به پيامبر ايمان داشتند و هم  ص. اصحاب و ياران پيامبر4

شنيدند، از سخنِ آن  ور داشتند و سخن پيامبر را مستقيماً ميدر صحنة غدير خم حض
نسبت به مردم و همين طور امامت و جانشيني او  حضرت، اولي به تصرف بودنِ علي
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را استنباط نكردند بلكه همان معناي دوستي و محبت نسبت به  صپس از پيامبر
سخن پيامبر را درست را فهميدند و اين خود بهترين گواه است بر اينكه شيعه،  علي

نفهميده است. چگونه است كه صدها نفر از اصحاب بزرگ پيامبر كه بسياري از آنها 
دانشمند و مفسر قرآن هم بودند و صدها بار محضر پيامبر را درك كرده بودند، چنين 

حشر و  صاي كه نه با پيامبر ها بعد، عده اند اما سال برداشتي از سخنان آن حضرت نكرده
اند؟ از ميان  شتند و نه در واقعة غدير خم حاضر بودند، به چنين دركي رسيدهنشر دا

 ص، حتي يك نفر سخن پيامبرصصدها و هزاران نفر از اصحاب و ياران بزرگ پيامبر
به امامت و جانشيني پس از پيامبر ندانست  در روز غدير خم را به معناي نصب علي

انيد، يك سند محكم و معتبر ارائه دهيد كه نشان تو و چنين استنباطي از آن نكرد. (اگر مي
، چنين برداشتي از سخن آن حضرت صدهد حتي يك نفر و فقط يك نفر از ياران پيامبر
، معناي حديث صگويند: اصحاب پيامبر داشتند). در پاسخ به اين نكته عالمان شيعه مي

به دليل دنيا پرستي،  صبرفهميم) فهميده بودند. اما پس از پيام غدير را (آنگونه كه ما مي
، علي را به جانشيني پس از صدانستند پيامبر رياست طلبي و هواي نفس، با آنكه مي

خود نصب كرده بود، چشمشان را به روي حقيقت بستند و عالمانه و عامدانه با حق و 
حقيقتي كه مثل روز برايشان روشن بود به دشمني و عناد برخاستند. به عبارت ديگر بعد 

ا در اينجا چند سوال پيش مردم همه مرتد شدند، جز سه يا چهار نفر. ام صپيامبراز 
 آيد: مي

كداميك از اصول اعتقادي را زير پا گذاشته بودند كه  صالف. مردم و اصحاب پيامبر
است، كه اين هنوز اثبات نشده » امامت علي«كنيد؟ اگر منظورتان  آنها را به ارتداد متهم مي

 به ارتداد به دليل انكار امامت علي صاصحاب بزرگوار پيامبر است و متهم كردن
 ور منطقي و مصادره به مطلوب است.قبل از اثبات آن، د

ب. مدعاي فوق (ارتداد مردم پس از پيامبر) به اين معناست كه بيست و سه سال 
اي نداشت جز تربيت سه يا  نبوت پيامبر و اين همه زحمات طاقت فرساي او هيچ نتيجه
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هار مسلمان واقعي! آيا اين پذيرفتني است؟ از اينها گذشته آيا سند و مدرك معتبري از چ
بر تاييد مدعاي  همان سه نفر كه به قول شيعه مسلمان ماندند (مانند سلمان و ابوذر) مبني

 شيعه وجود دارد؟
پرست  مشتي منافق دنيا صج. مدعاي فوق به اين معناست كه اصحاب و ياران پيامبر

توان به  است طلب و ناجوانمرد و ... از آب در آمدند، در اين صورت چگونه ميو ري
قرآني كه از دست آنها و با نقل آنها به دست ما رسيده است اطمينان كرد؟ چنين 

هاي دنياپرست و رياست طلب و منافقي، از كجا معلوم كه قرآن را هم تحريف  انسان

ُّ ﴿ اي مانند: آيندگان و فريب آنها آيه نكرده باشند و حتي براي اطمينان دادن به ۡ َۡ ِِِّخ 
ٱ لََ�ٰفُِظوَن  ِۡكَر نِّخ َ ُ َِ ۡاَخ � َّ  را به آن وارد نكرده باشند؟ .]9الحجر: [ ﴾٩َِ

 د. اگر مدعاي شيعه در مورد معنا و مفاد حديث غدير خم درست است، چرا علي
الهي خود در امر امامت و خالفت  بعد از آن هيچگاه با استناد به اين حديث، بر حق
در مواردي براي اثبات فضيلت  مسلمين استدالل نكرد؟ اين درست است كه علي

گفت كه بر طبق اين حديث، من از  كرد. اما هيچگاه نمي خود، به اين حديث استدالل مي
به عنوان امام معصوم و جانشين بالفصل آن حضرت  صطرف خدا و توسط پيامبر

كرد. در  هاي خود ذكر مي ام، بلكه حديث غدير را به عنوان يكي از فضيلت منصوب شده
و  صنيامده است كه بگويد من جانشين بر حق پيامبر هيچ روايت معتبري از علي

در روز غدير آن سخن  صمنصوب از طرف خدا و رسول او هستم به دليل اينكه پيامبر
فت و زمامداري مسلمين احق از خود را در امر خال را در حق من گفت. البته علي

هايي مانند  دانست، بلكه براي اثبات برتري خود، به خصوصيات و ويژگي ديگران مي
هايش در راه دين خدا و  و سبقت در اسالم و فداكاري صتربيت شدن در دامان پيامبر
در مورد  صهاي پيامبر كرد و گاهي نيز سخنان و يا سفارش دانش فراوان خود اشاره مي

دش (مانند حديث غدير خم) را مطرح نمود تا بدين طريق فضيلت و برتري خود را خو
نسبت به ديگران اثبات كند. اما هيچ گاه نگفت كه من در روز غدير خم، به فرمان الهي و 
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ام و اگر مردم تن به اطاعت و فرمانبرداريِ من  به امامت امت نصب شده صتوسط پيامبر
 اند. ا زير پا گذاشتهدا و رسول رندهند، فرمان خ

را مورد  در مورد علي صاكنون زمان آن رسيده است كه جملة معروف پيامبر
پرسد  ابتدا از مردم مي صتجزيه و تحليل قرار دهيم. در سخنراني روز غدير خم، پيامبر

نيستم؟ و وقتي مردم به اين سؤال پيامبر  »أولی«كه آيا من نسبت به شما از خود شما 

و سپس  »من كنت مواله فهذا علی مواله«فرمايند:  دهند، آن حضرت مي يپاسخ مثبت م

ن وااله وعادِ «كند :  آن دعاي معروف را در حق ايشان و دوستدارانشان مي اللهم وال مَ

يعني: خدايا دوست داشته باش هر كه او را دوست دارد و دشمن بدار هر  »من عاداه

من «ادعاي عالمان شيعه اين است كه در جملة  كند. در اينجا كسي را كه با او دشمني مي

» اولي به تصرف«همان » موال«از واژة  صمنظور پيامبر »كنت مواله فهذا علی مواله
توان از اين مفهوم استنباط كرد. تنها دليل شيعه اين است كه  است كه امامت را نيز مي

را مطرح كرده و در  بودنِ خود نسبت به مردم» اولي«، قبل از بيان اين جمله صپيامبر
هر كس من موالي او هستم، «اين مورد از مردم اعتراف گرفته و پس از آن گفته است كه 

همان » موال«از  صشود كه منظور پيامبر بنابراين معلوم مي» هم موالي اوست علي
توان گفت سوالي كه  است. اما اين دليل، از قوت زيادي برخوردار نيست؛ زيرا مي» اولي«

» اولي«كند براي اين است كه ابتدا از آنها در مورد  در صدر حديث از مردم مي صرپيامب
بودنِ خودش نسبت به مردم اعتراف بگيرد تا بر مطلوب خويش تاكيد كند. به عبارت 
ديگر آن حضرت، با اين عمل قصد داشت به مردم بگويد كه اگر مرا به عنوان پيامبر قبول 

دوستي كنيد، همان  دانيد، بايد با علي به خود اولي مي داريد و اگر واقعاً مرا نسبت
كنيد. درست مانند پدري كه هنگام نصيحت به فرزندش گاهي  طور كه با من دوستي مي

دهد، پدر به او  كند كه آيا من پدر تو نيستم، و وقتي كه فرزند پاسخ مثبت مي سوال مي
ي و اگر واقعاً قبول داري كه من دان گويد كه اگر واقعاً مرا به عنوان پدر خود مي مي

دانم و تو را از خودت بيشتر دوست دارم، پس (في المثل)  مصلحت تو را بيشتر از تو مي
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با فالن شخص، دوست و مهربان باش و با او دشمني نكن. حال براي اينكه مطلب بهتر 
 بعد از سخني كه در صدر صكنيم و آن اين كه اگر پيامبر فهميده شود، سوالي مي

آمد؟ و آيا  كرد آيا تناقض و محذور عقلي پيش مي حديث گفته بود، نصيحت ديگري مي
با هم ناسازگارند؟ هرگز! زيرا اطالق  صتوانستيم بگوييم كه صدر و ذيل كالم پيامبر مي

هاي پيامبر از امت  تمامي خواسته »أ لستُ اولی بكم من أنفسكم«و عموميت اين جمله: 
قرار داد. به عبارت بهتر، هر خواستة » موال«وان آن را قرينة معناي ت شود و نمي را شامل مي

 ه همين ميزان مشمول اين حكم بود.شد نيز ب ديگري كه پس از آن مطرح مي
توان به  در زبان عرب معاني گوناگوني دارد كه جز با وجود يك قرينه، نمي» موال«

و پر كاربردترين معاني آن ترين  معناي مورد نظر گوينده پي برد. لكن يكي از رايج
من كنت «در جملة  صدهند كه پيامبر است و قرائن زير نشان مي» ياور«و » دوست«

 همين معني را اراده كرده است: »مواله ...

الف. زمينه و علت اصليِ وقوع حادثة غدير خم و صدور اين حديث، ماجراي 
و  د و بريدة اسلمي) با علياي از كاروانيان يمن (مانند خالد بن ولي درگيري بين عده

هاي  اي كه ممكن بود بدگويي دشمني و بدگويي اين عده نسبت به آن حضرت بود بگونه
نيز  صدار كند. پيامبر ، شخصيت آن حضرت را در بين مردم خدشهاين افراد از علي

را بار ديگر به  ها و براي اينكه شخصيت بارز علي ها و دشمني براي رفع اين كدورت
هايي را كه ممكن بود نسبت به آن جناب بوجود آمده باشد رفع  م معرفي كند و بدبينيمرد

هايي  نمايد، وجوب دوستي و محبت او را به مردم يادآوري كرد. تا با اين كار جلوي فتنه
 بود در آينده پيش بيايد، بگيرد. را كه ممكن

يچگاه به جاي را مطرح كند، ه بودنِ علي» اولي«خواست  مي صب. اگر پيامبر
» مفعل«بر وزن » موال«بر وزن افعل و » اولي«كرد. زيرا  استفاده نمي» موال«از واژة » اولي«

خواست  برد. آيا اگر پيامبر مي بكار نمي» افعل«را به جاي » مفعل«است و عرب هيچگاه 
من كنت اولی بنفسه فهذا علی «توانست بگويد:  را مطرح كند نمي بودنِ علي» اولي«
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را  علي» امامت«بودن و » اولي«با فرض بر اينكه قصد داشت  ص؟ آيا پيامبر»لی بهاو

(كه در عرف زبان عرب به معناي » موال«دانست كه بكار بردن واژة  نمي –مطرح كند 
ها را به اشتباه  ممكن است بسياري از انسان» اولي«است) به جاي » ياور«و » دوست«

 بيندازد؟
محكمترين قرينه براي اثبات  »من كنت مواله ...«جملة  پس از صج. دعاي پيامبر

و » دوست«به همان معناي رايج (يعني » موال«اين حقيقت است كه در جملة مذكور 
اللهم وال من «پس از جملة فوق چنين است:  صبكار رفته است. دعاي پيامبر») ياور«

كه او را دوست دارد و  خدايا دوست داشته باش هر كه را« :، يعني»وااله وعاد من عاداه

دهد كه  . همين دعا به وضوح نشان مي»كند دشمن بدار كسي را كه با او دشمني مي
بوده و جملة مورد بحث، مفهومي جز » دوست و ياور«همان » موال«منظور پيامبر از 

همان » موال«از  صنداشته است. اگر منظور پيامبر توصيه به محبت و دوستي با علي
اللهم وال من آمن بأولويته «كرد كه :  بايستي چنين دعا مي پس از آن جمله ميبود، » اولي«

ايمان  بودن علي» اولي«خدايا هر كس را كه به « :، يعني»وعاد من مل يؤمن بأولويته

آورد دشمن داشته  بودن او ايمان نمي» اولي«آورد دوست داشته باش و هر كس را كه به 
 »من كنت مواله فهذا علی مواله«از جملة  صر پيامبر. به عبارت ديگر اگر منظو»باش

فرمود: خدايا هر  نصب آن جناب به امامت و جانشيني پس از خود بود، در دعاي خود مي
كند،  كند دوست داشته باش و هر كس را كه از او اطاعت نمي كس را كه از او اطاعت مي

 دشمن بدار. 
از اين  صستنباط اصحاب بزرگ پيامبرد. همانطور كه پيش از اين هم ذكر نموديم، ا

بود  وجوب دوستي و محبت نسبت به علي »من كنت مواله فهذا علی مواله«جمله 

از بكار بردن  صناپذير در اثبات اينكه پيامبر اي است محكم و خدشه و اين خود قرينه
 دوست و ياور را اراده نكرده است.معنايي جز » موال«واژة 
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» اولي به تصرف«همان » موال«از  صنيم كه اگر منظور پيامبرك . باز هم تاكيد مي ه
داند  را مطرح كند، خودش بهتر از همه مي باشد و با اين سخن بخواهد امامت علي

كه اينجا (غدير خم) كه عدة محدودي از ياران او در كنارش هستند، جاي اين كار نيست 
ل از آن و در مراسم حج و در بايستي چند روز قب و چنين امر مهم و سرنوشت سازي مي

گرفت، نه اكنون (و  حضور بيش از يكصد هزار نفر از مردم سراسر عربستان صورت مي
در غدير خم) كه اكثر آن مسلمانان و بزرگان و سران قبايل عرب و بالد مسلمين متفرق 

 اند. و راهيِ شهر و ديار خود شدهشده 
به امامت و جانشيني  علي از حديث غدير خم، نصب صو. اگر منظور پيامبر

پس از خود بود، بعد از واقعة غدير خم و در مدينه نيز حداقل يكبار به اين موضوع اشاره 
اش كه يك هفته قبل  داد. اما حتي در آخرين سخنراني كرد و آن را مورد تاكيد قرار مي مي

دهد كه  ياي به آن موضوع نكرد و همين نشان م از رحلت ايراد فرمود، كمترين اشاره
و نصب  علي» اولويت«مطرح كردن  »من كنت مواله ...«منظور آن حضرت از جملة 

 و جانشيني پس از خود نبوده است. آن حضرت به امامت
 صفهميم كه در واقعة غدير خم، نه خداوند خطا كرده است، نه پيامبر اكنون بهتر مي

اند؛  عه هستند كه خطا كرده، بلكه در اينجا اين عالمان شيصو نه اصحاب بزرگ پيامبر
و  صاند، بطور ناخواسته، خدا پيامبر كرده صزيرا با تفسير غلطي كه از جملة پيامبر

اند. خطاي  هزاران نفر از اصحاب بزرگ و با ايمان و وفادار پيامبر را خطا كار معرفي كرده
زار مسلمان (كه بيش از يك صد ه حجة الوداعخداوند اين است كه آية تبليغ را در مراسم 

در آن حضور داشتند) نازل نكرد و بعد از اينكه اكثر اين مسلمانان براي بازگشت به شهر 
و ديار خود از پيامبر خداحافظي كرده و متفرق شده بودند تازه يادش افتاد كه بايد فرمان 

هم اين بود كه اوالً با صراحت  صبه امامت را صادر كند. اشتباه پيامبر نصب علي
كه خالف قواعد زبان عرب » اولي«به جاي » موال«فت و ثانياً با بكار بردن واژة سخن نگ

گناه را به اشتباه  هاي بي است (و اگر هم نباشد كامالً استثنايي است) بسياري از انسان
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انداخت و ثالثاً بعد از واقعة غدير، گويا فراموش كرده بود كه در اين روز، فقط عدة 
اند و بسياري از مردم عربستان (حتي در  رت همراهش بودهمحدودي از ياران آن حض

مدينه) از اين واقعه خبر ندارند و ممكن است بعد از او در ميان امت، در مورد امامت و 
رهبري جامعة مسلمان، اختالف و درگيري رخ دهد و به اسالم ضربه وارد شود و همين 

مه و يا بصورت شفاهي به اطالع فراموشي مانع از آن شد كه چنين مطلب مهمي را با نا
اش  ساير مسلمانان و بزرگان عرب و سران قبايل برساند و يا حتي در آخرين سخنراني

يادي از اين موضوع مهم بكند. اشتباه هزاران نفر از اصحاب پيامبر هم اين بود كه از ميان 
اما سوال اين  نفهميد. –فهمد  آنگونه كه شيعه مي –را  صآنها حتي يك نفر منظور پيامبر

اند يا عالمان شيعه؟  است كه آيا واقعاً خدا و پيامبر و اصحاب آن حضرت اشتباه كرده
 گذاريم. هدة خوانندة انديشمند ميقضاوت نهايي را به ع

 تعارض تئوري امامت با اصل ختم نبوت 

خصوصياتي كه شيعه براي امامان خود قائل است (مانند منصوب بودن از طرف خدا، 
و مصونيت از هر گونه خطا و لغزش و گناه، علم موهبتي و مصون از خطا بما عصمت 

اي غيبي از خداوند كه در آن وظايف  كان وما يكون، ارتباط مستمر با مالئكه، دريافت نامه
هاي امام تعيين شده است، توانايي تصرف تكويني در نظام عالم و انجام  و مأموريت

60Fها به ايشان و ...) شدن اعمال انسان معجزه، مفترض الطاعه بودن، عرضه

اگر آنان را از  1
 صدهد. گويي پيامبر اسالم پيامبران باالتر نبرد، حداقل مقامي هم رتبة پيامبران به آنها مي

اند و اين صراحتاً  آخرين پيامبر نبوده، بلكه بعد از آن حضرت دوازده پيامبر ديگر هم آمده
منافات دارد. در  صمبني بر خاتميت پيامبر اسالم با آيات قرآن و اعتقاد عموم مسلمين

كنند كه امام معصوم همة اوصاف پيامبران را دارد  برابر اين اشكال، عالمان شيعه تأكيد مي
شود، و لذا اعتقاد به وجود امامان معصوم پس از  جز اينكه نبي نيست و به او وحي نمي

                                           
 ) آمده است. 1معتبر شيعه از جمله اصول كافي (جلد  تمام اين اوصاف در كتب -١
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كند.  پاسخ، مشكل فوق را حل نميمنافاتي با اصل ختم نبوت ندارد. اما اين  صپيامبر
سؤال اين است كه با اوصافي كه براي امامان ذكر شد، فرق امام معصوم با نبي چيست؟ 

گوييم امام معصوم، نبي نيست يعني چه؟ كدام خصوصيت در نبي هست كه در  اينكه مي
شيعه) شود، به امامان معصوم هم (بنا به ادعاي  امامان معصوم نيست؟ اگر به نبي وحي مي

اي غيبي از سوي خداوند كه در آن  نامه  شود. ارتباط مستمر با مالئكه و دريافت وحي مي
اي حتي  هاي امام آمده است چه فرقي با وحي دارد؟ و آيا چنين رابطه وظايف و مأموريت

از وحي نيز باالتر نيست؟ از اينها گذشته عالم بما كان وما يكون بودن، اصالً جايي براي 
كند و مقام او را حتي از  نياز مي گذارد و در حقيقت امام را از وحي الهي بي يوحي نم

برد. به عبارت ديگر با اوصافي كه شيعه براي امامان خود قائل است،  پيامبران باالتر مي
هستند. بنابراين با گفتن  –اما در سطحي بسيار باالتر  –امامان معصوم همان پيامبران الهي 

شود. مگر نبي يك اسم است كه با تغيير  م، نبي نيست مشكلي حل نمياينكه امام معصو
آن به امام معصوم، بتوان مشكل تعارض تئوري امامت با اصل ختم نبوت را حل كرد؟ 

. مأموريت الهي و 2. وحي 1نبوت يك منصب الهي است كه سه خصوصيت اصلي دارد : 
 . معجزه.3

را براي امامان معصوم  –االتر از اينها بلكه به مراتب ب –شيعه همة اين خصوصيات  
قائل شده است. حال سؤال اين است كه با قبول اوصاف مذكور براي امامان شيعه، اگر 

، كدام محذور عقلي صبگوييم خاتم پيامبران، حضرت مهدي است نه حضرت محمد
مامان را توان چنين تناقضي را حل كرد. اگر ا آيد؟ با تغيير نام نبي به امام، نمي پيش مي

ايم (حداقل در حد  واجد چنان اوصافي بدانيم، در حقيقت براي آنان مقام نبوت قائل شده
 نبوت تبليغي) و اين با اصل ختم نبوت ناسازگار است.

 ناكارآمدي تئوري امامت در عصر حاضر 

و هاديان  صفرض كنيم خداوند واقعاً امامان معصومي را به عنوان جانشينان پيامبر
كرده و دوازدهمين آنها نيز در حدود هزار و دويست سال پيش غايب شده و امت نصب 
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هاست و روزي به فرمان خدا براي تحقق وعدة الهي ظهور  تاكنون زنده ولي پنهان از ديده
خواهد كرد. اما سؤال مهم اين است كه اين اعتقاد حتي اگر درست باشد براي امروز 

كند؟ از آن طرف، عدم اعتقاد به  ل را حل ميآيد و كدام مشك مسلمين به چه كاري مي
و فرزندانش، امت اسالمي را از كدام نعمت  امامت و عصمت علي بن ابي طالب
 شود؟. كند و چه كمبودهايي را باعث مي محروم و به كدام مشكالت گرفتار مي

قبل از ورود به بحث اصلي، تذكر يك نكته واجب است و آن اينكه هيچ انساني به  
رود مگر اينكه اين خطاها، عمدي و به  ر خطاهاي فكري و اعتقادي به جهنم نميخاط

عبارت ديگر نوعي عناد آگاهانه با حق باشد. و گرنه اگر كسي با تحقيق و مطالعه و با 
دليل و برهان به اعتقادي دست يابد، حتي اگر خطا هم كرده باشد، مادام كه خودش آن را 

گويند كه چرا اشتباه  جت است و روز قيامت به او نميداند، همان براي او ح حق مي
بازي نبوده و نه تنها معذور بلكه  كرده. زيرا اشتباه او عمدي و آگاهانه و از روي عناد و لج

مأجور هم خواهد بود. بنابراين اگر كسي با مطالعه و تحقيق و تفكر و تأمل در ادلة امامت 
اند و پشتوانة محكمي ندارند، حتي  قادات باطلو عصمت، به اين نتيجه رسيد كه اين اعت

شود چرا  اگر اشتباه هم كرده باشد، به خاطر انكار اين عقايد گرفتار مجازات آخرت نمي
كه قصد او انكار آگاهانه و عامدانة حق نبوده است بلكه برعكس در پي يافتن حق و 

است اما در تشخيص  كه البته اين كار اساس مسلماني و دينداري حقيقي –حقيقت بوده 
حقيقت دچار اشتباه شده است. پس با فرض بر اينكه عقيدة شيعه در مورد امامت و 
عصمت درست باشد، منكران امامت و عصمت، چنانكه ادلة شيعه را ناكافي يافته باشند و 
عنادي با حق و حقيقت نداشته باشند، معذور و بلكه مأجورند اما اگر به خاطر مسائل 

فساني و از روي غرور و تكبر و خودخواهي و با آنكه به حقانيت شيعه پي دنيايي و ن
اند، چشمِ خود را به روي حقيقت ببندند و سرپوش روي آن بگذارند و از درِ عناد و  برده

اي نخواهد داشت. كما اينكه  هاي كور و كر، در آيند، البته با كفر فاصله لجاجت و تعصب
با كافر ندارد. اما برويم بر سر اصل مطلب يعني كاربر شيعه نيز اگر چنين باشد فرقي 
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عملي تئوري امامت در عصر حاضر. به ادعاي عالمان شيعه، به دليل منصوب بودنِ امامان 
گانه از طرف خدا و عصمت آن بزرگواران از هر گونه خطا و لغزش و گناه، و  دوازده

اشتند و علمشان به حقايق دين و همين طور به دليل ارتباطي كه آن بزرگان با عالم غيب د
احكام الهي، موهبتي و لدني بود نه اكتسابي، لذا قول، فعل و تقرير آنها براي هر مسلماني 
حجت است و براي فهم درست دين و گام زدن در طريق هدايت، زانو زدن در محضر 

يگران ايشان شرط الزم و ضروري است و با وجود اين ستارگان هدايت، نبايد به دنبال د
رفت. اكنون نيز اگر چه امامان معصوم حضور ندارند اما تعاليم به جاي مانده از آنها 

ها بسوي سعادت و كمال باشد و با جود اين تعاليم، رجوع  تواند چراغ هدايت انسان مي
دور شدن از مسير  –مانند مالك، شافعي و ...  –به تعاليم ديگران كه معصوم نيستند 

بايد از سرچشمه برداشت و سرچشمه در اينجا تعاليمي است كه از  هدايت است. آب را
(يعني امامان  امامان معصوم به يادگار مانده است. اسالم ناب را بايد از مكتب اهل بيت

 دوازدگانه) آموخت.
اند. آري اگر ما كسي را معصوم و منصوب  در سخنان فوق، حق و باطل به هم آميخته

شود اما به شرط حضور  ل، فعل و تقرير او براي ما حجت مياز طرف خداوند بدانيم، قو
او در جامعه و دسترسي مستقيم و بالواسطة ما با او. اگر در زمان ما امام معصومي در 
جامعه وجود داشت، ديگر نيازي به شافعي و مالك و .. نداشتيم اما چه كنيم كه امام 

. احاديث و 3. عقل 2. قرآن 1ت : معصومي در ميان نيست و سرمايه ما اكنون سه چيز اس
روايات امامان معصوم. در حجيت عقل و قرآن سخني نيست اما آيا احاديث و روايات 

توانند براي ما حجت باشند؟ و آيا ادعاي شيعه مبني بر اينكه به دليل رجوع به احاديث  مي
بل دفاع امامان معصوم و مرجع قرار دادن اين احاديث، به اسالم ناب دست يافته، قا

است؟ پاسخ ما به اين سؤاالت، منفي است و معتقديم كه ادعاي شيعه مبني بر دسترسي 
و امامان  صبه سرچشمه، خواب و خيالي بيش نيست. تعاليم به جاي مانده از پيامبر
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تواند براي ما كه در عصر حاضر  آيد، عقالً و منطقاً نمي معصوم، به داليلي كه در زير مي
 ار الزم و حجيت شرعي داشته باشد:عتبكنيم ا زندگي مي

توان  هاي فراواني كه هيچ كدام معصوم نيستند و لذا منطقاً نمي اول. وجود واسطه
يا امامان  صاعتماد مطلق به آنها داشت و همين، صدور قطعي اين روايات از پيامبر

از توان حديثي را كه صدور آن  افكند. حال چگونه مي معصوم را در بوتة ترديد مي
 معصوم قطعي نيست حجت شرعي دانست؟

دوم. نابود شدن بسياري از احاديث پيامبر و امامان در طول تاريخ، مانع درك درست 
شود. همانطور كه آيات قرآن همديگر  و دريافت قطعي از همان احاديث به جاي مانده مي

اسخ و منسوخ كنند، احاديث و روايات همچنين هستند. همانطور كه در قرآن ن را معني مي
داريم، در احاديث هم ممكن است داشته باشيم و چون بسياري از احاديث معصومين 

هاي ما از احاديث به جاي مانده، ظني و مشكوك است  اكنون موجود نيست تمام استنباط
چرا كه ما در حقيقت با يك متن ناقص و بريده روبرو هستيم، نه يك متن كامل و مدون 

هايي از آن  ها و بريده نيم كه در مطالعة يك متن، اگر تنها به قطعهو منسجم. فراموش نك
 ، چه بسا به فهم درست متن نرسيم.رجوع كنيم

سوم. براي فهم درست روايات، بايد به شرايط زماني و مكاني و ... در هنگام صدور 
لعه آن، توجه كامل كنيم و به عبارت ديگر قرائن حاليه و مقاليه را درست و با دقت مطا

كنيم. اما شرايط زماني و مكاني و قرائن حاليه و مقاليه، هيچ گاه بطور كامل و مطمئن به 
آيد چرا كه متكفل اين امور، علم تاريخ است و ارزش و اعتبار و ميزان  دست ما نمي

ياتي است كه قطعيت تاريخ، امروز بر همگان روشن است. ظنيت تاريخ امروزه جزو بديه
 منكر ندارد.
. اصل اصيل تقدمِ عقل و قرآن بر حديث نيز، حجيت اين احاديث را ناممكن چهارم

و  صسازد و اين مهمترين دليل است. به حكم عقل و بنا به سفارش خود پيامبر مي
امامان اگر حديثي به گوشمان رسيد كه مخالف عقل و يا قرآن بود، بايد آن را به ديوار 
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شكلي نداشته باشد. از طرفي اگر سخني، با بزنيم، حتي اگر آن حديث از لحاظ سند، م
پذيريم حتي اگر آن  عقل و منطق سازگار بود و با قرآن هم مخالفتي نداشت، آن را مي

صادر شده باشد. به عبارت  –مانند سلمان يا ابوذر  –سخن از يك شخص غيرمعصوم 
آن ديگر گويي معصوم بودن يا نبودن صاحب سخن، تأثير در پذيرش يا عدم پذيرش 

سخن ندارد و نبايد هم داشته باشد. اگر سخني، معقول و منطقي و موافق قرآن باشد آن را 
خواهد باشد، و اگر سخني معقول و منطقي نباشد و يا با  مي پذيريم، گويندة آن هر كه مي

نقل كرده  پذيريم حتي اگر آن سخن را از زبان امام علي قرآن مخالف باشد، آن را نمي
و فرزندان  يعني بيهوده بودن اعتقاد شيعه به امامت و عصمت امام عليباشند و اين 

او. زيرا اعتقاد به امامت و عصمت آن بزرگواران، عمالً تأثيري در برسي روايات ندارد. 
اگر ما به امامت و عصمت آنها هم اعتقاد نداشته باشيم، باز سخنان معقول و موافق قرآن 

هم كه به عصمت آنها معتقديم، سخنان نامعقول و مخالف پذيريم و اكنون  را از آنها مي
د به امامت و عصمت پذيريم. پس اعتقاد و عدم اعتقا اند نمي قرآن را كه از آنان نقل كرده

 آنان يكي است.
اي در  پنجم. حتي اگر بطور قطع و يقين سخني از معصوم به ما برسد كه شك و شبهه

اظ عقل و هماهنگي با قرآن نيز مشكلي نداشته صدور آن از زبان معصوم نباشد و از لح
باشد، ممكن است در برداشت ما از آن سخن خطا رخ دهد و ما كالم معصوم را درست 

دهد كه وجود امامان معصوم براي تفسير معصومانه دين و  نفهميم و همين نشان مي
خداوند جلوگيري از انحراف مردم و بروز اختالفات در ميان امت، كافي نيست و اگر 

خواست در ميان امت، اختالفي رخ ندهد و مردم به فهم تماماً درست و كامل از دين  مي
تواند مانع  آفريد چرا كه وجود مرجع معصوم به تنهايي نمي برسند، همه را معصوم مي

و امامان معصوم هم  صخطاي مردم و ايجاد اختالف شود. حتي در ميان اصحاب پيامبر
جود داشت. اكنون نيز كه عالمان شيعه به احاديث و روايات اختالف و تشتت آراء و
رسند و هزار گونه  كنند، به فهم واحدي از اين روايات نمي امامان معصوم رجوع مي
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اختالف و تشتت آراء در ميان آنها وجود دارد. به عبارت ديگر فلسفة وجودي امامان 
دام است و حرف معصوم در عمل محقق نشده است و معلوم نيست كه حرف حق ك

 .دهد! زند و به معصوم نسبت مي باطل كدام. در عالم تشيع نيز هر عالمي ساز خود را مي

 تحليل حديث ثقلين 

از مجموع مطالبي كه در نقد ادلة عقلي ضرورت امامت آورديم (خصوصاً در بحث 
رآمدي ناكا«تناقض غيبت امام دوازدهم با اين ادله) و نكاتي كه در باال و تحت عنوان 

متذكر شديم، ضعف و سستي تفسير متكلمان شيعه از » تئوري امامت در عصر حاضر
چنين  –كه از قول پيامبر آمده  –شود. حديث مذكور  حديث ثقلين بخوبي آشكار مي

 است: 
يتِ ما إن متسكتم هبام لن تضلوا أبدا« َ رتْ عِ ِ وَ ِ كِتَابَ اهللاَّ لَنيْ مُ الثَّقَ كٌ فِيكُ ارِ ن از م«».إِينِّ تَ

گذارم. كتاب خدا  روم در حالي كه دو يادگار گرانبها براي شما به جاي مي ميان شما مي
(قرآن) و عترتم (خاندان رسول) مادام كه به اين هر دو چنگ زنيد هيچ گاه گمراه 

 . »شويد نمي
كه در آنها فلسفه وجودي امام را تفسير قرآن و  –اگر به ادلة عقلي ضرورت امامت 

توجه كنيد و حديث ثقلين را در كنار  –اند  الهي و حقايق ديني عنوان كرده بيان احكام
رسيد و آن اينكه قرآن به تنهايي براي  آنها بگذاريد، به تفسير شيعه از اين حديث مي

هدايت و راهنمايي انسان به سوي سعادت و كمال كافي نيست و ضرورتاً نياز به مفسران 
در اين حديث خواسته است تا آن  صو پيامبر معصوم و منصوب از سوي خدا دارد

معرفي كند. به عبارت ديگر بعد از  –كه عترت او هستند  –مفسران معصوم را 
كه بنا به ادعاي شيعه  –، مردم بايد تفسير صحيح قرآن را از زبان عترت او صپيامبر

ت خواهند ضالل بشنوند، در غير اين صورت به گمراهي و –اند  همان امامان دوازده گانه
 افتاد:
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مقارن نمودن اهل بيت و قرآن كريم در لزوم تمسك به آنها و اينكه اين دو هرگز از «
شوند، نشانگر آن است كه هيچ يك از اين دو به تنهايي كافي نيست،  يكديگر جدا نمي

سخت در اشتباه بودند، هم خود و هم » كتاب خدا ما را بس است«گفتند:  كساني كه مي
 .61F1»دادند ب ميمردم را فري

حال سخن ما اين است كه اگر اين تفسير از حديث ثقلين درست باشد، نتيجة منطقي 
ها در عصر غيبت و محروميت ميلياردها انسانِ  آن، ضاللت و گمراهي قطعيِ همة انسان

 صگناه از هدايت و سعادت خواهد بود. چرا كه امكان عملي تمسك به عترت پيامبر  بي
كنند و  در فهم و تفسير قرآن منتفي شده است و مردم يا خودشان در آيات قرآن تدبر مي

رسند  با اتكا به عقل خود، به فهمي بشري (و لذا ناقص، ناخالص و خطاآلود) از دين مي
كنند. پس با اين  و يا از عالمان و فقيهان (كه آنها نيز فهمي بشري از دين دارند) تقليد مي

ها گمراهند و تا ظهور امام معصوم راهي به سوي هدايت و سعادت وجود حساب همة آن
ماند اين است كه  ندارد. آيا چنين سخني پذيرفتني است؟ تنها راهي كه براي شيعه مي

اكنون حاضر نيستند، اما تعاليم آنها در قالب  صبگويد: هر چند عترت رسول اكرم
كند. ما در  م، خالء وجودي آنها را پر مياحاديث و روايات به ما رسيده است و اين تعالي

نشان داديم كه اگر قايل » ناكارآمدي تئوري امامت در عصر حاضر«بند قبل و تحت عنوان 
اي كه قبالً از قول متكلمان  آنهم با ادله صبه ضرورت وجود امامان معصوم پس از پيامبر

ه از امامان را پركنندة خالء توانيم تعاليم به جاي ماند باشيم، هيچگاه نمي –شيعه آورديم 
كه  –افزاييم كه اگر تفسير شيعه از حديث ثقلين  وجودي آنها بدانيم. در اينجا نيز مي
درست باشد، الزمة منطقي آن وجود و حضور  –متكي به ادلة ضرورت امامت است 

امامان معصوم در همة اعصار است و غيبت امام معصوم با اين تفسير سازگار نيست و 
 كند. معصوم نيز مشكلي را حل نمي به تعاليم به جاي مانده از امامان توسل

                                           
، محمد رضا غالمي، سيد محمد حسين ميرباقري غرويانمحسن  –بحثي مبسوط در آموزش عقايد  -١

 . 305ص  –
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گويد و عرف گفتاري  به زبان مردم سخن مي صبه نظر ما اگر قبول كنيم كه پيامبر
كند، بايد بپذيريم كه منظور آن حضرت از حديث ثقلين اين بوده كه  مردم را رعايت مي

ن نزديكترند و بيشتر از ديگران در معرض چون اهل بيت و خاندان من از همة مردم به م
دانند. لذا  تعاليم من قرار دارند، معارف قرآني و احكام الهي را بيشتر و بهتر از ديگران مي

مردم بايد حتي االمكان سعي كنند از علم آنها استفاده كنند و از محضرشان درس دين 
ت آمده است، در يكي: بياموزند. خصوصاً اگر توجه كنيم كه حديث ثقلين به دو صور

و اين دو منافاتي با هم ندارند بلكه » كتاب اهللا و عترتي«، و در ديگري »كتاب اهللا و سنتي«
كتاب اهللا و «كنند. توضيح اينكه حديث ثقلين در اصل حاوي عبارت:  همديگر را كامل مي

و  در اين حديث گفته است كه بعد از من بايد به كتاب خدا صبوده و پيامبر» سنتي
سنت من رجوع كنيد و به اين دو ريسمان الهي چنگ زنيد تا گمراه نشويد. لكن از آنجا 
كه خاندان آن حضرت از ديگران به او نزديكتر بودند، با سنت او بيشتر از ديگران آشنايي 

» كتاب اهللا و عترتي«در موارد ديگري همين حديث را با عبارت:  صداشتند، لذا پيامبر
افراد خاصي » عترتي«از واژة  صحال اگر قائل شويم كه اوالً منظور پيامبر اند. بيان نموده

(مثالً امامان دوازده گانة شيعه) است و ثانياً رجوع مردم به اين افراد خاص، براي فهم 
درست دين و برخورداري از نعمت هدايت و رسيدن به سعادت آخرت، ضرورت دارد، 

شويم كه پيش از اين در بررسي ادلة ضرورت  يدر اين صورت با همان نقدهايي مواجه م
امامت مطرح شد. در تفسيري كه ما از حديث ثقلين ارائه داديم، نه سخن از ضرورت 

شود. قول به ضرورت،  رجوع به عترت پيامبر وجود دارد و نه علم عالمان ديگر نفي مي
نيز خالف قواعد به دليل محذورات عقلي قابل قبول نيست و نفيِ رجوع به عالمانِ ديگر 

 صكند. به عبارت ديگر معناي سخن پيامبر منطق است؛ زيرا اثبات شيء نفي ما عدا نمي
شويد و هرگز راهي به  اين نيست كه اگر به عالمان ديگر رجوع كنيد، حتماً گمراه مي

هدايت و سعادت نخواهيد برد. در قياس استنثنايي، نفي مقدم، نفي تالي را نتيجه 
پيامبر بيش از اين نيست كه اگر به عترت من رجوع كنيد هرگز گمراه دهد. سخن  نمي
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شويد آيا اگر مقدم (رجوع به عترت) را نفي كنيم، نتيجة آن نفيِ تالي (و به عبارتي  نمي
ديگر گمراهي قطعي و حتمي) خواهد بود؟ پاسخ اين سؤال بر طبق قواعد منطق منفي 

خواهيم ديد كه استنتاج عصمت عترت از را عرفي تلقي كنيم  صاست. اگر سخن پيامبر
حديث ثقلين نيز از استحكام الزم منطقي برخوردار نيست. شيعه براي اثبات عصمت 

 كند: نين استدالل ميعترت با تمسك به حديث ثقلين چ
مبني بر تمسك به قرآن و عترت بطور يكسان و در كنار يكديگر  صامر رسول خدا«

ه قرآن كريم از خطا و اشتباه مصون است ... عترت پاك نشانگر آن است كه: همانگونه ك
 .62F1»نيز از خطا و اشتباه و بطريق اولي از گناه معصوم و مبرا هستند صرسول خدا

اما ظاهر كالم پيامبر چنين نيست كه اين دو همسنگ هستند. آنچه از ظاهر اين سخن 
نيد هرگز گمراه شود اين است كه اگر به هر دو (قرآن و عترت) رجوع ك فهميده مي

از حديث مذكور، هم رديف و همسنگ بودنِ قرآن و  صشويد. اگر منظور پيامبر نمي
 عترت بود، دو الزمة عقلي و منطقي داشت: 

. در چنين فرضي، ضرورتي نداشت كه بگويد به هر دو (قرآن و عترت) رجوع كنيد 1
شويد.  كنيد هدايت ميگفت: به هر يك از اين دو رجوع  تا هدايت شويد بلكه بايستي مي

گفت كه به جاي  بايستي مي صالبته اگر مباني شيعه را بپذيريم، در چنين فرضي پيامبر
ي غيرمعصوم، ها رجوع به قرآن، به عترت من رجوع كنيد؛ زيرا از نظر شيعه، ما، انسان

دانيم و از فهم بسياري از آيات قرآن  نمي –آنچنانكه بايد و شايد  –تفسير قرآن را 
جزيم و لذا نياز ضروري به تفسير امامان معصوم از اين كتاب آسماني داريم. به عبارت عا

ديگر با پذيرش مباني شيعه، اگر امام معصوم (كه مفسر حقيقي قرآن است) در ميان باشد، 
رجوع مستقيم مردم به قرآن و تدبر در آيات آن، نه تنها ضرورتي ندارد بلكه كاري عبث 

قرآن «وع خواهد بود. فراموش نكنيد كه از نظر شيعه امامان معصوم، و بيهوده و حتي ممن
(به دليل عجز » قرآنِ صامت«در ميان باشد آيا رجوع به » قرآن ناطق«هستند و وقتي » ناطق

                                           
 .305منبع پيشين، ص  -۱
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مطلق غيرمعصوم از فهم درست بعضي از آيات و احتمال خطا در فهم آيات ديگر) كاري 
 و بيهوده و لذا خالف نخواهد بود؟عبث 
از حديث ثقلين، همسنگ بودنِ قرآن و عترت و در نتيجه  ص. اگر منظور پيامبر2

را با صراحت و شفافيت تمام، نام » عترت«آمد كه مصاديقِ  بود، الزم مي» عصمت عترت«
برده و تك تك آن را به مردم معرفي كند. اما چرا آن حضرت چنين كاري نكرد؟ مگر بنا 

در يك شخص، عاجز نيستند و » عصمت«جود ملكة به ادعاي شيعه مردم از تشخيص و
گويد كه معصوم را بايد معصوم به مردم معرفي كند، پس چرا پيامبر از  مگر شيعه نمي

معرفيِ صريح امامان معصوم (با ذكر نام و كنيه) دريغ كرد؟ تذكر اين نكته را ضروري 
امامان «نوان افرادي را به ع صدانم كه حتي يك حديث معتبر كه در آن پيامبر مي

نام برده باشد وجود ندارد و احاديث مورد استناد عالمان شيعه، همگي جعلي و » معصوم
اعتبارند؛ زيرا در سلسلة راويان آنها افرادي وجود دارد كه نه تنها از نظر اهل سنت  بي

 شيعه نيز اطمينان به آنها نيست. اعتباري ندارند، بلكه حتي از نظر عالمان بزرگ
، عالمان و مفسران بزرگي صا گذشته فرض كنيم كه در ميان خاندان پيامبراز اينه

وجود داشته باشند كه مستقيماً از محضر ايشان استفاده كرده و قرآن را از ديگران بيشتر و 
فهمند و اگر چه معصوم نيستند، اما عالماني با تقوا و فقيهاني خدا ترس هستند.  بهتر مي

بگويد كه عالوه بر رجوع به قرآن و تدبر در آيات آن، به اين به مردم  صحال اگر پيامبر
عالمان هم رجوع كنيد و از علم آنها بهره ببريد تا هرگز گمراه نشويد، كدام محذور عقلي 

آيد؟ خواهيد گفت عالمان و فقيهان، معصوم نيستند و ممكن است در فهم دين  پيش مي
 صها (حتي اگر علمشان را از پيامبرتوان گفت كه با رجوع به آن خطا كنند. پس نمي

 شويم. فته باشند) هرگز گمراه نميگر
گوييم: اوالً بايد درك خود را از هدايت و گمراهي تصحيح كنيم. هدايت يعني قرار  مي

گرفتن در مسير تالش صادقانه و خالصانه براي يافتن حق و تسليم شدن در برابر همان 
در تشخيص حقيقت اشتباه كرده باشيم، اما تا ايم (هر چند ممكن است  حقي كه يافته
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ايم، همين باعث جلب  هنگامي كه در حد توان بشري تالش صادقانه و خالصانه كرده
رضايت خدا و تقرب به مقام ربوبي و رسيدن به اجر اخروي خواهد شد و هدايت نيز 

مبر را جز اين نيست) و كدام راه بهتر از درس آموزي از مكتب اصحابي كه محضر پيا
اند. (خصوصاً اگر از بين خاندان آن حضرت  درك كرده و حقايق ديني را از او آموخته

بوده و بهرة بيشتري از معارف او برده باشند)؟ بنابراين انسان مومني كه در قرآن تدبر 
ها و  پردازد و براي فهم بهتر قرآن، از انديشه كند و به تفكر و تعمق در آيات آن مي مي

ي بزرگان معروف (خصوصاً اصحاب خاص پيامبر و خاندان او) هم استفاده ها يافته
گفت، » گمراه«توان  كند و قصد و نيت او هم خالص است، به چنين كسي هرگز نمي مي

هاي بشري كه دارد ممكن است  دانيم كه به دليل معصوم نبودن و محدوديت اگر چه مي
كند و به وادي  سير هدايت منحرف مياشتباهاتي هم داشته باشد. آنچه انسان را از م

كشاند، عناد آگاهانه با حق (به خاطر هواي نفس، مالحظات دنيوي  ضاللت و گمراهي مي
و ...) است. ثانياً عالمان شيعه معتقدند كه امامان معصوم در احاديث متعددي مردم را در 

كرده و هدايت  عصر غيبت، به فقيهان ارجاع داده و آنها را حجت خود بر مردم معرفي
اند. كاري به صحت و سقم اين مدعا نداريم.  ها را در گرو پيروي از آنها دانسته انسان

توان از همين احاديث نتيجه گرفت كه فقيهان معصومند؟ مسلماً پاسخ  پرسيم آيا مي مي
» عترت«اين سوال منفي است. حال اگر چنين است چرا از توصية پيامبر به پيروي از 

بينيم كه اگر درك خود را از  گيريد كه عترت پيامبر حتماً بايد معصوم باشد؟ مي نتيجه مي
هدايت و ضاللت تصحيح كنيم، در توصية پيامبر مبني بر تمسك به عترت (به معناي 
عالمان و مفسران و فقيهان از خاندان مباركش) و اينكه اين تمسك مانع گمراهي مردم 

ن ميان رخ دهد) هيچ مشكلي و محذور عقلي پيش شود (حتي اگر خطاهايي هم در اي مي
توان حديث ثقلين را دليل قاطع و محكمي بر  نخواهد آمد و چون چنين است، نمي

عصمت عترت (و اطالق ضروري اين لفظ به افرادي خاص) گرفت. حديث مذكور 
افتد (به  دهد زيرا با فرض عدم عصمت عترت هم سازگار مي اي نمي ضرورتاً چنين نتيجه
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شرط اينكه سخن پيامبر را عرفي بفهميم و درك خود را از هدايت و ضاللت نيز تصحيح 
كنيم). ثالثاً اگر گمراهي را به معناي خطاي در فهم دين و تشخيص حقيقت بگيريم، 
مجبوريم اعتراف كنيم كه ما هميشه گمراهيم و هرگز روي هدايت را نخواهيم ديد، حتي 

شيعه معصوم است رجوع كنيم. چرا كه هر چند بنا به  اگر به عترتي كه بنا به ادعاي
هاي ديگر غيرمعصومند و ممكن است در فهم  فرض، عترت پيامبر معصوم است اما انسان

كالم معصوم و حفظ و نگهداري و انتقال آن به ديگران دچار خطا شوند و لذا سخن 
شويد)  گمراه نميدر حديث ثقلين (كه اگر به قرآن و عترت رجوع كنيد هرگز  صپيامبر

آيد. به خدا پناه ببريم از  حتي با فرض عصمت عترت، خالف واقع از آب در مي
 سخن پيامبر است. هايي كه نتيجة نهايي آنها خالف واقع بودنِ تحليل

 يك سؤال مهم  

اگر امامان معصوم براي بيان حقايق ديني و احكام الهي و تفسير معصومانه قرآن آمده 
يك از آنان يك دورة كامل تفسير قرآن را ننوشتند تا مرجعي معتبر، كامل بودند، چرا هيچ 

و مدون براي آيندگان به يادگار بگذارند و عالمان شيعه در اعصار آينده و در غياب امام 
معصوم، در فهم دين و تفسير درست قرآن دچار تفرقه و تشتت آراء نشوند؟ چرا امام 

نشيني و دوري از حكومت، چنين تفسيري  در مدت بيست و پنج سال خانه علي
كه آزادانه به نشر معارف  ننوشت؟ چرا امامان بعدي (و مخصوصاً امام جعفر صادق

در ده سال اول امامتش (كه  پرداخت) چنين كاري نكردند؟ چرا امام حسين اسالم مي
و امضاء  نوشته اي كه با امام حسن نامه معاويه هنوز در قيد حيات بود و به دليل صلح

نيز با او در جنگ و مبارزه نبود) از  كرده بود، اوضاع جامعه آرام بود و امام حسين
توان  اين فرصت استفاده نكرد و يك دورة تفسير مفصل قرآن ننوشت؟ همين سؤال را مي

هاي صحيح اجتهاد و استنباط احكام از متون ديني نيز  در مورد آموزش اصول و روش
رسد و مردم از  دانستند كه به زودي دوران غيبت فرا مي ان نميمطرح كرد. مگر امام

شوند، پس چرا هيچ كدام يك دوره اصول فقه و  حضور امامان معصوم محروم مي
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آموزش روش درست تفقه در دين را ننوشتند تا در آينده، علماء و فقيهان حداقل در 
كنند و اين همه دچار  هنگام اجتهاد در متون ديني، از ابزار و روش واحدي استفاده

اختالف و تشت آراء نشوند؟ آنچه از آن بزرگواران به جاي مانده است جز بيان يك 
سري احكام فقهي كه مخصوص دوران خودشان بوده، چيز ديگري نيست و هيچ گونه 

المثل در مورد اينكه  شود. في نگري و آموزش روش اجتهاد در تعاليم آنان يافت نمي آينده
گفتند  اند. آنها فقط مي زمان و مكان در اجتهاد دخيل است يا نه، سخني نگفتهآيا شرايط 

گفتند  كه (به عنوان مثال) احتكار در شش چيز حرام است (گندم، جو، ...) اما هرگز نمي
كه آيا اين حكم مخصوص همان دوران است يا اينكه تا ابد حكم احتكار همين خواهد 

گويد حكم  بينيم فقيهي مانند آيت اهللا گلپايگاني مي بود؟ براي همين است كه امروز مي
احتكار همان است كه معصوم گفته و احتكار تا روز قيامت فقط در همان چند چيز كه در 

گويد حرام بودن احتكار  حديث آمده حرام است. اما فقيهي مانند آيت اهللا منتظري مي
هاي اساسي مردم در همين مواد گندم و جو و ... در آن دوره به اين دليل بوده كه نياز

زده  هاي سختي مي شده و احتكار در اين موارد به جامعة اسالمي ضربه غذايي خالصه مي
است. اكنون كه نيازها تغيير كرده، احتكار در همان چيزهايي كه امروز جزو نيازهاي 

ر ضروري مردم است (مانند: آهن، سيمان، روغن و ...) حرام است. يعني مالك اصلي د
حكم احتكار نيازهاي ضروري مردم و جامعه است و چه بسا روزي برسد كه گندم و جو 
و كشمش و .... از نياز ضروري بودن خارج شوند و لذا احتكار اين اقالم حرام محسوب 
نشود و در عوض احتكار اقالمي مانند گوشت و مرغ و ماهي و .... و يا چوب و كاغذ و 

اين است كه چرا امامان معصوم در هنگام بيان احكام دين و ... حرام شود. حال سؤال ما 
كردند و تذكر  پاسخ به سؤاالت مردم، فقط به ذكر احكام و پاسخ سؤال مردم اكتفا مي

اي مانند عربستان و  داند كه به عنوان مثال حكم ديه بر عاقله مخصوص جوامع قبيله نمي
هاي آينده اين حكم جاري  گر و زماندوران ما قبل مدرنيته است يا نه، و در جوامع دي

توان بطور كلي به اين صورت مطرح كرد كه چرا  هست يا نيست؟ اين سؤاالت را مي
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بيني ديني، تاريخ  امامان معصوم آثار مكتوبي در زمينه تفسير قرآن، بيان احكام الهي، جهان
ور اصول ط صحيح حوادث صدر اسالم، جايگاه عقل و علم و فلسفه و ... در دين همين

اخالق و عرفان اسالمي و ... از خود بجاي نگذاشتند تا جلوي تحريف و نابودي تعاليم 
خود را تا حدود زيادي بگيرند و براي آيندگان نيز چراغ هدايت باشند؟ درست است كه 

گيرد، اما احتمال جعل و  سند مكتوب هم گاهي در معرض جعل و تحريف قرار مي
كمتر از سخناني است كه به صورت شفاهي و دهان به  تحريف در سند مكتوب بسيار

چرخد. لذا اگر واقعاً امامان شيعه از طرف خداوند منصوب و مأمور  دهان بين مردم مي
تفسير معصومانة قرآن و بيان احكام الهي و حقايق ديني بودند، مكتوب كردن تعاليم آنها 

طور براي استفادة  و همين توسط خودشان (براي جلوگيري از جعل و تحريف و نابودي،
بيشتر مردم و آيندگان) از اوجب واجبات بود. اما چرا هيچ كدام چنين كاري نكردند؟ 
كافي است به همين يك نكته بينديشيم تا به اين حقيقت پي ببريم كه تفسير معصومانة 
دين، غرض خداوند نبوده است. به عبارتي ديگر، خداوند متعال شرط سعادت و كمال 

ها دين او را به طور كامل و صد در صد  الهي) را در اين قرار نداده است كه انسان (قرب
درست و بدون هيچ گونه خطا و نقص بفهمند و به همة احكام ريز و درشت آن مو به مو 

آفريد.  ها را معصوم مي خواست چنين كاري كند همة انسان عمل كنند. چرا كه اگر مي
هاي غيرمعصوم، در حقيقت  كه اوالً چنين شرطي براي انسان دليل ما بر اين ادعا اين است

ها از سعادت  تكليف مااليطاق است و صرف نظر از قبح آن، باعث محروميت همة انسان
شود. ثانياً حتي اگر اين شرط قابل تحقق بود و از طاقت بشري بيرون نبود،  و كمال مي

ها و تا روز  ر تمام دورانحداقل الزمة ضروري آن وجود و حضور يك مرجع معصوم د
بينيم كه چنين شرطي محقق نشده است و از همين واقعيت نتيجه  قيامت بود. اما اكنون مي

گيريم كه خداوند شرط رسيدن به سعادت و قرب الهي را در فهم و عمل معصومانه  مي
باشد قرار نداده بلكه در اين قرار داده است كه انسان، صادقانه و خالصانه در پي حقيقت 

و در اين راه، عقل و فطرت و وجدانِ پاك خود را مبناي تشخيص حق از باطل قرار دهد 
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هايي شود مسلماً معذور  و در اين جهد صادقانه و خالصانه، اگر هم دچار خطاها و لغزش
خواهد بود. در فهم دين هم قصه همين است و جز اين نيست. خداوند از انسان خواسته 

رآن و بكار انداختن عقل و فكر و انديشه، سعي در فهم دين و است تا با تدبر در ق
دانسته كه بشرِ ناقص و جايز الخطا، در اين تالشِ  شناخت راه راست كند و چون مي

رسد، همان را از انسان قبول  صادقانه، جز به فهمي بشري از دين، به چيز ديگري نمي
بخشد و فقط عناد آگاهانه و  ها و خطاهاي غيرعمدي را بر انسان مي كند و نقص مي

شعارِ  صرسيم كه اگر هم كساني بعد از پيامبر پذيرد. به اينجا مي عامدانه با حق را نمي

دادند. خداوند خودش براي بعد از  دادند، شعار نادرستي نمي مي» حسبنا كتاب اهللا«

فسير فقط قرآن را براي مردم، وسيلة هدايت و راهنمايي قرار داده است و ت صپيامبر
معصومانة قرآن مورد نظر خداوند نبوده است. بگذريم از اينكه اگر تفسير معصومانة دين 
شرط سعادت و كمال بود، حتي با نصب امامان معصوم و حضور آنها در همة دور آنها 

شد. چرا كه حتي اگر در هر عصري امام معصومي  باز هم چنين غرضي تحصيل نمي
ي و احكام الهي را درست و صحيح بيان كند، باز هم وجود داشته باشد كه حقايق دين

مردم ممكن است در فهمِ كالم معصوم و ضبط و انتقال آن به ديگران دچار خطا و كج 
فهمي شوند و تعاليم معصوم دچار جعل و تحريف شود. مگر همين عالمان شيعه در 

م از اين رسند؟ و مگر هر كدا هاي مختلف از كالم معصوم نمي عصر حاضر، به درك
فقيهان درك خود از كالمِ امام معصوم را به نامِ كالم معصوم و حقيقت دين به خورد 

ا ناقص، ناخالص و خطاآلود) دهند؟ و مگر درك آنها، دركي بشري (و لذ مردم نمي
 نيست؟

 چند نكته هم پيرامون امام دوازدهم و ماجراي غيبت او 

به نام مهدي مشكوك است  عسگري. از نظر تاريخي تولد فرزندي از امام حسن 1
و اسناد و مدارك معتبر تاريخي كه مورد قبول اهل سنت نيز باشد، تولد چنين فرزندي را 
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كنند. به عبارت ديگر هيچ سند محكم تاريخي كه با موازين و معيارهاي اهل  تأييد نمي
ذا راه اثبات سنت (در قبول روايات تاريخي) نيز تأييد شود، در اين مورد وجود ندارد و ل

 اگر سند محكمي دارند ارائه دهند.آن براي اهل سنت بسته است. مدعيان، 
هم ثابت شود، به تنهايي براي  . حتي اگر تولد فرزندي از امام حسن عسگري2

ها و زنده بودنش تا زمان ظهور، كافي  اثبات ادعاي شيعه در مورد غايب شدن او از ديده
 ماند: عاي شيعه منطقاً دو راه ميدنيست. در اينجا براي اثبات ا
به صراحت چنين موضوعي را مطرح كرده باشند. اما نه  صاول. اينكه قرآن يا پيامبر

شود. آري در كتب شيعه  چنين چيزي يافت نمي صدر قرآن و نه در سخنان پيامبر
نام امامان و  صنقل شده است كه در آنها پيامبر اكرم صاحاديث و رواياتي از پيامبر

اند و در مورد دوازدهمين امام نيز به غيبت  عصوم را يكي پس از ديگري بيان كردهم
اند. اما اين روايات،  طوالني و ظهور او در آخر الزمان (و به فرمان الهي) اشاره فرموده

همگي جعلي و ساختگي است و حتي بسياري از عالمان شيعه نيز آنها را قبول ندارند. باز 
توانند يك حديث  غيبت امام دوازدهم، براي نقض سخن ما اگر ميهم مدعيان و جود و 
 ند و متن هيچ مشكلي نداشته باشد.بياورند كه از لحاظ س

و فرزندانش با ادلة محكمِ  دوم. اينكه تئوري امامت و عصمت علي بن ابي طالب
ما عقلي و نقلي اثبات شود و بعد در سخنانِ امامان معصوم چنين مطلبي آمده باشد. ا

متأسفانه همانطور كه پيش از اين ديديم، اين تئوري به هيچ وجه قابل دفاع عقلي نيست 
هاي فراواني  توانند به كتاب و بلكه داليل زيادي در رد آن وجود دارد. طالبان حقيقت مي

63Fكه در نقد تئوري امامت نوشته شده است رجوع كنند

1. 
رسد  نفعي از او به جامعة اسالمي نميها پنهان است و هيچ  . وجود امامي كه از ديده3

گردد بدون اينكه بتواند براي  و فقط در ميان مردم و به طور پنهان و ناشناس مي

                                           
ه مطالعه دو كتاب شاهراه اتحاد (حيدر علي قلمداران) و منهاج السنة النبويه (ابن تيميه) را توصي -۱

 كنيم.  مي
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هاي اين امت كاري بكند، كامالً لغو و بيهوده است و همين، داستان امامِ دوازدهم  بدبختي
ز او به مردم و كند. اگر وجود امام غايبي كه هيچ نفعي ا و غيبت او را سخت مشكوك مي

 د لغو نيست، پس بگوييد لغو چيست؟رس اسالم نمي
. اگر به نحوة زندگي امام دوازدهم بينديشيم، مشكوك بودن اين اعتقاد بيشتر 4
شود. سؤال اين است كه امام دوازدهم چگونه موجودي است؟ آيا انساني  گر مي جلوه

مانند نياز به داشتن همسر و  هاي ديگر (و با همة لوازم انساني است مانند همة انسان
فرزند و خانه و زندگي و كسب و كار و ...) يا اينكه موجودي غيرطبيعي و مافوق بشري 

 كنيم. نجا هر دو فرض را بررسي مياست؟ در اي
هاي  . فرض اول اين است كه امام دوازدهم مانند همة اجدادش و مانند همة انسان1-4

و از اين نظر هيچ فرقي با ديگران ندارد جز اينكه ديگر، يك انسان كامالً طبيعي است 
روحي بزرگ و ضميري پاك دارد و صاحب مقام امامت و عصمت است. لكن اينها 
مقامات معنوي است كه منافاتي با انسان بودن او (از لحاظ طبيعي) ندارد. در حقيقت او 

هايي در كماالت  تريها واجد بر انساني طبيعي مانند ديگران است كه نسبت به بقية انسان
هاي  ها غايب است اما مانند همة انسان روحي و معنوي بوده و اكنون اگر چه از ديده

ديگر يك زندگي كامالً طبيعي دارد. اين فرض اما، مشكالت فراواني را براي معتقدان به 
هاي  كند. بر طبق اين فرض امام دوازدهم بايد مانند همة انسان وجود آن امام ايجاد مي

 ند همة پيامبران و امامان قبل):ديگر (و مان
 ار داشته باشد.الف. شغل و سكب و ك

 ب. خانه و محلي براي زندگي داشته باشد. 
 ج. ازدواج كند و صاحب همسر و فرزنداني شود. 

 د. گاهي بيمار يا مجروح شود. 
 ها از وسايل نقليه عمومي مانند اسب و شتر و يا در عصر حاضر . در مسافرت ه

 اتوبوس، كشتي و ... استفاده كند.هواپيما، قطار، 
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و. گاهي با ديگران دچار اختالف و دعوا شده و براي حل اختالف ممكن است 
 ز خاصي مانند دادگاه مراجعه كند.مجبور شود به مراك

ز. و در يك كالم تن به مقتضيات يك زندگي شهري يا روستايي (خصوصاً در عصر 
 به تمام معنا باشد. و يك شهروند حاضر) بدهد

 البته براي اينكه شناخته نشود مجبور است: 
 ح. با نام مستعار زندگي كند. 

ط. مرتب نقل مكان كند تا ثابت بودن هيئت او (از نظر جواني) ديگران را نسبت به او 
 مشكوك نكند. 

ببينيد به حال هر يك از لوازم و تبعاتي را كه در باال نام برديم مورد تأمل قرار دهيد تا 
رسيد. آيا امام دوازدهم يك بار ازدواج كرده و همسرش نيز مانند خودش عمر  كجا مي

ها بار ازدواج كرده و همسرش  طوالني و هزاران ساله دارد يا اينكه آن حضرت تاكنون ده
بعد از گذراندن سالياني چند پير شده و از دنيا رفته و داستاني دوباره شروع شده است؟ 

ن امام از نظر طول عمر چه وضعيتي دارند؟ آيا آنها هم مانند پدرشان عمر فرزندان آ
روند (در حالي  شوند و از دنيا مي هاي ديگر پير مي هزاران ساله دارند يا اينكه مانند انسان

كه پدرشان همواره در هيئت جواني سي ساله است)؟! آيا همسر و فرزندان و همين طور 
هم از راز او خبر دارند يا اينكه (به عنوان مثال) پدر و مادر  خانواده و فاميل همسر امام

دانند كه چه كسي دامادشان شده است؟ آيا سند ازدواج خود را در يك  همسرش نمي
كند؟ يا اينكه  محضر رسمي (كه در هر كشوري زير نظر قوة قضائيه است) ثبت مي

اش را از كجا در  ازدواجش همواره غيررسمي است؟ كسب و كار او چيست و روزي
آورد؟ خانه و ديار او كجاست؟ آيا او هم از لوازم خانگي مانند يخچال، تلويزيون،  مي

كند؟ آيا او هم پول آب و برق و گاز و  لباسشويي، كولر، بخاري و ... استفاده مي ماشين
نام دهد؟  پردازد؟ آيا او هم ماليات بر درآمد مي كند به دولت مي تلفني را كه استفاده مي

مستعار او كه بايد قبض تلفن و برق و گاز و آب ... به آن نام برايش صادر شود چيست؟ 
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آيا او هم براي مسافرت به شهرها يا كشورهاي ديگر بايد بليط هواپيما يا قطار و .. بخرد 
و براي خروج از كشور، پاسپورت تهيه كند؟ آيا فرزندان او زندگي عادي و طبيعي دارند؟ 

ت امام دوازدهم كه اكنون داراي چندين عروس، داماد و نوه و نتيجه و ... در اين صور
تواند راز خود را از اين همه اهل و عيال و فاميل پنهان كند؟ در هنگام  است آيا مي

شود و تن به عمل جراحي  بيماري يا مجروح شدن، آيا در يك بيمارستان بستري مي
، سيل و طوفان، دچار آسيب و خسارت دهد؟ آيا در حوادث طبيعي مانند زلزله مي
شناسد و امورش را از  شود؟ آيا سيستم اداري حاكم در كشورش را به رسميت مي مي

المثل آيا او هم شناسنامه و كارت شناسايي و دفترچة بيمه و  گذراند؟ في همان مجاري مي
كند؟  ميگيرد و در هنگام خريد يا ساخت خانه، مراحل اداري الزم را طي  پاسپورت مي

كند؟ آيا مقاله يا كتاب (با نام مستعار)  آيا در انتخابات و يا تظاهرات مردمي شركت مي
64Fكند نويسد و منتشر مي مي

آيا تاكنون به ناحق و توسط پليس دستگير و زنداني شده  ؟1
است؟ و آخرين سؤال اينكه آيا احتمال مرگ در مورد ايشان وجود دارد يا نه؟ براي فرار 

 ن سؤاالت مجبوريم به فرض ديگري پناه ببريم:از همة اي
. فرض دوم اين است كه امام دوازدهم مانند ديگران يك انسان طبيعي نيست و از 2-4

لحاظ جسمي و روحي با ديگران كامالً متفاوت است. به عبارتي ديگر در اين فرض، او 
به طرق غيبي و از يك زندگي كامالً غيرطبيعي و غيرعادي دارد. في المثل خداوند او را 

كند. براي  بار حفظ مي هاي خطرناك و حوادث مرگ هاي غيرطبيعي، از بيماري راه
مسافرت، نيازي به وسايل نقليه ندارد بلكه از طريقِ طي االرض در يك چشم بر هم زدن 

هاي غيبي همة امور  تواند در هر كجاي دنيا كه اراده كرده است حضور يابد. از راه مي

                                           
راستي اگر واقعاً امام زمان وجود دارد، چرا حقايق و تعاليم ناب الهي و تفسير صحيح آيات قرآن را  -۱

هايي  هاي محكمي كه قابل خدشه نباشند و در قالب مقاالت يا كتاب ل با قلمي زيبا و جذاب و استدال
ا كتاب (با نام مستعار) براي او ناممكن و كند؟ آيا نوشتن مقاله ي نويسد و منتشر نمي با نام مستعار نمي

 يا حرام است؟ 
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تواند در امور عالم  ها آگاه است. مي ر نظر دارد و از ضماير پنهان همة انسانعالم را زي
تصرف كند و حوادث را بر طبق خواست خود پيش ببرد. براي زندگي نيازي به لوازمي 

كند چون  مانند يخچال و اجاق گاز و كولر و بخاري و ... ندارد. از گاز و برق استفاده نمي
هاي  پول آنها را بپردازد. در هنگام تشنگي هم از آبشود  در اين صورت مجبور مي

اي براي زندگي داشته باشد،  كند. اگر خانه ها استفاده مي ها و رودخانه طبيعي، يعني چشمه
اي دو  حتماً در جايي است كه دست تمدن بشر به آنجا نرسيده است (مثالً در جزيره

نيازي داشته باشد، يا از بهشت برايش  ها). اگر به غذا افتاده و متروك در آن سوي اقيانوس
كند. اگر  آورند و يا هميشه از طريق شكار حيوانات، نياز غذايي خود را بر طرف مي مي

كند.  نياز جنسي هم داشته باشد، از طريق غيرطبيعي و غيرمرسوم اين نياز را بر طرف مي
ي طبيعي و مرسوم كند و لذا مشكالت زندگي خانوادگ مثالً با حوريان بهشتي زندگي مي

در اجتماعات بشري را ندارد. امام دوازدهم اگر چه در ميان مردم و در كوچه و بازار راه 
بينند. چند روز پيش از اينكه  كند، اما مردم او را نمي رود و در مراسم حج شركت مي مي

شروع به نوشتن اين مقاله كنم، در مجلسي حضور داشتم كه همة اعضاي مجلس (و از 
شناختم. هنگامي كه براي امام  روحاني معروفي كه گردانندة مجلس بود) را مي جمله

كرديم، آن روحاني معروف گفت : به خدا قسم امام زمان (عج)،  عزاداري مي حسين
 اكنون در مجلس ما حضور دارد زيرا اين مجلس، مجلس عزاداري براي امام حسين

شناختم  ضران در جلسه كه همه را مياست. با تعجب به اطراف نگاه كردم اما جز حا
كسي را نديدم. بعد از اتمام جلسه به آن روحاني گفتم كه آيا شما امام زمان را در جلسه 
ديديد كه آن حرف را زديد؟ در پاسخ گفت : من او را نديدم اما يقين دارم كه او در اين 

وصاً امام و خص جلسه حضور داشت زيرا او در هر جايي كه ذكر مصيبت اهل بيت
ريزد.  كند و اشك مي باشد حضور دارد و مانند مردم در عزاداري شركت مي حسين

گوييد  گفتم اوالً اگر او حضور داشت پس چرا هيچ كدام از ما او را نديديم؟ ثانياً اينكه مي
او در همة مجالس عزا حضور دارد، مستلزم اين است كه در يك لحظه بتواند در صدها 
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ر در ايران و كشورهاي ديگر كه مجالس عزا بر پا بود شركت نمايد. آيا هزار مكان ديگ
امام زمان، در آن واحد در صدها هزار مكان مختلف حضور داشت، آن هم به نحوي كه 
قابل رؤيت نبود؟ آيا اين ادعاها در مورد يك انسان كه موجودي مادي و طبيعي است؟ 

اشت، گفت: اينها مسائلي هستند كه درك روحاني بيچاره كه پاسخي براي اين سؤاالت ند
رسد. عقل ما ناقص است و نبايد همه چيز را با عقل خود بسنجيم!!  من و تو به آنها نمي

كند و به او عمر  خداوند صالح ديده است كه از طرق غيبي، جان او را خطرات حفظ مي
ز اينكه از طرق دهد تا زمان ظهور فرا رسد. گفتم اگر خداوند ابا ندارد ا طوالني مي

غيرطبيعي و غيرعادي، جانِ امام را حفظ كند. چرا همين كار را در هزار و دويست سال 
پيش انجام نداد و از طرق غيبي و با تصرف در علل طبيعي خطر شهادت را از آن 

ها پنهان كرد و به او عمر هزاران ساله داد  حضرت دور نكرد و به جاي آن، امام را از ديده
كار ميلياردها انسان را از نعمت حضور امام معصوم محروم كرد؟ اين بار حاج آقا  و با اين

گويم، چيزهايي است كه به عقل ما  كمي عصباني شد و با تندي تلخي گفت: باز هم مي
رسد و نبايد در اين مسائل پاي عقل و استدالل را به ميان كشيد. پاي استدالليان  نمي

مانت را قوي كن تا اين مسايل برايت حل شود. نگذار چوبين بود. دلت را پاك و اي
ايد  ها فريبت دهد. من هم با خنده گفتم: حربة خوبي به دست گرفته شيطان با اين شبهه

ها يا پيروان ديگر بيفتد. چون آنها هم وقتي در  اما نگذاريد اين حربه، به دست يهودي
همين حربه استفاده خواهند بست برسند، از  بحث علمي و عقلي كم بياورند و به بن

 .كرد!!



 
 

اي انتقادي پيرامون تئوري امامت و نقدهاي  : مصاحبهبخش دوم
 مخالفان

ن پيرامو غرويانمتن كامل مصاحبه با حضرت حجت االسالم و المسلمين محسن 
 تئوري امامت و نقدهاي مخالفان.

 نيكوييگر: حجت اهللا  مصاحبه
 11/12/79تاريخ مصحابه: 

خواهم از  ي اينكه بحث ما سير منطقي خود را داشته باشد اجازه مي: برانيكويي 
مبادي تصوري شروع كنيم. سؤال اول اين است كه مفاهيم امامت و عصمت از ديدگاه 

 شوند؟ متكلمان شيعه چگونه تعريف مي
: بسم اهللا الرحمن الرحيم. امامت يك معناي عام دارد و يك معناي خاص. غرويان 

شود و هم امام. به معناي  عام يعني پيشوايي؛ و اين هم شامل انبياء ميامامت به معناي 
راهنمايي مردم را به عهده دارد.  صخاص يعني امامي كه ما قائليم بعد از پيامبر اسالم 

امامت به معناي خاص يعني پيشوايي مردم بعد از پيامبر. عصمت نيز به معناي اين است 
في با مقام امامتشان باشد مصون هستند و گرفتار خطا و كه آنها از خطا و اشتباهي كه منا

هاي ديگري هم از طرف عالمان شيعه مطرح شده  شوند. البته اقوال و ديدگاه اشتباه نمي
 است ولي قول مشهور همان است كه عرض كردم.

يعني پيشواي  –كه مورد نظر شيعه است  –: فرموديد امامت در معناي خاص نيكويي 
. آيا اين پيشوايي فقط در امور ديني است يا اينكه شامل امور صيامبرمردم بعد از پ
 شود؟ دنيوي هم مي

: در كليه امور ديني و دنيوي است. ما اصوالً امور ديني را از امور دنيوي جدا غرويان 
گنجد. بطور كلي امامت، رياست و  دانيم. امور دنيوي هم در زير مجموعة دين مي نمي
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ون انساني است كه دين بايد در آنجا نظر بدهد. امام معصوم در همة پيشوايي در كليه شؤ
 شؤون انساني كه در آنها احتياج به دين دارد پيشوا و نظر او حجت است.

: عصمت را مصونيت از خطا و اشتباهي كه منافي مقام امامت يا نبوت باشد نيكويي 
ه و چه كبيره، چه عمدي تعريف كرديد. آيا اين مصونيت شامل هر گونه گناهي چه صغير

 شود؟ و چه سهوي نيز مي
: بله هم گناه كبيره و هم صغيره. البته سه نوع گناه داريم كه عبارتند از گناه غرويان

كند يعني قانون خدا را  اخالقي، گناه عرفاني و گناه قانوني. امام معصوم گناه قانوني نمي
كند. اما ممكن است امام  ت دوري ميگذارد، به واجبات عمل كرده و از محرما زير پا نمي

كند و شخصي به او  اي عبور مي معصوم گناه اخالقي انجام دهد. مثالً فرض كنيد در كوچه
كند جواب سالم او را بدهد و يا اينكه خود حضرت  دهد و حضرت فراموش مي سالم مي

نه شود  ممكن است گاهي به شخصي بزرگتر سالم نكند. اين گناه اخالقي محسوب مي
اينكه امام، واجبي از واجبات خدا را ترك كرده باشد. همچنين گناه عرفاني ممكن است 
از امام سر بزند. به اين معنا كه مثالً در هنگام نماز حواس او پرت شود و از آن درجات 

حسنات معرفت و عرفاني كه دارد يك لحظه غفلت بكند. اين گناه عرفاني و از باب 

 گناه است اما گناه شرعي نيست. بنياالبرار سيّئات املقر

گويند كه  توان گفت كه از ديدگاه شيعه، امام معصوم به شخصي مي : پس مينيكويي 
از طرف خداوند به رياست مردم در كليه امور ديني و دنيوي منصوب شده و از هر گونه 

د. باش مصون مي –يعني ترك واجب و انجام حرام  –گناهي كه منافي مقام امامت است 
ضرورت  صرسيم به سؤال اصلي و آن اينكه آيا وجود امام معصوم بعد از پيامبر حال مي

عقلي دارد؟ به عبارت ديگر آيا خداوند حتماً بايد امامان معصومي را به عنوان جانشين 
 نصب كند؟ صپيامبر
: اصل اينكه پيشوايي براي مردم الزم است، دليل عقلي دارد، همان دليل عقلي غرويان 

هم باقي است. يعني  صه بر ضرورت بعثت پيامبران وجود دارد، بعد از پيامبر اسالمك
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هاي  گوييم براي اينكه راه اگر سؤال شود كه چرا مردم احتياج به پيامبران دارند، مي
شناخت بشر محدود است و خداوند حكيم از ما تكليف خواسته است. بنابراين بايد 

روشن كند، راه سعادت را از شقاوت مشخص كند و لذا  هاي انجام تكليف را براي ما راه
پيامبران و كتب آسماني را براي بشر فرستاده است. همين دليل بعد از پيامبر هم برقرار 

هايي در بين  رحلت كردند بايد بعد از آن حضرت حجت صاست. يعني وقتي پيامبر
 صقاء امامت بعد از پيامبرها رجوع كنند. اين دليل ب ها باشند كه مردم به آن حجت انسان
 است.

: در اينجا حضرت عالي دو دليل عقلي آورديد تا با آنها هم ضرورت بعثت نيكويي
را اثبات كنيد. دليل اول  صپيامبران و هم ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر

 تواند حقايق مربوط هاي شناخت بشر محدود است و خود به تنهايي نمي  اين بود كه راه
به مبدأ و معاد و نحوة انجام تكليف الهي و بطور كلي راه رسيدن به كمال و سعادت را 

كند كه پيامبران مبعوث كند تا مردم را به راه  تشخيص دهد و لذا حكمت الهي اقتضاء مي
راست هدايت و راهنمايي كنند. دليل دوم اين بود كه اگر خداوند از طريق بعثت پيامبران، 

شود و مردم در روز قيامت  راست هدايت نكند، حجت بر مردم تمام نمي مردم را به راه
بر عليه خداوند حجت خواهند داشت. اين دو دليل همانطور كه فرموديد بعد از پيامبر 

نيز به قوت خود باقي است و ضرورت وجود امامان معصوم بعد از آن  صخاتم
اين ادله وارد شده است و براي  كند. قبل از طرح اشكاالتي كه بر حضرت را هم اثبات مي

، صكنم و آن اينكه درست است كه بعد از پيامبر تر شدن بحث سؤالي مطرح مي روشن
مردم مانند هميشه نياز به پيشوا و راهنما دارند، اما آيا اين راهنمايان و پيشوايان حتماً بايد 

عقلي دارد؟ معصوم باشند؟ به عبارت ديگر آيا وجود صفت عصمت در امامان، ضرورت 
 يست؟اگر ضرورتي براي عصمت هست دليل آن چ



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       112

 

كند. عقل در اينجا  : اينجا ضرورت يعني اينكه ببينيم عقل چه اقتضاء ميغرويان
گويد هر چه آن پيشوا يا امام، خطايش كمتر باشد بهتر است. يعني هر چه كم خطاتر  مي

 تواند حجت و پيشواي مردم باشد. يباشد بهتر م
بهتر بودن عصمت فعالً سخني نيست. سخن در ضرورت عقلي عصمت : در نيكويي 

توان سؤال را اينگونه مطرح  است، ضرورتي كه به معناي محال بودنِ عدم آن است. مي
، معصوم و منصوب از طرف خدا نباشند و يا به صكرد كه اگر امامان بعد از پيامبر

ضرت به عهدة عالمان و عبارت ديگر اگر مرجعيت ديني و دنيوي مردم بعد از آن ح
 شود؟ فقيهان بيفتد چه مي

هم به يك معنا فقيهند، يعني عالم هستند. فقيه يعني كسي كه  : خود ائمهغرويان
آگاهي عميق نسبت به اسالم دارد. آگاهي عميق نسبت به دين، يك بحث و عصمت 

ضرر گوييم آيا اگر اين فقيه عصمت هم داشته باشد به جايي  بحث ديگري است. مي
پرسيم عدم  شود، ما مي گوييند ضرورت عصمت از كجا ثابت مي زند؟ اينكه مي مي

عصمت از كجا ضرورت دارد كه ما بپذيريم؟ بهتر آن است كه ما قائل به عصمت آنها 
باشيم و دليلي هم بر خالف عصمت نداريم. ضرورت هم در اينجا به معناي حسن عقلي 

ت دارد منظورمان اين است كه حسن عقلي گوييم عصمت ضرور است. يعني وقتي مي
 داند. و عقل اين را بهتر ميدارد 

: بسيار خوب، اكنون نوبت آن است كه به طرح دو اشكال اساسي كه به ادلة نيكويي
اثبات ضرورت نبوت و امامت وارد شده است بپردازيم. اولين اشكال اين است كه اگر آن 

تنها ضرورت وجود پيشوايان معصوم در هر ادله درست باشند، نتيجة منطقي آنها نه 
عصري است بلكه ضرورت تعدد آنها نيز هست. به اين معنا كه اگر آن ادله و مقدمات و 
مفروضات آنها درست باشند، ضرورت دارد كه در هر عصري تعداد پيامبران يا امامان 

در هر معصوم آنقدر زياد باشد كه در سراسر جهان و در هر شهر و روستايي و حتي 
هاي دور افتاده قرار دارد،  اي كه در اقصي نقاط جهان و در ميان درياها و اقيانوس جزيره
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يك پيامبر يا امام معصوم وجود داشته باشد، در حالي كه در هيچ عصري چنين نبوده 
و در حالي كه ايشان مردم حجاز  صاست. به عنوان مثال در زمان حضرت رسول اكرم

هاي  مانند كشورهاي قاره«كردند در هيچ نقطة ديگري از دنيا  مي را به راه راست هدايت
اروپا، آمريكا، آفريقا، اقيانوسيه و ديگر كشورهاي آسيايي مانند چين، ژاپن، كره، مالزي، 

اي كه در اثبات ضرورت  پيامبري نبوده است. حال مگر طبق ادله...» افغانستان، ايران و 
آورديد، مردم اين مناطق نياز به  صبعد از پيامبربعثت انبياء و نصب امامان معصوم 

كند كه اين مردم توسط  راهنما و پيشواي معصوم ندارند و مگر حكمت الهي اقتضاء نمي
پيامبران يا امامان معصوم به راه راست هدايت شوند، پس چرا مردم اين مناطق از 

ايد حجت بر مردم تمام شود ها و تعاليم پيامبران و امامان محروم ماندند؟ مگر نب راهنمايي
تا در روز قيامت، مردم حجت نداشته باشند، پس چرا مردم نقاط ديگر جهان از وجود 

هاي الهي محروم ماندند؟ آيا اگر مقدمات استدالل شما درست باشند، مردم آن  حجت
 در روز قيامت، معذور نخواهد بود؟نقاط 
راهنما و حجت دارند خداوند هم بايد  : ما در آن ادله گفتيم چون مردم نياز بهغرويان 

اي از مردم به علل طبيعي و يا به دست خودشان از وجود  حجت بفرستد. اما اينكه عده
گوييم خداوندي كه از انسان  هاي الهي محروم شوند بحث ديگري است. ما مي حجت

خواهد، بايد حجت بفرستد و فرستاده است. اما اينكه  حركت در مسير هدايت را مي
وسايل و ابزار پخش معارف وحياني به نقاط ديگر جهان نبوده و يا كم بوده، بحث 

بايستي وسيلة انتشار  ها مي مسلمان صگوييم در زمان پيامبر اسالم ديگري است. ما مي
كردند ولي نكردند. اين ربطي به استدالل ما ندارد.  ها را ايجاد مي اين معارف و هدايت

اند  هايي كه هدايت را گرفته ستاده است. حاال اين انسانخداوند رسول و حجتش را فر
بايد شروع كنند به پخش و انتشار اين معارف و اينها تنبلي كردند و اين وظيفه را انجام 

كردند و اين  بايستي به نقاط ديگر سفر مي ها مي ، مسلمانصندادند. زمان پيامبر اسالم
رساندند؛ اما اين كار را  ر جهان ميها و معارف الهي را به گوش مردم سراس هدايت
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نكردند اين ديگر تنبلي مسلمين است نه اينكه با حكمت خداوند منافات داشته باشد. 
فرماييد باآلخره مردمي كه در اقصي نقاط جهان هستند و پيام رسالت به گوش  حاال مي

ه؟ در اينجا رسد، آيا فرداي قيامت بر عليه خداوند حجت دارند يا ن آنها نرسيده يا نمي
بايد توجه كنيم كه خداوند در هر فردي يك حجت باطني قرار داده و يك حجت بيروني 
و ظاهري. حجت بيروني و ظاهري همان پيامبران و كتب آسماني هستند و حجت باطني 

يعني  –نيز عبارت از عقل و فطرت و وجدان انسان است. كساني كه نداي حجت بيروني 
شان عمل كنند. يعني به  به آنها نرسد، بايد طبق حجت باطني –صوم پيامبران يا امامان مع

دهند عمل كنند. اما يك سري تكاليفي  خوب و بدهايي كه عقالً و فطرتاً تشخيص مي
شده كه نشده است و اگر به  هست كه از راه حجت بيروني بايستي براي آنان تبيين مي

 هد كرد.خداوند آنها را عقاب نخوااين تكاليف عمل نكنند 
شود. اول اينكه فرض كنيم در زمان پيامبر  : در اينجا دو سؤال مطرح مينيكويي

ياران پيامبر و پيروان او تنبلي و سستي كردند و پيام آن  –به عنوان مثال  - صاسالم
حضرت را به سراسر دنيا نرساندند. خوب چرا خداوند در جاهاي ديگر پيامبر نفرستاد تا 

باعث نشود كه ميلياردها انسان در نقاط ديگر جهان از  صر اسالمتنبلي پيروان پيامب
اند كه بايد چوب  هاي الهي محروم شوند؟ مردم نقاط ديگر جهان چه گناهي كرده هدايت

را بخورند؟ چه اشكالي داشت خداوند در نقاط ديگر جهان  صتنبلي پيروان پيامبر اسالم
واقعاً تنبل  صاگر مردم زمان پيامبر اسالمكرد؟ دوم اينكه حاال  هم پيامبراني مبعوث مي

كردند آيا در عمل امكان داشت از  نبودند و قصد انتشار اين معارف به سراسر دنيا را مي
عهده اين كار بر آيند؟ آيا چنين امر عظيمي با توجه به امكانات مسافرتي آن عصر محال 

ه آن شرايط از عهده نبود؟ اگر قبول كنيم كه چنين كاري در آن زمان و با توجه ب
اط ديگر آيد كه چرا خداوند براي مردم نق آمد، آيا اين سؤال پيش نمي مسلمانان بر نمي

 جهان پيامبراني نفرستاد؟
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: ما كه در آن زمان نبوديم تا بتوانيم در مورد امكان يا عدم امكان آن صحبت غرويان
است. امكان عقلي و عملي  كنيم. چه دليلي داريم كه امكان عملي و عقلي اين كار نبوده

فرماييد چرا خداوند در نقاط ديگر جهان و در هر  بوده اما سخت بوده است. اما اينكه مي
شدند.  ها تنبل مي كشوري يك پيامبر نفرستاده، به نظر من دليلش اين است كه انسان

ي كند. بقيه را گذاشته است برا خداوند يك پيامبر فرستاده است كه او ابالغ وحي مي
ها بايد انجام دهند، يعني رنج سفر را بر خود هموار كنند و بروند پيام  تكليفي كه مسلمان

خداوند را به نقاط ديگر برسانند. اگر در هر گوشه و كناري خداوند يك پيامبر مبعوث 
 شد. ها منتفي مي راي هدايت انسانكرد، اين مشقت و رنج سفر ب مي

كنند و در نتيجه  تنبلي مي صپيروان پيامبردانست  : اما خداوند كه مينيكويي 
شوند، پس چرا در  هاي الهي محروم مي ميلياردها انسان در نقاط ديگر زمين از هدايت

اي نفرستاد؟ و يا اينكه چرا به بعضي  اي پيامبر جداگانه نقاط ديگر و در هر كشور يا منطقه
ا به نقاط ديگر جهان از جمله ها اين اراده و همت را نداد تا تعاليم پيامبر ر از انسان

 ورهاي شوروي سابق و ... برسانند؟فرانسه، سوئد، فنالند، كش
توانيم قضاوت كنيم كه مصلحت كداميك بيشتر بوده است.  : ما بطور قاطع نميغرويان

اينكه خداوند در يك نقطه پيامبري بفرستد و از آنجا معارف وحياني به جاهاي ديگر 
گوييم در حكمت الهي  اي يك پيامبر بفرستد. اما مي ر منطقهپخش شود يا اينكه در ه

كه مصلحت آن بيشتر  –توانيم بگوييم راه ديگري  مصحلت پيامبر يگانه بيشتر بوده و نمي
اي از  دانسته كه يك عده فرماييد خداوند مي وجود داشته است. اما اينكه مي –بوده 

نفرستاده پاسخش اين است كه گاهي شوند پس چرا براي آنها پيامبر  هدايت محروم مي
دهد كه در ظاهر مصلحت آن به نظر ما  خداوند براي مصالحي در آينده، فعلي را انجام مي

بينيم كه مكه و مسجد الحرام يك  شود. مثالً ما مي كم است ولي اثرش در آينده آشكار مي
مكه يك  پايگاهي است كه تمام مسلمين جهان توجهشان به اين خانه است. يعني در

مركزيت ايجاد شده است و به دليل اينكه يك مكان پايگاه وحي است بين همة مسلمين 
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فرستاد، اين  اي يك پيامبر مي نوعي وحدت ايجاد شده است. اگر خداوند در هر نقطه
شد شايد خداوند اين مصحلت را لحاظ كرده كه اينجا  وحدت بين مسلمين برقرار نمي

 ر منتشر شود.مين جا تعاليم اسالم به جاهاي ديگپايگاه مركزي باشد و از ه
: مگر پيامبران فرستادگان خداوند نيستند و از طرف خداوند وحي دريافت نيكويي

توانست پيامبران متعددي مبعوث كند و تعاليم اسالم را به  كنند، خوب خداوند مي نمي
وجه همان مركز يعني هاي مردم را مت همة آنها وحي كند و به همة آنها فرمان دهد كه دل

شد، هم مردم نقاط ديگر  مسجد الحرام كنند و بدين ترتيب هم مركزيت و اتحاد حفظ مي
 ماندند. تعاليم اسالمي محروم نميجهان از معارف الهي و 

توانيم نفي بكنيم. اما  كنم. اين هم يك فرض است كه نمي : من اين را نفي نميغرويان
هاي ديگر بيشتر است، اين را چگونه  آن از فرضاينكه اين بهترين فرض و مصلحت 

هاست خوب حاال اين  توان اثبات كرد؟ هدف خداوند از بعثت پيامبران هدايت انسان مي
اي داشته باشد و آن  طور مصلحت ديده است كه يك پيامبر بفرستد و آن پيامبر صحابه

وت كنند. اين از صحابه خودشان بروند در اقصي نقاط جهان و مردم را بسوي اسالم دع
اي پيامبر  فرماييد خداوند در هر جامعه پراكندگي و تعدد پيامبران بهتر است. اينكه مي

بفرستد و آنها نقش ياران و معاونان آن پيامبر اصلي را بازي كنند، خوب اين نقش را 
اي هدفش اين بود كه  كنند. يعني پيامبر در هر جامعه همان علماي امت بازي مي

ي پرورش پيدا كنند و اينها هادي امت بسوي پيامبر بشوند. ضرورتي نداشت كه هاي انسان
 كرد. اي را تربيت مي هاي برجسته خداوند چندين پيامبر بفرستد. هر پيامبري انسان

توانيم بگوييم راه  گوييم در حكمت الهي مصلحت پيامبر يگانه بيشتر بوده و نمي ما مي 
 وجود داشته است. – كه مصلحت آن بيشتر بوده –ديگري 

اما سؤال من ناشي از ادعاي ضرورت عقلي بعثت پيامبران است. اگر قائل به  نيكويي:
 –و همينطور نصب امامان معصوم بعد از آخرين پيامبر  –ضرورت عقلي بعثت انبياء 

آيد كه چرا خداوند در هر عصري پيامبران متعدد  نباشيم، به هيچ وجه اين سؤال پيش نمي
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توانيم بگوييم كه خداوند در  مي –يعني عدم ضرورت  –كرد. در چنين فرضي مبعوت ن
هايي از زمان و در بعضي از مناطق روي كره زمين به هر مصلحتي كه بوده، پيامبراني  برهه

فرستاده تا مردم آن مناطق را هدايت كند. اما اگر قائل به ضرورت عقلي باشيم و براي 
كه حضرت عالي به آنها اشاره كرديد بياوريم، اين سؤال به اي را  اثبات اين ضرورت، ادله

توانيم بگوييم  يابد. در اينجا ديگر نمي ماند پاسخ در خوري نمي قوت خود باقي مي
خداوند اينطور مصلحت ديده است كه در يك نقطه پيامبري بفرستد و از آنجا و توسط 

چون چنين كاري در عمل ممكن ياران و پيروانش تعاليم او به سراسر جهان منتشر شود. 
بينيم كه به قول شما در اثر تنبلي ياران  نيست و اگر هم ممكن باشد به هر حال مي

پيامبران هيچ گاه چنين طرحي عملي نشد و ميلياردها انسان از تعاليم پيامبران محروم 
ماندند و در ضمن طبق ادلة خودتان، در روز قيامت بر عليه خداوند حجت خواهند 

بايستي  اي كه آورديد ضرورت داشت، خداوند مي ت. اگر بعثت پيامبران بنا به ادلهداش
گذاشت ميلياردها انسان در سراسر جهان چوب تنبلي  كرد و نمي فكر اينها را هم مي

اي از ياران پيامبر را بخورند. مصلحتي كه شما به آن اشاره كرديد با آن ضرورت در  عده
و  –باطني و ظاهري  –رماييد ما دو گونه حجت داريم ف تناقض است. اما اينكه مي

ظاهري يعني پيامبران و امامان   فرماييد مردم نقاط ديگر جهان اگر چه از حجت مي
دارند و  –يعني عقل و فطرت و وجدان پاك بشري  –معصوم محرومند اما حجت باطني 

ات و سعادت همين مقدار اگر به مقتضيات و فرامين عقل و فطرت عمل كنند به نج
كند و آن اينكه اگر عقل و فطرت و وجدان  رسند سؤالي را در ذهن ايجاد مي اخروي مي

براي رسيدن انسان به سعادت آخرت و براي اتمام  –وبه عبارت ديگر حجت باطني  –
حجت در اين دنيا كافي است و با داشتن عقل و فطرت هيچ كس در روز قيامت 

جويي كند، ديگر چه ضرورتي براي بعثت  بياورد و بهانه تواند بر عليه خداوند حجت نمي
اي نيست  ماند؟ آيا اين سخن در تناقض با همان ادله پيامبران و نصب امامان معصوم مي

گفتيد كه اگر  كه براي اثبات ضرورت نبوت و امامت آورديد نمي باشد؟ مگر در آنجا نمي



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       118

 

هايي خود، راه سعادت را از  اييتا با راهنم –خداوند پيامبراني بسوي مردم بفرستد 
مردم در روز قيامت بر عليه خداوند حجت خواهند داشت؟ اگر  –شقاوت معلوم كنند 

هاي پيامبران (يا امامان  ها و هدايت اين سخن درست باشد تمام كساني كه از راهنمايي
اران اند، روز قيامت بر عليه خداوند حجت خواهند داشت و تنبلي ي معصوم) محروم مانده

تواند مانع از اين باشد كه آنها بر  پيامبر و همينطور داشتن عقل و فطرت و وجدان، نمي
هاي شناخت بشر  گفتيد كه راه عليه خداوند حجت بياورند. اگر يادتان باشد در آن ادله مي

تواند راه كمال و صراط مستقيم  محدود است و با عقل و فطرت و وجدان به تنهايي نمي
گرفتيد كه اگر خداوند براي بشر  طي كند و از همين مقدمه نتيجه مي را بشناسد و

پيامبراني نفرستد و راه را به او نشان ندهد، خالف حكمت عمل كرده، و محال است 
خدوند خالف حكمت عمل كند. اگر اين سخنان درست باشد نتيجة منطقي آنها ضرورت 

ر حالي كه در هيچ عصري چنين تعدد پيامبران و پيشوايان معصوم در هر عصري است د
توان گفت خداوند در بسيار از موارد برخالف حكمت عمل كرده  نبوده است. حال آيا مي

هاي ظاهري هستند به حجت باطني  است؟ اينكه در موارد عدم وجود پيامبران كه حجت
 اي شويد، با اين كار و با اين سخن ناخواسته مقدمات ادله يعني عقل و فطرت متوسل مي

توانستيد به  فرستاد باز مي را كه آورديد نقض كرده ايد. اگر خداوند هيچ پيامبري هم نمي
حجت باطني متوسل شويد و بگوييد كه با وجود عقل و فطرتي كه خدا به مردم داده 

توانند در روز قيامت بر عليه خداوند حجت بياورند. اما ضرورت بعثت  است، مردم نمي
 شود؟ ه ميمعصوم پس از آخرين پيامبر چپيامبران و نصب امامان 

گويند اصل وحي و مبعوث  : ببينيد، همانطور كه اشاره كردم، آن ادله فقط ميغرويان 
همين طور نصب امام معصوم بعد از پيامبر  –كردن پيامبر و فرستادن كتاب آسماني و 

نسان نياز براي بشر ضرورت دارد. براي اينكه عقل و فطرت بشر كافي نيست و ا –خاتم 
به هدايت رسوالن الهي و امامان معصوم دارد. اگر خداوند از بشر بيش از هدايت عقلي 

خواست، ضرورتي نداشت پيامبري بفرستد و يا امام معصومي نصب كند. اما  تكليفي نمي
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خواهد بيش از آن مقداري كه عقل خودمان  ما معتقديم چون خداوند از بشر تكاليفي مي
د، لذا بايد راهنمايان كمكي هم براي بشر بفرستد كه اين راهنمايان، كن آن را درك مي

همان انبياء و امامان معصوم هستند. اما اينكه چرا در اين نقطه فرستاد و در آن نقطه 
نفرستاد، اين ديگر ربطي به بحث عقلي ندارد. بحث عقلي فقط ضرورت اصل بعثت 

تواند داشته  د. اين مسأله عوامل مختلفي ميكن پيامبران و نصب امامان معصوم را اثبات مي
توانيم براي آن داشته باشيم. خداوند مصلحت ديده است كه  باشد و توجيهات مختلفي مي

ها به تالش بيفتند، بروند سؤال كنند و اگر ديدند در فالن نقطه پيامبري مبعوث شده  انسان
ها مصالحي است كه خداوند به آنجا مهاجرت كنند و معارف وحياني را تحصيل كنند. اين

ها از نقاط مختلف دنيا اگر با خبر شدند در فالن منطقه پيامبري  لحاظ كرده تا انسان
 مبعوث شده است در صدد بيايند كه آن پيامبر را بشناسند و تعاليم او را فرا بگيرند.

سؤال ديگري كه در رابطه با ادلة اثبات ضرورت نبوت و امامت مطرح  نيكويي: 
ود اين است كه اگر آن ادله درست باشند وجود و حضور مستمر پيامبران و يا امامان ش مي

شود و لذا در بسياري از  ها و تا روز قيامت الزم و ضروري مي معصوم در بين انسان
هاي طوالني زندگي بشر، نه پيامبري وجود داشته و نه امام معصومي كه مردم را  دوره

و پيامبر  وان مثال در دورة زماني بين حضرت عيسيراهنمايي و هدايت كند. به عن
هاي  كه بيش از ششصد سال فاصله زماني است و در طول اين دوران، نسل صاسالم

اند، پيامبري وجود نداشته است. اكنون نيز حدود هزار  اند و رفته ها آمده متعددي از انسان
رده و مردم عمالً از و صد سال است كه بنا به اعتقاد شيعه امام دوازدهم غيبت ك

هاي يك پيشواي معصوم محرومند. در حالي كه اگر آن ادله درست  ها و هدايت راهنمايي
بودند عدم وجود پيامبر در دوره طوالني و همين طور غيبت طوالني امام معصوم محال 

توانست مانع بعثت پيامبران و يا باعث غيبت طوالني پيشوايان  بود. يعني هيچ عاملي نمي
 شود؟ صوم شود. اين اشكال چگونه حل ميمع
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گوييم از جانب  آيد كه گويا تصورتان اين است كه و.قتي مي از سؤاالت شما اين بر مي
خداوند متعال مسأله نبوت و امامت و پيشوايي و مرجعيت مردم ضرورت دارد، معنايش 

ت. ما مختار ها محقق شود. اما اين طور نيس اين است كه اينها بايد جبراً براي انسان
گوييم اصل بعثت و وحي و نبوت و امامت از طرف خداوند  ايم. وقتي مي آفريده شده

متعال ضرورت دارد معنايش اين است كه خداوند بايد اين نقيصه را در عالم خلقت 
برطرف كند و برطرف كرده است امام بايد باشد و ادله زيادي براي اين ضرورت داريم. 

ه دست خودشان، خود را محروم بكنند از امام، اين هم امكان دارد. ها ب اما اينكه انسان
ها و اسبابي را فراهم  ها اراده و اختيار دارند و گاهي به اختيار خودشان زمينه انسان

هاي الهي استفاده نكنند. خداوند پيامبر و امام معصوم فرستاده اما  كنند كه از حجت مي
هاي الهي محروم  كند كه از اين حجت هم ميخود بشر به دست خودش اسبابي را فرا

شود. اين ربطي به آن ادله ندارد و ضرورت سرجايش هست. اين كاري است كه مردم به 
اي داريم. مردم  اند. در مورد امام زمان (عج) هم ما چنين عقيده اختيار خودشان انجام داده

برند. خداوند هم مصلحت به اختيار و اراده خودشان خواستند اين حجت الهي را از بين ب
ديد كه اين حجت الهي در پس پرده غيبت به سر ببرد. پس اگر بگوييد ضرورت امامت 

گوييم سرجايش است. حجت خداوند هست. مردم خودشان  برود، مي كجا مي
 د از اين حجت الهي استفاده كنند.خواهن نمي

شايد به صورت  خواهند گوييد مردم خودشان نخواستند يا نمي اينكه مي نيكويي:
موجبة جزئيه درست باشد اما به صورت موجبه كليه نيست. يعني هيچ گاه چنين نبوده 
است كه همة مردم جهان باالتفاق و با انتخاب خود، دست رد به سينة پيامبران يا امامان 
معصوم بزنند و با آنها دشمني كنند. اكنون نيز كه از حضور امام معصوم محروم هستيم 

هاي  همه را با يك چوب زد و مدعي شد كه هيچ كس خواهان پيروي از هدايت توان نمي
امام معصوم نيست. در اينجا گويي چند نكته مغفول مانده است. اول اينكه در بسياري از 

اصالً پيامبري وجود نداشته است تا مردم  –ها  و همين طور در بسياري از مكان –ها  زمان
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آنها دشمني كنند و باعث محروميت خودشان از اين با اختيار و انتخاب خود، با 
و  هايي كه در دوران زماني بين حضرت عيسي هاي الهي شوند. نسل حجت
توان گفت كه حتماً  اند و در اينجا نمي اند پيامبري نداشته اند و رفته آمده صپيامبر
ي كه در زمان اند پيامبري داشته باشند همينطور است قصه صدها ميليون انسان خواسته نمي

زيستند اما در اثر بعد مكاني خبري از مسيح نداشتند و اگر هم  مسيح (في المثل) مي
داشتند امكان مسافرت و مهاجرت بسوي اين پيامبر براي آنها وجود نداشت. در مورد آنها 

خواستند پيامبري داشته باشند. قصاص قبل از  توان گفت كه حتماً خودشان نمي نيز نمي
ها با  اي از انسان كه عقالً و شرعاً و اخالقاً قبيح است. دوم اينكه اگر عده جنايت هم

هاي الهي دشمني كنند، اين علت يا دليل موجهي براي محروم شدن ميلياردها  حجت
انسان ديگر نيست. فرض كنيم در زمان به دنيا آمدن امام دوازدهم، مردم آن زمان و آن 

لياقت بودند و دستگاه حكومتي هم تهديدي براي  يب –يعني عربستان يا عراق  –ديار 
رفت. چرا امام به جاي ديگر هجرت نكردند (مانند پيامبر كه  جان آن حضرت بشمار مي

اي از پيروان آن حضرت كه به حبشه هجرت  از مكه به مدينه هجرت كرد و يا عده
چه بود؟ آنان چرا كردند  هاي ديگر كه در نقاط ديگر دنيا زندگي مي كردند)؟ گناه انسان

اند؟ آيا ميلياردها انسان در   هاي بعد چه گناهي كرده بايد محروم شوند؟ مردم دوران
اي در هزار و صد سال پيش را  لياقتي و نمك نشناسي عده  هاي بعد بايد چوب بي دوران

توان  بخورند؟ آيا هيچ راهي براي حفظ جان امام جز غيبت طوالني نمانده بود؟ آيا مي
خواهند امام معصومي داشته باشند و يا مثالً در زمان  اكنون هم مردم خودشان نميگفت 

خواستند پيامبري  ميمردم سراسر جهان خودشان ن صپيامبر بين حضرت عيسي
 داشته باشند؟

توانيم بكنيم چون ما و شما در آن زمان نبوديم. شايد حكمتش  نفي هم نمي غرويان:
نيازي به پيامبر جديد در بين مردم باقي بوده و  حاين بوده كه تعاليم حضرت مسي

 نبوده است.
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به هر حال اگر بخواهيد اثبات كنيد كه نخواستن مردم مانع بعثت پيامبران  نيكويي:
كه چنين چيزي قابل اثبات نيست.  شده است اين را بايد بطور مستند نشان دهيد در حالي

ن امام معصوم را د گفت كه مردم خودشاشو توانيم بگوييم. آيا مي در عصر حاضر چه مي
 خواهند؟ نمي

تقصيريم. ولي احتمال مقابل  كنم شايد ما بي : من احتماالت شما را نفي نميغرويان
توان نفي كرد. چه بسا اگر امام زمان (عج) اآلن ظهور كند خيلي از  حرف شما را هم نمي

قدر بر ما حاكم است و  دهد كه هواي نفس آن ماها مخالفش شويم. قرائن هم نشان مي
شهوات و ميل به گناه و طغيان و معصيت در ما هست كه اگر امام ظهور كند با او 

توانيم نفي كنيم. اينها حسن ظن است كه شما داريد.  مخالفت خواهيم كرد. اين را هم نمي
گوييم در اين بحث هر دو طرف ممكن است و بطور جزم  ما هم سوء ظن نداريم. مي

اي جز رجوع به  يك طرف را اثبات كرد. بحث جدالي الطرفين است و چارهتوان  نمي

يعني سبب غيبت امام زمان » غيبته منّا«اخبار و روايات صحيحه نداريم. در اخبار آمده كه 

 (عج) ما هستيم. 
اي مخالف او  توان گفت كه اگر امام اكنون حضور داشت عده : البته قطعاً مينيكويي 
تواند عامل غيبت شود. چون  اي مخالف به تنهايي نمي هر حال وجود عدهشدند. اما به  مي

در زمان پيامبران و يا امامان قبل هم مخالف بود و فراوان هم بود و همة امامان قبلي در 
حد امكان وظيفه خود را انجام دادند و دست آخر شهيد هم شدند. اگر امام معصوم اكنون 

اي هم موافق. مگر قرار است  شوند و عده خالف مياي م حضور داشته باشد، خوب، عده
تواند حضور داشته باشد و موافقان هدايت شوند و مخالفان راه  همه موافق باشند؟ امام مي

ضاللت در پيش گيرند. در اين صورت شايد بتوان گفت آنان كه هدايت نشدند، خودشان 
ين غايب بودن، مردم نخواستند كه هدايت بشوند. اما وقتي امام غايب است و در ا

توان گفت  تقصيري نداشته و ندارند، چگونه مي –هاي ديگر  يا مكان –هاي ديگر  دوران
شد شايد به شهادت  خواهند؟ بله اگر امام غايب نمي كه مردم خودشان هدايت نمي
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اي شود. مگر امامان  تواند توجيه منطقي براي چنين غيبت طوالني رسيد، اما اين نمي مي
آمد و اين روند تا روز قيامت ادامه پيدا  يد نشدند؟ يك امام معصوم بعد از او ميقبلي شه

 صكرد. به عبارت ديگر اگر ادلة اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از پيامبر مي
درست باشند و اگر فلسفة وجودي امامان معصوم هدايت و راهنمايي مردم و اتمام 

صر تعداد امامان معصوم در عدد دوازده معناي ها باشد، به هيچ وجه ح حجت بر انسان
روشن و توجيه منطقي نخواهد داشت. فرض كنيم مردم آن زمان با امام مخالفت 

دادند و احتمال به شهادت رسيدن آن  لياقتي نشان نمي كردند و از خودشان بي نمي
مت شد، آيا در اين صورت امام دوازدهم تا عصر حاضر و تا روز قيا حضرت منتفي مي
 كرد؟  ماند و مردم را به راه راست هدايت مي ها هزار سال) زنده مي (يعني هزاران يا ده

اي را در اينجا بايد بگوييم و آن اين كه اصل هدايت ضرورت دارد و از  : نكتهغرويان 
اول بحث، ما بر روي آن تأكيد كرديم. اما اينكه ضرورت دارد اين هدايت هميشه مستقيم 

اعم است. اآلن هدايت امام دوازدهم هست و ما از آن محروم نيستيم. باشد باز اين 
هدايت امام در زمان غيبت، غيرمستقيم است. فقها با استمداد از امام زمان (عج) هدايت 

گوييم همين مرجعيت ديني فقها هم با استمداد و با الهام  دار هستند. ما مي مردم را عهده
اي غيبي امام زمان (عج) است. اين نظر ماست. اگر ه ها و هدايت غيرمستقيم از عنايت

ها و  گويد بيايد آن را رد كند. استمداد و استفاده از راهنمايي كسي خالف اين را مي
هاي امام زمان (عج) در عصر غيبت در حد تواتر است و كسي  ها و هدايت مساعدت

 تواند منكر آن شود.  نمي
د. اول اينكه غيرقابل اثبات است. يعني : اما اين سخن شما دو اشكال دارنيكويي

توانيد اثبات كنيد و يا نشان دهيد كه امام زمان با الهامات غيبي به فقها در فهم دين  نمي
كند و از اين طريق بطور غيرمستقيم به هدايت ما مشغول است. در اينجا اثبات  كمك مي
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65Fمدعیـالبينة علی الادعا به عهدة شماست چون 

لفان اين ادعا در رد آن و حتي اگر مخا 1

شود و باز محتاج دليل و سند و مدرك است.  نتوانند دليلي بياورند، ادعاي شما اثبات نمي
گويد  كند و مسائل را به آنها مي دوم اينكه اگر چنين است و امام زمان به فقها الهام مي

مگر امام  پس چرا بين عالمان و فقيهان اين همه اختالف نظر و تشتت آراء وجود دارد؟
رساند؟! پس چرا در بين فقيهان حتي در مسائل  كند و كمك نمي زمان به آنها الهام نمي

بسيار مهم، حساس و سرنوشت سازي مثل حكومت، سياست، واليت فقيه و ... اختالفات 
  فراوان وجود دارد؟

: در اختالفات جزئي چون رشد علمي و فقهي هست، امام زمان (عج) غرويان 
شود. اما در اختالفات كالن كه با سرنوشت امت اسالمي سر و كار دارد،  ارد نميمستقيم و

كند. كمكش هم گاهي به نحو واضح و  شود و كمك مي آنجا امام زمان (عج) وارد مي
آشكار است گاهي به نحو غيرواضح؛ و اين در مبحث اجماع و در علم اصول بحث 

توانيم وارد آن  ست و ما اكنون نميشود كه چگونه اجماع كاشف از قول معصوم ا مي
ها و  ها و قدرت گوييم امام زمان (عج) از يك توانايي مباحث اصولي شويم اما مي

كند و به  هاي غيبي برخوردار است و در مواقع ضروري و حساس، به فقيه الهام مي آگاهي
مشكالت  ها و كند و جامعة اسالمي را از گره اندازد و به فكر او القاء مي دل او مي

گويم قابل اثبات است بدين صورت كه  فرماييد اين قابل اثبات نيست، مي رهاند. مي مي
ايم خودش گفت كه در  اگر فقيهي كه اهل زهد و تقواست و تاكنون از او دروغي نشنيده

اي به امام زمان (عج) متوسل شدم و حضرت در خواب و يا مكاشفه و يا به  مسأله
يي كرد، ما چه دليلي داريم كه حرف اين آقا را نپذيريم؟ اين يك صورت الهام مرا راهنما

كند. راه ديگر استقراء  راه براي اثبات اينكه امام زمان (عج) بطور غيرمستقيم هدايت مي
در  –ها و موارد متعددي داريم كه فقيهاني از راهنمايي امام زمان  است. يعني ما نمونه

                                           
 . هروي »البينة للمدعی واليمني علی من أنكر«اشاره به حديث صحيح  - ۱
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اند و اين موارد آنقدر متعدد است  استفاده كرده – خواب يا مكاشفه و يا به صورت الهام
 كند كه اينها دروغ نيست. يقين ميكه يك انسان منصف 

كند و حقيقت را به دل فقيه  : فرموديد در مسائل كالن امام زمان دخالت مينيكويي
كند. آيا واليت فقيه و رابطة دين و حكومت و سياست از مسائل كالن نيست؟  الهام مي

چرا در بين فقها در اين مورد اين همه اختالفات نظر و تشتت آراء وجود  اگر هست
 دارد؟ 

اي كالن و از جهتي  : واليت فقيه جهات مختلفي دارد. از يك جهت مسألهغرويان 
اي جزئي است. جهت كالن آن همان اصل رجوع مردم به فقيه در عصر غيبت  ديگر مسأله

وجود ندارد. اختالف در فروع واليت فقيه و حدود است. در اين مسأله اختالفي بين فقها 
دانند و بعضي ديگر اين دايره  اختيارات اوست. بعضي اين اختيارات را در امور حسبيه مي

دانند و معتقدند حوزة اختيارات و وظايف فقيه بسيار بيش از اينهاست و  تر مي را وسيع
و فقيه كليه اختيارات شود  شامل حكومت و تدبير جامعه و زعامت مسلمين هم مي

 حكومتي معصوم را دارد. پس اختالف در فروع است نه در اصل. 
: فرض كنيم در اصل رجوع به فقها در عصر غيبت اختالفي نباشد. اما آيا نيكويي

اينكه در چه چيزهايي بايد به فقيه رجوع كرد و اينكه آيا حكومت هم، شأن فقيه هست 
آورد يا از جاي  روعيتش را از رأي مردم به دست مييا نه، و اگر هست فقيه حاكم، مش

ديگر و اينكه آيا حكومت فقيه از باب واليت است يا وكالت و اينكه آيا اختيارات مطلقه 
و فراقانوني دارد يا اينكه اختياراتش در چارچوب قانون است و ... آيا اينها مسائلي 

توان اينها را مسائلي جزئي و  يحساس و سرنوشت ساز و به قول شما كالن نيستند؟ آيا م
فرعي دانست؟ آن مقداري كه در بين فقها مشترك است، واليت فقيه در امور حسبيه 
است كه اموري بسيار جزئي و كم اهميت هستند و اين اشتراك نظر در بين فقها دردي را 

است.  كند. مهم بعد از آن است كه در آنجا اختالف نظر فراوان از جامعة مسلمين دوا نمي
 آيا اينها مسائلي مهم و كالن نيستند؟ 



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       126

 

: نه، مسأله كالن اصلش است. در مقابل هم قول مخالفين اين است كه در غرويان 
زمان غيبت هيچ الزم نيست به فقها رجوع كنيد. برويد خودتان مسائل جامعه را حل كنيد! 

ر اختالفي بين پس در اصل ضرورت رجوع به فقيه اسالم شناس، هيچ اختالفي نيست، اگ
 در فروع و جزئيات است.  –كه هست –علما و فقها هست 

: براي اثبات اينكه امام زمان بطور غيرمستقيم مشغول هدايت مردم است دو نيكويي
ايم بگوييد كه در  دليل آوريد يكي اينكه اگر فقيه با تقوايي كه تاكنون از او دروغي نشنيده

مكاشفه مرا راهنمايي كرد، دليلي نداريم كه سخن  اي خاص، امام زماندر خواب يا مسأله
او را نپذيريم و دليل ديگر اينكه چون اينگونه موارد متعدد و فراوان بوده است بنا به دليل 
استقرايي بايد بپذيريم كه امام زمان مشغول هدايت مردم بطور غيرمستقيم و از طريق الهام 

تر،  ادله اوالً درون ديني (و به عبارتي دقيق و القاء مطالب به فكر و دل فقهاست. اما اين
درون مذهبي) هستند. ثانياً خود فقيهان شيعه خواب و مكاشفه و الهام و اين قبيل مسائل 

دانند و معتقدند براي هر سخني و هر حكمي يا فتوايي بايد ادله شرعي  را حجت نمي
ان شيعه مخالف است و اقامه شود. به سخن ديگر استدالل شما حتي با مبناي خود فقيه

نگرند. در  براي همين است كه بسياري از فقيهان شيعه به اين ادعاها به ديده ترديد مي
مورد واليت فقيه هم كه فرموديد جهت كالن و اصل آن، رجوع مردم به فقها در عصر 
غيبت است، هيچ فقيهي ادعا نكرده است كه در اين مسأله از طرف امام زمان به او الهام 

كنند. ثالثاً اگر  ه است، بلكه فقها با استناد به ادله عقلي و نقلي، اين اصل را اثبات ميشد
شتافت و  اين راه باز بود و واقعاً امام زمان در موارد مهم و حساس به كمك فقيهان مي

حداقل  –گشود، قاعدتاً وضع جوامع اسالمي  ها و معضالت جامعة مسلمين را مي گره
شد.  بايستي تاكنون حل مي ستي چنين بود. يعني تمام مسائل مهم مينباي –جوامع شيعي 

 اما چرا چنين نيست؟
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فرماييد استدالل برون ديني باشد، استقراء دليل برون ديني است نه  : اينكه ميغرويان 
گوييم موارد متعددي از تشرف به خدمت امام زمان (عج) اتفاق افتاده و  درون ديني. ما مي
 شده و اين استقراء، دليل بر اين است كه اين يك حقيقت است. آثارش هم ديده 

: در صغراي اين دليل شك هست. در دليل استقرايي، موارد استقراء شده بايد نيكويي
بينيم كه سياه هستند،  واضح، روشن و مورد قبول باشد. مثالً تعداد زيادي كالغ را وقتي مي

به اعتبار يا عدم اعتبار دليل استقرايي نداريم) ها سياهند (كاري  كنيم كه همة كالغ حكم مي
هاي استقراء شده قابل اثبات است چون همه آن را به وضوح و  در اينجا سياه بودن كالغ

بينند. اما در دليل استقرايي شما، موارد استقراء شده هيچ كدام قابل اثبات  با چشم خود مي
ف به حضور امام زمان كذب است. توان گفت كه ادعاي تشر نيستند و در همة موارد مي

كنم كه حتي بسياري از عالمان و فقيهان شيعه اين ادعاها را قبول  باز هم تأكيد مي
كنند و در روايات خود شيعه هم آمده است كه اگر كسي ادعاي ارتباط با امام زمان را  نمي

 كرد او را تكذيب كنيد. 
، نه نائب عام. ثانياً قرائن به صدق شود : اوالً به عنوان نائب خاص تكذيب ميغرويان 

و راستگويي فقيه عادل، كامالً روشن و واضح است. ثالثاً اثبات هر چيزي به حسب 
 خودش هست، اثبات كه هميشه به معناي با چشم ديدن نيست. 

: ادعاهاي هدايت غيرمستقيم امام از طريق خواب و الهام و القاء به دل و فكر نيكويي
ايد. اما سخن من اين است كه سؤال به قوت خود باقي است و شما  دهفقيهان را شما كر

توانيد نشان دهيد و اثبات كنيد كه امام زمان بطور غيرمستقيم مشغول هدايت مردم  نمي
 است. 

توان كرد و براي كساني كه اهل اين معاني باشند، اثبات آن از  : نفي هم نميغرويان 
شود، بايد مقدمات الزم را هم ديده  د اين مباحث ميراه تواتر امكان دارد. كسي كه وار

 باشد واال بدون طي مقدمات وصول به نتيجه، امكان ندارد. 



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       128

 

شود. اما اگر هم نتوانيم نفي كنيم  : البته با داليلي كه من آوردم اين ادعا نفي مينيكويي
ند پاسخ توا ماند و لذا نمي مسأله صرفاً به صورت يك ادعاي غيرقابل اثبات باقي مي

 معماي تناقض غيبت را بدهد. 
كنم كه اوالً قابل نفي هم  فرماييد قابل اثبات نيست، بنده عرض مي : اينكه ميغرويان

اي را  فرماييد ما بايد هر مسأله چيست. اما اينكه مي» اثبات«نيست و ثانياً بايد ديد مراد از 
يرد، ما چنين چيزي را براي هر كس طوري مطرح كنيم كه با مباني خودش اين را بپذ

آوريم. اگر طرف مقابل مبناي ما را قبول  اصالً قبول نداريم. ما براي خودمان استدالل مي
كنيم. ما  كنيم و اگر اختالف بنايي داشت با او بحث بنايي مي نداشت با او بحث مبنايي مي

گردد.  بر مي دانيم و نهايتش به تجربة دروني روي مباني خودمان اين استدالل را تمام مي
 تواند رد بكند.  اگر كسي اين تجربة دروني را ندارد، برود كسب كند ولي نمي

: پس به نظر من براي اينكه بتوانيم بحث مبنايي بكنيم بايد به ادلة نقلي يعني نيكويي
آيات و روايات و اسناد و مدارك تاريخي كه مورد استناد عالمان شيعه است رجوع كنيم 

نصب كرده است يا نه و  صا واقعاً خداوند، امامان معصومي بعد از پيامبرو ببينيم كه آي
آيا امامان شيعه و از جمله امام دوازدهم واقعاً امام معصوم و منصوب از طرف خدا هستند 

باشند يا نه و اينكه آيا امام دوازدهم  هاي خاصي مي هاي غيبي و قدرت و داراي آگاهي
دارد يا نه و اگر دارد آيا اكنون زنده و از نظرها غايب حضرت مهدي واقعاً وجود خارجي 

توان اثبات كرد. يعني  است يا اينكه حقيقت چيز ديگري است؟!. اينها را با ادلة عقلي نمي
هاي غيبي است را اثبات  توان وجود امام زمان و اينكه او داراي قدرت با ادلة عقلي نمي

 كرد. 
د. پس عقالً محتمل است و ممكن و از سويي ادله توان كر : عقالً نفي هم نميغرويان 

 .نقليه هم مؤيد آن است. پس چرا نپذيريم؟!
 توان كرد و براي همين بايد وارد بحث در ادلة نقلي بشويم. : بلي نفي هم نمي نيكويي
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اي را بايد متذكر شوم و آن اينكه بعضي از مسائل هستند كه بحث  : البته نكتهغرويان 
اي دليلي بر  سر معقول بودن يا غيرمعقول بودن آن است. همين كه در مسألهما در آنجا بر 

گوييم معقول است. مثالً دليلي براي رد وجود امام زمان و طول عمر  خالف آن نباشد مي
گوييم اين امر ممتنع نيست بلكه ممكن و معقول است. همين  آن حضرت نداريم پس مي

ث اعتقادي دنبال اين هستيم كه بگوييم معقول و براي ما كافي است ما در خيلي از مباح
 يلي بر غيرمعقول بودن آن نداريم.ممكن است و دل

: اما معقوليت يك ادعا اعم از درست بودن يا نادرست بودن آن است. معقوليت به معناي نيكويي

درست بودن و حق بودن نيست، بلكه در نهايت به معناي ممكن بودن است. يعني صرف 
كند براي آنكه از  ول بودن يك ادعا به تنهايي كافي نيست و مشكلي را حل نمياثبات معق

تر از مرحلة امكان به مرحلة اثبات حقانيت برسيم  مرحلة معقوليت يا به عبارت دقيق
 مجبوريم به ادلة نقلي رجوع كنيم. يعني از ادلة عقلي كاري ساخته نيست. 

ن و عدم معقوليت باشد، چرا اثبات : اگر بحث و مناقشه بر سر عدم امكاغرويان 
معقوليت مشكلي را حل نكند؟! اصلِ مشكل همين است. بله البته در اينجا ما ادلة نقلي و 

 آوريم.  يا شواهد و قرائن تجبري هم مي
پردازم. اول اينكه در هيچ  : در مبحث ادلة نقلي، من به ذكر چند اشكال مينيكويي

چه به صورت كلي و چه به  –، تئوري امامت صيامبركدام از آيات قرآن و يا روايات پ
بطور صريح و روشن بيان نشده است. مدعاي شيعه اين است كه  –صورت مصداقي 

از طرف خداوند، ضرورت دارد و خداوند هم  صنصب امامان معصوم بعد از پيامبر
از  نصب كرده است و اين امامان عالوه بر مصونيت صامامان معصومي را بعد از پيامبر

هر گونه خطا و لغزش و گناه، داراي علم لدني و غيراكتسابي و صاحب علم غيب و 
توانند به اذن خداوند در عالم تكوين تصرفاتي كنند.  هاي خارق العاده هستند و مي قدرت

در ضمن اين امامان، رياست عام و فراگير در كليه امور ديني و دنيوي مردم بعد از 
چون و چرا  د و مردم موظف و مكلف به اطاعت محض و بيرا به عهده دارن صپيامبر
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از آنها هستند. اين تئوري امامت است به صورت كلي. اما از لحاظ مصداقي هم شيعه 
است  ،امام عليصمعتقد است كه اولين امام معصوم و جانشين به حق بعد از پيامبر

بنا به علل و  باشد و حضرت مهدي هم و آخرين آنها امام دوازدهم حضرت مهدي مي
برد و روزي به  مصالحي حدود هزار و صد سال است كه در پس پردة غيبت به سر مي

كند. اما هيچكدام از اين ادعاهاي  فرمان خدا ظهور كرده و جهان را پر از عدل و داد مي
شيعه، در هيچ آيه و يا روايتي به صراحت نيامده است. تمام آيات و رواياتي كه عالمان 

دهند، قابل تفسيرهاي متعدد هستند  اثبات مدعيات خود، مورد استناد قرار مي شيعه براي
و در هيچ كدام صراحتي در تأييد اعتقادات شيعه وجود ندارد. آيا عدم صراحت، اصل 

 برد؟  اين مدعيات را زير سؤال نمي
ابتدا دانم يعني  : بنده خودم ادلة عقلي امامت و واليت را مقدم بر ادلة نقلي ميغرويان 

توانند مؤيد باشند. اصلِ امامت  بايد با دليل عقلي مسأله اثبات شود و بعد ادلة نقلي مي
و  گويد كه امام علي اهل بيت با دليل عقلي قابل اثبات است. چون تاريخ به ما مي

گويد پس امامت،  ها بودند، عقل مي از هر جهت بهترين صفرزندان او در بين امت پيامبر
اينها اليق امامت هستند و اين را از طريق رجوع به كتب تاريخي و سيرة  شأن اينهاست.

فرماييد آيات و روايات صراحت ندارند، اگر قرار بود  توان اثبات كرد. اما اينكه مي آنها مي
همة معارف دين، تك تك و به صراحت در قرآن بيان شود، حجم قرآن خيلي بيشتر از 

است.  اند در شأن امام علي مفسرين شيعه و سني گفتهشد. اما آياتي داريم كه  اين مي

و يا آية تطهير كه در حق ائمه معصومين  األمرأولیمانند آيه واليت، و همين طور آيه 

 است. رواياتي هم داريم كه در آنها اسم دوازده امام آمده است. 
لمان اهل : آيا اين روايات از نظر معيارهاي پذيرش يك روايت، مورد قبول عانيكويي

 سنت هم هست؟ 
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اند و در آنها اسم دوازده  : بله، رواياتي داريم كه شيعه و سني هر دو نقل كردهغرويان 
امام به صراحت آمده است. البته برخي از روايات ما در طول تاريخ از بين رفته، لذا در آن 

 روايات، چه بسا اين مسائل به صراحت ذكر شده باشد. 
كنيد. سؤال  دا به دليل عقلي، امامت و عصمت امامان را اثبات مي: فرموديد ابتنيكويي

 توانند امامت و عصمت را به نحو مصداقي اثبات كنند؟  اين است كه ادلة عقلي چگونه مي
گويد امام  : به كمك تاريخ و بعد ضميمه كردن دليل عقلي به آن. تاريخ ميغرويان

گويد پس همين شخص  ا عقل ميبود. اينج صبهترين انسان بعد از پيامبر علي
 بايستي امام شود. 

: اين دليل متوقف بر آن است كه ابتدا ضرورت نصب امام معصوم بعد از نيكويي 
پيامبر را به دليل عقلي اثبات كنيم. بعد از اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از پيامبر، 

اولين امام معصوم  امام عليرسيد  شايد بتوان با استناد به مدارك تاريخي به اين نتيجه 
بعد از پيامبر است. چون صرف لياقت و شايستگي و اينكه شخصي بهترين فرد بعد از 

 كند.  پيامبر است به تنهايي اثبات امامت و عصمت و منصوب بودن او از طرف خدا را نمي

 : ما قبالً در مورد ادلة عقلي ضرورت وجود امام معصوم بحث كرديم. غرويان

: درست است. اما در آنجا ضرورت را به معناي حسن گرفتيد نه ضرورت نيكويي
 صعقلي كه عدم آن محال است. يعني گفتيد خوب است امامان معصومي بعد از پيامبر

وجود داشته باشد. به عبارت ديگر امامت و پيشوايي را الزم و ضروري دانستيد اما 
 باشد بهتر است. عصمت امام را ضروري ندانستيد و گفتيد اگر معصوم 

: خوب است كه چنين انساني باشد و حاال هم هست. اين، ضرورت دارد. غرويان
داند خداوند با وجود فرد  ضرورت عقلي در اينجا معنايش اين است كه عقل محال مي

 ديگري را به جاي پيامبر بنشاند. اصلح، شخص
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مام معصومي : خوب بودن با ضرورت عقلي فرق دارد. اينكه خوب است انيكويي 
» هست«كند كه پس امام معصومي هم هست. اين  بعد از پيامبر باشد، به تنهايي اثبات نمي

 شود؟  با دليل عقلي چگونه اثبات مي
: وجود امام معصوم بايسته و دليلي هم بر نفي آن نداريم. از آن طرف قرائن و غرويان

ت. پس ضرورت دارد اس مثالً امام علي –شواهد هم به طور واضح نشانگر عصمت 
 امامت را حق و شأن وي بدانيم. 

 : آن بايستن آيا بايستن عقلي است؟ نيكويي

 : بله، بايسته است يعني بايد چنين انساني به امامت برسد. غرويان

به امامت برسد فرع بر اين است كه  –مانند علي  –: اينكه بايد چنين انساني نيكويي
ته باشد. اگر اين ضرورت به دليل عقلي ثابت نشود وجود امام معصوم ضرورت عقلي داش

توان گفت بهترين فرد امت بايد همان  و يا دليلي برخالف آن وجود داشته باشد، ديگر مي
توان امامت و عصمت و  امام معصوم باشد. يعني از بهتر بودن يك شخص از ديگران، نمي

 منصوب بودن او از طرف خدا را نتيجه گرفت. 
، بايستگي عقلي دارد و خداوند هم عاقل صامام معصوم بعد از پيامبر : وجودغرويان

كند. پس ضرورتاً و عقالً بهترين فرد يعني امام  و حكيم است و كار غيرحكيمانه نمي
 گزيند.  را به جانشيني پيامبر بر مي معصوم

 : اما در ابتداي بحث گفتيد كه ضرورت به معناي حسن است. نيكويي

 حسن عقلي است يعني بايستگي عقلي.  : منظورمغرويان

 ص: بسيار خوب پس بنا به ضرورت عقلي بايد امامان معصومي بعد از پيامبرنيكويي
شود؟ به  باشند؛ حال سؤال اين است كه اگر بعد از پيامبر امامان معصومي نباشد چه مي

 عبارت ديگر اين ضرورت از كجا ناشي شده است؟ 
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ليه خداوند حجت خواهند داشت. اين مباحث در : اگر نباشد مردم بر عغرويان
 سؤاالت قبلي پاسخ داده شد. 

: خوب اگر اين طور است اكنون هم مردم بر عليه خداوند حجت دارند. چون  نيكويي
 امام معصومي كه آنها را هدايت و راهنمايي كند ندارند. 

غيبت امام : امام معصوم اآلن هست و مردم حجتي عليه خداوند ندارند و  غرويان
 (عج) به سبب مردم است. 

: فرض كنيم كه هست. اما وقتي به علت غايب بودن نتواند مردم را هدايت به نيكويي
راهنمايي كند و مردم هم او را نشناسند و به او دسترسي نداشته باشند، حجت بر مردم 

 شود. هدايت مردم اكنون به دست عالمان و فقيهان است.  تمام نمي

 كند و اينها تكرار مطالب پيشين است.  الواسطه هدايت مي : معغرويان

 : اين قابل اثبات نيست و ما قبالً روي آن بحث كرديم. نيكويي

: اثبات هر چيزي با متد مناسب خودش هست و اين مسئله هم با روش غرويان
 شود، نه اينكه قابل اثبات نباشد.  خاص خود اثبات مي

ماند و ثانياً در اينجا حجت  يل شما ناقص و ناتمام مي: در اين صورت اوالً دلنيكويي
شود. مردم از كجا بدانند كه سخن فقيه همان سخن امام معصوم است،  بر مردم تمام نمي

 تاحجت بر آنها تمام شود؟
فهمند. مردم عوام در  ممكن است مردم عوام چيزي را نفهمند. اما خواص مي :غرويان

كنند، خوب درك نكنند. فرمول رابطة  ل را درك نميخيلي از امور، برهان و استدال
بودن اين فرمول   فهمد. آيا اين دليل بر غلط فيثاغورس را به يك بچه بگوييد، او نمي

 رياضي است؟
برويم بر سر آيات و روايات. آياتي كه آورديد مانند آيه واليت و آية تطهير  :نيكويي 

تئوري امامت نيستند و همة آنها قابل تفسيرهاي ، هيچ كدام صراحتاً مؤيد أولی األمرو آيه 
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كه  –بدانيم  مختلف هستند. مثالًَ در آيه واليت حتي اگر شأن نزول آيه را امام علي
باز هم صراحتاً داللت بر  –البته همين را هم بسياري از علماي اهل سنت قبول ندارند 

گيرند  ت و يار و ياور ميرا به معني دوس» ولي«تئوري امامت ندارد و علماي اهل سنت 
 شود؟  نه به معناي اولي به تصرف، اين عدم صراحت چگونه توجيه مي

 منظور شما از صراحت چيست؟  غرويان:

، امام معصوم و اينكه بطور واضح و روشن بگويد علي بن ابي طالب نيكويي:
چون و  از طرف خداست و مردم موظفند از او اطاعت محض و بي صجانشين پيامبر

 چرا كنند. 
اي براي انكار  است، چه انگيزه گويند اين آيه در شأن علي وقتي همه ميغرويان: 

 آن داريم؟ 
است، امامت و عصمت و  : حتي اگر قبول كنيم كه آيه در شأن علينيكويي

كند. يعني آيه صراحت بر اين موضوع ندارد.  منصوب بودن او از طرف خدا را اثبات نمي
پيچيده تفسيري كه قابل فهم براي عموم مردم نيست بتوان معناي مورد هاي  شايد با بحث

هاي پيچيده تفسيري  كه البته نتايج اينگونه بحث –نظر شيعه را از اين آيات استخراج كرد 
اما به هر حال  –هيچگاه قطعي و يقيني نيست و همواره قابل نقد و چون چراست 

و با فرض اينكه معناي  –ا را استنباط كند صراحت ندارد و اگر هم كسي نتواند اين معن
 تقصيري ندارد. -گويد آيه واقعاً همان است كه شيعه مي

ها نفهمند پس صراحتي  : اينطور استدالل نكنيد كه چون ممكن است بعضيغرويان
ترين آيات  فهمد مشكل خودش را بايد حل كند. ما صريح ندارد. خوب كسي كه نمي
فهمد  فهمم. خوب او كه نمي ممكن است كسي بگويد من نميقرآن را هم كه مطرح كنيم 

بايد مشكل خودش را حل كند نه اينكه بگويد آيه صراحت ندارد. اما عدم ذكر نام علي 
را با  طالب در اين آيه دو ثمره دارد. يكي اينكه هم علي بن ابي طالب بن ابي
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حركت كنند بايد  خواهند در مسير علي بن ابيطالب هم گفته كساني كه در آينده مي
چنين كسي باشند. يعني كساني باشند كه اهل اين معاني باشند. اما اگر به جاي ذكر اين 

 صيت را نداشت.برد، اين خا را مي اوصاف، نام علي بن ابيطالب

را بياورد تا براي  توانست هم صفات را بگويد و هم نام علي بن ابيطالب خوب مي نيكويي:
 اي نماند. هيچكس شك و شبهه

اوالً ضرورتي نبوده است. ثانياً ذكر نام خاص، مفاد آيه را از كليت و  غرويان:
 كند. عموميت خارج مي

مگر از نظر شيعه امامت و عصمت امام نكتة مهم اتفاقاً در همين جاست.  نيكويي: 
و فرزندانش و منصوب بودن آنها از طرف خداوند جزو اصول دين نيست و  علي

ناقص  گويد كه ايمان مردم بدون اعتقاد به امامت و عصمت اهل بيت مگر شيعه نمي
دانند و مگر  است و مگر عالمان شيعه امامت را استمرار نبوت و پايه و اساس دين نمي

و فرزندانش اتفاق  گويند كه اگر مردم بر امامت و واليت علي بن ابيطالب ينم
شد و هم آخرت آنها قرين سعادت بود و اوضاع جهان هم  كردند هم دنيايشان آباد مي مي

اي به اين عظمت و اهميت (اگر حقيقت دارد) چرا در قرآن  اكنون چنين نبود؟ پس مسأله
ار گمراهي نشوند؟ اگر امامت از اصول دين است، به صراحت نيامده است تا مردم دچ

اي در قرآن به صراحت نيامده است؟ در قرآن  چرا در تأييد و شرح و تبيين آن هيچ آيه
هاي دين هستند صدها آيه صريح آمده است  پيرامون توحيد، نبوت ومعاد كه اصول و پايه

 اما در مورد امامت اينطور نيست. چرا؟
صراحت دارد. مثل اينكه ما در معناي صراحت با هم اختالف ما معتقديم  غرويان :

نظر داريم. ما معتقديم تمام آياتي كه آورديم صراحت دارند. اما اينكه چرا نام امام 
به صراحت در اين آيه نيامده است، به نظر من دليلش اين است كه اختالف زياد  علي
ام و جانشين پيامبر به صراحت در اش بيشتر بود تا مصلحتش. اگر نام ام شد و مفسده مي

گفتند امامت يك مسأله شخصي، مورثي و   رفتند و مي آمد مردم زير بار نمي قرآن مي
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كردند و اين، مفسده داشت. اما در  تعبدي است و اصالً روي صحت آيات قرآن شك مي
براي  كنم فرمايد اي پيامبر! من آيات را بر تو نازل مي آيات قرآن داريم كه خداوند مي

َكٰوةَ ﴿ اينكه تو برايمردم بيان كني. اينجا ما معتقديم كه َّ تُوَن �ل ۡۡ ُُ قَٰوةَ َو ّّ َّ قُتُُِووَن �ل ِق َّ �
و آيات ديگر يكه به قول شما مبهم و غيرصريح آمده براي  .]55: ة[المائد ﴾َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ 

براي مردم تبيين كند نقش خودش را ايفا كند. يعني اين آيات را  صاين است كه پيامبر
 و مصاديق را به مردم معرفي نمايد.

شود اين است كه اين ادله  يك اشكال ديگر كه براي ادله نقلي شيعه وارد مي نيكويي:

َّ َماَاُنوأاْ ﴿ خواهند با استناد به آيه: تماماً ناقصند. مثالً عالمان شيعه وقتي مي ِق َّ ّ�َ خ �
َ
ّ ُ ََ

ِطُ
َ
طِ ۡ

َ
ۡمرِ ِانُ�مۡ ُعواْ �ّوَ َوۡ

َ
ْوِ� �ۡ�

ُ
وَ  َوۡ ُۡ عصمت اولي االمر را اثبات  .]59النساء: [ ﴾ُُعواْ �لّر

ۡمرِ ِانُ�مۡ ﴿: گويد كنند، ابتدا آيه را تا همين جا كه مي
َ
ْوِ� �ۡ�

ُ
گويند  آورند و مي مي ﴾َوۡ

چون اطاعت از اولي االمر در كنار اطاعت از خدا و رسول و در رديف آنها آورده است 
پس اولي االمر بايد معصوم باشند. در حالي كه اگر بقية آيه را هم در نظر بگيريم كه 

مٖ ﴿: گويد مي ََۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ و ِ فَُرّدوهُ َِِ� � فَإِن تََ�ٰ ُۡ ِ َو�لّر شود كه  معلوم مي. ]59[النساء:  ﴾ّو
يد اگر با اولي گو استدالل شيعه ناتمام است چون در ادامة آيه؛ خداوند خطاب به مردم مي

االمر دچار اختالف و نزاع شديد، مطلب را با ارجاع به كتاب خدا و سنت رسول حل 
كنيد. يعني اطاعت از اولي االمر بايد در چارچوب كتاب خدا و سنت حضرت رسول 

 چون و چرا. باشد نه اطاعتي مطلق و بي

ََۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ﴿نه، معناي آيه اين نيست.  غرويان: يعني اگر شما مردم با   ﴾مٖ فَإِن تََ�ٰ
همديگر اختالف پيدا كرديد به خدا و رسول مراجعه كنيد، نه اينكه شما با اولي االمر نزاع 

 .پيدا كرديد!!
خوب چرا نگفته است به اولي االمر رجوع كنيد. مگر اولي االمر معصوم  نيكويي: 

 نيست؟
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ت، يعني منحصر به معصوم من خودم معتقدم كه اولي االمر اعم از معصوم اس غرويان:
 نشده است. شود اما حصر در معصومين نيست. شامل معصومين مي

 توان عصمت اولي االمر را اثبات كرد. پس با اين آيه نمي نيكويي:

اشاره به  أولی األمرگويند  ما روايتي داريم كه ذيل اين آيه آمده و مي غرويان:

بته مصداق اتم و اكمل اولي االمر گوييم حصر نيست. ال معصومين است. اما ما مي
هستند و در فرض عدم دسترسي به معصومين، اولي االمر اقرب و اشبه به  معصومين

 شود. معصومين را هم شامل مي
آيد و آن اينكه اگر اين استدالل شيعه را قبول كنيم   در اينجا تناقضي پيش مي نيكويي:

طاعت از خدا و رسول آمد، پس اولي االمر در رديف ا و بگوييم چون اطاعت از اولي 
االمر را شامل غيرمعصوم  توانيم اولي  االمر حتماً بايد معصوم باشند، در اينصورت مگر نمي

 هم بدانيم.
دانم. در اين آيه اطاعت از اولي االمر در  نه، بنده اين استدالل را تمام نمي غرويان:

ا. و اگر اولي االمر را در طول قرار طول اطاعت از خدا و رسول بيان شده نه در رديف آنه
 توانيد آن را شامل غيرمعصوم يعني ولي فقيه هم بدانيد.  داديد مي

سومين اشكالي كه بر ادلة نقلي وارد است اين است كه ما براي فهم دقيق و  نيكويي: 
درست آيات و روايات، بايد به قرائن حاليه و مقاليه رجوع كنيم و به عبارتي بهتر بايد 

مينه نزول آيه و يا صدور روايت را بشناسيم. اما شايد ما بطور قطع و يقين نتوانيم به ز
شناخت كامل زمينه نزول آيه و يا صدور روايت و حوادث پيراموني اين آيات و روايات 

زيرا براي اينكار بايد به اسناد و مدارك تاريخي رجوع كنيم و اين اسناد  –نايل شويم 
و لذا نتوانيم معناي دقيق آيه  –طرفه و يا دروغ و جعلي باشند  ممكن است ناقص و يك

و يا روايات را بطور قطع و يقين به دست آوريم. آيا اين واقعيت، ادلة نقلي را از اعتبار 
 كند؟ اندازد و ظني نمي نمي
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: اين قطع و يقين، قطع و يقين نسبي است. يعني ما تاريخ و اقوال و آراء غرويان
رسيم و  بندي مي كنيم و در نهايت به يك جمع زمينه را مطالعه مي مختلف در اين

ايم و در فضاي آن آيات و  بندي است. بله، ما درآن زمان نبوده گوييم اين بهترين جمع مي
كنيم خود را به آن فضا ببريم و  روايات حضور نداشتيم. اما بر اساس نقليات، سعي مي

كنيم.  ز اين هم در توان ما نيست. اين را اعتراف ميبندي را بكنيم. بيش ا بعد بهترين جمع
توان از اسناد و  به عبارت ديگر قطع و يقين ما نسبي است. يعني بهترين تفسيري كه مي

بخشي ». تصويب«هستيم و نه » تخطئه«مدارك تاريخي كرد مورد نظر ماست. ما قائل به 
در علم اصول بطور مبسوط  ازاحكام ما احكام ظاهري است و نه احكام واقعي. اين بحث

 آمده است.
 از اينكه وقت گرانبهايتان را در اختيار اين حقير قرار داديد متشكرم. نيكويي :

والسالم.



 
 

 ها ها و پاسخ بخش سوم: نامه

 پاسخ آيت اهللا جعفر سبحاني به معماي غيبت امام زمان 

حوزة علميه قم) دادم  اي به آيت ا... سبحاني (از اساتيد بزرگ نامه 1378در اوايل سال 
، غيبت صبا توجه به ادلة ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر«و سؤال كردم كه: 

 پاسخ ايشان به قرار ذيل بود:» شود؟ امام زمان چگونه توجيه مي
با تقديم سالم به شما پرسشگر عزيز جهت روشن شدن مطالب، سؤال فوق را به دو 

 دهيم: ر كدام را جداگانه پاسخ ميپرسش زير بيان نموده و سپس ه
 تواند باشد؟ . علل غيبت امام زمان (عج) چه چيزهايي مي1

 پاسخ:
علت و فلسفه واقعي غيبت حضرت ولي عصر عجل اهللا تعالي فرجه الشريف يكي از 

كسي نسبت به آن اطالع كافي و  رازهاي الهي است، جز خداوند و پيشوايان معصوم
اصلي غيبت آن حضرت عبارت است  راز طبق بيان معصومين كامل ندارد. با اين حال

 :از
. فراهم نبودن شرايط ظهور، براي تحقق بخشيدن به آرماني بزرگ (گسترش عدل 1-1

و قسط جهاني و به اهتزاز در آوردن پرچم توحيد در تمام كره خاكي). اين آرمان بزرگ 
روحي بشريت دارد، تا  نياز به گذشت زمان و شكوفايي عقل و دانش بشر و آمادگي

جهان به استقبال آن امام عدل و آزادي رود. طبيعي است اگر آن حضرت پيش از فراهم 
شدن مقدمات در ميان مردم ظاهر شود، سرنوشتي مانند ديگر امامان (شهادت) يافته و 

 قبل از تحقق آن آرمان بزرگ ديده از جهان بر خواهد بست.
 ن و ستمگران است.. محفوظ ماندن از شرّ جبارا2-1
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. در بعضي از روايات حكمتهاي ديگري از جمله آزمايش مردم و اندازه پايبندي 3-1
شود تا نفاق  و پايداري آنان به دين واليت بيان شده است. غيبت آن حضرت سبب مي

اي آشكار شود، ايمان حقيقي محبان و شيعيان واقعي امام (عج) از افراد  پنهان عده
 ايمان جدا و پاك شود و در يك جمله مؤمن از منافق معلوم گردد.ناخالص و سست 

وار اماماني جهت حفظ شريعت و  . چه علتي داردكه بعد از رحلت پيامبر سلسله2
شوند اما در اين زمانهاي بحراني كه بيشتر نيازمند به  امامت جامعه اسالمي معرفي مي

شود. چرا از ديده پنهان، و  ي ميباشد امام زمان (عج) از نظرها مخف امامت معصوم مي
 مند شويم؟ چگونه از وجود او بهره

 پاسخ:

نخست بايد توجه نمود كه غيبت امام به اين معني نيست كه او در جهان ديگري جز 
كند و يا وجود جسماني او به وجود ناپيدايي مانند امواج دريا تبديل  اين جهان زندگي مي

اين است كه او  –عجل اهللا تعالي فرجه الشريف  –گرديده است، بلكه معني غيبت امام 
شناسند و از يك زندگي  بينند ولي نمي كند و مردم او را مي در ميان مردم زندگي مي

 طبيعي برخوردار است.
در نهج البالغه خدا دو نوع حجت دارد يكي  طالب ثانياً طبق بيان امام علي بن ابي

خدايا روي زمين هيچگاه از «فرمايد:  نجا كه ميحاضر و آشكار و ديگري غايب و ناپيدا، آ
ماند، حجتهايي كه گاهي حاضر و آشكار و گاهي ام از بيم مردم  حجتهاي تو خالي نمي

رساند كه رهبران الهي در  اين بيان مي» پنهان هستند تا داليل آيين الهي محو و نابود نشود.
و در همه حال در راهنمايي مردم دهند.  پنهان و آشكار وظيفه سنگين رهبري را انجام مي

هاي اولياء  كوشند. و قرآن مجيد ما را به مقام واالي واليت و شئون و نحوه هدايت مي
رهبري نموده و به روشني ثابت نموده كه ممكن است يكي از مردان الهي در عين اينكه 

 از نظر غايب و پنهان باشد به امر هدايت و ارشاد بپردازد. 
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ز اولياء الهي اگر چه از نظرها غايب بودند، با اين حال جامعه را هدايت ثالثاً گروهي ا
كردند و يا اينكه به صورت استتار با پوشش خاصي به سازندگي افراد اشتغال داشتند،  مي

و با اينكه نبي و ولي بودند ولي منتظر آن بودند كه فرمان حق برسد سپس انجام وظيفه 
 عبارتند از: كنند. برخي از افراد اين گروه 
معرفي شده است. اين ولي » خضر«كه در اخبار به نام  الف) معلم حضرت موسي

كرد، او علم وسيع و روح قوي و نيرومندي داشت. به  زمان به صورت ناشناس زندگي مي
شد، و اگر خدا او  مند مي با او آشنا شده از علم او بهره تصريح قرآن، حضرت موسي

شد، او با اينكه از ديدگان پنهان بود، هرگز از  با او آشنا نميكرد كسي  را معرفي نمي
حوادث و اوضاع زمان غفلت نداشت. و روي واليت و اختياراتي كه از جانب خدا به او 

كرد و اوضاع را طبق مصالحي رهبري  داده شده بوده، در اموال و نفوس تصرف مي
 بطور مفصل آمده است.  82ا ت 65نمود. اين جريان در قرآن كريم سورة كهف آيه  مي

، چهل روز از ديدگان پنهان و غايب بود. اگر امام و پيشوا ب) حضرت موسي
پيوسته بايد در دل اجتماع باشد و غيبت امام با مقام هدايت و سودبخشي او منافات دارد، 

اسرائيل به   دانيم در نبود او بني چه بايد گفت با اينكه مي درباره حضرت موسي
پرستي روي آوردند؟ آيا اين پيامبر الهي كه طبق تصريح قرآن چهل روز تمام از  هگوسال

) در اين مدت رهبر بود يا 142و سوره اعراف:  51بني اسرائيل دوري گزيد (سوره بقره: 
نه؟ امام بود يا نه؟ اگر بگوييم مقام نبوت و رهبري را بر عهده داشت، اين سؤال پيش 

ين امامي چيست؟ و اگر بگوييم در اين زمان، مقام رهبري از او آيد كه: فايدة وجود چن مي
دانيم كه وي با داشتن اين سمت، براي  ايم؛ زيرا مي اساس گفته سلب شده بود، سخني بي

دهنده باشد،  ها غايب شده بود. اگر امام بايد روشني بخش و الهام اخذ تورات از ديده
ط آن مقدار از غيبت مستثني است كه مدت كم و زياد در نظر عقل يكسان است. و فق

برادرش  كند. اگر چه حضرت موسي ضرورت زندگي مانند خواب، آن را ايجاد مي
توان بين غيبت  هارون را به عنوان وصي در ميان مردم گذاشته بود، ولي از اين جهت نمي
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فرق گذاشت؛  –عجل اهللا تعالي فرجه الشريف  –و حضرت قائم  حضرت موسي
نيز نايباني در ميان امت دارد كه  –عجل اهللا تعالي فرجه الشريف  –ولي عصر  زيرا اوالً

توانند رهبري امت را در دوران غيبت بر عهده بگيرند و ثانياً داشتن وصي مجوز غيبت  مي
 تواند باشد.  نمي

ج) طبق تصريح قرآن كريم حضرت يونس مدتي در شكم ماهي محبوس و از ديدگان 
الهي با داشتن » ولي«به بعد) اين  140و صافات:  87. (سوره انبياء: امت خود پنهان بود

مقام واليت، از امت خود دور بود. حال اگر پيشواي الهي بايد پيوسته مفيض و نوربخش 
توان توجيه كرد؟ معلوم است كه ايشان به جهت مصالحي  باشد، غيبت او را چگونه مي

 يت را دارا بود. غايب بود و در مدت غيبت همچنان مقام وال
 يابيم از جمله:  خالصه از مطالب باال به نكاتي دست مي

. بعضي اولياء الهي با اينكه از ديدگاه پنهان بودند، ولي هرگز از حوادث و اوضاع 1
زمان غفلت نداشتند، به جهت واليت و اختياراتي كه از جانب خدا به آنها داده شده بود، 

نمودند،  كردند و اوضاع را طبق مصالحي رهبري مي ميپيوسته در اموال و نفوس تصرف 
 اگر چه تصرفات آنها نيز از ديدگان مردم عادي پنهان بود. 

. هدايت و رهبري كه از شئون اولياء الهي است گاهي به دو صورت آشكار و پنهان 2
گيرد، و هرگز الزم نيست كه امام شناخته شود، تا هدايت كند بلكه در حال  انجام مي

رساند. و  نمايد و نفع زيادي را به مردم مي تفاء و پنهان نيز به اين وظيفه خطير قيام مياخ
 غيبت امام با مقام هدايت و سودبخشي او منافات ندارد. 

جامعه «و گاهي به صورت » فردسازي«. هدايت و رهبري آنها گاهي به صورت 3
همه افراد، ولي اهللا را  گيرد. در صورت فردسازي هرگز لزومي ندارد انجام مي» سازي

» سازي جامعه«بشناسند. و يا پيوسته عموم را رهبري كند، بلكه در شرايط خاصي كه 
 بپردازد. » فردسازي«مقدور نباشد، بايد به 

 شود.  . با غيبت ولي، مقام واليت از او سلب نمي4
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مانند  در دوران غيبت –عج اهللا تعالي فرجه الشريف  –در نتيجه وظيفه امام زمان 
وظيفه اولياء و رهبران گذشته است. امام در حال اختفاء در امور زندگي دنيوي و ديني 
مردم تصرفاتي دارد، با افراد شايسته و اليق در حال تماس بوده و به فراسازي و تربيت 

ها اشتغال دارد. آيا با داشتن چنين وظايفي باز جا دارد كه بگوييم فايده وجود  شخصيت
 فرمايد:  ان چيست؟ خداي تعالي مياين ولي زم

ِِّوةٗ ﴿
َ
َعۡقَ�ُٰ ۡم ۡ ََ ۡمرَِِخ وَ  َو

َ
َكٰوةِ� َ�ۡ ُدوَن بِأ َّ أَم �ل ِ نقَتخ قَٰوة ّّ ِٰ  نَۡخَم �ل َٰ ُۡ َ َۡ أ َِِ�ِۡ ۡم فِۡعَم � َُۡنخ وَۡي

َ
ۡ

 َّ  .]73األنبياء: [ ﴾٧َوَ�ُِواْ َاَخ َ�ٰبِِدق
كنند و انجام دادن عمل نيك و بر پا  فرمان ما هدايت مي آنان را پيشوايان قرار داديم كه به«

 .»داشتن نماز و پرداختن زكات را به آنها وحي نموديم و عبادت گزار ما بودند
رساند كه شيوه هدايت  رساند كه هدايت آنان به فرمان خداست بلكه مي اين آيه نه تنها مي

گيرد كه آنان در  بر آن تعلق مي آنها نيز به فرمان الهي است. گاهي اراده و مشيت خدا
كند كه از پس پردة غيبت  حال اختفاء به هدايت اشتغال ورزند. و گاهي مصالح ايجاب مي

ها و همه  برون آيند، و شيوة هدايت جمعي را پيش گيرند، در هر حال، همه هدايت
 هاي هدايت آنان به فرمان خداست. شيوه





 
 

 بسمه تعالي

 سبحانيحضور محترم حضرت آيت اهللا 

رسانم كه پاسخ حضرت عالي به سؤالم  با سالم و عرض ارادت، احتراماً به عرض مي
(در مورد امامت) را دريافت كردم و خواندم. اما قانع نشدم؛ زيرا اوالً پاسخ شما چنانكه 
بايد به سؤال من ربطي ندارد، ثانياً حاوي مطالبي است كه بعضي از آنها غيرقابل اثبات و 

از نظر معنا و مفهوم، فاقد وضوح و روشني كافي است. براي توضيح مطلب بعضي ديگر 
در مورد آن بدهم. سؤال  بينم سؤال خود را تكرار كرده و توضيح مختصري ابتدا الزم مي

 اين بود:
ام دوازدهم غيبت ام صبا توجه به ادله ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر«

 ؟»شود چگونه توجيه مي
ر چه فكر كردم و با ذهن خود كلنجار رفتم موفق به آشتي دادن ميان اين دو تاكنون ه

. غيبت امام دوازدهم و 2و  ص. ادله اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر1(
ها و عدم دسترسي مردم به او) نشدم و نزديك است به اين نتيجه  پنهان بودن او از ديده

لذا غيرقابل جمعند. پاسخ دادن به اين سؤال كه  برسم كه اين دو نقيض يكديگر و
است نه » غايب«، امام دوازدهم »غيبت«در تناقض است نه با » عدم«با » ضرورت وجود«
امام » عدم وجود«كنند و فقط  امام معصوم را اثبات مي» وجود«آن ادله، ضرورت ». معدوم«

د دارد و فقط بنا به داليلي كند. در حالي كه امام دوازدهم وجو با آنها تناقض پيدا مي
 غيبت كرده است. پس تناقضي در كار نيست.

كردند، با غيبت امام  امام معصوم را ثابت مي» وجود«آري! اگر آن ادله فقط ضرورت  
تناقض نداشت. اما و هزار اما، در آن ادله از مقدمات و مفروضاتي استفاده شده است كه 

امامان معصوم بعد از » وجود«ه فقط ضرورت اگر درست باشند، نتيجه منطقي آنها ن
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آنها نيز هست (آن هم نه فقط در يك دوران خاص » حضور«، بلكه ضرورت صپيامبر
گويم غيبت امام دوازدهم آن ادله را  ها) به همين دليل است كه مي بلكه در همه دوران

دند، محال كند. اگر آن ادله و مقدمات و مفروضات بكار رفتن در آنها درست بو نقض مي
بود غيبتي از اين نوع صورت گيرد و حال كه امام دوازدهم (بنا به اعتقاد شيعه) غايب و 

شناسد و عموم مردم نه تنها به او دسترسي  از نظرها پنهان شده و هيچ كس او را نمي
66Fبينند ندارند، بلكه حتي خواب او را هم به ندرت مي

هاي  آن ادله پايه شود كه ، معلوم مي∗
 ندارند. محكمي

براي روشن شدن مطلب بايد به ادلة مورد بحث رجوع كنيم و به ياد آوريم كه در آنها 
ايم و ببينيم كه آيا بين آن مقدمات و غيبت امام  از كدام مقدمات و مفروضات استفاده كرده

دوازدهم تناقضي وجود دارد يا خير. حال با هم سري به آن ادله بزنيم و يادي از آنها كنيم 
 گره از كار فرو بسته ما باز شود.يد شا

اين است كه آن  صاولين دليل بر ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر
ها، اذيت و آزار كفار و مشركين و  ها، جنگ حضرت به دليل مشكالت فراوان، درگيري

محدود بودن دوران رسالتشان فرصت نكردند تا همة احكام الهي و حقايق و تعاليم دين 
الم را براي مردم بازگو كنند. در نتيجه ضرورت دارد كه بعد از ايشان امامان معصومي اس

از طرف خداوند نصب شوند تا بقيه احكام دين و معارف الهي را به مرور زمان به مردم 
و در آينده، ممكن است براي  صبگويند. دليل دوم اين است كه بعد از رحلت پيامبر

مطرح نبوده و لذا  صعاتي پيش بيايد كه در زمان پيامبرمردم مشكالت، مسائل و موضو
پاسخي هم از طرف آن حضرت به آنها داده نشده است. پس ضرورت دارد بعد از 

امامان معصومي وجود داشته باشند تا پاسخ مسائل و موضوعات جديد را  صپيامبر

                                           
بديهي است كه صرف ديدن چيزي يا كسي در خواب، دليل بر وجود آن در عالم واقع (و خارج از  ∗

دانند كه خواب، ممكن  ارد و همه ميذهن) نيست. عدم حجيت خواب نيازي به تذكر و يادآوري ند
 است زاييدة افكار و روحيات و القائات و تلقينات در عالم بيداري باشد. 
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ت. پس اس صبدهند. سومين دليل، وجود خطر تحريف و نابودي دين و تعاليم پيامبر
بايد بعد از آن حضرت امامان معصومي وجود داشته باشند تا حافظ دين و تعاليم وحياني 

را بگيرند. دليل چهارم اين است كه اگر  صبوده و جلوي تحريف قرآن و تعاليم پيامبر
قرار است گناهكاران و خالفكاران در روز قيامت مجازات شوند بايد در اين جهان به راه 

شده و حق و باطل و حرام و حالل و حقايق دين الهي به آنها بيان شده راست راهنمايي 
باشد. به عبارتي ديگر بايد در اين جهان بر آنها اتمام حجت شود تا راه عذر بهانه (در 
روز قيامت) به روي آنها بسته شود. در غير اين صورت مجازات آنها در جهان آخرت 

ود. پس ضرورت دارد كه همواره ظلم است و محال است خداوند مرتكب ظلم ش
هاي خود، حجت را  گري ها و هدايت پيشوايان معصومي وجود داشته باشند تا با راهنمايي

هاي الهي خالي باشد. دليل  بر مردم تمام كنند. به عبارت ديگر زمين هرگز نبايد از حجت
كمال معنوي پنجم (و شايد مهمترين دليل) اين است كه خداوند انسان را براي رسيدن به 

آفريده است و پيمودن راه پر پيچ و خم و پر فراز و نشيب تكامل، بدون راهنمايي معلمان 
ها در  آسماني و پيشوايان معصوم محال است. پس اگر خداوند براي راهنمايي انسان

ها از پيمودن اين راه و رسيدن به  پيمودن راه كمال، پيشوايان معصومي نصب نكند، انسان
شود و نقض غرض از سوي خداوند  شوند و اين نقض غرض مي وي عاجز ميتكامل معن

محال است. در نتيجه امكان ندارد زمين از راهنمايان و معلمان آسماني و پيشوايان 
 معصوم خالي بماند. 

و  صاينها تعدادي از مهمترين ادله اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر
بينيم در مقدمات همة اين  مي رايج است. همان طور كه ميشايعترين آنها در كتب كال

ها به هدايت و راهنمايي پيشوايان معصوم سخن رفته و  ها از نياز ضروري انسان استدالل
ضرورت بيان احكام الهي و معارف ديني به مردم و پاسخگويي به سؤاالت آنها و اتمام 

مورد تأكيد قرار گرفته است. اما حجت بر گناهكاران و خالفكاران (توسط امام معصوم) 
شود كه امام، حاضر و در ميان مردم باشد و مردم به او  اينها همه در صورتي ميسر مي



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       148

 

دسترسي داشته و بتوانند به راحتي با وي ارتباط برقرار كنند. به عبارت ديگر اگر اين 
شود  م محال ميها و مقدمات به كار رفته در آنها درست باشند، غيبت طوالني اما استدالل

تواند سبب چنين غيبتي شود. چرا كه امام غايب  و ديگر هيچ عاملي و هيچ حكمتي نمي
تواند انجام دهد و هيچ كدام از  ها آمده نمي هيچ كدام از آن وظايفي را كه در اين استدالل

تواند رفع كند  ها مطرح شده)، نمي نيازهاي ضروري مردم را (كه در مقدمات اين استدالل
لذا وجود و عدم او يكسان است. ضرورت وجود امام معصوم براي چيست؟ بر طبق  و

ادلة مذكور براي هدايت و راهنمايي و تعليم و تربيت مردم و پاسخگويي به سؤاالت آنها 
و اتمام حجت بر گناهكاران و خالفكاران. حال اگر امام، غايب باشد و مردم او را 

تواند انجام دهد؟ مسلم است كه هيچ كدام. پس در  ينشناسند كداميك از آن وظايف را م
هاي كوتاه (مانند غيبت چهل  شود؟ البته غيبت اين صورت آيا وجود و عدم او يكسان نمي

كه در شكم ماهي بود و  ، غيبت چند روزة حضرت يونسروزة حضرت موسي
ت و ) شايد تناقضي با آن ادله و مقدماصهمين طور غيبت كوتاه حضرت رسول اكرم

مفروضات آنها نداشته باشند، اما غيبت طوالني كه در آن حتي يك نسل از حضور امام 
ها و تعاليم الهي او محروم شود، ناقض آن مقدمات و  ها و راهنمايي معصوم و هدايت

شود، چه رسد به غيبتي كه بيش از هزار و صد سال طول كشيده و در طي  مفروضات مي
هايي كه بنا به مقدمات و مفروضات  ميلياردها نفر از انسانها نسل متوالي (يعني  آن ده

اند راه كمال را طي كنند) از  توانسته فوق، بدون راهنمايي و هدايت يك معلم آسماني نمي
اند و اين محروميت ممكن  ها و تعاليم پيشوايان معصوم محروم شده ها و راهنمايي هدايت

مل ميلياردها انسان ديگر و صدها و هزاران است هزاران سال ديگر هم ادامه يافته و شا
كنم بيش از اين نيازي به  روند نيز بشود. گمان نمي آيند و مي نسل متوالي كه در آينده مي

شرح و توضيح سؤالي كه مطرح كرده بودم باشد. كافي است كمي دقت كنيم تا هيبت و 
ادر به حل تناقض كوبندگي آن سؤال آشكار شود و معلوم گردد كه پاسخِ حضرتعالي ق

مطرح شده در آن نيست چرا كه تقريباً هيچ ربطي به آن سؤال ندارد و اين نيست جز به 
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اين دليل كه شما در هنگام پاسخگويي به آن كمترين يادي از ادله ضرورت وجود امامان 
ايد. شما در پاسخ به سؤال من و براي حل معماي غيبت  نكرده صمعصوم بعد از پيامبر

كه » رازهاي الهي«زدهم، ابتدا علت و فلسفة واقعي غيبت آن حضرت را يكي از امام دوا
ايد، اما  جز خداوند و پيشوايان معصوم كسي نسبت به آن اطالع كافي ندارد عنوان نموده

غيبت آن حضرت را » راز اصلي«، بالفاصله بعد از آن و با استناد به روايات معصومين
 ايد:  در سه چيز بيان كرده

. فراهم نبودن شرايط ظهور براي تحقق بخشيدن به آرماني بزرگ (گسترش عدل و 1«
قسط جهاني و به اهتزاز در آوردن پرچم توحيد در تمام كره خاكي). اين آرمان بزرگ 
نياز به گذشت زمان و شكوفايي عقل و دانش بشر و آمادگي روحي بشريت دارد تا به 

عي است كه اگر آن حضرت پيش از فراهم شدن استقبال آن امام عدل و آزادي رود. طبي
مقدمات در ميان مردم ظاهر شود، سرنوشتي مانند ديگر امامان (شهادت) يافته و قبل از 

 تحقق آن آرمان بزرگ ديده از جهان بر خواهد بست. 
 . محفوظ ماندن از شر جباران و ستمگران 2
ردم و اندازه پايبندي و هاي ديگري از جمله آزمايش م . در بعضي از روايات حكمت3

شود تا نفاق   پايداري آنان به دين و واليت بيان شده است. غيبت آن حضرت سبب مي
اي آشكار شود، ايمان حقيقي محبان و شيعيان واقعي امام (عج) از افراد  پنهان عده

 ». ناخالص و سست ايمان جدا و پاك شود و در يك جمله مؤمن از منافق معلوم گردد
د عامل اول (فراهم نبودن شرايط ظهور ...) و دوم (محفوظ ماندن از شر در مور

 جباران) سؤاالت زير مطرح است: 
. چا بايد غيبتي صورت گيرد تا ظهور منوط به وجود شرايط شود؟ سؤال اين نيست 1

كند. سؤال اين است كه با توجه به ادلة ضرورت وجود  كه چرا امام زمان ظهور نمي
شود) چگونه ممكن  كه در همه آنها حضور امام نيز امري ضروري ميامامان معصوم (

 است امام دوازدهم غيبت كند؟ آيا اين غيبت ناقض آن ادله نيست؟ 
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گسترش عدل و قسط جهاني و «. چرا بايد خداوند، تحقق بخشيدن به آرمان بزرگ 2
تا چند هزار  داند را كه خودش مي» به اهتزاز در آوردن پرچم توحيد در تمام كره خاكي

سال ديگر شرايط آن محقق نخواهد شد، به عهدة امامي بگذارد كه چند هزار سال قبل از 
زمان تحقق آن شرايط به دنيا آمده است و حال اين امام بايد تا رسيدن آن زمان غايب و 

ها پنهان شود؟ آيا اين كار ضرورت عقلي دارد؟ آيا تعداد امامان معصوم حتماً بايد  از ديده
67Fدوازده نفر باشد كه چنين غيبتي واجب آمده است

؟ ممكن است بگوئيد دوازده نفر بودن ∗
تواند به آن پي ببرد، اما  امامان معصوم حكمتي الهي و رازي نامعلوم دارد كه بشر نمي

سخن من اين است كه اگر فلسفة وجودي امامان معصوم آنهايي باشد كه در ادلة 
آمده است، ديگر دوازده نفر بودن امامان  صاز پيامبرضرورت وجود امامان معصوم بعد 

توجيه عقلي ندارد و تا روز قيامت در هر عصري بايد حداقل يك امام معصوم در جامعه 
حضور داشته باشد و حال كه چنين نيست و امام دوازدهم غيبت كرده (البته اگر وجود 

گيريم) و تعداد امامان امام دوازدهم و غيبت او به فرمان الهي را مفروض و مسلم ب
هاي آن ادله شك كرد.  معصوم در عدد دوازده محصور شده است، بايد به استحكام پايه

هاي نامعلوم، در حالي كه با ادلة مذكور در  معلل كردن اين حصر، به اسرار الهي و حكمت
تناقض است نوعي فرار از پاسخگويي و امتناع از ادامة بحث عقلي است و علت آن 

 تواند باشد جز گرفتار شدن در تنگناي منطقي.  نميچيزي 
. آيا براي خداوند محال است از راهي به غير از غيبت (كه ناقض فلسفه وجودي 3

 امام است) جان امام را حفظ كند؟ 
ها و فوايدي كه غيبت امام دوازدهم دارد) نيز سؤاالت  در مورد سومين عامل (حكمت

 زير مطرح است: 

                                           
البته حتي اگر دوازده نفر بودن امامان ضرورت عقلي هم داشت، باز نيازي به اين نبود كه دوازدهمين  ∗

زمان مناسب (يعني هزاران سال)  امام هزاران سال قبل از تحقق آن شرايط به دنيا بيايد و تا رسيدن
 غايب از نظرها بماند. 
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گيري ميزان پايبندي آنها به دين و واليت، فقط با غايب   ردم و اندازه. آيا آزمايش م1
 شود؟  پذير است؟ آيا در زمان امام، آزمايش مردم ناممكن مي شدن امام معصوم امكان

. در زمان غيبت، شيعيان چگونه بايد باشند و چه كارهايي كنند تا معلوم شود كه 2
شوند كه در زمان حضور  چگونه تعريف مي شيعة واقعي هستند؟ محبان و شيعيان واقعي

 امام، قابل تشخيص نيستند و در زمان غيبت شناخته خواهند شد؟
اي شود؟ تا  تواند موجب آشكار شدن نفاق پنهان عده . غيبت امام معصوم چگونه مي3

آيد اين، حضور و ظهور است كه موجب آشكار شدن نفاق  مي آنجا كه به عقل ناقص من
شود نه غيبت. چرا كه در اين بحث، نفاق به معني ادعاي دروغين  ميپنهان يك عده 

پيروي از امام و پايبندي به واليت است و زماني كه امام حاضر باشد و دستوري بدهد 
كند.  شود چه كسي شيعه واقعي و مطيع امام است و چه كسي فقط ادعا مي معلوم مي

روان واقعي از مدعيان دروغگو آيد پي درست است كه وقتي پاي آزمايش به ميان مي
گردد اما آزمايش هم فقط در صورتي  شوند و نفاق پنهان يك عده معلوم مي شناخته مي

شود كه امام، حاضر باشد و احكام الهي را بيان نموده و فراميني  دهد و ميسر مي معنا مي
ردي، هاي مختلف زندگي ف صادر كند. وقتي امام غايب است و معلوم نيست كه در عرصه

داند كه او از مردم  اجتماعي و سياسي مردم، سخن و فرمان او كدام است و هيچ كس نمي
خواهد و از آنها چه انتظار دارد، چگونه ممكن است مؤمن از منافق  و شيعيان چه مي

گيري و تفكيكي  (پيرو واقعي از مدعي دروغگو) شناخته شود؟ با كدام ميزان چنين اندازه
 گيرد؟  صورت مي

آشكار شود، اين سؤال » اي عده«شود تا فقط نفاق پنهان  اگر غيبت امام باعث مي .4
كند؟ گيريم كه  آيد كه اين افشاء شدن، چه سودي دارد و كدام درد را دوا مي پيش مي

؟ اما اگر منظورتان اين است »كه چي«نفاق پنهان يك عده هم معلوم شد به قول معروف 
شود (و البته اين سخن  چهرة واقعي همة منافقان مي كه غيبت امام، موجب آشكار شدن

رساند) آشكار  همين معنا را مي» در يك جمله مؤمن از منافق معلوم گردد«ايد  كه فرموده
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ايد چرا كه معناي اين سخن محال بودن نفاق در عصر غيبت  سخني خالف واقع گفته
شود كه خداوند  منتهي مياست. از همه اينها كه بگذريم پاسخ شما در مجموع به اينجا 

براي حفظ جان امام دوازدهم نقض غرض كرده است؟! چرا كه او را غايب و ميلياردها 
انسان را از رسيدن به تكامل معني (كه غرض از آفرينش انسان بوده) محروم كرده 

68Fاست

؟! معناي ديگر پاسخ شما اين است كه خداوند براي حفظ جان امام مجبور شده ∗
اند بر دارد و  اند و رفته ت را از ميلياردها انساني كه در دوران غيبت آمدهاست عذاب آخر

ها از راهنمايي و هدايت امام معصوم  همه را به بهشت داخل كند چرا كه اين انسان
بينيد پاسخ شما به كجاها منتهي  محروم بوده و لذا حجت بر آنها تمام نشده است؟! مي

ها و فوايدي براي غيبت  يد آيا رديف كردن حكمتشود؟ از اينها گذشته انصاف ده مي
امام دوازدهم مانند آزمايش شدن شيعيان و شناخته شدن مؤمن از منافق) مشكل تناقضي 

كند؟ و آيا بيان چنين فوايدي اضافه كردن تناقضي جديد بر  را كه شرح دادم حل مي
اشته شوند و بايد گوييد مرم نبايد به حال خود واگذ تناقض پيشين نيست؟ شما اول مي

راهنمايان معصومي داشته باشند تا حالل مشكالت فكري و پاسخگوي سؤاالت آنها بوه 
را بگيرند و مانع از انحراف و  صو جلوي تحريف و نابودي قرآن و تعاليم پيامبر

69Fگمراهي مردم شوند

شويد، به جاي پس گرفتن  اما وقتي با معماي غيبت امام مواجه مي ∗
گوييد نبودن امام معصوم در ميان مردم و عدم دسترسي مردم به او  ايدها؛ ميآن بايدها و نب

فوايدي دارد كه آزمايش شدن شيعيان و شناخته شدن مؤمن از منافق يكي از آن فوايد 
شود؟سؤال اين است كه با توجه به آن ادله  است؟! آيا با اين سخن واقعاً معما حل مي

هاي  قرار نبود همواره حجت –بنا بر آن ادله  –گر اصالً چرا بايد غيبت صورت گيرد؟ م

                                           
توانند بدون راهنمايي پيشوايان معصوم،  ها نمي فراموش نكنيم كه بر طبق ادله ضرورت امامت، انسان ∗

 راه كمال را طي كنند و به مقصد برسند. 
پيشوايي از «هاي  ه كتابتوان ب اين بيانات، بارها در كتب آقاي سبحاني آمده است. به عنوان نمونه مي ∗

 مراجعه نمود. » رهبري امت«و » نظر اسالم
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الهي در ميان مردم باشند تا با بيان احكام دين و حقايق الهي و هدايت مردم به راه راست، 
حجت را بر مردم تمام كرده و راه عذر و بهانه را به روي گناهكاران و خالفكاران ببندند؟ 

كه در عصر حاضر، حجت را بر مردم حال به من بگوييد آن امام معصوم و حجت الهي 
كند كيست؟ گيريم كه مؤمن از منافق شناخته شده، اتمام حجت بر مردم چه  تمام مي

شود؟ مگر ضرورت نداشت كه بعد از پيامبر همواره امامان معصومي وجود داشته  مي
باشند تا پاسخگوي سؤاالت و مشكالت مردم باشند؟ پس كجاست آن امامي كه اكنون 

گفتيد كه بدون  ؤاالت مردم را بدهند و مشكالت آنان را حل كند؟ مگر نميپاسخ س
راهنمايي پيشوايان معصوم پيمودن راه كمال و رسيدن به تكامل معنوي محال است؟ پس 
آيا اكنون كه مردم از راهنمايي امام معصوم محرومند، از پيمودن راه كمال و رسيدن به 

يريم كه مؤمن از منافق شناخته شد، محروميت اند؟ گ تكامل معنوي نيز محروم نشده
كنيد؟ آيا اين نقض غرض نيست؟  ميلياردها انسان از رسيدن به تكامل معنوي را چه مي

بريد  كنيد و از ياد مي چرا در هنگام توجيه غيبت امام دوازدهم، همه چيز را فراموش مي
ايد؟ اگر  ها گفته چه صكه در هنگام اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر

فلسفة وجودي امام معصوم اين باشد كه مردم را هدايت و راهنمايي كند و پاسخگوي 
سؤاالت آنها باشد، حضور او در ميان مردم و امكان دسترسي مردم به او نيز ضرورت 

تواند اين كارها را انجام داده و نياز ضروري  كند و چون شخص غايب نمي عقلي پيدا مي
ايد كه حجت  شود. آيا با خود نينديشيده بر طرف كند، وجود و عدم او يكسان ميمردم را 

ها پنهان) است و مردم او  آميز باشد؟ كسي كه غايب (و از ديده غايب شايد عبارتي تناقض
هاي مختلف و در  دانند كه او در عرصه شناسند و به او دسترسي ندارند و نمي را نمي

تواند حجت  خواهد، چگونه مي گويد و از آنها چه مي چه مي هاي آنها پيشامدها و حيراني
 خدا بر مردم باشد و راه عذر و بهانه را در روز قيامت به روي مردم ببندد؟ 

گروهي از اولياي الهي اگر چه از نظرها غايب بودند، با اين حال «ايد:  اما اينكه فرموده
 » كردند جامعه را هدايت مي
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اي فوق بشري دارد كه اين حقير  هضم آن نياز به هاضمه سخت تأمل برانگيز است و
توانم بفهمم كسي كه غايب و از نظرها پنهان  كنم نمي فاقد آن هستم. هر چقدر فكر مي

هاي مرموز،   تواند جامعه را هدايت كند؟ مگر اينكه اين هدايت از راه است، چگونه مي
با توسل به معجزات و خوارق  غيرعادي و ماوراء طبيعي و از طريق تصرفات تكويني و

ها در جامعه منافات  عادات صورت گيرد، كه اين اوالً با اختيار و اراده و تكليف انسان
ايد (خضر، موسي،  دارد و ثانياً چنين روشي تاكنون مصداقي نداشته و مواردي كه آورده

طريق  هاي فردي از اي نبودند. البته هدايت يونس) نيز هيچ كدام مصداق چنين قضيه
ارتباط با بعضي اولياي خداوند كه ممكن است از نظرها پنهان و غايب باشند) اگر چه 
محال عقلي نيست اما اوالً معلوم نيست در عالم واقع چنين چيزي اتفاق افتاده باشد 

ياد شده است معلوم نيست به نحو » عبد«(ارتباط موسي با شخصي كه در قرآن از او به 
دي بوده يا غيرعادي و فوق طبيعي، به عبارت ديگر معلوم نيست طبيعي و از مجاري عا

يك انسان وارسته و عارف واصل و پير طريقت بوده و زندگي عادي و » عبد«كه آيا 
هايي كه در قرآن  طبيعي داشته و فقط مانند يك استاد طريقت موسي را از طريق آزمون

ها غايب و پنهان بوده و زندگي  ذكر شده متوجه حقايقي كرده، و يا اين شخص از ديده
كرده و به  غيرعادي داشته و فقط با افراد خاصي ارتباطات مرموز و غيرعادي ايجاد مي

پرداخته. ادعاي وجود پيغمبري به نام خضر كه عمر جاودانه دارد و از  هدايت آنها مي
بعضي از  ها غايب و پنهان است و در مواقعي با هزاران سال پيش تاكنون زنده و از ديده

همان خضر پيامبر بوده نيز مستند » عبد«كند، و اينكه منظور از  ها ارتباط برقرار مي انسان
توان به چنين  به هيچ دليل و سند و مدرك معتبري نيست و در يك پاسخ علمي نمي

هايي وجود  ادعاهاي غيرقابل اثباتي متوسل شد) ثانياً حتي اگر چنين ارتباطات و هدايت
تواند  ، به دليل استثنايي بودن و محدود بودن آن به معدودي موارد خاص، نميداشته باشد

ها  خالء غيبت امام را پر كند چرا كه ضرورت وجود امام معصوم به جهت نياز همة انسان
ها  هاي اوست. فرص كنيم اكنون امام دوازدهم با بعضي از انسان ها و راهنمايي به هدايت
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كند (كه البته اين هم ادعايي  وعي آنها را هدايت و راهنمايي ميارتباط برقرار كرده و به ن
غيرقابل اثبات است) اما آيا اين بود فلسفة وجود امام معصوم؟ اگر اين بود كه نيازي به 
نصب امام معصوم بعد از پيامبر نبود. حضرت خضر هم (كه شما به وجود او معتقديد) 

 ها بر آيد.  دايتتوانست از عهدة اين گونه ارتباطات و ه مي
) و صهاي كوتاه پيامبران (مانند موسي و يونس و پيامبر اسالم و اما حديث غيبت

استفاده از اين موارد جهت پاسخگويي به معماي غيبت امام دوازدهم، حديثي شنيدني 
است و همين مرا به شك و ترديد انداخته است كه آيا متن اين پاسخ از خود حضرتعالي 

در » پاسخگويي به سؤاالت اعتقادي و كالمي«ي نوآموزي كه در بخش ها است يا طلبه
اند. چرا كه در اينجا اشكالي را  كنند چنين پاسخي را نوشته كار مي مؤسسه امام صادق

بايد » ضرورت«ضرورت وجود پيشوايان معصوم وارد شده است و مدعيان «كه به ادعاي 
و اين، ماية يك دنيا شگفتي است! منتقدان و  اند پاسخگوي آن باشند، به منتقدان برگردانده

همان موارد را دليل بر عدمِ ضرورت نبوت يا » ضرورت نبوت يا امامت«مخالفانِ ادعاي 
دهد كه ادلة ضرورت نبوت، فاقد  ها، نشان مي گويند همين غيبت گيرند و مي امامت مي

ها با ادعاي  بتبه جاي اينكه عدمِ تناقض اين غي» ضرورت«اعتبارند حال مدعيانِ 
گيرند و بعد  را مفروض و مسلم مي» ضرورت«را نشان دهند، از پيش، ادعاي » ضرورت«

دهد كه تناقضي در كار نيست و غيبت امام دوازدهم،  ها نشان مي گويند همين غيبت مي
 ندارد! » ضرورت امامت«منافاتي با ادلة 

ود امامان معصوم، توصيه اكنون شايد بهتر بفهميم كه با توجه به ادلة ضرورت وج
سخت ناموجه است. فقيه هر چقدر هم كه فقيه باشد » رجوع به فقها در عصر غيبت«

رجوع به  صمعصوم نيست لذا بر طبق ادلة ضرورت وجود امام معصوم بعد از پيامبر
تواند احكام ناگفته و تعاليم بيان نشده  كند. اگر فقها مي فقيه حجت را بر انسان تمام نمي

را بگيرند و  صه مردم بگويند و جلوي تحريف و نابودي قرآن و احاديث پيامبررا ب
پاسخ سؤاالت جديد مردم را با اجتهاد در متون ديني بدهند و ... ديگر وجود امام معصوم 
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كند. اين ادعا كه مردم در عصر غيبت بايد به فقها  چه ضرورتي پيدا مي صبعد از پيامبر
به سستي ادعاي ضرورت وجود امام معصوم بعد از  رجوع كنند، چيزي جز اعتراف

نيست. تعجب من از اين است كه چگونه به اين راحتي آن همه ادله به  صپيامبر
شود. مشكل اين پاسخ در اين است كه اگر سؤال كنيم چگونه رجوع  فراموشي سپرده مي

طا و خيانت در تواند حجت را بر انسان تمام كند با آنكه احتمال خ به فقيه غيرمعصوم مي
شود، آنگاه هر پاسخي كه به اين سؤال بدهيد براي دوران بعد از  فقيه هيچگاه منتفي نمي

ماند.  دليل مي شود و استثناء و تبعيض در اينجا بي هم صادق مي صحضرت رسول اكرم
 از يك از علماي بزرگ حوزه پرسيدم: 

دانيم  آخرت برساند با آنكه مي تواند ما را به سعادت آيا عمل كردن به فتاواي فقها مي«
 ؟ »آنها ممكن است در استنباط احكام ديني اشتباه كرده باشند

 و ايشان خيلي راحت پاسخ دادند كه: 
آري، درست است كه آنها معصوم نيستند اما اگر فقيهي خالصانه تالش كند و حكمي «

با اميد و توكل  را از كتاب و سنت استنباط كند همان براي او و مقلدانش حجت است و
توانند و بايد به آن عمل كنند و اگر فقيه خطا كرده باشد نزد خدا معذور است  به خدا مي

چرا كه سعي و تالش خود را كرده و نيتش هم پاك بوده است. مقلدان او هم معذورند 
زيرا نيت آنها عمل به احكام الهي بوده و اگر در اين ميان اشتباهي رخ داده آنها مقصر 

 تعجب كردم و پرسيدم: ». ستندني
گوييد؟ به عبارت  نمي صاگر چنين است، چرا همين حرف را براي بعد از پيامبر«

امامان معصومي نصب شوند تا مرجع ديني  صديگر چه ضرورتي دارد كه بعد از پيامبر
توانند اين وظيفه را به عهده بگيرند؟ چرا به اين راحتي ادلة  مردم باشند؟ مگر فقها نمي

و همين طور ادلة ضرورت  صاثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر
 ؟ »كنيد عصمت امامان را فراموش مي
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و ايشان به جاي دادن پاسخي به اين سؤال مطالعة بيشتر در مورد امامت را به من 
 توصيه كردند؟! 

رت ، ناقض ادلة اثبات ضروتا اينجا معلوم شد كه غيبت طوالني امام دوازدهم
شود. ادلة مذكور از  است. اما كار به اينجا ختم نمي صوجود امامان معصوم بعد از پيامبر

امامان معصوم در هر » عدم تعدد«برند و آن  ناحية يك واقعيت خارجي ديگر هم رنج مي
هاي  ها و راهنمايي دوره و محروم بودن ميلياردها انسان در سراسر جهان، از هدايت

ها درست باشند، نتيجة منطقي آنها ضرورت  ت. اگر آن استداللاس» پيشوايان معصوم
وجود امامان متعدد در هر عصر، و پراكنده بودن آنها در سراسر كرة خاكي است بطوري 
كه در هر شهر و روستايي حداقل يك امام معصوم وجود داشته باشد تا ارتباط مستقيم و 

پذير باشد و حال آن كه در هيچ  كانبالواسطه با امام معصوم، براي همة مردم جهان ام
عصري چنين نبوده و اين واقعيت، شاهدي قوي بر نادرستي آن ادله است. ممكن است 

اي وجود يك امام معصوم كافي است و مردم نقاط ديگر جهان  بگوييد در هر دوره
كه  توانند به شاگردان و نمايندگان او مراجعه كنند. اما اين پاسخ پذيرفته نيست، چرا مي

اند)، ادعاي  ها (كه براي اثبات ضرورت وجود امام معصوم اقامه شده در همة آن استدالل
(كه قرار است احكام الهي را به مردم بگويند و پاسخ » ضرورت عصمت امامان«

ها در رسيدن به كمال  هاي جديد مردم در هر عصري را بدهند و راهنماي انسان پرسش
اران اتمام حجت كنند) نيز مندرج است و معناي ضرورت باشند و بر گناهكاران و خالفك

تواند وظايف امام معصوم را  عصمت در ادلة مورد بحث اين است كه غيرمعصوم، نمي
انجام داده و نياز ضرورت مردم به هدايت و راهنمايي را برطرف كند. به عبارتي ديگر بر 

بلكه عالوه بر آن ارتباط  شود طبق ادلة مذكور فقط ضرورت وجود امام معصوم ثابت نمي
شود و رابطة غيرمستقيم و  مستقيم و بالواسطة مردم با امام معصوم نيز الزم و ضروري مي

تواند وافي به مقصود باشد حتي اگر اين واسطه، شاگرد يا نمايندة  با واسطه، نمي
مخصوص امام باشد (چرا كه شاگرد يا نماينده امام معصوم بودن، شخص را معصوم 
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كند) پس منطقاً و با قبول آن ادله، وجود صدها هزار امام معصوم در هر دوره  نمي
هايي را كه  كند. براي روشن شدن مطلب، در اينجا يك نمونه از استدالل ضرورت پيدا مي

شود، مورد بررسي قرار  اثبات مي صبا آن ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر
صحت اين استدالل، نتيجة منطقي آن ضرورت تعدد  دهيم تا نشان دهيم كه در صورت مي

پيامبران و امامان معصوم در هر عصر و پراكنده بودن آنها در سراسر كرة زمين است. 
 استدالل مذكور چنين است: 

خداوند انسان را براي رسيدن به كمال آفريده است و پيمودن راه كمال و رسيدن به «
معلمان آسماني و پيشوايان معصوم، ممكن  تكامل معنوي، بدون هدايت و راهنمايي

نيست. پس بر خداوند واجب است با ارسال پيامبران و نصب امامان معصوم بعد از پيامبر 
هموار كند.  –كه غرض از آفرينش انسان بوده است  –، راه رسيدن به كمال را صخاتم

 ». شود و محال است خداوند نقض غرض كند در غير اين صورت نقض غرض مي
حال بپردازيم به بررسي مقدمات و مفروضات اين استدالل: سؤال اول اين است كه 

ها را براي رسيدن به كمال معنوي خلق كرده است يا فقط بعضي از  آيا خداوند همة انسان
ها براي رسيدن به كمال معنوي آفريده  همة انسان«ها را؟ مسلماً خواهيد گفت:  انسان
ها بيهوده آفريده  نيست. چون اگر بگوييد بعضي از انسان اي هم جز اين چاره» اند شده
ايد. مخصوصاً اگر  اند و يا وجودشان طفيلي است، حكمت و عدل الهي را منكر شده شده

 شود.  ، اكثريت مردم جهان را شامل مي»بعضي«معلوم شود كه اين 
هاي  حجتسؤال دوم اين است كه آيا پيامبران و امامان (راهنمايان و هدايتگران و 

گر مردم  تواند راهنما و هدايت الهي) حتماً بايد معصوم باشند يا اينكه غيرمعصوم هم مي
بسوي كمال، و حجت خداوند در روي زمين باشد؟ پاسخ شما مسلماً اين خواهد كه 

عصمت پيامبران و «پيامبران و اوصياي آنها حتماً بايد معصوم باشند. به عبارت ديگر: 
اي جز اين نيست. چون اگر بگوييد  باز هم چاره». روري استامامان، الزم و ض
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ها بسوي كمال باشد، ديگر ضرورت وجود امامان  تواند راهنماي انسان غيرمعصوم هم مي
 توانيد اثبات كنيد.  معصوم را نمي

سؤال سوم اين است كه چرا پيامبران و امامان، حتماً بايد معصوم باشند؟ اگر معصوم 
آيد؟ در پاسخ به اين سؤال و براي اثبات  افتد و چه مشكلي پيش مي ي مينباشند چه اتفاق

هاي فراواني از طرف متكلمين شيعه  ضرورت معصوم بودن پيامبران و امامان، استدالل
ها عمدتاً تقريرهاي مختلف سه استدالل هستند كه به  اقامه شده است اما همه اين استدالل

 اند:  اند. اين سه استدالل به قرار ذيل ت بيان شدههاي مختلف و با عبارات متفاو صورت
. اگر پيامبران (يا امامان جانشين آنها) معصوم نباشند، ممكن است در مقام دريافت 1

حقايق الهي و تعاليم ديني و ابالغ آن به مردم و يا تفسير پيام وحي، دچار خطا و يا 
شيطاني و يا خطاي فكر است به  فراموشي شوند و اوهام و اباطيلي را كه نتيجة القائات

نام حقايق و تعاليم ديني و احكام الهي به مردم ابالغ كنند و به جاي هدايت مردم به راه 
راست، باعث گمراهي و ضاللت آنها شوند. پس ضرورت دارد كه اين مأموران الهي، 

 آيد. پيامبران (و امامان) معصوم باشند زيرا در غير اين صورت نقض غرض پيش مي
مأمور هدايت و راهنمايي مردم به صراط مستقيم الهي هستند و بايد پيام خداوند را به 
مردم برسانند و عالوه بر آن تعاليم وحي را براي مردم تفسير كنند (البته پيامبر، هم وحي 

كند اما وظيفة  كند و هم آيات الهي را براي مردم تفسير مي را دريافت و به مردم ابالغ مي
شود) پس بايد صحت اين  وم فقط تفسير وحي است زيرا به او وحي نميامام معص

مأموريت الهي از طرف خداوند تضمين شود، در غير اين صورت نقض غرض پيش 
آيد و اين محال است. تضمين صحت اين مأموريت هم فقط به شرط عصمت ميسر  مي
 شود.  مي

انند به آنها اطمينان كنند. پس تو . اگر پيامبران و امامان، معصوم نباشند، مردم نمي2
براي جلوگيري از سلب اعتماد مردم، ضرورت دارد كه پيامبران و امامان، معصوم باشند. 
وقتي يك انسان غيرمعصوم ادعاي پيامبري يا امامت كند، ممكن است به داليلي مردم به 
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يافت و فهم صحت ادعاي او شك نكنند اما با خود بگويند از كجا معلوم كه او در مقام در
حقايق و تعاليم الهي و ابالغ آن به ديگران دچار اشتباه نشده باشد؟ از كجا معلوم كه 

شوند كه هدف از  سخنان او عين حق و صواب باشد؟ اين شك و ترديدها مانع از آن مي
نبوت يا امامت حاصل شود. پس براي جلوگيري از شك و ترديد مردم و براي حصول 

 پيامبران و امامان حتماً بايد معصوم باشند. هدف نبوت يا امامت، 
هاي  . پيامبر (يا امام) قرار است معلم، مربي و الگوي مردم باشد و دست انسان3

مستعد (با استعدادهاي متفاوت) را گرفته و بسوي كمال راهبري كند. الزمة اين امر، پاكي 
آراسته بودن به همه فضائل پيامبر (يا امام) از هر گونه گناه، زشتي و رذائل اخالقي، و 

اخالقي و كماالت روحي و معنوي است. مردم در پيمودن راه كمال نياز به الگو دارند و 
اگر پيامبر (يا امام) خود، عامل به احكام الهي و آراسته به فضائل اخالقي و كماالت 

 تواند الگوي مردم باشد؟  روحي و معنوي نباشد، چگونه مي
 ان و امامان به سه دليل بايد معصوم باشند: پس بطور خالصه پيامبر

ها بياموزند و مردم را به راه راست  اول اينكه قرار است آنها تعاليم الهي را به انسان«
هدايت كنند پس بايد از خطا و فراموشي مصون باشند تا بتوانند اين مأموريت را به نحو 

. دوم اينكه اگر از خطا و آيد احسن انجام دهند. در غير اين صورت نقض غرض پيش مي
شود و از طرف  لغزش و سهو و فراموشي مصون نباشند، اعتماد مردم از آنها سلب مي

شود و باز  گيرند و هدف از نبوت يا امامت حاصل نمي مردم مورد شك و ترديد قرار مي
آيد، سوم اينكه آنها بايد الگوي مردم در ايمان و تقوا و دينداري و  نقض غرض پيش مي

ضائل اخالقي و كماالت روحي و معنوي باشند و اگر خود واجد اين اوصاف نباشند ف
 ». آيد توانند الگوي مردم شوند و باز نقض غرض پيش مي نمي

بندي برسيم. پس  حال نوبت آن است كه مروري به مطالب گذشته كنيم و به يك جمع
بات ضرورت ارسال از آن قضاوت به عهدة حضرتعالي. گفتيم كه مهمترين دليل در اث

 اين است كه:  صرسل و نصب امامان معصوم بعد از رسول اكرم
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اند و پيمودن راه كمال بدون  ها براي رسيدن به كمال معنوي آفريده شده همة] انسان«[
رهبري معلمان آسماني و پپشوايان معصوم محال است. پس بر خداوند واجب است كه 

تا راهنماي آنها در رسيدن به كمال معنوي باشند و  ها بفرستد پيامبراني را به سوي انسان
نبايد اين راه مسدود شود، نصب امامان معصوم بعد از آن  صچون بعد از پيامبر خاتم

 ». كند حضرت نيز ضرورت پيدا مي
 از طرفي بنا به ادعاي متكلمين شيعه: 

 عصمت پيامبران و امامان، الزم و ضروري است. «
 شود :  اثبات مي و اين ضرورت با سه دليل

ها بياموزند و مردم را به راه راست  اول اينكه قرار است آنها تعاليم الهي را به انسان«
هدايت كنند. پس بايد از خطا و فراموشي مصون باشند تا بتوانند اين مأموريت را به نحو 

 آيد. دوم اينكه اگر از خطا و احسن انجام دهند. در غير اين صورت نقض غرض پيش مي
شود و از طرف  لغزش و سهو و فراموشي مصون نباشند، اعتماد مردم از آنها سلب مي

شود و باز  گيرند و هدف از نبوت يا امامت حاصل نمي مردم مورد شك و ترديد قرار مي
آيد. سوم اينكه آنها بايد الگوي مردم در ايمان و تقوا و دينداري و  نقض غرض پيش مي

ي و معنوي باشند و اگر خود واجد اين اوصاف نباشند فضائل اخالقي و كماالت روح
 ». آيد توانند الگوي مردم شوند و باز نقض غرض پيش مي نمي

اكنون آيا براي شما شكي باقي مانده است كه اگر ادله ضرورت نبوت و امامت، و 
همين طور ادلة ضرورت عصمت، درست باشند نتيجة منطقي آنها ضرورت وجود (و البته 

يامبران و امامان متعدد در هر عصر و پراكنده بودن آنها در تمام نقاط زمين حضور) پ
ها و در هر شهر و روستايي وجود  است؟ آيا با فرض صحت آن ادله، در همة زمان

كند؟ و آيا عدم تحقق چنين امري،  حداقل يك پيامبر يا امام معصوم ضرورت پيدا نمي
ايد بهتر بفهميم كه متوسل شدن به وجود كند؟ اكنون ش آشكارا آن ادله را نقض نمي

شاگردان و نمايندگان پيامبر يا امام، چارة اين مشكل نيست. چرا كه در اين فرض 
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خواهند خالء پيامبر يا امام در نقاط ديگر كرة زمين را پر و به  شاگردان و نمايندگان مي
و احكام الهي را به  جاي او به هدايت و راهنمايي مردم اين نقاط بپردازند و حقايق ديني

ها در پيمودن راه كمال باشند. پس آيا درست به همان داليلي  آنها بياموزند و راهبر انسان
شود، عصمت آنان نيز ضرورت پيدا  كه ضرورت عصمت پيامبران و امامان اثبات مي

كند؟ مگر اين نمايندگان قرار نيست كه احكام الهي را از پيامبر يا امام معصوم  نمي
موزند و به مردم برسانند؟ پس چرا نبايد معصوم باشند؟ چگونه است كه وقتي بيا
گوييد اگر معصوم نباشند  خواهيد ضرورت عصمت پيامبران و امامان را اثبات كنيد، مي مي

ممكن است در دريافت پيام خداوند و فهم و درك آن و انتقال آن به مردم دچار اشتباه 
رسيد  آيد، اما وقتي به نمايندگان آنها مي يش ميشوند و اگر چنين شود نقض غرض پ

خواهند تعاليم الهي را از پيامبر يا  كنيد؟ مگر اين نمايندگان نمي همة اينها را فراموش مي
امام گرفته و به مردم نقاط ديگر جهان برسانند؟ پس اگر معصوم نباشند آيا امكان ندارد 

و خرافاتي را به نام تعاليم ديني و حقايق  در اثر اشتباه و فراموشي (و يا خيانت) اباطيل
الهي به خورد مردم دهند و به جاي هدايت، باعث گمراهي آنها شوند؟ و آيا اين نقض 

گوييد اگر آنها  غرض نيست؟ شما در هنگام اثبات ضرورت عصمت پيامبران و امامان، مي
مورد شك و  معصوم و مصون از خطا و لغزش و سهو و فراموشي نباشند، از سوي مردم

شود كه هدف از نبوت و امامت حاصل نشود و  گيرند و همين باعث مي ترديد قرار مي
گوييد؟ وقتي  آيد. اما چرا همين را در مورد نمايندگان آنها نمي نقض غرض پيش 

كنند و از خود  نمايندگان، معصوم نباشند آيا مردم نسبت به ادعاها و تعاليم آنها شك نمي
گويد؟ و آيا همين، مانع تحصيل  كجا معلوم اين آقاي نماينده درست مي پرسند كه از نمي

گفتيد كه  شود؟ مگر نمي غرض از فرستادن نماينده بسوي مردم نقاط ديگر جهان نمي
انسان براي رسيدن به كمال آفريده شده است و رسيدن به كمال بدون هدايت و راهنمايي 

؟ و مگر از همين دو مقدمه نتيجه معلمان آسماني و پيشوايان معصوم محال است
ها بسوي  گرفتيد كه وجود پيامبران و امامان معصوم براي راهنمايي و هدايت انسان نمي
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ها توسط  گوييد هدايت و راهنمايي انسان كمال ضرورت دارد؟ حال چگونه است كه مي
اند بسوي تو ها را مي غيرمعصوم (يعني نمايندگان پيامبر يا امام) هم كافي است و انسان

را در نظر بگيريد. آيا در آن زمان كه پيامبر  صكمال رهنمون شود؟ زمان پيامبر اسالم 
به هدايت و راهنمايي مردم عربستان مشغول بودند، مردم نقاط ديگر جهان  صاسالم

مانند آمريكا و كانادا و استراليا و نيوزلند و آلمان و انگليس و ژاپن و چين و هند و صدها 
كردند؟ راهنما و هدايتگر آنها بسوي كمال  ر با صدها ميليون جمعيت چه ميكشور ديگ

چه كسي بود؟ مگر آنها براي رسيدن به كمال خلق نشده بودند؟ و مگر نياز ضروري به 
راهنما و پيشواي معصوم نداشتند؟ پس چرا خداوند براي آنها پيامبري نفرستاد؟ نكند 

اند؟! يا نكند فقط مردم عربستان براي  خلق شده فقط مردم عربستان براي رسيدن به كمال
توانند با پاي خود اين  رسيدن به كمال نياز به پيشواي معصوم دارند و مردم نقاط ديگر مي

 راه را طي كنند؟ 
بينيم كه فرستادن نماينده به نقاط ديگر جهان، از لحاظ عقلي و منطقي، پاسخ  مي

اين راه براي حل شبهة ضرورت تعدد  درستي به اشكال ذكر شده نيست و توسل به
پيامبران و امامان در هر دوره، ناقض ادله ضرورت نبوت عامه و نصب امامان معصوم بعد 

و همين طور ناقض ادله ضرورت عصمت پيامبران و امامان است. حال  صاز پيامبر
لي فرض كنيم اين امر از نقاط عقلي و منطقي اشكالي نداشته باشد اما آيا از نظر عم

 پذير است؟ باز هم پاسخ منفي است. به پنج دليل زير:  امكان
. پيامبر يا امام معصوم حداقل بايد صدها هزار شاگرد داشته باشد تا بتواند آنها را به 1

عنوان نماينده خود، به تمام نقاط زمين بفرستد. آيا چنين كاري در عمل ممكن است 
اند و نياز  براي رسيدن به كمال آفريده شده (فراموش نكنيد كه مردم نقاط ديگر جهان هم

به پيشواي معصوم و يا به قول شما نماينده او دارند، در غير اين صورت از پيمودن راه 
 شود).  رسند و در نتيجه نقض غرض مي شوند و به تكامل معنوي نمي كمال عاجز مي
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د آنها صدها هزار نفر . پيامبر يا امام معصوم بايد دائماً اين نمايندگان را (كه تعدا2
هاي هند، اطلس و ... مستقر  است و در تمام نقاط كرة زمين و حتي در جزاير اقيانوس

هاي احتمالي آنها را تصحيح و جبران نمايد و در  هستند) كنترل كند تا خطاها و لغزش
صورت ارتكاب خيانت از سوي آنان، نمايندگان ديگري را به جايشان بفرستد. آيا چنين 

 پذير است؟  عظيمي در عمل امكان كار
ها سؤال و مشكل روبرو شوند  . نمايندگان پيامبر يا امام، هر روز ممكن است با ده3

دانند و مجبورند به پيامبر، يا امام معصوم رجوع كنند. آيا رجوع  كه پاسخ هيچكدام را نمي
 كان پذير است؟ مكرر صدها هزار نماينده از سراسر جهان به پيامبر يا امام معصوم، ام

. (اين نكته فقط در مورد پيامبران مطرح است) نمايندگان پيامبر بايد هر روز با پيامبر 4
ارتباط برقرار كنند تا اگر آيات جديد نازل شده است مطلع شوند و آن را به مردم نقاط 

تواند هر روز (يا هر  ديگر جهان برسانند. آيا چنين چيزي ممكن است؟ آيا پيامبر مي
فته) با صدها هزار نماينده در سراسر جهان ارتباط برقرار كند و آيات و احكام جديد را ه

به اطالع آنان برساند؟ مخصوصاً اگر اين را در نظر داشته باشيم كه پيامبران و امامان 
كردند كه مردم براي مسافرت به نقاط ديگر جهان، از اسب  معصوم در دوراني زندگي مي

ها طول  كردند و مسافرت به يك كشور نزديك گاهي ماه اده ميو االغ و شتر استف
كشيد چه برسد مسافرت به كشورهاي دور دست (مثالً از عربستان به آمريكا يا كانادا  مي

 كشيد.  ها طول مي پذير نبود و يا سال يا استراليا يا ...) كه در آن زمان يا امكان
امامان، نتوانستند چنين كاري كنند و در  . و آخرين دليل اينكه هيچ يك از پيامبران و5

عمل، در بسياري از اعصار گذشته (هم در زمان پيامبران و هم در زمان امامان معصوم) و 
در بسياري از نقاط جهان نه از پيامبر يا امام معصوم خبري بود و نه شاگردان و نمايندگان 

 آنها. 
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موارد از كف رفت پوزش  از اين كه سخن در درازا كشيد و عنان قلم در بعضي
طلبم و اميدوارم اين نامه را حمل بر جسارت اين حقير نكنيد. از خداوند متعال براي  مي

 طلبم.  حضرتعالي طول عمر همراه با سالمتي و عزت و سربلندي مي
 والسالم حجت اهللا نيكويي





 
 

 تعالي  بسمه

 حضور محترم حضرت حجت السالم غرويان 

رسانم كتاب  توفيق و سالمتي روز افزون احتراماً به عرض ميبا اهداء سالم و آرزوي 
را مطالعه و از آن استفادة فراوان بردم و ليكن در هنگام » بحثي مبسوط در آموزش عقايد«

مطالعة بخش مربوط به امامت، متوجه نقطه ضعفي در اين بخش شدم كه مايلم آن را با 
جويا شوم. توضيح اينكه حضرتعالي  حضرتعالي مطرح كرده و نظر شما را در اين مورد

در پاسخ به اين سؤال كه آيا غيبت امام دوازدهم با آنچه در مورد فلسفة وجود امام 
 ايد: ده است منافات ندارد فرمودهمعصوم بيان ش

كند آن است كه با نصب و تعيين امام معصوم راه  آنچه حكمت الهي اقتضاء مي«
مايد و امكانات دستيابي به كمال نهايي را براي او سعادت و كمال را به روي بشر باز فر

فراهم آورد، در غير اين صورت هدف خداوند از آفرينش انسان تأمين نشده، كاري 
غيرحكيمانه صورت گرفته است. بنابراين تا گاهي كه ابرهاي تيره زاد بر سراسر جوامع 

اند و هنوز  فرو نبرده بشري سايه نيفكنده، شبهاي سيهزاد، زندگي انسان را در كام خود
هايي بسوي نور باز است و انسان تشنه را بسوي چشمة خورشيد راهي هست،  روزنه

نبودن حجت الهي در ميان مردم برخالف حكمت بالغة خداوندي نخواهد بود. بله، 
اي فراگير شد كه راه از چاه باز شناخته  چنانچه آن شرايط تحق يافت و تاريكي بگونه

 .70F1»ت الهي است كه امام در ميان مردم حضور يابدنشد، الزمة حكم
ابرهاي «برد اول، بكار بردن تعابير مبهم مانند  اما اين پاسخ از دو مشكل عمده رنج مي

و اين كه گاهي اين شبها » شبهاي سيهزاد«و سايه افكندن آنها بر جوامع بشري، » تيره زاد

                                           
محسن غرويان، محمد رضا غالمي، سيد محمد حسين ميرباقري  –بحثي مبسوط در آموزش عقايد  -۱

 .382-381ص:  –
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و » انسان تشنه«، »يي بسوي نورها روزنه«برند،  زندگي انسان را در كام خود فرو مي
توانند جايگاهي  كه هيچ يك از اين تعابير در يك بحث علمي نمي» چشمه خورشيد«

داشته باشند. دوم، ناسازگاري اين پاسخ و تناقض آن با برهاني كه براي اثبات ضرورت 
ورت ايد كه در هنگام اثبات ضر ايد. در اينجا گويا فراموش كرده وجود امام معصوم آورده

چه راهي را طي كرده و از كدام مقدمات و  صوجود امام معصوم بعد از پيامبر
ايد.  ايد و ندانسته و ناخواسته، خود را در دام چه تناقضي انداخته مفروضات استفاده كرده

اي در نحوة استدالل شما، مشكالت پاسخي را كه براي حل معماي  شايد مرور دوباره
 ما از چهار مقدمه تشكيل شده است:ند. استدالل شايد بهتر روشن ك غيبت داده

خاتم پيامبران بوده، احكام ايشان براي هميشه باقي خواهد  صمقدمه اول: نبي اكرم«
 ايشان پيامبري مبعوث نخواهد شد. بود و پس از

بوده و براي هميشه پرتوافشان  صمقدمه دوم: قرآن كريم معجزة جاويد نبي اكرم
 ال باقي خواهد ماند.كمرهپويان طريق سعادت و 

مقدمه سوم: همانگونه كه در خود قرآن كريم نيز اشاره شده، آيات قرآني نيازمند تبيين 
وضيح و تبيين آيات نيز در رابطه با ت صو توضيح هستند و يكي از وظايف رسول اكرم

 نازل شده بود.
ارف ، تبيين احكام و معصمقدمه چهارم: بدون ترديد در زمان حيات رسول اكرم

اي كه مردم را در طول تاريخ و پس از پايان  الهي و تفسير توضيح آيات قرآني بگونه
  .71F1»نياز كند، انجام نپذيرفت گران الهي بي ها و رهنمودهاي هدايت دوران رسالت، از هدايت

ايد كه اين امر ناشي از  در توضيح مقدمة چهارم و براي رفع سوء تفاهم فرموده
در تعليم حقايق ديني و احكام الهي به مردم نبوده بلكه  صرمكوتاهي حضرت رسول اك

 ل و معارف ديني وجود نداشته است.در آن زمان امكان بيان همة مسائ

                                           
 . 249-243صفحات  –همان  -۱
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زيرا از سويي بساطت و سادگي جامعه اسالمي و روابط اجتماعي در زمان حيات «
باز، با  و نبودن طرح و تبيين احكام و معارف اسالمي كه در يك جامعة صپيامبر اكرم

تواند مطرح شود و از سوي ديگر عدم آمادگي پذيرش همة  روابط اجتماعي پيچيده مي
هاي دوران رسالت، هيچ  مسائل در جامعة نوبنياد اسالمي به خاطر مشكالت و محدوديت

 .72F1»داد يك فرصت چنين كاري را نمي
تند، عالوه بر مردم نيز آمادگي پذيرش مسائلي بيش از آنچه مورد نياز آنان بود نداش«

آنكه انديشه و افكار مردم نيز در چنان سطحي قرار نداشت كه شايستگي دريافت همة 
 .73F2»مسائل را داشته باشند

  ها و اذيت ها، مشكالت، جنگ از طرفي ديگر در طول دوران رسالت به دليل گرفتاري
ا نبود. پس مهي» تبيين و تفسير همة معارف اسالمي«و آزار كفار و مشركين شرايط براي 

بنا به علل متعددي فرصت نكردند همة احكام  صبطور حالصه حضرت رسول اكرم
الهي و حقايق و تعاليم دين و معارف اسالمي را براي مردم بيان كنند و هنوز بسياري از 

 ناگفته مانده است. و بدين ترتيب:احكام الهي و مسائل اسالمي 
ارف را از جانب خداوند و رسول ضرورت وجود شخصي كه تبيين آن احكام و مع«

 .74F3»شود او به مردم ابالغ كند، روشن مي
 ، وجود مرجعي كه بتواندصبه عبارتي ديگر بعد از پيامبر

را براي  صاحكام و دستورات نازل شده از سوي خداوند به واسطة پيامبر اكرم«
 .75F4»مردم تبيين نمايد و بدين ترتيب راه سعادت را بر مردم آشكار سازد

 ري است زيرا:ضرو

                                           
 .249-243صفحات  –همان  -۱
 .249-243صفحاتت  –همان  -۲
 .249-243صفحات  –همان  -۳
 .249-243صفحات  –همان  -٤
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تا وقتي فرمايشات و رهنمودهاي الهي كه براي هدايت مردم نازل شده است براي «
تواند نقش روشنگري داشته  آنها واضح و روشن نشده و ناشناخته باقي مانده است، نمي

باشد و مورد استفاده مردم قرار گيرد و اين با حكمت الهي سازگار نيست و حجت الهي 
نخواهد بود ... و بدين ترتيب هدف از آفرينش انسان ناتمام باقي ها تمام  بر انسان

 .76F1»ماند مي
دهد كه بر طبق استدالل شما، مرجعيت ديني و  مطالبي كه نقل شد به وضوح نشان مي

تمام نشده و بايد بعد از آن حضرت  صتبيين احكام الهي و معارف ديني در زمان پيامبر
ف خدا ادامه پيدا كند. اما معلوم است كه اين امر و توسط امامان معصوم و منصوب از طر

گردد. پس غيبت امام  ها ميسر مي فقط با حضور امام معصوم و آن هم در همة زمان
لرزاند. امام غايب كه در ميان مردم نيست و مردم او  هاي اين استدالل را مي دوازدهم پايه

(حتي با واسطه) به او ندارند  شنوند و هيچ گونه دسترسي بينند، و صدايش را نمي را نمي
تواند مرجع ديني مردم باشد و احكام الهي و معارف اسالمي را به مردم  چگونه مي

بگويد؟ اساس استدالل شما اين است كه گويي همة احكام الهي و معارف ديني بايد به 
به داليلي اين مهم صورت نگرفت و همة  صمردم گفته شود و چون در زمان پيامبر

گفته نشد، پس ضرورت داشت كه بعد از ايشان امامان معصومي از طرف خدا مسائل 
نصب شوند تا به مرور زمان احكام ناگفته و مسائل مطرح نشده را به مردم بگويند. يعني 

شد و همة حقايق و تعاليم ديني به مردم  همة قرآن تفسير مي صاگر در زمان پيامبر
وجود نداشت.  صام معصوم بعد از پيامبرشد، ديگر ضرورتي براي نصب ام بازگو مي

) اين كار را تمام گانه (تا امام حسن عسگري حال سؤال اين است كه آيا امامان يازده
اي  كردند و همة احكام الهي و معارف اسالمي را به مردم تعليم دادند و ديگر مسئلة ناگفته

روش حضرتعالي و  نمانده است؟ مسلم است كه پاسخ اين سؤال منفي است. پس آيا به
ها  ايد وجود و حضور امام معصومي كه بعد از امام يازدهم، ناگفته بنا به برهاني كه آورده
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كند؟. بر طبق استدالل شما، پاسخ اين سؤال مثبت است. اما  را بگويد، ضرورت پيدا نمي
 ها و اگر چنين است چرا امام دوازدهم غايب شده است؟ مگر وجود او براي بيان ناگفته

پاسخگويي به مسائل جديد ضرورت ندارد؟ پس چرا غيبت كرده و اين مهم تعطيل شده 
است؟ در زمان غيبت چه كسي احكام ناگفته را به مردم بگويد و پاسخ مسائل جديد را 
بدهد؟ حتي اگر بگوييد امامان يازده گانه، همة قرآن را تفسير و همة احكام الهي و 

بود) را بيان كردند و تعاليم به يادگار مانده از آنان  معارف اسالمي (و يا آنچه ضروري
هاي بعد پاسخگوي همه مسائل و مشكالت عملي و نظري در حوزة دين  براي همة زمان

است (ادعايي كه نه تنها قابل اثبات نيست بلكه بطالن آن از واضحات است)، باز هم 
ام معصوم بعد از امام شود و بنابر استدالل دوم شما وجود و حضور ام مشكل حل نمي

ها ضرورت دارد چرا كه شما محدود شدن و اكتفا به آنچه از  يازدهم و در همة زمان
به مردم رسيده است را به دليل وجود خطر تحريف و نابودي  صحضرت رسول اكرم

 دانيد. دقت كنيد:  ممكن مي
به  صرعامل ديگري كه محدوديت تبيين معارف اسالمي را به آنچه فقط از پيامب«

سازد، وجود سوداگران حديث و منافقين كور دل است كه  مردم رسديه است ناممكن مي
همواره با دستبرد در معارف اسالمي و تحريف آنها، در جهت از بين بردن اسالم كوشش 

 .77F1»كنند مي
جعل حديث ... از همان ابتدا توسط برخي منافقين و يهوديان تازه مسلمان آغاز شده «

 .78F2»] را پديد آوردصب اعتماد نسبت به احاديث [رسول اكرمو موجبات سل
توانستند در طول تاريخ اسالم پس از رحلت رسول  با وجود چنين مسائلي مردم نمي«
گران پديد آمد، تنها به  گزاران و تحريف تري براي بدعت كه فرصت مناسب صاكرم

 .79F1»اند بسنده نمايند دريافت كرده صآنچه از پيامبر
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همة قرآن را تفسير كرده و همة  صارات فوق اين است كه حتي اگر پيامبرمعناي اظه
احكام الهي را گفته بود، باز هم به دليل وجود خطر تحريف تعاليم آن حضرت، وجود 

توان به همين نحو گفت كه به دليل  ضروري بود. حال مي صامامان معصوم بعد از پيامبر
و امامان و جعل حديث (توسط سوداگران وجود خطر تحريف و نابودي تعاليم پيامبر 

و در همة  حديث و منافقين كور دل) وجود و حضور امام معصوم بعد از امام يازدهم
ها ضرورت دارد. پس چرا امام دوازدهم غايب است؟ آيا احاديث پيامبر و امامان  دوران

ي همواره در معرض جعل و تحريف و نابودي نبوده است؟ من اين سؤال را در حال
كنم كه بنا به اعتراف صريح همة فقهاي شيعه، بسياري از احاديث پيامبر و  مطرح مي

هاي فراوان در احاديث باقي  امامان در طول تاريخ مفقود و نابود شده و جعل و تحريف
نهايت دشوار كرده و همين باعث  مانده، كار شناخت احاديث صحيح از غيرصحيح را بي

ترين و سرنوشت  ماء و فقها شده است (آن هم در حساسبروز اختالفات عظيم بين عل
سازترين مسائل مانند واليت فقيه و حكومت اسالمي) و كسي نيست كه بپرسد مگر اين 
تعاليم جزئي از دين (و به تعبير شيعه، حقيقت دين) نيست و حفظ آن از تحريف و 

عصوم بعد از هاي وجودي امام م نابودي ضرورت نداشته است؟ و مگر يكي از فلسفه
، اين نيست كه حافظ دين باشد؟ پس چرا اين احاديث و روايات دچار جعل و صپيامبر

تواند جلوي تحريف احاديث و گمراه كردن  تحريف و نابودي شد؟ آيا امام غايب مي
كند و مردم را از  تواند، پس چرا به اين وظيفه عمل نكرده و نمي مردم را بگيرد؟ اگر مي

آورد؟ و اگر در اثر غايب بودن، توان چنين كاري را  اختالف در نمي حيرت و گمراهي و
ندارد، آيا غيبت او نقض غرض نيست و استدالل شما در اثبات ضرورت وجود امام 

كند؟ استدالل شما در اثبات ضرورت وجود امام  را نقض نمي صمعصوم بعد از پيامبر
اي خاص)  (آن هم در دوره امام معصوم» وجود«معصوم اگر درست باشد، فقط ضرورت 

امام معصوم بعد از پيامبر و در همة » حضور«كند بلكه عالوه بر آن ضرورت  را اثبات نمي
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كند و اين با غيبت امام در تعارض آشكار است، باز هم دقت كنيد.  ها را نيز اثبات مي زمان
 امكان طر ح همة مسائل نبود زيرا:  صگوييد در زمان پيامبر شما مي

ويي بساطت و سادگي جامعة اسالمي و روابط اجتماعي در زمان حيات پيامبر از س«
و نبودن زمينة طرح و تبيين احكام و معارفي كه در يك جامعة باز، با روابط  صاكرم

تواند طرح شود و از سوي ديگر عدم آمادگي پذيرش همة مسائل در  اجتماعي پيچيده مي
هاي دوران رسالت، هيچ يك  محدوديت جامعة نوبنياد اسالمي به خاطر مشكالت و

 .80F1»داد فرصت چنين كاري را نمي
انديشه و افكار مردم نيز در چنان سطحي قرار نداشت كه شايستگي «و عالوه بر آن: 

 .81F2»دريافت همة مسائل را داشته باشند
بنابراين با گذشت زمان و گسترش اسالم و «گوييد:  و بعد از بيان اين مقدمات مي

اسالمي، همچنين با تعالي سطح افكار و انديشه مسلمين در مسائل اعتقادي، بسط جامعة 
در اثر برخورد با مكاتب و مذاهب ديگر و باآلخره با فراهم آمدن زمينة طرح بسياري از 

  .82F3»شود احكام و معارف را از جانب خداوند و رسول او به مردم ابالغ كند، روشن مي
توان ضرورت وجود امام معصوم بعد از  ميبسيار خوب، گيريم كه با اين روش 

او » حضور«امام معصوم، بلكه » وجود«را اثبات كرد امام در اين صورت نه تنها  صپيامبر
كند، و حضور او هم نه تنها در يك دوران خاص، كه در همه  نيز ضرورت پيدا مي

جامعه و  سادگي و پيچيدگي«شود. چرا كه  ها و تا روز قيامت الزم و ضروري مي دوران
اند، نه مطلق. حركت جامعه   مفاهيمي نسبي» سطح انديشه و فكر مردم«و » روابط اجتماعي

طور رشد آگاهي، و تعالي سطح انديشه و فكر مردم  از سادگي بسوي پيچيدگي و همين
شود. اگردر زمان پيامبر بساطت و سادگي جامعة اسالمي و روابط  هيچگاه متوقف نمي
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شتن فكر و انديشة مسلمين در سطحي خاص، اجازه بيان همه مسائل اجتماعي، و قرار دا
داد. به عبارت ديگر در زمان امامان نيز مردم در سطحي بودند كه  را در آن زمان نمي

توانايي درك همه مسائل را نداشتند. پس بايد به همان نحو، ضرورت وجود (و حضور) 
شود.  اين با غيبت امام دوازدهم نقض ميامام معصوم بعد از آن دوران را نتيجه بگيريم و 

خصوصاً اگر توجه كنيد كه پيچيدگي جامعه و روابط اجتماعي در اين دوران (يعني قرن 
بيستم و بيست و يكم و ...) و سطح انديشه و فكر مردم در اين عصر (كه عصر اطالعات 

جود آمده و ناميده شده) و كميت و كيفيت مذاهب و مكاتب جديدي كه در اين دوران بو
است كه قابل قياس با دوران   اند، آنقدر رشد كرده در برابر اسالم و مسلمين قد علم كرده

سال پيش) نيست و تعاليم به جاي مانده از آن بزرگواران، به هيچ روي  1300ائمه (يعني 
پاسخگوي مسائل و مشكالت فكري و عقيدتي زمان حاضر نيست. پس آيا طبق استدالل 

و حضور امام معصومي كه در عصر حاضر پاسخگوي مسائل و مشكالت شما، وجود 
فكري و عقيدتي جديد باشد و مسائلي را كه در آن دوران (يعني دوران امامان در هزار و 
سيصد سال پيش) به دليل بساطت و سادگي جامعه و روابط اجتماعي، زمينة طرح 

 بد؟يا نداشتند، اكنون بيان كند، ضرورت نمي
را  صقض غيبت امام دوازدهم با ضرورت وجود امام معصوم بعد از پيامبرمعماي تنا

در حد وسع و توان و با استناد به مطالب عنوان شده در بحث امامت از كتاب حضرتعالي 
كنم براي هيچ كس حتي خود  آوردم. گمان نمي» بحثي مبسوط در آموزش عقايد«يعني 

كننده نيست  به اين معما به هيچ روي قانعحضرتعالي شكي باقي مانده باشد كه پاسخ شما 
 خوانيم: بار ديگر پاسخ شما را ميو حتي موجب شگفتي فراوان است. يك 

آنچه حكمت الهي اقتضاء آن است كه با نصب و تعيين امام معصوم راه سعادت و «
د، كمال را به روي بشر باز فرمايد و امكانات دستيابي به كمال نهايي را براي او فراهم آور

در غير اين صورت هدف خداوند از آفرينش انسان تأمين نشده، كاري غيرحكيمانه 
صورت گرفته است. بنابراين تا گاهي كه ابرهاي تيره زاد بر سراسر جوامع بشري سايه 
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هايي  اند و هنوز روزنه نيفكنده، شبهاي سيهزاد، زندگي انسان را در كام خود فرو نبرده
تشنه را بسوي چشمة خورشيد راهي هست، نبودن حجت  بسوي نور باز است و انسان

الهي در ميان مردم برخالف حكمت بالغة خداوندي نخواهد بود. بله، چنانچه آن شرايط 
اي فراگير شد كه راه از چاه باز شناخته نشد، الزمة حكمت  تحقق يافت و تاريكي بگونه

 .83F1»الهي است كه امام در ميان مردم حضور يابد
شما اين است كه ضرورت وجود امام معصوم در ميان مردم فقط در معناي پاسخ 
هاي  شب«، »افكنده باشد ابرهاي تيره زاد بر سراسر جوامع بشري سايه«زماني است كه: 

، »اي بسوي نور نباشد هيچ روزنه«، »سيهزاد، زندگي انسان را در كام خود فرو برده باشد
اي فراگير شود  تاريكي بگونه«و » ته باشدانسان تشنه هيچ راهي به چشمة خورشيد نداش«

اما اين پاسخ ضمن اينكه به دليل بكار بردن تعابير مبهم ». كه راه از چاه شناخته نگردد
 برد: از دو مشكل ديگر نيز رنج ميكند  معناي دقيقي را افاده نمي

تحت ربطي اين پاسخ (و شايد بهتر باشد كه بگوييم تناقض اين پاسخ) با آنچه  اول. بي
ايد در  آورده صعنوان برهان عقلي در اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از پيامبر

آنجا ناگفته ماندن بسياري از احكام الهي و معارف ديني در زمان پيامبر را دليل بر 
امام  صضرورت وجود امام معصوم بعد از حضرت گرفتيد و گفتيد كه بايد بعد از پيامبر

ديني مردم را به عهده گرفته و احكام الهي ناگفته را بگويد و  معصومي باشد كه مرجعيت
پاسخگوي مسائل جديد و روز باشد. يعني با اين استدالل (كه كاري به درست و 
نادرست بودن آن نداريم) بطور ناخواسته نه تنها ضرورت وجود امام كه ضرورت حضور 

ابرهاي تيره «ي به وجود و عدم ها را هم اثبات كرديد. اما اين چه ربط او در همة دوران
و اينكه اينها زندگي انسان را در كام خود فرو برده باشند يا نبرده » شبهاي سيهزاد«و » زاد

باشند، دارد؟ آيا بيان احكام و معارف ناگفته و مرجعيت ديني مردم توسط امام معصوم 
ابرهاي تيره كند كه  (كه فقط در صورت حضور ميسر است) تنها موقعي ضرورت پيدا مي
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هاي سيهزاد زندگي انسان را در كام خود  زاد بر سراسر جوامع بشري سايه افكنده و شب
 كه راه از چاه باز شناخته نشود؟ اي فراگير شود فرو برده باشد و تاريكي بگونه

و با آنكه دين جديدي آمده بود و مردم  صدوم. بر طبق اين پاسخ، بعد از پيامبر
الم روي آورده بودند، هنوز شرايط طوري بود كه ابرهاي تيره زاد سراسر عربستان به اس

ها را در كام خود فرو برده بود و  بر همه جا سايه افكنده و شبهاي سيهزاد زندگي انسان
شد (اگر چنين نبود به قول شما  تاريكي چنان فراگير بود كه راه از چاه شناخته نمي

ام ناگفته ضرورتي نداشت و نبودن امام حضور امام معصوم در بين مردم و بيان احك
 صمعصوم در ميان مردم مخالف حكمت بالغة الهي نبود). سپس هر چه از زمان پيامبر

كم شرايط بهتر شده و  شويم، كم نزديك مي شويم و به زمان امام يازدهم دور مي
ي چشمة هايي بسوي نور و راهي بسو قسمتي از آن ابرهاي تيره زاد به كنار رفته و روزنه

شود. از اين به بعد ديگر ضرورتي براي  خورشيد (كه معلوم نيست يعني چه) باز مي
حضور معصوم در ميان مردم نيست. يعني ديگر نيازي نيست كه احكام ناگفته از سوي 
پيامبر و امامان قبلي، توسط امام معصوم به مردم گفته شود و حتي حفظ احاديث از خطر 

هايي بسوي نور باز شده و  رورت ندارد. چرا كه روزنهجعل و تحريف و نابودي ض
تواند قرآن را تفسير و  اند و حال غيرمعصوم خودش مي ابرهاي تيره زاد كمي كنار رفته

تبيين كند و اگر اشتباه هم كند عيبي ندارد چون نيتش خالص بوده و اشتباهش غيرعمدي! 
ديك شدن شبهاي سيهزاد و باز شدن و البته اين كنار رفتن ابرهاي تيره زاد و به صبح نز

اي براي  هايي بسوي نور، درست مصادف شده است با زماني كه ديگر هيچ چاره  روزنه
بينيد نتيجة پاسخ  حفظ جان امام معصوم جز با ناپديد شدن و غيبت او نمانده است!! مي

شود؟  ميهايي منتهي  گويي آورد و به چه تناقض شما به معماي غيبت از كجاها سر در مي
ايد مورد  شما حتي اگر احاديثي را كه از كتاب اصول كافي و بحار االنوار و ... نقل كرده

شديد كه همة اين احاديث (اگر جعلي نباشند) نه  داديد متوجه مي توجه و تأمل قرار مي
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ها را  امام معصوم و حجت الهي در همة زمان» حضور«تنها وجود امام كه عالوه بر آن 
 ايد: احاديثي كه خودتان نقل كردهدانند. نگاه كنيد به  ضروري مي

ماند مگر آن كه حجت خدا در زمين باشد [تا] حالل و حرام را  هرگز زمين باقي نمي«
 .84F1»بر مردم بشناساند و آنها را به راه خداوند دعوت كند

 178، ص 1نقل از اصول كافي، ج  - امام صادق
ت وجود امام معصوم به خاطر بيان حالل و بينيد كه بر طبق اين حديث، ضرور مي

ها ميسر  حرام و اتمام حجت بر مردم است و اين فقط با حضور امام در همة زمان
كند و  او هم ضرورت پيدا مي» حضور«امام معصوم بلكه » وجود«گردد يعني نه تنها  مي

تر سخن  حاين با غيبت طوالني امام دوازدهم ناسازگار است. حديث بعدي از اين هم واض
 گويد:  مي

دار دين الهي در ميان مردم نباشد، حتماً دين خدا از  اگر امام به عنوان پاسدار و امانت«
بين رفته و سنت پيامبر و احكام الهي تغيير خواهد كرد، بدعتگزاران فراوان شده، دين 

85F...»سازند  خدا را بر مسملين مشتبه مي

2. 
 32، ص 23نقل از بحار االنوار، ج  - امام رضا

صراحتاً از ضرورت حضور امام معصوم در ميان مردم و  در اين حديث، امام رضا
گويد. چرا كه اگر امام معصوم در ميان مردم نباشد دين خدا رو  ها سخن مي در همة زمان

افتند. و حال سه سؤال مهم  رود و مردم به گمراهي و ضاللت مي به تحريف و نابودي مي
اگر حضور امام معصوم در ميان مردم، ضرورت دارد پس چرا غايب  طلبد: اول. پاسخ مي

شده است؟ دوم. حال كه امام معصوم در ميان مردم نيست، آيا دين خداوند تحريف شده 
هاي الهي در ميان مردم، منحرفان و گناهكاران  است؟ سوم. آيا به دليل عدم حضور حجت

 معذورند؟ 

                                           
 . 246ص  –همان  -۱
 . 245ص  –همان  -۲
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 ايد اگر امام در ميان نباشد:  اندازم كه فرموده و در آخر شما را به ياد اين نكته مي
تشخيص حق از باطل مشكل شده، دين خدا بر مردم مشتبه، دستيابي به كمال و «

 .86F1»سعادت براي انسان غيرممكن و راه تكامل مسدود خواهد گرديد
 و اين نقض غرض است چرا كه:

 .87F2»ياري اوستهدف از خلقت اين نظام ... آفرينش انسان و نيل به كمال اخت«
با توجه به اينكه اكنون امام معصوم در ميان مردم نيست، آيا سخنان شما اعتراف به 
مسدود شدن راه تكامل و در نتيجه وقوع نقض غرض نيست؟ همان نقض غرضي كه 
مدعي محال بودن آن هستيد؟! و حال سؤال من اين است كه اين چگونه محالي است كه 

بيش از هزار سال است كه استمرار دارد و شايد تا هزار سال  نه تنها بوقوع پيوسته بلكه
 اشد؟ (و هرگز به وقوع نپيوندد)!.ديگر هم ادامه داشته ب

 با تشكر فراوان، منتظر پاسخ هستم. 
 حجت اهللا نيكويي

                                           
 .247ص  –همان  -۱
 .247ص  –همان  -۲



 
 

 بسمه تعالي

 محضر مبارك مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت اهللا العظمي مكارم شيرازي

زوي توفيق روز افزون براي حضرتعالي و همه خدمتگزاران با سالم و عرض ادب و آر
رسانم اينجانب حجت اهللا نيكويي دانشجوي  به اسالم و مسلمين احتراماً به عرض مي

مترجمي زبان انگليسي از دانشگاه پيام نور مركز تهران كتاب حضرتعالي تحت عنوان 
آموزنده آن استفاده فراوان  را مطالعه و از مطالب» پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان«

نمودم ليكن سؤاالت متعددي هم در ذهنم پديد آمد كه بيشتر آنها مربوط به بحث امامت 
است. با كسب  صو پيرامون ادله اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پيامبر

اجازه از محضر آن مرجع عالي قدر و با پوزش از اينكه مصدع اوقات گرانقدر 
 پردازم. نمونه از اين سؤاالت مي شوم به طرح چند يحضرتعالي م
) پنج دليل براي اثبات ضرورت 246الي  241(صفحات » فلسفه وجود امام«در بخش 

ايد كه چهار دليل اول آشكارا با غيبت امام  آورده صوجود امامان معصوم بعد از پيامبر
امام معصوم در همه ها حضور  شوند؛ زيرا كه الزمه همه اين استدالل معصوم نقض مي

امام » وجود«ها فقط  ها و تا روز قيامت است (به عبارتي ديگر بر طبق اين استدالل زمان
ها نيز الزم و ضروري  او در همة زمان» حضور«كند، بلكه عالوه بر آن  ضرورت پيدا نمي

شود و اين با غيبت امام دوازدهم ناسازگار است) و در دليل پنجم هم از مقدمات و  مي
ايد كه بعضي از آنها از نظر معنا و مفهوم كمي مبهم و بعضي  مفروضاتي استفاده نموده

 رسند. و اما توضيح مطلب: نظر مي ديگر غيرقابل اثبات به
هدف از آفرينش » تكامل معنوي در كنار وجود رهبران الهي«در دليل اول تحت عنوان 

» امل معنوي در تمام ابعادبسوي خدا، بسوي كمال مطلق و بسوي تك«انسان را حركت 
بدون شك انسان اين راه را بدون رهبري يك «ايد كه:  عنوان نموده و سپس فرموده
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رهبري يك معلم آسماني  تواند به انجام برساند و طي اين مرحله بي پيشواي معصوم نمي
» وجود«پيداست كه اگر اين سخن درست باشد، الزمه منطقي آن نه فقط ». ممكن نيست

تواند  امامان معصوم در همه اعصار و ازمنه است. چرا كه امام غايب نمي» حضور«بلكه 
ها بپردازد. حال  مانند يك پيشوا، رهبر و معلم انساني به هدايت، راهنمايي و تربيت انسان

كند؟ شما ابتدا هدف  كه چنين است آيا غيبت امام دوازدهم، سخن شما را نقض نمي
لطف   ايد طبق قاعدة امل معنوي عنوان كرده و سپس گفتهآفرينش انسان را رسيدن به تك

خداوند حكيم، تمام اموري را كه براي وصال انسان به هدف آفرينش الزم است در «
دهد، از جمله بعثت پيامبران و نصب امام معصوم و گرنه نقض غرض  اختيار او قرار مي

ر و دويست سال پيش آيا نتيجة اين مقدمات اين نيست كه از حدود هزا». كرده است
ها از رسيدن به كمال معنوي (يعني همان چيزي كه  تاكنون و تا ظهور امام زمان انسان

اند چرا كه از حضور امام معصوم كه  غرض خداوند از آفرينش انسان بوده) محروم شده
راه پر فراز و نشيب و طوالني بسوي خدا و «مانند يك معلم آسماني آنها را در پيمودن 

 راهنمايي و رهبري كند محرومند؟ و آيا اين،» كمال مطلق و بسوي تكامل معنويبسوي 
 نقض غرض و خالف قاعده لطف نيست؟

درست است كه خداوند انسان را با نيروي عقل و خرد مجهز «ايد  حضرتعالي فرموده
هاي آسماني براي او فرستاده ولي اين  ساخته، وجداني قوي و پر بار به او داده، كتاب

سان ممكن است با همه اين وسايل تكويني و تشريعي باز در تشخيص راه خود گرفتار ان
و به همين دليل وجود يك پيشواي معصوم را ضروري دانسته و نتيجه ». اشتباه شود

مسلماً وجود يك پيشواي معصوم، خطر انحراف و گمراهي را تا حد زيادي «ايد  گرفته
شود. اول آنكه اگر فلسفه وجود امام معصوم  ح ميدر اينجا دو سؤال مطر» دهد تقليل مي

آيا امام معصوم نبايد » خطر انحراف و گمراهي را تا حد زيادي تقليل دهد«اين است كه 
تواند خطر انحراف و گمراهي را تقليل دهد؟  هميشه حاضر باشد؟ امام غايب چگونه مي

گوييم كه  كنيم و نمي نمي دوم آنكه با اين نحو استدالل چرا يك باره خيال خود را راحت
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هاي آسماني داده و به قول شيعه  خداوند به انسان عقل و خرد و وجدان پر بار و كتاب
امام معصوم هم براي او نصب كرده اما با وجود اين وسايل تكويني و تشريعي باز ممكن 
است در تشخيص راه خود گرفتار اشتباه شود و به انحراف و گمراهي بيفتد، پس الزم 
است كه خداوند انسان را معصوم بيافريند تا به هيچ وجه دچار خطا و لغزش و انحراف 

 .و گمراهي نشود؟!
هميشه بايد «ايد  فرموده» پاسداري [از] شرايع آسماني«در دليل دوم تحت عنوان 

هاي ديني در  پيشوايي معصوم به عنوان پاسداري از اصالت مكتب و خالص بودن برنامه
ها و انحرافات و افكار التقاطي و نظرات نادرست و بيگانه و  تا از كجيكنار آن باشد 

اما اگر فلسفة امام اين باشد، حضور امام نيز ». موهومات و خرافات جلوگيري كند
كند واين با غيبت امام دوازدهم در تناقض است (امام غايب چگونه  ضرورت پيدا مي

و مانع آلوده شدن » قاطي و ... جلوگيري كندها و انحرافات و افكار الت  تواند از كجي مي
 شريعت به موهومات و خرافات شود)؟

الصة استدالل خ» رهبري سياسي و اجتماعي امت«در دليل سوم تحت عنوان 
 حضرتعالي چنين است:

هيچ جمع و گروهي بدون نظام اجتماعي كه در رأس آن رهبري توانا باشد . «1
براي اين كه انسان بتواند به هدف كمال معنوي . «2. »تواند به حيات خود ادامه دهد نمي

اي الزم است كه  جامعه. «3». خويش نايل گردد اين راه را با جماعت و جامعه بپيمايد
ها و  نظام صحيحي بر آن حاكم باشد، استعدادهاي انساني را شكوفا سازد با كجي

». الت عظيمي را نداردانسان خطا كار قدرت چنين رس. «4...» انحرافات مبارزه كند و 
الزم است پيشواي معصوم از سوي خداوند بر اين امر مهم نظارت كند و «نتيجه اين كه: 

واضح است كه اگر اين استدالل درست باشد هيچ گاه ». ... جلوي انحرافات را بگيرد
تواند رهبري و پيشوايي جامعه را به  نبايد امام معصوم غيبت كند. چرا كه امام غايب نمي

ها را بگيرد و آن  كشي ها و حق ها و ستم عهده گرفته و جلوي خطاها و انحرافات و ظلم
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نظام صحيحي را كه مطلوب است پياده كند. انسان غيرمعصوم و خطا كار هم كه به قول 
شود كه اكنون حدود هزار  آيا نتيجه اين نمي» قدرت چنين رسالت عظيمي را ندارد«شما 

انساني (در اثر غيبت امام زمان و عدم تحقق جامعه و و دويست سال است كه هيچ 
 به هدف كمال معنوي خويش نايل«تواند  حكومت مورد اشاره شما در دليل فوق) نمي

 ؟ و آيا اين نقض غرض نيست؟»گردد
بايد براي آنها كه دانسته «ايد  قرموده» لزوم اتمام حجت«در دليل چهارم تحت عنوان: 

ويند اتمام حجت شود تا اگر وعده كيفري به آنها داده شده پ و عمداً راه خالف را مي
دليل نباشد و كسي نتواند ايراد كند كه اگر رهبري الهي و آسماني دست ما را  است بي

كرديم. خالصه راه عذر بسته  گرفته بود و بسوي حق رهنمون گشته بود هرگز تخلف نمي
ان آگاهي داده شود و به آگاهان شود، داليل حق به اندازه كافي بيان شود، به ناآگاه

اما ناسازگاري اين استدالل با غيبت امام معصوم از همه ». اطمينان خاطر و تقويت اراده
موارد ديگر آشكارتر است. آيا نتيجه اين استدالل اين نيست كه اكنون قريب به هزار و 

نها در روز دويست سال است كه بر گناهكاران و متخلفان اتمام حجت نشده و لذا همه آ
دست » رهبر الهي و آسماني«قيامت معذورند؟ اكنون كه امام معصوم غايب است كدام 

؟ آيا امام غايب »راه عذر بسته شود«كند تا  ها را گرفته و بسوي حق راهنمايي مي انسان
تا در روز قيامت » به ناآگاهان آگاهي دهد«و » داليل حق را بيان كند«تواند براي مردم  مي
 اي نماند؟ يچ كس عذر و بهانهاي هبر

ابتدا وجود پيامبر و » امام واسطه بزرگ فيض الهي است«در دليل پنجم تحت عنوان 
در مجموعه بدن انسان » قلب«امام در جامعه انسانيت و يا در كل عالم هستي را به وجود 

ل و از آنجايي كه امام معصوم به صورت يك انسان كام«ايد  تشبيه نموده و سپس فرموده
گردد و هر فرد به مقدار ارتباطش با پيامبر  پيشرو قافله انسانيت سبب نزول فيض الهي مي

گيرد، بايد گفت همانگونه كه وجود قلب براي انسان ضروري  و امام از اين فيض بهره مي
اوالً تعبير ». است وجود اين واسطه فيض الهي نيز در كالبد جهان انسانيت ضرورت دارد
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رسد و معلوم نيست كه معناي دقيق آن  ر اينجا كمي مبهم به نظر ميد» فيض الهي«
خصوصاً  –چيست. ثانياً چه داليلي اقامه شده است براي اثبات اينكه وجود واسطه 

ها ضروري است؟ آيا خداوند  جهت فيض رساني خداوند به انسان –واسطة انساني 
م اين كار براي خداوند يا انجاها فيض برساند؟ آ تواند بدون وجود واسطه به انسان نمي

 محال است؟
وجود واسطه فيض الهي در كالبد جهان «گوييم  فراموش نبايد كرد كه وقتي مي 

، اين بدين معناست كه بدون وجود واسطه (در اينجا پيامبر يا »انسانيت ضرورت دارد
دين سازگار  ها فيض برساند اما آيا اين سخن با عقل و  تواند به انسان امام) خداوند نمي

اي در كار بود؟  مند شدند؟ آيا واسطه است؟ پيامبران، خود چگونه از فيض الهي بهره
(منظورم واسطة انساني يعني پيامبر و يا امام معصوم است و گرنه وجود واسطة غيرانساني 
يعني فرشتة وحي مورد انكار نيست و البته از محل بحث هم بيرون است) ممكن است 

ها اين قابليت را ندارند و  تواند بدون واسطه، فيض برساند اما انسان مي بگوييد خداوند
گوييم فرض كنيم كه داد حق را قابليت الزم است  شود. مي لذا وجود واسطه ضروري مي

توان اثبات كرد كه انسان  اما اوالً قابليت و عدم قابليت هم از خداست و ثانياً چگونه مي
 ن واسطه (مخصوصاً واسطه انساني) را ندارد؟قابليت دريافت فيض الهي بدو

سؤال ديگر من اين است كه آيا الزمه داليل اول تا چهارم، عالوه بر حضور امام 
ها و لذا تعدد امامان معصوم در هر زمان و  ها، حضور در همه مكان معصوم در همه زمان

نظر بگيريد آيا را در  پراكنده بودن آنها در همه نقاط جهان نيست؟ زمان امام صادق
توانستند بر مردم كشورهاي ديگر مثالً آلمان و ايتاليا و انگليس و نيوزلند و ...  ايشان مي

بايستي به  هم اتمام حجت كنند و امام و راهنماي آنها باشند؟ آيا فقط مردم عربستان مي
ط رسيدند كه خداوند بر آنها امام معصوم نصب كرد؟ تكليف مردم نقا تكامل معنوي مي

 ديگر جهان در آن زمان و در حال حاضر چه بوده و چيست؟
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دانيم در  مي«ايد:  از همين كتاب فرموده 322سخن آخر اين كه حضرتعالي در صفحه 
عصر غيبت مهدي (ارواحنا فداه) تداوم خط امامت و واليت به وسيله نواب عام آن 

كه آيا اين سخن (كه  اما سؤال من اين است» گيرد حضرت يعني علماء و فقها صورت مي
ظاهراً براي حل معماي غيبت گفته شده) به معناي فراموش كردن آن همه تأكيد بر روي 

ها و براي  ضرورت وجود امام معصوم و رهبر آسماني و پيشواي الهي در همه زمان
توانند رسالت عظيم معصومان  هميشه نيست؟ مگر علماء و فقها (كه معصوم نيستند) مي

ها نقش معلمي و  تواند براي انسان ند و يا تداوم ببخشند؟ آيا غيرمعصوم ميرا انجام ده
پيشوايي معنوي داشته باشد، از شرايع آسماني پاسداري كند، حجت را بر مردم تمام كند، 
رهبري ديني، سياسي و اجتماعي جامعه را به عهده بگيرد و مردم را بسوي تكامل معنوي 

نفي  صضرورت وجود امام معصوم بعد از پيامبر سوق دهد؟ اگر پاسخ مثبت باشد،
شود و اگر پاسخ منفي باشد مشكل تعارض غيبت امام دوازدهم با ادلة ضرورت وجود  مي

 ماند. به قوت خود باقي مي صامامت معصوم بعد از پيامبر
در آخر باز هم از اينكه مزاحم اوقات شريف و گرانقدر آن مرجع عالي قدر شدم 

ندي براي آن سرور از خداوند متعال طول عمر همراه با عزت و سربلطلبم و  پوزش مي
 طلبم. گرامي مي

 با تشكر فراوان

 حجت اهللا نيكويي
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