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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ):ع(قال علي 
مرسل او  نبيانّ امرنا صعب مستصعب ال يحتمله االّ ملك مقرّب، او 

  1.عبد امتحن اهللا قلبه لاليمان

  
  ):ع(قال علي بن الحسين

مرسل، او ملك  نبي مستصعب ال يحتمله االّ بععلم العالم صانّ 

  2.اليمانلمقرّب او عبد مؤمن امتحن اهللا قلبه 

  
  ):ع(قال الباقر 

  االّ ملك مقرّب او      مستصعب ال يقّر بأمرنا      انّ امرنا صعبرسل او  م نبي

  3.اليمانلامتحن اهللا قلبه مؤمن 

  
  ):ع(قال الصادق

  4.يحتمله االّ من كتب اهللا في قلبه االيمانانّ امرنا صعب مستصعب ال 
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  دربارة اين دفتر

  :چند نكتة درباره محتواي اين دفتر
محتواي اين دفتر مطالب تحريري و تدويني نيست، به اصطالح   ـ1

دي در حلقه دوستاني مطالبي است كه به صورت كنفرانس در جلسات متعد
هائي به روي و تكملهاصالحاتي سپس با . از اهل دانش ارائه شده است

  .كاغذ پياده شده است
سبك و روش اين مباحثات، سبك و روال ليبراليزه نيست، زبان و   ـ2

نيز يادآوري شده دو بيانش مكتبي است، كه در خالل مباحث فرق اين 
  .است
از اعضاي حلقه، از حضور در جلسه به  نظر به اين كه گاهي بعضي ـ3

ماندند به ناچار در جلسات بعدي برخي از مطالب جلسات هر دليل باز مي
  .وار تكرار شده استپيشين به طور اشاره

هائي كه در ضمن جلسات بوده در متن جريان سخن پرسش و پاسخ  ـ4
  .قرار گرفته مگر در چند مورد
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تر نيازمند داوري خواننده بيشاين دفتر به دليل موضوع خود،   ـ5
به دليل همان ويژگي موضوع، بهتر است داوري : با اين پيشنهاد. است

  .ها در آخر، انجام يابددربارة آن با همراهي با اين برگ
ظار در انت com.binesheno.www://http :سايت بينش نو با آدرس  ـ6

  .هاي خوانندگان محترم استنظرها و داوري

  بررسي و نقد

هر دو . نقد نيستقابل اي اي قابل بررسي است اما هر نوشتههر نوشته
از جهت موضوع و  ليكن هم .هستند) اعم از هنر(از عوامل مهم تكامل علم 

  .مورد و هم از نظر كاربرد، اين دو با هم فرق دارند
، يعني شودنقد است كه ابتدا اصالت آن ثابت يك اثر هنري وقتي قابل 
از ابتكار و خالقيت برخوردار باشد و انتساب : دستكم داراي سه شرط باشد

مخاطب ذهن  يك مفهوم به ةآن به صاحب اثر محرز شود و القاء كنند
 .شود مي» اء موضوعتفسالبه بان«باشد، در فقدان شرط اول، نقد آن مصداق 

اي كه در مورد انتساب آن »بررسي«وم ابتدا به شرط دو در صورت فقدان 
شود آن انجام يافته و عدم صحت انتساب را روشن كرده است اشاره مي

قابل نقد است، و در صورت » مجهول االنتساب«گاه خود اثر به عنوان يك 
اي كه از هنر برخوردار است اما ارزش يك اثر بسيط و ساده» القاء«فقدان 

  .شودينقد ندارد، تلقي م
بسا اثر . در نقد هنري، صداقت و عدم صداقت صاحب اثر، شرط نيست

هنري كه با انگيزة غير مثبت آفريده شده، اعجاب و شگفت هر ناقد را 
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  .انگيزاندبرمي
اما در نقد يك اثر علمي پيش از هر چيز، صداقت شرط است در 

  .صورت فقد آن، ارزش نقد را ندارد
است اگر صاحب اثر از » القاء«لمي، عدم در نقد يك اثر عدوم و شرط 

اش قابل نقد ته باشد نوشتهشسبك القائي استفاده كند گرچه صداقت هم دا
يعني همان القاء كه در يك اثر هنري از شرايط شايستگي براي نقد . نيست

شود و اثر را از شايستگي نقد، است، در اثر علمي يك عنصر كامال منفي مي
  .كندبهره مي بي

لقاء برخوردار باشد، قد است كه از عنصر اي يك اثر هنري شايسته نوقت
اما يك اثر علمي وقتي شايسته نقد است كه از عنصر القاء بري و منزّه 

وده باشد، لاگر يك كار علمي بر سبك القائي استوار باشد و يا به آن آ. باشد
  .ارزش نقد را ندارد

يچ شرطي بررسي كرد و اين، توان هر اثر هنري و علمي را بدون هاما مي
  .فرق ميان بررسي و نقد است

نقد يعني ارج نهادن و . تر از بررسي استنقد ارجمندتر و واالتر و مقدس
 نقدرداني از نكات و عناصر مثبت و صحيح يك اثر علمي، و تذكر داد

نسبت به موارد نادرست يا موارد ضعف آن، وقتي كه يك اثر علمي بر ريل 
تر از اثري اشد اگر همه محتواي آن عين حقيقت باشد، منفيب القاء سوار

  .ها تشكيل شوداست كه تمام محتواي آن از غلط
آن چه در اين دفتر آمده مجموع مباحثاتي است كه درباره بررسي 

سلسله جلسات بحثي با تعدادي از دوستان در ميان در كتاب آقاي مدرسي 
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را كتاب مذكور بر سبك نقد نيست بررسي است زي. گذاشته شده است
  .استوار است و ارزش نقد را نداردالقائي 

توان گفت اي به ميان آمده اما مي گستردهمطالب و مسائل نسبتاً
سبك القائي آن كتاب است و موضوع اصلي اين مباحث تنها روشن كردن 

  .كند، و داوري با خواننده استمييك مطلب واحد را پيگيري تنها همين 
ه محتواي اثر مورد  ببحثي، پيش از ورود به بررسي، نظربراي چنين 
 بزرگ گرچه در شكل خيلي علمي چند مسئلةين ي و تبحبررسي، توضي

  :مختصر، ضرورت دارد از قبيل
  .و تشيع واليتيوصايتي تشيع   ـ1
  .علم غيب در نگاه عاميانه و علم غيب در نگاه عالمانه  ـ2
  .»ابن قبه«مندي به نام اي دانشتوجهي به شخصيت انديشه  ـ3

و سپس به فهرست كتاب » عنوان«يز يك نگاه بر چاما پيش از همه 
  :مورد نظر
روشن خواهد شد آن طور كه : »مكتب در فرآيند تكامل «:عنوان

نويسنده خود بيان كرده، مكتب شيعي در فرآيند تكامل نبوده بل در فرآيند 
  .ي معلوم نيستگذارعلت چنين نام. انحراف و تساقط بوده است

: استكار را انجام داده سه اش  مؤلّف آن، در مقدمه:مقدمه مؤلّف
توجه دارد عطف هاي چهارگانه كتاب بخش اي به محتوايمانند هر مقدمه

  .كندو زمينه خواندن آن را براي مخاطب آماده مي
كوشد توان داوري را از خواننده سلب كند و پيشاپيش براي مي: دوم
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  . از او بيعت بگيردمطالب كتاب
پيشاپيش و قبل از آن كه خواننده وارد متن كتاب شود، از هر نوع : سوم

كند؛ مخالفين خود را تجهيل، تضليل نقد جلوگيري كرده و آن را محكوم مي
و  گيرد اما به حمالت و اهانتدر جاي گاه علمي موضع مي. كندو تكفير مي

  .پردازدتحقير دانشمندان مي

  ي به فهرست آن كتابگاهاكنون ن

تكامل مفهوم امامت در بعد سياسي و : هاحقوق و مسئوليت: بخش اول
  .اجتماعي
نامد عبارت است از اين كه ائمه مي» تكامل«اين بخش آن چه او در 

، نه شخصيت سياسي )ع(و يا امام حسين ) ع(شيعه پس از شهادت علي 
پرهيز از امور او همين ظر داشتند و نه داعيه حكومت، و مراد از تكامل در ن

  .باشدسياسي، مي
 تقصير، و راه ميانه؛ تكامل مفهوم امامت در بعد علمي  وغلو: بخش دوم

  .و معنوي
اين بخش براي حذف و انكار علم غيب امام، از اصول مكتب شيعه 

  .اين است» تكامل مفهوم امامت در بعد علمي و معنوي«است، و مرادش از 
  .ري و نقش راويان حديثبحران رهب: بخش سوم

است كه با فراز كردن مسائل مورد دوم اين بخش در واقع ادامه بخش 
اختالف و بزرگ كردن جزئيات، در صدد ايجاد يك فضاي بس ابهام آلود 
و جوي پر از تشتّت، در تاريخ شيعه است كه كليات و اصول مكتب را بيش 
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دهد و در حد يك مياز بخش دوم، غير قابل اعتماد، غير مطمئن، جلوه 
  .كندهاي مختلف، معرفي مياي گمشده در ميان آراء و برداشتانديشه
تر اين كه اصول مكتب را به حدي پائين آورده و كم اهميت جلوه مهم

اصول و دهد كه گوئي از امور فرعيه و در حيطة روايت راويان است مي
كند ها قلمداد ميمسلّم تاريخي را به مانند چيزي گمشده در خالل روايت

. شناسائي كرد از روايت، ماهيت و چهره اصول مكتب را دكه بايد با استمدا
ابتدا ايجاد فضاي ابهام آلود پر از دود و دم و گمشده انگاشتن مكتب در 

 تمسك به اپيدا كردن آن گم كردة عمدي، بگرد و غبار، سپس در صدد 
  .روايت اين يا آن شخص

ستجوي يك مكتب بزرگ و شناخته شده اين گم كردن عمدي سپس ج
كه از آغاز تا اي است تاريخي، تنها مختص بخش سوم نيست يك رويه

  .پايان كتاب ادامه دارد
  :مناظرات كالمي و نقش متكلمان: بخش چهارم

عالوه بر پرهيز از (كند كه ثابت كند ائمه شيعه در اين بخش سعي مي
 و ياز مباحث عقل) پرداختهسياست و حكومت كه در بخش پيشين به آن 

كردند و اصحاب خود را از اين گونه استداللي نيز به شدت پرهيز مي
كردند به همان ظاهر قرآن بسنده داشتند آنان را موظف ميها باز ميبحث
و . شود، مي»اهل ظاهر«محتواتر از بينش معروف به اش بيكه نتيجه. كنند

گويد ر به مباحث عقلي پرداخته، ميبيش از امامان ديگ) ع(چون امام رضا 
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  . بود1»به عنوان ثانوي«كار او 
ائمه از خطبه اول نهج البالغه تا عقلي هاي آوري استداللاگر ما به جمع

ايم، اما ايم و به اطالع جهانيان نرسانيدهنپرداخته) عج(سخن آخرين امام 
فلسفي و اي در مسائل داند كه هيچ نقطه و نكتهآقاي مدرسي بهتر مي

عنوان «ين نشده باشد و همگي به يتب) ع(كالمي نيست كه توسط ائمه 
قدر شگفت است هيچ  سخن مدرسي در اين موضوع آن .نه ثانويه» اوليه

انديشه در اصول دين را ممنوع كرده ) ع(پذيرد كه ائمه عاقلي آن را نمي
اند و يز كردهائمه دربارة آن هم پره داند كه آن چهباز او بهتر مي. باشند

است نه در » ذات اهللا«اند، فقط بحث در شان را از آن باز داشتههم اصحاب
اند بحث در اين مسئلة  اصول و مسائل فلسفي و كالمي، و اعالم كردهةهم

كند، داوري با  چرا چنين ميياما مدرس. افزايد مگر حيرت راواحد، نمي
  .خواننده است

چنين » زمين در فقه اسالمي«م مدرسي در كتاب ديگر خود به نا
 امامان شيعه به تحريك و ايجاد زمينة تفكّر تعقّلي و استداللي در«: گويد مي

در زمينة بحثهاي كالمي و . اندميان شيعيان خود عالقه فراوان داشته
هاي بسيار از آنان نسبت به متكلّمان شيعي ها و تحسينعقيدتي، تشويق

ائل فقهي آنان به صراحت وظيفه خود را در مس. زمان خود نقل شده است
بيان اصول و قواعد كلّي دانسته و تفريع و استنتاج احكام جزئي را به عهدة 

اين نكته را گاه حتي در پاسخ سؤاالت اصحاب . اندپيروان خويش گذارده

                                                            
  . كتاب205ص .  1
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اند كه پاسخ مسئلة ايشان با دادهخويش خاطر نشان ساخته و بدان تذكر مي
تهادي از اصول كلّي و مسلّم اسالمي قابل استنتاج و روش استداللي و اج

در برخي روايات به روشني تمام طرز اجتهاد صحيح و روش . استنباط است
 پيروي نموده، و از اين راه تبعيت از  سنّت شخصاًسفقه استداللي را بر اسا

  1.»انداين شيوه را به ياران و اصحاب خويش آموخته
هاي فراوان ن سخنان خود منابع و آدرسدر پي نويس، براي ايآنگاه 

  .شمرده است
گويد چه شده است كه مي» ما عدي مما بدا؟«ها اكنون به قول عرب

داشتند و خودشان امامان اصحاب خود را از مباحثات تعقلي و كالمي باز مي
به مسائل كالمي آن ) ع(كردند، تنها امام رضا نيز از آن مباحث پرهيز مي

  ؟!ثانوي پرداخته استهم به عنوان 
پاسخ نگذاشته به آن چه در كتاب آقاي مدرسي اين پرسش ما را بي

 اين كتاب نيز 212با شرح و بيان گفته، در صفحه » زمين در فقه اسالمي«
ائمه اطهار همواره متكلمان شيعه را ... «گويد اشاره مختصر كرده است مي

ستودند از مكتب تشيع مي را در دفاع نا و خدمات آناهدر اين گونه جدل
ساختند كه استدالالت عقلي فقط به ند گاه به آنان خاطر نشان ميچهر 

يد و خوب است ولي نبايد اساس عقيده قرار گيرد فعنوان ابزار در جدل م
  .»چه دين، قلمرو وحي است نه عقل

كند به  كه در كتاب زمين، گفته مسخ و مثله ميااين عبارت آن چه ر

                                                            
 .38 ـ 37، ص 2زمين در فقه اسالمي، ج .  1
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  .»دين قلمرو وحي است نه عقل«كيد بر اين كه ويژه با تا
كند در حدود پنجاه مورد از قرآن اما خود آن وحي دعوت به عقل مي

ن عقل، روي از آن و نكوهيدگي كنار گذاشتسخن از عقل و ستودگي پي
تر استفاده دهد كسي از عقل و استدالالت عقلي كمآمده هرگز اجازه نمي

  .تن عقلند تا چه رسد به كنار گذاشك
كافي آن همه حديث در » كتاب العقل« كافي و تنها در بخش تنها در

روي از عقل براي چيست؟ تنها يك حديث  و وجوب پيرج نهادن به عقلا
با خطاب يا هشام، يا هشام به هشام بن حكم فرموده هفت ) ع( كه امام ،آن
يث و همان كافي آن همه حد» كتاب التوحيد«حه است، عالوه بر آن در فص

كنند ترين اصول و نكات فلسفي را بيان ميسخنان ائمه طاهرين كه عميق
آيا محتواي كه تا آن روز به گوش جهانيان نخورده بود، براي چيست؟ 

پيش از آن روز به ذهن كسي رسيده بود؟ يا كسي تا آن » رجهحديث فُ«
ها و دهگفته بود؟ » هو اين االين و هو كيف الكيف«روز سخن عقلي به عمق 
 و كتاب التوحيد  همه اصول عقلي كه در كتاب العقلنمونه ديگر و اساسا آن

اين . اند وجود نداشتهيكافي آمده هيچ كدام پيش از ائمه ما در هيچ متن
  .شما و اين تاريخ فلسفه

و اين تنها آن است كه در كافي آمده آن هم فقط در دو بخش مذكور 
ترين فلسفه جهان را اين دو بخش غنياز كافي نه همه جاي كافي كه در 

در در متون ديگر ) ع( بيانات و تعليمات عقلي ائمه ةآورده است، و اگر هم
  .نظر گرفته شود يك افق بلند و بسي گسترده است

ه كثيري از ماها اين معادن عقلي علمي را روبيند كه گآقاي مدرسي مي

 12/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

هاست يونانيات را به و پس از آن كه خود اروپائيان قرن(كنار گذاشته 
گرائي محض يونانيان و ذهن  ،آوربه مباحث تهوع) اندبايگاني تاريخ سپرده

كند كه علوم عقلي ائمه را كنار گذاشته و به حدي مشغول هستيم، گمان مي
  .»دين قلمرو وحي است نه عقل«ايم كه او بتواند بگويد فراموش كرده

كند يا يك آيه است ده گمان ميكند كه خوانناين جمله را طوري ادا مي
اي چنين جمله) ع(كي و كجا قرآن يا اهل بيت . يا دستكم پيام يك حديث

آدرس داده است تا به ذهن خواننده القاء اش اند؟ او براي اين جملهرا گفته
  ـ3«گويد  مي3نويس با شماره مدرك نيست در پيكند كه سخنش بي

كمال الدين ـ  58ـ56: 1ه كافي بكنيد  همچنين نگاه 189رجال كشي 
336«.  

 نگاه 57 ـ 56كتاب كافي را برداريد به همان صفحه اول اكنون جلد 
 56ابتدا بهتر است از صفحه . شويدكنيد دچار يك شگفتي غير قابل باور مي

باب « است نزيرا عنوان باب چني.  برسيد58 و 57شروع كنيد سپس به 
 22شود  تمام مي59اين باب كه در صفحه در . »البدع و الرّأي و المقائيس

حديث آمده همگي به محور علم فقه است نه فلسفه و كالم، عنوان باب نيز 
و » رأي«ها در مقام رد عمل به  حديثةهمين است،موضوع باب و هم

 ربيعة«در مقام رد آراي شخصي افرادي مانند . در فقه است» قياس«

كه نظرهاي شخصي خود را به حساب و ديگران است » ابو حنيفه«، »الرأي
  .دادنددين خدا به خورد مردم مي

زند؛ يك دانشمندي مخاطبان خود را راستي آدم از تعجب خشكش مي
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لوح بداند و به طور دانسته اين چنين ذهن آنان را تخريب اين قدر ساده
  !!!كند

كه او آدرس داده » كمال الدين«و » رجال كشّي«همچنين نگاه كنيد به 
ست اين همه تخريب زمينه سازي است بر ديگر سخنش كه مصيبت ا

يعني با همان سنت كه [مكتب سنّتي كالمي شيعه «: گويدميتر است بزرگ
دورة حضور ائمه اطهار در اواسط  تا پايان ]ين قلمرو وحي است نه عقلد

قرن سوم به عنوان تنها گرايش كالمي و عقلي در تشيع امامي حضور 
، آراء و نظريات كالمي هاي اين قرن به بعدن همه از ميانهبا اي. داشت

تدريج وسيله نسل جديدي از دانشمندان كه به زودي مكتب معتزله به 
.  گرائي در كالم شيعه به وجود آوردند در تشيع راه يافتنوين و عقل

ان بيني معتزله را در مورد عدل و صفات هطليعه داران اين مكتب نوين، ج
دي و اختيار انسان پذيرفتند اما در عين حال، مباني مكتب تشيع الهي و آزا

  .»نمودندرا در مورد امامت همچنان حفظ كرده و از آن شديدا پشتيباني مي
  : آن چه در اين عبارت آمدهةخالص

هاي قرن سوم در دو اصل بزرگ و مهم عدل و اختيار بشر، تا ميانه  ـ1
  .شيعه نبوده است

) كندكه آقاي مدرسي ادعا مي( مطابق سنّت خود شيعه تا آن روز  ـ2
  .كرده استنهيچ بحث الزم وكافي عقلي درباره اصول دين حتي توحيد 

  .را از معتزله گرفته است) غير از امامت(شيعه اصول خود   ـ3
  .اصل و اساس مكتب تشيع وارداتي است غير از اصل امامت  ـ4

ين يكه در تب) ع(مه همان طور كه بيان شد؛ پس آن همه سخنان ائ

 14/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

ها متون ديگر آمده  و عدل كه در كافي و دهداصول دين از توحيد تا معا
قيل «شان ملقب به و مباحثاتبوده همگي هداياي معتزله كه خود سرگردان 

شده بود، است؟ آن همه سخنان فلسفي كه در نهج البالغه » و قال مدرسه
 مدرس و ه در خطبه اول آمد چهنآمده از صدقه سر معتزليان بوده؟ تنها آ

 مباني خود را از لهرق از جمله معتزمثال است كه همه فِمعلم بزرگ و بي
  .آن گرفته و براي خود مكتب درست كردند

اگر در ميان معتزله و شيعه در برخي اصول، اشتراك است، وامي است 
مدرسي براي اين ادعاي متعمدانه . كه معتزله از شيعه گرفته نه بر عكس

» ونگلماد«نويس خواننده را به مقالة آورد در پيود مدرك نيز ميخ
كند و نيز خواننده را به چند معتزلي شناخته شده ارجاع اروپائي حواله مي

  .دهدمي
الزمة سخن آقاي مدرسي باطل بودن اصل و اساس : داندهر خواننده مي

د، تشيع است و هر كس چنين سخن را صحيح بداند اگر باز شيعه باش
  .نداردترديد عقل  بي

در اين مباحث در موارد متعدد خواهيد ديد كه گمشدة مدرسي در 
يعني دقيقا آن زماني است كه جريان شيعه . است» ميانه قرن سوم«همان 

  .كه محبوب اوست مرده و از بين رفته استوصايتي 
نه مباحثات عقلي ) از آغاز تا روز مرگش(وصايتي درست است شيعه 

ونگ و لماد. نه كالمي و در ميانه قرن سوم از بين رفته استداشته و 
صايتيان را شيعه اصيل قلمداد كنند كوشند جريان وشان ميسي و امثالمدر

و مرگ آن جريان را انكار و بگويند همان جريان بود كه در ميانه قرن سوم 
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هم با وامگيري از آن استدالالت فلسفي براي خودش دست و پا كرد 
  .ي ديگرها فرقه

شان از اين كار القاء اين ذهنيت به شيعيان است كه شما مردم هدف
بودن امامان، عقيده » حجة من عند اهللا«شيعه تا اواسط قرن سوم به واليت و 

نداشتيد اين عقايد غلو آميز در وسط قرن سوم به اصول مكتب شما نفوذ 
  .كرده است

اش در تاريخ قلم و اگر حوصله داشته باشيد اين ادعاها كه نمونه
شود مگر از آقاي مدرسي و مرجع اروپائيش، در نويسندگي يافت نمي

  .تر روشن خواهد شديشبمباحث آينده 
پذيرند دستكم به علم را نمي) ع(رق اسالمي اگر امامت اهل بيت همه فِ

و اين  . اعتراف دارند هم در اصول عقايد و هم در فقهو دانش آنان كامالً
دوم عمر هم بود، چرا بايد مكتب ائمه به حدي ناقص بماند تا شعار خليفه 

مدرسي پشت ! يابد؟(!) هاي ديگر تكامل در قرن سوم با وامگيري از فرقه
آورد اما مطابق نظر او آنان مي» ائمه«را به دنبال » اطهار«سر هم لفظ 

  !؟!اندچگونه اطهار بودند كه مردم شيعه را در جهالت نگه داشته
ان آورده تا  اين بخش چهارم چند رساله كوچك از ابن قبه و ديگراو در

آن چه به ابن قبه منسوب است را به حساب تشيع اصيل بگذارد و عقايد 
  .دانشمندان شيعه را در اصول مكتب، غير اصيل و غلو آميز جلوه دهد

گويم،  هدف آقاي مدرسي مية آن چه درباردانم فعالًمي: درست است
براي اين كار و روشن شدن القائات او گام . ه بايد مستدل شودادعا است ك
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  .به گام با او پيش خواهيم رفت و داوري با خواننده است
ها و اسامي متون آقاي مدرسي سيلي از آدرس: هاي كتابنويسپي

انداخته راه هاي كتاب به نويسقديم با تعيين شماره جلد و صفحه در پي
گيرد حت تأثير آن همه كار و تحقيق قرار مياست كه خواننده به شدت ت
دهد در ادعاهاي متن كتاب، اي به خود اجازه ميبه حدي كه كمتر خواننده

اي از آن استنادها را در همين مسائل عقلي و كالمي اما نمونه. ترديد كند
مالحظه كرديد كه اساسا آن چه در كافي آمده ربطي به مسائل عقلي و 

 به طور عمدي چنين استناد نادرست و نامربوط را كرده كالمي ندارد و او
است، اكثر استنادهاي او اين چنين است يا اساسا ربطي به مطلب ندارد و يا 

  .مبتني بر برداشت نادرست از منبع است
بنا نبود در اين مباحث مقدماتي وارد متن كتاب شويم سخنان او را 

  .اي ذكر شده باشدتا نمونهدرباره مباحثات عقلي و كالمي شيعه، آوردم 
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  علم غيب

برداشت عوامانه و : روداصطالح علم غيب با دو برداشت به كار مي
  .برداشت علمي

، به دو )جميع مخلوقات(= تقسيم هستي و كائنات :برداشت عوامانه
ه نه در قرآن آمده و نه در اين تقسيم ك. عالم غيب و عالم شهود: عالم

حديث يك ذهنيت عوامانه است؛ هستي و كائنات فقط يك عالم است 
شان آن گاه يكي را قابل علم تقسيم آن به دو عالم و تعيين حد و مرز ميان

و ديگري را غير قابل علم دانستن، نه تنها ارزش علمي ندارد بلكه توهم 
  .محض است

از پيش پاي بشر تا منظومه و (واحد آن چه موضوع علم است اين عالم 
تا آسمان ... از آن جا تا كهكشان و تا آسمان اول و از آن تا آسمان دوم و

ها و تحوالت خداوند بر همة اين. باشد مي1)هفتم و انتهاي عالم كائنات
ها هست و نيز روح، ملك و جن و هر ها و هر ريز و درشتي كه در آن آن

                                                            
  .بخش اول، نوشته مرتضي رضوي ،»تبين جهان و انسان«: براي تصوير كامل كائنات، رجوع كنيد.  1
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  .چه هست، عالم است
هم همين طور است يك صخره سنگ » جهل«م هستي نسبت به الَاين ع

ها داند و بر همه آناز پيش پاي خودش تا انتهاي كائنات، هيچ چيز نمي
  .جاهل است

ها نيز و همچنين همان طور كه مالئكه در روي زمين هستند در آسمان
بنابراين از نظر وجودي هيچ . هستند و در همه جا براي ما غيب هستند

ي و هيچ مرزي از انواع مرزهاي فيزيكي س از انواع خطوط هندخطي
و غير فيزيكي، در اين مسئله در ميان نيست، و تقسيم مذكور ) جسمي(

كامال عوامانه و يك توهم است كه در عين توهم بودن براي فرد متوهم نيز 
  .ابهام آلود و به شدت مجهول است

ريم و كائنات را يك  اگر بينش مذكور را كنار بگذا:برداشت علمي
شود كه چنين مي» عالم غيب«عالم واحد در نظر بگيريم معني اصطالح 

هستي و كائنات از همين پيش پاي ما تا انتهايش فقط يك عالم است و 
داند نامش را عالم غيب انسان هر چيز يا هر بخشي از آن را كه نمي

  .اهد آمد، كه شرحش خو»مجهول«يعني » غيب«بنا بر اين . گذارد مي

  :غيب و علم غيب هر دو مدرج هستند

استفاده شود نه از » مدرج«در اين بحث از همين لفظ : شودپيشنهاد مي
تا با اصطالحات دانش فيزيك و يا با اصطالحات » تنسبي«يا » نسبي«لفظ 

  .شودنعلوم انساني در اعتباريات، مشتبه 
سواد باالي ي يك چوپان ب:هر غيب كه معلوم شد، ديگر غيب نيست
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تر از ما كه البته ممكن است ارزش او پيش خداوند خيلي بيش(كوه را 
در نظر بگيريد هيچ معلوماتي درباره گياهاني كه گوسفندانش ) باشد
نشيند ندارد و آن چه كه در خورند يا درباره درختي كه در سايه آن مي مي

ي او غيب گذرد، همگي براهايش ميتنه آن درخت يا در شاخه و برگ
  .است

 موئين آن كه در زير يهاتواند تنها درباره ريشهشناس مياما يك گياه
هاي بزرگ و تنه گيرند به ريشهها ميخاك هستند و غذا را از باكتري

رسانند، يك كتاب بزرگ بنويسد، همين طور درخت و شاخه و برگ مي
 و اكسيژن گذرد، و نيز درباره برگدرباره آن چه كه در تنه درخت مي

هاي قطور تدوين كند، كه همه اين معلومات براي آن ها، كتابسازي برگ
  .چوپان غيب است

اَنا بشرٌ مثلك و «گويد اكنون اين متخصص گياه شناسي به آن چوپان مي
آيا سخنش . دانم من بشري هستم مثل تو و غيب نمي: »ال اعلم الغيب

است براي اين آقا معلوم درست نيست؟ زيرا آن چه كه براي چوپان غيب 
  .شده، ديگر غيب نيست، براي خود او علم غيب نيست

همين طور يك متخصص در فيزيولوژي و علم وظايف االعضاء، كه آن 
... و... ها، شبكه اعصاب وها، سلولهمه معلومات در گردش خون، گلبول

دارد همگي براي آن چوپان غيب است اما براي او غيب نيست، او هم 
نه مدعي . و بايد چنين بگويد»  مثلك و ال اعلم الغيبنا بشرٌاَ«واند بگويد ت مي

و . معني ندارد» علم غيب«اساسا ازين ديدگاه چيزي به نام . علم غيب باشد
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  .»هر مجهول براي او معلوم است«يعني » يعلم الغيب«
هاي درون آن، براي انسان مجهول است يعني غيب كائنات و پديده

 معلومات هر ةمقدار كه هر فرد به آن رسيده است و محدوداست مگر آن 
از يك فرد ناقص الخلقه . فرد با محدودة فرد ديگر متفاوت و مختلف است

  .داند تا يك دانشمند و عالم برجسته در علم و دانشيزي نميچندان چكه 
مجموع و روي هم رفته بشر و توان آيا : نكته يا پرسش مهم اين است

شود، در به دست آوردن علم و تبديل غيب به ناميده ميآن چه انسان 
شهود و تبديل مجهول به معلوم، محدود است يا حدي براي علم بشر 

علم بشر محدود است و قلمرو علم او و دانش او : نيست؟ ـ ؟ بايد گفت
يزي چ پيش برود باز چندان ياگر هزاران سال هم در علوم تجربي و انسان

اران سال بعد هم قرآن را باز كنيد و بخوانيد خواهيد نخواهد بود و اگر هز
هم  حتي اين آيه شامل انبياء. »قليالاالّ و ما اوتيتم من العلم «گويد ديد مي
  .هست

 علمي انسان بپردازيم الزم ةاكنون پيش از آن كه به شرح آن محدود
ي كه ابتدا آيات: درباره علم غيب مشاهده كنيمرا هائي از قرآن است اول آيه

  :دهندعلم غيب را در انحصار فقط خدا قرار مي

  . سوره يونس20آيه : انّما الغيب هللا ـ 1

  .، انعام59آيه : و عنده مفاتح الغيب ال يعلمها االّ هو ـ 2

  . نحل77آيه : و هللا غيب السموات و االرض ـ 3

  . كهف26آيه : له غيب السموات و االرض ـ 4
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  .لم ن65آيه :  و االرض الغيب االّ اهللا ـ ال يعلم من في السموات5
. روددر اين آيه اخير، دربارة موجود ذي عقل به كار مي» من«لفظ 

ها باشد، غيب را گويد هيچ موجود عاقل كه در زمين يا در آسمان مي
داند مگر خدا، در حالي كه بر اساس قرآن مسلّم است جنّ كه در زمين  نمي

ها دريائي از هستند و هم در آسمانها كه هم در زمين است و ملك
پس غيب مدرج است و نيز آن چه . معلومات دارند كه براي ما غيب است

دانند و براي ما غيب است براي خودشان غيب نيست، يك ملك ها ميآن
  .»نا ملك مثلكم و ال اعلم الغيباَ«تواند به ديگر مالئكه بگويد مي

  :كنند انبياء علم غيب ندارند اكنون نگاهي به چند آيه كه تصريح مي

  . سوره كهف110آيه  :انّما انا بشر مثلكم ـ 1

  . سوره اعراف188 آيه :ستكثرت من الخيرلو كنت اعلم الغيب ال ـ 2

 سوره 50آيه  :قل ال اقول لكم عندي خزائن اهللا و ال اعلم الغيب ـ 3

  .انعام
  :ب دارندكنند انبياء علم غياينك نگاهي به چند آيه كه تصريح مي

 26آيه : عالم الغيب فال يظهر غيبه احدا االّ من ارتضي من رسول ـ 1

  .سوره جنّ

ما كان اهللا لِيطلعكم علي الغيب و لكنّ اهللا يجتبي من رسله من  ـ 2
  . آل عمران179آيه : يشاء

  .خواهد آمد» وحي«چند آيه ديگر نيز هست كه در مبحث 
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نديم تعارض هست؟ پاسخ اين آيا ميان اين سه گروه از آيات كه خوا
» وحدت موضوع«زيرا در تناقض و تعارض . است كه تعارضي وجود ندارد

شرط است در حالي كه موضوع هر كدام از اين سه گروه آيات، جداي از 
چون آن چه غيب ناميده . هم هستند و هر گروه موضوع خود را دارد

درباره يك و هر گروه از آيات ) مدرج است(شود چند بخش است  مي
  .كندبخش معيني بحث مي

گرديم به ادامه بحث پيشين يعني علم بشر محدود و قليل اكنون برمي
غيب بر سه : گيريمهاي مذكور را نيز در نظر مي پيام آيه،است و همراه آن

  :بخش است
  . ـ غيب يعني مجهول بالفعل و معلوم بالقوه1
  .ن ـ غيب يعني مجهول بالفعل و معلوم باالمكا2
  . مجهول بالفعل و القوه و االمكانيعني ـ غيب 3

همان مثال چوپان و ): غيب مجهول بالفعل و معلوم بالقوه (بخش اول
متخصص كه معلومات آن متخصص براي چوپان غيب است اما او هم 

  .توانست بر آن معلومات دست يابدتواند يا مي مي
انسان بما هو انسان ): غيب مجهول بالفعل و معلوم باالمكان (بخش دوم

معمولي، راهي به اين بخش ندارد اما به اصطالح فلسفي چنين چيزي 
است، انبياء و ائمه به اين بخش دسترسي » ممكن«هم نيست و » محال«

  .دارند
دسترسي به آن : )غيب مجهول بالفعل و بالقوه و باالمكان (:بخش سوم
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ته باشد  دسترسي داشاگر كسي به آن. ال استبراي انسان حتي انبياء، مح
  .شود و چنين چيزي محال استخودش خدا مي) نعوذ باهللا(

نهايت، اي است از بيعلم انبياء در مقايسه با خدا قطره و ذره: توضيح
پس روشن . نهايت استذاتش و ذات خدا بيعين علم خدا و هر صفت خدا 

روه اول و  گ؛ها موضوع خودش را داردشود كه هر كدام از سه گروه آيهمي
 ناظر به بخش دوم ،دوم ناظر به بخش سوم است و گروه سوم از آيات

  .است
هاي ديگر و بخش اول از غيب، عين رابطه انسان با هستي است كه آيه

  :بر آن داللت دارد
  . سوره بقره31 آيه .و علّم آدم االسماء كلّها ـ 1

  . سوره بقره239 آيه .و علّمكم ما لم تكونوا تعلمون ـ 2

  . سوره علق5آيه . علّم االنسان ما لم يعلم ـ 3

ال يعلم من «ميان مثال آيه : يك روش مرسوم شده كه: روش نادرست
ال يظهر غيبه احدا االّ من ارتضي «و آيه » اهللاالّ في السموات و االرض الغيب 

كه يك روش ... ، تعارض هست، بيائيد اين تعارض را حل كنيم و»من رسول

 كدام از اين دو آيه موضوع و معني خود را دارد و هيچ نادرست است هر
  .تعارضي با موضوع و معني آن ديگري ندارد

  منحصر به وحي نيست) ص(لم پيامبر ع

كه ) ص(آيا آن بخش از علم پيامبر : در اين جا يك مسئله مهم هست
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هاي ديگر غيب است فقط آن چيزهائي هست كه به وسيلة براي انسان
 يا منحصر به وحي نيست؟ ـ ؟ هستند كسان ،شودده ميبه او دا» وحي«

اما همان . كنندرا به وحي منحصر و محدود مي) ص(زيادي كه علم پيامبر 
جوشد نه اين كه به وسيله ظرف اند چشمه آن است كه خود ب گفتهطور كه

آيا خداوند آن علم را فقط در ظرف وحي به رسولش . به آن آب بريزند
آورده يا اصل استعداد و توانائي آن را به ر جبرئيل چيزي ميداد، و هر بامي

  ؟. است؟آورد افزون بر آن بودهاو داده بود و آن چه جبرئيل مي
مواردي و بخشي از وحي حتي براي مردمان معمولي نيز پيش از وحي 

براي » و اهللا اخرجكم من بطون امهاتكم ال تعلمون شيئا«معلوم بود مثال 
ود اگر چه قرآن آن را به عنوان نمونة قدرت خدا آورده و همگان معلوم ب

  .توضيح واضحات نيست
با آن علم استثنائيش ) ص(اي از قرآن نيز بر خود پيامبر بخش عمده

  .آمده استامت معلوم بود كه براي فهميدن 
نه منحصر به وحي است و نه محدود ) ص(علم رسول : و در يك جمله

  : ميان ادلّة زياد تنها دو دليل از قرآنبراي اين موضوع از. به وحي
سبحان «: كند قرآن سوره روم را با اين آيه شروع مي:دليل اول، معراج

قصا الّذي باركنا حوله من المسجد الحرام الي المسجد االالّذي اسري بعبده ليال 
 و در سورة نجم ادامه اين سفر آسماني: »ريه من آياتنا انّه هو السميع البصيرنُلِ

  .دهندكند و احاديث معراج نيز جزئيات آن را توضيح ميرا بيان مي
تا به او به طور حضوري » ريه من آياتنانُلِ« اين سفر براي اين بود كه ةهم
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آيات هستي و جهان كائنات را نشان دهيم تا بر جهان هستي علم تجربي 
. شت علمي كرد و برگةهفت آسمان را با آن جزئيات، مطالع. داشته باشد

گويد اين همه علم كه او در اين مسافرت علمي به مي» من«لبته حرف ا
 آن، زيرا علم مطلق فقط ةدست آورده بخشي از علم بر كائنات است نه هم

  .مال خداست
گويد سفر معراج براي آموزش و تعليم علم و براي قرآن به صراحت مي

.  جهان هستيتحصيل علم بوده است كه يك بررسي و مطالعة عيني است از
را به آمد و شد جبرئيل محدود ) ص(ها علم پيامبر با اين وجود برخي

دانند كه يك را از جبرئيل افضل مي) ص(و شگفت اين كه پيامبر . كنند مي
  ؟!شود تر ميليكن چگونه متعلّم از معلّم فاضل. عقيده درست هم هست

هم به احاديث اين قبيل حضرات دوباره اين آيه را بخوانند و يك نگاه 
معراج داشته باشند تا بدانند كه وحي فقط موارد ماموريت را تعيين 

) ص(آورده است علم رسول  كه هست ميي را در شكلنكرده و قرآ مي
  .محدود به وحي نبوده است

دگي روزمرة پيامبر است نكند ز آن چه اينان را به اين بينش وادار مي
 اگر علم غيب داشت چرا مثالً مي گويندكه بر اساس علم غيب نبوده 

زندگي «و » روح القدس«يست؟ كه در مبحث چاي آقا نام تو : گفت مي
  .بررسي خواهد شد) ص(روزمرّة پيامبر 
عالم الغيب : فرمايد سوره جنّ كه مي27 ـ 26 ـ 25هاي  آيه:دليل دوم

من  االّ من ارتضي من رسول فانّه يسلك من بين يديه و ـفال يظهر غيبه احدا 
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بلغوا رساالت ربهم و احاط بمالديهم و احصي كلّ شيئ  ليعلم ان قد اَـ خلفه رصداً
  .»ًعددا

كند خداوند عالم غيب است و غيبش را بر كسي آشكار نمي: ترجمه
راست و چپ و (مگر رسوالني كه آنان را برگزيده كه راهي از پيش روي 

خداوند بداند كه تا . او و از پشت سر او براي مراقبت باز است) جلو
اند، خداوند بر آن چه در پيش هاي پروردگارشان را رسانيدهرسوالن پيام

  .رسوالن است احاطه دارد و همه چيز را احصاء كرده است
هاي علم بر غيب باز است يعني در راست و چپ و پشت سر پيامبر راه

ند و به شان را عالمانه ابالغ كنتا آنان بتوانند به وسيله آن علم رسالت
رسد، مراقبت كنند كه به طور شان مياي كه برايوسيله آن علم از وحي

  .شان را انجام دهندكامل ماموريت
دريافت وحي و ابالغ آن، پيش از آمدن وحي، نيازمند علمي است كه 

  .نبي آن را داشته باشد تا بتواند وحي را تحويل بگيرد و ابالغ كند
 را به كسي كه فاقد علم غيب است مسئله خيلي ساده است يعني وحي

يك شخص . تواند آن را به انجام برساندزيرا چنين كسي نمي. دهندنمي
و هيچ كمالي بدون علم . بايد داراي كمال اليق وحي، باشد تا آن را بگيرد

بنابراين يك پيامبر پيش از آن كه به او وحي شود بايد علمي . شودنمي
شان غيب ن به آن دسترسي ندارند و برايكافي يعني علمي كه ديگر مردما

  .است، داشته باشد
خداوند : گويندمي. اند برخي از مفسرين بدين گونه معني نكرده:پرسش
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از چپ و راست پيامبر و پشت سرش فرشتگاني را مامور كرده كه مراقب 
يا از راست و چپ و پشت سر . وحي باشند تا خللي يا خلطي به آن راه نيابد

  .راقباني گذاشته كه در بين راه خللي به وحي نرسدجبرئيل م
كه فعل الزم است » يسلك« چنين تفسيري الزم گرفته كه كلمه :پاسخ

» مفعول «به معني فعل متعدي به كار رود و فاعل آن خدا باشد و رصداً
باشد، و اعطاي معني متعدي بر فعل الزم، نادرست است و نيز خيلي واضح 

  .للرّصد:  و مفعول مطلق است اي تمييزاست كه رصداً
 است كه ياي بر حديث ندارد و يك برداشت شخصتكيهتفسير اين 

 آيا .مبتني است بر ذهنيت آن مفسران كه نگران حفاظت از وحي هستند
اگر اين حفاظت نباشد فرشتة حامل وحي خيانت خواهد كرد يا كدام موجود 

ست اندازي خواهد كرد، ديگر به فرشته حامل وحي يورش برده و در آن د
  !!اين گونه ادعاها چه دليل عقلي و شرعي دارد؟

اما آن چه بنده عرض كردم حتي با صرف نظر از ظاهر آيه يك حكم 
اي برسانيد خواهيد مبلغي پول را به عدهشما مي: قطعي عقلي و واضح است

دهيد آن را به دست كسي كه توان شخصيتي و فهم آن كار را ندارد، نمي
گزينيد كه توان و فهم اين ماموريت را داشته ي را براي اين كار برميكس

  .باشد
وحي كه يك چيز معمولي نيست و يك چيز بزرگ غيبي است به كسي 

مي در آن و هيچ آشنائي با آن نداشته باشد ـ ؟ لشود كه هيچ عداده مي
خ با نعلم همس( از نظر عقل و عاقالن، بديهي است كه صالحيت علمي ،پس

  .راهم باشد تا وحي را دريافت كندپيش از ماموريت فبايد ) ماموريت
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 آيا باالترين فرد از افراد معمولي بشر و :اكنون پرسش اين است
شان، اين توان و علم و فهم را دارد يا نه؟ ـ ؟ در صورت اول،  ترين نابغه

ها برسد اي كه به باال دستايد كه هر نابغهكرده» تعميمي«نبوت را 
در صورت دوم بايد . تواند پيامبر شود، و اين تعميم اجماعا باطل است مي

آن شخص داراي علمي باشد كه براي ديگران حتي نوابغ، مجهول يعني 
  .غيب است

ها نيز در مقام بحث از علم غيب است، نه جريان سخن و بيان آيه
  .ها نامي از وحي نيامده استاساسا در اين آيه. حفاظت از وحي

كه شخص پيش از است اهليت و صالحيت نيازمند  هر كاري انجام
 كارها اين صالحيت الزم است غير از ةآيا در هم. تقبل آن كار، داشته باشد

هيچ اهليت و صالحيت براي هيچ كاري نيست مگر به ! نبوت؟و وحي 
پس به حكم عقل و . وسيله علم به آن كار و توان فهم انجام دادن آن كار

 اين علم را داشته باشد تا ،عقالي جهان بايد يك فرد پيشاپيشنيز به حكم 
  .بتواند نبوت را تحمل كند و وحي را دريافت كند

تر اين است كه مرحوم عالمه طباطبائي و در اين مسئله از همه شگفت
فلسفي مذاق  در حالي كه او بايد مطابق 1.نيز بدان گونه تفسير كرده است

 است كه »دور«سير مصداق كامل يك شد كه اين تفخود متوجه مي
صالحيت و علم پيامبر منوط به دريافت وحي باشد و دريافت وحي نيز 

  .ت علمي باشديمنوط به همان صالح

                                                            
 .الميزان ذيل همان آيه.  1
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كنم كه  و به طور آشكار نادرست است، تكرار ميگرچه آن تفسير يقيناً
نبوت را به كسي . با صرف نظر از اين آيه نيز اصل مسئله مسلّم است

 كه پيش از آن داراي علمي باشد كه ديگران به آن دسترسي دهند مي
  .شان غيب است ندارند و براي

شود كه دستكم و في الجمله علم غيب پس با اين بيان روشن، واضح مي
حيح آيه نيز نشان و تفسير ص. يك پيامبر منحصر و محدود به وحي نيست

و و پشت سر،  ردوران نبوتش هم از راست و چپ، پيش ردهد كه او دمي
تواند رسالت خود را هائي به غيب دارد و به وسيله آن علم غيب ميراه

تواند بداند كه انجام دهد و اگر آن علم را نداشته باشد حتي خودش نمي
  .دهد يا نهماموريت را به طور صحيح انجام مي

تا خدا بداند، اين تعبير در قرآن در موارد ديگر نيز آمده از جمله : ليعلم
 و معنايش اين است تا روشن و محقق 1.»و لما يعلم اهللا الذّين جاهدوا منكم«

  .شود

  روح القدس

تواند به آن علم و اكنون جاي اين پرسش است آيا بشر معمولي مي
بشر معمولي به آن علم و : صالحيت برسد تا نبي شود؟ پاسخ منفي است

  .رسد همان طور كه بيان شدصالحيت نمي

  )؟ (انا بشر مثلكم: گويدمي مگر ن:اشكال

                                                            
 . آل عمران142آيه .  1
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معني اين آيه در مثال چوپان و متخصص گياه شناس :  اوالً:جواب
  .گذشت
و «گويد اما نمي. من بشري هستم مثل شما: گويد انا بشر مثلكممي: ثانياً

بشر است اما ) ص(پيامبر . و شما بشرهائي هستيد مثل من: »انتم بشر مثلي
قد آن روح هستند و هر روح منشا علم داراي يك روح است كه ديگران فا

است پس او نوعي علم دارد كه ديگران ندارند و چون فاقد آن روح هستند 
  .توانند به آن علم دسترسي داشته باشندنمي

كند، لقاح كند، تغذيه ميله آن رشد مييگياه يك روح دارد كه به وس
  .كه روح نباتي است. دهدبدون شهوت دارد، و ميوه مي

كند، عالوه بر آن كند تغذيه مي همان روح را دارد كه رشد مينحيوا
، لقاح دشوداراي روح دوم است كه به وسيله آن از جائي به جائي منتقل مي

 خواهي دارد؛ در هشهوتي دارد، حب فرزند دارد و حس برتري جوئي و سلط
  .اين روح، روح غريزه است... شناسد و اشياء را مي، خودةمحدود
ن عالوه بر آن دو، يك روح ديگر هم دارد كه به وسيله آن انديشه انسا

سازد و چيزي به نام هنجار و ناهنجار، بايد و نبايد  جامعه مي،كندعلمي مي
ها اين روح منشأ همه اين پديده. دارد» خانواده«دارد، اخالق و به ويژه 

  .است كه روح فطرت است
اي روح القدس است كه با هاي مذكور داريك پيامبر عالوه بر روح

داشتن آن صالحيت دريافت نبوت و وحي را دارد و نيز صالحيت ابالغ 
  .رسالت را دارد

نص صريح ) و همچنين ائمه(اين كه پيامبران داراي روح القدس هستند 
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باشند كه برخي منابع آن به شرح زير هائي است كه در حد تواتر ميحديث
  :است
  .281، ص 2 ج ـ 442، 389، 272، ص 1 ـ كافي، ج 1
 ج ـ 106، ص 17 ج ـ 256، 25، ص 15 ج ـ 250، ص 6 ـ بحار، ج 2
 ـ 156، ص 39 ج ـ 58، 57، 56، 55، 54، 47، ص 25 ج ـ 264، ص 18
 البته .و ديگر منابع. 179، ص 66 ج ـ 142، ص 58 ج ـ 197، ص 54ج 

  . تكراري است،برخي از اين موارد مذكور
  .ز روح القدس به معني فرشته يا جبرئيل استاين روح القدس غير ا

روح القدس براي زندگي آنان : اما روند زندگي روزمره پيامبران
آيد شان است و فقط در ابالغ رسالت به كارشان مي نيست، براي نبوت

 روح غريزي و روح فطري است، وشان بر اساس همان دزندگي روزمره
د، مانند افراد ديگر از برخي اشياء كننآشامند، ازدواج مي ند، ميبخوا مي
حتي ... يست؟ وچزند؟ يا نام تو كه فالني ببين كيست كه در مي: پرسند مي

  .شوندبيمار نيز مي
روح القدس موتوري است كه تنها : بال تشبيه با اين تعبير عرض كنم

اند در بقيه امور  آنان موظف. شودبراي امور رسالت و ماموريت، روشن مي
عادت داشت هر وقت ) ص(پيامبر . تفاده از آن زندگي كنندبدون اس

داد اگر چيزي در داخل خواست كفش بپوشد آن را با دستش تكان مي مي
كرد تا بداند چيزي در آن هست آن باشد بيفتد، و از علم غيب استفاده نمي

  .و اگر نيست با دستش تكان ندهد
ري است فوق بشرها او بشر است اما از جهت دارا بودن روح القدس بش
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  .اما افراد ديگر بشري مثل او نيستند. او بشر است مثل بشرهاي ديگر
علم غيب « موضوع بحث ما :رسد به علم غيب اماماكنون نوبت مي

است كه تنها مميزة مكتب تشيع واليتي از ديگر مذاهب اسالمي از » امام

ع ما اسمع و يا علي اَنت تري ما اري و تَسم. جمله شيعه وصايتي است
بيني و آن چه بينم تو هم مي اي علي هر آن چه من مي1:لكن ال نبي بعدي

امثال اين . شنوي ليكن بعد از من پيامبري نيستشنوم تو هم ميمن مي
هاي روح القدس نيز آمده است كه ائمه  در آن حديث2.حديث بسيار است

غدير كه اعالميه و حديث ثقلين و حديث . نيز آن روح القدس را دارند
گويد در حديث ثقلين نمي. واليت است بر همين روح القدس مبتني هستند

اهل : گويدرا عِدل قرآن بدانيد، مي) ع(دهم كه اهل بيت من دستور مي
در آن . دهدخبر از يك حقيقت و واقعيت موجود مي. بيت عِدل قرآن است

انشين خود كردم، يا او را گويد من علي را جفرياد ايها الناس در غدير، نمي
گويد خداوند فرمان داده است كه من و حتي نمي. به خالفت خود برگزيدم

بلّغ ما انزل «بر اساس فرمان خدا كه . شما علي را به خالفت برگزينيم
هر كسي كه من موالي او » من كنت مواله فعلي مواله«گويد  مي،»اليك

خبر از . ت و بر او واليت داردعلي موالي اوس. او واليت دارمبر هستم و 
اين كه با اين سخن آن نه دهد كه موجود است، يك حقيقت و واقعيتي مي

                                                            
 37 ـ ج 233، ص 18 ـ ج 475، ص 16 ـ بحار، ج 376، ص 3شرح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج .  1

  .264، ص 60 ـ ج 320، ص 38 ـ ج 270ص 
هاي مختلف از بيان رسول اكرم صادر شده كه شمارش مانند حديث منزلت كه چندين بار با عبارت.  2

  .باشدمنابع آن نيازمند يك دفتر است و مورد اجماع سنّي و شيعه مي
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و » خبريه«ها جمله ها و اعالمدر همة اين حديث. را ايجاد كرده باشد
  .»انشائيه«آمده نه » خبريه«جمالت 

  !آيا بيعت معطي سمت است؟

. اساسي بودههمين اساس بر ) ع(و بيعت مردم در سرزمين غدير با علي 
) ص(هائي كه با پيامبر نبوده بل همانند بيعت» بيعت معطي سمت«يعني 

گفتند اي علي با اين بيعت كنندگان نمي. را داشت» اشهد«شده بود كاربرد 
بل به واليت علي كه خود . مان مقام امامت و واليت را به تو داديمبيعت

  .ما و اين متون حديثي و تاريخياين ش. كردندداشت، اقرار و تقرير مي
هايم گرچه اين موضوع را در يكي از كتاب(يم فكمي اين مسئله را بشكا

ن ال اله االّ  مردم جهان اشهد اَةاگر هم): شودام در اين جا تكرار ميآورده
است آنان با اشهد گفتن سمت خدائي را به داهللا بگويند يا نگويند، خدا خ

  .كنندخدا اعطا نمي
 رسول اهللا يا گفتند اشهد انّ محمداً مردم ميةم اگر هم هن طورهمي

شان نبوت و امامت را داشت، و آنان با اين سخن) ص(گفتند، محمد نمي
  .دادندنمي) ص(سمت نبوت و امامت را به پيامبر 

شان همان بيعت كردند، بيعت) ص(همين طور چند بار كه با رسول خدا 
همين طور نيز بيعت در . عطي سمت نبودرا داشت و م» اشهد«كاربرد 

 اما بيعت سقيفه يك بيعت معطي بود كه سمت خالفت را .)ع(غدير با علي 
از آن تاريخ به بعد هر . يعني چيزي كه او نداشت به او دادند. به ابوبكر داد

و بيعتي كه در جامعه اسالمي شده، معطي سمت است مگر بيعت آن هفتاد 
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  .دو نفر در شب عاشورا
ها  در اين سال: اكنون كه سخن به اين جا رسيد الزم است عرض كنم

شود كه آيا مجلس خبرگان ايران هائي از برخي افراد شنيده ميگاهي زمزمه
معطي است يا كاشف؟ ـ ؟ از ديدگاه تشيع واليتي و مطابق اصول آن، 

كنند كه در ميان افراد خبرگان كشف مي. كاشف است نه معطي سمت
 و در اسالم نظر خبره و .يت، اين شخص سمت واليت را دارد صالحدواج

اما از ديدگاه شيعه . حجت استمتخصص در كار و رشته تخصصي خود، 
مجلس خبرگان معطي سمت است و  ـ كه شرحش خواهد آمدوصايتي ـ 

  .دهدسمت واليت را به شخص مورد نظر مي
يعني سمت است » ولي اهللا«در بينش مكتب تشيع واليتي، ) ع(علي 

و لذا شيعه . را او نيز دارد) ص(نبوت را ندارد اما سمت امامت پيامبر 
را ) ع(تشيع واليتي علي. اشهد انّ عليا ولي اهللا :گويدمي» اشهد«واليتي بالفظ 

او را ذي ). ص(داند نه فقط منصوب از ناحيه پيامبر مي» حجةٌ من عنداهللا«

 ).ص(ت و وصيت رسول اكرم دليل وصايداند نه فقط به حق امامت مي
و همين طور . است» بلّغ ما انزل اليك«وصيت و وصايت ابالغ فرمان 

و وصيت امام حسن ) ع(درباره امام حسن ) ع(وصايت و وصيت علي 
  ).عج(، تا آخرين امام )ع(درباره امام حسين 

اين روح . و اين امامت با اين ماهيت بر اساس همان روح القدس است
هست اما خاموش است ) ع(زنده است در وجود علي ) ص(تا پيامبر 

تا زماني ) ع(و همچنين در وجود امام حسن ) تعبيري است به عنوان مثال(
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  ).عج(زنده است و همين طور تا آخرين امام ) ع(كه علي 
كند كه گفته شد پيامبر با روح القدس زندگي نمي(بر اساس اين مباحث 

كنند، زندگي ري كه مردم زندگي ميبا همان دو روح غريزي و روح فط
پاسخ آن ) دهدكند حتّي به وقت پوشيدن كفش، كفش را تكان ميمي

دانست آن آب مسموم اگر امام حسن علم غيب داشت و مي«كه ـ پرسش 
مگر اين كار خودكشي «دهند ها ادامه ميو بعضي» است چرا آن را نوشيد؟

»  تلقوا بايديكم الي التهلكةال«آوردند و برخي ديگر آيه هم مي» نيست؟

  ).ع(امامان ديگر همچنين . شودروشن مي
اساسا جاي چنين پرسشي نيست؛ مگر قرار ) ع(و ماجراي امام حسين 

قيام براي شهادت و احياي دين با خون، ! است هر قيام براي پيروزي باشد؟
  .تر از قيام به خاطر پيروزي استگاهي ارجمندتر و با ارزش

  لمي، يك دليل تجربي است اعجاز عهر

تاريخي كه تاكنون بر بشر گذشته است به روشني به دو بخش تقسيم 
در بخش اول شايد .  پس از آنةدوران پيش از خاتميت و دور: شودمي

شايسته بود كه از پيامبران درخواست معجزة فيزيكي، تجسمي و ملموس 
گاه ها جايسته پس از خاتميت آن گونه خواةليكن براي دور. حسي، بكنند

. عقلي ندارد و عوامانه است و آن چه براي اين دوره الزم است، علم است
امروز اگر كسي راه افتاده و شهر به شهر بگردد و بيماران صعب العالج را 

ل و قواعد علمي اين كارش را بيان كند وخواهند كه فورمشفا دهد از او مي
ار تبديل به علم شود، چيزي تا ديگران نيز آن كار را بكنند يعني آن ك
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  .اش هم از بين بروداشد كه با مرگ او اين معجزهبن
گاهي از ارزش، اي كه علميت خود را توضيح ندهد جايامروز هر معجزه

با اين كه (اين است كه قرآن . گرچه برخي از عوام به آن ارج بنهند.ندارد
ونه معجزات از آن گ)  از آن قبيل معجزات هم داشته ـ صـ رسول خدا 

كند و آن را آيد و آن گونه معجزه خواهي را نكوهش ميخوشش نمي
داند از مردم  اما معجزة علمي را معجزة مقدس مي. داند مقدس نمي

  .هاي عقلي و علمي بخواهندخواهد كه از پيامبرشان معجزه مي
علم عربستان آمده و يك دين يك شخص درس نخوانده در محيط بي

 جهان بيني، با عناصر دقيق انسان شناختي و جامعه عينِعلمي با اصول م
 جشناختي، با نظام حقوقي معين، با تفكيك وظايف فردي و اجتماعي به پن

ضروري و واجب، ممنوع و حرام، مستحب و مطلوب، مكروه و ناخوش : نوع
و با نظام بهداشتي دقيق رابطه انسان با طبيعت و موجودات طبيعت . آيند

به طوري كه از آن روز تا . معين و نظاممند، در آورده استرا در سيستم 
به امروز هر مكتب و هر نظام ديگر آمده پس از زماني خودش خود را 

ها مدرنيته است كه بوي نقض كرده و از بين رفته است كه آخرين آن
كند و به اعتراف سردمداران خود، به پايان بدش خودش را خفه مي
 دارد سقوط ، اعتراف اعالم نشده اما واقعيتاريخش رسيده است و به

ترين معجزه تاريخ آيا اين بزرگ. شودولي اسالم تازه دارد جوان مي. كند مي
  بشر نيست؟ آيا منشأ چنين كار بزرگي علم غيب نيست؟ پس چيست؟

هاي شود كه حتي آن بخش از آوردهتر مشخص ميروز به روز بيش
تر آن است از مسائل ريز د، بخش علمينمواسالم كه زماني غير علمي مي
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كه » انتظار تحقق جامعه واحد جهاني«بهداشتي گرفته تا مسئله بزرگي مانند 
دهكده  « بود و امروز در حد تحققِ،زماني مورد نيشخند مدعيان علم

و هر چه علم گستره . شودممكن و يك امر علمي شناخته مي» جهاني
  .گردد ميزان آشكارتر مييابد علمي بودن اسالم به همان  مي

گفتند قرآن معجزه است چون در حد نهايت زماني خود مسلمانان مي
 ها در اين مورد نوشتهت بيان است و كتابسفصاحت، بالغت، بديع و سال

كه اين قبيل مسائل فقط زيبائي ظاهر قرآن است و آن بينيم  ميامروز . شد
  .ميابيبرداشت خودمان را يك برداشت كودكانه مي

كرديم امروز با هر حديث و سخن و نيز آن روز فقط با قرآن تحدي مي
رويم تا چه رسد به قرآن، به به ميدان تحدي مي) ص(از سخنان پيامبر 

هاي فراوان را در پيش رو عنوان نمونه يك حديث از ميان آن همه حديث
» لعليوصايأ النّبي «بگذاريد و آن را درون شكافي علمي كنيد مثال حديث 

 476كه سند خيلي محكم هم ندارد، را بررسي كنيد؛ در اين حديث حدود 
ي، سهائي در انسان شناسي، روان شنا گزارة علمي در علوم انساني، گزاره

روان شناسي اجتماعي، شخصيت شناسي، به ويژه در محور تاثير كردار 
انسان در شخصيت خودش، جامعه شناسي و نيز تبيين شخصيت جامعه، 

ناخت روابط اجتماعي، معاد، حقوق، فقه به معني اعم از حقوق، بهداشت، ش
 از اصول ييعني دستكم اصول. آمده است... واخالق  ،ايمني، محيط زيست

  .كند علم را بيان مي14
بيان شده كه ) ع(به علي ) ص(هاي پيامبر اين حديث در قالب توصيه
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هي به دنبال يك خطاب شود گاهر بخش از آن با خطاب يا علي، شروع مي
تنها يك گزاره، و گاهي دو، و گاهي چندين گزاره در يك خطاب آمده 

  1.است
همان بالئي كه بر (اند متأسفانه اين حديث را فقط به اخالق تفسير كرده

اند كه بيش از سه چهارم قرآن سر آن همه آيات علوم انساني قرآن آورده
  ).است

يا علي انّ ازالة الجبال الرّواسي : هده كنيمها را مشايك نمونه از آن گزاره
اي علي بركندن و از بين بردن : هل لم تنقض ايامج مؤ من ازالة ملكٍنُهواَ

تر است از بركندن و از بين بردن آن نظام اجتماعي كه هاي بلند آسانكوه
  .عمرش به پايان نرسيده است

بر الهي به معني اين سخن چه ربطي به اخالق دارد، يا چه ربطي به ج
بينند آن را به قضاي الهي را مي» اجل«قضاي الهي دارد كه هر جا لفظ 

هاي الهي است اين گزاره در مقام بيان يكي از قدرها و سنّت. كنندتفسير مي
  :داردكه چند اصل علمي را بيان مي

  . ـ جامعه شخصيت دارد1
  . ـ شخصيت جامعه عمر دارد2
  .كندامده سقوط نمي ـ تا آن عمرش به سر ني3
 ـ ساقط كردن جامعه پيش از سر رسيد عمرش، محال طبيعي و 4

  .اجتماعي است
                                                            

بحار، همان، . 6تحف العقول، ص: يه آنو شب. 61 تا 46، ص74 ـ بحار، ج500مكارم االخالق، ص.  1
 .64 تا 61ص
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 ـ در پايان عمر جامعه يك عامل ساقط كننده الزم است، وقتي كه 5
زردآلوي جامعه رسيده باشد يك باد يا نسيم الزم است كه آن را ساقط 

  .هاي خود را داردها و دشواريكند كه البته سختي
  .كند ـ في الجمله جبرهاي اجتماعي، را تاييد مي6

گويد كه خود نظام اجتماعي عرب را بر هم زد و اين سخن را كسي مي
 رسيدة ايران بزرگ ةو مكتبش جامع.  نظام نوين را برقرار كرد وساقط كرد
  . نمودرا ساقط

پس جامعه . هر جامعه عمري دارد: » اجل قومٍلكلّ«گويد قرآن نيز مي

  ...ت دارد وشخصي
 اخالقي ها و فقراتي كه در اين حديث هستند و ظاهراًحتي برخي گزاره

كنند باشند در حقيقت يك اصل از اصول علوم انساني را تبيين ميصرف مي
اي علي : السفلة و اَهلك و خادمك: يا علي ثالثة و اِن اَنصفتهم ظَلموك: مثالً

رچه تو با آنان به انصاف سه كس رفتار ستم آميز با تو خواهد داشت گ
كسي كه زير دست تو كار . كسي كه شخصيت پست دارد: رفتار كني

اين خطاب به علي نيست خطاب به بشر است و در . و همسرت. كند مي
گويد انسان چنين موجودي است، نه در مقام است مي» انسان شناسي«مقام 

به . اخالقي استتشريع و قانون گذاري است و نه در مقام بيان يك راهكار 
يك بحث » انشاي حكم«است نه در مقام » خباراِ«ها، در مقام قول طلبه

موضوعي است نه حكمي، هيچ حكم واجب يا مستحب در اين گزاره نيست 
  .و نه حرام، مكروه يا مباح
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اخالق فرع است بر علوم انساني و در آخرين رتبه قرار دارد كه 
ت و احاديث علوم انساني را به اخالق  آياةمتاسفانه ما وارونه كرده و هم

  .ايمتفسير كرده
اكنون شما گروهي از دانشمندان علوم انساني مثال يك صد نفر را جمع 

 گزاره علمي را بدين 476كنيد كه بنشينند در عرض نيم ساعت بالبداهه 
به اين حد گزاره كه هر گزاره  4صورت رديف كنند يعني هر كدام حدود 

در كمتر از نيم ساعت اين سخنان را ) ص( زيرا رسول خدا .پر محتوا باشد
شما در اين كار فرضي به هر كدام از آن . گفته است) ع(بالبداهه به علي 

. شود  مي، ساعت كاري50ايد كه مجموعا دانشمندان نيم ساعت وقت داده
آيا اين معجزة بزرگ نيست؟ و منشأ . خواهيد ديد توان اين كار را ندارند

   غيب نيست؟آن علم
از نهج البالغه تا سخنان ) ع(هاي ائمه و همين طور احاديث و تبيين

كردند امروز ما اگر پيشينيان ما تنها با قرآن تحدي مي). عج(آخرين امام 
  .كنيمها نيز تحدي ميبا تك تك حديث

علم غيب پيامبر و امام اگر به نظر مردمان قرون پيش، يك امر سنگين 
ترين واقعيت است كه اگر ترين و مسلّم مردمان امروز، روشنآمد، برايمي

يك فرد اهل دانش مختصر آشنائي با سخنان و علوم ائمه داشته باشد، نه 
كند و نه در منشأ آن كه علم غيب است و نه در در علم آنان ترديد مي

 اند اين را غربيان بهتر از ما يافته. روح القدس آنان كه منشأ علم غيب است
  ....دانند ليكن و مي

 شمسي در مطبوعات جهان 40هاي دهه يادم هست در يكي از سال
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در يك نظر سنجي كه از دانشمندان علوم انساني غرب به عمل : آمده بود
 ديني وجود خواهد داشت؟ و اگر 21آيا در قرن «آمده بود، در پاسخ به 

قرن : ندته بوداي در پاسخ گفعده. »ديني خواهد بود، آن كدام دين است؟
  .ود و آن دين اسالم استب قرن دين خواهد 21

داشته باشد ) ع(اگر دانشمندي آن آشنائي مختصر را با علوم اهل بيت 
اشكال از خودش است : تعارف بايد گفتو اين واقعيت را مشاهده نكند، بي

  . مدعي دانش است و يا در برابر فرهنگ بيگانه، منفعل استدهيا بيهو
به فرض . مام يكي از اصول مسلّم مكتب تشيع واليتي استعلم غيب ا

امروز . محال فرض كنيم كه شيعه تا به امروز چنين اعتقادي نداشته است
چه طور؟ امروز هم با وجود اين همه معجزات علمي به علم غيب امام 
معتقد نباشيم؟ اين همه معجزات فراوان علمي را ناديده بگيريم؟ آقاي 

 در همان آب و هواي عوامانه روزگار پيشين قرار دارند و مدرسي و امثالش
  .غافلتاند يا در از معيارهاي علمي روز كامال در غفلت

انّ امرنا صعب مستصعب ال يحتمله االّ «: فرمود) ع(اگر آن روز امام باقر 
 ل، »مرسل او مؤمن امتحن اهللا قلبه لاليماننبيامروز از آن دشواري تحم ،

 ست علم و دانش، ما را در تحمل اين مكتب سنگين كامالًكاسته شده ا
شود و تر ميكند و روز به روز اين كمك علم به تشيع واليتي بيشياري مي

  .رود به آن جامعه موعود كه جامعه واحد جهاني استمي
است، » دليل تجربي«امروز يك ) ع(هر كدام از سخنان علمي اهل بيت 

  .شود هزاران دليل تجربين كه ميدليل تجربي بر علم غيب آنا
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امروز حتّي آن استدالالت صحيح كالمي كه در اثبات علم غيب امام 
گوئي . چيز كوچكي هستند) ع(شدند، در مقابل اعجاز علمي ائمه اقامه مي

 همگي ماموريت ،در و ديوار زمان، پيش رفت علوم انساني و نيز تجربي
روند علمي و اجتماعي . ي كننددارند كه براي سخنان آنان مصداق معرف

. است) ع(زمان، حتي خود زمان با هزار بيان نشانگر علم غيب اهل بيت 
هاي روشن زمان، حاكي از نابينائي يا كج انديشي نديدن و نشنيدن اين پيام

  .و يا انفعال در مقابل فرهنگ پوسيده و در حال سقوط غرب، است

  :اعتراف

را ما هنوز هم كه هنوز است علوم اهل داد زي ها حقخيليبه اما بايد 
 را از رسوبات تفسيرهاي نادرست و از زير سلطه اخالق صرفاً) ع(بيت 

كه اين به عهده . ايمبيرون نياورده و ارائه نداده) نه اخالق علمي(اي  موعظه
  .آنان است كه امكانات دارند

 اخالق علمي آن است كه قبال همه علوم انساني اصلي، تبيين شود،
رسد وگرنه هر نوع بحث در اخالق غير از سپس نوبت به علم اخالق مي

پرسش اول اين . پايه، معنائي نخواهد داشتبي» اخالق قراردادي«بيان يك 
ريشه اخالق : چرا انسان نيازمند اخالق است؟ پرسش دوم اين است: است

در كجاي كانون وجود انسان است؟ انسان چيست كه بايد به او اخالق 
هي؟ هنجار و ناهنجار چرا يك امر حقيقي است نه اعتباري؟ پيش از بد

ها درس اخالق هرگز علميت نخواهد داشت گرچه پاسخ به اين پرسش
 و يا در دانش بزرگ هستي شناسي و كيهان .نامش را اخالق علمي بگذاريم
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 و نيز احاديث بين به ويژه ن آيات و بيانات صريح و روشن قرآ1شناسي،
ها هستند، را كنار گذاشتيم و به عراج كه بيانگر سازمان آسماناحاديث م

 گانه او به خيال 9رق و التيام افالك خارسطو رفتيم و در زخرافات اِدنبال 
لوحي بل به اين كار احمقانه پردازي پرداختيم؛ شگفت اين كه به اين ساده

. ي نگشتنام فلسفه گذاشتيم چه عمرها و چه استعدادها كه در اين راه فان
حتي روزي كه اروپائيان به غلط بودن اين هديه كه به ما داده بودند تاكيد 
كردند، فيلسوف متعصب ما توجيه آورد كه اين كيهان شناسي از اول جداي 

 گانه نبودند كه 9 عقل از عقول عشره همان افالك 9از فلسفه بود گوئي 
اي  حدي ذهن عدهيونانيات به. هنوز هم پايه اساسي فلسفه ارسطوئي است

از اهل دانش و نيز فرهنگ مردم را تخريب كرده كه جائي براي شرح ساده 
ها را و روشن تبيينات قرآن و اهل بيت نگذاشته است به راستي برخي ذهن

  .فلج كرده است
در كيهان شناسي ) ع(كنند كه قرآن و اهل بيت ها اصال باور نميبعضي

اني غير از فقه و اخالق چيزي آورده سخني داشته باشند يا در علوم انس
آورند چند آيه و  غرب را مييروند علوم انسانها هم ميبعضي. باشند

  !اين هم علوم انساني اسالمي: دهند كه بليحديث در خالل آن جاي مي

  :هفتصد و چهل و چهار حديث

 حديث داريم 744» كتاب الحجه«تنها در كافي آن هم تنها در بخش 

                                                            
» تبيين جهان و انسان«: رجوع كنيد) ع(براي هستي شناسي و كيهان شناسي از بيان قرآن و اهل بيت .  1

  .باشد  متن كامل اين كتاب در سايت بينش نو موجود مي.بخش اول
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لت دارند بر علم غيب امام برخي به طور كامال مستقيم و كه همگي دال
آورم فقط آن همه حديث را در اين جا نمي. اندبرخي آن را الزم گرفته

ها همگي  باب است و همين عنوان96آورم كه هاي ابواب آن را ميعنوان
  :نشان دهنده علم غيب امام هستند

  )كتاب الحجه (

  .إلي الحجةباب االضطرار 
  .ب طبقات األنبياء و الرسل و األئمةبا

و المحد ثباب الفرق بين الرسول و النبي.  
  .باب أنّ الحجة ال تقوم هللا علي خلقه إالّ بأمام

  .باب أنّ األرض ال تخلو من حجة
  .باب أنّه لو لم يبق في األرض إالّ رجالن لكان أحدهما الحجة

  .باب معرفة اإلمام و الرد إليه
  .اعة األئمةباب فرض ط

  .باب في أنّ األئمة شهداء اهللا عزّوجلّ علي خلقه
  .باب أنّ األئمة عليهم السالم هم الهداة

  .باب أنّ األئمة عليهم السالم والة أمر اهللا و خزنة علمه
باب أنّ األئمة عليهم السالم خلفاء اهللا عزّوجل في أرضه و أبوابه الّتي 

  .منها يؤتي
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  . عليهم السالم نور اهللا عزّوجلباب أنّ األئمة
  .باب أنّ األئمة عليهم السالم هم أركان األرض

  .باب نادر جامع في فضل اإلمام و صفاته
باب أنّ األئمة عليهم السالم والة األمر و هم الناس المحسودون الّذين 

  .ذكرهم اهللا عزّوجلّ
  . عزّوجلّ في كتابهباب أنّ األئمة عليهم السالم العالمات الّتي ذكرها اهللا

  .باب أنّ اآليات الّتي ذكرها اهللا عزّوجلّ في كتابه هم األئمة
باب ما فرض اهللا عزّوجلّ و رسوله صلي اهللا عليه و آله من الكون مع 

  .األئمة عليهم السالم
  .باب أنّ أهل الذكر الّذين أمر اهللا الخلق بسؤالهم هم األئمة عليهم السالم

  .ه اهللا تعالي في كتابه بالعلم هم األئمة عليهم السالمباب أنّ من وصف
باب أنّ الراسخين في العلم هم األئمة عليهم السالم قد اوتوا العلم و اثبت 

  .في صدورهم
باب في أنّ من اصطفاه اهللا من عباده و أورثهم كتابه هم األئمة عليهم 

  .السالم
 يدعو إلي اهللا و إمام يدعو إلي إمام: باب أنّ األئمة في كتاب اهللا إمامان

  .النار
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  .باب أنّ القرآن يهدي لإلمام
  .باب أنّ النعمة الّتي ذكرها اهللا عزّوجلّ في كتابه األئمة عليهم السالم

باب أنّ المتوسمين الّذين ذكرهم اهللا تعالي في كتابه هم األئمة عليهم 
  .السالم و السبيل فيهم مقيم

لنبي صلي اهللا عليه و آله و األئمة عليهم باب عرض األعمال علي ا
  .السالم

  .باب أنّ األئمة معدن العلم و شجرة النبوة و مختلف المالئكة
  .باب أنّ األئمة عليهم السالم ورثة العلم يرث بعضهم بعضا العلم

باب أنّ األئمة ورثوا علم النبي و جميع األنبياء و األوصياء الّذين من 
  .قبلهم

نّ األئمة عندهم جميع الكتب الّتي نزلت من عنداهللا عزّوجلّ و أنّهم باب أ
  .يعرفونها علي اختالف ألسنتها

إالّ األئمة عليهم السالم و أنّهم يعلمون علمه باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه 
  .كلّه

  .باب ما اعطي األئمة عليهم السالم من اسم اهللا األعظم
  .ت األنبياء عليهم السالمما عند األئمة من آياباب 
  .ما عند األئمة من سالح رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و متاعهباب 
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  .أنّ مثل سالح رسول اهللا مثل التابوت في بني إسرائيلباب 
  فيه ذكر الصحيفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة عليها السالمباب 

  .رهانزلناه في ليلة القدر و تفسياباب في شأن إنّا 
  .باب في أنّ األئمة عليهم السالم يزدادون في ليلة الجمعة

باب أنّ األئمة عليهم السالم يعلمون جميع العلوم الّتي خرجت إلي 
  .المالئكة و األنبياء و الرسل عليهم السالم

  .باب نادر فيه ذكر الغيب
  .باب أنّ األئمة عليهم السالم إذا شاؤوا أن يعلموا علموا

 األئمة عليهم السالم يعلمون متي يموتون و أنّهم ال يموتون إالّ باب أنّ
  .باختيار منهم

باب أنّ األئمة عليهم السالم يعلمون علم ما كان و ما يكون و أنّه ال 
  .ء صلوات اهللا عليهميخفي عليهم الشي

المؤمنينه علما إالّ أمره أن يعلّمه أميرباب أنّ اهللا عزّوجلّ لم يعلّم نبي 
  .عليه السالم و أنّه كان شريكه في العلم

  .باب جهات علوم األئمة عليهم السالم
  .باب أنّ األئمة عليهم السالم لوستر عليهم ألخبروا كلّ امرأ بما له و عليه

باب التفويض إلي رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و إلي األئمة عليهم 

 50/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

  .السالم في أمر الدين
مة عليهم السالم بمن يشبهون ممن مضي و كراهية القول باب في أنّ األئ

  .فيهم بالنبوة
  .باب أنّ األئمة عليهم السالم محدثون مفهمون

  .باب فيه ذكر األرواح الّتي في األئمة عليهم السالم
  .باب الرّوح الّتي يسدد اهللا بها األئمة عليهم السالم

مام الّذي كان قبله عليهم جميعا باب وقت ما يعلم اإلمام جميع علم اإل
  .السالم

  .باب في أن األئمة صلوات اهللا عليهم في العلم و الشجاعة و الطاعة سواء
باب أنّ اإلمام عليه السالم يعرف اإلمام الّذي يكون من بعده و أنّ قول 

فيهم عليهم السالم » إنّ اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلي أهلها«: اهللا تعالي
  .نزلت

  .باب أنّ اإلمامة عهد من اهللا عزّوجلّ معهود من واحد إلي واحد
باب أنّ األئمة عليهم السالم لم يفعلوا شيئا و ال يفعلون إالّ بعهد من اهللا 

  .عزّوجلّ و أمر منه ال يتجاوزونه
  .باب األمور الّتي توجب حجة اإلمام عليه السالم

 ال تعود في أخ و ال عم و ال باب ثبات اإلمامة في األعقاب و أنّها
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  .غيرهما من القرابات
  .باب ما نص اهللا عزّوجلّ و رسوله علي األئمة واحدا فواحدا

  .باب اإلشارة و النص علي أمير المؤمنين عليه السالم
  .باب اإلشارة و النص علي الحسن بن علي عليه السالم

  .لسالمباب اإلشارة و النص علي الحسين بن علي عليه ا
  .باب اإلشارة و النص علي علي بن الحسين عليه السالم

  .باب اإلشارة و النص علي أبي جعفر عليه السالم
باب اإلشارة و النص علي أبي عبداهللا جعفر بن محمد الصادق صلوات 

  .اهللا عليهما
  .باب اإلشارة و النص علي أبي الحسن موسي عليه السالم

المباب اإلشارة و النصعلي أبي الحسن الرضا عليه الس .  
  .باب اإلشارة و النص علي أبي جعفر الثاني عليه السالم

  .باب اإلشارة و النص علي أبي الحسن الثالث عليه السالم
  .باب اإلشارة و النص علي أبي محمد عليه السالم

  .باب اإلشارة و النص إلي صاحب الدار عليه السالم
  . رآه عليه السالمباب في تسمية من

  .باب في النهي عن االسم

 52/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

  .باب نادر في حال الغيبة
  .باب في الغيبة

  .باب ما يفصل به بين دعوي المحقّ و المبطل في أمر األمامة
  .باب كراهية التوقيت

  .باب التمحيص و االمتحان
  .باب أنّه من عرف إمامه لم يضرّه تقدم هذا األمر أو تأخّر

مة و ليس لها بأهل و من جحد األئمة أو بعضهم و باب من ادعي اإلما
  .من أثبت اإلمامة لمن ليس لها بأهل

  .باب فيمن دان اهللا عزّوجلّ بغير إمام من اهللا جلّ جالله
  .باب من مات و ليس له إمام من أئمة الهدي و هو من الباب األول

  .باب فيمن عرف الحقّ من أهل البيت و من أنكر
  .لناس عند مضي اإلمام عليه السالمباب ما يجب علي ا

  .باب في أنّ اإلمام متي يعلم أنّ األمر قد صار إليه
  .باب حاالت األئمة عليهم السالم في السنّ

  .باب أنّ اإلمام ال يغسله إالّ إمام من األئمة عليهم السالم
  .باب مواليد األئمة عليهم السالم

  .قلوبهم عليهم السالمباب خلق أبدان األئمة و أرواحهم و 
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  .باب التسليم و فضل المسلّمين
باب أنّ الواجب علي الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا اإلمام 

  .فيسألونه عن معالم دينهم و يعلمونهم واليتهم و مودتهم له
باب أنّ األئمة تدخل المالئكة بيوتهم و تطأبسطهم و تأتيهم باألخبار 

  .عليهم السالم
  .نّ الجنّ يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم و يتوجهون في امورهمباب أ

باب في األئمة عليهم السالم أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود و 
  .آل داود و ال يسألون البينة عليهم السالم

  .باب أنّ مستقي العلم من بيت آل محمد عليهم السالم
 الناس إالّ ما خرج من عند األئمة ء من الحقّ في يدباب أنّه ليس شي

  .عليهم السالم و أنّ كلّ شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل
  .باب فيما جاء أنّ حديثهم صعب مستصعب

باب ما أمر النبي صلي اهللا عليه و آله بالنصيحة ألئمة المسلمين و اللّزوم 
  .لجماعتهم و من هم

قّ الرعية علي اإلمام عليه باب ما يجب من حقّ اإلمام علي الرعية و ح
  .السالم

  .باب أنّ األرض كلّها لإلمام عليه السالم

 54/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

  .باب سيرة اإلمام في نفسه و في المطعم و الملبس إذا ولي األمر
  .باب نادر

  .باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الوالية
  .باب فيه نتف و جوامع من الرواية في الوالية

  .باب في معرفتهم أولياءهم
 حديث جريان اصول مكتب كه علم غيب 744 باب و 96ر كنار اين د

 حضور و وجود ،در هستة آن است به طور نسل به نسل و دست به دست
س اصل علم غيب را از اصول كشد كه هر كمسلّم تاريخي آن، فرياد مي

ترديد بيماري اليتي آن هم عنصر بزرگ در هسته مكتب، نداند بيتشيع و
  .داردفكري 

تواند اين تواند اساسا تشيع واليتي را نپذيرد، ليكن كسي نميميكسي 
  .اصل اساسي را در اين مكتب انكار كند

 حديث هست، همان 744هاي مردود هم در ميان اين ترديد حديثبي
طور كه در هر باب از مسائل اصول ديني و فروع ديني در متون سني و 

ي مسئله را نه از متواترات بل از ها با اين فراواناما اين حديث. شيعي هست
  .كندترين خدشه ميمسلّمات غير قابل كوچك

  :صحيفه، نكت، منار نور

را به وحي منحصر و ) ص(ها علم غيب پيامبر همان طور كه بعضي
را نيز به چند ابزار ) ع(كنند كه شرحش گذشت، علم غيب أئمه محدود مي
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ه با آب ريختن چشمه شود اي كشود مصداق چشمهكنند كه ميمحدود مي
نه از خود بجوشد كه شرح اين نيز گذشت، و همين طور مسئله فلسفي 

  .كه بيان شد» صالحيت شخصي پيش از دريافت وحي«و » دور«
 يا قذف في القلب، 2 نكت،1صحيفة حضرت زهرا،: اين ابزار عبارتند از

ا هستند اما علم اين ابزاره. بينند كه با آن غيب را مي3منار نور يا عمود نور
هزار باب ) ع(و همچنين علي . ها منحصر و محدود نيستغيب امام به آن
ليكن . شودآموخته كه از هر باب آن هزار باب باز مي) ص(علم از پيامبر 

ها پيش از تر بيان شد همه اينهمان طور كه پيش. به اين نيز محدود نيست
ها يد علم و صالحيت دريافت آنآن كه در اختيار امام قرار گيرند خود او با

چرا اين ابزار را به شخص ديگر ندادند؟ يا چرا رسول اكرم . را داشته باشد
هاي آن روز تعليم نداد و اساسا كسي آن علوم را به يكي ديگر از شخصيت

توان دريافت آن را داشت؟ علم و صالحيت آن را داشت؟ ) ع(غير از علي 
يك باب از ) ص(رسول خدا : گفتم) ع(دق به امام صا: گويدابو بصير مي
  .شدياد داد كه از آن هزار باب باز مي) ع(علم به علي 
  .شدنه يك باب، هزار باب كه از هر كدام هزار باب باز مي: فرمود
  .اين است و اهللا علم: گفتم

اين علم است اما علم ما فقط همين نيست، در اختيار ما : فرمود
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 56/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

  .داد شرحي دربارة آن جامعه نيز هست و) صحيفه(
  .اين است و اهللا علم: گفتم

  .اين علم است ليكن علم ما محدود به آن هم نيست: فرمود
گفتم پس علم . رفت) س(همچنين سخن از جفر، صحيفه حضرت فاطمه 

  1.علمي است كه شبانه روز در افزايش است: شما چيست؟ گفت
 به كمال است به شود هميشه رو نميدكعلم مؤمن با مرگ او را: وضيحت

ويژه در بهشت كه هم خود انسان در تكامل است و هم علمش، انسان 
نهايت است هرگز به خدا خدا شود اما چون خدا بي) نعوذ باهللا(رود كه  مي

  .نخواهد رسيد
سه حديث آورده » في انّ االئمة يزدادون في ليلة الجمعة«كليني در باب 

) ع(لوال انّ االئمة «سر آن در باب  و پشت 2.كه علم ائمه در افزايش است
: ها آمده استچهار حديث آورده در يكي از آن» يزدادون لنفد ما عندهم

اگر علم ما افزايش نيابد از بين : فرمود: كندنقل مي) ع(زراره از امام باقر 
  .رودمي

در افزايش است بر علم شما افزوده  هميشه پس اگر علم شما: گفتم
  دانيد؟مي) ص(از رسول خدا  زي بيششود پس شما چي مي

  3.يابدافزايش مي) ص(پيش از افزايش علم ما علم پيامبر : فرمود
شان، علم ائمه محدود به ابزارهاي مذكور و نيز ها و امثالبنابراين حديث

                                                            
 .باب فيه ذكر الصحيفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة عليها السالم، 238، ص 1كافي، ج .  1
 .254 و 253، ص 1كافي، ج .  2
 .3، ح 255، ص 1كافي، ج .  3
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تر بيان شد ست و دليل عقلي نيز كه پيشيمحدود به تعلّم از همديگر ن
  .ها استمؤيد اين حديث

  :سكينهتابوت 

صحيفه حضرت زهرا، صحيفه جامعه، و امثال آن يادگاراني هستند در 
) ع(هاي علمي و مورد استفاده ائمه كه البته يادگار) ع(خاندان اهل بيت 

اند اما مانند صندوق سكينه بني اسرائيل كه يادگارهائي از انبياي بوده
انّ مثل «ب باز كليني در با. پيشين در آن براي انبياي بعدي بوده است

از ابن ابي يعفور نقل كرده كه » سالح رسول اهللا مثل التّابوت في بني اسرائيل

سالح رسول خدا در خاندان ما مانند : فرمود) ع(امام صادق : گويدمي
شد حكومت اي كه تابوت منتقل ميتابوت بني اسرائيل است به هر خانواده

منتقل شود علم نيز ) ص(ر هر كجا هم سالح پيامب. شدنيز به آن منتقل مي
مانند اين ) ع( و پشت سر آن از امام رضا 1.شودبه همراه آن منتقل مي

پرسد آيا با مي) ع(آورد كه در آخر آن صفوان از امام رضا حديث را مي
  2.نه: فرمايدشود؟ امام ميانتقال سالح، علم از امام قبلي زايل مي

نند سالح از امامي به امام ديگر دانيم كه صحيفه و امثال آن نيز ماو مي
  .شودمنتقل مي

.  زايل شود،پس علم امام چيزي نيست كه با انتقال آن ابزار مقدس
. جوشد نه اين كه فقط با ابزار مذكور به آن بريزنديعني اين چشمه خود مي

                                                            
  .2، ح 238، ص 1كافي، ج .  1
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 58/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

و تداوم هد دحتي پس از وفات امام نيز علم امام به تكامل خود ادامه مي
 نيز يكي از اصول اسالم است نه فقط از اصول مكتب تكامل پس از مرگ

  .ها را نداشتيم اصل موضوع ثابت است حتي اگر اين حديث،شيعي

  :اعتقاد ابو حنيفه

ابو حنيفه نيز مانند برخي از افراد امروزي معتقد بود كه علم امام صادق 
تر من از جعفر بن محمد عالم: گفتها محدود است ميفقط به صحيفه) ع(
ها استفاده است و از صحيفه» صحفي«ستم او علمي ندارد يك فرد ه

حنيفه به اصطالح بزرگ روشنكفر ابو.  اما علم من خود جوش است1.كند مي
اين گونه افراد چون به . زمان خود بود و دربارة امام چنين نظري داشت

 اين امر) ع(و به قول امام باقر (توانند علم غيب دليل ذهنيت خودشان نمي
  علم امام را در آن ابزار جمع ميةرا تحمل كنند هم) صعبتصعب مس

است و علم آن دو را نيز ) س(و فاطمه ) ع(كنند كه بر جاي مانده از علي 
دانند و علم پيامبر را نيز به وحي منحصر و مي) ص(فقط اعطاي رسول 

رو و شيعه فه است و اينان پيحنيو اين دقيقا نظر ابو. كنندود ميمحد
كرد بايد حنيفه به علم امام چنان كه بود اعتراف مياگر ابو. ابوحنيفه هستند

و اينان نيز به طور دانسته يا ندانسته، در صدد . كرددكان خود را جمع مي
  .خودنمائي و باز كردن دكانكي هستند

  :مردم قم و علم غيب امام

                                                            
  .292، ص 2بحار، ج .  1
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 هر شوند در رحلتدانشمندان قم كه اصطالحا محدثين قمي ناميده مي
امام براي شناسائي امام بعدي عالوه بر هر معيار، يك معيار ويژه هم 

 علم غيبش شناخته و ةامام را به وسيل. داشتند كه عبارت بود از علم غيب
  .پذيرفتند مي

از طريق مسعودي و شيخ ) عج(محدث قمي در باب معجزات امام زمان 
ردم قم و جبل به گروهي از م:  آورده است1طوسي از علي بن سنان موصلي

چون . رحلت كرده است) ع(سامرّا رسيدند، باخبر شدند كه امام عسكري 
اموالي را با خود براي آن حضرت آورده بودند مطابق معمول تصميم 

آنان را به . گرفتند با جانشين امام ديدار كرده و اموال را به او تسليم نمايند
كرد، وازدهم معرفي ميپيش جعفر كه برادر امام بود و خود را امام د

ما مطابق رسم : گفتند. اموال را تحويل دهيد: جعفر گفت. هدايت كردند
دهيم شما بايد از جنس، نوع،  معمول خودمان اموال را بدون حجت نمي

. مقدار و اوصاف اموالي كه همراه ما است خبر دهيد تا ما نيز تحويل دهيم
. ت و من علم غيب ندارمخواهيد علم غيب اساين كه شما مي: جعفر گفت

آنان را به حضور آن حضرت رهنمون ) عج(سپس فرستادة امام زمان 
شود، آنان پس از شنيدن اوصاف اموال از آن حضرت، هر چه به همراه  مي

  .دهندآورده بودند تحويل مي
 هفتاد مورد از 343 تا 293، از صفحه 51عالمه مجلسي در بحار جلد 
ها يا آورده كه تعداد زيادي از آن) عج(اين نوع معجزات ولي عصر 
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مخصوص مردم قم است و يا از حوزه و سرزميني است كه اصطالح 
در مباحث آينده . شوددر يك كاربردش شامل آن مي» القمييناصحابنا «

 محدثان و دانشمندان شيعه كه در ةخواهد آمد كه اصطالح مذكور به هم
  .كندزيستند، نيز صدق ميفالت ايران مي

  :ابن قبه

ر هم گشت، براي اين بود كه آقاي مدرسي در اها كه دامنه داين بحث
از آغاز بخش دوم تا پايان كتاب درصدد » مكتب در فرايند تكامل«كتاب 

است آن هم در اين عصر و زمانه كه عصر دانش ) ع(انكار علم غيب ائمه 
ي را در مراكز و اعجاز علمي است، و شگفت اين كه او اين اعتقاد تشيع واليت

علمي و به قول خودش آكادميك علمي غرب، موجب ننگ و شرمساري ما 
شود او از آن تبرّي داند، وقتي كه دنيا با عظمت تشيع آشناتر ميمي
 تعمدي در ردتوان كه باور ك و چون او يك دانشمند است نمي!!! كند مي

  .كارش نباشد
ز اين به اصطالح احساس او براي اين وارونه نگري خود و براي رهائي ا

ننگ خود، همة تاريخ شيعه را ريز به ريز گشته يك دانشمند شيعي از قدما 
پيدا كرده كه در ظاهر سخنش احتماال علم غيب ائمه را انكار كرده است 

  .كه ابن قبه باشد
 هجري 319ابو جعفر محمد بن عبدالرّحمن بن قبه رازي متوفاي حدود 

و نيز در هر متون رجالي ( ترجمه نگاران ةه همقمري، دانشمند و متكلمي ك
اند كه قبال معتزلي بود سپس شيعه درباره او توضيح داده) كه نام او آمده
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  .شد
هاي كالمي در امت اسالم آن چه بيش از روشن است كه در ميان نحله

شود  متمسك مي» فضولي موقوف«گرا و به اصطالح به شعار » تعبد«همه 
گذارد، مسلك اشعري است اگر  عقل را كنار مي،ل مباحثو درخيلي از اصو

 افعال بشر، مخلوق خدا و ة همئيدگواين كه شما مي«: از آنان پرسيده شود
كسي دو ركعت نماز بخواند يا شراب بخورد هر دو فعل در : كار خدا است

واقع فعل خداست، پس مجازات اخروي يا دنيوي براي چيست؟ در پاسخ 
  .كند خداوند هر چه خواست مي» ل ما يشاءيفع«: گويند مي

 نحلة معتزلي است كه ترگراتر و واقعيتاي رئاليستو در آن ميان نحلة
-اشعريان دست انسان را مي. گرا استگرا و كامال واقعيت كمتر حقيقت

 و همه چيز را به اختيار بشر تفويض مي. بندند و معتزليان دست خدا را
  .كنند

ال جبر و ال تفويض بل امر «اعالميه معروف خود كه با اعالم اما شيعه 
هم حقيقت را در نظر دارد و هم واقعيت را، نه دست خدا را » بين االمرين

  .بندد و نه دست بشر رامي
گرچه بايد از بحث خارج نشويم و شرح ماهيت هر سه نحله را به جاي 

: ه شودديگر موكول كنيم، ليكن در اين جا بهتر است به يك مطلب اشار
: گفتندها درگير مباحثات بوديم به ما ميزماني كه ماها با ماركسيست

ي بر اصالت فرد است، ني بر اصالت جامعه و ليبراليسم مبتنماركسيسم مبت
  مبناي شما چيست؟
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و نه اصالت فرد بل امر بين االمرين، اصالت جامعه نه : گفتيممي
ست و همين پيچيده بودنش گفتند اين امر بين االمرين خيلي پيچيده ا مي

  .خورد كند كه به درد عمل، نميداللت مي
اين پيچيدگي به اين جهت است كه انسان يك موجود پيچيده : گفتيممي

 سهل و آسان ةبه خود گرفته است نسخ» موجود ناشناخته«است حتي لقب 
  .براي يك موجود پيچيده، خود دليل بطالن آن نسخه است

امر بين االمرين خيلي پيچيده : گويندنيز ميدر مبحث جبر و اختيار 
بايد دانست اين .است اما مبناي اشعري و معتزل خيلي روشن و ساده است

مسلك  انسان يك موجود پيچيده است و لذا دو: اول: نيز به دو دليل است
كارشان  هميشه ند اما سال به شدت به مباحثه پرداخت550مذكور حدود 

قيل و قال «و چون به جائي نرسيد، كارشان به . تكرار همان مكررات بود
ها چون توجه تاريخي ندارند گمان البته برخي(موسوم گشت » مدرسه

، )اندكنند اين عنوان شامل مباحث شيعه هم هست كه سخت در اشتباه مي
و اين عقيم بودن و ستروني آن مباحثات بود كه هر دو را پس از قرن ششم 

 و فخر رازي يو برد كه ابن ابي الحديد معتزلبه سكوت و سقوط مرگبار فر
  .دو اخگر پريده از نحله خود يكي معتزلي ديگري از اشعري، بودند

چون در مسئله جبر و اختيار يك طرف مسئله خدا است و مسئله : دوم
افزايد مگر حيرت را، كه گفته شد بحث در آن نمي» ذات اهللا«رسد به مي

  .شوديچيده مي نظر پةبنابراين، مطلب در عرص
ها و همان اما در عمل و از ديدگاه واقعيت، همه مردم حتي همان اشعري

هر كسي در عين اين . كنندها بر اساس امر بين االمرين زندگي ميمعتزلي
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دهد در عين اش را انجام ميكه به اختيار خود معتقد است كار و وظيفه
. داند آن كار دخيل ميحال چشم اميد به خدا دارد خدا را نيز از اول در

  .اين يعني امر بين االمرين
و اين زندگي امر بين االمريني انسان در طول تاريخ يك واقعيت بزرگ 

يعني . مانند به ويژه معتزلياناست كه واقعيت گرايان از توجه به آن باز مي
همان مشكل سترگ كه . شودگرائي ميشان بر عليه واقعيتگرائيواقعيت

گرائي تخريب شده و ها به دليل همان واقعيترب همة واقعيتامروز در غ
غرب را به لبة سقوط رسانيده است، زيرا هر مكتب ناقص در پايان به نقض 

  .رسدخود مي
 او عمري با انديشة معتزلي زيسته و كار كرده بود، :برگرديم به ابن قبه

يند و از بترين رئاليسم كه فقط واقعيات ملموس را مييعني در افراطي
اينك آمده شيعه شده، چنين . ورزد، زندگي كرده است حقايق غفلت مي

آقاي . داندپردازي ميتواند علم غيب امام را بپذيرد آن را خيالفردي نمي
همه علماي شيعه و اصول شيعه و استدالالت شيعه را كنار گذاشته مدرسي 

  .و به دامن ابن قبه چسبيده است
خداشناسي  ر علم غيب يك مسئلة مهم در توحيد وابن قبه عالوه بر انكا

است در مباحث آينده خواهد آمد كه » بداء«را نيز انكار كرده است و آن 
. »يد اهللا مغلولة«و مصداق آيه » ب بودن خداموج«انكار بداء مساوي است با 

شود كه در متون رجالي هم به عنوان يك محدث با اين وجود مشاهده مي
  .دربارة او آمده است» ن العقيدهسح«هم عبارت شده و توثيق 
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ابو حسين بن ملهوس علوي موسوي در مجلس سيد رضي و در : و نيز
كند و از دفاع او از تشيع در حضور شيخ مفيد از ابن قبه با تكريم ياد مي

گويد و شيخ مفيد يا سيد رضي چيزي مقابل ابوالقاسم بلخي، سخن مي
در حالي كه در همين . گيرندر ابن قبه نمي يعني ايرادي ب1گويند نمي

مباحث، از كتاب تصحيح االعتقاد شيخ مفيد خواهيم ديد كه شيخ مفيد چند 
 محدود 2»نكت«نفر از قميان را به دليل اين كه علم غيب امام را تنها به 

كند، چگونه انكار اصل علم غيب را بر ابن قبه كنند به شدت نكوهش ميمي
النّه ال يعلم الغيب و «آن هم با اين تعبير كه ابن قبه آورده ! گيرد؟ ايراد نمي

امام علم غيب ندارد او عبد صالح : »انّما هو عبد صالح بعلم الكتاب و السنّة

  .است كه بر قرآن و سنّت علم دارد
قول به سهو  «از همان كتاب خواهيم ديد كه شيخ مفيد شديداً: و همچنين
كند، و نفي سهو از امام و حتي اصل عصمت امام را رد مي» النّبي و االمام

پس چگونه شيخ مفيد اعتقاد . بدون علم غيب امام، يك سخن عوامانه است
و من «: گويدكند اما سخن ابن قبه را كه ميبه سهو را به شدت نكوهش مي

را نكوهش » ينحل لألئمة علم الغيب فهذا كفر باهللا و خروج عن االسالم عندنا

  !كند؟نمي
كه آقاي مدرسي به خاطر همين دو تعبير او محكم به او چسبيده است 

  . كوچك او را در آخر كتابش آورده استةو رسال

                                                            
 .معجم رجال الحديث، ذيل محمد بن عبدالّرحمن بن قبه.  1
  .هاي پيش گذشتن اصطالح در برگيشرح ا.  2
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اند و همين طور كساني كه در متون رجالي و تراجم درباره او سخن گفته
اند و كه همگي به علم غيب امام معتقد بودند، چرا اين عقيده او را رد نكرده

  !اند ـ ؟را دربارة او به كار برده» ن العقيدهسح«بر عكس عبارت 
بديهي است كه علماي شيعه عالوه بر استدالالت و تحليالت عقلي 

ديدند و كسي نبودند كه  حديث را كه مشاهده كرديم مي744 آن ،كالمي
شان د، عالوه بر احاديث ديگر كه مجموعنآن همه حديث را زير پا بگذار

  .ودشبيش از هزار حديث مي
  :ها پاسخي نيست مگر يكي از سه پاسخ زيربراي اين پرسش

اين . اند ـ اين علما نيز مانند ابن قبه به علم غيب امام، معتقد نبوده1
همان طور كه از شيخ مفيد نقل شد : چون اوال. تواند صحيح باشدپاسخ نمي

و شرح آن در مباحث آينده خواهد آمد، متون شيعي پر است از تصريحات 
اند چنان  شواهدي كه علماي نامور ما همگي به علم غيب امام معتقد بودهو

  .اندكه به عصمت امام نيز معتقد بوده
ها سخني يا شمه و بوئي از انكار علم حتي اگر در آثار يكي از آن: ثانيا

م ترديد آقاي مدرسي آن را نيز در كنار سخن ابن قبه علَغيب بود بي
ه توان تحقيقي آقاي مدرسي باور داريم و كارش نيز كرد كه حقيقتا ما ب مي

  .دهداين ممارست و مهارت او را نشان مي
و ال ـ انا بشر مثلكم « ـ اين علماء آن تعبيرات ابن قبه را به معني آية 2

و براي اين . اند حمل كرده1كه بحثش به طور مشروح گذشت،» اعلم الغيب

                                                            
 .به شرح رفت» غيب كه معلوم شد ديگر غيب نيست«در مبحث .  1
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و انّما هو عبد «ود دارد كه در سخن خود ابن قبه شاهد قوي وج» حمل«
  . بنده صالح خداست كه عالم به قرآن است،امام: »صالح يعلم الكتاب

داند كه باالتر از اي از علم مييعني او امام را عالوه بر اين كه در مرتبه
خود و امثال خود و همه دانشمندان را در قبال آن چيزي (هر عالم است 

، امام را )داندروي از امام را واجب ميي دانشمندان پةانگارد و بر همنمي
همان طور كه در حديث ـ يعني . داندداراي علم مطلق بر مطلق قرآن مي

آمده قرآن داراي هفتاد بطن است و آقاي مدرسي در اواخر مقدمه كتابش 
ند كه معاني قرآن در طول تاريخ به تدريج روشن شده و كيح ميرتص

و اين يعني علم غيب به . ها عالم استه اينامام بر همـ همچنان خواهد شد 
  .شرحي كه گذشت

تبيان كل «در اين بيان يعني علم به » علم به قرآن«تر اين كه و مهم
» يعلم الكتاب« عبارت 1.»شييءلكلّ و نزّلنا عليك القرآن تبيانا «كه » شييء

به . و امام معصوم) ص(دربارة هيچ كسي صحيح نيست غير از رسول خدا 
د خواه در آثار سنيان و يياب دليل اين تعبير را دربارة كسي ديگر، نميهمين

  .خواه در آثار شيعه
در متون رجالي به اين آثار او اشاره :  ـ احتمال تخريب در آثار ابن قبه3

يا اين گونه برخورد . شده و با لحن تقدير آميز از دفاعيات او ياد شده است
هاي او را خوانده باشند ن اين كه نوشتهبا او بر اساس سماعيات بوده بدو
بعدي دست جعل و اعصار رسد و يا در كه چنين چيزي بعيد به نظر مي

                                                            
 . سوره نحل89آيه .  1
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وگرنه ابن قبه هم علماي شيعه . تحريف در آثار ابن قبه دخالت كرده است
و هم مردم شيعه واليتي را تكفير كرده است و آن علما از چنين كسي 

  .كردندتقدير نمي
نقض « بررسي مقدمة آقاي مدرسي، خواهد آمد رساله  در:نكته مهم
كه در آن علم غيب امام انكار شده و اعتقاد به آن كفر » كتاب االشهاد

ناميده شده، هم از نظر انتساب به ابن قبه و هم از نظر محتوا و هم از نظر 
  .شده، مشكوك و غير قابل اطمينان است» تصحيح«دستكاري كه به نام 

  : امامابن قبه و عصمت

خود آقاي . ابن قبه به عصمت امام معتقد است و از آن دفاع كرده است
نويس، از اين دفاعيات او  كتابش در پي222ـ  221مدرسي در صفحه 
هاي عقلي از يك دانشمند متكلّم كه كارش استدالل. سخن آورده است

است خيلي بعيد است كه به معصوم بودن كسي معتقد باشد، اما علم او را 
. عصمت بدون علم غيب محال است. از سنخ علم افراد غير معصوم بداند

است ولو انجام دهندة آن يك فرد دانشمند باشد و منشأ » جهل«منشأ گناه 
  .عصمت علم است

هر كس به . در حقيقت عصمت و علم غيب دو صورت يك سكّه هستند
م پرت آن كه خودش را از طبقه هفت. كندميزان علمش از گناه پرهيز مي

  .كند براي اين است كه به عواقب آن علم داردنمي
عامل اين مصونيت يا . است» خطا«معني اصلي عصمت، مصون بودن از 

مصونيت جبري ارزش نيست شبيه آهوئي . »جبر الهي«بايد علم باشد و يا 
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و از جانب ديگر مراد اصلي از اين . است كه آن را بسته باشند تا خطا نكند
امام معصوم است براي اين كه اوال در رهبري . است» لميخطاي ع«خطاء 

علمي جامعه دچار خطا نشود و ثانيا در اجراي احكام و امامت، دچار خطا 
  !آيا اين عصمت بدون علم امكان دارد؟. نشود

ترديد دچار پذيرد بيپذيرد و علم غيب را نميكسي كه عصمت را مي
حتي عوام نيز چنين . ش را داردترين بيناضطراب فكري است و يا عوامانه

: سواد ساده بپرسيدتوانيد تجربه كنيد از يك فرد بيمي. دنرا نداربينشي 
قربان امام بروم او همه :  گفتكند؟ خواهدامام چرا معصوم است و گناه نمي

  آيا ابن قبه به قدر عوام هم فهم نداشت؟. داند چرا بايد گناه كندچيز را مي
كتابش با سبك القائي ظاهرا با عصمت كاري مة مقدآقاي مدرسي در 

توان دربارة او چنين  براستي مي. كندندارد و تنها علم غيب امام را انكار مي
  .او يك محقق و دانشمند است! باوري را باور كرد؟

در آثار ابن قبه دخالت كرده است و يا اساسا  پس روشن است تحريف
هاي او از بين   كه برخي از نوشتههمان طور. اي مال او نيستچنين رساله
شود و خود آقاي مدرسي هائي از آن در متون ديگران يافت ميرفته و تكّه

 به شرح آن پرداخته است اكنون كسي 222 و 221هاي در همان صفحه
ها را جمع كند و يك رساله كوچك درست كند و بگويد اين رساله آن تكه

  .ا و زوايد خواهد بودهترديد داراي كاستيابن قبه است بي
د قپذيرد كه از طرفي به عصمت معتهيچ كسي از آقاي مدرسي نمي

علم غيب تصحيح كنندة . باشد و از طرف ديگر منكر علم غيب باشد
عصمت است وعصمت الزمه علم غيب است نه بر عكس اگر باور به علم 
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است باور به عصمت بدون علم غيب از آن » صعب و مستصعب«غيب 
اگر اعتقاد به علم غيب غلو است اعتقاد به . تر است و مستصعبترصعب

يز آقاي مدرسي در گام بعدي به اين ن. عصمت بايد بيش از آن غلو باشد
و اين هنوز گام اول است به طوري كه در متن كتاب، عصمت را نيز . برسد

  .انكار كرده است

  :شيعه واليتي و شيعه وصايتي

امت و رفتار مردم با واليت امام را بيان يك حديث مشهور و معروف ام
دانند و يك برداشت نادرست از آن اي چون معني آن را نميدارد، عدهمي

 يتوانند بپذيرند و نه دليلگذرند نه آن را ميدارند، هميشه از كنار آن مي
اي نيز با عده. براي رد آن دارند و هماره نسبت به آن بال تكليف هستند

كوشند آن را مثال يك نكته ادرست از پيام آن، گاهي ميهمان برداشت ن
ضعف براي تشيع بدانند كه آقاي مدرسي نيز از اين قبيل است و چنين 

  .كندالقاء مي
 مردم پس از 1:»ارتد الناس بعد النبي االّ ثلثة او اربعة«: حديث اين است

، سلمانـ روي گردان شدند مگر سه يا چهار نفر ) ص(وفات رسول خدا 
  .ابوذر، مقداد و عمار

بينند كه شيعه همة آنان را كه به ابوبكر بيعت گروه اول از طرفي مي
دانند، از طرف ديگر پيام اين حديث بر خالف آن است كردند، مسلمان مي

كنند و و همان چهار نفر نيز مشاهده مي) ع( علي يو چون در زندگي عمل
                                                            

  .ها نيازمند يك دفتر استحديث از متواترات و در منابع متعدد آمده است كه شمارش آن.  1
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اند حتي برخي ك اسالمي داشتهبينند آنان با همة امت يك رفتار مشترمي
. از آنان مانند سلمان به عنوان فرماندار مداين با آنان همكاري كرده است

.  از امور كلي تا امور جزئي،ها و امور مشترك در زندگيهمين طور ازدواج
  .شونددر نتيجه نسبت به اين حديث دچار بال تكليفي مي

  .پردازنده القائات ميگروه دوم نيز همين برداشت را بهانه كرده ب
بنابراين پيش از ورود به اصل بحث ضرورت دارد معني اين حديث 

ارتد الناس «:  لطفا حديث را با يك كلمه توضيحي دوباره بنگريد:روشن شود
 االّ ثالثة او ]عن بيعة الغدير[ارتد الناس «: يا. » االّ ثالثة او اربعه]عن الواليه[

ست كه سنيان به ويژه سنيان معتزلي به آن و اين يك واقعيت ا. »اربعة

د كه چيزي به نام واليت در عقايدشان نيست يبينكامال معتقد هستند و مي
اين حديث ربطي به توحيد، نبوت و معاد . گردان هستند و از آن روي

  .ندارد
در آن وقت منحصر به ) ع(دانيم كه طرف داران علي از جانب ديگر مي
ثال چرا افرادي مانند عباس در ميان اين چهار نفر م. اين چهار نفر نبود

دانست اما نه به دليل واليت و نه به مي) ع(نيست؟ او خالفت را حق علي 
تنها به اين دليل كه علي وصي . است» حجة من عنداهللا«اين دليل كه علي 

اگر او امير . است او وصيت كرده است كه علي خليفه شود) ص(پيامبر 
دانست او را به خاطر مال دنيا و ادعاي مي» حجة من عنداهللا«المؤمنين را 

را حجت ) ع(سخن و فتواي علي . كشانيدارث به محكمه خليفه نمي
دانست كه ندانست و او را دانست و هر سخن او را مطابق حكم اهللا مي مي



  71  /علم غيب 

به محكمه كشانيد، همان ادعا و محكمه موجب شده كه امروز هم در احكام 
كه منشأ مسائل مورد هست سني و شيعه دو مبناي متفاوت ارث ميان 
  .شود اختالف مي

) ع(يا زبير كه پسر عمه علي است و در آن روز از طرفداران جدي علي 
» ولي اهللا«اما اگر او علي را . شمشير كشيد) ع(بود و براي دفاع از حق علي 

كرد  ي نميدانست در مقابل او در جمل لشكر آرائ مي» حجة من عنداهللا«و 

  .كرد و آن حادثه بزرگ تاريخي را ايجاد نمي
عمر كه به قول (اين حديث بيش از آن چه به آفرينندگان حادثه سقيفه 

متوجه باشد، توجهش به اشخاصي مثل عباس و زبير است تا ) يك فلته بود
مردم در هر زمان و در آينده تاريخ دچار اشتباه نشوند و همة طرفداران 

حتي با صرف نظر از حقيقت اگر با عينك .  نسق قرار ندهندعلي را در يك
تا نيمه قرن ) ع(طرفداران علي . گرائي به مسئله نگريسته شودصرفا واقعيت

سوم هجري كامال دو گروه متمايز از هم بودند و به صورت دو جريان در 
  .شيعه وصايتي و شيعه واليتي: كنار هم قرار داشتند

روزي پدرم من را براي كاري به پيش عمر : دگويعبداهللا بن عباس مي
تي دراز كشيده و از سبدي خفرستاد، وقتي به پيش او رسيدم ديدم روي ت

. خورد، به من نيز تعارف كردداشت و ميكه در كنارش بود خرما برمي
از ادامه خرما كه اي برداشتم ديدم به حدي خشك و سفت است دانه

ز هم آن دوست شما مدعي است كه هنو: عمر گفت. خوردن منصرف شدم
گويد كه رسول پدرم نيز همين عقيده را دارد مي: خالفت حق اوست؟ گفتم
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گويد پيامبر  پدرت راست مي: عمر گفت. چنين وصيت كرده بود) ص(خدا 
نستيم خواست در آخر عمرش چيزي در اين باره بنويسد اما ما مصلحت ندا

  1.رفتند زيرا مردم عرب زير بار حكومت علي نمي
در اين داستان محور سخن عمر، ابن عباس و عباس همگي بر محور 

بودن علي » حجة من عنداهللا«اما تشيع واليتي بر » واليت«است نه » وصيت«

يا ايها «داند كه به فرمان ، مي»حجة اهللا«مبتني است و وصيت را معرّفي 
ا به مردم معرفي  رولي اهللا و حجة اهللا» الرسول بلّغ ما انزل اليك من ربك

  .»من كنت مواله فهذا علي مواله«كرده است كه 

و : گويدمعجم رجال الحديث ذيل نام عباس مي«امه خويي در علّ
هيچ ستودگي درباره عباس ثابت نيست و روايت : ملخّص كالم اين است

كه در نكوهش او آمده صحيح السند است و همين در ) كليني(كافي 
و به قدر يك دهم آن چه دربارة ناودان خود ا. منقصت او كافي است
در ماجراي ) ع(و نيز دربارة حق صديقة طاهره ) ع(كوشيد دربارة حق علي 

  .فدك نكوشيد
ناودان بام عباس به طرف مسجد بود، روزي عمر در زمان خالفتش از (

گذشت آب ناودان به لباسش رسيد، دستور داد آن را كنار آن مي
. آمد و شكوه كرد) ع(يه و ناله به حضور حضرت عليعباس با گر. برداشتند

دستور داد ناودان را بر جاي خود نصب كردند و تهديد كرد با هر ) ع(علي 
  ).كس كه به آن تعرض كند برخورد خواهد كرد
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ثاقت وثاقت و عدم متون رجالي كه كارشان تعيين و: سعبداهللا بن عبا
مرحوم خويي در . اندوردهاست، دربارة عبداهللا بن عباس سخنان مختلف آ

پس از كشاكش بسيار او را ستوده است و روي هم » معجم رجال حديث«
در نتيجه هر حديثي كه با سلسله موثق . رفته نظر اهل رجال، توثيق اوست

به او برسد قابل پذيرش و قابل عمل است زيرا او اهل دروغ و كذب 
بودن »  من عند اهللاحجة«نيست، اما درباره عقيده او نسبت به واليت و 

  .اندچيزي نگفته) ع(علي
روزي در منزل مرحوم آيت اهللا پاياني اردبيلي آيات محترم مرحومان 

سرابي ، حقّي )عموي من(مشكيني، احمدي ميانجي، محمد امين رضوي 
حضور داشتند، مرحوم آيت اهللا حاج آقا رضا صدر در يك بحث مستدل 

» آقازاده«را ) ع(و امام حسين ) ع(نتيجه گرفت كه ابن عباس امام حسن 
اعه از جانب خدا، حاضرين نيز سخن او را دانست نه امام مفترض الطّ مي

  .تأييد كردند
و .  يعني آوردن دين از طرف خدا،نبوت: دو سمت داشت) ص(پيامبر 

كه هر دو سمت براي آن حضرت . امامت يعني به اجرا گذاشتن همان دين
آيا سمت . سمت نبوت پايان يافت) ص(ت رسول بود، با رحل» من عند اهللا«

امامت من عنداهللا نيز پايان يافته است؟ آفرينندگان بيعت سقيفه و نيز 
شيعيان واليتي . آري هر دو سمت پايان يافت: گويندشيعيان وصايتي مي

نبوت تمام شد اما امامت با همان ماهيت واليت من عنداهللا ادامه : گويندمي
  1.خالي نخواهد بود» حجة اهللا«هرگز زمين از و معتقدند . دارد

                                                            
هم يك اصل مستدل عقلي و كالمي است و همان » زمين هرگز خالي از حجت نخواهد بود«اين اصل .  1
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حجت خدا كه هم سمت :  اهللا دو نوع استحجةدر نظر تشيع واليتي، 

  .نبوت و امامت را دارد و حجت خدا كه فقط امامت را دارد
» بيعت«تر اشاره شد تشيع واليتي همان طور كه پيش: و بر همين اساس
اي كه در  ستوكراسيي نه به ارداند، درباره شخص ولي، را معطي سمت، نمي

سقيفه تشكّل يافت و نه به ادامه آن، كه خالفت بني عباس را بنيان نهاد، 
اگر مردم به . باور دارد و نه دربارة شخص ولي، به دمكراسي معتقد است

 است تنها ) نه به كارگزاران نظام(شخص ولي ولي ،راي بدهند يا ندهند، ولي
نشيند و به زور از مردم اش مي راي ندهند در خانهبا اين فرق كه اگر مردم

پس اصل واليت به بيعت يا رأي مردم منوط نيست، . خواهدرأي نمي
  .اجراي عملي آن به خواست مردم منوط است

شد، يك بيعت ) ع(حتي آن بيعتي كه پس از كشته شدن عثمان با علي 
تر اين دو پيشكه تفاوت » بيعت كاشف از واليت او«معطي سمعت بود، نه 

  .به شرح رفت
شان از آن جمله بيعت كردند اكثريت) ع(آنان كه آن روز با علي 

شان خالفت و امامت را به علي شيعيان وصايتي، معتقد بودند كه با بيعت
گفتند چيزي را به اما واليتيان مي. ما علي را امام كرديم: گفتنداند ميداده
گفتيم همان طور » اشهد«داشت به آن نداديم آن چه را كه خود ) ع(علي 

مان نه گفتيم و با بيعت» اشهد«) ص(كه به نبوت و امامت رسول خدا 
                                                                                                                            

علي : هاي متواتر است از جملهشود، و هم مورد حديث ميمبنائي است كه لزوم و ضرورت نبوت با آن مستدل
اال و انّ االرض ال تخلو من حجة قائمة بالحقّ اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا «: گويدبه كميل بن زياد مي) ع(

 و الغارات، ج. 187: و نيز خصال صدوق. 147 ـ فيض 139نهج البالغه ـ ابن ابي الحديد، قصار الكلم، » مغمورا
 .و احاديث و منابع ديگر. 153، ص 1
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  .نبوت را به او داديم و نه امامت را
لوال حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر، و ما «: گويداين كه مي

ال لقيت حبلها . ظلوماخذ اهللا علي العلماء ان ال يقاروا علي كظّة ظالم و ال سغب م
  . اشاره به ماهيت آن بيعت است1،»علي غاربها

شود از امامت كناره گرفت و حبل آن را به غاربش انداخت، مگر مي
ت مراد آن خالفت است كه با بيع. امامت بزرگ وظيفة واجب امام است

استعفا از . گيري كندتوانست از آن كنارهو مي . مردم به او اعطا شده است
اما استعفا از . ه مردم به كسي واگذار كنند، حق هر كارگزار استآن چ

  .امامت والئي معنائي ندارد
استعفا از خالفت اعطائي بود كه ) ع(و همچنين استعفاي امام حسن 

شان به او اعطا كرده بودند نه استعفا از اكثريت بيعت كنندگان با بيعت
كردند و بيعت با  نمي»بيعت معطي سمت«امامت والئي، اگر مردم با او 

داد و به هيچ خداوند به او اجازة استعفا نمي. كردندمي» اشهد«كاربرد 
ه نداده است ولياز ناحيه خدا هيچ پيامبري حق ندارد . اي اعم از انبيا و ائم

  .از سمت نبوت يا امامت خود استعفا كند
يكن با شد لدر طول خالفت راشدين بر تعداد شيعيان واليتي افزوده مي

هائي مانند محمد شخصيت) ع(در زمان خالفت علي . تأنّي و حركت بطيئ
 بن نباته، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، عمرو بن غبكر، اصببن ابي

حمق، حارث اعور، مالك اشتر، ميثم تمار، قنبر، عدي بن حاتم، عثمان بن 

                                                            
 .نهج البالغه، خطبه شقشقيه.  1
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ما باز اكثريت با به تشيع واليتي پيوسته بودند، ا... حنيف كميل بن زياد و
  .شيعيان وصايتي بود

با شهادت شهداي كربال و توابين پس از آن، باز جميعت شيعه واليتي 
 از 1» االّ ثالثة]عن الوالية[ارتد الناس بعد الحسين «به حداقل خود رسيد كه 

: فرمايدمي) ع(همان طور كه امام سجاد . زبان امام معصوم صادر گشت
 تا چه 2» نفر نيست كه ما را دوست داشته باشد20ه امروز در مكه و مدين«

  .رسد به اعتقاد به واليت
بر تعداد واليتيان افزوده شد و زمينه ) ع(هاي امام سجاد در اثر كوشش

) ع(و در زمان امام صادق . فراهم گشت) ع(براي تاسيس مدرسه امام باقر 
لك اسالمي  مماةدر هم) ع(گسترش يافت تا حدي كه در زمان امام كاظم 

  .نماينده داشتاي منطقه در هر ايالت و در هر مپراكنده بودند و اما
هاي معروف شيعه در اثر  برخي از شخصيت) ع(با شهادت امام كاظم 
هائي كه در اختيارشان بود زير بار امامت امام رضا پول پرستي و تملك پول

 پذيرش  مردم را نيز از،نرفتند، با تمسك تحريفي بر چند حديث) ع(
 و االّ ثالثة او اربعهرفت كه باز نماند  باز داشتند مي) ع(امامت امام رضا 

اي از امامت در خانه منزوي شود كه امام با مسافرت به مرو رودخانه
امامت از مدينه تا مرو به راه انداخت و امامت را از انزوا نجات داد، 

  .اش را نداردماجرائي كه تاريخ نمونه

                                                            
: در متن اين حديث نام آن سه نفر. 123 ـ رجال كشي ص 144 ـ بحار، ج 204 ـ 64االختصاص، ص .  1

 .ابو خالد كابلي، يحيي بن ام طويل و حبيب بن مطعم، آمده است
  .104، ص4 الحديد، ج ـ شرح نهج البالغه ابن ابي143، ص46 بحار، ج. 2
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  ):نيمه اول قرن سوم(يتي تا پايان عمرش اما شيعه وصا

اما چون امام . خواستند كه قيام كندمي) ع(وصايتيان از امام باقر 
شان را دانست كه اينان واليتي نيستند و اگر با او بيعت كنند بيعت مي

و همين طور . دانند از پذيرش پيشنهادشان خودداري كردمعطي سمت مي
و ) ع(وجود و حضور حي و حاضر امام صادق  وصايتيان با .)ع(امام صادق 

سپس نهضت خراسان كه . بدون تأييد او با زيد بيعت كرده و قيام كردند
يك نهضت شيعي وصايتي بود به راه افتاد باز به امام صادق پيشنهاد 

و . وزانيد و پاسخي به آن ندادخالفت دادند اما امام نامه ابو مسلم را س
 را به او اعطا كردند و ت خود را يافته و خالفها رفتند امام وصايتي آن

بيعت معطي سمت ) ع(كه اگر امام صادق . خالفت عباسي را بنيان نهادند
داد پس از مدت كوتاهي به پذيرفت و خالفت را تشكيل ميآنان را مي

رسيد كه امام نه تنها خواستار آن نبود بل همان ماهيت خالفت عباسي مي
هاي وصايتيان، از و همين طور است ديگر قيام. ودبه شدت با آن مخالف ب

  ....ديباج، زيد النار ومحمد شان با قبيل بيعت
خالفت عباسي يك تجربه بزرگ و يك حادثه بزرگ تاريخي بود كه به 
عمر جريان شيعه وصايتي خاتمه داد؛ معلوم گشت كه اين جريان در آخر 

مهدي عباسي ناچار . اندبه چيزي رسيده است كه امويان پيش از آن داشته
 وصايت ادعائي را كه بني عباس براي خود درست كرده بودند ةشد سلسل

را به وجود آورد مامون از نو به تشيع » سنّي«كنار گذارد و اصطالح 
پرداخت و به » سنّي«وصايتي برگشت، متوكل از نو به ترويج اصطالح 

ع واليتي از ضررها و  بدين سان تشي.چيزي به نام شيعه وصايتي خاتمه داد
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هميشه متوجه واليتيان بود » شيعه«هاي شيعه وصايتي كه با عنوان مزاحمت
تكميل سخن . خطوط مشخص گرديد: بر آسود و به اصطالح سياسيان

  .درباره اين واقعيت مهم تاريخي در مباحث آينده خواهد آمد
لك امروز تفكيك تحليلي و علمي ميان شيعه واليتي كه امروز در مما

اسالمي هست، از تشيع وصايتي كه در قرن سوم مرده است، بس الزم و 
دارد كه مثال تشيع اي را به طمع وا ميخلط ميان اين دو، عده. مهم است

 ةعباس و زبير و يا ديگر وصايتيان را در نظر بگيرند و ادعا كنند كه شيع
د نبوده است، بودن امام، معتق» حجة من عنداهللا«اصيل از اول به علم غيب و 

را به همين خاطر » مكتب در فرايند تكامل«و جناب آقاي مدرسي كتاب 
  .نوشته است

  :رافضي و روافض

را » روافض«و » يرافض«تر شايع شده، عنوان يشببر خالف آن چه 
وقتي كه شيعيان واليتي به اولين . اندشيعيان وصايتي به شيعيان واليتي داده

در اين جا و در مباحث . را به رهبري نپذيرفتندقيام آنان نپيوستند و زيد 
. به وجود نيامده بود» سنّي«آينده خواهيم ديد در آن روزگار هنوز اصطالح 

خواست دومسلك درون امت را با جد تمام در مقابل هم نام اگر كسي مي
كه شيعه علي خود دو جريان در . شيعه عثمان و شيعه علي: گفتببرد مي

  .خالل هم بودكنار هم بل در 
حتي در زمان متوكل عباسي نيز » عثمانيان«اصطالح شيعه عثمان و يا 

ميان احمد بن محمد بن ابي الجهم عدوي و تعدادي از : از رواج نيفتاده بود
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. نيان عثمانيان را با الفاظ قبيح ياد كرديعثمانيان گفتگوئي پيش آمد او پيش
 اين كار نكوهش كرد اما او به يكي از عباسيان كه حاضر بود او را به خاطر

خبر به متوكل رسيد . نيز به شدت ناسزا گفت) نياي عباسيان(عباس 
  1.دستور داد صد ضربه شالق به او بزنند

ز به محور اصطالح مذكور نوشته شده به عنوان نمونه در يهائي نكتاب
  :شودسه كتاب زير مشاهده مي» نقض« آقا بزرگ ذيل واژة ةريعالذّ

  . العثمانية تاليف شبيب بن محمد عسكرينقض ـ 1

نقض العثمانية و الرّد علي الجاحظ، تاليف مظفّر بن احمد ابو الجيش  ـ 2
  .بلخي

  ).300حوالي سال  (الرّد علي العثمانية، تاليف ابو احوص مصري ـ 3

تا زمان ابن ابي الحديد كه در اواخر » عثمانيان«عنوان و اصطالح 
آمده، او از جاحظ نقل  ، به زبان و قلم مي)هفتم اوايل قرن(خالفت عباسي 

گويند اگر كسي از ما بپرسد چرا علي را اولين فردي عثمانيان مي: كندمي
چون علي وقتي : گوئيمشماريد؟ ميكه به پيامبر ايمان آورده، در اول نمي

  2.كه ايمان آورد صغير بود پنج يا نه ساله بود
توانست نام علي را به كردند كسي نميكاري : كندباز از ديگري نقل مي

مردي از : گفت با كنايه ميكردحديثي از او نقل ميكسي زبان بياورد و اگر 
ها به نقض  گروهةهم. آوردو نام علي را به زبان نمي. قريش چنين گفت

                                                            
 .387، ص 7 ـ الوافي بالوفيات، ج 30، ص 2معجم االدباء، ج .  1
 .جاحظ از علماي معروف سنّي است. 219، ص 13شرح نهج البالغه، ج .  2
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فضائل او پرداختند انواع نيرنگ، توجيه و تاويل را درباره فضائل او به كار 
 ابهام ساز، منافق دروغ دتوز، معانان مارق، ناصبيان كينهبستند؛ از خارجي

  1.پرداز و عثماني حسود
زير ) پس از سلب وصايت(مهدي عباسي عثمانيان و شيعيان وصايتي را 

قرار داد و از زمان متوكل به بعد خبري و اثري از » سنّي«يك چتر به نام 
  .شيعه وصايتي در تاريخ نماند
دانستند يدتي خود كه حكومت را حق كسي ميواليتيان بنا بر اصل عق

 نباشد، را حجة اهللاباشد، هر قيامي كه به رهبري » حجة من عنداهللا«كه 

» رافض«. زدندگرفتند يا آن را كنار مي  ميهپذيرفتند و از آن كنار نمي
  تركه،: رفضه: يعني كنار زننده، كنار گذارنده

د تسامح و مداهنه در ميان قيام زيد اولين حادثه تاريخي بود كه به رون
پيش نيامده بود كه مهمي تا آن روز حادثه . عموم شيعيان، خاتمه داد

ها را بدين سان كنار بزند و دقيقا نشان دهد كه آن چه شيعه ناميده  پرده
  .شود در واقع دو مذهب كامال متفاوت و حتي به نوعي متباين است مي

 تعدادشان نيز كم نبود به شيعيان وصايتي كه) ع(در قيام امام حسين 
دادند ياري آن حضرت نشتافتند حتي برخي از آنان امام را پند و اندرز مي

يعني نه تنها پيروي نكردند در واقع اينان . كه از اين سفر منصرف گردد
رسيد خبرها به همه جا مي. پيش از امويان، حركت امام را محكوم كردند

ه علي است امام را پند و اندرز داد كه فالن شخصيت كه خود از سران شيع

                                                            
 .همان.  1
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كه اين كار را نكند، مردم نيز در امر حمايت و پيروي از امام سست 
اي از كساني كه از امام دعوت كرده بودند با شنيدن حتي عده. شدند مي

  . در كار خودشان دچار ترديد شدند،اين اخبار
تنها دو نفر از آن همه شيعيان فراوان، كه به ياري امام بر نخواستند 

 و 1بود) ع(دار وصيتنامه امام محمد بن حنفيه كه امانت: معذور هستند
  .بود) س(و فاطمه ) ع(عبداهللا بن جعفر كه متكفل امور مالي آل علي 

من لحق بي منكم «: كندامام در يك بيان كتبي به بني هاشم اعالم مي
  2.»استشهد معي و من تخلّف لم يبلغ الفتح

نيز شيعه ) ع(ها باز وصايتيان پس از شهادت امام حسين  اينةاما با هم
 از همديگر قيام زيد دو خط را كامالً. شدندمحسوب مي) ع(اهل بيت 

» رافضه«اصيل و پيروان واليت را شيعة مشخص كرد وصايتيان خود را 
  .ناميدند

دو كاربرد براي آن آورده » رافضه«دكتر معين در فرهنگ معين ذيل 
بيعت نمودند و ) ع(هي از شيعه كه با زيد بن علي بن حسين  ـ گرو1: است

 ـ اهل سنّت همة فرق شيعه را رافضه و افراد 2. بعد بيعت را شكستند
شيعه را رافضي گويند، چه شيعه خالفت سه خليفة نخستين را رفض 

  3.كردند
 در ماجراي زيد رافضه به ؛كاربرد اول كامال اشتباه كرده استدر 

                                                            
  .330 و 329، ص 44بحار، ج .  1
 .81 ص 42بحار، ج .  2
 . ذيل واژه رافضه5فرهنگ معين، ج .  3
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. شد كه نه با زيد بيعت كردند و نه از قيام او حمايت كردندشيعياني گفته 
  .و مراد از رفض اين بود كه اساس آن قيام را رفض كردند

كاربرد دوم درست است پس از آن كه نهضت وصايتيان در خراسان به 
هاي متعدد وصايتيان حركت در آمد و به خالفت عباسيان منجر شد قيام

و ) ع(قيام محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن بر عليه آنان رخ داد مانند 
و شيعيان واليتي به آنان ) ع(كه باز امام صادق . قيام ابراهيم برادر او

هاي مذكور، شيعه وصايتي زيرا هر دو طرف يعني عباسيان و قيام. پيوستندن
ها بودند، كه باز اصطالح رافضه به وسيله طرفداران آن دو قيام به زبان

توانست مانند پدرش منصور، كه به مهدي عباسي رسيد او نميت بنو. افتاد
خودش را  لشيعيان وصايتي را بكشد در عين حاهم شيعيان واليتي و هم 

را ايجاد كرد و » اهل سنت«و » سنت«، »سنّي«او اصطالح . نيز شيعه بداند
درست كرده بودند شان راي توجيه خالفتسلسلة وصايت را كه پدرانش ب

 و بني اميه با همان منطق كه ابوبكر، عمر، عثمان:  و مدعي شدكنار گذاشت
» سنّت امت«ـ كه آن را » سنّت«ز به همان خالفت را داشتند ما ني

  .خليفه هستيمـ ) ص(سنت رسول خدا نه ناميد،  مي
 امت را زير ةزيرا هم. اين اصطالح از جانبي كامال به نفع عباسيان بود

بني اميه كه تا آن روز تحت تعقيب . يان راگرفت حتي عثمانتر خود ميچ
:  اصطالح متقابل در برابر هم قرار گرفتندواز آن تاريخ د. بودند آزاد شدند

  .سنّي و شيعه
در شمال آفريقا را هائي از ممالك اسالمي عباسيان تا زمان مهدي بخش

. كردندهنوز در تصرف امويان بود، به تدريج از دست آنان خارج ميكه 
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روي را نيز متوقف  كه عثمانيان و عباسيان را متحد كرد، اين پيشمهدي
كرد در نتيجه خالفت امويان، در اندلس در آن سوي تنگه جبل الطارق تا 

  .آخر باقي ماند
از جانب ديگر اقدام مهدي مشروعيت خالفت عباسي را كه اينك فاقد 

سر قيام  موجب قيام پشت هشده بود به زير سؤال برد ك» سلسله وصايت«
  .به ويژه در يمن و فالت ايران گشت

همة ) كه شامل عثمانيان و عباسيان شده بود(با اقدام مهدي، سنيان 
كه تا زمان متوكل كامال از بين نرفته (وصايتي  و رق شيعه اعم از واليتيفِ

ناميدند كه در قرون بعدي رواج » رافضه«الي، را غهاي ريز  و فرقه) بودند
  .داشت

 است منشأ اصلي اين اصطالح است و معنائي كه در آغاز از آن چه مهم
بود و واليتيان » واليت«شد كه عامل اصلي در اين باره آن قصد مي

و اصل مسئله هيچ ربطي به سه . كردند هاي غير واليتي را رفض مي قيام
  .خليفه نخستين ندارد

بودن مكتبش نتوانست از » صعب و مستصعب «لشيعه واليتي به دلي
و صريحا عرض كنم .  به حدي باشد تا بتواند قيام كند،ظر كميت جمعيتين

ها درست نامد در جهت قياممي» راه سرخ شيعه«آن چه دكتر شريعتي 
اند و قتل عام نيست اما از اين جهت كه هميشه شيعه واليتي را كشته

اين دو جهت كه دوگانگي . اند كه تاريخ گواه آن است، درست استكرده
  .ك واقعيت مسلّم تاريخ است بايد با همديگر مخلوط نشودآن ي

قيام كربال و قيام انقالب ايران، : شيعه واليتي تنها دو بار قيام كرده است
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و . كه اولي براي شهادت بود تا اصل اسالم را از سقوط نجات دهد و داد
دومي براي رهائي شيعيان و ديگر مسلمانان ايران از دست كافران ابر 

بود كه به محور مرجعيت و واليت مرجع ناشي شده از واليت امام قدرت 
به . اندانجام يافت، اين همه شهدا بر اساس واليت شهيد شده) ع(معصوم 

ترسند ميوالئي همين جهت دشمنان تشيع و اسالم، از مرجعيت و رهبري 
  .تر روشن خواهد شدكه در مباحث آينده بيش

  بررسي

كار ما ضرورت داشت، به  يتي كه براكنون پس از مباحث مقدماا
 آن كتاب، تنها مقدمه آن ةبررسي كتاب آقاي مدرسي بپردازيم، اما نه هم

تر اشاره شد و در آينده كه پيش(نظر به سبك جناب مدرسي : زيرا اوال. را
بررسي كل آن به ) روشن خواهد شدكه يك سبك به شدت القائي است

  : زيرا.كشد و نيازي به آن نيستدرازا مي
چون باور ما بر . آن چه در مقدمه آمده براي اين كار كافي است: ثانيا
كه هم در است اين » در خانه اگر كس است يك حرف بس است«خالف 

اي تا آخر اگر خواننده. خانه كس است و هم اين همه مباحث بس است
بررسي تنها مقدمه، با ما همراه باشد، ماهيت متن و حتي مطالب اصلي 

واي آن كتاب را به خوبي خواهد شناخت و داوري خواهد كرد، و خواهد محت
  . چيزي بيش از آن لزوم ندارد،ديد براي داوري
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  گام به گام با آقاي مدرسي

  تنها در مقدمه كتابش

  .مقدمه مؤلّف بر ويرايش جديد ـ حكايت اين كتاب :عنوان مقدمه

خوانيم و براي ايرانيان منتشر  تصريح شده كه آن چه ما مي:بررسي
زيرا همان طور كه خواهد آمد، . هائي داردشده با متن قبلي كتاب تفاوت

 يك بار نيز براي فارسي زبانان يا فارسي دانان ،عالوه بر متن انگليسي
  .شده استامريكا و اروپا با زبان فارسي پخش 

 بيست و هشت سال پيش، امواج ايجاد شده از پيروزي :فرمايدمي
سريع و غير منتظرة انقالب اسالمي در ايران به سرعت برق از مرزهاي 
ايران گذشت و به روحيه و بينش جوامع دور و نزديك، اثري شگرف نهاد و 
د در نيروهاي مردمي در بخش بزرگ از جهان كه از ستم و فساد و استبدا

هاي معنوي و مذهبي خود به جان آمده بودند و پاي مال شدن ارزش
  .آور اميد شدشوري بزرگ آفريد و الهام بخش و راه گشا و پيام
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 لطفا اين تاييد و شيفتگي و عالقه آقاي مدرسي نسبت به :بررسي
ها الزم است و انقالب را فراموش نفرمائيد كه تا آخر اين مباحث و بررسي

  .د آمدبه كار خواه
اي كه همة مصالح خود را  نيروهاي اهريمني جهاني و منطقه:گويدمي

ناگهان در خطر ديدند براي خنثي ساختن اثري كه آن رويداد نهاده و مهار 
در اين راه . كردن شور و انرژي عظيمي كه آفريده بود به تالش افتادند

را از داخل را از دو جبهه آغاز كردند كه يكي تخريب انقالب » ضد حمله«
  .گرفت و ديگري بر تخريب چهرة بيروني آن همت گمارده بودنشانة مي
 ـ لطفا اين دلسوزي شديد نسبت به انقالب نيز فراموش 1 :بررسي

  .نشود
، اروپائي و امريكائي » جهانيينيروهاي اهريمن« ـ بديهي است مراد از 2
  .زم استه در مباحث آتي الكاين را نيز در نظر داشته باشيد . است
نيز وهابيان هستند كه خود به آن تصريح » ايمنطقه« ـ مراد از 3

  .خواهد كرد
دهد كه مرادش از آقاي مدرسي توضيح نمي:  ـ تخريب از درون4

شود مي» تخريب اصول عقايد شيعه«چيست؟ آيا شامل » تخريب از درون«
 مردم براي تخريب اصول عقايد» نيروهاي اهريمني«يا نه؟ ـ ؟ آيا اين 
اي دارند يا نه؟ ـ ؟  منشأ اين انقالب است برنامه،شيعه كه همان اصول

بودن ائمه » حجة من عنداهللا«و چيزي به نام » علم غيب أئمه«چيزي به نام 

ترين اعتقاد اين مردم و خيزشگاه اصل انقالب است در آن كه اساسي) ع(
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  ، قرار دارد يا نه؟ ـ ؟اهريمنيبرنامة تخريب 
 دارد، پس اين كتاب آقاي مدرسي كه تيشه به ريشه اين دو اگر قرار

و اگر تخريب . زند، دانسته يا ندانسته بخشي از آن برنامه است اصل مي
 300000آن حدود : اين دو اصل در برنامة آنان نيست پس بايد گفت

اند، كه اصول لوح در تشكيالت دولت آمريكا خيلي ساده،دانشمند متخصص
در الفباي علوم مذكور . دانندناسي و انقالب شناسي را نميشاوليه جامعه

ها و اصول فرهنگ يك اولين حرف اين است كه هر انقالب از اصول باور
 مثل آقاي مدرسي به اين موضوع اساسي كامال يو شخص. خيزدجامعه برمي
  .واقف است

 تحديد و توصيف انقالب اسالمي به انقالب شيعي و سپس :فرمايدمي
 در زشت جلوه دادن چهرة تشيع و احياء اختالفات ميان شيعه و سنّي تالش

و رو در رو قرار دادن آن دو، يكي از محورهاي گوناگوني بود كه در اين 
  .كارزار گشوده شد

. ناميدند» انقالب شيعي«را » انقالب اسالمي« يعني دشمنان، اين :بررسي
. الب، انقالب شيعي استدانند كه اين انقاما بايد گفت دوست و دشمن مي

كند كه را به طور ديگر معني مي» انقالب اسالمي«و آقاي مدرسي عنوان 
كنند، به اين دو معني توجه هيچ فردي از شيعيان آن طور معني نمي

  :فرمائيد
 ـ انقالب اسالمي يعني خيزشگاه انقالب فقط آن اصول بوده كه اصول 1

 ويژه تشيع نقشي در آن  فرقه اسالمي است و اصول72مشترك ميان 

 90/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

  .نداشته است و انقالب يك انقالب غير شيعي است
 اندركاران علوم پذيرد تا چه رسد به دستاين معني را هيچ عاقل نمي

شناسي، آقاي مدرسي طرفدار اين معني است در اين انساني از جمله جامعه
» غيبعلم «عبارت مراد خود را به خوبي نشان داده است كه بايد دو اصل 

را حذف كنيم تا در اصول ـ  بودن امامان حجة من عنداهللاـ » واليت«و 

هاي اسالمي همگن باشيم تا همگان بدانند انقالب ما ديگر فرقهبا اعتقاد 
  .انقالب اسالمي است نه شيعي

 ـ انقالب اسالمي يعني منشأ و خيزشگاه اين انقالب تنها اصول ويژه 2
 ،ها معتقد است، اين منشأه شيعه به آنشيعه نيست بل همه اصولي است ك

  .اصول دين شيعه است نه فقط اصول مذهب شيعه
دهد يك نسخه ارتجاعي و دقيقا تخريب پايگاه انقالب اي كه او مينسخه

است و اين يك موضوع بديهي است براي هر عاقل كه باز تا چه رسد به 
  .آقاي مدرسي و يا به جامعه شناسان

اس حتي اگر غير مسلمان باشد بديهي است كه شناز نظر يك جامعه
انقالب برخاسته از عقايد و فرهنگ اين مردم است خواه اين عقايد و 

. نياز از اصالحفرهنگ درست باشد يا نادرست، نيازمند اصالح باشد يا بي
است واقعيتي كه رخ داده و پديد » واقعيت«سخن از انقالب، سخن از يك 

ايجاد . اند، متولد شده استر جامعه موجود بودهآمده و از واقعياتي كه د
تغيير در عقايد و فرهنگ كه قبال بوده و انقالب را به وجود آورده، واقعيت 

  .كند ماهيت انقالب را عوض نمي
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كار . بر فرض محال اگر دو اصل علم غيب و واليت، باطل هم باشند
 مدرسي مصداق  آقايةو اين نسخ. اندخودشان و نقش خودشان را ايفا كرده

نوش دارو بعد از مرگ سهراب است، و او كسي نيست كه اين مطلب را 
پس انگيزة اين نسخه پيچي چيست؟ و دليل اين هجمه به اصول . نداند

  تشيع واليتي چيست؟
گويد چون داند كه ميمي» زشت«را » شيعه«مگر او عنوان : وانگهي

 نشان دهند آن را خواهند چهره انقالب را زشت ي ميننيروهاي اهريم
  !؟!نامند ـ انقالب شيعي مي

ي در نمطابق اين بينش آقاي مدرسي؛ چون همان نيروهاي اهريم
كشورهاي خودشان كمونيسم جنسي و همجنس بازي را قانوني كرده و از 

دانند مي» زشت«اند و ممنوعيت آن را اصول حقوق بشر خودشان قرار داده
  (!!!). به رواج آن كوشش كنيم وندانسته پس ما نيز بايد ممنوع 

ها و مردمان ديگر مذاهب اسالمي خواهند دولتدرست است آنان مي
شان را بر عليه ما و انقالب ما بسيج كنند و اين برنامه در رأس استراتژي

اما راه مقابله با آن مسخ كردن تشيع و حذف اصول تشيع واليتي . قرار دارد
د ايران نيز مانند هر كشور ديگر اسالمي است؟ اگر چيزي به نام واليت نبو

ماند، نه انقالب نيروها كه شما اهريمن ناميديد ميآن هاي در زير چكمه
  .كردند  درست مييهاي اهريمناش برنامهكرد و نه بر عليهمي

كنم به توضيح دانم؛ مسئله آن قدر واضح است كه احساس مينمي
وبي تشخيص داده است كه اما آقاي مدرسي به خ. پردازمواضحات مي

كارش مصداق استخدام و . كدام اصول از تشيع واليتي را به زير سؤال برد
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  .انقالب بر عليه انقالب است
 دشمن، نشان دادن ماهيت اهريمني آنان به يراه مقابله با برنامه اهريمن

پيروان همة مذاهب اسالمي است كه البته همة مردم مسلمان از هر مذهب 
تنها يك . شانشناسند حتي سياستمداران ماهيت آنان را كامال مياي،و فرقه

 مردم مسلمان، هستند كه هر حركت ةگروه از قلم به دستان در ميان هم
برخي از اينان دانشمند منفعل هستند و . كننددر مقابل غرب را محكوم مي

 هاي غرب زده، كه در هر بخشي ازنگاران و ژورناليستبرخي ديگر روزنامه
و برخي از . دهندكنند و نسخه ميممالك اسالمي به شدت كار مي

  .گيرندسياستمداران نيز با شرمگيني ژست تجاهل به خود مي
هاي پيش در ذهن جنگ صدام بر عليه ايران، يك اشتباه را كه از زمان

اي هميشه نق دانشمندانه ها رسوب كرده بود، روشن كرد؛ عدهبعضي
وي ايران نيز از موجبات و علل تضعيف دولت دولت صف: زدند كه مي

  :كردنداينان به دو موضوع مهم توجه نمي.  بوديبزرگ اسالمي عثمان
 ـ تاريخ در پيش روي ما است؛ هميشه دولت عثماني به ايران حمله 1

  .كرده است نه بر عكس
ر وبا ظه.  ـ عامل سقوط قدرت عثماني، فقط و فقط غرب زدگي بود2

» ينگ چري«و ارتش » ايچ اوغالن«رب، افسران ارتش صنعت نوين در غ
تا اين قرآن در ميان ما هست ما پيشرفت نخواهيم : ورد زبان كرده بودند

  .كرد
 ايران حق دفاع نداشت؟ همين طور در حمالت ، صدامةدر حمل

بعثيان نشستند و تاخت و تاز بايست مردم ايران ميعثمانيان ـ ؟ آيا مي
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هاي سلطان سليم را تاريخ فراموش  عامقتل!. ؟!دندكرجالد را نظاره مي
صدد انتقاد از دولت عثماني  صدد دفاع از صفويه يا در كرده است؟ من در

نيستم بل از اين كه فالن كشور اسالمي سنّي اسير دست غربيان است گريه 
گويم در اين قبيل امور و حوادث درون اسالمي، كنم و بايد گريست، ميمي

خواه آن بادء شيعه باشد و خواه . را فراموش نكرد» البادء خاطئ«بايد اصل 
اي كه در ميان اعضاي خانواده رخ سني، همان طور كه در مسائل منفي

  .دهد بايد شروع كنندة آن را نكوهش كرد مي
گذاري عظيمي كردند و سيل مهيبي  در اين محور، سرمايه:فرمايدمي

سراسر جهان اسالم و بيرون آن به راه از انتشارات و تبليغات ضد شيعي در 
  .انداختند

و : گفت در اين شمارش، چيزي فراموش شده است بايد مي:بررسي
كنند ـ تا از اصول خويش كردن ما كردند و مي» منفعل«سعي عظيم در 

  .نشيني كنيمعقب
اي خاص در توزانة نحلهكينه هاي تاريخي عموما و دشمني  زمينه:ادامه

ساز اين مهم براي توفيق اين طرح بودند كه در صوصا، زمينهجهان اسالم خ
مĤل، نتيجة متوقع خود را تا حدودي زياد به بار آورد و از اثرگذاري انقالب، 

عي كاست چنان كه ديگر اكنون به وضوح يو اثرپذيري از آن، به ميزان وس
  .توان ديدمي

بيان ـ تصريح خواهد كرد كه مرادش از نحلة خاص، وها1: بررسي
  .هستند
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هاي ديگر از آن، در ذهن   تاثيرگذاري انقالب و تاثيرپذيري جامعهـ2
اتفاقا در اثر اشتباه دشمنان روز به روز بر تاثير . ها رو به افول استبرخي

هر چه آن را كه شود، يك انقالب واقعي چيزي است انقالب افزوده مي
شناسي اصل مسلّم جامعهشود، باز اين يك تر ميك بزنند، زندهتبكوبند و ك

است؛ انقالب يك حادثه است يك درگيري شديد زير بنائي است هر 
اي عمر دارد، پايان عمر انقالب پايان درگيري است، كه پس از آن، حادثه
گردد و ديگر تمام، خطر اي كه انقالب كرده به روال طبيعي برميجامعه

يك : دو صورت دارددشمن هميشه خطر است اما اين سكه درباره انقالب 
اگر صاحبان (ليكن روي ديگر آن . روي سكّه خطر است، سقوط است

  .افزايد بر عمر و حيات انقالب، مي) انقالب بيدار بمانند
يك انقالب : امعرض كرده» نقد مباني حكمت متعاليه«در اوايل كتاب 

شود؟ وقتي كه آن حالت دريائي خود را از دست كي تمام شده تلقي مي
و در آن جا .  و مخالفين دروني را كنار نزند و به بيرون پرتاب نكندبدهد

و وقتي كه دشمن به : افزايمدر اين جا مي. موضوع بحث مسائل دروني بود
موجيم كه : اند تحريكات دروني و هجمات بيروني خاتمه دهد، كه گفته

  .آرامش ما عدم ماست
معه هستم و نه من در اين سخن نه طرفدار تداوم حالت انقالبي جا
يك . شناسي استمخالف آن، موضوع سخنم بيان برخي اصول مسلّم جامعه

  .بحث صرفا علمي است نه اجرائي اجتماعي
ترديد روزي چنين خواهد شد  و بيـ  ـ اگر انقالب كامال فروكش كند 3

باز كار خودش را كرده است؛ معادالت نظام جهاني را عوض كرده است، ـ 
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اگر فردا چيزي . را روي ريل نوين به حركت آورده استهاي جهاني جريان
به نام ايران در نقشة جهان نباشد باز خون شهيدان آن نقش بزرگ خود را 

البته بنده سياسي (در عرصة جهاني در حد غير قابل باور، ايفا كرده است 
 سال پيش سياست را بوسيده و كنار گذاشته و به اصطالح 18نيستم و 

ژياني اگزوز نداشت، و سخنم فقط در عرصة علمي و نظري پيكان ما از 
پس نبايد آقاي مدرسي ما را از اين كه مبادا روزي انقالب فروكش ) است

بزرگ ما (!) كند بترساند و نسخة انقالب بر عليه انقالب بدهد و آن اشتباه 
اي مردم شيعه شما از اول شيعه وصايتي بوده و : را به ما گوشزد كند كه

ايد، امروز اشتباهتان را اصالح  دي به علم غيب و واليت أئمه نداشتهاعتقا
  .كنيد تا انقالبتان هميشه مؤثر بماند

 شيعه واليتي انقالب را كه محصول همان واليت : گفتبايد صريحاً
 ي واليتي نباشد هيچ ارزش،اگر انقالب. است، براي تشيع خود، دوست دارد

ي در طول تاريخ همه چيز را فداي اصول تشيع واليت. شودبه آن قائل نمي
اند انقالب نيز تشيعي خود كرده است؛ راهي كه ائمه طاهرين فداي آن شده

انقالب به خاطر تشيع است نه : فدائي آن است و در يك عبارت مختصر
هاي داخلي با الهام از خارج اين  ژورناليستيزمان. تشيع به خاطر انقالب

اسالم به خاطر مردم است يا مردم به خاطر «كردند پرسش را القاء مي
در صورت طبيعي، اسالم به خاطر مردم : پاسخ اين است» اسالم؟ ـ ؟

و . اما در صورتي كه اسالم به خطر افتد مردم به خاطر اسالم است. است
اصالت «معتقد باشيم، ما به » اصالت انسان«ما امانيست نيستيم كه به 

تر از هر موجودي اي انسانيت را خطرناكمعتقديم و انسان منه» انسانيت
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دانيم، و چون انقالب محصول اسالم است ميوه اسالم است نه خود مي
  .اسالم، ثمرة تشيع است نه خود تشيع

پس انقالب به خاطر تشيع است نه تشيع به خاطر انقالب، هر باغباني 
زينش گيرد و ناچار از گكه در تنگناي انتخاب ميان درخت و ميوه قرار مي

البته ما خدا را . كند نه بر عكسشود، ميوه را فداي بقاي درخت ميمي
كنيم در آينده نيز چنين ايم و دعا ميشاكريم كه در اين تنگنا قرار نگرفته

  .باشد
ها پرسش باال را مطرح كرده بودند كه دافعه انقالب را سلب ژورناليست

اي، اي علمي، انديشههو دفاع را در عرصه» جهاد«كنند، چيزي به نام 
اجتماعي و سياسي از ما بگيرند، و راه را براي آن چه آقاي مدرسي دشمن 

  .نامد باز كنندمي
اما كاربرد اين تبليغات و استفاده از اهرم اختالفات مذهبي و : گويدمي

عقيدتي، محدود به انقالب و پيشگيري از آن نماند و همان سياست در 
براي مهار موج اسالم گرائي عام در جهان اسالم تر، اين بار طيفي وسيع
  .پيگيري شد
» گزاره«و يك » خبر« اين سخن به اصطالح ادبي به عنوان يك :بررسي

موج «اين : ليكن با عطف كالم به بحث قبلي، بايد گفت. كامال صحيح است
در پيش از انقالب نبود، و به جاي آن » اسالم گرائي عام در جهان اسالم

پس انقالب تاثير اساسي خود را . بود» زدگي در جهان اسالمموج غرب «
اي  دانند كه چنين تاثيري يك پديدهگذاشته است و همة جامعه شناسان مي

در نوار زمان پيش برود و جهان اسالم را پيروز كند،  كه بايد است
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شوند، گاهي به زماني هاي اجتماعي بزرگ در مدت كوتاه محقق نمي پديده
  . يك قرن نيز نياز هستطوالني حتي

و همين موج اسالم گرائي خود دليل است كه آن همه تبليغات در قبال 
  .انقالب شكست خورده نه اين كه از تأثير انقالب كاسته شده است

اين سياست جهاني كه اهداف كوتاه مدت و دراز مدت دارد : گويدمي
هان اسالم تمام نه تنها تاكنون به قيمت جان بسياري از نخبگان شيعي در ج

شده، بلكه آثاري ديرپا و عميق براي حال و آيندة مكتب تشيع و جايگاه آن 
در امت واحد اسالمي بر جاي نهاده است كه نتايج ناخوشايند آن در 

تر روزگاران آينده كه اين شجرة خبيثه به طور كامل به بار بنشيند روشن
  .خواهد گرديد
  :اما. ها، صحيح استن گزاره و گزاره باز هم اين عبارت به عنوا:بررسي

برسد بايد » مكتب تشيع«ـ براي فرار از خطري كه ممكن است به 1
مكتب را دست كاري كرده و اصول مسلّم مكتب تشيع را حذف كنيم؟ 

هائي باشد ها و نادرستيا غلط مدر اصول مذهب) به فرض محال(حتي اگر 
. الب محصول همان اصول استداند كه انقميباز هر متخصص علوم انساني 

پس بايد انقالب را . هر اشكالي در اصول باشد در اصول انقالب نيز هست
و اين يعني پيروزي همان برنامة اهريمني كه به دست . نيز از بين ببريم

  .كنيم ميخودمان پياده 
و ايجاد » مكتب تشيع و جايگاه آن در امت واحد اسالمي...« ـ تعبير با 2

اين كه نكند زماني فرا رسد كه شيعه را از امت واحد اسالم نگراني از 
بر فرض چنين شود، چارة اين . مورد استحذف يا طرد كنند، يك كار بي
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ـ كه نيستم  بودم يمسئله، حذف اصول تشيع است؟ اگر من به جاي مدرس
و به . باشند» گاهجاي«شيعيان نيز سنّي شوند تا داراي : گفتم  ميصريحاًـ 

  .شدمبك القائي متوسل نمياين س
» گاهجاي«تشيع در ميان امت واحد اسالم هيچ وقت به قدر امروز 

كه امروز در قلب ـ گرچه هميشه در هسته اسالم قرار داشته ـ نداشته 
 اسوه و الگو براي همه اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان جاي گرفته

درسي نام برد و نيز كه م) وهابيت(مسلمانان شده است تنها آن نحلة خاص 
ورزند و دستشان سياستمداران در درون امت، هستند كه با تشيع كينه مي

  .كننددر دست دشمنان خارجي است و بر عليه شيعه و انقالب كار مي
آقاي مدرسي در اوج مقبوليت تشيع، آن را در حال احتضار نشان داده 

دشمنان به بار خواهد اي واي بترسيد برنامه : كندو برايش مرثيه سرائي مي
  .نشست و شيعه بي جايگاه خواهد شد

 ـ نيازي نيست از اصول مكتب خود دست برداريم، بهتر است به 3
بگوئيم و جايگاه خود را » بلي«ها يك  اندركاران آن برنامة اهريمني تندست

  .حفظ كنيم» گوبلي«هاي ت اسالمي مانند دولتمدر ميان ا
از ترس «ف اصول تشيع است مصداق  ـ نسخه آقاي مدرسي كه حذ4

  .است» مرگ خودكشي كنيم
 محوري سنگين در اين كارزار، چنان كه گفته شد، به زشت :فرمايدمي

نمائي چهرة تشيع و پيروان آن اختصاص داشت كه نيروهاي بسيار در 
كشورهاي اسالمي، از جهان عرب و شبه قاره و جنوب شرقي آسيا تا مجامع 
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  .غرب، در اين محور به خدمت گرفته شدندفرهنگي و آكادميك 
  ايد؟ ـ غير از اين چه توقعي از دشمن داشته1 :بررسي

كادميك غرب اين قدر دچار جهل هستند و آ ـ چون مراكز علمي و 2
ما بايد يك كار ـ كه هستند ـ اين قدر ابزار دست سياستمداران هستند 

چون مراكز اكادميك غير علمي و احمقانه كرده و اصولمان را حذف كنيم؟ 
خواهند، خودكشي كنيم؟ خودمان و مذهبمان را كه غرب مرگ ما را مي

  ناميد از بين ببريم؟» مكتب تشيع«مدرسي 
خواهد  ـ درست است آقاي مدرسي يك تشيع ديگر يافته است مي3

اما او به . آن را در جاي تشيع واليتي، جايگزين كند كه تشيع وصايتي است
خواند زاده تشيع واليتي است اش را مين انقالب كه مرثيهداند ايخوبي مي

و انقالب فرزندي نيست كه با مرگ مادرش در دامن دايه به سر برد اين 
  .شودفرزند با سقوط مادرش ساقط مي

شيعه واليتي دست از اصول خود : وانگهي همان طور كه گفته شد
  .ددارد گرچه انقالب عزيز و گرانقدرش از بين بروبرنمي
 پرچم نبرد در اين جبهه از آغاز بر دوش آن گرايش عقيدتي :گويدمي

خاص در جهان اسالم بود كه در قالب دفاع از توحيد خالص و مبارزه با 
مظاهر شرك و بدعت، فرصت را براي اعالن جنگي تمام عيار عليه تشيع 

م ت، هم در درون و هحد تا اين لحظه با شدت ورا مغتنم شمرد و اين كار 
  .در بيرون از جهان اسالم ادامه داده است

است؛ ظاهرا آن » سبك القائي« اين عبارت به شدت در قالب :بررسي
نگرد اما با گرايش عقيدتي خاص را محكوم كرده و به ديدة دشمني مي
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، »مبارزه با مظاهر شرك«، »دفاع از توحيد خالص«رديف كردن الفاظ 
كند كه نكات ضعف تشيع در قاء مي، به ذهن مخاطب ال»بدعت«مبارزه با 

سازي در اين زمينه. همين موارد است و بايد اين نكات ضعف از بين برود
 كتاب براي متن كتاب است كه درصدد حذف اصول تشيع واليتي ةمقدم

  :است، به سطرهاي زير توجه بفرمائيد
 اما ديگراني هم بودند كه در لباس دفاع از تشيع، تا آن جا :فرمايدمي

 نمائي چهره تشيع مدد رسانيدند، خواه از راه احياء كه توانستند به زشت
هاي منحرف قديم كه افكار غاليانه و خرافي از بقايا و رسوبات عقايد فرقه

بستند، و خواه در كسوت برخي سنن و رسوم خود را به جامعه شيعي مي
 صالح و ها به بركت مبارزات و مجاهدات سلفعاميانه و جاهالنه كه مدت

  ..بزرگان شريعت، متروك و مهجور بود
سخنان آن » افكار غاليانه«كند كه مراد از  ـ خواننده گمان مي1 :بررسي

حسين خداي زينب، زينب : يا. اممن حسين اللّهي: مداح است كه گفت
كند  و يا خوانندة ديگر گمان مي. و همه او را محكوم كردند. خداي حسين

از خرافات، بازار داغ صوفي بازي است كه هر كسي كه مراد جناب مدرسي 
اگر مرادش . بندندها معجزه مياي دهكند و به هر مردهادعاي معجزه مي

اين بود سخنش كامال صحيح بود، اما او درصدد نكوهش علم غيب اينان 
كند اعتقاد به نيست و در متن كتاب آن چه به عنوان افكار غاليانه رد مي

هاي غالي را كه به الوهيت ائمه معتقد  است كه ابتدا فرقهعلم غيب أئمه
گيرد كه اعتقاد به علم غيب، بودند، رديف كرده و با سبك القائي نتيجه مي
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بودن آنان، از مصاديق غلو » حجة من عنداهللا«اعتقاد به معجزه، اعتقاد به 

  .است
 اي هست؛ خواهيم ديد آنخرافه در ميان هر جامعه:  ـ خرافات2
داند، هاي غربي كه آقاي مدرسي فرهنگ آنان را زنده و پيشرفته ميجامعه

 مال آنان است كه به ما هم سرايت 13پر از خرافات است؛ نحوست عدد 
كنند، كرده، نعل پرستي كه در آستانه هر در ورودي يك نعل تعبيه مي

هاي صيتبه ويژه خرافات درباره شخ... و... شان در انواع گوناگون وفالگيري
  ...شان وديني يا تاريخي

: مقصودم اين نيست كه نبايد با خرافات مبارزه كرد، مرادم اين است
ترساند كه چه شده كه مدرسي با چسبيدن به خرافات به حدي ما را مي

آيا اعتقاد به علم غيب امام، خرافه . مان را كنار بگذاريماصول مذهب
دانند اساسا وحي و اي علم غيب مياست؟ همة مردم دنيا پيامبران را دار

  .نبوت يعني علم غيب
تر بيان شد، اين همه آثار علمي عالوه بر هر دليل همان طور كه پيش

اند، منشاء غيبي ندارند اي فصل الخطاب آوردهكه در هر رشته) ع(ائمه 
شان چيست؟ از كدام دانشگاه يا حوزه اين همه علوم را در علوم أپس منش

اند ـ ؟ كه مشروح اين معجزات علمي در م انساني، ياد گرفتهتجربي و علو
  .مباحث مقدماتي گذشت

دهد كه آنان افرادي ، ظاهرا نشان مي»اندديگراني هم بوده« ـ تعبير با 3
تعبير كرده » ي«اند كه با حرف نادر يا دست باال جرياني كوچك بوده
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بودن امام، » جة من عنداهللاح«آيا اعتقاد به علم غيب امام، يا اعتقاد به . است

 است يا يا اعتقاد به واليت، اعتقاد چند نفر يا اعتقاد يك جريان كوچك
؟ ها هستلكي كه تشيع واليتي در آن و ديگر ممااعتقاد همه شيعيان ايران

كند كه آقاي مدرسي طوري با سبك القائي با ناخودآگاه مخاطب بازي مي
  .كندان كوچك انتقاد ميگوئي تنها از چند فرد يا از يك جري

لو يا خرافه است كه به بركت مبارزات و مجاهدات غ ـ آن كدام 4
سلف صالح و بزرگان شريعت، متروك و مهجور شده بود و امروز از نو 

ها را اي از آنكند و نمونهزنده شده است ـ ؟ چرا مدرسي معما بازي مي
ها ن چيست؟ اين كلي گوئيشمارد تا خواننده بداند مراد او از اين سخنانمي

تنها به درد تخريب ذهن مخاطب و ايجاد زمينه در ذهن او براي متن 
  .كندكتاب است كه اصول تشيع واليتي را انكار مي

  كند؟تكيه مي. »زشت « ـ چرا اين همه به لفظ زشت5ِ
هاست؟ شما كه دلسوز انقالب زني و عزاداريآيا مراد از خرافات، سينه

ها را در پديد آوردن زنيد مگر نقش همين عزاداريآن ميشده و دم از 
ها و اينترنت آمده دانيد؟ مهم اين كه همين روزها در سايتانقالب نمي

سازد و جوانان خود را مانند جوانان شيعه، هائي مياست كه امريكا فيلم
شهادت طلب با روحيه عزاداري به عيسي و فداكاري براي مسيحيت، 

  .كندتربيت مي
در برخي كليساهاي اروپا : و جالب اين كه در اينترنت آمده است

: گويد و همان كشيش مي. زنندخواند و كودكان سينه ميكشيش نوحه مي
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  .قرار است اين برنامه در همه كليساها اجرا شود
پس آن سنن عاميانه كه محكوم است و قبال نيز توسط بزرگان مهجور 

  شود؟ياي ذكر نمشده چيست؟ چرا نمونه
  . و تاكيد بر اقوال و اعمال تفرقه انگيز و دشمن تراش:گويدمي

 مسئلة وحدت و تفرقه، يك مسئلة شناخته شده در تشيع است :بررسي
امير المؤمنين بدون اين كه بر خالفت . و يك چيز مبهم يا ابهام آلود نيست

 اين كه كرد فقط به خاطرسه خليفه اول مهر تاييد بزند، با آنان همكاري مي
و تا آخر نيز . تفرقه به وجود نيايد و مسلمانان در قبال كفار تضعيف نشوند

امام . داددر مواقع لزوم، نظرهاي مشورتي خود را در اختيار آنان قرار مي
امام . كندبراي پيروزي لشكر مسلمانان در مقابل كفار دعا مي) ع(سجاد 
آورده بود، به عبدالملك در بحران پولي كه دولت روم به وجود ) ع(باقر 

دهد كه موجب هاي اقتصادي داده و يك نظام پولي ارائه ميرمولومروان ف
تا به اين راه شيعه است از آغاز . شودنجات جامعه اسالمي از بحران مي

  .امروز
امروز ما با هزاران بيان، با همه وسائل ارتباط جمعي، با ارتباطات 

كنيم حتّي در راه آن ا اعالم و ابالغ ميديپلماتيك، اين پيام عملي وحدت ر
ايران : گويد كنيم كه بوش ميدهيم، از فلسطينيان سني حمايت ميشهيد مي

كدام عوام يا كدام گروه شيعي يا كدام فرد . كندها حمايت ميتروريستاز 
نخبه و فرهيخته شيعه است كه با اين وحدت مخالفت كند؟ مراد آقاي 

گيزان دشمن تراش كيست؟ مقصود آقاي مدرسي انمدرسي از اين تفرقه

 104/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

شود مگر با پذيرش هر سه بخش از متن كتابش كه حذف حاصل نمي
  .اصول تشيع است و تبديل آن به تشيع وصايتي

 ]يعني غاليان، خرافه پردازان، تفرقه انگيزان[نقش گروه دوم : گويدمي
 حاصل از البته به هيچ وجه كمتر از دسته نخست نبوده و نيست و زيان

احياء و تجديد واپسگرايانه و خرافي آنان كه با شوق تمام، زير دوربين 
ـ از راه بين نقد مذهبي و انسان شناسانه هاي تبليغي غرب ذرهرسانه
هاي بت پرستي و  يابي برخي عقايد و شعاير در نظاميابي و مشابه ريشه

يبي گروه اول شود از تأثير تخرجادوگري گذشته و حال ـ قرار داده مي
تر، و به تر و عميق وسيع]يعني تخريب آمريكا و غرب به همراه وهابيان[

  .تر استآيد موثرتر و قانع كنندهدليل آنكه از درون نظام شيعي مي
شان  ـ گفته شد اين گروه دوم چه كساني هستند كه تخريب1 :بررسي

ان باشند ـ ؟ بيش از امريكا و متحدان اروپائيش و متحد ديگرش كه وهابي
  كند؟ اين سبك القائي براي چيست؟چرا روشن نمي

هاي غربي در كجا با ايران  بينذره! »انسان شناسي«چاره دانش  ـ بي2
اند؟ اگر مراد اين باشد كه شناسي كردهبر اصول علم انسانمبتني برخوردي 
 اًگيرند، سخني نسبتشناسي را نيز در خدمت ستم ورزي خود ميآنان انسان

گفت جامعه شناسانه يا روان  در اين صورت بايد مياما اوالً. مورد نيستبي
شناسي در اين موضوع در مقايسه با شناسانه، زيرا استفاده از انسان

روشن است كه او با به كارگيري اين . شناسي چندان بردي ندارد جامعه
روه عنوان علمي درصدد آماسانيدن آن خطر موهوم است كه از ناحيه گ

  .دوم متوجه شيعه است
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 يد ـ هنوز براي ذهن خودآگاه خواننده معلوم نيست آن احياء و تجد3
گيرد كه يك واپسگرايانه چيست؟ اما در ذهن ناخودآگاه او كامال جاي مي

تر  خارجي خطرناكو واپسگرايانه هست كه از هر دشمنجريان ارتجاعي 
 ناخودآگاه ي ذهنةزمينرسد همين وقتي به بخش اول متن كتاب مي. است

ائمه طاهرين نه «تا حدودي او را براي پذيرش اصل اول آقاي مدرسي كه 
آماده كرده است، به ويژه با بيان » سياسي بودند و نه خواستار حكومت

القائي و غير صريح ايشان در آن بخش، و همين زمينه در آن بخش 
اند و م غيب نبودهداراي عل) ع(شود براي بخش دوم كه ائمه تر مي آماده

در بخش چهارم نيز نظريه . انداين موضوع غاليانه را غاليان درست كرده
آورد كه ببينيد دانشمندان پيشين  را مي)مسبوق به معتزلي بودن(ابن قبه 

  .اندشما به علم غيب اعتقاد نداشته
  اين برگشت و ارتجاع و واپسگرائي به باور ابن قبه، نيست؟

خن از بركت اقدامات بزرگان و سلف صالح در  ـ آقاي مدرسي س4
كدام يك از آن . كنار زدن و مهجور كردن عقايد نادرست به ميان آورد

بزرگان و سلف صالحان با عقيده ابن قبه همراه است؟ لطفا چند نفري را نام 
  .ببرند
 ظهور ،كه در مدت كم(اين شما هستيد كه عقيده ابن قبه را :  ـ احياء5

آن را از بايگاني تاريخ آن هم . كنيدرا احياء مي) و مرده استو افول كرده 
بيرون كشيده ) متروكه به وسيله دليل و مباحثات كالمي(از بخش متروكه 

  .دهيد و از نو احياء كرده و نسخه مي
 ـ شما كه اين قدر دلسوز انقالب هستيد بگوئيد آيا اگر مردم ايران 6
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آمد؟ اگر يك عوام پاسخ  الب به وجود مياعتقاد ابن قبه را داشتند، اين انق
اما هر دانشمند دست . بشايدبراي او مثبت به اين پرسش دهد شايد 

 اگر يكي ،انقالبي كه از يك فرهنگ برخاسته: دانداندركار علوم انساني مي
  .آمداز اصول فرهنگي آن مردم را فاقد بود، هرگز به وجود نمي

 پديد نشده بر اساس عقايد تشيع اين انقالب بر اساس عقايد ابن قبه
اين آقاي مدرسي است كه بايد توضيح دهد . واليتي تام، پديد شده است

اش از كشيدن سنگ يست؟ و انگيزهچ مرده ةاش از احياي آن عقيدانگيزه
سنگين اصل علم غيب از زير بناي انقالب چيست؟ اگر غير از تخريب و 

  .يگر است، بگويدفرو ريختن پايه و پايگاه انقالب، چيز د
 ـ ما هر كار بكنيم، غرب از ما دست بردار نيست، مگر اين كه اصول 7

 آقاي مدرسي براي اين كار به ةلمان را ترك كنيم و نسخيا برخي از اصو
خورد بل براي اين ذلّت نسخة منحصر به فرد است كه بر اساس درد مي

 از آن سوء شناسي كه غربشناسي و جامعهشناسي، روانهمان انسان
از ترس مرگ خودكشي : كنمبلي باز عرض مي. كند مبتني استاستفاده مي

  .كنيم
پرستي يافته است؟ غرب  هي از بتب ـ غرب در كجاي عقايد ما مشا8

ها و عقايد داند كدام عقيده ما را در ميان باور كه عيسي را خدا مي
اي بحث علمي دهيد كه به جپرستان ديده است؟ چرا به خود اجازه مي بت

تهمت تحقيرآميز گستاخانه به شيعه واليتي بزنيد ـ ؟ عالوه بر غرب همة 
و لذا توصيفگر و القاءگر . دانندمردمان دنيا پيامبران را داراي علم غيب مي

گويد او هرگز ادعاي وسيوس چيني مينفمعروف ويل دورانت نيز درباره ك
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 امام 12اء به علم غيب پس اگر شيعه عالوه بر انبي. كردن وحي  ونبوت
  .پرستانمعتقد است مشابه عقايد همة دين باوران است نه مشابه عقايد بت

اين سخن آقاي مدرسي دقيقاً همان اتهام است كه وهابيان بر شيعه 
تعبير كرد و با عبارت » خاصگرايش عقيدتي «زنند كه او از آنان با  مي
  . انقالب ناميدآنان را دشمن»  توزانة نحله خاصدشمني كينه«

ايم البته ما با وهابيان نيز سر جنگ و درگيري نداريم و عمال ثابت كرده
 خواستار وحدت هستيم، آقاي مدرسي خود مسئول سخن خود كه جداً

  .است
ها را در بياني ديگر تكرار  در ادامه تا آخر پاراگراف همين گفته:ادامه

ه گوئي سخن از خدا را به كار برد» آكادميك«كرده است كه باز لفظ 
مراكز آكادميك كه . داندگويد و مراكز آكادميك غرب را حجت مي مي

و انقالب ايران از نظر . فرهنگ ممالك غرب را تا لبه سقوط كشانيده است
دانند كند و آنان اين واقعيت را به خوبي ميعلمي دقيقا آن مراكز را رد مي

توانند داشته باشند، زيرا ميو هرگز نظر مثبت به ما نخواهند داشت و ن
  .اصول و فروع بينش آنان چيز ديگر است

اي نه در آورده اما هيچ نمونه» سلف صالح و خردمند«باز سخن از 
مقدمه و نه در متن كتاب از كارهاي آنان كه مورد نظرش است ارائه 

 رده او را كناكرده است مگر سخن ابن قبه كه همان سلف صالح اين عقين
  .اند گذاشته

را تكرار كرده و به ذهن »  عاميانهةغاليان«در اين بخش از نو عبارت 
 عاميانه، پيش از انقالب نبوده، ةند كه اين عقايد غاليانكخواننده القاء مي
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كنند و اند در حدي كه هم انقالب را تهديد ميپس از انقالب به وجود آمده
ين عقايد بس ااي از نهاما باز نمو. كننددار ميهم حيثيت تشيع را لكّه

  .دهدخطرناك نه در مقدمه و نه در متن كتاب نمي
آقاي مدرسي شيعه وصايتي مرده و دفن شده : باز هم احياء واپسگرايانه
گويد كه اصل كند و به ما ميزنده و احيا مي در اوايل قرن سوم را از نو

 ريشة كه) و خواهيم ديد(اصيل شما همين بوده است و لذا تصريح دارد 
 او اين نقطه تاريخي را كه 1.داند ما را همان اوايل قرن سوم مي(!) انحراف 

شيعه وصايتي است به خوبي يافته است و سلف » سالمرگ«به اصطالح 
هاي وصايتيان تبري صالح ما در قرن اول و دوم كه هميشه از كارها و قيام

. كندا محكوم مياند و نيز سلف صالح ما از قرن سوم تا به امروز، رجسته
معلوم نيست مرادش از سلف صالح چيست؟ و كيست؟ آيا شيعيان زيديه 
است؟ شيعيان نهضت خراسان است؟ چرا نامي از افراد اين سلف صالح 

، شيخ مفيد، شيخ صدوق، شيخ طوسي، سيد )ع(برد؟ آيا اصحاب ائمه نمي
المه مرتضي، سيد رضي، ابن ادريس، محقق حلّي، خواجه نصير طوسي، ع

حلّي، شهيد اول، شهيد ثاني، محقق ثاني، شيخ ابراهيم قطفاني، مقدس 
اردبيلي، شيخ حسين پدر شيخ بهائي، خود شيخ بهائي، مير داماد، مير 
فندرسكي، صاحب وسايل، عالمه مجلسي، بهبهاني، ميرزاي قمي، سيد يزدي، 
آخوند خراساني، حاج آقا حسين قمي، حائري يزدي و فرزندش مرتضي 

، حكيم، خوئي، امام خميني، نجفي )كه استاد آقاي مدرسي بوده(ائري ح

                                                            
تي نيز ديديم كه مدعي شد شيعه در قرن سوم اصول اعتقادي خود را از معتزله گرفته در مباحث مقدما.  1

  .است
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مرعشي، شريعتمداري، ميالني، گلپايگاني، اراكي و علماي امروزي، كدام يك 
اند و كدام يك منكر علم غيب بوده) ع(ي ائمه »حجة اهللا«منكر واليت و 

 را اند؟ ـ ؟ آن سلف صالح چه كساني هستند كه كسي آنانامامان بوده
سبك القائي تا كجا؟ استفاده از ذهن ناخودآگاه خواننده تا چه ! ؟!شناسدنمي
  حد؟

 اين حقيقت كه كليت نظام تشيع گرد محور شخصيت امير :فرمايدمي
، و در جانبداري از نظريه احقيت آن بزرگوار در رهبري )ع(مؤمنان علي 

قابل خدشه و جامعة اسالمي پس از پيامبر، شكل گرفت مطلبي نيست كه 
ها حتي بنابر برخي نقل(دانيم كه از همان صدر اول انكار باشد، اين را نيز مي

هايي در جامعه بودند كه در  افراد و گروه) از روزگار زندگي امير مؤمنان
مورد آن حضرت نظراتي افراطي داشته و ايشان را تا سرحد الوهيت 

  .كردندتقديس مي
) ص(در روز وفات پيامبر » ظام تشيعكلّيت ن« ـ مراد از 1 :بررسي

دهد تا تشيع ويژة چيست؟ او با اين جمله اصالت را به شيعه وصايتي مي
سلمان، ابوذر، مقداد و عمار در آن بين گم شود، و از جانب ديگر سخن از 

) ص(غاليان كه بعدها پيدايش يافتند در موضوعي كه به روز وفات پيامبر 
در حالي .  ماهيت تشيع در آن روز استمربوط است براي مخدوش كردن

لو حدود چهل سال پس از غكه اگر ماجراي عبداهللا سبا را بپذيريم پيدايش 
 ةو خلط كردن آن با پديد) ص(سخن گفتن از روز وفات پيامبر . آن است

كند كه تشيع از آغاز عناصر غالي چهل سال بعد، به ذهن خواننده القاء مي
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  .ستته اشرا در درون خود دا
كه » مقصره«اما اين مسلّم است كه عناصر تقصير و به اصطالح 

كردند از همان روز اول تر از آن كه بوده، تلقّي ميشخصيت امام را پائين
مبتني ) ص(را بر اساس وصيت پيامبر ) ع(بودند كه صرفا حقانيت علي 

  . كه شيعه وصايتي هستند،»حجة من عنداهللا«دانستند نه مي

دربارة اين لفظ در مباحث بعدي كه از نو آن را تكرار : ت ـ احقّي2
كند، بحث خواهد شد و روشن خواهد شد كه سنيان معتزلي نيز به  مي
اما شيعيان اعم از وصايتي و واليتي به . معتقد هستند» احقيت خالفت علي«
  .معتقد هستند نه به احقيت آن» حقانيت خالفت علي«

شود و مردود و محكوم است، خود يده ميلو نامغ ـ پيدايش آن چه 3
يك وجود استثنائي بوده و غاليان ) ع(دليل محكمي است كه علي 

هائي كه از حد و سطح افراد نابغه نيز ديدند، شگفتيهائي در او مي شگفتي
و اين . شودباالتر بوده، وگرنه انسان عاقل به الوهيت انسان ديگر معتقد نمي

ها را  كه مدرسي هر دوي آن(علم غيب و معجزه ويژگي استثنائي غير از 
  توانست باشد؟چه مي) كندانكار مي

به من گفتند : قيل لي قل في علي مدحاً: چنان كه آن شاعر گفته است

 :حار ذو اللّب الي ان عبدهـ قلت هل امدح من في فضله . درباره علي مدحي بگو

فضايل او حيران گفتم آيا در مدح كسي سخن بگويم كه انسان عاقل در 
  .ماند تا اين كه او را پرستش كرد

چرا كسي دربارة ابوبكر، عمر، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، سعدوقاص، ابو 
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كه همگي از اصحاب بودند، غلو نكرد؟ ... و... عبيده، عبداهللا بن مسعود و
چرا كسي دربارة اين همه نوابغ جهان دچار غلو نشده؟ چرا اين غلو فقط 

  ه برخي از پيامبران و علي و امام صادق، بوده؟دربار
دانيم كه انسان در مقابل علم غيب انسان ديگر، از جانب ديگر مي

  .شودشود كه در مقابل هيچ امتيازي بدان حد منفعل نميطوري منفعل مي
ابو الخطاب كه به الوهيت امام صادق معتقد گشت يك فرد عاقل و 

  .ندانشمند بود و همين طور ديگرا
آقاي مدرسي به جاي اين كه پديده غلو را دليل استثنائي بودن 
شخصيت علمي اهل بيت و دليل علم غيب آنان بداند آن را در سبك 

علم غيب آنان، در ذهن ناخودآگاه مخاطب عدم القائي به عنوان دليل 
  .كارد مي

 و سپس برخي از آنان چنين اعتقادي را، دست كم در :دهدادامه مي

به ساير ائمه اطهار نيز » نزّلونا عن الربوبيه و قولوا فينا ما شئتم«ب چهارچو

  .تسرّي دادند
 ـ بهتر است ابتدا اين عبارت عربي كه در قالب حديث آمده 1 :بررسي

ما را از درجه ربوبيت پائين بياوريد «: كه امام گفته باشد: است ترجمه شود
بدون اين كه از اين حديث؛ از . »آن گاه هرچه خواستيد درباره ما بگوئيد

اين حديث هم : پردازيمسند يا متن آن دفاع كنم به شرح معني آن مي
كند يعني هم شرك را نفي مي.  را»ربوبيت«كند و هم را نفي مي» الوهيت«

  .را» تفويض«هم 
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اي مدرسي نيز در بخش دوم كتاب از آن سخن گفته قتفويض كه آ
ها را در اختيار  مخلوقات و سرنوشت انسانخداوند اداره عالم: است، يعني

ناميده » مفوضه«اند آن چند نفري كه اين باور را داشته. امام گذاشته است
  .شده و مطرود شدند

 ديگر و كسي كه اختيار كس: نده و پرورندهرب يعني اداره كن: ربوبيت
  .سرنوشت او را در دست دارد

گويد ما هيچ  اين حديث ميشود ووقتي كه ربوبيت از امامان نفي مي
اي بر عالم مخلوقات و سرنوشت افراد نداريم، همه چيز در اختيار سلطه

  .خداست، بديهي است كه الوهيت نيز به طريق اولي نفي شده است
در اين . خواهيد درباره ما بگوئيد گويد پس از اين دو نفي، هر چه ميمي

حجة من «يت كه همان ماند مگر عصمت، علم غيب و والميان چيزي نمي
كامال روشن است كه آقاي مدرسي با آوردن اين . بودن، است» عنداهللا

حديث دقيقا درصدد انكار اين سه مقوله است كه اصول مسلم تشيع واليتي 
  .هستند

  وچرا به جاي اين همه خم: او در اين افكار آزاد است، پرسش اين است
من عصمت، علم غيب و : گويد رك و صريح نمي،پيچ دادن به سخنش
آورد و و چرا مقصودش را در قالب سبك القائي مي. واليت را قبول ندارم

كارد؟ ـ ؟ تا خواننده به طور آگاهانه سخن او را در ناخودآگاه مخاطب مي
  .بپذيرد يا نپذيرد

اما درباره خودش به .  ـ مدرسي دربارة امامان به تفويض معتقد نيست2
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يا خداوند اختيار ذهن خواننده را در دست او حق تفويض معتقد است گو
قرار داده و به او تفويض كرده است كه هر طور بخواهد مقاصدش را در 

  .ذهن ناخودآگاه خواننده بكارد
بهره » به ساير ائمه نيز تسرّي دادند «نويسد و از عبارتِ ـ طوري مي3
به ساير ائمه تري جويد گوئي در اين حديث، همان الوهيت در حد پائينمي

نسبت داده شده، در حالي كه خود حديث نه تنها الوهيت حتي ربوبيت را 
  .كندنيز نفي مي

نزّلونا عن العصمة و « ـ مدرسي بايد حديثي بياورد كه امام گفته باشد 4
و هيهات كه چنين . تا مقصودش را مستدل كند: »الحجيةالوالية و عن 

  .حديثي را پيدا كند
 اين حقيقت هم غير قابل انكار است كه در ادوار :يدگودر ادامه مي

اند كه با وجود اعتقاد به وجوب هائي نيز بودهها و شخصيت متقدم، گروه
اطاعت كامل از امامان، از افراط در تقديس آنان اجتناب كرده و هوادار 
اعتدال و تفكر عقالني در تشيع بودند و با پيروان گرايش پيشين درگيري 

  .ندشديد داشت
، سخني است بس بزرگ، »وجوب اطاعت كامل«جمله  ـ 1 :بررسي

شناسان، آنان شناسان، انسانسخني كه از قديم تا به امروز فالسفه، جامعه
 اند، متكلمان، ديگر دستهاي اجتماعي و سياسي كار كردهكه در نظام

 از چرا بايد انساني: اندركاران علوم انساني را به خود مشغول كرده است كه
انسان ديگر اطاعت كند؟ ـ تا چه رسد به وجوب اطاعت، و تا چه رسد به 
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  .وجوب اطاعت كامل
و » وجوب«چرا بايد از ائمه طاهرين اطاعت كرد آن هم با لفظ تاكيدي 

نيستند و علم غيب » حجة من عنداهللا«ـ ؟ اگر آنان » كامل«با كلمه تاكيدي 

شان به طور كامل چرا بايد اطاعتهاي بزرگ هستند، هم ندارند و تنها نابغه
  واجب باشد؟ چه كسي گفته است اطاعت از نوابغ كامال واجب است؟

حتّي آن چه افالطون گفته كه فالسفه بايد حكومت كنند نه ديگران، در 
تواند حكومت كند و اين است يعني هر فيلسوفي مي» تعميمي«يك دايرة 

 نفر 12آن را منحصر به كه ما حق را به همه فالسفه داده است، نه مانند ش
  .كنيدمي

جهت القاء اين است كه در  بخش اول كتاب است ض ـ اين جمله ناق2
آيا . كه امامان تنها مدعي رهبري علمي جامعه بودند نه خواستار حكومت

يك مقوله حكومتي است يا يك مقوله تعليم و تعلّمي؟ ـ ؟ » وجوب اطاعت«
دي، معنائي براي اطاعت و جايگاهي براي استاـ در ارتباطات علمي، شاگرد 

ديكتاتوري علمي به راه انداخته بودند؟ ) ع(مگر ائمه . اطاعت وجود ندارد
وار و بريد افرادي بودند كه گوسفنديا مگر آن گروه معتدل كه شما نام مي

مانند بز اخفش در مقابل سخنان و گفتارهاي علمي ائمه فقط سر تكان 
پذيرفتند به خنان علمي امامان را حتّي در تعبديات مياگر آنان س. دادند مي

دليل طي مراحل كالمي و فلسفي بود كه طي كرده بودند و با داليل عقلي و 
 حجة اهللاعقالنيت به اين نتيجه رسيده بودند كه آنان داراي علم غيب و 

  .هستند
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از رود؛ چرا نام چند نفر  ـ آقاي مدرسي با سخنان ابهام آلود پيش مي3
اند كه به كند تا معلوم شود چه كساني بودهآن گروه معتدل را ذكر نمي

معتقد بودند در عين حال به علم غيب امام و واليت » وجوب اطاعت كامل«
ـ اند اگر چنين افرادي وجود داشته. اند  بودنش، معتقد نبودهحجة اهللاو و 

اند عقالنيت دور بودهالبد آن قدر از ـ اند كه هرگز وجودي در تاريخ نداشته
تا چه رسد كه اهل اعتدال و تفكّر . اندكه اين گونه به تناقض گرفتار بوده

  .عقالني باشند
عقالني، اعتدال، : باز هم تكرار كنم بيچاره الفاظ زيبا و شيرين از قبيل

اند و براي تسخير  كه ابزار دست نويسندگان سبك القائي شده... تفكر و
داند  آقاي مدرسي نمي. روندردن تفكر او به كار ميذهن مخاطب و جادو ك

او يك محقق و براستي دانشمند است و دانسته . داند مي؟نويسدچه مي
  .نويسد چنين مي

از ) گويد مييبه معنائي كه مدرس( ـ اين اهل اعتدال و تفكر عقالني 4
 بن اند آيا سلمان است؟ حبيبآغاز تاريخ تشيع تا به امروز چه كساني بوده

است؟ محمد بن مسلم و ابان بن ) شاگرد امام سجاد(مظاهر است؟ كابلي 
تغلب است؟ ابو بصير و محمد بن ابي عمير است؟ علي بن جعفر و 

از قبيل ذكريا بن آدم است؟ علي بن ابراهيم يا ) ع(شاگردان امام رضا 
تر تا به امروز شماره كردم و يا آنان كه پيش مفيد و صدوق هستند؟

 اين ةبرد؟ يا هماي را نام نمياند چرا نمونه بودهي و چه كسانكيست؟
معتقد بودند، غالي » حجة اهللا«مت نامبردگان كه به عصمت، واليت و سِ
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  .هستند
برد و نيز از شيخ مفيد، گاهي آن را بر  ـ او گاهي نامي از صدوق مي5

و مكتب يا مكتب تشيع را به د. كوبدسر اين و گاهي اين را بر سر آن مي
كند، تا به اصطالح آب گل آلود شود متخالف در اصول مذهب، تقسيم مي

 ،اما نه تنها اثبات. و ماهي مقصود غربيان كه حذف واليت است صيد شود
حتي احتمال اين كه صدوق يا مفيد به عصمت، واليت و حجيت من عنداهللا، 

، كه بحثش معتقد نباشند، يك احتمال محال است كه بوئي از واقعيت ندارد
همين طور القاي اين كه ميان تشيع كوفي و تشيع قمي اختالف . خواهد آمد

 نادرست ةترديد بر انگيزنظري در اصول عقيدتي تشيع وجود داشته، بي
  .مبتني است كه باز بحثش خواهد آمد

 ـ آنان كه در امام» مقصره« ـ او در متن كتاب به ناچار نامي از 6
كند اين اما باز روشن نمي. آوردميـ ير بودند شناسي دچار قصور و تقص

آيا سنيان . اندجريان فكري كه شيعه آنان را مقصره ناميده چه كساني بوده
اند يكي سنّي و ديگري بودند و سنيان داراي دو نام و دو عنوان بوده

شناسي مقصره؟ او خود اذعان دارد كه مقصره يك جريان فكري در امام
كند كه در كدام اصل از اصول مذهب، در كدام د اما روشن نميانشيعه بوده

ركن از اركان تشيع و اصول مربوط به امامت، دچار تقصير بودند ـ ؟ مگر 
چيزي غير از عصمت، علم غيب و حجيت، هست كه كسي آن را انكار كند 

  شناخته شود ـ ؟» مقصره«و به عنوان 
نند آقاي مدرسي اين همه چرا فرد دانشمندي و نويسنده زبردستي ما

هاي ريز و طرد او در اين كتاب با شمارش فرقه! گويد؟ رندانه سخن مي
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شده و منفور، يك طوفاني كور كننده با سبك القائي برپا كرده است كه 
: كند، كه توضيح خواهم دادكند، انديشه او را فلج ميچاره ميمخاطب را بي

  .كارش به شدت فنّي اما غير علمي است
مراد از مقصره در بيان شيعيان واليتي همان شيعيان وصايتي بودند و تا 

شان امام غير معصوم  اكثريت با آنان بود كه در نهضتيزمان مهدي عباس
و غير عالم يعني عبداهللا سفاح را برگزيدند و همين كارشان تجربه عملي و 

در تاريخ شان را روشن كرد و ديگر از عقايدشان چيزي عيني بطالن مذهب
ن عصمت و بدون علم غيب دوكردند شخصي بگمان مي. بشر باقي نماند

 و سفاح را امام اجرائي ،يمامام صادق را رهبر و امام عل. تواند امام باشدمي
دانستند كه شايد هيچ جريان فكري در تاريخ بدين گونه با و حاكم مي

  .د تلخ از بين نرفته باشد كه پيروزيش عين مرگش باشةتجرب
شود رسما مهدي عباسي ديد كه به اصطالح شتر سواري دوال دوال نمي

 ةرا اعالم كرد و عنوان تسنن را ابداع كرد و اين برناموصايتي مرگ شيعه 
  .او در زمان متوكل عباسي كامال رسميت يافت

اما زيديه كه در آغاز با وجود امام زنده و حاضر با زيد بيعت كرده 
درست همان طور كه آقاي ( را از رهبري علمي بودند و رهبري اجرائي

از هم جدا كرده بودند، در ) كند در بخش اول كتابش القاء مييمدرس
يعني تقصير را كنار گذاشتند . هاي بعد مدعي واليت براي زيد شدندزمان

  .اما باز هم در بستر غلط
ا مامون الرشيد از نو شيعه شد، معتصم نيز تا حدودي راه وي را رفت ام
. متوكّل از نو اين شتر سواري را كنار گذاشت كه نيمه اول قرن سوم بود
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پس از آن ديگر اثري از شيعه وصايتي نماند و اينك آقاي مدرسي در رثاي 
اي واي در اوايل قرن سوم تشيع معتدل و : كند كهآن مرثيه سرائي مي

افات است و  غلو و خرةداراي تفكر عقالني، از بين رفت و تشيع كنوني آلود
  (!!!)ها از اوايل قرن سوم داخل عقايد شيعه شده است اين آلودگي

بايد بني عباس را : اين است) گفتاگر سخنش را صريح مي(مقصود او 
داند كه اما به خوبي مي. محكوم كرده و كنار گذاشت نه تشيع وصايتي را

 كرده و شيعه واليتي حتي پيش از نهضت خراسان، شيعه وصايتي را محكوم
  .كنار گذاشته بود

داد،  ـ مدرسي مانند دين مصنوعي كه اگوست كنت نسخه آن را مي7
كرد، در اين  كه اميل دوركيم آن را پيشنهاد مي»  اصنافيعةجام«يا مانند 

 مدعي مي: دهد ليكن با دو تفاوتمي» تشيع جديد«كتاب پيشنهاد يك 
يا . اعت آن دو را ندارددوم اين كه شج. شود كه شيعه از اول چنين بوده

  .خواهد راه صريح و روشن علمي را برود نمي
اما همان طور كه نظريه علمي آن دو از آغاز شكست خورد، اين نظريه 

 آنان كه تا به حال ةو نيز مانند هم. رسدغير علمي و القائي نيز به جائي نمي
ض خود اند و تعدادشان بسيار است و عربر عليه تشيع واليتي كار كرده

  .بردا داشتند، خود را از بين مي مبردند و زحمت
 ـ او در چندين جا از اين مقدمه اشاره كرده است كه تشيع مورد نظر 8
ترديد مورد قبول مراكز علمي غرب خواهد بود كه در سطرهاي  او بي

  .بعدي نيز همين را تكرار خواهد كرد
عمار تا به امروز راه  ـ تشيع واليتي از زمان سلمان، ابوذر، مقداد و 9
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ها كشيده »سميا«تكاملي خود را طي كرده است و امروز قلم بطالن به همه 
انداخته است كه فوكوياما و هانتينگتن، در » انفعال«ها را به  آنة همو عمالً

زنند كه در قبال رأس سيصد هزار دانشمند علوم انساني دست و پا مي
 با آن ادعاي ،هاه اصطالح بچهمكتب تشيع واليتي چه كار كنند، و ب

  .اندشان در چهار راه چه كنم چه كنم، حيران مانده علمي
اما معلوم نيست آن به اصطالح مكتب وصايتي كه در نيمه اول قرن 

هاي آن بر آسوده، كدام راه تكامل را سوم مرده، و تشيع واليتي از مزاحمت
! ؟!باشد» تكاملمكتب در فرايند  «يام كتاب مدرسنطي كرده است كه 

م كه تشيع از اول وصايتي بوده باز اين يحتي اگر نظريه القائي او را بپذير
توان تكامل گذرد، ميگسست ده قرني را كه از مرگ شيعه وصايتي مي

از اوايل قرن سوم شيعه دچار افكار غاليانه شده : گويداو خود مي! ؟!ناميد
ام كتابش را تكامل گذاشته آيا اين تكامل است يا انحراف؟ ـ ؟ چگونه ن

تا چه قدر خوانندگان خود را . است نام كتاب با متن كتاب تناقض دارد
  !داند؟لوح مي ساده

ي نچيست؟ عقالني ارسطوئيسم است؟ عقال» عقالني« ـ مراد از 10
بريسم است؟ يا ني وتوئيسم است؟ عقالاي پارليسم است؟ عقالنماكياو

  عقالني از نظر اصول اسالمي؟
شود بايد عقالنيت آن  كتاب كه درباره يك مكتب نوشته مييك 

مكتب را يا رد كند يا بپذيرد و سبك ژورناليستي و روزنامه نگارانه جائي 
آقاي مدرسي به خوبي به اين اصل واقف است . در مباحث مكتبي ندارد

  .كند، لطفا شما بگوئيدچرا چنين مي

 120/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

هاي ي كه اين واقعيت مصادر و مĤخذ قديم شيعي و غير شيع:گويدمي
اند، مواد مختلف و متخالفي در مورد تاريخ و تاريخي را گزارش كرده

دهند كه در نظر بدوي طبيعت اولي و اصلي مكتب تشيع به دست مي
  .هاي مختلف تفسير و تحليل شودتواند به گونه مي

  :تر از هر سخن او اين ديگر خيلي شگفت است شگفت:بررسي
د كه خودش در شناخت تشيع متحير است و كن ـ اعتراف مي1
  .تواند تحليل مشخص بدهد تا حدي كه نيازمند نظرهاي بعدي است نمي

 ـ طبيعت اولي و اصلي مكتب تشيع را در ابهام شديدي قرار داده و 2
هاي جهان  مذاهب و مكتبةمكتب شيعه از هم: اوالً. برد به زير سؤال مي

اين شما هستيد كه مصادر و مĤخذ را كنار : ثانياً. تر استتر و روشنشناخته
ة آميزيد و همگذاشته و دو جريان شيعه وصايتي و واليتي را در هم مي

زشت، ) به قول خودتان( تشيع را ةو دقيقا چهر. كنيدها را گل آلود ميآب
اگر اين خلط و اختالط را به وجود نياوريد . كنيد مجهول و ابهام آلود مي

 شناخت تشيع به حدي روشن است كه نيازي به تحليل ساًبينيد كه اسامي
  .ندارد
به حدي ابهام ) نظر از مذاهب دروني آنصرف( ـ اصل مسيحيت 3

) ع(وجود عيسي » اسالم و ايران«شفسكي روسي در كتاب پترآلود است كه 
و . داند كه چنين كسي اصال به دنيا نيامده و نزيسته استرا يك افسانه مي

  .دهدهاي چهارگانه اين حق را به او ميجيلتناقضات ان
تاريخ و عقايد . تاريخ بودا و عقايدش نيازمند تحليل تاريخي است
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  .هندوئيسم از آن بيشتر
از ابداعات مهدي » تسنّن«، »سنّي«دانند كه اصطالح هنوز سنيان نمي

عباسي است و پيش از آن مذهبي بدين نام نبوده و نيست، اما خودشان در 
يا علي شيعتك هم «اند كه آورده) ص(شان از زبان پيامبر  اصيلمنابع

پس از نقل اين قبيل » هالصواعق المحرق«ه ابن حجر در ك» الفائزون

شيعه علي ما سنيان هستيم و روافض بيهوده اين نام را : گويد ها مي حديث
  .اندبر خود نهاده

ات مسلّم زير كند تا واقعي مدرسي اول همه چيز را با ابهام آلوده مي
يادم هست زماني كه در دوره . من يافتم اين است: سؤال برود آن گاه بگويد
همكالسي ديگر . زاده ناز پرورده نيز همكالس ما بود ابتدائي بوديم يك خان

اشياء و نوشت افزار و همه . داشتيم به نام علي پيراني كه خدا رحمتش كند
ببين اگر من : كرديراني پيدا ميها را پ آنةشد و همزاده گم ميچيز خان

زاده نيز باور خان. تواني يك روز هم در مدرسه به سر بري نباشم تو نمي
  .رسيد كرد و به پيراني ميمي

چه نقشي در اين سخن دارد، مفهوم » در نظر بدوي «عبارتِ:  ـ القاء4
شود اما او حتي به اين حقيقت روشن مي» نظر دوم«آن اين است كه در 

آورد كند و تا آخر كتاب هرگز سخني از آن به ميان نميدوم اشاره نمينظر 
ماند مجهول بودن طبيعت اولي و اصلي و آن چه كه در ذهن خواننده مي

هاي سبك القائي است حضور اين عبارت در مكتب است، و اين از ويژگي
سخنان او فقط براي اين است كه اگر ذهن خودآگاه خواننده متوجه اين 
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مقصود من نظر بدوي : ام انگيزي باشد از زير مسئوليت فرار كند كهابه
  .است نه هر نظر ديگر

پيش از هر چيز » طبيعت اصلي مكتب«و » طبيعت اولي« ـ تعبير با 5
داني، بيني يا ميكارد كه آن چه امروز از تشيع ميدر ذهن خواننده مي

  .طبيعت اصلي و اولي آن نيست
مدرسي به حدي زياد و روشن است كه اگر افتضاحات در كالم آقاي 

ام از خطر سماگين سبك القائي بر ذهن ناخودآگاه خوانندگان، نبود نگراني
  .پرداختمهرگز به اين توضيحات نمي

گرچه در (وز طبيعت اصلي مكتب مبهم است ن ـ اگر چنين است و ه6
 زيرا ايد؟گذاشته» مكتب در فرايند تكامل«چرا نام كتاب را ) نظر بدوي

بنابر سخن شما نه تنها مكتب راه تكامل را طي نكرده بل راهي را كه طي 
اين تكامل است يا سقوط . كرده است ماهيت اصلي آن را مبهم كرده است

  در ابهامات؟ ـ ؟
 تفسيري كه دشمنان تشيع از ديرباز مطرح :گويددر ادامه مي

اي از باورها و ختهدانست كه با آميكردند آن را نوعي گرايش باطني مي مي
هاي قديم در پرستش قديسان، از فرّه ايزدي ايراني و تناسخ هندي تا سنت

تجلّي و حلول مسيحي و نظاير آن، تركيب شده و نظراتي مشخص در 
مسائلي مانند تحريف قرآن و سب صحابه و طبيعت فوق بشر امامان و 

  .طينت و بدا و امثال آن جزء ذاتيات ال ينفك آن بود
 اما اين بدا و اين كه امامان طبيعت بشري دارند ولي فوق همه :بررسي
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هر دو از ذاتيات مسلم مكتب تشيع واليتي است اگر دشمنان ايراد . بشرها
اند و ما هم در اين جا اند ياسخش را هم در طول تاريخ و امروز شنيدهگرفته

ه دو عقيده بهتر است آقاي مدرسي اين طور سخاوتمندان. بحث خواهيم كرد
اما موارد ديگر كه رديف . مهم شيعه را دو دستي به دشمن بخشش نكند

  :كرده است
كه به ويژه امروز در قبال آن ( ـ مگر انتظار داشتيد دشمنان تشيع 1

شان و دانشمندان  اند و آن همه علوم انساني انباشتهگيج و منگ مانده
به براي تشيع به) اردن گيجي نديشان در اشان هيچ كارآئي برايزبردست

خواهيد شيعه در قبال ايرادات و اتهامات غير چه بزنند؟ يا ميبگويند چه
  شود و از اصول خود دست بردارد؟» منفعل«علمي آنان 

بدا از عقايد مهم و مسلّم شيعه واليتي در توحيد و خداشناسي :  ـ بداء2
يگران به حاشيه اين مسئله كه در متن عقايد شيعه قرار دارد توسط د. است

رانده شده در نتيجه برخي افراد شيعي و كم اطالع، آن را در همان حاشيه 
گويد عقيده به بدا در ميان شيعيان فخر رازي مي: از باب مثال. بينندمي

چون امام صادق . زماني پيدا شد كه اسماعيل پسر امام صادق، از دنيا رفت
با وفات او با پرسش اصحابش . ودگفته بود اسماعيل بعد از او امام خواهد ب

بدا «: رو به رو شد و علم غيب او به زير سؤال رفت به عنوان ره چاره گفت
يعني در برنامه خدا تغيير حاصل شد و پسرم موسي امام بعد از من » هللا

  1.است

                                                            
  .اين داستان را مجلسي در بحار آورده و به آن پاسخ داده است.  1
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زيرا بدا پيش . اين داستان از اصل و اساس ساختگي و جعل محض است
يعه بود، و امامان پيش از امام صادق دربارة در عقايد ش) ع(از امام صادق 
  1.اندآن بحث كرده
گيرند بايد شيعه از گويد چون دشمنان بدا را بر ما ايراد ميمدرسي مي

پسندند اعتقاد به توحيد، دشمنان هيچ چيز ما را نمي. آن دست بردارد
 ها دست برداريم؟ و عقايدپذيرند بايد از همه اين نبوت و امامت را نمي

شيم و از بين ببريم كه آقاي مدرسي در حضور آنان سر خودمان را بكُ
ام كه مدرسي دانشمند و در اين مباحث مرتب تكرار كرده. افكنده نباشد

اما يقين دارم . كند اندر پيچ درست ميهائي پيچ محقق است و عمدا كوچه
... دي ودانست آن را در رديف فرّه ايز داند و اگر ميكه چيزي از بدا نمي

  .دادقرار نمي
هاي فلسفي و ديني مختلف بشر در كل تاريخ، ها و نحلهدر انديشه: بدا

ها اعالم شده است و يا الزمة اصول آن مكتب» بموج«يا خداوند رسما 
ب بودن خداستموج.  

ب نيستو اين فقط و فقط تشيع واليتي است كه خدايش موج.  
كند يا اش تجديد نظر ميامهآيا خداوند در برن: اصل سخن اين است
در تصميم خود ) به اصطالح(آيا ممكن است خدا : نه؟ ـ ؟ در بيان ديگر

تجديد نظر كند يا نه؟ ـ ؟ تجديد نظر مال انسان است وقتي كه به 
اما خدا كه . كندبرد، تجديد نظر مينادرستي برنامه و تصميم خود پي مي

                                                            
 5 و ج 4ـ مجلسي در بحار، ج ) ع(، از امام باقر 4، حديث 13، ص 6از جمله رجوع كنيد كافي، ج .  1

 .ها را آورده و هم درباره بدا بحث كرده استرده هم حديثدرباره بدا دو باب باز ك
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خداي . كه در آن تجديد نظر كنداراده، تصميم، قضا و قدر نادرست ندارد 
حكيم همة كارهايش حكيمانه است پس جائي براي تجديد نظر نيست و 

  .چنين سخني دربارة خدا كفر است
ليكن بايد توجه كرد كه اين سخن نيز الزم گرفته كار خدا در يك لوله 

يعني بسته . ب بودن خداستكشي شود و الزمة اين نيز موج دراز لوله
 همان طور كه خداي ارسطو 1.»اهللا مغلولةدي قالت اليهود« كه بودن دست خدا

گر صدور و موجب است و به قول ارنست رنان، نشسته در سرير خود نظاره
گويد اما قرآن مي. ريزش اشياء از وجود خود است و توان هيچ كار را ندارد

 و 3»ي شأنكلّ يوم هو ف« و 2»م و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتانهغلّت ايدي«

  4.»يمحو اهللا ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب«

  .بدا يعني پيام اين گونه آيات در قرآن
حكمت خدا، صفت خدا است و صفت خدا عين ذاتش است و ذات خدا 

نهايت است نه يك لوله باريك دراز كه پس حكمت خدا بي. نهايت استبي
ون بدا خداي دست خداي بد. خود خداوند و صفتش در آن محبوس باشد

چنين خدائي به قدر . بسته، محبوس، ناتوان از اراده، ناتوان از هر كار است
  .يك مورچه اراده ندارد و به قدر يك مورچه توان كار، ندارد

اي است كه يك امر وسعت قدرت، وسعت توان، وسعت حكمت، عرصه

                                                            
 . سوره مائده64آيه .  1
  .همان.  2
  . سوره الرّحمن29آيه .  3
 . سوره رعد39آيه .  4

 126/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

  .تواند در صورت ديگر از حكيمانه بودن، رخ دهدحكيمانه مي
اما . كار انسان يا حكيمانه است يا غير حكيمانه: رة انسان بايد گفتدربا

تواند مانه است اما حكمت او مييدرباره خدا بايد گفت كار خدا همگي حك
  .هاي گوناگون حكيمانه باشددر صورت

كنند، در نتيجه كنند، خدا را به مخلوق قياس ميآنان كه بدا را انكار مي
شوند اتفاقا همين خدا است اراده، معتقد مير و بياختياب، بيبه خداي موج

  .تواند حكيم باشدكه نمي
چيست؟ اگر » طبيعت«مراد آقاي مدرسي از :  ـ طبيعت فوق بشري2

مراد اين است كه امام بشر نيست و يك موجود ديگر است، در اين صورت 
اما هيچ فردي از شيعة واليتي چنين سخني را نگفته و . حق با اوست

اما اگر .  نصب عين هر مسلمان است1»انا بشر مثلكم«زيرا آيه . گويد ينم

، اين عقيدة »بشري است فوق همه بشرها«مراد اين است كه پيامبر يا امام 
تر بيان شد كه همه شيعيان واليتي و از اصول تشيع واليتي است و پيش
.  هستنداهللاحجة امامان نابغه نيستند، فوق نوابغ هستند و علم غيب دارند و 

وحي و » ...انّما يوحي الي«فرمايد مي» ما انا االّ بشر مثلكم«در همان آيه 

و همة علوم . تماس با غيب يك امر فوق بشري و فوق طبيعت بشر است
در . پس داراي علوم فوق بشري هستند. را ائمه طاهرين دارند) ص(پيامبر 

عالوه بر ادلّة ) ع(مه مباحث مقدماتي عرض كردم، اعتقاد به علم غيب ائ
شان  كالمي يك امر محسوس و تجربي است آثارشان را سخنان و تبيينات

                                                            
  . سوره كهف110آيه .  1
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  .كنمكه تكرار نمي... د و يرا ببين
توانستند علم غيب ائمه را  شدند و نمياي يافت مياگر در قديم عده

افق  تحمل كنند در عصر ما علوم تجربي و علوم انساني عظمت و عمق و
كه باز . كنداز روشن كرده است و روز به روز ميجرا تا حد اععلوم آنان 
  .تكرار نكنم

فخر رازي سنّي . شان ن بودحجة اهللاهمين طور است عصمت، واليت و 

اشعري نيز به عصمت انبيا معتقد است كه در تفسير كبير ظاهرا اگر محل 
 اين »صراط الذين انعمت عليهم«آن را فراموش نكرده باشم در تفسير آيه 

باورش را اعالم كرده است و عصمت به هر معني يك امر فوق طبيعت 
رسند علم غيب را بشر است، اما او و امثالش وقتي كه به ائمه طاهرين مي

زيرا . پذيرند به اين بهانه كه يك امر فوق بشري است و لذا محال استنمي
ل  سا665آن هم قدرت امپراطوري اموي و عباسي حدود » قدرت«قدرت 

 مفهوم اين قدرت و .در پشت اين سياست نفي فضايل اهل بيت بوده
اين چه . كنندها بهتر از ما درك ميكارآئي قدرت و كاربرد آن را غربي

 قرن زير فشار اين قدرت عظيم توانسته خود را حفظ 7مكتبي است كه 
  .در تاريخ همانندي ندارد! كند

بيل مسائلي را كه روزي  ـ چرا آقاي مدرسي اين ق1: اما تحريف قرآن
از زبان يا قلم يك فرد پريده، در كنار عقايد مهم و بزرگ تشيع رديف 

راند؟ اين نيز هم مصداق گل آلود كند آن گاه همه را با يك چوب مي مي
كردن آب و هم طرفند ديگر سبك القائي و استفاده از ذهن ناخودآگاه 
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  .مخاطب است
شان همين قرآن را ا پيروي از ائمه ـ سنّت جاريه شيعه اين است كه ب2

دانند و چون آقاي مدرسي ادعا دارد كه چون و چرا، ميحجت كامل و بي
اند، پس كنند و در اين تقديس دچار افراط شده عيان ائمه را تقديس مييش

 ،شان حجت مطلق قرار داده چگونه اين شيعيان آن چه را كه امامان
- خواهد مي ديگر است كه او هر چه ميدانند؟ اين تناقض تحريف شده مي

  نويسد آيا توجهي به سخنان خود ندارد يا انگيزه ديگر دارد؟ ـ ؟
ها  آنان را مترسك كرده و ما را از آنيآن دشمنان كه مدرس

شوند كه ابراز نظر شخصي شان افرادي يافت نميترساند، در ميان مي
شان اگر ت و نه با فرهنگشان سازگار اسابراز نظري كه نه با دين. بكنند؟

شيعه ابراز نظرها را ممنوع كند حتي در موارد الزم و صحيح، فرياد همان 
و اگر آن را آزاد بگذارد هر . شود كه شيعه مستبد است غربيان بلند مي

  !!!گذارندابراز نظر را به حساب عقايد اصولي شيعه واليتي مي
رد خواه صحابه و خواه در نظر شيعه نبايد كسي را سب ك: سب صحابه

را در » ال تسبوا «ةغير صحابه خواه مسلمان و خواه غير مسلمان و شيعه آي

 مردم جهان به آن ةخواند شيعه بر يك اصل معتقد است كه همقرآن مي
  .است» انتقاد از ظلم ظالم«معتقد هستند و آن 

ها را داراي داند، همة آن شيعه صحابه را معصوم نمي: درست است
و اين جامعه غير شيعي است كه همة اصحاب را معصوم . داندتباه مياش
 يعني عمالً. كننددانند و اگر كسي انتقادي از يك صحابه كند ترورش ميمي
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. نفر معتقد هستند) 120000(دستكم به معصوم بودن يكصد و بيست هزار 
  .دانيد شخص را معصوم مي14گيرند كه چرا آن گاه به شيعه ايراد مي

زند و از آقاي مدرسي در اين مقدمه همه جا دم از آزادي مي
رسد حتي آزادي كند، وقتي كه نوبت به شيعه مي محدوديت آزادي ناله مي
بس انتقاد مجموع و كلّ همين كتاب او يك . داردانتقاد را از آنان دريغ مي

برد و غير منصفانه است با اين همه كه اصول تشيع را به زير سؤال مي
داند باز ناله ها، و انحراف ميهب شيعه را ناخالص، داراي دخيل و دخيلمذ
زند  شيعه قفل محكم ميقلم كند كه آزادي نيست اما به زبان شيعه و مي

  . ...و هزار شگفت از! شگفت. كه حق انتقاد نداريد
زند و در قالب  تيشه به ريشه شيعه مي،كتاب آقاي مدرسي، با نام شيعه

زند، ركن ركين اين انقالب، به اركان انقالب ميتبر قالب دلسوزي به ان
لفظ  است، آنان كه او از آنان با) فقيه غير معصوم(مرجعيت و واليت فقيه 

را آورد، دشمناني هستند كه » دشمن«تعبير كرد و بار ديگر لفظ » دشمنان«
 .ترسنداي از واليت ائمه است مياز همين مرجعيت و واليت فقيه كه رشحه

آويو و واشنگتن، به اين ترس هاي تل چنان كه فوكوياما در سخنراني
كربال و : اعتراف كرده است و قدرت تشيع را در دو چيز دانسته است

و اين سخن او امروز در شبكه . و مرجعيت و واليت فقيه) ع(حسين 
  .اينترنت در پيش نظر همة جهانيان است

ا او را منصوب به نصب عام از زير. نهدشيعه به مرجعيت و فقيه ارج مي
 و معصوم و داراي علم غيب است، حجة اهللاطرف امام كه ولي اهللا و 
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اگر عصمت و علم غيب كه همان واليت است را از شيعه بگيرند، . داند مي
شوند و شود مانند همان مسلماناني كه زير چكمه امريكا له مي شيعه هم مي

  .ندكشان رقص عربي ميهايبوش روي خون
 اگر شيعه به نظر آقاي مدرسي :تقديس و پرستش مراكز آكادميك

در تقديس امامان، دچار افراط شده است، خود او دچار تقديس و پرستش 
هاي دهة شصت، سيل در سال: گويدمي. مراكز آكادميك غرب شده است

ها و نقدهاي تحقيقي تهاجمي و تبليغي عليه تشيع كه گاه در شكل بحث
 همين تفسير را با حداكثر استفاده از مواد قابل استناد براي شدعرضه مي

اين مدعا در متون قديم، مطرح و تشيع را عمدتا به عنوان گرايشي باطني و 
اين تفسير به مرور . كردبيرون از چهارچوب شناخته شدة اسالم معرّفي مي

به نگرش مجامع آكادميك غرب نيز اثر نهاده و چهرة جديدي كه ثمرة 
شد اي ميالش مشترك دشمنان و دوستان بود به تدريج جايگزين نسخهت

گرا و فهم كه در آن زمان براي چند دهه، از تشيع به مثابة نهضت عقل
هاي علمي غرب جا مترقي و روز آمد از سنّت اسالمي در ذهنيت حوزه

  .افتاده بود
 تشيع در مقابل تبليغات و تهاجم تبليغي عليه:  ـ درست است1 :بررسي

اي كه بايد كار كرد، كار خيلي جدي، پر مغز و عميق و پر دامنه، اما نسخه
از ترس مرگ «دهد حذف تشيع است و مصداق  آقاي مدرسي مي

  .است» خودكشي كنيم
: شناسندمراكز آكادميك غرب شيعه را بهتر از من و تو مي:  ـ اوال2
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و هم به دفن سيصد سال است كه هم به شناسائي تشيع مشغول هستند 
تر همان طور كه پيش. خبر مانندكردن علوم اهل بيت كه جهانيان از آن بي

 دفن كردن از ة برنام،عرض كردم امروز كه در اثر روند جهاني شدن
جهاتي فرسوده شده و مهار مسئله از دستشان در رفته، هزاران دانشمند 

عتي بود اگر دكتر شريـ اند متخصص در علوم انساني را رديف كرده
گفت سلطان محمود غزنوي همان طور كه مي. اندگفت به آخور بسته مي

تا از نفوذ و نشر علوم اهل بيت ـ چهارصد شاعر به آخور بسته بود 
نه . اند كه چه كنندو واج، كالفه شده و متحير مانده اجهاما . جلوگيري كنند

 نيز در اين در آينده.  فوكوياماةدهد نه نسخگتن جواب ميننتية هانسخ
  .موضوع سخن خواهيم گفت

مهم اين است كه مدرسي چرا اين قدر مشعوف محافل و مراكز 
چرا آن ! د؟پرستها را تقديس كرده و ميه آنآكادميك شده و اين هم

ترساند كه مواظب باشيد مراكز را براي ما لولو خورخوره كرده و ما را مي
دانند و ؟ آنان همه چيز را ميمبادا نظر آكادميك غرب از شما برگردد ـ ؟
نداشتند با اين كه مركز علمي را از اول نيت برخورد علمي با ما و مكتب ما 
اند و توزانه داشته سياسي كينههستند دقيقا يك رفتار غير علمي و كامالً

كنند آن مراكز با روش و اين برخي از ماها هستند كه گمان مي. دارند
ترين كنند و اين يا بدترين و بيمارگونهفتار ميعلمي و معصومانه با ما ر

  ...لوحي است و يا خود باختگي و ياساده
ها را آماده تايپ  كه اين برگ)  شمسي8/12/1386(همين امروز 

وزير امور خارجه : كنم؛ راديو و تلويزيون ايران و جهان اعالم كردند مي
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ات اروپا بايد به نه فقط مطبوعات دانمارك بل كه همة مطبوع: آلمان گفت
  .ادامه دهند) ص(كاريكاتورهاي توهين آميز دربارة پيامبر اسالم 

مگر اين آقا در مراكز علمي غرب تحصيل نكرده؟ مگر اين انديشه او 
هاي ددپرور را محصول تربيت آن مراكز نيست؟ چرا مدرسي آن ددستان

شان است خوار خوراكمراكزي كه خوك كثافت! ؟!كندپرستش مي
  .شان با ماو اين است برخورد علمي. شودشان هم چنين ميصولمح

هاي فرهنگي ما مورد تاييد غرب باشد، ترديد هر گوشه از گوشهبي
همان طور كه امروز تصوف گرائي و عرفان بازي . همان بزرگ اشتباه ماست
ه بزرگ مخدر كيا انتقال ما به يونانيات را . كنندما را به شدت تشويق مي

تا ما از ثقلين، از آن چه داريم . دهندان ماست، مورد تحسين قرار مياذه
، غربي كه بر عليه پيامبر  استو اين تنها اميد غرب. همچنان غافل بمانيم

  .شمشير را از رو بسته است) ص(اسالم 
را به كار برده، درست است مراكز علمي » تحقيقي« ـ مدرسي لفظ 2

ق و پركار درباره مكتب ما تحقيق غرب از سيصد سال پيش، خيلي دقي
ريزي جهت براندازي و اما نه به نيت داوري علمي بل براي برنامه. كنند مي

ها برنامه طرح كنون ده و تا) ع(دستكم براي دفن كردن علوم اهل بيت 
اند؛ گاهي ما را به تصوف مشغول كرده و گاهي كرده و به اجرا گذاشته
  كه ميان چند كشور اسالمي ايجاد رقابت ميبرندمولوي را به حدي باال مي

زيرا عالوه بر . كنند كه بر سر تملك مولوي با هم به شدت بگو مگو كنند
 بودائيات است، نافي امامت ائمه به ويژه صريحا اين كه محتواي مثنوي كالً
 و در يك سال در هفتاد كشور .است) عج(منكر وجود امام زمان 
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كنند كه غرب لوحان گمان مي كنند و سادهبزرگداشت مولوي برگزار مي
داية دلسوزتر از مادر شده كه مولوي را باالتر از هر امام، هر پيامبر و هر 

اگر : پرسش اين است. دهدصحابه، در جايگاه ناخودآگاه مردم جاي مي
مولوي بزرگ مسلمان و بزرگ تبيين كننده اسالم باشد و مثال نور چشم ما 

يك مسلمان هوشمند بايد براي ! ؟!آماسانندا او را ميهم باشد، غربيان چر
  .اين پرسش پاسخي پيدا كند

دارند و نه ) ع(ها نه تماسي با علوم اهل بيت ها، بل خيليو چون بعضي
شوند و هرگز خوانند مشعوف آن مياطالعي از آن، وقتي كه مثنوي را مي

ت يا عظمت مثنوي، دانند كه اين از فقر علمي خودشان است نه از اصالنمي
توانيد پيدا كنيد كه از علوم اهل بيت به قدر الزم هيچ كسي را نمي

مگر يك شخص كه ابتدا با نيت . برخوردار باشد و به مثنوي ارجي نهد
خوب به آن پرداخت و سپس ديد نتيجة حاصله آن نيست كه او در نظر 

  .داشته رسما پشيماني خود را اعالم كرد
كند هيچ ضرري به غرب ن مييي كه مولوي تبيآن اسالم و آن دين

ندارد و آرزوي غرب همين است كه همة مسلمانان به اسالم مولوي باور 
  .كرده و عمل كنند

و گاهي هم مراكز آكادميك و تحقيقي غربي نسخه تشيع وصايتي به ما 
دارد كه در اين مباحث ممتد دهند كه اين نسخه نيز تازه نيست سوابق مي

  .ها نيستبه شمارش آنما نيازي 
 ـ اولين گام كه بايد مردم شيعه، جامعه شيعه، فرهيختگان شيعه و 3

لوحي است و خودپائي و حفاظت شيعه بردارند، كنار گذاشتن سادهنخبگان 
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خود از تقديس مراكز تحقيقي و آكادميك غرب است، و گام دوم عبارت 
 اين تقديس مواظبت دائمي براي شناختن افرادي كه دچار«است از 

تا با اين آسيب شناسي و آفت شناسي بتوانند خود و انديشه خود . »اند شده
شويم مانند آن گروه از با استعدادان كشور وگرنه همگي مي. را صيانت كنند

كه اگر . كه محمد علي فروغي آنان را در بستري جاهالنه به راه انداخته بود
 كه فروغي از افراد با استعداد به اي آن گلّه: گفتباز دكتر شريعتي بود مي

. كنمو من چنين جسارتي را درباره هيچ كسي ندارم و نه مي. راه انداخته بود
  .روش شريعتي به خود او مربوط است

فكر : گويد مي11 آقاي مدرسي در آخر صفحه :سند غير قابل انكار
هاي پاياني دهة شصت در چنين زمينه و به نگارش اين كتاب در سال

تر از مكتب تشيع در مجامع نوان تالشي در ارائه يك تحليل قابل عرضهع
 اصلي داد هسته در تصويري كه اين كتاب ارائه مي. علمي شكل گرفت

بر (تشيع، اعتقاد به مرجعيت علمي اهل بيت پيامبر در معارف اسالمي 
بود كه البتّه با اعتقاد مستحكم به ) اساس حديث ثقلين و نصوص ديگر

ت امير مؤمنان و فرزندان او در رهبري جامعه همراه بوده ولي با احقي
هاي پيش از اسالم، مناسبتي نداشته هاي افراطي و باورها و سنّتتقديس
  .است

ـ پس هدف از ارائه اين كتاب، مقبوليت در غرب بوده است  1 :بررسي
  ...و

سمت اما . دهدمي) ع( ـ مرجعت علمي را با بيان مستقيم، به أئمه 2
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دهد و آن را لطف كرده به أئمه مي» تعارفي«اجرائي را با بيان به اصطالح 
  .كندبا بيان و عبارت متزلزل، به آن وصل مي» البتّه «ةبه وسيله كلم

را تنها به ) مانند نص غدير( ـ پيام حديث ثقلّين و نصوص ديگر 3
مين كند، و بخش اول متن كتاب براي همحور مرجعيت علمي منحصر مي
شود كه امامان هرگز خواستار حكومت  نوشته شده و به مخاطب القاء مي

  .اند كه شرحش خواهد آمد اند و افراد صرفا علمي و غير سياسي بوده نبوده
موسي بن جعفر يك فرد غير : گويدمي» اسالم و ايران«فسكي در شپطر

قاي آ). قريب به اين بيان(سياسي و مشغول به زندگي رفاهمند خود بود 
محمد رضا حكيمي كه حواشي چند در آخر ترجمه كريم كشاورز، آورده، 

اگر چنين بود پس چرا دستگير و مدت طوالني محبوس و سپس : گويدمي
  كشته شد؟

آقاي مدرسي چون اين پاسخ آقاي حكيمي را ديده براي فرار از اين 
ان را كمي سياسي نش) ع(استدالل، در بخش اول كتاب، سيماي امام كاظم 

را غير سياسي و پرهيز كننده از سياست و ) ع(دهد و روي هم رفته ائمه مي
  .كندحكومت، معرفي مي

 ـ پس از آن كه تكليف حديث ثقلين و نصوص ديگر مثل غدير را 4
دهد، دقيقا با ها را فقط به محور رهبري علمي قرار ميكند و آنروشن مي

ت به رهبري اجتماعي و را نسب) ع(منطق معتزليان علي و اهل بيت 
يعني در اين چند سطر در حد و مرز شيعه وصايتي . داندحكومت، احق مي

ماند تا چه رسد به شيعه واليتي، او در اين چند سطر حتّي وصايت نيز نمي
  .كنددرباره رهبري جامعه را نيز انكار مي
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تر در سخنانش از قول دشمنان شيعه نقل كرد كه شيعه را به  ـ پيش5
كنند، خودش در اين عبارت همان اتهام را گرائي متّهم ميايران گرائي و فرّه

گويد اين كتاب من از اين گونه عناصر پيش از اسالم  زند، ميبر شيعه مي
  .كه به تشيع نفوذ كرده منزّه است

تر اشاره شد و بهتر است به خاطر اهميت مسئله، در اين جا  ـ پيش6
ـ احق ـ احقيت «به لفظ : شود گرچه تكرار باشدتر توضيح داده يشبكمي 

چرا از لفظ حقانيت كه در زبان فارسي رايج است و : اوالً: توجه كنيد
كاربردش اين گونه موارد است استفاده نشده و از مصدر مصنوعي استفاده 

  شده است؟
  : احقّ دو كاربرد داردة كلمثانياً
اگر مراد اين .  احقّ ان تخشاهو اهللاـ زيد احقّ بماله : مانند:  ـ اختصاص1

معني باشد، رهبري و خالفت در نظر مدرسي حقّ مختص علي و اوالدش 
و اين همان چيزي است كه خود او آن . شوندشود و ديگران غاصب ميمي
پس مراد او از لفظ . ناميد و شيعه را از آن بر حذر داشت» سب صحابه«را 
  .معني اختصاص نيست» احقيت«

رود است و در جائي به كار مي» افضل التفضيل«كه معناي : يح ـ ترج2
كه هر دو طرف حقّ باشند ليكن يكي بر ديگري راجح باشد و گوينده يكي 

يعني ديگران كه حكومت را به دست گرفتند بر . را بر ديگري ترجيح دهد
  .نبودند» احقّ«حق بودند گرچه 

ي است كه او بدان  آورده سند آن تشيع11اين چند سطر كه در صفحه 
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معتقد است و درصدد ترويج آن است چنين تشيعي غير از تسنّن معتزلي، 
الحمد هللا الّذي قدم «: گويدكه ابن ابي الحديد معتزلي مي. چيزي نيست

  .»المفضول علي الفاضل

 ـ در اين عبارت حتّي قيدي هم وجود ندارد كه مثال يزيد يا هارون 3
. از دايره حقّ خارج كند) ل يك امام استكه هر كدام قات(الرشيد را 

خالفت يزيد حق بوده گرچه امام حسين احق بود، هارون الرشيد حق بوده 
  .گرچه امام كاظم احق بود

 كودك نيست يك دانشمند است، دليل اين گونه نگارش اين يمدرس
خود بيش «است كه اكثر قريب به اتفاق خارج نشينان چنان دچار بيماري 

  .دانندلوح و حتي احمق ميوند كه مخاطبان داخلي خود را سادهشمي» بيني
با ) اختصاص يا ترجيح( اين سخن او به هر دو معني :تر اين كهمهم

ائمه «بخش اول تنها درصدد اثبات . بخش اول متن كتابش متناقض است
نوشته شده، چگونه ممكن است » نه سياسي بودند و نه خواهان حكومت

ان را احق بدانند در عين حال از آن روي برتابند؟ در آنان حكومت خودش
در . اندرا پايمال كرده» حق«شوند كه اين صورت آنان اولين كساني مي
وح را به راجح جو در معني دوم مر. اندمعني اول حق را به ناحق سپرده

  (!!).اند آن هم با اختيار و ميل خودشان مقدم داشته
ز آن قبيل حقوق نيست كه قابل واگذاري ها و اامامت از آن قبيل حق

امامت و حكومت يعني حفاظت از دين، فرهنگ، جان، ناموس . به غير، باشد
باشد اگر آن را ) به هر دو معني(كسي كه به اين سمت احق . و اموال مردم
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تر از آن ـ كه در عالم انساني مسئوليتي بزرگوا گذارد از چنين مسؤليت 
يعني (و سرنوشت جامعه را در همة ابعاد فرار كرده است ـ نيست 

سرنوشت همه حقوق فردي و اجتماعي و عوامل رشد و عدم رشد جامعه 
  .به افراد ناحق يا مرجوح سپرده است) را

كند اما كتاب آقاي مدرسي در نگاه اول خيلي پر محتوا جلوه مي

هاي  شود كه غير از رديف كردن آدرسبا مختصر دقت روشن مي

 كردن مسائل مسلّم تاريخي و در هم بر هم كردن زياد و لوث

سازي براي القاي مقصود غير علمي خود به هاي ريز و زمينهفرقه

كه البته با بيان زيبا و روان . ذهن ناخودآگاه مخاطب، چيزي نيست

  .نوشته شده است
تورق كردم خيلي ) به اصطالح(خود من وقتي كه آن را براي بار اول 

كردم كتابي است باالخره برايش زحمت كشيده شده و خوشم آمد احساس 
اما با بررسي آن ديدم احساس . اين كار انجام يافته، استفاده خواهيم كرد

هم به رود كجا، اگر با او همراه شوم رامن كجا و راهي كه آقاي مدرسي مي
رسد، به غربستان است و رسد كه هيچ، به تركستان نيز نميكعبه نمي

كنار صندلي فوكوياما اين بزرگ دانشمند روز، قرار خواهد ام در صندلي
  .گرفت

اين اثر، سر آن داشت كه با بررسي : گويد آقاي مدرسي مي:انفعال
بندي و مقايسة آن مواد با مواد موجود در مصادر قديم اسالمي و دسته

يكديگر و با شواهد تاريخي خارجي، روند تكاملي فكر شيعي را در 



  139/» مكتب در فرايند تكامل«بررسي كتاب 

اما به خاطر . ري كندي و حركت تاريخي مكتب اسالم پيگچهارچوب تعاليم
ها در حوزه خاستگاه فرهنگي خود، ناچار بود كه اصول موضوعه و ذهنيت

اسالم شناسي غربي را در نظر داشته باشد تا بتواند در آن مجامع، توفيق و 
سنّت تشيع امامي اثرگذار باشد و از » اسالميت«قبول يافته و در تبيين 

گر ناگزير بايد برخي مفاهيم بحث انگيز در ادبيات ضد شيعه زمان، سوي دي
  .داد مورد بررسي و ارزيابي قرار مي،نمودقابل نقد يافته و مطرح مي

تر به شرح رفت مطابق ـ باز سخن از تكامل آورده، پيش1 :بررسي
نظري كه او در اين كتاب آورده، فكر شيعي نه تنها تكامل نيافته بل كه رو 

  .است» افراط«انحراف و نادرستي رفته دچار بيماري به 
ـ همان طور كه در مباحث مقدماتي، به شرح رفت، در اين جا نيز 2

هاي از ميانه«: گويد كتابش مي213مدرسي در صفحه : شود كهاشاره مي
به بعد آراء و نظريات كالمي معتزله به تدريج وسيلة ) قرن سوم(اين قرن 

دان كه به زودي مكتب نوين عقل گرائي در كالم نسل جديدي از دانشمن
داران اين مكتب نوين، طليعه. شيعه به وجود آوردند در تشيع راه يافت

جهان بيني معتزله را در مورد عدل و صفات الهي و آزادي اختيار انسان 
پذيرفتند اما در عين حال، مباني مكتب تشيع را در مورد امامت همچنان 

  .»نمودندديدا پشتيباني ميحفظ كرده و از آن ش
به نظر او وقتي تشيع تكامل يافت و به كمال رسيد كه همه اصول خود 

در مباحث ! ؟!را از معتزليان وامگيري كرد چه تكاملي) غير از امامت(
در اين . مقدماتي، جعلي و كذب محض بودن اين نوآوري او را شرح دادم

ه تنها تشيع تكامل نيافته بل مطابق نظر او ن: خواستم اين را بگويمجا مي
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كامال تحريف شده است و يك بينش مونتاژي است، اما چرا نام آن را 
  .كندگذارد؟ او با ذهن خواننده بازي ميتكامل مي

شناسـي غربـي   كند براي اين كه كتابش در مجامع اسـالم    ـ تصريح مي  3
  .ترديدافتد بي  مقبول مييبل. مقبول افتد، روش معيني در پيش گرفته است

را براي غربيان به طور » اسالميت تشيع امامي«ـ سعي كرده كه 4
تر تشيع را عرض كردم آنان خيلي بهتر و عميق. تاثيرگذار اثبات كند

دانند كه تشيع مورد نظر آقاي مدرسي تشيع شناسند و به خوبي مي مي
  .وصايتي است كه در آغاز قرن سوم مرده است

اند، همين نسخة مان را ساخته و پرداختهـ آنان ادبيات ضد شيعي ز5
شان ، آنان را به هدف»ما از اصول خود دست برداريم«آقاي مدرسي كه 

او در اين عبارت عالوه بر اين كه انفعال شديد خود در مقابل . رساندمي
دهد، مخاطبان را نيز با بيان القائي به انفعال دعوت غرب را نشان مي

  .كند مي
 پرست و معتقد به تثليث در برابر استدالل روشن، چرا غربيان مثلث

گذارند، مسلّم و مبين ما و هر انسان عاقل، نه تنها عقل و دانش را زير پا مي
شوند، اما بر ما الزم است كه اصول علمي و عقلي تشيع حتّي منفعل هم نمي

ثله كنيم تا مورد قبول آنان باشد ـ؟؟را تحريف و م!  
ما هست؛ چرا غربيان » غرب شناسي«مهم در در اين جا يك مطلب 

تسنن را به عنوان متن اسالم و تشيع را در حاشيه ) مانند دربارهاي خالفت(
  بينند؟مي

ايم، سه در پاسخ اين پرسش آن چه از ايرانيان اهل قلم شنيده يا خوانده
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  .نظريه است
ند  نظر جريان محمد علي فروغي و پيروان اوست كه باور دار:نظريه اول

 ما كه از غرب آمده ةآن چه غرب از علوم انساني از جمله همين مسئل
ها است و هيچ هدف غير علمي در آن» علمي«يا دستكم » علم«همگي 

دخالت ندارد، هر چيز را كه دربارة اسالم به عنوان تحقيق ابراز كرده و 
 پذيرند اينان مي. اند يك كار صادقانه و حتي معصومانه استاعالم كرده

پرست كه تسنن متن اسالم است و تشيع ساخته و پرداخته ايرانيان فرّه
  .باشد مي

امروز براي همه انديشمندان جهان كه با اين مسئله ارتباط دارند، 
اي بهاي پايگي اين سرايش تخيلي، روشن شده است و كسي به آن ذره بي

معلوم . نددانورزانه غرب مي هاي غرض دهد و آن را از تاكتيكعلمي نمي
  كند؟نيست مدرسي چرا از نو آن را احياء مي

و نيز براي هر اهل تحقيق در ايران و حتي براي غير ايرانياني كه با گروه 
فروغي آشنائي دارند كامال روشن است كه پيروان فروغي همگي مشكل 

شان از غرب و اي، داشتند و برداشتروحي و اضطراب در شخصيت انديشه
غلط بوده است آنان جرياني بودند ساخته و پرداخته غرب غربيان كامال 

براي مسخ ماهيت تشيع، وگرنه كسي كه دچار مشكل رواني و اضطراب در 
تواند تشيع را در مراكش، الجزاير، تونس، مصر، لبنان، انديشه نباشد نمي
ناديده بگيرد و آن را تنها در ايران ببيند در حالي كه ... سوريه، عربستان و

تر از برخي ممالك مذكور نه تشيع در ايران پيش از چهار قرن اخير كمدام
  .بوده
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با اين همه بداهت و روشني مطلب براي همگان، معلوم نيست چرا 
  كند؟ اي آنان را احياء ميمدرسي از نو جريان فروغي و ايدة افسانه

لوحاني كه مخالف جريان فروغي هم هستند و به  ساده:نظريه دوم
كنند كه آن چه غربيان اند، ليكن مانند آنان گمان مي ان پي بردهماهيت آن

اند، همگي يك كار علمي به عنوان تحقيق درباره اسالم و تشيع بيرون داده
دليل اين كه غربيان تسنن را متن اسالم شناخته و : گويندصادقانه است، مي

جمعيت بينند، قرب مكاني و جغرافي، و نيز كثرت تشيع را در حاشيه مي
يعني آنان در اين مسئله بر اساس دو عامل مذكور، معصومانه . تسنن است

اند بر ماست كه خود را بهتر و بيشتر به آنان معرفي كنيم دچار اشتباه شده
در نتيجه اگر ما بتوانيم تشيع را به طور دقيق و كامل . تا تشيع را بشناسند

ح بزرگوار و به غربيان معرفي كنيم، آنان برگشته و با آن رو
جوئيشان معصومانه خواهند نوشت كه تشيع متن اسالم است گرچه  حقيقت

ها  لوحي كه در مورد بعضيزهي ساده.!!! از نظر جمعيت در اقليت بوده باشد
  .آوردسر از حماقت در مي

نسخة « طرفداران اين نظريه از جمله آقاي مدرسي، :نظريه سوم
داريم آن هم در اصول مكتب بايد دهند كه ما انحرافاتي مي» اصالحيه

 واليت، حجيت من عنداهللا، علم غيب را حذف ،مكتبمان را اصالح كنيم
از ترس مرگ : كنيم تا مورد قبول غرب باشيم، كه بايد باز تكرار كنم

  .خودكشي كنيم
لوحي نكنيم يا دست به خودكشي نزنيم، اين واقعيت  اگر ساده:واقعيت
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شناسند حتي   كه آنان تشيع را خيلي خوب مييابيممسلّم را بهتر در مي
تر از شناخت خيلي از مدعيان علم و دانش است كه در شان عميقشناخت

بل به دليل شناخت ! ؟!شناسند غربيان تشيع را نمي.  ما هستندميان
شان و شناخت دقيق از ماهيت تشيع، درصدد مسخ كردن و تحول آن  كامل

ا در جهان رقيبي براي خود غير از تشيع زير. به يك ماهيت ديگر، هستند
آيا در عرصة علوم و دانش و تبيين علوم انساني، مكتب . شناسندنمي
مكتبي ژاپن، بوديسم و مائوئسيم چين، هندوئيسم و بوديسم هند،  بي

شان است؟ و يا آن آريستوكراسي نهفته در هستة تسنن و آن  رقيب
و در خواب زمستاني در چنگال شان چنبر زده اسالمي كه در متون تفسيري

اشعريت اسير است ـ؟ تسنن از جوانب متعدد از جمله همين عنصر 
  .اي در واقع خواهر غرب است هسته

دانند كه اصول و فروع تسنن نسبت به ليبراليسم غربيان بهتر مي
تر است تا تشيع، و به دليل همين قرابت و نزديكي است نزديك و نزديك

دهند و آن را متن شان مي نتشيع به تسنن محبتكه غربيان در قبال 
گرچه با همة اسالم و با هر چه كه به نام اسالم . كننداسالم معرفي مي

  .است كينه و دشمني عميق دارند خواه سني باشد و خواه شيعه
)  كتابش مشاهده كرديم213همان طور كه از صفحه (آقاي مدرسي 

  .رق كه سنّي معتزلي باشيم نه اشعريخواهد ما را نيز سنّي كند با اين فمي
تكليف غرب با شيعه روشن است بايد به هر نحوي شده مكتب تشيع را 

شان به ته ديگ اند زيرا كفگير علميثله كنند ليكن مبهوت ماندهتحريف و م
هاي اوليه درخشش علوم انساني شيعي را شان خورده و طاليهعلوم انساني
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رچه برخي از اساتيد دانشگاهي ما هنوز در گ. كننددر جهان مشاهده مي
خواب هستند و برخي از اساتيد حوزوي ما به مشق عشق و عاشقي صوفيانه 

  .مشغول هستند
كند زيرا جهان به شدت نيازمند و تشنة تبيينات تشيع كار خود را مي

  .تشيع است
بيني علمي كرد، دهم؛ از روزي كه اشپنگلر سقوط غرب را پيششعار نمي

آكادميك غرب و نيز مراكز علمي سياسي ) به قول آقاي مدرسي(كز مرا
غرب به شدت و با كار شبانه روزي هزاران دانشمند و سياستمدار مانند 

لترناتيو غرب در اين آگتن به شناسائي نكسينجر و اخيرا فوكوياما و هانتي
شان اسالم است و در ميان سقوط پرداختند و باالخره يافتند كه گمشده

: اند اينك استراتژي خود را بر سه محور استوار كرده. الم تشيع استاس
محور . محور آلوده و مضطرب كردن انديشه شيعه به ويژه در اصول مكتب

. سياسي و فشار بر شيعه تا فرسودگي روحي و رواني در شيعيان ايجاد كنند
كتاب آقاي مدرسي . محور نظامي براي سركوب شيعه و براندازي آن

  .به محور اول مربوط است) ته يا ندانستهدانس(
بست دانشمندان بزرگ غرب كامال به ناتواني علوم انساني خود و به بن

بينند كه در گردش  مي. كننداند و هم اعتراف ميرسيدن آن، هم پي برده
  .تاريخ اينك نوبت، نوبت تشيع است

ان داريم فقط ترديد ما توان عرضه و ارائه تبيينات تشيع را به جهانيو بي
تصوف و يونانيات را كنار بگذاريم و تنها به علوم ثقلين : به يك شرط

بلي آينده جهان از آن تشيع . تبديل نكنيم» ثقالت«بپردازيم و آن را به 
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  .است
به خاطر خاستگاه فرهنگي : اكنون دوباره عبارت آقاي مدرسي را بخوانيد

 حوزه اسالم شناسي غربي ها درخود ناچار بود كه اصول موضوعه و ذهنيت
را در نظر داشته باشد تا بتواند در آن مجامع توفيق قبول يافته و در تبيين 

  .سنت تشيع امامي اثرگذار باشد» اسالميت«
پذيريم در خاستگاه ـ ما نيز مي1: نكاتي در اين بيان مدرسي هست

 عمومي آن خاستگاه با درسي كه امريكاست، تشيع در فرهنگكتاب آقاي م
ها و باورهاي تحريف شده تصوير شده است و در فرهنگ عامه آن انگاره

 سخن در فرهنگ عامه اما اوالً. اندهائي را ايجاد كردهديار چنين ذهنيت
 كتاب خود آقاي مدرسي در ثانياً. نيست درباره مراكز آكادميك است

هاست حتي بدتر از آن، كه بهانه خوبي بدست جهت همان انگاره
اين هم اعتراف خود : گوينددهد و خواهند گفت و ميسازان مي انگاره

شان بر اصول تحريفي و نفوذي كه در قرن سوم پديد شيعيان كه مكتب
 تا تشيع بيايد اثبات كند كه آقاي مدرسي نماينده .اند، استوار استشده

اند و فرهنگ عامه تشيع نيست، آن مراكز علمي آكادميك كارشان را كرده
 آن ةو در واقع آقاي مدرسي هم. شود پيش دچار بدبيني ميبيش از
ها را تاييد كرده است و با عنوان تحقيق و با ادعاي تحليل آب به  انگاره

  .آسياب دشمن ريخته است
مطابق تز آقاي مدرسي بهتر است يك باره تشيع و اسالم را كنار 

 چيزي محال داند چنيناما چون مي. بگذاريم دين و آئين غرب را بپذيريم
است با شعار دلسوزي و استخدام الفاظ خودي، و اصطالحات شيرين ديني 
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پردازد هاي بر حق تشيع ميبا سبك القائي به تخريب اصول اساسي و بنيان
كند بدون آن كه و در ذهن ناخودآگاه خواننده اساس مكتب را ويران مي

  .خود خواننده متوجه شود
  .»باشدتا اثرگذار ... «: گويدـ مي2

هاي نادرست در كدام تاثير مورد نظر مدرسي است؟ تصحيح انگاره
فرهنگ عامه غرب؟ تصحيح اشتباهات عمدي مراكز تحقيقي و آكادميك 

  غرب؟ يا اعالم محرّف بودن تشيع و ارائه نسخة تصحيحي براي آن؟
او و طرفدارانش لطف كنند نشان دهند كدام نكته است كه در بينش 

يع بوده و هست و در اين كتاب با آن برخورد اصالحي و غرب نسبت به تش
بلي تنها يك نمونه، به كدام . تصحيحي شده است؟ تنها يك نمونه بياورند

خطا و اشتباه غربيان درباره شيعه توجه كرده و آن را رد يا اصالح كرده 
هاي غربيان را پذيرفته است و فقط بر سر شيعه است؟ او كه همه تهمت

  .شد كه از اصولش اعراض كندكفرياد مي
پذيرد كه در حتي همان طور كه بحثش گذشت، مدرسي هنوز هم مي

پرستي هست كه از ايران باستان گرفته شده، آن جا كه تشيع ما عنصر فرّه
در اين كتاب من ارائه شده عنصري از كه  آن تشيع :رسما اعالم كرد

غربيان حدود دو در حالي كه خود . فرهنگ پيش از اسالم در آن نيست
زيرا آن ابزار وقتي به درد . انددهه است دست از اين ابزار فرسوده برداشته

خورد كه با تحريك احساسات نسبت به فرهنگ به اصطالح نياكاني مي
امروز كه مردم ايران . عامل نژاد را در مقابل اسالم و تشيع قرار دهند

هاي  حتي انگيزشبينند و شان نميشان را در تضاد با ميهنمكتب
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افزايد، غربيان چندان اهميتي به آن ابزار  ناسيوناليستي نيز بر اتحادشان مي
سازند مانند فيلم اسكندر و يا دهند، بل بر عليه ايران باستان فيلم مينمي

  .دهدكه خشايارشاه را و ايرانيان را وحشي نشان ميصد  فيلم سي
او در قبال تسنن و . دتوجه كني» اسالميت سنت تشيع«ـ به تعبير 3

حتي براي تاكيد بر اين انفعال لفظ سنت را ميان . سنت نيز در انفعال است
اين در واقع انفعال او نيست، براي منفعل كردن . گذاشته است«» عالمت 

مخاطب و خواننده است در حدي كه گوئي يك فرزند خوانده را توجه 
نيستي، شيعه نه تنها اصل دهد كه تو فراموش نكن فرزند اصيل خانواده  مي

  .اسالم نيست فرزند اصيل آن نيز نيست
شناسد و بدون انفعال هم به وحدت دعوت شيعه راه خودش را كامال مي

. دهد اش، خون و شهيد ميكند و هم عمال در حمايت از برادران سنيمي
به ويژه امروز كسي كه . پس اين گونه القائات به دنبال هدف ديگر است

 به ايجاد اختالف متهم كند اشكال و نقص در خودش است يا در شيعه را
  .فكرش و يا در نيتش

نيز طوري آمده كه گوئي اسالميت تشيع در زير سوال » اسالميت«لفظ 
اي هاي سياستمداران، و تحريكات عدهاگر در جوامع اسالمي از انگيزه. است

در ميان اين شان هستند صرف نظر شود، معدود كه در فكر منافع مادي
  همه مردمان جهان چه كسي است كه در اسالميت تشيع ترديد كند؟

  :يا سنت دربارها) ص(سنت رسول 

بدين معني در اسالم وجود نداشت اين » سنت«و نيز » تسنن«اصطالح 
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شما و اين همه آثار، حتي اثري از اين اصطالح در اين معني پيش از مهدي 
ر قرن دوم كه ناچار بود ادعاي وصايت را او در اواخ. كنيدعباسي پيدا نمي

دقيقا لفظ . هستيم» سنت و جماعت«ما پيرو : كنار بگذارد، اعالم كرد
او از سنت و جماعت، آن چه كه . قرار داد» وصايت«را در جاي » جماعت«

تا آن روز گذشته ) ص(در تاريخ سياسي و اجتماعي از روز وفات رسول 
ي آن را به مردم اعالم كرد و در نمازهاي كرد و به همين معنبود، قصد مي

سنت «آمد، نه  ها ميجمعه در سراسر امپراطوري به همين معني به زبان
در قرون بعدي به آن عنوان، معني ديگر دادند كه مثال مراد . »رسول

به آثار و كتب و منابع و محاورات پيش : كنمتكرار مي. است» سنت رسول«
توانيد چنين اصطالحي را به عنوان نام يك مياز مهدي عباسي رجوع كنيد ن

  1.مذهب، يا نام يك اكثريت، پيدا كنيد
البته چنين مراجعة علمي نيازمند دقت است تا موارد تحريفي يا 

: گويد طبري مي: از باب مثال. نادرست كه گاهي پيش آمده، روشن شود
 و دربارة ابن زياد سر مسلم و هاني را توسط دو نفر به پيش يزيد فرستاد،

آنان اهل فرمان : »هما اهل السمع و الطّاعة و النصيحة«: آن دو مأمور نوشت

  2.پذيري، اطاعت و خيرخواه هستند

 كه هر دو پس از 4خوارزمي» مقتل« و در 3ابن اعثم» الفتوح«اما در 

                                                            
 .به شرح رفت» مباحثات مقدمائي«در بخش » تسنّن«ماجراي مهدي عباسي و ايجاد اصطالح .  1
 .285 ص،4تاريخ طبري، ج.  2
 .108، ص5الفتوح، ج.  3
 .308، ص1مقتل خوارزمي، ج.  4
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هما «: اند به جاي عبارت طبري چنين آمده استتاريخ طبري نوشته شده
بديهي است كه يا تحريف است و يا . »سنة و الجماعةمن اهل الطّاعة و ال

  .ها رخ داده استغلطي است كه در نسخه برداري
دانند و هرگز اسالميت آنان را به  شيعه واليتي، سنيان را برادر خود مي

اما در پاسخ به القائات آقاي مدرسي بايد . اندبرند كه نبردهزير سؤال نمي
سنن بود كه به دليل شمولش به فرهنگ تا اواسط قرن سوم اين ت: گفت

اموي و عباسي كه هيچ مشروعيتي نداشتند، نيازمند اثبات اسالميت خود 
  .بود

جعل صدها حديث توسط معاويه و امويان، و تنظيم سلسلة وصايت 
؟ اين ...همگي كوشش براي اثبات اسالميت نبود... توسط عباسيان و

  مسلّمات تاريخي قابل انكار است؟
تبيين اسالميت سنت تشيع « آقاي مدرسي لطف كرده و درصدد اين كه
، يك انفعال نيست او يك محقق است و همة اين مسائل را »امامي است

داند، امكان ندارد او واقعا در مقابل اصطالح مذكور منفعل خيلي بهتر مي
اطب است كه بلي مذهبتان زير سؤال خشود، سخنش براي منفعل كردن م

 دفاع علمي هستم دفاعي كه در ريشه كن كردن تشيع است و من درصدد
  .اي مؤثرتر استامامي، از هر هجمه

كي و كجا و در كدام مقطع از تاريخ شيعه واليتي نيازمند اثبات 
اسالميت خود بود؟ كي و كجا و در كدام مقطع تاريخي شيعه واليتي 

  قرار دارد؟) ص(نيازمند اثبات اين بود كه در بستر سنت رسول 
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باسيان در آغاز، امويان را نامشروع و جامعه پيرو آنان را جايز القتل ع
مشروعيت خودشان را با وصايت ادعائي توجيه . دانستندبل واجب القتل مي

شان يعني مهدي عباسي كه دست از كردند ليكن در زمان سومين خليفهمي
هم نام نهاد دقيقا » تسنن«ادعاي وصايت برداشت و مسلك ويژه خود را 

بينيم كه در زمان  مي. اسالم اموي را تاييد كرد و هم به آن سقوط كرد
هارون الرشيد پسر مهدي، سران بني اميه مانند عبدالعزيز بن عمر بن 

حتّي سنت تقديس  1.عبدالعزيز به دربار خالفت عباسي رفت و آمد دارند
يدن معاويه از نو شروع شد؛ در زمان معتضد عباسي، مردم به دنبال نوش

اي صادر كرد كه در همه او بخشنامه. »سالم اهللا علي معاويه«گفتند آب مي

. جاي امپراطوري عباسي در نمازهاي جمعه قرائت و اين عادت ممنوع شود
شود در روز چهارشنبه در كوچه در نماز جمعه بغداد قرائت كه پيش از آن

بر عليه بخشنامه اي را بزرگان قبيله عباسي عده. و بازار بغداد قرائت شد
هاي حكومت خود دانستند اجراي آن در واقع پايهشورانيدند، زيرا مي

ها از پي خليفه را وادار كردند كه پيك. شودعباسيان را نيز شامل مي
  2.هاي پيشين بفرستد و بخشنامه را بايگاني كند پيك

 دشيه هم برچيده ميكرد؛ زيرا اگر سنت سالم بر معاوخليفه اشتباه مي
كرد؛ ماهيت عباسيان و جامعه پيروشان همان ماهيت امويان  هيچ فرقي نمي

همان طور كه مهدي عباسي به دليل همين وحدت . و جامعه پيرو آنان بود

                                                            
 .333، ص75ج: بحار. 1

  .171ـ180، ص15شرح ابن ابي الحديد، ج. 2
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ديد ادعاي مذكور هيچ ماهيت، ادعاي وصايت را كنار گذاشت چون مي
 تاثيري در ماهيت ندارد و در نظر مردم به يك ابزار بزرگ انتقاد تبديل

اي كه وصي پيامبر باشد اين همه ظلم و فساد آيا خليفه: شده است كه
  كند؟ مي

  :پديده نوين در تاريخ اسالم

گران هاي تاريخ اسالم است كه نه مورخين و نه تحليلاين از ويژگي
در تاريخ اسالم از آغاز تا زمان مهدي عباسي . تاريخ، به آن توجه ندارند

 از ناحيه بني هاشم كه همگي خود را به هيچ قيام داخلي رخ نداده مگر
هاي از مهدي به بعد قيام. دانستندمي» آل محمد«نوعي مشمول اصطالح 

يعني . بسياري رخ داد كه برخي باز هاشمي بودند و برخي ديگر غير هاشمي
دادند كه شمشير كشيده و براي رسيدن به  ديگران نيز به خود اجازه مي
 نو بود كه منشأ آن احساس ةاين يك پديدقدرت به كشتار بپردازند و 

عدم مشروعيت «عباسيان كه با تمسك به . بود» مشروعيت«نيازي از  بي
قدرت را به دست گرفته بودند، با ترك ادعاي وصايت، به » خالفت اموي

گفتند حال كه ديگران مي. همان نامشروعيت اموي سقوط كرده بودند
كنيم و ت پس ما هم حكومت ميحكومت بدون مشروعيت، سنّت مقبوله اس

  .نياز به مشروعيت نداريم
اين پدپده نوين از نظر ماهوي حتي فاقد توجيه سلطنت و شاهنشاهي بود 

و بر اين كه اين » تخمه و نطفه«هاي شاهي بر زيرا در كل جهان خاندان(
تا چه رسد به ) شدندخاندان برگزيده خدا براي سلطنت است، مبتني مي
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معني آن زمان خالفت عمال و در عينيت فقط يك لفظ بيدر . »خالفت«
هاي متعدد غير هاشمي به ويژه در خراسان و حتي ري و همدان قيام. بود

 از زاگرس عبور كرده و وارد شخصاًمهدي رخ داد كه هارون الرشيد پسر 
  .فالت ايران شد كه در طوس مرد

 شيعه وصايتي، مامون به اين واقعيت دقيقا پي برد و از نو شيعه شد،
معتصم نيز راه برادر را تا حدودي ادامه داد، نوبت كه به متوكل رسيد 
درست با همان شعار مهدي دست از وصايت ادعائي پوسيده و تشيع 

 بدون هيچ توجيهي به طور لنگ 656وصايتي، برداشت و خالفت عباسي تا 
  .لنگان ادامه يافت

بود و نه نيازمند اثبات تشيع هرگز نه نيازمند اثبات اسالميت خود 
در پايان قرن دوم همان مردم سنّي . بود) ص(پيروي خود از سنّت رسول 

 زيرا شيعيان .دادند ـ نه شيعيان) ع(را به امام رضا » عالم آل محمد«لقب 
دانند ـ پيروان آن امام چه نيازي بر  محمد ميل ائمه طاهرين را عالم آةهم

  داشتند و يا دارند؟) ص(ه سنت پيامبر اثبات اسالميت يا متسنّن بودن ب
و » امامت علمي«را دستكم در ) ع( در بخش اول كتابش ائمه يمدرس

گرچه رهبري . تر به آن اشاره شدپذيرد كه پيشرهبري علمي جامعه مي
واگذاشت كه معنايش نيز » احقيت«حكومت آنان را مانند معتزليان به لفظ 

دو مقوله از ) ص( اسالميت و سنّت پيامبر داند كهآيا او نمي. به شرح رفت
آيا شيعه از نظر . مقوالت علمي و علميت هستند نه از مقوله حكومت

  !!!علميت هم نيازمند اثبات است؟
 آقاي مدرسي در بخش اول كتابش سعي :نگاهي به بخش اول كتاب
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. خواستار حكومت نبودند) ع(بليغ دارد به ذهن مخاطب القاء كند كه ائمه 
زيرا . ت است ائمه عمالً براي به دست گرفتن قدرت قيام نكردنددرس

) ع(مثال اگر امام صادق . ها هيچكدام زمينه واليتي نبودهاي قيامزمينه
بودند را ) كه همگي شيعه وصايتي(بيعت ابو مسلم و نهضت خراسان 

گرفت كه همان ماهيت خالفت پذيرفت، در رأس يك خالفتي قرار مي مي
نه » الرّضي من آل محمد«و پس از ابتناي نهضت بر اساس . داشتعباسي را 

و تشكيل حكومت بر اين اساس، ديگر اصالح » الحجة من عنداهللا«بر اساس 

حتي با يك تصفيه خونين و » حاكميت واليتي«آن و تبديل آن به يك 
كشتار سران نهضت و قتل عام شيعيان وصايتي نيز امكان پذير نبود كه 

  .اي راخواست و نه چنين تصفيهنه چنين حكومتي را مي) ع(امام صادق 
ائمه خواستار حكومت بودند، خيلي هم در اين راه جدي بودند ليكن نه 

دانستند غير از و هر حكومتي را باطل مي. هر حكومتي با هر ماهيتي
خواهد اين واقعيت بزرگ و بس  آيا مدرسي مي. حكومت واليت خودشان

  د؟روشن را انكار كن
مبتني شود همان خالفت » بيعت معطي سمت«آن نوع خالفت كه بر 

به ) ع(پس چرا بايد امام صادق . از آن استعفا كرد) ع(بود كه امام حسن 
  1.آن برگردد

قيام كربال كه با توسل به : شيعة واليتي فقط دو بار قيام كرده است
اصل و رفت كه خالفت نامشروع اموي مي. شهادت اسالم را نجات داد

                                                            
 .فرق ميان دو نوع بيعت و چگونگي استعفاي امام در مباحث مقدماتي به شرح رفت.  1
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ي دربار نيز در اين روند مؤثر ممشاورين رو(اساس اسالم را از بين ببرد 
طر اضمحالل و در ، كل اسالم اعم از سنّي و شيعه و اصل قرآن در خ)بودند

  .شرف انهدام بود
و واليت و بر عليه » مرجعيت«و قيام انقالب اسالمي ايران به محور 

ثيت، دين و سرنوشت مردم هاي غير مسلمان كه بر جان، مال، حيقدرت
كدام فرد مسلمان عاقل، يا هر فرد عاقل آزاده، است كه اين . مسلّط بودند

قيام را محكوم كند، يا در والئي بودن آن ترديد كند، يا آن را حركتي بر 
عليه سنيان بداند، مگر آنان كه دل در گرو اسالم نداشته و ريگ در كفش 

  .تنددارند و به ترور شيعيان مشغول هس
البته محور سخن من اصل انقالب و والئي بودن آن است نه تأييد همه 

هائي شنيده حتي گاهي زمزمه. چيز حتي اشتباهات درشت و ريز كه هست
ها درصدد تحول ماهيت والئي نظام به نظام غير والئي شود كه برخيمي

  .هستند
ي هاشيعه واليتي بر خالف نظر دكتر شريعتي هيچ كدام از قيام

گويد  و آن راه سرخ تشيع كه او مي. وصايتيان را هرگز تأييد نكرده است
عام باشد كه در هميشه تاريخ متوجه شيعه اگر مرادش كشتارها و قتل

هاي مذكور نيز در اين بين مورد نظر و اگر قيام. واليتي بوده درست است
  .باشد، درست نيست

و يارانش، ) ع(سين آيا شهادت امام ح:  مهم استةاين خود يك مسئل
ماجراي كربال كسي از شيعه واليتي نمانده بود از كه به قول حديث پس 
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 فقط براي نجات شيعه واليتي بود؟ اگر برخي مردم نفهمند، 1»االّ ثالثة«

دانند اگر نبود خون حسين  شناسي به خوبي ميگران تاريخ و جامعه تحليل
ماند و اي مي ، نه سني)ع (و امام سجاد) س(و يارانش و اسارت زينب ) ع(

  .اينه شيعه
  و از سوي ديگر ناگزير بايد برخي از مفاهيم بحث:گويددر ادامه مي

نمود، مورد انگيز را كه ادبيات ضد شيعة زمان، قابل نقد يافته و مطرح مي
  .دادبررسي و ارزيابي قرار مي

رد و كبايست كتاب او اين موارد را بررسي مي درست است مي:بررسي
يابيد اما هر چه در كتاب او بگرديد موردي نمي. دادمورد ارزيابي قرار مي

دشمنان را مطرح و ارزيابي و احيانا يكي ) به قول خودش(كه او آن ادبيات 
) همان طور كه اشاره شد(همه را پذيرفته است حتّي . ها را رد كنداز آن

به جاي ارزيابي ادبيات ضد او . پرستي ايرانيان در تشيع رانفوذ فرهنگ فرّه
آورد كه دشمن برد، تشيع را در قالبي ميشيعه، اصل موضوع را از بين مي

  .ماندمي» دشمن«خواهد، معلوم نيست ديگر چه جائي براي لفظ مي
شيعه به علم غيب ائمه معتقد است ـ مدرسي : گويدـ دشمن مي1
 غاليان بودند كه چنين و اين.  شيعة اصيل چنين اعتقادي ندارد،نه: گويد مي

  .اندادعائي كرده
شيعه به عصمت امامان عقيده دارد ـ مدرسي با : گويدـ دشمن مي2

  . شيعه اصيل چنين نيست و اين عقيده غاليان است،نه: گويد بيان القائي مي

                                                            
 .220، ص71 و ج144، ص46 ـ بحار، ج123رجال كشي، ص.  1
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 .داندشيعه حكومت را حق منحصر امامان مي: گويدـ دشمن مي3
داند مي» احقّ«عتزليان، امامان را تنها شيعه اصيل مانند م: گويدمدرسي مي

  .و اين غاليان بودند كه به انحصار قائل بودند
 .كردندمعجزه مي) ع(شيعه معتقد است كه ائمه : گويدـ دشمن مي4

  .گويد اين نيز عقيده غاليان استمدرسي با بيان القائي مي
  ....ـ 6... ـ 5

 كرده و همه سخنان و اين است معني ارزيابي؟ مگر او براستي ارزيابي
» دشمن«پس چه معنائي براي لفظ ! ايرادات دشمن را صحيح يافته است؟

ماند؟ پس هر چه دشمن گفته صحيح است و بايد شيعه اصول باقي مي
اساسي خود را رها كند و با رهبري آقاي مدرسي با آهنگ كنسرت دشمن 

  .وار برقصدميمون
هاي مثال خشونت آميز واژهاين قبيل آقايان هميشه از به كارگيري 

برند تا اما در مواقعي بهرة وافي از آن مي. كنندپرهيز مي» دشمن«مانند 
ايد دشمن ريشه شما مخاطب را به دلهره و انفعال بيندازند كه چه خوابيده

دهند جوئي نسخه ميآن گاه براي چاره. اي بينديشيمزند بيائيد چارهرا مي
اي مورد پذيرش و چون چنين نسخه. شمن رادنظر اما درست نسخه مورد 

مخاطب نيست پس بايد با سبك القائي، آن را به ذهن ناخودآگاه او القاء 
  .كرد تا به طور ناخودآگاه آن را بپذيرد

 اصل انگليسي كتاب بدين گونه بيست سالي پيش :فرمايددر ادامه مي
ايط زماني و از اين، براي حال و هواي ديگر و در پاسخ به نيازي در شر
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در آغاز بر اين باور بودم كه به . مكاني و فرهنگي خاص تدوين شده بود
خاطر همين مسائل جنبي مطرح شده در كتاب، برگردان فارسي آن 
سودمند نيست چه برخي از مباحث زمينه ساز تدوين آن در جوامع ما 

  .مطرح نبود و تحريك ساكن موجب نداشت
  :لطفا دقت كنيد. ست اين عبارت خيلي شگفت ا:بررسي

 محتواي اين كتاب در آن زمان زمينه نداشته و تنها به درد ،ـ بنابراين1
اصالح ) به اصطالح(داده كه راه خورده و به آنان ياد ميهمان دشمنان مي

شيعه و در واقع راه فرسودن شيعه از درون، تبديل شيعه واليتي به شيعه 
 فاز عملياتي فرسودن از درون وصايتي است، تا اساس استراتژي آنان در

  .قرار گيرد
» تحريك ساكن«شد موجب ـ اگر در آن زمان به فارسي ترجمه مي2
اگر پيام و محتواي كتاب بر مطالب صحيح استوار است پس چرا . گشتمي

بايد از تحريك ساكن پرهيز كرد؟ مگر رسالت دانش و دانشمند غير از 
 حركت دادن به عقل و شعور دانش براي. تحريك ساكن، چيز ديگر است

مردم است و سكون و ساكن بودن يك جامعه اولين آفت علمي آن جامعه 
  . مردم ايران دريغ شده استةچرا اين تحريك دربار. است

كند كه اين عبارت آن باور غرب زدگان خود فروخته را تداعي مي
از ترس اين عوام : گفتندهميشه مردم خودشان را تحقير كرده و مي

اما امروز . بخش را ارائه دهيمهاي علمي و فرهنگي سعادتتوانيم برنامه مين
  .كندنيا را به چنين اتهامي متهم ميدمدرسي بيدارترين مردم 

، حركت مردم يا نخبگان بر »تحريك ساكن«ـ ممكن است مراد او از 3
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شد او باشد، يعني اگر آن روز به فارسي ترجمه مي» شيعه فرسائي«عليه تز 
به نظر (اما امروز . گشترو ميا مخالفت شديد محافل علمي و مردمي روبهب
 ايران ليبراليزه شده و آن غيرت علمي و فرهنگي خود را از دست ةجامع) او

  .داده است
 اين كه مراد او كدام يك از دو معني باالست روشن نيست زيرا ـ4

د بحث و ليكن با توجه به عبارت مور. سبك القائي هميشه چنين است
شود كه او هر دو معني را قصد كرده آورد روشن ميعبارتي كه در ادامه مي

  .است
 حتي وقتي كتاب به هر صورت در امريكا ترجمه شد :دهدادامه مي

خوشدل بودم كه در ايران جز چند نسخة بسيار معدود، چيزي از آن در 
و به مرور دسترس قرار نگرفت، اما دواعي بر پخش بيشتر آن متوفّر بود 

. تر انتشار يافتزمان، همان چند نسخه با تكثير زيراكس در سطحي گسترده
آن مباحث مطرح در بيرون نيز اندك اندك طي بيست سال گذشته از راه 

ها و تبادل آراء و انظار به مجامع خودي راه يافت بر ترجمة مقاالت و نوشته
ه ديگر آن مالحظات رسد كها به نظر ميسر هم، اكنون پس از گذشت سال

  .اي نداردپيشين، زمينه
دانم آقاي مدرسي در موقع نوشتن اين چند سطر ـ نمي1 :بررسي

حواسش كجا بوده كه نه تنها سبك القائي را كنار گذاشته بل صريحا به 
برنامة استعمار در . تاكتيك شناخته شدة استعمار فكري، اعتراف كرده است

دستكم پنجاه سال است آنان ) ديشمند بزرگبه قول يك ان(اين گونه موارد 
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آقاي مدرسي . جوامع ديگر حوصله دارند كردن افكار خيلي براي استعمار
 كتاب او در طول فقط بيست سال، تحقق يافته ةبيند كه اين برنامه دربارمي

  .از خوشحالي افسار قلم از دستش در رفته و بدين گونه صريح نوشته است
 به هاي ترجمه شده به ايران نيايد، چرا اساساًـ اگر بنا بود نسخه2

هاي ترجمه آن اقدام شده است؟ بديهي است در اين زمان هر چه در گوشه
  .رودآيد به همه جا ميدور جهان پديد مي

 ةهاي معلوم و معين، زمين ابتدا با ارسال نسخه: ـ هدف روشن است3
ر داخل اقدام شده اجتماعي مورد آزمايش قرار گرفته و سپس به نشر آن د

  .است كه دقيقا تاكتيك هميشگي استعمار فكري است
اي از هوش معمولي برخوردار باشد تنها با خواندن ـ اگر يك خواننده4

برد؛ او كه انقالب ايران را دوست اين عبارت مدرسي به همه چيز پي مي
دارد و در آغاز مقدمه، دلسوزي خود را نسبت به انقالب بيان كرده و 

 هدف اصلي از نوشتن يا ترجمه و نشر آن را دفاع از انقالب و اساًاس
حفاظت از آن، ناميده چرا از نشر آن در داخل ايران اين همه واهمه 

شان در حدي بوده كه يك انقالب داشت؟ مردمي كه رشد فرهنگي و علمي
صحيح را پديد آورند توان درك نوآوري او را نداشتند؟ هر شخص 

 كه تاييد انقالب و عوام دانستن مردمي كه آن را پديد داندهوشمند مي
اند، يا حقير دانستن آنان، مصداق يك تناقض بزرگ است، سخني كه آورده

  .پذيردهيچ دانشمند دست اندركار علوم انساني آن را نمي
راس داشت كه نشر كتاب را آيا او از دانشمندان و محققين داخلي ه

بيست سال به تاخير انداخته؟ در اين صورت خيلي مغرور شده و به حد 
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رسيده است كه اين همه افراد فرهيخته و دانشمند ايران را » خودپرستي«
و اگر از . اي خشك مزاج و جاهالن استدالل نشناس، دانسته استهنادان

خن از انقالب به ميان فرهنگ مردمي و مردم هراس داشته، پس نبايد س
 دست اندركاران علوم انساني ةزيرا مطابق نظر هم. آورد و آن را تاييد كند

است اگر فرهنگ مردم » يپديده اجتماعي مردم«در كل جهان، انقالب يك 
 و داراي در اصول و اساس اشكال دارد، انقالب نيز يك پديده مردود

  .شود خود مياشكاالت در اصول و اساس
شان، از اصول عقايد و بودن» حجة من عنداهللا« امامان، واليت و علم غيب

علمي است، اگر اين اصول نادرست و غير . اصول فرهنگ اين مردم است
نام اين تناقض بزرگ علمي، غير .  نادرست استپس انقالب نيز از اساس

  .از استخدام انقالب بر عليه انقالب چيست؟ لطفا شما بفرمائيد
هر (دانند و هم انقالب كه هم اصول تشيع را مردود ميبايد از كساني 

كنند و تشكر كرد كه دستكم انقالب را بر عليه انقالب استخدام نمي) دو را
 خود را دلسوز انقالب يكنند و مانند آقاي مدرسمردانه اظهار نظر مي

  .كنندمعرفي نمي
در طول بيست سال دين و تشيع ايرانيان را بر خالف آن چه خود 

سپس به تدريج و با شكيبائي . عقيده دارند، به اروپائيان معرفي كرده است
تمام، آن را به داخل نفوذ داده، در ذهن آنان كه نوعي بيماري فكري دارند 

افراد . جا باز كرده مريداني پيدا كرده سپس به نشر آن اقدام كرده است
 هم راه شناسيم حتي برخي از آنان زماني به مجلسطيف مذكور را مي
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 سخنان سخيف را پشت تريبون مجلس به زبان و در ةيافتند كه هم
  .مطبوعات به قلم آوردند

  

  :پذيرش در عين عدم پذيرش

اما مدرسي سخت در اشتباه است در تاريخ شيعه از آغاز تاكنون هر 
كسي كه خواسته جريان انديشه شيعه را به بستر ديگر اندازد، خود از بين 

توانسته باشد يك جريان فكري يا سياسي را به وجود رفته، گرچه مدتي 
ها هستند كه خود مدرسي در بخش دوم هاي آنان همانكه اولين. آورد

شان، بابي، بهائي و و آخرين. ها به شماره آورده استكتاب به صورت فرقه
نيز آن مرد با صداقت كه ايمان داشت شيعه اصيل شيعه وصايتي است و 

او گرچه يك . دانستاه سرخ و خونين شيعه اصيل ميراه وصايتيان را ر
  .جستشيعه وصايتي بود اما مانند مدرسي از سبك القائي بهره نمي

شيعه » خود پااليشي«هاي متعدد از شيعه، دليل كثرت انشعاب فرقه
ها را طرد و نفي كرده است و اما ديگر مذاهب و اديان مانند است كه آن

هاي منحرف را در شكم خود جاي داده و  قه فرةت و مسيحيت همبودائي
ها در تشيع، آن است كه امام و دليل ديگر اين كثرت فرقه. اندطرد نكرده

ي مرسل او مؤمن بانّ امرنا صعب مستصعب ال يحتمله االّ ن«: فرمود) ع(باقر 
» حجة اهللا« تحمل و پذيرش علم غيب امامان و 1.»يمانالامتحن اهللا قلبه ل

                                                            
 .نيز هست) ع(و امام سجاد ) ع(دماتي بيان شد كه اين سخن علي در مباحث مق.  1

 162/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

 دشوار است به ويژه براي غرب زدگان منفعل و به ويژه براي شان،بودن
  .افراد فرهنگ باخته

وقتي كه امام شيعه، رئيس شيعه به نام محمد بن علي الباقر اعالم 
دارد كه پذيرش اصول تشيع واليتي دشوار است، چه جائي براي ديگران  مي
 اي :ماند كه كتاب پشت سر كتاب و سخن پشت سر سخن بياورند كهمي

تواند اين اصول را تحمل كند، بيائيد مردم بينش فرهنگي و علمي ما نمي
  .برايتان نسخه اصالحي بدهيم

را نپذيرند نه اين كه او را امام علمي و رهبر ) ع(اينان بايد امام باقر 
علمي كل جامعه اسالم بدانند كه ديديم آقاي مدرسي سمت رهبري علمي 

ش به قول همان رهبر علمي تاب تحمل اما خود. را مختص أئمه دانست
پذيرش در «و اساسا مشكل مسلمانان از اول همين . اصول آن رهبر را ندارد

پذيرفتند پذيرفتند و هم نمي را مي) ع(بوده كه هم ائمه » عين عدم پذيرش
  .كه هنوز هم ادامه دارد

از ماجراي سقيفه، هميشه شيعه وصايتي كوشيده است تا تشيع را تملك 
گاهي با ايجاد قيام در عراق . د اما هميشه از نيل به هدف باز مانده استكن

و گاهي با بروز نهضتي مثل نهضت خراسان خواستند ائمه را نيز در رأس 
.  اهداف خود قرار دهندةقيام قرار داده و به تملك خود در آورند و وسيل

آنان كنار و تشيع واليتي آنان را كنار زده يا از ) ع(اما هميشه ائمه 
خيلي مهم است، يك محقق »  و كناره گرفتههكنار زد«اين جملة . اند گرفته

تواند مواردي را كه تشيع واليتي كنار زده، و مواردي را كه كناره گرفته،  مي
يافت و نيز از نهضت مثال از حركتي كه به محور زيد تجسم مي. تعيين كند
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ها را كنار زده است از اين  آنو در ديگر موارد،. خراسان كناره گرفته است
  .»مقصره«هاي هاي ريز غالي و ديگر فرقهقبيل است فرقه

رسد كه ها به نظر مي اكنون با گذشت سال:گويدآقاي مدرسي مي
  .اي نداردديگر آن مالحظات پيشين، زمينه

توان كتاب را ترجمه و در  يعني ديگر جاي هراس نيست مي:بررسي
زيرا از يك طرف روحيه ليبرالي بر ما حاكم . دداخل كشور منتشر كر

اي ايجاد شده شود و از جانب ديگر در اوضاع گل آلود كه توسط عده مي
  .شود زمينه براي يك نوشته القائي آماده استسره از ناسره شناخته نمي

  :سلف صالح

 گذشته از آن كه اگر في الواقع احيانا ضعفي در نحوة :دهدادامه مي
تدالل در برخي نكات فرعي از باورها و كارهائي كه به هر حال بيان يا اس

منتسب به مكتب مقدس شيعي است، وجود داشته باشد چه بهتر كه 
 صاحبان نظر بر تلقي ديگران از آن آگاه شده و همچون سلف صالح بر سد

  .خلل و رفع ابهام در آن موارد همت گمارند
، توجه »منتسب«، »در نكات فرعي«، »احيانا«، »اگر«ـ به الفاظ 1 :بررسي

داند مدرسي كه جدا و قطعا اصولي از اعتقادات شيعه را نفوذي مي. كنيد
  ؟»احيانا«و » اگر«چه جائي براي 

ـ مقصودش اين است كه در اين كتاب سعي كرده آن نكات ضعف 2
كه به طور اشتباهي در برخي نكات فرعي به تشيع نفوذ كرده را شناسائي 

شيعيان مانند پيشينيان خود آن نكات را بشناسيم و موارد كند تا ما 
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  .پذيري را مسدود كنيمآسيب
نكات «كند نه در سرتاسر كتاب در اصول اساسي شيعه بحث مي: اوالً
واليت و ) ع(آيا عصمت، علم غيب، اختصاص حاكميت به أئمه . »فرعي

ها را با ينكه او هم! ؟!شان، از امور فرعي هستندحجت من عنداهللا بودن
اگر كسي كتاب او را بخواند، باز بگويد كه او . كندبيان القائي انكار مي

دانشي و ضعف فهم خود اقرار كرده درصدد انكار اين اصول نيست، بر بي
  .است

كنيم هيچ موضوع فرعي يا بحث فرعي، پيدا هر چه در كتاب او دقت مي
  .ا نشان دهندمريدان او لطف كنند و يك نمونه به م. كنيمنمي

هاي غالي سلف صالح شيعه واليتي در صيانت از مكتب، هم گروه: ثانياً
گيري كرده تا توانسته همين كناره» مقصره«هاي گروهاز را كنار زده و هم 

هاي غاليه هاي مقصره بيش از فرقهاتفاقا فرقه. اصول مذكور را حفظ كند
هاي وصايتي، با  جمله قيامبراي شيعيان واليتي شناخته شده هستند از آن

كردند باز مورد قبول تشيع هاي ستمگر قيام مياين كه بر عليه قدرت
  .واليتي نگشتند كه سرآمدشان نهضت خراسان بود

گيري كردن از كاري كه سلف صالح در كنار گذاشتن، يا كناره
هاي گروه. اند خيلي سخت و دشوار بودهاي وصايتي، انجام داده جنبش
اكنون كه يك حركت بزرگ و قوي بر عليه : گفتند از مردم ميزيادي

پذيرند؟ حتي برخي از اصحاب نزديك امويان به راه افتاده چرا آن را نمي
 تحليلي درباره ةتوانستند يك انديشماندند و نميامام نيز در شگفت مي

دانستند اين نهضت با كسي مثل د، نمينها داشته باشماهيت آن حركت
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بيعت آنان را بپذيرد بايد ) ع( سفّاح سنخيت دارد و اگر امام صادق عبداهللا
  .خالفتي دقيقا مثل خالفت عباسيان به راه اندازد

سلف صالح هرگز به دنبال كميت نبوده گرچه كميت جمعيت را خيلي 
 ةنهاده اما هرگز اصول تشيع را فداي كميت نكرد حتي گاهي همارج مي

ئمه بيش از چند صد نفر و گاهي بيش از چند نفر شيعيان واليتي در كنار أ
  .شدند نمي

كه در عبارتش آورده، » مكتب مقدس شيعي«ـ مراد آقاي مدرسي از 3
چيست؟ تشيع منهاي علم امام و منهاي واليت و حجيت امام، ديگر چه 

شود همان سنّي قداستي دارد؟ اگر شيعه اين اصول را كنار بگذارد مي
؟ بهتر بود مدرسي مقصودش »تشيع«جائي براي كلمه معتزلي و ديگر چه 

گفت كه شيعيان نيز بايد سنّي شوند را در بيان غير القائي، صريح، رك مي
اند و همان طور كه افرادي امروز و در طول تاريخ گفته. ليكن سنّي معتزلي

  .گويندمي
ويژگي اساسي تشيع اين است كه مطابق آيه تطهير و سنّت مسلّم رسول 

قداستش را از پيامبر و ... و حديث ثقلين و غدير و حديث منزلت و) ص(
  .گيردآل، مي
ـ آن كدام سلف صالح است كه علم غيب امام را انكار كرده است؟ 4

كه قبال معتزلي بود » ابن قبه«مدرسي هر چه گشته تنها يك فرد به نام 
   آيا سلف صالح فقط ابن قبه است؟.يافته و در آخر كتابش آورده

  !؟!اين چه بهتان بزرگ است بر سلف صالح
آورده، كدام مطلب ابهام آميز را » رفع ابهام«ـ مدرسي سخني از 5
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گويم هيچ نشان داده تا ما مانند سلف صالح از آن رفع ابهام كنيم؟ من نمي
. نقطه و نكته ابهام آميز در مسائل فرهنگ شيعه واليتي وجود ندارد

ي با ابهامات ندارد، محور سخن او گويم كتاب مدرسي هرگز كار مي
  .مسلّمات تشيع است

خواننده بدون اين كه توجه . اين سخن القائي او به شدت خطرناك است
گيرد كه عصمت، علم غيب، واليت، كند در ذهن ناخودآگاهش جاي مي

او با اين بيان . حجيت از امور مشكوك و از عقايد مشكوك شيعه است
  .كشاند اصلي تشيع ميدامنه ابهام را تا هسته

با مخاطب »  شيعيمكتب مقدس« كارگيري عبارت شيرين ابتدا با به
كند كه اين اصول كند سپس به ناخودآگاه او القاء ميايجاد صميميت مي

  .هستندابهام آلود 

  :تشخيص سره از ناسره

دانيم كه منابع تاريخي اسالمي مي: گويدمي: فراز ديگر از بيانات مدرسي
 تنها به نقل حكايات و منقوالت گزارشگران پرداخته و نگارندگان آن معموال

ها آشنائي درست نداشته و يا به هر دليل به چنين با روش نقد گزارش
هاي غير علمي و ساده انديشانة اهل اند و هر جا كه با روشكاري نپرداخته

 حديث درصدد چنين كاري بر آمده و به انتخاب مسموعات و مرويات خود
اند معموال در تشخيص صحيح از سقيم و سره از ناسره به خطا دست زده

  .اندرفته
 گاهي به كار ؟اند ـ پس آن سلف صالح چه كاري كرده1 :بررسي
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كند گاهي هم هيچ پيشينيان ارج واال نهاده و از آنان با سلف صالح تعبير مي
. نامديشان را حكايات و مسموعات مدهد سخنانارزشي به كارشان نمي

زيرا چنين روشي از ضروريات سبك القائي است كه حتي از تناقض نيز 
  .كنداستفاده مي

لوح نبودند دانشمندان ، محدثين شيعه هرگز ساده)ع(ـ اصحاب أئمه 2
برجسته و برگزيدگاني بودند كه به اصطالح مو را از ماست بيرون 

 يا تقصير بود فوراًاي غلو اي را كه در سخنش ذرهكشيدند هر گوينده مي
انگيز كردند به حدي كه گاهي براي محققان امروز بسي شگفتدور مي

زيرا هيچ مذهب و مسلكي در تاريخ بشر بدين گونه دقيق نبوده . است
  .گويد كه با نظر مستشرقين نيز مخالف استمدرسي چيزي را مي. است
را ـ موضوع بحث، شيعه و تشيع است؛ چرا مدرسي عبارت كلي و ف3

» اسالمي«را آورده است؟ اگر به جاي كلمه » منابع تاريخي اسالمي«شمول 
گشت و فورا در ذهن آورد سيماي مسئله واضح ميرا مي» شيعي«لفظ 

» حكايات«شد كه در كجاي منابع شيعي خواننده عالمت سوال ايجاد مي
  هست؟ و كدام محدث شيعي ساده انديش است؟

هاي ريز متعدد را آورده  زياد و فرقهخودش در بخش دوم كتاب افراد
ها اند كه برخي از آناست كه از عرصة تشيع واليتي به كنار رانده شده

درياي شيعه . لوحافراد زيرك و فرصت طلب بودند و برخي نيز ساده
و خواه در فاز تقصير، كنار زده استهميشه هر دو سنخ را خواه در فاز غلو  .

ه در ميان محدثان شيعه افرادي شبيه ابو هريره، بيند كو لذا هر محقق مي
لوحي او در حد غلو يا وجود ندارد، و اگر كسي بوده و ساده... ابو دردا و
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اند اما هم بر مردم تقصير نبوده او را در ميان خود با محبت تمام جاي داده
ن با اند كه با احاديث آنا تذكر دادهافراد زمان خود و هم بر آيندگان جداًو 

ما ريز به » علم رجال«احتياط كامل برخورد كنند كه يك به يك در متون 
  .ريز تدوين شده است تا سره از ناسره تشخيص داده شود

 نما، لوحلوح و نيز سادههائي از افراد سادهدر متون اهل سنّت حديث
ها گونه  سر آمد حكايت.گونههاي حكايتو همين طور حديث. زياد است

حديثي كه او در : اند از باب مثالئي هستند كه از عايشه نقل شدههاحديث
در » افك«تفسير آيه دوم سوره حجرات آورده و يا توصيفي كه در ماجراي 

ذيل » ورثالمندر« توانيد در دارد ـ هر دو را ميشأن نزول آيه افك بيان مي
  .ستندهاي رمانتيك هها مشاهده كنيد ـ نه تنها حكايت، درامهمان آيه

ها در متون سنّي، سخن مدرسي درباره به دليل وفور اين گونه حكايت
اما دربارة . تا حدودي درست است» منابع تاريخي اسالمي«عنوان كلّي 

  .شيعه چنين سخني كامال نا به جاست
ام كه شيعه واليتي از نظر كميت در اين مباحث چندين بار تكرار كرده

 شيعه وصايتي كمتر و در اقليت بود و در هاي اول قرن سوم، ازتا دهه
مقايسه با اهل سنت هميشه در اقليت بوده و هست، يكي از عوامل اين امر 
همان دقت و خود پااليشي واليتيان است و عامل ديگر آن نيز چيزي است 

ي مرسل بانّ امرنا صعب مستصعب ال يحتمله االّ ن«فرمايد مي) ع(كه امام باقر 
  .كنمدانم كه تكرار ميدرست است مي. »هللا قلبه لاليماناو مؤمن امتحن ا

به دليل همين پااليش است كه هر از گاهي سرود غريبانه و سوگمندانة 
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. » االّ ثالثة او اربعه]عن الوالية[ارتد الناس «: شدجان سوز شيعه شنيده مي

ه سيل و همين طور زماني ك. » االّ ثالثة]عن الوالية[ارتد الناس بعد الحسين «

روي گردان ) ع(واقفيه به راه افتاد و آن همه مردم از واليت امام رضا 
امام . مامت كامال بسته شده بوداگر نبود سفر خراسان درب ا. شدند

مشتري با آن مسافرت رودخانه عظيم از امامت، از مدينه تا مرو، به راه  بي
 و دانش تبديل انداخت، جاده ابريشم را كه جاده اقتصادي بود به جاده علم

كرد شهد شيرين در هر شهري چند روزي با درس و بحث درنگ مي. كرد
رسانيد و نيز در خود مرو و هنگام علم امامتي را به ذائقه اهل دانش مي

  .برگشت تا طوس و تا روز شهادتش، جامعة بزرگ اسالم را متحول كرد

  :طيران و طاريان

را » غالي ـ غاليان«ن آقاي مدرسي در بخش دوم كتابش نام و عنوا
  .آورده و اذعان كرده است كه متن اصلي شيعه، اهل غلو را كنار زده است

كه عبارتند از وصايتيان، كوتاه آمده تنها » مقصره«هاي اما درباره گروه
زيرا خودش طرفدار آن است و تشيعي . اي به اين اصطالح كرده استاشاره

يعني ت اما او درباره اصطالح سوم كند همان تشيع وصايتي اس كه بيان مي
چيزي نگفته است معلوم نيست به طور دانسته از » طاري«يا » اهل الطيران«

  .روي آن عبور كرده يا ندانسته
لوح واليتيان عالوه بر دفع غاليان و مقصران، افرادي را نيز به دليل ساده

دايره كردند گرچه آنان را از موسوم مي» اهل الطّيران«شان به بودن
هاي آنان كردند اما با اين لقب پيروان مكتب را از آفتخودشان بيرون نمي
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  .كردندصيانت مي
اگر كسي به چيزهائي درباره امام معتقد . طيران يعني پرواز كردن

هايش در حد غلو نبود ليكن از چهار چوبه معين و محكم شد و اين باور مي
كند يا فالني پرواز مي: »الن قدطارف«گفتند شد دربارة او ميكمي خارج مي

كند و اين خاصيت آنان را براي فالني گاهي پرواز مي: »فالن قد يطير«
  .همان طور كه اشاره شد. كردندآيندگان نيز ثبت و ضبط مي

اين دقت و اين خود : دوست دارم اين سخن را صدها بار تكرار كنم

  .يابيدنميپااليشي را در هيچ مكتبي،ديني، مذهبي و آئيني 

تشيع واليتي انبان گشاد و آئين شكم فراخ نبوده و نيست تا هر انديشه 
يا هر عنصر بيگانه در آن نفوذ . و يا سخني سخيف را در خود جاي دهد

  .كند
  كه عنقا را بلند است آشيانه    دگر نهبرو اين دام بر مرغ 

ته ها آشنائي درست نداش نگارندگان آن با روش نقد گزارش:گويدمي
  .دناو يا به هر دليل به چنين كاري نپرداخته

شود كه علمي كامل ناميده مي» علم رجال« آن چه :كنمعرض مي
از ابتكارات شيعه است . ها تدوين شده محدثين و متون و نقد آنةدربار

  .سنيان نيز از شيعه گرفتند
» نقد«فقط به خاطر » علم«بلي يك » علم«مكتبي كه براي خود يك 

ها به بعضي!!! يا با نقد آشنائي نداشته؟!!!  كرده، درصدد نقد نبوده؟تاسيس
هاي غرب است و اتغكنند نقد نيز از سوحدي خام هستند كه گمان مي
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  .پردازدكند و به القاء ميمدرسي از اين خامي آنان استفاده مي
اگر افرادي من . گذار نقد علمي در تاريخ انديشه بشر استشيعه بنيان

داند كه اين مطالب واقعياتي  شعار دادن متهم كنند مدرسي بهتر ميرا به
  .مسلم در تاريخ انديشه بشر است

ها آشنائي درست نداشته و يا به هر با روش نقد گزارش «:گويدمي
  .»انددليل به چنين كاري نپرداخته

آن كدام متن از متون شيعه است كه نقد نشده و بدون نقد مورد 
  .اي نام ببريدرفته است؟ لطفا نمونهاستفاده قرار گ

كليني » الكافي«ترين متن شيعي كتاب مگر بهترين و ارجمند: گفت
  .هاي ضعيف در آن هستندگوئيد حديثنيست، خودتان مي
اي كه در كتاب كافي همين كه شنيده يا فهميده: عرض كردم

هاي ضعيف يا مردود هم هست، خود محصول همان دقت و نقد  حديث
  .كه درباره آن كتاب شده استاست 

ت هاي ضعيف يا مردود، چگونه با دقت و شدحضور اين حديث: گفت
  نقد سازگار است؟
اين نيز به دليل دقت ديگر است؛ كافي بماند برويم به : عرض كردم

. سراغ بحار االنوار كه بيش از كافي داراي احاديث ضعيف و مردود، است
رفت؛ كليني يا  از علوم ما از بين مياگر اين دقت دوم نبود بخش مهمي

دادند ممكن است با هاي ضعيف را كه احتمال ميمجلسي آن تعداد حديث
شان، داراي پيام صحيح علمي از امام باشند كه براي مردمان وجود ضعف
ها را محتملهاي بعدي يك اصل علمي بديهي باشند، اين آينده و قرن
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  .اندشان واگذار كردهو گزينش خوانندگاناند و مسئله را به اختيار  آورده
 ايمني و بهداشت كار، با استاداني همكار بودم كه با ،در دانشكده حفاظت

اي را كه از همان امريكاي آقاي مدرسي آمده بودند هر مسئلهعالي مدرك 
كردند  ميآنان درباره حفاظت، ايمني و بهداشت كار و محيط كار، عنوان 

شدند كه با خواندم به حدي شگفت زده مي اره ميمن حديثي را در آن ب
دانش ايمني در «اصرار وادارم كردند كتابي در اين باره بنويسم، كتاب 

را براي نمونه نوشتم، و جالب اين كه برخي از آن مسائل پيام » اسالم
حديث ضعيف است كه امروز به عنوان اصل علمي مسلّم در دانش جديد و 

  .اندهجوان ايمني، شناخته شد
 شريعتي هميشه به عالمه مجلسي يورش :باز به ياد دكتر شريعتي

از جناب دانشمند . هاي ضعيف را نيز آورده استبرد كه چرا حديث مي
همراه شريعتي عازم شمال ايران : آقاي محمدرضا حكيمي نقل شده كه

مجلسي را به او دادم به مطالعه آن » مرآت العقول«بوديم، من كتاب 
كرد و از اين كه بر مجلسي تاخته تا پايان راه به شدت گريه ميپرداخت، 

  .كرد اظهار پشيماني مي
هميشه دوست داشتم روزي آقاي حكيمي را ببينم و ماجرا را از خود او 

انتساب اين داستان به آقاي كه بشنوم كه نصيبم نشده، ليكن بر فرض 
 را ببيند »مرآت العقول«بديهي است هر كس كه . حكيمي صحيح نباشد

فهمد كه حضور احاديث ضعيف در بحار گيرد و ميهرگز به بحار ايراد نمي
براي چيست؟ زيرا مرات العقول يك كتاب بزرگ نقد است كه مجلسي در 
آن احاديث اصول كافي را يك، يك بررسي كرده و قوت يا ضعف هر 
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پس مجلسي اهل نقد و ناقد بزرگ است و چون . حديث را بيان كرده است
  .آوردهاي ضعيف را نيز مياست بايد حديث» منبع«بحار يك 

حديث ضعيف در موارد ديگر نيز نقش و كاربرد دارد از : از جانب ديگر
  :قبيل
كترين فايده حديث ضعيف و حتي مردود، اين است كه امروز چـ كو1

به ويژه براي يك . محقق بداند چنين سخني نيز در تاريخ بوده است
شناسي خواهد درباره دوران راوي آن حديث، جامعهيشناس كه م جامعه
  .كند

در . ـ پيام حديث ضعيف با پيام حديث صحيح، يكي يا هماهنگ باشد2
تواند به عنوان قرينة تأييد و تقويت حديث صحيح، نقش اين صورت مي

  .داشته باشد
ـ اگر ضعف حديث با داوري عقل سليم جبران شود، يعني پيام آن 3

  .قرار گيرد» مقبوله«تواند تحت عنوان قل باشد، ميمورد تاييد ع
ـ همچنين اگر ضعف آن با اصول دين، مذهب و قواعد مسلّم، جبران 4
  .شود

جبران ضعف حديث به وسيله (اين چهار مورد عالوه بر بحث پيش 
كند كه نبايد هر حديث را كه از ، روشن مي)پيش رفت علوم و كشفيات
بايد همگي در . ار ضعف است به دور انداختنظر سند يا از نظر پيام دچ

  .يعني اين» منبع«و معني . متون حديثي باشند
هر كس كه بخواهد كار علمي و تحقيقي انجام دهد بايد به : درست است

به ويژه به متون رجالي، » نقدي«متون متعدد از منابع، و نيز به متون متعدد 
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اما آيا نام . ز همديگر توجه كندهاي دور افتاده او نيز به تكّه. مراجعه كند
است؟ كه آقاي مدرسي » هاي غير علمي و ساده لوحانهروش«اين مسئله 

  .كندامتياز را به نقص تبديل مي
خبران غرب زدگان يك ذهنيت درست كرده بودند كه طيفي از بي

در . گوئييعني افسانه سرائي و حديث يعني قصه» روايت«كردند گمان مي
 تاريخي، يا ةيث يا روايت يعني گزارشات مستند و نقادي شدحالي كه حد

اين ذهنيت سخيف هنوز هم . گزارشات مستند و نقّادي شده علوم انساني
شود به ويژه در بينش طيف در گوشه و كنار جامعه ديده مي

هاي چشم به راه اجنبي، مدرسي با اين بيان، هم از آن ذهنيت  ژورناليست
  .دهدن را از نو رواج ميگيرد و هم آبهره مي

اي ديگر اختالف در ميان احاديث و نيز اختالف در عده مدرسي و
مسائل فرعي فقهي و يا در گزينش حديث، را در ميان علماي شيعه 

 توجه. ند دليل آن، سستي متون استكنكنند و گمان ميمشاهده مي
 ندارند به كنند اگر مردمان ديگر از جمله غربيان، به اين حد اختالف نمي

اين كه در تاريخ . شان استمباالتي و پذيرا بودن، و سهل انگاريدليل بي
چندان اختالفي وجود ندارد، به » هانگل ساكسوناِ«و » هانگلاِ«، »هاگل«

شان چون متون قديمي: بل برعكس. شان نيستدليل صحت و درستي متون
شان جاي ره را در انبانمباالتي است و هر سره و ناسانگاري و بي دچار سهل

  .تر استها كماند، اختالف در آن داده
 اين نوع اختالف را ةبا اين كه دنياي امروز طعم سازند: شگفت است

چشيده و به اهميت و ارزش آن در حد كافي پي برده و به شدت به آن 
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 ها آن را با بيان القائياما برخي. نهد به ويژه در غرب و همان آمريكاارج مي
نام اين نيز . كنندبل به صراحت، به عنوان نقص بزرگ ما معرفي مي

  .ترين نقد استاستخدام نقد بر عليه بالنده
تر و آقاي مدرسي عالم: اي ندارم در اين گونه موارد بگويمچاره
. گمان تعمدي در كار استتر از آن است كه اين حقايق را نفهمد بي فهميده

هاي تخصصي به منزله مواد خام ثي براي رشتهمتون حدي«: گفتاگر او مي
اي، به متون متعدد اي يا ميان رشتههستند بايد در كار تخصصي رشته

ها را جمع كرده و در كنار هم قرار داد و برخي از آن  مراجعه كرد و تكّه
اما او راه . سخني بس صحيح و حتّي كارآمد بود. »ها را مردود دانستتكّه

رزش انداختن متون و حتّي توهين به دانشمندان گذشته متهم كردن و از ا
  .ناميد را برگزيده است» سلف صالح«كه خود آنان را 

نيز مضايقه كرده، همة » برخي«او حتّي از به كارگيري الفاظي از قبيل 
 و كارشان را يمتون و همة محدثين را يك جا و مطلقا، متهم به ساده انديش

سقيم و سره  را ناتوان از تشخيص صحيح از شانبه غير علمي بودن، و خود
  .از ناسره كرده است

هاي  الجرم ترسيم نموداري درست از آن چه در زمان:دهدادامه مي
ها كاري آسان دور اتّفاق افتاده بود، در آشفته بازار مرويات اين كتاب

تواند در اين مورد انجام دهد حداكثر كاري كه يك پژوهشگر مي. نيست
بندي مواد موجود، به اميد روشن ن طرحي است براي دستهپيش نهاد

  .تاريخي از راه يافتن قطعات گم شدة آن» پازل«ساختن يك 
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ـ با متهم كردن متون و سلف صالح، زمينه را آماده كرد تا 1 :بررسي
بگويد ترسيم نمودار درست در اصول اعتقادات شيعه وجود ندارد بايد آن 

ح رفت كه چنين زمينه سازي يك تحريف به شر. را از نو ترسيم كرد
  .متعمدانه است

ـ با مباحث ارائه شده، روشن شد كه هيچگونه آشفتگي در متون و 2
ترين آثاري ترين، نقادي شدهترين، منظمها متينآثار شيعه نيست و آن

هستند كه در روي زمين و در تاريخ انديشه بشر هست و اين آقاي مدرسي 
زند تا سيماي اين مكتب موزون را آشفته نشان ياست كه دست و پا م

  .كنم ميماحساس شر» آشفته بازار«راستي من به جاي او از عبارت . دهد
. نه هر اجماع و اتفاق، ستوده است و نه هر اختالف قابل نكوهش است

مباالتي است و گاهي اختالف نظر گاهي اجماع و اتفاق ناشي از ناداني و بي
دنيا تازه به راه و رسم شيعه در نقد، انتقاد و . استبه دليل دقت نظره

رسد، اما آقاي مدرسي همان راه را با بيان القائي يك برخورد آراي علمي مي
  .دهدامر منفي و مشمئز كننده نشان مي

خواهد يك مكتبي مانند مكتب تشيع بديهي است براي كسي كه مي
آب گل «و » شفته بازارآ«واليتي را از اساس دستكاري كند چيزي به نام 

  .الزم است» آلود
من علم غيب : نوشتگرفت و به صراحت مياگر او قلم به دست مي

پذيرم و  شان را نميشان، و معجزه من عنداهللا بودنحجةشان، امامان، واليت

داديم و هيچ گلة علمي از كار او ما اين حق را به او مي. كنمهمه را رد مي
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نبال اثبات عصمت، علم غيب، معجزه و حجيت، به رفتيم دكرديم مينمي
كه آن چه تا به امروز بر ما روشن شده بسي پر ) ع(از علمي ائمه جويژه اع

  .ها نشان خواهد داددامنه است تا ببينيم پيش رفت علوم در آينده چه
توان كرد البته ما بايد هميشه دنبال اين كار بس مهم باشيم اما چه مي

داني ريخته شغالآئيات و به يونانيات كه امروز در غرب به ما را به بودا
ها نه عمرها و استعدادهاي جوان، امكانات و بودجه. اندشده، مشغول كرده

تا از اين خواب خرگوشي . شوندهدر و تلف بل به ضرر تشيع هزينه مي
هاي بيدار نشويم ابتدا كتاب آقاي مدرسي با خزندگي الك پشت در نسخه

و سپس با تيراژ باال در جامعه پخش ) ن طور كه خودش شرح دادهما(كم 
  .كنداي را با بيان القائي بيچاره ميشود و عدهمي

  .بندي مواد موجود  پيش نهادن طرحي است براي دسته:گويدمي
بندي نشده كه شما  مگر اصول اساسي تشيع تاكنون دسته:بررسي

رح پيشنهادي، همة اهل آن هم يك ط! ؟!بندي آن هستيد ـدرصدد دسته
. رودترين مجهوالت، به كار مي دانند چنين تعبيري درباره مجهولدانش مي

  !!!اول ايجاد يك آشفته بازار و سپس ارائه طرح پيشنهادي
ترين مجهوالت نيز ارائة طرح پيشنهادي به دو صورت حتي در مجهول

  .صحيح و ناصحيح: است
  .ميپيشنهاد صريح و رك با بيان عل: صحيح

پيشنهاد با سبك القائي كه نه تنها علمي نيست، بر عليه علم و : ناصحيح
  .دانش است
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به اين كار ) ع(سازان كه در زمان حيات و حضور أئمه آن همه فرقه
همگي از ) ها را در بخش دوم كتابش آوردهو آقاي مدرسي آن(پرداختند 

  .كردندشان استفاده ميناخودآگاه پيروان
  . از راه يافتن قطعات گمشده ...:گويدمي

 نيز داشته باشد ي درست است هر مسئلة علمي كه جنبة تاريخ:بررسي
اما آيا اصول . و همين طور در گسترة هر فرهنگي قطعات گمشده هست

مشخص و شناخته شدة مكتب تشيع، قطعات گمشده دارد؟ كدام قطعه را 
 بخش آخر كتاب در» ابن قبه«در كتابش پيدا كرده است؟ حتي آن چه از 

دانند كه ابن قبه ابتدا دانستند و مياي نيست همگان ميآورده، چيز گمشده
  .»انكار علم غيب امام«معتزلي بود و سپس شيعه شد با حفظ اصل معتزليِ 

  . اين تمام كاري است كه اين دفتر درصدد انجام آن است:گويدمي

اب نيست، بايد  آن چه تا اين جا شرح داده تمام كار كت، نه:بررسي
  ...اين به عالوة سبك القائي تمام كاري است كه: گفتمي

 با اين اميد كه اگر صاحب نظران چيزي در اين ميان :فرمايدمي
 بيشتر برخيزند و اگر خطائي ديدند به نقد يشايسته تحقيق يافتند به بررس

  .آن همت گمارند
 جائي است كه زيرا نقد در.  بررسي آري به چشم، اما نقد هرگز:پاسخ

كتابي با سبك صريح و غير القائي، نوشته شود، و اصول امانت داري در آن 
در اين صورت . لحاظ شود و قصد نويسنده كمكي براي بالندگي علم باشد

شود و نكات شود نكات زيبا و مفيد آن ارج نهاده ميآن كتاب نقد مي
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  1.شوداشتباه آن نيز يادآوري مي
د شرايط نقد است و هرگز ارزش نقادي را كتاب آقاي مدرسي فاق

اما كامال غير علمي . تر عرض كردم كتاب او يك اثر فنّي استپيش. ندارد
درست است . يك كتاب غير علمي در دايرة مقدس نقد جائي ندارد. است

تواند از اين ديدگاه هنر  اگر كسي در مقام نقد هنر سبك القائي او باشد مي
تر نكات ضعف براي اين هنر در اين اما به گمانم كمالقائي او را نقد كند 
  .كتاب خواهد يافت

» قلّت و ندرت«توجه كنيد كه معني » خطائي«در كلمه » ي«به حرف 
اما كتابي كه سرتاسرش به سبك . اگر چنين بود قابل نقد بود. دهدرا مي

 و حديث هم كه آورده هالقائي استوار است همه جاي آن خطاست حتي آي
  .حديث بر عليه حديث استاستخدام دام آيه بر عليه آيه و استخ

  :گيريپيش: بخش دوم

نقد درست بنياد حيات و دستمايه نشاط و شرط ضروري : فرمايدمي
  .براي باليدن فكر و انديشه است

يك كار . كندـ با اين سخن بخش دوم مقدمه را آغاز مي1 :بررسي
مبادا : او سخت نگران است. ندكگيرانة مبسوط و طوالني را شروع ميپيش

كشد تا چيزي به نام نقد را پيش مي. كسي درصدد بررسي كتاب او بيايد
همان طور كه گفته شد نقد در جائي است كه اصل . بررسي را از يادها ببرد

                                                            
فرق ميان نقد و بررسي و نيز فرق ميان نقد يك اثر هنري و نقد يك اثر علمي در آغاز اين دفتر به شرح .  1

 .رفت
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يك نوشته پذيرفته شود سپس به نقاط و نكات قوت و ضعف آن پرداخته 
  .ار استشود، نه كتابي كه بر سبك القائي استو

اي از پيش تعيين شده است كه اگر وسيله» درستنقد «ـ عبارت 2
چيزي به . نيست» نقد درست«اين : نقدي هم باشد او و مريدانش بگويند

در مسائل علمي نيازمند اين قيد نيست، مشروط كردن نقد به » نقد«نام 
زيرا اگر نقدهاي . در امور جاري اجتماعي و سياسي الزم است» درست«
ناپذير در جامعه   جبرانتماعي و سياسي درست نباشد آثار بد و احياناًاج
شود و معلوم ست باشد، متقابال نقد ميراما يك نقد علمي اگر ناد. گذاردمي
همان . شود كه نقد ناقد نادرست بوده است، اساسا نقد علمي يعني همينمي

آن انجام يابد طور كه هر اثر علمي قابل نقد است هر نقدي هم كه درباره 
گاه آن امور چرا آقاي مدرسي يك عبارتي را كه جاي. باز قابل نقد است

جاري اجتماعي روز و امور سياسي جاري روز، است درباره آثار علمي به كار 
  .بودن است» علمي«نقد علمي فقط يك شرط دارد و آن . بردمي

ما اين كتاب ش: در سخن وي، بايد گفت» درست«ـ با پذيرش قيد 3
نقدي است بر عقايد اساسي شيعه، نه فقط شيعيان ايران بل بر عقايد اساسي 

زيرا . نيست» نقد درست«سخن ما اين است اين نقد شما . شيعيان جهان
دانيد و همان طور كه اشاره شد از جانبي انقالب را يك انقالب واقعي مي

 عرض كردم همة دست اندركاران علوم انساني حتي آنان كه در حد
دانند كه هر انقالب مولود باورها و شناسي آشنا هستند ميليسانس با جامعه

شما كه هيچ . اندعقايد و فرهنگ مردمي است كه آن را به وجود آورده
توانيد اصول اساسي عقايد آن مردم را اشكالي اساسي بر انقالب نداريد نمي
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 بركندن همان اين نقد شما از بن و بيخ يك نقد نادرست و. مردود بدانيد
  .كنيدانقالب است كه تاييد مي

نهد، آن اصول  هر دانشمندي كه به انقالب فرانسه ارج ميمثالً
چنين كسي . نهداي كه آن انقالب را به وجود آورده را نيز ارج مي اساسي

تواند در امور ديگر، جامعه فرانسه و فرهنگ فرانسه را به نقد  تنها مي
ول اساسي به وجود آورنده انقالب فرانسه را اما كسي كه آن اص. بركشد

داند، حق ندارد خود آن انقالب را تاييد كند، و تاكنون  نادرست و غلط مي
نيز هيچ اهل علمي پيدا نشده چنين كار كرده باشد و آقاي مدرسي اولين 

  .فرد است كه مرتكب اين كار نادرست شده است
 نقد درست، عشق هاي زنده و پيشرفتة دنيا به فرهنگ:گويدمي

  .ورزند مي
ـ با اين بيان، فرهنگ فرسوده و در حال سقوط غرب، فرهنگ 1 :بررسي

همجنس بازان، فرهنگ حذف خانواده و مبتال به كمونيسم جنسي كه 
ارتجاع شديد است به زيست حيواني، يك فرهنگ پيشرفته و زنده قلمداد 

شود نده كاشته ميو در عين حال در ضمير و ذهن ناخودآگاه خوان. شودمي
  .و فرهنگ جامعه تو يك فرهنگ عقب مانده و مرده استو كه فرهنگ ت

  .آورده است» نقد درست«، »نقد علمي«ـ باز هم به جاي 2
هاي دانند كه همان فرهنگترين قبايل نيز ميـ همه و حتي عقب مانده3

 يزشگوئيد، هيچكدام به انقالب ايران ارزنده و پيشرفته دنيا كه شما مي
ها مالك باشند بايد آقاي مدرسي نيز انقالب  اگر آن فرهنگ. قائل نيستند
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را از ريشه و اساس محكوم كند، نه ابراز دلسوزي مادرانه براي انقالب، لطفا 
اش يك نگاهي بكنيد، نام اين كار او استخدام انقالب دوباره به آغاز مقدمه

  .بر عليه انقالبو انقالب . است براي براندازي اصول اساسي تشيع
سخن من از موضع سياسي نيست كه مثال ايشان را به اصطالح يك فرد 
ضد انقالب معرّفي كنم؛ هر كسي انقالبي است يا ضد انقالب به اين بحث 

گويد، به صاحبان آن فرهنگ زنده و پيشرفته كه او مي. من مربوط نيست
زيرا آنان هم . ددهم كه اين انقالب را از ريشه و بن، باطل بداننحق مي

انقالب و هم اصول اعتقاداتي كه آن را پديد آورده، هر دو را يك جا باطل 
اما . حتي اگر اين باورشان غلط باشد باز حق دارند ابراز نظر كنند. دانندمي

اي براي حذف اصول پديد پذيرد در عين حال نسخهكسي كه انقالب را مي
  .ه بايد گذاشتدانم نامش را چدهد، نميآورندة آن مي

تو كه انقالب فرانسه را به عنوان يك : ممكن است كسي به من بگويد
پذيري؟ در  پذيري چرا اصول و فروع مسيحيت را نمي انقالب واقعي مي

انقالب فرانسه برخاسته از باورهاي ديني مسيحيت نبود بل : گويمپاسخ مي
صولي كه آن را بر عليه كليساي آن روز بود و اين يك امر روشن است، و ا

به وجود آورده نوعي عدالت خواهي اجتماعي و احياي حقوق انسان بود كه 
هاي  حذف طبقات، برچيدن بساط ستم اشرافي، اعطاي حق و حقوق انسان

  .پذيرمخواست و من اين اصول را ميمورد ستم، را مي
كمونيسم «، »اصالت فرد«، »ليبراليسم«هاي بعدي چيزي به نام در زمان

  .پديد گشت كه ربطي به آن انقالب ندارد... و» يجنس
ها  روشن است كه انقالب ايران بر عليه همان فرهنگنـ باز بر همگا3
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او . ناميد» فرهنگ زنده و پيشرفته«ها را بوده و هست كه آقاي مدرسي آن
پذيرد و نسبت به آن دلسوزي كه يك دانشمند است چگونه انقالبي را مي

  !؟!هاي زنده و پيشرفته دنيا است فرهنگكند كه بر عليهمي
  .ورزندبه نقد درست عشق مي: گويدمي

بينيم چه بالئي بر سر دانشمندان و محققان مي!!! ـ بلي1: كنمعرض مي
يا آن همه دانشمندان را كه به زور پول . آورندمخالف هولوكاست مي

يا . اندهاند و در خدمت مقاصد استعماري و استيالي خودشان گرفتخريده
اند، تنها در عراق در اين آن همه دانشمند كه در طول سه قرن اخير كشته

  .چند سال حدود سه هزار نفر از اهل دانش را كشتند
  :علم و دانش و نقد در غرب با چهار شرط آزاد است

  .بر عليه منافع مادي استعماري و استيالئي نباشد: الف
كات ضعف را به بيگانه نشان يعني ن. از دايره خودي، خارج نشود: ب
  .ندهد
نقد بايد در سمت و سوئي باشد كه عامل تعادل در امور اجتماعي و : ج

  .باشد) خواهندآن طور كه سياسيان مي(سياسي 
  . بر فرهنگ خودي ترجيح ندهداهيچ فرهنگي ر: د

  .در جهان غرب هيچ نقدي آزاد نيست تا چه رسد معشوق آنان باشد
  :هاي گوانتانامو به خاطر دو هدف استدانانتقاد از زن: مثال
هائي مرسوم شود و روزي  ترس از اين كه مبادا چنين شكنجه: اول

  .اش ترس است نه علمانگيزه. شامل خودشان نيز بشود
ها بدانند كه غربيان چنين بالهائي نيز بر سر مردمان ديگر جامعه: دوم
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در مواردي نيز انتقاد . نندشان نكدر نتيجه اقدامي بر عليه. آورندآنان مي
هر برنامه . گذاشت» انتقاد براي توجيه شكست«كنند كه بايد نام آن را مي

نه . گيردمورد انتقاد قرار مي. رو شودداخلي يا خارجي كه با شكست روبه
براي هدف نقد علمي، بل براي باز شدن سوپاپ اطمينان و رها شدن انرژي 

  .بر عليه نقد علمينقادي علمي كه دقيقا نقدي است 
با وجود شرايط باال بايد منصفانه اذعان كرد كه آزادي نقد علمي در 
دايره مذكور عامل پيشرفت صنعتي و حتي عامل پيشرفت در علوم 

همة علوم انساني . »فرهنگ«است نه » علم«اما اين . شان شده است انساني
هنگ دانند، آن فرهنگ، فرغرب فرهنگ غرب را منفور و مردود مي

  .سياست است نه فرهنگ علم
. بنيان آن فرهنگ نه از انقالب فرانسه است و نه پايگاه علمي دارد

گذاشته بود و به » علم«را به جاي » توصيفگري«فرهنگي است كه زماني 
ويل دورانت سمبل اعالي آن » تاريخ تمدن«داد كه خورد مردم مي

  . علمي بودن استتوصيفگري است كه امروز در خود غرب محكوم به غير
هاي داخلي ما هنوز نكند آقاي مدرسي نيز مانند برخي ژورناليست

يا تاريخ تمدن ويل ! داند؟نهضت توصيفگري غرب را يك نهضت علمي مي
  !داند؟دورانت را يك اثر علمي مي

هاي سخيف و كند نه توهين ـ اگر يك فرهنگ اهل نقد باشد، نقد مي2
هاي جاهالنه كه هاي عوامانه و فحاشيوهينهاي دروغين، اين همه تتهمت

كنند، نقد كردند و مي) ص(شان به پيامبر اسالم وسايط و وسايل جمعي
آيا چنين فرهنگ جاهالنه و وحشيانه فرهنگ پيشرفته و زنده ! است؟
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  يا توحش محض؟! ؟!است
هاي ديگر كه با زور نظامي ثروت«انفعال در مقابل وحشيان ثروتمند 

تا كي و تا كجا؟؟ اگر درباره ) اندغارت كرده و ثروتمند شدهمردمان را 
شود كه دانشمندان نيز ، اين جواز مي»الحقّ لمن غلب«اند عوام الناس گفته

چنين منفعل شوند؟ وقتي كه مغوالن وحشي ايران فرهيخته را تملك كرد، 
ترديد بايد گفت فرهنگ مغول فرهنگ پيشرفته و زنده بود؟ گرچه بي

  .هائي در فرهنگ ايراني بوده كه به تملك مغول در آمده استيبيمار
 سوره 29ـ مدرسي كه يك فرد مسلمان است قرآن را باز كند و آيه 3
جال و تقطعون ائنّكم لتأتون الرّ«: گويد را بخواند كه خطاب به قوم لوط مي29

شما همجنس بازي : گويدبا تعجب مي» السبيل و تأتون في ناديكم المنكر

ها و در پيش چشم در ميدان. بنديدكنيد، راه را بر ديگر مردمان مي مي
خواه با همجنس و خواه با غير (پردازيد عمومي به عمل جنسي مي

دهد و آقاي مدرسي به چنين فرهنگي لقب زنده و پيشرفته مي). همجنس
  !؟!خود باختگي تا كجا. هاي داخليرناليستوهمين طور ژ

: كمي توضيح دهم» بنديده را برديگر مردمان ميرا«بهتر است دربارة 
كه پس از ويراني به شهر لوط مشهور گشت در سه راهي » سدوم«شهر 

قرار داشت كه تبادل و تعامل مردمان جهان » بخورجاده «و » جاده اعظم«
گذشت قوم لوط به شدت از جايگاه اجتماعي خود سوء استفاده از آن جا مي

جاده اعظم . كردمردمان ارتزاق رفاهمندانة وافر ميكرد و از ثروت ديگر مي
بخور مردمان كرد و جادة تمدن بين النهرين را به تمدن مصر وصل مي
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كرد و و ايران را به جاده اعظم در سه راهي شهر لوط وصل مي ، هندچين
  .كردندآنان مانند غربيان امروز از رگ حياتي مردمان جهان ارتزاق مي

ه و ددهد، فرهنگ پوسي بحث علمي شعار عوامانه ميـ مدرسي به جاي4
 دانشمندان ةفرهنگي كه هم. داندتوحش آميز غرب را زنده و پيشرفته مي

دلسوزشان، از آينده آن سخت نگرانند حتي يهودي جنگ طلب مثل 
ها را به راه دهد كه بايد جنگ تمدنهانتينگتن، براي اين نگراني نسخه مي

ندين ساله چهاي دست پا زدن. رب حتمي استاندازيم وگرنه سقوط غ
كسينجر و فوكوياما نيز در اين جهت است كه براندازي شيعه هم با 
فرسودن آن از داخل و با فشارهاي تبليغي و اقتصادي از خارج، در رأس 

به زير سؤال بردن اصول عقايد مكتب تشيع توسط . آن برنامه قرار دارد
  .ر اين هدف استستدر بنيز اي از آن جمله آقاي مدرسي عده

  !شرح نكات ظريف

اختصاص داده و يازده » نكات ظريف«پاراگراف بعدي را به : در ادامه
همگي تكاپوئي است . صفحه دربارة اين نكات ظريف سخنراني كرده است

خواهيم ديد كسي كه شعار آزادي بيان و » بررسي و نقد«براي پيشگيري از 
 چگونه هر راه نقد و بررسي را درباره كتابش دهد،سيماي شيفتگي به نقد مي

كند كه اگر دم برآوريد يا امل و بندد و اهل نقد و بررسي را تهديد ميمي
  . انديش هستيد و يا جاهل و متعصب و مخالف آزادي بيان و قلممدگ

 يكي آن كه تحليل و نظر را بايد با تحليل و نظر درست :گويدمي
  .ول يا با استناد به مألوفات ذهنينه با نقل ق. علمي نقد كرد
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در اين جا يك » درست« اين عبارت خيلي متين است حتي قيد :بررسي
قيد صحيح و الزم است يعني نقد علمي در علمي بودن خود كامال علمي 

شود كه انتقاد من دربارة اين قيد در عبارت باشد، و در اين جا معلوم مي
قيد مذكور در آن جا ابزار . تنيس» نقد نادرست«پيشين، طرفداري از 

كرد اما در اين پيشگيري بود، گرزي بود كه باال رفته و نقادان را تهديد مي
ناظر به اصول ضروري يك نقد است؛ بايد موضوع و » درست«جا لفظ 

بستر نقد در ارتباط با محموالت، مشخص و در يك جريان درست انجام 
  :اما. يابد

بر اساس و اصول مكتب تشيع، و ـ كتاب آقاي مدرسي نقد است 1
سخن ما اين است چرا او وارد يك .  اصلي آنةتحليلي است بر عليه هست

نقد و تحليل شده است كه مبتني بر سبك القائي است؟ آيا اين نقد و 
است؟ چرا سبك القائي را برگزيده » نقد و تحليل درست«تحليل يك 

سبك علمي را » زمين در فقه اسالمي«است؟ چرا در كتاب ديگرش 
و سبك كه در  و در اين جا سبك القائي را؟ـ؟ كدام يك از اين د1برگزيده

  و كدام نادرست است؟ـ؟دو كتاب به كار برده، درست 
زند چرا خودش راه نادرست او كه دم از تحليل درست، نقد درست مي

  را برگزيده است؟
، در قالب ها به وفور رديف كرده استنويسـ چرا منابعي را كه در پي2

كلي و بدون آوردن متن مورد نظر، طوري القاء كرده كه گوئي سخن او عين 

                                                            
  .گويدگري نوين ميدر آن كتاب تنها يك مسئله را با سبك القائي عبور كرده است كه سخن از اخباري.  1
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در حالي كه در مواردي آن چه . آن چيزي است كه در منبع مذكور هست
دارد كه نمونه اين هنر القائي در منبع آمده غير از آن است كه او ابراز مي

» ه مودتهم في كتابكاجر محمد صلي اهللا عليه و آلجعلت ثم «را در مبحث 

خواهيم ديد كه اساسا نه شيخ مفيد و نه صدوق در اين موضوع بحث 
  .شان دربارة آيه استكنند بحث نمي

آيا تنها با رديف كردن اسم منابع و آدرس دادن كلي و در مواردي 
 بوئي از نقد درست يا تحليل درست دارد؟ آن هم نقدي 1نادرست و غلط،

اي تشيع را هدف گرفته است، نقد مسائل فرعي  كه براندازي اصول هسته
  .نيست نقد و حذف اصول است

نه با نقل قول يا «گويد ـ براستي او چه قدر به اين سخن خود كه مي3
، وفادار است در مباحث بعدي خواهيم ديد كه »با استناد به مألوفات ذهني

روجردي، ها از مرحوم آقاي بكند داستانها تكيه ميبه شدت به نقل قول
  .شودها متمسك ميكند و به آنمينقل آقاي اسالمي، شهيد مطهري 

هاي علمي، هاي فرهنگي است نه از مقولهـ مألوفات ذهني از مقوله4
اصول اساسي يك مكتب را هيچ دانشمندي از مقوالت مألوفات ذهني 

ي ، جايگاهربراي چنين اصطالحي تنها در گوشه و كنار و زواياي دو. داند نمي
  .نه درباره اصول اساسي. هست

ه فرد به طور مقلّدانه و بدون كهائي است و كاربرد ديگر آن، ذهنيت
تحقيق دربارة اصول يك مكتب، دچار توهم شود و اين توهم در ذهن او 
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روند به به غرب مي» خود كم بيني«آنان كه با احساس . رسوب كند
سپس . يابنددرست ميسرعت منفعل شده همه چيز خودشان را مغلوط و نا

گروه . شويند اكثرشان از مكتب و فرهنگ خود دست مي: شونددو گروه مي
برند تا مثال ثابت دوم درصدد ليبراليزه كردن مكتب خود دست به قلم مي

پسندند، آقاي مدرسي از ها ميكنند كه مكتب ما نيز همان است كه غربي
 كه خودشان را اهل علم البته موضوع بحث افرادي هستند. اين گروه است

هاي منهتن نيز به مردم شيعه در خيابان. دانند نه همه غرب رفتگانمي
پردازند تا چه رسد به حفظ اصول مكتب مي) ع( امام حسين عزاداري
  ).ع(حسين 

اين گروه دوم از مألوفات ذهني خودشان خبر ندارند، مألوفاتي كه در اثر 
به ويژه كسي . ناشي شده است» معه خودحقير بيني جا«و » خود حقير بيني«

كه چند دهه پيش به انگليس و امريكا رفته باشد آن زمان كه ايران و 
هاي همان فرهنگ كه مدرسي فرهنگ ايراني زير چكمه غربيان و زير شالق

» الحق لمن غلب«اي ناخودآگاه به زنده و پيشرفته ناميد، قرار داشت و عده

  .معتقد شده بودند
خواهد مخاطبان خود را نيز به شرايط سي با اين تعبير ميآقاي مدر

شان مألوفات تشيع را بردارد و پر از روحي خود دعوت كند و از ذهن
و نيز غرب . حال سقوط را هاي غرب درمألوفات غربي كند، آن هم بينش

  .كه دشمن عيني و عملي و علني تشيع است
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  :ائمه اطهار

. را آورده است» أئمه اطهار«خود عبارت آقاي مدرسي در ادامة سخنان 
» اطهار«توان باور كرد كه معني و منشأ عنوان درباره شخصي مانند او نمي

به كار ) ع(داند، عنواني كه درباره هيچ فرد يا افرادي غير از ائمه را نمي
حتي درباره صحابه و بزرگان صحابه گاهي اصطالحاتي از قبيل . نرفته است

در زبان و قلم سني و غير سني آمده اما عنوان اطهار ... و» اءنجب«، »اخيار«
  .است) ع(خواه در لسان سنيان و خواه در بيان شيعيان، منحصر به ائمه 

انّما يريد اهللا ليذهب عنكم الرّجس اهل «منشأ اين لقب آيه تطهير است 
 كه سند عصمت اهل بيت است كه هيچ صحابه 1»البيت و يطّهركم تطهيرا

تر در مقدمات اين مباحث به شرح و پيش. ر صحابه راهي به آن ندارديا غي
مدرسي اين . رفت كه عصمت بدون علم غيب، امكان ندارد و محال است

اين بينش درست . كندپذيرد و علم غيب را انكار مي لقب را عوام گونه مي
  .عقيده سنّيان و دست باال عقيده شيعيان وصايتي است

كه به تاريخ و مسائل دوران ائمه اطهار مرتبط تا آن جا : گويدمي
شود همه كساني كه پس از دوران حضور آن بزرگواران تا روزگار حاضر  مي

اند از نظر منابع اطالع و امكانات فحص و  در جامعه تشيع زندگي كرده
شايد با اين . حق اظهارنظر، بيش و كم در وضعيت مشابهي بوده و هستند

 بر بسياري منابع قديم دسترسي دارند كه قدما گاه اختالف كه اهل عصر ما
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  .نام آن را هم نشنيده بودند
 درصدد است القاء كند در عصر ما به دليل امكانات زياد و :بررسي

دسترسي به منابعي كه علماي پيشين از آغاز عصر غيبت تاكنون به آن 
پس تر پي برد، توان به حقيقت تشيع بهتر و بيشدسترسي نداشتند، مي

يعني نبايد از . نبايد در همان بينش و باورهاي علماي پيشين باقي بمانيم
تكيه بر سلسلة علماي بزرگ شيعه  نوآوري آقاي مدرسي تعجب كرد و با

ها كتاب من را نبايد با نقل قول: تر گفتآن را محكوم كرد، چنان كه پيش
  :اما. نقد كنيد

ح و الگو بودن آنان، كه ـ چه شد آن شعار تأسي و پيروي از سلف صال1
تر عنوان كرد، و در اين جا حتي عقايد آنان را در اصول مكتب نيز پيش

  .زيرا محور كتاب او اصول مكتب است. داندقابل خدشه و رد مي
ـ جدا كردن شيعيان امروزي از سلسلة دانشمندان پيشين، و بريدن 2

 وصايتي كه در شيعه از آنان، و دادن دست شيعه امروزي به دست شيعيان
اند اساس كار آقاي مدرسي است چنان كه دكتر شريعتي تاريخ از بين رفته
ستون فقرات تشيع واليتي از غيبت كبري تا به . كوشيدنيز براي آن مي

امروز علماي بزرگ هستند كه كاروان پر بار تشيع را كشيده و به امروز 
ترين مانع  ثارشان، بزرگشان، آاند آنان، وجود آنان، تاريخ زندگيرسانيده

بايد به هر نحو شده آنان را به زير سؤال ببرد گاهي . تز آقاي مدرسي است
لوح كه توان تشخيص سره از ناسره را نداشتند و محدثين را افراد ساده

اند، معرفي كند تا گاهي نيز علما را افرادي كه به منابع دسترسي نداشته
آنان در ستون فقرات تشيع، مخدوش اعتبار علمي و كار علمي و موقعيت 
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تا اين . گردد تا امكان وصل شيعه امروزي به شيعيان وصايتي، حاصل شود
پيوند ميان شيعه و علماي شيعه كه يك واقعيت عيني در تاريخ است، 

  .گسسته نشود احياي شيعه وصايتي ممكن نخواهد بود
ن شيعه چو. گرددهاي اول قرن سوم برمي اين مسائل به دههةـ هم3

وصايتي در آن زمان به دليل تجربة تلخ حاصل از نهضت خراسان و خالفت 
همان طور . شان برآسودعباسيان، از ميان رفتند، شيعه واليتي از مزاحمت

اي مردم شيعه اصول مكتب : گويدكسي كه امروز مي. كه شرحش گذشت
واليتي اي ندارد علماي شيعه چاره. شما همان بود كه شيعه وصايتي داشت

 كبري تاكنون به زير سؤال ببرد تا بتواند اعتقاد به علم ترا از آغاز غيب
هاي ايجاد شده در قرن بودن را از بدعت» حجة من عنداهللا«غيب و واليت و 

گوئي اين !!! بدعتي كه توسط همين علما گذاشته شده. سوم معرفي كند
ه تا اوايل قرن درست است وصايتيان ك. انداصول پيش از قرن سوم نبوده

  .سوم ادامه داشتند به اين اصول باور نداشتند
اي است براي بهانه) ع(ـ وجود دو جريان شيعي در زمان ائمه 4
اما از بديهيات مسلّم است كه اصحاب امامان . پردازان وصايتي امروز نسخه

به كنار » مقصره«كه شيعيان واليتي بودند وصايتيان را تحت نام 
وصايتيان مطابق بينش . زدند مان طور كه غاليان را كنار ميگذاشتند ه مي

  .خودشان راه ديگر رفته و در اواسط قرن سوم از بين رفتند
، ، علماًهميشه شيعه واليتي، نظراً) عج(ـ از امروز تا حضور امام زمان 5
هيچ گسستي . بوده و هستند) ع( به طور عيني، متصل به دوران ائمه عمالً
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مجتهديني كه  محدثين كوفه و قم و. وره وجود نداردميان اين دو د
) عج(ناميم و در فاصله شيخ مفيد و آخرين امام مي» قدما« آنان را اصطالحاً

آقاي مدرسي گاهي با . انداند، اين پيوند را كامال و دقيقا حفظ كرده بوده
تحقير محدثين و متون حديثي و گاهي با تحقير مردان نستوه و بزرگ شيعه، 

توان مدعي يك گسست ميان علما و ائمه، كند كه گوئي ميوري القاء ميط
  .شد

انكار وجود حضرت ابراهيم در تاريخ، انكار وجود حضرت عيسي در 
تر از انكار اين پيوند تاريخ، يا انكار وجود كسي به نام اسكندر، ناپلئون، آسان

ر  سال در عينيت تاريخ حضو1400ستون فقراتي كه طول آن . است
يا . اي مانند حادثه اسكندر نيستتشيع يك حادثه. ملموس داشته و دارد

. اي مانند حادثه عيسي نيست كه شخصي بيايد و عمري كند و برودحادثه
  . ساله است1400تشيع يك ماجراي جاري علمي و فعال 

دهد كه وجود به خود اجازه مي» اسالم در ايران«پطرشفسكي در كتاب 
توانند چنين نظري درباره  آيا او و امثال او مي. نه بداندعيسي را يك افسا

تشيع بدهند؟ و يا دربارة احتمال گسست در اين جريان زنده علمي و 
  عقيدتي بدهند؟

نيست تا با » منبعي«يز چ اصول اصلي تشيع و عقايدش، يك ـ اساسا6ً
بل از آغاز و در . ها ايجاد شوداي در آنزير سوال بردن منابع، خدشه

  .شدنداين منابع بودند كه به محور اصول، تدوين مي) ع(دوران ائمه 
. اصول به طور علمي عيني، دست به دست تا به امروز رسيده است

آيا اين . همان طور كه اصول اصلي اسالم و مسلمانان نيازمند منبع نيست
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شده و او قرآن را پيامبر است و به او وحي مي) ص(كه محمد بن عبداهللا 
  ه، نيازمند منبع است؟ يا بايد منابع به محور اين اصول تدوين شوندـ؟آورد
ها دسترسي دارد و پيشينيان نام ـ آن منابعي كه آقاي مدرسي به آن7

دانستند، كدام است؟ او با استناد به كدام منبع واليت، علم  آن را نيز نمي
 اگر برد؟ كند؟ چرا نامي از اين منابع نميغيب و حجيت را انكار مي

شناسند هم خودش را است كه همگان آن را مي» ابن قبه«مرادش نوشتة 
كه يك فرد مسبوق االعتزال بوده و به علم غيب نيز معتقد نبوده و هم 

  1.آثارش را

 محدثان شيعه نيز در عصر غيبت صغري و قرن پس از آن، :فرمايدمي
قضات، در ظاهرا آن چه ارزش نقل داشته است، حتي در متعارضات و متنا

در يكي دو منبع گم شده . اندآوري و تدوين كردهجوامع حديثي خود جمع
كرد ال محاله شيخ الطّائفه نيز اگر في الواقع نقل روايتي بود كه شق القمر مي

  .در آثار خود نقل فرموده بود
كردند كه ـ ائمه طاهرين اصحاب خود را طوري تربيت مي1 :بررسي

شنوند، مطالب علمي را با رعايت دقت و امام ميعالوه بر آن چه از خود 
پيش از صدوق و پيش از غيبت كبري . ضوابط از همديگر نيز نقل كنند

در ميان شيعه وجود » اصول اربع مأه« جامع شناخته شده به نام 400حدود 
ها كه در به دليل اين كه آن تعداد از حديث» كتب اربعه«با تدوين . داشت

ند به صورت يك حديث واحد نوشته شدند، تقريبا همه چند جامع آمده بود

                                                            
 .در مباحث مقدماتي، شرح كاملي دربارة ابن قبه گذشت.  1
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. آوري شدندآن چه در آن جوامع چهارصدگانه بود در كتب اربعه جمع
البته همه . ها را در بحاراالنوار جمع كردسپس مرحوم مجلسي بقاياي آن

هاي هائي كه در بحار آمده منحصر به آن بقايا نيست او حديثحديث
  .عه و از احاديث اهل سنت نيز آورده استزيادي از همان كتب ارب

الواقع  منبع گم شده نيز اگر فيدو در يكي «گويد عبارت مدرسي كه مي
كرد ال محاله شيخ الطائفه در آثار خود القمر مينقل و روايتي بود كه شق

زيرا مجلسي . ، براي براندازي اساس بحار و مجلسي است»نقل فرموده بود
. هاي استداللي نيز پرداخته استفا نكرده به بحثتنها به نقل حديث اكت

يعني مواد را به صورت خام در اختيار خواننده نگذاشته كه هر برداشتي را 
و هميشه . هاي بهانه بازي را بسته استاي از حديث بكنند او راهبا هر بهانه

  .بازان از بحار دل خوشي ندارندبهانه
ت و كتابش را نيز با اين ادعا ـ آقاي مدرسي كه در مقام نوآوري اس2

را فقط به پيش از شيخ » تحقيق در حديث«خواهد نوشته است، چرا مي
باره دهد ديگراني مانند مجلسي در آنطوسي منحصر كند و چرا اجازه نمي

كار كنند؟؟ به تركيب كالم او توجه كنيد با آهنگ مسخره آميز و تحقير 
، عبارتي كه امروز رايج نيست » محالهال«و » شق القمر«آميز با به كارگيري 

اين چه بيان . تازدو در ادبيات خود او جائي ندارند، به دانشمندان شيعه مي
  علمي است؟ و اين القائات بر ذهن مخاطب، روش علمي است؟

كنيم تا همه چيز را به گردن بحار نظر مي ما از بحار صرففرضاً
افي درباره همين اصول شيعه نيندازند، مدرسي با آن همه حديث كه در ك

كند؟ همين كند؟ با آن چه در آثار صدوق آمده چه ميآمده، چه كار مي
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هاي مخصوصي كه اين گونه به ويژه كتاب... طور با آثار شيخ مفيد و
  .اندنوشته» اعتقادات«دانشمندان در 

  :اي نادرست براي ادعاي بزرگبهانه

غيبت صغري تا اواخر قرن  از سوي ديگر از روزگار :دهدادامه مي
چهارم، اختالف نظر و درگيري در جامعه شيعه، بخصوص ميان دو مكتب 

اي از اهم اصول عقيدتي شيعه را در بوتة ابهام و فكري كوفه و قم، پاره
اجمال شديد نهاده بود تا سرانجام، عمدتا به بركت نبوغ علمي شيخ مفيد ـ 

  .ت كالمي او، سر و سامان گرفت ـ استدالالت و تحليالاعلي اهللا درجته

اي از اهم اصول پاره«، »اختالف نظر و درگيري«ـ به دو جمله 1 :بررسي
مدرسي گاهي به هدف خود كه حذف اصول . توجه كنيد» عقيدتي شيعه

شود و گاهي دور قمري زده به مسائل غير اصولي است نزديك مي
نزديك » صول عقيدتيا«پردازد اما در اين جا بيش از هر جاي ديگر به  مي

خواهيم . شده است كه مثال اين اصول در گذشته مورد اختالف بوده است
در سال : نويسدبديد كه اين سخن شبيه اين است كه يكصد سال بعد كسي 

شان اختالف بوده، و بر اين  شمسي در ميان شيعيان در اصول مكتب1386
  .سخن خود كتاب آقاي مدرسي را دليل بياورد

بخش . تشيع واليتي هرگز به دو مكتب تقسيم نشده استـ مكتب 2
دهد هر وقت دوگانگي پيش دوم كتاب آقاي مدرسي به خوبي نشان مي

آمده يكي از آن دو يا به عنوان غالي و يا به عنوان مقصره، به كنار رانده 
  .شده است



  197/» مكتب در فرايند تكامل«بررسي كتاب 

: ـ يك اصطالح ديگر در اين باره داريم كه صحيح و درست است3
اگر در اصول عقايد با هم : اوالً. »اصحابنا القميين«و » فييناصحابنا الكو«

اختالف داشتند نه كوفيان اين اصطالح بس محبت آميز را درباره قميان به 
  .بردند و نه قميان درباره كوفيانكار مي
 جغرافي و سرزميني بوده است نه تقسيم ،هميشه اين تقسيم: ثانياً
دار بنا الكوفيين و اصحابنا القميين ـ كشكاربرد هر دو ـ يعني اصحا. عقيدتي

است؛ گاهي مراد از اصطالح اول تنها كساني هستند كه اهل كوفه و حومه 
زيستند و حتي و گاهي مراد كساني هستند كه در كل عراق مي. آن بودند

گاهي درباره شيعيان آن سوي زاگرس حتي شامل مصر و شمال افريقا نيز 
ها اطالق شده و گاهي گاهي به قمي» القمييناصحابنا «گشت، همچنين مي

گرفته يعني از اردستان تا حوض سلطان و اي را در بر ميقمي، كاشاني و آوه
گشت مثال صدوق در ري به شمول اين اصطالح ميمگاهي شيعيان ري نيز 

 آنان كه در شرق زاگرس ةملقب بود و گاهي بر هم» شيخ القميين«عنوان 
  .شده حتي بر فضل بن شاذان نيشابوريميزيستند شامل مي

اي براي تقسيم مكتب تشيع به دو مكتب اين تقسيم جغرافي نبايد بهانه
  .گردد
اند و هم از ـ افراد غالي و افراد مقصر، هم از ميان كوفيان برخاسته4

شان نيست، گرچه تعداد غاليان در ميان فرقي ميان قميان، ازين بابت نيز
  .ده استوش از اين سو بيبدر آن سوي زاگرس 

ـ مدرسي چرا در اين كتاب تحقيقي و فنّي به توضيح ماهيت اختالف 5
؟ به ويژه )نه در مقدمه و نه در متن كتاب(پردازد  مورد ادعاي خود نمي
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بوده كه ميان آن دو » اهم اصول عقيدتي شيعه«كند آن كدام بيان نمي
  مكتب، مورد اختالف بوده است؟

سازد، چيزي است كه بايد ز كرده و كوهي از آن ميآن چه مدرسي فرا
  :توضيح داده شود تا ماهيت مسئله براي عده ديگر نيز روشن شود

ها و محدثين در طول تاريخ اصحاب قمي و اصحاب كوفي، شخصيت
اند در اين ميان، چند نفر زيادي از آن به اين و از اين به آن هجرت كرده

اند كه شدهواقع اند مورد دافعه قميان هاز مهاجرين كوفي كه به قم آمد
مثال سهل بن زياد كه به . كندتعدادشان از انگشتان يك دست تجاوز نمي

و احمد برقي كه از يك خاندان كوفي . قم آمده بود ناچار شد به ري برود
 كيلومتري 55حدود (يا نيزار » برقه رود«بود ناچار شد از قم به روستاي 

شان از ها شايع شده كه آنان را به دليل غالي بودنانبدر برخي ز. برود) قم
  .اين شايعه حتي به برخي متون نيز رسيده است. اندقم اخراج كرده

سپس خود قميان به دنبال آنان رفته دلجوئي كرده و آنان را به قم باز 
اند، و جالب اين كه احمد بن عيسي رئيس القميين كه احمد برقي گردانيده

راج سپس به قم بازگردانيده بود در تشييع جنازه او پا برهنه راه را از قم اخ
  .رفت تا احمد را از هر انحرافي تبرئه كندمي

اند كه قميان از نو آنان را در ميان خود اين افراد چگونه غالي بوده: اوالً
هاي اندـ؟ در هيچ منبعي هم ذكر نشده كه افراد مذكور از گفتهجاي داده

  . باشند و بر اساس توبه، مورد پذيرش قميان شوندخود توبه كرده
: شناسي نگاه كردشناسي و جامعهبايد به اين مسئله از ديدگاه روان: ثانياً

كردند برخي از آنان به طور ندانسته و افرادي از كوفه به قم مهاجرت مي
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قم در محاصره شديد جامعه . نخواسته براي قميان سخت خطرناك بودند
حمدهللا كه من مسلمانم ـ نه از قم و نه «زبان بود كه شعارشان سنّي فارسي 

سگ كاشي به از اكابر قم ـ با وجودي كه سگ به از « و 1»از كاشانم

تر از جامعه ايران  بود هيچ جامعه سني نسبت به شيعه خشن2»كاشيست

داد و تجاوز مغول  كه در حمله مغول با اين كه خودشان نيز مورد بي3نبود
عام كنند و لشكر مغول را تحريك كردند كه مردم قم را قتلبودند، 
 ـ شهري بود ميان قم و ساوه 5»آوه« سنيان ساوه آن قدر از مردم 4.كردند

كشتند كه مردم ساوه كه سنّي بودند به حدي آنان را قتل عام كرده و ـ 
  .اي تبديل كردندباالخره آن شهر را به ويرانه

مذكور، وحدت و نظام منسجم مردم قم را حضور افراد مذكور با روحية 
كردند قم نيز مانند كوفه و عراق است كه آنان گمان مي. زدبر هم مي

شيعيان در همه جاي عراق پراكنده بودند و حالت يك جامعه خالص با 
عوامل حفاظتي آنان . زيستند در خالل مردم سنّي مي. نظام معين نداشتند

آن تقيه و عوامل ديگر براي قميان وجود . دتقيه و چيزهاي ديگر اجتماعي بو
توانند تقيه كنند اما يك جامعه خالص نداشت افراد در ميان يك جامعه مي

                                                            
  .612ص » حكومت ايلخاني«ياني، شيرين؛ ب.  1
  .امثال و حكم دهخدا ـ البته دهخدا به تاريخ صدور اين شعر توجه نكرده است.  2
كنند كه تشيع را ايرانيان بر اساسي قابل توجه آنان كه به سخنان دسيسه آميز و مغرضانه غربيان باور مي.  3

اتفاقا ايرانيان تا پيش از قرون اخير سنيان سخت متعصب . اندباور ديرين خودشان به فرّه ايزدي به وجود آورده
  .بودند

  .612، مركز نشر دانشگاه تهران ـ ص »حكومت ايلخاني«بياني شيرين، در كتاب .  4
- خوانده مي »آبي« و »آوجي«هاي تاريخي كه  آوه ـ آبه ـ با آوج كنوني اشتباه نشود ـ همه شخصيت.  5

  .ستندشوند منسوب به همين آوه ه
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آنان غير . تواند از پوشش تقيه استفاده كنددر درون يك جامعه ديگر، نمي
  .از انسجام يك پارچة مردم، هيچ برنامه حفاظتي نداشتند

زيرا . ديدند گردن از قميان باالتر ميافراد مذكور خودشان را يك سر و
ترين مركز علمي جهان آن روز، به قم آمده بودند، تكروي  از بزرگ

محترمانه به قم باز گردانيده . بردندكردند وقتي كه به اشتباه خود پي مي مي
  .شدندمي

كردند بزرگان و محدثين قم آن چند مهاجر كوفي را به غلو متهم نمي
كردند كه از معاني لغوي كلمه متهم مي» مالحظگيبي«و » يتندرو«البته به 

شان شدند اخراج اگر مأيوس مي،دادند به آنان تذكر مي. غلو است
اند كه مراد از غلو، غلو در عقايد ديني عوام الناس گمان كرده. كردند مي

  :و االّ. است
1آميز ـ چرا هرگز روشن نشده كه مثال سهل بن زياد كدام عقيده غلو 

  .را داشته است؟ و همين طور آن چند نفر ديگر
توانستند ـ اگر بزرگان قم آنان را به غلو متهم كرده بودند چگونه مي2

شدند؟ غاليان را از نو به قم بياورند آيا خودشان در اين كار متهم نمي
تر هم گفته شد كه در هيچ منبعي توبه افراد مذكور از غلو يافت پيش(

  مباالت بودند؟ براستي سران قم اين قدر بي) شود نمي
اساسا قميان ائمه را به وسيله علم : ـ در مباحث مقدماتي عرض كردم3
  .قرار داده بودند» ابزار شناخت امام«شناختند و اين اصل را  شان، ميغيب
 ةشود كه هماند، اين دليل مي ـ بر فرض كه چند نفر غالي به قم آمده4

اختالف دو مكتب «ان داده شوند؟ و چيزي به نام شيعيان عراق غالي نش
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اهم اصول «ناميده شود و تا حدي آماسيده شود كه » فكري كوفه و قم
ابهام و «آن هم ! ؟؟؟»عقيدتي شيعه را در بوته ابهام و اجمال فرو برد

  !؟»اجمال شديد
كردند قميان كوفيان را توثيق نمي» توثيق«اگر چنين بود بايد در عرصة 

اين . يان قميان را كه در متون علم رجال از چنين چيزي اثري نيستو كوف
 توثيق در رجال، آشنا باشد ةموضوع را مدرسي و هر كسي كه با عرص

  .داند مي
پذيرم آن چه كه در ميان مردمان شايع شده است اين ـ بنده هم مي5

رده نيز رسوخ كمتون است كه مثال دليل اخراج آنان از قم غلو بوده كه به 
  .ليكن كامال روشن است كه مراد تندروي و عدم مالحظه وضعيت قم است

ـ محدثين بزرگ قمي پس از آوردن مجدد آنان به قم از آنان نقل 6
اند، از جمله صدوق كه به شيخ القميين معروف است، و گفته حديث كرده

شد كه احمد بن عيسي رئيس القميين كه احمد برقي را اخراج و سپس به 
رفت تا عمال به همه و به ورده بود، در تشييع جنازه او پا برهنه ميقم آ

  .شان يك اختالف عقيدتي نبوده استآينده تاريخ روشن كند كه اختالف
ستمگرانه و » دو مكتب فكري كوفه و قم«تعبير با : ـ از نو بايد گفت7

نادرست است تشيع واليتي هميشه يك مكتب واحد بوده همان طور كه 
... تشيع در ايران همان است كه در عراق، لبنان، مصر، عربستان وامروز 

  .ترين فرقي يا تفاوتياست بدون كوچك
نويسند و خواهند ميد، هر چه ميفراد نيمه آگاه يا ناآگاه يا متعمبرخي ا

ها را كنار هم گم شده«مدعي تحليل هم هستند و مدرسي مدعي است كه 
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  .»چيندمي
باره يك مسئله از مسائل رديف سوم و چهارم ـ ممكن است گاهي در8

امام شناسي يا پيامبر شناسي كسي يك نظر مخصوص به ) نه اصول تشيع(
تك «اما اين ابراز نظر در يك .  كه گاهي چنين هم شده،خود ابراز كند

شود كه مكتب واحد تشيع به دو مكتب تقسيم شود و موجب نمي» مسئله
د، هم در ميان كوفيان بوده و هم در ين ابراز نظرهاي مخصوص به خونچ

  .ميان قميان
» اگر«متكي است و با كلمه » فرض«گاهي اين گونه تك مسئله، نيز بر 

ـ همان آدرس كه آقاي مدرسي » تصحيح االعتقاد«شيخ مفيد در : آيدمي
حكايت شده ابن الوليد كه از اكابر و شيوخ قم است به : گويدداده ـ مي

داند اگر اين حكايت است و انكار آن را نشانه غلو ميمعتقد » سهو النّبي«
يعني از كساني است كه مقام . است» مقصره«درست باشد، او از 

  .آورندرا پائين مي) ع(و ائمه ) ص(پيامبر
شود كه او حتي اين مسئله از اين بيان شيخ مفيد روشن مي: اوالً: توضيح

  .پذيردرديف سوم را نيز نمي
و نيز با » حكايت«بيند كه او اين سخن را با لفظ اي ميانندههر خو: ثانياً
هميشه سخن . ـ اگر اين حكايت صحيح باشد ـ آورده نه مطلق» اگر«تعبير 

در ميان علماي ما رايج » اگر«و بر اساس » فرض«گفتن اين چنين بر اساس 
و . و فقه ما پر است از اين سخنان فرضي» اصول فقه«است به ويژه متون 

اي است به هر بهانه» طرح مسئله«گيزة آنان در اين گونه موارد ان
. خواهند موضوعات زيادي را به بحث بكشانند، بر تعداد مسائل بيفزايند مي
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و نسبت به مخاطبان خود اطمينان دارند كه به . اي بحث شودهر مسئله
، آگاه هستند و »از فالني نقل شده«، »حكايت شده«، »اگر«، »فرض«معني 

ها هاي حوزه چنين فرضنين نيز هست و هر روز در دروس و بحثچ
  .هست، استاد و شاگرد همگي به اين معاني واقف هستند

ها كه اين روش را دليل مسلّم بر آن عقيده منقول حكايتي، اما برخي
دانند يا نقص اطالعاتي دارند و يا تعمد، من درصدد انكار اين گونه تك مي

 مختص به خود فرد، نيستم هم در ميان كوفيان و هم در مسئله، و ابراز نظر
  .نبي معتقد باشدلا ميان قميان كسي پيدا شده كه به سهو

در ميان كوفيان زيد بن يونس و يكي دو نفر ديگر هستند كه حديث 
در ... ها آمده و اصل و اساس اين عقيده از آن1اندسهو النّبي را روايت كرده
  . آن باور داردميان قميان نيز صدوق به

بنابراين وجود اين مسئله دليل تقسيم مكتب واحد تشيع به دو مكتب 
  .شودنمي

است نه اصلي از اصول است و نه چند مسئله » تك مسئله«اين يك 
مدرسي از كاه . تعبير كرده است» اهم مسائل«است كه مدرسي با عبارت 

ه صدوق به همه قميان از جمل. كندكوه ساخته و آب را گل آلود مي
 حجة من عنداهللاشان و واليت ائمه و عصمت پيامبر و امام و نيز به علم غيب

اين تك مسئله چه ربطي به هدف مدرسي دارد كه . بودنشان معتقد هستند
  .حذف اصول مذكور باشد
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كند شيخ مفيد در اين تك مسئله، هم حديث و نظر آن كوفيان را رد مي
  .و هم نظر صدوق را

در زمان صدوق، به دليل دولت ديلميان تا حدودي : صدوقاما ماجراي 
زمينه آزادي در عراق، ديار بكر و ايران فراهم آمده بود، مردماني گروه 

شدند اما شيعه از سنخ علويان تركيه و علي اللّهيان ايران كه گروه شيعه مي
كنيم در اطراف همدان كه پايتخت شمس الدوله است از مشاهده مي
  .اگرس تا مرز واليت اراك و مرز واليت اصفهان، حضور داشتندارتفاعات ز

ها در همان دانست كه اگر اين گروهصدوق به شدت نگران بود مي
تسنّن خود بمانند بهتر است از اين كه اين گونه شيعه شوند و جامعه شيعه 

آنان عقيده دارند كه امامان كشته : گويدرا آلوده كنند درباره آنان مي
گويند غضب دروغ مي. بر مردم مشتبه شده است) مانند عيسي(د اننشده

امر هيچ كدام از انبياي خدا و حجج خدا عليهم السالم بر . خدا بر آنان باد
  1)...ع(مردم مشتبه نشده مگر امر عيسي بن مريم 

شود، شود، سالم و مريض ميشود، پدر ميامام متولد مي: گويدو نيز مي
كند، فراموش كند، مقاربت جنسي مي، بول و غائط ميآشامد خورد و ميمي
كند، خندد و گريه هم ميشود، ميشاد و غمگين مي. كندكند و سهو ميمي

  2.شودرود دفن شده و زيارت هم ميكند و از دنيا ميزندگي مي
شايد هر كسي در اين مبارزه به جاي صدوق بود، در اثر درگيري با اين 

گشت كه خاصيت اين قبيل درگيري چنين روي ميپديده دچار نوعي تند

                                                            
 .118، ص 25بحار، ج .  1
 .118 و 117همان، ص .  2



  205/» مكتب در فرايند تكامل«بررسي كتاب 

م يها كه ديد سخنان او را در اين عبارتةدانشمندان شيعه هم. است
حتي برخي از دانشمندان با تحقيق در . را» سهو و نسيان«پذيرند مگر  مي

. معتقد است نه سهو» اسهاء«صدوق در اين سخنان به : گويند اين مورد مي
يعني به . كند امبر يا امام را دچار سهو و نسيان مييعني اگر خدا بخواهد پي

يعني همان طور كه . »اثبات«است نه » ثبوت«اصطالح سخن او در مقام 
وجود پيامبر و امام، ممكن الوجود است پس ممكن السهو و النّسيان نيز 

  .اندنه اين كه حتما دچار سهو و نسيان شده. هستند
 باور صدوق پرداخته و آن را با نقل مجلسي در چند جاي از بحار به اين

اما در اين جا سكوت كرده . استدالالت از ديگران و از خود، رد كرده است
  .است گويا به حال و گرفتاري صدوق توجه كرده است

اگر مبارزات فكري و علمي صدوق نبود عالوه بر غلو غاليان مذكور، 
ظمين، سامرا و بقيع، نيز در نجف، كربال، كا) ع(هاي ائمه حتّي قبور و حرم

 است و حق بزرگي بر گردن شيعه دارد و يصدوق مرد بزرگ. شدانكار مي
باز هم بايد . در صيانت از علوم و عقايد شيعه در حد اعلي كوشيده است

كه هم در حد يك نظر شخصي (» تكه مسئله«به هر صورت اين : تكرار كنم
از شده و نبايد به حساب همه يكي دو نفر، در ميان كوفيان و هم قميان ابر

خورد؟ آنان كه خود به به چه درد آقاي مدرسي مي) قميان گذاشته شود
عصمت و علم غيب و حجيت معتقد هستند همان طور كه ديديم صدوق به 

  .را آورده است» حجج اهللا«كلمه » أئّمه«جاي لفظ 
 در همان آدرس، شيخ مفيد ماجراي ديگري آورده و :ماجراي ديگر

تعدادي ـ از قم به پيش : جماعتي ـ جماعت در اين اصطالح يعني: گويدمي
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شان تنزل بودند و ائمه را از مراتب» مقصره«من آمده بودند كه آشكارا از 
 1»نكت«كردند كه ائمه خيلي از احكام را اگر به قلبشان دادند گمان ميمي
د كه حتّي معتقد ديدم در ميان آن چند نفر فردي بو. دانستندشد، نمينمي

با اين حال باز : گويدسپس مي. كردندبود أئمه به رأي و ظنّ نيز عمل مي
  .دانستند خودشان را از علما مي

  :چند نكته
معتقد است به آن افراد » نكت«دانيم كه شيخ مفيد به احاديث ـ مي1

  .كنيدمحدود مي» نكت«گيرد كه چرا علم غيب امام را به  ايراد مي
ان نظر شخصي اين چند نفر را به حساب قميان گذاشت، توـ نمي2

  .وگرنه بايد قميان به عمل امام به ظنّ و قياس و رأي نيز متهم شوند
ـ شيخ مفيد كارهاي وسيعي انجام داده مسئله سهو و نيز محدود 3

و يا عمل امام به رأي و قياس و ظنّ را از » نكت«كردن علم غيب امام بر 
) گرچه نظر شخصي مختص به خود آن افراد بوده(ميان باورهاي شيعه 

خواهيم ديد آقاي مدرسي بر مرگ اين باورهاي شاذّ و نادر، . بيرون راند
  .كندمرثيه سرائي مي

  :مدرسي به شدت عصباني است

اكنون عبارت آقاي مدرسي را از نو بخوانيم زيرا او به حدي با تشيع 
كردن بزرگان شيعه واليتي هم دار شده كه اقدام به مسخره واليتي مسئله

  :ببينيد. كرده است
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اي از اهم اصول عقيدتي ميان دو مكتب كوفي و قم، پاره ... :گويدمي
شيعه را در بوتة ابهام و اجمال شديد نهاده بود تا سرانجام عمدتا به بركت 
نبوغ علمي شيخ مفيد ـ اعلي اهللا درجته ـ و استدالالت و تحليالت كالمي 

  .سامان گرفتاو، سر و 
كند كه او در مقام تكريم از شيخ  خواننده در بدو نظر گمان مي:بررسي

مفيد است، در حالي كه شيخ مفيد همان طور كه بيان شد نه تنها بر 
بل اعتقاد به سهو را كند، ميعصمت، واليت و حجيت از جانب خدا، تاكيد 

 علمي او را هايتواند موضعگيريكند و مدرسي نمينيز به شدت رد مي
» اعلي اهللا درجته«لذا با به كارگيري ادبيات برخي علما از قبيل . تحمل كند

فحش تو «پردازد اين سخن او به اصطالح كوچه بازاري يك به تمسخر مي
است او كه تا اين جاي سخنانش هرگز به دنبال نام ائمه نه عليه » پاكتي

ا به دنبال نام مفيد، اعلي آورد چررا مي» ع«گويد و نه عالمت السالم مي
  .اهللا درجته، را آورده است

ديديم كه مفيد در اين ماجراها اساسا نه به استدالل پرداخته و نه به 
 استدالالت و تحليالت ،به بركت نبوغ علمي شيخ مفيد«تحليل، عبارت 

يعني مفيد نه اهل استدالل . دقيقا تمسخر و همان فحش است» كالمي او
  .حليلاست و نه اهل ت

 سطر با قلم و بيان القائي هفت 6آقاي مدرسي در : دانم چه بگويمنمي
  :كار انجام داده است

  .كندـ به مرگ و از ميان رفتن باورهاي شاذّ و نادر، مرثيه خواني مي1
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  .كندـ هم از شيخ مفيد تكريم و هم او را مسخره مي2
خواهد (جويد ميكند و هم از او براي هدفش بهره ـ هم مفيد را رد مي3
  ).آمد
  .كندمي» عنوان«ـ خواهيم ديد كه جعل 4
كند شيخ مفيد دچار غلو است و او را در قبال صدوق ـ گاهي القاء مي5
كند كه صدوق دچار غلو است و مفيد عقيده او را گذارد و گاهي القاء ميمي

  .رد كرده است
  .گيردكند و هم از همان مردود بهره ميـ هم رد مي6
انصافا او بيان . كندكند، بل او را مسخره ميـ به شيخ مفيد اهانت مي7

  .سحرآميز دارد
در همان شش سطر در بين پارانتز آورده توجه  اكنون به سخن او كه

  :كنيد

ثم «هر چند حتّي در مكتب فكري او نيز هنوز مسائلي مانند  (:گويدمي
ما منّا «يا روايت » ي كتابكجعلت اجر محمد صلّي اهللا عليه و آله مودتهم ف

: جا نيفتاده و وي با ايدة اول در تصحيح االعتقاد خود» االّ مقتول او مسموم

 صريحا و شديدا مخالفت 63: ، چاپ تبريز، و با ايدة دوم در همان كتاب86
  ).كندمي

شود؛ اين بار به نظر ـ در اين جا قضيه كامال برعكس مي1 :بررسي
  .شود و مفيد از معتدالنميمدرسي صدوق از غاليان 

مودت اهل : گويددر آن مي» اعتقادات«ـ صدوق كتابي دارد به نام 2
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  .است) ص(بيت، اجر رسالت پيامبر 
است در » تصحيح االعتقاد«هائي بر آن دارد نامش شيخ مفيد حاشيه

مودت قربي اجر رسالت نيست زيرا : گويدحاشيه همين سخن صدوق، مي
ارهايش از جمله رسالت را براي خدا انجام داده و  كةهم) ص(پيامبر 

را نيز دليل آورده » ن اجري االّ علي اهللاِ«گيرد و آيه اجرش را از خدا مي

  .دهد و خواهد داداست كه اجر من را فقط خداوند مي
 االّ المودة قل ال اسئلكم عليه اجراً«در آيه : گويدو در يك بيان ادبي مي

از : شود كه آيه دو پيام دارد منقطع است و نتيجه اين مياستثناء» في القربي

  .و به اهل بيت من مودت كنيد. خواهمشما اجر نمي
شيخ مفيد هرگز مودت را انكار نكرده كه نص صريح قرآن است تنها 

اما فرمايش او نيز در اين نكته قابل نقد . پذيرد مودت و اجر را، نميةرابط
توان آن را استثناي ني استثناي متصل دهد نمياگر يك استثناء، مع. است

منقطع ناميد، و در اين آيه معني متصل هست و اتفاقا معني صحيح نيز 
يابد در هر عملي كه براي خدمت به افراد يا جامعه انجام مي. همين است

  :دو اجر هست
  .دهداجري كه خدا مي: اول
لم يشكر المخلوق من اجري كه بايد مردم در قالب تشكر بدهند ـ : دوم

  .لم يشكر الخالق

فرمايد به مردم اعالم كن كه  خدا مي. مراد آيه همين اجر دوم است
  .خواهي مگر مودت اهل بيتتهيچ شكر و تشكر از آنان نمي
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زيرا او هرگز اجر اخروي و تعالي : ترديد مراد صدوق نيز همين استبي
  .كندعنداهللا، را فراموش نمي

ثم جعلت «حث هر دو شيخ آيه مودت است نه ـ موضوع و عنوان ب3
كه يك عبارتي است در » اجر محمد صلّي اهللا عليه و آله مودتهم في كتابك

به همان آدرس كه او . كنددعا آمده، آقاي مدرسي عمدا جعل عنوان مي
داده مراجعه كنيد، ببينيد از اين عنوان خبري هست؟ با جعل چنين عنوان 

در حالي كه از اصول . دهدر بسيار كوچك جلوه ميمسئلة مودت را يك ام
. شناخته شده در ميان همه مسلمانان است از هر مذهب و فرقه كه باشند

گذاشته » مودة القربي«شيخ سليمان قندوزي سنّي كتابي نوشته و نام آن را 

  .است
جعل . »آية مودت«گفت يا مي» مسئلة مودت«گفت او بايد دستكم مي

 طور خيلي رندانه براي تحقير اصل مودت است تحقيري كه چنين عنوان به
اين شما و اين هم متون تفسيري، تاريخي، . اندحتي خوارج نيز چنين نكرده

  .حديثي و يا هر متن ديگر
ـ آقاي مدرسي حتي همين عنوان را در شكل و قالب بد و غلط آورده 4

نده خطاب به دعا كن. هاي عوامانه مغلوط شده استاست كه در برخي چاپ
و قراردادي اجر محمد را كه صلوات خدا بر او و آلش باد، «: گويدخدا مي

در نتيجه دعا كننده به طور ندانسته با دو خدا سر و كار . »مودت امامان
در . است» غايب«دارد كه يكي مخاطب اوست و ديگري به اصطالح ادبي 

اي است كه يست، جملهدر متن روايت ن» صلّ اهللا عليه و آله«حالي كه جمله 
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آورده ) ص(دعا كننده مطابق رسم مستحب يا واجب به دنبال نام پيامبر 
آورد تا هر دو  مي» صلواتك عليه و آله«است كه بايد آن را به صورت 

  .باشد و سر از دو خدائي در نياورد» خطاب«جمله به اصطالح ادبي 
رسي نيز عوام آن عوام به دليل عوام بودنش اشتباه كرده است آيا مد

او . ترديد در عين جعل عنوان عمدا عبارت غلط را آورده است بي! است؟
 به حدي عصباني است كه دست به اين گونه كارهاي غرض ورزانه مي

  .زند
. اين عقيده و موضعگيري صدوق او را به شدت خشمگين كرده است

يد قميان گردد تا چيزي پيدا كند و بگوچون او هر متني و هر كتاب را مي
اما .  من عنداهللا بودن امام، باور ندارندحجةبه علم غيب امام، به واليت، به 

بيند كه صدوق عالوه بر اصول مذكور مودت را نيز به عنوان در اين جا مي
كسي كه براي هدفش هم از گردش . يك اصل مسلّم آورده است

 هاي قم چيزي به دستهاي كوفه و هم از چرخيدن در برزن كوچه
شود هم به شيخ مفيد سمبل كوفيان و هم به  خشمگين ميآورد قهراً نمي

كند كه شيخ بزرگ صدوق يك  شيخ صدوق بزرگ قميان، اهانت مي
اين است آزادي . عبارت سخيف و مغلوط را عنوان بحث قرار داده است

كسي كه در يك مسئله اين قدر مرتكب . خواهد بيان، آزادي نظر كه او مي
تجربه . د خواستار آزادي تحريف در اصول مسلّم شيعه استشوتحريف مي

تر به شعار آزادي چسبيده به دنبال يك هدف غير نشان داده هر كس بيش
  .انساني بوده است
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 اين حديث از نظر سنيان و :»ما منّا االّ مقتول او مسموم «اما حديث

) عوذ باهللان(در اثر ) ع(اند امام رضا شيعيان وصايتي مردود است كه گفته
 قاتل ،شان مامونپذيرند كه امامنه وصايتيان مي. پرخوري انگور در گذشت

در مگر . شان قاتل امام باشدپذيرند كه خليفهامام باشد و نه سنيان مي
تاريخ بشر چند نفر حتي از افراد نادان، در اثر پرخوري انگور مرده است تا 

ت او، كدام فرد عاقل و نظر از امامصرف! ؟)ع(چه رسد به امام رضا 
دشمنان اهل بيت به . متعادل است كه آن قدر انگور بخورد تا جان دهد

اي توانند يك بهانهبه قدري احمق هستند حتي نمي) ع(قول امام سجاد 
اخيرا مد . براي قتل ائمه بياورند كه عقل مردم معمولي بتواند آن را بپذيرد

يتي به شيعه وصايتي هستند شده است آنان كه درصدد تحريف شيعه وال
اين .  سالگي در اثر بيماري سلّ وفات كرد48در ) ع(گويند امام حسن  مي

سخيف را در  المعارف نويسان نيز اين سخن دائرةبرخي . هم دفاع از معاويه

  .اندشان آوردهنوشته
حضرت علي، : گويدمي) در همان آدرس كه مدرسي داده(شيخ مفيد 

. اند قطعا شهيد شده) عليهم السالم(ن، امام كاظم امام حسن، امام حسي
نيز قريب به يقين است اما شهادت ائمه ديگر، قطعي ) ع(شهادت امام رضا 

  .اند شهيد نشدهگويد قطعاًنيست، و نمي
اند مدرسي كدام نتيجه را وانگهي برفرض هيچكدام از ائمه شهيد نشده

ه ربطي به اصول اساسي مكتب خواهد از اين مسئله بگيرد؟ اين مسئله چمي
   من عنداهللا بودن دارد؟حجةيعني علم غيب، واليت و 
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او درصدد است قول صدوق را نشانه غلو قلمداد كند كه شيعيان دربارة 
صدوق بر اساس حديثي كه به : اما اوالً. رحلت امامان نيز دچار غلو هستند
 آن حديث از قوت و به نظر شيخ مفيد(آن باور دارد اين عقيده را داشته 

و شواهد تاريخي و نيز رحلت چهار امام در سنّ ) كافي برخوردار نيست
 سالگي و 42 سالگي، امام هادي در سنّ 25جواني به ويژه امام جواد در سن 

 سالگي، با اين كه آنان به اصول و فروع علم طب 28امام عسكري در سن 
راي شيعه كه هميشه آزاد ب. كندكامال عالم بودند، قول صدوق را تأييد مي

شيخ مفيد بزرگ : انديش بوده خيلي آسان است كه در اين مسئله بگويد
  .دانشمند شيعه در اين مسئله دقت كافي نكرده است

مدرسي گاه كوفيان را غالي و قميان را معتدل و گاه قميان را غالي و 
يم، غرب ي نداشته باشاگر در مسائلي هيچ اختالف. نامدكوفيان را معتدل مي

اي كه اختالف در هر مسئله. هستيد» انديشدگم «شما : دنيگوزدگان مي
يك طرف قضيه غالي و طرف ديگر معتدل است : گويندداشته باشيم، مي

  .تان اختالف داريدببينيد خودتان در معارف
اختالف در اين مسئله چه ربطي به اصول مذهب تشيع واليتي : ثانياً

م آن چه به درد او، به درد بحث او و به درد دارد؟ همان طور كه گفت
خورد، آوردن يك نمونه اختالف در اصول كتاب و هدف كتاب او مي

مذهب است زيرا او در مقام رد اصول است نه مسائل ديگر كه در اطراف 
  .دور از اصول قرار دارند

پس از اشاره به اختالف نظر ميان صدوق و مفيد، و پس از آشفته كردن 
  :برداري پرداخته واننده به بهرهذهن خو
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 اين كه كسي تصور كند بزرگان شيعه در قرن چهارم به :گويدمي
تر بودن به عصر حضور، آگاهي دست اولتري از مسائل خاطر نزديك

پس اين كه يك نظرية معاصر . اي به غايت نادرست استاند انديشهداشته
ه شيخ مفيد يا بزرگان ديگر صرفا به اين دليل رد شود كه في المثل با گفت

اي كه سه قرن خواند، يا با سخن نجاشي در مسئله شيعه در آن ادوار نمي
  .بر زمان او مقدم است مخالفت دارد نقد علمي نيست

ـ هيچ كسي نظر و روش آقاي مدرسي را با تكيه بر شيخ 1 :بررسي
را بهتر او خود اين حقيقت . كندمفيد يا نجاشي و ديگران، رد و نقد نمي

اند كه در درس و بحث و محاورات علمي شيعه آن چه جائي ندارد د مي
خود من كه يك طلبه كوچكي هستم در . تكيه بر شخصيت اشخاص است

راه و روش، سبك . همين مباحث در دو مورد نظر شيخ مفيد را نقد كردم
  .شودالقائي و محتواي كتاب آقاي مدرسي با ادلة علمي بررسي مي

 محتواي كتابش در موارد متعدد اعالم كرده كه كارش يك ـ او در2
اند، در اين  است و تاريخ يعني گزارشاتي كه پيشينيان داده» كار تاريخي«

  .نه چيز ديگر» اصالت«رشته اصالت با گزارشات پيشينيان است البته 
كند، تنها در ـ محقق امروزي كه در يك موضوع تاريخي كار مي3

كه آن گزارشات نشيند  ميپيشينيان به داوري مواردي از گزارشات 
متناقض يا متعارض باشند و دستكم در اعم و اخص بودن و مانند آن با هم 

ماتي كه ستون فقرات آن اما او حق ندارد در مسلّ. تفاوت داشته باشند
دهند و به عنوان محور موجود آن از بدو پيدايش تا موضوع را تشكيل مي
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  . سؤال بگذاردبه امروز هستند عالمت
گيري آزاد است ند براي هر نتيجهككسي كه درباره تاريخ ايران كار مي

تواند جريان شاهنشاهي از دياكو تا محمدرضا را انكار كند كه  اما او نمي
درست . محور تاريخ سياسي و اجتماعي ايران و ستون فقرات موضوع، است

كوم كرده و غلط تواند اصل و اساس نظام شاهنشاهي را محاست او مي
  .بداند

 من عنداهللا حجةچيزي به نام علم غيب امام، اعجاز امام، واليت امام، 

  .بودن او، ستون فقرات وجود تاريخي تشيع و محور موضوع، است
آورد و از و اين آقاي مدرسي است كه نام بزرگان شيعه را به ميان مي

مينه آشفتگي ذهني هر كدام بهره غير علمي گرفته و به سبك القائي خود ز
. كند تا خواننده را گيج كرده و هدفش را القاء كندرا در مخاطب ايجاد مي

مطالب اصولي را با فرعيات، و اختالف علمي در مسائل خارج از موضوع را 
تن است نه افكند كه مصداق آسمان و ريسمان را به هم بدرهم و برهم مي

  .يك كار علمي
اند  اند و به آن سخت چسبيدهچيز را ديدهـ اين گونه آقايان فقط يك 4

و آن حضور تشيع وصايتي در كنار تشيع واليتي است كه از آغاز تا 
اگر به . دانندهاي اول قرن سوم بوده است، آنان را شيعه اصيل مي دهه

گيري را به حساب آزادي عقيده توانند چنين نتيجههمين بسنده كنند مي
ويند شيعه واليتي نيز به اصول وصايتيان معتقد گاما پيشرفته و مي. بگذارند

اين ادعا شبيه . بودند بعدها دچار غلو شده و به صورت ديگر در آمدند
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به گمانم مسئله به . همان مثال است كه درباره تاريخ ايران اشاره كردم
. پردازمحدي روشن است كه دارم به توضيح واضحات و تكرار مطالب مي

دانم گمان ر مدرسي را نادرست و خطرناك مياما به حدي سبك و كا
  .تر شرح دهم الزم استكنم هر چه بيش مي

بينند و آن عدم اين آقايان يك چيز ديگر نيز در وجود خودشان مي
حجة توانند علم غيب امام، اعجاز، نمي. تاب تحمل اصول تشيع واليتي است

ضعف آنان توجه دارد  خود به اين ،امام اين مكتب. ، را بپذيرندمن عنداهللا

عب ال يحتمله االّ نبي مرسل او مؤمن امتحن اهللا صانّ امرنا صعب مست«: گويدمي
... آزادند نپذيرند، چرا به كار نادرست، تحريف، جعل عنوان، و. »قلبه لاليمان

كنند و پردازند و از ناخودآگاه خواننده سوء استفاده ميدر سبك القائي مي
! ابتكار علمي! تمييز سره از ناسره! پژوهشي!  علمينام اين كار را تحقيق

  .گذارند مي
ـ سنّي و شيعه دو جريان دائمي بوده و هستند كه در كنار هم در 5

آيا يك محقق حق دارد آن دو را به طور مختلط . اند درون اسالم بوده
بررسي كند گاهي اصول بينش سنّي را به حساب شيعه بگذارد و گاهي 

ه را به حساب سنّي بگذارد؟ همين طور يك محقق حق اصول عقايد شيع
ندارد دو جريان شيعه وصايتي و شيعه واليتي را كه از آغاز در كنار هم 

را به وصايتيان اند، به طور مختلط بررسي كند گاهي اصول بينش بوده
  .حساب واليتيان و گاهي عقايد واليتيان را به حساب وصايتيان بگذارد

درسي در اين بخش از سخنانش كه به قول خودش  آقاي م:اما نجاشي
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مشغول است و به اصطالح نظاميان حمله پيشگيرانه » نكات ظريف«به بيان 
ها  همه آدرساگر به سند آن. كند، بيش از حد پا را فراتر گذاشته استمي

ها از نظر سند ضعيف كه او به عنوان سند حديث داده نگاه كنيد اكثر آن
ها در مسائل فرعي استناد كرد تا چه رسد به ن به آنتوا هستند و نمي
خواهد با به زير سؤال بردن نجاشي او در همين مقدمه مي. اصول مذهب

  .تمسكات ضعيف السند خود را پوشش دهد
مانند ديگران » ابن قبه«و گناه ديگر نجاشي اين است كه در شرح حال 

ارزش كردن تنها يافتة اين يعني بي. به معتزلي بودن او اشاره كرده است
  .آقاي مدرسي

او بر خالف ادعايش در هيچ جاي كتابش به تفكيك سره از ناسره 
را كه بوئي از نفع خود در آن ديده و به نوعي  گزارش نپرداخته است هر

آن را با سبك القائي خود سازگار ديده، آورده است، بايد پيشاپيش تكليف 
  .كنداست، تعيين كند كه مي» م رجالپدر عل«ها نجاشي را كه به قول غربي
 26است كه در » ريعهالذّ« اثر سترگ آقا بزرگ :و اما شيخ آقا بزرگ

هدف مدرسي . جلد چاپ شده است و درباره آثار و كتب شيعه نگاشته شده
از كنار زدن آقا بزرگ نيز آن آزادي پژوهشي و اجتهاد، يا آزادي قلم و 

نيز مانند هر كس ديگر قابل او ندارد كه بيان نيست، وگرنه نيازي به گفتن 
نقد است، مقصودش باز يك پيشگيري است كه مبادا كسي در انتساب 

  .هاي او با تمسك به الذريعه، ايراد گيردمنابع و آدرس
اكنون كه شما هم علم رجال و سند شناسي را و هم : بايد از او پرسيد

 از ميدان خارج ار شناسي را از دست ما گرفتيد و آن دودانش كتاب
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 كار كنيم؟ به جاي آن دو دانش بزرگ براي سنجش هكرديد، پس چ
ايد، و ها آن همه رديف كردهنويسهاي شما كه در پياستنادها و آدرس

تشخيص سره از ناسره، مستند از غير مستند، قوي از ضعيف، قطعي از 
انه هاي شما را، كودك آوردهةمشكوك، چه معياري وجود دارد؟ آيا هم

اش دقيقا چنين انتظاري را مانند راحت الحلقوم ببلعيم، البته او از خواننده
  .دارد

ك كه آقاي مدرسي چ آن چند رسالة كو(!):گناه نجاشي و آقا بزرگ 
نقض كتاب «ها براي او رساله ترين آندر آخر كتابش آورده، محبوب

م غيب امام را است كه مثال ابن قبه در آن، عل» االشهاد البي زيد العلوي
اي بدين اما نجاشي نوشته. انكار كرده و اعتقاد به آن را كفر دانسته است

الرّد علي «گويد او كتابي به نام ابن قبه ذكر نكرده است ميبراي نام 
  .دارد» الزيديه

نقض كتاب االشهاد البي زيد «و آقا بزرگ نيز در الذريعه نامي از 
گناه آن متخصص علم رجال و اين و اين است . نبرده است» العلوي

خواسته، شناشي، كه چرا دقيقا آن چه را آقاي مدرسي ميصص كتابخمت
  .اند تا جائي براي شك و ترديد نماندننوشته

اگر انتساب آن به ابن قبه پذيرفته شود : ويژگي رساله مذكور اين است
ذيرفته  و اگر محتواي آن پ1.محتواي آن با بينش و دانش او سازگار نيست

شود انتساب آن به ابن قبه سخت دشوار است، و نيز خود آقاي مدرسي در 

                                                            
  .همان طور كه در مباحث مقدماتي به شرح رفت.  1
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بر اساس ) يعني رساله مورد بحث(متن زير «: گويد كتابش مي264صفحه 
 به تصحيح آقاي علي 1390نسخة چاپ شده در كمال الدين چاپ تهران ـ 

ة ديگر اكبر غفاري است با چند تصحيح اضافي بر اساس مقابله با چند نسخ
 6324نسخ شماره (از آن كتاب كه در آن طبع مورد مراجعه نبوده است 

)  مجلس4973 و 4185 طباطبائي، 382 كتابخانة مركزي دانشگاه تهران و
  .»ح قياسيو يك دو مورد اصال

از اين جهت نيز محتواي رساله دچار ضعف شده و از اعتبار آن كاسته 
ا يافتة او براي رد اصل اساسي تشيع يعني تنه. شودو غير قابل اطمينان مي

 بودن حجة«واليتي كه علم غيب امام است و دو اصل اساسي عصمت و 

 نيز بر همان علم غيب مبتني است، چنين وضعيت مضطرب و نا به »امام
  .سامان دارد

اي در انتساب و محتواي آن رساله حتي اگر هيچ جاي ترديد و شبهه
  .شود نه سه اصل اساسي تشيعنباشد، باز ابن قبه مردود مي

 ديگر آن كه محدثان و روات اخبار در عصرهاي نخستين، :گويدمي
همه گونه منقوالت را در مجاميع خود آورده و كمتر فرقي ميان اصيل و 

اين مسئله همواره از اهم مشكالت طالبين و موجب . انددخيل نهاده
دة  ذوقي كه پژوهنآشنائي و. سردرگمي و سرگشتگي پژوهندگان بوده است

ل و ممارست و مداومت در متون قديم غّبا استعداد در اثر تجربه و تو
. كندتر مييابد، كار او را در تمييز زبان و تشخيص وضع آن متون آسان مي

  .اين آشنائي را در حد خود بايد نوعي ذوق التفّقه متون قديم خواند
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تاريخ حديث دربارة  ،ـ اين سخن او دربارة محدثان و روات1 :بررسي
 تامين عدم ةسنيان درست است كه بنا به تشويق دربارهاي خالفت با انگيز

ارزش يافته » يت حديثكم«يافت، تنها انجام مي) ع(نياز به ائمه 
 حديث 40000كرد  و ديگري ادعا مي15000كرد كه شخصي ادعا مي.بود

اين كه در آغاز، با . اش حفظ كرده است در سينه) ص(از احاديث پيامبر 
نقل حديث توسط خالفت ممنوع شده بود كه مبادا سخنان رسول اكرم 

تر به گوش نسل بعدي برسد و ناقالن يشب) ع(دربارة اهل بيت ) ص(
  .شدندحديث تهديد و مجازات مي

يا در دورة ديگر اين همه حديث از ابن عباس كه در ميان اصحاب رتبة 
كسي به اين تعداد حديث نقل نشده است دوم دارد و در ميان تابعين از 

كه از او شده گرچه او از مردان فرهنگي بوده اما دليل اصلي اين كثرت 
 ساله اوالدش جستجو كرد كه سنيان و 550احاديث او را بايد در قدرت 

  .اندبه او داده» االمهحبر «شيعيان وصايتي لقب 
دربارة . ا استك اتهام ناروياما سخن مدرسي دربارة تشيع واليتي 

تر به هاي ضعيف و حتي مردود، در متون شيعه پيشحديثحذف حضور 
  .كنمقدر كافي توضيح دادم و تكرار نمي

تر از كنم يا به حق او را عالم دانم دربارة آقاي مدرسي اشتباه مينميـ 2
 تاريخ حديث سنّي را بر تاريخ حديث ةدانم كه يك قاعده كلي دربارآن مي

  اش چيست؟ انگيزه.  دهدشيعه شمول
 نجاشي را كه پدر علم رجال است، كنار زد و در اين جا به علم ـ قبال3ً

دهد اما باز به جاي معيارهاي دانش رجال، ذوق پژوهنده را رجال ارزش مي
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افتد علمي كه براي دهد كه باز علم رجال از ارزش ميمالك قرار مي
  .تشخيص اصيل از دخيل، به وجود آمده است

اين مسئله همواره از اهم مشكالت طالبين و موجب «گويد ـ مي4
اگر يك : كنمعرض مي. »سردرگمي و سرگشتگي پژوهندگان بوده است

ها را فرسا بكند و دخيلفقيه براي استنباط مسائل فرعي فقهي بايد كار جان
شناسائي كرده و كنار گذارد، اين كار تخصصي اوست نه سرگرداني يا 

كنيد، كي و كجا شيعيان ما شما دربارة اصول مكتب بحث ميا. سرگشتگي
اند تا چه رسد به مشكالت، شان دچار مشكل شدهواليتي در اصول مذهب

  .تا چه رسد به سردرگمي، سرگشتگي؟؟؟ لطفا يك نمونه نشان دهيد
اند كه در انتخاب ميان تشيع  هميشه افرادي بوده: اما اين درست است
اند تعداد  ي، سردرگم، سرگشته و دچار مشكل بودهواليتي و تشيع وصايت

هاي اوليه قرن سوم كه شيعه وصايتي از بين رفت زياد بود اين افراد تا دهه
شوند كه از جمله آنان مريدان آقاي و پس از آن هرازگاهي پيدا مي

و هميشه اين گونه افراد داعيه روشنفكري، نوآوري، ذوق . مدرسي هستند
را از نو به ) ع(ائي داشته و دارند، كه بايد سخن امام باقر گرتحقيق، واقعيت

انّ امرنا صعب مستصعب ال يحتمله االّ نبي مرسل او مؤمن «آنان يادآور شد كه 
  .»امتحن اهللا قلبه لاليمان

راه ما، اصول مكتب ما، راه و مكتبي است كه خيل عظيم از مسلمانان 
 ذوق روشنفكراني كه معيارشان نتوانستند آن را تحمل كنند تا چه رسد به

كنيم كه راه ما راه مستصعب و به شدت سخت ما اذعان مي. غربي است
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است، و ديگران حق دارند آن را تحمل نكنند اما لطف كنند در همين 
تان اجازه تان، اصول فكريتان، علماگر عقل. مكتب ما ايجاد تحريف نكنند

رويد و يك مذهب قابل تحمل و دهد آن را تحمل كنيد لطفا كنار بنمي
  .مطابق معيارهاي خودتان، انتخاب كنيد

براي چيست؟ نكند مراد اين است كه » پژوهندة با استعداد«ـ عبارت 5
هر كسي نظري بر خالف نظر او بدهد پيشاپيش محكوم به عدم استعداد 

همه چيز را در . تجربه، توغّل، ممارست، مداومت: همين طور كلمات. است
خود كم «ر خود گرفتن و به ديگران با ديده تحقير نگريستن القاء انحصا
  .به مخاطب است كه كتاب را بخواند و بپذيرد، دم در نياورد» بيني
 خوشبينانه داشته باشيم بايد گفت ـ اگر به اين عبارت او نگاه كامال6ً

درست است كسي كه در كاري ممارست و مداومت و تخصص ندارد نبايد 
د، اما اين يك امر واضح است چرا بايد يك دانشمند در كتابش وارد آن شو

  وارد توضيح واضحات شود؟
شم «يك نعمت الهي است و همين طور » ذوق«ـ درست است 7

پذيرد كه يك محقق ذوق و شم خود را اما هيچ كس نمي. »الحديث
كتاب آقاي مدرسي يك اثر . جايگزين قواعد و قوانين يك كار علمي كند

  .نه نيست كه ذوق و شم در آن جاي قواعد و قوانين علمي را بگيردصوفيا
اين آشنائي را در حد خود بايد نوعي ذوق التّفقه «: كندـ تاكيد مي8

  .»متون قديم خواند
ذوق در حد خود در هر كاري الزم است و آدم فاقد ذوق فاقد : اوالً

  .ت درست اسنبه ويژه در كارهاي هنري، و اي. نيروي مهم است
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است كه بايد روشن » در حد خود«آن چه مهم است همين عبارت : ثانياً
شود حد و حدود ذوق در كاري مانند كار او، چيست و تا كجاست؟ جواز 
دخالت ذوق در كار علمي تا كجاست؟ قاعده است؟ قرينه است؟ دليل 

تمام » در حد خود«قاطع است؟ كاربردش تا كجاست؟ تنها با گفتن 
  كند؟را اين حد و حدود را بيان نميشود، و چ نمي

تواند فهم صحيح يك مطلب را، بهتر كند نه اين كه يك ذوق تنها مي
دو كس را در نظر بگيريد كه هر دو يك . برداشت نادرست را درست كند

اند آن كه ذوق دارد آن را بهتر مطلب علمي را به طور صحيح فهميده
  .اين نكته بسيار مهم است. فهميده است

وق يك ابزار هنري است نه ابزار علم، در عرصـة علم تنها فايده ذ
  .مذكور را دارد نه بيش از آن

طوري در عبارت آمده كه گوئي » ذوق التفقه متون قديم«اصطالح : ثالثاً
حتي . كار هنري، بر هر دليل علمي تقدم دارد علمي مانند كاربرد آن در كار

كه مدرسي فرهنگ پوسيده، فرهنگ شان ـ ها و مراكز آكادميكهمان غربي
كمونيسم جنسي، فرهنگ همجنس بازان غربي را فرهنگ زنده و پيشرفته 
ناميد و ظاهرا از سقوط فرهنگ غرب خبر ندارد ـ نيز چنين جايگاهي را به 

  .دهندذوق نمي
كمونيسم جنسي، فرهنگ همجنس بازان به ميان : وقتي الفاظي از قبيل(
آوردن اين گونه الفاظ، : گويند چاك غرب ميآيد فورا مريدان سينهمي

ها را آزاد ها را بسته و سگسنگ«خوب نيست، اينان مطابق مثل 
خواهند آن چه غربيان بر خالف روح رئاليسم غربي از ما مي» اند گذاشته
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نگوئيم زنا، لواط از جملة حقوق اساسي . بالند، را كتمان كنيم خود به آن مي
شان در عمل مبتني بر استعمار، الملليحقوق بينو . حقوق بشر غرب است

جور، ستم و استحمار است ـ البته اين تكّه از سخن من ربطي به كتاب آقاي 
  ).مدرسي ندارد و سخني در ميان پرانتز است

  :اقدام پيشگيرانه

چيزي از قبيل توانائي محدثان معاصر ائمه طاهرين در تمييز : فرمايدمي
عطاي از جراب نوره از راه آشنائي با زبان آن ميان پاسخ جدي و ا

بزرگواران، يا تشخيص مناسبات حكم و موضوع به خاطر مداومت و حضور 
طوالني در اين صحنه، فهم و استنباط مراد متون، و حدس صورت اصلي 
يك كلمه يا عبارت، و كشف اعتبار يا عدم اعتبار يك نقل يا يك كتاب، و 

يزهائي نيست كه با اجراي اصل عدم ازلي و ظرايف علم حديث و رجال، چ
استصحاب تأخّر حادث، يا به مدد مباحث كلّي قسم ثالث و صور علم 

  .اجمالي و امثال آن، بتوان در آن ره به جائي برد
اين : گويد در اين عبارت چندين موضوع رديف شده كه مي:بررسي

  :اما.  آوردبه دست» اصول فقه«توان با قواعد علم  قبيل مسائل را نمي
توان ـ چه كسي گفته است اصول مكتب و مسائل مربوط به آن را مي1

به دست آورد؟ مدرسي هم متّهم » اصول فقه«با قواعد و ادلة ممهده در 
قلمرو آن علم محدود است به استنباط احكام فقهي . كند و هم محكوممي

 نامش روي .فرعي و براي تحصيل احكام فرعية عمليه و فروع دين است
هر كسي كه نام آن را شنيده باشد به اين . علم اصول فقه: خودش است
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از جمله خود آقاي مدرسي اين حقيقت را در حدي . موضوع واقف است
پس چرا اين سخن را در مقدمة . داندشناسد كه نام خودش را ميمي

كتابش كه به محور اصول مكتب است، آورده است؟ مقصود او از اين 
  :مورد و خارج از موضوع، دو چيز است بيسخنان 
كه آري . متهم كردن هر فقيه كه بر عليه كتاب او چيزي بگويد: يك

توانند درباره كتاب  فقيهان چون كارشان با قواعد علم اصول فقه است نمي
  .من ابراز نظر كنند

چون اكثريت قريب به اتفاق علماي شيعه كه در اصول مكتب : دو
هم هستند، اگر بر كتاب او خرده بگيرند و يا آن را نقد تخصص دارند، فقيه 

شان در اصول مذهب را شان را فراز كند و تخصصو رد كنند، فقيه بودن
  .انكار كند

و در (در اين جا . ترسدزي به نام تكفير مييـ خواهيم ديد او از چ2
پذير از جانبي نكات ضعف و آسيب) سرتاسر اين مقدمه كه به شرح رفت

از جانب ديگر كار خودش را تنها راه . شماردناك براي تشيع ميخطر
كند و از جانب سوم به طور مرتب فهم پذيريها معرفي مياصالح آن آسيب

و از جانب . كشاندو درك خود را و ذوق خود را آماسيده به رخ ديگران مي
 كند كه خفه شويد شما را توانچهارم تكليف ديگران را پيشاپيش تعيين مي

حمله : ورود به اين عرصه نيست، به شعار آقاي بوش اعتقاد دارد
  .پيشگيرانه

هاي ريز كه به  فرقهةمدرسي در بخش دوم كتاب از هم: ـ تكفير3
» مقصره«برد و نامي هم از اند، نام ميعنوان غالي از دايرة تشيع رانده شده
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 فقط كنار گذاشته اند اما مقصرهداند كه غاليان تكفير شدهبرد، بهتر ميمي
» رضي«اند، مانند جرياني كه با زيد بيعت كردند يا نهضت خراسان كه شده

پس او . و با او بيعت كردند و خالفت عباسي را بنيان نهادند يافتند خود را
ترسد كسي او را تكفير نخواهد كرد اگر رانده شود به عنوان يك بيهوده مي

  .اهد شدشناخته خو» مقصره«شيعه وصايتي از 
هاي فاقد هاي غرب و ژورناليستوانگهي از روزي كه توسط ليبراليست

بينش علمي، خود تكفير، تكفير شده، روح ليبرالي در ما نيز تأثير گذاشته 
فالني چون به براندازي : ديگر عرضه تكفير را نداريم تا درباره كسي بگوئيم

يست قصد اصول مكتب تشيع مشغول است پس حتي شيعه وصايتي هم ن
هر كدام از ماها به نحوي، به نوعي، آن دافعة تشيع واليتي را . ديگري دارد

ايم، پس هيچ ايم و به قول غرب زدگان ليبرال، اصالح شدهفراموش كرده
  .خواهد دل تنگش بگويدجاي نگراني نيست هر چه مي

را انكار كند، يعني ) ع(توانست نبوت عيسي در اروپا زماني هر كسي مي
كرد سي را تكفير كند، اما اگر كسي همين تكفير كننده را تكفير ميعي

 ديكتاتوري و ايجاد خفگان ،در مقابل آزادي بيان و قلمكه شد محكوم مي
يك طرف آزاد است و » ...ها را بسته وسنگ«كند، مصداق همان مثل  مي

  .طرف ديگر محكوم است
مان دنيا صيانت از اما به بركت انقالب واليتي ايران امروز همة مرد

تواند يك دانند و ديگر كسي نميشان را اولين وظيفه اجتماعي خود ميدين
انت از ينگاه كج بر دين جامعه خود داشته باشد حتي بوش به خاطر ص

كند، ليكن شيعه كشي ميكشي و جامعهآدم) ظر خودشنبه (مسيحيت 
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  .اند ما به جان مكتب ما افتادهنزادگا
دهند ما نيز در اين مورد مقلد غرب شويم و از ازه نمياي حتي اجعده

. بمانيم غرب 20خواهند در بينش قرن مكتبمان صيانت كنيم هنوز مي
را خود ها بايد مرحلة زماني  عقب مانده: استداللش هم روشن است

داري هر چه فرياد بزني كه اين ما بوديم دنيا را به دين. بشناسند
  .گان بدهكار نيست كه نيستبرگردانيديم، گوش غرب زد

اند، يونانيات را خودشان كفن و ما را به خرافات تصوف مشغول كرده
هيچ كسي هم . كنند اند ما را به سجده در مقابل آن تشويق ميدفن كرده

شود اين بيچارگي ما را بندد و مدرسي ميكه سيماي دلسوزانه به خود مي
تازند دلسوزند چرا به خرافات ما نمياگر اينان . خواهد ببيندبيند و نمينمي

تازند؟ـ؟ هر كسي كه اصل نبوت و وحي را انكار كند به اصول مكتب ما مي
متهم كند كه قرآن را بر خدا افترا بسته ) نعوذ باهللا(را ) ص(و رسول اكرم 

اما اگر كسي بگويد اين آقا . كه اخيرا آن آقا چنين كرد. است آزاد است
گويد من به دين پيامبر كافرم چرا او كه خود مي. ودشكافر است محكوم مي

  .بايد تكفير او تكفير شود
  .كندآقاي مدرسي تكفير كنندگان را پيشاپيش تكفير، تضليل، تجهيل مي

  :مخفي كردن يكي از دو مناره

 ربط اين گونه مقوالت دانش عزيز اصول فقه با :دهدادامه مي
 ظلمات جعل و تزوير و سنگالخ مشكالت فهم متون قديم و يافتن راه در

تصحيف و تحريف، در حد ارتباط احكام ادغام و غنّه و قلقلة مضغيه و ساير 
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  .قواعد فنّ تجويد است با استنباط احكام فرعيه از ادلّة تفصيليه
رابطه آن تعداد از قواعد :  اصل سخن كامال درست است:بررسي

شبيه رابطه » ديث شناسيح«و » متون شناسي«كه نام برد، با » اصول فقه«
قواعد تجويد است با استدالالت علم فقه، يعني كسي در استنباط احكام 

  .كند و نبايد بكندفقهي از قواعد تجويد استفاده نمي
، »علم اجمالي«، »اصل عدم ازلي«ـ او كه در اين سخنان نامي از 1: ليكن

 به ميان ...و» قسم سوم از حالت سوم استصحاب«، »حالت سوم استصحاب«
شناسي، شناخت چرا نامي از آن بخش علم اصول فقه كه در سخن. آورد

الفاظ، شناخت كلّي از جزئي، شناخت فرق ميان دو صيغه از يك لفظ، 
شناخت عام از خاص، شناخت مطلق و مقيد، شناخت كاربرد هر كلمه و هر 

 آورد؟ مگر علم اصول فقه دو بخش معين نيست؟به ميان نمي... جمله و
مربوط است را متروك » حديث شناسي«چرا عمدا همان بخش كه به 

 منفي الزم است تا يك ةگذارد؟ اين است امانت علمي؟ چه قدر انگيز مي
فرد آشنا با علم اصول فقه يك بخش بزرگ آن علم را اين گونه ناديده 

  !؟!شناسي ندارد را به ميان بكشد كه ربطي به متون و حديثيبگيرد و بخش
اش را در اكتيك آقاي مدرسي در حدي شگفت است كه نمونهاين ت

  .توانيد بيابيدتاريخ قلم نمي
بخش از آن به ويژه شناخت حديث صحيح، موثق، حسن، ضعيف در 

  .علم اصول به معيارهاي دقيق استوار شده است
اما . اند بيچاره كسي كه مناره را ببرد، آن را كجا مخفي كنداز قديم گفته

  .كنندشوند در مخفي كردن مناره نيز معجزه ميدي پيدا ميامروز افرا
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شناسي است و جامعه) كارشناس ارشد(ي كه فوق ليسانس ئيك آقا
 سال 25(چون كار كرده بيش از دكترهاي اين رشته وارد است روزي 

يكي ديگر از علوم انساني كه در اروپا در رديف علوم : به من گفت) پيش
آن روز من اطالع كافي از . است» فلسفه تحليلي «جوان و تازه قرار گرفته
حدود نيم ساعت به . اش توضيح بدهكمي درباره: علم مذكور نداشتم، گفتم

اين دانش نوين كه حضرت عالي : گفتم. اصطالح برايم منبر رفت
ما » اصول فقه«از علم » اصول الفاظ«هاست كه در بخش د قرنئيفرما مي

ستر عوارض علم اصول الفاظ، نه جريان اصلي آن هم در ب. شود حالّجي مي
ته باشد ش دايث علم اصول كاري با فلسفه تحليلحآن، يعني بدون اين كه با

  .كندهاي آن را طي مي جادهةهم
من بدون اين كه طرفدار آماساندن بيش از حد علم اصول فقه باشم ـ 

الت ابزار زيرا معتقدم اين علم نبايد بيش از حد لزوم متورم شود و از ح
برنامه اصلي استعمار علمي، استعمار : گويمبودن خارج شود ـ از نو مي

 واليتي ةهاي عظيم علمي شيعفرهنگي غرب، پوشانيدن و دفن كردن داشته
  .نه امروز، از حدود سه قرن پيش. است
ـ اگر فراموش نكرده باشيم آقاي مدرسي در اين جاي كالمش، به 2
ول است و به ميان كشيدن علم اصول فقه، و مشغ» چند نكته ظريف«بيان 

مخفي كردن منارة دوم آن، نكته ظريف دوم او بود كه ديديم هيچ ظرافتي 
درست است براي بيچاره كردن خواننده و تحقير علماي شيعه در . ندارد

  .ذهن ناخودآگاه او، كمال ظرافت را دارد
ها را حرام و آنـ تشيع واليتي برخي از هنرها را مضرّ و فاسد دانسته 3
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چرا اين . داند، اما فن تجويد يكي از هنرهاي تبيين شده و متكامل ماستمي
شود؟ درباره علم اصول پس هنر عظيم در بيان مدرسي اين همه تحقير مي

آورده اما درباره تجويد همچنان عبور » عزيز«از آن همه تحقير يك لفظ 
نشان ... هنر، غير منعطف واز جانبي ما را خشك، با روحيه ضد . كرده است

  .كنند دهند و از جانب ديگر يك هنر بزرگ ما را تحقير ميمي
گويند نامادري كودكي را در حضور . »دانش عزيز اصول فقه«اما لفظ 

پدرش در آغوش گرفته بود با دست چپ وي را به شدت نيشگون 
ا كشيد و او ركشيد، با دست راست بر سرش ميگرفت كودك فرياد مي مي

  .عزيزم، عزيزم گريه نكن دلم را آتش نزن: كرد ناز مي
سوم آن كه صحنة بحث و نظر در مباحث : گويد مي:نكته ظريف سوم

علمي و تحقيقي، جاي مناسبي براي تند زباني و اهانت و دشنام و اتّهام 
  .نيست

 بحث علمي و ةدر صحن... و...  درست است تند زباني و كامالً:بررسي
اما اگر كسي عنوان مقدس علم و نظر .  تحقيقي، جائي نداردمباحث علمي و

را آلوده كند و پوشش علمي را براي هدف غير علمي استخدام كند، چه كار 
بايد كرد؟ آن پزشك دانشمند كه بيماران خود را عمدا بكشد به او 

هاي گويند؟ سبك القائي كه فقط مجاز است براي ساختن فيلمنمي» مجرم«
 كودكان، و نبايد در كار علمي به استخدام علم بر عليه علم تربيتي براي

 بزرگ علم اصول فقه را ةبيايد، كار علمي است؟ كسي كه يكي از دو منار
ترديد هر لفظ و هر تعبير كند بايد كار او را كار علمي دانست؟ بيمخفي مي
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كه براي روشن كردن ماهيت كار او گفته شود، باري از معني منفي خواهد 
  .داشت

در آن مثال نامادري و كودك كه گفتم، نبايد كودك فرياد بكشد؟ 
اند دوست  هميشه آنان كه به حقوق ديگران، به مكتب ديگران تجاوز كرده

دارند كه طرف جيك نزند، اين چه منطقي است آيا غير از استخدام صحنة 
  علمي بر عليه صحنة علمي، نامي دارد؟

 است و نام هر زشت، زشت است  علمي كار زشتةآلوده كردن صحن
خود آقاي مدرسي همين لفظ را چند بار در اين . زيرا ماهيتش زشت است
بگذاريد، آيا » خوب«ها را برداريد به جايش لفظ مقدمه آورده است آن
  دهد؟معني مورد نظر او را مي

چسبيده » غاليان«، »غلو«او در بخش دوم كتاب به شدت به اصطالح 
اي به جاي آن به برد، چرا لفظ ليبراالنه و از آن بهره ميكه به نفع اوست

اند نه ها را شيعه اصيل قديم بر آنان نهادهشايد بگويد اين نام. گيردكار نمي
پس شيعه اصيل هميشه هم جاذبه داشته و هم دافعه و : كنمعرض مي. من

  .تهم به طور فراوان استفاده كرده اس» مالعنه«باالتر از آن از كلمه 
كند تشيع آقاي مدرسي يك مسلمان است و تشيعي را كه معرفي مي

آيا آن همه . پس او دقيقا و كامال به قرآن معتقد است. دانداصيل مي
 بار در قرآن آمده و گمراه 41بيند كه حدود را در قرآن نمي» لعن«

آيا قرآن براي مسلمانان اسوه و الگو نيست؟ . كنندگان را لعن كرده است
اند؟ اند، محكومكه در قرآن آمده... و» قاتلهم اهللا«رات ديگر از قبيل تعبي

قرآن مكتب است نه ليبراليسم، ). ع(و ائمه ) ص(همين طور در بيان پيامبر 

 232/  مكتب در فرايند تهاجمات تاريخي

حتي ليبراليسم . اش، مساوي است با ليبراليسم محضو مكتب منهاي دافعه
گري و گري، رندانهبه اغواگر، اغواگر به رندانه: گويدنيز به مجرم، مجرم مي

... گويد وبه سبك القائي، سبك القائي، و به توصيفگري، ساندويچ جهل، مي
  .هاهاي جهان ليبراليسم پر است از اين واژهنوشته

اين همه تحقير علوم و علماي شيعه و اين : ما اجازه نداريم بپرسيم
 براي اقدامات پيشگيرانه و بستن زبان و قلم ناقدين يا بررسي كنندگان

چيست؟ او خودش را در جايگاه بسي بلند قرار داده و همه چيز تشيع از 
كند به جاي نوآوري، نوبر از اصول اساسي تا حيثيت علما را تخريب مي

فرستد، توقع دارد كه نگويند اين نوآوري نيست، نوبر آمريكا براي ما مي
  .است

 دادن، جايز است يك كار فنّي غير علمي را با القائات به خورد خواننده
  !!اما توضيح ماهيت آن ممنوع است

 اگر گوش شنوائي براي توصيه پروردگار به جدال :گويددر ادامه مي
احسن نداريم باري از سخن سعدي غفلت نكنيم كه سنّت جاهالن است كه 

  .چون به حجت از خصم فرو مانند سلسله دشمني بجنبانند
» جاهالن« نظريه خود را ـ آقاي مدرسي پيشاپيش مخالفين1 :بررسي
  .ناميده است

ـ پيشاپيش ناقدان را افرادي كه به قرآن گوش شنوا ندارند، معرفي 2
  .كندمي

» عدم صداقت«داند كه اگر كتابش بررسي و يا نقد شود، دستكم ـ مي3
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يك عبارت از سعدي يا از هر كس ديگر بياوريد كه . او روشن خواهد شد
  . است، نگوئيد تو صداقت نداريبگويد به كسي كه فاقد صداقت

اند، اند و صدها آيه را ناديده گرفتهـ يك آيه از قرآن را بهانه كرده4
كلوا و اشربوا را تو در «مصداق استخدام قرآن بر عليه قرآن، و مصداق 

  .»گوش دار ـ و ال تسرفوا را فراموش دار
ي ـ جدال احسن دربارة كسي است كه بحث علمي كند نه يك كار فن5ّ

ها لعن و آيات و احاديثي كه در آن. القائي را در پوشش علم ساندويچ كند
آمده در مواردي است كه طرف نيت علمي ندارد بايد در برابر فرد اول با 

هاي علمي و داليل منطقي بحث كرد و فرد دوم را با منطق علمي و استدالل
هاي از يورشاستدالل براي ديگران افشاگري كرد و ساحت مقدس علم را 

  .غير علمي حفاظت و صيانت كرد
گويم، سخنم هيچ رويكردي  در اين سخن كه مي. ـ سوگند به حقيقت6

اگر گوش شنوائي : گويمبه آقاي مدرسي ندارد تنها در مقابل عبارت او مي
به آيات لعن و امثالش نداريم باري از سخن سعدي غفلت نكنيم كه 

كند نبايد از اين كه توصيه مي» اندكردهها را رها ها را بسته و سگسنگ«
  .ها غافل بودطرفند ليبراليست
شان هاي جهان خواران، جالّداني كه پيوسته نهيب بمب:خلع سالح

و مردان با » خشونت«را » جهاد«گوش و جان مردم دنيا را خسته كرده 
» تروريست«كنند الد و خانه خود دفاع مياوغيرت را كه از جان و 

همان طور كه فرهنگ كمونيسم جنسي و فرهنگ همجنس بازي را . دنامن مي
گويند اين  باز غرب زدگان مي. (اندناميده» حسادت«را » غيرت«درست و 
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خودشان بگويند چه الفاظي براي تشريح فرهنگ غرب . الفاظ خوب نيست
  ).بايد به كار برد؟

نهدم شان قادر است كره زمين را مايهاي هستهابر خشنان كه بمب
دهند، دزدان و سارقان كه جهان كند، راه و رسم انسان دوستي به ما ياد مي

: ياد بكشي و بگوئيفرد ينبا: گويندشان است به صاحبخانه ميخواري ماهيت
آي دزد، آي دزد، بكارگيري اين الفاظ، خوب نيست يك عمل ركيك است، 

يز بدون آي حضرت آقا، آي حضرت آقا و همين را ن: با ادب باش بگو
فرياد چيزي است كه بايد از دهان لوله . فرياد با آرامي و نرمش تمام بگو

ا، از انفجار  مكشهاي ما برآيد، از غرّش هواپيماهاي جنگي و آدمتوپ
  .تان را بيازاريدهاي اتمي ما، شما نبايد حنجرهبمب
آقاي مدرسي بيهوده نگران است مگر : تر هم اشاره كردمـ پيش4
 ما همگي تا حدودي، حتي اكثريت قريب به اتفاق سردمداران بيند نمي

ايم و هيچ مان در مقابل اين تبليغات غرب، منفعل شدهمان و اكثريتسياسي
دهيم كه دانسته يا ندانسته به فرهنگ ليبرالي تن مي. عرضه دفاع نداريم
نه .  قرآن و مكتب را ناديده بگيريمة دافعةشود كه جنبهيچ، باورمان نيز مي

به يك خائن سياسي كه به كشور و به آن انقالب كه مدرسي برايش 
توانيم خائن بگوئيم و نه به آن كس كه با كند، ميدلسوزي كرد، خيانت مي

همگي آزادند با . كندمان خيانت مي قلم و بيانش به اصول مكتب يا فرهنگ
كنند مصاحبه مي) همان دشمني كه مدرسي به قلم آورده(راديوهاي دشمن 
و جالب اين كه از كيسه همين . زنند فرهنگ و انقالب ميةو تيشه به ريش

  .كنندمردم ارتزاق مي
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ها، تز و دكترين به ظاهر متأسفانه براي ما، و خوشبختانه براي بعضي
ليبراليسمي كه حتّي با اصول ليبراليسم نيز سازگار نيست، در جامعه ما 

گذارند افراد و مردم جهان را آزاد نميچرا . توفيق يافته و جاي گرفته است
چرا . ديني آزاد است دينداري هم آزاد است اگر در اصول ليبراليسم بي

  درصدد از بين بردن تشيع هستند؟
آورند،بلدزر كنند آن گاه بلدزر را به حركت در ميـ هر كار را مي5

ا كه خلع سالح، خلع سالح مسلمانان از هر نوع دفاع قلمي و زباني، كسي ر
به صحت كار خود اطمينان دارد از تند زباني ديگران چه باك؟ تاكنون 

ايد كه در مقدمه كتابش اين همه به پيشگيري و حمله چند نويسنده را ديده
  .داند چه كرده استپيشگيرانه بپردازد؟ او به شدت نگران است زيرا مي

 بر براهين  در مقام اعتقاد و ايمان كه براي اهل نظر، مبتني:گويدمي
قاطع و براي عامة مؤمنان، مستظهر به يقين حاصل از نوعي تجربة ملموس 
ديني از راه شهود مستمر آيات و بركات و مشاهدة عيني تجليات الهي ـ و 

هائي كه غايت آن اجتهادي  لو در مرتبه بسيط و ابتدائي ـ است، بحث
اب است چه زيان تاريخي يا تشكيكي در صحت يك روايت يا اعتبار يك كت

ها در العملبه آن بنيان رفيع و چه جاي تضليل و تكفير دارد؟ چنان عكس
پژوهان و فرهيختگان مقامي چنين، از همه زشت و ناپسند است و از دانش

  .تر و ناپسندتربسي زشت
موج تصوف در سايه تشويق در ميان ما ـ شنيده است كه 1 :بررسي

البته . گويدسخن مي» تجليات الهي«و » شهود «غربيان، به راه افتاده است، از
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دانيم يكي از انواع عرفان عرفان سرخ پوستان امريكائي است و ما هم مي
  . بيش از آن نداردياين تصوف ما نيز ارزش

، »تجربة ديني از راه شهود«، »ايمان«، »برهان«ـ در اين عبارت 2
 كه اصطالحات و اندرديف شده» مشاهده عيني تجليات الهي«، »بركات«

،  ي ـبادبيات فلسفي، عرفاني، ايماني ـ ايمان غير مستدل و صرفا دريافت قل
اين . ها، متكي استها و دريافتيعني كتاب او بر همة اين انديشه. هستند

  .جنبة القائي سخن است
شما شيعيان كه مكتب و فرهنگتان بر اين : گويدو در جنبة ظاهر آن مي

است از اين كه كسي كتابي بنويسد اصول و فروع مقوالت اساسي متكي 
تان را تخريب كند، باكي به خود راه ندهيد، يك مكتب استوار چرا مكتب

بايد از تهاجم ديگران باك داشته باشد چه زيان به آن بنيان رفيع و چه 
  .جاي تضليل و تكفير دارد

كنم شما كه يك دانشمند محقق هستيد و بنيان رفيع علمي عرض مي
داريد شما را چه جاي نگراني و چه زيان از تضليل و تكفير؟ چرا اين همه 

  هراس داريد؟
ها چنان عكس العمل«تر بحث كردم و اما عبارت ـ درباره تكفير پيش3

در مقامي چنين از همه زشت و ناپسند است و از دانش پژوهان و 
  .»تر و ناپسندترفرهيختگان بسي زشت

 يعني در مقام كار علمي و »در مقامي چنين«اين : كنم اوالعرض مي
تحقيقي، اما اين فقط ادعاست آقاي مدرسي در مقام القاء و استفاده از 

  .پس مقامش مقام اين چنين نيست. ناخودآگاه خواننده است
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به روي چشم؛ بعد از اين لفظ كفر، كافر، كافرون و : كنمعرض مي: ثانياً
 بار در قرآن آمده 530كنيم كه حدود يهر چه از اين ماده آمده استفاده نم

است و به همة آنان كه مسلمان نيستند و حتي به آنان كه دشمن اسالم 
 ي، همان گونه كه به روشن»غير مسلمان«گوئيم گوئيم، ميهستند، كافر نمي

ايم و مشاهده چشم طرفداران فرهنگ غربي ادبيات قرآن را بايگاني كرده
ايم و به آنان كه شيعه واليتي  ادب غربي شدهكنيد كه كامال مؤدب بهمي

  .»غير واليتي«گوئيم مي» شيعه وصايتي«گوئيم نيستند نمي
ايم بخش خواهد شدهما خيلي با تربيب و مؤدب به ادبي كه دشمن مي

ايم تا دل از ما بهتران غربي را به اي از قرآن را كامال بايگاني كردهعمده
ايم دهيم كه شدهايم و ميدر امتياز دادهاگر بفهميم آن ق. دست آوريم
 1.»نبذ فريق من الّذين اوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهم«مصداق آيه 

ترسيم مبادا غربيان آن ايم كه ميهائي از قرآن را طوري مخفي كردهبخش
هيچ نشاني ... اي، نه درنه در كتابي، نه در مقاله. را ببينند و آبرويمان برود

لغو ) نعوذ باهللا(خورند و توان يافت گوئي به هيچ دردي نميها نميآيهاز آن 
شگفت است با اين حال باز به طور مرتب بر . هستند و بايد بايگاني شوند

  .كوبند مبادا سخن از كفر بياوريد سر ما مي
هنوز كسي درباره كتاب آقاي مدرسي چيزي نگفته، هنوز كه كتاب به 

مبادا مرتكب كار زشت شده و در تضليل يا : كشديزير چاپ نرفته، فرياد م
دهد به دليل هنگفتي بدي و زشتي زيرا احتمال مي. تكفير من سخن بگوئيد

                                                            
 . سوره بقره101آيه .  1
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ها غيرتي شده يك كلمه از قرآن را به ياد آوريم و كارش ما ليبرال زده
بگذار كتابت را بخوانند اگر تكفيرت كردند آن گاه . درباره او به كار ببريم

  .اين كار زشت است: فرياد كن
ها و از اين دانشمندان، پژوهندگان و فرهيختگان از اين دست و پا زدن

كنند و در ها، نميها و از اين گونه پيشاپيش محكوم كردنگونه پيشگيري
  .يابيد  كتاب هيچكدام از آنان اين پيشگيري زشت و ناپسند را نميةمقدم
بگذاريد من هر چه : گويدميخواهد و صريحا ـ در اين عبارت دقيقا مي4
خواهم بكنم و شما ساكت باشيد زيرا مكتب شما باكي از اين قبيل كارها مي

 عقالي جهان، غير از تحميق طرف، ةاي كه مطابق نظر همخواسته. ندارد
  .معنائي ندارد

  : تكفيرباز هم تكفيرِ

اكنون كه سخن از زشتي تضليل و تكفير در مباحث نظري به : گويدمي
ان آمد دوست دارم كه اين مقدمة كوتاه را با سطري چند پيرامون همين مي

پديدة ناميمون به پايان برم كه امروز از آن به عدم تحمل انديشه و سخن 
كنند و مع االسف در مجامع و جوامع ما به صورت روش مخالف تعبير مي

از رايج در آمده است، آن هم در دنيائي كه اصل حرمت آزادي فكر و نظر 
هاي واالي انساني شمرده ترين اصول تمدن و ارزشترين و مقدسمحترم

  .شودمي
  !عالقمند است؟» زشت«ـ چرا اين همه به لفظ 1 :بررسي

كند كه گوئي چيزي به نام  استفاده مي» پديده«ـ طوري از واژه 2
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  .همين ديروز پديد شده است» تكفير«
نديشه و سخن مخالف كه امروز از آن به عدم تحمل ا«گويد ـ مي3

كنند مگر تعبيرات غربيان خيلي بيهوده چنين تعبير مي: اوال. »كنندتعبير مي
معني : است؟ ثانياًخودباختگي كش براي ما حجت است؟ اين چه انفعال آدم

تحمل اين است كه كسي توضيح ندهد كه كتاب آقاي مدرسي يك اثر 
 دانيد همگي امروز مييشان را حجت مالقائي است؟ همان غربيان كه سخن

گويند سبك تاريخ تمدن ويل دورانت هم القائي است و هم توصيفگري نه 
  .علمي
كو، كجا؟ آقاي : كنمعرض مي. »روش رايج در آمده... «: گويدـ مي4

سروش اخيرا اصل و اساس نبوت را انكار كرده، چه كسي او را تكفير كرده 
  .عرضه تكفير كردن را نداريم) اماه(تر گفتم كه افرادي مثل من است پيش

منظورش تكفير سلمان رشدي است » روش رايج«و » پديده«ـ از لفظ 5
كه او نيز اول كتابي نوشت و از وزارت فرهنگ و ارشاد ايران جايزه گرفت 

» ناميمون«، »ناپسند«، »زشت«را نوشت، آيا تكفير او » آيات شيطاني«سپس 
  بود؟

ترين اصول تمدن و ترين و مقدسمحترم آزادي فكر و نظر از :گويدمي
  .شودهاي واالي انساني شمرده ميارزش

 كدام آزادي؟ آزادي سلمان رشدي كه هم تمدن و هم :بررسي
هاي مسلمان دنيا را در زير قلم ضد انساني خود ترين اصول انسان مقدس

مالد؟ كسي كه به اين آزادي معتقد باشد نه انسان است نه بر زمين مي
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تمدني . داندنه ارزشي به انسان قائل است و نه چيزي را مقدس مي. نمتمد
كه از سلمان رشدي حمايت كند تمدن ديوان است گرچه از نظر اقتصاد و 

ها مسلمان را اين آزادي كه آزادي عقيدتي ميليون. صنعت غول جهان باشد
  .زير پاي جاهلش بگذارد، آزادي بر عليه آزادي است

 و هوا كه از ايران رفته قرار دارد، به شعارهائي مدرسي در همان حال
ها از بين رفته و مردم جهان چسبيده است كه ديگر كهنه شده و آن انفعال

  .اندبيدار شده

  :واجدان صالحيت

سنت شيعي مفتخر است كه بر خالف مكاتب ديگر، همواره : گويدمي
د را در  صالحيت پذيرفته و باب اجتهانحق آزادي نظر را براي واجدا

شد سنّت اين اصل اگر جدي گرفته مي. مسائل دين، باز نگه داشته است
. ترين و پوياترين فرهنگ اعتقادي و حقوقي جهان بودمذهبي ما مترقي

رغم وجود آن اساس نظري مترقي، تأسف بسيار بايد داشت كه علي
محدودة مجاز نوآوري در سنت علمي ما در عمل و واقع، چندان پهناور 

  .بوده استن
ـ كدام سنّت شيعي، سنت شيعي وصايتي يا سنت شيعي 1 :بررسي

زيرا شيعه وصايتي كه او اصالت را به . واليتي؟ـ؟ اين اطالق درست نيست
  .دهد، نه علم داشت و نه اهل بحث و مناظره بودآن مي
ـ اگر شيعه اين گونه آزادي بي در و پيكر داشت پس آن همه 2
 بخش دوم كتابش آورده و همگي از دايره شيعه هائي كه مدرسي در فرقه
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اند، چيست؟ اين بهتان بزرگ است شيعه هرگز طرد و منفور و تكفير شده
  .آزادي آري اما براندازي و تحريف موقوف. دچار اين حماقت نبوده

 نيز هست بل از آن طرف ديوار سقوط ـ همان اساس نظري عمال3ً
  .ايمرا ما حماقت را كامال نپذيرفتهسف شما از اين است كه چأايم، تكرده
گرائي دست ـ بايد از مدرسي تشكر كرد كه براي اولين بار از اطالق4

را آورده است، اما بايد يادآور شد كه » جدان صالحيتاو«برداشته و قيد 
و » صداقت« اهل دانش دنيا، عنصر ةيكي از عناصر صالحيت از نظر هم
عنصر بر عنصر علم اولويت و ارجحيت پرهيز از سبك القائي است كه اين 

  .شوددارد تنها دانشمند بودن موجب صالحيت نمي
ـ باز بودن باب اجتهاد به آن معني تنها در فقه و برخي از مسائل ريز 5

اگر . كندرا تعيين مي اصول دين است، اجتهاد در اصول دين، دين شخص
خدائي ) وذ باهللانع(كسي در توحيد اجتهاد كند و به اين نتيجه برسد كه 

همين طور آزادي اجتهاد در اصول . دينگويند بيوجود ندارد، به اين آقا مي
كند؛ اگر در امامت اجتهاد كند و نتيجه مكتب، مكتب شخص را تعيين مي

و . گويند سنّي بگيرد كه الزم نيست امام از طرف خدا تعيين شود به او مي
د كه بايد امام از طرف خدا اگر كسي در اين اجتهاد به اين نتيجه برس

و اگر به اين نتيجه برسد كه امام . گويند شيعه واليتيتعيين شود به او مي
نه علم غيب دارد و نه خواستار حكومت است و نه تعيين شده از طرف 

) ص(خداست تنها با وصيت امام پيش از خود يا تنها با وصيت پيامبر 
اين است نام كساني كه با . يتيگويند شيعه وصاشود، به او ميتعيين مي

كند و هم آقاي مدرسي هم اجتهاد مي. گزيننداجتهاد خود آن نام را بر مي
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اين نيز يعني اجتهاد بر . رودزير بار نام خود، زير بار نتيجه اجتهاد خود نمي
  .عليه اجتهاد

كند كند و در اينترنت پخش ميوقتي كه آقاي سروش نبوت را انكار مي
 را تكفير كرده است و بايد از او تشكر كرد كه مانند آقاي خودش خودش

  .كند و هراسي از كسي نداردمدرسي به اين گونه سخنان تمسك نمي
افرادي كه به عنوان مثال ذكر . آورده است» نوآوري«ـ باز سخن از 6

رسند و نام و كنند كه به آن نتيجه ميكردم همگي در كار خود نوآوري مي
اما مدرسي نه تنها نام و عنوان خود را . پذيرندنيز ميعنوان خود را 

رود، از سبك القائي نيز بهره پذيرد و زير بار مسئوليت كار خود نمي نمي
  .اين نوآوري نيست همان طور كه عرض كردم، نوبرآوري است. گيرد مي

ـ در جهان امروزي بر عليه هيچ مكتب يكصدم آن چه بر عليه مكتب 7
» پهناوري«اين همه . شودشود، نوشته نميارج نوشته ميما در داخل يا خ

داند گرچه براي آقاي مدرسي كافي نيست؟ او اين پهناوري را بهتر مي
  .مريدان داخلي او ندانند

لطفا اين محدوده را توضيح دهيد . »محدودة مجاز نوآوري «:فرمايدمي
ه هر دو كه حدود نوآوري چيست؟ تبديل تشيع واليتي به تشيع وصايتي ك

را كه » حدود«اند نوآوري است؟ اگر اين  سال پيش به وجود آمده1400
گوئيد، يك ذره باز هم فقط يك ذره توضيح دهيد همه چيز خودتان مي
  .شودروشن مي

» محدوده غير مجاز نوآوري«و اگر يك ذره باز هم يك ذره درباره 
ز سبك القائي در استفاده ا. شودتوضيح دهيد باز هم همه چيز روشن مي
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 مجاز، قرار دارد يا در خارج از آن؟ـ؟ به اين پرسش نه با منطق ةمحدود
  .ما با منطق غربيان پاسخ دهيد

سنّت، مقدس، مفتخر شيعي، صالحيت، : بيچاره الفاظ شيريني از قبيل
آزادي، مجاز، فكر، نظر، كه چه قدر مورد ظلم و ستم شده و به عنوان ابزار 

گويند روزي اربابي رعيت خود را شالّق !!! روند ار ميمقاصد شخصي به ك
ارباب توجهي ... مردم، آخ، اي واي و:  رعيت هر چه فرياد كرد،زدمي
ارباب :  افتاد گفتنيك باره نگاهش به شالق زيبا با قبضة سيمي. كرد نمي

  .شودحيف است خراب مي. كني به اين شالّق زيبا رحم كنبه من رحم نمي
  .كنيد به اين الفاظ زيبا رحم كنيدما رحم نميبلي اگر به 

  !:يكي ديگر از نكات ظريف

 رحمة اهللا عليه سي و پنج سال پيش، استاد مرتضي مطهري ـ :گويدمي

ـ در محفلي از اصحاب در قم، در سخن از قيد و بندها كه رعايت حال 
: اي جالب ذكر فرمودعوام بر دست و پاي بزرگان دين نهاده است نمونه

گذار جامعة تعليمات اسالمي كه از فعاالن شيخ عباسعلي اسالمي واعظ بينان
طراز اول مذهبي دهة سي بود، گويا در مراجعت از سفري به خارج، به 
مرحوم آيت اهللا بروجردي مراجعه و با ايشان در ميان نهاده بود كه فتواي 
عدم طهارت اهل كتاب، موجب عسر و حرج مسلمانان در خارج كشور 

ايشان در جواب، . شده و شايسته است در آن نظر، تعديلي صورت پذيرد
نخست به مطايبه گفته بود كه مگر خيالي براي ما در سرداري؟ آن گاه 
توضيح داده بود كه وقتي پس از اتمام تحصيل از نجف به بروجرد بازگشت 
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در آن شهر، روحاني دانشمندي را يافت كه تبحر و دقت نظري شايان 
علت آن بود . نهاداما متروك و منزوي بود و كسي بدو حرمت نميداشت 

كه وي فتوا به طهارت اهل كتاب داده و با اين كار، خود را از چشم مردم 
اين خود درسي براي مجتهد جوان تازه از نجف بازگشته . انداخته بود

بود كه يك رهبر مذهبي تا چه پايه بايد به ذهنيت و عواطف جامعه،  مي
هاي رابطه متقابل مردم را با رهبري خود در نظر  داده و ظرافتاهميت

ايشان سپس فتواي سلف خود، آيت اهللا سيد ابوالحسن . داشته باشد
اصفهاني را، كه هوادار طهارت اهل كتاب بود، به مخاطب خويش يادآوري 

  .نموده بود
تر اكيدا ممنوع كرد كه در مباحث آقاي مدرسي پيش:  اوالً:بررسي

ي به قول بزرگان تكيه شود، كه شرحش گذشت، اما خودش در اين جا علم
ما اين : ثانياً. كندبراي اخذ تاييديه به نقل داستان از بزرگان تكيه مي

  :پذيريم زيرا اشكاالت زيادي دارد و نيز دچار تناقض استداستان را نمي
كند بل ـ آقاي بروجردي از ترس عوام، حكم شرع را ابراز نمي1
دهد، اين داستان عدالت آن بزرگوار را به زير سؤال س آن فتوا ميبرعك
  .بردمي

ـ آقاي بروجردي پرنفوذتر از مرحوم سيد اصفهاني بود، چرا مردم 2
پذيرفتند؟ـ؟ به ويژه  فتواي سيد اصفهاني را پذيرفتند اما از بروجردي نمي

 برداشته و را از ميان) اگر وجود داشت(كه اصفهاني پيش از او چنين مانعي 
  .راه را باز كرده بود

زيرا مشكل مسافران : پايه استـ اصل و اساس اين داستان، بي3
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 ديگر ةچون در اين جا يك مسئل. شودمسلمان در اروپا با اين فتوا حلّ نمي
مباالت باشد اگر يك فرد مسلمان، مثال يك زن مسلمان بي: وجود دارد

توان مباالتي او ثابت باشد، نمي بيطهارت و نجاست را مراعات نكند و اين 
از غذائي كه او تهيه كرده خورد، فرش خانه، مبل، صندلي اتومبيل، و ظروف 

و اين . ها با عنوان نجس برخورد كرد آنةاو را طاهر دانست و بايد با هم
  .فتواي اجماعي است

هيچ ... دانيم كه اروپائيان، بول، خون، سگ، خوك واز جانب ديگر مي
مباالتي در ميان آنان و  بي) به اصطالح فقهي(و اين . دانندا نجس نميچيز ر

پس اگر همه اروپائيان يا پيروان . زندگي آنان يك امر مسلّم و بديهي است
اديان ديگر را از نجاست شرك و كفر طاهر بدانيم باز همان مشكل سر 

  .جاي خود هست
ي اين واقعيت را آيا مرحوم بروجردي يا مرحوم اسالمي يا مرحوم مطهر

طعام را نه به معني » و طعامهم حلّ لكم«حتي اگر بر اساس ! ؟!دانستندنمي

حبوبات بل به معني غذاي آماده و پخته شده بگيريم و فتوا بر حلّيت آن 
شود مانند طعام يك كدبانوي مسلمان، از مسلمان كه بدهيم دست باال مي

گر زن از اهل كتاب در خانه كنيزي يا يك كار يعني اگر. شود باالتر نمي
توان از  يك مسلمان كار كند و مسائل طهارت و نجاست را رعايت كند، مي

  .غذاي او خورد
گويد شنود كه ميـ آيا آقاي بروجردي سخن آقاي اسالمي را نمي4

اگر واقعا مصداق عسر و حرج باشد فتواي . »موجب عسر و حرج است«
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كه پاي حرج به ميان آمد، اين گونه ؛ وقتي »ال حرج«اجماعي اين است كه 
شوند، چه نيازي براي فتوا به طهارت اهل كتاب هست تا ها حالل ميحرام

  .آقاي اسالمي خواستار آن باشد
ممكن است گفته شود مراد تنها امور خوردني و آشاميدني نيست مراد 

ر دراين صورت نيز اگر سر از عس: بايد گفت. رفتارها و روابط با افراد است
و حرج در بياورد و واقعا مسلّم شود، باز همان حكم و فتواي اجماعي را 

همسر يكي از . اما بايد مصداق عسر و حرج كامال محقق گردد. دارد
دوستش گفته بود چرا اجازه دادي . ايرانيان با مرد سوئدي دست داده بود

زنت با اين گردن كلفت دست بدهد؟ گفته بود عسر و حرج است عيبي 
مرد حسابي در خود مسيحيت نيز دست دادن : دوستش گفته بود. ردندا

كجاي اين . يك زن با مرد اجنبي اگر حرام نباشد دستكم مكروه است
اصل آمدن تو به اين كشور ضرورت نداشت . مسئله عسر و حرج است

  .تواني دربارة غذا نيز به عسر و حرج متمسك شوي حتي نمي
 كه اين داستان را از مرحوم مطهري  چند سالي پيش از آن:فرمايدمي

ها در العملبشنوم، در اواسط دهة چهل، خود در عتبات عاليات شاهد عكس
برابر فتواي مرحوم آيت اهللا سيد محسن حكيم، زعيم بي منازع شيعه در 

ها در حرمتيها و بيعراق، به حرمت قمه زني بودم و بعدها از تندزباني
ها مين مسأله طهارت اهل كتاب داستانمورد فتواي ديگر ايشان در ه

  .شنيدم
 پس خود آقاي مدرسي شاهد خوبي آورد كه رهبران مذهبي :بررسي
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. كردند ام تحريف نميواند و حكم شرع را به خاطر هواي عپيرو عوام نبوده
او . پايه است آقاي بروجردي نيز روشن شد كه بيةو داستان مذكور دربار

  .افظگي شده و ادعاي خود را نقض كرده استدر اين چند سطر دچار كم ح
او در اين بيان درصدد يك هدف بس خطرناك است؛ به ذهن : القاء

كند كه هستند در ميان علماي شيعه مانند او علم غيب  خواننده القاء مي
 بودن امام را قبول ندارند از ترس عوام حجة من عنداهللامام يا واليت امام يا 

  .گرچه شخصيتي مثل مرحوم بروجردي باشد. كننديعقايدشان را ابراز نم
كند كه مخالفان او از احساسات عوام الناس به خواننده القاء مي: القاءدوم

  .كنندجوئي مي بهره
كند كه مثال مرحوم شهيد مطهري نيز با به خواننده القاء مي: القاء سوم

هري كه آن هم شهيد مط. او در مسئله بزرگ واليت همراه و همفكر بوده
كرد و عمرش در دفاع از تشيع واليتي سپري شد و روضه خواني هم مي

  .جانش نيز فداي واليت گشت
كند كه با شجاعت و بدون واهمه از به خواننده القاء مي: القاء چهارم

 نظريه و نظرهاي بس ارزشمند در اين كتاب آورده است كه ،عوام الناس
به هيچ نقد يا بررسي و نظر مخالف ها را بدانند و بايد قدر اين نوآوري

  .اهميتي ندهند گرچه يك سخن مستدلّ به داليل علمي باشد
كند كه اصول تشيع واليتي باورهاي عوام به خواننده القاء مي: القاء پنجم

  .الناس است و پايه علمي ندارد
بايد آقاي مدرسي به خوبي در ياد : يك داستان هم از من بشنويد
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ه اهل قم است و در قم تحصيل كرده زمان آقاي داشته باشد، او ك
تعزيه «آن مرحوم فتوائي داد و . بروجردي را به خوبي درك كرده است

گردانان كه به اصطالح تعزيه. را تحريم كرد» شبيه خواني«يعني » خواني
عمري در اين كار بودند زير بار نرفتند حتي گفتند ما در اين مسئله مقلد 

ي بروجردي به شهرباني دستور داد جلو بساط تعزيه كه آقا. شما نيستيم
  .خواني آنان را بگيرد

توان به حساب همه مخالفت چند نفر با فتواي آقاي بروجردي را مي
مردم گذاشت؟ و يا با وجود اقدام مذكور آن مرحوم او را پيرو عوام 

 حكيم و ديگران نيز چنين بوده، چند نفري يدانست؟ ماجراي مرحوم آقا
 پيروي مردم شيعه از مرجعيت زبانزد جهانيان است به .اندكردهمت ميمقاو

ويژه از ماجراي تنباكو تا به امروز، كه همين پيروي باعث شده فوكوياما در 
شيعه دو عامل اساسي : آويو و در كنفرانس واشنگتن بگويدكنفرانس تل

 چه اين. ها آمده استكربال و مرجعيت كه همين روزها در سايت: دارد
خود (مورد است كه آن چه را دشمن هاي عوامانه و تمسكات بيداستان

موسوم به امريكا از ) آقاي مدرسي لفظ دشمن را درباره آنان به كار برده
 مردم در جهان هست مبردـ؟ كدا آن را به زير سؤال مي. آن واهمه دارد

ي شرعي كه به قدر مردم شيعه واليتي از مرجع خود يا از هر رهبر اجتماع
خود اطاعت كند؟ آخر اين همه بازي كردن با ذهن و روح و بينش خواننده 

  از انصاف است؟ رفتار صادقانه است؟
پردازي و يك كتاب نوشتي براي ترس از عواقب آن به پيشگيري مي

كني و خواستة دشمن كه همان بر هم زدن و اين همه حمالت پيشگيرانه مي
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رحمة اهللا «ت را با بيان خودي و با الفاظ گسستن پيوند شيعه و مرجعيت اس
استخدام مرجعيت بر عليه . كنيو در لباس دل سوزي، تخريب مي» عليه

شايد چنين تخريب در تاريخ بشر . مرجعيت، استخدام تقليد بر عليه تقليد
  .نمونه نداشته باشد، كه گفتم نوبر است

نيز مخالفت شوند كه با خدا  اي افرادي پيدا ميهميشه در هر جامعه
 طرح يك سري مسائل موردي و كاه .كنند چه رسد به مخالفت با مرجعمي

را كوه كردن، متهم كردن رهبران شيعة واليتي بر عوام زدگي، براي كسي 
داند و يك دسيسة قلمي را به جاي كار علمي به كه ماهيت كار خود را مي

كند شناسي مياو به اصطالح آسيب. دهد، الزم استخورد ذهن مخاطب مي
بيند مخالفت با او يا از ناحيه مردمي خواهد بود يا از ناحيه علما مي

  :كند ادامه سخنش را ببينيدپيشاپيش هر دو را محكوم مي
توان و نبايد تنها عوام را به خاطر اين  اما هميشه هم نمي:فرمايدمي

لباب مالّ حبيب اهللا كاشاني در كتاب . ها سرزنش كرد العملچنين عكس
 ذيل سرگذشت مالّ عبدالخالق يزدي، از معاصران خود، دارد 116: االلباب

كه گروهي از علماي عصر او را تكفير كردند از جمله به خاطر آن كه فتوا 
  .به طهارت اهل ذمه داده بود

ـ من به كتاب لباب االلباب دسترسي ندارم، اما همين جملة 1 :بررسي
شود كه آنان كافي است معلوم مي» تاباز جمله فتوا به طهارت اهل ك«

دات خود، وقتي كه كسي به جهت اشتباهات يا تعم. اندداليل ديگر داشته
كنند ديگر  اي درباره او شخصيت شناسي ميشود، عدهموضوع محافل مي
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گيرند؛ رفتارهاي ويژة او و ها و حتي رفتارهاي او را نيز در نظر مينظريه
كنند را نيز بررسي مي) او» انفردبهما «طالح موارد و به اص(هاي شاذّ نظريه

ها را نيز داشته است از جمله در مسئله مورد او اين خصوصيت: گويند مي
آيا اين دليل . اختالف طهارت و عدم طهارت اهل ذمه، نظرش اين است

  شود كه او را به خاطر چنين فتوائي تكفير كرده باشند؟مي
دانستند اين فتوا منحصر به  كرده بودند نميـ آن علما كه او را تكفير2

اند و نه از علماء دانستند پس نه عالم بودهمال عبدالخالق نيست؟ اگر نمي
  .دانددر حالي كه مدرسي با عبارت موكّد، آنان را علما مي

 روزگاري شيخ بهائي، دانشمند نامور آغاز قرن يازدهم :دهدادامه مي
در راه تحرّي حقيقت بذل جهد كند و در هجري، گفته بود كه اگر كسي 

تشخيص آن به خطا افتاده و ديني جز اسالم برگزيند چنين شخصي نزد 
پروردگار مسئول و معاقب نيست و با وجود اعتقاد نادرست خود در آتش 

: 2خيراتيه آقا محمد علي كرمانشاهي (دوزخ معذّب و مخلّد نخواهد بود 
  ).ن عبداهللا بن صالح سماهيجي، به نقل از رسالة رياض الجنا399

در تاريخ علم كالم از مسائل قديم آن » قاصر و مقصر«ة  مسئل:بررسي
عقيده ) حتي همة مردم(همة علما . است و در تاريخ فقه نيز همين طور

دارند كه فرد قاصر به دليل قصور خود نه مجرم است و نه معذّب، و فرد 
نظريه اين  پس ،هم معذّبمقصر به دليل تقصير خود هم مجرم است و 

  .نظر همگان است. مخصوص شيخ بهائي نيست
تر از دوزخ است؛ افرادي كه در يك تر و وسيعبهشت خدا خيلي بزرگ
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روند بدون اين كه جامعة غير اسالمي متولد شده عمري كرده و از دنيا مي
 .رونددين اسالم به آنان تبليغ و ابالغ كافي شود، هيچ كدام به دوزخ نمي

شوند يا افرادي كه مؤاخذه مي. كندخداوند فرد غير مقصر را مؤاخذه نمي
» عنود«مقصرند ـ يعني پيام به آنان رسيده بود به آن اعتنا نكردند ـ و يا 

  .هستند كه با وجود پيام و دانستن حقّانيت آن، در برابرش عناد ورزيدند
 74 ـ ت فيها و ال يحييانّه من يأت ربه مجرما فانّ له جهنّم ال يمو: قرآن

  .طه

 الم يأتكم رسلٌ منكم يقصون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا

  . انعام130ـ 
ـ  الم يأتكم رسلٌ منكم يتّلون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا

  . زمر71
اگر آقاي مدرسي به اين مسئلة اجماعي واقف است پس نبايد آن را به 

تا ) يك مسئلة قديمي و اجماعي است(ي شيخ بهائي بگذارد حساب نوآور
و اگر اطالعي از اين . بتواند نوآوري خودش را در رديف آن قرار دهد

كند كه درصدد مسئله اجماعي ندارد پس با كدام معلومات عاليه ادعا مي
! معرّفي شيعه اصيل به محافل علمي و مراكز آكادميك غرب است؟

 مسئله اجماعي مسلمين، علم دارند و آن را به خوبي غربيان كامال به اين
شناسند و راه   اصيل و واليتي را بهتر از مدرسي ميةو شيع. شناسندمي

  .شانهاست نه روند علميآقاي مدرسي برنامه سياسي آن
بنابر سخن او، همة : گويد صاحب رياض درباره سخن شيخ بهائي مي
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گويا به سخن شيخ . شوندت ميدانشمندان و علماي اهل كتاب، اهل بهش
اگر كسي در راه تحرّي : گويدبهائي توجه كامل نكرده است؛ شيخ مي

اعتنا نباشد و تحقيق هم  يعني اوال در مقابل پيام بي. حقيقت بذل جهد كند
  .بكند با بذل جهد، يعني با تمام توانش، عناد هم نورزد

پيش ساخته دانشمندان و علماي اهل كتاب، اوال بر اساس ذهنيت 
يعني . كنند اعتنائي ميپيشاپيش اسالم را محكوم دانسته به پيام آن بي

اي نيز با همان ذهنيت به تحقيق و عده. درصدد تحرّي حقيقت نيستند
پردازند كه باز درصدد تحرّي حقيقت نيستند درصدد يافتن نكات  مي

 يافتن اي نيز با ذهنيت آزاد در پيعده. هستند) به نظر خودشان(ضعف 
هاي فراوان از شوند كه نمونهها مسلمان ميحقيقت هستند در نتيجه بعضي

مراد . پذيرندها بدون تقصير، اسالم را نميو بعضي. گذشته و حال داريم
  .شيخ بهائي و ديگران همين افراد اخير است

 يادآور سخن غزالي در فيصل التّفرقه كه آن دسته از يهوديان :گويدمي
را كه نه از سر عناد بل به سوء تشخيص يا عدم دريافت پيام و مسيحيان 

  .داند اصلي اسالم به شكل صحيح، بدان ايمان نياورند ناجي مي
يك نظريه اجماعي و قديمي را به حساب : كنمـ تكرار مي1 :بررسي

  .نوآوري غزالي گذاشتن يا از عدم معلومات است و يا به خاطر هدف منفي
اند، مريد غزالي اصول تشيع واليتي هجمه كردهـ هميشه آنان كه بر 2
از آن جمله آقاي سروش، غزالي حتي يك سنّي كامل نيز نبود، او . اندبوده

يك صوفي بود كه سنّيان اهل تحقيق و تعقّل نيز مانند شيعيان، تصوف را به 
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  .دانندو يك فرهنگ وارداتي مردود مي» ضد تعقّل«عنوان 
خورد تذبذب روحي و اضطراب  ن آقايان ميآن چه از غزالي به درد اي

اي او را ـ كه سستي انديشه. اي و تزلزل شخصيتي غزالي استانديشه
دستكم دو سه بار در عمرش از اصولي به اصول ديگر و از مسلكي به 
مسلك ديگر، چرخيده است ـ به حساب روشنفكري و نوآوري او 

  .دانندو را هنر مينقص بزرگ او را كمال و عيب بزرگ ا. گذارند مي
در يك چيز سخت دانند مياما برخي از اينان كه خود را شبيه غزالي 

غزّالي به طور صريح و رك از مسلكي به مسلك ديگر . كنند اشتباه مي
  .كردچرخيد و از سبك القائي استفاده نمي مي

فلسفه يوناني را آفت دين و ضد : غزالي از سه چيز روي گردان بود
مسلك اشعري و معتزلي و مجادالت و مباحثات آنان را . نستدااسالم مي

 سال همان 500زيرا آنان نزديك به . دانستمي» قيل و قال مدرسه«
اند ها گمان كردهكردند ـ البته برخيهاي پيش گفته را باز تكرار ميسخن

شامل علوم و مباحث شيعه هم هست كه » قيل و قال مدرسه«كه اصطالح 
كنند ـ اما او هر بار كه از چون مسئله را بررسي تاريخي نمي. انددر اشتباه

  .چاله در آمد به چاه افتاد
كشي از شيخ بهائي بر عليه اصول تشيع واليتي، كار ناپسند و ـ بهره3

-جوئي از غزالي مذبذب بر عليه آن اصول، از آن زشت زشت است و بهره

  .تر و ناپسندتر
ها پرچمدار آزادي اجتهاد بوده  قرن چرا در مكتب تشيع كه:فرمايدمي
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و خود همواره آزاد فكري را جزء امتيازات اصلي آن مكتب در برابر 
ايم، فقهاي صاحب ديگران كه قائل به انسداد باب اجتهادند به شمار آورده

نظر حتي در مسأله فرعي نتوانند نظر خود را آزادانه و آشكارا بيان كنند؟ 
طهارت پيروان اديان ديگر كه در گذشته به آن اي مانند آن هم در مسأله

زياني مترتب نبود و امروز كه دستكم به صورت نظري، روزگار احترام به 
حرمت انسان است ما را به عنوان تنها مذهب زنده و شناخته شدة جهان 

  .كه قائل به نجاست انسان دگر انديش است به جهانيان معرفي كنند
كند كه از ترس عوام الناس ا را متهم ميـ باز برگشته و فقه1 :بررسي

!!! كننددهند، يعني دين فروشي ميشان، فتوا ميبر خالف تشخيص علمي
 هاي عمليه را نميناچارم بگويم اين هياهو دروغ محض است مگر رساله

بيند كه چندين نفر از مراجع، حتي همين مراجع امروزي فتوا به طهارت 
پس كو شورش !  ترس و واهمه از عوام ـ؟ـ؟پس كو آن. انداهل كتاب داده

  عوام بر عليه آنان؟
ـ عرض كردم، با صرف نظر از طهارت و نجاست كفري، باز مشكل 2

اسالم و مسلمين قصد اهانت به هيچ . شودمراوده با اهل كتاب حل نمي
 چيز بايد پرهيز كرد و چون 11د آقا در دين ما از نگويكسي ندارند، مي

اين . كني مراوده من با تو بايد به نوع معين باشدرهيز نميها پشما از آن
سخن را هر مسلماني به مسلمان ديگر كه آن پرهيز را رعايت نكند نيز 

  .همان طور كه شرحش گذشت. گويدمي
شويم تا با آهنگ ما هرگز خود باخته نمي» ...روزگار«: گويدـ مي3

ست اگر بنا بود تابع تر از اين اتشيع واليتي محكم. روزگار برقصيم
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هاي غلط يا مخلوط با غلط روزگار باشد اين همه امامش و اين همه  پديده
  .شدندمردم و جوانانش در طول تاريخ تا به امروز، شهيد نمي

هيچكدام از مذاهب اسالمي حتي خوارج، امانيست، نيستند : ـ امانيسم4
تقد نيست به مع» اصالت انسان«تا چه رسد به تشيع واليتي، اسالم به 

معتقد است انسان فاقد انسانيت را بدتر از هر درنده » اصالت انسانيت«
داند، اسالم هيچ احترامي و حرمتي به انسان فاقد انسانيت قائل وحشي مي

اسالم به آن دانشمندان . البتّه فقدان انسانيت در افراد، درجاتي دارد. نيست
و ناكازاكي كوبيدند، حتي به كه بمب اتمي ساخته و بر سر مردم هيروشيما 

دهد نه حرمتي بر آنان قائل است و نه قدر يك ميكروب هم ارزش نمي
روزگار «احترامي، كدام آدم عاقل است كه خود باخته نباشد و روزگار ما را 

  .حتي در قالب امانيسم، بنامد» احترام به حرمت انسان
كشان طرفدار امانيسم غربي يك دروغ واضح است كي و كجا اين انسان 

اند؟ پس اين همه كشتار را مردمان كدام روزگار انجام بوده» اصالت انسان«
كشند؟ در اين جا  آيند در كشورها انسان ميدهند؟ از قرون پيشين ميمي

شود كه چه كسي و كدام عالم منفعل و جو زده است اصول روشن مي
 جالّدان را  كشور خود را فرو گذاشته و فرهنگ،مكتب خود، مردم خود

مگر پيشرفت صنعتي پيشرفت فرهنگ . داندفرهنگ زنده و پيشرفته مي
هاي شيميائي، ميكروبي، ؟ اگر چنين بود محصوالت آن صنعت بمب!است

  .ترين فرهنگ در طول تاريخ استفرهنگ غربي وحشي. نبود... و... اتمي و
ذشته يعني در زمان گ» در گذشته بر آن زياني مترتب نبود «:گويدمي

فتوا به نجاست اهل كتاب موجب زيان براي ما نبود اما امروز چنين فتوائي 
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  .ضرر و زيان دارد
گفته شد كه فتوا به : ثانياً.  فتواها چنين نيستةگفته شد كه هم: اوالً

بيان شد كه يك مسلمان با : ثالثاً. كندطهارت نيز مشكل شما را حل نمي
شما : رابعاً. ند همين رفتار را دارد چيز پرهيز نك11لمان ديگر كه از مس
اما . خواهيد دل غربيان را به دست آوريد كه بر ما خرده و ايراد نگيرندمي

ما هر كار بكنيم آنان از ما راضي نخواهند شد به فرياد بلند قرآن توجه 
  :كنيد
هرگز يهوديان و : »لن ترضي عنك اليهود و ال النّصاري حتّي تتّبع ملّتهم«

» لن«به حرف . از تو راضي نخواهند شد مگر به دين آنان برآئيمسيحيان 
نشيني كردن از  توجه كنيد يعني به هيچوجه ـ نه با امتياز دادن، نه با عقب

احكام خود، نه با تملّق گوئي، نه با پذيرفتن رياست آنان، نه با زير 
شد شان رفتن، نه با عوض كردن فتواها ـ هرگز از شما راضي نخواهند  سلطه

بپيونديد، تا چه  و به دين آنان يدمگر اين كه كامال دين خود را كنار بگذار
تا چه رسد . به حذف اصول تشيع واليتي و تبديل آن به تشيع وصايتيرسد 

  .به يك مسئلة طهارت و نجاست
كشد و براي كند و شرايط روزگار را به ميان ميمدرسي باز اشتباه مي

اين مسئله نيز كهن و قديمي است در روزگار . كندروزگار نو، نوآوري مي
هاي مدرسي را تعدادي از اصحاب همين استدالل) ص(خود پيامبر اكرم 

خواستند كه مقرر كند مسلمانان با اهل كتاب رفتار كردند و از پيامبر ميمي
ن حتي به قول جرجي زيدان در تاريخ تمد. آميز داشته باشند مسامحه
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من نام (يكي از اصحاب كه » ورثالمندر«در اسالم، و به قول سيوطي 
بعدا خليفه هم شد بخشي از تورات را در دست داشت، پيامبر ) برم نمي

گيريم، خوانيم و بهره ميبخشي از تورات است مي: گفت آن چيست؟ گفت
اگر موسي امروز زنده بود مكلف بود از من پيروي كند اين كارها را : فرمود
  .ي و عتاب شديد با آن برخورد كردو با برافروختگ. نكنيد

اي كه قرائت شد در رد اين گونه پيشنهادات است مگر اين كه آيه
  .مدرسي قرآن را نيز نپذيرد

هاي ما  در زمان دولت اصالحات، تعدادي از سفرا و ديپلمات:اصالحات
» دست دادن زن با مرد نامحرم«با همديگر به اين نتيجه رسيدند كه بايد 

ها دچار مشكل ر مالقات با سردمداران غربي و ديپلماتلغو شود، د
شويم، آمدند حتي در حضور برخي مسئوالن باال نيز در ميان گذاشتند،  مي

امروز اين كار را بكنيم، : يكي از بزرگان به آنان گفته بود. خيلي داغ و تند
ا آن چه كار بفردا مشكلي به نام حرام بودن شراب را پيش خواهند كشيد 

  .م؟ پس فردا نيز چيز ديگركني
يك فتواي فقهي، مدرك دارد، استدالل دارد، استنباط دارد، : خامساً

گويد او فقيه سخني را از جيب خود نمي. حساب و كتاب نيست همچنان بي
از طرفي فقها را متهم . مكلف است حكم خدا را استخراج كرده و اعالم كند

كنند، از طرف ديگر از نميشان را ابركند كه از ترس عوام فتوايمي
دهدكه فقيه روي ادلّه و اجتهاد خود پا گذارد و مطابق نظر پيشنهاد مي

  .پرستان فتوا دهدغرب
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ها و متون فقهي  بررسي مĤخذ تاريخي و سرگذشت نامه:گويدمي
گاه مستند تضليل و . دهدهايي بسيار از اين دست به دست مينمونه

 افتاده و كم ارزش است كه انسان از سختي و اي پيش پاتكفيرها به اندازه
  .گرددها متعجب ميالعمل درشتي عكس
خواند ذهنش آماده است تا چندتائي  خواننده كه تا اين جا مي:بررسي

در تكفير اشخاص ببيند اما مدرسي حتي يك » هاي بسيار نمونه«از اين 
 دو نمونه از تواند بياورد، در عوض از موضوع تكفير لغزيدهنمونه هم نمي

تفسيق يعني كسي معتقد باشد . آورد كه ربطي به تكفير نداردمي» تفسيق«
  :ببينيد. كه فالن شخص عادل نيست

 االسالم حجة از قصص العلماي تنكابني به خاطر دارم كه :گويدمي

شفتي، فقيه ميانة قرن سيزدهم اصفهان، مالّ محمد تقي نوري پدر محدث 
الوسائل را، كه فاضلي صاحب اثر و در حد يك نوري نگارندة مستدرك 

عالم محترم محلي در حوزه خدمت و مقرّ ارشاد و تبليغ خود مورد تكريم و 
احترام مسلمانان بود، صرفا به خاطر آن كه استعمال دخانيات را مفطر روزه 

بند نبود تفسيق دانست و شخصا به اجتناب از آن در ماه رمضان پاينمي
  .نمود

رود و توجه گر خواننده كمي دقت نكند قطعا كاله بر سرش مي ا:بررسي
تنها . حتي يك نمونه هم نياورده است» هاي بسيارنمونه«كند كه از آن نمي

تكفير يك چيز ديگر است و . كنداين معجزه را مي» از اين دست«با آوردن 
اگر كسي به وقت . شوندتفسيق يك چيز ديگر، چگونه اين دو يكدست مي
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ز به مسجدي برود و امام جماعت را عادل نداند و به او اقتدا نكند، در نما
  اين مسئله كجا و مسئلة تكفير كجا؟ـ؟. واقع او را تفسيق كرده است

تواند از دخانيات از افراد سيگاري بپرسيد؟ كسي كه روزه باشد نمي
استفاده كند دخانيات بدون آب و غذا به ويژه بدون چاي قابل استفاده 

 مرحوم نوري به هر دليل شرعي ست، اگر اين داستان درست باشد ظاهراًني
و چون » بند نبودهبه اجتناب از آن در ماه رمضان پاي«گرفته كه روزه نمي

دانسته كه سيگار يا  فتوايش نيز مفطر نبودن دخانيات بوده، مصلحت مي
ط قليان كشيدن خود را با همان فتوايش توجيه ظاهري كند كه در شراي

ي او  االسالم به اين توريهحجة. اي از نظر شرع نيز درست استتوريه

تر از آن  االسالم معروفحجةاعتراض داشته است نه به اصل فتوايش، 

 ةچيزي كه يك طلب. است كه سد باب اجتهاد به او نسبت داده شود
  .داندكوچك نيز آن را مي

 العلماء سخنان اگر كسي در همين جا بگويد مرحوم تنكابني در قصص
و » نقد«عجيب و غريب زياد دارد و نقدهاي متعدد بر آن وارد كند نامش 

اكثر چنين نقدها تفسيق هم هست يعني طرف عدالت را رعايت نكرده 
توان مثال در مقام نقد مي. فاصلة نقد تا تكفير از زمين تا دوزخ است. است
دة غذا يك گوسفند دهد كه در يك وعاو به برخي از علما نسبت مي: گفت
ال نعتبر «و خيلي جاها نيز خودش اشاره كرده است كه ... خورد ورا مي

  .ها ثابت نيستندبيشتر اين نقل» بالقرطاس

 يا در جائي ديگر ديدم كه در دورة رضاخاني عالمي در :گويدمي
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تويسركان به خاطر آن كه گوشت خرگوش را حالل دانسته بود از سوي 
  .دم به انحراف از شرع متهم و طرد شدهمكاران خود و مر

اتهام انحراف از « موضوع سخنش تكفير است شاهدش يك :بررسي
بلي اين گونه حوادث زياد است و از !! است» شرع در مسائل فرعي فقهي

. قرار نيست كه هر كسي هر كاري خواست انجام بدهد. جهتي نيز بايد باشد
كه صرفا ابراز نظر نبوده هر دو يك هر دو نمونه كه او آورده معلوم است 

كار عملي بوده در غرب نيز آن چه آزاد است ابراز نظر است نه عمل، و 
  .آن چه در فرهنگ تشيع آزاد است نظر و فتوا است

اين دو نمونه كه او ذكر كرده هيچكدام مرجع و مورد تقليد مردم 
 آن  كه عمالًكردندبايست احترام فتواي مرجع مردم را حفظ ميمي. نبودند

البته اگر اين . شان زير سؤال رفته استاند لذا عدالترا زير پا گذاشته
  .ها درست باشندداستان

ها منطق شيعه عالوه بر امر به معروف و نهي از منكر، از اين گونه دافعه
و گفتم . نيز دارد كه اجازه ندهد هر كسي در عمل هر چه خواست بكند

منطقي كه . م نيست كه گشاد و پذيرا باشدمنطق شيعه منطق ليبراليس
در تشيع آزادي ابراز نظر هست اما در اصول . مسيحيت را از بين برد

مكتب، نظر هر كس تعيين كننده دين و مذهب اوست اگر نظري ديگر 
بدهد پيرو مذهب ديگر شناخته خواهد شد همان طور كه گذشت و در 

ادي و هم قدرداني از مسائل فقهي هم آزادي هست و هم تشويق به آز
  .اجتهاد آزاد

اما وقتي كه همه مردم مقلد كسي يا كساني هستند كه استفاده از 
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دانند، در آن ميان كسي سيگار به لب در كوچه و  دخانيات را مفطر مي
خيابان بگردد، كار او نادرست و دهن كجي به آن مردم و مرجع آن مردم 

 عادل نيست خواه يك فرد ترديداست، هر كس چنين كاري را بكند بي
  .تر است كه از دومي نكوهيده،معمولي باشد و خواه يك مجتهد مسلّم

  .ن كان مآزادي اجتهاد آري، آزادي تخريب و اهانت نه، كائناً
پذير از اگر آزادي اجتهاد، حتي مسائل بسيار فرعي اختالف: گويدمي

 و غير شيعي در اين دست را شامل نباشد عمالً فرق مهمي ميان نظر شيعي
  .انفتاح يا انسداد باب اجتهاد باقي نخواهد ماند

كه فرق اين . اي كه خودش آورد عمل بود نه اجتهادـ نمونه1 :بررسي
  .دو به شرح رفت

ـ بديهي است كه آزادي اجتهاد با آزادي نظر در اصول مكتب با هم 2
د و از شكنن از كجا مييبب«اند فرق دارد كه شرحش گذشت در مثل گفته

شكند صدايش از فروع دين در در اصول مكتب مي. »دهدكجا صدا مي
از آزادي . آوردكند شاهد از نفي عدالت ميو نيز درتكفير بحث مي. آيد مي

  !!!آوردگويد از آزادي عمل شاهد ميابرازنظر سخن مي
 اما وضع و حال آزادي انديشه و بيان در جامعة شيعي :فرمايدمي

روزگاراني بود كه دانشمندان از بيان . ن منوال نبوده استهمواره بر اي
نظرات غير سنّتي و ارائة تحليالت و به كار بردن تعبيرات غير معهود، 
هراسي نداشتند و ناگزير از پيروي ذهنيت عامه و صحه نهادن بر هر چه 

  .ديدند و نه پيرو ايشانآنان خود را پيشواي مردم مي. آنان بپسندند نبودند
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اما در تاريخ . ـ يعني علماي روزگار اخير پيرو عوام هستند1 :بررسي
وي مردم از آن هرگز در حد امروزي نبوده و راسالم رهبري مرجعيت و پي

همين واقعيت است كه زندگي مرفّه را بر سرودمداران غرب به شدت تلخ 
و همين واقعيت است كه غرب در انديشه بر هم زدن و . كرده است
ن پيوند مرجعيت و مردم، و پيوند رهبريت و مردم، را در سر گسستن اي

هائي مانند هانتينگتن و فوكوياما و جنگ طلبان غرب نلوحه كار تئوريست
 نة دل دشمناستو همين سخنان مدرسي است كه خوا. قرار داده است

  .تر گذشتاست، و شرحش پيش
ن آگاهند و كه همة جهانيان به نادرستي آ(ـ مدرسي اين بهتان بزرگ 2

را با چه نيتي ) همه جا پيروي شيعه از مرجعيت زبان زد عام و خاص است
  بندد؟ به علماي شيعه مي

گويا انكار و حذف اصول مكتب، بيان سنتي و : ـ بيان نظرات غير سنتي3
بر فرض كه دارد، حذف، حذف است، خواه با بيان سنّتي . بيان نوآوري دارد

، تخريب است در هر دو بيان، شيعه وصايتي، و خواه با بيان مدرن، تخريب
وصايتي است در هر دو بيان ، كفر، كفر است خواه با بيان سنّتي و خواه با 

  .بيان مدرن
ارائه تحليالت و به كار «افراد عالمي بودند كه از : ـ درست است4

گفتند و  و مردانه سخن مي» بردن تعبيرات غير معهود، هراسي نداشتند
پذيرفتند مانند ابو الخطاب بنيانگذار فرقه غالي شان را ميمسئوليت سخن

خطابيه و ديگران در آن اوايل، و مانند محمد علي باب و حسين بهاء در 
اما مدرسي به . اندپذيرفتند كه مذهب جديد و نو آوردهاين اواخر و مي
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خواهد مذهب شيعه واليتي را ات هم ميبث هراسناك است با اين تشيقدر
خواهد از مسئوليت اين كارش شانه ه وصايتي تبديل كند و هم ميبه شيع

  .خالي كند
علماي ما در روزگار ما همان ايمان و شخصيت مستحكم را دارند كه در 
روزگاران پيشين داشتند آن چه در روزگار ما عجيب است پيدايش 

 راند نوآوري. گذاشت» نوآوري نوين«اي است كه بايد نام آن را  پديده
  .رينوآو
دهم ابراز نظر، اجتهاد، بيان مدرن و غير سنّتي، ارائه ـ از نو توضيح مي5

تحليل، به كار بردن تعبيرات غير معهود، در اصول دين و اصول مكتب نيز 
آزاد است؛ اگر كسي كه در بستر همان آزادي به اين نتيجه برسد كه امام 

گويند ه او مي نيست، بحجة من عنداهللاعلم غيب ندارد، واليت ندارد، 

ايد و به اين نتيجه حضرت آقا شما كه لطف كرده و اين اجتهاد را كرده
 نحتي اگر كار و استداللتان به نظر خودتا. ايد شيعه واليتي نيستيدرسيده

صحيح باشد، شما شيعه وصايتي هستيد در صورت رعايت امانت علمي، و 
 امانت علمي ، شيعهكنيد و هم بر علماي چون هم به مردم شيعه توهين مي

  .گذاريدرا نيز زير پا مي
خواهد با تمسك به اصول تشيع وصايتي، اصول تشيع واليتي مدرسي مي

را حذف كند با اين همه توقع دارد جامعه شيعه واليتي او را به عنوان يك 
لوحي و اي دچار سادهشيعه واليتي بپذيرند، آيا در اين صورت چنين جامعه

و چنين توقعي از آن جامعه با مروت و حريت علمي حماقت نشده است؟ 
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  سازگار است؟
اگر كسي با اجتهاد خود به اين نتيجه برسد كه محمد بن عبداهللا : مثال

ايد، رسيده(!) گويند شما كه به اين نتيجه علمي به او مي. پيامبر نيست) ص(
نه فقط مسلمانان اگر هر فرد عاقل چنين شخصي را . مسلمان نيستيد
  .ترديد احمق استمسلمان بداند بي

ـ مگر همين جامعه شيعي ايران نبود كه چند سال پيش به كتاب 6
آقاي مدرسي جايزه كتاب سال را داد اين جايزه به » زمين در فقه اسالمي«

خاطر چه بود و براي چه چيز داده شد غير از اين كه او مطالب پيشينيان را 
تا تحليلي و با توجه به روند تاريخي مسئله در بيان غير سنّتي و در قالب نسب

و با بيان شيوا و نوآوري در اين فنون، نوشته بود چه كسي با اين مقوالت 
  مخالف است؟

نه چنين هراسي داشت » زمين در فقه اسالمي«ـ چرا در مقدمه كتاب 7
ات، و نه اين همه توهين به مردم شيعه و مرجعيت ثو نه اين همه تشب

ن كه در آن كتاب نوآوري كرده بود اما نوبرآوري نكرده بود شيعه، براي اي
  .و جائي براي هراس و نگراني نبود

از :  اگر بزرگي چون محقق حلّي در مقدمه كتاب معتبر:گويدمي
: گويد، يا فاضل مقداد در نضد القواعد الفقهيهحجيت فتواي أئمه سخن مي

خواند، كسي به خود مجال ي فتاواي ائمه اطهار را مشحون به تقيه م269
بلكه غير مألوف نه (حرمتي به آنان را به خاطر يك تعبير غير معهود بي

 هم در نقل متن رسالة ديات 363 و 330: 7غير معهود، چه در كافي 
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افتي امير المؤمنين عليه السالم فكتب الناس «ظريف بني ناصح دارد كه 
  .دادنمي) »فتياه

كند كه مثال محقق حلّي، فاضل مقداد حتما  ميـ خواننده گمان1 :بررسي
شان اصول  اند، به قول مدرسي با نوآوريهاي عجيب و غريب گفتهسخن

يا مثال حجيت فتاواي ائمه طاهرين را زير سؤال . اندمكتب را برهم ريخته
  :اند، منظورش دو چيز استبرده
 از كافي نيز ؛ همان طور كه)ع(دربارة ائمه » فتوا«ـ به كارگيري لفظ 1

» فتواي امام صادق در اين مسئله چنين است«آيا اگر كسي بگويد . نقل كرد
  گفته است؟ تعبير غير معهود است؟ غير مألوف است؟خالفي حرف 

در اين جا يك نكته هست، اگر يك سنّي چنين سخن : درست است
بگويد مرادش فتواي امام صادق به همان معني است كه فتواي ابو حنيفه و 

ها يك آورد، يعني امام صادق نيز مانند آنمالك و شافعي، را به زبان مي
آيا محقق حلّي يا فاضل . ها اهل فتوا استفقيه معمولي است و مانند آن

اند؟ مدرسي دقيقا جان اين مقداد يا كليني در كافي، اين معني را قصد كرده
 دو تعبير سنّي و داند اما دقيقا نيز درصدد استفاده از اينموضوع را مي

  .شيعي براي گل آلود كردن آب و آشفته كردن ذهن مخاطب است
 تقيه از امور مسلّم و مورد پذيرش همگان است كه از آغاز تاريخ :تقيه

غير از تقيه ) ع(نشيني علي  سال خانه24شيعه تا به امروز بوده و هست، 
غري و غيبت ص«معنائي دارد؟ تا برسد به آخرين حادثه بزرگ يعني 

مگر عين تقيه نيست؟ چه كسي تقيه را انكار كرده است تا فاضل » كبري
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  مقداد نوآوري كرده باشد؟
شيخ حرّ عاملي در وسائل الشيعه و شيخ طوسي در تهذيب و استبصار 

اند و نيز متون فقهي ما پر هاي بسيار را حمل بر تقيه كردهآن همه حديث
  .است از لفظ تقيه

ر اين چند سطر هفت موضوع را به ذهن ناخودآگاه مدرسي باز د: القاء
  :كندخواننده القاء مي

اند كه علماي پيشين نيز مانند او تزهاي عجيب و غريب داشته: القاء اول
  .بيان شد

را به » فتوي« لفظ مچون اين دو شخصيت بزرگ درباره اما: القاء دوم
دانستند د علم غيب ميائمه را افراد معمولي و فاقنيز اند پس آنان  كار برده

  .مانند علماي سنّي
به كار تر بيشچون درباره مجتهدين و مراجع لفظ فتوي : القاء سوم

مانند آنان ) ع(رود كه فاقد علم غيب هستند، در نظر خواننده نيز ائمه  مي
  .تلقّي شوند

آماده كردن ذهن خواننده براي بخش دوم كتاب كه : القاء چهارم
  .علم غيب ائمه استدرصدد انكار و حذف 

درصدد است از ارزش و اصالت » تقيه«با عنوان كردن اصل : القاء پنجم
  .را به همين خاطر آورده است» مشحون«و لفظ . احاديث بكاهد
كند كه گوئي ديگران به تقيه معتقد نيستند و طوري بيان مي: القاء ششم

 اين راز برداشته دارند تنها فاضل مقداد است كه پرده ازيا آن را مخفي مي
  .كندهمان طور كه مدرسي دربارة علم امام، واليت و حجيت امام، مي. است
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سازد كه گوئي در ذهن خواننده فضا و جوي از احاديث مي: القاء هفتم
اي با  احاديث تقيه،يك دنياي درهم و برهم، آميخته با ابهامات و مجهوالت

ها از توان كرام الكاتبين هم ناي طوري برهم آميخته كه تمييز آغير تقيه
در حالي كه نه چنين فضائي هست و نه چنين وضعيت ابهام . خارج است

اي با هاي تقيه شناسي شيعه و قواعد شناخت حديثآلود و دانش حديث
گشا در كنار علم رجال و بخش اول علم اصول قواعد مخصوص و كامال راه

اگر چنين نيست چرا آن مراكز . گذاردمشكلي را باقي نمي) بخش الفاظ(فقه 
ترين علمي و آكادميك محبوب مدرسي همگي معتقدند كه فقه شيعه دقيق

  .فقه و حقوق جهان است
نظير ندارد ) گويمبه حقيقت سوگند جدي مي(واقعا در هنر القاء ! آفرين

  .كنمو در مقابل اين هنر تعظيم مي
 قمي در خطبة تقريبا  يا اگر فقيه بلند قدري چون ميرزاي:فرمايدمي

كه نگارندة روضات الجنات شمار آن را (تمامي رسائل متكثّرة عربي خود 
ها را داند و من خود نسخ اصل بسياري از آنپيرامون يك هزار رساله مي

در چند مجموعه در اختيار نوادة دختري آن بزرگ، مرحوم حاج سيد حسن 
 پيامبر و اصحاب او گاه به به درود فرستادن بر خاندان) سيدي در قم ديدم

التزام موكّد داشت كسي او » و علي آله و صحبه خير صحب و آل«صورت 
را به خاطر اين رويه، متهم به مخالفت با روش عملي مرسوم ميان شيعيان 

گرفت و نه نمود، چه آن روش بايد از سيرة اين بزرگان الهام مينمي
  .برعكس
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شما هم در حوزة همان : كنمـ در يك پاسخ كلّي عرض مي1 :بررسي
شان، كه محقق حلّي، فاضل مقداد، ميرزاي قمي، بر خالف مسائل و امثال

برويد، هيج كسي بر شما خرده . اندرفته) به نظر شما(روش مرسوم ديگران 
كدام يك از نامبردگان اصلي از . دانيدگيرد خودتان اين را بهتر مينمي

اند؛ عصمت را؟ علم غيب را؟ واليت و  اصول شيعه واليتي را انكار كرده
 را؟ چرا خودتان را در رديف بزرگان شيعه واليتي قرار حجة من عنداهللا

  زنيدـ؟دهيد با اين كه ريشة واليت را مي مي
غير «اما رويه مرحوم ميرزاي قمي غير مألوف و غير معهود نيست، 

شيعه، چه كسي از شيعه حتي عوام . است كه توضيح خواهم داد» مأثور
اصحاب رسول را سزاوار درود ندانسته است، تا كار ميرزاي قمي نوآوري 
باشد؟؟ مگر اين مردم هر روز در پاي منبرها از وعاظ مدايح اهل بدر واحد 

جوشد؟ حد و خندق نمياُ شان براي اصحاب بدر وشنوند و عواطف را نمي
آقاي اين دوستان غربي مدرسي و آن مراكز علمي و آكادميك محبوب 

مدرسي هستند كه اصحاب را افراد خون ريز و اسالم را دين شمشير 
تان را بفروشيد و عيسي گفت لباس: گويدنامند در حالي كه در انجيل مي مي

شدند كه نشستند و منتظر ميشان مي بايد اصحاب در خانه1.شمشير بخريد
تد النّاس االّ ار«شان كنند؟ و به همين خاطر معني عامبت پرستان آمده قتل

                                                            
  .كسي شمشير ندارد جامه خود را فروخته آن را بخرد: 36 بند 22باب : وقاانجيل ل.  1

ام تا سالمتي بگذارم ام تا سالمتي بر زمين بگذارم نيامدهگمان نبريد كه آمده: 34 بند 10باب : و انجيل متي
ز مادر شوهر جدا ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خويش و عروس را ابلكه شمشير را ـ زيرا كه آمده

 ...سازم ـ و دشمنان شخص اهل خانه او خواهد بود ـ 
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» اليةالوارتد النّاس عن «را در مقدمه شرح دادم كه مراد » ثالثة او اربعه

اي در دست كساني مانند آقاي مدرسي تا بهانه» عن االسالم«است نه 

  .نماند
 ماثور يعني آن كار نيك و مستحب كه از ناحيه خدا :مأثور و غير مأثور

ست؛ دعا كردن در قنوت نماز با توصيه شده ا) ع(يا امام ) ص(يا رسول 
چيزي » ربنّا آتنا في الدنيا حسنة و في االخرة حسنة و قنا عذاب النّار«آيه 

» رب التكلني الي نفسي طرفة عين ابدا«و دعاي . ايماست كه از قرآن گرفته

  .ايمو دعاهاي متعدد ديگر را از ائمه اطهار گرفته) ع(را از رسول خدا 
تواند هر دعاي مشروع د يگر را نيز در مازگزار ميشخص ن: غير مأثور

را غير مأثور » انشاي شخصي«قنوت بخواند و انشاي خودش باشد اين 
اما دومي انشاي . يعني اولي اثري است از قرآن، پيامبر و امام. گويند مي

 مأثور منحصر به قنوت نماز راصطالح ماثور و غي. شخصي نمازگزار است
  .شودشامل همة حاالت انسان مي) وان مثال ذكر شدآن فقط به عن(نيست 

انّ اهللا و مالئكته يصلّون «فرمان قرآن است كه ) ص(صلوات بر پيامبر 
  1.»علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليما

صلوات بر آل نيز هم الزمة آيه تطهير است و هم برخاسته از احاديث 
اند و  التواتر است كه سنّي و شيعه آن را آوردهمتعدد و متواتر بل فوق

  .مأثور بودنش براي همة مسلمين، مسلّم است
هو الّذي يصلّي عليكم و «توان از آيه را نيز مي» مؤمنين«صلوات بر 

                                                            
 . سورة احزاب56آيه .  1
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 برداشت 1»مالئكته ليخرجكم من الظّلمات الي النّور و كان بالمؤمنين رحيما

  .كرد
اي را نه قرآن و نه چنين توصيه. اما صلوات بر اصحاب، مأثور نيست

نيامده » اصحاب«اند، هيچ مدركي براي آن در قالب لفظ نكرده) ص(پيامبر 
» انشاي شخصي«توان چنين دعائي را درباره اصحاب به عنوان اما مي. است
  .كرد

، زيرا هم به نص قرآن و هم به »اصحاب«و » مؤمنين«ميان است فرق 
و شيعه در ميان اصحاب افراد غير مؤمن يعني اجماع مسلمين اعم از سني 

ها بر حضور اند، سورة منافقين و ديگر آيات در ديگر سورهمنافق نيز بوده
  .اند افراد منافق در ميان اصحاب تنصيص كرده

دعا و درود غير مأثور ميرزاي قمي يا هر كس ديگر شامل منافقان 
 به طور مكرر به در منابع مهم سنيان. نيست، شامل همة اصحاب نيست

) ص(در روز قيامت رسول خدا : عنوان يك اصل مقبول آمده است
. خدايا اصحابم، خدايا اصحابم، يعني خدايا اصحابم را نجات ده: گويد مي

يعني در قالب . ها كه نكردندآنان پس از تو در دنيا چه: آيدخطاب مي
ايمان را تا لب اند و قابل بخشش نيستند اما آنان كه مومن بوده» اصحاب«

  .اند قابل بخشش هستندگور حفظ كرده
اما . دانندآقاي مدرسي و هر عالم سنّي و شيعي اين مسائل را بهتر مي

  .كوبد، معلوم نيست چرا او سليقه ميرزاي قمي را بر سر ديگر علماي ما مي

                                                            
 .43همان، آيه .  1
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زند به گرد سلمان رشدي  مدرسي از هر طرف سخن آورده، دايره مي
از آن تعبير » رايج«راض به تكفير اوست كه با كلمه گردد هدفش اعتمي
در طول يكصد سال اخير غير از سلمان رشدي چه كسي تكفير شده . كندمي

براي چيست؟ اين سبك نگارش سبك علمي » رايج«است؟ پس لفظ 
  .نويسداست؟ به قدري دربارة كار خود هراس دارد كه توجه ندارد چه مي

ثور بر اصحاب صحيح است و اشكالي عرض كردم دعا و درود غير مأ
او : گويمبراي روشن شدن گوشه ديگر از سبك آقاي مدرسي مي. ندارد

از . كندتعبير مي» مشحون به تقيه«گويد و با عبارت ابتدا سخني از تقيه مي
كجا معلوم سليقه ميرزا بر همان استوار نبوده؟ او در يك كالم واحد تقيه را 

تر از آن در عين حال آن را كنار زده است، او عالميك چيز مسلّم دانسته 
است كه به بافت و سازمان سخن خود توجه نكند اما روش القائي، به اين 

  .كندگونه نادرست نويسي وادارش مي
 الزمة منطقي اصل شيعي آزادي نظر و اجتهاد، بالضّروره آن :گويدمي

 چه خود آن را است كه دست كم چنين بزرگان در پيروي و انتخاب آن
  .دانستند مجاز و محق و مختار باشندصواب و صالح مي

دانيم ـ ما آقاي مدرسي را نيز يك محقق و از دانشمندان مي1 :بررسي
هائي در اطراف هسته اصلي اصول تشيع دهيم كه نوآوريو به او حق مي

ا بر واليتي، بياورد و چنين اميد و چشمداشتي نيز از او داشتيم كه اميدمان ر
حتّي او را در اين كار نيز . باد داد و به هستة اصلي تشيع واليتي هجمه آورد

گوئيم چرا خودت نتيجة كار علمي خودت را دانيم ليكن ميآزاد مي
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  .پذيري؟ تشيع بدون علم غيب و با انكار واليت، تشيع وصايتي است نمي
طلع دانيد ماها پس از شما مشما كه در غرب هستيد پيش از ما مي

دانند نه شويم كه در غرب سبك القائي را ريلي براي قطار سياست مي مي
افسوس كه . دانندو چنين كاري را غير صادقانه مي. راهي براي كار علمي

كنند بايد اين گونه استعدادها چه آسان و چه ارزان خودشان را تباه مي
  .سوگمندانه گريست

 در طول اين مباحث با به گمانم. توجه كنيد» منطقي«ـ به كلمه 2
منطقي بودن سخن و بيانات آقاي مدرسي آشنا شديم و ديديم كه آن چه 

است؛ آن همه تحقير و اهانت » منطق«در اين مقدمة او اعتنائي به آن نشده 
كه درباره مردم شيعه و علماي شيعه كرده، منطق و منطقي است يا فحش 

  و فحاشي؟ـ؟
آن چه آقاي مدرسي آورده . ه كنيدنيز توج» غير مألوف«ـ به عبارت 3

و يك چيزي است كه عين برنامة دشمن » منفور«نيست » غير مألوف«
ي كه خود دشمن آن را اعالم كرده است؛ فرسودن شيعه از ابرنامه. است

حتي از طريق تحريف تاريخ ايران باستان و . طريق فرسودن اصول تشيع
ئي كه درباره ايران قديم هافيلم. ايرانيان را وحشي مطلق معرفي كردن

كه همگي بر » سيصد«سازند از قبيل فيلم اسكندر و فيلم اند و ميساخته
سبك القائي استوار است كه درست سبك آقاي مدرسي است البته سبك 

  .تر استتر و هنرمندانهآقاي مدرسي به مراتب قوي
  مذكور وةآورده، آيا همگامي با برنام» صواب و صالح«ـ سخني از 4

تواند صواب يا   تشيع، ميةهاي نام برده شده و زدن ريش همراهي با فيلم
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  .صالح باشد؟ مگر در منطق دشمن

  :كندمدرسي تكفير مي

در مصادر حديثي دو توصيف متفاوت از رهبران مذهبي جامعة : گويدمي
يكي حديث مشهوري كه به نقل از پيامبر اكرم . اسالمي روايت شده است

يح مسلم و بسياري از مĤخذ ديگر حديث اهل سنّت و در مقدمة صح) ص(
و با ارجاع به اظهر مصاديق آن، ائمه اطهار، (در مĤخذ شيعي در رجال كشي 

) و بصائر صفار و كمال الدين صدوق) ع(در تفسير منسوب به امام عسكري 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين و «آمده كه 
  .»طلين و تأويل الجاهلينانتحال المب

 بهتر است همين حديث اول را و سخن مدرسي به محور آن را :بررسي
بررسي كنيم كه در تكريم علماي مؤمن و صادق است، سپس به حديث 

  :دوم او كه در نكوهش شديد از علماي خائن است برسيم
كند كه در مقابل سه خطر به  ـ اين حديث علمائي را تاييد و مدح مي1
  :پردازندنت از دين ميصيا

  .تحريف اهل غلو: خطر اول
ـ لطفا به . تراشيدن و باريك كردن تنة اصلي درخت دين: خطر دوم

  .در منابع لغت مراجعه كنيد» انتحال«و » نحل«معني 
شود و در خود اين دو خطر هميشه به وسيله دانشمندان متوجه دين مي

  :گويد كه ميهمين حديث هم خطر جاهالن را جداگانه آورده
  .تأويل الجاهلين: خطر سوم
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دهد كه آقاي مدرسي در اين بيان، خودش را از عالماني قرار مي
درصدد صيانت دين از غلو است كه در متن كتابش با سبك القائي اعتقاد 

 بودن امام، را از مصاديق غلو حجة من عنداهللابه علم غيب امام و اعتقاد به 

 مباحث روشن گشت كه او از عالماني است كه پايه اما در طول اين. داندمي
. برندفرسايند و از بين مي تراشند و آن را ميو تنة اصلي درخت دين را مي

 حذف علم غيب از اصول مذهب تشيع و حذف واليت از آن مصداق اتم
  .تراشيدن و از بين بردن است

اشيدن افراد تر: »و انتحال المبطلين«: حديث چه تعبير زيبا و جالب كرده
  .گراباطل

به روايت امام ) ع(حديث ديگر از امير مؤمنان : گويد مي:حديث دوم
: 2 و ميزان االعتدال ذهبي 1543: در كامل ابن عدي) ع(زين العابدين 

) 319: 3و با متن و سندي متفاوت در جامع شعب االيمان بيهقي  (417

 من االسالم االّ اسمه و يوشك ان يأتي علي النّاس زمان ال يبقي«: گويدمي
ال من القرآن االّ رسمه، مساجدهم عامرة و هي خراب من الهدي، فقهائهم 

ماء، من عندهم خرجت الفتنة و فيهم تعودشرّ مدر اين . »ن تحت اديم الس

در واقع سخن از دو گونه زمانه و جامعه . بينيمدو حديث همچنانكه مي
د و دانش رهبران ديني و نخبگان اي كه پيرو ارشازمانه و جامعه: است

صاحب صالحيت خود است و تعليمات مذهبي خويش را از آنان فرا 
اي كه خود سرو خود فرمان است و رهبران و و زمانه و جامعه. گيرد مي

  .كشاندنخبگان خود را نيز به دنبال خويش به تباهي مي
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از در اين بخش كه ـ قبال به يك نكته ظريف اشاره شود 1 :بررسي
هاي  سخنان مدرسي يك تغيير كوچك رخ داده كه پشت سر هم از عالمت

زيرا از اين بخش به بعد . بر خالف روند پيشين. كنداستفاده مي) ع(و ) ص(
آن هم تملك . و حديث است) ع(، امام )ص(درصدد تملك دين، پيامبر 

  .انحصاري
 ما، زمانه و روزگار) يا در تعبير پيشين آقاي مدرسي( ما و ةـ اگر زمان2

مكتب در فرايند «روزگار منفي و منفور است، پس چرا نام كتابش را 
  .» و سقوطقطاسمكتب در فرايند ت«گفت  گذاشته بايد مي» تكامل
ـ باز علماي ما را پيرو جامعة منفي، دانسته و جامعه ما را جامعة خود 3

هم همه . ندكشاگر كه علمايش را نيز به دنبال خود به تباهي ميهسرو تبا
بل نه فقط كفر، باالتر از آن، كه . كندشيعيان و هم علماي شيعه را تكفير مي

  .كفر تباهگر
ـ با تمسك به اين حديث علماي ما را منشأ فتنه دانسته و تصريح 4

كرد كه مردم منشأ فتنه و تباهگري هستند كدام يك از اين دو سخن 
داند دانش ميد را حقير و بياو چه قدر خوانندگان خو. متناقض را بپذيريم

  !؟!گويدكه اين گونه تناقض مي
كه در حديث آمده معني عوامانه برداشت كرده است » علما«ـ از لفظ 5

ها درس خوانده كه علما يعني فقط آنان كه عمامه به سر هستند و در حوزه
 مثال اين همه افراد باسواد و دانشمند كه بودند و هستند. كننديا تدريس مي

مثال آقاي . دانداند يا نيستند را مشمول حديث نميو در لباس روحاني نبوده
داند و همچنين باند محمد علي فروغي را سروش را مشمول اين حديث نمي
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در زير همه قراردادهاي استعماري امضاي : گفتكه دكتر شريعتي مي... و
  .ماها هست نه امضاي روحانيان

ديو و تلويزيون پر است از علماي غير الحمد هللا امروز مطبوعات، را
 البته صريحاً. دهندهاي ديني به مردم ميمعمم كه هر روز نسخه و نسخه

گويم نه علم در انحصار لباس است و نه همه عمامه به سرها صالح و مي
كنند و در لباس غير سالم هستند و نه همه آنان كه در ترويج اسالم كار مي

خوب و بد در هر قشري هست، بحث در . ي هستندروحاني هستند افراد منف
  .معني حديث است كه ناظر به اهل دانش است نه به گروه خاص

ها به معني علم و دانش  در حديث» فقه«داند كه لفظ مدرسي بهتر مي
پس چرا آن را فقط به معني فقهاي . است نه به معني فقط فقه اصطالحي

  اصطالحي گرفته است؟
تكليف علماي ما را روشن كرده و پيشاپيش آنان را ـ او با اين روش 6

  .به شدت نگران است. كند كه مبادا تكفيرش كنندتكفير مي
اين : ـ زماني سازمان مجاهدين به رهبري آقاي رجوي گفتند كه7

و . انقالب نيست و فتنه است انقالب آن است كه در نظر سازمان است
بك القائي همان سخني را آقاي مدرسي چون فاقد چنين صراحت است با س

نيز همين است كه چرا ايران در مقابل امريكا » تباهي«گويد و مرادش از مي
كه مثال نخبگاني مانند آقاي مدرسي و . ايستاده اين رفتار رو به تباهي است

  .مريدانش با اين مقاومت مخالف هستند
حديث داراي دو : اكنون به برخورد گزينشي آقاي مدرسي توجه كنيد

» منهم«و در ضبط ديگر . »من عندهم«ها آمده ضبط است در يكي از آن
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را » من عندهم«خودش به اين تفاوت ضبط، اشاره كرده اما ضبط . آمده
است و » از ناحيه آنان«زيرا اين تعبير كلّي است به معناي . برگزيده است

ه يعني خواه منشأ فتن. شودشامل هر دو اتهام متناقض او كه بيان شد مي
علما باشند و مردم پيرو آنان و خواه مردم منشأ فتنه باشند و علما پيرو 

  .آنان، همه تقصيرها به گردن علما است آن هم فقط علماي عمامه به سر
گويد كه مردم از آنان گويد، تنها علمائي را مياما ضبط ديگر چنين نمي

معمم باشند و كنند و به اصطالح در مقام مرجعيت نيستند خواه پيروي نمي
از آنان، از خود شخص آنان » منهم خرجت الفتنة«گويد خواه غير معمم مي

مانند آن عمامه به سر در داخل و يا در خارج و مانند . خيزدفتنه برمي
  .كنندها كه اين همه فتنه ايجاد كردند و ميآقاي سروش و ژورناليست

 در منابع سنّي )ع(از امير المؤمنين ) ع(حديث از طريق امام سجاد 
» من عندهم«ها ضبط همان طور كه نام برد، آمده است كه در اكثر آن

  :آمده توجه كنيد» منهم«است اما به منابع شيعي كه 
  .307، ص 8ـ كافي، ج 1
  .406ـ اعالم الدين، ص 2
  .253ـ ثواب االعمال، ص 3
  .253ـ عقاب المعاصي، ص 4
  .15، باب 109، ص 2ـ بحار االنوار، ج 5
  .12، باب 146، ص 18 بحار االنوار، ج ـ6
  .25، باب 190، ص 52ـ بحار االنوار، ج 7
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آقاي مدرسي براي خلع سالح كردن ناقدان خود شعار شناخت متون، 
ذوق تشخيص، استعداد در به كارگيري علم رجال، ممارست و مداومت، و 
حتي شهود الهي، داد كه شرحش گذشت با اين حال هميشه دنبال منابع 

رود حتي در منابع هاي مخدوش ميمدارك ضعيف، و ضبط» مرغوب عنه«
  .سنّي نيز ضبط معيوب را برگزيده است

كه براي تشيع (!)  آقاي مدرسي در اين نسخه اصالحي :پرسش مهم
هاي خود كند، عالوه بر تنصيصرا نيز رد مي» معجزه«نوشته چيزي به نام 

 بيند  شود، هر خوانندة باهوش ميمياو كه اعتقاد به معجزه از مصاديق غلو
معجزه و علم غيب مالزم . ماندكه مطابق مبناي او جائي براي معجزه نمي

اما خودش در اين جا حديثي را آورده و آن را با آب و تاب . همديگرند
تمام تأييد كرده و پذيرفته و ابزار تهاجم خود قرار داده كه مصداق كامل 

 قرن بعد 14ست خبر از آينده دور، خبر از معجزه است، خبر از آينده ا
  .اين هم استخدام معجزه بر عليه معجزه. است

اي رو هستيم؛ از طرفي عده امروز ما با مشكل بزرگي روبه:نكته مهم
اند كه هر روز  و از طرف ديگر مدعياني پيدا شده.منكر معچزه هستند

دهند كه اگر بت ميكنند و آن را به همديگر و به مردگان نيز نسمعچزه مي
راست گفته باشند و توانائي اين كار را داشته باشند كاهن هستند و كارشان 
كهانت و گناه كبيره است نه معجزه ـ در جزوة معجزه، كرامت، كهانت، 

  .ام ـ معچزه در انحصار معصومين استتوضيح داده
ينان اينك در مقابل آن گروه اول به دفاع علمي بپردازيم يا در مقابل ا
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شان در كوي و برزن شهر مقدس قم همه گير شده است كه نعرة انا الحق
اما گويا آنان كه . ان شاء اهللا و به حول و قوه خداوند در مقابل هر دو

  .كنند تر احساس مسئوليت ميامكانات دارند كم
 اگر نخبگان علمي جامعة شيعي در بيان نظر خود آزادي :فرمايدمي

هبي نخواهد و نتواند داوري، نوآوري يا مصلحت انديشي نداشته و جامعة مذ
  اي سرانجام به كجا خواهد رسيد؟ آنان را تحمل كند چنين جامعه

آن هم در مقدمه يك كتاب، » آزادي«ـ اين همه تكرار لفظ 1 :بررسي
تاريخ فكر است نه تجزيه و «گويد آن هم در يك كتاب كه خودش مي

تكراري كه سزاوار كتابي است كه درباره . »...تحليل مباني عقيدتي يا نقد
  .نوشته شود» آزادي«خود 

دهد؟ آيا آقاي مدرسي به هر آزادي و آزادي خواهي پاسخ مثبت مي
شان عياشان نيز، افراد بزهكار و اهل جرم، اراذل و اوباش نيز از عدم آزادي

اند كه دشمن قانون، دشمن علم و دشمن به شدت ناراضي و عصباني
 و حفاظت كنندگان جامعه هستند سارقان و دزدان نيز و حتي صيانت

پس بايد . شان خشمگين هستندقاتالن به نوبه خود از عدم آزادي دلخواه
يك شعار . مراد از آزادي و آزادي خواهي عاقالنه و عقالني، روشن شود

  .كلّي از يك فرد دانشمند قبيح است حتي اگر پيرو ليبراليسم هم باشد
 حديث آورد كه بايد علما و دانشمندان از دين صيانت كنند ـ خود او2

پاسخ داده و نكات اشتباه » مبطلين«را دفع كرده و به » انتحال المبطلين«و 
دهد كسي درباره كتاب او و چرا اجازه نمي. شان را توضيح دهنديا انحراف
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 سبك القائي و نيز حذف واليت از تشيع و انحصار اصل و اساسي امامت به
كند؟ ترسانيدن ناقدان، ، چيزي بگويد و اين همه پيشگيري مي»وصيت«

همگي ابزار سترگ استبداد و خفه كردن ... تكفير علما به طور پيشاپيش، و
  .ناقدان است

اين كه تيراژ كتابش : كنمـ من دلسوزانه به آقاي مدرسي پيشنهاد مي4
اي  عدهرود، يا در حد باال بر اساس يك سياست معلوم پيش مي

دانشمند . كنند مغرور نشودژورناليست در داخل و خارج او را تشويق مي
  .بودن دشوار است اما حفظ اين نعمت الهي دشوارتر

ها آقاي سروش را به جائي رسانيد كه نبوت را همان تيراژها و تشويق
اي چنين جامعه«گويد مدرسي مي.  معني بيچاره شدنيز انكار كرد و در اتم

كنم بهتر است بينديشيد ببينيد عرض مي» ام به كجا خواهد رسيدسرانج
  سرانجام خودتان به كجا خواهد رسيد؟

سرانجام اين جامعه : گويمبدون اين كه كاري با سياست داشته باشم مي
به جائي رسيده است كه معادالت ديني را در دنيا عوض كرده است يك 

شما ايرانيان نه فقط به تشيع : تگفمدير معبد بودائي در سنگاپور به من مي
ايد زيرا اساس دين در كل دنيا و اسالم به ما و دين ما نيز آبرو داده

. همين سخن را كشيش كليسا در منچستر به من گفت. متروك شده بود
 سياستمداران هستند كه سرانجام مردم ايران را سخت نگران كننده نآ

شيعه كه خودتان در آن ماهر با نگاهي به تاريخ گذشته . دهند جلوه مي
بينيد كه تشيع يك هدف دارد برايش خيلي واال و ارجمند است هستيد مي

اكنون تشيع آن وظيفه جهاني خود را انجام داده است اگر كالّ از بين برود و 
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برسد، چون جهان را عوض كرده » االّ ثالثة او اربعه«رنجنامة  باز به سرود

گوئيد كه شما مي» سرانجام«يتي از اين شيعه وال. است برايش نوش است
كرد و به نصايح دلسوزانة هراسي ندارد و اگر داشت اين كار بزرگ را نمي

كرد و به آسايش گفتند، عمل ميهائي مانند شما كه هميشه ميشخصيت
كه صد البته بايد با دقت و مراقبت كامل در صيانت . پرداختطلبي مي

  .خود عمل كند
صاحب نظران دلسوز و صاحب صالحيت و از همه باالتر  اگر :گويدمي

فقهاي عالي مقام كه در طول تاريخ مالذ و پناه شيعيان و احقّ من يتّبع و تا 
ترين عامل بينيم رهبري آنان بزرگجائي كه ما بر اساس عوامل ظاهري مي

هاي مألوف عامه چيزي تداوم شيعي بوده است، نتوانند در برابر ذهنيت
حتي در مسائل فرعي دست هشتم كه گاه، خود در طول عمر نه (د بگوين

هاي بعدي آن بوده، گيريچندان دراز خويش، شاهد مراحل آغازين و نضج
ايم كه چگونه امري مبتدع، و گاه مستنكر، به گونة اصلي از مسلّمات و ديده

توان اميد صالح و فالح اي ميآيا از چنين جامعه) دهدتغيير چهره مي
  اشت؟د

را » صاحب نظران دلسوز و صاحب صالحيت«ـ ابتدا عنوان 1 :بررسي
هاي درست است ما شخصيت. را» مقامفقهاي عالي«آورد و سپس عنوان مي

يم كه همراه فقها براي تقويت ردانشمند و دلسوز و صاحب صالحيت دا
اد داند مراي مياما هر خواننده. پردازندمكتب و تبيين اصول و فروع آن مي

 كه شما از صاحب نظران دلسوز و صاحب صالحيت، تعدادي ژورناليست
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شان نيز چند نفري اهل اعضاي اپوزيسيون داخلي و خارج هستند در ميان
  .دنشود كه مريد بينش شما هستعلم ديده مي

ها و تحقيرهائي كه در سطرهاي پيش درباره فقها ـ عالوه بر اهانت2
  .هاي عوام هستندكند كه پيرو ذهنيتار ميها را تكرمرتكب شد باز همان

كنند كه شيعه در همين دانند و كامال تقرير ميـ همة جهانيان مي3
دوران جنابعالي به اوج بالندگي خود رسيده و قطار اوضاع اجتماعي و ديني 

كه شما در طول . و فرهنگي جهان را روي ريل جديد به راه انداخته است
لطفا دستمالي به شيشه . كنيده كرده و ميعمرتان عكس آن را مشاهد

تر ترين و چيزي، حقيقتي، واقعيتي را كه بزرگشما بديهي. تان بكشيدعينك
اورست در جاي خود ايستاده است اما . كنيداز قله اورست است، انكار مي

.  هر خانواده در جهان، كامال محسوس استةثيرات تشيع در دورن خانأت
يخي كه تاريخ را عوض كرده در اثر پيروي علما از ترين حادثه تاربزرگ

  عوام بوده يا برعكس؟ـ؟
لوحي خوانندگان خود اين قدر ايمان دارد يا به براستي مدرسي به ساده

دهد كه اين همه  چيز ديگر دل بسته است؟ـ؟ با اين عبارات نشان مي
 خود او آزارد، در همين زمان عمرها، و اين جوي كه او را به شدت مي ناله

كند از حوادث مگر اين انقالب كه به آن ابراز دلسوزي مي. آغاز شده است
مگر در همين عمر آقاي ! ؟!قرون پيشين يا از حوادث قرون آينده است
گوئي آشكار و اين گونه آشفته مدرسي رخ نداده است؟ اين گونه تناقض

كه براي اي نويسي بين سزاوار اهل دانش نيست، تناقض و آشفته نويسي
  .كودكان هم روشن است
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مسلّم تبديل شده؟ » اصل«ـ آن كدام امر مبتدع است كه به يك 4
شما » بدعت«دانند معني مبتدع يعني همگان مي. لطفا يك نمونه نام ببريد

ينفون تحريف «كه دلسوز جامعه شيعه هستيد و از آن علما هستيد كه گفتيد 
ها را نام هم ، چرا اين بدعت»اهلينالغالين و انتحال المبطلين و تاويل الج

اما در سبك القائي به ذهن مخاطب . هابريد تا چه رسد به مبارزه با آن نمي
كنيد كه اعتقاد به علم غيب امام بدعت است چرا صريح و رك  القاء مي

گويد هر كس به علم غيب گوئيد؟ چرا با آوردن سخن ابن قبه كه مينمي
 1كنيد؟ را آورده و همة مردم شيعه را تكفير مي.امام معتقد باشد كافر است

اين ننگ است بر يك اهل دانش كه ابتدا تكفير را تكفير كند سپس با 
و !!! روش القائي خود به تكفير بپردازد، آن هم تكفير همة شيعيان جهان

  !هزار شگفت

  ننگ يعني مستنكر

 »اصول شيعه«در ميان » اصل«ـ آن كدام مستنكر است كه به يك 5
كتاب . بريد تا مردم آن منكر مستنكر را بشناسندچرا نام نمي! تبديل شده؟

معناي ديگر هم دارد؟ اما » روشن كردن«نوشتن براي چيست؟ مگر غير از 
براي . ره و تاريك كردنينويسيد براي گل آلود كردن، تشما كتاب مي

اي از آن همان فتنه كه خودتان برايش حديث آورديد وگرنه نمونه
تبديل يك مستنكر «خودتان بهتر توجه داريد كه . داديدستنكرها نشان ميم
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هاي مستنكر يعني در ميان اصول مكتب شيعه اصل يا اصل» به يك اصل
كدام اهانت و توهين و حتي كدام فحش باالتر از اين؟ باالترين . هم هست

است اما در عبارت » تروريست«دهد كلمه فحشي كه بوش به شيعه مي
  .همه چيز هستشما 

  توان اميد صالح و فالح داشت؟اي مي آيا از چنين جامعه:فرمايدمي
عرض كردم من نيز نگران صالح و فالح حضرت مدرسي هستم : اوالً

  .كه پيشنهاد هم دادم
شود من نيز آن چه را مثل اين كه تكرارهاي مدرسي موجب مي: ثانياً

مسلك و در هر مركز علمي همه دنيا، از هر دين و : ام تكرار كنمگفته
ترين مردم ترين جامعه و رو به صالح و فالحجهان، ايران امروز را زنده

شان از همين رويكرد و از همين ويژگي تشيع دانند حتي دشمناندنيا، مي
واليتي هراسناك هستند حتي از حزب اهللا لبنان تا چه رسد به ايران كه 

  .هاي ديگر شده استالگوي بيداري جامعه
ايجاد ابهام، ايجاد نگراني، ايجاد يأس، ايجاد تزلزل در اصول تشيع 
 ةواليتي، ايجاد نگراني در صالح و فالح جامعه شيعي، در رأس برنام

هائي قرار و نيز در رأس استراتژي تروريست. استراتژيك غرب قرار دارد
روز هاي مختلف هر دانند و شيعيان را در كشوردارد كه خود را مسلمان مي

  .كنندترور مي
 كردن زو نيز با فرا... ترور، ايجاد يأس و: اگر برنامة مذكور از هر جهت

اصول شيعه وصايتي، موفق شوند جمع مستحكم شيعه واليتي را به تفرق 
بكشانند ـ كه هرگز نخواهند توانست ـ و فقط چند نفر شيعه واليتي بمانند 
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، و شيعه »الية االّ ثالثة او اربعهارتد الناس عن الو«باز زمزمه خواهند كرد 

تر ديده است اما از بين نخواهد رفت و واليتي از اين گونه حوادث بيش
. هاي غير مسلمان خواهد بودهميشه موي دماغ ظالمان و ستمگران و قدرت

  .كند كاري با پيروزي و شكست ندارد شيعه به تكليف عمل مي
ري با پيروزي و شكست كا«اين چه منطقي است كه : اگر كسي بگويد

: ثانيا. ايم اوال با همين منطق دنيا را عوض كرده: كنم ـ؟ عرض مي» ندارد
اين ماهيت و واقعيت و حقيقت تشيع واليتي است در طول تاريخ، همان 

پسندد راه طور كه نهضت خراسان را نپذيرفت، اگر كسي اين ماهيت را نمي
 و نه از سبك القائي استفاده  اصالحي دلسوزانه بدهدةنه نسخ. ديگر برود

  .كند
هاي كلفت و به اصطالح بدگل بود با لبده لقمان كه سياه چر: گويند

  .چه قدر بدگل هستي: روزي زنش به او گفت
توانم كه خود را از نو بيافرينم اگر دوست چه كار كنم نمي: لقمان گفت

  .نداري رختخوابت را جدا كن
گويند، بدگلي سقراط و   ميبرخي اين داستان را درباره سقراط

  .ناسازگاري همسرش با او در متون صحيح تاريخي مشهور است
 در شمارش و شرح نكات ظريف (!):واپسين نكته از نكات ظريف 

واپسين سخن در آخرين : كندآخرين نكته ظريف را چنين شروع مي(!!!) 
ن چه در سطر از اين يادداشت، تاكيد مجدد و مكرّر به اين نكته است كه آ

اين دفتر آمده تاريخ فكر است نه تحليل مباني عقيدتي يا نقد و بررسي 
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  .باورهاي مذهبي
مان را كور مان را بسته و عقل چشم. ـ اين ديگر اعجوبه است1 :بررسي

 كتاب اعم از اين مقدمه طوالني و متن آن را چنان كه او ةكنيم و هممي
ها در سبك باال و پائين كردننگريم اين همه نقد، تحليل، خواهد ميمي

القائي و نيز در تصريحات او، همگي را نقل تاريخي و صرفا گزارشات ما 
اما خود آقاي مدرسي بايد تا اين حد غير منصف . كنيم وقع، فرض مي

را در اين كتاب، » نوآوري«و » تحليل«، »نقد«نباشد كه خواننده حتي الفاظ 
  .نددستكم تماشاي فارغ از معني، نيز نك

  !كند؟ـ يك ناقل تاريخ كه كاري با تحليل ندارد چگونه نوآوري مي2
تواند نام كتابش ـ يك ناقل تاريخ كه كاري با تحليل ندارد، چگونه مي3
  !بگذارد؟» مكتب در فرآيند تكامل«را 

» جامعه شناسي«ـ يك ناقل تاريخ كه كاري با تحليل ندارد، چگونه به 4
  !كند؟ز جامعه تشيع و علماء ميپرداخته و اين همه نكوهش ا

كند كه ـ يك ناقل تاريخ كه كاري با تحليل ندارد، چگونه ادعا مي5
  !اند؟ جاي گرفته» اصل«منكرات در مكتب شيعه به عنوان 

شناسانه ـ يك ناقل تاريخ كه كاري با تحليل ندارد، چگونه نظر جامعه6
  !كند؟ي مييك جامعه ابراز نگرانآيندة داده و از صالح و فالح 

براستي . توان شمردها مي ها مورد از اين نقضده... و باز ... ـ8... ـ7
لوح و فاقد  آقاي مدرسي خوانندگان و مخاطبان خود را اين قدر ساده

چرا اكثر اهل : شگفت است! ؟!گويد داند كه چنين سخن ميتشخيص، مي
؟ در !وندشروند اين گونه دچار آشفتگي رواني ميقلم كه به غرب مي
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سفرهاي تحقيقي كه به سوئد، انگليس، سوئيس و بخشي از آلمان و فرانسه 
  .ديدم داشتم، اين واقعيت را به خوبي مي

زاده در ژنو داشتم او نيز به  كه با مرحوم جمالصميمانه در يك جلسة 
يكي از خطاهاي بزرگ من اين بود : گفتكرد و مياين موضوع اذعان مي

ه ايران نگاه تحقيرآميز داشتم و به اصطالح توبه كرده و كه به مردم و جامع
در آن جلسه شاهداني نيز حضور داشتند . كرداز خداوند طلب مغفرت مي

  .كه الزم نيست نام ببرم
 اين كه چگونه جامعه بر حقايق آگاه، و واقعيت در :دهدادامه مي

انيت شود ربطي به حقتضارب آراء و مباحثات فكري و كالمي آشكار مي
  .اين دو مقوالتي جداي از يكديگرند. آن معتقدات و مباني ندارد

ـ اين در صورتي است كه نويسنده در مقام تعيين حقانيت 1 :بررسي
نه اين كه در مقدمه كتابش اعالم كند كه يكي . نباشد نه صريحا و نه القاء

هايش اصالح جامعه كنوني شيعه از عناصر غلو است اين يك از انگيزه
كه هم اتهام است و هم . است دربارة حقانيت و عدم حقانيت» داوري«

  .قضاوت و هم محكوم كردن
ـ انتقاد يعني چه مگر غير از داوري معنائي دارد؟ اين همه انتقاد از 2

هائي است ميان حقانيت و غير  يايد، همگي داورعلما و جامعه شيعه كرده
مان انتقادات اصل انتقاد و اين حق شماست اما چرا در ذيل ه. حقانيت

دانم، كنيد؟ البته من شما را در اين كتاب انتقادگر نميكردنتان را انكار مي
  .خواهم تناقض آشكار را در اين بيانتان نشان بدهممي
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ـ كتاب آقاي مدرسي دستكم يك پيشنهاد بزرگي است براي جامعه 3
 اصل واليت و تشيع واليتي اعم از مردم و دانشگاهيان و حوزويان كه دو

اين تعيين حقانيت و عدم . شان حذف كنندعلم غيب امام را از اصول
ها دربارة ابن قبه خيلي. حقانيت نيست؟ اين شتر سواري دوال دوال است

اند و كسي بر آنان خرده اند و سخنان و عقايد او را نقل كردهسخن گفته
 خواننده القاء كند نگرفته است كه چرا چنين كرديد، اما كسي بيايد به ذهن

  :كه
ـ ابن قبه چنين است و چنان مردي بس بزرگ و شيعه دردمند و درد 1

  .آشناست
آن هم با تكيه بر (ـ نظر ابن قبه در واليت و علم غيب چنين است 2

  ).مدرك مشكوك
  .اندـ ديگر علما و حتي اصحاب ائمه نيز معموال عقيده ابن قبه را داشته3

يدايش دو اصل مذكور را گاه به قرن سوم و از آن گاه در سبك القائي پ
هاي آن قرن و گاه به قرن ديگر و گاه به تاريخ معاصر و گاه به دورة بدعت

 نظامي است كه اين حتي نقد هم نيست، تكِ. عمر خودش منسوب كند
  .»الحرب خدعه«

تواند علم غيب امام را براي خودش ابن قبه يا هر كس ديگر كه نمي
هاست زنده و در غيبت ند اگر او به امام زماني كه قرنتوجيه علمي ك

لوح است كه آثار علميش نيز معتقد باشد، در حدي ساده. كندزندگي مي
خواه از ديدگاه يك شيعه و خواه از ديدگاه يك متفكر . هيچ ارزشي ندارد
  .غربي غير مسلمان
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ه يك فرد معتزلي آمده شيعه شده سپس همان عقايد معتزلي خود را ب
حساب شيعه گذاشته و دچار تناقض بزرگ شده، توسط آقاي مدرسي به 
عنوان يك شيعه اصيل و تفكر او هم به عنوان يك تشيع اصيل قلمداد 

  1.شود مي

 سنت الهي همچنان كه در امور عيني به تحقق تدريجي امور :گويدمي
 ها و مجاري طبيعي است، در مسائل نظري نيز نوعا بر آن استواراز راه

  .است كه حقايق به مرور و در تداوم ايام آشكار شود
 اين مصداق توضيح واضحات است؛ مسلّم است كه هم طبيعت :بررسي

رسد؛ انتقادها و مباحث و هم علم بشر در جريان ممتّد تكامل به كمال مي
حتي به . دو عامل اساسي اين تكامل و در واقع موتور محرّكة تكامل هستند

براي اين است كه جامعه بشري ) عج( غيبت امام زمان  واليتيةنظر شيع
در اين سير تكامل پيش رود هم علمش تكامل يابد و هم مردم جهان به 

  .نزديك شوند تا او ظهور كند» جامعة جهاني«، به »دهكده جهاني«
سبك «ـ در مقابل اصل مذكور، اصل مسلّم ديگري هم هست كه 2

و همين طور در . » مخرّب استالقائي در انتقاد، عامل ضد تكامل و
» مكتب در فرايند تكامل«مباحثات، با اين وجود نامگذاري كتاب با اسم 

  .اغوا كننده است
 و مردمان در چهارچوب آزادي و اختيار بشري و به نيروي :فرمايدمي

وگرنه براي خداوند . انديشه و تفكّر و تجارب خويش به آن آگاه گردند
                                                            

اين علي الفرض است وگرنه در مباحث مقدماتي و نيز در مطالب پيش، روشن شد كه اساسا ابن قبه .  1
 .گويدچنين سخني را نمي
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وز نخست با نشان دادن معجزات و از طرق غير بسيار ساده بود كه از ر
عادي، اذهان آدميان را در همة مسائل عقيدتي، مقهور و مجبور به ايمان 

پس هيچ دور نيست كه در آينده، همچنان كه در مورد آيات قرآن . كند
نيز منصوص و مصرّح است، باز ابعاد بيشتري از حقايق مربوط به امامت بر 

  .دجامعه بشري مكشوف گرد
: كنمـ باز عرض مي1:  ظاهر اين سخنان كامال درست است، اما:بررسي

كه باز ... بيچاره واژگان آزادي، انديشه، اختيار بشري، تفكر، تجارب و
  .كندداستان آن ارباب و شالق زيباي او را تداعي مي

ـ شما كه ما را به تشيع وصايتي كه نه تكامل بل در قرون اوليه مرده 2
گردانيد، بينشي كه زير حركت قطار تكامل از بين ته است برميو از بين رف

  .رفته، بر خالف اين سخنان است
ـ به فرض اين كه آن بينش يك بينش صحيح بوده و در اثر ستم 3

  كنيد؟تان را در لفّافه القاء ميروزگار از بين رفته است، چرا سخن
با ) باهللانعوذ (ـ درباره قرآن و آياتش منصوص و مصرّح است كه 4

تا در امامت نيز روشن ! ؟!ها روشن خواهد شدگذشت زمان غلط بودن آن
اين ! ؟! بودن، غلط بوده استحجة من عنداهللاشود كه واليت و علم غيب و 

! ؟!اش را نشنيده است ـاي است كه گوش جهان تاكنون نمونهچه مغالطه
ن را به باد  اصل و اساس آ،كنيدتر روشن نميشما مسائل امامت را بيش

  .اين نيز استخدام قرآن بر عليه قرآن است. دهيدمي
رود مسائل مربوط به امامت ـ درست است هر چه زمان پيش مي5
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كه ماها سخني از  يهاي پيش وقتشود مثال در زمانميتر روشن بيش
گرا پوزخند آورديم، روشنفكران غرببه زبان مي»  واحد جهانيةجامع«

ها بيش از ما تحقق آن جامعه را اكنون همان غربي. ندكرد دانشمندانه مي
دهند ها موضوع و مسئله از اين قبيل كه دقيقا نشان ميو ده. كننددرك مي

گفت و زماني موجب چندش غرب گرايان و مورد آن چه شيعه واليتي مي
اين باالتر . شودهاي سطحي نگر غربي بود اينك محقق ميتعجب رئاليست

يخي است بل اين تاريخ است كه خود را با اصول تشيع واليتي از تكامل تار
و اين واقعيت بزرگ است كه تنها در اختيار تشيع واليتي . دهدتطبيق مي

 واحد جهاني و انتظار آن، از ةدانند كه تحقق جامع است، همگان بهتر مي
اصول مسلّم اعتقادات تشيع واليتي است كه از آغاز اسالم تا به امروز 

نگريستند، امروز در  انكار به آن ميةديد با ر آن بودند و ديگرانمنتظ
آيا اين خود يك معجزه بزرگ نيست؟ با . گرددعينيت جهاني محقق مي

  .خواهد كه دست از اصول خود برداريم اين همه آقاي مدرسي از ما مي
 اما براي روزگار و نسل ما، ميراث علمي و عقيدتي مكتب :گويدمي

آن صورت كه به دست ما رسيده و جزء جزء آن مستند به اهل بيت به 
براهين عقلي، نص قرآن، حديث متواتر يا صحيح غير قابل تشكيك است 

و تشيع همان خطّ ميانه است كه جمهور شيعة اماميه . حجت و مقدس است
اثني عشريه در طول تاريخ پر افتخار خود، پيرو و پرچمدار و نگاهبان آن 

  . غيراند و البوده
 آقاي مدرسي با اين عبارت وارد شمارش عقايد خود از قبيل :بررسي
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و حجيت راه آنان، تصريح به اين كه يك شيعه امامي اثنا ) ع(حجيت ائمه 
. شود ، مي...داند ورا الزم و ضروري مي) عج(عشري است، وجود امام زمان 

  :ليكن
 مدرسه ديده يا ـ علم و دانش مكتب اهل بيت كه هيچ كدام از آنان1

كنيم حجت است اين  زندگي مي21دانشگاه رفته نبودند، بر ما كه در قرن 
اند؟  عصر داراي علم غيب بوده در آن ندليل اين نيست كه آناحجيت 

پذيرد افرادي در قرون خيلي دور زندگي كنند علم و دانش و كدام عقل مي
 باشد بدون 21 مردم قرن ةتر از همتر و عميقيشبشان به حدي  فهم

  بهرمندي از علم غيب ـ؟
 باشد در عين حال هو آن كدام عاقل است كه به معچزه اعتقاد نداشت

معجزة به اين بزرگي را بپذيرد ـ؟ يا به علم غيب به اين بزرگي معتقد 
  باشد در عين حال علم غيب امام را انكار كند؟

حجت بداند  نفر را 12و آن كدام دانشمند است كه علم و دانش و راه 
خواستند ها را رهبران علمي بداند كه نه سياسي بودند و نه مي اما تنها آن

  !؟!حكومت كنند ـ
از روزي كه فرهنگ ليبرال دموكراسي غرب همه گير شد، دانشمندان 
به طور مثال محترمانه از ورود به عرصة سياست محروم شدند و حكومت 

نشده اعالم يك رسم و آئين . شدها، كارترها ها، بوشها، ترومنحق ريگان
ها و را در ذهن» احساس« جاري عملي گشت و يك اما به صورت سنّت

آقاي مدرسي سخت . »سياست سزاوار دانشمندان نيست«ها كاشت كه قلب
تحت تاثير اين احساس قرار گرفته و در ذهنش ميان رهبري علمي و 
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  .رهبري عملي دچار يك جرّاحي غير علمي شده است
:  جدائي علم از سياست زماني با توجيهات علمي نيز همراه گشتاين

 و با نفي 1»ما دانشجو هستيم نه پيامبر و نه عوامفريب«ماكس وبر با شعار 
رسما اين موضوع جرّاحي ميان سياست و علم را اعالم » تاريخي انديشي«

و شگفت است . و امروز سرتاسر مراكز علمي غرب وبريست هستند. كرد
امروز نيز كسي چنان كه بايد در هيچ كدام از آن مراكز مطرح نكرده تا به 

است كه اين فقط يك شعار است نه يك اصل مستدل علمي و نه يك 
گزارة علمي، به طوري كه او اصل اين شعار را در يك سخنراني بنا نهاده كه 

به اصطالح يك . چاپ شده است» پيامبر و سياستمدار«تحت عنوان 
  .»برهان«نه است » خطابه«

ـ مطابق كتاب آقاي مدرسي بايد از اين پس عنوان و نام شيعه را با 2
  .»شيعه اماميه اثني عشريه و بريستي«: پسوند ديگر بياوريم

ـ با كمي دقت، دست به دست دادن دو جريان وصايتي و وبريسم 3
كنيد، را در ذهن و روح آقاي مدرسي مشاهده مي) يكي كهن و ديگري نو(

  .ها را رد كرده استاني كه شيعه واليتي هر دوي آندو جري
ايتي را به عمل آوردند و گفتند صشعار زيديه كه اولين قيام شيعه و

خواه از نظر علمي برتر از همه » ست كه دست به شمشير برداامام آن «
شعاري است كه در واقع . باشد و خواه ديگراني باشند كه از او اعلم باشند

                                                            
انديشيدند است كه تاريخي مي... د وبر از اين شعار، رد تاريخي انديشاني مانند ماركس، دوركيم ومقصو.  1

گويد اين روش يك روش پيامبرانه است و ما دانشجو هستيم نه پيامبر دادند، كه ميو براي آينده بشر نسخه مي
او بر اساس همين شعار، . هدها و نيز هر دانشمندي است كه نسخه سياسي بدو مرادش از عوامفريب همان

  .كه تا امروز روح حاكم بر مراكز علمي غرب همين است. »دهدعلم ايدئولوژي نمي«نتيجه گرفت كه 
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و نيز خالفت عباسيان در ) ع(و امام حسن ) ع( قبال علي خالفت امويان در
گرچه با امويان مخالف بودند . كندقبال ديگر امامان را كامال توجيه مي

شان و اما سخن. بود) ع(خواهي امام حسين شان صرفا خونمخالفت
  .شان همان سخن و استدالل امويان بوداستدالل

امام ) نعوذ باهللا(ر محكوميت اينان توجه نداشتند كه الزمه اين شعا
و محكوميت همان زيد است كه بر عليه خالفت اموي قيام ) ع(حسين 

 بزرگي مثل ابن خلدون را منحرف ةو همين بينش است كه نابغ. اندكرده
پشت جبهه (ديد هيچ عصبيتي حسين كه مي: اش نوشتكرد تا در مقدمه

او توجه ندارد كه هر قيام . كردكند نبايد قيام مي از او حمايت نمي) مردمي
لو «: به خاطر پيروزي نيست ممكن است يك قيام فقط براي شهادت باشد

برپا ) ص(اگر دين محمد : »ذينيخلم يستقم دين محمد االّ بقتلي فيا سيوف 

  .شود مگر با شهادت من پس اي شمشيرها مرا بگيريدنمي
فت زيديه و سپس آن شيعيان وصايتي كه بني عباس را به خال

رسانيدند، امامت را به دو سهم تقسيم كردند سهمي را كه رهبري علمي 
... دادند و سهم ديگر را به عبداهللا سفاح، منصور دوانقي و) ع(باشد به ائمه 

بررسي ) ع(اگر كمي رفتار اين دو خليفه عباسي را با امام صادق . دادند
) ع(مام صادق بينيد كه رهبري علمي غير سياسي را كامال حق اكنيد مي

  .دانستندمي
اما هارون الرشيد به اين جراحي معتقد نبود او معتقد بود كه خالفت نيز 

پس : گويدكه پسرش مامون ميوقتي است ) ع(حقّ مسلّم موسي بن جعفر 
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هارون الرشيد . »الملك عقيم«گويد ايم، ميچرا ما اين حق را از آنان گرفته
هي، و بدون آن يون هيچ توجبود بد» شيعه امام كش«واقعا يك 

  .بندي شيعيان وصايتي سهميه
حجيت «ـ در عبارت بعدي آقاي مدرسي خواهيم ديد كه او اين 4
» حجة من عنداهللا«داند، امام را مي» وصايت«را نيز فقط بر اساس » علمي

اما شيعه واليتي .داند كه وصايت معرّف آن حجيت من عندهللا باشدنمي
اشهد «گويد همان طور نيز مي»  محمدا رسول اهللاشهد انّ«همان طور كه 
  .داندگويد و وصايت را تنها معرّف واليت ميمي» انّ عليا ولي اهللا

 فرق و مذاهب درون اسالم، رهبري علمي ائمه ة سنيان و همةـ هم5
چون و چرا  پذيرند و هر حديثي را كه از آنان بدانند آن را بيرا مي) ع(

  .دهندبه آن مي» حديث سلسلة الذهب«ب پذيرند و گاهي لقمي

پس چرا به دنبال اشعري، معتزلي، ابو حنيفه و : ممكن است پرسيده شود
اول آن كه خود آقاي مدرسي با : به سه دليل: اند؟ پاسخ شافعي رفته

اين عامل كه در . تعبير كردند» فتاواي ائمه مشحون به تقيه است«عبارت 
تر شد كه آنان كمحميل شده بود موجب مياثر ستم ستمگران بر امامان ت

دوم اين كه آنان در اثر اعمال . اخذ كنند) ع(تر علمي از ائمه  حديثي و كم
شان قابل اعتماد شان و حديثاني كه سخنهقدرت خلفا اصحاب ائمه را فقي

سوم اين كه اكثر قريب به اتفاق كساني كه ادعاي . نيست، كنار گذاشتند
شان دكان) ع(د در صورت اعتراف و پيروي از ائمه علم و دانش داشتن

  ...وري، و تاثشد، از حسن بصري تا زهري، سفيان بسته مي
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: گفتحتي امروز هم آن استاد حقوق در دانشگاه شهيد بهشتي مي
گويد ام امروز آقا آمده و ميها زحمت كشيده در فرانسه حقوق خوانده سال

  .ترسد دكانش بسته شودانيت تمام كه ميبا عصب. »قال الصادق، قال الباقر«
كه آقاي مدرسي به ائمه » حجيت قول ائمه«بنابراين اين اعطاي سمت 

هاي درون اسالم  مذاهب و فرقهةدهد يك چيز تازه نيست همانثا عشر مي
  .دهنددادند و مي اين سمت را به آنان مي

ارد، كسي كه تاب تحمل پذيرش علم غيب را ند: تر گفته شدـ پيش6
 سال 1000محال است كه بتواند وجود يك امام را بپذيرد كه بيش از 

مگر اين كه باور آقاي مدرسي به ائمه انثا عشر . است زنده و غايب است
در عين انكار علم غيب، يك معجزه باشد كه متأسفانه او معجزه )  امام12(

  .كندرا نيز رد مي
 علمي باشد اين باور ايشان اگر باور به علم غيب و باور به واليت، غير

براي حلّ اين تناقض چه پاسخي به خوانندگانش . كامال يك تناقض است
  دارد؟

آقاي سروش ابتدا به عنوان يك دانشمند مسلمان شيعه واليتي اثني 
» خطبه متقين«كرد حتي در تلويزيون درس ايمان داده و عشري فعاليت مي

. كندا عشر، اساس نبوت را انكار ميكرد اينك نه تنها ائمه اثنرا تفسير مي
  .اين راه، يك راه گام به گام است

ـ آن كدام براهين تحليلي و كالمي متقن است كه وجود امام غايب را 7
اي كند؟ در پاورقي نمونهكند اما علم غيب امام را اثبات نمياثبات مي
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يك  است پس هميشه بايد در نسل او خليفة اهللاآورده است كه چون آدم 

خداوند در پاسخ بدانان «: به عين عبارت او توجه كنيد.  باشدخليفة اهللا

دهد كه آدم توانائي آگاه شدن بر حقايق عالم وجود را نشان مي) فرشتگان(
آدم كه تازه داراي روح شده بود اين همه توانائي علمي را از كجا . »...و

اگر او بر سخن . آورده بود، مگر علم او منبع و منشأي غير از غيب داشت
استادش مرحوم آيت اهللا مرتضي حائري باور دارد، چگونه به يك اشتباه 

كند و بخش آخر كتاب را به او اختصاص داده است كه ابن قبه تمسك مي
  !؟!بيائيد ابن قبه نيز علم غيب امام را انكار كرده است ـ

گويد چون وجود امام غايب با براهين متقن اثبات شده در ـ مي8
  .حقانيت آن هيچ جاي تأمل نيست

. سرتاسر تأمل است در اين مسئله» مكتب در فرايند تكامل« كتاب ةهم
كند گام اول است خدا  اين نفي تأمل كه او مي. همان طور كه به شرح رفت

تامل «بل به » اثبات تامل«وگرنه نوبت به . هاي بعدي را برنداردكند گام
 پوشش ناي است ديگر نيازي به اي مرحلهخواهد رسيد كه» در اصل امامت

  .ها نخواهد بودكردنها و مخفيدادن
مكتب اهل بيت جزء به جزء آن مستند به براهين عقلي، : گويدـ مي9

  .است... نص قرآن و حديث متواتر و
را مورد نص قرار ) ع(آن كدام نص قرآن است كه مكتب اهل بيت 

ي آنان را مورد نص قرار نداده است؟ داده اما استثنائي بودن شخصيت علم
شان را تاييد كرده اما بر اين كه آنان افراد معمولي و مكتب» تطهير«آيا آيه 
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آيا ! ؟!هاي معمولي نيستند بل افراد استنثائي هستند را تاييد نكردهنابغه
هاي مادي تطهير كرده؟ اين تطهير را خداوند آنان را از نجاست و كثافت

بودند بكنند پس معناي تطهير غير از تطهير از جهل، چه خودشان موظف 
چيز بوده است؟ و اين تطهير غير از اعطاي علم غيب براي زدودن جهل، 

  چيست؟
كند كه ائمه نه كه نص در حكومت است، تاييد مي» اولي االمر«يا آيه 

  !؟!سياسي بودند و نه خواهان حكومت ـ
علمي اهل بيت را اثبات و آن كدام حديث متواتر است كه رهبري 

بايد ! ؟!كند ـ كند يا نفي ميكند اما رهبري اجرائي آنان را اثبات نمي مي
 ةداند و با ديدلوح ميتكرار كنم كه آقاي مدرسي خوانندگان خود را ساده

  .كندتحقير به آنان نگاه مي

  شيعه وصايتي و شيعه واليتي

 شيعه امامية اثني تشيع همان خط ميانه است كه جمهور: فرمايدمي
اند عشريه، در طول تاريخ پر افتخار خود، پيرو و پرچمدار و نگاهبان آن بوده

از آن ميان، اساس وجوب استمرار امامت تا پايان جهان و حضور . و ال غير
هاي اصلي عقيدتي تشيع امامي است، در  دائمي امام در عالم وجود، كه پايه

 آن جاي مي متقن اثبات شده و در حقانيت و كالياي خود با براهين تحليلج
داران آن مقام در هر دوره، همواره با نص و نصب عهده. هيچ تأمل نيست

  .انددار پيشين تعيين و به جامعه معرّفي شدهعهده
گويند مي» وصيت«ـ اين نصب و نص و معرّفي را اصطالحا 1 :بررسي
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ي هر دو در اين اصل همان طور كه هم شيعه وصايتي و هم شيعه واليت
سخن در . است» علي وصي رسول اهللا«گويند  مشترك دارند همگي ميةعقيد

» ولي اهللا«و ديگر امامان ) ع(در واليت است آيا علي سخن اين نيست 
از طرف خدا ) ص(هستند يا نه؟ـ؟ ولي اهللا يعني همان طور كه پيامبر اكرم 

) نبي و رسول نيست ليكن(يز ن) ع(نبي و رسول و نيز امام و ولي، است علي 
و به ) هر دو(ولي اهللا به معني كسي كه حق حاكميت و رهبري علمي مردم 

  هست يا نه؟ـ؟» امام و ولي بودن پيامبر«همان معني 
پيامبران اولي العزم هم نبي اهللا هستند و هم ولي اهللا، هم : در بيان ديگر

امبران فقط نبي  و ديگر پي.نبي هستند و هم امام، مانند حضرت موسي
  .هستند

دو سمت دارد نبوت و امامت آيا با وفات آن ) ص(پيامبر اسالم 
حضرت هم باب نبوت بسته شد و هم باب امامت من عنداهللا؟ يا آن چه 
بسته شده نبوت است نه امامت ـ؟ تشيع واليتي به دوم معتقد است و 

» عنداهللاولي من «داند آن را معرفي نمي» معطي سمت امامت«ا روصيت 
امام صادق را به عنوان امام بعد از خود ) ع(وقتي كه امام باقر . داندمي

دهد او خود امام است امامت و علم الزم كند امامت را به او نميمعرفي مي
  .كندامامت را خدا به او داده است امام باقر فقط اين واقعيت را معرفي مي

 حجة اهللا، »من عندالباقرحجة «است نه » حجة من عنداهللا«امام صادق 

  .، ولي اهللا است نه ولي الباقرحجة الباقراست نه 

) ع(و ائمه ) ص(ايتي نيز معتقد است كه پيامبر ص وةدرست است شيع
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 كنند اما ميان اين دو فرقِترين فرد را وصي خود قرار داده و معرّفي ميعالم
 علم غيب حتي  ما هوي هست در امامي كه صرفا با وصيت، امام شودكامالً

هاي ضروري و ال ينفك امامت عصمت و حتي حجت بودن، به عنوان الزمه
  .شود شود تنها به عنوان عالمترين فرد شناخته مي تلقي نمي

) ص(شيعه وصايتي معتقد بود علي عالمترين فرد است و چون پيامبر 
. در وصيتش حاكميت را نيز به او واگذار كرده بود خالفت نيز حق او بود

ديگر امامان فقط عالمترين فرد هستند و همديگر را فقط به عنوان رهبر 
تر به اين عقيده همان طور كه آقاي مدرسي پيش. اندعلمي معرفي كرده
  .اش فقط به وصيت است و بسدر اين جا نيز تكيه. خودش تصريح كرد

 الًچندان تفاوتي با بينش اموي ندارد معاويه نيز كاموصايتي اصول شيعه 
اعتقاد داشت كه در متون تاريخي، ادبي حتي ) ع(بر عالمترين بودن علي 

 آنان وصايت بر حكومت و 1.حديثي، اين اعتقاد معاويه به وفور آمده است
 انكار كردند اما شيعه وصايتي به اين وصايت سرا از اسا) ع(خالفت علي 

  .دمعتقد بود غير از اين فرقي با هم ندارن) ع(تنها در مورد علي 
يعني فرق اصول بينش اموي با اصول بينش شيعه وصايتي فقط در 

. است درباره ديگر امامان همگي نظر واحد دارند) ع(خالفت علي 
ترين فرد را عالم) ع(عبدالملك مروان و وليد بن عبدالملك هر دو امام باقر 

دانستند و او را رهبر علمي امت و حتي رهبر علمي خودشان  امت مي
ند وقتي كه عبدالملك با مشكل پيچيده اقتصادي كه در اثر سكّه دانست مي

                                                            
  .به ويژه در شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد.  1
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رومي پيش آمده بود راه حلّي پيدا نكرد از امام رهنمائي و چاره خواست و 
  .امام نيز او را رهبري كرد

شيعه وصايتي معتقد بود كه خالفت در : البته يك فرق ديگر هم هست
تعبير » آل رسول«انحصار بني هاشم است كه از بني هاشم به عنوان 

» آل رسول«را » آل هاشم«كردند كه يك تعبير كامال غلط است كه  مي
  .دادند» آل رسول«به نام » آل عباس«ناميدند و خالفت را به  مي

در مورد ) ع(اين نص و نصب پس از امير مؤمنان : گويددر ادامه مي
دار نبود كه عهده) ع(تر از حضرت عسكري تر و روشنهيچ امامي قوي

، ايشان را علنا در مجلس عام و ])ع(يعني امام هادي [پيشين مقام امامت 
  .علي رؤس االشهاد به جانشيني خود نصب فرمود

نه اعالم حجت بودن حضرت . است» نصب« باز هم سخن از :بررسي
  .از ناحيه خدا) ع(عسكري 
ه  در واقع پس از روز غدير، اين تنها موردي بود كه امام زنده ب:ادامه

دليل اهميت امر، بدون رعايت تقيه جانشين خود را رسما و علنا نصب و در 
ميان جمعيتي كه براي تسليت درگذشت فرزند ارشد امام به محضر ايشان 
آمده و تمامي زواياي بيت رفيع امامت را پر كرده بودند صريحا اعالم 

ـ ترديد ترديد در نص و نصب امام عسكري ـ صلوات اهللا عليه . داشت مي
  .در اساس نص و وصيت است كه تشيع امامي بر آن اساس بنياد شده است

ـ آقاي مدرسي درباره غدير چيزي هم از تشيع وصايتي كم 1 :بررسي
وصايتيان موضوع وصيت در غدير را هم رهبري علمي و هم رهبري . دارد
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دانستند كه آقاي مدرسي موضوع آن را تنها  سياسي و حاكميتي، مي
  .داند علمي ميرهبري
كنند كه اين دوازده ـ هيچ مسلمان و حتي خوارج نيز انكار نمي2

هم وصي در امور خانوادگي و هم . شخصيت به ترتيب وصي همديگر بودند
پس چه نيازي به آن همه تاكيد علي رؤس االنام، . وصي در امور علمي

كه بود و معرفي شخصي » وجوب اطاعت« اين تاكيدها براي ة؟ هم!بود
و اطاعت بدون  .كاملواجب االطاعه يعني اطاعت . است» واجب االطاعه«

  .اجرا و بدون حاكميت معني ندارد
ـ آقاي مدرسي در اين سخنش به روشني تصريح كرده است كه آن 3

يت است نص و وص«گويد چه او درصدد آن است تشيع وصايتي است مي
 تشيع  يا وصيت اساسنص. »نياد شده است بكه تشيع امامي به آن اساس

باشد بل كه معرّف و اعالم و واليتي نيست حتي از اصول آن نيز نمي
در عين حال بسي با ارزش و . شناسانيدن كسي است كه آن اصول را دارد

  .مهم و سازنده است
كه پس از قتل متوكل ( بل در آن شرايط ،ـ بدون رعايت تقيه نبود4

ان پسر متوكل و درگيري توسط پسرش و شش ماه پس از آن قتل هم
اما در زمان وصيت امام . جائي براي تقيه نبود) درون دربار خالفت بود

به شدت ستم ستمگران مستولي بود كه ) ع(دربارة امام كاظم ) ع(صادق 
فرمان منصور عباسي به والي مدينه رسيد ) ع(پس از شهادت امام صادق 

ي در جواب نوشت وال. كه وصي جعفر هر كسي باشد فورا اعدامش كن
اكنون چه كار هستيم وصي او خود شما، من و همسرش و پسرش كاظم 
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  .بايد كرد
اما خواننده توجه كند كه آقاي مدرسي در مقدمه بخش سوم كتاب آن 

چه القائاتي آورده جا كه سخن از زراره و عدم اطالع او از وصي امام صادق، 
برد كه  به زير سؤال ميحتي وصايت دربارة رهبري علمي را نيز . كندمي

براي امامت خود حتي وصايت رهبري علمي را هم ) ع(مثال امام كاظم 
براي تاكيد به آن القائات ) ع(نداشت، و فراز كردن وصيت امام هادي 

  .است
دربار از اختالفات دروني بر آسوده بود، ) ع(ـ در دوران امام عسكري 5

دربارة ) ع( بود اگر امام عسكري استبداد، خفگان و ستم از نو به راه افتاده
كرد هر دو  علي رؤس االنام وصيت مي) عج(فرزند خردسالش امام زمان 

لذا وصيت در صحنة علي رؤس االنام اعالم نشد به افراد . كشتندرا مي
  ).ع(شيعه به طور متفرق اعالم شد مانند وصيت امام صادق 

را هم دارد كه اين نيت ) ع(مدرسي با فراز كردن وصيت امام هادي 
را نيز به زير سؤال ببرد درست مانند شيعيان وصايتي، وگرنه ) ع(امام زمان 

كسي محقق مانند او چرا درباره همه چيز ذرات ريز را هم اگر به نفع خود 
تنها ) عج(آورد، چرا درباره امام زمان باشد مشاهده كرده و روي كاغذ مي

هاي متفرق امام عسكري بر به شعار پرداخته است و از آن همه وصيت
هاي متفرق كه با نشان دادن فرزند خردسالش، وصيت را ابالغ افراد و گروه

  كرد، چيزي به ميان نياورده است؟مي
ها، با لحن تمسخر آميز باور ها، وصايتبه جاي آوردن نصوص، نصب

كند را مانند صوفيان فقط به شهود خود، مبتني مي) عج(خود به امام زمان 
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  .نامدمي» تجربه عيني« آن را و
امان از دست القاء كوچكترين اثر اين كار او اين است كه : عرض كردم

 نه امام زماني هست و نه وصيتي در كند كه اساساًبه ذهن خواننده القاء مي
مورد او و هيچ دليلي در اين باره وجود ندارد، اگر وجود داشت حتما اين 

ال حول و ال قوة . شدخود متوسل نمي» شهود«نوشت و به محقق واالمقام مي
تر گفتم كه محال است منكر علم غيب امام، بتواند وجود امامي پيش. االّ باهللا

زيرا اين به مراتب از . را كه بيش از هزار سال زنده و غايب باشد، بپذيرد
انّ امرنا صعب «را بخوانيم كه ) ع(باز كالم امام باقر . تر استآن سنگين

  .»مرسل او مؤمن امتحن اهللا قلبه لاليماننبي صعب ال يحتمله االّ مست

حقگوئي هيچ دوستي برايم : »ما ترك الحقّ صديقا لي «:گفتابوذر مي

: آن همه دوستانت چه شدند؟ پاسخ شنيدند: ـ پرسيدند. باقي نگذاشت
گروه . گروهي به خاطر مال و مقام از من بريدند: دوستانم سه گروه شدند

گروه سوم را نيز . داران از من كناره گرفتندداران و مقاماز ترس مالوم د
خودم كنار گذاشتم تا به خاطر دوستي با من ضرر و آزاري متوجه آنان 

  .نشود
  
  

12/12/1386  

  مرتضي رضوي

  


