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  امام زمان به چه کار فقها می آيد؟
  )١( تأمالتی درباره ی تروريسم مقدس

، خصوصًا پرسش از دالئل وجود امام زمان، به راه “قرآن محمدی”جنجالی که بنيادگرايان حکم بر ايران در خصوص 
و خارج از کشور، اين جدای از بنياد گرايان، بسياری از ايرانيان داخل . انداختند، از جهات گوناگون، قابل تأمل است

چرا وارد حوزه هايی می شويد که قلمرو باورهای دينی مردم است؟ آيا بدين ترتيب، مردم را : پرسش را طرح می کنند
در مقابل خود قرار نمی دهيد؟ آيا اين خواست قلبی رژيم نيست که مخالفان خود را عده ای بی دين معرفی کند؟ آيا در 

می ، مردم ايران را از تمامی حقوق اساسی شان محروم کرده است،دامن زدن به چنين شرايطی که نظام جمهوری اسال
 بحث هايی، به تفرقه در جبهه ی دموکراسی خواهان منتهی نخواهد شد؟ 

، جوشوا ميزگردی در دانشگاه استنفورد با شرکت مارتا نسبام راه ايران به سوی دموکراسیبه مناسبت انتشار کتاب 
در جلسه ای که با آن دو فيلسوف بزرگ معاصر داشتم،آنها . النی و نويسنده ی کتاب برگزار شدکوهن، عباس مي

دارد؟ در مقاله هايی “ گذار ايران به دموکراسی”مباحث دينی ای که تو طرح می کنی، چه ارتباطی به بحث : پرسيدند
، به برخی از “قرآن محمدی”اصلی  که طی چند شماره منتشر خواهد شد، کوشش گرديده تا ضمن طرح مسأله و پرسش

مسائل نظری، . اگر حقيقت مهم است، بايد گوشه ی چشمی به آن معشوق مستور داشت.اين پرسش ها هم پاسخ گفته شود
دهنده ی به آدميان “ اميد”، بخش به زندگی“ معنا”دين، بايد، . را دنبال می کنند )صدق( راه حل های معطوف به حقيقت

 .اما اين خدمات نبايد با حقيقت تعارض داشته باشند. باشد“ تفاهم”و  “صلح”و معطوف به 

به تفکيک پروژه ی ايمان گرايی و عقل گرايی اشاره و گوشزد کرد که به  ١ ”قرآن محمدی “ :عقل گرايی دينی  -١
، که ايمانی  اگر فرد يا گروهی ،همچون کيرگگور، باورهای دينی را نه عقلی. رويکرد ايمان گرايی نخواهد پرداخت

برخی بر اين گمانند که باور به خدا، آخرت، نبوت، عصمت . وارد نقد آن رويکرد نخواهد شد“ قرآن محمدی”بداند، 
، مقوله ای ايمانی است و اعتقاد بدانها، هيچ نيازی به قرائن و شواهد عقلی …انبيأ، ختم نبوت، کالم اهللا بودن قرآن و

اگر فلسفه بخواهد به “:فيليپس.زد.به نظر دی.ه اعتقاد آنان به خدا قابل اثبات عقلی استمومنان نبايد نشان دهند ک. ندارد
بنابراين، کل اين تصور که دين … تبيين دين بپردازد، بايد به آنچه که معتقدان دين می گويند و انجام می دهند، توجه کند

فلسفه همه چيز را همان “:ين است نه مخالف آنزيرا فلسفه، نه موافق د… به دليلی موجه نياز دارد، امری مبهم است
وظيفه ی فيلسوف اين نيست که مشخص کند خدايی وجود دارد يا نه، بلکه . گونه که هست، به حال خود رها می کند

به گفته ی وی، باور به خدا ]. ١[ “وظيفه اش اين است که سئوال کند، اثبات يا انکار وجود خدا چه معنايی دارد
اگر اين پرسش، اساسًا معنايی نظری داشته باشد، . پرسش از وجود خدا يک پرسش نظری نيست“:استمحصول ايمان 

بايد درباره ی ستايش و عبادت از خود پرسش کنيم و بپرسيم که آيا در همه ی اين عبادات دينی، معنايی وجود دارد؟ به 
 …خواه پاسخی اثباتی، خواه نفی کننده. پاسخ دهد همين دليل، فلسفه نمی تواند به اين سئوال که آيا خدايی وجود دارد

کاری به  قرآن محمدی]  ٢[ بيانی از ايمان است، هر چند که در ظاهر وجه اخباری دارد“ خدايی وجود دارد”گزاره ی 
د، اين نق. اعالم نمود که نقداش معطوف به پروژه ی عقل گرايی در قلمرو دين است ٢ ”قرآن محمدی”. اين مدعا ندارد

  :متکی بر سه پيش فرض، و محدود به يک حد است

، تفسير “قرآن محمدی”به نظر . مفسران عقل گرا، مدعيات متن را واقع گرايانه تفسير می کنند : پيش فرض اول  -١-١
  .واقع گرايانه ی کل مدعيات هستی شناسانه و تاريخی متن، مسائل حل ناشدنی بسياری پديد می آورد

در ابتدای تمام رساله های عمليه گفته شده است که اصول دين يا عقايد، تحقيقی و عقلی است،   :ومپيش فرض د - ١-٢
در  ”برای تائيد اين مدعا به نقل جمله ای از مرتضی مطهری اکتفا کرد که گفته است ١قرآن محمدی . نه تقليدی و نقلی

 .“صرًا از راه تحقيق و استدالل بايد تحصيل شوددين مقدس اسالم تقليد در اصول دين به هيچ وجه جايز نيست و منح

عقل گرايان مسلمان مدعی اند که تمام باورهای دينی را می توان با دالئل عقلی اثبات کرد و  : پيش فرض سوم  -١-٣
برای مستند کردن مدعا به نقل اين جمله از عالمه  ١ ”قرآن محمدی”. باورهای دينی با دالئل عقلی اثبات شده اند

، به وسيله عقل برای ما ثابت ) حتی وجود خدا( اعتبار قرآن و کالم خدا بودن آن ”: طبايی اکتفا کرد که گفته استطبا
  .“شده است
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تأکيد کرد که  ٢ ”قرآن محمدی”. است(justified true belief)  معرفت، باور صادق موجه  :محدوده ی نقد  -١-۴
ممکن است با دالئل و شواهد نتوان . ناظر به دالئل صدق مدعيات است بلکه نقدش ناظر به صدق باورهای دينی نيست،

من گرفتار کمر درد و پا درد . صدق مدعايی را احراز کرد، اما از نبود دليل، نمی توان کذب مدعا را استنتاج کرد
 افی صدق مدعای مننبود شواهد قابل ارائه، ن .شديدی هستم، اما نمی توانم با شواهد و قرائن درد خود را اثبات کنم

اگر ثابت شود که کليه ی ادله ی اثبات وجود خدا مخدوش است، از اين مقدمه نمی توان . نيست) کمر درد و پا درد(
کانت با اينکه ادله ی اثبات صانع را مخدوش می دانست، از راه اخالق وجود خدا را . نتيجه گرفت که خدا وجود ندارد

خشيدن به خير اعلی، اقتضای اخالق است و تنها خدا می تواند موجب تحقق يافتن به نظر او، تحقق ب. موجه می کرد
 ]٣[ خير اعلی شود،بنابر اين خدا وجود دارد

“ قرآن محمدی”اين بود که قرآن سخن کيست؟  ”قرآن محمدی”مسأله ی اصلی   :بی دليلی کالم اهللا بودن قرآن - ٢
 :درباره ی قرآن سه نظريه ی رقيب وجود دارد. وجود ندارد نشان داد که هيچ دليلی بر کالم اهللا بودن قرآن

شبهات وثاقت . قرآن متنی است که بعدها بوسيله ی مسلمانها، از ترکيب چند گفتمان مختلف، ساخته شده است  -٢-١
 .ناظر به اين مدعاست) قرآن پيش از محمد، قرآن پس از محمد( تاريخی متن

 .است قرآن سخن پيامبر گرامی اسالم - ٢-٢

 .قرآن کالم اهللا است - ٢-٣

اگر قائالن به سخن پيامبر بودن قرآن بتوانند به کليه ی شبهات تاريخی : به صراحت تمام تکرار کرد“ قرآن محمدی“
اما اگر قائالن به کالم اهللا بودن قرآن بتوانند . وثاقت متن پاسخ گويند، کار آنان تمام است و مدعای آنان تثبيت خواهد شد

يه ی شبهات وثاقت تاريخی متن پاسخ گويند، تازه اثبات کرده اند که تمام قرآن سخن پيامبر گرامی اسالم است،ولی به کل
، اثبات سخن خدا بودن قرآن ناممکن “قرآن محمدی”به نظر . اثبات کالم اهللا بودن قرآن نيازمند ادله ی جداگانه است

 .است

تاکنون حتی يک . مدعای وجود امام زمان را هم بی دليل خوانده است“ قرآن محمدی“ : بی دليلی وجود امام زمان - ٣
اقامه نشده و اساسًا ) مهدی موعود(“ موجود مقدس و معصومی با عمر بيش از هزار و دويست سال”دليل بر وجود 

دليل  بی”يا “ مخدوش خواندن دالئل مدعا”يا “ دالئل صدق مدعا”البته روشن است که از طلب . اقامه شدنی نيست
آيا وقتی مسلمان ها خدای متجسد بودن عيسی . را استنتاج کرد“ اهانت“يا “ انکار”، منطقًا نمی توان “خواندن مدعا

آيا انکار وجود شيطان يا جن به معنای اهانت به يهوديان،  مسيح را انکار می کنند، در حال اهانت به مسيحيان هستند؟
  :اور به امام زمان، مسائلی پديد می آورد که نيازمند پاسخ اندمسيحيان و مسلمانان است؟ در هر صورت، ب

. معموًال مدعيات تاريخی متون مقدس دينی توسط منابع مستقل تاريخی تائيد نمی گردد  :مسأله ی تاريخی  -٣-١
را غير  )ه ٢۵۵شعبان  ١۵( زاده شدن فرزند امام يازدهم. مدعيات تاريخی مذاهب هم توسط منابع مستقل تائيد نمی شوند

کنيز . مسلمين، غير شيعيان،شيعيان غير دوازده امامی ،تمام ياران امام يازدهم، و خواهر امام يازدهم هم تائيد نکرده اند
در خانه ی يکی از بزرگان و سادات  که ادعا شد حامله هستند، به دستور قاضی،) نرجس يا ديگر کنيزان ايشان( امام

کنيزانی که بعدها از سوی شيعيان به عنوان مادر حضرت .، اما فرزندی به دنيا نياوردشيعه ماهها تحت نظر قرار گرفت
مورخ . مهدی معرفی شده اند، با اينکه سالها زنده و در ميان مردم بودند، اما ادعا نکردند که فرزندی به دنيا آورده اند

وال امام درگير است، يا کسی که به نام بی طرف نمی تواند به ادعای کسی که در نزاع مالی برای به دست آوردن ام
به تعبير ديگر، فردی مدعی شده است که . است و از شيعيان سهم امام می گيرد اطمينان کند“ غايب مطلق“امامی که 

ادعای تولد امام زمان در سال ( يا پنج ساله) ادعای زاده شدن امام زمان پس از فوت امام يازدهم( فرد غايب چند روزه
آيا . در عالم وجود دارد که فقط و فقط من با او در ارتباط هستم، شما بايد به من پول بدهيد تا به ايشان برسانمای ) ٢۵۵

وجود چنان موجود معجزه آسايی می پذيرد؟ وقتی با چنان مدعای “ دليل“هيچ مورخی ادعای آن فرد را به عنوان 
عا ارائه گردد، نه آنکه تنها قرينه ی صدق مدعا،شخصی بزرگی روبرو هستيم، بايد دالئل قوی و کافی برای صدق مد

ايمان ”باز هم تکرار می کنيم، اگر کسی بگويد من به امام زمان .باشد که از مردم با اتکای به همين ادعا پول می گيرد
اما . نداردهم به چنان باوری کاری “ قرآن محمدی”دارم، نياز به ارائه شواهد و قرائن برای باورش ندارد و “ بالدليل

وقتی گفته می شود که اصول عقايد استداللی است، اثبات تولد فرزند امام يازدهم را نمی تواند بر مبنای ادعای کسانی 
  .که بر اين مبنا از مردم پول دريافت می کردند، مستند سازد
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م يازدهم شيعيان فرزندی به فرض آنکه بتوان، از طريق تحقيقات تاريخی، اثبات کرد که اما : مسأله ی علمی  -٣-١
  .داشته اند، ادعای طول عمر بيش از هزار و دويست سال، با علم تجربی مدرن تعارض دارد

به فرض حل مسأله ی تاريخی و علمی ، مسأله ی فلسفی انديشه سوزی وجود دارد که نيازمند   :مسأله ی فلسفی  -٣-٢
چگونه  :در عالم مجردات است،بايد به اين پرسش پاسخ گفته شوداگر گفته شود که امام دوازدهم . راه حل خردپسند است

موجودی مادی، به موجودی غير مادی تبديل شده و در عالم مجردات به حيات خود ادامه داده ، و روزی دوباره تبديل 
 به موجودی مادی خواهد شد؟

لم شناسانه و نظريه ای دين شناسانه تأکيد کرد که حل مسأله ی تعارض علم و دين در گرو نظريه ای ع“ قرآن محمدی“
اگر ادعا شود که علم و دين هردو در خصوص واقعيات خارجی واحد سخن می گويند، مسأله ی تعارض علم و . است

مبنای نظريه ی  خبر داد که برخی بر اين باورند که می توان بر ٢و ١ ”قرآن محمدی”. دين بروز خواهد کرد
ويتگنشتاين علم و دين و فلسفه را سه بازی زبانی متفاوت به شمار می . دين نائل آمدويتگنشتاين به حل تعارض علم و 

 :به گفته ی او، باورهای دينی، برخالف فلسفه و علم، متکی بر هيچ گونه دليل و شاهد و مدرک و قرائن نيستند. آورد
نه تنها اين رسائل : ، خواهد يافت که هرکس رسائل عهد جديد را بخواند اين مطلب را که در مورد اين رسائل گفته شده“

اين رسائل نه فقط عقالنی و منطقی نيست بلکه وانمود هم نمی کند . است (folly) عقالنی و منطقی نيست، بلکه احمقانه
دين می گويد اين کار “ :به گمان ويتگنشتاين، دين قلمرو استدالل و برهان آوری نيست ].۴[“که عقالنی و منطقی باشد

ولی قادر به مدلل ساختن اين فرمانها نيست، و اگر هم در اين کار بکوشد، تبديل به امری ! اينطور فکر بکن !را بکن
و معتبر وجود   (counter-reason)رماننده خواهد شد، زيرا به ازای هر دليلی که پيش می نهد، ضد دليلی منطقی

به گفته ی وی ترديدی . ی تاريخی هم متمايز می کندويتگنشتاين، باورهای تاريخی دينی را از واقعيت ها ].۵[“دارد
وجود ندارد که شخصی به نام ناپلئون واقعيت تاريخی داشته و می توان با شواهد و قرائن کافی وجود او را تائيد کرد، 

ه به نظر وی مسيحيت مبتنی بر وقايع تاريخی ای چون تولد مسيح، ب. ولی اثبات مدعيات تاريخی اديان، ناممکن است
 :صليب کشاندن او،رستاخيز مجد د وی و غيره نيست

انسانهای هوشمند هزاران بار گفته اند که حتی اگر داليل و شواهد  .شالوده ی تاريخی استوار است گفته اند مسيحيت بر“
يد باز هم در مورد مسيحيت، ترد برای وجود مسيحيت به اندازه ی شواهد مربوط به وجود ناپلئون وجود داشته باشد،

او به ]. ۶[“زيرا ترديدناپذيری کافی نيست، برای اينکه باعث شود من کل زندگی ام را تغيير دهم. ناپذيری کافی نيست
اگر از حيث تاريخی سخن بگوئيم گزارشهای تاريخی اناجيل ممکن است به نحو قابل اثباتی “ :صراحت می گويد

هيچ … زيرا برهان تاريخی … از اعتقاد نمی کاهد،نادرست باشد، اما وجود چنين گزارشهای نادرستی، چيزی 
توسط انسانها تلقی به قبول می ) يعنی از روی عشق( از روی اعتقاد )اناجيل( اين پيام.ارتباطی با اعتقاد ورزيدن ندارد

: ويدرا در اختيار ما قرار می دهد و می گ) تاريخی( مسيحيت مبتنی بر حقيقت تاريخی نيست، بلکه روايتی“ ].٧[ “شود
در اينجا تو با روايتی مواجه هستی، اما نسبت به آن همان رويکردی را اتخاذ نکن که نسبت به … !حاال باور کن

 ]٨[“جايگاه کامًال متفاوتی برای آن در زندگی ات قرار بده.روايتهای تاريخی ديگر اتخاذ کردی

مسلمان، که مدعيات هستی شناختی و تاريخی  تأکيد کرد که رويکرد ويتگنشتاينی مقبول عقل گرايان ٢ ”قرآن محمدی“
رويکرد ويتگنشتاينی ،حصار امنی برای باورهای دينی در برابر علم و .قرآن را حقيقت محض قلمداد می کنند، نيست

فلسفه و تاريخ ايجاد می کند، اما بهايی که برای اين حفاظت بايد پرداخت شود آنقدر زياد است که عقل گرايان مسلمان 
، )ظنی و ابطال پذير و ابطال شده خواندن آنها(آنان بر اين گمانند که انکار علم و تاريخ  .ه پذيرش آن نيستندحاضر ب

 ”:، می نويسد“علم و دين، مطالعه موردی بازرگان“محسن کديور در مقاله ی . هزينه ی کمتری به دنبال می آورد
روزی عمر ”: ، اما“رنديرمتغيانی، ثابت، فرازمانی و غميی اعتقادات و امور ا ژه در حوزهينی، به ويهای د گزاره

در تمامی موارد و مصاديق  از نظر کديور، ترتيب، بدين. “ديبه سر خواهد رس کيناميوتنی و اصول ترمودين کيزيف
علمی ) تئوری ها( ، بايد قوانين) …فيزيک، زيست شناسی و ( تعارض بين فرآورده های وحيانی با يافته های انسانی

مطابق اين نوع دين شناسی، باورهای دينی، گزاره های  برای اينکه،. ار نهاده شوند و باورهای دينی حفظ گردندکن
پس به هيچ وجه نبايد نگران . ثابت، فرازمانی و غير متغيرند، اما نظريه های علمی، نظريه هايی موقتی و زود گذرند

می توان به . هم برای حل مسأله ی تعارض وجود دارد راه های ديگری. موارد و مصاديق تعارض علم و دين بود
. خواند و به هيچ وجه نگران تعارض باورهای دينی خود با اين ايدئولوژی نبود“ ايدئولوژی”اقتفای پل فايرابند، علم را 

  .به نظر فايرابند، نظريه ی تحول داروين، هيچ مزيتی بر داستان خلقت کتاب مقدس ندارد

 



۴ 
 

فرض کنيم يک مسلمان شيعه پس از کاوش، تحقيق و درخواست ادله از قائالن،   :ان و پيامدهای آنانکار امام زم - ۴
به اين نتيجه منتهی شود که نه تنها هيچ دليلی بروجود امام زمان وجود ندارد، بلکه شواهد و قرائن حاکی از آن است که 

می ، صداقت اخالقی و وظيفه ی ايمانی او چه حکم انصاف عل.اين مدعا را کسانی برای تامين منافع خود برساخته اند
 می کند؟ آيا بايد منافقانه و از سر ريا بگويد که امام زمان وجود دارد؟ 

مقتضای انصاف علمی و صداقت اخالقی روشن است که چيست، پس بايد ديد که وظيفه ی ايمانی در چنين شرايطی 
  :چيست؟ قرآن فرمان می دهد

  )٣اسرا، ( آن علم نداری پيروی نکن و آنچه به: علم وال تقف ما ليس لک به

ند ، ک م نهی می ين نداريقيه بدان علم و کزی يروی و متابعت هر چيه از پين آيا”: طباطبايی در تفسير اين آيه نوشته است
ش ير علمی را شامل گشته و معناين عمل غير علمی و همچنيروی اعتقاد غيد و شرط است پيو چون مطلق و بدون ق

ه علم کاری را کدانی مگو ، و  ه نمی کزی را يه علم به صحت آن نداری معتقد مشو ، و چکزی يبه چ: شود  ین ميچن
ه سالمت فطرت را از دست نداده و در اعتقاد کانسانی … ر علم استيروی از غينها پيرا همه اين ، زکبدان نداری م

ه خود را در کند ک ابد ، و در عملش هم آن عملی را می ي می ه آن را حق و واقع در خارج کزی است يرو آن چيخود پ
چوقت از يش هير زندگيم الفطرة در مسيه انسان سلکم يريگ جه می ينجا نتياز ا… نديب ب می يص آن محق و مصيتشخ
 ]٩[“رود و وهم نمی  کدنبال ظن و ش شود ، و روی علم منحرف نمی يپ

 :يح قرآنی و تفسير طباطبايی، اخيرًا فتوايی به شرح زير صادر کرده استاما آيت اهللا مکارم شيرازی ، برخالف صر
ما  …هرگاه ثابت شود کسی اين گونه سخنان را گفته است به يقين مرتد است و از نظر علمای اسالم پا ک نمی باشد“

اده ايم ولی بدانيد د) ع( حکومت جهانی مهدیرا در کتاب ) ع( جواب شبهاتی مانند شبهه فرد مزبور درباره امام زمان
 ]١٠[ “اين افراد از طرز سخنانشان پيداست که مغرض هستند و پاسخ به درد آنها نمی خورد

فقها اعتقاد به ضروريات دين را شرط مسلمانی دانسته و انکار ضروری دين را موجب خروج از مسلمانی و ارتداد 
آقای خمينی که استاد فقهای . ف نظر وجود داردمابين فقها اختال“ ضروری دين”در خصوص مصاديق . تلقی می کنند

 :فعلی بود، در کتاب طهاره در اين خصوص چنين نوشته است

يگانگی  آنچه در حقيقت اسالم معتبر است و پذيرندُه آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و ”
. حکام اسالم که دخالتی در اصل اعتقاد به اسالم ندارندبقيه قواعد عبارتند از ا  .او، نبوت و احتماًال اعتقاد به آخرت

حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسالمی اعتقادی نداشته باشد اين فرد مسلمان 
بول نمی شود کسی هيچيک از احکام اسالمی را ق. است، به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود

پس اگر بدانيم کسی اصول دين را پذيرفته و اجماًال قبول دارد که پيامبر . نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد
احکامی داشته ولی در وجوب نمازيا حج ترديد داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوايل اسالم واجب بوده ولی در 

فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه داليل کافی برای مسلمان بودن چنين زمانهای اخير واجب نيستند، اهل دين، چنين 
: و در ادامه می افزايد“ .شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن داليل هر کسی که شهادتين را بگويد مسلمان است

الم آورده است انصاف در اين است که ادعای اينکه اسالم عبارت است از مجموع آنچه از احکام و عقايد که پيامبر اس”
و عدم التزام به برخی از آنها به هر دليلی، موجب کفر می شود اين از جمله ادعاهايی است که نمی توان تصديق 

 ]١١[“کرد

اصل امامت شرط . از نظر آقای خمينی فقط باور به توحيد و نبوت، و احتماًال آخرت، شرط مسلمانی است ترتيب، بدين
با آن فتوا بيش  اگر فقيهی، باور به امامت را شرط مسلمانی اعالم کند،. اد به امام زمانمسلمانی نيست، چه رسد به اعتق

. برای اينکه غير شيعيان، اعتقادی به امامت ائمه شيعيان ندارند. از يک ميليارد مسلمان را مرتد به شمار آورده است
با اين فتوا نه تنها بيش از يک ميليارد مسلمان را  اگر فقيهی اعتقاد به امام دوازدهم شيعيان را شرط مسلمانی اعالم کند،

 .مرتد به شمار آورده ، بلکه تمام شيعيان غير دوازده امامی را هم مرتد محسوب کرده است

عالوه بر مسأله تعيين مواردی که انکار و نفی آنها باعث ارتداد خواهد شد، مسأله ی ديگری هم مورد عنايت بوده است 
مطابق فتوای آيت اهللا منتظری، اگر فردی پس از يقين به . يبًا حکم ارتداد را بالمصداق خواهد کردکه توجه به آن، تقر

ايشان می . حقانيت دين اسالم، از سر عناد و لجاجت، اسالم راانکار و به مبارزه ی عملی با آن بپردازد، مرتد است
  :فرمايند
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روی عناد و لجاجت يا انگيزه های ديگر، آن را عمًال انکار می حکم مرتد يعنی کسی که با يقين به حقانيت اسالم، از “
کند و درصدد مبارزه با آن بر می آيد اعدام است، ولی صرف اظهار نظر مخالف که ناشی از شک و شبهه به اسالم يا 

 ]١٢“[بعضی احکام آن باشد، موجب ارتداد نمی شود

. می سازد؟ يعنی مطابق ميل ولی فقيه فتوا صادر می کند“ یشريعت دولت”، “ مرجع دولتی”اما چه بايد گفت وقتی که 
است و پاسخ به دردش   ”مغرض“  نکته ی جالب اين است که مکارم شيرازی ادعا می کند که درخواست کننده ی دليل

جنايت جنايت . اين، يعنی بستن باب گفت و گو و اقامه ی دليل و برهان، و گشودن باب خشونت و ترور. نمی خورد
جنايت و ترور، تنها چاره ی بيچارگی فقدان دليل و . صدور فرمان قتل دگرانديشان ، عملی مومنانه و مقدس نيست. تاس

  .برهان است

اما اگر ايمان و دينداری و مسلمانی مشروط  مسلمانان مشروط به تائيد اوست،“ مسلمانی”مکارم شيرازی گمان می کند 
، قتل ۶٧قتل عام هزاران زندانی سياسی تابستان ( تنها در برابر جنايات بی شمار باشد، که نه“ مراجع درباری”به تائيد 

و ستمگری نظام جمهوری ) …و“ سربازان گمنام امام زمان”: های زنجيره ای وزارت اطالعات يا به ادعای ولی فقيه
ايمان و مسلمانی ای چنان  اسالمی سکوت کرده اند، بلکه خواهان گسترش سرکوب و ستمگری و حکومت ترور هستند،

واليت فقيه، ] ١٣“ [دل از واليت فقيه خارج است“ : بی جهت نبود که امام محمد غزالی می گفت. کمترين ارزشی ندارد
  .امنيتی به دست آمده است -انتظامی  -  اجسام است و اين واليت با نيروهای نظامی واليت بر

 اکبر گنجی

 ١٣٨٧آبان  ٢٢راديو زمانه ، : منبع
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 .١٣٨٧مهرماه  ٢٧رجوع شود به سايت شيعه نيوز مورخ شنبه  -١٠

news.com/fa/pages/?cid=-http://www.shia١٠١٢٣ 

 :ته پس از انتشار اين فتوا، دفتر وی طی يک بيانيه رسمی اعالم کردالب

ه ما درباره کد توجه داشت يبا. ميرده اکرا صادر  یا افراد خاصيم ارتداد فرد که ما حکاز اخبار آمده است  یدر بعض“
است و  یلکم کح کيم، يا ردهکر که ما در مورد ارتداد ذک یمکم و حييگو یسخن نم يیاشخاص جز در موارد استثنا

 .”رنديد بر عهده بگيه اطالع دارند باک یسانکانطباق آن بر افراد را 

http://www١.farsnews.com/newstext.php?nn=٨٧٠٧٢٩١۵٧۴. 

 .٣٢٧-٣٢٨، صص  ٣، ج  اطهارهآيت اهللا خمينی،  –١١

 :ود به سايت ايشانرجوع ش -١٢

http://www.amontazeri.com/farsi/topic.asp?TOPIC_ID=٢٨&FORUM_ID=۴&CAT_ID=٣.& 

 .، ربع اول، کتاب العلم باب دوم ١، ج احياء علوم الدين -١٣

  

 کار فقها می آيد؟ امام زمان به چه
 )٢( گرايی اديان و مهدی موعود شيعيان موعود

 يعنی نجات دهنده ای که در آخرالزمان ظهور و بشريت را از ظلم و درد و رنج نجات خواهد داد، ،“گرايی موعود“
 چپ ها. دارد اين انديشه نه تنها در اديان ابراهيمی، که در اديان غير ابراهيمی هم وجود. انديشه ای خاص تشيع نيست

موعودگرايی را جنبش های انقالبی ماقبل مدرن کشاورزان عليه زمين داران  ،)انگلس، کارل مانهايم، اريک هابسبام(
کشيش و حکيم الهی، توجه انگلس و مانهايم را به خود  ،)(Thomas Munzerجنبش توماس مونتسر . تلقی می کردند
در سخنرانی برای  ١۵٢۵ماه مه سال  وی در. ت اشتراکی بودخواهان برابری و مالکي مونتسر .معطوف داشت

برای ! مجيز اين مدعيان ديوانه، تبهکاران کافر را نگوئيد! چنين ساکت و صبور نباشد“ :شورشيان کشاورز بدانان گفت
ران سلطنت تابستان دو . ”رسيدن است هنگام آن رسيده است، تابستان در آستانه ی فرا! نبرد الهی آماده ی پيکار شويد

به گمان کسانی چون يواکيم، زمان بازگشت الياس نبی فرا رسيده بود، که مطابق روايت عهد عتيق زمين را در .سوم بود
 :مانهايم می گفت .کالسکه ای آتشين ترک کرده بود و با همان کالسکه باز می گشت تا کارش را به فرجام برساند

پايه ی آرزو بنا  نشود، به مکان ها و دوره هايی پناه می جويد که بر هرگاه تصور در واقعيت بيرونی موجود ارضا“
وعده های آن جهانی اديان، خيال پردازی های دوستانه، سفرهای پنداری،  اسطوره ها، افسانه های پريان، .شده اند

ه های تاريخی در برخی دور… همواره تجليات تغيير شکل يافته ای بوده اند از آنچه زندگانی واقعی فاقد ان بود
 هزاره های شکوهمند] بايد[آرزوهای زمانی را  …برآوردن آرزو از راه فرافکنی در زمان انجام می گيرد

(Chiliasm)”  به گمان . وی هزاره باوری را نيرو بخش به جنبش قشرهای ستم ديده به شمار می آورد]. ١[ ناميد
قشر زنده ای که نزديکترين پيوندها را  -جسمی روستائيان وی،ايده هزاره ای، با جوش و خروش روحی و برانگيختگی

جنبش زير رهبری توماس مونتسر را بايد به عنوان “:مانهايم به اقتفای انگلس می نويسد. با زمين داشت، هماهنگ بود
زه های بايد پذيرفت که مونتسر يک انقالبی اجتماعی بود که از انگي…گامی در جهت جنبش های انقالبی جديد تلقی کرد

خود خداست که داس اش را بر می دارد تا “مانهايم اين جمله را از مونتسر نقل می کند که]. ٢[ “دينی الهام می گرفت
. آرزو و انتظار :هزاره باوری، دو ويژگی روحی دارد به گفته ی مانهايم، .”علف های هرزه را از جمع آدميان برکند

آنها به هزاره ای که در آينده خواهد آمد کاری ندارند، آنها به دنبال هزاره . اند“ لحظه ی موعود”زاره باوران منتظر 
هزاره باوران اميدوارانه در انتظار لحظه موعود اند و انقالب، شوق به . “در اينجا و اکنون روی دهد”ای هستند که 

 قشرهای جامعه مانهايم هزاره باوری را خصوصيت فکری پائين ترين. تحقق آرزوهايشان در اين جهان است
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به شمار می ) روستائيان ستمديده، کارگران مزدور، لومپن پرولتاريا، موعظه گران متعصب، کهنه پرستان عاطفی(
  .حرکت مزدک در ايران، از همين زاويه از نظر مارکسيست ها مهم تلقی می گشت. آورد

عفان، از ابتدا همراه بشر بوده و همه آرزوی جهانی پر از عدل و داد، سرکوب ظالمان و حاکميت مظلومان و مستض
از اين . اديان به پيروان خود وعده داده اند که فردی در آخر الزمان ظهور و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد

نيازمند تبيين و تحليل معرفت شناختی، “ موعودگرايی“ جهت، يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان بر شيعيان تقدم دارند
  .است… ی، روانشناختی، الهياتی وجامعه شناخت

ساخته شدن امام زمان را روشن  در عين حال، بررسی تاريخی مساله ی موعودگرايی در تشيع، می تواند چگونگی بر
 .کتاب محققانه ی انديشمند و اسالم شناس بزرگ، جناب آقای مدرسی طباطبايی از اين جهت بسيار مهم است. سازد

ايده ی مرگ . گفته شد، مقتضيات درون متنی مستقل از باورهای شخصی نويسنده است“ یقرآن محمد”همانطور که در 
قرآن ”. هر اثری پس از تولد، مستقل از مولف به حيات خود ادامه خواهد داد. مولف ناظر به اين پيش فرض است

ناظر به  ”قرآن محمدی”بحث . هيچ سخنی در خصوص باورهای جناب مدرسی طباطبايی بيان نمی کرد“ محمدی
اين بود که آن کتاب نشان می دهد که “ قرآن محمدی”ادعای   .بود مکتب در فرايند تکاملمقتضيات درون متنی کتاب 

امام دوازدهم شيعيان وجود ندارد و برخی از شيعيان امام حسن عسکری، در نزاعی مالی و درگيری بر سر جانشينی، 
مطابق ادعای شيعيان دوازده . ع اين مدعا، کتاب جناب مدرسی نبود و نيستبا اين همه، تنها منب. آن ايده را برساختند

سال در غيبت صغری بوده و پس از آن وارد  ۶٩ق، به مدت  ٣٢٩ق، تا  ٢۶٠امامی، فرزند امام يازدهم، از سال 
لوژيک نه کتاب های ايدئو بهترين راه وقوف بر واقعيت، رجوع به متون همان دوره است،. غيبت کبری شده است

حکايت از تغيير الگوی  تفاوت عميق نگرش شيعيان حاضر در عصر ائمه به آنان، با نگرش شيعيان کنونی،. بعدی
  .اساسی دارد

محمد حسن بن موسی نوبختی، يکی از شيعيانی است که شيخ طوسی، ابن داود، عالمه حلی، ميزا محمد باقر  ابو
فرق   او نويسنده کتاب .د طايفه ی شيعه ی اماميه معرفی کرده انداو را ثقه و مورد اعتما.. .موسوی خوانساری و

برای . کتاب وی متعلق به نيمه دوم قرن سوم است، يعنی متعلق به دوره غيبت صغری است. است الشيعه نوبختی
ری بن عبداهللا ابی خلف اشع اينکه، ديگر نويسنده شيعی که کتاب خود را از روی کتاب وی نگاشته است، يعنی سعد

وی در زمان حيات خود با . فوت کرده است ٣٠١يا  ٣٠٠يا  ٢٩٩يکی از بزرگان محدثان شيعه، در سال  نميری قمی،
دکتر محمد جواد مشکور اين کتاب را . است المقاالت و الفرقنام کتاب وی . امام حسن عسگری هم مالقات کرده است

دکتر مشکور . به وسيله انتشارات عطايی به طبع رساند، پس از تصحيح، با مقدمه و تعليقات مفصل، ١٣۴١در سال 
او در مقدمه کتاب . به وسيله بنياد فرهنگ ايران به طبع رسانيد ١٣۵٣را هم ترجمه و در سال  فرق الشيعهکتاب 

توضيح اين نکات معطوف به دو . رونويسی شده است فرق الشيعهاز روی  المقاالت و الفرق  نوبختی، نشان می دهد که
فرق   دکتر مشکور، به کتاب. نگارش اين دو متن در دوران غيبت صغری - دوم ،شيعه بودن آندو - اول: عيت استواق

آورده  فرق الشيعه  را در پاورقی های المقاالت و الفرقپاورقی های بسياری افزده اند و تقريبًا مطالب اضافی  الشيعه
انديشه ی مهدی موعود در شيعه چگونه شکل گرفت؟ نگاه تاريخی در اينجا با مرور اين کتاب نشان خواهيم داد که . اند

  .به زاده شدن يک ايده، مراحل رشد و فربه شدن اش،آگاهی بسيار دقيق تری از سرشت آن ايده به آدمی می دهد
  .تعيين مصداق مهدی موعود را آغاز کردند شيعيان، پس از شهادت علی بن ابی طالب،

علی کشته نشده و نمرده : ”ب، سبائيه او را مصداق ايده ی مهدويت اعالم کردند و گفتندپس از شهادت علی بن ابی طال
به چوب دست خود براند و زمين را که از ستم و بيدادگر انبار شود پر از دين  و نميرد و کشته نشود تا اينکه تازيان را

  ]٣[ “و داد کند

پس از شهادت حسن . محمد بن حنفيه دانستند و پيرو او شدندگروه ديگری از پيروان علی بن ابی طالب، امامت را حق 
گروهی گقتند ”. بن علی و حسين بن علی، گروه ديگری از شيعيان هم محمد بن حنفيه را شايسته امامت تشخيص دادند

را کثير عزه شاعر اهل بيت که محمدبن حنفيه  ] ۴ [ محمد بن حنفيه امام مهدی و جانشين علی بن ابی طالب استکه 
 :مهدی موعود می دانست، شعر زير را برای او سرود

 هديت يا مهدينا ابن المهتدی انت الذی ترضی به و نرتجی

 انت ابن خير الناس بعد النبی انت امام الحق لسنا نمتری

 يا بن علی سر و من مثل علی
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 :يعنی

 اميدواريمراه يافتی ای مهدی ما پسر راه يافته تو کسی هستی که ما به تو خوشنوديم و 

 تو پسر بهترين مردم پس از پيغمبری تو امام برحق هستی و ما در آن شکی نداريم

 ای پسر علی برو و چه کسی مانند علی است 

و علی عليه السالم او را بدين نام  محمدبن حنفيه مهدی موعود استگروهی گفتند که “ :بن حنفيه  پس از مرگ محمد
 بزودی باز. رد و نيز نشايد که بميرد، بلکه ناپديد شده و دانسته نيست در کجا باشدخوانده است، او نمرده و نخواهد م

 “گردد و زمين از آن او شود و بر جهانيان پادشاهی کند و امامی پس از ناپديد شدن او نيايد مگر تا خود او باز گردد
وه رضوی که ميان مکه و مدينه می باشد بن حنفيه زنده است و نمرده است و نمرده و به ک گروهی گفتند که محمد“ ].۵[

جای دارد و آهوان بامداد و شامگاه پيش وی آيند و او از شير آنها بياشامد و از گوشتشان بخورد و دو شير ير راست و 
سوی راست او شيری و بر  برخی گفته اند که بر. چپ او جای دارند و تا آنجا که برانگيخته شود از وی پاسبانی کنند

باری اين دسته چشم به راه اويند و گويند که پيغمبر مژده ی امدن او را داده و وی کسی است . ش پلنگی استجانب چپ
گويند که هرکس به امامت نامزد شود بايد از ”گروه ديگری از پيروان او ]. ۶[ “که زمين را پر از داد و برابری کند

بعدها، گروه ديگری از شيعيان پيرو محمد بن ]. ٧[ “د بوداز پشت وی خواه مهدی قائمفرزندان محمدبن حنفيه باشد و 
است و برآفريدگان واليت يابد و باز گردد و به کارهای ] فرزند محمدبن حنفيه[ مهدی قائم ابوهاشمگفتند که ”حنفيه 

 :گفتندن حنفيه ب گروهی از پيروان محمد ].٨[ “مردم رسيدگی کند و جهان از آن او شود و جانشينی پس از وی نباشد
وی زمين را از آن خود سازد و   .عبداهللا بن معاويه مهدی قائمی است که پيغمبر به آمدن وی مژده داده استکه “

گيتی بيداد و ستم گرفته را پر از برابری و داد کند و پيش از آنکه در گذرد امامت را به مردی از بنی هاشم از فرزندان 
 ]٩[ “علی بن ابی طالب بسپارد و آنگاه بميرد

در  ١٢١هجری، زيد فرزند امام سجاد، به اتفاق گروهی از شيعيان کوفه عليه بنی اميه قيام کرد و در سال  ١٢٠در سال 
سير . يمن مرکز اصلی شيعيان زيدی است. فرقه ی زيديه، زيد را امام پنجم شيعيان معرفی می کنند. کوفه کشته شد

اوت رفتن، نشان می دهد که ماجرا به گونه ای نبوده است که شيعيان حوادث، انتخاب های گوناگون و به راههای متف
اگر از ابتدا باورهای روشنی وجود داشت که هر کس خود را شيعه تلقی می . دوازده امامی کنونی گزارش می کنند

امامی ،  با درگذشت هر .تشيع برساخته ای تاريخی است. کرد، بايد آنها را می پذيرفت،آن همه اختالف معنا نداشت
 :اختالف پيروان آن امام آغاز می شد و فرد خاصی مصداق مهدی موعود معرفی می گرديد

دو به امامت  گروهی از آن: دسته گرديدند ياران او به دو] هجری ١١۴در سال [ درگذشت] امام باقر[ چون ابوجعفر“
و او را مهدی ن شهر کشته شد بگرويدند، بن حسن بن علی بن ابی طالب که در بيرون از مدينه جای داشت و در آ محمد

مهدی قائم، هم نام من است و پدر “: چه پيغمبر فرموده است که… ايشان گفتند که او نمرده و نخواهد مرد .قائم دانستند
 ]١٠[ “وی نام پدر مرا دارد

مد زنده است و نمرده، گروهی از ايشان گفتند که جعفربن مح“ ،)امام صادق( پس از درگذشت ابو عبداهللا جعفربن محمد
 ]١١[ “سرانجام آشکار شود و بر مردمان فرمانروايی کند  .او مهدی استو نميرد و 

 مدعی شدند که نصب اسماعيل از سوی امام صادق به امامت محرز است،) اسماعيليه خالصه( گروه ديگری از شيعيان
 …اسماعيل را در زمان پدرش انکار کرده بن محمد پسرش اسماعيل بن محمد امام بود و مرگ پس از جعفر“ :لذا

، زيرا اسماعيل مهدی قائم است  .اسماعيل نمرده و نخواهد مرد تا اينکه زمين از آن وی گردد و به کار جهانيان پردازد
پدرش پس از خود به امامت او اشاره کرده و پيروان خود را پايبند واليت او ساخته و گفته است که وی خواجه و سرور 

  ]١٢“ [قائم آخرالزمان استو … ن استايشا

شيعيان دوازده امامی،بعدها در متون خود، اسماعيل را شخصی فاسق، شرابخوار و زن باره معرفی کرده و اين عوامل 
ازامام صادق هم روايت کرده اند که خداوند به دالئلی امامت ]. ١٣[ را به عنوان دليل خلع او از امامت ذکر کرده اند

اما اين . “ما بداهللا فی شیء کما بداله فی اسماعيل ابنی“ :نسخ کرده و درباره ی او بدا حاصل شده استاسماعيل را 
  .سخنان از سوی کسانی که اسماعيل را امام و مهدی موعود می دانستند، پذيرفته نشد
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امامت از برادر به ضمن قبول درگذشت اسماعيل، اعالم کردند که چون ) اسماعيليه مبارکه( گروه ديگری از شيعيان
به . برادر منتقل نمی شود، امام صادق پس از درگذشت اسماعيل، فرزندش محمد بن اسماعيل را به امامت منصوب کرد

ايشان پندارند که محمد بن اسماعيل نمرده و “:نظر اينان، مهدی قائم فرزند اسماعيل مقلب به مکنوم يا امام پنهان، است
 ]١۴.“[وی قائم مهدی استمی زيد، و زنده است و در شهرهای روم ه

گفتند که موسی بن جعفر نمرده و زنده است، و “ :، گروهی از شيعيان وی )امام کاظم( پس از وفات موسی بن جعفر
 ] ١۵“[است او مهدی قائمنميرد تا اينکه شرق و غرب زمين از آن او گردد، و گيتی آکنده از ستم را پر از داد کند، و 

او امام قائم است و بمرد و امامی جز او نباشد، ولی پس از مرگ بازگشته و در جايی “ :شيعيان گفتندگروه ديگری از 
بدان جهت قائم را قائم ] مطابق روايت[ …پنهان شده، و ياران او با وی ديدار کنند و او به ايشان امر و نهی می فرمايد

ان وی، امامان بعدی شيعيان را جانشين وی می دانند، برخی ديگر از پيرو]. ١۶[ “نامند که پس از مرگ بر می خيزد
  .اما پس از برانگيخته شدن امام کاظم، آنها بايد کار را به او واگذار کنند

پس از وفات امام رضا، گروهی به امامت احمدبن موسی بن جعفر، برادر امام رضا که قبرش در شاه چراغ است، 
اين امر، پرسش و . بن موسی بن جعفر، مقلب به امام جواد، را پذيرفتند اما گروه ديگری امامت محمدبن علی. رفتند

برای اينکه امام جواد در هفت سالگی به امامت رسيد و در بيست و پنج . گفت و گوهای بسياری در شيعيان ايجاد کرد
م و رهبر شود؟ ماپرسش اين بود که چگونه کودکی که به سن تکليف نرسيده است، می تواند ا. سالگی از دنيا رفت
اگر عصمت و علم لدنی امری خدا دادی  .، از نظر شيعيان دوازده امامی فعلی، اوصاف امامانندعصمت و علم لدنی

برای اينکه نتيجه جهد و کوشش فرد نيست، خدای پرسش ناپذير، بی . ارزش چندانی برای فرد در پی نمی آورد باشد،
رار شود اين اوصاف مايه ی فضيلت شخص باشند، بايد امری اکتسابی اما اگر ق. حساب و کتاب، می دهد و می گيرد

در اين صورت پرسش اين است که چگونه کودک . مرتضی مطهری چنين تلقی ای را تبيين می کرد. تلقی شوند
کودک هفت ساله بايد کثيری از . امام ديگران می شود خردسال واجد عصمت و علم لدنی می گردد و به همين دليل،

درگذشت و همين مشکل برای فرزند  ٢٠٣امام جواد در سال . ان دين و دانش را راهبری علمی و هدايت عملی کندبزرگ
پس از وفات امام هادی، گروهی از . علی بن محمد مقلب به امام هادی، در هشت سالگی به امامت رسيد. ايشان پيش آمد

شماری از شيعيان، جعفربن علی، مقلب ]. ١٧[ خواندند ”ائممهدی ق“ شيعيان ايشان، محمد بن علی ،فرزند او را امام و
 .اما گروه ديگری از شيعيان امام دهم، حسن بن علی الهادی را امام خود ناميدند. به جعفر کذاب را امام معرفی کردند

قسيم شيعيان امام عسگری، پس وفات ايشان، به چهارده دسته ت. هجری درگذشت ٢۶٠امام يازدهم، حسن بن علی، در 
چون در ظاهر فرزندی از “ :بر سر ارث او ميان برادر و مادرش اختالف افتاد و دعوای آنها به حاکم کشيده شد . شدند

 ]١٨[“او نيافتند، ميراث او را در ميان برادرش جعفر و مادرش تقسيم کردند

شتن امام يازدهم و تعيين تکليف محور اساسی اختالف آنها، فرزند ندا. گرفت در آن زمان نزاع شديدی ميان شيعيان در
 :سر درگمی شيعيان امام يازدهم، در گفت و گوهای آنان بخوبی عيان است. امامت پس وفات او بود

است و او را هيچ پسر نبود و غايب شد و نشايد بميرد،  مهدی قائمگروه نخستين گفتند که حسن بن علی نمرده و زنده و “
گروه دوم گفت که حسن بن علی در گذشت و پس از مرگ زندگی از سر گرفت  …چه هيچگاه گيتی از امام تهی نيست

زيرا بنا به روايتی که رسيده قائم آن است که پس از مرگ بر خيزد و قيام کند و فرزندی از وی   .او مهدی قائم استو 
 ]١٩[ “نمانده باشد

چه حسن وی را جانشين . مامت نشستگروه سوم گفتند که حسن بن علی درگذشت و برادرش جعفر پس از وی به ا“
گروه … گروه چهارم گفتند که امام پس از حسن جعفر است، و امامت به وی از پدرش رسيده است… خويش ساخت

 ]٢٠[ “او مهدی قائم استو گفتند … پنجم به امامت محمدبن علی که در روزگار پدرش در گذشت باز گشتند

  ]٢١“ [او مهدی قائم است …ت که او را محمد ناميدگروه ششم گفتند که حسن بن علی پسری داش“

 ]٢٢[ “او امام ناديده و پنهان است… گروه هفتم گفتند که چون هشت ماه از مرگ حسن بگذشت، او را پسری پديد آمد“

اگر . گروه هشتم گفتند که اصًال حسن را فرزندی نبود، زيرا پس از آزمايش و جستجوی بسيار او را پسری نيافتيم“
يم که او بمرد و وی را در نهان فرزندی بود، الزم آيد که چنين سخنی را درباره ی هر مرد بی فرزندی که مرده گوئ

همچنين  .باشد بتوان گفت، نيز ممکن است ادعا کنيم که پيغمبر را پسری بوده که پس از وی به جای او نشسته است
والحسن رضا را به جز ابوجعفر سه فرزند بازمانده، که يکی از بگوئيم که عبداهللا بن جعفربن محمد فرزندی داشته و يا اب
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زيرا همين سان که بنا به اخبار رسيده پيغمبر را پسری باز نماند، و عبداهللا بن جعفر فرزندی . ايشان امام بوده است
لی بايد دانست که و. نداشت، و رضا عليه السالم را چهار فرزند نبود، حسن نيز چون در گذشت از او فرزندی نمانده بود

زيرا نشايد که امامی بميرد، . کنيز حسن در هنگام مرگش از وی بار داشت و به زودی پسری بزايد و او امام خواهد بود
 ]٢٣[ “و از وی پسری بازنماند، و امر امامت بطالن پذيرد، و زمين از حجت و راهبر تهی گردد

ت خود دارای فرزند بوده است، به معتقدان به حامله بودن کنيز کسانی که باور داشتند امام حسن عسگری در زمان حيا
اگر گوئيد که هر چند کوشيديد از وی فرزندی نيافتيد، و زن او را از وی باردار ديديد، “ :امام يازدهم، چنين پاسخ گفتند

افتن حقيقت آن داستان ي زيرا ما در آبستنی آن زن پژوهش و جستجوی بسيار کرديم، و از بهر اندر. سخن به دروغ گوئيد
حال ما در فرزند داشتن حسن پيش از مرگ وی از . کوشش فراوان نموديم، و آن زن را پس از مردن وی باردار نيافتيم

زيرا از روی خرد و عادت روا بود که مردی را در نهان فرزندی باشد، و او از مردم پنهان باشد، و  شما راستگو تريم،
اينان نقد ديگری هم بر معتقدان به حامله بودن کنيز امام عسگری . “يش بدرستی نشان دهدسپس آشکار شود، و تبار خو

. با روايات بسيار و درستی که از امامان راستگو رسيده است، آبستنی زن بيش از نه ماه نتواند بود“ :گفتند. وارد آوردند
 ]٢۴[ “شم به راه زائيده شدن آن کودک هستيداکنون از آن زمان سالها می گذرد و شما به هيچ دليل و نشانی هنوز چ

استناد می کردند، يعنی نه امام عسگری فرزندی در زمان “ واقعيت خارجی”هر دو سوی گفت و گو، در نقد يکديگر به 
اما هر دو سوی گفت و گو، برای اثبات . حيات خود داشته، و نه کنيز او حامله بوده است و فرزندی به دنيا آورده است

يعنی نه فرزند امام را به کسی نشان می دادند يا کسی او را . استناد نمی کردند“ شواهد و قرائن خارجی”خود، به باور 
هر دو سوی گفت و . ديده بود، و نه کنيز او را حامله يا در حال وضع حمل کردن و به دنيا آوردن فرزند نشان می دادند

 :پيش فرض آنها اين بود. ام يازدهم فرزندی بر می ساختندگو، براساس پيش فرض های کالمی نامدلل، برای ام

 .خالی نخواهد بود) امام( زمين هرگز از حجت خدا - الف 

 .اين مدعا از مدعای اول استنتاج می شد. محال است امامی از دنيا برد و فرزندی از خود به يادگار نگذارد - ب 

  :کردند گروه نهم، از دو واقعيت خارجی، نتيجه ی مهمی استنتاج

  .درگذشت امام يازدهم، پدر و نياکانش: واقعيت اول

 .فرزند نداشتن امام يازدهم: واقعيت دوم

همان سان که پيغمبری پس از . صحيح است که امامی پس از حسن نبود“ :امامت مثل نبوت پايان يافته است: نتيجه
اين گروه هم برای تحکيم مدعای خود، به ]. ٢۵[ “روا بود که امامت نيز قطع شده، رشته ی آن بگسلد محمد قطع گشت،

  .باورهای درون دينی و واقعيات خارجی استناد کرد

امامان پيشين گفته اند که زمين هيچگاه از حجت خدا خالی نخواهد بود، مگر آنکه خداوند به دليل گناهان  - باور دينی
  .تی برای آنها نفرستدمردم، بر آنها خشم گيرد و تا زمانی که خود تشخيص دهد، ديگر حج

فترت زمانی است که در آن : ان الفتره هی الزمان الذی اليکون فيه رسول و الامام: امام صادق فرموده اند -باور دينی
  .”پيغمبر يا امامی نباشد

ديدی بين پيامبران الهی هم فترتهايی چند قرنه وجود داشته است ، چنانچه بين عيسی و محمد پيامبر ج -واقعيت خارجی
 .نيامد

اينان براساس باورهای درون دينی و واقعيت بی فرزندی امام يازدهم، پرسشی را مطرح کردند و سپس پاسخ مهمی 
اگر با درگذشت امام يازدهم فترتی در ارسال امام ايجاد شده و امامت تا زمانی که خداوند امام : پرسش. بدان داداند

بدانچه را که پيشينيان ما فرموده اند کار “ :شيعيان بايد: ف شيعيان چيست؟ پاسخجديدی تعيين کند، پايان يافته است، تکلي
کنيم، و از آنچه ما را باز داشته اند بپرهيزيم، و دانشی را که از بزرگان دين به ما رسيده است کار بنديم، و بدانيم که 

 و راهبر مردم پيش از پديد آمدن پيغمبر ما چنانکه حجت. پيغمبران و امامان پيشين مرده، و رخت از اين جهان بر بستند
دستورهای عيسی و دانشی بود که از بزرگان دين وی در دست داشتند، و به پيغمبری عيسی و مردن او ] محمد[

 ]٢۶[ “راهبری جانشينان وی معتقد بودند
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هواخواهان امامت . واندنداينان جعفر را قائم می خ. گروه دهم گفتند که امام يازدهم جعفر بوده است، نه حسن عسکری
گروه يازدهم گفتند . حسن بن علی، يک شب مروج اصلی اين ايده، يعنی نفيس، را در حوض بزرگی غرق می کنند

  .چون نمی دانند امام کيست، همچنان بر امامت حسن بن علی پايدار باقی می مانند

يده بودند و نه نظارت بر کنيز امام يازدهم منجر به در شرايطی که شيعيان نه فرزندی از امام يازدهم در دوران حياتش د
را “ فرزند ناديده ، پنهانی و غائب”گروهی از شيعيان، در اينجا بود که ايده ی . زايمان او شد، تکليف شيعيان چه بود

مام گروه دوازدهم شيعيان امام حسن عسگری، ضمن قبول درگذشت آن امام، گفتند امامت بايد در نسل ا. مطرح کردند
هيچ کس مجاز . هيچ فرد يا گروهی از شيعيان حق ندارد امامی برای جانشينی امام يازدهم تعيين کند. يازدهم ادامه يابد

حتماً  امامی از پشت اين امام وجود خواهد . نيست در خصوص فرزند داشتن يا نداشتن آن امام کاوش و پرس و جو کند
و نيز روا نباشد تا فرمان خدا نرسد “ :کس نبايد درباره قائم گفت و گو کند هيچ . داشت و در وقت خود پديدار خواهد شد

ما را نشايد که درباره ی او .چه او تنها و ترسان در پرده ی خدا پنهان است. نام قائم را ياد کنند، و يا از جای وی پرسند
شايسته نيست، زيرا اگر آنچه که بر  گفت و گو کرده و از کار او جست و جو کنيم، و جست و جوی از او هيچگاه روا و

اخبار بسياری رسيده که والدت قائم بر مردم پوشيده … ما پوشيده شده آشکار گردد، به ريختن خون وی و ما انجامد
 ]٢٧[ “است، مگر اينکه ظهور کند و شناخته گردد، و معلوم شود که او امام و پسر امام و وصی پسر وصی است

اگر “ :ن بن علی درگذشته است و چون فرزندی ندارد، پس از وی ، جعفر بن علی امام استگروه سيزدهم گفتند که حس
 ]٢٨[ “امامی درگذرد و از او پسری باز نماند ناگزير امامت به برادرش خواهد رسيد

 دليل يا دالئل غيبت فرزند امام يازدهم چيست؟ : سازندگان امام غايب، مجبور بودند به پرسش مهمی پاسخ گويند بر

 پنهان شدن امام، بهترين تدبير برای حفظ جان وی از توطئه های عباسيان برای شهيد کردن ايشان است: پاسخ اول
ثالثًا امام غائب . ثانيًا امام بايد شجاع و آماده شهادت باشد. مخالفان می گفتند اوًال همه ی امامان شهيد نشده اند]. ٢٩[

 چگونه می تواند مردم را هدايت کند؟

بيعت تعهد آور است و غيبت . اگر امام زمان حاضر باشد، مجبور است با طاغوت های زمانش بيعت کند: دوم پاسخ
حاضر باشد و مثل امام حسين از بيعت خود  مخالفان می گفتند امام دوازدهم می تواند. بهترين راه گريز از بيعت است

گفته شد که امام دوازدهم در توقيعی به اسحاق بن . ئه کردندقائالن به غيبت پاسخی از جانب امام دوازدهم ارا. داری کند
ای کسانی که ايمان : اما درباره ی علت غيبت، خداوند متعال می فرمايد“ :يعقوب، علت غيبت را چنين تعليل کرده اند

ی پدران من،  بر شما آشکار شود، برايتان ناخوشايند است، همه] پاسخ آن[ از چيزهايی پرسش نکنيد که اگر! آورده ايد
 ]٣٠[“بيعت طاغوت زمان برگردنشان بود، ولی من در حالی ظهور خواهم کرد که بيعت هيچ طاغوتی برگردنم نباشد

ثانيًا همه ی امامان يازده گانه شيعيان را به بيعت با طاغوت های زمانه . اين پاسخ اوال با عمل امام حسين تعارض دارد
بعيد است امام دوازدهم درباره ی پدران خويش چنان . امر منفی پاک می دارد متهم می کند و دامان خود را از اين

 .به احتمال زياد، اين توقيع را ديگران ساخته اند. سخنی گفته باشند

 :به اقتفای شريف مرتضی می نويسد تجريد االعتقادخواجه نصير طوسی در . شيعيان علت غيبت امام اند: پاسخ سوم
وجود امام لطف است و ]. ٣١[ “وم للفضالء و وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه مناانحصار اللطف فيه معل“

يک تعبير از اين مدعا اين است که به علت سست . تصرفش لطف ديگری است و ما علت غيبت او و عدم تصرفش شديم
وقتی در توجيه دالئل غيبت خود قائالن به وجود فرزند امام دوازدهم، . ايمانی مردم و گناهان آنان امام غيبت کرده است

را ناتوان احساس کردند، خود مردم را مقصر جلوه دادند و علت غيبت به شمار آوردند تا دهان پرسش کنندگان بسته 
 .گردد

فرج ( اين امر“  :امام صادق گفته اند  .آزمايش مردم به عوان علت غيبت مهدی موعود ذکر شده است در متون روايی،
ش نخواهد آمد، مگر پس از نااميدی، و به خدا سوگند اين کار رخ نخواهد داد، مگر آنکه شما از پي) مهدی موعود

 ]٣٢[ “يکديگر شناخته شويد و مورد آزمايش قرار گيريد تا آنکه سعادتمند به سعادت برسد و شقاوتمند به شقاوت

ان او به چند فرقه و گروه تقسيم می نگرش تاريخی به تاريخ تشيع نشان می دهد که وقتی امامی فوت می کرد، پيرو
گروه های ديگر هم که پيرو يکی از فرزندان يا برادر . مهدی قائم می خواندند برخی از گروه ها، امام متوفی را،. شدند

از شهادت (در اين دوران “ مهدی موعود”و  ”پيغمبر”چندين . امام متوفی می شدند، مهدی موعود خاص خود را داشتند
 .حتی عباسيان هم يک مهدی داشته اند. ظهور کرده است) طالب تا وفات امام يازدهم علی بن ابی
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تنها . روشن است که گزارش های تاريخی هيچ شاهد و قرينه ای برای فرزند داشتن امام حسن عسگری ارائه نمی دهند
جود فردی با طول عمر بيش از با دالئل عقلی هم نمی توان و. متکای اين برساخته، موعود گرايی اديان و آدميان است

شيعيان دوازده امامی فقط می . ضمن آنکه اين ادعا با علم تجربی هم سازگار نيست. هزار و دويست سال را اثبات کرد
در اين صورت بايد به اين پرسش پاسخ گفت که مهدی موعود دوازده . توانند باور خود را به ايمان و تعبد متکی کنند

عود ديگران چه تفاوتی دارد؟ چگونه می توان ميان اين مدعيات متعارض به حقيقت نزديک شد؟ امامی ها با مهدی مو
آنها هم ادعا های بسيار عجيبی درباره مهدی موعود خود کرده اند که به اندازه ی ادعای شيعيان دوازده امامی نامدلل 

چوبين  -دوم. ورها و پذيرش مدعای مدللداوری عقلی در خصوص اين گونه با -اول: دو راه بيشتر وجود ندارد. است
در اين صورت هيچ فرقی ميان مدعيات گوناگون وجود نخواهد . خواندن پای استدالل و پناه گرفتن در سنگر ايمان

تعطيل کردن عقل . هر کس در اين عالم به چيز يا چيزهايی ايمان بالدليل دارد. داشت، برای اينکه همه ی آنها نامدلل اند
فقط با عقل و  دو از يکديگر، ، و تمايز آن“واقعی”و “ جعلی”تفکيک . تعطيل کردن داوری و انتخاب استبه معنای 

کاستن صدق، حقيقت و واقعيت به ايمان و دين، به  فرو. صدق و کذب مستقل از دين و ايمان است. علم امکان پذير ست
در اين صورت هر مومنی، . ن ايمان وجود دارندصدها دين و هزارا برای اينکه،. معنای نابود کردن همه ی آنهاست

  .دين خود را حقيقت و اديان ديگر را جعلی و کاذب خواهد خواند

است، پس چاره ای جز مدلل کردن ) استداللی( اگر امامت يکی از اصول عقايد شيعيان است و اگر اصول عقايد عقلی
را آنانکه اسماعيل را امام و مهدی موعود تلقی می کردند، شيعيان دوازده امامی تعجب می کنند که چ. مدعا وجود ندارد

مرگ او را باور نکردند؟ غير شيعيان دوازده امامی هم تعجب می کنند که چرا وقتی امام عسگری فرزندی نداشت و 
واهد شيعيان دوازده امامی او را دارای فرزند تلقی می کنند؟ در هر دو مورد، ش هيچ يک از کنيزانش هم حامله نبود،

در مورد دوم به دليل . در مورد اول، اسماعيل با تائيد رسمی مقامات وقت به خاک سپرده شد. موثق خارجی انکار شد
نزاع بر سر ارث و ميراث ميان مادر و برادر و خواهر امام يازدهم، به دستور مقامات وقت، جست و جوی بسياری 

طول مدت دو سال نظارت، هيچ يک از کنيزان امام عسگری  صورت گرفت، اما نه فرزندی از پيش يافت شد و نه در
اين واقعيت نشان می دهد که وقتی پای باورهای دينی در کار است، چشم ها به روی واقعيت های . فرزندی به دنيا آورد

نوشته است که در  طبری. “می سازند”معارض بسته می گردد و مومنان واقعيت را آن گونه که خود می خواهند، 
خليفه عباسی،  .ن عسگری، يعنی همان مهدی موعود استب ران غيبت صغری شخصی ادعا می کند که محمددو

تمامی بزرگان گرد . المقتدر، دستور می دهد تا بزرگان و شيوخ شيعيان جمع گردند تا تکليف اين مسأله مشخص شود
به دستور خليفه مدعی را زندانی و حدود . آمده او را کذاب خوانده و می گويند امام حسن عسکری فرزندی نداشته است

  .يک ماه در حضور مردم او را تعزير می کنند

دينی مهدی موعود و “ مفهوم”بايد ميان . در پايان اين بخش، جلب توجه خواننده به يک تفکيک، بسيار مهم است
. فی شده اند، تمايز قائل شدای که در طول تاريخ از سوی افراد و فرق مختلف به عنوان مهدی موعود معر“ مصاديق”

شيعيان دوازده امامی در اين  .هر فرقه ای، کانديدای خود را مصداق حقيقی مهدی موعود همه اديان معرفی می کند
خصوص، گوشه چشمی به وعده مسيحيان و يهوديان هم داشته اند و برای اينکه بيرق موعود نجات دهنده را از دست 

سيد محمد خاتمی . که مسيح با امام زمان ما خواهد آمد و پشت سر او نماز خواهد گذارد آنان در آورند، مدعی شده اند
ديگر نيازی به آمدن ”: اخيرًا در کنفرانس دين در دنيای جديد در تهران به ميهمانانش همين نکته را گوشزد کرد و گفت

) ع(ه ظهور مجدد حضرت عيسی مسيح پيامبر جديد نخواهد بود و اگر ظهوری در آخرالزمان هست، چنانکه مسيحيت ب
، نه برای ارائه است که همراه او مسيح نيز خواهد آمد) عج(مسلمان نيز در انتظار ظهور حضرت مهدی معتقد است و 

اين ]. ٣٣[ “و بيان دين جديد، بلکه برای تحقق دين به گونه ای است که خداوند خواسته و درخور شأن واالی آدمی است
حال . مسيحيان تاکنون نتوانسته اند با شواهد مستقل تاريخی وجود تاريخی عيسی را اثبات کنند .تدليل اس ادعا بال

ولی او فراموش کرده است که . امام يازدهم ما ظهور خواهد کرد خاتمی به آنها می گويد که مسيح شما به همراه فرزند
 .بداردرا عرضه ) وجود فرزند امام يازدهم( اول بايد دالئل صدق اين مدعا

ممکن است فردی وجود مهدی موعود شيعيان دوازده امامی را انکار کند، ولی موعود گرا باشد و ايمان داشته باشد که 
 .در نهايت عدل بر ظلم پيروز خواهد شد و سير حرکت جميع آدميان به سوی فضائل اخالقی و بسط عدالت خواهد بود

 اکبر گنجی

 ١٣٨٧آبان  ٢۵راديو زمانه، : منبع

  :اورقی هاپ



١٣ 
 

 ٢١٠ -٢١١،ص ٢۵٣۵، ترجمه فريبرز مجيدی، انتشارات دانشگاه تهران، ايدئولوژی و اوتوپياکارل مانهايم، -١

 .٢١٧پيشين، ص  -٢

،ص ١٣۵٣، به خامه دکتر محمد جواد مشکور، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، ترجمه فرق الشيعه نوبختی -٣
۴٠.  

  .۴٧پيشين، ص -۴

 .۴٨صپيشين،  -۵

 .۵٠ -۵١پيشين، صص  -۶

 .۵۵پيشين، ص  -٧

 .۵٧پيشين، ص  -٨

 .۶٠پيشين، ص  -٩

 .٩۴پيشين، ص  -١٠

 .١٠٠پيشين، ص  -١١

 .١٠١پيشين، ص  -١٢

شيعه گفتند امام معصوم جعفر است و او نص بر پسر خود “ :عطا ملک جوينی در اين خصوص می نويسد -١٣
جعفر صادق بر آن فعل انکار کرد و روايت است از او که . مسکر می خورداسماعيل کرد، و بعد از آن اسماعيل شراب 

گفت اسماعيل نه فرزند من است، شيطانی است که در صورت او ظاهر آمده است و نقلی ديگر است که که 
دند قوم مذکور که از کسانيان به روافض نقل کرده بو. ، بر پسر ديگر، موسی نص کرد“بداهللا فی امر اسماعيل“:فرمود

خود را به اسماعيل بستند و از روافض جدا شدند و گفتند اصل نص اول است، و بدا بر خدا روا نيست و هر که باطن 
اسماعيل را از آن شراب . شريعت بدانست اگر به ظاهر تغافلی کند معاقب نباشد، و امام خود آنچه فرمايد و کند حق باشد

. وفات کرد ١۴۵اسماعيل پيش از جعفر صادق در سنه … يلی نام نهادندخوردن خللی و نقصانی نيست، ايشان را اسماع
جعفر صادق رضی اهللا عنه والی مدينه را که از قبل خلفای عباسی حاکم آنجا بود با جمعی انبوه از معارف و مشايخ 

کرده بود بر مدينه حاضر کرد و اسماعيل را بعد از آنکه از ديه عريض که بر چهار فرسنگی شهر است و آنجا وفات 
دوشهای مردمان به شهر آورده بودند با ايشان نموده و محضری بست بر وفات او موشح به خطوط آن جماعت و او را 

 .١۴۵ - ١۴۶، صص  ٣، جلد  تاريخ جهانگشای جوينی ”به بقيح دفن کرد

 .١٠٧، پيشين، ص  ترجمه فرق الشيعه نوبختی - -١۴

 .١١٨پيشين، ص  -١۵

 .١١٩پيشين، ص  -١۶

 .١٣٨پيشين، ص  /-١٧

 .١٣٩پيشين، ص  -١٨

 .١۴٠ -١۴١پيشين، صص  -١٩

 .١۴٢ -١۴۵پيشين، صص -٢٠



١۴ 
 

 .١۴۶پيشين، ص  -٢١

 .١۴۶پيشين، ص  -٢٢

 .١۴٧ -١۴٨پيشين، صص -٢٣

 .١۴٨پيشين ص  -٢۴

 .١۴٩پيشين پيشين ، ص  -٢۵

 .١۴٩ -١۵٠پيشين،صص  -٢۶

 .١۵٢ -١۵۴پيشين، صص  -٢٧

 .١۵۶پيشين، ص  -٢٨

،تصحيح علی اکبر غفاری، قم، موسسه النشر االسالمی، ص  کمال الدين و تمام النعمهمدبن علی صدوق، مح -٢٩
۴٨١. 

 .۴٧١، ص  ٢، ج  االحتجاج علی اهل اللجاجيک احمدبن علی طبرسی، -٣٠

، شرح جمال الدين حسن مشهور به عالمه حلی، کشف المراد فی شرح تجريد االعتقادخواجه نصير طوسی،  -٣١
 .٣٨٨، ص ١٩٧٩سه اعلمی، بيروت، موس

 .۴٣١، ص  ١، ج  الکافی -٣٢
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 امام زمان به چه کار فقها می آيد؟
 )٣( نقد دين، نقد دولت

. هيچ کس مجاز نيست به مردم يا باورهای آنان اهانت کند.ی از افراد صادقانه و مومنانه به امام زمان باور دارندبسيار
هرجا   .از اين جهت بايد بين زمامداران سياسی و مردم تمايز قائل شد. احترام به ديگری، بخشی از دموکراسی است

حاکم “ استبداد دينی”تبديل شد، بايد به هوش بود تا به نام دين، پای منافع درميان بود، و دينداری به اوراق بهادار 
  .نگردد

. در اين خصوص، روشن است “ قرآن محمدی”دالئل پرخاشگری و اتهام زنی روحانيون حاکم بر ايران به نويسنده ی 
نداشته باشد، زمامداری  اگر دوازدهمين امام شيعيان وجود. آنها ادعا می کنند که ولی فقيه جانشين برحق امام زمان است

االسالم مهدی طائب، از مسئولين  حجت. ولی فقيه و تمام فقها و روحانيت تحت امر او بالدليل و بی پايه خواهد بود
، علت نياز مبرم زمامداران جمهوری اسالمی به “قرآن محمدی”در مصاحبه ای ضمن نقد مدعای  اطالعات موازی،

د به انکار جزئيات ياين افراد برای اجرای دستورات استکبار جهانی ابتدا با“  :گويد می. امام زمان را آشکار کرده است
با حضور امام معصوم، قرآن به جايگاه اصلی خود بازگردانده می شود اما وقتی امام   …پرداختند تا به اصل برسند  می

ت يد، اما به اين دليل که از ثقل والدر شرايط فعلی اگرچه قرآن وجود دار. ی ندارديارآکانکار شد، ديگر قرآن هم 
استکبار جهانی به همراه مزدورانش اگر بخواهند انقالب اسالمی را شکست دهند، بايد نقطه . ت ندارديمکجداست، حا

ب عام امام زمان تبعيت می کنيم و اگر ينقطه اميد امروز ما رهبر انقالب است که از او به عنوان ناعه را بزنند، ياميد ش
اين . ال پوج خود از اعتبار ساقط کنديواهد نايب امام زمان را از کار بيندازد الزم است تا امام زمان را به خکسی بخ

نون با خود امام زمان کاری ندارند، بلکه می خواهند رهبر موجود را که علمدار خيمه است بزنند و کافراد در حقيقت ا
 ]١“ [تعلم اين خيمه اعتبارش به آن امام غائب از نظر اس

، دارای شخصيت است نائب امام زمانرهبر از آنجا که فقيه جامع الشرايط و “ : آيت اهللا جوادی آملی هم می گويد
حقوقی است و مرجعيت، قضا، واليت و حکومت دارد و در حقيقت، خدای سبحان در امر حکومت، شخصيت حقوقی 

 ]٢[ “يعنی فقاهت و عدالت را حاکم کرده است

ولی ”بی جهت نيست که . و مريدانش می آيد) نظام سلطانی( ن فقط به کار تثبيت و تحکيم واليت مطلقه فقيهپس امام زما
هر روز بر چاه های جمکران می افزايد و ميلياردها تومان بيت المال مردم فقير را بجای آنکه “ امر مسلمين جهان

ن مکان هايی می کند که حتی روحانيون صرف رفع مشکالت شان و فقر زدايی از جامعه کند، خرج گسترش چنا
ميلياردها دالر درآمد نفت به علت ادعای بی اساس و کاذب جانشينی امام زمان در . بزرگ هم آن را بی اساس می دانند

دست ولی فقيه است، تا از آن برای دشمن تراشی و افزايش درد و رنج مردم مظلوم ايران استفاده کند و اعلم و افقه 
ايستادن در برابر ( ، به دليل آزاديخواهی و عدالت طلبی و دفاع از حقوق مخالفانرا) آيت اهللا منتظری( هفقهای زمان

ناباوری  گر همگان شاهد آن نيستند که در ايران خدام. ، در بيت اش زندانی کند)…اعدام ها و شکنجه ها و زندان ها و
تحمل می شود و خوشبختانه کتاب هايی که خدا و ديگر باورهای دينی را انکار می کنند با مجوز ارگان های تحت امر 
ولی فقيه منتشر می شوند، اما اگر کسی دالئل صدق مدعای وجود امام زمان را درخواست کند، يک باره همگان به او 

ايران است، بايد با   ”برخالف امنيت ملی “ معاون ستاد کل نيروهای مسلح مدعی می شود که اين پرسش. تازند می
که عضو هيأت رئيسه مجلس  ، امام جمعه تهران،]٣[ گنجی برخورد شود و اصالح طلبان بايد در مقابل او بايستند

خوانده و خواستار   ”ملحدانه“ دليل را خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم هست، درخواست
روی سخن با  …. رديگ یموضع بايسته نم یآشکار و یچرا امروز در مقابل اهانت ها”: مرزبندی با نويسنده شده است

داشته باشند و  عنصر هتاکن يه ايادها را علين فريد باالتريمعتقدم با. ان اصالح طلبی هستندينی است که در جرينيمتد
ن اظهارات را به شدت يرند و اين است که موضع بگياکنون سخن ا …وتاهی است که در گذشته داشته اندن جبران کيا

عه و اهل سنت محسوب می ياست که از مبانی استوار اعتقادات ش) ع(نجا سخن از امام زمان يرا که در ايمحکوم کنند ز
چه ان هرين جريای کاش ا …الح طلبی استان اصين جرينيحتی دلسوزانه به متديقت نصيشنهاد در حقين پيا …. شود

 ]۴. [“زی مشخص می کردين ستينی و ديان بی ديزم و جريان سکوالريزودتر مرز خود را با جر

 .اجابت کردند آنان که بايد اين پيام را می گرفتتند، به سرعت به وظيفه ی سياسی ای که از آنان درخواست شده بود،



١۶ 
 

در مقاله ای که در صفحه اول  سيد محمد خاتمی در دوران رياست جمهوری، سيد محمد علی ابطحی، رئيس دفتر -١
روزنامه اعتماد ملی منتشر کرد، طلب دليل درباره وجود امام زمان را اشتباه و نادرست خواند و گفت کار نادرست 

 .گنجی به اصالح طلبان ربطی ندارد

د را آزاديخواه قلمداد می کرد و می کند، طلب و خو  ”درود بر مخالف من ” آن کسی که شعار سر می داد سپس، -٢
اگر طلب دليل از سوی يک مسلمان شيعه، . خواند ”حرف های بی ربط و بی اساس“  دليل درباره وجود امام زمان را

 بی ربط و بی اساس و نادرست است، شما با مخالفان واقعی چه خواهيد کرد؟ ولی فقيه جانشين امام زمان، که دائمًا او را
در اوج  “ چه می کنيد برای آن است که اومی خوانيد و به صراحت تمام می گوئيد هر ”بر معظم و فرزانه انقالبره“

و دست بسته در مقابلش نشستن اکتفا نخواهد کرد، او بيش از اين ها “ غير خودی ها”، فقط به مرزبندی با “عزت باشد
. عطش انتقام گيری اش سيراب نخواهد شد م بی آبرو نکند،از شما طلب خواهد کرد و تا شما را کامًال در پيش مرد

. اکبر گنجی طی يک مقاله گفته است، مهدويت با اصالح طلبی منافات دارد: خبرنگاری به سيد محمد خاتمی می گويد
 :خاتمی در جواب می گويد

اشته است آن را به ی ديروز و روزگاری هم ادعا کيزند و  یحرفی م یس در هر موضوعکه هرکواقعا جالب است “
ت اهللا ينی و آييعالمه نا  .است) ره( ینير اصالح طلب امام خمکن متفيبزرگتر .نندکر اصالح طلبی منتسب می کتف

نی است، از جمله يم ديان درست مفاهيمراد ما از اصالح طلبی اتفاقا ب. مطهری هم از جمله اصالح طلبان بزرگ بودند
ن حرف ها يا. ن گونه برداشت می شوديز اياز همه چ اهو باشد،يسوء استفاده و ه بنا شد یوقت. تيمساله انتظار و مهدو

ربط می زنند قبال هم حرف  یحرف های ب) عج( ه امروز درباره امام زمانکبسياری از افرادی  و شود یشه زده ميهم
ردن و ارتباط دادن مسائل ، شانتاژ کن نسبت دادن هايا  .های بی اساسی درباره افراد مختلف، از جمله خود من زده اند

 ]۵[ “به هم کار نادرستی است

سيد محمد خاتمی چندی است که در حال تعيين حدود اصالح طلبی مقبول خود و مرزبندی با ديگر انواع اصالح طلبی 
او اين اقدام را بسيار مهم تر از آن می داند که اصالح طلبان برنامه ی مدونی برای پيشبرد تحول سياسی و . است

هيچ “  به درون اصالح طلبان است که  ”عوامل نفوذی“  دليل اين امر نفوذ. صالحات در نظام به مردم ارائه نمايندا
يعنی روزنامه کيهان، به دنبال  انش، “تک تيرانداز”پس از آنکه سالها ولی فقيه و  . ”نسبتی با امام و انقالب ندارند

خاتمی است که نفوذی های به درون طيف اصالح طلبان را  بودند و هستند، اينک نوبت سيد محمد“ نفوذی ها”شکار 
 :می گويد. معرفی کند

به نظر من مهم تر از ارائه برنامه، ارائه جمع بندی روشنی از جريان و تفکر اصالح طلبی است که معتقدم از متن “
بار هم به رأی مردم گذاشته و با توجه به شرايط و نيازهای امروز جامعه ما مطرح شده و دو انديشه های امامانقالب، 

ارائه اين جمع بندی کمک خواهد کرد که همه نيروهای معتقد به اين مبانی . شده و عمًال مورد تأييد قرار گرفته است
خود را در  یحدود و مرزهاالبته در جريان اين جمع بندی ناگزيريم . حول محور واحدی انسجام يافته به فعاليت بپردارند

و گرايش ها و انديشه هايی که با  - که هيچ نسبتی با امام و انقالب ندارند - عوامل نفوذیس گرايی، مقابل تحجر، واپ
اگرچه به نوبه خود اين مبانی را بارها در نوشته ها و گفته هايم بيان . دين و مصالح ملی در تعارض اند مشخص کنيم

خاتمی پس از چند سال تالش و تحقيق، ]. ۶[“ زم می بينمکرده ام، اما در اين مقطع تدوين و بيان روشن و مجدد آن را ال
 :مهمترين ويژگی های اصالح طلبی خاتمی به شرح زير است. اصالح طلبی را تعريف و به اطالع همگان می رساند

  .“بزرگترين متفکر اصالح طلب امام خمينی است“ :به گفته ی وی  -٢-١

در اين نظريه، . مطابق اين نظريه، ولی فقيه قدرت نامحدودی دارد. ستآقای خمينی تئوريسين نظريه واليت مطلقه فقيه ا
او می گفت ولی فقيه دارای اختيارات پيامبر است و می تواند کليه احکام . می شود )تابع ميل ولی فقيه( دين تابع دولت

 : او می گفت. م تقدم داردکليه احکام اوليه اسال او به صراحت تمام نوشت که حکومت، بر. اوليه اسالم را هم تعطيل کند

يکی از احکام اوليه … حکومت … بر جميع احکام شرعيه الهيه تقدم دارد… حکومت به معنای واليت مطلقه  ”
ه کرا  یا منزليتواند مسجد  یم] سلطان[م کحا .و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است اسالم است

تواند مساجد را در موقع لزوم  یم] سلطان[م کحا. ندکول منزل را به صاحبش رد پ ند وکابان است خراب ير خيدر مس
تواند  یومت مکح. ندکب نشود، خراب يه رفع بدون تخرک یه ضرار باشد، در صورتک یمسجد و ندکل يتعط

شد، شور و اسالم باکمخالف مصالح  ه آن قراردادک ی، در موقعه خود با مردم بسته استکرا  یشرع یقراردادها
، از ان آن مخالف مصالح اسالم استيه جرکاست  یر عباديا غيو  یرا، چه عباد یتواند هر امر یمو  ندکجانبه لغو کي

ه مخالف ک ی، در مواقعاست یض مهم الهيه از فراک، تواند از حج یومت مکح .دنک یرين است جلوگيه چنک یآن مادام
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، مزارعه و مضاربه و امثال آنها ع استيه شاکآنچه گفته شده است  …ندک یريدانست موقتا جلوگ یشور اسالمکصالح 
و  ومت استکارات حياخت ن ازين باشد، ايه فرضا چنکنم ک یحا عرض مي، صرن خواهد رفتيارات از بيرا با آن اخت

 ]٧[ “نمک یه مزاحمت نمکاست ،  یباالتر از آن هم مسائل

هم از بين برود، ) عبادی و غير عبادی( اختيارات کل احکام اوليه اسالمآقای خمينی به صراحت می گويد اگر با اين 
اين . داری می کندکه از گفتن آنها خود  ”باالتر از اين هم مسائلی است و “ .مهم نيست، اين از اختيارات حکومت است

خمينی بر همين مبنا در  مگر آقای. نوع دينداری، يعنی اسالم فدای قدرت، قدرتی که می تواند تمام اسالم را تعطيل کند
فرمان قتل عام چند هزار زندانی سياسی را صادر نکرد؟ آقای خاتمی که در آن زمان وزير فرهنگ و  ١٣۶٧تابستان 

جنايتی که اسناد آن به . ارشاد اسالمی و مسئول تبليغات جنگ بود، بيش از ديگران از آن جنايت تاريخی اطالع دارد
هيچ  اصالح طلبی ای که آقای خمينی نظريه پرداز و بهترين مصداقش باشد،]. ٨[ شد وسيله آيت اهللا منتظری منتشر

او نظريه پرداز دولت مطلقه بود، دولت مطلقه ای که دين و همه چيز . نسبتی با دموکراسی، آزادی وحقوق بشر ندارد
  .“يکجانبه لغو کند“ ر، به طو ”تمام قراردادهايی را که خود با مردم بسته است “ تابع او می شد و می توانست

اصالحاتی که ما بدان معتقديم اين است که تحقق مردم ساالری، جامعه ی مدنی، پيشرفت و توسعه ” :می گويد - ٢-٢
  ]٩“ [فقط و فقط از طريق دين امکان پذير است

  ”قط و فقطف“، جامعه مدنی و توسعه از طريق دين بوده است که در ايران، در کدام تجربه ی بشری تحقق دموکراسی
به “ جامعه ی مدنی”کاستن  اگر فرو. از طريق دين باشد؟ اين گونه پديده ها معلول علل و دالئل بسيار عديده ای هستند

سخن درست اين است که در جوامعی که دولت دينی در آن . درست بود، اين مدعای تازه هم درست است“ مدينه النبی”
نقد و اصالح در چنان جوامعی،  .نهاد دولت، دموکراسی محقق نخواهد شدبر سر کار است، بدون تمايز نهاد دين از 

 .مهمترين بخش ساحت معرفتی گذار به دموکراسی است و اين نقد، دين، عين نقد دولت است

رسانه های مخالف در حالی تالش می کنند اظهارات نادرست برخی از ” :می گويد. خاتمی شاخص اصالح طلبی  -٢-٣
و نظام را به من و به اصالحات منتسب کنند که اينها ابتدا از من و اصالحات عبور کردند و در  افراد در خصوص دين

 ]١٠“ [مرحله بعدی از دين و قانون اساسی و نظام

و کسانی را که درک ديگری از اصالح طلبی داشته باشند را به عبور  او اصالح طلبی را به شخص خود فرو می کاهد
ها که توسط وی به عبور از اصالح طلبی متهم می شوند،  اما حقيقت آن است که همان. کند از اصالح طلبی متهم می

او از نظرات آن افراد . ، مردم ساالری وغيره سخن گفته اند، جامعه مدنی، تکثرگرايی، از اصالح طلبیسالها قبل از او
 .من يعنی عبور از اصالح طلبی عبور از: و اينک به همان افراد می گويدبه طور مستقيم استفاده کرد 

رسانه های مخالف در حالی تالش می کنند اظهارات نادرست برخی “ :می گويد. خاتمی مالک و معيار دينداری - ٢-۴
از افراد در خصوص دين و نظام را به من و به اصالحات منتسب کنند که اينها ابتدا از من و اصالحات عبور کردند و 

 .“قانون اساسی و نظام در مرحله بعدی از دين و

اقتدارگرايان و سرکوبگران حاکم بر ايران، مخالفان را به بی . معرفی خود به عنوان معيار دينداری، بسيار مهم است
اما اين فقط و فقط خاتمی است که مدعی شده است که آنان که از شخص من عبور کرده اند، از دين . دينی متهم می کنند
و سبقت گرفتن از بازجويان و اقتدارگرايان در متهم کردن مخالفان خود  استفاده ی از اين شيوه هاآيا . هم عبور کرده اند

 به عبور از دين، با ادعای آزاديخواهی و دموکراسی خواهی و حقوق بشر سازگار است؟ 

بور کرده اند؟ انصاف آيا خاتمی می تواند در آخرت اثبات کند که اصالح طلبانی که از او عبور کرده اند، از دين هم ع
آن است که خاتمی در متهم کردن کسانی که درک ديگری از مسلمانی دارند به بی دينی، از تمام اقتدارگرايان پيشی 

خامنه ای، احمدی نژاد، محسنی اژه ای، مصطفی پورمحمدی، ( حداقل اين است که هيچکدام از اقتداريان. گرفته است
 ، از دين هم عبور کرده است؟ که هر کس از من عبور کند تاکنون نگفته اند) …سعيد مرتضوی و

. که دغدغه های دينی و تعهدات معنوی او هرگز کاستی نپذيرفته است خاتمی فردی را متهم به عبور از دين می کند
ين اتهام بی دينی به کسی که خود را شورمندانه به آداب و مناسک عبادی متعهد می داند، کاری خالف مروت و ادب د

تر از آن است که بازيچه ی مصلحت انديشی های سياسی يا منفعت جويی از نظر من کار دين بسی خطير. ورزی است
آنان که می پندارند که درخت ايمان . ايمان بالنده از مسير آزادگی و شجاعت فکری و اخالقی می گذرد. های دنيايی شود

اگر . راب کرد، در واقع درخت ايمان را در شوره زار می نشانند، انقياد و مالحظه کاری سيرا می توان با آب جبن
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گويی در روزگار ما، مسلمانان . از کسانی که مرد اين طريق اند، جرأت ستانی نکنيد ،جرأت ايمان دليرانه نداريد، باری
 :ند کهآزاد انديش، همچنان بايد در دفاع از حرمت مسلمانی خود، در برابر طعن طاعنان، با خود زمزمه کن

 محکم تر از ايمان من ايمان نبود  / کفر چو منی گزاف و آسان نبود

 پس در همه دهر يک مسلمان نبود  / و آنهم کافر در دهر يکی چو من

اما . خاتمی حق دارد با هر فرد و گروهی مرزبندی داشته باشد، او حق دارد سخنان ديگران را نادرست و غلط بخواند
 .گران به بی دينی، برای آنها پرونده سازی کند و مسلمانی آنان را زير سوال برداو حق ندارد با متهم کردن دي

تحويل دين به پاره ای . است، نه ماندن در خاتمی… ايمان، تعلق وجودی، دلربايی، ناز و کرشمه، احتياج و اشتياق و
به هيچ وجه رويکردی قابل دفاع  کاستن دينداری به شخص خاتمی، و از آن بدتر، فرو باورهای متافيزيکی اثبات ناشده

دين ”به قدرت، بايد  نبرای رسيد .دين در کشور ما، به ابزار دست يابی به قدرت و ثروت تبديل شده است. نيست
  .دين را به سفته و چک بانکی تبديل کرده اند. کرد“ فروشی

مارکسيسم ( ی مارکسيسمور که انواع و انحااند و همانط“ ماهيت”و “ ذات”فهم اين نکته که آئين ها و ايدئولوژی ها فاقد 
وجود دارد، انواع و انحای مسيحيت و اسالم هم وجود دارد، نه ) فمينيسم ها( و فمينيسم) ليبراليسم ها( و ليبراليسم) ها

هر آئينی يک طيف . دمی ايجاد می کندمنتهی می شود، بلکه، نوعی رواداری در آ“ ديگری”تنها به درک بهتری از 
آدمی بايد  . هيچ کس نقطه پرگار دينداری و مسلمانی نيست. پيروان، با تفاوت فهم و عمل، را در بر می گيرد وسيع از

قلمرو دين و آئين و ايدئولوژی بهترين . داشته باشد تا چنين ادعا هايی را بر زبان آورد“ اسالم”و “ خود”چه تلقی ای از 
  .برمال می کندوادی ای است که رواداری و نارواداری آدميان را 

درباره امام “ قرآن محمدی”دبير کل سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در خصوص پرسش های مطرح شده در  -٣
اما پس از گذشت چند روز از اين اظهار  ]١١ ” [اظهار نظرهای گنجی ارزش بحث کردن ندارد” :، گفته استزمان

سازمان . ه آن پرسش ها ارزش پاسخ دادن را واجدندنظر، سخن گو و عضو شورای مرکزی سازمان، احساس کرد ک
مجاهدين انقالب اسالمی احساس می کرد که دبيرکل اش به حد کافی پرسش گر را تحقير نکرده است، لذا سخنگوی 

  :داو می گوي. پرسش گر را يکسره کندسازمان بايد با بيان سخنانی تازه، تکليف 

ای  برخی مطالب را که نه دغدغه] حمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکيانيعنی عبدالکريم سروش، م[ وقتی بزرگان ما“
 فاقد صالحيت برخی افرادکنند، برای  ای ويژه يک عالم و يا فيلسوف است اين چنين مطرح می روشنفکرانه که دغدغه

شود تا  ه فراهم می، زمينکه توانايی ترجمه ساده آيات قرآنی را نيز ندارند و حتی در فهم ترجمه آيات نيز مشکل دارند
سخن گوی سازمان، آرای سروش و شبستری  ]١٢“ [آلود کنند با اظهار فضل خود خاک به چشم حقيقت بپاشند و آب گل

ن استاد دانشگاه که يا :“ تلقی کرده است“ جالب”و ملکيان را فاقد استدالل جلوه می دهد و سايت سازمان اين نظر را 
از نقدهای که به  یاريبس: می است، در ادامه به نکته جالبی اشاره کرد و گفتهای اسال  شهيمطالعاتش در خصوص اند

ل ين نقدها از سوی جامعه به دليرش ايپذ ی، ولستنديبرخوردار ن یها و استحکام قو  از استدالشود   ین ميد یباورها
 .”شود روانی مساعد با استقبال موجه می - اسیيوجود فضای س

وقتی فردی مسلمان و شيعه پرسش . مدعی دفاع از آزادی بيان و حقوق مخالفان هستند اينها مواضع کسانی است که
به محض آنکه کسی . هايی مطرح می کند، اين چنين با او برخورد می کنند تا ديگران هم حد تحمل اينان را دريابند

،  ”خاک بر چشم حقيقت پاش“ ،“اظهار فضل“ ، مشتاق ”خود نما“، “نفهم“،  ”بی سواد“سخنی دگرانديشانه بيان کند، 
معرفی می شود تا همه بدانند که پرسش گری و استقالل فکر در قلمرو دين چه هزينه … و  ”گل آلود کننده ی آب“

. و يا بايد آداب گفت و گو را رعايت کرد يا نبايد در گفت و گوی علمی شرکت کرد :مسأله اين است. هايی بدنبال دارد
را به طور مستدل در فضای عمومی عرضه کند، نه آنکه بجای عرضه نظر خود، ديگران کس مجاز است نظر خود هر

اخالقی، تحقير و  پشتوانه ی اخالق و معنويت باشد، اگر به ابزار بد“ بايد”دين که . را تحقير و بی سواد نشان دهد
ن، فقط و فقط به انگيزه دفاع از تخفيف تبديل شود، چه چيز از آن باقی خواهد ماند؟ به فرض آنکه بيان اين گونه سخنا

دين باشد، آيا تنها راه دفاع از دين، نفی و طرد و نابودی پرسش گران و دگرانديشان دينی است؟ مومنان بيش از حد از 
اخالق و معنويت و پاکی دم می زنند، اما به محض آنکه با نقد و پرسش در قلمرو دين مواجه می شوند، به شيوه های 

نقد اين رويکرد غير اخالقی و غير دموکراتيک . روبرو می شوند تا او را از ميدان بدر کنند“ ديگری” غير اخالقی با
سخن گوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی با تأکيد بر اينکه پرسش درباره ی امام . را به مجالی ديگر واگذار می کنيم
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تقادات رايج درباره امام زمان و مسأله ی وحی، نقد اع”: ، پرسيده است“مسأله اصلی جامعه ی ايران نيست“ زمان
 ]١٣[ “ناظر به کدام مسأله ی جامعه ی ماست و کدام مشکل در گرو حل اين مسأله است؟

 :پاسخ روشن است

اين . ايمان همه ی آدميان آغشته ی به شرک است. مومن واقعی دائمًا درصدد پااليش ايمان خود از خرافات است: اوًال
ری چيست؟ مومنانه زيستن چه معنايی دارد؟ آيا دغدغه های وجودی داشتن و اخالقی زيستن گوهر ديندا: پرسش که

مستقل از ربط شان به سياست، مهم و  ،دينداری است، يا اعتقاد به باورهای نامدلل متافيزيکی کهن؟ اين پرسش ها
پرسش هايی که کل . با دين شوخی نمی کندهيچ دينداری . اساسی اند، حتی اگر هيچ نقشی در قلمرو سياست نداشته باشند

وجود آدمی را در بر می گيرند، نه تنها انديشه، که تمام وجود او را می سوزانند، بر بستر خودنمايی و گل آلود کردن 
 .چشمه نمی رويند

  .استاز دين، وظيفه ی همه ی مومنان، بخصوص روشنفکران دينی ) عقلی -اخالقی( ارائه ی تصويری دلپذير: ثانيًا

واليت ( آيا استنبداد دينی حاکم فرض کنيم که حل مسائل و رفع مشکالت جامعه وظيفه ی اصلی متفکران باشد،: ثالثًا
اساس خرافات بی  ، خود را جانشين برحق امام زمان معرفی نمی کند؟ آيا مگر غير از اين است که بر)مطلقه ی فقيه

سلطه ی خود بر مردم و جامعه و کشور را توجيه می  است،ساخته شده “ وجود مقدس امام زمان”شماری که حول 
مسأله و مشکل اصلی جامعه ماست، ناگزير، نقد ريشه های مشروعيت بخش آن “ حکومت خودکامه ی دينی”کنند؟ اگر 

نقد دين، همانا نقد دولت در جوامعی که نظام دينی حاکم است، . حالل مسائل و رافع مشکالت بی شماری خواهد بود
، مدافعان دموکراسی و عدالت و آزادی )جدايی نهاد دين از نهاد دولت( اگر دين وارد قلمرو دولت نگرديده بود .است

اما دينی که مدعی حکومت است، به تعبير دقيق تر، روحانيت دين را وسيله و ابزار حکومت . کار چندانی با دين نداشتند
ظر محسن کديور را تا آنجا پيش رانده است که تمام احکام قرآنی اين من. کردن کرده است،از اين منظر هم بايد نقد شود

 ”مفاسدشان بيش از مصالح شان“  خوانده که ”موقتی“ و ”خشن“،  ”موهن“  معارض با دموکراسی و حقوق بشر را
 .است

مت يعنی اين تصور که حکو  .تصوير و تصور اماميه از امام زمان، با دموکراسی و حقوق بشر تعارض بنيادين دارد
اگر کسی بگويد که ولی . حق جانشين امام زمان است و مشروعيت ولی فقيه به دليل جانشينی از سوی امام زمان است

در آن صورت نظريه ی واليت فقيه بی مبنا  فقيه جانشين امام زمان نيست و مشروعيت زعامت اش دالئل ديگری دارد،
اما اين باور آنها با باور به . به جن و فرشتگان هم باور دارند مردم. خواهد شد و ديگر نيازی به ولی فقيه نخواهد بود

اجنه و فرشتگان به قلمرو سياسی کاری ندارند و در آن دخالت نمی کنند، اما امام زمان به . وجود امام زمان تفاوت دارد
 .قلمرو سياسی کار دارد و در آن دخالت می کند

عادالنه کردن دين  -اخالقی -، عقالنی)ی دينی، روشنفکری مذهبیروشنفکر( پروژه ی اصلی نوانديشی دينی: رابعًا
هيچ کس . بايد به لوازم منطقی اين پروژه پايبند بود. مقتضيات اين پروژه، آنان را به حوزه های اصلی می کشاند. است

حوزه هايی هستند و نمی تواند از بيرون برای روشنفکران دينی تعيين تکليف کرده و به آنها بگويد مجازبه ورود به چه 
عبده، طالقانی، مطهری، بازرگان و شريعتی  سيد جمال الدين اسدآبادی، نائينی،. مجاز به ورود به چه حوزه هايی نيستند

 ]١۴[ را به عنوان روشنفکری دينی معرفی می کنند، اما به سخنان اقبال الهوری و مطهری توجهی ندارند

اولی آن است که در مقابل ولی فقيه و قرائت سلطانی و : از يکديگر تفکيک کرددو نوع نوانديشی دينی را بايد : خامسًا
اين نوع نوانديشی، ساخته ی . است“ نوانديشی دينی سلطانی”فاشيستی از دين می ايستد و ايستاده است، اما دومی، 

از استدالل می بيند، به سايت انتخاب که مرکز نوانديشی دينی سلطانی است، وقتی خود را ناتوان . دربار سلطان است
يعنی به جای آنکه با اقامه ی برهان نشان دهد امام زمان وجود دارد، . سلطان با دگرانديشان برخورد می کندشيوه ی 

از ترکيب چند گفتمان مختلف، ساخته  متنی است که بعدها به وسيله ی مسلمانها، قرآن،”:می نويسد، گنجی گفته است
قرآن ”. را تعقيب کرده اند، می دانند که اين مدعا کذب محض است“ قرآن محمدی”قاالت آنان که سلسله م  .“شده است
اما به نظر نويسنده، . اثبات سخن پيامبر بودن قرآن وجود دارد ”امکان”به صراحت بارها گفته است که فقط “ محمدی

حداکثر ادعايی که می توان   .اردبرای اثبات صدق مدعای کالم اهللا بودن قرآن وجود ند) تجربی -عقلی( هيچ راه بشری
اين کجا، . نسبت داد، سخن پيامبر بودن قرآن است، يعنی آيات قرآن بر زبان پيامبر جاری شده است“ قرآن محمدی”به 

به گزارش خبرگزاری  : ”و دروغ پردازی های پيروان صديق سلطان کجا؟ انتخاب با تقليد از روزنامه کيهان می نويسد
با هماهنگی کامل دکتر سروش و برخی نزديکانش و گاهًا  شنيده های خبرنگار ما که بنابراشت ها ، اين يادد»انتخاب«
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توسط شخص سروش، نگارش می شود، بار ديگر مباحث مربوط به الهی بودن قرآن و همچنين داليلی در رد وجود امام 
 ]١۵[ “زمان را مطرح کرده است

، اصلی دين را برتابند، اما طلب دليل بر وجود امام زمان را بر نمی تابندزمامداران حاکم بر ايران، شايد نقد باورهای 
روحانيون حاکم بر ايران که با اتکا بر اين باور . چرا که حيات و ممات آنان وابسته و متکی بر اين باور بالدليل است

اند که مدعی است امام زمان مردم ايران را به اسارت گرفته اند، اينک گرفتار رئيس جمهوری زرنگ تر از خود شده 
اگر قرار بر سوء استفاده از . همه جا همراه اوست،و حتی در مجمع عمومی سازمان ملل هم او را تنها نمی گذارد

مردم برای حکمرانی و به زنجير کشاندن آنها باشد،زرنگ تر از شمايی هم پيدا خواهد شد که مدعی “ باورهای مقدس”
اگر اين مدعيان درست . و مديريت مستقيم دولت نهم به وسيله مهدی موعود خواهد شد ارتباط مستقيم با امام زمان

بگويند، حتمًا سلول های انفرادی سپاه و وزارت اطالعات را هم امام زمان مديريت می کند و وزير جاعل و دروغ گو 
ار مدعيان ارتباط با امام وزرات اطالعات جمهوری اسالمی امروز در حال شک. را هم امام زمان انتخاب کرده بود

هيچ کس جز ولی فقيه و کسانی که او صالح بداند، نبايد مدعی ارتباط با امام زمان : مسأله روشن است. زمان است
هر  .دتور بازداشت او را صادر خواهد کرمطمئن باشيد که اگر روزی امام زمان ظهور کند، همين ولی فقيه دس. شوند

 ]١۶[ خود ارائه کند، از نظر اينان پذيرفتنی نخواهد بودنشان و دليلی که او بر صدق 

جدايی نهاد دين از نهاد دولت در ايران، نه تنها شرط الزم گذار به دموکراسی است، بلکه شرط الزم حفظ ديانت در 
ده هيچ کس به اندازه جمهوری اسالمی و روحانيون حاکم بر آن به دين اسالم ضربه و صدمه وارد نياور. ايران است

چطور است که در جوامعی چون ترکيه که امام زمان ندارند، اسالم گرايان از طريق نشان دادن چهره ای . است
دموکرات و کارآمد از خود، در حال افزايش نفوذ خود هستند، اما در ايران مبلغ امام زمان، ولی فقيه با سرکوب و 

دارد و هزاران سرباز گمنام امام زمان به همراه ديگر  زندان و شکنجه هم نمی تواند مردم را ملتزم به دين نگاه
نيروهای نظامی و انتظامی در سراسر کشور در حال باال و پائين کردن لباس و وضع ظاهری مردم اند؟ چگونه است 

 های ترکيه غير معتقد به امام زمان، از طريق انتخابات آزاد و رقابتی با الئيک های دشمن دين و متکی به که مسلمان
قانون  ارتش به پيروزی دست می يابند؟ اما ولی فقيه جانشين امام زمان حتی به اصالح طلبان معتقد به امام زمان،

ها و  مارکسيست ها و ليبرال( اساسی و واليت فقيه اجازه شرکت در انتخابات را نمی دهد، چه رسد به مخالفان واقعی
مانی وجود داشته باشد و اگر ولی فقيه جانشين برحق امام زمان ؟ اگر امام ز)فمينيست های خداناباور و ديگر مخالفان

امام زمان شما را در  اريد، اگر راست گفته باشيد، قطعا، خود را به داوری آزادنه و رقابتی با مخالفان واقعی بسپاست
نها نتيجه ی سه ت. مقابل مشتی المذهب تنها رها نخواهد کرد و دوام حکومت جانشين برحق اش را تضمين خواهد کرد

مخالفت با نظام واليت فقيه نيست، بلکه اين نظام، به عنوان عامل دين گريزی  ،دهه تجربه ی حکومت واليت مطلقه فقيه
  .هم عمل کرده است

 اکبر گنجی

 ١٣٨٧آبان  ٢٨راديو زمانه، : منبع

  :پاورقی ها

 .١٧۵٧٨ :=http://rajanews.com/detail.asp?idرجوع شود به- ١

 .۶٢۴، ص  ١١، جلد ، تنسيم، تفسير قرآن کريمجوادی آملی -٢
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شايد ، ”اساسی درباره افراد مختلف، از جمله خود من زده اند یب یقبال هم حرف ها ”وقتی می گويد آقای خاتمی
رهبر معزز ”و “ مقام معظم رهبری”بنابر دستور صريح . خواننده نداند منظور وی ناظر به چه موضوعی است

از مدير کل وزارت اطالعات هم  به آقای خاتمی، قرار شد قتل های زنجيره ای محدود به چهار قتل شود و“ انقالب
اين، کسانی که بنابر. باالتر نرود، برای اينکه در آن صورت اين پروژه به نقطه اصلی خود که رهبر باشد وصل می شد
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خاتمی برای اجرای دستور . پای افراد ديگر و ديگر قتل ها را به ميان می کشيدند، حرف های بی اساسی می زدند
او در زمان قتل های زنجيره ای طی نامه . مستقيم کرد که منجر به زندانی شدن مظلومان شد رهبر، در مسائلی دخالت
الدين باقی درباره مصطفی پورمحمدی بيان کرده بود ، به شدت نسبت به مسائلی که عمادای به وزير اطالعاتش

رای محکوميت باقی در دادگاه سعيد مرتضوی از نامه خاتمی ب .اعتراض کرد و بيانات باقی را مستوجب تعقيب دانست
بخشی از حکم محکوميت عمادالدين باقی که توسط سعيد مرتضوی صادر شد، در روزنامه کيهان و . استفاده کرد

 :ماه از زندگی اش را با آن حکم در زندان سپری کرد، به شرح زير است ٢٨و باقی  رسالت همان زمان انتشار يافت

مهوری اسالمی ايران در خصوص يکی از مطالب متهم عمادالدين باقی که به نظر قابل ذکر است که رياست محترم ج“
خطاب به وزير محترم اطالعات دستوری صادر که به  ٢٢/١٢/٧٨در تاريخ  ۶٨۵٠۶ايشان رسيده طی نامه شماره 

الهاللين درج  لحاظ قرائت آن توسط شاکی در جلسه علنی دادگاه عينًا متن نامه دفتر رياست محترم جمهوری بشرح بين
 .ميگردد

مطلب مندرج در روزنامه : حجت االسالم و المسلمين جناب آقای يونسی وزير محترم اطالعات با سالم: بسمه تعالی(
به استحضار رياست محترم جمهوری رسيد پی نوشت » اسرار قتل بانو برقعی«تحت عنوان  ١۶/١٢/٧٨فتح مورخ 

 :فرموند

  »به نام خدا«

لسان بعضی از سياسيون شده . ..اين اظهارات زيان بار اين طور دست آويز پاره ای مطبوعات و بسيار متاسفم که 
به هر : ثانيًا. به اين صورت خود خالف و درخور پيگيری است بخصوص اگر درست نباشد: بيان اين ادعاها اوال. است

به انگيزه ها کار ندارم و خواستار بنده . حال اتهام زدن به افراد قبل از ثبوت امری در دادگاه خود جرم است
برخوردهای خشن و نادرست نيستم ولی حفظ فضای امن جامعه و نيز رفتن به سوی فضايی که در آن اخالق نه بد 

سيد محمد علی : حال بر وزارت اطالعات است که بررسی کندبه هر. اخالقی و انتقام گيری، حاکم باشد الزم است
  ).ابطحی

پورمحمدی در جنايات بسياری مشارکت  .ن قتل ها را محکوم می کرد تا از امثال پورمحمدی دفاع کندخاتمی افشا کنندگا
اول محرم شد من آقای “ :در خاطراتش می گويد ١٣۶٧آيت اهللا منتظری در خصوص اعدام های تابستان . داشته است

آقای پورمحمدی که نماينده دادستان و نيری که قاضی شرع اوين و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئيسی معاون 
ما تا  :را خواستم و گفتم االن محرم است حداقل در ماه محرم از اعدامها دست نگه داريد، آقای نيری گفت  اطالعات بود

، دويست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقيه جدا کرده ايم کلک االن هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ايم
 .”من بسيار ناراحت شدم! …ها را هم بکنيم بعد هرچه بفرمائيد واين

 ١٣٨٧آبان  ١١: منبع سايت سيد محمد خاتمی  -۶
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آقای خاتمی تاکنون هيچ اشاره ای به آن جنايت تاريخی نداشته و هيچگاه توضيح نداده است که در هيأت دولت آن  -٨
زمان و ستاد تبليغات جنگ در باره اين موضوع چه گفت و گوهايی صورت گرفته است؟ حکم آقای خمينی که يک روز 

صادر شد، به  ١٣۶٧مرداد ۶ن خلق از عراق در عمليات فروغ جاويدان در تاريخ پس از آغاز حمله سازمان مجاهدي
 :قرار زير است

چه می گويند از روی حيله و از آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر. بسم اهللا الحمن الرحيم  ”
و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کالسيک  اندنفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسالم ارتداد پيدا کرده 

آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت 
و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکيل نظام جمهوری  مسلمان ما

پافشاری کرده و می کنند، محارب و  کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خودالمی تاکنون، اس
 و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجت االسالم نيری دامت افاضاته محکوم به اعدام می باشند

چه احتياط در ز وزارت اطالعات می باشد، اگرو نماينده ای ا) دادستان تهران(و جناب آقای اشراقی ) قاضی شرع(
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رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقالب و يا داديار  و همين طور در زندانهای مراکز استان کشور، اجماع است
قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از  .رحم بر محاربين ساده انديشی استو نماينده اطالعات الزم االتباع می باشد، 

خود نسبت به دشمنان اسالم، رضايت خداوند  خشم و کينه انقالبیاميدوارم با . صول ترديد ناپذير نظام اسالمی استا
      ، وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنندآقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است .متعال را جلب نمائيد

. والسالم  .، ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشدترديد در مسائل اسالم انقالبی .باشند“ اشدا علی الکفار“ 
 .”روح اهللا الموسوی الخمينی

  .۵٢٠رجو ع شود به خاطرات آيت اهللا منتظری ، ص 

 html. .٨٢٢ :/http://www.khatami.ir/fa/newsرجوع شود به وب سايت خاتمی- ٩

 ١=p&١٨٧۶٠=http://emruz.net/ShowItem.aspx?IDو سايت  ١٣٨٧آبان  ٢٢زنامه کارگزاران، رو- ١٠

  .http://fardanews.com/fa/pages/?cid=: ۶٣۴٠۴رجوع شود به- ١١

 : رجوع شود به سايت سازمان مجاهدين انقالب اسالمی -١٢

enghelab.net/ShowItem.aspx?ID=-http://www.mojahedin١٢٣٩&p=١.. 

 پيشين -١٣

 :اقبال الهوری می گويد -١۴

چون حکم حالج بر آن بنا شده است، نمی   از تجربه نداريم که حکمی  وعچون هنوز روش علمی برای بررسی آن ن“
ی علوم مفاهيم دستگاههاو نيز  و امکانی که چنان تجربه ها برای تحصيل معرفت دارد بهره مند شويم توانيم از قابليت

عقلی متفاوتی دارند، هيچ مددی بيان شده، به کسانی که زمينه ی  الفاظ و مصطلحات متافيزيکی عمًال مرده که با االهی
بايد، بی آنکه کامال رشته . براين وظيفه ای که مسلمان اين زمان در پيش دارد، بسيار سنگين استبنا. نمی تواند برساند

دميدن   بينديشد، شايد نخستين مسلمانی که ضرورت کل دستگاه مسلمانیدر  نو از ارتباط خود را با گذشته قطع کند،
که کامال به اهميت و عظمت اين   ولی، آن کسی. ا در اسالم احساس کرد، شاه ولی اهللا دهلوی بوده استچنين روحی ر

حاصل از تجربه ی وسيع  بصيرت عميق در تاريخ انديشه و حيات اسالمی، همراه با وسعت نظر وظيفه متوجه شد، و
   )افغانی(ل الدين اسدآبادی و آينده ساخته، جما ميان گذشته  در مردم و اخالق و آداب ايشان، او را حلقه اتصال زنده ای

به عنوان   اسالمو خود را تنها وقف تحقيق در باره ی  اگر نيروی خستگی ناپذير وی تجزيه نمی شد. بوده است
تنها  . بر پايه محکم تری قرار می داشت می کرد، امروز جهان اسالم از لحاظ عقلی و اخالقی  دستگاهی اعتقادی

و تعليمات اسالم  ولی مستقل نزديک شويم  برای ما باز است اين است که به علم جديد با وضعی احترام آميز راهی که
را در روشنی اين علم ارزشيابی کنيم، حتی اگر اين کار سبب آن شود که با کسانی که پيش از ما بوده اند اختالف پيدا 

  )١١٢ -١١٣ه احمد آرام، صص، ترجم احيای فکر دينی در اسالماقبال الهوری، ( “کنيم

. پيش از اين هم سايت انتخاب بارها مطالبی کذب و سراسر اهانت عليه نويسنده ی قرآن محمدی انتشار داده است -١۵
نويسنده از مدير سايت درخواست نمود تا پاسخ وی را هم انتشار دهد، ولی مدير مسئول سايت به نويسنده نوشت که نمی 

 .انتشار دهدتواند پاسخ بنده را 

 ١=٧١٠٧۵&page :=http://www.tiknews.net/display/?IDمقاله جديد انتخاب

عيسی مسيح، در . می پردازد“ مفتش بزرگ”، به داستان برادران کارامازوفداستايفسکی در بخشی از رمان  -١۶
ی، همزمان با دادگاه های تفتيش عقايد، درست يک روز پس از آن که مفتش بزرگ يکصد نفر را اسپانيای قرون وسط

مفتش . او با معجزات مسيحايی اش نشان می دهد که همان مسيح موعود است. در آتش سوزانده است، ظهور می کند
فردا حکم محکوميت “ :او می گويدسپس در زندان به تنهايی به مالقات او می رود و به . اعظم او را بازداشت می کند

تو همه چيز را به پاپ … ات را صادر خواهم کرد و به عنوان پست ترين ملحد زمان بر صليبی خواهمت سوزاند
تو با دست خالی به جهان می روی و نويد آزادی می دهی و انسانها، به اعتبار … سپردی و ديگر نيازی به آمدنت نيست

ی طبيعی خود، حتی از درک معنای اين آزادی عاجزند و از آن بيمناک و بيزارند زيرا ساده انگاری و بی بند و بار
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چرا آمده ای و مانع کارمان شده …برای انسان و جامعه انسانی هيچ چيز غير قابل تحمل تر از آزادی نيست
، واپسين خديه اش را ارزانی ات کرد و تو به تحقير نپذيرفتی، برگرفتيم] شيطان[ تنهاهشت قرن پيش آنچه را او…ای؟

از او روم و شمشير قيصر را پذيرفتيم و خود را حکام منحصر به .راهبرت می شد پذيرفتيم ملکوت زمينبه تو که به 
براستی متقاعدشان خواهيم کرد که تنها با واگذاشتن آزادی شان به ما و تنها از طريق اطاعت از … فرد جهان خوانديم

دا خواهی ديد که چگونه رمه ی مطيع، به اشاره دستی از سوی من، هيمه های سوزانی فر.…ما به آزادی خواهند رسيد
اگر تنها يک کس سزاوار آتش ما .را که به آتش آن تو را به عقوبت آمدن و آزار ما خواهم سوزاند، فراهم خواهند آورد

 )باس ميالنی، ترجمه عمباحثی در باب توتاليتاريسم( ”فردا خواهمت سوزاند.است، آن يک کس تويی
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 امام زمان به چه کار فقها می آيد؟
 )۴( ثروت -قدرت - امام زمان

می ) در برابر دولت ها( و قدرتمند) در برابر باورهای مردم( مرتضی مطهری اسالم را نيازمند روحانيتی آزادانديش
اد روحانيت را با دو به جرأت می توان گفت که او تنها فرد در ميان روحانيون شيعی است که رابطه ی نه. دانست

به گمان او بزرگترين مشکل روحانيت . بررسی کرده است) ثروت( و قدرت اقتصادی) دولت( متغير قدرت سياسی
علت ”  :، ارتزاق آنها از سهم امام استسنی، وابستگی آنها به نهاد دولت است و بزرگترين مشکل روحانيت شيعی

علت العلل همه ی خرابيها … مالی و طرز ارتزاق روحانيين استاصلی و اساسی نواقص و مشکالت روحانيت، نظام 
، مردم بايد خمس درآمد ساليانه ) ۴١انفال، ( از آيه خمس  ”تفسير شيعی “ به گفته ی وی، طبق ]١“ [سهم امام است

 حال حاضر يگانه بودجه ای که عمًال سازماندر“ :نيمی از خمس، سهم امام ناميده می شود .شان را پرداخت کنند
روحانيت ما را می چرخاند و نظام روحانی ما روی آن بنا شده و روحانيت ما طرز و سبک سازمانی خود را از آن 

 :به گمان مطهری، ارتزاق از سهم امام]. ٢[ “است“ سهم امام”دريافته و تأثير زيادی در همه ی شئوون دينی ما دارد 
رند سيلقه و عقيده ی عوام را رعايت کنند و حسن ناگزي… روحانيون شيعه… است نقطه ی ضعف روحانيت شيعه“

 ]٣[ “غالب مفاسدی که در روحانيت شيعه هست از همين جا است. ظن آنها را حفظ نمايند

و آزاد انديشی روحانيت “ حريت”، از دست دادن )سهم امام( از نظر مطهری، مهمترين پيامد نان خوردن از راه دين
      :به گفته ی وی. نخواهد بود“ نبرد با عقايد و افکار جاهالنه ی مردم“به  در چنين وضعيتی روحانيت قادر. است

ها باشد  و اگر متکی به دولت اگر اتکأ روحانی به مردم باشد، قدرت به دست می آورد اما حريت را از دست می دهد“
اما جاهل و منحط و بی  توده مردم معتقد و با ايمانند ما حريتش محفوظ است، زيرا معموالقدرت را از کف می دهد ا

روحانيت متکی به مردم، . ها معموًال روشنفکرند ولی ظالم و متجاوز و اما دولت و در نتيجه با اصالحات مخالفند خبر
، ضعيف و ناتوان است، در نبرد با عقايد و افکار جاهالنه ی مردمقادر است با مظالم و تجاوزات دولتها مبارزه کند اما 

به دولتها در نبرد با عادات و افکار جاهالنه نيرومند است و در نبرد با تجاوزات و مظالم دولتها  ولی روحانيت متکی
 ]۴[ “ضعيف

آفتی که جامعه ی روحانيت ما را “ :به گفته ی مطهری. پيامد بعدی نان خوردن از راه دين، عوام زدگی روحانيت است
زدگی از سيل زدگی، زلزله زدگی، مار و عقرب زدگی  عوام. است“ عوام زدگی“ فلج کرده و از پا در آورده است

روحانيت ما در اثر اين آفت عوام زدگی نمی تواند چنانکه بايد، . اين آفت عظيم معلول نظام مالی ما است. باالتر است
 .کندپيشرو باشد و از جلو قافله حرکت کند و به معنی صحيح کلمه، هادی قافله باشد، محبور است در عقب قافله حرکت 
عوام .خاصيت عوام اين است که هميشه با گذشته و آنچه به آن خو گرفته پيمان بسته است، حق و باطل را تميز نمی دهد

هر تازه ای را بدعت يا هوا و هوس می خواند، ناموس خلقت و مقتضای فطرت و طبيعت را نمی شناسد، از اين رو با 
، به نظر مطهری، مار و عقرب عوام زدگی]. ۵[ “ود استهر نوی مخالفت می کند و هميشه طرفدار وضع موج

منشأ رواج ريا و “ :می گويد عوام زدگی . کرده است  ”کتمان حقيقت”روحانيت را گرفتار آفات اخالقی بسيار و 
و آرايش قيافه و پرداختن به هيکل و شيوع عناوين و القاب باال بلند در جامعه ی  کتمان حقايقمجامله و تظاهر و 

 ]۶[ “نيت ما شده که در دنيا بی نظير استروحا

مطهری به چشم خود می ديد که افرادی که نسبتی با دنيای جديد ندارند، فاقد کمترين نوآوری در معرفت دينی و التزام 
غل و زنجيرهايی به ”او بر اين باور است که . لقب می گيرند“ آيت عظمای خداوند ” و“ حجت اسالم”به اخالق اند، 

 “آزاد کرد”، که بايد آنها را از اين غل و زنجير، يعنی نان خوردن از راه دين، روحانيت بسته شده است“ ایدست و پ
، اين غل و زنجير را از پای آنها در اينجا انسان خشنود می شود که مطهری با قطع بند ناف روحانيت به سهم امام]. ٧[

اساس طرح ديگری گفته شده است که بهتر است  ی گويد که برخصوصًا با توجه به اينکه او خودش م. باز خواهد کرد
او اين . ان نخوردن) سهم امام( روحانيت هم مثل ديگر اقشار اجتماعی کار کند، درآمد مستقلی داشته باشد و از راه دين

 :ی نويسدم. ارزيابی می کند، اما می گويد اکثريت روحانيت زير بار اين طرح نخواهند رفت  ”بسيار خوب“ پيشنهاد را
بسيار حقيقت اين است که اگر افرادی زندگی خود را از راه ديگری تأمين و با اين حال متصدی شئون روحانی بشوند “

تنبلی و بيکاری يک صنف، منتهی به ابداع نظريه ی  ]٨“ [هميشه افراد کمی از اين قبيل بوده و هستنداست،  خوب
  .شده است“ نان خوردن از راه دين”
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را بخوبی دريافته بود و طرح اشتغال ) نان خوردن از راه دين( مشکل روحانيت  ”علت العلل“  طهری کهمتأسفانه م
را تا نهايت منطقی اش پيش نبرد و به   ”بسيار خوب“  تلقی می کرد، اما اين ايده ی  ”بسيار خوب “ روحانيت را هم

اد کرد که دريافت پول از مردم سازمان يافته و با دليل تنبلی اکثر آقايان، نان خوردن از راه دين را پذيرفت و فقط پيشنه
البته مقصود من اين نبوده و نيست که “ :برای اينکه خود را با واکنش آنان روبرو نسازد، می گويد. حساب و کتاب باشد

ن به عقيده ی من وضع و تشريع اي. علت العلل نواقص ما وضع و تشريع ماده ای در دين و مذهب به نام سهم امام است
 ]٩[ “چنين ماده ای برای چنان منظوری، يعنی ابقأ و احيأ دين و اعالء کلمه اسالم بسيار حکيمانه است

از نظر . در اينجا بهتر است مالک امتياز روحانيت شيعی بر روحانيت سنی، از نظر مطهری، مورد ارزيابی قرار گيرد
از اين جهت روحانيت شيعه بر آنان برتری وی بزرگترين مشکل روحانيت سنی وابستگی آنان به دولت است و 

مجتهدين شيعه بودجه خود را از دولت دريافت نمی کنند و عزل و نصبشان به دست “:می گويد . چشمگيری دارد
روی همين جهت همواره استقاللشان در برابر دولتها محفوظ است، قدرتی در برابر قدرت دولتها . مقامات دولتی نيست
 ]١٠[“احيانًا در مواردی، سخت مزاحم دولتها بوده اندبه شمار می روند و 

وابستگی روحانيت و حوزه های دينی . مطهری آنقدر زنده نماند تا شاهد وابستگی تام روحانيت شيعی به دولت باشد
های يکی از ابعاد دولتی شدن روحانيت، ميزان بودجه ای است که دولت به نهاد. ، ابعاد گوناگونی داردشيعه به دولت

تبليغی در  - در اينجا به عنوان نمونه بودجه دستگاههای غير دولتی فعال در زمينه های دينی. دينی اختصاص می دهد
 :) ارقام به ميليارد ريال( بودجه ساالنه کشور اشاره می کنيم
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 جمع کل

بودجه های ياد شده مستقل از پول هايی است که ولی فقيه به طور مستقم و غير مستقيم در حوزه ها خرج می کند و به 
ولی فقيه . مجتهد سازی و مرجع سازی دولت است ،“ روحانيت دولتی”بعد ديگر . ب و مدرسين و مراجع می دهدطال

امنيتی و محاصره ی جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اعالميه ای به  -  ابتدا با اعزام نيروهای نظامی) آقای خامنه ای(
اما کار بدينجا ختم . کی از مراجع تقليد معرفی کردندامضای آنان رساند که بر اساس آن اعالميه، وی را به عنوان ي

دولتی شدن روحانيت شيعی تا آنجا پيش رفته است که اينک دولت تعيين می کند چه کسی مجتهد است و چه کسی  .نشد
معين می کنند که چه کسی مجتهد ) فقهای شورای نگهبان( شخص ولی فقيه و افراد منصوب از سوی او. مجتهد نيست

سالهای اخير شاهد بوده ايم که بسياری از کسانی که اجتهادشان از سوی مراجع تقليد تائيد شده است، از سوی  در. است
ولی فقيه محسنی اژه ای را مجتهد کرده . از سوی ديگر، وزير اطالعات بايد مجتهد باشد. شورای نگهبان رد شده اند

به اين دليل گرفتار هزاران مشکل و مسأله است، اينک  روحانيتی که از راه دين نان می خورد و می خورد، و. است
يعنی به تعبير مطهری، روحانيت شيعی فعلی، نقاط ضعف . کامًال دولتی شده و از بودجه عظيم دولت هم استفاده می کند
 در سه سال پيش در يکی“ :مطهری با ناراحتی تمام می گويد. روحانيت شيعه و سنی را يک جا در خود جمع کرده است

از روزنامه ها عکس عالمه شيخ محمد شلتوت مفتی اعظم و رئيس جامع ازهر را در اطاق کار خودش ديدم در حالی 
در ايران ممکن نيست حتی در اطاق محقر يک طلبه عکس يکی از  .که باالی سرش عکس جمال عبدالناصر بود

 ]١١[ “مقامات را ببينيد

 های ولی فقيه امروز در دفتر کار روحانيون و مراجع و منزل آنان درافسوس که مطهری زنده نماند تا ببيند که عکس 
مطهری به واليت فقيه . گويی سلطان هستندباالی سرشان نصب شده است و آقايان شبانه روز در حال دعاگويی و مجيز

صراحت اعالم  هم اعتقادی نداشت و وقتی پس از پيروزی انقالب اين مسأله مطرح شد، او در يک برنامه تلويزيونی به
تصور مردم آن  …حکومت کند د در رأس دولت قرار بگيرد و عمالواليت فقيه به اين معنی نيست که فقيه خو “ :کرد
و نيز مردم ما از واليت فقيه اين نبود و اين نيست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را  –دوره مشروطيت  – روز

که خادم ولی فقيه اند، حوزه های علميه را هم مطابق ميل  لتی شده ی فعلیدو اما فقهای تماما ]١٢[ “به دست گيرند
آيت اهللا شيخ محمد يزدی، عضو فقهای شورای نگهبان و دبير شورای عالی حوزه ، به صراحت تمام . رهبر می سازند

آغاز  …رهبریمنويات مقام معظم سياست های کلی حوزه را با توجه به   …شورای عالی در دوره ی جديد“ :می گويد
 ]١٣[ “کرده است

اين . تاريخی است ا، برساخته ای تمامتشيع. پيش از اين به طور مبسوط در خصوص هويت تاريخی دين سخن گفته ايم
، در برساخته ی امام زمان. های اساسی روبرو شده است  (paradigm shift)در طول تاريخ، با تغيير الگو برساخته،

تعطيل شدن  رابر ظالمان، تعطيلی امر به معروف و نهی از منکر، تعطيل شدن نماز جمعه،، تقيه، سکوت در بابتدا
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حضور نداشته ) امام زمان( گفته می شد که وقتی امام معصوم. در عصر غيبت را توجيه می کرد… اجرای حدود و
 .باشد، مبارزه و جهاد و امر به معروف ظالمان و حکام تعطيل است

می “ امر و نهی سالطين و امرا”، به موضوع احياء علوم الدينچهارم کتاب امر به معروف  امام محمد غزالی در باب
بنابر نظر غزالی، درشت سخن گفتن با سالطين و ظالمان ، به شرط آنکه پيامدهايش آسيبی به ديگران نرساند و . پردازد

، جايز و مستحب )لف پرداخت شودهزينه ی مخالفت فقط توسط مخا( فقط شخص گوينده و ناقد را در خطر قرار دهد
و در صورتی که به  ها می روند ها و هزينه دادن ها و زندانپاکان، کسانی هستند که به پيشواز اين نوع خطر. است

 ]١۴[ دليل درشت گويی با سلطان، کشته شوند، در زمره ی شيهدانند

دانستی که قرآن و اخبار اهل بيت چنين “ :، می نويسد المحجه البيضاءمال محسن فيض کاشانی در پاسخ غزالی در 
کاری را روا نمی شمارند و ائمه ی شيعه عليهم السالم، مومنان را نهی کرده اند که خود را به ذلت افکنند و به کارهای 

به عنوان نمونه، از قول امام صادق می . فيض به روايات بسياری اشاره می کند]. ١۵[ “بيش از توان خود همت گمارند
يا “ کس با سلطانی ستمگر در افتد و گرفتار رنجی شود پاداشی ندارد و خداوند به او صبر عطا نخواهد کردهر“ :نويسد

کاری که برتر  پا نهادن به“ :به ذلت افکندن چگونه است؟ گفت: پرسيدند  ”روا نيست که مومنان خود را به ذلت افکنند“
برترين جهاد کلمه ی عدل است در ” :حديث نبوی که می گويد و چون از او پرسيدند که پس آن “از توان آدمی است

آن برای کسی است که معروف و منکر را می شناسد و می داند که “ :به چه معناست فرمود  ”روی پيشوای ستمگر
فيض کاشانی تمام داستان هايی که غزالی از علمای گذشته در توصيه به امر به معروف ]. ١۶[ “سلطان از او می پذيرد

درشت سخن گفتن با سالطين ظالم، محصول انگيزه های پستی  به گمان فيض،  .ين آورده است را حذف می کندسالط
کسی که مقابل سلطان جابر می ايستد،  :فيض می گويد .چون شهوات پنهان، کفر خفی، جاه طلبی و شهرت طلبی است

با نهی خداوند مخالفت ورزيده است که  من می ترسم گرفتار آتش جهنم شود چرا که“ :نه تنها گرفتار عجب است، بلکه
 ]١٧[ “وال تلقوا بايديکم الی التهلکه: می گويد

ی امام زمان شيعيان، امر به معروف و ديگر احکام “ برساخته”غزالی که پيش از فيض کاشانی می زيست، می ديد که 
ازگار با کتاب و سنت نبوی نمی اين رويکرد مطلقًا برای او قابل قبول نبود و ان راس. الهی را تعطيل کرده است

بر اين ) شيعيان( عجب آن است که روافض“:می گويد.لذا، از اين زاويه، نقد گزنده ای بر شيعيان وارد می آورد.دانست
 شرط چيز ديگری هم افزوده اند و آن اينکه تا امام معصوم که امام حق است خروج نکند، امر به معروف جايز نيست

و جوابشان اين است که وقتی برای مطالبه ی حقوق جانی و مالی خود  د که با ايشان گفت و گو شوداينان پست تر از آنن
به ديوان قضا مراجعه می کنند بدانان بگويند که نصرت شما امر به معروف است و گرفتن حق تان از دست ظالمان 

جام می دهيد، اما اکنون زمان نهی از ستم و نهی از منکر است و شما که حقوق تان را مطالبه می کنيد نيز کاری نيکو ان
 ]١٨[ “طلب حق نيست چرا که امام حق هنوز خروج نکرده است

، علی شريعتی. متأثر از ايدئولوژی های دوران مدرن، تغيير الگو داد برساخته ی تشيع و امام زمان، در عصر جديد،
تشيع پيشين، به  .رای انقالب و تغيير رژيم برساختانتظار را به مکتب اعتراض تبديل کرد و از آن سالحی انقالبی ب

در اين تشيع، هر شيعه ای، يا . تلقی شد او تمام روزها، عاشور تشيع جديدی تبديل شد که در آن، تمام زمين ها، کربال
را که و تشيعی  ناميد“ تشيع صفوی”شريعتی، تشيع پيشين را . اگر اين دو نباشد، حتمًا يزيد است. يا زينب حسين است

برساخته ی او، . او می گفت تشيع صفوی خون را به ترياک تبديل کرده است. خواند“ تشيع علوی”می ساخت،  خود بر
هجری تعلق داشته  ۶٠امام حسينی که بيش از آنکه با سال . می شد  (reduce)تشيعی بود که به امام حسين فروکاسته

  .باشد، يکی از انقالبيون قرن بيستم ميالدی بود

مرجعيت و واليت فقيه به محور اين برساخته ی . وحانيون هم از دوره قاجار شروع به برساختن تشيع جديد کردندر
ورود تلگراف اين امکان را برای . تکنولوژی مدرن کمک بسياری به رشد اين برساخته ی جديد کرد. جديد تبديل شد

اگر . از اين نوع وسائل، وجوه شرعی جمع آوری کند روحانيت فراهم آورد تا مرجعيت مرکزی بسازد و با استفاده ی
کلينی را از نظر بگذراند، در خواهد  اصول کافیمالمحمد باقر مجلسی و  بحاراالنوارکسی به دقت احاديث جلد سيزدهم 

معه متعلق به فرهنگ و جا ،يعنی. ، برساخته ای کامًال تاريخی است)فرزند امام يازدهم( يافت که برساخته ی امام زمان
سفيانی، فردی زشت چهره، پر آبله و از فرزندان ابوسفيان است . يکی از عالئم ظهورش، خروج سفيانی است. عربی

. سلطنت بنی عباس در اين دوره منقرض خواهد شد. ظهور خواهد کرد“ يابس“که در ماه رجب در بيابان خشکی به نام 
رد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازير می يکی از عالئم ظهور آن است که نهر فرات شکاف بر می دا

تمام روايات ظهور مهدی موعود و . بدعت گزاران در دين به خوک و ميمون تبديل می شوند و غيره و غيره. شود
که گويی تمام حوادث در همان قرون اوليه ی ظهور اسالم اتفاق می افتد، نه در  اقداماتش، چنان قصه پردازی شده اند
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تصور شيعيان اين بود که مهدی موعود به سرعت . اين امر دليل روشنی دارد. ده ای دور و در جامعه ای مدرنآين
 .ظهور خواهد کرد

چون توجيهی برای غيبت . ساخته های پيشين،افزود طوالنی شدن غيبت امام زمان، برساخته ی ديگری را به بر
خواجه نصيرالدين . دم علت طوالنی شدن دوران غيبت هستندطوالنی حجت خدا از مردم وجود نداشت، گفته شد که مر

]. ١٩[“انحصار اللطف فيه معلوم للفظالء و وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا“ :طوسی در اين باره می گويد
: امام غايب شد، برای اينکه. و ما سبب غيبت و عدم تصرف او شديم وجود امام لطف است، تصرفش لطف ديگری است

  .و غيره دم قدر امام را ندانستند، کسانی اقدام به قتلش کردندمر

تمام درگيريهای . و نمی توانستند داشته باشند هيچ يک از امامان شيعيان، تصوری از جامعه مدرن آينده در ذهن نداشتند
بالستيک و از توپ، تانک، بمب افکن های فوق مدرن، موشک های . امام زمان با ابزارهای جنگی گذشتگان است

به طور طبيعی، برسازندگان . گويی بزرگترين جنايت کاران تاريخ، بنی اميه و عباسيانند. جنگ ستارگان خبری نيست
اگر آنان کوچکترين تصوری از آينده می . آن نوع روايات، هيچ تصوری از دوران مدرن و ظهور امپرياليسم نداشتند

ظهور امام زمان را بازگو می کنند، و انتقام از بنی اميه و بنی عباس را  داشتند، به جای احاديث فعلی که وقايع پس از
آنهم نه با  .مطرح می کنند، احاديثی برمی ساختند که تمامًا ناظر به جنگ امام زمان با امپرياليسم و صهيونيسم باشد

اين امر نبايد . ياليست هاابزارهای جنگی دوران صدر اسالم، که با تکنولوژی ای بسيار مدرن تر از تکنولوژی امپر
هيچ يک از امروزيان هم نمی تواند در خصوص صد يا دويست يا سيصد يا هزار سال . موجب نکوهش گذشتگان شود

به احتمال بسيار، آنها هم وقتی به ما نگاه کنند، فاصله عميق و پرناشدنی ای را به . بعد کوچکترين تصوری داشته باشد
 .چشم خواهند ديد

. اين ايده، قدرت ساز و ثروت ساز است. امام زمان، مدلل شود يا نشود، يک واقعيت مهم نبايد فراموش شودبرساخته ی 
آنان که از اين طريق ثروت اندوزی و . کسانی از اين طريق نان می خورند، کسانی از اين طريق به قدرت می رسند

اما کسانی که از اين دايره بيرونند، اگر مدعی  قدرت اندوزی می کنند، حق دارند مدعی ديدار با امام زمان شوند،
در چنين مواقعی، آن حديثی که ديدار با امام زمان در دوران . مالتقات با امام زمان شوند، کذاب اند بايد حساب پس دهند
در دوره زعامت ولی فقيه فعلی ، قدرت ، توليد دانش دينی هم . غيبت کبری را دروغ محض می خواند، علم می شود

 .برساخته های اين دولت درباره امام زمان، رفته رفته به تغيير الگو منتهی خواهد شد. می کند

بدين ترتيب وقتی می . اينک بايد روشن شده باشد که بحث امام زمان ناظر به حل چه مسائلی در جامعه ايران است
م مسأله ی جامعه ی ماست و کدام مشکل نقد اعتقادات رايج درباره امام زمان و مسأله ی وحی، ناظر به کدا” :پرسند

د، اگر نان خوردن از راه دين ياگر شما واليت مطلقه فقيه را مسأله نمی دان ، می گوئيم،“ در گرو حل اين مسأله است؟
را مسأله نمی دانيد، اگر عوام زدگی روحانيت را مسأله نمی دانيد، اگر جهالت و خرافات را مسأله نمی دانيد، بحث در 

اما بايد گفت که هويت نظام سلطانی واليت فقيه و . ام زمان هيچ ارتباطی با مسائل جامعه ما نخواهد داشتخصوص ام
آنان که مطهری را يکی از روشنفکران دينی مقبول خود . با امام زمان دارد یعيسنان از راه دين خوردن، ارتباط و

و نظر وی در خصوص واليت فقيه را از نظر “ نيتمشکل اساسی سازمان روحا”معرفی می کنند، کافی است که مقاله 
سيد محمد خاتمی ضمن بی اساس خواندن پرسش های . بگذراند تا به ارتباط امام زمان با مسائل جامعه ی ما واقف شود

مراد ما از اصالح طلبی اتفاقًا بيان درست مفاهيم دينی است، از جمله ” :قرآن محمدی درباره امام زمان، گفته است
خاتمی هم ولی فقيه جانشين امام زمان است و تا ظهور امام “ اصالح طلبی دينی”در   .“ی انتظار و مهدويت مسأله

او . زمان به همراه عيسی ميسح، که البته مسيح دنباله رو و پيرو امام زمان خواهد بود، بايد به حکومت خود ادامه دهد
ساخته نباشد، هيچ دليلی بر حکومت نامشروع ولی فقيه و مريدان هم از اين برساخته استفاده می کند، چرا که اگر اين بر

  .و يارانش وجود نخواهد داشت

  

 

 اکبر گنجی

 ١٣٨٧آذر  ٢راديو زمانه، : منبع

  :پاورقی ها
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 . ٢٨٠ -٢٨١، انتشارات صدرا، ص  “مشکل اساسی روحانيت”مقاله  ده گفتارمرتضی مطهری ،  -١

  .٢٩٣پيشين، ص  -٢

 :به دو آيه زير استناد می کنند) ذوی القربای پيامبر( بات خمس و تعلق آن به بنی هاشمفقهای شيعه برای اث

و بدانيد که از هر غنيمتی که بدست می آوريد، يک پنجم آن خاص : واعلموا انما غنمتم من شیء فان هللا خمسه و للرسول
 )۴١انفال، ( خداوند و پيامبر است

اهل بيت “ ذی القربی”در تفسير اهل بيت چنان است که مراد به “ :می نويسد ابوالفتوح). ٩٠نحل، ( و ايتاء ذی القربی
در تفسير ائمه اهل بيت رسيده است که مراد “ :طباطبايی هم می نويسد. “دادن خمس است“ ايتاء”رسول اند و مراد به 

  .”از ذی القربی، امام از قرابت رسول اهللا است و مراد از ايتاء، دادن خمس است

 :طباطبايی در شرح اين آيه می نويسد. سوره نفال به کار رفته است ۴١م خمس فقط در آيه اما مفهو

شاوندان يپنجم آن از آن خدا و رسول و خو کيچه باشد د هريبر یمت ميه آنچه شما غنکد يبدان: شود ین ميه ايآ یمعنا “
اش محمد  ه بر بندهکبه خدا و به آنچه  د اگريل است و آن را به اهلش برگردانينان و ابن السبيکمان و مسيتيو 

ه انفال و کرده بود کن معنا را نازل يد و در روز بدر ايمان داريرده اکدر جنگ بدر نازل )  وسّلم وآله هيعل اهللا یصل(
ه امروز تصرف ک يیهمان خدا کني، و استين یرا در آن سهم یاحد، واز آن خدا و رسول او است یجنگ یها متيغن

و از ظاهر  ديسهم آن را به اهلش برگردان کيه کدهد  یده دستورتان ميسهم آن را بر شما حالل و مباح گردان در چهار
ه يم مورد نظر آکه حکشود  یز استفاده ميو ناست  یو دائم یابد یعات قرآنير تشريع در آن مانند سايه تشرکد يآ یه برميآ

 یسبک یها فار نباشد ، مانند استفادهکماخوذ از  یمت جنگير چند غن، همت شمرده شوديه غنکاست  یزيمربوط به هر چ
ه مورد نزول کني، گو ا یو استخراج معادن و گنج ، آر یران یشتکشود و  یا گرفته ميه با غوص از درک يیدهايو مروار

هللا خمسه ا: ه برشمرده و فرموده ک ین ازظاهر مصارفيو همچن. ست ين مورد مخصص نکياست ، و ل یمت جنگيه غنيآ
 یه مصارف خمس منحصر در آنها است ، و براکد يآ یل برمين و ابن السبيکو المسا یتاميو ال یالقرب یو للرسول و لذ

ه ير آن از آيه نظکباشند ، همچنان یدام مستقل در گرفتن سهم خود مکه هر کن معنا ياست ، به ا یاز آنها سهم کيهر 
“ ). ١٢٠، ص  ٩الميزان، جلد ( “ر مثال باشدکل ذير مصارف از قبکور از ذه منظکنيشود ، نه ا یات استفاده مکز

ه خمس مختص به خدا و رسول و امام از اهل کنيده متواتر است در ايرس)  السالم هميعل(ت يه از ائمه اهل بک یاخبار
و ظاهر “ ). ١٣۶پيشين، ص ( “شود یشان داده نمير ايل سادات است ، و به غينان و ابن سبيکمان و مسيتيت و يب

را به امامان از  یالقرب یذ)  السالم هميعل(ه ائمه کن است يم ايردکنقل )  السالم هميعل(ت يه از ائمه اهل بکات سابق يروا
رده کر يبه لفظ مفرد تعب یالقرب یند ، چون از ذک ید ميين معنا را تايفه هم هميه شريو ظاهر آ. اند  ردهکر يت تفسياهل ب

. برادران اهل تسنن در تفسير اين آيه با شيعيان اختالف نظر دارند). ١٣٧پيشين، ص ( “یالقرب یو نفرموده ذو
 یجنگ یها متيه خمس مختص به غنکات است ين رواياز مسلمات ا“ : طباطبايی می گويد براساس روايات اهل تسنن

ات خمس را يرا اهل سنت رواياست ، ز مخالف)  السالم هميعل(ت يات وارده از طرق ائمه اهل بيز با رواين نياست ، و ا
ز واجب يات در آنها نين رواين اکيداند ، و ل یشود واجب نم یمت شمرده ميه به حسب لغت غنک یگريد یها متيدر غن

  )١٣٩پيشين، ص (“داند یم

ه قسمت س: شيعيان معتقدند که خمس را شش قسمت بايد کرد. از نظر سنی ها خمس فقط به غنائم جنگی تعلق می گيرد
چهار قسمت . اهل تسنن خمس را پنج قسمت می دانند. است“ سهم سادات”است و سه قسمت ديگر “ سهم امام”آن 

، خمس بايد به بعد از پيامبر و خلفا. غنيمت جنگی به خود فرد می رسد و يک قسمت اش را بايد خمس بدهند
جنگ امری است که . اين منبع قطع خواهد شد ت باشد،اگر تفسير اهل تسنن از اين آيه درس. اميرالمومنين پرداخت شود

. ضمن آنکه پرداخت خمس به روحانيت امری بسيار جديد است و به دوران قاجار باز می گردد . بسيار کم اتفاق می افتد
 شيعيان، پس از وفات امام يازدهم و ادعای غيبت امام دوازدهم، به اين اميد که امام دوازدهم به سرعت ظهور خواهد

برخی از   .کرد، خمس شان را در زمين دفن می کردند تا پس از ظهور امام زمان، ايشان بتوانند از آنها استفاده کنند
  .شيعيان هم به وارثان خود وصيت می کردند، هر وقت امام زمان ظهور کرد، خمس شان را به ايشان تحويل دهند
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