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 مختصرى دربارة استاد حجت اهللا نیکوئی

استادان معاصر به شمار میروند. اما اهل قم و از » حجت اهللا نیکوئی«آقاي استاد 
 معلومات مفصلی در مورد وي در دسترس نمیباشد.

وي در شهر قم بدنیا آمد و بعد از اتمام دیپلوم در همان شهر، وارد دانشکدة زبان 
انگلیس (قسمت ترجمه) در دانشگاه پیام نور شد، و در آنجا ادامۀ تحصیل داد و بعداً 

 مشغول به کار شد.» تبلیغات اسالمیسازمان «بعنوان کارمند در 
ي دینی و بحث دربارة حقایق دین، در ها استاد نیکوئی توجه زیادي به مطالعۀ کتاب 

متن کتابهاي قدیم و جدید داشت، و میل شدید به نقد و بررسی عقاید اساسی دین 
شده پذیرفت جز اینکه با دالیل قاطع وبراهین محکم ثابت  اي را نمی داشت و هیچ عقیده

 باشد.
ي متعدد و بسیار غنی آن ها اقامت ایشان در قم و نزدیکی او به حوزة علمیه و کتابخانه

باعث شده که مطالعات زیادي نه فقط از کتب شیعه بلکه از کتابهاي اهل سنت و سایر 
فرق و مذاهبی اسالمی داشته باشد. و همچنین عمل وي در سازمان تبلیغات اسالمی 

 ت ایشان ومطالعۀ آراء مختلف در همۀ جهات شد. باعث گسترش معلوما
نزد شیخ نعمت اهللا صالحی نجف آبادي [صاحب کتاب شهید جاوید] » نیکوئی«آقاي 

یی کرد، و همچنین کتابهاي ها رفت و آمد میکرد و از روح نقادي آن شیخ بزرگوار استفاده
ر گرفت بویژه کتاب دکتر عبد الکریم سروش را مطالعه نمود و تحت تاثیر افکار آن قرا

 است.» قبض وبسط تئوریک شریعت«
اینچنین برمیآید که ایشان کتابهاي استاد مرحوم » نیکوئی«کما اینکه از بعضی کلمات 

شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص «حیدر علی قلمداران را نیز مطالعه کرده بویژه کتاب 
 ي قلمداران را خیلی پسندید.ها و گفته» امامت
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تئوري امامت در «کتابی تالیف کرد به اسم » نیکوئی«ی سالگی آقاي در حدود سن س
که در آن با کمال جرأت و صراحت تئوري امامت آنچنانکه در بین شیعۀ » ترازوي نقد

امامیۀ رایج است در ترازوي نقد گذاشت و ثابت کرد که این نظریه وزنی ندارد و نیازمند 
 به تجدید نظر و بازسازي تئوریک است.

ه انتشار این کتاب (که در حدود پانزده یا بیست سال پیش صورت گرفت) سر و البت
صدایی در محافل دینی براه انداخت، و تعدادي از علماي بزرگ شیعه به مخالفت این 

 کتاب پرداختند، و مؤلف آن را دعوت به مناظره نمودند.
از شاگردان ممتاز  که» علی شیروانی«در این راستا مؤلف (نیکوئی) با شیخ فاضلی بنام 

آیت اهللا محمد تقی مصباح یزدي مهمترین استاد ومدافع تشیع سنتی در حوزه است، 
مناظرة حضوري و چند جلسه داشته، که بدون نتیجه متوقف شد، سپس با آقایی به نام 

مناظرات و مباحثات غیر مستقیم داشته که آنهم بدون » حسن رحیم پور اصغري«شیخ 
 ید.نتیجه به پایان رس

در این مدت البته آقاي نیکوئی به خاطر عقاید مخالف شیعۀ او، از کارش اخراج شد 
و بعداً هم به زندان رفت، و از زندان با تعهد کتبی و اقرار به اینکه او اشتباه کرده و تمام 

 ادلۀ راستین شیعه را خوب مطالعه نکرده آزاد شد.
ي علمی متواري و به زندگی عادي مشغول ها از صحنه» نیکوئی«بعد از آزادي، استاد 

.شد



 
 

 مقدمه

اي که  نما شده هاي نخ ها و کلیشه هاي رایج دینی و تشکیک در دگم تردید در اندیشه
دینی است، اولین و مهمترین ها در یک جامعۀ  میراث تفکر سنتی و آباء و اجدادي انسان

گام بسوي دینداري عالمانه و محققانه است. چنین شک و تردیدي، البته هولناك و 
اي بزرگ دارد: ایمان  طلبد، اما ثمره آور است و آزادي و عقالنیت عظیمی می هراس

آگاهانه و آزادانه. آري ایمانی که از رهگذر آزادي و آگاهی نصیب آدمی گردد، به هزاران 
ارزد. کتاب حاضر، کوشش خرد مؤلف در راه رسیدن  ایمان عامیانه و مقلدانه و جبري می

به چنین ایمانی را به تصویر کشیده است. زمانی که اولین قدم را در این راه برداشتم، 
و عدم جواز تقلید در این حوزه، رؤیایی » تحقیقی بودن اصول دین«دانستم که  هرگز نمی

و در جمهوري اسالمی باید در اصول دین هم مقلد بود. بعدها دروغین و خیالی است 
اي مخالف انتظار طبقۀ رسمی روحانیت  وقتی نتیجۀ تحقیقاتم در باب امامت، به نتیجه

گنجد. لذا  شیعه منتهی شد، با تاوان سنگینی مواجه شدم که شرح آن در این مختصر نمی
هاي چنین راهی را ندارد، از  لخیدهم که اگر تاب تحمل ت خوانندة عزیز را هشدار می

 خواندن این کتاب صرف نظر کند.





 
 

 بخش اول: تئوري امامت در ترازوي نقد

آنچنانکه در بین اهل تشیع  ×کوشیم تا نشان دهیم که تئوري امامت  در این نوشتار می
تجدید نظر و بازسازي تئوریک  در ترازوي نقد وزنی ندارد و نیازمند به ×رایج است 

 است.
 اما پیش از شروع بحث، الزم است نکاتی را به عنوان مقدمه ذکر کنیم:

. باید میان دین و معرفت دینی تفکیک قایل شویم. دین عبارت است از ارکان، 1
اصول و فروعی که بر نبی نازل شده و در کتاب آسمانی آمده است؛ بعالوة سنت 

که عمدتاً در پنج شاخۀ فقه، کالم، تفسیر، اخالق و تحلیل  ×. اما معرفت دینی Õپیامبر
عالمان از دین (کتاب و فهم  ×کند  و پیشوایان دین ظهور می Õسیرة عملی پیامبر

 سنت) است.
دین، ثابت، کامل، خالص و عاري از خطاست. اما فهم ما از دین واجد هیچ یک از 

  .1ل باید میان دین و معرفت دینی تفکیک قائل شویماین اوصاف نیست و به همین دلی
. معرفت دینی مانند همۀ معارف دیگر، معرفتی بشري است2
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تعمق در این متون است و نباید آنها را معادل دین دانست. این آراء در حقیقت فهمی از 
 .1دین هستند نه خود دین

. با توجه به دو اصل فوق (تفکیک دین از معرفت دینی، و بشري بودن فهم عالمان 3
 توان به نتایج زیر رسید :  می از دین)

الف. مخالفت با هیچ رأي فقهی، کالمی، تفسیري و ... مخالفت با دین نیست بلکه 
مخالفت با فهمی از دین است. عالمان با مراجعه به متون دینی، هر یک به درکی از دین 

کنند. هیچ  ها را در قالب آراء فقهی، کالمی و ... بیان می ها و دریافت رسند و این درك می
یک از این آراء و نظریات را نباید معادل دین بگیریم و مخالفت با هیچ کدام از این 

گیرد  ها را نباید مخالفت با دین محسوب کنیم. مخالفت با دین هنگامی صورت می تئوري
اي از آن دارند. به عبارتی  که خود متن (قرآن و سنت) انکار شود نه درك و فهمی که عده

اي از قرآن را منکر شود و آن را خرافه بداند. دین را نفی  کسی حقانیت آیه دیگر اگر
کرده است اما اگر از همان آیه درکی متفاوت با دیگران داشته باشد، با هیچ منطقی 

 را به مخالفت با دین متهم نمود. توان او نمی
نی را ب. هیچ فهمی از دین، فوق نقد و چون و چرا نیست و قداست دین و متون دی

نباید به آراء و نظرات دینی عالمان و فقیهان سرایت داد. دین، حقیقتی است آسمانی و 
آلود و یکسونگرانه بشر زمینی دارد و  قدسی، اما معرفت دینی ریشه در فهم ناقص و خطا

تواند مقدس و فوق نقد و چون و چرا باشد. معرفت دینی به دلیل بشري  لذا هیچ گاه نمی
ها،  نیازمند اصالح و بازسازي است و چون کشف خطاها و جبران نقصبودن، همواره 

ها و  ها و چون و چراهاي مخالفان و منتقدان، و بحث فقط و فقط در سایۀ نقادي
ها به اصالح و  شود باید با استقبال از این نقادي گفتگوهاي عالمانه و آزاد میسر می

 تر شویم. ق به حقیقت دین نزدیکریهاي دینی بپردازیم و از این ط بازسازي اندیشه

                                           
 منبع پیشین.  -1
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اي کالمی بیش نیست و  نیز تئوري و نظریه ×که ستون خیمۀ تشیع است  ×ج. امامت 
 ر از نقد و چون و چرا شمرده شود.تواند برت لذا نمی

. قصد ما در این مقاله، نه دفاع از تسنن است و نه حمله به تشیع. بلکه روشن کردن 1
امامت (آنگونه که در کتب رایج اهل تشیع نوشته و بر روي این حقیقت است که تئوري 

ها و  شود و در مدارس، دانشگاه هاي رسمی گفته می ها و از پشت تریبون منابر و در رسانه
گیرد) قابل دفاع عقلی نیست. البته امکان  ي علمیه مورد تعلیم و تعلم قرار میها حوزه

کنیم و منتظر ارائه  امامت را نفی نمی هاي درست، منطقی و قابل دفاع از وجود قرائت
 مانیم. اندیش و آزاد فکر شیعه میهاي از طرف عالمان نو چنین قرائت

. از آنجا که عالمان شیعه، اوالً در بحث نبوت نیز قائل به ضرورت بعثت پیامبران 2
ه دانند و ثالثاً معتقدند همان دالیل عقلی ک هستند، ثانیاً امامت را استمرار نبوت می

ضرورت بعثت پیامبران و عصمت آن برگزیدگان خدا را اثبات میکنند، ضرورت وجود 
بحث را از شویم  کنند، لذا مجبور می را نیز اثبات می Õامامان معصوم بعد از پیامبر خدا

 فلسفۀ نبوت آغاز کنیم.

راه فایت عقل انسان در شناخت این دلیل بر مبناي نقصان علم و دانش بشري و عدم ک
 کمال و سعادت اقامه شده است:

 براي تکامل اختیاري آفریده است. الف. خداي متعال انسان را«
سعادت و شقاوت دنیا و آخرت  ب. تکامل اختیاري در گرو شناخت صحیح راجع به

 است.
 کند. نین شناختی کفایت نمیج. عقل انسان براي چ
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که حکمت خداي متعال اقتضاء دارد که براي این که  نتیجۀ این مقدمات این است
نقض غرض از خلقت انسان پیش نیاید، خدا راه دیگري (وحی) در اختیار انسان قرار 

 .1»دهد تا از آن راه پی به سعادت دنیا و آخرت ببرد و بتواند کمال اختیاري پیدا کند
 آمده است:ا تعابیري متفاوت چنین شبیه همین استدالل در جاي دیگر و ب

تکامل معنوي  . هدف از آفرینش انسان، حرکت بسوي خدا، بسوي کمال مطلق و1«
 در تمام ابعاد است.

تواند به انجام  . بدون شک انسان این راه را بدون رهبري یک پیشواي معصوم نمی2
 برساند و طی این مرحله بدون رهبري یک معلم آسمانی ممکن نیست. 

ضروري است و  Õب امامان معصوم بعد از پیامبر اسالمنتیجه: بعث پیامبران و نص
 .2»آید در غیر این صورت نقض غرض از جانب خداوند الزم می

اثبات  همانطور که بوضوح معلوم است، اینگونه ادله مدلولی عام دارند و در پی
ضرورت وجود پیشوایان معصوم (اعم از پیامبر یا امام) در میان مردم هستند. اما خوب 

 ارد بررسی مقدمات این ادله شویم:واست 
دهد اما  . درست است که خداوند به دلیل حکیم بودن، کار عبث و بیهوده انجام نمی1

توان غرض او از آفرینش انسان را به روش عقلی کشف کرد و حتی آن را به  چگونه می
فراموش  اند؟ ها با این غرض خلق شده ها تعمیم داد و مدعی شد که همۀ انسان همۀ انسان

اي عقلی و  نکنیم که ادلۀ اثبات ضرورت بعثت پیامبران یا نصب امامان معصوم، ادله
پیشینی هستند یعنی اوالً مقدمات آنها باید از قبل و به روش عقلی اثبات شده باشند و 
ثانیاً بتوانند تصور ضرورت وقوع یک حادثه را قبل از وقوع آن، در ذهن انسان بوجود 

اي باشند که قبل از بعثت پیامبران و انزال کتب  مورد بحث باید بگونهبیاورند. ادلۀ 
کنیم  آسمانی و شرایع الهی قابل اقامه باشند. فرض کنیم در زمانی (یا مکانی) زندگی می

                                           
 .340راهنماشناسی، ص  :محمد تقی مصباح یزدي، -1

 پنجاه درس اصول عقاید. :ي، ناصرمکارم شیراز -2
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که خداوند هنوز پیامبري بسوي مردم نفرستاده و یا اینکه ما هنوز خبري از بعثت یک 
دانیم که خالق ما خداي یکتاست و این خدا  فقط میایم. در چنین فضایی  پیامبر نشنیده

هاي عقلی صرف  دهد. حال چگونه با تحلیل حکیم است و کار عبث و بیهوده انجام نمی
ها چیست؟ تا بعد از آن بتوانیم حکم  توان فهمید که فرض خداوند از آفرینش انسان می

ندك در محتواي این کنیم که براي تحققِ آن غرض، باید پیامبر هم بفرستد؟ تأملی ا
دهد که دو پیش فرض پشت سر مقدمات آن خوابیده است و آن اینکه  استدالل نشان می

هاي  قبل از ارسال رسل و انزال کتب آسمانی و بدون استفاده از تعالیم پیامبران، با تحلیل
توان به این نتیجه رسید که اوالً انسان براي پیمودن راهی خاص و  عقلی محض می

ه مقصدي خاص آفریده شده است و ثانیاً آن راه خاص عبارت است از ایمان رسیدن ب
آوردن به حقایقی خاص و انجام وظایف و آدابی خاص که عقل ما از شناخت آن حقایق 
و وظایف عاجز است. پیش فرض اول غیرقابل اثبات است و پیش فرض دوم عین 

بر دور و مصادره به مدعاست و همین باعث شده است که استدالل مذکور مشتمل 
توانیم مدعی  می مطلوب شود. قبل از بعثت پیامبران و بدون استفاده از تعالیم آنها چگونه

خبریم اما حتماً باید خبر دار  شویم که در این جهان هستی حقایقی هست که ما از آنها بی
ن، وظایف توانیم بفهمیم که براي سعادتمند شد شویم و به آنها ایمان بیاوریم؟ چگونه می

اطالع هستیم اما حتماً باید مطلع شویم و به آن وظایف  خاصی وجود دارد که ما از آنها بی
طور وظایف خاص  عمل کنیم؟ اوالً وجود حقایق نامعلوم اما واجب االیمان، و همین

توان براي  ناشناخته اما واجب العمل، عین ادعاي ضرورت نبوت است و ثانیاً هرگز نمی
 ل و برهان عقلی اقامه نمود.ن دلیاثبات آ

ایم و  . حال فرض کنیم که با دلیل عقلی و پیشینی، غرض خداوند از آفرینش را یافته2
ایم که براي رسیدن به کمال معنوي، باید از راهی خاص رفت و  به این نتیجه هم رسیده

هیچ به حقایقی خاص ایمان آورد و به وظایفی خاص عمل نمود که عقل انسان به تنهایی 
کدام از اینها را نمی تواند کشف کند و از طرفی سعادت و کمال معنوي انسان هم فقط و 
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کنیم که اینها را مفروض  فقط در گروِ کشف این راه و پیمودن آن است (باز هم تأکید می
گیریم با آنکه هیچ کدام قابل اثبات نیستند) اما آیا با مفروض گرفتن این مقدمات  می
بعثت پیامبران را نتیجه گرفت؟ پاسخ باز هم منفی است. آنچه از این توان ضرورت  می

توان نتیجه گرفت، جز این نیست که هدایت شدن انسان از  مفروضات و مقدمات می
طرف خداوند، ضرورت دارد. یعنی خداوند حتماً باید انسان را در شناخت راه و مقصد، 

 ×مثالً هدایت باطنی  ×اي دیگري ه تواند به راه یاري و هدایت کند. اما هدایت می
ها را به کمال مطلوب برساند، همان طور که پیامبران را اینگونه هدایت کرد (یعنی  انسان

 -دهد که ادعاي ضرورت نبوت  براي هدایت پیامبران، پیامبر نفرستاد) و همین نشان می
ورت نبوت، یا ادعایی ناسنجیده و شتابزده است. قایالن به ضر ×ها  براي هدایت انسان

 دانند.  ها می فهمند و یا خداوند را ناتوان از هدایت باطنی انسان معناي ضرورت را نمی
. اگر این دلیل درست باشد و بنا به مقتضاي حکمت الهی، ارسال پیامبران از سوي 3

خداوند ضرورت داشته باشد، الزمۀ منطقی آن این است که خداوند در هر عصري صدها 
اي از مناطق روي کرة زمین یک پیامبر  مبعوث کند بطوري که در هر منطقههزار پیامبر 

وجود داشته باشد تا مردم سراسر جهان همواره بتوانند بطور مستقیم و بدون واسطه از 
مند شوند. در حالی که در هیچ عصري چنین نبوده  هاي پیامبران بهره ها و راهنمایی هدایت

ل مذکور خداوند در بسیاري از موارد، خالف حکمت است. حال آیا بر طبق مقدمات دلی
عمل نکرده و مرتکب نقض غرض نشده است؟ این اشکال از طرف برخی عالمان شیعه 

شود که انبیاء در منطقۀ خاصی  اوالً آنچه گفته می«بدین نحو پاسخ داده شده است : 
تی نبود مگر گوید: ام اند سخنی صواب نیست؛ چرا که خود قرآن صریحاً می مبعوث شده

 اي فرستاده شد. آنکه در میان آن امت نذیر و هشدار دهنده
ها با  ثانیاً مقتضاي حکمت خدا این است که راهی بین خدا و انسان باشد که انسان 

استفاده از آن راه بتوانند حقایقی را که براي شناخت راه کمال نیاز دارند بشناسند. ولی 
هایی  ها از این راه بهره ببرند. شاید انسان مۀ انسانمقتضاي حکمت این نیست که حتماً ه
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نخواهند از این راه استفاده کنند و این عدم استفاده، مربوط به سوء اختیار خودشان باشد 
کنند، مانع استفادة  گیري نمی و اصالً شاید کسانی عالوه بر اینکه خودشان از این راه بهره

اه این محرومیت از نبوت به گردن اشخاص دیگران هم بشوند ... در چنین مواردي گن
 .1»مانع است و از طرف خدا کوتاهی نشده است

را در نظر بگیرید. در آن زمان که  Õکننده نیست زمان پیامبر اسالم اما این پاسخ قانع
ایشان مشغول هدایت مردم عربستان بودند، راهنما و هدایتگر میلیاردها انسان دیگر در 

اي آمریکا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و حتی بقیه کشورهاي آسیا مانند ه صدها کشور از قاره
اي که در  چین، ژاپن، کره، مالزي، اتحاد جماهیر شوروي (سابق) و دهها و صدها جزیره

کردند چه کسی بود؟ کدام پیامبر آنها را به راه  ها و دریاهاي دور افتاده زندگی می اقیانوس
هاي دور  کرد؟ شاید در هر یک از این مناطق، در گذشته یراست (یا راه کمال) هدایت م

اما حداقل در زمان  ×گوید  و آیۀ قرآن هم بیش از این نمی ×پیامبري مبعوث شده بود 
در هیچ کدام از این مناطق پیامبري وجود نداشت و تعالیم  Õبعثت پیامبر اسالم 

ود و بنابراین بر طبق ادلۀ پیامبران پیشین هم بنا به ادعاي شیعه و سنی تحریف شده ب
ضرورت نبوت، نیاز ضروري به پیامبر جدید وجود داشت. اما چرا در هیچ کدام از آن 

ها در اکثر نقاط کرة زمین از تعالیم  هاي بسیاري از انسان مناطق پیامبري نیامد و عمالً نسل
اد مانع از طرف پیامبر محروم ماندند؟ آیا سوء اختیار آنها باعث محرومیتشان شد؟ اما ایج

دیگران (مخالفان پیامبر) نیز توجیه موجهی نیست. درست است که هدایت الهی نباید 
اي که  جبري باشد، اما مقتضاي برهان فوق این است که تعالیم الهی باید به هر وسیله

ها  ها برسد و آنگاه انسان به گوش همۀ انسان ×مثالً پیامبران متعدد  ×پذیر باشد  امکان
باشند که راه راست را انتخاب کنند یا طریق ضاللت و گمراهی را در پیش بگیرند.  مختار

کردند و مانع گسترش تعالیم او  اي کارشکنی می عده Õفرض کنیم در زمان پیامبر اسالم
هاي  توانست براي خنثی کردن کارشکنی شدند. اما آیا خداوند نمی به نقاط دیگر می

                                           



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       14

 

ین هم پیامبرانی مبعوث و مردم آن نقاط را نیز به راه مخالفان، در نقاط دیگر کرة زم
راست هدایت کند؟ مگر غرض خداوند از آفرینش مردم نقاط دیگر جهان، رساندن آنها 

هاي  ها و راهنمایی به کمال نبود و مگر آنان براي رسیدن به کمال نیاز ضروري به هدایت
ران و لذا رسیدن به کمال محروم پیامبران الهی نداشتند؟ پس چرا باید از تعالیم پیامب

اي مخالف، مانع پیاده شدن طرح الهی و  شوند؟ آیا این نقض غرض نیست؟ آیا عده
اند؟ در اینجا سخن اصلی این نیست که گناه محرومیت  رسیدن خداوند به هدفش شده

توان  میلیاردها انسان از رسیدن به کمال به گردن کیست. سخن در این است که آیا می
اي کافر و مشرك، مانع رسیدن خداوند به غرض از خلقت انسان شدند، آن  کرد عده قبول

تر شود فرض کنیم روز قیامت فرا  هم به نحو اکثري؟ براي اینکه مطلب کمی روشن
اي دور افتاده در  و در جزیره Õهایی که مثالً در زمان پیامبر اسالم  رسیده است و انسان

د از خداوند بپرسند که خدایا مگر تو ما را براي رسیدن به ان کرده اقیانوس هند زندگی می
مندي از تعالیم پیامبران الهی و  دانستی که بدون بهره کمال معنوي نیافریدي و مگر نمی

هاي آسمانی، پیمودن راه کمال براي ما محال بود؟ پس چرا براي ما (و امثال ما) هم  کتاب
 کمال معنوي شدي؟ث محرومیت ما از پیامبري نفرستادي و باع

مقتضاي حکمت خدا این است که راهی بین خدا و انسان باشد که «اگر واقعاً:  
ها با استفاده از آن راه بتوانند حقایقی را که براي شناخت راه کمال نیاز دارند  انسان

 ».بشناسند
اي در عربستان باز شود بلکه براي مردم تمام نقاط دیگر  این راه نباید فقط براي عده

جهان هم باید چنین راهی باز شود، در حالی که هیچ گاه چنین نبوده است و در طول 
تاریخ، همواره اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان، از وجود پیامبران الهی و تعالیم آنان 

ا گذشته فرض کنیم مخالفان و ستمگران مانع گسترش تعالیم محروم بودند. از اینه
 ×شدند، اما آیا در آن زمان، امکان عملیِ گسترش این تعالیم به سراسر جهان  پیامبران نمی

بطوري که در تمام کشورهاي جهان، مردم هر شهر و روستایی عین این تعالیم را بدون 
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وجود داشت؟ آیا در هزار و  - ترین تحریف و کم و زیاد شدن دریافت کنند کوچک
هاي بادي و پارویی  که وسایل مسافرت جز اسب و شتر و قایق ×چهار صد سال پیش 

امکان مسافرت پیامبر به صدها کشور دور مانند کانادا، نیوزلند، ژاپن،  ×چیز دیگري نبود 
ر هر کدام چین، آلمان و ... بود؟ وانگهی مگر مسافرت به تنهایی کافی است؟ پیامبر باید د

از آن کشورها چندین سال اقامت کند تا مجموعه تعالیم اسالم را به گوش همه برساند. 
آنگاه حساب کنید براي اینکه پیامبر به تمام مناطق دنیا مسافرت کند و تعالیم اسالم را به 
گوش همۀ مردم جهان برساند به چند صد سال عمر نیاز دارد؟ اگر وظیفه گسترش تعالیم 

شود. چرا که  در سراسر جهان را به عهده پیروان او بگذارید باز هم مشکل حل نمی پیامبر
اند  اوالً تعداد اصحاب و پیروانی که تعالیم پیامبر را به طور کامل و صحیح یاد گرفته

ها و صدها  (مانند سلمان و ابوذر) بسیار کم است در حالی که براي این منظور نیازمند ده
افته هستیم که باز هم در یک زمان کوتاه رسیدن به این هدف ممکن هزار انسان تعلیم ی

ها به قوت خود باقی  نیست و در دراز مدت هم مشکل محرومیت بسیاري از انسان
ماند. ثانیاً اصحابی که به عنوان شاگرد و نماینده پیامبر به نقاط دیگر کره زمین سفر  می

که در فالن منطقه پیامبري مبعوث شده است اند چگونه به مردم آن نقاط اثبات کنند  کرده
ایم تا از طرف او شما را به راه راست هدایت  و ما شاگردان و نمایندگان او هستیم و آمده

 ×کنیم؟ اگر مردم از این نمایندگان، معجزه بخواهند و اینان از آوردن معجزه عاجز باشند 
نی بودن این تعالیم به مردم تکلیف چیست؟ مگر نباید وحیا ×که البته عاجز هم هستند 

اثبات شود تا هم مردم را جذب کند و هم راه عذر و بهانه را به روي مخالفان ببندد و 
حجت را بر آنها تمام کند؟ ثالثاً اگر به ادلۀ عقلی ضرورت عصمت پیامبران توجه کنیم، 

تناقض با  خواهیم دید که متوسل شدن به نمایندگان و شاگردان پیامبر یا امام معصوم در
آن ادله است؛ چرا که شاگردان و نمایندگان، معصوم نیستند و ممکن است در درك و 
فهم تعالیم پیامبر و یا ضبط و نگهداري آن در حافظه و انتقال آن به دیگران مرتکب خطا 

 و سهو (و حتی خیانت) شوند. 
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بود و بعثت رسد این است که اگر این دلیل درست  . و آخرین اشکالی که به ذهن می4
پیامبران بنا به مقتضاي حکمت الهی ضرورت داشت، زمین در هیچ عصري از پیامبران 

ها مانند دورة زمانی بین حضرت  ماند. در حالی که در بسیاري از دوره خالی نمی
که بیش از ششصد سال طول کشید، در هیچ کجاي زمین  Õو پیامبر اسالم مسیح

فت و توان از سوء اختیار مردم سخن گ اینجا دیگر نه می خبري از پیامبري الهی نبود و در
 هاي مخالفان. نه از کارشکنی

تا اینجا یکی از ادلۀ اثبات ضرورت نبوت را مورد بررسی قرار دادیم. اما نیازي به 
بینیم. چرا که تمام این ادله دچار همان مشکالتی هستند که به آنها  طرح ادلۀ دیگر نمی
مثال متکلمان قدیم شیعه از راه قاعدة لطف، ضرورت بعثت پیامبران اشاره شد. به عنوان 

 کردند بدین صورت که: را اثبات می
 الف. نبوت لطف است

 ب. لطف بر خداوند واجب است
 ثت پیامبران بر خداوند واجب است.نتیجه: بع

پیش فرض اثبات نشدة برهان فوق نیز این است که گویی غرض خداوند از آفرینش 
ز پیش و به روش عقلی به دست آمده و آن عبارت است از، طی یک مسیر انسان، ا

اي خاص (مثالً کمال معنوي) و آنگاه بر مبناي همین پیش  خاص و رسیدن به نتیجه
فرض اثبات نشده، ادعا گردیده که نبوت لطف است یعنی انسان را در رسیدن به آن 

توان نبوت  علوم باشد، چگونه میکند. اما اگر غرض از آفرینش انسان نام هدف یاري می
را لطف دانست؟ از اینها گذشته اگر به قاعدة لطف توجه کنیم خواهیم دید که نبوت 
(ارسال پیامبران) فقط یکی از مصادیق لطف است. اما اینکه خداوند کدام راه را براي این 

ت پیامبران) گزیند، به اراده خودش بستگی دارد و اگر یک راه خاص (مثالً بعث کار بر می
ایم و این با مقام بندگی  را بر او واجب بدانیم در حقیقت براي او تعیین تکلیف کرده

منافات دارد و با قواعد منطق نیز سازگار نیست. تا اینجا مقدمات برهان فوق را بررسی 
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توان نتیجه گرفت اما نیازي به  کردیم و دیدیم که از این مقدمات، ضرورت نبوت را نمی
پرسیم اگر واقعاً بر طبق دلیل فوق و بنا به قاعدة لطف،  مقدمات وجود ندارد. میبررسی 

ها بسوي سعادت و کمال ضرورت دارد و بر خداوند  بعثت پیامبران براي راهنمایی انسان
واجب است، پس چرا خداوند این لطف را در هر زمانی فقط شامل حال عدة معدودي از 

ت قریب به اتفاق مردم دنیا، از این لطف محروم کرد و همیشه اکثری ها می انسان
، Õماندند؟ مگر لطف بر خداوند واجب نبود؟ به عنوان مثال در زمان پیامبر اسالم می

آیا فقط لطف به مردم عربستان بر خداوند واجب بود؟ آیا بر خداوند واجب نبود در 
توان  تد؟ و باز میهمان زمان، به مردم مکزیک هم لطف کند و پیامبري بسوي آنان بفرس

پرسید که چرا حداقل مدت شش صد سال دورة زمانی بین حضرت عیسی و پیامبر 
اسالم) این لطف به کلی تعطیل شد و خداوند در این مدت پیامبري براي مردم نفرستاد؟ 

 رده بود که به واجباتش عمل کند؟!.آیا خداوند فراموش ک
مبرانی را به منظور هدایت و راهنمایی سخن ما در باب نبوت این است که خداوند پیا

بشر براي سعادت دنیا و آخرت مبعوث نموده و ما نیز باید از تعالیم وحیانی آنها استفاده 
 نکتۀ مهم را نباید فراموش کنیم: کنیم. اما دو

اي خاص از نعمت  ها، در حالی که مردم منطقه اي از زمان اول اینکه حداقل در پاره
هی برخوردار بودند، مردم نقاط دیگر کرة زمین از داشتن چنین نعمتی وجود پیامبري ال

دهد که [حداقل در آن زمان] ارادة خداوند به هدایت  محروم بودند و همین نشان می
مردم آن مناطق از طریق وحی و نبوت تعلّق نگرفته بود و از آنجا که سعادت آخرت در 

به طریق دیگري سعادت مردم آن مناطق، توان گفت که البد  نهایت به دست خداست، می
 شده است. تأمین می

توانیم بگوییم که ارادة  دوم اینکه اگر سعادت و کمال را امري ذو مراتب بدانیم، می
بر این تعلّق گرفته است که  ×که پیامبرانی را مبعوث کرده  ×خداوند در بعضی موارد 

ها با دسترسی به تعالیم پیامبران و پذیرش آگاهانه و آزدانۀ این تعالیم، به  گروهی از انسان
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درجات و مراتب باالتري از هدایت و سعادت و کمال برسند و در موارد دیگري که 
ت قرار مال و سعادت آخرپیامبر نفرستاده، عقل و فطرت و وجدان را وسیلۀ رسیدن به ک

 داده است.
 فرماید: از سورة ذاریات که می 56ممکن است بگویید بر طبق آیۀ 

 ].56الذاریات: [ 
اند. اما آیۀ مذکور منافاتی با مدعاي ما  همۀ آدمیان براي عبادت پروردگار آفریده شده

یه سخن از بندگی آمده است، نه شیوة بندگی؛ و چون این شیوه ندارد؛ زیرا در این آ
هاي مختلفی داشته باشد، لذا طبیعی است که به نتایج و غایات مختلفی (که  تواند شکل می

ها  توان گفت که هر چند همۀ انسان اي است) ختم شود. پس می اختالف بین آنها مرتبه
کند عبادت هر  خداوند است که تعیین می اند، اما این براي عبادت خداوند آفریده شده

 ومی و یا انسانی از چه راه باشد.ق
شود که هدف ما از طرح نقدهایی که بر فلسفۀ نبوت از  با این توضیحات، روشن می

 ردید و تشکیک در اصل نبوت نیست.دیدگاه شیعه وارد کردیم، ت
بینیم که چگونه حال نوبت آن است که به بحث اصلی یعنی امامت وارد شویم و ب

شود. به  همین اشکاالت به ادلۀ ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر نیز وارد می
امامت عبارت است از ریاست عامه بر جامعۀ اسالمی در امور «اعتقاد متکلمان شیعه : 

 .1»دین و دنیا
 بنابراین:

امام کسی است که نه تنها در امور دین جلودار است بلکه در امور دنیا هم پیشواست «
و ریاست او اختصاصی به امور دنیا و یا امور آخرت ندارد، بلکه فراگیر است و شامل 

 .2»شود می ×چه دینی و چه دنیوي  ×همۀ امور 
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 اما شأن اصلی امام چیست؟ 
 .1»دم براي شناساندن اسالم استامام حافظ و نگهبان شریعت و مرجع مر«
امام یعنی کارشناس امر دین، کارشناس حقیقی که به گمان و اشتباه نیفتد و خطا «

 .2»برایش رخ ندهد
حتی شرط عصمت و منصوب بودن از طرف خداوند به خاطر این است که وظیفۀ 

هی است: اصلی و فلفسۀ وجودي امامان معصوم، هدایت و راهنمایی مردم و بیان احکام ال
 Õامام و جانشین پیامبر باید از سوي خدا تعیین گردد، چرا که او باید همچون پیامبر«

اي باشد تا بتواند رهبري مادي و معنوي  معصوم از گناه و خطا، و داراي علم فوق العاده
امت را بر عهده گیرد، اساس اسالم را حفظ کند، مشکالت احکام را تبیین نماید، حقایق 

 .3»رح دهد و اسالم را تداوم بخشدقرآن را ش
در احادیث امامان شیعه نیز اگر به ضرورت وجود امامان معصوم اشاره شده است، 

ها و بیان احکام الهی و اتمام جهت بر مردم  دلیل این ضرورت، هدایت و راهنمایی انسان
 عنوان گردیده است. ×از طریق بیان صراط مستقیم و حقایق دین 

 فرماید: می امام صادق 
زمین هیچ گاه از حجت خالی نمانده تا حالل و حرام را به مردم یاد دهد و آنان را «

 .4»بسوي راه راست هدایت کند
 فرماید: نیز می امام محمد باقر
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امام نگذاشته است.  خدا از هنگامی که آدم را قبض روح کرد، هیچ گاه زمین را بی«
و بر بندگانش حجت است. در آینده نیز زمین  کند امام، مردم را به جانب خدا هدایت می

 .1»بدون امام باقی نخواهد ماند تا حجت باشد بر بندگانش
 فرمایند:  می باز هم در روایت دیگري، امام صادق

شود به  اوصیاي پیغمبر درهاي ارتباط با خدا هستند. اگر آنان نباشند خدا شناخته نمی«
 .2»کند میواسطۀ آنان خدا بر بندگانش احتجاج 

گوید: بعد از  شیعه می«اما نقطۀ اصلی اختالف شیعه و سنی در مسأله امامت کجاست؟ 
غیر از مقام تلقی و ابالغ وحی همۀ مقامات پیامبر باقی است و باید آن مقامات  Õپیامبر

 .3»به عهدة شخصی باشد که از طرف خدا تعیین شود
گوید الزم  شیعه می«این است که:  به عبارت دیگر نزاع اصلی بین شیعه و سنی بر سر

است خداي متعال بعد از ختم نبوت، کسی را تعیین کند که تدبیر امور دینی و دنیوي 
 .4»پذیرند جامعۀ اسالمی را به عهدة او بگذارد ولی اهل تسنن این عقیده را نمی

است. حال ببینیم  Õپس شیعه قائل به ضرورت نصب امامان معصوم بعد از پیامبر
 اند.  ان شیعه براي اثبات این تئوري چگونه استدالل کردهعالم

Õ

خاتم انبیاء است و  Õبا توجه به اینکه دین اسالم آخرین دین آسمانی و پیامبر اکرم«
ر میان همچنین با توجه به اینکه هدف الهی از ارسال پیامبران این بوده که دین حق د

، امامی نصب Õمردم باقی باشد و حجت بر آنان تمام شود. اگر بعد از پیامبر اسالم
نشود که حقایق دین را براي مردم بیان و مجمالت را رفع و کلیات را تفصیل نماید، دین 
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گیرد؛ چرا که حقایق دین آن  در معرض مسخ شدن و باآلخره محو و نابود شدن قرار می
د استفاده کنند، در قرآن وجود ندارد و ما براي عمدة احکام و حقایق طور که مردم بتوانن

دینی محتاج سنت پیامبر هستیم. از طرفی روایات پیامبر ضمانت بقاء ندارد و در معرض 
فراموشی و از بین رفتن بوده است. عالوه بر این دست سیاست روز با روایات بازي 

داده و خود قرآن هم که  ساختگی جا میکرد و در بین روایات، روایات دروغین و  می
قابل تأویل و تفسیرهاي گوناگون بوده است. پس در صورت نبودن کسی که بعد از پیامبر 

ها و مقامات آن حضرت بجز نبوت و رسالت را داشته باشد، یعنی مثل خود  همۀ ویژگی
ر تبیین ، معصوم و از خطا و اشتباه در عمل و قول مصون باشد تا کالمش دÕپیامبر

گردد و مخالف با  حقایق دین حجت باشد، ختمِ نبوت، نقض غرض از بعثت را سبب می
 .1»حکمت الهی خواهد بود

اگر بیانات «بر طبق دلیل فوق نکتۀ اساسی در نیاز به امام معصوم در این است که: 
را که پیامبر در تفصیل و تبیین مراد الهی مصون از تحریف بود .... و ایشان تمامی آنچه 

مردم تا روز قیامت نیاز دارند به تفصیل بیان کرده بودند، دیگر از این جهت نیاز به امامت 
دانیم که چنین نیست. یعنی نه  ] نبود. ولی میÕ[یعنی نصب امام معصوم بعد از پیامبر

اند و نه اینکه  پیامبر تمام تفاصیل احکام را که تا روز قیامت مورد نیاز است بیان فرموده
 .2»اي متعال ضمانت حفظ و مصونیت گفتار پیامبر را کرده استخد

توجه داشته باشید که این دلیل براي اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از 
اقامه شده است نه امام به معناي عام و بدون قید معصوم. به عبارتی دیگر در  Õپیامبر

امبر باشند و هم مفسران اینجا عالوه بر ضرورت وجود کسانی که هم حافظ تعالیم پی
، ضرورت عصمت آنها نیز ادعا شده است. یعنی در این Õقرآن و سنت رسول اکرم

که معصوم نیستند  ×استدالل بطور ضمنی و تلویحی ادعا شده است که عالمان و فقیهان 
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توانند حافظ تعالیم پیامبر و ادامه دهندة راه او در تفسیر قرآن و بیان احکام الهی و  نمی ×
حقایق دینی باشند. و این مطلب توسط بسیاري از عالمان شیعه به صراحت ذکر شده 

 اي از آن نگاه کنید. ت. به نمونهاس
شوند از آیاتی که  شماري که تا روز رستاخیز واقع می استنباط احکام رویدادهاي بی«

 Õاکرم اند و یا احادیث بسیار محدودي که از پیامبر در قرآن پیرامون احکام وارد شده
اند کار بسیار مشکل و پیچیده و از عهدة بشر عادي بیرون  دربارة احکام وارد شده

تواند از این مدارك محدود،  باشد. ... هرگز یک بشر عادي با علم محدود خود نمی می
احکام موضوعات و رویدادهاي روزافزون جامعۀ اسالمی را استخراج و استنباط بنماید. 

اي الزم است که با تعالیم الهی و غیبی احکام این نوع حوادث را  تهبلکه فرد الیق و شایس
 .1»از آن ادلۀ محدود استخراج کرده و در اختیار امت بگذارد

بسیار خوب. پس بنا به استدالل عقلی که آمد، وجود امامان معصومی که بعد از 
حقایق ناگفته  ، هم حافظ تعالیم به جاي مانده از او باشند و هم احکام الهی وÕپیامبر

را به مردم بازگو کنند و هم پاسخ مسائل و موضوعات جدید در هر عصري را بدهند، 
 باید به چند سؤال مهم پاسخ داد: ضرورت دارد. اما اگر چنین است،

. حصر تعداد امامان معصوم در عدد دوازده چه توجیهی دارد و چگونه با مقدمات 1
بینیم  افتد؟ اگر به مقدمات دلیل فوق توجه کنیم می بکار رفته در دلیل مذکور سازگار می

 :را ضروري کرده است Õسه دلیل (یا علت)، نصب امامان معصوم بعد از پیامبر
 حقایق و تعالیم الهی و احکام دینالف. ناگفته ماندن بسیاري از 
 Õب. خطر تحریف تعالیم پیامبر
 ینده.و موضوعات جدید در اعصار آ ج. امکان بوجود آمدن مسائل

اند و مخصوص دوران خاصی نیستند. خطر  اما این سه عامل، عواملی همیشگی
تحریف و نابودي تعالیم پیامبر، همیشه و در همۀ اعصار وجود دارد، مسائل و موضوعات 
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آیند و تمام شدنی نیستند و از همه مهمتر، حقایق دین  جدید، در هر عصري بوجود می
توان گفت که  مام شدنی نیست و در هیچ عصري نمیهم به دلیل ذوبطون بودن قرآن، ت

همۀ حقایق و تعالیم الهی و اسرار و رموز وحی کشف و بیان شده و به قول معروف 
گیر به ته دیگ خورده است. بنابراین اگر استدالل فوق درست باشد، الزمۀ منطقی آن  کف

اشته باشد، که در هر عصري امام معصومی وجود د Õاین است که باید بعد از پیامبر
هم حافظ تعالیم پیامبر و امامان قبلی باشد (و جلوي تحریف و نابودي آنها را بگیرد) و 
هم حقایق ناگفته را به مردم بگوید و هم پاسخ مسائل و موضوعات جدید و احکام 
حوادث نوظهور را بگوید. و این روند باید تا روز قیامت ادامه یابد. در حالی که شیعه 

و تا روز قیامت، فقط دوازده نفر امام  Õخداوند براي دوران بعد از پیامبر معتقد است
معصوم نصب کرده است. آیا این تناقض نیست؟ وقتی عوامل ضرورت دهنده به نصب 

روند، حصر تعداد امامان معصوم در  امام معصوم، همیشگی هستند و هیچ گاه از بین نمی
باشد،  افتد؟ اگر دلیل فوق واقعاً درست عدد دوازده، چگونه با حکمت الهی سازگار می

خداوند باید تا روز قیامت و در هر عصري حداقل یک امام معصوم نصب کند اما چرا 
 چنین نکرده است؟

شود  . اگر این استدالل درست باشد، فقط ضرورت وجود امام معصوم اثبات نمی2
بلکه عالوه بر آن، ضرورت حضور مستمرِ امامام معصوم در همۀ اعصار و تا روز قیامت 

وجه قابل توجیه نخواهد بود. اگر فلسفه  شود و غیبت امام دوازدهم به هیچ هم اثبات می
باشد که در این دلیل آمده است (یعنی بیان حقایق و  وجودي امامان معصوم آن چیزهایی

تعالیم دینی و احکام الهی و پاسخ گویی به مردم در مسائل و موضوعات جدید و 
جلوگیري از تحریف و نابودي تعالیم به جاي مانده از پیامبر)، در اینصورت فقط وجود 

ر طول تاریخ هم آنها به تنهایی کافی نیست بلکه حضور مستمر آنها در جامعه و د
بینیم حداقل هزار و دویست سال است که از حضور  کند. اما اکنون می ضرورت پیدا می

امام معصوم در جامعه و در میان مردم خبري نیست و مردم هیچگونه دسترسی به امام 
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معصوم ندارند و همین نقض آشکاري است بر این استدالل. اگر بنا را بر درستی و 
بگذاریم باید بگوییم اکنون که هزار و دویست سال از غیبت امام  صحت استدالل مذکور

 شده است! یک بار دیگر نگاه کنید:گذرد، دین اسالم مسخ یا نابود  معصوم می
، امامی نصب نشود که حقایق دین را براي مردم بیان و Õاگر بعد از پیامبر اسالم«

سخ شدن و باآلخره نابود مجمالت را رفع و کلیات را تفصیل نماید، دین در معرض م
گیرد. چرا که حقایق دین آن طور که مردم بتوانند استفاده کنند، در قرآن  شدن قرار می

هستیم. از  Õوجود ندارد و ما براي عمدة احکام و حقایق دینی، محتاج سنت پیامبر
هم ضمانت بقاء ندارد و در معرض فراموشی و از بین رفتن  Õطرفی روایات پیامبر

کرد و در بین روایات،  ت. عالوه بر این دست سیاست روز، با روایت بازي میبوده اس
داده و خود قرآن هم که قابل تأویل و تفسیرهاي  می روایات دروغین و ساختگی جا

 .1»گوناگون بوده است
حال تکلیف مردم در عصر غیبت چیست و چه کسی باید حقایق ناگفته و احکام 

مردم بگوید و جلوي جعل و تحریف و نابودي تعالیم  حوادث و موضوعات جدید را به
پیامبر (و همین طور امامان قبلی) را بگیرد و مانع به انحراف کشیده شدن مردم شود؟ 

گیرد؟ هر پاسخی  شود و چه کسی جلوي مسخ و نابودي آن را می تکلیف اسالم چه می
نیز هست و لذا  Õیامبرکه به این سؤاالت بدهیم، منطقاً قابل سرایت به دوران پس از پ

انگیز این است که عالمان شیعه خود با چشم باز  کند. شگفت دلیل مورد بحث را نقض می
هاي فراوان در احادیث پیامبر [و امامان] رخ داده و هم  بینند که هم جعل و تحریف می

 بسیاري از این احادیث و روایات، در گذر زمان و حوادث دوران، نابود و مفقود گردیده
گویند وجود امامان معصوم جلوي تحریف و نابودي این تعالیم را گرفت،  است و باز می

پس چرا این تعالیم حفظ نشد؟ آیا امامان نتوانستند به وظیفۀ خود عمل کنند؟! بعد از امام 
وظیفۀ حفظ این تعالیم به عهدة کیست؟ اگر بگویند به عهدة امام  حسن عسگري
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تواند جلوي جعل و تحریف و  اوًال امام غایب چگونه می پرسیم: زمان (عج) است. می
توانند از  نابودي این احادیث را بگیرد؟ وقتی مردم به او دسترسی ندارند، چگونه می

بینیم که در این احادیث،  جعلی بودن یک روایت با خبر شوند؟ ثانیاً ما با چشم خود می
به دلیل اینکه بطور قطع و یقین  ×ها  هزار گونه جعل و تحریف رخ داده و همین تحریف

عالمان شیعه را به هزار فرقه تبدیل کرده است. آیا همین نشان  ×قابل شناسایی نیستند 
دهد که اگر هم امام غایبی وجود داشته باشد، به دلیل غایب بودن نتوانسته است به  نمی

رید. اما با این اش عمل کند؟ حال ممکن است این وظیفه را به عهدة فقها بگذا این وظیفه
را  Õکار اساس استدالل عقلی در اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر

اید. اگر عالمان و فقیهانِ امت، قادر به حفظ این تعالیم از خطر جعل و  ویران کرده
 Õتحریف و نابودي باشند، دیگر چه ضرورتی براي نصب امام معصوم بعد از پیامبر

توانند این وظیفه را انجام  اید که عالمان و فقیهان نیز می اف نکردهماند؟ مگر اعتر می
توان در مورد مرجعیت دینی و بیان حقایق و احکام الهی بر  دهند؟ عین همین نقض را می

چه کسی  استدالل مذکور وارد آورد. سؤال این است که بعد از امام حسن عسگري
جدید را در آینده بدهد؟ مسلماً امام غایب  ها را بگوید و پاسخ مسائل و موضوعات ناگفته

که  ×از انجام این وظیفه ناتوان است، مجبورید این وظیفه را به گردن فقیهان بگذارید 
البته عالمان و متکلمان شیعه، از قول معصوم و به انضمام این قاعدة عقلی که جاهل باید 

اند، یعنی  کار را کرده به عالم رجوع کند و غیرمتخصص باید از متخصص بپرسد، همین
اما این پاسخ نیز در  ×اند که در زمان غیبت امام معصوم باید به فقیهان رجوع کرد  گفته

توانند این وظیفه را انجام دهند  تناقض با ادلۀ اثبات ضرورت امامت است. اگر فقیهان می
 Õمبرو مرجع دینی مردم باشند، دیگر چه ضرورتی براي نصب امام معصوم بعد از پیا

توان گفت که فقیهان قادرند مرجعیت دینی مردم را  نیز می Õماند؟ بعد از پیامبر باقی می
، پاسخ مسائل و موضوعات جدید Õبه عهده گرفته و با اجتهاد در قرآن و سنت پیامبر

اید که در هنگام اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از  را بدهند. مگر فراموش کرده
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شماري که تا روز قیامت واقع  استنباط احکام رویدادهاي بی«گفتید :  می، Õپیامبر
اند و یا احادیث محدودي که از  شوند از آیاتی که در قرآن پیرامون احکام وارد شده می

اند کار بسیار مشکل و پیچیده و از عهدة بشر  دربارة احکام وارد شده Õپیامبر اسالم
تواند از این مدارك  شر عادي با علم محدود خود نمیباشد ... هرگز یک ب عادي بیرون می

محدود، احکام موضوعات و رویدادهاي روز افزون جامعۀ مسلمانان را استخراج و 
اي الزم است که با تعالیم الهی و غیبی احکام این  استنباط بنماید، بلکه فرد الیق و شایسته

 .1»یار امت بگذاردنوع حوادث را از آن ادلۀ محدود استخراج کرده و در اخت
آید و  خواهید کاري را که به اعتراف خودتان از عهدة فقیهان بر نمی پس چگونه می

بشر عادي و غیرمعصوم، هرگز توان انجام آن را ندارد، به عهدة فقیهان غیرمعصوم که 
همگی بشر عادي هستند بگذارید؟ آیا این یک تناقض آشکار نیست؟ بطور خالصه 

ر استدالل عقلی مورد بحث درست بود، غیبت طوالنی امام به هر توان گفت که اگ می
دلیل و حکمتی محال بود. به عبارتی دیگر غیبت امام دوازدهم و عدم حضور پیشوایان 

گذرد)، ناقض ادعاي ضرورت  معصوم در میان مردم (که هزار و دویست سال ازآن می
ن اشکال عموم متکلمان شیعه است. در پاسخ به ای Õوجود امامان معصوم بعد از پیامبر

لیاقتی مردم از یک طرف و  گویند که عامل اصلی این غیبت، خود مردم بودند. یعنی بی می
تهدید دستگاه حکومتی در آن زمان، که خوف شهادت امام دوازدهم را بوجود آورده بود، 

گیري  عامل اصل غیبت ایشان شده است. قبل ازنقد این پاسخ، خوب است زمینه شکل
معماي غیبت را از طریق دیگري گزارش دهیم تا مطلب بهتر درك شود. متکلمان سنتی 

قاعدة  ، با توسل بهÕشیعه، براي اثبات ضرورت وجود امامام معصوم بعد از پیامبران
 آورند: لطف، چنین دلیل می

 ، لطف است.Õالف نصب امام معصوم بعد از پیامبر«
 واجب است.ب. لطف بر خداوند 
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 ».بر خداوند واجب است Õنصب امام معصوم بعد از پیامبر در نتیجه:
 به عبارتی دیگر:

توانند آنگونه که باید و شاید راه  اگر امام معصوم در بین مردم نباشد، مردم نمی«
سعادت را بشناسند و بپیمایند و چون خداوند به بندگانش لطف دارد ... لطفش اقتضاء 

 .1»عصوم) را انجام دهدکند که این کار (یعنی نصب امام م می
هنوز هم بسیاري از متکلمان شیعه، براي اثبات ضرورت نصب امامان معصوم بعد از 

شود که اگر نصب امام لطف و  . حال وقتی سؤال می2کنند اینگونه استدالل می Õپیامبر
لطف بر خدا واجب است، پس چرا از هزار و دویست سال پیش تاکنون، این لطف از 

اش عدم  شده است، و به قول فخر رازي آیا غیبت امام دوازدهم، که نتیجه ها دریغ انسان
 شنویم: ة لطف نیست؟ چنین پاسخ میدسترسی مردم به اوست، خالف قاعد

نّا فه لطف آخر وغيبته مِ ه لطف وترصّ یعنی وجود امام لطف است و تصرف  وجودُ

. یعنی وجود امام لطف او در امور لطف دیگري است و غیبت او از ناحیۀ خود ماست
است، چه در میان امت حاضر و چه غایب باشد، متصرف باشد، یا غیرمتصرف، یعنی چه 
حکومت و ریاست جامعه را بر عهده داشته باشد یا نداشته باشد. همین که شخص 
معصوم در جامعه وجود داشته باشد، این لطف است؛ قاعدة لطف وجود چنین شخصی را 

هم چنین کرده و زمین را از امام معصوم خالی نگذاشته است. همچنین کند. خدا  اقتضا می
داري امور مردم به دست ایشان لطف دیگري است و این هم مقتضاي  تصرف امام و عهده

باشد. اما این لطف شرطی دارد و آن اینکه مردم مانع این لطف نشوند،  قاعدة لطف می
امام گردند. خداي متعال یازده امام را یعنی کاري نکنند که باعث محرومیت خودشان از 

رساندند. لیکن مردم  کردند و به مردم بهره می نصب کرده و آنان در بین مردم زندگی می
اي شهید کردند ... حال  هاي بزرگ را ندانستند و هر کدام از ائمه را بگونه قدر این نعمت
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و دیگر براي همیشه  شد ماند شهید می با چنین وضعیتی اگر آخرین امام هم ظاهر می
ماندند. لذا غیبت او براي این بود که مردم به محرومیت  مردم از نعمت امام محروم می

ابدي از نعمت امامت دچار نشوند ... اگر جامعۀ اسالمی چنان رفتاري با یازده امام دیگر 
 .1»ساخت نکرده بود، خدا هم آنان را از حضور امام محروم نمی

حل معماي غیبت آشکار است و نیازي به توضیح ندارد. اما شاید  ناتوانی این پاسخ در
 به نکات زیر خالی از لطف نباشد: توجه
گوییم صرف وجود امام معصوم به تنهایی لطف است حتی اگر  . به چه دلیل می1

غایب باشد و مردم هیچ گونه دسترسی به او نداشته باشند و او نیز نتواند تصرفی در امور 
ها به هدف آفرینش  تواند عاملی مؤثر در رسیدن انسان نین حالتی چگونه میبکند؟ در چ
 بار دیگر به این جمله نگاه کنید:باشد؟ یک 

توانند آن گونه که باید و شاید، راه  اگر امام معصوم در بین مردم نباشد، مردم نمی«
 .2»سعادت را بشناسند و بپیمایند

را مصداقی از لطف دانست در حالی که  توان امام غایب اگر چنین است، چگونه می
توانند راه سعادت را بشناسند و بپیمایند؟ فلسفۀ  مردم در اثر عدم دسترسی به او نمی

، حتماً باید امامان Õگوییم بعد از پیامبر وجودي امام معصوم چیست؟ به چه دلیل می
 معصومی از جانب خدا نصب شوند؟ بر طبق ادعاي شیعه: 

ء دارد که امامان معصومی در بین مردم باشند تا دین، مسخ یا محو حکمت الهی اقتضا«
 .3»نشود

تواند مانع مسخ یا محو دین شود؟ امام معصوم  اما آیا صرف وجود امام به تنهایی می
چگونه باید جلوي مسخ یا تحریف دین را بگیرد؟ جز با هدایت و راهنمایی مردم و بیان 
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و مبارزه با خرافات؟ حال اگر امام غایب باشد، ها  صحیح احکام الهی و افشاي بدعت
تواند این کارها را بکند؟ وجود امام معصوم اگر لطف باشد به خاطر انجام  چگونه می

همین وظایف است. اما اگر در اثر غایب بودن، قادر به انجام هیچ یک از این وظایف 
ش فرقی ندارد؟ بطور توان وجود او را لطف دانست در حالی که با عدم نباشد، چگونه می

تواند لطف محسوب شود چون امام غایب هیچ نقشی در  خالصه، وجود امام غایب نمی
 .1هدایت مردم بسوي کمال (غرض آفرینش) ندارد

چه کسانی است؟ آیا » ما«(عامل غیبت او ما هستیم)، منظور از  »غيبته منا«. در جملۀ 2

ها و  هایی است که در طول بیش از هزار و دویست سال از راهنمایی منظور، همۀ انسان
اند؟ آیا واقعاً گویندة این سخن، با آنکه در زمان امام حسن  هاي او محروم شده هدایت

نداشته، خودش را نیز جزو [هزار و دویست سال پیش] وجود خارجی  عسگري
اي در هزار و صد سال پیش نسبت به  داند؟! گیریم که عده عامالن غیبت امام دوازدهم می

هاي آینده چیست؟  ها میلیارد انسان دیگر در زمان امامان معصوم جفا پیشه کردند، گناه ده
ار و لیاقت در هز اي به اصطالح نمک نشناس و بی چرا آنها باید چوب گناهان عده

دویست سال پیش را بخورند؟ اگر به ادلۀ ضرورت امامت نگاهی بیندازیم و تأملی هر 
چند سطحی و گذرا در آنها بکنیم، خواهیم دید که این توجیهات، قادر به حل معماي 

بنا به  Õغیبت نیستند. اگر آن ادله درست باشند و وجود امامان معصوم بعد از پیامبر
کمت الهی، ضرورت داشته باشد، دیگر هیچ عاملی و هیچ قاعدة لطف و یا مقتضاي ح

تواند باعث غیبت طوالنی امام معصوم شود. به عبارت دیگر سخن در این  حکمتی نمی
نیست که چه عاملی باعث غیبت امام شد. سخن در این است که بر طبق ادلۀ ضرورت 
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هاي  ها و هدایت یکه در همۀ آنها منشأ ضرورت، نیاز اساسی مردم به راهنمای ×امامت 
شود. متکلمان شیعه گمان  غیبت، امري محال می ×امامان معصوم عنوان شده است 

شود. در  کنند اگر تقصیر را به گردن کسی دیگر غیر از خدا بیندازند، مشکل حل می می
حالی که اگر وجود امام معصوم بنا به قاعدة لطف و یا مقتضاي حکمت الهی ضرورت 

بایستی  خداوند می ×توجه به مقدماتی که در دلیل عقلی شیعه آمد خصوصاً با  ×داشت 
گناهان و طرفداران و مشتاقان  به هر وسیلۀ ممکن، جان او را حفظ کند و نگذارد که بی

هاي او محروم شوند. آیا واقعاً براي خداوند محال بود که  ها و راهنمایی آن امام از هدایت
که ناقض فلسفۀ وجودي امام است و در  ×شدن  جان او را از راهی به غیر از غایب

خواهیم  حفظ کند؟ ما از عالمان شیعه می ×آید  حقیقت نوعی نقض غرض به حساب می
در هنگام توجیه غیبت طوالنی امام دوازدهم، ادلۀ ضرورت امامت را فراموش نکنند و با 

رورت وجود امامان تأملی دوباره در آنها به این پرسش پاسخ دهند که آیا اگر قائل به ض
اي در  لیاقتی و نمک نشناسی عده توانیم بی اي که ذکر شد) باشیم، دیگر می معصوم (با ادله

هزار و دویست سال پیش، و یا خوف از شهید شدنِ ایشان را توجیه موجهی براي غیبت 
عواملی ها میلیارد انسان بی گناه در آینده بدانیم؟ و اصالً آیا بیان  او، و لذا محرومیت ده

پرسیم،  تر شدن مطلب می که باعث غیبت شد، پرت شدن از مرحله نیست؟ براي روشن
در زمان غیبت، تکلیف مردم چیست؟ چگونه راه کمال و سعادت را بشناسند و طی کنند 
و به مقصد برسند؟ در پاسخ به این سؤاالت، عالمان شیعه، رجوع به فقها را توصیه 

ین سخن، اساس براهین اثبات ضرورت امامت را ویران کنند. غافل از اینکه با ا می
توانند  کنند. اهل سنت در برابر چنین سخنی خواهند گفت که اگر عالمان و فقیهان می می

وظایف امامان معصوم را انجام دهند، دیگر چه ضرورتی براي نصب امام معصوم بعد از 
توان گفت؟  نیز نمی Õامبرماند؟ مگر همین سخن را براي دوران بعد از پی می Õپیامبر

 ه دلیل عقلی تخصیص بردار نیست؟اند ک دانند و یا فراموش کرده آیا عالمان شیعه نمی
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، نیاز Õش از این گفتیم که اگر فلسفۀ وجودي امامان معصوم بعد از پیامبر. پ3
هاي آنها در فهم درست دین و شناخت صراط  ها و راهنمایی ضروري مردم به هدایت

راه سعادت و کمال باشد، حصر تعداد امامان در عدد دوازده، غیرمنطقی و مستقیم و 
شود و مردم تا روز قیامت نیاز  شود. چرا که این نیاز، هیچگاه منتفی نمی معنا می بی

ضروري به امام معصوم خواهند داشت. اینجاست که ادعاي خوف شهادت امام دوازدهم 
کند. فرض کنیم که اگر  ی خود را آفتابی میبه عنوان عامل اصلیِ غیبت، بار دیگر سست

توانست امام دیگر بعد از او  رسید. مگر خداوند نمی شد، به شهادت می امام غایب نمی
نصب کند؟ مگر امامان قبلی شهید نشدند؟ چرا خداوند براي حفظ جانشان آنها را غایب 

خداوند مجبور به نکرد؟ مگر دوازده نفر بودن امامان، ضرورت عقلی یا شرعی دارد که 
ها و  ها و محروم کردن ده حتی غایب کردن او از دیده ×حفظ امام دوازدهم به هر قیمتی 

لیاقت نبودند و  شود؟ فرض کنیم مردم آن زمان بی -گناه در آینده  صدها میلیارد انسانِ بی
 شد، در این صورت آیا امام دوازدهم تا عصر حاضر و احتمال شهادت امام هم منتفی می

کرد؟ در پاسخ به این  ماند و مردم را هدایت می تا روز قیامت (یعنی هزاران سال) زنده می
سؤال که چرا امامان قبلی غایب نشدند و تا مرحلۀ شهادت پیش رفتند، عالمان شیعه 

 اند: گفته
، امامان معصوم نبودند و یا بودند ولی غایب از دیدگان Õاگر بعد از رسول خدا«

  .1»شد و این خالف حکمت خدا از بعثت پیامبر بود ف و یا محو میمردم، دین تحری
امامان ما در طول دویست و پنجاه سال ... اسالم را به دیگران رساندند و همین انتقال «

اسالم حقیقی از این نسل به نسل بعدي باعث شد که حقایق دین به دست فراموشی 
حقایق اسالم  ×گر چه اندك  ×هایی از جهان، تعدادي  سپرده نشود و دست کم در گوشه

 .2»دریافت نمودند را از اهل بیت
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کشید که اسالم در دست حاکمان  اگر در این مدت امامان غایب بودند، طولی نمی«
آمد که با واقعیت خودش هیچ شباهتی نداشت.  شد و دین به صورتی در می تحریف می

، در طول این دویست و پنجاه سال، Õخالصه حکمت نصب امام بعد از وفات پیامبر
بیش از این را نداشت. یعنی اگر آخرین امام تحقق پیدا کرد. لکن حکمت الهی اقتضاي 

شدند و آیندگان که در  هم حاضر در میان مردم بودند به سرنوشت پدران خود مبتال می
گشتند.  کردند، از نعمت وجود امام محروم می آمدند و زندگی می طور هزاران سال می

راي زمانی که خداي متعال حضرت مهدي (عج) را براي آخر الزمان ذخیره قرار داد. ب
گیري از تعالیم باقی مانده از سایر امامان در عالم منتشر شده است راه  مردم تدریجاً با بهره

صحیح را جویان شوند و خودشان را براي مبارزه با کفر و ظلم آماده کنند و در آن عصر 
 .1»ظهور فرمایند

مۀ ادعاهاي کند که ه گاهی گرفتار شدن در دام تناقض، آدمی را چنان مضطرب می
کند و براي حل یک تناقض ناخواسته به تناقض دیگر متوسل  اش را فراموش می قبلی
تواند کسی را از غرق شدن نجات دهد! وقتی  ها، نمی شود. اما این دست و پا زدن می
و در طول دویست و پنجاه سال امامان معصوم نبودند  Õاگر بعد از پیامبر«گوییم  می

منظورمان از دین خداوند ». شد کمان تحریف یا محو میدین خداوند به دست حا
چیست؟ اگر قرآن است که خداوند خود وعدة حفظ قرآن از تحریف و نابودي را داده و 
براي این کار نیازي به امام معصوم نیست و به این نکته در البالي ادلۀ ضرورت امامت، 

و تعالیم آن حضرت در  Õمبر. اما اگر احادیث و روایات پیا2صراحتاً اعتراف شده است
بیان حقایق قرآن و کلیات و اصول اساسی دین اسالم مورد نظر باشد، خطر تحریف و 

توان گفت که بعد از امام یازدهم  نابودي این تعالیم همیشه وجود دارد و بنابراین نمی
 هاي روزگار این است که از نیازي به حضور امام معصوم در میان مردم نیست. از شگفتی
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را دلیل بر ضرورت وجود (والجرم حضور) امام  Õطرفی خطر تحریف تعالیم پیامبر
هم براي فرار از گیرند و از طرفی دیگر  معصوم بعد از پیامبر (براي حفظ این تعالیم) می

 گویند: تناقض می
حکمت نصب امام بعد از وفات پیامبر، در طول این دویست و پنجاه سال تحقیق پیدا «

 ».ی اقتضاي بیش از این نداشتمت الهکرد. لکن حک
آن چیزهایی باشد  Õعجبا! اگر حکمت الهی در نصب امامان معصوم بعد از پیامبر

اي  تواند در دوره که در ادلۀ اثبات ضرورت وجود امامان معصوم آمده است، چگونه می
خاص (مثالً دویست و پنجاه سال) تحقق پیدا کند و دیگر اقتضاي بیش از آن را نداشته 

از بین رفته بود؟ آیا  Õسال، خطر تحریف و نابودي تعالیم پیامبر 250باشد؟ آیا بعد از 
حقایق دین و احکام الهی که تا روز قیامت مورد نیاز مردم است بیان شده بود و  همۀ

هاي بعد امکان بوجود آمدن مسائل  دیگر چیزي براي گفتن باقی نمانده بود؟ آیا در زمان
و موضوعات جدید وجود نداشت؟ تو را به خدا فراموش کردنِ مقدمات بکار رفته در 

 را یک بار دیگر نگاه کنید. ادلۀ ضرورت وجود امامان معصوم
امامان ما در طول دویست و پنجاه سال .... اسالم را به دیگران رساندند و همین «

انتقال اسالم حقیقی از این نسل به نسل بعدي باعث شد که حقایق دین به دست 
 ×گر چه اندك  ×هایی از جهان تعدادي  فراموشی سپرده نشود و دست کم در گوشه

ا از اهل بیت دریافت نمودند ... اگر در این مدت امامان غایب بودند ... حقایق اسالم ر
شد ... خالصه حکمت نصب امام معصوم بعد از  اسالم به دست حاکمان تحریف می

در طول این دویست و پنجاه سال تحقق پیدا کرد. لکن حکمت الهی اقتضاي  Õپیامبر
 .1»بیش از این را نداشت

اوالً آیا مقتضاي حکمت الهی در نصب امامان معصوم این بود که بعد از چند نسل، 
تربیت شوند که اسالم را از طریق امامان معصوم و  ×هر چند اندك  ×اي  باآلخره عده
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اي اندك در  بطور صحیح و کامل بفهمند و بعد از آن دیگر هر چه بادا باد؟ گیریم که عده
شوند؟ تکلیف آیندگان چیست؟ ثانیاً آیا  دند، بقیه چه میآن زمان به این سعادت رسی

نتیجۀ منطقی توجیهات فوق، عدم ضرورت وجود امام دوازدهم نیست؟ با توجیهات فوق 
دیگر هیچ نیازي به وجودش نیست که او را به امامت نصب و بعد براي نجات او از 

دارد تا به قول شیعه روز ها پنهان کند و هزاران سال زنده نگه  شهادت، وي را از دیده
توانست در آخر الزمان شخصی الیقی را خلق و او را به امامت  ظهور فرا رسد؟ مگر نمی

نصب کند؟ وقتی مقتضاي حکمت الهی در نصب امام معصوم محقق شده و بیش از این 
ها  نیازي به وجود امام در بین مردم نیست، آیا وجود امام دوازدهم و پنهان شدنش از دیده

اي براي مردم ندارد و وجود و عدمش  در حالی که هیچ فایده ×و عمر هزاران سالۀ او 
دار  کاري لغو و بیهوده و لذا خالف حکمت الهی نیست؟ و آیا خنده ×یکسان است 

اگر آخرین امام هم حاضر در همین مردم بودند به سرنوشت پدران «نیست که بگوییم: 
 ».شدند عمت وجود امام محروم میشدند و آیندگان از ن خود مبتال می

شدند که حاال  مردم آینده در صورت شهادت امام دوازدهم، از کدام نعمت محروم می
ها  با غیبت امام و نجات او از شهادت، از آن نعمت برخوردارند؟ امام غایبی که از دیده

تواند  میشناسند و هیچ گونه دسترسی به او ندارند چگونه  پنهان است و مردم او را نمی
براي مردم نعمت محسوب شود؟ فایدة وجود او چیست؟ عالمان شیعه در پاسخ به این 

گویند، فایدة وجودي امام معصوم فقط مرجعیت دینی و دنیوي نیست بلکه  سؤال می
فواید تکوینی هم بر وجود امام مترتب است و براي تحقق این فواید، نیازي به حضور 

. یعنی فیض الهی به واسطۀ 1معصوم، واسطۀ فیض الهی است امام نیست. مثالً وجود امام
گویند اگر امام معصوم نباشد، زمین اهلش را  رسد. گاهی می ها می امام معصوم به انسان

شود. گاهی نیز وقوع برخی حوادث مانند  و اگر امام نباشد چنین و چنان می 2برد فرو می
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دهند. در  می 1او به مردم ایران نسبت واقعۀ طبس را به دخالت امام زمان (عج) و عنایت

 . برابر همه این ادعاها سخن ما این است که اوالً
کنید که وجود امام واسطۀ  چگونه ثابت می .گویید دلیل و برهان بیاورید اگر راست می
کنید که واقعۀ طبس معلول تصرفات تکوینی امام  فیض الهی است؟ چگونه اثبات می

دوازدهم بوده است نه (به عنوان مثال) دخالت شوروي سابق؟ هیچ کدام از این ادعاها 
 اثبات شویم. به ادعاهاي غیرقابل قابل اثبات نیست و نباید براي فرار از تناقض، متوسل

ثانیاً با گفتن اینکه امام غایب فوایدي دارد (مانند آنچه در باال گفته شد و یا مثالً شفاي 
ها، نقش بر آب کردن توطئه دشمنان و ...) مشکل  بعضی بیماران، فریادرسی در بیابان

شود. آیا ضرورت وجود امامان معصوم  تناقض غیبت امام با ادلۀ ضرورت امامت حل نمی
ها گم  اي در بیابان شد که در آینده ممکن است عده از این راه اثبات می Õاز پیامبر بعد

هاي العالج متبال شوند و  اي به بیماري شوند و خطر مرگ آنها را تهدید کند و یا عده
شد که براي  نیازي به شفا گرفتن داشته باشند؟ آیا ضرورت امامت از این راه اثبات می

مردم در زمین باید همواره امامانی باشند تا نگذارند زمین اهلش را  جلوگیري از فرو رفتن
از  Õفرو خورد؟ بیان احکام الهی و پاسخگویی به سؤاالت مردم و حفظ تعالیم پیامبر

شود؟  شود؟ هدایت مردم بسوي کمال و سعادت چه می خطر تحریف و نابودي چه می
 اگر واقعاً:

ها  کند که پیامبرانی براي هدایت انسان همان گونه که حکمت خداوند ایجاب می«
کند که بعد از پیامبران در هر عصر و زمانی پیشوایی از سوي  بفرستد، حکمتش ایجاب می

ها وجود داشته باشد تا شرایع انبیاء و ادیان الهی را از خطر  خدا براي هدایت انسان
را بسوي خدا و  تحریف و تغییر حفظ کنند، نیازهاي هر زمان را مشخص سازند و مردم

عمل به آیین پیامبران دعوت نمایند، در غیر این صورت هدف آفرینش انسان که تکامل و 
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گردد و  ماند، شرایع انبیاء ضایع می ماند، بشر از راه هدایت باز می سعادت است عقیم می
 .1»شوند مردم سرگردان می

شود و  آري اگر واقعاً این طور باشد، غیبت طوالنی امام معصوم، امري محال می
توجیهاتی از این قبیل که مردم خودشان باعث غیبت امام دوازدهم شدند ناموجه است 
چرا که اوالً در صورت صحت و استحکام اینگونه ادله، نیاز ضروري انسانها به امام 

اي لیاقت این نعمت را ندارند،  و اگر عدههاست  معصوم، همگانی و در همۀ زمان
نشناسی آنها را بخورند. اگر  لیاقتی و نمک میلیاردها انسان دیگر در آینده نباید چوب بی

این ادله درست باشند، خداوند خودش باید به هر وسیله ممکن، جان او را حفظ کند و 
را بخورند. ثانیاً اگر این لیاقتی یک عده  گناهان و طرفدارانِ آن امام چوب بی نگذارد بی

برند به سعادت و  هایی که در دوران غیبت به سر می ادله درست باشند، هیچ یک از انسان
ها را براي رسیدن به  توان پرسید که اگر خداوند واقعاً انسان رسند و آنگاه می تکامل نمی

م از شناخت و ها بدون راهنمایی پیشوایان معصو سعادت آفریده بود و اگر واقعاً انسان
لیاقت و  اي بی شوند، چرا اجازه داد تا عده پیمودن راه سعادت و کمال عاجز می

هاي  گناه از هدایت ها و یا صدها میلیارد انسان بی نشناس، باعث محرومیت ده نمک
ها به کمال و سعادت گردند و در نتیجه  پیشوایان معصوم شوند و مانع رسیدن این بدبخت

توان به گردن  ز آب در آید؟ آیا در اینجا واقعاً همۀ تقصیرها را میخلقتشان بیهوده ا
آید؟ آنها  انداخت یا اینکه با این توجیهات خداوند هم مقصر از آب در می  عامالن غیبت

لیاقت بودند و قصد جان امام را کردند، خداونديِ خدا کجا رفته بود؟ اینجاست که  بی
یل پافشاري بر یک ادعاي باطل، حتی توحید را هم زیر بینیم شیعه بطور ناخواسته به دل می

برد. توجیهاتی از این دسته که فایدة وجود امام در زمان غیبت مانند فایدة  سؤال می
کند و به جاي اینکه گرهی را باز کند،  خورشید در پشت ابر است نیز مشکلی را حل نمی

ه ناشی از قیاسی مع الفارق کند؛ چرا ک هاي موجود در تئوري امامت را کورتر می گره

                                           



 37 بخش اول: تئوري امامت در ترازوي نقد

 

است. ضرورت وجود خورشید به خاطر گرما و نوري است که از آن به طبیعت کرة زمین 
توانند جلوي نور و حرارت آن را بطور کامل بگیرند، قرار  رسد و چون ابرها نمی می

با  -آن هم به مدت کوتاه و موقت نه هزاران سال!  ×گرفتن خورشید در پشت ابرها 
وجودي خورشید منافاتی ندارد. اما ضرورت وجود امام معصوم براي چه بود؟ بر فلسفه 

ها به هدایت و راهنمایی بسوي سعادت و کمال،  اي که آمد، نیاز ضروري انسان طبق ادله
تواند راهنما و  کرد. حال آیا امامی که غایب است می نصب امامان معصوم را ایجاب می
تواند نیازهاي هر زمان  ف حقایقِ دینی را بگیرد؟ آیا میهدایتگر مردم باشد و جلوي تحری

را مشخص و مردم را بسوي خدا و آیین پیامبران دعوت کند؟ پاسخ این سؤاالت به 
وضوح روشن است. پس دیگر قیاس او با خورشید پشت ابر، چه محملی دارد؟ 

می را دارد اما ک ×نور و گرما  ×خورشیدي که پشت ابرهاست همان خواص قبلی 
گوییم نور و  رود، نمی محدودتر. به عبارتی دیگر وقتی خورشید به پشت ابرها می

توان از آنها استفاده کرد! حال  گرمایش رفت اما در عوض فواید دیگري دارد که هنوز می
آیا امامی که غایب است همان خواص قبلی (یعنی هدایت و راهنمایی مردم، بیان احکام 

دارد؟  ×اگر چه کمتر و محدودتر  ×ت دینی و دنیوي) را الهی و در یک کالم مرجعی
مسلماً پاسخ منفی است. پس استفاده از تعبیر خورشید پشت ابر، تدبیر کارسازي براي 

 رهایی از این مخمصۀ هولناك نیست.
به دو شود.  به اعتقاد ما تمام ادلۀ ضرورت امامت، با غیبت امام دوازدهم نقض می

 نیم:ک نمونه دیگر اشاره می
هشام بن حکم، در مناظرة مفصلی که با دانشمند شامی دربارة مسألۀ رهبري پس از «

، براي رفع Õداشت، به او چنین گفت: آیا خداوند پس از در گذشت پیامبر Õپیامبر
 ا راه آنها قرار داده است یا نه؟هر نوع اختالف در میان مسلمانان، دلیل و حجتی فر

 براي رفع اختالف کافی است. Õو احادیث پیامبر[دانشمند شامی]: آري، قرآن 
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، براي رفع اختالف کافی است، چرا Õ[هشام بن حکم]: اگر قرآن و احادیث پیامبر
من و شما با هم اختالف داریم، در حالی که هر دو شاخۀ یک تنه و عضو یک درختیم؟ 

 .1»ایم که بر خالف مسیري دیگري است چرا هر کدام مسیري را انتخاب نموده
در این مناظرة کوتاه، گویی هر دو نفر معتقدند که خداوند حتماً باید براي بعد از 

ها قرار دهد که بتواند مانع بروز هر گونه خطا و  ، دلیل و حجتی فرا راه انسانÕپیامبر
اختالف در میان امت اسالمی باشد. در حالی که معلوم نیست این باید از کجا آمده است؟ 

داند و معتقد است  را مرجع حل اختالف می Õآن و حدیث پیامبرلکن مرد شامی، قر
رجوع کنند و این دو را سرمشق قرار  Õاگر همۀ مسلمانان، به قرآن و سنت پیامبر

دهند، اختالفی بین آنها پدید نخواهد آمد و غافل است از اینکه حتی اگر همۀ مردم به 
اختالفاتی بوجود خواهد آمد؛ زیرا مراجعه کنند، باز هم بین آنها  Õقرآن و سنت پیامبر

، درك واحدي ندارند. هشام بن حکم نیز دچار Õها از قرآن و سنت پیامبر همۀ انسان
کند اگر امامان معصومی بعد  همین اشتباه شده و در همین دام افتاده است. او نیز فکر می

نصب ، از طرف خداوند Õبه عنوان مفسران قرآن و حافظان سنت پیامبر Õپیامبر
آید. در حالی که  شود و دیگر در میان مردم هیچ اختالفی پیش نمی شوند، مشکل حل می

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

و یا امامان معصوم هم  Õاب و پیروان پیامبرسخن ما این است که در بین همان اصح
داد. اگر ما بتوانیم هشام بن حکم را براي دقایقی زنده کنیم و با او سخن  اختالف رخ می

و در زمان  بگوییم از او خواهیم پرسید که آیا خداوند بعد از امام حسن عسگري
قرار داده است یا  غیبت، براي رفع هر نوع اختالف، دلیل و حجتی فرا راه امت اسالمی

تواند به این سؤال پاسخ منفی دهد، چون پاسخ منفی به این سؤال به  نه؟ مسلماً نمی
معناي پس گرفتن ادعاهاي خودش در زمان حیات است. او مجبور است حجتی را نشان 
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و احادیث امامان، براي رفع اختالف  Õدهد. اگر بگوید حجت ما، قرآن و سنت پیامبر
را عالمان شیعه که همگی شاخۀ یک تنه و عضو یک درختند (یعنی کافی است پس چ

مرجع همۀ آنها همین متون است) این همه با هم اختالف دارند و هر کدام مسیري را 
اند که برخالف مسیر دیگري است؟ اگر استدالل شما در هزار و دویست  انتخاب نموده

 بوده است؟اوند به فکر دوران ما نسال پیش درست بود، پس چرا خد
همین هشام بن حکم در مناظرة دیگري با پیشواي معتزله در بصره (عمرو بن عبید) 

به نحو دیگري استدالل  Õبراي اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر
 تر: د اما این بار از آن هم ضعیفکن می

 داري؟ هشام: آیا چشم«
 عمرو: بلی

 کنی؟ هشام: با آن چه می
 بینم. رنگها را می عمرو: با آن

 هشام: گوش داري؟
 عمرو: بلی

 کنی؟ هشام: با آن چه می
 شنوم.  عمرو: با آن صداها را می

 هشام: بینی داري؟
 عمرو: آري

 کنی؟ هشام: با آن چه می
 کنم. ها را استشمام میعمرو: بو

وي سپس از وجود دیگر حواس مانند ذائقه و المسه و اعضایی مانند دست و پا و 
شنود. سپس  هاي صحیح می پرسد و از عمرو بن عبید پاسخ ها در وجود انسان مینقش آن

 یابد: نین ادامه میمناظره چ
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 هشام: عقل هم داري؟
 عمرو: آري دارم.

 هشام: نقش عقل در انسان چیست؟
عمرو: هر گاه یکی از حواس، در ادارك خود خطا کند یا تردید نماید، به عقل رجوع 

 برد. از بین می ند و تردید او راک می
هشام: خداوندي که براي رفع تردید حواس و اعضاي من چنین پناهگاهی آفریده 
است، آیا ممکن است جامعۀ انسانی را به حال خود واگذارد؟ و پیشوایی [معصوم] براي 

 .1؟»آن تعیین نکند که شک و تردید و حیرت و خطاي آنها را برطرف نماید
بدن انسان چنین مفروض شده است که هر گاه یکی  در این استدالل جایگاه عقل در

از حواس، در ادراك خود خطا یا تردید کند، به عقل رجوع نموده و عقل هم تردید او را 
برد. اما اگر واقعاً این طور باشد باید بگوییم که عقل به دلیل خطاهایی که  از بین می

بینیم که گاهی  ما به وضوح میتواند این نقش را معصومانه بازي کند و  خودش دارد، نمی
کنند. پس خداوند در بدن ما مرجع معصومی براي حواس پنجگانه قرار  حواس ما خطا می
توان گفت خداوندي که در بدن ما عقل را براي رفع تردید حواس قرار  نداده است و نمی

ب براي جامعۀ اسالمی امامان معصومی نص Õداده است، امکان ندارد که بعد از پیامبر
اي  شود. از اینکه بگذریم رابطۀ عقل و حواس رابطه نکند. چون قیاس مع الفارق می

تکوینی و غیرارادي و ارگانیک است. المسۀ انسان موجودي با اراده نیست که وقتی با 
شود، به عقل رجوع کند و در محضرش زانو بزند و از او بپرسد  یک شیئی گرم روبرو می

شیئی که من با آن مواجه شدم، واقعاً گرم است یا اینکه من که حضرت آقاي عقل آیا این 
کنم گرم است؟ و بعد هم عقل به او پاسخ حقیقی را بدهد و المسه نیز با تشکر  خیال می

از محضر عقل اجازه  فراوان از اینکه تردیدش برطرف شده است، تا دیدار بعدي،
 .مرخصی بگیرد!
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ها در جامعه، به حواس در بدن، قیاسی  اس انسانها عقل و اراده دارند. پس قی اما انسان
مع الفارق است. حال فرض کنیم که هیچ یک از اشکاالت فوق بر این استدالل وارد 

توان سؤال کرد که اگر بنا به استدالل مذکور، وجود امام معصوم براي حل  نباشد. اما می
غایب شد؟ خداوندي که اختالفات و رفع تردیدها و ... ضرورت دارد، چرا امام دوازدهم 

براي بدن انسان عقل را قرار داده تا از حواس رفع تردید کند، چرا جامعۀ مسلمین را در 
عصر غیبت به حال خود واگذاشته و مردم را در شک و تردید و حیرت و خطا رها کرده 

اي به  است؟ تعجب ما از این است که چنین ادلۀ سست و ضعیفی چگونه از طرف عده
شود. در این  مطرح می 1»ترین بیان در اثبات ضرورت وجود امام معصوم میقع«عنوان 

دلیل هم مانند تمام ادلۀ دیگر، فرض بر این است که خداوند باید به هر طریقی که ممکن 
ها در فهم دین و همینطور بوجود آمدن اختالفات فکري در بین  است جلوي خطاي انسان

آفرید  اي کرده بود، همه را معصوم می وند چنین ارادهمردم را بگیرد. در حالی که اگر خدا
هاي آسمانی هم وجود نداشت. چرا باید براي خداوندي  و اصالً نیازي به پیامبران و کتاب

دام که خالق ماست تعیین تکلیف کنیم و با این کار، دانسته یا ندانسته، خود را در 
 شمار بیندازیم؟ هاي بی تناقض

ادلۀ عقلی ضرورت امامت (مانند دلیل مورد بحث) وارد  . سومین اشکال که بر3
 ×بایستی از زمان اولین پیامبر  شود این است که اگر این ادله درست بودند، خداوند می می

تا آخرین پیامبر، همواره بعد از هر پیامبر تشریعی، پیامبران تبلیغی و  ×یعنی حضرت آدم 
یم آن پیامبر و مفسر کتاب آسمانی او باشند. کرد تا حافظ تعال یا امامان معصومی نصب می

شد.  به عبارت دیگر زنجیره پیامبران و یا امامان معصوم در آن زمان به هیچ وجه قطع نمی
دانند که چنین طرحی اجرا نشد و به عنوان مثال خداوند بعد از  اما شیعه و سنی هر دو می

د سال طول کشید و در که بیش از ششص - Õو تا زمان بعثت پیامبر اسالم عیسی
نه پیامبر تبلیغی فرستاد و نه امام  ×ها آمدند و رفتند  هاي زیادي از انسان آن میان نسل
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معصومی نصب کرد و دین مسیح نیز پس از مدتی تحریف شد. حال آیا ضرورت نداشت 
، توسط پیامبران تبلیغی و یا Õحداقل تا زمان بعثت پیامبر اسالم که دین عیسی

عصوم، از تحریف و نابودي مصون بماند تا از یک طرف مردمی که در آن دوره امامان م
کردند، از رسیدن به کمال و سعادت محروم نشوند وهم در زمان پیامبر  زندگی می

مسیحیان به راحتی و با اطمینان خاطر (از اینکه پیامبر قبلیِ آنها واقعاً نوید  Õاسالم
الم مشرف شوند؟ فراموش نکنیم که دلیل عقلی پیامبر بعدي را داده بود) به دین اس

خواهیم یک بار دیگر به ادلۀ ضرورت امامت  بردار نیست. ما از عالمان شیعه می تخصیص
 Õتوان این ادله را فقط و فقط براي بعد از پیامبر اسالم رجوع کنند و ببینند که آیا می
توانست تمام حقایق دین و احکام الهیِ مربوط به آن  اقامه کرد؟ آیا حضرت عیسی

هاي آینده امکان نداشت  دوره را براي مردم بگوید؟ آیا بعد از آن حضرت و در زمان
مسائل، مشکالت و موضوعات جدید پیش بیاید که در زمان او مطرح نبوده و لذا پاسخی 

گفته بود و مسائل همه چیز را  هم بدانها داده نشده بود؟ حتی اگر حضرت عیسی
آمد، حداقل خطر تحریف و نابودي تعالیم آن پیامبر که  جدید هم در آینده بوجود نمی

وجود داشت، پس چرا خداوند براي حفظ کتاب انجیل و تعالیم وي پیامبران تبلیغی 
 رستاد و امامان معصومی نصب نکرد؟نف

ود پیشوایان معصوم در اینجا خوب است به روایات امامان شیعه در مورد ضرورت وج
اي کنیم و صحت و سقم این روایات را با نظر کردن به عالم  هاي الهی نیز اشاره و حجت

زمین هیچگاه از حجت خالی «آوردیم که:  واقع تعیین کنیم. قبالً از قول امام صادق
 ».ان را بسوي راه راست هدایت کندنمانده تا حالل و حرام را به مردم یاد دهد و آن

خدا از هنگامی که آدم را قبض روح کرد، «نیز آوردیم که:  ام محمد باقراز ام
کند و بر  امام نگذاشته است. امام، مردم را به جانب خدا هدایت می هیچگاه زمین را بی

د ماند تا حجت باشد بر بندگانش حجت است. در آینده نیز زمین بدون امام باقی نخواه
 ».بندگانش
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و  مانند دورة زمانی بین حضرت عیسی ×هاي دور  گذشتهدانیم که هم در  اما می
بریم این قانون نقض شده است.  و هم در زمانی که در آن به سر می - Õپیامبر اسالم

اکنون بیش از هزار و صد سال است که خبري از یک امام معصوم که راهنماي مردم 
ریق حجت را نیز بر بسوي راه راست باشد و احکام حالل و حرام را بگوید و از این ط

تواند حجت خدا محسوب شود؛ زیرا  گوییم: امام غایب نمی مردم تمام کند نیست. ما می
خبرند. به عبارت دیگر حجت غایب  هاي او محروم و بی ها و هدایت مردم از راهنمایی
تواند به واسطۀ امام غایب با بندگانش  آمیز است. خداوند چگونه می اصطالحی تناقض

ند؟ اگر قرار باشد خداوند به واسطۀ کسی با مردم احتجاج کند، آن کس پیامبر احتجاج ک
یا امام معصومی است که حی و حاضر باشد و با هدایت مردم به راه راست و بیان احکام 

ها ببندد نه امام غایبی که معلوم  الهی و حقایق دینی، راه عذر و بهانه را بسوي انسان
پوشد؟ کسب و کارش چیست؟  خورد؟ چه می می کند؟ چه نیست کجا زندگی می

خواهد و  خواهد و چه نمی تعالیمش کدامند؟ و حرف حسابش چیست؟ و از ما چه می
تواند حجت  حتی معلوم نیست که وجود خارجی دارد یا ندارد؟ چنین کسی هرگز نمی

 خدا بر بندگانش محسوب شود. به عبارت دیگر اکنون و در عصر غیبت امامی که بتوان
او را حجت خدا نامید وجود خارجی ندارد. امام دوازدهم حتی اگر وجود داشته باشد، 
حجت خدا نیست. فعالً حجت خدا کتاب خداست بعالوة عقل انسان؛ و همین نشان 

هاي الهی، ادعایی  دهد که هم ادعاي ضرورت وجود امامان معصوم به عنوان حجت می
که بر مبناي همین  ×هاي امامان شیعه  گوییپردازانه است و هم پیش ناسنجیده و خیال

 .1خالف واقع از آب در آمده است ×اعتقاد صورت گرفته 
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شوند: پیامبران تشریعی (مانند  دانیم که پیامبران الهی به دو دسته تقسیم می . می4
آوردند و  حضرت ابراهیم، موسی و ...) که با خود کتاب آسمانی و شریعت جدید می

(مانند حضرت یحیی، ذکریا و ...) که مردم را به دین و شریعت پیامبر  پیامبران تبلیغی
دادند  کردند و حقایق و تعالیم آن دین را به مردم تعلیم می تشریعی قبل از خود دعوت می

نمودند. پیامبران تبلیغی، حافظان، مفسران و مبلغان  ها مبارزه می ها و تحریف و با بدعت
ا و توسط یک پیامبر تشریعی آورده شده بود. حال سؤالی که شریعتی بودند که قبل از آنه

فرضاً این مطلب را «همواره براي متکلمان (شیعه و سنی) مطرح بوده این است که: 
پذیرفتیم که اسالم به واسطۀ کمال و کلیت و تمامیت و جامعیتش، به نبوت تشریعی پایان 

 .1؟»توان توجیه کرد یداده است، اما پایان یافتن نبوت تبلیغی را چگونه م
، به پیامبر تشریعی جدیدي Õبه عبارت دیگر درست است که بعد از پیامبر اسالم

ي بیاورد نیازي نیست، اما به چه دلیل امت اسالم از پیامبران  که دین و شریعت تازه
تا زمانی بشر «تبلیغی محروم ماند؟ پاسخ عالمان شیعه به این سؤال خواندنی است: 

اي نرسیده است که خود  تبلیغی است که درجۀ عقل و علم و تمدن به پایه نیازمند وحی
دار دعوت و تعلیم و تبلیغ و تفسیر و اجتهاد در امر دین خود بشود. ظهور  بتواند عهده

علم و عقل و به عبارت دیگر رشد و بلوغ انسانیت، خود به خود به وحی تبلیغی خاتمه 
شود سخن از  گردند. قرآن در اولین آیاتی که نازل می دهد و علماء جانشینان انبیاء می می

 آورد: تن و قلم و علم به میان میقرائت و نوش

 .]5-1العلق: [ 
کند که عهد قرآن، عهد خواندن و نوشتن و یاد دادن و علم و عقل  این آیات اعالم می

فهماند که در عهد قرآن وظیفۀ تعلیم و تبلیغ و حفظ آیات  است. این آیات تلویحاً می
شوند. این آیات اعالم  آسمانی به علماء منتقل شده و علماء از این نظر جانشین انبیاء می
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یت در این ناحیه است. قرآن در سراسر آیاتش بشر را به تعقل و بلوغ و استقالل بشر
استدالل و مشاهدة عینی و تجربی طبیعت و مطالعۀ تاریخ، و به تفقه و فهم عمیق [دین] 

 .1»کند دعوت می
در دورة اسالمی، مسلمین هم آثار خود را حفظ و نگهداري کردند و مانع اندراس و «

هاي بعد منتقل  یش آثار ملل پیشین را نگهداري و به نسلنابوديِ آنها شدند و هم کم و ب
کردند. یعنی تقریباً مقارن با عهد ختم نبوت است که بشریت لیاقت خود را براي حفظ  می

طلوع و ظهور علم، و رسیدن بشر به حدي که  Ñاست  دینی نشان دادهمواریث علمی و 
ناخواه به نبوت تبلیغی خاتمه  خود حافظ و داعی و مبلغ دین آسمانی خود باشد، خواه و

 .2»دهد می
بلوغ عقلی و علمی بشر و طلوع دورة توانایی وي بر دریافت حقایق کلیه معارف و «

ها، دعوت  ها و بدعت قوانین الهی و بر حفظ مواریث [علمی و] دینی و مبارزه با تحریف
 .3»و تبلیغ و اشاعۀ دین، زمینۀ اصلی پایان یافتن پیامبري است

یابد، پست دعوت و  ن پستی که در دورة خاتمیت، از پیامبران به عالمان انتقال میاولی«
هاست ... آن چیزي که این مبارزه را ممکن  ها و بدعت تبلیغ و ارشاد و مبارزه با تحریف

 Õکند، محفوظ ماندن معیار و مقیاس اصلی یعنی قرآن است. رسول اکرم و آسان می
مخصوصاً تأکید کرده است که براي [تعیین] صحت و سقم چیزهایی که از زبان او نقل 

 .4»شود از مقیاس قرآن استفاده کنند می
نگهداري متون اصلی از دستبرد حوادث، استنباط فروع از اصول، و تطبیق کلیات بر «

ز آورد، جلوگیري ا جزئیات، طرح و اکتشاف مسائل جدید که هر عصري با خود می
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ها، تفکیک احکام  ها و ظاهرها و عادت هاي یک جانبه، مبارزه با جمود بر شکل گرایش
اصلی و ثابت و مادر از مقررات فرعی، تشخیص اهم و مهم و ترجیح اهم، تعیین حدود 

هاي متناسب با  اختیارات حکومت در وضع قوانین موقت و باآلخره تنظیم برنامه
 .1»ي امت در دورة خاتمیت استاحتیاجات روز، از اهم وظایف علما

این بود فلسفه ختم نبوت از دیدگاه عالمان شیعه. نوبت آن است که بپرسیم اگر فلسفۀ 
توان ادعاي ضرورت وجود امامان  ختم نبوت آن است که در فوق آمد، دیگر چگونه می

امت ، عالمان و فقیهان Õرا قبول کرد؟ اگر بعد از پیامبر اسالم Õمعصوم بعد از پیامبر
توانند وارث پیامبران شوند و کار پیامبران تبلیغی (یعنی حفظ دین، تبلیغ دین، تفسیر  می

ها و خرافات، دعوت مردم به دین و ...) را انجام دهند،  ها و تحریف دین، مبارزه با بدعت
 ر چه نیازي به امامان معصوم هست؟دیگ

ضرورت امامت گرفتیم، با ادلّۀ همانطور که مشاهده شد، بعضی از اشکاالتی که بر ادلّۀ 
 معصوم).ضرورت نبوت، مشترك الورود هستند (مانند ضرورت تعدد امامان 

ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر عدم تعدد امامان معصوم در هر عصر، 
مدعاي ضرورت امامت را نقض کند، به همین ترتیب عدم تعدد پیامبران در اعصار 

 دهد. بوت را مورد تردید قرار میت نگذشته هم مدعاي ضرور
را دارد (همان طور » پیام رسانی«پاسخ ما این است که از آنجا که مقام نبوت، اقتضاي 

توان گفت که  که در آیات متعددي از قرآن کریم به این نکته تصریح شده است) می
تواند  ران میوارد نیست زیرا پیام پیامب» اصل نبوت«لزوماً به » ضرورت تعدد«اشکال 

طریق یاران و پیروان، به مردم مناطق دیگر منتقل شود. اما در بحث از امامت سخن از 
مرجعیت دینی در شکل حکومت و امارت است و بنابراین اگر قائل به این باشیم که 

صورت گیرد، پیداست که با » امامان معصوم«حکومت و امارت حتماً باید توسط 
 شود.  تعدد امامان معصوم در هر عصر غیرقابل اغماض می توضیحات گذشته، ضرورت
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وزن ادلۀ عقلی شیعه در اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر را با 
ترازوي نقد سنجیدیم و نتیجۀ این توزین بر همگان آشکار شد. حال ممکن است بگویید 

دلۀ نقلی شیعه نشان که نیازي به اثبات ضرورت وجود امامان معصوم وجود ندارد. ا
هاي معصومی را پس از  انسان ×بنا به هر دلیل و مصلحتی که بوده  ×دهند که خداوند  می

به امامت و جانشینی آن حضرت نصب کرده است و آن امامان، یکی پس از  Õپیامبر
دیگري به هدایت مردم و نشر معارف حقۀ الهی و مبارزه با ظلم و ستم پرداختند و 

ها غایب شد و در آخر الزمان به فرمان  ام، بنا به علل یا مصالحی از دیدهدوازدهمین ام
خداوند ظهور خواهد نمود. مقام امامت، عصمت و علم لدنی و موهبتی آنها با رجوع به 

شود. بنابراین، قول،  ادلۀ نقلی (قرآن و روایات پیامبر) و اسناد و مدارك تاریخی اثبات می
مسلمین حجت است و در عصر غیبت که دسترسی به امام  فعل و تقریر آنها براي همۀ

معصوم مقدور نیست، عالمان و فقیهان باید به تعالیم به جاي مانده از آنها مراجعه نمایند 
ا و عوام نیز باید به همین فقیهان که راویان احادیث امامان معصوم و آشنا به تعالیم آنه

 هستند، رجوع کنند. بطور خالصه:
 عصوم، مساوي عدم وجود آنان نیست.ورت وجود امامان مالف. عدم ضر

 کنند. وم را با قاطعیت اثبات میب. ادلۀ نقلی شیعه، وجود امامان معص
 جاي مانده از امامان رجوع کنیم. ج. براي فهم درست دین، باید به تعالیم به

لحاظ  در مورد نکته (الف) اگر چه سؤاالت و ابهامات فراوانی وجود دارد که باید از
کنیم و  ها احساس نمی فلسفی مورد بررسی قرار گیرند، ولی نیازي به ورود در آن بحث

گیریم. اما در مورد مطلب (ب)، باید به ادلۀ نقلی شیعه مراجعه  فرض را بر صحت آن می
کنیم و ببینیم که این ادله تا چه حد از استحکام منطقی برخوردارند و اسناد و مدارك 

کند.  مورد قبول هر دو فرقه هستند، تا چه حد ادعاهاي شیعه را تأیید می معتبر تاریخی که
توانیم بطور مفصل وارد بحث پیرامون این ادله شویم. اما نکاتی را در ذیل  ما در اینجا نمی

 تواند راهنما باشد: حقیقت را می آوریم که به گمان ما رهپویان می
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فراوانی به این ادله زده و اشکاالت زیادي اول. فراموش نکنیم که اهل سنت نقدهاي 
اند که نباید اینها را از نظر دور  هاي مفصلی به آنها داده ها گرفته و پاسخ از این استدالل

داشت. اگر واقعاً طالب حقیقتیم باید آراء و نظرات هر دو طرف دعوا را با دقت و 
أسفانه در کشور ما، اهل سنت طرفی بین آنها قضاوت کنیم. مت حوصله مطالعه کرده و با بی

در طرح نظرات انتقادي خود نسبت به تشیع، از آزادي قلم و بیان محرومند و حق چاپ 
ها و نشریات را ندارند و لذا کسی که بخواهد در این  و نشر نظرات خود در کتاب

موضوعات به معناي واقعی کلمه تحقیق کند با نبود یا کمبود منابع مواجه خواهد شد و 
کند. به همین دلیل اکثریت قاطع  ین، کار تحقیق را بسیار دشوار و گاهی ناممکن میهم

ها و دانشجویان) در حال حاضر نه تنها در فروع دین، بلکه در اصول  مردم ما (حتی طلبه
دین هم مقلدند و همان تعالیمی را که از زمان کودکی توسط خانواده، مدرسه، منابر و 

پذیرند و عمومًا متأثر از  اء شده است به عنوان حق و حقیقت میمجالس سنتی به آنها الق
همان تعالیمی هستند که روحانیت سنتی مبلغ آنهاست و شاید کمتر کسی یافت شود که 

ها به دیدة شک و تردید و با نگاه نقادانه نظر کند. بنابراین اگر حکومت،  به این آموزه
ر گسترش تعالیم دینی و رشد مذهبی مردم واقعاً ادعاي دین و دینداري دارد و در فک

هاي مختلف و متضاد ایجاد کند  است باید فضایی باز و آزاد براي تضارب آراء و اندیشه
تا حداقل تحقیق در اصول دین که پایه و اساس دینداري است به معناي واقعی کلمه 

که با استبداد و تواند ادعاي دینی بودن کند در حالی  پذیر باشد. حکومت چگونه می امکان
دیکتاتوري و ایجاد جو خفقان، حتی راه تحقیق در اصول دین را هم به روي مردم بسته و 

 با این کار پایه و اساس دینداري حقیقی را سست و متزلزل کرده است؟
کنند که نیازي به خواندن کتب اهل  دوم. روحانیون شیعه عموماً این گونه تبلیغ می

ان شیعه در کتابهایشان، انتقادات و شبهات اهل سنت را نقل سنت نیست، چرا که عالم
هاي عالمان شیعه، با یک تیر  اند. پس یک محقق، با مطالعۀ کتاب کرده و به آنها پاسخ داده

شود و هم پاسخ عالمان شیعه به  زند. هم با نظرات اهل سنت آشنا می دو نشان را می
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ایی بیش نیست و یک محقق نباید فریب کند. اما این، ادع شبهات آنان را دریافت می
اینگونه تبلیغات را بخورد. اوالً بدون مراجعه به منابع اهل سنت و مطالعۀ وسیع و عمیق 

توان فهمید که آیا این ادعاي عالمان شیعه درست است یا نه؟ بنابراین  در آنها، چگونه می
ک تحقیق علمی و رجوع به کتب کالمی اهل سنت و مطالعۀ نظرات آنها شرط الزمِ ی

هایی هم که به برخی از انتقادات اهل سنت داده شده است، از نظر  واقعی است. ثانیاً پاسخ
  اند و لذا براي قضاوت ها نیز پاسخ داده کننده نبوده و عالمان آنها به این پاسخ آنها قانع

 این گفتگوها و مباحثات رجوع کرد.نهایی باید به مجموع همۀ 
دانند و معتقدند که  ه امامت را استمرار نبوت و لذا از اصول دین میسوم. عالمان شیع

و  ها بدون اعتقاد به امامت، والیت و عصمت علی بن ابی طالب ایمان انسان
فرزندانش (تا امام دوازدهم)، ناقص و ناتمام است و حقیقت دین و تعالیم وحی و احکام 

ر سعادت و تکامل معنوي انسان در گرو الهی را باید از زبان آنها شنید. به عبارت دیگ
مراجعه  Õپیروي از آن بزرگواران است. اما وقتی به قرآن و احادیث و روایات پیامبر

بینیم و همین، ادلۀ نقلی شیعه را  کنیم، هیچگونه صراحتی در تأیید ادعاهاي شیعه نمی می
 Õعد از پیامبرگفت که وجود امامان معصوم ب اندازد. تئوري امامت می از اعتبار می

اش، باید امامان معصومی بعد از  ضروري است و خداوند به مقتضاي حکمت بالغه
و آخرین  نصب کند و چنین هم کرده است. اولین آنها علی بن ابی طالب Õپیامبر

آنها حضرت مهدي(عج) است که بنا به علل یا مصالحی غیبت نموده و در آخر زمان 
مامان به دلیل علم و عصمت که خداوند به آنها عطا ظهور خواهد کرد. در ضمن این ا

کرده است از هر گونه خطا و لغزش و گناه مصون هستند و به دلیل ارتباطی که با عالم 
دانند و داراي  غیب و سرچشمۀ وحی دارند، همۀ حقایق و اسرار و رموز وحی الهی را می

رسد و اگر  نها به انسان میباشند و فیض الهی به واسطۀ آ علم لدنی و مصون از خطا می
: خورد و مهمتر از همه اینکه بنا به فرمودة امام صادق نباشند زمین اهلش را فرو می

اوصیاي پیغمبر (که به ادعاي شیعه همان امامان معصوم هستند] درهاي ارتباط با خدا «
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جاج شود. به واسطۀ آنان خدا بر بندگانش احت هستنداگر آنها نباشند خدا شناخته نمی
 .1»کند می

و لذا به دلیل اوصافی که ذکر شد و به فرمان خداوند، مردم موظفند در کلیه امور دین 
چون و چراي آنها باشند. آنها میزان حق و فضیلت هستند و هر  و دنیا تابع محض و بی

کس به مقداري که بتواند خود را به آنها نزدیک و از تعالیم الهی آنها بهره بگیرد و به 
اي بود از تئوري امامت  رسد. این خالصه رات آنها عمل کند، به سعادت و کمال میدستو

 آن طور که در بین اهل تشیع رایج است. اما: 
یابیم که به صراحت، این مدعیات را تأیید کند.  الف. در هیچ کجاي قرآن آیه اي نمی

صراحت تمام، در قرآن آیات فراوانی پیرامون توحید، نبوت و معاد آمده است که با 
کنند. حتی در مورد نبوت، هم در مورد فلسفۀ  حقایق مربوط به این سه اصل را بیان می

کند و هم خاتمیت پیامبر  گوید و هم نام بسیاري از پیامبران را ذکر می نبوت سخن می
نماید. اما در مورد امامت و عصمت، نه اصل آن  را با صراحت بیان می Õاسالم
گوید به صراحت بیان شده و نه از مصادیق آن (یعنی نام امامان  یاي که شیعه م بگونه

گیرند، قابل  معصوم) ذکري به میان آمده است. تمام آیاتی که مورد استناد شیعه قرار می
تفسیرهاي متعددند و به هیچ وجه صراحتی در تأیید مدعیات شیعه ندارند. اگر مدعیات 

بیان صریح این مطالب در قرآن ضرورت عقلی شیعه درست بود، بنا به همان منطق شیعه، 
داشت و بر خداوند واجب بود. چرا که خداوند، خود وعدة حفظ قرآن از تحریف و 

شود. اما  نابودي را داده است و قرآن سند جاودان و خلل ناپذیر اسالم محسوب می
د و ، ممکن است در گذر زمان و حوادث ناگوار تاریخی نابوÕاحادیث و روایات پیامبر

 ×یا توسط سوداگران حدیث، دچار جعل و تحریف شود. پس اگر اعتقاد به امامت 
ها  از اصول دین و ضامن سعادت و شرط رستگاري انسان ×گوید  آنگونه که شیعه می

پردة آن در قرآن ضرورت عقلی دارد و به قول شیعه بر خداوند  باشد، ذکر صریح و بی

                                           



 51 بخش اول: تئوري امامت در ترازوي نقد

 

شویم که  قرآن چنین چیزي وجود ندارد، متوجه می بینیم در واجب است. اما همین که می
مدعیات شیعه باطل است. به عبارت دیگر حتی اگر امامت و عصمت امامان شیعه، مطلبی 

ي ضرورتی درست باشد، اعتقاد به آن براي رسیدن به سعادت و کمال و نجات اخرو
 ندارد و شرط الزم نیست.
ر تأیید ادعاهاي شیعه وجود ندارد نیز هیچگونه صراحتی د Õب. در روایات پیامبر

گیرند یا جعلی هستند (مانند احادیثی که در  و تمام روایاتی که مورد استناد شیعه قرار می
آنها نام امامان آمده است و حتی بسیاري از عالمان شیعه نیز به جعلی بودن آنها اعتراف 

قلین). اگر شیعه درست دارند) و یا قابل تفسیرهاي متعددند (مانند حدیث غدیر خم یا ث
این حقایق را با صراحت بیان نکردند تا هر گونه تردید و  Õگوید، چرا پیامبر اسالم می

اي را قطع کرده و حجت را بر مردم تمام نمایند؟ چرا حتی یک بار با  شک و شبهه
، امام معصوم و جانشین بر حق صراحت تمام نگفتند که اي مردم، علی بن ابی طالب

بعد از من ریاست در کلیه امور دینی و دنیوي امت اسالمی به فرمان خداوند  من است و
چون و چرا از او و  به عهدة علی است؟ و هر مسلمانی موظف به اطاعت محض و بی

باید به نص الهی باشد، چرا  Õامامان بعدي است؟ اگر واقعاً امامت و جانشین پیامبر
 1؟Õدر کلمات پیامبر چنین نص صریحی نه در قرآن آمده است و نه

توان سؤال کرد که اگر ادعاهاي شیعه در مورد امامت و عصمت علی بن ابی  ج. باز می
این مطلب را در سند مکتوبی  Õو فرزندانش درست است، چرا پیامبر طالب

نیاورد؟ چرا این مطالب را که به ادعاي شیعه اصل و اساس دین و ضامن سعادت و 
و آخرت است، به صورت مکتوب و مهر شده، به سران و بزرگان  ها در دنیا نجات انسان

هاي آینده را  عرب ابالغ نکرد و دستور حفظ و نگهداري این مکتوبات و ابالغ آن به نسل
نداد؟ ممکن است بگویید در لحظات آخر عمر مبارکش قصد چنین کاري را داشت
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ن مطلبی شدند. اما صرف نظر از او را متهم به غلبۀ بیماري کردند و مانع نوشتن چنی
صحت و سقم اسناد و مدارك تاریخی این واقعه، باید گفت که اوالً معلوم نیست آن 

که البته  ×حضرت قصد نوشتن چه چیزي را داشتند و لذا استناد به این حادثۀ تاریخی 
توب واقعاً قصد مک Õکند. ثانیاً اگر پیامبر مشکلی را حل نمی ×اعتبار سندي هم ندارد 

کردن مدعیات شیعه را داشتند چرا در آخرین لحظات عمر و در بستر بیماري و احتضار 
توانستند چنین مطالبی را  هاي گذشته نمی اند؟ آیا در همه سال به فکر چنین کاري افتاده

 و بزرگان از صحابه ابالغ نمایند؟مکتوب کنند و به سران قبایل عرب 



نازل  از آیاتی که به اتفاق اکثر مفسران و اهل حدیث، دربارة امام علی بن ابی طالب«
 باشد: شده است آیۀ زیر می

 .]55: المائد[ 
اند: سائلی وارد  شأن نزول آیه را بسیاري از مفسران و اهل حدیث چنین نقل کرده

در حالی که در  مسجد شد و درخواست کمک کرد، کسی به او چیزي نداد، امام علی
رکوع بود، با انگشت کوچک خود که انگشتري در آن بود، به فقیر اشاره کرد تا انگشتري 
را از دست او در آورد، او نیز انگشتري را از دست امام در آورد و به دنبال کار خود 

 وي از خدا این چنین درخواست کرد:رفت. در این موقع خبر به پیامبر رسید. 
ي موسی از خاندان خودش وزیري معین نمودي، پروردگارا براي من همانطور که برا

 ز از اهل بیتم وزیري معین بفرما.نی
در این لحظه فرشتۀ وحی فرود آمد و آیۀ یاد شده را براي پیامبر خواند. شأن نزول آیه 

اي مانند: خود امام، ابن عباس، عمار،  هاي برجسته را به صورتی که نقل گردید، شخصیت
اند. شیوة استدالل [به این آیه  ابو رافع، انس بن مالک و عبدا... بن سالم نقل کرده جابر،

در اینجا همان متصرف و سرپرست و اولی » ولی«نیز] بسیار روشن است؛ زیرا مقصود از 
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است. چرا که اگر مقصود، دوست و کمک بود، والیت اختصاص به گروهی نداشت؛ زیرا 
 .1»تمام افراد با ایمان است والیت به این معنی مربوط به

، غیر از والیت و زعامت دینی و مقام »ولی«هر گاه مقصود از «به عبارت دیگر: 
مورد خواهد بود. زیرا  جهت و بی سرپرستی باشد منحصر کردن مقام به سه نفر، بی

چنانکه گفته شد، همۀ افراد با ایمان محب و دوست و ناصر و یار یکدیگرند و [این امر] 
 .2»تصاص به این سه نفر ندارداخ

و  . پایه و اساس استدالل فوق، داستان اعطاي انگشتري به سائل توسط امام علی1
آن هم در میانۀ نماز و در حال رکوع، و بعد نزول آیۀ والیت در شأن آن حضرت است. 

نمایان است. اما این داستان نه تنها سند و مدرك معتبري ندارد، بلکه آثار جعل در آن 
 یح این دو مطلب به قرار ذیل است:توض
خواهند با استناد به  . همانطور که در متن استدالل دیدیم، عالمان شیعه وقتی می1-1

شوند که به اتفاق اکثر مفسران  را اثبات کنند، ابتدا مدعی می آیۀ والیت، امامت علی
نزول آن هم داستان اعطاي  نازل شده و زمینه اهل حدیث، این آیه در شأن امام علی

انگشتري در حال نماز بوده است. اما معلوم نیست که این ادعا از کجا آمده است؛ زیرا 
اکثریت قاطع عالمان اهل سنت (چه در گذشته و چه در حال) این داستان را ساختگی و 

دانند. خوب است به جاي اینکه ادعا کنیم اکثر مفسران و اهل حدیث در این  جعلی می
مورد اتفاق نظر دارند، یک سند صحیح و معتبر در اثبات صحت و اعتبار این شأن نزول 

گویند این داستان در بعضی از  اند. گاهی می بیاوریم؛ کاري که عالمان شیعه هرگز نکرده
کنند  کتب اهل سنت (مانند تفسر ثعلبی) آمده است و با این کار به خیال خود گمان می
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اند پس در اینجا قاعدة جدل (یعنی استفاده از  هل سنت استناد کردهکه چون به کتابی از ا
توان به راحتی گفت که اهل سنت  مقبوالت خصم براي قانع کردن او) رعایت شده و می

نیز این داستان را قبول دارند. در حالی که این یک مغالطۀ بزرگ و نابخشودنی است. آري 
ر تفسیر خود، این داستان را آورده اما سند بعضی از مفسران اهل سنت (مانند ثعلبی) د

اند و براي همین، اکثریت عالمان و مفسران اهل سنت، نظر  معتبري براي آن ذکر نکرده
آنها را قبول ندارند. اگر قرار بر این باشد که وجود یک روایت در بعضی منابع اهل سنت 

توان  د، با همین روش میرا دلیل بر این بگیریم که اهل سنت به آن روایت اعتقاد دارن
گفت که شیعه قائل به تحریف قرآن است. چرا که در بعضی کتب حدیث شیعه (و اتفاقاً 
در معتبرترین آنها یعنی اصول کافی) روایاتی از امامان نقل شده که در آنها صراحتاً قرآن 

اند. حال آیا وجود این احادیث در بعضی کتب شیعه را  را تحریف شده معرفی کرده
توان دلیل بر این گرفت که شیعه واقعاً معتقد به تحریف قرآن است؟ هرگز! چرا که  می

دانند. اگر با  اکثریت قاطع عالمان شیعه این احادیث را از نظر سند و متن مخدوش می
شناسان شیعه، این احادیث  موازین پذیرفته شده در بین اکثریت قاطع عالمان و حدیث

شد که همۀ آنها هم از نظر سند و هم از نظر متن، ضعیف و بررسی شوند، معلوم خواهد 
بلکه مخدوش هستند و اشتباه بزرگ کلینی و معدودي از عالمان شیعه در پذیرش این 

ها هزار حدیث و روایات  احادیث را نباید به پاي شیعه نوشت. همینطور است داستان ده
هاي شیعه  و در کتابجعلی که مشتمل بر مطالب خرافی و ضد عقل و قرآن هستند 

اند. اینها را نیز نباید به پاي شیعه گذاشت. داستان اعطاي  ) آمده(

انگشتري در حال نماز هم اگر چه در معدودي از منابع اهل سنت آمده، اما قاطبۀ عالمان 
العاده ضعیف و مخدوش و  و فقیهان و مفسران بزرگ اهل سنت معتقدند که سند آن فوق

واضح و آشکار است. حال بر عالمان شیعه  هاي جعل در آن متن آن نیز مضطرب و نشانه
فرض است که ابتدا سند این داستان را ارائه نموده و مورد وثوق بودن سلسلۀ راویان آن 

را با استناد به منابع معتبرِ رجالیِ اهل سنت نشان دهند (نه اینکه  ×از دیدگاه اهل سنت  ×
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ن فسران، داستان مذکور را در نام یک یا چند مفسر اهل سنت را بیاورند و بگویند که ای
رسد.  اند) و بعد از اثبات صحت سند، تازه نوبت به بررسی متن آن می تفسیر خود آورده

تباط در این مرحله باید به سؤاالت و تشکیکات اهل سنت در مورد متن این داستان و ار
 آن با آیۀ والیت، پاسخ داد.

ینجا به چند نزول وجود دارد که در ا . ابهامات فراوانی در متن این داستان و شأن2-1
 کنیم: مورد اشاره می

(یعنی اعطاي انگشتري در حال نماز)  الف. بر طبق این داستان، عمل امام علی
دانیم که اگر عملی مورد مدح قرآن قرار گیرد، یا  مورد مدح قرآن قرار گرفته است و می

آن، در هیچ آیه یا روایتی واجب است یا مستحب. اما اوالً نه وجوب و نه استحباب 
نیامده است (مگر اینکه همین آیه را دلیل بر وجوب یا استحباب این عمل بگیریم که البته 

بنا به ادعاي سازندگان  ×تاکنون هیچ مفسري چنین ادعایی نکرده است) ثانیاً این عمل 
پیش سرزده است، در حالی که اگر واجب یا مستحب بود،  فقط از علی ×این داستان 

و اصحاب بزرگ او حداقل یک بار چنین کاري را  Õاز این واقعه یا بعد از آن، پیامبر
کردند و حال آنکه هرگز چنین عملی از آنها نقل نشده است. ثالثاً هیچ فقیهی (چه  می

شیعه و چه سنی) فتوا به وجوب یا استحباب این عمل نداده است (و لذا هیچ کس چنین 
 شود؟ ). این تناقض چگونه حل میهدد عملی را انجام نمی

با بخشش انگشتري خود در حال نماز،  ب. بر طبق این داستان، گویا امام علی
اي کرده است که ارزش آن حتی از تمام اعمال واجب و  چنان عمل زیبا و ایثارگرانه

و یا شرکت  1مبيتـليلة المستحبی که تا آن موقع انجام داده (مانند فداکاري ایشان در 

هایی که از خود نشان  ها و دالوري داوطلبانه در جهادهاي مهمی چون بدر واحد و حماسه
(و در خطاب به مردم) وحی  Õداده بود) بیشتر بوده و لذا در همان زمان به پیامبر

                                           
براي هجرت از مکه  خوابید و آنحضرت با صدیق اکبر  Õدر بستر پیامبر  شبی که علی  - 1

 زبیرون شدند. هروی
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شود که ولی شما فقط خدا و رسول و آن کس است که چنین عمل عظیمی را انجام  می
شتر در حال نماز (چه واجب باشد چه مستحب) آنقدر داده است. اما آیا بخشش یک انگ

اي او را به  کند، خداوند با نزول آیه ارزش و اهمیت دارد که وقتی کسی چنین کاري می
به امامت  مقام امامت و والیت نصب کند؟ ممکن است بگویید که نصب امام علی

اشاره به عمل آن  ووالیت، به خاطر انجام این عمل نبوده بلکه خداوند در این آیه با
خواهد آدرس بدهد و بگوید که ولی و سرپرست خدا و رسول و همان کسی  حضرت می

است که انگشترش را در حال نماز به سائل داد اما این توجیه مورد قبول نیست؛ زیرا اگر 
تر (و البته  تر و با ارزش هاي مهمتر و حساس قرار بر آدرس دادن بود، باز هم آدرس

هاي بزرگی مانند نبرد با عمرو بن  و یا حماسه تر) مانند واقعۀ شناخته شده 

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

ر اي، بسیار بعید و غریب است آیا اجابت درخواست سائل، آنقد ج. وقوع چنین حادثه
اي صبر کند تا نمازش تمام شود  نتوانسته حتی دقیقه واجب یا مستحب بوده که علی

 رش را به عنوان زکات به او بدهد؟و بعد از آن انگشت
د. در متن آیه براي همۀ افعال، صیغۀ مضارع بکار برده شده است. و صیغۀ مضارع 

فقط یک بار  ×به زعم سازندگان داستان  ×داللت بر تکرار دارد. در حالی که این عمل 
دهد که آیۀ مذکور، ربطی به این داستان (حتی اگر  انجام شده است. آیا همین نشان نمی

 واقعی باشد) ندارد؟
. افعال و ضمایر بکار رفته در این آیه همگی جمع هستند و اطالق جمع بر واحد، نوعی 2

مجاز است و مجاز نیاز به قرینه دارد. این قرینه کدام است؟ به عبـارت دیگـر مـا مـدعی     
گـوییم اگـر کسـی     نیستیم که محال است فعل یا ضمیر جمع براي مفرد بکار رود، اما مـی 

، فعل یا ضمیر جمع براي فرد خاصی بکـار رفتـه اسـت، بایـد     مدعی شود که در فالن آیه
اي بیاورد که ادعاي او را ثابت کند. حال سؤال ما این است که با کـدام قرینـه    قرینه و بینه
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: المائد[  ایم که منظور از متوجه شده

55[. 
 است؟  فرد خاصی مثالً امام علی 
را اعالم کند، اوالً چرا  خواسته با این آیه، امامت و والیت علی . اگر خداوند می3

گیران را ببندد.  صریحاً و با ذکر نام آن حضرت این کار را نکرده تا دهان مخالفان و بهانه
ح نبوده، چرا حداقل از ، به صالثانیاً اگر به هر دلیل یا علتی ذکر صریح نام امام علی

از این  بکار بردن ضمایر جمع و صیغه مضارع (که هر دو مورد، استنباط امامت علی
کند) احتراز نکرده است؟ چه ضرورتی داشت که براي اشاره  آیه را دچار مشکل جدي می

به فرد خاص، از فعل و ضمیر جمع استفاده کند و براي بیان عملی که فقط یک بار و آن 
گذشته اتفاق افتاده، صیغۀ مضارع بکار برد و با این دو کار، استنباط نام امام  هم در

 از آیه مذکور را دچار مشکل کند وعدة زیادي از مسلمین (در اینجا اهل سنت) علی
 را به اشتباه و گمراهی بیندازد؟

به که در این آیه بکار رفته است، معانی مختلفی دارد که براي رسیدن » ولی«. واژة 4
معناي مورد نظر خداوند در آیه مذکور، باید به آیات قبل و بعد رجوع کنیم. خداوند در 
آیات قبل، مؤمنان را از دوستی با یهود و نصاري (به خاطر بعضی مصالح دنیوي که 
ممکن است داشته باشد) نهی کرده و گفته است که اگر با آنها دوستی کنید، شما هم از 

شود. حال در این  این باعث محرومیت شما از هدایت الهی میشوید و  آنها محسوب می
خواهد بگوید که دوست و یاور حقیقی شما فقط خدا و رسول او و کسانی هستند  آیه می

پردازند و این عبادات را در کمال خضوع  خوانند و زکات می اند و نماز می که ایمان آورده
یه (درست مانند آیات قبل، که در آن، دهند. بعد از این آ و فروتنی و خشوع انجام می

کند) نتیجۀ دوستی با خدا و رسول و مؤمنان حقیقی را  نتیجۀ دوستی با کفار را بیان می
گوید اگر خدا و رسول و مؤمنان را به دوستی بگیرید و آنان را یاري  کند و می بیان می

ه پیروز است شود، چرا که حزب خدا همیش کنید، پیروزي و نصرت الهی نصیب شما می
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را دوست و یاور بگیریم، ارتباط و هماهنگی آیات حفظ » ولی«بینیم که اگر معناي  می

» «و یا » اولی به تصرف«یا » سرپرست«شود. اما اگر به معناي  می

آید. پاسخ  خورد و در بین آیات گسستگی بوجود می بگیریم، نظم منطقی آیات به هم می

آمده که از ادات » «ه این استدالل، این است که در ابتداي آیه، کلمۀ عالمان شیعه ب

شود؛ زیرا همۀ ما  معنا می را دوست بگیریم، حصر، بی» ولی«حصر است و اگر معناي 
دانیم که دوست حقیقی ما فقط خدا و رسول او و امام علی نیست. اما این پاسخ از سه  می

 برد: شکل عمده رنج می
و نزول آیه در شأن  پاسخ، داستان اعطاي انگشتري توسط امام علی . در این1-4

آن حضرت، مسلّم گرفته شده است. در حالی که چنین داستان و شأن نزولی اساساً 
ستان، چنین توجیهی غیرمنطقی ساختگی است. قبل از اثبات صحت و قطعیت این دا

 است.
نازل شده باشـد،   أن امام علی. حتی اگر داستان مذکور حقیقت داشته و آیه در ش2-4

است و منظور خداوند » دوست و یاور«در این آیه » ولی«توان گفلت که معناي  باز هم می

 .]55: [المائد  از:
است و این آیه فقط آن حضرت نبوده، بلکه ایشان مصداقی از آن مفهوم کلی 

اش  خواهد بگوید که دوستان حقیقی شما چنین انسانهایی هستند (که یک نمونه می
 است). علی
» دوست«در معناي » ولی«در ابتداي آیه، مانع از بکار بردن واژة  »امنّ إ«. اگر وجود 3-4

شود. براي  هم می» امام و اولی به تصرف«شود، آنگاه مانع بکار رفتن این واژه در معناي 
هم، همان » ولی«آمده و معناي  کنیم آیه در شأن امام علی توضیح مطلب فرض می

بسیار خوب. اما با همان استداللی که  ».أولی به تصرف«گوید، یعنی  است که شیعه می
فقط یک امام داریم (یعنی علی ابن ابی  Õکند، باید بگوییم که بعد از پیامبر شیعه می

و یا اولی به تصرف نیست.  مفترض الطاعهو بعد از ایشان، دیگر هیچ کس امام  طالب
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رزندانش (یا هر شود اما جایی براي امام ف اثبات می و بدین ترتیب اگر چه امامت علی
پذیرد؟ به این سؤال تاکنون دو پاسخ داده شده  ماند. آیا شیعه این را می کس دیگر) نمی

 است:
اشاره کند و در مورد بقیۀ امامان،  خواهد به امامت و والیت علی الف. آیه فقط می

اثبات شیئی، نفی ما عدا «هر چند سکوت کرده است اما با توجه به این قاعده که 
توان گفت که خداوند با این آیه امامت دیگران را نفی کرده است. اما این  نمی» ندک نمی

توان در مورد بکار بردن واژة ولی  کننده نیست. چرا که عین همین سخن را می پاسخ قانع
خواهد به  در معناي دوستی و محبت هم گفت و مدعی شد که خداوند در این آیه می

اشاره کند و هر چند در مورد دوستی با بقیه  علی وجوب دوستی خدا و رسول و امام
توان گفت که وجوب دوستی با  مؤمنین سکوت کرده، اما به همان دلیلی که آمد، نمی

در ابتداي جمله را مانع از این معنی » «مؤمنان دیگر نفی شده است. حال اگر وجود 

بدانید، خود به خود باید در مورد امامت نیز همین موضع را بگیرید و امامت بقیه امامان 
گوید ولی شما  گردد و می بر می» ولی«را نفی کنید. چرا که این حصر، به هر حال به واژه 

 طالب است.فقط خدا و رسول و [به قول شیعه] علی بن ابی 
، امام و ولی مؤمنان و نسبت پاسخ دوم این است که وقتی قبول کردیم علی ب.

ایم و قبول  است، در حقیقت ایشان را مفترض الطاعه دانسته» اولی به تصرف«به آنها 
ایم که هر چه او بگوید حق است و چون ایشان براي بعد از خود، فرزندش حسن را  کرده

معرفی کرده است، پس ما هم باید حسن بن به عنوان جانشین خودش در امر امامت 
طور چون هر امامی، امام بعد از خود را معرفی  را امام و ولی خود بدانیم و همین علی

کرده است پس ما هم باید همۀ آنها را امام و ولی خود بدانیم. چرا که اولی به تصرف 
ما این پاسخ نیز دردي را ایم. ا را از پیش (و به دلیل این آیه) پذیرفته بودنِ امام علی

 کند. اگر این استدالل درست باشد، دیگر نیازي به بیان امامت و والیت علی دوا نمی
ماند و بیان آن لغو و بیهوده خواهد بود. چون با قبول امامت و والیت  در آیه هم نمی
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م و ایم که اگر ایشان کسی را به عنوان جانشین خود و اما ، در حقیقت پذیرفتهÕپیامبر
ولی مسلمین تعیین کند، مردم موظف به پذیرش آن هستند و ضرورتی براي بیان امامت 

نیست. از این گذشته در این پاسخ، باز هم معناي حصر فراموش  Õفرد بعد از پیامبر
وجود دارد؟ » نامإ«شده است. اگر پاسخِ مذکور درست باشد، چه نیازي به استفاده از واژة 

 مورد نخواهد بود؟ دن این کلمه، بیو اصالً آیا بکار بر

قبل از ورود به داستان غدیر خم، خوب است نکاتی را در مورد شأن نزول و مفاد آیۀ 
هاي اصلی استدالل شیعه بر غدیر خم است  سورة مائده) که یکی از ستون 67تبلیغ (

 متذکر شویم. آیه مذکور چنین است:

 
.]67: المائد[

شده، ابالغ کن؛ و اگر نکنی پیامش را  اي پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل
دارد. آري خدا گروه کافران را هدایت  اي. و خدا تو را از (گزند) مردم نگاه می نرسانده

  .کند نمی
عالمان شیعه معتقدند که این آیه در روز غدیر خم نازل شده و در حقیقت خداوند با 

را به  امامت و والیت علیاست که موضوع  دستور داده Õنزول این آیه، به پیامبر
مردم ابالغ نماید و او را به عنوان جانشین پس از خود نصب کند و تأکید کرده است که 

ماند و در ضمن نباید هیچ گونه ترسی  این کار را نکند، رسالتش ناتمام می Õاگر پیامبر
ا سه از مردم داشته باشد زیرا خداوند او را از شر دشمنان حفظ خواهد کرد. در اینج

 مهم باید مورد بررسی قرار گیرد:مطلب 
 یه در روز غدیر خم نازل شده است؟الف. اینکه آیا واقعاً این آ

 است؟ ب. اینکه آیا مفاد آیۀ مذکور، ابالغ موضوع والیت و امامت علی
 ج. اینکه موضوع ترس پیامبر از مردم چه بوده است؟
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هیچ سند و مدرك معتبري این  گوییم که در مورد مطلب اول (الف) با قاطعیت می
کند و عالمان شیعه تاکنون حتی یک سند معتبر براي اثبات اینکه این  مدعا را اثبات نمی

اند. گاهی براي اثبات  نازل شده است نیاورده آیه در روز غدیر خم و در شأن علی
الن گویند ف کنند و می هایی از بعضی عالمان اهل سنت استناد می این ادعا، به کتاب

دانشمند اهل سنت هم این مدعا را مطرح و یا تأیید کرده است. اما اوالً اکثریت قاطع 
اند که  هاي خود نشان داده دانشمندان اهل سنت چنین ادعایی را قبول ندارند و در کتاب

شأن نزول مذکور، جعلی و ساختگی است. ثانیًا معدود افرادي هم که شأن نزول فوق را 
اند. خوب است عالمان شیعه  هیچ سند معتبري براي اثبات آن ارائه نداده اند محتمل دانسته

براي اثبات و تحکیم مدعاي خود، به جاي ارائه فهرستی از کتب اهل سنت که در آنها 
این شأن نزول مطرح و یا تأیید شده است، یک بار و فقط یک بار سلسلۀ راویان این شأن 

بول فریقین بررسی کرده و بطور مستند نشان دهند نزول را با قواعد رجال شناسی مورد ق
هاي نقل آن همگی از نظر عالمان بزرگ اهل سنت مورد وثوق بوده و هستند.  که واسطه

رسند و چیزي براي گفتن ندارند. به عنوان مثال  بست می اینجاست که عالمان شیعه به بن
 د که:شون آقاي ناصر مکارم شیرازي در تفسیر نمونه ابتدا مدعی می

هاي مختلفی که دانشمندان اهل تسنن، اعم از تفسیر و حدیث و تاریخ  در کتاب«
 گوید: آیۀ فوق دربارة علی شود که با صراحت می اند روایات زیادي دیده می نوشته

 .1»نازل شده است
ها و راویان این شأن نزول (حداقل در یک مورد)،  سپس به جاي بررسی کلیۀ واسطه

زید «این روایات را جمع زیادي از صحابه از جمله «آورند:  حدیث را میفقط نام مصادر 
و ... نقل » جابر بن عبداهللا انصاري«و » ابن عباس«و » ابوسعید خدري«و » بن ارقم

 .2»اند کرده
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اند، بدون بررسی سندي  و بعد از بیان اینکه این احادیث به طرق گوناگون بیان شده
هاي نقل آن، نام دانشمندانی  اعتبار و مورد وثوق بودن واسطهحتی یکی از طرق، و اثبات 

به این احادیث «کند که  (مانند ابو نعیم اصفهانی، ابن عساکر، فخر رازي و ....) را ذکر می
 .1»اند در کتب خود تصریح کرده

تا اینجا (اگر به روش علمی در این مباحث ملتزم باشیم) چیزي عاید ما نشده است 
اند (بدون اینکه معلوم  دانشمند که در کتب خود ذکري از این شأن نزول کردهجز نام چند 

اند و در  شود آیا دانشمندان نامبرده در فهرست فوق، شأن نزول مذکور را رد یا قبول کرده
اند یا خیر) و همه چیز در  هر دو صورت، آیا سندي هم براي اثبات مدعاي خود آورده

اما آقاي مکارم شیرازي، خود با یک اعتراف عجیب و باور  اي از ابهام مانده است. هاله
 برند: بهامات موجود را از بین مینکردنی، ا

اشتباه نشود. منظور این نیست که دانشمندان و مفسران فوق، نزول این آن را دربارة «
را در کتب اند، بلکه منظور این است که روایات مربوط به این مطلب  پذیرفته علی

چه پس از نقل این روایت معروف، به خاطر ترس از شرایط خاص اند. اگر کردهخود نقل 
 .2»اند هاي نادرستی ... از پذیرفتن آن خودداري کرده محیط خود و یا به خاطر پیشداوري

اند و بلکه آن را  عجبا! اگر دانشمندان مذکور، شأن نزول مورد ادعاي شیعه را نپذیرفته
ی آنها به عنوان دانشمندانی که به این شأن نزول در کتبِ خود اند، دیگر ذکر اسام رد کرده

اي براي اثبات یا تقویت ادعاي شیعه در این مورد دارد؟ مگر  اند، چه فایده تصریح کرده
کسی منکر این بود که بعضی دانشمندان بزرگ اهل سنت، در بعضی از کتب خود به این 

یا این بزرگان، روایات مربوط به آن را اند؟ مهم این است که آ شأن نزول اشاره کرده
اند یا نه، و در هر دو صورت دلیل و مدرك آنها کدام است. اخالق نیز حکم  پذیرفته

کند که به جاي متهم کردن این دانشمندان به تعصبات مذهبی و یا ترس از شرایط  می
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یم. جالب خاص محیط، مدعاي آنها را با دلیل و منطق و با سند و مدرك معتبر، نقد کن
 فرمایند: ارم شیرازي در ادامه میاینجاست که آقاي مک

مسلم  ولی جمعی دیگر [از دانشمندان اهل سنت] نزول آیه را در مورد علی«
 .1»اند دانسته

که نزول آیه در » جمعی دیگر«دانیم آن  آورد. ما نیز نمی لکن نامی از این افراد نمی
اند چه کسانی هستند و سند  و مسلم دانسته (و در روز غدیر خم) را قطعی مورد علی

و مدرك آنها در این مورد کدام است؟. اي کاش آقاي مکارم شیرازي براي اثبات و یا 
تقویت مدعاي خود، به جاي ارائه فهرستی از دانشمندان اهل سنت که شأن نزول مذکور 

شمندانی را ارائه اند، اسامی و اسناد و مدارك دان را رد کرده و یا فقط محتمل دانسته
توانستیم به  هتر میدانند. در این صورت ب دادند که این شأن نزول را قطعی و مسلم می می

 نتیجه برسیم.
حال بپردازیم به نکتۀ بعدي (ب) و بحث پیرامون مفاد آیۀ تبلیغ. سوال این است که 

چیست؟ به عبارت دیگر خداوند از   در این آیه، معنا و مصداق
، ابالغِ چه چیزي به مردم را خواسته است؟ به نظر ما خداوند در این آیه Õپیامبر

شود به مردم برسان  بگوید که آیاتی را که به تو نازل شده و یا می Õخواهد به پیامبر می
مردم است ات را که ابالغ آیات الهی به  و در این راه از هیچ کس نترس و فقط وظیفه

انجام بده و خداوند نیز تو را از شر دشمنان و بدخواهان (کافران و یا منافقانی که ممکن 
 Õاست آیات الهی به ضرر آنها تمام شود و در صدد کارشکنی و یا ضربه زدن به پیامبر

کند. به عبارتی دیگر آیۀ تبلیغ مفهومی کلی دارد و خطاب به  و مومنان برآیند) حفظ می
شود به مردم برسان که اگر  گوید آیات الهی را که بر تو نازل شده و یا می می Õپیامبر

گویند که در این آیه،  اي. اما عالمان شیعه می این کار را نکنی رسالت خود را انجام نداده
شده است. به عبارت  مأمور ابالغ پیام الهی مبنی بر والیت و امامت علی Õپیامبر
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 Õرا به پیامبر ا به طریق وحی، پیام امامت و والیت علیدیگر گویی خداوند ابتد
رسانده و بعد، از او خواسته است که این پیام الهی را به مردم برساند. اما سوال این است 

نازل شده (یعنی آنچه کلمۀ  Õکه اگر آنچه ابتدا (یعنی پیش از نزول این آیه) به پیامبر

 کند) موضوع امامت و جانشینی علی به آن اشاره می در عبارت » ما«
اش در کجاي قرآن قرار دارد؟ مگر این موضوع، قبالً به طریق  است، آیه Õپس از پیامبر

نشده است، پس چرا آن حضرت در روز غدیر خم، ذکري از » نازل« Õوحی به پیامبر
آن حضرت مأمور شده و » نازل« Õبه پیامبر» وحی«کند؟ آنچه به طریق  آن آیه نمی

اي  ماند الجرم باید آیه ناتمام می» رسالتش«آن به مردم است و در غیر این صورت » ابالغ«
و جانشینی  اي که در آن سخن از امامت و والیت علی از قرآن باشد، اما کجاست آیه

بصورت  آمده باشد؟ ممکن است بگویید که موضوع امامت علی Õاو پس از پیامبر
نازل نشده بود؛ زیرا این کار به صالح نبود و احتمال داشت  Õن به پیامبراي از قرآ آیه

، براي رسیدن به اهداف خود، حتی قرآن را هم بعدها دشمنان و مخالفانِ علی
 به هیچ روي پذیرفته نیست، زیرا: تحریف کنند. اما این توجیه

شود، قبالً  معلوم می. سخن فوق بر خالف ظاهر آیه است. بر طبق آنچه از ظاهر آیه 1
آن به مردم است تا » ابالغ«شده و حال آن حضرت موظف به » نازل« Õمطلبی به پیامبر

اي از قرآن باشد. زیرا در غیر این  ناتمام نماند. پس آن مطلب حتماً باید آیه» رسالتش«
 آمد. نمی »أنزل«صورت در آیۀ مورد بحث، عبارت 

ها تا روز قیامت)  مانی (و براي همۀ انسان. اگر قرار است قرآن آخرین کتاب آس2
کند و جلوي تحریف و نابوديِ آنرا  باشد، خداوند خودش آن را از گزند دشمنان حفظ می

طور که خود در قرآن فرموده  نگران نخواهد داشت. هما گیرد و ترسی هم از تحریف می

پس چرا باید از ذکر  .]9الحجر: [  :است
اي در قرآن بترسد؟  بصورت آیه Õو جانشینی او پس از پیامبر صریحِ امامت علی

پرست و مشرك و ملحد و منافق  چگونه است که خداوند از این همه یهود و نصارا و بت
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یاور است و  تازه رسالتش را آغاز کرده و تنها و بی Õو ... (آن هم در زمانی که پیامبر
ترسد و آیات توحید و مبارزه با  کند) نمی قدرتی ندارد و حتی خطر مرگ، او را تهدید می

کند و او را مأمور شکستن بتها و مبارزه  پرستی را به پیامبرش نازل می کفر و شرك و بت
نماید، اما اکنون که  یکتاپرستی میبا کفار و مشرکین و هدایت مردم به سوي توحید و 

اند و آن حضرت قدرت کامل  ایمان آورده Õسراسر عربستان مسلمان شده و به پیامبر
ترسد که مبادا  دارد و در مدت رسالت خود، صدها و هزاران شاگرد تربیت کرده است، می

 خرین کتاب آسمانی را تحریف کنند؟اي آ عده
در معرض این خطر قرار  آیا فقط امامت علی . اگر خطر تحریف در میان باشد،3

پرستان و  داد؟ آیا خطر تحریف، آیات مربوط به کفار و مشرکین و یهود و نصارا و ستاره
کند؟ مسلماً اگر چنین خطري باعث این شود که خداوند بنا به مصلحت،  ... را تهدید نمی

یاورد، در این صورت، اي از قرآن ن را بصورت آیه مطلبِ مهمی مانند امامت علی
صدها مطلبِ مهمتر از آن (مانند آیات مربوط به توحید و نبوت و معاد) نیز در قرآن 

 شد. قیقتر، اصالً قرآنی نازل نمیآمد و به عبارت د نمی
. اگردشمنان و بدخواهان، قادر به تحریف قرآن بودند، همین آیۀ تبلیغ (و همینطور 4

ا که مستمسک شیعه براي اثبات ادعاهایش است، از آیات دیگري مانند آیۀ والیت) ر
کردند. براستی اگر از یک طرف این آیات بر طبق اسناد و مدارك محکم و  قرآن حذف می

اند و صراحتاً اشاره به امامت و والیت او  نازل شده ناپذیر، در شأن علی خدشه
ف قرآن بودند، پس کنند و از طرفی هم دشمنان و بدخواهانِ آن حضرت قادر به تحری می

 چرا این آیات تحریف نشد؟
 در مورد امام علی Õ. اگر دشمنان و بدخواهان، قادر به تحریف احادیث پیامبر5

به جاي بماند  در مورد امامت علی Õگذاشتند که حدیثی از پیامبر هم بودند و نمی
 Õو جانشینی آن حضرت پس از پیامبر که در داللت داشتن بر امامت علی

پرسیم اگر چنین است، این احادیث چگونه بعد از هزار و چهار  می -حت داشته باشدصرا
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اند؟  اند و توسط دشمنان و بدخواهان تحریف و یا نابود نشده صد سال، بدست ما رسیده
اي صریح در مورد  دشمنانی که قادر به تحریف قرآن بودند و خداوند را از انزال آیه

را که بشر بود، تحریف کنند  Õترساندند، چگونه نتوانستند کالم پیامبر امامت علی
 راموشیِ آن از حافظۀ تاریخ شوند؟و یا باعث ف

بوده، لکن  نازل شده بود، امامت علی Õحال فرض کنیم که آنچه قبالً به پیامبر
ر اي صریح در قرآن بیاید. بسیار خوب، اما اگ صالح نبود که این مطلب به صورت آیه

(در روز غدیر خم) با صراحت نفرمود که اي مردم، من قبالً  Õچنین است چرا پیامبر
را به شما ابالغ  از طرف خداوند مأمور شده بودم که موضوع امامت و والیت علی

ام) این پیام الهی را به طور علنی  ام (و یا نخواسته کنم ولی بنا به مصالحی تاکنون نتوانسته
اکنون فرشتۀ وحی بر من نازل گردید و از طرف خداوند  غ کنم و همو رسمی به شما ابال

اکنون به فرمان الهی،  به من پیغام داد که این موضوع را به اطالع شما برسانم، لذا هم
کنم! گیریم که  را رسماً به عنوان امام و جانشین پس از خودم به شما معرفی می علی

نازل کند،  ت در موضوع امامت علیاي با صراح دانست آیه خداوند صالح نمی
پس چرا آن  توانست چنین مطلبی را با صراحت و شفافیت بیان کند. که می Õپیامبر

 حضرت چنین کاري نکرد؟
و اما مطلب سوم (ج) یعنی ترس پیامبر از مخالفت و کارشکنی مردم نسبت به مسأله 

مدعی هستند که  نیز شنیدنی است. عالمان شیعه از طرفی امامت و جانشینی علی
را به عنوان خلیفه،  از همان روزي که رسالت خود را علنی کرد، علی Õپیامبر

هاي  وصی و جانشین پس از خود به مردم معرفی و بعدها نیز به دفعات و در مناسبت
گویند که آن  مختلف این موضوع را با صراحت بیان نموده است، و از طرفی هم می

ن امام و جانشین پس از خود، بیم داشت و خداوند در به عنوا حضرت از نصب علی
اطمینان  Õآیۀ تبلیغ (که بنا به ادعاي شیعه در روز غدیر خم نازل شده است) به پیامبر

داده و گفته است که ترس را کنار بگذار و پیام خداوند را به مردم برسان زیرا خداوند تو 
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کند! آیا این یک  ج اندیشان حفظ میرا از شرّ دشمنان و بدخواهان و یا کج فهمان و ک
 ه کنید:تناقض آشکار نیست؟ نگا

قبالً مأمور شده بودند که  Õشود، پیامبر برحسب آنچه از روایات متعدد استفاده می«
را رسماً اعالم کنند ولی بیم داشتند که مبادا مردم، این کار را حمل بر نظر  امامت علی

روي در پی فرصت مناسبی بودند  ز زنند. از اینشخصیِ آن حضرت و از پذیرفتن آن سربا

 :تا اینکه این آیۀ شریفه نازل شد که زمینۀ این کار فراهم شود

و ضمن تأکید بر لزوم تبلیغ این پیام الهی به آن حضرت مژده داد  
دریافتند  Õکه تو را از پیامدهاي آن مصون خواهد داشت. با نزول این آیه، پیامبر اکرم 

روا نیست. از این روي در غدیر خم به   که زمان مناسب فرا رسیده و تأخیر بیش از این
اختصاص به این روز داشت، اعالم رسمی و  انجام این وظیفه مبادرت ورزیدند. آنچه

در طول دورانِ رسالتشان بارها و به  Õگرفتن بیعت از مردم بود و گرنه رسول خدا
را گوشزد کرده بودند و (حتی) در  هاي گوناگون، جانشینی امیر مومنان علی صورت

الشعراء: [ : همان روزهاي آغازین بعثت، هنگامی که آیۀ

نازل شد در حضور همۀ خویشاوندان فرمودند: نخستین کس که دعوت مرا بپذیرد  .]214
جانشین من خواهد بود و به اتفاق فریقین، نخستین کسی که پاسخ داد علی بن ابی طالب 

: بود. و نیز هنگامی که آیۀ

بطور مطلق  »مرولی األأ«نازل شد و اطاعت کسانی را به عنوان  .]59النساء: [ ...

چه کسانی  »مرولی األأ«واجب کرد، جابر بن عبداهللا انصاري از آن حضرت پرسید: 

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

 .1...طالب ابی
 کنیم: به چند نمونۀ آن اشاره می شود که در اینجا سواالت زیادي مطرح می
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قبالً (و از طرف خداوند) مأمور شده  Õ. بر طبق کدام روایت معتبر، پیامبر اکرم 1
را رسماً اعالم کنند؟ خواهش ما این است که براي اثبات این  بودند که امامت علی

 یث معتبر با ذکر سند ارائه دهید.ادعا، فقط یک حد
بیم داشتند که مردم، این کار را حمل بر نظر شخصی کنند و از  Õ. اگر پیامبر2

گویید که آن حضرت، در همان روز اول و در  پذیرش آن سرباز زنند، پس چرا می
را  براي فامیل و خویشاوندان خود ترتیب داده بود، با صراحت تمام علیمهمانی که 

به عنوان وزیر، وصی، خلیفه و جانشین پس از خود معرفی کرد و بعدها نیز دهها و 
هاي مختلف، این کار را تکرار نمود؟ آیا این تناقض نیست؟ ممکن  صدها بار در موقعیت

، رسمی نبوده المِ امامت و جانشینی علیاست بگویید در هیچ کدام از آن موارد، اع
است، اما سوال ما این است که اگر خوف حملِ سخنان پیامبر بر نظر شخصی و عدم 
پذیرش این سخنان از سوي مردم مطرح باشد، اوالً چه فرقی بین اعالمِ رسمی و 

آمد)  غیررسمی این مطلب وجود دارد و ثانیاً بر طبق ادعاي شیعه (و به نحوي که در فوق
 در همان روز اول و در آن مهمانی، رسماً و با صراحت تمام، امامت علی Õپیامبر

نظر  گوید، (صرف می» «اند. اگر آنچه شیعه در مورد حدیث  را به مردم ابالغ کرده
ست، پس معناي به عنوان جانشین پیامبر نی از صحت و سقم آن) معرفیِ رسمی علی

 چیست؟» معرفی رسمی«
توانست با بیان صریح و  می Õ. اگر خوف از سوء فهم مردم در میان بود، پیامبر3

به امامت و جانشینی پس از من، فرمانی  شفاف موضوع، و تاکید بر اینکه نصب علی
از سوي خدا و اصلی از اصول دین است، مانع این سوء فهم شود. اما چرا آن حضرت 

این موضوع را با صراحت و  Õتی اگر پیامبرچنین کاري نکرد؟ مگر اینکه بگوییم ح
کرد، باز هم مردم سخنان او را حمل بر نظر شخصی کرده و از پذیرش  شفافیت بیان می

اي  زدند. اما این سخن فقط یک ادعاي غیرقابل اثبات است که نه تنها پشتوانه آن سرباز می
 Õاقامه کرد. آیا اگر پیامبرتوان  از دلیل و برهان ندارد بلکه دالیل فراوانی در رد آن می
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شد  در سالهایی که در مدینه به قدرت رسیده بود و شمار مسلمانان روز به روز بیشتر می
گردید، امامت و  و بر ایمان و اعتماد و محبت مردم نسبت به آن حضرت افزوده می

 کرد، مردم را رسماً و صراحتاً و به عنوان یک فرمان الهی، اعالم می جانشینی علی
سخن او را حمل بر نظر شخصی نموده و با این کار نعوذ باهللا، پیامبر را متهم به دروغ 

 Õکردند؟ آیا ممکن است مردمی که به پیامبر گویی و سوء استفاده از مقام رسالت می
ها  ها خورده و آوارگی ها دیده و زخم اند و در راه پیشرفت دین خدا شکنجه ایمان آورده

در  Õاز دست داده و همۀ هستیِ خود را در راه رسالت پیامبر کشیده و زن و فرزند
 اند، به این راحتی ایمانِ خود را بر باد دهند؟ امامت و جانشینی علی طبق اخالق نهاده

زد  زد یا به آخرتشان؟ اگر به دنیایشان لطمه می ، به دنیاي آنها لطمه میÕپس از پیامبر
توانست مانع پذیرش  ریم) چنین واقعیتی چگونه می(که البته دلیلی هم براي اثبات آن ندا

از سوي آنها شود در حالی که در طول بیست و سه سال رسالت  امامت علی
 همۀ دنیایشان را از دست داده بودند و دیگر دنیایی نداشتند که امامت علی Õپیامبر

راه رسالت  هاي جوانیِ خود را در آن را به خطر بیندازد؟ اصحاب بزرگی که بهترین سال
هاي دنیا گذارنده بودند، آیا  پیامبر و گسترش دین اسالم در سختی و محرومیت از نعمت

معقول است که در دوران پیري و کهولت به خاطر حب مقام و قدرت و ریاست حکم 
خدا را زیر پا گذاشته و ثواب یک عمر مجاهدت در راه خدا را پایمال و آخرت خود را 

باآلخره انسان بودند و ارتکاب  Õت بگویید که اصحاب پیامبرتباه کنند؟ ممکن اس
معقول و موجه بود.  Õچنین خطایی از سوي آنها محال عقلی نبود و لذا خوف پیامبر

هاي الهی  اما اوالً این سخن فقط یک احتمال است و قطعیت ندارد و ثانیاً شرط ابالغ پیام
ابتدا یقین کند که سخن او را حمل بر نظر شخصی  Õبه مردم این نیست که پیامبر

کنند؛ زیرا این احتمال در خیلی از جاهاي دیگر هم وجود دارد و اگر صرف احتمال  نمی
 Õهاي الهی به مردم شود، پیامبر عقلی (مبنی بر عدم پذیرش مردم) مانع از ابالغ پیام

کند. ما منکر این نیستیم که همواره اي از قرآن را به مردم ابالغ  تواند هیچ آیه هیچ گاه نمی
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اي کج فهم و سست ایمان وجود داشته اند، اما اصحاب و یاران پیامبر  ممکن است عده
زدند و  و ایمان پوالدین بودند و هیچگاه چنین تهمتی به رسول خدا نمی ها که داراي اراده

ست ایمان، وظیفۀ پیامبر نیز هیچگاه به خاطر سوء فهم و عدم پذیرش اقلیتی کج فهم و س
کند. پس بطور خالصه دو اصل را نباید فراموش کنیم: اول اینکه اصل  خود را ترك نمی

بر برائت است مگر اینکه خالف آن اثبات شود، (و در اینجا دلیلی نداریم که خالف را 
اثبات کند) و دوم اینکه قصاص قبل از جنایت عقالً و شرعاً حرام است (مدعاي شیعه 

پس از خود را با  موضوع امامت و جانشینی علی Õینکه اگر پیامبرمبنی بر ا
سخن آن حضرت را حمل بر  ×خصوصاً اصحاب بزرگ  ×کرد، مردم  صراحت بیان می

 کردند، قصاص قبل از جنایت است). نظر شخصیِ خودش می
را رسماً اعالم  قبالً مامور شده بود که امامت علی Õپیامبر«گویند  . اینکه می4
چه زمانی است؟ الجرم خواهید گفت: از همان روز اول که » قبالً«منظورتان از » کند

رسالت آن حضرت علنی شد (یعنی حدود بیست سال قبل از واقعۀ غدیر خم). حال 
سوال این است که چرا خداوند از همان روز اول که این وظیفه و مأموریت را به عهدة 

خواهان و یا از بیم کج فهمی مردم ایمن نکرد و  نهاد، او را از شر دشمنان و بد Õپیامبر
 Õبه او اطمینان خاطر نداد؟ آیا این کار خالف حکمت نیست که خداوند به پیامبر

را رسماً به عنوان امام و جانشین پس از خود معرفی کند و با  فرمان دهد که علی
پیام الهی به مردم)  بینید آن حضرت از بیمی که دارد، به وظیفۀ خود (یعنی ابالغ آنکه می

) به Õهاي آخر عمر پیامبر کند، ساکت بنشیند و بیست سال بعد (یعنی در ماه عمل نمی
او بگوید که دیگر بیش از این تأخیر روا نیست و باید این پیام را به گوش مردم برسانی؟ 

هاي رسالت خود،  در سال Õداد که پیامبر ممکن است بگویید که شرایط اجازه نمی
را رسماً به امامت نصب کند و در روز غدیر خم شرایط از هر جهت آماده بود.  علی

 آورد:  اما این توجیه به هیچ روي درست نیست؛ زیرا سواالت زیرا در ذهن بوجود می
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ها، شرایط براي این کار  الف. مگر خداوند به این حقیقت واقف نبود که در آن سال
 گذاشت؟ Õپیامبر مناسب نبود، پس چرا وظیفه را به عهدة

به همراه جمعی از یاران خود از  Õب. روز غدیر خم، روزي بود که پیامبر
گشتند، یعنی چند روز بعد از آخرین حجِ آن حضرت. آیا چند روز قبل از  باز می 

غدیر خم (یعنی در مراسم حج که بیش از صد هزار نفر از سراسر عربستان همراه پیامبر 
نازل نشد تا  حضور داشتند) شرایط مناسب نبود؟ چرا آیۀ تبلیغ در مراسم 

 ×دگان در مراسم حج که جمعیت انبوهی بودند در حضور همۀ شرکت کنن Õپیامبر
، پس از خود را رسماً اعالم کند؟ آیا در روزهاي  امامت و جانشینی علی

پرسیم این شرایط  شرایط همچنان نامناسب بود؟ اگر به این سوال پاسخ مثبت دهید می
بین نرفته بود و هم از  نامناسب که بیست سال طول کشید و حتی در روزهاي 

گرفت، چه بود که به ناگهان در روز غدیر خم از صحنۀ روزگار محو  جلوي پیامبر را می
 گرفت؟شد و شرایط مناسب جاي آن را 

. یک بار دیگر نگاهی بیندازیم به مطلبی که از آقاي مصباح یزدي نقل کردیم. ایشان 5
 اکثر عالمان شیعه مدعی هستند که:نیز مانند 

 که آیۀ:هنگامی «

بطور مطلق  »أولی األمر«نازل شد و اطاعت کسانی را به عنوان  .]59النساء: [ 

چه کسانی  »أولی األمر«واجب کرد، جابر بن عبداهللا انصاري از آن حضرت پرسید این 

هلم علی بن ـهم خلفايی يا جابر وأئمة ال] فرمود: Õهستند؟ [پیامبر مسلمني بعدی، أوّ

 .أبی طالب ...

 شود:  در اینجا پاسخ به سواالت زیر ضروري می
دانند که حدیث مذکور به  الف. آیا عالمان شیعه (و از جمله خود ایشان) واقعاً نمی

محمد بن «هیچ وجه سند محکم و معتبري ندارد و در سلسلۀ راویان آن افرادي (مانند 
و ...) وجود دارند که نه » حسن بن محمد بن سماعه«، »جعفر بن محمد بن مالک«، »همام
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ت، بلکه حتی از نظر بزرگان شیعه نیز فاسد، فاسق و لذا تنها از نظر عالمان اهل سن
بدهند، اما » آموزش عقاید«غیرقابل اعتماد هستند؟ درست است که عالمان باید به مردم 

فاسد، فاسق و غیرقابل  اي حدیث سازِ عقایدي که ساخته و پرداختۀ عده» عقاید«کدام 
 اعتمادند؟

ه بر ابالغ آیات الهی به مردم، مأمور شرح عالو Õب. مگر بنا به ادعاي شیعه، پیامبر
ها) پیش از واقعۀ  ها (و یا حداقل ماه سال »أولی األمر«و تفسیر آن آیات نبودند و مگر آیۀ 

این آیه را فقط براي جابر تفسیر  Õغدیر خم نازل نشده بود، پس چرا پیامبر اکرم 
اي جابر پیش آمده بود؟ فقط بر» چه کسانی هستندأولی األمر«کرد؟ آیا این سوال که 

و یا به عبارتی » صاحبان امر حکومت«به معناي  »أولی األمر«دانیم که در زبان عرب،  می

است و عموم مردم از این آیه لزوم اطاعت از حاکمان (براي » مسئولین حکومتی«دیگر 
ز فهمیدند. حال اگر واقعاً منظور خداوند ا حفظ نظم و سامان یافتن امور مردم) را می

 Õافراد خاصی (یعنی علی بن ابی طالب و فرزندانش) بود، آیا پیامبر  »أولی األمر«
موظف نبود که این مطلب را در مألعام و براي همۀ مردم بیان کند؟ اگر بگویید شرایط 

اي را نازل کرد که هم  پرسیم چرا خداوند آیه داد، می نمی Õاین اجاره را به پیامبر
شرایط مناسب براي تفسیر آن از سوي پیامبر وجود نداشت؟ آیا  نیازمند تفسیر بود و هم

است و هم  Õاي که هم نیازمند تفسیر و تعیین مصداق از سوي پیامبر نزول آیه
(به دلیل شرایط خاص) از تفسیر آن خوف دارد و تا چند سال دیگر این خوف  Õپیامبر

 ادامه خواهد داشت، بیهوده و حتی نوعی اضالل از طرف خداوند نیست؟
حال بپردازیم به داستان غدیر خم. اولین و مهمترین گام براي تحلیل علمی و دقیق 

ر البالي متون معتبر تاریخی این حادثه، این است که با تحقیق و تفحص وسیع و عمیق د
و روایی و با جمع و تفریق اختالفاتی که در این متون (در نقل ماجراي غدیر خم) وجود 
دارد، به یک قدر متیقن (یا به عبارتی دیگر: قدر مشترك) برسیم که مورد قبول عالمانِ 

امونی این بزرگ هر دو فرقه (شیعه و سنی) باشد. گام بعد این است که بدانیم حوادث پیر
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ماجرا (یعنی علل و عوامل وقوع آن) چه بوده است. ما در حد توان خود این دو گام را 
برداشته و خالصۀ واقعه را آنگونه که در تواریخ معتبر آمده و مورد قبول طرفین دعواست 

عازم آخرین سفر  Õکنیم: در سال دهم هجري که رسول خدا تقدیم حضور شما می
ه رؤساي قبایل عرب و بالد مسلمین فرستاد و از آنان دعوت کرد که هایی ب حج بود، نامه

که در این هنگام  - اي نیز به علی براي انجام حج در مکه حاضر شوند. از جمله نامه
نوشت و آن حضرت را به شرکت در مراسم  ×نمود  برد و اخذ زکات می در یمن بسر می

یافت کرد، با خود اندیشید که را در Õوقتی نامۀ رسول خدا حج دعوت کرد. علی
تواند در موقع مقرر به مکه برسد.  اگر بخواهد اموال بیت المال را با خود حمل کند، نمی

مانند بریدة اسلمی و خالد بن  ×ناچار آن اموال را به تعدادي از کسانی که همراه او بودند 
یشتر روانۀ مکه واگذار نمود که تحت مراقبت آنان حمل شود و خود به سرعت ب ×ولید 

شد تا به موقع در مراسم حج حضور یابد. پس از انجام مراسم حج به سوي کاروان یمن 
اي از اموال بیت المال  بازگشت. لکن وقتی به قافله بیت المال رسید، مشاهده نمود که پاره

مورد تصرف و استفادة خالد بن ولید و بریده اسلمی و دیگران قرار گرفته است. از 
آن وضع غضب بر وي مستولی شد و خاطیان را مورد عتاب و خطاب قرار داد و  مشاهدة

با آنان به شدت و با قاطعیت برخورد کرد. این رفتار، که عین صواب بود بر متخلفان 
گران آمد و کینۀ آن حضرت را در دل گرفتند و آماده انتقام شدند و کسانی را به  سخت

 تقیماً مراجعه نموده و از خشونت و شدتخدمت رسول خدا فرستاده و یا خود مس
 گیري آن جناب شکایت نمودند. سخت

را بیان کرد. اما  اي از فضایل علی  براي آرامش دادن به آنها پاره Õآنحضرت 
 خالد و بریده و دیگران قبل از مالقات رسول خدا تا توانسته بودند از بدگویی علی

را به درستی  بسیاري از مردمی که هنوز علی نزد دیگران مضایقه نکرده بودند و طبعاً
ها، نسبت به آن حضرت بدبین شده و کدورت  شناختند ممکن بود اثر این بدگویی نمی

وقتی این وضعیت را مشاهده نمود، بر خود الزم دید  Õخاطر حاصل کنند. رسول خدا
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عه به مکه برسد که قبل از آنکه جمعیت همراه متفرق گردند و پیش از آنکه امواج این واق
و یا در مدینه شایع شود و مردم آنجا را تحت تأثیر قرار دهد، از شخصیت بارز و ممتاز 

دفاع کرده و او را با فضایلی که دارد به مسلمانان معرفی کند و قضیه را در  علی
همانجا حل و فصل نماید. لذا در اجتماع غدیر خم به معرفی آن جناب پرداخت و 

بر همۀ مسلمانان را مطرح کرد، بدین صورت که ابتدا از مردم در مورد وجوب دوستی او 
من كنت مواله فهذا بودنِ خودش نسبت به آنان اعتراف گرفت و سپس فرمود : » اولی«

ن عاداهو در آخر چنین دعا فرمود :  علی مواله ن وااله وعاد مَ  . 1اللهم وال مَ
آنگونه که در اسناد و مدارك معتبر تاریخی و اي از ماجراي غدیر خم،  این بود خالصه

روایی آمده و مورد قبول فریقین است. همانگونه که دیدیم، علت و زمینۀ اصلی وقوع این 
اي از کاروانیان یمن (خصوصاً خالد بن ولید و بریدة اسلمی)  حادثه ماجراي درگیري عده

فول واقع شود. اکنون نوبت بود و در تحلیل این حادثه نباید این نکتۀ مهم مغ با علی
) آن است که داستان غدیر خم را از زبان یکی از مراجع شیعه (آقاي ناصر مکارم شیرازي

 بشنویم:

با شکوه هر چه تمامتر در حضور  الوداع، مراسم Õدر آخرین سال عمر پیامبر«

به پایان رسید ... یاران پیامبر که عدة آنها فوق العاده زیاد بود از خوشحالی  Õپیامبر
ها  گنجیدند. ..... آفتاب حجاز آتش بر کوه درك این فیض و سعادت بزرگ در پوست نمی
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هاي  ... ظهر نزدیک شده بود. کم کم سرزمین جحفه و سپس بیابان پاشید ها می و دره
شد. اینجا در حقیقت چهار راهی است که  ر نمایان میاز دو» غدیر خم«خشک و سوزان 

به همراهان  Õکند.... ناگهان دستور توقف از طرف پیامبر مردم حجاز را از هم جدا می
داده شد. مسلمانان با صداي بلند، آنها را که پیشاپیش قافله در حرکت بودند به بازگشت 

با صداي اهللا  Õ... موذن پیامبردعوت کردند و مهلت دادند تا عقب افتادگان هم برسند 
اکبر مردم را به نماز ظهر دعوت کرد ... نماز ظهر تمام شد. مسلمانان تصمیم داشتند به 

به آنها اطالع داد که همه باید براي شنیدن  Õهاي خود پناهنده شوند، ولی پیامبر خیمه
داده شد و پیامبر بر  یک پیام تازة الهی خود را آماده کنند ... منبري از جهاز شتران ترتیب

فراز آن قرار گرفت و بعد از حمد و سپاس پروردگار، مردم را مخاطب ساخت و چنین 
گذارم چه  فرمود: .... اکنون بنگرید با این دو چیز گرانمایه و گرانقدر که در میان شما می

خواهید کرد؟ یکی از میان جمعیت داد زد، کدام دو چیز گرانمایه یا رسول اهللا؟ 
بالفاصله گفت: اول ثقل اکبر، کتاب خداست ... و دوم خاندان من ... ناگهان  Õمبرپیا

افتاد، خم  مردم دیدند پیامبر به اطراف خود نگاه کرد ... و همین که چشمش به علی
شد و دست او را گرفت و بلند کرد و ... فرمود: چه کسی از همۀ مردم نسبت به 

؟ گفتند: خدا و پیامبر داناترند. پیامبر گفت: خدا مسلمانان از خود آنها سزاوارتر است
مولی و رهبر من است و من مولی و رهبر مومنانم و نسبت به آنها از خودشان سزاوارترم 

هر کس من فمن كنت مواله فعلی مواله(و ارادة من بر ارادة آنها مقدم) سپس فرمود: 

[سپس] سر به سوي آسمان موال و رهبر اوست ....  ، علیموال و رهبر او هستم
برداشت و عرض کرد: ... خداوندا دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار 
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... یارانش را یاري کن و آنها را که ترك یاریش کنند، از یاري خویش محروم ساز و حق 
 راه همراه او بدار و او را از حق جدا مکن.

خطبۀ پیامبر به پایان رسید ... هنوز صفوف جمعیت از هم متفرق نشده بود که امین  

 خواند: Õوحی خدا نازل شد و این آیه را بر پیامبر

شما امروز آیین شما را کامل و نعمت خود را بر  .]4: المائد[ ...

خداوند بزرگ است؛ همان خدایی که آیین خود را کامل و «. پیامبر فرمود: تمام کردم ...
پس از من  نعمت خود را بر ما تمام کرد و از نبوت و رسالت من و والیت علی

 .1»راضی و خشنود گشت
اي که از قول آقاي مکارم شیرازي آوردیم صراحتاً ذکري از آیۀ تبلیغ نیامده  در خالصه

ست. لکن همانطور که پیش از این آمد، ایشان در تفسیر آیۀ تبلیغ مدعی هستند که این ا
مسلمانان «گویند  آمده و در نقل فوق آنجا که می آیه در روز غدیر خم و در شأن علی

به آنها اطالع داد که همه  Õهاي خود پناهنده شوند، ولی پیامبر تصمیم داشتند به خیمه
منظورشان این است که آیۀ تبلیغ » یام تازة الهی خود را آماده کنندباید براي شنیدن یک پ

نازل شد و آن حضرت موظف گردید که پیام الهی (یعنی والیت و امامت  Õبه پیامبر
عه به این ) را به گوش مردم برساند. حال بپردازیم به نقاط ضعف استناد شیعلی

 داستان:
خم در این نقل تحریف شده است. یعنی به . اولین اشکال این است که داستان غدیر 1

اي  بعضی حوادث مهم که زمینۀ بروز این حادثه بودند (مانند اختالف و درگیري عده
از جمله خالد بن ولید و  ×هاي مکرر تعدادي از آنها  و شکایت کاروانیان یمن با علی

اي نشده است و بعضی حوادث  اصالً اشاره Õدر نزد پیامبر از علی ×بریده اسلمی 
(مانند نزول آیۀ تبلیغ و آیۀ اکمال دین در این روز) بدون هیچ سند و مدرك معتبري در 
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اند تا نتیجۀ مطلوب شیعه بدست آید. ماجراي کاروان یمن  درون این داستان گنجانده شده
در جملۀ » موال«براي این حذف شده است تا مبادا کلمۀ  اي از علی و شکایت عده

را بدهد. آیۀ تبلیغ براي این در » دوست و یاور«معناي  من كنت مواله فهذا علی مواله

از طرف  Õداستان فوق گنجانده شده است تا به خواننده چنین القا شود که پیامبر
به مردم بگوید و بدین ترتیب  خداوند مأمور شده بود که آن سخنان را در بارة علی

امامت، جنبۀ الهی پیدا کند. آیۀ اکمال دین هم براي این وارد داستان  به نصب علی
به امامت کامل  شده است تا این مطلب را القاء کند که دین خداوند، با نصب علی

شد و بدونِ اعتقاد به امامت آن حضرت (و فرزندانش)، دین و ایمان انسان ناقص است، 
ها  ها و دره آفتاب حجاز آتش بر کوه: «در البالي داستان، با آوردن جمالتی مانند

در بیان شدت گرماي هوا اغراق شده است تا این مطلب القا شود که بعید است » پاشید می
پاشید،  در چنین هواي گرمی و در زیر آفتاب سوزانی که آتش بر سر مردم می Õپیامبر

د. به عبارت را دوست داشته باشی مردم را جمع کرده و به آنها توصیه کند که علی
دیگر در بیان گرماي هوا چنان اغراق شده که وانمود شود مطلب مهمتر از توصیه به 

ها جز اینکه ارزش و اعتبار  بوده است. اما این جعل و تحریف دوستی با علی
 کنند. را از بین ببرند کاري نمی استدالل

ی به بزرگان و های برسد، آن حضرت نامه Õ. قبل از اینکه زمان آخرین حج پیامبر2
سران قبایل عرب در سراسر عربستان داده و از آنها خواسته بود که در مکه حاضر شوند. 

قصد داشت مطالب حساس و  Õرسد که البد پیامبر تا اینجا این مطلب به ذهن می
مهمی در مراسم حج بیان کند و با این کار براي آخرین بار با مردم اتمام حجت نماید. 

در حالی شروع شد که بیش از یکصد هزار نفر از مردم سراسر  مراسم 

عربستان (از شهرها و روستاهاي مختلف) به مکه آمده بودند تا براي آخرین بار محضر 
در این مراسم با شکوه، دو  Õدرك کنند. پیامبر ×آن هم در مراسم حج  ×را  Õپیامبر

عرفات و دومی در منا. در این دو سخنرانی  سخنرانی مهم و طوالنی ایراد فرمود. اولی در
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دادند)  (که بیش از یکصد هزار نفر از مردم عربستان، با جان و دل به آن گوش می
که اکثر  ×ترین تعالیم اسالم را  اي از مهمترین و حساس یک بار دیگر خالصه Õپیامبر

همی در مورد به مردم ابالغ کرد و حتی مطالب م ×آنها جنبۀ اجتماعی و سیاسی داشت 
اي به الهی بودنِ مقامِ جانشینی پس از  نحوة حکومت در اسالم بیان نمود، اما نه اشاره

به عنوان امام و جانشین پس از خود برد. به عبارت دیگر  خود کرد و نه نامی از علی
هر چند در مورد ماهیت حکومت اسالمی و نحوة رفتار حاکمان با مردم و حقوق متقابل 

ومت مطالب فراوانی بیان نمود اما هیچگاه نگفت که حاکم و زمامدار پس از مردم و حک
به عنوان امام  من باید از طرف خدا و با معرفی من انجام شود، و لذا نامی هم از علی

 خواست علی در روز غدیر خم می Õو جانشین پس از خود نبرد. اگر واقعاً پیامبر
تعیین کند، این کار را در مراسم حج (و در همین  را به عنوان امام و جانشین پس از خود

داد تا به گوش همۀ مسلمانان (خصوصاً بزرگان و سران قبایل  دو سخنرانی) انجام می
در این مراسم شرکت کرده بودند) برسد و حجت بر  Õعرب، که بنا به دعوت پیامبر

از مردم سراسر  بیش از یکصد هزار نفر ،الوداع ةحجهمه تمام شود. در مراسم باشکوه 

عربستان حضور داشتند. اما وقتی این مراسم به پایان آمد، مردم شهرها و روستاها و قبایل 
مختلف، براي بازگشت به شهر و دیار خود، هر کدام راه خود را در پیش گرفته و 

هاي مختلف هر یک به راهی رفتند و مردم مکه هم در مکه ماندند. تعدادي از  کاروان
راه مدینه را در  Õهم که مسیرشان به طرف مدینه بود، به همراه کاروان پیامبرها  کاروان

پیش گرفتند. یعنی اینگونه نبود که همۀ آن جمعیت یکصد هزار نفري، بعد از پایانِ مراسم 
تا غدیر خم آمده باشند. بلکه تعداد افرادي که به همراه پیامبر  Õحج، به همراه پیامبر
بوده است. حال  الوداع ةحجکمتر از کل تعداد شرکت کنندگان در آمدند، قاعدتًا بسیار 

را به عنوان امام و جانشین پس از خود به مردم  خواست علی می Õاگر واقعاً پیامبر
تر نبود این کار را در مراسم حج و در حضور بیش از  معرفی کند، آیا بهتر و عاقالنه

که در میان آنها بسیاري از بزرگانِ عرب و سران قبایل گوناگون،  ×یکصد هزار مسلمان 
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 Õداد؟ مگر اینکه بگوییم پیامبر انجام می ×بنا به دعوت قبلی خودشان حضور داشتند 
خواست در این مورد از جانب خود تصمیم بگیرد و منتظر فرمان الهی بود و خداوند  نمی

فرمانرا به او داد. اما این توجیه دردي را دوا هم در روز غدیر خم با نزول آیۀ تبلیغ این 
کند زیرا اوالً (همانگونه که در پیش آمد) هیچ سند و مدرك معتبري که مورد قبول  نمی

کند این است  کند و ثانیاً این توجیه تنها کاري که می فریقین باشد، این ادعا را تأیید نمی
اندازد. چرا که  یر را به گردن خدا میکند و تقص که سوال را از پیامبر به خدا منتقل می

 Õخواست به پیامبر توان بدین گونه مطرح کرد که اگر خداوند می همین سوال را می
را به عنوان امام و جانشین پس از خود معرفی کند، چرا این  فرمان دهد که علی

ف فرمان را در مراسم حج صادر نکرد تا حجت بر همۀ مردم تمام شود و احتمال اختال
در بین امت (بر سر امامت و خالفت) کمتر شود؟ از اینها گذشته، در آخرین سخنرانی 

به  هاي عمر مبارکش ایراد فرمود) نیز خبري از نصب علی پیامبر (که در آخرین روز
که بنا به ادعاي  ×عنوان امام و جانشین پس از خود نیست. آیا مطلب به این اهمیت 

باید  ×ه و سرنوشت اسالم و مسلمین به آن وابسته است شیعه مایۀ اکمال دین خدا شد
فقط یک بار در روز غدیر و در میان تعداد محدودي از یاران و همراهان پیامبر گفته 
شود؟ آیا نباید پس از آن باز هم در جاهاي دیگر (و مهمتر از همه در آخرین سخنرانی 

 گرفت؟ ) مورد تأکید قرار میÕپیامبر
را به عنوان امام و جانشین پس از  خواست علی این روز می در Õ. اگر پیامبر3

خود معرفی کند، چرا این مطلب را با صراحت بیان نکرد تا جایی براي اختالف نماند؟ 
را به عنوان امام و  چرا با صراحت نگفت که خداوند به من فرمان داده است تا علی

در حضور شما او را رسماً به  جانشین پس از خود به شما معرفی کنم و من نیز اکنون
کنم و اگر شما او را امامِ خود ندانید  عنوان امام و جانشین پس از خود به شما معرفی می

و با او مخالفت کنید، دین و ایمانتان ناقص است و از هدایت و سعادت محروم 
ی توانست با صراحت بگوید که اي مردم، مقام امامت، مقام نمی Õشوید؟ آیا پیامبر می
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را  پذیرد و اکنون نیز خداوند علی است الهی که جز با نصب از طرف خدا تحقق نمی
اطاعت بعد از من به امامت این امت نصب کرده است و شما هم بعد از من باید از او 

 چون و چرا کنید؟ محض و بی
که هم عرب بودند و هم به پیامبر ایمان داشتند و هم  Õ. اصحاب و یاران پیامبر4

شنیدند، از سخنِ آن  صحنۀ غدیر خم حضور داشتند و سخن پیامبر را مستقیماً می در
نسبت به مردم و همین طور امامت و جانشینی او  حضرت، اولی به تصرف بودنِ علی

را استنباط نکردند بلکه همان معناي دوستی و محبت نسبت به  Õپس از پیامبر
بر اینکه شیعه، سخن پیامبر را درست  را فهمیدند و این خود بهترین گواه است علی

نفهمیده است. چگونه است که صدها نفر از اصحاب بزرگ پیامبر که بسیاري از آنها 
دانشمند و مفسر قرآن هم بودند و صدها بار محضر پیامبر را درك کرده بودند، چنین 

حشر و  Õبراي که نه با پیام ها بعد، عده اند اما سال برداشتی از سخنان آن حضرت نکرده
اند؟ از میان  نشر داشتند و نه در واقعۀ غدیر خم حاضر بودند، به چنین درکی رسیده

 Õ، حتی یک نفر سخن پیامبرÕصدها و هزاران نفر از اصحاب و یاران بزرگ پیامبر
به امامت و جانشینی پس از پیامبر ندانست  در روز غدیر خم را به معناي نصب علی

توانید، یک سند محکم و معتبر ارائه دهید که نشان  نکرد. (اگر میو چنین استنباطی از آن 
، چنین برداشتی از سخن آن حضرت Õدهد حتی یک نفر و فقط یک نفر از یاران پیامبر
، معناي حدیث Õگویند: اصحاب پیامبر داشتند). در پاسخ به این نکته عالمان شیعه می

به دلیل دنیا پرستی،  Õ. اما پس از پیامبرفهمیم) فهمیده بودند غدیر را (آنگونه که ما می
، علی را به جانشینی پس از Õدانستند پیامبر ریاست طلبی و هواي نفس، با آنکه می

خود نصب کرده بود، چشمشان را به روي حقیقت بستند و عالمانه و عامدانه با حق و 
عبارت دیگر بعد حقیقتی که مثل روز برایشان روشن بود به دشمنی و عناد برخاستند. به 

ا در اینجا چند سوال پیش مردم همه مرتد شدند، جز سه یا چهار نفر. ام Õاز پیامبر
 آید: می
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کدامیک از اصول اعتقادي را زیر پا گذاشته بودند که  Õالف. مردم و اصحاب پیامبر
ده است، که این هنوز اثبات نش» امامت علی«کنید؟ اگر منظورتان  آنها را به ارتداد متهم می

 به ارتداد به دلیل انکار امامت علی Õاست و متهم کردن اصحاب بزرگوار پیامبر
 ور منطقی و مصادره به مطلوب است.قبل از اثبات آن، د

ب. مدعاي فوق (ارتداد مردم پس از پیامبر) به این معناست که بیست و سه سال 
ت جز تربیت سه یا اي نداش نبوت پیامبر و این همه زحمات طاقت فرساي او هیچ نتیجه

چهار مسلمان واقعی! آیا این پذیرفتنی است؟ از اینها گذشته آیا سند و مدرك معتبري از 
بر تایید مدعاي  همان سه نفر که به قول شیعه مسلمان ماندند (مانند سلمان و ابوذر) مبنی

 شیعه وجود دارد؟
پرست  افق دنیامشتی من Õج. مدعاي فوق به این معناست که اصحاب و یاران پیامبر

توان به  و ریاست طلب و ناجوانمرد و ... از آب در آمدند، در این صورت چگونه می
قرآنی که از دست آنها و با نقل آنها به دست ما رسیده است اطمینان کرد؟ چنین 

هاي دنیاپرست و ریاست طلب و منافقی، از کجا معلوم که قرآن را هم تحریف  انسان

 اي مانند: اي اطمینان دادن به آیندگان و فریب آنها آیهنکرده باشند و حتی بر

 را به آن وارد نکرده باشند؟ .]9الحجر: [ 
 د. اگر مدعاي شیعه در مورد معنا و مفاد حدیث غدیر خم درست است، چرا علی

 بعد از آن هیچگاه با استناد به این حدیث، بر حق الهی خود در امر امامت و خالفت
در مواردي براي اثبات فضیلت  مسلمین استدالل نکرد؟ این درست است که علی

گفت که بر طبق این حدیث، من از  کرد. اما هیچگاه نمی خود، به این حدیث استدالل می
امام معصوم و جانشین بالفصل آن حضرت  به عنوان Õطرف خدا و توسط پیامبر

کرد. در  هاي خود ذکر می ام، بلکه حدیث غدیر را به عنوان یکی از فضیلت منصوب شده
و  Õنیامده است که بگوید من جانشین بر حق پیامبر هیچ روایت معتبري از علی

 در روز غدیر آن سخن Õمنصوب از طرف خدا و رسول او هستم به دلیل اینکه پیامبر
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خود را در امر خالفت و زمامداري مسلمین احق از  را در حق من گفت. البته علی
هایی مانند  دانست، بلکه براي اثبات برتري خود، به خصوصیات و ویژگی دیگران می

هایش در راه دین خدا و  و سبقت در اسالم و فداکاري Õتربیت شدن در دامان پیامبر
در مورد  Õهاي پیامبر هی نیز سخنان و یا سفارشکرد و گا دانش فراوان خود اشاره می

خودش (مانند حدیث غدیر خم) را مطرح نمود تا بدین طریق فضیلت و برتري خود را 
نسبت به دیگران اثبات کند. اما هیچ گاه نگفت که من در روز غدیر خم، به فرمان الهی و 

عت و فرمانبرداريِ من ام و اگر مردم تن به اطا به امامت امت نصب شده Õتوسط پیامبر
 اند. دا و رسول را زیر پا گذاشتهندهند، فرمان خ

را مورد  در مورد علی Õاکنون زمان آن رسیده است که جملۀ معروف پیامبر
پرسد  ابتدا از مردم می Õتجزیه و تحلیل قرار دهیم. در سخنرانی روز غدیر خم، پیامبر

نیستم؟ و وقتی مردم به این سؤال پیامبر  »أولی«که آیا من نسبت به شما از خود شما 

و سپس  من كنت مواله فهذا علی موالهفرمایند:  دهند، آن حضرت می پاسخ مثبت می

ن وااله وعادِ کند :  آن دعاي معروف را در حق ایشان و دوستدارانشان می اللهم وال مَ

شمن بدار هر یعنی: خدایا دوست داشته باش هر که او را دوست دارد و د من عاداه

من کند. در اینجا ادعاي عالمان شیعه این است که در جملۀ  کسی را که با او دشمنی می

» اولی به تصرف«همان » موال«از واژة  Õمنظور پیامبر كنت مواله فهذا علی مواله

توان از این مفهوم استنباط کرد. تنها دلیل شیعه این است که  است که امامت را نیز می
بودنِ خود نسبت به مردم را مطرح کرده و در » اولی«قبل از بیان این جمله ، Õپیامبر

هر کس من موالي او هستم، «این مورد از مردم اعتراف گرفته و پس از آن گفته است که 
همان » موال«از  Õشود که منظور پیامبر بنابراین معلوم می» هم موالي اوست علی

توان گفت سوالی که  ادي برخوردار نیست؛ زیرا میاست. اما این دلیل، از قوت زی» اولی«
» اولی«کند براي این است که ابتدا از آنها در مورد  در صدر حدیث از مردم می Õپیامبر

بودنِ خودش نسبت به مردم اعتراف بگیرد تا بر مطلوب خویش تاکید کند. به عبارت 
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ا به عنوان پیامبر قبول دیگر آن حضرت، با این عمل قصد داشت به مردم بگوید که اگر مر
دوستی کنید، همان  دانید، باید با علی دارید و اگر واقعاً مرا نسبت به خود اولی می

کنید. درست مانند پدري که هنگام نصیحت به فرزندش گاهی  طور که با من دوستی می
 دهد، پدر به او کند که آیا من پدر تو نیستم، و وقتی که فرزند پاسخ مثبت می سوال می

دانی و اگر واقعًا قبول داري که من  گوید که اگر واقعاً مرا به عنوان پدر خود می می
دانم و تو را از خودت بیشتر دوست دارم، پس (فی المثل)  مصلحت تو را بیشتر از تو می

با فالن شخص، دوست و مهربان باش و با او دشمنی نکن. حال براي اینکه مطلب بهتر 
بعد از سخنی که در صدر  Õکنیم و آن این که اگر پیامبر فهمیده شود، سوالی می

آمد؟ و آیا  کرد آیا تناقض و محذور عقلی پیش می حدیث گفته بود، نصیحت دیگري می
با هم ناسازگارند؟ هرگز! زیرا اطالق  Õتوانستیم بگوییم که صدر و ذیل کالم پیامبر می

هاي پیامبر از امت  می خواستهتما أ لستُ اولی بكم من أنفسكمو عمومیت این جمله: 

قرار داد. به عبارت بهتر، هر خواستۀ » موال«توان آن را قرینۀ معناي  شود و نمی را شامل می
 ه همین میزان مشمول این حکم بود.شد نیز ب دیگري که پس از آن مطرح می

توان به  در زبان عرب معانی گوناگونی دارد که جز با وجود یک قرینه، نمی» موال«
ترین و پر کاربردترین معانی آن  عناي مورد نظر گوینده پی برد. لکن یکی از رایجم
من كنت در جملۀ  Õدهند که پیامبر است و قرائن زیر نشان می» یاور«و » دوست«

 همین معنی را اراده کرده است: مواله ...
الف. زمینه و علت اصلیِ وقوع حادثۀ غدیر خم و صدور این حدیث، ماجراي 

و  اي از کاروانیان یمن (مانند خالد بن ولید و بریدة اسلمی) با علی درگیري بین عده
هاي  اي که ممکن بود بدگویی دشمنی و بدگویی این عده نسبت به آن حضرت بود بگونه

نیز  Õدار کند. پیامبر ، شخصیت آن حضرت را در بین مردم خدشهاین افراد از علی
را بار دیگر به  ها و براي اینکه شخصیت بارز علی نیها و دشم براي رفع این کدورت

هایی را که ممکن بود نسبت به آن جناب بوجود آمده باشد رفع  مردم معرفی کند و بدبینی
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هایی  نماید، وجوب دوستی و محبت او را به مردم یادآوري کرد. تا با این کار جلوي فتنه
 بود در آینده پیش بیاید، بگیرد. را که ممکن

را مطرح کند، هیچگاه به جاي  بودنِ علی» اولی«خواست  می Õاگر پیامبرب. 
» مفعل«بر وزن » موال«بر وزن افعل و » اولی«کرد. زیرا  استفاده نمی» موال«از واژة » اولی«

خواست  برد. آیا اگر پیامبر می بکار نمی» افعل«را به جاي » مفعل«است و عرب هیچگاه 
من كنت اولی بنفسه فهذا علی توانست بگوید:  کند نمی را مطرح بودنِ علی» اولی«

را  علی» امامت«بودن و » اولی«با فرض بر اینکه قصد داشت  Õ؟ آیا پیامبراولی به
(که در عرف زبان عرب به معناي » موال«دانست که بکار بردن واژة  نمی ×مطرح کند 

ها را به اشتباه  انسان ممکن است بسیاري از» اولی«است) به جاي » یاور«و » دوست«
 بیندازد؟

محکمترین قرینه براي اثبات  من كنت مواله ...پس از جملۀ  Õج. دعاي پیامبر

و » دوست«به همان معناي رایج (یعنی » موال«این حقیقت است که در جملۀ مذکور 
اللهم وال من «پس از جملۀ فوق چنین است:  Õبکار رفته است. دعاي پیامبر») یاور«

خدایا دوست داشته باش هر که را که او را دوست دارد و  :، یعنیوعاد من عاداه وااله

دهد که  . همین دعا به وضوح نشان میکند دشمن بدار کسی را که با او دشمنی می
بوده و جملۀ مورد بحث، مفهومی جز » دوست و یاور«همان » موال«منظور پیامبر از 

همان » موال«از  Õته است. اگر منظور پیامبرنداش توصیه به محبت و دوستی با علی
اللهم وال من آمن بأولويته «کرد که :  بایستی چنین دعا می بود، پس از آن جمله می» اولی«

ایمان  بودن علی» اولی«خدایا هر کس را که به  :، یعنی»وعاد من مل يؤمن بأولويته

آورد دشمن داشته  یمان نمیبودن او ا» اولی«آورد دوست داشته باش و هر کس را که به 
 من كنت مواله فهذا علی موالهاز جملۀ  Õ. به عبارت دیگر اگر منظور پیامبرباش

فرمود: خدایا هر  نصب آن جناب به امامت و جانشینی پس از خود بود، در دعاي خود می
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کند،  کند دوست داشته باش و هر کس را که از او اطاعت نمی کس را که از او اطاعت می
 دشمن بدار. 

از این  Õد. همانطور که پیش از این هم ذکر نمودیم، استنباط اصحاب بزرگ پیامبر
بود  وجوب دوستی و محبت نسبت به علی من كنت مواله فهذا علی موالهجمله 

از بکار بردن  Õناپذیر در اثبات اینکه پیامبر محکم و خدشه اي است و این خود قرینه
 دوست و یاور را اراده نکرده است.معنایی جز » موال«واژة 
» اولی به تصرف«همان » موال«از  Õکنیم که اگر منظور پیامبر . باز هم تاکید می ه

اند د را مطرح کند، خودش بهتر از همه می باشد و با این سخن بخواهد امامت علی
که اینجا (غدیر خم) که عدة محدودي از یاران او در کنارش هستند، جاي این کار نیست 

بایستی چند روز قبل از آن و در مراسم حج و در  و چنین امر مهم و سرنوشت سازي می
گرفت، نه اکنون (و  حضور بیش از یکصد هزار نفر از مردم سراسر عربستان صورت می

سلمانان و بزرگان و سران قبایل عرب و بالد مسلمین متفرق در غدیر خم) که اکثر آن م
 اند. و راهیِ شهر و دیار خود شدهشده 

به امامت و جانشینی  از حدیث غدیر خم، نصب علی Õو. اگر منظور پیامبر
پس از خود بود، بعد از واقعۀ غدیر خم و در مدینه نیز حداقل یکبار به این موضوع اشاره 

اش که یک هفته قبل  داد. اما حتی در آخرین سخنرانی د تاکید قرار میکرد و آن را مور می
دهد که  اي به آن موضوع نکرد و همین نشان می از رحلت ایراد فرمود، کمترین اشاره

و نصب  علی» اولویت«مطرح کردن  من كنت مواله ...منظور آن حضرت از جملۀ 
 ت.و جانشینی پس از خود نبوده اس آن حضرت به امامت

 Õفهمیم که در واقعۀ غدیر خم، نه خداوند خطا کرده است، نه پیامبر اکنون بهتر می
اند؛  ، بلکه در اینجا این عالمان شیعه هستند که خطا کردهÕو نه اصحاب بزرگ پیامبر

و  Õاند، بطور ناخواسته، خدا پیامبر کرده Õزیرا با تفسیر غلطی که از جملۀ پیامبر
اند. خطاي  هزاران نفر از اصحاب بزرگ و با ایمان و وفادار پیامبر را خطا کار معرفی کرده
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(که بیش از یک صد هزار مسلمان  خداوند این است که آیۀ تبلیغ را در مراسم 
در آن حضور داشتند) نازل نکرد و بعد از اینکه اکثر این مسلمانان براي بازگشت به شهر 

ود از پیامبر خداحافظی کرده و متفرق شده بودند تازه یادش افتاد که باید فرمان و دیار خ
هم این بود که اوالً با صراحت  Õبه امامت را صادر کند. اشتباه پیامبر نصب علی

که خالف قواعد زبان عرب » اولی«به جاي » موال«سخن نگفت و ثانیاً با بکار بردن واژة 
گناه را به اشتباه  هاي بی استثنایی است) بسیاري از انسان است (و اگر هم نباشد کامالً

انداخت و ثالثاً بعد از واقعۀ غدیر، گویا فراموش کرده بود که در این روز، فقط عدة 
اند و بسیاري از مردم عربستان (حتی در  محدودي از یاران آن حضرت همراهش بوده

او در میان امت، در مورد امامت و  مدینه) از این واقعه خبر ندارند و ممکن است بعد از
رهبري جامعۀ مسلمان، اختالف و درگیري رخ دهد و به اسالم ضربه وارد شود و همین 
فراموشی مانع از آن شد که چنین مطلب مهمی را با نامه و یا بصورت شفاهی به اطالع 

اش  یسایر مسلمانان و بزرگان عرب و سران قبایل برساند و یا حتی در آخرین سخنران
یادي از این موضوع مهم بکند. اشتباه هزاران نفر از اصحاب پیامبر هم این بود که از میان 

نفهمید. اما سوال این  ×فهمد  آنگونه که شیعه می ×را  Õآنها حتی یک نفر منظور پیامبر
اند یا عالمان شیعه؟  است که آیا واقعاً خدا و پیامبر و اصحاب آن حضرت اشتباه کرده

 گذاریم. هدة خوانندة اندیشمند میهایی را به عقضاوت ن

خصوصیاتی که شیعه براي امامان خود قائل است (مانند منصوب بودن از طرف خدا، 
عصمت و مصونیت از هر گونه خطا و لغزش و گناه، علم موهبتی و مصون از خطا بما 

اي غیبی از خداوند که در آن وظایف  ئکه، دریافت نامهکان وما یکون، ارتباط مستمر با مال
هاي امام تعیین شده است، توانایی تصرف تکوینی در نظام عالم و انجام  و مأموریت
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اگر آنان را از  1ها به ایشان و ...) معجزه، مفترض الطاعه بودن، عرضه شدن اعمال انسان
 Õدهد. گویی پیامبر اسالم ان به آنها میپیامبران باالتر نبرد، حداقل مقامی هم رتبۀ پیامبر

اند و این صراحتاً  آخرین پیامبر نبوده، بلکه بعد از آن حضرت دوازده پیامبر دیگر هم آمده
منافات دارد. در  Õبا آیات قرآن و اعتقاد عموم مسلمین مبنی بر خاتمیت پیامبر اسالم

کنند که امام معصوم همۀ اوصاف پیامبران را دارد  برابر این اشکال، عالمان شیعه تأکید می
شود، و لذا اعتقاد به وجود امامان معصوم پس از  جز اینکه نبی نیست و به او وحی نمی

 کند. منافاتی با اصل ختم نبوت ندارد. اما این پاسخ، مشکل فوق را حل نمی Õپیامبر
سؤال این است که با اوصافی که براي امامان ذکر شد، فرق امام معصوم با نبی چیست؟ 

گوییم امام معصوم، نبی نیست یعنی چه؟ کدام خصوصیت در نبی هست که در  اینکه می
شود، به امامان معصوم هم (بنا به ادعاي شیعه)  امامان معصوم نیست؟ اگر به نبی وحی می

اي غیبی از سوي خداوند که در آن  نامه  ر با مالئکه و دریافتشود. ارتباط مستم وحی می
اي حتی  هاي امام آمده است چه فرقی با وحی دارد؟ و آیا چنین رابطه وظایف و مأموریت

از وحی نیز باالتر نیست؟ از اینها گذشته عالم بما کان وما یکون بودن، اصالً جایی براي 
کند و مقام او را حتی از  نیاز می وحی الهی بی گذارد و در حقیقت امام را از وحی نمی

برد. به عبارت دیگر با اوصافی که شیعه براي امامان خود قائل است،  پیامبران باالتر می
هستند. بنابراین با گفتن  ×اما در سطحی بسیار باالتر  ×امامان معصوم همان پیامبران الهی 

مگر نبی یک اسم است که با تغییر  شود. اینکه امام معصوم، نبی نیست مشکلی حل نمی
آن به امام معصوم، بتوان مشکل تعارض تئوري امامت با اصل ختم نبوت را حل کرد؟ 

. مأموریت الهی و 2. وحی 1نبوت یک منصب الهی است که سه خصوصیت اصلی دارد : 
 . معجزه.3

ان معصوم را براي امام ×بلکه به مراتب باالتر از اینها  ×شیعه همۀ این خصوصیات  
قائل شده است. حال سؤال این است که با قبول اوصاف مذکور براي امامان شیعه، اگر 

                                           
 ) آمده است. 1تمام این اوصاف در کتب معتبر شیعه از جمله اصول کافی (جلد  -
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، کدام محذور عقلی Õبگوییم خاتم پیامبران، حضرت مهدي است نه حضرت محمد
توان چنین تناقضی را حل کرد. اگر امامان را  آید؟ با تغییر نام نبی به امام، نمی پیش می

ایم (حداقل در حد  نیم، در حقیقت براي آنان مقام نبوت قائل شدهواجد چنان اوصافی بدا
 نبوت تبلیغی) و این با اصل ختم نبوت ناسازگار است.

و هادیان  Õفرض کنیم خداوند واقعاً امامان معصومی را به عنوان جانشینان پیامبر
حدود هزار و دویست سال پیش غایب شده و امت نصب کرده و دوازدهمین آنها نیز در 

هاست و روزي به فرمان خدا براي تحقق وعدة الهی ظهور  تاکنون زنده ولی پنهان از دیده
خواهد کرد. اما سؤال مهم این است که این اعتقاد حتی اگر درست باشد براي امروز 

م اعتقاد به کند؟ از آن طرف، عد آید و کدام مشکل را حل می مسلمین به چه کاري می
و فرزندانش، امت اسالمی را از کدام نعمت  امامت و عصمت علی بن ابی طالب
 شود؟. کند و چه کمبودهایی را باعث می محروم و به کدام مشکالت گرفتار می

قبل از ورود به بحث اصلی، تذکر یک نکته واجب است و آن اینکه هیچ انسانی به  
رود مگر اینکه این خطاها، عمدي و به  نم نمیخاطر خطاهاي فکري و اعتقادي به جه

عبارت دیگر نوعی عناد آگاهانه با حق باشد. و گرنه اگر کسی با تحقیق و مطالعه و با 
دلیل و برهان به اعتقادي دست یابد، حتی اگر خطا هم کرده باشد، مادام که خودش آن را 

گویند که چرا اشتباه  داند، همان براي او حجت است و روز قیامت به او نمی حق می
بازي نبوده و نه تنها معذور بلکه  کرده. زیرا اشتباه او عمدي و آگاهانه و از روي عناد و لج

مأجور هم خواهد بود. بنابراین اگر کسی با مطالعه و تحقیق و تفکر و تأمل در ادلۀ امامت 
ی ندارند، حتی اند و پشتوانۀ محکم و عصمت، به این نتیجه رسید که این اعتقادات باطل

شود چرا  اگر اشتباه هم کرده باشد، به خاطر انکار این عقاید گرفتار مجازات آخرت نمی
که قصد او انکار آگاهانه و عامدانۀ حق نبوده است بلکه برعکس در پی یافتن حق و 

که البته این کار اساس مسلمانی و دینداري حقیقی است اما در تشخیص  ×حقیقت بوده 
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اشتباه شده است. پس با فرض بر اینکه عقیدة شیعه در مورد امامت و حقیقت دچار 
عصمت درست باشد، منکران امامت و عصمت، چنانکه ادلۀ شیعه را ناکافی یافته باشند و 
عنادي با حق و حقیقت نداشته باشند، معذور و بلکه مأجورند اما اگر به خاطر مسائل 

خودخواهی و با آنکه به حقانیت شیعه پی دنیایی و نفسانی و از روي غرور و تکبر و 
اند، چشمِ خود را به روي حقیقت ببندند و سرپوش روي آن بگذارند و از درِ عناد و  برده

اي نخواهد داشت. کما اینکه  هاي کور و کر، در آیند، البته با کفر فاصله لجاجت و تعصب
ر اصل مطلب یعنی کاربر شیعه نیز اگر چنین باشد فرقی با کافر ندارد. اما برویم بر س

عملی تئوري امامت در عصر حاضر. به ادعاي عالمان شیعه، به دلیل منصوب بودنِ امامان 
گانه از طرف خدا و عصمت آن بزرگواران از هر گونه خطا و لغزش و گناه، و  دوازده

 همین طور به دلیل ارتباطی که آن بزرگان با عالم غیب داشتند و علمشان به حقایق دین و
احکام الهی، موهبتی و لدنی بود نه اکتسابی، لذا قول، فعل و تقریر آنها براي هر مسلمانی 
حجت است و براي فهم درست دین و گام زدن در طریق هدایت، زانو زدن در محضر 
ایشان شرط الزم و ضروري است و با وجود این ستارگان هدایت، نباید به دنبال دیگران 

مامان معصوم حضور ندارند اما تعالیم به جاي مانده از آنها رفت. اکنون نیز اگر چه ا
ها بسوي سعادت و کمال باشد و با جود این تعالیم، رجوع  تواند چراغ هدایت انسان می

دور شدن از مسیر  ×مانند مالک، شافعی و ...  ×به تعالیم دیگران که معصوم نیستند 
مه در اینجا تعالیمی است که از هدایت است. آب را باید از سرچشمه برداشت و سرچش

(یعنی امامان  امامان معصوم به یادگار مانده است. اسالم ناب را باید از مکتب اهل بیت
 دوازدگانه) آموخت.

اند. آري اگر ما کسی را معصوم و منصوب  در سخنان فوق، حق و باطل به هم آمیخته
شود اما به شرط حضور  می از طرف خداوند بدانیم، قول، فعل و تقریر او براي ما حجت

او در جامعه و دسترسی مستقیم و بالواسطۀ ما با او. اگر در زمان ما امام معصومی در 
جامعه وجود داشت، دیگر نیازي به شافعی و مالک و .. نداشتیم اما چه کنیم که امام 
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و . احادیث 3. عقل 2. قرآن 1معصومی در میان نیست و سرمایه ما اکنون سه چیز است : 
روایات امامان معصوم. در حجیت عقل و قرآن سخنی نیست اما آیا احادیث و روایات 

توانند براي ما حجت باشند؟ و آیا ادعاي شیعه مبنی بر اینکه به دلیل رجوع به احادیث  می
امامان معصوم و مرجع قرار دادن این احادیث، به اسالم ناب دست یافته، قابل دفاع 

ؤاالت، منفی است و معتقدیم که ادعاي شیعه مبنی بر دسترسی است؟ پاسخ ما به این س
و امامان  Õبه سرچشمه، خواب و خیالی بیش نیست. تعالیم به جاي مانده از پیامبر

تواند براي ما که در عصر حاضر  آید، عقالً و منطقاً نمی معصوم، به دالیلی که در زیر می
 باشد:ار الزم و حجیت شرعی داشته کنیم اعتب زندگی می

توان  هاي فراوانی که هیچ کدام معصوم نیستند و لذا منطقاً نمی اول. وجود واسطه
یا امامان  Õاعتماد مطلق به آنها داشت و همین، صدور قطعی این روایات از پیامبر

توان حدیثی را که صدور آن از  افکند. حال چگونه می معصوم را در بوتۀ تردید می
 دانست؟معصوم قطعی نیست حجت شرعی 

دوم. نابود شدن بسیاري از احادیث پیامبر و امامان در طول تاریخ، مانع درك درست 
شود. همانطور که آیات قرآن همدیگر  و دریافت قطعی از همان احادیث به جاي مانده می

کنند، احادیث و روایات همچنین هستند. همانطور که در قرآن ناسخ و منسوخ  را معنی می
هم ممکن است داشته باشیم و چون بسیاري از احادیث معصومین  داریم، در احادیث

هاي ما از احادیث به جاي مانده، ظنی و مشکوك است  اکنون موجود نیست تمام استنباط
چرا که ما در حقیقت با یک متن ناقص و بریده روبرو هستیم، نه یک متن کامل و مدون 

هایی از آن  ها و بریده تنها به قطعه و منسجم. فراموش نکنیم که در مطالعۀ یک متن، اگر
 ، چه بسا به فهم درست متن نرسیم.رجوع کنیم

سوم. براي فهم درست روایات، باید به شرایط زمانی و مکانی و ... در هنگام صدور 
آن، توجه کامل کنیم و به عبارت دیگر قرائن حالیه و مقالیه را درست و با دقت مطالعه 

مکانی و قرائن حالیه و مقالیه، هیچ گاه بطور کامل و مطمئن به کنیم. اما شرایط زمانی و 
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آید چرا که متکفل این امور، علم تاریخ است و ارزش و اعتبار و میزان  دست ما نمی
یاتی است که قطعیت تاریخ، امروز بر همگان روشن است. ظنیت تاریخ امروزه جزو بدیه

 منکر ندارد.
بر حدیث نیز، حجیت این احادیث را ناممکن چهارم. اصل اصیل تقدمِ عقل و قرآن 

و  Õسازد و این مهمترین دلیل است. به حکم عقل و بنا به سفارش خود پیامبر می
امامان اگر حدیثی به گوشمان رسید که مخالف عقل و یا قرآن بود، باید آن را به دیوار 

ر سخنی، با بزنیم، حتی اگر آن حدیث از لحاظ سند، مشکلی نداشته باشد. از طرفی اگ
پذیریم حتی اگر آن  عقل و منطق سازگار بود و با قرآن هم مخالفتی نداشت، آن را می

صادر شده باشد. به عبارت  ×مانند سلمان یا ابوذر  ×سخن از یک شخص غیرمعصوم 
دیگر گویی معصوم بودن یا نبودن صاحب سخن، تأثیر در پذیرش یا عدم پذیرش آن 

ه باشد. اگر سخنی، معقول و منطقی و موافق قرآن باشد آن را سخن ندارد و نباید هم داشت
خواهد باشد، و اگر سخنی معقول و منطقی نباشد و یا با  می پذیریم، گویندة آن هر که می

نقل کرده  پذیریم حتی اگر آن سخن را از زبان امام علی قرآن مخالف باشد، آن را نمی
و فرزندان  به امامت و عصمت امام علی باشند و این یعنی بیهوده بودن اعتقاد شیعه

او. زیرا اعتقاد به امامت و عصمت آن بزرگواران، عمالً تأثیري در برسی روایات ندارد. 
اگر ما به امامت و عصمت آنها هم اعتقاد نداشته باشیم، باز سخنان معقول و موافق قرآن 

سخنان نامعقول و مخالف پذیریم و اکنون هم که به عصمت آنها معتقدیم،  را از آنها می
د به امامت و عصمت پذیریم. پس اعتقاد و عدم اعتقا اند نمی قرآن را که از آنان نقل کرده

 آنان یکی است.
اي در  پنجم. حتی اگر بطور قطع و یقین سخنی از معصوم به ما برسد که شک و شبهه

مشکلی نداشته  صدور آن از زبان معصوم نباشد و از لحاظ عقل و هماهنگی با قرآن نیز
باشد، ممکن است در برداشت ما از آن سخن خطا رخ دهد و ما کالم معصوم را درست 

دهد که وجود امامان معصوم براي تفسیر معصومانه دین و  نفهمیم و همین نشان می
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جلوگیري از انحراف مردم و بروز اختالفات در میان امت، کافی نیست و اگر خداوند 
اختالفی رخ ندهد و مردم به فهم تماماً درست و کامل از دین  خواست در میان امت، می

تواند مانع  آفرید چرا که وجود مرجع معصوم به تنهایی نمی برسند، همه را معصوم می
و امامان معصوم هم  Õخطاي مردم و ایجاد اختالف شود. حتی در میان اصحاب پیامبر

ن شیعه به احادیث و روایات اختالف و تشتت آراء وجود داشت. اکنون نیز که عالما
رسند و هزار گونه  کنند، به فهم واحدي از این روایات نمی امامان معصوم رجوع می

اختالف و تشتت آراء در میان آنها وجود دارد. به عبارت دیگر فلسفۀ وجودي امامان 
معصوم در عمل محقق نشده است و معلوم نیست که حرف حق کدام است و حرف 

 .دهد! زند و به معصوم نسبت می عالم تشیع نیز هر عالمی ساز خود را میباطل کدام. در 

از مجموع مطالبی که در نقد ادلۀ عقلی ضرورت امامت آوردیم (خصوصاً در بحث 
ناکارآمدي «تناقض غیبت امام دوازدهم با این ادله) و نکاتی که در باال و تحت عنوان 

متذکر شدیم، ضعف و سستی تفسیر متکلمان شیعه از » تئوري امامت در عصر حاضر
چنین  ×که از قول پیامبر آمده  ×ذکور شود. حدیث م حدیث ثقلین بخوبی آشکار می

 است: 
يتِ ما إن متسكتم هبام لن تضلوا أبدا َ رتْ عِ ِ وَ ِ كِتَابَ اهللاَّ لَنيْ مُ الثَّقَ كٌ فِيكُ ارِ من از إِينِّ تَ

گذارم. کتاب خدا  روم در حالی که دو یادگار گرانبها براي شما به جاي می میان شما می
مادام که به این هر دو چنگ زنید هیچ گاه گمراه  (قرآن) و عترتم (خاندان رسول)

 . شوید نمی
که در آنها فلسفه وجودي امام را تفسیر قرآن و  ×اگر به ادلۀ عقلی ضرورت امامت 

توجه کنید و حدیث ثقلین را در کنار  ×اند  بیان احکام الهی و حقایق دینی عنوان کرده
رسید و آن اینکه قرآن به تنهایی براي  آنها بگذارید، به تفسیر شیعه از این حدیث می

هدایت و راهنمایی انسان به سوي سعادت و کمال کافی نیست و ضرورتاً نیاز به مفسران 
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در این حدیث خواسته است تا آن  Õمعصوم و منصوب از سوي خدا دارد و پیامبر
معرفی کند. به عبارت دیگر بعد از  ×که عترت او هستند  ×مفسران معصوم را 

که بنا به ادعاي شیعه  ×، مردم باید تفسیر صحیح قرآن را از زبان عترت او Õبرپیام
ضاللت خواهند  بشنوند، در غیر این صورت به گمراهی و ×اند  همان امامان دوازده گانه

 افتاد:
مقارن نمودن اهل بیت و قرآن کریم در لزوم تمسک به آنها و اینکه این دو هرگز از «

نشانگر آن است که هیچ یک از این دو به تنهایی کافی نیست،  شوند، یکدیگر جدا نمی
سخت در اشتباه بودند، هم خود و هم » کتاب خدا ما را بس است«گفتند:  کسانی که می

 .1»دادند مردم را فریب می
حال سخن ما این است که اگر این تفسیر از حدیث ثقلین درست باشد، نتیجۀ منطقی 

ها در عصر غیبت و محرومیت میلیاردها انسانِ  مۀ انسانآن، ضاللت و گمراهی قطعیِ ه
 Õگناه از هدایت و سعادت خواهد بود. چرا که امکان عملی تمسک به عترت پیامبر  بی

کنند و  در فهم و تفسیر قرآن منتفی شده است و مردم یا خودشان در آیات قرآن تدبر می
رسند  لص و خطاآلود) از دین میبا اتکا به عقل خود، به فهمی بشري (و لذا ناقص، ناخا

کنند. پس با این  و یا از عالمان و فقیهان (که آنها نیز فهمی بشري از دین دارند) تقلید می
حساب همۀ آنها گمراهند و تا ظهور امام معصوم راهی به سوي هدایت و سعادت وجود 

ین است که ماند ا ندارد. آیا چنین سخنی پذیرفتنی است؟ تنها راهی که براي شیعه می
اکنون حاضر نیستند، اما تعالیم آنها در قالب  Õبگوید: هر چند عترت رسول اکرم

کند. ما در  احادیث و روایات به ما رسیده است و این تعالیم، خالء وجودي آنها را پر می
نشان دادیم که اگر قایل » ناکارآمدي تئوري امامت در عصر حاضر«بند قبل و تحت عنوان 

اي که قبالً از قول متکلمان  آنهم با ادله Õد امامان معصوم پس از پیامبربه ضرورت وجو

                                           
، محمد رضا غالمی، سید محمد حسین میرباقري غرویانمحسن  ×بحثی مبسوط در آموزش عقاید  -

 . 305ص  ×
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توانیم تعالیم به جاي مانده از امامان را پرکنندة خالء  باشیم، هیچگاه نمی ×شیعه آوردیم 
که  ×افزاییم که اگر تفسیر شیعه از حدیث ثقلین  وجودي آنها بدانیم. در اینجا نیز می

درست باشد، الزمۀ منطقی آن وجود و حضور  ×مت است متکی به ادلۀ ضرورت اما
امامان معصوم در همۀ اعصار است و غیبت امام معصوم با این تفسیر سازگار نیست و 

 کند. معصوم نیز مشکلی را حل نمی توسل به تعالیم به جاي مانده از امامان
گفتاري  گوید و عرف به زبان مردم سخن می Õبه نظر ما اگر قبول کنیم که پیامبر

کند، باید بپذیریم که منظور آن حضرت از حدیث ثقلین این بوده که  مردم را رعایت می
چون اهل بیت و خاندان من از همۀ مردم به من نزدیکترند و بیشتر از دیگران در معرض 

دانند. لذا  تعالیم من قرار دارند، معارف قرآنی و احکام الهی را بیشتر و بهتر از دیگران می
باید حتی االمکان سعی کنند از علم آنها استفاده کنند و از محضرشان درس دین مردم 

بیاموزند. خصوصاً اگر توجه کنیم که حدیث ثقلین به دو صورت آمده است، در یکی: 
و این دو منافاتی با هم ندارند بلکه » کتاب اهللا و عترتی«، و در دیگري »کتاب اهللا و سنتی«

کتاب اهللا و «توضیح اینکه حدیث ثقلین در اصل حاوي عبارت: کنند.  همدیگر را کامل می
در این حدیث گفته است که بعد از من باید به کتاب خدا و  Õبوده و پیامبر» سنتی

سنت من رجوع کنید و به این دو ریسمان الهی چنگ زنید تا گمراه نشوید. لکن از آنجا 
با سنت او بیشتر از دیگران آشنایی که خاندان آن حضرت از دیگران به او نزدیکتر بودند، 

» کتاب اهللا و عترتی«در موارد دیگري همین حدیث را با عبارت:  Õداشتند، لذا پیامبر
افراد خاصی » عترتی«از واژة  Õاند. حال اگر قائل شویم که اوالً منظور پیامبر بیان نموده

افراد خاص، براي فهم  (مثالً امامان دوازده گانۀ شیعه) است و ثانیاً رجوع مردم به این
درست دین و برخورداري از نعمت هدایت و رسیدن به سعادت آخرت، ضرورت دارد، 

شویم که پیش از این در بررسی ادلۀ ضرورت  در این صورت با همان نقدهایی مواجه می
امامت مطرح شد. در تفسیري که ما از حدیث ثقلین ارائه دادیم، نه سخن از ضرورت 

شود. قول به ضرورت،  امبر وجود دارد و نه علم عالمان دیگر نفی میرجوع به عترت پی
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به دلیل محذورات عقلی قابل قبول نیست و نفیِ رجوع به عالمانِ دیگر نیز خالف قواعد 
 Õکند. به عبارت دیگر معناي سخن پیامبر منطق است؛ زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمی
شوید و هرگز راهی به  ید، حتماً گمراه میاین نیست که اگر به عالمان دیگر رجوع کن

هدایت و سعادت نخواهید برد. در قیاس استنثنایی، نفی مقدم، نفی تالی را نتیجه 
دهد. سخن پیامبر بیش از این نیست که اگر به عترت من رجوع کنید هرگز گمراه  نمی
(و به عبارتی  شوید آیا اگر مقدم (رجوع به عترت) را نفی کنیم، نتیجۀ آن نفیِ تالی نمی

دیگر گمراهی قطعی و حتمی) خواهد بود؟ پاسخ این سؤال بر طبق قواعد منطق منفی 
را عرفی تلقی کنیم خواهیم دید که استنتاج عصمت عترت از  Õاست. اگر سخن پیامبر

حدیث ثقلین نیز از استحکام الزم منطقی برخوردار نیست. شیعه براي اثبات عصمت 
 کند: نین استدالل میثقلین چعترت با تمسک به حدیث 

مبنی بر تمسک به قرآن و عترت بطور یکسان و در کنار یکدیگر  Õامر رسول خدا«
نشانگر آن است که: همانگونه که قرآن کریم از خطا و اشتباه مصون است ... عترت پاك 

 .1»نیز از خطا و اشتباه و بطریق اولی از گناه معصوم و مبرا هستند Õرسول خدا
ر کالم پیامبر چنین نیست که این دو همسنگ هستند. آنچه از ظاهر این سخن اما ظاه
شود این است که اگر به هر دو (قرآن و عترت) رجوع کنید هرگز گمراه  فهمیده می

از حدیث مذکور، هم ردیف و همسنگ بودنِ قرآن و  Õشوید. اگر منظور پیامبر نمی
 عترت بود، دو الزمۀ عقلی و منطقی داشت: 

در چنین فرضی، ضرورتی نداشت که بگوید به هر دو (قرآن و عترت) رجوع کنید . 1
شوید.  گفت: به هر یک از این دو رجوع کنید هدایت می تا هدایت شوید بلکه بایستی می

گفت که به جاي  بایستی می Õالبته اگر مبانی شیعه را بپذیریم، در چنین فرضی پیامبر
ي غیرمعصوم، ها نید؛ زیرا از نظر شیعه، ما، انسانرجوع به قرآن، به عترت من رجوع ک

دانیم و از فهم بسیاري از آیات قرآن  نمی ×آنچنانکه باید و شاید  ×تفسیر قرآن را 
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عاجزیم و لذا نیاز ضروري به تفسیر امامان معصوم از این کتاب آسمانی داریم. به عبارت 
حقیقی قرآن است) در میان باشد، دیگر با پذیرش مبانی شیعه، اگر امام معصوم (که مفسر 

رجوع مستقیم مردم به قرآن و تدبر در آیات آن، نه تنها ضرورتی ندارد بلکه کاري عبث 
قرآن «و بیهوده و حتی ممنوع خواهد بود. فراموش نکنید که از نظر شیعه امامان معصوم، 

(به دلیل عجز » قرآنِ صامت«در میان باشد آیا رجوع به » قرآن ناطق«هستند و وقتی » ناطق
مطلق غیرمعصوم از فهم درست بعضی از آیات و احتمال خطا در فهم آیات دیگر) کاري 

 و بیهوده و لذا خالف نخواهد بود؟عبث 
از حدیث ثقلین، همسنگ بودنِ قرآن و عترت و در نتیجه  Õ. اگر منظور پیامبر2

و شفافیت تمام، نام  را با صراحت» عترت«آمد که مصادیقِ  بود، الزم می» عصمت عترت«
برده و تک تک آن را به مردم معرفی کند. اما چرا آن حضرت چنین کاري نکرد؟ مگر بنا 

در یک شخص، عاجز نیستند و » عصمت«به ادعاي شیعه مردم از تشخیص وجود ملکۀ 
گوید که معصوم را باید معصوم به مردم معرفی کند، پس چرا پیامبر از  مگر شیعه نمی
امامان معصوم (با ذکر نام و کنیه) دریغ کرد؟ تذکر این نکته را ضروري  معرفیِ صریح

امامان «افرادي را به عنوان  Õدانم که حتی یک حدیث معتبر که در آن پیامبر می
نام برده باشد وجود ندارد و احادیث مورد استناد عالمان شیعه، همگی جعلی و » معصوم

ا افرادي وجود دارد که نه تنها از نظر اهل سنت اعتبارند؛ زیرا در سلسلۀ راویان آنه بی
 شیعه نیز اطمینان به آنها نیست. اعتباري ندارند، بلکه حتی از نظر عالمان بزرگ

، عالمان و مفسران بزرگی Õاز اینها گذشته فرض کنیم که در میان خاندان پیامبر
را از دیگران بیشتر و وجود داشته باشند که مستقیماً از محضر ایشان استفاده کرده و قرآن 

فهمند و اگر چه معصوم نیستند، اما عالمانی با تقوا و فقیهانی خدا ترس هستند.  بهتر می
به مردم بگوید که عالوه بر رجوع به قرآن و تدبر در آیات آن، به این  Õحال اگر پیامبر

حذور عقلی عالمان هم رجوع کنید و از علم آنها بهره ببرید تا هرگز گمراه نشوید، کدام م
آید؟ خواهید گفت عالمان و فقیهان، معصوم نیستند و ممکن است در فهم دین  پیش می
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 Õتوان گفت که با رجوع به آنها (حتی اگر علمشان را از پیامبر خطا کنند. پس نمی
 شویم. فته باشند) هرگز گمراه نمیگر

گوییم: اوالً باید درك خود را از هدایت و گمراهی تصحیح کنیم. هدایت یعنی قرار  می
گرفتن در مسیر تالش صادقانه و خالصانه براي یافتن حق و تسلیم شدن در برابر همان 

ایم (هر چند ممکن است در تشخیص حقیقت اشتباه کرده باشیم، اما تا  حقی که یافته
ایم، همین باعث جلب  تالش صادقانه و خالصانه کرده هنگامی که در حد توان بشري

رضایت خدا و تقرب به مقام ربوبی و رسیدن به اجر اخروي خواهد شد و هدایت نیز 
جز این نیست) و کدام راه بهتر از درس آموزي از مکتب اصحابی که محضر پیامبر را 

ن خاندان آن حضرت اند. (خصوصاً اگر از بی درك کرده و حقایق دینی را از او آموخته
بوده و بهرة بیشتري از معارف او برده باشند)؟ بنابراین انسان مومنی که در قرآن تدبر 

ها و  پردازد و براي فهم بهتر قرآن، از اندیشه کند و به تفکر و تعمق در آیات آن می می
هاي بزرگان معروف (خصوصاً اصحاب خاص پیامبر و خاندان او) هم استفاده  یافته
گفت، » گمراه«توان  کند و قصد و نیت او هم خالص است، به چنین کسی هرگز نمی می

هاي بشري که دارد ممکن است  دانیم که به دلیل معصوم نبودن و محدودیت اگر چه می
کند و به وادي  اشتباهاتی هم داشته باشد. آنچه انسان را از مسیر هدایت منحرف می

هانه با حق (به خاطر هواي نفس، مالحظات دنیوي کشاند، عناد آگا ضاللت و گمراهی می
و ...) است. ثانیاً عالمان شیعه معتقدند که امامان معصوم در احادیث متعددي مردم را در 
عصر غیبت، به فقیهان ارجاع داده و آنها را حجت خود بر مردم معرفی کرده و هدایت 

صحت و سقم این مدعا نداریم. اند. کاري به  ها را در گرو پیروي از آنها دانسته انسان
توان از همین احادیث نتیجه گرفت که فقیهان معصومند؟ مسلماً پاسخ  پرسیم آیا می می

» عترت«این سوال منفی است. حال اگر چنین است چرا از توصیۀ پیامبر به پیروي از 
را از  بینیم که اگر درك خود گیرید که عترت پیامبر حتماً باید معصوم باشد؟ می نتیجه می

هدایت و ضاللت تصحیح کنیم، در توصیۀ پیامبر مبنی بر تمسک به عترت (به معناي 
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عالمان و مفسران و فقیهان از خاندان مبارکش) و اینکه این تمسک مانع گمراهی مردم 
شود (حتی اگر خطاهایی هم در این میان رخ دهد) هیچ مشکلی و محذور عقلی پیش  می

توان حدیث ثقلین را دلیل قاطع و محکمی بر  ، نمینخواهد آمد و چون چنین است
عصمت عترت (و اطالق ضروري این لفظ به افرادي خاص) گرفت. حدیث مذکور 

افتد (به  دهد زیرا با فرض عدم عصمت عترت هم سازگار می اي نمی ضرورتاً چنین نتیجه
یز تصحیح شرط اینکه سخن پیامبر را عرفی بفهمیم و درك خود را از هدایت و ضاللت ن

کنیم). ثالثاً اگر گمراهی را به معناي خطاي در فهم دین و تشخیص حقیقت بگیریم، 
مجبوریم اعتراف کنیم که ما همیشه گمراهیم و هرگز روي هدایت را نخواهیم دید، حتی 
اگر به عترتی که بنا به ادعاي شیعه معصوم است رجوع کنیم. چرا که هر چند بنا به 

هاي دیگر غیرمعصومند و ممکن است در فهم  صوم است اما انسانفرض، عترت پیامبر مع
کالم معصوم و حفظ و نگهداري و انتقال آن به دیگران دچار خطا شوند و لذا سخن 

شوید)  در حدیث ثقلین (که اگر به قرآن و عترت رجوع کنید هرگز گمراه نمی Õپیامبر
خدا پناه ببریم از  آید. به حتی با فرض عصمت عترت، خالف واقع از آب در می

 سخن پیامبر است. هایی که نتیجۀ نهایی آنها خالف واقع بودنِ تحلیل

اگر امامان معصوم براي بیان حقایق دینی و احکام الهی و تفسیر معصومانه قرآن آمده 
بودند، چرا هیچ یک از آنان یک دورة کامل تفسیر قرآن را ننوشتند تا مرجعی معتبر، کامل 
و مدون براي آیندگان به یادگار بگذارند و عالمان شیعه در اعصار آینده و در غیاب امام 
معصوم، در فهم دین و تفسیر درست قرآن دچار تفرقه و تشتت آراء نشوند؟ چرا امام 

نشینی و دوري از حکومت، چنین تفسیري  در مدت بیست و پنج سال خانه علی
که آزادانه به نشر معارف  اً امام جعفر صادقننوشت؟ چرا امامان بعدي (و مخصوص

در ده سال اول امامتش (که  پرداخت) چنین کاري نکردند؟ چرا امام حسین اسالم می
نوشته و امضاء  اي که با امام حسن نامه معاویه هنوز در قید حیات بود و به دلیل صلح
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نیز با او در جنگ و مبارزه نبود) از  کرده بود، اوضاع جامعه آرام بود و امام حسین
توان  این فرصت استفاده نکرد و یک دورة تفسیر مفصل قرآن ننوشت؟ همین سؤال را می

هاي صحیح اجتهاد و استنباط احکام از متون دینی نیز  در مورد آموزش اصول و روش
دم از رسد و مر دانستند که به زودي دوران غیبت فرا می مطرح کرد. مگر امامان نمی

شوند، پس چرا هیچ کدام یک دوره اصول فقه و  حضور امامان معصوم محروم می
آموزش روش درست تفقه در دین را ننوشتند تا در آینده، علماء و فقیهان حداقل در 
هنگام اجتهاد در متون دینی، از ابزار و روش واحدي استفاده کنند و این همه دچار 

ز آن بزرگواران به جاي مانده است جز بیان یک اختالف و تشت آراء نشوند؟ آنچه ا
سري احکام فقهی که مخصوص دوران خودشان بوده، چیز دیگري نیست و هیچ گونه 

المثل در مورد اینکه  شود. فی نگري و آموزش روش اجتهاد در تعالیم آنان یافت نمی آینده
گفتند  . آنها فقط میاند آیا شرایط زمان و مکان در اجتهاد دخیل است یا نه، سخنی نگفته

گفتند  که (به عنوان مثال) احتکار در شش چیز حرام است (گندم، جو، ...) اما هرگز نمی
که آیا این حکم مخصوص همان دوران است یا اینکه تا ابد حکم احتکار همین خواهد 

گوید حکم  بینیم فقیهی مانند آیت اهللا گلپایگانی می بود؟ براي همین است که امروز می
تکار همان است که معصوم گفته و احتکار تا روز قیامت فقط در همان چند چیز که در اح

گوید حرام بودن احتکار  حدیث آمده حرام است. اما فقیهی مانند آیت اهللا منتظري می
گندم و جو و ... در آن دوره به این دلیل بوده که نیازهاي اساسی مردم در همین مواد 

زده  هاي سختی می کار در این موارد به جامعۀ اسالمی ضربهشده و احت غذایی خالصه می
است. اکنون که نیازها تغییر کرده، احتکار در همان چیزهایی که امروز جزو نیازهاي 
ضروري مردم است (مانند: آهن، سیمان، روغن و ...) حرام است. یعنی مالك اصلی در 

روزي برسد که گندم و جو  حکم احتکار نیازهاي ضروري مردم و جامعه است و چه بسا
و کشمش و .... از نیاز ضروري بودن خارج شوند و لذا احتکار این اقالم حرام محسوب 
نشود و در عوض احتکار اقالمی مانند گوشت و مرغ و ماهی و .... و یا چوب و کاغذ و 
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و ... حرام شود. حال سؤال ما این است که چرا امامان معصوم در هنگام بیان احکام دین 
کردند و تذکر  پاسخ به سؤاالت مردم، فقط به ذکر احکام و پاسخ سؤال مردم اکتفا می

اي مانند عربستان و  داند که به عنوان مثال حکم دیه بر عاقله مخصوص جوامع قبیله نمی
هاي آینده این حکم جاري  دوران ما قبل مدرنیته است یا نه، و در جوامع دیگر و زمان

توان بطور کلی به این صورت مطرح کرد که چرا  االت را میهست یا نیست؟ این سؤ
بینی دینی، تاریخ  امامان معصوم آثار مکتوبی در زمینه تفسیر قرآن، بیان احکام الهی، جهان

طور اصول  صحیح حوادث صدر اسالم، جایگاه عقل و علم و فلسفه و ... در دین همین
تند تا جلوي تحریف و نابودي تعالیم اخالق و عرفان اسالمی و ... از خود بجاي نگذاش

خود را تا حدود زیادي بگیرند و براي آیندگان نیز چراغ هدایت باشند؟ درست است که 
گیرد، اما احتمال جعل و  سند مکتوب هم گاهی در معرض جعل و تحریف قرار می

تحریف در سند مکتوب بسیار کمتر از سخنانی است که به صورت شفاهی و دهان به 
چرخد. لذا اگر واقعاً امامان شیعه از طرف خداوند منصوب و مأمور  بین مردم میدهان 

تفسیر معصومانۀ قرآن و بیان احکام الهی و حقایق دینی بودند، مکتوب کردن تعالیم آنها 
طور براي استفادة  توسط خودشان (براي جلوگیري از جعل و تحریف و نابودي، و همین

جب واجبات بود. اما چرا هیچ کدام چنین کاري نکردند؟ بیشتر مردم و آیندگان) از او
کافی است به همین یک نکته بیندیشیم تا به این حقیقت پی ببریم که تفسیر معصومانۀ 
دین، غرض خداوند نبوده است. به عبارتی دیگر، خداوند متعال شرط سعادت و کمال 

ا به طور کامل و صد در صد ها دین او ر (قرب الهی) را در این قرار نداده است که انسان
درست و بدون هیچ گونه خطا و نقص بفهمند و به همۀ احکام ریز و درشت آن مو به مو 

آفرید.  ها را معصوم می خواست چنین کاري کند همۀ انسان عمل کنند. چرا که اگر می
ت هاي غیرمعصوم، در حقیق دلیل ما بر این ادعا این است که اوالً چنین شرطی براي انسان

ها از سعادت  تکلیف ماالیطاق است و صرف نظر از قبح آن، باعث محرومیت همۀ انسان
شود. ثانیاً حتی اگر این شرط قابل تحقق بود و از طاقت بشري بیرون نبود،  و کمال می
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ها و تا روز  حداقل الزمۀ ضروري آن وجود و حضور یک مرجع معصوم در تمام دوران
یم که چنین شرطی محقق نشده است و از همین واقعیت نتیجه بین قیامت بود. اما اکنون می

گیریم که خداوند شرط رسیدن به سعادت و قرب الهی را در فهم و عمل معصومانه  می
قرار نداده بلکه در این قرار داده است که انسان، صادقانه و خالصانه در پی حقیقت باشد 

ناي تشخیص حق از باطل قرار دهد و در این راه، عقل و فطرت و وجدانِ پاك خود را مب
هایی شود مسلماً معذور  و در این جهد صادقانه و خالصانه، اگر هم دچار خطاها و لغزش

خواهد بود. در فهم دین هم قصه همین است و جز این نیست. خداوند از انسان خواسته 
ن و است تا با تدبر در قرآن و بکار انداختن عقل و فکر و اندیشه، سعی در فهم دی

دانسته که بشرِ ناقص و جایز الخطا، در این تالشِ  شناخت راه راست کند و چون می
رسد، همان را از انسان قبول  صادقانه، جز به فهمی بشري از دین، به چیز دیگري نمی

بخشد و فقط عناد آگاهانه و  ها و خطاهاي غیرعمدي را بر انسان می کند و نقص می
شعارِ  Õرسیم که اگر هم کسانی بعد از پیامبر د. به اینجا میپذیر عامدانه با حق را نمی

دادند. خداوند خودش براي بعد از  دادند، شعار نادرستی نمی می» «

فقط قرآن را براي مردم، وسیلۀ هدایت و راهنمایی قرار داده است و تفسیر  Õپیامبر
از اینکه اگر تفسیر معصومانۀ دین  معصومانۀ قرآن مورد نظر خداوند نبوده است. بگذریم

شرط سعادت و کمال بود، حتی با نصب امامان معصوم و حضور آنها در همۀ دور آنها 
شد. چرا که حتی اگر در هر عصري امام معصومی  باز هم چنین غرضی تحصیل نمی

وجود داشته باشد که حقایق دینی و احکام الهی را درست و صحیح بیان کند، باز هم 
ممکن است در فهمِ کالم معصوم و ضبط و انتقال آن به دیگران دچار خطا و کج مردم 

فهمی شوند و تعالیم معصوم دچار جعل و تحریف شود. مگر همین عالمان شیعه در 
رسند؟ و مگر هر کدام از این  هاي مختلف از کالم معصوم نمی عصر حاضر، به درك

مِ کالم معصوم و حقیقت دین به خورد فقیهان درك خود از کالمِ امام معصوم را به نا
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ا ناقص، ناخالص و خطاآلود) دهند؟ و مگر درك آنها، درکی بشري (و لذ مردم نمی
 نیست؟

به نام مهدي مشکوك است  . از نظر تاریخی تولد فرزندي از امام حسن عسگري1
اریخی که مورد قبول اهل سنت نیز باشد، تولد چنین فرزندي را و اسناد و مدارك معتبر ت

کنند. به عبارت دیگر هیچ سند محکم تاریخی که با موازین و معیارهاي اهل  تأیید نمی
سنت (در قبول روایات تاریخی) نیز تأیید شود، در این مورد وجود ندارد و لذا راه اثبات 

 ند محکمی دارند ارائه دهند.اگر سآن براي اهل سنت بسته است. مدعیان، 
هم ثابت شود، به تنهایی براي  . حتی اگر تولد فرزندي از امام حسن عسگري2

ها و زنده بودنش تا زمان ظهور، کافی  اثبات ادعاي شیعه در مورد غایب شدن او از دیده
 ماند: عاي شیعه منطقاً دو راه مینیست. در اینجا براي اثبات اد

به صراحت چنین موضوعی را مطرح کرده باشند. اما نه  Õپیامبراول. اینکه قرآن یا 
شود. آري در کتب شیعه  چنین چیزي یافت نمی Õدر قرآن و نه در سخنان پیامبر

نام امامان و  Õنقل شده است که در آنها پیامبر اکرم Õاحادیث و روایاتی از پیامبر
اند و در مورد دوازدهمین امام نیز به غیبت  معصوم را یکی پس از دیگري بیان کرده

اند. اما این روایات،  طوالنی و ظهور او در آخر الزمان (و به فرمان الهی) اشاره فرموده
همگی جعلی و ساختگی است و حتی بسیاري از عالمان شیعه نیز آنها را قبول ندارند. باز 

توانند یک حدیث  مدعیان و جود و غیبت امام دوازدهم، براي نقض سخن ما اگر میهم 
 ند و متن هیچ مشکلی نداشته باشد.بیاورند که از لحاظ س

و فرزندانش با ادلۀ محکمِ  دوم. اینکه تئوري امامت و عصمت علی بن ابی طالب
بی آمده باشد. اما عقلی و نقلی اثبات شود و بعد در سخنانِ امامان معصوم چنین مطل

متأسفانه همانطور که پیش از این دیدیم، این تئوري به هیچ وجه قابل دفاع عقلی نیست 
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هاي فراوانی  توانند به کتاب و بلکه دالیل زیادي در رد آن وجود دارد. طالبان حقیقت می
 .1که در نقد تئوري امامت نوشته شده است رجوع کنند

رسد  نهان است و هیچ نفعی از او به جامعۀ اسالمی نمیها پ . وجود امامی که از دیده3
گردد بدون اینکه بتواند براي  و فقط در میان مردم و به طور پنهان و ناشناس می

هاي این امت کاري بکند، کامالً لغو و بیهوده است و همین، داستان امامِ دوازدهم  بدبختی
ی که هیچ نفعی از او به مردم و کند. اگر وجود امام غایب و غیبت او را سخت مشکوك می

 د لغو نیست، پس بگویید لغو چیست؟رس اسالم نمی
. اگر به نحوة زندگی امام دوازدهم بیندیشیم، مشکوك بودن این اعتقاد بیشتر 4
شود. سؤال این است که امام دوازدهم چگونه موجودي است؟ آیا انسانی  گر می جلوه

مۀ لوازم انسانی مانند نیاز به داشتن همسر و هاي دیگر (و با ه است مانند همۀ انسان
فرزند و خانه و زندگی و کسب و کار و ...) یا اینکه موجودي غیرطبیعی و مافوق بشري 

 کنیم. نجا هر دو فرض را بررسی میاست؟ در ای
هاي  . فرض اول این است که امام دوازدهم مانند همۀ اجدادش و مانند همۀ انسان1-4

مالً طبیعی است و از این نظر هیچ فرقی با دیگران ندارد جز اینکه دیگر، یک انسان کا
روحی بزرگ و ضمیري پاك دارد و صاحب مقام امامت و عصمت است. لکن اینها 
مقامات معنوي است که منافاتی با انسان بودن او (از لحاظ طبیعی) ندارد. در حقیقت او 

هایی در کماالت  ها واجد برتري نسانانسانی طبیعی مانند دیگران است که نسبت به بقیۀ ا
هاي  ها غایب است اما مانند همۀ انسان روحی و معنوي بوده و اکنون اگر چه از دیده

دیگر یک زندگی کامالً طبیعی دارد. این فرض اما، مشکالت فراوانی را براي معتقدان به 
هاي  همۀ انسان کند. بر طبق این فرض امام دوازدهم باید مانند وجود آن امام ایجاد می

 ند همۀ پیامبران و امامان قبل):دیگر (و مان
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 ار داشته باشد.الف. شغل و سکب و ک
 ب. خانه و محلی براي زندگی داشته باشد. 

 ج. ازدواج کند و صاحب همسر و فرزندانی شود. 
 د. گاهی بیمار یا مجروح شود. 

یا در عصر حاضر  ها از وسایل نقلیه عمومی مانند اسب و شتر و . در مسافرت ه
 اتوبوس، کشتی و ... استفاده کند.هواپیما، قطار، 

و. گاهی با دیگران دچار اختالف و دعوا شده و براي حل اختالف ممکن است 
 ز خاصی مانند دادگاه مراجعه کند.مجبور شود به مراک

ز. و در یک کالم تن به مقتضیات یک زندگی شهري یا روستایی (خصوصاً در عصر 
 و یک شهروند به تمام معنا باشد. بدهدحاضر) 

 البته براي اینکه شناخته نشود مجبور است: 
 ح. با نام مستعار زندگی کند. 

ط. مرتب نقل مکان کند تا ثابت بودن هیئت او (از نظر جوانی) دیگران را نسبت به او 
 مشکوك نکند. 

مل قرار دهید تا ببینید به حال هر یک از لوازم و تبعاتی را که در باال نام بردیم مورد تأ
رسید. آیا امام دوازدهم یک بار ازدواج کرده و همسرش نیز مانند خودش عمر  کجا می

ها بار ازدواج کرده و همسرش  طوالنی و هزاران ساله دارد یا اینکه آن حضرت تاکنون ده
ه است؟ بعد از گذراندن سالیانی چند پیر شده و از دنیا رفته و داستانی دوباره شروع شد

فرزندان آن امام از نظر طول عمر چه وضعیتی دارند؟ آیا آنها هم مانند پدرشان عمر 
روند (در حالی  شوند و از دنیا می هاي دیگر پیر می هزاران ساله دارند یا اینکه مانند انسان

که پدرشان همواره در هیئت جوانی سی ساله است)؟! آیا همسر و فرزندان و همین طور 
فامیل همسر امام هم از راز او خبر دارند یا اینکه (به عنوان مثال) پدر و مادر  خانواده و

دانند که چه کسی دامادشان شده است؟ آیا سند ازدواج خود را در یک  همسرش نمی
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کند؟ یا اینکه  محضر رسمی (که در هر کشوري زیر نظر قوة قضائیه است) ثبت می
اش را از کجا در  او چیست و روزي ازدواجش همواره غیررسمی است؟ کسب و کار

آورد؟ خانه و دیار او کجاست؟ آیا او هم از لوازم خانگی مانند یخچال، تلویزیون،  می
کند؟ آیا او هم پول آب و برق و گاز و  لباسشویی، کولر، بخاري و ... استفاده می ماشین

دهد؟ نام  ر درآمد میپردازد؟ آیا او هم مالیات ب کند به دولت می تلفنی را که استفاده می
مستعار او که باید قبض تلفن و برق و گاز و آب ... به آن نام برایش صادر شود چیست؟ 
آیا او هم براي مسافرت به شهرها یا کشورهاي دیگر باید بلیط هواپیما یا قطار و .. بخرد 

ارند؟ و براي خروج از کشور، پاسپورت تهیه کند؟ آیا فرزندان او زندگی عادي و طبیعی د
در این صورت امام دوازدهم که اکنون داراي چندین عروس، داماد و نوه و نتیجه و ... 

تواند راز خود را از این همه اهل و عیال و فامیل پنهان کند؟ در هنگام  است آیا می
شود و تن به عمل جراحی  بیماري یا مجروح شدن، آیا در یک بیمارستان بستري می

بیعی مانند زلزله، سیل و طوفان، دچار آسیب و خسارت دهد؟ آیا در حوادث ط می
شناسد و امورش را از  شود؟ آیا سیستم اداري حاکم در کشورش را به رسمیت می می

المثل آیا او هم شناسنامه و کارت شناسایی و دفترچۀ بیمه و  گذراند؟ فی همان مجاري می
کند؟  داري الزم را طی میگیرد و در هنگام خرید یا ساخت خانه، مراحل ا پاسپورت می

کند؟ آیا مقاله یا کتاب (با نام مستعار)  آیا در انتخابات و یا تظاهرات مردمی شرکت می
آیا تاکنون به ناحق و توسط پلیس دستگیر و زندانی شده  ؟1کند نویسد و منتشر می می

ي فرار است؟ و آخرین سؤال اینکه آیا احتمال مرگ در مورد ایشان وجود دارد یا نه؟ برا
 از همۀ این سؤاالت مجبوریم به فرض دیگري پناه ببریم:
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. فرض دوم این است که امام دوازدهم مانند دیگران یک انسان طبیعی نیست و از 2-4
لحاظ جسمی و روحی با دیگران کامالً متفاوت است. به عبارتی دیگر در این فرض، او 

ثل خداوند او را به طرق غیبی و از یک زندگی کامالً غیرطبیعی و غیرعادي دارد. فی الم
کند. براي  بار حفظ می هاي خطرناك و حوادث مرگ هاي غیرطبیعی، از بیماري راه

مسافرت، نیازي به وسایل نقلیه ندارد بلکه از طریقِ طی االرض در یک چشم بر هم زدن 
امور  هاي غیبی همۀ تواند در هر کجاي دنیا که اراده کرده است حضور یابد. از راه می

تواند در امور عالم  ها آگاه است. می عالم را زیر نظر دارد و از ضمایر پنهان همۀ انسان
تصرف کند و حوادث را بر طبق خواست خود پیش ببرد. براي زندگی نیازي به لوازمی 

کند چون  مانند یخچال و اجاق گاز و کولر و بخاري و ... ندارد. از گاز و برق استفاده نمی
هاي  شود پول آنها را بپردازد. در هنگام تشنگی هم از آب رت مجبور میدر این صو

اي براي زندگی داشته باشد،  کند. اگر خانه ها استفاده می ها و رودخانه طبیعی، یعنی چشمه
اي دو  حتماً در جایی است که دست تمدن بشر به آنجا نرسیده است (مثالً در جزیره

ها). اگر به غذا نیازي داشته باشد، یا از بهشت برایش  افتاده و متروك در آن سوي اقیانوس
کند. اگر  آورند و یا همیشه از طریق شکار حیوانات، نیاز غذایی خود را بر طرف می می

کند.  نیاز جنسی هم داشته باشد، از طریق غیرطبیعی و غیرمرسوم این نیاز را بر طرف می
ت زندگی خانوادگی طبیعی و مرسوم کند و لذا مشکال مثالً با حوریان بهشتی زندگی می

در اجتماعات بشري را ندارد. امام دوازدهم اگر چه در میان مردم و در کوچه و بازار راه 
بینند. چند روز پیش از اینکه  کند، اما مردم او را نمی رود و در مراسم حج شرکت می می

مجلس (و از  شروع به نوشتن این مقاله کنم، در مجلسی حضور داشتم که همۀ اعضاي
شناختم. هنگامی که براي امام  جمله روحانی معروفی که گردانندة مجلس بود) را می

کردیم، آن روحانی معروف گفت : به خدا قسم امام زمان (عج)،  عزاداري می حسین
 اکنون در مجلس ما حضور دارد زیرا این مجلس، مجلس عزاداري براي امام حسین

شناختم  ه کردم اما جز حاضران در جلسه که همه را میاست. با تعجب به اطراف نگا
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کسی را ندیدم. بعد از اتمام جلسه به آن روحانی گفتم که آیا شما امام زمان را در جلسه 
دیدید که آن حرف را زدید؟ در پاسخ گفت : من او را ندیدم اما یقین دارم که او در این 

و خصوصاً امام  بت اهل بیتجلسه حضور داشت زیرا او در هر جایی که ذکر مصی
ریزد.  کند و اشک می باشد حضور دارد و مانند مردم در عزاداري شرکت می حسین

گویید  گفتم اوالً اگر او حضور داشت پس چرا هیچ کدام از ما او را ندیدیم؟ ثانیاً اینکه می
ها او در همۀ مجالس عزا حضور دارد، مستلزم این است که در یک لحظه بتواند در صد

هزار مکان دیگر در ایران و کشورهاي دیگر که مجالس عزا بر پا بود شرکت نماید. آیا 
امام زمان، در آن واحد در صدها هزار مکان مختلف حضور داشت، آن هم به نحوي که 
قابل رؤیت نبود؟ آیا این ادعاها در مورد یک انسان که موجودي مادي و طبیعی است؟ 

اي این سؤاالت نداشت، گفت: اینها مسائلی هستند که درك روحانی بیچاره که پاسخی بر
رسد. عقل ما ناقص است و نباید همه چیز را با عقل خود بسنجیم!!  من و تو به آنها نمی

کند و به او عمر  خداوند صالح دیده است که از طرق غیبی، جان او را خطرات حفظ می
وند ابا ندارد از اینکه از طرق دهد تا زمان ظهور فرا رسد. گفتم اگر خدا طوالنی می

غیرطبیعی و غیرعادي، جانِ امام را حفظ کند. چرا همین کار را در هزار و دویست سال 
پیش انجام نداد و از طرق غیبی و با تصرف در علل طبیعی خطر شهادت را از آن 

اله داد ها پنهان کرد و به او عمر هزاران س حضرت دور نکرد و به جاي آن، امام را از دیده
و با این کار میلیاردها انسان را از نعمت حضور امام معصوم محروم کرد؟ این بار حاج آقا 

گویم، چیزهایی است که به عقل ما  کمی عصبانی شد و با تندي تلخی گفت: باز هم می
رسد و نباید در این مسائل پاي عقل و استدالل را به میان کشید. پاي استداللیان  نمی

دلت را پاك و ایمانت را قوي کن تا این مسایل برایت حل شود. نگذار  چوبین بود.
اید  ها فریبت دهد. من هم با خنده گفتم: حربۀ خوبی به دست گرفته شیطان با این شبهه

ها یا پیروان دیگر بیفتد. چون آنها هم وقتی در  اما نگذارید این حربه، به دست یهودي
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بست برسند، از همین حربه استفاده خواهند  نبحث علمی و عقلی کم بیاورند و به ب
 .کرد!!



 
 

اي انتقادي پیرامون تئوري امامت و نقدهاي  : مصاحبهبخش دوم
 مخالفان

ن پیرامو غرویانمتن کامل مصاحبه با حضرت حجت االسالم و المسلمین محسن 
 تئوري امامت و نقدهاي مخالفان.

 نیکوییگر: حجت اهللا  مصاحبه
 11/12/79تاریخ مصحابه: 

خواهم از  : براي اینکه بحث ما سیر منطقی خود را داشته باشد اجازه مینیکویی 
مبادي تصوري شروع کنیم. سؤال اول این است که مفاهیم امامت و عصمت از دیدگاه 

 شوند؟ تعریف میمتکلمان شیعه چگونه 
: بسم اهللا الرحمن الرحیم. امامت یک معناي عام دارد و یک معناي خاص. غرویان 

شود و هم امام. به معناي  امامت به معناي عام یعنی پیشوایی؛ و این هم شامل انبیاء می
راهنمایی مردم را به عهده دارد.  Õخاص یعنی امامی که ما قائلیم بعد از پیامبر اسالم 

به معناي خاص یعنی پیشوایی مردم بعد از پیامبر. عصمت نیز به معناي این است امامت 
که آنها از خطا و اشتباهی که منافی با مقام امامتشان باشد مصون هستند و گرفتار خطا و 

هاي دیگري هم از طرف عالمان شیعه مطرح شده  شوند. البته اقوال و دیدگاه اشتباه نمی
 است که عرض کردم.است ولی قول مشهور همان 

یعنی پیشواي  ×که مورد نظر شیعه است  ×: فرمودید امامت در معناي خاص نیکویی 
. آیا این پیشوایی فقط در امور دینی است یا اینکه شامل امور Õمردم بعد از پیامبر

 شود؟ دنیوي هم می
نیوي جدا : در کلیه امور دینی و دنیوي است. ما اصوالً امور دینی را از امور دغرویان 
گنجد. بطور کلی امامت، ریاست و  دانیم. امور دنیوي هم در زیر مجموعۀ دین می نمی
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پیشوایی در کلیه شؤون انسانی است که دین باید در آنجا نظر بدهد. امام معصوم در همۀ 
 شؤون انسانی که در آنها احتیاج به دین دارد پیشوا و نظر او حجت است.

از خطا و اشتباهی که منافی مقام امامت یا نبوت باشد : عصمت را مصونیت نیکویی 
تعریف کردید. آیا این مصونیت شامل هر گونه گناهی چه صغیره و چه کبیره، چه عمدي 

 شود؟ و چه سهوي نیز می
: بله هم گناه کبیره و هم صغیره. البته سه نوع گناه داریم که عبارتند از گناه غرویان

کند یعنی قانون خدا را  قانونی. امام معصوم گناه قانونی نمیاخالقی، گناه عرفانی و گناه 
کند. اما ممکن است امام  گذارد، به واجبات عمل کرده و از محرمات دوري می زیر پا نمی

کند و شخصی به او  اي عبور می معصوم گناه اخالقی انجام دهد. مثالً فرض کنید در کوچه
الم او را بدهد و یا اینکه خود حضرت کند جواب س دهد و حضرت فراموش می سالم می

شود نه  ممکن است گاهی به شخصی بزرگتر سالم نکند. این گناه اخالقی محسوب می
اینکه امام، واجبی از واجبات خدا را ترك کرده باشد. همچنین گناه عرفانی ممکن است 

ز آن درجات از امام سر بزند. به این معنا که مثالً در هنگام نماز حواس او پرت شود و ا

معرفت و عرفانی که دارد یک لحظه غفلت بکند. این گناه عرفانی و از باب 

 گناه است اما گناه شرعی نیست. 

گویند که  توان گفت که از دیدگاه شیعه، امام معصوم به شخصی می : پس مینیکویی 
و دنیوي منصوب شده و از هر گونه  از طرف خداوند به ریاست مردم در کلیه امور دینی

باشد.  مصون می ×یعنی ترك واجب و انجام حرام  ×گناهی که منافی مقام امامت است 
ضرورت  Õرسیم به سؤال اصلی و آن اینکه آیا وجود امام معصوم بعد از پیامبر حال می

جانشین  عقلی دارد؟ به عبارت دیگر آیا خداوند حتماً باید امامان معصومی را به عنوان
 نصب کند؟ Õپیامبر
: اصل اینکه پیشوایی براي مردم الزم است، دلیل عقلی دارد، همان دلیل عقلی غرویان 

هم باقی است. یعنی  Õکه بر ضرورت بعثت پیامبران وجود دارد، بعد از پیامبر اسالم
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هاي  راهگوییم براي اینکه  اگر سؤال شود که چرا مردم احتیاج به پیامبران دارند، می
شناخت بشر محدود است و خداوند حکیم از ما تکلیف خواسته است. بنابراین باید 

هاي انجام تکلیف را براي ما روشن کند، راه سعادت را از شقاوت مشخص کند و لذا  راه
پیامبران و کتب آسمانی را براي بشر فرستاده است. همین دلیل بعد از پیامبر هم برقرار 

هایی در بین  رحلت کردند باید بعد از آن حضرت حجت Õامبراست. یعنی وقتی پی
 Õها رجوع کنند. این دلیل بقاء امامت بعد از پیامبر ها باشند که مردم به آن حجت انسان
 است.

: در اینجا حضرت عالی دو دلیل عقلی آوردید تا با آنها هم ضرورت بعثت نیکویی
را اثبات کنید. دلیل اول  Õپیامبر پیامبران و هم ضرورت وجود امامان معصوم بعد از

تواند حقایق مربوط  هاي شناخت بشر محدود است و خود به تنهایی نمی  این بود که راه
به مبدأ و معاد و نحوة انجام تکلیف الهی و بطور کلی راه رسیدن به کمال و سعادت را 

ردم را به راه کند که پیامبران مبعوث کند تا م تشخیص دهد و لذا حکمت الهی اقتضاء می
راست هدایت و راهنمایی کنند. دلیل دوم این بود که اگر خداوند از طریق بعثت پیامبران، 

شود و مردم در روز قیامت  مردم را به راه راست هدایت نکند، حجت بر مردم تمام نمی
بر علیه خداوند حجت خواهند داشت. این دو دلیل همانطور که فرمودید بعد از پیامبر 

نیز به قوت خود باقی است و ضرورت وجود امامان معصوم بعد از آن  Õخاتم
کند. قبل از طرح اشکاالتی که بر این ادله وارد شده است و براي  حضرت را هم اثبات می

، Õکنم و آن اینکه درست است که بعد از پیامبر تر شدن بحث سؤالی مطرح می روشن
ند، اما آیا این راهنمایان و پیشوایان حتماً باید مردم مانند همیشه نیاز به پیشوا و راهنما دار

معصوم باشند؟ به عبارت دیگر آیا وجود صفت عصمت در امامان، ضرورت عقلی دارد؟ 
 یست؟اگر ضرورتی براي عصمت هست دلیل آن چ
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کند. عقل در اینجا  : اینجا ضرورت یعنی اینکه ببینیم عقل چه اقتضاء میغرویان
یا امام، خطایش کمتر باشد بهتر است. یعنی هر چه کم خطاتر گوید هر چه آن پیشوا  می

 تواند حجت و پیشواي مردم باشد. یباشد بهتر م
: در بهتر بودن عصمت فعالً سخنی نیست. سخن در ضرورت عقلی عصمت نیکویی 

توان سؤال را اینگونه مطرح  است، ضرورتی که به معناي محال بودنِ عدم آن است. می
، معصوم و منصوب از طرف خدا نباشند و یا به Õان بعد از پیامبرکرد که اگر امام

عبارت دیگر اگر مرجعیت دینی و دنیوي مردم بعد از آن حضرت به عهدة عالمان و 
 شود؟ فقیهان بیفتد چه می

هم به یک معنا فقیهند، یعنی عالم هستند. فقیه یعنی کسی که  : خود ائمهغرویان
رد. آگاهی عمیق نسبت به دین، یک بحث و عصمت آگاهی عمیق نسبت به اسالم دا

گوییم آیا اگر این فقیه عصمت هم داشته باشد به جایی ضرر  بحث دیگري است. می
پرسیم عدم  شود، ما می گوییند ضرورت عصمت از کجا ثابت می زند؟ اینکه می می

ها عصمت از کجا ضرورت دارد که ما بپذیریم؟ بهتر آن است که ما قائل به عصمت آن
باشیم و دلیلی هم بر خالف عصمت نداریم. ضرورت هم در اینجا به معناي حسن عقلی 

گوییم عصمت ضرورت دارد منظورمان این است که حسن عقلی  است. یعنی وقتی می
 داند. و عقل این را بهتر میدارد 

: بسیار خوب، اکنون نوبت آن است که به طرح دو اشکال اساسی که به ادلۀ نیکویی
ضرورت نبوت و امامت وارد شده است بپردازیم. اولین اشکال این است که اگر آن  اثبات

ادله درست باشند، نتیجۀ منطقی آنها نه تنها ضرورت وجود پیشوایان معصوم در هر 
عصري است بلکه ضرورت تعدد آنها نیز هست. به این معنا که اگر آن ادله و مقدمات و 

ارد که در هر عصري تعداد پیامبران یا امامان مفروضات آنها درست باشند، ضرورت د
معصوم آنقدر زیاد باشد که در سراسر جهان و در هر شهر و روستایی و حتی در هر 

هاي دور افتاده قرار دارد،  اي که در اقصی نقاط جهان و در میان دریاها و اقیانوس جزیره
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چ عصري چنین نبوده یک پیامبر یا امام معصوم وجود داشته باشد، در حالی که در هی
و در حالی که ایشان مردم حجاز  Õاست. به عنوان مثال در زمان حضرت رسول اکرم

هاي  مانند کشورهاي قاره«کردند در هیچ نقطۀ دیگري از دنیا  را به راه راست هدایت می
اروپا، آمریکا، آفریقا، اقیانوسیه و دیگر کشورهاي آسیایی مانند چین، ژاپن، کره، مالزي، 

اي که در اثبات ضرورت  پیامبري نبوده است. حال مگر طبق ادله...» غانستان، ایران و اف
آوردید، مردم این مناطق نیاز به  Õبعثت انبیاء و نصب امامان معصوم بعد از پیامبر

کند که این مردم توسط  راهنما و پیشواي معصوم ندارند و مگر حکمت الهی اقتضاء نمی
م به راه راست هدایت شوند، پس چرا مردم این مناطق از پیامبران یا امامان معصو

ها و تعالیم پیامبران و امامان محروم ماندند؟ مگر نباید حجت بر مردم تمام شود  راهنمایی
تا در روز قیامت، مردم حجت نداشته باشند، پس چرا مردم نقاط دیگر جهان از وجود 

الل شما درست باشند، مردم آن هاي الهی محروم ماندند؟ آیا اگر مقدمات استد حجت
 در روز قیامت، معذور نخواهد بود؟نقاط 
: ما در آن ادله گفتیم چون مردم نیاز به راهنما و حجت دارند خداوند هم باید غرویان 

اي از مردم به علل طبیعی و یا به دست خودشان از وجود  حجت بفرستد. اما اینکه عده
گوییم خداوندي که از انسان  است. ما میهاي الهی محروم شوند بحث دیگري  حجت

خواهد، باید حجت بفرستد و فرستاده است. اما اینکه  حرکت در مسیر هدایت را می
وسایل و ابزار پخش معارف وحیانی به نقاط دیگر جهان نبوده و یا کم بوده، بحث 

تشار بایستی وسیلۀ ان ها می مسلمان Õگوییم در زمان پیامبر اسالم دیگري است. ما می
کردند ولی نکردند. این ربطی به استدالل ما ندارد.  ها را ایجاد می این معارف و هدایت

اند  هایی که هدایت را گرفته خداوند رسول و حجتش را فرستاده است. حاال این انسان
باید شروع کنند به پخش و انتشار این معارف و اینها تنبلی کردند و این وظیفه را انجام 

کردند و این  بایستی به نقاط دیگر سفر می ها می ، مسلمانÕن پیامبر اسالمندادند. زما
رساندند؛ اما این کار را  ها و معارف الهی را به گوش مردم سراسر جهان می هدایت
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نکردند این دیگر تنبلی مسلمین است نه اینکه با حکمت خداوند منافات داشته باشد. 
اقصی نقاط جهان هستند و پیام رسالت به گوش فرمایید باآلخره مردمی که در  حاال می

رسد، آیا فرداي قیامت بر علیه خداوند حجت دارند یا نه؟ در اینجا  آنها نرسیده یا نمی
باید توجه کنیم که خداوند در هر فردي یک حجت باطنی قرار داده و یک حجت بیرونی 

د و حجت باطنی و ظاهري. حجت بیرونی و ظاهري همان پیامبران و کتب آسمانی هستن
یعنی  ×نیز عبارت از عقل و فطرت و وجدان انسان است. کسانی که نداي حجت بیرونی 

شان عمل کنند. یعنی به  به آنها نرسد، باید طبق حجت باطنی ×پیامبران یا امامان معصوم 
دهند عمل کنند. اما یک سري تکالیفی  خوب و بدهایی که عقالً و فطرتاً تشخیص می

شده که نشده است و اگر به  هست که از راه حجت بیرونی بایستی براي آنان تبیین می
 د.خداوند آنها را عقاب نخواهد کراین تکالیف عمل نکنند 

شود. اول اینکه فرض کنیم در زمان پیامبر  : در اینجا دو سؤال مطرح مینیکویی
یاران پیامبر و پیروان او تنبلی و سستی کردند و پیام آن  ×به عنوان مثال  - Õاسالم

حضرت را به سراسر دنیا نرساندند. خوب چرا خداوند در جاهاي دیگر پیامبر نفرستاد تا 
باعث نشود که میلیاردها انسان در نقاط دیگر جهان از  Õمتنبلی پیروان پیامبر اسال

اند که باید چوب  هاي الهی محروم شوند؟ مردم نقاط دیگر جهان چه گناهی کرده هدایت
را بخورند؟ چه اشکالی داشت خداوند در نقاط دیگر جهان  Õتنبلی پیروان پیامبر اسالم
واقعاً تنبل  Õردم زمان پیامبر اسالمکرد؟ دوم اینکه حاال اگر م هم پیامبرانی مبعوث می

کردند آیا در عمل امکان داشت از  نبودند و قصد انتشار این معارف به سراسر دنیا را می
عهده این کار بر آیند؟ آیا چنین امر عظیمی با توجه به امکانات مسافرتی آن عصر محال 

شرایط از عهده نبود؟ اگر قبول کنیم که چنین کاري در آن زمان و با توجه به آن 
اط دیگر آید که چرا خداوند براي مردم نق آمد، آیا این سؤال پیش نمی مسلمانان بر نمی

 جهان پیامبرانی نفرستاد؟
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: ما که در آن زمان نبودیم تا بتوانیم در مورد امکان یا عدم امکان آن صحبت غرویان
امکان عقلی و عملی  کنیم. چه دلیلی داریم که امکان عملی و عقلی این کار نبوده است.

فرمایید چرا خداوند در نقاط دیگر جهان و در هر  بوده اما سخت بوده است. اما اینکه می
شدند.  ها تنبل می کشوري یک پیامبر نفرستاده، به نظر من دلیلش این است که انسان

کند. بقیه را گذاشته است براي  خداوند یک پیامبر فرستاده است که او ابالغ وحی می
ها باید انجام دهند، یعنی رنج سفر را بر خود هموار کنند و بروند پیام  یفی که مسلمانتکل

خداوند را به نقاط دیگر برسانند. اگر در هر گوشه و کناري خداوند یک پیامبر مبعوث 
 شد. ها منتفی می راي هدایت انسانکرد، این مشقت و رنج سفر ب می

کنند و در نتیجه  تنبلی می Õپیروان پیامبردانست  : اما خداوند که مینیکویی 
شوند، پس چرا در  هاي الهی محروم می میلیاردها انسان در نقاط دیگر زمین از هدایت

اي نفرستاد؟ و یا اینکه چرا به بعضی  اي پیامبر جداگانه نقاط دیگر و در هر کشور یا منطقه
ا به نقاط دیگر جهان از جمله ها این اراده و همت را نداد تا تعالیم پیامبر ر از انسان

 ورهاي شوروي سابق و ... برسانند؟فرانسه، سوئد، فنالند، کش
توانیم قضاوت کنیم که مصلحت کدامیک بیشتر بوده است.  : ما بطور قاطع نمیغرویان

اینکه خداوند در یک نقطه پیامبري بفرستد و از آنجا معارف وحیانی به جاهاي دیگر 
گوییم در حکمت الهی  اي یک پیامبر بفرستد. اما می ر منطقهپخش شود یا اینکه در ه

که مصلحت آن بیشتر  ×توانیم بگوییم راه دیگري  مصحلت پیامبر یگانه بیشتر بوده و نمی
اي از  دانسته که یک عده فرمایید خداوند می وجود داشته است. اما اینکه می ×بوده 

نفرستاده پاسخش این است که گاهی شوند پس چرا براي آنها پیامبر  هدایت محروم می
دهد که در ظاهر مصلحت آن به نظر ما  خداوند براي مصالحی در آینده، فعلی را انجام می

بینیم که مکه و مسجد الحرام یک  شود. مثالً ما می کم است ولی اثرش در آینده آشکار می
مکه یک  پایگاهی است که تمام مسلمین جهان توجهشان به این خانه است. یعنی در

مرکزیت ایجاد شده است و به دلیل اینکه یک مکان پایگاه وحی است بین همۀ مسلمین 
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فرستاد، این  اي یک پیامبر می نوعی وحدت ایجاد شده است. اگر خداوند در هر نقطه
شد شاید خداوند این مصحلت را لحاظ کرده که اینجا  وحدت بین مسلمین برقرار نمی

 ر منتشر شود.مین جا تعالیم اسالم به جاهاي دیگپایگاه مرکزي باشد و از ه
: مگر پیامبران فرستادگان خداوند نیستند و از طرف خداوند وحی دریافت نیکویی

توانست پیامبران متعددي مبعوث کند و تعالیم اسالم را به  کنند، خوب خداوند می نمی
وجه همان مرکز یعنی هاي مردم را مت همۀ آنها وحی کند و به همۀ آنها فرمان دهد که دل

شد، هم مردم نقاط دیگر  مسجد الحرام کنند و بدین ترتیب هم مرکزیت و اتحاد حفظ می
 ماندند. تعالیم اسالمی محروم نمیجهان از معارف الهی و 

توانیم نفی بکنیم. اما  کنم. این هم یک فرض است که نمی : من این را نفی نمیغرویان
هاي دیگر بیشتر است، این را چگونه  آن از فرضاینکه این بهترین فرض و مصلحت 

هاست خوب حاال این  توان اثبات کرد؟ هدف خداوند از بعثت پیامبران هدایت انسان می
اي داشته باشد و آن  طور مصلحت دیده است که یک پیامبر بفرستد و آن پیامبر صحابه

وت کنند. این از صحابه خودشان بروند در اقصی نقاط جهان و مردم را بسوي اسالم دع
اي پیامبر  فرمایید خداوند در هر جامعه پراکندگی و تعدد پیامبران بهتر است. اینکه می

بفرستد و آنها نقش یاران و معاونان آن پیامبر اصلی را بازي کنند، خوب این نقش را 
اي هدفش این بود که  کنند. یعنی پیامبر در هر جامعه همان علماي امت بازي می

ی پرورش پیدا کنند و اینها هادي امت بسوي پیامبر بشوند. ضرورتی نداشت که های انسان
 کرد. اي را تربیت می هاي برجسته خداوند چندین پیامبر بفرستد. هر پیامبري انسان

توانیم بگوییم راه  گوییم در حکمت الهی مصلحت پیامبر یگانه بیشتر بوده و نمی ما می 
 وجود داشته است. ×که مصلحت آن بیشتر بوده  ×دیگري 

اما سؤال من ناشی از ادعاي ضرورت عقلی بعثت پیامبران است. اگر قائل به  نیکویی:
 ×و همینطور نصب امامان معصوم بعد از آخرین پیامبر  ×ضرورت عقلی بعثت انبیاء 

پیامبران متعدد  آید که چرا خداوند در هر عصري نباشیم، به هیچ وجه این سؤال پیش نمی
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توانیم بگوییم که خداوند در  می ×یعنی عدم ضرورت  ×مبعوت نکرد. در چنین فرضی 
هایی از زمان و در بعضی از مناطق روي کره زمین به هر مصلحتی که بوده، پیامبرانی  برهه

فرستاده تا مردم آن مناطق را هدایت کند. اما اگر قائل به ضرورت عقلی باشیم و براي 
اي را که حضرت عالی به آنها اشاره کردید بیاوریم، این سؤال به  این ضرورت، ادله اثبات

توانیم بگوییم  یابد. در اینجا دیگر نمی ماند پاسخ در خوري نمی قوت خود باقی می
خداوند اینطور مصلحت دیده است که در یک نقطه پیامبري بفرستد و از آنجا و توسط 

سراسر جهان منتشر شود. چون چنین کاري در عمل ممکن  یاران و پیروانش تعالیم او به
بینیم که به قول شما در اثر تنبلی یاران  نیست و اگر هم ممکن باشد به هر حال می

پیامبران هیچ گاه چنین طرحی عملی نشد و میلیاردها انسان از تعالیم پیامبران محروم 
ه خداوند حجت خواهند ماندند و در ضمن طبق ادلۀ خودتان، در روز قیامت بر علی

بایستی  اي که آوردید ضرورت داشت، خداوند می داشت. اگر بعثت پیامبران بنا به ادله
گذاشت میلیاردها انسان در سراسر جهان چوب تنبلی  کرد و نمی فکر اینها را هم می

اي از یاران پیامبر را بخورند. مصلحتی که شما به آن اشاره کردید با آن ضرورت در  عده
و  ×باطنی و ظاهري  ×فرمایید ما دو گونه حجت داریم  اقض است. اما اینکه میتن

ظاهري یعنی پیامبران و امامان   فرمایید مردم نقاط دیگر جهان اگر چه از حجت می
دارند و  ×یعنی عقل و فطرت و وجدان پاك بشري  ×معصوم محرومند اما حجت باطنی 

ل و فطرت عمل کنند به نجات و سعادت همین مقدار اگر به مقتضیات و فرامین عق
کند و آن اینکه اگر عقل و فطرت و وجدان  رسند سؤالی را در ذهن ایجاد می اخروي می

براي رسیدن انسان به سعادت آخرت و براي اتمام  ×وبه عبارت دیگر حجت باطنی  ×
حجت در این دنیا کافی است و با داشتن عقل و فطرت هیچ کس در روز قیامت 

جویی کند، دیگر چه ضرورتی براي بعثت  واند بر علیه خداوند حجت بیاورد و بهانهت نمی
اي نیست  ماند؟ آیا این سخن در تناقض با همان ادله پیامبران و نصب امامان معصوم می

گفتید که اگر  که براي اثبات ضرورت نبوت و امامت آوردید نمی باشد؟ مگر در آنجا نمی
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هایی خود، راه سعادت را از  تا با راهنمایی ×دم بفرستد خداوند پیامبرانی بسوي مر
مردم در روز قیامت بر علیه خداوند حجت خواهند داشت؟ اگر  ×شقاوت معلوم کنند 

هاي پیامبران (یا امامان  ها و هدایت این سخن درست باشد تمام کسانی که از راهنمایی
ت خواهند داشت و تنبلی یاران اند، روز قیامت بر علیه خداوند حج معصوم) محروم مانده

تواند مانع از این باشد که آنها بر  پیامبر و همینطور داشتن عقل و فطرت و وجدان، نمی
هاي شناخت بشر  گفتید که راه علیه خداوند حجت بیاورند. اگر یادتان باشد در آن ادله می

صراط مستقیم تواند راه کمال و  محدود است و با عقل و فطرت و وجدان به تنهایی نمی
گرفتید که اگر خداوند براي بشر  را بشناسد و طی کند و از همین مقدمه نتیجه می

پیامبرانی نفرستد و راه را به او نشان ندهد، خالف حکمت عمل کرده، و محال است 
خدوند خالف حکمت عمل کند. اگر این سخنان درست باشد نتیجۀ منطقی آنها ضرورت 

معصوم در هر عصري است در حالی که در هیچ عصري چنین  تعدد پیامبران و پیشوایان
توان گفت خداوند در بسیار از موارد برخالف حکمت عمل کرده  نبوده است. حال آیا می

هاي ظاهري هستند به حجت باطنی  است؟ اینکه در موارد عدم وجود پیامبران که حجت
اي  ناخواسته مقدمات ادلهشوید، با این کار و با این سخن  یعنی عقل و فطرت متوسل می

توانستید به  فرستاد باز می را که آوردید نقض کرده اید. اگر خداوند هیچ پیامبري هم نمی
حجت باطنی متوسل شوید و بگویید که با وجود عقل و فطرتی که خدا به مردم داده 

 توانند در روز قیامت بر علیه خداوند حجت بیاورند. اما ضرورت بعثت است، مردم نمی
 شود؟ ه میپیامبران و نصب امامان معصوم پس از آخرین پیامبر چ

گویند اصل وحی و مبعوث  : ببینید، همانطور که اشاره کردم، آن ادله فقط میغرویان 
همین طور نصب امام معصوم بعد از پیامبر  ×کردن پیامبر و فرستادن کتاب آسمانی و 

فطرت بشر کافی نیست و انسان نیاز  براي بشر ضرورت دارد. براي اینکه عقل و ×خاتم 
به هدایت رسوالن الهی و امامان معصوم دارد. اگر خداوند از بشر بیش از هدایت عقلی 

خواست، ضرورتی نداشت پیامبري بفرستد و یا امام معصومی نصب کند. اما  تکلیفی نمی



 119 اي انتقادي پیرامون تئوري امامت و... بخش دوم: مصاحبه

 

خودمان  خواهد بیش از آن مقداري که عقل ما معتقدیم چون خداوند از بشر تکالیفی می
کند، لذا باید راهنمایان کمکی هم براي بشر بفرستد که این راهنمایان،  آن را درك می

همان انبیاء و امامان معصوم هستند. اما اینکه چرا در این نقطه فرستاد و در آن نقطه 
نفرستاد، این دیگر ربطی به بحث عقلی ندارد. بحث عقلی فقط ضرورت اصل بعثت 

تواند داشته  کند. این مسأله عوامل مختلفی می ان معصوم را اثبات میپیامبران و نصب امام
توانیم براي آن داشته باشیم. خداوند مصلحت دیده است که  باشد و توجیهات مختلفی می

ها به تالش بیفتند، بروند سؤال کنند و اگر دیدند در فالن نقطه پیامبري مبعوث شده  انسان
یانی را تحصیل کنند. اینها مصالحی است که خداوند به آنجا مهاجرت کنند و معارف وح

ها از نقاط مختلف دنیا اگر با خبر شدند در فالن منطقه پیامبري  لحاظ کرده تا انسان
 مبعوث شده است در صدد بیایند که آن پیامبر را بشناسند و تعالیم او را فرا بگیرند.

نبوت و امامت مطرح  سؤال دیگري که در رابطه با ادلۀ اثبات ضرورت نیکویی: 
شود این است که اگر آن ادله درست باشند وجود و حضور مستمر پیامبران و یا امامان  می

شود و لذا در بسیاري از  ها و تا روز قیامت الزم و ضروري می معصوم در بین انسان
هاي طوالنی زندگی بشر، نه پیامبري وجود داشته و نه امام معصومی که مردم را  دوره
و پیامبر  مایی و هدایت کند. به عنوان مثال در دورة زمانی بین حضرت عیسیراهن

هاي  که بیش از ششصد سال فاصله زمانی است و در طول این دوران، نسل Õاسالم
اند، پیامبري وجود نداشته است. اکنون نیز حدود هزار  اند و رفته ها آمده متعددي از انسان

و صد سال است که بنا به اعتقاد شیعه امام دوازدهم غیبت کرده و مردم عمًال از 
معصوم محرومند. در حالی که اگر آن ادله درست  هاي یک پیشواي ها و هدایت راهنمایی

بودند عدم وجود پیامبر در دوره طوالنی و همین طور غیبت طوالنی امام معصوم محال 
توانست مانع بعثت پیامبران و یا باعث غیبت طوالنی پیشوایان  بود. یعنی هیچ عاملی نمی

 شود؟ معصوم شود. این اشکال چگونه حل می
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گوییم از جانب  آید که گویا تصورتان این است که و.قتی می بر می از سؤاالت شما این
خداوند متعال مسأله نبوت و امامت و پیشوایی و مرجعیت مردم ضرورت دارد، معنایش 

ها محقق شود. اما این طور نیست. ما مختار  این است که اینها باید جبراً براي انسان
وحی و نبوت و امامت از طرف خداوند گوییم اصل بعثت و  ایم. وقتی می آفریده شده

متعال ضرورت دارد معنایش این است که خداوند باید این نقیصه را در عالم خلقت 
برطرف کند و برطرف کرده است امام باید باشد و ادله زیادي براي این ضرورت داریم. 

ن دارد. ها به دست خودشان، خود را محروم بکنند از امام، این هم امکا اما اینکه انسان
ها و اسبابی را فراهم  ها اراده و اختیار دارند و گاهی به اختیار خودشان زمینه انسان

هاي الهی استفاده نکنند. خداوند پیامبر و امام معصوم فرستاده اما  کنند که از حجت می
هاي الهی محروم  کند که از این حجت خود بشر به دست خودش اسبابی را فراهم می

به آن ادله ندارد و ضرورت سرجایش هست. این کاري است که مردم به شود. این ربطی 
اي داریم. مردم  اند. در مورد امام زمان (عج) هم ما چنین عقیده اختیار خودشان انجام داده

به اختیار و اراده خودشان خواستند این حجت الهی را از بین ببرند. خداوند هم مصلحت 
غیبت به سر ببرد. پس اگر بگویید ضرورت امامت دید که این حجت الهی در پس پرده 

گوییم سرجایش است. حجت خداوند هست. مردم خودشان  برود، می کجا می
 د از این حجت الهی استفاده کنند.خواهن نمی

خواهند شاید به صورت  گویید مردم خودشان نخواستند یا نمی اینکه می نیکویی:
کلیه نیست. یعنی هیچ گاه چنین نبوده  موجبۀ جزئیه درست باشد اما به صورت موجبه

است که همۀ مردم جهان باالتفاق و با انتخاب خود، دست رد به سینۀ پیامبران یا امامان 
معصوم بزنند و با آنها دشمنی کنند. اکنون نیز که از حضور امام معصوم محروم هستیم 

هاي  از هدایت توان همه را با یک چوب زد و مدعی شد که هیچ کس خواهان پیروي نمی
امام معصوم نیست. در اینجا گویی چند نکته مغفول مانده است. اول اینکه در بسیاري از 

اصالً پیامبري وجود نداشته است تا مردم  ×ها  و همین طور در بسیاري از مکان ×ها  زمان
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با اختیار و انتخاب خود، با آنها دشمنی کنند و باعث محرومیت خودشان از این 
و  هایی که در دوران زمانی بین حضرت عیسی الهی شوند. نسلهاي  حجت
توان گفت که حتماً  اند و در اینجا نمی اند پیامبري نداشته اند و رفته آمده Õپیامبر
اند پیامبري داشته باشند همینطور است قصه صدها میلیون انسانی که در زمان  خواسته نمی

مکانی خبري از مسیح نداشتند و اگر هم  زیستند اما در اثر بعد مسیح (فی المثل) می
داشتند امکان مسافرت و مهاجرت بسوي این پیامبر براي آنها وجود نداشت. در مورد آنها 

خواستند پیامبري داشته باشند. قصاص قبل از  توان گفت که حتماً خودشان نمی نیز نمی
ها با  اي از انسان دهجنایت هم که عقالً و شرعاً و اخالقاً قبیح است. دوم اینکه اگر ع

هاي الهی دشمنی کنند، این علت یا دلیل موجهی براي محروم شدن میلیاردها  حجت
انسان دیگر نیست. فرض کنیم در زمان به دنیا آمدن امام دوازدهم، مردم آن زمان و آن 

لیاقت بودند و دستگاه حکومتی هم تهدیدي براي  بی ×یعنی عربستان یا عراق  ×دیار 
رفت. چرا امام به جاي دیگر هجرت نکردند (مانند پیامبر که  ضرت بشمار میجان آن ح

اي از پیروان آن حضرت که به حبشه هجرت  از مکه به مدینه هجرت کرد و یا عده
کردند چه بود؟ آنان چرا  هاي دیگر که در نقاط دیگر دنیا زندگی می کردند)؟ گناه انسان

اند؟ آیا میلیاردها انسان در   چه گناهی کردههاي بعد  باید محروم شوند؟ مردم دوران
اي در هزار و صد سال پیش را  لیاقتی و نمک نشناسی عده  هاي بعد باید چوب بی دوران

توان  بخورند؟ آیا هیچ راهی براي حفظ جان امام جز غیبت طوالنی نمانده بود؟ آیا می
ند و یا مثالً در زمان خواهند امام معصومی داشته باش گفت اکنون هم مردم خودشان نمی

خواستند پیامبري  میمردم سراسر جهان خودشان ن Õپیامبر بین حضرت عیسی
 داشته باشند؟

توانیم بکنیم چون ما و شما در آن زمان نبودیم. شاید حکمتش  نفی هم نمی غرویان:
نیازي به پیامبر جدید در بین مردم باقی بوده و  این بوده که تعالیم حضرت مسیح

 است. نبوده
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به هر حال اگر بخواهید اثبات کنید که نخواستن مردم مانع بعثت پیامبران  نیکویی:
که چنین چیزي قابل اثبات نیست.  شده است این را باید بطور مستند نشان دهید در حالی

ن امام معصوم را شود گفت که مردم خودشا توانیم بگوییم. آیا می در عصر حاضر چه می
 خواهند؟ نمی

تقصیریم. ولی احتمال مقابل  کنم شاید ما بی : من احتماالت شما را نفی نمیغرویان
توان نفی کرد. چه بسا اگر امام زمان (عج) اآلن ظهور کند خیلی از  حرف شما را هم نمی

دهد که هواي نفس آن قدر بر ما حاکم است و  ماها مخالفش شویم. قرائن هم نشان می
عصیت در ما هست که اگر امام ظهور کند با او شهوات و میل به گناه و طغیان و م
توانیم نفی کنیم. اینها حسن ظن است که شما دارید.  مخالفت خواهیم کرد. این را هم نمی

گوییم در این بحث هر دو طرف ممکن است و بطور جزم  ما هم سوء ظن نداریم. می
جز رجوع به اي  توان یک طرف را اثبات کرد. بحث جدالی الطرفین است و چاره نمی

یعنی سبب غیبت امام زمان » «اخبار و روایات صحیحه نداریم. در اخبار آمده که 

 (عج) ما هستیم. 
اي مخالف او  توان گفت که اگر امام اکنون حضور داشت عده : البته قطعاً مینیکویی 
تواند عامل غیبت شود. چون  اي مخالف به تنهایی نمی شدند. اما به هر حال وجود عده می

در زمان پیامبران و یا امامان قبل هم مخالف بود و فراوان هم بود و همۀ امامان قبلی در 
نجام دادند و دست آخر شهید هم شدند. اگر امام معصوم اکنون حد امکان وظیفه خود را ا

اي هم موافق. مگر قرار است  شوند و عده اي مخالف می حضور داشته باشد، خوب، عده
تواند حضور داشته باشد و موافقان هدایت شوند و مخالفان راه  همه موافق باشند؟ امام می

گفت آنان که هدایت نشدند، خودشان ضاللت در پیش گیرند. در این صورت شاید بتوان 
نخواستند که هدایت بشوند. اما وقتی امام غایب است و در این غایب بودن، مردم 

توان گفت  تقصیري نداشته و ندارند، چگونه می ×هاي دیگر  یا مکان ×هاي دیگر  دوران
شد شاید به شهادت  خواهند؟ بله اگر امام غایب نمی که مردم خودشان هدایت نمی
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اي شود. مگر امامان  تواند توجیه منطقی براي چنین غیبت طوالنی رسید، اما این نمی یم
آمد و این روند تا روز قیامت ادامه پیدا  قبلی شهید نشدند؟ یک امام معصوم بعد از او می

 Õکرد. به عبارت دیگر اگر ادلۀ اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از پیامبر می
فۀ وجودي امامان معصوم هدایت و راهنمایی مردم و اتمام درست باشند و اگر فلس

ها باشد، به هیچ وجه حصر تعداد امامان معصوم در عدد دوازده معناي  حجت بر انسان
روشن و توجیه منطقی نخواهد داشت. فرض کنیم مردم آن زمان با امام مخالفت 

شهادت رسیدن آن دادند و احتمال به  لیاقتی نشان نمی کردند و از خودشان بی نمی
شد، آیا در این صورت امام دوازدهم تا عصر حاضر و تا روز قیامت  حضرت منتفی می
 کرد؟  ماند و مردم را به راه راست هدایت می ها هزار سال) زنده می (یعنی هزاران یا ده

اي را در اینجا باید بگوییم و آن این که اصل هدایت ضرورت دارد و از  : نکتهغرویان 
ث، ما بر روي آن تأکید کردیم. اما اینکه ضرورت دارد این هدایت همیشه مستقیم اول بح

باشد باز این اعم است. اآلن هدایت امام دوازدهم هست و ما از آن محروم نیستیم. 
هدایت امام در زمان غیبت، غیرمستقیم است. فقها با استمداد از امام زمان (عج) هدایت 

گوییم همین مرجعیت دینی فقها هم با استمداد و با الهام  یدار هستند. ما م مردم را عهده
هاي غیبی امام زمان (عج) است. این نظر ماست. اگر  ها و هدایت غیرمستقیم از عنایت

ها و  گوید بیاید آن را رد کند. استمداد و استفاده از راهنمایی کسی خالف این را می
یبت در حد تواتر است و کسی هاي امام زمان (عج) در عصر غ ها و هدایت مساعدت

 تواند منکر آن شود.  نمی
: اما این سخن شما دو اشکال دارد. اول اینکه غیرقابل اثبات است. یعنی نیکویی

توانید اثبات کنید و یا نشان دهید که امام زمان با الهامات غیبی به فقها در فهم دین  نمی
ما مشغول است. در اینجا اثبات  کند و از این طریق بطور غیرمستقیم به هدایت کمک می
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و حتی اگر مخالفان این ادعا در رد آن  1مدعیـالبينة علی الادعا به عهدة شماست چون 

شود و باز محتاج دلیل و سند و مدرك است.  نتوانند دلیلی بیاورند، ادعاي شما اثبات نمی
گوید  ا به آنها میکند و مسائل ر دوم اینکه اگر چنین است و امام زمان به فقها الهام می

پس چرا بین عالمان و فقیهان این همه اختالف نظر و تشتت آراء وجود دارد؟ مگر امام 
رساند؟! پس چرا در بین فقیهان حتی در مسائل  کند و کمک نمی زمان به آنها الهام نمی

بسیار مهم، حساس و سرنوشت سازي مثل حکومت، سیاست، والیت فقیه و ... اختالفات 
  وجود دارد؟فراوان 

: در اختالفات جزئی چون رشد علمی و فقهی هست، امام زمان (عج) غرویان 
شود. اما در اختالفات کالن که با سرنوشت امت اسالمی سر و کار دارد،  مستقیم وارد نمی

کند. کمکش هم گاهی به نحو واضح و  شود و کمک می آنجا امام زمان (عج) وارد می
ث اجماع و در علم اصول بحث آشکار است گاهی به نحو غیرواضح؛ و این در مبح

توانیم وارد آن  شود که چگونه اجماع کاشف از قول معصوم است و ما اکنون نمی می
ها و  ها و قدرت گوییم امام زمان (عج) از یک توانایی مباحث اصولی شویم اما می

کند و به  هاي غیبی برخوردار است و در مواقع ضروري و حساس، به فقیه الهام می آگاهی
ها و مشکالت  کند و جامعۀ اسالمی را از گره اندازد و به فکر او القاء می او میدل 
گویم قابل اثبات است بدین صورت که  فرمایید این قابل اثبات نیست، می رهاند. می می

ایم خودش گفت که در  اگر فقیهی که اهل زهد و تقواست و تاکنون از او دروغی نشنیده
متوسل شدم و حضرت در خواب و یا مکاشفه و یا به  اي به امام زمان (عج) مسأله

صورت الهام مرا راهنمایی کرد، ما چه دلیلی داریم که حرف این آقا را نپذیریم؟ این یک 
کند. راه دیگر استقراء  راه براي اثبات اینکه امام زمان (عج) بطور غیرمستقیم هدایت می

در  ×قیهانی از راهنمایی امام زمان ها و موارد متعددي داریم که ف است. یعنی ما نمونه
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اند و این موارد آنقدر متعدد است  استفاده کرده ×خواب یا مکاشفه و یا به صورت الهام 
 کند که اینها دروغ نیست. یقین میکه یک انسان منصف 

کند و حقیقت را به دل فقیه  : فرمودید در مسائل کالن امام زمان دخالت مینیکویی
والیت فقیه و رابطۀ دین و حکومت و سیاست از مسائل کالن نیست؟  کند. آیا الهام می

اگر هست چرا در بین فقها در این مورد این همه اختالفات نظر و تشتت آراء وجود 
 دارد؟ 

اي کالن و از جهتی  : والیت فقیه جهات مختلفی دارد. از یک جهت مسألهغرویان 
ل رجوع مردم به فقیه در عصر غیبت اي جزئی است. جهت کالن آن همان اص دیگر مسأله

است. در این مسأله اختالفی بین فقها وجود ندارد. اختالف در فروع والیت فقیه و حدود 
دانند و بعضی دیگر این دایره  اختیارات اوست. بعضی این اختیارات را در امور حسبیه می

بیش از اینهاست و دانند و معتقدند حوزة اختیارات و وظایف فقیه بسیار  تر می را وسیع
شود و فقیه کلیه اختیارات  شامل حکومت و تدبیر جامعه و زعامت مسلمین هم می

 حکومتی معصوم را دارد. پس اختالف در فروع است نه در اصل. 
: فرض کنیم در اصل رجوع به فقها در عصر غیبت اختالفی نباشد. اما آیا نیکویی

د و اینکه آیا حکومت هم، شأن فقیه هست اینکه در چه چیزهایی باید به فقیه رجوع کر
آورد یا از جاي  یا نه، و اگر هست فقیه حاکم، مشروعیتش را از رأي مردم به دست می

دیگر و اینکه آیا حکومت فقیه از باب والیت است یا وکالت و اینکه آیا اختیارات مطلقه 
آیا اینها مسائلی  و فراقانونی دارد یا اینکه اختیاراتش در چارچوب قانون است و ...

توان اینها را مسائلی جزئی و  حساس و سرنوشت ساز و به قول شما کالن نیستند؟ آیا می
فرعی دانست؟ آن مقداري که در بین فقها مشترك است، والیت فقیه در امور حسبیه 
است که اموري بسیار جزئی و کم اهمیت هستند و این اشتراك نظر در بین فقها دردي را 

کند. مهم بعد از آن است که در آنجا اختالف نظر فراوان است.  مسلمین دوا نمی از جامعۀ
 آیا اینها مسائلی مهم و کالن نیستند؟ 
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: نه، مسأله کالن اصلش است. در مقابل هم قول مخالفین این است که در غرویان 
کنید! زمان غیبت هیچ الزم نیست به فقها رجوع کنید. بروید خودتان مسائل جامعه را حل 

پس در اصل ضرورت رجوع به فقیه اسالم شناس، هیچ اختالفی نیست، اگر اختالفی بین 
 در فروع و جزئیات است.  ×که هست ×علما و فقها هست 

: براي اثبات اینکه امام زمان بطور غیرمستقیم مشغول هدایت مردم است دو نیکویی
ایم بگویید که در  او دروغی نشنیده دلیل آورید یکی اینکه اگر فقیه با تقوایی که تاکنون از

اي خاص، امام زماندر خواب یا مکاشفه مرا راهنمایی کرد، دلیلی نداریم که سخن  مسأله
او را نپذیریم و دلیل دیگر اینکه چون اینگونه موارد متعدد و فراوان بوده است بنا به دلیل 

غیرمستقیم و از طریق الهام استقرایی باید بپذیریم که امام زمان مشغول هدایت مردم بطور 
تر،  و القاء مطالب به فکر و دل فقهاست. اما این ادله اوالً درون دینی (و به عبارتی دقیق

درون مذهبی) هستند. ثانیاً خود فقیهان شیعه خواب و مکاشفه و الهام و این قبیل مسائل 
ادله شرعی  دانند و معتقدند براي هر سخنی و هر حکمی یا فتوایی باید را حجت نمی

اقامه شود. به سخن دیگر استدالل شما حتی با مبناي خود فقیهان شیعه مخالف است و 
نگرند. در  براي همین است که بسیاري از فقیهان شیعه به این ادعاها به دیده تردید می

مورد والیت فقیه هم که فرمودید جهت کالن و اصل آن، رجوع مردم به فقها در عصر 
قیهی ادعا نکرده است که در این مسأله از طرف امام زمان به او الهام غیبت است، هیچ ف

کنند. ثالثاً اگر  شده است، بلکه فقها با استناد به ادله عقلی و نقلی، این اصل را اثبات می
شتافت و  این راه باز بود و واقعاً امام زمان در موارد مهم و حساس به کمک فقیهان می

حداقل  ×گشود، قاعدتاً وضع جوامع اسالمی  لمین را میها و معضالت جامعۀ مس گره
شد.  بایستی تاکنون حل می نبایستی چنین بود. یعنی تمام مسائل مهم می ×جوامع شیعی 

 اما چرا چنین نیست؟
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فرمایید استدالل برون دینی باشد، استقراء دلیل برون دینی است نه  : اینکه میغرویان 
متعددي از تشرف به خدمت امام زمان (عج) اتفاق افتاده و گوییم موارد  درون دینی. ما می

 آثارش هم دیده شده و این استقراء، دلیل بر این است که این یک حقیقت است. 
: در صغراي این دلیل شک هست. در دلیل استقرایی، موارد استقراء شده باید نیکویی

بینیم که سیاه هستند،  تی میواضح، روشن و مورد قبول باشد. مثالً تعداد زیادي کالغ را وق
ها سیاهند (کاري به اعتبار یا عدم اعتبار دلیل استقرایی نداریم)  کنیم که همۀ کالغ حکم می

هاي استقراء شده قابل اثبات است چون همه آن را به وضوح و  در اینجا سیاه بودن کالغ
هیچ کدام قابل اثبات  بینند. اما در دلیل استقرایی شما، موارد استقراء شده با چشم خود می

توان گفت که ادعاي تشرف به حضور امام زمان کذب است.  نیستند و در همۀ موارد می
کنم که حتی بسیاري از عالمان و فقیهان شیعه این ادعاها را قبول  باز هم تأکید می

کنند و در روایات خود شیعه هم آمده است که اگر کسی ادعاي ارتباط با امام زمان را  نمی
 رد او را تکذیب کنید. ک

شود، نه نائب عام. ثانیاً قرائن به صدق  : اوالً به عنوان نائب خاص تکذیب میغرویان 
و راستگویی فقیه عادل، کامالً روشن و واضح است. ثالثاً اثبات هر چیزي به حسب 

 خودش هست، اثبات که همیشه به معناي با چشم دیدن نیست. 
تقیم امام از طریق خواب و الهام و القاء به دل و فکر : ادعاهاي هدایت غیرمسنیکویی

اید. اما سخن من این است که سؤال به قوت خود باقی است و شما  فقیهان را شما کرده
توانید نشان دهید و اثبات کنید که امام زمان بطور غیرمستقیم مشغول هدایت مردم  نمی

 است. 
ه اهل این معانی باشند، اثبات آن از توان کرد و براي کسانی ک : نفی هم نمیغرویان 

شود، باید مقدمات الزم را هم دیده  راه تواتر امکان دارد. کسی که وارد این مباحث می
 باشد واال بدون طی مقدمات وصول به نتیجه، امکان ندارد. 
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شود. اما اگر هم نتوانیم نفی کنیم  : البته با دالیلی که من آوردم این ادعا نفی مینیکویی
تواند پاسخ  ماند و لذا نمی أله صرفاً به صورت یک ادعاي غیرقابل اثبات باقی میمس

 معماي تناقض غیبت را بدهد. 
کنم که اوالً قابل نفی هم  فرمایید قابل اثبات نیست، بنده عرض می : اینکه میغرویان

اي را  فرمایید ما باید هر مسأله چیست. اما اینکه می» اثبات«نیست و ثانیاً باید دید مراد از 
براي هر کس طوري مطرح کنیم که با مبانی خودش این را بپذیرد، ما چنین چیزي را 

آوریم. اگر طرف مقابل مبناي ما را قبول  ا براي خودمان استدالل میاصالً قبول نداریم. م
کنیم. ما  کنیم و اگر اختالف بنایی داشت با او بحث بنایی می نداشت با او بحث مبنایی می

گردد.  دانیم و نهایتش به تجربۀ درونی بر می روي مبانی خودمان این استدالل را تمام می
 تواند رد بکند.  دارد، برود کسب کند ولی نمیاگر کسی این تجربۀ درونی را ن

: پس به نظر من براي اینکه بتوانیم بحث مبنایی بکنیم باید به ادلۀ نقلی یعنی نیکویی
آیات و روایات و اسناد و مدارك تاریخی که مورد استناد عالمان شیعه است رجوع کنیم 

نصب کرده است یا نه و  Õمبرو ببینیم که آیا واقعًا خداوند، امامان معصومی بعد از پیا
آیا امامان شیعه و از جمله امام دوازدهم واقعاً امام معصوم و منصوب از طرف خدا هستند 

باشند یا نه و اینکه آیا امام دوازدهم  هاي خاصی می هاي غیبی و قدرت و داراي آگاهی
نظرها غایب  حضرت مهدي واقعاً وجود خارجی دارد یا نه و اگر دارد آیا اکنون زنده و از

توان اثبات کرد. یعنی  است یا اینکه حقیقت چیز دیگري است؟!. اینها را با ادلۀ عقلی نمی
هاي غیبی است را اثبات  توان وجود امام زمان و اینکه او داراي قدرت با ادلۀ عقلی نمی

 کرد. 
له توان کرد. پس عقالً محتمل است و ممکن و از سویی اد : عقالً نفی هم نمیغرویان 

 .نقلیه هم مؤید آن است. پس چرا نپذیریم؟!
 توان کرد و براي همین باید وارد بحث در ادلۀ نقلی بشویم. : بلی نفی هم نمی نیکویی
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اي را باید متذکر شوم و آن اینکه بعضی از مسائل هستند که بحث  : البته نکتهغرویان 
اي دلیلی بر  ین که در مسألهما در آنجا بر سر معقول بودن یا غیرمعقول بودن آن است. هم

گوییم معقول است. مثالً دلیلی براي رد وجود امام زمان و طول عمر  خالف آن نباشد می
گوییم این امر ممتنع نیست بلکه ممکن و معقول است. همین  آن حضرت نداریم پس می

و  براي ما کافی است ما در خیلی از مباحث اعتقادي دنبال این هستیم که بگوییم معقول
 یلی بر غیرمعقول بودن آن نداریم.ممکن است و دل

: اما معقولیت یک ادعا اعم از درست بودن یا نادرست بودن آن است. معقولیت به معناي نیکویی

درست بودن و حق بودن نیست، بلکه در نهایت به معناي ممکن بودن است. یعنی صرف 
کند براي آنکه از  لی را حل نمیاثبات معقول بودن یک ادعا به تنهایی کافی نیست و مشک

تر از مرحلۀ امکان به مرحلۀ اثبات حقانیت برسیم  مرحلۀ معقولیت یا به عبارت دقیق
 مجبوریم به ادلۀ نقلی رجوع کنیم. یعنی از ادلۀ عقلی کاري ساخته نیست. 

: اگر بحث و مناقشه بر سر عدم امکان و عدم معقولیت باشد، چرا اثبات غرویان 
شکلی را حل نکند؟! اصلِ مشکل همین است. بله البته در اینجا ما ادلۀ نقلی و معقولیت م

 آوریم.  یا شواهد و قرائن تجبري هم می
پردازم. اول اینکه در هیچ  : در مبحث ادلۀ نقلی، من به ذکر چند اشکال مینیکویی

به  چه به صورت کلی و چه ×، تئوري امامت Õکدام از آیات قرآن و یا روایات پیامبر
بطور صریح و روشن بیان نشده است. مدعاي شیعه این است که  ×صورت مصداقی 

از طرف خداوند، ضرورت دارد و خداوند هم  Õنصب امامان معصوم بعد از پیامبر
نصب کرده است و این امامان عالوه بر مصونیت از  Õامامان معصومی را بعد از پیامبر

هر گونه خطا و لغزش و گناه، داراي علم لدنی و غیراکتسابی و صاحب علم غیب و 
توانند به اذن خداوند در عالم تکوین تصرفاتی کنند.  هاي خارق العاده هستند و می قدرت

دنیوي مردم بعد از  در ضمن این امامان، ریاست عام و فراگیر در کلیه امور دینی و
چون و چرا  را به عهده دارند و مردم موظف و مکلف به اطاعت محض و بی Õپیامبر
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از آنها هستند. این تئوري امامت است به صورت کلی. اما از لحاظ مصداقی هم شیعه 
است  ،امام علیÕمعتقد است که اولین امام معصوم و جانشین به حق بعد از پیامبر

باشد و حضرت مهدي هم بنا به علل و  م دوازدهم حضرت مهدي میو آخرین آنها اما
برد و روزي به  مصالحی حدود هزار و صد سال است که در پس پردة غیبت به سر می

کند. اما هیچکدام از این ادعاهاي  فرمان خدا ظهور کرده و جهان را پر از عدل و داد می
ت. تمام آیات و روایاتی که عالمان شیعه، در هیچ آیه و یا روایتی به صراحت نیامده اس
دهند، قابل تفسیرهاي متعدد هستند  شیعه براي اثبات مدعیات خود، مورد استناد قرار می

و در هیچ کدام صراحتی در تأیید اعتقادات شیعه وجود ندارد. آیا عدم صراحت، اصل 
 برد؟  این مدعیات را زیر سؤال نمی

دانم یعنی ابتدا  و والیت را مقدم بر ادلۀ نقلی می: بنده خودم ادلۀ عقلی امامت غرویان 
توانند مؤید باشند. اصلِ امامت  باید با دلیل عقلی مسأله اثبات شود و بعد ادلۀ نقلی می

و  گوید که امام علی اهل بیت با دلیل عقلی قابل اثبات است. چون تاریخ به ما می
گوید پس امامت،  بودند، عقل می ها از هر جهت بهترین Õفرزندان او در بین امت پیامبر

شأن اینهاست. اینها الیق امامت هستند و این را از طریق رجوع به کتب تاریخی و سیرة 
فرمایید آیات و روایات صراحت ندارند، اگر قرار بود  توان اثبات کرد. اما اینکه می آنها می

لی بیشتر از همۀ معارف دین، تک تک و به صراحت در قرآن بیان شود، حجم قرآن خی
است.  اند در شأن امام علی شد. اما آیاتی داریم که مفسرین شیعه و سنی گفته این می

و یا آیۀ تطهیر که در حق ائمه معصومین  مانند آیه والیت، و همین طور آیه 

 است. روایاتی هم داریم که در آنها اسم دوازده امام آمده است. 
نظر معیارهاي پذیرش یک روایت، مورد قبول عالمان اهل  : آیا این روایات ازنیکویی

 سنت هم هست؟ 
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اند و در آنها اسم دوازده  : بله، روایاتی داریم که شیعه و سنی هر دو نقل کردهغرویان 
امام به صراحت آمده است. البته برخی از روایات ما در طول تاریخ از بین رفته، لذا در آن 

 ه صراحت ذکر شده باشد. روایات، چه بسا این مسائل ب
کنید. سؤال  : فرمودید ابتدا به دلیل عقلی، امامت و عصمت امامان را اثبات مینیکویی

 توانند امامت و عصمت را به نحو مصداقی اثبات کنند؟  این است که ادلۀ عقلی چگونه می
گوید امام  : به کمک تاریخ و بعد ضمیمه کردن دلیل عقلی به آن. تاریخ میغرویان

گوید پس همین شخص  بود. اینجا عقل می Õبهترین انسان بعد از پیامبر علی
 بایستی امام شود. 

: این دلیل متوقف بر آن است که ابتدا ضرورت نصب امام معصوم بعد از نیکویی 
پیامبر را به دلیل عقلی اثبات کنیم. بعد از اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از پیامبر، 

اولین امام معصوم  رسید امام علی استناد به مدارك تاریخی به این نتیجه شاید بتوان با 
بعد از پیامبر است. چون صرف لیاقت و شایستگی و اینکه شخصی بهترین فرد بعد از 

 کند.  پیامبر است به تنهایی اثبات امامت و عصمت و منصوب بودن او از طرف خدا را نمی

 : ما قبالً در مورد ادلۀ عقلی ضرورت وجود امام معصوم بحث کردیم. غرویان

: درست است. اما در آنجا ضرورت را به معناي حسن گرفتید نه ضرورت نیکویی
 Õعقلی که عدم آن محال است. یعنی گفتید خوب است امامان معصومی بعد از پیامبر

زم و ضروري دانستید اما وجود داشته باشد. به عبارت دیگر امامت و پیشوایی را ال
 عصمت امام را ضروري ندانستید و گفتید اگر معصوم باشد بهتر است. 

: خوب است که چنین انسانی باشد و حاال هم هست. این، ضرورت دارد. غرویان
داند خداوند با وجود فرد  ضرورت عقلی در اینجا معنایش این است که عقل محال می

 مبر بنشاند.دیگري را به جاي پیا اصلح، شخص
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: خوب بودن با ضرورت عقلی فرق دارد. اینکه خوب است امام معصومی نیکویی 
» هست«کند که پس امام معصومی هم هست. این  بعد از پیامبر باشد، به تنهایی اثبات نمی

 شود؟  با دلیل عقلی چگونه اثبات می
آن طرف قرائن و  : وجود امام معصوم بایسته و دلیلی هم بر نفی آن نداریم. ازغرویان

است. پس ضرورت دارد  مثالً امام علی ×شواهد هم به طور واضح نشانگر عصمت 
 امامت را حق و شأن وي بدانیم. 

 : آن بایستن آیا بایستن عقلی است؟ نیکویی

 : بله، بایسته است یعنی باید چنین انسانی به امامت برسد. غرویان

به امامت برسد فرع بر این است که  ×علی  مانند ×: اینکه باید چنین انسانی نیکویی
وجود امام معصوم ضرورت عقلی داشته باشد. اگر این ضرورت به دلیل عقلی ثابت نشود 

توان گفت بهترین فرد امت باید همان  و یا دلیلی برخالف آن وجود داشته باشد، دیگر می
امامت و عصمت و  توان امام معصوم باشد. یعنی از بهتر بودن یک شخص از دیگران، نمی

 منصوب بودن او از طرف خدا را نتیجه گرفت. 
، بایستگی عقلی دارد و خداوند هم عاقل Õ: وجود امام معصوم بعد از پیامبرغرویان

کند. پس ضرورتاً و عقالً بهترین فرد یعنی امام  و حکیم است و کار غیرحکیمانه نمی
 گزیند.  را به جانشینی پیامبر بر می معصوم

 : اما در ابتداي بحث گفتید که ضرورت به معناي حسن است. نیکویی

 : منظورم حسن عقلی است یعنی بایستگی عقلی. غرویان

 Õ: بسیار خوب پس بنا به ضرورت عقلی باید امامان معصومی بعد از پیامبرنیکویی
به  شود؟ باشند؛ حال سؤال این است که اگر بعد از پیامبر امامان معصومی نباشد چه می

 عبارت دیگر این ضرورت از کجا ناشی شده است؟ 
: اگر نباشد مردم بر علیه خداوند حجت خواهند داشت. این مباحث در غرویان

 سؤاالت قبلی پاسخ داده شد. 
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: خوب اگر این طور است اکنون هم مردم بر علیه خداوند حجت دارند. چون  نیکویی
 ند ندارند. امام معصومی که آنها را هدایت و راهنمایی ک

: امام معصوم اآلن هست و مردم حجتی علیه خداوند ندارند و غیبت امام  غرویان
 (عج) به سبب مردم است. 

: فرض کنیم که هست. اما وقتی به علت غایب بودن نتواند مردم را هدایت به نیکویی
راهنمایی کند و مردم هم او را نشناسند و به او دسترسی نداشته باشند، حجت بر مردم 

 شود. هدایت مردم اکنون به دست عالمان و فقیهان است.  تمام نمی

 لب پیشین است. کند و اینها تکرار مطا الواسطه هدایت می : معغرویان

 : این قابل اثبات نیست و ما قبالً روي آن بحث کردیم. نیکویی

: اثبات هر چیزي با متد مناسب خودش هست و این مسئله هم با روش غرویان
 شود، نه اینکه قابل اثبات نباشد.  خاص خود اثبات می

ر اینجا حجت ماند و ثانیاً د : در این صورت اوالً دلیل شما ناقص و ناتمام مینیکویی
شود. مردم از کجا بدانند که سخن فقیه همان سخن امام معصوم است،  بر مردم تمام نمی

 تاحجت بر آنها تمام شود؟
فهمند. مردم عوام در  ممکن است مردم عوام چیزي را نفهمند. اما خواص می :غرویان

رابطۀ  کنند، خوب درك نکنند. فرمول خیلی از امور، برهان و استدالل را درك نمی
بودن این فرمول   فهمد. آیا این دلیل بر غلط فیثاغورس را به یک بچه بگویید، او نمی

 ریاضی است؟
برویم بر سر آیات و روایات. آیاتی که آوردید مانند آیه والیت و آیۀ تطهیر  :نیکویی 

رهاي ، هیچ کدام صراحتاً مؤید تئوري امامت نیستند و همۀ آنها قابل تفسیو آیه 

که  ×بدانیم  مختلف هستند. مثالًَ در آیه والیت حتی اگر شأن نزول آیه را امام علی
باز هم صراحتاً داللت بر  ×البته همین را هم بسیاري از علماي اهل سنت قبول ندارند 
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گیرند  را به معنی دوست و یار و یاور می» ولی«تئوري امامت ندارد و علماي اهل سنت 
 شود؟  نه به معناي اولی به تصرف، این عدم صراحت چگونه توجیه می

 منظور شما از صراحت چیست؟  غرویان:

، امام معصوم و اینکه بطور واضح و روشن بگوید علی بن ابی طالب نیکویی:
چون و  از طرف خداست و مردم موظفند از او اطاعت محض و بی Õجانشین پیامبر

 چرا کنند. 
اي براي انکار  است، چه انگیزه گویند این آیه در شأن علی وقتی همه میغرویان: 

 آن داریم؟ 
است، امامت و عصمت و  : حتی اگر قبول کنیم که آیه در شأن علینیکویی

د. یعنی آیه صراحت بر این موضوع ندارد. کن منصوب بودن او از طرف خدا را اثبات نمی
هاي پیچیده تفسیري که قابل فهم براي عموم مردم نیست بتوان معناي مورد  شاید با بحث

هاي پیچیده تفسیري  که البته نتایج اینگونه بحث ×نظر شیعه را از این آیات استخراج کرد 
اما به هر حال  ×هیچگاه قطعی و یقینی نیست و همواره قابل نقد و چون چراست 

و با فرض اینکه معناي  ×صراحت ندارد و اگر هم کسی نتواند این معنا را استنباط کند 
 تقصیري ندارد. -گوید آیه واقعاً همان است که شیعه می

ها نفهمند پس صراحتی  : اینطور استدالل نکنید که چون ممکن است بعضیغرویان
ترین آیات  اید حل کند. ما صریحفهمد مشکل خودش را ب ندارد. خوب کسی که نمی

فهمد  فهمم. خوب او که نمی قرآن را هم که مطرح کنیم ممکن است کسی بگوید من نمی
باید مشکل خودش را حل کند نه اینکه بگوید آیه صراحت ندارد. اما عدم ذکر نام علی 

را با  طالب در این آیه دو ثمره دارد. یکی اینکه هم علی بن ابی طالب بن ابی

معرفی کرده و  .]55: المائد[ : جملۀ
حرکت کنند باید  خواهند در مسیر علی بن ابیطالب هم گفته کسانی که در آینده می
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جاي ذکر این چنین کسی باشند. یعنی کسانی باشند که اهل این معانی باشند. اما اگر به 
 برد، این خاصیت را نداشت. را می اوصاف، نام علی بن ابیطالب

را بیاورد تا براي  توانست هم صفات را بگوید و هم نام علی بن ابیطالب خوب می نیکویی:
 اي نماند. هیچکس شک و شبهه

اوالً ضرورتی نبوده است. ثانیاً ذکر نام خاص، مفاد آیه را از کلیت و  غرویان:
 کند. عمومیت خارج می

نکتۀ مهم اتفاقاً در همین جاست. مگر از نظر شیعه امامت و عصمت امام  نیکویی: 
و فرزندانش و منصوب بودن آنها از طرف خداوند جزو اصول دین نیست و  علی

ناقص  مردم بدون اعتقاد به امامت و عصمت اهل بیتگوید که ایمان  مگر شیعه نمی
دانند و مگر  است و مگر عالمان شیعه امامت را استمرار نبوت و پایه و اساس دین نمی

و فرزندانش اتفاق  گویند که اگر مردم بر امامت و والیت علی بن ابیطالب نمی
ود و اوضاع جهان هم شد و هم آخرت آنها قرین سعادت ب کردند هم دنیایشان آباد می می

اي به این عظمت و اهمیت (اگر حقیقت دارد) چرا در قرآن  اکنون چنین نبود؟ پس مسأله
به صراحت نیامده است تا مردم دچار گمراهی نشوند؟ اگر امامت از اصول دین است، 

اي در قرآن به صراحت نیامده است؟ در قرآن  چرا در تأیید و شرح و تبیین آن هیچ آیه
هاي دین هستند صدها آیه صریح آمده است  توحید، نبوت ومعاد که اصول و پایه پیرامون

 اما در مورد امامت اینطور نیست. چرا؟
ما معتقدیم صراحت دارد. مثل اینکه ما در معناي صراحت با هم اختالف  غرویان :

ام نظر داریم. ما معتقدیم تمام آیاتی که آوردیم صراحت دارند. اما اینکه چرا نام ام
به صراحت در این آیه نیامده است، به نظر من دلیلش این است که اختالف زیاد  علی
اش بیشتر بود تا مصلحتش. اگر نام امام و جانشین پیامبر به صراحت در  شد و مفسده می

گفتند امامت یک مسأله شخصی، مورثی و   رفتند و می آمد مردم زیر بار نمی قرآن می
کردند و این، مفسده داشت. اما در  صحت آیات قرآن شک میتعبدي است و اصالً روي 
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کنم براي  فرماید اي پیامبر! من آیات را بر تو نازل می آیات قرآن داریم که خداوند می

 اینکه تو برایمردم بیان کنی. اینجا ما معتقدیم که

و آیات دیگر یکه به قول شما مبهم و غیرصریح آمده براي  .]55: [المائد 
نقش خودش را ایفا کند. یعنی این آیات را براي مردم تبیین کند  Õاین است که پیامبر

 و مصادیق را به مردم معرفی نماید.
شود این است که این ادله  یک اشکال دیگر که براي ادله نقلی شیعه وارد می نیکویی:

 خواهند با استناد به آیه: تماماً ناقصند. مثالً عالمان شیعه وقتی می

عصمت اولی االمر را اثبات  .]59النساء: [ 

گویند  آورند و می می : گوید کنند، ابتدا آیه را تا همین جا که می
چون اطاعت از اولی االمر در کنار اطاعت از خدا و رسول و در ردیف آنها آورده است 

م در نظر بگیریم که پس اولی االمر باید معصوم باشند. در حالی که اگر بقیۀ آیه را ه

شود که  معلوم می. ]59[النساء:  : گوید می
گوید اگر با اولی  استدالل شیعه ناتمام است چون در ادامۀ آیه؛ خداوند خطاب به مردم می

ارجاع به کتاب خدا و سنت رسول حل االمر دچار اختالف و نزاع شدید، مطلب را با 
کنید. یعنی اطاعت از اولی االمر باید در چارچوب کتاب خدا و سنت حضرت رسول 

 چون و چرا. باشد نه اطاعتی مطلق و بی

یعنی اگر شما مردم با   نه، معناي آیه این نیست.  غرویان:
ا و رسول مراجعه کنید، نه اینکه شما با اولی االمر نزاع همدیگر اختالف پیدا کردید به خد

 .پیدا کردید!!
خوب چرا نگفته است به اولی االمر رجوع کنید. مگر اولی االمر معصوم  نیکویی: 

 نیست؟
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من خودم معتقدم که اولی االمر اعم از معصوم است، یعنی منحصر به معصوم  غرویان:
 نشده است. شود اما حصر در معصومین نیست. شامل معصومین می

 توان عصمت اولی االمر را اثبات کرد. پس با این آیه نمی نیکویی:

به  اشاره گویند  ما روایتی داریم که ذیل این آیه آمده و می غرویان:

گوییم حصر نیست. البته مصداق اتم و اکمل اولی االمر  معصومین است. اما ما می
هستند و در فرض عدم دسترسی به معصومین، اولی االمر اقرب و اشبه به  معصومین

 شود. معصومین را هم شامل می
م آید و آن اینکه اگر این استدالل شیعه را قبول کنی  در اینجا تناقضی پیش می نیکویی:

االمر در ردیف اطاعت از خدا و رسول آمد، پس اولی  و بگوییم چون اطاعت از اولی 
االمر را شامل غیرمعصوم  توانیم اولی  االمر حتماً باید معصوم باشند، در اینصورت مگر نمی

 هم بدانیم.
دانم. در این آیه اطاعت از اولی االمر در  نه، بنده این استدالل را تمام نمی غرویان:

ل اطاعت از خدا و رسول بیان شده نه در ردیف آنها. و اگر اولی االمر را در طول قرار طو
 توانید آن را شامل غیرمعصوم یعنی ولی فقیه هم بدانید.  دادید می

سومین اشکالی که بر ادلۀ نقلی وارد است این است که ما براي فهم دقیق و  نیکویی: 
یه و مقالیه رجوع کنیم و به عبارتی بهتر باید درست آیات و روایات، باید به قرائن حال

زمینه نزول آیه و یا صدور روایت را بشناسیم. اما شاید ما بطور قطع و یقین نتوانیم به 
شناخت کامل زمینه نزول آیه و یا صدور روایت و حوادث پیرامونی این آیات و روایات 

ریخی رجوع کنیم و این اسناد زیرا براي اینکار باید به اسناد و مدارك تا ×نایل شویم 
و لذا نتوانیم معناي دقیق آیه  ×ممکن است ناقص و یک طرفه و یا دروغ و جعلی باشند 

و یا روایات را بطور قطع و یقین به دست آوریم. آیا این واقعیت، ادلۀ نقلی را از اعتبار 
 کند؟ اندازد و ظنی نمی نمی
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است. یعنی ما تاریخ و اقوال و آراء : این قطع و یقین، قطع و یقین نسبی غرویان
رسیم و  بندي می کنیم و در نهایت به یک جمع مختلف در این زمینه را مطالعه می

ایم و در فضاي آن آیات و  بندي است. بله، ما درآن زمان نبوده گوییم این بهترین جمع می
ضا ببریم و کنیم خود را به آن ف روایات حضور نداشتیم. اما بر اساس نقلیات، سعی می

کنیم.  بندي را بکنیم. بیش از این هم در توان ما نیست. این را اعتراف می بعد بهترین جمع
توان از اسناد و  به عبارت دیگر قطع و یقین ما نسبی است. یعنی بهترین تفسیري که می

بخشی ». تصویب«هستیم و نه » تخطئه«مدارك تاریخی کرد مورد نظر ماست. ما قائل به 
م ما احکام ظاهري است و نه احکام واقعی. این بحث در علم اصول بطور مبسوط ازاحکا

 آمده است.
از اینکه وقت گرانبهایتان را در اختیار این حقیر قرار دادید متشکرم. نیکویی :

والسالم.



 
 

 ها ها و پاسخ بخش سوم: نامه

اي به آیت ا... سبحانی (از اساتید بزرگ حوزة علمیه قم) دادم  نامه 1378در اوایل سال 
، غیبت Õبا توجه به ادلۀ ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر«و سؤال کردم که: 

 پاسخ ایشان به قرار ذیل بود:» شود؟ چگونه توجیه میامام زمان 
با تقدیم سالم به شما پرسشگر عزیز جهت روشن شدن مطالب، سؤال فوق را به دو 

 دهیم: پرسش زیر بیان نموده و سپس هر کدام را جداگانه پاسخ می
 تواند باشد؟ . علل غیبت امام زمان (عج) چه چیزهایی می1

 پاسخ:
غیبت حضرت ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف یکی از علت و فلسفه واقعی 

کسی نسبت به آن اطالع کافی و  رازهاي الهی است، جز خداوند و پیشوایان معصوم
اصلی غیبت آن حضرت عبارت است  راز کامل ندارد. با این حال طبق بیان معصومین

 :از
ی بزرگ (گسترش عدل . فراهم نبودن شرایط ظهور، براي تحقق بخشیدن به آرمان1-1

و قسط جهانی و به اهتزاز در آوردن پرچم توحید در تمام کره خاکی). این آرمان بزرگ 
نیاز به گذشت زمان و شکوفایی عقل و دانش بشر و آمادگی روحی بشریت دارد، تا 
جهان به استقبال آن امام عدل و آزادي رود. طبیعی است اگر آن حضرت پیش از فراهم 

ر میان مردم ظاهر شود، سرنوشتی مانند دیگر امامان (شهادت) یافته و شدن مقدمات د
 قبل از تحقق آن آرمان بزرگ دیده از جهان بر خواهد بست.

 . محفوظ ماندن از شرّ جباران و ستمگران است.2-1
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. در بعضی از روایات حکمتهاي دیگري از جمله آزمایش مردم و اندازه پایبندي 3-1
شود تا نفاق  دین والیت بیان شده است. غیبت آن حضرت سبب میو پایداري آنان به 

اي آشکار شود، ایمان حقیقی محبان و شیعیان واقعی امام (عج) از افراد  پنهان عده
 ناخالص و سست ایمان جدا و پاك شود و در یک جمله مؤمن از منافق معلوم گردد.

مانی جهت حفظ شریعت و وار اما . چه علتی داردکه بعد از رحلت پیامبر سلسله2
شوند اما در این زمانهاي بحرانی که بیشتر نیازمند به  امامت جامعه اسالمی معرفی می

شود. چرا از دیده پنهان، و  باشد امام زمان (عج) از نظرها مخفی می امامت معصوم می
 مند شویم؟ چگونه از وجود او بهره

 پاسخ:

معنی نیست که او در جهان دیگري جز نخست باید توجه نمود که غیبت امام به این 
کند و یا وجود جسمانی او به وجود ناپیدایی مانند امواج دریا تبدیل  این جهان زندگی می

این است که او  ×عجل اهللا تعالی فرجه الشریف  ×گردیده است، بلکه معنی غیبت امام 
از یک زندگی  شناسند و بینند ولی نمی کند و مردم او را می در میان مردم زندگی می

 طبیعی برخوردار است.
در نهج البالغه خدا دو نوع حجت دارد یکی  طالب ثانیاً طبق بیان امام علی بن ابی

خدایا روي زمین هیچگاه از «فرماید:  حاضر و آشکار و دیگري غایب و ناپیدا، آنجا که می
ماند، حجتهایی که گاهی حاضر و آشکار و گاهی ام از بیم مردم  حجتهاي تو خالی نمی

رساند که رهبران الهی در  میاین بیان » پنهان هستند تا دالیل آیین الهی محو و نابود نشود.
دهند. و در همه حال در راهنمایی مردم  پنهان و آشکار وظیفه سنگین رهبري را انجام می

هاي اولیاء  کوشند. و قرآن مجید ما را به مقام واالي والیت و شئون و نحوه هدایت می
اینکه  رهبري نموده و به روشنی ثابت نموده که ممکن است یکی از مردان الهی در عین

 از نظر غایب و پنهان باشد به امر هدایت و ارشاد بپردازد. 
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ثالثاً گروهی از اولیاء الهی اگر چه از نظرها غایب بودند، با این حال جامعه را هدایت 
کردند و یا اینکه به صورت استتار با پوشش خاصی به سازندگی افراد اشتغال داشتند،  می

منتظر آن بودند که فرمان حق برسد سپس انجام وظیفه و با اینکه نبی و ولی بودند ولی 
 کنند. برخی از افراد این گروه عبارتند از: 

معرفی شده است. این ولی » خضر«که در اخبار به نام  الف) معلم حضرت موسی
کرد، او علم وسیع و روح قوي و نیرومندي داشت. به  زمان به صورت ناشناس زندگی می

شد، و اگر خدا او  مند می با او آشنا شده از علم او بهره تصریح قرآن، حضرت موسی
شد، او با اینکه از دیدگان پنهان بود، هرگز از  کرد کسی با او آشنا نمی را معرفی نمی

حوادث و اوضاع زمان غفلت نداشت. و روي والیت و اختیاراتی که از جانب خدا به او 
و اوضاع را طبق مصالحی رهبري کرد  داده شده بوده، در اموال و نفوس تصرف می

 بطور مفصل آمده است.  82تا  65نمود. این جریان در قرآن کریم سورة کهف آیه  می
، چهل روز از دیدگان پنهان و غایب بود. اگر امام و پیشوا ب) حضرت موسی

پیوسته باید در دل اجتماع باشد و غیبت امام با مقام هدایت و سودبخشی او منافات دارد، 
اسرائیل به   دانیم در نبود او بنی چه باید گفت با اینکه می اره حضرت موسیدرب

پرستی روي آوردند؟ آیا این پیامبر الهی که طبق تصریح قرآن چهل روز تمام از  گوساله
) در این مدت رهبر بود یا 142و سوره اعراف:  51بنی اسرائیل دوري گزید (سوره بقره: 

و رهبري را بر عهده داشت، این سؤال پیش  نه؟ امام بود یا نه؟ اگر بگوییم مقام نبوت
آید که: فایدة وجود چنین امامی چیست؟ و اگر بگوییم در این زمان، مقام رهبري از او  می

دانیم که وي با داشتن این سمت، براي  ایم؛ زیرا می اساس گفته سلب شده بود، سخنی بی
دهنده باشد،  خش و الهامها غایب شده بود. اگر امام باید روشنی ب اخذ تورات از دیده

مدت کم و زیاد در نظر عقل یکسان است. و فقط آن مقدار از غیبت مستثنی است که 
برادرش  کند. اگر چه حضرت موسی ضرورت زندگی مانند خواب، آن را ایجاد می

توان بین غیبت  هارون را به عنوان وصی در میان مردم گذاشته بود، ولی از این جهت نمی
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فرق گذاشت؛  ×عجل اهللا تعالی فرجه الشریف  ×و حضرت قائم  حضرت موسی
نیز نایبانی در میان امت دارد که  ×عجل اهللا تعالی فرجه الشریف  ×زیرا اوالً ولی عصر 

توانند رهبري امت را در دوران غیبت بر عهده بگیرند و ثانیاً داشتن وصی مجوز غیبت  می
 تواند باشد.  نمی

حضرت یونس مدتی در شکم ماهی محبوس و از دیدگان  ج) طبق تصریح قرآن کریم
الهی با داشتن » ولی«به بعد) این  140و صافات:  87امت خود پنهان بود. (سوره انبیاء: 

مقام والیت، از امت خود دور بود. حال اگر پیشواي الهی باید پیوسته مفیض و نوربخش 
ت که ایشان به جهت مصالحی توان توجیه کرد؟ معلوم اس باشد، غیبت او را چگونه می

 غایب بود و در مدت غیبت همچنان مقام والیت را دارا بود. 
 یابیم از جمله:  خالصه از مطالب باال به نکاتی دست می

. بعضی اولیاء الهی با اینکه از دیدگاه پنهان بودند، ولی هرگز از حوادث و اوضاع 1
از جانب خدا به آنها داده شده بود،  زمان غفلت نداشتند، به جهت والیت و اختیاراتی که

نمودند،  کردند و اوضاع را طبق مصالحی رهبري می پیوسته در اموال و نفوس تصرف می
 اگر چه تصرفات آنها نیز از دیدگان مردم عادي پنهان بود. 

. هدایت و رهبري که از شئون اولیاء الهی است گاهی به دو صورت آشکار و پنهان 2
هرگز الزم نیست که امام شناخته شود، تا هدایت کند بلکه در حال  گیرد، و انجام می

رساند. و  نماید و نفع زیادي را به مردم می اختفاء و پنهان نیز به این وظیفه خطیر قیام می
 غیبت امام با مقام هدایت و سودبخشی او منافات ندارد. 

جامعه «رت و گاهی به صو» فردسازي«. هدایت و رهبري آنها گاهی به صورت 3
گیرد. در صورت فردسازي هرگز لزومی ندارد همه افراد، ولی اهللا را  انجام می» سازي

» سازي جامعه«بشناسند. و یا پیوسته عموم را رهبري کند، بلکه در شرایط خاصی که 
 بپردازد. » فردسازي«مقدور نباشد، باید به 

 شود.  . با غیبت ولی، مقام والیت از او سلب نمی4
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در دوران غیبت مانند  ×عج اهللا تعالی فرجه الشریف  ×یجه وظیفه امام زمان در نت
وظیفه اولیاء و رهبران گذشته است. امام در حال اختفاء در امور زندگی دنیوي و دینی 
مردم تصرفاتی دارد، با افراد شایسته و الیق در حال تماس بوده و به فراسازي و تربیت 

ا داشتن چنین وظایفی باز جا دارد که بگوییم فایده وجود ها اشتغال دارد. آیا ب شخصیت
 فرماید:  این ولی زمان چیست؟ خداي تعالی می

 .]73األنبیاء: [ 
کنند و انجام دادن عمل نیک و بر پا  آنان را پیشوایان قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می

 .داشتن نماز و پرداختن زکات را به آنها وحی نمودیم و عبادت گزار ما بودند
که شیوه هدایت رساند  رساند که هدایت آنان به فرمان خداست بلکه می این آیه نه تنها می

گیرد که آنان در  آنها نیز به فرمان الهی است. گاهی اراده و مشیت خدا بر آن تعلق می
کند که از پس پردة غیبت  حال اختفاء به هدایت اشتغال ورزند. و گاهی مصالح ایجاب می

ها و همه  برون آیند، و شیوة هدایت جمعی را پیش گیرند، در هر حال، همه هدایت
 دایت آنان به فرمان خداست.هاي ه شیوه





 
 

 بسمه تعالی

رسانم که پاسخ حضرت عالی به سؤالم  با سالم و عرض ارادت، احتراماً به عرض می
خواندم. اما قانع نشدم؛ زیرا اوالً پاسخ شما چنانکه (در مورد امامت) را دریافت کردم و 

باید به سؤال من ربطی ندارد، ثانیاً حاوي مطالبی است که بعضی از آنها غیرقابل اثبات و 
بعضی دیگر از نظر معنا و مفهوم، فاقد وضوح و روشنی کافی است. براي توضیح مطلب 

در مورد آن بدهم. سؤال  ح مختصريبینم سؤال خود را تکرار کرده و توضی ابتدا الزم می
 این بود:

ام دوازدهم غیبت ام Õبا توجه به ادله ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر«
 ؟»شود چگونه توجیه می

تاکنون هر چه فکر کردم و با ذهن خود کلنجار رفتم موفق به آشتی دادن میان این دو 
. غیبت امام دوازدهم و 2و  Õز پیامبر. ادله اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد ا1(

ها و عدم دسترسی مردم به او) نشدم و نزدیک است به این نتیجه  پنهان بودن او از دیده
برسم که این دو نقیض یکدیگر و لذا غیرقابل جمعند. پاسخ دادن به این سؤال که 

است نه  »غایب«، امام دوازدهم »غیبت«در تناقض است نه با » عدم«با » ضرورت وجود«
امام » عدم وجود«کنند و فقط  امام معصوم را اثبات می» وجود«آن ادله، ضرورت ». معدوم«

کند. در حالی که امام دوازدهم وجود دارد و فقط بنا به دالیلی  با آنها تناقض پیدا می
 غیبت کرده است. پس تناقضی در کار نیست.

کردند، با غیبت امام  ثابت می امام معصوم را» وجود«آري! اگر آن ادله فقط ضرورت  
تناقض نداشت. اما و هزار اما، در آن ادله از مقدمات و مفروضاتی استفاده شده است که 

امامان معصوم بعد از » وجود«اگر درست باشند، نتیجه منطقی آنها نه فقط ضرورت 
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آنها نیز هست (آن هم نه فقط در یک دوران خاص » حضور«، بلکه ضرورت Õپیامبر
گویم غیبت امام دوازدهم آن ادله را  ها) به همین دلیل است که می در همه دوران بلکه

کند. اگر آن ادله و مقدمات و مفروضات بکار رفتن در آنها درست بودند، محال  نقض می
بود غیبتی از این نوع صورت گیرد و حال که امام دوازدهم (بنا به اعتقاد شیعه) غایب و 

شناسد و عموم مردم نه تنها به او دسترسی  یچ کس او را نمیاز نظرها پنهان شده و ه
هاي  آن ادله پایه شود که ، معلوم میبینند ندارند، بلکه حتی خواب او را هم به ندرت می

 محکمی ندارند.
براي روشن شدن مطلب باید به ادلۀ مورد بحث رجوع کنیم و به یاد آوریم که در آنها 

ایم و ببینیم که آیا بین آن مقدمات و غیبت امام  تفاده کردهاز کدام مقدمات و مفروضات اس
دوازدهم تناقضی وجود دارد یا خیر. حال با هم سري به آن ادله بزنیم و یادي از آنها کنیم 

 گره از کار فرو بسته ما باز شود.شاید 
این است که آن  Õاولین دلیل بر ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر

ها، اذیت و آزار کفار و مشرکین و  ها، جنگ ل مشکالت فراوان، درگیريحضرت به دلی
محدود بودن دوران رسالتشان فرصت نکردند تا همۀ احکام الهی و حقایق و تعالیم دین 
اسالم را براي مردم بازگو کنند. در نتیجه ضرورت دارد که بعد از ایشان امامان معصومی 

ام دین و معارف الهی را به مرور زمان به مردم از طرف خداوند نصب شوند تا بقیه احک
و در آینده، ممکن است براي  Õبگویند. دلیل دوم این است که بعد از رحلت پیامبر

مطرح نبوده و لذا  Õمردم مشکالت، مسائل و موضوعاتی پیش بیاید که در زمان پیامبر
عد از پاسخی هم از طرف آن حضرت به آنها داده نشده است. پس ضرورت دارد ب

امامان معصومی وجود داشته باشند تا پاسخ مسائل و موضوعات جدید را  Õپیامبر

                                           
بدیهی است که صرف دیدن چیزي یا کسی در خواب، دلیل بر وجود آن در عالم واقع (و خارج از  

دانند که خواب، ممکن  ذهن) نیست. عدم حجیت خواب نیازي به تذکر و یادآوري ندارد و همه می
 است زاییدة افکار و روحیات و القائات و تلقینات در عالم بیداري باشد. 
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است. پس  Õبدهند. سومین دلیل، وجود خطر تحریف و نابودي دین و تعالیم پیامبر
باید بعد از آن حضرت امامان معصومی وجود داشته باشند تا حافظ دین و تعالیم وحیانی 

را بگیرند. دلیل چهارم این است که اگر  Õلیم پیامبربوده و جلوي تحریف قرآن و تعا
قرار است گناهکاران و خالفکاران در روز قیامت مجازات شوند باید در این جهان به راه 
راست راهنمایی شده و حق و باطل و حرام و حالل و حقایق دین الهی به آنها بیان شده 

ام حجت شود تا راه عذر بهانه (در باشد. به عبارتی دیگر باید در این جهان بر آنها اتم
روز قیامت) به روي آنها بسته شود. در غیر این صورت مجازات آنها در جهان آخرت 
ظلم است و محال است خداوند مرتکب ظلم شود. پس ضرورت دارد که همواره 

هاي خود، حجت را  گري ها و هدایت پیشوایان معصومی وجود داشته باشند تا با راهنمایی
هاي الهی خالی باشد. دلیل  م تمام کنند. به عبارت دیگر زمین هرگز نباید از حجتبر مرد

پنجم (و شاید مهمترین دلیل) این است که خداوند انسان را براي رسیدن به کمال معنوي 
آفریده است و پیمودن راه پر پیچ و خم و پر فراز و نشیب تکامل، بدون راهنمایی معلمان 

ها در  وم محال است. پس اگر خداوند براي راهنمایی انسانآسمانی و پیشوایان معص
ها از پیمودن این راه و رسیدن به  پیمودن راه کمال، پیشوایان معصومی نصب نکند، انسان

شود و نقض غرض از سوي خداوند  شوند و این نقض غرض می تکامل معنوي عاجز می
علمان آسمانی و پیشوایان محال است. در نتیجه امکان ندارد زمین از راهنمایان و م

 معصوم خالی بماند. 
و  Õاینها تعدادي از مهمترین ادله اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر

بینیم در مقدمات همۀ این  شایعترین آنها در کتب کالمی رایج است. همان طور که می
ن معصوم سخن رفته و ها به هدایت و راهنمایی پیشوایا ها از نیاز ضروري انسان استدالل

ضرورت بیان احکام الهی و معارف دینی به مردم و پاسخگویی به سؤاالت آنها و اتمام 
حجت بر گناهکاران و خالفکاران (توسط امام معصوم) مورد تأکید قرار گرفته است. اما 

شود که امام، حاضر و در میان مردم باشد و مردم به او  اینها همه در صورتی میسر می
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سی داشته و بتوانند به راحتی با وي ارتباط برقرار کنند. به عبارت دیگر اگر این دستر
شود  ها و مقدمات به کار رفته در آنها درست باشند، غیبت طوالنی امام محال می استدالل

تواند سبب چنین غیبتی شود. چرا که امام غایب  و دیگر هیچ عاملی و هیچ حکمتی نمی
تواند انجام دهد و هیچ کدام از  ها آمده نمی ا که در این استداللهیچ کدام از آن وظایفی ر

تواند رفع کند  ها مطرح شده)، نمی نیازهاي ضروري مردم را (که در مقدمات این استدالل
و لذا وجود و عدم او یکسان است. ضرورت وجود امام معصوم براي چیست؟ بر طبق 

تربیت مردم و پاسخگویی به سؤاالت آنها ادلۀ مذکور براي هدایت و راهنمایی و تعلیم و 
و اتمام حجت بر گناهکاران و خالفکاران. حال اگر امام، غایب باشد و مردم او را 

تواند انجام دهد؟ مسلم است که هیچ کدام. پس در  نشناسند کدامیک از آن وظایف را می
نند غیبت چهل هاي کوتاه (ما شود؟ البته غیبت این صورت آیا وجود و عدم او یکسان نمی

که در شکم ماهی بود و  ، غیبت چند روزة حضرت یونسروزة حضرت موسی
) شاید تناقضی با آن ادله و مقدمات و Õهمین طور غیبت کوتاه حضرت رسول اکرم

مفروضات آنها نداشته باشند، اما غیبت طوالنی که در آن حتی یک نسل از حضور امام 
ها و تعالیم الهی او محروم شود، ناقض آن مقدمات و  ها و راهنمایی معصوم و هدایت

در طی شود، چه رسد به غیبتی که بیش از هزار و صد سال طول کشیده و  مفروضات می
هایی که بنا به مقدمات و مفروضات  ها نسل متوالی (یعنی میلیاردها نفر از انسان آن ده

اند راه کمال را طی کنند) از  توانسته فوق، بدون راهنمایی و هدایت یک معلم آسمانی نمی
اند و این محرومیت ممکن  ها و تعالیم پیشوایان معصوم محروم شده ها و راهنمایی هدایت

ران سال دیگر هم ادامه یافته و شامل میلیاردها انسان دیگر و صدها و هزاران است هزا
کنم بیش از این نیازي به  روند نیز بشود. گمان نمی آیند و می نسل متوالی که در آینده می

شرح و توضیح سؤالی که مطرح کرده بودم باشد. کافی است کمی دقت کنیم تا هیبت و 
و معلوم گردد که پاسخِ حضرتعالی قادر به حل تناقض کوبندگی آن سؤال آشکار شود 

مطرح شده در آن نیست چرا که تقریباً هیچ ربطی به آن سؤال ندارد و این نیست جز به 
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این دلیل که شما در هنگام پاسخگویی به آن کمترین یادي از ادله ضرورت وجود امامان 
من و براي حل معماي غیبت اید. شما در پاسخ به سؤال  نکرده Õمعصوم بعد از پیامبر

که » رازهاي الهی«امام دوازدهم، ابتدا علت و فلسفۀ واقعی غیبت آن حضرت را یکی از 
اید، اما  جز خداوند و پیشوایان معصوم کسی نسبت به آن اطالع کافی ندارد عنوان نموده

را  غیبت آن حضرت» راز اصلی«، بالفاصله بعد از آن و با استناد به روایات معصومین
 اید:  در سه چیز بیان کرده

. فراهم نبودن شرایط ظهور براي تحقق بخشیدن به آرمانی بزرگ (گسترش عدل و 1«
قسط جهانی و به اهتزاز در آوردن پرچم توحید در تمام کره خاکی). این آرمان بزرگ 
نیاز به گذشت زمان و شکوفایی عقل و دانش بشر و آمادگی روحی بشریت دارد تا به 

بال آن امام عدل و آزادي رود. طبیعی است که اگر آن حضرت پیش از فراهم شدن استق
مقدمات در میان مردم ظاهر شود، سرنوشتی مانند دیگر امامان (شهادت) یافته و قبل از 

 تحقق آن آرمان بزرگ دیده از جهان بر خواهد بست. 
 . محفوظ ماندن از شر جباران و ستمگران 2
هاي دیگري از جمله آزمایش مردم و اندازه پایبندي و  حکمت . در بعضی از روایات3

شود تا نفاق   پایداري آنان به دین و والیت بیان شده است. غیبت آن حضرت سبب می
اي آشکار شود، ایمان حقیقی محبان و شیعیان واقعی امام (عج) از افراد  پنهان عده

 ». من از منافق معلوم گرددناخالص و سست ایمان جدا و پاك شود و در یک جمله مؤ
در مورد عامل اول (فراهم نبودن شرایط ظهور ...) و دوم (محفوظ ماندن از شر 

 جباران) سؤاالت زیر مطرح است: 
. چا باید غیبتی صورت گیرد تا ظهور منوط به وجود شرایط شود؟ سؤال این نیست 1

ه ادلۀ ضرورت وجود کند. سؤال این است که با توجه ب که چرا امام زمان ظهور نمی
شود) چگونه ممکن  امامان معصوم (که در همه آنها حضور امام نیز امري ضروري می
 است امام دوازدهم غیبت کند؟ آیا این غیبت ناقض آن ادله نیست؟ 
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گسترش عدل و قسط جهانی و «. چرا باید خداوند، تحقق بخشیدن به آرمان بزرگ 2
داند تا چند هزار  را که خودش می» مام کره خاکیبه اهتزاز در آوردن پرچم توحید در ت

سال دیگر شرایط آن محقق نخواهد شد، به عهدة امامی بگذارد که چند هزار سال قبل از 
زمان تحقق آن شرایط به دنیا آمده است و حال این امام باید تا رسیدن آن زمان غایب و 

ا تعداد امامان معصوم حتماً باید ها پنهان شود؟ آیا این کار ضرورت عقلی دارد؟ آی از دیده
؟ ممکن است بگوئید دوازده نفر بودن دوازده نفر باشد که چنین غیبتی واجب آمده است

تواند به آن پی ببرد، اما  امامان معصوم حکمتی الهی و رازي نامعلوم دارد که بشر نمی
دلۀ سخن من این است که اگر فلسفۀ وجودي امامان معصوم آنهایی باشد که در ا

آمده است، دیگر دوازده نفر بودن امامان  Õضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر
توجیه عقلی ندارد و تا روز قیامت در هر عصري باید حداقل یک امام معصوم در جامعه 
حضور داشته باشد و حال که چنین نیست و امام دوازدهم غیبت کرده (البته اگر وجود 

به فرمان الهی را مفروض و مسلم بگیریم) و تعداد امامان  امام دوازدهم و غیبت او
هاي آن ادله شک کرد.  معصوم در عدد دوازده محصور شده است، باید به استحکام پایه

هاي نامعلوم، در حالی که با ادلۀ مذکور در  معلل کردن این حصر، به اسرار الهی و حکمت
دامۀ بحث عقلی است و علت آن تناقض است نوعی فرار از پاسخگویی و امتناع از ا

 تواند باشد جز گرفتار شدن در تنگناي منطقی.  چیزي نمی
. آیا براي خداوند محال است از راهی به غیر از غیبت (که ناقض فلسفه وجودي 3

 امام است) جان امام را حفظ کند؟ 
ت ها و فوایدي که غیبت امام دوازدهم دارد) نیز سؤاال در مورد سومین عامل (حکمت

 زیر مطرح است: 

                                           
ه نفر بودن امامان ضرورت عقلی هم داشت، باز نیازي به این نبود که دوازدهمین البته حتی اگر دوازد 

امام هزاران سال قبل از تحقق آن شرایط به دنیا بیاید و تا رسیدن زمان مناسب (یعنی هزاران سال) 
 غایب از نظرها بماند. 
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گیري میزان پایبندي آنها به دین و والیت، فقط با غایب   . آیا آزمایش مردم و اندازه1
 شود؟  پذیر است؟ آیا در زمان امام، آزمایش مردم ناممکن می شدن امام معصوم امکان

. در زمان غیبت، شیعیان چگونه باید باشند و چه کارهایی کنند تا معلوم شود که 2
شوند که در زمان حضور  اقعی هستند؟ محبان و شیعیان واقعی چگونه تعریف میشیعۀ و

 امام، قابل تشخیص نیستند و در زمان غیبت شناخته خواهند شد؟
اي شود؟ تا  تواند موجب آشکار شدن نفاق پنهان عده . غیبت امام معصوم چگونه می3

وجب آشکار شدن نفاق آید این، حضور و ظهور است که م می آنجا که به عقل ناقص من
شود نه غیبت. چرا که در این بحث، نفاق به معنی ادعاي دروغین  پنهان یک عده می

پیروي از امام و پایبندي به والیت است و زمانی که امام حاضر باشد و دستوري بدهد 
کند.  شود چه کسی شیعه واقعی و مطیع امام است و چه کسی فقط ادعا می معلوم می

آید پیروان واقعی از مدعیان دروغگو  قتی پاي آزمایش به میان میدرست است که و
گردد اما آزمایش هم فقط در صورتی  شوند و نفاق پنهان یک عده معلوم می شناخته می

شود که امام، حاضر باشد و احکام الهی را بیان نموده و فرامینی  دهد و میسر می معنا می
هاي مختلف زندگی فردي،  یست که در عرصهصادر کند. وقتی امام غایب است و معلوم ن

داند که او از مردم  اجتماعی و سیاسی مردم، سخن و فرمان او کدام است و هیچ کس نمی
خواهد و از آنها چه انتظار دارد، چگونه ممکن است مؤمن از منافق  و شیعیان چه می

گیري و تفکیکی  (پیرو واقعی از مدعی دروغگو) شناخته شود؟ با کدام میزان چنین اندازه
 گیرد؟  صورت می

آشکار شود، این سؤال » اي عده«شود تا فقط نفاق پنهان  . اگر غیبت امام باعث می4
کند؟ گیریم که  آید که این افشاء شدن، چه سودي دارد و کدام درد را دوا می پیش می

است ؟ اما اگر منظورتان این »که چی«نفاق پنهان یک عده هم معلوم شد به قول معروف 
شود (و البته این سخن  که غیبت امام، موجب آشکار شدن چهرة واقعی همۀ منافقان می

رساند) آشکار  همین معنا را می» در یک جمله مؤمن از منافق معلوم گردد«اید  که فرموده
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اید چرا که معناي این سخن محال بودن نفاق در عصر غیبت  سخنی خالف واقع گفته
شود که خداوند  ذریم پاسخ شما در مجموع به اینجا منتهی میاست. از همه اینها که بگ

براي حفظ جان امام دوازدهم نقض غرض کرده است؟! چرا که او را غایب و میلیاردها 
انسان را از رسیدن به تکامل معنی (که غرض از آفرینش انسان بوده) محروم کرده 

جان امام مجبور شده  ؟! معناي دیگر پاسخ شما این است که خداوند براي حفظاست
اند بر دارد و  اند و رفته است عذاب آخرت را از میلیاردها انسانی که در دوران غیبت آمده

ها از راهنمایی و هدایت امام معصوم  همه را به بهشت داخل کند چرا که این انسان
 بینید پاسخ شما به کجاها منتهی محروم بوده و لذا حجت بر آنها تمام نشده است؟! می

ها و فوایدي براي غیبت  شود؟ از اینها گذشته انصاف دهید آیا ردیف کردن حکمت می
امام دوازدهم مانند آزمایش شدن شیعیان و شناخته شدن مؤمن از منافق) مشکل تناقضی 

کند؟ و آیا بیان چنین فوایدي اضافه کردن تناقضی جدید بر  را که شرح دادم حل می
گویید مرم نباید به حال خود واگذاشته شوند و باید  تناقض پیشین نیست؟ شما اول می

راهنمایان معصومی داشته باشند تا حالل مشکالت فکري و پاسخگوي سؤاالت آنها بوه 
را بگیرند و مانع از انحراف و  Õو جلوي تحریف و نابودي قرآن و تعالیم پیامبر

، به جاي پس گرفتن شوید اما وقتی با معماي غیبت امام مواجه می گمراهی مردم شوند
گویید نبودن امام معصوم در میان مردم و عدم دسترسی مردم به او  آن بایدها و نبایدها؛ می

فوایدي دارد که آزمایش شدن شیعیان و شناخته شدن مؤمن از منافق یکی از آن فواید 
شود؟سؤال این است که با توجه به آن ادله  است؟! آیا با این سخن واقعاً معما حل می

هاي  قرار نبود همواره حجت ×بنا بر آن ادله  ×اصالً چرا باید غیبت صورت گیرد؟ مگر 

                                           
هنمایی پیشوایان معصوم، توانند بدون را ها نمی فراموش نکنیم که بر طبق ادله ضرورت امامت، انسان 

 راه کمال را طی کنند و به مقصد برسند. 
پیشوایی از «هاي  توان به کتاب این بیانات، بارها در کتب آقاي سبحانی آمده است. به عنوان نمونه می 

 مراجعه نمود. » رهبري امت«و » نظر اسالم
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الهی در میان مردم باشند تا با بیان احکام دین و حقایق الهی و هدایت مردم به راه راست، 
حجت را بر مردم تمام کرده و راه عذر و بهانه را به روي گناهکاران و خالفکاران ببندند؟ 

بگویید آن امام معصوم و حجت الهی که در عصر حاضر، حجت را بر مردم حال به من 
کند کیست؟ گیریم که مؤمن از منافق شناخته شده، اتمام حجت بر مردم چه  تمام می

شود؟ مگر ضرورت نداشت که بعد از پیامبر همواره امامان معصومی وجود داشته  می
س کجاست آن امامی که اکنون باشند تا پاسخگوي سؤاالت و مشکالت مردم باشند؟ پ

گفتید که بدون  پاسخ سؤاالت مردم را بدهند و مشکالت آنان را حل کند؟ مگر نمی
راهنمایی پیشوایان معصوم پیمودن راه کمال و رسیدن به تکامل معنوي محال است؟ پس 
آیا اکنون که مردم از راهنمایی امام معصوم محرومند، از پیمودن راه کمال و رسیدن به 

اند؟ گیریم که مؤمن از منافق شناخته شد، محرومیت  کامل معنوي نیز محروم نشدهت
کنید؟ آیا این نقض غرض نیست؟  میلیاردها انسان از رسیدن به تکامل معنوي را چه می

برید  کنید و از یاد می چرا در هنگام توجیه غیبت امام دوازدهم، همه چیز را فراموش می
اید؟ اگر  ها گفته چه Õجود امامان معصوم بعد از پیامبرکه در هنگام اثبات ضرورت و

فلسفۀ وجودي امام معصوم این باشد که مردم را هدایت و راهنمایی کند و پاسخگوي 
سؤاالت آنها باشد، حضور او در میان مردم و امکان دسترسی مردم به او نیز ضرورت 

انجام داده و نیاز ضروري تواند این کارها را  کند و چون شخص غایب نمی عقلی پیدا می
اید که حجت  شود. آیا با خود نیندیشیده مردم را بر طرف کند، وجود و عدم او یکسان می

ها پنهان) است و مردم او  آمیز باشد؟ کسی که غایب (و از دیده غایب شاید عبارتی تناقض
و در  هاي مختلف دانند که او در عرصه شناسند و به او دسترسی ندارند و نمی را نمی

تواند حجت  خواهد، چگونه می گوید و از آنها چه می هاي آنها چه می پیشامدها و حیرانی
 خدا بر مردم باشد و راه عذر و بهانه را در روز قیامت به روي مردم ببندد؟ 

گروهی از اولیاي الهی اگر چه از نظرها غایب بودند، با این حال «اید:  اما اینکه فرموده
 » کردند یجامعه را هدایت م
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اي فوق بشري دارد که این حقیر  سخت تأمل برانگیز است و هضم آن نیاز به هاضمه
توانم بفهمم کسی که غایب و از نظرها پنهان  کنم نمی فاقد آن هستم. هر چقدر فکر می

هاي مرموز،   تواند جامعه را هدایت کند؟ مگر اینکه این هدایت از راه است، چگونه می
طبیعی و از طریق تصرفات تکوینی و با توسل به معجزات و خوارق  غیرعادي و ماوراء

ها در جامعه منافات  عادات صورت گیرد، که این اوالً با اختیار و اراده و تکلیف انسان
اید (خضر، موسی،  دارد و ثانیاً چنین روشی تاکنون مصداقی نداشته و مواردي که آورده

هاي فردي از طریق  نبودند. البته هدایت اي یونس) نیز هیچ کدام مصداق چنین قضیه
ارتباط با بعضی اولیاي خداوند که ممکن است از نظرها پنهان و غایب باشند) اگر چه 
محال عقلی نیست اما اوالً معلوم نیست در عالم واقع چنین چیزي اتفاق افتاده باشد 

نیست به نحو  یاد شده است معلوم» عبد«(ارتباط موسی با شخصی که در قرآن از او به 
طبیعی و از مجاري عادي بوده یا غیرعادي و فوق طبیعی، به عبارت دیگر معلوم نیست 

یک انسان وارسته و عارف واصل و پیر طریقت بوده و زندگی عادي و » عبد«که آیا 
هایی که در قرآن  طبیعی داشته و فقط مانند یک استاد طریقت موسی را از طریق آزمون

ها غایب و پنهان بوده و زندگی  ایقی کرده، و یا این شخص از دیدهذکر شده متوجه حق
کرده و به  غیرعادي داشته و فقط با افراد خاصی ارتباطات مرموز و غیرعادي ایجاد می

پرداخته. ادعاي وجود پیغمبري به نام خضر که عمر جاودانه دارد و از  هدایت آنها می
غایب و پنهان است و در مواقعی با بعضی از  ها هزاران سال پیش تاکنون زنده و از دیده

همان خضر پیامبر بوده نیز مستند » عبد«کند، و اینکه منظور از  ها ارتباط برقرار می انسان
توان به چنین  به هیچ دلیل و سند و مدرك معتبري نیست و در یک پاسخ علمی نمی

هایی وجود  طات و هدایتادعاهاي غیرقابل اثباتی متوسل شد) ثانیاً حتی اگر چنین ارتبا
تواند  داشته باشد، به دلیل استثنایی بودن و محدود بودن آن به معدودي موارد خاص، نمی

ها  خالء غیبت امام را پر کند چرا که ضرورت وجود امام معصوم به جهت نیاز همۀ انسان
ها  سانهاي اوست. فرص کنیم اکنون امام دوازدهم با بعضی از ان ها و راهنمایی به هدایت
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کند (که البته این هم ادعایی  ارتباط برقرار کرده و به نوعی آنها را هدایت و راهنمایی می
غیرقابل اثبات است) اما آیا این بود فلسفۀ وجود امام معصوم؟ اگر این بود که نیازي به 
نصب امام معصوم بعد از پیامبر نبود. حضرت خضر هم (که شما به وجود او معتقدید) 

 ها بر آید.  ست از عهدة این گونه ارتباطات و هدایتتوان می
) و Õهاي کوتاه پیامبران (مانند موسی و یونس و پیامبر اسالم و اما حدیث غیبت

استفاده از این موارد جهت پاسخگویی به معماي غیبت امام دوازدهم، حدیثی شنیدنی 
خ از خود حضرتعالی است و همین مرا به شک و تردید انداخته است که آیا متن این پاس

در » پاسخگویی به سؤاالت اعتقادي و کالمی«هاي نوآموزي که در بخش  است یا طلبه
اند. چرا که در اینجا اشکالی را  کنند چنین پاسخی را نوشته کار می مؤسسه امام صادق

باید » ضرورت«ضرورت وجود پیشوایان معصوم وارد شده است و مدعیان «که به ادعاي 
اند و این، مایۀ یک دنیا شگفتی است! منتقدان و  باشند، به منتقدان برگردانده پاسخگوي آن

همان موارد را دلیل بر عدمِ ضرورت نبوت یا » ضرورت نبوت یا امامت«مخالفانِ ادعاي 
دهد که ادلۀ ضرورت نبوت، فاقد  ها، نشان می گویند همین غیبت گیرند و می امامت می

ها با ادعاي  به جاي اینکه عدمِ تناقض این غیبت» ضرورت«اعتبارند حال مدعیانِ 
گیرند و بعد  را مفروض و مسلم می» ضرورت«را نشان دهند، از پیش، ادعاي » ضرورت«

دهد که تناقضی در کار نیست و غیبت امام دوازدهم،  ها نشان می گویند همین غیبت می
 ندارد! » ضرورت امامت«منافاتی با ادلۀ 

همیم که با توجه به ادلۀ ضرورت وجود امامان معصوم، توصیه اکنون شاید بهتر بف
سخت ناموجه است. فقیه هر چقدر هم که فقیه باشد » رجوع به فقها در عصر غیبت«

رجوع به  Õمعصوم نیست لذا بر طبق ادلۀ ضرورت وجود امام معصوم بعد از پیامبر
تواند احکام ناگفته و تعالیم بیان نشده  کند. اگر فقها می فقیه حجت را بر انسان تمام نمی

را بگیرند و  Õرا به مردم بگویند و جلوي تحریف و نابودي قرآن و احادیث پیامبر
پاسخ سؤاالت جدید مردم را با اجتهاد در متون دینی بدهند و ... دیگر وجود امام معصوم 



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       156

 

کند. این ادعا که مردم در عصر غیبت باید به فقها  چه ضرورتی پیدا می Õپیامبربعد از 
رجوع کنند، چیزي جز اعتراف به سستی ادعاي ضرورت وجود امام معصوم بعد از 

نیست. تعجب من از این است که چگونه به این راحتی آن همه ادله به  Õپیامبر
ست که اگر سؤال کنیم چگونه رجوع شود. مشکل این پاسخ در این ا فراموشی سپرده می

تواند حجت را بر انسان تمام کند با آنکه احتمال خطا و خیانت در  به فقیه غیرمعصوم می
شود، آنگاه هر پاسخی که به این سؤال بدهید براي دوران بعد از  فقیه هیچگاه منتفی نمی

ماند.  یل میدل شود و استثناء و تبعیض در اینجا بی هم صادق می Õحضرت رسول اکرم
 از یک از علماي بزرگ حوزه پرسیدم: 

دانیم  تواند ما را به سعادت آخرت برساند با آنکه می آیا عمل کردن به فتاواي فقها می«
 ؟ »آنها ممکن است در استنباط احکام دینی اشتباه کرده باشند

 و ایشان خیلی راحت پاسخ دادند که: 
آري، درست است که آنها معصوم نیستند اما اگر فقیهی خالصانه تالش کند و حکمی «

را از کتاب و سنت استنباط کند همان براي او و مقلدانش حجت است و با امید و توکل 
توانند و باید به آن عمل کنند و اگر فقیه خطا کرده باشد نزد خدا معذور است  به خدا می

ا کرده و نیتش هم پاك بوده است. مقلدان او هم معذورند چرا که سعی و تالش خود ر
زیرا نیت آنها عمل به احکام الهی بوده و اگر در این میان اشتباهی رخ داده آنها مقصر 

 تعجب کردم و پرسیدم: ». نیستند
گویید؟ به عبارت  نمی Õاگر چنین است، چرا همین حرف را براي بعد از پیامبر«

امامان معصومی نصب شوند تا مرجع دینی  Õبعد از پیامبر دیگر چه ضرورتی دارد که
توانند این وظیفه را به عهده بگیرند؟ چرا به این راحتی ادلۀ  مردم باشند؟ مگر فقها نمی

و همین طور ادلۀ ضرورت  Õاثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر
 ؟ »کنید عصمت امامان را فراموش می



 157  ها ها و پاسخ بخش سوم: نامه

 

اسخی به این سؤال مطالعۀ بیشتر در مورد امامت را به من و ایشان به جاي دادن پ
 توصیه کردند؟! 

، ناقض ادلۀ اثبات ضرورت تا اینجا معلوم شد که غیبت طوالنی امام دوازدهم
شود. ادلۀ مذکور از  است. اما کار به اینجا ختم نمی Õوجود امامان معصوم بعد از پیامبر

امامان معصوم در هر » عدم تعدد«برند و آن  ناحیۀ یک واقعیت خارجی دیگر هم رنج می
هاي  ها و راهنمایی دوره و محروم بودن میلیاردها انسان در سراسر جهان، از هدایت

ها درست باشند، نتیجۀ منطقی آنها ضرورت  است. اگر آن استدالل» پیشوایان معصوم
ی است بطوري وجود امامان متعدد در هر عصر، و پراکنده بودن آنها در سراسر کرة خاک

که در هر شهر و روستایی حداقل یک امام معصوم وجود داشته باشد تا ارتباط مستقیم و 
پذیر باشد و حال آن که در هیچ  بالواسطه با امام معصوم، براي همۀ مردم جهان امکان

عصري چنین نبوده و این واقعیت، شاهدي قوي بر نادرستی آن ادله است. ممکن است 
اي وجود یک امام معصوم کافی است و مردم نقاط دیگر جهان  رهبگویید در هر دو

توانند به شاگردان و نمایندگان او مراجعه کنند. اما این پاسخ پذیرفته نیست، چرا که  می
اند)، ادعاي  ها (که براي اثبات ضرورت وجود امام معصوم اقامه شده در همۀ آن استدالل

م الهی را به مردم بگویند و پاسخ (که قرار است احکا» ضرورت عصمت امامان«
ها در رسیدن به کمال  هاي جدید مردم در هر عصري را بدهند و راهنماي انسان پرسش

باشند و بر گناهکاران و خالفکاران اتمام حجت کنند) نیز مندرج است و معناي ضرورت 
 تواند وظایف امام معصوم را عصمت در ادلۀ مورد بحث این است که غیرمعصوم، نمی

انجام داده و نیاز ضرورت مردم به هدایت و راهنمایی را برطرف کند. به عبارتی دیگر بر 
شود بلکه عالوه بر آن ارتباط  طبق ادلۀ مذکور فقط ضرورت وجود امام معصوم ثابت نمی

شود و رابطۀ غیرمستقیم و  مستقیم و بالواسطۀ مردم با امام معصوم نیز الزم و ضروري می
واند وافی به مقصود باشد حتی اگر این واسطه، شاگرد یا نمایندة ت با واسطه، نمی

مخصوص امام باشد (چرا که شاگرد یا نماینده امام معصوم بودن، شخص را معصوم 
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کند) پس منطقاً و با قبول آن ادله، وجود صدها هزار امام معصوم در هر دوره  نمی
هایی را که  نمونه از استدالل کند. براي روشن شدن مطلب، در اینجا یک ضرورت پیدا می

شود، مورد بررسی قرار  اثبات می Õبا آن ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر
دهیم تا نشان دهیم که در صورت صحت این استدالل، نتیجۀ منطقی آن ضرورت تعدد  می

پیامبران و امامان معصوم در هر عصر و پراکنده بودن آنها در سراسر کرة زمین است. 
 استدالل مذکور چنین است: 

خداوند انسان را براي رسیدن به کمال آفریده است و پیمودن راه کمال و رسیدن به «
تکامل معنوي، بدون هدایت و راهنمایی معلمان آسمانی و پیشوایان معصوم، ممکن 
نیست. پس بر خداوند واجب است با ارسال پیامبران و نصب امامان معصوم بعد از پیامبر 

هموار کند.  ×که غرض از آفرینش انسان بوده است  ×، راه رسیدن به کمال را Õخاتم
 ». شود و محال است خداوند نقض غرض کند در غیر این صورت نقض غرض می

حال بپردازیم به بررسی مقدمات و مفروضات این استدالل: سؤال اول این است که 
وي خلق کرده است یا فقط بعضی از ها را براي رسیدن به کمال معن آیا خداوند همۀ انسان

ها براي رسیدن به کمال معنوي آفریده  همۀ انسان«ها را؟ مسلماً خواهید گفت:  انسان
ها بیهوده آفریده  اي هم جز این نیست. چون اگر بگویید بعضی از انسان چاره» اند شده
وصاً اگر اید. مخص اند و یا وجودشان طفیلی است، حکمت و عدل الهی را منکر شده شده

 شود.  ، اکثریت مردم جهان را شامل می»بعضی«معلوم شود که این 
هاي  سؤال دوم این است که آیا پیامبران و امامان (راهنمایان و هدایتگران و حجت

گر مردم  تواند راهنما و هدایت الهی) حتماً باید معصوم باشند یا اینکه غیرمعصوم هم می
زمین باشد؟ پاسخ شما مسلماً این خواهد که بسوي کمال، و حجت خداوند در روي 

عصمت پیامبران و «پیامبران و اوصیاي آنها حتماً باید معصوم باشند. به عبارت دیگر: 
اي جز این نیست. چون اگر بگویید  باز هم چاره». امامان، الزم و ضروري است
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ود امامان ها بسوي کمال باشد، دیگر ضرورت وج تواند راهنماي انسان غیرمعصوم هم می
 توانید اثبات کنید.  معصوم را نمی

سؤال سوم این است که چرا پیامبران و امامان، حتماً باید معصوم باشند؟ اگر معصوم 
آید؟ در پاسخ به این سؤال و براي اثبات  افتد و چه مشکلی پیش می نباشند چه اتفاقی می

از طرف متکلمین شیعه  هاي فراوانی ضرورت معصوم بودن پیامبران و امامان، استدالل
ها عمدتاً تقریرهاي مختلف سه استدالل هستند که به  اقامه شده است اما همه این استدالل

 اند:  اند. این سه استدالل به قرار ذیل هاي مختلف و با عبارات متفاوت بیان شده صورت
ریافت . اگر پیامبران (یا امامان جانشین آنها) معصوم نباشند، ممکن است در مقام د1

حقایق الهی و تعالیم دینی و ابالغ آن به مردم و یا تفسیر پیام وحی، دچار خطا و یا 
فراموشی شوند و اوهام و اباطیلی را که نتیجۀ القائات شیطانی و یا خطاي فکر است به 
نام حقایق و تعالیم دینی و احکام الهی به مردم ابالغ کنند و به جاي هدایت مردم به راه 

ث گمراهی و ضاللت آنها شوند. پس ضرورت دارد که این مأموران الهی، راست، باع
آید. پیامبران (و امامان)  معصوم باشند زیرا در غیر این صورت نقض غرض پیش می

مأمور هدایت و راهنمایی مردم به صراط مستقیم الهی هستند و باید پیام خداوند را به 
براي مردم تفسیر کنند (البته پیامبر، هم وحی مردم برسانند و عالوه بر آن تعالیم وحی را 

کند اما وظیفۀ  کند و هم آیات الهی را براي مردم تفسیر می را دریافت و به مردم ابالغ می
شود) پس باید صحت این  امام معصوم فقط تفسیر وحی است زیرا به او وحی نمی

ض پیش مأموریت الهی از طرف خداوند تضمین شود، در غیر این صورت نقض غر
آید و این محال است. تضمین صحت این مأموریت هم فقط به شرط عصمت میسر  می
 شود.  می

توانند به آنها اطمینان کنند. پس  . اگر پیامبران و امامان، معصوم نباشند، مردم نمی2
براي جلوگیري از سلب اعتماد مردم، ضرورت دارد که پیامبران و امامان، معصوم باشند. 

ن غیرمعصوم ادعاي پیامبري یا امامت کند، ممکن است به دالیلی مردم به وقتی یک انسا
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صحت ادعاي او شک نکنند اما با خود بگویند از کجا معلوم که او در مقام دریافت و فهم 
حقایق و تعالیم الهی و ابالغ آن به دیگران دچار اشتباه نشده باشد؟ از کجا معلوم که 

شوند که هدف از  ین شک و تردیدها مانع از آن میسخنان او عین حق و صواب باشد؟ ا
نبوت یا امامت حاصل شود. پس براي جلوگیري از شک و تردید مردم و براي حصول 

 هدف نبوت یا امامت، پیامبران و امامان حتماً باید معصوم باشند. 
هاي  . پیامبر (یا امام) قرار است معلم، مربی و الگوي مردم باشد و دست انسان3
د (با استعدادهاي متفاوت) را گرفته و بسوي کمال راهبري کند. الزمۀ این امر، پاکی مستع

پیامبر (یا امام) از هر گونه گناه، زشتی و رذائل اخالقی، و آراسته بودن به همه فضائل 
اخالقی و کماالت روحی و معنوي است. مردم در پیمودن راه کمال نیاز به الگو دارند و 

ام) خود، عامل به احکام الهی و آراسته به فضائل اخالقی و کماالت اگر پیامبر (یا ام
 تواند الگوي مردم باشد؟  روحی و معنوي نباشد، چگونه می

 پس بطور خالصه پیامبران و امامان به سه دلیل باید معصوم باشند: 
است ها بیاموزند و مردم را به راه ر اول اینکه قرار است آنها تعالیم الهی را به انسان«

هدایت کنند پس باید از خطا و فراموشی مصون باشند تا بتوانند این مأموریت را به نحو 
آید. دوم اینکه اگر از خطا و  احسن انجام دهند. در غیر این صورت نقض غرض پیش می

شود و از طرف  لغزش و سهو و فراموشی مصون نباشند، اعتماد مردم از آنها سلب می
شود و باز  گیرند و هدف از نبوت یا امامت حاصل نمی رار میمردم مورد شک و تردید ق

آید، سوم اینکه آنها باید الگوي مردم در ایمان و تقوا و دینداري و  نقض غرض پیش می
فضائل اخالقی و کماالت روحی و معنوي باشند و اگر خود واجد این اوصاف نباشند 

 ». یدآ توانند الگوي مردم شوند و باز نقض غرض پیش می نمی
بندي برسیم. پس  حال نوبت آن است که مروري به مطالب گذشته کنیم و به یک جمع

از آن قضاوت به عهدة حضرتعالی. گفتیم که مهمترین دلیل در اثبات ضرورت ارسال 
 این است که:  Õرسل و نصب امامان معصوم بعد از رسول اکرم
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اند و پیمودن راه کمال بدون  ها براي رسیدن به کمال معنوي آفریده شده همۀ] انسان«[
رهبري معلمان آسمانی و پپشوایان معصوم محال است. پس بر خداوند واجب است که 

ها بفرستد تا راهنماي آنها در رسیدن به کمال معنوي باشند و  پیامبرانی را به سوي انسان
آن نباید این راه مسدود شود، نصب امامان معصوم بعد از  Õچون بعد از پیامبر خاتم

 ». کند حضرت نیز ضرورت پیدا می
 از طرفی بنا به ادعاي متکلمین شیعه: 

 عصمت پیامبران و امامان، الزم و ضروري است. «
 شود :  و این ضرورت با سه دلیل اثبات می

ها بیاموزند و مردم را به راه راست  اول اینکه قرار است آنها تعالیم الهی را به انسان«
هدایت کنند. پس باید از خطا و فراموشی مصون باشند تا بتوانند این مأموریت را به نحو 

آید. دوم اینکه اگر از خطا و  احسن انجام دهند. در غیر این صورت نقض غرض پیش می
شود و از طرف  موشی مصون نباشند، اعتماد مردم از آنها سلب میلغزش و سهو و فرا

شود و باز  گیرند و هدف از نبوت یا امامت حاصل نمی مردم مورد شک و تردید قرار می
آید. سوم اینکه آنها باید الگوي مردم در ایمان و تقوا و دینداري و  نقض غرض پیش می

اگر خود واجد این اوصاف نباشند  فضائل اخالقی و کماالت روحی و معنوي باشند و
 ». آید توانند الگوي مردم شوند و باز نقض غرض پیش می نمی

اکنون آیا براي شما شکی باقی مانده است که اگر ادله ضرورت نبوت و امامت، و 
همین طور ادلۀ ضرورت عصمت، درست باشند نتیجۀ منطقی آنها ضرورت وجود (و البته 

متعدد در هر عصر و پراکنده بودن آنها در تمام نقاط زمین حضور) پیامبران و امامان 
ها و در هر شهر و روستایی وجود  است؟ آیا با فرض صحت آن ادله، در همۀ زمان

کند؟ و آیا عدم تحقق چنین امري،  حداقل یک پیامبر یا امام معصوم ضرورت پیدا نمی
ه متوسل شدن به وجود کند؟ اکنون شاید بهتر بفهمیم ک آشکارا آن ادله را نقض نمی

شاگردان و نمایندگان پیامبر یا امام، چارة این مشکل نیست. چرا که در این فرض 



 تئوري امامت در تراوزي نقد                                       162

 

خواهند خالء پیامبر یا امام در نقاط دیگر کرة زمین را پر و به  شاگردان و نمایندگان می
به جاي او به هدایت و راهنمایی مردم این نقاط بپردازند و حقایق دینی و احکام الهی را 

ها در پیمودن راه کمال باشند. پس آیا درست به همان دالیلی  آنها بیاموزند و راهبر انسان
شود، عصمت آنان نیز ضرورت پیدا  که ضرورت عصمت پیامبران و امامان اثبات می

کند؟ مگر این نمایندگان قرار نیست که احکام الهی را از پیامبر یا امام معصوم  نمی
رسانند؟ پس چرا نباید معصوم باشند؟ چگونه است که وقتی بیاموزند و به مردم ب

گویید اگر معصوم نباشند  خواهید ضرورت عصمت پیامبران و امامان را اثبات کنید، می می
ممکن است در دریافت پیام خداوند و فهم و درك آن و انتقال آن به مردم دچار اشتباه 

رسید  تی به نمایندگان آنها میآید، اما وق شوند و اگر چنین شود نقض غرض پیش می
خواهند تعالیم الهی را از پیامبر یا  کنید؟ مگر این نمایندگان نمی همۀ اینها را فراموش می

امام گرفته و به مردم نقاط دیگر جهان برسانند؟ پس اگر معصوم نباشند آیا امکان ندارد 
نام تعالیم دینی و حقایق در اثر اشتباه و فراموشی (و یا خیانت) اباطیل و خرافاتی را به 

الهی به خورد مردم دهند و به جاي هدایت، باعث گمراهی آنها شوند؟ و آیا این نقض 
گویید اگر آنها  غرض نیست؟ شما در هنگام اثبات ضرورت عصمت پیامبران و امامان، می

معصوم و مصون از خطا و لغزش و سهو و فراموشی نباشند، از سوي مردم مورد شک و 
شود که هدف از نبوت و امامت حاصل نشود و  گیرند و همین باعث می قرار میتردید 

گویید؟ وقتی  آید. اما چرا همین را در مورد نمایندگان آنها نمی نقض غرض پیش 
کنند و از خود  نمایندگان، معصوم نباشند آیا مردم نسبت به ادعاها و تعالیم آنها شک نمی

گوید؟ و آیا همین، مانع تحصیل  اي نماینده درست میپرسند که از کجا معلوم این آق نمی
گفتید که  شود؟ مگر نمی غرض از فرستادن نماینده بسوي مردم نقاط دیگر جهان نمی

انسان براي رسیدن به کمال آفریده شده است و رسیدن به کمال بدون هدایت و راهنمایی 
و مقدمه نتیجه معلمان آسمانی و پیشوایان معصوم محال است؟ و مگر از همین د

ها بسوي  گرفتید که وجود پیامبران و امامان معصوم براي راهنمایی و هدایت انسان نمی
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ها توسط  گویید هدایت و راهنمایی انسان کمال ضرورت دارد؟ حال چگونه است که می
تواند بسوي  ها را می غیرمعصوم (یعنی نمایندگان پیامبر یا امام) هم کافی است و انسان

را در نظر بگیرید. آیا در آن زمان که پیامبر  Õمون شود؟ زمان پیامبر اسالم کمال رهن
به هدایت و راهنمایی مردم عربستان مشغول بودند، مردم نقاط دیگر جهان  Õاسالم

مانند آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزلند و آلمان و انگلیس و ژاپن و چین و هند و صدها 
کردند؟ راهنما و هدایتگر آنها بسوي کمال  جمعیت چه میکشور دیگر با صدها میلیون 

چه کسی بود؟ مگر آنها براي رسیدن به کمال خلق نشده بودند؟ و مگر نیاز ضروري به 
راهنما و پیشواي معصوم نداشتند؟ پس چرا خداوند براي آنها پیامبري نفرستاد؟ نکند 

نکند فقط مردم عربستان براي  اند؟! یا فقط مردم عربستان براي رسیدن به کمال خلق شده
توانند با پاي خود این  رسیدن به کمال نیاز به پیشواي معصوم دارند و مردم نقاط دیگر می

 راه را طی کنند؟ 
بینیم که فرستادن نماینده به نقاط دیگر جهان، از لحاظ عقلی و منطقی، پاسخ  می

شبهۀ ضرورت تعدد درستی به اشکال ذکر شده نیست و توسل به این راه براي حل 
پیامبران و امامان در هر دوره، ناقض ادله ضرورت نبوت عامه و نصب امامان معصوم بعد 

و همین طور ناقض ادله ضرورت عصمت پیامبران و امامان است. حال  Õاز پیامبر
فرض کنیم این امر از نقاط عقلی و منطقی اشکالی نداشته باشد اما آیا از نظر عملی 

 ؟ باز هم پاسخ منفی است. به پنج دلیل زیر: پذیر است امکان
. پیامبر یا امام معصوم حداقل باید صدها هزار شاگرد داشته باشد تا بتواند آنها را به 1

عنوان نماینده خود، به تمام نقاط زمین بفرستد. آیا چنین کاري در عمل ممکن است 
اند و نیاز  ال آفریده شده(فراموش نکنید که مردم نقاط دیگر جهان هم براي رسیدن به کم

به پیشواي معصوم و یا به قول شما نماینده او دارند، در غیر این صورت از پیمودن راه 
 شود).  رسند و در نتیجه نقض غرض می شوند و به تکامل معنوي نمی کمال عاجز می
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نفر . پیامبر یا امام معصوم باید دائماً این نمایندگان را (که تعداد آنها صدها هزار 2
هاي هند، اطلس و ... مستقر  است و در تمام نقاط کرة زمین و حتی در جزایر اقیانوس

هاي احتمالی آنها را تصحیح و جبران نماید و در  هستند) کنترل کند تا خطاها و لغزش
صورت ارتکاب خیانت از سوي آنان، نمایندگان دیگري را به جایشان بفرستد. آیا چنین 

 پذیر است؟  انکار عظیمی در عمل امک
ها سؤال و مشکل روبرو شوند  . نمایندگان پیامبر یا امام، هر روز ممکن است با ده3

دانند و مجبورند به پیامبر، یا امام معصوم رجوع کنند. آیا رجوع  که پاسخ هیچکدام را نمی
 مکرر صدها هزار نماینده از سراسر جهان به پیامبر یا امام معصوم، امکان پذیر است؟ 

(این نکته فقط در مورد پیامبران مطرح است) نمایندگان پیامبر باید هر روز با پیامبر  .4
ارتباط برقرار کنند تا اگر آیات جدید نازل شده است مطلع شوند و آن را به مردم نقاط 

تواند هر روز (یا هر  دیگر جهان برسانند. آیا چنین چیزي ممکن است؟ آیا پیامبر می
نماینده در سراسر جهان ارتباط برقرار کند و آیات و احکام جدید را  هفته) با صدها هزار

به اطالع آنان برساند؟ مخصوصاً اگر این را در نظر داشته باشیم که پیامبران و امامان 
کردند که مردم براي مسافرت به نقاط دیگر جهان، از اسب  معصوم در دورانی زندگی می

ها طول  افرت به یک کشور نزدیک گاهی ماهکردند و مس و االغ و شتر استفاده می
کشید چه برسد مسافرت به کشورهاي دور دست (مثالً از عربستان به آمریکا یا کانادا  می

 کشید.  ها طول می پذیر نبود و یا سال یا استرالیا یا ...) که در آن زمان یا امکان
. و آخرین دلیل اینکه هیچ یک از پیامبران و امامان، نتوانستند چنین کاري کنند و در 5

عمل، در بسیاري از اعصار گذشته (هم در زمان پیامبران و هم در زمان امامان معصوم) و 
در بسیاري از نقاط جهان نه از پیامبر یا امام معصوم خبري بود و نه شاگردان و نمایندگان 

 آنها. 
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ین که سخن در درازا کشید و عنان قلم در بعضی موارد از کف رفت پوزش از ا
طلبم و امیدوارم این نامه را حمل بر جسارت این حقیر نکنید. از خداوند متعال براي  می

 طلبم.  حضرتعالی طول عمر همراه با سالمتی و عزت و سربلندي می
 والسالم حجت اهللا نیکویی





 
 

 تعالی  بسمه

رسانم کتاب  با اهداء سالم و آرزوي توفیق و سالمتی روز افزون احتراماً به عرض می
را مطالعه و از آن استفادة فراوان بردم و لیکن در هنگام » بحثی مبسوط در آموزش عقاید«

وط به امامت، متوجه نقطه ضعفی در این بخش شدم که مایلم آن را با مطالعۀ بخش مرب
حضرتعالی مطرح کرده و نظر شما را در این مورد جویا شوم. توضیح اینکه حضرتعالی 
در پاسخ به این سؤال که آیا غیبت امام دوازدهم با آنچه در مورد فلسفۀ وجود امام 

 :اید ده است منافات ندارد فرمودهمعصوم بیان ش
کند آن است که با نصب و تعیین امام معصوم راه  آنچه حکمت الهی اقتضاء می«

سعادت و کمال را به روي بشر باز فرماید و امکانات دستیابی به کمال نهایی را براي او 
فراهم آورد، در غیر این صورت هدف خداوند از آفرینش انسان تأمین نشده، کاري 

راین تا گاهی که ابرهاي تیره زاد بر سراسر جوامع غیرحکیمانه صورت گرفته است. بناب
اند و هنوز  بشري سایه نیفکنده، شبهاي سیهزاد، زندگی انسان را در کام خود فرو نبرده

هایی بسوي نور باز است و انسان تشنه را بسوي چشمۀ خورشید راهی هست،  روزنه
هد بود. بله، نبودن حجت الهی در میان مردم برخالف حکمت بالغۀ خداوندي نخوا

اي فراگیر شد که راه از چاه باز شناخته  چنانچه آن شرایط تحق یافت و تاریکی بگونه
 .1»نشد، الزمۀ حکمت الهی است که امام در میان مردم حضور یابد

ابرهاي «برد اول، بکار بردن تعابیر مبهم مانند  اما این پاسخ از دو مشکل عمده رنج می
و این که گاهی این شبها » شبهاي سیهزاد«و سایه افکندن آنها بر جوامع بشري، » تیره زاد
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و » انسان تشنه«، »هایی بسوي نور روزنه«برند،  زندگی انسان را در کام خود فرو می
توانند جایگاهی  هیچ یک از این تعابیر در یک بحث علمی نمی که» چشمه خورشید«

داشته باشند. دوم، ناسازگاري این پاسخ و تناقض آن با برهانی که براي اثبات ضرورت 
اید که در هنگام اثبات ضرورت  اید. در اینجا گویا فراموش کرده وجود امام معصوم آورده

طی کرده و از کدام مقدمات و  چه راهی را Õوجود امام معصوم بعد از پیامبر
اید.  اید و ندانسته و ناخواسته، خود را در دام چه تناقضی انداخته مفروضات استفاده کرده

اي در نحوة استدالل شما، مشکالت پاسخی را که براي حل معماي  شاید مرور دوباره
 ما از چهار مقدمه تشکیل شده است:اید بهتر روشن کند. استدالل ش غیبت داده

خاتم پیامبران بوده، احکام ایشان براي همیشه باقی خواهد  Õمقدمه اول: نبی اکرم«
 ایشان پیامبري مبعوث نخواهد شد. بود و پس از

بوده و براي همیشه پرتوافشان  Õمقدمه دوم: قرآن کریم معجزة جاوید نبی اکرم
 ال باقی خواهد ماند.رهپویان طریق سعادت و کم

در خود قرآن کریم نیز اشاره شده، آیات قرآنی نیازمند تبیین مقدمه سوم: همانگونه که 
وضیح و تبیین آیات نیز در رابطه با ت Õو توضیح هستند و یکی از وظایف رسول اکرم

 نازل شده بود.
، تبیین احکام و معارف Õمقدمه چهارم: بدون تردید در زمان حیات رسول اکرم

مردم را در طول تاریخ و پس از پایان  اي که الهی و تفسیر توضیح آیات قرآنی بگونه
  .1»نیاز کند، انجام نپذیرفت گران الهی بی ها و رهنمودهاي هدایت دوران رسالت، از هدایت

اید که این امر ناشی از  در توضیح مقدمۀ چهارم و براي رفع سوء تفاهم فرموده
نبوده بلکه در تعلیم حقایق دینی و احکام الهی به مردم  Õکوتاهی حضرت رسول اکرم

 ل و معارف دینی وجود نداشته است.در آن زمان امکان بیان همۀ مسائ
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زیرا از سویی بساطت و سادگی جامعه اسالمی و روابط اجتماعی در زمان حیات «
و نبودن طرح و تبیین احکام و معارف اسالمی که در یک جامعۀ باز، با  Õپیامبر اکرم

ود و از سوي دیگر عدم آمادگی پذیرش همۀ تواند مطرح ش روابط اجتماعی پیچیده می
هاي دوران رسالت، هیچ  مسائل در جامعۀ نوبنیاد اسالمی به خاطر مشکالت و محدودیت

 .1»داد یک فرصت چنین کاري را نمی
مردم نیز آمادگی پذیرش مسائلی بیش از آنچه مورد نیاز آنان بود نداشتند، عالوه بر «

چنان سطحی قرار نداشت که شایستگی دریافت همۀ  آنکه اندیشه و افکار مردم نیز در
 .2»مسائل را داشته باشند

  ها و اذیت ها، مشکالت، جنگ از طرفی دیگر در طول دوران رسالت به دلیل گرفتاري
مهیا نبود. پس » تبیین و تفسیر همۀ معارف اسالمی«و آزار کفار و مشرکین شرایط براي 

علل متعددي فرصت نکردند همۀ احکام بنا به  Õبطور حالصه حضرت رسول اکرم
الهی و حقایق و تعالیم دین و معارف اسالمی را براي مردم بیان کنند و هنوز بسیاري از 

 ناگفته مانده است. و بدین ترتیب:احکام الهی و مسائل اسالمی 
ضرورت وجود شخصی که تبیین آن احکام و معارف را از جانب خداوند و رسول «

 .3»شود کند، روشن می او به مردم ابالغ
 ، وجود مرجعی که بتواندÕبه عبارتی دیگر بعد از پیامبر

را براي  Õاحکام و دستورات نازل شده از سوي خداوند به واسطۀ پیامبر اکرم«
 .4»مردم تبیین نماید و بدین ترتیب راه سعادت را بر مردم آشکار سازد

 ضروري است زیرا:
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هی که براي هدایت مردم نازل شده است براي تا وقتی فرمایشات و رهنمودهاي ال«
تواند نقش روشنگري داشته  آنها واضح و روشن نشده و ناشناخته باقی مانده است، نمی

باشد و مورد استفاده مردم قرار گیرد و این با حکمت الهی سازگار نیست و حجت الهی 
ان ناتمام باقی ها تمام نخواهد بود ... و بدین ترتیب هدف از آفرینش انس بر انسان

 .1»ماند می
دهد که بر طبق استدالل شما، مرجعیت دینی و  مطالبی که نقل شد به وضوح نشان می

تمام نشده و باید بعد از آن حضرت  Õتبیین احکام الهی و معارف دینی در زمان پیامبر
ر و توسط امامان معصوم و منصوب از طرف خدا ادامه پیدا کند. اما معلوم است که این ام

گردد. پس غیبت امام  ها میسر می فقط با حضور امام معصوم و آن هم در همۀ زمان
لرزاند. امام غایب که در میان مردم نیست و مردم او  هاي این استدالل را می دوازدهم پایه

شنوند و هیچ گونه دسترسی (حتی با واسطه) به او ندارند  بینند، و صدایش را نمی را نمی
رجع دینی مردم باشد و احکام الهی و معارف اسالمی را به مردم تواند م چگونه می

بگوید؟ اساس استدالل شما این است که گویی همۀ احکام الهی و معارف دینی باید به 
به دالیلی این مهم صورت نگرفت و همۀ  Õمردم گفته شود و چون در زمان پیامبر

ن معصومی از طرف خدا مسائل گفته نشد، پس ضرورت داشت که بعد از ایشان اماما
نصب شوند تا به مرور زمان احکام ناگفته و مسائل مطرح نشده را به مردم بگویند. یعنی 

شد و همۀ حقایق و تعالیم دینی به مردم  همۀ قرآن تفسیر می Õاگر در زمان پیامبر
وجود نداشت.  Õشد، دیگر ضرورتی براي نصب امام معصوم بعد از پیامبر بازگو می

) این کار را تمام گانه (تا امام حسن عسگري این است که آیا امامان یازدهحال سؤال 
اي  کردند و همۀ احکام الهی و معارف اسالمی را به مردم تعلیم دادند و دیگر مسئلۀ ناگفته

نمانده است؟ مسلم است که پاسخ این سؤال منفی است. پس آیا به روش حضرتعالی و 
ها  ود و حضور امام معصومی که بعد از امام یازدهم، ناگفتهاید وج بنا به برهانی که آورده
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کند؟. بر طبق استدالل شما، پاسخ این سؤال مثبت است. اما  را بگوید، ضرورت پیدا نمی
ها و  اگر چنین است چرا امام دوازدهم غایب شده است؟ مگر وجود او براي بیان ناگفته

یبت کرده و این مهم تعطیل شده پاسخگویی به مسائل جدید ضرورت ندارد؟ پس چرا غ
است؟ در زمان غیبت چه کسی احکام ناگفته را به مردم بگوید و پاسخ مسائل جدید را 
بدهد؟ حتی اگر بگویید امامان یازده گانه، همۀ قرآن را تفسیر و همۀ احکام الهی و 

از آنان معارف اسالمی (و یا آنچه ضروري بود) را بیان کردند و تعالیم به یادگار مانده 
هاي بعد پاسخگوي همه مسائل و مشکالت عملی و نظري در حوزة دین  براي همۀ زمان

است (ادعایی که نه تنها قابل اثبات نیست بلکه بطالن آن از واضحات است)، باز هم 
شود و بنابر استدالل دوم شما وجود و حضور امام معصوم بعد از امام  مشکل حل نمی

ضرورت دارد چرا که شما محدود شدن و اکتفا به آنچه از ها  یازدهم و در همۀ زمان
به مردم رسیده است را به دلیل وجود خطر تحریف و نابودي  Õحضرت رسول اکرم

 دانید. دقت کنید:  ممکن می
به  Õعامل دیگري که محدودیت تبیین معارف اسالمی را به آنچه فقط از پیامبر«

سازد، وجود سوداگران حدیث و منافقین کور دل است که  مردم رسدیه است ناممکن می
همواره با دستبرد در معارف اسالمی و تحریف آنها، در جهت از بین بردن اسالم کوشش 

 .1»کنند می
جعل حدیث ... از همان ابتدا توسط برخی منافقین و یهودیان تازه مسلمان آغاز شده «

 .2»] را پدید آوردÕاعتماد نسبت به احادیث [رسول اکرمو موجبات سلب 
توانستند در طول تاریخ اسالم پس از رحلت رسول  با وجود چنین مسائلی مردم نمی«
گران پدید آمد، تنها به  گزاران و تحریف تري براي بدعت که فرصت مناسب Õاکرم

 .1»اند بسنده نمایند دریافت کرده Õآنچه از پیامبر
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همۀ قرآن را تفسیر کرده و همۀ  Õات فوق این است که حتی اگر پیامبرمعناي اظهار
احکام الهی را گفته بود، باز هم به دلیل وجود خطر تحریف تعالیم آن حضرت، وجود 

توان به همین نحو گفت که به دلیل  ضروري بود. حال می Õامامان معصوم بعد از پیامبر
امامان و جعل حدیث (توسط سوداگران وجود خطر تحریف و نابودي تعالیم پیامبر و 

و در همۀ  حدیث و منافقین کور دل) وجود و حضور امام معصوم بعد از امام یازدهم
ها ضرورت دارد. پس چرا امام دوازدهم غایب است؟ آیا احادیث پیامبر و امامان  دوران

همواره در معرض جعل و تحریف و نابودي نبوده است؟ من این سؤال را در حالی 
کنم که بنا به اعتراف صریح همۀ فقهاي شیعه، بسیاري از احادیث پیامبر و  مطرح می

هاي فراوان در احادیث باقی  امامان در طول تاریخ مفقود و نابود شده و جعل و تحریف
نهایت دشوار کرده و همین باعث  مانده، کار شناخت احادیث صحیح از غیرصحیح را بی

ترین و سرنوشت  ء و فقها شده است (آن هم در حساسبروز اختالفات عظیم بین علما
سازترین مسائل مانند والیت فقیه و حکومت اسالمی) و کسی نیست که بپرسد مگر این 
تعالیم جزئی از دین (و به تعبیر شیعه، حقیقت دین) نیست و حفظ آن از تحریف و 

وم بعد از هاي وجودي امام معص نابودي ضرورت نداشته است؟ و مگر یکی از فلسفه
، این نیست که حافظ دین باشد؟ پس چرا این احادیث و روایات دچار جعل و Õپیامبر

تواند جلوي تحریف احادیث و گمراه کردن  تحریف و نابودي شد؟ آیا امام غایب می
کند و مردم را از  تواند، پس چرا به این وظیفه عمل نکرده و نمی مردم را بگیرد؟ اگر می

آورد؟ و اگر در اثر غایب بودن، توان چنین کاري را  ختالف در نمیحیرت و گمراهی و ا
ندارد، آیا غیبت او نقض غرض نیست و استدالل شما در اثبات ضرورت وجود امام 

کند؟ استدالل شما در اثبات ضرورت وجود امام  را نقض نمی Õمعصوم بعد از پیامبر
اي خاص)  آن هم در دورهامام معصوم (» وجود«معصوم اگر درست باشد، فقط ضرورت 

امام معصوم بعد از پیامبر و در همۀ » حضور«کند بلکه عالوه بر آن ضرورت  را اثبات نمی
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کند و این با غیبت امام در تعارض آشکار است، باز هم دقت کنید.  ها را نیز اثبات می زمان
 امکان طر ح همۀ مسائل نبود زیرا:  Õگویید در زمان پیامبر شما می

ی بساطت و سادگی جامعۀ اسالمی و روابط اجتماعی در زمان حیات پیامبر از سوی«
و نبودن زمینۀ طرح و تبیین احکام و معارفی که در یک جامعۀ باز، با روابط  Õاکرم

تواند طرح شود و از سوي دیگر عدم آمادگی پذیرش همۀ مسائل در  اجتماعی پیچیده می
هاي دوران رسالت، هیچ یک  حدودیتجامعۀ نوبنیاد اسالمی به خاطر مشکالت و م

 .1»داد فرصت چنین کاري را نمی
اندیشه و افکار مردم نیز در چنان سطحی قرار نداشت که شایستگی «و عالوه بر آن: 

 .2»دریافت همۀ مسائل را داشته باشند
بنابراین با گذشت زمان و گسترش اسالم و «گویید:  و بعد از بیان این مقدمات می

المی، همچنین با تعالی سطح افکار و اندیشه مسلمین در مسائل اعتقادي، بسط جامعۀ اس
در اثر برخورد با مکاتب و مذاهب دیگر و باآلخره با فراهم آمدن زمینۀ طرح بسیاري از 

  .3»شود احکام و معارف را از جانب خداوند و رسول او به مردم ابالغ کند، روشن می
توان ضرورت وجود امام معصوم بعد از  میبسیار خوب، گیریم که با این روش 

او » حضور«امام معصوم، بلکه » وجود«را اثبات کرد امام در این صورت نه تنها  Õپیامبر
کند، و حضور او هم نه تنها در یک دوران خاص، که در همه  نیز ضرورت پیدا می

جامعه و  سادگی و پیچیدگی«شود. چرا که  ها و تا روز قیامت الزم و ضروري می دوران
اند، نه مطلق. حرکت جامعه   مفاهیمی نسبی» سطح اندیشه و فکر مردم«و » روابط اجتماعی

طور رشد آگاهی، و تعالی سطح اندیشه و فکر مردم  از سادگی بسوي پیچیدگی و همین
شود. اگردر زمان پیامبر بساطت و سادگی جامعۀ اسالمی و روابط  هیچگاه متوقف نمی
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شتن فکر و اندیشۀ مسلمین در سطحی خاص، اجازه بیان همه مسائل اجتماعی، و قرار دا
داد. به عبارت دیگر در زمان امامان نیز مردم در سطحی بودند که  را در آن زمان نمی

توانایی درك همه مسائل را نداشتند. پس باید به همان نحو، ضرورت وجود (و حضور) 
شود.  این با غیبت امام دوازدهم نقض میامام معصوم بعد از آن دوران را نتیجه بگیریم و 

خصوصاً اگر توجه کنید که پیچیدگی جامعه و روابط اجتماعی در این دوران (یعنی قرن 
بیستم و بیست و یکم و ...) و سطح اندیشه و فکر مردم در این عصر (که عصر اطالعات 

جود آمده و نامیده شده) و کمیت و کیفیت مذاهب و مکاتب جدیدي که در این دوران بو
است که قابل قیاس با دوران   اند، آنقدر رشد کرده در برابر اسالم و مسلمین قد علم کرده

سال پیش) نیست و تعالیم به جاي مانده از آن بزرگواران، به هیچ روي  1300ائمه (یعنی 
پاسخگوي مسائل و مشکالت فکري و عقیدتی زمان حاضر نیست. پس آیا طبق استدالل 

و حضور امام معصومی که در عصر حاضر پاسخگوي مسائل و مشکالت شما، وجود 
فکري و عقیدتی جدید باشد و مسائلی را که در آن دوران (یعنی دوران امامان در هزار و 
سیصد سال پیش) به دلیل بساطت و سادگی جامعه و روابط اجتماعی، زمینۀ طرح 

 بد؟یا نداشتند، اکنون بیان کند، ضرورت نمی
را  Õقض غیبت امام دوازدهم با ضرورت وجود امام معصوم بعد از پیامبرمعماي تنا

در حد وسع و توان و با استناد به مطالب عنوان شده در بحث امامت از کتاب حضرتعالی 
کنم براي هیچ کس حتی خود  آوردم. گمان نمی» بحثی مبسوط در آموزش عقاید«یعنی 

کننده نیست  به این معما به هیچ روي قانعحضرتعالی شکی باقی مانده باشد که پاسخ شما 
 خوانیم: بار دیگر پاسخ شما را میو حتی موجب شگفتی فراوان است. یک 

آنچه حکمت الهی اقتضاء آن است که با نصب و تعیین امام معصوم راه سعادت و «
د، کمال را به روي بشر باز فرماید و امکانات دستیابی به کمال نهایی را براي او فراهم آور

در غیر این صورت هدف خداوند از آفرینش انسان تأمین نشده، کاري غیرحکیمانه 
صورت گرفته است. بنابراین تا گاهی که ابرهاي تیره زاد بر سراسر جوامع بشري سایه 
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هایی  اند و هنوز روزنه نیفکنده، شبهاي سیهزاد، زندگی انسان را در کام خود فرو نبرده
تشنه را بسوي چشمۀ خورشید راهی هست، نبودن حجت  بسوي نور باز است و انسان

الهی در میان مردم برخالف حکمت بالغۀ خداوندي نخواهد بود. بله، چنانچه آن شرایط 
اي فراگیر شد که راه از چاه باز شناخته نشد، الزمۀ حکمت  تحقق یافت و تاریکی بگونه

 .1»الهی است که امام در میان مردم حضور یابد
شما این است که ضرورت وجود امام معصوم در میان مردم فقط در معناي پاسخ 
هاي  شب«، »افکنده باشد ابرهاي تیره زاد بر سراسر جوامع بشري سایه«زمانی است که: 

، »اي بسوي نور نباشد هیچ روزنه«، »سیهزاد، زندگی انسان را در کام خود فرو برده باشد
اي فراگیر شود  تاریکی بگونه«و » ته باشدانسان تشنه هیچ راهی به چشمۀ خورشید نداش«

اما این پاسخ ضمن اینکه به دلیل بکار بردن تعابیر مبهم ». که راه از چاه شناخته نگردد
 برد: از دو مشکل دیگر نیز رنج میکند  معناي دقیقی را افاده نمی

تحت ربطی این پاسخ (و شاید بهتر باشد که بگوییم تناقض این پاسخ) با آنچه  اول. بی
اید در  آورده Õعنوان برهان عقلی در اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از پیامبر

آنجا ناگفته ماندن بسیاري از احکام الهی و معارف دینی در زمان پیامبر را دلیل بر 
امام  Õضرورت وجود امام معصوم بعد از حضرت گرفتید و گفتید که باید بعد از پیامبر

دینی مردم را به عهده گرفته و احکام الهی ناگفته را بگوید و  معصومی باشد که مرجعیت
پاسخگوي مسائل جدید و روز باشد. یعنی با این استدالل (که کاري به درست و 
نادرست بودن آن نداریم) بطور ناخواسته نه تنها ضرورت وجود امام که ضرورت حضور 

ابرهاي تیره «ی به وجود و عدم ها را هم اثبات کردید. اما این چه ربط او در همۀ دوران
و اینکه اینها زندگی انسان را در کام خود فرو برده باشند یا نبرده » شبهاي سیهزاد«و » زاد

باشند، دارد؟ آیا بیان احکام و معارف ناگفته و مرجعیت دینی مردم توسط امام معصوم 
ابرهاي تیره کند که  (که فقط در صورت حضور میسر است) تنها موقعی ضرورت پیدا می
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هاي سیهزاد زندگی انسان را در کام خود  زاد بر سراسر جوامع بشري سایه افکنده و شب
 که راه از چاه باز شناخته نشود؟ اي فراگیر شود فرو برده باشد و تاریکی بگونه

و با آنکه دین جدیدي آمده بود و مردم  Õدوم. بر طبق این پاسخ، بعد از پیامبر
الم روي آورده بودند، هنوز شرایط طوري بود که ابرهاي تیره زاد سراسر عربستان به اس

ها را در کام خود فرو برده بود و  بر همه جا سایه افکنده و شبهاي سیهزاد زندگی انسان
شد (اگر چنین نبود به قول شما  تاریکی چنان فراگیر بود که راه از چاه شناخته نمی

ام ناگفته ضرورتی نداشت و نبودن امام حضور امام معصوم در بین مردم و بیان احک
 Õمعصوم در میان مردم مخالف حکمت بالغۀ الهی نبود). سپس هر چه از زمان پیامبر

کم شرایط بهتر شده و  شویم، کم نزدیک می شویم و به زمان امام یازدهم دور می
ي چشمۀ هایی بسوي نور و راهی بسو قسمتی از آن ابرهاي تیره زاد به کنار رفته و روزنه

شود. از این به بعد دیگر ضرورتی براي  خورشید (که معلوم نیست یعنی چه) باز می
حضور معصوم در میان مردم نیست. یعنی دیگر نیازي نیست که احکام ناگفته از سوي 
پیامبر و امامان قبلی، توسط امام معصوم به مردم گفته شود و حتی حفظ احادیث از خطر 

هایی بسوي نور باز شده و  رورت ندارد. چرا که روزنهجعل و تحریف و نابودي ض
تواند قرآن را تفسیر و  اند و حال غیرمعصوم خودش می ابرهاي تیره زاد کمی کنار رفته

تبیین کند و اگر اشتباه هم کند عیبی ندارد چون نیتش خالص بوده و اشتباهش غیرعمدي! 
دیک شدن شبهاي سیهزاد و باز شدن و البته این کنار رفتن ابرهاي تیره زاد و به صبح نز

اي براي  هایی بسوي نور، درست مصادف شده است با زمانی که دیگر هیچ چاره  روزنه
بینید نتیجۀ پاسخ  حفظ جان امام معصوم جز با ناپدید شدن و غیبت او نمانده است!! می

شود؟  میهایی منتهی  گویی آورد و به چه تناقض شما به معماي غیبت از کجاها سر در می
اید مورد  شما حتی اگر احادیثی را که از کتاب اصول کافی و بحار االنوار و ... نقل کرده

شدید که همۀ این احادیث (اگر جعلی نباشند) نه  دادید متوجه می توجه و تأمل قرار می
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ها را  امام معصوم و حجت الهی در همۀ زمان» حضور«تنها وجود امام که عالوه بر آن 
 اید: احادیثی که خودتان نقل کردهدانند. نگاه کنید به  ضروري می

ماند مگر آن که حجت خدا در زمین باشد [تا] حالل و حرام را  هرگز زمین باقی نمی«
 .1»بر مردم بشناساند و آنها را به راه خداوند دعوت کند

 178، ص 1نقل از اصول کافی، ج  - امام صادق
ت وجود امام معصوم به خاطر بیان حالل و بینید که بر طبق این حدیث، ضرور می

ها میسر  حرام و اتمام حجت بر مردم است و این فقط با حضور امام در همۀ زمان
کند و  او هم ضرورت پیدا می» حضور«امام معصوم بلکه » وجود«گردد یعنی نه تنها  می

تر سخن  حاین با غیبت طوالنی امام دوازدهم ناسازگار است. حدیث بعدي از این هم واض
 گوید:  می

دار دین الهی در میان مردم نباشد، حتماً دین خدا از  اگر امام به عنوان پاسدار و امانت«
بین رفته و سنت پیامبر و احکام الهی تغییر خواهد کرد، بدعتگزاران فراوان شده، دین 

 .2...»سازند  خدا را بر مسملین مشتبه می
 32، ص 23نقل از بحار االنوار، ج  - امام رضا

صراحتاً از ضرورت حضور امام معصوم در میان مردم و  در این حدیث، امام رضا
گوید. چرا که اگر امام معصوم در میان مردم نباشد دین خدا رو  ها سخن می در همۀ زمان

ؤال مهم افتند. و حال سه س رود و مردم به گمراهی و ضاللت می به تحریف و نابودي می
طلبد: اول. اگر حضور امام معصوم در میان مردم، ضرورت دارد پس چرا غایب  پاسخ می

شده است؟ دوم. حال که امام معصوم در میان مردم نیست، آیا دین خداوند تحریف شده 
هاي الهی در میان مردم، منحرفان و گناهکاران  است؟ سوم. آیا به دلیل عدم حضور حجت

 معذورند؟ 
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 اید اگر امام در میان نباشد:  اندازم که فرموده شما را به یاد این نکته می و در آخر
تشخیص حق از باطل مشکل شده، دین خدا بر مردم مشتبه، دستیابی به کمال و «

 .1»سعادت براي انسان غیرممکن و راه تکامل مسدود خواهد گردید
 و این نقض غرض است چرا که:

 .2»نش انسان و نیل به کمال اختیاري اوستهدف از خلقت این نظام ... آفری«
با توجه به اینکه اکنون امام معصوم در میان مردم نیست، آیا سخنان شما اعتراف به 
مسدود شدن راه تکامل و در نتیجه وقوع نقض غرض نیست؟ همان نقض غرضی که 
 مدعی محال بودن آن هستید؟! و حال سؤال من این است که این چگونه محالی است که
نه تنها بوقوع پیوسته بلکه بیش از هزار سال است که استمرار دارد و شاید تا هزار سال 

 اشد؟ (و هرگز به وقوع نپیوندد)!.دیگر هم ادامه داشته ب
 با تشکر فراوان، منتظر پاسخ هستم. 

 حجت اهللا نیکویی

                                           



 
 

 بسمه تعالی

با سالم و عرض ادب و آرزوي توفیق روز افزون براي حضرتعالی و همه خدمتگزاران 
رسانم اینجانب حجت اهللا نیکویی دانشجوي  به اسالم و مسلمین احتراماً به عرض می

عنوان مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور مرکز تهران کتاب حضرتعالی تحت 
را مطالعه و از مطالب آموزنده آن استفاده فراوان » پنجاه درس اصول عقاید براي جوانان«

نمودم لیکن سؤاالت متعددي هم در ذهنم پدید آمد که بیشتر آنها مربوط به بحث امامت 
است. با کسب  Õو پیرامون ادله اثبات ضرورت وجود امامان معصوم بعد از پیامبر

رجع عالی قدر و با پوزش از اینکه مصدع اوقات گرانقدر اجازه از محضر آن م
 پردازم. نمونه از این سؤاالت می شوم به طرح چند حضرتعالی می
) پنج دلیل براي اثبات ضرورت 246الی  241(صفحات » فلسفه وجود امام«در بخش 

مام اید که چهار دلیل اول آشکارا با غیبت ا آورده Õوجود امامان معصوم بعد از پیامبر
ها حضور امام معصوم در همه  شوند؛ زیرا که الزمه همه این استدالل معصوم نقض می

امام » وجود«ها فقط  ها و تا روز قیامت است (به عبارتی دیگر بر طبق این استدالل زمان
ها نیز الزم و ضروري  او در همۀ زمان» حضور«کند، بلکه عالوه بر آن  ضرورت پیدا نمی

یبت امام دوازدهم ناسازگار است) و در دلیل پنجم هم از مقدمات و شود و این با غ می
اید که بعضی از آنها از نظر معنا و مفهوم کمی مبهم و بعضی  مفروضاتی استفاده نموده

 رسند. و اما توضیح مطلب: نظر می دیگر غیرقابل اثبات به
ف از آفرینش هد» تکامل معنوي در کنار وجود رهبران الهی«در دلیل اول تحت عنوان 

» بسوي خدا، بسوي کمال مطلق و بسوي تکامل معنوي در تمام ابعاد«انسان را حرکت 
بدون شک انسان این راه را بدون رهبري یک «اید که:  عنوان نموده و سپس فرموده

رهبري یک معلم آسمانی  تواند به انجام برساند و طی این مرحله بی پیشواي معصوم نمی
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» وجود«که اگر این سخن درست باشد، الزمه منطقی آن نه فقط پیداست ». ممکن نیست
تواند  امامان معصوم در همه اعصار و ازمنه است. چرا که امام غایب نمی» حضور«بلکه 

ها بپردازد. حال  مانند یک پیشوا، رهبر و معلم انسانی به هدایت، راهنمایی و تربیت انسان
کند؟ شما ابتدا هدف  شما را نقض نمیکه چنین است آیا غیبت امام دوازدهم، سخن 

لطف   اید طبق قاعدة آفرینش انسان را رسیدن به تکامل معنوي عنوان کرده و سپس گفته
خداوند حکیم، تمام اموري را که براي وصال انسان به هدف آفرینش الزم است در «

ض غرض دهد، از جمله بعثت پیامبران و نصب امام معصوم و گرنه نق اختیار او قرار می
آیا نتیجۀ این مقدمات این نیست که از حدود هزار و دویست سال پیش ». کرده است

ها از رسیدن به کمال معنوي (یعنی همان چیزي که  تاکنون و تا ظهور امام زمان انسان
اند چرا که از حضور امام معصوم که  غرض خداوند از آفرینش انسان بوده) محروم شده

راه پر فراز و نشیب و طوالنی بسوي خدا و «ها را در پیمودن مانند یک معلم آسمانی آن
 راهنمایی و رهبري کند محرومند؟ و آیا این،» بسوي کمال مطلق و بسوي تکامل معنوي
 نقض غرض و خالف قاعده لطف نیست؟

درست است که خداوند انسان را با نیروي عقل و خرد مجهز «اید  حضرتعالی فرموده
هاي آسمانی براي او فرستاده ولی این  پر بار به او داده، کتابساخته، وجدانی قوي و 

انسان ممکن است با همه این وسایل تکوینی و تشریعی باز در تشخیص راه خود گرفتار 
و به همین دلیل وجود یک پیشواي معصوم را ضروري دانسته و نتیجه ». اشتباه شود

اف و گمراهی را تا حد زیادي مسلماً وجود یک پیشواي معصوم، خطر انحر«اید  گرفته
شود. اول آنکه اگر فلسفه وجود امام معصوم  در اینجا دو سؤال مطرح می» دهد تقلیل می

آیا امام معصوم نباید » خطر انحراف و گمراهی را تا حد زیادي تقلیل دهد«این است که 
دهد؟ تواند خطر انحراف و گمراهی را تقلیل  همیشه حاضر باشد؟ امام غایب چگونه می

گوییم که  کنیم و نمی دوم آنکه با این نحو استدالل چرا یک باره خیال خود را راحت نمی
هاي آسمانی داده و به قول شیعه  خداوند به انسان عقل و خرد و وجدان پر بار و کتاب



 181  ها ها و پاسخ بخش سوم: نامه

 

امام معصوم هم براي او نصب کرده اما با وجود این وسایل تکوینی و تشریعی باز ممکن 
اه خود گرفتار اشتباه شود و به انحراف و گمراهی بیفتد، پس الزم است در تشخیص ر

است که خداوند انسان را معصوم بیافریند تا به هیچ وجه دچار خطا و لغزش و انحراف 
 .و گمراهی نشود؟!

همیشه باید «اید  فرموده» پاسداري [از] شرایع آسمانی«در دلیل دوم تحت عنوان 
هاي دینی در  ري از اصالت مکتب و خالص بودن برنامهپیشوایی معصوم به عنوان پاسدا

ها و انحرافات و افکار التقاطی و نظرات نادرست و بیگانه و  کنار آن باشد تا از کجی
اما اگر فلسفۀ امام این باشد، حضور امام نیز ». موهومات و خرافات جلوگیري کند

ت (امام غایب چگونه کند واین با غیبت امام دوازدهم در تناقض اس ضرورت پیدا می
و مانع آلوده شدن » ها و انحرافات و افکار التقاطی و ... جلوگیري کند  تواند از کجی می

 شریعت به موهومات و خرافات شود)؟
الصۀ استدالل خ» رهبري سیاسی و اجتماعی امت«در دلیل سوم تحت عنوان 

 حضرتعالی چنین است:
ه در رأس آن رهبري توانا باشد هیچ جمع و گروهی بدون نظام اجتماعی ک. «1
براي این که انسان بتواند به هدف کمال معنوي . «2». تواند به حیات خود ادامه دهد نمی

اي الزم است که  جامعه. «3». خویش نایل گردد این راه را با جماعت و جامعه بپیماید
ا و ه نظام صحیحی بر آن حاکم باشد، استعدادهاي انسانی را شکوفا سازد با کجی

». انسان خطا کار قدرت چنین رسالت عظیمی را ندارد. «4...» انحرافات مبارزه کند و 
الزم است پیشواي معصوم از سوي خداوند بر این امر مهم نظارت کند و «نتیجه این که: 

واضح است که اگر این استدالل درست باشد هیچ گاه ». ... جلوي انحرافات را بگیرد
تواند رهبري و پیشوایی جامعه را به  کند. چرا که امام غایب نمی نباید امام معصوم غیبت

ها را بگیرد و آن  کشی ها و حق ها و ستم عهده گرفته و جلوي خطاها و انحرافات و ظلم
نظام صحیحی را که مطلوب است پیاده کند. انسان غیرمعصوم و خطا کار هم که به قول 
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شود که اکنون حدود هزار  نتیجه این نمی آیا» قدرت چنین رسالت عظیمی را ندارد«شما 
و دویست سال است که هیچ انسانی (در اثر غیبت امام زمان و عدم تحقق جامعه و 

 به هدف کمال معنوي خویش نایل«تواند  حکومت مورد اشاره شما در دلیل فوق) نمی
 ؟ و آیا این نقض غرض نیست؟»گردد

باید براي آنها که دانسته «اید  قرموده» لزوم اتمام حجت«در دلیل چهارم تحت عنوان: 
پویند اتمام حجت شود تا اگر وعده کیفري به آنها داده شده  و عمدًا راه خالف را می

دلیل نباشد و کسی نتواند ایراد کند که اگر رهبري الهی و آسمانی دست ما را  است بی
راه عذر بسته کردیم. خالصه  گرفته بود و بسوي حق رهنمون گشته بود هرگز تخلف نمی

شود، دالیل حق به اندازه کافی بیان شود، به ناآگاهان آگاهی داده شود و به آگاهان 
اما ناسازگاري این استدالل با غیبت امام معصوم از همه ». اطمینان خاطر و تقویت اراده

موارد دیگر آشکارتر است. آیا نتیجه این استدالل این نیست که اکنون قریب به هزار و 
سال است که بر گناهکاران و متخلفان اتمام حجت نشده و لذا همه آنها در روز  دویست

دست » رهبر الهی و آسمانی«قیامت معذورند؟ اکنون که امام معصوم غایب است کدام 
؟ آیا امام غایب »راه عذر بسته شود«کند تا  ها را گرفته و بسوي حق راهنمایی می انسان

تا در روز قیامت » به ناآگاهان آگاهی دهد«و » را بیان کنددالیل حق «تواند براي مردم  می
 اي نماند؟ اي هیچ کس عذر و بهانهبر

ابتدا وجود پیامبر و » امام واسطه بزرگ فیض الهی است«در دلیل پنجم تحت عنوان 
در مجموعه بدن انسان » قلب«امام در جامعه انسانیت و یا در کل عالم هستی را به وجود 

از آنجایی که امام معصوم به صورت یک انسان کامل و «اید  سپس فرموده تشبیه نموده و
گردد و هر فرد به مقدار ارتباطش با پیامبر  پیشرو قافله انسانیت سبب نزول فیض الهی می

گیرد، باید گفت همانگونه که وجود قلب براي انسان ضروري  و امام از این فیض بهره می
اوالً تعبیر ». ز در کالبد جهان انسانیت ضرورت دارداست وجود این واسطه فیض الهی نی

رسد و معلوم نیست که معناي دقیق آن  در اینجا کمی مبهم به نظر می» فیض الهی«
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خصوصاً  ×چیست. ثانیاً چه دالیلی اقامه شده است براي اثبات اینکه وجود واسطه 
یا خداوند ها ضروري است؟ آ جهت فیض رسانی خداوند به انسان ×واسطۀ انسانی 

م این کار براي خداوند ها فیض برساند؟ آیا انجا تواند بدون وجود واسطه به انسان نمی
 محال است؟

وجود واسطه فیض الهی در کالبد جهان «گوییم  فراموش نباید کرد که وقتی می 
، این بدین معناست که بدون وجود واسطه (در اینجا پیامبر یا »انسانیت ضرورت دارد

ها فیض برساند اما آیا این سخن با عقل و دین سازگار   تواند به انسان ند نمیامام) خداو
اي در کار بود؟  مند شدند؟ آیا واسطه است؟ پیامبران، خود چگونه از فیض الهی بهره

(منظورم واسطۀ انسانی یعنی پیامبر و یا امام معصوم است و گرنه وجود واسطۀ غیرانسانی 
نیست و البته از محل بحث هم بیرون است) ممکن است  یعنی فرشتۀ وحی مورد انکار

ها این قابلیت را ندارند و  تواند بدون واسطه، فیض برساند اما انسان بگویید خداوند می
گوییم فرض کنیم که داد حق را قابلیت الزم است  شود. می لذا وجود واسطه ضروري می

توان اثبات کرد که انسان  چگونه می اما اوالً قابلیت و عدم قابلیت هم از خداست و ثانیاً
 قابلیت دریافت فیض الهی بدون واسطه (مخصوصاً واسطه انسانی) را ندارد؟

سؤال دیگر من این است که آیا الزمه دالیل اول تا چهارم، عالوه بر حضور امام 
ها و لذا تعدد امامان معصوم در هر زمان و  ها، حضور در همه مکان معصوم در همه زمان

را در نظر بگیرید آیا  اکنده بودن آنها در همه نقاط جهان نیست؟ زمان امام صادقپر
توانستند بر مردم کشورهاي دیگر مثالً آلمان و ایتالیا و انگلیس و نیوزلند و ...  ایشان می

بایستی به  هم اتمام حجت کنند و امام و راهنماي آنها باشند؟ آیا فقط مردم عربستان می
ردم نقاط رسیدند که خداوند بر آنها امام معصوم نصب کرد؟ تکلیف م تکامل معنوي می

 دیگر جهان در آن زمان و در حال حاضر چه بوده و چیست؟
دانیم در  می«اید:  از همین کتاب فرموده 322سخن آخر این که حضرتعالی در صفحه 

عصر غیبت مهدي (ارواحنا فداه) تداوم خط امامت و والیت به وسیله نواب عام آن 
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این است که آیا این سخن (که اما سؤال من » گیرد حضرت یعنی علماء و فقها صورت می
ظاهراً براي حل معماي غیبت گفته شده) به معناي فراموش کردن آن همه تأکید بر روي 

ها و براي  ضرورت وجود امام معصوم و رهبر آسمانی و پیشواي الهی در همه زمان
توانند رسالت عظیم معصومان  همیشه نیست؟ مگر علماء و فقها (که معصوم نیستند) می

ها نقش معلمی و  تواند براي انسان نجام دهند و یا تداوم ببخشند؟ آیا غیرمعصوم میرا ا
پیشوایی معنوي داشته باشد، از شرایع آسمانی پاسداري کند، حجت را بر مردم تمام کند، 
رهبري دینی، سیاسی و اجتماعی جامعه را به عهده بگیرد و مردم را بسوي تکامل معنوي 

نفی  Õت باشد، ضرورت وجود امام معصوم بعد از پیامبرسوق دهد؟ اگر پاسخ مثب
شود و اگر پاسخ منفی باشد مشکل تعارض غیبت امام دوازدهم با ادلۀ ضرورت وجود  می

 ماند. به قوت خود باقی می Õامامت معصوم بعد از پیامبر
در آخر باز هم از اینکه مزاحم اوقات شریف و گرانقدر آن مرجع عالی قدر شدم 

ندي براي آن سرور طلبم و از خداوند متعال طول عمر همراه با عزت و سربل پوزش می
 طلبم. گرامی می

 حجت اهللا نیکویی
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