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  :معرفي نويسنده در چند سطر  

  

است و در نجف اشرف در ) سيد الحسن موسوي اصفهاني(او نوه امام االكبر  )1
گ نجـف  و دراسات تقليدي خـود را در دانشـگاه بـزر   . متولد شده است 1930سال 

گشته ) اجتهاد ( اشرف به پايان رسانيده و موفق به اخذ مدرك عالي در فقه اسالمي ، 
  . است
 1955موفق به دريافت دكترا در تشريع اسالمي از دانشگاه تهـران در سـال    )2

  .گشته است
در سـال  )) سـوربون ((موفق به دريافت دكترا در فلسفه از دانشگاه پـاريس   )3
  . شده است 1959
 1960 - 62ستاد اقتصاد اسالمي در دانشگاه تهران در بين سالهاي به عنوان ا )4

  . مشغول به تدريس بوده است
 -1967 به عنوان استاد فلسفه اسالمي در دانشگاه بغداد در فواصـل سـالهاي   )5

  . مشغول به تدريس بوده است 87
مي در غرب آمريكا به بعد به عنوان رئيس مجلس اعالي اسال 1979در سال  )6

  .ه استانتخاب شد
اسـتاد معـار    آلمان دموكراتيك، و)) هاله((به عنوان استاد مهمان در دانشگاه  )7

و بعنـوان  . مشغول بكار بوده اسـت  1973 – 74دانشگاه طرابلس ليبي در بين سالهاي 
و استاد منتخـب در   1975 – 76استاد باحث در دانشگاه هاروارد آمريكا، در سالهاي 

  .مشغول به تدريس بوده است  1978دانشگاه لوس آنجلس در سال 
  
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  مقــــدمه
  سخني كه بايد گفته شود

 

النا، من عمأمن سيئات ، ونفسناأنعوذ باهللا من شرور نستعينه ونستغفره، و، حنمده ون احلمد هللاإ
شهد أ، ولهوحده ال شريك ن ال اله اال اهللا أشهد أ، ومن يضلل فال هادي لهيهد اهللا فال مضل له، و

 .َوأَْنُتْم ُمْسـِلُمونَ﴾  ُتقَاِتِه َوال َتُموُتنَّ إِالَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ﴿ ،عبده ورسوله اًن حممدأ
َوَبثَّ ِمْنُهَمـا رَِجـاالً   َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها ﴿

َيا أَيَُّهـا الَّـِذيَن   ﴿ .لََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيباً﴾كَِثرياً َونَِساًء َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ ال
َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمـْن ُيِطـعِ اللَّـَه    ُيْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم  * آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوالً َسِديداً

     .فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً﴾ َوَرُسولَُه
شر و -صلى اهللا عليه وآله وسلم- كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد ديثفان خري احل :ما بعدأ

  .يف النار لةكل ضالو لةضال عةكل بدو حمدثة بدعة،كل االمور حمدثاهتا و
شيعه، و در سايه ايشان كه بحق بزرگترين رهبر و  طايفهر خانه بزرگ رهبر من د  

مـام بزرگـوار   يعني جدم ا. كنون بشمار ميروند  تا 1پيشواي تشيع پس از غيبت كبري
آنـان  : (ء، در مورد وي ميفرمايدالغطاكه شيخ محمد كاشف ) سيد ابوالحسن موسوي(

 تيبـه سـخ  ان كـه پـس از وي آمدنـد را    كه قبل از وي بودند را از يادها برد ، و آن
  . ، و نمو يافتم و به كسب علم و معارف مشغول شدمتولد، نشات .2)انداخت
آكنده از قيل و قالهاي گفته شده در مورد شيعه و تشيع، و با توجه بـه   فضاييدر 

تمامي عوامل و شبهاتي كه از اختالفات طائفي ميان شيعه و سنت سـخن ميگفـت، و   
ه درازا كشيده بود، من دردهاي اين اختالفهاي تلخ ميان شيعه و فرقـه  قرنها عمرش ب

هاي اسالمي ديگر را در تار و پود وجود خود احساس ميكردم و عواقب وخيمش را 
                                                 

هجـري از   329غيبت كبري به معناي غيبت امام دوازدهم شيعه امامي يعني مهدي است، كه در سال   1
 .به فصل امام مهدي مراجعه شود. انظار پنهان شد

 .عب من بعدهتأنسي من قبله وأ  2



ديدم كه چگونه پدر بزرگم ، آن امام بزرگوار، با قدمهاي شجاعانه و  و مي ،ديدم مي
و  ،بطه صحيح ميـان شـيعه و سـنت   عزمي راسخ در راه پيروزي بر سختيها و ايجاد را

با  تيبه سخجهت نيل به وحدت كبري ميان اين دو طائفه به پيش ميتاخت وحدتي كه 
كـه عقلهـاي    سياسـتهايي سياستهاي استعماري حاكم بر جهان اسالم برخورد ميكـرد  

آري بـا  . متحجر مردمي متعصب و تجار كينه تـوز طـائفي از آن پشـتيباني ميكردنـد    
ر ، سنگيني وظيفه و همچنين قداست آن را بر دوشهاي خود احساس مشاهده اين امو

حضرت (و هنگامي كه علت قتل پدرم را در بين نمازهاي مغرب و عشاء در . ميكردم
در نجف اشرف و بدستهاي جنايتكاري كه لبـاس ديـن بـتن داشـت و او را     ) علويه

. درك كـردم  ، سـر بريـد  ليكه در محراب مشغول به نماز بـود همچون گوسفند در حا
ايمانم به اين حركت افزوني گرفت و فهميدم كه قتل پدرم نقشه اي استعماري بـوده  

اما سـيد ابوالحسـن   . تا پدر بزرگم سيد ابوالحسن را از نقشه هاي اصالحيش باز دارد
جان تحمل نمود و در راه خدا زيبـاترين مثالهـاي صـبر را جهـت     ه اين مصيبت را ب

آري او قاتلي . اريخ شيعه هرگز آن را فراموش نخواهد كردكه ت. تلقين به مصلحين زد
تـا بـه    ،عفو نمود د به قلبش را به قتل رسانده بودگوشه اش و عزيزترين فر كه جگر

اثبات برساند كه قلب مصلح را هيچ طوفاني بلرزه در نياورده، و هـيچ مشـكلي آنـرا    
وجـود نداشـته و    و هرگز در اين قلب جائي بـراي حقـد و انتقـام   . ضعيف نميسازد

  . همواره مانند قله اي استوار و بلند در راه عقيده اش ايستاده است
پس از همه اينها بسيار طبيعي مينمود كه حركت خود را در راه تصحيح شيعه در 
بعضي از عقايد و اعمالش آغاز كنم همان عقائد و اعمالي كه از سوئي باعث خـالف  

ديگر و در ذات خود، با روح اسـالم   سوييو از  و اختالفات با فرقه هاي ديگر بوده،
ان وبـالي بـر   عقيده من مانند گذشـته هنـوز بعنـو   ه و ب. و منطق سليم مغايرت داشت

، و اعتبار و هويتش را در عالم اسالمي و حتـي همـه جهـان    مذهب شيعه مطرح بوده



  . نما ساخته است مسخ و بد
جهـت حـل مشـاكل و     هاييتنه بمن عقيده دارم كه مطرح نمودن علل و اسباب 

بلكه همراه با آن بايد راه حلي عملي در حل اين مشـكالت   ،كافي نميباشددشواريها 
ارائه نموده و از شيعه در تمامي نقاط جهان بخواهيم كه اگر آرزوي خيـر و كاميـابي   

من در تعقيب اختالفات ميان شيعه امـامي و  . دنيا و آخرت را دارند به آن ملزم گردند
ي اسالمي ديگر به اين نتيجه اساسي دست يافتم و فهميدم كه اخـتالف ميـان   فرقه ها

و يا اينكه امام علي  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- آنان بسبب خالفت بعد از رسول خدا
در امر خالفت بر ديگران اولويت داشت نبوده است چرا كه ميبينيم شيعيان زيدي كـه  

دهند بـه اولويـت علـي در خالفـت بعـد از      طائفه بزرگي از مسلمانان را تشكيل مي 
اعتقاد داشته اما رابطه بـرادري و محبـت    -صلى اهللا عليه وآله وسلم- حضرت رسول

پس نتيجه ميگيريم كه اختالف اساسي ميان شـيعه  . ميان آنها و اهل سنت جاري است
نيست، بلكه علت ايـن اختالفـات ،    فترقه هاي اسالمي ديگر موضوع خالامامي و ف

و اين . به آنها ميباشد ناسزاگوييگيري شيعه در قبال خلفاي راشدين و سب و  موضع
بد گفتن و عيب كردن خلفاء را در ميان شيعيان زيـدي و بعضـي فرقـه هـاي ديگـر      

و حتي اگر شيعيان امامي به سلوك زيـديان اكتفـا مينمودنـد دامنـه     . مشاهده نميكنيم
آنچنـان بـه جـرح و سـب خلفـاي      اما شيعيان امـامي  . شكاف و شقاق كمتر ميگشت

  . راشدين پرداختند كه از اين عمل آنان فتنه ها زائيده شد
با دعاي شبانه روزيم از خداوند طلب الهام علم و بصيرت مينمودم تا بـا اعطـاي   

از سن جواني دست به كار آن بودم قدرت و توفيق به من بتوانم رساله تصحيح را كه 
: شماسـت  يايشها كتابي است كه هم اكنون در دسـتهاي و نتيجه آن ن. به انجام برسانم

كه امروز آن را به شيعه موجود در همـه  ) جدال ميان شيعه و تشيع: شيعه و تصحيح(
  . زمانها و مكانها تقديم ميدارم



اين كتاب ندائي است كه ايمان مطلق به خداوند، و رسـالت جاويـدان اسـالم و    
انگيـزد نـدائي اسـت كـه بسـوي طُـرق        قدرت مسلمانان و كرامت انساني را بر مي

اصالحي بزرگ در راه پايان دادن به اختالفات طائفي ميان شيعه و فرقه هاي اسـالمي  
فريادي است خدائي جهت بيدار سازي شيعه از خـواب  . ديگر تا قيام ساعت ميخواند

 اين ندا داستان تلخ جدال مسلمانان را تا به امروز ،عميق هزار و دويست ساله خويش
اين رساله فرياد عقل و ايمان است تا شيعه از خـود بـدر آيـد و غبـار      ،ن ميكندب از

هـاي   خمودي سالها انزوا را از خود براند و با انقـالب بيـدرنگ خـود آن رهبريـت    
مذهبي را كه باعث اين تخلف بزرگ در زندگاني ديني فكري و اجتمـاعي وي شـده   

واجب من مرا ملزم نمود كه ميليونها شـيعه   و اينچنين بود كه اعتقاد و ،اند بدور ريزد
  . را بر خواندن اين كتاب توصيه و تاكيد كنم

  .)٩٢: النمل( .﴾فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيْهَتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَقُلْ إِنََّما أََنا ِمَن الُْمْنِذرِيَن﴿
ـ پس هر كس هدايت يافت بنفع خود هدايت يافته: (()معني( ر كـس گمـراه   ، و ه
   .))، بگو كه من از بيم دهندگانمشد

  
  امامت و خالفت

 

جدال ميان شيعه و تشيع هنگامي آغاز شد كه شيعه معني تشـيع را از عشـق بـه     
و ذم خلفاي راشدين بصورت مستقيم، و تجـريح   ناسزاگوييامام علي و اهل بيت، به 

  . م، تحريف نمودامام علي و اهل بيتش بصورت غير مستقي
  امت و خالفتام

  نظريه خالفت تا قرن چهارم هجري 
  شيعه و تشيع 

  انحراف 



  تصحيح
  

  عقيده شيعه امامي درباره خالفت
  

هر چه بيشتر به مسئله شيعه و تشيع و عقائد اماميه فكر ميكـنم، ميبيـنم كـه ميـان     
شيعه و تشيع فاصله عميقي وجود دارد كه در بعضـي از احيـان بـه تنـاقض صـريح      

و بـاز بـا تعمـق در     ،ي يابم كه تشيع چيزي است و شيعه چيزي ديگـر ميرسد و در م
تاريخ جدال ميان شيعه و تشيع، عصور سه گانه اي بر من روشن مي شـود كـه ايـن    
جدال در آنها پديدار گشت كه اين سه عصر، از عصر اول، يعني عصر جدال فكـري  

ر دولـت صـفوي   بعد از غيبت كبري آغاز شده، و راه را براي عصر دوم يعنـي ظهـو  
هجري، و تاسيس دولـت شـيعه    907بدست موسس آن شاه اسماعيل صفوي در سال 

از آنجا به بعد عصر سوم و آخر، يعني عصر جدال ميان افكار . در ايران هموار ميسازد
كـه طوفـان فكـري     عصري. شيعي نوين و تشيع آغاز ميگردند، كه همان عصر ماست

كه  گيز و بسيار گراني را پيشكش نمودايج غم انآن، مجتمع شيعه را در بر گرفت و نت
  .تآسمان و زمين را طاقت تحمل آن نيس

اگر بخواهيم در اين رساله اصالحي نقاط را بر حروف بگذاريم ، پس بايد افكـار  
ـ   ه را بصورت حقيقي خود طرح نموده، و سپس روشني بخش راه باشيم تا خواننـده ب

  . ل را ديده و بداندوضوح كامل مسائ
  . مامت سنگ اساسي مذهب شيعه امامي، زيدي، و اسماعيلي را تشكيل ميدهدا
پيروان مذهب زيدي عقيده دارند كه امامت از زيد بن علي بن حسين بـن علـي   (

منشعب شده، و پيروان مذهب اسماعيلي برآنند كه امامت از اسماعيل بن جعفـر بـن   
نقاش شيعه با فرقه هـاي   و هر چيزي كه باعث جدال و ،محمد الصادق تفرع مي يابد

اسالمي ديگر مي شود از آن سرچشمه ميگيرد عقيده شيعه امامي بـر ايـن اسـت كـه     



، و پس از مختص به علي بوده -صلى اهللا عليه وآله وسلم- خالفت بعد از رسول خدا
) مهدي(او در فرزندانش تا امام دوازدهم، يعني محمد بن الحسن العسكري، ملقب به 

صـلى اهللا عليـه   - رسول خدا )گويندطوريكه مى ( مرار مي يابد وشده و است الصخ
در مورد خالفت علي پس از وي در موقعيتهاي زيادي اشـاره نمـوده، و    -وآله وسلم

در موقعيتهاي ديگري آن را صراحتا بيان نموده است كـه مشـهورترين آن در مكـاني    
ده است كه با علي بيعـت  و هنگام بازگشتن از حجه الوداع اتفاق افتا) غدير خم(بنام 

  : نموده و ميگويد
  .»، اللهم وال من وااله وعاد من عاداهمن كنت مواله فهذا علي مواله«

آنكه او  !خداوندا. ، اين علي موالي اوستكسي كه من موالي اويم هر آن: ترجمه
  . گر باش، و آنكه با وي دشمني ورزيد، با او دشمني كن را ياري كرد ياري
، و دوازده بعد از هجـرت اتفـاق افتـاد    وز دوازدهم ذي الحجه سالاين امر در ر

  . ميخوانند) عيد غدير(، و آنرا شيعه در همه جا اين روز را جشن گرفته
صـلى اهللا  - اما عقيده فرقه هاي اسالمي ديگر بر اين است كه رسول بزرگوار خدا

را جانشـين  در حالي به رفيق اعلي پيوست كه پس از خـود كسـي    -عليه وآله وسلم
نكرده بود بلكه اين امر را به شوراي ميان مسلمين بر طبق اين دو آيه كريمـه واگـذار   

  :نمود
  .)٣٨: الشورى(. ﴾َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم﴿
  .و كارشان را به مشورت يكديگر انجام دهند: )معني(
  .)١٥٩: آل عمران(  .﴾َوَشاوِْرُهْم ِفي الْأَْمرِ﴿
  .مشورت كنو با آنان : )معني(

هر فرقه به آراء و داليل خـود دسـت    .و اين خالصه اختالف بين دو فرقه ميباشد
تاب بزرگ و كوچك تـاليف نمـوده   مي بازد و در اين مورد علماي دو فرقه صدها ك

، بدون اينكه آن كتابهاي عريض و طويل شيعه را نسبت بـه عقيـده اش در مـورد    اند



در مورد آنچه اولي به اتبـاع ميبينـد، لـرزه اي    خالفت تكاني بدهد، و به عقيده سنت 
و مسئله مهمتر اينكه اين اختالف فكري در همين جا پايان نيافته، بلكه پس از  بيافكند

اگر ايـن  . مرور سالها، و دوري از عصر رسالت، شكل بسيار خطرناكي بخود مي گيرد
و هرگـز  . مـود آسانتر مـي ن  را اختالف در همين حد محصور مي ماند، باز هم مسئله

عالم اسالمي در تاريخ طويلش شاهد محن و مصايب بيشماري كه از مسئله خالفت و 
اختالف در آن بروز نموده است، نمي شد و همان گونه كه اشاره كـرديم اختالفـات   
فكري رفته رفته از حدود بحث علمي و اختالف در راي متجاوز گشته، و هنگامي كه 

آغاز به تجريح خلفاي راشـدين و بعضـي از امهـات    شيعه با عباراتي عنيف و زشت 
ـ عباراتي كه هرگز نبايد انتظار شـنيدن آن را از  . نمود) زنان حضرت رسول(مومنين 

مسلماني نسبت به مسلماني ديگر داشت، چه رسد به اينكه يـك فرقـه اسـالمي ايـن     
و  -مصلى اهللا عليه وآله وسـل - عبارات ركيك را در مورد صحابه حضرت رسول اهللا

ـ مسئله شكل بسيار حاد و عنيفـي بخـود گرفـت چـون صـحابه      زنان وي بكار برند
حضرت رسول جا و مكانت باال و خاص بخود را در نزد مسـلمانان داشـته، و زنـان    

به لفظ صـريح قـرآن امهـات المـومنين      -صلى اهللا عليه وآله وسلم- حضرت رسول
   .خوانده شده اند) مادران مومنان(

ه در ميدان اختالف، نوعي عدم برابري در طـرز تفكـر و عقيـده دو    و اينجا بود ك
چون همه فرق اسالمي دوستدار علـي بـوده، و او را هماننـد خلفـاي     . فرقه رخ نمود

صلى اهللا عليـه  - و همچنين نسبت به اهل بيت رسول خدا. پيش از او تكريم مي كنند
امـا  . صـلوات مـي فرسـتند    احترام قائل بوده و در نمازهاي خود بر آنها -وآله وسلم

شيعه در مقابل خلفاي مسلمانان موضعگيري ديگري دارد، كـه ايـن موضـعگيري بـا     
  . عنف، قسوت، و كالمي زشت همراه است

پس طبيعي است كه در مقابل اين موضعگيري، از سوي علماي فرق اسالمي ديگر 



. يف باشيمجهت دفاع از عزيزترين و جليل ترين خلفاي خود، شاهد عكس العملي عن
در نتيجه قلم زنان از علماي اهل سنت كتابهـاي عـريض و طـويلي در مـورد شـيعه      
نوشتند، و اين فرقه را گاهي كافر خواندند، و گاهي ديگر آنان را به خروج از اسـالم  

و اين چنين بود كه مسئله خالفت و نظريه آن در كتابهاي اسـالمي هـر   . متهم ساختند
  . ي را به خود اختصاص مي دهددو فرقه صفحات بسيار زياد

و مولفات كماكـان انتشـار مـي يابنـد،     آري قلمها هنوز در اين مورد مي نويسند 
، هيچ مشكل ديگري جـز مشـكل   ر اين دنياي پر از احداث و مكارهمسلمانان د گويي

   .خالفت ندارند
اما با همه اين مسائل، راهي كه شيعه در معالجه مشـكل خالفـت پيمـود بسـيار     

چرا كه اين راه تماما با سيرت و روش امام علـي  . انگيز و عجيب بنظر ميرسد شگفت
همين دليل هنگاميكه شعار شيعه را كه ه ب. دو فرزندان وي يعني ائمه شيعه تناقض دار

آورم و وجودم را دهشت  ياد ميه در عشق به امام علي و فرزندانش خالصه ميشود ب
  . سر دادن اين شعار، آن را زير پا ميگذارند و حيرت فرا ميگيرد چون آنان همگام با

. زبان خود او سخن بگـويم ه در اينجا ميخواهم با شيعه در محدوده معتقدانش و ب
در نتيجه به ناچار بايد بگـويم كـه مـن دو امـر     . تا حجت را بر آنان اتمام كرده باشم

و از . دخود ميبينم كه يكي تشـيع و ديگـري شـيعه نـام دار     رويمتناقض را در پيش 
اينجا اين امر را نتيجه ميگيريم كه آن جدال بين شيعه و تشيع، كـه بالفاصـله پـس از    
غيبت كبري اتفاق افتاد علت اصلي همه انحرافاتي است كه در تفكر شـيعه از زمـان   

و ما عقيده داريم كه آن انحراف سـبب  . پس از غيبت كبري تاكنون بروز نموده است
ر فرقه هاي اسالمي است، كه هر كدام از اين انحرافات اساسي شقاق بين شيعه و ساي

  . خاص بخود باز و روشن خواهيم كرد را در فصل
  



  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- نظريه خالفت در عهد رسول خدا
  

 -صلى اهللا عليه وآله وسـلم - اگر بخواهيم موضوع خالفت را در عهد رسول خدا
به يك نتيجه كلي دست خواهيم يافت،  ،ين پس از وفاتش بدقت بررسي كنيمو همچن

 و آن نتيجه ايـن اسـت كـه نظريـه اولويـت و     كه در آن هرگز مجال اختالف نيست 
درست پـس   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- افضيلت جانشين و خليفه پيامبر بزرگوارمان

امام علي را در ) عباس بن عبدالمطلب(و چه ميبينيم كه  از مرگ وي مطرح شده است
 ميباشـد،  -صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   - مشغول به امور كفن و دفن حضرتحاليكه 

  :مخاطب قرار داده و به وي ميگويد
دستت را به من بده تا با تو بيعت كنم، تا مردم بگويند عموي رسول خدا با پسر (

   .)عموي او بيعت نموده است
ورد خالفـت  گرد آمدند تا در م) سقيفه بني ساعده(و از سوي ديگر مسلمانان در 

و ) يك امير از ما و يك امير از شـما : (به نتيجه اي برسند، و انصار به مهاجرين گفتند
به مسـئله پايـان   ) بابكرا(با بيعت كردن با ) بن خطاب عمر(اگر در همين حين خليفه 

در نتيجه پس از بيعت عمر بـا  . ، فتنه اي بزرگ ميان دو مجتمع برپا ميگشتنداده بود
شيخ قبيله خزرج كـه از  ) سعد بن عباده(و . با او بيعت نمودند نسلمانامبكر، همه بوا

انصار بود چون خود را بر امر خالفت اولي ميدانست، با ناراحتي صحنه را ترك گفت 
ضـايت  امـا بـزودي و بـا ر    .مدتي از بيعت نمودن امتناع نمود و همچنين امام علي تا
بن خطاب، در در اين باره خليفه عمر  حتي  ،بكر بيعت نمود بوكامل با خليفه جديد ا

  : حاليكه اشاره اش به علي بود، به ابن عباس چنين ميگويد
 در امـر  -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  - خدا دوست تو، پس از رسول خداه اما ب(

، اما ما به دليل دو صفت وي از او ترسيديم، اشتخالفت نسبت به همه مردم برتري د



  .3)دان عبدالمطلبجواني او و عشقش به فرزن
بن الخطاب در بستر مرگ بود، در حاليكه  ديگر، هنگاميكه خليفه عمر جاييو در 

خدا اگر امر خود را به او ميسپرديد، شما ه ب: (به امام علي اشاره ميكرد، چنين ميگفت
  . 4)مي نمود هنمائيارا با حجتي روشن ر

اشاره نموديم، پـس از   كه بدان محتواييپس ميتوان گفت كه نظريه تشيع علي با 
صورت تا قـرن سـوم    ، و بدانپديدار گشت -صلى اهللا عليه وآله وسلم- وفات پيامبر

امـام علـي در امـر    : هجري ادامه يافت و اين نظريه در اين معنا خالصـه ميشـد كـه   
  :خالفت، بر ديگران اولويت داشت اما مسلمانان بر طبق آيه كريمه

  .)٣٨: الشورى( .﴾﴿َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم
و همچنـين امـام   . را به عنوان خليفه انتخاب كردند بكربو، ادر نتيجه شوراي خود

و موضع امام در قبال خلفاي  .و بيعت نمودعلي با رضايت كامل، و همانند ديگران با ا
ابن الخطاب و عثمان ابن عفان نيز به همان صورت بود يعني با آنان  ، يعني عمرديگر

  . راي، ياري مخلصي براي آنان بود و همواره در مشورت وبيعت نموده 
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  تشيع در قرن دوم هجري
 

، نظريه تشيع آغاز به شكل گرفتن در كالبد مذهبي، فقهي از اوائل قرن دوم هجري
تجلّي اين مـذهب در زمـاني بـود كـه      ،نمود كه آنرا ميتوان مذهب اهل بيت نام نهاد

مـالكي، شـافعي، حنفـي، و حنبلـي پديـدار      مذاهب بزرگ فقهي ديگر، مانند مذاهب 
و در همان زمان مذهب اهل بيت به اوج جلوه گري خود در مدرسه امام . گشته بودند

نظريه اي كه همواره مذهب اهل بيت را همراهي . عيان رسيدصادق يعني امام ششم شي
ن ميكرد، نظريه اي بود كه اظهار ميداشت كه اگر امام علي در امر خالفت بـر ديگـرا  

امـام جعفـر بـن    (و از آنجا نوه او، يعنـي   اولويت داشت پس در نتيجه فرزندان وي،
كه از بزرگترين فقهاي عصرش بشمار ميرفت نيز در مسائل و شـئون  ) محمد الصادق

اولويت دارد و اينچنين بود كه مدرسه فقـه جعفـري در زمـان امـام      ديگران  بر دين
مان در مدينه منوره جلسات درس خود را صادق پاي به عرصه وجود نهاد او در آن ز

بايد به اين امر . در فقه و علوم ديگر برپاي داشته، و شاگردانش بگرد او جمع ميشدند
رفته رفتـه   )امام حسين(نيز اشاره كنم كه پيروي علي و اهل بيتش پس از كشته شدن 

لم شكل بسيار خطرناكي بخود ميگرفت و عكس العمل بسيار شديدي را از سوي عـا 
اسالمي بدنبال داشت كه نتيجه مستقيم آن، انقالبات پي در پي اي بود كـه منجـر بـه    

همانگونـه كـه   . و قيام دولت عباسي گشت) مروانيه(وي و پس از آن سقوط دولت ام
ميدانيم انقالباتي پي در پي بنام تشيع علي و اهل بيتش صورت گرفت كه از جمله آن 

زيـد بـن علـي بـن     (و انقالب ) مصعب بن زبير(ب و انقال) مختار(ميتوان از انقالب 
نام برد و همچنين انقالبـاتي   –كه به شهادت وي  و همراهانش منجر شد  –) الحسين

چيدند و در نتيجه آن خالفت اموي سرنگون شد اين انقالب ) عباسيان(كه ثمره آن را 
در ) خراسانيابو مسلم (نيز بنام تشيع اوالد علي و اهل بيت رسول خدا آغاز گشت و 

آغاز قيام انقالبش، مردم را بسوي اهل بيت ميخواند، اما رفته رفتـه بسـوي عباسـيان    



  . قصه آن در كتاب تاريخ معروف است تمايل نمود كه
ائمه شيعه در عهد خلفاي عباسي با احترام عظيم مسلمانان روبرو بودند، تـا آنجـا   

بر امر خالفت بودند و در نتيجـه   كه بسياري از مردم معتقد به اولويت و حقانيت آنها
امـام علـي   (خليفه عباسـي  ) مامون(مي مبني بر اولويت آنان بود كه همين افكار عمو

اما امام رضا در عهد مامون وفات يافتـه و  . را بعنوان وليعهد خود انتخاب كرد) الرضا
خالفت در خود عباسيان استمرار يافت پس ميتوان گفت كه نظريه تشيع علي و اهـل  

طرفداران  نآن زمابيتش كه هر از گاهي بصورتي در مجتمع اسالمي ظهور مينمود در 
، نظريه ان از اين مقدمه گرفت اين است كهسرسخت بخود را داشت نتيجه اي كه ميتو

  : تشيع در سه قرن اول پس از هجرت موجود بوده، و در اين نكات خالصه ميشد
نان بـا خلفـاي   ، امـا مسـلما  داشـت  امر خالفت بر ديگران اولويـت علي در  :اوال

سپس مسلمانان پس از عثمان، با . ، و علي نيز با آنان بيعت كردراشدين بيعت نمودند
هـيچ  ) از ابوبكر تا علي(نتيجتا در شرعيت خالفت خلفاي راشدين . علي بيعت كردند

  . جاي شك و شبهه اي وجود ندارد
در قبـال علـي و قتـل امـام     ) معاويه(دشمني با خلفاي اموي، بخاطر موضع  :ثانيا

پنجاه ساله خلفاي اموي نسبت به علي در روي منبرها تـا زمـان    گوييحسين، و ناسزا
  . خليفه اموي، كه از اين مسئله جلوگيري نمود) عمر بن عبدالعزيز(

  . در مورد احكام شرعي و مسائل فقهيمراجعه به اهل بيت  :ثالثا
فرزندان امام حسين در امـر خالفـت،    ،اولويت اهل بيت، و بخصوص ائمه :رابعا

   .نسبت به امويين و عباسيين
  



  آغاز انحراف در فكر شيعه
 

، امور غريبـي در طـرز   هجري 329غيبت امام مهدي در سال  پس از اعالم رسمي
آن عهد را ميتوان عهد جدال بين شيعه و تشـيع   ،فكر شيعه پديدار گشت كه در نتيجه

رائـي  آ، ظهور انحرافي كه در اين عصر بوجود آمداولين و يا عهد انحراف نام نهاد و 
بـنص   -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  - خالفت بعد از رسول خدا: بود كه عنوان ميكرد

و همه صحابه بجز چند نفري از آنـان، بـا انتخـاب    . الهي، مخصوص علي بوده است
ريـات نظريـه   و همزمان با عنوان شـدن ايـن نظ  . ابابكر اين نص را زير پا گذاشته اند

، مكمـل اسـالم   ايمان به امامـت : ديگري نيز مطرح شد، كه اين مسئله را اعالم ميكرد
را بـه اصـول سـه گانـه     ) عدل(و ) امامت(و حتي برخي از علماء شيعه مسئله . است
و برخي علماء نيز اينطور مسـئله  . اضافه نمودند) معاد(و ) نبوت) (توحيد(، يعني دين

دو اصل ، جزو اصول ديـن نبـوده، بلكـه از اصـول مـذهب       را توجيه كردند كه اين
و در همين زمان نيز رواياتي از ائمه شيعه نقل شد كه محتواي اين روايـات،  . ميباشند

صلى اهللا عليـه وآلـه   - به خلفاي راشدين و بعضي از زنان حضرت رسول ناسزاگويي
  . بود -وسلم

و هنگاميكه او امر به سـب   جدير به ذكر است كه بدانيم در زمان خالفت معاويه،
امام علي بر روي منابر را ميداد، و حتي پس از مقتل امام حسـين و ظهـور انقالبـات    
انتقام جويانه در رابطه با آن و زمانيكه طوفان تشيع بر خالف امويان تازيانـه ميـزد، و   

، هيچ اثري از اين آراء عجيـب و غريـب   ا براي خالفت عباسي هموار ميساختراه ر
باره پس از غيبت كبري در مجتمع اسالمي بروز نمود، ديده نميشود همـان   ه يككه ب

، در نشـر، كاشـت و داشـت آن در    عضي از راويان شيعه و علماي مذهبكه ب آرايي
و هـم در آن زمـان بـود كـه     . ان شيعه با يكديگر مشاركت نمودندعقول ساده انديش

كـه در راه حمايـت از آراء نـو    نظريـه اي  . در مذهب شيعه بروز نمـود ) تقيه(نظريه 



، امر به علني ساختن بعضـي از امـور، و مخفـي    د سلطه حاكمرسيده و جديد از گزن
و چون راويان شـيعه ميخواسـتند بـه آن روايـات غريـب      . ساختن برخي ديگر ميداد

آنان را به ائمه  پشتوانه ديني بدهند، تا در صحت آن هيچ شكي بوجود نيايد در نتيجه
صـحت ايـن روايـات    . منتسب نمودند ) امام صادق(و ) امام باقر(ص شيعه و بخصو

ـ  ق و احتياج به تثبيت داشت تا مردم آنان را همانگونه كه هست قبول نموده و از تعم
) عصمت(نتيجتا در اينجا بود كه نظريه . داري كنند ژرف انديشي در مضامين آن خود

ديگري بـراي اينگونـه    نه مذهبيائمه شيعه پا به عرصه وجود گذاشت تا بتواند پشتوا
، و ، بحـث ، نقـاش ايات مقدسي بسازد كه هيچ جاي جدل، و از آنان رواحاديث بوده

ما در مورد هر كدام از اين آراء غريب وارداتي كـه بـا تكـوين    . نقضي در آن نباشد
بـه   ، و در فصـل خـاص مربـوط   ، در همين كتـاب مذهب شيعه ارتباطي مستقيم دارد

اما هم اكنون بگذاريد تـا بـه مبحـث خالفـت و     . اهيم پرداختخودش به گفتگو خو
، بعد از غيبـت كبـري در   كه راويان و علماي مذهب امامت باز گرديم، تا تغييراتي را

  .آن احداث نمودند، مورد بررسي قرار دهيم
اويان شيعه در كتب اگر رواياتي را كه در فاصله بين قرن چهارم و پنجم هجري ر

ين نتيجه اسف بار خواهيم رسيد نصفانه مورد بررسي قرار دهيم، به ا، مخود نوشته اند
ه به اسالم نموده انـد، همانـا در   ئ، كوششي را كه بعضي از راويان شيعه جهت اساكه

هدف آنان از  سنگيني از وزن آسمانها و زمينها برتري ميگيرد، و اينطور بنظر ميايد كه
ه بـه  ئ، بلكه آنان اسـا در قلبها نبوده است ن عقيده شيعه، جاي دادنقل اينگونه روايات

و هنگاميكه بـه روايـات نقـل    . اسالم و همه وابستگيهايش را هدف قرار داده بوده اند
شده از ائمه شيعه و همچنين ابحاث منتشر شده آنان در رابطه با خالفـت مينگـريم، و   

صـر  ع -صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   - ميبينيم كه چگونه همه صحابه حضرت رسول
تـا  . رسالت، و مجتمع اسالمي در رابطه با آن را زير رگبـار شـتم و ناسـزا ميگيرنـد    



، و علو شان آنان را اثبات كنند، خواهيم دانسـت كـه ايـن    حقانيت علي و اهل بيتش
ت ئ، به علي و اهل بيتش بيشـتر از خلفـاء و صـحابه اسـا    بخشدنراويان، خدا آنان را 

چيزي كه بـا ايشـان در    بزرگوارمان، و هر آنورزيده، و همچنين تصوير عهد رسول 
  . به زشتي تمام مشوه نموده اند، از اهل بيتش گرفته، تا اصحابش را ارتباط بود

ـ    ام وجـودم را فـرا ميگيـرد و    و اينجاست كه لرزه بر اندام ميافتـد، و حيـرت تم
ثين در زيـر پوشـش   دكـه ايـن راويـان و محـ     بگوييمآيا درست نيست اگر : ميپرسم
  ان به اهل بيت، در حقيقت مسئوليت انهدام اسالم را بر دوش گرفته بودند؟ عشقش

در حاليكه آنان خود را سروران اسالم و فقهاي اهل بيت ميخوانند، از نسبت دادن 
  اين روايات به ائمه شيعه چه منظوري داشته اند؟ 

مقصود از نسبت دادن اين روايات كه با سيرت امام علـي و فرزنـدانش و حتـي    
  ، به ائمه شيعه چه بوده است؟ و فطرت سالم انساني تناقض دارد عقل

بدنبال آنان بعضـي   و من هيچ شكي ندارم كه برخي از راويان و محدثين شيعه و
، پس از اعالن غيبت كبري بصورت رسمي، به اين تطاول دست زده، از فقهاء مذهب

يكه از امام مهدي اينگونـه  در حال. و رواياتي ساختگي را به ائمه شيعه منسوب داشتند
  : نقل شده بود كه

  .5از امروز هر كسي كه ادعاي رويت من را بكند، او را تكذيب كنيد
و اينچنين بود كه همه درهاي اتصال به امام ، و بررسي صحت روايات منسـوب  

و زمينه را براي آنان كه به شيعه و اسالم با ديده سـوء  . به وي و اجدادش ، بسته شد 
پس ساختند و بافتند و قلمهايشان هر آنچه را كه خواستند . ستند آماده ساخت مينگري

  . نوشت 
براي اينكه امر را روشن كنم بگذاريد نقاط را بر حروف بگذارم، و در اين باب از 
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صلى اهللا - ، تا ببينيم كه آنچه آنان در حق خلفاء و اصحاب حضرتخالفت آغاز كنم
، چگونه با سيرت امام علـي و اهـل بيـتش مغـايرت     روايت نمودند -عليه وآله وسلم

، و پس از آن ببينيم كه آن راويان و بعضي از علمـاي شـيعه  . داشته و اصطدام ميكند
، و نقض مواقف صريح امام و اهل بيتش، كـه آنچـه را   چگونه جهت اثبات راي خود

تا . پا گذاشتند كه ايشان بافته اند پنبه ميكند، سيرت امام علي و ائمه بعد از وي را زير
، آراء خود را بر طبـق ميـل و   ظاهري زيبا و باطني بس قبيح داردبصورتي پيچيده كه 

  . ود به اثبات برسانندهوس خ
  

  موضع امام علي در رابطه با خالفت
 

گفتيم كه تشيع يعني عشق به امام علي و اهل بيـتش، و اعطـاء حـق اولويـت در     
كسي وجود نداشته باشد كـه علـت ايـن     خالفت به وي و فرزندانش و فكر نكنم كه

پرورش  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- امام علي در خانه رسول كريم. اعتقاد ما را نداند
  : او در مورد اين نشات چنين ميگويديافته، و بزرگ شد و خود 

همه ميدانند، كه چگونـه   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- مكانت من از رسول خدا((
داشتم مرا در دامان خود ميگذاشت، و در آغوشـم   ، و منزلت خاصبه او نزديك بودم

 ، و عرق او را مـي سدش با من در تماس بودمرا در بستر خود ميخواباند، ج. ميگرفت
لقمه را ميجويد، و سپس در دهان من ميگذاشت، از من هيچ دروغي نشـنيد و  . بوئيدم

  .6 در افعال هيچ فسادي نيافت
 -صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    - ت خود نزد رسول خداو امام علي در بيان منزل

  : اينچنين ادامه ميدهد
و هرگـز در  . يديدم و بجز من كسي او را نميديـد هر سال به حرا ميرفت او را م((
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. ، كه من سومين نفر آنان نباشـم زمان اسالمش با خديجه در خانه اي گرد هم نيامدند
  .يشنيدمنور وحي و رسالت را ميديدم و بوي نبوت را م

  : و بار ديگر به امام گوش فرا ميدهيم كه ميگويد
بر  در حالي وفات نمود كه سر مباركش -صلى اهللا عليه وآله وسلم- رسول خدا((

نزد اهل سنت معروف وصـحيح ايـن   ( ،و در دستان من جان داد ،سينه ام قرار داشت
اركشـان بـر سـينه    ام وفات سر مبگاست كه رسول اهللا صلي اهللا و عليه واله وسلم  هن

  ) حضرت عائشه قرار داشته وبه همين صورت دار فاني را وداع فرمودند
بودم كه مالئكـه يـاري    -صلى اهللا عليه وآله وسلم- در حالي عهده دار غسل او 

گروهـي   خانه و آستان پر از ضجه و فرياد بود گروهي صـعود و  ،من بودند دهندگان
را مي شنيد كه بر او صلوات مي فرستادند تـا  نان آگوشهايم هيمنه  ،عروج مي نمودند

  .7وقتي كه او را در ضريحش گذارديم 
ن حنيـف  و باز امام علي خود را در نامه اي كه به واليش در بصره، يعني عثمان ب

  : ميفرستد، چنين وصف ميكند
  . 8 )ر با برادر، و دست با بازو استرابطه من با رسول خدا، مانند رابطه براد(

، ين و از بزرگترين سازندگان اسالمهمه اينها ، امام همسر زهرا پدر حسنو پس از 
، كه با قلب، زبان، و گوشت و خون خـود  ختترين مدافعان اين رسالت ميباشدو سرس

  ،  از آن دفاع كرد
چهره روشن علي و جهادش، و منزلتش در اسالم هنگامي آشكار ميگردد، كه بـه  

صـلى اهللا عليـه   - در رابطه با عشق رسول خدا احاديث صحيح و متواتر شيعه و سنت
 فاطمـه  -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  - رسول خدا به وي گوش فرا دهيم -وآله وسلم
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يگـران را رد كـرد در حاليكـه    زهرا را به امر خداونـد بـه ازدواج وي در آورد، و د  
اين  و هنگاميكه قضاء نازل شد ،) اين مورد منتظر قضاي خداوند ميباشم در: (ميگفت

   .ازدواج ميمون انجام پذيرفت
علـي را بـا جمالتـي     -صلى اهللا عليه وآله وسـلم - در غزوه احد حضرت رسول

. ، كه ديگر احاديث نقل شده در رابطه با فضائل وي را روشن ميسـازد توصيف ميكند
، در آن كلمات جاويدان را، بايد به عنوان نشـان  راستي كه هر حرفي از آن حروفه ب

بر سينه علي بـن   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- فت كه از جانب رسول خداو مدالي گر
كه مكانت ابدي جهاد، اخالص، از خود گذشتگي و  نشاني. ابي طالب نصب شده اند

ايـن دو  . ايمان را در زندگي دنيا مشخص ساخته، و نام بزرگان را جاويـدان ميسـازد  
 -اهللا عليـه وآلـه وسـلم    صـلى - ساعت و يا كمتر از رسول خدا جمله در خالل يك

ن اسـالم، و قهرمـان   صدور يافت، و آن هنگامي بود كه علي جهت مقاتلـه بـا دشـم   
، بـه پـيش   با چند نفر ميجنگيد تنهاييكه همواره به ) عمرو بن عبد ود(مشركين يعني 

  : پيامبر خدا اينچنين فرمود ،رفته بود
  . خداوندا، همه اسالم را بر همه شرك پيروز فرما

صـلى اهللا عليـه وآلـه    - ضربه شمشير علي بر زمين افتاد، اوه ميكه عمرو بو هنگا
  : اينچنين گفت -وسلم
 حـديث ايـن  .(9)ضربه علي در روز خندق از عبادت همه انس و جن برتر است(

موضوع است يعني حديثي دروغين ميباشد عالمه الباني در سلسله ضعيفه علت دروغ 
بط داده است به دو دليل يكي اينكه امام ذهبي بودن را به احمد بن  عيسي الخشاب ر

نين ابن طاهر زشتش كند همچدر مورد ايشان گفته رافضي و دروغگو بوده است خدا 
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  ) ويان ذكر كرده است ايشان را در رديف دروغ گ

كسي كه بخواهد زندگاني رسول كريم و امام علي را پيگيري كند، به اين نتيجـه  
علي را با يكديگر ارتبـاط   و -لى اهللا عليه وآله وسلمص- ميرسد كه پيوندي كه محمد

، كـه  ميدارد از پيوند قرابت بسيار برتر رفته، و رابطه اي روحاني را بوجـود ميـĤورد  
و پسـر   -صلى اهللا عليه وآله وسـلم - ، و شاخ و برگ در قلب رسولريشه در آسمان
، كه به سخنان  لذا هرگز جاي تعجب نيست كه از علي سخناني بشنويم. عمويش دارد

م در هنگـا  -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  - حضرت رسول. پيامبر بسيار نزديك ميباشد
  : دفاع از رسالتش اينچنين ميگويد

، اگر خورشيد را در دست راست و مـاه را در دسـت چـپ مـن     خدا سوگنده ب(
   .)از رسالت خود دست بر نخواهم داشتبگذاريد، هرگز 

  . بطه با ايمانش به خداوند ميشنويمي در راو كلمات آتيه را نيز از عل
، و هر آنچه در زير فلكهايش وجـود دارد را  فت گانهخدا سوگند اگر اقاليم هه ب(

من بدهند تا خداوند را با سلب دانه جوي از مورچه اي عصيان كنم ، هرگز اينكار ه ب
   .)را نخواهم كرد

  
  ميكندن امر بيعت با خلفاء تاكيد امام علي بر مشروع بود

  

اما آيـا  . آنچه را كه گفتيم سنگ زيرين امامت و شعبه هاي آن را تشكيل ميدهند 
   .در اينجا هيچ نصي الهي در تعيين علي بعنوان خليفه مسلمانان وجود دارد

امام علي همواره ميگفت كه هيچ دستوري از جانب خداوند مبني بر خالفـت وي  
و ايـن اعتقـاد تـا زمـان      ن پندار بودندنازل نشده است، و همه اصحاب وي نيز بر اي

، و آن را ت زيـادي در عقيـده شـيعه بوجـود آمـد     ، كه پس از آن تغييراغيبت كبري
كـه بـين اعتقـاد امـام علـي و       ميگوييمو بار ديگر . دگرگون ساخت استمرار داشت



، و اينكه خالفت وي امري الهي بـوده و  مبني بر اولويت وي در امر خالفت اصحابش
پس بگذاريد به امام علـي گـوش   . ، تفاوت زيادي وجود داردب شده باشداز او غص

، و صراحت تمام، مشروع بودن انتخاب خلفـاء را تاييـد   كامل وحبه وضفرا داده، كه 
  . ميكند، و بر عدم وجود نص سماوي مبني بر خالفت خود صحه ميگذارد

. يعت كـرده بودنـد  همان قومي با من بيعت كرده اند كه با ابابكر، عمر و عثمان ب(
شد كـه ايـن انتخـاب را    پس شاهد را حق اختياري نبود، و غايب را نيز هيچ حقي نبا

  ). مردود شمارد
، و او را ن كسي را انتخاب نمـوده اگر آنا ،شورا براي مهاجرين و انصار است اين

و يـا   امام خواندند، پس خداوند از اين امر راضي است و اگر آن شـخص بـا طعـن   
و اگر از اطاعـت اجتنـاب   . گردانند  ، او را به راه باز ميمر آنان خارج شدبدعتي از ا

  .10)نمود، با او جهت پاي گذاشتن در راهي بجز راه مومنين به مقاتله ميپردازند
و قبل از اينكه وارد بحث موضع امام علي در رابطه با خالفت خلفـاي پـيش از    

ع ميباشد استناد ورزيـم، بايـد در   وي شده و به سخنان امام كه روشن كننده اين موض
از جنبه آسماني  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- مورد جدا سازي رغبتهاي شخصي پيامبر

  . ، كمي صحبت كنمبود شخصيت ايشان كه با وحي و امر خداوند در ارتباط
  

صلى اهللا -  فرق ميان اوامر الهي و رغبتهاي شخصي حضرت رسول
  -عليه وآله وسلم

  

كمك  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- دو جانب از شخصيت محمدي جدا سازي اين
و . زيادي به روشن نمودن جانب الهي ايشان و جانب شخصي آن حضـرت مينمايـد  

                                                 
، فلم يكن للشاهد ما بايعوهم عليه علىعمر وعثمان بابكر وأالقوم الذين بايعوا  نه بايعينإ( ،7ص 3نهج البالغه ج 10
كـان ذلـك هللا    مامـاً إرجل ومسوه  علىفان اجتمعوا  ،االنصارللمهاجرين و ىمنا الشورإن يرد وأال للغائب و ن خيتارأ
  .)اّتباعه غري سبيل املومنني علىقاتلوه  أىبن فإ ،ما خرج منه إىلردوه  عةو بدأمرهم خارج بطعن أن خرج من فإ ضى،ر



اگر بدانيم كه همواره جهد و كوشش آن حضرت بر اين بوده است كه اقوال و اعمال 
لهـي اش جـدا   ش را كه هيچ رابطه اي با آسمان نداشته، از اقوال و اعمال اا شخصي

پس قرآن كـريم  . كند، عظمت ايشان و عظمت نفس كريم ايشان را در خواهيم يافت 
  : سخن ميگويد  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- هنگاميكه از حضرت رسول

  .)٣-٤-٥:لنجم( .﴾َعلََّمُه َشِديُد الْقَُوى*  إِنْ ُهَو إِلَّا َوْحٌي ُيوَحىَوَما َيْنِطُق َعنِ الَْهَوى ﴿
، و سخن او هيچ چيز غير از وحي نيست، او را ز به هواي نفس سخن نميگويدو هرگ(

  ).موخته استآجبرئيل همان فرشته توانا علم 
يـات  آن را قرائـت نمـوده و   آ، ايشان هنگاميكه قربدون شك ميخواهد بگويد كه

راستي كه به زبان وحي سخن ه الهي و احكام نازل شده را به مسلمانان ابالغ ميكند، ب
و اين همان شرط . نان ميخواندآته، و كالمي را كه خداوند بر قلبش نازل نموده بر گف

و قرآن فرود آمده بـر   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- ايمان به اسالم و به رسالت محمد
  . وي ميباشد 

، اساسي ميان رغبتهاي شخصي آن حضـرت اما قرآن كريم جهت نشان دادن فرق 
عتاب و آيات نهي، بصورت واضح و صريح بـه شـك و    و امور منزله الهي در آيات

  : پس با هم اين آيات بينات را بخوانيم. شبهه پايان داده است
َيْعِصُمَك  َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه( -١

 .)٦٧: املائدة(. ﴾ِمَن النَّاسِ

و اگر نكني تبليـغ  . بر تو نازل شد به مردم ابالغ كن اي پيامبر آنچه از خدا: معني 
رسالت و اداي وظيفه نكرده اي، و خدا تو را از شر و آزار مردمـان محفـوظ خواهـد    

  . كه خداوند قوم كافران را هدايت نميدهد تيبه راسداشت، 
  .)٢٤: الكهف(. ﴾َتَواذْكُْر َربََّك إِذَا َنِسي﴿ -٢

  . و خدا را ياد كن اگر فراموش كردي: معني
  ) ٧-٦ :األعلى. ﴾َسُنقْرِئَُك فَال َتْنَسى إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَُّه َيْعلَُم الَْجْهَر َوَما َيْخفَى﴿ -٣



و ما آيات قرآن را بر تو قرائت ميكنيم تا هـيچ فرامـوش نكنـي ، مگـر آنچـه      : معني 
  . د ، كه او بر امور آشكار و پنهان آگاه است خداوند بخواه

  .)١٧٦: آل عمران(. ﴾َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ َوالَ﴿ -٤
  .اي پيامبر تو اندوهناك مباش كه گروهي براه كفر مي شتابند: معني 

  .)٨٨: جراحل(.  ﴾َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َواْخِفْض َجَناَحَك ِللُْمْؤِمنَِني َوالَ﴿ -٥
  . اندوه مخور و پر و بالت را براي مومنان بگستران  و بر آنها غم و: معني 

  . )٦٧: ألنفالا(. ى َحتَّى ُيثِْخَن ِفي الْأَْرضِ﴾َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَر﴿ -٦
بسـيار   هيچ پيامبري را سزاوار نبود كه اسير بگيرد ، تا آنكه در زمين در زمـين قتـل  : معني 

  . بوجود آورد
 :التوبـة ( .﴾َعفَا اللَُّه َعْنَك ِلَم أَِذْنَت لَُهْم َحتَّى َيَتَبيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُوا َوَتْعلََم الْكَـاِذبِنيَ ﴿ -٧
٤٣( .  

خدا تو را ببخشد ، چرا پيش از اينكه دروغگو از راستگو بر تو : اي پيامبر : معني 
  دي ؟ آشكار شود ، به آنان اجازه دا

َبيََّن َما كَانَ ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفُروا ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَاُنوا أُوِلي قُْرَبى ِمْن َبْعِد َما َت﴿ -٨
   ).١١٣ :التوبة(. ﴾لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب الَْجِحيمِ

خويشـان آنـان باشـند ،    پيامبر و مومنان نمي بايد براي مشركان ، هر چند كه : معني 
  . طلب آمرزش ميكردند، بعد از اينكه آنان را بعنوان اهل جهنم شناختند 

ِفي  َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتَّقِ اللََّه َوُتْخِفي﴿ -٩
  )٣٧: األحزاب(. اللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشاُه﴾ْخَشى النَّاَس َوَنفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَت

كسي كه خدا به او نعمت داده و تو به او احسان نمودي گفتـي  ه و آنگاه ب: معني 
كه زن خود را نزد خويش نگاه دار و تقواي خدا پيشه كن ، و آنچه را كـه خداونـد   

م ميترسـيدي ، و خداونـد   آشكار ميسازد در نفس خويش پنهـان ميكـردي و از مـرد   
  . سزاوارتر است كه از او بترسي 

 .﴾َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك َتْبَتِغي َمْرَضاَت أَْزَواجَِك َواللَُّه غَفُوٌر َرِحـيمٌ ﴿ -١٠



  ).١ :التحرمي(
ود حرام ميكنـي،  ، تو بر خآنرا كه خداوند بر تو حالل فرموداي پيامبر چرا : معني

  . تا زنانت را از خود خوشنود سازي، و خداوند آمرزنده و مهربان است
 *أَْو َيذَّكَُّر فََتْنفََعُه الذِّكَْرى *َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى*  أَنْ َجاَءُه الْأَْعَمى *َعَبَس َوَتَولَّى﴿ -١١

 *َوُهـَو َيْخَشـى   *َوأَمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى *َيزَّكَّى َما َعلَْيَك أَالََّو *فَأَْنَت لَُه َتَصدَّى *أَمَّا َمنِ اْسَتْغَنى
   .)١١-١ :عبس(  . ﴾كَلَّا إِنََّها َتذِْكَرةٌ *فَأَْنَت َعْنُه َتلَهَّى

ن مرد نابينا حضورش آمد ، تـو چـه   آروي ترش نمود و اعتراض كرد ، چون : معني 
ياد مي آورد و اين تذكره او را نفع ميرساند ، اما ه ميداني شايد او تزكيه ميشد ، و يا ب

كسي كه بي نيازي نمود ، تو به او توجه مي كني ، در صورتي كه اگر تزكيه نشود بر 
كس كه بسوي تو مي شتابد و ميترسد ، تو از توجـه بـه او    تو تكليفي نيست ، اما آن

  . د آوري است خود داري ميكني ، چنين نبايد كرد هر آئينه آيات قرآن جهت يا
  .)١١٠: الكهف( .﴾قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد﴿ -12

من وحي ميشـود كـه خـداي    ه بگو هر أئينه من بشري هستم مثل شما كه ب: معني
  . شما خداي يكتا است

   )٣٠ :الزمر(. َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ﴾ إِنََّك﴿ -13
  .تو خواهي مرد و آنان نيز خواهند مرد: معني

، بر او يقين حاصل خواهد شـد كـه تاكيـد و    هر كسي كه در اين آيات تدبر كند
هرگـز   -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  - قاطعيت قرآن كريم بر اين است كه رسول خدا

. نبوده استنطاق و طبيعت اين كون  ، عنصري آسماني، و يا موجودي خارج ازفرشته
، دوسـت  ، ميخوابيده، مريض ميشدهبلكه مانند همه بني بشر، انساني بوده كه ميخورده

 و بر طبق نـاموس . ميداشته، اكراه داشته، ازدواج ميكرده، و داراي فرزند ميشده است
و به . ، كليه تفاعالت طبيعي بر وي واقع ميشده استطبيعي كون مانند ديگر افراد بشر

صـلى اهللا عليـه   - كه تاكيد بر اين جنبه از شخصيت رسول خـدا وضوح روشن است 



به مثابه  اين مسئله را ثابت ميكند كه همه افعال صادره از پيامبر بزرگوار، -وآله وسلم
- ديگر ناحيه الهي وجود نبـي  سويياما از . ، كالم الهي، و يا امر آسماني نيستوحي

ر دأ أعلـي اسـت را خـود ايشـان د    كه همان اتصال به مب -صلى اهللا عليه وآله وسلم
، و از كاتبان وحي ميخواستند كه كـالم خداونـد را   هنگام نزول وحي تأكيد مينمودند

را  -صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    - كه اخالق رسـول كـريم   و بر آنان. سازند مدون 
، همواره سعي ايشان بر اين بوده همانگونه كه گفتيم: وشن ميشود كهپيگيري ميكنند ر

و اين مسـئله  . شان را از جانب زميني آن جدا كنند ه جانب آسماني شخصيتاست ك
او را  يامانـت دار ، و ، اخـالص ، صـدق از ادله قاطعي است كه قدرت نفسـي  خود

اسـت كـه    خصـلتهايي و اين از جملـه  . نسبت به رسالت و پروردگارش ثابت ميكند
و ايـن  . ي برابري نميكننـد هيچكدام از پيامبران آسماني و يا بزرگان زمين، در آن با و

همان وظيفه بزرگ و برجسته اي بود كه ايشان با انجام آن به مظهري كـه خداونـد او   
، و در ظـاهر ميشـدند  ) طعام ميخورد و به بازارها ميـرود (را موصوف بدان كرده بود 

پس هنگاميكه آيـات  ) بشير و نذير(عين حال پيامبري بودند كه بشارت و بيم ميدادند 
سرزنش بر وي نازل ميشد، آن را با امانت و قدرت بر مردم ميخواندنـد و بـا   عتاب و 

ء هرگـز  ، و با قرائت آيات ثنـا شدهقرائت آيات عتاب چيزي از شخصيت ايشان كم ن
صـلى اهللا  - شـان  آيات عتاب به شخصيت رسول گرامي. دچار تكبر و غرور نميشدند

. يات مدح و ثناء كمتـر نيسـت  قدرتي ميدادند كه هرگز از قدرت آ -عليه وآله وسلم
آري ايشان در مدح خود كلماتي را از سوي خداونـد دريافـت نمودنـد، كـه هرگـز      

  : رسول اولي العزم قبل از وي افتخار موصوف شدن به آن صفات را نداشتند
   .)٤ :القلم(. ﴾َوإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ﴿

  . ته ايبزرگ آراس) اخالقي(راستي تو به خلقي ه و ب: معني
در جـدا سـازي مكانـت     -صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   - كوشش حضرت محمد



ميرسد كه  جاييآسماني از موقعيت بشري ايشان در اين حد به پايان نميرسد، بلكه به 
بكند مثال هنگاميكـه در مالقـاتش بـا يـك      نمي تواندهرگز هيچ بشري فكر آن را نيز 

  : اينچنين ميگويد اعرابي احساس ميكند كه مرد از او ميترسد
گوشت خشـك كـرده و نمـك    (از من نترس چون من پسر زني هستم كه قديد (
  .11)مي خورد) سود

آري علو عظمت روحي ايشان در انكار نفسي كه مقامش از آفاق آسمانها و زمين 
هيم وفـات مـي   در روزي كه فرزندش ابرا. ثبوت ميرسده ، اينچنين بستفراتر رفته ا

صـلى اهللا  - خورشيد از وفات فرزند رسول: ، و مردم ميگويندديابد كسوفي رخ ميده
، بر منبـر بـاال   گاميكه ايشان اين سخن را ميشنوند، و هنكسوف شد -عليه وآله وسلم

  : ، مردم را خطبه ميكنند كهرفته
، و هرگـز بخـاطر مـرگ    انه از نشانه هاي خداوند ميباشندخورشيد و ماه دو نش( 

  ). يم فقط به قضا و قدر خداوند وفات يافتو ابراه. كسي كسوف نميكنند
تمامي مظاهر قداست و هاله  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- و اينچنين بود كه پيامبر

هايش را از نفس خويش ميزدودند، تا عبوديت خود را به خداوند اثبات نموده، و بـه  
  . ندهمه بفهمانند كه ايشان بشري بيش نبوده، و مالك نفع و ضرر خويش نميباش

  .)٤٩: يونس(. ِلَنفِْسي َضّراً َوال َنفْعاً﴾ قُلْ ال أَْمِلُك﴿
  . كه من مالك نفع و ضرر خود نيستم بگو: معني 

ه خداوند اين آيـات را  و ايشان آنچنان بر عبوديت و عبادت خويش مي افزايند ك
  : نازل ميكند

   .)٢ -١ :طـه(. ﴾َما أَْنَزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ ِلَتْشقَى  *طه﴿
  . طه، ما قرآن را بر تو نازل نكرده ايم كه خويشتن را به رنج افكني: معني 
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صلى اهللا عليه وآله - آزادي فكري و اجتماعي در عهد رسول خدا

  -وسلم
  

اما چهره ديگر و مكمل سيرت نبوي، در مكان ديگـري جلـوه گـر ميشـود و آن     
صحابه  - عليه وآله وسلمصلى اهللا- آزادي فكري و اجتماعي است كه حضرت پيامبر

كه هر كسي كه عصـر رسـالت و    راستيه ب. مان را از آن برخوردار ساخته بودو مسل
آزاديهاي فكري و اجتماعي موجود در آن را كه در سايه وجود آن حضـرت حاصـل   

صلى اهللا عليـه وآلـه   - شده بود مورد بررسي قرار دهد، در مقابل عظمت رسول خدا
و اين همان جنبه مكمـل راهـي اسـت كـه     . فرو ميافكند  خاضع و خاشع سر -وسلم

جهت جدا سازي شخصيتش به عنوان رسول  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- رسول كريم
و اگـر محققـين و   . خدا، از شخصيت ديگرش يعني محمد بن عبداهللا پيش گرفته بود

- برپژوهشگران تاريخ به بررسي اين جنبه از عصر رسالت و سياست اجتمـاعي پيـام  
ميپرداختند، بسياري از نقاط مبهم و تاريك عصر رسالت و  -صلى اهللا عليه وآله وسلم

بر آنان روشن شده و  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- دوره پس از وفات حضرت رسول
بسياري از اختالفات فكري و مذهبي ميان مسلمانان، كه گاهي به خـونريزي و گـاهي   

  . ل ميشد، حختم ميشود ناسزاگوييبه شتم و 
تـا آخـرين روز    ،از آغـاز دعـوت   -صلى اهللا عليه وآله وسـلم - حضرت رسول

، و مسـاواتي  ا آنچنان از آزاديهاي فكـري، اجتمـاعي  حياتش، مسلمانان و اصحابش ر
كه هرگز نمونه آن در اعصار ديگر، و حتي در هـيچ امـت ديگـري     برخوردار ميسازد
زه در بسـياري از امـم مـدعي آزادي و    نمونه اين آزاديها حتي امـرو . نمي توان يافت

دمكراسي يافت نميشود فكر نميكنم هرگز در عصر جديد و قديم دمكراسي و برابري 
امتها سابقه داشته باشد كه سرور قوم و موسس و پيشواي عقيدتي يك امت، بصورت 



، و همه ن مجلس داراي باال و پائين نبودهدائري، با اصحابش در مجلسي بنشينند، تا اي
و  زهـم تـرا   -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  - شركت كنندگان در مجلس با رسول خدا

تا آنجا كه فردي اعرابي وارد مجلس شـده، و او را از بـين اصـحابش    . مساوي باشند
و صحابه او را )) كه محمد كداميك از شماست؟((، و در نتيجه بپرسد دهدتشخيص ن

  .راهنمايي كنند
پروتكلهـاي   ،ن اندازه كافيست كه در عصر فضـا ميافتخار و جالل آن عصر را ه

د را از گـر ، نظريـه ميـز   جهت اجتماع ملـوك و روسـا  ) صورت جلسه( دموكراسي،
  .تقليد كنند -صلى اهللا عليه وآله وسلم- مجلس رسول خداوند
اگر با شخصي دست ميدادند ، دست  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- حضرت رسول

و ايـن امـر بعلـت    . مان كه خود دستش را رها كنـد شخص را رها نميكردند، تا آن ز
علـي ابـن ابيطالـب او را    ايشان، همانگونـه كـه   . احترام وي نسبت به مصاحبش بود

بر زمين نشسته غذا ميخورد، و ماننـد بنـدگان مـي نشسـت، نعلـين و       :وصف ميكند
و بر االغ بدون زين مينشست و حتي كسي  ،ش را با دستهاي مباركش وصله ميزدلباس

جلوه اين آزادي تا حدي بود كه بسـياري از مـردم از آن   . را هم با خود سوار مينمود
استفاده كرده، و در رفتارشان با آن پيشواي الهي از حدود ادب و اخـالق فراتـر    سوء

با صبر و تبسم آن را تحمـل   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- و حضرت رسول ،مي رفتند
اما حتي آيـات الهـي نيـز    . عتاب مسلمانان نازل شدتا اينكه آيات خداوند در  ميكرد،

 ،بلكه با مالمت آن گروه .بصورت قاطع، چگونگي رفتار مردم با پيامبر را تهي ننموده
صلى اهللا عليـه  - و در مورد كساني كه در رفتار پيامبر آنها را به جهل موصوف نمود،

بگذاريـد  . وضع كردماليات غير واجبي را  از حدود ادب خارج ميشوند، -وآله وسلم
  :اين آيات را با هم مطالعه كنيم

 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَُعوا أَْصَواَتكُْم فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َوال َتْجَهُروا لَُه بِالْقَْولِ كََجْهـرِ ﴿ -١



نَّ الَِّذيَن َيُغضُّونَ أَْصَواَتُهْم ِعْنَد َرُسولِ اللَّـِه  إِ * َتْشُعُرونَ َبْعِضكُْم ِلَبْعضٍ أَنْ َتْحَبطَ أَْعَمالُكُْم َوأَْنُتْم الَ
إِنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنـَك ِمـْن َوَراِء    * أُولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم

نَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج إِلَْيهِْم لَكَانَ َخْيراً لَُهْم َواللَّـُه غَفُـوٌر   َولَْو أَ * الُْحُجَراِت أَكْثَُرُهْم ال َيْعِقلُونَ
   ).٥ -٢ :احلجرات(. ﴾َرِحيٌم

كه با يكـديگر بلنـد    هو آنگوناي مومنان فوق صوت پيامبر صدا بلند مكنيد، ): معني(
حاليكـه  باطل ميشـود در   سخن ميگوييد، با او بلند سخن مگوييد كه اعمالتان محو و

آرام سخن ميگويند، كساني هستند  صداي آهسته وا ب رسول خدا كه نزد آنان. نفهميد
ـ . اجر عظيم بر آنان است و كه خداوند دلهايشان را به تقوا آزموده است و آمرزش ه ب

اگـر   و. راستي كه آنان از پشت حجره ها تو را صدا ميزنند اكثر آنان تعقـل نميكننـد  
بر آنان خارج شوي بر ايشـان بسـيار بهتـر بـود و خداونـد       آنان صبر ميكردند كه تو
  .بخشنده و مهربان است

ـ ﴿ -2 ْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َناَجْيُتُم الرَُّسولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةً ذَِلَك َخْيٌر لَكُ
   .)١٢ :اجملادلة(.  ﴾وٌر َرِحيٌمَوأَطَْهُر فَإِنْ لَْم َتجُِدوا فَإِنَّ اللََّه غَفُ

 اگر بخواهيد با رسول اهللا به راز صحبت كنيد، ايد اي كساني كه ايمان آورده): معني(
و اگر . پاكيزه تر است پيش از اينكار بايد صدقه بدهيد كه اين صدقه براي شما بهتر و

  .پس البته خداوند آمرزنده و مهربان است ،براي صدقه نيابيد از فقر چيزي
اعتقاد دارم كه بسيار ضروري مينمايد كه در اين فصل از حادثه ديگـري كـه در   

ارتباطي مستقيم بـا   و اتفاق افتاد،  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- حيات نبي بزرگوارمان
داشت نام بريم كه اين پيش آمد به داسـتان  )) عايشه((ايشان يعني ام المومنين همسر 

  .شهرت دارد)) تهمت)) ((افك((
ميتواند تصويري كاملي از آزاديهايي كـه   كه داستان افك را پيگيري ميكند، كسي

، مشـاهده كنـد و   سخن خـود از آن برخـوردار بودنـد را    و تعبير، مسلمانان در فكر،
هنگاميكـه شـايعه    ، يقينا خواهد دانست كـه آنكه تاريخ آن برهه از زمان را بخواندهر



رسـول   وشبه گ، آن اخبار غم انگيز ي گشت، و نقل كالم هر مجلسافك انتشار يافت
رسيد و در مقابل  هرگز رفتـاري كـه نشـانگر     مي نيز -صلى اهللا عليه وآله وسلم- اهللا

و بدون شـك حضـرت   . و مسلمانان باشد از وي صادر نشد غضب ايشان بر اصحاب
كذب اين تهمـت را كـه بـه ام المـومنين، يعنـي       -صلى اهللا عليه وآله وسلم- رسول
و نزديكترين اصحابش،  )يار غار(دختر  و رين همسر وي پس از خديجه كبري،عزيزت

ابوبكر روا داشته بودند، ميدانست اما هرگز سندي كه نشانگر درخواست ايشان مبنـي  
مشاهده نميشود و ايشان هرگز در مـورد   بر عدم تكلم يارانش در رابطه با افك باشد،

يـا از   و ،ضـي نكـرد  ااعتر شـد  گفته مي) نام المومني(مورد  سخنهايي كه مخفيانه در
در رابطه با اين موضـوع   و ،بازپرسي بعمل نياورد اشاعه دهندگان اين كالم تحقيق و

م كه در قـو  ،ايشان در مدينه دشمناني داشتند اين امر را هم بايد در مد نظر داشت كه
تـا   ه بودند،به ايشان و زندگاني ايشان چشم دوخت و ،يهود و منافقين تجسد مي يافتند

- و با وجود همه اينها حضرت رسول. ا ديده و آن را بزرگ جلوه دهندرنقطه سويي 
وجود دشمنان را سپر بالي خود قرار ندادنـد   هرگز مسئله ،-صلى اهللا عليه وآله وسلم

تا از اهل مدينه در خواست كنند كه از اين سخنان دست برداشته، و در نتيجه دشـمن  
و . بر عكس، ايشان درد قصه افك را با دواي صبر عالج نمودند را تقويت نكنند بلكه

حتي با علي ابن ابي طالب، زيد بن حارث، و چنـد تـن ديگـر از صـحابه مشـورت      
 زدند، ، نه در رابطه با كساني كه اتهام مياين داستان غم انگيز رانمودند تا راه عالج 

اينكـه سـنگيني ايـن ضـربه در ام     ام المومنين عايشه بيابند و به توجه با  بلكه با خود
ن بيمـار گشـته و   كه ام المومني ييتا جا ،اش بسيار گران بود خانواده پدر و المومنين،

ايشـان را   قلبتن اين كه سخنان تهمت زنندگان و با در نظر گرف ،در خانه بستري شد
، باز هم سياست پيامبر بزرگ در مورد آزاديهاي اجتمـاعي تغييـر نكـرده، و    آزرد مي

مردم را بر سكوت و عدم تكلم مجبور نساختند و در آنجـا بـود كـه مشـيت و اراده     



سـند    خداوندي ظاهر شد و براي اين سخنان جارح و اتهامات باطل، كه بدون دليل و
شدند، حدي آسماني فرود آورد و اين آياتي كـه بـر قلـب رسـول      مي ارائهو شاهد 

  :خداوند نازل گرديد
وا بِالِْأفِْك ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم ال َتْحَسُبوُه َشّراً لَكُْم َبلْ ُهَو َخْيٌر لَكُْم ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمْنُهْم َما إِنَّ الَِّذيَن َجاُء﴿

  .)١١:النور(. ﴾اكَْتَسَب ِمَن الِْأثْمِ َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم
مي پنداريد بـراي شـما    ،زدند كه كساني اين تهمت بزرگ را تيبه راس) : (معني(

، بلكه اين امر براي شما خير است، و هر يك از آنها به سزاي اعمـال خـود   شر است
  ).او را است بس عذابي بزرگ خواهد رسيد، و كسي كه بزرگترين تهمت را زد،

و . ، ساحت و شخصيت بانو عايشه را پاك نمودو اينچنين بود كه خداوند رحمان
ن كرامت آنـان ميگـردد   كه موجب اسائه به فرد، و لكه دار كرد  براي آزاديهاي تكلم

  .حدي وضع كرد
، بگذاريـد مسـئله   تصويري از آن مجتمع نبا داشتهمچنين  ،با توجه به اين گفتار

مجتمعـي كـه در آن آزادي رأي و   . ديگري را در رابطه با مجتمع نتيجه گيـري كنـيم  
د كه در آن حتي حرمت رسول ، علي رغم صحت و سقم آن به مرحله اي ميرسسخن
، كه منجي آنان از گمراهي هـالك بـوده، و آنـان را    -صلى اهللا عليه وآله وسلم- خدا

در حـق   جايي كـه تا . بسوي خير دنيا و آخرت رهنمون ساخته است، رعايت نميشود
با توجه به اين چنين مجتمعـي، آيـا پيـامبر    . ميگردد نازليب و عتاب دمردم آيات تأ

دسـتور  ، رأي خود را بدون امر خداوند و صورت عدم موافقت آن مجتمعاند در ميتو
ري فقط كالم الهي و اوامر خداوند است كـه ميتوانـد   آ؟ قرآن به آن مردم تحميل كند

در مقابل آزاديهاي فكري و اجتماعي حدي گذاشته، و در نتيجه از اين مردم افـرادي  
ـ     ت از اوامـر وي و دوري از  مطيع بسازد كه همه هم و كوشـش خـود را بـراي اطاع

  .نواهي او گذرانده اند
ميتوانست مجتمعي بسازد كه در آن مسـلمانان   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- پيامبر



آن را كـه نفـي    مقصـد ، رسـالت و  شـيوه اما ايـن   .اراده شخصي او را اطاعت كنند
نقـض   عبوديتها و تقاليد مربوط به آن است، و عبوديت را فقط براي خـدا ميخواهـد،  

  .كرده است، و با آن منافات دارد
عـوث  بم -صلى اهللا عليه وآله وسـلم - ، و محمدو همانطور كه ميدانيم، اسالم آمد

كه مهمترين مظهر آن اطاعت و عبادت فرد از فرد  ت فكري جاهليت را،ماتا رسو شد،
ي هاي عبوديت فـرد  بود، در هم بكوبد، و اين چنين بود كه اسالم مردم را از تاريكي

م به اين خاطر بود كه در و پيروزي اسال. آزادي هدايت نمود و جسدي، بسوي نور و
اسـالم  . انسان از شاخصـترين اصـول بـود    ، مقومات حيات و كرامات فرد واين دين

رسالتي آسماني بود، كه از آن مجتمع طبقاتي تشـكيل شـده از سـروران و بردگـان،     
باهم برابر بودند و عربي بـر عجمـي   مجتمعي توحيدي ميساخت كه در آن همه مردم 

  .هيچ فضلي نداشت مگر به تقوا
  .)١٣: احلجرات(. ﴾أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم﴿
  .، باتقوا ترين شماستكه بزرگوارترين شما نزد خداوند تيبه راس): معني(

و از نتايج خروج از عبوديت اصنام و خـدايان گونـاگون، و رهـايي از سـروري     
و دخول در عبادت خداوند واحد احد، همان آزاديي بود كه به نعمت و فضل  قريش

، آزاديهـاي  ، اين مجتمع جديد اسـالمي خداوند نصيب مردم شد و به فضل آن نعمت
رأي و تعبير و فكر را بازيافت، ماداميكه اين آزاديها با اوامر خداوند منافات نداشـته،  

هنگاميكـه آن مجتمـع اسـالمي در آزادي    و  دنيانگيزيو غضب و خشم خداوند را بر 
صلى اهللا عليه وآله - ، باز هم رسول خدا، پاي از حد و قيود فراتر گذاشتهيو رأتعبير 
زرگان قوم بـه ذهـن آنـان بـاز     ب مانع مردم نشد، تا فكر اطاعت از سروران و -وسلم
امر الهي امر آسمان و نزول وحي شد و باالخره اين  منتظر جليلبلكه با صبري . نگردد

ء در   ، و عـدم اشـاعه فحشـا   زوم به برخورداري از اخالق فاضـله بود كه مسلمانان مل



  .مومنان نمود
: النـور (.  ﴾إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيَع الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة﴿
١٩(.  

شايع شـود در   آنان كه دوست دارند تا در بين مومنان فحشاء تيبه راس) : معني(
  .دنيا و آخرت عذابي دردناك كشند

با  ، آنانو به همانگونه ايشان را ملزوم به رعايت حرمت مسلمانان و عدم اسائه به 
  :كالم جارح و سب ناسزا نمود

ى أَنْ َيكُوُنوا َخْيراً ِمْنُهْم َوال نَِساٌء ِمـْن نَِسـاٍء   َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ َعَس﴿
َبْعَد الِْأَميـاِن  َعَسى أَنْ َيكُنَّ َخْيراً ِمْنُهنَّ َوال َتلِْمُزوا أَْنفَُسكُْم َوال َتَناَبُزوا بِالْأَلْقَابِ بِئَْس اِلاْسُم الْفُُسوُق 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا كَِثرياً ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِثٌْم  * َوَمْن لَْم َيُتْب فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ
اتَّقُوا اللََّه َوال َتَجسَُّسوا َوال َيْغَتْب َبْعُضكُْم َبْعضاً أَُيِحبُّ أََحُدكُْم أَنْ َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً فَكَرِْهُتُموُه َو

   .)١١-١٢:احلجرات( .﴾اٌب َرِحيٌمإِنَّ اللََّه َتوَّ
شايد آن قوم از  اي اهل ايمان، هرگز نبايد قومي از قوم ديگر را مسخره كند،: )معني(

، زنان ديگر را سخريه نكنند كـه شـايد آن   بهتر باشند، و نيز زنانيقوم استهزاء كننده 
را نخوانيد كـه   و به نام و لقبهاي زشت يكديگر. ريه كننده بهتر باشدزنان از زنان سخ

اي اهل ايمـان  . كه توبه نكنند ظالمند نو آنا، از ايمان نام فسق بسيار زشت است بعد
از ايـن پنـدارها   در حق يكديگر اجتناب كنيد كه بعضي  گمانها و پندارهااز بسياري 

، آيا دوست داريد كه گوشت برادر مرده خود را بخوريـد، البتـه   گناه و معصيت است
  .آن داريد كراهت و نفرت از

با همه قداسـت و جاللـش    -صلى اهللا عليه وآله وسلم- آري عظمت رسول خدا
اين چنين جلوه گر ميشود كه براي امت و مجتمع خويش فقط اراده و خواست خـدا  

كـه  : را ميخواهد، و نه چيز ديگر در اينجا به موضوع خالفت بازميگرديم و ميگـوييم 
با علم به كذب داستان افك، كـه گروهـي از    -صلى اهللا عليه وآله وسلم- رسول خدا



ام المـومنين   ئـت بـه برا  يقـين ، و با داشتن مردم به همسر وي اتهام وارد كرده بودند
تـا از   ،ز هم هرگز از همسر خود دفاع نكرد، و جلـوي سـخنان را نگرفـت   ، باعايشه

از سـروران و  بازگشت مردم به دوران جاهليت و اطاعت بـي چـون چـراي ايشـان     
با در نظر گرفتن اين موضوع آيا معقول است كه ايشان بدون . ن جلو گيري كندبزرگا

  ميخواهد مجبور كند؟ امر الهي امتش را قبول خليفه اي كه خود
و همانطور كه وقتـي  . بور به عدم تكلم در قصه افك نكردهمانگونه كه مردم را مج .

ضـور وي بـه نجـوا و    مردم در هنگام تكلم وي صداي خود را بلند ميكردند، و در ح
را از اين رفتارشان منع ننمود، تا اينكه آيات نازله از سـوي   آنان پرداختند، گفتگو مي

مقيـد   -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  - خداوند مردم را به ادب و احترام به رسول خدا
  . سوء استفاده از آزادي را گرفته جلو و ،نمود

صـلى اهللا عليـه وآلـه    - ول كـريم و باري ديگر نظري پژوهش گرانه به دوران رس
ن برخـوردار بـود مـي    آزاديهايي كه مجتمع اسالمي نو پا در آن زمـان از  آو  -وسلم

، به آنچنان مرحله خطرناكي رسيد كه رسول زاديهايي كه با تجاوز از حدودآ. افكنيم 
اين تجاوزات به منزلـه خـروج از    ،را خشمگين نمود -صلى اهللا عليه وآله وسلم- اهللا
راويان اينگونه . اليد در اطاعت از پيشوا و فرمانده قوا در هنگام جنگ بشمار ميرفتتق

قبل از وفاتش  هنگام بيماري و -صلى اهللا عليه وآله وسلم- نقل ميكنند كه رسول خدا
  :حارثه را فرا خواند و به او گفت امه بن زيد بنسا

كر را به تو سـپردم  خود بكوب، اين لش سپبسوي مقتل پدرت برو، و آنان را با ا
پس اگر خداوند تو را بر دشمن پيروز گردانيد در آنجا زياد درنگ نكرده، و ديده بان 
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پس مردم بـه سـخن پرداختـه و     ،جزو آن لشكر بودند ،انصار  همه مهاجرين وو 
  ين و انصار به امارت گمارد؟آيا اين پسر تازه سن را ميتوان بر بزرگان مهاجر: گفتند

در  و با شنيدن اين سخنان ناراحت شده،  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- رسول خدا
اي مـردم  «: گفت حاليكه سرش را از شدت بيماري و درد بسته بود بر منبر باال رفته و

اين چه سخني است كه در مورد اسامه از برخي از شما به من رسيده است؟ اگـر بـر   
طعنه زنيد ، در گذشته نيز هنگاميكه پدرش را بر شما امير نمودم بر امارت  امارت وي

خدا او شايسته امارت بـود، و پـس از او نيـز پسـرش بـه امـر       ه وي طعنه زديد، و ب
پس نسبت به او توصيه خير كنيـد   .شايستگي دارد و من آنان را بسيار دوست ميدارم

   .13 چون او از برگزيدگان شماست
صـلى اهللا عليـه وآلـه    - ه وضوح مشاهده ميكنيم كه قلب رسول خداو اينچنين ب

بزرگتر از آن بود كه امر به معاقبه كساني دهد، كه برگزيده او را طعنـه زده، و   -وسلم
صالحيت هاي بزرگ فرمانده لشكر، كه در ضمن رسول خداونـد، موسـس امـت، و    

در مورد عظمت فرمانـدهي   امام علي. د اسالم هم بود كه ناديده گرفتندبنيان گزار مج
  : او اينچنين ميگويد

صلى اهللا عليـه وآلـه   - هنگاميكه آتش جنگ باال ميگرفت، همه ما به رسول خدا«
   .14»مان از او به دشمن نزديكتر نبود پناه ميبرديم، پس هيچكدام -وسلم

، در مقابل ايـن پيشـامد بـزرگ    -صلى اهللا عليه وآله وسلم- آري، رسول بزرگوار
و . متهم به فسق و يا خروج از اسالم نكرد ، و آنان رارا تهديد ننموده نه زنانعهرگز ط

  . تنها مقاله او اين بود كه او را به نيكي توصيه كنيد، چون او از برگزيدگان شماست
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ـ  يچ تا به مسلمانان ثابت كند كه اختيار اسامه بن زيد به فرمان خداوند نبوده، و ه
، و به دليـل لياقـت   ، اختيار شخصي اوبلكه اين امر ،دارتباطي با آسمان و وحي ندار

، از -صلى اهللا عليه وآله وسلم- غضب او اسامه، و حب او به امارت اسامه ميباشد، و
ـ ليت اخروي و عذاب الهي نخواهد شـد ، باعث مسئوسخناني كه گفتند همـين  ه ، و ب
را بر مسلمانان بر ن دالئل اختيار اين جوا -صلى اهللا عليه وآله وسلم- دليل بود كه او

  .و از مسلمانان خواست تا در لشكر او جاي گيرند شمرده
كه ابن عباس از خليفه عمر بن خطـاب نقـل نمـوده، و     و در اينجا نيز روايتي را

و  -صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    - موضع صحابه را در قبال رغبتهاي شخصي رسول
  :ل ميكنم ابن عباس چنين ميگويدالهي، بصراحت تمام بازگو ميكند، نق رهمچنين اوام

ه ي به شام همراه شدم و روزي او را تنها يافته و بدنبالش شتافتم، بسفربا عمر در 
يا ابن عباس، از پسر عمويت به تو شكايت ميكنم از او خواستم كه با مـن  : من گفت

، و نيز او را غمگـين ميبيـنم فكـر ميكنـي دليـل حـزن او       خروج كند، اما راضي نشد
فكـر ميكـنم هنـوز از فـوت      :، گفـت اي اميرالمومنين تو خود ميداني :گفتم ؟چيست

ري چنين است، گمان ميكنـد رسـول خـدا خالفـت را     آ: گفتم. خالفت غمگين است
، و خداوند امـر را  رسول خدا امر را چنين ميخواست: گفت .براي وي ميخواسته است
صلى اهللا - رسول خداوند پس اراده خداوند اجرا شد و موارد. جور ديگري ميپسنديد

صـلى اهللا عليـه وآلـه    - يا هر چيزي رسـول خداونـد  آ. 15اجرا نشد -عليه وآله وسلم
 اسـالم عمـويش   -صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   - اراده كرده انجام گرفت؟ او -وسلم

  .پس مسلمان نشد اما خداوند با آن راضي نبود ميخواست، را ابوطالب
ار است كه وجود نص در موضوع مختلف، بـا  ، آشكو از آنچه به ثبوت رسانديم

كـه هركـدام از ايـن اصـول بـه       ،پنج پيش آمد اصلي تصادم و برخورد صحيح دارد
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اين پنج پيش آمد به ايـن  . ي و اساسي اين نظريه كفايت ميكندتنهايي جهت بطالن كل
  :ترتيبند

ه و موضع آنان در رابط -صلى اهللا عليه وآله وسلم- صحابه حضرت رسول -)الف
  .با خالفت

         .در رابطه با خالفت سخنان امام -)ب
بيعت امام با خلفاء و اعتقاد صريح ايشان بـه مشـروعيت خالفـت خلفـاي      -)ج 

             .راشدين
           .سخنان امام در رابطه با خلفاي راشدين -)د
  .سخنان ائمه درباره خلفاي راشدين -) ـه



و موضع  -هللا عليه وآله وسلمصلى ا- صحابه حضرت رسول -)الف
  آنان در رابطه با خالفت

  

بيان موضوعات گذشته تصاوير واضحي را در دوران رسالت بدسـت دهـيم، و    با
پـاي اسـالمي را    زمـان مجتمـع نـو    حدود آزاديهاي فكري و اجتماعي را كه در آن

و آزاديهـاي   با تقييد آزادي بيان بطهو آيات نازله را در را. ن داريمهمراهي مينمود بيا
و . اجتماعي، كه موجب ايذاء پيـامبر و مسـلمانان ميگشـت را بـه شـهادت گـرفتيم      

ضروري است كه اين امر را نيز به صورت اظهار كنيم كه تصوير بدست داده شده از 
 ، و اطراف رسول را شامل ميشود، كه منافقان، تازه مسـلمانان و گروههـاي  مجتمع آن

  :كه خداوند در رابطه با آنان چنين ميگويد ردديگر سست ايمان را در بر ميگي
َوإِنْ قَالَِت الْأَْعَراُب آَمنَّا قُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الِْأَميانُ ِفـي قُلُـوبِكُْم   (

إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنـوا   * َه غَفُوٌر َرِحيٌمُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه ال َيِلْتكُْم ِمْن أَْعَماِلكُْم َشْيئاً إِنَّ اللَّ
قُـلْ   * صَّاِدقُونَبِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك ُهُم ال

َيُمنُّـونَ   * ْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌمأَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِِدينِكُْم َواللَُّه َي
نْ كُْنـُتْم  َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ ال َتُمنُّوا َعلَيَّ إِْسالَمكُْم َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَـْيكُْم أَنْ َهـَداكُْم ِللْإَِميـاِن إِ   

   .)١٤-١٧:احلجرات(. )َصاِدِقَني
 بگوييـد  امـا  اعراب گفتند كه ما ايمان آورده ايم، بگو ايمان نيـاورده ايـد،  ((): معني(

مسلمان شده ايم، و ايمان هنوز در قلبهاي شما داخل نشده است، و اگر خدا و رسول 
هر . وي را اطاعت كنيد از اعمالتان كم نخواهد شد و خداوند آمرزنده و مهربان است

خدا و رسول وي ايمان آوردند و سپس هيچ شـكي  ه هستند كه ب آئينه مؤمنان كساني
فسهاي خود در راه خدا جهـاد كردنـد، آنـان همـان     در دل راه ندادند و با اموال و ن

حـال آنكـه خداونـد     ،خداوند را از دين خود آگاه كنيد بگو آيا ميخواهيد. صادقانند
آنان بر . مه چيز آگاه استآنچه را كه در آسمانها و زمين است ميداند و خداوند بر ه

ـ اسالم آوردنتان بر مـن منّـت مينه   بگو بخاطر تو منّت مينهند كه مسلمان شده اند، د، ي



بلكه خداوند بر شما منّت ميگذارد كه شما را بسوي ايمان هدايت فرموده است، اگـر  
  . كه از صادقين هستيد

ر ضـمن  هر كسي كه در اين كريمه تدبر كند، علـم يقـين حاصـل ميكنـد كـه د     
صلى - اكثريتي كه به آنان اشاره كرديم، آن گروه جليل و مختار از صحابه رسول خدا

كه در زير لواي او حركت نموده، و با خون و مال خود از اسالم  -اهللا عليه وآله وسلم
صلى اهللا عليه وآلـه  - كه با مشركت با رسول خدا دفاع نمود نيز وجود داشت كساني

طرهايي كه به اسالم خيره شـده بـود، از   بوده، و در مقابل خ ، باني مجد اسالم-وسلم
كـه در گشـايش و    آنان بزرگان اصحاب پيامبر از مهـاجرين و انصـار   ،آن دفاع نمود

الگوي آنان در حياتشان باشـد، و او را   سختي، همچون سايه او را مالزمت ميكنند، تا
ا بـا  اين گـروه برگزيـده ر   قرآن كريم نيز چهره تابناك. از گزند دشمنان حمايت كنند
عظمـت،   ن نشانگر صـفاي آن عصـر، و  آ، كه هر كلمه زيبايي تمام به تصوير ميكشد

از خود گذشتگي صحابه در قبال اسالم، و دفـاع از رسـول    ، شكوه، اخالص، وجالل
  :بگذاريد آيه كريمه را بخوانيم. ميباشد -صلى اهللا عليه وآله وسلم- خدا

ِه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّعاً ُسـجَّداً َيْبَتُغـونَ   ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَّ﴿
لُُهْم ِفـي  فَْضالً ِمَن اللَِّه َورِْضَواناً ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَ

فَّـاَر  جِيلِ كََزْرعٍ أَْخَرَج َشطْأَُه فَآَزَرُه فَاْسَتْغلَظَ فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه ُيْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهُِم الْكُالِْأْن
   .)٢٩ :الفتح( .﴾َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجراً َعِظيماً

است و ياران او بر كافران بسيار شـديد و سـخت و بـا     حمد رسول خدام«) : معني(
آنان را در حال ركوع و سجود بسيار بيني كه فضـل  . يكديگر بسيار مشفق و مهربانند

و رحمت خدا و خوشنودي او را بدعا ميطلبند، بر رخسارشان اثر و نور سجده پديدار 
در انجيل به دانه اي مانـد   است و اين وصف حال آنها در تورات است و وصف آنها

و ضعيف باشد، پس از آن قـوت يابـد     كن سر از خاك در آرد، شاخه اي نازكه چو
تا آنكه سطير و قوي گردد و بر ساق خود راست و محكم بايسـتد، كـه دهقانـان در    



تماشاي آن حيوان مانند و كافران را به خشم و غيظ آرد، خداوند وعـده نمـوده كـه    
ه ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند، گناهانشان را ببخشد و اجـر  كساني از آنان ك
  .»عظيم عطا كند

 :امام علي نيز آن عصر درخشان و اصحاب رسول خدا را چنين توصـيف ميكنـد  
را ديدم و يكي از شـما را نميبيـنم كـه     -صلى اهللا عليه وآله وسلم- اصحاب محمد«

، به سجده و ار آلود بودند و شب را بيدارمانند ايشان باشند آنان صبح ژوليده سر و غب
گاهي پيشاني و گاهي رخسـار بـروي خـاك ميگذاردنـد، و از يـاد       ،قيام ميگذراندند
پيشانيهايش بـر اثـر   . همراه پاره آتش مي ايستند) مضطرب و نگران(   بازگشت و معاد

ن آمـد،  يـا ه مهرگاه ذكر خداوند ب. سجده هاي طويل همانند زانوهاي بز پينه بسته بود
 و از تـرس عـذاب و  . اشك ميريخت تا اينكه گريبانشان تر ميگشـت  اناز چشمهايش

ثواب ميلرزيدند، همانگونه كه درخت در هنگام وزيـدن بـاد    كيفر و اميد و پاداش و
  .16»تند ميلرزد

و ايمان  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- و بار ديگر امام علي در مورد اصحاب رسول
  :ن و رسالتش چنين ميگويدپيامبرشا مطلقشان به

بوديم پدران و فرزندان و بـرادران   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- ما با رسول خدا((
كشتيم و اين رفتار بر ايمان ما افـزوده و اطاعـت و    و عموهاي خود را در جنگها مي

ايد و شكيبايي مـا  فرمان برداري پيش ميگرفتيم، و ثبات قدم ما را در راه راست ميافز
مردي از . ، و سعي و كوشش ما را براي جهاد با دشمن زياد مينمودر سوزش دردرا ب

، همانند دو حيـوان نـر بـه جـان     ردان دشمن به يكديگر حمله ور شدهما با يكي از م
پس گاهي مـا بـر   . يكديگر ميافتادند تا كداميك ديگري را از جام مرگ سيراب نمايد

ميگشت، پس هنگاميكه خداوند راسـتي   دشمن ظفر يافته، و گاهي دشمن بر ما پيروز
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ما را ديد دشمن ما را خار نموده و پيروزي را نصيب ما گردانيد، تا اينكـه اسـالم در   
جان خودم سوگند اگر رفتار ما در ياري اسالم ه و ب. همه جا انتشار يافته و پخش شد

ايمان نيز و شاخه درخت  يدبرقرار نميگرد امرى همانند رفتار شما بود، براي دين هيچ
خدا كه از اين رفتار خود خون خواهيد دوشـيد و در پـي   به نميگشت و سوگند سبز 

  .17آن پشيمان خواهيد گشت
، كـه خداونـد   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- اكنون بايد بپرسيم كه اصحاب رسول

مـدح ميكنـد، آيـا     اينگونه از ايشان اجالل نموده، و امام علي به اين صورت آنان را
آن را  ت نصي الهي كه خداوند آن را تشريع نموده است مخالفت ورزيده، وممكن اس
ند، حال آنكه آنان حاميان شريعت الهي و مجريان آن ميباشند، و بخـاطر  راذزير پاي گ

ترين موجوديهاي خود گذشته اند؟ آنهم شرعي الهي كه با  همين شريعت از پر ارزش
تقيم داشته، و اساس اصولي را كه رسول مصالح مسلمانان و آينده امورشان ارتباط مس

  جهت بر پايي آن مبعوث شده اند، مستحكم ميكند؟ -صلى اهللا عليه وآله وسلم- اهللا
، رسـاله اي اسـت خـالي از    حيح كه در اين كتاب مطرح شـده اسـت  رساله تص

هوسها، تبعيضات، و تقاليد پدران و مادران، رساله اي كه روي سخنش بـه طبقـه اي   
 ،همان افرادي كه اميد و آرزوي همه مـا در آنجـا  . زاد انديش شيعه استروشنگر و آ

بندي كه بـا   .بند دوم ماجرا بپردازيم به پس بگذاريد. اين نهضت بر آن بنا شده است
وضع كامل موضع ايشان را در قبـال ايـن   ه طرح سخنان امام علي در مورد خالفت، ب

در رابطه با خالفت هيچ نـص الهـي   امر روشن نموده، و به صراحت اعالم ميدارد كه 

                                                 
نقتل ابانا و اخواننا و اعمامنا وما  -صلى اهللا عليه وآله وسلم–رسول اهللا ولقد كنا مع (( 104ص  .1نهج البالغـه ج  17

وصربا علي مضض االمل وجدا يف جهاد العدو واقد كان للرجل منا و االخر . يزيدنا ذلك إال إميانا وتسليما مضيا علي اللقم
فمره لنا من عدونا ومره لعـدونا  . ما يسقي صاحبه كاس املنونمن عدونا يتصاوالون تصاول الفحلني يتخائسان افسهما ايه

ولعمري . فلما راي اهللا صدقنا انزل اهللا بعدونا الكبت و انزل علينا النصر حيت استقر االسالم ملقيا جرانه ومتبوئا اوطائه. منا
   .))دما واتتبعنها ندما وامي اهللا احتتلبنها. لو كنا نائي ما اتيتم ما قام للدين عمود وال اخضر لالميان عود



  .وجود ندارد
  

  اقوال امام علي در رابطه با خالفت) ب(
  

  :امام چنين ميگويد
فته ايم چون ما در مقابل امري قرار گر ،رها كنيد و شخص ديگري را بجوييد مرا«

و بدانيد كه اگر من دعوت شما را اجابت كردم، به آنچـه   ،كه چهره ها و رنگها دارد
كشـانم، و هرگـز بـه سـخنان مـردم و       مل نموده، و شما را بدنبال خود ميميدانم ع

، پس همچون يكـي  سرزنش، سرزنش كنندگان گوش فرا نميدهم، و اگر مرا رها كنيد
، بهترين نجام اوامر كسي كه انتخاب ميكنيدو شايد در اطاعت و ا ،از شما خواهم بود

  .18»كه امير شما باشم و اگر وزير شما باشم، بهتر از اين است. شما باشم
سـخن   ، با اهل شوراقبل از بيعت با عثمان و به سخنان امام گوش فرا ميدهيم كه

  :ميگويد
 ، وشما ميدانيد كه من براي خالفت از هر كس ديگر شايسته تـر و سـزاوارترم  ((

ماداميكه  و سوگند به خدا كه خالفت را رها كنم ماداميكه امور مسلمانان منظم باشد،
 تا شايد اجـر و  ،ستمي وارد نشود كس ديگري جور و خالفت بجز بر من بر در زمان

  .19))ثواب آن را كسب كنم
: در اينجا نيز امام پرسش برخي از اصحابش را پاسخ ميگويد كه پرسيده بودنـد  و

چگونه قومتان شما را از اين امر باز داشتند، در حاليكه شما اليق ترين شخص بـراي  
  اين مقام ميباشيد؟
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غريي واهللا ألسلمن ما سلمت امور املسـلمني، ومل   لقد علمتم أين أحق الناس هبا من((. 104ص  1نهج البالغه ج 19
   )).يكن فيها جور إال علي خاصه التعاسا ألجر ذالك وفضله



ما به خالفت، با اينكه ما از جهت نسـب   تسلط بر. ن از من پرسيدي پس بدانچو
صلى اهللا عليه وآلـه  - از جهت نزديكي به رسول خدا برتر و) خويشي با پيغمبر اكرم(

گروهـي بـه آن   . برگزيده بود استوارتريم، براي آنست كه، خالفت مرغوب و -وسلم
حكم از آن خدا  و ،ن چشم پوشيدنداز آ بخل ورزيدند، گروه ديگري بخشش نموده و

  .20بازگشت در روز قيامت بسوي او است است، و
عـدم  . صـراحت  سخنان ديگري از امام را بخوانيم كـه بـا وضـوح و    بياييدباز  و

در اتخـاذ ايـن    دوري از آن را بيان ميكند، در حاليكـه خـود را   رغبتش به خالفت و
اشاره اي به اين امر كـه در رابطـه بـا    هرگز ايشان  و. منصب از ديگران اليقتر ميبيند

  :ايشان ميگويد. الهي وارد شده است ندارد خالفت نصي
به واليت احتياجي نداشتم اما شما مـرا   سوگند كه به خالفت رغبتي، و دابه خ((

آن را بر من تحميل نموديد، پس هنگاميكه خالفت به مـن واگـذار    به آن خوانديد، و
صلى - سنت نبي اوامر آن نگريسته، آنرا اتباع نمودم، و احكام و و به كتاب خدا . شد

  .21))به آن اقتدا كردم را پيش روي قرار داده و -اهللا عليه وآله وسلم
  :در جاي ديگر ميگويد و
گفتيـد   مـي  روي آوريد به من همانند روي آوردن نوزائيده ها به فرزندانشان و((

آنرا عقب بردم، شـما بسـوي    و ،ددست خود را بهم نهادم شما باز كردي. بيعت، بيعت
  .22))خود كشيديد

                                                 
ستبداد علينا هبذا للقام و حنن األعلون نسبنا واألشـدون  وقد استلمت فاعلم اما اال((. 64ص  2نهج البالغـه ج  20

وأله نرطا، فاهنا كانت اثره شحت عليها نفوس و سخت عليها نفـوس قـوم    -صلى اهللا عليه وآله وسلم–برسول اهللا 
  )). أخرين واحلكم اهللا والعود اليه القيامه
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 اقبال العود املطافيل علي اوالدها تقواون البيعـه البيعـه فبضـت بـدي     فاقبلتم ايل(( 20ص 2نهج البالغـه ج  22
  .))فبسطتموها و ناز عتكم يدي فحاذيتموها



  
اكنون كه اين جمالت روشن را در اعتقاد امام به اولويتش در امر خالفت  پس از 

خوانديم،  بايد به آنچه كـه ايشـان در مـورد     -صلى اهللا عليه وآله وسلم- رسول خدا
 جه ايمـان و تا در ،بيافكنيمشرعيت خلفاي قبل از خودش بيان نموده است نيز نظري 

ه قرار گرفته باشد، امـام  شرعيت بيعت با ايشان نيز مورد مطالع اعتقاد امام به صحت و
  : مي گويد

انتخـاب   اختيار و ، وانديشه در آن دو تا نمي شود يك بيعت است كه رأي و نآ«
از آن دست بر دارد، طعـن   پس هر كسي كه پيمان شكسته و. در آن تكرار نمي گردد

  .23»دو رو است انديشه نمايد، منافق و ر كس در آن تامل وه زننده است و
  : در  جايي ديگر مي گويد و

قلعه خداونـدي اي را   كه شما ريسمان اطاعت و انقياد را رها نموديد و تيبه راس
با ضربه هاي جاهليت  خود شكستيد، پس  يدمصون نگه داشته بود كه شما محفوظ و

در  رفـت و  ان الفت كه در سـايه آن در آمـد و  خداوند سبحانه وتعالي با بستن ريسم
جانب آن محفوظ آرميده ايد، بر جماعت اين امت منتي گذاشته كه هيچ كدام از ايـن  

برتر از هر قدر  اجل و مخلوقين قيمت اين نعمت را ندانند زيرا فزونتر از هر قيمتي و
 ب جاهليت وبدانيد كه شما دوباره بعد از هجرت، بصورت اوليه عر و. مقامي است و

هيچ تعلقـي   در آمده ايد و گروهها برادري، دوباره بصورت احزاب و بعد از مواالة و
  .24از ايمان  جز رسم آن را نمي دانيد به اسالم نداريد مگر اسم آن و

                                                 
 

اال وانكم قد نفضتم من حبل الطاعه وثلمتم حصن اهللا المضروب علـيكم  . ((154ص 3نهج البالغه ج 24
مه فيما عقد بينهم مـن حبـل األلفـه    باضراب الجاهليه فاهللا سبحانه و تعالي قد امتن علي جماعه هذه اال

التي ينتقلون في ظلها وياوون الي كنفها بنعمه اليعرب احد من المخلوقين لها قيمه، ألنه ارجح من كـل  



امامت را بعـد از اينكـه    بار ديگر به امام گوش فرا دهيد كه شرعيت خالفت و و
اطاعت خليفه منتخب را  ند بيان نموده ، وامت ولو بصورت كوچكي بر آن اجماع كن

  :اكثريت غايب ، واجب مي دانند بر عامه مسلمانان و
خالفت تا زمان حضور همه مردم منعقد نمي شـود، مسـئله    حقيقتاً اگر امامت و((

امـا آنـان كـه در    . بسيار مشكل بود چون هرگز نمي توان همه ي مردم را جمع نمود
پس از آن حاضر نمي توانـد از   و. غائبان حكم مي دهنداجتماع حاضرند به نيابت از 

   .25))اعتراضي نباشد غائب را نيز هيچ حق انتخاب و حكم خود برگشته و
  

بيعت امام با خلفاء و تاكيد صريح ايشان بر شرعيت خلفاي ) ج(
  راشدين

  

در سطور گذشته به سخنان امام علي در رابطه با خالفت پرداختيم و ديـديم كـه   
پـس  . كلمه در مورد نصي الهي كه به خالفت ايشان اشاره كند وجود نداردحتي يك 

ن اين است كه ،امـام علـي از ايـن نـص     آاكنون بايد به موضوع ديگري بپردازيم، و 
د كه هرگز از حـق آن  ادن نهگربا خلفاء بيعت نموده، و به امري چشم پوشي كرده، و 

  نميباشد؟ 
ختلفي كه تاليف كرده اند، در توجيه بيعت بسياري از علماء شيعه در كتاب هاي م
برخي از آنان اينگونه عقيده دارند كـه  : نده اامام علي با خلفاء دو مورد را دليل آورد

امام علي بعلت بر باد نرفتن اسالم، و عدم ايجاد تفرقه اي كـه باعـث انهـدام اسـالم     
بودند گردن  هميگشت، از حق خود گذشته، و به امر خلفائي كه حق او را غصب كرد

                                                                                                                                                                  
مـا تتعلقـون مـن    . ثمن واجل من كل خطر وعلموا بانكم صرتم بعد الهجره اعرابا وبعد الموااله احزابا

   .)) األ رسمه اإلسالم اال باسمه وال تعرفون من اإليمان

ولعمري لو كانت األمامه التنعقد حتي يحظرها عامه الناس فما الـي ذلـك   . ((86ص 2نهج البالغه ج 25
   .))ولكن أهلها يحكمون علي من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع وال للغائب ان يختار. سبيل



  .نهاد
و گروهي ديگر اينگونه دليل ميĤوردند كه بيعت امام علي با خلفـاء بعلـت تـرس    

عمل نمودند كه در مورد تقيه در فصول » تقيه«ايشان از جان خويش بود، و ايشان به 
  .آينده اين كتاب بحث خواهيم كرد
اد رفـتن اسـالم   بعت امام با خلفاء بعلت ترس از براما آنان كه عقيده دارند كه بي

 انجام ميگرفت، و دليل مياورند كه مردم همگي تازه مسلمان بودند، و اسالم هنـوز آن 
و در رد . ان براحتي نظريه ايشان را رد كـرد ، ميتوجور كه بايد كمر راست نكرده بود

عثمـان   بـا ورد بيعت امام علـي  اين نظريه اين گونه دليل مياوريم كه پاسخ آنان در م
عت در زماني انجام گرفت كه حدود خالفت، از شرق تـا بخـارا، و از   اين بي چيست؟

زمـان پهنـاورترين    غرب تا شمال آفريقا امتداد يافته بود، و خالفـت اسـالمي، در آن  
  .سرزمين مسكوني كره زمين را در زير تحكم داشت

، كه هرگز راويان شـيعه  ن و خطرناكترين امر در بحث خالفتغريبتري تيبه راسو 
خالفـت   ايشاننگفته اند اين است كه  سخنىفرقه هاي اسالمي ديگر از آن  يو علما

الهي را بصورتي مستقل از امام علي و همچنين از خلفاي قبل ايشان، مـورد بحـث و   
بلكه همواره خالفت را در رابطه اي ناگسستني بـا اشـخاص و   . بررسي قرار نداده اند
چون اگر خالفـت   .دارد مي به تعجب وا اين امر به راستي مرا. اسامي مطرح كرده اند

 تيبه راسـ گرفت،  بصورتي مستقل از شخص امام علي مورد بررسي و بحث قرار مي
اساس آن در عصر جدال ميان شيعه و تشيع بنا نهاده  پيامدهاي بزرگي را كه شالوده و

  . دنابود ميگرد شده بود زير سئوال برده و
چه كسـي آن را در دسـت ميگيـرد، در    اگر خالفت بدون در نظر گرفتن اين كه 

، هرگـز مسـلمانان بـا اينگونـه     مي مورد بحث و بررسـي قـرار ميگرفـت   عقيده اسال
بگذاريد هدف خود را از . سردرگمي و حيرت در خالفت و شئون آن روبرو نميشدند



و اگـر ميخواهيـد بگوييـد     -اگر در باره خالفت بعد از رسـول   .اين سخنان بيان كنم
ورد علي و يا اشخاص ديگر، نصي الهي و يا امر الهـي آسـماني نـازل    در م - امامت

كـه همـه ايـن    (   شده بود، همه داليل و سخنان راويان شيعه و علماي مذهب امـامي 
روايت ها اشاره به اين امر دارند كه امام علي بخاطر حفظ اسالم از نابودي، و تـرس  

و ضـايع   گشـته بـاد هـوا   ) اسـت  فاء بيعت نمودهاز مرتد شدن مردم، و يا تقيه با خل
چون هنگاميكه خالفت به امر خداوند و نص الهي به كسـي منصـوب گـردد،    . ميشود

ي و مخالفـت بـا آن   يراي رويـارو  يـا  هرگز كسي را در هر مقام و منزلتي كه باشـد، 
غير از علي، و هرگز نميتوان امر  ديگرچه اين شخص علي باشد، و چه صحابه . نيست

  .ل را ناديده گرفتقرآن و وحي منزّ
كه رسول خدا بود، هرگز نمي توانسـت و   -صلى اهللا عليه وآله وسلم-اگر محمد 

حق نداشت در اداي رسالت خداوندي خويش سستي نموده، و امر خداوند را پنهـان  
كند، چگونه كسي كه از لحاظ رتبه پايينتر از وي قرار گرفته است مـي توانـد اوامـر    

   خداوندي را پنهان سازد؟
 َيْعِصُمَك ِمَن ﴿َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه

  .)٦٧: املائدة. (النَّاسِ﴾
اي پيامبر، آنچه از خدا بر تو نازل شده به مردم ابالغ كن، و اگر نكني، ): ((معني(

سالت و اداي وظيفه نكرده اي و خـدا تـو را از شـر و آزار مردمـان محفـوظ      تبليغ ر
  )).خواهد داشت

و آيا در مورد ابالغ رسالت و وحي هرگز مي توان سخني صريحتر از اين آيـات  
  .كريمه يافت

 .﴾الُْمـبِنيُ  َوإِنْ ُتكَذُِّبوا فَقَْد كَذََّب أَُمٌم ِمْن قَـْبِلكُْم َوَمـا َعلَـى الرَُّسـولِ إِلَّـا الْـَبالغُ      ﴿
   .)١٨:العنكبوت(
اگر تكذيب كنيد، پيش از شما نيز بسياري از امم تكذيب كردند و بر رسول «) : معني(



  . »جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت كند تكليفي نيست
  )٤٨ :الشورى(. ﴾فَإِنْ أَْعَرُضوا فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َحِفيظاً إِنْ َعلَْيَك إِلَّا الَْبالغُ﴿

تو جز ابـالغ   اگر اعراض كردند، ديگر تو را نگهبان آنها نفرستاده ايم و بر«: معني
  .»رساالت تكليفي نيست

اَء َمَعُه فَلََعلََّك َتارٌِك َبْعَض َما ُيوَحى إِلَْيَك َوَضاِئٌق بِِه َصْدُرَك أَنْ َيقُولُوا لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه كَْنٌز أَْو َج﴿
   .)١٢ :هود(. ﴾أَْنَت َنِذيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌَملٌَك إِنََّما 

اي رسول، مبادا بعضي از آياتي كه به تو وحي شده تبليـغ كنـي، و از قـول    «):معني(
مخالفانت كه ميگويند اگر اين مرد پيامبر است چرا گنجي بر او فرود نمي آيد، يا با او 

ه تو بيم دادن و انذار خلق است، و خداونـد  فرشتگاني نباشند، دلتنگ شوي، كه وظيف
  .»بر همه چيز وكيل است
و عدم جدا سـازي ايـن دو،   » خليفه«به » خالفت«ربط دادن  ،همانگونه كه گفتيم

همان امري است كه راه را براي راويان شيعه هموار ساخته است تا در خـالل عصـر   
امام هرگز نميتواند شريعت  .جدال ميان شيعه و تشيع، هر آنچه ميخواستند تدوين كنند

و هرگز در مقابل نص الهي، امـام نميتوانـد در مـورد خالفـت اجتهـاد      . را وضع كند
همانگونه كه هرگز نميتواند آنرا نقض كند، چه بسا كه خود او . نموده، و سكوت كند

  .هم موضوع نص الهي باشد
خليفـه،  ، بدون در نظر گرفتن شـخص  گر خالفت امري آسماني و الهي بودپس ا

، كـه هرگـز   ومي و دستوري آسماني بشـمار ميرفـت  اين امر براي مسلمانان حقي عم
ن آهيچكس در هر مقام و منزلتي كه بود، نميتوانست با مخالفت با آن برخاسته، و يـا  

حال آنكه ما در مقابل بسياري از علماي مذهب شيعه قرار گرفته ايم، . را ناديده بگيرد
و به همين دليل به تأويل بيعـت امـام بـا خلفـاء     . فل شده اندكه از اين امر شديداً غا

پرداخته، و گاهي آنرا حمل بر تقيه و ترس، و باري آنرا حمل بر عـدم اعتقـاد قلبـي    
  .ايشان به بيعت با خلفاء ميكنند



 كه ميخواستند امام علي و شخصيتش را خـورد كننـد، و   و در اينجا نقش كساني
آنان نه تنها امـام علـي،   . زنند، برجسته و بارز ميشودبصورت غير مستقيم بر او طعن 

صلى اهللا عليـه وآلـه   - بلكه هر آنچه مربوط به عصر رسالت و صحابه حضرت رسول
هم كوبيدند، چون تنها راه سياه و تاريك جلوه دادن عصر رسـالت،  بود را در -وسلم

ن است كـه  را برداشت، اي -صلى اهللا عليه وآله وسلم- كه همه بزرگ اصحاب رسول
و همه اينهـا بـه   . رج از امر خداوند، و مرتد معرفي كننداهمه آن مجتمع اسالمي را خ

اين خاطر بود كه علي را به عنوان خليفه اي بر حق معرفي كنند كه در مورد خالفتش 
نيز ايـن   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- نص آسماني صادر شده است، و حضرت رسول

، اما همه اصحاب آگاهانه با اين امر الهي مخالفت ورزيده، و امر را به هم ابالغ نموده
در نتيجه تصويري كـه از امـام علـي بـه نمـايش      . آن امر آسماني را ناديده گرفته اند

شخصي صاحب حق، در كالبدي مردي دو . گذارده ميشود، بدين صورت خواهد بود
ش از خـويش  سال بـا سـه خليفـه پـي     25رنگ و دو رو، مداهن، فريبكار، كه مدت 

زيست، و در ظاهر به عنوان مستشاري امين و دوسـتي صـميمي نمايـان ميشـد، كـه      
همواره به مدح ايشان ميپرداخت، و بهترين سخنان را در مورد آنان ميگفـت، امـا در   
باطن شخصي بود كه به آنچه ميگفت معتقد، و به آنچه كه ميكرد مـؤمن نبـود، حتـي    

در آورد، در حاليكه بـا ايـن امـر    » مر بن خطابع«را به همسري » ام كلثوم«دخترش 
نام نهاد، كه از اين موضوع نيـز  » عثمان«و » عمر«، »ابابكر«موافق نبود و فرزندانش را 

  .. ..رضايتي نداشت و
- اين است خالصه آن چيزي برخي از علمـاي شـيعه و راويـان حـديث آنـان      

م در روز قيامت، هنگاميكه امام از امام علي نوشته اند، نميدان -بخشدبخداوند آنها را 
علي خداوند را در مورد آنان به حكميت و قضاوت ميخواند، جواب آنان چه خواهد 

زم دارم كه در ميان آن اكثريت، گروه غيـر قليلـي نيـز، در تغيـر     او من اعتقاد ج. بود



جريان فكر اسالمي توحيدي به سوي شقاق و نفاق مساهمت داشته انـد، در حاليكـه   
قت غرض آنان هدم حاميان مذهب شيعه معرفي ميكردند، ولي در حقي هربه ظا خود را

  .هب، و حتي ميتوان گفت نابودي اسالم بودو نابودي همه مذ
در هـيچ  : ري، يعني عصر غيبت كبري مينگـريم هنگاميكه به اوائل قرن چهارم هج

لـي  اثري از انديشه غصب خالفت و يا اينكه خالفت امـري الهيسـت كـه از امـام ع    
غصب شده است نميبينم در اين دوران هرگز اين انديشه وجود نداشت كه  اصـحاب  

در امر غصب خالفت از امام علي مشـاركت  . -صلى اهللا عليه وآله وسلم- رسول خدا
اولويـت خالفـت   « و اين چنـين بـود كـه نظريـه    . نموده امر الهي را زير پا گذاشتند

مخالفت صحابه با ايـن امـر آسـماني     و» خالفت الهي ايشان«به نظريه » حضرت علي
  .تبديل شد

بدون شك دخول فلسفه يونان به فكر عربي و افكـار فلسـفي ديگـر، كـه نقـش      
بازي كرد، در پس ايـن پـرده نيـز    » اشعريه«و » معتزله«دو فرقه  تاسيساساسي را در 

مشغول بكار شد، و جدال ميان شيعه و تشيع را بوجود آورد ، كـه نتيجـه اش بـروز    
و همچنين هيچ ترديدي نيست كه معرفي خالفت توسط . ه به شكل امروزيش بودشيع

و دوري  جداييعلماي مذاهب و بر اساس روايت راويان شيعه نيز، خود يكي اسباب 
شيعه از مذاهب ديگر بود، كه حالت تهاجمي به آن ميداد، و از الفت و انسجام آن بـا  

ه حكـم ميكـرد كـه مـذهب شـيعه      ضرورت اينگون فرقه هاي ديگر جلوگيري ميكرد
محصور بماند، و از انسجام آن با فرقه هاي ديگر جلوگيري شود، تا با وجـود آمـدن   

و به اين خـاطر بـود   . گيري شودز تقارب آن با فرقه هاي ديگر جلويك حالت تنفر، ا
، كه ايـن  به آنان را در پيش گرفت ناسزاگويي، و ي راشدينكه شيعه راه تجريح خلفا

توسط رواياتي ساختگي، كه راويان شيعه از زبان ائمه نقل ميكردند انجام شد، امر نيز 
بيشماري بجاي گذاشت، كه بر شـماري آن فقـط كـار     يخرابي هاو در پشت سرش 



  .خداست
ما در اينجا تصميم داريم كه با شيعه با زبان شيعه صحبت كنـيم، پـس بگذاريـد    

رده، و سپس سـخنان امـام در حـق    اقوال امام علي در حق خلفاي راشدين را نقل ك
يا اين چنين امامي ميتوانـد  آو آنگاه از خود بپرسيم كه . خودش را به شهادت ميگيريم

با خلفاء بيعت كرده باشد، در حاليكه به اين امـر مجبـور شـده، و يـا از آن راضـي      
نيست؟ آيا او كسي است كه به سخني كه گفته است اعتقاد، و بـه عملـي كـه كـرده     

  ان ندارد؟است ايم
ينگونه امـور را  بايد پرسيد كه آيا شيعه حقيقتاً به علي عشق ميورزند، در حاليكه ا

خم و خطرناك را پيموده اسـت تـا بـه     ، يا اينكه اين راه پر پيچ وبه او نسبت ميدهد
 كند و پس از آن هيچ اهميتي ندارد كه علي تاسيسحكم و سلطه دست يابد و دولت 

  ش را قرباني خواسته هاي خود كند؟و جالل و منزلت و مقام
  

  سخنان امام علي در رابطه با خلفاي راشدين )د(
 

  :گوش فرا دهيم» عمر بن خطاب«بگذاريد به سخنان امام علي در رابطه با خليفه 
او غايت و منتهاي همه چيز را قـوام  . پناه ميبريم دابه خاز بالي در گذشت عمر «

نه ها را پشت سر نهاد و سنت رسول خدا را بر پـا  فت ،بخشيد، و درد ها را مداوا كرد
داشت، از اين جهان پاكدامن و كم عيب رفت، خير فتنه ها را اصابت نمود، و از شـر  

رفـت و همـه را در   . آن گذشت، او راه اطاعت و تقواي خداوند را در پـيش گرفـت  
ت يافتـه  خم تنها گذاشت، كه در آن گمراه هدايت نميشود، و هداي راههايي پر پيچ و

  .26))را بر هدايتش يقيني نتوان بود
                                                 

خلف الفتنة، وأقام السـنة ذهـب نقـي     هللا بال، عمر فقد قوم األمد وداوي العمد((. 222ص 2نهج البالغه ج 26
اهللا طاعته وأتقاها حبقه، رجل وتـركهم يف طـرق متشـعبة     أدى إىل الثوب، قليل العيب، أصاب خريها وسبق شرها،

  .))اليهتدي فيها الضال وال يستيقن املهتدي



در رابطه با خروج خودش، و رفتن به جنگ با روميان » ابوبكر«و هنگاميكه خليفه 
  :از او نظر ميخواهد، امام علي اينگونه جواب ميدهد

اگر خودت سوي دشمن بروي و با آنان در آويزي، و تو را كنار گذارنـد در آن  «
پس از تو پشتوانه اي نخواهد بود، و پس از تو در اينجـا   سرزمين دور براي مسلمانان
، پس مردي مجرب را به جنگ آنان بفرسـت، و  باز گردد نيز كسي نيست كه بسوي او

همان چيـزي اسـت كـه تـو      ،اگر پيروز گشتند. را او همراه كناهل بالء و نصيحت 
مـع  دوست داري و اگر شكست خوردند، بعنوان پوششي بـراي مـردم، و محـور تج   

  .27))مسلمانان باقي بمان
ابـن  بن خطاب در مورد خروج خودش در جنگ با فارسيان، علـي   در اينجا عمر

و امام علي او را به عدم خروج نصـيحت ميكنـد و    ،ابي طالب را به مشورت ميگيرد
  :ميگويد
. چه قليلند، اما كثرت، عزت، و اجتماع آنان به اسالم استقوم عرب امروزه اگر((

طبي باش كه عرب بر گرد تو جمع كردند، و آنها را به جنگ بفرست و پس همچون ق
دا بـه لشـكر تـو نگريسـته و     خود با آنها نرو، چون در غير اين صورت فارسيان فـر 

. اين همان ريشه عرب است، اگر او را از جاي بركنيد راحت خواهيـد شـد  : ميگويند
چـه كـه دربـاره كثـرت     اما آن. پس همه هم و كوشش خود را به كشتن تو ميگذارند

دشمنان گفتي، ما تا كنون با كثرت خود نجنگيده ايم، بلكه با نصر و ياري خداوند به 
  .28))پرداخته ايم قتال مي

                                                 
للمسـلمني   تكـن  ال م بشخصك فتنكب،هذا العدو بنفسك فتلقه إنك إن تسري إىل((. 28ص 3نهج البالغه ج 27

نصـيحه  واخفر معه اهل البالء وال الدهم وليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجال جمرباً،ب كانفه دون أقصى
 .))فان اظهر اهللا فذاك ما حتب، وإن تكن األخرى كنت رداء للناس ومثابة للمسلمني

فكن قطبـا   ،جتماعاإلسالم وعزيزون باإلا قليالً فهم كثريون بوالعرب اليوم وإن كانو(( 30ص 2نهج البالغه ج 28
فاذا . . . لعربصل اهذا أ. . إن األعاجم إن ينظروا غدا يقولون. . . استدر الرحى بالعرب واصلهم دونك نار احلربو



سـخن ميگويـد، و او را بـه صـفات     » عثمان بن عفـان «و اينجا هم علي با خليفه 
  :مزين ميكند -صلى اهللا عليه وآله وسلم- صحابي مقرب به رسول خدا

 دابه خـ ز من خواستند كه بعنوان ميانجي بين تو و آنان با تو صحبت كنم مردم ا«
و تـو را بـه   . سوگند كه نميدانم چه بگويم، چون چيزي را نميدانم كه تو آنرا نـداني 

امري نميخوانم كه تو از آن آگاهي نداشته باشي، هر آنچه ما ميدانيم، تو خود ميداني، 
تو را از آن آگاه سازيم، و دور از تـو نيـز خلـوت    و ما چيزي بيشتر از تو نميدانيم تا 

نكرده ايم تا نتيجه را به تو ابالغ كنيم، هر آنچه كه ما ديديم تو نيز ديدي، و هر آنچـه  
صـلى اهللا عليـه وآلـه    - كه ما شنيديم تو  نيز شنيدي، همانند ما صحابي رسول خـدا 

رتر نبودند، در حاليكه تـو  نيز در اقامه حق از تو ب» عمر«و » ابوبكر«بودي، و   -وسلم
) خويشـاوندي (له رحم از لحاظ ص -صلى اهللا عليه وآله وسلم- از آنان به رسول خدا

، تو داماد رسول خدا بودي كه آنان نبودنـد پـس خداونـد را در نظـر     نزديكتر هستي
بخاطر كوري يـا جهـل    مسالهداشته باش و واهللا كه عدم بينايي و ندانستن تو در اين 

  .29))نيست
  : و بار ديگر امام در باره خليفه عثمان با ابن عباس سخن ميگويد 

اي ابن عباس عثمان نميخواهد مرا مگر اينكه مانند شتر آبكش قرار دهد، بيـايم و  
اكنون ميفرستد تـا   و. بسوي من فرستاد كه بيرون شو، پس از آن فرستاد تا بيايم. بروم

كه ترسيدم شايد گناهكـار  يي دم، تا جاسوگند كه از او دوري كر دابه خ .بيرون بروم
                                                                                                                                                                  

نكن نقاتل وأما ما ذكرت من عددهم فإنا مل . . . . شد لكلبهم عليك وطمعهم فيكقطعمتموه استرحتم، فيكون ذلك أ
   )).منا كنا نقاتل بالنصر واملعونةكثرة وإفيما مضى بال

ما اعـرف  . واهللا ماادري ما اقوال لك. إن الناس ورايي وقد استنفروين بينك و بينهم((. 48ص 2نهج البالغه ج 29
وال خلونا بشيء فنبلغكه . انك لتعلم ما نعلم وما سبقناك ايل شيء فنخربك عنه. شيئا جتهله وال ادلك علي امر ال تعرفه

وما ابن ايب قحافه وال . كما صبحنا -صلي اهللا عليه وسلم–رايت كما راينا ومسعت كما مسعنا وصبحت رسول اهللا  وقد
وقد نلت مـن  . وانت اقرب ايل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشيجه رحم منهما. ابن اخلطاب اويل بعمل احلق منك

    )).تبصر من عمي وال تعلم من جهلفانك واهللا ما . فاهللا اهللا يف نفسك. صهره ما مل يناال



  . 30شده باشم
ميفرستد، موضع خود را » معاويه ابن ابي سفيان«و در اينجا امام در نامه اي  كه به 

  :در قبال خليفه عثمان ابن عفان روشن ميكند
سپس از اموري كه بين من و عثمان بود ياد نموده اي، و تو خود بايد جواب آنرا 

ابتي كه با او داشتي، پس كداميك از ما در قتل او بيشتر دفاع يـا  بدهي بدليل صله قر
سستي نمود، كسيكه كمك خود را مبذول داشت ولي كمك او را نخواستند يا كسيكه 
از او كمك خواسته شد ولي او آنقدر سستي و درنگ نمود تا وقتي كه مرگ را بسوي 

بعضي موارد و احـداث بـر او   و من عذر و پوزش ميطلبم از اينكه در .. .. او فرستاد،
انتقاداتي داشتم، پس اگر گناه من ارشاد كردن و هدايت اوست پس ممكن است كـه  

  . گاهي شخص مورد سرزنش هيچ گناهي هم نداشته باشد
در خانه اش ميرود و بـه   31 به ديدار امام علي» شيخ امويين» «ابوسفيان «در اينجا 

  :او ميگويد
صف تو قرار ميگيـريم، دسـتت را    در و مردان بسيار سپانسوگند كه با ا دابه خ «

  ..32))بده تا با تو بيعت كنم
  :و امام در جواب ميگويد

، اما با اين دشمني تو هرگز بـه اسـالم و مسـلمانان    فكر دشمني هستي نوز هم ه«
  .33))، اما تو ميخواهي فتنه به پا كنيما ابوبكر را اليق خالفت ديديم، ضرري نرسد

علي در قبال خلفاي راشدين اينگونـه بـود، و بـدين صـورت در      اگر موضع امام
                                                 

يا ابن عباس ما يريد عثمان اال ان جيعلين مجال ناضحا بالعيوب اقبل و ادبر بعـث ايل  ((. 233ص 2نهج البالغه ج 30
   .))دفعت عنه حيت خشيت أن اكون آمثا ن يبعث ايل ان اخرج، واهللا لقداخرج، مث بعث ايل اقدم مث هو اآل ان

    . 5ص، 3نهج البالغه ج 31

   . 66، ص1علي امام المتقين، عبدالرحمن الشرقاوي ج 32

   . 66، ص1علي امام المتقين، عبدالرحمن الشرقاوي ج 33



مورد آنان سخن ميگفت، آيا ميتوان گفت كه ايشان به ظاهر چيـزي ميگفـت، امـا در    
بريم، اگـر امـام اينگونـه    پناه مي دابه خباطن چيزي ديگري ميپنداشت؟ از اين انديشه 

نيت تـا بـه ابـد آنـرا     ، هرگز در اين مقطع از زمان كه هرگز تاريخ انسـا شخصي بود
فراموش نخواهد كرد، اينچنين موضع گيري نميكرد، اين موقـف امـام مـوقفي اسـت     

پـس   صادقانه و مخلصانه، موقفي برخاسته از روي ايمان، از مردي كه همواره پيش و
از هر اعتباري آن را با حق و صدق محك ميزد، و در راه اين آرمانهـا همـه چيـز را    

ه اين امر بسيار برايش گـران تمـام شـود، آري، در روز شـورا     قرباني ميكرد، باشد ك
: خالفـت را بـه او عرضـه نمـود و بـه او گفـت      » عبدالرحمن ابن عوف« هنگامي كه

ت شـيخين  دستت را بده تا با تو بر اساس كتاب خداوند، سـنت رسـولش، و سـير   «
اجتهاد  كتاب خدا، سنت رسولش، و«: اما در جواب گفت. »بيعت كنم) ابوبكر و عمر(

  .»...رأي خودم
عبدالرحمن ابن عوف سخنش را سه بار تكرار كرد، و امام نيز سه بار همان سخن 

و خالفـت را همـراه بـا     را در جواب گفت، در نتيجه عبدالرحمن بسوي عثمان رفت
بـا   ،انجام شـد  او همان مقاله به عثمان عرضه كرد، و عثمان آنرا قبول كرده و بيعت با

ن موضوع او را بشناسيم، علي كسي است كه از خالفت اسالمي كـه  در نظر گرفتن اي
پرچم آن بر فراز پهناورترين سرزمينهاي كره زمين به اهتزاز در آمده بود فقط بخـاطر  

گفتن ميگذرد، چون نميخواهد امروز چيزي بگويد، و فردا چيـزي ديگـري   » بله«يك 
  .كسي بيعت كند انجام دهد، او نميخواهد با مجامله و خداع و نيرنگ با

آيا درست است كه بگوييم او با هر سه خليفه بيعت كرد، و در مدح آنان سـخن  
نصـيحت   بهتـرين بسيار گفت و در همه اين مواضع با آنان همراه شد، و بـراي آنـان   

  كنندگان بود، اما به فعل و سخن خويش اعتقادي نداشت؟ 
تـاريخ اسـالم بـراي    گر چه همين يك موضع روشن امام در آن لحظه جاويد از 



د از برخـي  نشان دادن شخصيت، فضائل و صدق و اخالصش كافي است، اما بگذاري
ش  در راه خـدا پـرده   ا گذشـتگي  و اخالص و از خـود  ،سخنان او در مورد خودش

  : برداريم، امام ميگويد
گانه و همه موجودات زير افالكش را به مـن   سوگند كه اگر اقاليم هفت دابه خ«

دا را با سلب دانه جوي از مورچه اي معصيت كـنم، هرگـز ايـن كـار را     بدهند تا خ
و اين دنياي شما نزد من از برگ درختي كه در دهان ملخي قـرار دارد،  . نخواهم كرد
  .34))تر است بي ارزش

  :و در جايي ديگر ميگويد
و . اين آبي است گنديده، و لقمه اي است كه در گلوي خورنده اش گير ميكنـد «
ميوه را نرسيده و كال از درخت بچيند، مانند كشـاورزي اسـت كـه در     كسي كه آن

اگر سخن بگويم، گويند بر ملك و پادشاهي حرف ميزند و اگـر  . زمين ديگران ميكارد
بـه   ،ن چيزهايي كه گذشـت آهيهات پس از . خاموش بمانم ميگويند از مرگ ميترسد

  .35))مادرش بيشتر استكودك به پستان  انس پسر ابي طالب به مرگ، از  انس داخ
ميفرسـتد، چنـين   » عثمان ابن حنيـف «و در ضمن نامه اي كه به والي بصره يعني 

  : ميگويد
، و با كهنـه  هيچ چيزي ذخيره نكردم غنايمشسوگند كه از دنياي شما و  دابه خ«

چگونـه ميتـوانم خـود را    . دارم جامه اي كهنه ديگري آماده ننمودمجامه اي كه در بر
بـا   معيشتبه من اميرالمومنين ميگويند، و در سختي هاي زندگي و تنگي قانع كنم كه 

دور من را شكم هاي گرسنه و جگـر  ا بخوابم هنگاميكه دور آنان شريك نباشم، و سير
پس زهي كه هواي نفس من مرا بسوي خوراك هاي لذيذ . هاي سوزان پر كرده است

                                                 
   . 218، ص2نهج البالغه ج 34

   . 40ص 1نهج البالغه ج 35



كه حتي به قرص ناني طمعي، بكشاند، حال آنكه شايد در نجد و يا يمامه كسي باشد 
اگر اين غـذاي  : و حال آنكه شنيده ام كه ميگوييد. و با سير شدن عهدي نداشته باشد

پسر ابي طالب است، پس ضعف بر او مستولي شده و طاقت قتال و پيكـار دليـران و   
شجاعان را نخواهد داشت، اما بدانيد كه درخت صحرايي، بسيار تنومند اسـت، حـال   

صلى اهللا - ي زيبا پوست بسيار نازكي دارند، و ارتباط من با رسول خداآنكه سبزه ها
 دابـه خـ  مانند نخل است به نخل و مانند دست است به بازو پـس   -عليه وآله وسلم

  .36كه اگر عرب بر جنگ با من با يكديگر همراه گردند از ايشان رو بر نگردانم سوگند
ها خار بخوابم و يا مرا در زنجير برسوگند اگر  دابه خ«: و د رجايي ديگر ميگويد

صـلى اهللا  - ند و رسـولش وبكشند، براي من عزيزتر است از اينكه در روز قيامت خدا
را مالقات كنم، در حاليكه به بعضي از بندگان خدا ظلـم كـرده، و    -عليه وآله وسلم

  .37))موال برخي ديگر را غصب كرده باشما
شده و ايشان را ميبيند كه نعلين پاره شده بر امام وارد » عبداهللا ابن عباس«و وقتي 

 ؟ و عبـداهللا در »قيمت اين نعلين چقدر است« :خود را وصله ميزند، امام از او ميپرسد
سوگند اين  دابه خ« :امام ميگويد »اي اميرالمومنين هيچ ارزشي ندارد« :جواب ميگويد

نموده، و يا باليي را نعلين از امارت شما بر من عزيزتر است، مگر اينكه حقي را اقامه 

                                                 
فواهللا ما كنزت من دنياكم تبرا وال ادخرت من غنائمهـا وفـرا وال اعـدت    . ((22، ص2نهج البالغه ج 36
ي توبي طمرا أو اقنع من نفسي بان يقال اميرالمومنين وال اشـارككم فـي مكـاره الـدهر و خشـونه      لبال

فهيهات ان يقودني هواي الي تخيـر األطعمـه   . العيش، او أبيت ميطانا وحولي بطون غرني و اكباد حري
تلكم يقـول إن  ولذاتذها و لعل بالنجد او اليمامه من ال طمع له بالقرص وال عهد له بالشيع و كـاني بقـا  

كان هذا قوت ابن ابي طالب وقد قعد به الضعف عن قتال األقران و منازلـه الشـجعان اال وان الشـجره    
البريه اصلب عودا واقوي عمودا والروائع الخضره ارق جلودا، وانا من رسول اهللا صـلي اهللا عليـه وألـه    

   .)) تالي لما وليت عنهافواهللا لو تظاهرت العرب علي ق. كالصنو بالصنو والذراع من العضد

    . 216، ص2نهج البالغه ج 37



   .»دور سازم
ضروري ميبينم كه موضع امام علي را در قبال ام المؤمنين عائشه، بعـد از جنـگ   

صـلى اهللا عليـه وآلـه    - ام المؤمنين را بصورتي كه اليق همسر پيامبر. جمل بيان كنم
يش باشد اكرام نموده، و ايشان را از ميدان نبرد همراه با عده اي از زنهاي قـر  -وسلم
اما شيعه هرگز بانو عائشه را بسبب خروجش بر امام در جنگ جمـل  . گردانند باز مي
و اين همان دليل پرخاشگري ايشان به ام المؤمنين است، نميخواهم داليلي  بخشد نمي

و . را كه انصار بانو عائشه براي خروجشان بر امـام آورده انـد، در اينجـا ذكـر كـنم     
ي شيعه را كه باعث برخورد تند و خصمانه آنان بـا  همچنين قصد ندارم نظريات علما

ام المؤمنين گرديده است بيان كرده باشم، چون همه اين موضوعات در دهها جلـد از  
امـا  .كتاب بارها و بارها ذكر گرديده انـد، و از تكـرار آن نفعـي حاصـل نميگـردد      

ي بانو عايشه ميخواهم به اين جدال فكري با خود منطق شيعه پايان بدهم خود امام عل
زمان خليفه بوده و در ميان مردم بـه حـق    و ايشان در آن. را از اين جنگ مبرّا ميداند

پس هنگاميكـه امـام علـي    . قضاوت مينمود، و از راه حق سر انگشتي منحرف نميشد
و ايشان را  ،كه از سادگي ام المؤمنين سوء استفاده كرده دميانداز گناه را بگردن كسي

در نتيجه نظر  ركت ضد خليفه منتخب و شرعي از خانه بيرون آوردند،بعنوان سردار ح
امام بر اين است كه بانو عايشه از هر آنچه كه به جنـگ جمـل مربـوط اسـت مبـرا      

آنهم بـه  . خاطر دستور به اكرام و بازگرداني ايشان به مدينه ميدهد ينبه همو . ميباشند
از نظر يك قاضي عادل بنام امـام  صورتي كه تمامي كتب تاريخ اجماع نموده اند كه 

دارد كه با طعن و جرح بانو در نتيجه احدي حق ن. علي، بانو عايشه هيچ گناهي ندارد
با امام و رأي و نظرش به مقابله بپردازد امام بـا صـراحت تمـام هنگاميكـه از      عايشه

جنگ جمل و اخفاق ام المؤمنين در ساالري آن جنگ سخن ميگويد، اظهـار ميـدارد   
   :كه



  . 38))بعد حرمت ها االولي و الحساب علي اهللا تعالي -اي للسيده عائشه -ولها((
كـه از حـرم    و در اماكن زيادي حضرت علي مسئوليت را متوجه كساني ميكنـد 

سوء استفاده نموده و او را با خود همـراه   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- حضرت رسول
  .نمودند

علماي شيعه نيز در مقابل ام المـؤمنين   از بسياري باعث بسي خوشحالي است كه
سـيد مهـدي   «. موضعگيري بسيار اليق نموده و از تجـريح ايشـان نهـي نمـوده انـد     

كه يكي از علماي قرن دوازدهم هجري است، در قطعه شعري كه در مورد » طباطبائي
  :بانو عايشه ميسرايد ايشان را مخاطب قرار داده و ميگويد

  .39 اجل عين الف عين يكرمال  =ايا حميراء سبكك محرم 
  

  سخنان ائمه شيعه درباره خالفت خلفاي راشدين )ـه
 

اين فصل را پس از بيان موضع گيري ائمه شيعه در قبال خالفت خلفاي راشـدين  
پايان ميبريم تا همانگونه كه قبالً گفتيم بحث كـاملي در ايـن موضـوع ارائـه داده     ه ب

است الهي، كـه در فرزنـدان علـي تـا امـام      شيعه عقيده دارد كه امامت امري . باشيم
اما آنچه كه راويان و مورخان بر آن اتفاق دارند اين اسـت  . دوازدهم تسلسل مي يابد

در بسـتر  » ابن ملجم«كه هنگامي كه امام علي، پس از ضربت خوردن شمشير مسموم 
بـه  ن مرگ بود، مورد سئوال قرار گرفته، و از ايشان پرسيدند كه چه كسي بعد از ايشا

  :ميرسد؟ و ايشان در جواب گفتند فتخال
شما را  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- شما را ترك ميكنم، همانگونه كه رسول خدا«
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  .40»ترك گفت
هم آمده و پسر ايشـان حسـن را بـه خالفـت      و پس از وفات امام مسلمانان گرد

بـه   مـوده، و گيري از خونريزي، با معاويه صلح نخاطر جلواما امام حسن ب. برگزيدند
  .نفع او از خالفت كناره گرفتند

يا امام حسن ميتوانست به حجت كه اگر خالفت منصبي الهي بود، آ حال ميپرسيم
  گيري از ريختن خون مسلمانان از آن كناره گيري كند؟جلو

ريعتش و شـ  چون همانگونه كه ميدانيم هنگاميكه امر دفاع از دسـتورات خداونـد  
در غير اين صـورت   و. گيري از خونريزي باقي نمي ماندوپيش ميĤيد، مكاني براي جل

جهاد و قتال در راه حكم فرما كردن دين، شريعت، و اوامر و نواهي خداوند چه معني 
ميدهد؟ باز هم بگذاريد بگوييم كه اگر خالفت امري الهي بود، جلـوگيري از ريخـتن   

  :خون مسلمانان با نص اين آيه تناقض صريح داشت
ُتلُـونَ  َه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََيقْإِنَّ اللَّ﴿

فَاْسَتْبِشُروا بَِبـْيِعكُُم  َوُيقَْتلُونَ َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً ِفي التَّْوَراِة َوالِْأْنجِيلِ َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ِمَن اللَِّه 
   .)١١١:التوبة( .﴾الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم

نها در آخداوند جان و مال اهل ايمان را به بهاي بهشت خريداري كرده، «) :معني(
راه خدا جهاد كرده تا بكشند يا كشته شوند، و اين وعده حق است بر خداوند كه در 

تر به عهد كيست، پـس بشـارت    ورات و انجيل و قرآن ياد فرموده، و از خدا با وفات
  .»كرديد اين همان پيروزي بزرگ است دهيد به معامله اي كه

و هنگاميكه امام حسين خواست تا خالفت يزيد ابن معاويه را با انقالب خـود در  
ر كربالء به شهادت رسيد، زير تازيانه بگيرد، و در نتيجه همراه با ياران و فرزندانش د

هرگز اين را عنوان نكرد كه ميخواهد از خالفت آسماني دفـاع كنـد كـه يزيـد آنـرا      
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خالفت اولي تر است و كسي همانند او  بهبلكه ميگفت او از يزيد . رده استغصب ك
هرگز با شخص يزيد بيعت نخواهد كرد، او ميگفت انقالب كرده است تا دين رسـول  

، ست يزيد رو بـه انحـراف گذاشـته اسـت    را كه بد -يه وآله وسلمصلى اهللا عل- خدا
  .احياء و زنده كند

كما اينكه در اقوال امام علي بن حسن ملقب به سجاد هم هـيچ عبـارتي دال بـر    
و بعد از امام سجاد نوبت امام محمـد بـاقر   . اينكه خالفت امري الهي است نمي يابيم

ع به پيـدايش نمـود و پسـرش امـام     عصر او مذهب فقهي اهل بيت شرو است كه در
جعفر صادق آنرا تكميل كرد، پس نميتوانيم هيچ اثري از افكار خالفت الهـي چـه در   

  .عهد آنان و چه در عهد ائمه ديگر شيعه تا غيبت كبري بيابيم
مسئله ديگري كه شايان توجه به ذكر است، و بايد بر آن تأكيد نمود تا رواياتي را 

عه در تجريح خلفاي راشدين از جمله ابوبكر ذكر كـرده انـد،   كه برخي از راويان شي
و رئيس مذهب  موسسامام صادق، كه : ده و آنها را رد كرد، اين است كهپاسخگو بو

جعفري امامي اثني عشري به شمار ميرود، با افتخار زيـاد در مـواطن بسـياري بيـان     
  :نموده است كه

  .41»ابوبكر دو بار من را زائيد«
فاطمه «، يكي از طريق مادرش. ابوبكر ميرسدصادق، از دو راه به  امام نسبچون 

اسـماء بنـت عبـدالرحمن ابـن     «و ديگري از راه مادر بزرگش »بنت قاسم ابن ابي بكر
  .كه مادر فاطمه بنت قاسم ابن محمد ابن ابي بكر است» محمد ابن ابي بكر

ام كه به جد خـود  خداوند آنها را ببخشد از اين ام -اما غريب است كه راويان ما
ورزد، روايات زيادي نقل ميكنند، كه اين جد بزرگوار را مجروح كـرده و   افتخار مي

پس آيا معقول است كه امام د رجـايي بـه جـد خـود     . مورد ناسزا گويي قرار ميدهد
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و در مكاني ديگر او را مورد طعن قرار دهد؟ اينگونه سـخنها ممكـن    افتخار ورزيده،
سر بزند، اما هرگز نميتواند از امامي نقل شود، كه فقيه ترين  است از يك عامي جاهل

  .ترين شخص عصر و زمان خود ميباشد و با تقوا
فعاالنه و غير مسـتقيم در   اين چنين است كه ميبينيم راويان شيعه شركتي بسيار و

ن و انصـار آنـان   را، خـود را يـا  ائمه كـه ايـن راويـان    .اسائه به ائمه شيعه داشته اند
تـأليف ايـن    نموده اند ما عصر تاليفنند، و در احياء آثار آنان كتابهاي بسياري ميخوا

  .  نام مينهيم» عصر اول جدال بين شيعه و تشيع« ،آن را كتابها و روايات موجود در
. فكر ميكنم در مورد خالفت و آنچه متعلق به آن است كافي سـخن گفتـه باشـيم   

نظريه اي كه سـرود آنـرا سـر    . خن بگوييمس» تصحيح«پس بياييد هم اكنون از نظريه 
داده ايم و آنرا فرياد ميزنيم، و از فرزندان شيعه امامي ميخواهيم كـه همگـام بـا ايـن     

  . نظريه قدم برداشته، و زير پرچم آن جمع شوند
و توان خود در مقابل جيره  قدرتما از شيعه دعوت به عمل مي آوريم تا با همه 

و از طبقـه   .و دعوتهاي تفرقه اندازانه نان ميخورند بايستند خواراني كه راه قلم، زبان،
به آنـان اسـت   » تصحيح«، كه اميد و آرزوي ما در راه پيروزي حركت روشنفكر شيعه

ميخواهيم كه همواره روشني بخش راه باشند، تا شايد بتوانيم اكثريتي را كه هنوز زير 
، و ن قرار دارند نجات دهـيم عقول سنگيداعيان تفرقه، و اصحاب  تأثير مخدر سخنان

آنان را از زير سلطه اين افراد كه همواره با نفسهاي مريضشان دنبال هـوا و هـوس و   
  .مصالح خود ميگردند، بدر آوريم

  
  تصحيح

 

در اينجا ميخواهم نكتـه هـاي اساسـي حركـت تصـحيح را مشـخص سـازم، و        
د انديش شيعه ميباشد، كه همانگونه كه قبالً گفتم تنها اميد من به طبقه روشنفكر و آزا



  .بايد راه را براي اين حركت باز نمايند
موضوع خالفت نبايد از سير حقيقي خود خارج شود چون خود قرآن به نص  -1

  :آن اعالم ميدارد صريح در مورد
  .)٣٨: الشورى(. ﴾َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم﴿
از  قـرآن م علي بر طبق نص كه اما به خلفاي راشدين بنگرد، اي  بايد به گونهيو م

شيعه بايد بداند كه خلفاي راشـدين  . آن ياد ميكند، و مسلمانان نيز بر آن اجماع دارند
از اولين بنيان گذاران اسالم بوده اند، كه در مدت خالفت خود به امـوري اجتهـادي   
دست زده اند، پس گاهي اجتهادات ايشان اصابت نموده، و گاهي نيز اشتباهي كـرده  

حد توان خود به اسالم و مسلمين خـدمت  بايد دانست كه يك بيك آنان تا سرو  .اند
  .نموده اند

مرتـد  (» رده«او اسـالم را از خطـر    .بگذاريد به خليفه اول ابوبكر نظري بيندازيم 
همان رده اي كه  ، با اراده آهنين، صبر، و شجاعتي بي نظير حفظ نمود)شدن مسلمانان

بيست هزار صحابي در راه دفاع از اسـالم بـه شـهادت    سبب جنگهايي شد كه در آن 
  .، و در آن مسلمانان مورد آزمايش خداوندي قرار گرفتندرسيدند

و اين امام علي است كه در روز وفات ابي بكر، در كنـار او مـي ايسـتد، و او را    
  :مخاطب قرار داده ميگويد

قوم بودي كه اسـالم  از اين  كسى تو اولين. مت خداوند بر تو باداي ابا بكر، رح«
قناعـت خـود    آوردي، و در ايمان خود مخلصترين، و در يقين خود شديدترين، و در

، بيش از همه به مت و مقام، هدايت، و ساز لحاظ اخالق، فضل. ن آنان بوديبزرگتري
، بودي، خداونـد تـو را بخـاطر اسـالم     شبيه -صلى اهللا عليه وآله وسلم- رسول خدا
هنگاميكه همـه  . ، و مسلمانان جزاي خير دهد-ليه وآله وسلمصلى اهللا ع- رسول خدا

را دروغگـو خواندنـد، او را تصـديق     -صلى اهللا عليه وآله وسـلم - مردم رسول خدا



ورزيدند، او را ياري كردي، و همراه او برخواستي زماني  بخلمه به او كردي، وقتي ه
و . قرآن صديق نام نهـاد خداوند تو را در . كه همه در مقابل دعوتش بر زمين نشستند

  : هنگاميكه در قرآن ميفرمايد
   ﴾َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ َوَصدََّق بِِه أُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ﴿
سـتگو خوانـد، آنـان    ، و ديگري او را راكسي كه با دعوت صدق آمدو «): معني(

 دابه خ. استو تو  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- ، منظورش رسول خدا»همان متقي اند
كه تو براي اسالم قلعه اي محكم بودي، و براي كافران عذاب، هيچگـاه حجـت تـو    

تو همچون . كاستي نگرفت، و بصيرتت ضعيف نگشت، و نفس تو از هيچ چيز نترسيد
تو همانطور . كوهي استوار بودي كه هرگز هيچ طوفاني نميتوانست آنرا به لرزه بيندازد

، در بدنت ضعيف: در مورد تو گفت - عليه وآله وسلمصلى اهللا- بودي كه رسول خدا
عظيم، و پيش مؤمنان بـزرگ   در امر خدا قوي، در نفس خود متواضع، در نزد خداوند

هيچكس نميتوانست در تو طمع ببندد، قوي در نزد تو آنقدر ضعيف بـود، كـه    بودي،
ا بـرايش  نقدر قوي بـود، كـه حـق او ر   آپيش تو  ضعيفتو حق را از او ميگرفتي، و 

  . 42»ميگرفتي، خداوند ما را از اجر تو محروم نكند، و ما را پس از تو گمراه نسازد
او با فتوحات خود، قدرت عظيمي را  .حال به خليفه دوم، عمر بن خطاب بنگريم

از شـرق و غـرب تـاريخي    او در توسعه سرزمين اسالم . براي اسالم به ارمغان  آورد
در اقصـي نقـاط ايـن     سـاس و شـالوده اسـالم را   او كسي است كه ا .جاويدي دارد
  .مصر بر زمين كوبيد شام و ،، از جمله فارس، فلسطينسرزمين پهناور

صلى اهللا عليه وآله - بار داماد رسول خداو او د و اما خليفه سوم عثمان بن عفان،
صـلى اهللا  - و اگر امتيازات وي بر ديگران برتر نبود، هيچگاه رسول خـدا . شد -وسلم
بار داماد خود نميكرد، او در ابتداي دعوت اسـالمي داراي   او را دو -وآله وسلم عليه
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و از افتخارات او همين بس كه يكي از ثروتمندان قريش بود كه . جهادي بزرگ است
با فروش هزار شتر سرخ و دريافت پول آن، همه را صرف دعوت و حركـت رسـول   

ن زمان يـك ميليـون سـكه طـال     آدر پولي كه . كرد -صلى اهللا عليه وآله وسلم- خدا
دوران او دوراني بود كه در آن گستردگي فتوحات اسالم به آنجـا  . برآورد شده است

، در هر صورت او كشته شد در حاليكه پيرمردي و. هند نيز فتح شد» تخوم«رسيد، كه 
  .و قرآن را قرائت مي نمود هشتاد ساله بود،

را تجريح كرده و  تب شيعه ميبينيم خلفاءچگونه ميتوان آنگونه كه در بسياري از ك
وقتـي   به آنان ناسزا گفت؟ اين عمل با كليه موازين اسالمي و اخالقي مغـايرت دارد، 

نان ميپردازد، چگونه شيعه ميتواند بر ضـد او بـه   آامام علي همواره به مدح و تمجيد 
  اين عمل دست زند؟

اشـته، و مقـام و منزلـت    بر شيعه واجب است كه احترام خلفاي راشدين را نگه د
- ، چون رسول خداارج نهد -صلى اهللا عليه وآله وسلم- آنان را نسبت به رسول خدا
داماد ابوبكر و عمر بودند، و عثمان دو بـار دامـاد رسـول     -صلى اهللا عليه وآله وسلم

مر ابن خطاب دختر امـام علـي   همانگونه كه ع. شد -صلى اهللا عليه وآله وسلم- خدا
من از شيعه انتظار ندارم كه در مورد سـه  . را به زني گرفت و داماد او شد» كلثومام «

شيعه به عمـل  چون حتي اگر . خليفه قبل از امام علي، در عقيده خود از پيشي گيرند 
، دروازه هاي خالف و اختالف بسته خواهد شد، و امت اسـالمي  امام علي ملتزم باشد

  .گ اسالمي را ضمانت ميكندبه آرامشي فكري خواهد رسيد، كه وحدت بزر
پاكسازي كتابهاي شيعه، كه در آنـان از ائمـه شـيعه روايـاتي در ذم خلفـاي       -2

  .راشدين ذكر شده است، اين كتابها بايد غربال شده و از نو چاپ گردند
شيعه بايد به اين مسئله اعتقاد كاملي داشته باشد كه روايتهـايي كـه در حـق     -3

ي خالفت در كتابهـاي شـيعه وارد شـده انـد، همگـي      خلفاء و وجود نصي الهي برا



رواياتي هستند كه پس از عصر غيبت كبري، و بسته شدن همه درها در راه دسترسـي  
به آخرين امام شيعه يعني مهدي بوجود آمده اند، و به همين دليل است كه تـا زمـان   

ر امام يازدهم يعني حسن عسكري هيچگونه اثري از اين روايـات جـارح و زشـت د   
كه در زمـان   صورتيحق خلفاء و وجود نصي الهي براي خالفت مشاهده نميشده در 

ـ   م مالقـات كـرده، و در صـحت    اامام يازدهم شيعه ميتوانست بصورت مستقيم بـا ام
امـا پـس از    رواياتي كه به پدران او يعني ائمه نسبت داده ميشوند، از او سئوال كنند،

كه ادعاي ديدن امام پس از اين تاريخ را ، و تكذيب كساني اعالم رسمي غيبت كبري
شيعه  ائمهبرخي از راويان شيعه رواياتي را به نام  -به نص صريح خود امام  - كردند

قم آن، سـ وضع ميكنند، و به علت عدم دسترسي به ائمه و پرسش در مورد صـحت و  
  .شيعه جاي ميگيرند اين روايات همراه با روايات ديگر در كتب

 تيبـه راسـ  و اگـر  . درهايي را كه بر روي خود بسته اند باز كنند شيعيان بايد -4
خود را انصار امام علي ميدانند، راه او را دنبال كرده ، فرزنـدان خـود را بـه اسـامي     

صلى اهللا عليه وآله - رسول خدا، و دختران خود را به اسامي همسران خلفاي راشدين
 -صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   - ارسول خد منظور از همسران. نامگذاري كنند -وسلم

مخصوصاً بانو عايشه و حفصه ميباشند، چون شـيعه همـواره از ايـن دو اسـم دوري     
ميكنند، امام علي پسران خود را ابابكر، عمر، و عثمان نام نهاد، و ائمه شيعه نيز همين 
امر را دنبال كردند بسياري از دختران ائمه حفصه و عائشـه نامگـذاري شـده انـد، و     

همه وحـدت   نان نام خلفاي راشدين را به خود گرفتند، كه همه وآياري از پسران بس
  .مسلمانان را باعث ميگردد

بر مصلحين مسلمان بسيار گران است كه در سرزمين هاي شيعه نشـين هرگـز بـا    
نامهاي خلفاء برخورد نميكنند اگر كسي تمام سرزمين هاي شيعه را از شرق تا غـرب  

در ايـران و كشـورهاي شـيعه     مثالً با اينگونه اسمي برخورد ميكند،ندرتا  آن بپيمايد،



، اينگونـه  مي ديگر بسـيار وسـيع اسـت   كه دامنه خالف با فرقه هاي اسال ديگرنشين 
  .اسامي يافت نميشوند

سـر ميبـرد بدانـد كـه علـت اصـلي       ه شيعه در هر جاي اين كره خاكي كه ب -5
و اطاعت كوركورانه  ،ز رهبران مذهبيش دنباله روي او اا انحطاط فكري و اجتماعي

 اطاعتي كه از آنان همچون گوسفندي ساخته است، كـه او را بـه هـر   . از آنان ميباشد
شيعه بايد بداند كه علت اصلي شقاوت، بـدبختي، و  . كجا كه بخواهند راهي مي كنند

  .هاي مذهبي هستند همين رهبريت محنتش
م، امـا بايـد   ايـن قاعـده مسـتثنا ميـدان    بي را از با اينكه من بعضي از رهبران مذه
اكنـون همـواره زمـام     زمان غيبـت كبـري تـا    اعتراف كنم كه اكثريت اين رهبران از

و بدون شك فكري زنگار گرفتـه  . بدست داشته اند عقول شيعه را بدعتهاي فكري در
در دسـت آنـان   »خمس نفع كسب و كار«و بسته آنان، و امتيازات مالي بزرگ كه بنام 

 سد. همچنين قدرت مطلقي كه در تحكّم بر شيعه براي خود بوجود آورده انداست و 
لي در راه بيدار سازي شيعه، و برداشتن پرده از چشمان خـواب آلـوده آنـان كـه     صا

گويي آنان اين كالم خدا را هرگـز  . خماري دنيا و ماديات آنرا فرا گرفته است ميباشد
  : نشنيده اند كه ميگويد

 .﴾فََساداً َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمـتَِّقنيَ  الْآِخَرةُ َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن ال ُيرِيُدونَ ُعلُّواً ِفي الْأَْرضِ َوالَ ِتلَْك الدَّاُر﴿
   .)٨٣ :القصص(
ما آن دار آخرت را براي كساني كه در زمين اراده علوي و فساد و سركشـي  ): معني(

  .استگردانيم ، و عاقبت خاص پرهيزگاران  ندارند مخصوص مي
  :ميفرمايد -صلى اهللا عليه وآله وسلم- و باز رسول خدا

  .»آخرين چيزي كه از سر دو دست خارج ميشود، جاه طلبي است«
، آنان را چون تـوپي بـه اينجـا و آنجـا     ي تا به امروز رهبريت مذهبي شيعهو حت

  .كه همه جهان به او ميخندند ميفرستد، و از شيعه مضحكه اي ساخته است،



و دليل نشان خـواهم داد كـه    از اين فصول اين كتاب با ارائه شواهد من در يكي
و آنـرا   ،اين امت مسكين را استثمار كرده چگونه رهبران مذهبي شيعه در طول تاريخ،

دوشيده اند، اما نميخواهم مباحث را با يكديگر مخلوط كرده، و سعي ميكـنم در هـر   
  .كنمفصل به مبحثي جداگانه پرداخته و آنرا موشكافي 

  
  
   
  
  
  
  



  تقيه
 

من فكر نميكنم كه در سرتاسر گيتي هرگز هـيچ امتـي وجـود داشـته باشـد كـه       
نمـوده، و  همچون شيعه، با قبول تقيه و عمل به آن، نفس خود را تا به آن اندازه ذليل 

 من مخلصانه دست دعا به درگاه خداوند دراز ميكنم، كه آن. به آن اهانت كرده باشند
عه حتي از فكر كردن تقيه نيز دوري كند، چه رسد بـه اينكـه بـه آن    روز بيايد كه شي

  .عمل كند
  تقيــــــه

براي من حتي تصور  معني تقيه به مفهوم شـيعي خـالص آن، و آنگونـه كـه در     
تقيـه اي كـه از    ،تفسير و نوشته شده است مشكل است كتابهاي شيعه و توسط امامي

  .شده است لاممذهب اعزمان غيبت كبري تا كنون توسط علماي اين 
كه از انصار امام حسـين، سـيد الشـهدا و امـام      نميدانم شيعه چگونه ادعا ميكند

و بـاز   .انقالب گران است، و پس از اين ادعا، به تقيه عمل كرده و بدان راضي ميشود
هم نميدانم اين چگونه تناقض عجيب و غريبي است كه رهبريـت مـذهبي شـيعه در    

چون شـيعه اعتقـاد دارد كـه    . عتقادات او بوجود آورده استطول قرن متمادي، در ا
اتباع آن واجب ميباشد، اما از سوي ديگر هنگاميكـه بـه    سيرت ائمه بر آنان حجت، و

تقيه ميرسند، آن سيرت را زير پا گذاشته، و از واجب بودن عمل به تقيـه، بخصـوص   
  .در قبال فرقه هاي اسالمي ديگر صحبت ميكنند

اما تقيه اي كـه علمـاي   . 43خواسته اند كه از تقيه دفاع كنند، ما لماي بعضي از ع
                                                 

اين گونـه از  . 168ص) الشيعه بين الحقايق واالوهام(در كتابش )) محسن األمين(( بزرگ، عالم شيعه 43
   :اين امر دفاع مي كند

چون عقل به هدف دفع ضرر نه تنها به آن اجازه داده، بلكه تقيـه را   دليل جواز تقيه عقل و نقل است،
ا و سنت مطهر نيز به ايـن امـر   و همچنين كتاب خد ،ضروري مي داند و همه عاقالن بر آن اتفاق دارند

﴿ال َيتَِّخـِذ الُْمْؤِمُنـونَ   : سوره آل عمران است كه مي گوييـد  27مي دهد و دليل آن در كتاب خدا، آيه 



اين تقيه بدين معني است كـه  . شيعه از آن صحبت ميكنند، كامالً با آن تقيه فرق دارد
چيزي بگويي و در باطن به آن اعتقاد نداشته باشي و يا اينكـه در مقابـل سـاير فـرق     

ان اعتقادي نـداري، سـپس پـس از    اسالمي به عملي عبادي دست بزني،در حاليكه به 
رفتن به خانه ات ، آنرا بدان صورتي كه به آن عقيده داري انجام دهي پيش از اينكـه  
به بحث اينگونه تقيه ، كه آنرا به ائمه شيعه نسبت ميدهند وارد شوم ، بايـد بـه عمـل    

ن ائمه شيعه در زندگي خصوصي و عمومي آنان، اندكي نظر افكنيم، تا ببينيم كـه آنـا  
دورترين مردم از تقيه، و پر غضب ترين مردم نصبت به آن بوده اند ، تـا پـس از آن   
دريابيم كه هرگز معقول نيست كه خود ائمه شيعه از تقيه دوري كنند، و اتباع خود را 

  .44به انجام اين عمل امر نمايند
وي در  ز معالم زندگي امام علي، و صراحتدر فصل گذشته تصاوير واضحي را ا

اما پسر او حسن كه امـام دوم   ،نميخواهم دو باره آنرا تكرار كنمحق بيان كنيم، و  امر

                                                                                                                                                                  
  ). ٢٨: آل عمران. (ْنُهْم ُتقَاةً﴾قُوا ِمالْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشْيٍء إِلَّا أَنْ َتتَّ

و  در اظهار دوسـتي و دشـمني جـايز اسـت،    تقيه : ((و همچنين امام رازي در تفسير اين آيه مي گويد
همچنين در اظهار داشتن دين نيز ممكن است جايز باشد و اما آن امري كه ضررش به ديگـران برسـد   

   .))نيست همانند قتل پس البته اين امر جايز
هماننـد حفـظ    ،مذهب شافعي نيز تقيه بين مسلمين و مشركين هنگامي كه مشكلي پيش مي آيددر =  

اما آيا تقيه براي حفظ مـال جـايز اسـت؟     ،و تقيه براي حفظ نفس جايز است ،جان و نفس جايز است
حرمـة  : ((گويـد  كه مـي  صلى اهللا عليه وآله وسلم اين مسئله نيز ممكن است به علت قول رسول خدا

من (( :و همچنين ايشان مي فرمايند. حرمت مسلمان همانند حرمت خونش استيا )) دمه كحرمةمسلم 
و امام باقر در روايتي كه كلينى در اصول كافي آن را روايت مى كنـد مـي   )). قتل دون ماله فهو شهيد

ود آن ن استفاده شـ تقيه براي جلوگيري از خونريزي حالل شده، اما اگر جهت خونريزي از آ(( :فرمايد
     .))ديگر تقيه نيست

چون همه مسلمانان اهل بيت را  امامان اهل بيت وجهي مجازي دارد، بر)) ائمه شيعه((اطالق تسميه  44
   .محترم شمرده و آنان را جليل مي شمارند



او دور ترين افراد از تقيه و دورويي با مردم بود و صلح او با معاويـه   شيعيان ميباشد،
خود به اين امر شهادت ميدهد، صلح امام حسن عملي انقالبي بود كه رأي و انديشـه  

ايشان با ايـن عمـل از سـوي بسـياري از     . ر هم ريختعمومي محيط را در ايشان د
حتـي  . شيعيان پدرش كه صلح را نميخواستند، مورد معـارض صـريح قـرار گرفـت    

  :را مخاطب قرار داده و به او گفت سليمان ابن صرد كه از بزرگ شيعيان علي بود او
  .»سالم بر تو اي ذليل كننده مؤمنان«يا» عليك يا مذل المؤمنينالسالم «

ن از و شديد تشكيل شده بود، و امام حسـ ة مخالف صلح نيز از مردمي قوي جبه
نهـا  آنان نشـده، و در مقابـل   آاما با همه اينها هرگز تسليم  ،برد دست آنان رنج بسيار

  .شجاعانه ايستادگي كرد
اگر تقيه در گوشه اي از قلب امام حسن جاي داشـت، آيـا    :پس بگذاريد بگوييم
بـه   و. يا اينكه به نداي جبهه مخالف صلح پاسخ مثبت ميگفتبا معاويه صلح ميكرد، 

جنگ با معاويه پرداخته، و حكومت را به عنوان خليفه منتخب و شرعي مردم دردست 
  ميگرفت؟ 

 ضد يزيد ابن معاويه شـوريدن گرفـت و   سپس نوبت به امام حسين ميرسد كه بر
، و او را از مسافرت به هباقي ماندن در مدينه نصيحت كرد سخنان كساني كه او را به

، بخـوبي  حسين را بررسـي كنـد  هر كسي كه انقالب . ، قبول نكردعراق منع ميكردند
 ، فرزنـدان و خـود  عاقبـت ، از امام حسين خواهد دانست كه قبل از درگيري عاشورا،

پس او در . اين امور را از قبل پيش بيني كرده بود  و اهل بيتش آگاه بود،  يارانش، و
، استبه آنان گفت كه فردا روز قتال  رم همه يارانش را گرد هم آورد، وشب دهم مح

رت تمايل به همه اصحابش اجازه داد تا در صو و .بدون شك او مقتول خواهد بود و
  :به آنان گفت ، وجبهه قتال را ترك گويند

  .»به شهرهاي خود برويد شب را وسيله اي بر گيريد، و«



كـه ميخواسـت در    نآ هر را ترك گفته، و كسي كه ميخواست موضع نآ پس هر
پس آيا  .نامش براي هميشه جاويد بماند ، وسين شهيد شده، تا همراه حآنجا باقي ماند

يا حتي شمه اي از آن به مشام  و. ، شيعه هيچ اثري از تقيه ميبينددر مثل چنين انقالبي
  ميرسد؟

او معاصر بـا كشـتار    .ميرسد» سجاد«يا امام » علي ابن حسين«سپس نوبت به امام 
همراه با كسـاني كـه    كربال بود، اما به سبب بيماريش نتوانست در قتال شركت كند و

در حاليكه با زنجير بـه   ، وگشته سارت در آمدند، او نيز اسيرپس از مقتل پدرش به ا
 بدون شك آن تصـوير غـم انگيـز و    شتر بسته شده بود او را از كربال به شام بردند و

سـختيي   ذلـت و  و .كه او در روز عاشورا مشاهده كرد اشك ه با خون ودردناك آلود
كه همراه با اسيران در راه كربالء به دمشق تحمل نموده بود، همواره و در طول شـب  

در  ، وكوشش خود را بر عبادت گذاشت او همه هم و .روز تصوير ساز ذهنش بود و
» بكـاء «ان كـه بـه او لقـب    عبادت ميپرداخت، آنچن دل شب به گريه و اطراف روز و

اندوه سـرمدي كـه قلـب     جلوه هايي از آن غم و .داده بودند )كسي كه زياد ميگريد(
بر ضد خالفت امويان مشـاهده   خطبه هاي ايشان امام را ميفشرد را ميتوان در كالم و

، امـام علـي   ناسـزاگويي جـدش   و روز بر منابر بـه سـب   خالفتي كه تا به آن. نمود
، كـه در كتـابي   چهار دعا برجاي گذاشت سجاد پس از خود پنجاه وميپرداخت امام 

  .نام دارد» صحيفيه سجاديه«واحد گرد آوري گرديده و
در قلب امـام سـجاد    »تقيه«كسي كه اين ادعيه را بخواند يقينا خواهد دانست كه 

مضمون ايـن   هر چه تمام تر در نص و زيباييبه  ايشان، چون نداشت جاييهيچگونه 
  . به موجوديت خالفت اموي حمله گر ميشوند، ادعيه

شاهد بزرگتـرين  كه اين ادعيه انقالبي از امامي صادر شده اند كه خود  تيبه راس
در زمـاني بسـيار كوتـاه انجـام     ، هر چند كه اين انقالب بـزرگ  انقالب اسالمي بود



ون هم اكن .د در اين انقالب شركت داشته باشد، اگر ايشان نتوانست با خون خوگرفت
را ميبينيم كه چگونه با سخنان خود همچون شمشيري برنده به پيكر خالفت امـوي   او

همـه  . هنگاميكه در يكي از ايام امام سجاد قصد طواف خانه خـدا را ميكنـد   .مينوازد
كـه در  » هشام ابن عبدالملك«خليفه  و. حجاج به احترام وي راه را برايش باز ميكنند

 اين مشهد را ميبيند، در حاليكه مردم به او ارجي نمـي ، بين حجاج به طواف ميپردازد
 ، وهشام از اين مشـهد بـه غـيظ آمـده    . و را ميبيند اما وقعه اي نمينهدامام نيز ا .نهند

قـدر حكـم    قضاء و. ؟ در حاليكه به سجاد اشاره ميكند»او كيست «: متجاهال ميپرسد
شـام ايـن شـعر را    در جـواب ه  و. شاعر در آنجـا حاضـر باشـد   » فرزدق«ميكند كه 
  :45ميسرايد

  )ترجمه(
  اين سؤال تو كه او كيست براي او ضرر ندارد«

  عجم مي شناسند كسي را كه تو انكار مي كني زيرا عرب و
  اين پسر بهترين بندگان خداست

  عالم است طاهر و اين امام متقي و
  اگر ركن مسجد بداند چه كسي آمده كه او را ببوسد
  واهد بوسيدخود ركن موضع قدم او را خ

  انداخته اند يربه زاز مهابتش در مقابلش سر  از حياء سرش را پائين انداخته و
  .»، مگر زماني كه لبخند مي زندسخن نمي گويدپس 

وقوع مي پيونـدد  ه امام ب به اين ديدار خشك كه بين خليفه حاكم و كههر كسي 
                                                 

  .أنكرت والعجمالعرب تعرف من   =وليس قولك من هذا بضائره  45
  .العلم مام التقي الطاهرهذا اإل=   هذا ابن خري عباد اهللا كلهم     
  .قبل الركن منه موضع القدمأ  =  لو يعلم الركن من جاء يلثمه   
    .حني يبتسم الفال يكلم إ  = يغضي حياء ويغضي من مهابته   



  .ر قلب امام نداردد جايي، به يقين درك خواهد كرد كه تقيه هيچگونه نظر بيافكند
امـام  « و پسـرش  »امام بـاقر «سپس نوبت به مؤسسان مدرسه فقهي جعفري يعني 

هر دوي اين امامان جليل در مدينه منوره، در مسجد نبوي بدون هـيچ  . ميرسد» صادق
امام باقر معاصر بـا خالفـت امويـان     .ميپرداختند تدريس  اي به نشر وترس و واهمه 

. آغاز خالفت عباسيان ميزيسـت  با انتهاي خالفت اموي و امام صادق هم عصر بود، و
بـه مدرسـه    عباسي همواره با اين دو امام در اختالف بودنـد، و  اموي و يخالفت ها

امام اين امامان بزرگـوار حـق رسـالت را ادا    . رضايت نمي دادنداين دو امام  فقهي 
اي رسـالت مشـغول   بـه اد  ، وعلماي بسياري از آنان درس گرفتـه  فقيهان و نموده، و

اينچنين است كه ميبينيم اين دو امام بدون هيچ واهمه اي از سلطه حـاكم، بـه    .شدند
  .اداي واجب پرداخته و وظيفه خود را انجام دادند

بسيار عجيب است كه برخي از راويان شيعه رواياتي را در واجب بودن تقيه از  و
. ان هرگز احتياجي به تقيه نداشتندشيعيانش امام صادق نقل ميكنند، در حاليكه ايشان و

مسـتمعين   همـواره شـاگردان و   امام صادق در مسجد نبوي به تدريس ميپرداخـت و 
بپرسم كه مدرسـه   پس ميخواهم .اران ميزدند او را احاطه ميكردندكه سر به هز ايشان

آيا ميتواند بر تقيـه بنـا   . كثرت طالب بكار مشغول بود  اي فقهي كه با اين وسعت و
ساختار اين مدرسه فقهي كـه اسـاس آن بصـورت علنـي      امام در بنا و باشد؟ و شده

چگونه دشمنان امام ميشوند،  دوي ياران و شامل هر براي مسلمانان زده شده است، و
  ؟تقيه اي بكار برده شده است

 امام موسي بن جعفر هم با خليفه عباسي هارون الرشـيد سـازگاري نداشـت و    و
 ندان خليفه در بغداد گذرانده و اگر موسي بن جعفر راه تقيـه و سالهاي زيادي را در ز

نهـا  آخويشـاوندي بـين    رشـته قرابـت و   خداع را با خليفه كه پسر عمويش بـوده و 
   .غيره براي او اتفاق نمي افتاد حكمفرما بود مي پيمود، هرگز آن مسائل زندان و



 »علـي ابـن موسـي   امام «هنگامي كه خالفت به مامون خليفه عباسي رسيد، او  و
همان امام هشتم شـيعيان امـامي   » علي الرضا« و. را وليعهد خود كرد» رضا«ملقب به 

و پس از وفـات  . خالفت در عباسيان استمرار پيدا كرد ميباشد، اما امام از دنيا رفته، و
محمـد  «، يعنـي  را به همسري فرزنـد امـام  » ام الفضل«مامون دختر خود » امام رضا«

اين دو امام  بيت علويان از بين نرود و ، تا مودت بين خليفه عباسي وددر آور» الجواد
، هرگز احتياجي بـه تقيـه   ديگري داماد خليفه بود بزرگوار كه يكي از آنان وليعهد، و

  .، از شيعه نخواسته اند كه تقيه پيشه كنندهرگز جهت نيل به اهداف ، ونداشته
ميرسد، كه امامان » سن العسكريح«و پسرش » علي«پس از امام جواد نوبت به  و
، وهم ر پايتخت خالفت عباسي سكني گزيدهد يازدهم شيعيان امامي ميباشند و دهم و

 . خانه اين دو امام هميشه مملو از زوار بود .بودند »معتصم«پسرش  و» متوكل«عصر با 
هـر كسـي    و. ميپرداختنـد  اسـالم به نشر  ، وبه شئون ديني مسلمين رسيدگي كرده و

، دورترين مـردم نسـبت   پيگيري كند خواهد دانست كه ايشانگاني اين دو امام را زند
حركاتشـان و   به تقيه بوده اند، با اينكه همواره جاسوسان خلفاء بـه مراقبـت آنـان و   

اما اين دو امام به . ، كه به خالفت عباسي تعارض صريح داشت، ميپرداختنددعوتشان
  .لت خود طريق حق را ميپيمودنددر اداي رسا اين امر توجهي نداشته و

اين خالصه كوتاه از زندگاني ائمه شيعه را جهت آن نقل كرديم تا ثابت كنيم كه 
، در اواسط قرن چهارم هجري، يعني پـس از  در مفهوم شيعي خالص آن» تقيه«يه نظر

 اعالم رسمي غيبت امام دوازدهم بوجود آمد كه همزمان با ظهور جدال ميان شـيعه و 
فكري شيعه خواست تا اعمـال   ، سياسي، ويعني زماني كه رهبريت مذهبي .تشيع بود
اعالم كند  سري را جهت از بين بردن خالفت عباسيان حاكم پيشه نموده و مخفيانه و

و كه اين خالفت شرعيت ندارد و پس بسيار طبيعي مينمود كه به نظريه تشـيع علـي   
ايـن عنصـر    و .ن نظريه در آيددت ايناساهل بيتش عنصر جديدي اضافه شود تا به م



بـود كـه از آن زمـان بـه بعـد يكـي از        »آسماني بودن خالفت الهي و«همان نظريه 
 ميتوان گفت كه اعمـال مخفيانـه و   و. محورهاي اساسي عقيده تشيع را تشكيل ميدهد

همه كساني كه عقيده اي  ، واز عصر ظهور نظريه تقيه آغاز شدهسرّي مذهبي درست 
 از ترس سلطه حاكم نميخواهند آنرا افشا كننـد، ملـزم بـه تبعيـت و     ومذهبي داشته، 

رگي در كمك به رهبريـت مـذهبي   خاطر تقيه نقش بز ينبه هم .ن ميگردندآپيروي از 
هـاي مـذهبي بـا كمـك تقيـه،       آن رهبريـت . ، پس از غيبت كبري داشته استشيعه

وال الزمـه نيـز در زيـر    ام فعاليتهاي خود را در مامن از سلطه حاكم ادامه ميدادند، و
عمـل شـيعه در طـول     اينچنين بود كه تقيه در فكر و و. سرپوش تقيه به آنان ميرسيد

مـن   و به تكوين شخصيت تشيع شكلي غم انگيـز داد  قرون متمادي جريان گرفت، و
 ، اجتمـاعي و تهاي مهمي بود كه به انحطاط فكريهيچ شكّي ندارم كه تقيه يكي از عل

تقيه مانند خون در رگهاي اين مجتمعـات   .ي كمك بسيار نموداسي مجتمعات شيعسي
به مظهر حقيقي خود جلوگيري نان آ، از ظهور بعلت ترس يا شرم جريان پيدا كرده، و

بـا  حتي در ايران يعني اين قطر بزرگ شيعه نشين، در ايام شاه در مواجهـه   و .ميكرد
مـي   گونـاگون او را بـا القـاب    ، راه تقيه را پيموده واستبداد شاه بعنوان واجب ديني

، بـا دوگـانگي   يعه ايران همانند نظيـران ديگرشـان  اينچنين بود كه مردم ش و. راستندآ
  .شخصيت روبرو بودند

در دوري شيعه  -برد بكه خداوند آنرا از بين -باز هم هيچ شكي ندارم كه تقيه  و
انگونـه كـه   هم اصلي را بازي كرده اسـت،  از فرقه هاي ديگر اسالمي نقش اساسي و
غريبي شده است، كه آنان از بين اتهامـات   باعث زبانزد شده شيعيان به امور عجيب و

مخفي سازي حقيقت، رد  اما بعلت شهرت داشتن شيعه به تقيه و. بري ميباشند پاك و
 اندوه ديگري كه قلب مـن را مـي   اوهام امري بسيار مشكل مينمايد، و اين اتهامات و

ـ ه از مرحله عقيدتي عامه شـيعه تجـاوز ن  فشارد اين است كه، تقي در اعمـاق   وده، وم



همين امر باعث گرديـده   و. رهبران مذهبي تشيع جاي گرفته است قلوب فرماندهان و
هاي مذهبي دعوت بعمـل آوريـم چـون     تا ما از شيعيان در راه رهائي از آن رهبريت

 ، طريق خداع وعمل خود هنگاميكه يك رهبر مذهبي در رابطه اش با مردم در قول و
  ؟مردم انتظار اصالح داشت نيرنگ را مي پيمايد، چگونه ميتوان از عامه

فكر آنچنـان   آزادي سخن و ، وقدمهاي انسان سطح ماه را پيموده كه زمانهاييدر 
، دفـاع  چه شـر  عقايدش چه خير باشد و مقدس گشته است كه از مكنونات انساني و

همـه درهـا   ، ش خود را زنداني تقيه نمودها تفرماندهي رهبريه ميكند، مجتمع شيعه ب
در  .را پنهـان ميـدارد   گاه چيزي ديگـر  گاهي چيزي را آشكار، و، را بروي خود بسته

غرب كره زمين حتي يك رهبر شيعه وجود داشته باشـد   نتيجه فكر نميكنم در شرق و
 يان وكه از ترس شيعيان تربيت شده در مدرسه رهبران شيعه كه بدعتها گوشه اي از ك

بگذاريـد مثـالي   . شخصيت آنان گشته است، بتواند راي خود را صريحا اعـالم كنـد  
را كه علماي » ولي اهللا أن علياًشهد أ«بعنوان نمونه، شهادت سوم اذان يعني  بياوريم و

علماي شـيعه اتفـاق   . مذهب شيعه در مورد ساختگي بودن آن اتفاق دارند  بيان كنيم
 حتي در عهد امام علـي و  اصحاب ايشان، و رسول اهللا ودارند كه اين جمله در عهد 

اينكـه ايـن    صدبه قهر كسي كه اين جمله را  ائمه شيعه، اصال وجود نداشته است، و
، عمل محرم انجام داده و مرتكـب بـدعت   جزو شريعت ميباشد در اذان بگويد جمله

ـ   شده است اما با وجود همه اينها هيچكدام از آنها جرات ندا ن مسـئله را  رنـد كـه اي
همانگونه كه هيچ رهبر شيعه اي وجود ندارد  .يا در كتابي آنرا بنويسد ، وعنوان نموده

 حقيقت اختالفات ميان شيعه و مسلمانان را خطاب قرار داده، و حتبه صراكه بتواند 
همانطور كه  .در جهت رفع اين اختالفات گام بردارد سنت را براي آنان بيان نموده، و

تجـريح   و ناسـزاگويي ، سـنت  ز مهمترين عناصر اختالف ميـان شـيعه و  گفتيم يكي ا
تا زماني كه اين عـايق   و .همسران حضرت رسول ميباشد خلفاي راشدين، اصحاب و



سنت پاك نشود هرگز نميتوان به بهبودي روابط ميان  از ستون اختالفات ميان شيعه و
 اي اسالمي نفعي ميرسـاند، و پس نه كنفرانسه. اين دو فرقه، تا ابداالبدين اميدي بست

 هرگز نميتـوان آتشفشـان حقـد و    و. خطبه هاي مصلحين سودي ميبخشد نه سخنان و
قلوب مردم به كمـين نشسـته    فحاشي را كه در عقول و غضب ناشي از اين تجريح و

  .است خاموش ساخت
 ايـن تجـريح و   پيماينـد و  مـي  حتي در اين مقام نيز رهبران مذهبي طريق تقيه را

، ، محـدثان حال آنكه خـود راويـان   .ها را به جاهالن شيعه نسبت ميدهنداگويي ناسز
در نتيجـه ايـن    فقهاء شيعه امامي اين سخنان را در كتابهاي خود نوشته اند، وو علما 

 بگوييدپس اكنون خود  .و زبان عامه شيعه سرايت كرده استاقوال از همانجا به قلب 
  !، يا عوام را؟دبايد خاصان را مالمت و سرزنش كركه 

 حال، حتي يكي از رهبران شيعه در پاكسـازي و  من فكر نميكنم كه در گذشته و
رواياتي كه بـه دروغ بـه   . تصفيه كتب شيعه از روايات ساختگي قدمي برداشته باشد

به خلفاي راشدين  ناسزاگويي هدف از آنان تجريح و ائمه شيعه نسبت داده ميشوند، و
عـدم صـدور آن را از امـام     سليم به بطالن آن راي داده، و رواياتي كه عقل. ميباشد

 كتابهـايي حتي علماي مذهب بر اين امر اجتماع دارند كـه   براحتي تشخيص ميدهد و
، در بردارنده روايات باطل و غير صحيح نيـز  شئون مذهبي بدانها اعتماد ميكنندكه در 
البالي صفحات خـود  در  ناصحيح را با هم صحيح و ، وناخالص خالص و و. ميباشد

پـس  . اصالح اينگونه روايات نيافتاده اند كربه فبا وجود اين آنان هرگز . جاي ميدهند
احساس مسـئوليت ميكـرد،    اگر رهبريت شيعه خود را به شجاعت موصوف دانسته و

عقـول   در راه پاكسـازي كتابهـا و   مسئوليت كلي اين كتابها را بر دوش مي گرفت، و
خير خواهي همـه   ساختگي گام بر ميداشت، و در تاريخ اسالم وشيعه از اين روايات 

   .مسلمانان صفحه جديدي را ميگشود



قت و واقعيـت  الصاق آن به مردم عادي جهت فرار از حقي اما فرار از مسئوليت و
  . ، امري بس اسفبار استدر زير زير پوش تقيه

اعمال شرعي  ه درن شيعآمن در زماني كه اين سطور را مينويسم ميدانم كه هزار 
را كه در مساجد خـود بـر آن سـجده     »تربت حسيني« آنان. خود به تقيه عمل ميكنند

هاي اسالمي ديگر آنرا پنهـان  اما در مساجد فرقه . ميبرند با خود همه جا حمل ميكنند
اقتـداي امـام آنـان نمـاز      به ، در حاليكه بسياري از آنان در مساجد اهل سنت وكرده

آن نمازها را با تمسك به تقيه اي كه بـه   ام بازگشت به خانه هايشان،هنگ ، وميخوانند
. علماي شيعه به آن فتوا داده اند دوباره ميخواننـد  ائمه شيعه نسبت داده شده است، و

  :به اين دليل است كه ما شيعه را به اين تصحيح ميخوانيم
  

  تصحيح
 

كرامت  ان يك انسان بابعنو بر شيعيان سراسر جهان واجب است تا در مقابل تقيه،
به پيامدهاي نفسانيي كه  ذات خود احترام ميگذارد موضعگيري كنند، و كه به عقيده و

عمل اضـطراب حاصـل ميكنـد     از اين دوگانگي شخصيت ناشي شده و ميان گفتار و
صداقت و بـي ريـائي منافـات داشـته وبـا       شيعه بايد بداند كه اين عمل با. بيانديشد

يـا عملـي كـه از يـك      چون هر سخن و .خلص متناقض استصفات يك  مسلمان م
عمـل   ، بدون شك بـا منطـق و  نيرنگ در آن باشد خداع و انسان صادر شود و ريا و

 پس بر هر مسلمان حقيقي واجب است تا از عمـل و  .اكثريت مغايرت دارد اجتماع و
وكالم  حال خواه اين عمل .كالمي كه مجتمع اسالمي به آن عقيده ندارد دست بردارد

رنـگ و   و بايد دانست كه هيچ مجتمعي بـه يـك انسـان دو    .يا آشكار مخفي باشد و
  .رياكار خوشامدي نميگويد دورو و

هـاي   بخصوص روشنفكران آنان واجب است كـه رهبريـت   بر پيشوايان شيعه و



 ، راهي اين راه خطرنـاك و جهت رسيدن به اغراض و مقاصد خود را مذهبي كه آنان
  .ده اند، به پاي ميز محاسبه بكشندخم كر پر پيچ و

بر شيعه واجب است تا خود را به قاعده اي كه اسالم بر مسلمانان واجـب كـرده   
خـداع پـيش    قاعده اي كه ميگويد مسلمان هرگز نبايد راه نيرنـگ و . است پايبند كند

بـه  بجز بحق عمل كند، حتي اگر اين امر  هرگز نبايد بجز حق سخن بگويد و گيرد و
عمل  ، ور نيكبايد دانست كه كار نيك در همه جا كا تيبه راس و. مام شودت رشضر

  .قبيح مينمايد قبيح در همه جا زشت و
تقيه دين « :وبايد شيعه بداند كه اين سخن كه به امام صادق نسبت داده شده است

  .تزوير، چيز ديگري نيست جز دروغ و بهتان و .46»من و دين پدران من است
 

  امام مهدي
 

 تصور ظهور مردي از خاندان محمد، كه جهـان را سرشـار از قسـط و    تيراسبه 
علماي شيعه  اما. كنده از آرزوهاي خير استآ عدل خواهد كرد، تصوري بسيار زيبا و

 و. مكان سنگين نمودند بار شيعه را در هر زمان و» امام مهدي«دو بال به  چسبانيدنبا 
كـه بـدعت اولـي    . است» واليت فقيه« و» كار خمس نفع كسب و«اين دو بال همان 

 عبارت است از پرداخت مالياتي كه خداوند هيچ امري به پرداخت آن نداده اسـت، و 
  .شرط انسان توسط انسان را معني ميدهد بدعت دومي، به بندگي كشيدن بال قيد و
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  امام مهدي
  تقليد اجتهاد و
  خمس

  واليت فقيه
  

، در عسكري، يعنـي امـام يـازدهم شـيعيان     حسنشيعه امامي اعتقاد دارد كه امام 
ج سـاله  پن نام داشت و» محمد«هجري داراي پسري بود كه  260هنگام مرگ در سال 

در آنجا روايات ديگري وجود دارد كـه ميگويـد    و .است»مهدي منتظر«او همان  ،بود
در هر صورت او منصب امامت را پس . دنيا آمده استه مهدي پس از وفات پدرش ب

 و .پنج سال از نظرها پنهـان مانـد   شصت و و پدرش و به دستور او بدست گرفت،از 
ايـن  . ين كرده بود با او تماس ميگرفتندشيعه در اين مدت توسط نائباني كه ايشان تعي

حسـين  «و » محمد ابن عثمـان «پسرش  و» عثمان ابن سعيد العمري«نائبان عبارتند از 
  .»السيمري علي ابن محمد«آخرين آنها  و» ابن روح

 ايـن فاصـله زمـاني بـه عصـر      نواب خاص لقب گرفتند، و اين نواب چهارگانه،
چند ماه قبل از وفـات علـي    هجري و 329و در سال  .معروف است» غيبت صغري«

ابن محمد السيمري رقعه اي به امضاء امام مهدي به ايشان ميرسد كه مضمون آن ايـن  
  :است
، پس تا زمانيكه خداوند اجازه ندهـد ظهـور   تام اتفاق افتاده است غيبت كامل و«



  .»كذاب است نتوانم كرد، پس هر كسي كه ادعاي ديدن من را بكند دروغگو و
از آن زمان تاكنون ارتبـاط شـيعه بـا     و. اين همان سال آغاز غيبت كبري است و

حتـي اگـر    و. چه بصورت غير مستقيم قطع گرديده است امام، چه بصورت مستقيم و
شيعه بعلت همين نص وارد، او را تكذيب خواهـد   ديدن ايشان را بكند،كسي ادعاي 

كماكان شـيعيان در   و. اين بود خالصه عقيده شيعه امامي در مورد مهدي منتظر ...كرد
تنهـا   و او .پانزدهم شعبان هر سال والدت امام مهدي را با عظمت تمام جشن ميگيرند

اما در مورد ائمه ديگـر،  . جشن ميگيرد دت او را با اين شكوهامامي است كه شيعه وال
  .وفات آنان تقريبا به يك صورت انجام ميشود  مراسم والدت و

زمين را پـس از اينكـه    الزمان ظهور كرده و سرداري كه در آخر تصوير مهدي و
در بسـياري از  داد خواهـد كـرد،    جور شده است، سرشار از عـدل و  مملو از ظلم و

صـلى  - كتابهاي صحاح نيز احاديث زيادي از نبي كـريم در  ، واديان وارد شده است
الزمـان   در مورد ظهور يكي از فرزندانش بنـام مهـدي در آخـر    -اهللا عليه وآله وسلم

اما شـيعه بـه   . ص را بوجه تعيين مشخص ننموده استروايت شده است، اما اين شخ
منتظـري كـه   ، عقيده دارد كه مهدي كه به ائمه خود منسوب ميدارد روايتهايياستناد 

همـان پسـر    ،خبر داده اسـت  در مورد او -صلى اهللا عليه وآله وسلم- حضرت رسول
نسي قديمي در ادر اينجا ما نميخواهيم وارد همان جدال بيز .امام حسن عسكري است

چون ما . دنيوي او تفسيري عقالني بياوريم يبراي هزاران سال بقاو ، مورد مهدي شده
قادر بـودن خداونـد    ، تا زماني كه به غيب واسالمي ديگر نيز مانند فرقه هاي شيعيان

متعال به هر كاري اعتقاد داريم، براي تفسير اين اعتقاد كه انساني ممكن است خـارج  
اشـكالي   از قوانين طبيعي در اين دنيا براي مدت هزاران سال زندگي كند صـعوبت و 

نده بودن مهدي و حيـات فعلـي    ر اياتي يا احاديثي داشتيم  دال بر زگالبته ا( .نميبينيم
ي يكه از اين ايات استفاده شود در تاييد اين نظريه اما از جا او انكاه هيج مشكلي نبود



خـود    ) كه هيج دليل صحيح در دست نداريم پس استناد به اين ايات اشـتباه اسـت  
پنجاه سال در ميـان قـوم    مدت نهصد و» نوح«اعالم ميدارد كه  حتبه صراقرآن نيز 

، و سر بردنـد ه نه سال در غار ب نيز مدت سيصد و» اصحاب كهف«ش زيست، و خوي
رحاب خداونـد تعـالي زيسـت     او در ، ود عيسي ابن مريم را بسوي خود بردخداون
  : بگذاريد اين آيات را بخوانيم. مينمايد
َخْمِسَني َعاماً فَأََخذَُهُم الطُّوفَـانُ َوُهـْم   َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنٍة إِلَّا ﴿
  ) ١٤:العنكبوت(. ُمونَ﴾ظَاِل

پنجاه  او نهصد و. و همانا ما نوح را به رسالت سوي قومش فرستاديم «) : معني( 
  »...سر برد ه سال ميان قومش ب

  ) ٢٥:لكهفا(  . ﴾َولَبِثُوا ِفي كَْهِفهِْم ثَالثَ ِمائٍَة ِسنَِني َواْزَداُدوا ِتْسعاً﴿
  .»نه سال درنگ كردند خود سيصد و) غار(آنان در كهف  و«) :معني(
َه لَُهـْم  َوقَْوِلهِْم إِنَّا قََتلَْنا الَْمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسولَ اللَِّه َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِكْن ُشبِّ﴿

َبلْ َرفََعُه اللَُّه   *ْنُه َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِلَّا اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما قََتلُوُه َيِقيناًَوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِم
  ) ١٥٧-١٥٨ :النساء(  . ﴾إِلَْيِه َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً

در قول آنها كه گفتند ما مسيح عيسي ابـن مـريم رسـول خـدا را كشـتيم،      «): معني(
و همانـا  . را نكشتند و نه به صليب كشيدند بلكه امر بر آنان مشتبه شدصورتي كه او 

آنان كه در مورد او عقايد مختلف اظهار داشتند از روي شك و ترديد بود و عالم بـه  
جز آنكه از پي گمان خود مي رفتند، و بطور يقين مسيح را نكشـتند بلكـه   . او نبودند

  .»مت استخداوند عزيز و با حك خداوند او را بسوي خود باال برد و پيوسته
اكـر معتقـد بـه    ( ات خود تصوري بسيار زيباسـت  تصور ظهور مهدي در حد ذ

دش  زيرا تولدش وحيات فعلـي او كـه  بعضـي بـر ان باورنـد      امدنش باشيم نه تول
محـض از خـالل آن مـي تـراود، و      خير )هم زيبا نيست  چخرافاتي بيش نيست وهي

عالمي نمونه و افالطون . يل و حسنات را نويد مي دهدعالمي آكنده از نيكي ها، فضا



بسـوي آن  » مدينه فاضـله اش «خويش و فارابي فيلسوف اسالمي در » جمهوريت«در 
  .مي خواندند

از نسل رسـول اهللا   امدن كسياگر اعتقاد به وجود مهدي در چهار چوب ايمان به 
 متولد مـي شـود و   زهاباقي مي ماند كه در روزي از رو -صلى اهللا عليه وآله وسلم-

ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل خواهد كرد، مسئله حل بود و مسـلمانان  
چسبانيدند » بال«دو » مهدي«اما با تاسف زياد فقهاي مذهب جعفري به  .به خير بودند

همـان دو بـدعت   » دو بال«و اين . كه مقام رفيع و چهره درخشان او را مشوه مي كند
نصـوص  ، كـه بـا   ال ميان شيعه و تشيع بوجود آمدندر عهد ظهور جدبزرگ اند كه د

و عمل امام علـي و   -صلى اهللا عليه وآله وسلم-قرآن كريم و سيرت حضرت رسول 
بـه  » خمـس «بدعت اول عبارت اسـت از تفسـير   . ائمه پس از او تناقض كامل دارند

. »تهـدان واليـت فقيـه در مج  «خمس نفع كسب و كار، و بدعت دوم عبارت است از 
همواره در دست دارندگان زمام اين دو بدعت رهبران مذهبي بوده انـد كـه پـس از    
غيبت كبري و باز شدن در اجتهاد، امور ديني شيعه را در دست داشته، و تاكنون نيـز  

  .در دست دارند
در مورد خمس مي توان گفت كه همگي علماي مذهب شيعه اعتقـاد دارنـد كـه    

و تفسير كردن غنيمت به نفع كسب . چنين غنايم مي شودشامل نفع كسب و كار و هم
و امـا در  . و كار، يك قرن و نيم پس از غيبت كبري در كتب شيعه ظاهر شـده اسـت  

رابطه با واليت فقيه، بسياري از علماي مذهب به مخالفت با آن سخن گفته انـد، امـا   
ـ . اين بدعت ياوران و انصار زيادي دارد آن اجمـاع مـي    ر و امري كه در اين رابطه ب

كنند اين است كه اختيارات مجتهدين نوعي صالحيت همانند صالحيت قضـاوت در  
  .تعيين وصي بر مجنون و ديوانه، و طفل كم سن و قاصر را شامل مي شود

قبل از اين كه دو بدعت الصاقي به امام مهدي را مورد بررسي قرار دهيم، بايد از 



، هدي بر طبق رهنمودهاي علماي مذهببا امام م در نزد شيعه، و رابطه شيعه» اجتهاد«
  .كامل و واضحي ارائه دهيم تصوير
  

  اجتهاد و تقليد
  

علماي مذهب شيعه امامي در مسئله اجتهاد به دو خط مشي كه قبل از غيبت امام  
چـه در مضـمون بـا    و اين خط مشـي گر . مهدي صادر شده است استفاده مي ورزند

  : بهي را مي رسانند و عبارت اند ازهوم مشايكديگر اختالف دارند، اما مف
، ديـن  سي است كه نفس خود را مصون داشتهو اما از فقها ك« :خط مشي اول -1

خود را حفظ كرده، و با هوي و هوس خود مخالفت مي ورزد، و مطيـع امـر مـوالي    
 .»ه ضروري است كه او را تقليد كنندپس بر هم. خويش است

ورد حوادثي كه واقع مي شوند، به راويان احاديث و اما در م« :خط مشي دوم -2
 .»ما مراجعه كنيد

اولي به مجتهدين، و دوم به عموم شيعيان اختصاص  بر طبق اين دو خط مشي كه
دارد علماي مذهب باب اجتهاد را باز دانسته، و معتقد به عـدم اتخـاذ آراء امـوات و    

، به آن دو تقليد عوام شيعهدر وجوب و ضرورت و مجتهدان . مردگان از فقهاء هستند
  .خط مشي استناد مي ورزند

، علماي مذهب، شئون ديني شيعه را يكي پس از ديگـري در  پس از غيبت كبري
دست گرفتند، و اين رهبريت مذهبي ميان مجتهدين و عامه مردم تا هم اكنـون ادامـه   

ين مـي  دارد، كه دليل آن باز بودن درهاي اجتهاد در وجوب تقليـد عـوام از مجتهـد   
  .باشد

بعلت مشكالت زيادي كه در عمـل درك  » سلفيه« اما فرقه هاي اسالمي ديگر بجز
در فروع فقهي كـه   و فقهاء سلفيه  .هاي اجتهاد را بستند، درو استنباط ظاهر مي شود



د را بـاز گذاشـته و بـه اسـتنباط از     اهاي اجتهنها نصي وارد نشده است دردر مورد آ
را » قياس«اما علماي مذهب شيعه . س تمسك مي جويندكتاب و سنت و اجماع و قيا

بدل كرده، و آن را بعنوان اصل چهارم از اصول استنباط معرفي نموده » دليل عقلي«به 
و اتخاذ كرده اند و غريب تر از همه اينكه فقهاي شيعه خـود را در اسـتنباط احكـام    

تنباط بـا عقـل   شرعي به مذهب عقل منسوب مي دارند، اما در حقيقت در طريـق اسـ  
  .فاصله زيادي دارند

در فهم احكـام شـرعي و اسـتنباط     كه چگونه علماي ما دانمو واقعا مي خواهم ب
مسايل فقهي به عقل استناد مي ورزند در حالي كه بدون جدل و نقـاش بـه روايـات    
منسوب به ائمه شيعه كه در كتابهاي صحيح و معتبر آنان وارد شده انـد، تسـليم مـي    

آنكه اين روايات با عقل سليم تنـاقض كامـل دارنـد؟ آري ايـن امـر در      شوند، حال 
صورتي درست است كه بگوييم كه منظور از استخدام عقل در نزد فقهاي شيعه همان 

تدوين  -در تصور شيعه –استخدام داليل عقلي است كه بر اساس آن علم اصول فقه 
ايـن  . ت درازي دارنـد علمي كه علماي شيعه در  تاسيس و تدوين آن دس. شده است

  ، جهت فهم احكام شرعي، بدون درنظـر گرفتن داليل عقلي متعمل چگونگي به خد
همانند مباحث ظن، قطع، استصحاب، تعادل، . گرفتن مسئله مورد نطق را بيان مي كند

ترجيح و ديگر مسايل اصولي، كه علماي اصول فقه در كتابهاي خود از آنان نام برده 
اما  زيباست و مزاياي عقلي زيادي دارد،حد ذات خود علمي بسيار اصول فقه در . اند

با كمال تاسف فقهاي ما، از آن بصورتي عمقي اسـتفاده نكـرده، و بـا آن برخـوردي     
  .بسيار سطحي دارند

قبل از اينكه وارد مبحث اجتهاد بشوم مي خواهم دو مسئله بسيار ضروري را ذكر 
  :كنم

بزرگي كه خيلي از نويسندگان و پژوهشـگران در  مي خواهم به اشتباه  :مسئله اول



اين نويسندگان در سنوات اخير كتابها و منشوراتي تاليف . دام آن افتاده اند اشاره كنم
و اين مسئله را اينگونه تفسير . نام برده اند» اصولي«كرده، و در آنان از شيعه به عنوان 

ن امر به اين خاطر است كه آنان و اي. به قهقرا باز گردد دكرده اند كه شيعه مي خواه
را به ريشه ترجمه كرده، و عنوان كرده اند كه شيعه مي خواهد به ريشه » اصول«كلمه 

آنان اين مسئله را درك نكرده اند كه اصـولي بـودن بـه    . ها و عقايد گذشته بازگردد
معناي بازگشتن به ريشه نيست، بلكه شيعه امامي جهـت اسـتنباط احكـام شـرعي در     

اجتهادي خويش اساسي را بكار مي گيرد كه اصول فقـه نـام دارد و بـه همـين     عمل 
در اصول فقه صدها كتاب نوشته شده اند كه همه . ملقب گشته اند» اصولي«خاطر به 

  .به دنبال مباحث عقلي مي گردند، كه نمونه آنان در چند سطر گذشته ذكر شد
مي نامنـد،  » اخباريان«را  گروه كوچكي از شيعه وجود دارند كه خود: مسئله دوم

جهـت  » داليـل عقلـي  «و يـا بهتـر بگـوييم    » علم اصول«و آنان كساني هستند كه از 
و در نزد آنان اعمال اجتهادي با تمسـك بـه   . استنباط احكام شرعي استفاده نمي كنند
شيخ حـر  «از مشهورترين علماي اين گروه، . كتاب، سنت و اجماع صورت مي پذيرد

مي باشد، كه ايـن كتـاب از مهمتـرين    » وسايل الشيعه«احب كتاب يعني ص» العاملي
  .مصادر شيعه در علم فقه بشمار مي رود

حال بياييد باز به مسئله اجتهاد بازگرديم، مسئله اي كه شيعه را از ديگران متمـايز  
حـد ذات خـود امـري     اضافه كنيم كه طريقه اجتهادي در بايد اين امر را نيز. مي كند

چـون  . ت كه با پيشرفتهاي فكري و اجتمـاعي همـاهنگي كامـل دارد   خوب و زيباس
همانگونه كه بشريت بسوي بهتري و كمال مي رود، با امور جديد روبرو خواهد شـد،  

پـس عمـل اجتهـادي، اسـتنباط قـوانين شـرعي را در       . كه به قوانين جديد نياز دارد
در نتيجه هنگامي كه . صورتي كه با اصول عقيده معارضه نداشته باشد آسان مي سازد

مجتمعي به حركت در مي آيد، قوانين اجتماعي نيز بايد همگام با آن، و تا جايي كـه  



و اگـر در عمـل   . در آيـد  كتبا كتاب و سنت و اجماع تعارضي نداشته باشد، به حر
الل اجتهادي، علماي مذهب شيعه در نقش فقهاي مذهب جعفري ظاهر مي شدند و ح

آنان، شان ساير فقهاي مسلمانان بود كه نفس خود را  ند، شانو حرام را نشان مي داد
در  راه خداوند وقف نموده، و براي كاري كه انجام مي دهند هيچ اجري نمي گيرند، 

و در اين صورت شيعه در خير و نيكي بـود، و  . و انتظار تشكر و يا پاداشي را ندارند
شد، ولي متاسفانه فقهاي ما  همچنين امت اسالمي نيز به بهترين صورت خود ظاهر مي

از روي عقيده، جهل يا ضرورت، دو بدعت صريح را به عمل اجتهادي اضافه نمودند 
و اين دو بدعت همانگونـه  . و همه معالم اخالص و عمل در راه خدا را مسخ نمودند

كه گفتيم، همان دو بال به پرواز در آمده بر فراز شيعيان است، كه خمس نفع كسب و 
  .اليت فقيه نام داردكار، و و

  

  خمس
  :آيه كريمه اين چنين مي گويد

ـ ﴿ اِكنيِ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَس
  .)٤١: ألنفال(. ﴾َواْبنِ السَّبِيلِ

ريد، پس به راستي خمس آن بـراي خـدا و   بدانيد كه هر غنيمتي كه بگي«): معني(
  .رسول و خويشان و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است

كه از علماي بزرگ اماميه است و در قرن ششم هجري » فضل ابن حسن طبرسي«
  :ميزيسته در تفسير اين آيه كريمه اينچنين مي گويد

باشد با يكديگر علما در كيفيت تقسيم خمس و اين كه چه كسي مستحق آن مي «
: اختالف دارند، و اصحاب ما بر اين عقيده اند كه خمس به شش قسم تقسيم مي شود

همـراه بـا سـهم ذي القربـي      -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  -سهم خدا و سهم رسول 



مـي   -صلى اهللا عليه وآله وسـلم -، به امام قائم به مقام در رسول خدا )خويشاوندان(
محمد، و يك سهم به مساكين آنان، و باالخره يك سهم به يك سهم به ايتام آل . رسد

و بجـز ايـن افـراد كـس ديگـري      . مـي رسـد  ) در راه ماندگان آنان(ابناء سبيل آنان 
چون خداوند صدقه را بعلت ناپاك بودن آن بر آنان حـرام  . استحقاق خمس را ندارد

گفته اند كه  نموده و در عوض خمس را جايگزين آن كرده است و ياران ما اين چنين
خمس بر نفع كسب و تجارت، گنج، معادن، غوص، و امور ديگري كه در كتبها ذكـر  

  .»آن همين آيه است و دليل. شده است تعلق مي گيرد
كه تفسير نمودن غنيمت به نفع كسب و كار از اموري اسـت كـه فقـط     تيبه راس

ه مذكوره بسيار چون آي. مختص علماي شيعه بوده و در جاي ديگري آن را نمي يابيم
صريح و واضح اعالم مي كند كه خمس به غنايم جنگي تعلق مي گيرد، نـه بـه نفـع    

و اگر بخواهيم به عدم مشروعيت خمس نفع كسب و تجارت دليـل  . كسب و تجارت
و خلفاي  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-قاطع ديگري نيز بياوريم، بايد سيرت پيامبر خدا 

جزو آنان است، و همچنين سيرت ائمه شيعه را دنبال كنيم پس از او كه امام علي نيز 
كه پس از اين بررسي به اين نتيجه مي رسيم كه سيرت نويساني كه كوچك و بـزرگ  

را نوشته، و همه اوامر و نـواهي او را ثبـت    -صلى اهللا عليه وآله وسلم-سيرت پيامبر 
صـلى اهللا  -ضـرت رسـول   كرده اند، هرگز به اين مسئله اشاره اي نيز نكرده اند كه ح

، اشخاصي را جهت گردآوري خمس نفع و كسب و كار به بازارهـا  -عليه وآله وسلم
اين امر نيز شايان توجه است كه اسامي تمام كساني كه مامور گرد . مي فرستاده است

. آوري زكات اموال مسلمين بوده اند، به دقت تمام در كتب سيرت ذكر گرديده است
در كتابهاي مورخاني كه زندگاني خلفاي راشدين را بـه رشـته   و به همان صورت كه 

تحرير كشيده اند، هرگز اثري از گرد آوري خمس نفع و كسب  تجارت توسط آنـان  
. كيفيت زندگاني امام علي در كوفه نيز بسيار معـروف اسـت  . ذكري به ميان نمي آيد



در دست داشتن خالفت اگر زندگاني او را نيز مورد بررسي قرار دهيم مي بينيم كه با 
و امارت سرزمين وسيع و گسترده اسالمي الزاما، ايشـان هرگـز فرسـتادگان خـود را     

و همچنـين  . جهت جمع آوري خمس نفع كسب و تجارت به هيچ جا نفرستاده است
اگر آثار مورخاني كه زندگاني ائمه را دنبال ميكرده اند مـورد بررسـي قـرار دهـيم،     

ز از مردم خمس دريافت نكرده، و هيچگاه كسي مـالي را  خواهيم دانست كه آنها هرگ
  .به اين عنوان به ايشان تقديم نكرده است

همانگونه كه قبال نيز اشاره كرديم اين بدعت در اواخـر قـرن پـنجم هجـري در     
مجتمع شيعي پديدار گشت چون در فاصله بين غيبت كبـري تـا اواخـر قـرن پـنجم      

و به اين مسئله نيز كـه خمـس،   . نمي بينيمهجري در كتب شيعه از باب خمس اثري 
بـن  محمد «بعنوان مثال . اي نمي شود نفع كسب تجارت را شامل مي شود هيچ اشاره

كه از فقهاي بزرگ شيعه بشمار مي رود، در اوايل قرن پنجم هجـري  » الطوسي حسن
مي زيسته، و حوزه علميه نجف را نيز او تاسـيس كـرده اسـت، در كتابهـاي فقهـي      

هيچ ذكري از اين مسئله نمي كند، بـا اينكـه در تاليفـات زيـادش، ريـز و       معروفش
  .درشت مسايل فقهي را مورد بررسي قرار مي دهد

اين عادت و سنت زشت در زمان خالفت عباسيان پديدار گشت، يعني زماني كه 
سلطه حاكم، براي مذهب اهل بيت مشروعيت قايل نبود، و در نتيجه فقهـاي آنـان را   

نداشت تا به آنان حقوق و مواجبي پرداخت كند، و شيعه نيز تا آن تاريخ بـه   نيز قبول
معناي مذهبي، اجتماعي و تماسكي نداشتند تا فقهاي خود را از لحاظ مادي فـراهم و  
تامين كنند، و در نتيجه بهترين تضمين براي معالجه عجـز و نـاتواني مـادي فقهـاء و     

بود، و اين » نفع كسب و كار«به » غنيمت«ر طالب علوم ديني شيعه در آن زمان، تفسي
بدين معني نيست كه شيعه هرگز جهت تامين فقهاء و طالب علوم ديني خـود چـاره   

چون در عراق كه اولين مهد و پرورشگاه شيعه بشمار مـي رود،  . اي نيانديشيده است



ـ   نجم حتي تا به امروز امالك، ساختمانها، و زمينهاي زيادي وجود دارند كه از قـرن پ
  .اند ههجري جهت امور خيريه شيعه وقف گرديد

پس از تاسيس اين بدعت، احكام مشدد و سختي نيز بدان اضافه گرديد تا شـيعه  
را به انجام و تمسك به آن وادار نمايد و جهت مجبـور نمـودن شـيعه بـه پرداخـت      
خمس، كه اعطاي آن براي هيچ كس آسان نيست، مي باشد او را از عقـاب و وعيـد   

چون اخذ ماليات هر قدر كـه جامعـه دموكراتيـك و آزاد بـوده و از     . ترسانيدندمي 
و چـون  . مردمي روشن فكر برخوردار باشد، همواره با امتناع مردم روبرو خواهد شد

عامه مردم را به پرداخـت خمـس نفـع كسـب و      فقهاي شيعه سلطه آن را نداشتند تا
فه نمودند، تا مردم را به پرداخـت  تجارت ترغيب كنند، لذا احكامي شديد به آن اضا

اين خمس مجبور كنند، كه از جمله اين احكام، دخول ابدي به آتش جهـنم، و عـدم   
و حتي غذا خوردن در سـر سـفره   . اقامه نماز در خانه كسي بود كه خمس را نپردازد

  ……و . اين شخص را حرام دانستند
كسب و كار كه حـق  سپس اين فتوا نيز توسط علما صادر شد كه اين خمس نفع 

امام غايب است بايد به مجتهدين و فقهايي كه در زمان غيبت جاي امـام را پـر مـي    
و اين چنين بود كه اين بدعت در مجتمع شيعه قرار و تمكين يافته . كنند پرداخته شود

و بسياري از شـيعيان حتـي تـا بـه     . و در همه جا به جمع آوري اموال شيعه پرداخت
و اين بدان صورت است . را به مراجع ديني خود پرداخت مي كنندامروز اين ماليات 

كه شخص پرداخت كننده پس از پرداخت خمس، در حالي كه خود را بسيار كوچك 
و خوار مي بيند رو به روي مرجع خود نشسته و با خشوع و سر افكندگي كامل دست 

ذارده، و حق و بسيار شادمان است كه مرجعش بر او منت گ. مرجع خود را مي بوسد
  .امام را از او قبول كرده است

كه از فقهاي بارز عصر خود » احمد اردبيلي«بعضي از فقهاي شيعه، از جمله فقيه 



بـه عـدم اجـازه تصـرف در       لقب يافته است،»  مقدس اردبيلي«بشمار مي رود و به 
ـ    . خمس در زمان غيبت كبري فتوا داده اند ه همان گونه كه قليلـي از فقهـاي شـيعه ب

ساقط بودن امر خمس از شيعه فتوا داده اند و در اين مـورد ايـن روايـت را از امـام     
خمـس را بـراي   « :به معنـاي ايـن كـه   . »أبحنا الخمس لشيعتنا« :مهدي سند آورده اند

در صورتي كه اكثريت فقهاي شيعه نظر اقليت را زير پـا   .»شيعيان خود مباح دانستيم
ئله اجماع دارند كه اسـتخراج خمـس واجـب مـي     گذاشته و در ميان خود بر اين مس

  .باشد
چقدر آرزو دارم كه فقها و مجتهدين از اموال شيعه دسـت كشـيده، و از سـربار    

چون براي دريافـت ايـن خمـس خداونـد هـيچ دليلـي       . اجتماع بودن دست بردارند
  .نفرستاده است

ـ   ه دليـل  برخي از علماي شيعه نيز از مسئله دريافت خمس دفاع كرده و ايـن گون
آورده اند كه اين اموال صرف امور مدارس ديني و حوزه هاي علميه و شئون مذهبي 

ولي مسئله اين نيست كه اين اموال چگونه و كجا مصرف مـي رسـد،   . ديگر مي شود
بـدين معنـي كـه اصـال     . بلكه مناقشه ما، مناقشه اي اصولي، واقعي و مـذهبي اسـت  

باشد كه حتي  .شرع، و عملي باطل مي باشددريافت اين اموال از مردم، خود مخالف 
. چون هرگز نمي توان در اموال غيـر شـرعي تصـرف نمـود     رد راه خدا صرف شود،

فقهاي شيعه مي توانسته اند با تكيه بر خود زندگي خود را تامين كنند، همانگونه كـه  
و حتي مي توانستند جهت تعلـيم و تعلـم   . صاحبان صنايع ديگر اين كار را مي كنند

بهايي دريافت كنند، اما نه به اسم واجب شرعي و امر خداوندي، بلكه به عنوان كمك 
  .و مساعدت مردم

هم اكنون كه اين كتاب را مينويسم، مجتهدي از مجتهدان شيعه را مي شناسم كـه  
از خمس دريافتي از مردم ثروتي انباشته كرده است كه مي توان او را به راحتـي هـم   



و مجتهد شيعه ديگري را مي شناسم كه چنـد سـال پـيش در    . ندخوا» قارون«با  زترا
ايران به قتل رسيد و در حسابهاي بانكي خود مبلغـي معـادل بيسـت ميليـون دالر از     

و پـس از سـر و صـداهاي بسـيار و جلسـات      . دريافت خمس به وعيده گذارده بود
شان نتواننـد  دادگاهي زيادي باالخره حكومت ايران اين ثروت را ضبط نمود، تا ورثه 

اين تصويري است بسيار غم انگيز از آثـار  . اين مبلغ هنگفت را بين خود تقسيم كنند
  .نام دارد، و در ساختار آن فقهاي شيعه نقش زيادي بازي كرده اند» خمس«بدعتي كه 

به راستي كه رهبريت مذهبي شيعه به علـت وجـود همـين در آمـد هميشـگي و      
ه حاكم به بقاي خود ادامه دهد و تا زماني كه اين جاري توانسته است مستقل از سلط

رهبريت خود را در نفع مكاسب با شيعه شريك مي داند، اسـتقرار و آرامـش فكـري    
و دليل آن بسيار روشن و واضح است، . هيچ راهي به مجتمع شيعيان پيدا نخواهد كرد

ـ    يچ چون اين پيشوايان مذهبي بعلت وجود چنين بودجه اي عظيم كـه حصـول آن ه
نيازي به ماموران ماليات ندارد، و با رضايت كامل پرداخت كنندگان بسوي آنان روان 
مي گردد، توانسته است از رهبريت شيعه نيروي سياسي بزرگي بسازد كه شيعه را بـه  
هر سويي كه بخواهد مي كشاند و به همين خاطر است كه مي بينيم اين رهبريت هـا  

داف سياسي و اجتماعي شان در طول تاريخ بكار همواره شيعه را جهت رسيدن به اه
  .گرفتند

و در ايران يعني اين قطر بزرگ شيعه نشين از نتايج ارتباط و هم جوشي شـيعه و  
. رهبريت ديني اش آثار غم انگيزي بروز نمود كه شمارش اين آثار كار آساني نيست

ديگـري   وخامت امور به آنجا رسيد كه به بدعت خمس نفع كسب و تجارت، بدعت
  .نيز اضافه شد كه واليت فقيه نام داشت

قبل از اينكه وارد بحث واليت فقيه شويم بايد مسـئله اي را عنـوان كنـيم تـا در     
و اين . پژوهش تاريخي خود امين بوده، و رسالت خود را صادقانه به سرانجام رسانيم



ن خـود در  مسئله اين است كه از رهبران مذهب شيعه، به اسالم و فكر اسالمي و وط
جنگ با استعمار و استبداد حاكم خدمت بسـيار كـرده انـد، امـا هنگـامي كـه بـين        
خدمتهاي اين عده قليل در راه مصالح عام و سوء استفاده از نفوذ آن اكثريـت در راه  
مصالح خصوصي خود، مقارنه و مقايسه اي انجام داده و آنـان را در دو كفـه تـرازو    

كثريت رهبرانـي كـه از نفـوذ خـود جهـت مصـالح       بگذاريم، خواهيم ديد كه كفه ا
خصوصي خودشان استفاده كرده اند بصورت آشكار و اسف انگيزي، بر كفـه ديگـر   

  .برتري مي گيرد
  

  واليت فقيه
 

همان بدعت، بال، و قدرت دومي است كه به سلطه كساني كه خود را نائبان امام 
بسـته  » حلـولي «نظريـه اي   اين نظريه به معناي دقيق تر. مهدي مي داند اضافه گشت

ايـن نظريـه حلـولي در    . است كه از مسيحيت گرفته شده و همان معني را در بر دارد
خداوند در مسيح تجسـد مـي يابـد، و مسـيح در     : مسيحيت به اين صورت است كه

در عصر دادگاههاي تفتيش عقايد در اسپانيا، ايتاليـا، و  . اسقف اعظم متجسد مي شود
به عنوان سلطه الهي مطلق بر مسيحيان و ديگران حكم راني   »پاپ«قسمتي از فرانسه، 

پليسها و مـاموران  . و به اعدام، سوزاندن، و زنداني كردن مردم دستور ميداد. مي كرد
او در طول روز و دل شب به خانه هاي اين مردم مي ريختند و انواع و اقسام فساد و 

اين نظريـه سـاختگي پـس از غيبـت      .منكرات را بر اهل اين خانه ها واقع مي كردند
كبري در زماني كه علما از الهي بودن منصب امامت سخن مي راندند و آن را ستايش 

ايـن سـلطه   . مي كردند، به نظريات شيعه اضافه گشته و شكل عقيدتي به خود گرفت
مي ساخت كـه از   -صلى اهللا عليه وآله وسلم-الهي از امام جانشيني براي رسول خدا 

و چون امام زنده بوده و فقط از . وند انتخاب گشته و داراي سلطه مي باشدطرف خدا



انظار غايب است، و غيبت خود سلطه الهي خود را از دست نداده، بلكه اين سلطه به 
  .نائبان او، يكي پس از ديگري و تا روز قيامت، انتقال مي يابد

ه جاي بزرگـي را بـه   و اين چنين بود كه نظريه واليت فقيه، در افكار فقهاي شيع
عده كثيري از آنان نيز اين نوع واليت را به معناي ذكر شده انكار . خود اختصاص داد

و  -صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    -نمودند و گفتند امر واليت، خاص به رسول خـدا  
دوازده امام پس از او بوده، و بعد از اينان به شخص ديگري همچون نايبان امام انتقال 

در نتيجه به نظر اين عده واليت فقيه، بيشتر از واليت يك قاضـي كـه مـي    . نمي يابد
تواند بر اوقاف بدون سرپرست امين تعيين كرده، و يا براي مجنون و قاصر قيمي قرار 

  . دهد نيست
همان گونه كه پيداست نظريه واليت فقيه هرگز نتوانسـت از مرحلـه تئـوري بـه     

ه اسماعيل صفوي، پادشاهي و سـلطه را در  مرحله عملي برسد، مگر پس از اينكه شا
عصر جدال دوم ميان شيعه «ايران بدست گرفت و اين همان عصري است كه ما آن را 

  . نام نهاده ايم» و تشيع
شاه اسماعيل صفوي در خانواده اي صوفي نشأت گرفت و مقر آنان شهر اردبيـل  

ن ان نهضـت صـوفيا  اجداد وي از سـردمدار . بود كه در شمال غربي ايران واقع است
و آل بيـتش بـود و در اسـتان     -عليـه السـالم  –بودند كه شعار آنان عشق بـه علـي   

هجـري و در   907آذربايجان تركيه نفوذ زيادي داشتند شاه اسماعيل توانست در سال 
حكم و سلطنت را بدسـت   ني ايران را بسيار ضعيف كرده بودزماني كه جنگهاي عثما

  .گيرد
ر سن سيزده سـالگي تـاج گـذاري كـرد در پشـت پـرده       اين پادشاه جوان كه د

حكومتش محركاتي داشت كه او را جهت داده و راهنمـايي مـي كردنـد كـه همـان      
رهبران نهضت تصوف بودند در زمان به حكومت رسيدن شاه اسماعيل بجز شهرهاي 



قم كاشان و نيشابور هيچ كدام از مناطق ايران شيعه مذهب نبودند و او مذهب شـيعه  
مذهب رسمي ايران اعالم كرد در نتيجه سـيل حركـت مبلغـان صـفويه بـه همـه       را 

و اهل بيـتش   -عليه السالم–ي شهرهاي ايران باريدن گرفت و اين مبلغان در مدح عل
اشعار و خطابه هاي مي خواندند و مردم را به دخول به مذهب شيعه ترغيب و تشويق 

ني را كه از ورود به مـذهب شـيعه   مي نمودند شاه اسماعيل نيز با زور و شمشير كسا
  . امتناع مي ورزيدند از دم تيغ گذرانيده و كشتار مي كردند

در اينجا بگذاريد به نكته ظريفي اشاره كنيم اهالي شهر اصفهان همـه از خـوارج   
بودند تا اينكه رساله شاه اسماعيل به ايشان رسيد در اين رساله امر شده بود كه همـه  

ين دو مسئله ورود به مذهب تشيع و كشتار دسته جمعي يكـي را  اهالي اصفهان بايد ب
انتخاب كنند و چون اهالي اصفهان امر را بسيار سنگين ديدند از شاه اسماعيل چهـل  
روز مهلت خواستند تا در اين مدت بار دل را خالي كرده و هر چه فحش و ناسزا در 

مـدت وارد مـذهب جديـد     سينه انبار دارند به امام علي منسوب دارند و پس از اين
شوند شاه نيز اين مهلت را به ايشان داد و اين چنين بود كه اصفهان نيز بـه شـهرهاي   

  . شيعه ديگر پيوست
با اينكه شاه اسماعيل به حكم نشأت و مقام تصوفش از ته قلـب شـيعه بـود امـا     

ياري اعطاي صفت شيعه خالص به ايران براي او و نظام جديد حكومـت اهميـت بسـ   
چه جنگهاي اقليمي بود اما در گذشته ايـران ريشـه   چون جنگهاي عثماني اگر داشت

دوانيده بود و ادامه اين جنگ با مسئله حرمت جنگ مسلمان بـا مسـلمان بـه سـختي     
تضاد و تصادم مي كرد اين نظريه در ايران مطرح شده بود و در نتيجه افـراد زيـادي   

وده و اعتقاد داشتند كـه بايـد بـه    بودند كه با جنگ و خون ريزي مسلمانان مخالف ب
خالفت عثماني پيوست و از امر خليفه كه اميرالمومنين لقب يافته بود اطاعت نمود اما 
مذهب جديدي كه شاه اسماعيل بر ايران تحميل نمود نـوعي همبسـتگي قـوي بـين     



ايرانيان بوجود آورد و همه اميد و آرزوهاي خالفت عثماني مبني بر انضمام ايران بـه  
مپراطوري خودش را به سرابي تبديل نمود و در زماني كـه شـاه اسـماعيل خـود را     ا

قطبي صوفي و پادشاهي مي دانست كه براي مذهب شيعه مجد و عظمتي بـي سـابقه   
به ارمغان آورده است به واليت فقيه تن در داد و از علـي بـن عبـد العـال الكركـي      

مـل لبنـان سـكونت داشـت     العاملي كه از بزرگ علمـاي شـيعه بـود و در جبـل عا    
درخواست كرد تا از او پشتيباني سياسي نموده و براي جلوس بر كرسي سلطنت و در 
دست گرفتن حكومت اجازه اي صادر كند كه صدور اين اجازه نامه بـه نـام واليـت    

شـاه اسـماعيل    مبني بر جلوس» كركي«ود متن اجازه عمومي و صالحيت هاي فقيه ب
  . مي باشد هنوز در كتب تاريخ موجود

رجوع شاه به يك عالم شيعه موجود در جبـل عامـل لبنـان جهـت پشـتيباني از      
نظامش و در ابتداي حكمراني وي، دليل قاطعي است بر اينكه، رهبريت مذهبي شـيعه  

و به . در آن ايام در جبل عامل، يعني پايگاه دوم شيعه، بعد از عراق مستقر بوده است
نوه شاه اسماعيل نيز، » شاه عباس«يست كه بدانيم همين علت نيز هرگز جاي تعجب ن

را از جبل عامل به پايتخت حكومت خود، يعنـي  » شيخ بهاء الدين«عالم بزرگ شيعه 
ملقـب  » شيخ االسـالم «اصفهان فرا مي خواند تا مرجع رسمي كشور بوده، و او را به 

  .مي سازد
ـ   ردد كـه، نظريـه   نتيجتا از سطور گذشته اين مسئله به وضوح تمام آشكار مـي گ

واليت فقيه در عقيده شيعه از قبل موجود بوده، و نيز نظريه عـدم شـرعيت خالفـت    
اسالمي، و يا هر نوع حكومت ديگر، مگر به اجازه واليت فقيه كه نماينده امام غايـب  

  .و منصوب شده به امر خداست، بر پايه آن شكل مي گرفت
ماعيل تا كنون، رهبريت مذهب از زمان دخول مذهب شيعه به ايران توسط شاه اس

شيعه در ايران، همواره داراي نفوذي وسيع بوده اسـت، و از سـوي حكـام و ملـوك     



  .مورد احترام زيادي قرار مي گرفته است
و با اينكه در طول تاريخ روابط بين پيشوايان مذهبي و رهبريت سياسي متمثل در 

آنـان   احيـان نيـز در بـين    اما در بعضـي از  ملوك و حكام همواره بسيار خوب بوده،
  .جدالي صورت مي گرفت و به پيروزي يكي بر ديگري مي انجاميد

و از وقتي كه شاه اسماعيل توانست از واليت فقيه منصبي از منصب شاه بسـازد،  
هرگز اين مسئله اتفاق نيفتاده است كه ببينيم فقيهي از فقهاي شيعه، خـود را مسـتقيما   

و نظريه واليـت فقيـه از لحـاظ تطبيقـي، و بـه آن      . دبراي حكمراني نامزد كرده باش
صورت كه در تاريخ معاصر بروز نموده است، هرگـز در فكـر و ذهـن فقهـا وجـود      

و فقهاي ايران هرگز از اين حق خود، بيش از رو در رو قرار گرفتن بـا  . نداشته است
سلطان در صورت بروز مخالفت و يا همراهي بـا او در حالـت جنـگ بـا دشـمنان،      

  .استفاده ديگري نكرده اند
» تزار«فتح علي شاه قاجار خواست با نگامي كه در زماني كمتر از دو قرن پيش، ه

در پيشاپيش لشكر » مجاهد«ملقب به » سيد محمد طبابايي«بجنگد، مجتهد بزرگ شيعه 
و . شاه در جنگ با روسيه قرار گرفته بود، و به نام واليت فقيه فتواي جهاد صادر كرد

ي كه ايران در آن جنگ شكست خورده و شاه اسماعيل از هفده شهر ايـران بـه   هنگام
نفع روسيه تنازل ابدي نمود، و لشكر شكست خورده همراه با سيد مجاهد بـه ايـران   
. بازگشت، ايرانيان از آنان با بر زبان راندن انواع عبارات خزي و عار استقبال نمودنـد 

بخاطر اينكه اين رهبر ديني، ايران را به سوي و حتي بر سر سيد مجاهد و اطرافيانش، 
  .هالك و فاجعه مي راند، جيفه و كثافت ريختند

اما در تاريخ معاصر ما كه همان عهد جدال ميان شيعه و تشيع مي باشـد، واليـت   
فقيه شكل ديگري به خود گرفته و به صورتي حاد و عنيف همه ارزشهاي اسـالمي و  

ايد از مهمترين پيامدهاي اين نظريه، همان جدال بـين  و ش. انساني را در هم مي كوبد



خود فقها در باره اين موضوع، و شكست خوردن قدرت حاكمه توسط قدرت فقهـي  
  .محكوم بود

با اينكه ما در اين رساله تصحيح مي كنـيم از اشـخاص نـامي بـرده باشـيم، امـا       
ر جريان حوادث وقايعي كه به آن اشاره مي كنيم آنقدر واضح است كه شيعياني كه د

اين وقايع، يا در مقابـل چشـمان آنهـا    . عالم تشيع بوده اند به خوبي آنرا مي شناسند
اتفاق افتاده و يا خبرش به گوش آنان رسيده است، به همين علت اطمينان كامل دارم 
كه شيعياني كه اين كتاب را براي آنان نوشته ام در مورد اين فصل احتياجي به دليـل  

نامها ندارم چون وقايع واليت فقيـه و بـدبختي هـاي ناشـي از آن، در     و سند و ذكر 
مجتمعات شيعه، چه در ايران و چه در غير از ايران از خورشيد در دل آسمان آشـكار  

  .تر است
اكنون بگذاريد به بحث واليت فقيه بازگشته و آنرا از لحاظ نظري و عملي مـورد  

  :قهاي شيعه، بر اين آيه تمركز دارداساس اين نظريه در نزد ف. بررسي قرار دهيم
َشـْيٍء  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ ِمْنكُْم فَإِنْ َتَناَزْعُتْم ِفـي  ﴿

  .)٥٩: النساء(   .﴾فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَُّسولِ
يد از خداوند و رسول او و اولي االمر خود اي كساني كه ايمان آورده ا«): معني(

اطاعت كنيد، و اگر در امري به منازعه بر خواستيد، آنـرا بـه خـدا و رسـول او بـاز      
  .»گردانيده و راه چاره را بيابيد

علماي شيعه مي گويند منظور از اولي االمر در اين آيه كريمه، همام خليفـه و يـا   
از او از فرزندانش تا امـام مهـدي، تشـكيل    امام شرعي است، كه از امام علي، و پس 

و در زمان غيبت امام مهدي، حق واليت مخـتص بـه فقهـا و مجتهـديني     . شده است
  .است كه جاي او را پر نموده، و نايبان عام او مي باشند

اشتباه و بطالن اين تفسير بسيار روشن و واضح است، و نظريه واليت فقيه قبل از 
قـرآن كـريم چهـارچوب    . برخورد و تصـادم مـي كنـد   هر چيز با نص صريح قرآن 



صالحيت فقها را به وضوح كامل بيان نموده است و بسيار جـاي تاسـف اسـت كـه     
ميبين م كساني كه در رد اين نظريه تالش نموده اند، از ذكر ايـن نكتـه اساسـي كـه     

نظريـه  اين آيه كريمـه در رد  . نظريه واليت فقيه از بيخ و بن بر مي كند باز مانده اند
  :واليت فقيه و ميزان صالحيت فقها چنين عنوان مي كند

إِلَْيهِْم لََعلَُّهْم فَلَْوال َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ ِلَيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ َوِلُيْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجُعوا ﴿
  .)١٢٢ة: التوبة(. ﴾َيْحذَُرونَ

از هر فرقه بيرون نرونـد تـا علـم بياموزنـد و هنگـام       پس چرا گروهي«): معني(
  ».بازگشت قوم خود را بيم و انذار دهند تا بلكه از نافرماني حذر كنند

پس نظريه واليت فقيه با نص قرآن تعارض دارد و هر شخصي با نـص الهـي بـه    
بگذاريـد بـار ديگـر بـه آيـه كريمـه       . معارضه برخيزد، صريحا از اسالم خارج است

  : يمبازگرد
َشـْيٍء  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ ِمْنكُْم فَإِنْ َتَناَزْعُتْم ِفـي  ﴿

  ﴾فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَُّسولِ
هركسي كه اين آيه را بخواند و از تفسير و تجزيه جز به جزء آن بر طبق هـوي و  

دداري كند  يقينا در خواهد يافت كه اطاعت از اولي االمر، با اطاعـت از  هوسش خو
اطاعت از اولـي االمـر   . اختالف دارد -صلى اهللا عليه وآله وسلم-خدا و رسول خدا 

اطاعتي محدود است كه در نطاق صالحيتهاي واگذار شده به والي، بر طبـق طبيعـت   
يت حكم دادن در منازعات بـين  شغلش انجام مي گيرد و حتي بر طبق اين آيه صالح

مسلمانان نيز از او گرفته شده است و از اين گذشته اين آيه بسيار واضح و صريح در 
آنـان را بـه    -صلى اهللا عليه وآله وسلم-مورد كساني نازل شده است كه رسول خدا 

س . نيابت از سوي خودش و به عنوان به عنوان والي بر شئون مسلمانان گمارده بـود 
نازل شده و بـه همـان عصـر     -صلى اهللا عليه وآله وسلم-ر مورد عصر ول خدا آيه د

و اشاره به آن، اشاره اي است خاص، و نه عام اما حتي اگر آن را به . اختصاص دارد



صورت عام بررسي كرده و بگوييم اين آيه، اولي االمـر بعـد از هـر عصـر حضـرت      
، باز هم عدم وجـود اطاعـت از   را شامل مي شود -صلى اهللا عليه وآله وسلم-رسول 

يعني همان امري كه از شان اولـي  . آنان در منازعت ميان مسلمانان به اثبات مي رسد
مي خـواهم  . االمر كاسته، و صالحيت واليت عام و يا مطلق را از آنان سلب مي كند

بدانم كساني كه واليت فقيه را قبول داشته و حق تحكم در شئون سياسي، اقتصـادي،  
و اجتماعي را به او مي دهند، چگونه بـه ايـن آيـه اسـتدالل نمـوده و آن را       لشكري

حجت قرار مي دهند؟  پس اگر  ولي امر همانگونه كه كتاب خداوند مي گويـد حـق   
تدخل در منازعات مسلمانان را ندارد، و اين امر بدين خاطر است كه نتواند از خدا و 

ستفاده نموده و در مجتمع اسـالمي بـر   سوء ا -صلى اهللا عليه وآله وسلم-رسول خدا 
حسب هوي و هوس و عقايدش، و بدون در نظر گرفتن شوري حكمراني كند نتيجتـا  

  آيا مي توان گفت كه نايب ولي امر از خود او اختيارات بيشتري دارد؟ 
و در ايران كه در تاريخ معاصر، يعني همان عصر جدال سوم ميان شيعه و تشـيع،  
مهد واليت فقيه به شمار مي رود، واليت فقيه توانست با اسـتفاده از قـانون اساسـي    
. جدي باالترين مقام كشوري را كسب نموده، و سلطه مطلق كشور را در دست گيـرد 

ان اين قانون اساسي هرگز نتوانستند تناقضات اما با همه اينها، وضع كنندگان و پشتيبان
واضحي را كه بين تطبيقات عملي، و نظري فقهي وجود دارد حل نموده و بـه همـين   

ف، ركيك و سست بـه نظـر مـي رسـد     دليل از چشم انداز مجتمع شيعه، نظريه ضعي
يد از بـارزترين ايـن   شـا چه قدرتهاي مادي بزرگـي از آن پشـتيباني مـي كنـد،     اگر

آيا واليت فقيه منصبي «: ، اين مسئله باشد كه شيعيان در مورد آن مي پرسندتناقضات
  »است ديني، يا سياسي؟

چون اگر واليت فقيه منصبي است ديني، در نتيجه قابليت انتخاب شـدن و عـزل   
همان گونه كه قابليت تطبيق ندارد، پس هرگاه كسـي بـه مرتبـه فقاهـت     . شدن ندارد



ي گردد و اطاعت از اوامر او كه واليـتش بـر همـه    برسد به صفت واليت موصوف م
اما ما مشاهده نموده ايم كه چگونه برخـي از فقهـا مـورد    . مسلمانان واجب مي گردد

و همه اين امور بخـاطر ايـن   . ي شده انداررفاهانت و شتم قرار گرفته و يا زنداني و 
  .بودند بود كه در مقابل سلطه فقيه حاكم موضع گيري فكري و يا سياسي كرده

اما اگر واليت فقيه منصبي سياسي است، پس چرا آنرا به دين و مذهب ربط مـي  
دهند و لباس عقيدتي مي پوشانند؟ و چرا دم از واجب بودن اطاعت از ولي فقيه مـي  

  زنند؟
از همه اينها گذشته هنگامي كه فقيهان يك شهر، در راي و عقيده با يكديگر به زد 

ص از لحاظ عملي چگونه مـي توانـد واليـت فقيـه را     و خورد مي پردازند، يك شخ
تجسم كند؟ و چگونه مي توان بين آراء متناقض و متخالف اين فقيهـان جمـع بنـدي    

  نمود؟
كه ربط دادن چنين قانوني به اسالم، كه خداوند آنرا جهـت بـاال بـردن     تيبه راس

و آسـماني  ارزشهاي انساني فرو فرستاده است، بزرگترين اهانت به ايـن ديـن قـيم     
  .است

نظريه واليت فقيه از ايران فراتر رفت و به مناطق شيعه نشين ديگر سرايت نمـود  
من از اين مي . تا شيعيان آنجا را همانند شيعيان ايران در زير تازيانه طوفان خود گيرد

ترسم كه اين بال دامن گير شده و همه شيعيان را آنگونه در بر گيرد، كـه پـس از آن   
اگر شيعه مي دانسـت كـه بـه نـام     . ستقرار را نيز در خواب خود نبينندحتي روياي ا

مناطق شـيعه نشـين    د سايه اين فقها از سرواليت فقيه چه فجايعي رخ داده و مي ده
كم مي شد و اين حضرات هم چون گوسفند گريزان از دست گرگ، از دست شيعيان 

  .پا به فرار مي گذاردند
سطور، در سرزمين شيعه نشين ايـران، و پـس از   هم اكنون و در زمان نوشتن اين 



اينكه مردم اين سرزمين از دست واليت فقيه بدبختي هاي بسياري كشـيده انـد، مـي    
بينيم كه در مقابل مذهب و همه امور ناشي از سلطه فقها و مرجعيت مذهبي واكنشـي  

را بـه   بسيار عنيف و سخت بوجود مي آيد كه اين بدبختي ها به نوبه خود مردم ايران
  .خروج دسته جمعي از اسالم تهديد مي كند

و به همين علت است كه من مخلصانه از خداوند مسئلت مـي كـنم كـه رسـاله     
و را فايـده اي نباشـد، بدسـت     تصحيحي من قبل از اينكه دير شود، و ديگر نوشدار

لكـه  مردم ايران رسيده تا بدانند كه راه رهايي در از بين بردن و انكار كردن نيسـت، ب 
  .در ساختن و اصالح خالصه مي شود

من نمي خواهم كسي تصور كند كه من در رسـالتم شـخص خاصـي از فقهـاي     
زمامدار را مقصود نظر دارم بلكه اين را مي خواهم بگـويم كـه سـخن مـن سـخني      

چون هنگامي كه به دقت به پيش آمد هاي دردنـاكي كـه در سـاحت    . عمومي است
نگريم، خواهيم ديد در رويدادهايي كه با مبادي صريح اسالمي و شيعي جريان دارند ب

اسالم تناقض دارند، واليت فقيه نقش بارز و اصلي را بازي مي كند، و اكثريت فقهـا  
بلكه يا تاييد كننده اين رويدادها بوده و يا در مقابـل  . نيز موضع گيري مخالفي ندارند

ي كـه بـا ايـن رويـدادها     و به جرأت مي توان گفت عده فقهاي. آن خاموش مي مانند
  .مخالفت مي ورزند، شايد از تعداد انگشتان يك دست نيز كمتر باشد

  
  تصحيح

اگر شيعه بتواند جهت رهايي از سه امري كه در اين فصل به آنان اشاره نمـوديم،  
برنامه هاي تصحيحي مورد نظر مـا را بـه انجـام رسـاند، گامهـاي بزرگـي را در راه       

افراد ديگر را از قيد و بندهايي كـه بـدون هـيچ دليـل و      تصحيح برداشته، و خود و
و اين امور سه گانه از اين . برهاني بندگان خدا به گردن او نهاده اند، نجات داده است



  .قرارند
  تقليد: اوال

كه اكثريت قريب بـه  . كه به معناي اخذ راي مجتهد به آن در مسايل شرعي است
مي تـوان گفـت كـه در    . ين رجوع مي كننداتفاق شيعيان در مسايل شرعي به مجتهد

مجتمع شيعي كمتر خانه اي يافت مي شود كـه در آن رسـاله اي از رسـاالت فقهـي     
اين رساله ها براي عوام مردم نوشـته  . نوشته شده توسط مجتهدين وجود نداشته باشد

شده و رساله هاي عملي نام دارند، كه همواره نامهايي به آن اضافه مي گـردد، ماننـد   
را  و هركسـي كـه ايـن رسـاله هـا      … ،)ذخرية العباد) (صراط النجاة(، )ذخرية الصاحلني(

پيگيري كند، در خواهد يافت كه فقهاي اين رساله ها در طول قرون متمادي، همواره 
  :در اولين صفحه از صفحات آن اين عبارت را ذكر مي كنند

يعني بـه  (، يا محتاط بر هر مكلف عاقل واجب است كه، يا مجتهد باشد، يا مقلد«
و عمل افراد عامي در فروع، بدون تقليد، عاطل و باطل مـي  ) موارد احتياط آگاه باشد

  .»باشد
اين نظريه كه همه فقهاي اماميه از زمان غيبت كبري تا كنون بر آن اجماع دارنـد،  
اين معني را مي دهد كه، آن كسي كه به احتياط عمل مي كنند، احتياجي به تقليـد و  

مكلـف، مـوارد   : ذ راي ديگران ندارند، و عمل احتياطي به اين معنـي اسـت كـه   اخ
  .اختالف را در مسايل فرعي دانسته، و بهترين آنها انتخاب كند

اما در مورد اصول عقيده تقليد جايز نيست و واجب است كـه يـك مسـلمان از    
  .روي بصيرت و آگاهي بدان مومن و معتقد باشد

رضه نموده و جهت سعادت دنيا و آخرتشان، انجـام آن  راه حلي كه ما به شيعه ع
عمل كنند و بـر طبـق اجمـاع    » احتياط«را به آنان پيشنهاد مي كنيم اين است كه، به 

فقهاي شيعه عمل احتياطي، خروج از مذهب را باعث نمي گـردد، و بـا آن منافـاتي    



صـحيح ترغيـب   ندارد اين امر باعث مي گردد كه مجتهدان نتوانند شيعيان را بر ضد ت
  .نموده و آنان را از عذاب خداوندي در روز قيامت بترسانند
كه ايـن امـر بسـيار كـم     –اما در صورت رخداد مسايل بسيار جديد و مستحدث 

يعني مسايلي كه فقه تا كنون در مورد آن سخني نگفته اسـت، آنگـاه    -اتفاق مي افتد
نان نظر بخواهند و من به ممكن است كه به مجتهدين رجوع نموده، و در حل آن از آ

خواست خداوند، صدور رساله اي عملي فقهي را كه آراء احتياطي در مسايل عامه را 
شامل ميگردد، تضمين مي كنم كه در تاليف آن از علماء و فقهايي كه مخلصانه براي 
  .خداوند كار مي كنند و در مقابل آن بها و پاداشي نمي خواهند، كمك خواهم گرفت

  سخم: ثانيا
فقهاي مذهب امامي هنگامي كه اتفاق نمودند كه نصف خمس كه حق خداوند و 
رسولش و امام غايب مي باشد، بايد به مجتهدي داده شود كه شيعه عامي از او تقليـد  
مي نمايد، و نصف ديگر آن بايد ميان فقهاي هاشمي، ايتام، و ابناء سبيل آنان تقسـيم  

و آن اين مسئله است كه اين حكم براي عوام  .گردد، مسئله بزرگي را فراموش كردند
كه از آراء فقها تقليد ننموده و » محتاطي«مقلدين مي باشد، پس حكم شرعي در مورد 

استفاده نمي كند چيست؟ آيا خمس به او تعلق نمي گيرد، يا اينكه در دخل و تصرف 
  در آن آزاد است؟

، بـا وجـود اصـرار    و از  اينجا روشن مي شود كه بدعت خمس به مفهوم شرعي
فقها بر آن، دقيق و موزون نبوده، و خالء زيادي دارد، كـه ايـن مسـئله بطـالن آن را     

  . آشكار مي سازد
صـلى اهللا عليـه   -بدعت خمس كه در مفهوم شيعي آن كامال با سنت رسول خدا 

چون خمس در اسالم عبارت . ، خلفاي راشدين و ائمه شيعه تناقض دارد-وآله وسلم
  .يك پنجم غنايم است، و نه نفع تجارت و كسب و كار از خمس، يا



و در اينجاست كه مي خواهم در اين رسالت تصحيحي از شيعه درخواست كـنم  
امـا  . كه اين ماليات بي دليل و سند را، به هيچ فقيهي، و تحت هيچ پوششي نپردازنـد 
ي، و آنان را در مشاركت در اعمال خير و مساعدت فقرا و مؤسسات اجتماعي و علم

و مي خواهم همه بدانند كه دستيابي به قله هاي مجـد،  . بدون واسطه ترغيب مي كنم
اگر شيعه مي خواهد فقها، مجتهـدين و رجـال   . فقط با سخاوت و بخشش ميسر است

دين را مساعدت نمايد، اين امر بسيار زيبا و خوب است، به شرط اينكه اين مساعدت 
اد باشد، نه اينكه از آنان واسطه اي بسازد، كمكي شخصي براي رفع مشكالت اين افر

كه مامور توزيع اموال بر ديگران مي  باشند، يعني همان امري كه تا بـه امـروز آن را   
  .مشاهده مي كنيم

  واليت فقيه: ثالثا
مـن فكـر نمـي    : در اينجا آنچه را كه قبال گفته ام تكرار مي كنم، و آن اينست كه

ير از واليت فقيه، هيچ نظريـه ديگـري ايـن چنـين     كنم كه هرگز در تاريخ بشريت، غ
باعث خونريزي و درد و اندوه شده باشد، من احتياجي نمي بينم كه از شيعه بخـواهم  

چون بحمداهللا مي بينم كـه ايـن نظريـه دارد بـه     . تا در مقابل اين نظريه مقاومت كند
شكستش دست خودش، خود را نابود مي سازد، چون هنگامي كه يك نظريه به علت 

در تطبيق، با مصيبتهاي ببار آمده، از درون خود را نابود مي سازد آنگاه است كه مـي  
  .توان گفت اين نظريه راه نابودي و زوال را پيش گرفته است

  
  غلو

 

ـ ﴿ لُّوا ِمـْن قَْبـلُ   قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ ال َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم غَْيَر الَْحقِّ َوال َتتَّبُِعوا أَْهَواَء قَْومٍ قَْد َض
  .)٧٧ :املائدة(. ﴾َوأََضلُّوا كَِثرياً َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبِيلِ

اي اهل كتاب در دين خود به ناحق غلو مكنيد و از پي هواهاي آن قـومي   :بگو«
كه خود گمراه شدند و بسياري را نيـز گمـراه كردنـد، و از راه راسـت دور افتادنـد      



   .»نرويد
ن به مرحله تكامل رسيده، و از مالئكه برتري مي گيرد، ديگر هيچ هنگامي كه انسا

احتياجي به خزعبالت و اوهامي كه همانند تار عنكبوت او را فـرا گرفتـه و دسـت و    
  .پايش را مي بندد و تصوير روشن او را مسخ مي كند، ندارد

  غلو
  غلو نظري

  يلمغلو ع
  غلو نظري

 

ره با غلو نظري آغاز شـده و بـه غلـو    موارد بسياري از غلو وجود دارد كه هموا
معتقد بودن به اين كـه  : به اختصار اين معني را مي دهد غلو نظري . عملي مي انجامد

يك انسان داراي كرامات بوده و قادر به انجام معجزات و امور خـالق العـاده و غيـر    
  .عادي است كه عامه مردم از انجام آن عاجز اند

يـك انسـان در زنـدگي دنيـا و آخـرت       خير و شر همان گونه كه ايمان به تأثير
ديگران، چه اين انسان زنده باشد و چه مرده، خود مظهر بزرگي از مظـاهر غلـو مـي    

  .باشد
غلو نظري كه در كتاب هاي روايات و احاديث ما نقش بسته، و به ائمه و مشـايخ  

ي بوده و و اولياء، امور عجيب و خارق العاده را نسبت مي دهد، علت اصلي غلو عمل
باعث بروز اعمالي مي شود كه از عامه مردم در كنار مقابر ائمه، اولياء و مشـايخ مـي   

همانند اظهار عبوديت و تقـديم نـذر بـه آنـان و     . اين اعمال تنوع زيادي دارند. بينيم
  …طلب حاجت مستقيم از ايشان و

ـ       اي غلو در سينه بسياري از مردم، حتي غيـر مسـلمانان جـاي گرفتـه، و فرقـه ه
بجـز  . اسالمي ديگر نيز شيعه را در غلو شان نسبت به اولياء و ائمه همراهي مي كننـد 



كه توانسته اند قيد و بند اين افكار را كه عقول و قلوب مردم را بـه خـود   » سلفي ها«
  . اسير كرده است بگسلند

اما شيعه در اين راه گامهاي زيادي از فرقه هاي اسالمي ديگر پيشي گرفتـه، كـه   
د كه هرگز پاك سـازي و تهـذيب   در غلو، به كتابهاي رواياتي بر مي گرد اسراف اين

موثـوق تـرين   . ، و نيز فقهاي شيعه در مقابل اين روايـات خـاموش مانـده انـد    نشده
كتابهاي روايت شيعه در معجزات و كرامات ائمه داستانهايي را نقل مي كننـد كـه از   

  . خ، اوليا و شيوخ صوفيه كمتر نيستروايات فرقه هاي اسالمي ديگر در مورد مشاي
خواهم با بررسي اين كه اين روايات مذكوره صحيح بوده و يـا از بافتـه    من نمى

چون اين روايـات در  . هاي خيال مي باشند، وارد يك بحث و جدل بي سر و ته شوم
عصري حكايت شده اند كه اذهان عامه مردم بدون شنيدن داستان هاي هيجـان انگيـز   

اما نكته اساسي كه مي خواهم بـر آن تاكيـد   . ني بزرگانشان سيراب نمي شداز زندگا
كنم اين است كه ما به عنوان امت اسالم عقيده داريم كه داده هـاي عقالنـي بهتـرين    
دستاويزي است كه مي توانيم به آن متمسك شده، و ايـن داده هـاي عقلـي مـا را از     

كه ما شيعيان مذهب عقلـي را از  و بخصوص . رفتن به دنبال سراب مستغني مي سازد
آنـرا در  » كلينـي «در روايتي از امام صادق كه . شروط استنباط احكام فقهي مي دانيم

  :بصورت متواتر ذكر مي كند آمده است» اصول كافي«كتاب 
پس به او گفت بيا، پس آمد سـپس  . اولين چيزي كه خداوند خلق كرد عقل بود«

قسم به عزت و جاللم مردمان را بـه تـو   : گفتبه او گفت برو، پس رفت، و خداوند 
  .»عقاب نموده، و به تو پاداش مي دهم

  :و از اينجاست كه شيعه اين قاعده عقلي را گرفته است كه مي گويد
  .»هر آنچه كه عقل به آن حكم دهد، شرع نيز به آن حكم مي دهد«

ـ  ا رد يعني حكم شرع بر اساس مستقالتي عقلي است كه عقل راهي جز قبول و ي



عقل يا خزعبالتي كه راويـان حـديث، از معجـزات و    : پس بگذاريد بپرسم. آن ندارد
بـي  ى كرامات به ائمه نسبت مي دهند چه ارتباطي دارد؟ و جايگاه عقل در اين غلـو 

اندازه كه از ذكر خداوند و توجه بسوي او باز مي دارد كجاست؟ و چرا مـا شـيعيان   
ايسته آنان است بدور مي رانيم؟ اين جايگاه رفيع ائمه خود را از جايگاه رفيعي كه ش

همان رسيدن به مرتبه انساني كامل است، كه خود از بزرگترين معجزات بشـمار مـي   
نقـل شـده    -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  -رود همانگونه كه در حديث از رسول خدا 

  .است
د، مالئكه خداوند انسان را خلق نمود، و در او عقل و شهوت را جاي دا تيبه راس

را خلق نمود، و در آنان عقل را جايگزين كرد، بهايم را خلق كرد و در آنان شـهوت  
را قرار داد، پس هر كسي عقلش بر شهوتش پيشي گيرد، از مالئكه باالتر است، و هر 

اين حديث در مصادر ( .»ه چربد، از بهايم پست تر مي باشدآنكه شهوتش بر عقلش ب
ومولف انرا از كتب شيعه نقل كـرده اسـت كـه صـحت     اهل سنت موجود نمي باشد 

  )وسقم ان به عهده ايشان است 
به خدا سوگند كه اين منزلت بزرگ انساني كه خداوند به ائمه و بندگان صالحش 

، آنان را از خزعبالتي كه بـه آنـان   ت، تا از رتبه مالئكه برتري گيرندارزاني داشته اس
نها گذشته غلو در بعضـي از احيـان از مرحلـه    نسبت مي دهند بي نياز مي سازد از اي

عصمتي كه به ائمه ما : براي مثال. مدح فراتر رفته، و تبديل به عيب و نقص مي گردد
نسبت مي دهند، همان طور كه در فصول گذشته گفتيم، براي اين بـود كـه روايـات    

تثبيـت   دروغيني را كه با عقل و منطق منافات داشته و به امام نسبت داده مي شـوند، 
. نموده و درهاي نقاش و پرسش را در مورد محتواي آن، بر عقال و تيز هوشان ببندنـد 

در نتيجه مردم به علت اينكه اين روايات از معصومين صادر شده انـد كـه از گنـاه و    
  . اشتباه و خطا مصون مي باشد مجبور به قبول آن گردند



ار نمي رود، بلكه از شان اما عصمت در حقيقت نه تنها در حق امام مدحي به شم
چون هرگاه بخواهيم عصمت را در معناي شيعي آن تفسـير  . و منزلت او نيز مي كاهد

الدت تا هنگام مـرگ بـه اراده خداونـد    ائمه از روز و: معني را مي دهد كهكنيم، اين 
دچار هيچ گونه معصيت و گناهي نشدند، يعني امام در برتري دادن خيـر بـر شـر، از    

و من نمي دانم هنگامي كه يك انسان نتواند به دليـل  . اده اي نداشته استخود هيچ ار
اراده خارج از ذاتش دست به عمل شري بزند، براي او نزد خداوند چه فضـيلتي بـه   
شمار وي رود؟ آري اگر عصمت به معناي اين باشد كه ائمه با وجود داشتن قـدرت  

در اخالقشان، و حاجز و پـرده   بر انجام عمل شر، و به علت علو نفس و ملكه موجود
اي كه آنان را از گناه باز مي دارد به معصيت نزديك نمي شده اند، آنگاه اسـت كـه   

و در اينصورت نمـي تـوان   . كالمي معقول گفته ايم، كه با عقل و منطق سازگار است
اين حالت نفساني را به اشخاص معدودي اختصـاص داد و گفـت كـه ايـن حالـت      

بلكه اين حالت، صفتي است از كـه هـر   . ائمه شيعه مي باشد نفساني فقط مخصوص
انساني مي تواند در صورت التزام به حدود و قوانين خداوند و اطاعت از اوامـر او و  

و دليل ما بر اين گفتار نيز كتـاب خداونـد   . دوري از نواهي وي، به آن متصف گردد
ليغ در سوره يوسف بـه  است كه در مورد عنايت پروردگاري تصويري بسيار زيبا و ب

  :نمايش مي گذارد
نَُّه َربِّي َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعْن َنفِْسِه َوغَلَّقَِت الْأَْبَواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَالَ َمَعاذَ اللَِّه إِ﴿

مَّ بَِها لَْوال أَنْ َرأى ُبْرَهـانَ َربِّـِه كَـذَِلَك    َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَه *أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَُّه ال ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ
   .)٢٣-٢٤:يوسف. (﴾ِلَنْصرَِف َعْنُه السُّوَء َوالْفَْحَشاَء إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْخلَِصَني

بانوي خانه كه در آن بود با او بناي مراوده گذاشت و درها را بست و گفت «: )معني(
رم او پروردگار من است، خدا مـرا مقـامي منـزه و و    پيش آي گفت به خدا پناه مي ب

و آن زن به يوسف . نيكو عطا كرده، به راستي كه خداوند ستمكاران را رستگار نسازد
و ايـن  . اهتمام كرد و يوسف را هم آن زن بود اگر نشانه پروردگار خود را نديده بود



  .»بندگان مخلص ماستچنين كرديم تا بدي فحشا را از او درو سازيم هر آيينه او از 
يعني علمي كه بدون جهد و كوشش، و فقط بـا الهـام   –از اين نوع » لدني«و علم 

و جالـب تـر   . نيز براي انسان فضيلتي بشـمار نمـي رود   -براي انسان كسب مي شود
اينكه بعضي از علماي ما، از اين فراتر گام برداشته و گفته اند كه امام بـه همـه چيـز    

باز هم نمي دانم كه اين چه فضيلتي براي . لوم و فنون را مي داندعلم داشته، و همه ع
فضيلتي كه مي توان بـه  . امام است كه مهندس، مكانيك و يا عالم به لغت ژاپني باشد

امام نسبت داد اين است كه او يك فقيه با تقوا، و در شئون ديـن، يـك عـالم ربـاني     
از اين گذشـته، وقتـي كـه    . ابدو اين چنين است كه امام ارزش و منزلت مي ي. است

روشني بخش عالم اسـت ايـن    -صلى اهللا عليه وآله وسلم-قرآن در مورد رسول خدا 
  : چنين مي گويد

  .)٨٥: االسراء(. قَِليالً﴾ أُوِتيُتْم ِمَن الِْعلْمِ إِالَّ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َربِّي َوَما﴿
  .»ن علم كمي داريدبگو روح به امر پروردگار من است و از آ«: معني

  :و نيز با اين گفتار علم غيب را از او نفي مي كند
. ﴾الَْخْيـرِ  قُلْ ال أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفْعاً َوال َضّراً إِلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيَب لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن﴿

  .)١٨٨: ألعراف(
نيستم مگـر آنچـه خـدا بـراي مـن       بگو كه من مالك نفع و ضرر خويش«: معني

  .»غيب خبر داشتم بر خير مي افزودم خواسته است و اگر از
پس چگونه نفسهايمان به ما اجازه مي دهد كه به ائمه خود صفاتي را نسبت دهيم 

برتـر اسـت؟ امـا معجـزات و      -صلى اهللا عليه وآله وسـلم -كه از صفات رسول اهللا 
قرآن به آنان اشاره مي كند، در عهـدي واقـع مـي    كراماتي كه از انبياء سر مي زده و 

شده اند كه انسان با رسالتهاي آسماني به تحدي و رقابت مـي پرداختنـد، و بشـريت    
و . قدرت درك مفاهيم عقلي و فضايل باال را به لغت منطق و استدالل نداشـته اسـت  

معجزه را  در نتيجه جهت كشانيدن انسان به جاده ايمان، خداوند به انبياي خود نعمت



صـلى  -همان گونه كه رسوا خدا . ارزاني داشته تا بر مردم حجت و دليل را تمام كند
را با معجزه اي جاويد به نام قرآن فرستاد تا براي ابديت پايـدار   -اهللا عليه وآله وسلم

  .بماند
پايان يافت و معجـزه نيـز    -صلى اهللا عليه وآله وسلم-و طريق رسالت، به محمد 

او بود كه دين كامل شده و نعمت خداوند بر مردمان نيز تمام گرديد كه  ختم شد و با
  : خداوند در اين مورد به صراحت مي گويد

  .)٣: املائدة(. ﴾الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم الِْأْسالَم ِديناً﴿
ل كردم و نعمتم را بر شما تمام كردم و دين اسـالم  امروز دين شما را كام«: معني

  .»را براي شما برگزيدم
هنگامي كه از غلو نظري در نزد شيعه سخن مي گوييم، از فرقه هاي اسالمي ديگر 
نيز مي خواهيم تا از غلو حاكم در قلوب فرزندانشان و البالي كتابهايشان سخن گفته 

  .و راهنماي مسلمانان باشند
سف است كه مي بينيم غلو نظري همانند غلو علمي از طريق فقهاي بسيار جاي تا

پس مسئوليت اول و آخر اين . مذهب و مجتهدين به اعماق قلوب مردم راه يافته است
عمل بر گردن همين فقها و مجتهدين است كه عوام را بـه ايـن راه پـر پـيچ و خـم      

مذهب مي باشـد امـور    كتابهاي شيعه كه ساخته و پرداخته دست فقهاي. كشانيده اند
اين روايات در كتابهاي موثق و مصادر شـيعه،  . غلو آميزي را به ائمه نسبت مي دهند

) وسايل الشيعه(و ) من ال يحضره الفقيه(، )تبصاراس(، ) وافي(، )اصول كافي(همانند 
وارد شده اند كه بسياري از آنان شامل غلو در حق ائمه شيعه بوده و بصـورت   …و 

و با اينكه ما بعضـي از علمـا و مراجـع    . از شان و منزلت آنان مي كاهند غير مستقيم
بال غلو نظري و علمي از ايـن  خود را بعلت موضع گيري منصفانه و معتدل خود در ق

» يـاي «تا » الف«ان پاي در راه غلو گذارده و از مستثني مي دانيم، اما اكثريت آن قاعده



  :ات غلو از اين قرارندمهمترين موضوعديده اند،  آن را در نور
      )منظور غلو بي اندازه تا حـد وحـي   ( الهام  -3 علم لدني      -2عصمت    -1

منظور كرامات دوروغين و بـا  ( كرامات  -6   آگاه بودن به غيب -5ه       معجز -4
بوسيدن ضريح ائمه و شيوخ،  -7  )غلو شديد تا حد معجزه كه مخصوص انبيا است 

  .آنان و طلب حاجت از
از شيعه ميخواهم تا كتابهاي   مي خواهم به صراحت وضوح كامل بگويم كه، من

خود را غربال نموده، و آنان را بجاي زيبا نشان دادن اينگونه مسائل از روايات خالف 
  عقل پاك سازد،

  
  غلو عملي

 

غلو عملي در طلب حاجات دنيوي و اخروي و كمك خواسـتن مسـتقيم از ائمـه    
همان گونه كه بوسيدن ضريح ائمه و اوليا در مراقد آنان امري بسيار . متجسد مي شود

  .شايع است
حول بوسـيدن ضـريح ائمـه و طلـب       فقهايمان من حقيقتا از مناقشه و مناظره با

حاجات از ايشان، و خواندن زيارت نامه بجاي قرآن كريم در كنار قبرهايشان، خسـته  
بارها گفته شده و بارهـا آن را شـنيده ايـم     و از آنان جوابي بجز سخناني كه. شده ام
توسـط  » حجـر االسـود  « آنان مي خواستند تا بوسيدن ضريح را، با بوسـيدن  -نشنيدم

مقايسه نموده و اين عذر را مستمسك قرار  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-رسول خداوند
عبارت اسـت از   -صلى اهللا عليه وآله وسلم-در حالي كه عمل حضرت رسول . دهند

رضـي اهللا  –حتي خليفه عمر بـن خطـاب   . م مي شودسنتي كه در موقعي خاص انجا
  :در كنار حجر ايستاده و به آن گفت -عنه

صـلى اهللا عليـه   -تو سنگي هستي كه هيچ ضرر و نفعي نداري، و اگر رسول خدا 



  .»را نديده بودم كه تو را مي بوسيد، هرگز تو را نمي بوسيدم -وآله وسلم
هرگز به كسي اجازه نمي داد كـه دسـت    -هللا عليه وآله وسلمصلى ا-رسول خدا 

ايشان را ببويد، بلكه با زائران خود دست مي دادند، همانگونـه كـه هرگـز نشـنيده و     
به كسي اجازه دهد كه دست و يا ردايش را  -رضي اهللا عنه-نخوانده ام كه امام علي 

واهد عصاي ايشان را بـه  ببوسد و امام صادق را مي بينيم كه هنگامي كه مردي مي خ
  :اين بهانه كه عصاي رسول خداست ببوسد، خشمگين شده و به او مي گويد

اين گوشت و خون رسـول  ) در حالي كه به دست خود اشاره ميكند(واي بر تو، 
   .»ه به تو نفعي ميرساند، و نه ضرريخدا است، پس چرا چيزي را مي بوسي كه ن

ائمـه را   در استدالل خود، بوسيدن ضـريح ي ما بسيار جاي شگفتي است كه علما
. قياس ميكننـد  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-به بوسيدن حجر االسود توسط رسول خدا

در استنباط احكام شرعي مخالف بـوده و همـان   » قياس« حال آنكه آنان كال با عمل 
ميـان  اما هر گاه مصلحتي در . را جايگزين آن كرده اند» دليل عقلي«گونه كه ميدانيم، 

  .باشد، آن را دست آويز قرار ميدهند
من مقابر بسيار از اوليا را در كشورهاي اسالمي زيارت كرده ام، و همان چيزهايي 

در بسـياري از كشـورهاي   . را ديدم كه در كنار مراقد ائمه خودمان مشاهده مي كنيم
ل مسيح عالم به كليساهاي مسيحيان وارد شدم و ديدم كه مردم به همان صوت از تمثا

و پاهاي عذراء تبرك ميجويند، و خداوند را به كناري گـذارده و از آنـان در حـوائج    
  . دنيا و آخرت طلب حاجت مي كنند

و همان چيزي را ديدم كـه از  . وارد معابد بودائيان، شنتو، هندويان، و سيكها شدم
ركوع  مسلمانان  مسيحيان در تقديم قرباني، و طلب حاجت از مجسمه ها و تماثيل و

  .و خشوع و خضوع در مقابل آنان ديده بودم
و . و سرانجام ديدم كه بشريت در دريائي از سراب ها و اوهام دست و پا مي زند



و كساني كـه راه او  » سيابن  حزم اندل«اي مسلمين همانند به راستي آن دسته از علم
وند آنـان را بـا   را پيموده اند، در نظرم بزرگ جلوه مي كنند هنگامي كه مي بينم، خدا

به عنوان منار هدايت براي خود و ديگران سود جسـته    اعطاي عقولي جبار، كه از آن
آنان قرنها از عصر خـود سـبقت گرفتـه و    . اند، چگونه قرين نعمت خود نموده است

بياييد با هم اين آيـات  . همانند سدي استوار در مقابل اين اعمال ناروا پايداري كردند
م، تا ببينيم قرآن كريم چگونه به صراحت و وضوح بـه معالجـه ايـن    بينات را بخواني

  :دردها پرداخته است
 قُلْ ال أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفْعاً َوال َضّراً إِلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيَب لَاْسَتكْثَْرُت ِمـنَ ﴿ -1

   .)١٨٨ :ألعرافا(. ﴾لَّا َنِذيٌر َوَبِشٌري ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَالَْخْيرِ َوَما َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ أََنا إِ
بگو كه من مالك نفع و ضرر خويش نيستم مگر آنچه خدا بـراي مـن خواسـته    : معني

است و اگر از غيب خبر داشتم بر عمل خير مي افزودم و هيچ گاه  زيان و رنج نمـي  
  .براي گروهي كه ايمان دارندمن نيستم مگر رسولي بيم دهنده و بشارت دهنده . ديدم
  . )٣١: هود(. ﴾َوال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الَْغْيَب َوال أَقُولُ إِنِّي َملٌَك﴿ -2

من به شما نمي گويم كه خزائن خداوند نزد من است و نه مدعي ام كـه از  : معني
  .هستم علم غيب آگاهم و نه ادعاي اين دارم كه مالئكه

  .)٦٥: النمل(. ﴾قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ الَْغْيَب إِلَّا اللَُّه﴿ -3
بگو كه در همه آسمانها و زمين بجز خداونـد كسـي از علـم غيـب آگـاه      : معني

  .نيست
  .)١٨٦: البقرة(  .﴾ذَا َدَعاِنَوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِ﴿ -4

و اگر بندگان من درباره من از تو سوال كنند، بدانند كه من به آنها نزديك : (معني
  .)خواهم بود، و هر كه مرا بخواند، دعاي او را اجابت مي كنم

 :ّق( .﴾إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد َولَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ َوَنْعلَُم َما ُتَوْسوُِس بِِه َنفُْسُه َوَنْحُن أَقَْرُب﴿ -5
١٦(.   



و ما انسان را خلق كرده ايم و از وساوس و انديشه هاي نفـس او، كـامال   : معني
  .آگاهيم و ما از رگ گردن او به او نزديك تريم

  
  تصحيح

 

و بار ديگر به مسئله بزرگ تصحيح باز مي گرديم كه همـان غربـال و پاكسـازي    
اخبار دروغين و غير صحيح موجود در آنان مي باشد ما نام چنـد   كتابها از روايات و

كتاب از كتب معتبر شيعه را كه در عهد اول جدال ميان شيعه و تشيع نوشته شده انـد  
نيز كه در  يو جدير به ذكر است كه بگوييم، كتب هاي. در سطور گذشته ذكر نموديم

شده اند، تا حد زيـادي از  عهد دوم اين جدال يعني در عهد حكومت صفويان تاليف 
چون بسياري از اين كتابها در البالي صفحات خـود  . كتب عهد اول شگفت آور ترند

امور و اقوال عجيب و غريبي را در خود جاي مي دهند كه هيچ عاشق اهـل بيـت و   
موسـوعه بحـار   «خوب است بـراي نمونـه از   . عاقلي به وجود آنها راضي نمي شود

آنرا در مجلدات ضخيمي كه بالغ بر بيست جلد مـي  » مجلسي محمد باقر«كه » االنوار
باشد و به لغت عربي به تاليف رسانيده است نام ببريم اين موسوعه به راستي كـه در  

چون همانگونه كه يادگـاري بسـيار پـر    . حين نافع بودن، بسيار نيز پر ضرر مي باشد
ضـرر و بيهـوده و    منفعت و غنيمت علمي است، به همان صورت نيز حاوي اقوال پر

ركيك است كه به شيعه ضرر رسانيده و از هم پاشيدن وحدت اسالمي را دامـن مـي   
و با اينكه مولف در مقدمه كتاب خود اعتراف ميكند كه كتاب موسوم بـه بحـار   . زند

االنوار همانند دريا، صدف و خزف را همراه با هم در بر دارد، اما با تاسف زياد بايـد  
ر پر ضرر موجود در آن بيشتر از هر اثر ديگـري كـه در تـاريخ    گفت كه خزف و امو

  .شيعه نوشته شده است باعث متضرر شدن شيعه و وحدت اسالمي گرديده است
مولف قسمت بسيار بزرگي از كتاب خود را به معجزات ائمـه شـيعه اختصـاص    



مـي  داده كه آكنده از افكار غلو آميز و داستانهاي معجزات و كرامـات اوليـاء شـيعه    
  .باشد به راستي كه اين حكايات فقط به درد آرام سازي كودكان مي خورد
رضـي اهللا  -و جانب مخرب ديگر اين موسوعه بر طعن و جرح خلفاي راشـدين  

و . متمركز  شده  كه در برخي از اوقات صورت بسيار عنيفي به خود مي گيرد -معنه
آن جهـت برپـايي جنـگ و    پر كينه طائفيـت از   ناين همان مسئله اي است كه تاجرا

كتابهايي كه بر ضد شيعه نوشته مي شـوند،  . جدال ميان شيعه و سنت سود مي جويند
. حتي تا به امروز نوك پيكان حمله خود را بر كتـاب مجلسـي متمركـز مـي سـازند     

مجلسي كتابهايي نيز به زبان فارسي دارد كـه از لحـاظ ايـن گونـه محتـوا كمتـر از       
ون شك دوران مجلسي و تاييد نظـام حـاكم از مـذهب    موسوعه عربي اش نيست بد

» بحـار االنـوار  «شيعه و علماي مذهب از مهمترين عوامل تاليف موسوعه اي همچون 
مي باشد، كتابي كه اختالفات جاويد و ابدي ميان شيعيان ايران، و اكثريت قريـب بـه   

د را دامن مـي  يا امپراطوري مي زيستن» اميرالمومنين«اتفاق مسلماناني كه تحت لواي 
هجـري وفـات    1111هجري به دنيا آمده و به سال  1037كه در سال » مجلسي«. زند

يافت، معاصر با شاه سليمان و سلطان حسين، از پادشاهان صفوي بود و در زمان اين 
دو پادشاه  به رتبه شيخ االسالم دست يافت، و شئون دين مملكت ايران به دستور اين 

ترين سالهاي حكومت اسـالمي در ايـران پرداختنـد، بـه وي     پادشاه كه در پر شكوه 
  .واگذار شد

سال پيش كه موسسه انتشارات ايران خواست كـه چـاپ موسـوعه     30در حدود 
كـه در آن روز رهبـر   » امام طباطبـايي بروجـردي  «بحار را در صد جلد تجديد كند، 

و قصصي كه در  بزرگ شيعيان بود امر به تهذيب و پاكسازي كتاب داد، تا از روايات
آنان خلفاي راشدين مورد سب و ناسزا گويي قرار مي گرفتند پاك گردد اما ناشر اين 
كتاب از بزرگترين تجار طائفي به شمار مي رفت به همكاري جهات مشبوهي بـه در  



نظر گرفتن تسلسل وارد در موسوعه، دست به چاپ اين مجـالت بـزرگ زد، كـه از    
و در نتيجه پـس از وفـات امـام بروجـردي،     . ده بودروايات مضر و زيان آور پاك ش

ـ  هـاي اسـالمي    ههمان مجلدات مضر و زيان آور دوباره به چاپ رسيد، و به كتابخان
عرضه گشت، تا هيزم تازه اي براي برپا داشتن آتش كينـه و خشـم ميـان مسـلمانان     

ـ       . باشد ر اخيرا نيز به من خبر دادند كه اين موسـوعه بـه كمـك جهتـي كـه بـا دو اب
  .استعماري ارتباط عميق دارد دوباره در لبنان به چاپ رسيده است

در زمره گفتارمان از پاك سازي كتب روايـات شـيعه ايـن امـر را نيـز بايـد بـه        
صراحت ذكر كنم كه، بعضي از فقهاي ما دست به دفاع از صحت اين گونه روايـات  

ت از ائمـه شـيعه   را بهانه صحت صدور ايـن روايـا  » رجال«يا » درايت«زده، و علم 
  .نموده و صدور بعضي معجزات و كرامات را از آنان به اثبات مي رسانند

علـم درايـت و   : تر است مي خواهم بدانم كداميك از اين دو موضوع قابل قبول
يا پـس از آن عقـل و منطـق و برهـان؟ و      ؟خداوند و سنت رسولش رجال، يا كتاب

  : يدمي گو -صلى اهللا عليه وآله وسلم-رسول خدا 
هر آنچه را كه با كتاب خدا موافقت كرد، آنرا بگيـرد، و هـر چيـزي كـه بـا آن      «

   .»تعارض نمود، آنرا دور بريزد
و قبل از اينكه اين فصل را به پايان برسانم مي خواهم به موضوعي اشاره كنم كه 

بسياري از فقها و دست اندر كاران شئون شيعه، در . در اين راستا اهميت زيادي دارد
عدم موافقت با پاكسازي كتب شيعه از رواياتي كه وحدت اسالمي را متالشي ميكنـد  

كتابهاي اهل سنت نيز پر از موضوعاتي است كـه باعـث   : اينگونه دليل آورده اند كه
  .تجريح شيعيان گشته، و به آنان تهمت زندقه، كفر و خروج از اسالم مي زنند

ده و به آنان گفتيم كه كتابهاي شما، قرار دا ما فقهاي شيعه را به صراحت مخاطب
و  -صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    -به زشتي، خلفاي راشدين، زنان حضـرت رسـول   



اصحابش را كه در قلوب مسلمانان جايگاه خاصي دارد، مورد شتم و طعن قـرار داده  
بلكـه آنـان را   . ه سـخناني نگفتنـد  اما اهل سنت هرگز در مورد ائمه شيعه اينگون. اند
اما هنگامي كه علماي اهـل سـنت مـي    . موده، و فضائل آنان را بر شمرده اندنيم تكر

در رابطـه   -صلى اهللا عليه وآله وسـلم -خواهند از عزيزترين مردمي كه با رسول خدا 
بوده اند، دفاع كنند، و مي بينند كتب شيعه بدان گونه به آنان حمله ور مي شوند، پس 

خود را متوجه كساني بكنند كه اين گونـه   بسيار طبيعي است كه نوك پيكان حمالت
و از اينجا مي توان گفـت كـه طعـن و    . روايات را در كتاب هاي خود جاي داده اند

شتم كتب شيعه نسبت به خلفاي راشدين، بسيار سنگين تر از كالمي اسـت كـه اهـل    
و ما چون مي خواهيم اين اختالفـات را بصـورتي   . سنت در مورد شيعه بيان مي دارد

ي پايان داده و راه حل هايي تصحيحي جهت تضمين آن ارائه دهيم لذا مسـايل را  ابد
چون در جايي ايستاده ايـم كـه در مقابـل خداونـد،     . بايد با صراحت تمام بيان كنيم

  .تاريخ و مسلمانان مسئول مي باشيم
در حق ائمـه شـيعه طعـن و     فت در بعضي از كتاب هاپس به همين دليل بايد گ

و منظور ما از ائمه شيعه ائمه آل بيت مي باشد و توصيف  ته شده استجرح بكار گرف
شيعه، توصيفي مجازي است كه اصطالحا به كار گرفتـه مـي شـود و اال     هآنان به ائم

ائمه آل بيت همچون حسن، حسين، زين العابدين و ديگران ائمه اهل سنت نيز بشمار 
ر دهد طبيعتـا بـا مـوازين اهـل     و هر كس كه آنان را مورد طعن و شتم قرا. مي روند

روشن تر بگـوييم، منظـور مـن از آن كاتبـان     . سنت نيز به مخالفت بر خواسته است
نمي باشد، چون موضع آنان در قبال امام علي بسيار واضح » خوارج«نويسندگان فرقه 

و روشن است و با اين كه من اعتراف مي كنم كه كتابهايي اين چنين بسـيار نـادر و   
اما بايد بگويم، تاجران طائفي و كساني كه هرگز نمي خواهنـد وحـدت    كمياب است

كتابها بهانه اي مي سازند تا با اسـتناد بـه آن بـه     مي متشكل شود همواره از ايناسال



  .شكاف و تفرقه دامن بزنند
صلى اهللا -من مخلصانه دست به درگاه خدا دراز مي كنم تا مصلحات امت محمد 

  . سازي و غربال اين گونه كتابها موفق گرداندبه پاك -عليه وآله وسلم
  

  زيارت مراقد ائمه
 

من تاكنون از فقهايمان جواب قابل قبولي در مورد  برتري دادن كالم مخلوق بـر  
  .كالم خالق نشنيده ام

  زيارت مراقد ائمه
كـه در   در مبحث غلو، وجه اشتراك ميان شيعه و سـاير فرقـه هـاي اسـالمي را    

را از آنـان  » سـلفيون « قبور اولياء خالصه ميشود بيان كـرديم ، و  زيارت مراقد ائمه و
همان اختالفي كـه   . اختالف ميان آنان ميپردازيم ردبه مودر اين فصل  جدا دانستيم، و

شيعه رسم راه زيارت ائمه را كه . شيعه در زيارت قبور ائمه خود در آن منفرد ميباشد
مذهبي تغيير  ، آموزشي وتبليغيتي سياسي، بايد براي رضاي خدا انجام پذيرد، به زيار

  .داد
در زمان نوشتن اين كتاب ميدانم كه دهها هزار شيعه مراقـد ائمـه را در    امروزه و
اما فكر نميكـنم كـه   . روز زيارت ميكنند ول شب وطمدينه منوره، در  ايران، عراق و

وقوف در كنـار  ميان اين همه شيعيان يك نفر پيدا شود كه در زمان ورود به عتيات و 
  .را بخواندن آيا سوره ديگري از قر سوره فاتحه قبر ائمه

ائمـه   شيعه را در طول قرون متمادي بر اين عادت شده است كـه در كنـار قبـور   
 و را بخواند، كه در طي صفحات خود مـدح  »ارت نامهزي«خود، عباراتي طوالني بنام 

كمتـر  . يلي دعا را جاي ميدهـد ين مقدار قلهمچن سرزنش دشمنان آنان، و ثناي ائمه و
) مفـاتيح الجنـان  (خانه اي از خانه هاي شيعيان را ميتوان پيدا كرد كـه در آن كتـاب   



فرزنـدان آنـان   و يافت نشود اين كتاب حاوي صدها زيارت نامه جهت زيارت ائمـه  
  .به يك شيوه نوشته شده اند ، كه همگي آنان با تفاوتي اندك وميباشد

طوالني ترين زيارت  كه از مهمترين، پرشان ترين، و )ةالكبري معةجا(با هم به  بياييد
در كتـاب  . در سر مرقد همه ائمه خوانده ميشود نظري بيافكنيم نامه هاي شيعه بوده و

علـي ابـن محمـد    «روايت ميشود كه امام دهـم يعنـي    »صدوق«از مولف آن ) فقيه(
نامه آگـاه   بر اين زيارت »خعيموسي ابن عبداهللا الن«بنام يكي از خاصان خود  »الجواد

  :نموده است
 محل اخـتالف مالئكـه، و   قرارگاه رسالت و سالم بر شما اي اهل بيت پيامبر و««

برگزيـده   سـالله پيـامبران، و   امانت داران خداوند رحمـن و  و …محل نزول وحي 
شهادت ميدهم كه شما ائمه معصـوم   …اختيار شدگان پروردگار جهانيان  مرسلين، و

هدايت شده از  اد شده وشو ار ،متقيان صادق نزديكان به پروردگار، و ام شده واكر و
 دشمن شما از دين برگشته است، و مالزم شما به بهشت ميرسد، و. سوي پروردگاريد

بسـوي شـما    شما و از و ،در شما و ،حق با شما و. معترض به شما نابود خواهد شد
، آيات خلق بسوي شما و. نزد شماست عدن حقّيد، ميراث نبوتم شما اهل و و. است

كسي كه شما را ياري  …اراده با شما است  فصاحت و. محاسبه آنان با شما است و
آنكه شما را دوسـت داشـته باشـد، خداونـد را      خداوند را ياري نموده است و. دهد

كسي كه بغض شما را در دل گيـرد، خداونـد را خشـمگين سـاخته      و. دوست دارد
 و. اوليـاء شـمايم   شما را به شهادت ميگيرم كه مـن يـار شـما و    وخداوند  و. است

صلح بر كسي كـه بـا شـما مسـالمت      ،عداوت دشمنان شما را در دل دارم دشمني و
بهشت فقط از طريـق شـما    راه رضوان و. جنگ بر كسي كه با شما جنگيد ، وجوييد

ـ   كسي كه از واليت شـما سـرپيچي كـرد    ميگذرد، و وده ، خداونـد را خشـمگين نم



  .47))است
  .منوال ادامه يافته وبا دعايي كوتاه خاتمه ميپذيرد ينبه همنامه  اين زيارت

نامه اي كه مقطع كوتـاهي از آن را ذكـر نمـوديم، از جملـه معتـدلترين       زيارت
نامه هاي ديگري وجود دارند كه متني شديد  زيارت هحال آنك. نامه ها ميباشد زيارت

. طعن خلفاي راشدين را در خود جاي ميدهند و شتمبعضي از آنان  ف داشته ويعن و
 نامـه هـا، سـرزنش ظالمـان آل محمـد و      نمط عمومي اين زيارت اما روش، شيوه و

 .را مخصوص آنـان ميدانـد   ، كه حق امامتفرزندانش ميباشد اعتراف به فضل علي و
ن آدر  و ،نامه هاي زيادي نيز وجود دارند كه مخصوص امام حسين ميباشـند  زيارت

قتل حسين  ،شتم صريح در حق بسياري از آنانو حتي با سب  امويان سرزنش شده و
سب امام علي  بدون شك كشته شدن امام حسين در واقعه كربال و. را نكوهش ميكنند

»» زعمر ابـن عبـدالعزي  ««تا خالفت  ان بود، ويآغازگر آن معاويه ابن ابي سف بر منبرها
مهمترين داليل اين واكنش شديد از سوي  زا، خود هجري ادامه داشت 99يعني سال 
آنـرا وارد   قـانوني ميـداد و   شتم، صفتي دينـي و  سب و ،، كه به ناسزاگوييشيعه بود
 نامه ها است كه بـر قبـور ائمـه و    نامه ها ميكرد هم اكنون نيز همين زيارت  زيارت

مـزار  (چـون  هم كتابهايياگر اين زيارتنامه ها  را كه در  .فرزندانشان خوانده ميشوند
وارد شـده انـد بخـوبي    ) مفتاح الجنان(و ) ضياء الصالحين(، )مفتاح الجنان(، )البحار

 او يبررسي كنيم، به روشني تمام درخواهيم يافت كه اسامي خلفاي راشدين صراحتا 
ـ    ،بصورت تلميح ه بعد ارز عصر نوشته شدن اين كتابها در آنها وارد شـده اسـت و ب

از اين كتابها  از نام خلفـاي راشـدين ذكـري نمـي      كىدهمين خاطر است كه بجز ان
شـيوع   بينيم، اگر كسي در مورد اسباب پشت پرده بوجود آمدن اين زيارتنامـه هـا و  

، يعني قرآن كه بـر  ، از قرائت كالم خداهمچنين صرفنظر قرائت در كنار قبور ائمه، و
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اهـد يافـت كـه    وضوح تمام درخوه ، بوق برتري كامل دارد بدقت فكر كندكالم مخل
تمركز حول مهمترين اصول آن  ، وز اين مطلب باالترين آگاهي مذهبيهدف اساسي ا

ـ  . مامت آل علي بر خالفت ديگران استيعني برتري داشتن ا ه اين مسئله نيز جـدير ب
 ذكر است كه زيارت قبر امام حسين، پس از چهل روز از كشته شدنش آغاز گرديد و

اين چنين بود كه در  و ،از صاحب ايشان را شامل ميشدبرخي  اولين قافله اهل بيت و
  .طول سالهاي متمادي اين زيارتها ادامه يافت

هنگامي كه با اسباب تشكيل شدن اين اجتماعات،كه در ضمن آن مردم در كنـار  
ت سديم، خواهيم دانگرت مرقد وي گرد هم مي آمدند بازبه نام زيار قبر امام حسين و

ها، گردهمايي شيعيان زائري بود كـه از امـاكن دور جهـت    كه هدف اصلي اين زيارت
پـس از   و ،همچنين سرزنش خالفتي كه در امويان نشر مذهب شيعه و كسب ثواب و

ايـن   ،همزمان با اين مسائل و .ا راهي ميشدندبه آنج ،بود گشتهآن در عباسيان متجسد 
عه را ضـامن  نشر اهداف مذهب شـي  زيارتها تظاهراتي شيعي بود كه توحيد صفوف و

   .ميگشت
را ميخوانم كـه بـه    روايتهاييدليل هنگاميكه در كتابهاي روايت موجود،  ينبه هم

ميكننـد، هرگـز    ترغيـب را به زيارت امام حسـين   مو مردائمه شيعه نسبت داده شده 
  : در بعضي از روايتها آمده است .احساس تعجب نمي كنم

تش بر ميدارد قصـري اسـت در   رپاداش هر گامي كه زائر امام حسين جهت زيا««
  .48))بهشت
ء مقامي برتر از كعبه قائل شدند، و يكي از شعراي شـيعه  حتي آنان براي كربال و

  :        اينچنين ميگويد
ر بـاالت  به، معلـوم ميشـود كـه مرتبـه كـربال     كع در مقايسه مقام كربال و«) معني(
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  .49))است
  :همانگونه كه روايتهاي ديگري ميگويند 

كه بر حسين گريه كند يا حالت گريه و زاري را به نمـايش بگـذارد،   هر كسي ««
  .50))بخشد آينده اش را مي خداوند همه گناهان گذشته و

خروش زيادي به سـعي در   انتساب آن به ائمه جوش و ظهور اينگونه روايات و 
خطـرات   دوري و نظر گرفتن سختي مسافرت و راه رسيدن به كربال بخشيد، كه با در

آن زمان، امري بسيار مشكل بود، به همين علت كربال در عهد خالفتهاي اموي  راه در
بخصوص  ، وصفر عباسي شاهد تظاهرات بزرگ شيعيان بود كه در ماههاي محرم و و

ـ  ه در دهم محرم، يعني مقتل حسين ب ا وقوع مي پيوست، كه در آن اجتماع كننـدگان ب
ايـن   ،مي پرداختند ئت زيارتنامه هاجملگي به قرا ،سكوت در كنار قبر امام جمع شده

 بودند كه ميخواستند با ىحكما گرانه بود كه محركان آن علما و مسئله اي روشن امر
  .   انسجام بخشند اي اين طرح شيعه را وحدت وجرا

هايي نـام   بغهطرح ريزي كرده اند بايد ناكه اين زيارتها را  كساني را تيبه راس و
. عباسي بخوبي شناخته بودنـد  را در عهد خالفت اموي ونهاد كه حقيقت و كنه شيعه 

به منزلـه اسـتمراري مـنظم در     تداوم آن در موسمهاي خاص، اين زيارتها و در نتيجه
اينچنين بود كه روشنگري مذهبي از طريق اين زيارتهـا،   و. مقاومت عليه خالفت بود

وقـوع مـي   ه كم بشامل بدل شد كه بر خالفت اراده سلطه حا عام و به امري شايع و
 همه اين احداث در زماني واقع شد كه در آن هيچ اثري از روزنامـه هـا و   وپيوست 

 تشكيالت حزبي نبـود و  دستگاههاي چاپ وو رسانه هاي گروهي  مدارس عمومي و
مردم را از زيارت امام »» متوكل عباسي««به همين علت جاي تعجب نيست كه بدانيم 
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تخريب قبر امام حسين مي دهد تا از آن اثري بر جـاي  دستور به  حسين منع نموده، و
  .مردم نتوانند گرد آن جمع شوند نمانده، و

 از امـويين و  ، وهمه آن مسائل به پايـان رسـيده اسـت   اكنون يعني در زمانيكه  و
خلفـاء هـيچ    آن اصطكاك فكري در حول مسئله خالفت و خالفت آنان و عباسيين و

كـه در طـول    پيماييمشيعيان باز هم ميخواهيم راهي را  اثري باقي نمانده است، آيا ما
كه بـدون   بگوييمهمان سخناني را  در كنار قبور ائمه ايستاده و قرن پيموديم، و سيزده

تكرار كرديم تا چـه هنگـام    نتيجه اي در طول قرنهاي متمادي گفتيم و هيچ حاصل و
 خطبه هايي كـه شـب و  اين  ميخواهيم كالم مخلوق را بر كالم خالق برتري دهيم؟ و

آيا بهتـر نيسـت    ؟براي خود ائمه چه نفعي دارد قبور ائمه خوانده ميشود روز در كنار
در كنار قبور آنان آياتي از قرآن حكيم را  كه سنت پيامبر بزرگوارمان را پيش گرفته و

خالل كلمات آن نـه تنهـا    از رحمت بوده و آياتي كه مملو از ثواب و تالوت كنيم؟
هـدايت   نور و چه امام، ر، بلكه براي شخص زيارت شده نيز، چه نبي باشد وبراي زائ
اسالم نيست بلكه بدعتي است كه بعـدها  پيامبرقرائت قران نزد قبور سنت ( .   ميتراود

به دين اضافه شده است وسنت ان است كه انسان براي ميت دعا كند وطلب امورزش 
   .)ومغفرت كند از اهللا جل جالله

  
  تصحيح

 

روشن مي گردد كه اين زيارت نامـه هـا كـه كتابهـاي      وحبه وضز آنچه گفتيم ا
، و هـر شـيعه اي در خانـه اش كتـابي از ايـن كتابهـا را        زيارت آكنده از آن  است

اهـل بيـت را ميخوانـد، كتابهـاي      همشـاهد مي كند، و در هنگام ورود بـه   ينگهدار
احتياج به بـاال بـردن سـطح     در زماني وضع شده اند كه در آن شيعه آموزشي بوده و

من هيچ شكي ندارم كه اگر امام علي برخي از فقـرات وارده در   فكر مذهبي داشت و



حتي نزديك به صـفات   فوق طبيعي و، صفاتي مااين زيارتنامه ها را كه در آن به ائمه
، شايد حتي آنان را در ملـك خداونـد شـريك دانسـته انـد      خداوند داده شده اند، و

  .قاري و واضح اين روايات حد جاري مينمود ، برميخواند
ميخواهم كه از شيعه سرتاسر گيتي تقاضا كنم تا در مورد زيارت قبور ائمه نفعـي  

بار ديگر ميخواهم مسئوليت اين اعمـال را   و .د انجام ميگيرد كمي انديشه كنندميرسان
چـون  . انـد  شيعه بياندازم كه شيعه را بر آن عادت داده مذهبيهاي  به گردن رهبريت

 همشـاهد تاكنون با مرجعي از مراجع شيعه برخوردي نداشته ام كه وارد يكي از ايـن  
  بهتر و مشروع تر ان است كه دعا كنيم براي( خواندن قرآن كريم شده، و

 دانـم چـرا مـا شـيعيان،     نمي و .را بر قرائت اين زيارتنامه ها ترجيح دهد )ميت  
بـه   امام، كالم خداوند را رها كـرده و حتي در صورت صحت صدور اين سخنان از 

  .كالم مخلوق پناه ميبريم
را  نآپـس قرائـت قـرآن كـريم      اگر غرض از زيارت كسب ثواب اخروي باشد،

متضـمن   اگر هدف از آن اكرام امام باشد، باز هم قرائت قـرآن آن را  تضمين ميكند و
  ميگردد

اب بـا همـان جـو   من يقين كامل دارم كه اين نظريه تصحيحي، از سـوي فقهـا،   
اين زيارتنامه هـا از  : اينچنين پاسخ خواهند داد و ،تقليدي هميشگي روبرو خواهد شد

  .آنان بيشتر از ما به اين مسائل آگاه بوده اند ائمه به ثبت رسيده اند و
 ، با وجود حاجز و پرده ميان مرگ وزنـدگي  بـا  وبا اينكه در اينجا من نمي توانم

، اما تصور ميكنم اگر در زمان امام علي ابن محمـد  ه باشمائمه تماس مناقشه اي داشت
شنيدم كه زيارتنامه  مي او از و شدم، همراه با او به مشهد امام حسين وارد مي بودم و
  : پرسيدم مي او از زيارت ميكند، قبر كنار در را»جامعه«و »وارث«هاي 
  ا كالم مخلوق؟كالم خداست ي اين زيارتنامه ها آيا رسول خدا، اي  فرزند :من 



  .كالم مخلوق :امام
  كالم مخلوق برتر است يا كالم خالق؟  آيا :دوباره ميپرسيدم و

  .كالم خداوند :امام
قرآن  كالم خالق برتري داده، و بر شما كالم مخلوق را پس چرا :پرسيدم مي باز و

  نمي خوانيد؟ كريم را
اين را نيـز بگـويم كـه     .من ميداده اين نقطه چه جوابي ب نمي دانم كه امام در و
 معناي اين نيست كه من اعتقاد داشته باشم كه اين زيارتنامه ها ازه اين گفتگو ب تصور

 كه بـا  كساني دورترين احتماالت را در نظر گرفتم تا راه را بر اما ائمه صادرشده اند،
   .ببندم زنند استفاده از نام امام دست به هركاري مي

صلى اهللا عليـه  - رسول خداوند كه كتب صحاح ازبا ذكر حديثي  و اين فصل را
  .به پايان ميبرم نقل كرده اند -وآله وسلم

 و. سنتم را ، وگذاشتم، كتاب خداونددرميان شما دو امر بسيار سنگين را بر جاي 
  .51)هرگز پس از من گمراه نخواهيد شد .ماني كه آنان را دستاويز قرار دهيدز تا

  :كند اما شيعه اينگونه روايت مي و
عتـرتم   در ميان شما دو امر بسيار سنگين را بر جاي گذاشتم، كتاب خداوند، و‹‹ 
  .52))هرگز پس از من گمراه نخواهيد شد ،تا زمانيكه آنان را دستاويز قرار دهيد را و

عترت رسول خداوند را يكجـا جمـع    پس چه زيباست كه شيعه كتاب خداوند و
  .دن نهادگربه امر پيامبر  نموده و

  
  در روز عاشورا كوفتن اندامها واختن ون
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  .زشت نمود شيعه  انقالب حسين را به بهانه عشق به حسين مشوه و
 نواختن و كوفتن اندامها در روز عاشورا

ضرورت حكم مي كند كه براي زنجير زني و شكافتن سرها توسط شمشير و قمه 
ايـن  . اص دهيمدر روز دهم محرم و در سوگ امام حسين فصل جداگانه اي را اختص

اعمال زشت هنوز جزيي از مراسم بزرگداشت شهادت امام حسين بـوده و در ايـران،   
پاكستان، هند و نبطيه لبنان همه ساله جريان دارد، و همواره باعث سـتيز و خـونريزي   

و در نقاطي از پاكستان اين جنگ و ستيز همواره صـدها  . ميان شيعه و سنت مي گردد
پس ضروري است كه در ايـن بـاب بصـورت    . ي مي گذاردكشته از دو گروه بر جا

  . مستقلي بحث كنيم
شيعه از قرنها پيش همه ساله عاشـورا  . همان گونه كه در فصل گذشته عنوان شد

را بزرگ مي دارد و گذشته از قرائت زيارت نامه ها، شعرا نيز كنار قبر حسين قصيده 
كه اين قصيده را در كنار قبر  هنگامي)) شريف الرضي((شاعر عربي . ها سر مي دهند
  : حسين خواند

  . 53))اي كربال، تو هنوز هم آكنده از كرب و باليي) ((معني(
  :و به اين بيت رسيد

شدند، بر خاك تو بـر  مردمان زيادي در حالي كه خون ريختند و كشته ) ((معني(
  . آنقدر گريه كرد كه بيهوش شد .54))زمين افتادند

را بزرگ مي داشتند و در خانه هاي خود نشسته و مردم ائمه شيعه روز دهم محرم 
جهت تعزيه به ديدار آنان مي رفتند، و در آن روز مردم را اطعـام مـي نمودنـد و در    

صلى اهللا - حضور آنان خطبه ها و قصايد زيادي در يادواره حسين و اهل بيت رسول
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  . و فضايل آنان قرائت مي شد -عليه وآله وسلم
كنار قبر حسين، زائران بصورت فردي و يا گروهـي عبـور مـي    و در كربال و در 

كردند و زيارت نامه هاي مشار اليه را همراه با سردان گريه و زاري و ناله بعنوان جزء 
اين عـادتي اسـت كـه هنـوز هـم در      . مكمل بزرگداشت و زيارت قرائت مي كردند

بـا گريـه خـتم    مجالس تعزيه حسيني در عالم شيعي جاري است و بايد اين مجالس 
  : شود چون

هر كسي كه بر حسين بگريد، يا حالـت گريـه و زاري را بـه نمـايش بگـذارد      ((
  .55))مي گردد بهشت بر او واجب

همان گونه كه در بسياري از روايات منسوب به ائمه آمده است و به خدا پناه مي 
  . بريم اگر چنين كالمي از امام صادر شود

صفر در سوگ حسين لباس سياه مي پوشيدند، و  شيعه همواره در ماههاي محرم و
اين عادت در عهد اول جدال ميان شيعه و تشيع، و هنگـامي كـه شـيعه توانسـت در     
صحنه جريان هاي سياسي و اسالمي بصورت قدرتي كه مـي خواسـت بـا خالفـت     
حاكم به رويارويي برخاسته و مطرح گردد، توسعه زيادي يافت، و آل بويـه كـه بـه    

ان خالفت عباسي بر ايران و عراق حكم راندند، در نمـو ايـن مراسـم در    عنوان حامي
اما در زماني كه شاه اسماعيل صفوي قـدرت  . روز عاشورا نقش بارزي را ايفا نمودند

را بدست گرفت و تشيع را به ايران وارد كرد، و با ايجاد يك انسجام مذهبي در ايران 
سايه ايران سـدي بـر پـا نمـود، ايـن      در مقابل طمعها و آرزوهاي خالفت عثماني هم

مراسم صورتي عام يافته و رفته رفته، بصورت جزيي از كيان و شخصـيت شـيعي در   
نظام صفوي دهم محرم هر سال را عزاداري مي نمود و شاه شخصاً از سوگواران . آمد

مردم در مجلس او جمع شده و شاه شخصاً در اين سوگواري خاص . استقبال مي كرد
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شاه عباس صفوي كه مدت پنجاه سال بر ايران حكمراني نمود و از . فتحضور مي يا
بزرگترين شاهان صفوي بشمار مي رود، در روز عاشورا به سوگ حسين لباس سـياه  
پوشيده و پيشاني خود را گل آلود مي نمود، و در حالي كه در پيشاپيش دسـته هـاي   

  . ي سرود سر مي دادعزادار قدم بر مي داشت، در مدح امام و نكوهش قاتالن و
اما بصورت دقيق نمي دانم كه زنجير زني روز عاشورا از چه زمان ظهور كـرده و  

اما اين را مي دانم كه . در مناطق شيعه نشين همانند ايران و عراق و غيره انتشار يافت
كوفتن شمشير بر سر و پيشاني در سـوگ حسـين و در روز دهـم محـرم، در آغـاز      

ها از جهل انگليس. ن و عراق رخنه نموده استز كشور هند به ايرااستعمار انگليس، و ا
و سادگي شيعه و عشق زياد آنان به امام حسين سوء استفاده نموده و قمـه و شمشـير   

و تا گذشته اي نه چندان دور، سـفارتهاي بريتانيـا   . زني بر پيشاني را به آنان آموختند
ه به اين صورت انزجـار آور و زشـت   در تهران و بغداد، هيئتهاي عزادار حسيني را ك

و غرض از سياست اسـتعماري  . در كوچه و خيابانها ظاهر مي شدند، تامين مي نمود
انگليس از كمك به رشد اين مراسم زشت، اعطاي دليلي معقول بر استعمارش بود كه 

  . همواره با معارضه مردم بريتانيا و نشريه هاي آزاد آن كشور روبرو مي شد
گليس مي خواست ثابت كند كه مردمان مسـتعمره هنـد و كشـورهاي    استعمار ان

اسالمي ديگر كه به اين صورت وحشيانه در خيابانها ظاهر مي شوند، احتياج به ولـي  
در نتيجه عكس و تصاوير . و قيمي دارند كه آنان را از جهل و توحش موجود برهاند

نواخته، و بـا شمشـير و    دسته هاي عزادار كه در روز عاشورا با زنجير بر پشت خود
قمه بر سر خود مي كوفتند، و خونهاي جاري شده نتيجه اين جريانـات، در روزنامـه   
هاي بريتانيا و اروپا به چاپ مي رسـيد، و سياسـتمداران اسـتعمارگر در نتيجـه ايـن      
تصويرها استعمار اين كشورها را به عنوان واجبي انساني اعالم مي كردنـد كـه مـي    

كشورها را از جهل و تـوحش رهانيـده و بـه جـاده تمـدن و تقـديم       تواند مردم آن 



  . رهنمون سازد
نخست وزيـر عـراق در عهـد اسـتعمار     )) ياسين هاشمي((شنيده ام، هنگامي كه 

انگليس، براي گفتگو جهت پايان دادن استعمار به لندن رفتـه بـود، انگليسـيها بـه او     
آمده ايم تـا آنـان را از تـوحش و     ما به خاطر كمك به مردم عراق به آن جا: ((گفتند

  )). حماقت خارج ساخته و مزه سعادت را به آنان بچشانيم
اين سخن خشم ياسين هاشمي را بر مي انگيزد و باعث مي گردد با عصـبانيت از  

اما انگليسيها از او عذر خواهي كـرده و او را بـه ديـدن    . مجلس اجتماع خارج شود
اين فيلم كه از مواكب حسيني به راه افتاده در . دفيلمي مستند از عراق دعوت مي كنن

خيابانهاي نجف، كربال، و كاظمين تهيه شده بود، حاوي مشاهده مهيب و نفـرت آور  
گويي انگليسيها مي خواستند بگوينـد  . از شمشير كوبي و زنجير زني مردم عزادار بود

  )) ين مي كنند؟آيا مردماني روشنفكر كه از تمدن بويي برده اند، با خود اينچن((
در اينجا سخني زيبا كه آكنده از حكمت و افكار نوراني است، و آنرا از يكـي از  

آن شـيخ بـا   . اعالم شيعه و مشايخشان، حدود سي سال قبل شنيده ام را ذكر مي كنم
وقار كه سالهاي زيادي از عمرش گذشته بود، در كنـار مـن ايسـتاده بـود روز، روز     

دوازده ظهر، مكان، روضه امام حسين در كربال، در همـين  عاشورا بود، زمان، ساعت 
حال دسته اي از عزاداران حسيني كه با شمشير بر سر خود مي كوفتند و گريبان مـي  

تعداد آنان بسيار زياد و خون از سر و بـدن آنهـا جـاري    . شكافتند وارد روضه شدند
يـن موكـب مـوكبي    ااز ديدن آن منظره لرزه بر اندام ناظر مي نشست در پشـت  . بود

آن را خـون   ،كه اعضاي آن با زنجير بر پشت خود مي نواختنـد  ديگر در حركت بود
ايـن  : ((آلوده كرده بودند، در اين وقت بود كه شيخ پير و عالم آزاده از مـن پرسـيد  

  )) مردم را چه شده است، چرا اين گونه خود را درد و زجر مي دهند؟
يعنـي از  ) واحسـيناه (يند، آنان مي گوينـد  مثل اينكه نشنيدي چه مي گو: ((گفتم



  .))كشته شدن حسين غمگينند
 ﴾ِفي َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعْنَد َمِليٍك ُمقَْتِدرٍ﴿آيا حسين هم اكنون در : ((او دوباره از من پرسيد

   ))نيست؟ 56
  . بلي: گفتم

آيا حسين در اين لحظه در بهشت نيست، كه خداونـد در مـورد آن   : ((باز پرسيد
عرضش همانند عرض آسمانها و زمين است، و براي افـراد بـاتقوا آمـاده     :يدمي فرما

  ))شده است؟
  .بلي: گفتم

آيا در بهشت حور عين كه هماننـد مرواريـد مكنـون اسـت وجـود      : ((او پرسيد
  )) ندارد؟

  . چرا: گفتم
واي : ((و در اينجا شيخ آهي كشيد و با لهجه اي كه آكنده از غم و درد بود گفت

چرا بخاطر امامي كه هم اكنون در بهشت و نعيم است و . از اين جهل احمقانهبر آنان 
بر او مـي گذرنـد، بـا     58﴾بِأَكَْوابٍ َوأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ﴿همراه با  ٥٧﴾وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ﴿

  )) بالها را بر خود در مي آورند؟
شـيعه در سـوريه   هجري و هنگامي كه يكي از بزرگترين علمـاي   1352در سال 

اين گونه اعمال را با جرات بي نظيري تحريم نمـوده،  )) محسن األمين العاملي((يعني 
و راي سليم خود را باز گفت و از شيعه خواست تا از اين حركات دست بر دارند، با 

و نزديك بود كه حركت . معارضه اي شديد از سوي علماء و رجال دين روبرو گشت
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بـه  )) سيد ابوالحسـن ((و اگر پدر بزرگم . شكست روبرو شوداصالحيش با نابودي و 
او عنوان رهبر بزرگ طايفه شيعه، موضع عالمي امـين را بخـود نگرفتـه، و از فتـواي     

  . اين حركت اصالحي از بين رفته بود پشتيباني نمي كرد
موضوع پدر بزرگم در قبال اين حركت، ابعاد وسيعي به حركت اصالحي محسن 

با اينكه بسياري از فقها و مجتهدين در مخالفت با او جبهه گيري كردند،  األمين داد، و
اما سيد ابوالحسن باالخره بخاطر مقام رفيع و پايداري اش، در آخـر راه بـه پيـروزي    

و مردم رفته رفته، فتواي اين رهبر بزرگ را لبيك گفتـه، و ايـن گونـه اعمـال     . رسيد
اما بصـورت كامـل ريشـه كـن     . ان گشتاندك اندك از صحنه انظار جهان تشيع پنه

يعني : نگشته و مظاهر ضعيفي از آن باقي ماند و در زماني كه پدر بزرگم وفات يافت
هجري، برخي از رهبران جديد شيعه باز مردم را به انجـام ايـن گونـه     1365در سال 

اعمال تشويق نمودند، و ديري نپاييد كه اين اعمال رو به رشد نهـاده، امـا هرگـز بـه     
  .          هجري نرسيد 1352وسعت قبل از سال 

و پس از اينكه در ايران جمهوري اسالمي اعالم شد، و واليت فقيه قـدرت را در  
دست گرفت، بعنوان جزيي از سياست مذهبي اش دستور به احيـاء آن اعمـال داده و   
جمهوري اسالمي نو پا در همه جاي زمين جهـت احيـاي ايـن بـدعت، كـه توسـط       

ستعماري انگليس در دويست سال قبل وارد عالم شيعي شده بود، به تبليغ و سياست ا
  . بذل مال پرداخت

در زمان كتابت اين سطور، شهرهاي ايران، پاكستان، هند و لبنان، در دهـم محـرم   
هر سال شاهد عبور مواكبي است كه به همان صورت عنوان شـده، از خيابانهـا مـي    

روز غروب كند، شرق و غرب از ايـن تـوحش و    گذرند و قبل از اينكه خورشيد آن
جنون بي اندازه، تصاويري را به نمايش مي گذارند، تا به دشمنان اسالم و ناظران بـه  

  . امور مسلمين قدرت و دليلي بر ضد اسالم پيشكش كنند



  
  تصحيح

 

بر طبقه آگاه و روشنفكري شيعه واجب است كه تمامي هم و كوشش خود را بـر  
دست زدن به چنين اعمالي، كه تصوير انقالب حسين را مشوه نمـوده  منع جاهالن از 
و بر واعظان و مبلغان است كه در روشـنگري خـود كوشـاتر بـوده، و     . است بگذارد

حقيقتي كه مي خواهم آن را ذكر كنم ايـن اسـت كـه    . فعاليت بيشتري به خرج دهند
آن است كه شيعه اين دليل شهادت حسين در روز عاشورا بسيار بزرگتر و جليل تر از 

گونه تصوير آن را ترسيم مي كند چون حسين به شهادت نرسيده كه مردم بر او گريه 
كنند و يا بر سر و صورت خود كوفته، و از او به عنوان بيچاره مسكين ياد كنند بلكه 
او با انقالب خود خواست الگوي ايثار، حزم، جزم، و شجاعت در از پـاي در آوردن  

م باشد، و به همين دليل است كه بزرگداشت شهادت حسين بايد حاوي استبداد و ظل
مراسمي باشد كه با مقام تناسب داشته، و از هر گونه غوغا جهل و اعمالي كـه در آن  

مراسم بزرگداشت شهادت امـام  . واحد هم مي خنداند، و هم مي گرياند، به دور باشد
نرانيها و مجلـس شـعر و   حسين بايد مراسمي آموزشي و علمي باشد كه شـامل سـخ  

اهل و  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- قصيده بوده، و در آن از سيرت حضرت رسول اهللا
  . اصحابش و همچنين جهاد و فداكاري در راه خدا ياد شود

و اين چنين است كه ياد حسين، بجاي انهدام و نابودي نفـس مسـلمانان، باعـث    
اگـر بـه   . ده انسانيت به پيش مي رانـد ساخت نمو و تكامل آن شده و انسان را در جا

بايـد او و انقالبـش را بـه همـان     . راستي ما خود را انصار و عاشقان حسين مي دانيم
صورت واال و ارزشمند ارائه دهيم، نه اينكه با اين اعمال جاهالنـه، او و انقالبـش را   

ايـام   ويا جشن تولـد سـاالنه  در  واري گونه سوگي  هرياپبر (. مسخ و مشوره نماييم
واري گيزي بنام  مجالس سوچمخصوصي بدعت در دين به حساب مي ايد ودر اسالم 



  .)كه باشد ينداريم به هر نوع ساالنه
  

  شهادت سوم
  

فقهاي شيعه بر اين امر اجماع دارند كه هر كسي شهادت سوم را به قصد ورود بر 
  .زبان براند، عمل محرمي انجام داده است

  
  شهادت سوم

از علماي بزرگ شيعه بوده و در قرن پنجم هجـري مـي زيسـته    سيد مرتضي كه 
بگويد مرتكب )) أشهد أن علي ولي اهللا((هر كسي كه در اذان نمازها : است مي گويد

از راي ايشان مي توان اين گونه نتيجه گرفـت كـه شـهادت    . عمل حرامي شده است
ه جريانـات  سوم، بعد از غيبت كبري وارد اذان شده، اما به صورت رسـمي در صـحن  

تا اينكه شاه اسماعيل صفوي ايران را وارد تشـيع نمـود، و   . مذهبي ظهور نكرده است
و اين چنين بود . به موذنان دستور داد كه شهادت سوم را در جمالت اذان داخل كنند

به امام  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- كه مقام و مكان ثابت خالفت، پس از رسول خدا
ز آن زمان تا كنون تمامي مساجد شيعه در شرق و غرب كـره ي  و ا. علي اعطا گرديد

  . زمين، بدون استثنا بر راه ترسيم شده توسط شاه اسماعيل صفوي گام بر مي دارند
بر ايـن امـر اجمـاع     ـفقهاي ما ـ خدا آنها را ببخشد  و غريب تر از همه اين كه 

تا قرن چهـارم هجـري   دارند كه اين شهادت سوم در زماني متاخر وارد اذان شده، و 
هيچ معروفيتي نداشته است و بر اين امر نيز اجماع دارند كه اگر امام علي زنده بود و 
نام خود را در اذان نمازها مي شنيد، بر گوينده اين جمله حـد شـرعي را اجـرا مـي     

  . نمود
و با همه اينها هيچ كدام از فقهاي ما ذكر اين شهادت سوم را منع ننموده، و حتي 



مقابل اقليتي كه در رد اين بدعت سخن گفته اند به معارضه برخاسته، و بـه آنـان   در 
تهمت خروج از تشيع و برائت از علي و فرزندانش را زدند و حتي آنان را در مقابـل  

  . عوام و جاهالن سر افكنده نمودند
و حتي جاهالن را سـياه   بعضى از فقهاء در اينجاست كه آن تعصب كور كه قلب

  . ست بر مال شده و دستهاي آنان را به يكديگر پيوند مي دهدنموده ا
در اين مسـئله خسـته شـده ام چـون در      استي كه از مجادله و بحث با فقهاءبه ر

پاسخ به اين مسئله همواره جوابهايي آماده دارند كه در طي قرنهاي مديد بـراي آنـان   
يي از نماز نيسـت  آنان مي گويند كه شهادت سوم، جز. بصورت عادت در آمده است

  . پس به همين دليل اضافه كردن آن به نماز هيچ اشكالي ندارد. تا باعث فساد آن گردد
 ،يا نـه  آيا شهادت سوم جزيي از نماز است به آنان گفتم كه مسئله اين نيست كه

چون اذان، حاوي صيغه و جمالتـي  . بلكه موضوع بسيار خطرناكتر از اين حرفهاست
پـس ايـن   . بر آن اقرار نمـوده انـد   -لى اهللا عليه وآله وسلمص- است كه رسول خدا

جمالت بصورت سنتي وقف شده در آمده اند كه هرگز نمي توان بر آن اضافه و يا از 
  . حتي اگر كلماتي اضافي داراي مصداقي درست و صحيح باشند. آن كم نمود

  . سپس گفتند شهادت سوم بصورت شعاري براي شيعه در آمده است
و آيا شـيعه و اسـالم   . شعار اسالم بسيار مهمتر از شعار تشيع است: ن گفتيمبه آنا

  دو امر متفاوتند، تا شيعه به شعاري مخصوص به خود احتياج داشته باشد؟ 
مـا نمـي   : و در اينجا خواستند كه مسئوليت را به گردن ديگران بياندازند و گفتند

بردارند، چون اين امر بصـورت   توانيم از شيعه بخواهيم تا از ذكر شهادت سوم دست
جزيي از كيان تشيع در آمده و همانند رابطه و وابستگي طفل به پستان مادرش، آنـان  

  . نيز به اين جمله انس گرفته اند، و اگر چيزي بگوييم كالم ما بيهوده خواهد بود
اگر همه شما بر يك راي جمع شده و حكم خداوند را با صـراحت  : به آنها گفتيم



از اين گذشته واجـب شـما بيـان    . ت بيان كنيد، همه از شما پيروي مي كنندو شجاع
  . حكم خداوند است، و نه به اجرا گذاردن آن

ذان را از ا)) حـي علـي خيـر العمـل    ((خليفه عمر ابن الخطاب، جمله : باز گفتند
  . را جايگزين آن كرد ))خري من النوم الصالة((برداشته، و بجاي آن، 

در ثاني، حتي اگر ايـن  . ابهاي ضد و نقيض دردي را دوا نمي كنداوالً جو: گفتيم
مسئله كه شما مي گوييد درست باشد، چرا امام علي در عهد خالفـتش بـه آن اقـرار    
ننموده، و امر به تبديل آن جمله نداده است؟ در منطق شما، عمل امام، حجت و دليل 

ماع داريد كه شـهادت سـوم   شما بر اين مسئله اج: ثالثا. درست بودن اين جمله است
، و ائمـه، در جمـالت اذان وجـود    -صلى اهللا عليه وآله وسـلم - در عهد رسول خدا

  . نداشته، و در وقتي متاخر به آن اضافه شده است
چـون همـه فرقـه هـاي      امري است اختالفـي،  ))خري من النوم ةالصال((اما عبارت 

صـلى اهللا  - عهد حضرت رسول اسالمي بجز شيعه بر اين عقيده اند كه اين عبارت در
اما شيعه اين عبارت را به خليفه عمر ابن الخطـاب  . وارد شده است -عليه وآله وسلم
پس بين يك مسئله اجماعي كه مورد تاييد همه بوده، و يـك مسـئله   . نسبت مي دهد

اختالفي كه آراء مختلف و ضد و نقيضي در مورد آن صادر شده است، فرق زيـادي  
  . وجود دارد

  
  صحيحت

 

كه هم اكنون بعنـوان جزيـي از   )) شهادت سوم((من كوچكترين شكي ندارم كه 
اذان نمازها مطرح مي شود، از عمل فردي گذشـته، و شـكلي عـاطفي، اجتمـاعي، و     

حال آنكه در منطقـه  . مذهبي به خود گرفته است، كه تغيير آن هرگز كار آساني نيست
را رشـد داده، و از آن در جـدال    نيز دولتي مذهبي وجود دارد كه عواطـف مـذهبي  



ند استفاده مي كنـد، بـه همـين    ا سياستش با كشورهاي منطقه كه اكثر آنها سني نشين
علت روند تصحيح در داخل ايران، همانند مسائل اصالحي ديگر، با مشكالت زيـادي  

  . روبرو مي شود
را نظـام  شايد روزي بيايد كه نظام تندرو جمهوري ايران تغيير يافته، و جـاي آن  

آنگـاه اسـت كـه    . معتدلي بگيرد كه هدفش وحدت مسلمانان و مصلحت اسالم باشد
نداي تصحيح به نرمي تمام در دلها مي نشيند، و حتـي شـهادت سـوم نيـز براحتـي      

اما در حال حاضر بايد از شيعيان موجود در اماكن ديگر جهان، كه . تصحيح مي گردد
يم كه در راه بازگشت بـه اذانـي كـه در    نداي تصحيح به گوش آنها مي رسد، بخواه

و امام علـي و ائمـه شـيعه شـايع بـود       -صلى اهللا عليه وآله وسلم- عهد رسول خدا
كوشش كنند اين مسئوليت بر گردن طبقه بيدار و روشنفكر از فرزندان شيعه است، تـا  
نقش خود را در اصالح و تصحيح مذهبشان بخوبي و زيبايي هـر چـه تمـامتر بـازي     

  . كنند
و بار ديگر مايوسانه از فقهايمان دعوت مي كنم تا در اين خندق بال در صف مـا  

چون در حال حاضر آنان در جبهه مخالف اين رغبـت قـرار گرفتـه، و از    . قرار گيرند
  . شديدترين مويدان اين بدعت و عمل به آن مي باشند

نشيند، بـر   به خدا سوگند كه اگر علي زنده بود و نام خود را در جمالت اذان مي
مسبب و عامل اين بدعت حد شرعي اجرا مي نمود پس چـرا در راه علـي عملـي را    

  انجام دهيم كه او خود به آن راضي نيست؟ 
و بار ديگر از شيعه مي خواهيم كه در روند حركت تصحيح خود بـه اذانـي كـه    

و در حضـور او و   -صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   - بالل حبشي در مسجد رسول خدا
آنـان بايـد از مـوذنين    . سر مي داد بـاز گـردد   نان بود،ابش، كه علي نيز جزو آاصح

چون در اين صورت است كه اين اذان راه . مساجد بخواهد كه به اين امر ملزم گردند



خود را به دور دست باز نموده و همان گونه كه از قبل وارد خانه علي و زهـرا شـده   
  . ا مي كندبود، به درون خانه هاي شيعيان راه پيد

  
  ازدواج موقت

  

و يـا عمـل بـه آن،    )) متعـه ((چگونه يك امت خواهد توانست با تجويز 
  ناموس و شرف مادراني را كه بهشت در زير پاي آنان است حفظ كند؟ 

  
  ازدواج موقت

 

منظور از متعه، ازدواج موقتي است كه شيعه ايران بدان عمل مي كند و شـايد در  
صورت توانايي بدان عمل شود در اين جا بايد بگوييم كه مناطق شيعه نشين ديگر در 

وارد شدن به جدل فقهي عقيمي كه قرنها از آن گذشته، و در كتابهاي فقه، تفسـير، و  
اما با اينهـا مـي خـواهم از ايـن نـزاع      . غيره از آن ياد مي شود، هيچ فايده اي ندارد

اي هولناكي كه از لحـاظ  و پس از آن به خطره. فكري، تصوير مختصري را ارائه داده
اجتماعي، اخالقي و انساني به شيعه چشم دوخته است اشاره اي داشته باشم من بـاز  

 ءهم مسئوليت اول و آخر ورود جوانان به اين راه پر خطر و زشت را به گـردن فقهـا  
  . مي اندازم
صـلى اهللا عليـه وآلـه    - در زمان رسول خـدا )) متعه((مي گويند كه  شيعه ىفقها
 خالفت عمر مباح و رايج بوده است، و عهد خالفت ابوبكر، و بخشي از عهد -وسلم

در اين باره آنـان  . تا اينكه عمر ابن الخطاب آن را تحريم نموده و جلوي آن را گرفت
  . روايتهاي زيادي را از كتابهاي شيعه، و برخي كتب اهل سنت دليل مي آورند

عادت زشت، عادتي بود كه از عهد اما فرقه هاي اسالمي ديگر مي گويند كه اين 
جاهليت به يادگار مانده، و در سالهاي اول عهد رسالت به آن عمل مي شد تـا اينكـه   



در روز خيبر و يا حجه الوداع بـه تحـريم آن    -صلى اهللا عليه وآله وسلم- رسول خدا
 امر داد و شأن آن همانند شأن خمر است كه چند سال پيش از بعثت حضرت رسـول 

  . حرام شد، و آيات تحريم در مورد آن نازل گرديد - عليه وآله وسلمصلى اهللا-
اين خالصه اي از آن نزاع و جدل فقهي بود كه بيش از هزار سـال اسـت حـول    

و بسيار تاسف آور است كه مي بينيم برخي از اعالم شيعه بـه  . مسئله متعه بر پا است
و به اين مسئله بـا سـر افـرازي    . انددفاع از متعه برخاسته و در اين باره كتابها نوشته 

تمام افتخار مي كنند من جهت توضيح حقيقت اين بدعت زشت كه با ذوق و كرامت 
انساني منافات دارد، احتياج به تالش زيادي ندارم اما قبل از آن مي خـواهم، نظريـه   
 فقهي تجويز متعه را رد نموده و سپس از آن فراتر رفته و به شيعه نشان بدهم كـه بـا  

  . چه مصيبت هولناك و امر مخيفي روبرو مي باشند
ازدواج موقت بر حسب عرف شيعي و آن گونه كه فقها آن را تجويز مـي كننـد،   

و اين عمل فقط مشروط به يك شرط اسـت  . چيزي به جز تجويز اعمال جنسي نيست
آنگاه است كه مرد مي توانـد  . و آن شرط اين است كه زن در عقد مرد ديگري نباشد

اداي صيغه ازدواج كه در دو كلمه خالصه شده و احتياج به هيچ شاهد و نفقـه اي   با
در اين نوع عقد زمان و مدت ازدواج در اختيـار  . ندارد، زن را به عقد خود در بياورد

مرد است و او مي تواند با حفظ سلطه مطلق براي خـود، هـزار زن را بـا ايـن نـوع      
  . ازدواج در زير سقف واحدي گرد آورد

در نزد شيعيان نظريه فقهي اين گونه بيان مي كند كه ازدواج متعه به امـر خليفـه   
اين نظريه را براحتي و با اسـتناد  . عمر ابن الخطاب و در زمان خالفتش تحريم گرديد

به عمل امام علي مي توان مردود خواند، چون او در زمان خالفتش بـه ايـن تحـريم    
و بر حسب راي فقها، عمل امـام  . دوباره آن ندادند اقرار نموده، و هرگز امر به اجراي

خصوصاً وقتي كه ايشان با در دست داشتن خالفت و رهبري . بر همه حجت مي باشد



مسلمانان در اظهار راي خود و بيان اوامر و نواهي خداوند آزاد بوده و هيچ كس نمي 
علي از قبول خالفـت  و باز هم همان طور كه مي دانيم، امام . توانست با او مقابله كند

خودداري نموده و تنها شرط قبول اين امر را، عمل به اجتهـاد خـود در اداره دولـت    
در نتيجه اقرار امام بر تحريم متعه، خود به معني اين است كه ايـن نـوع   . بيان نمودند

محرم بوده است و در غير اين  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- ازدواج از عهد رسول خدا
ن با تحريم آن مقابله نموده، و حكم خداوند را در مورد آن بـه اجـرا در   صورت ايشا

مي آوردند وقتي عمل امام براي شيعه حجت است نمي دانم فقهاي مـا چگونـه مـي    
  .توانند از آن چشم پوشي نموده، و بر آن پا بگذارند

 همان گونه كه در چند سطر قبل اشاره كردم، اين جدل فقهي را رها مي كنم تا با
هم زواياي پر اهميت ديگري نظري، پژوهشگرانه بر ازدواج متعه بياندازيم آنگاه ايـن  
تصوير را پيش روي طبقه روشنفكر، بيدار، و منصف از فرزنـدان شـيعه امـامي مـي     

  . گذاريم يعني همانهايي كه در تطبيق برنامه تصحيح، همه آرزو و اميد ما به آنهاست
همان گونه كه اين آيـه كريمـه مـي    . سان آمدبه راستي كه اسالم جهت تكريم ان

  : فرمايد
      .)٧٠: االسراء( .﴾َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِي آَدَم﴿
  .))و ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم): ((معني(

  : مي گويد -صلى اهللا عليه وآله وسلم- و رسول خدا
   .59))امل كنممن مبعوث شده ام تا مكارم اخالق را تمام و ك((

آيا اين اسالم ممكن است مشتمل بر قانوني باشد كه در آن شهوتراني جنسي آزاد 
بوده، و كرامت زن آن قدر دون و پست باشد كه در تاريخ هيچ كـدام از مجتمعـات   

لـويس  ((آزاد جنسي چه در قديم و چه اكنون نمونه آن نظير نداشـته باشـد؟ حتـي    
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يز در قصرهاي خـود جسـارت بـه    در قصر ورساي، و پادشاهان فارس ن)) چهاردهم
  . انجام چنين كاري نكرده اند

در اين آيه كريمه، مرد و زن را شامل مي شود، و اخالقي كه رسـول  )) بني آدم((
جهت اتمام مكارم آن مبعوث شدند، براي مرد و زن  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- خدا

و كرامـت وي   پس بگـذاريم بپرسـم، در قـانون متعـه، جـا و مكـان زن      . آمده است
كجاست، و چگونه مي تواند موقعيت اخالقيش را حفظ كند؟ آري مكانت او در ايـن  
قانون همان ذلت و بدبختي است، و به كااليي مي ماند كه مرد مي تواند آن را يكـي  

بـه راسـتي يـك زن كـه     . پس از ديگري و به اندازه بيشماري بر روي هم انبار كنـد 
رگترين مردان تاريخ را به او داده، و با اعطاي ايـن  خداوند شرف مادري و والدت بز
  : در مورد او مي گويد -صلى اهللا عليه وآله وسلم- مرتبه واال به او، كه رسول كريم

   .))زير پاي مادران است بهشت((
يكي  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- آيا اين امر كه اوقاتش را به اسم شريعت محمد

  بگذارند؟ پس از ديگري در آغوش مردان 
خواسته اند متعه را به صورت فضلي از خداوند معرفي كننـد   بعضي از علماي ما

اما آنان اين مسئله از نظرشـان  . كه با تشريع اين قانون مرد از گمراهي نجات مي يابد
دور مانده است كه اسالم دين مختص مردان نيست بلكه خداونـد آن را بـراي همـه    

و قـوانين آسـماني و   . مجموعـه انـد فرسـتاده اسـت    مردم، كه زنان نيز شـامل ايـن   
شريعتهاي الهي براي ارضاي شهوتهاي مردم و سيراب نمودن غريزه هاي آنها، در زير 

  .سر پوش شرع و قانون فرستاده نشده اند
اسالم آمد تا مردم را از بي بند و باري جاهليـت بيـرون كشـيده، و آنـان را بـه      

ه جاهليت و مظاهرش را با تشريع و قـانون الهـي   فضيلت و اخالق مقيد كند، نه اينك
  . تقديس كند



اسالم ازدواج با بيش از چهار زن را حرام نمود، و بـراي مسـئله تعـدد زوجـات     
همان گونه كـه ايـن آيـه    . شرطي قائل شد كه از مشكلترين شرطها به شمار مي رود

  : كريمه مي گويد
   .)٣: النساء(  . ﴾فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا َتْعِدلُوا فََواِحَدةً﴿
و اگر ترسيديد كه به عدل رفتار نكنيد پـس فقـط بـه يـك زن اكتفـا      ): ((معني(
   .))كنيد

اعمال عدالت در بين زنان نه تنها كار آساني نبوده، بلكه در بعضي از احيان بسيار 
مشكل مي نمايد، و مي توان از اين شرط نتيجه گرفت كه اسالم خواسته است مرد را 

د كه طريق تعدد را نپيمايد، و از نياز و طبيعت انساني و احتياج بشري فراتر مقيد نماي
نرفته و سرگردان وادي شهوتها نگردد، و آنگاه است كه او مي تواند به تنظيم خانواده 
و نسل، و مصلحت امت بيانديشد، و از اين رو است كه گـروه عمـل طـالق بسـيار     

مي  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- خدا همان گونه كه رسول. مشدد و سخت شده است
  : فرمايد
ترين امور حـالل نـزد خداونـد،    بغوض م): معني( )ِعْنِد اللَِّه الطَّالَق احلاللِ إِنْ أبغَض(

  . طالق است، و طالق را به شروط سختي همچون حضور دو شاهد مقيد نمود
ي مـي  به راستي كه يك دين آسماني، كه اين چنين با صراحت و ثبات موضعگير

كند، آيا ممكن است كه اين قانونش را با قانون ديگر كـه شـهوتراني جنسـي را بـه     
  صورت مطلق آزاد مي كند نقض كند؟ 

يكـي از آنهـا   : در اينجا دو تصوير از ازدواج را به خوانندگان عرضه مـي كنـيم  
ازدواجي است كه همه مسلمانان از جمله شيعه به آن اتفاق دارنـد، و همـان ازدواج   

و ديگري ازدواج موقت يا متعه است كه فقط فقهاي شيعه امامي به انجـام  . م استدائ
  . و از شيعه مي خواهم كه خود ببينند و محك بزنند. آن اجازه و فتوا مي دهند



شيعه در حالل بودن متعه آمده اند، و يا مي گويند كه اين ازدواج تا زمان تحريم 
ه و همه تصوير نوراني اسـالم را مشـو  مه خليفه عمر ابن الخطاب مباح بوده است، ه

فرقه هاي اسالمي ديگر خطورات اين نظريه و مفاسد اجتماعي و اخالقـي  . مي سازند
بزرگش را درك نمودند و نسبت به آن موضعي عادالنه گرفتنـد، كـه نشـانه حـق و     

اما فقهاي ما خطرات اين نظريه را درك نكردند، و يا اينكه اين خطر را . فضيلت است
رك نموده، اما در مخالفت با جمهور مسلمين، اين عمل زشت و لعين يعني متعـه را  د

حالل نمودند و اين مخالفت از روايتي باطل نشات مي گيرد كه آن را به امام صـادق  
  :نسبت مي دهند، و در اين روايت آمده است

)ي خالفهم الرُّشْددر مخالفت با اهل سنت است) پايداري(يا رشد ) ف.  
فه بر وجود اين عقيده گناه آلود در استنتاجات فقهي نزد علماي ما، به نظر من اضا

نظريه ازدواج موقت توسط آنان جهت ترغيب شيعه و بخصوص جوانان آنها در گـرد  
چون اين امتيازات خـاص را هـيچ كـدام از    . آمدن و التفات حول مذهب بوده است

م دين مال جنسي مباح شده به اسو بدون شك اع. مذاهب فقهي ديگر دارا نمي باشند
به . اصحاب نفوس ضعيف را به دور خود جمع مي كند در هر زمان و مكان كه باشد

همين دليل هنگامي كه در كتابهاي روايتمان، روايتهايي را مي خوانم كه به ائمه نسبت 
داده شده و از فضل و ثواب متعه و ترغيب مردم بر عمل به آن سخن مي گويند، هيچ 

موضع من در قبال اين گونه روايات بسيار واضح و صـريح  . اس تعجب نمي كنماحس
  . است و در جاهاي مختلف اين كتاب به آن اشاره نموده ام

و تمامي هم و سعي ما بر اين است كه امـت شـيعه را بـه اذن خداونـد از ايـن      
و من در هنگام نوشتن اين كتاب، هرگز در مورد آينـده شـيعه   . مصيبت خالص كنيم

موضع آن در قبال تصحيح احساس ياس نمي كنم، بلكه اميدوارم كه به صورت مطلق 
  . به مبادي، و اصول آن دل ببندند



آري ممكن است در ابتداي امر، تصحيح با مشاكل زيادي روبرو گردد، اما كلمـه  
و توجه طبقه روشنفكر كه مي تواند خود . حق همواره در آخر راه خود را باز مي كند

رسوبات فكري تلقين شده توسط پدران، مادران، مشايخ و فقها بزدايد، بهتـرين   را از
  . ضامن آينده روشن شيعه در عالم است

و بار ديگر به ازدواج موقت باز مي گردم و از فقهايي كه بـه جـواز و اسـتحباب    
آيا خود آنان به ازدواج موقت دختران، خـواهران   :عمل به آن فتوا مي دهند مي پرسم

زديكانشان راضي مي شوند، يا اينكه در صورت شنيدن چنين خبري رو سياه شـده  و ن
سـيد  ((و از غيظ و خشم به حالت انفجار مي رسند؟ هنگامي كه در نزد عـالم كبيـر،   

حتي اگـر  : رفتم او خواست تا از اين مسئله دفاع كند و گفت)) محسن األمين العاملي
چون امور مباح زيادي وجود  را انجام دهند،ي ندارد كه همه آن متعه مباح باشد، دليل

  .))دوري نمودن از شهوت رها گشته انددارند كه به علت 
و  ،بسيار واضح و روشن است كه مسئله به اين صورت نيست: ((اما من مي گويم

كساني كه متعه را براي دختران و خواهران خود نمي خواهند، نه بـه علـت دوري و   
نگ آور مي بيننـد، كـه بـا    ندر متعه وجهه اي زشت و ترك شهوت است، بلكه آنان 

و در برخي از مناطق شيعه نشين اگر از فقيهـي  . كرامت و شرف خانواده منافات دارد
كه بزرگ قومش مي باشد، چنين مسـئله اي پرسـيده شـود، ممكـن اسـت خـون و       

و حتي در كشور ايران كه در بعضي از شهرهايش ايـن عمـل   . خونريزي به راه بيفتد
جريان دارد مناطق زيادي يافت مي شوند كه در آن كسي جرات ندارد كلمه متعـه را  

سـخن گفـتن دربـاره     رد كشورهاي عربي شيعه نشين، اصالًبر زبان براند و اما در مو
در مـورد  . متعه، امري مهلك و مرگ آور است، كه به جدال و آشـوب مـي انجامـد   

اطالعي ندارم، امـا عمومـاً در همـه ايـن      تفاصيل اين امر، در هند، پاكستان، و آفريقا
گاه فتواي خود را عوض نمـي  ي در مورد اين امر سوال شود، هيچمناطق، اگر از فقيه



كند و به جواز آن امر مي دهد اما اگر از همان فقيه خواسته شـود كـه خـواهر و يـا     
دخترش را به ازدواج موقت شخصي در آورد، خون در رگهايش بـه جـوش آمـده و    

و زمان را به هم مي ريزد و اين چنين است كه مي بينيم، مسئوليت اول و آخـر  زمين 
زنـان مسـلمان را مبـاح    اين عمل زشت بر گردن كساني است كه نـاموس و شـرف   

ناموس دختران خود را حفظ مي كنند، و براي كسي كه دلي در سينه دارد،  دانسته، اما
  . در هر جمله از اين گفتار عبرتي نهفته است

  
  جود بر تربت حسينيس

  

سجده بر تربت حسيني در عصر دوم جدال ميان شيعه و تشيع ظهور كـرد، و  
  .سپس همه افقهاي عالم تشيع را به صورت وسيعي پوشانيد

  

  سجود بر تربت حسيني
ايـن  . در آن يافت نشود)) مهر((در عالم تشيع، كم مي توان يافت خانه اي را كه 

  . امام حسين و ياران طاهرش در آن مدفونندمهر از همان خاك كربال است كه 
. من بخوبي مي دانم كه فقهاي ما در مورد سجود بر تربت حسيني چه مي گوينـد 

چون ميان سجده بر چيزي كردن، و سجده به چيزي كردن، فرق بسيار است و سجود 
بر تربت حسيني، سجده نمودن به آن نيست، چون در مذهب شيعه سجده به جـز بـر   

و نمي توان بر لباس يا چيز دوخته شده و يا . تقاتش، بر چيز ديگري نيستخاك و مش
  . خوردني سجده نمود

سـجده بـر تربـت    . اما همان گونه كه مي دانيم و يا بهتر بگوييم شيعه مـي دانـد  
. حسيني در همين حد متوقف نمي شود، و مسئله فقط سجده نمودن بر خـاك نيسـت  

چون بسياري از آنها كه بر اين خاك سجده مي  .بلكه اين موضوع بعد وسيعتري دارد
و در بسياري از مواقع نيز قطعه اي از آن . كنند، آنرا بوسيده و از آن تبرك مي جويند



از . حال آنكه در فقه شيعه خوردن خاك حرام مـي باشـد  . براي شفا خورده مي شود
يبهاي خـود  كه آنان در ج ه مي شود،اين گذشته، از اين خاك هيئتهاي مختلفي ساخت

و اين هيئتها مقدس شـمرده   در سفرهاي خود به همراه مي برند، آن را حمل نموده، و
  . شده، و اكرام مي شوند

دير زماني است كه ميليونها شيعه در شرق و غرب كره زمين، خـود را ملـزم بـه    
آنان در هنگام . سجود بر تربت كربال مي دانند و مساجد آنان مملو از اين خاك است

ز در مساجد فرقه هاي اسالمي ديگر از ترس اعتراض، اين خاك را پنهان كـرده و  نما
بسياري از غير شيعه مي پندارند كه اين تربت عبارت از بتها . آن را آشكار نمي سازند

و اصنامي است كه شيعه بر آن سجده مي كند، و اين امر باعـث شـده اسـت كـه در     
ظاهرش چيزي نمي دانند فتنـه هـا   ي و ممساجد شهرهايي كه مردم آن از تربت حسين

چون . پا شود من نمي دانم كه اين بدعت چه موقع در صفوف شيعه وارد شده استبر
و نه امام علـي، و نـه    -صلى اهللا عليه وآله وسلم- يقين كامل دارم كه نه رسول خدا

ن و مقدس داشت. ائمه پس از او هيچ كدام بر چيزي بنام تربت كربال سجود نكرده اند
خاك، هرگز نزد مسلمانان امر مالوفي نبوده است جايز است كـه ايـن پـيش آمـد و     

جهـت زيـارت   بدعت، در عهد صفوي و هنگامي كه در مراسم مخصوص، قافله هـا  
و همراه با آثاري از قبر امام حسين باز مي گشـتند توسـعه    كربال راهي آن مي شدند،

  . يافته باشد
دعت استعمال خاك اضـافه گشـته اسـت، كـه     و نيز در آنجا، بدعت ديگري به ب

 قهاي ما براي مسافراني كه در حـائز ف. قدمي چند از بدعتهاي ديگر پيشي گرفته است
حسيني به سر برده و مقدار پانزده ذرع از قبر فاصله دارند، بجاي قصر نماز تمـام يـا   

واجب اسـت  و فقهاي ما بر اين امر اجماع دارند كه بر مسافر . كامل تجويز نموده اند
و من . حسيني را از اين قاعده مستثني مي دانند ماز را قصر بخواند، اما آنان حائزكه ن



نمي دانم كه فقهاي ما ـ خداوند آنها را ببخشد ـ چگونـه توانسـته در امـري كـه از       
و پـس از كامـل شـدن     -صلى اهللا عليه وآله وسلم- موضوع آن در عهد رسول كريم

ان و انقطاع وحي، هيچ اثري ديـده نمـي شـود اجتهـاد     شريعت اسالمي و وفات ايش
براي مسافران حائز حسيني، در قصر  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- نمايند آيا رسول اهللا

و يا اتمام نماز حق اختيار قائل شده اند، در حالي كه در آن عصر چيزي به نام حـائز  
كه در آن زمان اثري از حسيني اصالً وجود نداشته است؟ يا اينكه در مورد موضوعي 

  قانوني الهي تشريع كرده اند؟ . آن نيز نبوده است
آري، رواياتي وجود دارند كه به ائمه منسوب شده، و اختيار انتخاب را به مسـافر  

  . مي دهد و فقهاي ما نيز فتاوي خود را بر اساس آن بنا نموده اند
ر مـورد ائمـه عقيـده    شيعيان اهل بيت، قبل از ظهور جدال ميان شيعه و تشـيع د 

داشتند كه آنان از ديگران به احكام اسالم آگاه ترند اما نظريه خطرناك اختيار انتخاب 
كيفيت نماز در نزد فقهاي ما، اين منظور را مي رساند كه شخص امام مصدر تشـريع  
است، و شريعت وضع مي كند و بسيار تاسف آور است كه فقهاي ما در قلـب خـود   

ي را قبول داشته باشند، هر چند كه آن را افشا نكننـد و گرنـه فتـوا    اين چنين نظريه ا
دادن به اختيار مسافر در انتخاب نماز به صورت قصر و يا تمام در حائز حسيني چـه  
معناي ديگري مي تواند داشته باشد؟ و بر اساس كدام قاعده شرعي، حائز حسـيني از  

وجود اين حائز درباره آن نص الهي و  اين امتياز برخوردار گشته، و قبل از نيم قرن از
  آسماني نازل شده است؟ 

و بار ديگر اين عقيده را تكرار مي كنم كه تنها راه رهايي از اين تخلـف فكـري   
پاكسـازي و غربـال   . عميق كه در طول قرنهاي متمادي مـا را احاطـه نمـوده اسـت    

ـ   كتابهايمان از اين گونه روايتها است ك و در رشـد و  د، ه به ائمه منسـوب مـي گردن
ائمه ما هرگـز بـدون اسـتناد بـه     . توسعه اين بدعتها نقش به سزايي را بازي مي كنند



از نزد خـود حكـم و قـانون     -صلى اهللا عليه وآله وسلم- كتاب خدا و سنت رسولش
بلكه تنها امتياز آنان ايـن  . حداث ننموده اند و هرگز نيز اين چنين ادعايي نداشته اندا

صـلى اهللا عليـه وآلـه    - كتاب خداوند و سنت جدشان رسـول خـدا  است كه آنها به 
آگاهي داشتند، و در خانه رسالت و مهبط وحي علم اندوخته، و احكام الهـي   -وسلم

  . را تسلسل وار از پدرانشان آموخته بودند
  

  تصحيح
 

اگر شيعه در سجودش، تنها بر خاك و مشتقات آن، خود را فقط ملزم بـه قاعـده   
ساخته و پرداخته دست فقهاي ما است، و فقهاي ما نيز خود را ملـزم   اي مي نمود كه

به اين فتوا مي نمودند، مسئله حل بود و شكل خطرناكي به خود نمي گرفت، و فرقـه  
اما شيعه از حدود ايـن  . هاي اسالمي ديگر نيز به اين راي با نظر احترام مي نگريستند

داده است، كه همان سجود بر خـاك  قاعده فقهي تجاوز نموده، و به آن شكل خاصي 
مكان خاصي است كه كربال نام دارد و از خـاك آن اشـكال مختلـف دراز و گـرد و     
چهارگوشي ساخته است كه آن را در سفر و حضر، جهت سجده با خـود بـه همـراه    
دارند و اين امر نيز براي شيعه عادتي شده است تا هنگام نماز در مساجد فرقـه هـاي   

ا تمسك به تقيه و يا ترس از حدوث بلبله و آشوب و يـا خجالـت از   اسالمي ديگر، ب
  . اكثريتي كه با ديده غرابت و تمسخر به اين امر مي نگرند، اين خاك را پنهان كنند

اين امر باعث حزن و درد و تاسف است كه شيعه خود را با التـزامش بـه    حقيقتاً
تاده است، خـود را بـه ايـن    عملي كه خداوند جهت انجام آن هيچ دليل و امري نفرس

درجه از ذلت نزول دهد چون در نزد خداوند، هيچ چيز از اين دو گانه عمـل كـردن   
  . در عبادت خشم آورتر نيست

اگر شيعه خود را در امر سجده بر خاك كربال محق مي داند، پس چرا از افشـاي  



دي آنان را به عمل به آن در نزد برادران ديني اش كه كتاب، رسول، قبله، و نماز واح
دور خود جمع مي كند مي ترسد؟ و اگر خود را بر حق نمي دانـد، پـس اصـرار بـر     

  امري كه باعث خجالت و سر افكندگي اش مي شود، چه چيزي را ثابت مي كند؟ 
همان گونه كه گفتيم مسئوليت بزرگ ظهور اين عمل بر گردن فقها و اعالم مذهب 

و حركت تصحيحي كـه مـا آن را   . ادت داده اندكه شيعه را بر اين عمل ع رار دارد،ق
فرياد مي زنيم، اين معني را نمي دهد كه ما شيعه را بر اين امر ترغيـب كنـيم تـا بـر     

صلى اهللا عليـه وآلـه   - چون رسول خدا منظور زمين است نه مهر  خاك سجده نكنند
  : مي فرمايد-وسلم
   .))مين براي من مسجد و طاهر مي باشدهمه ز((

اما مـي  . سجده مي نمود زمين ول خدا در مسجدش در مدينه بر خاكو خود رس
خواهيم بگوييم كه برتري دادن زميني بر زمين ديگر، اگرچه در شرع به ثبوت رسـيده  

چـون در ايـن    .باشد اين معني را نمي دهد كه فقط بايد بر آن زمـين سـجده نمـود   
د بـر آن بـا خـود    صورت، مسلمانان همواره خاك مكه، مدينه و قدس را جهت سجو

  . حمل مي كردند
بر شيعه واجب است كه طول تبعيت فكري در اموري كـه بـه وي تحميـل شـده     

حال آنكه وضوح بطالن آنهـا را، بـه درخشـندگي خورشـيد در دل     . است را بشكند
آنگاه است كه شيعه مي تواند با شايستگي و سرافرازي، در حالي كه . آسمان مي بيند

نگي شخصـيت، بـه صـف    د و به دور از ذلت تقيه و دوگـا حجتي قوي در دست دار
پيوندند، و از بدعتهايي كه در راه آنان كرامت خود را زير پا گذاشته عريض اسالمي ب

  . است دست بر دارد
و بار ديگر باز مي گردم و مي گويم كه ما از شيعه فقط مي خواهيم كه بر زمين و 

مسلمانان اعم از شـيعه و سـني در    مشتقاتش همانند چوب، سنگ، خيزران كه فقهاي



صلى اهللا - و در اين امر به رسول خدا. صحت سجود بر آنان اجماع دارند سجده كنند
و امام علي، و ائمه اي كه هرگز بر چيزي بنام تربت كـربال سـجده    -عليه وآله وسلم

ت نكرده اند، اقتدا كنند پس شيعه بايد التزام در سجده بر اين خاك را كه باعث وسع
ابعاد بدعت و تفرقه مي باشد رها كند و من هيچ شكي نـدارم كـه اگـر فرقـه هـاي      

و  اجتهاد مي باشد آگـاهي پيـدا كننـد    اسالمي ديگر به اين نظريه فقهي كه منشاء آن
شيعه را بر آن ملتزم ببينند وجود مساجدي را كه در آنان اين نظريه فقهي بكار گرفتـه  

 ي را كه از مشتقات زمـين مـي باشـند،   ور مشابهمي شود تضمين نموده و حصير و ام
  . جهت رفع مشكالت برادران ديني خود در اختيار آنان بگذارند

  
  ارهاب و ترور

  

شيعه طايفه اسالمي وحيدي است كـه بـدون قيـد و شـرط خـود را بـه       
رهبريت مذهبيش تسليم نموده است، تا او را گاهي به ميادين جنگ، و بـاري  

  . حشت روان سازدبه صحنه هاي ترور و و
  

  ارهاب و ترور
  

در طول تاريخ، رهبريت مذهبي شيعه اين طايفه مسكين را مـورد سـوء اسـتفاده    
آنان شيعيان را با تحميل انواع بدعتها، و با سوء استفاده از سادگي . خود قرار داده اند

هـا  آنها و ايمانشان به مراجع دينيشان، بهر جايي كه خواستند كشانيدند چون شـيعه تن 
طايفه اسالمي است كه خود را بدون قيد و شـرط و حـدود و سـوال و جـواب بـه      
رهبريت مذهبيش سپرده است تا او را گاهي در ساحات جنـگ و نبـرد، و گـاهي در    

و به همين خاطر بود كـه در سـالهاي اخيـر، مجتمـع     . ميادين آشوب و ترور بكشاند
را به بر افروختن آتش جنگ و  انساني به شيعه به عنوان مذهبي نگريست، كه اتباعش



و بسيار مي ديديم كه اخبار منتشر شـده از شـيعه   . ترور و آدم ربايي دستور مي دهد
توسط سازمانهاي خبري جهاني، از محدوده طايفه شيعه گذشته، و بـه اعتبـار اسـالم    

چون مجتمع انساني قادر به تمييز شـيعه و فرقـه   . لطمه و ضررهاي زيادي مي رساند
پس به همين علت اعمال ارهابي انجام شده توسط شيعه بـه   مي ديگر نبود،ي اسالها

  . حساب اسالم و همه مسلمانان گذاشته مي شد
تاريخ آشوب و ترور به قرنها پيش بازگشته، و فقط مربوط به تـاريخ معاصـر مـا    
نيست اما ظهور آن در سرزمين شيعه به صد سال يا كمي كمتر باز مـي گـردد بسـيار    

ف است كه بگوييم ظهور ترور در عالم شيعه و وحشتي كه در سالهاي اخير جاي تاس
بدان اضافه گشت، همواره رنگي مذهبي داشته و فقهـاي اعـالم و مجتهـدين بـزرگ     

را )) ناصر الدين شـاه ((، ))ميرزا رضا كرماني((مي بينيم . دست اندر كار آن بوده اند
ترور مي كنـد و  )) ل الدين افغانيسيد جما((هجري و به امر استادش،  1311در سال 

از آن زمان تا كنون سرزمين شيعه و به خصوص ايران شامل ترورهاي مذهبي مقطعي 
بوده است كه بر حسب احوال سياسي واقع مي شـده، و همـواره مجتهـدين و فقهـا     

  . گرداننده اين ترورها بوده اند
ت كـه مـي بينـيم    اما عبرت گرانبهايي كه از اين وقايع مي توان گرفت ايـن اسـ  

چگونه عدالت الهي در اين دنيا اجرا مي شود تا براي كساني كه بذر اين اعمال را در 
چون بازتاب پرتو ترور بر خود كساني افتاد . نفوس مردم كاشته اند درس عبرتي باشد

با كمي توجه روشن مي گردد كه دشمنان فقها در . كه اول بار آن را ابداع كرده بودند
) 1400-1406(آنان، راه خود آنان را پيموده و در طول مدت شـش سـال   مواجهه با 

تعداد زيادي از علما و فقهاي مذهب را ترور كردند كه اگر بخـواهيم ميـان آن چنـد    
سال كه تاريخ ترور به آن باز مي گردد، و اين شش سال مقارنه و مقايسـه سـاده اي   

شش سال، چندين برابر افراد ترور انجام دهيم خواهيم ديد كه افراد ترور شده در اين 



شده در آن صد سال مي باشند، و اين چنين بود كه ارهاب و ترور وبالي شد بر گردن 
كساني كه خود گرداننده آن بودند، و زندگي آنان را به جهنمي غير قابل تحمل تبديل 

و  آري اين واقعه هنگامي اتفاق افتاد كه فقهاي مذهب، يعنـي همـان پشـتيبانان   . نمود
  . بذر افشانان ترور و ارهاب، سلطه حكومت را در ايران بدست گرفتند

بگذاريم به صراحت بگويم هنگامي كه تصاوير چاپ شـده بـر تمبرهـاي پسـتي     
ميـرزا  ((جديد جمهوري اسالمي ايران را ديدم كه چگونه چهره تروريستهايي چـون  

بـر  )) اييان اسالمفد((جمعيت  يعني رئيس)) مجتبي نواب صفوي((و ) )رضا كرماني
آن نقش شده است بر سرانجام شيعيان امامي و دولت به اصطالح حامي آن افسـوس  

  . زيادي خوردم
بگذاريد با صراحت و به دور وحشت و ترس بگوييم كه اين كتاب مـن، كتـاب   
سياسي نيست و هرگز غـرض از نوشـتن آن رويـارويي بـا دولـت، جنـاح سياسـي        

و خداونـد  . ران و هئيت حاكمـه اش نمـي باشـد   بخصوص و يا جمهوري اسالمي اي
بزرگ را شاهد مي گيرم كه من در اين رساله بجز اصالح و پاكسازي عقيده شـيعه از  
ناخالصيها وارداتي، هيچ قصد ديگري نداشته ام اما در برخي از احيان ضرورت ايـن  

كه گونه حكم مي كند كه كلمه حق گفته شده و آن را متوجه دولت و حكومتي كنيم 
. شايد به نداي اصالح پاسخ مثبت و يا منفي بدهد اما باالخره حرف حق را بايد گفت

  : مي گويد -صلى اهللا عليه وآله وسلم- در اين باره رسول خدا
كسي كه در گفتن كلمه ي حـق سـاكت   (( :يا .))خرسأاحلق، شيطان  الساكت عن((

  )). باشد، شيطاني است گنگ
ولت كه خـود را دولتـي عقيـدتي مـي دانـد و      پس بگذاريد بپرسم چگونه يك د

مذهب شيعه را شعار خود قـرار داده اسـت مـي توانـد در حـالي كـه بـه تصـاوير         
تروريستهايش افتخار مي كند و آن را به عنوان رمز و شعار نظامش قـرار داده اسـت،   



اطمينان و اعتماد جهانيان را به خود جلب كند؟ از اين گذشته اين رمز و شعار ممكن 
ست ميليونها شيعه را كه به آن نظام ارتباطي نداشته و حتي به آن ايمان  نيز ندارنـد،  ا

تروريسـت   شيعه چگونه مي تواند از عقيده خـود دفـاع نمـوده و   . آزرده خاطر نمايد
در حالي كه دولت سخنگوي شيعه ترور را شعار خود قـرار   بودن را از خود نفي كند

  داده است؟ 
ان ايران اين سخن من را شنيده و بدانند كه شيعيان ايـران  من آرزو دارم كه حاكم

فقط يك سوم از شيعيان جهان را تشكيل مي دهند و مابقي آنـان در سرتاسـر جهـان    
و . پراكنده اند و هر كدام از آنان هويت، جنسيت، و لغت مخصوص بخـود را دارنـد  

يد بلكه بهتر بگوييم دولت شيعه ايران نمي تواند، و نبايد بنام شيعيان جهان سخن بگو
پس به همـين خـاطر ايـن    . اين دولت حتي نمي تواند بنام شيعيان ايران سخن بگويد

حكومت نبايد به اعمالي دست زند كه در نتيجه آن به اعتبار اكثريت لطمه خـورده و  
نداي من به حاكمان ايران اين است كه بيش از ايـن  . آبروي آنان به بازي گرفته شود

  . نكنند، چون همين اندازه ذلت براي شيعه كافي است به شيعه اسائه
و در خواست من از شيعيان اين است كه از نفس و كرامت خود در قبال جامعـه  

  . بشري دفاع نموده، و برائت خود را از كشتار بي گناهان اعالم نمايند
بعضي از اوقات با خود سخن گفته و از خود مي پرسم كه آيا اين اعمال ارهـابي  

از ظهور و بروز آن در ايران حدود صد سال مي گذرد، و بعضي از فقهاي مـا بـه    كه
نيسـت؟ همـان قلعـه اي كـه     )) قلعـه المـوت  ((آن خوش آمد مي گويند، از بقاياي 

در قرن ششم هجري، گاه با زور و گاه با حشيش و بنگ و مشتقاتش )) حسن صباح((
نيست كه بگـوييم ايـن اعمـال     آن را مقر نشر مذهب اسماعيلي قرار داد؟ آيا درست

تروريستي امتداد اعمال همان گروههاي تروريستي است كه جهـت كشـتار دشـمنان    
)) نظام الملك((اسماعيليان سرزمين اسالمي را در مي نورديدند؟ همه ما مي دانيم كه 



بدست تروريستي از همان جماعت، و به دستور مستقيم حسن صباح به قتل رسـيد و  
خواهيم ديد كه بين مقدمات و نتايج ناشي از اعمال تروريستي فرقه  اگر خوب بنگريم

و اعمال تروريستي برخي فرقه هاي شيعه تندرو، وجه تشابه زيادي )) صباحي((هاي 
  . وجود دارد

اعمـالي كـه در   : در اينجا بار ديگر شيعه را مخاطب قرار داده و به آنها مي گويم
ن و پيروان بنگي او انجام مي گرفت، ششم هجري توسط حسن صباح و حشاشي  قرن

و در عالم اسالمي فساد و تباهي ايجاد مي نمود، نتيجه سوء استفاده از سادگي مردم، 
اما هم اكنون و در عصـر پرتـو افشـاني علـم و     . و جهل آنان به اسالم و مبادنش بود

دانش، و عصري كه مفاهيم اسالمي براي همه واضح و روشن است بر شـيعه واجـب   
ت كه راه حق و عقل را پيموده، و از انجام اوامري كه خشم خداوند و رسولش را اس

  . به دنبال دارد، اجتناب نمايند
اگر ترور خوب است، پس چـرا برنامـه ريـزان آن، آن را بـراي خودشـان نمـي       
خواهند؟ و چرا هنگامي كه پرده از اسرار يك ترور مبرا مي افتد، از آن تبرئه جسته و 

ن نمي گيرند؟ اسالم از ارهاب و ترور مبرا است، و اين مسئله با تعاليم اش آن را به ت
منافات دارد پس اگر تروريستها و برنامه ريزان آنان طعمها و خواسـته هـاي سياسـي    
داشته و مي خواهند از اين راه به آن برسند سوء استفاده از نـام ديـن و مـذهب امـر     

ه باشند تـا نتيجـه اعمالشـان را خـود     آنان بايد شجاعت كافي داشت. صحيحي نيست
  . بدوش كشيده و از تحميل آن بر مذهب و دين خودداري كنند

  
  تصحيح

قرآن كريم با حكمي ابدي ترور و ارهاب را با همه اشكال و صورتش تحريم مي 
  : به خصوص زماني كه بيگناه به جرم گناهكار كشته شود. كند

  .)٧: الزمر(. ْخَرى﴾َوال َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُ﴿



   .))كسي را ديگري به دوش نخواهد گرفتو هرگز بار گناه ): ((معني(
اين جمله بليغ روشنگر راه كساني است كه قرآن را امام و هادي خود قـرار مـي   

  . ندده
و اگر به سيرت ائمه شيعه و عمل آنان نظـري بيـافكنيم خـواهيم ديـد كـه آنـان       

اين امام حسين است كـه كسـاني را   . وده انددورترين مردم نسبت به ترور و ارهاب ب
مخاطب قـرار   يتش در روز عاشورا حمله ور مي شود،كه به خيمه هاي زنان و اهل ب

  : داده و سخناني را بر زبان مي راند كه تاريخ هرگز آن را فراموش نخواهد كرد
نان اگر دين نداريد، و از معاد نمي ترسيد، الاقل در زندگي خود آزاده باشيد ز ((

  .60))هيچ گناهي ندارند
و اين چنين بود كه سيد الشهداء يعني امام حسين، كسي كه شيعه به عشق بـه او  
شهرت يافته است، بين شجاعت و بزدلي، و كرامت انساني و عمل زشت كـه باعـث   

و با اين عبارت صريح و بليغ اسـت  . غضب خداوند مي گردد، خط فاضلي مي كشد
از شيعه و غير شيعه امر مي كند كه حتي در معامله و رفتار  كه ايشان مسلمانان را اعم

با دشمنان و اسراي جنگي راه كرامت را بپيمايند، و از اسائه به اطفال و زنان حتي اگر 
  . همراه با مردانشان در حال جنگ باشند، پرهيز كنند

 يا سفير حسين به اهل كوفه است)) مسلم ابن عقيل((و در جاي ديگر، اين همان 
كه از قتل و ترور عبيداهللا ابن زياد خودداري مي كند، و اين امر در زماني اتفاق مـي  

  : فرصت را براي او مهيا نموده است اما او مي گويد)) هاني ابن عروه((افتد كه 
  .))ما اهل بيت از غدر به دوريم((يا )) نحن اهل البيت ال نغدر((

به عنوان سفير حسين بيعت مي كنند و پس از آنكه اهالي كوفه با مسلم ابن عقيل 
عبيداهللا ابن زياد به كوفه مي آيد، مردم از پشتيباني مسلم ابن عقيل سر بـاز زده و بـه   

                                                 
    .))إن النسوة ليس عليهن جناح. نياكمفي د ن لم يكن لكم دين ولن تخافوا المعاد فكونوا احراراً، إ( 60



والي جديد مي پيوندند و در اين چنين حالتي كه براي مسلم ابن عقيل بجز قتـال تـا   
كرامـت   هنگام مرگ، و يا ترور ابن زياد راه ديگري نمي ماند او از اين عمل كـه بـا  

انساني و مردانگي منافات دارد سر باز مي زند، باشد كه عدم عمل به اين ترور باعث 
  . قتل خود او و شكست ماموريتي باشد كه بخاطر آن به كوفه آمده است

و اين چنين است كه مي بينيم در عرف اسالم و اهل بيت هدف هر قدر هم كه پر 
ف را توجيه نمي كند، چه رسد به ايـن  اهميت و ارزشمند باشد، وسائل رسيدن به هد

بياييد بار ديگر عمل امام علي را كه شـيعه ادعـاي   . كه اين وسائل ترور و غدر باشند
بعضي از فقهاي ما، از جمله كساني كه خـود  . اقتداي به او را دارد به شهادت بگيريم

آنـان مـي    را از پشتيبانان ترور مي دانند، عقيده دارند كه عمل امام حجت است ما به
 كه با كرامت انساني منافات دارد گوييم كه امام اصحابش را از قيام به هر گونه عملي

نهي نموده است هنگامي كه در جنگ صفين لشكر ايشان جهت عدم دسـتيابي لشـكر   
ايشان امر به رفع اين حاجز داده، و  نهر فرات مانع و حاجز مي گذارند، شام به آب بر

هر گونه عملي كه با سـيرت جنگـي مـردان و جـوان مـردان      لشكر خود را از انجام 
و هنگامي كه خليفه عثمان ابن عفان بـه قتـل مـي رسـد،     . تناقض دارد منع مي كنند

آنان را از عدم منع قاتالن در نزديـك  ) حسن و حسين(ايشان با سيلي زدن به حسنين 
زد امام علـي  شدن به خليفه سرزنش مي كند و همان گونه كه همه مي دانيم حسنين ن

مقام بزرگ و وااليي دارند، كه امام در يكي از جنگهايش، و هنگامي كـه در جلـوي   
  : صفوف جنگاوران قرار گرفته بود، مي فرمايد

اين دو پسر را از من بگيريد چون مي ترسم كه با آسيب رسيدن به آنـان نسـل   ((
   .))قطع شود -صلى اهللا عليه وآله وسلم- رسول خدا

نظري پژوهشگرانه  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- به عصر رسول كريمو هنگامي كه 
بيافكنيم يقيناً در خواهيم يافت كه ترور و ارهاب در آن زمان هرگز امر معروفي نبوده 



  : با اين سخنان تهديد مي كند فه عمر ابن الخطاب راخلي)) ابولولو((زماني كه . است
   .))حبت كنندبرايت آسيابي بسازم كه همه عرب از آن ص((

  : خليفه مي گويد
   .))پسر مجوسي مرا تهديد مي كند((

به همين . اما هرگز در مورد او كاري نكرد و به دستگيري و يا تهديد او امري نداد
علت مي توان گفت كه حتي انديشه ترور در زمـان رسـالت و خلفـاي راشـدين بـه      

است نتيجتاً مسلمانان هرگـز  نفوس و اذهان مسلمين راهي نداشته و امر معروفي نبوده 
اين مسئله را جدي تلقي نكرده اند و پس از كشته شدن خليفـه عمـر ابـن الخطـاب     

قتـل   ،بدست ابولولو عثمان و علي جهت محافظت از خود دست به هيچ كاري نزدند
ابـن  ((عثمان بسيار به ترور شباهت دارد، و امام علي بدست شخصي از خوارج بنـام  

يارانش چندين بار به او گفته بودند كه به فكـر  . صبح به قتل رسيدو در نماز )) ملجم
دسيسه هاي خوارج بوده، و از جان خود محافظت كند، اما ايشان زير بار نرفته و مي 

  : گفتند
   .))مرگ بهترين نگهبان است((يا . ))كفي بالموت حارساً((

از منتسـب  پس از همه اينها مي توان گفت كه آن فضاي اسالمي ناب و صـحيح  
شدن به امري بنام ترور و ارهاب خودداري مي كرد و به همين علت به سنگر گـرفتن  

بلكه به اين حركت زشـت بـه عنـوان جـرم و اجرامـي      . در مقابل آن تن در نمي داد
مقطعي و گذرا مي نگريست كه اسـالم از آن بـري و پـاك بـوده و مسـلمانان از آن      

لي مي دانستند كه فقط از افرادي مجرم، هماننـد  مسلمانان ارهاب را عم. انزجار دارند
ابولولو مجوسي، و ابن ملجم خارجي ممكن است سر بزند، و امثال آنان بسيار كـم و  

  . نادرند
پي ريزي نقشه هاي تروريستي را برنامه : بار ديگر به ارهاب باز گشته و مي گوييم



ن آشنايي كامل داشته ريزاني به عهده دارند كه با شخصيت مضطرب و نگران داوطلبا
را بـه آنـان مـي    )) كاس معين((و )) حور عين((و با سوء استفاده از اين افراد وعده 

دهند، و به اين وعده ها نيز دروسي از شجاعت، قهرماني، انتقام، و جاويـد شـدن در   
عمل فرستاده در تاريخ اضافه مي كنند و اين چنين است كه قربانيان خود را به ميدان 

تـا از درخـت ايـن عمـل     . دور صحنه نمايش به تماشا نشسته اندخود دورا حالي كه
آنان در حالي كه در قلعه هـاي  . شنيع ميوه برچيده و به هدف زشت خود دست يابند

- محكم خود صحنه قتل و خودكشي را در زير نظر دارند بنام خـدا و رسـول خـدا   
  . گناهان را به بازي مي گيرندو امام علي، جان ابرياء و بي -صلى اهللا عليه وآله وسلم

  
  نماز جمعه

  

زم دارم كه اجتهاد فقهاي ما در مقابل نص صريح قرآن فقط امن عقيده ج
به علت ايجاد تفرقه در صف اسالمي، و حمل شيعه بر عدم جوشش با فرقـه  

  . هاي اسالمي ديگر در نماز روز جمعه مي باشد
  

  نماز جمعه
ذَا ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاَسَعْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَُروا الَْبْيَع ذَِلكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِ﴿

   .)٩ :اجلمعة(. ﴾َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ
اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگـر شـما را بـراي نمـاز روز جمعـه      ): ((معني(

خدا بشتابيد و كسب و تجارت را رها كنيد كه اين امر اگر  بخوانند، بي درنگ به ذكر
  .))بدانيد براي شما بهتر خواهد بود

با اين نص صريح و قاطع، اسالم نماز جمعه را تشـريع نمـوده و آن را بـر همـه     
و قـرآن ايمـان دارنـد     -صلى اهللا عليه وآله وسلم- كساني كه به خداوند، رسول خدا

بسياري از فقهاي شيعه ـ خدا آنها را ببخشد ـ در مقابل   حال آنكه . فرض نموده است



اين نص صريح دست به اجتهاد زده، مردم را در انتخاب نماز جمعه، و يا نمـاز ظهـر   
مختار نموده اند و اضافه كرده اند كه شرط اقامه نماز جمعه، حضور امام يعني مهدي 

وان به جـاي آن نمـاز   است پس در زمان غيبت اقامه نماز جمعه واجب نبوده و مي ت
  . ظهر خواند

گروه ديگري از فقهاي ما گفته اند كه اقامه نماز جمعه در زمان غيبت حرام بوده، 
و بجاي آن نماز ظهر خوانده مي شود و عده قليلي از فقهاي ما كه بعضي از آنان نيـز  

بـه  ) وسائل الشيعه(از بزرگ علما مي باشند، همچون شيخ حر العاملي صاحب كتاب 
  . جوب اقامه نماز جمعه در زمان غيبت فتوا داده اندو

نمي خواهم بار ديگر وارد جدل فقهي عميقي گردم كه هزار سال است فقهاي مـا  
و در صورتي كه بخواهيم به زبان رواياتي كه فقهاي شيعه . از حل آن عاجز مانده اند

ديگـر نيـز حـل    بر آنان استناد مي كنند سخن بگوييم، اين جدل و گره تا هزار سـال  
  . نخواهد شد

عهد غيبت امام بر زبان  كليه سخناني را كه اينان در رابطه با اسقاط نماز جمعه در
به وضوح كامل با نصي كه در آن هيچ جاي اجتهادي نيسـت تصـادم دارد    مي رانند،

پس اگر خود را به انجام قوانين اسالم ملزم ميدانيم، بهتر است بـدانيم كـه در مقابـل    
ثابت، صريح و واضحي قرار گرفته ايم كه هـيچ گونـه اسـتثنا و شـرطي نمـي      قانون 
  . پذيرد

من نمي دانم كه فقهاي ما چگونه به خود اجازه داده اند كه در مقابل يـك نـص   
قرآني بليغ و واضح دست به اجتهاد زده، و به روايات منسوب به ائمه شـيعه اسـتناد   

وضع ثابتي است كـه در قبـال روايـات    موضع من در قبال اين روايات همان م. كنند
من هيچ شكي ندارم كه بسياري از اين روايات، جهت . وضعي و ساختگي ديگر دارم

منع شيعه از حضور در نمازهاي جمعه، و در همان عصر اول جدال ميان شيعه و تشيع 



ساخته و پرداخته شده اند، كه هدف از همه اينها عدم اختالل و اشتراك شيعه با ساير 
  . رقه هاي اسالمي در اين شعار بزرگ اسالم بوده استف

من براي اين گفته هاي خود دليل واضحي دارم، كه بر بسياري از كساني كـه در  
مورد نماز جمعه نوشته اند، مخفي مانده است و آن اين است كه پادشاهان صفوي كه 

ـ  ،حاميان تشيع در ايران بوده، و بسـياري از بـدعتهاي موجـود در تشـيع     ه ميمنـت  ب
سياستهاي ايشان به اين مذهب راه يافته است، از بزرگترين پشتيبانان نماز جمعه بوده 
اند و مي توان گفت كه بزرگترين و وسيعترين مساجد ايران در عهد پادشاهان صفوي 

و . ساخته شده اند، همواره در آن عهد مسجد اصلي، مسجد جمعه نامگذاري مي شـد 
. جود ندارد كه يك مسجد جمعه از آن طراز نداشته باشددر ايران هيچ شهر بزرگي و

لقب يافته و به دستور و مرسوم خاص شاه تعيين مـي  )) امام جمعه((امام اين مسجد، 
اين منصب، منصب محترمي بود كه اكثر صاحبان آن علماي بـزرگ، و يـا شـيخ     .شد

كـه در چنـد   بودند، و در خانواده مالك اين منصب متسلسل مي گشت تـا اين  ءالفقها
اين مطالب بـدين معنـي اسـت كـه     . سال پيش نظام پادشاهي از ايران ريشه كن شد

نظريه حرمت اقامه نماز جمعه در عصر غيبت، فقط در كشورهايي مطـرح مـي شـده    
است كه در آنان احتكاك ميان شيعه و ساير فرقه هاي اسـالمي بسـيار شـديد بـوده     

مي، جوشش و تالحمي پيـدا كنـد امـا در    است، تا شيعه نتواند با كاروان عظيم اسال
ايران كه اكثريت جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي دهند، فقها نماز جمعـه را تحـريم   

اما به صورت فقهي . ننمودند، و مراسم نماز جمعه در همه مساجد كشور بر پا مي شد
نظريه اختيار بين نماز جمعه و نماز ظهر نيـز وجـود داشـت در نتيجـه در برخـي از      

  . مساجد شهرها نماز جمعه، و در بعضي ديگر نماز ظهر اقامه مي شد
تا زمان نوشته شدن اين كتاب نيز برخي از فقهاي شيعه را مي توان يافت كـه بـه   
واجب بودن اقامه نماز جمعه و عدم سقوط آن در عهد غيبت كبري فتوا مي دهند، اما 



مواره در طول تاريخ فقهي جزو تعداد آنان از عدد انگشتان يك دست بيشتر نبوده و ه
  . اقليت قليل بوده اند

پس از اينكه در ايران فقها سلطه را بدست گرفتند، نماز جمعه به عنوان جزئـي از  
ي هر شهر امام جمعه اي تعيـين  و واليت فقيه برا مطرح شد، سياستهاي اساسي دولت

جمعـه نيـز نـام     بـراي نمـاز  . همان گونه كه در گذشته شاه اين كار را مي كرد كرد،
و از آن روز خطيبان . بود)) نماز عبادي سياسي جمعه((ديگري انتخاب شد كه همان 

. در خطبه نماز جمعه از قضاياي وقت و سياست و مشكالت كشور سخن مي گوينـد 
آنچه در خطبه نماز جمعه مطرح مي شود هرگز به من ارتباطي ندارد چون اصل مهـم  

جمعه است، و آنچه خطيبان بر زبان مـي راننـد بـه     همان عمل نمودن به فرضيه نماز
اما آنچه براي من اهميت دارد اين است كـه نمـاز جمعـه    . خود آنان مربوط مي شود

هنوز در بسياري از مناطق شيعه نشين خارج از ايران متروك مانده، و در روز جمعـه  
ريه فقهي و به همين علت است كه من نمي خواهم اين نظ. در مساجد اقامه نمي شود

  . كه با روح اسالم و اهداف آن، و همچنين نص قرآن كريم منافات دارد تصحيح گردد
  

  تصحيح
چون تصميم در مورد اقامه نماز جمعه به ائمه مساجد مناطق شيعه نشـين سـپرده   

پس بگذاريم بگويم كه اين فرضيه براي قرون متمادي ديگري نيـز متـروك   . مي شود
جد شيعه در بسياري از اوقات از امر فقيه، يا مرجعي شيعه چون ائمه مسا. خواهد ماند

پيروي مي كنند و اين چنين امام مسجدي، هرگز نمي تواند از فتواي مرجعي كه او را 
چـه بسـا كـه    . بر اين كار گماشته و به اين مقام منصوب داشته است سـرپيچي كنـد  

لذا بر شيعيان واجب زندگاني ماديش نيز، از همين شغل و اطاعت مواليش تامين شود 
است كه ائمه مساجد خود را بر اقامه نماز جمعه مجبور نموده و از آنان بخواهند كـه  

و در صورت عدم رضايت ائمه مساجد، باز بر آنان واجـب  . اين فرضيه را انجام دهند



است تا در مساجد ديگري كه در آنان نماز جمعه بر پا مي شود، فرضيه نماز جمعه را 
چون سقوط اين فرضيه الهي به هيچ عنوان جايز نبوده و اقامه آن در . سانندبه انجام ر

و من هيچ شكي ندارم كه اگر طبقـه بيـدار و روشـنفكر از    . همه حاالت واجب است
بر يكي ديگـر از مظـاهر    اين شعار اسالمي بزرگ ملتزم گردد،فرزندان شيعه بر انجام 

از آن نهي نموده اند،  -يه وآله وسلمصلى اهللا عل- بزرگ تفرقه كه خداوند و رسولش
فائق مي آيد و در نتيجه آنان با تجديد عصر وحدت بزرگ اسالمي، از حاميان آن بـه  

  . شمار خواهند رفت
  

  تحريف قرآن
  . سخن راندن در تحريف قرآن، با ايمان به آن تناقض دارد

  

  تحريف قرآن
 

وال مربوط كه همه اقنمي دانم چگونه يك انسان مي تواند با وجود نص صريحي 
باز هم در تحريف قرآن سخن بگويد و باز هم نمي دانم كه  به تحريف را رد مي كند،

يش با سـخن قـرآن   ، در حالي كه رأچگونه كسي مي تواند به قرآن ايمان داشته باشد
  : آيه كريمه مي گويد. تناقض كامل دارد

   .)٩ :احلجر(  . ﴾َحاِفظُونَإِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لَ﴿
ما قرآن را بر تو نازل كرديم و ما هـم او را محققـا محفـوظ خـواهيم     ): ((معني(
  .))داشت

اين آيه كريمه به تنهايي از جهت استدالل در رد اقوال كسـاني كـه بـه تحريـف     
قرآن عقيده دارند كافي است، چون بر طبق اين آيه خداوند وعده صريح مي دهد كه 

تقريبـاً عـده اي از   . از هر گونه دستبرد و تحريف و اضافه حفظ خواهد نمود قرآن را
علماي تمام فرقه هاي اسالمي از تحريف سـخن مـي گوينـد، امـا علمـاي شـيعه و       



محدثين آنها در بين اين عده اكثريت مطلق را تشكيل مي دهنـد گروهـي از علمـاي    
اي خـود آيـه مـذكوره را بـه     شيعه نيز به عدم تحريف قرآن عقيده داشته و در اين ر

قـرآن اعتقـاد   اما بقيه آنان با اصرار و عناد بيش از حد به تحريف . شهادت مي گيرند
فصل الخطاب في (كه كتابي نيز در اين باره نوشته و آن را )) ينور((از جمله . دارند

او در اين كتاب از عبارتهايي سخن مي گويد، كه به . نام نهاده است) تحريف الكتاب
اگر شخصي منصـفانه ايـن   . عم وي آن عبارات آيات قرآني بوده و تحريف شده اندز

امر را پيگيري كند، بدون هيچ شكي در خواهد يافت كه علت سخن راندن محـدثين  
در تحريف قرآن اين است كه به زعم اين اشخاص، در قـرآن آيـات و سـوره هـايي     

نصوص از قرآن تحريف شده  موجود بوده است كه بر امامت علي داللت داشته و اين
اما برخي ديگر از علماي اين سخنان را باطـل شـمرده و قـرآن را از ايـن گونـه      . اند

  . تحريف مبرا مي دانند
رگ ديگري نيز تنـاقض و  سخن علماي شيعه مبني بر تحريف قرآن با پيش آمد بز

فتشـان  كه ايشان در دوران خال است اين پيش آمد همان اقرار امام علي .تصادم دارد
چون اگر سوره و آياتي وجـود داشـت كـه از    . به همين قرآن موجود اقرار نموده اند

و خاصه در زمان خالفت خـود،   ده بود، امام علي خاموش نمي ماندقرآن تحريف ش
  . اين آيات را در قرآن تثبيت مي نمود

نظريه تحريف قرآن، از نظريه هايي كه به صورت عـام در سـاحت عـالم شـيعي     
چون اكثريت شـيعيان بـه علـت    . بوده و ابعاد خطيري در بر داشته باشد نيستمطرح 

عدم اقرار بسياري از علمايمان به تحريف، به اين مبحث نزديك نشده، و بدان اعتقـاد  
اما هنگامي كه بسياري از ناشران، كتابهاي تاليف شده توسط بعضـي  . و ايماني ندارند

ن كتابها در بين مردم توزيع مـي  شر نموده، و اياز علمايمان را مبني بر تحريف قرآن ن
دند، و يا از اين كتابها جمالتي برگزيده شده تا در كتابهاي ديگر به عنوان سند بـه  گر



چاپ رسند، اين منشورات در اختيار همه مسلمانان قرار گرفته، و اين نظريه شكل غم 
  . انگيز و تاسف باري به خود مي گيرد

نداي تصحيح را متوجه همه ناشران كشورهاي شيعه نشين و از اينجا است كه من 
خـودداري  . مي كنم تا از نشر اين كتابها كه با قـرآن و نصـوص آن تعـارض دارنـد    

چون نشر اين كتابها به آبروي اسالم و دستور و قانون جاويدش يعنـي قـرآن   . نمايند
ردن بـه اعتبـار   اين اشخاص بايد انديشيده و بدانند كه لطمه خو. لطمه وارد مي آورد

قرآن باعث لطمه خوردن به خود آنان شده و قـوت و سـرافرازي آنهـا، در قـوت و     
  . صالبت قرآن است

امـا  . همان گونه كه گفتيم، اكثريت فقهاي شيعه به عدم تحريف قرآن عقيده دارند
اين عقيده را عقيده عجيب و غريب ديگري دنبال مي كنـد، كـه ادلـه آن را فقـط در     

ما در حركت تصحيحي خـود  . ل شده توسط راويان شيعه مي توان يافتروايتهاي نق
نمي توانيم از اين گونه آراء زشت چشم پوشي نماييم، چون حركـت تصـحيح بايـد    

  . جامع و مانع باشد
كـه در كتـاب تفسـيرش    )) امـام خـويي  ((در اينجا راي بزرگ عالم شيعه، يعني 

 نقل مي كنيم، او پس از اينكه آراء از آن سخن رانده است را 259در صفحه ) البيان(
فقها و محدثين مسلمانان را حول مسئله تحريف قرآن يا عدم وقوع آن مورد بررسـي  

   :دهد، اين جمالت را بيان مي دارد قرار مي
از آنچه ذكر نموديم، بر خواننده معلوم مي گردد كه سـخن در تحريـف قـرآن    ((

سخن مي گويـد كـه عقلـش ضـعيف     خرافاتي بيش نيست، و تنها كسي در مورد آن 
بوده، و يا در اطراف آن تامل و تفكر كافي ننموده باشد و يا اينكه ايـن سـخن را بـه    

چـه   رار دهد و به سخنان خـود عشـق ورزد،  عنوان دليل و پناهي براي سخنان خود ق
اما شخص عاقل، منصف، و متدبر در بطـالن  . عشق، چشم و گوش انسان را مي بندد



  . »ا هيچ شكي به خود راه نمي دهداين گونه سخنه
اين كتاب نقل مي شود، كه  222اما راي دومي كه به آن اشاره نموديم در صفحه 

  : به اين ترتيب است
حقيقتاً وجود قرآني كه خاص اميرالمومنين علي عليه السالم بـوده اسـت، و در   ((

اعتقاد بـه آن  از اموري است كه در . ترتيب سوره ها با قرآن موجود فرق داشته است
و اقرار و اجماع علما بر اين امر، ما را از اثبات وجـود آن  . هيچ شكي نمي توان كرد

همان گونه بايد به اين مسئله نيز اقرار نمود كـه قـرآن ايشـان    . قرآن مستغني مي دارد
ايـن امـر در   . شامل زياداتي بوده است كه در قرآن موجود هرگز يافـت نمـي شـود   

مسـك  ني نيست كه اين زيادات جزو قرآن بوده، و بعداً با تصورت صحت به اين مع
بلكه اين معني را مي دهد كه آن زيادات مشـتمل بـر    به تحريف از آن ساقط شده اند

تفسيرهايي به عنوان تاويل بوده است، كه در آن سخن خداوند تاويـل شـده، و ايـن    
صورت شـرح بيـان    اضافه هاي نازل شده از سوي خداوند، مراد و منظور آيات را به

   .))مي كرده است
و با اين عبارتها اين فقيه ما مي خواهد وجود قرآني را كه خاص امام علي بوده و 

اما در همين وقت نيز اين جمله حيرت انگيز  رآن موجود اختالف داشته ثابت كند،با ق
  : را اضافه مي كند

چه معنـايي دارد   من نمي دانم كه اين اصرار بر وجود تفسير و شرحي براي قرآن
  : از اين گذشته علما در اين مورد كجا و كي اجماع كرده اند كه او مي گويد

ات وجود اين قـرآن مسـتغني مـي    و اقرار و اجماع علما بر اين امر ما را از اثب((
   .))سازد

آيا بهتر نيست كه بگوييم منظور از آن علما همان عده قليلي هستند كه گفته هـاي  
را سند قرار داده و سخناني را به امام علـي منسـوب مـي    ) احتجاج(در )) طبرسي((



  دارند؟ 
كسي كه كلمات و سيرت امام علي را پيگيري كند براحتي در خواهد يافـت كـه   

از ايـن گذشـته،   . صدور اين چنين كلمات عجيب و غريب از امام اصالً امكان ندارد
حي الهـي اسـت كـه از    منظور از اين جمله گيج كننده چيست؟ آيا قرآن حاوي شـر 

سوي او نازل شده اما جزو قرآن نيست؟ آيا قرآن فرسـتاده شـده از سـوي خداونـد     
دارد كه متن آن در دست همه، و شرح آن فقط نزد امام علـي  )) شرحي((و )) متن((

  است؟ 
مناقشه اي داشـتم  )) خويي((اگر اشتباه نكنم، من درباره اين قرآن با عالمه بزرگ 

چيز ديگري در دست نداشت )) طبرسي((ت اين موضوع بجز روايت و ايشان در اثبا
و سرانجام اين مناقشه، جدلي عنيف و سخت بود كه از خداوند مـي خـواهم كـه در    
صورت تجاوز من از حدم، و در نظر نگرفتن حرمت استادي كه براي مدتي در نجف، 

  . فقه و اصول آن را نزد وي مي آموختم، مرا ببخشد
ما در وجود قرآني كه مخصوص امام علي بوده است بـه روايتـي    و علماي فقهاء

ذكر نموده است و بر طبق آن )) احتجاج((استناد مي كنند كه طبرسي آن را در كتاب 
  : امام مي گويد

صلى اهللا عليـه  - اي طلحه، به راستي كه همه آياتي كه خداوند تعالي بر محمد((
اين آيـات، و همـه حـالل و حرامهـا و     نازل نموده است، و تاويل همه  -وآله وسلم

به امالء رسول خدا و دستخط من، در . احكامي كه امت تا روز قيامت بدان نياز دارند
   .61))كه حتي رزق پشه ها در آن منظور شده است. نزد من است

همان گونه كه گفتيم در اين روايت ضعفي واضح و غرابتي مذهل به چشـم مـي   
قبل از هر چيز . االت بسياري براي انسان پيش مي آيدخورد، و پس از خواندن آن سو
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تعليم احكامي را كه امتش تا روز قيامت  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- چرا رسول خدا
بدان نياز دارند، مختص به امام علي نموده، و در مورد آن امتش را آگاه ننموده است، 

  : مي گويد بلكه اين امور را از امتش پنهان كرده است؟ و قرآن كريم
        .)٢٨:سـبأ. (﴾َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا كَافَّةً ِللنَّاسِ َبِشرياً َوَنِذيراً َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ﴿
و ما تو را جز براي اينكه عموم بشر را بشـارت و بـيم و انـذار دهـي     ): ((معني(

  : و در موضع ديگري مي گويد .))نفرستاده ايم
   .)٣ :املائدة(  . ﴾. . .َيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم الْ﴿
امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمـام كـردم و ديـن    ): ((معني(

  .))اسالم را براي شما برگزيدم

 و چرا امام علي در مورد آن احكام نه تنها خلفاي پيش از خـود را آگـاه ننمـوده   
خودش نيز مردم را آگاهي نداده است؟ و چرا احكـامي   بلكه در زمان خالفت است،

را كه مردم تا روز قيامت بدان نياز دارند، و در آن حالل و حرام، و حتي رزق پشه ها 
مشخص شده است، پنهان نموده است؟ به راستي كه اين سـخنان نشـانه اضـطراباتي    

از آن اينكـه   است كه در عقل وضع كنندگان اين گونه روايات وجود دارد و جـالبتر 
و آنها را در زمـره مسـلمات و بـديهيات مـي      ر اين روايتها استناد نموده،فقهاي ما ب

  . گيرند
  

  تصحيح
 

همه سخناني كه در كتب شيعه در مورد امام علي ذكر شده اند، فقط به خاطر غلو 
در شخصيت امام علي بوده است، و سازندگان آن كساني بوده اند كه مي خواسته اند 

ر صورتي كه شده ثابت كنند كه امام علي به امر خالفت، اليقتر از ديگران است تا به
الاقل ظاهر امر اين گونه . و او قرآني را در دست دارد كه ديگران اين قرآن را ندارند

چـون   لطمه مي زنند، اما در حقيقت آنان از ناحيه ديگري به امام علي. نشان مي دهد



با در دست داشتن احكام الهي بسيار مهم، و حـالل  او را شخصي معرفي مي كنند كه 
آنها را پنهـان   تا روز قيامت به آنها نياز دارد، و حرام امور، و حكم هر چيزي كه امت

نموده، و بجز فرزندانش كه همگي امام مي باشند، هيچ كس را از آنهـا آگـاه نكـرده    
خـود را نيـز از    شـيعه است و ائمه نيز به نوبه خود اين امور را پنهان نموده و حتـي  

  . تا اينكه با اختفاي امام دوازدهم، همه آن علوم نيز پنهان شد كتاب آگاه نكردند،
و بدين صورت است كه مي بينيم عشق بيش از حد، هنگامي كه از اندازه خـارج  
شود، به مرحله زشتي مطلق مي رسد و هر چيزي كه از حد خود تجاوز كند، به ضـد  

تا اوهـام  . اين جا بار ديگر نظريه تصحيح را پيش مي كشيم در. آن بدل خواهد گشت
بـه  . و نابود سازيم كردهلي و ائمه ديگر را تار و مار بافته شده حول شخصيت امام ع

دور خورشيد را بـا سـتاره هـاي    اشخاص به كساني مي مانند كه دوراراستي كه اين 
راق خورشـيد مـي   كوچكي مزين نموده و فكر مي كنند كه اين نجوم بـه نـور و اشـ   

  : افزايند شما آنان، شأن آنان، شأن كساني است كه خداوند در مورد آنان مي فرمايد
   )١٠٤ :الكهف(.﴾الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصْنعاً﴿
و كوشـش آنـان در    زيان كار ترين مردم كسـاني هسـتند كـه سـعي    ): ((معني(

  .))زندگاني دنيا به بيراهه رفت و به خيال باطل مي پندارند كه نيكوكاري مي كنند

و با اينكه ما عقيده داريم كه اكثر روايات ساختگي منسوب به ائمه در زمان پـس  
از غيبت كبري، كه ما آن را عصر جدال اول ميان شيعه و تشيع نام نهاده ايم ساخته و 

اما اگر منصفانه قضايا را پيگيري كنيم، خواهيم ديد كه در عهـد  . ده اندپرداخته گردي
ائمه شيعه نيز رواياتي ساختگي به آنان منسوب شده است اما اين گونه احاديـث بـه   

چـون مـردم در   . علت وجود ائمه در بين مردم، شكل خطيري به خـود نمـي گرفـت   
ايشان دسترسي پيدا نموده و  صورت بروز هر گونه اشكال و مسئله اي مي توانستند به

صـلى اهللا عليـه   - و اين امام صادق است كه از رسول خـدا . مسائل خود را حل كنند



  : اين گونه روايت مي كند -وآله وسلم
به راستي كه بر هر حقي، حقيقتي، و بر هر امر صواب، نوري حكمفرماست پس ((

خالفـت  ه با كتـاب خـدا م  آنچه با كتاب خدا موافقت نمايد، آن را بگيريد، و هر آنچ
   .62))داشته باشد آن را رها كنيد

مي گويد كه از امام صادق در مورد اختالف دو حديث كه يكـي  )) ابو يعفور((و 
را شخص مورد اعتماد، و ديگري را نامعتمدي نقل مي كنند سـوال كـردم، و ايشـان    

  : گفتند
صـلى اهللا  - ل خدااگر حديثي بر شما وارد شد، آن را با كتاب خدا و قول رسو((

محك بزنيد پس اگر از اين دو ماخذ براي حديث خود شاهدي پيدا  -عليه وآله وسلم
   .63))كرديد، آن حديث درست است اگر نه آن حديث فقط به درد راوي آن مي خورد

  : نيز از امام صادق اين چنين نقل مي كند)) ابن ابي عمير((و همچنين 
صلى اهللا عليـه وآلـه   - و سنت رسول خداهر آن كس كه بر خالف كتاب خدا ((
   .64))كاري را انجام دهد كافر است -وسلم

  : امام در جاي ديگر مي فرمايد
 -صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    - همه امور، به كتاب خدا و سنت رسول خـدا ((

موافقت ننمايد، مزخرفي بـيش   بازگشت داده مي شوند، و هر حديثي كه با كتاب خدا
   .65))نيست

صادق بدين صورت و به وضوح تمام طريقـه تشـخيص احاديـث و غيـر      و امام
صحيح و ساختگي را معين مي كنند، و اين چنين است كه مـي تـوان بـين روايـات     

                                                 
   )).ق كتاب اهللا فخذوه، وما خالف كتاب اهللا فدعوهكل صواب نورا، فما واف ، وعلىكل حق حقيقة إن على(( 62
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   . 70ص 1كافي ج 64
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صحيح و كاذب حد فاصلي قرار داد، تا همه درها به روي بدعتهايي كه هر از گـامي  
  . در دين و به اسم دين ظهور مي كنند بسته شود

ن مبحث را به پايان ببرم، مي خواهم بـه برخـي از علمـاي شـيعه     قبل از اينكه اي
اشاره كنم كه عالوه بر قرآن علي، در كتابهاي خود از قرآن فاطمه نيز نام برده اند، كه 
موضع ما در قبال اين قرآن نيز همانند موضعمان در مقابل قرآن علي است، كه درباره 

  . آن به اندازه كافي سخن گفتيم
  

  نماز جمع بين دو
  

صلى اهللا عليه - اقامه نمازها در اوقات معين خود، اقتدا به سيرت رسول خدا
  : است، و قرآن كريم مي گويد -وآله وسلم

لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر َوذَكََر اللَّـَه  ﴿
   )٢١:حزاباأل( . ﴾كَِثرياً

هر آيينه در رسول خدا براي شما الگوي نيكي است براي كسـي كـه اميـد    ((
  .))ثواب خدا و روز آخرت را دارد و خداوند را بسيار ياد مي كند

  

  جمع بين دو نماز
شيعه امامي تنهاي فرقه اي است كه در غير از هنگام سفر، بين نمازهـاي ظهـر و   

موضع من در قبال اين تخلف فكري كامال بـا  . عصر و مغرب و عشا را جمع مي بندد
اين طرز عمل كه فقـط بـه   . موضع گيريهاي ديگر من در مورد مسايل فقهي فرق دارد

. شيعيان مومن اختصاص دارد، وحدت بزرگ اسـالمي لطمـه زيـادي وارد مـي آورد    
جالب است اگر بگوييم كه اكثريت فقهاي شيعه، به استحباب خواندن نمازها در وقت 

خودشان فتوا مي دهند اما از لحاظ عملي برخالف اين نظريه عمل نموده و بين  محدد
و اين عمل عادتي شده است كه مسـاجد شـيعه نيـز از آن    . نمازها را جمع مي بندند



  .پيروي مي كنند
هر كدام از نمازهاي پنج گانه براي وقت معين و محددي است كه بر اساس زمان 

از لحاظ زماني عصر با ظهر و عشـاء بـا مغـرب    . ه اندانجام اين نمازها نامگذاري شد
فرق دارد و بدون شك در اين مسئله كه شريعت اين نمازهاي پنج گانه را از يكديگر 
جدا نموده، و آنها را بعنوان ستون دين و مهمترين شعار دين مطرح مي كند حكمـت  

  .الهي نهفته است
ينـه اش، ايـن نمازهـاي    در مسـجد مد  -صلى اهللا عليه وآله وسـلم -رسول خدا 

پنجگانه را در اوقات مخصوص به خودش اقامه مي كردند، و همچنين خلفاي بعد از 
او كه امام علي نيز جزو آنان است بر همين سيرت نيز استوار است كـه ايـن سـيرت    

يك يا دو  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-و اگر رسول خدا . همان سيرت ائمه شيعه است
ن دو نماز را جمع بستند، اين مسئله به خاطر ضرورت و يا ترخيص بار در غير سفر بي

التزام بـر اوقـات پنجگانـه بـوده      -صلى اهللا عليه وآله وسلم-بوده است، اما عمل او 
  .است

و من مي خواهم بدانم كه در تظاهر به اين مخالفت با اكثريت قريـب بـه اتفـاق    
نگونه نتيجه گرفت كه غـرض از  مسلمانان چه سبب خير نهفته است؟ آيا نمي توان اي

اين عمل، عزل شيعه از كليه مظاهر وحدت بوده است؟ عملي كه فقها و ائمه مساجد، 
اهتمام مـا در رونـد عمـل    . آگاهانه و يا ناآگاهانه خود را به انجام آن مقيد نموده اند

تصحيح به مسايل نظري و عملي بوده است تا بتوانيم بر مبناي رسالت خود بـه همـه   
. اهر تفرقه فكري و عملي و پيامدهاي آنـان فـائق آمـده و آنـان را نـابود سـازيم      مظ

دستيابي به اين هدف فقط با بازگشت به عصر رسالت و تمسك به سنت رسول خـدا  
و مـن فكـر نمـي كـنم كـه در ميـان       . امكان پذير است -صلى اهللا عليه وآله وسلم-

ران را بر سنت و عمـل رسـول   مسلمانان كسي وجود داشته باشد كه عمل و آراء ديگ



پس به همـين جهـت از شـيعه و ائمـه     . برتري دهد -صلى اهللا عليه وآله وسلم-خدا 
مساجد شيعه مي خواهم كه نمازهاي پنجگانه را در وقتهاي مخصوص به خودشان ادا 

كه نمـاز   -صلى اهللا عليه وآله وسلم-نموده و در اين امر به عمل و سنت رسول خدا 
صحابش يعني مهاجرين و انصار در مسجد مدينه و در وقتهاي مخصوص را همراه با ا

و شيعه بايد بدانـد كـه عـزت، كرامـت، و شـوكتش در      . اقامه مي كردند، اقتدا كنند
حـال بياييـد بـه    . است -صلى اهللا عليه وآله وسلم-تمسك به راه و سنت رسول خدا 

آنان، به اميران شهرها اين امام علي گوش فرا دهيم كه در مورد نمازها و اوقات معين 
  :چنين مي نويسد

اما بعد، پس نماز ظهر را هنگامي بر مردم بخوانيد كه آفتاب از جايگاه چهار پايان 
رجوع مي كند و نماز عصر را بخوانيد وقتي كه خورشيد سفيد و زنده است و مغرب 

تا يك سـوم   را بخوانيد در هنگام افطار روزه دار و عشا را از هنگام پنهان شدن شفق
شب بخوانيد و صبح را بخوانيد در حالي كه هر كس صورت ديگري را مـي بينـد و   

  .66 مي شناسد
  

  رجعه
 

هنگامي كه افسانه با عقيده و اوهام با حقايق مخلوط مي گردد در نتيجـه  
اين اختالط بدعتهايي ظهور مي كنند كه در آن واحد انسان را هم به گريـه و  

  .هم به خنده مي اندازند
  

                                                 
تفيء الشمس من مريض العرت وصلوا هبـم العصـر    فصلوا بالناس الظهر حىت: أما بعد(( 82ص 2نهج البالغه ج 66

ثلـث   يتوارى الشفق إىلوصلوا هبم العشاء حني . .  . وصلوا هبم املغرب حني يفطر الصائم. . . والشمس بيضاء حية
   )).الليل وصلوا هبم الغداوة والرجل يعرف وجه صاحبه



  
  



  رجعه
  

در عقيده شيعه امامي دو موضع كوچك وجود دارد كه اثري در زندگي اجتماعي 
اما اگر فرقه ديگري بخواهد در مقابل با شـيعه ريـز و درشـت    . و فكري شيعه ندارند

مسايل عقيدتي او را زير و رو كند، اين دو موضع همواره جنجال بر انگيـز و جـدال   
مي باشند، كه مـي خواسـتم از   » بداء«و » رجعه«ان، آفرين بوده اند اين دو موضع هم

اما هنگامي كه ديـدم مخصوصـا در   . ادخال آن در مبحث اين كتاب چشم پوشي كنم
تصـميم  . اوان اخير، كتاب ها و مقاله هاي زيادي حول مذهب شيعه به چاپ مي رسد

ـ   ورد گرفتم براي هر كدام از اين دو موضوع مبحث جداگانه اي اختيار كـرده و در م
  .آنان بصورت موجز و خالصه صحبت كنم

يده شيعه به خود را در عق يم اين دو موضوع جاي مهم و اساسيىهمانگونه كه گفت
و حتي بعضي از علماي مـذهب نيـز آنهـا را رد مـي كنـد، و       اختصاص نمي دهند،

و . اكثريت قريب به اتفاق شيعه از اين دو موضوع و متن آنها اصال چيزي نمي داننـد 
اين كه چگونه بعضي از اعالم شيعه در كتاب هاي خود حول اين موضوع به جدل از 

بعضي از علمـا نيـز در اثبـات ايـن دو     . هاي عقلي پرداخته اند، هيچ اطالعي ندارند
اما جالب است بدانيم كه نظريه هاي رجعه و بـداء،  . موضوع كتاب و مقاله نوشته اند

ب در كنار قبور ائمه خـود مـي خوانـد،    در زيارت نامه هايي كه شيعه هر صبح و ش
اما رهبران بزرگ مذهبي كه بر قلوب و عقول شيعه سيطره دارند، هرگز . وارد شده اند

به اين جمله ها و عبارت ها اعتراضي ننمـوده و خواسـتار حـذف ايـن مضـامين از      
حال آنكه بسـياري از همـين رهبـران در گردهمـايي هـاي      . زيارت نامه ها نشده اند

و به همين دليل واجب . خود منكر اين دو موضوع شده و آنها رد مي كنند خصوصي
خود دانستم كه كتاب تصحيح را با اين دو موضوع كامل نموده و سير ايـن كـالم را   

  . شروع كنم» رجعه«با 



به اين معني است كه ائمه شيعه، از امام علي تا حسن العسكري كه امـام  » رجعه«
امـام  «جهت حكمراني مجتمعي كه قواعد و اساس آنـرا   يازدهم شيعيان امامي است،

امـام مهـدي   . با ظهور خود پي ريزي خواهد نمود، به اين دنيا باز مي گردنـد » مهدي
قبل از رجعه ظهور نموده و زمين را سرشار از قسط و عدل مي كنـد، و راه را بـراي   

سـل موجـود   بازگشت اجداد خود هموار مي سازد، در نتيجه همه ائمه، بر حسب تسل
  . راني نموده و بار ديگر مي ميرندراي برهه اي از زمان بر زمين حكمدر امامتشان، ب

آخـرين ايـن امامـان طبيعتـا حسـن      . تا امام بعدي زمام امور را در دسـت گيـرد  
و واقع شدن همـه  . و پس از مرگ ايشان قيامت بر پا مي گردد. العسكري خواهد بود

شان يعني قبل از رجعه از  نخستين ئمه در زمان حياتين دليل است كه ااين امور به ا
پس رجعه تعويضي است كـه حكومـت و   . حكومت و خالفت شرعي محروم ماندند

  .خالفت را كه حق شرعي آنان است به آنان باز مي گرداند
آن دسته از علماي شيعه كه در مورد رجعه كتاب نوشته اند به ايـن آيـه اسـتناد    

  : نموده اند
   )١٠٥:االنبياء. (﴾كََتْبَنا ِفي الزَُّبورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرَض َيرِثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونََولَقَْد ﴿
و ما در زبور نوشتيم كه البته بندگان صالح من ملك زمين را وارث و متصرف «: معني

  .»خواهند شد
  .يعه مي باشندغرض از بندگان صالح در اين آيه همان ائمه ش :و مي گويند

. اين خالصه اي بود از  نظريه ي رجعه كه بصورت اجمال بـه آن اشـاره كـرديم   
اين مسئله نيز بايد گفته شود كه به آن افرادي كه در مورد رجعه كتاب و مقاله نوشته 
و براي اثبات اين امر به روايتهاي منصوبه به ائمه شيعه استناد مـي كننـد، در مبحـث    

تفا ننموده اند، بلكه افكار ديگري را كه از همان روايـت هـاي   رجعه به همين حد اك
دروغين الهام مي گيرند، به آن اضافه نموده و گفته اند كه، رجعه فقط ائمـه شـيعه را   



كه به زعم  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-شامل نمي شود بلكه عده اي از صحابه رسول 
ق شرعي خـود در خالفـت محـروم    آنان دشمنان ائمه بوده، و ائمه را از رسيدن به ح

كردند نيز به اين دنيا رجعت داده مي شوند تا ائمه بتوانند در اين دنيا از آنـان انتقـام   
  .بگيرند

پس از مرور اين مسئله اين امر را در مي يابيم كه كساني كـه ايـن نظريـه را بـه     
ه بازگشـت  وجود آورده، و در اثبات آن اين روايتها را وضع نموده اند، بيش از اينكـ 

بوده اند، تا بتوانند از  -به زعم آنان–ائمه را بخواهند، خواستار بازگشت دشمنان ائمه 
تنهـا ائمـه    چون مخصوصا اين قسمت نظريه باعث مي شود كه نه. آنان انتقام بگيرند

فرقه هاي اسالمي عميق تر گشته، بلكه به تقارب آنان نيز هيچ  تفرقه ميان شيعه و ساير
چون اين افراد اگر واقعا به ائمه شيعه اخالص داشتند، آنان را تـا ايـن   . اميدي نباشد

حد تشنه حكم راني معرفي نمي كردند كه ايشان بهشت جاويد را رها كرده، و به اين 
حال آنكه امـام مـي   . دنياي فاني باز گردند و براي مدتي حكومت را در دست گيرند

  :گويد
ختي كه در دهان ملخـي بـوده و آن را مـي    به خدا دنيا شما براي من از برگ در«

  .»جود، بي ارزش تر است
اما با تاسف زياد بايد گفت واقعيت امر همين است و ما در مقابل افكـاري قـرار   
گرفته ايم كه بعضي از علماي ما در مورد آن كتابها نوشته اند و اين افكار گوشـه اي  

با تفاوتهاي زيادي بـه نظريـه    اين نظريه. از عقيده ما را به خود اختصاص داده است
كه در حال حاضر نيـز پيروانـي داشـته و در مظـاهر و تعـابير      » فيثاغورس«تناسخي 

اما كساني كه پيرامون رجعت ائمه شيعه كتاب . مخالفي بروز نموده است شباهت دارد
نوشته و سخن گفته اند، از مضامين فيثاغورسي ها در صحت تناسخ و يا بهتر بگـوييم  

استفاده ننمـوده انـد، چـون تناسـخي هـا در      » روح از جسدي به جسد ديگر انتقال«



ساده تر بگويم آنان عقيده . بازگشت مردگان به دنيا به وحدت موضوعي عقيده ندارند
دارند كه انسان پس از مرگ به دنيا باز مي گردد اما نه به صورت قبلي خود، بلكه بـه  

به وحدت موضوعي عقيده داشته و » هرجع«اما نظريه . صور و شكلهاي مختلف ديگر
عنوان مي كند كه ائمه به صورت قبلي خود و فقط براي يك بار به اين دنيا بـاز مـي   
گردند و پس از اين بازگشت مرگ دوم رخ داده و نوبت به قيامت و بعث و نشور مي 

سفه رسد و به همين خاطر اينگونه نتيجه مي گيريم كه بانيان نظريه رجعه احتماال از فل
بصورت دقيق . فيثاغورس الهام گرفته، و آن را در قالبي اسالمي وارد مذهب كرده اند

نمي توان گفت كه اين نظريه چه هنگام وارد مذهب شده است، اما بدون شك ظهـور  
اين گونه افكار دور از عقل در عهد جدال اول ميان شيعه و تشيع بـوده اسـت يعنـي    

بوده و ميل به سوي افكـار غلـو آميـز دور از     زماني كه سادگي، صفت اغلبيت مردم
  .منط، بازار داغي داشته است

در بوجود آمدن اين نظريه تنها داليلي كه به فكرم مي رسد همان ايجاد شكاف و 
تفرقه در صفوف مسلمانان بوده است كه خزعبالتي همچون سـخنان گفتـه شـده در    

. آنرا تضمين مي كند -له وسلمصلى اهللا عليه وآ-انتقام ائمه از صحابه حضرت رسول 
در اينجا بگذاريد داستاني را تعريف كنم كه چند سال پـيش در نجـف بـرايم اتفـاق     

يكي از مشايخ نزد من آمده  و از من خواست تا كتابي را كه جديدا بـه چـاپ   . افتاد
هنگامي كـه از محتـواي   . نام داشت از او خريداري كنم) شيعه و الرجعه(رسانيده، و 

  .»اثبات بازگشت ائمه به اين دنيا«: اب سوال كردم، جواب داداين كت
  »اين امر چه موقع اتفاق مي افتد؟«: بار ديگر از او سوال كردم

  .»بعد از ظهور مهدي كه زمين را سرشار از قسط و عدل خواهد كرد«: جواب داد
اني بـه  آيا مقام و مرتبه ائمه ما برتر از اين نيست كه بخاطر حكمر«: از او پرسيدم
  : در حالي كه امام علي مي گويد» اين دنيا بازگردند؟



راستي كه دنياي شما نزد من از عطفه بزي بي ارزش تر است مگر اينكـه بتـوانم   «
  .67»پا كنم يا باطلي را از بين ببرم حقي را بر

اما در كتابهـاي مـا روايـاتي    «: و آن شيخ در حالي كه شگفت زده شده بود گفت
   .»ازگشت ائمه را اثبات مي كنندوجود دارند كه ب

آيا بهتر نبود كه ايـن مسـئله بـه خـود مهـدي      «: من صدايم را بلند كرده و گفتم
  »واگذار شود تا سخنش را در مورد آن بگويد؟

  .»اي واي بر دين«: و آن شيخ در حالي كه از من فرار مي كرد، مي گفت
  

  تصحيح
 

جـاي مهمـي را در عقيـده    ) )رجعـه ((در سطور گذشته عنوان كرديم كه نظريـه  
را كـه از   ))جامعة الكبرية((بسياري از آنان زيارتنامه اما . شيعيان امامي اشغال نمي كند

مهمترين زيارتنامه هاي شيعه امامي بوده و نزد آنان اعتبار خاصـي دارد، قرائـت مـي    
 كه در آن با عباراتي بسيار صريح به رجعت اشاره شده است اما هيچگاه حتـي . كنند

يكي از فقها و يا رهبران ديني ما در رد و يا حذف اين روايتها كوششي به خرج نداده 
آنان حتي سعي نكرده اند كه اين روايتها را به صورتي نسبتاً معقول تفسير كننـد،  . اند

  . البته اگر مجالي براي تفسير مانده باشد
از آن اشـاره  زيارتنامه جامعه كه در فضل زيارت مشاهده ائمه بـه گوشـه هـايي    

كرديم، همان زيارتنامه اي است كه شيعيان هنگام زيارت قبور ائمه و به قصـد سـالم   
   :اين زيارتنامه اينچنين آمده است آن را قرائت مي كنند در يكي از فقرات

من به آمدن شما ايمان دارم، و رجعت شما را تصديق مي كنم و منتظر امر شما ((
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  .68))شما نشسته امه انتظار آمدن دولت بوده، و ب
بدون شك منظور از كلمه رجعت، بعث و نشور روز قيامت نيست، چون در ايـن  

ان و اصل سوم آن يعني معاد، همـه مـردم مشـترك مـي     م امر بر طبق عقيده اسالمي
پس غرض از رجعت در اين عبارت همان بازگشت دوباره آنان بـه ايـن دنيـا    . باشند

. در اثبات رجعت به اين مسئله استناد مي كننداست و بسياري از علماي مذهب شيعه 
و در اين عمل به كساني مي مانند كه بر اساس روايت و جمله اي سـاختگي، بنـايي   

)) مثـل ((در اينجا سخن ارسطو مي آورم كه نظريـه  . خيالي و با شكوه بنيان كرده اند
  : استاد خود، افالطون را به تمسخر گرفته بود او گفت

ريه مثل خود به كسي مي ماند كه از شـمردن كميتـي از اشـياء    افالطون در نظ((
ر بشمارد، آن را دو برابر مي را آسانت ىو براي اينكه بتواند آن كميت. عاجز مانده است

   .))كند
 هنگامي كه در فهم و درك جملـه اي  و بدين سبب است كه بعضي از علماي ما

ي شوند، به جاي رها كـردن  به علت تناقض آن با اصول اسالم و عقل دچار مشكل م
و دوري از آن، شرح و تفسير آن را دو چندان مـي كننـد، و بـه بـدعت و گمراهـي      
موجود، بدعت و گمراهي ديگري مي افزايند، تا زمين گل آلود تر شده، و شر همه را 

  . فرا گيرد
پاكسازي كتب زيارت از عبارات و مضاميني كـه بـا عقـل سـليم و روح اسـالم      

- به خصوص رواياتي كه خلفاي راشدين و اصحاب حضرت رسـول  .تناقض دارند
را مورد شتم و جرح قرار مي دهنـد، جـزو برنامـه عمـل      -صلى اهللا عليه وآله وسلم

و بر شيعيان جهان واجب است كه با چشمان باز و بيداري كامل با اين . تصحيح است
به ائمـه منسـوب مـي     مسائل روبرو شده و از قبول كوركورانه روايتها به بهانه اينكه
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خودداري كنند من كوچكترين شكي ندارم كه اگر بسياري از اين زيارتنامه هـا   شوند
كه به ائمه منسوب مي شوند، به گوش آنان مي رسيد، بر وضع كنندگان آن حد دروغ 

و خوب است اين را نيز بدانيم كه سختترين عـذابها در روز  . و افترا جاري مي كردند
  : اني است كه بر خداوند افترا مي بندندقيامت، مخصوص كس

 .﴾قَالَ لَُهْم ُموَسى َوْيلَكُْم ال َتفَْتُروا َعلَى اللَِّه كَِذباً فَُيْسِحَتكُْم بَِعذَابٍ َوقَْد َخاَب َمنِ افَْتـَرى ﴿
   .)٦١:طـه(

و موسي به آنان گفت واي بر شما بر خدا دروغ مي بنديد كه بنياد شما ): ((معني(
   .))الك دهد، كه هر كس كه به خدا افترا بست سخت زيانكار شدرا بر باد ه

  
  بداء

  

 : نظريه بداء به اين قول خداوند تناقض دارند

 َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َوال َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِلَّا كُنَّا َعلَـْيكُْم ُشـُهوداً إِذْ  ﴿
ِمْن ذَِلَك  ِفي السََّماِء َوال أَْصَغَر ا َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي الْأَْرضِ َوالَُتِفيُضونَ ِفيِه َوَم
  .)٦١ :يونس( .﴾ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ َوال أَكَْبَر إِالَّ

بدان كه در هيچ حالي نباشي و هيچ آيه از قرآن تالوت نكنـي و هـيچ عملـي    ((
 و هيچ ذره اي در همـه آسـمان و  . بر شما شاهد باشيمگر اينكه ما انجام ندهي م

آن همـه در   و كوچكترين از ذره و بزرگتـر از  زمين از پروردگار تو پنهان نيست
   .))كتابي مبين مسطور است

  
  بداء

  

اگر غلط و خطايي را باز هم به خطا تفسير كنيم، اين مسئله به معناي اسـتمرار در  
به همـين دليـل مـي خـواهم     . تا قيام ساعت استاشتباه و خطا، و عدم خروج از آن 



بگويم كه اگر به راستي بعضي از علماي ما به شجاعت علمي، خلوص نيت، صـفاي  
فكر، و صفاي ذهن آراسته بودند، در تفسير كالم و يا جمله اي ساختگي كه با اصول 

و بـا  عقيده و بديهيات عقلي منافات دارد هرگز اين راه پر پيچ و خم را نمي پيمـوده  
  . پا فشاري بر ابقاي آن در كتابهاي زيارت و روايت، بر اشتباه خود اصرار نمي كردند

اين حالت نمونه كاملي از اصرار كردن به گناه و باليدن به آن است و تا زماني كه 
مسئله بر اين منوال باشد، رها گشتن از اوهام بسيار مشكل بوده و انتظار عنايت الهـي  

  : يار بيهوده است چون خداوند مي فرمايدرا داشتن، طمعي بس
   .)٨ :احلج( .﴾َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوال ُهدًى َوال ِكَتابٍ ُمنِريٍ﴿
و از مردم كساني هستند كه درباره خداوند مجادله مي كنند بدون علم ): ((معني(

   .))و هدايت، و به غير از كتاب روشن
بر اكثريت قريـب بـه   )) بداء((گونه كه در فصل رجعه بيان نموديم، مفهوم  همان

اتفاق شيعه امامي پوشيده بوده، و حتي مي توان گفت كه از محتواي آن چيـزي نمـي   
در جـواب حيـران مـي    . دانند و در صورتي كه معناي اين نظريه از آنان پرسيده شود

م امتي به فضل رهبريت مذهبيش بـه  مانند و بسيار جاي تاسف و اندوه است كه ببيني
چون مي توان گفت هزاران، بلكه صـدها هـزار شـيعه وجـود     . اين حال و روز بيافتد

حسـن  ((و )) علـي النقـي  ((دارند كه هنگام ورود به مراقد امام دهم و يازدهم، يعني 
  . اين جمله را تكرار نموده)) العسكري

   ))ليكما يا من بداء اهللا يف شأنكماالسالم ع((
ند در حق شـما مرتكـب بـداء شـده     سالم بر شما اي كساني كه خداو): ((معني(
   .))است

آنان نمي دانند كه اين جمله، چگونه و به چـه  . و حتي معني آن را هم نمي دانند
دليل بوجود آمده است و خطورت اين سـخن را كـه در آن، سـلطه، علـم، اراده، و     

اما شگفت انگيزتر از همه اين اسـت  . دحكمت را از خداوند نفي مي كند، نمي فهمن



كه تا به امروز حتي يكي از علماي ما نيز جهت حذف اين جمله از زيارت نامه هـا و  
ايـن جملـه هماننـد جملـه هـا و      . يا منع قرائت آن حركتي از خود نشان نداده است

عبارات ساختگي ديگر است كه كتابهاي زيارت و روايت را پر نموده، و همان طـور  
  . گفتيم با اساس عقيده و روح اسالم تناقض داردكه 

دهـم و   شيعه در هنگام زيارت مراقد امامـان  چيست؟ گفتيم كه)) بداء((اما معني 
و همان گونه كـه همـه اعتقـاد    . يازدهم اين كلمه را در جمله ياد شده بكار مي برند

گتر انتقال مي داريم، در عقيده شيعه امامي، امامت بر حسب تسلسل از پدر به پسر بزر
صلى اهللا عليـه وآلـه   - امام حسن و امام حسين به دليل نص وارد از رسول خدا. يابد

  : كه فرمودند -وسلم
   .))حسن و حسين چه برخيزند و چه بنشينند، هر دو امامند((

و در نتيجه امامت پس از امام حسـن بـه فرزنـد    . از اين قاعده مستثني مي باشند
  . ه، بلكه به برادرش حسين انتقال يافتبزرگتر او انتقال نيافت

اتفاق ديگري كه در مسير امامت رخ داد اين بود كه اسماعيل، يعني پسـر بـزرگ   
امام ششم شيعه جعفر صادق، در زمان حيات پدرش وفات يافت، و در نتيجه امامـت  

اين تغيير . به برادر او موسي ابن جعفر، يعني فرزند كوچكتر جعفر صادق انتقال يافت
يا روشنتر بگوييم تجديد نظر و )) بداء((در مسار امامت كه يك منصب الهي است، به 

يعني خداوند اراده خود را تغيير داده و بـر اسـاس   . تغيير اراده خداوند معروف است
آن، امامت الهي از اسماعيل به موسي ابن جعفر، و سپس به فرزندان او انتقـال يافتـه   

سئله، امامت طريق طبيعـي خـود را كـه انتقـال ايـن      است پس مي بينيم كه در اين م
  . منصب از پدر به پسر بزرگتر است طي نكرده است

اما سوال گيج كننده اين است كه چرا تغيير مسار امامت، بداء ناميـده شـده و بـه    
خداوند نسبت داده مي شود، در صورتي كه اثبات اين تغيير، احتياجي به اين مسـئله  



پاسخ اين سوال بايد در رابطه با اوضاع و احـوال  . اوند بكاهدندارد كه از قدرت خد
امامـت هنگـامي كـه    حاكم بر عهد اول جدال ميان شيعه و تشيع داده شـود منصـب   

به انتخاب تن نداده، و سير آن با مرگ امام شرعي عوض نمي شود  منصبي الهي باشد
از او بـه پسـر    منصب امامت پس از مرگ امام شرعي بر حسب ناموس و قانون الهي،

و به همين علت امامت را امري تكويني ناميده انـد كـه بـه    . دببزرگتر او انتقال مي يا
متغيرات زمان و مكان تن نمي دهد و رابطه امام با پسر بزرگتر او، همانند رابطه علت 

در نتيجه معناي اين كالم اين است كه امـام  . و معلول رابطه اي ذاتي و الينفك است
ختياري در تعيين امام پس از خود ندارد، و اين اختيار بر طبق اراده خداوند پدر هيچ ا

  . از قبل انجام گرفته است
ه افقهـاي  اين جنگ و جدال فكري در زمان قبل از غيبت كبري و پيش از اينكه ب

و اين مسئله در زماني اتفاق . گريبان گير خود شيعه مي شود وسيع ديگري انتقال يابد
ذهب اسماعيلي شروع به ظاهر شدن در ميدان افكار اسـالمي نمـوده، و   مي افتد كه م

مـذهب اسـماعيلي،   . وحدت شيعه را به خطر از هم پاشيدگي داخلي تهديد مي كنـد 
اراده ازلي خداوند را تغيير پذير نمي بيند، و امامت را فقط بر حسب همـان تسلسـل   

ين امام بعدي هـيچ سـلطه   به اين معني كه شخص امام پدر، در تعي .د مي پذيردموجو
پس هنگامي . اي نداشته، و اين اختيار از قبل به اراده معين خداوند انجام گرفته است

كه وارث شرعي، يعني اسماعيل مي ميرد پدر او يعني جعفر صادق نمي تواند فرزنـد  
بلكه امامت الهي بر طبق قاعده ياد شده، بـه  . كوچكتر خود، موسي را جانشين او كند

و چون شيعه خود باني نظريه امامت الهي اسـت، و  . ن اسماعيل انتقال مي يابدفرزندا
را )) بـداء ((نظريه  ن سر در گمي و منجالب رهايي يابدمي خواهد هر طور شده از اي

پيش كشيده، و مسئوليت انتقال امامت از اسماعيل به موسي ابن جعفر را بـه خداونـد   
ر آن واحد امام جعفـر صـادق تبرئـه شـده، و     و با ابداع اين نظريه د. متوجه مي كند



امامت نـزد   همان گونه كه همه مي دانيم. شود مذهب اسماعيلي نيز مردود خوانده مي
اسماعيلي هنوز هم استمرار داشته، و امامشان كه از نسل اسماعيل مي باشـد، حـي و   

  . حاضر زمام رهبري آنان را بدست دارد
يم كه اين نظريه در اوائل ظهور فرقه اسماعيليه باز به نظريه بدا بازگشته و مي گوي

كه وحدت شيعيان را تهديد مي كرد مطرح شد و به همين علت تا اوايل قـرن سـوم   
اما چرا شيعه امامان دهم و يازدهم را مخاطب قرار  .هجري از آن هيچ اثري نمي بينيم

ـ   ه مـي  داده، مي گويد خداوند در حق آنان مرتكب بدا شده است؟ و جالب اسـت ك
بينيم نه موسي ابن جعفر، و نه پسر او علي الرضا، و نه نـوه او محمـد الجـواد، هـيچ     

مخاطب قرار  ه ارتكاب بداء نسبت به آنان باشدكدام حتي با يك كلمه كه نشان دهند
اين امر يك نكته را ثابت مي كند و آن اين است كه نظريه بداء هنگـامي  . نمي گيرند

پاي در صحنه وجود گذاشته، و با قدرت تمام خـود را   كه مطرح شد كه اسماعيليان
مطرح مي كردند و اين مسئله در اوائل قرن سوم هجري يعني در زمان امامان دهـم و  

  . يازدهم اتفاق افتاد
بعضي از اعالم شيعه جهت اثبات تغيير مسار امامت از اسماعيل بـه موسـي ابـن    

ـ )) بداء((جعفر به  ت و انتقـال آن از پـدر بـه پسـر، بـه      پناه بردند، در حالي كه امام
صورتي كه شيعه قبل از عهد جدال ميان شيعه و تشـيع بـه آن عقيـده داشـت، هـيچ      

چون بر طبق وصيت . احتياجي به پيش كشيدن نظريه بداء، و تغيير اراده الهي نداشت
امام صادق كه شاهد وفات فرزند بزرگش، يعني نامزد اول مقام امامت بود، اين مقـام  

و بدون شك امام صادق در مورد كسي كـه پـس از   . امزد دوم آن انتقال مي يافتبه ن
پـس  . راي خود را اعالم كـرده بـود   امور فتوا و فقه را بدست مي گيردايشان توليت 

كالم امام و تعيين وارث شرعي توسط ايشان فصل خطاب بوده، و زير پا گذاشتن آن 
  . ناممكن است



اي شيعه را اشغال نموده و بعضي از علما نيـز در  موضوع بداء گوشه اي از كتابه
اين جدل به بحثهاي فلسفي و . دفاع از بداء، فصل خاصي را بدان اختصاص مي دهند

مبـاحثي همچـون   . آكنـده از آن اسـت  )) كالميه((كالمي انجاميد كه كتابهاي علماي 
و آزمـايش   اراده الهي، اجلهاي حتمي و مقدر، كه قدر را مي رانند، صدقه اي كه بال

را مي راند، و كالمهاي ديگري كه اهل علم بدان آگاهند، و همچون جدال فكري ميان 
بعضي از علماي شيعه . دندگر، همه و همه از آن منشعب مي ))همعتزل((و )) اشاعره((

)) نسـخ تكـويني  ((از )) نسخ تشريعي((نيز راه خروج از اين گره را، در جدا نمودن 
ه بداء نسخي است در تكوين، و نمي دانم كساني كه اين همه مي بينند و مي گويند ك

  : در مورد بداء نوشته و سخن راندند، در اين آيه كريمه
  .)٣٩:الرعد( .﴾َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت َوِعْنَدُه أُمُّ الِْكَتابِ﴿
 ت مـي كنـد و ام  خداوند هر چه بخواهد محو، و هر چه بخواهد اثبـا ((): معني(

   .))الكتاب نزد او است
راه حلي براي آن سر در گمي و معضله پيدا كردند يا نه؟ در هر صورت كسـاني  
كه در مورد بداء نوشتند، به جز انباشتن اوهام بر اوهام، و سفسطه بـر سفسـطه، كـار    

ا در آيه ياد شـده جسـتجو مـي    در صورتي كه اگر راه حلي ر. ديگري از پيش نبردند
نجات يافته و عاقبتشان به طعنـه زدن   كور بافته دست خودشان بود،آن گره از  كردند

يز كه خداوند چيزي و اين سخن مسخره را ن. و كاستن از سلطه خداوند نمي انجاميد
  . اما نتيجه امر چيز ديگري از آب در آمد، بر زبان نمي راندند را اراده نمود،

  
  تصحيح

 

شيعه حتي با قرائت آن جمله  اعد مذهبقبالً گفتيم و باز هم تاكيد مي كنيم كه قو
كه به آن اشاره شد با مشكلي فكري بنام بداء روبرو نمي شـود، چـون مـردم     كذابي



بدون هيچ توجه و اهتمامي اين جمله را بر زبان رانده، و به ابهام و اشكاالت موجـود  
 اين نظريه بدون شك در مكانهاي زيادي وارد شـده اسـت و  . در آن بهايي نمي دهند

شيعيان هر شب و روز هنگام زيارت مراقد امامان دهم و يازدهم آن را بـر زبـان مـي    
امام هيچ كدام از مراجع شيعه و يا علمايمان، به حذف اين جمله كـه در دههـا   . رانند

جلد از كتابهاي زيارت وارد شده است، بهايي نداده، و حتي به صورت اجمالي و يـا  
و باز هم بدون شك نظريه بداء از نظريـات وضـعي و   تفصيلي آن را انكار ننموده اند 

و تاريخ به وجود آمدن آن به عهد اول . ساختگي است كه به ائمه نسبت داده مي شود
از . جدال ميان شيعه و تشيع باز مي گردد، كه به اين موضوع قبال نيـز اشـاره كـرديم   

د را از ايـن گونـه   اينجا بار ديگر عنوان مي كنم كه ما شيعيان بايد همه موروثات خو
صلى اهللا عليه - عقايد و نظريات ساختگي كه به موجب آن در حق خداوند، رسول او

، خلفاء و ائمه شيعه كه ائمه مسلمانان نيز مي باشند، اجحاف شده، و بـه  -وآله وسلم
  .ناحق قدرت و مقام آنان را زير سوال مي برد پاكسازي و غربال كنيم

خطرناك مي رسيم و آن اين اسـت كـه كسـاني كـه      در اينجا به نتيجه اي بسيار
براي رسـيدن بـه مقاصـد     جدال ميان شيعه و تشيع بوده اند، دست اندكار راه اندازي

شوم خود، كه با اساس عقيده و عقل و منطق منافات دارد، حتي از تطـاول و دسـت   
ـ    د اندازي به قدرت و صفات الهي نيز خودداري نكرده اند من به خداونـد بـزرگ امي

بسته و از او مخلصانه مي خواهم كه با پايان دادن به اين شب تار و ظلماني خورشيد 
حقيقت را در دلهاي صاف و مستعد به قبول حق، نمودار ساخته، تا همـه بـر حسـب    
قدرت و توانايي خود، جهت به مقصد رسـانيدن حركـت تصـحيح كوشـيده و گـام      

واند به عصر درخشان رسـالت بـاز   بردارند و فقط در اين هنگام است كه شيعه مي ت
  . گشته، و زندگاني پربار و نويني را آغاز كند

  



  
  تصحيح بين قبول و رد

  

تصحيح افكار وارداتي و عقايد مهلك و غير سليم وظيفه همه مسلمانان بـوده  
، و عقل و فطـرت سـليم بـدان    -صلى اهللا عليه وآله وسلم- و قرآن، سنت رسول

دات و موعظه هاي بليغي كه از ايـن سرچشـمه   حكم مي كند و بدون شك ارشا
هاي فيض نيرو مي گيرند، و قلبهاي بي غل و غش و نفوس آماده مسـتعد را بـه   
خود جذب نموده، و صاحبان آنان را دسته دسته بـه سـوي حـق رهنمـون مـي      

  . سازند
  

  تصحيح بين قبول و رفض
  

شيع مطرح نمـوديم،  نظريه تصحيح كه ما آن را براي اولين بار در تاريخ شيعه و ت
بدون شك با واكنشهاي مختلفي در جهان روبرو خواهد شد، كه بـا محـيط و منطقـه    

و بسيار طبيعي است كه عده زيادي از رجال دين و . زيست افراد ارتباط نزديك دارد
تاجران طائفيت، كه در مقدمه آنان رهبران ديني قرار دارند به مخالفت به آن برخاسته 

  . ا آن همه قدرت و توان خود را بكار گيرندو در رويارويي ب
ما اين عده را بخاطر واكنششان كه ممكن است بسيار عنيف و سخت باشد معذور 

چون خطر تصحيح مجد و قدرت و كيان آنان را كه بر اساس آن آرزوهاي . مي دانيم
  . عريض و وسيعي را در طول قرون متمادي بنا نموده اند تهديد مي كند

ا به اكثريت قريب به اتفاق از طبقه روشنفكر شـيعيان اسـت كـه نـداي     اما اميد م
  . تصحيح عزت دنيا و خير اخوت را در بر دارد

پس مي خواهم نصيحتي را متوجه آنان كنم و به آنها بگويم كه دعوت به راه حق 
احتياجي به عنف و خشونت ندارد، چون كلمه حق به خودي خود راهش را باز مـي  



  . كند
اسـت كـه    -صلى اهللا عليه وآله وسـلم - ن راه الگوي ما عمل رسول خداو در اي

  : خداوند او را مخاطب قرار داده و مي گويد
   .)١٥٩: آل عمران(. ﴾َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ لَاْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك (﴿
   .))اگر تندخو و سخت دل بودي، مردم از گرد تو پراكنده مي شدند): ((معني(

  :و در جاي ديگر مي گويد
: النحـل ( .﴾اْدُع إِلَى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسـنُ ﴿
١٢٥(.  
ا آنهـا بـه   خلق را به حكمت و موعظه نيكو به راه خدا دعوت كن و ب): ((معني(

   .))بهترين طريق مجادله كن
ه بر همه كساني كه مسئوليت دعوت تصحيح را به دوش مي گيرند واجب در نتيج

است كه در مخاطبه ديگران و به خصوص سالمندان طريق نـرمش و عـدم شـدت و    
است بـه قـول و فعلـي عـادت      ىچون براي كساني كه عمر. خشونت را بكار گيرند

ره از همه اين نموده و از سنين كودكي بر آن تربيت شده اند آسان نيست كه به يك با
امور كنده شده و دست بردارند به عنوان نمونه و فقط براي مثـال آيـا مـي تـواني از     

به استعانت و طلب از غيـر خداونـد   )) يا((انساني كه از آغاز طفوليت با گفتن كلمه 
انتظار داشـت كـه    يا ولي باشد انس گرفته است خواه شخص مخاطب پيامبر، امام، و

  از اين عادت و عقيده با هم دست بردارد؟  در عرض يك شبانه روز
بسياري از شيعيان در طلب معونت و كمك غير از خداوند را مخاطب قـرار مـي   

و من نمي دانم چرا ما شيعيان خداوند قادر بر همـه چيـز را رهـا نمـوده، و از     . دهند
ديگران استعانت مي جوييم، حال آنكه خداوند ما را به اسـتعانت جسـتن از خـود او    

  : مامور نموده است
  .)٥ :الفاحتة( .﴾إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني﴿



   .))موده و تنها از تو ياري مي جوييمتنها تو را عبادت ن): ((معني(
  : و هم اوست كه بندگان خود را مخاطب قرار داده و مي گويد

   .)٦٠: غافر( .﴾َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم﴿
   .))و ما از رگ گردن انسان به او نزديك تريم): ((معني(

و باز فقط به عنوان مثال، فكر مي كنيد آسان است كـه از شـيعه بخـواهيم تـا از     
دارد، حـال  ت برسجود بر تربت حسيني، كه به شكلهاي مختلف ساخته شده است دس

ده، و مسـاجد  آنكه او مي بيند كه رهبران ديني او در نمازهاي خود بر آن سـجده بـر  
  .شيعيان از آن آكنده است

و باز هم فكر مي كنيد كه آيا آسان اسـت كـه از شـيعه بخـواهيم از نامگـذاري      
فرزندانش در عبوديت غير خداوند دست بر دارد؟ اين گونه عمل را در هيچ كـدام از  

و شيعه تنها طايفه اي اسـت  . فرقه هاي اسالمي و غير اسالمي ديگر مشاهده نمي كنيم
  . حتي در نامگذاري فرزندانش راه بندگي غير از خدا را مي پيمايد كه

اگر صفحات تاريخ ائمه شيعه، از امام علي گرفته، تا آخرين امام را ورق بزنيم مي 
بينيم كه هيچ كدام از آنان فرزندش را به بندگي غير از خدا نامگذاري نكرده اسـت و  

ح اسالم متناقض مي باشد از چه وقـت  من نمي دانم كه اين گونه نامگذاري كه با رو
چون عبوديت فقط مخصوص خدا است و نه غيـر  . در تاريخ شيعه پديدار گشته است

حـال باشـد كـه     ه نيست كه بنده انساني ديگر باشد،و انسان را هرگز شايست. از خدا
  . شخص معبود در نزد خداوند از شان وااليي برخوردار باشد

ئله را به طبقه داعي تصحيح تاكيد كنم كه تغيير اين و بار ديگر مي خواهم اين مس
منحني فكري در نزد شيعه امامي كار آساني نبوده و در طول يـك شـبانه روز انجـام    

اين امر به زمان، صبر، كوشش و روشنگري نياز دارد تـا مسـئله كـامال در    . نمي گيرد
جهت انجام آن قدم به در نتيجه مسئوليت ما بسيار سنگين بوده و بايد . دلها جاي گيرد



چون همه مي دانيم كه نظريه تصحيح از سوي كساني كه در ابتداي . قدم گام برداشت
و نيـز در ايـن   . اين فصل به آنان اشاره نموديم، با مقاومتي سخت روبرو خواهد شـد 

راستا نبايد خطر قدرتهاي استعماري را كه هنوز به مسلمانان به ديده طمع نگريسته و 
شي نمودن وحدت، و تفرقه آنان دست به هر كاري مي زننـد از يـاد بـرد    در راه متال

آنان همواره از طريق نويسندگان و قلم زناني جيره خوار كه از راه اين گونه نوشته ها 
نان مي خورند وارد به عمل شده و به راحتي تمام با حركات تصحيح به مقابله بر مي 

آساني مي توان آنان ساده انديشي كه به خيزند كه اين عمل به علت وجود گروههاي 
امام علي اين گروههاي سـاده انـديش را   . احتياج به سعي زيادي ندارد را بسيج نمود

  : اين گونه تعبير مي كند
و از . وحشياني ساده انديش، كه به هر جهتي كه باد آنان را ببرد، خواهند رفـت (

قلوبشـان را روشـن نسـاخته     اوندهر فرياد و سخني تبعيت مي كنند و هرگز نور خد
   .69)است

اين گروه گوش به فرمان رهبريت مذهبي بوده، و هم اوست كـه در طـول قـرون    
متمادي ماموريت اجراي مو به موي بدعتهاي ساختگي و وارداتي در مذهب شـيعه را  

  . به عهده داشته است
و سرانجام همه اين نيروهاي ياد شده دست به دست هم مـي دهنـد تـا حركـت     

حركت تصـحيح از تجمـع همـه ايـن      :اما بگذاريد بگويم. حيح را متوقف سازندتص
چـون  . نيروها قويتر بوده و به اذن خداوند باالخره در پايان راه به پيروزي مـي رسـد  

رويارويي با تصحيح، به رويارويي با قلعه اي استوار مي ماند، كه هيچ قدرتي را توان 
امخ تصحيح، بر اساس و شالوده اي سخت آري ديوارهاي ش ،درهم شكستن آن نيست

صـلى اهللا عليـه   - بنيان شده اند كه اين شالوده همان كتاب خداوند، سنت رسـول او 

                                                 
   ).ضيئوا بنور اهللاهمج رعاع يميليون مع كل ريح، اتباع كل ناعق، لم يست( 69



، و عمل و اقوال امام علي است كه فقهاي مذهب شـيعه آن را بـر خـود    -وآله وسلم
نگهبان و محافظ اين اساس نيز قدر ديگري است كه عقل نـام دارد،  . حجت مي دانند

ز هم علماي مذهب شيعه، آن را چهارمين ركن از اركان استنباط احكـام شـرعي   و با
آري اين پشتيبانان چهارگانه بر علماي شيعه حجت بوده و هرگز نمـي  . تلقي مي كنند

  . توانند از آن چشم پوشي كرده و يا به مبارزه با آن برخيزند
ه نزد فقهاء صحيح و باز هم بايد بگويم كه كتابهاي روايت شيعه، و حتي آنهايي ك

موثوق خوانده مي شوند، آكنده از رواياتي است كه به ائمه كرام نسبت داده شده و با 
ضروريات اسالم و اصولش، و همچنين داليل چهارگانه اي كه علماي شيعه آنـان را  

  . اساس استنباط احكام فقهي قرار داده اند تناقض دارد
شيعه نسبت داده مي شـوند، بـه عنـوان     از اين گونه روايات ساختگي كه به ائمه

حـال  . ذريعه و بهانه اي جهت توقف حركت تصحيح و اهدافش استفاده مـي گـردد  
آنكه خود ائمه امر به مردود شمردن رواياتي مي كنند كه به آنان نسبت داده شده، و با 

  . كتاب خداوند و سنت رسولش منافات دارند
ار و روشنفكر، كه تكيـه گـاه اول و آخـر    پس بار ديگر اين مسئله را به طبقه بيد

حرمت تصحيح مي باشد گوشزد مي كنيم كه همواره همه رواياتي كه فقها و علمـاي  
بـا قـرآن،   . جهت اثبات بدعتهاي الصاقي به مذهب شيعه به آن استناد مـي ورزنـد   ام

و عقـل محـك زده، و خـالص را از     -صلى اهللا عليه وآله وسـلم - سنت رسول خدا
فرد فرد، اين طبقه بايد در مورد همه روايات وارده از ائمه شيعه . ا سازندناخالص جد

چون تنها با اين روش مي توان عقول و قلوب شيعه را . به حكميت و داوري برخيزند
كه قرنها در اسارت زنجيرهاي روايات ساختگي بوده انـد، از ايـن قيـد و بنـد رهـا      

  . ساخت
ز رهبران مذهب شيعه خطبـه سـر داده و   هنگامي كه چندي پيش در تهران يكي ا



براي مردم سخنراني مي كرد، و سخنانش از طريق رسانه هاي گروهي براي همه مردم 
  : همه جهانيان پيام او را شنيدند كه مي گفت. پخش مي شد

را  جبرييل پس از وفات پيامبر، همواره بر دخترش فاطمه زهرا نازل شـده و او ((
  .))كرداز قضاياي زيادي آگاه مي 

همه مسلمانان عقيده دارند كه اين كالم با ضروريات اسـالم و عقايـد اساسـيش    
نزول وحـي   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- چون پس از وفات رسول خدا. تناقض دارد

اما اين سخنان از دهان فقيهي بيرون مي آمد، كه به همـان روايتهـاي   . نيز قطع گرديد
امـا  . ر پاكسازي آنها شده اين استناد مي كـرد وضعي و ساختگي كه ما بارها خواستا

 يه نيز با اين سخنان مخالفت نكردجالبتر از همه اينكه هرگز حتي يكي از هم ترازان فق
بلكه بر عكس، همه با سكوت خود كه عالمت رضا است، بر اين سخنان مهر صـحت  

واج به همين دليل است كه ما همواره رهبـران و علمـاي مـذهب را مسـئول ر    . زدند
چون آنان هميشه به اين بدعتها . بدعتهاي ساختگي و الصاقي به مذهب شيعه مي دانيم

بياييد به سخنان امام علي گوش فرا دهـيم كـه   . تسليم بوده و يا آن را تاييد كرده اند
اينچنـين مـي    -صلى اهللا عليه وآله وسلم- هنگام غسل و تجهيز پيكر پاك رسول خدا

  : گويد
، با مـرگ تـو   -صلى اهللا عليه وآله وسلم- ي تو اي رسول خداپدر و مادرم فدا((

  .70))نزول خبرهاي آسمان نيز كه با مرگ هيچ پيامبري منقطع نشده بود قطع گرديد
و پس از همه اينها هنگامي كه دليل و برهـان بـه مبـارزه بـا دشـمنان تصـحيح       

  توسل مي گردند؟ برخاسته و زبان آنان را مي بندد و ببينيم باز آنها به چه سالحي م
در اينجا فقط يك راه باقي است كه همـواره اصـحاب نفسـهاي بيمـار و جيـره      
خواران و جاهالن در آن قدم مي گذارند و ايـن راه همـان تجـريح و شـتم و طعـن      
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شان آنان همانند شان كساني است كه خداوند در مـورد آنـان   . صاحب دعوت است
  : مي فرمايد

َنقََضْت غَْزلََها ِمْن َبْعِد قُوٍَّة أَْنكَاثاً َتتَِّخذُونَ أَْيَماَنكُْم َدَخالً َبْيَنكُْم أَنْ َتكُـونَ  َوال َتكُوُنوا كَالَِّتي ﴿
 ﴾ِفيـِه َتْخَتِلفُـونَ  أُمَّةٌ ِهَي أَْرَبى ِمْن أُمٍَّة إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه َولَُيَبيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم الِْقَياَمـِة َمـا كُْنـُتْم    

  .)٩٢:النحل(

و مانند زني مي باشيد كه رشته محكم خود را پس از تابيدن باز كرد و اتابيد ): معني(
كه عهد و قسمهاي محكم خود را براي فريب يكديگر و فساد بكار بريد، بدين منظور 

قسـمها  زيرا خداوند شما بندگان را به اين عهـد و  . كه قومي بر قوم ديگر برتري يابد
  . روز قيامت همه اختالفات شما را آشكار خواهد ساخت مى آزمايد، ودر

ثَانَِي ِعطِْفِه ِلُيِضلَّ َعـْن  *  َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوال ُهدًى َوال ِكَتابٍ ُمنِريٍ﴿
  .)٩ -٨ :احلج( .﴾َب الَْحرِيقَِسبِيلِ اللَِّه لَُه ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َوُنِذيقُُه َيْوَم الِْقَياَمِة َعذَا

روي جهل و گمراهـي و بـي هـيچ كتـاب و حجـت       برخي از مردم از«): معنى(
روشني در مورد خدا مجادله ميكنند، و با تكبر از حق اعراض كرده تا خلـق را از راه  

عـذاب  خدا گمراه گرداند، چنين كسي را در دنيا ذلت و خواري باشد، و در آخـرت  
  ). صدق اهللا العظيم( .»چشاند آتش سوزان خواهيم
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