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  انتظار، مذهب اعتراض

   علي شريعتيمعلم هميشه زنده، دكتر

حـسين  «ي ارشاد ايراد گرديده است و در كنار           در حسينيه  1350 آبان   8 در تاريخ     اين سخنراني 
بيـنش تـاريخي    «، و   »بحثي راجع بـه شـهيد     «،  »پس از شهادت  «،  »شهادت«،  »ثار«،  »وارث آدم 

ي آثـار معلـم شـهيد، دكتـر علـي             نظـيم مجموعـه   ، توسط انتشارات قلم، دفتر تدوين و ت       »شيعه
  .شريعتي انتشار يافته است

  ...ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

نمـايم كـه خـواهش       موضوع بحث امشب من بسيار حساس است و اين را بدين جهت عرض مي             
  . بدان توجه فرماييد ،شود به سخن يك گوينده دقت ميمعموالً چه  كرده باشم بيش از آن

وليت اجتمـاعي   ؤ و مس  ،، انديشه  كه اساس احساس   كه موضوعي است   اين اس است به خاطر   حس
اصـول   ي مـسائل و    همـه  كه بـيش از    اين تر ازآن، حساس است به خاطر      گيرد و مهم   مي بر در ما را 

كـه   تنها غير مشابه و حتي مخـالف، بـل         ي نه  ميان ما مطرح است، اين بحث دو رويه        اعتقادي كه در  
  .اقض با هم داردصددرصد متن

  پوستين وارونه

اين اصل كلي را عرض كنم، نه به عنوان فردي مذهبي كه بـه ديـن و مـذهب خـودش تعـصب                       
ورزد و از پايگاه اعتقادات خويش مسائل علمي و تاريخي را تحليل مي نمايد، بلكه به عنوان يـك                مي

شم منطق علمي بـه مـذاهب   گر فقط با چ ـ ا طرف تاريخ اديان، كه هر كس و با هر مذهبي معلم بي
ـ بنگرد ي اسالم ميـان واقعيـت    ، كه هيچ مذهبي در تاريخ بشر، به اندازهسيد به اين نتيجه خواهد ر 

  .موجود و حقيقت نخستينش فاصله پيدا نكرده است
گفت كه بسياري عناصر دخيـل در آن         و   را به كاربرد  » انحراف«توان اصطالح    مي درمذاهب ديگر 
 تعبير دقيقي   ،اما در اسالم، اين تعبير    . اش فراموش شده است    اساسي عناصر ي از وجود دارد و بسيار   

ي  جامه «.لبس االسالم لبس الفر و مقلوبا: قيقش سخن حضرت امير است كه فرمود   نيست و تعبير د   
  ».اسالم به مانند پوستين وارونه پوشيده شده است
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ي دينـشان را وارونـه       برشـان، جامـه   ي نبوت پيغم   شود گفت كه بعد از دوره      مذاهب ديگر مي   در
كـه   بـه خـاطر ايـن     .   به جاي عبا و قبا وردا، پوستين به كاررفته است          ،اما در اسالم  . اند تنشان كرده 

 و بـاز در   . آسترش نهايت زيبـايي و نهايـت زشـتي اسـت           ست كه ميان رويه و     اي پوستين تنها جامه  
ـ اسالم، از ميان مذاهب مختلف   درتـشيع بـيش از  ،ني كـه ازآن شـده اسـت   هاي گوناگو  يعني تلقي 

بـه  ،  اي در حـد دو طـرف متـضاد          فاصـله  ؛فاصله اسـت  »  چه هست  آن« و   »چه بوده  آن«همه، ميان   
ـ صورتي كه تشيع نخستين  از نظر  ـ  و همچنين تشيع تاريخ اسالم پيش از اين سه چهار قرن اخير 

، تاريخيي اجتماعي و نقش و رسالت        ي مترقي اسالم، و از نظر مبارزه       برداشت فكري و عقلي، جبهه    
ي  از ميـان همـه     و. هاي اسالمي بوده اسـت     ترين جناح  ترين و انقالبي   ترين، متعهدترين، قاطع   عميق

  و »غيبـت « و» آخـر الزمـان   «كند، اعتقـاد بـه       اصولي كه  اين مذهب را مشخص مي        عقايد شيعي و  
چـه   ي عقايد ديگر، ميان آن     ش ازهمه بي ،»اصل انتظار «دريك كلمه مي توان گفت       ،»منجي موعود «

بـه طـوري كـه      . چه كه هست، تضاد  و تناقض  وجود  دارد           و آن ) و حقيقت اين فكر است    (كه بوده   
 با طرز فكـري     ،آور بود كه چگونه من     ، تعجب هفكران من كه روشنند و مترقي و آگا        براي خيلي از هم   

  .كنم اش صحبت مي ردم  و دربارهانتظار را مطرح ك«ي  مسأله ،كه از نظر اجتماعي  دارم
، الزم است قاعدتاً  چه   يعني بيش از آن   ،   تكرار مي كنم با كمال دقت      كه عرض كردم و مجدداً     اين

 مـبهم و    وپيچيـده   ي    مـسأله بدين مطلب توجه فرماييد و نقص و كمبود قدرت بيان مرا در چنـين               
 كنيد، براي اين است كه مطمئـنم   دقت خودتان جبران   باشد، با توجه و   »  اصل انتظار «متضادي كه   
 از دو سـوي     ،هـا  ي آن  ام و بـيش از همـه       ي مسائل ديگري كه مطرح كـرده       مثل همه ،  اين بحث هم  

  .متناقض و متضاد، مورد انتقاد واقع خواهد شد

  دو قطب متضاد

كـه  . مؤمنين،  سوي ديگرو از) به معني اصطالحي و رايج آن( بود  خواهندروشنفكرانسو   يك از
مـذاق و مـوازين اعتقـادي مـا توافـق           «گويم با    چه مي  كه آن  گروه مرا متهم خواهند كرد به اين      اين  
در چنـين زمـاني، بـا        در چنـين عـصري و     «: و گروه ضد اين دسته متهمم خواهند نمود كه        » ندارد

خواهد همان مفاهيم كهنه را مطرح كند و اذهان اين نسل را از گـرايش بـه                  اصطالحات تازه، باز مي   
  »...ي خرافات گردد نگهبان و توجيه كننده... نده و علم و پيشرفت اجتماع غافل نگه دارد وآي

» مخاطبـان مـن  «كه نه از آن گروهيد و نه از ايـن گـروه، بلكـه تنهـا      ـ  روست كه از شما از اين
ـ هستيد  هـا، درمـسائل    پرسـت  تري فرماييد تا مثل كهنه كنم كه دقت بيش  تمنا ميدر اين اجتماع 

ـ گيري تازه هبي، از تلقي و تفسير و نتيجهمذ ـ كه تازه است  تنها به جرم اين   وحشت نكنيد و مثل  
ها، در مسائل ايدوئولوژيك، از طرح مفاهيم مذهبي و انتخاب اصطالحات قديم، تنها به جرم                نوپرست
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ـ كه مذهبي و قديمي است اين ريـد و  جاي ديني دا  چه شما هم مثل من، نه تعصب بي. برنياشوبيد 
، »نتوانيد بفهميد «هاي ذهني خودتان جور نباشد       چه را با قالب    جاتر ضد ديني، كه هر     هنه تعصب ناب  

انديش شويد و نه حيثيت مذهبي كه مقبول عـوام   و مثل من، نه مقام و منصبي داريد كه مصلحت        ـ  
ـ نه موقعيت روشنفكري كه محبوب خواص باشيد و نـصب در  تـا مقـام و م  » نخواهيد بفهميـد « كه  

  !دار و سست و سرد نشود ، لكهو حيثيتخطر نيفتد و موقعيت  
 هرچنـد   ؛آن را » جـرأت فهـم   «ا داريد و هـم      ي مخالف ر   عقيده» قدرت فهم «  اين است كه هم     

مؤمني باشيد و اين عقيده را با احساسات مذهبي خود شبيه نبينيد و يا روشـنفكري غيـر مـذهبي                    
ي مذهبي مطرح اسـت و معنـي و    هبي بيابيد كه در ميان توده مذي باشيد و آن را يك مبحث كهنه    

، تكرار مي شود و در اين دنياي        ، تكيه و جلسه   جا در مسجد و منبر     مفهومش هم معلوم  است و همه      
 يـك  و قاعـدتاً  ،   دنيـايي كهنـه    سـت و از آنِ     اي همه مسائل نو، حـرف بـسيار كهنـه         نو و در ميان اين    

  .ل بپردازدروشنفكر روز نبايد به اين مسائ

  ي انتظار در بينش سه گروه اعتقادي مسأله

در انتهـاي   » اصـل انقـالب نهـايي      «و »آخرالزمان«و  » امام زمان «و اعتقاد به    » انتظار«ي   لهأمس
  :مختلف برداشت و قضاوت مي شود هاي اعتقادي و ذهني گوناگون، به طور قالب ها و تاريخ، درتلقي
 از نظر علمي، مخالف     اعتقاد به امام زمان و انتظار، اصوالً      : گويند  مي كرده هاي تحصيل  غيرمذهبي

  .آور  يك فكر كهنه و انحطاط، حقيقت، و غير منطقي و غير معقول است و از نظر اجتماعيواقعيت و
 و فيزيولوژي تـا ايـن   ،، بيولوژي ـ كه فيزيك كه مردم در اين قرن  به خاطر اين،غير علمي است
ـ ات را شناختهانسان و حي حد ترقي كرده و توانـد در انـدام طبيعـي،      معتقدند كـه يـك فـرد نمـي     

طبيعي داشته باشد و هزار سال، دو هزار سال، سه هـزار سـال و چنـد هـزار                    زندگي نامحدود و غير   
  . اين برخالف بيولوژي و فيزيولوژي و بر خالف منطق علمي و ناموس طبيعي است،سال زنده بماند

كه پيروان اين فكر  وليت انساني است، براي اينؤد ترقي و ضد مس   و از نظر اجتماعي، يك فكر ض      
دسـت   معتقدند كه اصالح اجتماع  وآگاهي انسان و نابود شـدن نظـام سـتم و تبعـيض و فـساد در                     

كه بايد در آينده بيايد و سرنوشت بـشريت را از پليـدي و                در يك دست غيبي است     ،ها نيست  انسان
، ظهـورش    رسالتش غيبي اسـت    به يك منجي غيبي كه اصوالً      قادبنابراين اعت . انحطاط نجات بخشد  

... ي مـا در كـار او هـيچ اثـري نـدارد و              وليت و اراده  ؤش غيبـي اسـت، و مـس       ا ، زنـدگاني  غيبي است 
 و بـشريتمان    ،س ما در تعيين سرنوشت خود، جامعه      پدهد كه    خود اين نتيجه را به دست مي       بهخود

مان و يـا     يست كه در زمان غيبت او بتوانيم عدالت را درجامعه         هيچ سهمي نداريم و امكاني براي ما ن       



 4  انتظار، مذهب اعتراض
 

http://www.seapurse.ir 

ي انـسان را نفـي       وليت را از انسان سلب مي كند، زيـرا اراده         ؤ مس ،اين اعتقاد . زمين مستقر كنيم   در
اسارت و ذلت    جور همچنان ادامه و گسترش خواهد يافت و        وقتي تو معتقدي كه ظلم و     . ه است كرد

كـس   هـيچ  رود و  انـساني همچنـان در مـسير خـودش پـيش مـي              ضد مردم و فساد اخالق و روابط     
 آيـد و   دربـه   آستين آسـمان     يك دست غيبي باشد كه از      برابرش بايستد و بايد منتظر     تواند در  نمي

كـس ديگـر هـم در نجـات آدمـي،            تواني بكنـي و هـيچ      شود كه تو كاري نمي     كاري بكند، معلوم مي   
  .تواند بردارد ترين قدمي نمي كوچك
ها هم هنوز    كه آن ـ  » يهود«خصوص براي كوبيدن     ي نويسندگان، به   انتقاد در اروپا به وسيله    اين  

ـ دانند عيسي بن مريم را مسيح نمي منتظر ظهور مسيحند و شـدت مطـرح شـده و بـسياري از       بـه  
هاي بـسيار فكـاهي و حتـي         داستان ي تحرير درآمده است؛    ها در اين باب به رشته      ها و داستان   رمان
  : هجنمست

 .شـد  تـر مـي    روز از روز قبل بيش     كرد و فسادش هر    گناه مي ) روحاني يهودي (همسر يك خاخام    
خواهي كـه ظهـور      مگر تو منتظر نيستي؟ و نمي     :  پاسخ شنيد  .خاخام آگاه شد و سخت اعتراض كرد      

گويي وقتـي ايـن ظهـور محقـق          مسيح و منجي قوم يهود هرچه زودتر تحقق پيدا كند؟ و مگر نمي            
د كه فساد عموميت پيدا كرده باشد؟ من در اين راه به سهم خود قدمي برداشته و بـه پايـان                     شو مي

! كـنم  كني كه خدا در ظهور او تعجيل كند، و من عمل مـي             تو فقط دعا مي   . كنم تو كمك مي   انتظار
ي فـساد تـسريع و تعجيـل     اشـاعه  كه در هر شود و  گير مصلح وقتي است كه فساد جهان      ظهورچه،  
  !  ظهور او كمك كرده استر د،كند

دهد تا ظلـم را توجيـه كننـد و فـساد، و              ي بزرگ دست مردم مي      يك وسيله  ،گونه تلقي  پس اين 
هـيچ كـار     در اناديـده انگارنـد و    را  وليت خودشـان    ؤتوانند مس  تا مي  را طبيعي بدانند و    عموميت آن 

، نـه در يـاري دادن بـه نيـروي     تر به مردم اي، نه در اصالح جامعه، نه در آگاهي دادن بيش         اجتماعي
تـرين قلمـي     ترين قدمي برندارنـد، كـم      عدالت و آزادي، و نه در مبارزه با ظلم و زور و فساد، كوچك             

ي توجيه وضع موجود و فرار       ها بهترين وسيله   اين اعتقاد براي اين   . اي نگويند  ترين كلمه  نزنند، و آرام  
  .هاي اجتماعي است وليتؤاز مس

بينـد و    ، اين بحث را هم غير علمي و هم غير اجتمـاعي مـي              مذهبي ي غير  ردهك بنابراين تحصيل 
ي حال اجتماع و انديـشه اسـت و يـك روشـنفكر متعهـد و        له، مضربه أمعتقد است كه طرح اين مس     

اي را نبايد طرح كند، بلكـه        تنها چنين مسأله   طلب و آگاه به مسائل اجتماعي، نه       خواه و عدالت   آزادي
كننـده در بيـاورد و    فلـج  حتّـي  ثمـر و  دت مبارزه كند و مردم را از انتظار بيهوده و بي          ش بايد با آن به   
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 و از   ، و از قيام غيبي او به قيام اجتماعي خـود          ، به رهبران حاضر   يبها را از امام غا     ايمان و اميد توده   
  .هاي بزرگشان متوجه كند مسؤوليتي خودشان و به  ي ماوراءالطبيعي به اراده اراده

مراسم مذهبي   احكام و  عقايد و  هاي مذهبي در   ي توده   ما، كه همچون همه    هاي مذهبي  تودهاما  
رد انتقادات و نظريات مخالفـان   دارد تا به توجيه و تعليل و استدالل و اثبات آن و           خود شك روا نمي   

 و چون دهند احتمال خالف و خطا نمي و منكران بپردازند، به اين عقيده ايمان قاطع و يقين دارند و       
ترين دليل حق بودن يك عقيده يا حكم مذهبي اين است كه يـك عقيـده يـا حكـم مـذهبي                       بزرگ
، بـه   روحانيان آن را القاء كـرده باشـد       يا فتواي  ، يعني جزئي از مذهبشان باشد و كتاب، روايت        ،باشد

شير قيام به شم نمايد و ظهور مي  گير شدن فساد و ظلم     عالم ب كه پس از   يي غا  اصل وجود امام زنده   
علمـا و   از رژيم سـفياني و  و از غاصب قاتالن كربال و خلفاي جنايتكار و كاران و نيز  ستم كند و از   مي

ي اغـراض    انـد و وسـيله     روحانيون مذهبي شيعه و سني و ديگر مذاهب كـه مـذهب را مـسخ كـرده                
 انتقـام   ،ي تبهكـاران گذشـته و حـال        انـد، يعنـي از همـه       شخصي و تأمين منافع طبقاتي خود كرده      

 و نظام عدل و رژيم امامت و سنت         نسانيت را از فساد نجات مي بخشد      اگيرد و مردم را از ظلم، و         مي
 ي بـشري و    كنـد و جامعـه     و راه انبياء وحكومت حق و قانون قـرآن را در زمـين مـستقر مـي                محمد  

 زر و زور  نوشند، و جنـگ و       سازد كه در آن گرگ و ميش از يك آبشخور آب مي            حكومتي جهاني مي  
هـا، پـول از    ي ميان انـسان  شود و حتي در رابطه خيزد و صلح جهاني برقرار مي و فريب از ميان برمي  

  .دهد مي» درود بر محمد و خاندانش«افتد و جايش را به شعار  سكه مي
مخـالفش دجـال    ركابش مـسيح و نيروهـاي        ظهورش از مكه است و مركز حكومتش كوفه و هم         

 و  ، مرد پاك، باايمـان و مجاهـد       313گامانش   تاتور و نخستين گروندگان و هم      ديك فريبكار و سفياني  
يافتگـان،   روحانيون فاسد و مفسد، و نجات      كاران و  جويش، ستم  انتقام شدگان شمشير  ، كشته باألخره

  !ي نوع انسان بر روي زمين ديده ي محروم و ستم توده
ـ مامانديشند كه زندگي طوالني ا  به اين نميها اساساً اين  غير طبيعـي و   ـ  بنا به قول معترضين 

خدا چنـين خواسـته اسـت    . دارند  بايد بدان عقيده داشت و .غير علمي است تا به اثبات آن بپردازند       
وهمچنـين بـه ايـن هـم        ! هرگـاه كـه بخواهـد زنـده نگـه دارد           كه فردي را براي انجام رسـالتي، تـا        

م اسالمي و    با بسياري از عقايد مسلّ     ففت نشود گاه به نحو صحيح دريا      هر ،انديشند كه اين فكر    نمي
 فردي در برابر سرنوشت اجتمـاعي و مـسير تـاريخي            مسؤوليتجمله با    نصوص قاطع قرآني و از آن     

» صـلح « اين است كه     ،اين عقيده  ي چنين دريافتي از     اين هم نيستند كه الزمه     متوجه. منافات دارد 
هـا بـه ايـن اصـل         آن! سـرانجام و بيهـوده      راه، بي  محال است و پوئيدن هر گامي در اين       » عدالت«و  

 هر كاري را هم در راه صالح و عـدالت انجـام             ،ي مذهبي است و در عين حال        چون عقيده  ،معتقدند
اين است كـه بـه ايـن فكـر و ايـن واقعـه               . ي مذهبي است   توانند داد، اگرمعتقد شوند كه وظيفه      مي
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علمـي و منطقـي و اجتمـاعي و     تفـسير  ل و توجيه وكه به تحليل و تجزيه و استدال       بي آن  ،مؤمنند
  .؛ يك تعبد است برايشان بديهي استمسأله. دارند   زيرا در آن شكي روا نمي.انساني آن بپردازند

، رو كه معتقدند هر فكري كه در متن مذهب باشد، يعني از طريـق قـرآن                از آن  روحانيون ما هم  
باشـد،  » مـستند «اي كـه     ها هر مـسأله    ، از نظر آن   ت، حقيقت اس  ، و يا روايت امام رسيده باشد      سنت

 محدود به اثبات ايـن اصـل   فكنند اند يا مي بنابراين، در اين راه نيز كاري كه كرده     . است» حقيقت«
چـه را    معقول است و بنابراين هر     منقول است و منصوص و ناچار     » مهدي موعود  «ي است كه عقيده  

اند   و اين است كه كوشيده     .يقت يقيني است و پذيرفتني    رديم از اسالم و تشيع است، حق      ككه يقين   
كـه ايـن     اثبـات ايـن    ائمه و  تا با تفسير برخي از آيات قرآن و نقل احاديث نبوي و روايات منقول از              

هاي اين عقيده را در ايمان مردم استوار سازند و مـردم             ها درست است، پايه    تفسيرها و سند اين نقل    
ـ را   توجيـه اجتمـاعي   و به تجزيه و تحليل عقلي و استدالل علمي تا مستقالًكه لزومي باشد   بي آن 

  . بدان معتقد سازند ـو تاريخي آن بپردازند
ـ ي ما  در جامعههاي متجدد مذهبياما  هايي كه  هايي كه تحصيالت قديمه دارند وچه آن  چه آن 

همـان راه   از انـد تـا   تـه پـيش گرف  راه سـومي را   اخيـراً  ـ  دو يا هر داراي تحصيالت جديد هستند و
با همان استدالل علمي مـادي       يعني   . به اثبات اين اصل مذهبي  نائل آيند        ،روشنفكران غير مذهبي  

ـ  ـ كشاند ي غير مذهبي را به انكار اين عقيده مي كرده  كه تحصيلامروز   به اثبات آن بپردازند و يك  
 به تازگي آثـاري هـم       ،اين اساس  و بر  ي علمي و تعقلي بخشند     ي تعبدي را جنبه    غيبي و عقيده   امر

 اما نه بـه انتقـاد       ؛اند مذهبي جواب داده   ي غير  كرده ي روشنفكران تحصيل   به حمله  اند و  كرده منتشر
يعني بر اسـاس علـوم جديـد،        . آن» ضد علمي بودن  «اين فكر، بلكه به انتقاد      » ضد اجتماعي بودن  «

كنند كه يك انسان، امكان دارد بـيش از هـزار             اثبات مي  ،شناسي  و زيست  ،مثل بيولوژي، فيزيولوژي  
ي  اين اساس اعتقاد به عمر طوالني چند هزار سـاله   زندگي كند و بر    تر سال و يا بيش    سال، سه هزار  

  .كنند علمي تلقي مي امام را در همين زندگي و در همين زمين ممكن و
امروز عدد ثابتي را براي عمر       علم   اساساًكند كه    كه اين اصل ثابت مي      به دليل اين   ؟به چه دليل  

االعضا و يا علـوم ديگـر مربـوط بـه      شناسي يا وظائف از علوم زيست. طبيعي انسان معين نكرده است    
هاي زندگي وي ثابت اسـت و   انسان و حد نصاب سال آيد كه مدت زمان عمر     نمي كدام بر  هيچ انسان،

وقت علماي فيزيولـوژي     يعني هيچ . تر زندگي كند   اين سال هيچ موجود انساني بيش      ممكن نيست از  
ـ بيولوژي در دنياي امروزبا  انسان ممكـن   اند كه عمر  نگفته ـ  چه علماي مادي وچه علماي مذهبي 

سرزمين ما، گرچه    در.  عمر نهايي يك انسان معين نيست      . باالتر برود  200 يا   160 يا   150نيست از   
 اما به ايـن معنـي نيـست         ،ميرند  مي 55 تا   35ن  مياغالباً  ، يعني افراد     است 45مثالً  معدل سن افراد    

ها   اما بعضي  ، سال است  80رود، زيرا در اروپاي شمالي سن متوسط حدود          نمي  باالتر 55كه كسي از    



 7  انتظار، مذهب اعتراض
 

http://www.seapurse.ir 

توان گفت كـه در اروپـاي شـمالي ديگـر            هم نمي  ولي باز . كنند  سال هم زندگي مي    110 تا   100از  
  .  باالتر برود110ممكن نيست كه سن كسي از 

مثالً اي وجود دارد و در مطبوعات هم منتشر شده و خبرش به گوش همه رسيده است كه                   مونهن
 سال  130سال زندگي كرده است، ديگري تا        127 پيرمردي   ،در قفقاز يا مغولستان، آمريكا يا آفريقا      

 ي شـده  كه پيرترين انـسان شـناخته      ايناما   . سال 140 و ديگري در جاي ديگر تا        135و آن يكي تا     
مـثالً  ممكـن نيـست كـسي        كند كه ديگر    اين اصل را ثابت مي     ،كرده است  سال عمر  141 معاصر تا 

  !هرگز! ؟ سال هم عمر كند141
 150  سـال،  145 سال هم داشته باشد، به چه دليل نمـي توانـد             141پس حال كه ممكن است      

دد معـين توقـف      روي يـك عـ     توانيد بر   چون نمي  ،اين اساس  بر!  سال  هم عمر كند؟     151سال، يا     
تـر   تر محال است، به چه دليل دويست  و سيصد هزار و بيش             كنيد و بگوييد يك روز هم از آن بيش        

  محال باشد؟
كـه در متـون و        چنـان  ؛هاي تاريخي يا مـذهبي اسـت        عمر  شخصيت   ،آورند دليل ديگري كه مي   

ر كرده و يا نوح كه       سال عم  600 يا 300 مانند سليمان كه     .نصوص اسالمي و غير اسالمي آمده است      
  950حال يا اين مدت عمـر كـرده يـا           .  سال در ميان قومش درنگ كرد      950به تصريح صريح قرآن     

 ،تواند از نظـر علـوم طبيعـي امـروز          مهدي موعود هم مي   . قومش اشتغال داشته است   سال به دعوت    
  . سال عمر كند1000 ش ازيب

هاي زمـان، بـيش و     انتقادات غيرمذهبيگونه است كه فضالي مذهبي كه با مسائل علمي و  بدين
ها  پنهان است امـا       ي شيعه از چشم    كنند كه امام زمان، كه به عقيده       كم تماس دارند و استدالل مي     

 قرن پـيش تـاكنون زنـده اسـت و زنـدگي عـادي دارد                دوازدهدر ميان مردم و روي همين زمين از         
 نيـازي نيـست كـه آن را  بـه يـك              عمرش يك عمر طبيعي است و با علوم امـروز سـازگار اسـت و              

  .منكر شويماصالً العاده تشبه كنيم يا  ي خارق معجزه

  امام

ـ گفتيمكه   ـ چنان هاي عادي اما مذهبي بينند كه اعتقاد به عمر طـوالني امـام     هيچ لزومي نمي 
تي ها معتقدند كه خداوند چنين رسال  آن.شناسي جديد توجيه كنند زمان را با اصول و قوانين زيست

بـشر    مانـدن بـيش ازعمـر   كرده و براي انجـام رسـالتش اسـتعداد زنـده       انسان واگذار  را به فردي از   
 است و توجيـه   توانا كار هر ي خداوند است و خدا بر عطا كرده است و بنابراين اراده     معمولي را به او   

 يهـاي   مـذهبي  كـه  اعتقاد به امام زمان در اين گـروه آخـري            .و بيولوژيك آن الزم نيست    فيزيولوژي  
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اصول علمي جديد توجيه كنند، خيلي روشـن اسـت و آن              خواهند معتقداتشان را با    هستند كه نمي  
 امام يـازدهم   ـ  فرزند امام حسن عسگري، و به طور دقيق،پيغمبر اسالمي  كه امام زمان از ذريه اين

 تـن  دوازدهر فهرسـت  ، او راپس از خودش د حق پيغمبر است كه به نام  بهياز اوصيا ـ و يكي  شيعي
 غيبت كرده است، نه از دنياي مادي و از بـين            يب شده است؛  نام برده است كه به دنيا آمده و بعد غا         

اكنـون در كوچـه و بـازار         انـد و هـم     شـايد بـسياري ديـده     . بينند  اما مي  ، او را نمي شناسند    ؛ها چشم
. ، و نـه از زمـين      اده، نه از طبيعت    نه از م   ،هاست اين غيبت از چشم   . شناسند اما بازش نمي  ! بينند مي

ي پيـروانش    خالف عيسي كه بنا بر روايات به آسمان رفته و سوشيانت كه به عقيده              اين است كه بر   
، مهـدي موعـود در ميـان        1در عالم ديگر است و امام محمد حنيفه كه در كوه رضوي مخفـي اسـت               

  : ي غيبت داشته است   دو دورهماما. شناسند  اما نمي،مردم زندگي عادي دارد و همه او را مي بينند
تعيـين   خـودش  كه اختصاصاً ـ  »نايب خاص«يا » باب« غيبت صغري كه در اين دوره چهار: اول

  .اند ي ميان او و شيعيان بوده  واسطه ـكرده است مي
كه مدتش عمـر  (ي غيبت صغري  ، دوره»نايب خاص« دوره و پس از مرگ چهار     پس از اين  : دوم

. ي غيبت كبري فرا رسيده است تا اكنون، كه در اين دوره هستيم             تمام شده و دوره   ) يك نسل است  

 
دانيم كدام سرزمين تـو را در بـر گرفتـه            نمي: پرسد در دعاي ندبه به اين مسأله اشاره شده است كه مي           1

ه امـروز آن را در      دانـم ايـن دعـا كـ        ؟ و مـن نمـي     ...طوي است، قرارگاهت كجاست، در كوه رضوي يا ذي       
هـاي اخيـر سـخت رواج يافتـه و           و سـال  (خواننـد    بسياري محافل مذهبي، خطاب به امام زمـان مـا مـي           

طوي و كوه رضـوي      چرا سراغ حضرت مهدي را در ذي      ) هاي خاصي براي اين كار تشكيل شده است        گروه
دند در اين كوه از انظـار       است كه معتق  » كيسانيه«ي   گاه محمد حنيفه، امام زمان فرقه      گيرند كه جاي   مي

جا ظهور خواهد نمود و پيروانش با ندبه و زاري در پاي اين كوه و يـا از دور، رو                     مخفي شده است و از آن     
ها، سرگذشت حضرت مهدي، نـه در       گذشته از اين  . كردند كه خارج شود و قيام نمايد       به اين كوه، دعا مي    

. اي بـا ايـن كـوه نـدارد         نه پس از ظهور، هيچ رابطـه      زندگي و نه در غيبت صغري و نه در غيبت كبري و             
جا حاضـر و نـاظر       كه همه  بل. اساساً غيبت او بدين صورت نيست كه در جاي مخصوصي پناه گرفته باشد            

گاه مخفي   تو در كدام جاي   «بنابراين سؤال از اين كه      . است و اين ما هستيم كه او را تشخيص نمي دهيم          
ي دقيـق    مطالعـه . وع غيبت امام زمان و مهدي موعود شيعه سازگار نيست         ، ظاهراً با ن   »به سر مي بردي؟   

برد و پس از حضرت امير ـ كه بـه تفـصيل از     ي ما به تصريح و ترتيب نام نمي متن دعاي ندبه كه از ائمه
واسطه به امام غايب خطاب مي كند، باز اين سـؤال را   مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ـ ناگهان و بي 

به هر حال، من اين مطلب را فقط بـه عنـوان يـك سـؤال علمـي مطـرح                    . ر ذهن طرح مي كند    تر د  بيش
به اين اميد كه به جاي دشنام و اتهام، پاسخ معقول و منطقـي بـشنوم و ايـن                   . كنم؛ نه قضاوت قطعي    مي

 ابهام در ذهنم رفع شود و اگر كسي در اين مورد مطالعه دارد، اين مسأله را روشن كنـد، منتـي بـر مـن                        
 .   نهاده است
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ي  ويژه يـا      يعني نماينده ـ  » نايب خاص «ي ورود و تماس يا        يعني واسطه  ،»باب«ديگر  در اين دوره    
وجـود  ـ كند و با مردم تماس دارد و به دست امام منصوب شده است   كسي كه به جاي امام كار مي

  .است» نايب عام «،تنها راه تماس مردم، با او كه رهبراست و زنده و حاضرندارد و 
شخـصاً نـصب   هـا را   كند؟ برخالف آن چهار تن كه امام آن        اين نايب عام را چه كسي انتخاب مي       

  كنند؟ چگونه انتخاب مي. كنند ، اينان را مردم با كمك اهل خبره انتخاب ميكرده
اي كـه از نظـر تـاريخي و           مـسأله  ؛شود ي و حساس مطرح مي    ي بسيار اساس   جا يك مسأله   در اين 

است و   آور  سخت عميق و شگفت    ،هم از نظر فكري و مرامي       و ،از نظر اجتماعي و سياسي    خصوص    به
ايـن پوسـتين را از    انـد و  روشني است كه تشيع را تا چه حد وارونه كـرده        ، مثال بسيار   در عين حال  

ي ديگـري خودشـان    و ايـن رويـه  (ننده است كزشت و بيزار و رآو ترس كه بدمنظره و ـ  ي ديگر رويه
  ! اند  بر اندام روح و انديشه و شعور و احساس و جهان و زندگي ما پوشاندهـ) هستند

شـود و تـا      در عصر غيبت كبري، يعني دوران نامحدود تاريخي كه از قرن سوم هجري آغـاز مـي                
كنـد كـه بـه       اي پيدا مي    مكتب اجتماعي ويژه   وي سياسي    خدا بخواهد ادامه دارد، شيعه يك فلسفه      

ي  و ضد مردم و نـسبت بـه انـسان و اراده و آزادي و انديـشه     آور همان اندازه كه امروز منحط و ذلت  
شود و   نشان داده مي   بار و تسليم  آور هاي اجتماعي و يأس    ي مسؤوليت  كننده و نفي  آميز انساني اهانت 
 فهمند، اساساً  پذيرند ولي نمي   كنند و مي   كنند اما فكر نمي    يي سر به زيري كه عمل م       جز براي توده  

و نسبت به انسان و اراده      ،  آور و مردمي   ، مترقي و عزت   ه درست به همين انداز    ، آري .قابل دفاع نيست  
ي  هـاي اجتمـاعي و بخـشنده       ي مـسؤوليت   كننـده  آميز و تثبيـت    ي انساني حرمت   و آزادي و انديشه   

  .ل عقلي و روحي استبيني تاريخي و استقال خوش
ـ ي كار نواب انتصابي با آغاز دوران غيبت بزرگ و خاتمه ، بـر  ها، درنهـان  ي آن  كه امام به وسيله 

تماس داشتند و    شده با شخص رهبر    هاي تعيين  طريق اين باب   راند و مردم از    حكم مي مردم خويش   
 خــويش را از او كردنــد و حقيقــت اعتقــادي مــذهب ي اجتمــاعي خــود را از او كــسب مــي وظيفــه

ـ پرسيدند مي دوران انتـصاب پايـان    و. شود و مسؤوليت امام به مردم واگذار مي شود  رابطه قطع مي 
  .رسد فرا مي» انتخاب«گيرد و عصر  مي

ـ ورود به دوران غيبت بزرگ صادر شده است كه پيش از ـ  مشهور امام) فرمان(» توقيع«  نظـام   
  :دارد گونه اعالم مي  بدين،شود مي» امامت«اي را كه جانشين نظام  ويژه
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  .1 اهللا عليهمحجه احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا هاما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الي روا
  شوند؟ اب مياند؟ و چگونه و چرا انتخ ها چه كساني ايناما 

  :ي مردم اعالم كرده است اب آنان را امام صادق براي توده و شرايط انتخضوابط
ن أ المـر مـواله، فللعـوام         لهـواه، مطيعـاً     لدينه، مخالفاً  ، حافظاً من كان من الفقها صائناً لنفسه     ا  ام
  . 2يقلدوه

 بلكـه   ،تنها با تعقل ناسـازگار نيـست       تقليد نه . هم ضروري   و ، هم منطقي  ،و اين هم طبيعي است    
ي عقل اين اسـت      الزمه وداند تقليد كند     كه مي  داند، از آن   گاه نمي  عقل اين است كه هر        كار اساساً

بيمار خردمند كسي است كـه در       . عقل آگاه را جانشين خود كند      جا خود را نفي نمايد و      كه در اين  
خـردي اسـت و اقتـضاي        جا بـي    چه خردمندي كردن در اين     ؛برابر طبيب متخصص خردمندي نكند    

بـي يـا حزبـي،      دان ورهبـر، يـك تـشكيالت انقال        مهندس، طبيب، حقـوق   .  تعبد است و تقليد    ،تعقل
تـر   و مجري  تر  مطيع ، خود ياعضا ترين افراد را درميان مراجعان و      ترين و فهميده   شده هميشه تربيت 

 فـضل در   زيرا شعور، اين فضيلت علمي و عقلي را به آنان آموختـه اسـت كـه ابـراز                 . اند از همه يافته  
لمي، ازمتخصص تقليـد  ي ع يك رشته ي عقل است كه در اين شيوه   فضولي است و   ،دانند چه نمي  آن

 تـر  رفته پيشاي كه    جامعه هاي زندگي جاري است و هر      ي رشته  نوني است كه در همه    ااين ق  كنند و 
  .تر است تر است، اصل تقليد و تخصص در آن  استوارتر و مشخص متمدن و

آيـد و     يك نظام انتخاباتي خاص به وجود مـي        ،ي غيبت كبري   بينيم كه در اين دوره     بنابراين مي 
 گرچــه ايــن .؛ امــا يــك دموكراســي آزاد نيــستكراتيــك اســت بــراي رهبــرون يــك انتخابــات دمآ

ول است و در برابر مـردم  ؤمس» امام« برابر شود، اما در انتخاب مي» ردمم«ي   وسيلهبه  شونده   انتخاب
كــه » خــود مــردم«، فقــط دربرابــر»مــردم«ي   بــرخالف دموكراســي كــه منتخــب بــه وســيله.نيــز

  .ؤول استو موكلين او هستند مسكنندگان  انتخاب
وابط ضـ آراي خودشان، بر اساس ايـن        را خودشان، با تشخيص و    » نايب عام «اين است كه مردم     

اين جانـشين امـام در       را جانشين امام تلقي مي كنند و       را مي پذيرند و او     انتخاب كرده و رهبري او    
وكراتيـك انتخـاب شـده      ه با نظام دم   اي ك  خالف نماينده   يعني بر  ؛برابر امام و مكتب او مسؤول است      

 
ها و رويدادهايي كه در مسير زمـان و در طـي تحـوالت و تغييـرات اجتمـاعي وقـوع                      ي پديده  اما درباره  1

يابد، به راويان سخن ما ـ دانشمندان و متفكران ـ كه به سخنان ما هـم داناينـد و هـم آشـنا، رجـوع         مي
 .كنيد كه آنان حجت منند بر شما و من حجت خدايم بر ايشان

بـردار خـدا و    دار خويشتنش بود، نگهبان ايمانش، مخالف هوسش، فرمـان  شناسان، آن كه نگه  ا از دين  ام 2
 .ي مردم است كه تقليدش كنند مطيع امر مواليش، بر توده
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انـد بـرآورده     را انتخاب كرده   ها و نيازهاي مردمي كه او      آل ايده ها و  ، مسؤول اين نيست كه ايده     است
 آن ي كننـده   و هـدايت ،كه مسؤول است مردم را بر اساس قانون و مكتبـي كـه امـام، رهبـر     كند، بل 

  .تغيير و پرورش دهد اساس آن مكتب ها را بر مكتب است هدايت كرده و آن
ي مردم بياينـد رأي      البته اين انتخاب كه يك انتخاب مقيدي است، به اين معني نيست كه همه             

تر بود به جانشيني امام منتخب شود و در مسند نيابـت امـام       ي آرائش بيش   كس شماره  بدهند و هر  
يت علمـي،    بلكه چون اين فرد يك شخصيت اجتماعي است و در عين حـال يـك شخـص                 .قرار گيرد 

كند كـساني    را ندارند و عقل حكم مي      خود شايستگي انتخاب او    ي ناآشنا با علم، خودبه     بنابراين توده 
تـرين و آشـناترين فـرد بـه ايـن مكتـب              ترين و متخصص   دانند كه عالم   كه آگاهي و علم دارند و مي      

ـ          » شناسان ميعني عالِ «كيست،   خـود بـا فـضال و        هبه اين انتخاب مبادرت ورزند و مردم هم كه خودب
 كنند ، طبعـاً    ها پيروي مي   ها اعتقاد دارند و از آن      روحانيون و علماي مذهب خودشان تماس و به آن        

طـور كـه      همـان  ؛پذيرند و اين يـك انتخـاب طبيعـي اسـت           ها براي انتخاب نايب امام را مي       آنرأي  
گونـه   هـيچ شخـصاً   دارم و   من كه بيماري قلـب      مثالً   .كنيم  متخصصين ديگر اين كار را مي      ي درباره

از دانـشجويان   معمـوالً   كـنم و     ترين متخصص قلب را خودم انتخـاب نمـي         آگاهي طبي ندارم، بزرگ   
نمايم كه بهتـرين      استخبار مي  ،يا كساني كه آگاهي به اين مسائل دارند        پزشكي، اطباء، داروسازان و   

 ؛پـذيرم   عنوان رأي خـود مـي       رأيشان را به   ،بر اعتقادي كه بديشان دارم     بنا وت  متخصص قلب كيس  
  .اي طبيعي يك نوع انتخابات دو درجه

، ي علماي روشن و پـاك   هدايت خلق و پيروانش را بر عهدهمسؤوليتي غيبت،  اين امام در دوره  
هـاي حـاكم و      گذارد تا ظهورش فرا رسد و آن هنگامي است كه رژيم           مي و آگاهان بر مذهب خود وا     

  .ها به حضيض فساد رسيده باشند دگي انسانهاي اجتماعي در سراسر زن نظام
نمايد و بعـد دو نيـروي عاصـي بـر            جا آغاز مي   دهد و انقالبش را از آن      او در كنار كعبه ندا در مي      

  :نهضت او در زمين به وجود مي آيند
كند  ها اختالل و انحراف ايجاد مي  انديشه ها و  گري كه در دل    ي افسون  شده يكي دجال، مرد مسخ   

  .تابد ي پيشاني دارد و شراره از آن مي ، با چشم چپ كه در ميانه استچشم و يك
جـا   كنـد و از آن     ، فلـسطين و اردن را اشـغال مـي         ، كه نيرويي جمـع    و ديگر مردي است سفياني    

  .شود  ولي نيروي او ميان مكه و مدينه نابود مي،نمايد مقاومتش را در برابر اين نهضت آغاز مي
گامان   تن كه نخستين گروندگان و هم      313 با   ، نهضت خويش در كعبه    امام پس از ظهور و اعالم     

 و در پشت كوفه بـه قـدري از          دهد  ميجا را مركز قدرت خويش قرار        آيد و آن    به كوفه مي   ،او هستند 
جهاد و كـشتار آغـاز       شود و مبارزه را با شمشير و       هاي خون روان مي    كشد كه جوي   علماي فاسد مي  
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كاران تـاريخ انتقـام      ي ستم  دهد و از همه    استقرار مي » در سطح جهاني  «ا  نمايد و حكومت عدل ر     مي
ي شيعه را كه  و ائمهانبياء ،  كند و تمام رهبران و پيشوايان به حق  شكست كربال را جبران ميگرفته،

 بـه  ،ي ظلـم و زور شـدند       خـورده  نتوانستند هدف خودشان را تحقق ببخـشند، و پايمـال و شكـست            
ا به جاي فساد، و برادري به جاي        رساند و نظام عدالت به جاي زور، و تقو          مي ي خويش  حكومت حقه 

شـود كـه گـرگ و مـيش از يـك آبـشخور آب        ، چنان در دنيا مستقر و اسـتوار مـي       نفاق و خصومت  
  .خورند مي

ر ، ذوالفقـا  ، پرچم مسلمانان در جنگ بدر، و شمـشيرش شمـشير علـي            دست دارد به  پرچمي كه   
 زره رسول خدا پيغمبر اسالم، و پايتخت قدرتش كوفه و آغـاز ظهـورش               ،ارد زرهي كه به تن د     .است

  .شود كعبه است و بعد از استقرار حكومت جهاني عدل، كشته مي
  .ي امام زمان است ي امروز درباره  اين تمام كليات طرز تفكر شيعه

 بـيش از طرحـي كـه در ذهـن           ، بـه ايـن طـرز تفكـر و طـرح ايـن شـكل اعتقـادي                 من شخـصاً  
كوشند تا اصل امـام زمـان را بـا اصـول فيزيولـوژي و                هاي روشنفكر مذهبي است و مي      كرده يلتحص

  . معتقدم،فيزيك و شيمي و بيولوژي اثبات كنند
كه علوم طبيعي عمر محـدودي    آيا به دليل اين   «از من پرسيده بود كه       يكي از دانشجويان اخيراً   

   بـه   شخـصاً  كـه مـن  منـد ـ   دانـش  نويـسندگان  چنان كه بعـضي از  براي انسان قائل نيستند و يا آن
ـ گذارم ها احترام مي آن خواهند اثبات كنند كه چـون عمـر انـسان محـدود نيـست، پـس         مي اخيراً 
شـود چنـين اسـتداللي را بـه كـار           توان يك عمر چند هزار ساله را پذيرفت، براي امام زمان مـي             مي
  »برد؟

بياييم به جاي حل ايـن مـسائل و   . شود يا نميشود  من كار ندارم كه مي   : در جوابش عرض كردم   
ـ كه اذهان و افكار را به اين مطالب ذهني و كالمـي  به جاي اين   ـ  بـه صـورت قـديم يـا جديـدش      
اي  اعتقاد به ايـن اصـل چـه فايـده         «كه   تر توجه كنيم و آن اين      ي بزرگ  مسأله به يك    ،متوجه كنيم 

 اعتقاد به اين اصل چـه نقـش مثبـت و يـا منفـي                مهم اين است كه دريابيم اعتقاد و يا عدم        » دارد؟
 و يـا در     ي فـردي و اجتمـاعي مـا داشـته باشـد،             و وظيفه  ،، سرنوشت ، مسؤوليت تواند در رسالت   مي

  .تواند به جاي بگذارد  ميتأثيريزندگي امروز ما چه 
هـايي كـه راجـع بـه      من در تحقيقات اسالمي به يك اصل معتقدم و اين اصل را در تمـام بحـث          

مثـل علمـاي قـديم يـا     ـ كه   دانم و آن اين است كه به جاي اين شود، صادق مي ب و اسالم ميمذه
هاي فيزيك و شـيمي و كـالم و    هاي علمي و منطقي و يا تئوري عتقاد به يك اصل را از راه اـد  جدي
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 بيـاييم يـك مـالك       ،ها و با اين وسايل تحليل كنـيم        فلسفه اثبات، و حق و باطل آن را به اين شكل          
  .ي اجتماعي بيابيم و به كار ببريميابي و مفيدتر از نظر زندگ تر از نظر حقيقت مطمئن

مان اسـت، بـه طـور مـشترك، و           ما كه مسلمانيم، آدم و بهشت و نبوت و وحي از اصول اعتقادي            
كني، من جور ديگر     اختالفمان در برداشت و نوع تلقينمان از اين اصول است، تو جوري برداشت مي             

ي اسالمي درست است؟ آيـا برداشـت تـو درسـت             ور ديگر، آيا برداشت من از اين مسأله       و سومي ج  
؟ يكـي اسـتدالل فيزيـك و شـيمي و           كـدام   هـيچ  فهمد؟ يا اصالً   طوري كه ديگري مي    است؟ و يا آن   

 ديگـري عرفـاني و      ، و آن دگر اسـتدالل عقلـي و فلـسفي          ، ديگري استدالل كالمي   ،كند بيولوژي مي 
  از اصـلِ   اگر ديديد كه اسـتنباط مـن مـثالً        . توان فهميد كدام درست است     دگي مي سا به... اشراقي و 

 معتقد به   فهمم ، در زندگي شخصِ     كنم و جوري كه مي     ، با طرز تحليلي كه مي     امامت و اعتقاد به آن    
اي دارد، پـس ايـن       مثبت و سازنده و مترقـي     تأثير  اي كه به اين اصل اعتقاد دارد،         اين اصل و جامعه   

كنـيم و بـراي آن پنجـاه     و اگر استنباطي كه ما از اين اصل مي.  درست است و حقيقت دارد    استباط
ي قديم و جديـد هـم داريـم،      دانان و فالسفه   شناسان و شيمي   تئوري علمي هم از قول علما و جامعه       

اي ندارد، در بينش و تفكر اجتماعي و روشـني فكـر مـا تغييـري                 ديديم كه در زندگي ما اثر سازنده      
  .مان شك كنيم دهد، بايد در درستي نظريه ينم

اي امامت را به اين شكل كه تـو اسـتدالل و اثبـات كـردي پذيرفتـه و                    اي عده  اگر در يك جامعه   
شان خواهد داشت؟ سرنوشت   چه تغييري در سرنوشتشان حاصل و چه اثري در وظيفه،معتقد شدند

بينيم كه من و     ارند چه تفاوتي دارد؟ بعد مي     هايي كه اعتقاد ند    كساني كه به اين اصل معتقدند با آن       
هاي ديگـري هـستند كـه اعتقـادي بـه ايـن اصـل ندارنـد و وضـع                      ولي ملت  ،تو به امامت معتقديم   

وقتي آثار اين عقيده بـه كيفيتـي اسـت    ! تر است شان با ما چندان فرقي ندارد و حتي از ما به           زندگي
دهـد؟   نجـات نمـي   ! به امامت اصل درستي نيـست؟      آيا اعتقاد    . بايد ديد عيب كجاست    ،بينيم كه مي 

  آورد؟ دهد و انحطاط مي دهد؟ ارزش انساني نمي دهد؟ آگاهي نمي دهد؟ مسؤوليت نمي عزت نمي
مان معتقد به اين اصل هـستيم كـه اسـالم و تـشيع،               كه همه  ، به دليل آن   توان گفت  اين را نمي  
شـود   فهميم غلط است؟ نمي     اصل را مي   طوري كه ما اين     يا آن  بخش است؛  ساز و عزت   مذهب زندگي 

درسـتي آگـاه شـده     و ما به اين حقيقت بهـ هست  واقعاً كه  چنان ـ  اصل امامت يك اصل حقي باشد
  . تمان عبارت از بدبختي و ذلت باشدباشيم و در عين حال سرنوش

و بـستگي و عـشق        معتقد بودن به او و يـا دل        .علي شخصيتي است كه ملت ما به او معتقد است         
مان از عاقبـت     ، اما زندگي  بينيم ما به حسين معتقديم      مي . يك اصل است   ،ايمان به فرزندش حسين   

آيا اعتقاد به رهبري علي و نهضت حسين به درد شب اول قبر و سؤال و جـواب                  . يزيد هم بدتر است   
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 ،ديمخورد؟ و بعد كه سرمان را توي قبر گذاشتيم و زندگي پس از اين جهـان را آغـاز كـر                     جا مي  آن
  ! شود؟ هرگز به اين اصل معتقد نيستند پديدار مياساساً فرق بين ما و كساني كه 

  .1  اعمي و اضل سبيالهمن كان في هذه اعمي فهو في االخر
  .هم نتيجه بدهد جا جا بخورد تا در آن پس واليت و امامت بايد به درد اين

بستگي  آور است؟ و يا دل     علي انحطاط  اعتقاد به رهبري  اصوالً  توانيم در اين شك كنيم كه        آيا مي 
يـك روشـنفكر غيرمـذهبي     حتّي  آورد ؟ نه،     به نهضت و رسالت حسين خمودي و سستي و ذلت مي          

پس هزار و يك دليـل هـم اگـر در اثبـات عقيـده و                . كند  چنين شكي نمي   ،خواه باشد  هم اگر آزادي  
اي كـه از ايـن       كـه نـوع تلقـي      مـسلم اسـت      ،عشق به حسين بياوريد    مان از تشيع علي و     تلقي فعلي 

. ي علي يا حسين در ذهن داري غلط است          و اين نوع تصويري كه از چهره       ،بستگي، از اين نهضت    دل
بينيم كه يك مالك محكم و روشن كه همـه           پس مي .  جز اين امكان ندارد    .اين را بايد تصحيح كني    

خواهـد ، در دسـت       مي نمـي  توانند به سادگي بفهمند و درك آن فلسفه و كالم و فيزيـك و شـي                مي
كه اگر شيعه هستيم، اگر مسلمان هـستيم و بـه اصـول اسـالمي و شـيعي                   مان است و آن اين     همه

چه منكـر هـم باشـيم بـاز در وضـع و               ولي اين اصول در سرنوشتمان اثري نداشته و چنان         ،معتقديم
كنـد، معلـوم     مـان فرقـي نمـي      مان و زندگي فـردي و جمعـي        هاي اجتماعي  گيري مسؤوليت و جبهه  

ي ما به ايـن اصـل اعتقـاد          زيرا همه  . از اين اصول داريم بايد شك كنيم       شود در نوع شناختي كه     مي
مشترك داريم كه امكان ندارد يك ملتي مسلمان باشد و به رهبري علي و راه او معتقـد، ولـي ايـن                      

  .اش نداشته باشد اي در زندگي اعتقاد هيچ فايده
ي   ثمـرات شـجره     و »اش بايـد شـناخت     هر درختـي را از ثمـره      « ،بديهي است كه به قول عيسي     

كه به حل مشكالت ذهني و كالمي بپردازيم، از ديد            پس بياييم به جاي اين     .اعتقادي ما اين نيست   
  .ديگري مسأله را مطرح كنيم

كنـد   ي اسـالمي را بيـان مـي       ترتيب كه از همان اول از خودمان و از كسي كه يـك عقيـده               بدين
 و  ، چه تأثيري بر جامعه و سرنوشـت فـرداي مـا دارد            ، براي چه گفته شده    ،اش چيست  دهبپرسيم فاي 

  ؟گي پيش از مرگ ما چه اثري داراست در زند، عالوه بر آثار اخروي،اعتقاد يا عدم اعتقاد به آن
اي كه در قرآن هـست و        چون معتقديم كه اسالم دين زندگي است و كهنه نشده، يعني هر قصه            

، بايد در زندگي امروزي و سرنوشـت فـردي و            مذهب تشيع مطرح است    ه در اسالم و   اي ك  هر عقيده 

 
 .تر  كه گمراه جا كور باشد، در آخرت نيز كور است و بل هركه اين 1
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مان، در عزت و شخصيت و استقاللمان نقشي داشته باشد كه كساني كه به آن     مان، در آگاهي   جمعي
  .معتقد نيستند از اثرش محروم هستند

 غلـط   ، داشـته باشـد     اگر هزار دليل هم     واالّ ، پس نوع برداشت مسأله درست است؛      اگر چنين بود  
  : زيرا .است

  .1 هللا العزه ولرسوله و للمؤمنين.و انتم االعلون ان كنتم مؤمنين
 بلكه ذليل و از نظـر شـعور و فرهنـگ و اقتـصاد و تمـدن و                   ،پس اگر ديدم مؤمنين عزت ندارند     

و اسالم  ها برتري و بااليي دارند، بايد يقين كنيم كه ايمانمان عوضي است              قدرت نظامي، كفار بر آن    
  ! اند را وارونه به ما فهمانده
كـه ايـن مـسأله را        توان فهميد كه در مورد امام زمان بهتر است به جاي اين            حال به سادگي مي   

هاي كالمي و فلسفي و عرفاني و حتي فيزيـك و   بسط هاي ذهني و شرح و   مطرح كنيم و با استدالل    
چگونه غيب شده و غايب شدن چگونه است        فيزيولوژي جديد اثبات كنيم كه امام كجا غايب شده و           

اعتقاد يك فرد، يك گروه، يك ملت به امام زمـان، بـه            اصوالً  مسأله را بدين شكل طرح كنيم كه        ... و
  و همچنين به اصل انقالب آخرالزمان، چـه ارزشـي از نظـر زنـدگي امـروز دارد و مفـاهيم و                      ،انتظار
هـاي خـود را در برابـر ايـن       كنـيم، مـسؤوليت  هايي را كه در اين اصل اعتقادي است استخراج        هدف

  .، و به آن عمل كنيمعقيده و در عصر غيبت بفهميم، بفهمانيم
ايـن  .  بينش و روح اسالم نخستين اين اسـت        .من نيست » ي نظريه « نيست، »پيشنهاد«اين يك   

ني مكتـب    يع ،»ايدوئولوژي«يكي اسالم به عنوان     . دو امام زمان، دو شيعه، دو امامت، دو اسالم است         
اعتقادي، اعتقاد مرامي و هدايتي، يعني دين كه مراسم اعتقادي و عملي و حتي عبادي آن، عـاملي                  

اسـت بـراي    » سالحي«است براي تكامل معنوي انسان و عزت و رشد اخالقي و فكري و اجتماعي و                
 ديگـري كـه   . ي عملي دارد و براي پيش از مـرگ هـم مفيـد اسـت               ترقي زندگي نوع انسان و جنبه     

، عرفان و اصـول فقـه و        ها و اطالعات بسيار از قبيل فلسفه و كالم         ي علوم و معارف و دانش      مجموعه
  . است» فرهنگ«، اسالم به عنوان يك است ...رجال

اسالم بـه عنـوان     . سينا ، ابوعلي ؛ اسالم به عنوان فرهنگ    سازد اسالم به عنوان ايدئولوژي، ابوذر مي     
ـ اسـالم بـه عنـوان ايـدوئولوژي    . سـازد   عنوان فرهنگ، مجتهد ميسازد و به ايدوئولوژي، مجاهد مي   

 و  مـسؤوليت ي اسالمي اسـت كـه        عقيده. مو به عنوان فرهنگ، عالِ     سازد  روشنفكر مي  ـ يعني عقيده 
تواند  ي خاص علمي است كه يك مستشرق نيز مي         علوم اسالمي يك رشته   . دهد آگاهي و هدايت مي   

 
 .ي خدا و رسولش و مؤمنان است عزت، ويژه.  ايدو شما اگر ايمان داشته باشيد، برتر و باالتر از همه  1
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ايـن   .واقعاً داشـته باشـد    ض هم ممكن است آن را       ا بدانديش مغرَ  انديش مرتجع ي   گيرد ، يك كج    فرا
تـر فكـر و      تر فهميـده باشـد و اسـالمي        نكرده ممكن است اسالم را درست      است كه يك فرد تحصيل    

. تا يك فقيه يا عـالم اصـول يـا فيلـسوف و عـارف         زندگي كند و مسؤوليت اسالمي را تشخيص دهد       
كـه شـرح حـال و        آنامـا   شود و    ه، به احكام اسالم واقف مي      را خواند  رسائل و مكاتب  مثالً  كسي كه   

  . زندگي پيغمبر را خوانده، معني اسالم را شناخته است
 ابـوعلي را    شـفاي  مالصـدرا يـا      اسفاركتاب  مثالً    كه ي من اين است كه كسي      به هر حال عقيده   

، ناسـد ش  علـي را مـي     ي نهـج البالغـه   امـا كـسي كـه       .  يك فيلـسوف اسـالمي اسـت       ،تحصيل كرده 
اسالم به عنوان عقيده را بايد در قـرآن و زنـدگي پيغمبـر، اصـحاب و پروردگـان                   . تشناس اس  اسالم
يعني همان منابعي كـه امـروز حتـي درميـان دانـشمندان اسـالمي               ؛  ي مكتب اسالم  شناخت     نمونه

ن اشعار شعراي جاهليت عرب در مدارس اسالم به عنوا        . متروك مانده و در ميان مردم مجهول است       
هـا و منطـق ارسـطو     ي يونـاني  فلـسفه !  عنوان، هرگز به هيچشد و نهج البالغه متن ادبي تدريس مي   

ي زنـدگي و     ي پيغمبر اسالم و شرح حال و افكار و شيوه          سيره! ي درسي بود و تفسير قرآن نه       برنامه
د، علـم   ري به خواست فردي خود تحقيق كننـ        چند نف  مبارزات ائمه مطرح نيست و اگر هم استثنائاً       

طرز تفكر و بينش ما در مسائل اسالمي،        متأسفانه  اين است كه    !  فضل است  اصلي حساب نمي شود؛   
ي زندگي پيغمبـر و پروردگـان        قرآن و طرز فكر و شيوه     .  اثر آن بيگانه است    با روش اسالمي و روح و     

ي و تفكـر در     كوشند تا افكار مسلمانان را از مسائل ذهني و طرح معماهاي غير واقع              هميشه مي  ،وي
هاي عيني و عملي و مثبـت    متوجه زمينه  ،ممكنثمر است يا غير    چه يا بي   مسائل غيبي و بحث از آن     

  .كنند
 يـك   ،الزم است قبل از طرح موضوع      كنيم و  اكنون عقيده به امام زمان را از اين وجه بررسي مي          

ي خـاص    يـك رشـته   كه من جامع معقول و منقول نيـستم و فقـط در              نكته را تذكر دهم و آن اين      
ـ ي مسائل را از همان وجه چيزي بلدم و همه ـ شناسي ي اجتماعي و جامعه ه وجه  كـنم و    مطرح مي 

اند و آگاهي دارنـد بايـد طـرح     ها كار كرده وجوه ديگر مسأله را متخصصين وكساني كه در اين رشته    
كه در اين بـاب بايـد گفتـه         چه    تمام آن  ،گويم چه مي  بنابراين اين را بايد يادآوري كنم كه آن       . كنند

ي  آوري بـراي همـه    توانم در اين باب بگويم و ايـن يـاد          بلكه آن چيزي است كه من مي      . شود نيست 
 ولي بسياري از مؤمنيني كه بـه        . صادق است و اين بديهي است      ،كنم مسائلي كه در اسالم مطرح مي     

در مـسائل دينـي، كـه       صوص  خ  به ؛اين نكته نيستند    متوجه ،مسائل علمي و تحقيقي آشنايي ندارند     
 اسالمي ما وجود داشته     گرچه تخصص در فرهنگ قديم    . اصل تخصص براي همه روشن نيست      هنوز

 و  ــ ... ي و   ، معـارف الهـ    ، عرفان ، عالم اخالقيات، ادبيات   ، مورخ ، محدث، متكلم، فيلسوف   است و فقه  
 از يكـديگر  ـبيـل طـب    ي علوم اسالمي خارج شده است از ق هاي ديگر كه امروز از حوزه حتي رشته
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م روحـاني مـا      ولي متأسفانه با اين كـه عـالِ        .)جز افراد استثنائي  ( ولي امروز همه فقهند      ،اند جدا بوده 
ـ اند كه مسائل گوناگون اسالمي را ي خاص فقه است، مردم عادت كرده متخصص رشتهغالباً   در هر  

 بر خالف مذاهب ديگر مثل ،ن اسالمولي چو. از زبان وي بشنوند ـ  اي و در هر بعدي موضوع و رشته
كنـد و نظـر      هاي زندگي فردي و اجتماعي، معنوي و مادي دخالـت مـي            ي زمينه  در همه ،  مسيحيت

 ، طبعـاً  ي خاصـي از علـوم اسـالمي اسـت          دارد، و از طرفي فقه به معناي اصطالحي امروز يك رشته          
شود و مجهـول     مطرح نمي اساساً   ،ي اسالمي  بسياري از مسائل اسالمي يا ابعاد بسياري از يك مسأله         

شود و اين است     يا سطحي و مجمل بيان مي      ي فقهي و    در محدوده  ،ماند و يا اگر هم مطرح شود       مي
شناسـي   ي تاريخ و جامعه    ، فلسفه شناسي كه امروز بخش عظيمي از حقايق قرآن كه مربوط به انسان          

، ي اقتـصادي   اسـالم كـه جنبـه     ي مكتـب     دهنده و علوم طبيعي است و قسمت اعظم عناصر تشكيل        
هـا   اثـر در ذهـن     ج و بـي   كـ و يا بـد و      ، فلسفي، سياسي دارد تاريك مانده است        شناسي، اخالقي  روان

، شفاعت، اجتهاد، تقيه، تقليد، امر      ، امامت عقايدي چون توحيد، معاد، عدالت     مثالً   .تعريف شده است  
هـاي   ي فقهـي يـا روايـي آن، جنبـه          مسائلي اسـت كـه غيـر از جنبـه         ... به معروف و نهي از منكر و      

عميق و قوي دارد كه  ، فكري و عملي بسيارشناسي ، اخالقي، انسان، سياسيشناسي، اقتصادي جامعه
اند، مردم از مقام روحاني كه فقيه است انتظار دارند كه از همـه               تنها به اين دليل كه مسائل مذهبي      

ـ خصصدر صورتي كه بايد در اين مسائل هم ت. جهت بياموزند  به  ـ  به معني وسيع و علمي امروزي 
مبحث طهارت را فقيه از نظر حكم فقهي آن طرح كند و متخـصص              مثالً   بدين معني كه     ؛وجود آيد 

زكـات را فقيـه      .دان، از نظر علمي تحليل و تعريف كنند        شناسي و طبيب و شيمي     بهداشت، ميكروب 
نظر ديگر بررسي كند و امامت نيز بـه همـان           شناس از    دان از نظر ديگر و جامعه     از يك نظر و اقتصاد    

 ، مـستقيماً )هـي نيـست  ي فق مـسأله كه از اين نظر هم يك (كه يك بعد روايتي و كالمي دارد      اندازه  
ي  هـا بايـد بـه وسـيله         و سياسـي اسـت و از هـر يـك از ايـن جنبـه                ،يك مكتب اجتمـاعي، فكـري     

هـاي گونـاگون و       و ايـدوئولوژي   هاي اجتمـاعي   شناسي، عالم علوم سياسي و متخصص مكتب       جامعه
ي رهبري، تجزيـه و تحليـل منطقـي و           هاي طبقاتي و اجتماعي و فلسفه      هاي حكومتي  و نظام     رژيم

ي زوايا و ابعاد بررسي شده باشد و هم از نظر عقلي و فكـري در              علمي شود تا هم اين مسائل از همه       
از ايـن   . دني قابل طرح و قبول باشـد      ري و تم  فكران هر عص   ها و روشن   كرده ميان متفكران و تحصيل   

. كند راه است كه عقايد مذهبي نيز پا به پاي تحول و تكامل اجتماعي و فرهنگي و علمي حركت مي                  
 زيـرا  .رونـد  كند، فهم و درك و تلقي مفاهيم مذهبي نيز پيش مـي        روي مي  هرچه جامعه و علم پيش    

هاسـت كـه     و بنابراين در ايـن جنبـه       تي روايي و حكمي اين عقايد و احكام هميشه ثابت اس           جنبه
  .تواند تحول و تكامل يابد مي
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است كه روايات و احكامي كه در تشيع بـه ايـن            » انتظار مهدي موعود  «ي   يكي از مسائل، مسأله   
 ثابت و مشخص است ولي فهم آن از طرف مردم هر عـصري و تحليـل اجتمـاعي                   ،اصل مربوط است  

شناسي اين فكـر     ي اين اعتقاد است و ارزيابي علمي و جامعه         هايي كه الزمه   مسؤوليتآن و استنباط    
سياسي و فردي و فكري معتقدان به آن، بـر حـسب             و بررسي آثار اين عقيده در زندگي اجتماعي و        

 متغير و متنوع است و      ،زمان و مكان و پيشرفت علوم انساني و پيش آمدن شرايط تاريخي و سياسي             
  .شناسي بايد بدان بپردازند ي تاريخ و انسان ي و فلسفهناسش ها مسائلي است كه جامعه اين

ي انتظار را من از اين نظرگاه بررسي مي كنم، نه از نظر روايتـي و كالمـي و                    اين است كه مسأله   
نه اثبات و اسـتدالل و بحـث اعتقـادي در خـود             . ، بلكه از نظر اجتماعي و تاريخي و طبقاتي        اي فرقه

 فـردي  مسؤوليتآثار اجتماعي و نقشي كه در تاريخ، جامعه، زندگي،  هاي انساني،    عقيده، بلكه ارزش  
  .تواند داشته باشد و طرز تفكر دارد يا مي

ـ اصل انتظار به معناي كلي انتظـار منفـي و انتظـار    «:  ـ دو نـوع اسـت    نه انتظار خـاص شـيعي   
 تـرين عامـل انحطـاط اسـت و ديگـري      يكـي بـزرگ  : اين دو انتظار درسـت ضـد يكديگرنـد       » مثبت
رونده  ، ديگري پيش  »وضع موجود «يكي تن دادن به ذلت و توجيه        . ترين عامل حركت و ارتقاء     بزرگ

 »انتظـار  «شود كـه هـر دو     جا ناشي مي   مشكل فهميدن اين مسأله و اين بحث هم از اين         . گرا و آينده 
  .است

 فكـر  پس ايـن . بخشي خواهد آمد  باشند كه نجات  » منتظر«انتظار به اين معني است كه گروهي        
  :ي اساسي دارد چهار پايه

   ـ نجات4 ـ انتظار؛ 3 ـ غيبت؛ 2 ـ اسارت؛ 1
توانـد   و مـي  ـ  كـه اكنـون هـست     چنـان  ـ  تواند منفي باشد همين چهار اصل با همين معني مي

بخـشي كـه اكنـون غايـب      كه نجات از انتظار و اعتقاد به اين. كه بود و بايد باشد چنان ـ  مثبت باشد
عدالت را برقرار خواهد ساخت و بشريت را نجات خواهد داد و حقيقت و عـدل و                  است خواهد آمد و   

ش، دشمنان عدالت و عاملين فساد و تبهكـاري و كـساني            ا برابري پيروز خواهد شد، به صورت منفي      
 ،كند شناسند و هيچ حدي شرارت و فسادشان را محدود نمي          شان نمي  ي در زندگي  مسؤوليتكه هيچ   

كنند كه نجـات بـشر و اسـتقرار عـدالت            ه اين معني كه مردم را قانع و معتقد مي         كنند، ب  استناد مي 
اگـر تـو بـه      . كس و كسان ديگـر      نه هيچ  ،بخش خاص غيبي است    فقط و فقط موكول به ظهور نجات      

اي يا بشريت برخاسته     اي و يا ديگري به خاطر آزادي و نجات ملتي يا جامعه            خاطر عدالت برخواسته  
بخشي  طلب و نجات   خواه و آزادي   گويي كه عدالت   يا دروغ مي  . اي بيهوده است   فتادهو تو هم دنبالش ا    

ايد، عامل اصلي فساد و ظلـم،        دو گرفتار يك توهم شده      يا هر  اي، كه فريب ديگري را خورده     و يا اين  
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ـ كه رهبر حقيقي و پاك و معصوم از اصل غيبت و از اين  كه عدالت را بايد مستقر كنـد و حكومـت    
ـ داد را استوار كند و فساد و ظلم را نابود كنـد  ي وآزاد كنـد و چنـين     غايـب اسـت، اسـتفاده مـي     

دهـم و اگـر قـدرتي يـا حكـومتي ظلـم و فـساد                 كند كه اگر من عدالت را استقرار نمي        استدالل مي 
ست بايـد پـذيرفت كـه پـذيرفتني           جبري و طبيعي است، غير عادي نيست و چون طبيعي          ،كند مي

گزير و حتمي است در برابرش مخالفـت و مقاومـت ممكـن نيـست و هـر كوشـش و                     است و چون نا   
  .راه عدالت و اصالح عموم بيهوده است، پوچ است فداكاري در

ترين سـالح بـراي      بخش غيبي بزرگ    بنابراين اعتقاد به غيبت، اعتقاد به انتظار و اعتقاد به نجات          
ادي اسـت كـه بـا يـك منحنـي تـصاعدي             ترين عامل براي توجيه فـس      دفاع از وضع موجود و بزرگ     

ترين عاملي است كه به مردم بباورانند كه به ظلم تن دهند             رود و همچنين بزرگ    روز باالتر مي   روزبه
رود ، مومن شوند كه اين نـاموس         كه زندگي اجتماعي به سراشيبي مي      و با فساد خو گيرند و به اين       

 در آخرالزمان پيش بيايد و نه حـال، و آن           خلقت و طبيعت و مشيت خداوند است تا وقتي كه نجات          
  !و نه من و تو» او«هم به دست 

، اورا لعـن و نفـرين كنـي، پارسـايي           مخالف باشي تواني با عامل فساد و زور، در دلت          البته تو مي  
 كـه  تواني در عمل بـا او مخالفـت كنـي بـراي ايـن           نمياما   .، و متقي باشي   گيري پيشه كني و گوشه   

  .برابر جبر تاريخ، در برابر مشيت الهي ايستادن استدر . بيهوده است
اين است بهترين ضمانت اجرا و عامل آسودگي خيال و فراغ بال هميشگي براي اين گروهي كـه                  

هايشان  ي نيروهايشان را بسيج و قدرت      هميشه شرارت را آشكار ساخته و همه      «به قول حضرت امير     
 و  .» و يا بر سپاهي فرمان رانند و يا از منبري بـاال رونـد              كنند تا مردم را چپاول كنند      را يكپارچه مي  
 گفتم و در قرآن هست، فرعون و قارون و بلعم باعورا، 1ثت آدماوري هميشگي كه در     همان سه قيافه  

آور عـدل و     بخـش مـردم و پيـام        زيرا نجات  .است» غيبت«ها بهترين فرصت     براي اين ! زور، زر، تزوير  
 صـالح دارنـد و نـه        مـسؤوليت  بنـابراين در ايـن دوره نـه          ،اش نيست  ، دوره حكومت حق غايب است   

يـك فرصـت    » غيبـت «و باز براي گـروه ديگـري        .  كه فساد و تبعيض جبري است       اصالح، مسؤوليت
از زمان صفويه حداكثر استفاده، يعني سوء اسـتفاده      خصوص    به فرصت بزرگي كه     ؛بسيار خوبي است  

يابت امام غايب را ندارند، با تشبث و حيله و دسيسه جاي گونه صالحيت ن گروهي كه هيچ. از آن شد
نواب حقيقي امام غايب را غصب كردند و با فقدان شروطي كه از طرف معصوم بيان شده به عنـوان                    

هـاي   مـسؤوليت ، زمام افكار و ايمان و شكل عقايد و سرنوشت زندگي اجتمـاعي و    »نايب امام زمان  «
 نام دين و به نيابت امام حقيقي او، بـه هرجـا كـه خودشـان و                  مردم را در دست گرفته و خلق را به        

 
 .فلسفه ي تاريخ و جامعه شناسي، اصل وراثتحسين وارث آدم، به . ن ك  1
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ـ خواهند برانند و حقوقي را كه امام مي) دو گروه زر و زور(هايشان  دست هم  بر اسـاس ديـن خـدا و     
ـ پيغمبر و شرع اسالم و تشيع . ، بـه خـود اختـصاص دهنـد     به مردم دارد، اينان به نام او و نيابت او 

 بر جـان و مـال خلـق، از خودشـان            دين مردم است و هم حاكم دنيايشان      يعني چون امام هم رهبر      
شان، اينان هم به نمايندگي او،       و هم فكرشان در اختيار اوست و هم زندگي        ! ترند»اولي«تر و    حق ذي

كننـد و هـم بـه نيابـت او، از نظـر مـالي اسـتثمار                  ي خويش مي   مردم را از نظر روحي و فكري برده       
سازند كـه در حكومـت اسـالمي و نظـام شـيعي،              ظف به پرداخت وجوهي مي    و مردم را مو    كنند مي
هـا نايـب خـاص امـام        چون اين  و. بايست به پيغمبر و پس از او به جانشينش يعني امام بپردازند            مي

مردمي هم كه ثانياً تعيين كرده باشد و از طرفي انتخاب رسمي هم وجود ندارد و       شخصاً  نيستند كه   
 و تفكر و تعقـل  هايند تشخيص همان اراده و ناآگاه و بي هند فاقد رأي و مريد و بيبايد به آنها رأي بد 

اند و به جاي شناخت مذهبي و خودآگـاهي و روشـني، تقليـد               ها منع كرده   در مسائل ديني را از آن     
اند و مريـدان و مؤمنـان        ي مردم تقويت كرده    فكري و تلقين احساسي و تسليم كوركورانه را در توده         

، بلكه همچون   برابر شخص او استقالل رأي داشتند     ا نه همچون مسلمانان عصر پيغمبر كه در         خود ر 
اند و انسان را در اسالمي كه خـدايش هـم            وچرا پرورده  چون بسته و مقلدان بي    گوسفندان رام و زبان   

گيرد و هنگام صدور حكمي يا طرح حقيقتي توجيه و استدالل            در سخن گفتن با او لحن دوست مي       
ـ كند و علت يا نتيجه و فايده و دليلش را بيان مـي كنـد   مي  اينـان را راسـت و صـاف، بـه صـورت       
گفتنـد و   كه براي بدويان عرب جاهلي سخن مي و علي و بر خالف پيغمبر ـ  كاالنعام در آوردند عوام

 تفسير ، و كارشمارند و تبليغ دين را كسر    رفتند، منبر رفتن براي مردم اين عصر را ننگ مي          منبر مي 
ي رسـول و زنـدگي       بيان سـيره   و تأليف كتاب و نقل سخنان پيغمبر و       نهج البالغه   ي   قرآن و ترجمه  

ائمه و سخن گفتن از قيام حسين و كار زينب را در شأن نيمچه فضالي دست دوم و سوم و متفرقه                     
شان براي ديـن  و تنها كار . »اهل علم « نه   ،»اهل منبر «خوان و   خوان و آواز   كنند و كار روضه    تلقي مي 

ي  است و تنها رابطه   » رساله«شان در انجام رسالت خطيرشان،       و تنها اثر علمي   » نمازي پيش«مردم،  
اسـت و تنهـا جهـاد و        » دسـتي بـراي بوسـيدن     «و  » گـرفتن «متقابلشان با اجتمـاع، دسـتي بـراي         

اي فكـري و    هـ   جانشيني پيغمبر و امام و مبارزه با انحـراف         مسؤوليتاجتهادشان در رهبري مردم و      
ي مـشكالت    هاي كفرآميز و نفي عوامل بدبختي و رفع موانع سعادت و جواب همه             اجتماعي و بدعت  

علمي و عقلي و تعهد خطير امر به معروف و نهي از منكر، صدور مكـرر يكنواخـت قـالبي دو كلمـه                       
  .است» يجوز ال«و » يجوز«

مذهب خـود  » اهل علم«اشند و از  گونه تماس داشته ب    مردمي كه با كانون علوم مذهبي خود اين       
شـان   هاي ديني ي فكري و عقلي و علمي بگيرند و شناخت حقايق دين و شخصيت همين اندازه بهره 

اي كـه عـالم ديـن در        ي ديني  گذارند و در جامعه    وا» اهل منبر «را به اصطالح خودشان به عهده ي        
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ي كه فقيه مجتهد جامع علوم معقـول و         ال مي رود، در نظام    ارود و غير عالم بر منبر ب       محراب فرو مي  
ي روحانيـت و حـريم       شمرد و حرمـت اجتهـاد را در هالـه          ي علم را سكوت مي     منقول مذهب، الزمه  

تشيع و پرورش افكار مردم را به       ، و نشر حقايق اسالم و معرفي عقايد         ، محبوس شدن  اشرافيت علمي 
  ....گذارد و مي وا» هنرمندان«

دم مذهبي كجا رشد فكري و شـعور اجتمـاعي و شـناخت اسـالمي               ، مر اي آري در چنين جامعه   
ترين شخصيت علمي خود را، كه هم اسالم را خوب بشناسد و هم زمان را،                دارند كه بتوانند شايسته   

فكر و هوشيار باشد و هم پاك و استوار، هم اليق و شجاع و هم ساده و فروتن، هم باتقوا و                      هم روشن 
مـستقيماً  ...  عميق، هم اهل ايمان و احساس، و هم مرد عقـل و علـم و               هم باشعور، هم فداكار و هم     

در فـضاي جامعـه   » قاسـطين «و » نـاكثين «و » مارقين«تشخيص دهند و از ميان گرد و غباري كه     
هـا و تحريكـات و    انـدازي  هـا و تفرقـه   سـازي  ها و شـايعه  پاشي اند و با قدرت زر و زور و سم     برانگيخته

ناپـذير و اليـق و       دار آشـتي   ها كـه دشـمنان ريـشه       امان اموي  ها و تبليغات بي    ها و توطئه   كاري پنهان
هـا و    هـاي خـصوصي و خودخـواهي       گـشايي  ها و حسدهاي شخصي و عقـده       ورزي هوشيارند و غرض  

هـاي همراهـان و    جويي ها و انتقام پرستي ها و مقام طلبي ها و شهرت  ها و نفاق   كشي ها و حق   انصافي بي
ي ايمـان و عقيـده دارنـد و          شكن چون طلحه و زبير كه سـابقه        پيمانان پيمان  همصفان پيشين و     هم

گام حقيقـت و     فكر و هم   ها هم  هاي محبوب و مشهور دينند و سال       اي پاك به افتخار، و چهره      گذشته
كشند و   توزي هاي خصوصي از پشت خنجر مي       هاي شخصي و كينه    مردمي آگاه و روشن و به انگيزه      

فروشـند و    كنند و دوسـت را رايگـان بـه دشـمن مـي             د بدان معتقدند خيانت مي    به حقيقتي كه خو   
ـ صـاحب اسـت   ي معصوم و بـي   كه در كمين بره ـجويي گرگ ، رودخانه را براي بهانهمزد و منت بي   
  .ي ديگر اويند ، طعمهدر نوبت ديگر، آلود مي كنند، گرچه كه خود نيز گل

سـجود  ي    كه تقوا و رياضت از آن نمايان است و پينه          ب خوارج Ĥم هاي مقدس  و نيز از ميان چهره    
دار و از عشق خدا گدازان و از هـول عـذاب فـردا               زنده ، و حافظ قرآن و شب     بر پيشاني عابدشان پيدا   

ديـن مـصمم و شعارشـان        برف و بر نابود كردن بي      لرزان و در تعصب دين نيرومند و در راه خدا جان          
شـعور و     مسلمين و مردمي عابد و زاهد و متعصب و عامي و بـي             شان وقف  و زندگي » ال حكم اال هللا   «

ي كفـر، ابـزار مقـدس جنايـت و           ي ديـن و بازيچـه      باخته فهم و خشك و لجوج و خطرناك و دل         كج
  ...كش و ي مؤمن حقيقت خور فريبنده فريب

هـايي، عـوامي كـه مثـل انعـام پـرورده             ها و نيرنگ    در چنين طوفاني و از ميان چنين رنگ        ،آري
را در خلـوت خاموشـي و        زمانش را بازشناسـند و او     » وار  علي«ي   را دارند كه چهره    اند، توان آن   شده

هاي دشمن و دوست بيرون كـشند و بـر كرسـي ايمـان و           از زير ضربه   ؟تنهايي و محكوميتش بيابند   
زندگي خويش بنشانند و سرنوشت معاش و معاد، عقل و احساس خود و جمع و حال و فرداي خـود      
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عوامل اسـتثمار و اسـتبداد و اسـتحمار مـردم،           معموالً  ،  اي و جوي   ا به او سپارند؟ در چنين جامعه      ر
ي  هـاي منجمدشـده    شـده و ايمـان     هـاي فلـج    هاي مارقين و قاسطين و ناكثين، كه بر انديـشه          جناح
كبار فواج اصحاب   هاي پنهان و آشكار، اجتماع قبائل و ا       »سقيفه«رانند، در    نخورده حكومت مي   آفتاب

گاه در مسجد    سازند و آن   خويش فراهم مي  » شيوخ«، و يا    »شيخين«يا  » شيخ«  بر و انصار خويش را   
ـ را» گونه علي«و سيماهاي ساده و صميمي و » گيرند بيعت مي«و مساجد از عوام كاالنعام   كه اگـر   

القل، يكـي در  زنند و يا  برند و به سادگي كنارشان مي در محاق فرو مي ـ  جا هست هست باز در اين
  . كنار ديگران

و » انتظـار «، از اصـل  هاي زور و تزوير  ، كه دستگاه  ضع در دوران غيبت و تقليد و تقيه       اين است و  
ـ مي گويد  چنان كه عليـ ي تقيه   زيرا در دوره.كنند طلبي مي فرصت» غيبت« مـردان آگـاه و     پـاك  

ماننـد،   و حركت و زندگي بركنار مـي      ي زنده و جريان حيات       نامي و خواري، از معركه     مخلص، در گم  
، تنهـا و    خـورده و مطـرود     دار، جان سوگوار و مجروح، افـسرده و نوميـد، شكـست            دل دردمند و داغ   

مرداني هستند كه گروه و طبقه ندارند، خلق را با اخالص، به روشـنايي و حـق                  اينان تك ... توان و  بي
 و در شـمار     در توان كم شدند، كشته شـدن      تالش كردند و شكست خوردند و د      «: خوانند، اما بي ثمر   

  ».1كم شدند
 و همچنـين    ، آگاهي مذهب  ،بينيم كه زمام مذهب، تفسير مذهب، تفهيم مذهب        به اين شكل مي   

 توسـط گروهـي بـه       ،ي امام انجام گيـرد     نهد و بايد به وسيله     ي مردم مي   عهده رسالتي كه مذهب بر   
  .گردد ان، تعهد ميش هاي وابسته نيايت او و به نفع خودشان و گروه

شناسـند و خيلـي سـاده و متقـي بـود و بـسيار         يكي از علماي سابق اصفهان كه همـه او را مـي           
هـايي را كـه از بابـت وجوهـات و سـهم امـام                ، پول اهل نرسد كه سهم امام به نا     اط، از ترس آن   تمح
واقعـاً راضـي   م مـا ادانم در چه مورد و به چه نحو خرج كـنم تـا     گرفت، به اين عنوان كه من نمي       مي

نمود تا هر وقت امام زمان ظهور كرد، خودش با           كس خبر نداشت پنهان مي     ، در محلي كه هيچ    باشد
اي كـه فـالن طلبـه        در همـان دوره   ! اش برسـاند   ها را پيدا و به مصرف واقعـي        علم امامت، محل پول   

قي در مـضيقه و     شكمش از گرسنگي در فغان و در غوغا بود، بلكه مبلغان و مروجان صميمي و حقي               
  و زماني كه مذهب اين اندازه به كمك مادي احتياج داشت و مـسؤولين مـذهب حقـاً                  ،عسرت بودند 

رسـاندند، آن را بـدين    هـا را بـه مـصرف مـي     بايست در معرفي مذهب و آگاهي عمومي اين پـول    مي
  .بردند صورت از بين مي

 
 نهج البالغه از 32ي  اشاره به خطبه 1
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كه از اين بـدترش هـم هـست، كـه            ها از بين رفته، بل      نيست كه اين پول    بدين صورت البته اين   
اين است كه وقتي مردم يك جامعه قدرت انتخاب و تـشخيص را نداشـتند و                . شرح آن ناگفتن اولي   

هـاي آگاهانـه و    داسـتاني  هـا و هـم   دسـتي  را به نيابت امام برگزيننـد و هـم    » اي گونه امام«نتوانستند  
توانـست  » ت و غـرض دشـمن    جهل خويش و مـرض دوسـ      «ناآگاهانه، مستقيم و غير مستقيم ميان       

را يـا بـه     ... هاي تابناك پاكي و هوشياري و عـشق و اخـالص و پايـداري و دليـري و دانـش و                     چهره
ها، كساني بر سرنوشت روح و ايمان و زندگي و           گاه به جاي آن    دار نمايد، آن   فراموشي سپارد و يا لكه    

 دو يكـي    مغـز كـه ايـن هـر        كان بي مغزند و يا پا   اپاكان تيز شوند كه يا ن    مذهب اين جامعه مسلط مي    
  ! نه، دومي بدتر استاست؛

مت حق و استقرار عـدالت را بـه ظهـور منجـي غيبـي               واكنون كه حك  : گويند و گروه ديگري مي   
 موكول كرديم، پس در حال حاضر راه باز است براي حكومت هر ناحقي و ميدان باز است براي ايـن                   

 اگر حكومت ما صالح است كه       .مت خود پيش بگيريم   كه هر نظامي، هر رويه و هر رژيمي را در حكو          
 چون بـه ظهـور   ،رويم تر مي بايد به خاطر صالح بودن ما قبولمان كنيد و اگر فاسديم و به فساد بيش              

  !يريدذ بايد ما را بپ،بخشيم مصلح غيبي سرعت مي
ـ گونه توجيه از انتظار منفي با اين ـ  بينيم كه غيبت مي ساني كـه   بهترين وسيله اسـت بـراي كـ    

كنند و دين و مذهب را آلت منـافع گروهـي و مـادي و سياسـي و                   جنايت و ظلم و فساد و ستم مي       
ي انديـشه و اقتـصاد و        اند تا به نيابت امام از پيروان او كار بگيرند و بـر گـرده               معنوي خودشان كرده  

  .ها سوار شوند  و كوشش و فعاليت آنزندگي

  انتظار مثبت

ـ اعتقاداتاما همين اصول با همين  ي غيبت و اعتقـاد بـه     يعني اعتقاد به انتظار، اعتقاد به دوره 
ترين قـدرت   ي متضاد با اين رويه دارد كه بزرگ       جبري و حتمي بودن نجات در آخرالزمان، يك رويه        

 نيرومندترين سـالح را بـراي       ،اند ن ايدوئولوژي يي اين عوامل است و مردمي كه مجهز به ا          كننده نفي
ترين انرژي را براي حركـت بـه طـرف           ترين ضربه را براي كوبيدن ظلم و بزرگ         و بزرگ  نابودي فساد 
  .باشند آينده دارا مي

تـر نيـست و      كدام دو سه جمله بيش     هايي دارم كه هر     حرف ،ي دوم كه عرض كردم     در اين رويه  
  :دقت توجه نمود بايد به آن با

 به ايـن معنـي كـه    ؛ انساني است انتظار هم يك اصل فكري اجتماعي و هم يك اصل فطري ـ 1
ي بشري، به معناي      و همچنين جامعه   .تر، منتظرتر  انسان موجودي است منتظر و هركه انسان      اساساً  
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 1ي گروهي   و چه جامعه   ،ي ملي  ي طبقاتي، چه جامعه     چه جامعه  ؛است» ي انتظار  غريزه«، داراي   اعم
ر جوامع بشري وجود داشته و به همـين         از ابتدا د   2و بر اساس همين اصل است كه اعتقاد به مسيح         

  .هاي منتظرند  جامعه،هاي بزرگ ي جامعه گويد همه دليل است كه تاريخ مي
  :، داراي دو شاخص مشتركندشناسيم هايي كه مي ي فرهنگ همه

ي  بنـا بـه گفتـه    ـ  )مانده و ابتـدايي  هاي عقب جامعهحتّي ( كه هر تمدني و هر فرهنگي يكي اين
اند كه در آن عصر،  بوده» عصر طاليي« داراي ،ي خويش در دورترين گذشته ـ  خودها و اساطير  قصه

ي فساد و تيرگي و ظلم بـه   عدالت و آرامش و صلح و عشق وجود داشته و سپس از بين رفته و دوره      
  . وجود آمده است

بخش در آينده و بازگـشت بـه عـصر طاليـي، عـصر               كه معتقد به انقالب بزرگ و نجات       ديگر آن 
  . باشد وزي و عدالت و برابري و قسط ميپير

امعـه  ج چـه،    .ي جامعه است   كه گفتم تجلي غريزه    ي جوامع بشري است و چنان      اين اعتقاد همه  
كنـد و تـن       حركت نمي  ،اي است و موجود انساني زنده، منتظر است و اگر منتظر نباشد            موجود زنده 

  .دهد چه هست مي به آن
شناسي به عنوان يك بحث بـسيار عميـق و مهـم             ر جامعه كه د  »Messianisme مسيانيسم«اصل  

باشـد و بنـابراين هـم      بشري به مسيح يا موعـود مـي       ي مطرح است كه به معناي اصل اعتقاد جامعه       
ها همواره معتقد به پيروزي قطعي حقيقت و عدالت و آزادي بـشريت              گويد كه جامعه   تاريخ به ما مي   

 
ي  و هـم يـك طبقـه      ) گروپمان اجتمـاعي  (ي بشري به معناي اعم، هم يك گروه اجتماعي است            جامعه 1

ي اجتمـاعي و يـا يـك         وه اجتماعي ممكن است يك گروه يـا يـك طبقـه           گر). سوسيال كالس(اجتماعي  
اش  دهنـده  جامعه باشد و اصوالً خود جامعه يك موجود زنده است كه شخصيت مستقل از افـراد تـشكيل                 

شود، ولـي نـه گـوگرد        دارد؛ مثل اسيد سولفوريك كه از تركيب گوگرد و اكسيژن و هيدروژن درست مي             
انـد كـه صـفاتش بـا      ي چهـارمي سـاخته    يعني اين سه عنصر يك مـاده      . ژناست، نه اكسيژن و نه هيدرو     

ي افرادش نيست، در عين      جامعه هم با اين كه جز مجموعه      . كند اش فرق مي   دهنده ي عناصر تشكيل   همه
 مليون افراد ايراني را در كويري به صـف بكـشند،            30 يا   25مثالً اگر   . ي افرادش هم نيست    حال مجموعه 

ي ايراني در روابط متقابـل       جامعه. جا هستند  ي افراد ايراني آن    مجموعه. شود  تشكيل نمي  ي ايراني  جامعه
 مليـون نفـر     30 يـا    25شود كه غير از جمـع آن         هاي خاصي تشكيل مي    اجتماعي با احساسات و گرايش    

 .است
مند؛ نا بخش قوم يهود است، مسيح مي      منتهي عيسي را به دليل اين كه نجات       . بخش مسيح يعني نجات   2

ي عربـي   ها مثل دارمستتر، مهدي را از هـدايت، كـه ريـشه            كه بعضي  چنان. نه اين كه اسم خاص او باشد      
 .دانند كه آن را معرب مسيح مي گيرند، بل دارد، نمي
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ـ شناسي اند و هم جامعه در آينده ـ وان مسيانيـسم  به عن  اي در نهـاد    معتقـد اسـت كـه هـر جامعـه      
هـاي   ، در توجيـه   العمـل طبيعـي و فطـري سـاختمان خـودش           خويش اين اعتقاد را به عنوان عكس      

» Futurisme فوتوريسم«شناسي يك اصل كلي به نام        از اين اصل، در اومانيسم و انسان      . مختلف دارد 
گرايـي اسـت و فوتوريـسم يعنـي مكتبـي،             آينـده  استنباط شده است كه به معناي اصالت آينـده و         

فوتوريـسم  . رانـد  ايدوئولوژيك و مذهبي كه بر اساس آينده مبتني است و پيروانش را به آينـده مـي                
كـه در برابـر آن، اصـل         براي ايـن  . قي زندگي انسان و حركت تاريخ است      ترين انواع تل   يكي از مترقي  

(Conservatism) كاري محافظه
كـه هـست و      چنـان  ، يعني وضـع موجـود آن      (Statu Qua) و استاتوكو   

 )Traditionalisme (گرايـي  گرايي و ارتجـاع و سـنت        يعني گذشته  ،)Classicisme (بينش كالسيسيسم 
  :كند قرآن اين اصل را چنين بيان مي. قرار دارد

  » ؟و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم«
كه مشركان هياهو به راه انداختند كه پيغمبر كـشته           ، پس از آن   ن آيه در جنگ احد نازل شد      اي

اي از اصحاب گفتند حال كه كه پيغمبر كشته شه پس خوب اسـت كـسي را نـزد                    شده است و عده   
ي ديگري گفتنـد قـضيه تمـام شـده و            عبداهللا بفرستيم تا از ابوسفيان براي ما امان بگيرد و عده           ابي

  :گويد ببينيد اين انديشه چقدر مترقي است كه مي. است فرار كنيمبهتر 
پرسـتي و اصـالت     پيغمبر. شما پيروان پيغمبر اسالم نبايد در شخص پيغمبر متوقف شـويد          حتّي  

كـه در راه آن       هدف است و پيغمبـر بـه خـاطر ايـن           ، اصالت يك مكتب و فكر     .پيغمبر مطرح نيست  
او كارش اين است كـه مثـل پيغمبـران ديگـر آمـده، پيـامي                 .هدف راهنما و راهبر است ارزش دارد      
گرديـد؟   رد يا كشته شد، شـما بـاز بـه عقـب برمـي              اگر م  .رود رسانده و راهي نشان داده است و مي       

  رويد؟  كنيد؟ واپس مي گرد مي زنيد؟ عقب ووارو مي وار پشتك يعني ميمون» انقلبتم علي اعقابكم«
شما بايد  . اش بميرد و يا در احد كشته شود        ولو پيغمبر در خانه    ،جلو برويد ! گرايي گذشته! ارتجاع
 متوقـف نـشدن در شخـصيت        . متوقف نشدن در حال است     . اين يك حركت مترقي است     .جلو برويد 

اعتقاد به موعود و اصل     اصوالً  . رو به آينده رفتن است    .  دل نبستن و رو نكردن به گذشته است        .است
آدم منتظـر   اساسـاً    پيش خواهد آمـد و       اي كه جبراً   ت به طرف آينده    حرك گرايي؛   يعني آينده  ،انتظار

 اميدوار اسـت   ،كه منتظر است   آن. شود كه كسي منتظر گذشته باشد      وگرنه نمي ! يعني منتظر آينده  
  .، زنده استكه اميد دارد و آن
 .»واقعيـت «و ديگري » حقيقت«يكي : اد ميان دو اصل متناقض با هم است سنتز تض،انتظار ـ  2

فرض كنيم ما به يك حقيقت و به يك ديني معتقديم و اعتقاد داريم كه دين برحق اسـت و انـسان                      
دهد و چون حق است و حقيقت پيروز است و ايـن كتـاب بهتـرين                  و عدالت را استقرار مي     ،را نجات 
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كتاب و اين پيغمبر بهترين پيغمبر است و اين راه راهي است كه انسان را به كمـال و نجـات سـوق                       
هـا را نـشان    واقعيت ضـد ايـن    اما   .و حقيقي است كه ما به آن معتقديم       ، اين اصول اعتقادي     دهد يم

  دهد  مي
ما معتقديم كه قرآن براي نجات بـشريت آمـده و پيغمبـر بـراي رهـايي انـسان از ظلـم و زور و                         

گي آمده  ماند پرستي و قوميت و ذلت و استضعاف و استثمار و مبارزه با جهل و عقب               اشرافيت و خون  
و معتقديم كه علي و فرزندان او و رهبران شيعه جانشينان پيغمبرند و عقيده به تشيع ضامن نجات                  

  . دهد  خالف اين حقيقت را به ما نشان مي،و هدايت انسان است، اما واقعيت
 باز همان آش شد و همان كاسه و نظامي كـه            ،بينيم كه تا پيغمبر سرش را به زمين گذاشت         مي

نه حقيقت به جا مانـد و نـه عـدالت و نـه بـشريت                . كم ادامه پيدا كرد     كم ،كرد حكومت مي بر تاريخ   
 آن موقع به نام كسري و قيصر بـر          .نه ظلم از بين رفت و نه انحراف و فريب و دروغ           . نجات پيدا كرد  

 بـراي آن  . آن موقع بهتر بـود     ؟چه فرقي دارد  . ي پيغمبر  راندند، حال به نام خليفه     مردم حكومت مي  
جمـشيد را    ام تخـت   وقتي اسكندر به ايران آمد، گفت من آمـده        مثالً   .ام غارت كنم   گفت آمده  كه مي 

آتش بزنم و ايران را غارت كنم و هخامنشي را از بين ببـرم و نظـام و نـژاد مقـدوني و يونـاني را در                           
ار را هـم    هاي دنيا را در مشت خود نگه دارم و همين ك           ي قدرت  شرق و غرب عالم حاكم كنم و همه       

ام تا عـدالت را بـه جـاي ظلـم در             گويد من آمده    همان قيصر و خسرو مي     ،ولي در تاريخ اسالم   . كرد
، اما غـارت   ام جهان استقرار بخشم و سنت پيغمبر و قوانين قرآن را احيا كنم و به جهاد مقدس آمده                

ي مردم را از زير  اين چه فرقي كرده است؟ چه پيروزي به دست آمده است؟ قرآن كجا توده   . كند مي
ستم نجات داده است؟ علي كجا در رهبري مردم عليه ظلـم و زور موفـق شـده اسـت؟ خـودش                       بار

امامت كه يك نظام رهبري معصوم به جانـشيني پيغمبـر و بـه        . شكست خورد و مورد ظلم واقع شد      
ر جاي رهبري خائن است، كجا توانـست انـسان را از رهبـري معـصوم برخـوردار كنـد؟ خودشـان د                    

  .ها از بين رفتند زندان
، با حقيقتـي كـه در       تي كه در عالم خارج واقع شده است       بينيم وضع موجود، يعني واقعي     پس مي 

دهد و عدالت و ترقـي را بـه          چه بكنيم؟ اسالم انسان را نجات مي      . اسالم به آن معتقديم تناقض دارد     
  .اين راه عمل كرد برخالف اين كار و ،اسالمي كه واقعيت يافتاما . آورد وجود مي

چه كه هست نـه      آناما   .دانيم و ضامن عزت و نجات بشر       چه را كه ما به آن معتقديم، حق مي         آن
تـوان بـا     اين دو را چگونه مي    . و ضد مردم و ضد علم و آگاهي است        . بشريت نجات يافته و نه عدالت     

  هم جمع كرد؟
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ايـم،    سال تاريخ اسالم زندگي كردهاگر فرض كنيم ما انساني هستيم كه در تمام هزار و چهارصد   
ابوذر در . اند ها قرآن پيروز نشده، فرزندان و ياران او پيروز نشده   بينيم كه در هيچ يك از اين دوره        مي

و مـا مـردم     . ترين اصحاب خود پيغمبر در ربذه مـدفون شـد          همان عصر اول اسالم به دست نزديك      
كشي و اشرافيت و جهـل و فقـر بـوديم و بـه اميـد                 محروم هم كه پيش از اسالم قرباني ظلم و بهره         

آزادي و عزت و به عدالت به اسالم گرويديم، پس از اسالم نيز غارت شـديم و شـكنجه ديـديم و بـا                        
  .دم مانديم گرسنگي و ظلم و تبعيض هم

  :آيد كه اين سؤال به ذهن ما ميطبعاً 
ت خورد؟ از بين رفت؟ يعنـي  آيا ديني كه براي نجات بشريت و استقرار عدالت جهاني آمد شكس      

ترين كتـاب وحـي اسـت بـه          شود گفت كه خدا پيغمبرش را فرستاد و كتابي كه باالترين و عالي             مي
دستش داد و براي نجات بشريت مبعوثش نمود و او هم جانشينان خود را براي رهبري مردم تعيين                  

يت و عدالت و نجات انسان و از آن هدف اساسي كه تربيت بشر  ! ؟1كرد، اما در وسط كار منصرف شد      
و نابودي شيطان و شيطنت در زمين و پيـروزي روح خداونـد در انـسان و عـدالت در تـاريخ اسـت                        

  !پشيمان شد؟
زر «امـا    ،كه ديديم كار خودشان را كردند      ي دين او چنان     خدا منصرف نشد و پيامبر و ائمه       ؛يا نه 

يا ايـن ديـن و ايـن كتـاب و ايـن          ! ؟د و شد هيچ   دند و همه ازميان رفتن    نيامز عهده بر  ، ا » پر زور بود  
شده باشـند   مأمور  شود از جانب خدا براي نجات مردم         گرنه چگونه مي  و! ؟رسول شايد برحق نيستند   

  و شكست بخورند؟
 اسالم دين خداست و براي      .ها جواب مثبت بدهد    يك از اين سؤال    تواند به هيچ   يك مسلمان نمي  

كه پيروان ديني كه     اي نيست جز آن    پس چاره . ه نجات نداده است   بينيم ك  مياما  . نجات آمده است  
جنايت و مدعي استقرار يك نظـام        هاي محروم و نابودي ظلم و      مدعي نجات و سيادت انسان و توده      

 معتقد باشند كه اين حقيقت اگر چـه در طـول ايـن هـزار و چهارصـد سـال                  ،جهاني به نفع انسانند   
پيـروز خواهـد شـد و       قطعـاً    اما خواهـد پوشـاند و        ، عمل بپوشاند  ي نتوانسته به شعارهاي خود جامه    

هـاي ابليـسي و ضـد انـساني كـه در حـال               رغم اين قـدرت    مستقر خواهد گشت و علي     عدالت جبراً 
، ولـي حـاكم، پيـروز        حقيقت محكوم بـر واقعيـت باطـل        نمايد، جبراً  ناپذير مي  گسترش است و زوال   

 
همـه   همـه زمـين و آسـمان مفـصل و ايـن            چه خبر است، ايـن    : به قول يكي از علماي بزرگ كه فرمود        1

همه پيغمبران زحمت بكشند، دائماً بيم و نويد بدهند و           اين! مصرف دعا و بي  هاي پوچ و رنگارنگ و پرا      آدم
! هـا چيـست؟    ي ايـن   فايـده . ي جانشينانشان را از بين ببرنـد       بعد هم كسي گوش نكند و خودشان و همه        

 !يك زمين و آسمان مختصر و چهار تا آدم حسابي كافي است..! همه كرات عظيم و اين
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اي هـستيم و چـون خداونـد بـه صـراحت              چنـين واقعـه    شود و ما منتظر و مؤمن چنين روزي و         مي
هـاي   ، و نويـد داده كـه تـوده        ليظهره علي الـدين كلـه     ،  استي پيروزي اسالم را در قرآن داده         وعده

 آنان خواهد بخـشيد و محرومـان      ضعيف و مردم جهان را پيشوايان بشريت خواهد كرد و زمين را به            
 در تحقـق آن شـك نـداريم،          بينيم كه نشده است،    ، و مي  وارث قدرتمندان و زرپرستان خواهند شد     

ي  ي عوامل تاريخي و اجتماعي موجود به نـابودي حـق و ضـعف روز افـزون جبهـه                   هرچند كه همه  
  .دهند عدالت گواهي مي

بـه  » انتظـار «را جـز    » بخـش محكـوم    حقيقـت نجـات   «و  » واقعيت باطل حاكم  «اين تضاد ميان    
كلـي انكـار و دنـدان     كه حقيقـت را بـه   مگر اين.  كندتواند حل پيروزي جبري و قطعي حقيقت نمي   

  . چه كه پيش آمده تمكين كنيم طمع پيروزي عدل و نجات و آزادي را براي هميشه بكشيم و به آن
.  حاكم بر اسالم است    ي ضد واقعيت حاكم بر جهان و حاكم بر تاريخ و           بينيم انتظار يك ضربه    مي

 چه كسي است؟ كسي است كـه در         ،سي كه منتظر است   ك. چه هست  گفتن به آن  » نه«انتظار يعني   
 ؛انتظار منفي، خود يك اعتراض است     حتّي  . نفس انتظار خود، اعتراض به وضع موجود را پنهان دارد         

، نشان داده است كه     »دستي از غيب برون آيد و كاري بكند       «حافظ كه مي گويد     . ولو اعتراض منفي  
يـا الاقـل در     وجـو     جـست هست نپذيرفتـه اسـت و در        چه را كه     آن. ناراضي است » ضع موجود و«از  

» حال«كسي كه از . »حال«اش انكار  انتظار، ايمان به آينده است و الزمه. است» تغيير وضع«آرزوي  
اي كه پيش     از هر حادثه   .هراسد  از آينده مي   .كار است  ، محافظه عكس بر ؛خشنود است، منتظر نيست   

  .»هيچ چيز دست نخورد«كند كه  دوست دارد و تالش مي. ناك است آيد بيم
، شـوق   تابـستان سـال بعـد     . اي از خويشان من از مزينان آمده بود به مشهد براي تحـصيل             طلبه

شـماري   آتش در پيراهنش افكنـده بـود و روزشـماري و سـاعت            ) يعني مزينان (» وطن«بازگشت به   
 وصـال بـدل گـردد و از         ها به  ها تعطيل شود و به مزينان برگردد و هجران         درسزودي    بهكرد كه    مي

هـا و    واليتـي  ها و هـم    ها و باغ   اين غربت خشك و بيگانه، با لذت خويشاوندي و آشنايي و انس كوچه            
كنـد و    كس اورا احـساس نمـي      جا كه هيچ   ديدار عمه و خاله و عمو و دختر عمو انتقام گيرد و از اين             

رت و لذت و كنجكاوي و شگفتي به        جا كه همه با حس     شود، برود به آن    هاي او نمي   متوجه او و ارزش   
،  شهري شدهش عوض شده وا ي دهاتي  را ارائه دهد تا ببينند كه لهجه      » خود جديدش «،  نگرند او مي 

رود،  كنـد، منبـر مـي      عادات و حاالت و رفتارش خيلي فرق كرده، عربي ياد گرفته، قرآن معنـي مـي               
همـه پيـشرفت و هـوش و     شهد از ايني مردم م ، همههي علميه گل كرد   خواند، در مدرسه   روايت مي 

تمام دنيا برايش لبخنـد نويـد و      . اند، و خالصه اين مال كريم، آن مال كريم نيست          علم او تعجب كرده   
از طرفي آدم خيلي معتقـد و       . نوازش شده بود و زندگي سير و سيراب و ديگر هيچ كمبودي نداشت            

ي  اهللا تـا هفتـه    ءشا ديگه ان «يش ما، تا از     روز از مدرسه آمده بود پ       يك روز كه مثل هر     .مقدسي بود 
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وگو كند و كيف كند، ناگهان با   گفت» ... بگيرم و  تشود و بايد همين روزها بلي      ها تمام مي   ديگر درس 
ترسـم، خـدا     مـي «:  گفـت  ،شـد  اي كه آثار ترس و تزلزل در آن خوانده مي          لحن خيلي جدي و قيافه    

كه مـا   ديگر مثل اين... وقت ام زمان ظهور فرمايد، آنمرتبه ام  ترسم در همين چند روز يك      نكند، مي 
شك دل به خانـه نبـسته         به در دارد و چشم به راه، بي         كسي كه گوش  » !توانيم برويم به مزينان    نمي
  ! است

كنم و منتظرم كه روزي تغيير مكان دهم و يا در سرنوشتي هستم              اي زندگي مي   اگر من در خانه   
كنم كه انتظار تغييري را دارم، به اين         شود و در وضعي زندگي مي     منتظرم كه عوض     كوشم و  كه مي 

كـنم   برم و نظامي را كه در آن زندگي مـي          ساماني را كه در آن به سر مي        ه من خانه و   كمعني است   
آدمي . آدم معترض منتظر است   . م و سرم است معترضم    چه كه در برابرم، بر دوش      قبول ندارم و به آن    

كـار   ، محافظـه  ، منتظـر تغييـر نيـست      دارد، پذيرفته و به آن معتقد است      چه را هست دوست      كه آن 
 چـه منتظـر كـسي، چـه         واهد خـرابش كنـد؛    خ معترض است كه مي   . خواهد حفظش كند   است، مي 

  .اي  و چه منتظر معجزه،اي، چه منتظر فرصتي، چه منتظر شرايطي منتظر حادثه
 انتظـار منفـي     .تظار يك فكر پوچ نيست    ، ان گويدمي» در انتظار گودو  «در  » بكت«چه   خالف آن  بر

اما انتظار مثبت به معناي نفي      . ي بشري است   عامل تخريب اراده  . بود پوچ است و كاش فقط پوچ مي      
 در ذهن آدمي و در زندگي و ايمان انسان منتظر است و اگر اين انتظار را ملت محكوم                   ،وضع موجود 

اگر منتظـر   . ود براي هميشه خواهد پذيرفت     محكوميت را به عنوان سرنوشت محتوم خ       ،دست داد  از
چه در كربال اتفاق افتاد، برايمان پايـان         چه در حكومت علي صورت گرفته و يا آن         ، آن 1تغيير نباشيم 

 ايـن   . هستي و زندگي بـشر نخواهـد داشـت         العملي در طبيعت و تاريخ و      داستان است و ديگر عكس    
ل وف مصلحت زندگي فرد در جامعه و انسان مسؤ        خال هم بر  اعتقاد هم برخالف ايمان به حقيقت، و      

  .است
 اين داستان بـه     .تمام در تاريخ بشر است     اي نيمه   و حادثه   همه داستان  ،ها لمها، ظ  ها، جنايت  ستم

  .اين اعتقاد من است. سود عدالت و حقيقت و به زيان ستم و فساد و پليدي، پايان خواهد پذيرفت
هـاي علمـي    ها و فلـسفه  مسأله براي روشنفكران كه با مكتباين .  جبر تاريخ است،»انتظار« ـ  3

  .نهايت شورانگيز است  بي،تاريخ آشنايي دارند
اي كه ممكن است فردا و       من كه در اين گوشه از زمين و اين لحظه از تاريخ منتظرم تا در آينده               

هـاي   و تـوده  ي ديگر باشد ناگهان انقالبي در سطح جهاني و به نفـع حقيقـت و عـدالت                   يا هر لحظه  
 

ودن، اثبات و توجيه وضع موجود در حال، و اثبات و توجيه وضع واقـع در تـاريخ                  نفي انتظار و منتظر نب     1
 .است



 30  انتظار، مذهب اعتراض
 

http://www.seapurse.ir 

ديده روي دهد كه من نيز در آن بايد نقشي داشته باشم و اين انقالب با دعـا خوانـدن و فـوت                        ستم
هاي   انسان مسؤوليت، بلكه با پرچم و شمشير و زره و يك جهاد عيني، با              ها نيست  كردن و امثال اين   

 جبر تاريخ معتقدم، نه پيروز خواهد شد، پس به   طبعاً  معتقد به آن است و اعتقاد دارم كه آن نهضت           
  .به تصادف و تفرقه و گسستگي تاريخي

نتهـاي تـاريخ،    ابخـش    هر كس اين سؤال به ذهنش مي رسد كه امام زمان، ايـن رهبـر و نجـات                 
كـامالً  جـا امـام صـادق يـك توجيـه بـسيار عميـق و                 تواند بر جهان پيروز شود؟ در ايـن        چگونه مي 

هاي جنايت و ظلم به قـدري بـا هـم            كار و قطب   اي ستم ه قدرت «:شناسانه و تاريخي دارد كه     جامعه
شوند و به قدري از درون به فساد خواهند رفت كـه             خواهند جنگيد كه در نيرو و قدرت فرسوده مي        

شويد و چـون     هوشي و خواب خرگوشي بيدار مي      گاه شما از بي    دهند و آن   مقاومتشان را از دست مي    
هاي از درون پوسيده و از بيرون فرسوده، پيروز           آن قدرت   بر ،مسلح به نيروي ايمان و آگاهي هستيد      

هـايي كـه در       سنت هاي اجتماعي است؛   و اين پيروزي بر اساس منطق و عينيت و سنت         » .مي شويد 
  . نه قوانين ماترياليستي،اسالم قوانين خداوند است

وزي اسـالم بـر     كه در پير    چنان ؛كند وقتي خداوند كاري را بخواهد، اسبابش را از پيش فراهم مي          
جا معتقدم كه تاريخ بـه طـرف پيـروزي جبـري عـدالت و نجـات        من در اين. ايران و روم چنين شد 

  .رود ديده و نابودي حتمي ظلم و ظالم مي هاي ستم ها و توده قطعي انسان
 رغـم آن   علـي : گويد مي )Determinisme Historique دترمينيسم هيستوريك (ي جبر تاريخ     فلسفه

ي حـاكم، بـه نفـع     هـاي اجتمـاعي بـه نفـع طبقـه       جهـان و تـاريخ و زنـدگي و نظـام          بينـيم  كه مي 
ـ هاي محروم رود و توده  و به نفع نگهبانان و حافظان سرمايه پيش مي،داري سرمايه هـايي    يعنـي آن  

ـ كه هميشه غارت شدند و شالق خوردند و هميشه گرسنه بودند شـوند   تر استثمار مي  هر روز بيش 
شـوند و در   شان اسـت فـشرده مـي      هـا و سرنوشتـ     ام وحشي و خشن كه حاكم بر آن       و در چنگال نظ   

ي بقـاء،    ، افـراد شايـسته    شـوند  ها پيروز مي   ها شكست خورده و آن     هاي مختلف كشمكش، اين    جبهه
ي حـاكم و بـه    هايي كه به نفع زور و به زيان عدالت، به نفـع طبقـه    رغم نشانه  و علي ! شوند  حاكم مي 

تـر شـدن     بينـيم منحنـي بـه طـرف ضـعيف          كه مـي   رغم آن  وم وجود دارد و علي    ي محك  زيان طبقه 
رود، تـاريخ بـر اسـاس        هاي حاكم بر مردم پيش مـي       ترين گروه  ي مردم و قوي    هاي استثمارشده  توده

 ـ  ي قوانين معين علمي موجود در ذات زمـان و حركـت جامعـه اسـت     يدهيكه زا ـ  جبر علمي خود
گـران و    ي پهلوانـان و زورمنـدان و حيلـه          قدرت اين و آن، و نه بازيچه        نه زور و زر و     ؛كند حركت مي 

سـت كـه     اي تـاريخ رودخانـه   .  زندگي مـستقل از افـراد دارد       ، تاريخ خودش مثل جامعه    .نادار سرمايه
كند و   كنند حركت مي   ها و حشرات و موجوداتي كه در آن شنا مي          هاي آبش و ماهي    مستقل از قطره  

شـان حـاكم بـر سرنوشـت      ي كساني كه اراده  ي همه   برخالف اراده   و قطعاً  جبراًگذرد و    از منازلي مي  
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اي و هـيچ قـدرتي       رسـد و هـيچ حيلـه        به سرمنزلي كه در آينده برايش تعين شده مـي          ،مردم است 
هـاي جمـود و      تـاريخ، از يخچـال    . ش را منحـرف سـازد     »مسير«يا   كند» سد«تواند حركتش را     نمي

هـا   ها و مرداب   هموار و صخره  هاي نا هاي سنگالخي و تنگنا    وخم پيچهاي سنگي و سخت و       كوهستان
جـا دشـت همـوار       رسـد، آن   بـه دشـت مـي     . ريـزد  گذرد و در نهايت به دريا مي       ها مي  ها و مانع   و دره 

شود و   تشكيل مي »  طبقه  بي«ي   رود و جامعه   جا طبقه از بين مي      در آن  .يكنواخت برابر عمومي است   
را » پولـشان «رونـد و تـضاد بـين كـساني كـه پـول               ستثمارشونده از بين مـي    ي استثمارگر و ا    رابطه
جـا زنـدگي در اختيـار        در آن . رود گيرند از بين مـي     هم نمي » ازويشانب«گيرند با كساني كه پول       مي

ي  شود، تضاد طبقاتي از بين رفته و جامعـه          عدالت پيروز مي   . براي همه يكسان است    همه و امكانات  
  .  و جبراًچگونه؟ قطعاً. كند مار، بي زر و زور، از نظر فردي تحقق پيدا مياستث طبقه، بي بي

شود و سرنوشت نوع بشر در زمـان بـه           اعتقاد به اين جبر قطعي كه تاريخ به نفع عدالت تمام مي           
شود، كه خود يـك انتظـار اسـت،      ها ختم مي   ي مشترك و زندگي مشترك انسان      نفع پيروزي جامعه  

بخـشد و بـه پيـروزي        ها را نيرو و ايمان مـي       ها و استثمارشونده   ديده ت كه ستم  ترين عاملي اس   بزرگ
كند  زمانش اميدوار مي   ي خودشان و منفجر شدن نظام استثمار حاكم بر         سرنوشت خودشان و طبقه   

عكـس،   آورد، بلكـه درسـت بـه        و منفي و لش بار نمي      مسؤوليت ها را بي   تنها آن  و اين ايمان قطعي نه    
خواهـان و اميـد      ي عدالت  دهد و همچون سالحي است كه اراده       ها مي  و اطمينان به آن   نيرو و قدرت    

  .كند تر مي ها را در اين راه مجهزتر و متحرك تر كرده و آن ديدگان را به آينده بيش ستم
بينند حقيقتشان   ها كه مي   آن شوند و  در اين اعتقاد به انتظار، كساني كه زير بار ستم ظلم له مي            

شـوند و مطمئننـد      يوس نمـي  أ م ، ستمكاران و دينشان وسيله و ابزار دست ضد دين گشته          ي بازيچه
  به عنوان قانوني همچنـان     ،ي خداوند نيز كه همان جبر تاريخ و همان نظام سنت تاريخي است             اراده

ي   و نجات نوع و طبقه     ،، در تاريخ هم به سود پيروزي سرنوشت او، فكر او، راه او            كه در طبيعت است   
جاري است و بنابراين عوامل ضد تاريخ انسان و ضد عدالت و خائن به سرنوشت بـشريت مظلـوم،                   او  

ها را امضا كرده و پيروزي حقيقـت و عـدالت و             توانند در برابر اين جبري كه محكوم و مرگ آن          نمي
  .مردم را اعالم نموده، مقاومت كنند و يا اثري بگذارند

كه » تقدير الهي « در طبيعت و در تاريخ حاكم است و           مشيت الهي كه به شكل قانون علمي       ،چه
 و  )آگـاهي ( تحقق نهايي رسالت پيامبران را كه استقرار حكمت          ،تجلي دارد » تقدير علمي «به شكل   

 هـدف رسـالت     )ي عوامل ضـد انـساني       رهايي از همه   ،رستگاري( است و فالح انسان      )برابري(قسط  
دست گـرفتن رهبـري     به  و حتي روي كار آمدن و       كرده و پيروزي مستضعفان زمين      » مقدر «،است

مين نموده است و با صراحت و قاطعيت اعـالم  ضجهان و حاكميت بر تمام زمين را براي اين طبقه ت     
 نهـايي و    ي  نتيجـه  ، بقـاي اصـلح    ،كند كه در اين تنازع تـاريخي و نبـرد جـاري در طـول زمـان                 مي
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 اقتصاد و حاكميت و قـدرت اسـت و موضـوع            ، منبع اصلي توليد   كه ـ  است و زمين را    ناپذير  اجتناب
ـ اصلي جنگ طبقات ولقد كتبنـا فـي الزبـور    : ي ماندن است  نسلي تصاحب خواهد كرد كه شايسته 

  . ان االرض يرثها عبادي الصالحون،من بعد الذكر
بيني تـاريخي و     جا تفاوت ميان خوش     در اين  . جبر تاريخ است   ،بينيم كه اعتقاد به انتظار     پس مي 

 . بـدبيني تـاريخي دارم  ، من وقتي به صـورت منفـي منتظـرم         .شود  ميخوبي ديده    ي تاريخي به  بدبين
 اما اگـر بـه صـورت مثبـت     .ي فساد است   چون معتقدم كه نظام زندگي در استقرار و تقويت وتوسعه         

 زيرا معتقدم كه نظام جبري تاريخ در پيروزي قطعي عدالت اسـت             .بينم  به تاريخ خوش   ،منتظر باشم 
  .ي انتظار مثبت و انتظار منفي چقدر باهم متضادند دهد كه عقيده نشان ميو اين 

متأسفانه انسان امروز در زنـدگي مـصرفي   «: گويد ميي بزرگ فرانسوي  سن پل سيمون نويسنده   
  »!چيز نيست جز رسيدن به مترو  در انتظار هيچ،پرست دنياي غرب بينانه و حال پليد كوته

سـه دوره را بـه هـم     ـ  به اين عنوان كه در تشيع هـست  ـ  نتظارا: تسلسل و وحدت تاريخي ـ  4
 كه در آن نه نبوت وجود       و پس از آن غيبت،     ؛ امامت ،ي دوم   دوره ؛ نبوت ،ي اول  دوره: كند متصل مي 

  . حكومت عيني دارد؛دارد و نه امامت
ي  در اين وجهش اصل    ،آوري است  كه به آن وجهش گفتم چگونه اصل انحطاط       » نيابت امام «اصل  

 بعـد  ،ي نبـوت   اول دوره. كه اين سه دوره چگونه به هم پيوسـته اسـت       دهد  ميمترقي است و نشان     
  .ي امامت است ي علم كه ادامه ي نبوت است و سپس دوره  تسلسل دورهامامت كه

تواند مسير تاريخ بشري و تسلسل حـوادث را در            من مي  ي  فلسفه ،از آغاز بشريت تا انتهاي زمان     
  .علمي منطقي توجيه كنديك پيوست جاري 

منتظـري كـه در     ( يك انـسان آمـاده اسـت         ،منتظر هم از نظر فكري و هم از نظر عملي و مادي           
 اصالً ش  ا  متأسفانه من بايد از چيزي دفاع كنم كه در شكل امروزي           .چه امروز هست    نه آن  ،شيعه بود 

باشند كه هر لحظـه فرمانـده        منتظر   ها  آن اگر   : يك هنگ سربازخانه را نگاه كنيد      .)قابل دفاع نيست  
كشي و چـرت زدن و        به پاسوربازي و هروئين    ،گاه در خوابگاه    هيچ ،برسد و شيپور جنگ نواخته شود     

ي شـركت در   لحظه آماده باش است و هر  آماده.پردازند قصه و افسانه گفتن و از اين قبيل كارها نمي    
  . گوش به يك فرمانند.يك جهاد

 بلكـه  .كـه اكنـون هـست      چنان ؛اي نيست »واداده«و  » واخورده «،»تادهوااف« آدم   ،بنابراين منتظر 
  .آدم آماده است
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 )ها و قلـدرها    نه خان (هايي   جماعت در همين روستاهاي ما تا چندي پيش هنوز روحانيون و امام          
دادنـد و شمـشير بـسته و         سواري ياد مي   بردند و اسب    را هر هفته به تيراندازي مي      ها  نابودند كه جو  

  .كردند ر نماز جمعه شركت ميمسلح د
 شيپور انقالب نهـايي     دهد  ميظه احتمال   ست كه هر لح    اي  انسان آماده  ،بينيم كه منتظر   پس مي 

آغـاز  قطعـاً   اساس قوانين جبـري الهـي        د كه بر  ول شركت در اين جها    ؤنواخته شود و او خود را مس      
 و هر شيعه به اميد شنيدن       .هز و هم مج   ، هم متعهد  ،خود هم آماده است    داند و خودبه   خواهد شد مي  

  .نهاد آواز امام سر به بستر مي
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  بررسي چند سؤال 

  چرا در تشيع بايد اين منجي فرزند امام حسن عسگري باشد؟

 اگـر منجـي در   :شـناس مـي گـويم     به عنوان يك جامعه.هاي كالمي كاري ندارم من به آن بحث 
 هـر قلـدري و هـر        ،بـود  شخصي نمي ص م داشت و شخ    اين قيد فرزند امام حسن بودن را نمي        ،تشيع
توانـد خـود را     مي،ورمال ماجراجويي كه موعود استعمار و مولود استبداد و مزدور استثمار است  پاچه

ي نيروهـاي   بزنـد و از همـه   به عنوان موعود تاريخ و هم موعـود ملـل و مجـري حـق و عـدالت جـا       
هـا   ها بـا تـأويالت و مغالطـه        ه خيلي ك  چنان .ي خلق كمك بگيرد    منتظرين براي سوار شدن بر گرده     

در زماني كه مردم يهـود منتظـر مـسيح بودنـد و همـواره از شـهرها بـراي                    » اگوست نهم «. گرفتند
 يكـي از القـاب      .كـه منتظـرش هـستيد مـن هـستم            آمـد و گفـت آن      ،آمدند استقبال او بيرون مي   

 از شمال آفريقا تـا      ،سال هفت و باز در قرن نوزدهم ديديم كه ظرف          .است» مسيح «،»آگوست نهم «
خواهي و   كه نهضت عدالت و آزادي     1870 تا   1860يد و در سالهاي     ي امام زمان رو   هفدهخليج فارس   

 از چين   ، در تمام كشورهاي اسالمي    ،مبارزات كارگري در فرانسه و آلمان و انگلستان شروع شده بود          
  .ه بودسازي درست شد زمان  امام،و شمال و غرب آفريقا گرفته تا ايران

هاشم و از    بخش و رهبر به اين قيد مقيد گردد كه از عرب و قريش و بني               بنابراين وقتي كه نجات   
 راه را بر هر ادعـاي       ، مخصوص است  ي احفاد پيغمبر و از پدر و مادر معين و داراي نام و لقب و كنيه              

وقتي و يـك     هرگـز نتواننـد نقـشي را جـز يـك داسـتان مـ               ها  آن كه   شود  ميبندد و باعث     دروغ مي 
  .سازي در تاريخ بازي كنند حادثه

 در كـشورهاي    . با اين قيدهاي مشخص جور كرد      شود  ميعلي را ن   محمد و ميرزا حسين    ميرزا علي 
 براي ديكتاتورها و سالطين چون آتاتورك و فـؤاد اول و            ، كه مثل شيعه چنين قيدي ندارند      ،اسالمي

  !ي مهدي موعود بسازند اي كوشيدند يك چهره فهساز حر باز و شجره اي از متملقين لقب  عده،غيره
خواهد ثابت كند     مي ،كه اين قيد كه جزء توجيه فلسفي و بينش مكتب ماست           تر اين  از اين مهم  

هابيل تا آخرالزمان در يك جبهه به رهبري پيامبران و پيشوايان            آدم و اول  اي از    كه تسلسل پيوسته  
  . نظام ظلم و زور و فريب وجود داردديده در برابر هاي ستم در پيشاپيش توده

مرتبـه   اي نيـست كـه يـك        حـوادث متفرقـه    . يـك جريـان پيوسـته اسـت        ،خواهي تاريخ عدالت 
ي قيام و نجات اسـيران       مرتبه ابراهيم به بت شكني بپردازد، در زماني حادثه          يك ،اسپارتاكوس بيايد 
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ن و  ادار يغمبر اسـالم را بـا بـرده        تاريخ پ  ،به رهبري موسي عليه فرعون رخ دهد و در مكاني تصادفي          
گـر درگيـر سـازد و در آينـده نيـز ممكـن باشـد اتفاقـاتي پراكنـده و                      وري ستم تتجار قريش و امپرا   

  ... پيروز شوند يا نشوند،گاهي از اين نوع پيش آيد و يا نيايد به گاه
 ،هيم اسـت   ابـرا  .  مبارزه به خاطر آزادي و عدالت مثل يك رودخانه در بستر زمـان جريـان دارد               

كـه ايـن نهـضت     ـ   علي است و حسين است و همين طور تـا آخرالزمـان  ،استمحمد  ،عيسي است
ي   دنبالـه ،كه اين منجي نهـايي تـاريخ بـشر     اعتقاد به اين.ادامه دارد ـ  كند پيروزي جهاني پيدا مي

آخـرين   به اين معني است كه آن انقـالب جهـاني و پيـروزي               ،ي شيعه و دوازدهمين امام است      ائمه
 نهضتي  ،خواهي عليه ظلم در جهان است و در طول زمان           يك نهضت بزرگ عدالت    ي  نتيجهدنباله و   

 ، و سپس در دوران طـوالني غيبـت        ، امامت ،ش كرد و بعد از خاتميت     ا كه در يك دوره نبوت رهبري     
  .علم

  مبر؟غچرا زره پي

 زره پيغمبـر    ،عدالت در جهـان   ي نظام    ي انسان و پايداركننده    دهنده  نجات ،باز اتصال تاريخ است   
  .ي راه اوست دهنده  چون ادامه،اسالم را بر تن دارد

  چرا پرچم بدر؟

نگـي كـه در انتهـاي تـاريخ بـراي           جرو پرچم بدر را در دست دارد تا نشان دهد نهضت و              از اين 
 درست همانند جنگ بدر است كه در اسالم بـراي اسـتقرار شـريعت و                ،شود  مياستقرار عدالت آغاز    

ـ كه در بدر اولين پيروزي را اسالم  و همچنان.قيقت آغاز شدح  بـه   ـ  كه آخرين نهضت نبوت است 
ـ كه آخرين نهضت عدالت است ـ   اين انقالب هم،دست آورد  جنگ بدر دومي است كه به پيـروزي   

 و اين انقالب به آن نهضت پيوسته است و دو حادثه .بزرگ عدالت در سطح جهاني منجر خواهد شد      
  . در دو جبهه، يك جنگ است؛نيست

  ؟ تن313چرا 

كه مجاهداني كه پيروزي بزرگ را در بدر بدسـت آوردنـد و بـراي اولـين بـار شـرك و            براي اين 
 كساني هم كه در اولين گام با فرياد دعوت امـام بـر              . نفر بودند  313 ،جنايت و اشرافيت را شكستند    

هايي آن جهاد و پيروزي نهايي آن مجاهـدان          ن ي  نتيجه اين انقالب    . تن خواهند بود   313مي خيزند   
اش قطع گـردد      يعني بدر يك جنگ موقتي در گذشته نبود كه بعد در تاريخ گم شود و دنباله                .است

  .هاي بعدي از ميان برود و آن پيروزي در شكست
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   كوفه؟،چرا شمشير علي؟ و چرا مركز

به آزادي و حقيقت نپندارد كـه       شمشير علي را در دست دارد تا شيعه و معتقد به علي و معتقد               
 تاريخ بـاز دوبـاره ايـن        .چيز پايان پذيرفت   علي در كوفه كشته شد و آن خون به خاك ريخت و همه            

ـ خون را احيا مي كند و علي ـ جا شكسته شد  يعني آن حقيقتي كه در آن   .شود مي دو مرتبه پيروز  
 آن را در كوفـه      ،ظلم و اشرافيت و جهـل     جهاني حقيقي بود كه      ي نهايي و اين    يافته آن انقالب تحقق  

رغم حكومـت     علي ،رسد و علي    يعني بشريت به حكومت علي مي      . اما نه براي هميشه    ؛شكست دادند 
گردد و به سـراغ     به تاريخ باز مي    ،طلبان و قدرت دشمنان مردم      خيانت جاه  ،تقدس و تعصب جاهالنه   

  .آيد انسان مي

  و دجال؟

انساني كه  . 1 درست قهرمان پيكاسو است    ،و احاديث اسالمي است   داستاني كه از دجال در اخبار       
 نظام پليد حاكم .است» بعدي يك « انسان:ماركوزهيك چشم در وسط پيشاني دارد و آن به اصطالح 

شده در اين نظام     نگرد و انسان مسخ    بعدي است كه انسان را با يك چشم مي          نظامي يك  ،بر جهان ما  
 و ايـن  ).چپ به معناي فارسي آن(نگرد و آن هم با چشم چپ  شم مينيز جهان و حيات را با يك چ     

 مظهر نظام فرهنگي و روحـي و ضـد          ، دجال .ها  نا انس ي كننده ها است و مسخ    گر ذهن   افسون ،دجال
  .انساني حاكم بر انسان آخرالزمان است

  و سفياني؟

 انسان اسـت كـه   يك نظام ابوسفياني است كه نظام سياسي حاكم بر       ،يعني نظام ضد اين نهضت    
 و شمشير علي است كه دومرتبه در آخر تاريخ باز بـر ضـد ايـن دو نظـام               .ي سرهاست  به بند آورنده  
 مظهـر يـك     ،كوبد  مرد سفياني كه اين نهضت را مي       .ها و بندگي سرها بلند خواهد شد       فريب انديشه 

  .تسلسل تاريخي و وراثت قدرت ستم در طول زمان است

  ؟ رجعت است،ام است و بعدچرا مسيح در ركاب اين ام

 خواهم اين را اثبات كنم كه به       نمي(گردند   بران و پيشوايان عدالت و حقيقت بازمي       يعني تمام راه  
 و اين بـدان     ) از مسائل كالمي و تحقيقي و خيلي علمي است         ها  اين چون   ،گردند ميباز» صورت«چه  

ادي و عدالت و انسانيت كـه همـه         معني است كه نظام محكوم در تاريخ كه حقيقت بود و رهبران آز            
 پس  ،دست گيرند به  به شمشير ستم و زور فروشكسته شدند و نتوانستند رهبري جهان و بشريت را               

 
 .پيكاسو است ي »گوئرنيكا« تابلوي ،مقصوداحتماالً  1
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لباطـل جولـه     كـه    .شـوند  هاي سفياني و دجالي دوباره احياء مـي        از آن انقالب جهاني و نابودي نظام      
ر قـرآن بـراي مـسلمانان و    ي خداونـد د  ده اعتقاد به اين است كه وع      ، و اعتقاد به انتظار    .وللحق دوله 

هاي محـروم تحقـق پيـدا خواهـد كـرد و          ي توده  ديده و آرزوي همه    آل هر انسان ستم    همچنين ايده 
 و حقيقـت  ، قـسط ، عـدالت ،اي كه در آن انـسان    ظلم و تزوير و جامعه      بي ،ستم  بي ،طبقه ي بي  جامعه

ي  رغم همه   علي ،ن و فريبكاران نخواهد شد    ي ستمكارا  براي هميشه حاكم خواهد بود و هرگز بازيچه       
  . پيروز خواهد شد،عامالن نيرومند مسلح به فساد و ظلم

  .1و نريد ان نمن علي الذين استضعفو في االرض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين
ي استبداد بـه     وسيلهبه  اي    طبقه .استضعاف اعم از استبداد و استعمار و استثمار و استحمار است          

ي غارت و ربودن ثروت اسـتثمار        وسيلهبه  اي    طبقه .افتد و اين استضعاف سياسي است      ارگي مي چ بي
ي نيروهـاي    بـه وسـيله   ـ  و كساني با انديشه و فكر و تعقل.شوند و اين استضعاف اقتصادي است مي

ـ استحمارگر كه زيربناي استبداد و استثمارند  شوند و اين استضعاف عقلـي و شـعور و    استحمار مي 
  .احساسي است

 يعني همواره با شالق ستم يا نظام اسـتثمار و يـا             ،ها در طول تاريخ مستضعف بودند      اين توده اما  
 از نجات خويش نااميد شده و خودشـان         ،هاي حاكم بر سرنوشت خود     ي رژيم   در همه  ،جادوي فريب 

 اين نويد خداوند است   .ندهاي هولناكي را از بين ببر      ديدند كه بتوانند چنين نظام     شان نمي  در توانايي 
هاي غاصب و     و زوال جبري قدرت    ،خطاب به اين طبقه در جهان و اعالم نجات قطعي انسان محكوم           

 
، عنوان كتاب پرارزش فرانس فانون  les damnes de la terreدرست معادل » الذين استضعفو في االرض« 1

ژان پل سارتر، در مقدمه بر آن، به . اند  ين زمين ترجمه كرده است كه آن را مغضوب  Frantz Fanonشهيد
شـد بـه پانـصد       ي زمـين تقـسيم مـي       تا چندي پيش، جمعيت ساكن كره     « :تعبير استعمارگران ميگويد    

و همين يـك ميليـارد و پانـصد ميليـون سـاكنان             » .(indigene) بومي و يك و نيم ميليارد       انسانميليون  
كه حتي از اطالق نام انسان محرومند ـ چـه، انـسان بـودن     )  و آمريكاي التينآسيا و آفريقا(دنياي سوم 

اين كلمه ـ كه به معني محكوم و ملعـون   . هاي زمينند damneمترادف غربي بودن است ـ به تعبير فانون 
هـا، كـه بـه دو     است ـ يك اصطالح مذهبي است و مربوط به قيامت و روز تعيين سرنوشت ابـدي انـسان   

شوند و بهـشتي، گروهـي محكـوم عـذاب و      مي)  Sauve:يافته نجات(گروهي ناجي : شوند  ميگروه تقسيم
ي  كننـده  هاي دنياي سوم در برابر حكومت غرب ـ كـه تعيـين    توده.  و دوزخي(damnes)آتش و مغضوب 

انـد و محكـوم    كار، مغضوب و ملعـون شـده   سرنوشت در اين جهان شمرده مي شود ـ همچون قومي گناه 
هايشان ـ دنياي گرسـنگي    اينان در جهنم سرزمين. و زندگي دوزخي، كيفر ضعفشان است. آتشعذاب و 

اند و محكـوم سرنوشـت شومـشان در قبـال بهـشتيان         » بومي«ـ  ) دنياي سوم (و شكنجه و ذلت و ضعف       
هايشان ـ دنياي برخورداري و رفاه و لذت و قدرت، كه پاداش قوي بودنشان   زمين كه در بهشت سرزمين

  !بختشان   ـ انسانند و حاكم بر سرنوشت خوشاست
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كنيم بر كساني كه در زمين به ضـعف و زبـوني فكـري يـا سياسـي يـا                     ما اراده مي   «:ر زمين حاكم ب 
ـ  اند و به ذلت و عجز در زمين گرفته شده          اقتصادي زندگي گرفتار شده     را هـا  آن منـت گـذارده و    ،دان

  ».پيشوايان انسان قرار دهيم و وارثان زمين
 رهبـري  گويـد  مي بلكه ،چاره و ضعيف را از زير بار ظلم نجات دهيم ي بي  كه اين طبقه گويد  مين

ي  شـده  ي زبـون   طبقـه «،   را سركار بياوريم تا حكومت بشريت بدست مردم        ها  آن بدهيم و    ها  آنرا به   
 و  »ونجعلهـم وارثـين   « . را امامان و پيشوايان زمين قرار دهـيم        ها  اين :»نجعلهم ائمه « .فتدابي» تاريخ

  .هاي غاصب بوده است  در انحصار قدرت، در طول تاريخ،چه كه در زندگي و زمين  آن،وارثين تاريخ
  .برند كار به ارث مي انديش درست  زمين را بندگان درست،»ان االرض يرثها عبادي الصالحون«

 ، عامـل توجيـه وراثـت مبـارزه    ؛بينـي تـاريخي اسـت    يك نويد و عامل خوش» انتظار«م  مي بيني 
 ايمان به عدالت و پيروزي حقيقت و ايمان و نـابودي قطعـي سـتم و                 ، جبر تاريخي  ،تسلسل تاريخي 

كه تاريخ در زندگي نوع بشر بر روي همين زمين و            ظلم و پليدي در سرنوشت انسان و ايمان به اين         
ديـدگان و نـابودي سـتمكاران منتهـي           به پيروزي سـتم    ،نه در قيامت و پس از مرگ       ،پيش از مرگ  

  .خواهد شد
هاي ضد انـساني      انسان مسلمان متعهدي است كه هر لحظه در انتظار انفجار قطعي نظام            ،منتظر

است و همواره خود را براي شركت در چنين انقالب جهاني و بدر دومي كه بـا شمـشير علـي و زره                       
  .كند  آماده ميشود، ميبه دست فرزند پيغمبر و علي برپا پيغمبر و 

 . در هـر شـكلي     ؛ مذهب اعتراض و نفي مطلق نظام حاكم و وضع موجود اسـت            ،و بنابراين انتظار  
 او را در سرنوشت خويش و سرنوشت        مسؤوليت بلكه   ،كند  نمي مسؤوليتتنها از انسان سلب      انتظار نه 

  .كند  منطقي و حياتي مي، فوري، سنگين،حقيقت و سرنوشت انسان
ـ مذهب انتظار  ،»بيني فلسفي خوش« و يك ،»جبر تاريخ« يك ،» مثبت تاريخي فلسفه« كه يك  

به » اعتراض«ي   و باالخره فلسفه  » ساز مسؤوليتآور و    تعهد ،بخش عامل فكري و روحي حركت    «يك  
ي منفـي    فلـسفه  و اكنـون ،در طول قرون اسـت » هاي حاكم  ها و نظام   نفي ارزش «و  » وضع موجود «

 وقتي يك جامعـه مـنحط   :كند كه اين اصل كلي را ثابت مي ـ  شده است» تسليم و رضا«ي  بدبينانه
 فكر مترقي و مذهب منطقي متحرك و سازنده نيز نقـش            ، و بينش پيروان يك فكر منحرف      شود  مي

  .ين است فاجعه ا، شيعهويژه ي مسلمين و به كند و در جامعه منحط و منفي و تخديري پيدا مي
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  . كه در متن اصلي موجود نمي باشد)ع (هاي امام علي ي دو خطبه از خطبه ترجمه

  در شكايت از اهل زمان خود: 32ي  خطبه

 ي كننـده  كـار و كفـران     ستم )مردم آن ( در روزگاري كه   )ايم واقع شده (  ما صبح كرديم   ،اي مردم 
چـه كـه      از آن  .افزايـد  ت خود را مـي     و ظالم نخو   شود  مي نيكوكار در آن بدكار شمرده       .نعمت هستند 

بـر اثـر    ( پرسـيم و   دانيم نمي  چه كه نمي   و از آن   )كنيم بر علم خود عمل نمي    ( اي نبريم  دانيم بهره  مي
  : پس مردم بر چهار صفتنند.كه به ما وارد شود ترسيم تا اين از بالي بزرگ نمي )ناداني و نخوت

چارگي و كنـدي شمـشير و كمـي           مگر بي  ،كند يرا از فتنه وفساد منع نم      كسي است كه او   ،  اول
  .مال

ي   سـواره و پيـاده     ، خـود را آشـكار سـاخته        كسي است كه شمشير از غالف كـشيده و شـرّ           ،دوم
 دينش را تباه كرده براي متاعي كه        ، براي فتنه و فساد خويشتن را آماده نموده        ،خويش را گرد آورده   

يا بـراي    )براي اظهار تبختر و بزرگي    ( خود قرار دهد     روي  يا براي سواراني كه پيش     ،به غنيمت بربايد  
و بد تجارتي است كه خود را و بهشتي كـه   )ش را بنماياندا ييبه مردم پيشوا( منبري كه بر آن برآيد    

  .را براي تو قرار داده بفروشي و به بهاي آن دنيا را بگيري خداوند آن
طلبد و آخـرت را بـه         مي )ت و بندگي  تظاهر به عباد  ( كسي است كه دنيا را به عمل آخرت          سوم،
ماننـد  ( دهـد   مـي  خود را با وقار و طمأنينه نـشان          .خواهان نيست  )زهد و عبادت حقيقي   ( عمل دنيا 

مانند مردم  ( و گام خويش را نزديك به هم گذارده        )دهوپرهيزكاران تواضع و فروتني از خود ظاهر نم       
دامنش را جمـع     )براي عبادت و بندگي   ( و )دارد آهسته قدم برمي   آزار و اذيت در راه رفتن آهسته       بي

نزد مـردم بـه   (رود و خود را براي امين قرار دادن و مورد وثوق گشتن     كرده و به سرعت تمام راه مي      
خود (ي معصيت قرار داده      را وسيله  )راه دين و شريعت   ( ي خداوند   و پرده  ،آراسته نموده  )زهد و تقوا  

 و تزوير براي صيد متاع دنيا و جلب مـال و دارايـي در راه مـردم                  را به لباس دين جلوه داده با حيله       
  .)دام افكنده است

 از  ،اي كه به مقـام رياسـت برسـد          كسي است كه بر اثر حقارت و پستي و نداشتن وسيله           ،چهارم
رسي به آرزوهاي خود ندارد، به همان حـالي كـه            نشين گرديده و چون دست     خواستن آن مقام خانه   

كه نه در اندرون      و حال آن   دهد  ميقانع نشان داده به لباس اهل زهد و تقوي زينت           مانده خويش را    
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اهـل قناعـت و زهـد        )وقـت  هـيچ (گيرد و نه در بيرون كه روز به سر مي بـرد              خود كه شب آرام مي    
   .نيست

 ،پوشانده است  )از لذات دنيا  ( هاي ايشان را   كه يا روز بازپسين چشم     اند و مرداني چند باقي مانده    
بـر اثـر انكـار منكـر يـا        (انـد     رانده و رميده   ها  آن پس بعضي از     .و از بيم آن روز اشكشان جاري است       

و جمعـي ترسـناك و       )انـد  اند يا منزوي شـده     ي كارهاي ناشايسته از ميان مردم بيرون رفته        مشاهده
وي اخالص و   و بعضي از ر    )توانند حق را آشكار كنند     كه نمي ( اند بسته نا و برخي خاموش و ده     ،خوار

 آمـرزش   ،كـه خـدا را از روي اخـالص خوانـده           يـا آن  ( كننـد  دعوت مي  )مردم را به راه حق    ( راستي
 )از دشمنان (اندوهگين و رنجورند و تقيه و پنهان شدن          )گران بر اثر جور ستم   ( و گروهي  )طلبند مي

 ،را فرا گرفته ي آنانو ذلت و خوار  )شناسد  را نمي  ها  آنكس   به طوري كه هيچ   ( نام كرده  ايشان را گم  
انـد تـا     دار است و مردم را پند داده       پس ايشان در درياي شور فرو رفته دهانشان بسته و دلشان زخم           

و بر اثـر مغبوليـت ذليـل و خـوار      )چون به سخنان آنان اعتنايي نشد(كه ملول و رنجيده شدند       اين
 )فتارش با اين نيكان چنين بـوده      كه ر ( پس بايد دنيايي     .كه كم شدند    كشته گرديدند تا اين    ،گشته

هايش در   درختي است در بيابان كه از برگ      ( ي برگ درخت سلم    تر باشد از تفاله    در نظر شما كوچك   
هنگام مقراض كـردن پـشم      ( افتد اي كه از مقراض مي     ريزه و از خرده   )شود  ميصنعت دباغي استفاده    

كه آينـدگان از احـوال شـما پنـد            از آن  و پند گيريد از احوال پيشينيان پيش       )گوسفند و مانند آن   
 زيرا دنيا به كسي كه بيش از شما به آن عالقـه             ، و رها كنيد دنيا را كه مذموم و ناپسند است          .گيرند

    .1و دوستي داشته وفا ننموده است

  ها و احوال مردم آخرالزمان كاري از تبه: 107ي  خطبه

هي است كه بر قطب و ميان ضاللت برپا شـده           را بيرق گم  )در آخرالزمان ( اين بيرق فتنه و فساد    
ي خـود   شـما را بـه پيمانـه    ،)گيرد جا را فرا مي همه( هايش پراكنده گرديده ها و شاخ است و با شعبه 

ذليل و خوار   ( كوبد شما را مي   )چون چارپاي چموش  (  و با دست خود    )نمايد راه مي  گم( كند وزن مي 
 

ناداني اين خطبه را به معاويه نسبت داده و شك و ريبي در اين كه اين خطبـه از             : فرمايد سيد رضي مي   1
ي آب شـيرين بـا آب    ي طال با خاك و مرتبه كند مرتبه و كجا برابري مي . است) ع(سخنان اميرالمؤمنين   

عمـر بـن    : اين سخن راهنماي ماهر و تشخيص داده آن را مشخص بينـا           و داللت نموده بر درستي      ! شور؟
بيان كرده وكسي كه آن را بـه معاويـه نـسبت داده نـام            » بيان و تبيين  «بحر جاحظ كه اين خطبه را در        

تر و به روش آن حضرت در تقسيم مـردم           شبيه) ع(اين خطبه به كالم علي      «: برده پس از آن گفته است     
ألتقـر و سـزاوارتر     ) مغلوبيت، خـواري، تقيـه و خـوف       ( و خبر دادن از احوال آنها        و شمردن اصناف ايشان   

ما معاويه را در كجا يافتيم كه در كـالم خـود راه زهـاد پـيش                 «: گفته است ) و نيز در آن كتاب    (،  » است
 ».گيرد و به روش بندگان خدا رفتار كند
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  پس در آن   .اللت ايستاده است  ض )راه(  ملت اسالم خارج و بر     دار آن بيرق از    قائد و پرچم   .)گرداند مي
 يـا   .چه در تـه ديـگ بـاقي اسـت          مانند آن  )كمي( اي مانده باقي نماند مگر ته    )مسلمانان( روز از شما  

 مانند  ،مالد اللت و گمراهي شما را مي     ض بيرق   .ماند اي كه در ته جوال مي      ي دانه  اي چون خرده   خرده
 خفيف و خوار    ،شما را به منتهي درجه    (  مانند كوفتن كشت درو شده     ،كوبد ميماليدن چرم دباغي و     

ي فربـه    اي كه دانه    مانند پرنده  ،كند از ميان شما جدا مي     )براي آزردن ( من خداپرست را  ؤم )كند مي
 نادرست به   ي با عقايد باطل و انديشه    ( برد؟ ها شما را به كجا مي       اين راه  .كند را از ميان الغر جدا مي     

هـا   نمايـد؟ و دروغ    شما را چگونه حيران و سرگردان مي       )ي جهل و ناداني   (ها و تاريكي  )رويد كجا مي 
ورنـد؟ و  آ مـي  )براي گمـراه شـدن  ( ؟ و از كجا شما را دهد  ميسان شما را فريب      چه )جا آرزوهاي بي (

بي يغـا گردانند؟ پس براي هر مدتي سرنوشـتي اسـت و بـراي هـر      مي )راه حق باز  ( چطور شما را از   
پنـد و   (پس از عالم ربـاني خودتـان         .)اين فتنه و فسادها در زمان معيني واقع خواهد شد         ( بازگشتي

از خـواب   ( و چون شـما را صـدا زنـد           .حاضر نماييد  )براي قبول ( هاي خويش را   بشنويد و دل   )اندرز
ي داراي آب و    و جـا  (رو و جلودار هر قومي به پيروان خود راست گويد             بايد پيش  .بيدار شويد  )غفلت

كـه در مثـل       چنـان  ، و در نصيحت و پند خيانت ننمايد       .گياه كه صالح باشد براي ايشان اختيار كند       
  خالصه حاضرين كـه ايـن علـوم و         . يعني جلودار به پيروانش دروغ نگويد      ،الرائد ال يكذب أهله   است  

 آوري نمايـد   ا جمـع  و پراكنـدگي خـويش ر      .)شنويد براي غايبين از روي راستي بگوييـد        اخبار را مي  
چـه   كـه آن  (ش را آمـاده كنـد       ا و ذهـن و زيركـي      ) حواس و افكار بيهوده به خود راه ندهد        ي تفرقه(

 ،را بـراي شـما شـكافت       )دين و دنيا  ( پس آن عالم رباني امر     )واست بگويد  كم شنود به ديگران بي    مي
انند كندن پوست درخت    را م  و پوست كند آن    )باطن آن نمايان است   ( ي مهره  همچون شكافتن دانه  

اللت ضـ پس هنگامي كه بيرق      )هر امري را براي شما واضح و آشكار نمود        ( براي بيرون آوردن صمغ   
باطـل  ( هايش سوار   جهل و ناداني بر مركب     ، باطل و نادرستي در مواضع خود جاي گرفته        ،برپا گردد 

 .ي به راه حق كم شـود       كننده شود و طغيان و فتنه بسيار و دعوت        )جا را فراگرفته و جهل برقرار      همه
و شتر نر باطل پـس       )ريزي بسيار واقع گردد    خون( ي درنده  ي گزنده   مانند حمله  ،روزگار حمله آورد  

و مردم بر اثر معاصي با يكديگر برادر         ) يعني باطل قوت گيرد    ،مست شود ( از خاموشي به صدا درآيد    
ديگر دوست گـشته و بـر اثـر راسـتي دشـمن             شده و بر اثر دين ازهم دور گردند و بر اثر دروغ با يك             

 .و باران موجـب حـرارت و گرمـا گـردد           )ي پدر  و غصه (  پس در آن روزگار فرزند سبب خشم       .شوند
  و اهـل آن    .ياب شوند   و نيكان كم   ،و مردمان پست فراوان    )بينند  زيان مي  ،اي نبرده  مردم از آن بهره   (

 و فقرا  )هاي ستمكاران (الحال طعمه  ه و ضعيف  زمان چون گرگان و پادشاهانش درنده و مردمان ميان        
 و دوسـتي    .شود  ميدروغ شايع     و راستي از بين رفته     .مردگان باشند  )از سختي و رنجوري در حكم     (

باعـث نـسب    )زنا ميان ايـشان افتخـار و  (  فسق و فجور.ها است به زبان و دشمني مردم با هم به دل  
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مردم متلـبس   ( پوشيده شود  انند پوستين وارونه   و اسالم م   .دامني موجب شگفت   شود و عفت و پاك    
   .)باشد  ليكن گفتارشان و كردارشان برخالف دستور اسالم مي،به لباس اسالم هستند

  نهج البالغه 
  نقي  به قلم حاج سيد علي

   )معروف به سيد رضي( تأليف ابولحسن محمد ابن ابي احمد 

   

  
  1389خرداد  فرهنگي گرداب ـ كتابخانه شده در ارائه

  .دولتي، و يا رسمي وابسته نيست  دولتي، شبهي كتابخانه مجازي گرداب، به هيچ نهاد و مؤسسه

  
  


