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پیشگفتار ��
که چون شعار  کالمی از امیرالمومنین علی؟ع؟ افتتاح می شود  سرآغاز سخن با 
که بدان باطلی را  ِلّلِه«؛ را از خوارج  شنید فرمود: »سخنی حق است  ا 

َّ
ل �إِ اُحْكَم 

َ
»ل

گویند فرمانروایی را، جز  می خواهند. آرى حکم، جز از آن خدا نیست، لیکن اینان 
کمی باید نیکوکردار یا تبهکار، تا در حکومت  که مردم را حا خدا روا نیست، حالی 
گاه که وعده حق سر رسد  کافر بهره خود برد، تا آن  کار خویش کند، و  او مرد با ایمان 
و مدت هر دو در رسد. در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان 
ى او حق ناتوان را از توانا بستانند، تا  کنند، و راهها را ایمن سازند، و به نیرو پیکار 
 ٍ

گزند تبهکار در امان ماند؛ َكِلَم�قُ َح�قّ کردار روز به آسودگی به شب رساند، و از  نیکو 
اِس 

 ِلل�نَّ
َ

ّد ا �بُ
َ
ُ� ل

�نَّ ا ِلّلِه َو �إِ
َّ
ل  �إِ

ْمَر�قَ ا �إِ
َ
و�نَ ل

ُ
ول �قُ َ اِء �ی

َ
ل ِك�نَّ َهوؤُ

َ
ا ِلّلِه َو ل

َّ
ل َم �إِ

ْ
ا ُحك

َ
ُ� ل

�نَّ َعْم �إِ اِطٌل �نَ َها �بَ َر�ُد �بِ ُ �ی

َمُع  ْ �ب ُ َل َو �ی �بَ
اؤَ

ْ
َها �ل �ی ُه �نِ

َ
عنُ �لّل ِ

ّ
ل �بَ ُ ُر َو �ی كَا�نِ

ْ
َها �ل �ی ُع �نِ ْم�قِ َْس�قَ ِم�نُ َو �ی ُموؤْ

ْ
ِ� �ل ْمَر�قِ ی �إِ ِ

ْعَمُل �ن َ ٍر �ی احبِ ْو �نَ
ؤَ
ّرٍ �

َ ٍر �ب ِم�ی
ؤَ
ِم�نْ �

ّرٌ  َ َح �ب ِر�ی َْس�قَ ى �ی
ِوّیِ َح�قَّ �قَ

ْ
ِ ِم�نَ �ل �ن ِع�ی

ِ� ِلل�نَّ  �بِ
�نُ �نَ وؤْ ُ ُل َو �ی �بُ

ِ� �لّسُ  �بِ
َم�نُ

ؤْ
ا َعُدّوُ َو �قَ

ْ
ِ� �ل ُل �بِ

ا�قَ �قَ ُ ْی ُء َو �ی �نَ
ْ
ِ� �ل �بِ

ٍر«.1 احبِ َر�َح ِم�نْ �نَ ُْس�قَ َو �ی

زبان  به  را  کلمه حقی  َبْیَعُة هلِل «، 
ْ
»ال با شعار  جریان منصور هاشمی خراسانی؛ 

آورده و همانندخوارج، در صدد نیل به اهداف باطل خود بوده و با سوء استفاده از 
ی و منجی خواهی مردم، خود را یگانه زمینه ساز برای ظهور می داند.  گرایش مهدو

1 .  هنج البالغة )صبحی صالح(، ص82.



  14

ی ادعاهای بیشماری را به سمع مخاطبین خود رسانده و برخی از افراد  از این رو
کرده است.  مستعد به انحراف را از مسیر راستین و صحیح خارج 

 این درسنامه؛ مبتنی بر حکمت اسالمی، آراء منتشر شده از سوی سرکرده این 
این  مطالب  از  بخشی  نیز،  این  از  پیش  است.  داده  قرار  نقد  ی  ترازو در  را  جریان 
یکی« چاپ و منتشر شد و از آنجا  کتابی با عنوان »پرچم های تار نوشتار در قالب 
کتاب، اقدام به انتشار یازده شماره مقاله با عنوان  که جریان مذکور در پاسخ به آن 
کنده از توهین و تهمت  که مقاالت مذکور، آ »پرچم های هدایت« نمودند؛ هر چند 
از مطالب طرح  برخی  که  بر خود الزم دانستیم  این وجود،  با  اما  بود،  اینجانب  به 

شده در آن مقاالت پاسخ داده شود.

والسالم علی عباد اهلل الصالحین
علی محمدی هوشیار



کمال احترام و تواضع؛   با 

این نوشتار 
به محضر قدسی و منّور شمس الشموس، امام الرئوف، 

حضرت علی بن موسی الرضا؟ع؟
تقدیم می شود. 

والحمد هلل رب العالمین





درس اول

مسأله شناسی مدعیان 
مهدویت





»مسأله  بر  مبتنی  باید  آن،  صحیح  حل  و  تحلیل   عینی،  مسأله  شناخت 
ی به »تحریر محل نزاع«  که از آن، در ادبیات حوزو شناسی« دقیق و روش مند باشد، 
قرار  ما  ی  رو پیش  مسأله،  از  روشنی  تصویر  که  زمانی  تا  ی،  رو این  از  می شود.  یاد 
نگیرد، در تشخیص و تطبیق آن با مسأله عینی و به تبع، در تحلیل و حل آن دچار 

اشتباهات محاسباتی خواهیم شد. 
ی، نیازمند مسأله شناسی  یت نیز، به عنوان یک مسألۀ پیش رو مدعیان مهدو
بوده و  پیش از شناخت و تحلیل مسأله عینی مرتبط با آن، به شکل مستقل مورد 
یت، مسأله عینی یا همان  کدام از مدعیان در عرصه مهدو مطالعه قرار می گیرد. هر 
که برای همه، قابل تشخیص و  واقعیت مسلم، آشکار و غیرقابل انکاری هستند 
یارویی و مواجهه صحیح با آنها، یک وظیفه دینی تلقی شده است. درک بوده و رو

منجیخواهی ��
نبوت  عرصه  در  ادعاء  مقوله  ادامه  در  یت،  مهدو عرصه  در  »ادعاء«  پیدایش 
میان  در  خواهی«  »ُمنجی   مفهوم  پذیرش  و  یج  ترو محصول  رخداد؛  دو  هر  و  بوده 
ی فریب  مردمان ستم دیده ای است که درک صحیحی از منجی نداشته و از این رو
که هیچگاه التیام بخش آالم شان نخواهد بود. در طول  وعده هایی را می خوردند 
که با ظهور یک »ابر قدرت عادل«  باور بودند  بر این  یخ، عموم منتظران منجی  تار
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تمامی مشکالت آنان اعم از اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی بر طرف شده 
که البته نقش  ی را برای این دنیا به تصویر می کشیدند  و بهشتی فراتر از بهشت اخرو
چنین  شکل گیری  در  آنان،  شده  تحریف  متون  همچنین  و  ادیان  مبلغان  برخی 
نکردن  فراهم  پذیری،  ظلم  و  ظلم  تحمل  است.  نبوده  تأثیر  بی  منجی  از  تصوری 
برد  پیش  در  قدرت  و  ثروت  از  دوری  ارزش ها،  از  حفاظت  برای  نظامی  استعداد 
ارزش ها، عدم برخورداری از شتاب علمی، بی ارادگی و حتی مخالفت با تشکیل 
آثار این باور بوده و جامعه آنان را پذیرای ظهور و سلطه  حکومت دینی؛ از جمله 
کرده است. به عنوان نمونه می توان از »محمد بن عبداهلل  یت بر مردم  مدعیان مهدو
ادعای  جامعه،  در  موجود  بحرانی  فضای  از  استفاده  با  که  برد  نام  تومرت«  بن 
کرد1   گذاری  کرده وحکومت موحدین را در قرن پنجم هجری قمری پایه  یت  مهدو
از  صحیح  فهم  منجی خواهی،  و  منجی  مفهوم  از  صحیح  برداشت  الزمه 
ایجاد  برای  نه  را  فرستادگان خود  متعال  الهی است. خداوند  فرستادگان  وظایف 
رفاه و آسایش اجتماعی، حفاظت از جان مردم، تأمین مایحتاج زندگی و...، بلکه 
را نجات دهنده انسان ها از حصار جهل و  آنان  و  گسیل داشته  با اهداف واالیی 
پرورش دهنده روح آنان برای پیوستن به نور الهی قرار داده است. منجی می آید تا 
کند و از پس این مهم، مفهوم عدل  کامل را در جامعه ایجاد  ظرفیت تحقق انسان 
کلمه تقوی محصل خواهد شد. با مراجعه به آیات و روایات برخی از این وظایف  و 

بدینگونه دسته بندی شده است:

1.ترویجپرستشخداوند �
ُه 

َ
ُهْم َم�نْ َهَدی �لّل ِم�نْ و�قَ �نَ ا�نُ و� �لّطَ �بُ �نِ �قَ ْ َه َو�حب

َ
ُدو� �لّل ْ��بُ

ُ
�نْ �

ؤَ
�قٍ َرُسولًا � ّمَ

ؤُ
ِی کّلِ �

ا �ن �نَ ْ َع�ث َ ْد �ب
�قَ
َ
»>َول

<؛ ما در هر امتی پیامبری برانگیختیم تا به آنان بگویند  �قُ
َ
ال

َ
ل

ِ� �ل�نَّ �ی
َ
�قْ َعل

ُهْم َم�نْ َح�قَّ َوِم�نْ

یخ الیف، ج4، ص2850. 1 .  امحد تتوی، تار
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گروهی هدایت  کنید،  خدا را بپرستید و از پرستش غیر خدا )طاغوت( خودداری 
گمراهی و ضاللت شدند«.1 گروه دیگر )از طریق عناد و لجاج( مستحق  یافتند و 

برانگیخت  را  پیامبران  »خداوند  می فرماید:  باره  این  در  علی؟ع؟  امیرمؤمنان 
به  و  گیرند  فرا نمی دانند،  خدا  صفات  و  توحید  درباره  خدا  بندگان  که  را  آنچه  تا 

ی پس از انکار ایمان آورند«.2 ربوبیت و پروردگاری و یگانگی و

2.تکاملعقل �
که عقول مردم را به عنوان  یکی از مهم ترین وظایف فرستادگان الهی این است 
الهی  هدایت  رهگذر،  این  از  بتواند  انسان  تا  بخشند  تکامل  باطنی  حجت های 
پیامبر  چنانچه  آورد.  وجود  به  خود  برای  سعادتمندانه ای  زندگی  و  کرده  درک  را 
 �ُ

ُ
ل كو�نَ َ��قْ َل َو �ی َع�قْ

ْ
كِمَل �ل ْس�قَ ا َرُسولًا َح�قّى �ی

َ
 َو ل

ً
ا �ی �بِ

ُه �نَ
َ
َ �لّل َع�ث ا �بَ

َ
کرم؟ص؟ می فرماید: »َو ل ا

کامل  �؛ خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد تا اینکه عقلش را  �قِ
ّمَ
ؤُ
ِع � ِم�ی َ وِل �ب َل ِم�نْ ُ��قُ �نَ �نْ

ؤَ
�

فرمود و برای همین عقلش از عقل همه امتش افضل بود«.3

3.تعلیمکتابوحکمت �
آموزش  و  کتاب  تعلیم  در  را  انبیاء  وظایف  عمده  کریم،  قرآن  آیات  از  برخی 
آسمانی  کتاب  تعلیم  به  موظف  پیامبری  هر  بنابراین،  کرده اند؛  خالصه  حکمت 
که ضامن سعادت انسان در دنیا و آخرت  و آموزش دستورات حکیمانه ای است 
آیاِتک  یِهْم 

َ
َعل و 

ُ
یْتل ِمْنُهْم   

ً
َرُسوال ِفیِهْم  َواْبَعْث  َنا  ّبَ »َر می فرماید:  که  چنان  است. 

َحکیُم؛ خدایا در میان آنان 
ْ
َعِزیُز ال

ْ
ْنَت ال

َ
ک أ

َ
یَزکیِهْم ِإّن ِحکَمَة َو

ْ
کَتاَب َوال

ْ
ُمُهْم ال ِ

ّ
یَعل َو

کتاب و حکمت  کنند و  پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را برای آنان تالوت 

2 .  هنج البالغه، خطبه 1.143 .  حنل، 36.

3 .  کلیین، الکایف، ج1، ص11.
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که تو عزیز و حکیم هستی«.1 گردانند، حقیقتًا  کیزه  را به آنان بیاموزند و آنان را پا

4.تعلیموترغیبمردمبهبرپاییعدلوقسط �
یکی دیگر از اهداف بعثت رسوالن الهی، تعلیم و ترغیب مردم جهت اجرای 
ا  �نَ

ْ
ْرَسل

ؤَ
ْد � �قَ

َ
که خداوند در این باره می فرماید: »>ل عدل و داد در جامعه است. چنان 

ْسط<؛ ما پیامبران خود  �قِ
ْ
ال اُس �بِ

وَم �ل�نَّ �قُ ��نَ ِل�ی رنَ ِم�ی
ْ
ا�بَ َو �ل ك�قَ

ْ
ا َمَعُهْم �ل �نَ

ْ
ل رنَ �نْ

ؤَ
ا�قِ َو � �نَ �ی �بَ

ْ
ال ا �بِ

�نَ
َ
ُرُسل

کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به قسط و  را با دالیل روشن فرستادیم و با آنان 
کنند«.2 عدل قیام 

5.تعالیاخالق �
کرامت های  و  اصول  به  تکامل بخشی  را  خود  بعثت  از  هدف  کرم؟ص؟  پیامبرا
و  تتمیم  برای  ؛من  لا�ق �نْ �لاَ َمكاِرَم  َم  ّمِ

�قَ ِلاُ �قُ  ِع�ث ُ �ب ما  »ِ��نّ می فرماید:  و  دانسته  اخالقی 
کرامت های اخالقی مبعوث شدم«.3 تکمیل اصول و 

6.داوریبینمردم �
کریم یکی دیگر از وظایف مهم رسوالن الهی را داوری بین مردم در زمان  قرآن 
ِریَن  یَن ُمَبّشِ ِبّیِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهلُل الّنَ ّمَ

ُ
اُس أ اختالف دانسته و فرموده است: »َکاَن الّنَ

ُفوا ِفیِه؛ مردم 
َ
اِس ِفیَما اْخَتل الّنَ َبْیَن  ِلَیْحُکَم  َحّقِ 

ْ
ِبال ِکَتاَب 

ْ
ال َمَعُهُم   

َ
نَزل

َ
أ َو  یَن  َوُمنِذِر

اّمتی یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت و با آن 
کتاب خویش را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختالف می ورزند، 

کند«. 4 داوری 

2 . حدید، 1.25 .  بقره،  129.

4 . بقره، 3.213 .  طبریس، مکارم االخالق، ص8.
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7.رهاییمردمازجهل �
مردم  از  جهل  رفع  و  کرم؟ص؟  ا پیامبر  رسالت  رفتاری  نتیجه  باره  در  کریم  قرآن 

فرمود: 
ِهْم<؛ و او بارهاى سنگین و  �یْ

َ
ى کا�نَ�قْ َعل �قِ

َّ
لاَل �ل عنْ

اؤَ
ْ
ْصَرُهْم  َو �ل ُهْم  �إِ ُع  َ��نْ �نَ »>َو �یَ

گردنشان بود را برمی دارد«.1  زنجیرهائی)جهل( كه بر دوش و 
با ظهور منجی ساخته  مردم  اذهان  در  که  فاضله ای  آن مدینه  این اساس،  بر 
شده، شباهتی به عملکرد منجیان الهی ندارد و روش منش منجی آخرالزمان نیز 

همانند سنت پیامبران الهی خواهد بود. 
در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است:

ِه ؟ص؟ 
َ
�لّل �قِ َرُسوِل  

ُس�نَّ �بِ ِهْم   �ی �نِ َر  َِس�ی �ی �نْ 
ؤَ
� َو   ... ُروحبِ �نُ

ْ
ی �ل ِ

�ن ِم  ا�ؤِ �قَ
ْ
ِلل ّلَ  َو�بَ ُه َ�رنَّ

َ
�لّل �نَ  دنِ

ؤَ
�  � دنَ »�إِ

بر  داد،  قیام  اذن  امام مهدی؟ع؟  به  كه خداوند  زمانی  َعَمِلِ�؛  �بِ ِهْم  �ی �نِ ْعَمَل  َ �ی َو 

كرده است  اساس سنت رسول خدا؟ص؟ پیش می رود و به آنچه ایشان عمل 
عمل می كند«.2 

طبق روایات، نقطه ثقل عملکرد منجی الهی، هدایت و نجات مردم از گمراهی 
کرم؟ص؟  و جهل بوده و این بزرگترین ارمغان الهی برای بشر محسوب می شود. پیامبر ا

درباره نتیجه رفتاری رسالت امام مهدی؟ع؟ فرمودند: 
ْم«3 و به سبب مهدی؟ع؟ زنجیرهای بردگی و 

ُ
ك ا�قِ ْ��نَ

ؤَ
ِ  ِم�نْ � �ق َل  �لّرِ ُ دنُ ِرحب �نْ ُ ِ� �ی »َو �بِ

گردن های شما برداشته می شود. اسارت از 
همچنین در روایات به جهالت نوین مردم در زمان قیام امام مهدی؟ع؟ اشاره 

شده و آمده است:
ِه؟ص؟ 

َ
�لّل َرُسوُل   �ُ

َ
ل �بَ

�قْ �ْس�قَ ا  ِمّمَ  
َ

ّد َ سث
ؤَ
� اِس  

�ل�نَّ ْهِل   َ ِم�نْ حب َل  �بَ
�قْ �ْس�قَ اَم  �قَ  � دنَ �إِ ا  َم�نَ ا�ؤِ �قَ �نَّ  »�إِ

1 .  اعراف، 157.

2 .  مفید، اإلرشاد یف معرفة حجج اهلل عىل العباد، ج 2، ص382.
3 .  طویس، الغیبة، ص185.
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ُهْم  َو  اَس 
�ل�نَّ ی 

�قَ
ؤَ
� ِه؟ص؟ 

َ
�لّل َرُسوَل  �نَّ  �إِ اَل  �قَ �َك  دنَ �نَ  �یْ

َ
ك َو  �قُ 

ْ
ل �قُ �قِ 

اِهِل�یَّ َ �ب
ْ
�ل اِل 

َ
ّه ُ حب ِم�نْ 

ی 
�قَ
ؤَ
اَم � � �قَ دنَ ا �إِ

َم�نَ ا�ؤِ �نَّ �قَ �قَ َو �إِ ُحو�قَ َم�نْ
ْ
�بَ �ل سثُ �نُ

ْ
َد��نَ  َو �ل ِع�ی

ْ
وَر َو �ل حنُ

ُ
اَر�قَ َو �لّ� ِ��بَ

ْ
ُدو�نَ �ل ْع�بُ َ �ی

�نَّ 
َ
ل ْد�نُ �یَ

َ
ِه ل

َ
َما َو �لّل

ؤَ
� اَل  ّمَ �قَ

ُ ِ� �ث ِ� �بِ �یْ
َ
ُّ َعل حب ْ��قَ َ ِه �ی

َ
ا�بَ �لّل ِ� ِك�قَ �یْ

َ
ُل َعل ّوَ

ؤَ
ا �قَ َ ُهْم �ی

ُّ
ل اَس َو كُ

�ل�نَّ

؛ فضیل بن یسار گوید: شنیدم  ّرُ �قُ
ْ
َ�ّرُ َو �ل

ْ
ُل �ل ْد�نُ َما �یَ

َ
ِهْم ك و�قِ �یُ ُ  �ب

ْو�نَ َ ُ� حب
ُ
ِهْم َعْ�ل �یْ

َ
َعل

امام؟ع؟ می فرمود: قائم ما چون قیام كند از جهل مردم شدیدتر از آنچه رسول 
عرض  می كند،  برخورد  شد  روبرو  جاهلّیت  نادانان  سوى  از  آن  با  خدا؟ص؟ 
به  در حالی  فرمود: همانا رسول خدا؟ص؟  این چگونه ممكن است؟  كردم: 
مجّسمه هاى  و  تراشیده  چوبهاى  و  كلوخ  و  سنگ  آنان  كه  آمد  مردم  سوى 
مردم  سوى  به  حالی  در  كند  قیام  چون  ما  قائم   و  می پرستیدند،  را  چوبین 
می آید كه جملگی كتاب  خدا را علیه او تأویل  می كنند و بر او بدان احتجاج 
كه موج دادگسترى او بدان  می نمایند، سپس فرمود: بدانید به خدا سوگند 
گرما و سرما نفوذ می كند تا درون خانه هاى آنان راه خواهد یافت«.1   كه  گونه 

و  برهان  با  را  مردم  خدا؟ص؟،  رسول  همانند  نیز  مهدی؟ع؟  امام  ی،  رو این  از 
سبیل حکمت و موعظه حسنه به دین حقیقی اسالم دعوت کرده و به عنوان وصی 
یادآوری  مردم  به  را  الهی  احکام  و  احیاء  را  شده  فراموش  سنت های  پیامبر؟ص؟، 

کرد. چنانچه در تعریف رسالت امام مهدی؟ع؟ آمده است:  خواهد 
َو  َک،  �نِ ْعلاِم د�ی

ؤَ
� َوَرَد ِم�نْ  ِلما   

ً
د� ّ

�یِ
َ َو ُمسث َک،  ا�بِ ِك�ق ْحكاِم 

ؤَ
� َل ِم�نْ  ُ�ِطّ ِلما   

ً
د� ّ�ِ »َو ُم�بَ

شده،  تعطیل  كتابت  احكام  از  آنچه  كننده  تجدید  )او(  َک؟ص؟؛  ّ
�یِ �بِ

�نَ �نِ  ُس�نَ

رسیده  پیامبرت  سنت هاى  و  دینت  نشانه هاى  از  آنچه  كننده  محكم  و 
است«.2 

1 .  نعماین، الغیبة، ص296.
2 .  ابن املشهدی، املزار الکبیر، ص665.
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منجیشناسی ��
که داشتن آدرس و نشانه اشتباه، نقطه آغازین در پیدایش  این بدیهی است 
گرفته است.  یت نیز از همین امر نشأت  هر انحرافی است. حتی انحراف در مهدو
راه  نقشه  بر یک  کجاست؟ چگونه می آید؟ مبتنی  کیست؟  بدانیم منجی  اینکه 
که  کسانی  تمامی  که  گفت  بتوان چنین  از منجی است. شاید  آدرس صحیح  و 
این  از  برخورداری  و  شناخت  عدم  خاطر  به  می  شوند،  یت  مهدو مدعیان  گرفتار 
آدرس ها و نشانه ها هستند. این افراد به محض مواجهه با یک ادعاء، تحت تأثیر 

گرفته و در برابر او تسلیم می شوند. ابزارهای روانشناختی مدعی قرار 
 بطور مشخص می توان درباره وعده نزول عذاب الهی در صورت مخالفت با 
کرده و از این رهگذر  که با همین ابزار، بسیاری را مطیع خود  گفت  مدعی سخن 
که  است  افراد  این  جمله  از  وزیری  غضنفر  سید  شده اند.  نائل  خود  اهداف  به 
یت،  کمترین علم و نشانه، با طرح ادعای خود در عرصه مهدو بدون برخورداری از 
کام مرگ فرستاده و خود نیز در جلسه دادگاه جان داد. نکته جالب  عده ای را به 
گونه ادعائی مبرا می دانست اما با  ی خود را از هر  که در جلسه دادگاه، و این است 
یم، عقیده  کاری ندار این وجود مریدان حاضر در دادگاه می گفتند: ما با عقیده آقا 
تی  که آقا خان محال ایشان برای خودشان است، ما آقا را امام می دانیم و معتقدیم 

باطل است و امام حقیقی اوست! 1  
که با وجود آشنایی با نشانه  ها، باز در  در میان فریب خوردگان، افرادی هستند 
کرده اند. و این به خاطر نداشتن درک صحیح از  گم  دام انحراف افتاده و مسیر را 
ئم موجود  گرایی قرار داده و  عال که آنان را در مسیر تطبیق  ئم است  نشانه ها و عال
یدادی مطابقت می دهند. این مسأله اختصاص به مردم عادی  را با هر اتفاق و رو

یت، ص206.  1 .  سروش، امحد، مدعیان مهدو
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طور  به  است.  کشیده  خود  کام  به  هم  را  شیعه  علمای  از  برخی  گاهی  و  نداشته 
امام  از  حدیثی  نقل  از  پس  که  برد  نام  مجلسی؟هر؟  عالمه  از  می توان  مشخص 
باقر؟ع؟ دولت صفویه را در قرب ظهور دانسته و آنان را در مقام زمینه ساز و متصل 
کرده و آورده است: »بیان: ال یبعد أن یکون إشارة إلی الدولة الصفویة  به ظهور تلقی 
که این روایت، اشاره به  شیدها اهلل تعالی و وصلها بدولة القائم؟ع؟؛ بعید نیست 
صفویان باشد که خداوند پایه های آن را محکم کند و آن را به دولت قائم؟ع؟ وصل 

کند«.1

سواالت درس

بر چه چیزی  باید مبتنی  1. شناخت مسأله عینی، تحلیل  و حل صحیح آن، 
است؟

كدامین  پذیرش  و  ترویج  محصول  مهدویت،  عرصه  در  »ادعاء«  پیدایش   .2
مفهوم است؟

توضیح  چیست؟  منجی خواهی  و  منجی  مفهوم  از  صحیح  برداشت  الزمه   .3
دهید.

ین در پیدایش هر انحرافی چیست؟ توضیح دهید. 4. نقطه آغاز

 
َ

ْوا َذِلـَك َوَضُعـوا ُسـُیوَفُهْم َعىل
َ
 ُیْعَطْوَنـُه َفـِإَذا َرأ

َ
ُبوَنـُه َفـال

ُ
َّ َیْطل  ُیْعَطْوَنـُه ثُ

َ
ـّقَ َفـال َ

ْ
ُبـوَن ال

ُ
ْشـِرِق َیْطل َ یّنِ ِبَقـْوٍم َقـْد َخَرُجـوا ِبالْ

َ
1 .    »َکأ

ْدَرْکُت َذِلَك 
َ
ـْو أ

َ
َمـا ِإیّنِ ل

َ
ُهـْم  ُشـَهَداُء أ

َ
 َصاِحِبُکـْم َقْتال

َ
 ِإل

َّ
ـا ِإال  َیْدَفُعوهَنَ

َ
وَنـُه َحـّىَ َیُقوُمـوا َو ال

ُ
 َیْقَبل

َ
وا َفـال

ُ
ل
َ
َن َمـا َسـأ َعَواِتِقِهـْم َفُیْعَطـْو

ْمـِر«. جملیس، حبار األنـوار، ج 52، ص243.
َ ْ
ْبَقْیـُت َنْفـیِس ِلَصاِحـِب َهـَذا األ

َ َ
أل
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گرایی �� مالقات
گویندگان و  که توسط  تالش برای مالقات امام مهدی؟ع؟، تنها آدرسی است 
نویسندگان به مردم ارائه شده است. این آدرس، نه تنها شیعیان را از راه و مقصد 
یخ به بستری برای سوء استفاده مدعیان  صحیح دور نگاه داشته، بلکه در طول تار
که با استفاده از »شوق دیدار« امام مهدی؟ع؟ در بین مردم،  یت تبدیل شده،  مهدو

کرده اند. گرفتار  آنان را در دام خود 
گفتار و نوشتار این افراد به چشم می خورد، »هدف سازی مالقات« با  آنچه در 
گویا فلسفه خلقت انساِن  پس از غیبت، در  امام مهدی؟ع؟ در اذهان مردم است، 
کارهای خود را در مسیر مالقات  مالقات و دیدار امام زمان خالصه شده و باید همه 
که به  کند. این هدف سازی، آسیب های دیگری را نیز به همراه دارد  امام تنظیم 

یت می افزاید.  میزان خسارت های اعتقادی در عرصه مهدو
تبعًا  شد،  مطرح  انسان  هدف  تنها  عنوان  به  مهدی؟ع؟  امام  دیدار  وقتی 
ئم با حوادث  ئم و نشانه های ظهور امام؟ع؟ و همچنین تطبیق این عال پیگیری عال
که  نشانه هایی  و  ئم  عال می گردد.  تبدیل  شیعیان  دغدغه  دومین  به  اتفاقات،  و 
کرده و از طریق تطبیق آنها با  یت تهیه  ک خوبی برای مدعیان مهدو می تواند خورا

کرد.  حوادث یا اشخاص، زمینه انحراف را فراهم خواهند 
گرایی،  گفتار اینکه؛ ترغیب مردم به شناخت نشانه های ظهور، تطبیق  خالصه 
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ترتیب، تبعات و آسیب های هدف سازی  به  انگاره ُقرب و هنگامه ظهور؛  یج  ترو
گسترش است.  که توسط برخی در حال  گرایی است  مالقات 

به  مردم  ترغیب  یعنی  مردم؛  به  شده  ارائه  آدرس  معتبر،  روایات  به  مراجعه  با   
عنوان  به  آنچه  و  شود  نمی  دیده  بیت؟مهع؟  اهل  کالم  در  امام؟ع؟،  با  مالقات 
و  معرفت  مساله  می خورد،  چشم  به  غیبت  عصر  در  شیعیان  وظیفه  اصلی ترین 
شناخت امام به عنوان یک مساله نظری و یاری امام در ُبعد عملی می باشد. بدین 
که مساله، حول محور معرفت و یاری امام چرخیده است و حال آنکه غالب  معنا 
شیعیان از این امور مهم غافل مانده و تمامی تالش خود را صرف ظهور و دیدار امام 
که جز عرض ارادت، ثمره عملی دیگری درجامعه مسلمین  کرده اند! تالش هایی 
ه، 

ّ
نداشته است. به عنوان نمونه ابن بطوطه می نویسد: نزدیکی بازار بزرگ شهر حل

یخته شده و آن را »مشهد صاحب  که بر در آن پارچه ای از حریر آو مسجدی است 
الزمان« می خوانند. هر روز بعد از نماز عصر، صد مرد از اهل شهر با سالح و شمشیر 
و  او اسبی رکاب زده و مزین ستانده، نیمی در پیش  از  و  امیر شهر آمده  نزد  آخته 
انفار حرکت  و  با ضرب طبول  و راست اسب،  نیز چپ  و مردم  نیمی در مقابلش 
یا  ایستاده میگویند: »باسم اهلل  و  الزمان می رسند  به باب مشهد صاحب  تا  کرده 
اوان خروجک  و هذا  الظلم  کثر  و  الفساد  ُاخُرج قد ظهر  باسم اهلل  الزمان.  صاحب 

کار را ادامه می دهند.1  ِلیفِرق اهلل بک بین الحق و الباطل« و تا نماز مغرب این 
گرچه با ظاهری مذهبی و دینی ظاهر شده است، اما نمی توان  اینگونه رفتارها ا
البته امروز هم  از متون دینی و سفارش ائمه اهل بیت؟مهع؟ دانست.  را برگرفته  آن 
که  هستیم  زمان؟ع؟«  امام  با  بیعت  »تجدید  همچون  مشابه،  مراسماتی  شاهد 

کشور برگزار می شود. ساالنه در در سراسر 

1 .  ابن بطوطه، حتفه االنظار یف غرائب االمصار، ج2، ص56.



یت 31  درس دوم؛ نشانه شناسی مدعیان مهدو

معرفتامامزمان؟ع؟ ��
است.  زمان  امام  شناخت  عصر،  هر  در  شیعیان  اعتقادی  وظیفه  مهم ترین 
را  ایشان  و مقام  و جایگاه  کسی است  او چه  زمان  امام  بداند،  اینکه هر شیعه ای 
ِ�؛  �یْ

َ
�قٌ َعل �بَ ا َو�حبِ

َماِم ِم�نَّ اإِ
ْ
�قَ �ل �نَّ َمْعِر�نَ اإِ

به درستی بشناسد. چنانچه امام باقر؟ع؟ فرمود: »�نَ
همانا معرفت و شناخت امام بر مسلمان واجب است«.1 

معرفت امام در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد:

شناختشناسنامهای ��
این نوع از شناخت در دو بخش دسته بندی می شود. اولین و مهمترین مراتب 
ائمه  عنوان  به  کرم؟ص؟  ا پیامبر  اوصیاء  عدد  دانستن  زمان؟ع؟،  امام  شناخت 
بر اساس روایات متواتر شیعه، تعداد اوصیاء در دوازده تن  معصومین؟مهع؟ است. 

منحصر شده است. در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است:  
ا  �نَ

ْ ا؟ص؟ ��ث �نَ ِ
�یّ �بِ

ْعَد �نَ َ �قُ �ب ّمَ �ؤِ
اؤَ

ْ
ِه؟ع؟  »�ل

َ
ِد �لّل و َ��بْ ُ �ب

ؤَ
اَل � اَل �قَ ِسّىِ �قَ َر�ِط�ی �قَ

ْ
ِ �ل رن �ی ِ َعرن

ْ
ِد �ل َ��نْ َ��بْ

ِه 
َ
�نِ �لّل َ ِم�نْ ِد�ی َرحب  حنَ

ً
ِهْم َو�ِ��� �ی �َد �نِ ْو رنَ

ؤَ
� 

ً
ُهْم  َو�ِ��� َص  ِم�نْ �قَ ُمو�نَ َم�نْ  �نَ

َ
ّه اُء ُم�نَ �بَ َ �ب

َر �نُ َ َ�سث

كه  ْى ٍء؛ امامان پس از پیامبر ما دوازده تن هستند 
َ ی �ث

َ
ا َعل �نَ �قِ َ ا�ی

َ
�نْ ِم�نْ َول

ُ
ك ْم �یَ

َ
َو ل

یاد  كم یا یكی را ز كسی یكی از آنان را  همگی برگزیده و تفهیم شده اند، هر 
كند از دین خدا خارج می شود و از والیت ما بهره ای نمی برد«.2  

که یک شیعه بداند،  امام، این است  دومین مرتبه در شناخت شناسنامه ای 
کسی غیر از او را امام خود نداند. چنانچه در روایات  کسی است و  امام زمانش چه 

کید شده است: به مضمون این سخن تا
وُل  �قُ َ ُه ُروَحُ� �ی

َ
َس �لّل

َ
ّد َعْمِرّیَ �قَ

ْ
َما�نَ �ل ْ �نَ ُ��ث َد �بْ اَل َسِمْع�قُ ُمَحّمَ اٍم �قَ �نِ َهّمَ و َعِلّیِ �بْ ُ �ب

ؤَ
�

2 .  مفید، اإلختصاص، ص1.233 .  کلیین، الکایف، ج 1، ص443.
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ی  ِ �ن
َّ
ِر �ل �بَ

�نَ
ْ
َدُ� َ��نِ �ل ا ِ��نْ �نَ

ؤَ
؟ع؟ َو � �نُ َعِلّیٍ َ�َس�نُ �بْ

ْ
ٍد �ل و ُمَحّمَ ُ �ب

ؤَ
َل � وُل  ُس�ؤِ �قُ َ �بِی �ی

ؤَ
َسِمْع�قُ �

اَم�قِ َو  �یَ �قِ
ْ
ْوِم �ل َ ی �ی

َ
ل ِ� �إِ �قِ

ْ
ل ی �نَ

َ
�قٍ ِللِه َعل

َّ و ِم�نْ ُححب
ُ
ل �نْ

ا �قَ
َ
ْر�نَ ل

ؤَ
ا

ْ
�نَّ �ل

ؤَ
ِ�؟ع؟ � ا�ؤِ �بَ

آ
ُرِوَی َ��نْ �

� َح�قٌّ 
�نَّ َهدنَ اَل؟ع؟ �إِ �قَ �قً �نَ اِهِل�یَّ �قً �بَ �قَ ِ� َما�قَ ِم�ی َما�نِ َماَم رنَ   �إِ

ْعِر�نْ َ ْم  �ی
َ
�نَّ َم�نْ  َما�قَ  َو ل

ؤَ
�

اَل  �قَ �نَ ْعَدَك  َ �ب َماُم  اإِ
ْ
�ل َو  �قُ  َّ ُ�حب

ْ
�ل َم�نِ  �نَ ِه 

َ
�لّل َرُسوِل  �نَ  ��بْ ا  �یَ  �ُ

َ
ل َل  �ی �قِ

�نَ َح�قٌّ  َهاَر 
�ل�نَّ �نَّ 

ؤَ
� َما 

َ
ك

�قً  اِهِل�یَّ �قً �بَ �قَ ُ� َما�قَ ِم�ی ْعِر�نْ َ ْم �ی
َ
ْعِدی َم�نْ َما�قَ َو ل َ �قُ �ب َّ ُ�حب

ْ
َماُم َو �ل اإِ

ْ
ٌد ُهَو �ل ى ُمَحّمَ �نِ

ْ »��ب

و�نَ  ا�قُ
َو�قَّ

ْ
َها �ل �ی �بُ �نِ دنِ

ْ
ك و�نَ َو �یَ

ُ
ِطل ُم�بْ

ْ
َها �ل �ی ْهِلُك �نِ َ و�نَ َو �ی

ُ
اِهل َ �ب

ْ
َها �ل �ی َ�اُر �نِ َ �قً �ی �بَ �یْ

ُ� �نَ
َ
�نَّ ل َما �إِ

ؤَ
�

ابو  ؛  �قِ
و�نَ

ُ
ك

ْ
�ل  ِ �ن حبَ �نَ �بِ ِسِ� 

ؤْ
َر� ْو�قَ  �نَ �قُ  �نِ

�نْ
�قَ صنِ  �ی �بِ

ْ
�ل اِم 

َ
ْعل

اؤَ
ْ
�ل ی 

َ
ل �إِ ُر  طنُ �نْ

ؤَ
� ِی 

�نّ
ؤَ
كَا �نَ  ُ ُرحب �نْ َ �ی ّمَ 

ُ �ث

علّی بن هّمام گوید: از محّمد بن عثمان عمرّى-قّدس اهلل روحه - شنیدم كه 
كه از  كه می گفت: من نزد امام عسكری؟ع؟ بودم  می گفت: از پدرم شنیدم 
آن حضرت از خبرى كه از پدران بزرگوارش روایت شده است پرسش كردند، 
كه  كسی  كه زمین از حّجت الهی بر خالیق تا روز قیامت خالی نمی ماند و 
بمیرد و امام  زمانش را نشناسد به مرگ جاهلّیت درگذشته است. امام؟ع؟ 
كه روز روشن حّق است. گفتند: اى  در پاسخ فرمود: این حّق است همچنان 
كیست؟ فرمود: فرزندم محّمد،  فرزند رسول خدا حّجت و امام پس از شما 
به مرگ  را نشناسد  او  و  بمیرد  كه  از من است، كسی  امام و حّجت پس  او 
كه نادانان  كه براى او غیبتی است  گاه باشید  جاهلّیت درگذشته است، آ
كه براى آن وقت  گردند و كسانی  در آن سرگردان شوند و مبطالن در آن هالك 
گویا به پرچم هاى سپیدى  گویند، سپس خروج می كند و  كنند دروغ  معّین 

كوفه در اهتزاز است«.1  كه بر باالى سر او در نجف  می نگرم 
اسماعیلیه،  یدیـــه،  ز کیسانیه،  ماننـــد؛  متعــــــددی  فرقـــه های  یخ،  تار طول  در 
که تمامی آنان در این بخش از شناخت  فطحیه، ناووسیه و واقفیه به وجود آمده اند 
دچار مشکل شده و با دوری از امام زمان خود، راه انحراف را پیموده اند. در عصر 

1 .  صدوق، کمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص409.
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که در این خصوص دچار اشتباه شده و   حاضر نیز شاهد انحراف یافتگانی هستیم 
کرم؟ص؟ را به 24 تن رسانده اند. تعداد اوصیای پیامبر ا

شناختجایگاهامام ��
یکی از مهم ترین ابعاد معرفت به امام، درک و فهم جایگاه حقیقی ایشان است. 
که امام صادق؟ع؟ نداشتن معرفت به  این نوع از شناخت تا جایی اهمیت دارد 
 � دنَ �إِ  

َر�َر�قُ ا رنُ گمراهی از دین دانسته و در روایتی به زراره فرموده است: »�یَ امام را برابر با 
ْم 

َ
َسَك ل �نْ ى �نَ �نِ

�نْ َعّرِ ْم �قُ
َ
�نْ ل َك �إِ

�نَّ اإِ
َسَك  �نَ �نْ ى  �نَ �نِ

�نْ ُهَم  َ�ّرِ
َّ
َعاِء �لل

ُ
� �لّ�

َهدنَ اْدُع �بِ َما�نَ �نَ � �لرنَّ
�قَ َهدنَ

ْ
ْدَرك

ؤَ
�

ى  �نِ
�نْ ُهّمَ َ�ّرِ

َّ
َك �لل �قَ َّ ْ�ِر�نْ ُححب

ؤَ
ْم �

َ
َك ل

َ
ى َرُسول �نِ

�نْ َعّرِ ْم �قُ
َ
�نْ ل َك �إِ

�نَّ اإِ
َك �نَ

َ
ى َرُسول �نِ

�نْ ُهّمَ َ�ّرِ
َّ
َك �لل �یَّ �بِ

ْ�ِر�نْ �نَ
ؤَ
�

که غیبت امام  ى ؛ ای زراره! زمانی  �نِ �قُ َ��نْ ِد�ی
ْ
ل

َ
ل َك صنَ �قَ َّ ى ُححب �نِ

�نْ َعّرِ ْم �قُ
َ
�نْ ل َك �إِ

�نَّ اإِ
َك �نَ �قَ َّ ُححب

گر خودت  زمان را درک کردی این دعا را بخوان: خدایا خودت را بر من بشناسان که ا
را بر من نشناسانی، پیامبرت را نتوانم شناخت، خدایا رسولت را بر من بشناسان که 
گر رسولت را بر من نشناسانی حجتت را نتوانم شناخت، خدایا حجتت را بر من  ا

گمراه می گردم«.1  گر حجتت را نشناسانی از دینم  که ا بشناسان 
گرچه به مرتبه شناخت شناسنامه ای از امام  یخ برخی از شیعیان، ا در طول تار
از  را  او  امام،  جایگاه  و  حق  به  معرفت  از  محرومیت  جهت  به  اما  بودند،  رسیده 
گمراه شدند. چنانچه در  کشیده و یاری اش نکردند و از دین خود  مرتبه خود پایین 
ُكُم  �بِ ْم َ��نْ َمَر��قِ

ُ
ك �قْ

َ
�ل رنَ

ؤَ
ْم َو �

ُ
اِمك ْم َ��نْ َم�قَ

ُ
ك َع�قْ �قً َد�نَ ّمَ

ؤُ
ُه �

َ
َع�نَ �لّل

َ
یارت عاشورا آمده است: »َو ل ز

که  که شما را از مقام و مرتبه اى  کسانی را  کند  َها؛ و خدا لعنت   �ی ُه �نِ
َ
ُكُم �لّل �بَ

ى َر�قَّ �قِ
َّ
�ل

کنار نمودند«2      خداوند متعال براى شما ترتیب داده بر 
با مراجعه به روایات معتبر، جایگاه و رتبه ائمه اهل بیت؟مهع؟ به درستی روشن 

یارات، ص1.176 .  کلیین، الکایف، ج 1، ص337. یه ، کامل الز 2 .  ابن قولو
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کرد.  کوتاهی نخواهد  که مقام امام را اینگونه بشناسد، در یاری او  شده و هر آنکس 
به عنوان نمونه در روایتی از امام رضا؟ع؟ آمده است:

�ِعی 
َ

�لّ� َو  اِدِ� 
َ
ل �بِ ی  ِ

�ن  �ُ �قُ �نَ ِل�ی �نَ َو  اِدِ�  ِ��بَ ی 
َ
َعل   �ُ �قُ َّ ُححب َو    �ِ �قِ

ْ
ل �نَ ی   ِ

�ن ِه  
َ
�لّل �نُ   ِم�ی

ؤَ
� َماُم   اإِ

ْ
»�ل

و�بِ  ُع�یُ
ْ
�ل َ��نِ   

ؤُ
� ّرَ ُم�بَ

ْ
�ل َو  و�بِ  �نُ

�ل�نُّ ِم�نَ  ُر 
َ

ُمَطّه
ْ
�ل َماُم  اإِ

ْ
�ل ِه 

َ
�لّل ُحَرِم  َ��نْ  ��بُّ 

�ل�نَّ َو  ِه 
َ
�لّل ی 

َ
ل �إِ

طنُ  �یْ
�نَ َو  �نَ  ُمْسِلِم�ی

ْ
�ل ِ�رنُّ  َو  �نِ  �ی �لّ�ِ اُم  طنَ �نِ ِم 

ْ
ِ�ل

ْ
ال �بِ َمْوُسوُم 

ْ
�ل ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال �بِ ُ�وُ�  َمحنْ

ْ
�ل

ا 
َ
ُ� َعاِلٌم َو ل

ُ
َعاِدل ُ ا �ی

َ
َ�ٌ� َو ل

ؤَ
� �ِ �ی َد��نِ ا �یُ

َ
َماُم َو�ِ�ُ� َدْهِرِ� ل اإِ

ْ
�نَ �ل ِر�ی كَا�نِ

ْ
َو�ُر �ل َ �نَ َو �ب �ی �قِ ا�نِ ُم�نَ

ْ
�ل

 �ُ �بٍ ِم�نْ
َ
ِر َطل �یْ

ِ� ِم�نْ �نَ ِ
ّ
ل ِل كُ �نْ �نَ

ْ
ال ُ�وٌ� �بِ ٌر َمحنْ �ی ِ طن ا �نَ

َ
ٌل َو ل ْ ُ� ِم�ث

َ
ا ل

َ
َدٌل َو ل ُ� �بَ ُ� ِم�نْ و�بَ ُ �ی

؛ امام  امین  خداست  در  ا�بِ
َ

َوّه
ْ
ِل �ل �نِ ُم�نْ

ْ
َ�اٌ� ِم�نَ �ل �قِ

ِل �حنْ َ َسا�بٍ �ب ا �ْک�قِ
َ
ُ� َو ل

َ
ل

میان خلقش و حجت او بر بندگانش و خلیفه او در بالدش  و دعوت كننده 
بسوى او و دفاع كننده از حقوق او است، امام از گناهان پاك و از عیبها بر كنار 
ى نشانه دار است، موجب نظام  است، بدانش مخصوص و به  خویشتن دار
یگانه  امام  است،  كافرین  هالك  و  منافقین  خشم  و  مسلمین  عزت  و  دین 
ى او نرسد، دانشمندى با او برابر نباشد،  زمان خود است، كسی به همطراز
است  مخصوص  فضیلت  تمام  به  ندارد،  نظیر  و  مانند  ندارد:  جایگزین 
كه  یست  بى آنكه خود او در طلبش رفته و بدست آورده باشد، بلكه امتیاز

خدا بفضل و بخشش به او عنایت فرموده است«1
نتیجه سخن اینکه؛ مهم ترین وظیفه شیعیان در عصر غیبت، معرفت به امام 
زمان است و چنانچه این معرفت حاصل شود، تقدیم یا تاخیر ظهور در حال شیعه 

گذاشت. چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود: با معرفت تفاوتی نخواهد 
َك  ّرَ �نُ �یَ ْم 

َ
ل �قَ  َ�َر�نْ  � دنَ �إِ َك 

�نَّ اإِ
�نَ َماَمَك   �إِ »�ْ�ِر�نْ   ِه؟ع؟  

َ
�لّل ِد  َ��بْ و  ُ �ب

ؤَ
� اَل  �قَ اَل  �قَ َر�َر�قَ  رنُ َ��نْ 

بـــه  كـــه  پـــس همانـــا زمانـــی  را بشـــناس،  امامـــت  َر؛ 
حنَّ

ؤَ
ا �قَ ْو 

ؤَ
� ْمُر 

اؤَ
ْ
�ل  �

َم َهدنَ
َ

ّد �قَ �قَ

1 .  کلیین، الکایف، ج 1، ص199.
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ایـــن معرفـــت رســـیدی، تقـــدم یـــا تاخـــر ظهـــور در حـــال تـــو تغییـــری نخواهـــد 
داشـــت«.1

 همچنین در روایتی دیگر فرمودند: 
ی- 

َ
َعال اَرَك َو �قَ �بَ

ِه �قَ
َ
ْوِل �لّل ِه؟ع؟ َ��نْ �قَ

َ
ِد �لّل ا َ��بْ �بَ

ؤَ
�قُ �

ْ
ل
ؤَ
اَل: َسا ََساٍر �قَ �نِ �ی ِل �بْ �یْ

�نَ �نُ
ْ
َ��نِ �ل

�قَ  � َ�َر�نْ دنَ َك �إِ
�نَّ اإِ

َماَمَك �نَ  �إِ
ُل �ْ�ِر�نْ �یْ

�نَ ا �نُ اَل »�یَ �قَ ماِمِهْم   �نَ اإِ اٍس �بِ �ن
ؤُ
ْدُ�و� ُکّلَ � ْوَم �نَ َ �ی

�نْ 
ؤَ
� َل  �بْ

ّمَ َما�قَ �قَ
ُ َماَمُ� �ث �إِ  

َر َو َم�نْ َ�َر�نَ
حنَّ

ؤَ
ا ْو �قَ

ؤَ
� ْمُر 

اؤَ
ْ
� �ل

َم َهدنَ
َ

ّد �قَ َك �قَ ّرَ �نُ ْم �یَ
َ
َماَمَك ل �إِ

�قِ َم�نْ 
َ
ل ِ رن

َم�نْ ْل �بِ َ ا �ب
َ
ِرِ� ل

َ
ی َ�ْسك ِ

 �ن
ً
اِع�� ا�نَ �قَ �قِ َم�نْ كَ

َ
ل ِ رن

َم�نْ ا�نَ �بِ ْمِر كَ
اؤَ

ْ
� �ل

وَم َصاِح�بُ َهدنَ �قُ َ �ی

ِه؟ص؟؛ 
َ
ِهَد َمَع َرُسوِل �لّل ْ سث �قِ َم�نِ �ْس�قُ

َ
ل ِ رن

َم�نْ ِ� �بِ ْصَ�ا�بِ
ؤَ
ْعصنُ � اَل �بَ اَل َو �قَ ِ� �قَ ْ��قَ ِلَو��ؤِ

َعَد �قَ �قَ

ى  »روز تعالی  قول خداى  درباره  امام صادق؟ع؟  از  گوید:  یسار  بن  فضیل 
تو  بامامشان میخوانیم« پرسیدم. فرمود: اى فضیل!  را  از مردم  كه هر دسته 
یانت  گاه امامت را شناختی تقدم یا تأخر این امر ز یرا هر  امامت را بشناس، ز
ندهد، كسی كه امامش را بشناسد و پیش از قیام صاحب االمر بمیرد، مانند 
یر  كسی است كه در لشكر آن حضرت بوده است، نه، بلكه مانند كسی كه ز
گفت: مانند  از اصحابش  اینجا یكی  پرچم آن حضرت نشسته باشد. در 

كه در ركاب رسول خدا؟ص؟ شهید شده باشد«.2 كسی است 

یاریونصرتامامزمان؟ع؟ ��
خواهد  کمال  به  زمانی  امر  این  بلکه  نیست،  کافی  شرط  امام  نظری  معرفت 
گردد.  قرین  زمان؟ع؟  امام  نصرت  و  یاری  با  و  داشته  نمود  نیز  عمل  در  که  رسید 
کنار هم دانسته و آن را معنای واقعی حسنه، در  امام صادق؟ع؟ این دو امر را در 
< دانسته و فرموده  و�نَ ِم�نُ

آ
� ٍ دن ْوَم�ؤِ َ ٍع �ی رنَ ها َو ُهْم ِم�نْ �نَ ٌر ِم�نْ �یْ

ُ� حنَ
َ
ل �قِ �نَ َ�َس�نَ

ْ
ال اَء �بِ آیه شریفه >َم�نْ �ب

2 .  کلیین، الکایف،  ج 1، ص1.371 .  نعماین، الغیبة، ص329.
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که معرفت و طاعت امام، همان  ُ�؛ به خدا قسم  َماِم  َو َطاَ��قُ اإِ
ْ
�قُ �ل ِه َمْعِر�نَ

َ
است: »ِهَی َو �لّل

حسنه ای است انسان را از ترس روز جزا ایمن نگه می دارد«1 
آنچه از روایات و ادعیه مأثوره به دست می آید، معرفت نظری و تبعیت عملی 
از امام زمان؟ع؟، وظیفه هر مسلمانی در زمان غیبت است. چنانچه می خوانیم: 
ُكم؛    َع�ثَ �بْ َ ِ� َو �ی ِ �ن ِد�ی ُه �بِ

َ
ْ�ُكَم �لّل َ �قٌ َح�قَّى �ی

َ
ْم ُمَعّد

ُ
ك

َ
ِی ل

ْ�َر�ق ٌع  َو �نُ �بِ
ْم  ُم�قَّ

ُ
ك

َ
�یِی  ل

ؤْ
ٌم َو َر� ِ

ّ
ْم ُمَسل

ُ
ك

َ
ى ل �بِ

ْ
ل �قَ »�نَ

قلبم تسلیم شما و اندیشه ام در تبعیت از شما و یاری ام برای شما آماده است، تا 
کرده و شما را برانگیزد«2   اینکه خدا به دین خود حکم 

�نَ َو  ِع�ی ا�بِ
َك َو �ل�قَّ

َ
�نَ ل ِر�ی ِ طن �قَ ُم�نْ

ْ
ى ِم�نَ �ل �نِ

َ
َعل ْ �ب َ �نْ �ی

ؤَ
همچنین در دعایی دیگر می خواهیم: »�

کنندگان و از یاری دهندگان  ی  َك؛ من را از منتظرین و پیرو ْعَ���ؤِ
ؤَ
ی �

َ
َك  َعل

َ
�نَ  ل اِصِر�ی

�ل�نَّ

خود بر علیه دشمنانت قرار ده«3    
و در دعای عهد می خوانیم: 

 ،�ِ �بِ َحَو��ؤِ ی  ِ
�ن �نَ  ُمَساِرِ��ی

ْ
�ل  ،�ُ َ��نْ �نَ  �ی ِ

ّ ��ب
�ل�نَّ  ،�ِ ْ�َو��نِ

ؤَ
� َو  َ�اِرِ�  �نْ

ؤَ
� ِم�نْ  ى  �نِ

ْ
َعل ْ �حب ُهّمَ 

َّ
»�لل

ِ�؛ خدایا، مرا از یاران و  َد�یْ �نَ �یَ ْ �ی َ �نَ �ب َهِد�ی ْ سث ُمْس�قَ
ْ
ُ� ، �ل �نَ  َ��نْ ُمَ�اِم�ی

ْ
َو�ِمِرِ�، �ل

�نَ ِلاؤَ ِل�ی ِ �ث ُمْم�قَ
ْ
�ل

كنندگان به سوی او در برآوردن  كنندگان از او و شتاب  كارانش و دفاع  كمک 
خواسته هایش و انجام دستورات و اوامرش و مدافعین از آن حضرت و پیشی 
گیرندگان به سوی خواسته هایش و شهادت یافتگان پیش رویش قرار ده«4.

 زمینه تحقق تمامی درخواست های ما در دعای عهد، در زمان غیبت امام؟ع؟ 
گام های جدی برداشت.  فراهم است و با توفیق الهی می توان در جبهه یاری امام 
کریم به یاری و نصرت خدا و فرستاده خود در حالت غیبت او  که قرآن  همانطور 
که با وجود امکانات و نعمت های الهی، مشخص  کرده و هدف بر این است  اشاره 

یارات، ص1.230 .  طویس، األمال، ص417. یه، کامل الز 2 .  ابن قولو

3 .  ابن طاووس، مجال األسبوع بمكال العمل املشروع، ص38.
4 .  ابن مشهدی، املزار الکبیر، ص664.
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ا  �ن
ْ
ْرَسل

ؤَ
ْد � �قَ

َ
کسانی خدا و فرستادگانش را در غیاب او یارى می کنند: »>ل که چه  شود 

 �ِ �ی َد �نِ َ�ِد�ی
ْ
ا �ل �نَ

ْ
ل رنَ �نْ

ؤَ
ْسِط، َو � �قِ

ْ
ال اُس �بِ

وَم  �ل�نَّ �قُ ، ِل�یَ ��نَ رن ِم�ی
ْ
ا�بَ َو �ل ِك�ق

ْ
ا َمَعُهُم �ل �ن

ْ
ل رنَ �نْ

ؤَ
ا�قِ َو � �ن ِ

�یّ �بَ
ْ
ال ا �بِ �ن

َ
ُرُسل

رنٌ <؛ ما  �ی ِ ِوّیٌ َ�رن َه �قَ
َ
�نَّ �لّل �بِ ، �إِ �یْ

عنَ
ْ
ال ُ�  �بِ

َ
ُ�ُرُ�  َو ُرُسل �نْ َ ُه َم�نْ  �ی

َ
َم �لّل

َ
ْعل اِس، َو ِل�یَ

ُع ِلل�نَّ ا�نِ ٌد َو َم�ن ِد�ی َ ٌس سث
ؤْ
ا �بَ

کتاب و میزان )ترازو(  فرستادگان خود را با نشانه هاى روشن فرستادیم، و با ایشان 
گردد(، و آهن  کردیم، تا مردمان قسط را به پا دارند )و جامعه از قسط سرشار  همراه 
که در آن نیرویی سخت است و هم سودهایی براى مردمان، تا خدا  را فرو فرستادیم 
کسانی در نهان به یارى او و فرستادگانش برمی خیزند، و خدا تواناى  که چه  ببیند 

غالب است«.1 
شاید برای برخی چنین شبهه شود که یاری امام زمان؟ع؟ تنها در صورتی امکان 
یاری  که  است  آن  حقیقت  اما  کند،  قیام  طاغوت  علیه  بر  و  کرده  ظهور  که  دارد 
امام زمان؟ع؟ منحصر و خاص زمان ظهور نبوده و در زمان غیبت نیز می توان به 
کرد و این معنای انتظار  امام؟ع؟ یاری رساند و به وظیفه خود در قبال ایشان عمل 
خدا؟ص؟  رسول  رکاب  در  شهادت  با  برابر  حالت،  این  در  مرگ  که  است  حقیقی 

دانسته  شده است:
َو  ْم 

ُ
ك ِم�نْ َما�قَ  »َم�نْ  وُل   �قُ َ �ی ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َ��بْ ا  �بَ

ؤَ
� َسِمْع�قُ  اَل  �قَ اٍر  �قَ ُمحنْ �نِ  �بْ صنِ  �یْ

�نَ
ْ
�ل َ��نِ 

ّمَ 
ُ �قً �ث �ؤَ �یْ َ ُه�نَ �ث

َ
ّمَ َمك

ُ اَل �ث ْسَطاِطِ� �قَ ی �نُ ِ
ِم �ن ا�ؤِ �قَ

ْ
َم�نْ ُهَو َمَع �ل

َ
ْمِر ك

اؤَ
ْ
� �ل

ٌر ِلَهدنَ ِ طن �قَ ُهَو ُم�نْ

ِهَد َمَع َرُسوِل  ْ سث ا َکَم�نِ �ْس�قُ
َّ
ل ِه �إِ

َ
ا َو �لّل

َ
اَل ل ّمَ �قَ

ُ ِ� �ث �نِ َس�یْ اَرَع َمَعُ� �بِ َم�نْ �قَ
َ
ْل ك َ ا �ب

َ
اَل ل �قَ

از  كسی  هر  فرمود:  كه  شنید  صادق؟ع؟  امام  از  مختار  بن  فیض  ِه؟ص؟؛ 
َ
�لّل

كه  است  كسی  مانند  است،  مهدی؟ع؟  ظهور  منتظر  حالیكه  در  بمیرد، 
كرده  مكث  اندكی  سپس  است.  حاضر  خیمه گاهش  در  قائم؟ع؟  همراه 
كرده  نبرد  شمشیرش  با  او  همراه  كه  است  كسی  همانند  بلكه   فرمود:  و 

1 .  حدید،25.
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كه در ركاب رسول  كسی است  است. سپس فرمود: نه به خدا قسم همانند 
خدا؟ص؟ به شهادت رسیده است«1.  

پس مساله ما در زمان غیبت امام زمان؟ع؟، معرفت و یاری ایشان است و در 
یا اقدامی در جهت ظهور ایشان سفارش  با امام  هیچ روایتی به تالش برای دیدار 

نشده ایم. 
َو   �ِ َماَم�قِ اإِ �بِ �نَ  ِل�ی ا�ؤِ �قَ

ْ
�ل  �ِ ِ �ق �بَ �یْ

َما�نِ �نَ ْهَل رنَ
ؤَ
� �نَّ  �إِ اِلٍ�  ا �نَ �بَ

ؤَ
� ا  امام سجاد؟ع؟ فرمود: »... �یَ

وِل َو  ُع�قُ
ْ
ْ�َطاُهْم ِم�نَ �ل

ؤَ
ی �

َ
َعال اَرَك َو �قَ �بَ

َه �قَ
َ
�نَّ �لّل

َما�نٍ ِلاؤَ ْهِل ُکّلِ رنَ
ؤَ
ُل ِم�نْ � �نَ �نْ

ؤَ
ُهوِرِ� � �نَ ِلطنُ ِر�ی ِ طن �قَ ُم�نْ

ْ
�ل

َما�نِ  ِلَك �لرنَّ ی دنَ ِ
ُهْم �ن

َ
َعل َ اَهَد�قِ َو حب َ ُمسث

ْ
�قِ �ل

َ
ل ِ رن

َم�نْ َدُهْم �بِ �قُ ِ��نْ �بَ �یْ
عنَ

ْ
ِ� �ل  �بِ

�قِ َما َصاَر�قْ
َمْعِر�نَ

ْ
َهاِم َو �ل �نْ

اؤَ
ْ
�ل

 
ً
ا ا ِصْد�ق �نَ َع�قُ �ی  َو سثِ

ً
ا ُ�و�نَ َح�قّ

َ
ل ُم�نْ

ْ
َك �ل �ؤِ

َ
ول

ؤُ
� ِ �ن �یْ

الّسَ ِه � �بِ
َ
َدْی َرُسوِل �لّل �نَ �یَ ْ �ی َ �نَ �ب اِهِد�ی ُم�بَ

ْ
�قِ �ل

َ
ل ِ رن

َم�نْ �بِ

ِم  ْ�طنَ
ؤَ
َرحبِ ِم�نْ � �نَ

ْ
اُر �ل طنَ ِ �ق

؟ع؟ ��نْ �نِ ُ�َس�یْ
ْ
�نُ �ل اَل َعِلّیُ �بْ  َو �قَ

ً
ْهر� َ  َو حب

ً
ّلَ ِسّر� ِه َ�رنَّ َو �بَ

َ
�نِ �لّل ی ِد�ی

َ
ل  �إِ

َعا�قُ
ُ

َو �لّ�

؛ ای ابوخالد، همانا اهل زمان غیبت او که امامتش را باور دارند، و منتظر ظهور  َرحبِ �نَ
ْ
�ل

که خدای تبارك و تعالی آن چنان عقل  او هستند از مردم همه زمان ها بهترند، زیرا 
که غیبت نزد آنان مانند حضور و مشاهده  و شعور و معرفت به آن ها عنایت فرموده 
است، و آنان را در آن زمان به منزله  کسانی قرار داده که در پیشگاه رسول خدا؟ص؟ با 
شمشیر جهاد کرده اند، آنان حّقًا مخلص هستند، و براستی که شیعیان ما هستند، 
سپس  و  می باشند  آشکار  و  پنهان  در  عّزوجّل  خدای  دین  به  کنندگان  دعوت  و 

فرمود: انتظار فرج از بزرگترین فرج ها است«.2  
برد؛  نام  غیبت  عصر  در  زمان؟ع؟  امام  یاری  در  می توان  که  مواردی  جمله  از 
عمل به واجبات و ترک محرمات، تبلیغ دین مبین اسالم، نشر و احیای معارف 
ی از والیت فقیه، مبارزه با ظالم و دفاع  گستره جهانی، پیرو ائمه اهل بیت؟مهع؟ در 

یت.  یت، مبارزه با مدعیان دروغین مهدو از مظلوم، تربیت جوانان طراز مهدو

2 .  صدوق، کمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص1.320 .  خالد بریق، املحاسن، ج 1، ص 174.
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سواالت درس

كنید. 1. شناخت امام زمان را تقریر 
2. شناخت شناسنامه ای امام زمان را توضیح دهید.

كنید. 3. شناخت جایگاه و مقام امام را تبیین 
4. آیا یاری امام زمان؟ع؟ منحصر در زمان ظهور ایشان است؟ توضیح دهید.





درس سوم

تاریخچه و 
جریان شناسی





نام  با  افغانستان،  کن  سا و  تهران  متولد  هـ.ش(،   1363( یا  آر بابایی  علیرضا 
را در سال )1385هـ.ش( آغاز  مستعار »منصور هاشمی خراسانی«، فعالیت خود 
نموده و  در سال )1391 هـ . ش(، از فرقه »نهضت بازگشت به اسالم« پرداه برداری 

کرد.
ی تحصیالت خود را در دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی  و
گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی،  مشهد، در رشته الهیات و معارف اسالمی، با 
تا مقطع دکتری ادامه داد و در سال )1390 هـ.ش( به علت عدم مراجعه، وضعیت 

کد اعالم شد.  ی را پرونده تحصیلی و
جریان های  از  بسیاری  همانند  اسالم،  به  بازگشت  نهضت  به  موسوم  فرقه 
کرده است تا شخصیت  بر این مسأله معطوف  را  انحرافی دیگر، تمام تالش خود 
به  را نسبت  و هرگونه اطالعاتی  را مخفی نگاه داشته  و نشانه های سرکرده جریان 
آورده اند:  موضوع  این  پیرامون  جریان،  رسانی  اطالع   پایگاه  در  کنند.  انکار  ی  و
»تدابیر ویژه ای برای پنهان نگاه داشتن هوّیت و مکان ایشان از چشم دشمنانشان 
گونه ای  که با دقت، توسط یارانشان در حال اجراست. این تدابیر به  اندیشیده شده 
که دشمنان ایشان را درباره  هوّیت و مکان ایشان متحّیر ساخته و به غلط  است 

گرفته اند!«.1 که بارها افراد مختلفی را با ایشان اشتباه  انداخته است؛ تا حّدی 

1 .  پایگاه رمسی منصور هامشی خراساین، نقدها و برریس ها، کد 29.
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این جریان با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و در پوشش 
زمینه سازی برای ظهور امام مهدی؟ع؟ فعالیت می کند1و  آنچه بیش از پیش در 
توسط  نوشته شده  در البالی منشورات  و همچنین  میان سخنان سرکرده جریان 
مراجع  و  فقیه  والیت  با  آشکار  مخالفت  میخورد،  چشم  به  گروهک  این  اعضای 

عظام تقلید، به عنوان دو رکن اسالمی و اساسی نظام می باشد.  

ساختارتشکیالتیفرقه ��
کدام  که توجه به هر  تی برخوردار است  این جریان از ساختاری مرموز و تشکیال
را  آن  از  غرب  اطالعاتی  یس های  احتمال حمایت سرو آن،  تی  تشکیال از طبقات 
تی این جریان عبارت است  تقویت می کند. برخی از رفتارها و ساختارهای تشکیال

از:

1.تعیینوزراءومسئوالنفرقه �
با  مبارزه  و  حکومت2  تشکیل  سودای  هاشمی  منصور  اینکه  به  توجه  با 
و  وزرا  تعیین  به  اقدام  امر  ابتدای  از  می پروراند3،  سر  در  را  فعلی  حکومت های 
مسئوالن حکومتش کرده و از این رهگذر، مدت ماندگاری و وفاداری آنان به جریان 
کرده است. چنانچه برخی را در سمت وزیر اطالعات، وزیر جنگ، وزیر  را تثبیت 

1 .  »پـس بـه زمینـه سـازی بـرای حکومـت او قیـام کـردم تـا ِعـّده و ُعـّده ای کایف بـرای او فراهـم آورم...«. منصـور، هامشـی 
خراسـاین، بازگشـت بـه اسـالم، ص278.

یکـردی کـه پیـش گرفتـه ام مهراهی  یکردشـان یپ ببرنـد و بـا مـن در رو 2 .  »چـه خـوب اسـت کـه اینـان بـه ایـن اشـکال بـزرگ رو
کمیـت خداونـد بـر جهـان فراهـم شـود«. منصـور، هامشـی   حتقـق حا

ً
کننـد تـا زمینـه بـرای اجیـاد شـبکه جهـاین اهلـی و تبعـا

خراسـاین، بازگشـت بـه اسـالم، ص170.
ین حکومـت هـا در سـرزمنی هـای اسـالمی هسـتند و ظلمـی کـه در میـان مسـلمانان اسـت در  ین و فاسـدتر 3 .  »مسـتبدتر
گرچه کافر نباشـد مـأذون و مورد یـاری خداوند اسـت«. منصور، هامشی  میـان کافـران نیسـت.... بـا ایـن وصـف قتـال بـا ظـامل ا

خراسـاین، بازگشـت به اسـالم، ص 58.
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والیان  یا حتی  تبلیغات  را در مقام مسئول  برخی دیگر  و  و غیره  پرورش  و  آموزش 
از  خارج  در  شده  تعیین  مسئوالن  این  از  برخی  است.  برگزیده  محالت  و  مناطق 
کشور زندگی می کنند. به عنوان مثال؛ آقای »میالد میر«  با نام های مستعار محمد 
وزارت  مسئولیت  می برد،  بسر  کشور  از  خارج  در  که  میرزائی  حسن  و  خلیلی  امیر 
تبلیغ را به عهده داشته و برای رسیدن به اهداف خیالی خود، در فضای مجازی 

مشغول به تبلیغ است.

2.ارتباطسّریبیناعضایفرقه �
تی این جریان، رعایت  یکی از شاخص ترین قوانین موجود در ساختار تشکیال
که به این جریان می پیوندد، ابتدا باید  تی است؛ بنابراین، هر فردی  مراتب تشکیال
کند و سپس منتظر پاسخ استعالم جریان در  هویت واقعی خود را به جریان اعالم 
خصوص تأیید یا رّد صالحیت خود باشد.1 پس از تأیید صالحیت عضو جدید، 
ی قرار می دهند تا  او را با مافوق خود آشنا می کنند و نرم افزار »وایر« را ، در اختیار و
تمامی ارتباطات خود با مافوقش را از طریق این نرم افزار انجام دهد. فرد جدیدالورود 
کند  را پیامک  تا روزانه به مافوق خود به عنوان اعالم حضور، عبارتی  وظیفه دارد 
ی مطلع شوند. چنانچه در ساعت  تا از طریق این پیامک، از صحت و امنیت و
و تمامی  ی غیر فعال شده  و پسورد و یوزر  به مافوق نرسد، بالفاصله  مقرر پیامک 
ک می شود. همچنین فرد وظیفه دارد تا هفته ای  مکالمات و مکاتبات انجام شده پا

گزارش دهد. یک بار )شنبه ها(، تمامی فعالیت های ابالغی خود را به مافوق خود 

1 .  »هـر مؤمـین در جهـان می توانـد بـا منصـور هامشـی خراسـاین در ایـن هنضـت اسـالمی مهـراه شـود تـا در زمینه سـازی بـرای 
کمّیـت خداونـد در زمـنی، متناسـب بـا توانـایی و اسـتعداد خـود، نقـی را برعهـده  اقامـه ی اسـالم خالـص و کامـل و حتّقـق حا
یـی مناسـب بـا او متـاس بگیـرمی و  ّیـت فّعـال در ایـن پایـگاه را پـر کنـد تـا مـا از طر بگیـرد و بـرای ایـن کار کایف اسـت کـه فـرم عضو

راهنمایی هـای الزم را بـه او برسـانمی«. پایـگاه منصـور هامشـی خراسـاین، پرسـش هـا و پاسـخ هـا، کـد48.
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3.ابالغشرحوظایفاعضایفرقه �
که به طور مجّزا به آنان ابالغ می شود.  کدام از اعضای جریان، وظایفی دارند  هر 
پیروان منصور هاشمی در شبکه های  فردی  و وظایف  اجرایی  از احکام  نمونه ای 

اجتماعی به صورت ذیل است:
»برادر سلمان پارسا«

با توجه به فعالیت های گسترده، خالصانه و رضایت بخش شما، اولویت های 
یر  برای جناب عالی تعیین می شود: ز

صفحه  در  هفته،  در  جذاب  و  تبلیغی  ُپست  دو  حداقل  انتشار  الف. 
یبا،  ز پست های  چه  هر  است  طبیعی  فعال.  انجمن های  و  خود  شخصی 
كیفیت  با  تبلیغ  روند  شود،  گذاشته  اشتراک  به  مؤثرتری  و  وحدت آفرین 
 بنا به پیشنهاد برادرمان، خوب است در 

ً
باالتری دنبال خواهد شد. ضمنا

ذیِل پست های فعال در انجمن ها اظهارنظر كنید و با دقت و ظرافت، گریزی 
به نهضت مقدس بزنید.

ب. انتشار حداقل هفتاد پست خصوصی با مردم در هفته و معرفی نهضت 
كنید.  شریف. می توانید افراد فعال را از طریق انجمن های فعال شناسایى 
با توجه به اینكه تجربه نشان داده است از دعوت نامه ها استقبال نمی شود، 

چت خصوصی دیگر اولویتی ندارد.
و  )انجمن...(  ید  دار عهده  بر  را  آن  مدیریت  كه  انجمنی  تبلیغ  و  اداره  ج. 
راستا  این  در  )برادر...(.  گروه  این  دیگر  مدیر  كمک  با  آن  اعضای  افزایش 
گزینه lnvite People با مردم پست خصوصی به  از  می توانید با استفاده 
نهضت  معرفی  به  انجمن،  معرفی  ضمن  آن،  متن  در  و  ید  بگذار اشتراک 
از  بزنید. همچنین می توانید  تیر دو نشان  با یک  واقع  و در  ید  بپرداز شریف 

گزینه Share this Community استفاده بفرمایید.



یخچه و جریان شناسی 47  درس سوم؛ تار

د. افزایش فالوورها ]یا فالوئرها[ و اتخاذ تدابیر الزم برای این موضوع.
گزارش های خود به  و در  با جدیت پیگیری  را  این چهار مسئولیت  برادرم، 
 )...( گروه  بر  دستی  آوردید،  اضافه ای  وقت  چنانچه  بفرمایید.  اشاره  آنها 
بكشید. با توجه به ضعف تنظیمات مدیریتی Hangouts، بنای ما بر این 
كه حساسیت برانگیز نباشد، در این  گاهی، مطالبی را  كه هر از چند  است 
گروه  گفتگو در این  كه دعوت بیش از حد مردم به  گروه قرار بدهیم. همچنان 
یا  متن  دادن  قرار  به  بنابراین،  كند؛  ایجاد  ممكن است حساسیت بى مورد 

كتفا نمایید. عكس تبلیغی ا
آرزو  متعال  خداوند  درگاه  از  را  تكلیفتان  به  عمل  در  جناب عالی  توفیق 

می كنم.

4.ارسالجزواتآموزشیبهاعضایفرقه �
در  فعال  اعضای  به  آموزشی  جزوات  ارسال  تی،  تشکیال برنامه های  از  یکی 
وقوع  از  پیشگیری  برای  تمهیدات ضروری  با عناوین:  این جزوات  جریان است. 
فتنه )دستگیری(، برخورد صحیح با دشمن )نیروهای امنیتی( به هنگام بروز فتنه 
)دستگیری(، روش حفظ و انهدام اطالعات محرمانه و غیره در اختیار اعضاء قرار 

کنند. داده می شود تا در حفظ اسرار جریان منصور هاشمی از آن استفاده 

5.انتخابناممستعارتشکیالتی �
استفاده از نام مستعار، یکی از روش های مرسوم در فرقه های انحرافی است تا با 
گرفتار مشکالت امنیتی نشوند؛  استفاده از آن، اسامی حقیقی آنان منتشر نشده و 
اما جریان منصور، عالوه بر این هدف، هدف دیگری را از نام مستعار دنبال می کند 

تا بتواند از این طریق برداشت روانی خود را بر پیروانش داشته باشد.



  48

با توجه به اینکه شعار این جریان »بازگشت به اسالم« است؛ از این رو، جهت 
با  منطبق  را  مستعار  اسامی  جریان،  شعاری  فضای  با  خود  پیروان  همزاد پندارِی 

صدر اسالم انتخاب می کنند. نام هایی همچون سلمان، میثم، صالح و غیره.1

فضایتبلیغیجریان ��
تمامی  از  خود،  تبلیغ  برای  انحرافی،  جریان های  سایر  همانند  جریان  این 

که به برخی از موارد اشاره می شود: ظرفیت های تبلیغی بهره می گیرد 

1.تبلیغمحیطی �
یع  یکی از روش های تبلیغی این جریان، تبلیغ محیطی است؛ بنابراین، با توز
کن عمومی، سعی بر آن دارند تا  بروشور و شب نامه، دیوارنویسی و نصب بنر در اما

کنند. محیط های فعال و مستعد را به تابلوی اعالنات خود تبدیل 

2.تبلیغچهرهبهچهره �
کن عمومی  پیروان جریان منصور هاشمی با حضور در تجمع های سیاسی، اما
مهیاست،  ایران  در  کم  حا نظام  کارآمدی  نا پذیرش  و  القاء  فضای  که  غیره  و 
کرده و با استفاده از برخی روایات مربوط به  سناریوی خود را با تخریب نظام آغاز 
حکومت های پیش از ظهور و بیان ضروری بودن زمینه سازی برای ظهور، افراد را با 
و ُمنجی بشریت آشنا می کنند.  به عنوان ُمصلح  نام »منصور هاشمی خراسانی« 
کانال ارتباطی خود، فرد دعوت شده را در مسیر تثبیت و امتداد  سپس با معرفی 

قرار می دهند.
 این جریان در سال 1393 شمسی، برای اولین بار، پس از اعالم موجودیت از 

یسنده موجود است. یان در نزد نو 1. اسناد اطالعات مربوط به ساختار تشکیالیت جر
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کرد. جامعه  کتاب بازگشت به اسالم  گسترده  طریق فضای مجازی اقدام به نشر 
میدهند؛  تشکیل  دانشجویان  و  فرهنگیان  دانشگاه،  اساتید  را  جریان  این  هدف 
شده  تعیین  هدف  جامعه  جذب  برای  اول  گام  در  را  خود  تالش  تمام  بنابراین، 
سیاهی  جذب  هدف  با  را  خود  مردمی  و  عمومی  تبلیغات  سپس  و  کرده  صرف 

لشگر انجام داده است.

3.تبلیغدرفضایمجازی �
که موجودیت این جریان با بهره گیری از فضای مجازی اعالم شد؛ اما  هرچند 
در ادامه کار، سهم استفاده این جریان از فضای مجازی به نسبت سایر جریان های 
و  از ظرفیت فضای حقیقی  تبلیغ خود  برای  و  بوده  ناچیز  بسیار  انحرافی معاصر، 

کرده  است. بیرونی استفاده 

شیوههایتبلیغیجریان ��
جریان منصور هاشمی همانند تمامی جریان های انحرافی دیگر، از شیوه های 
کثری شان مفید باشد و تا حد  گونی استفاده می کند تا در جذب حدا گونا تبلیغی 
عبارت  جریان  این  تبلیغی  روش های  از  برخی  یابد.  دست  خود  منافع  به  امکان 

است از:

1.توجهبهخألهاونقاطضعفمردم �
نیاز های  شناسایی  برای  تالش  جریان،  این  در  توّجه  مورد  محور های  از 
با  منظور  این  به  رسیدن  برای  آنها  آنهاست.  عالقه  مورد  موضوعات  و  مخاطبان 
گون به شناخت فرهنگ، اعتقادات و آداب و رسوم، احساسات و  گونا روش های 
گروه ها اقدام می کنند. مبلغان این جریان ، با شناسایی نقاط  نقاط ضعف افراد و 
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ضعف، سعی در بزرگ نشان دادن ضعف ها و مشکالت افراد داشته و تنها راه حل 
نجات از آن را در پیوستن به مجموعه خود اعالم می کنند. سعی آنان بر این است تا 
با استفاده از کلمات زیبا و دل نشین، مانند دفاع از امام زمان؟ع؟، مبارزه با علمای 
فاسد، آمادگی برای ظهور، تحقق جامعه نبوی، آزادی، عدالت و غیره خود را به آنان 
کرده و از نارضایتی های مردم به تفصیل سخن می گویند تا به  این وسیله به  نزدیک 

قلوب پیروان خود راه یابند.

2.برخوردعاطفیومحبتآمیز �
یکی از روش های مهّم دیگر در تبلیغ این جریان ، برخورد عاطفی و محبت آمیز 
گرفتن را دوست داشته و  است. با توجه به اینکه عموم انسان ها، مورد محبت قرار 
همواره درصدد هستند که از مزایای عاطفی برخوردار شوند، جریان منصور هاشمی 
کردن و مورد توجه قرار دادن افراد خاص، تالش می کند تا رابطه فرد را  نیز با محبت 

کرده و او را تحت سلطه عاطفی خود قرار دهد. از خانواده و سایر وابستگان قطع 

3.مخالفتباشخصیتهایجامعه �
که منشأ تمامی مشکالت  جریان منصور هاشمی عمدتًا چنین وانمود می کند 
جامعه، شخصیت های دینی یا حقوقی جامعه بوده و آنان را بزرگ ترین مانع ظهور 
امام مهدی؟ع؟ معرفی می کند؛ از این رو، می تواند بخش قابل توجهی از مخاطبان 

کند. خود را از میان همفکران سیاسی خود جذب 

4.ایجادفضایارعابوتهدید �
ظهور  برای  مانعی  هاشمی،  منصور  با  مخالفت  صورت  در  اینکه  بر  کید  تأ
گرفتار بالهای آسمانی خواهید شد. این روشی است  محسوب شده و به تبع آن 
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کرده است؛ در  کتاب خود به آن تصریح  گرفته و در  که منصور هاشمی از آن بهره 
نتیجه با تقویت حس ترس، به همراه امید به بخشش و عنایات ویژه او، عده ای از 

کم سواد را به سوی خود جذب می کند. افراد 

5.تولیداصطالحاتجذاب �
یکی از روش های تبلیغی جریان  منصور هاشمی، تولید انبوه واژگان و اصطالحاتی 
که بسیاری  گون خودنمایی می کند  گونا که در شکل ها، رنگ ها و قالب های  است 
اصطالحاتی  می شوند.  آنان  جذب  اصطالحات،  این  جاذبه   خاطر  به  افراد  از 
افراد  برخی  برای  که  غیره  و  مخفی  سازمان  تشکیل  اسالم،  به  بازگشت  همچون 

گرفتار می شوند. تازگی داشته و از این رهگذر به دام آنان 
و  ساده لوح  افراد  جذب  و  »انتخاب  مانند:  روش هایی  از  استفاده  همچنین 
یف غیر واقعی از قدرت های درونی خود، تعبیر خواب های مریدان  مشکل دار، تعار
که  به شکل دلخواه، تفسیر به رأی احکام دینی و آیات و روایات، تکفیر اشخاصی 
یت به پیروان و  با عقاید آنها مخالفت می کنند، تعیین وظایف خاص و دادن مأمور

غیره« از جمله تکنیک های مختلِف این جریان  به شمار می رود.

اهدافرفتاریمنصورهاشمی ��
برخی از اهداف رفتاری منصور هاشمی عبارت است از:

1.دعوتبهخود �
که  معصومین؟مهع؟  ائمه  حقیقی  نواب  و  سفرا  سیره  برخالف  هاشمی  منصور 
همه چیز را معطوف به امام؟ع؟ می  دانستند، خود را محور توجهات قرار داده و همه 
ی در جای جای سخنانش، در پی اثبات و اعالم  پیروان را به سوی خود می خواند. و
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یت  برتری هایش بوده و هیچ عبارتی در راستای معرفت افزایی مردم در موضوع مهدو
یکی های  تار در  شما  شمع  »من  است:  گفته  نمونه  عنوان  به  است.  نکرده  مطرح 
که در  از من دوری نجویید  و  یابید  تا روشنایی  نزدیک شوید  به من  زمین هستم! 

گاه است...«.1 که می کنید، آ کاری  یکی فرو می مانید و خداوند به  تار

2.مبارزهباعلمایشیعه �
یـت، رمز  گویـا منصـور هاشـمی، هماننـد سـایر مدعیـان دروغیـن در عرصـه مهدو
موفقیـت خـود را در مبـارزه بـا علمـای شـیعه قـرار داده و سـعی بـر آن دارد تـا علمـا و 
ی،  فقهـای زمـان را مصـداق علمای فاسـد معرفی کند؛ به این ترتیب، اولین شـعار و
یـج افـکار خـود، همـواره  کمیـت دینـی علمـاء بـوده و جهـت سـهولت در ترو نفـی حا
گفتـه اسـت:  کنـار زدن مانـع بزرگـی بـه نـام علمـای شـیعه اسـت. چنانچـه  درصـدد 
»عالمانشـان از ثروتمنـدان و قدرتمندانشـان مغرورترنـد؛ چـرا که احترام مسـلمانان به 
کـه آنـان را دربـاره خودشـان  آنـان بیشـتر و تملقشـان از آنـان شـدیدتر اسـت. تـا جایـی 
کـرده اسـت و از دیگـران بدترند.2اینـان پا به  بـه اشـتباه انداختـه و بـه ایـن توهـم دچـار 
پـای عالمـان اّمت هـای گذشـته رفته انـد، جـز این که آنـان، الفاِظ شـریعت را تحریف 
بـر حـذر باشـید  اینـان  از  اینـان، معانـِی آن را تحریـف می کننـد! زنهـار!  می کردنـد و 
گمـراه  گذشـته آنـان را  کـه عالمـان اّمت هـای  گونـه  گمـراه نکننـد همـان  کـه شـما را 

کردند!«.3

3.ازمیانبرداشتنابزارهایکشفحقیقت �
بیشتر جریان های انحرافی و مدعیان دروغین، برای آزادی از قیود دینی و ارائه 

2 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص1.79 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص138.

3 .  پایگاه منصور هامشی خراساین، نامه ها، مشاره 7.
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کرده و  کشف حقیقت  ادله انحرافی خود، اقدام به نفی برخی از منابع یا ابزارهای 
سعی بر آن دارند تا آنها را از میان بردارند. در نتیجه، ممکن است در مواردی با علم 
کنند یا در برخی موارد در مقام عقل ستیزی برآیند و با این  رجال یا روایات مخالفت 
که عقل همواره به علت ناتوانی از درک امور شهودی، قادر به فهم و برداشت  بهانه 
صحیح از حقایق عالم نیست، آن را کنار بگذارند. منصور هاشمی نیز با این منظور، 
روایات را بزرگ ترین مانع خود دیده و با بهانه اینکه روایات آحاد  ظنی الداللة است، 

تمامی آنان را به سویی نهاده و عقل را تنها معیار شناخت معرفی می کند!

منشوراتوتألیفات ��
کنون از سوی منصور هاشمی، کتاب بازگشت به اسالم در سال )1393هـ.ش(،  تا
سال  در  الطیب  الکلم  کتابچه  )1395هـ.ش(،  سال  در  الرسول  َمناهج  کتاب 
است،  شده  منتشر  و  )1397هـ.ش(  سال  در  عدالت  هندسه  و  )1396هـ.ش( 
ی  و رسمی  پایگاه  در  آنها  تمامی  که  سؤاالت  به  پاسخ   و  نامه  تعدادی  به همراه 
کتاب بازگشت به اسالم، در برگیرنده مباحثی پیرامون ضرورت  بارگذاری شده اند. 
که در  بازگشت به اسالم، موانع و اسباب عدم اقامه اسالم و شناخت اسالم است 
خالل هر بخش، به رد مسئله والیت فقیه و عدم نیاز به تشکیل حکومت اسالمی 
کتاب به نام منصور هاشمی منتشر شده؛ اما واقعیت  گرچه این  کرده است. ا اشاره 
کتاب نقش داشته و چند قلم  که نویسندگان متعددی در نوشتن این  این است 
این  به  کتاب  این  متن  استناد  و  است  محسوس  و  مشهود  کتاب  متن  در  بودن 
شخص قطعی نیست، ضمن اینکه خود نیز در آخرین صفحه کتاب به این مسئله 
اشاره کرده و گفته است: »از او می خواهم که این عمل صالح را از من و همه کسانی 

کردند، بپذیرد«.1 که من را در آن اعانت 

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص280.
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ادعایمنصورهاشمیخراسانی ��
راستین  اسالم  از  ی  پیرو برای  تنهایی  به  را  خرد  و  عقل  معتزله؛  که  همانطور 
کافی  دانسته و حتی در تعارض حدیث با عقل، عقل را مقدم می شمردند، منصور 
هاشمی نیز متأثر از مبانی معتزله، به بهانه اینکه عقل تنها معیار شناخت است، 
کتاب  گذاشته است. نکته قابل توجه اینکه با انتشار  کنار  انبوهی از اخبار آحاد را 
یا  و  ضغیف  اخبار  به  تمسک  با  و  گذاشته  خود  مبنای  بر  پای  الرسول،  مناهج 
موضوعه، سعی در اثبات ادعاهای خود به عنوان سفیر و فرستاده امام مهدی؟ع؟، 
اولین مهدی از مهدیان اثنی عشر، خلیفه خدا در زمین، داناترین مردم پس از امام 

مهدی؟ع؟، صاحب معجزه و ده ها ادعای دیگر داشته است.
برخی از ادعاهای منصور هاشمی عبارتند از:

اطراف  در  روزگاری چند  »من  امام مهدی؟ع؟ هستم:  زمینه ساز ظهور  1. من 
گرد  کافی از آنان را  زمین سیر می کنم و در پی مردمانی شایسته می گردم تا عده ای 
از  تا چون خداوند  گردانم  آماده  از مهدی  و اطاعت  برای حفاظت، اعانت  و  آورم 
گرداند  گاهی یابد، دسترسی به مهدی را برای آنان میسر  گردهمایی و آمادگی آنان آ
کند تا تمهیدی برای ظهور او باشد؛ با توجه  کمیت او پس از آن را فراهم  و زمینه حا
کار انجام شود، نه تنها به طور قطع فردا او ظهور می کند؛ بلکه  گر امروز این  به اینکه ا
کرده ام،  کنون هر چه بیشتر جستجو  امشب دسترسی به او ممکن می شود... ولی تا
از  گویی زمین  که  که دیگر خسته و سرخورده شده ام؛ چرا  تا جایی  یافته ام،  کمتر 

مردمان شایسته خالی است...«.1
کشته شوم، هر  گر من در میان شما  کشته شدن من، مانع فرج شما است: »ا  .2
آینه خداوند بر شما غضب می کند و فرج شما را هزار سال دیگر به تأخیر می اندازد 

گاه نه سرپرستی برای خود می یابید و نه پشتیبانی...«.2 و آن 

2 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص1.130 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ، ص240.
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زمین  یکی های  تار در  شما  شمع  »من  هستم:  یکی  تار در  شما  شمع  من   .3
یکی  که در تار هستم! به من نزدیک شوید تا روشنایی یابید و از من دوری نجویید 

گاه است...«.1 که می کنید، آ کاری  فرو می مانید و خداوند به 
4. امام مهدی؟ع؟ از من است و من از امام مهدی؟ع؟ هستم: »به زودی مردی 
که از من است و من از او هستم، پس آنان را بر شمشیر حواله  به سراغشان می آید 
که او به آنان جز شمشیر نمی دهد و از آنان جز  گاه باش  می کند تا اینکه بپذیرند، آ

که مرگ زیر سایه شمشیر است«.2  شمشیر نمی گیرد در حالی 
کس دعوت مرا نپذیرد، مانعی بر موانع  5. مخالف من، مانع ظهور است: »هر 

موجود برای ظهور او افزوده است...«.3
یابم،  تمّکن  زمین  در  گر  ا من  »و  می رسانم:  عملشان  سزای  به  را  مخالفین   .6
که برداشتن آنان از سر راه مهدی، بر هر  آنان را به سزای عملشان خواهم رساند؛ چرا

که متمکن از آن باشد، واجب است...«.4  مسلمانی 
7. فرستاده امام مهدی؟ع؟ هستم: »هرآینه َمثل من در میان اهل خراسان مثل 
که با من چگونه می کنید؛  مسلم بن عقیل در میان اهل عراق است؛ پس بنگرید 
کرد و  که حسین برای آن قیام  زیرا به خدا سوگند مهدی برای چیزی قیام می کند 
کرده و رستگاری  که حسین را یاری  کسی است  کند مانند  کس مهدی را یاری  هر 

که به پیمان خود با او وفادار است؛ و الّسالم«.5 کسی است  برای 
که  گاه باشید  کنم: »آ 8. آمده ام تا بهترین ها را برای امام مهدی؟ع؟ انتخاب 
که زنبور عسل بهترین  من بهترین های شما را برای مهدی بر می گزینم همان طور 

گزینش می کند!«.6 گل ها را برای ملکه ی خود 

2 .  مهان، ص1.76 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص138.

3 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص275.
4 .  مهان، ص256.

6 .  مهان، گفتارها، مشاره8، کد 5.32 .  پایگاه رمسی منصور هامشی خراساین، نامه ها، مشاره 9.
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9. دشمنی با منصور دشمنی با اهل بیت؟مهع؟ و ثقلین است: »با من دشمنی 
بیت  اهل  با  پس  کنم  می  دعوت  بیت  اهل  سوی  به  من  که  حالی  در  می کنند 

دشمنی می کنند«.1
10. نهضت منصور، ادامه نهضت انبیاء است: »نهضت عملی او نیز استمرار 
و بدعت  با ظلم  مبارزه  و  اقامه اسالم حقیقی در جهان  برای  آنان  نهضت عملی 

هاست«.2
که  11. منصور با روح القدس ارتباط دارد: »هر آینه روح القدس به دلم انداخت 

یاجوج و ماجوج در قبیله ای از قبایل مغول بودند«.3
گر با من بمانی به تو  12. منصور، عالم ترین فرد پس از امام مهدی؟ع؟ است: »ا

گفته می شود«.4 که از من عالم تر است، به او مهدی  مردی را نشان می دهم 
13. منصور فرستاده ای از جانب خداوند است: »خداوند بنده ای از بندگانش 
که آفتاب میدمد برانگیخت با حکمت و اندرز نیکو تا عهد او را به یاد  را از جایی 
آنان آورد و آنان را به سوی خلیفه اش در زمین از عترت و اهل بیت پیامبرش دعوت 
کنید و به  که آنان بازگردند و آن بنده من هستم، پس دعوتم را اجابت  کند، باشد 

یده شود«.5 گناهانتان آمرز سوی مهدی بازگردید تا 
گمان  کرده است: »شاید شما  14. منصور بر پایه بینه از جانب پروردگارم قیام 
می برید که من بر پایه رأیی که دیده ام یا حدیثی که شنیده ام به این کار قیام کرده ام. 
که پیش از من بودند گمراه شدند، ولی من بر پایه بینه از جانب پروردگارم به  کسانی 

که بر شما پوشیده است«.6 کردم  آن قیام 

2 .  منصور، هامشی خراساین، الکلم الطیب، ص1.7 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص94.

4 .  مهان، ص3.22 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص55.

5 .  منصور، هامشی خراساین، الکلم الطیب، ص45.
6 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص132.
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طالقانی  الرحمن  عبد  بن  »احمد  است:  بینه  و  وصیت  صاحب  منصور   .15
کس بدون اذن خداوند بر مردم  گفت: شنیدم منصور می فرماید: هر  ما را خبر داد، 
و  کرده  اطاعت  خداوند  از  کند  اطاعت  من  از  کس  هر  بگوید  سپس  یابد،  سلطه 
گرچه دارای  کرده، او دجال است ا کند از خداوند نافرمانی  کس از من نافرمانی  هر 
فرمود:  می شود؟  شناخته  چیزی  چه  با  خداوند  اذن  گفتم:  باشد!  صالح  و  علم 
گفتم: آیتی بینه  اذن خداوند تنها با آیتی بینه یا وصیتی ظاهره شناخته می شود! 
که پیامبر یا وصی پیامبری آن را وعده داده است، ...گفتم:  چیست؟ فرمود: آیتی 
یا وصی پیامبری  که به شهر پیامبر  وصیتی ظاهره چیست؟ فرمود: آن این است 
کسی  که فالنی به چه  کودکان و پیرزنان بپرسی  از عامه و  داخل شوی پس در آن 
گفتم: به خدا سوگند برای دجاالن  کرد؟ پس بگویند: به فالنی پسر فالنی!  وصیت 
که از آن وارد شوند؟ فرمود: من برایشان باقی نگذاشتم؟!  هیچ راهی باقی نگذاشتی 

که رخنه ای را ببندد پس بست«.1 بلکه خداوند برایشان باقی نگذاشت! خواست 
که دانه و هسته را  کسی  16. منصور صاحب عهدی از جانب خداست: »به 
کناره  گر عهد خداوند با ما و فضل او بر شما نبود هر آینه از شما  که ا شکافت سوگند 

می گرفتم«.2
17. مخالفین منصور در آتش جهنم هستند: »آنان از ارباب دنیا جانب داری 
آتش  جز  آخرت  در  آنان  نصیب  و  زردارانند  و  زورمندان  خدمت  در  و  می کنند 

نیست«.3
در  منصـور  جنـاب  کـه  »حکومتـی  دارد:  حکومـت  تشـکیل  قصـد  منصـور   .18
کـه ماننـد هـر حکومـت دیگـری،  صـدد تشـکیل آن اسـت، حکومـت مهـدی اسـت 
در صـورت تحقـق زمینـه هـای آن قابـل تشـکیل اسـت و مشـروعیت تحقـق زمینـه 

2 .  مهان، ص1.132 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص214.

3 .  منصور، هامشی خراساین، الکلم الطیب، ص16.
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یـت تشـکیل اجتمـاع مذکـور، از توابـع مشـروعیت حکومـت مهـدی  هـای آن بـا محور
اسـت«.1

19. بیعت با منصور واجب است: »رجوع کنید به روایات متواتر و مشهور فریقین 
که با پرچم های سیاه از خراسان بزرگ برمی خیزد  درباره مردی معروف به منصور 
سازی  زمینه  مهدی  حکومت  برای  و  می خواند  فرا  پیامبر؟ص؟  اهلبیت  سوی  به  و 
ی برف بر  گر چه چهار دست و پا بر رو می کند و شتافتن به سوی او به بیعت با او ا

هر مسلمانی واجب است«.2
20. منصور صاحب معجزه است: »چنانکه بنا بر اخبار متواتر، امام مهدی؟ع؟ 
او  مصداق  بر  خداوند  جانب  از  إعجازآمیز  نصی  عنوان  به  آسمانی«  »ندایی  با 
شناخته میشود و وزیر او منصور خراسانی با »کف دستی آسمانی« به عنوان نصی 
إعجازآمیز از جانب خداوند بر مصداق او شناخته می شود؛ زیرا در زمان ظهور آنها، 
که زمین از ظلم و جور پر شده است، صاحب معجزه ای ظاهر نیست تا آنها را با 
کند و با این وصف، برای شناخت آنها طریقی جز »معجزه« وجود  »نص« معرفی 

ندارد«.3 
21. من مهدی هستم: »من مهدی به سوی خدا و خلیفه اش هستم ولی مهدی، 

مهدی آل البیت است«.4

1 .  منصور، هامشی خراساین، جمموعه پرسش و پاسخ ها، ج2، ص13.
2 .  منصـور، هامشـی خراسـاین، هندسـه عدالـت، ص67. توضیـح اینکـه؛ آچنـه منصـور از آن بـا عنـوان روایـات متواتـر یـاد 
می کنـد، تهنـا روایـى از اهـل سـنت اسـت کـه در آن نامـی از منصـور بـرده نشـده و بـه پرچم هـای خراسـان اشـاره دارد}الفـن 
ابـن محـاد، ص214{ و در روایـى دیگـر از اهـل سـنت کـه اشـاره بـه قیـام اهـل خراسـان دارد، منصـور را از اهـال کوفـه دانسـته 

اسـت}الفن ابـن محـاد، ص212{ کـه هـر دو روایـت بـا شـخصیت مذکـور مطابقـت نـدارد.
3 .  منصور، هامشی خراساین، جمموعه پرسش و پاسخ ها، ج2، ص182.

4 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص138.
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خلیفه  ظاهری  نام  »مهدی  است:  الهی  شبکه  مقام  عالی ترین  منصور،   .22
که در هر زمانی بر عالی ترین مقام  خداوند نیست بل عنوانی عام مانند امام است 

شبکه الهی اطالق می شود«.1
که  23. منصور، مهدی اول از دوازده مهدی است: »روایاتی در دست هستند 
از تداوم خالفت پس از مهدی و انتقال آن به یازده یا دوازده مهدی دیگر از فرزندان 

که نخستین آنان مردی خراسانی به نام منصور است«.2  حسین خبر می دهند 
24. منصور آموزگاری مهربان و راستگو است: »من برای شما آموزگاری راستگو 

کار فرا می خوانم«3 و مهربانم و شما را به سوی بهترین ها 
منصور  به  عبدالرحمن  بن  »محمد  است:  علم  در  راسخان  از  منصور   .25
می دهی  اذن  آیا  پس  هستی!  علم  در  راسخان  از  تو  که  می دهم  گواهی  گفت:... 

سرت را ببوسم؟ فرمود: آری، پس سر او را بوسیدم«.4
م باال است: »یونس بن عبداهلل ختالنی به منصور گفت:... به 

َ
26. منصور از عال

گویی از عالم باال هستی! پس با  کسی مانند تو را ندیدم؛ چنانچه  خدا سوگند هرگز 
کردم«.5 کن، پس سکوت  کرده، یعنی سکوت  انگشت به دهان خود اشاره 

درباره  کتابی  به  گفت:...  »منصور  است:  باطل  حدیث،  سندی  بررسی   .27
صدوق  گفت  فالنی  انداخت!  خنده  به  را  من  پس  می کردم،  نظر  حدیث  رجال 
حدیث  اهل  که  گفتم  منصور  به  است!...  کذاب  فالنی  که  گفت  فالنی  و  است 

1 .  مهان، ص148.
2 .  منصـور، هامشـی خراسـاین، جمموعـه ی پرسـش هـا و پاسـخ هـا، ج2، ص356. الزم بـه توضیـح اسـت کـه روایـات مربـوط 
یـان امحدالسـن، عـىل حممـدی هوشـیار، ص121 مـورد بـرریس قـرار گرفتـه  بـه مهدیـنی در کتـاب درسـنامه نقـد و بـرریس جر

اسـت، ضمـن اینکـه در آن روایـت، نامـی از منصـور و یـا هـر نـام مشـابه بـا آن بـرده نشـده اسـت.
3 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص47.

5 .  مهان، ص4.59 .  مهان، ص56.
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گفت:  که هرگاه سندش نزد آنان صحیح باشد، موجب یقین باشد!  گمان می کنند 
اهل حدیث تعقل نمی کنند«.1

ی  گر آنان از من پیرو کرم؟ص؟ است: »ا 28. منصور معّرف سنت حقیقی پیامبر ا
رهنمون  او  سنت های  به  و  می سازم  رهسپار  پیامبر  روش های  به  را  آنان  کنند، 

کننده«.2  می شوم، آنگاه من را نه دروغگو خواهند یافت و نه پنهان 
گفت:  به منصور  »مردی  یکی است:  تار در  وارد شدن  روایت،  به  29. تمسک 
گفت:  ک شدگان نمی بینم! آن جناب  خود را جز نجات یافته و فالنی را جز از هال
اینکه من به  برای  گفت:  کرد؟  گاه  آ از آن  را  تو  این مرد مغروری است! چه چیزی 
گذار  وا را  روایتت  گفت:  منصور  می کند!  اخذ  رأی  به  فالنی  و  می کنم  اخذ  روایت 
ی  که برخی بر رو یکی هایی هستند  گذاشتی؛ زیرا آن دو تار که رأیت را وا همانطور 

یک تر است«.3 کدام یک از دیگری تار برخی دیگرند و نمی دانم 
گر می توانستم  گفت: ا 30. منصور تابع سنت خلفای راشدین است: »منصور 
گر چیزی از آن را باقی می گذاشتم، هر آینه این را  ک میکردم... و ا همه حدیث را پا
که مهدیین بعد  باقی می گذاشتم: بر شما باد به سنت من و سنت خلفاء راشدین 

از من هستند، پس به آنها تمسک جویید و آنان را با دندان بگیرید«.4
آن،  اساس  بر  که  است  خراسانی  هاشمی  منصور  ادعاهای  از  بخشی  اینها 
گمراه  و  انحرافی  سخنان  آنان،  از  استفاده  با  و  کرده  جمع  خود  دور  به  را  عده ای 

کننده اش را منتشر می کند.

  

2 .  مهان، ص1.73 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص72.

4 .  مهان، ص3.95 .  مهان، ص74.
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 سواالت درس

1. دو مورد از منشورات منصور هاشمی خراسانی را بنویسید.
2. ساختار تشكیالتی فرقه بازگشت به اسالم را توضیح دهید.

3. دو مورد از روش تبلیغی جریان منصور را نام ببرید.
كنید. 4. فضای تبلیغی فرقه منصور هاشمی را تبیین 

5. سه مورد از ادعاهای منصور هاشمی را نام ببرید.





درس چهارم

بازگشت به اسالم





مقدمهیکم؛)معیارشناخت( ��
کتاب بازگشت به اسالم  نقد مبانی و برخی از ادعاهای این جریان، براساس 
مذکور،  کتاب  در  موجود  متن  ارائه  از  پس  بخش،  هر  ابتدای  در  و  شده  انجام 
کتاب  اشکاالت و ایرادات آن مورد بررسی قرار می گیرد. منصور هاشمی خراسانی؛ 

کرده است:  بازگشت به اسالم را اینگونه آغاز 
مقتضی  جزئی،  نحو  به  اسالم  شناخت  معیار  و  کلی  نحو  به  شناخت  معیار 

تقدیم چند مقدمه است:

1.ضرورتمعیارشناخت �
»برای شناخت هر چیزی در جهان، به معیاری نیاز است و شناخت اسالم از 
این قاعده مستثنا نیست. منظور از شناخت، تمییز یک چیز از چیز دیگر است، 
مانند تمییز خوب از بد، یا حق از باطل، یا صحیح از غلط و این هنگامی ممکن 

که معیاری برای تمییز وجود داشته باشد«.1 است 

2.وحدتمعیارشناخت �
»اختالف مسلمانان، معلول اختالف شناخت آنها از اسالم است؛ به این معنا 

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص17.



  66

و  دارند  از اسالم  گروه های مختلف مسلمانان، شناخت های مختلفی  و  افراد  که 
که رهایی از این اختالف، بدون  شناخت دیگران از آن را برنمی تابند. روشن است 
دستیابی به شناختی واحد ممکن نیست و برای دستیابی به شناختی واحد، به 

معیاری واحد نیاز است«.1

3.بداهتمعیارشناخت �
که خود به خود شناخته شده است و موجب  »منظور از شناخت، چیزی است 
که برای شناخت آن به چیز دیگری  شناخت چیزهای دیگر می  شود؛ به این معنا 
که  نیاز نیست و چیزهای دیگر به وسیله آن شناخته می شود. این به آن معناست 
گر خود نیازی به شناخت  که ا معیار شناخت، خود نیازی به شناخت ندارد؛ چرا 
داشته باشد، شناخت آن نیز خود به معیاری نیازمند خواهد بود و این به معنای 

که امکان ندارد. تسلسل است 
که عقل،  که می تواند معیار شناخت انسان باشد، عقل است؛ چرا  تنها چیزی 
به  ندارد.  وجود  او  نفس  در  آن  جز  مدرکه ای  قوه  و  است  آدمی  شناخت  ابزار  تنها 
عبارتی دیگر، برای عقل جایگزینی نیست که در عرض آن قرار داشته باشد و بتواند 

کند و این یک امر محسوس و وجدانی است.2 از آن بی نیاز 
به  آن  حجّیت  و  است  علم  نخستین  معیار  و  معرفت  اصلی  خاستگاه  عقل 
که تصور آن جز با تصدیق آن ممکن نیست و تصدیق  طور قطع بدیهی است؛ چرا 
گفت: حجیت، خود یک مقوله  بلکه می توان  آن جدایی نمی پذیرد؛  از تصور  آن 
عقلی است و معنایی جز کاشفیت از واقع، برای عقل ندارد و با این وصف، اثبات 
دیگر،  بیان  به  است!  حجیت  برای  حجیت  اثبات  مانند  عقل،  برای  حجیت 

2 .  مهان، ص1.21 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص17.
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که برای اثبات حجیت عقل به آن استدالل شود، از حجیت  حجیت هر چیزی 
اثبات آن به ثبوت حجیت عقل نیازمند است؛ همچنان  عقل آشکارتر نیست و 
باید حجیت  کند، نخست  اثبات  را  بتواند حجیت عقل  آنکه  برای  که مثاًل شرع 
که حجیت آن از حجیت عقل روشن تر نیست؛ در حالی  خودش اثبات شود؛ چرا 
که برای اثبات حجیت آن، ابزاری جز عقل وجود ندارد و اثبات آن با خودش نیز 

بی معناست.1
دارند  نظر  آن  کات  ادرا بودن  محدود  به  نمی دانند،  حجت  را  عقل  که  کسانی 
که  حالی  در  باشد؛  شناخت  معیار  نمی تواند  وصف،  این  با  که  می پندارند  و 
از حجیت  مانع  و  نیست  آنها  بودن  به معنای غلط  کات عقل،  ادرا بودن  محدود 
که  کات الهی است  کمتر بودن آنها در مقایسه با ادرا آن نمی شود؛ بلکه به معنای 
مقتضای مخلوق بودن عقل و محدودیت ذاتی مخلوق است؛ بنابراین، عقل همه 
که می داند، صحیح دانسته می شود و همین برای  چیز را نمی داند؛ ولی هر چیزی 

کافی است«.2 حجت بودن آن 

نقدوبررسی

منصور هاشمی در تعریف »شناخت« آورده است: »منظور از شناخت، تمییز 
از باطل، یا صحیح  از بد، یا حق  از چیز دیگر است، مانند تمییز خوب  یک چیز 

که معیاری برای تمییز وجود داشته باشد«.3 از غلط و این هنگامی ممکن است 
محور  دو  در  که  دارد  عمده ای  اشکاالت  شناخت،  برای  شده  ارائه  تعریف 

بررسی می شود:

2 .  مهان، ص1.29 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص24.

3 .  مهان، ص17.
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محوراول �
علم؛  یا  است  معرفت  شناخت،  از  هاشمی  منصور  منظور  نیست،  مشخص 

که به مواردی اشاره می شود: که بین این دو واژه فرق واضحی وجود دارد  در حالی 
آورده و  از علم  را اخص  ابن فارس3، معرفت  و  اواًل، راغب اصفهانی1، فیومی2 
که هر معرفتی  نسبت بین آنها را عموم و خصوص مطلق دانسته اند؛ به این معنا 
و  انکار  را  واژه معرفت  بر آن، ضد  اما هر علمی معرفت نیست. عالوه  علم است؛ 

ضد واژه علم را جهل انگاشته اند.
ثانیًا، علم به شناخت اجمالی و تفصیلی اطالق می شود؛ در حالی که معرفت، 

شناخت همراه با جزئیات و تفاصیل است.4
کسب شود، معرفت و آنکه با  که توسط حواس پنج گانه  ثالثًا، آن شناختی را 

یکی از حواس حاصل شود، علم می گویند.5
گاهی همراه با اطمینان و  گاهی و معرفت را علم و آ رابعًا، برخی علم را مطلق آ

سکون نفس دانسته اند.6
گاهی پیشین برای فرد باشد یا نباشد، به  گر در خصوص مسئله ای آ خامسًا، ا
از قبل به آن  که  گاهی علم اطالق می شود؛ اما معرفت صرفًا در جایی است  آن آ

کرده باشد.7 ک  کرده و باری دیگر ادرا گاهی داشته و سپس فراموش  آ
علم  همان  را  شناخت  هاشمی  منصور  چنانچه  تفاوت ها،  این  از  گذشته 
گر مراد او از  که علم به علم حضوری و حصولی8 تقسیم شده و ا می داند، باید بداند 

2 .  غزال، املصباح املنیر، ج2، ص1.404 .  راغب اصفهاین، مفردات الفاظ القرآن، ص560.

4 .  عسکری، الفروق یف اللغة، ص3.73 .  ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج4، ص281.

6 .  ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج4، ص5.281 .  غزال، املصباح املنیر، ج2، ص404.

ین، ج2، ص96. یدالدین، طرحیی، جممع البحر 7 .  شیخ فر
8 .  علـم انسـان بـر دو نـوع اسـت: علـم حضـوری و علـم حصـول )علـم فکـری(. بـنی علـم حضـوری و علـم حصـول 

کـه برخـی از آهنـا عبـارت اسـت از: تفاوت هـایی وجـود دارد 
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که معرفت نیز به دو دسته  شناخت همان معرفت است، باید در نظر داشته باشد 
کتسابی2 دسته بندی شده است؛ بنابراین، باید بر اساس  معرفت فطری1 و معرفت ا
که درصدد  کند و ثانیًا بگوید  این مطلب، اواًل، مراد خود از شناخت را مشخص 
برای  آیا می خواهد معیاری  کدام مفهوم است؟  از  کدام دسته  برای  تعیین معیار 
قرار داده  را مورد بحث  اینکه معیار علم حصولی  یا  کند  علم حضوری مشخص 
کند یا اینکه معیار معرفت  است. آیا می خواهد معیاری برای معرفت فطری معرفی 

کتسابی مورد نظر اوست؟ ا
امـا آنچـه در ایـن میـان مهـم اسـت، تبیین معیار در معرفتی اسـت که فطری بوده 
که چگونه عقل می تواند معیاری  کتسـابی نیسـت؛ بنابراین، باید مشـخص شـود  و ا
کتسـابی هیچ  کـه معرفـت فطـری و غیر ا بـرای ایـن دسـته از معرفـت باشـد؛ در حالـی 
نیـازی بـه معیـار و ابـزار نـدارد. در روایـات متعـددی بـه این نوع از معرفت اشـاره شـده 

الـف. در علـم حصـول، واقعیـِت معلـوم غیـر از واقعیـِت علـم اسـت؛ یعـین کاشـف و مکشـوف یـا حاکی و حمکی دو چیز اسـت؛ 
ول در علـم حضـوری، واقعیـت علـم عـنی واقعیـت معلوم اسـت.

ب. در علـم حصـول، ایـن سـؤال پیـش می آیـد کـه آیـا شـناخت و علـم انسـان، مطابـق بـا واقـع اسـت یـا خیـر؛ ول در علـم 
حضـوری، شـناخت و علـم انسـان مهـان واقـع اسـت و سـؤال کـردن از مطابقـت و عـدم مطابقـت معنـا نـدارد.

کی از وجود است. ج. علم حضوری عنی وجود است؛ ول علم حصول کاشف و حا
کـی بـه دسـت  کـی حاصـل می شـود؛ ول علـم حصـول بـا واسـطۀ صـورت ادرا د. علـم حضـوری بـدون واسـطۀ صـورت ادرا
گاهـی بـه وسـیله  آن حاصل می شـود؛ به عبارت دیگـر، علم آن گاه  می آیـد؛ یعـین واسـطه ای بـنی عـامل و معلـوم وجـود دارد کـه آ

کـی در کار باشـد. حصـول اسـت کـه بـنی فاعـل شناسـایی )سـوژه( و متعلـق شناسـایی )ابـژه( واسـطه ای بـه نـام صـورت ادرا
هـ. علم حضوری خطاناپذیر است، برخالف علم حصول که احتمال خطا در آن می رود.

و. در علـم حضـوری، عـامِل دارای معلـوم و دارای واقعیـت اسـت؛ ول در علـم حصـول، عـامِل دانـای بـه معلـوم و دانـای بـه 
واقعیـت اسـت. رک. حسـنی، معصـوم، مطالعـات عقـل حمـض در فلسـفه کانـت.

1 .  معرفـت فطـری معرفـى از سـوی خداونـد اسـت کـه در ضمیـر و هنـاد انسـان هنادینـه شـده اسـت. رک. صـدوق، التوحیـد، 
ص329.

کتسـایب، در مقابـل معرفـت فطـری اسـت کـه نتیجـه فعـل انسـان اسـت. مالمحـی خوارزمـی، املعتمـد یف اصـول  2 .  معرفـت ا
الدیـن، ص24.
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بـه انسـان  کتسـابی نبـوده؛ بلکـه فطـری و موهبتـی از جانـب خداونـد  کـه از سـنخ ا
است:

ا 
َ
اَل ل �قَ �قٌ �نَ َس�بَ �قَ

ْ
 ِهَی ُمك

ؤَ
�قِ �

َمْعِر�نَ
ْ
َل  َ��نِ  �ل ُ� ُس�ؤِ

�نَّ
ؤَ
ه؟ع؟ �

َ
ِد �لّل �بِی َ��بْ

ؤَ
ٍر َ��نْ � ِ��ی َ �بِی �ب

ؤَ
َ��نْ �

َها  �ی اِد �نِ ِع�بَ
ْ
ِلل َس  �یْ

َ
َعْم َو ل اَل �نَ ِ� ِهَی �قَ ّلَ َو ِم�نْ َ�َطا�ؤِ ِه َ�رنَّ َو �بَ

َ
ِع �لّل ِم�نْ ُص�نْ ُ� �نَ

َ
ل َل  �ی �قِ

�نَ

صادق؟ع؟  امام  از  می گوید:  ابى بصیر  ...؛  ْ�َماِل 
اؤَ

ْ
�ل َسا�بُ  �ْک�قِ ُهْم 

َ
ل َو  ٌع  ُص�نْ

از جانب  آیا  فرمود: خیر. سؤال شد  اكتسابى است؟  آیا معرفت  سؤال شد 
و  ندارند  دستی  معرفت  در  مردم  بله.  فرمود  است؟  الهی  عطای  و  خداوند 

برای آنان اكتساب عمل است«.1
از امام صادق؟ع؟ نقل شده است:

و� َو  ْعِر�نُ َ �نْ �ی
ؤَ
�  �ِ �قِ

ْ
ل ی  �نَ

َ
َس  هلِل  َعل �یْ

َ
اَل: »ل ِه؟ع؟ �قَ

َ
ِد �لّل �بِی َ��بْ

ؤَ
�قَ َ��نْ � �نِ ُمَعاِو�یَ ِد �بْ َر�یْ ُ َ��نْ �ب

و�؛ مردم وظیفه ای 
ُ
ل �بَ

�قْ َ �نْ �ی
ؤَ
ُهْم � �نَ � َ�ّرَ دنَ ِ �إِ �ق

ْ
ل �نَ

ْ
ی �ل

َ
ُهْم َو هلِل َعل �نَ َعّرِ ُ �نْ �ی

ؤَ
ِه �

َ
ی �لّل

َ
ِ َعل �ق

ْ
ل �نَ

ْ
ِلل

كه خود را بشناساند  در شناخت خداوند ندارند و این حق آنان بر خداست 
كه چون خدا خود را بر آنان شناساند، او را  و مردم در برابر خدا وظیفه دارند 

بپذیرند«.2
همچنین در روایتی دیگر آمده است:

ُه 
َ
َ�َك �لّل

َ
ْصل

ؤَ
ِه؟ع؟: »�

َ
ِد �لّل �بِی َ��بْ

�قُ ِلاؤَ
ْ
ل اَل: �قُ ی �قَ

َ
ْعل

اؤَ
ْ
ِد �ل اٍد َ��نْ َ��بْ َس َ��نْ َ�ّمَ

و�نُ ُ َ��نْ �ی

�قَ  َمْعِر�نَ
ْ
و� �ل �نُ ِ

ّ
َهْل ُكل �قُ �نَ

ْ
ل ا �قُ

َ
اَل ل �قَ اَل �نَ �قَ �قَ َمْعِر�نَ

ْ
َها �ل  �بِ

و�نَ
ُ
ال �نَ َ  �ی

َد��قٌ
ؤَ
اِس  �

ی  �ل�نَّ ِ
ِعَل  �ن ُ َهْل حب

كردم:  . عبداالعلی می گوید به امام صادق؟ع؟ عرض  ا�ن �یَ �بَ
ْ
ِه �ل

َ
ی �لّل

َ
ا َعل

َ
اَل ل �قَ

خدا خیرتان دهد! آیا برای مردم ابزاری برای شناخت قرار داده شده است؟ 
وجود  معرفت  كسب  درباره  تكلیفی  مردم  برای  آیا  كردم:  عرض  نه.  فرمود: 

دارد؟ فرمود: بیان بر عهده خداوند است«.3

2 .   کلیین، الکایف، ج 1، ص1.164 .  صدوق، التوحید، ص416.

3 .  مهان، ص163؛ امحد بن حممد، بریق، املحاسن، ج 1، ص277؛ التوحید، ص414.
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از  را  بشر  دست  که  دارد  وجود  روایاتی  نیز  حضوری  علم  خصوص  در  حتی 
معرفی  انسان  به  خداوند  جانب  از  موهبتی  و  نور  را  آن  و  کرده  کوتاه  آن  یافت  در
که برای چنین علمی ابزار و معیاری در نظر  کرده اند؛ بنابراین، چگونه ممکن است 
�بِ 

ْ
ل �قَ ی  ِ

�ن ُع  �قَ َ �ی وٌر  �نُ ُهَو  َما 
�نَّ �إِ ِم  

ُّ
َعل

ال�قَّ �بِ ُم  
ْ
ِعل

ْ
�ل َس   �یْ

َ
گرفت؟ چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود: »ل

�؛  علم به یادگیری نیست؛ بلکه نوری است در  ِد�یَ �بْ ُ �نْ �ی
ؤَ
ی �

َ
َعال اَرَك َو �قَ �بَ

ُه �قَ
َ
ُد �لّل ِر�ی ُ َم�نْ �ی

کرده است«.1 که خدا هدایتش را اراده  کسی  قلب هر 
اء؛  َ َسث �بِ َم�نْ �ی

ْ
ل ی �قَ ِ

ُه �ن
َ
ُ� �لّل �نُ ِ دن �قْ َ وٌر �ی ُم  �نُ

ْ
ِعل

ْ
همچنین از امام باقر؟ع؟ نقل شده است: »�ل

که بخواهد قرار می دهد«.2 کسی  که خداوند آن را در قلب هر  علم نوری است 
َم  ِ

ّ
ُمَعل

ْ
ُه ُهَو �ل

َ
و�نَ �لّل

ُ
ك ُمو� َح�قَّى �یَ

َ
ْعل َ �نْ  �ی

ؤَ
اِس  �

ی  �ل�نَّ
َ
َس  َعل �یْ

َ
در روایتی دیگر آمده است: »ل

ُمو�؛ مردم چیزی نمی آموزند، مگر اینکه آموزش دهنده 
َ
ْعل َ �نْ �ی

ؤَ
ِهْم � �یْ

َ
َعل َمُهْم �نَ

َّ
� َعل دنَ اإِ

ُهْم �نَ
َ
ل

که  که خداوند به آنان آموخت، بر عهده آنان است  آنان خداوند است. پس زمانی 
گیرند«.3 یاد 

که معرفت فطری و علم حضوری، از جانب خداوند  پس تا اینجا مشخص شد 
بوده و انسان را یارای دخالت در آن نیست و بر این اساس، تعیین معیار برای آن 
دو، همانند تعیین معیار برای بدیهیات است؛ در نتیجه؛ اطالق در تعیین معیار 
برای  تعیین معیار  و چنانچه منصور بخواهد درباره  نبوده  برای شناخت صحیح 
حصولی  علم  و  کتسابی  ا معرفت  درباره  می تواند  صرفًا  بگوید،  سخن  شناخت 

کند. صحبت 

محوردوم �
تعریف منصور هاشمی از شناخت، تعریف به حد )تعریف به ذاتیات( نبوده؛ 

یعة، ص1.16 .  طبریس، مشکاة األنوار یف غرر األخبار، ص326. 2 .  جعفر بن حممد؟ع؟، مصباح الشر

3 .  خالد بریق، املحاسن، ج 1، ص200.
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تبیین  برای  باید  که  حالی  در  است؛  آن(  عوارض  و  )احکام  رسم  به  تعریف  بلکه 
ماهیت شناخت، از تعریِف به حد استفاده می کرد تا برای مخاطب مشخص شود 
که منظور او از شناخت چیست و دقیقًا می خواهد به مخاطب خود چه نتیجه ای 

کند. را القاء 
از باطل  به عبارت دیگر، تمییِز یک چیز از چیز دیگر، تمییز خوب از بد، حق 
نتایج  از  است،  آورده  شناخت  تعریف  در  هاشمی  منصور  که  غلط  از  صحیح  و 
رو،  این  از  می شود؛  حاصل  خاصی  مسئله  درباره  انسان  برای  که  است  شناختی 
گرفت. گاه نمی توان »نتیجه شناخت« را به عنوان »تعریف شناخت« در نظر  هیچ 

ی در ادامه و پس از بیان نتیجه شناخت به جای تعریف شناخت، مسئله  و
کرده است تا به واسطه آن صحت تشخیص خوب از بد  معیار شناخت را مطرح 
کند؛ بنابراین، در ادامه تعریف آورده است:  و حق از باطل را برای مسلمانان روشن 
گر فرضًا ممکن باشد نیز هر  که بدون معیار، قضاوت ممکن نیست و ا »روشن است 
کرد و این خود نهایتًا قضاوت را ناممکن خواهد  گونه ای قضاوت خواهد  کسی به 
کدام  کدام قضاوت درست و  که  ساخت؛ زیرا بدون معیار، نمی توان تشخیص داد 

نادرست است«.1
کنون در سخنان منصور هاشمی در هاله ای از ابهام مانده، این است  آنچه تا
ی به دنبال معرفی معیار برای چه چیزی است؟ آیا او  که و که باألخره معلوم نشد 
درصدد معرفی معیاری برای شناخت است یا اینکه می خواهد معیاری برای تمییز 
که در ابتدای سخن، قصد  اضداد معرفی نماید! این ابهام از آنجا نشأت می گیرد 
کرده است؛ به عبارت دیگر،  تعریف شناخت را داشته و عماًل تعریف تمییز را ارائه 
کند، معیاری  آنچه منصور هاشمی به عنوان »معیار« شناخت  می خواهد مطرح 

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص17.
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برای عوارض و احکام شناخت )تمییز( است، نه اینکه معیاری برای شناخت بوده 
َ�د«.1 �قْ ُ م �ی

َ
َع ل ْع و ما َو�قَ �قَ م �ی

َ
ِ�َد ل باشد. به عبارتی: »ما �قُ

و  علم  »مطلق  به  را  شناخت  که  اسالم  علمای  دیدگاه  به  توجه  با  بنابراین، 
کرده اند، چنانچه شخصی بخواهد معیاری برای حصول  گاهی و اطالع«2 تعریف  آ
شناخت در نظر بگیرد، باید معیاری برای »شناخت و عدم شناخت« و به عبارتی، 
که بر اساس تعریف و مراد  کند؛ در صورتی  معیاری برای »علم و عدم علم« معرفی 
منصور هاشمی، معیار مطرح شده، معیاری برای تمییز خوب از بد، حق از باطل و 

صحیح از غلط است.

معیاربودنعقل ��
منصور هاشمی از معیاری به نام عقل پرده برداشته و آن را به عنوان تنها معیار 
که می تواند معیار شناخت انسان  کرده و آورده است: »تنها چیزی  شناخت معرفی 
که عقل، تنها ابزار شناخت آدمی است و قّوه ُمدرکه ای جز  باشد، عقل است؛ چرا 

آن در نفس او وجود ندارد«.3
ی قرار می دهد  ابهاِم تعریف شناخت از منصور هاشمی، دو فرض را پیش رو

که بررسی می شود:
واقِع  در  و  نشده  تعریفش  در  اشتباه  متوجه  هاشمی  منصور  چنانچه  الف. 
عقل  گاه  هیچ  گفت  باید  است،  اضداد  »تمییز«  برای  معیاری  بیان  درصدد  امر 
گرفته شود؛ زیرا معیار تمییز در تمامی  نمی تواند به عنوان معیاری برای تمییز در نظر 

1 .  قاعـده تبعّیـت عقـد از قصـد کـه بـه قاعـده »العقـود تابعـة للقصـود« شـهرت دارد، یکـی از قواعـد معـروف فقهـی اسـت کـه 
مـورد پذیـرش فقهـای شـیعه، عقـال و نیـز مهـه مسـلمانان اسـت؛ بنابرایـن، قاعـده مذکـور یـک امـر بدهیـی اسـت و نیـازی بـه 

اسـتدالل نـدارد.
بعة، ج3، ص278. 2 .  صدرالدین شیرازی، المكة املتعالیة یف األسفار العقلیة  االر

3 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص21.
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و  کوچک  باطل،  و  )حق  طرفین  از  یکی  شناخت  بر  مبتنی  شناختی،  حوزه های 
به شناخت  به واسطه شناخت یک طرف،  و  و غیره( است  کثیف  و  تمیز  بزرگ، 
اساس  بر  هم،  اضداد  از  کدام  هر  شناخت  اینکه  می یابیم،1ضمن  دست  آن  ضد 
تمییز،  معیار  دیگر،  عبارت  به  است.  میّسر  آن  با  متناسب  و  متفاوت  معیارهای 

شناخت است و معیار شناخت در هر حوزه شناختی متغیر است.
گر مراد منصور هاشمی از تعریف یاد شده برای شناخت، معرفی معیاری  ب. ا
برای »شناخت« باشد، گفته می شود عقل از درک تمامی حوزه های شناختی ناتوان 
است و به تبع نمی تواند به عنوان معیاری برای تمامی حوزه های شناختی قلمداد 
که منصور هاشمی نیز در جایی از سخنانش به ناتوانی عقل از ورود  شود؛ همچنان 
گفته است: »عقل همه چیز را نمی داند؛  کرده و  به تمامی حوزه های شناختی اقرار 
که می داند، صحیح دانسته می شود و همین برای حجت بودن آن  ولی هر چیزی 

کافی است«.2 
که عقل همه چیز را نداند، به تبع نمی تواند  بر اساس همین سخن، هنگامی 
در  گیر  فرا معیاری  را  آن  نمی توان  رو،  این  از  باشد؛  چیز  همه  برای  شناخت  معیار 
و  از منصور، عقل همیشه  اقرار  این  لذا طبق  تمامی حوزه های شناختی دانست. 
منصور  اولیه  قاعده  اساس  این  بر  و   باشد  شناخت  معیار  تواند  نمی  جا  همه  در 
برای  را  عقل  بودن  معیار  بخواهیم  گر  ا اینکه  ضمن  گردد.  می  ساقط  عمومیت  از 
که حضور عقل، تضمینی برای  شناخِت همه چیز بپذیریم، به معنای این نیست 
صحت شناخت باشد؛ بلکه ممکن است عقل در تشخیص خوب از بد و حق از 

یف اصطالحی  بـان اهـل علـم شـایع اسـت کـه »ُتعـرف االشـیاء باضدادهـا«. البّتـه مقصود از »شـناخن« تعر 1 .  چناچنـه در ز
یـف کـرد، مهـان طـوری  یـق ضـد و نقطـه مقابلشـان منی شـود تعر یـرا در منطـق ثابـت شـده کـه اشـیاء را از طر منطـی نیسـت؛ ز
کـه مقصـود از »ضـد« در اینجـا منحصـر بـه ضـّد اصطالحـی نیسـت کـه در فلسـفه بـا »نقیـض« فـرق دارد. مقصـود از ضـد در 

اینجـا، مطلـق نقطـه مقابـل اسـت .مرتـی، مطهـری، جمموعـه آثـار، ج3، ص122.
2 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص29.
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باطل اشتباه کند، همان طور بسیار اتفاق می افتد که عقل از مقدمات غلط، نتیجه 
کاماًل ملموس  غلط می گیرد. مخصوصًا این مسئله در رابطه با حوزه شناخت دین، 
گرفتار شدن در قیاس های باطل  بوده و نتیجه تمسک به عقل، جهت اخذ دین را 

دانسته اند. چنانچه امام سجاد؟ع؟ در روایتی فرموده است:
ِس  �ی ا�یِ َم�قَ

ْ
�قِ َو �ل

َ
اِطل �بَ

ْ
َر�ِء �ل اآ

ْ
َ��قِ َو �ل ا�قِ

وِل  �ل�نَّ ُع�قُ
ْ
ال َ�ا�بُ  �بِ ا �یُ

َ
لَ  ل ِه َ�رنَّ َو �بَ

َ
�نَ �لّل �نَّ ِد�ی »�إِ

ا ُهِدَی  �نَ �بِ َدى  �قَ ��قْ َو َم�نِ  ا َسِلَم  �نَ
َ
ل َم 

َّ
َم�نْ َسل �نَ ِم  ْسِل�ی

ال�قَّ �بِ ا 
َّ
ل �إِ َ�ا�بُ  �یُ ا 

َ
ل َو  اِسَد�قِ  �نَ

ْ
�ل

ْو 
ؤَ
�  �ُ

ُ
ول �قُ �نَ ا  ِمّمَ  

ً
ا �ؤ �یْ

َ ِسِ� سث �نْ �نَ ی  ِ
�ن  �َ َو َم�نْ َو�بَ َك 

َ
َهل ِی 

ؤْ
� �لّرَ َو  اِس  �یَ �قِ

ْ
ال �بِ ْعَمُل  َ �ی ا�نَ  كَ َو َم�نْ 

ُم؛ 
َ
ْعل َ ا �ی

َ
َم َو ُهَو ل �ی ِ َعطن

ْ
�نَ �ل

آ
ْر� �قُ

ْ
َِی َو �ل

ا�ن َ َم�ث
ْ
َع �ل �بْ

َل �لّسَ رنَ �نْ
ؤَ
ی � ِ �ن

َّ
ال َر �بِ �نَ

َ
 ك

ً
ا ِ� َحَر�ب ى �بِ �نِ �قْ �نَ

شده  فاسد  مقایسه ای  و  باطل  نظریات  و  مردم  عقل  با  را  خدا  دین  همانا 
پس  تسلیم.  با  مگر  نمی آید،  دست  به  خدا  دین  آورد.  دست  به  نمی توان 
كه به ما اقتدا  كسی  كه تسلیم امر ما شود، در راه درست است و  كسی  هر 
ک  كه به قیاس و نظر شخصی عمل كند، هال كند، هدایت می شود و كسی 
را بیابد، به  گفته ایم  از آنچه ما  كه در باور خود چیزی غیر  كسی  می شود و 

كه نمی داند«.1 كافر شده؛ در حالی  نازل كننده سوره حمد و قرآن عظیم 
به  ورود  از  عقل  که  می شود  اشاره  شناختی  حوزه های  برخی  به  نمونه،  برای 

عرصه آن ناتوان و عاجز است:

1.معیارشناخِتاصولوفروعاعتقادی �
و  اعتقادی  فروع  و  اصول  شناخت  معیار  تنها  اهل بیت؟مهع؟،  و  کریم  قرآن 
کفر، حق  کدام از ائمه هدایت و ائمه  که با وجود ثقلین، هر  باورهای دینی هستند 
و باطل، هدایت و ضاللت، معروف و منکر، عبادت و عصیان، ایثار و ذلت، ظلم 
که مصادیقی برای اعتقادات و باورهای دینی  هستند، شناخته  و عدالت و غیره 

1 .  صدوق، کمال الدین و متام النعمة، ج 1، ص324.
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و  کریم  )قرآن  نقلی  و تطبیق معیارهای  یافت  این میان، نقش عقل، در و در  شده 
ائمه اهل بیت( با مصادیق آن است.

کریم � قرآن
کریم  کریم برترین معیار برای شناخت باورهای دینی است؛ چنانچه قرآن  قرآن 
ُكو�نَ  ِدِ� ِل�یَ ی َ��بْ

َ
ا�نَ َعل ْر�قَ �نُ

ْ
َل �ل رنَّ ی �نَ ِ �ن

َّ
اَرَك �ل �بَ

درباره معیار بودن خود فرموده است: »>�قَ
که بر بنده خود فرقان ]کتاب جدا سازنده  کسی  ًر�<؛ زوال ناپذیر است  �ی ِ دن �نَ �نَ ِم�ی

َ
َعال

ْ
ِلل

حق از باطل[ را نازل فرمود تا براى جهانیان هشداردهنده اى باشد«.1
ِه 

َ
�لّل ا�بُ  همچنین امیرمؤمنان علی؟ع؟ درباره این معیار بزرگ می فرماید: »ِک�ق

؛  ْعصنٍ ُ� َعلی �بَ ْع�نُ َ َهُد �ب ْ َسث ، َو �ی ْعصنٍ �بَ ُ� �بِ
ْع�نُ َ ِط�قُ �ب �نْ َ ِ�، َو �ی  �بِ

ْسَمُعو�نَ
ِ�، َو �قَ  �بِ

و�نَ ِط�قُ �ن ِ�، َو �قَ  �بِ
ِ�ُرو�نَ �بْ

�قُ

که با آن می توانید حقایق را ببینید و با آن بگویید و به وسیله  کتاب خداست  این 
گواه  آن بشنوید و قسمتی از آن به وسیله قسمتی دیگر به سخن می آید و برخی از آن 
 ،�ُ ْركا�نُ

ؤَ
ْهَدُم � �قٌ لا �قُ �یْ َ ُ�، َو �ب ى ِلسا�نُ ْع�ی َ اِط�قٌ لا �ی ُهِرُکْم �ن طنْ

ؤَ
�نَ � ْ �ی َ ِه �ب

َ
ا�بُ �لّل برخی دیگر است«2؛ »ِك�ق

گاه  هیچ  که  است  سخنگویی  شما  میان  در  خداوند  کتاب  ُ� ؛  ْ�و��نُ
َ
ُم   � ْهرنَ ِ�رنٌّ  لا  �قُ َو 

که پایه هایش هرگز فرو نمی ریزد  زبانش از بیان حق خسته نمی شود و خانه ای است 
ی ُسْبَحاَنُه 

َ
َتَعال که یارانش شکست نمی خورند« 3و نیز: »ِإَنّ اهلِل  و نیرومندی است 

کتابی هدایت کننده و راهنما برای  ؛ خداوند  ّرَ
َ

َخْیَر َو الّش
ْ
َن ِفیِه ال کَتابًا َهاِدیًا َبَیّ  

َ
ْنَزل

َ
أ

کرد«.4 انسان ها فرستاد و نیکی، بدی، خیر و شر را در آن بیان 

ائمهاهلبیت؟مهع؟ �
کدام از آنان،  گفتار و رفتار هر  بی تردید، امامان معصوم؟ع؟ در مسیر حق بوده و 

2. هنج البالغه، خطبه 1.133 .  فرقان، 1.

4. مهان، خطبه 3.167. مهان.
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علی؟ع؟  امیرمؤمنان  چنانچه  است؛  پذیرش  مورد  حق  شناخت  معیار  عنوان  به 
ْسَمُعو�نَ 

وُل َما �قَ �قُ
ؤَ
اِطِل � �بَ

ْ
�قِ �ل

َّ
ل ی َمرنَ

َ
َعل

َ
�نَُّهْم ل ِ َو �إِ

َ��قّ
ْ
�قِ �ل

َ
اّد ی �بَ

َ
َعل

َ
ِی ل

�نّ ا ُهَو �إِ
َّ
ل َ� �إِ

َ
ل ا �إِ

َ
ی ل ِ �ن

َّ
َو�ل فرمود: »�نَ

که  كْم؛ سوگند به آنکه جز او آفریدگار و معبودی نیست، بدانید 
َ
َه ِلی َو ل

َ
ُر �لّل �نِ

عنْ ْس�قَ
ؤَ
َو �

من در جاده حق قرار دارم و آنها )مخالفان و دشمنان علی( در لغزش گاه باطل قرار 
دارند«.1

2.معیارشناخِتفضایلورذایلاخالقی �
معیار شناخت مسائل مربوط به اخالق و ارزش های انسانی در جوامع بشری، 
بر اساس  انسان ها  و  انسانی تعریف شده  که در عرف  بر اساس معیارهایی است 
آن، همدیگر را خوش اخالق یا بداخالق می پندارند؛ چنانچه امیرمؤمنان علی؟ع؟ 

درباره برخی از این امور به معیارهای متفاوتی اشاره فرموده است:
ْدِر  �قَ ی 

َ
َعل  �ُ اَ��قُ �بَ

َ سث َو   ،�ِ ُمُروَء�قِ ْدِر  �قَ ی 
َ
َعل  �ُ ِصْد�قُ َو   ،�ِ �قِ

ِهّمَ ْدِر  �قَ ی 
َ
َعل ِل  �بُ �لّرَ ْدُر  »�قَ

كس به اندازه همت او و راستگویى  ِ�؛ ارزش هر  َر�قِ �یْ
ْدِر �نَ ُ� َعلی  �قَ �قُ

ِ�، َو ِ��نَّ �قِ
�نَ �نَ

ؤَ
�

كس به اندازه  كس به اندازه شخصیت اوست و شجاعت هر  و صداقِت هر 
غیرت  اندازه  به  كس  هر  عفت  و  است  دلبستگی ها(  )به  ى  و بى اعتنایى 

اوست«. 2
کدام از ارزش ها و ُخلقیات، عملکرد انسان  بر این اساس، معیار شناخِت هر 
عقل  عهده  بر  آن،  از  نتیجه گیری  و  انسان  عملکرد  با  معیارها  این  تطبیق  و  بوده 
است؛ از این رو، عقل در مقام معیار بودن برای شناخت ُخلقیات نبوده و صرفًا به 

عنوان ابزاری در مسیر شناخت در خدمت انسان است.

2 .  متیمی آمدی، غررالکم، ص1.448. مهان، خطبه 197.
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3.معیارشناخِتمحسوسات �
که  آزمایش است  و  )تکرر حس(  استقراء  امور حسی،  تنها معیار در شناخت 
البته باید به  به این وسیله می توان به صحت و سقم آن در جهان خارج پی برد. 
نظر  در  تام  شناخت  منزله  به  را  آن  و  داشت  گاهی  آ شناخت  از  نوع  این  نقصان 

نگرفت؛ از این رو، به برخی از نواقص این شناخت اشاره می شود:
دیگران  برای  بنابراین،  دارد؛  تعلق  فرد  به  و  است  فردی  حسی  شناخِت   .1

حجیت ندارد.
کرده و ظواهر  را درک  2. شناخت حسی ظاهری است و صرفًا ظواهر  را مشاهده 

می کند.
3. این نوع از شناخت، حالی است و به زمان حال تعلق دارد؛ در نتیجه برای 

کاربرد ندارد. گذشته و آینده  شناخت 
4. این شناخت، شناخت منطقه ای بوده و دارای محدودیت منطقه ای است؛ 

از این رو، فراتر از منطقه حسی خود را درک نمی کند.1
بنابراین، ارتباط عقل با مسائل مربوط به حس، صرفًا فهم معیار حس )استقراء 
گرفته  گاه به عنوان معیاری مستقل برای امور حسی در نظر  و آزمایش( بوده و هیچ 

نمی شود.

4.معیارشناخِتامورعقلی �
که می توان از طریق مقایسه  تنها معیار در شناخت عقلی، قیاس عقلی است 
شناخت خود با سایر شناخت ها، پی به صحت آن شناخت برد. البته با توجه به 
که توانایی معیار بودن  انواع قیاس های منطقی، قیاس برهانی، تنها قیاسی است 

1 .  مطهری، مسئله شناخت، ص101.
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برهانی،  قیاس  بی بهره اند.  مقام  این  از  قیاس ها  سایر  و  داشته  را  عقلی  شناخت 
یا به طور  که سایر قیاس ها،  که مفید نتیجه یقینی باشد؛ در حالی  قیاسی است 
کلی فاقد تصدیق و حکم هستند و یا چیزی جز تصدیق ظنی ارائه نداده و یا اینکه 

کار برده می شوند.1 کردن خصم به  کت  برای سا
که عقل به عنوان معیاری برای شناخت  در این خصوص نیز مشاهده می شود 
مسئله  این  در  شناخت  معیار  عنوان  به  می تواند  آنچه  بلکه  نشده؛  تلقی  عقلی 

باشد، قیاس برهانی خواهد بود.
مختلف  حوزه های  در  ثابت  معیاری  عنوان  به  عقل  گاه  هیچ  اینکه،  نتیجه 
شناختی نبوده و حتی در قلمرو شناخت عقلی نیز به طور مستقل قابلیت معیار 
دیگری  اشکال  نتیجه،  این  به  پاسخ  در  هاشمی  منصور  است.  نداشته  را  بودن 
کند،  اثبات  را  عقل  حجّیت  بتواند  آنکه  برای  »شرع  است:  گفته  و  کرده  مطرح 
عقل  حجیت  از  آن  حجیت  که  چرا  شود؛  اثبات  خودش  حجیت  باید  نخست 
که برای اثبات حجیت آن ابزاری جز عقل وجود ندارد و  روشن تر نیست؛ در حالی 

اثبات آن با خودش نیز بی معناست«.2
گفته می شود اواًل، حجیت شرع با عقل اثبات نمی شود؛ بلکه عقل در مواجهه با 
گر شبهه  شرع، سخن خداوند را از نقل می فهمد و می شناسد و اعالم می کند. حتی ا
که  که حتی خداوند نیز با عقل اثبات شده است، همین پاسخ داده می شود  شود 
عقل نقشی جز ِمفتاحیت نداشته و صرفًا از اراده تشریعی الهی پرده برداری می کند.
کرده و از این  ثانیًا، منصور هاشمی بین ابزار شناخت و معیار شناخت خلط 
ابزار  ترازو  گفت:  می توان  مثال  قالب  در  است.  گرفته  باطل  نتیجه  باطل،  خلط 
اندازه گیری وزن یک جسم است و وسیلۀ تعیین معیار اندازه گیری آن، سنگ ترازو 

2 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص1.24 .  جوادی آمىل، معرفت شنایس در قرآن، ص136.
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ید؛  است. در واقع، شما می توانید با ابزاری به نام ترازو وزن جسمی را به دست آور
اما آنچه به عنوان معیار وزِن جسم شمرده می شود، سنگ ترازو است، نه خود ترازو. 
که بر اساس معیاِر تعیین شده، نتیجه را به شما اعالم  عقل همانند ترازویی است 

می کند تا شناخت صحیح و الزم در موضوع مورد نظر برایتان حاصل شود.
متفاوت  بحثی  کرده ایم،  فهم  عقل  ابزار  با  را  دین  حجیت  ما  اینکه  بنابراین، 
که  گونه  از اینکه دین را با چه معیاری شناخته ایم؛ به عبارتی دیگر، همان  است 
کدام از ترازو و سنگ ترازو، قادر به اعالم نتیجه وزن کشی نیستند، عقل نیز به  هر 
تنهایی چنین توانی در اعالم نتیجه حاصل شده از شناخت خود را ندارد؛ بلکه 
کنیم؛  باید معیار دیگری به آن ضمیمه شود تا بتوانیم به صحت آن شناخت حکم 
گر دلیل عقلی )ابزار( مفید علم یا طمأنینه بود و از سویی شارع مقدس نیز  بنابراین، ا

کرد، در این صورت شناخت ایجاد شده حجت است. اعتبار آن را امضا )معیار( 

شناختفرستادهخداباعقل! �
منصور هاشمی پس از آنکه خود را تنها زمینه ساز ظهور مهدی؟ع؟ دانست، 
کرده و گفته است: »خداوند بنده ای از  خود را  فرستاده ای از جانب خداوند معرفی 
که آفتاب میدمد برانگیخت با حکمت و اندرز نیکو تا عهد او  بندگانش را از جایی 
را به یاد آنان آورد و آنان را به سوی خلیفه اش در زمین از عترت و اهل بیت پیامبرش 
دعوت کند، باشد که آنان بازگردند و آن بنده من هستم، پس دعوتم را اجابت کنید 

یده شود«.1 گناهانتان آمرز و به سوی مهدی بازگردید تا 
ی معیار شناخت خود، در چنین جایگاهی را با عقل آدمی ممکن  دانسته و  و
که فالنی می تواند در این جایگاه  گاه عقالی جامعه تشخیص دهند  می گوید: »هر 

1 .  منصور، هامشی خراساین، الکلم الطیب، ص45.
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کسی  گر  گفته است: »با این وصف، ا کرد«.1 همچنین  باشد، پس باید از او تبعیت 
کار  کند و از او حمایت نماید، با نظر به راستی سخن و درستی  دعوت او را اجابت 
گر  ه  عقلی و شرعی و با انگیزه  زمینه سازی برای ظهور مهدی است و ا

ّ
او بر پایه  ادل

یانی نمی رساند و  کار با او دشمنی ورزد، به او ز کار را نکند یا به جای این  کسی این 
کار همگان  تنها خود را از خیری محروم می سازد یا در شّری می اندازد و خداوند به 

گاه است«.2 آ
کافی  کات عقلی را برای تشخیص حجت الهی شرط  ی ادرا به عبارتی دیگر، و
کرده و مردم را در این خصوص از تمسک به نقل بی نیاز می شمارد. پاسخ به  فرض 

این دیدگاه در دو بخش ارائه می شود:

الف.عقلُمدِرکاست �
کلی، علوم به دو نوع دسته بندی می شود: در یک نگاه 

و  واقعیات  کشف  وظیفه  صرفًا  و  نداشته  ما  اعمال  به  ارتباطی  که  علومی   .1
یا در منظومه  اینکه یک نصِف دو است  بر عهده دارد؛ مانند  را  با واقع  تطبیق آن 
که به بداهت  که البته این علوم یا بدیهی و یا نظرى است  شمسی ماه وجود دارد 

منتهی می شود3 و ُمدرک این علوم عقل نظرى است.4
کارهاى زندگی اجتماعی  که تصدیقاتی اعتبارى بوده و ما آن را براى  2. علومی 
وضع می کنیم. به همین علت، این علوم مانند قسم اول خارجیت نداشته؛ بلکه 
که در اجتماع  ما به آنها ترتیب اثر خارجی می دهیم؛ مانند احکام و قوانین و ُسننی 
و  وجود  هیچ  که  شود  داده  قرار  کسی  براى  که  یاستی  ر نیز  و  است  شده  معمول 

1. پایگاه رمسی منصور هامشی خراساین، پرسش و پاسخ،  کد5606.
2 .  مهان، پرسش و پاسخ، کد 10.

4. مهان، ج14، ص3.98 .  طباطبایی، املیزان یف تفسیر القرآن، ج8، ص53.
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که در تشکیل اجتماع  حقیقت تکوینی ندارد؛ بلکه انسان به دلیل ضرورت هایی 
کرده، چنین اعتبارى را قائل شده و منشأ چنین علومی عقل عملی انسان  حس 

است.1
با  مطابق  حقیقتًا  اینکه  اعتبار  به  و  شده  انتزاع  خارج  از  اول،  قسم  رو،  این  از 
»حق«  است،  آن  با  مطابق  خارج،  اینکه  اعتبار  به  و  »صدق«  را  آن  است،  خارج 
این  که  می شود  این  آن  بودن  حق  و  صدق  معناى  نتیجه،  در  و  می شود  نامیده 
که در  که در خارج است و آن حقیقت  حقیقت ذهنی عینًا همان حقیقتی است 

که در ذهن است. خارج است، عینًا همین حقیقتی است 
 اما قسم دوم جز در ذهن انسان، ظرف تحققی نداشته و با خارج انطباق ندارد، 
کرده است تا آن را معتبر  مگر اینکه مصلحتی از مصالح زندگی، ما را وادار به آن 
شمرده و منطبِق بر خارج بدانیم، ولو اینکه حقیقتًا منطبق نباشد. بر این اساس، 
به  که  ید  ز بودن  به خاطر یک غرض اجتماعی است، مانند شیر  ید  ز بودن  رئیس 

خاطر یک غرض تخیلی شعرى بود.2
نیز  و  خارجی  واقعیات  درک  نظرى،  عقل  وظیفه  که  شد  واضح  بیان  این  با 
ضرورت هاى  براى  آدمی  که  است  قوانینی  و  اعتبارات  درک  عملی،  عقل  وظیفه 

زندگی اجتماعی وضع می کند.
آنچه در مسئله حّجیت عقل ارزش دارد، ُمدَرکات ابتدایی عقل نظرى است 
که بتواند به خودى خود و بدون کمک گرفتن از کتاب و سنت، شرع را اخذ کند که 
پس از آن بتوان با تمسک به قاعده مالزمه احکام شرع و عقل، از آنها احکام شرعی 
بدیهی  مدرکات  قبیل  از  شرع  احکام  که  است  حالی  در  این  رساند.  اثبات  به  را 
که بتواند مورد درک عقل نظرى واقع شده و به آن اطمینان داشت. به همین  نیست 

2. مهان، ص1.64.   طباطبایی، املیزان یف تفسیر القرآن، ج8، ص54.
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که همه دانشمندان شأنیتی براى عقل نظرى در صغراى احکام عقلی  علت است 
قائل نیستند.

برخی از علمای اصولی می گویند:
سّر  و  نیست  ممكن  ابتدایى  طور  به  نظرى  عقل  براى  شرع  احكام  »ادراک 
راه  تنها  و  هستند  توقیفی  خداوند  احكام  یرا  ز است؛  واضح  مطلب  این 
از  كه  است  معصومین؟مهع؟(  )ائمه  احكام  مبلغان  از  شنیدن  آنها  به  علم 
كه احكام خداوند از قضایاى اولیه  جانب خداوند منصوب شده اند؛ چرا 
كه با حواس ظاهرى و باطنی حاصل شود. همچنین آنها را  بدیهی نیست 
از  یافتن  گاهی  آ راه آن  بنابراین، تنها  نیز نمی توان یافت؛  با حدس و تجربه 

طریق مبلغان است«.1
و  اعالم  واسطه  به  صرفًا  الهی،  فرستادگان  معرفی  و  انتخاب  اینکه،  نتیجه 

نصوص متواتر ممکن بوده و عقل در این عرصه جایگاهی ندارد.

کاشفاست � ب.عقل
که  جایگاهی  تنها  ندارد،  احکام  کات  مال به  دسترسی  هیچ  عقل  که  آنجا  از 
که جعل شده و دارای وجود  نسبت به شناخت احکام دارد، فهم آن حکمی است 
زمانی  تا  و  نشده  محقق  الهی  تشریع  اراده  که  زمانی  تا  نتیجه،  در  است؛  خارجی 
که حکمی از جانب الهی واقع نشده باشد، عقل چیزی برای فهم و درک نخواهد 
کشف از واقع بوده و صالحیت جعل حکم  داشت. با این وجود، عقل در جایگاه 
کسی بخواهد خود را  تشریعی و تغییر اراده تشریع الهی را ندارد؛2 بنابراین، چنانچه 
کند، باید بّینه ای روشن از  به عنوان یکی از صاحب منصبان الهی به مردم معرفی 

1 .  مظفر، أصول الفقه، ج3، ص34.
2. رک. محید، پارسانیا، درس گفتار اسفار، ج3، حبث احتاد عاقل و معقول.
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کات آن بّینه، به حقانیت فرد  جانب خدا داشته باشد تا عقل بتواند بر اساس مال
کریم می فرماید: مدعی شهادت دهد. قرآن 

ُم  
ْ
ُ�ك

ْ
�نِ  �ل ِ� �إِ و�نَ �بِ

ُ
ل ْع�بِ ْس�قَ
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َ
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ّ
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�یّ َ ِی َعلی  �ب
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»>�قُ
سوى  از  روشنی  دلیل  بر  من  بگو:  <؛  �نَ اِصِل�ی �ن

ْ
�ل ُر  �یْ

حنَ ُهَو  َو  َ��قَّ 
ْ
�ل ّصُ  �قُ َ �ی هلِل   ا 

َّ
ل �إِ

آن  به  كه  عذابى  كردید،  تكذیب  را  آن  شما  آنكه  حال  و  هستم  پروردگارم 
ید، در اختیار من نیست. فرمان و حكم فقط به دست خداست،  شتاب دار
همواره حق را بیان می كند و او بهترین داوران و جداكنندگان ]حق از باطل [ 

است«. 1
ادعایی  آنکه  هر  معرفی  یا  الهی  فرستاده  معرفی  خصوص  در  عقل  بنابراین، 
کشف و شناخت  درباره مناصب الهی دارد، جایگاهی نداشته و وظیفه ذاتی او 
ارائه  با  الهی  منصب  مدعی  باید  بنابراین،  است؛  معتبر  نصوص  اساس  بر  ایشان 
دلیلی روشن از جانب خداوند، از حکم و اراده تشریع الهی مبنی بر وجوب تبعیت 
کریم  قرآن  کند.  دعوت  خود  سوی  به  را  آنان  سپس  و  برداشته  پرده  خود،  از  مردم 
<؛ تا مردم را هیچ عذر و بهانه و حجتی  �قٌ َّ ِه  ُححب

َ
ی  �لّل

َ
اِس َعل

و�نَ ِلل�نَّ
ُ
ك  �یَ

لاَّ می فرماید: »>ِل�ؤَ
کرده و مخالفین  کسی با هر نیتی ادعای ارتباط یا زمینه سازی  نباشد«.2 وگرنه، هر 

خود را به عقوبتی سخت وعده خواهد داد!
بر این اساس تا زمانی که در خصوص حقانیت و وجوب تبعیت از فردی، حکم 
و بیان ویژه ای از جانب خداوند متعال صادر نشده و به دست مردم نرسیده باشد، 

نه تنها موافقت؛ بلکه مخالفت با آن مدعی نیز واجب خواهد بود.

بّینه ��
بّینه همان دلیل روشنی است که بین حق و باطل جدایی انداخته و هیچ نقطه 

2 .  نساء، 1.165 .  انعام، 57.
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از  برخورداری  مدعی  هاشمی  منصور  گرچه  ا نمی گذارد.1  باقی  دو  آن  بین  اتصالی 
کرده و  کتفا  بینه است، اما هیچگاه چنین بینه ای را ارائه نکرده و به صرف ادعا ا
که  که دیده ام یا حدیثی  که من بر پایه رأیی  گمان می برید  گفته است: »شاید شما 
شنیده ام به این کار قیام کرده ام. کسانی که پیش از من بودند گمراه شدند، ولی من 

که بر شما پوشیده است«.2 کردم  بر پایه بینه از جانب پروردگارم به آن قیام 
بر اساس سنت الهی، مدعی مناصب الهی باید به یکی از موارد ذیل احتجاج 

گیرد: کند تا به عنوان بینه ای الهی مورد پذیرش قرار 

1.نص �
در اصطالح  و  آشکار شود3  و  ِاظهار  که  به معنای چیزی است  در لغت  نص 
به معنای سخنی صریح و آشکار از سوی خداوند )آیات( یا ائمه معصومین؟مهع؟ 
که در فهم آن اختالفی وجود ندارد. چنانچه شیخ مفید در تعریف  )روایات( است 
اصطالحی نص آورده است: »الدلیل الذی ال یتطرق إلیه الخالف؛ نص آن دلیلی 

که در آن خالف و شبهه ای راه ندارد«.4 است 
منه؛  فهم  ما  غیر  الیحتمل  الذی  »اللفظ  است:  آورده  مقداد  فاضل  همچنین 

که احتمال خالف معنای ظاهری اش داده نمی شود«.5 نص همان لفظی است 
از مناصب الهی را درباره شخصی به اثبات رساند،  برای آنکه بتوان منصبی 
باید به نصوصی مراجعه کرد که تعیین کننده امر بوده باشند؛ چنانچه اهل بیت؟مهع؟ 
بهره  روش  این  از  نیز  خود  نواب  یا  وکال  معرفی  برای  حتی  و  شده  شناخته  نص  با 

2 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص1.132. طباطبایی، املیزان یف تفسیر القرآن، ج 7، ص114.

3 .  ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص97.
4 .  مفید، الفصول املختارة، ص2؛ و مفید، مسألتان یف النص عىل عىل؟ع؟، ج2، ص3.

5 .  حىل، ارشاد الطالبنی، ص338.



  86

کرده و نایب  می جستند. حتی امام دوازدهم؟ع؟ نواب خود را به این روش معرفی 
کسی بعد از خود به عنوان نایب پنجم برحذر  چهارم خود را از نوشتن وصیت برای 
داشته است تا راه را بر مدعیان دروغین نیابت بربندد. در این توقیع آمده است: »َو 
کسی وصیت نکن تا بعد از وفاتت  َحٍد َیُقوُم َمَقاَمَک َبْعَد َوَفاِتَک؛ و به 

َ
ی أ

َ
 ُتوِص ِإل

َ
ال

قائم مقامت باشد«.1
همچنین درباره معرفی جانشین جناب محمد بن عثمان آمده است:

و  بود  خوابیده  خود  وفات  از  پیش  بیماری  واسطه  به  عثمان،  بن  »محمد 
اصحاب  از  یكی  احمد،  بن  جعفر  بودند.  زده  حلقه  او  اطراف  جمعیت، 
خاص محمد بن عثمان باالی سر او نشست. همه می گفتند بعد از محمد 
بن عثمان، جعفر بن احمد نایب امام زمان؟ع؟ خواهد بود. حسین بن روح 
بن  حسین  مردم،  دید  در  بود.  نشسته  او  پای  پایین  بود،  خواص  از  كه  هم 
روح نسبت به جعفر بن احمد، درجه پایین تری داشت. محمد بن عثمان 
دادند  دستور  من  به  بقیة اهلل؟ع؟  حضرت  گفت:  و  كرد  باز  را  چشم هایش 

كنم حسین بن روح، نایب سوم باشد«.2 وصیت 
الهی  مناصب  از  منصبی  در  را  خود  هاشمی  منصور  چنانچه  بیان،  این  با 
کند تا بتوان از آن طریق  می داند، باید برای اثبات ادعایش نصوص معتبری را ارائه 
هاشمی،  منصور  نظر  در  که  است  درحالی  این  داد.  تشخیص  را  ادعایش  صدق 
به  »مردی  است:  گفته  چنانچه  است.  یکی  تار در  شدن  وارد  روایت،  به  تمسک 
ک شدگان نمی بینم! آن  گفت: خود را جز نجات یافته و فالنی را جز از هال منصور 
گفت: برای  کرد؟  گاه  گفت: این مرد مغروری است! چه چیزی تو را از آن آ جناب 

1 .  صـدوق، کمـال الدیـن و متـام النعمـة؛ ج2، ص516؛ شـیخ طـویس، الغیبـة، ص395؛ طبـریس، إعـالم الـوری، ص445 و 
تـاج املوالیـد یف موالیـد االمئـة و وفیاهتـم، ص112.

2 .  طویس، الغیبة، ص370.
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گفت: روایتت  اینکه من به روایت اخذ می کنم و فالنی به رأی اخذ می کند! منصور 
که برخی  یکی هایی هستند  گذاشتی؛ زیرا آن دو تار که رأیت را وا گذار همانطور  را وا

یک تر است«.1 کدام یک از دیگری تار ی برخی دیگرند و نمی دانم  بر رو
ی  کرده و از آرزو ی در جایی دیگر به مخالفت خود با نصوص روایی تصریح  و
ک می کردم...  گر می توانستم همه حدیث را پا محالش پرده برداشته و گفته است: »ا
باد  بر شما  باقی می گذاشتم:  را  آینه این  باقی می گذاشتم، هر  را  از آن  گر چیزی  ا و 
که مهدیین بعد از من هستند، پس به آنها  به سنت من و سنت خلفاء راشدین2 

تمسک جویید و آنان را با دندان بگیرید«.3

2.معجزه �
کرده و آنان را یاری  مسلمانان وظیفه دارند تا فقط از حجت های الهی تبعیت 
که توسط آن، حجت های راستین از مدعیان دروغین  کنند. از جمله نشانه هایی 
بّینه ای روشن تلقی  که به عنوان  ارائه معجزه ای الهی است  باز شناخته می شود، 

شده است. در روایتی آمده است:
اَءُ� َو  �یَ �بِ

�نْ
ؤَ
ّلَ � ُه َ�رنَّ َو �بَ

َ
ْ�َطی �لّل

ؤَ
�قٍ �

َّ
ّیِ ِعل

ؤَ
ِه؟ع؟ ِلا

َ
ِد �لّل �بِی َ��بْ

ؤَ
�قُ ِلا

ْ
ل اَل: �قُ ٍر �قَ ِ��ی َ �بِی �ب

ؤَ
َ��نْ �

�قُ  رنَ ُمْعحبِ
ْ
ِ� َو �ل ی �بِ

�قَ
ؤَ
ِ َم�نْ � ی ِصْد�ق

َ
لًا َعل و�نَ َدِل�ی

ُ
ك اَل: »ِل�یَ �قَ �قَ �نَ رنَ ُمْعحبِ

ْ
ْ�َطاُکُم �ل

ؤَ
ُ� َو �

َ
ُرُسل

ِ ِم�نْ  اِد�ق
َ

ِ� ِصْد�قُ �لّ� ْعَر�نَ �بِ ُ� ِل�یُ َ حب ُ� َو ُححبَ
َ
اَءُ� َو ُرُسل �یَ �بِ

�نْ
ؤَ
ا �

َّ
ل َها �إِ ْعِط�ی ُ ا �ی

َ
اَم�قٌ هلِل ل

َ
َعل

كرد: خداوند به چه علتی  ؛ ابى بصیر از امام صادق؟ع؟ سؤال  �بِ ادنِ
َ
ك

ْ
�بِ �ل دنِ

َ
ك

كرد؟ امام؟ع؟ فرمود: برای اینكه  به انبیاء و رسوالنش و به شما معجزه عطا 
برای  عالمتی  معجزه،  و  است  آورده  را  آن  كه  باشد  كسی  صدق  بر  دلیلی 

2 .  ابوبکر و عمر و عثمان.1 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص74.

3 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص95.
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كسی جز انبیاء، رسوالن و حجت هایش نمی دهد  كه آن را به  خداوند است 
كاذب باز شناخته شود«.1 كذب  تا صدق صادق از 

برای  بارها  اما  است؛  نبوده  معجزه  اهل بیت؟مهع؟  نواب  و  وکال  سیره  در  گرچه  ا
کراماتی از خود نشان داده اند تا حقانیت خود  الزام خصم یا احتجاج بر حقانیت، 

را به اثبات برسانند. برای نمونه:
كه درباره نیابت جناب حسین بن روح مشكوک بود،  »شخصی در حالی 
كه آورده بود، رسیِد آنها  به محضر ایشان آمد و در ازای مقداری طال و پولی 
در  برو  فرمود:  روح  بن  حسین  كرد.  طلب  مهدی؟ع؟  حضرت  جانب  از  را 
او  بله.  گفت:  دجله؟  در  گفت:  برو.  و  بگیر  را  آن  رسید  بیا  و  بینداز  دجله 
آنكه آمد، حسین بن روح  از  انداخت و پس  را در دجله  هم رفت و طالها 
كه می خواستی به من بدهی، همین  گفت: كیسه ای  كیسه ای نشانش داد و 
انداختم. دست شما  را در دجله  آن  بود. من  آقا! همین  بله  است؟ گفت: 

چه می كند؟«.2
به  را  خود  یا  پنداشته  الهی  حجج  ردیف  در  را  خود  هاشمی  منصور  چنانچه 
اثبات  برای  باید  می داند،  مهدی؟ع؟  امام  حقیقی  ساز  زمینه  یا  نایب  عنوان 
که به جهت فرار از  کراماتی را به نمایش بگذارد؛ در حالی  حقانیت خود، معجزه یا 
که پاسخ این ادعا در  کرامات را اموری خرافی می پندارد  این مطالبه، معجزات و 

مباحث بعدی بررسی شده است.
ی در بیانی متناقض، خود را صاحب معجزه آسمانی  نکته قابل توجه اینکه و
دانسته و مردم را به آن وعده داده است: »چنانکه بنابر اخبار متواتر، امام مهدی؟ع؟ 
او  مصداق  بر  خداوند  جانب  از  إعجازآمیز  نصی  عنوان  به  آسمانی«  »ندایی  با 

2 .  نیىل جنیف، منتخب األنوار املضیئه، ص1.110 .  صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص122.
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شناخته میشود و وزیر او منصور خراسانی با »کف دستی آسمانی« به عنوان نصی 
إعجازآمیز از جانب خداوند بر مصداق او شناخته می شود؛ زیرا در زمان ظهور آنها، 
که زمین از ظلم و جور پر شده است، صاحب معجزه ای ظاهر نیست تا آنها را با 
کند و با این وصف، برای شناخت آنها طریقی جز »معجزه« وجود  »نص« معرفی 

ندارد«.1 

3.علم �
کرده  گذشت، منصور هاشمی مردم را موظف به اطاعت از خود  که  همان طور 
که بر اساس دستور قرآن  و مخالفت با خود را جایز نمی شمارد. این در حالی است 
کریم، تنها اطاعت از خدا و رسوالن و صاحبان امر )ائمه معصومین؟مهع؟( واجب 
می فرماید:  کریم  قرآن  ندارد.  وجود  دستوری  چنین  دیگران  خصوص  در  و  بوده 
که ایمان  کسانی  ُكْم<؛ اى  ْمِر ِم�نْ

اؤَ
ْ
وِلی �ل

ؤُ
ُسوَل َو� ُعو� �لَرّ ِط�ی

ؤَ
ُعو� �هلِل َو� ِط�ی

ؤَ
و� � َم�نُ

آ
�نَ � �ی ِ �ن

َّ
َها �ل

ُّ �ی
ؤَ
ا � »>�یَ

کنید«.2 کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را اطاعت  آورده اید! خدا را اطاعت 
 بنابراین، ادعای منصور هاشمی از یکی از دو حالت خارج نیست. یا خود را 
باید علم  آن صورت  در  که  الهی می داند  و حجج  ائمه معصومین؟مهع؟  ردیف  در 
ادعای  اینکه  یا  کند3  ارائه  شده  مطرح  شاخصه های  اساس  بر  را  اهل بیت؟مهع؟ 

1 .  منصور، هامشی خراساین، جمموعه پرسش و پاسخ ها، ج2، ص182.
2 .  نساء، 59.

ـِه   َعـْن َعّمِ
َ

اِعیـل ـِد ْبـِن ِإمْسَ ّمَ ـٍد َعـْن حُمَ ّمَ ـَد ْبـِن حُمَ مْحَ
َ
ـَى َعـْن أ ـُد ْبـُن حَیْ ّمَ بـاره اقسـام علـم امـام فرمـود: »حُمَ 3. امـام کاظـم؟ع؟ در

َثـِة ُوُجـوٍه َمـاٍض َو َغاِبـٍر َو 
َ

 َثال
َ

ِمَنـا َعـىل
ْ
ـُغ  ِعل

َ
: َمْبل

َ
 َقـال

َ
ِل ُمـویَس؟ع؟ َقـال ّوَ

َ ْ
َسـِن األ َ یِب الْ

َ
ـاِئِ  َعـْن أ یـٍع َعـْن َعـىِلٍّ الّسَ ـَزَة ْبـِن َبِز مَحْ

 َنـِیَّ 
َ

ِمَنـا َو ال
ْ
 ِعل

ُ
ْفَضـل

َ
ـاِع  َو ُهـَو أ مْسَ

َ ْ
ـوِب َو َنْقـٌر یِف األ

ُ
ُقل

ْ
ـاِدُث َفَقـْذٌف یِف ال َ

ْ
ـا ال ّمَ

َ
ُبـوٌر َو أ ْز َ َغاِبـُر فَ

ْ
ـا ال ّمَ

َ
ـٌر َو أ َفّسَ ُ ـاِض فَ َ

ْ
ـا ال ّمَ

َ
َحـاِدٍث  َفأ

َنـا؛ عـىل سـائ از امـام مـویس کاظـم؟ع؟ نقـل می کنـد که ایشـان فرمود: دانش ما از سـه جهت اسـت، گذشـته، آینده و  َبْعـَد َنِبّیِ
آچنـه پدیـدار می شـود؛ امـا راجـع بـه گذشـته بـراى مـا تفسـیر شـده و امـا راجع به آینده نوشـته شـده و امـا آچنه پدید آیـد، گاهی در 
یـن دانـش ماسـت و در عـنی حـال بعـد از پیغمبـر ما پیغمبرى نیسـت«. صدوق،  دل افتـد و گاهـی در گـوش اثـر کنـد و ایـن هبتر

علـل الشـرائع، ج 1، ص264.
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که در آن صورت با مشکل انسداد  نیابت خاص از جانب ائمه معصومین؟مهع؟ دارد 
امام  جانب  از  ی  و معرفی  و  نص  به  نیاز  آن،  بر  عالوه  و  شده  مواجه  نیابت  باب 
بودن  تأیید  نمونه، درباره مورد  برای  کنیم.  اعتماد  او  به  بتوانیم  تا  مهدی؟ع؟ دارد 
ی آمده است: »به محضر  علم جناب عثمان بن سعید و مجاز بودن مراجعه به و
کردم: یا بن رسول  اهلل! من راهم دور است  امام علی النّقی؟ع؟ مشرف شدم، عرض 
کنم؟  چه  بپرسم،  می خواهم  که  مسائلی  درباره  برسم.  شما  خدمت  نمی توانم  و 
کن. قول عثمان بن سعید، قول من  از عثمان بن سعید سؤال  فرمودند:  حضرت 

است. خط او خط من و دست او دست من است«.1
را  خود  ادعا،  یک  صرف  به  هاشمی،  منصور  که  است  حالی  در  اینها  تمامی 
گر با من بمانی به تو  گفته است: »ا عالم ترین فرد پس از امام مهدی؟ع؟ دانسته و 

گفته می شود«.2 که از من عالم تر است، به او مهدی  مردی را نشان می دهم 
بر اساس سه شاخصه مذکور درباره بّینه، منصور هاشمی شأنیت آن را ندارد که 
گونه وجه شرعی  به عنوان حجت الهی مطرح شود و اطاعت از چنین فردی هیچ 

نداشته؛ بلکه از باب برائت، مخالفت با این مدعی پوشالی واجب شرعی است.

کداممهدی؟! �� زمینهسازیبرای
منصور  جانب  از  سازی  زمینه  ادعای  در  تعجب  و  توجه  قابل  نکات  از  یکی 
مشخص  او  برای  هنوز  ایشان  تولد  که  است  امامی  برای  سازی  زمینه  هاشمی، 
برای خلیفه خداست،  زمینه سازی  ما  تنها وظیفه  که  باور است  این  بر  و  نیست 
خواه او زنده باشد یا اینکه هنوز متولد نشده باشد! چنانچه در پاسخ به سئوالی در 
که منصور  گفته شده است: »با این حال، باید توّجه داشت  سایت رسمی منصور 
هاشمی خراسانی دعوت خود به سوی زمینه سازی برای ظهور مهدی را بر اعتقاد 

2 .  مهان، ص1.22 .  طویس، الغیبة، ص354.
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کتاب خود  به وجود و حیات آن حضرت در حال حاضر مبتنی نساخته، بلکه در 
به  اعتقاد  عدم  بر  بنا  حتی  حضرت،  آن  ظهور  برای  زمینه سازی  که  کرده  تصریح 
بر این مبنا،  بنا  اینکه  به  توّجه  با  وجود و حیاتش در حال حاضر، ضروری است؛ 
اوست،  تکوین  معنای  به  خداوند  فاعلّیت  بر  متوّقف  گرچه  ا او  حیات  و  وجود 
را در  او  آنان است و خداوند  آمادگی  و  به معنای پذیرش  قابلّیت مردم  بر  متوّقف 
کنون  گر او هم ا که قادر به ظهور در آن برای آنان باشد. بنابراین، ا زمانی خلق می کند 
وجود و حیات نداشته باشد، زمینه سازی برای وجود و حیات او مانند زمینه سازی 
که فرموده است:  برای ظهور او ضروری است و این مبتنی بر سخن خداوند است 
ِسِهم< )رعد/ 11(؛ »بی گمان خداوند چیزی  �نُ �ن

ؤَ
ا رو� َما �بِ ِ

�یّ عن ُ وٍم َح�قَّى �ی �قَ ُر َما �بِ ِ
�یّ عن ُ �نَّ �هلَل لا �ی >�إ

که در قومی است را تغییر نمی دهد تا آن گاه که چیزی که در خودشان است را تغییر 
دهند«. حاصل آنکه چه مهدی در حال حاضر موجود و زنده باشد و چه نباشد، 
تحصیل  آن  از  مراد  و  است  واجب  مسلمانان  عموم  بر  او  ظهور  برای  زمینه سازی 

کمّیت اوست«.1  مقّدمات الزم برای تأمین امنّیت او و تحّقق حا

سواالت درس

كنید. 1. به سه تفاوت بین علم و معرفت اشاره 
كه معرفت  2. چگونه عقل میتواند معیاری برای معرفت فطری باشد؛ در حالی 

فطری هیچ نیازی به معیار و ابزار ندارد؟
كنید. 3. اشكال تعریف به حد و  رسم در تعریف منصور را تقریر 

حوزه های  همه  برای  شناخت  معیار  كه  دارد  وجود  امكان  این  عقل  برای  آیا   .4
شناختی باشد؟

5. آیا عقل از صالحیت جعل حكم تشریعی و تغییر اراده تشریع الهی برخوردار 
است؟ توضیح دهید.

1 .  پایگاه رمسی منصور هامشی خراساین، پرسش ها و پاسخ ها، کد8.
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مقدمهدوم؛)موانعشناخت( ��
منصور هاشمی خراسانی درباره موانع شناخت گفته است: »نظر کردن به چیزی 
که قابلیت شناخت دارد، هرگاه در روشنایی عقل صورت پذیرد، مقتضی شناخت 
در  گاه  و هر  دارد  قابلیت دیده شدن  که  به چیزی  کردن  نظر  مانند  آن چیز است، 
روشنایی نور انجام شود، مقتضی دیده شدن آن چیز است. با این حال بسیار پیش 
که انسانی به چیزی نظر می کند تا خوبی یا بدی آن را بشناسد؛ ولی به غرض  می آید 
خود دست نمی یابد و گاهی به ضد غرض خود دست می یابد؛ به این معنا که خوب 
کامی و اشتباه بزرگ، وجود عواملی در  را بد و بد را خوب می شناسد. علت این نا
نفس آدمی است که مانع از تحقق شناخت برای او با وجود نظر کردن می شود، مانند 
گیرد و او را از دیدن چیزها باز می دارد. این عوامل شوم  پرده ای که پیش چشم او قرار 
گرچه عقل مقتضی شناخت  ک، موانع شناخت نامیده می شود؛ بنابراین،  و خطرنا
است، هنگامی به شناخت دست می یابد که مانعی بر سر راه آن قرار نداشته باشد و 

گاه مانعی بر سر راه آن قرار داشته باشد، قادر به شناخت نیست. هر 
مهم ترین موانع شناخت عبارت است از:

1.جهل �
شناخت  موانع  همه  اصل  بلکه  مانع؛  مهم ترین  علم،  فقدان  معنای  به  جهل 
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که نسبت آن با شناخت، مانند نسبت چیزی با ضد خود است و هیچ  است؛ چرا 
مانعی نیست، مگر اینکه از آن برخاسته است.1

2.تقلید �
کردار دیگری  گفتار یا  ی از  یکی دیگر از موانع شناخت، تقلید است و آن، پیرو

گونه رواج یافته است: که در پنج  بدون دلیلی است 
الف. تقلید از پیشینیان؛

ب. تقلید از عالمان؛
کثریت؛ ج. تقلید از ا
د. تقلید از ظالمان؛
کافران.2 هـ. تقلید از 

3.اهواءنفسانی �
یکی دیگر از موانع شناخت، اهواء نفسانی است؛ چرا که نفس آدمی به اقتضای 
که لزومًا مطابق با واقع نیست و بر  غرایز خود، خوشایندها و ناخوشایندهایی دارد 

شناخت او از آن تأثیر می گذارد.3

گرایی � 4.دنیا
اولویت  گرایی،  دنیا از  منظور  است.  گرایی  دنیا شناخت،  موانع  از  دیگر  یکی 
که آدمی به اقتضای غرایز خود، برای زندگی دنیا، قطع نظر  دادن به چیزهایی است 

2 .  مهان، ص40-1.64 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص32.

3.  مهان، ص70-64.
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یانی  از زندگی آخرت، به آنها نیازمند است و فقدان آنها، لزومًا به زندگی آخرت ز
نمی رساند.1

5.تعصب �
تعصب یکی دیگر از موانع شناخت است. منظور از تعصب، نوعی وابستگی 
قومی، مذهبی یا سیاسی است که مبنای عقلی ندارد و مانع از انصاف در شناخت 

واقع است.2

6.تکبر �
که  است  بزرگ پنداری  خود  معنای  به  تکبر  شناخت،  موانع  از  دیگر  یکی 
آن  قبول  از  سرکشی  به  و  می یابد  نمود  حق  شناخت  از  خود  پنداشتن  بی نیاز  در 

می انجامد.3

7.خرافهگرایی �
انگاره ای  خرافه،  از  منظور  است.  خرافه گرایی  شناخت،  موانع  از  دیگر  یکی 
مخالف با عادت است که بنیادی بر عقل و شرع ندارد و روشن است که اندیشیدن 

بر پایه آن، از شناخت حق باز می دارد.4

نقدوبررسی

کتاب بازگشت  گفتار منصور هاشمی در  پیش از ورود به بررسی مقدمه دوم از 
که: »معیار  که اواًل، نخستین ادعای منصور هاشمی این بود  گفته می شود  به اسالم 

2 .  مهان، ص1.74 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص70.

4 .  مهان، ص3.84 .  مهان، ص77.
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گر خود، نیازی به شناخت داشته  که ا شناخت، خود نیازی به شناخت ندارد؛ چرا 
باشد، شناخت آن نیز خود به معیاری نیازمند خواهد بود و این به معنای تسلسل 

که امکان ندارد«.1 است 
مواجـه  موانعـی  بـا  اسـت  ممکـن  شـناخت،  معیـار  گـر  ا سـخن،  ایـن  حفـظ  بـا 
بـه معیـاری دیگـر  آیـا در ایـن صـورت  بـاز دارد،  کـه او را از شـناخت صحیـح  شـود 
کنـد؟ ضمـن  یـم تـا شـفافیت آن را تأییـد یـا رد  بـرای شـناخت معیـار قبلـی نیـاز ندار
اینکـه ممکـن اسـت معیـار بعـدی نیـز بـا موانعـی دیگـر مواجه شـده و باز نیاز بـه معیار 
کـه منصـور هاشـمی نگـران آن بـود و  دیگـری پیـدا شـود و ایـن همـان تسلسـلی اسـت 
گرفتـار شـده اسـت؛ بنابرایـن، معیـار مطـرح شـده از سـوی منصـور  در نهایـت بـه آن 
هاشـمی تـوان آن را نـدارد تـا همیشـه و در همـه حـال روشـنگر شـده و معیـاری بـرای 

رهیافـت و شـناخت باشـد.
گاه نمی تواند به عنوان موانع  ثانیًا، موارد مذکور از سوی منصور هاشمی، هیچ 
شناخت بوده باشد؛ بلکه بسیاری از این موارد، موانعی برای »پذیرش حق«، پس 
نفسانی،  اهواء  و  جهل  تعصب،  غرور،  تکبر،  چنانچه  است.  شناخت  حصول  از 
برای  مانعی  اینکه  نه  می دارند،  باز  حق   پذیرش  از  را  انسان  که  هستند  مواردی 
که علیرغم شناختن  شناخت بوده باشند. برای نمونه، می توان ابلیس را مثال زد 
کریم در آیاتی از  حق، دچار موارد فوق شده و از پذیرش حق سرباز زد. چنانچه قرآن 
 
َّ
لا ُ�و� �إِ َس�بَ َدَم �نَ

آ
ُ�و� ِلا �قِ �ْس�بُ

َ
ك َملا�ؤِ

ْ
ا ِلل �ن

ْ
ل دنْ �قُ این مسئله پرده برداشته و فرموده است: »>َو �إِ

کنید. پس  گفتیم: براى آدم سجده  که به فرشتگان  گاه  َر<؛ و آن  ْك�بَ �بی  َو �ْس�قَ
ؤَ
َس � ل�ی �بْ �إِ

 �َ ْس�بُ
ا �قَ

َّ
ل
ؤَ
َعَك � اَل َما َم�نَ ید«2 و نیز: »>�قَ که تکّبر ورز کردند، مگر ابلیس  همگان سجده 

<؛ خداوند متعال به ابلیس  �نٍ ُ� ِم�ن ِط�ی �قَ �قْ
َ
ل اٍر َو�نَ

ى ِم�ن �نَّ �نِ
�قَ �قْ

َ
ل ُ� �نَ �نْ ٌر ّمِ �یْ

ا حنَ �نَ
ؤَ
اَل � َك �قَ َمْر�قُ

ؤَ
دنْ � �إِ

2 .  بقره، 1.34 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص21.
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او  از  من  داد  پاسخ  کردم؟  امر  را  تو  وقتی  شد،  سجده  از  مانع  را  تو  چیز  چه  فرمود: 
ک آفریده ای«.1 بهترم، مرا از آتش و او را از خا

با  آنان  که  آن است  که نشان دهنده  نازل شد  آیاتی  یهود  قوم  همچنین درباره 
کرم؟ص؟  وجود کبر، تعصب و تقلید از پیشینیان و علمای خود، در شناخت پیامبر ا
مشکلی برایشان به وجود نیامد و هیچ کدام از موارد مذکور مانع شناخت به حساب 
نیامده؛ بلکه اینها موانعی برای پذیرش حضرت؟ص؟ شد، پس از آنکه ایشان را به 

کریم می فرماید: درستی شناخته بودند. قرآن 
ُهْم  �نْ ّمِ  

ً
ا �ق ِر�ی �نَ إَِو�نَّ  اءُهْم  �نَ ْ �ب

ؤَ
� و�نَ  ْعِر�نُ َ �ی َما 

َ
ك  �ُ و�نَ ْعِر�نُ َ �ی ا�بَ  ِك�قَ

ْ
�ل اُهُم  �نَ �یْ

�قَ
آ
� �نَ  �ی ِ �ن

َّ
»>�ل

كتاب فرستادیم )حضرت  كه ما بر آنها  <؛ گروهی  ُمو�نَ
َ
ْعل َ َ��قَّ َوُهْم �ی

ْ
ُمو�نَ �ل �قُ

ْ
ك �یَ

َ
ل

را  خود  فرزندان  كه  گونه  همان  می شناسند،  خوبى  به  را  محمد؟ص؟( 
در  می كنند،  كتمان  را  حق  عناد(  راه  )از  آنان  از  گروهی  ولكن  می شناسند؛ 

كه علم به آن دارند«.2 صورتی 
برای  موانعی  نمی تواند  هاشمی  منصور  سخنان  در  مذکور  موارد  بنابراین، 
شناخت قلمداد شود؛ بلکه این موارد، موانعی برای پذیرش حق بوده و می توان موانع 
کرد. برای نمونه، »حس گرایی« از  یافت  کریم در حقیقی شناخت را از سخنان قرآن 
کرده  از شناخت خداوند منع  را  که بسیاری  قرآن است  جمله موانع شناخت در 
که برخی  است. توضیح بیشتر اینکه، أنس انسان با محسوسات تا اندازه ای است 
کرده و آنان را از  را در موضوعات نامحسوس و ماورای محسوسات دچار سردرگمی 
که همین  تحصیل شناخت در خصوص مسائل غیر حسی منع می کند تا جایی 
در  و  بوده  خداوند  شناخت  برای  مانعی  عنوان  به  مردم،  از  بسیاری  برای  مسئله 
<؛ هرگز به تو ایمان  ْهَر�قً َ َری �هلَل حب َک َح�قَّى �نَ

َ
ِم�نَ ل وؤْ

�ن �نُّ
َ
گفته اند: »>ل پاسخ پیامبران الهی 

2 .  بقره، 1.146 .  اعراف، 12.



  100

ا 
َ
ا لْول اء�نَ و�نَ ِل�قَ ْرحبُ َ ا �ی

َ
�نَ ل �ی ِ �ن

َّ
اَل �ل یم، جز آنکه خدای را آشکار ببینیم«1 و نیز: »>َو�قَ نیاور

گفتند: چرا  که به لقای ما امید ندارند،  کسانی  ا<؛ و  �نَ َّ َری َر�ب ْو �نَ
ؤ
َك�قُ � ا�ؤِ

َ
َمل

ْ
ا �ل �نَ �یْ

َ
َل َعل ِ رن

�ن
ؤ
�

فرشتگان بر ما نازل نشدند یا پروردگارمان را نمی بینیم؟«.2
موانع  عنوان  به  هاشمی  منصور  آنچه  بررسی  به  فوق،  اشکاالت  از  گذشته 

یم: کرده است، می پرداز شناخت مطرح 

1.جهل ��
علم«  »فقدان  به  را  آن  و  دانسته  شناخت  مانع  اولین  را  جهل  هاشمی  منصور 
گفته است: »جهل به معنای فقدان علم، مهم ترین مانع؛ بلکه اصل  کرده و  تعریف 
با  که نسبت آن با شناخت، مانند نسبت چیزی  همه موانع شناخت است؛ چرا 

ضد خود است«.3
گرچه ضد واژه علم، جهل است؛4 اما  در پاسخ به این سخن گفته می شود: اواًل ا
یخ  که فقدان علم، یکی از مصادیق فرعی جهل بوده و در طول تار باید توجه داشت 
نتیجه،  در  بوده اند؛  نیز  جاهل  علم،  از  برخورداری  حین  در  که  افرادی  بسیار  چه 
کرد. چنانچه امیرمؤمنان؟ع؟  نمی توان جهل را به طور مطلق، به فقدان علم تعریف 

کرد«.5  ک  که جهلش او را هال �؛ چه بسا عالمی 
ُ
ْهل َ ُ� حب

َ
ل �قَ ْد �قَ می فرماید: »ُر�بَ  َعاِلٍم  �قَ

عالوه بر آن، بر اساس شواهد قرآنی و روایی، جهل به معانی متعدد دیگری نیز 
اطالق می شود. برای نمونه، در قرآن کریم صفت جهل به انجام دهندگان فعل قبیح 

نسبت داده شده و حال آنکه بسیاری از آنان به فعل قبیح خود علم داشته اند:

2 .  فرقان، 1.21 .  بقره، 55.

3 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص32.
5 .  هنج البالغه، ص4.487 .  الفراهیدی، العنی، ج2، ص152.
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آیه اول
ِه�نَّ  �یْ

َ
ل ْص�بُ �إِ

ؤَ
َدُه�نَّ � ى َک�یْ ِ

ْ�ِر�نْ َ��نّ  �قَ
َّ
لا ِ� َو �إِ �یْ

َ
ل �نى  �إِ ْدُ�و�نَ ا �یَ

ّیَ ِمّمَ
َ
ل  �إِ

َح�بُّ
ؤَ
�نُ � ْ حب ِ �لّسِ

ّ اَل َر�ب »>�ق
<؛ گفت: پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها  �نَ اِهل�ی �ب

ْ
ُک�نْ ِم�نَ �ل

ؤَ
َو �

گر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی، به سوی آنان  مرا به سوی آن می خوانند! و ا
متمایل خواهم شد و از جاهالن خواهم بود!« 1

گناه موجب جهالت است؛ از این رو، مشاهده  که  منظور از آیه فوق این است 
انتخاب  امور بود،  که عالم به تمامی  می شود فردی همچون حضرت یوسف؟ع؟ 

لذت آنی و چشم پوشی از رضای خداوند را جهل محض می دانست.2

آیه دوم
گفت: آیا دانستید با  <؛  و�نَ

ُ
اِهل ْم �ب �قُ �نْ

ؤَ
دنْ � ِ� �إِ �ی حن

ؤَ
وُس�نَ َو � �یُ ْم �بِ �قُ

ْ
َعل ْم ما �نَ اَل َهْل َعِلْم�قُ »>�ق

که جاهل بودید؟!«.3 گاه  کردید، آن  یوسف و برادرش چه 
در این آیه، جهل تنها به معنای ندانستن نیست؛ بلکه غلبه هوس ها و نوعی 
بی توجهی است؛ از این رو، هرچند انسان گناهکار عالم باشد،  باز هم ممکن است 

جاهل باشد؛ زیرا توجه ندارد و آتش دوزخ را برای خودش می خرد.4

آیه سوم
گرفته ای؟  <؛ آیا ما را به بازی  �نَ اِهل�ی �ب

ْ
ُکو�نَ ِم�نَ �ل

ؤَ
�نْ �

ؤَ
ِه �

َ
الّل  �بِ

ُ�ودنُ
ؤَ
اَل �  �ق

ً
و� ا ُهرنُ �ن

�نُ �نِ
�قَّ �قَ

ؤَ
�<«

گفت: به خدا پناه می برم از اینکه از جاهالن باشم!«5 این تعبیر بیانگر آن  )موسی( 
کار انسان های نادان است.6 گرفتن دیگران  که به بازی  است 

2 .  قرائى، تفسیر نور، ج6، ص1.56 .  یوسف، 33.

4 .  تفسیر نور، ج6، ص3.114 .  یوسف، 89.

6 .  طبریس، جممع البیان یف تفسیر القرآن، ج1، ص5.298 .  بقره، 67.
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آیه چهارم
و�نَ <؛ آیا شما به جاى زنان، 

ُ
َهل ْ �ب

ْوٌم  �قَ ْم �قَ �قُ �نْ
ؤَ
ْل � َ ساِء �ب ِ

ْهَو�قً ِم�نْ ُدو�نِ �ل�نّ َ اَل سث �ب و�نَ �لّرِ �قُ
ؤْ
ا �قَ

َ
»>ل

ید؟! شما قومی جاهل هستید!«.1 ى شهوت به سراغ مردان می  رو از رو
شود  توجه  می  زنید.  بی  اعتنایی  به  را  خود  شما  که  است  این  آیه  منظور  اواًل، 
یعنی  ندارد؛  علم  فقدان  با  ارتباطی  و  است  علم    با  توأم  جهالت  ها  گونه  این   که 
گاهی و علم الزم را دارد؛ اما نسبت به آن  گناه نسبت به قبح عمل خود، آ عامل 

بی  اعتناست.
اینکه »علم به شیء« به معنای »حصول شناخت نسبت به  با توجه به  ثانیًا، 
شیء« است، چنانچه بخواهیم جهل را به معنای فقدان علم بدانیم، به این معنا 
ممکن  چگونه  صورت  آن  در  است!  شناخت  فقدان  معنای  به  جهل  که  می شود 

که نیست. که جهل مانع چیزی باشد  است 
بر این اساس، اینکه منصور هاشمی جهل را در معنای فقدان علم منحصر کرده، 
گر منصور هاشمی جهل را نقیض عقل می دانست،2 به  حرف باطلی است. البته ا
گرفته  صواب نزدیک تر بود؛ زیرا در برخی از احادیث نیز، جهل در مقابل عقل قرار 
و ارتباطی با فقدان علم ندارد. برای نمونه، امیرمؤمنان علی؟ع؟ می فرماید: »هیچ 
نیست«؛3 همچنین می فرماید:  مانند جهل  فقری  و هیچ  بی نیازی همچون عقل 
گمراه و نابود می گرداند«،4 ضمن اینکه  »عقل هدایت و نجات می بخشد و جهل 
گرفته و عالوه بر آن،  در حدیث معروف »جنود عقل و جهل «، عقل در برابر جهل قرار 

علم به عنوان یکی از جنود عقل برشمرده شده است.5

1 .  منل، 55.
یـد: »عقـل نقیـض جهـل اسـت« )معجـم مقاییـس اللغـة، ج 4، ص 69( و مهچنـنی در نـزد راغـب،  2 .  خلیـل حنـوی می گو

»عقـل بـه قـوه ای کـه آمـاده قبـول علـم اسـت«، گفتـه می شـود. مفـردات الفـاظ القـرآن، ص 577.
4 .  غررالکم، ح3.2151 .  هنج البالغه، حمكت 54.

5 .  کلیین، الکایف، ج1، ص21.
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است،  شناخت  مانع  اولین  جهل  اینکه  بیان  از  هاشمی  منصور  مراد  البته 
شناخت  بر  عالوه  تا  اوست   خود  درباره  شناخت  و  علم  کسب  به  مردم  ترغیب 
کردن این مسئله  ی با لحاظ  حقیقت ادعایی اش، با مصداق آن نیز آشنا شوند. و

آورده است:
كافی نیست و علم به مصداق آن نیز  »علم به یک چیز، برای شناخت آن 
با  و  از حیث مفهوم دشوار نیست  باطل  و  ضروری است... شناخت حق 
دشوار  مصداق  حیث  از  آنها  شناخت  ولی  می شود؛  حاصل  ذهن  كوشش 
كوشش جوارح حاصل نمی شود؛ از این رو، مردم در مصداق  است و جز با 

كه در مفهوم آن اختالفی ندارند«.1 چیزی اختالف می كنند 

2.تقلید ��
کرده و یکی از موارد تقلید  منصور هاشمی تقلید را دومین مانع شناخت معرفی 

گفته است: مذموم را تقلید از فقهای عظام شیعه دانسته و در این باره 
كشورهایى مانند ایران، عراق و لبنان،   در 

ً
»بسیاری از مسلمانان، خصوصا

اختیار مرجعی از آنان برای تقلید را بر هر مسلمانی واجب می شمارند و عمل 
كه دلیل بیشتر آنان  بدون آن را باطل و غیر قابل قبول می پندارند، در حالی 
آنها  و این به معنای تقلید  برای این اعتقاد، فتوای عالمانشان به آن است 
تقلید،   

ً
مسلما كه  چرا  بى معناست؛  و  باطل  دوری  كه  است  تقلید  پایه  بر 

آن  دلیل  و  نیست  دلیل  از  بى نیاز   
ً
طبعا و  است  طبیعی  اصل  برخالف 

در  اجتهاد  جز  چاره ای  وصف،  این  با  و  باشد  خودش  بر  مبتنی  نمی تواند 
كه برای آن   در تقلید خود مقلدند؛ چرا 

ً
كه آنها نوعا تقلید نیست، در حالی 

كه برای برخی پدید آمده  از شرع یا عقل نمی شناسند، مگر توهمی  دلیلی 

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص33.
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است مبنی بر اینكه تقلید از عالمان، از باب رجوع عاقالن به متخصص 
است، در حالی كه این توهم، از واقعیت به دور است؛ چرا كه متخصص در 
كه درباره آن به او رجوع می كنند متفاوت  نگاه عاقالن، بسته به موضوعی 
كه رجوع به او آنان را  كسی است  است و در نگاه آنان، متخصص در دین 
كه رجوع به او تنها مفید  كسی  به یقین می رساند؛ مانند رسول خدا؟ص؟، نه 
ظّن است مانند مجتهد!... تقلید از عالمان به هیچ روی ُمجزی نیست و 

اجتهاد بر عموم مسلمانان واجب است«.1
کلی به این شبهه ، باید ضمن تعریف تقلید فقهی، به نکاتی توجه  برای پاسخ 
کردن به فتواى مجتهد است؛ به عبارت دیگر،  کرد: »تقلید در اصطالح فقه، عمل 
ى تقلید  که عمل و رفتار انسان با استناد به فتواى فقیه انجام پذیرد، از و گاه  آن 

کرده است«.2
بهره مند  از حاصل تالش علمی  مجتهد  که  کسی است  مقلد  اساس،  این  بر 
گاهی3 دانستیم،  آ به معنای علم و مطلق  را  اینکه شناخت  به  با توجه  و  می شود 
گاهی و شناخت را  یافت پاسخ، مرتبه ای از علم و آ صرف مراجعه به مجتهد و در
تقلید مانع شناخت نیست؛  تنها  نه  نتیجه،  کرد؛ در  ایجاد خواهد  برای پرسشگر 
بلکه روشی برای تحصیل شناخت برای عامه مردم نیز به شمار می رود؛ اما اینکه آیا 

شناخِت حاصل شده از راه تقلید صحیح بوده یا نه، بحث دیگری است.
بر پاسخ فوق، در سخن ادعایی منصور هاشمی، به چهار شبهه اشاره  عالوه 

که در ادامه بررسی می شود: شده است 

1 .  مهان، ص50-48.
یر الوسیله، ج1، ص7، م2. 2. امام مخیین، حتر

بعة، ج3، ص278. 3 .  صدرالدین شیرازی، المكة املتعالیة یف األسفار العقلیة  االر
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شبهه اول: »منشأ اعتقاد مردم به وجوب تقلید، فتوای فقهاست و این به معنای 
که دوری باطل و بی معناست«.1 تقلید آنها بر پایه تقلید است 

توسط  که  عقالست  قطعی  سیره  تقلید،  وجوب  به  مردم  اعتقاد  منشأ  پاسخ: 
عقل بیان شده و توسط متون دینی امضاء شده است؛ به بیان دیگر، طریق مراجعه 
به  توجه  با  فقها  رو،  این  از  دارد؛  و منشأ عقلی  بوده  به متخصص، طریق عقالیی 
این طریق عقالیی، امضای شارع در خصوص وجوب تقلید از فقیه متخصص را 
کرده اند2، لذا نام این عمل، فتوای فقیه بر وجوب تقلید نیست تا دور حاصل  بیان 
شود. بلکه مراجعه به متخصص در امور دینی، فتوای همان عقلی است که منصور 
از آن دم زده و آن را به تنهایی معیار شناخت می داند! بنابراین، فقیه بر  هاشمی 
اساس آیات و روایات، فتوای عقل در خصوص لزوم مراجعه به متخصص را تأیید 
نموده  ابالغ  مردم  به  خود  عملیه  رساله  ابتدای  در  را  عمل  این  مشروعیت  و  کرده 

است.
در  اجتهاد  جز  چاره ای  تقلید،  وجوب  دلیل  یافت  در برای  »مردم  دوم:  شبهه 
که برای آن دلیلی از  که آنها نوعًا در تقلید خود مقلدند؛ چرا  تقلید ندارند؛ در حالی 

شرع یا عقل نمی شناسند«.3
گفته شد، وجوب تقلید طریق عقالیی دارد و عالوه بر آن  که  پاسخ: همان طور 
کریم مسلمین را  گرفته است. چنانچه در نگاه اول، قرآن  مورد امضای شرع نیز قرار 

کرده و فرموده است: گروه فقیهان انذاردهنده و مؤمنان انذار شونده تقسیم  به دو 
�قٌ  �نَ طا�ؤِ ُهْم  ِم�نْ �قٍ 

ْر�قَ �نِ ّلِ  كُ ِم�نْ  َر  �نَ �نَ لا  ْو 
َ
ل �نَ �قً 

َکا�نَّ ُرو�  �نِ �نْ ِل�یَ و�نَ  ِم�نُ ُموؤْ
ْ
�ل کا�نَ  َما  »>َو 

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص50-48.
ـُدوهُ «. التفسـیر  ِ

ّ
ْن ُیَقل

َ
َعـَواّمِ أ

ْ
ُه َفِلل

َ
ْمـِر َمـْوال

َ
 أِل

ً
ـَواُه، ُمِطیعـا  ِلَ

ً
اِلفـا  ِلِدیِنـِه، ُمَ

ً
 ِلَنْفِسـِه، َحاِفظـا

ً
ُفَقَهـاِء َصاِئنـا

ْ
ـا َمـْن َکاَن ِمـَن ال ّمَ

َ
2 .  »َفأ

املنسـوب إل اإلمام السـن العسـکری علیه السـالم، ص300. اإلحتجاج عىل أهل اللجاج )للطبریس(، ج 2، 458. شـیخ 
حـر، وسـائل الشـیعة، ج 27، ص131.

3 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص50-48.
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<؛ و شایسته  ُرو�نَ
�دنَ َ ُهم �ی

َّ
َعل

َ
ِهم   ل �یْ

َ
ل ُعو� �إِ َ � َرحب دن ْوَمُهْم �إِ ُرو� �قَ ِ دن �نْ �نِ َو ِل�یُ �ی ی �لّ�ِ ِ

ُهو� �ن
�قَّ �نَ �قَ ِل�یَ

گروهی  كنند، چرا از هر  نیست مؤمنان همگی )به سوى میدان جهاد( كوچ 
تا در دین )و  كوچ نمی كند )و طایفه اى در مدینه بماند(  آنان، طایفه اى  از 
گاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنها را  احكام اسالم( آ
ى كنند!«.1 بیم دهند؟! شاید )از مخالفت فرمان پروردگار( بترسند و خوددار
دسته  دو  به  معرفتی  لحاظ  به  مسلمین  جامعه  تقسیم بندی،  این  اساس  بر 
و  فهم  از  و عده ای دیگر  فقه رسیده  و  فهم  به  بایستی؛ عده ای  که  تقسیم شده اند 
کنند. از این رو، به التزام عقلی، تبعیت غیر فقیه از فقیه واجب  فقه آنان استفاده 
که در غیر این صورت، این تقسیم بندی و دستور به تفقه و انذار بیهوده  است؛ چرا 

خواهد بود.
که می تواند مرحله ای فراتر  تفقه در دین به معنای فهمیدن تأویل دین2 است 
کریم و روایات  از علم به دین و شناخت مسائل و مبانی آن باشد؛ از این رو، قرآن 
صادر  را  دین  در  تفقه  به  دستیابی  لزوم  و  کفایی  وجوب  به  حکم  معصومین؟مهع؟ 
کید فرموده اند. آنچه از آیه َنفر مبنی بر وجوب  کرده  و بر لزوم تبعیت عملی از فقها تأ

که: تفقه و تقلید برمی آید، این است 
 > �قٌ �نَ ُهْم طا�ؤِ �قٍ ِم�نْ

ْر�قَ َر ِم�نْ ُکّلِ �نِ �نَ ْو لا �نَ
َ
ل اواًل، با استفاده از لوالی تحضیضیه3 در >�نَ

وجوب نفر برای تفقه استفاده شده است.
که با توجه به وجوب نفر،  < به عنوان غایت نفر است  �نِ �ی ی �لّ�ِ ِ

ُهو� �ن
�قَّ �نَ �قَ ثانیًا، >ِل�یَ

1 .  توبه، 122. 
ـه و معنـاه«.  ابـن منظـور، لسـان 

َ
یل و

ْ
ْمـه تأ ی َفّهِ

َ
یـل أ و

ْ
ْهـه یف التأ یـَن و َفّقِ ْمـه الّدِ ِ

ّ
2 .  دعـا النـی؟ص؟ البـن عبـاس فقـال: »اللهـم َعل

العـرب، ج13، ص522
یـدن و برانگیخـن اسـت و ادات  3 .  حتضیـض مصـدر بـاب تفعیـل از مـاده  »حـّض« بـه معـین وادار کـردن، اصـرار ورز
حتضیـض، حـرویف اسـت کـه ایـن معنـا را افـاده می دهـد. ایـن حـروف در ابتـدای کالم واقـع شـده و عبـارت  اسـت از: لـوال، 

 و أال.
ّ

، أال
ّ

لومـا، هـال
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کدام از نافرین بر اساس استعداد خود به فهم  وجوب تفقه نیز استفاده می شود تا هر 
که  و فقه دین دست یافته و بر اساس فقه خود مردم را انذار دهند. طبیعی است 
کدام با دیگری در یک سطح نخواهد بود؛ اما با این حال،  میزان و صحت فهم هر 
دستور  آنها  از  تبعیت  به  دانسته،  حجت  را  فقها  از  کدام  هر  انذار  متعال  خداوند 
یافت و فهم شخصی  داده است. البته این سخن ناظر به هرمنوتیک نبوده و با در
کم بر آن  متفاوت است؛ زیرا در تفقه دینی، آنچه ضابطه استنباط است، قواعد حا
گونه تأویل، تفسیر و برداشت شخصی مبّری است. قابل توجه اینکه  بوده و از هر 

کرده و فرموده اند: کید  روایات معصومین؟مهع؟ نیز بر وجوب تفقه در دین تأ
ِه، 

َ
�نِ �لّل ی ِد�ی ِ

ْ� �ن
�قَّ �نَ �قَ َ ْم �ی

َ
ُ� َم�نْ ل

�نَّ اإِ
؛ �نَ

ً
ا ْ�َر��ب

ؤَ
و� � و�نُ

ُ
ك ا �قَ

َ
ِه، َو ل

َ
�نِ �لّل ی ِد�ی ِ

ِ�  �ن
�قُّ �نَ

ال�قَّ ْم �بِ
ُ
ك �یْ

َ
»َعل

بر شما  در دین خدا  تفقه  َ�َملًا؛   �ُ
َ
ل ّكِ  رنَ ُ �ی ْم 

َ
ل َو   ، اَم�قِ �یَ �قِ

ْ
�ل ْوَم  َ �ی  �ِ �یْ

َ
ل �إِ ُه  

َ
�لّل ِر  طنُ �نْ َ �ی ْم 

َ
ل

كه در دین خدا  كسی  بادیه نشینان نباشید؛ همانا  واجب است و همانند 
تفقه نكند، خداوند در روز قیامت به او توجهی نمی كند و عملش را تزكیه 

نمی فرماید«.1
که بر این اساس، انذار قوم نیز به  ثالثًا، »لینذروا َقْوَمُهْم« غایت ِنفر و تفقه است 

تبع آنان واجب خواهد شد.2
به  بنابراین،  است؛  انذار  و  تفقه  و  نفر  غایت  یحذرون«  ُهْم 

َّ
َعل

َ
»ل در  حذر  رابعًا، 

استناد داللت آیه، وجوب حذر نیز از انذار فقیه استنباط میشود. البته باید توجه 
خداوند  مطلوب  و  توقع  نتیجه  در  است؛  عملی  حذر  حذر،  از  منظور  که  داشت 
که مردم بعد از آنکه احکام الهی برای آنها بیان شد، عماًل متحذر شوند  این است 
که مراد از  و این حذر و پرهیز جز با عمل به فتوای فقیه تحقق پیدا نمی کند؛ چرا 

1 .  کلیین، الکایف، ج1، ص75.
صـل اإِلنـذار اإِلعـالم«.  ابـن منظـور، لسـان 

َ
و غیـره و أ

َ
هـم مـن َعـُدّو أ 2 .  »اُلْنـِذر: املعِلـم الـذی ُیْعـّرف القـوَم مبـا یکـون قـد دمَهَ

العـرب، ج5، ص203.
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حذر عملی حجیت فتوای مجتهد و لزوم قبول قول مجتهد به صورت عملی بوده 
ک نیست. و صرف التزام قلبی مال

و  تضّمن2  داللت  جهت  از  گاهی  و  مطابقه1  داللت  باب  از  کردن  انذار  گاهی 
که بیان شد، آیه شریفه صراحت  گونه  گاهی از طریق داللت التزام3 است. همان 
گر مجتهدی بر حرمت و یا وجوب مطلبی  در وجوب انذار برای فقیه دارد؛ از این رو، ا
فتوا داد، آن فتوا به داللت تضمن، حکم الهی محسوب می شود و انجام ندادن آن، 

مستوجب عقاب الهی خواهد بود.
کفایی است و الزمه این وجوب،  بنابراین، بر اساس آیه نفر، تفقه و انذار واجب 
الهی  یت  از فقهاست، در غیر این صورت مأمور تبعیت و حذر عملی عوام مردم 
یت دادن امام باقر؟ع؟ برای ابان بن تغلب و  کنندگان و همچنین مامور برای تفقه 
شیعیانی مانند او در خصوص صدور فتوا بی معنا می شد. چنانچه فرمود: »اْجِلْس  
َك ؛ ای ابان! 

ُ
ْن ُیَرى ِفی ِشیَعِتی ِمْثل

َ
ِحّبُ أ

ُ
اَس َفِإّنِی أ ْفِت  الّنَ

َ
َمِدیَنِة َو أ

ْ
ِفی  َمْسِجِد ال

در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، پس من دوست دارم شیعیانی مانند 
تو را ببینم«.4

کسانی  که نگاه نخستین اسالم بر تفقه بوده و  توجه به این نکته ضروری است 
کرده است. از سویی، باب  که از استطاعت تفقه برخوردارند، بر این امر دعوت  را 
کرده است تا  کدام از فقها مختار  گذاشته و مقلدان را در رجوع به هر  تقلید را باز 
در  کنند؛  یافت  در آنان  از  را  احکام شان  خود،  گاهانه  آ تشخیص  به  بتوانند  مردم 
گاهی است، نوعی از تفقه  که بر پایه علم و آ نتیجه، می توان همین نوع از تقلید را 

در مرحله نازل تر دانست.

2 .  داللت لفظ )دال( بر جزئ از معنا )مدلول(.1 .  داللت لفظ )دال( بر متام معنا )مدلول(.

4 .  جنایش، رجال النجایش، ص3.10 .  داللت لفظ )دال( بر امری خارج از مدلول.
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شبهه سوم: »توهمی برای برخی پدید آمده است مبنی بر اینکه تقلید از عالمان، 
به  واقعیت  از  توهم،  این  که  حالی  در  است؛  متخصص  به  عاقالن  رجوع  باب  از 
که رجوع به او مردم را به یقین  کسی است  که متخصص در دین  دور است؛ چرا 
که رجوع او تنها مفید ظّن است؛ مانند  کسی  می رساند، مانند رسول خدا؟ص؟، نه 

مجتهد!«1
که رجوع به او مردم  کسی است  که؛ متخصص در دین  پاسخ: اواًل، این سخن 
را به یقین میرساند، قاعده ای نادرست بوده و پشتوانه عقلی و نقلی ندارد و در نگاه 
به  با مراجعه به متخصص، حتمًا  که  باور نیستند  بر این  نیز هیچگاه مردم  عرفی 
کامال مشهود است، چنانچه برای  واقع خواهند رسید و این مساله در زندگی مردم 
به چند متخصص مراجعه  اطمینان خاطر در خصوص یک عمل جراحی ساده 

کنند. می 
کشف  و  یقین  مفید  همواره  معصومین؟مهع؟  به  رجوع  اینکه  به  باور  ثانیًا، 
زیرا ممکن است در هنگام مراجعه  حقیقت تلقی می شود، سخن باطلی است؛ 
به معصوم؟ع؟، ایشان در حال تقیه بوده و واقع امر الهی را به شخص مراجعه کننده 

ارائه ندهد. برای نمونه، به روایاتی اشاره می شود:

وایت اول: ر
َ��نْ  و�بٍ  َمْح�بُ �نِ  �بْ َ�َس�نِ 

ْ
�ل َ��نِ  َسى  ِ��ی �نِ  �بْ ِد  ُمَحّمَ �نِ  �بْ ْ�َمَد 

ؤَ
� َ��نْ  َى  ْ��ی َ �ی �نُ  �بْ ُد  ُمَحّمَ

 
ؤَ
� َ�ْمٍرو  ا  �بَ

ؤَ
� ا  »�یَ ه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َ��بْ و  ُ �ب

ؤَ
� اَل  �قَ اَل  �قَ ِِی  

ا�ن ِك�نَ
ْ
�ل َ�ْمٍرو  �بِی  

ؤَ
� َ��نْ  َساِلٍم  �نِ  �بْ اِم  َ ِهسث

ى  �نِ
�قَ
ْ
ل
ؤَ
َسا �نَ ِلَک  دنَ ْعَد  َ �ب ى  �نِ

�قَ �ؤْ حبِ ّمَ 
ُ �ث ا  �یَ �قْ �نُ �بِ َک  �قُ �یْ �قَ �نْ

ؤَ
� ْو 

ؤَ
�  ٍ َ�ِد�ی�ث �بِ َک  �قُ

ْ �ث
َ

�ّ�َ ْو 
َ
ل َک  �قَ ْ �ی

ؤَ
َر�

ِهَما  ِ
ّ �ی
ؤَ
ا �بِ ِلَک  دنَ  ِ ا�ن

َ
ل �نِ �بِ َک  �قُ �یْ �قَ �نْ

ؤَ
� ْو 

ؤَ
� َک  ْر�قُ �بَ

حنْ
ؤَ
� �قُ  ُک�نْ َما   ِ ا�ن

َ
ل �نِ �بِ َک  ْر�قُ �بَ

حنْ
ؤَ
ا �نَ  �ُ َ��نْ

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص50-48.
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ا 
َّ
ل ُه �إِ

َ
َی �لّل

�ب
ؤَ
ا َ�ْمٍرو � �بَ

ؤَ
ا � �قَ �یَ َص�بْ

ؤَ
ْد � اَل �قَ �قَ َر �نَ حنَ

آ
ا

ْ
َدُع �ل

ؤَ
ِهَما َو � ْ�َ��ثِ

ؤَ
ا �قُ �بِ

ْ
ل  �قُ

�نُ �نُ
ؤْ
ا �قَ �قَ �نْ

ُ
ك

ا  �نَ
َ
ّلَ ل ُه َ�رنَّ َو �بَ

َ
َی �لّل

�ب
ؤَ
ْم َو �

ُ
ك

َ
ٌر ِلی َو ل �یْ

�نَ
َ
ُ� ل

�نَّ ِلَک �إِ ْم دنَ �قُ
ْ
َعل �نْ �نَ �ؤِ

َ
ِه ل

َ
َما َو �لّل

ؤَ
� 

ً
َد ِسّر� ْع�بَ ُ �نْ �ی

ؤَ
�

كنانی، گوید: امام صادق؟ع؟ فرمود: اى  ؛ ابى عمرو  �قَ �یَّ �قِ
ا �ل�قَّ

َّ
ل ِ� �إِ ِ �ن ی ِد�ی ِ

ْم �ن
ُ
ك

َ
َو ل

گفتم، سپس باز آمدى و  گر برایت حدیث یا فتوایى باز  اباعمرو! بگو بدانم ا
از آن پرسیدى و به تو خبرى برخالف خبر اّول دادم یا فتوایى مخالف فتواى 
آن دیگرى  و  تازه تر است  آنكه  به  گفتم:  كدام عمل می كنی؟  به  دادم،  اّول 
اباعمرو، خداوند نخواسته عبادت  گفتی اى  را رها می كنم، فرمود: درست 
براى  كنید،  چنین  شما  گر  ا كه  قسم  خدا  به  باش  گاه  آ پنهانی.  مگر  شود، 
شما و من بهتر است و خدا براى ما و شما در دین خود جز تقّیه را نخواسته 

است«.1

وایت دوم: ر
�نِ َعاِمٍر َ��نْ  اِس �بْ َع�بَّ

ْ
وٍح َ��نِ �ل �نِ �نُ و�بَ �بْ ُّ �ی

ؤَ
ْ�َمَد َ��نْ �

ؤَ
�نِ � ِد �بْ َى َ��نْ ُمَحّمَ ْ��ی َ �نُ �ی ُد �بْ ُمَحّمَ

َر�قِ  ِ��ی
ْ
ال اَل َو ُهَو �بِ ُ� �قَ

�نَّ
ؤَ
ِه؟ع؟  �

َ
ِد �لّل �بِی َ��بْ

ؤَ
ا َ��نْ � �نَ ْصَ�ا�بِ

ؤَ
ٍل ِم�نْ � �نِ َ��نْ َر�بُ ْ ُ�َ��ی

ْ
�نِ �ل َد�ُوَد �بْ

ِه 
َ
�لّل َو  ُهَو  َو  ْوِم  �لّ�َ ی  ِ

�ن اُس 
�ل�نَّ ّکَ  َ ْد سث �قَ َو   �ِ �یْ

َ
َعل �قُ 

ْ
ل َد�نَ ِی 

�نّ �إِ اِس  َع�بَّ
ْ
�ل �بِی 

ؤَ
�  ِ َما�ن رنَ ی  ِ

�ن

ا 
َ
ل �قُ 

ْ
ل �قُ �نَ ْوَم  �یَ

ْ
�ل ُصْم�قَ   

ؤَ
� ِه 

َ
�لّل ِد  َ��بْ ا  �بَ

ؤَ
� ا  �یَ اَل  �قَ �نَ  �ِ �یْ

َ
َعل ْم�قُ 

َّ
َسل �نَ ا�نَ  َرَم�نَ ْهِر  َ سث ِم�نْ 

ْوُم  �لّ�َ �قُ 
ْ
ل �قُ َو  اَل  �قَ �قُ 

ْ
َکل

ؤَ
ا �نَ ْو�قُ  َد�نَ �نَ اَل  �قَ ُكْل  �نَ اْد�نُ  �نَ اَل  �قَ  �ِ َد�یْ �یَ �نَ  ْ �ی َ �ب َد�قُ  َما�ؤِ

ْ
�ل َو 

ا�نَ  ْهِر َرَم�نَ َ  ِم�نْ سث
ً
ْوما َ ِطُر �ی �نْ ِه؟ع؟ �قُ

َ
ِد �لّل �بِی َ��بْ

ؤَ
ُل ِلا �بُ اَل �لّرَ �قَ ْطُر َمَعَک �نَ �نِ

ْ
َمَعَک َو �ل

ی؛ راوی  �قِ
َر�بَ  ُ��نُ �نْ �نْ  �یُ

ؤَ
َی  ِم�نْ  �

َ
ل َح�بُ  �إِ

ؤَ
ا�نَ � ْهِر َرَم�نَ َ  ِم�نْ سث

ً
ْوما َ ِطَر �ی �نْ

ؤُ
�نْ �

ؤَ
ِه �

َ
ی َو �لّل اَل �إِ �قَ �نَ

در  ابوالعباس سفاح  زمان  در  كه  موقع  آن  در  می گوید: حضرت صادق؟ع؟ 
حیره بود، فرمود: من پیش ابوالعباس رفتم. مردم از اینكه آن روز ماه رمضان 
است یا نه در شک بودند، با اینكه به خدا سوگند روز اول ماه رمضان بود. 

1 .  کلیین، الکایف، ج 2، ص218.
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ید؟ گفتم: نه. سفره غذا مقابل   كردم. گفت: یا اباعبداهلل شما روزه دار سالم 
ید. من جلو رفته، خوردم و گفتم: روزه را  ابوالعباس بود. گفت: بفرمایید بخور
ى حدیث بود،  كه راو یم. آن مرد  به دستور تو می گیریم و به دستور تو می خور
ى  ید؟ فرمود: آر به حضرت صادق؟ع؟ گفت: در روز ماه رمضان روزه می خور
گردنم   به خدا قسم یک روز از ماه رمضان را روزه بخورم، بهتر است از اینكه 

زده  شود«.1
م که مراجعه به متخصص دارای طریق عقالیی 

ّ
ثالثًا، با توجه به این قاعده مسل

بوده و طریق عقالیی نیز  یقینی است؛ در نتیجه، شخص مکلف با عمل به دستور 
متخصص مأذون خواهد بود. بنابراین، شخص مکلف مأمور به کشف واقع نبوده؛ 
طریق  در  گذاشتن  قدم  همچنین  و  متخصص  به  مراجعه  صرفًا  او  وظیفه  بلکه 
نیافته  خواه  و  یافته  دست  واقعی  امر  به  روش  این  با  خواه  است؛  یقینی  عقالیی 
باشد. بر این اساس، با توجه به اینکه در حال حاضر دسترسی به معصومین؟مهع؟ 
امکان پذیر نیست، همان طریِق عقالیِی مراجعه به متخصص به قوت خود باقی 
این  از  به مجتهدان و متخصصان است؛ خواه  به رجوع  مانده و مکلف، موظف 

طریق به امر واقعی دست یافته و خواه نیافته باشد. 
که  خامسًا، دستورات معصومین؟مهع؟ با ده ها واسطه به دست ما رسیده است 
گفته غیر معصومین را ظن آور و غیر یقینی بدانیم، در آن صورت  گر بخواهیم نقل و  ا
دستورات  یافت  در زیرا  ماند؛  نخواهد  باقی  حدیث  یان  راو به  اعتماد  برای  جایی 

معصومین؟مهع؟ به صورت مستقیم برایمان ممکن نیست.
که از امکان یا توان اجتهاد و  بنابراین، تقلید از فقیه جامع الشرایط برای افرادی 
تحصیل مقدمات اجتهاد برخوردار نیستند، واجب بوده و صرف رجوع یا تقلید از 

فقیه برای فرد مکلف یقین آور خواهد بود.

1 .  مهان، ج 4، ص83.
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ی ُمجزی نیست و اجتهاد بر عموم  شبهه چهارم: »تقلید از عالمان به هیچ رو
مسلمانان واجب است«.1

پاسخ: اواًل، اجتهاد در دین جهت فهم تکلیف و وظیفه شرعی نیاز به تحصیل 
امکان تحصیل  یا  که  نیست؛2 چرا  تمامی مسلمانان مقدور  برای  که  دارد  علومی 

کسب این علوم برخوردار نیستند. نداشته یا از استعداد الزم جهت 
که به ابزار استنباط مجهز هستند یقین آور  گر نتیجه اجتهاد مجتهدانی  ثانیًا، ا
که اجتهاد غیر مجتهدان  نیست و تنها مفید ظن است، پس چگونه ممکن است 
در دین مفید یقین بوده و قطع آور باشد؟! به عبارتی؛ منصور هاشمی یقینی نبودن 
تمام  از سویی هم  و  تقلید دانسته  بر عدم جواز  را دلیل  نتیجه اجتهاد مجتهدان 

کسب اجتهاد دانسته و نتیجه آن را یقینی می داند! مردم را مکلف به 
تکلیفی در احکام ترغیب  ثالثًا، منصور هاشمی در جایی دیگر؛ مردم را به بال
که تا زمان ظهور امام مهدی؟ع؟ باید احکام معطل مانده  کرده و بر این باور است 
احکام  از  زیرا  ندارند  عهده  بر  تکلیفی  زمان  آن  تا  مردم  که  معناست  بدین  این  و 
مغالطه  دامن  به  دست  سئوالی  به  پاسخ  در  چنانچه  هستند!  مطلع  غیر  حقیقی 

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص50-48.
ین علوم به عنوان پیش نیاز اجهتاد در دین عبارت  است از: 2 .  مهم تر

- ختصص در ادبیات عرب و مسائل صرف و حنو، به مقداری که بتواند مفاهمی قرآن و روایات را بفهمد.
- قـدرت تشـخیص معـاین عـریف کـه در بـنی مـردم رایـج اسـت از معـاین دقیـق عقـىل و  پرهیـز   از مسـائل عقـىل و فلسـیف در 

فهـم معـاین عـریف.
- آشنایی با علم منطق به مقدار مورد نیاز در استنباط حکم شرعی.

- تسلط به مسائل مهم اصول فقه که در استنباط حکم شرعی مؤثر هستند.
یان احادیث. - ختصص در علم رجال و راو

ین مقدمه اجهتاد است. - شناخت کایف بر قرآن و سنت که مهم تر
ین و ممارست  با فروع فقهی و تطبیق آهنا با اصولشان تا به این وسیله ملکه استنباط براى او حاصل شود. - داشن متر

یه مورد اتفاق علما(. یه مشهور بنی فقها( و امجاع )نظر - آشنایی کامل با  شهرت فتوایی )نظر
یایت از اهل سنت که در زمان امئه؟ع؟ رایج  بوده است و... . - آشنایی با نظر
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که  گفته است: »در واقع منصور هاشمی سعی دارد به مسلمانان بفهماند  شده و 
کرده است، نمی تواند عطش  گم  کسی ظرف آب خود را در بیابانی خشک  وقتی 
کت او در این  یگ یا خار بیابان برطرف نماید و هال خود را با چیز دیگری مانند ر
آنکه جهد  او در حفظ ظرف آب است، مگر  و طبیعی تقصیر  اثر وضعی  حالت، 
یافتن ظرف آب،  که تا زمان باز گر او می پرسد  یابد. حال ا کند و ظرف آب خود را باز
چگونه می تواند عطش خود را برطرف نماید، پاسخی برای پرسش او وجود ندارد؛ 
با  نماید؛  استفاده  آن  گزنده   یا خار  بیابان   تفتیده   یگ  از ر مًا نمی تواند 

ّ
که مسل چرا

کفایت نمی کند و جایگزینی برای ظرف آبش نیست...  توّجه به اینکه آن برای او 
تلف  جای  به  که  است  بهتر  مردم  برای  اسفباری،  و  ک  هولنا وضعّیت  چنین  در 
چه  هر  بی حاصل،  تالش های  و  مجادالت  قبیل  این  با  خود  ی  نیرو و  وقت  کردن 
که این  گویند و زمینه  ظهور مهدی را فراهم سازند؛ چرا زودتر ندای منصور را لّبیک 
که بیشتر  کار برای بی چارگان و سرگشتگان بیابان است، ولی افسوس  عاقالنه ترین 

آنان اهل تعّقل نیستند«1 

والیتمطلقهفقیه �
تقلید  یا  به زعم خود، حجیت مراجعه  آنکه  از  منصور هاشمی خراسانی پس 
از فقیه جامع الشرایط را مورد خدشه قرار داد، امکان پذیرش والیت مطلقه فقیه را 

گفته است: مخدوش دانسته و 
كشورهایى مانند ایران، درباره عالمان خود غلو می كنند   »گروهی از آنان در 
گماشتگانی از جانب خدا و سرپرستانی مانند پیامبر؟ص؟ می دانند  و آنها را 
كه خداوند درباره  و مانند خدا و پیامبر؟ص؟ فرمان می برند، چونان یهودیان 
�ن ُدو�نِ �هلِل<؛ عالمان  ا ِمّ ا�بً ْر�بَ

ؤَ
ا�نَُهْم � اَرُهْم َوُرْه�بَ ْح�بَ

ؤَ
و� �

دنُ �نَ
آنان فرموده است: »>��قَّ

1 .  پایگاه رمسی منصور هامشی خراساین، پرسش ها و پاسخ ها، کد7.
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امر به  با این وصف،  گرفتند«.1  را خداوندگارانی جز خداوند  و راهبان خود 
غیر  كردار  و  گفتار  پیروی  از  نهی  مستلزم  معصوم،  كردار  و  گفتار  از  پیروی 
كه  آن است  انصاف  ندارد...  امكان  دو  هر  به  امر خداوند  و  معصوم است 
ناخواسته،  یا  خواسته  است  ممكن  كه  كسانی  از  چرا  و  بى چون  اطاعت 
به خالف فرمان خدا و پیامبر؟ص؟ فرمان دهند، معقول نیست و نمی تواند 
بعید  كه  جایى  تا  است،  اسالم  در  ضروری  مسائل  از  این  و  باشد  واجب 
كودكان، محجور شمرده  و مانند  آن، سفیه باشد  به وجوب  نیست معتقد 

شود«.2
که در ادامه بررسی می شود: این متن سه شبهه دارد 

خود  عالمان  درباره  ایران،  مانند  کشورهایی  در  آنان  از  »گروهی  اول:  شبهه 
پیامبر؟ص؟  مانند  سرپرستانی  و  خدا  جانب  از  گماشتگانی  را  آنها  و  می کنند  غلو 
می دانند و مانند خدا و پیامبر؟ص؟ فرمان می برند، چونان یهودیان که خداوند درباره 

�ن ُدو�نِ �هلِل< 3 ا ِمّ ا�بً ْر�بَ
ؤَ
ا�نَُهْم � اَرُهْم َوُرْه�بَ ْح�بَ

ؤَ
و� �

دنُ �نَ
آنان فرموده است: >��قَّ

تبیین  ائمه معصومین؟مهع؟  از جانب  و منزلت علمای شیعه  اواًل مقام  پاسخ: 
گذار شده  و سرپرستی شیعیان در عصر غیبت از جانب معصومین؟مهع؟ به آنان وا

است. برای نمونه، به چند روایت اشاره می شود:

پرستی ایتام آل محمد؟ص؟ سر
اِم  �قَ ْ �ی

ُل ِلاؤَ كَا�نِ
ْ
َها �ل ُّ �ی

ؤَ
ا � : �یَ اَم�قِ �یَ �قِ

ْ
ْوَم �ل َ ِ� �ی �ی �قِ

�نَ
ْ
اُل ِلل �قَ ُ ا؟ع؟:  »�ی صنَ �نُ ُموَ�ى �لّرِ اَل َعِلّیُ �بْ �قَ

 
�نَ �نَ

ؤَ
� َم�نْ  ِلكُّلِ  َع  �نَ ْ سث

�قَ َح�قَّى  �نْ  �قِ  �ِ َمَو�ِل�ی َو   �ِ �ی ِ
ُمِح�بّ اِء  َع�نَ ِل�نُ َهاِدی 

ْ
�ل ِد،  ُمَحّمَ ِل 

آ
�

1 .  توبه، 31.
2 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص49.

3. مهان.
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گفته می شود: ای سرپرست ایتام آل محمد! ای  َك؛ روز قیامت به فقیه  َ��نْ

را  آنان  از  كدام  هر  و  بایست  محمد!  آل  دوستداران  و  ضعفا  هدایت كننده 
كن«.1 خواستی شفاعت 

مجاری امور بر عهده علماء
ِه  

َ
الّل َماِء �بِ

َ
ُعل

ْ
ِدی �ل �یْ

ؤَ
ی �

َ
ْحكَاِم َعل

اؤَ
ْ
ُموِر َو �ل

اؤُ
ْ
اِرَی  �ل ال: »َم�بَ �نِ َعِلی؟ع؟ �ق �نِ �بْ ْ َ��ن ُحَس�ی

و احكام به دست علما است، كه  امور  َحَر�ِم� ؛ جریان  َو  اِلِ� 
َ
َ�ل ی 

َ
َعل اِء  َم�نَ

اؤُ
ْ
�ل

امانتدار حالل و حرام خدایند«. 2

حاکمیت علمای شیعه بر مردم
ا...  �نَ ْصَ�ا�بِ

ؤَ
� ِم�نْ  �نِ  ْ �ی

َ
ل َر�بُ ِه ؟ع؟- َ��نْ 

َ
�لّل ِد  َ��بْ ا  �بَ

ؤَ
� �قُ 

ْ
ل
ؤَ
َسا اَل:  �قَ �قَ 

َ
ل طنَ َح�نْ �نِ  �بْ ُ�َمَر  َ��نْ 

ا  ْحكَاَم�نَ
ؤَ
ا َو َ�َر�نَ � ا َو َحَر�ِم�نَ اِل�نَ

َ
ی َ�ل ِ

َر �ن طنَ ا َو �نَ �نَ
َ �ث ْد َرَوى َ�ِ��ی �نْ �قَ ْم ِمّمَ

ُ
ك ا�نَ ِم�نْ َم�نْ كَ

ْم 
َ
ل �نَ ا  ِم�نَ

ْ
ُ�ك �بِ َم 

َ
َحك  � دنَ اإِ

�نَ  
ً
َ�اِکما ْم 

ُ
ك �یْ

َ
َعل  �ُ �قُ

ْ
َعل َ حب ْد  �قَ ِی 

�نّ اإِ
�نَ  

ً
ما

َ
َحك   �ِ �بِ ْو�  ْرصنَ �یَ

ْ
ل �نَ

ِه َو ُهَو 
َ
ی �لّل

َ
 َعل

ُ
�ّد ا �لّرَ �نَ �یْ

َ
 َعل

ُ
�ّد  َو �لّرَ

َ
ا َرّد �نَ �یْ

َ
ِه َو َعل

َ
ِم �لّل

ْ
ُ�ك  �بِ

�نَّ حنَ َما �ْس�قَ
�نَّ اإِ

ُ� �نَ ُ� ِم�نْ
ْ
ل �بَ

�قْ َ �ی

ه؛  هر كدام از شما كه حدیث ما را روایت كند و در حالل 
َ
الّل ْرِک �بِ ِ

ّ ی َ�ّ�ِ �لسث
َ
َعل

كه او  و حرام ما نظر دارد و احكام ما را می داند، به حكمیت او راضی شوند 
كند و از او نپذیرد  گر طبق حكم ما قضاوت  كم شماها مقرر ساختم و ا را حا
)كسی كه حكم بر ضرر اوست( همانا حكم ما را سبک شمرده و ما را رد كرده 

كار در مرز شرک به خداست«.3 كرده و این  و ردكننده بر ما بر خدا رد 

1 .  طبریس، اإلحتجاج عىل أهل اللجاج، ج 1، ص17.
2 .  ابن شعبه حراین ، حتف العقول، ص238.

3 .  کلیین، الکایف، ج 1، ص67.
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رهبری دل های ضعفای شیعه
َماِء 

َ
ُعل

ْ
�ل ِم�نَ  ْم ؟ع؟  

ُ
ِمك ا�ؤِ �قَ �قِ  �بَ �یْ

�نَ ْعَد  َ �ب ی  �قَ �بْ َ �ی َم�نْ  ا 
َ
ل ْو 

َ
»ل ٍد؟ع؟:  ُمَحّمَ �نُ  �بْ َعِلّیُ  اَل  �قَ

اِء  َع�نَ �نَ ِل�نُ �ی ِ دن �قِ ُم�نْ
ْ
ِه، َو �ل

َ
حبِ �لّل َ ُ�حب ِ� �بِ ِ �ن �نَ َ��نْ ِد�ی �ی ِ

ّ ��ب
ِ�، َو �ل�نَّ �یْ

َ
�نَ َعل �ی ِ

ّ
�ل

َ
ِ� َو �لّ� �یْ

َ
ل �نَ �إِ �ِ��ی

َ
�لّ�

 
َ

ّد ا �ْر�قَ
َّ
ل َ�ٌ� �إِ

ؤَ
َی � �قِ َ َما �ب

َ
َو�ِص�بِ ل

احنِ �ل�نَّ �نَ ِ�، َو ِم�نْ �نِ َس َو َمَرَد�قِ ِل�ی �بْ اِك �إِ �بَ ِه ِم�نْ سثِ
َ
اِد �لّل ِ��بَ

ْمِسُك  ُ َما �ی
َ
َع�قِ ك �ی ِ

ّ اِء �لسث َع�نَ و�بِ صنُ
ُ
ل َم�قَ �قُ رنْ

ؤَ
� و�نَ 

ُ
ْمِسك ُ �نَ �ی �ی ِ �ن

َّ
ُهُم �ل ِك�نَّ

َ
ِه، َو ل

َ
�نِ �لّل َ��نْ ِد�ی

گر در دوران  َل؛ ا ِه َ�رنَّ َو �بَ
َ
َد �لّل و�نَ ِ��نْ

ُ
ل �نَ �نْ

اؤَ
ْ
َك ُهُم �ل �ؤِ

َ
ول

ؤُ
َها � ا�نَ

�قِ ُسكَّ �نَ �ی �نِ
َصاِح�بُ �لّسَ

كه مردم را به سوی او هدایت و  غیبت قائم آل محمد؟ع؟ علمایى نبودند 
كنند و شیعیان ضعیف را از  راهنمایى و با حجت های الهی از دینش دفاع 
از دام ناصبی ها نجات بخشند،  و  و پیروانش رهایى داده  دام های شیطان 
كسی در دین خدا پا برجا نمی ماند و همه مرتد می شدند؛ ولی آنان رهبری 
دل های شیعیان ضعیف را با قدرت در دست گرفته و حفظ می كنند؛ چنان 
كشتی را نگاه می دارد؛ بنابراین، آنان نزد  كشتی سكان و فرمان  كه ناخدای 

خدا واالترین انسان ها هستند«.1   

زبانان اعتقادات مردم مر
ُس  ِل�ی �بْ ِلی �إِ َ ی �ی ِ �ن

َّ
ر �ل عنْ

َّ ی �ل�ث ِ
ُطو�نَ  �ن ا ُمَر��بِ �نَ َع�قِ �ی َماُء سثِ

َ
ٍد؟ع؟:  »�لُعل �نُ ُمَحّمَ ُر �بْ ْع�نَ َ اَل حب �قَ

ِهْم  �یْ
َ
َط َعل

َّ
َسل �قَ َ �ی �نْ 

ؤَ
� ا، َو َ��نْ  �نَ َع�قِ �ی اِء سثِ َع�نَ ی صنُ

َ
ُروحبِ َعل �نُ

ْ
ُعو�نَُهْم َ��نِ �ل ْم�نَ َ �ی  ،�ُ �قُ اِر�ی َو َ��نَ

َل  �نَ �نْ
ؤَ
� َکا�نَ  ا  �نَ َع�قِ �ی سثِ ِم�نْ  ِلَك  ِل�نَ َ��بَ  �قَ ��نْ َم�نِ  �نَ ا 

َ
ل
َ
�  . َو�ِص�بُ

�ل�نَّ  �ُ َع�قُ �ی سثِ َو  ُس  ِل�ی �بْ �إِ

ا،  �نَ �ی ِ
ا�نِ ُمِح�بّ ْد�یَ

ؤَ
� ُع َ��نْ  ْد�نَ �یَ  �ُ

�نَّ
ِلاؤَ  ، �قٍ َمّرَ  ِ �ن

ْ
ل
ؤَ
� �نَ 

ْ
ل
ؤَ
� َر  رنَ �نَ

ْ
�ل َو  ْرَك 

�ل�قُّ َو  وَم  �لّرُ اَهَد  �نْ �بَ ِمّمَ

برابر  در  كه  مرزدارانی هستند  ما،  ِهْم ؛ علمای شیعیان  َد��نِ �بْ
ؤَ
� َ��نْ  ُع  ْد�نَ �یَ ِلَك  دنَ َو 

بر  او  پیروان  و  ابلیس  تسلط  از  و  كشیده اند  صف  لشكریانش  و  ابلیس 
كه توانایى دفاع از )عقاید وآموزه های(  شیعیان و از حمله  آنها به شیعیان ما 

1. حسن بن عىل؟ع؟ )امام یازدهم(، التفسیر املنسوب إل اإلمام السن العسکری؟ع؟، ص344.
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كه  آن عالمان شیعه  ارزش  گاه باشید  آ را ندارند، جلوگیرى می كنند.  خود 
این چنین خود را در معرض دفاع قرار داده اند، هزاران بار باالتر از سپاهیان و 
مجاهدانی است كه در برابر هجوم دشمنان اسالم )از كفار گرفته تا روم و ترک 
یرا علمای شیعه نگهبانان دین شیعیان و دوستان  و خزر( مبارزه می  كنند؛ ز

كه مجاهدان، حافظ مرزهاى جغرافیایى هستند«.1 ما هستند؛ در حالی 
از  شیعیان  اطاعت  با  خود  علمای  از  یهودیان  اطاعت  و  تقلید  مقایسه  ثانیًا، 
علمای شیعه، قیاس باطلی بوده و وجه افتراق این دو توسط امام صادق؟ع؟ بیان 
یهود  بی سوادان  و  عوام  که  می کند  عرض  صادق؟ع؟  امام  به  فردی  است.  شده 
کنند.  ی  پیرو و  قبول  می  شنوند  چه  هر  خود  علمای  از  اینکه  جز  نداشتند،  راهی 
کریم عوام الناس بیچاره  گر تقصیری هست، متوجه علمای یهود است. چرا قرآن  ا
ی می کردند، مذمت می کند؟  که چیزی نمی دانستند و فقط از علمای خود پیرو را 
ی عوام از علماء  گر تقلید و پیرو چه فرقی بین عوام یهود و بین عوام ما وجود دارد؟ ا
ی می کنند باید مورد مالمت و  که از علمای ما پیرو مذموم است، پس عوام ما نیز 
گر آنها نمی بایست قول علمای خود را بپذیرند، اینها نیز نباید  گیرند. ا مذمت قرار 

بپذیرند. حضرت فرمود:
ا  ّمَ

ؤَ
َه�قٍ � �قٌ ِم�نْ حبِ ْسِو�یَ

َه�قٍ َو �قَ ْر�قٌ ِم�نْ حبِ ِهْم �نَ َما�ؤِ
َ
ُهوِد َو ُعل �یَ

ْ
ا َو َ�َو�ّمِ �ل �نَ َما�ؤِ

َ
ا َو ُعل �نَ �نَ َ�َو�ّمِ ْ �ی َ �ب

ُهْم َو  ّمَ َ�َو�ّمَ َما دنَ
َ
َماَءُهْم ك

َ
ِدِهْم ُعل ِل�ی �قْ �قَ ا �بِ

�نَ ّمَ َ�َو�ّمَ ْد دنَ َه �قَ
َ
�نَّ �لّل اإِ

َوْو� �نَ ُ �ْس�قَ �ث ِم�نْ َح�یْ

لا؛ عوام و علمای ما و عوام و علمای یهود از یک جهت  و� �نَ َر�قُ �قَ ُ ��نْ �ث ا ِم�نْ َح�یْ ّمَ
ؤَ
�

هستند،  هم  مثل  كه  جهتی  آن  از  هم اند.  مثل  جهت  یک  از  و  دارند  فرق 
كرده و اما از آن جهت  خداوند عوام را نیز به آن نوع تقلید از علماء مذمت 
بدهید.  توضیح  اهلل  رسول  ابن  یا  كرد:  آن شخص عرض  نه.  دارند  فرق  كه 
 
ً
كه صریحا بودند  دیده  در عمل  را  یهود علمای خود  فرمود: عوام  حضرت 

1 .  مهان، ص343.
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رو  خاطر  به  را  قضاوت ها  و  احكام  ندارند،  پرهیز  رشوه  از  می گویند،  دروغ 
دربایستی ها و رشوه ها تغییر می دهند، درباره افراد و اشخاص عصبیت به 
خرج می دهند، حب و بغض شخصی را دخالت و حق یكی را به دیگری 
در  خداوند  كه  عمومی  فطری  الهامات  حكم  به  فرمود:  گاه  آن  می دهند. 
كه چنین اعمالی  كس  كه هر  كس تكوینی قرار داده می دانستند  سرشت هر 
كرد، نباید قول خدا و پیغمبران خدا را  داشته باشد، نباید قول او را پیروی 
گر عوام ما نیز در فقهای خود،  كرد و به همین منوال است. ا با زبان او قبول 
اعمال خالف، تعصب شدید، تزاحم بر سر دنیا، طرفداری از طرفداران خود 
و  احسان  مستحق  هرچند  خود  مخالفان  كوبیدن  باشند،  ناصالح  هرچند 
آنها پیروی  از  و  را ببندند  كنند و باز هم چشم خود  نیكی باشند، را حس 
 مانند همان عوام یهودند و مورد مذمت و مالمت هستند و فرمود: 

ً
كنند، عینا

 
ً
ُمِطیعا َهَواُه  ی 

َ
َعل  

ً
ُمَخاِلفا ِلِدیِنِه   

ً
ِلَنْفِسِه َحاِفظا  

ً
ُفَقَهاِء َصاِئنا

ْ
ال ِمَن  َكاَن  َمْن  ا  أّمَ

كه خوددار و حافظ دین  از فقها  اما هر یک  و  ُدوه؛  ِ
ّ
ُیَقل ْن  

َ
أ َعَواِم  

ْ
ِلل

َ
ف ُه 

َ
َمْوال ْمِر 

َ
ِل

خود و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان موالی خود باشد، باید عوام از او 
كنند«.1 تقلید 

کردار معصوم، مستلزم نهی از  گفتار و  ی از  شبهه دوم: »با این وصف، امر به پیرو
کردار غیر معصوم است و امر خداوند به هر دو امکان ندارد«.2 گفتار و  ی  پیرو

گر چنین باشد، اولین کسی که نباید سخنش مورد توجه قرار گیرد،  پاسخ: اواًل، ا
با معصومین؟مهع؟ ندارد  که هیچ نسبتی  شخص منصور هاشمی خراسانی است 

گفتار او واجب خواهد بود. و بر اساس همین سخن، مخالفت و نهی از پذیرش 
از  را  مردم  تنها  نه  معصومین؟مهع؟،  که  است  شده  مشاهده  مواردی  در  ثانیًا، 

1. طبریس، اإلحتجاج عىل أهل اللجاج، ج2، ص457.
2 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص49.
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فقهایی  از  فتوا  یافت  به در را  آنان  بلکه  نفرموده؛  فتوای غیر معصوم منع  از  ی  پیرو
همچون یونس بن عبدالرحمن، ابان بن تغلب، محمد بن مسلم، زرارة بن اعین، 
ترغیب  سعید  بن  عثمان  بن  محمد  و  سعید  بن  عثمان  آدم،  بن  زکریا  ابوبصیر، 

کرده اند. به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می شود: 

وایت اول: ر
َك ؛ 

ُ
ل ْ ى ِم�ث َع�قِ �ی ی سثِ ِ

َرى �ن ُ �نْ �ی
ؤَ
ِح�بُّ �

ؤُ
ِی �

�نّ اإِ
اَس �نَ

ِ  �ل�نَّ �ق �نْ
ؤَ
�قِ َو � �نَ َمِد�ی

ْ
ِ� �ل ی  َمْس�بِ ِ

ِلْس  �ن »��بْ
امام باقر؟ع؟ فرمود: ای ابان! در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، 

پس من دوست دارم شیعیانی مانند تو را ببینم«.1

وایت دوم:  ر
اَل  �قَ َع�قِ �نَ ُم�قْ

ْ
ِه؟ع؟ َ��نْ �ل

َ
ِد �لّل ا َ��بْ �بَ

ؤَ
�قُ �

ْ
ل
ؤَ
اَل: َسا ِمّیِ �قَ َهاسثِ

ْ
ِل �ل �نْ �نَ

ْ
�نِ �ل َل �بْ ْسَماِ��ی َ��نْ �إِ

َیّ   
َ
ی َعل

َ
ْمل

ؤَ
ا ُ� �نَ �قُ �ی �قِ

َ
ل  �نَ

ً
ما

ْ
َها ِعل َدُ� ِم�نْ �نَّ ِ��نْ اإِ

َها �نَ ُ�  َ��نْ
ْ
َسل - �نَ حبٍ َر�یْ ُ �نَ حب َمِلِك �بْ

ْ
َد �ل �قَ َ��بْ

ْ
�ل

درباره  می گوید:  هاشمی  فضل  بن  اسماعیل  اِلَها...؛ 
َ
ْ�ل �ْس�قِ ی  ِ

�ن  
ً
ر� �ی �ثِ

َ
ك  

ً
ا �ؤ �یْ

َ سث

ازدواج موقت از امام صادق؟ع؟ سئوال هایى پرسیدم. فرمودند؛ سئوال هایت 
گاه  آ موضوع  این  درباره  كه  بپرس  او  از  بپرس!  جریج  بن  عبدالملک  از  را 
را درباره حالل  یادی  اینباره مسائل ز او در  كردم و  را مالقات  او  است. پس 

بودن آن بر من امالء كرد«.2  

وایت سوم: ر
ا�نَ  ُ� َو كَ �قُ ْ �ی

ؤَ
ّیٍ َر� ّمِ

َر �قُ �یْ
ِدی َو َكا�نَ حنَ ُمْه�قَ

ْ
�نِ �ل ِ �بْ رن �ی ِ َعرن

ْ
ِد �ل ��نَ َ��نْ َ��بْ ادنَ َ �نِ سث ِل �بْ �نْ �نَ

ْ
َ��نِ �ل

2 .  شیخ حر، وسائل الشیعة، ج 27، ص1.138 .  جنایش، رجال النجایش، ص10.
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ی ُکّلِ  ِ
اَك �ن �قَ

ْ
ل
ؤَ
ا �

َ
ِی ل

�نّ �إِ  
�قُ

ْ
ل �قُ ا؟ع؟ �نَ صنَ �قُ �لّرِ

ْ
ل
ؤَ
اَل: َسا ُ� �قَ �قَ

َ
اّص ا؟ع؟ َو �نَ صنَ َل �لّرِ َوِك�ی

؛ فضل بن  ْ�َم�نِ ِد �لّرَ �نِ  َ��بْ َس  �بْ
و�نُ ُ  َ��نْ   �ی

�نْ اَل »�نُ �قَ ى �نَ �نِ  َمَعاِلَم ِد�ی
�نُ �نُ

آ
�نْ � َعّمَ ٍ �نَ �ق َو�قْ

كنون دیده ام و  كه تا شاذان می گوید از عبدالعزیز بن المهتدی)بهترین قمی 
كردم؛  گفت: از امام رضا؟ع؟ سئوال  كه  وكیل خاص امام رضا بود( شنیدم 
من همواره نمیتوانم خدمت شما برسم، با این حساب معالم دینم را از چه 
یافت كن«.1 یافت كنم؟ امام؟ع؟ فرمود: از یونس بن عبدالرحمن در كسی در

وایت چهارم: ر
َل َ��نِ 

ؤَ
ْسا

�نَ �نْ 
ؤَ
� ا  �نَ ْ حب َما �ْح�قَ َّ ُر�ب ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  �بِی َ��بْ

ِلاؤَ �قُ 
ْ
ل �قُ اَل:  �قَ ِی   ِ

و�ن ْر�قُ َع�قَ
ْ
�ل �بٍ   َع�یْ ُ َ��نْ سث

العقرقوفی  شعیب  ٍر؛  ِ��ی َ �ب ا  �بَ
ؤَ
� ى  ْع�نِ َ �ی َسِدّیِ 

اؤَ
ْ
ال �بِ َك  �یْ

َ
»َعل اَل  �قَ ُل 

ؤَ
ْسا

�نَ َم�نْ  �نَ ْى ِء 
َّ �لسث

كردم، گاهی نیاز به پرسش درباره برخی  می گوید: به امام صادق؟ع؟ عرض 
ابابصیر  به  فرمود:  امام؟ع؟  كنیم؟  سئوال  كسی  چه  از  آید  می  پیش  امور 

كنید«.2    اسدی مراجعه 

وایت پنجم: ر
ِصُل 

ؤَ
ْس�قُ �

َ
َد�قٌ َو ل ِع�ی َ ى �ب �قِ

�قَّ ُ ا ؟ع؟ سث صنَ �قُ ِللّرِ
ْ
ل اَل: �قُ ِّیِ �قَ

َهْمَد��ن
ْ
�بِ �ل ُمَس�یَّ

ْ
�نِ �ل َ��نْ َعِلّیِ �بْ

 - ّیِ ّمِ
�قُ
ْ
�ل َدَم 

آ
� �نِ  �بْ ا  َکِر�یَّ رنَ »ِم�نْ  اَل  �قَ ى  �نِ ِد�ی َمَعاِلَم   

�نُ �نُ
آ
� �نْ  ِمّمَ �نَ  ٍ �ق َو�قْ ی ُکّلِ  ِ

�ن َك  �یْ
َ
ل �إِ

ا؛ علی بن مسیب همدانی از امام رضا؟ع؟ سئوال  �یَ
�نْ

ُ
�نِ َو �لّ� �ی ی �لّ�ِ

َ
ُمو�نِ َعل

ؤْ
َما

ْ
�ل

كرد: راه من بر شما سخت و دور است و در هر زمانی امكان دسترسی به شما 
از  فرمود:  امام؟ع؟  كنم؟  یافت  در را  دینم  معالم  كسی  چه  از  پس  ندارم،  را 

كه امین در دین و دنیا است«.3  كن  یافت  زكریا بن آدم قمی در

2 .  شیخ حر، وسائل الشیعة، ج 27، ص1.142 .  کی، رجال کی، ج 2، ص 778 و 786.

3 .  مهان، ص146.
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وایت ششم: ر
اَك  �قَ

ْ
ل
ؤَ
ّلَ َساَ��قٍ �

ُ
َس ك �یْ

َ
ِی ل

�نّ ِه؟ع؟ �إِ
َ
ِد �لّل �بِی َ��بْ

ؤَ
�قُ ِلا

ْ
ل اَل: �قُ وٍر �قَ ْع�نُ َ �بِی �ی

ؤَ
�نِ � ِه �بْ

َ
ِد �لّل َ��نْ َ��بْ

ِدی ُکّلُ  َس ِ��نْ �یْ
َ
ى َو ل �نِ

ُ
ل
ؤَ
ْسا �یَ

ا �نَ �نَ ْصَ�ا�بِ
ؤَ
ُل ِم�نْ � �بُ ی ُء �لّرَ �بِ َ ُدوُم َو �ی �قُ

ْ
ى �ل �نِ

ْمِك�نُ ُ ا �ی
َ
َو ل

ْد َسِمَع ِم�نْ  ُ� �قَ
�نَّ اإِ

ّیِ �نَ �نِ
�قَ

َّ �نِ ُمْسِلٍم �ل�ث ِد �بْ ُعَك ِم�نْ ُمَحّمَ ْم�نَ َ َما �ی اَل »�نَ ُ� �قَ ى َ��نْ �نِ
ُ
ل
ؤَ
َْسا َما �ی

؛ عبداهلل بن ابى یعفور به امام صادق؟ع؟ عرض 
ً
ها �ی  َوحبِ

ً
ا �یّ َدُ�  َمْرصنِ ا�نَ  ِ��نْ �بِی َو كَ

ؤَ
�

كرد: همانا برایم امكان مالقات با شما در هر زمانی نیست و از سویى برخی 
كنم؟ امام؟ع؟  كه پاسخش را نمی دانم چه  از یاران ما سئواالتی می پرسند 
فرمود: چه چیزی تو را از مراجعه به محمد بن مسلم ثقفی منع می كند؟ او از 

پدرم روایات را شنیده و در نزد ایشان مورد رضایت و آبرومند بود«.1  

وایت هفتم: ر
 � دنَ اإِ

ٍ �نَ ی َ�ِ��ی�ث ِ
اِر- �ن �قَ ُمحنْ

ْ
�نِ �ل صنِ �بْ �یْ

�نَ
ْ
اَل ِلل ِه؟ع؟ �قَ

َ
ِد �لّل ا َ��بْ �بَ

ؤَ
�نَّ �

ؤَ
�نِ ُ�َمَر � ِل �بْ

�نَّ ُم�نَ
ْ
َ��نِ �ل

ا  �نَ َ ْصَ�ا�ب
ؤَ
�قُ �

ْ
ل
ؤَ
َسا ِ� �نَ ْصَ�ا�بِ

ؤَ
ٍل ِم�نْ � ی َر�بُ

َ
ل  �إِ

ؤَ
ْوَما

ؤَ
اِلِس َو � َ �ب

ْ
� �ل

َهدنَ َك �بِ
�یْ
َ
َعل ا �نَ �نَ

َ �ث َرْد�قَ َ�ِ��ی
ؤَ
�

كه امام صادق؟ع؟ به  كند  �نَ ؛ مفضل بن عمر نقل می  َ ْ��ی
ؤَ
�نُ  � َر�َر�قُ �بْ و� رنُ

ُ
ال �قَ ُ� �نَ َ��نْ

كه  كه جویای سخن ما بودی بر تو باد به كسی  فیض بن مختار فرمود: زمانی 
نشسته است و با دست خود به مردی از اصحابش اشاره كرد. یاران ما درباره 

كردند و فرمودند: او زرارة بن اعین است«.2  او سئوال 

وایت هشتم: ر
اِمِع  َ �ب

ْ
ی �ل ِ

ُعُد �ن �قْ َك �قَ
�نَّ
ؤَ
ى � �نِ

عنَ
َ
ل اَل: �بَ ِه؟ع؟ �قَ

َ
ِد �لّل �بِی َ��بْ

ؤَ
ْحِوّیِ َ��نْ �

�نِ ُمْسِلٍم �ل�نَّ ُمَعادنِ �بْ

اَل ِلی  �قَ َ ... �نَ ُرحب حنْ
ؤَ
�نْ �

ؤَ
َل � �بْ

ِلَك �قَ َك َ��نْ دنَ
َ
ل
ؤَ
ْسا

ؤَ
�نْ �

ؤَ
َرْد�قُ �

ؤَ
َعْم َو  � �قُ �نَ

ْ
ل اَس �قُ

ى �ل�نَّ �قِ
�نْ �قُ �نَ

2 .  شیخ حر، وسائل الشیعة، ج 27، ص1.143 .  مفید، اإلختصاص، ص201.
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ُع؛ معاذ بن مسلم نحوی می گوید: امام صادق؟ع؟  ْص�نَ
ؤَ
� �

ِی َکدنَ
�نّ اإِ

� �نَ
دنَ

َ
ْع ك �ْص�نَ

كه در مسجد جامع نشسته و برای مردم  گزارش داده اند  به من فرمود: به من 
كردم بله! البته قبل از آن می خواستم درباره اش  فتوا صادر می كنی؟ عرض 
انجام  را  كار  این  نیز  من  و  بده  انجام  اینگونه  فرمود:  كنم...  سئوال  شما  از 

می دهم«.1  

که ممکن  کسانی  که اطاعت بی چون و چرا از  شبهه سوم: »انصاف آن است 
است خواسته یا ناخواسته، برخالف فرمان خدا و پیامبر؟ص؟ فرمان دهند، معقول 
که  نیست و نمی تواند واجب باشد و این از مسائل ضروری در اسالم است تا جایی 
کودکان، محجور شمرده  که معتقد به وجوب آن، سفیه باشد و مانند  بعید نیست 

شود«.2
پاسخ: اطاعت از والیت فقیه، اطاعتی مطلق است؛ اما این اطاعت مطلق به 
معنای بی ضابطه بودن و آزادگی عمل بر اساس اهواء و آراء شخصی فقیه نیست؛ 
بلکه ولی فقیه تنها در چارچوب فقه اسالمی آزادی عمل داشته و مأمور به اجرای 
برداشت  فقیه  مطلقه  والیت  مفهوم  از  هاشمی  منصور  اما  است؛  الهی  فرامین 
فقیه«  مطلقه  »آزادی  یا  دیکتاتوری«  »حکومت  هم ردیف  را  آن  و  کرده   نامناسبی 
رو، پذیرش والیت مطلقه فقیه همان پذیرش والیت مطلقه  این  از  دانسته است؛ 
که توسط فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید  فقه و نیابت عامه امام زمان؟ع؟ است 
در جامعه اسالمی اجرا شده و مسلمین موظف به پذیرش این امر هستند. چنانچه 
»اتفق اصحابنا،  آورده است:  و  کرده  مقام تصریح  این  از  به بخشی  کرکی  محقق 
رضوان اهلل تعالی علیهم، علی ان الفقیه العدل االمامی، الجامع لشرایط الفتوی... 

1 .  شیخ حر، وسائل الشیعة، ج 27، ص148.
2 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص49.
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نایب من قبل ائمه الهدی، صلوات اهلل و سالمه علیهم، فی حال الغیبة فی جمیع 
که، همانا فقیه عادل  ما للنیابة فیه مدخل؛ اتفاق نظر علمای امامیه بر این است 
زمان  او در  نیابت  و   نیابت داشته  امام معصوم  از طرف  الشرایط،  و جامع  امامی 

غیبت مطلقه بوده و در تمامی امور جاری است«.1
توضیح بیشتر درباره والیت مطلقه فقیه اینکه؛ مقصود از »مطلقه بودن« والیت 
گستره و دایرۀ شمول این والیت است و مواردی مانند؛ مقام افتاء و  فقیه، توضیح 
که  والیت را به معنای حق تصرف در امور مردم میداند،  قضا و  همچنین مواردی 
گردد. چنانچه شیخ مفید؟هر؟ درباره حق حکومت فقیه  گستره می  داخل در این 
و  الرأی  ی  ذو من  العدول  الحق  أهل  لفقهاء  »کان  است:  گفته  او  والیت  اجازه  و 
و  نظر  فقهاء عادل و صاحب  برای  السلطان...؛  تواله  ما  یتولوا  أن  الفضل  و  العقل  
که توسط سلطان تصرف  عقل و فضل، اجازه تصرف و اداره تمامی مواردی است 

و اداره می شود«.2  
کلی مورد اشاره قرار دارد: موارد تصرف و والیت را می توان در دو  بخش 

ندارند.  خاصی  ولّی  کنون  ا اما  دارد،  ولّی  وجود  به  نیاز  که  مواردی  در  والیت 
را  ولی خود  که  در صورتی  بلوغ،  از  دیوانگان پس  یا  نابالغ  اطفال  بر  مانند: والیت 
که غیبت آن ها موجب تلف  افراد غایب،   بر اموال  از دست داده باشند؛ والیت 
مالشان می شود؛ والیت بر افرادی که از ادای حقوق دیگران امتناع می کنند؛ والیت 
کسی متولی امر آن ها نیست ؛ و مغمی علیه )بیهوش(؛  که  بر افراد بیمار و ناتوان 
کفن و دفن؛ هم چنین والیت بر همه  ی؛ برای غسل، 

ّ
والیت بر امور میت بدون ول

که متعلق  که اموال عمومی دارند مانند اراضی مفتوح العنوة  مسلمانان در صورتی 

1 .  کرکی، رسائل، ج 1، ص 142.
2 .  مفید، املقنعة، ص 675.
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به عموم مسلمانان است، و نیز والیت بر موقوف علیهم در اوقاف عام.1 لذا اموری 
ی 

ّ
ول بر عهده  ندارد،  و متولی خاص  آن ها نیست  ترک  به  که شارع مقدس راضی 

فقیه است.
شئون  ادارۀ  و  حکومت  معنای  به  مسلمانان،  عمومی  امور  تمامی  بر  والیت 
سیاسی و اجتماعی آنان، و حتی فراتر از آن، والیت بر نفوس مسلمانان در صورتی 
در  انصاری  شیخ  چنانچه  کند.2  نفوس  در  تصرف  اقتضای  آنان  بر  حکومت  که 
الروایات المتقدمة: نفوذ  إّن الظاهر من  کتاب القضاء و الشهادات می فرماید: »ثم 
حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات األحکام الشرعیة و فی موضوعاتها الخاصة    
کون الفقیه مرجعا فی األمور العامة، مثل الموقوفات و أموال الیتامی و  و منه یظهر 
فقیه  که: حکم  این است  به دست می آید  روایات  از  آنچه  و...؛ سپس  المجانین 
در تمامی خصوصیات احکام شرعیه و موضوعات فرعی آن نافذ است  و فقیه، 
مرجع کل در امر عامه مسلمین است. مانند موقوفات و اموال ایتام و دیوانگان...«.3 
الذین هم سالطین  اإلمام-  و  للنبی  کان  ما  »کّل  آورده است:  نیز  نراقی  مال احمد 
 ما أخرجه 

ّ
کان لهم، فللفقیه أیضا ذلك، إال األنام و حصون اإلسالم- فیه الوالیة و 

و  کرم؟ص؟  ا پیامبر  اختیارات  تمامی  از  فقیه  أو غیرهما؛  نّص  أو  الدلیل من إجماع 

1 .  »مـن ال ول لـه یف املرسـلة املذکـورة لیـس مطلـق مـن ال ول لـه بـل املـراد عـدم امللکـة یعـین أنـه ول مـن مـن شـأنه أن یکـون 
لـه ول حبسـب شـخصه أو صنفـه أو نوعـه أو جنسـه فیشـمل الصغیـر الـذی مـات أبـوه و املجنون بعد البلـوغ و الغائب و املمتنع 
یـض و املغمـی علیـه و املیـت الـذی ال ول لـه و قاطبـة املسـلمنی إذا کان هلـم ملـك کاملفتـوح عنـوة و املوقـوف علهیـم یف  و املر

األوقـاف العامـة«. شـیخ أنصـاری، کتـاب املکاسـب، ج 2، ص 88.
2 .  »فإقـام-ة الکـوم-ة وتشـکیل أسـاس الـدول-ة اإلسـالمّی-ة، مـن قبیـل الواجـب     الکفـاّئ عـىل الفقهـاء العـدول، فـإن 
إن مل یتیّسـر إالّ باجتماعهـم، جیـب علهیـم القیـام جمتمعنی.  ولو مل  وّفـق أحدهـم لتشـکیل الکـوم-ة جیـب عـىٰل غیـره     االتبـاع، و
 مهنـم الـوالی-ة 

ّ
یـن یف     تأسـیس الکـوم-ة.    ومـع ذلـک، فلـکل إن کانـوا معذور ، مل یسـقط منصهبـم و میکـن هلـم ذلـک أصـالً

مـور املسـلمنی؛ مـن بیـت املـال إل    إجـراء الـدود، بـل عـىٰل نفـوس املسـلمنی إذا اقتضـت الکـوم-ة التصـّرف فهیـا«. 
ُ
عـىٰل ا

امـام مخیـین، البیـع، ج 2، ص 623.
3 .  شیخ أنصاری، القضاء و الشهادات، ص 48.
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برخوردار  هستند-  اسالم  محافظین  و  بشر  اختیار  صاحب  که  معصوم؟ع؟-  امام 
که با اجماع و نص و... خارج شده باشد« 1  است، مگر موارد خاصی 

کرده  که در مساله والیت مطلقه فقیه شبهه وارد  کسانی  صاحب جواهر در باره 
کأّنه  گفته است: »فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل  یا شک دارند 
ماذاق من طعم الفقه شیئا وال فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرًا؛ از جمله عجائب، 
چنین  گویا  البته  است،  فقیه(  مطلقه  )والیت  مساله  درباره  مردم  از  بعضی  تردید 
افرادی از طعم فقه چیزی نچشیده و از لحن و رموز سخنان اهل بیت؟مهع؟ چیزی 

نفهمیده اند«.2 

3.خرافهگرایی ��
این  و در  از موانع شناخت دانسته  را یکی دیگر  منصور هاشمی، خرافه گرایی 
از  مصداقی  را  اهل بیت؟مهع؟  داشتن  معجزه  به  باور  که  رفته  پیش  جایی  تا  باور 

گفته است: ی در این باره  کرده است. و خرافه گرایی مسلمانان معرفی 
كه در ظاهر با دیگران  پیشوایان اهل بیت، انسان هایى دانا و وارسته بوده اند 
اكنون  نبوده اند... به هر حال  تفاوتی نداشته و مدعی معجزه و علم غیب 
گر مسلمانی  كه ا خیال پردازی در اهل تشیع، به قدری نهادینه شده است 
به  را  او  كند،  دعوت  اسالم  پیشوایان  درباره  واقع گرایى  سوی  به  را  آنان 
یشه  ر قدری  به  آنان  در  خرافه گرایى  این  بلكه  می كنند؛  متهم  ناصبی گری 
گر ُمصلحی آنان را به سوی اصالح عقیده یا عملی دعوت  كه ا دوانده است 
او معجزه می طلبند و به جای قول  از  كند، به جای دالیل عقلی و شرعی، 

1 .  مال امحد نرایق، عوائد األیام یف بیان قواعد األحکام، ص 536.
2 .  حممد بن السن، جواهر الکالم، ج 2، ص 398.
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كه از هر فال بین دوره گرد یا  كرامت دارند؛ آن هم به صورتی  احسن، از او توقع 
جادوگر تازه كاری ساخته است.1

که مورد بررسی قرار می گیرد: در این متن به چهار شبهه اشاره شده است 
که در ظاهر با  شبهه اول: »پیشوایان اهل بیت، انسان هایی دانا و وارسته بوده اند 

دیگران تفاوتی نداشته و مدعی معجزه و علم غیب نبوده اند«.2
ظاهر  در  و  بوده  وارسته  و  دانا  انسان هایی  معصومین؟مهع؟  ائمه  اینکه  پاسخ: 
با  ارتباطی  سخن  این  اما  نیست؛  تردید  جای  نداشته اند،  تفاوتی  مردم  با  َخلق 
که  چرا  ندارد؛  الهی  قدرت هایی  از  ایشان  برخورداری  همچنین  و  جایگاه  تفاوت 
بر اساس باورهای اعتقادی شیعه، ائمه معصومین؟مهع؟ دارای معجزات متعددی 
به  نمونه،  برای  می ساختند.  باخبر  غیبیات  از  را  مردم  موارد  از  بسیاری  در  و  بوده 

چند روایت اشاره می شود:

وایت اول ر
که نه تنها  کاذب است  معجزه عالمتی برای شناخت مدعی صادق از مدعی 
امام  بوده اند.  برخوردار  آن  از  نیز  معصومین؟مهع؟  ائمه  تمامی  بلکه  الهی؛  پیامبران 

صادق؟ع؟ فرمود:
اَءُ� َو  �یَ �بِ

�نْ
ؤَ
ّلَ � ُه َ�رنَّ َو �بَ

َ
ْ�َطی �لّل

ؤَ
�قٍ �

َّ
ّیِ ِعل

ِه؟ع؟ ِلاؤَ
َ
ِد �لّل �بِی َ��بْ

�قُ ِلاؤَ
ْ
ل اَل: �قُ ٍر �قَ ِ��ی َ �بِی �ب

ؤَ
َ��نْ �

�قُ  رنَ ُمْعحبِ
ْ
ِ� َو �ل ی �بِ

�قَ
ؤَ
ِ َم�نْ � ی ِصْد�ق

َ
لًا َعل و�نَ َدِل�ی

ُ
ك اَل: ِل�یَ �قَ �قَ �نَ رنَ ُمْعحبِ

ْ
ْ�َطاُکُم �ل

ؤَ
ُ� َو �

َ
ُرُسل

 ِ اِد�ق �لّ�َ ِصْد�قُ   �ِ �بِ ْعَر�نَ  ِل�یُ  �ُ َ حب ُححبَ َو   �ُ
َ
ُرُسل َو  اَءُ�  �یَ �بِ

�نْ
ؤَ
� ا 

َّ
ل �إِ َها  ْعِط�ی ُ �ی ا 

َ
ل هلِل  اَم�قٌ 

َ
َعل

به چه  كرد: خداوند  امام صادق؟ع؟ سؤال  از  ابى بصیر  ؛  �بِ كَادنِ
ْ
�ل �بِ  دنِ

َ
ك ِم�نْ 

كرد؟ امام؟ع؟ فرمود: برای  علتی به انبیاء و رسوالنش و به شما معجزه عطا 

1 .  منصور، هامشی خراساین،  بازگشت به اسالم، ص91.
2 .  مهان.
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اینكه دلیلی بر صدق كسی باشد كه آن را آورده است و معجزه عالمتی برای 
خداوند است كه آن را به كسی جز انبیاء و رسوالن و حجت هایش نمی دهد 

كاذب باز شناخته شود«.1 كذب  تا صدق صادق از 

وایت دوم ر
امیرمؤمنان علی؟ع؟ در مقام احتجاج با مرد یهودی و اثبات صدق وصایتش، 

خود را دارای معجزه آشکار دانست و فرمود:
َهِدی  ْ َماُل �سث �بِ

ْ
َها �ل �قُ َّ �ی

ؤَ
ا � ُهوِد �یَ �یَ

ْ
َماَل �ل اَدى �بِ ّمَ �نَ

ُ اِهَر�قُ �ث �بَ
ْ
�قُ �ل رنَ ُمْعحبِ

ْ
�قً ِهَی  �ل َّ ا ُححب �نَ

َ
�نَّ ل »�إِ

اِء 
َ
ل �بَ َهوؤُ

دنَ
َ
ٍد َو ك ا َوِصّىَ ُمَحّمَ �قَ �یَ �قَ َصَد�قْ َماُل َصَد�قْ �بِ

ْ
اَدَر �ل �بَ �قَ ِ� �نَ ِ

ٍد َو ِلَوِص�یّ ِلُمَحّمَ

ِهْم  �یْ
َ
َعل ى  �قِ

َّ
�ل ُهوِد  �یَ

ْ
�ل ا�بَ  �یَ �ثِ ا  �یَ ُهوِد 

ُّ �لسث ِم�نَ  ٌس  �نْ حبِ اِء 
َ
ل َهوؤُ ؟ع؟  َعِلّیٌ اَل  �قَ �نَ ُهوُد  �یَ

ْ
�ل

�نَّ 
ؤَ
َهُد � ْ سث

ا َعِلّیُ �نَ �قَ �یَ �قَ َصَد�قْ َها َصَد�قْ
ُّ
ل ُُهْم كُ ا�ب �یَ �قْ �ثِ َط�قَ �نَ ِ� �نَ ِ

ٍد َو ِلَوِص�یّ َهِدی ِلُمَحّمَ ْ �سث

؛ علی؟ع؟ در احتجاج با مرد 
ً
ا ُ� َح�قّ ا َعِلّیُ َوِص�یُّ َك �یَ

�نَّ
ؤَ
 َو �

ً
ا ِه َح�قّ

َ
 َرُسوُل �لّل

ً
د� ُمَحّمَ

یهودی فرمود: همانا حجت ما همان معجزه نمایان است. سپس شتران مرد 
یهودی را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای شتران! به حقانیت محمد؟ص؟ و 
گفت: تصدیق می كنم  گرفت و  وصّی او شهادت بده. سپس شترها پیشی 
دروغ  یهودی  مرد  این  محمد؟ص؟.  وصی  ای  را  تو  می كنم  تصدیق  را،  تو 
كه  می گوید . علی؟ع؟ فرمود: این از عالم غیب است. ای لباس مرد یهودی 
برتن او هستی! به حقانیت محمد؟ص؟ و وصّی او شهادت بده. پس لباس 
گفت: تصدیق می كنم تو را، تصدیق می كنم تو را ای  او به سخن در آمد و 
كه حقیقتا محمد؟ص؟ رسول خدا و تو حقیقتا  علی؟ع؟. شهادت می دهم 

وصی او هستی«.2 

1 .  صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص122.
2 .  صـدوق، معـاین األخبـار، ص24 و شـیخ حـر، إثبـات اهلـداة بالنصـوص و املعجـزات، ج 3، ص440 و جملـیس، حباراالنوار، 

ج10، ص17. 
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وایت سوم ر
َماَمُ�؟  �إِ ُد  َع�بْ

ْ
�ل ْعِر�نُ  َ �ی ْى ٍء 

َ �ث ّیِ 
ؤَ
ا �بِ ؟ع؟:  ِ اِد�ق

َ
ِللّ� �قُ 

ْ
ل �قُ اَل:  �قَ ٍس،  �یْ

�قَ �نُ  �بْ �بُ 
َّ
ُمَهل َ��ن 

ی 
َ
َدُ�  َعل َع �یَ ّمَ َوصنَ

ُ ، �ث َه�بَ ُط دنَ َ�ا�ؤِ
ْ
� �ل دنَ اإِ

ٍط، �نَ ی َ�ا�ؤِ
َ
َدُ� َعل َع �یَ �. َو َوصنَ

دنَ
َ
َعَل ك �نْ َ �نْ �ی

ؤَ
اَل: � �قَ

قیس  بن  ب 
ّ
ُمهل َماَم ؛  اإِ

ْ
�ل ْعِر�نُ   َ �ی  �

َهدنَ �بِ اَل:  �قَ ّمَ 
ُ �ث َها،  َساَ��قِ ِم�نْ  �قْ  ْوَر�قَ

ؤَ
ا �نَ �قٍ  ْسُطَو��نَ

ؤُ
�

امام خود  با چه نشانه ای  انسان  كردم؛  امام صادق؟ع؟ عرض  به  می گوید: 
كند: سپس دستش را بر روی دیوار  را می شناسد؟ فرمود: اینكه امام اینگونه 
كرد، سپس دستش را بر روی ستون  گذاشت و در این هنگام دیوار حركت 
این  با  امام  فرمود:  سپس  شد.  متالشی  لحظه  همان  در  و  گذاشت  پایه  و 

شناخته می شود«.1

وایت چهارم ر
فرموده  غیبی  علوم  از  بهره مندی  و  امام؟ع؟  علم  اقسام  درباره  کاظم؟ع؟  امام 

است:
�قِ 

َ ا�ث
َ
ل

َ ی �ث
َ
ا َعل ِم�نَ

ْ
عنُ  ِعل

َ
ل اَل: »َم�بْ اَل �قَ ِل ُموَ�ى؟ع؟ �قَ ّوَ

اؤَ
ْ
َ�َس�نِ �ل

ْ
�بِی �ل

ؤَ
ِِی  َ��نْ �

ا�ؤ َ��نْ َعِلّیٍ �لّسَ

 ُ َ�اِد�ث
ْ
ا �ل ّمَ

ؤَ
وٌر َو � ُ �ب َمرنْ ُر �نَ ا�بِ عنَ

ْ
ا �ل ّمَ

ؤَ
ٌر َو � ّسَ ُم�نَ ى �نَ َماصنِ

ْ
ا �ل ّمَ

ؤَ
ا ٍر َو َ�اِد�ثٍ  �نَ ا�بِ وٍ� َما�نٍ َو عنَ ُ ُوحب

ا؛ علی  �نَ ِ
�یّ �بِ

ْعَد �نَ َ ّىَ �ب �بِ
ا �نَ

َ
ا َو ل ِم�نَ

ْ
ُل ِعل �نَ �نْ

ؤَ
ْسَماِع  َو ُهَو �

ؤَ
ا

ْ
ی �ل ِ

ٌر �ن �قْ و�بِ َو �نَ
ُ
ل �قُ

ْ
ی �ل ِ

�نٌ �ن
دنْ �قَ �نَ

كه ایشان فرمود: دانش ما از سه  كاظم؟ع؟ نقل می كند  سائی از امام موسی 
جهت است، گذشته، آینده و آنچه پدیدار می شود؛ اما راجع به گذشته براى 
ما تفسیر شده و اما راجع به آینده نوشته شده و اما آنچه پدید آید، گاهی در 
كند و این بهترین دانش ماست و در عین حال  گوش اثر  گاهی در  دل افتد و 

بعد از پیغمبر ما پیغمبرى نیست«.2

1 .  طبری، آمىل، دالئل اإلمامة، ص250.
2 .  مهان، ج1، ص264
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مرحوم مجلسی؟هر؟ در کتاب مرآة العقول، در تفسیر این سه نوع علم می فرماید:
تفسیر  اهل بیت؟مهع؟  براى  اكرم؟ص؟  پیامبر  كه  علمی  یعنی  »ماضی«،  علم 
گذشته درباره انبیاء و اّمت هاى پیشین و  كه شامل علومی از وقایع  كرده اند 

كه براى آنان اّتفاق افتاده و خبر از شروع امور و عوالم است. حوادثی 
ق می گیرد؛ بنابراین، 

ّ
كه به امور آینده تعل منظور از علم »غابر«، علومی است 

و  بوده  جهان  آینده  به  مربوط  كه  است  حتمی  خبرهاى  غابر،  از  منظور 
مختّص به اهل بیت؟مهع؟ است. به همین دلیل، ائمه؟ع؟ از آن به »موقوف« 

كرده اند. به معنای مخصوص تعبیر 
تجّدد  احوال موجودات،  با تجدد  كه  از علم »حادث«، علمی است  مراد 
روش  دو  با  علم  این  اینكه  توضیح  است.  مجمالت  تفصیل  و  كرده  پیدا 
فی  »نقر  یعنی  باواسطه،  روش  و  القلوب«  فی  »قذف  یعنی  واسطه،  بدون 
كه ادعاى  االسماع« به ائمه معصومین؟مهع؟ الهام می شود؛ بنابراین، از آنجا 
الهام الهی ممكن است انسان را به توّهم نبّوت بیندازد، حضرت در پایان به 

كه پس از پیامبر ما پیامبرى نخواهد آمد.1 این نكته اشاره دارد 

وایت پنجم ر
در روایتی از امام صادق؟ع؟ درباره علم حال و علم آینده )غیب( آمده است:

ِر  ْ ِ�حب
ْ
�ل ی  ِ

�ن َع�قِ  �ی ِ
ّ �لسث ِم�نَ   َماَ��قً  َ �ب ِه؟ع؟ 

َ
�لّل ِد  َ��بْ �بِی 

ؤَ
� َمَع  ا 

�نَّ
ُ
ك اَل:  �قَ اِر  ّمَ

�ل�قَّ  ٍ �ن َس�یْ َ��نْ 

َما  ُهَما �بِ �قُ
ؤْ
ا �بَ

�نْ
ؤَ
ا

َ
ُهَما َو ل ُم ِم�نْ

َ
ْعل

ؤَ
ِی �

�نّ
ؤَ
ُهَما � ْر�قُ �بَ

حنْ
اؤَ

َ
ِر ل �نِ �نَ

ْ
�نَ ُموَ�ى َو �ل ْ �ی َ �قُ �ب �نْ

ُ
ْو ك

َ
اَل »... ل �قَ �نَ

َم 
ْ
ا ِعل ْعَط�یَ ُ ْم �ی

َ
َم َما َکا�نَ َو ل

ْ
ا ِعل ْ�ِط�یَ

ؤُ
َر؟ع؟ � �نِ �نَ

ْ
�نَّ ُموَ�ى َو �ل

ِهَما ِلاؤَ ِد�ی �یْ
ؤَ
ی � ِ

َس �ن �یْ
َ
ل

؛  �قً
َ ِه؟ص؟ ِوَر��ث

َ
اُ� ِم�نْ َرُسوِل �لّل �نَ

ْ ْد َوِر�ث اَ��قُ َو �قَ وَم �لّسَ �قُ �نٌ َح�قَّى �قَ ا�ؤِ و�نُ َو َما ُهَو كَ
ُ
ك َما �یَ

كعبه(  كه در حجر )كنار خانه  سیف تمار می گوید: جمعی از شیعه بودیم 

1 .  جملیس، مرآة العقول یف شرح أخبار آل الرسول؟ص؟، ج 3، ص136.
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و  موسی  همراه  من  گر  ا فرمود:  حضرت  آن  بودیم،  صادق؟ع؟  امام  خدمت 
كه من  از آن دو اعلم هستم و به آنها به آنچه در  خضر بودم، به آنها می گفتم 
بوده،  آنچه  به موسی و خضر؟ع؟ علم  یرا  ز نداشتند، خبر می دادم؛  دست 
داده شده بود و به آنها علم آنچه هست و آنچه خواهد بود تا زمان قیامت 

 ما از رسول خدا آن را به خوبى به ارث برده ایم«.1
ً
نداده بودند و محققا

بر اساس این روایت و ده ها روایت معتبر دیگر، برخورداری ائمه اهل بیت؟مهع؟ از 
علوم غیبی به اثبات رسیده و حتی این علوم به عنوان شاخصه شناخت و معرفی 
آن حضرات دانسته شده است؛ از این رو، ادعای بی اساس منصور هاشمی مبنی 

ی برای ائمه؟مهع؟ ابطال می شود. بر رد علوم غیبی و سماو
کتاب خداوند، علم غیب تنها  بر اساس نصوص  کسی بگوید:  ممکن است 
َماَو��قِ  ی �لّسَ ِ

�ن ُم َم�نْ 
َ
ْعل َ �ی ا 

َ
ل ْل  برای خداوند است؛ چنانکه صریحًا فرموده است: »>�قُ

که در آسمان ها و زمین است جز خداوند  کسی  ُه<؛ بگو هیچ 
َ
�لّل ا 

َّ
ل �إِ �بَ  �یْ

عنَ
ْ
�ل ْر�نِ 

اؤَ
ْ
َو�ل

غیب را نمی داند«2 و با این وصف، هر روایتی که خالف این را می گوید، باطل است 
و باید به دیوار زده شود.3 

آن  از  مطلق  علم  که  دارد  این  به  اشاره  مذکور  آیه  می شود:  گفته  پاسخ  در 
که خداوند فرستادگان خود را از آن بی بهره  خداست، اما این دلیل بر آن نمی شود 
که بخواهد و به  که خداوند، هر پیامبری را  کریم آمده است  دارد. چنانچه در قرآن 
ا 

َ
ل �بِ �نَ �ی

عنَ
ْ
گاه می کند: »َعاِلُم �ل که صالح بداند از غیب مختص به خود، آ هر میزانی 

ِ� َرَصًد�؛  �نِ
ْ
ل ِ� َوِم�نْ �نَ َد�ی �نِ �ی �ی َ ک ِم�ن �ب

ُ
ْسل ُ� �ی

�نَّ اإِ
ُسوٍل �نَ ى ِم�ن َرّ �نَ ا َم�نِ �ْر�قَ

َّ
ل َ�ً�� �إِ

ؤَ
� �ِ �بِ �ی

ی �نَ
َ
ِهُر َعل طنْ �ی

کسی را بر غیب خود  کسی غیب نمیداند چون او  عالم به غیب اوست پس جز او 

1 .  کلیین، الکایف، ج 1، ص260
2 .  منل،67.

3 .  پایگاه منصور هامشی خراساین، مقاله ها، مشاره 111، ص5.
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که خدا  کار بداند  که شایسته و مرضی این  کسی از رسوالن را  مسلط نمی کند مگر 
کمین می گمارد«. 1  کسانی از پیش رو و پشت سر حافظانی در  برای چنین 

همچنین حضرت عیسی؟ع؟ خود را برخوردار از علم غیب دانست و فرمود: 
م  �قُ �ن ک�ن كْم �إِ

َّ
�قً ل �ی

ِلک لاآ ی دنَ ِ
�نَّ �ن كْم �إِ و�قِ �ی ُ ی �ب ِ

ُرو�نَ �ن حنِ
ّ

َد و�نَ َوَما �قَ
ُ
کل

ؤْ
ا َما �قَ كم �بِ �ؤُ ّ

�بِ
�نَ
ؤُ
»>َو �

ید و در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر میدهم  <؛ و شما را از آنچه میخور �نَ �ی ِم�نِ وؤْ
ّ

ُم

علم  درباره  است«2.  عبرت  باشید  مؤمن  گر  ا شما  برای  ]معجزات[  این  در  مسلما 
�قَ  ک ما ک�نْ �ی

َ
ل ها �إِ وح�ی �بِ �نُ �ی

عنَ
ْ
اِء �ل �ب

�نْ
ؤَ
ک ِم�نْ �

ْ
ل کرم؟ص؟ نیز آمده است: »>�قِ غیب پیامبر ا

که آن را به تو وحی  �<؛ این از خبرهای غیب است  ِل هدن �بْ
ْوُمک ِم�نْ �قَ �نْ�قَ َو لا �قَ

ؤَ
ُمها �

َ
ْعل �قَ

می کنیم. پیش از این، نه تو آن را می دانستی و نه قوم تو«.3
در  متعددی  اخبار  غیب،  علم  از  معصوم؟مهع؟  امامان  برخورداری  درباره 
می  قرار  اشاره  مورد  نمون  عنوان  به  که  است؛  شده  بیان  البالغه  نهج  خطبه های 
یوسف  بن  حجاج  بارگی  شکم  و  خون ریزی  از  خبر  کوفه،4  ویرانی  از  خبر  گیرد: 
ثقفی،5خبر از آینده خونین بصره،6خبر از حکومت چهار فرمانروای فاسد از پسران 

مروان،7 و خبر حمله مغوالن و جنایت آن ها8 
که  کنون خیال پردازی در اهل تشیع، به قدری نهادینه شده است  شبهه دوم: »ا
کند، او را به  گر مسلمانی آنان را به سوی واقع   گرایی درباره پیشوایان اسالم دعوت  ا

ناصبی گری متهم می کنند!«.9
به معنای تبعیت  را  که منصور هاشمی، واقع گرایی  بر این است  پاسخ: ظاهر 

2 .  آل عمران، 1.49 .  جن، 27-26.

4 .  هنج البالغه، خطبه3.101 .  هود، 49.

6 .  مهان، خطبه5.102 .  مهان، خطبه116.

8 .  مهان، خطبه7.128 .  مهان، خطبه73.

9 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص91.
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ابی طالب؟ع؟  که شیعیان علی بن  توقع دارد  و  از خود دانسته  و اطاعت محض 
ی باشند! چنانچه در همین خصوص  زمام امور خود را به دست او سپرده و مطیع و
آورده است: »من به سوی طلب اعانت و اطاعت مهدی دعوت می کنم و طبعًا هر 
کس  کس دعوت مرا بپذیرد، تضمینی بر تضمین های الزم برای ظهور او افزوده و هر 

دعوت مرا نپذیرد، مانعی بر موانع موجود برای ظهور او افزوده است«.1
که  فردی  از  تبعیت  به  نسبت  تکلیفی  هیچ  شیعیان  که  است  حالی  در  این 
ندارند. ضمن  برخوردار نیست،  از هیچ جایگاهی در دین  و  نبوده  الهی  فرستاده 
که  است  وهابیت  همیشگی  رفتار  خیال پردازی،  به  شیعیان  کردن  متهم  اینکه 

باری دیگر از زبان منصور خارج شده است.
که  یشه دوانده است  شبهه سوم: »این خرافه گرایی در آنان )شیعیان( به قدری ر
کند، به جای دالیل  آنان را به سوی اصالح عقیده یا عملی دعوت  گر ُمصلحی  ا

عقلی و شرعی، از او معجزه می طلبند«.2
در پاسخ به این سخن واهی به روایت امیرمؤمنان علی؟ع؟ متمسک می شویم 
َماِم  و� ِم�نْ �إِ

ُ
ك َمّسَ �قَ ا �نَ

َ
ل
ؤَ
ْم؛ �

ُ
َعاِلك �نْ

ؤَ
�بَّ � و�[ �نِ ّمُ

دنَ �قُ و� ]�نَ �ق دن �ق ْمِر �ن
اؤَ

ْ
و� َ��نْ  َصاِح�بِ  �ل

ُ
ول رنُ ا �قَ

َ
که فرمود: »ل

رفتارتان  بدی  دچار  که  چرا  نشوید!  منحرف  امر  این  صاحب  از  ِ�؛  �قِ رنَ ُمْعحبِ �بِ ُهَدى 
ْ
�ل

کنید«.3 که به اعجاز امام هدایت گر تمسک  گاه باشید  خواهید شد. آ
باور شیعیان، معجزه تنها راه شناخت مأموران الهی نبوده و بایستی  البته در 
موجب  مسئله،  این  که  باشد  پروردگارش  جانب  از  منصوص  معجزه  صاحب 

دوچندان شدن مشکل منصور هاشمی برای اثبات جایگاهش خواهد بود.
کرامت دارند؛ آن هم به  شبهه چهارم: »)شیعیان( به جای قول احسن، از او توقع 

که از هر فال بین دوره   گرد یا جادوگر تازه کاری ساخته است«.4 صورتی 

2. مهان، ص1.91. مهان، ص275.

3 .  طبری آمىل، املسترشد یف إمامة عىل بن أیب طالب؟ع؟، ص404.
4. خراساین، منصور هامشی، بازگشت به اسالم، ص91.
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برای  ناشناخته  مسائِل  جمله  از  سحر  و  معجزه  اینکه  به  توجه  با  اواًل،  پاسخ: 
مردم محسوب می گردد؛ در نتیجه اغلب در فهم و تشخیص آن دو از دیگری دچار 

مشکل می شوند. این تفاوت ها عبارت  است از:
که از طریق یادگیری و مهارت به دست  الف. برخالف معجزه، سحر فنی است 
که به  ْحَر<؛ شیاطین  اَس �لّسِ

ُمو�نَ �ل�نَّ ِ
ّ
َعل ُ می آید. چنانچه خداوند متعال می فرماید: »>�ی

کافر شدند«.1 مردم سحر می آموختند، 
به  تعلیم  با  که سحر  رواج داشته است  این مسئله  نیز  بین مردم  در  همچنین 
َمُكُم 

َّ
ی َعل ِ �ن

َّ
ُرُکُم �ل �ی َك�بِ

َ
ُ� ل

�نَّ گفت: »>�إِ دست می آید. چنانچه فرعون به ساحران 
که به شما جادو آموخته است!«.2 ْحَر<؛ او بزرگ شماست  �لّسِ

گاه ساحران ادعای تحّدی  ب. سحر قابلیت هماوردی دارد؛ از این رو، هیچ 
که ساحران دیگر نیز می توانند همانند یا بهتر از  نمی کنند؛ زیرا به خوبی می دانند 
هیچ  که  است  شاخصه ای  دارای  معجزه  مقابل،  در  دهند.  ارائه  مردم  برای  را  آن 
کسی را یارای هماوردی برای آن نیست و از این رهگذر، فرستادگان الهی با توجه 
که  به اطمینان بر این مسئله، همواره مردم را مورد تحدی قرار داده اند. همان طور 
ا 

َ
�نِ ل

آ
ْر� �قُ

ْ
� �ل

ِل َهدنَ ْ ِم�ث و� �بِ
�قُ
ؤْ
ا �ن �یَ

ؤَ
ی �

َ
�نُّ َعل �بِ

ْ
�نُس َو�ل اإِ

ْ
ِ �ل َمَع�ق �قَ ْ �نِ �حب �ؤِ

َّ
ل ل کریم می فرماید: »>�قُ قرآن 

که  گرد آیند  گر جن و انس  ًر�<؛ بگو: قطعًا ا ِه�ی ْعصنٍ طنَ ُهْم ِل�بَ ْع�نُ َ ْو َکا�نَ �ب
َ
ِلِ� َو ل ْ ِم�ث  �بِ

و�نَ �قُ
ؤْ
ا �یَ

گرچه پشتیبان یکدیگر  را بیاورند، ا را بیاورند، نمی توانند مانندش  مانند این قرآن 
باشند«.3

نه عموم  از معجزه، متخصصین سحر هستند،  ک در تشخیص سحر  ج. مال
از این مسائل اطالع ندارند؛ بنابراین، در ماجرای موسی؟ع؟، ساحران با  که  مردم 
حقانیت  به  اعتراف  و  شده  ایشان  اعجاز  متوجه  داشتند  که  تخصصی  به  توجه 

2 .  طه، 1.71 .  بقره، 102.

3 .  اسراء، 88.
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َی  �قِ
ْ
ل
ؤُ
ا »>�نَ می فرماید:  ساحران  عمل  درباره  کریم  قرآن  چنانچه  کردند.  موسی؟ع؟ 

ِ َهاُرو�نَ َوُموَ�ى<؛ ]چون عصایش را انداخت و ساخته هاى 
َر�بّ ا �بِ

َم�نَّ
آ
و� �

ُ
ال ً�� �قَ

َحَر�قُ ُس�بَّ �لّسَ

که امرى است خدایی، نه  یافتند  کار در جادوگران را بلعید، جادوگران از عظمت 
گفتند: ما به پروردگار هارون و موسی  جادویی[ پس سجده کنان به رو درافتادند و 

ایمان آوردیم«.1
و  کرده  طغیان  و  اعتراض  به  شروع  نداشت،  فن  این  از  اطالعی  که  فرعون  اما 

گفت:
َع�نَّ  ّطِ �قَ

اؤُ
َ
ل ْحَر �نَ ُم �لّسِ

ُ
َمك

َّ
ی َعل ِ �ن

َّ
ُم �ل

ُ
ُرك �ی �بِ

َ
ك

َ
ُ� ل

�نَّ ْم �إِ
ُ
ك

َ
�نَ ل دنَ

آ
�نْ �

ؤَ
َل � �بْ

ُ� �قَ
َ
ْم ل �قُ َم�ن

آ
اَل � »>�قَ

ا  �نَ ُّ �ی
ؤَ
� ُم�نَّ 

َ
ْعل �قَ

َ
َول ِل  �نْ

�ل�نَّ وِع 
�نُ �بُ ی  ِ

�ن ْم 
ُ
ك

�نَّ �بَ ِ
ّ
َصل

اؤُ
َ
َول  ٍ ا�ن

َ
ل �نِ �نْ  ّمِ م 

ُ
ك

َ
ل ْر�بُ

ؤَ
َو� ْم 

ُ
ك ِد�یَ �یْ

ؤَ
�

او  به  اذن دهم،  به شما  آنكه  از  آیا پیش  ]فرعون[ گفت:  ی<؛  �قَ ْ �ب
ؤَ
َو� ا  ��بً

َع�نَ  
ُ

ّد َ سث
ؤَ
�

كه به شما جادو آموخته است، پس   او بزرگ شماست 
ً
ایمان آوردید؟ یقینا

كرد و  بى تردید دستها و پاهایتان را یكی از راست و یكی از چپ قطع خواهم 
كدام یک  كه  كاماًل بدانید  شما را بر تنه هاى درخت خرما خواهم آویخت تا 

از ما ]من یا خداى موسی[ عذابش سخت تر و پایدارتر است«. 2
د. ساحر تنها در یک جایگاه و موقعیت توان سحر و جادو دارد و چنانچه مکان 
و شرایطش تغییر   یابد، قادر به این عمل نخواهد بود؛ در حالی که معجزه فرستادگان 
ا 

َ
ل کریم می فرماید: »>َو  الهی محدود به زمان و مکان معین نیست. چنانچه قرآن 

ی<؛ و جادوگر هر جا درآید، پیروز نمی شود«.3
�قَ
ؤَ
� ُ �ث اِحُر َح�یْ ِلُح �لّسَ �نْ ُ �ی

فال بین  )هر  بشر  توان  از  که  است  ارادی  فوق  قدرتی  معجزه،  اساس  این  بر 
ممکن  الهی  فرستادگان  توسط  تنها  و  است  خارج  تازه کاری(  جادوگر  یا  دوره گرد 
است تا جاری شده و به نمایش درآید؛ بنابراین، منصور هاشمی با توجه به اینکه 

2 .  مهان، 1.71 . طه، 70.

3 .  مهان، 69.



135  درس پنجم؛ بازگشت به اسالم

گزیر اقدام به تخریب جایگاه معجزه  توان ارائه اعجاز الهی را در خود نمی بیند، نا
کرده است! ک  گرفتن آن صورت مسئله را پا کرده و با سخره 

سواالت درس

شناخت  از  را  او  كه  شود  مواجه  موانعی  با  است  ممكن  شناخت،  معیار  گر  ا  .1
صحیح باز دارد، چه اشكالی پیش می آید؟

كرد؟ 2. آیا می توان جهل را به طور مطلق، به فقدان علم تعریف 
3. منشأ اعتقاد به وجوب تقلید چیست؟

4. اطاعت از والیت فقیه، چه نوع از اطاعت است؟
5. فرق بین معجزه و سحر چیست؟





درس ششم

بازگشت به اسالم





ضرورتوامکان ��
هنگامی  اسالم  به  بازگشت  »ضرورت  است:  گفته  خراسانی  هاشمی  منصور 
اقامه آن  از سوی دیگر، عدم  و  اقامه اسالم  از یک سو ضرورت  که  آشکار می شود 
گاه این دو مقدمه آشکار  که هر  توسط مسلمانان در حال حاضر آشکار شود؛ چرا 
اسالم  به  بازگشت  بی معناست؛  اسالم،  به  بازگشت  درباره  گفتن  سخن  نشود، 
هنگامی ضرورت دارد که اسالم به معنای عقاید و احکامی خاص، سبب سعادت 
معنوی شان  و  مادی  مشکالت  از  آنان  رستگاری  و  آخرت  و  دنیا  در  مسلمانان 
کافران می پندارند، موجب انحطاط فرهنگی، انفعال  که  دانسته شود، نه آن چنان 
سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی مسلمانان است؛ چرا که در این صورت، تخلص 
از دولت های مسلمان پی  برخی  که  احترامش در ظاهر، چنان  با حفظ  ولو  آن  از 
می گیرند، متعّین است و ندای بازگشت به سوی آن، مطلوب نیست و مورد اعراض 
که  که هنگامی معنا پیدا می کند  و مخالفت اسالم گریزان واقع می شود. همچنان 
پذیرفته شود، اسالم به عنوان موجبی برای سعادت مسلمانان و رستگاری آنان از 
گر  که ا کنون در میان آنان تحقق نیافته است؛ چرا  مشکالت مادی و معنوی شان، تا
در میان آنان تحقق یافته بود؛ طبعًا سعادت و رستگاری مورد نظر، به حیث ثمره 
که مسلمًا برای آنان تحقق  ذاتی و قطعی آن، برای آنان تحقق یافته بود. در حالی 
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نیافته و مشکالت آنان در جهات مختلف مشهود است. طبعًا وجود آنها یا ناشی 
کفایت اسالم برای حل آنهاست و یا ناشی از عدم تحقق اسالم«.1 از عدم 

ضرورتاقامهاسالم ��
که به اسالم باور دارند و اقامه آن را برای نیل به  کسانی است  بی گمان حق با 
سعادت و رهایی از مشکالت الزم می دانند؛ ولی چنانچه روشن شد، اقامه اسالم 

به دو صورت ُمکفی و ُمحصل غرض است:

1.اقامهعیناسالم �
که  اقامه اسالم، هنگامی موجب نیل به سعادت و رهایی از مشکالت است 
نسبت  اسالم  به  که  احکامی  و  عقاید  همه  اینکه  به  توجه  با  شود؛  اقامه  آن  عین 
که از اراده  داده می شود، از اسالم نیست. اسالم یک واقعیت مستقل بیرونی است 
اراده  با  طبعًا  و  اوست  کمال  با  متناسب  خداوند،  اراده  و  گرفته  نشأت  خداوند 

که ناقص  اند، مالزمه ای ندارد.2 دیگران 

2.اقامهکلاسالم �
اسالم به عنوان یک مجموعه مرتبط و به هم پیوسته، مانند یک نظام دقیق و 
که هر جزء آن با نظر به جزء دیگرش تشریع شده،  زنجیره  ای حلقه در حلقه است 
که قطع نظر از آن، قابل تشریع نبوده و چه بسا تشریع آن ناقض غرض بوده  به نحوی 
کل ساخته شده است  که هر یک به اعتبار جزئی از  است؛ مانند دانه های تسبیح 

و هیچ یک به تنهایی ارزش ندارد.3

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص98.
3. مهان، ص2.100 .  مهان.
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کلاسالم � امکاناقامه
کل اسالم عالم  م است خداوند همه مسلمانان را مستقیمًا به 

ّ
که مسل از آنجا 

بر  طبعًا  و  ساخته  عالم  اسالم  کل  به  را  آنان  از  برخی  که  می شود  معلوم  نساخته، 
که آنان را بشناسند و از آنان تعلیم پذیرند.1 دیگران واجب است 

اقامه نمی شود،  آن  اجزای  که سایر  تنهایی، در حالی  به  از اسالم  اقامه جزئی 
بلکه  بی فایده؛  دیگر  برخی  اقامه  نشوند،  اقامه  برخی  گاه  هر  است.  اشکال  محل 

یان بار خواهد بود.2 احیانًا ز

واقعیتعدماقامهاسالم �
و  واقعیت مسلم  این یک  و  اقامه نشده  کنون  تا از رسول خدا؟ص؟  بعد  اسالم، 
نیافته و  را  اقامه  گون، مجال  گونا کل آن، به اسباب  که عین و  مشهود است؛ چرا 
که همین وضع باقی است، سعادت مسلمانان و رهایی آنان از  طبعًا تا هنگامی 
مشکالت، ممکن نیست؛ از این رو، شناخت اسباب این وضع و دواعی انحراف 
کامل به معنای اقامه آن پس  کل اسالم، برای بازگشت به اسالم خالص و  از عین و 

از اضاعه اش، سودمند است.3

نقدوبررسی

به  بازگشت  ضرورت  بر  را  خود  اندیشه  پایه  دومین  هاشمی  منصور  اول:  گفتار 
کرده و سعی بر آن دارد تا اقامه نشدن اسالم را در زمان حاضر به اثبات  اسالم بنا 
ی از منصور  رسانده و با القاء اینکه تنها راه تحقق اقامه و بازگشت به اسالم در پیرو

2. مهان، ص1.104. مهان، ص102.

3. مهان، ص105.
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را  اسالم  اقامه  عدم  دلیل  اولین  ی  و یابد.  دست  خود  اغراض  به  است،  هاشمی 
گفته است: وضعیت نامناسب معیشتی مسلمانان دانسته و 

و  عقاید  معنای  به  اسالم  كه  دارد  ضرورت  هنگامی  اسالم  به  »بازگشت 
رستگاری  و  آخرت  و  دنیا  در  مسلمانان  سعادت  سبب  خاص،  احكامی 
كافران  كه  از مشكالت مادی و معنوی شان دانسته شود، نه آن چنان  آنان 
عقب افتادگی  و  سیاسی  انفعال  فرهنگی،  انحطاط  موجب  می پندارند؛ 
حفظ  با  ولو  آن،  از  ص 

ّ
تخل صورت،  این  در  كه  چرا  مسلمانان؛  اقتصادی 

می گیرند،  پى  مسلمان  دولت های  از  برخی  كه  چنان  ظاهر،  در  احترامش 
متعّین است و ندای بازگشت به اسالم به سوی آن مطلوب نیست و مورد 
معنا  هنگامی  كه  همچنان  می شود.  واقع  اسالم گرایان  مخالفت  و  اعراض 
كه پذیرفته شود، اسالم به عنوان موجبی برای سعادت مسلمانان  می یابد 
آنان  میان  در  كنون  تا معنوی شان،  و  مادی  مشكالت  از  آنان  رستگاری  و 
 سعادت 

ً
گر در میان آنان تحقق یافته بود، طبعا كه ا تحقق نیافته است؛ چرا 

و رستگاری مورد نظر، به حیث ثمره ذاتی و قطعی آن، برای آنان تحقق یافته 
 برای آنان تحقق نیافته و مشكالت آنان در جهات 

ً
كه مسلما بود؛ در حالی 

كفایت اسالم   وجود آنها یا ناشی از عدم 
ً
مختلف مشهود است... و طبعا

برای حل آنهاست و یا ناشی از عدم تحقق اسالم!... در این میان، كسانی 
كفایت الزم برای حل مشكالت  كه آن  كه به اسالم باور ندارند، می پندارند 
را محقق ساخته اند؛  كه مسلمانان، اسالم  را ندارد؛ به این معنا  مسلمانان 
ولی قادر به حل مشكالت آنان نیست...؛ از این رو، آشكارا به جدایى دین 
از دنیا دعوت می كنند و اسالم گرایى در جامعه را مانع از تكامل و ترقی آن 

می  شمارند«.1

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص98-97.
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و اهداف دین اسالم صحیح نیست  از وظایف  ارائه شده  اواًل، تصویر  پاسخ: 
از طریق دین،  تأمین مایحتاج دنیوی مردم،1 آن هم  و  اقتصادی  گاه رشد  و هیچ 
کرم؟ص؟ و سایر انبیاء و پیامبران الهی نبوده است؛ بلکه آنان وظایف  هدف پیامبر ا
را  انسان  با هدایت بشر، عقل  که  بر آن داشتند  بر عهده داشته و سعی  را  باالتری 
ارتقاء دهند تا انسان ها بتوانند در چارچوب هدایت الهی برای خود زندگی دنیوی 
از  هدف  معصومین؟مهع؟  روایات  و  آیات  کنند.  بنا  را  سعادتمندانه ای  ی  اخرو و 

کرده است: فرستادن پیامبران را چنین تبیین 

1.پرستشخداوند �
ُه 

َ
ُهْم َم�نْ َهَدی �لّل ِم�نْ و�قَ �نَ ا�نُ و� �لّطَ �بُ �نِ �قَ ْ َه َو�حب

َ
ُدو� �لّل ْ��بُ

ُ
�نْ �

ؤَ
�قٍ َرُسولًا � ّمَ

ؤُ
ِی کّلِ �

ا �ن �نَ ْ َع�ث َ ْد �ب
�قَ
َ
»>َول

<؛ ما در هر امتی پیامبری برانگیختیم تا به آنان بگویند  �قُ
َ
ال

َ
ل

ِ� �ل�نَّ �ی
َ
�قْ َعل

ُهْم َم�نْ َح�قَّ َوِم�نْ

گروهی هدایت  کنید،  خدا را بپرستید و از پرستش غیر خدا )طاغوت( خودداری 
گمراهی و ضاللت شدند«.2 گروه دیگر )از طریق عناد و لجاج( مستحق  یافتند و 

برانگیخت  را  پیامبران  »خداوند  می فرماید:  باره  این  در  علی؟ع؟  امیرمؤمنان 
به  و  گیرند  فرا نمی دانند،  خدا  صفات  و  توحید  درباره  خدا  بندگان  که  را  آنچه  تا 

ی پس از انکار ایمان آورند«.3 ربوبیت و پروردگاری و یگانگی و

2.تکاملعقل �
که عقول مردم را به عنوان  یکی از مهم ترین وظایف فرستادگان الهی این است 
الهی  هدایت  رهگذر،  این  از  بتواند  انسان  تا  بخشند  تکامل  باطنی  حجت های 

1 .  احـکام اقتصـادی دیـن، ناظـر بـر حـل اختالفـات جتـاری، رفـع ظلـم اقتصـادی، بیان اخـالق جتارت، عقد یا فسـخ قرارداد 
و غیـره بـوده و هیـچ گاه خـود را در ایـن شـأنیت منی بینـد کـه راه ثرومتنـد شـدن یـا کسـب درآمـده را بیامـوزد.

3 .  هنج البالغه، خطبه 2.143 .  حنل، 36.
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پیامبر  چنانچه  آورد.  وجود  به  خود  برای  سعادتمندانه ای  زندگی  و  کرده  درک  را 
 �ُ

ُ
ل كو�نَ َ��قْ َل َو �ی َع�قْ

ْ
كِمَل �ل ْس�قَ ا َرُسولًا َح�قّى �ی

َ
 َو ل

ً
ا �ی �بِ

ُه �نَ
َ
َ �لّل َع�ث ا �بَ

َ
کرم؟ص؟ می فرماید: »َو ل ا

کامل  �؛ خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد تا اینکه عقلش را  �قِ
ّمَ
ؤُ
ِع � ِم�ی َ وِل �ب َل ِم�نْ ُ��قُ �نَ �نْ

ؤَ
�

فرمود و برای همین عقلش از عقل همه امتش افضل بود«.1

3.تعلیمکتابوحکمت �
آموزش  و  کتاب  تعلیم  در  را  انبیاء  وظایف  عمده  کریم،  قرآن  آیات  از  برخی 
آسمانی  کتاب  تعلیم  به  موظف  پیامبری  هر  بنابراین،  کرده اند؛  خالصه  حکمت 
که ضامن سعادت انسان در دنیا و آخرت  و آموزش دستورات حکیمانه ای است 

که می فرماید: است. چنان 
ِ�كَم�قَ 

ْ
ا�بَ َو�ل ك�قَ

ْ
ُمُهْم �ل ِ

ّ
َعل ک َو�ی ا�قِ �ی

آ
ِهْم � �ی

َ
و َعل

ُ
ل �قْ ُهْم �ی ِهْم َرُسولًا ِم�نْ �ی ْ �نِ َع�ث ا َو��بْ �نَ َّ »>َر�ب

ُم<؛ خدایا در میان آنان پیامبری از خودشان  َ�ك�ی
ْ
رنُ �ل �ی ِ َعرن

ْ
�نْ�قَ �ل

ؤَ
ک �

�نَّ ِهْم �إِ ک�ی رنَ َو�ی

آنان  به  را  حكمت  و  كتاب  و  كنند  تالوت  آنان  برای  را  تو  آیات  تا  برانگیز 
 كه تو عزیز  و حكیم هستی«.2

ً
گردانند، حقیقتا كیزه  بیاموزند و آنان را پا

4.تعلیموترغیبمردمبهبرپاییعدلوقسط �
یکی دیگر از اهداف بعثت رسوالن الهی، تعلیم و ترغیب مردم جهت اجرای 
ا  �نَ

ْ
ْرَسل

ؤَ
ْد � �قَ

َ
که خداوند در این باره می فرماید: »>ل عدل و داد در جامعه است. چنان 

ْسط<؛ ما پیامبران خود  �قِ
ْ
ال اُس �بِ

وَم �ل�نَّ �قُ ��نَ ِل�ی رنَ ِم�ی
ْ
ا�بَ َو �ل ك�قَ

ْ
ا َمَعُهْم �ل �نَ

ْ
ل رنَ �نْ

ؤَ
ا�قِ َو � �نَ �ی �بَ

ْ
ال ا �بِ

�نَ
َ
ُرُسل

کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به قسط و  را با دالیل روشن فرستادیم و با آنان 
کنند«.3 عدل قیام 

2 .  بقره، 1.129 .  کلیین، الکایف، ج1، ص11.

3 .  حدید، 25.
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5.تعالیاخالق �
کرامت های اخالقی  پیامبر؟ص؟ هدف از بعثت خود را تکامل بخشی به اصول و 
تکمیل  و  تتمیم  برای  من  ؛  لا�ق �نْ �لاَ َمكاِرَم  َم  ّمِ

�قَ ِلاُ �قُ  ِع�ث ُ �ب ما  »ِ��نّ می فرماید:  و  دانسته 
کرامت های اخالقی مبعوث شدم«.1 اصول و 

6.داوریبینمردم �
کریم یکی دیگر از وظایف مهم رسوالن الهی را داوری بین مردم در زمان  قرآن 

اختالف دانسته و فرموده است:
َمَعُهُم  َل  رنَ �ن

ؤَ
َو� �نَ  ِر�ی ِ دن َوُم�ن �نَ  ِر�ی ِ

ّ سث ُم�بَ �نَ  �ی ِ
�یّ �بِ

�ل�نَّ ُه 
َ
�لّل  َ َع�ث �بَ

�نَ َو�ِ�َ��قً  �قً  ّمَ
ؤُ
� اُس 

�ل�نَّ ا�نَ  »>كَ
یگانه  اّمتی  مردم  ِ�<؛  �ی �نِ و�  �نُ

َ
ل �قَ �حنْ َما  �ی �نِ اِس 

�ل�نَّ �نَ  ْ �ی َ �ب َم 
ُ
ْحك ِل�یَ  ِ

َ��قّ
ْ
ال �بِ ا�بَ  ِك�قَ

ْ
�ل

بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت و با آن كتاب 
خویش را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختالف می ورزند، 

كند«.2 داوری 
بر این اساس، اواًل، پایین آوردن سطح اهداف بعثت انبیاء تا حد تأمین و حل 
که منصور هاشمی مرتکب آن شده و بر  مشکالت معیشتی مردم، مسئله ای است 
کارآمد  ک تشخیص یک دین موفق از دین نا پایه این پیش فرض باطل، آن را مال
که  دانسته است؛ به این ترتیب، مردم را برای بازگشت به اسالمی دعوت می کند 

کرم؟ص؟ نبوده است! گاه هدف پیامبر ا هیچ 
ثانیًا، تعریف منصور هاشمی از سعادت انسان، متأثر از تعریف »امانوئل کانت« 
است که سعادت را چیزی غیر از کمال دانسته و آن را در داشته های مادی و دنیوی 
و  ندانسته  کمال  از  جدای  را  سعادت  اسالم،  که  حالی  است؛3در  کرده  خالصه 

2 .  بقره، 1.213 . طبریس، مکارم االخالق، ص8.

3. رک. امانوئل، کانت، نقد عقل عمىل.



  146

گفته شده است: »به هر  انسان را از زندگی مادی گرایانه برحذر می دارد؛ در نتیجه 
سعادت  به  شود،  نزدیک  خودش  غایت  به  و  ببرد  بهره  کمال  از  انسان  که  اندازه 

رسیده است«.1
اقامه  در  مسلمانان  چون  که  آمد  نخواهد  پیش  شبهه  این  گاه  هیچ  ثالثًا، 
برای  مسئله  این  زیرا  است؛  کارآمد  نا اسالم  پس  نشدند،  موفق  اسالمی  حکومت 
که حکومت مسلمانان، غیر از حکومت اسالم است. عقالی جامعه پذیرفته شده 

و  کرم؟ص؟  ا پیامبر  حکومت  در  که  است  شده  مشاهده  یخ  تار در  رابعًا، 
مشکالت  و  برده اند  رنج  بسیاری  مادی  مشکالت  از  مردم  نیز  امیرمؤمنان؟ع؟ 

کارآمدی مدیریت آن حضرات نداشته است. اقتصادی به وجود آمده داللتی بر نا
کارآمد  که ندای جدایی دین از دنیا را سر می دهند، نه از سر نا کسانی  خامسًا، 
بر علیه منافع دنیوی خود  را  آن  که  ی  آن رو از  بلکه  دانستن حکومت مسلمانان؛ 

دیده اند، سعی بر جدایی دین از دنیا دارند.
کفایت اسالم یا عدم  کی از عدم  نتیجه اینکه، مشکالت مادی مسلمانان، حا
تحقق اسالم نیست؛ زیرا اساسًا هدف ذاتی اسالم حل مشکالت مادی مردم نبوده 

تا اشکاالت فوق متوجه جامعه مسلمین باشد.
که در حال  گفتار دوم: منصور هاشمی در ادامه این سخنانش، بر این باور است 
که از اسالم به ما رسیده است، اسالمی  حاضر، عین اسالم اقامه نشده و آن چیزی 
و  راهگشا  اسالم  نام  به  نمی تواند  دیگر  که  است  انحرافات  و  خرافات  به  مخلوط 

گفته است: گرفته و  هدایت گر بوده باشد. چنانچه از این باور نتیجه 
كل نسبتی  گاه اسالم به عقاید و احكامی غیر اصیل آمیخته باشد، در  »هر 
كه از تلفیق عناصر  یرا چیزی  با خداوند ندارد و عمل به آن ُمجزی نیست؛ ز
اسالمی و عناصر غیر اسالمی پدید آمده است، در واقع اسالم نیست؛ بلكه 

1. مال امحد، نرایق، معراج السعادة، ص23-18.
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آن،  اقامه   
ً
و طبعا نامیده می شود   اسالم 

ً
تسامحا كه  اختراع جدیدی است 

 اقامه اسالم شمرده شود«.1
ً
گرچه عرفا اقامه اسالم نیست؛ ا

پاسخ: چنانچه پیش فرض منصور هاشمی خراسانی از اسالم مخلوط شده به 
عقاید انحرافی، اسالم غیر شیعی باشد، جایی برای بحث باقی نمانده و ما نیز بر 
الهی  رضایت  مورد  و  نبوده  حقیقی  اسالم  اقامه  آن،  اقامه  که  هستیم  عقیده  این 
کرده  نیست؛ زیرا اصل امامت را به عنوان یکی از اصول اعتقادی مسلمانان انکار 
و از مسیر اسالم خارج شده اند؛ اما چنانچه شیعه اثنی عشری را مورد خطاب قرار 
داده و اقامه آن را اقامه اسالم نمی داند، در این صورت باید دلیلی روشن و متقن بر 
ادعای تحریف ارائه کند؛ در حالی که از یقینیات تشیع این است که هیچ تحریفی 
برای  میزانی  عنوان  به  کریم  قرآن  وجود  با  و  نگرفته  صورت  تشیع  اسالم  اصول  در 
تشخیص راه صحیح از انحراف، دیگر جایی برای چنین اتهاماتی برای تشیع باقی 
نخواهد ماند. امام صادق؟ع؟ می فرماید: »در هیچ امرى دو نفر اختالف نکردند، 
که  کتاب خداوند عزوجل اصلی است؛ در حالی  که براى آن مطلب در  مگر این 

عقول اینها به آن نرسیده است«.2
دانسته  شده  تحریف  را  اثنی عشری  شیعه  هاشمی  منصور  چنانچه  بنابراین، 
و اقامه آن را به معنای اقامه اسالم نداند، باید اواًل دلیلی بر تحریف اصول آن ارائه 
کند تا ادعای او بتواند مورد پذیرش  کرده و ثانیًا انحراف در جزئیات آن را نیز تبیین 

واقع شود.
با  را  اقامه عین اسالم، بحثی  لزوم  ادامه بحث  گفتار سوم: منصور هاشمی در 
عنوان اقامه کل اسالم آغاز کرده و بر این باور است که در هر عصری و در هر شرایطی 
گویا به  کل احکام اسالمی اجرا شود و چنانچه تمامی این احکام اجرا نشود،  باید 

ی آورده است: جای هدایت، ضاللت مسلمانان محقق شده است. و

2 .  کلیین، الکایف، ج1، ح6، ص1.78 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص99.
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اجزاء اسالم الزم و ملزوم یكدیگرند و بر هم اثر می گذارند و از هم اثر می پذیرند 
یان بار   ز

ً
گاه برخی اقامه نشود، اقامه برخی دیگر بى فایده؛ بلكه احیانا و هر 

و  كامل اسالم  اعتبار تحقق  به  مثاًل حكم قطع دست سارق،  بود.  خواهد 
كه احكام اقتصادی اسالم و اقدامات  متناسب با زمان و مكانی جعل شده 
و خمس  زكات  مالیاتی چون  و  ثروت  یع عادالنه  توز قبیل  از  آن  پیشگیرانه 
كه احكام اقتصادی اسالم اقامه نشده  اقامه شده است؛ نه زمان و مكانی 
كه  یع ثروت ظالمانه است و مالیاتی مانند زكات و خمس، آن چنان  و توز
 مقتضی برای سرقت وجود دارد و مانع مفقود 

ً
باید پرداخت نمی شود و طبعا

و  اسالم  غیر  كمیت  حا زمان  در  كسی  گر  ا كه  معناست  آن  به  این  است. 
كه احكام عینی و عمومی آن اجرا نمی شود، مرتكب سرقت شود،  مكانی 
مستحق جزای مقرر برای سرقت نیست و ِاعمال آن در حق او غیر عادالنه و 

مخالف با مقصود شارع است.1
احکام  همان  اسالم«،  »اجزاء  عبارت  از  هاشمی  منصور  مراد  گر  ا اواًل،  پاسخ: 
کدام نوع از  که تالزم مد نظر او ناظر به  کند  شرعی اسالم بوده باشد، باید مشخص 
احکام شرعی است. آیا مراد او حکم تکلیفی و وضعی2 است یا حکم ارشادی و 
مولوی3 یا حکم تأسیسی و امضایی4 یا حکم واقعی و ظاهری5 یا حکم واقعی اول و 

ثانوی6 یا اینکه حکم حکومتی7 یا اینکه همه احکام، مورد نظر اوست؟

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص105.
ف به طور مستقمی یا غیر مستقمی.

ّ
ق حکم به فعل مکل

ّ
2. به لاظ تعل

یت یا ناصحیت و مرشدیت. 3. به لاظ صدور آن به جهت مولو
4. به لاظ پیشینه داشن این حکم در بنای عقال و عرف یا پیشینه نداشن آن.

5. به لاظ میزان قطعیت دلیىل که حکم از آن به دست آمده است.
6. به لاظ ثبوت حکم برای خود یک عمل یا عنواین که بر آن عارض شده است.

7. به لاظ صدور حکم والیی که حکم حکومى یا حکم سلطاین نیز خوانده می شود.



149  درس ششم؛ بازگشت به اسالم

کدام از این موارد را بر اساس شریعت  ضمن اینکه باید تالزم و محل مالزمه هر 
آنکه هیچ مالزمه ای در اصل احکام1 وجود  کند و حال  تبیین  و سنت نبوی؟ص؟ 

کلیت ندارد. نداشته و حتی این قاعده در جزئیات احکام نیز 
ثانیًا، آنچه در نظام قانونی مطرح است، ترابط ]و به هم پیوستگی[ بین احکام 
هیچ  که  دارد  وجود  ارتباطی  اسالمی  احکام  بین  که  معنا  بدین  تالزم!  نه  است، 
کرده و آن را نادیده بگیرد. برای مثال، شارع  گاه حکمی نتواند حکم دیگر را نقض 
وِد<2 و در آیه ای دیگر فرموده  ُع�قُ

ْ
ال و� �بِ ْو�نُ

ؤَ
و� � َم�نُ

آ
�نَ � �ی ِ �ن

َّ
َها �ل ُّ �ی

ؤَ
ا � مقدس در آیه ای فرموده: >�یَ

که برای او  گر فردی با شخصی قرارداد بست  <،3 حال ا ��نِ رنَ ِم�ی
ْ
ی �ل ِ

ْو� �ن ْطعنَ ا �قَ
َّ
ل
ؤَ
است: >�

ُعُقوِد«، می تواند 
ْ
ْوُفوا ِبال

َ
کند و ماهانه مبلغ معینی از او بگیرد، آیا بر طبق »أ کم فروشی 

کم فروشی را حرام  که  کند  ِمیَزاِن«، عمل 
ْ
 َتْطَغْوا ِفی ال

َّ
ال

َ
آن پول را بگیرد، یا باید به »أ

شارع  مراد  می گوید:  و  کرده  حکم  دو  این  بین  جمع  به  احکام  ترابط  است؟  کرده 
که در آن طغیان و خیانت نباشد، نه هر عقد و قراردادی.4 وفای به عقدی است 

و  خمس  حکم  با  مالزمه ای  یا  و  ارتباط  هیچ  سارق،  دست  قطع  حکم  ثالثًا، 
یع عادالنه ثروت نداشته و بر اساس روایات، در صورت تحقق شرایط ذیل، باید  توز

حکم اجرا شود:
1. سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

2. سارق در حال سرقت عاقل باشد.

1 .  اول، عبـادات )منـاز، روزه، زکات، مخـس، حـج، جهـاد، امـر بـه معـروف و هنـی از منکـر، تـول و تبـری( دوم، عقـود )بیـع، 
یـه، شـرکت، وقـف، وکالـت، جعالـه، مزارعـه، مسـاقات، سـلف و سـلم،  اجـاره، رهـن، امانـت، نـکاح، قـرض، وصیـت، عار
یرات، دیات( و چهـارم، احکام  بـه و ایقاعـات: طـالق، سـوگند، ایـالء و غیـره( سـوم، سیاسـات )قصـاص، حـدود، تعز مضار

فـردی.
2 .  »ای اهل امیان! به مهه قراردادها وفادار و پایبند باشید«. مائده، 1.

ید«. الرمحن، 8. 3 .  »در ترازو طغیان را روا مدار
یرات درس خارج فقه آیت اهلل سید امحد مددی«. 4 .  رک. نظام قانوین والیی در فقه و اصول، »تقر
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3. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4. سارق قصد دزدی داشته باشد.

که مال غیر است. 5. سارق بداند و ملتفت باشد 
که ربودن آن حرام است. 6. سارق بداند و ملتفت باشد 
7. صاحب مال، مال را در حرز مناسب قرار داده باشد.

کرده باشد. کمک دیگری هتک حرز  8. سارق به تنهایی یا با 
که به صورت پول معامله  9. به اندازه نصاب: یعنی 4/5 نخود طالی مسکوک 

می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر بار سرقت شود.
10. سارق مضطر نباشد.

11. سارق پدر صاحب مال نباشد.
12. سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

13. حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
آنکه مالک شخصی ندارد،  و مانند  و وقف  اموال دولتی  از  14. مال مسروق، 

نباشد.1
وجود  بر  مبنی  خود  باطل  پیش فرض  از  عبور  با  هاشمی  منصور  چهارم:  گفتار 
مالزمه بین اجزاء و لزوم اقامه کل اسالم، بحث امکان اقامه کل اسالم را مورد بررسی 
کل اسالم را در شناخت حجت و خلیفه  قرار داده و از این رهگذر، تنها راه اقامه 

گفته است: خدا دانسته و 
كل اسالم   به 

ً
م است خداوند همه مسلمانان را مستقیما

ّ
كه مسل »از آنجا 

كل اسالم عالم ساخته  كه برخی از آنان را به  عالم نساخته، معلوم می شود 
كه آنان را بشناسند و از آنان تعلیم پذیرند.   بر دیگران واجب است 

ً
و طبعا

یر الوسیلة، ج 2، ص483-482. 1 .  امام مخیین؟هر؟، حتر
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گزیر یا  كل اسالم اختصاص به خدا دارد، نا آنان، با توجه به اینكه علم به 
به  مرتبط  یا  و  كرده اند  تلقی  خداوند  از   

ً
مستقیما را  اسالم  كل  كه  پیامبرند 

كرده اند  یافت  در پیامبر  از  و  را غیر مستقیم  اسالم  كل  به  كه علم  پیامبرند 
كل اسالم، خلیفه  كسانی، به اعتبار نیابتشان از خداوند در تعلم  و چنین 
كل  گاه عالم به  خدا در میان مسلمانان شمرده می شوند... این خلیفه، هر 
اسالم و مكلف به تعلیم آن باشد، می تواند كل اسالم را به مسلمانان تعلیم 
كه با این وصف، تعلم از  گرداند و روشن است  دهد و قابل عمل توسط آنان 
گاه  كه زمین هیچ  او بر مسلمانان واجب خواهد بود. از این مبنا الزم می آید 
كوتاه،  زمان  برای  او، هرچند  كه خلّو  نباشد؛ چرا  از چنین خلیفه ای خالی 
 عمل به اسالم در آن زمان است و از آنجا 

ً
مستلزم عدم امكان علم و طبعا

كه این عدم امكان، مستند به خداوند و موجب خسارت مسلمانان است، 
گاه چنین خلیفه ای  ممكن نیست و خداوند از آن تنزیه می شود. آری، هر 
در میان مسلمانان قرار داده شده باشد؛ ولی آنان به سبب تقصیر خود، او را 
نشناسند و متمكن از تعلیم نگردانند، ایرادی بر خداوند وارد نخواهد بود«.1
پاسخ: اواًل، اسالم بدون هیچ نقصی به مسلمانان ابالغ شد؛ از این رو، پس از 
کمال نازل شده و خداوند با  کرم؟ص؟ در روز غدیر خم، آیه ا اعالن رسالت پیامبر ا
ُكْم  �یْ

َ
َمْم�قُ َعل �قْ

ؤَ
ُكْم َو � �نَ ْم ِد�ی

ُ
ك

َ
�قُ  ل

ْ
ْکَمل

ؤَ
ْوَم  � �یَ

ْ
مورد خطاب قرار دادن مسلمین فرمود: >�ل

و  آیات  طریق  از  کامل  اسالم  ترتیب،  این  به   2>
ً
ا �ن ِد�ی ْسلاَم  اإِ

ْ
�ل ُكُم 

َ
ل �قُ  �ی َرصنِ َو  ى  ْعَم�قِ �نِ

روایات، به دست مسلمین رسیده و در حال حاضر بر اساس آن عمل می کنند و 
که آن هم  چنانچه نارسایی در برخی احکام باشد، مربوط به جزئیات احکام است 
کشف می شوند. چنانچه امام رضا؟ع؟  بر اساس اصول رسیده از معصومین؟مهع؟ 

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص104-103.
2 .  »امروز، دین مشا را کامل و نعمت خود را بر مشا متام کردم و اسالم را به عنوان آینی )جاودان( مشا پذیرفمت«. مائده، 3.
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ُع؛ ارائه اصول بر عهده ما و تفریع آن بر عهده  ِر�ی �نْ
ُم �ل�قَّ

ُ
ك �یْ

َ
ُصوِل  َو َعل

ؤُ
ا

ْ
اُء �ل �قَ

ْ
ل ا �إِ

�نَ �یْ
َ
فرمود: »َعل

شماست«.1
بر این اساس، معطل دانستن احکام بر مبنای عدم علم به آنها صحیح نبوده 
و  کم  بدون  را  الهی  احکام  خدا  خلیفه  غیاب  در  می تواند  جامع الشرایط  فقیه  و 

کند. کاست اجرا 
و  )بایدها  اسالم  شریعت  به  علم  با  را  پیامبر؟ص؟  علم  هاشمی،  منصور  ثانیًا، 
که  کرده و هر دو را در یک ظرف قرار داده است؛ در حالی  نبایدهای شرعی( خلط 
روایات معصومین؟مهع؟ در اختیار مسلمین  و  قرآن  آیات  از طریق  به شریعت  علم 
در  انحصار  آنچه  اما  ندارد؛  وجود  خصوص  این  در  انحصاری  و  شده  داده  قرار 
یافت  در خداوند  جانب  از  کرم؟ص؟  ا پیامبر  که  است  علمی  دارد،  معصومین؟مهع؟ 
گرانبها به ائمه معصومین؟مهع؟ منتقل شده است. چنانچه  کرده و به عنوان میراثی 

درباره این انحصار آمده است:
اَل:  ّمَ �قَ

ُ ٍد؟ع؟... �ث �نِ ُمَحّمَ ِر �بْ ْع�نَ َ ِ حب اِد�ق ی �لّ�َ
َ
�قُ َعل

ْ
ل اَل َد�نَ ، �قَ ا�نَ �یَ �بْ

�نِ طنَ َس �بْ
و�نُ ُ َ��نْ �ی

ْرَع  َ ا سث �نَ �ی و�قِ
ؤُ
اُ� ، َو � �نَ

ْ ا َوِر�ث
�نَّ اإِ

، �نَ ِ �ق �یْ �بَ
ْ
ْهَل �ل

ؤَ
ا � َد�نَ ِع�نْ َح �نَ ِح�ی َم �لّ�َ

ْ
ِعل

ْ
َرْد�قَ �ل

ؤَ
� � دنَ ُس �إِ

و�نُ ُ ا �ی »�یَ

 ِ �ق �یْ �بَ
ْ
ْهِل �ل

ؤَ
كُّلُ َم�نْ َكا�نَ ِم�نْ � ِه �نَ

َ
�نَ َرُسوِل �لّل ا ��بْ : �یَ �قُ

ْ
ل �قُ . �نَ َطا�بِ �نِ

ْ
ْ�َل �ل َم�قِ َو �نَ

ْ
ِ�ك

ْ
�ل

 : �قُ
ْ
ل َر؟ع؟ �قُ �نى َ�سثَ �قُ �لا�ث ّمَ �ؤِ

اؤَ
ْ
ا �ل

َّ
ل ُ� �إِ

َ اَل: َما َوِر�ث �قَ ؟ع؟ �نَ اِطَم�قَ ُ� َعِلّیٍ َو �نَ
ْ
َ ُول َ َما َوِر�ث َوِر�ث

َو  َ�َس�نُ 
ْ
�ل ْعَدُ�  َ �ب َو  ؟ع؟  �بِی َطاِل�بٍ

ؤَ
� �نُ  �بْ َعِلّیُ  ُهْم 

ُ
ل ّوَ

ؤَ
� اَل:  �قَ ِه. 

َ
�لّل َرُسوِل  �نَ  ��بْ ا  �یَ ِهْم ِلی  َسّمِ

ا، َو  �نَ
ؤَ
ْعَدُ� � َ ؟ع؟ َو �ب �نُ َعِلّیٍ ُد �بْ ْعَدُ� ُمَحّمَ َ ؟ع؟ َو �ب �نِ ْ ُ�َس�ی

ْ
�نُ �ل ْعَدُ� َعِلّیُ �بْ َ ؟ع؟ َو �ب �نُ ْ ُ�َس�ی

ْ
�ل

ٍد  ْعَد ُمَحّمَ َ ٌد؟ع؟ َو �ب ْعَد َعِلّیٍ ُمَحّمَ َ ُ�، َو �ب �نُ ْ ْعَد ُموَ�ى َعِلّیٌ ��ب َ ِ�ی، َو �ب
َ
ْعِدی ُموَ�ى َول َ �ب

ا،  َر�نَ
َ

ُه َو َطّه
َ
ا �لّل ا�نَ ؟ع؟ �ْصَط�نَ �قُ َّ ُ�حب

ْ
َ�َس�نِ �ل

ْ
ْعَد �ل َ ؟ع؟ َو �ب َ�َس�نُ

ْ
ْعَد َعِلّیٍ �ل َ ؟ع؟ َو �ب َعِلّیٌ

گر  ؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: »ای  یونس ! ا �نَ ِم�ی
َ
عال

ْ
 ِم�نَ �ل

ً
���َ

ؤَ
�قِ � وؤْ ُ ْم �ی

َ
ا ما ل �نَ �ی و�قِ

ؤُ
َو �

كه  آن   یرا  علم  صحیح  را می طلبی  بدان  كه  نزد ما اهل بیت؟مهع؟ وجود دارد؛ ز

1 .  شیخ حر، وسائل الشیعة، ج 27، ص62.
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علم  به  عنوان  میراث  به  ما رسیده  است  و به  ما شرح  حكمت  و فصل  خطاب  
كه  از  عطا شده  است . یونس  می گوید: من  گفتم : یابن رسول اهلل! تمام  آنان 
اهل بیت؟مهع؟ هستند آن  علم  را ارث  برده اند، همان طور كه  شما از علّی؟ع؟ 
و فاطمه؟ع؟ به  میراث  برده اید؟ حضرت  فرمود: آن را به   ارث  نمی برند، مگر 
را  ایشان   اهلل!  رسول   یابن   كردم :  عرض   می گوید:  یونس   دوازده گانه !  امامان  
برای  من  نام  ببر! حضرت  فرمود: اّول  ایشان  علی بن  أبى طالب؟ع؟ است  و 
پس  از او حسن و حسین؟ع؟ و پس  از او علی بن  الحسین ؟ع؟ و پس  از او 
محّمد بن  علی؟ع؟ و پس  از او من  و پس  از من  موسی؟ع؟ فرزندم  و پس  از 
موسی  علی؟ع؟ پسرش  و پس  از علی محّمد؟ع؟ و پس  از محّمد علی؟ع؟ 
را برگزیده   از علی حسن؟ع؟ و پس  از حسن  حّجت ؟ع؟ خداوند ما  و پس  
از عالمیان   كه  به  احدی   كرده  است  و به  ما عنایت  فرموده  آنچه  را  و تطهیر 

نداده  است«. 1
که خلیفه الهی در بین مردم شناخته  بنابراین، با وجود فقهای دین، در صورتی 
نشود، باز هم مشکلی در باب علم به شریعت پیش نیامده و احکام موجود برای 

مکلفین ُمجزی خواهد بود.
مردمان  که  باشد  توجه  مورد  می تواند  هاشمی  منصور  سخن  صورتی  در  ثالثًا، 
نشناخته  را  او  قصورشان  خاطر  به  و  داشته  دسترسی  خدا  خلیفه  به  حاضر  عصر 
امکان  زمان،  این  در  آنکه  یابند. حال  الهی علم  به احکام  این طریق  از  تا  باشند 
کسب  دسترسی به امام یا خلیفه و حجت الهی وجود ندارد و شناخت آن امام و 
علم از محضر ایشان وجهی ندارد، مگر اینکه مراد منصور هاشمی از خلیفه الهی، 

خودش باشد!

1 . حـىل، متصـر البصائـر، ص329؛ شـیخ حـر، إثبـات اهلـداة بالنصـوص و املعجـزات، ج 2، ص182؛ سـید هاشـم، البحراین، 
اإلنصـاف یف النـص عـىل األمئـة اإلثـین عشـر؟ع؟، ص467؛ جملیس، حباراألنـوار، ج36، ص404.
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سواالت درس

1. سه مورد از اهداف دین مبین اسالم را نام ببرید.
كسی است؟ 2. تعریف منصور هاشمی از سعادت انسان، متأثر از تعریف چه 

یا عدم تحقق  كفایت اسالم  از عدم  كی  آیا مشكالت مادی مسلمانان، حا  .3
اسالم است؟

4. آیا مالزمه ای در اصل احكام اسالمی وجود دارد؟
5. آیا علم حجج الهی همان علم به شریعت اسالم است؟ توضیح دهید.



درس هفتم

بازگشت به اسالم
)موانع(





اسبابعدماقامهاسالم ��
منصور هاشمی خراسانی می گوید: مهم ترین اسباب و دواعی عدم اقامه اسالم 

کنون عبارت است از: پس از رحلت رسول خدا؟ص؟ تا

1. اختالف مسلمانان
از رسول خدا؟ص؟، اختالف مسلمانان  اقامه اسالم پس  نخستین سبب عدم 
که آنان پس از آن حضرت، به سرعت همبستگی خود  پس از آن حضرت بود؛ چرا 

که پیش از آنان بودند، فرقه فرقه شدند.1 کسانی  را از دست دادند و مانند 

2. حاکمیت غیر خداوند
کمیت  دومین سبب عدم اقامه اسالم پس از رسول خدا؟ص؟، تحقق نیافتن حا
او، قطع  از  آن حضرت پس  رقابت اصحاب  زیرا  بود؛  آن حضرت  از  خداوند پس 
نظر از آنکه با چه انگیزه هایی همراه بود، به پیروزی جریان مخالف با خاندان آن 

حضرت منتهی شد.2

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص111.
2. مهان، ص126.
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3. آمیزش با ملل و فرهنگ های غیر اسالمی
یکی دیگر از اسباب عدم اقامه اسالم، پس از رسول خد؟ص؟، آمیزش مسلمانان 
که سبب مشترکی برای عدم اقامه دین پس  با ملل و فرهنگ های غیر اسالمی بوده 

از همه پیامبران الهی بوده است.1

واج حدیث گرایی 4. ر
یکی دیگر از اسباب عدم اقامه اسالم پس از رسول خدا؟ص؟، رواج حدیث گرایی 
بر  اعمال  و  عقاید  ساختن  مبتنی  حدیث گرایی،  از  مراد  بود.  حضرت  آن  از  پس 
کذب  که  واسطه رجالی  به  و  متواتر  به صورتی غیر  که  کرده هایی است  و  گفته ها 
طبعًا  و  شده  داده  نسبت  خدا؟ص؟  رسول  به  است،  محتمل  نسیانشان  یا  خطا  یا 
که خبر یک فرد غیر معصوم، حتی  اصالت آن، قطعی نیست؛ زیرا محسوس است 
گر متظاهر به صدق باشد، می تواند صحیح یا غیر صحیح باشد. با توجه به اینکه  ا
گذشته حاصل نمی شود؛ فارغ از آنکه  کسی در  عادتًا علم قطعی به راستگو بودن 
گذشته و آینده، مانع از فراموشی و سهو او نمی شود و به عالوه،  کسی در  راستگویی 
که فاصله زمانی بسیاری از آن دارد،  تفاوت خبر واحد با واقع، خصوصًا در مواردی 
کاماًل  و  دقیقًا  واحدی  خبر  هیچ  است  نزدیک  که  جایی  تا  است؛  غالب  و  شایع 
یقین  موجب  آحاد،  اخبار  که  است  روشن  وصف،  این  با  نباشد.  واقع  بر  منطبق 

نمی شوند؛ بلکه در بهترین حالت ممکن، موجب ظن می شوند.2

5. پیدایش مذاهب و رقابت آنها با یکدیگر
یکی دیگر از اسباب عدم اقامه اسالم پس از رسول خدا؟ص؟، پیدایش مذاهب 

2. مهان، ص1.142. مهان، ص136.
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گون و رقابت برخی از آنها با برخی دیگر بود؛ زیرا دو دستگی مسلمانان در زمان  گونا
یادی پنهان بود؛ بالفاصله  که به سبب حضور آن حضرت تا حد ز رسول خدا؟ص؟ 

گسترش یافت.1 پس از آن حضرت آشکار شد و با شتاب فراوانی، عمق و 

6. انحطاط اخالقی
شدن  کم رنگ  خدا؟ص؟  رسول  از  پس  اسالم  اقامه  عدم  اسباب  از  دیگر  یکی 
بود؛  از آن حضرت  نفسانی در میان مسلمانان پس  رذایل  و غلبه  اخالق اسالمی 
که بیشتر آنان پس از آن حضرت، بسیاری از آموزه های اخالقی را از یاد بردند و  چرا 

گذشته بازگشتند.2 به خصلت های جاهلی خود در 

7. ممانعت دشمنان اسالم
یکی دیگر از اسباب عدم اقامه اسالم به ویژه در دو قرن اخیر، ممانعت دشمنان 
اسالم از اقامه آن بوده است؛ چرا که دشمنان اسالم، اقامه آن را مستلزم نابودی خود 
و داشته های خود در زندگی دنیا می پندارند و به همین دلیل، از هیچ تالشی برای 
را  خودم  موضع  که  هستم  کسی  نخستین  نمی کنند.3من  فروگذار  آن  از  جلوگیری 
که در جبهه خداوند هستند، از من هستند  کسانی  معلوم می کنم؛ بنابراین، همه 

و من از آنان هستم.4

نقدوبررسی

و  شناسایی  باید  که  است  موانعی  دارای  اسالم  اقامه  هاشمی،  منصور  نظر  از 

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص151.
3. مهان، ص2.164. مهان، ص158.

4. مهان، ص170.
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بررسی  ادامه  در  که  است  کرده  شمارش  را  مواردی  اساس،  این  بر  شود.  برداشته 
می شود:

1.اختالفمسلمانان �
از  بعد  حکومِت  و  خالفت  تصاحب  در  مسلمانان  اختالف  هاشمی،  منصور 
کرم؟ص؟ را اولین مانع اقامه اسالم دانسته1 و با القای اینکه خودش بر  رحلت پیامبر ا
راه مستقیم و اسالم راستین قرار دارد، شیعه و سنی را خارج از مسیر اسالم دانسته 

گفته است: است. چنانچه 
»من به طور حتم، یک شیعه یا سنی به معنای مصطلح نیستم؛ ولی نمونه ای 
از یک مسلمان حق گرایم كه به سوی اسالم دعوت می كنم و در این زمینه به 
ا  ُهوِد�یًّ َ ُم  �ی ر�ِه�ی ْ �ب  �إِ

كه خداوند درباره او فرمود: »>ما کا�نَ ابراهیم اقتدا می ورزم 
<؛ ابراهیم نه  �ن ِرِك�ی ْ ُمسث

ْ
 َو ما کا�نَ ِم�نَ �ل

ً
 ُمْسِلما

ً
ا �ن �ی ا َو لِك�نْ كا�نَ َح�نِ �یًّ ْ�ر��نِ َو لا �نَ

یهودی بود و نه نصرانی؛ بلكه یكتاپرست و حق گرایى تسلیم شده بود و از 
مشركان نبود2«.3

همچنین در جایی دیگر آورده است: »احمد بن عبدالرحمن طالقانی ما را خبر 
گفت: دو تن از یارانمان را به محضر جناب منصور رساندم، پس به او عرض  داد، 
کردم: فالنی از یاران شماست و او شیعه است و این فالنی از یاران شماست و او 
گذار ای احمد! هر آینه خداوند اسالم  سّنی است. فرمود: ما را از شیعه و سّنی تان وا
که کیش پدرتان  را برای شما به عنوان دین پسندیده است، پس به آن متدین شوید 

ابراهیم است«.4

2 .  آل عمران،  1.67. مهان، ص111.

3 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص125.
4 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص171.
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این ادعا از چند ُبعد دارای اشکال است:
گروه بر حقانیت و عدم حقانیت، دلیل قطعی بر  اواًل، صرف وجود اختالف دو 
بطالن هر دو طرف نیست و ممکن است یکی بر حق و دیگری بر باطل باشد و برای 

گروه باید ادله قطعی در دست باشد. اثبات باطل بودن هر دو 
ثانیًا، با توجه به اختالف شیعه و سنی در اصل مسئله امامت و خالفت، باید 
کدام  به  و  چیست  حق گرا  مسلمان  از  مرادش  که  کند  مشخص  هاشمی  منصور 

کرده است یا خیر؟ گرایش دارد، یا اینکه آیا موضع سومی را اتخاذ  سمت 
و  اجتماعی  نمود  یا  و  حکومت  تشکیل  معنای  به  لزومًا  اسالم  اقامه  ثالثًا، 
که اختالف مسلمانان را مانع تحقق آن بدانیم؛ بلکه  گسترش جهانی اسالم نیست 
که بسیاری از  می توان اقامه اسالم را در ُبعد فردی مسلمانان دید و بر این باور بود 

مسلمانان شب و روز در حال اقامه اسالم هستند.

کمیتغیرخداوند � 2.حا
کمیت غیر خدا  منصور هاشمی، دومین مانع بازگشت به اسالم را در اجرای حا
با زیر سؤال بردن سقیفه، قاعده ای عام و  کرم؟ص؟ دانسته و  از رحلت رسول ا پس 
گیر برای تمامی اعصار به دست آورده است؛ از این رو، از رهگذر نامشروع بودن  فرا
خالفت ابوبکر، عمر و عثمان، به نامشروع بودن حکومت ولی فقیه رسیده و چنین 
جهان  در  فعلی  حکومت های  و  جنبش ها  از  یک  »هیچ  که:  است  گرفته  نتیجه 
گرفتن از  ی  اسالم مشروعیت ندارد و تنها راه مسلمانان برای بازگشت به اسالم، رو
که  کسی از اهل بیت پیامبر؟ص؟ است  آنها و زمینه سازی برای جنبش و حکومت 
کاری  ی اش فرمان داده و این  کرده و به پیرو خداوند او را از جانب خویش منصوب 

که با شناخت او حاصل می شود«.1 است 

1 .  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص126.
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کمیت اهلل بوده است؛  گرچه خالفت بعد از رسول خدا؟ص؟ غصب حا پاسخ: ا
گاه مردم، درصدد تشکیل حکومت بر آیند، متهم به  که هر  اما این دلیل نمی شود 
غصب حکومت خدا شوند؛ زیرا مقایسه زمان حضور معصوم؟ع؟ با زمان غیبت 
افتاد،  اتفاق  کرم؟ص؟  ا رسول  رحلت  زمان  در  آنچه  است.  مع الفارق  معصوم؟ع؟ 
کنار گذاشتن امام معصوم؟ع؟ از خالفتی بود که در خصوص آن تنصیص شده و بر 
وصایت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب؟ع؟ تصریح شده بود؛ اما تشکیل حکومت 
گذاشتن ایشان محسوب نشده؛ بلکه  کنار  در زمان غیبت امام عصر؟ع؟ نه تنها 
که  داشت  توجه  باید  است.  معصومین؟مهع؟  حضرات  اراده  و  خواست  به  عمل 
که معصومین؟مهع؟ آن را به مسلمانان  خبر غیبت امام مهدی؟ع؟ مسئله ای است 
کیفیت و چگونگی امر غیبت مطلع ساخته اند.1 با  کرده و همواره آنان را از  گوشزد 
این وجود، باید در زمان غیبت امام؟ع؟، سیستم و نظامی برای هدایت مردم در نظر 
کنند. یافت  گمراه نشده و سخن دین را در گرفته شود تا مسلمانان با تمسک به آن، 
گفتار ائمه معصومین؟مهع؟ مشاهده شده است، طراحی و  آنچه در عملکرد و 
که بتواند در  کردن »نظام فقاهتی« در بین مردم است. نظامی  پیاده سازی و نهادینه 
کارآیی خاص خود را داشته و ضمن  صورت عدم دسترسی مردم به معصوم؟ع؟، 
از  کند؛  جاری  نیز  را  الهی  احکام  امام؟ع؟،  جانب  از  نیابتی  امور  شدن  عهده دار 
در  تفقه  خصوص  در  اصحابشان  به  معصومین؟مهع؟  ائمه  کید  ا سفارش  رو،  این 
دین و انتظار ثمربخشی و خیر از آنان، این نظریه را تثبیت می کند. چنانچه امام 

ا«.2 �نَ ْصَ�ا�بِ
ؤَ
ُ� ِم�نْ �

�قَّ �نَ �قَ َ ا �ی
َ
َم�نْ  ل �ی َر �نِ �یْ

ا حنَ
َ
صادق؟ع؟ به بشیر دّهان می فرماید: »ل

ـٌة؛ مهانـا بـرای صاحـب ایـن امر دو غیبت اسـت. یکی 
َ
یل ْخـَرى َطِو

ُ ْ
ْمـِر ِفیـِه َغْیَبَتـنْیِ  َواِحـَدٌة َقِصیـَرٌة َو األ

َ ْ
1. »ِإّنَ ِلَصاِحـِب َهـَذا األ

از آهنـا مدتـش کوتـاه و دیگـری طـوالین اسـت«. شـیخ حر، إثبـات اهلداة بالنصوص و املعجـزات، ج 5، ص118.
2. هر یک از اصحاب ما که فهم دین ندارد، خیرى ندارد. کلیین، الکایف، ج 1، ص33.
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ی  بنابراین، توصیه معصومین؟مهع؟ به تفقه در دین،1 سفارش به اطاعت و پیرو
از فقهای دین،2 بیان عظمت و جایگاه فقهای دین،3 ترغیب مردم برای مراجعه به 
کید  یافت فتوا،4 تعیین برخی از علما برای مناظره با مخالفان،5 تأ فقها جهت در
»نظام  ادامه  در  فقاهتی  نظام  اجرای  بیانگر  غیره  و  دینی6  علوم  طالب  تربیت  به 
یک جامعه دینی برای  امامتی« است که می توان این دوران را دوره »آماده سازی تئور

پذیرش نظام فقاهتی« دانست.
پس از پذیرش این باور، نوبت به آماده سازی عملی مردم می رسد تا در حضور 
امام؟ع؟ امکان وقوعِی این نظام جدید را به نظاره بنشینند؛ بنابراین، با آغاز غیبت 
)نواب  فقاهت  نظام  از  وارد مسیر والیت پذیری  به طور عملی  را  صغری،  شیعیان 
دوره  این  در  دادند.  آموزش  آنان  به  را  فقها  از  هدایت پذیری  روش  و  کرده  اربعة(7 
امام؟ع؟  با  خاصه،  نواب  عنوان  به  منتخب،  فقیه  چهار  واسطه  به  مردم  کوتاه، 

ْعـَرایِبٌ  ِإّنَ 
َ
یـِن َفُهـَو أ ـْه ِمْنُکـْم یِف الّدِ

َ
ْ َیَتَفّق ـُه َمـْن ملَ یـِن  َفِإّنَ ُهـوا یِف  الّدِ

َ
  َتَفّق

ُ
َبـا َعْبـِد اهلِل؟ع؟ »َیُقـول

َ
ْعـُت أ  مَسِ

َ
ـَزَة َقـال یِب مَحْ

َ
1. َعـىِلِّ ْبـِن أ

ـَذُروَن« . کلیـین، الـکایف، ص31. ُهـْم حَیْ
َّ
َعل

َ
ـْم ل هْیِ

َ
یـِن َو ِلُیْنـِذُروا َقْوَمُهـْم ِإذا َرَجُعـوا ِإل ُهـوا یِف الّدِ

َ
 یِف ِکَتاِبـِه ِلَیَتَفّق

ُ
اهلَل َیُقـول

َصـنْیِ َعـْن ُعَمـَر ْبـِن  ُ ـَى َعـْن َداُوَد ْبـِن الْ ـِد ْبـِن ِعیـیَس َعـْن َصْفـَواَن ْبـِن حَیْ ّمَ َسـنْیِ َعـْن حُمَ ُ ـِد ْبـِن الْ ّمَ ـَى َعـْن حُمَ ـُد ْبـُن حَیْ ّمَ 2. حُمَ
ِلَنـا َو 

َ
ـْن َقـْد َرَوى َحِدیَثَنـا َو َنَظـَر یِف َحال ْصَحاِبَنـا...: »َمـْن َکاَن ِمْنُکـْم مِمَّ

َ
ـنْیِ ِمـْن أ

َ
َبـا َعْبـِد اهلِل ع َعـْن َرُجل

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
: َسـأ

َ
ـَة َقـال

َ
َحْنَظل

 
َ

ا اْسـَتَخّف َ ـُه ِمْنُه َفِإّنَ
ْ
ـْم َیْقَبل

َ
َنـا َفل ِ

ْ
مك  َفـِإَذا َحَکـَم حِبُ

ً
ِکمـا ْیُکـْم َحا

َ
ُتـُه َعل

ْ
 َفـِإیّنِ َقـْد َجَعل

ً
ـا

َ
َیْرَضـْوا ِبـِه  َحمك

ْ
ْحَکاَمَنـا َفل

َ
َحَراِمَنـا َو َعـَرَف أ

ـْرِک ِبـاهلل«. کلیـین، الـکایف، ص67.  َحـّدِ الّشِ
َ

 اهلِل َو ُهـَو َعـىل
َ

اّدُ َعـىل ْیَنـا الـّرَ
َ
اّدُ َعل ْیَنـا َرّدَ َو الـّرَ

َ
ْکـِم اهلِل َو َعل حِبُ

ـاِرُث  َ
ْ

یِنُ  َو ال ُعـَر
ْ
ـُة ال ِمـِق َو ُحْجـُر ْبـُن َعـِدّیٍ َو َحّبَ َ  َعْمـُرو ْبـُن الْ

َ
: َدَخـل

َ
ِبیـِه ُجْنـَدٍب َقـال

َ
ـِن ْبـِن ُجْنـَدٍب  َعـْن أ مْحَ 3. َعـْن َعْبـِد الّرَ

ُفَقَهاء«. ثقیف، الغارات، ج 1، ص210.
ْ
َماُء َو ال

َ
ُعل

ْ
 ِفیُکُم ال

ً
ْهَدى  َسـِبیال

َ
ْؤِمِننَی؟ع؟ قال:  »أ ُ ِمیِرالْ

َ
 أ

َ
ْعَوُر َو َعْبُد اهلِل ْبُن َسـَبٍإ َعىل

َ ْ
األ

یـز بـن املهتـدی و کان خیـر مقـی رأیتـه و کان وکیـل الرضـا؟ع؟ و خاصتـه  4. حدثـین الفضـل بـن شـاذان قـال: »حدثـین عبـد العز
فقـال إین سـألته فقلـت إین ال أقـدر عـىل لقائـک یف کل وقـت فعمـن آخـذ معـامل دیـین فقـال: خـذ عن یونس بن عبـد الرمحن«. 

کـی، رجال کـی، ج2، ص778-776.
5. مناظره مؤمن الّطاق با مرد شامی، مناظره ِهشام بن حکم با َعْمرو بن ُعَبْید.

َجـر؛ هـر کس در جـواین اش بیاموزد، آموخته اش مانند  َ َوْشـِم یِف الْ
ْ
ـِة ال

َ
ْنِزل ـَم  یِف  َشـَباِبِه  َکاَن ِبَ

َّ
 اهلِل؟ص؟: »َمـْن  َتَعل

ُ
 َرُسـول

َ
6. َقـال

نقش بر سـنگ اسـت«. جملیس، حباراألنوار، ج1، ص222.
7. عثمان بن سعید عمری، حممد بن عثمان، حسنی بن روح نوخبى و عىل بن حممد مسری.
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کبری، ارتباط شیعیان به  ارتباط داشته و پس از وفات نایب چهارم و آغاز غیبت 
کامل با امام؟ع؟ قطع شد؛ اما با توجه به نهادینه شدن نظام فقاهتی و پذیرش  طور 
جامع الشرایط  فقهای  به  درنگ  بدون  شیعیان  فقها،  از  نیابتی  اطاعت  امکان 

کردند. کسب تکلیف  کرده و در امور دینی و اجتماعی خود  مراجعه 
که اشاره شد، نیابت عامه فقیه در ادامه نیابت خاصه فقیه )نواب  همان طور 
گرفته است. در این نوع از نیابت، مشاهده امام؟ع؟ برای نایب ممکن  اربعة( شکل 
نیست و عالوه بر آن، هیچ فقیهی از نص شخصی و تعیین کننده برخوردار نبوده و 
تمامی آنان بر اساس تنصیص نوعی، عهده دار وظیفه نیابت شده اند. برای نمونه، 

در روایات آمده است:

وایت اول ر
ا  اِل�نَ

َ
ی َ�ل ِ

َر �ن طنَ ا َو �نَ �نَ
َ �ث ْد َرَوى َ�ِ��ی �نْ �قَ ْم ِمّمَ

ُ
ك ا�نَ ِم�نْ امام صادق؟ع؟ فرمود: »َم�نْ كَ

 
ً
ْم َ�اِکما

ُ
ك �یْ

َ
ُ� َعل �قُ

ْ
َعل َ ْد حب ِی �قَ

�نّ اإِ
 �نَ

ً
ما

َ
ِ�  َحك ْو� �بِ ْرصنَ �یَ

ْ
ل ا �نَ ْحكَاَم�نَ

ؤَ
ا َو َ�َر�نَ � َو َحَر�ِم�نَ

 
ُ

�ّد  َو �لّرَ
َ

ا َرّد �نَ �یْ
َ
ِه َو َعل

َ
ِم �لّل

ْ
ُ�ك  �بِ

�نَّ حنَ َما �ْس�قَ
�نَّ اإِ

ُ� �نَ ُ� ِم�نْ
ْ
ل �بَ

�قْ َ ْم �ی
َ
ل ا �نَ ِم�نَ

ْ
ُ�ك َم �بِ

َ
� َحك دنَ اإِ

�نَ

حدیث  كه  شما  از  كدام  هر  ه؛ 
َ
الّل �بِ ْرِك  ِ

ّ �لسث  ِ�ّ�َ ی 
َ
َعل ُهَو  َو  ِه 

َ
�لّل ی 

َ
َعل  

ُ
�ّد �لّرَ ا  �نَ �یْ

َ
َعل

به  می داند،  را  ما  احكام  و  دارد  نظر  ما  حرام  و  حالل  در  و  كند  روایت  را  ما 
گر طبق حكم  كم شماها مقرر ساختم و ا حكمیت او راضی شوند كه او را حا
كه حكم بر ضرر او است( همانا حكم  كند و از او نپذیرد )كسی  ما قضاوت 
كرده و این خود در مرز  كرده و راد بر ما بر خدا رد  ما را سبک شمرده و ما را رد 

شرک به خداست«.1 

1. کلیین، الکایف، ج 1، ص67.



165  درس هفتم؛ بازگشت به اسالم)موانع(

وایت دوم ر
ا  �نَ �ثِ َ�ِ��ی ُرَو��قِ  ی 

َ
ل �إِ َها  �ی �نِ ُعو�  اْرحبِ �نَ َع�قُ  َو��قِ

ْ
�ل  ُ َ�َو�ِد�ث

ْ
�ل ا  ّمَ

ؤَ
�« فرمود:  دوازدهم؟ع؟  امام 

حوادث  خصوص  در  اما  ِهْم؛  �یْ
َ
َعل ِه 

َ
�لّل �قُ  َّ ُححب ا  �نَ

ؤَ
� َو  ْم  

ُ
ك �یْ

َ
َعل ى   �قِ

َّ ُححب �نَُّهْم   اإِ
�نَ

كه آنان حجت های من بر شما  كنید  پیش روی، به راویان حدیث ما مراجعه 
هستند و من حجت خدا بر آنانم«.1

وایت سوم ر
ِه  

َ
الّل �بِ َماِء 

َ
ُعل

ْ
�ل ِدی  �یْ

ؤَ
� ی 

َ
َعل ْحكَاِم 

اؤَ
ْ
�ل َو  ُموِر 

اؤُ
ْ
�ل اِرَی   »َم�بَ فرمود:  امیرمؤمنان؟ع؟ 

دست  در  الهی  احكام  و  جامعه  امور  مجاری  َحَر�ِم�؛  َو  اِلِ� 
َ
َ�ل ی 

َ
َعل اِء  َم�نَ

اؤُ
ْ
�ل

كه آنان امناء بر حالل و حرام خداوند هستند«.2 علمای الهی است 
قبال  در  معصوم؟ع؟  امام  وظایف  از  کدام  هر  فقیه،  عامه  نیابت  اساس  بر 
امور  اجرای  به  موظف  را  آنان  و  شده  گذاشته  جامع الشرایط  فقیه  عهده  بر  مردم، 
کرده اند؛ در نتیجه فقهای شیعه به طرز نیابتی از معصوم، در زمان غیبت  محوله 
کرده و با جلوگیری از معطل ماندن  معصوم؟ع؟، حکومت خداوند در زمین را اجرا 
حاضر  حال  در  می دهند.  نجات  سرگردانی  و  حیرت  از  را  شیعیان  الهی،  احکام 
نیز جمهوری اسالمی ایران بر مبنای حکومت و والیت فقیه جامع الشرایط تشکیل 

شده و تا زمان حضور امام معصوم؟ع؟ ان شاءاهلل ادامه خواهد داشت.
حضرت؟ع؟  ظهور  از  قبل  را  اسالمی  حکومت های  تمامی  هاشمی  منصور 
در  اما  می کند؛  معرفی  خدا  حکومت  را  حضرت  حکومت  تنها  و  دانسته  طاغوت 
کتاب بازگشت به اسالم، به طرز عجیبی تغییر موضع داده و مردم را  بخشی دیگر از 

1. طویس، الغیبة، ص177؛ طبریس، إعالم الوری، ص452؛ شـیخ حر، وسـائل الشـیعة، ج18، ص101؛ آشـتیاین، القضأ، 
ابـواب صفـات القـاض، ج9، بـاب 11؛ طبـریس، اإلحتجـاج عىل أهل اللجـاج، ج2، ص163.

2. ابن شعبه، حتف العقول، ص238.
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به تشکیل حکومتی واحد با ارتش و پولی واحد توصیه می کند تا با تشکیل سازمانی 
گفته است: کنند. چنانچه  مخفی، او را یاری 

كشورهای  از  اتحادیه  یک  ایجاد  مانند  كوتاه تری  راهكارهای  به  »می توان 
اسالمی با پول و ارتش واحد، به عنوان مقدمه ای برای ایجاد حكومت واحد 
كه در وهله نخست،  اسالمی اندیشید..؛ از این رو، عملی تر به نظر می رسد 
كشورهای اسالمی  یک اتحادیه بزرگ نظیر اتحادیه اروپا، با عضویت همه 
و ارتش مشترک ایجاد شود و در وهله بعد،  آزاد و پول  با احداث مرزهای  و 
گیر اسالمی و بر پایه پیروی از خلیفه  اتحادی عمیق تر در قالب یک دولت فرا
كرد.1 آنان می توانند با عضویت در شبكه ای  خدا در زمین، میان آنان ایجاد 
مخفی، اتحادی غیر رسمی را برای حفظ منافع محرومان و مستضعفان در 
شیطان  آرمان  تحقق  از  جلوگیری  و  اسالم  آرمان  تحقق  به  كمک  و  جهان 
ایجاد كنند. این به معنای ایجاد یک شبكه جهانی الهی در برابر یک شبكه 
زمینه  تحقق  و  آن  شر  دفع  برای  ممكن  راه  تنها  كه  است  شیطانی  جهانی 
كمیت خداوند بر جهان اسالم است و این كاری است كه من برای انجام  حا

آن تالش می كنم«.2

3.رواجحدیثگرایی �
منصور هاشمی یکی دیگر از موانع بازگشت به اسالم را در رواج حدیث گرایی 

گفته است: ی در توضیح حدیث گرایی  پس از رسول خدا؟ص؟ دانسته است. و
»مراد از حدیث گرایى، مبتنی ساختن عقاید و اعمال بر گفتارها و كردارهایى 
یا  خطا  یا  كذب  كه  رجالی  واسطه  به  و  متواتر  غیر  صورتی  به  كه  است 

1. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص141.
2. مهان، ص169-168.
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ً
نسیانشان محتمل است، به رسول خدا؟ص؟ نسبت داده شده است و طبعا
یرا محسوس است كه خبر یک فرد غیر معصوم،  اصالت آن، قطعی نیست؛ ز
گر متظاهر به صدق باشد، می تواند صحیح و می تواند غیر صحیح  حتی ا
كه اخبار آحاد، موجب یقین نمی شود؛  با این وصف، روشن است  باشد. 
كه  بلكه در بهترین حالت ممكن، موجب ظن می شود و این چیزی است 
كه  همه مسلمانان اهل نظر؛ بلكه همه عاقالن به آن اجماع دارند؛ در حالی 
كه مبنای عقیده و عمل مسلمانان واقع   ظن، صالحیت آن را ندارد 

ً
ما

ّ
مسل

شود و اسالم تنها مبتنی بر یقین است. چنانچه خداوند بارها و به روشنی 
َحِقّ َشْیًئا؛هر آینه ظن چیزی را از حق 

ْ
 ُیْغِنی ِمَن ال

َ
َنّ ال

ّ
 الَظ

ّ
فرموده است: »ِإَن

بى نیاز نمی كند1«.2 حاصل سخن آنكه حدیث به معنای خبر واحد، گرچه 
منابع  از  رأی  مانند  و  ندارد  دینی  ارزش  شود،  شمرده  صحیح  اصطالح  در 
كه بر پایه آن شكل می گیرد، ساقط است و  اسالم نیست و عقیده و عملی 
مبنای تدّین، رجوع مستقیم به كتاب خدا و راهنمای زنده ای است كه برای 

گماشته شده است«.3 مردم 
اجماع  از  استفاده  با  و  بوده  آحاد  اخبار  حجیت  رد  درصدد  هاشمی  منصور 
ا<4  �ؤً �یْ

َ ّ سث
ِ َ��ق

ْ
ى ِم�نَ �ل �نِ

عنْ ُ ا �ی
َ
�نَّ ل

�نَّ �لطنَّ علماء بر ظنی بودن اخبار آحاد و با بهره گیری از آیه >�إِ
برای تدّین  را ظنونی بی اعتبار و فاقد مبنا  تا تمامی روایات آحاد  بر آن دارد  سعی 
که بر علیه او سخن  بداند و از این رهگذر، خود را از پاسخگویی به اخبار آحادی 

گفته می شود: گفته اند رهایی بخشد؛ از این رو، در پاسخ به این سخن 
از جانب منصور  واحد  بر عدم حجیت خبر  اجماع  ادعای  اواًل، در خصوص 

2. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص1.142. یونس، 36.

4. یونس، 3.36. مهان، ص150.
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از شیخ طوسی؟هر؟به بعد، خبر واحد  گفت: جمهور فقهای متأخر  باید  هاشمی 
غیبت  دوران  ابتدای  در  نیز  شیعه  علمای  از  بسیاری  حتی  می دانند،1  حجت  را 

کبری، قائل به حّجیت خبر واحد در اصول و فروع دین بوده اند.2
ثانیًا، اینکه علمای شیعه اخبار آحاد را »ظنی« دانسته اند، به این معنا نیست 
ذیل  را  واحد  خبر  بلکه  بدانند؛  کاذیب  ا و  وهمیات  ردیف  در  را  واحد  خبر  که 
کرده و برای آن درجه باالیی از اعتبار قائل شده اند. ضمن اینکه  »أمارات«3 تعریف 
و�نَ 

�نُّ طنُ َ �نَ �ی �ی ِ �ن
َّ
کریم »ظن« را به معنای باور یقینی نیز دانسته و فرموده است: »>�ل قرآن 

که یقین به دیدار پروردگارشان  کسانی هستند  ُعو�ن <؛  ِ� َر�حبِ �یْ
َ
ل ْم �إِ

�نّهَ
ؤَ
ْم َو � ّهِ  َر�ب

ْ
و� ا�قُ

َ
ل م ّمُ �نّهَ

ؤَ
�

دارند و قطعًا به سوی او باز می گردند«.4
گفته است: »ظن« در این آیه به  چنانچه شیخ طبرسی؟هر؟ در تفسیر این آیه 

معنای علم و یقین به رسیدن به وعده های الهی در آخرت است.5
که  کرده است؛ همان معنایی است  که منصور هاشمی از ظن، اختیار  معنایی 
کرده است:  بی مبنا بودن چیزی را نشان می دهد و برای معرفی آن از آیه زیر استفاده 
ِهُم �لْهَدی<؛ اینان فقط از  �ب �ن ّرَ اَءُهم ّمِ ْد �بَ �قَ

َ
س َو ل �نُ �ن ْهَوی �لاَ �نَّ َو َما �قَ لا �لطن  �إِ

ُعو�نَ �بِ
�قَّ َ �ن �ی »>�إِ

ی می کنند«.6 گمان و هواهای نفسانی پیرو پندار و 
موضوع این آیه، سخن مشرکان در شرک آنها و تعیین دخترانی برای خدا بوده 
ظن  بوده،  مبنا  بدون  مشرکان  حرف  چون  که  می دهد  نشان  آیه  فضای  و  است 

1. حمقق داماد، مباحیث از اصول فقه، ص65.
یف املرتـی، ج1، ص211؛ شـیخ طـویس، العـّدة، ج1، ص126- 127؛ حـىل، هنایـة الوصـول،  2. علـم اهلـدی، رسـائل الشـر

ج3، ص403.
یـی ظـین اسـت کـه ظـن بـه  3. أمـارات، مجـع أمـاره و در لغـت بـه معنـای عالمـت و نشـانه اسـت و در اصطـالح، بـه معنـای طر
یـف، امـاره معتبـر )ماننـد خبـر واحـد ثقـه( و امـاره غیـر معتبـر )ماننـد  حکـم واقعـی را افـاده می کنـد، ماننـد: خبـر واحـد. ایـن تعر

قیـاس( را شـامل می شـود.
5. طبریس، جممع البیان، ج1، ص4.129. بقره، 46.

6. جنم، 23.
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خوانده شده و از اعتبار ساقط شده است و حال آنکه بی مبنا دانستن اخبار آحاد 
و مقایسه آنها با باورهای باطل مشرکان، دشمنی واضح با سنت نبوی؟ص؟ است.

کتاب1  گاه خبر واحد با قرائن علم آور، همچون مطابقت با محکمات  ثالثًا، هر 
یا سّنت و اجماع قطعی و یا دلیل عقلی یقین آور همراه بوده باشد، علم به صدور 

آن از معصوم؟ع؟ حاصل می شود و به تبع آن، به درجه حجیت خواهد رسید.2
کتاب خدا و راهنمای  رابعًا، منصور هاشمی مبنای تدّین را رجوع مستقیم به 
کتاب خدا را  گماشته شده است. طبیعتًا همه فقها،  که برای مردم  زنده ای دانسته 
به عنوان اولین دلیل از ادله اربعه3 پذیرفته و به عنوان یک منبع اصیل به آن مراجعه 
گفته  باید  معصوم؟ع؟،  امام  یعنی  زنده،  راهنمای  به  مراجعه  درباره  اما  می کنند؛ 
که در حال حاضر امکان دسترسی به آن حضرت وجود نداشته و »سنت«4 به  شود 

عنوان دومین دلیل از ادله اربعه، جایگزین این امر است.

ـاُس َمـا َجاَءُکـْم َعـیّنِ  ـا الّنَ َ هّیُ
َ
 أ

َ
ـیًن َفَقـال ؟ص؟ مِبِ ـِیُّ کـرم؟ص؟ چنـنی نقـل کـرده اسـت: »َخَطـَب الّنَ 1. امـام صـادق؟ع؟ از رسـول ا

ـُه؛ مـردم بدانیـد! آچنـه از مـن بـه  دسـت مشـا برسـد و موافـق 
ْ
ُقل

َ
ـْم أ

َ
اِلـُف  ِکَتـاَب  اهلِل  َفل ُتـُه َو َمـا َجاَءُکـْم ُیَ

ْ
َنـا ُقل

َ
ُیَواِفـُق ِکَتـاَب اهلِل َفأ

کتـاب خـدا باشـد، مـن آن را گفتـه ام و آچنـه کـه بـه  دسـت مشـا برسـد و مالـف کتـاب خـدا باشـد، مـن آن را نگفتـه ام«. کلیـین، 
الـکایف، ج 1، ص69.

2. صدر، هنایة الدرایة، ص276 و 278؛ اصول الفقه، ج2، ص63 و 65.
بعه عبارت اسـت از: کتاب خدا، سـنت معصوم؟ع؟، عقل و امجاع که بیشـتر علمای اهل سـنت و شـیعه آن را به  3. ادله ار
یع پذیرفته انـد و هـر یـک از آهنـا بـه عنـوان دلیـىل معتبـر بـرای اسـتنباط احکام شـرعی حمسـوب  عنـوان منابـع فقـه و مصـادر تشـر
بعـه« نامیـده می شـود، هرچنـد برخـی از اهل سـنت به جای  می شـود. ایـن چهـار منبـع در اصطـالح فقهـا و اصولیـون »ادلـه ار

عقـل، از قیـاس نـام برده انـد.
یر معصوم اطالق می شود. 4. سنت: به قول، فعل و تقر

یق احادیث متواتر یا واحد به ما رسیده است.  یا از طر
ً
قول معصوم: سخنان معصومنی؟مهع؟ که مستقیما

فعـل معصـوم: فعـل و رفتـار نقـل شـده از معصـوم را فعـل معصـوم می نامنـد. دسـت کم فعـل معصـوم بـر اباحـه داللـت می کنـد؛ 
مهـان گونـه کـه تـرک فعـىل داللـت بـر عـدم وجـوب آن می کنـد.

یـر، سـکوت معصـوم در برابـر فعـل دیگـری اسـت؛ به ایـن معنا که فردی در حضـور معصوم رفتاری  یـر معصـوم: منظـور از تقر تقر
گـر آن رفتـار نادرسـت بـود، او را بـه خطایـش  را اجنـام دهـد و معصـوم بـه آن توجـه دارد و سـکوت کنـد و در حـال اسـت کـه ا

یـر بـا شـروطش حمقـق شـود، بـر جایـز بـودن آن فعـل داللـت می کنـد. گـر تقر گاهـی مـی داد. ا آ
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سواالت درس

چه  اثبات  دنبال  به  مسلمانان  اختالف  مساله  طرح  با  هاشمی  منصور   .1
موضوعی است؟

گرایى دانست؟ 2. آیا می توان مساله عدم اقامه اسالم را معلول رواج حدیث 
منصور  جانب  از  واحد  خبر  حجیت  عدم  بر  اجماع  ادعای  خصوص  در   .3

گفت؟ هاشمی چه باید 
4. علم به صدور حدیث از معصوم؟ع؟ چگونه حاصل می شود؟



درس هشتم

بازگشت به اسالم 
)شناخت اسالم(





که پس از بررسی معیار و موانع شناخت  گفته است:  منصور هاشمی خراسانی 
و اسباب عدم اقامه اسالم، نوبت به شناخت اسالم می رسد و آن مبتنی بر شناخت 

چند موضوع است:

1.مفهوماسالم �
او  شناخت  از  که  است  خداوند  اراده  برابر  در  بودن  تسلیم  اسالم،  مفهوم 
وجود  به  می یابد،  التفات  خویش  پیدایش  به  چون  انسان  که  چرا  می آید؛  الزم 
پدیدآورنده ای برای خویش پی  می برد. با توجه به اینکه می داند پیدایش او بدون 
پدیدآورنده ممکن نیست و پدیدآورنده او نمی تواند خودش باشد. بر خداوند واجب 
که در برابر  که اراده خود را برای انسان اظهار فرماید و بر انسان واجب است  است 

اراده او تسلیم باشد و این معنای اسالم است.1

2.مصداقاسالم �
مفهوم اسالم، تسلیم بودن در برابر اراده خداوند است و پذیرش واپسین پیامبر، 

مصداق آن شمرده می شود.2

1. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص174.
2. مهان، ص175.
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3.منابعاسالم �
معلوم  آنها  به  رجوع  با  خداوند  نهی  و  امر  که  هستند  چیزهایی  اسالم  منابع 

کتاب خداوند و پیامبر او هستند.1 می شود و آنها عبارت از 
به برخی از مسلمانان نسبت داده شده است که کتاب خداوند را تنها برای گروه 
خاصی از مسلمانان قابل فهم می پندارند و برای دیگران قابل استفاده نمی دانند، 
کتاب خداوند  که  و وجدان است؛ چرا  نیز برخالف حس  پندار  این  که  در حالی 
معما نیست؛ بلکه به زبان عربی روشن و خطاب به عموم مردم نازل شده و طبعًا 

برای فهم آنان آسان شده و مناسب است.2
که  تخصیص قرآن تنها با قرآن جایز است و با سنت پیامبر جایز نیست؛ چرا 

گونه  ای نسخ است و نسخ قرآن با سنت پیامبر جایز نیست.3 تخصیص، 

4.مبانیاسالم �
که به واسطه خداوند حاصل  اسالم در اصل، مبتنی بر شناخت خداوند است 
که چیزی شناخته شده تر از او نیست تا واسطه شناخت او واقع شود.  می شود؛ چرا 
بر  این حیث،  از  و  آن است  این وصف، شناخت خداوند واسطه در شناخت  با 

شناخت آن تقدم دارد.4

نقدوبررسی

منصور هاشمی پس از بیان موانع بازگشت به اسالم، درصدد شناخت اسالم 
ی در  کند. و بوده و سعی بر آن دارد تا فهم باطل خود از اسالم را به مخاطبان عرضه 
گفتار شده و با وجود اینکه در سخنان پیشین خود،  این بخش دچار تناقض در 

2. مهان، ص1.190.  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص189.

4. مهان، ص3.246. مهان، ص195.
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عقل را تنها معیار و ابزار شناخت می دانست، این بار »کتاب خدا« و »پیامبر خدا«1 
و همچنین در جایی دیگر »حس« و »وجدان«2 را نیز از جمله معیارهای شناخت 

دانسته است.
عالوه بر آن، وارد تناقضی دیگر شده و شناخت خدا را مبتنی بر هیچ چیز دیگری 
که در  کرده است؛ این در حالی است  ندانسته و آن را یک شناخت بدیهی فرض 
است.3  دانسته  عقل  بر  مبتنی  را  دیگری  چیز  هر  و  شرع  شناخت  کتاب،  ابتدای 
گفته است: »چیزی شناخته شده تر از او )خدا( نیست تا واسطه شناخت  چنانچه 
او واقع شود. با این وصف، شناخت خداوند واسطه در شناخت آن است و از این 

حیث، بر شناخت آن تقدم دارد«.4

حجیتسنتپیامبر؟ص؟ �
را  آن  و  ندانسته  همیشگی  را  کرم؟ص؟  ا پیامبر  سنت  حجیت  هاشمی  منصور 

گفته است: مختص به حیات ایشان می داند. چنانچه 
كردار او )پیامبر اكرم؟ص؟(، برای پیروی از آن ضروری است  گفتار و  »قطع به 
كه دیدن و شنیدن است و یا  و با این حال یا از طریق حس حاصل می شود 

1. منابـع اسـالم مـواردی هسـتند کـه امـر و هنـی خداونـد بـا رجـوع بـه آهنا معلوم می شـود و آهنا عبارت از کتـاب خداوند و پیامبر 
او هستند. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص189.

2. بـه برخـی از مسـلمانان نسـبت داده شـده اسـت کـه کتـاب خداونـد را تهنـا بـرای گـروه خـایص از مسـلمانان قابـل فهـم 
می پندارنـد و بـرای دیگـران قابـل اسـتفاده منی داننـد؛ در حـال کـه ایـن پنـدار نیـز برخـالف حـس و وجـدان اسـت. منصـور، 

هامشـی خراسـاین،  ص190.
3. حجیـت هـر چیـزی کـه بـرای اثبـات حجیـت عقـل بـه آن اسـتدالل شـود، از حجیـت عقـل آشـکارتر نیسـت و اثبـات آن بـه 
ثبـوت حجیـت عقـل نیازمنـد اسـت؛ مهچنـان کـه مثـالً شـرع بـرای آنکـه بتوانـد حجیـت عقـل را اثبـات کنـد، خنسـت بایـد 
حجیـت خـودش اثبـات شـود؛ چـرا کـه حجیـت آن از حجیـت عقـل روشـن تر نیسـت؛ در حـال کـه بـرای اثبـات حجیـت آن 

ابـزاری جـز عقـل وجـود نـدارد و اثبـات آن بـا خـودش نیـز یب معناسـت. منصـور، هامشـی خراسـاین،  ص24.
4. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص246.
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كه از طریق اخبار  كردار او  گفتار و  ب )عقل( كه تواتر است و ظن به 
ُ
از طریق ل

آحاد حاصل می شود، حجت نیست؛ بنابراین، گفتار پیامبر؟ص؟ برای هر كس 
كه به آن قطع پیدا می كند، حجت است؛ چه در زمان حضرت بوده باشد 
زمانش  اهل  برای   

ً
آن حضرت، عمدتا كردار  و  گفتار  آری  او...  از  و چه پس 

 مختص به آنان نیست، عماًل 
ً
برد داشته است؛ هرچند حجیت آن ذاتا كار

كه قطع به آن، با  كه به آن قطع می یابند؛ در حالی  برد دارد  كار كسانی  برای 
كه برای اهل زمان آن ممكن است و برای  دیدن و شنیدن آن حاصل می شود 
آیندگان ممكن نیست، مگر از طریق خبر متواتر كه عقاًل افاده قطع می كند... 
كافی به آنان نرسیده است و در بسیاری  و خبر متواتر آن حضرت نیز به قدر 
كه در بسیاری از ابواب  یرا اخباری  از ابواب علمی و عملی موجود نیست؛ ز
 افاده یقین نمی كند«.1

ً
علمی و عملی موجودند، واحدند و اخبار واحد، طبعا

تقسیم  و غیر قطعی  گونه قطعی  به دو  به سنت،  اواًل، طریق دستیابی  پاسخ: 
شده است:

از  آن  بر صدور  قرائن قطعی  که  یا خبر غیر متواتری  و  طریق قطعی: خبر متواتر 
کاشف از قول معصوم؟ع؟. معصوم؟ع؟ موجود باشد، مانند اجماع و بنای عقالِی 
طریق غیر قطعی: نتیجه این طریق ظن آور است و برای حجیت و پذیرش آن 
کرد. فقهای امامیه، خبر واحد ثقه را معتبرترین طریق در  باید دلیل خاصی اقامه 

گون دانسته اند. گونا بین راه های 
یقینی  عقلی  ُطرق  و  بوده  عقلی  طریق  طریق،  دو  هر  اینکه  به  توجه  با  ثانیًا، 
کشف سنت ارائه نفرموده  هستند و از سویی شارع مقدس نیز راه دیگری را برای 
است؛ بنابراین، می توان این دو طریق را به ترتیب اولویت پذیرفت و بر اساس آنها 

به سنت دست یافت.

1.  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص207-206.
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از  کی  حا صحت،  قرائن  پشتوانه  با  موجود  روایات  حاضر  حال  در  بنابراین، 
کرد. کفایت امور خواهد  سنت بوده و تا حضور امام معصوم؟ع؟ 

عدمتخصیصقرآنباسنت �
که  گرفته است  گونه ای از نسخ دانسته و نتیجه  منصور هاشمی، تخصیص را 
گفته است: »تخصیص قرآن  نسخ قرآن با سنت پیامبر؟ص؟ جایز نیست. چنانچه 
گونه  ای  که تخصیص،  تنها با قرآن جایز است و با سنت پیامبر جایز نیست؛ چرا 

نسخ است و نسخ قرآن با سنت پیامبر جایز نیست«.1
پاسخ: اواًل، نسخ و تخصیص از تفاوت های آشکاری برخوردار بوده و خلط این 

دو، نمونه ای از مغالطات منصور هاشمی به شمار می رود.2

1. مهان، ص195.
2. فرق نسخ و ختصیص:

الـف. نسـخ مشـول زمـایِن حکـم را قطـع می کنـد؛ ول ختصیـص، عمـوم افـرادی و اعیـاین یـا ازمـاین )بـه صـورت حمـدود( عـام را 
حمـدود می کنـد؛ بـه بیـان دیگـر، آن دو در ایـن جنبـه مشـترک هسـتند کـه درصـدد بیـان مـراد جـّدی )در مقابـل مراد اسـتعمال( 

شـارع هسـتند.
ب. نسخ در مهه  افراد است و ختصیص تهنا در مورد بعی از افراد.

ج. ختصیـص بـر احـکام عـام کـه دارای مشـول و عمـوم اسـت وارد می شـود؛ ول نسـخ ممکـن اسـت بـر حکـم عـام یـا خـاص و 
حـى احکامـی  کـه مـورد آن شـخص واحـدی اسـت، مثـل احـکام خـاص پیامبـر؟ص؟ وارد شـود.

د. در ختصیـص، داللـت لفـظ بـر بایق مانـده  افـراد )خـواه بـه حنـو حقیقـت یـا جمـاز( حجـت و دارای اعتبار اسـت؛ ول در نسـخ، 
لفـظ حکـم منسـوخ بعـد از نسـخ کامـاًل از حجیـت و اعتبـار می افتـد.

هــ. در نسـخ، تأخیـر صـدور حکـم ناسـخ و منسـوخ الزم و ضـروری اسـت؛ ول در ختصیـص در صـوریت کـه تأخیـر بعـد از وقـت 
ـص مقـارن یـا متأخـر باشـد. عمـل باشـد، قبیـح اسـت؛ در غیـر ایـن صـورت، می توانـد مّصِ

و. در نسـخ قرآن، چون منسـوخ مقطوع الصدور اسـت، ناسـخ نیز باید مقطوع الصدور باشـد، مانند قرآن کرمی و سـنت متواتر 
قطعـی؛ ول ختصیـص می توانـد بـا دلیل ظیّن معتبر باشـد.

ز. نسـخ تهنـا در احـکام راه دارد؛ لکـن ختصیـص در اخبـار و احـکام و جـز آن راه دارد. أبوالسـن، آمـدی، االحـکام یف اصـول 
االحـکام، ج3، ص124-125؛ حممـد، صالـح، النسـخ یف القـرآن الکـرمی، ج1، ص125-122.
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ثانیًا، اغلب فقهاى شیعه، برخالف عده ای از علمای اهل سنت،1 تخصیص و 
تقیید قرآن را به سنت به دست آمده از خبر واحد ممکن دانسته اند.

ســـنت  بـــا  قـــرآن  تخصیـــص  اجـــازه  کـــه  اســـت  آمـــده  قـــرآن  در  آیاتـــی  ثالثـــًا، 
ِهْم<؛  �یْ

َ
ل َل �إِ ِ

رنّ اِس َما �نُ
�نَ ِلل�نَّ ِ

ّ �ی �بَ ْکَر ِل�قُ ِ
َک �ل�نّ �یْ

َ
ل ا �إِ

�نَ
ْ
ل رنَ �ن

ؤَ
کـــرده اســـت: »>َو� پیامبـــر؟ص؟ را صـــادر 

کردیـــم تـــا آنچـــه را بـــه ســـوى مـــردم نـــازل شـــده، بـــراى آنهـــا  و مـــا ایـــن قـــرآن را بـــر تـــو نـــازل 
ــازى«.2 ــن سـ روشـ

این آیه دلیل بر حجّیت سخن پیغمبر؟ص؟ در تبیین و تخصیص آیات است؛ 
خواه به صورت خبر متواتر باشد یا خبر واحد.

کریم با سنت جایز نیست. عاّلمه حلی در  که نسخ قرآن  البته این قطعی است 
گفته است: »نسخ دلیل قطعی به وسیله خبر واحد جایز نیست؛ زیرا دلیل  این باره 

قطعی، اقوى است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعّین است«.3

لزومجعلخلیفهایبرایپیامبربرخدا �
امکان  عدم  دادن  قرار  پیش فرض  با  سخنانش،  ادامه  در  هاشمی  منصور 
دسترسی به سنت پیامبر؟ص؟، موضوع لزوم جعل خلیفه برای پیامبر؟ص؟ را مطرح 
که با توجه به ختم نبوت، باید خداوند متعال در هر قرنی  کرده و بر این باور است 
کند!  کرده و فردی را با هدف ابالغ سنت پیامبر؟ص؟ بر مردم ارسال  جعل واسطه ای 
گفته است: »جعل واسطه ای برای تبلیغ احکام اسالم در هر قرنی واجب  چنانچه 

گـر  1. قـاض ابوبکـر باقـالین اشـعری در ایـن مسـئله توّقـف کـرده و برخـی نیـز تفصیـل داده انـد. عیـیس بـن ابـان حنـیف گفتـه: ا
ینـه قطعـی و دلیـل عقـىل قطعـی( ختصیص خورده باشـد،  عـام قـرآین قبـالً بـه دلیـىل قطعـی )قـرآن، خبـر متواتـر یـا حمفـوف بـه قر
پـس از آن ختصیـص زدنـش بـا خبـر واحـد جایـز اسـت؛ وگرنـه جایـز نیسـت. اإلحـکام یف اصـول األحـکام، ج1 و 2، ص525.

2. حنل، 44.
3. عالمه حىل، منهتی املطلب، ج2، ص228.
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�نْ ِم�نْ  است، چنانچه خداوند آن را در گذشته واجب شمرده و فرموده است: »>َو �إِ
ٌر<؛ و هیچ امتی نبود، مگر اینکه در آن بیم دهنده ای بود1«.2 �ی ِ دن ها �نَ �ی لا �نِ ا �نَ

َّ
ل �قٍ �إِ

ّمَ
ؤُ
�

و واسطه  و ُمجدد  را خلیفه  که منصور هاشمی خود  این است  بر  البته ظاهر   
که  ابالغ احکام الهی در قرن حاضر دانسته و گفته است: »روایاتی در دست هستند 
از تداوم خالفت پس از مهدی و انتقال آن به یازده یا دوازده مهدی دیگر از فرزندان 
است«.3  منصور  نام  به  خراسانی  مردی  آنان  نخستین  که  می دهند  خبر  حسین 
گیرند.  فرا  او  از  را  پیامبر؟ص؟  که سنت  آن می داند  به  را موظف  آن، مردم  بر  عالوه 
پیامبر  روش های  به  را  آنان  کنند،  ی  پیرو من  از  آنان  گر  »ا است:  گفته  چنانچه 
رهسپار می سازم و به سنت های او رهنمون می شوم، آنگاه من را نه دروغگو خواهند 

کننده«.4  یافت و نه پنهان 
دی برای رسول خدا؟ص؟  پاسخ: اواًل، این سخن که در هر قرنی باید واسطه  و ُمَجّدِ
کند و به مردم  کرم؟ص؟ را تجدید  وجود داشته باشد تا سنت فراموش شدۀ پیامبر ا
که بعدها توسط  کتب اهل سنت است  تعلیم دهد، از جمله جعلیات ابوهریره در 
از  ابوهریره  کنند.  اثبات  را  احسائی  احمد  شیخ  مشروعیت  تا  شد  مطرح  شیخیه 
که آن حضرت فرمود: »خداوند برای این اّمت در  رسول خدا؟ص؟ چنین نقل می کند 

کند«.5 کسی را برمی انگیزاند تا دین آنان را برایشان تجدید  هر صد سال، 

1. فاطر، 24.
2. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص209.

3 .  منصـور، هامشـی خراسـاین، جمموعـه پرسـش هـا و پاسـخ هـا، ج2، ص356. الزم بـه توضیـح اسـت کـه روایـات مربـوط به 
یـان امحدالسـن، عـىل حممـدی هوشـیار، ص121 مورد برریس قرار گرفته اسـت،  مهدیـنی در کتـاب درسـنامه نقـد و بـرریس جر

ضمـن اینکـه در آن روایـت، نامـی از منصـور و یـا هـر نـام مشـابه بـا آن برده نشـده اسـت.
4 .  منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص73.

کـم نیشـابوری، املسـتدرک عـىل الصحیحـنی، ج4، ص552؛  5. متـی هنـدی، کنـز العمـال، ج12، ص193، ح34623؛ حا
یـخ بغـداد، ج2، ص60-59. شـیباین، اجلامـع الصغیـر، ج2، ص281؛ خطیـب بغـدادی، تار
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چنین باوری در دین اسالم جایگاهی نداشته است و بر اساس اعتقاد شیعه، 
خلفای رسول خدا؟ص؟ دوازده امام معصوم؟ع؟ بوده اند و انحصاری در قرون ندارند.
ٌر< برای اثبات  �ی ِ دن ها �نَ �ی لا �نِ ا �نَ

َّ
ل �قٍ �إِ ّمَ

ؤُ
�نْ ِم�نْ � ثانیًا، استناد منصور هاشمی به آیه >َو �إِ

زیرا  نیست؛  صحیح  باشد،  پیامبر؟ص؟  سنت  ابالغ  واسطه  قرنی  هر  در  باید  اینکه 
که هر امتی پیامبر بیم دهنده ای دارد و تو ای پیامبر!  این آیه دقیقًا به آن اشاره دارد 
 
ً
ر� �ی ِ دن  َو �نَ

ً
ر� �ی َسثِ ِ �ب

َ��قّ
ْ
ال اَك �بِ �ن

ْ
ْرَسل

ؤَ
ا �

�نَّ بیم دهنده این امت هستی. چنانچه آیه می فرماید: »>�إِ
ٌر< ؛همانا ما تو را به حق براى بشارت و انذار فرستادیم و  �ی ِ دن ها �نَ �ی لا �نِ ا �نَ

َّ
ل �قٍ �إِ ّمَ

ؤُ
�نْ ِم�نْ � َو �إِ

گذشته نبوده، مگر اینکه انذارکننده اى داشته است«.1 هیچ امتی در 
که: ما تو را فرستادیم تا  که سیاق اقتضا دارد، این است  مفاد این آیه، آن طور 
کارى نوظهور و غریب نیست؛ براى اینکه هیچ امتی  کار ما  بشیر و نذیر باشی و این 
گذشته نیست، مگر آنکه نذیرى در آنها بوده و این فرستادن بشیر و نذیر از  از امم 
از  بنابراین،  دارد؛  جریان  خلقتش  در  همواره  که  است  خداوند  جارى  سنت هاى 
مبعوث  خدا  ناحیه  از  که  است  پیغمبرى  نذیر،  از  مراد  که  می آید  بر  سیاق  ظاهر 
افرادی  امت،  از  مراد  که  ندارد  این  به  اشاره ای  فوق، هیچ  آیه  اینکه  شود.2 ضمن 
که در یک قرن زندگی می کنند؛ بلکه امت ها، با پیامبران شناخته شده و  هستند 
هر پیامبری امت مخصوص به خود را داشت؛ به عبارتی دیگر، این امت ها هستند 
که با پیامبران الهی شناخته می شوند، نه اینکه پیامبران الهی با امت ها شناخته 

شوند!
نحوه  چیزی  هر  از  پیش  باید  باشد،  داشته  حقیقت  چیزی  چنین  گر  ا ثالثًا، 
شناخت چنین شخصیتی به مردم ابالغ شود تا مسلمین در تشخیص افراد مدعی 
گرفتار  ی  و با  مخالفت  صورت  در  و  نشوند  اشتباه  دچار  راستین  افراد  از  دروغین 

1. فاطر، 24.
2. طباطبایی، املیزان یف تفسیر القرآن، ج 17، ص37.
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عقاب و عذاب الهی نشوند؛ حال آنکه هیچ راهی برای معرفی چنین شخصی، به 
شکل اثباتی و توصیفی در دست نیست.

به  و  دانسته شده است  پیامبران  هر  امت  به معنای  قرن  کریم؛  قرآن  در  رابعًا، 
کنونی نیست.1 معنای عرفی 

مهدیواپسینخلیفهپیامبر؟ص؟ �
که تنها مقصر ظاهر نبودن امام مهدی؟ع؟،  منصور هاشمی بر این باور است 
خداوند  ابتدایی  اقدام  و  اراده  از  برآمده  امر،  این  و  بوده  مردم  اشتباه  و  گناهان 
نیست؛2 بنابراین، از رهگذر آنکه مردم مانع ظهور حضرت هستند، آنان را موظف 

کرده و می گوید: به رفع این مانع 
به  وصف،  این  با  و  بوده اند  قادر  مهدی  ظهور  برای  مانع  ایجاد  برای  »مردم 
كافی مردم از اوست  گرو حمایت  ترک آن نیز قدرت دارند... ظهور مهدی در 
او محقق شود، همان زمان ظهور  از  كافی مردم  این حمایت  كه  زمانی  و هر 
كافی از مهدی، پیش از  كه حمایت  گفته نمی شود  اوست... با این وصف 
ظهور او ممكن نیست؛ چرا كه ظهور او به معنای استیالی او بر زمین، نتیجه 
كافی مردم از اوست و ظهور او به معنای دسترسی مردم به او نیز،  حمایت 
دسِت كم به امنیت كافی برای او نیاز دارد؛ در حالی كه تأمین آن بدون تأمین 
نفر، مال و سالح كافی برای او ممكن نیست؛ از این رو، چاره ای جز حمایت 
كافی از مهدی نیز،  از او پیش از ظهورش وجود ندارد...؛ اما مراد از حمایت 
طلب، اعانت و اطاعت كافی آنان از اوست... من روزگاری چند، در اطراف 
كافی از آنان را  زمین سیر می كنم و در پى مردمانی شایسته می گردم تا عده ای 

2. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص1.234. سوره ق ، 36، مرمی، 74 و موارد دیگر.
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گردانم... به طور  گرد آورم و برای حفاظت، اعانت و اطاعت از مهدی آماده 
كار انجام شود، فردا او ظهور می كند.1 من به سوی طلب  گر امروز این  قطع، ا
كس دعوت مرا   هر 

ً
اعانت و اطاعت به سوی مهدی دعوت می كنم و طبعا

كس  افزوده است و هر  او  بر تضمین های الزم برای ظهور  بپذیرد، تضمینی 
دعوت مرا نپذیرد، مانعی بر موانع موجود برای ظهور او افزوده است«.2

که مورد بررسی قرار می گیرد: این متن دارای سه شبهه و ادعاست 
شبهه اول: »مردم برای ایجاد مانع برای ظهور مهدی؟ع؟ قادر بوده اند و با این 
کافی مردم  گرو حمایت  وصف، به ترک آن نیز قدرت دارند... ظهور مهدی؟ع؟ در 
کافی مردم از او محقق شود، همان زمان ظهور  که این حمایت  از اوست و هر زمانی 

اوست«.3
به  و  بوده  از جانب خداوند  رازی  و  امام دوازدهم؟ع؟، سّر  اواًل، غیبت  پاسخ: 
گرفته است؛  تبع آن، طوالنی شدن غیبت نیز ذیل حکمت و راز پنهان الهی قرار 
گناهان و اشتباهات مردم را علت تامه برای غیبت  بنابراین، به هیچ وجه نمی توان 

و طوالنی شدن آن دانست. چنانچه در روایت آمده است:
�نَّ ِلَ�اِح�بِ  وُل: »�إِ �قُ ؟ع؟ �ی اِد�قَ اَل َسِمْع�قُ �لّ�َ ِمی �قَ َهاسثِ

ْ
ِل �ل �نْ �نَ

ْ
�نِ �ل ِه �بْ

َ
ِد �لّل َ��نْ َ��بْ

َداک؟  �قُ �نِ
ْ
ِعل ُ ُ� َو ِلَم حب

َ
�قُ ل

ْ
ل ِطٍل �قُ َها کّلُ ُم�بْ �ی ا�بُ �نِ ْر�قَ َها �ی  ِم�نْ

َ
ّد ا �بُ

َ
�قً ل �بَ �ی

ْمِر �نَ
اؤَ

ْ
� �ل

َهدنَ

اَل  �قَ ِ�؟  ِ �ق �بَ �ی
�نَ ی  ِ

�ن ِ�كَم�قِ 
ْ
�ل  �ُ ْ َوحب َما  �نَ �قُ 

ْ
ل �قُ كْم 

َ
ل  �ِ �نِ

ْ ِی کسث
�ن ِلی  �نُ  دنَ وؤْ �ی ا 

َ
ل ْمُر 

ؤَ
ا

ْ
�ل اَل  �قَ

ی 
َ
َعال ِه �قَ

َ
حبِ �لّل َ َمُ� ِم�نْ ُححب

َ
ّد �قَ ا�قِ َم�نْ �قَ �بَ �ی

ی �نَ ِ
ِ�كَم�قِ �ن

ْ
ُ� �ل ْ ِ� َوحب ِ �ق �بَ �ی

ی �نَ ِ
ِ�كَم�قِ �ن

ْ
ُ� �ل ْ َوحب

 �ُ ْ �نْ َوحب كسثِ �نْ ْم �ی
َ
ُهوِرِ� كَما ل ْعَد طنُ َ ا �ب

َّ
ل  �إِ

�نُ كسثِ �نْ ا �ی
َ
ِلک ل ی دنَ ِ

ِ�كَم�قِ �ن
ْ
َ� �ل ْ �نَّ َوحب كُرُ� �إِ دنِ

َد�ِر ِلُموَ�ى؟ع؟  �بِ
ْ
اَم�قِ �ل �قَ اِم َو �إِ

َ
ل عنُ

ْ
ِل �ل �قْ �قِ َو �قَ �نَ �ی �نِ

ِ �لّسَ ْر�ق ُر ِم�نْ حنَ �نِ �نَ
ْ
اُ� �ل �قَ

ؤَ
ِ�كَم�قِ ِلَما �

ْ
�ل

َو  ِه 
َ
�لّل ِسّرِ  ِم�نْ  ِسّرٌ  َو  ِه 

َ
�لّل ِم�نَ  ْمٌر 

ؤَ
� ْمَر 

اؤَ
ْ
�ل  �

َهدنَ �نَّ  �إِ ِل  �نْ �نَ
ْ
�ل �نَ  ��بْ ا  �ی ِهَما  َر��قِ �قِ

��نْ  ِ �ق َو�قْ ی 
َ
ل �إِ

2. مهان، ص1.275.  منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص240-236.

3. مهان.
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َها 
َّ
كل  �ُ

َ
َعال �نْ

ؤَ
� �نْ 

ؤَ
ا �بِ ا  �نَ �قْ

َ
ٌم َصّد ّلَ َحك�ی َو �بَ َ�رنَّ   �ُ

�نَّ
ؤَ
� ا  َعِلْم�نَ َم�قَى  َو  ِه 

َ
�لّل �بِ  �ی

�بٌ ِم�نْ �نَ �ی
�نَ

می گوید:  هاشمی  فضل  بن  عبداهلل  ؛  ٍ �ن كسثِ ُم�نْ َر  �ی
�نَ ُهَها  ْ َوحب كا�نَ  �نْ  �إِ َو  ِحكَم�قٌ 

هر  كه  است  غیبتی  صاحب االمر  برای  گزیر  نا شنیدم  صادق؟ع؟  امام  از 
باطل جویى در آن شک می كند. گفتم: فدای شما شوم! برای چه؟ فرمود: 
كنیم. گفتم: در آن غیبت چه  یم آن را هویدا  كه ما اجازه ندار به دلیل امری 
در  كه  است  حكمتی  همان  او  غیبت  حكمت  فرمود:  است؟  حكمتی 
او  غیبت  حكمت  وجه  و  است  بوده  او  از  پیش  الهی  حجت های  غیبت 
كارهای خضر؟ع؟  كه وجه حكمت  پس از ظهور آشكار می شود؛ همچنان 
كشتن پسر و به  پا داشتن دیوار بر موسی؟ع؟ روشن نبود  كشتی و  از شكستن 
تا آنكه وقت جدایى آنها فرا رسید. ای پسر فضل! این امر، امری از امور الهی 
كه  دانستیم  چون  و  است  پروردگار  غیوب  از  غیبی  و  خدا  اسرار  از  سّری  و 
حكیمانه  او  افعال  همه  كه  می كنیم  تصدیق  است،  حكیم  تعالی  خدای 

گرچه وجه آن آشكار نباشد«.1 است، ا
باشد،  شده  غیبت  شدن  طوالنی  موجب  مردم  گناهان  که  صورتی  در  ثانیًا، 
و درک  فهم  تحقق  امکان  زیرا  باشیم؛  داشته  به ظهور  امیدی  نباید  گاه  پس هیچ 
جهانی و رستگار شدن تمامی مردم قبل از قیام مهدی؟ع؟، در حد محال است 
و روایات معصومین؟مهع؟ نیز برخالف این مسئله را بیان فرموده  و مردم را در زمان 
که هیچ میلی به ظهور آن  ظهور، انسان هایی غرق شده در ظلم و فساد می دانند 

حضرت ندارند:

1. لعن اهل مشرق و مغرب
بر اساس روایات، هنگامه ظهور حضرت زمانی است که ایشان کم ترین مشتاق 

1. طبریس، اإلحتجاج عىل أهل اللجاج، ج2، ص376.
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خواهند  حضرت  آن  پرچم  نفرین  و  لعن  به  مغرب  و  مشرق  اهل  حتی  و  داشته  را 
پرداخت. در روایتی آمده است:

ْم 
َ
�قُ َو ك

ْ
ل �قِ �قُ �قَ

ْ
َ�ل

ْ
�قُ �ل

َ
ِمل

ْ
ك و�نَ �قَ

ُ
ك ُم؟ع؟ َح�قَّى �یَ ا�ؤِ �قَ

ْ
ُ �ل ُرحب �نْ َ ا �ی

َ
ِه؟ع؟: ل

َ
ِد �لّل و َ��بْ ُ �ب

ؤَ
اَل � �قَ

ّمَ 
ُ �ث ََساِرِ�  �ی َ��نْ  ُل  �ی كَا�ؤِ ِم�ی َو   �ِ ِ �ن ِم�ی َ �ی َ��نْ  ُل  �ی َر�ؤِ �بْ َ حب  ٍ ا�ن

َ
ل
آ
� َر�قُ  َ َ�سث اَل  �قَ �قِ  �قَ

ْ
َ�ل

ْ
�ل �قُ 

َ
ِمل

ْ
ك �قَ

امام  َها؛  َع�نَ
َ
ل ا 

َّ
ل �إِ ِر�بِ  َمعنْ

ْ
�ل ی  ِ

�ن ا 
َ
ل َو   ِ ِر�ق ْ َمسث

ْ
�ل ی  ِ

�ن  �ٌ�َ
ؤَ
� ی  �قَ �بْ َ �ی ا 

َ
ل �نَ َها  �بِ ُر  َِس�ی �ی َو  �قَ  ��یَ �لّرَ ُهرنُّ  َ �ی

صادق؟ع؟ فرمود: قائم؟ع؟ خروج نمی كند، مگر اینكه حلقه یاران تكمیل 
كرد: تعداد حلقه چقدر است؟ امام؟ع؟ فرمود: ده هزار نفر  شود. راوی سؤال 
سپس  آمد.  خواهد  آنان  چپ  از  میكائیل؟ع؟  و  راست  از  جبرائیل؟ع؟  كه 
پرچم را برافراشته و با آن به حركت خواهد آمد. پس از میان اهل شرق و غرب 

كرد«.1 فردی باقی نمی ماند، مگر آنكه آن را لعن خواهد 

2. انکار زنده بودن حضرت
گروهی  که هر  بر اساس روایت، ظهور آن حضرت در زمانی محقق خواهد شد 
که قائل به وفات آن  گرایش یافته و در مقام انکار تا جایی پیش می روند  بر باوری 

حضرت خواهند شد. در روایات آمده است:
 �ِ ِ َرى َهدن ُل �قَ

�نَّ ا ُم�نَ وُل:... �یَ �قُ َ ِه؟ع؟، �ی
َ
ِد �لّل ا َ��بْ �بَ

ؤَ
اَل: َسِمْع�قُ � �نِ ُ�َمَر �قَ ِل �بْ

�نَّ ُم�نَ
ْ
َ��نِ �ل

ی  ِ
�ن ؟ع؟  َمْهِدّیُ

ْ
�ل اُل  �قَ �یُ

َ
ل َو  َها  ِم�نْ �نُ  َ �ی ْ �ب

ؤَ
� َو  َوُر  �نْ

ؤَ
� ا  ْمُر�نَ

ؤَ
� ِه 

َ
�لّل َو  اَل  �قَ َعْم،  �نَ  : �قُ

ْ
ل �قُ ْمَس 

َّ �لسث

َك  �ؤِ
َ
ول

ؤُ
ُهوَرُ� � ُ� َو طنُ ْو�نَ

َ
ُ� َو ك اَد�قَ

َ
َ�ُ� ِول ْ �ب َ ُرُهْم �ی َ ْک�ث

ؤَ
ُ�  َو � ِ� ِم�نْ

َ
َول

ْ
ال   �بِ

و�نَ
ُ
ول �قُ َ ِ� َما�قَ َو �ی ِ �ق �بَ �یْ

�نَ

؛ مفضل بن عمر می گوید:  �نَ َمِع�ی ْ �ب
ؤَ
اِس �

ُسِل َو �ل�نَّ �قِ َو �لّرُ
َ
ك ا�ؤِ

َ
َمل

ْ
ِه َو �ل

َ
�قُ �لّل ْع�نَ

َ
ِهْم ل �یْ

َ
َعل

از امام صادق؟ع؟ شنیدم كه فرمود: ای مفضل! آیا این خورشید را می بینی؟ 
از آن است؛  كردم: بله! فرمود: به خدا قسم امر ما روشن تر و آشكارتر  عرض 

1. نعماین، الغیبة، ص307.
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كرده و برخی  گفت: مهدی؟ع؟ در هنگام غیبتش وفات  اما برخی خواهند 
می گویند: امامت با فرزندی از او است و بسیاری از آنان )عامه( تولد و بودن 
و ظهور او را انكار می كنند. بر تمامی آنان لعنت خدا و مالئكه و رسوالن و 

مردم باد!«.1

3. ظهور برای انهدام ظلم عالم گیر
عالم گیر  جور  و  ظلم  انهدام  را  حضرت  ظهور  هدف  معصومین؟مهع؟،  روایات 
و  ظلم  از  زمان  و  زمین  که  می کند  ظهور  زمانی  حضرت  رو،  این  از  دانسته اند؛ 

بی عدالتی ُپر شده و پذیرشی برای حق )امام( ندارند. چنانچه آمده است:
 ُ َع�ث �بْ �یَ

ِم �نَ
ْ
ل

ِ� ِم�نَ �لطنُّ �یْ
َ
ل  �إِ

ؤُ
ا �بَ

ْ
ل  �یَ

ؤً
ا �بَ

ْ
ُل َمل �بُ َد �لّرَ �بِ

َ ا �ی
َ
�قَ َح�قَّى ل ّمَ

اؤُ
ْ
ِ� �ل ِ �بُ َهدن ِ��ی ُ اًء �ی

َ
ل »�بَ

 َو 
ً
ما

ْ
ل �قْ  طنُ ْعَد َما ُمِل�ؤَ َ  َو َعْ�لًا �ب

ً
ْسطا ْر�نَ �قِ

اؤَ
ْ
 �ل

اؤُ
َ
ْمل �یَ

ى �نَ �قِ
�یْ َ ْهِل �ب

ؤَ
ِی �

َر�ق لًا ِم�نْ ِ��قْ ُه َر�بُ
َ
�لّل

كه حتی مرد  ؛ پیامبر اكرم؟ص؟ فرمود: این امت دچار بالیى خواهند شد 
ً
ْور� َ حب

پناهگاهی برای حفاظت خود از ظلم نخواهد یافت. در این هنگام، خداوند 
مردی از اهل بیت مرا مبعوث می كند. پس او زمین را از عدل و داد ُپر می كند، 

بعد از آنكه از ظلم و جور پُر شده است«.2

4.غربال شیعیان
از  کمی  از شیعیان غربال شده و عده  امام مهدی؟ع؟ بسیاری  از ظهور  پیش 

آنان باقی مانده و از امتحان الهی سربلند بیرون می آیند: 
؛ به  ّلُ �قَ اَ

ْ
لا �ل

َّ
ْم �إ

ُ
ك ی ِم�نْ �قَ �بْ َ �نَ َح�قَّى لا �ی

َ
َمّح �قُ

َ
ِه ل

َ
�نَّ َو َو �لّل رنُ َم�یَّ �قُ

َ
ِه ل

َ
�نَّ َو َو �لّل

ُ
ل ْر�بَ عنَ �قُ

َ
ِه ل

َ
»َو�لّل

1. خصیی، اهلدایة الکبرى، ص360.
2. ابن طاووس، الطرائف یف معرفة مذاهب الطوائف، ج 1، ص177.
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خدا قسم غربال می شوید و به خدا قسم از هم جدا می شوید و به خدا قسم 
خالص می شوید تا اینكه از شما مگر عده اندكی باقی می ماند«.1 

5. تکفیر مؤمنان
کنند و  قبل ظهور، بسیاری از شیعیان به اختالف افتاده و همدیگر را تکفیر می 

گناهان بین مردم است: کثرت  این به خاطر 
ْم 

ُ
ك ْع�نُ َ ُل �ب �نُ �قْ َ ْعصنٍ َو �ی ْم  ِم�نْ �بَ

ُ
ك ْع�نُ َ  �ب

ؤَ
َر� �بْ َ ُ� َح�قَّى �ی ُرو�نَ ِ طن �قَ �نْ �قَ ی  ِ �ن

َّ
ْمُر �ل

اؤَ
ْ
و�نُ �ل

ُ
ك ا �یَ

َ
»ل

؛ این 
ً
ا ْع�ن َ ْم �ب

ُ
ك ْع�نُ َ َع�نَ �ب

ْ
ل ِر َو �یَ �نْ

ُ
ك

ْ
ال ْعصنٍ �بِ ی �بَ

َ
ْم َعل

ُ
ك ْع�نُ َ َهَد �ب ْ َسث ْعصنٍ َو �ی وِ� �بَ ُ ی ُوحب ِ

�ن

بعضی  از  شما  از  بعضی  مگر  شود  نمی  محقق  هستید  آن  منتظر  كه  امری 
دیگر برائت می جوید و برخی از شما آب دهان به صورت دیگری می اندازد 
از شما بعضی  و بعضی  كفر دیگری شهادت می دهد  بر  از شما  و بعضی 

كند«.2 دیگر را لعن می 

6. قساوت قلب مؤمنان
بسیاری از مردم پیش از ظهور به خاطر گناهانشان دچار قساوت قلب می شوند:

و�بِ ؛ این امر بعد از طوالنی شدن آرزوها و 
ُ
ل �قُ

ْ
ْسَو�قِ �ل َمِد َو �قَ

اؤَ
ْ
ْعَد ُطوِل �ل َ ِلَك �ب »َو دنَ

قساوت قلبها محقق می شود«.3 

7.نا امیدی مردم از ظهور
گرفتار ناامیدی از آمدن حضرت می شوند و راه دیگری را برای  بسیاری از مردم 

کنند: خود انتخاب می 

2. مهان، ص1.206 .  نعماین، الغیبة، ص 207.

3 .  صدوق، کمال الدین و متام النعمة، ج 2، ص516.



187  درس هشتم؛ بازگشت به اسالم )شناخت اسالم(

منتظرش  كه  آنچیزی  اس؛  �یَ �إِ ْعَد  َ �ب ا 
َّ
ل �إِ ْم 

ُ
ك ا�قَ ْ��نَ

ؤَ
�  �ِ �یْ

َ
ل �إِ و�نَ 

ُ
ُمّد �قَ ی  ِ �ن

َّ
�ل و�نُ 

ُ
ك �یَ ا 

َ
»ل

هستید محقق نمی شود مگر بعد از نا امیدی«.1
نتیجه اینکه بر اساس روایات، نه تنها رستگار بودن مردم در تعجیل ظهور و یا 
گناهکار بودن مردم در تأخیر ظهور علت موجده نیست ؛ بلکه بسیاری از مردم در 
انکار  مقام  در  کاماًل  و  کرد  ایشان حرکت خواهند  هنگامه ظهور حضرت، خالف 
گرفت. ، مگر اینکه عملکرد مردم  را  در حد إعداد بدانیم. البته  ایشان قرار خواهند 
و  کرده  باز  به نیت تعجیل در ظهور  را  گناه  باب  که  بدان معنا نیست  این سخن 
ی در صدد زمینه سازی باشیم و بیان این روایات صرفًا با هدف ترسیم  از این رو
به  که وظیفه ما در عصر غیبت؛ عمل  از ظهور است. بدیهی است  فضای پیش 
از منکر، تشکیل حکومت  واجبات و ترک محرمات، اجرای امر به معروف و نهی 

اسالمی، پشتیبانی از والیت فقیه و التزام عملی به تمامی تکالیف الهی است. 
شبهه دوم: »با این وصف، گفته نمی شود که حمایت کافی از مهدی؟ع؟، پیش 
بر زمین،  او  که ظهور حضرت، به معنای استیالی  او ممکن نیست؛ چرا  از ظهور 
کافی مردم از اوست و ظهور او به معنای دسترسی مردم به ایشان  نتیجه حمایت 
که تأمین آن،  کافی برای او نیاز دارد؛ در حالی  کردن امنیت  کم به فراهم  نیز، دسِت 
کافی برای او ممکن نیست؛ از این رو، چاره ای جز  بدون تأمین نفر، مال و سالح 

حمایت از او پیش از ظهورش وجود ندارد...«.2
حفاظتی  و  نظامی  تمهیدات  به  نیازی  هیچ  مهدی؟ع؟  امام  ظهور  پاسخ: 
و  اعانت  یاری،  را  ایشان  خود،  قاهره  قدرت  اساس  بر  متعال  خداوند  و  نداشته 

کرد. چنانچه روایات معصومین؟مهع؟ فرموده اند: حفاظت خواهد 

1 .  نعماین، الغیبة، ص209.
2. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص275.
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الف. در امر ظهور عجله نکنید و ظهور نیاز به ُمَمِهد ندارد.
کردن برای ظهور حضرت جایز نبوده و این امر نیازی  بر اساس روایات، عجله 

به اعانت و تمهیدات مردمی )نظامی و غیر نظامی( ندارد. در حدیثی آمده است:
ِه  

َ
ْمُر �لّل

ؤَ
�قی  �

ؤَ
ّلَ >� ِه َ�رنَّ َو �بَ

َ
ْوِل �لّل ی �قَ ِ

ِه؟ع؟  �ن
َ
ِد �لّل �بِی َ��بْ

ؤَ
ٍر َ��نْ � �ی �ثِ

َ
�نِ ك ْ�َم�نِ �بْ ِد �لّرَ َ��نْ َ��بْ

ُه 
َ
َدُ� �لّل ِ

�یّ وؤَ ُ ِ� َح�قَّى �ی َل �بِ ْع�بِ ْس�قَ
ا �قَ

َ
�نْ ل

ؤَ
ّلَ � ُه َ�رنَّ َو �بَ

َ
َمَر �لّل

ؤَ
ا � ْمُر�نَ

ؤَ
اَل ُهَو � وُ� < �قَ

ُ
ل ْع�بِ ْس�قَ

لا �قَ �نَ

ِه؟ص؟ 
َ
ُروحبِ َرُسوِل �لّل حنُ

َ
ُ�؟ع؟ ك ُروحبُ ْ��بِ َو حنُ �نَ َو �لّرُ �ی ِم�نِ ُموؤْ

ْ
�قِ َو �ل

َ
ك ا�ؤِ

َ
َمل

ْ
اٍد �ل �نَ ْ حب

ؤَ
�قِ �

َ ا�ث
َ
ل َ �ث �بِ

ِ ؛ امام صادق؟ع؟ درباره  َ��ق
ْ
ال َك �بِ ِ �ق �یْ َ َك ِم�نْ �ب َك َر�بُّ َر�بَ حنْ

ؤَ
ی َکما �

َ
َعال ُ� �قَ

ُ
ْول ِلَك �قَ َو دنَ

وُ� < فرمود: مراد آیه امر ماست. اینكه عجله نكنید 
ُ
ل ْع�بِ ْس�قَ

لا �قَ ِه  �نَ
َ
ْمُر �لّل

ؤَ
�قی  �

ؤَ
آیه >�

او  كند و خروج  را به سه لشكر مالئكه و مؤمنان و رعب مهیا  او  تا خداوند 
ِمْن  َك  ّبُ َر ْخَرَجَك 

َ
أ َكما  فرمود:  خداوند  كه  است  پیامبر؟ص؟  خروج  مانند 

َحِق«. 1
ْ
َبْیِتَك ِبال

یاری حضرت می شتابند،  به  بر اساس حدیث فوق  که  اینکه مؤمنانی  ضمن 
بدون هماهنگی قبلی و بدون نظام معینی خواهد بود و این غیر از آن چیزی است 
معصومین؟مهع؟  روایات  چنانچه  است.  آن  تحقق  دنبال  به  هاشمی  منصور  که 

داللت بر عدم هماهنگی قبلی انصار قائم؟ع؟ برای ظهور دارد:
َعاٍد؛ و اصحاب قائم؟ع؟ بدون وعده قبلی  ِر ِم�ی �یْ

ی  �نَ
َ
ِمُعو�نَ َعل �قَ ْ �ب َ ِ� �ی ْصَ�ا�بِ

ؤَ
- »َو �

جمع می شوند«.2
ی  

َ
ُ� َعل

َ
ُه ل

َ
َمُعُهُم �لّل ْ �ب َ لًا َو �ی َر َر�بُ َ �قَ َ�سث

َ ا�ث
َ
ل

َ �قٍ َو �ث
ِما�ؤَ

َ ا�ث
َ
ل

َ ُ� �ث ْصَ�ا�بَ
ؤَ
� �ِ �یْ

َ
ُه َعل

َ
َمُع �لّل ْ حب �یَ

- »�نَ
َعاٍد؛ پس خداوند جمع می كند بر قائم؟ع؟، 313 نفر از اصحابش را و  ِر ِم�ی �یْ

�نَ
آنان را بدون وعده و هماهنگی قبلی جمع می كند«. 3

2. مهان، ص1.241. نعماین، الغیبة، ص198.

3. مهان، ص282.



189  درس هشتم؛ بازگشت به اسالم )شناخت اسالم(

�قَ 
َّ
ی َمك ِ

ِ� �ن �ی َو��نِ �یُ
ِم... �نَ َ َعحب

ْ
اُد �ل

َ
ْول

ؤَ
لًا � َر َر�بُ َ �قَ َ�سث

َ ا�ث
َ
ل

َ �قٍ َو �ث
ِما�ؤَ

ُ ا�ث
َ
ل

َ ِم �ث ا�ؤِ �قَ
ْ
ْصَ�ا�بُ �ل

ؤَ
�« -

َعاٍد؛ اصحاب قائم؟ع؟ 313 نفر از فرزندان عجم هستند... پس  ِر ِم�ی �یْ
ی  �نَ

َ
َعل

در مكه بدون وعده قبلی اجتماع می كنند«.1
؛ زمانی  �قَ

َّ
َمك  �بِ

ُحو�نَ ْ��بِ �یُ
َعاٍد �نَ ِر ِم�ی �یْ

ی  �نَ
َ
�قٍ َو�ِ�َ��قٍ َعل

َ
ل �یْ

َ
ی ل ِ

ِهْم �ن ی َصاِح�بِ
َ
ل ْو� �إِ

َو��نَ دنْ �قَ - »�إِ
قبلی  وعده  بدون  و  شب  یک  در  صاحبشان  سوی  به  حضرت  یاران  كه 

حركت می كنند و صبح در مكه حاضر می شوند«.2

ب. اصالح امر امام مهدی؟ع؟ در یک شب
تا  امر ظهور حضرت در یک شب مهیا می شود  روایات معصومین؟مهع؟،  طبق 
شده  نقد  کرم؟ص؟  ا پیامبر  از  چنانچه  کند؛  داد  و  عدل  از  ُپر  را  زمین  بتواند  ایشان 
ْر�نَ َعْ�لًا َکَما 

اؤَ
ْ
 �ل

اؤُ
َ
ْمل �یَ

�قٍ �نَ
َ
ل �یْ

َ
ی ل ِ

ْمَرُ�  �ن
ؤَ
ُه  �

َ
ْ�ِلُح  �لّل ُ ِ�ی �ی

ْ
؟ع؟ ِم�نْ ُول َمْهِدّیُ

ْ
ُ �ل ُرحب �نْ َ ّمَ �ی

ُ است: »�ث
؛ سپس مهدی؟ع؟ از اوالد من خروج می کند و خداوند امر او را در یک 

ً
ْور� َ �قْ حب ُمِل�ؤَ

که از ظلم و جور ُپر شده، از عدل و  گونه  شب فراهم می کند، سپس زمین را همان 
داد ُپر می کند«.3

ج. حفاظت امام؟ع؟ از جانب خداوند خواهد بود
کـه بـدون یـاری  تمامـی ایـن امـور در اختیـار خداونـد بـوده و ایـن قـدرت را دارد 
قـرار  ایشـان  بـرای  را  پیـروزی  و  کـرده  حفاظـت  و  اعانـت  را  حضـرت  آن  مدعیـان، 
َو  ُهَو  لّا  �إِ  �ُ

َ
ل �نَ  لا کاسثِ �نَ ّرٍ 

�نُ �بِ لّلُه 
َ
� ْمَسْسک  �ی �نْ  �إِ کریـم فرمـود: »>َو  قـرآن  دهـد. چنانچـه 

برسـاند، هیـچ  تـو  بـه  یانـی  ز گـر خداونـد  ٌر<؛ا ِد�ی �قَ ىٍء 
�ثَ َعلی کّلِ  ُهَو  �نَ ٍر  �ی

�نَ �بِ ْمَسْسک  �ی �نْ  �إِ

2. مهان، ص1.316. مهان، ص315.

3. طبریس، إعالم الورى بأعالم اهلدى، ص386.
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گـر خیـری بـه تـو رسـاند، او بـر همـه چیـز  کـس جـز او نمی توانـد آن را برطـرف سـازد! و ا
تواناسـت«.1

همان طور که روایات معصومین؟مهع؟ به نصرت و اعانت امام مهدی؟ع؟ توسط 
 
ً
ا �ن

ْ
ل
ؤَ
عو�ن � ر�ب

ؤ
�قً َو �

ِ� ِس�قَّ ْصَ�ا�بِ
ؤَ
�قُ �

َ
ئکه و جن اشاره کرده و امام صادق؟ع؟ فرموده اند: »ِعّ� مال

ِدِ�؛ عدد اصحاب قائم؟ع؟  ی �یَ
َ
ُح َعل �قَ �نْ َ ُه َو �ی

َ
ُ�ُرُ� �لّل �نْ َ ّمَ �ی

ُ ، �ث �نِّ �بِ
ْ
َها ِم�نَ �ل

ُ
ل ْ ، َو ِم�ث �قِ

َ
ك ا�ؤِ

َ
َمل

ْ
ِم�نَ �ل

ئک و همان تعداد از جّن است، سپس خداوند او را نصرت و یاری  47 هزار از مال
می دهد و با دست ایشان فتح می کند«.2

البته روایاتی با مضمون تمهید نظامی برای ظهور امام مهدی؟ع؟ در منابع هل 
سنت وجود دارد اما در روایات شیعی هیچ اشاره ای به زمینه سازی نظامی برای 
کتب اهل سنت در باب وجود زمینه  ظهور نشده است. برخی از اخبار موجود در 

ساز برای ظهور امام مهدی؟ع؟ عبارتند از: 

نقل اول:
اُل  �قَ ُ �ی ٌل  َر�بُ  �ِ َم�قِ ّدِ ُم�قَ ی 

َ
َعل ��ثٍ  َحّرَ �نُ  �بْ َ�اِر�ث   �ُ

َ
ل اُل  �قَ ُ �ی َهِر 

�ل�نَّ َوَر�ِء  ِم�نْ   ٌل   َر�بُ   ُ ُرحب �نْ َ »�ی
 �ِ �یْ

َ
َعل ُه 

َ
�لّل ی 

َّ
َصل ّىِ  �بِ

ِلل�نَّ  ٌ ْسث َر�ی
�قُ �قْ  �نَ

َّ
َمك َما 

َ
ك ٍد  ُمَحّمَ ِل  ِلاآ �نُ  ِ

ّ
َمك ُ �ی َو  ِطیؤُ  ّوِ

َ �ی ُ�وٌر،  َم�نْ  �ُ
َ
ل

از سمت  مردی  ُ�؛  �قُ َعا�نَ �إِ اَل  �قَ ْو 
ؤَ
�  .�ُ ْ�َر�قُ �نُ ِم�نٍ  ُموؤْ ی ُکّلِ 

َ
َعل �قْ  �بَ َ َوحب َم، 

َّ
َسل َو  ِلِ� 

آ
� َو 

پیش  شود.  می  گفته  حراث  بن  حارث  او  به  كه  می كند  خروج  افغانستان 
كه حكومت را برای آل محمد؟ص؟ آماده  روی او مردی به نام منصور است 
فراهم  برای رسول خدا؟ص؟  را  اینكه قریش حكومت  و ممكن می كند، كما 

نمود. بر مومنین یاری او واجب است«.3

1. انعام، 17.
2. حىل، متصر البصائر، ص446.
3 .  سنن أیب داود، ج 6، ص 163.
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نقل دوم: 
مشرق  از  �؛مردمی  َطا�نَ

ْ
ُسل ى  ْع�نِ َ �ی َمْهِدّیِ 

ْ
ِلل و�نَ  �ؤُ َوّطِ �یُ

�نَ   ِ ِر�ق ْ َمسث
ْ
�ل ِم�نَ   اٌس   �نَ  ُ ُرحب �نْ َ »�ی

خارج می شوند و زمینه را برای حكومت مهدی فراهم می كنند«.1

نقل سوم: 
ُسُهْم  ا�نِ

َ
ل َرى َسْوَد�ُء، �قَ حنْ

ؤُ
َر�َسا�نَ � ُ ِم�نْ حنُ ُرحب �نْ

ّمَ �قَ
ُ اِس، �ث َع�بَّ

ْ
ى  �ل �نِ

�قٌ َسْوَد�ُء ِل�بَ ُ  َر��یَ ُرحب �نْ
»�قَ

ْو: َصاِلُح 
ؤَ
�نُ َصاِلٍح، � �بُ �بْ َع�یْ ُ ُ�: سث

َ
اُل ل �قَ ُ ٌل �ی ِهْم َر�بُ ِ َم�ق ّدِ ی ُم�قَ

َ
، َعل صنٌ �ی ُُهْم �بِ ا�ب �یَ ُسوٌد، َو �ثِ

ِدِس،  َم�قْ
ْ
�ل �قَ  �یْ َ �ب َل  ِ رن

�نْ َ �ی َح�قَّى  ِّیِ 
ا�ن �یَ

�نْ �لّسُ ْصَ�ا�بَ 
ؤَ
� ُمو�نَ  ِ ْهرن َ �ی ٍم،  ِم�ی �قَ ِم�نْ  �بٍ  َع�یْ ُ سث �نُ  �بْ

�نَ  ْ �ی َ ِ� َو �ب ُروحبِ �نَ حنُ ْ �ی َ و�نُ �ب
ُ
ك اِم �یَ

َّ �قٍ ِم�نَ �لسث
ِما�ؤَ

َ ا�ث
َ
ل

َ ِ� �ث �یْ
َ
ل  �إِ

ُ
ُمّد َ ُ�، َو �ی َطا�نَ

ْ
َمْهِدّیِ ُسل

ْ
یؤُ ِلل َوّطِ ُ �ی

؛پرچم سیاه بنی عباس خارج 
ً
ْهر� َ سث ُعو�نَ  َس�بْ َو  ا�نِ  �نَ

ْ ��ث َمْهِدّیِ 
ْ
ِلل ْمَر 

اؤَ
ْ
�ل َم  ِ

ّ
َُسل �ی �نْ 

ؤَ
�

می شود، سپس پرچم سیاه دیگری از خراسان خارج می شود، كاله هایشان 
او  به  كه  است  مردی  آنان  روی  پیش  است.  سفید  لباس هایشان  و  سیاه 
از طایفه تمیم می گویند. اصحاب  یا صالح بن شعیب  شعیب بن صالح 
برای  را  حكومت  می رسد.  المقدس  بیت  به  تا  می كند  پراكنده  را  سفیانی 
مهدی آماده می كند و به سوی او سیصد نفر از شام می آیند و بین خروج او و 

گذاری امر به مهدی هفتاد و دو ماه خواهد بود«.2 وا

نقل چهارم:
 ُ ُرحب �نْ

ّمَ �قَ
ُ ُه، �ث

َ
اَء �لّل َ و�نَ َما سث ُ �ث

ُ
ْمك َ ّمَ �ی

ُ اِس، �ث َع�بَّ
ْ
ى �ل �نِ

ا�قٌ ُسوٌد ِل�بَ ِ َر��یَ ِر�ق ْ َمسث
ْ
ُ ِم�نَ �ل ُرحب �نْ

»�قَ
ِ ، َو  ِر�ق ْ َمسث

ْ
ِل  �ل �بَ ِ�  ِم�نْ  �قِ ْصَ�ا�بِ

ؤَ
ا�نَ َو � �یَ

�بِی ُس�نْ
ؤَ
� �ِ

ْ
لًا ِم�نْ ُول ُل َر�بُ ا�قِ �قَ اٌر �قُ ا�قٌ ُسوٌد ِصعنَ َر��یَ

؛ سپس پرچم های سیاه كوچک از سوی مشرق خارج  َمْهِدّیِ
ْ
اَ��قَ ِلل و�نَ �لّطَ

ُ
ّد وؤَ ُ �ی

2 .  سیوطی، العرف الوردی، ص1.121 .  سنن ابن ماجة، ج 2، ص 36، ح 4088.
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كرده و زمینه اطاعت از مهدی را  شده و با مردی از اوالد ابى سفیان جنگ 
كند«.1 فراهم می 

نقل پنجم:
�قَ  �یَ َما�نِ

َ ِ� �ث �قِ ی َعا�قِ
َ
�نَ َعل �یْ

ْ�ِمُل �لّسَ َ ِ ، َو �ی ْر�ق
َّ ْهِل �لسث

ؤَ
ا ِ� �بِ ِ �ق �یْ َ ْهِل �ب

ؤَ
ٌل ِم�نْ � ُ� َر�بُ

َ
ل �بْ

ُ �قَ ُرحب �نْ َ »�ی
از  ؛ قبل  ُمو�قَ َ �ی َح�قَّى   �ُ عنُ

ُ
ل �بْ َ �ی ا 

َ
ل �نَ ِدِس،  َم�قْ

ْ
�ل  ِ �ق �یْ َ �ب ی 

َ
ل �إِ   �ُ َّ َوحب �قَ َ �ی َو  ُل   ِ

ّ َم�ث ُ �ی َو  ُل  �قُ �قْ َ �ی ُهٍر  ْ سث
ؤَ
�

به مدت  را  و شمشیر  بیتش در مشرق خروج می كند  اهل  از  مهدی، مردی 
هشت ماه بر دوشش حمل می كند و می كشد و مثله می كند و به سوی بیت 

المقدس می رود، اما به آنجا نمی رسد تا اینكه می میرد«.2
شبهه سوم: »من به سوی طلب اعانت و اطاعت به سوی مهدی دعوت می کنم 
او  برای ظهور  بر تضمین های الزم  بپذیرد، تضمینی  را  کس دعوت من  و طبعًا هر 
کس دعوت مرا نپذیرد، مانعی بر موانع موجود برای ظهور او افزوده  افزوده است و هر 

است«.3
پاسخ: منصور هاشمی تمامی مطالب پیشین را مقدمه ای برای رسیدن به خود 
ی از خود را به عنوان اعانت از حضرت حجت؟ع؟  قرار داده و در نهایت امر، پیرو
که هیچ سند و دلیلی مبنی بر برخورداری از این  دانسته است. این در حالی است 
ضمن  است!  دانسته  ادعایش  صحت  بر  دلیل  را  ادعایش  صرف  و  نداشته  مقام 
به اعانت نظامی  نیازی  که ظهور حضرت  اثبات رسید  به  اینکه در موارد پیشین 
از  خود،  به  دعوت  و  ادعاها  نوع  این  البته  ندارد.  حضرت  آن  حفاظت  تأمین  و 
مهم ترین شاخصه سران فرقه های انحرافی بوده و همواره سعی بر آن دارند تا خود 

2 .  الفن ابن محاد، ص1.222 .  مهان، ص 126.

3. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص275.
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کنند و منصور هاشمی از این روش  را به عنوان منجی قرن و محور معرفت معرفی 
مستثنا نیست.

جوازکشتارمخالفان ��
و  داشته  خون آلود  نگاهی  تکفیری،  فرقه های  سایر  همانند  هاشمی  منصور 
کشتار  که مانع ظهور )مخالفان منصور هاشمی(1 هستند، وعده  کسانی را  تمامی 
را به سزای  آنان  گر در زمین تمکن یابم،  گفته است: »و من ا داده است. چنانچه 
که  که برداشتن آنان از سر راه مهدی، بر هر مسلمانی  عملشان خواهم رساند؛ چرا 
گفته  متمکن از آن باشد، واجب است«.2 و در ارتباط با همین نگاه در جایی دیگر 

کافر نباشد، مأذون و مورد یاری خداوند است«.3 گرچه  است: »قتال با ظالم، ا
که منصور هاشمی سودای خالفت و حکومت را در  اواًل، بسیار ُپر واضح است 
که تمامی  سر می پروراند4 و این اندیشه و تصمیم او برخالف ادعایش است؛ زیرا 

حکومت های قبل از قائم؟ع؟ را طاغوت معرفی می کند.
که  نیست  گونه  این  و  بوده  قیام مطرود  و  در بحث ظهور  نگاه خون آلود  ثانیًا، 
مخالفت  و  نکرده  ی  پیرو ایشان  از  که  را  کسانی  تمامی  حجت؟ع؟  حضرت 
یده اند، به قتل برساند؛ بلکه ایشان بر اساس سنت پیامبر؟ص؟ و برای جلوگیری  ورز
به سوی خداوند  را  و همگان  کرده  اتمام حجت  ابتدا  یاد،  ز و خونریزی  تلفات  از 
ی را لبیک گفته و در مسیر درست گام بردارند،  دعوت می کند. کسانی که دعوت و

1. منصور هامشی گفته است: »هر کس دعوت مرا نپذیرد، مانعی بر موانع موجود برای ظهور او افزوده است« )مهان(.
3. مهان، ص2.58. مهان، ص256.

یکردی  یکردشـان یپ ببرند و با مـن در رو 4. منصـور هامشـی گفتـه اسـت: »چـه خـوب اسـت کـه اینـان بـه این اشـکال بـزرگ رو
کمیـت خداونـد بـر جهـان فراهـم   حتقـق حا

ً
کـه پیـش گرفتـه ام، مهراهـی کننـد تـا زمینـه بـرای اجیـاد شـبکه جهـاین اهلـی و طبعـا

شـود. من خنسـتنی کیس هسـمت که موضع خود را معلوم می کمن. این راه من اسـت که در آن زندگی می کمن و در آن می میرم«. 
منصور، هامشی خراسـاین، بازگشـت به اسـالم،  ص170.
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کنند، شامل این آیه از  که تمّرد  مورد رحمت قرار می گیرند و آن دسته از مخالفانی 
 
ْ
َهو� �قَ �نِ ��ن اإِ

�نُ ِلّلِه �نَ �ی و�نَ �لّ�ِ
ُ
ك �قٌ َو�یَ �نَ �قْ و�نَ �نِ

ُ
ك  �قَ

َ
وُهْم َح�قَّى لا

ُ
ل ا�قِ که فرمود: »>َو�قَ کریم می شوند  قرآن 

<؛ با آنان بجنگید تا دیگر فتنه اى نباشد و دین مخصوص  �نَ اِلِم�ی
ی �لطنَّ

َ
 َعل

لاَّ  �إِ
لاَ ُعْ�َو��نَ �نَ

گر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست«.1 خدا شود. پس ا
امام صادق؟ع؟ فرمود:

كوفه در روز  قائم؟ع؟ می آید تا به نجف برسد. پس مردم و لشكر سفیانی از 
به  را  را دعوت و حقانیتش  آنها  امام می آیند. حضرت  چهارشنبه به سوی 
آنها معرفی می كند و اعتراف می گیرد و به آنها خبر می دهد كه مظلوم و مقهور 
است و می فرماید: هر كس با من درباره خدا احتجاج كند، پس من اولی ترین 
مردم هستم بر آن... سپس با اصحاب خود به آنها حمله می برد و خداوند 
آنها را به اسارت امام و اصحابش در می آورد و عده ای   پا به فرار می گذارند، 

پس آنها را می كشند.2

زیرسؤالبردنمدافعانحرم ��
بودن تشکیل  نامشروع  باطلش در خصوص  بر اساس دیدگاه  منصور هاشمی 
ی از خود، دفاع رزمندگان  حکومت های اسالمی پیش از ظهور امام؟ع؟ و لزوم پیرو

گفته است:  اسالم به عنوان مدافعان حرم را رفتاری سفیهانه دانسته و 
یرند تا برای ایجاد  سفیهانی كه اكنون از اقصای زمین به سوی عراق و شام سراز
كمیت بر  كمیت مردی از خود بجنگند كه می دانند خداوند او را برای حا حا
زمین نگماشته است، به این ترتیب با طاغوتی می جنگند تا طاغوتی دیگر 

كه خود را بر هدایت می پندارند.3 را بر جای او بنشانند؛ در حالی 

2. جملیس، حباراألنوار، ج52، ص1.386. بقره، 193.

3. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص271.
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به  اینان  از  »آیا  است:  گفته  حرم  مدافع  شهدای  درباره  دیگر  جایی  در  ی  و
کشته آن را شهید می نامند؛ در  کشته این را شهید می   نامند و  شگفت نمی آیید؟! 
که شهیدی  گاه باشید  که بادها بر آن می وزد نیستند. آ که آن دو جز مرداری  حالی 

گر چه بر بسترهای خود بمیرند«.1 جز من و یارانم نیست ا
با  تا  می روند  یه  سور و  عراق  به  زمین  اقصای  از  که  حرم  مدافعان  اواًل،  پاسخ: 
کشور؛ بلکه  کنند، نه به خاطر تثبیت حکومت رؤسای جمهور آن دو  داعش مبارزه 
برای دفاع از شیعیان مظلوم، دفاع از ارزش های شیعی و همچنین با هدف قطع 
کشورهای اسالمی را دارد  که قصد حمله و تسلط بر سایر  نسل دشمن متجاوزی 
یشه در اعتقاد جوانان داشته  مبارزه می کنند. این دفاع، دفاع ارزشمندی است که ر

کمیت این و آن ندارد. و ارتباطی با حا
که آیا حکومت یک مسلمان بر مسلمانان  ثانیًا، این سؤال باید پاسخ داده شود 
باور  این  بر  بر مسلمان؟ هر عقل سلیمی  یا حکومت داعش  و عقالنی است  بهتر 
بار  زیر  و در حد امکان  باید در دست خودشان باشد  که اختیار مسلمانان  است 
کفار نروند؛ بنابراین، چنانچه هدف مدافعان حرم را تثبیت حکومت های  سلطه 
کشور  زیرا  شده اند؛  مقدس  امری  مرتکب  هم  باز  بدانیم،  یه  سور و  عراق  اسالمی 
اوصیای  و  انبیاء  هدف  همان  که  داده  اند  نجات  کفار  سلطه  شّر  از  را  مسلمانان 

الهی بوده است.

مذمتعلما ��
او  با  و  نپذیرفته  را  او  انحرافی  دعوت  که  علمایی  تمامی  هاشمی  منصور 

کرده اند را مورد مذمت قرار داده است. چنانچه آورده است: مخالفت 
برای  خراسانی  هاشمی  منصور  گفت:  و  داد  خبر  را  ما  یارانمان  از  »یكی 

1. منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص137.
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زمینه  در  خویش  همراهی  به  را  آنان  و  نوشت  نامه هایى  عالمان  از  شماری 
او پاسخی ندادند و  از فرط تكبر به  آنان  سازی ظهور مهدی فراخواند؛ ولی 
كردند. پس چون خبر  دعوت او را در گمراهی شمردند و به فرستاده او توهین 
الیه  انا  و  انا هلل  كرد و فرمود:  این واقعه به آن جناب رسید، به یاران خود رو 

راجعون«.1
گفته  همچنین در جایی دیگر علماء مخالف با خود را افرادی مغرور دانسته و 

است:
آنان  به  مسلمانان  احترام  كه  چرا  مغرورترند؛  ثروتمندانشان  از  عالمانشان 
را درباره خود به  آنان  كه  تا جایى  آنان شدیدتر است  از  و تملق شان  بیشتر 
كه  كه از دیگران برترند؛ در حالی  كرده  اشتباه انداخته و به این توهم دچار 
مبنای برتری در اسالم علم نیست؛ بلكه تقواست و روشن است كه بسیاری 

از عالمان باتقوا نیستند.2
اعتقادات  از  حفاظت  و  مرزبانی  شیعه،  علمای  ذاتی  وظیفه  اواًل،  پاسخ: 
یتش بوده و صرف مخالفت و مقابله علماء  شیعیان در برابر هجوم ابلیس و عفار
با یک ادعا را نباید دلیل بر حقانیت فرد مدعی دانست، چنانچه امام صادق؟ع؟ 

فرموده است:
َ��نِ  ُعوُهْم  ْم�نَ َ �ی  �ُ �قَ اِر�ی َ��نَ َو  َس  ِل�ی �بْ �إِ ِلی  َ �ی ی  ِ �ن

َّ
�ل ِر  عنْ

َّ �ل�ث ی  ِ
�ن ُطو�نَ   ُمَر��بِ ا  �نَ َع�قِ �ی سثِ َماُء 

َ
»ُعل

َو�ِص�بُ 
ُ� َو �ل�نَّ َع�قُ �ی ُس َو سثِ ِل�ی �بْ ِهْم �إِ �یْ

َ
َط َعل

َّ
َسل �قَ َ �نْ �ی

ؤَ
ا َو َ��نْ � �نَ َع�قِ �ی اِء سثِ َع�نَ ی صنُ

َ
ُروحبِ َعل �نُ

ْ
�ل

َر  رنَ �نَ
ْ
ْرَك َو �ل

وَم َو �ل�قُّ اَهَد �لّرُ �نْ �بَ َل ِمّمَ �نَ �نْ
ؤَ
ا َکا�نَ � �نَ َع�قِ �ی ِلَك ِم�نْ سثِ َ��بَ ِل�نَ �قَ َم�نِ ��نْ ا �نَ

َ
ل
ؤَ
�

ِهْم؛ علمای  َد��نِ �بْ
ؤَ
ُع َ��نْ � ْد�نَ ِلَك �یَ ا َو دنَ �نَ �ی ِ

ا�نِ ُمِح�بّ ْد�یَ
ؤَ
ُع َ��نْ � ْد�نَ ُ� �یَ

�نَّ
�قٍ ِلاؤَ ِ َمّرَ �ن

ْ
ل
ؤَ
�نَ �

ْ
ل
ؤَ
�

كه ابلیس و لشكریانش به سمت آن  شیعیان ما، مرزبانان مرزهایى هستند 

1. مهان، ص34.
2. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص79.
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می آیند و آنان را از خروج بر ضعفای شیعیان ما منع و آنان را از تسلط ابلیس 
كسی از شیعیان  كه هر  گاه باشید  و پیروان او و از نواصب حفظ می كنند. آ
ما كه چنین باشد، هزاران بار برتر از مجاهدین در برابر روم و ترک و خزر است؛ 
یرا علماء، از دین دوستداران ما محافظت می كنند و آنان از جان شیعیان«.1 ز
تا علمای  ارائه دهد  از جانب خداوند  باید دلیلی  الهی  ثانیًا، مدعی منصب 
یاری  الهی  یت  و مأمور را در مسیر  ایشان  و  کنند  او اطاعت  از  آن  بر اساس  شیعه 
مدعایش  بر  خداوند  جانب  از  دلیلی  تنها  نه  هاشمی  منصور  که  حالی  در  کنند؛ 
گرفته  که به مقتضای ضرورت عقلی این راه را پیش  ندارد؛ بلکه تصریح بر این دارد 
کتاب بازگشت به اسالم  و قصد جمع آوری یارانی برای حضرت دارد! چنانچه در 

گفته است:
و  به سوی خودم  اینكه من برخالف داعیانی در جهان اسالم،  به  توجه  با 
و  مهدی  سوی  به  بلكه  نمی كنم؛  دعوت  خودم  اطاعت  و  اعانت  طلب، 
كار را به اقتضای ضرورت  طلب، اعانت و اطاعت او دعوت می كنم و این 
كه عاقل باشد، با من درباره  كس  عقلی آن انجام می دهم و با این وصف هر 

آن همكاری می كند.2
که به زودی  گفته  البته در جایی دیگر وعده سر خرمن داده و از بّینه ای سخن 
نیست.  پذیرفته  عاقلی  هیچ  نزد  وعده ها  نوع  این  البته  که  شد  خواهد  آشکار 
که بر  کردم  گفته است: »من بر پایه بّینه ای از جانب پروردگارم به آن قیام  چنانچه 

شما پوشیده است و به زودی بر شما آشکار خواهد شد«.3

2. منصور، هامشی خراساین، بازگشت به اسالم، ص1.275. طبریس، اإلحتجاج عىل أهل اللجاج، ج1، ص17.

3. منصور، هامشی خراساین، مناهج الرسول، ص148.
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