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  اشاره

  
ئولوژی در سياست ايرانيان از مجلسی تا ی ايدخرافات به مثابه"ی کتاب ترجمه

اين کتاب تاليف آقای علی رهنماست، که اول بار . پيش روی شماست "احمدی نژاد
اصل کتاب به زبان انگليسی بوده و . چاپ و منتشر شده است ٢٠١١در سال 

نويسنده در اين . برگردان به فارسی نيز از زبان انگليسی صورت گرفته است
ت، به ويژه ی خرافاتوان حدس زد، بر مقولهکتاب چنان که از عنوان و اسم آن می

در اين کتاب، تعريف . گذاردی دين تمرکز کرده و تاکيد میخرافات در حوزه
های اقتصادی، اجتماعی و سياسی پيدايی آن به روشنی آمده و خرافات و زمينه

يی با ها و موارد کاربست خرافات از جمله در جامعهاهداف، سوء استفاده
  . بحث و بررسی قرار گرفته است ی ما، ايران، به تفصيل موردمختصات جامعه

ی خرافه، که جمع آن خرافات است به معنی که کلمهگفتنی است 
آيند، آمده های شبانه، سخنان پريشان و نامربوط؛ و سخنان بيهوده اما خوش حکايت

بنا به : آوردنيز تعريف خرافه را در فرهنگ خود به اين صورت می دهخدا. است
ی عربستان پيش يی در شبه جزيرهنام مردی بود از قبيلهروايتی، خرافه در ابتداء 

ها در آمد، و پس از ی جنآمده است که او شبی به سيطره در حکايت. از اسالم
. کردها با آب و تاب بسيار برای مردم نقل میهايی را از دنيای جنرهايی، قصه

گفتند که اين های او را باور نداشتند، به عالمت انکار، میمردمی که حکايت
سرائی هرچند  پس آز آن بود که به هر داستان و داستان. داستان از خرافه است

  . گفتندشيرين و جذاب ولی بی پايه، خرافه می
جزمی به تأثيرگذاری امور گوئيم خرافات، منظور اين باور وقتی می

اعتقاد  ماورائی در امور دنيوی است، بدون مدرک عقلی يا نقل معتبر و علمی، و يا
گويند که در می. کنندهايی که عقل و يا نقل معتبری آن را تأييد نمیبه وجود پديده

ی مذهب و متون دينی بحث از عالم ماوراء، غيب و يا اقدامات خاص حيطه
هايی است که اساسا خود را درگير اين نوع مقوالت خداوندی، بيش از عرصه

تر ی مذهب سادهوز خرافات در حوزههای برکنند، و به همين خاطر زمينهنمی
لذا شيادان و متقلبان مردم فريب تحريک . گيرداست و به راحتی صورت می

ی نمونه. ی آماده، به نفع مقاصد خود سوء استفاده کنندشوند تا از اين زمينه می
سال تا آنجا که  ٨ی اطرافيان اوست که به مدت بارز آن هم احمدی نژاد و مجموعه

ی خرافات به خصوص حول ستند از ابداع، تبليغ و ترويج عوامفريبانهتوانمی
  . امورات مذهبی، فروگذار نکردند

ی دينی، چيزی به نام خرافه نبايد وجود داشته باشد و اگر در انديشه
يی هم در ارتباط با ماوراء مطرح شده، اعجاز و معجزه بوده که صرفا فعل  مقوله

بينيم معجزاتی را نيز به چنان که می. بوده است خداوند و يا خواست آفريدگار
عالوه بر اين، تاريخ . اندپيامبرانی مانند ابراهيم و موسی و عيسی نسبت داده

های طاقت سوزی که آنها در راستای تحقق زندگی انبياء و مصائب و دشواری
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ی دهد که معجزات، موارداند به روشنی نشان میهای الهی خود تحمل کردهآرمان
. استثنايی بوده و اگر قرار باشد به قاعده تبديل شود آنگاه عين خرافات خواهند بود

ی رسوالن را با شأنی انسانی و نيز متعدد قرآن است که همهمهمتر از اين، آيات 
بگو من به "گويد ها معرفی کرده و آشکارا میپيامبراسالم را همچون ديگر انسان

داوند نزد من است، من غيب نمی دانم، و به شما های خشما نمی گويم که گنجينه
  ".  شود پيروی نمی کنمام، به غير از آنچه به من وحی میگويم که من فرشتهنمی

شما در همين کتاب که در دست داريد خواهيد ديد که شاهان صفوی و حتی 
دمحمرضا پهلوی و نيز محمود احمدی نژاد با توسل به خرافات، چه جايگاه عجيب و 

گيرند، و غريبی برای خود در عالم باال و نزد خداوند و پيامبر و ائمه در نظر می
اند که عالم غيب به طور خاص به آنها نظر داشته و آنها را از جمله هر کدام مدعی

اين در ! داشته است ها، خطرات مرگبار و از دست دادن قدرت، دراماناز بيماری
نامند از جمله در که او را حبيب يا عشق خدا می دانيم پيامبر خداحالی است که می

های سنگين که برنداشت و چه ناماليمات مهلکی را که متحمل جنگ اُحد چه زخم
  . نگرديد

شيادان و  جالب اين که متون مذهبی برای مقابله و خنثی کردن تالش
ی دين ی آنها از خرافات در حوزهفرصت طلبان برآن است تا از سوء استفاده

از اين رو . است جلوگيری کند و از اين بابت هر جا که الزم بوده، هشدار نيز داده
حضرت موسی، زمانی بيمار شد و در دعا   و برای مثال در متون مقدس داريم که

خدا اما در پاسخ دعای حضرت موسی گفت . از خداوند خواست تا او را شفا دهد
ر مداوای طبيب سالمت خود را که به جای دعا به طبيب مراجعه کند تا بر اث

چون دعا برای مواقعی است که افراد تالش خود را کرده ولی به نتيجه . بازيايد
ضمنا مواردی نيز که خارج از چارچوب عادی زندگی رخ داده . اندنرسيده

  . باشداست و مطلقا قابل تعميم نمی" استثناء"
ما اعتقاد به ماوراء و دانند، اباری، اگرچه انسان را حيوان خرافه ساز می

زنيم و از انجامد، در قرآن هم آمده که ما مثال میغيب لزوما به خرافه پروری نمی
اين زمينه وجود دارد که با . شونداين مثال برخی گمراه و برخی هدايت می

برداشت ناقص از دين يا شريعت، به وادی خرافات گرفتار شد، ولی به احتمال 
توان ستم با دين، هم می. دين يا شريعت، خرافه پرور نيست توان گفت کهبسيار می

توان شود خرافی بود و هم میهم می. توان عدالت را برقرار نمودکرد و هم می
مفهوم ساير دستآوردهای مدرن بشريت مانند . ازعقالنيت و دانش هواداری کرد

ين صورت نيز به هم... ی اقتصادی و های توسعهدموکراسی، آزادی، مکانيسم
  .است

کوشد تا ناسازگاری آن دسته از احاديث و متون کتاب حاضر همچنين می
ی عقالئی نشان ی مجلسی فراهم آمده را با مبانی پذيرفته شدهروائی که به وسيله

ی کتاب از اين نيز فراتر نويسنده. دهد، و نيز خرافی بودن آنها را به نمايش بگذارد
گونه ادبيات روائی با نفوذ به فرهنگ عمومی جامعه، کند که چرفته و استدالل می

های سياسی در ايران را وسيعا تحت تاثير قرار داده و به پيش بسياری از کنش
  .برد می

مربوطه آورده شده  صفحاتهمان های کتاب در پائين ها و پانويسيادداشت
کتاب نيز به همان صورت که در اصل کتاب  Bibilogeraphyو کتاب شناسی 



٧ 
 

خوانندگانی کار  ،بدين ترتيب. گردان به فارسی در انتها آمده استآمده و بدون بر
  . بودتر خواهد که عالقمند به تحقيق بيشتری هستند، آسان

دانم از دوستانی که در کار ترجمه، روخوانی، ی خود میدر پايان وظيفه
اند صميمانه سپاسگزاری نمايم و کتاب مرا ياری دادهتطبيق متن، و صفحه بندی 

مندان آرزو کنم که اگر از اين نالش ناچيز فرهنگی نوری برخاست و راه عالقه
آگاهی و عقالنيت را در حدّ خود روشن ساخت، خير اين آگاهی بخشی و 

  !روشنگری پيشکش آنان باد
  

با  ناشر تماس با ، عالوه بردوستانی که مايل به داشتن اين کتاب هستند
  .تماس بگيريد توانندنيز می ميل مترجم ای

  
  فرهاد مهدوی

farhaadmahdavi@hotmail.com  
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  گفتار و قدردانیپيش

  
  
  
  
  
  
  

ی خاصی است که از گیها و مشکالت علمی و انديشهاين کتاب، محصول پرسش
مشخص اصالح طلبان شيعه در ايران قرن بيستم، به تدريج در درک و  مباحثات

ی شريعت سنگلجی ی من در بارهمطالعه. فهم من به چيستی و معمايی تبديل گرديد
 -هر دو -هايی که دارند و علی شريعتی، مرا متقاعد ساخت که آنها به رغم تفاوت

اگزيرند با يک ی مشخصی از رشد فکری خود نکردند در نقطهاحساس می
از اين رو، با در . شخصيت مذهبی قوی متعلق به گذشته، دست و پنجه نرم کنند

ی نظم و ها، درجههای آموزشی، شيوهنظر گرفتن تفاوت ُخلق و خو، پيش زمينه
سياسی آنها، هر يک از آن دو، با دمحم باقر  -دقت علمی و دستور کار مذهبی 

ل، معمار و الگوی کهِن همان چيزی به شمار مجلسی، سمبُ . شدندمجلسی درگير می
  . ساخترفت که، رفرمی را در تشيع اسالمی ضروری میمی

آيد که گويی اصالحات جدّی و معنی ها چنين برمیاز آثار اين رفرميست
، برای من ١٩٩٧در سال . شدبايستی از انتقاد به مجلسی آغاز می دار در تشيّع، می

لبی مدرن شيعی، به معنای درک مجلسی است؛ به آشکار شد که درک اصالح ط
. های اوليه، سمبُل تشيع ُسنتی بودرسد که مجلسی، در چشم رفرميستنظر می

ی اصلی اين کتاب از نکات مورد توجه زندگی دمحم باقر مجلسی، از بنابراين ايده
شود، فقط به خاطر درک آثار، از فرهنگ دينی و از سياست شناسی او آغاز می

نيازی به . ادالت و تهاجماتی که عليه نفوذ سنگين او در تشيع مردمی وجود داردمج
گفتن نيست که آغاز کردن با کارهای منقدين مجلسی، رنگ اين انتقادات را به 

  .های من نيز داده استبررسی
ی مجلسی و سنگلجی همزمان شد با انتشار های من در بارهپايان بررسی

ها و اظهاراتی مربوط به ی نظرات، تجربهان در بارهاخبار و شايعاتی از اير
ی دوم ترين اين شايعات به نيمهمهم. ماوراء طبيعت در ميان اقشار مختلف جامعه

های ماوراءالطبيعی ی تجربههايی در بارهگردد که سلسله گزارشبرمی ٢٠٠٥سال 
در  -درت مداران در قمذهبی از جانب سياست -ی روايات خرافی از مجموعه -

ها مطرح گرديد؛ و لذا ممنوعيت بی چون و چرا، و ارجاع عمومی به رسانه
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های ماورالطبيعی، از جانب ی خرافات مذهبی، يا به اصطالح به حقيقتتجربه
رسد مذهبی، شکسته شد، امری که به نظر می -مردان در سطح رهبری سياسی 

هايی از مردم را نيز شی بخموجبات آزاد ساختن احساسات خرافی سرکوب شده
همچنين برای من اين اهميت داشت که گزارش گسترده و کامل . فراهم نمود

انگيخت، تقريبا خرافات مذهبی و سياسی، و نيز مباحثات اجتماعی مهمی که برمی
به طور کامل امری داخلی بود، و منتقدين روحانی و غير روحانی خرافات 

و  در همين حال که بحث. اسی بودندهای مختلف سيمذهبی، متعلق به طيف
ی من را نيز ی مرتبط با آنها، اصل پروژهيافت، دو ايدهمجادالت داغ ادامه می

  . تحت تاثير قرار داد
بود که عناصر کليدی و اول، آيا اين امکان وجود داشت، و يا بهتر نمی

هايی ايده مشخص بازتوليد خرافات در قرن بيست و يکم در ايران را در ارتباط با
ها پيش آنها را مورد پيگيری قرار داد که مجلسی با زحمت و پشتکار فراوان، مدت

کرد؟ اگر آری، آيا اصالح طلبان حق ندارند با عالقمندی گردآوری و تبليغ می
بسيار با مجلسی به عنوان منبع چنين انحرافی در آئين خود مقابله کنند؟ آيا نبايد 

بی و سياسی مجلسی به درآورند و به سمت ايجاد رفرمی ی مذهلباس از تن برنامه
گرايی در تيک تعالی مجلسیدر تشيع گام بردارند؟ آيا ساختار شکنی و ديالک

گرايی به کانون رفرميسم شيعی قرار ندارد؟ آيا برخورد متناسب و کامل با مجلسی
د که رسبه نظر می شود؟ی پاشنه آشيل اصالح طلبی تشيع محسوب نمی منزله

مجلسی آنچنان صورت بندی و رنگ و لعابی به تشيع داده که فقط افراد بسيار 
توانند به راحتی و بدون ترس از کنند مینادری از روحانيون رسمی احساس می

اند، مجلسی را مورد انتقاد قرار اين اتهام که تشيع رسمی را زير ضرب گرفته
گرايی ی مجلسیی نظری در بارههای بحثآيا جامعه برای اولين مرحله. دهند

به صورتی تقسيم شده که ممکن  ٢٠١٠ی ايرانی، در سالآمادگی دارد؟ آيا جامعه
شود، در حالی که ها به آنها اهانت میاست بخشی احساس کنند با شروع اين بحث

ديگران با توجه به تحوالت سريع سياسی اجتماعی در کشور، آن را بی اهميت 
  نهند؟ ناری میتلقی کرده و به ک

اش و اطرافيان -احمدی نژاد  -دوم، گزارش مشخصی توسط رئيس جمهور 
ی مذهبی وارد مطرح و پيگيری شد؛ بدين ترتيب مفهوم يک خرافه ٢٠٠٥در سال 

يی از روحانيون شيعه به تندی ی عمومی گرديد و از طرف طيف گستردهحوزه
جمهوری اسالمی، عنوان خرافات برای اولين بار در . مورد انتقاد قرار گرفت

کرد، های مختلف و مظاهر آن، مکتب فکری که آن را تبليغ میمذهبی، شکل
اهداف مذهبی و سياسی حاميان آن، پيآمدهای اجتماعی و سياسی آن، و نيز 

های قابل اطمينان ادعاهای خرافی که اعتبار درخور مذهبی، و يا ريشه در نشانه
  . ررسی مطرح گرديدتشيع داشت، برای بحث و ب
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ها فراموش شده، رفتار و گفتار رئيس جمهور رسد در بحثآنچه به نظر می
های اوست که در طول تاريخ، نه موردی منحصر بفرد بوده و نه و استدالل

رهبران و حاکمان پيشين ايران نيز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده . استثنايی
های خرافی رابطه برقرار کنند و به عادتبودند تا با دنيای ناپيدا و عالم غيب 

تحقيقات من در چنين مواردی، تحقيقات خرافات از طريق تاريخ و . مشغول شوند
از جمله حاکمان ايران در طول تاريخ نيست، بلکه تحقيقاتی گزينشی است که 

يکی . دهدی ميزان تداوم خرافات مذهبی در ميان آنها را نشان میآزمون و نمونه
ی روايتی، ارزيابی منافع سياسی دنيوی از وعات اين گزينش و مطالعهاز موض

مورد ديگر بازتاب . باشدچنين ادعاهای دينی برای ارتباط با ماوراء طبيعت می
تاثير و پيآمدهای چنين ادعاهايی بر ظرفيت عقالنی مردمی است که انتظار 

ذهبی به مثابه ماشين آيا خرافات م. رفت اين خرافات شبه مذهبی را باور کنند می
کند تا آنها را از واکنش مستقل بازدارد و ی ذهن مردم عادی عمل میِکرخت کننده

 به صورتی مطيع و تحت کنترل درآورد؟ 
ی مرتبط با بحث خرافات در ايران، کتاب حاضر، بر اساس اين دو ايده

افات بررسی مجلسی تا جمع بندی از تحقيق کوتاهی از طبيعت، نفوذ و نقش خر
يک . گيردمذهبی در جريان حاکميت دو پادشاه و يک رئيس جمهور را در بر می

شود خط و جهت گيری مشخص که در سرتا سر اين کتاب رعايت شده، مربوط می
به بازتاب حق درگير شدن در تفکرات منطقی و مستقل از ديدگاه شيعه، و اين که 

کند؟ آيا تعهد عميق تشيع به رويج میگذارد و آن را تآيا تشيع به اين حق احترام می
دارد تا تفکر مستقل ی حقی مسلم و جدايی ناپذير، تشيع را بر آن میعدالت به مثابه

ی قليلی در نظر بگيرد، و يا و منطقی را فقط به عنوان حق و امتيازی برای عده
اين که نهايتا تفکر مستقل را به عنوان حق مذهبی، طبيعی و حقوق بشری تمام 

  دهد؟ شيعيان مدّ نظر قرار می
مجلسی و هواداران روحانی و غير روحانی او در ايران، امروز بحث 

کنند که تفکر عقالنی و مستقل برای مردم عادی نه تنها با تشيع همخوانی ندارد،  می
با اين حال آنها مدعی حق تفسير و به کارگيری تفکر . بلکه امری متناقض است

دانند، اما ری که آن را برای مردم عادی خطرناک میعقالنی نيز هستند، ام
ی رفتارهای اجتماعی، سياسی و ی شخصی خود را در زمينهخودشان رساله

اگر مردمی که به . کنند تا زندگی مردم عادی را مديريت نمايندمذهبی تحميل می
هر دليل از حق انديشيدن و عمل کردن، مطابق درک و استنباط خود محروم 

تحت نام تشيع، به . اند، طبعا بايد تفکرشان با چيز ديگری تعويض گردد مانده
های متناقض و خرافاتی و هايی و يا دولتی نومجلسی نياز هست تا استدالل مجلسی

افکار غير عقالئی را رواج دهد و سرسپردگی و وفاداری ابدی مردم عادی را 
ی ی و هوادار مکتب انديشهی امری غير عقاليگرايی به مثابهمجلسی. تضمين نمايد
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شود، از اين خرافی در مقام يک دولت ايدئولوژيک، پرورش يافته و ترويج می
  .دهدی وصل اين بررسی را تشکيل میروست که چسب و رشته

يحيی، در پيگيری . در نوشتن اين کتاب، من به افراد بسياری مديون هستم
زمانی من شاگرد او بودم، . ادهای مناسب و مرتبط، به من ياری دو يافتن کتاب

شد، ی من نيز محسوب میتحقيق او همواره در ذهن من بود، او مدير خيالی رساله
از اين مسير را به او  کردم  بايد گزارش پيشرفت هر مرحلهکسی که احساس می

يی خانهيی هميشه برازنده که دسترسی مرا به کتابپوراندخت، يک حرفه. بدهم
انور، دانايی فکور با آگاهی گسترده و عميق، بخشی از مجلسی . تغنی فراهم ساخ

ی نامحدود و روش علمی، يی، حافظهرا مورد مطالعه قرار داد، انور، با دانش پايه
يی را در اختيار من مجلسی را کاويد، بصيرتی سرشار و نظرات و انتقادات ويژه

و طبق معمول نظرات ی مرا خواند شهرام قنبری، بخشی ار دستنوشته. گذاشت
يی مطابق انگيخت تا ترجمهاو مرا برمی. متنوع و مفيد خود را در اختيار من نهاد

استاندارد به کار گيرم، او همچنين مرا متقاعد ساخت که محققين عرب زبان به 
کنند و نويسندگان فارسی زبان نيز ی خودشان استفاده میدرستی از ترجمه

او با جديت در مراحل دشوار . دشان را داشته باشندی خاص خوبايستی ترجمه می
ی استفاده شده در اين کتاب به من ی درست از بابت لفظ و واژهتوليد يک ترجمه

  . ياری داد
 الفپسنديدم، مانند تشخيص ميان ی فارسی تمام و کمال را میمن ترجمه

ساخت، در  بلند و الف کوتاه، که متن را در نگاه خواننده سخت غير استادانه می
نويسه گردانی يا حرف به حرف . نتيجه تصميم گرفتم از جزيی از آن استفاده کنم

من . Eslamشد  می Islamی  و ترجمه Qor’anشد  می Qur’anنويسی فارسی 
گرفتم، در ادامه ار میحتی اگر بخشی از حرف به حرف نويسی فارسی را به ک

ها نيز استفاده ی الفاظ و اصطالحی عربی معمول و جا افتادهبايستی از ترجمهمی
ی فارسی جايی که ترجمه. Imamو  Qur’n ،Islam ،Shi’iکردم مانند می

ی کردم خوانندهکه گمان می olamaو  jahadگرفتم مانند کلمات را به کار می
ی فارسی کلمه، وقتی کند، کنار ترجمهان را گيج میی عربی زبآشنا با ترجمه

و  jihadنوشتم  کردم و می شد، پرانتز باز می برای اولين بار در متن استفاده می
ulama .ام ی نا آشنای من، نقاط ضعفی را که من در متن ناديده گذاشتهخواننده

ليزا دامون . امدهگيرد، البته آنها را در تغييرات نهايی و در ديباچه اصالح کرمی
Lisa Damon  به دقت ديباچه جديد را خواند و کمک کرد تا هر جا نياز بود

ی فرم اصلی اين پروژه که متفاوت از کتاب حاضر بود با من در باره. اصالح شود
بحث و تبادل نظر کردم و طبق  ٢٠٠٧در سال  Charles Trippچارلز تريپ 

  . دانمهای او میها و حمايتهمها، تفامعمول، خودم را مديون تشويق
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کسانی هم هستند که دَم و بازدم نوشتن اين پروژه را در خالل توليد آن 
من از ثريا، مارتين، زهرا، رضا و ليزا از اين که اين داستان را به طور . اند شنيده

 -بعضا با کنجکاوی، گاهی با بی رغبتی و زمانی هم با سکوت  -غير اختياری 
 شان بر آبعيسیشود به کسانی که نهايتا، اين کتاب اهداء می. گزارمسشنيدند، سپا

، اسالم مدارا و مسالمت، و ايران کندباسپيده دم طلوع میرود، اما راه نمی
کشند و ش میدهد، و وقتی در قفس شيران به زنجيردموکراتيک را آموزش می

ن بی دين، ظالم و ستمگر، اش عليه حاکمابندند، در حمايت از مردماش را میدهان
  . خروشدمی

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  معرفی
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ها که نهايتا به جمهوری اسالمی ايران منجر شد، خروس ايرانی ١٣٥٧انقالب 
ها را بهت گران، دانشگاهيان و ژورناليستی تحليلموقع و بی محلی بود که همه بی

ها ناميده ها ترياک تودهآن که مذهب، قرندر اواخر قرن بيستم، و بعد از . زده کرد
و اصلی ايدئولوژی انقالبی و نيرومند  شد، اسالم به يک نيروی بسيج کنندهمی

در . ی نازدودنی خود را به مدت سه دهه بر تاريخ جهان نهادتبديل گشت و نشانه
گذاری اين رويدادها در ايران،  جستجوی اصطالحی خاص، برای درک و نام

هايی نظير اصطالح. گی ابداع و اختراع شدندهای غربی با سرآسيمهنوواژه
ی مسيحی کاويده گرديد و به سرعت به صورت ترمی فاندمنتاليسم با شجره نامه
اين مفهوِم . از اسالم را مدّ نظر داشت" نوع جديدی"خودی درآمد، ترمی که 

از اسالم، " نوع جديد"ترين برچسب لفظی است که برای اين پوششی، متناسب
های آنها، از جمله عرفا و انتخاب شده، و شيعه و ُسنی، همچنين زير مجموعه

ها و ُسنت گراها را در حدّ های متعددشان، و نيز مدرنيستصوفيان و شاخه
  . گذارديی مختصر، در انبانی جای داده و تنها يک برچسب بر آن می اشاره

دن احتماال خالی از ريسک با توجه به اين که طرح ريزی و برنامه دا
های نو محافظه کار غربی، با اسالم توان رويارويی دولتنيست، با اين حال می

اول، اسالم را يک . يی توضيح دادگرايی نو ظهور را در فرآيندی چهار مرحله
خشونت و "، با "ی ناهمگونتوده"پارچه و همسان معرفی کردند، سپس ماهيت اين 

گی سياسی به آن دادند کننده" تهديد"ديد؛ پس از آن، نسبِت تعريف گر" گریپرخاش
گيرانه و تنبيهی برای مقابله با مهار، حمالت پيش" متناسب"های و نهايتا سياست

اين رويارويی جديد، . تخيلی اين اسالم نو پا، تجويز و به کار گرفته شد" خطر"
جهاد "، "الم فاشيستیاس"واژگانی مانند . واژگان خاص خود را نيز به بار آورد

که در لفظ و کالم به گردش " تکفير گرايی"، تکفيری و "اسالم گرايی"، "گرايی
ی وجه تسميه و نام گذاری چنين ی سياسی و احساسیساده لوحی انگيزه. افتاد

. ها و مکاتب فکری اسالمی درک کردتوان در متن متنوع نحلهواژگانی را تنها می
اسالمی دمحم بن عبدالکريم بن احمد شهرستانی، در اثر در قرن دوازدهم، محقق 

های گوناگون اشاره ی فکری و فرقههفتاد نحله الملل و النِحل، بهکالسيک خود 
  . کندمی
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ها يی از اصول اعتقادی، ُسنتاسالم، يک دين است، دينی متشکل از هسته
يی اصول پايه. استهايی نيز همراه ی اصولی با مراسم و آئيناين هسته. و نظريات

يی از قوانين مربوط به خانواده و های عبادی و مجموعههمچنين مناسک و آئين
ی بيرونی، اَعمال و رفتار درست اسالم  را اين دايره. امور جنايی را در خود دارد

شود که در روزگار مدرن وقتی به فردی غربی مرتبا گفته می. دهدتشکيل می
آن دسته از مسلمانانی . بايد توضيح داد، اين گفته را میاسالم يک دين سياسی است

تر به خداوند، از طريق ی دين، تقرب هر چه بيشکه معتقدند، هدف و وظيفه
فداکاری فردی، نيکی و پرهيزکاری است، مذهب خود را به عنوان اعتقادی 

نند و بيی گذار میی يک مرحلهآنها اين جهان را به مثابه. کنندشخصی تعريف می
ی تبعيت از شريعت پاداش واقعی نيز در آخرت و به واسطه. آخرت را سرای ابدی

های اين جهان، غير از از اين رو، نگرانی. در همين جهان گذرا، خواهد آمد
های دينی ی مسئوليتی مذهبی، وارد حوزهتعهدات شخصی و تعريف شده

ابل خدا خواهند ايستاد و کردار همه معتقدند که در روز قيامت افراد در مق. شود نمی
گان، مسئول رفتارهای همه. شان با رفتار ديگران سنجيده نخواهد شدبد و خوب

مذهبی و غير مذهبی خودشان هستند، رفتارهايی که در نهايت جايگاه آنها را در 
ی که تعهد ايثارگرانه زکاتغير از پرداخت . بهشت يا دوزخ مشخص خواهد کرد

اسالم . ها تعهدات احتماعی، مشارکتی يا سياسی ندارندانشخصی است، مسلم
کند و هيچ پيش داوری و ی خصوصی محدود میمعنوی، دين را صرفا به عرصه

  .يا داوری ارزشی نسبت به سيستم درست سياسی، اجتماعی و اقتصادی ندارد
  

  اسالم سياسی
  

در قرن هجدهم پس از گسترش استعمار در هند، آفريقای شمالی و خاورميانه که 
ها نيز به استعمار های نوزده و بيست مستحکم گرديد، مسلمانآغاز شد و در قرن

يی خشونت بار بی ثبات شده بود، برای شان با مداخلهدرآمدند؛ آنها که دنيای
از اين رو، برای . ی خود به جستجوی پاسخی متناسب پرداختندمخمصه

در اين قسمت از جهان،  - ر روحانی اعم از روحانی و غي - روشنفکران و مردم 
برخی با . ی کسب مجدد استقالل سياسی، به اولويتی ِسترگ تبديل گشتدغدغه

جستجو در منابع دانش و ُسنت، تئوری بزرگی را که اساس آن اسالمی بود 
آنها در اسالم، عالوه بر يک تئوری اجتماعی، سياسی و اقتصادی، طرح . شناختند

 -شناسيم چيزی که ما امروز می - اسالم سياسی . نيز يافتند و راهنمايی برای عمل
به عنوان تئوری آزادی بخش و دستور کار سياسی برای اهداف مشخص، به خط 

ی نخست برعکِس اسالم معنوی، که در درجه. مقدم و مقابل صحنه منتقل شد
جا و ی افراد با خدا برای آخرت است، اسالم سياسی بر هميننگران تنظيم رابطه

اند که اسالم ها و نظريه پردازان اسالم، مدعیئولوگايد. همين حاال، تاکيد دارد
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سازد تا در ها را قادر میدارای تئوری اجتماعی، سياسی است که مسلمان
در اسالم سياسی، . های عملی متناسبی را به کار گيرندهای مختلف، روشگرفتاری

ی وی خواهی و استقالل، به همان اندازهمسائل اين جهانی، عدالت اجتماعی، تسا
مسئوليت يک مسلمان خوب، عمدتا و . پاداش و مکافات روز قيامت، اهميت دارد

  . گرددی نخست به امری ملی، اجتماعی و جمعی تبديل میدر درجه
های مسلمان که ضد استعمار بودند، اسالم به صورت ديِن برای نسل

در فضای سياسِی . گر درآمدنيروهای اشغال مقاومت، دين اعتراض و طغيان عليه
به شدت آکنده از بازگشت به تهاجم عليه استعمار، اسالم معنوی با اسالم غير 

های ی دست قدرتسياسی همراه شد، و به آن به عنوان همدست و بازيچه
ها همچنان با اين وصف بخش بزرگی از مسلمان. شداستعماری، به پستی نگاه می

عموما،  آنها. وصی خود در اسالم معنوی غير سياسی ادامه دادندبه زندگی خص
خواستند تفکرات مذهبی اميدها و آرزوهای کسانی را به نا اميدی کشاندند که می

  .يی به موج عظيم و ناگهانی ضد استعماری تبديل کنندمردم را به گونه
ميرزا دمحم  سال بعد از اين که کمپانی انگليسی هند شرقی، ٢٠٥ 

را شکست داد، الجزاير در سال  Plasseyالدوله، نواب بنگال در پالسی  راجس
اسالم سياسی با روشنفکران و رهبران . استقالل خود را به دست آورد ١٩٦٢
انداختند، اما ها میاش، به مدت دو قرن در جنگل خشک اسالم معنوی، آتشسياسی

هرگز به برپايی آتش بزرگی توفيق نيافتند، با وجود اين، دائما با حاکمان 
 . استعمارگر در حال درگيری بودند

ی اول بر اساس روح ی نفوذ استعمار، در درجهاسالم سياسی در نتيجه
خواست دريابد که چرا استعمارگران پيروز شدند، عنصر تالش و جستجو، می

تواند با تکيه بر منابع خود، آنها در چيست، و اسالم چگونه می کليدی پيروزی
اين بود گفتمان اسالمی برای مخالفت با استعمار سياسی اقتصادی، و . بازگردد

هايی مربوط آللـذا اين گفتمان به ايده. شانهای محلیگری و واسطهمخالفت با سلطه
تثمار، بی عدالتی و نقض های زشت انقياد، اسشد که به مراتب از واقعيتمی

  .حاکميت ملی، بهتر و برتر بود
با اين حال، قبل از دوران استعمارگرايی غربی، انواع ديگری از اسالم 

های صليبی و تاخت بجز جريان جنگ. سياسی نيز در جهان اسالم، حاکميت داشت
ير ی قرن سيزدهم، اسالِم در قدرت، از جانب هيچ مذهب غها در نيمهو تاز مغول

اسالمی، فلسفی، سياسی و يا سيستمی اقتصادی، آنچنان در معرض تهديد نبود تا به 
اين نه حالتی شورشی بود و نه حالت مخالفت سياسی، . بسيح مردم مومن نياز باشد

شدند که وضعيت موجود و  مردم بايد متقاعد می. بلکه وضعيت سياسی موجود بود
پس از آن، . آل استبازتاب اسالم ايده واقعيت امور سياسی، اجتماعی و اقتصادی

ی مردم مسلمان، با اين مشروعيت حاکميت، و مفروض گرفتن اطاعت کورکورانه
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هايی است که پيامبر اسالم رعايت ادعا که اين دولِت واقعی اسالم، و مدافع ارزش
  .  بودکرد، امری ساده می

توجه، و يافتن به طور طبيعی، پيش از استعمار، اسالم سياسی، به جای 
انتقاد و گفتمان پويای تغيير، يا اعتراض و رفرم، با ايجاد ممانعت و دلسردی نسبت 

در تالشی دنيوی، حاکمان . به مخالفت، در جستجوی استحکام حاکميت خود بود
اسالمی ما قبل استعمار، اسالم را به عنوان ابزاری برای توجيه و گسترش حدّ 

، با قدرتگفتمان و انتظار اسالم سياسی در . رفتندگاکثری قدرت خود به کار می
گيری در دوران صلح، پی. متفاوت بود اپوزيسيونقدرت اسالم سياسی در موضع 

کنندگان پيشين به دنبال افراد مطيع، سترون و تخدير شده، و نيز غير سياسی کردن 
  . نمودعموم مردم بودند که هژمونی و تصدی آنها را تسهيل می

صف اسالم سياسی در موضع اپوزيسيون، بيداری، تعهد، با اين و
گرفت تا بتواند طغيانی را عليه دروغ، هوشياری، و سياسی کردن جامعه را پی می

در روند دفاع از قدرت سياسی . و نيروهای غير اسالمی يا ضد اسالمی بسيج کند
که از دنيوی و به چالش کشيدن وضع سياسی موجود به نام اسالم، موضوع کليدی 

شود به اين بستگی دارد که چه کسی از موضع دين سخن منظر اسالم مطرح می
گيرند، گويد، و اين که آيا آنها دين را به عنوان ابزار سياسی تهاجمی به کار میمی

يا ابزاری دفاعی؟ اسالم سياسی، خواه در موضع اپوزيسيون، خواه در موضع 
همانا راهنمايی در عمل، و ساختمان و  قدرت حاکم، بر آن است که هدف از ايمان،

نحوه و . های اسالمی بر آن حک شده باشديی است که پيشاپيش ارزش تداوم جامعه
های به کار گرفته شده برای رسيدن به حفظ يابی به اين هدف و اهرمچگونگی دست

ور يی از برنامه و دستاستاندارد يگانه. تواند متفاوت باشدقدرت به نام اسالم، می
 . کار برای پرداختن به اين موضوعات وجود ندارد

های مذهبی تمرکز دارد که به عنوان ابزاری توسط کتاب حاضر بر خرافه
ی سياسی خود را سال، سلطه ٥٠٠رهبران سياسی شيعه به کار گرفته شده، تا طی 

خواهد دريابد که چگونه خرافات همواره در اين کتاب می. بر مردم حفظ کنند
يی از مفاهيم مذهبی پوشيده شده، و برای توجيه هژمونی سياسی و حفظ  هلفاف

هايی را شکل داده، و رفتارها و داوری مردمی را به انفعال قدرت، احکام و آموزه
وجود دارد که مذهب، به داليل گذرا، خرافات را به کار  اين فرضيه. کشانده است

رده تا موقعيت سياسی، اجتماعی و گرفته، آنها را پرورش داده و بر آنها تکيه ک
ی خود را تحکيم نمايد؛ خرافات به طور مساوی بر اديان سه گانه اقتصادی

ها و های خرافی در ميان مسيحیدر حالی که ايده. ابراهيمی تاثير داشته است
توان گفت که با ها تا قرن شانزدهم به طور يکسان رايج و شايع بود، میمسلمان

رفرميستی در اروپا، فرآيند زوال خرافات به عنوان گفتمان مذهبی توجه به جنبش 
در دنيای مسيحيت، به نسبت دنيای اسالم که بعدا اتفاق افتاد، بسيار چشمگيرتر و 
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اين کتاب قصد دارد تا اين موضوع را بکاود که چگونه . تر بوده استملموس
 -ته با تغيير و تحوالتیالب -ی گفتمان مذهبی برای اهداف سياسی خرافات به مثابه

  . در ايران به صورت ديرپا مانده است
  

  ی سياسیاعتقاد، مذهب، خرافه و خرافه
   

در اين کتاب، اعتقاداتی و نيز اعمالی طرح شده، مورد بررسی قرار گرفته، و بر 
ی علت و معلول غير منطقی، نشان داده شده که آن اعتقادات و اعمال، اساس رابطه
يی را از ها، اگر شما صدای فاختهشود که در ميان ايرلندیگفته می. خرافی است

. سمت راست خود بشنويد، به مدت يک سال شانس و بخت با شما همراه خواهد بود
گير شد، به فولکلور و آداب و رسوم وقتی که چنين اعتقادی عموميت يافت و همه

ی بوده باشد، يا از ی خاصها افسانهاين شايد برای ايرلندی. شودتبديل می
شکستن آئينه، عبور از زير . های کهن آمده باشدروستائيان قديمی و يا از داستان

ی سياه يا جغـد، و يا ريختن نمک، فقط چند مورد از نردبان، روبرو شدن با گربه
در تمام اين موارد به فرض نتايج . خرافات مشترک در ميان مردم جهان است

اين . های نامعقول ديگرکرد با علتد، ارتباط پيدا میآمشومی اگر به بار می
يی و جن و ِسحر در نظر گرفته های افسانهتوانند به عنوان روايتاعتقادات می

يی دروغين برای شوند، که ناشی از تخيالت ذهنی رايج، اشتباهات و مغالطه
  . توضيح قابل قبول حقايق است
معلولی غير منطقی، بدون سازمان ها، روابط علت و در فولکلور و افسانه

خواند، گربه يا فاخته آواز می. دهديابی و بدون مهندسی به طور خودکار رخ می
اينجا هيچ قصدی برای کنترل، . ريزدشود و نمک ناگهان میجغد ظاهر می

های بر اساس اين افسانه. کاری و تغيير مسير طبيعی وجود نداشته است دست
کند، و کسانی که به اين امر ی تصادف تغيير میدر نتيجهفولکوريک، نظم طبيعی 

شان، ی غير منطقیکنند که به دليل پايهبينی میاعتقاد دارند، در مورد اموری پيش
 .   اين خرافاتی تصادفی يا غير ارادی است. بينی نيستند قابل پيش

 - هم سياه هم سفيد  -گری ی انواع افسوناعتقاد به سحر و جادو و همه
با اين وصف اين نوع اعتقاد خرافی، با خرافات . توانند خرافه محسوب شوند می

در اين گونه موارد، باورمندان متقاعد . تصادفی و يا غير ارادی تفاوت دارد
توانند قوانين طبيعی را از طريق نوعی نيروهای فوق افراد می شوند که بعضی می

اعتقاد، قطعا تصادفی نيست، بلکه  اين نوع. طبيعی تغيير داده و دگرگون کنند
اعتقاد اين است که فاعليت آدمی . شودها ايجاد و يا زمينه سازی میتوسط انسان

دارای قدرت فوق طبيعی است، و يا توانايی آن را دارد که چنان قدرتی را بسيج و 
 در اين. کنترل کند که حرکت و مسير طبيعت يا تاريخ را بر هم بزند و يا تغيير دهد

ی يک ی حوادث و شرايط به واسطهمورد همچنين اعتقاد بر اين است که نتيجه
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خرافاتی از اين نوع، بر اساس رفتار انسان بنا نهاده . شیء نيز قابل تغيير است
ها و ها، کاهن، مذهب ِسلتCeltsآن را تا اقوام ِسلت  توانشده، و حتی می

های سحرآميز، کارینوع از دست در طول زمان رديابی کرد؛ اين های آنها کشيش
به خود گرفته  - اگر نگوئيم ضد مذهبی  - از مذهب جدا شده و موقعيتی غير مذهبی 

اعتقاد به قدرت ساحران، جادوگران و پيشگويان به قصد انجام اَعمال فوق . است
  . طبيعی، محور خرافات انسان است
اره شد ارتباطی ندارد؛ يی که در باال به آنها اشاين کتاب، با دو نوع خرافه

ی ها لزوما حاکی از يک رابطهچون فرض بر اين است که اعتقاد به اين خرافه
ی آن به خدا و يا به شفاعت در تماس با خدا نسبت نادرست عليتی نيست که نتيجه

ی فولکوريک، جادويی و اساسا غير الهی، يا نسبتی که به آن اين رابطه. داده شود
صا بخشی از تفکر خرافاتی است؛ اما آن نوع از خرافات را شود، مشخ داده می

  . شود که اين کتاب و اين تحقيق بر روی آن تمرکز داردشامل نمی
ی خرافات توان زير مجموعهاعتقادات خرافی مورد نظر اين تحقيق را می

شود مذهبی ناميد که شامل اعتقاد به آن روابط علّيتی غير منطقی است که گفته می
ی خدا، يا ی امکان است، چون استدالل موّجه مذهبی به وساطت و مداخلهحيطهدر 

  .شود کسی که مدعی نمايندگی، وکالت، توليت و جانشينی خداست، نسبت داده می
سبز، ممکن است از جانب برخی افراد به عنوان رنگی در نظر گرفته شود 

چه مستقيم و  -يهی در صورتی که  نه تفسيری، نه توج. آوردکه خوش شانسی می
در مذهب و يا در ارتباط با خدا برای آن به عنوان خرافه وجود  - چه غير مستقيم 

ولی اگر روحانی يا کشيشی مدعی شد که رنگ سبز دارای خوش شانسی . ندارد
ی مذهبی تبديل شده و شامل اين تحقيق نيز خواهد است، اين اعتقاد، به يک خرافه

  . شد
ا به وجود قادر متعال، با دادن اين گواهی که خدايی مسلمانان باور خود ر

مسلمانان بر اين باورند . دارندجز خدای يگانه نيست، و دمحم پيامبر اوست، ابراز می
در صفحات قرآن، صفات مشخص . که قرآن کالم خداست که بر دمحم نازل شده است

، اين باور است های مربوط به خداوندگیاز جمله ويژ. توان شناختخداوند را می
ی زندگی است، و تنها خدايی ی جهان، دهنده و گيرندهکه او ابدی است، آفريننده

قدرت او بر . او بسيار بخشنده، مهربان و قادر مطلق است. است که بايد پرستيد
. کند، آن حکم اجرا خواهد شدهمه چيز چيره است و هنگامی که حکمی صادر می

خداوند عّالم است و . شنودبيند و میمه چيز را میخدا در همه جا حاضر است و ه
او بر زمين و . بر همه چيز آگاه، هيچ چيز در زمين و آسمان از او پنهان نيست

هيچ . آسمان سيطره دارد، و در اين سيطره، شريکی برای او متصور نخواهد بود
باکی  خدا از هيچ چيز. شبيهی برای خدا وجود ندارد، چون او سرآمد و اکمل است

گردند و او همگان را در روز همه به سوی او باز می. ندارد اما از او بايد ترسيد
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نظم حاکم بر . ی نهايی انسان استخداوند ياور و نگهدارنده. آوردداوری گرد می
هايی برای مردم تا او را جهان و گردش طبيعت، کار خداوند است و نيز نشانه

حتی زمانی که مردم خدايان کاذب را . ايی استخداوند طراح و فاعل نه. بشناسند
  .  پذيرند نيز اين پذيرش هم طرح خداستمی

ی چيزها، ی همهی يکتاپرستان، علت غايیها مانند همهبرای مسلمان
ی جهان، حاکی از اعتقاد به نظم ی آفرينندهباور به خدا به مثابه. خداوند است

شود که خدا خالق ه انسان يادآور میقرآن ب. طبيعی خداوند در جهان مادی است
آسمان و زمين و نيز خالق هر آن چيزی است که ميان آنها قرار دارد، او آسمان و 

و  ١٦های آيه ٢١سوره (نيآفريده است " سرگرمی"يا " کاریاز سر بی"زمين را 
قرآن بارها و بارها تصريح نموده که آفرينش، تالشی است منظم و  ١).١٧

به دقت سازماندهی شده که از قوانينی که خداوند برای آن مقرر سيستماتيک و 
خواهد که بر خداوند از انسان می. کند و با آن همآهنگ است نموده تبعيت می

. های شکوه و عظمت خدا را ببيندمند و دقيق طبيعت تامل کند تا نشانهدستگاه روش
  : گويد قرآن می
  

است، شب را به روز و روز را به شب ها و زمين را راستين آفريده آسمان
اند، پيچد و خورشيد و ماه را رام کرده است، هر يک تا زمانی معين روان در می

  )٥ی آيه ٣٩ی سوره.(آگاه باشيد که او پيروزمنِد آمرزگار است
   

با نظم "، زمين توسط خدا ٥٦ی ی اعراف، آيهی قرآن در سوره به گفته
ها را به نشانه"، و "منظم قرار داده"را در جهان، " تمام امور"، "آفريده شده

اين قدرت خداست که پرندگان ). ٢ی ی رعد آيهسوره(نموده است " تفصيل تشريح
خداوند از انسان ). ٧٩ی ی رعد آيهسوره(دارد ی آسمان نگاه میرا در ميانه

اد کرده ی نظم کامل طبيعت که او به عنوان قادر مطلق ايجخواهد که در باره می
کند که در هر خدا از انسان دعوت می). ١٦٤ی ی بقره آيهسوره(تأمل کند 

و به (بيانديشد "های خلقت در زمين و آسمان ی شگفتیتواند در بارهشرايطی می
!" يی، پاکا که تويیهاينها را بيهوده نيآفريد! که پروردگارا) اين فکر خواهد رسيد

  ). ١٩١ی آل عمران آيهسوره(
ها بر اين باورند که ی پيامبر، مسلمانهای اوليهه رغم روايات بيوگرافيستب

ی دمحم، آوردن قرآن بوده است، چون زمانی که او قرآن مطابق قرآن، تنها معجزه
ی اين قرآن، آيات روشنی است در سينه. دانسترا آورد، خواندن و نوشتن نمی

  ). ٤٩و  ٤٨های نکبوت آيهی عسوره" (اندبه آنان دانش داده"کسانی که 
ظرفيت انسان در . ی فراطبيعی نظم طبيعی جهانی استخداوند، آفريننده

انديشيدن در اين زمينه، و نيز درک و کشف اسرار اين نظم طبيعی، قدرتی است 
                                                             
. شماره های داخل پرانتز نشان دهنده ی سوره و آيه های قرآن است ١  
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ما قوانين طبيعت خداوند را در اين جهان براساس منطق خودمان . خدادادی
طبيعی رويدادها و يا قوانين طبيعی در جهان با وجود اين از جريان . فهميم می

در زمين " طبيعی"به روشنی، آنچه به عنوان . پنهان از جمله آخرت بی خبريم
شود آنچه اينجا و به ما مربوط می. شود، با دنيای پنهان همانند نيستشناخته می

عی تواند نظم طبيتنها خدا می. مند و موقتی استی کارکرد همين جهان زماننحوه
را که خود او در جهان مقرر داشته نقض کند، و انسان نيز به تدريج از طريق 

تری ها، برای درک بيشکنجکاوی انسان. تفکر و استدالل، آن را درک خواهد کرد
تری ی بيشهاز جهان و قوانين آن که از سوی خداوند تعريف و تعيين شده، انگيز

ی يه کرده آفرينش را مشاهده کنند و در بارهها توصخدا به انسان. آوردرا فراهم می
  . آن بيانديشند

العاده، در قوانين طبيعی خودش که اگر خدا از طريق برخی اعمال خارق
رسد نتيجه با انسان در اين جهان آنها را دريافته و پذيرفته، مداخله کند، به نظر می

اند که خداوند دهباورمندان متقاعد ش. دليل و برهان انسان متناقض خواهد بود
تواند در گردش امور اين دنيا مداخله کند؛ با اين وصف، آنها همچنين باور  می

ی با توجه به رابطه. کاری نخواهد کرددارند که خدا خلقت تمام عيار خود را دست
ی خدا به هر دليلی که صورت گرفته باشد برای علت و معلول و اين که مداخله

رخی معتقدان نسبت به ادعای ساير معتقدان که خود را گواه انسان قابل فهم نيست، ب
هنگامی که . شوندکنند، مشکوک و مظنون میمداخله و وساطت خداوند معرفی می

اند، چگونه ديگران را از ی خداوند بودهکنند گواه و يا ناظر مداخلهها ادعا میانسان
وض و محتمل گرفته سازند؟ چنين ادعايی همواره مفری خود، آگاه میتجربه

توانند تائيد صريح خداوند مبنی بر اين که آن عمل شود، چون آنها نه می می
توانند اين تائيد را از طريق العاده، عمل خدا بوده را کسب کنند و نه می خارق

  . ديگری به اثبات برسانند
تواند نظم طبيعی را که خود مقرر داشته، تغيير اين واقعيت که خداوند می

چرا خدا . د و يا متوقف نمايد، به اين معنا نيست که او اين کار را خواهد کردده
بايد نظمی را بوجود بيآورد و بعد آن را به هم بزند؟ خدا قادر مطلق است، با وجود 

سرگرمی "ی آنچه ميان آنهاست اين او اعالم نموده که خلقت آسمان و زمين و همه
و  ١٧و  ١٦های ی انبيا؟ آيهسوره. (ستني" بی هدف و باطل"و يا " و بازيچه

را ) زمين و آسمان(ما آن دو "کند که او تاکيد می) ١٩١ی ی آل عمران آيهسوره
  ).٣٩و  ٣٨ی دخان آيه سوره." (دانند تر آنها نمیجز به حق نيآفريديم ولی بيش

کاری، بازی شود با فريباعتقاد بر اين که قوانين طبيعی اين جهان را می
بر زدن، تشريفات و عملکرد خاص مکانيکی دستکاری کرد، با نن، مياداد

های کمال و داليل قدرت تام تر از همه با تمام نشانهمندی، عدالت، و مهم هدف
  .  خداوند، در تناقض است
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قرائت خرافی از جهان با ديدگاهی مذهبی، قصد دارد با به کار گيری 
دستکاری در آنها، در نظم کامل خلقت، های ماوراء طبيعی خدا، از طريق قدرت

ضعف، اختالل و ترديد بوجود آورد و اهداف شخصی و مادی خود را در اين 
خداوند در اين جهان بوده، " عنايت ويژه"ذهنيت خرافی به دنبال . جهان تامين کند

تقاضا برای چنين . است" موارد استثنايی"هايی از داند که چنين خواستهو می
توانند شفاعت های مقدس است که مینيازمند تسليم به خدا و برخی چهرهيی خواسته

ابزار معمول برای به دست آوردن عنايت ويژه، يا انتظار . خدا را تضمين کنند
" مخصوص"نتايج خرافات، مستلزم انجام مناسک، خواندن دعا و يا ذکر و ِورد 

ه و در هر بار تامين گردد، اگر التفاتی که آنها خواهان آن هستند همه گا. باشدمی
شود، و هدف استفاده از خدا يابی به نتايج فوق طبيعی، به يک قاعده تبديل میدست

ذهن خرافی در جستجوی . ی او، پيروز خواهد شدبرای ُخدعه با نظم طبيعِت آفريده
نتايج فوق طبيعی، از خداوند انتظار دارد قوانينی را که خودش مقرر داشته، به 

شايد آنجا که قرآن . ياری و ناعادالنه و صرفا به خاطر يک نفر، نقض کندطور اخت
ما زمين و آسمان را جز به حق "گويد ی دخان میسوره ٣٩و  ٣٨های در آيه

    .هايی باشد به خرافاتی، اشاره"دانند تر آنها نمینيآفريديم، ولی بيش
بی "آفرينش، اين بحث وجود دارد که بر اساس خرافات مذهبی، گويی که 

های مورد نظر و نتايج است، بازی برای هدف" بازيچه"و بازی و " هدف و باطل
خرافات مذهبی به طور ناخودآگاه بر اين باور است که آنها که بر . فوق طبيعی

دهند، قدرتی دارند که های غير طبيعی خود را انجام میی شفاعت، خواستهپايه
موفقيت به دست آورند تا در نظم طبيعی مداخله  توانند قدرت خداوند را نيز بامی
و يا استفاده  ی مذهبی مدعی است که اعمال، مناسک، نيايشهمچنين خرافه. کنند

در اين . از برخی افراد ممکن است نتايجی استثنايی و يا ماوراء طبيعی ببار آورد
و بی جان ی مذهبی، ناخودآگاه باور دارد که خلقِت جان دار هر دو مورد، خرافه

در اين . توان کنترل کرد و عمل و قدرت خدا را نيز در اختيار گرفتخداوند را می
  . غلطدنقطه است که توحيد به شرک می

های خرافی بشمار در طول تاريخ، عوامل متعددی به عنوان منبع انگيزه
های واقعی يا خيالی، اضطراب، از يک سو هر ترکيبی از ترس. رفته است می

تواند گی میگی و بی اتدازهی، درماندگی، ناتوانی، و از سوی ديگر گزافهنااميد
ثباتی، استبداد، ناامنی، عمرهای کوتاه، مرگ و مير بسيار، بی. موجب خرافه گردد

فقدان بهداشت، بی سوادی، سطح پائين تکنولوژی در کشاورزی، قحطی، سوء 
غارت، حاکمان مستبد، بی تغذيه، فقر، و در نهايت جنگ، خشونت، سلب مالکيت، 

توان زمينه ساز اعتقادات قانونی در قرون وسطی و اوائل دوران مدرن را نيز می
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را " های به شدت نا امنخطرات محيط"گويند باورهای خرافی می. خرافی دانست
   ٢.دهندبازتاب می

آيد که ی اين به وجود میی اول به واسطهگفته شده خرافات در درجه
تمام رويدادها را از طريق قوانين مشخصی کنترل "توانند الواقع  نمیفیها  انسان

، و اين که بخت و اقبال هميشه با آنها يار نيست و فراز و فرود خوشی و "کنند
  ٣ .از مديريت آنها بيرون است شانسالمت

يی که خود را برای خاخامی يهودی تکفير شده -ی باروخ اسپينوزا گفته به 
آورد حتی روی می" های انسانبه طور طبيعی به همه"خرافات  -کرد مینيز آماده 

برای اسپينوزا که درست زمانی که   ٤.اگر گفته شود که منشاء و دليل منطقی ندارد
کرد، خرافات زيست او در آمستردام زندگی میدمحم باقر مجلسی در اصفهان می

   ٥."افتندی، به تقال میبيم و اميد برای سرور"آيند که زمانی به وجود می
. ی بارزی بود از يک فرد خرافاتیاز نطر اسپينوزا اسکندر مقدونی نمونه

دانان را ترسيد شورای پيشگويان و غيبی تهاجمی میهنگامی که اسکندر از نتيجه
با اين وصف وقتی او، داريوش، شاه توانای ايران را شکست داد، . خواندفرا می

ترسيد اما بار ديگر هنگامی که از شکست می. را متوقف کردمشورت با غيبگويان 
  ٦.اش او را ترک کردند و يا بيمار شد، به خرافات بازگشتو متحدان

بينی، غير قابل کنترل و به طور خاص در مواجهه با شرايط غيرقابل پيش
ی اجتماعی و سياسی، مردم به متدهای استثنايی و فوق طبيعی، در شرايط تيره

دين و مردان دينی به عنوان متخصصين خدا، بارزترين منابع . شوندمی متوسل
ها های غير طبيعی که از جانب تودهراه حل. مشاوره و تسلی خاطر خواهند بود

با وجود اين . شود، به طور مادی در توان و ظرفيت مردان مذهبی نيست طلب می
کردند اين توانايی را دارند میاند که وانمود مردانی از هر سه اديان ابراهيمی بوده

اين مردان ادعای . های فوق طبيعی هستندو يا اعتقاد بر اين است که دارای قدرت
های فوق طبيعی نيز تسری دادند که خود را به داشتن و يا فراهم نمودن راه حل

های خدا کنند از آن برخوردارند و به همين خاطر با روشچون خدا را بندگی می
حتی اگر خود اين مردان، اعتقادی به درست بودن . يگران آشنا هستندبيش از د

گذاشتند تا خود را مفيد شان آنها را تحت فشار میداشتند، هوادارانچنين چيزی نمی
ی اسپينوزا دين عوامانه يا خرافی به گفته. يی ارائه دهندجلوه داده و راه حل آماده

قط در رعايت احترام به کليسا خالصه ناميد، فمی" خرافات شرک"که او آن را 

                                                             
٢  K. Thomas, Religion and the Decline of Magic (London, ١٩٩١), p. ٥.  
٣  B.A. Spinoza, Theologico-Political Treatise, and political Treatise, (tr.) R. 
H.M. Elwis (New York, ٢٠٠٤), P. ٣.  
.٤. ، ص.همآنجا ٤  
.٣. ، ص.همآنجا  ٥   
   ٣.، ص.همآنجا  ٦
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روند مقدس نمايی و مدح کليسا، به مذاهب ساده لوحی و تعصب صرف  ٧.شدمی
ی عقل و استدالل، به دقت فراهم کشيده خواهد شد که برای خاموش ساختن جرقه

   ٨".آمده است

کسانی که به خدا  -تواند مورد استدالل واقع شود که برای باورمندان اين می
ها، موضوعی سخت انتزاعی و نامحسوس ی پديدهمنشا و منبع همه -يمان دارند ا

تواند به عنوان يک بديل برای سهولت در پر کردن شکاف است، لذا خرافات می
اين رونِد پُل زدن، نهايتا . خدا عمل کندذهنی ميان مفهوم خدا، احساس و يا سنجش 

ه تقدير يا مشيت آزاد و حتی ترکيبی از اعتقاد ب. تواند به بی اعتقادی منجر شودمی
  . رافات نداردهر دو آنها الزاما نيازی به ايجاد فضا برای خ

تواند بر اين باور باشد که خدا ممکن است به طور اسرار آميزی مومن می
برد که باور اما اين باور لزوما به اين اعتقاد راه نمی. در جهان مادی مداخله کند

دنيای مادی به نماينده و يا وسائلی نياز دارد تا قدرت او را نشان داشت خداوند در 
مفهوم شفاعت و نقش . داده، طرح خدا را انجام دهد و يا او را نمايندگی کند

ها و خدا، گشودن باب اعطای نمايندگی شخصيت مقدس به عنوان واسط ميان انسان
وقتی چنين . خداست به صورت غير مستقيم به افراد خاص در ارتباط و مرتبط با

گيرد، اتفاقی افتاد، شفيع به طور موثر و ضمنی مورد تملّق و ستايش قرار می
اگرچه هنوز رسما جايگزين خدا نشده است، سپس خرافه از توحيد به شرک 

  . گرايد می
گيرد و تمام اين فرآيند جايگزينی در مورد فردی فناپذير صورت می

. شودوند نيز به اين فرد نسبت داده میهای مخصوص خداکردها و ويژگی عمل
آيد تا مصّرانه بدين ترتيب فضايی برای الوهيت و يا بت شدن يک انسان بوجود می

تصوير انسانی شده و مقدسی را در روی زمين بازتوليد کند، تصويری به غايت 
  .پيچيده که در فرم درک ناکردنی و ناب خود از درک فلسفی و فکری بدور است

مومنين غير خرافی، ممکن است اين بحث مطرح شود که ناتوانی  از منظر
الی مومنان در درک و دريافت خدا، يعنی حقيقت مطلق و نا محسوس، شرايط ايده

ها و آورد تا مدعی شوند که ترسرا برای کليسا و حاکمان قدرت طلب فراهم می
رت خدای يگانه نيازهايی که ريشه در باورهای خرافی دارند را با دسترسی به قد

  .  توان تخفيف دادمی
ها و نيّات خدا را تفصيل و حها، طراديان نهادينه شده و سيستماتيک، پيام

آنها . کنندگوی پيام خدا عمل میمردان دينی به عنوان مفسر و سخن. دهندتعميم می
ی خدا که صرفا مخصوص العادهتوانند خط نازک بين قدرت فوقدر اين نقش می

اند اين قدرت را کنترل و و اوست و ادعای خرافات مردانی را که مدعیقلمر

                                                             
.٦.، ص.همآنجا  ٧   
.٧. ، ص.همآنجا  ٨   
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اعتقاد بر اين است که به نحوی و به داليل . کنند از ميان بردارندهدايت می
توان دخالت کرد، دخالتی که به يی، در نظم سيستماتيک خدا در طبيعت میناشناخته

د با برتری مدعی شوند که با توانناديان می. گيردنام قدرت مطلق خدا صورت می
توانند شاهکارهای فوق هايی هستند که میترويج مفاهيم خرافی، بهترين واسطه

کنند که فروشندگان کااليی در نتيجه آنها وانمود می. طبيعی را انجام و ارائه دهند
هستند که صاحب آن نيستند؛ از اين رو، به مدعيان دروغين اديان کاذب تبديل 

  . شوند می
جهان الهی و يا جهان ناديده و تمام آنچه که به اين جهان تعلق دارد با 

شود که با قوانين حاکم بر جهان گذرای ما متفاوت و قوانينی حاکميت و مديريت می
آنچه که ممکن است به عنوان توضيح فرا طبيعی و . ها ناشناخته استبرای انسان

شايد نسبت به وقايعی در دنيای فوق عقالنی در دنيای مادی در نظر گرفته شود 
در دنيای ناديده، عقالنيت، يعنی جعبه ابزار انسان برای حل . پنهان نيز اعمال گردد

در مقابل، منبع اصلی . کامال زائد و بی فايده خواهد بود -مشکالت در دنيای مادی 
در دنيای الهی، علت رويدادها، . مندتر استيعنی خداوند به مراتب برتر و قدرت

پيآمد و . هاستی خداوند، فراتر از درک و فهم و عقالنيت انسانمشيت و اراده
ها ضوابط و ها طول کشيده تا انسانقرن. ی خواست خدا اجتناب ناپذير استنتيجه

قوانينی که دنيای مادی را . قوانين دنيای مادی و نظام آفرينش خدا را دريابند
همان مقدار که شناخته . شناخته شده است هاکند، تا حدودی برای انسانمديريت می
تواند مورد بحث واقع شود که تنها بخشی از چيزی است که خدا آفريده شده نيز می

بدين ترتيب ما با دو دنيای متفاوت روبرو هستيم، . و به حرکت در آورده است
  ).  بهشت و جهنم(و دنيای پنهان ) زمين(دنيای مادی 

ارتباط . کندخدا و يا باور به آخرت را تضعيف نمیجدايی دو دنيا، اعتقاد به 
بين تقرب به خدا و انجام اعمال نيک در اين جهان در پرتو انتظار پاداش و 
رستگاری در دنيای ديگر با اين استدالل که قوانين بهشت و زمين متفاوت است از 

يا و ی ِعلّی بين تقوا در اين دناعتقاد به رابطه. شودهم گسيخته و جدا نمی
رستگاری در آخرت، لزوما متضمن باور به مداخله از عالم غيب از طريق 

انتظار مجازات و پاداش در آخرت برای . يی فانی در جهان مادی نيستواسطه
ی اعتقادی و ايمانی است و اِّال رفتار و اعمال آدمی در دنيای مادی يک مسئله

وما موجبات خرافات را در عين حال اين اصل لز. اصلی غير قابل اثبات است
پاداش و مجازات در آخرت که با زبانی قابل فهم برای انسان بيان . کندفراهم نمی
تواند باور کند، اما فقط پس از مرگ است که يی است که مومن میشده تجربه

 .  امکان تجربه و تائيد آن وجود دارد
و عوامل اعتقاد داشتن به دو جهان، به اين مفهوم نيست که بازيگران 

ها، عمل و اهداف آنها، به ها، قوانين، جعبه ابزار حل مسائل، حالتاصلی، انگيزه
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طور روزانه در تقاطع و تداخل باشند، خرافات ممکن است فضايی برای رشد پيدا 
ادعای مبتنی بر اتفاقات ناشی از تغيير در سير طبيعی وقايع، که توضيح آن . نکند

. تواند برچسب خرافات به خود بگيردنه است، میبا ابزار منطقی و علمی بيگا
شود که تالشی ی معنوی، زمانی استفاده میبرچسب خرافات به جای تجربه

ی ديدار مورد تجربه. العاده در کار باشدسيستماتيک و نهادينه برای تغييری خارق
شود، و هيچ مدرک علمی هم برای آن يک فرد مذهبی يا کسی که به او الهام می

خواند و اين نماز را کشيشی برای جلوگيری از جود ندارد، با کسی که نماز میو
راه به او داده، يا کسی که به زيارت حرمی رفته که توسط نهادی دزدان در بزرگ

  . مذهبی، مقدس اعالم شده، تفاوت دارد
هيچ چيز برای نفع و . در مورد اول هيچ داد و ستد و سودی در کار نيست

چيزی متعلق به دنيای ديگر و فراتر از درک قوانين جهان . شودنمی فايده ارائه
  . مادی ما، ممکن است اتفاق بيافتد

از طريق اين ادعا که خدا از . مورد دوم اما داد و ستدی مطلوب است
قدرت مطلق خود استفاده خواهد کرد تا رضايت بدهد، دعای دعا کننده را بشنود، يا 

ا در نظر آورد، بهره به حد اکثر، و زيان به حد اقل حرمت يکی از بندگان خود ر
به فرض اين که خدا نياز داشته باشد و در آفرينش کامل خود مداخله هم . رسدمی

ها و روحانيون، يا بکند، و روند رويدادها را  صرفا به خاطر برخی از کشيش
ين تائيد افراد صادق و ناصادق، که فرمول دعا و خرافه و يا طلسمی را برای تضم

  . دهند تغيير دهد، باز هم تمام اينها خرافات استخدا ارائه می
توانند بر اين باور باشند که خداوند به لحاظ شخصی و خصوصی افراد می

اعتقاد نسبت به مشيت خدا به . قادر است روند طبيعی رويدادها را تغيير دهد
مگر اين . افی نيستی خردرجات مختلف، بخشی از ايمان است و به معنای نظريه

که مشيت، امری غير مستقل در نظر گرفته شود که عوامل فانی و چيزهايی 
ی شخصی دينی يا فراطبيعی، به عنوان در طول تاريخ، تجربه. موجب آن بشوند

ی معنوی يا عرفانی، اين تجربه. کندعوامل مهم تغيير در زندگی افراد عمل می
کسانی که . معمولی را موجب خواهد شدشفافيت، بصيرت و روشنی قلب مردان 

اند اين تجربه را دارند، در مقابل ترديد و شک عميق، اطمينان و يقينی فراهم مدعی
  .سازندمانند و اميد و هدف زندگی را میهای نااميدی محفوظ میآورند، از حفرهمی

الدين و جالل Catalan Ramon Lullنقش و زندگی کاتاالن رامون لول 
رومی در ايران در قرن سيزدهم، و لويی ماسينيون فرانسوی و علی مولوی 

توانند به عنوان مواردی در نظر گرفته شوند که براساس شريعتی در قرن بيستم می
تغيير در فرآيند رويدادها، از . يی برخوردار بودندآثار خودشان از چنين تجربه

ی تک به تک ن يک رابطهاي. شودتالش نهادينه شده، نياز و درخواست ناشی نمی
ی خدمات و يا کسب منفعت ی رسمی برای ارائهبين انسان و خداست بدون واسطه
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يی، منفعت مادی و يا سياسی برای چنين تجربه. ناشی از موفقيت به دست آمده
اين منبع شخصی انرژی، . کنداند آن را دراختيار دارند فراهم نمیکسانی که مدعی

های اقتصادی و سياسی به دور ماعی و از سرمايه گذاریهای اجتکاریاز دست
ی معنوی کااليی و سياسی برای مثال تجربه معنوی شخصی از تجربه. است

  . ی فوق طبيعی را نيز مطرح کنندمتفاوت است، حتی اگر هر دو ادعای تجربه
تواند ی فوق طبيعی فردی، اگر شايع نشود به سختی میدر حالی که تجربه

ابط قدرت هژمونيک مورد سوء استفاده قرار گيرد، روابط عمومی مدّ برای رو
ی ی خصوصی به عرصهيی، اهميت و مفهوم خود را از عرصهنظِر چنين تجربه

اين به طور همزمان زمينه را برای ظهور يک ساختار . دهدعمومی تغيير می
راد با ادعای کند که در آن، تعداد اندکی از افقدرت از باال به پائين مهيا می

ی ها در پايهدسترسی به خدای قادر، در رأس اين هرم قرار می گيرند و انبوه توده
نابرابر مذهبی، سياسی و اجتماعِی " شرايط"اين . هرم، فاقد چنين قدرتی هستند

ی تبليغ کردن و جنبه. کندی سلطه و وابستگی را نهادينه می، رابطه"وصل به خدا"
تری ی معنوی شخصی، به معنی دسترسی به مردم بيشربهسياسی دادن به يک تج

. برای تحت تاثير قرار دادن و يا متقاعد کردن آنها به قداست فرد مربوطه است
ادعای وضعيت ممتاز ابر انسانی، تخته پرش موثری را برای رهبر جاه طلِب 

دهد، های ساده و معمولی را تحت تاثير قرار سياسی يا مذهبی که مايل است توده
  .کندفراهم می

های انحصاری خدا، يک با اعالم و يا اشاره به داشتن دسترسی به قدرت
مدعی دارای وضعيت ابر انسانی، قويا انتظار دارد که با احترام از او اطاعت کنند 

در جوامعی، . و حتی او را بپرستند، رفتاری که فقط به خداوند اختصاص دارد
خود با پذيرفتن ادعای حاکمان، روحانيون  تاريخمعدودی از مردم، درمقاطعی از 

توانند نظم کنند آنها قدرتی دارند که میو يا مدعيان داشتن رابطه با خدا، باور می
خرافات سياسی، خرافات مذهبی را تغذيه کرده . طبيعی رويدادها را دگرگون کنند

ومی، وارد و به عنوان يک نيروی جديد رقابت، برای کسب وفاداری و احترام عم
  . کندی سياسی اجتماعی میصحنه

های فراوانی از اعتقادات خرافی در تمام جوامع و در مقاطعی از ُسنت
دادند، و تاريخ آنها، رايج بوده و مردم، خود را در اختيار خرافات سياسی قرار می

وقتی . پذيرفتندشده میيا فردی را به عنوان رهبری که از عالم غيب هدايت می
ی الهی پذيرفت و مورد حمايت قرار داد، يی، رهبری را به عنوان برگزيدهعهجام

شود، و هدف نهايی چنين ادعاهای مکانيسم کنترل سياسی بر اين رهبر حذف می
  . سياسی الهام گرفته از خرافات، برآورده و تامين خواهد شد

ند و کی خدا، خود را به عنوان حاکم مطلق معرفی میجانشين خود خوانده
ُسنت و . باشدخواهان اطاعت و فرمانبری بی چون و چرا از باورهای خود می



٢٨ 
 

فرهنگ به ظاهر بی ضرر خرافاتی به مهد استبداد سياسی و حاکميت مطلق تبديل 
ی افراد است، ابزار و خرافات سياسی، حاصل اميال قدرت طلبانه. گرددمی

ای عملکرد جهان ناديده در هکاری معنوی، برای نشان دادن قوانين و حالت دست
شان خواهد های سياسیی دائم در جهان مادی به نفع آنها و در راستای طرحمداخله

  . بود
توانند ادعا کنند با عالم غيب ارتباط دارند، نمیها، آنها که وانمود میمسلمان

خدا هستند، چون که معتقدان، بر اين باورند که  کنند که مستقيما با خدا در ارتباط
گويی يا توان غيب. کردی جبرئيل با پيامبرانش صحبت میفقط از طريق فرشته

بينی آينده نيز بر اين فرض استوار است که اطالع از آينده به نحوی با پيش
بينی آينده با مقاصد سياسی، خواه از هر گونه پيش. گيردامدادهای الهی صورت می

جادويی که در مورد شاه اسماعيل گفته طريق طالع بينی و خواب، و خواه از نوع 
  . شده، همه، خرافاتی سياسی است

شاه اسماعيل صدايی شنيد که او را از دنبال کردن شاهی بيگ 
ShahiBeyg  کرد تا مبادا به گرداب مرگباری درافتد و کشته در رودخانه منع می

ختيار داشتن مداری، ادعای خود را مستقيم يا غير مستقيم به در ااگر سياست. شود
کارانه هايی معطوف کند که منحصر به خداوند است، حاکی از اين اميد دغلقدرت

است که مردم عادی و زود باور به او اجازه دهند تا با سوء استفاده از دين و آئين 
  . های خود را پيش ببردآنها، برنامه

زار يی از نمازها و دعاهايی هست که برگی روحانيون، مجموعهبه گفته
آورد، و متناسب با ظرفيت يی ببار میکردن آنها، نتايج مادی فوق العاده

دارند تا اين نتايج را تائيد کند، اين نماز و دعاها شان خدا را نيز بر آن می محتوايی
اين واقعيت که فرد دين دار، به اشياء، کلمات  و . نيز قطعا عملی خرافاتی است

های الهی قادرند کارهای خدا را برای کسب درتکسانی باور دارد که با داشتن ق
ی حالتی العاده در جهت منافع شخصی خود انجام دهند، نشان دهندهنتايج فوق

تواند قدرت خداوند را  کند انسان نيز میناخودآگاه از بت پرستی است که تصور می
  .   بر روی ديگران و يا بر روی اشياء اِعمال کند

  
  گرايیميراث، يا نا تاريخی 

 
گی و پايدار شبه مذهبی و خرافی که به رهبران سياسی ايران های هميشهويژگی

اين تصور که حاکمان . دهند، تمرکز اصلی اين بررسی و اين کتاب استنسبت می
ی تاريخ ايران قدمت های الهی هستند، چه بسا به اندازهايرانی دارای برخی ويژگی

ی شاهان، پيش از آمدن اسالم، همواره گفته شده که خدا به آنها در باره. داشته باشد
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يا طالع و اقبال  ی ايزدیفرهاصطالح   ٩.بخشيده استمی) فره(طالع و اقبالی 
ها آمده است، همان نور الهی کتاب مقدس زرتشتی زند اوستاخداوندی چنان که در 

ان به عنوان شاه است که يک بار به قلب شخصی تابيد و او را در ميان ديگر
های مذهبی و مادی ی اين نور الهی، شاه در عرصهدر نتيجه ١٠.معرفی و برگزيد

شاهان باستانی ايران، مشروعيت و متفاوت بودن خود با ديگران . رسيدبه کمال می
اين . گرفتندی فرضی با اهورمزدا و ساير خدايان میی ويژهرا از يک رابطه

ی حکومت کردن را به اين شاهان اِعطا "حق الهی"د، ی خوی ويژه به نوبهرابطه
  . کردمی

که مبتنی بر تاريخ ايران   -کتاب شاهنامه  -ی فردوسی بر اساس اسطوره
های سحرآميزی برخوردار است، جمشيد، نخستين پادشاه، روئين تن و از قدرت

اش نها انگشتر سليماو انگشتری که بعضی) جام جم(بود، با کمک جامی جادويی 
جمشيد اولين . کردگويی میها بود و آينده را پيشدانستند، قادر به ديدن ناديدنیمی

گفته شده جمشيد پس . و يا شکوه سلطنتی داشت" بخت و اقبال الهی"کسی بود که 
خود را از دست داد، و متعاقبا به خاطر دروغ " بخت و اقبال الهی"سال،  ٥٥٠از 

   ١١.عای الوهيت، تاج و تخت او نيز از دست رفتگويی، دچار شدن به نخوت و اد
پس از آن که ايران به اسالم درآمد، در مفهوم بخت و اقبال الهی برای 

  - البته از بابت شکل و نه محتوا   -، تغيير ظريفی )ی ايزدیفره(شاهان و يا همان 
ی تر سايهتر و تصويریفره، و بخت و اقبال الهی، شکل بسيار توصيفی. رخ داد

- اين عنوان ملوکانه ويژگی. بر روی زمين را به خود اختصاص داد) ظل هللا(خدا 
  . کردفوق انسانی و مقدس شاهان را حفظ می)  به اصطالح(های 

را به عنوان   -آخرين شاه صفويه   - دمحم باقر مجلسی، شاه سلطان حسين 
فيوضات الهی و همراه با صفی از فرشتگان که تجسم تمام ) شاهنشاه(شاه شاهان 

ی خدا اين مفهوم که شاه، سايه ١٢.کندی خدا بر روی زمين است، توصيف میسايه
بر روی زمين و تجسم تمام فيوضات الهی است به دنبال اين بود تا مردم را متقاعد 

اين ضمنا حاکی . های الهی و ماموريت خدايی هستندسازد که شاهان دارای ويژگی
دارند و از طرف خدا راهنمايی و  الم غيب ارتباطاز آن بود که شاهان با ع

بنابراين نه تنها قرار بوده مردم و نهادها، به خاطر قدرت . شوندمحافظت می
شان با هللا و انتصاب ی اول به خاطر ارتباطنظامی و مادی شاهان، بلکه در درجه

وجب غير از خواست خدا چه چيز ديگری م. از طرف خدا، از آنها تبعيت کنند
  ی خدا باشد؟شد که شاه شيعه سايهمی

                                                             
٩  J. Wiesehofer, Ancient Persia (London, ١٩٩٦), P. ٣o.  
.٢٤٩٣. ، ص)١٣٦٤تهران، ( ٢، جلد رهنگ فارسیمعين، ف. م  ١٠   
١١  M. Omidsalar, Jamshid in Persian Literature, in Encyclopedia Iranica, Vol. 
XIV, Fascicle ٥: PP. ٥٢٨-٥٢٢.  
.٢. ، ص)د.تهران، ن(مجلسی، حق اليقين . ب. م  ١٢  
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بدين ترتيب شگفت نبود که برخی از روحانيون صفوی که حاکميت و 
کردند، مطلوب و مورد تائيد خدا، پيامبر و قدرت سياسی رهبران شيعه را حفظ می

که سه بار در دوران شاه عباس دوم و شاه   Chardinژان شاردن   ١٣.امامان بودند
ها بر اين باورند که نويسد که اکثريت ايرانیمی  ز ايران ديدن کرد،سليمان صفوی ا

به . کنندشاهان آنها، امامان، و نايب امام غايب در دوران غيبت را نمايندگی می
های ی شاردن زمانی که امام دوازدهم ظهور کند، شاه، تمام قدرت و مسئوليتگفته

ز شاه با فروتنی زمام مرکب امام را در آن رو. خود را مشتاقانه به او خواهد سپرد
گويد در شاردن می ١٤ .کنددر دست خواهد داشت، و پيشاپيش سوار حرکت می

ها بر اين بود که نه تنها شاه  ی صفوی، اعتقاد عمومی در ميان ايرانیاواخر دوره
نايب امام است، بلکه همچنين نوعی قدرت ماوراء طبيعی نظير شفای بيماران نيز 

  ١٥.ده شده استبه او دا
ها را مورد کند و کاو قرار سال از تاريخ ايرانی ٥٠٠کتاب حاضر، حدود 

دهد تا نفش، عملکرد و تاثير خرافات را با تاکيد بر خرافات سياسی دريابد و می
ی اصلی در اين بررسی اين است که خرافات سياسی در شيعه فرضيه. توضيح دهد

خوانش خاص هژمونيک نيز در آن نفوذ  هايی قرائت ورخنه کرده، و در زمان
، ١٥٠١ی صفوی در سال واقعيت اين است که پس از تاسيس سلسله. داشته است

ها شد و توانست اين نوع از خرافات ی دوازده امامی، مذهب غالب ايرانیشيعه
سهم . مذهب شيعه را توسعه دهد و به عنوان مذهب دولتی و ايئولوژيک ترويج کند

هادينه کردن و عموميت دادن اين نوع خرافات شيعی به دمحم باقر اين نظام و ن
اين کتاب قصد دارد . زيستگردد که در دوران پنج پادشاه صفوی میمجلسی برمی

نشان دهد که به رغم سپری شدن سه قرن از درگذشت مجلسی، اين نوع از 
قفل و  شود همچنان مانند خوانده می) گرايیمجلسی(خرافات شيعی که مجلسيسم 

اين ادعا مبنی بر سرسختی . ها چسبيده استقالبی به ذهن و باور برخی از ايرانی
خرافات تاريخی، بر اين نظر نيست که نفوذ و معروفيت اين گفتمان، در زمانی، به 
صورت قابل توجهی کاهش يافته، بلکه واقعيت اين است که در قرن بيست و يکم 

هايی پذيرنده اين نوع گفتمان قادر است بر گوش نيز سياستمداران بر اين باورند که
هايی تواند برای بخشهايی همچنان میبنشيند، و اين حاکی از آن است که چنين ايده

  .  از مردم ايران طنينی داشته باشد

                                                             
. ، صص)١٣٨٣تهران، (ساختار، نهاد و انديشه دينی در ايران عصر صفوی صفت گل، . م  ١٣

٥١٥-٥١٤.   
١٤  J CHardin, Voyages de Monsiour le chevalier Chardin en Perse et autres 
liux d’Orient, Tome ٢ (Amesterdam, ١٧١١), P. ٢٠٧. Chardin uses the Persian 
expression of Gelaudar Imam. 
.٢٠٩. ، ص.همآنجا  ١٥   
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ی موردی شاه اسماعيل صفوی در قرن شانزدهم، دمحم رضا شاه مطالعه
احمدی نژاد در قرن بيست و يکم، پهلوی در قرن بيستم و رئيس جمهور محمود 

سرسختی سياسی گفتمان خرافی مذهبی را، هم در ميان عموم مردم ايران و هم در 
ظهور شاه اسماعيل صفوی در قدرت و . دهدشان نشان میميان رهبران سياسی

شاه . سال قبل از تولد مجلسی بوده است ١١٠اساس خرافات سياسی او حدود 
فراطی و خرافاتی شيعه، توسط پدران خود، ُجنيد و حيدر، های ااسماعيل در آموزه

گذار مجلسی وامدار و تحت تاثير گفتمان بنيان. پرورش پيدا کرد و پا گرفت
با اين حال در کار کاوش خود از سوی دربار صفوی نيز . ی صفوی است سلسله

و شد؛ مجلسی همچنين نظام گفتمان سياسی خرافی را تدوين، گردآوری حمايت می
ترين فقها، به اين در اين نقش، مجلسی به عنوان يکی از برجسته. سيستماتيزه کرد

نوع خاص از روايت شيعی با پيگيری و حمايت آن، وعمدتا با رواياتی که به ائمه 
ها قبل توسط فقهای شيعه از دور خارج شده بود، باورمندی انتساب داشت ومدت

فوی او با موفقيت، خرافات شيعی را با جايگاه رسمی مجلسی در دربار ص. داد
ئولوژی، در پی تضمين گرايی به عنوان ايدرسميت بخشيد و انتشار داد، مجلسی

حاکميت مطلق شاهان و رام کردن و مطيع نگاه داشتن مردمی است که در 
 . ورند باورهای خرافی غوطه

و هم از طرف دمحم رضا پهلوی، شاهنشاه آريامهر،  -ادعاهای مطرح شده 
 -هم از طرف محمود احمدی نژاد، ششمين رئيس جمهور جمهوری اسالمی ايران 

دهد که چگونه رهبران سياسی ايران امروز نيز به ُسنِت تحت تاثير قرار نشان می
اند، ادامه دادن مردم از طريق تجارب فوق طبيعی که گويا خود شاهد آن بوده

های فوق طبيعی را با صددند قدرتبا طرح چنين ادعاهايی آنها عموما در. دهند می
هدف تسلط بر قدرت و کسب احترام، به خود نسبت دهند، در حالی که قوای عقلی 

آيا امکان دارد که دمحم رضا پهلوی و . اندو ذهنی دين داران را از صحنه رانده
های مجلسی استخراج کرده باشند؟ آيا محمود احمدی نژاد چنين چيزی را از نوشته

يی ضروری است؟ ايجاد ارتباط بين گفتمان مجلسی و رفتار چنين رابطهبرقراری 
با اين . ايرانيان شيعه در روزگار مدرن اگر ناممکن نباشد، بسيار دشوار است

وصف تجديد حيات ادواری اين ادعاها و رواياتی که گفتمان مجلسی را طنين انداز 
موجود شيعه همچنان  دهد که فرهنگ واقعی وکند، شواهدی ضمنی ارائه میمی

تواند مطرح باشد که حتی اين بحث می. تحت تاثير و زير نفوذ مجلسی گرايی است
های شيعی بر اين باورند که مجلسی گرايی قرائت و خوانش معتبر برخی نحله

های عميق حوادث اخير ايران يک بار ديگر قدرت و ريشه. شيعه در اسالم است
  .مجلسی گرايی را نشان داد

ر مجلسی، به اِعمال نفوذ بی چون و چرای خود در ميان صنف واعظان آثا
اين . شيعه که ُمبلّغ کليدی تشيع مردمی در ميان عوام الناس هستند ادامه داده است
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ی رابط ميان دستگاه روحانيت و مردم عمل صنف ضروری برای دين، به مثابه
مردم عادی بخش .  گيردکند، و واعظان، مداحان و روضه خوانان را در بر میمی

آموزند، صنفی که به قابل توجهی از آگاهی مذهبی خود را از همين صنف می
های آنها رانیها و سخنيی از آثار مجلسی که منبع نخست خطبهشدت به مجموعه

کنند نيز حتی کسانی که از منابع ديگری استفاده می. انددهد، وابستهرا تشکيل می
شيخ . انداء دارند که مجلسی را مدل و الگوی خود قرار دادههمواره بر آثاری اتک

از منابع اصلی اين صنف  الجنان مفاتيحاش به نام  عباس قمی که کتاب معروف
فرهنگ . دانداست، خود را به عنوان يکی از وفاداران به راه و روش مجلسی می
يستم ارزشی، شيعی مجلسی، گفتمان خاص او، متدولوژی، زبان، تفسير و تعبير، س

ها راه ها و روايت حوادث توسط او، برای قرنتاريخ، تاريخ انبياء، شيطان سازی
خود را به روح و جان باورمندان پيدا کرده و اذهان آنها را شکل و رنگ داده 

  . است
حمايت کنندگان سرسخت مجلسی با نظر مخالفان تند و تيز او مبنی بر اين 

انی قانع کننده، منحصر به فرد و ظاهرا نفوذ پايان که گفتمان مجلسی در تشيع اير
وجود اين آنها در ارزيابی سهم مجلسی در فهم، تفسير،  با. اندناپذيری دارد موافق

ی تصوير و کارآيی دراز مدت تشيع به عنوان اعتقادی معرفی، جهت گيری، ارائه
های پرسشی پاسخ برای زنده که به هدايت مومنان در دنيای متحول، و ارائه

ستون اصلی مجادله در بحث ميان . شان نيازمند است، تفاوت دارندفوری
طرفداران و مخالفان مجلسی اين است که آيا تشيع او و پيآمدهای سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی مترتب بر آن، بازتاب واقعی تشيع بر اساس منابع مطلوب تشيع است، 

های ناب و راستين؟ در اين کتاب بحث يا اين که اعوجاج و انحرافی است از تشيع
  . حاميان تند و تيز مجلسی و تحسين کنندگان او مرور نشده است

ی شيعه، آموزگار و ، علی شريعتی روشنفکر برجسته١٩٧٠ی در دهه
را به عنوان " تشيع صفوی"در ايران، ترم  ١٩٧٩بعضا مشهور به پدر انقالب 

آل امام علی را هکه تشيع ايد" علوی تشيع"ی فاسد در برابر الگوی کهن شيعه
ی رسمی نماينده" تشيع صفوی"از نظر شريعتی . کند، ابداع نمودنمايندگی می

، و ناشی از اتحاد سياسی و اقتصادی نهاد رسمی روحانيت با شاهان "دين دولتی"
ی به گفته. خودکامه و فاسد است که به اعتقاد شريعتی انحراف از تشيع واقعی بود

مشروعيت بخشيدن به استثمار و " تشيع صفوی"عتی نقش سياسی اجتماعی شري
ی سياست و اسارت مردم، و نيز تضمين بقای سياسی و اقتصادی حاکم سه گانه

بدين ترتيب شريعتی اعتقاد داشت . باشدمی] زر و زور و تزوير[اقتصاد و مذهب 
ها را روان پريش، که روحانيون صفوی نه تنها با تشيع خاص و خرافی خود توده

برای . ساده لوح و تخدير کردند، بلکه همچنين توانستند آنها را مطيع و خوار سازند
که به تفصيل تبيين شده، نهادی ارتجاعی و از نظر سياسی " تشيع صفوی"شريعتی 
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ی مردم از نهاد روحانيت را توجيه خدايی سرکوبگر است که اطاعت کور کورانه
است اين نوع از تشيع بر اساس شرک، خرافه و تفرقه عمل شريعتی معتقد . کندمی
   ١٦.کندمی

را به لحاظ اجتماعی و سياسی، ارتجاعی، " تشيع صفوی"شريعتی نه تنها 
کرد بلکه آن را جهالت استبدادی، سرکوبگر، استثمار کننده، و فاسد ارزيابی می

ريعتی، از نظر ش. دانستمذهبی، نادرست، تحريف شده، جعلی و خرافات می
ی برجسته و ممتاز روحانيت صفوی، دمحم باقر مجلسی است که شريعتی به چهره

يی شريعتی در بيانيه  ١٧.کندطور نيشداری او را امام سيزدهم شيعه معرفی می
من به عنوان "گويد  و ردّ آن می" تشيع علوی"ُسنت شکنانه در افشای انحراف از 

 ١٨".دانمتر از عالمه مجلسی میارزش يک شيعه، گاندی آتش پرست را، بسيار با

به باور شريعتی که خواهان اصالح و يا جنبش اعتراضی شيعی بود، مجلسی، 
  .شدنيز قلمرو پاپ محسوب می" تشيع صفوی"پاپ، و 

در اين که گفتمان و چشم انداز مذهبی مجلسی تا قرن بيستم و بيست و يکم 
وجود ندارد؛ و اين البته که  در ايران گسترش پيدا کرده است، چندان ترديدی

های مجلسی نقشی ها و آموزهدر حالی که از يک سو نوشته. ميراثی زنده است
کند تا مفاهيم کليدی و تاريخی در پرورش ذهنی و مذهبی مردم عادی بازی می

موهوم و خرافی را به عنوان بخشی جدايی ناپذير از آئين خود بدانند، اعتقاد راسخ 
همان مردم عادی، بازتابی است از وضعيتی جامد برای حکومت او در ناتوانی 

ی به گفته. مطلق و بی قيد و بند روحانيون يا شاهان، و يا ترکيبی از هر دو آنها
مجلسی اين حاکمان، قدرت سياسی و مشروعيت خود را از ارتباط با برخی منابع 

  . آورندالهی به دست می
-با نشانه گذاری -مان ظهور صفويه ها از زپانصد سال از تاريخ ايرانی

ی خدا معرفی ههايی از خرافات مقدس توسط حاکمانی که خود را به عنوان نمايند
هر جنبش "کند چنان که ماکسيم رودنسون استدالل می. گذردمی –کردند  می

اين تاريخ مقدس  نيازمند است  ١٩".سازدايدئولوژيکی، تاريخ مقدس خود را می
گيرند، مظهر شرارت نيز کسانی که قدرت آن را به چالش میگفتمان رقيب و 

برای تمام "معرفی کند و گفتمان يا ايدئولوژی خود را به عنوان پاد زهر کامل 
ئولوژيکی خرافی گذار جنبش ايدهرهبر و بنيان٢٠ .بنامد" ی اعصارشرور در همه

يی از الوهيت و پرستش گيرد و گاهی به نقطههای فوق طبيعی اعتبار میاز قدرت"

                                                             
.١٩٨. ، ص) ١٣٥٩تهران ( ٩، جلد مجموعه آثارعلی شريعتی،   ١٦  
.١٢٤. ، ص.همآنجا  ١٧ .  ٩، ص ١، جلد عه آثارومجمعلی شريعتی،    
.١٢. ، ص١، جلد مجموعه آثارعلی شريعتی،   ١٨  
١٩  M. Rodinson, Europe and the Mystique of Islam (London, ٢٠٠٦), PP.١٠-
١١.  
.همآنجا  ٢٠  
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چنين رهبری نيازمند است تا خود را به عنوان ابر مرد به عموم  ٢١".رسدنيز می
اپوزيسيون . معرفی کند، قدرت و مشروعيت خود را از نيروهای عالم غيب بگيرد

اين جنبش ايدئولوژيکی، همچنين رهبران و هواداران اين اپوزيسيون، اهريمن و 
يی شان به هر وسيلهد طرد گردند و پس از آن، روح اهريمنیلعنتی قلمداد شده و باي

ی آنچه که برای نشان دادن ماهيت اهريمنی آنها، همه. بايد تطهير و خالص شودمی
برای اين اپوزيسيون مقدس است بايستی شيطانی جلوه داده شده، و جنبش 

ها بعد رانیيی از تاريخ مقدس ايبخش عمده. ايدئولوژيکی بايد مقدس معرفی گردد
 . از صفويه با گفتمان رايج و شايع مجلسی ساخته شده است

، ٢٠٠٩حدود دو ماه بعد از مشاجرات انتخابات رياست جمهوری در ژوئن 
احمدی نژاد به قدرت برگشت و ايران در اولين بحران وخامت بار بعد از انقالب 

) رهبر انقالب(ی يهللا خامنهور شد؛ رئيس جمهور به طور رسمی توسط آيتغوطه
چند روز بعد از مراسم تنفيذ . مورد تائيد قرار گرفت و در پارلمان سوگند ياد کرد

هللا مصباح يزدی، متفکر ايدئولوژی دينی و حامی رياست جمهوری جديد، آيت
جمهوری از جانب رهبری وقتی رئيس"احمدی نژاد در رسيدن به قدرت گفت 

نوری ) يیيعنی از خامنه(شود، از اين پرتو ینصب و تاييد و به عامل او تبديل م
جهمور حكم ولي وقتی رئيس«: هللا مصباح يزدی افزودآيت". شودبر او تابيده می

   ٢٢".فقيه را دريافت كرد، اطاعت از او نيز چون اطاعت از خداست

رئيس جمهور  -در جمهوری اسالمی اين نخستين بار بود که دو فرد زمينی 
از مردم . شدندبا خدا برابر و مساوی می  -که قدرت را به او داده و رهبر روحانی 

شد که از آفريدگار و از مخلوق او بر روی زمين، به طور يکسان خواسته می
توانست باشد و البته برای يی کفر آميز و صريح چنان که میگفته. اطاعت کنند

ب ايران نيز، شاهان پيش از انقال. ها نيز تازگی نداشتهای قديمی ايرانینسل
هللا مصباح يزدی آيت". چه فرمان يزدان چه فرمان شاه"کردند قديمی تکرار می

يی از قدرت دنيوی و سياسی احمدی نژاد را تکرار هللا خامنهواقعيت حمايت آيت
داند، کند، در نتيجه، اطاعت از مقام سياسی او را مساوی اطاعت از خدا میمی

 .  ی شاهان صفویاغراق آميز دمحم باقر مجلسی در بارهدرست مشابه اظهارات 
مصباح يزدی و مجلسی از نظر ادراک و بينش خود نسبت به تشيع دارای 

هر دو آنها معتقدند که تنها يک تفسير از اسالم وجود دارد، و . تبار يکسانی هستند
باورند،  هر دو بر اين. توان اسنتباط کردتنها يک پيام و تنها يک طرح از آن می

هر دو . ی تشيع، تشيع راستين و حقيقی استی آنها در بارهکه تنها ديدگاه و نظريه
ی سياسی مجلسی از استفاده. اند که آنها تجسم تشيع هستنددر اين اعتقاد مشترک

خرافات و مذهب در خدمت به قدرت حاکم، توسط مصباح يزدی نيز تکرار 
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در او حاکمی روحانی را  -ای يشاوند خامنهخو -مجلسِی قرن بيست و يکم . شود می
يابد که ترکيبی از شمشير سياسی و نظامی قدرت است با به اصطالح می

مشروعيت مذهبی الهی، تا حکومِت بدون چون و چرايی را به نام خدا، تشيع و 
  . امامان بر مردم اِعمال کند

بپرسد  مصباح يزدی در اين امر که مجلسی هر کس را که بخواهد سئوالی
کند، سهيم و يا مخالفتی بکند و يا بر ضد ولی فقيه حاکم، موضع بگيرد تحقير می

اين . شود که قدرت ولی فقيه بر مردم توسط خدا تضمين شده استاست؛ ادعا می
بحث وجود دارد که مجلسی يک طرح جامع داشت تا جامعه را مطابق تصويری 

وارثان امروز او نيز مشابه همين . هدکه معتقد بود همان تشيع واقعی است، شکل بد
با  - ديدگاه و همان آرزويی را دارند که او داشت، ديدگاهی که اگر نياز بود حتی 

انتشار و گسترش خرافات به هر ميزان که . زور نيز آن را به جامعه تحميل کنند
های سياسی و اجتماعی مردم و فريفتن و باشد، نقش بسيار مهمی در تالش

  . کندکردن آنها، و کنترل مومنين بازی می هيپنوتيزم
اين، امری پوچ و غير تاريخی است که گفته شود مجلسی گرايی در طول 

ها سالم و بدون تغيير جان بدر برده، و نيز اين که گفته شود آن دسته از قرن
ئولوژی و گفتمان مجلسی امروز نيز درست نگران همان روحانيون مدافع ايد

بديهی است که زمان و . زمانی هستند که مجلسی با آنها درگير بود مسائل محدود به
تاريخ، نقش خود را بر دين، و آنچه تهديدی است برای دين، به فوريت و با 

در قرن بيست و يکم، پيروان مجلسی نه به طور . گذاردی اندک به جای می فاصله
نه  - ن که مجلسی شد چنا  - شوند  ها میمستقيم و آشکارا درگير محکوم کردن ُسنی

 -دارند ) کفتر بازی(آموز کردن و يا موضوع محدوديت مجلسی را برای دست
ی درهم شکستن و نه ناگزيرند حکم او را در باره  - جنان که مجلسی داشت 

با اين . ی هندی اصفهان که زيرفشار مذهبی صورت گرفت، روا دارندمجسمه
مجلسی از طريق گفتمان  وصف، اصول، اساس و محورهای اصلی گفتمان

گی مداوم اعتقادات مشخص و اين همان پيوسته. يابدامروزی پيروان او ادامه می
. دهداصلی مجلسی است که توسط او تبليغ و ترويج شده و ميراث او را افزايش می

ئولوژی مذهبی ی اصلی ايداين کتاب همچنين قصد دارد نشان بدهد که هسته
تواند شرايط ذهنی و سی اجتماعی آن به طور خاص میمجلسی، و پيآمدهای سيا

های کليدی روحانی و غير روحانی ايران رفتار و عمکرد برخی از شخصيت
  . امروز را نيز توضيح دهد

 
  های رهبر سياسی فوق طبيعیمحدوديت

  
هايی يا بخش  -کسی که قادر به متقاعد کردن، فريب دادن و يا وادار ساختن جامعه 

تواند توسط خدا، پيامبر و امامان او به اين باور باشد که انسانی فانی می -از آن 
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هدايت، حمايت و همراهی شود تا ماموريتی دينی را به نام  آنها انجام دهد، مدعی 
راه . داشتن قدرت خداست، بدون اين که جرئت داشته باشد آن را به زبان آورد

فات الهی، و وسوسه شدن سياسی رفتن بين ادعای الوهيت کفر آميز  يا برخی ص
يی بخشيده شده، ايجاد به اين که خود را کسی قلمداد کنی که به او امکان فوق العاده

يی خاکستری است که در آن قرار است افراد، ادعای مدعيان داشتن موقعيت منطقه
  . منحصر به فرِد نيمی انسان و نيمی ابر انسان را باور کنند

دار شاه اسماعيل صفوی را به دين گاهی طرفداران ی خاکستری،اين منطقه
داد که او در جسم امام علی حلول کرده و بدين ترتيب به کفر اين فکر سوق می

های متافيزيکی دلهره آور و در عين حال هنوز به اثبات ويژگی. غلطيدندمی
 نرسيده، و نيز قدرِت ناشی از ارتباط با عالم غيب، خواسته و انتظار دنيوی

شان باال يی در نگاه هواداران تخدير شدهمداران را به صورت قابل مالحظهسياست
ترين آنها را به رهبری خود فوق طبيعی بين، بی برد، به طوری که کوچکمی

  .کندنظير و معظم با قدرت سياسی اجتماعی و مذهبی، تبديل می
ای شن و هکنند تا ارتباطی ميان طوفانرهبران سياسی ايران تالش می

 های نظامی، رويای وجود يک معجون و شفای فوری از يک بيماریپيروزی
تر به ها را برای توجه بيشمرگبار، و نيز ايجاد ستونی از نور و قدرتی که ديپلمات

. کند، برقرار نمايندرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هيپنوتيسم میسخن
ه طور ضمنی، اين ادعا مطرح است که امام در تمام اين موارد، با صراحت و يا ب

ابر "موقعيت . کنديا پرتويی از او به منظور توليد نتايج فوق طبيعی، مداخله می
ی مشتق شده از اين ادعا که ابر انسان به نحوی گزينش الهی است يا از "انسانی

طرف خدا حمايت شده، قادر است مدعای خود را هم از  طريق استدالل عقالنی که 
يی غير منطقی و غير قابل فهم که معموال روش سياستمداران است و هم به شيوه

ريشه در عالم غيب دارد و با متدهای علمی انسان که طالب بررسی علمی است 
  .    قابل اثبات نخواهد بود، ارائه دهد

های حل ناشدنی را به حاکم ابر انسان، ظاهرا قادر است مشکالت و بدبختی
زدنی برطرف سازد، وضعيت دشوار يا منطقا نامحدود را با  يک چشم بر هم

فراخوان و مدد مراتب باالتر يعنی توسل به تنها کسانی که موقعيت ابرانسانی به 
ی داليل متافيزيکی و معنوی برای مخصمه. آنها عطا شده، توضيح و يا توجيه کند

گوی مطالب خود خحاکم ابر انسان، مسئول و پاس. آنها ممکن است بعدا مطرح شود
تواند ادعا کند که فقط در برابر خدا، پيامبر و امامان مسئوليت نيست، چون می

تواند اين ادعا او ضمنا می. انددارد، يعنی در برابر کسانی که او را گزينش کرده
پذيرند، چون را نيز داشته باشد که افرادش تصميمات و چگونگی اتخاذ آنها را می

طبيعی و فوق  -مجموع اين دو ابزار استداللی . ر و امامان استخواست خدا، پيامب
کند، و نيز شهوتی را العاده قوی و باور نکردنی فراهم می نيروگاهی فوق -طبيعی 
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آمدهايش دهد چنين ادعايی را با پیبرای هر فرد قدرت طلبی که به خود جرئت می
ی در ميدان مينی است که اين البته قدم برداشتن موقت. مطرح سازد، برمی انگيزد

  .  به طور طبيعی ايجاد شده است
برخی حاکمان ايرانی با  -تر اگر نه بيش -سال  ٥٠٠به مدت حد اقل 

هستند، " رهبران ابر انسان"اند که از صراحت و بدون قيد و شرط، مدعی شده
نيمی انسان و نيمی مقدس، و بسياری ادعای آنها را باور کرده، از آنها پيروی 

ی ملت توان گفت در بارهچه می. اندشان را نيز برای آنها گذاشتهنموده و جان
مدرنی که شرايط اجتماعی، روان شناختی و سياسی، آنها را وامدار رهبری 

 ٥٠٠گی و فوق طبيعی دارد؟ گويی که های خارق العادهسازد که ادعای ويژگی می
  ! سال پيش است

کنند که نندگانی به طور جدی باور میعالوه بر اين چگونه چنين ادعا ک
هايی را هايی از آن به اين ادعا باور بياورند و چنين ظاهر سازیجامعه و يا بخش

به عنوان امری واقعی بپذيرند؟ درست مانند شاه اسماعيل صفوی که مدعی شد با 
های الهی، از طريق امامان عالم غيب ارتباط دارد و از امدادهای بهشتی و حمايت

برخوردار است، دمحم رضا پهلوی و محمود احمدی نژاد نيز ادعای ذهنی خود را 
. دهندهای بعد ادامه میی کهنه و قديمی در قرنشان با همان شيوهبا رفتار سياسی

طلبد برای فهم اين که چرا باورهای دور از ذهن و اين واقعيت، تالشی را می
  . ارتجاعی تا اين حد پا بر جا هستند

گی و ارتباط با عالم العادههنگامی که شاه اسماعيل صفوی مدعی خارق
و شاه  کامل مرشدشد، با قدرت برتر سلطان سليم عثمانی رقابت داشت، غيب می

وقتی ادعای دمحم . کرداعالی شيعه، نااميدی و غم و اندوه خود را در الکل غرق می
هللا توسط روح ١٩٦٠ی ئل دههرضا شاه نيز مبنی بر داشتن ماموريتی الهی در اوا

خمينی به چالش کشيده شد، او پس از کمی مقاومت، به اسالم خصوصی و معنوی 
بازگشت و به طور ضمنی از ادعای خود مبنی بر اين که مامور اجرای خواست 

زمانی که به سلطنت او خاتمه . شود عقب نشستخداست و از جانب او حمايت می
ی ايرانی، از ادعای خود بر اين مبنا که از طرف خدا داده شد، آخرين شاه شيعه

او اصرار داشت آنها که . شود، به دفاعی ضعيف و ناخرسند  پرداختحمايت می
قدرت را تسخير کردند شيعه نيستند، بلکه ترکيبی هستند از  ١٩٧٩در سال 

شاه معموال (المللی؛  و سربازان بی خدای کمونيسم بين" نيروهای ارتجاع سياه"
گويی که در چشم مومنين حقيقی، ). خواندمخالفان روحانی خود را ارتجاع سياه می

  ٢٣.تر از خواست و مشيت خدا بودنداين نيروها، قوی
ی اعمال و ی ويژه، لحظه٢٠٠٩در انتخابات رياست جمهوری بهار سال 

مردی، با اين تصور عمومی قوی که توسط امام . رفتار احمدی نژاد آشکار گرديد
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الوقوع او را فراهم کند، با اين باور يب گزينش و حمايت شده تا ظهور قريبغا
يک روز پس از آن که . گسترده روبرو گشت که در انتخابات، شکست خورده است

بيش از دو ميليون نفر در تهران در اعتراض به آنچه تقلب بزرگ در انتخابات 
هزار نفره از  ٥٠گردهمايی پيمايی زدند، احمدی نژاد در گفتند، دست به راهمی

در رويارويی با واقعيت . ناميد خس و خاشاکدارانش، انبوه مخالفان خود را طرف
گويی ادعاها در ارتباط با عالم غيب، رهبرانی که خرافات سرسخت، و روز پاسخ
. شوندی تاريک انکار و حاشا رانده میاند ناگزير به دخمهسياسی را به کار گرفته

متفاوت است، از پناه بردن به مصرف الکل تا مسئول قلمداد کردن  واکنش آنها
آنچه ظاهرا  . کنندهای خارجی، در حالی که مردم خودشان، آنها را ردّ میقدرت

شد، چرخشی ها، تقلب انتخاباتی محسوب میيی از ايرانیبرای اکثريت عمده
و اقتصادی  مذهبی بود، اين چرخش توسط کسانی صورت گرفت که منافع سياسی

ی اين تالش ديگری بود در زمينه. افتادآنها از طريق رأی مردم به خطر می
 . خرافات سياسی

ی علميه قم و يکی از معدود مرتضی مقتدايی دبير شورای عالی حوزه
به حمايت از  ٢٠٠٩روحانيونی که بالفاصله بعد از انتخابات رياست جمهوری 

ين انتخابات مورد تائيد امام زمان و ا"احمدی نژاد برخاست، مدعی شد که 
حميد رسايی، روحانی جوان،  ٢٤".پروردگار است و هيچ مشکلی در آن راه ندارد

عضو مجلس و از طرفداران متعصب احمدی نژاد، با تکرار ادعای مقتدايی گفت، 
کنند، مذهب، خدا و امام زمان در طرف احمدی فارغ از اين که مردم چه فکر می

ای به هللا خامنهاظهار نظر رسايی، به اولين واکنش رسمی آيت  ٢٥.نژاد هستند
اشاره داشت که او را  ٢٠٠٩ی انتخابات رياست جمهوری احمدی نژاد در نتيجه

يی در پشت اين قطعا دست معجزه کننده"ای گفت هللا خامنهآيت. برنده اعالم کرد
   ٢٦. . . ".انتخابات وجود داشته است 

تواند به می ٢٠٠٩ی انتخابات مردمی در برابر نتيجه اعتراض و ايستادگی
دهد اين نشان می. عنوان تغييری اساسی در فهم و ادراک مردم در نظر گرفته شود

ی غير منطقی بودن و خرافاتی که که اکثريت معنی داری از مردم عادی از چرخه
يت دانند مصونی امام دوازدهم میصداهای مذهبی مشخصی خود را نماينده

. کرد تا بر تخلف سياسی اين جهانی سرپوش بگذارداند، خرافاتی که تالش می يافته
حوادث پس از انتخابات نشان داد که قدرت خرافات سياسی در تخدير و القای 

  . اطاعت کورکورانه در مردم، اساسا کاهش يافته است
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  گذاری از سنت به مدرنيته؟: جنبش سبز
  

ها اخبار رويدادها در ايران را انتشار رسانه ٢٠٠٩ستان در اواخر بهار و اوايل تاب
ها و روی وب ی تلويزيونهها، پرداخباری که در صفحات اول روزنامه. دادندمی

ها از دهمين دور انتخابات رياست جمهوری هيجان آيا ايرانی. درخشيدها میسايت
اشتياق در ميان مردم  يافتزده بودند؟ در حالی که رقابت بين کانديداها ادامه می

انداخت، جنبشی که از موسوی جنبش سبز خود را راه می. گرفتنيز تالطم می
  .شدطرف خاتمی رئيس جمهور اصالح طلب پيشين نيز به طور فعال حمايت می

گرفت در حالی که نورديد و شتاب میجنبش سبز سراسر کشور را در می
رسيد چون سوی حتمی به نظر میپيروزی مو. کردشهرت احمدی نژاد فروکش می

موسوی در ساعات . رأی دهندگان در مراکز رأی در روز رأی گيری انبوه بودند
ی روز شنبه مدعی پيروزی شد، و در انتظار برگزاری مراسم جشن پيروزی اوليه

بود که خبرگزاری رسمی ايران رئيس جمهور وقت احمدی نژاد را برنده اعالم 
  . کرد

اران موسوی در حالتی از فريب خوردگی، سرکوب و در حالی که هواد
حتی پيش از آن که   -ای پيروزی احمدی نژاد را هللا خامنهشوک بودند، رهبر، آيت

ساعت بعد از  ٢٤. تبريک گفت  -شورای نگهبان برنده شدن او را اعالم کند 
ها و احزاب اصالح طلب، دستگير شدند، ی سازمانانتخابات، اعضای برجسته

برخورد در نطفه با . های آنها تعطيل گرديدفاترشان غارت و بسته شد، و روزنامهد
هرگونه مخالفت، از جمله با خبرنگاران ضرورت پيدا کرد و فعاالن و مشاوران 

  . آوری شدندجا و يک مرتبه جمعکمپين موسوی و کروبی يک
ماشايی ی انتخابات، در يک نمايش تشنبه، فردای اعالم نتيجهدر روز يک

های ميليون تفر ار هواداران موسوی و کروبی به خيابان ٣تا  ١از قدرت، تعداد 
رأی من . "تهران آمدند و خواستار بازشماری آراء و رعايت حقوق خود شدند

ی جنبش سبز ايران عليه تقلب انتخاباتی و تغيير به شعار مسالمت جويانه" کجاست؟
پيمايان يی مسالمت جويانه سرکوب شد، و راهپيماراه. عميق اصالحی، تبديل گرديد

  . مورد تهاجم قرار گرفتند، کتک خوردند، دستگير شدند و به زندان افتادند
اخبار شکنجه، مرگ و . جنبش سبز به سوگ اولين شهيدان خود نشست

های ابو غريب و زندان. ها ملت را بهت زده کردتجاوزات جنسی در زندان
ود اما برای زندانيان ايرانی به ارمغان آورده شد، و گوانتانامو اگرچه دور ب

تلويزيون ملی، تصاوير ی از . کهريزک به مکان شرم آور تاريخ تبديل گرديد
ی دستگير شده در تظاهرات را پخش کرد که به رهبران سياسی و فعاالن ناشناخته

جرم و گناهی زشت مبنی بر توطئه برای سرنگونی جمهوری اسالمی از طريق 
نقالب مخملی، دسيسه عليه امنيت کشور، برپايی فتنه، همکاری با بيگانگان و ا

. کردنداتهام زدن دروغين تقلب در انتخابات به دولت احمدی نژاد، اعتراف می



٤٠ 
 

های جمعی و نمايندگان مجلس وادار شدند که پس از سرکوب تظاهرات، قتل
  . قبرهای دسته جمعی را مورد بررسی قرار دهند

ها در برابرچشم مخاطبان و خوانندگان رژه شايعات و واقعيت تصاوير،
انگيختند، با اين وصف دليلی و های تند عاطفی بر میآنها واکنش. رفتند می

علت طوالنی . دادند که چرا رويدادها به اين شکل اتفاق افتادتوضيحی ارائه نمی
ز در اين جامعه مدت اين انفجار بزرگ اجتماعی، سياسی و مذهبی چه بود؟ چه چي

يی خارجی، تحليل جوشيد که از ديد چشمانی خاص، به خصوص ناظران رسانهمی
يی و ايران، دور مانده بود؟ چگونه شور و گران و کارشناسان سياسی خاورميانه

کاری و تقلب بعد از انتخابات و تراژدی بعد از شعف پيش از انتخابات، و فريب
 -ها توانيم بگوئيم که بسياری از حوزهاکنون میشود توضيح داد؟ تظاهرات را می

به هم آميخته و در حال  –اقتصادی، سياسی، اجتماعی، روان شناختی و مذهبی 
  .جوشيدن بود

کرد ی اين فاکتورها که عمل میاين پژوهش مدعی نيست که به همه
اين ی سياسی از آن به عنوان يکی از پردازد، ولی به تحول خرافات و استفاده می

لذا اين پژوهش اميدوار است که بر رويدادهای مشخصی . عناصر خواهد پرداخت
ی اول رياست جمهوری احمدی نژاد که به طور غير منتظره در دوران چهار ساله

های معينی که طی همين مدت در جامعه به حرکت به وجود آمد، و نيز بر ايده
 .درآمد، نور متفاوتی بتاباند

فرض کرد که در طول چهار سال اول، خرافات سياسی توان در حقيقت می
شد، و گويا که جامعه آماده بوده تا اين خرافات را جذب مذهبی به جامعه تزريق می

. و هضم کند و اتفاقات و رويدادهای غير واقعی و به عبارت نيآمدنی را بپذيرد
 -شته که در جمهوری اسالمی سابقه ندا -موج نامتعارف خرافات سياسی مذهبی 

سئواالت فراوانی را به وجود آورد، از جمله اين که چرا و برای چه هدفی اين 
کردند خرافات را به جامعه تزريق کنند تا پتانسيل کارزار به راه افتاد؟ آيا تالش می

ی سياسی را محدود سازند و يا اين، واکنش مخالف مردم نسبت به شوک يک زلزله
ژی خرافاِت در قدرت بود؟ بسياری در ميان ی گفتمان و ايدئولوفقط نتيجه

کردند که طرفداران احمدی نژاد در دور دوم رياست جمهوری او بايد باور می
های چهره. ی انتخابات يک معجزه بود و تائيدی بر حمايت او از عالم غيبنتيجه

ی ابزاری برای مذهبی که در دور اول رياست جمهوری احمدی نژاد به مثابه
کردند، از ايدئولوژی مذهبی خرافی دمحم باقر افات سياسی عمل میاحيای خر

  .مجلسی بيرون آمدند
ماه پس از انتخابات ماه ژوئن، عبدالکريم سروش روشنفکر  ٩حدود 

هژمونی يا حاکميت اسالمی در ايران دارای "کرد که ی مسلمان بحث میبرجسته
روش اعالم کرد با پاک س". خرافی، دوم استبدادیاول : ی آشکار استدو چهره
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از اسالم " تفسير سبز"سازی اسالم از استبداد و خرافات، جامعه به سوی يک 
جنبش سبز شايد منادی تغيير مهمی در آگاهی، خرد جمعی و   ٢٧.حرکت خواهد کرد

اين جنبش چه بسا تجلّی سياسی اجتماعی يک . ادراک مردم ايران بوده باشد
اين گذار تاريخی که از يک صد . ه مدرنيته استی در حال گذار از ُسنت بجامعه

  . سال پيش با انقالب مشروطه آغاز شده ممکن است به بار بنشيند
  

  هاها و دامتله
  

اول، . پژوهش حاضر احتمال دارد موجبات سه سوء تفاهم را فراهم آورد
ی خرافات، و اين خوانندگان ممکن است احساس کنند که تاکيد بر وجود و ادامه

ادعای شبه مذهبی که شاهان ايرانی از رهنمودهای الهی برخوردارند، صرفا 
اين به هيچ وجه هدف و مراد . ها، شيعيان و مجلسی استها، مسلمانی ايرانیويژه

يی از خرافات، و خرافات جالب اين که تجزيه و تحليل مقايسه. اين پژوهش نيست
اتب از اين پژوهش خالصه، سياسی در اسالم ُسنی، مسيحيت و يهوديت به مر

ها به اين معنی تاکيد بر خرافات و خرافات سياسی در تشيع ايرانی. رودفراتر می
نيست که چنين چيزی در اسالم ُسنی، مسيحيت يهوديت و جای ديگری وجود 

کند که بررسی بنيان تجزيه تحليل کارها و گفتمان مجلسی بر اين داللت نمی. ندارد
حوالی  Munsterدر مونستر  Anabaptistکاران آنابابتيس گذاران و دست اندر

مقايسه و . کندتر و عجيب و غريب اين فرقه را اثبات نمیظاهر فريبنده ١٥٣٠سال 
اش و نيز وضعيت خرافی تقابل افکار و آثار مجلسی با همتايان معاصر اروپايی

حتی نسبت به ايران دهد و ها را نشان میاروپا در مقايسه با ايران، برخی شباهت
  . تری رواج داشته استحاکی از آن است که در اروپا خرافات بيش

دهد که زندگی قديسين بر نشان می ٢٠تا  ١٢نگاهی گذرا به اروپا در قرن 
قديسين   ٢٨.ست" دستآوردهای معجزه آسا"ها مملو از های کاتوليکاساس کتاب

کنند، هوا را تحت کنترل درآورند،  آينده را پيش بينی"مطابق روايات، قادر بودند 
در مقابل آتش و سيل حفاظ بدهند، اجسام سنگينی را به طور سحر آميزی جا به جا 

پرستش قديسين بخش   ٢٩.آوردندرا به ارمغان می" کنند، و امداد رسانی به بيماران
ی قرون وسطايی شد و معابد آنها محلی بود برای جدايی ناپذير تار و پود جامعه

 ٣٠".يی شفا خواهند يافتالعادهبا اين اميد قطعی که به طور خارق"ارت بيماران زي

ها و کند که قرار است تمام بدبختیهايی را توصيه میگفت، طلسمکليسا همچنين می

                                                             
٢٧  http://www.rahesabz.net/print/١١٤٤٧/ 
٢٨  K. Thomas, Religion and the Decline of Magic, P.٢٨. 
.همآنجا  ٢٩   
.همآنجا  ٣٠   
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يک مقام کليسا در قرن پانزدهم، در کتابی،   ٣١.های ناراحت کننده را باطل کندزيان
طول سه ناخن عيسی "در راستای پرستش  خواندن نمازهای مشخص روزانه را

ی گفتند فرد پرستش کنندهمی. برای کسب هفت هديه وعده داده بود" مسيح خداوند
اش ميرد، بر دشمنانشود، با مرگ ناگهانی میمعابد، با شمشير يا چاقو کشته نمی

کليسا  شود، يا بدون آئين دار نمیکند، از ابتالء به تب يا اتهام دروغ، غصهغلبه می
از تمام "و " يی خواهد داشتاو زندگی کامال خوب و صادقانه. "روداز دنيا نمی

   ٣٢".شودی چيزهای بد محافظت میارواح پليد، از بيماری و همه
را " حق الهی شاهان"تاريخ اروپا و مسيحيت از مراجعی پوشيده شده که 

گيرند به استبداد دا میکردند؛ با اين ادعا که شاهان، قدرت خود را از ختوجيه می
. داشتندگويی به مردم معاف میسلطنتی مشروعيت داده و آنها را از هر گونه پاسخ
کند که شاه عالوه بر قدرتی که اين نظريه شبيه رونوشت ايرانی خود، استدالل می

اسقف فرانسوی و متخصص االهيات،  ١٦٦٢در اواخر . دارد، مقدس نيز هست
معاصر مجلسی، فرمانروای  Jacques Benigne Bossuetجک بنين بوسوئت 

لويی شانزدهم، تقريبا همان راه و . خود را ستود و حق الهی را به او اعطا کرد
جک بنين . دادروشی را داشت که مجلسی با آخرين شاهان صفوی انجام می

ها در دوران کرد که عموم اروپايیبوسوئت بسيار شيوا فقط روشی را تکرار می
سطی به آن باور داشتند، و آن باور اين بود که شاهان از طرف خدا قرون و

شاه به "شدند، و شاهان قرون وسطی، مقدس در نظر گرفته می. اندبرگزيده شده
نمايندگی از طرف قدرت حاکم بر جهان هستی، تجسم اخالق و مشيت الهی و نيز 

  ٣٣".ضامن نظم و عدالت در جهان بود
های پا برجا، به تقدير الهی مستقر شده و از  قدرتی ی بوسوئت همهبه گفته

از نظر بوسوئت، وقتی . شونداين رو زير نظارت او مشروعيت يافته و توجيه می
دهد روح ترسناک او پيشاپيش خدا بخواهد که پادشاهان پيروز شوند، فرمان می

وب سپاه پادشاهان حرکت کند تا تخم ترس را در دل آنها که خدا مايل است مغل
. شودبه ادعای بوسوئت کاتوليک، قدرت شاهان از خدا ناشی می  ٣٤.شوند، بکارد

در همين . های مجلسی در اصفهان نيز از مردم خبری نيستها و نوشتهدر خطبه
، اروپا، بوسوئت را داشت که مشابه مجلسی در ايران بود، ١٦٦٠ی حال در دهه

در اين زمان اروپا . متفاوت بودهمچنين اسپينوزا را داشت که بسيار با مجلسی 
را نيز  Knoxی لوتر، کالوين و جان ناکس صد و پنجاه سال تجربهحدود يک

  . داشت

                                                             
.٣٣همآنجاو، صو   ٣١   
.٤٨. ، ص.همآنجا  ٣٢   
٣٣  N. Cohn, The Pursuit of the Millennum (London, ٢٠٠٤), P.٢٨٣. 
٣٤  J. –B. Boussuet, Sermons Choisis de Boussuet (Paris, ١٨٤٥), PP. ٢٢٠-٢١٩.  



٤٣ 
 

دوم، خوانندگان ممکن است احساس کنند از آنجا که در اين پژوهش، 
شود، هدف اين خرافات و خرافات سياسی در ايران تا مجلسی به عقب برده می

. ی يک فرد گذاشته شودموضوعات تنها به عهده ی ايناست که مسئوليت همه
انجام پژوهشی از هخامنشی تا به امروز احتماال نشان دهد که چگونه چنين ايده

با اين وصف چنين . هايی به آن زمان نيز مربوط شده و چگونه رشد کرده است
ی آغاز کردن با خرافات از سلسله. ی اين پژوهِش نيستمسئوليتی در محدوده

به اين معنا نيست که کل تاريخ پيش از صفوی را از خرافات جدا کنيم و يا  صفوی
آيا اين تاريخ بر گفتمان مجلسی تاثير . زرتشتيان را از باورهای خرافی مبرا بدانيم

تواند و نفوذ داشته است؟ از آنجا که اين عنوان پژوهش حاضر نيست، آدمی تنها می
با اين حال هر پژوهشی ! طور بوده باشد يک حدس منطقی بزند و بگويد بايد اين

  .  ی ورودی دارد و نقطه ورود اين پژوهش مجلسی استنقطه
سوم، خوانندگان ممکن است احساس کنند از آنجا که بين گفتمان مجلسی و 

سياسی امروز ايران پلی برقرار گشته،  پس تمام حقايق و  -های مذهبی گرفتاری
ی بازتابی از اعتقادات و مذهب در سياسی به مثابهتحوالت اجتماعی، اقتصادی و 

قصد پژوهش حاضر اين نبوده که يک وجه و يا تنها يک . نظر گرفته شده است
به رغم اين . های اجتماعی را بر اساس عامل مذهب توضيح دهدعلت از واقعيت

که موضوع اين ُجستار در اينجا شناخت و تجزيه و تحليل نقش خرافه و خرافات 
سی است که در يک گفتمان خاص شيعی گنجانده شده است، اين پژوهش مدعی سيا

نيست که چنين گفتمانی تنها توضيحی تاريخی برای جامعه و اقتصاد سياسی ايران 
تواند نافذ بوده و يا در بهترين حالت عامل گفتمان مجلسی می. دهدامروز ارائه می
ل تصور نيست که فقط همين يکی در عين حال به هيچ وجه قاب. تبيين کننده باشد

اين نيز اهميت دارد اشاره شود که موضوع مرکزی، تعيين تبيين يک . است
 . واقعيت اجتماعی پيچيده است

فقدان بررسی و تجزيه و تحليل عوامل اقتصادی اجتماعی که به شرايط 
امروز ايران کمک کرده به معنای نسبت دادن به روشی نيست که ماکسيم 

علم کالم و االهيات گرايی، . ناميدرا ِعلم کالم و االهيات گرايی می رودنسون آن
دهد و ی اجتماعی سياسی و روان شناسانه را توضيح میهای قابل مشاهدهتمام پديده

اين مکتب . شودبازتابی است از وقايع تاريخی و وقايعی که با عينک دين ديده می
" تاريخ و شرايط اجتماعی"ه نقش فکری، ناگزير در لحاظ کردن و اهميت دادن ب

اين پژوهش اما از اهميت و تاثير  ٣٥.مانددر تفسير رويدادها و تحوالت عاجز می
المللی که در ی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، حقوقی و بينشرايط مختلف و پيچيده

ی احمدی نژاد، دوران شاه اسماعيل، به نسبت دوران دمحم رضا شاه و نهايتا دوره
با اين وصف، پژوهش . کرده بی تاثير نبوده استوده و آن را تعريف میمسلط ب

                                                             
٣٥  M. Rodinson, Europe and the Mystique of Islam, PP. ١٠٧-١٠٤.  
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های خرافی ادامه پيدا حاضر تمايل دارد که به رغم چنين تفاوتی نشان بدهد که ايده
حتی اگر اين . ها همچنان باقی مانده استکرده و در اذهان بخشی از ايرانی

نه تلفيق خرافات با دين، و  پژوهش بر خرافات شيعه در ايران نيز متمرکز باشد،
ها، ی ابزاری از دين برای سرکوب سياسی، صرفا مختص ايرانینه استفاده

  .ها و يا شيعيان نبوده و نيستمسلمان
های خرافی، دهد که ايدهابراز نظرهای سياسی اخير در غرب نشان می

دا را ادامه مداران ادعای داشتن ارتباط با خمحبوبيت عام يافته، و برخی از سياست
در اولين روز از دور دوم فرمانداری . دهند تا رفتار سياسی خود را توجيه کنندمی

من معتقدم اين "تگزاس، جورج بوش به گروهی از طرفدارانش گزارش داد که 
در پی آن و پس از پيروزيش در انتخابات   ٣٦".خواست خدا بود که به رياست برسم
ذهن خود نظرش به تمايل قبلی خدا نسبت به رياست جمهوری، که احتماال در 

مجددا بر باور  - بوش  -او تائيد شده بود، رئيس جمهور منتخب  رياست جمهوری
پرزيدنت بوش در . شود نيز تاکيد کردخود مبنی بر اين که از طرف خدا هدايت می

ی به رابطه ٢٠٠١ی ژانويه ٢٠اش در مراسم تحليف اولين دور رياست جمهوری
که ما را  - ما توسط قدرتی برتر از خودمان : ". . . با خدا اشاره کرد و گفتخود 

رودی  ٢٠٠١دسامبر  ٢٣در   ٣٧".شويمهدايت می -برابر و به صورت خود آفريده 
اين بر اثر برخی ". . . جوليانی با اشاره به انتخات پرزيدنت بوش اظهار داشت 

از اين بابت صحبتی نبود   ٣٨".رهنمودهای خدا بود که پرزيدنت بوش انتخاب شد
ی مستقيم خود با خدا اشاره کرد و پرزيدنت بوش به مکالمه ٢٠٠٥تا اين که در 

توضيح داد که تصميم گيری سياست خارجی او در تهاجم به افغانستان و عراق 
بوش مدعی شد که خدا به او . رسالتی است که از جانب خدا به او اعطا شده است

  . و او نيز انجام داد  ٣٩".به ظلم و ستم در عراق خاتمه بدهبرو و ! جورج"گفت 
ی با قرون وسطی در روزگار کنونی که زندگی به طور نسبی در مقايسه

هايی در جامعه وجود تر امن شده، اين واقعيت که اليهتر مخاطره آميز  و بيش کم
، امری دارند که همچنان مراقب و پذيرای ادعاهای خرافی رهبران سياسی هستند

تظاهر به داشتن ارتباط با عالم غيب، فارغ از . سخت غامض و حيرت انگيز است
شود ومورد ی اجتماعی، اقتصادی و سياسی در جوامع، مطرح میسطح توسعه
گيرد، و به همين خاطر است که احمدی نژاد و بوش و يی قرار میپذيرش عده

شود که در دنيای مدرن، درجه، ممکن است گفته . کنندموگابی از عالم غيب ياد می
در حالی که . کندهايی ذهنی کاهش پيدا میگسترش، سمپاتی و حمايت از چنين ايده

                                                             
٣٦  PBS, Frontline, The Jesus Factor.  
٣٧  http://www.whitehouse.gov/news/ inaugural.address.html 
٣٨  J. Conason, Is George W.Bush God’s President, The New York Observer 
(١٣January ٢٠٠٢).  
٣٩  The Guardian (٧ Ovtober ٢٠٠٥).  
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ی پرورش مطلوبی در ميان فقرای بی ثبات و نامطمئن خرافات همواره زمينه
يی ی نوع تازهکند، ظرفيت دنيای مدرن به توليد ناخواستهنگون بخت زمين پيدا می

اين مسئله . کندی کالسيک خرافات است تغيير پيدا میکه مشخصهاز نا امنی 
ها، پيرامون امکان رشد يا کاهش پيروان خرافات را دشوار همچنين پيش بينی

  . سازد می
ها و يی از ترسدر مقايسه با دوران قرون وسطی، امروز افراد با مجموعه

رات بازار اقتصاد يی روبرو هستند که عبارت است از خطهای تازهعدم قطعيت
ها نسبت به عزت نفس شخصی جهانی و پی آمدهای آن در معيشت افراد؛ نگرانی

در جهانی که در آن استانداردهای قابل قبولی از زيبايی، هوش، موفقيت و زيستن 
به طور دائمی در حال تغيير و به روز شدن است؛ به عهده گرفتن خسارت 

های شخصی، و نيز مخاطرات امندیهای ديگران، رفتن به دنبال رض تصميم
های به غايت ها از روابط شخصی، اجتماعی و انسانی، و تعامل با محيطناشناخته

توانيد به انواع ديگری اين منابع مختلف ناامنی را می. ی اجتماعی و روانیپيچيده
گی، به حاشيه ها، بحران زدهسردی، ناتوانی، درگيریاز احساس بيگانگی، دل

 .شدن، نارضايتی و فقدان معنويت نيز اضافه کنيدرانده 
مردم آسيب پذير و ناتوان از همه نوع، در جستجوی آرامش و امنيت، به 

کنند با عالم غيب شوند که وانمود میآسانی تسليم ادعاهای دروغين کسانی می
ن کند، ايتا زمانی که سيستم جهانی، آسيب پذيری و نا امنی توليد می. ارتباط دارند

های خرافات جديدی به وجود آيد، خرافاتی که امکان همچنان وجود دارد که زمينه
تمرکز اصلی اين پژوهش بر . لزوما ربطی هم به اديان ابراهيمی نخواهد داشت

با اين وصف در . گفتمانی مذهبی است که بر خرافات در ايران تاثير گذاشته است
ها خود را از اين شود و يا ايرانیهای خرافی پااليش میحالی که مذهب از ايده

ی مشکالت اجتماعی و سياسی در دارند، فشار خرافات به مثابهها دور میگونه ايده
کشورهايی با درآمد کم يا زياد که در معرض آسيب . تر خواهد شدايران احتماال کم

خرافات  يی ازگيرند، چه بسا با موج فزايندههای شديدی قرار میها و نا امنیپذيری
فرهنگی و سياسی روبرو شوند، در همين حال مردم اين کشورها با انواع مختلف 

  . کنندتحوالت مخاطره آميز در تقابل بوده و  دست و پنجه نرم می
شود، و اگر تنها اگر بی کفايتی، ناتوانی، نا امنی و جهل، موجب ترس می

توسل به خرافات است،  يک راه برای آرام کردن اين ترس وجود داشته باشد و آن
های مذهبی با نيروهای خارق العاده و فيوضات مطلوب و اگر خرافات به ميانجی

نياز دارد، پس امواج ناامنی روانی، اجتماعی، اقتصادی يا سياسی چه بسا با رونق 
در موارد و جوامع مشخصی، ترس . بازار مرداِن به اصطالح دينی همراه باشد

ی خود به تری دامن بزند و همين به نوبهوليد خرافات بيشتواند به نياز به تمی
  . مديران و عناصر اجرايی خرافی نيز نياز دارد
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و متضاد " مذهب نادرست"دو  David Humeدر قرن هجدهم ديويد هيوم 
دهد، اين دو مذهب عبارتند از خرافات و با يکديگر را مورد توجه قرار می

ی ناشی از گی، حالتی است از خلسهشيفتهکند که هيوم بحث می ٤٠.گی شيفته
کند که فرد مبتال گمان می" آرزو، غرور، گستاخی، تخيالت گرم، همراه با نادانی"

پذيرد سخت مورد عنايت که در شرايطی بسيار متعالی قرار گرفته، تا آنجا که می
اتوانی، ن"ی گويد خرافات نتيجههيوم می ٤١.شود الهی است و از باال به او الهام می

    ٤٢".مطلوب قدرت کشيشان"است و " ترس، ماليخوليا، همراه با جهل

از خرافات " عنصر قابل توجهی"، "تقريبا تمام اديان"دهد که  او ادامه می
را در خود دارند؛ و بر اين باور است که ميان خرافات در دين و وزن قدرت 

   ٤٣.ها در دين، ارتباط مستقيمی وجود داردکشيش
مدعيان قدرت و سلطه، افرادی دارای حرمت "ها را به عنوان يشهيوم، کش

خرافات دانسته و آنها را با " مبتکران"ها را او کشيش". کندالعاده تعريف می فوق
قائل است " مراقبت آنها از امور مقدس"ترين احترام را برای که بيش - روحانيون 

   ٤٤.کندمتفاوت ارزيابی می -
ی ترس و افکار خطرناکی که با يی که به واسطهوسههيوم با نشان دادن پر

هايی است که ی دست کشيششود، و اين که چنين افکاری بازيچهخرافات تغذيه می
دهد که شخص در پی تقويت موقعيت اجتماعی و سياسی خود هستند، توضيح می

ا خرافاتی که به ترس، غم و اندوه و افسردگی روح مبتال گرديده، همين امر او ر
گری، او حرمت زندگی و شايد گستاخی و حيله"کند که نيازمند شخص ديگری می

دارد که گويا قرار است بيش از پيش مورد عنايت و توجه الهی قرار را بر آن می
برای اين که : دهداش را افزايش میخرافه، اخالص"برای کشيش،   ٤٥".بگيرد

   ٤٦".کند معرفی میی خود را نماز و دعا و قربانی کشيش مراقبه

، و اين "دهدمردانی رام و مطيع ارائه می"کند که خرافات، هيوم بحث می
، قدرت خود را به شدت تحکيم برای مردم ضرری ندارد، در حالی که کشيش

گر های مذهبی به ستمگر و اغتشاشی بی پايان، شکنجه و جنگبا ستيزه"کند و  می
   ٤٧".شود ی انسانی تبديل میجامعه

                                                             
٤٠  D. Hume, Of superstition and Enthusiasm in Essay, Moral, Political, and 
Literary (Indianapolis, ١٩٨٧), P. ٧٣.  
.٧٤. ، ص.همآنجا  ٤١   
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.٧٦. ، ص.همآنجا  ٤٥   
.٧٥. ، ص.همانجا  ٤٦   
.٧٨. ، ص.همآنجا  ٤٧  
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، و مردم را "خرافات، دشمن آزادی مدنی است"گيرد که وم نتيجه میهي
گی دسته بندی آنچه را که هيوم به عنوان خرافات و شيفته ٤٨.کندتسليم بردگی می

توان دو نوع خرافات دانست، چون اين هر دو نوع خرافات، به حالتی کند، می می
 .دهدبه عالم غيب نسبت میشود که فرد علت رويدادهای دنيوی را از ذهن گفته می

ی هيوم، فردی خرافاتی است و اين وقتی است که در اوج "شيفته"مشتاق يا 
او اسکندر کبير و شاه اسماعيل است که بعد . موفقيت و غرور و افتخار قرار دارد

  .شويدها، و خرافه نيز هر دو آنها را يک بار ديگر بعد از شکست میاز پيروزی
ر جنون خود بزرگ پنداری است، هنگام که برنده ی هيوم، دچا"شيفته"

. خواندداند و خود را ابزار دست خدا میاش را مشيت خدا میشود، موفقيتمی
شخص خرافی هيوم در تقابل با فرد شيفته، انسانی معمولی است که در روبرويی با 

- ستهبه جای دو د. کندتمام مشکالت قابل تصور دنيوی با ترس و اندوه برخورد می
توانند تغيير کند، دو حالت خرافی به سرعت میی متمايز، چنان که هيوم فرض می

گردد و برعکس، موقعيت بدهند، فرد شيفته به سرعت به فرد خرافی تبديل می
هر دو گروه بر اين . يی دگرگون شودوقتی که بخت و اقبالش به صورت ريشه

واهد که در مواردی خاص در نظم خباورند که خدا دارای اين اختيار هست و يا می
  . طبيعی جهان، مداخله نمايد
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  احمدی نژاد
  

  ی نـورهاله
  
 
  
  
  
  

از پيروزی غير منتظره و مشاجره آميز انتخابات رياست  حدود سه ماه پس
ی اجالس جمهوری ايران، محمود احمدی نژاد برای شرکت در شصتمين دوره

در  ٢٠٠٥سپتامبر  ١٧در . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به آمريکا رفت
رانی سياسی خود را با دعا برای ظهور او سخن .رانی کردمجمع عمومی، سخن

  : ی جهانی گفتاحمدی نژاد به جامعه. زدهم شيعيان، پايان دادامام دوا
  

نهايت آرزوی بشر از ابتدا، رسيدن به روزی بوده  ،دوستان و همکاران عزيز
ی ما همه .است که عدالت، صلح، برابری و محبت سرتاسر جهان را فرا گيرد

نهايی که در  یتوانيم در ايجاد چنين جهانی سهيم باشيم و آنگاه است که وعده می
تمام اديان الهی و در بيان مصلحان جهان آمده است محقق خواهد شد و آن ظهور 

ی پيامبران و مصلحان بوده و جهان را در عدالت، انسان کاملی است که وارث همه
ای خدای بزرگ، در ظهور آخرين . آرامش و صلح کامل رهبری خواهد کرد

و انسان کامل و پاک، همو که جهان را  ی هستیی خود، موعود اُمم، يگانهذخيره
پر از عدالت و صلح خواهد کرد تعجيل فرما و ما را از ياران و پيروان و تالش 

  ٤٩.گران در راه او قرار بده
  

رانی غير متعارف و عجيب احمدی نژاد، و دعا برای چند سطر آخر سخن
نيويورک و شمار شتاب در ظهور امام دوازدهم، ممکن است برای مخاطبين او در 

شيعيان در روبرويی . ها در ايران، سخت غير معمول بوده باشدبزرگی از ايرانی
خواهند تا امام غايب را به حاکميت در با معضلی و يا بحرانی، با التهاب از خدا می

بر اساس . زمان موعود برگرداند تا در نتيجه تمام مشکالت برطرف گردد
بت امام دوازدهم، جهان از شر و فساِد فزاينده پر های شيعی، در دوران غي آموزه

                                                             
).٢٠٠٥سپتامبر  ١٧(خبرگزاری جمهوری اسالمی  -ايران   ٤٩  
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اين دور باطل زشت، از ناپرهيزکاری و بی عدالتی که با غيبت امام . شودمی
ميالدی آغاز شده و با حاکميت رهبران خطا کار و بی  ٨٧٤دوازدهم در سال 

ی او در هنگامی که زمان آن مشخص نيست عدالت شدت گرفته، با ظهور دوباره
  . خواهد يافت خاتمه

رانی ی او، سخنبرای رئيس جمهور ايران و طرفداران ايرانی و دو آتشه
در مجمع عمومی ملل متحد و به ويژه ارجاع به امام غايب، احيا کننده و تقويت 

ی نام بردن از امام ها ايدهبعضی. ی غرور و قدرت تشيع در جهان استکننده
دارند، اما احمدی نژاد قصد داشت با نمیالمللی را خوش  دوازدهم در محامع بين

متن "های غربی يا ميراث تشيع واقعی يعنی اعتقاد به مهدويت، در برابر غول
به آن  - رئيس جمهور پيشين  - ها و خاتمی که اصالح طلب" پوشالی حقوق بشر

 ٥٠.کنند، مقابله نمايدافتخار می
عنوان يک شخصيت  اين، اولين نمود جهانی احمدی نژاد بود، نمودی که به

سياسی با فضل و دانش، با اعتقاد راسخ اسالمی، استعداد فکری و بينش جهانی 
محسوب  -المللی و هم در ايران هم به لحاظ بين - متفاوت از خاتمی، رويداد مهمی 

در اين رويارويی با رهبران جهان، رئيس جمهور تازه منتخب ايران . شد می
مخلوطی عجيب و غريب و از همه رنگ اخذ شده  هايی را مطرح ساخت که از ايده
ی جهانی از گفتمانی شامل گفتمان او گاهی برای تحت تاثير قرار دادن جامعه. بود

  . های ديگرنکرد، و گاهی نيز از گفتماخاتمی استفاده می
بالفاصله تصوير و صدای احمدی نژاد که به سمت تريبون رفت، نمايندگان 

. ی جهان مخابره شدتريبون را ترک کرد، به چهار گوشهرا مخاطب قرار داد و 
بعدا فاش گرديد آنچه که جهان در آن چهارشنبه شاهد آن بود، با آنچه احمدی نژاد و 

های غربی رسانه. حداقل يکی از دستيارانش ديدند و تجربه کردند متفاوت بود
اش نظرات رانیگزارش کردند که احمدی نژاد از نيويورک ديدن کرد و در سخن

يی ی هستهی جهانی، اياالت متحده و برنامهی غرب، جامعهسياسی خود را در باره
با اين که دعای احمدی نژاد برای بازگشت امام موعود در . ايران ابراز داشت

مجمع عمومی با استقبال طرفداران او در ايران مواجه شد، اما اين دعا در غرب 
 . کامال ناديده گرفته شد

انی احمدی نژاد در نيويورک و در شرايطی غير طبيعی که بعدا رسخن
مدعی شد همين شرايط خود او را نيز احاطه کرده بود، زمينه ساز در نظر گرفتن 

های خرافی گرديد که بذر آن به صورت گسترده در دولت او اولين امواج و ايده
سيد دمحم  -لف خود ی سبه همان اندازه احمدی نژاد غير روحانی نيز،. افشانده شد

يی از پيام خاتمی روحانی که گفتمان عقالنی، متوازن، و مدرن اسالمی را با آميزه
 - و اخالق معنوی، روشنگر، انسانی و جهانی اسالم به کار گرفت و تبليغ کرد 

                                                             
.٣٠١- ٣٠٠. ، صص)١٣٨٥تهران، (احمدی نژاد، معجزه ی هزاره ی سوم رجبی، . ف   ٥٠  
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العاده، وصف ناکردنی و غير طبيعی های خارقی دوران جديدی بود از ايدهطليعه
ترويج مفاهيم غير منطقی توسط احمدی نژاد . شدها میانیکه موجب سردرگمی اير

داد گروه به نام دين، موجی از حوادث و رفتارهايی را بوجود آورد که نشان می
کنند بر اين باورند که نوعی خاصی از افراد بر اين باورند و يا حد اقل وانمود می

تر به عالم ت، بيشنيروی خارجی و يا بيرونی وجود دارد که غير قابل توضيح اس
اگر در . گذاردی امور دنيوی تاثير میشود و بر گردش و نتيجهغيب مربوط می

و  عقلی بسيار مطلوب، مفهوِم دولت خاتمی، تالش آگاهانه برای تقويت شيعه
در . عقالنيت بود، دولت احمدی نژاد آشکارا قصد داشت عقل را تيره و تار کند

ت به ادعاها و رفتارهای توهمی تبديل گشت و دوران تصدی احمدی نژاد خرافا
ترويج . های خطرناکی از بی خردی کشاندگیهايی از ايرانيان را به آشفتهبخش

خرافات در دوران تصدی احمدی نژاد به نام خدمت به اساس و اصول تشيع انجام 
ناميد تا دين و می گرااصولبه لحاظ سياسی احمدی نژاد خود را . شدمی

ای خود را از خاتمی و متحدانش متمايز کند، احمدی نژاد گفتمان خاتمی و ه سياست
  . دانستمتحدان او را انحراف از اصول حقيقی اسالم انقالبی می

  
  ديداری مقدس در شهری نه چندان مقدس

  
رانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل حدود هفتاد روز بعد از سخن

يی را در نيويورک رئيس جمهور آنها وضعيت ويژه ها دريافتند کهمتحد، ايرانی
احمدی نژاد شخصا به شرح وضعيت  ٢٠٠٥نوامبر  ٢٧در . تجربه کرده است

سپتامبر در محمع عمومی پيش آمده بود  ١٧رانی او در العادهيی که در سخنخارق
جزئيات ماجرا در جريان ديدار معمولی رئيس . پرداخت و آن را عمومی کرد

. هللا جوادی آملی مطرح گرديدی نزديکی از هوادارانش با آيتلقهجمهور و ح
های اول رياست جمهوری خود ديدارهای منظمی با روحانيون احمدی نژاد در ماه

های آنها را بشنود و کرد تا نظرات و راهنمايیُسنتی ارشد و سرشناس برگزار می
يد در همين رابطه بود که شا. به اختصار آنها را در درجريان امور دولت قرار دهد

  .  احمدی نژاد در بازگشت از اياالت متحده، به قم سفر کرد
ی کوچکی از افرادی خاص، هللا جوادی آملی و حلقهدر گزارش به آيت

او با وجد . رئيس جمهور، صحنه را با دقت برای توضيح هيجانی خود آماده ساخت
ولی  -اگر نه متعالی  - موقعيتی  و طرب همراه با اعتماد به نفس، به دنبال ايجاد

يی که نمايندگان ايران به نيويورک احمدی نژاد گزارش داد از لحظه. رمزآلود بود
ها و اطالع از توجه عاطفی رسانه. باره مورد توجه قرار گرفتندوارد شدند، به يک

بايستی داد که میمردم عادی به هيأت ايرانی، اين احساس را به احمدی نژاد می
به . مری ويژه و غير عادی در ارتباط با او و هيأت همراهش وجود داشته باشدا
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های ساير کشورها را رسيد که حضور تيم ايران، حضور هيأت نمايندگینظر می
  . الشعاع قرار داده استتحت

رانی خود در احمدی نژاد برای يادآوری تصويری ويژه از جريان سخن
مشاهدات دستيارش اتکاء کرد و بعد احساس  مجمع عمومی سازمان ملل، اول به

با اتکاء به گواهی عينی . خود را نيز از آنچه اتفاق افتاده بود اضافه نمود
آغاز " نام خدا"رانی را با يی که سخندستيارش، احمدی نژاد اظهار داشت از لحظه

اطه يی از نور او را احکرد پرتويی، يا هالهرانی، احساس مینمود تا پايان سخن
رانی رئيس جمهور به آيت هللا جوادی آملی گفت که در سرتاسر سخن. کرده است

احمدی نژاد با اشاره به اين احساس از . کرده با نوری پوشيده شده استاحساس می
  . اصطالح حصار فضايی از نور، استفاده کرد

ی اين تجربه، احمدی نژاد تائيد کرد که العادهقبا تشريح وضعيت خار
هان اين احساس به او دست داد که دگرگونی غير قابل توضيحی در فضای ناگ

رانی دقيقه سخن ٢٨يا  ٢٧مجمع عمومی بوجود آمد و اين دگرگونی در تمام طول 
ی ماوراء طبيعی در وضعيت خاصی قرار داشت، و هاله. او ادامه داشت

تمام نمايندگان وی اصرار داشت که . کردندمخاطبان، خيره به احمدی نژاد نگاه می
. که در محمع عمومی حضور داشتند به او خيره مانده و از پلک زدن ناتوان بودند

، الحمدشايد با ابراز نظر جوادی آملی که در پايان گزارش احمدی نژاد گفت 
هللا دچار ناباوری و ترديد شده است، لذا به او رئيس جمهور احساس کرد آيت

ی العادهاحمدی نژاد با اميد به اين که نور خارق. ندکاطمينان داد که اغراق نمی
تری از هيپنوتيسم بر مخاطبان خود بياندازد، آماده بود تا جزئيات ديگری را بيش

رانی، دستی، رسيد که در جريان سخناو گفت به نظر می. نيز آشکار سازد
جهان را  دستی مرموز و نامريی، رهبران. نمايندگان را بی حرکت نگاه داشته بود

های خود ميخکوب کرده و بی حرکت به احمدی نژاد خيره شده بودند، به صندلی
  . ی جوادی آملی نيز تداعی شدتصويری که برای حاضران در خانه

ها آن را به اين عنوان چنان که رسانه - " ی نورهاله"يا " ستون"داستان 
توسط مقامات  ٢٠٠٧در  که بازتاببرای اولين بار در سايت ايرانی  -ناميدند  می

ی پيشين و با وابسته به محسن رضايی، فرمانده بازتاب. بسته شد، انعکاس يافت
وی بعدا . نفوذ سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جريان جنگ ايران و عراق است

گوی مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست رضايی سخن. غير نظامی شد
ت رياست جمهوری و رقيب احمدی نژاد در هاشمی رفسنجانی، و کانديد انتخابا

از ديدار احمدی نژاد و جوادی آملی در  بازتابگزارش   ٥١.نيز بود ٢٠٠٥سال 
های اينترنتی اصالح طلبان نيز پوشش در مطبوعات و پايگاه) آذر ٦(نوامبر  ٢٧

                                                             
که به مسئله ی فضاحت باری کشيده شده، رضايی به  ٢٠٠٩در انتخابات رياست جمهوری   ٥١

. عنوان يک مخالف اصولگرا احمدی نژاد را به چالش گرفت  
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آنچه از اين ديداِر به شدت مجادله آميز، فيلم شد و توزيع گرديد . گيری داشت چشم
ی هاله"يدی بود بر اين که رئيس جمهور از چيزی سخن گفته که باور داشت از تاک

ی اش از هالهگزارش کامل توضيح احمدی نژاد از تجربه. تجربه کرده است" نور
داد، ستون نوری کرد و نشان مینور که از جمله با دستش نيز آن را تصوير می

های ديگر نيز انعکاس داشت و اين گزارش در وب سايت. بود که او را فرا گرفت
   ٥٢.توسط شمار وسيعی از ايرانيان کنجکاو ديده شد

های تلويزيونی انتخابات رياست حدود چهار سال بعد، در جريان مناظره
اش ی ويژه، مهدی کروبی، احمدی نژاد را از بابت اين تجربه٢٠٠٩جمهوری 

. را به طور کل منکر شد ی نوراحمدی نژاد اما داستان هاله. مورد پرسش قرار داد
دفتر . انکار او دو بازتاب مهم داشت، مسئله را يک بار و برای هميشه حل کرد

هللا جوادی آملی تائيد کرد که احمدی نژاد در واقع ادعايی را که به او نسبت آيت
عضو هيأت اُمنای حجت االسالم دمحم تقی سبحانی   ٥٣.شد، مطرح کرده بودداده می

ی جوادی ی قم که همراه احمدی نژاد به خانهی علميهاسالمی حوزهدفتر تبليغات 
شد، تائيد کرد که احمدی نژاد مشخصا آملی رفته بود و در جريان ديدار نيز ديده می

    ٥٤.اش صحبت کردی فوق طبيعیی تجربهدر باره
ی سبحانی، در واکنش نسبت به داستان احمدی نژاد، جوادی آملی به گفته

ی سبحانی افزود از ديدار در خانه". مردم را فريب ندهيد"است که  جواب داده
يکی متعلق به دفتر جوادی آملی و ديگری متعلق  -هللا جوادی آملی دو دوربين آيت

اين واقعيت که دو دوربين . اندفيلم گرفته - به تلويزيون ملی جمهوری اسالمی 
خفی اين ديدار را تضعيف گرفتند، سناريوی ضبط مرسمی از اين ديدار فيلم می

دانسته دهد که احمدی نژاد کامال میو اين فرضيه را مورد تائيد قرار می کندمی
گويد در حال ضبط شدن است و ممکن است در معرض ديد عموم گذاشته آنچه می

  . شود
سخت حساس شد، برخی " ی نورهاله"چون بحث مجادله آميز مربوط به 

کوشيدند تا مفهوم گزارش رئيس جمهور به جوادی از اعضای دولت احمدی نژاد 
، آقای غالمحسين ٢٠٠٥دسامبر  ١٣در . آملی را مورد شک و ترديد قرار دهند

گوی رئيس جمهور، از الهام در اولين کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان سخن
آقای الهام پاسخ داد . مورد سئوال قرار گرفت" ی نورهاله"بابت جزئيات چگونگی 

                                                             
٥٢  http://www.peiknet.com (٧ Azar ٢٩ ,١٣٨٤ November ٢٠٠٥).    اين فيلم يک

بخصوص بعد از اين که احمدی نژاد  ٢٠٠٩بار ديگر در در جريان انخابات رياست جمهوری 
صحبت در باره ی تجربه خود از هاله ی نور را تکذيب کرد در وب سايت های ديگر نيز گذاشته 

. شد  
٥٣  http://emruz.net/print.aspx?ID=را " هاله ی نور"دفتر آيت هللا جوادی آملی    .٢٣٠٣٧

). ١٣٨٨خرداد  ١٩(تائيد می کند   
٥٤  http://www.ayandenews.com/fa/pages/?cid=٨٦٢٩.  
). ١٣٨٨خرداد ١٨( نيوز آينده   
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فيلم مربوطه دستکاری شده است، با اين وصف او مشخص نکرد که چه قسمتی که 
الهام با اشاره به مسائل غير قابل بحثی مانند . انداز فيلم را اديت، يا کم و زياد کرده

درفيلم (اين واقعيت که اين ديدار خصوصی بوده و خود او نيز در آن شرکت داشته 
الهام . دن ويدئوی اين ديدار شکفت زده شده استتاکيد کرد که از دي) شدنيز ديده می

، ١٦"بعد از يک حساب دقيق در مورد احمدی نژاد و اشاره به ساعات طوالنی 
دهد، افزود که در روز برای ملت انجام می" ساعت خدمتی ٢٠حتی  ١٨، ١٧

های برای مشروعيت بخشيدن يا توجيه مسئوليت ملکوتی اموراتهام توسل به "
در عين حال الهام ". ا جواب سبک و سياق کار رئيس جمهور نيستدولتی، اساس

مند از عالم ملکوت دراز اين، غير قابل انکار است که دستی عالقه"مدعی شد که 
ی ابراز نظر مبهم الهام، موضوع مطرح شده  ٥٥".شده و بر مردم ما متمرکز بود

  .    ی نور را حل نکردهاله
به طور غير . گرانه شده بودشی حيلهاحمدی نژاد، در گير يک لشگر ک

داد تا اين ايده در جامعه برد، اجازه میی ارتباط با عالم غيب را پيش میمستقيم ايده
داد تا غير دارش دستور میمداران طرفنفوذ و گسترش پيدا کند، و به سياست

ان احمدی نژاد اما همزمان که برای همکار. ی مذکور دامن بزنندمستقيم به ايده
کرد، در فرستاد و چنين ادعايی را تکذيب میروحانی و سياسی خود عالئمی می

با به رخ کشيدن موقعيت . کردهمين حال ارتباط خود با عالم غيب را نيز رد نمی
خاص خود، بدون پذيرفتن مسئوليت مستقيم آن، تعمدا تصوير فوق طبيعی خود را 

  . ساختپنهان می
قد بوده باشد که با علنی کردن ارتباط خود با عالم بايستی معتاحمدی نژاد می

از سويی ديگر . تواند اعتماد و احترام مردم عادی و متعصب را جلب کندغيب می
کرد که با فاصله گرفتن از ادعاهای موهوم و ذهنی و با انکار آنها از او گمان می

قی و عصبانی طريق همکارانش، قادر خواهد بود انتقادها را از ادعاهای غير منط
ی خود، با اين توجيه که سوء تفاهمی پيش آمده و يا مورد تحريف واقع شده، کننده

با عالم غيب [شرايط مه آلود حاکم بر ادعای احمدی نژاد مبنی بر ارتباط . دفع نمايد
داد تا نوعی دنباله رو و پيرو سياسی فرصت بسيار خوبی به او می] يا با امام زمان

ود گرد آورد تا در صورت نياز هنگاهی که پوچی چنين مفاهيمی، مذهبی برای خ -
گرا و هم از طرف روحانيون ُسنتی، مورد نقد هم از طرف اصالح طلبان تعقل

  . واقع شد، آمادگی داشته باشد تا آنها را انکار کند
موضوع ديدار  پرتو سخن،ی يی از قاسم روانبخش در هفته نامهمقاله

اهميت اين مقاله در اين بود که . آملی را مورد توجه قرار داداحمدی نژاد و جوادی 
. شدمنتشر می" ی آموزشی و پژوهشی امام خمينیموسسه"رسما توسط  پرتو سخن

برپا شد و از همان آغاز از  ١٩٩٥هللا مصباح يزدی در سال اين موسسه توسط آيت
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در انتخابات سال هم  ٥٦.هللا خمينی برخوردار بودهای مادی و معنوی آيتحمايت
مصباح يزدی با قرار دادن همه چيز در  ٢٠٠٩و هم در انتخابات سال  ٢٠٠٥

  . اختيار احمدی نژاد او را مورد حمايت قرار داد
کند که بخشی از گزارش احمدی نژاد تحريف يا روانبخش استدالل می

ات دهد که رئيس جمهور در اظهارکاری شده بود، و با اين توضيح ادامه می دست
گرفت که مخاطبين در مجمع عمومی به او خيره بايستی اين را در نظر میخود می

با اين حال روانبخش از هر گونه اشاره . رانی پلک نزدندشده و در سر تا سر سخن
خودداری کرد با اين که از نظر او در اين " ی نورهاله"ی و يا صحبتی در باره

   ٥٧.ايی و يا ناسازگاری وجود نداشتبخش از گزارِش رئيس جمهور، هيچ نارس
به رغم اين واقعيت که در فيلم ديدار قم، احمدی نژاد آشکارا موضوع    

کند، و اين فيلم به طور گسترده پخش شده و عموما آن را مطرح می" ی نورهاله"
اند، حجت االسالم کعبی، يکی ديگر از طرفداران احمدی نژاد قاطعانه را ديده

. که رئيس جمهور چنين مطلبی را در ديدار با جوادی آملی گفته باشدکند تکذيب می
دانان شورای نگهبان و قی خوزستان در مجلس خبرگان، از حقونماينده - کعبی 

نيز در ديدار احمدی نژاد و جوادی آملی حضور  -عضو دفتز مصباح يزدی 
مدی نژاد ی نور به احی هالهکعبی مدعی شد گزارشی را که در باره ٥٨.داشت

جنگ روانی است که برای تضعيف دولت احمدی نژاد سازمان "دهند نسبت می
   ٥٩".داده شده است

احمدی نژاد، آگاهانه انتخاب کرده بود تا در ديدار با جوادی آملی، صحبت 
ی تجربه فوق طبيعی او در نيويورک، موضوع  اصلی باشد، و وقتی در باره
ئيد آن طفزه رفت و اجازه داد تا اين داستان هايش عمومی شد ترسيد، از تاصحبت

چرا او بايد اين داستان توهم . يی از ابهام و راز و رمز باقی بماندهمچنان در هاله
داد، و چرا بايد بعداً از آن زا و دور از ذهن را موضوع اصلی اين ديدار قرار می

ی وط به تجربهشد؟ آيا احمدی نژاد در ابتدا از گسترش اخبار مربخجالت زده می
اش غافلگير شد و بعدا نسبت به آن واکنش منفی داشت؟ آيا او از فوق طبيعی

بيرونی شدن پيش از موعد اين مطلب نگران بود؟ آيا او دلواپس بود که رقبای 
اش اين موضوع را بزرگ نمايی کنند و به آن چرخش نامطلوب سياسی سياسی

بگويد که با عالم غيب در تماس است و در ها بدهند؟ آيا او تمايل داشت به ايرانی
ی الهی است، نتيجه به طرفداران مومن خود اجازه دهد تا گمان کنند که او برگزيده

بدون اين که خود مستقيما و رسما  چنين ادعايی را مطرح کند و با طرح چنين 
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د کرادعايی انتقاداتی را برانگيزد؟ آيا رئيس جمهور جديد و جاه طلب، احساس می
طرح اين ادعا که به نحوی با عالم غيب ارتباط دارد، به طور موثری او را قادر 
خواهد ساخت تا استقالل خود را از روحانيون و نقش مشورتی آنها در رابطه با 
دولت اعالم کند؟ استقالل از روحانيون در طول مبارزات انتخاباتی، مورد توجه 

  . کرداحمدی نژاد بود و سخت  آن را پيگيری می
اگر احمدی نژاد بر اين باور بود و يا آرزو داشت اين باور را داشته باشد 

اش در نيويورک، بايد مدعی که به نحوی با عالم غيب ارتباط دارد، بعدا با تجربه
شد که عرفان و تعالی او بسيار موثرتر از روحانيون با نفوذی است که چنين  می

ادعای احمدی نژاد مبنی بر داشتن . تی ندارندی معنوی و در نتيجه چنين قدرسابقه
يی از نوعی ارتباط با عالم غيب ممکن بود به تدريج بين او و شمار فزاينده

با گذشت زمان، شماری از روحانيون ُسنتی، . روحانيون رده باال شکاف ايجاد کند
 يا از حمايت رئيس جمهور دست کشيدند و بی طرفی پيشه کردند، و يا به مخالفين

با اين وجود يک هسته کوچک . های مشخص او تبديل شدندعلنی مواضع و سياست
اما محکم که به لحاظ سياسی نيز قوی بودند و پشتيبانی نظامی هم داشتند همچنان 

ی اين فرضيه نيز وجود دارد که اراده. شان از رئيس جمهور ادامه دادندبه حمايت
انيون بود که توانست رئيس جمهور ی کوچک از روحسياسی و مهارت همين دايره

  . نيز بازگرداند ٢٠٠٩فعلی را در انتخابات سال 
- های احمدی نژاد با جوادی آملی در بارهشود که از جريان صحبتگفته می

ی نور در نيويورک، يک ميليون نسخه در ايران تکثير و منتشر ی هالهی حادثه
ستاهای خاص، گزارش همچنين گزارش شده که در برخی از رو ٦٠.شده است

ی جمعه و جماعت، اِکران ديدار احمدی نژاد با جوادی آملی، با حضور ائمه
عمومی شده تا احساس وفاداری عميق احمدی نژاد به امام دوازدهم و اعتقادش به 

به فرض صحت اين گزارش و بر اساس اين  ٦١.معجزات او را به نمايش بگذارند
ر ساختاری متمرکز، سلسه مراتبی و بسيار ی جمعه و جماعت دواقعيت که ائمه

شود حدس زد که انتشار محتويات موهوم  کنند، میمنضبط و سازمان يافته کار می
و دور از ذهِن ديدار احمدی نژاد و جوادی آملی اقدامی آگاهانه، مذهبی و سياسی 

اش به ادعاها و ی اول رياست جمهوریاحمدی نژاد در طول دوره. بوده است
  .دادات معنوی، ماوراءالطبيعی و مربوط به دنيای ديگر همچنان ادامه میالقائ
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  اهميت نور در ادبيات شيعی
 

ی نور، قصد داشت که حضور چيزی ماوراء طبيعی رئيس جمهور با اشاره به هاله
اش، کرد تا در مبارزهعملکرد اين تمايل به او کمک می. و مقدس را مطرح سازد

امام  - ی آن جنبش شيعی در اسالم، و موعود نجات دهندهرهبران جهان را به 
تصويری که احمدی نژاد در ذهن داشت اين بود که چون به . فرابخواند - غايب 

جنگد و برد، به خاطر او میلحاظ سياسی و مذهبی پرچم امام دوازدهم را باال می
در حمايت از سازد، امام غايب نيز به سهم خود راه را برای بازگشت او هموار می

توان در نظر گرفت که احمدی اين را نيز می. او مستقيما پا به ميدان خواهد گذاشت
نژاد با بازتعريف ماجرای نيويورک يک پيام ساده و در عين حال روشن برای 

من خادم امام دوازدهم هستم و او نيز حمايت خود را از : فرستادهموطنان خود می
ز داشته و با آمدن به کمک من در نيويورک مرا جنبش سياسی اجتماعی من ابرا

احمدی نژاد برای پرهيز از انتقاد محتمل هموطنان خود . مورد تائيد قرار داده است
ی خود را در رسد که اعتقاد تازهاش، به نظر میهای مذهبینسبت به آموخته

اوتی دارد ی نور که برای افراد مختلف معانی متفيی از مفهوم پر ابهام هاله لفافه
  .پوشاندمی

زند، ی نور در تشيع، و مفاهيمی که به آن دامن میبرای درک اهميت هاله
قصد من اين است که حدس . ضروری است تا منابع شيعی مورد کاوش قرار گيرد

ی بزنم هدف چه بوده و يا چه چيزی از طريق گزارش رئيس جمهور در باره
  . شودی نور به مردم عادی منتقل می هاله

، )احاديث(ی روايات گرد آورنده Kulayniی دمحم بن يعقوب ُکلينی به گفته
قرآن، نوری را که خدا برای بشريت  ٦٤ی سوره ٨ی امامان با توجه به آيه

واقعيت اين است که "ُکلينی زير عنوان . کنندفرستاده نمايندگی و سمبليزه می
. مان نسبت داده شده آورده است، شش روايت را که به اما"امامان نور خدا هستند

توان دريافت که امامان، نور ارسالی خدا در آسمان و  بر اساس اين روايات می
تر معنا و اهميت مفهوم نور در تشيع، آدمی برای درک و دريافت بيش ٦٢.اندزمين

های شيعی مشهور در نوشته. نيازمند است که به آثار دمحم باقر مجلسی مراجعه کند
ها شود که از ويژگیارجاع می استوانه و عمود نوری نور، به يا استوانه او، ستون

  . و يا نشانی خاص از امامان شيعه است
گفته شده که . رودها و اشارات به شمار میها، نشانهاين، يکی از ويژگی

فرستاده شده تا  - هنگامی که در زمين بودند  -ستون نور توسط خدا برای امامان 
. باشند ارتباط و اتصال خود را با آسمان و يا با عالم غيب حفط کنندآنها قادر 
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همچنين گفته شده که جبرئيل فرشته، مسئول برقراری پيام خدا با امامان خواهد 
   ٦٣.بود، مشروط به آن که امام از طرف پيامبر تعيين شده باشد

ستون نور همچنين کانال دانشی است که خدا از طريق آن هر چه را که 
اين ستون نور به عنوان  ٦٤.مامان بخواهند بدانند، در اختيارشان خواهد گذاشتا

توانستند مردم را ببينند و از تمام کرد و امامان از طريق آن میواسطه عمل می
در اختيار داشتن اين ستون نور، امامان را از خطا . های آنها مطلع شوندفعاليت

بر اساس روايات ديگری  ٦٥.شيده استمصون داشته و به آنها عصمت و دانايی بخ
گفته شده  ٦٦.اندی منبع نور برای مومنان توصيف شدهدمحم پيامبر و امامان به مثابه

هنگامی که امام دوازدهم به دنيا آمد، پرتو نوری از او درخشيد، باال رفت و در 
   ٦٧.ها پخش شدآسمان

امام دوازدهم در های معاصر از مقامات مذهبی، نور، معموال با در نوشته  
در اين دنيا وجود دارد و آن " خورشيد حقيقی"گويند که تنها يک می. ارتباط است

های امام هللا مصباح يزدی، يکی از کيفيتی آيتبه گفته ٦٨.امام دوازدهم است
نوری که از : "نويسدمصباح يزدی می  ٦٩.دوازدهم اين است که او نورانی است

آنچه اهميت دارد اين که ما بايد . ازلی و ابدی است شودامام دوازدهم متجلی می
مان را آماده کنيم و زنگارها را بزدائيم، پس از آن نور امام دوازدهم بر قلب ما قلب
    ٧٠".اش برما خواهد باريدتابد و لطف ابدیمی

ی مصباح يزدی که احتماال احمدی نژاد هم آن تفسير لفظی و متنی از نوشته
با توجه به وفاداری سياسی مذهبی احمدی نژاد نسبت به مصباح،  را خوانده باشد،

آورد که ادعای رئيس جمهور مبنی بر وجود يک پرتو اين تصور را بوجود می
نور در نيويورک احتماال در اشاره به حضور فيزيکی امام دوازدهم در قالب 

ش در ارسد گزارش احمدی نژاد از تجربهبه نظر می. جسمی نورانی بوده است
يی باشد به اعتقادش به اين که او در تمام مدت مجمع عمومی سازمان ملل اشاره

استفاده از ِنماد و سمبل قرار گرفتن . رانی با امام غايب در ارتباط بوده استسخن
در شعاع نور، پيام روشنی است برای مومنان که رئيس جمهور متبّرک است و از 

آيا رئيس جمهور در . شودمام زمان محسوب میی خدا و اجمله از دوستان برگزيده
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ی تازه به دست آمده، به عنوان فردی ديدارش با جوادی آملی با توجه به تجربه
تواند دليل و پاسخی کرد؟ آيا اين میمصون و مرتبط با امام دوازدهم مباهات می

  يی از نور قرار داشته است؟  باشد که چرا رئيس جمهور مدعی شد که در پرده
ی اول رياست جمهوری توان استدالل کرد که در چهار سال دورهمی

اش نشان داد که احمدی نژاد، اظهارات و نظرات او و اعضای کابينه و کارمندان
ی مقدسی دارد که وظيفه: او يا متقاعد است و يا مايل است باور داشته باشد که

اول دولت او تبديل ظهور امام دوازدهم را شتاب ببخشد و اين وظيفه به هدف 
شد، چون مند میاحمدی نژاد در تالش مقدس خود از کمک امام غايب بهره. گرديد

  .  هدف او و عالم غيب مشترک و منطبق با يکديگر بود
 

  ناجی غايِب احمدی نژاد
  

، يا احساسی ماوراء طبيعی را در مجمع عمومی ٢٠٠٥احمدی نژاد، در سپتامبر 
به . يا تمام ملت را به خياالت و توهم کشانده است سازمان ملل تجربه کرده، و

و دست ساز  کاریلحاظ اخالقی، بدترين سناريو اين است که کل ماجرا فريب
حتی . رئيس جمهور بوده باشد تا مردم عادی را به خاطر اهداف سياسی بازی بدهد

اگر تصاويری که از مجمع عمومی ملل متحد مخابره شد صحت ادعای احمدی 
يی از نور قرار گرفته تائيد نکند، باز هم احمدی را مبنی بر اين که در هاله نژاد

کند که نوعی مداخله از عالم غيب " فرض"کند يا " احساس"نژاد ممکن است 
ی نور نيز رئيس جمهور، گويی که حتی پيش از ماجرای هاله. صورت گرفته است

وحانيون بلند پايه و برخی از ر. در مکتب فکری مصباح يزدی رسوخ کرده است
نزديک به مصباح يزدی، پيروزی احمدی نژاد در مبارزات انتخابات رياست 

  . کردندرا يک معجزه تفسير می ٢٠٠٥جمهوری سال 
ی سخت از روحانيون، در تالشی شواهدی ضمنی وجود دارد که يک اليه

دی نژاد مذهبی و همآهنگ، برآنند تا وانمود کنند که رياست جمهوری احم -سياسی 
ی ماوراء الطبيعه است که به شدت سراسر موج جديدی از رشد فلسفه ینتيجه

ی ی معنوی جديد به عنوان ويژگی برجستهاين روحيه. کشور را در بر گرفته
هللا خمينی و ی انحطاطی که بين مرگ آيتيی بالغ و تکامل يافته، از دورهجامعه

اين . شودد، کامال متفاوت قلمداد میاحمدی نژاد حاکم بو ٢٠٠٥انتخابات سال 
ی جديد از بازسازی دينی و اخالقی مفروض، قرار است به ظهور امام مرحله

ی حس مذهبی جمعی، زهد و معنويت و تحول دوازدهم، و افزايش و تحمل فزاينده
های دنيوی بين ی جديد از بحثرود جامهانتظار می. کيفی در جامعه بيانجامد

گرا و اصالح طلب فراتر رفته و رقی و محافظه کار، اصولراست و چپ، مت
های دنيوی و سازمان ی حالتی تقريبا متافيزيکی و فراتر از ايدئولوژیطليعه

تر برای اثبات اين حالت که يک تجلی کامال متفاوت، برتر و متعالی .سياسی باشد
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برخی فرما شده، رياست جمهوری احمدی نژاد از طرف در سراسر کشور حکم
مشحون به کرامات و و  تدبير الهی، ی الهیهديهروحانيون با نفوذ به عنوان 

   ٧١.توصيف شده است معجزات،

رئيس جمهور، خودش نيز ظاهرا باورش شده بود که گويا محيطی 
يی او بوجود آمده، و از پا گرفتن و آغاز مرحله الطبيعی پيرامون انتخاب ماوراء

ی تاريخی از نوزايی و احياء، اين مرحله. کردمی کامال متفاوت در کشور صحبت
تر، های اجتماعی، اقتصادی و سياسی خاص خود را دارد، اما از همه مهمتئوری

اين مرحله به عنوان  ٧٢.نامدمی معنويت موجتفاوتی است که احمدی نژاد آن را 
ناميده رفت جمهوری اسالمی ترين مرحله در توسعه و پيشرفتهباالترين و پيش

  .شود می
هايی که در زير ی استداللی جديد و تاريخی، بر پايهپيدايی اين مرحله

اول، جامعه، به اين باور رسيده که امام غايب به طور مرتب : آيد بنا شده است می
دوم، . کنددر امور جهان مادی از طريق تعداد اندکی از عوامل برگزيده مداخله می

اند، قادرند جامعه را موهبت تماس با عالم غيب را يافتهتنها همين تعداد اندک که 
شود خواست امام هدايت کنند و تغيير موثری در روش و سمت و سويی که گفته می

سوم، در مواجهه با قدرت ژرف امام غايب، جامعه در . غايب است بوجود آورند
غايب باشد،  يابد که هرگونه تالش و ابتکار انسان که ناهماهنگ با خواست اماممی

ی کامل به خواست امام غايب که توسط چهارم، تکيه. بی فايده و بی نتيجه است
شد، حرکت و جنبش فرهمندی را با تمنای همان اندک عوامل برگزيده تفسير می

شود و باورمندان بيشتری برای ظهور اين امام ی بيشتر امام موجب میمداخله
- ابنده، نهايتا ظهور امام غايب را سرعت میاين فرايند شت. غايب دعا خواهند کرد

   .بخشد
  

  ی جنگ شاعرانهجبهه
  

مغز متفکر پشت گفتمان مذهبی، سياسی احمدی نژاد بر اين باور است که دوران 
معنوی جديد که با ظهور امام زمان به پايان خواهد رسيد و به انتظار بازگشت امام 

شود، و رئيس جمهور محسوب میی غايب خاتمه خواهد داد، هدف اعالم شده
از نظر رئيس جمهور . الويت آنی و درجه اول در تاريخ جمهوری اسالمی است

ی ها آماده بود تا ماشهگويی که در جريان جنگ ايران و عراق شرايط در جبهه
او معتقد است اين فرصت با تمام شدن جنگ، عقيم . ظهور امام غايب چکانده شود

دار که به ال جنگ، ايثارگران جوان و داوطلبان ديندر جريان هشت س. ماند
ها شتافتند، يک الگوی رفتاری از خودگذشته و فداکارانه را بوجود آوردند که  جبهه

                                                             
). ١٣٨٤تير  ٢٣؛ ١٣٨٤تير  ١٥(پرتو سخن   ٧١  
). ١٣٨٤مرداد  ١٢( پرتو سخن  ٧٢  
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يک . رفت، کم اهميت بودهای نفسانی و خودخواهانه اگر از بين نمیدر آن انگيزه
آل برتر هايدحس نيرومند تهذّب مذهبی، عرفان، برابری و ِمهر جمعی به خاطر 

های مذهبی متعالی و فداکارانه مبتنی بر رياضت و از ارزش. شد مذهبی ترويج می
اش به خاطر خدا، به خاطر گی کامل فرد و از جمله گذشتن از زندگیخودگذشته

جمهوری اسالمی و ولی فقيه کاربسماتيک و سرزمين مادری وجود داشت که 
ی شهادت تمثال بلند مرتبه. آوردحرکت در میکرد و به دار را بسيج میجوانان دين

  . های نظامی شدطلبی، موتور موفقيت
سال جنگ، حدود يک ميليون جوان رزمنده که بيشتر آنها از  ٨طی 

- با انگيزش -سپاه پاسداران انقالب اسالمی يا  بسيج مستضعفين -نيروهای مذهبی 
رای اکثريت داوطلبانی که ب. های جنگ شدندی جبهههای داوطلبانه بودند، روانه

شان مذهبی و منحصر به فرد بود که در در جنگ ايران و عراق جنگيدند، تجربه
آن تجربه، احساسی عرفانی و غير قابل توضيح در تقرب به خالق و امامان شيعه 

ی ناميدند، جايی که رايحه می" سرزمين نور"های جنگ را آنها جبهه. وجود داشت
های دنيوی خود را ی داوطلب، خواستهپر کرده، و رزمنده عشق و خدا فضايش را

سپرد و تنها آرزوی عروج به دنيای واپسين و ديدار با معشوق را به خاک می
برای بسياری از اين رزمندگان، جنگ، فرصتی بود تا آنها عشق بی  ٧٣.داشت

ن شيعه ی خود را با او و اماماتمنای خود به خدا را ابراز دارند و عهد عاشقانه
  . نشان دهند

های های متعددی در مورد حضور امام دوازدهم و ساير چهرهگزارش
خاطرات آن دسته از  ٧٤.های جنگ منتشر شده استمقدس شيعی در جبهه

ها مبادرت ورزيدند، سرشاز از رزمندگان که به نوشتن تجربيات خود در جبهه
ها و رويدادهای خارق اتی معنوی، معجزات، مالقهای استثنايی از تجربهگزارش

اين رويدادها به نتايج مداخالت عالم غيب در امور جهان مادی  ٧٥.العاده است
سربازان نيز با اين فداکاری، زاهدانه و متواضع، احساس عميق . شد مربوط می

يادآوری امامان . دانستندمذهبی و اعتقادات معنوی خود را ضامن پيروزی خود می
ر هوای آنها، و نيز تفکر شهادت، مالقات با امامان و ورود به شان دهایبا ذکر نام

بخشيد تا با تمام خطرات روبرو شده و دشمن بهشت، به اين رزمندگان جسارت می
ها و مردگان، با های مجروح، سوختهی بدنها بوی زنندهدر جبهه. را شکست دهند

  . کردليل پيدا میيی شيرين معنويت، و رويدادهای فوق طبيعی تقعطر و رايحه

                                                             
  .٢٧، ١١. ، صص)١٣٨٥تهران، (سفر به سرزمين نور پودات، . ب  ٧٣
.١٦. ، ص)١٣٨٦تهران، (جبهه ی جنوب غنی پور، . ح   ٧٤  
مشهد، (خاک نرم کوشک ؛ سعيد عاکف، ٣٠١، ٢٨١. ، صصجبهه ی جنوبغنی پور، . ح   ٧٥

، )١٣٨٦قم، (عارفان وصال اصغری زاده ، . ؛ م١٨٧، ١١٨،  ١١٥- ١٠٧. ، صص)١٣٨٧
. ٦٤، ٤٤، ٢٥-٢٤. صص  
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که خاکی  -ها، با فرماندهان خود رزمندگان در طول مدت اقامت در جبهه
اين . تعامل و تبعيت داشتند  -شان برای رزمندگان الگو بود بودن و جنگندگی

يی برادرانه بر اساس احترام و تواضع با روحانيون و رزمندگان همچنين رابطه
نقش اين روحانيون و مداحان . کردندبرقرار میآمدند ها میکه به جبهه مداحانی

مذهبی اين بود تا با يادآوری وظيفه و مسئوليت دينی رزمندگان، و بازگويی و 
. ی رزمندگان را تقويت کنندهای امامان شيعه، روحيهبازسازی آزمايشات و رنج

ی روحانيون و مداحان مذهبی، برای اين های تکان دهندهرانی و موعظهسخن
ی راه مذهبی فراهم دان جوان، روح و روانی در چهار چوب ذهنيت و نقشهمر
ها برای رزمندگان رانی روحانيون و مداحی مداحان در جبههسخن. ساختمی

سخنرانان . دادها و پاداش معنوی آنها را توضيح میگیجوان، اهداف از خودگذشته
يی درشت و ن شيعه، روحيهو مداحان با بازخوانی تاريخ طوالنی و با شکوه شهيدا

  . کردندقوی از تحمل، آرامش، هيجان و انرژی برای رزمندگان ايجاد می
شماری . های خود بازگشتندزمانی که جنگ خامه يافت، رزمندگان به خانه

گی شهادت را نيافته رسيدند، چون شايستهاز آنها غمگين و ناراضی به نظر می
ها تجربه و عشق خدا بودند که آن را در جبههبرخی فقط در تمنای رايحه . بودند
گی و عرفانی را که در رويارويی برخی ديگر، معنويت، برادری، همبسته. کردند

و گروهی نيز بايد شادمان بوده باشند . داشتند از دست داده بودندبا مرگ، عزيز می
شقاتی را اند و آرزو داشتند که بتوانند خشونت، سختی، اضطراب و مکه زنده مانده
ی پس از جنگ، غول در دوره. ها تحمل کرده بودند فراموش کنندکه در جبهه

های مالی، دنبال کردن موقعيت. دنياخواهی و خودپرستی از شيشه فرار کرده بود
ی سياسی، به تدريج به معيار موفقيت و پرهيزکاری شخصی، و قدرت و سلطه

گی، سخت تواضع و از خودگذشته های اخالقی و معنوی، زهد وتبديل شد و ارزش
از رواج  بسيجیی جبهه رفتن و ذهنيت و رفتار روحيه. الشعاع قرار گرفتتحت

باليدند، در آنها که به بسيجی بودن خود می. شدافتاد و متعلق به گذشته قلمداد می
خواستند در آن تحرک داشته باشند، خود را منزوی، نامتجانس و يی که میجامعه

ی بسيجی، گويی که شرايط برای با به حاشيه رانده شدن روحيه. يافتندبيگانه 
  .  بازگشت امام غايب از ميان رفته بود

  
  های جنگهای جبههگی تجربهتکرار ساخته

  
، مصباح يزدی بر اين ايده ٢٠٠٥چند ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری سال 

خطری در جمهوری اسالمی " و اين که" اسالم واقعا در خطر است"کوبيد که می
راه حل مصباح يزدی برای اين ". کندوجود دارد که  آشکار اسالم را تهديد می
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خواستار كسی "و " انتخاب کسی که پشتيبان اسالم باشد"ی شديد اين بود مخاطره
    ٧٦".باشيم كه واقعاً درد دين داشته باشد و بخواهد اسالم ناب را عملی كند

متحد ساختن مومنان متقی در پشت احمدی نژاد، از مصباح يزدی به قصد 
اگر امام دوازدهم بخواهد توجه خود را "گروهی از طالب و طرفداران خود پرسيد 

توجه خواهد ) در مبارزات انتخاباتی(متوجه کسی نمايد، به کدام ائتالف يا گروه 
که  رسيداز نظر مصباح يزدی به نظر می  ٧٧"کند؟ کرد و برای کداميک دعا می

توان او را به عنوان نماد و احمدی نژاد نامزد مطلوبی است، کسی است که می
سال جنگ در جستجوی  ٨گی و روح امامی که بسيجی طی ی از خودگدشتهنماينده

  .او بود، به مومنين ارائه داد
رسما اعالم گرديد، مصباح يزدی مدعی شد که  ٢٠٠٥وقتی نتايج انتخابات 

يی ه احمدی نژاد رئيس جمهور شود، و انتخاب او معجزهاز پيش مقدّر بوده ک
کرد در واقع، مصباح يزدی زمينه را آماده می. ی امام دوازدهم بوده استخواسته

تا مردم عادی را پشت رئيس جمهوری جمع کند که ماموريت مذهبی او برقراری 
همراه بود، با معجزه، ياری شده و دعای خير امام غايب نيز " حکومت اسالمی"

   ٧٨.اوست
توان حدس زد که مصباح يزدی دو هدف مذهبی سياسی برای احمدی می

اول، رئيس جمهور موظف است اين ايده را منتشر کند که او . نژاد در نظر داشت
ظهور امام غايب را تسريع خواهد کرد؛ دوم، اين مفهوم را بايد عموميت بدهد که 

حکومت "با . تب در تعامل استامام غايب با جهان مادی به طور دائم و مر
ی دنيوی او ی ايرانی از امام غايب و مداخلهو از طريق آن، تمام جامعه" اسالمی

  . ملهم و اشباع خواهند شد
با حمايت از احمدی نژاد و به راه انداختن اساس گفتمان امام غايب، مصباح 

مقاوم در  يزدی عميقا درگير تحت تاثير قرار دادن محبوبيت و قدرت روحانيون
ها شده بود، او قصد های مختلف اصالح طلببرابر تغيير و موجی از سيستم عامل

داشت اين ايده را برای مردم عادی جا بياندازد که احترام به امام زمان و احترام به 
های جنگ، همزمان هماهنگ با ضديت با اصالح ی جسورانه در جبههروحيه

الح طلبی در اين بود که امام غايب به نوآوری اين موضع ضد اص. طلبی است
مصباح يزدی با اشاره به اين که آزادی خرمشهر . کردطور فعال از آن حمايت می

کرد که در جريان جنگ ايران و عراق ماهيتی معجزه آسا داشت، استدالل می
به نظر  ٧٩".بايستی به تدريج با اين چيزها آشنا شده و اُنس بگيردهای ما میذهن"

                                                             
). ١٣٨٣بهمن  ٧( سخن پرتو  ٧٦  
.٨٦٠. ، صمصباح گفتمانصنعتی، . ر   ٧٧  
).١٣٨٤تير  ٨( پرتو سخن  ٧٨  
.٨٤٥. ، صمصباح گفتمانصنعتی، . ر   ٧٩  
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، تالشی آشکار برای ترويج "اين چيزها"ی مبهم مصباح يزدی به د که اشارهرسمی
  . اعتقاد به نقش و صحت رويدادهای غير طبيعی بود

ی تاريخی جديدی از آگاهی مذهبی است که با انتخاب اين ظاهرا مرحله
احمدی نژاد، و ابداع و ابتکار مصباح يزدی به راه افتاده، و گويی که با همان 

پايان تاريخ به همان صورت : کندابهام، و تحت همان هدف واحد عمل میميزان 
ادعای . يابی به کمال انسانی از طريق ظهور امام غايبدانيم، و نيز دستکه ما می

اش در مجمع عمومی ملل متحد چه ی ماوراء طبيعیاحمدی نژاد مبنی بر تجربه
های ها که امام غايب، سياستی ايرانیبسا طرحی بوده برای نشان دادن به جامعه

کسانی است که وظيفه دارند به  کند، چرا که احمدی نژاد از جملهاو را تائيد می
ئولوگِ گفتمان احمدی نژاد، گويی اميد دارد ايد. ظهور امام غايب شتاب ببخشند

الوقوع است، و اين هنگامی که مردم عادی متقاعد شدند که ظهور امام غايب قريب
به همان  - شان نيز فعاالنه در اين زمينه تعهد دارد، صميمانه رهبرشان را که دولت

مورد حمايت قرار  -ها در جريان جنگ  از او حمايت کردند صورت که بسيجی
 ٢٠٠٩ها اما احمدی نژاد در انتخابات سال از نظر شمار بسياری از ايرانی. دهند

ی احمدی نژاد همچنين شکست سياس. نتوانسته پيروز شود و شکست خورده است
ها از اين طريق، دستکاری ی يک رفراندم عمومی باشد که ايرانیتواند به مثابهمی

  .انداو در امر دين با مقاصد سياسی دنيوی را مردود دانسته
  

  هللا بهجتدزدی و اختالس از معنويت آيت
  

و تاثير ی امام غايب که همواره حاضر و در تعامل ديدگاه مصباح يزدی در باره
- هللا العظمی دمحم تقی بهجت برمیگذار بر جهان مادی است، به نفوذ و اعتبار آيت

مطابق گزارشی، مصباح . چشم از جهان فرو بست ٢٠٠٩گشت؛ وی در سال 
 ٨٠.خوانده استهللا بهجت فقه، اخالق و عرفان میيزدی به مدت پنجاه سال نزد آيت

شود و همچنان هللا بهجت آشنا میا آيتب ١٩٥٢ی مصباح يزدی او در سال به گفته
ترين عرفا در هللا بهجت به عنوان يکی از بزرگآيت ٨١.ماندبا او نزديک می

هللا بهجت با ی آيتبا توجه به رابطه. روزگار مدرن مورد ستايش قرار گرفت
هللا نزديک بودند گاهی ماوراء طبيعت، مصباح يزدی معتقد است کسانی که به آيت

از اين واقعيت " ی مشخصینشانه"کردند که اقات و رويدادهايی برخورد میبا اتف
   ٨٢".قدرتی دارد که از ديگران برتر است"بود که او 

دهند، موقعيت امام غايب هللا بهجت نسبت میبر اساس اظهاراتی که به آيت
های وشهای بينا، گگويد امام غايب چشمهللا میآيت. تقريبا با خدا قابل مقايسه است
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هللا بهجت همچنين معتقد پر آيت ٨٣.باشدی خدا میشنوا و زبان گويا و دست دهنده
ی پرهيزکار با روحی پاک برای ديدار با امام شور و شوقی بود با قابليت شيعه

گفت که حتی اگر امام پشت حائلی پنهان باشد و چشم ما هايش میاو به طلبه. غايب
کسانی وجود دارند که می توانند امام را ببينند، "باز هم نبز قادر به ديدن او نباشد، 

 ٨٤".حتی اگر اين افراد نتوانند امام را ببينند، با اين حال با امام در ارتباط هستند

هللا بهجت بر اين باور بود که شواهد فراوانی وجود دارد که در زمان غيبت آيت
ی کسانی که او را و همهامام غايب، لطف، محبت و حمايت امام نسبت به شيعيان 

  ٨٥.دوست دارند ابراز خواهد شد
داری مومن و مشتاق ديدار امام غايب، از بهجت خواست تا در زمانی، دين

برای برآورده شدن آرزويت بايد که "بهجت به او گفت . اين باره برای او دعا کند
فرستی، برای امام غايب، همراه با دعای تعجيل در بازگشت امام، صلوات بسيار ب

و نيز مرتبا  به مسجد جمکران بروی و نمازهای مخصوص آن مسجد را بخوانی و 
گويد، همه برای برآورده شدن حاجت با اين وصف، بهجت می ٨٦".انجام دهی

دانند که خود آن حضرت نيز چه روند، و نمیشخصی خود به مسجد جمکران می
بهجت با صميميت . دعا کنند التماس دعايی از آنها دارد که برای تعجيل فََرج او

امام غايب . گی متقابل بين امام غايب و مومنان وجود داردگويد که يک وابستهمی
خواهد تا مردم برای بازگشت او دعا کنند؛ در اوضاع و احوال مردم نيز بهبود می

   ٨٧.ی خود را با امام غايب مستحکم نمايندشود تا زمانی که رابطهو تحولی ديده نمی

های کاملی از رويدادهای غيبی و ماوراء طبيعی در ارتباط سلسله گزارش
هللا که آيت -گفته شده شبی در مسجد َسهله در عراق . هللا بهجت وجود داردبا آيت

وقتی . کندبه تجديد وضو نياز پيدا می - کرد بهجت در جوانی مرتب از آن ديدن می
بالفاصله ". ترسدکمی می"شود یرود و وارد تاريکی شب ماز مسجد بيرون می

نور مرموز، بهجت . سازدنوری در مقابل او ظاهر شده و مسير او را روشن می
وقتی بهجت . کندرا در طول زمان وضو ساختن و بازگشت به مسجد همراهی می

در اين گزارش تالشی    ٨٨.شودگردد، نور ناپديد میبه محل نماز در مسجد برمی
البته واقعيت اين است که . نبع يا منشاء نور را توضيح دهدگيرد تا مصورت نمی

مسجد َسهله منتسب به امام دوازدهم است، و اين اعتقاد وجود دارد که يکی از 

                                                             
اطالعات اين قسمت، االّ اين . در راستای عشق به امام زمان: وب سايت رسمی آيت هللا بهجت   ٨٣

برای سهولت چک و مطابقت . که گفته شود، متکی بر وب سايت رسمی آيت هللا بهجت است
 رفرنس ها، عناوين فرعی اطالعاتی که داده شده نيز، آمده است 
http://www.bahjat.org/fa/index.php. 
".در راستای عشق به امام زمان"وب سايت رسمی آيت هللا بهجت،   ٨٤  
.همآنجا  ٨٥  
".حضرت ولی عصر"وب سايت رسمی آيت هللا بهجت،   ٨٦  
".در راستای عشق به امام زمان"وب سايت رسمی آيت هللا بهجت،   ٨٧  
".ويژگی ها، زيارت و توسل"وب سايت رسمی آيت هللا بهجت،    ٨٨  



٦٨ 
 

تواند او را ببيند، شود و آدمی میهای مقدسی است که امام در آنجا ظاهر میمکان
هللا بهجت ته شده که آيتهمچنين گف  ٨٩.لذا چه بسا روشنايی از منشاء نور آمده باشد

هللا بهجت اغلب مصباح يزدی باور داشت که آيت. نيز آگاه بود از امور ناشناخته
ديده، و به منظور جلوگيری از ديدن چشم اندازهايی های ناشناخته را میصحنه

هللا گويند آيتمی. کرده استرا تکرار می" يا ستار"مربوط به آينده، غالبا ذکر 
خواسته تا آنچه را قرار بوده ببيند از از خدا می" يا ستار"تفاده از ذکر بهجت با اس

   ٩٠.نگاه او بپوشاند

هللا بهجت ها و استعدادهای غير طبيعی نيز به آيتشمار ديگری از ظرفيت
بينی آينده بود اند او مردی دانشمند، روشن بين، با توانايی پيشگفته. دهندنسبت می

مصباح يزدی به سه مورد خاص اشاره کرده . دم را بخواندتوانست اذهان مرو می
ی او، موقعيت واال و معنوی به گفته  ٩١.خواندو آنها را کرامت و يا معجزه می

کند که از طريق لطف امام غايب، انسان اميدوار است که هللا بهجت اثبات میآيت
های معنوی انسان مصباح يزدی معتقد است. بتواند به باالترين درجه از کمال برسد

مصباح يزدی به قصد . هللا بهجت موجب تقويت ايمان مومنان خواهند شدمانند آيت
هللا بهجت ی آيتمتقاعد ساختن خوانندگان از درستی و صحت نظراتش در باره

حتی گفته   ٩٢".حقيقت قابل اتکاء است و لطيفه نيست"هايش کند که گفتهتاکيد می
   ٩٣".خواست، قادر بود که پشت سر خود را نيز ببيندر میهللا بهجت اگشده که آيت

هللا بهجت معتقد است اين امکان وجود دارد که انسان خاکی در حالی که آيت
ی روح و در اين دنيای مادی امام غايب را مالقات کند و حتی با او از طريق تزکيه

يد، دو ويژگی ی مناسک و مراسم مذهبی ارتباط برقرار نماانجام وظيفه شناسانه
اول، به خاطر اصرار بر خاموشی و . مشخص ديگر نيز برای او شناخته شده است

طالب او بر اين واقعيت . ی تجارب معنوی خود، شهرت داشتاش در بارهسکوت
های ماوراء طبيعی خود ها و تجربهاتفاق نطر داشتند که بهجت برخوردها، توانايی

هللا بهجت های فوق طبيعی آيتسانی که ويژگیحتی ک. داشترا از عموم پنهان می
   ٩٤.دانستند، متعهد بودند که اسرار معنوی او را فاش نکنندرا می

هللا بهجت به همين اندازه از بابت غير سياسی بودنش مشهور بود دوم، آيت
ی راه حل همه"از نظر بهجت، . اگرچه رفتار و منش ضد سياسی نداشت

از   ٩٥".شداد برای ظهور امام دوازدهم موکول میمشکالت، به دعای شخصی افر
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 ٩٦.کردکه مداخله در امور سياسی را تحمل نمی شدياد می هللا به عنوان فردیآيت
ها او عميقا درگير امور معنوی و عبادی بود و نسبت به پيآمدهای احتمالی مشاجره

حوزه نيز های سياسی حساسيت داشت، بهجت حتی در امور مديريتی کاریو دست
ی ی قم، با ارائهجامعه مدرسين حوزه علميه ١٩٩٥در سال . کردمداخله نمی

نفر از روحانيون شناخته شده و بلند پايه را به عنوان اعضای شورای  ٧ليستی، 
ليست پيشنهادی متعاقبا . ی قم، پيشنهاد دادی علميهی امور حوزهعالی مسئول اداره

هللا العظماء فرستاده شد که مرجع تقليد بودن آيت ٦ جهت تائيد نهايی و امضاء برای
تنها  - مرجع تقليد  ٦يکی از اين  - هللا بهجت آيت. تائيد شده بود ١٩٩٣آنها در سال 

اش، با توجه به اخالق و منش محتاط. کسی بود که از امضای ليست سر باز زد
ی و سياسی کرده بهجت نگران از اين که مبادا خود را درگير امری با مدلول دنيو

تن اعضای شورای  ٧باشد، پيامی فرستاد براين مبنا که مخالفتی با فعاليت اين 
امضا برای من مشکل است و من امضا "عالی ندارد، با اين وصف گفت که 

   ٩٧".کنم نمی
هللا بهجت را مطلوب ديده و مصباح يزدی احتماال برخی از باورهای آيت

اعتقاد راسخ او نسبت به امکان برقراری رابطه با آنها را پذيرفته است؛ از جمله 
امام غايب؛ پرسيدن سئوال و دريافت پاسخ مناسب از عالم غيب؛ قدرِت اطالع قبلی 

های ديگری که از داشتن ارتباط بينی وقايع آينده، و نيز قدرتاز رويدادها و پيش
ساس عميق مصباح يزدی چه بسا اح. شودبا امام دوازدهم و عالم غيب ناشی می

الوقوع امام دوازدهم، از او به عاريت هللا بهجت را نيز در مورد ظهور قريب آيت
شد در ارتباط با امام غايب است در به گواهی دوستی که گفته می. گرفته باشد

هللا آيت ٩٨.الوقوع استهللا بهجت گفت که آمدن امام، قريبآيت ٢٠٠٨سپتامبر 
هللا بهجت نقل کرد، اين حکايت بر را از آيت يی عمومی حکايتیناصری در خطبه

. شد با امام غايب ارتباط داردساله بود که گفته می ٦٢اساس گفتگوی او با دوستی 
هللا بهجت، امام به دوست او گفته بود که نه تنها ظهور او نزديک ی آيتبه گفته

انست شاهد هللا بهجت نيز خواهند توتر از دوست آيتاست بلکه افرادی حتی مسن
سال  ٩٠هللا بهجت به گيريم که طول عمر دوست آيتفرض می. آمدن امام باشند

سال ظهور  ٢٨بايستی حد اکثر ظرف مدت برسد، بدين ترتيب امام دوازدهم می
  . کردمی

اش، خود را از دو های سياسیمصباح يزدی برای پيگيری فعاليت
بهجت برای پرهيز . رها ساخت کردهللا بهجت رعايت میممنوعيت اصلی که آيت
ی سنگين برای خود مقرر های مادی و سياسی، دو ضابطهاز افتادن به دام وسوسه
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های ماوراء طبيعی خود همواره ساکت بود، و از او از بابت تجربه. ساخته بود
عمومی کردن و سياسی کردن آنها پرهيز داشت، وی بر اساس يک دستورالعمل، 

اگر سالطين جهان فقط "بهجت معتقد بود . جستدوری می های سياسیاز فعاليت
گفته   ٩٩".آمدندهای دنيوی برنمیاز لذت پرستش با خبر بودند هرگز در پی فعاليت

گاه خواهان مرجع تقليد شمرد و هيچشده که او شهرت و معروفيت را خوار می
-ا نمیاز نظر بهجِت روحانی و عارف، تقرب واقعی به خدا ر ١٠٠.شدن نيز نبود
کاری معنويت به قصد قدرت و هژمونی سياسی و اقتصادی بهم توان با دست

رسد که اين دو موضوع با هم برای مصباح يزدی اما به نظر می. آميخت
هللا بهجت نسبت به ی شواهد که حاکی از بی اعتنايی آيتبر خالف همه. سازگارند

شهرت و اعتبارش امور سياسی است، مصباح يزدی اصرار دارد که به رغم 
   ١٠١.بازهم خود را درگير مسائل سياسی کند

هللا بهجت را به عنوان توان فرض کرد هنگامی که مصباح يزدی، آيت می
هللا اشاره کند، در واقع به شخصيتی از آيتمدل و الگو برای مومنان ترويج می

است  برای او ساخته، و تقريبا مشابه کسی - يعنی مصباح يزدی  -دارد که خودش 
که دنيای معنوی را با سياست بهم آميخته و تجارب شخصی خود را نيز عمومی 

هللا بهجت نقش با اهميتی نيز به عنوان تبار و رسد که آيتبه نظر می ١٠٢.کندمی
در عين حال اين . احمدی نژاد به عهده دارد -دودمان برای گفتمان مصباح يزدی 

و سياسی کردن سيستم اعتقادی بهجت  نيز بايد گفته شود که اين امر با تحريف
يی شايعه. ی مهدويت بنا گرديده استساخته شده که با گفتمان سياسی جديدی بر پايه

هللا بهجت بود که  گشت که اين آيتتوسط طرفداران احمدی نژاد دست به دست می
برای محافظت از رئيس جمهور در جريان مسافرت به نيويورک، به نحوی 

هللا بعد از درگذشت آيت. ی نور معروف را به عهده داشتهاله مسئوليت ظهور
   ١٠٣.بهجت، اين شايعه به عنوان جعل مطلق از طرف دفتر او به شدت تکذيب شد

  
  ی مداخالت دنيوی امام دوازدهمنظريه پردازی در باره

  
االسالم دوسال بعد از رياست جمهوری احمدی نژاد، حجت ٢٠٠٧در سال 

ی امام و مرتبط بسيار نزديک مصباح يزدی کتابی در باره آقاتهرانی، شاگرد
تمايل به ديدن "يی است از ی دست و پا شکستهدوازدهم انتشار داد که ترجمه

، "های عملی مالقات با امام دوازدهمراه"عنوان فرعی کتاب، ". ی دوستچهره
خوانندگان  آقاتهرانی از همان ابتدا به صراحت به. کندهدف نويسنده را افشا می

                                                             
).١٣٨٨اکتبر  ٢٨(عتماد ملی ا  ٩٩  
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او . گويد که در زمان غيبت امام دوازدهم، امکان ديدار با امام وجود داردخود می
هايی چگونه امکان پذير است و آنگاه آنها را دهد که چنين ديداریبعدا نشان می

در اين کتاب تجربيات ماوراء طبيعی افرادی که در گدشته و حال  ١٠٤  .شماردبرمی
های حکايت. شوداند با خواننده در ميان گذاشته میشدهبا امام دوازدهم روبرو 

يی از نور اش در هالهچهره: "شخصی از توصيف رؤيت امام عبارت است از
استثنايی از نورانيت "؛ و در حالتی "چادری کامال نورانی"؛ ساکن در "پنهان بود

    ١٠٥.و روشنايی، در آسمان، در حال حرکت بود
او همچنين . داندبا نور و روشنايی در ارتباط می نويسنده، امام دوازدهم را

آقاتهرانی . سازد که چه بسا امام دوازدهم منشاء نور باشداين عقيده را مطرح می
آورد که را می) هللا انصاری همدانیاحتماال آيت(در کتاب خود گزارش فرد مومنی 

د که از نيمه شب برخاست تا نماز بخواند، در همين حال درخشش نوری را دي
مومن، الهامی را دريافت که . رفتتابيد و تمام مسير آسمان را میيی مینقطه
   ١٠٦.ی تابش نور جايی است که امام دوازدهم در حال انجام نماز استنقطه

کتاب آقاتهرانی، کتاب راهنمايی است برای افرادی سخت مشتاق تا رويای 
از آن که رسما ظهور کند، تحقق ی مالقات با امام دوازدهم پيش خود را در زمينه

آقاتهرانی در کتاب خود ليستی از تعهدات و وظايف را فراهم آورده که . بخشند
انجام موفقيت آميز آنها اول، تضمينی است بر اين که خوانندگان، امام را مالقات 

ليست وظايف آقاتهرانی، . شان مستجاب خواهد شدکنند، و پس از آن خواستهمی
نمازهايی که به رکعات معيين و شکل خاصی بايد خوانده شود؛ : زعبارت است ا

بايستی رعايت گردد؛ اماکن مقدسی مانند مسجد جمکران، مراسم و مناسکی که می
بايستی که بايد زيارت کرد؛ و متنی با شکل و محتوای عريضه و دادخواست که می

ی ليست بلند ا ارائهآقاتهرانی کتاب راهنمای خود را ب ١٠٧.برای امام غايب فرستاد
  . بندی کرده که مانع ديدار امام غايب خواهد شدبااليی از عواملی جمع

در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد، کتاب آقاتهرانی مطرح بود ولی 
ی گزاره. هايی بود که با اين عنوان نوشته و منتشر شداين تنها يکی از کتاب

ر امام غايب در اين جهان مادی، مومنين آقاتهرانی مبنی بر حضور فيزيکی و مستم
ی ماوراء طبيعی را بدون هيچ دليل و کرد تا تجربهرا به لحاظ ذهنی آماده می

ترديدی وجود ندارد که مالقات "کند که آقاتهرانی استدالل می ١٠٨.توضيحی بپذيرند
تواند مطابق اين مالقات نمی  ١٠٩".امام غايب امکان پذير و عملی است) واقعی(

                                                             
.١٠. ، ص)١٣٨٦قم، (سودای روی دوست آقا تهرانی، . م  ١٠٤  
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داشته باشد، چون امام بعد از غيبت در قرن نهم، به " معمولی"انين زمينی حالتی قو
دنيای غيب متعلق است، اما گفته شده که در دنيای مادی نيز به صورت فيزيکی 

آقا تهرانی با تاکيد بر امکان ديدار حضوری امام غايب، موضع . حضور دارد
مصباح يزدی ادعا دارد که . دکنرا پيگيری می - مصباح يزدی  -رسمی معلم خود 

ما امام "کند که او حتی اشاره می". برقراری ارتباط با امام، امر ممنوعی نيست"
توانيم با ما می"کند که ، مصباح يزدی تکرار می"بيندبينيم اما او ما را میرا نمی

   ١١٠".امام غايب ارتباط برقرار کنيم

توسط مدارس مذهبی، در متون درسی در نظر گرفته شده برای طالب م
امام مانند " نور"توانند از کند که در دوران غيبت، مردم میمصباح يزدی بحث می

او به خوانندگان خود خبر . مند شوندخورشيدی که پشت ابر پنهان است، بهره
اند، و امام آنها را در حل مشکالت دهد که شماری در مالقات با امام موفق بوده می

ی مصباح يزدی وقتی معتقدان با به گفته  ١١١.ياری داده استشان مادی و معنوی
امام غايب پيمان ببندند و به قوانين و مقررات تعهدشان احترام بگذارند، به کسانی 

مصباح . ی امام را جلب خواهند کردها و توجه ويژهتبديل خواهند شد که کمک
: بتدا بايد اعالم کننديی هستند اگويد کسانی که مايل به چنين توجه ويژهيزدی می

رفتاری  انجام ، و بعد از آن بايد خود را به"آقا، من خادم شما و ياور شما هستم"
آنچه برای امام غايب قابل قبول باشد  ١١٢.قابل قبول برای امام غايب متعهد سازند

ظاهرا و فقط برای چند نفر برگزيده، شناخته شده است که به طور ضمنی و يا به 
اند، مردم عادی نيز ادعاهای آنها را باور ارند که با امام در ارتباطصراحت ادعا د

توانند به خاطر اهداف سياسی از بدين ترتيب همان چند نفر برگزيده می. کنندمی
  . امام سوء استفاده کنند

حتی اگر آن را  - ی چگونگی و کيفيت ارتباط با امام مصباح يزدی در باره
ما آقاتهرانی، شاگرد مصباح کامال صريح است، او نه ا. شفاف نيست -ممکن بداند 

کند، بلکه آن را تنها به روشنی جزئيات يک ديدار مادی و طبيعی را مطرح می
شان کتاب آقاتهرانی، شيعيان پارسا و مومن را که به امامان. داندمعتبر نيز می

هدف زندگی دارد تا کار ديدار با امام غايب را اولين ورزند، بر آن میعشق می
ی سياسی اين پيام به ظاهر بی ضرر و مذهبی اين است که نتيجه. خود قرار دهند

کند تا شرايط و فشار نيازهای مادی خود را به مردم عادی را تشويق و ترغيب می
دست فراموشی بسپرند تا اول بتوانند به مالقات با امام غايب در اين جهان نائل 

  . آيند
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اگرد مصباح يزدی بود بلکه بعدا او را دستچين کردند و آقا تهرانی نه تنها ش
آقاتهرانی  ١١٣.در نيويورک فرستادند" مرکز بزرگ اسالمی"هللا به همراه آيت

ی فلسفه و عرفان از دانشگاه ايالتی نيويورک در دکترای خود را در زمينه
در بازگشت به ايران آقاتهرانی ضمن  ١١٤.اخذ کرد Binghamtonبينگهمتون 

همکاری با مصباح يزدی از حاميان پر سر و صدای احمدی نژاد در انتخابات 
های عملی راه"کتاب آقاتهرانی با عنوان  ١١٥.نيز بود ٢٠٠٥رياست جمهوری 

ی آموزشی و پژوهشی امام خمينی انتشار از سوی موسسه" مالقات با امام دوازدهم
با رياست جمهوری . شداح يزدی پايه گذاری و سرپرستی میيافت که توسط مصب

احمدی نژاد، از مرتضی آقاتهرانی توسط رئيس جمهور دعوت بعمل آمد تا به 
ی اخالق طور هفتگی در جلسات کابينه شرکت کند و برای وزراء در زمينه

آقا تهرانی که حاال به عنوان  ٢٠٠٨در ماه مارس  سال . اسالمی کنفرانس بدهد
. شد، کانديد انتخابات مجلس هشتم شددولت احمدی نژاد شناخته می" معلم اخالق"

ی تهران اعالم گرديد از حمايت نفره ٣٠اسم آقاتهرانی که دومين نفر از ليست 
او . گرايان برخوردار بودی متحد اصولگروه سياسی احمدی نژاد به نام جبهه

از آن پس . ورد و وارد پارلمان شدی دوم باالترين رأی تهران را به دست آمرتبه
در نگرانی . رفتاو يکی از حاميان ثابت قدم احمدی نژاد در مجلس به شمار می

آقاتهرانی معتقد بود که احمدی نژاد  ٢٠٠٩مبارزات انتخاباتی احمدی نژاد در سال 
کنند بايد کسی غير از احمدی نژاد ی کسانی که گمان میرقيب واقعی ندارد و همه

   ١١٦.شد بيمار هستندجمهور می رئيس

  
  سياست و عالَم غيب: احمدی نژاد -محور مصباح يزدی 

  
، احمدی نژاد روابط خوبی با مصباح يزدی و ٢٠٠٥پيش از انتخابات سال 

تر يعنی از ی مصباح يزدی او با احمدی نژاد پيشبه گفته. های او داشت طلبه
در آن زمان احمدی . آشنا شد زمانی که مصباح استاد دانشگاه علم و صنعت بود

های مصباح يزدی نيز های بسيج بود و در گردهمآيینژاد عصو يکی از شاخه
تا  ١٩٩٧و سپس بين  ١٩٩٣تا  ١٩٨٩های احمدی نژاد در سال ١١٧.کردشرکت می

مصباح يزدی همچنين خاطر نشان . را در دانشکاه علم و صنعت گذراند ٢٠٠٣
احمدی  ١١٨.شناختوقتی استاندار اردبيل بود می کند که او احمدی نژاد را ازمی

توان بنابراين می. حفظ کرد ١٩٩٧،  ١٩٩٣های نژاد استانداری اردبيل را بين سال
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 ١٢گفت که اين دو تن تا پيش از رياست جمهوری احمدی نژاد يکديگر را به مدت 
توان حدس زد که مصباح يزدی تحت همچنين می. شناختندسال می ١٦تا 

های خود، چگونگی شرايط، پيش از آمدن امام غايب را به احمدی نژاد  آموزش
ی ظهور قريب الوقوع امام دوازدهم صحبت کرده و آموخته باشد، و با او در باره

دهد که امام او را به عنوان رئيس به احمدی نژاد خبر می ٢٠٠٥پيش از انتخابات 
   ١١٩.جمهور آينده برگزيده است

های سياسی،  مصباح يزدی يکی از معدود مدلهللارسد آيتبه نظر می
با اين که منبع رسمی تقليد و . مذهبی و از منابع الهام و تقليد احمدی نژاد بوده باشد

بود، اما گويی که احمدی نژاد، ای میهللا خامنهبايستی آيتالهام رئيس جمهوری می
داند ر مسائلی میمصباح يزدی را منبعی نزديک برای مشاوره و اخذ راهنمايی د

خواهد که شخصا و ای با توجه به محدوديت جايگاه رهبری، نمیهللا خامنهکه آيت
هللا آيت ٢٠٠٩با اين وصف با انتخابات سال . علنا خود را در آنها درگير کند

بعد از انتخابات سال . ای بی طرفی و خنثی بودن را کامال کنار گذاشتخامنه
حانی وفادار به مصباح يزدی ملنند مرتضی برخی از شاگردان رو ٢٠٠٥

آقاتهرانی، دمحم ناصر سقای بی ريا و منوچهر دمحمی در دولت احمدی نژاد به 
   ١٢٠.مواضع کليدی گمارده شدند

ی ماوراء طبيعی خود که ممکن بود به وجود احمدی نژاد با تکرار تجربه
مردم عادی را متقاعد رابطه بين او و امام غايب تفسير شود، چه بسا تمايل داشت 

فرد برگزيده از عالم " یشرايط ويژه"سازد که عالوه بر نقش رهبری سياسی، از 
پس و پيش رفتن بين دو فضای . غيب برای انجام ماموريتی نيز برخوردار است

جداگانه با شرايط و قوانين مربوطه، يعنی دنيای مادی و عالم غيب، احمدی نژاد را 
هر جا که به عنوان . داشتی بزرگی وامیی و انعطاف پذيریبه انجام  مانور سياس

توانست به طور معقول حوادث و يا شرايط تاسف باری را که رهبر سياسی نمی
شد که اين نتيجه، ها و عملکرد او بوده توضيح دهد، مدعی میی سياستنتيجه

  . آمد نيروهای غير قابل توضيح عالم غيب است پی
ی مادی، احمدی نژاد در قبال مردمی که او را انتخاب بر اساس قوانين دنيا

اش را متقاعد با اين وصف اگر طرفداران. گو بودکرده بودند، مسئول و پاسخ
کرد که در مجمع عمومی سازمان ملل توسط امام غايب و يا نيرويی از عالم  می

ی که گويی در قبال مردمتوانست خود را از پاسخشده، آنگاه میغيب همراهی می
احمدی نژاد با ادعای تقرب به برخی عناصر . به او رأی داده بودند خالص کند

يکی از . عالم غيب، اميدوار بود از انتخاب کنندگان خود کارت سفيد دريافت کند
مذهبی احمدی نژاد اين بود که صرف نظر از  -های گفتمان سياسی پيام
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يران کشور خوشبختی است، های غالب و ملموس اجتماعی و اقتصادی، ا گرفتاری
چون اين کشور به طور غير مستقيم بر اساس خواست امام غايب اداره و مديريت 

کرد که حاکميت از طرف احمدی نژاد اين تصوير و تصور را القا می. شودمی
ی ظهور امام خواهد امام، وکالت موقت بوده و خود او نيز فردی است که طليعه

  . بود
ی ، احمدی نژاد نه لزوما به لحاظ معنوی و پيشينهبرای مومنين افراطی

های شناخته شده به ُزهد و اخالص طوالنی، فردی دارای صالحيت و پيش شرط
برای متقاعد کردن مردم عادی و متعصب، . رفت و نه يک روحانی بود شمار می

شان به عنوان يک خواست برایيعنی برای همان کسانی که احمدی نژاد می
العاده مطرح شود، او به حمايت و دعای بی سياسی با قدرت خارقشخصيت مذه

دنيای ماوراء طبيعت و عالم غيب . خير يک يا چند شخصيت مذهبی نياز داشت
بايستی توسط کسانی با سياست آميخته گردد که دارای اعتبار و مقبوليت مذهبی می

راز منجی، برای  ی پر رمز وی نظريه پردازی و تبليغ فلسفهوظيفه. بوده باشند
احمدی نژاد به عنوان پرچمی و عاملی، توسط مصباح يزدی و طرفداران مکتب 

  .ی آنان بودفکری او انتخاب شده و به عهده
ی امور ی منظم امام در همهمکتب فکری مصباح يزدی که امکان مداخله

. ادکرد، نهايتا مديريت دولت را نيز به امام نسبت درا امری معمولی تبليغ می
ی او احمدی نژاد به عنوان ابزار مورد اعتماد امام غايب که وظيفه داشت خواسته

الوقوع او مهيا سازد، به مردم معرفی را انجام دهد و زمينه را برای بازگشت قريب
منتشر شد،  ٢٠٠٥هايی که بعد از انتخاب احمدی نژاد در سال بدر کتا. شدمی

غايب در زمان ظهور امام، و بسيج و دستگاه  ی سپاه امامرئيس جمهور، فرمانده
قبل و بعد از   ١٢١.شدامنيتی نيز به عنوان اعضای ارتش امام دوازدهم تصوير می

های ، مصباح يزدی، احمدی نژاد را شخصيت سياسی با ويژگی٢٠٠٥انتخابات 
شد فهميد به نحوی با عالم هايش میها و نوشتهکرد که از حرفمعنوی تبليغ می

آورد که رياست کمپين مصباح يزدی اين احساس را به وجود می. ارتباط داردغيب 
جمهوری اين مرد، حاوی دو نقش، يکی نمايندگی اين جهان و ديگری نمايندگی 

  . عالم غيب است
هنگامی که احمدی نژاد رئيس جمهور شد، اين توانايی را پيدا کرد تا نه تنها 

ی دولتی بيشتری به بپردازد، بلکه بودجهبخشی از بدهی خود را به مصباح يزدی 
تصميم دولت احمدی نژاد مبنی بر افزايش . ی تحقيقاتی او اختصاص دادموسسه
ی آموزشی و پژوهشی امام خمينی، متعلق به مصباح يزدی،  ی موسسهبودجه
ی رياست در پايان دوره. ی همگرای اين دو تن را زير پروژکتور قرار دادرابطه

هزار دالر  ٣٥٠ميليون تومان يا  ٣٥٠ی مصباح يزدی می، موسسهجمهوری خات

                                                             
).١٣٨٨مرداد  ٨(، ضميمه ی روزنامه اعتماد  ١٢١  
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در سال اول رياست جمهوری احمدی نژاد اين . کرداز دولت، بودجه دريافت می
ميليون دالر افزايش  ٥/٣ميليارد يا  ٥/٣برابر يعنی  ١٠ی اختصاصی به  بودجه
ايش ی مصباح يزدی طی ساليان به اضعاف افزکمک دولت به موسسه. يافت
ی اختصاص داده شده به رغم کاهش قيمت نفت و بحران اقتصادی، بودجه. يافت می

. در صد افزايش يافت ٤٩، ١٣٨٨ی پژوهشی مصباح يزدی در سال به موسسه
  ١٢٢.ميليون دالر است ٧ميليارد تومان يا  ٧اين مبلغ هم اکنون 

  

  پيآمدهای نامتعارِف فضايی توهم زده
  

ی اعتقاد تشکيل شد، گفتگو در باره ٢٠٠٥در سال همين که دولت احمدی نژاد 
الوقوع امام غايب و ضرورت تسهيل ظهور ی بازگشت قريبراسخ دولت در باره

يی به وزير خارجه ،احمدی نژاد به محض بازگشت از نيويورک. او مطرح گرديد
ی شرايط رنج آور ايران اظهار نظر کرده بود گفت از غير متعهدها که در باره

هايی دال بر ظهور امام مهدی وجود دارد که ظرف دو سال آينده صورت انهنش"
ی رياست جمهوری احمدی نژاد گزارش دادند در اوائل دوره  ١٢٣".خواهد گرفت

از  - اش، به مردم سيستان و بلوچستان که در جريان يکی از سفرهای استانی
ن ظرف دو سال خواهد نگران نباشيد امام زما"گفت  - ی ايران مناطق توسعه نيافته

رسد رئيس جمهور قصد داشته به نظر می  ١٢٤".آمد و تمام مشکالت حل خواهد شد
خودش را به عنوان يکی از الهام گيرندگان از امام دوازدهم و از تسهيل کنندگان 

ی متقاعد کردن بخش قابل توجهی از مردم نسبت به پروژه. ظهور او معرفی کند
يی که موفقيت آن در پروژه. گرددسال قبل برمی ٥٠٠ه هايی احتماال ب چنين ايده

 .  رسدقرن بيست و يکم غير محتمل به نظر می
ی اين موضوع قابل بحث است که احمدی نژاد با مطرح ساختن تجربه

بينی بازگشت امام خود  در مجمع عمومی سازمان ملل، و با پيش" ماوراء طبيعی"
رئيس جمهور . عمکرد خود مشروعيت ببخشددوازدهم قصد داشته تا به ادعاها و 

با ادعای داشتن ظرفيت ماوراء طبيعی، نه تنها در صدد است تا حامی سياسی و 
خواهد به مخالفان خود نيز هشدار دهد، مذهبی برای خود فراهم آورد بلکه می
هايش در کردند که گويی کابينه و سياستمخالفانی  که به او به نحوی انتقاد می

پذيرش . با فردی با ماموريت الهی است و نيز مانع ظهور امام دوازدهم مخالفت
ادعای احمدی نژاد مبنی بر داشتن ارتباط با ماوراء يا با امام، مومنان را در 

                                                             
، نگاه کنيد به)١٣٨٧بهمن  ٢٠( نيوز انتخاب  ١٢٢  
http://www.tiknews.net/print/?ID=٧٥٩٣٥  

روزدر ) ١٣٨٧بهمن ٢١" (مصباح يزدی افزايش، تشخيص مصلت کاهش"و البرز دمحمی،   
http://www.roozonline.com/archives/٢٠٠٩/٠٢/post_١١٥٠٨.php  
).٢٠٠٥نوامبر  ١٦( نيوز آفتاب  ١٢٣  
).٢٠٠٨ژوئيه  ١و  ١٣٨٧رتي ١١( ملی اعتماد  ١٢٤  
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های مديريتی احمدی نژاد در نارضايتی از سياست. داد موقعيتی حساس قرار می
ی تشکيکی است نسبت به هارتباط با مسائل اجتماعی و اقتصادی ايران، به منزل

. دهدعقالنيت در عالم غيب، که مومنان را در مظان اتهام کفر و ارتداد قرار می
ی ی سلطهوقتی اطاعت دنيوی به دليل ارتباطات غير دنيوی مقرر گردد، رابطه

سياسی مذهبی و وابستگی بين کسانی که معتقد به چنين اظهاراتی هستند با کسی که 
  . گرددا ماوراء طبيعت ارتباط دارد، برقرار میکند بوانمود می

ی يک فرآيند يی، به طور ضمنی مسير برای ارائهبا چنين اشارات زيرکانه
مقدس پوشيده " يی از نورِ هاله"فردی برگزيده در : شودجايگزين مشابه هموار می

نين با وجود کسانی که چ. شود، چون خدا و يا يکی از امامان چنين خواسته استمی
پذيرند، آن حس صد در صد پذيرش، اعتماد و در نتيجه تبعيت کامل هايی را میايده

بدين ترتيب توجيه تک صدايی . آيدمدار مقدس به وجود میاز عملکرد سياست
اساس چنين . کندسياسی با ادعای نوعی از ارتباط با عالم غيب، مشروعيت پيدا می

تواند به عنوان معجزه و يا قی است که میگفتمانی، اظهارات و ادعاهايی غير منط
مند اثر مشيت الهی با ضوابط غير قابل توضيح و ناسازگار با قوانين علمی و قاعده

ی استدالل بر اساس قانون و شرايط هنگامی که اين پروسه. جهان مادی، ارائه شود
ل شد، تمام های اين دنيای مادی اعمابر سياست -ها نا آشنا برای انسان -عالم غيب 
توان توضيح داد حتی اين را می. توان توضيح دادها و تناقضات را میناسازگاری

با اين که موسوی،  -که چگونه در دهمين دور انتخابات رياست جمهوری نيز 
رقيب اصلی احمدی نژاد بر اساس منابع غير رسمی، آراء به مراتب بيشتری به 

  ! رنده شده استباز هم احمدی نژاد ب - دست آورده بود 
يی بی سابقه اين تصور کلی از ارتباط با عالم غيب، از احمدی نژاد چهره

هيچ شخصيت عموما مذهبی يا سياسی . دهددر تاريخ جمهوری اسالمی ارائه می
هللا خمينی همواره آيت. به خود جرأت نداده است تا به اين وادی حساس قدم بگذارد

تيز و روشن عليه اين نوع عوام فريبی مذهبی ايستاد و از اين حوزه بيرون می
سياسی کردن ارتباطات عرفانی با عالم غيب، رفتاری است برای . دادهشدار می

فريب دادن مردم تا به آنها بقبوالنند که نيروهای فوق طبيعی از عملکردهای تعداد 
ات تشبيه. بخشندکنند و به آنها مشروعيت میمداران حمايت میاندکی از سياست

مانند آنچه صوفيان  - ماوراء طبيعی رئيس جمهور، حکايتی خصوصی يا شخصی 
 -هللا بهجت در خلوت داشتند و از عمومی کردن آن نيز پرهيز داشتند و يا آيت

 - يی جز آوردن کالم خدا تحت نام اسالم و  پيامبری که مدعی هيچ معجزه. نيست
ی پاندورا را يک بار ديگر جعبه نبود، احمدی نژاد و آخوندهای حامی او، -قرآن 
ها چندين بار باز و سال گذشته در تاريخ ايرانی ٥٠٠يی که طی اند، جعبهگشوده

يی است بر اساس استعاره» پاندورا باکس«جعبٔه پاندورا يا . [بسته شده است
يی جادويی که تمامی رازهای شيطانی، مّخرب و ميتولوژی قديم يونان از جعبه
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يی از حوادث را شود و گشودن آن زنجيرهسر به ُمهر نگاه داری میفاسد در آن 
دامن خواهد زد، حوادثی که اوضاع را به مراتب از زمانی که جعبه در بسته نگاه 

 ]مترجم -. شد بدتر و فاجعه آميز تر خواهد کردداری می
وار منبعث از اين به اصطالح فرهنگ دينی که در وهم و خياالت ديوانه

ی طوفانی از اتفاقات عجيب ياست جمهوری احمدی نژاد چيره شده، طليعهزمان ر
های منظم از رخدادهای غير معمول، وجود گزارش. و غريب و اسرار آميز است

امام جماعت . دهدهای خاصی از مردم را بازتاب میحالتی بيمارگونه در ميان اليه
صورتی که نماز جماعتی يکی از مساجد تهران به نام دمحم رضا حجتی نوشت، در 

در تمام مساجد و به ويژه در مسجد جمکران برای ظهور امام دوازدهم برگزار 
اين ادعای عجيب و  ١٢٥.شود و امام نيايد، او آماده است که خود را از ميان ببرد

غريب که ناسازگار با فرهنگ شيعی است، حاکی از آن است که ظهور امام غايب 
  . تا خدابيشتر در دست انسان هاست 

مطابق گزارش ديگری، سگی به حرم امام رضا در مشهد داخل شد، احترام 
حتی گفته شده که به اصطالح ضبط  ١٢٦!به جای آورد و گريه کنان خارج شد

آيا قرار . گشته استديداری و فيلم اين اتفاق نيز وجود داشته و دست به دست می
الی معنوی و تجلی مذهبی که در گی اثبات کنند که تعبوده با مطالب جعلی و ساخته

دوران رياست جمهوری احمدی نژاد بوجود آمده، چنان دگرگون شده که حتی 
شوند، به موجوداتی عابد ها نيز که به طور سنتی حيوانی نجس محسوب میسگ

تبديل شده و مراسم مذهبی خود را به طور معمول و بايسته، همچون همتايان انسان 
  دهند؟  خود انجام می

، مردی به نام سيّد حسنی که فعاالنه در کرج "داستان سگ"دو هفته بعد از 
به دنبال جذب طرفدار برای خود بود، مدعی شد که با امام دوازدهم در ارتباط 

طرفداران حسنی، لباس  ١٢٧.کنداست و در دوران غيبت امام، او را نمايندگی می
ی شهرهای قم و قزوين در عهبستند و در نماز جمپوشيدند و شال سبز میمشکی می

اخبار اين ادعاهای عجيب و غريب با اظهارات  ١٢٨.دادندحمايت از او شعار می
در شازند، محلی نزديک شهر اراک، زنی که . يافتتر ادامه میعجيب و غريب

ی امام دوازدهم شد و ظاهرا چندين کتاب در بارهشناحته می. ا. ابتدا با عنوان ف
يی از امام دوازدهم دريافت کرده و امام در ود، مدعی شد که نامهنيز انتشار داده ب

در همان نامه امام . اين نامه از مردم خواسته است که برای ظهور او دعا کنند

                                                             
).١٣٨٤شهريور  ٢٧( بازتاب   نگاه کنيد به همچنين ١٢٥  
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معتقد بود که مسئوليت . ا. خانم  ف. داد که به زودی خواهد آمددوازدهم قول می
   ١٢٩.ذار شده استی امام دوازدهم، از عالم غيب به او واگانتشار نامه

بند ادعاهای بی اساس با مضامين مذهبی رسيد که سيلبه ناگهان به نظر می
که به  -و نه به عربی   -يی بود به فارسی اوج اين ماجرا نامه. برداشته شده بود

بر . منتشر شد خورشيديی مذهبی به نام نامهدادند و در هفتهامام دوازدهم نسبت می
نامه را وسيعا در مساجد تهران و مسجد جمکران در قم  هايی ايناساس گزارش

ی جعلی و دروغ به امام غايب نسبت در همين حال که يک نامه ١٣٠.پخش کردند
شد و آن را به عنوان اثبات تعامل و مکاتبات امام با دنيای مادی در داده داده می

ارالتان ی تقلبی نيز در نزديکی شهر کرج توسط يک شگرفتند، يک کعبهنظر می
های مذهبی خرافی، بهره گيری از اتمسفر بااليی از حساسيت. ديگر ساخته شد

ی ی کعبهآورد، سازندهحرکت شديدی را در ميان مردم عادی مومن بوجود می
تقلبی حتی با شيادی، گروهی از مردم را واداشت تا ِگرد آن بچرخند، فريب او را 

دگان در اين بازی خرافی را حاجی صدا يی برسند که شرکت کننبخورند و به نقطه
يک روند کامل جايگزينی  ١٣١.اندبزنند، چنان که گويی مراسم حج را انجام داده

  .  های خرافی عجيب و غريب در جريان بودمرام و مراسم اعتقادی با شيوه
ی احمدی نژاد سر تا سر کشور را فرا توجه ديوانه وار به خرافات در دوره

های علی دايی، يکی از ستاره. نيای ورزش نيز تاثير گذاشتگرفت و حتی بر د
يی با فوتبال آسيا، کاپيتان سابق و سر مربی تيم سايپا و تيم ملی ايران در مصاحبه

را  - يعنی تيم سايپا  -اش يک مورد از بد شانسی باور نکردنی تيم ايرانی روزنامه
کند که تيم او توسط میدايی، مدعی شد او اين واقعيت را اثبات . فاش ساخت

جادوگری طلسم شده بود و اين طلسم جادو، باخت پی در پی تيم را موجب 
اش با تيم دايی دقيقا جزئيات را توضيح داد و گفت که قرار بوده تيم ١٣٢.شد می

بازی را ببازد، اين را پسر جادوگری که تيم را  بازی کند و -تيم پگاه  -ديگری 
ی دايی، دو عامل کارساز، اين به گفته. به دايی گفته بودطلسم کرده بود، پيشاپيش 
هللا اول، دعا و نماز متناسب، و دوم، مداخله و کمک آيت. طلسم جادو را خنثی نمود

ی های اسرار آميز تيم سايپا به پايان رسيد و تيم ظاهرا به واسطهبد شانسی. بهجت
  ١٣٣.به اصطالح راه حل مذهبی به ريل برنده شدن بازگشت

                                                             
و). ١٣٨٤آذر  ٣٠( بازتاب  ١٢٩  
http://www.baztab.ir/news/٣٢٣٣٤.php  
و) ١٣٨٤آذر  ١٤(آنالين روز، "مدعيان ارتباط با امام زمان"باستانی، . ح  ١٣٠  
http://roozonline.com/٠٢article/٠١٢٢٤٧.shtml  
).١٣٨٦مهر  ٢٢( امروز شهروند  ١٣١  
؛ نگاه کنيد به)١٣٨٧فروردين  ١٠( انديش نو  ١٣٢  
http://www.noandish.com/com.php?id=١٤٩٢٩ 
همآنجا   ١٣٣  
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های مربوط به گريه گردن سگی در حرم مقدس، رئيس جمهور داستان
کنند، پيدا شدن دست ی نور، مردمی که با امام غايب ديدار میپوشيده شده در هاله

ی کعبه در حوالی کرج، ی امام غايب آنهم به زبان فارسی، ساختن خانهنوشته
که امام قصد دارد ظرف  مردمی در ارتباط با امام غايب و اعالم قطعی اين مطلب

تر ظهور کند، و نيز اين که تمام يک تيم در طلسم سحر و جادو دو سال آينده يا کم
رسد که تماما در جهت انتقال به يک فضای اجتماعی و گيرند، به نظر میقرار می

برای بسياری، اين وضعيت . های به شدت غير طبيعی بوده باشدروانی از فعاليت
ايج که با پيدايی عجيب و غريب و غير معقول وقايع مشخص انگيز و رشگفت

  .شدها و عالئمی از ظهور امام غايب تلقی میگردد، نشانه می
ها پيش از رياست جمهوری احمدی نژاد نيز با در واقع، کسانی که سال

کردند، با گفتمان الوقوع امام دوازدهم صحبت میی ظهور قريباحساسات در باره
يک مداح مشهور مذهبی . يی يافته و آسوده شده بودندجديد، نمايندهرئيس جمهور 

و (به نام حاج منصور ارضی از جمله کسانی است که مدعی شد پس از اعتکاف 
ارضی شايد يکی  ١٣٤.در مسجد ارک با امام غايب روبرو شده است) گوشه نشينی

عر و گفتار از مداحان برجسته و يا کسی است که ستايش از امام را در مدح و ش
ارضی با احساس مذهبی و با بار عاطفی، مداحی و شعر خوانی . خود گنجاند

آمدند با گريه و کرد و جمعيت انبوهی از مومنان را که در مسجد ارک گرد می می
او تراژدی . کردبرد و جادو میهای رنج آور به خلسه میاشگ و آه و سينه زنی

سپس خطی . دادرای مخاطبان خود شرح میاش در کربال را بامام حسين و ياران
موازی بين آن رويداد هولناک و سرنوشت رزمندگان فداکار ايرانی که در جنگ 

  . کردعليه ارتش تا دندان مسلح صدام در پی شهادت بودند، ترسيم می
داشت، های جنگ را داير و گرم نگاه میارضی از مداحانی بود که جبهه

ها را برای رزمندگان جوان نوی و خلسه و نشئه، جبههبا ايجاد احساس و فضای مع
. کرد؛ او به اين کار مباهات هم داشتداد و آنها را تشويق میراحت جلوه می

مند از مداحان و خوانندگان ارضی در حال حاضر در رأس يک سازمان قدرت
شان و رساندن مذهبی قرار گرفته که کار آنها به حرکت درآوردن مخاطبان مومن

آنها به حالتی از شوريدگی و ديوانگی است، و طبعاً رو در روی هر مرام سياسی، 
محمود احمدی نژاد نيز رابطه و . ترويج عقالنيت و هر رفرمی خواهند ايستاد

او يکی از آنها . وابستگی نزديگی با اين گروه از مداحان و خوانندگان مذهبی دارد
  ١٣٥.کرده استر تهران مداحی میها در بازابوده و خود نيز در مسجد تُرک

                                                             
).١٣٨٦دی  ٩(شهروند امروز   ١٣٤  
؛)١٣٨٤شهريور ٢٧( آنالين روز" حمايت مداحان از همکار سابق خود"رفيع زاده، . س  ١٣٥  
http://roozonline.com/٠١newsstory/٠١٠١٨٨.shtml 
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های مذهبی را وقتی که احمدی نژاد شهردار تهران شد، مداحان و هيات
تحت حمايت مالی گرفت و به طور موثری آنها را به عنوان ارتش سياسی و 

با درگير کردن مردم مومن و عادی، و تعامل با آنها در . تبليغاتی خود سازمان داد
يج با روحانيون تعويض شد و به صورت رابط با مساجد، جای مداحان به تدر

ی اين گروه سياسی شده، پر انرژی، وظيفه. مومنين و پلی با مردم عادی درآمدند
ی ناعادالنه گذشته غير روحانی و مداح، اين بود تا مومنان را با پرتاب به آن لحظه

به بازی  به حالت خلسه درآورند، تکانی به آنها بدهند و آنها را در زمان حال
 -ی مداحان به ابزاری برای تبليغ و ترويج گفتمان احمدی نژاد اتحاديه. بگيرند

همکاران و شاگردان هوادار ارضی در سراسر ايران،  . مصباح يزدی تبديل شد
شود که در جريان انتخابات سال گفته می. جادو کنندگان مومنان متعصب بودند

يا از او حمايت " ی نژاد را باال ببرنداحمد"، ارضی از مداحان خواست تا ٢٠٠٥
رئيس جمهور به توجه و التفات دوستان مداح خود وابسته است، و آنها نيز  ١٣٦.کنند

- ی خود توسط رئيس جمهور از بابت ترويج گفتمان ناجی غيبی که بخشبه نوبه
دارند هايی از مردم را به طور مداوم در حالتی از تب و هيجان و انتظار نگاه می

  . شوند ز حمايت میني
  

  ی مسجد جمکرانپديده: کااليی کردن ايمان
  

افتد، شود در آنجا اتفاق میمسجد جمکران و رويدادهايی غير طبيعی که گفته می
در رياست جمهوری . دهداين محل مقدس نوسازی شده را زير نورافکن قرار می

پيرامون تقدس آن، ی مسجد جمکران و تبليغات احمدی نژاد، توجه به توسعه
امام  -ها های ُسنتی ايرانیوضعيت اين مسجد را حتی به موقعيتی فراتر از حرم

به . پرتاب کرد -در قم ) خواهر امام رضا(رضا در مشهد و حضرت معصومه 
موازات توضيح احمدی نژاد و مصباح يزدی از گفتمان سياسی و مذهبی بر اساس 

مکان اتفاقات فوق طبيعی غير قابل توضيح، به های زمينی امام غايب، و امداخله
رسيد که نياز هست تا حرم مقدس در ارتباط با امام غايب ارتقاء و توسعه نظر می

درست به اين خاطر که احمدی نژاد و مصباح يزدی گفتمان خود را به امام . يابد
 اختصاص داده بودند، به يک فضای مقدس -مانند ارتباط با عالم غيب  -غايب 

. خاص و متمايز مرتبط با امام غايب برای گفتمان هواداران خودشان نياز داشتند
معروفيت و مردمی بودن جمکران، مرکزی که زائرانی را از گوشه و کنار کشور 

ی گفتمان احمدی نژاد و مصباح کرد، به نماد موفقيت و جاذبهبه خود جلب می
  .  ی امام غايب تبديل شديزدی در باره

                                                             
).١٣٨٦دی  ٩(شهروند امروز   ١٣٦  
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هللا بهجت و آقاتهرانی، مسجد جمکران يگانه و  ی مصباح يزدی، آيتهبه گفت
بی مانندترين حرم شيعه در ايران است و ضروری است که معتقدان، به طور 

ناميده " ی واليتقطب جاذبه"يی که جمکران در نوشته. مرتب از آن ديدن کنند
ی توجه و التفات شود، مصباح يزدی به مسجد جمکران به عنوان نخستين نمونه می

از نظر مصباح يزدی، معروفيت ناگهانی  ١٣٧.کندها اشاره میامام غايب به ايرانی
جمکران از ميان مساجد و در ميان مردم، در يک دگرگونی سريع از مسجدی 

او . تقريبا مهجور به حرمی با شکوه و پر زرق و برق، قطعا يک معجزه است
مام غايب باشد که اين مسجد مقدس به يک ی اگويد اين بايد مغناطيس جاذبهمی

قطب جاذب برای باورمندان در سراسر کشور و حتی در خارج کشور نيز تبديل 
   ١٣٨.شده است

ی آن کسانی که ی مصباح يزدی مسجد جمکران همچنين برای همه به گفته
 او معتقدان را تشويق و. آرزو دارند با امام غايب ارتباط برقرار نمايند اهميت دارد

کند تا از جمکران به قصد ارتباط موفق با امام غايب ديدن کنند، به دعوت می
معتقدان گفته شده که نماز و دعای مخصوصی که به طور خاص برای همين 

شود را انجام به طور مرتب در مسجد جمکران خوانده می"منظور طراحی شده و 
شايسته يا حرمی در آقاتهرانی، مسجد جمکران را به عنوان تنها محل  ١٣٩".دهند

تواند به صورت کند که مالقات با امام غايب در آن میايران توصيف و ترويج می
ی آقاتهرانی در کنار ساير عوامل تسهيل به گفته. کامال شفاف و روشن اتفاق بيافتد

های خاص مانند جمعه شب و سالروز ی مالقات با امام غايب، اهميت زمان کنند
هايی ويژه نظير مکه، مدينه و مسجد و نيز مکان) ی شعبانيمهن(تولد امام غايب 

را نبايد از نظر دور  -کندتنها مسجدی در ايران که به آن اشاره می -جمکران 
   ١٤٠.داشت

مصباح يزدی مردم قم را به خاطر تالش آنها برای احيای مسجد    
اين، از  ها پيش ازجمکران ستود و کوشيد اثبات کند که رنسانس جمکران مدت

در تالش برای نشان دادن اين که ماموريت تاريخی . بينی شده بودسوی امامان پيش
يی است برای ظهور امام مذهبی مردم قم برای نوسازی مسجد جمکران، مقدمه

دمحم باقر بحاراالنوار غايب، مصباح يزدی به روايتی از امام صادق که در کتاب 
اين روايت، حوالی زمان ظهور امام دوازدهم، بر اساس . کندمجلسی آمده اشاره می
آگاهی، از قم به شرق و . ی آگاهی و فضليت تبديل خواهد شدقم، به مرکز و چشمه

. ی ساکنان زمين را در بر بگيردغرب عالم پرتو خواهد انداخت تا آئين تشيع، همه

                                                             
.١١٥. ، صواليت آفتابمصباح يزدی، . ت. م  ١٣٧  
.همآنجا  ١٣٨  
.١١٥. ص. همآنجا  ١٣٩  
.٢٩. ، صسودای روی دوستآفا تهرانی، . م  ١٤٠  
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ده در بحث از اين که مقدر ش ١٤١.فقط در آن زمان است که قائم، ظاهر خواهد شد
مردم قم به منبع آگاهی و فضليت تبديل شوند، مصباح يزدی گفت که احيای مسجد 

  . يی است برای ظهور امام غايبجمکران مقدر گرديده و محبوبيت آن، مقدمه
امروز با دو اطاق محقری که  - کيلومتری قم  ٦واقع در  - مسجد جمکراِن 

مسجد جديد و . فاوت استشد، کامال متسابقا به عنوان مسجد جمکران شناخته می
شود توسط امام غايب در های آن در سمت و جهتی ساخته شده که ادعا میمناره

ی به گفته. جريان يکی از دفعاتی که در قرن يازدهم ظاهر شده انتخاب گرديده است
شيخ حسن بن مصلح، مالقاتی ميان او و امام دوازدهم در همين محلی که امروز 

سال سن  ٣٠ده صورت گرفته است؛ در آن زمان امام مسجد جمکران ساخته ش
امام، به شيخ حسن اطالع . شده استداشته و توسط خضر پيغمبر نيز همراهی می

دهد که خدا به طور خاص در نظر دارد مسجد جمکران، در اين محل ساخته می
دهد به دهقانانی که روی اين زمين کار پس از آن امام به شيخ دستور می. شود
کنند بگويد که کاشت روی اين قسمت را متوقف کنند تا مسجد بر روی آن  می

خواسته شيعيان از اين اين نيز گفته شده که امام دوازدهم خودش می. ساخته شود
همچنين روايتی هست مبنی بر اين که امام غايب مکررا به  ١٤٢.مسجد ديدن کنند

 ١٤٣.سازدها را برآورده میی آنکند و خواستهآيد، با مردم مالقات میجمکران می
دهند، از گزارش معجزات بسياری وجود دارد که به مسجد جمکران نسبت می

های عالج ناپذير که از طريق جمله شفای معلولين و بيماران مبتال به بيماری
   ١٤٤.ی شخصی امام غايب، در جمکران روی داده استمداخله

انه ساخته شده که امروزه در حياط مسجد جمکران دو سکو به طور جداگ
. ی دو چاه در آنها قرار دارد، يک چاه برای مردان و يک چاه برای زناندهانه

دهد که نامه يا های فلزی موازی پوشيده شده و به زائران امکان میسکوها با ميله
هايی دستورالعمل اين که چنين نامه. های خود را به امام دوازدهم بدهنددرخواست

مفهوم درخواست از امام . شت به ديوار کنار چاه نصب شده استرا چگونه بايد نو
ی مهم از مفهومی ی يک جنبهبرای توجه و التفات، و ضمانت تحقق آن، به منزله

ی امام در امور دنيای مادی، برطرف کردن مشکالت و ماوراء طبيعی از مداخله
اگر از امام مطابق اين ايده که . اندتسکين آالم کسانی است که از او تقاضا کرده

های متناسب و با رضامندی درخواست شود تقريبا به طور خودکار مراسم و آئين
مجلسی جزئيات . اجابت خواهد شد، به آثار دمحم باقر مجلسی نسبت داده شده است

ی چگونگی نوشتن نامه و درخواست از امام دوازدهم و نيز بستن مفصلی در باره
نهر آبی و يا انداختن به چاه  برای رسيدن به امام  و ُمهر کردن و سپردن آن به

                                                             
. ١١٦. ، صآفتاب واليتمصباح يزدی، . ت. م ١٤١  
.٢٨-٢٧. ، صص)١٣٨٥قم، ( مسجد مقدس جمکران تجلی گاه صاحب زمانميرعظيمی، . ج ١٤٢  
.٨٥، ٧٤، ٧٣. صص. همآنجا  ١٤٣  
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اين بحث وجود دارد که وقتی امام غايب نامه و . غايب، فراهم آورده است
. درخواستی را دريافت نمود، مسئوليت دارد که با التفات به آن پاسخ بگويد

ع هايی که اخيرا در ارتباط با موضوهای مجلسی تقريبا در تمام کتابدستورالعمل
   ١٤٥.شودامام دوازدهم منتشر شده ديده می

ترين توجهات است و توسعه و گسترش مسجد جمکران که اکنون مورد بيش
دهد، هم برای احمدی ی دولت را به خود اختصاص میيی از بودجهسهم فزاينده

محبوبيت مسجد جمکران به مثابه . نژاد و هم برای مصباح يزدی اهميت ويژه دارد
 -شود که توسعه و گسترش نفوذ گفتمان احمدی نژاد ظر گرفته میيی در نسنجه

های طرفدار دولت، در گزارشات رسمی و رسانه. دهدمصباح يزدی را نشان می
شود به حدی که ساير موقعيت و تقدس مسجد جمکران به باالترين وجه ستوده می

. گيرندمیمساجد ُسنتی و مقدس در داخل و خارج ايران نيز تحت الشعاع قرار 
ی جمعيتی جوان اعم از زن و مرد که به بازديد مصباح يزدی به انبوه فزاينده

-ی تقوا و دينهکند و آن را شاخص رشد يابندروند اشاره میمسجد جمکران می
   ١٤٦.نامدها میداری ايرانی

های ُسنتی مشهد و قم چه بسا تشيع ُسنتی را از نگاه مصباح يزدی حرم
ی ، در حالی که مسجد جمکران مستقيما به گفتمان خاص و احيا شدهدهندبازتاب می
دهد که او در مصباح يزدی ادامه می. گرددی امام دوازدهم مربوط میاو در باره

يی که هم اکنون در اذهان ديده که جمکران به چنين موقعيت برجستهخواب هم نمی
ود که با اين وجود که شاو از اين واقعيت شگفت زده می. معتقدان دارد برسد

های خود را در پارکينگی که به وسعت چندين توانند اتومبيلزائران جمکران می
کيلومتر در اطراف مسجد ساخته شده پارک کنند، باز هم برای زائران مشتاق، 

بر اساس گزارشی رسمی، در شب تولد امام غايب  ١٤٧.کمبود پارکينگ وجود دارد
اگر  ١٤٨.کنندميليون نفر از جمکران بازديد می و در فردای آن روز، حدود سه

ی ادای احترام و توجه مومنان به امام غايب است، پس به بازديد از جمکران طريقه
ترين راه را برای اين که مورد عنايت ی مصباح يزدی آنها بهترين و مقربگفته

   ١٤٩.اندخدا باشند برگزيده
، در اولين نشست ٢٠٠٥بعد از رياست جمهوری احمدی نژاد در سال 

کابينه به وزراء گفته شد که تعهد، التزام و وفاداری خود را نسبت به امام غايب 
گويند صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، به مسجد می. امضاء کنند

                                                             
مسجد مقدس جمکران تجليگاه ميرعظيمی، . ؛ ج١١٠. ، صسودای روی دوستآقا تهرانی، . م  ١٤٥

.١٣٣. ، صفوز اکبرفقيه امامی، . ؛ م٢٠٩- ٢٠٧، صصصاحب زمان  
.٤٩٩. ، صمصباح گفتماننعتی، ص. ر  ١٤٦  
.همآنجا  ١٤٧  
).٢٠٠٨سپتامبر  ٢٢( کارگزاران  ١٤٨  
.١٤٣. مصباح يزدی، آفتاب واليت، ص. ت. م  ١٤٩  
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جمکران مسافرت کرد و تعهد کابينه را در چاهی که برای مردان طراحی شده 
ميليون دالر  ١٠ميليارد تومان معادل  ١٠يز مبلغ دولت احمدی نژاد ن ١٥٠.انداخت

را به گسترش و نوسازی مسجد جمکران اختصاص داد، در حال حاضر اين مسجد 
يی به همچنين بودجه ١٥١.کنندرا به عنوان مکان مقدس خاص، معرفی و تبليغ می

از طرف دولت آحمدی نژاد برای راه ) ميليون دالر ٢٠(ميليارد تومان  ٢٠مبلغ 
   ١٥٢.ی اطراف مسجد جمکران نيز اختصاص داده شدساز

رانی در ناطق نوری از روحانيون و سياسيون برجسته، در جريان سخن
-می" جمکران دوم"يی که آن را ساختن حرم تازه ٢٠٠٨حرم امام خمينی در سال 

ناميد زير ضرب انتقاد گرفت و خواستار متوقف کردن آن شد زيرا موجبات آزار و 
رانی ناطق نوری روزنامه چند روز بعد از سخن ١٥٣.کردا فراهم میاذيت مردم ر

، نوسازی و تجديد ساختمان مسجدی "جمکران دوم"نوشت  جمهوری اسالمی
قديمی در شهر بابل در استان شمالی مازندران است که آن را مسجد محدّثين 

ده نيز مشابه برادرش به دستور امام غايب ساخته ش" جمکران دوم" ١٥٤.گفتند می
گفتند امام، بر مال نصيرايی ظاهر شده و به او دستور داده تا اين مسجد را می. بود

گويند که اسم مسجد نير توسط شخص امام غايب انتخاب شده همچنين می. بسازد
  . است

بر سر اين موضوع اختالف نظر وجود دارد که امام دوازدهم در خواب بر 
مال نصيرايی از . او مالقات داشته است مال نصيرايی ظاهر شده، و يا اين که با

گويد که مسجد محدّثين در قرن هجدهم پيروان وفادار دمحم باقر مجلسی است و می
 ١٥٥.بازسازی و تجديد ساختمان شد ١٩٦٤مسجد قديمی در سال . ساخته شده است

. يی ويژه استنيز مکانی اعجازی و تجربه" جمکران دوم"اعتقاد بر اين است که 
، تمام معجزات و "اعمال معجزه آسای مسجد مقدس محدّثين"ی با عنوان در کتاب

اتفاق افتاده، ِگردآوری و ثبت شده " جمکران دوم"رويدادهای ماوراء طبيعی که در 
ی عسگر نصيرايی پيش نماز و يا امام جماعت با اين حال به گفته ١٥٦.است

د و از آن زمان آغاز ش ٢٠٠٥، معروف شدن اين مسجد،  در سال "جمکران دوم"
های شود اين مسجد در مناسبتگفته می. تری را جذب کردبود که زائران بيش

 .    هزار نفر را پذيراست ٥تا  ٤ی مذهبی، ويژه
رانی که ناطق نوری در سخن" جمکران دوم"ی عسگر نصيرايی، به گفته

اسالمی ی جمهوری خود به آن اشاره کرد مسجد محدّثين نبود، حتی اگر روزنامه
                                                             
). ١٣٨٤مهر  ٢٤( نيوز انتخاب ١٥٠  
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).٢٠٠٨سپتامبر  ٢٢( کارگزاران  ١٥٢  
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کند که در روستای لموده در نصيرايی بحث می. نيز مدعی چنين چيزی شده باشد
شهر، يک زن تقريبا بی سواد مدعی شد که امام غايب به او دستور داده که قائم

حسينيه به شکل ظاهری مسجد نيست، با اين وصف به همان  ١٥٧.يی بسازدحسينيه
رنج و سختی وارده به امام حسين ياد  اندازه دارای تقدس است و معموال در آن از

هنگامی که حسينيه در لموده ساخته . کنندشود و برای او در آنجا سوگواری میمی
ناميد چون ساختمان حسينيه به جمکران " جمکران دوم"شد، فرد وقف کننده، آن را 

. اصلی شباهت داشت و بنا به روايتی به دستور امام دوازدهم نيز ساخته شده بود
رونق گرفت و زنی که آن را ساخته بود " جمکران سوم"يا " جمکران دوم"ين ا

های خود و يا پس از مستجاب هايی که معتقدان در آرزوی برآورده شدن حاجتپول
مردم عادی باور داشتند . داشتشان در آن ريخته بودند را برمیهایشدن خواسته

مکان انجام معجزات در آن، مردم که اين مکان مورد توجه امام است و بنا براين ا
دارد تا نذرهای مذهبی خود را به آنجا ببرند و اگر اين نذرها محقق را بر آن می

  . کردشد، عايدی و درآمدی ايجاد میمی
مصباح يزدی، امام غايب،  - بر اساس گفتمان سياسی، مذهبی احمدی نژاد 

با . دين منجر خواهد شدبينی از کارآفرينی اقتصادی به نام به موجی قابل پيش
با ويژگی و قوانين نه لزوما قابل استدالل برای  -کشاندن عالم غيب و  عناصر آن 

. به جهان مادی و خاکی، امر مقدس نيز به مواد و کاال تبديل خواهد شد - انسان 
دهد و آن را بر ای فروش بسته بندی کرده و به بازار، مقدس را در خود جای می

-ترويج خرافات در پوشش دينی می. کنده توسط بازار عرضه میقيميت تعيين شد
بخشی افسانه و . ترين کاال در بازار تبديل گرددترين و هيجانی تواند به خواستنی

های مذهب و اگر خرافات براساس فعاليت. فانتزی و بخشی نيز واقعی است
ِسر نيز بايستی که اقتصاد، بازار و خريدار داشته باشد، بنابراين خرافات و غيب و 

نقش حمايتی دولت در تبليغات . گوی نيازهای اجتماعی و روانی بوده باشندپاسخ
برای ترويج خرافات به عنوان يک کاال را نبايد ناديده گرفت کما اين که 

توان ديد حاکی از آن فاکتورهای روشنی را در رياست جمهوری احمدی نژاد می
به وضوح نگرانی و توجه احمدی . ا کرده استکه توجه به عالم غيب افزايش پيد

. نژاد نسبت به جمکران اصلی در مقايسه با دو جمکران ديگر بسيار متفاوت است
کند و از زيرا جمکران اصلی، مصباح يزدی و دولت احمدی نژاد را سمبليزه می

شود، حال آن که دو های مالی از آن نيز توسط دولت هدايت میاين رو حمايت
رسد که توسط تشکيالت مذهبی و بازارمحور، اداره  ديگر به نظر می جمکران

دهد که با اين وجود شکوفايی و موفقيت دو جمکران ديگر نشان می. شوندمی
اگر . ی ناجی در ميان مومنان پارسا نيز طنين داشته استگفتمان دولت در باره

ن خود به خوشبختی سياسی سازی مذهبی، باور آسمانی و معنوی را با گره زدن آئي

                                                             
.همآنجا  ١٥٧  
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مداران، به زمين بکشد، تجارت کردن ها و سياستو بدبختی، فضيلت و گناه انسان
بخش و دور با بازار خرافات، گويی که کودتايی است عليه يک سيستم اعتقادی آرام

  . از فساد
  

  :ی منجی غايبواکنش روحانيون به اعتقاد و يا فلسفه
  تشيع در برابر تشيع

  
کاری عواطف مذهبی مردم عادی که با جمهور در بازی و دستتالش رئيس 

شد، با موجی از روايات دور از ذهن و رويدادهای سخت غير متعارف تعقيب می
                                                               -واکنش روحانيون در ابتدا . واکنش متفاوت در ميان روحانيون رو به رو گرديد

يی نشان داد که مجادله - االسالم علی زادسر هللا مکارم شيرازی و حجتبجز آيت
گی آنها نسبت به خرافات و ميان تمايل سياسی مفسرين و موضع توام با شيفته

ی ابزاری از مخالفين سياسی احمدی نژاد استفاده. تاريک انديشی وجود دارد
او را مورد انتقاد قرار دادند، در حالی که  ها توسطاحساسات مذهبی و عقايد توده

طرفداران سياسی او به خاطر تجديد حيات و تقويت اعتقادات تشيع، برايش هورا 
ی سياسی مذهبی احمدی نژاد و مصباح يزدی، ناباوری نسبت به پروژه. کشيدندمی

االسالم مجيد انصاری ِگرد آورد، روحانيون روشن و اطالح طلب را به دور حجت
يی است دادند که آشکارا اشارههشدار می" جمکرانيزه کردن تشيع"ی آنها در باره

به سياست دولت و اين که تشيع را هر چه بيشتر به ابهام و بهت زدگی 
   ١٥٨.کشاند می

از آنجا که اظهارات غير معمول و خرق عادت احمدی نژاد در طول 
ی که  در ميان روحانيون يافت، اندک اجماع و همدلاش همچنان افرايش میتصدی

روحانيون ُسنتی، . ُسنتی باقی مانده بود، هرچه بيشتر تحت فشار قرار گرفت
ی غيبيات که عليه آنها مطرح حساس نسبت به اتهام خرد گريزی، خرافات و فلسفه

ی نسبتا کوچکی از همکاران روحانی شد، ناگهان خود را در مخالفت با هستهمی
يی با تکيه بر شتاب در ظهور و فراخوان امام غايب، فزايندهخود يافتند که به طور 

  .دادندکردند و به آن مشروعيت میهايش را توجيه میدولت احمدی نژاد و سياست
کوتاه زمانی پس از آن که نشست احمدی نژاد با جوادی آملی عمومی شد، 

بود، و بعدا ی قضائيه هللا موسوی اردبيلی که در زمان خمينی مدتی رئيس قوهآيت
او . در قم مرجع تقليد شد، نسبت به تهاجم خرافی جديد عليه اسالم، واکنش نشان داد

های خرافی، متاسفانه حمايت و ترويج ايده"شخصا به خبرگزاری کار ايران گفت 
های بی موسوی اردبيلی هشدار داد چنين ايده". جوانان ما را به قهقراء خواهد برد

". توان جبران کردآمدهای آن را به راحتی نمیضر است و پیيی برای اسالم مپايه

                                                             
).١٣٨٤آذر  ٢٣( آنالين روز، "واکنش تند عليه ترويج خرافات و اوهام"اميد معماريان   ١٥٨  
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سوء استفاده از مقدسات، خطرناک است و چنين افکاری ما را "او نتيجه گرفت که 
اين بهتر . به عقب خواهد برد، و حد اقل به اعتبار بيرونی ما صدمه خواهد زد

ظرات موسوی ن ١٥٩".خواهد بود که ما دين را به همان حالت تقدس خود رها کنيم
او با شناسايی . اردبيلی در مجموع، امر به معروف و نهی از منکر را تقويت کرد

خطر و هشدار نسبت به آن، کل جامعه را مخاطب قرار داد؛ هر چند عمدا از اين 
که انگشت اتهام خود را به سوی شخص، گروه يا گرايش مشخصی دراز کند، 

ود با حکم اصلی منابع ُسنتی تقليد در موضع موسوی اردبيلی مطابق ب. پرهيز کرد
توانست به کشاکش و يا درگيری های احتماعی سياسی داخلی که میدوران بحران

او تالش کرد ورای اين نزاع سياسی بايستد تا بتواند بعدا با توصيه، . راه ببرد
  . موضوع را التيام داده و با اقدامی عينی و غير جانبدارانه آشتی برقرار کند

هللا يوسف صانعی، مرجع تقليد رک و روشن، بت شکن و اصالح طلب آيت
گرای آنها بود، در ها موی دماغ روحانيون محافظه کار و متحدان اصولکه مدت
. های خرافی هشدار دادهای منظم خود عليه ظهور تاريک انديشی و ايدهمصاحبه

مه ريزی شده يی از پيش برناگسترش خرافات، پروژه"کرد که صانعی بحث می
او اشاره ". مند در حال اجرای آن هستنديی هدفاست و افراد مشخصی به شيوه

بايستی با های خرافی در تضاد و در مخالفت با اسالم است و میکرد که اين ايده
اش درگير جنگيدن با آنها آنها جنگيد، چنان که خمينی تا آخرين روزهای زندگی

وقتی مردمی را "کند که مضمون سياسی، مطرح میيی با صانعی در بيانيه ١٦٠.بود
دارند، و در عين حال که درگير تأمل و تفکر نيز هستند، از جستجوی علم بازمی

کنند طبيعی است که می آنها را از بهره بردن از دين واقعی و اسالم حقيقی نيز منع
ی تمايل گراياين مردم به جای حرکت به سوی منطق و استدالل و مذهب، به واپس

  ١٦١".پيدا کنند و به سمت مخالف و به سوی کهنه پرستی و خرافات بروند
دهد که چه خطوط آشکاری ميان متوليان تشيع نظرات صانعی نشان می 

از نظر صانعی، در طول تاريخ، طرفداران تشيع  بر مبنای تفکر . کشيده شده است
ا در تاريک انديشی و بی کرده تا مردم رشان ايجاب میو منطق با کسانی که منافع

گفتمان احمدی نژاد و مصباح يزدی نه تنها . اندخردی نگاه دارند، برخورد کرده
های تاريخی تشيع در مقابل تشيع را موجب شده بود بلکه يکی ديگر از قسمت

همچنين روحانيونی را در مقابل روحانيونی ديگر قرار داد، در حالی که در اکثر 
اين صف بندی مذهبِی صداها . حاشيه به تماشا نشسته بودند موارد، مردم عادی در

ی است بر آنچه که بايد اساسا به شدت و بناگزير بعد از انتخابات و نيروها، مقدمه
  .دادرخ می ٢٠٠٩رياست جمهوری سال 
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هللا مکارم شيرازی، از مراجع تقليد شيعه، با استقالل فکر و بسيار آيت
حامی وضعيت سياسی موجود و دولت احمدی نژاد، به برجسته و با نفوذ، معموال 

خصوص در سال اول تصدی وی، اثبات کرد که مايل نيست از هيچ خط سياسی 
مکارم شيرازی يک شخصيت کامال . که با مبانی مذهبی در تضاد باشد، حمايت کند

متفاوت با صانعی در برخورد با افراد سياسی، ابراز تاسف کرد که در طول 
آورند، به هايی را جعل و از خود در میافات و نيز کسانی که چنين ايدهتاريخ، خر

ی وارد مکارم شيرازی صدمه. اندايمان و اعتقاد، صدمه زده و آن را مختل ساخته
يی که دشمنان شده به ايمان و اعتقاد از سوی جعل کنندگان خرافات را با صدمه

مسائل "او در ارزيابی از . تاند مساوی دانسقسم خورده به ايمان وارد کرده
اند، گفت که مجرمان و خطاکاران، يا جاهل" ی آنهامربوط به امام دوازدهم و ريشه

های خارجی تحريک های مالی هستند و يا شايد هم از طرف قدرتيا به دنبال هدف
   ١٦٢.شده باشند

چند ماه بعد از انتخاب احمدی نژاد، علی زاد سر، روحانی محافظه کار 
زادسر در . ی مهمی برای او نوشتمجلس هفتم از جيرفت و عنبرآباد، نامهعضو 

های مختلف در سايتکند که به طور مرتب در وباشاره می مسئله ٥اين نامه به 
زادسر از رئيس جمهور خواست تا موضع خود . شودی رئيس جمهور ديده میباره

نژاد خود را به عنوان کسی احمدی "اول، آيا : را نسبت به اين شايعات روشن کند
احمدی نژاد از مصباح "؟ دوم، آيا "گيردکه منتخب امام زمان است در نظر می

گر و حامی انجمن حجتيه احمدی نژاد توجيه"؟ سوم، آيا "گيرديزدی دستور می
احمدی "؟ پنجم، آيا"احمدی نژاد مطلوب افراد کوته بين است"؟ چهارم، آيا "است

داحان و واعظان را تشويق کرده و به آنها کمک نژاد گسترش خرافات م
های مبهم خود را ادامه داد و شايد هم اميدوار احمدی نژاد اما سياست ١٦٣؟"کند می

ی زادسر چنين برداشت کنند بود کسانی که او آرزو داشت به حرکت درآيند از نامه
های به پرسش گاهی منتخب امام دوازدهم است، او هيچکه احمدی نژاد واقعا نماينده

ها همچنان تازه و مشکل ی زادسر که در اذهان بسياری از ايرانیتند و تيز و گزنده
هايی که البته توجهی به ادعاهای عجيب و ساز باقی مانده است، پاسخ نداد، ايرانی

  .غريب احمدی نژاد نداشتند

ی کسانی که جامعه را در خرافات غرق اظهارات ضمنی صانعی در باره
، صريح و روشن مطرح هنند، توسط يک روحانی روشن و کامال سياسی شدکمی
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ی دوم انتخابات رياست جمهوری گرديد؛ او سخت معتقد بود که با ورود به مرحله
ی احمدی نژاد، با تقلب از دور خارج ، توسط نيروهای حمايت کننده٢٠٠٥در سال 

" شيخ اصالحات"اش به مهدی کروبی نيز که برای  پيروان و هوادان. شده است
معروف بود، افراد مسئول در دولت و اعضای کابينه را به ترويج خرافات و کهنه 

کشيدن امام غايب به امورات روزمره "او مقامات را به خاطر . پرستی متهم ساخت
هايی چنين دور ی کروبی، کسانی که ايدهبه گفته". مورد انتقاد قرار داد" و مبتذل

کنند قصد دارند تا مردم را در جهالت و بی خبری نگاه دارند می از ذهن را ترويج
ی و روشنفکران را به اين نتيجه برسانند که اسالم، دينی زائد است و قادر به ارائه

" يی عليه اسالم مترقی و پوياتوطئه"کروبی اين هدف را ". راه حلی نيست
   ١٦٤.خواند

انعی بخوانيم، به نظر ی نظرات صاگر نظرات مهدی کروبی را در ادامه
رسد که روحانيون اصالح طلب بر اين باورند که دولت احمدی نژاد عامدانه و می

پراکند تا ذهن مردم را با های خرافی و موهوم را در فضای عمومی میآگاهانه ايده
ی چيزی که هيچ کنترل واقعی نسبت به آن ندارند های متافيزيکی در بارهنگرانی

طوری که مردم نسبت به تقدير و سرنوشت خود، چنان که گويی  اشغال کنند، به
  .   خواهد، شکيبا و بی توجه شوندامام دوازدهم می

الوقوع امام دوازدهم، که ظهور او در باور ی بازگشت قريبگفتگو در باره
شيعی حاکی از يک دگرگونی عظيم خواهد بود، باورمندان را در حالتی از برزخ 

های دنيوی، قبل از انتظار بازگشت امام، ی نگرانید، چون همهدهذهنی قرار می
الوقوع امام دوازدهم خبر برای شيعه، ظهور قريب .به امری ناچيز تبديل خواهد شد

در عين حال اين ظهور بر مفهوم آينده از نظر زندگی معمولی و . خوشی است
ی مادی، نگرانی ندهبرنامه ريزی برای هر نوع آي. گذاردی پايان میروزمره نقطه

مندی و توجه به مباحث اجتماعی، سياسی و ی امور روزانه، عالقهدر باره
المللی به ناگهان به موضوعاتی بی اهميت و فرهنگی، و نيز حوادث داخلی و بين

های مادی و دنيوی در برابر عظمت زندگی و دغدغه. شوندثانوی تبديل می
توان مومنی را متقاعد ساخت که گونه میچ. بازدبازگشت منجی موعود رنگ می

دانيم اگر پايان دنيا نيز رسد، در حالی که ما میدنيا و تاريخ به زودی به پايان می
مندی به امور روزانه و دنيوی همچنان کامال در چشم انداز باشد، باز هم عالقه

  ادامه خواهد د اشت؟  
يگری از مشکل ی دگروه ديگری از روحانيون اصالح طلب، بر جنبه

آنها با ايجاد تمايز ميان اعتقادات شيعی و مواردی که به غلط به . کردندتمرکز می
-يی را که به ايمان و اعتقاد وارد میدادند در صدد بودند تا صدمهتشيع نسبت می
های خرافی را تکذيب و رد کوشيدند تا اعتبار مذهبی ايدهآنها می. شد، کنترل کنند
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هللا آيت. ميد که جوانان را برای هميشه از بيگانه شدن با دين بازدارندکنند، با اين ا
ترين مرجع تقليد معاصر ی خمينی، و شايد عالمحسينعلی منتظری، وارث عزل شده

های سياسی و مدنی در جمهوری گی ناپذير نقض حقوق بشر و آزادیو منتقد خسته
امام زمان، بخشی از "فت که ، گگاردين ینامه هفتهيی با اسالمی، در مصاحبه

يی از نام او به داليل اعتقادات ماست، اما اعتقاد ما به او، به اين معنا نيست که عده
به کارگيری و . ايميی مخالفما با چنين سوء استفاده. سياسی، سوء استفاده کنند

   ١٦٥".بازی با نام مذهب، افراد و نسل جوان را از دين منزجر خواهد ساخت
های بسيار مورد احترام و شناخته هللا دمحم رضا توسلی، يکی از چهرهآيت

امروزه، مشکِل کهنه پرستی و "شده به خاطر همکاری و دوستی با خمينی گفت 
. ی اطهار را نيز گرفته استتاريک انديشی به حدی گسترش يافته که دامن ائمه

زمان ظهور امام غايب  ی مالقات با امام غايب، رؤيت امام غايب، ومردم در باره
آمده است که هر کس برای ظهور امام ) شيعه(در روايات ما . . . کنند صحبت می

امروزه نيروهای . . . غايب، زمان مشخصی را تعيين کند، کذاب و متقلب است 
ی مشخصی از زمان را سنگ شده، کوته انديش و ارتجاعی کسانی هستند که برهه

های دنيوی خود را با آنها نگرانی. گيرندنظر میبرای بازگشت امام غايب در 
    ١٦٦".پوشانندمقدسات اسالمی می

حالی که توسلی به طور غير مستقيم رئيس جمهور را به خاطر تعيين  در 
های ماوراء طبيعی به تاريخی برای ظهور امام غايب و ادعای نوعی از مالقات

االسالم رسول منتجب نيا کرد، حجتعنوان دروغگو و متقلب توبيخ و مالمت می
دهد که ادعای يکی ديگر از روحانيون اصالح طلب نيز، به نحو ديگری نشان می

منتجب نيا، قائم مقام حزب اعتماد ملی و . های تشيع استاحمدی نژاد، خالف آموزه
دهد اش نسبت میاز نزديکان مهدی کروبی، عملکردی را به احمدی نژاد و دولت

مسائلی مانند ظهور امام غايب ظرف چند سال اينده، شناسايی  گزارش"گويد و می
يی که قرار است حرکت کند، و محل ظهور او، ساختن مسيری برای او از نقطه

ی استقبال از امام، همه علنی شده و تماما با ی تشکيل کميتهنيز شايعاتی در باره
هايی چنين ايده" کند کهاو اضافه می". ی شيعه در تضاد استروش علمای برجسته

   ١٦٧".در تشيع، مردود و تکذيب شده است
هللا اسدهللا بيات نيز با آگاهی کامل از پيآمدهای بازی با مذهب، عليه آيت 

ی خرافی و تهديد آن عليه منطق، مذهب، امامت و اجتهاد هشدار های عاميانهايده
انی که او را در رئيس جمهور و کس" ی نورهاله"ی بيات با اشاره به تجربه. داد

بعضی "دهند، با طعنه و کنايه يادآور شد که جايگاه باالی ماوراء طبيعت قرار می
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-يی از يک چراغ قوه را اشتباها به عنوان نوری از منبع الهی میمواقع اشعه
هللا بيات به دنبال ابهام زدايی، و نيز خنثی کردن چرخش و خالف آيت ١٦٨".گيرند

ی عمومی، از اعتقادات معنوی و شخصی مادی و حوزه های دنيوی زندگیواقعيت
  .شيعی بود

به رغم انتقاد سنگين يک گروه نسبتا متنفذ شيعه و دارای عقايد مخالف با 
باورهای عمومی، و عليه انتشار خرافات و افکار بسته، يک گروه کوچک از 

انتشار و  یای، ابزار و وسيلهمند، به لحاظ سياسی در خط  خامنهروحانيون قدرت
حاميان روحانی احمدی نژاد به ابزاری کردن . های خرافی بودندانتقال چنين ايده

ی رياست جمهوری او اقدام  اعتقادات شيعه برای اهداف سياسی قبل از آغاز دوره
هللا نيز آيت ٢٠٠٥بعد از رياست جمهوری احمدی نژاد در سال . کرده بودند

او در ديدار با گروهی از زنان با تقوا گفت مصباح يزدی در توضيح علت موفقيت 
که اين انتخابات به هيچ عامل خارجی ربط ندارد، اِّال عنايت خداوندی، و نيز علت 
حقيقی اين اتفاق يعنی انتخاب احمدی نژاد، دعای امام زمان، رهبر معظم، و 

  ١٦٩. ی شهدا و مشتاقان بوده استخانواده
ی احمدی نژاد و معرفی او به عنوان برای نشان دادن اعتبار ماوراء طبيع

فردی سياسی که از عالم غيب منصوب شده، مصباح يزدی داستانی را که از 
ظاهرا در . کندنقل می - بدون ذکر نام اين عاِلم  - عاِلمی در اهواز شنيده بود 

، اين عاِلم اهوازی که گويا ٢٠٠٥مبارزات انتخابات رياست جمهوری سال 
دهد از خواب شنود که به او دستور میدر خواب، ندايی می روحانی هم بوده است،

-بلند شود و برای احمدی نژاد دعا بخواند، چون امام غايب نيز برای او دعا می
ی ديگری پيرامون موفقيت مصباح يزدی با اشاره به نکات گيج کننده ١٧٠".خواند

رئيس کند که ، تلويحا خاطر نشان می٢٠٠٥احمدی نژاد در انتخابات سال 
جمهوری احمدی نژاد از قبل و از طريق يک کشف غير معمول و يا از عالم غيب، 

ماه پيش از انتخابات، برنده قطعی  ٦او گفت که احمدی نژاد از . بينی شده بودپيش
دانم که او اين من نمی"مصباح يزدی به طور مبهمی اضافه کرد ! انتخابات بود

به هر رو مصباح  ١٧١".و خبر داده بودموضوع را در خواب ديده، يا کسی به ا
چه در  -ی احمدی نژاد صحبت کرده کند کسی که در بارهيزدی قويا تاکيد می
قطعا کسی بوده که از آينده خبر داشته و يا به اغلب احتمال،  - خواب و يا بيداری 
  .امام غايب بوده است

او در مصباح يزدی در اولين ديدار رسمی با احمدی نژاد پس از پيروزی 
، اعالم کرد که انتخاب اين رئيس جمهور با ديگران متفاوت ٢٠٠٥انتخابات سال 
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است، و به طور تلويحی گفت پيروزی او، خواست و مهندسی نيروهای آسمانی 
های آينده در مورد اين رئيس جمهور جديد به اين او اضافه کرد که نسل. بوده است

مصباح  ١٧٢".باشدمعجزات و کرامات می نتيجه خواهند رسيد که انتخاب او مملو از
کند؛ نتايج را معجزه و تجليل خداوندی توصيف می ٢٠٠٥يزدی، انتخابات سال 

ها دانسته و آن را گامی در فرآيند انتخابات را گواه توجه امام غايب نسبت به ايرانی
کند داند که در زمان پيامبر روی داد؛ او ابراز اميدواری میآشکار همان اتفاقی می

مصباح يزدی با حالتی گيج  ١٧٣.ی پايانی ظهور امام دوازدهم باشدکه اين، مرحله
از پيروزی رياست جمهوری احمدی نژاد، آشکارا ماموريت او را با رسالت پيامبر 

  . کردمقايسه می
ی رئيس جمهور ضمن موافقت با مصباح يزدی مبنی بر اين که نتيجه

ه افزود که در اين فرآيند شايد خودش هيچ انتخابات يک لطف و عنايت ويژه بود
تحول بزرگ در "يی در اين او تاکيد کرد که خود را فقط وسيله. نقشی نداشته باشد

احمدی نژاد سپس به وضوح از مصباح يزدی  ١٧٤".گيردمقياس دنيوی در نظر می
ورود هوشمندانه و بزرگوارانه به مبارزات انتخاباتی و نيز به خاطر "به خاطر 

ی گزارش اين مالقات که در روزنامه ١٧٥".ريت پيروزی در آن تشکر کردمدي
ی مديريت را حذف کرد و به جای منتشر شد، کلمه پرتو سخنمصباح يزدی به نام 

مصباح يزدی آشکارا مايل نبود تا تشکر  ١٧٦.را گذاشت زيادی کشيديد زحمتآن 
  .  مردم برسداحمدی نژاد از بابت مديريت پيروزی انتخابات، به گوش عموم 

مند مجلس خبرگان در آن زمان نيز با اين هللا علی مشکينی رهبر قدرتآيت
ارزيابی مصباح يزدی موافق بود که شرايطی شگفت آور و فوق طبيعی پيرامون 

ی شورای مشکينی به اعضای شاخه. انتخاب احمدی نژاد را فراگرفته است
صعود به قدرت در دولت نهم به به نظر من "همآهنگی تبليغات اسالمی قم گفت 

   ١٧٧".يک معجزه شباهت داشت

محتوای مالقات احمدی نژاد و جوادی آملی  بازتابدو روز بعد از آن که 
هللا مشکينی ی احمدی نژاد با آيترا فاش ساخت، وزير آموزش و پرورش کابينه

ششم که هللا مشکينی اول، نگرانی خود را از مجلس در اين ديدار آيت. ديدار داشت
اکثريت آن در اختيار اصالح طلبان اسالمی بود ابراز داشت، و يادآوری کرد که تا 

آورد هر بار که مذاکرات او به ياد می. چه حدّ از اين مجلس ناخرسند بوده است
کرده که اطالح طلبان قصد شنيده، احساس تشنج و عصبانيت میمجلس را می

                                                             
).١٣٨٤تير  ١٥( پرتو سخن  ١٧٢  
.همآنجا  ١٧٣  
).١٣٨٤مرداد  ١٢(پرتو سخن   ١٧٤  
.٨٦٢.، صگفتمان مصباحصنعتی، . ر  ١٧٥  
).١٣٨٤مرداد  ١٢(سخن  پرتو  ١٧٦  
.٢٩٦، ص معجزه ی هزاره ی سومرجبی، احمدی نژاد، . ف  ١٧٧  
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مشکينی با اشاره به تشکيل مجلس . ساننددارند دوباره چه چيزی را به تصويب بر
گرايان سياسی طرفدار او، خدا را به خاطر تغيير هفتم توسط احمدی نژاد و اصول

. گفت سپاس -ديد ی الهی میی عنوان هديهکه آن را شايسته -در ترکيب پارلمان 
های دولت و مجلس، فعاليت"مشکينی، ظاهرا به قصد توجيه مجادله خود گفت 

من . . . تائيد و حمايت کسانی است که نگران شرايط کشور و انقالب هستند  مورد
بر اين باورم که وقتی گزارش آنچه توسط دولت انجام شده و به ويژه فهرستی از 

ارائه کنند، آن را تائيد  -امام دوازدهم  -اعضای مجلس هفتم را به حضرت مهدی 
   ١٧٨.خواهد کرد

دنيوی، و به همان ميزان مسائل اين  ادعای دولت احمدی نژاد در امور
گرايان اکثريت پارلمان، حمايت امام دوازدهم را داشت، و تالش جهانی اصول

ی نور فوق طبيعی برای رئيس جمهور، و وابستگی روشنی بود در رابطه با هاله
يی بود چون ی مشکينی نيز حرف تازهگفته. ها در مجلسسياسی تازه انتخاب شده

- مانند اصول -های خاص کرد که افراد خاص با ويژگیی مطرح میبه طور موثر
ی در اينجا، امام غايب به مثابه. از موهبت تائيد امام غايب برخوردارند -گرايان

شد که جانب محافظه کاران جديد را گرفته و عليه اصالح طلبان کسی نشان داده می
  . ايستاده است

خاص در اولين سال تصدی او،  هواداران روحانی احمدی نژاد، به طور 
ها و ابتکاراتش را با اعالم عمومی خوب بودن آنها و اين که از عالم غيب سياست

ی احمدی نژاد اولين نامه ٢٠٠٥در ماه مه . کردندشود، توجيه میياری و تائيد می
خود را به جورج دبليو بوش رئيس جمهور  -ی و بی پاسخ مانده -يی صفحه ١٨

در داخل کشور، اين تصميم احمدی نژاد با کوهی از انتقادات . ده نوشتاياالت متح
هللا در مراسم نماز جمعه، آيت. به خصوص از طرف اصالح طلبان، روبرو گرديد

احمد جنتی رئيس پر قدرت شورای نگهبان و از متحدين نزديک احمدی نژاد، 
ی حمدی نژاد را با نامهی اجنتی، نامه. ابتکار رئيس جمهور را مورد تائيد قرار داد

هللا خمينی به گورباچف مقايسه کرد که در آن نسبت به احتمال فروپاشی اتحاد آيت
ی احمدی نژاد را در صدر جنتی توصيه کرد که نامه. دادشوروی هشدار می

  . های کشور قرار دهندمطالب مدارس و دانشگاه
که اشاره کردم،  چنان"اش گفت جنتی برای ستايش از احمدی نژاد و نامه

خواهد قدرت اين کشور افزايش پيدا کند  خدای مهربان می. اين نامه يک الهام است
مومنين حاضر در اجتماع  ١٧٩".و به همين خاطر اين الهام اتفاق افتاده است

نمازجمعه، و کسانی که اين نظر جنتی را از راديو شنيدند، از تلويزيون ديدند و 
                                                             
مدعيان "باستانی، . نقل شده در ح) ١٣٨٤آذر  ١٨(؛ ايلنا )٢٠٠٥ژانويه  ١٢(ايران ما آنالين   ١٧٨

؛ و نگاه کنيد بهآنالين روز، "ارتباط با امام زمان  
http://roozonline.com/٠٢article/٠١٢٢٤٧.shtml 
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ندند، چه برداشتی خواهند داشت؟ پيام جنتی برای ها خواروز بعد در روزنامه
ی احمدی نژاد، يک نامه: مومنين حداقل به طور سطحی و صوری روشن است

ی رئيس جمهور، الهام اگر نامه. الهام و يا يک شبه الهام از طرف خداوند است
بايستی از طرف خدا هدايت شود و فی نفسه های دنيوی او نيز میاست، سياست

-جنتی، اين رئيس جمهور زمينی با عالئق دنيوی را در لفافه. بل انکار باشدغير قا
ی او پوشاند، در نتيجه ارائهيی از رمز و رازی عرشی و معنوی عالم غيبت می

  .برای مومنين خام و ساده دل، جذاب خواهد بود
های رده باالی ی سياسی و ابزاری از امام غايب، توسط شخصيتاستفاده

 - منظور ايجاد اعتبار و به طمع جلب حمايت برای تمايالت سياسی روحانی به
ی جديدی ميان هايش، منادی ارتباط کاربریمذهبِی اخص احمدی نژاد و سياست

های تشيع، گفتمانی ترين چهرهامام غايب، يکی از برجسته. دين و سياست است
يک . روداست مناسب و دستکاری شده که توسط يکی، عليه ديگری به کار می

ی قوی از روحانيون سياسی، بر روی روابط عاطفی شيعه با امام غايب هسته
. ی او بر روی زمين معرفی کنندگو و نمايندهسرمايه گذاری کرده تا خود را سخن

احمدی نژاد در محمع عمومی  ٢٠٠٥رانی سپتامبر فقط دو هفته بعد از سخن
از امورات مذهبی " لت اسالمیدو"سازمان ملل، او توضيح داد که ضروری است 

 ٦٠يی را برای نو سازی و گسترش تقريبا مراقبت کند، و قول داد که دولت، بودجه
دولت اسالمی که "احمدی نژاد ادامه داد . هزار مسجد در کشور اختصاص دهد

ی ديگری جز مهيا ساختن ظهور امروز لباس جمهوری اسالمی به تن کرده، وظيفه
   ١٨٠".امام دوازدهم ندارد

احمدی نژاد در اين اظهار نظر مهم، تصريح کرد که احساس ضد جمهوری 
وی تائيد کرد که به نظر او . هواداران روحانی او، احساس خود او نيز هست

" حکومت"اسالمی، يک پوشش و لباس است و اميد که فرو افتد و با " جمهوری"
و هيچ مسئوليتی احمدی نژاد سپس تاکيد کرد که دولت ا. اسالمی تعويض گردد

ندارد جز اين که شرايط را برای ظهور امام غايب فراهم سازد و توصيه کرد که 
ی مهدوی ترويج عدالت، دولت مادی و معنوی و تجليل از جامعه"کشور به سمت 

حدود دو ماه پس از آن که احمدی نژاد خاطر نشان ساخت که تنها  ١٨١".حرکت کند
مام غايب است، صفار هرندی وزير فرهنگ مسئوليت دولتش آماده سازی ظهور ا

و ارشاد اسالمی به عموم مردم ايران يادآور شد که گفتمان غالب دولت، گفتمان 
ترين پيامی است که ی صفار هرندی اين گفتمان مهدوی، مهمبه گفته. مهدويت است

   ١٨٢.ی جهانی بفرستدتواند برای جامعهايران می

                                                             
؛ نگاه کنيد به )٢٠٠٥سپتامبر  ٢٩( امروز  ١٨٠  
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  دور دوم از ادعاهای ماوراء طبيعی
  

ی اجرای رسيد عملکرد اول احمدی نژاد در زمينهسه سال پس از آنچه به نظر می
های ماوراء طبيعی باشد، او به عمل ديگری دست زد که ظاهرا دومين سياست

همزمان با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری . شدخرق عادت او محسوب می
د نشان دهد که مداخالت رسيد که احمدی نژاد اصرار دار، به نظر می٢٠٠٩سال 

امام در امورات دولت ادامه يافته و او همچنان از حمايت امام غايب برخوردار 
در . رانی داشتدر دانشگاه کلمبيا سخن ٢٠٠٧سپتامبر  ٢٤احمدی نژاد در . است

رانی کرد، او به ماجرای برای سمينار دانشجويان در مشهد سخن ٢٠٠٨اوايل بهار 
يی را از جهت سياسی مذهبی بر اساس روايت خود شت تا نکتهدانشگاه کلمبيا برگ

  .از منجی در تشيع يادآور شود
ی دانشگاه کلمبيا مديريت امام آيا حادثه"احمدی نژاد به روشنی پرسيد 

دهد؟ آنها قصد داشتند اعصاب مرا بهم بريزند تا سالن دوازدهم را نشان نمی
رانی خود را انجام دادم، گفته شده سخن کنفرانس را ترک کنم، اما من لبخند زدم و

تواند چيزی غير از آيا اين می. ميليون نفر اين حادثه را تماشا کردند ٥٠٠حدود 
امام زمان تمام جهان "احمدی نژاد سپس تکرار کرد " مديريت آقا امام زمان باشد؟

تمام  کند و ما شاهد اين واقعيت هستيم که دست هدايت امام زمان دررا مديريت می
کند که رسد احمدی نژاد چنين وانمود میبه نظر می١٨٣ ".امور کشور ما عيان است

مسئوليت نتايج مستقيم مسائل سياسی، اقتصادی و فرهنگی دوران رياست 
ی او نيست، چون مدير اين قلمرو امام غايب بوده، و رئيس اش به عهدهجمهوری

دی نژاد، اين دست هدايت امام از نظر احم. جمهور نيز ابزاری در دست امام است
ی دانشگاه کلمبيا و همچنين تمام تصميمات رئيس غايب است که مسئوليت حادثه

  . جمهور را به عنوان مدير اجرايی، به عهده دارد
ی مديريت ايران توسط امام غايب، اکثر اظهار نظر احمدی نژاد در باره   

مهور به سادگی همان چيزی را با اين همه رئيس ج. ها را شگفت زده کردايرانی
کرد مصباح يزدی استدالل می. ها پيش گفتکرد که مصباح يزدی سالتکرار می

يی نائل شوند که توانند به مرحلهکه از طريق عشق به خدا و امامان، جوانان می
چه "مصباح يزدی نوشت . خدا و امامان، مديريت و کنترل آنها را به عهده بگيرند

مديريت امور ما را به  - امام غايب  -ود که ارباب و محبوب ما مطلوب خواهد ب
 -اگر شما . خواهد، تصميم گيری و هدايت کنددست بگيرد و در مسيری که می

تقدير خود را در دست او قرار دهيد، او نيز امور شما را مديريت خواهد  -جوانان 
مبنی بر اين که نظر احمدی نژاد   ١٨٤".کرد و واليت خاص شما را خواهد پذيرفت

                                                                                                                                   
http://www.emrooz.info/archives/print/٢٠٠٥/١٢/٠٠٢٧٠٦.php 
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امام غايب مديريت قلمرو ايران را به عهده دارد احتماال بعد از گفتگو با مصباح 
  . يزدی مطرح شده باشد

سه ماه بعد از ابراز نظر احمدی نژاد در مورد مديرت ايران از جانب امام 
ی نور در مجمع عمومی ی اخص خود را در مورد هالهغايب، او مجددا تجربه

بار اصطالح  ٧وی در وبالگ شخصی خود حد اقل . پيش کشيد سازمان ملل
کند، و ظاهرا صحت آورد، داستان مجمع عمومی را مرور میرا می" ی نورهاله"

او . دهدمطالب گفته شده در نشست خود با جوادی آملی را مورد تائيد قرار می
هنگ توحيدی برای نسلی که شاهد انقالب بوده، و برای کسانی که در فر"نويسد  می

اند اين غير معمول نيست که نور خدا را در دنيای سياست امام خمينی پرورش يافته
های اسالمی در لبنان، های مکرر انقالبی و ارزشو به طور خاص در پيروزی

بلکه بر عکس، آنچه غير . فلسطين، عراق، ايران و حتی در نيويورک ببينند
که در  -نظر رئيس جمهور ايران   ١٨٥".نبيندی نور را معمول است اين که اين هاله

گويی  - ها توسط امام غايب آمده های او پيرامون مديريت امور ايرانیصحبت
های او بازتاب مشيت های سياست گذاریحاکی از اين اعتقاد است که تمام جنبه

ی امام غايب از نظر رئيس جمهور، مشيت و خواست خداوندی به واسطه. خداست
ی امام در دنيای حمدی نژاد، يکی از به اصطالح ابزارها و نمايندهو محمود ا

  . شودمادی، انجام می
ها و ها و روايات موهوم برآمده از ديدگاه، ايده٢٠٠٨تا تابستان سال 

يک بار ديگر . يی رسيدگانش، به سطح هشدار دهندهنظرات احمدی نژاد و وابسته
ها در فانتزی خيالی، غير معقول و ايرانیی رسيد که بخشی از جامعهبه نظر می
رسول منتجب نيا، با تکرار . کنندی دين، زندگی میی پيچيده در لفافهغير واقعی

انتقاد پيشين خود نسبت به احمدی نژاد، او را به خاطر شايعاتی که علنا و بر اساس 
ا به اين منتجب ني. دهند، به چالش گرفتاظهارات و رفتارهايی که به او نسبت می

ی احمدی نژاد مبنی بر ظهور امام غايب طی دو سال، و نيز به گفتگوی بسيار گفته
به . و احمدی نژاد اشاره کرد -رهبر انقالب  -ای هللا خامنهبحث برانگيز بين آيت

ای، رئيس جمهور را به خاطر تعيين زمان ظهور هللا خامنهی منتجب نيا، آيتگفته
گفته شده، احمدی نژاد در توضيح اين که چرا . ده بودامام دوازدهم سرزنش کر

ای گفته است که اين موضوع گيرد به خامنهظهور امام، ظرف دو سال صورت می
همچنين . اندبه احمدی نژاد گفته" اندکسانی که با امام دوازدهم در تماس"را 
کند به کنايه  ای را ترکهللا خامنهگويند، وقتی احمدی نژاد قصد داشته دفتر آيت می

کند من رئيس جمهور او هستم، در گمان می -ای هللا خامنهآيت -او "گفته است 
  ١٨٦".هستم حالی که من رئيس جمهور امام دوازدهم
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ی بدون جواب زاد سر به رئيس باز چيزی، تا حدودی مشابه وضعيت نامه
نادرستی  منتجب نيا از احمدی نژاد خواست تا درستی يا. جمهور نيز بوجود آمد

 ٢٠٠٥تجربه ماوراء طبيعی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 
  . کندمنتجب نيا سپس دو شايعه جديد را نيز يادآوری می. مشخص کند
گان او، يک بشقاب خالی به هنگام صرف غذا، احمدی نژاد يا وابسته) يک

است برای امام  گويند اين رزروگذارند و میبا قاشق و چنگال بر روی سفره می
  . زمان

، آقاهمکاران احمدی نژاد افرادی را برای انجام نماز جماعت به امامت ) دو
ای است؛ کسانی که هللا خامنه، آيتآقاشده منظور از تصور می. کننددعوت می

يی مجزا و گسترده بر روی زمين آمدند، سخت شگفت زده شدند چون با سجاده
وقتی حاضران پرسيدند که . ی بر روی آن بوده باشدروبرو گشتند، بدون آن که کس

شود که آيد تا نماز را برگزار کند، به آنها گفته میای چه زمانی میهللا خامنهآيت
  . ساکت باشيد، چون هم اکنون امام دوازدهم در حال اقامه و امامت نماز است

ش توسط امام ای احمدی نژاد که گفته بود دولتنهايتا منتجب نيا به اين گفته
خواهد که نظرش دهد و از رئيس جمهور میشود ارجاع میدوازدهم مديريت می

را بگويد و به اين شايعات نگران کننده که در جامعه سرايت کرده به طور سر 
  . های منتجب نيا پاسخ ندادگاه به خواستهاحمدی نژاد هيچ ١٨٧.راست پاسخ بدهد

رانی ی سخنودر ميانه ٢٠٠٨وريه ف ١٦هللا توسلی در مرگ ناگهانی آيت
ی مهيج او در مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با نظر احمدی نژاد در باره

مديريت امورات کشور توسط امام دوازدهم، دور ديگری از انتقادات تند و تيز 
هللا توسلی لحظاتی پيش از آيت. عليه خرافات ناشی از جّو سياسی را برانگيخت

عليه مخالفان  - سيد حسن  -هللا خمينی ی آيتاش را در دفاع از نوهیرانمرگ، سخن
شروع " هللا خمينی و تحقير و ردّ قاطع خرافاتآيت"گرای او، تحت عنوان اصول

توسلی يادآور شد که بعد از انقالب، وقتی شخصيتی مذهبی که روزانه با . کرده بود
ن مضمون که خمينی با امام کرد به طور علنی حرفی زد با ايخمينی ديدار می

غايب در تماس است، خمينی عصبانی شد و از آن پس از مالقات با او سر باز 
   ١٨٨.زد

از روحانيون پر قدرت و  -در مراسم بزرگداشت توسلی، حسن روحانی 
گفت که قلب توسلی در حالی از تپش  - پراگماتيست و نزديک به هاشمی رفسنجانی 

دهند زنند و فريب میعليه کسانی که مردم را گول می ايستاد که او عليه خرافات و
کرد که توسلی از دنيا رفت در حالی که از امام روحانی بحث می. دادداد سخن می

دفاع  -کنند آنها که با اعتقادات مردم بازی می -ها دوازدهم عليه شارالتان
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ا گسترش داده های خرافاتی رها و روشاو همچنين عليه کسانی که ايده ١٨٩.کرد می
گفت تصميم يی اشاره کرد که میروحانی به شايعه. کنند، هشدار دادو ترويج می

با اين  اندازندبه تعويق می ی مهمی را تا روز جمعهگيرندگان در دولت جلسه
يا امام دوازدهم  در آن روز در جلسه خواهد بود و در مذاکرات  آقااستدالل که 

ی غير مستقيم به ادعای احمدی نژاد در اشاره روحانی با. شرکت خواهد داشت
اش گفت کسانی که مدعی ديدن امام هستند، کذاب و سال اول رياست جمهوری

او به مخاطبان خود يادآور شد که امروز نيز شواهدی وجود دارد که . اندمتقلب
کسانی که از ساختن تريبون برای امام غايب و آماده سازی برای ظهور او ظرف 

   ١٩٠.گو هستندگويند، دروغل سخن میدو سا
ی هللا مهدوی کنی از اعضای برجستهآيت ٢٠٠٨در اوايل بهار سال 

و نخست وزير در سال  ١٩٧٩روحانيت ُسنتی، عضو  شورای انقالب در سال 
حامی ناطق  ١٩٩٧مهدوی کنی در سال . ، ناگزير شد وارد منازعه شود١٩٨١

وی با وجود اين که رهبر معنوی . ان بودنوری، عليه خاتمی و مخالف اصالح طلب
بود  -های روحانيت در ايران از پر نفوذترين سازمان -ی روحانيت مبارز جامعه

بايستی خود و سازمانش را از ناجی غيبی تشيع، از آن نوع که کرد میاحساس می
انتقاد مهدوی کنی به . کنند، دور نگاه دارداحمدی نژاد و مصباح يزدی طرح می

ی کشور توسط امام غايب، ميزان نارضايتی و ر احمدی نژاد در مورد ادارهنظ
  . دهدنگرانی روحانيت ُسنتی را از گفتمان خرافی امام غايب نشان می

بايد آقای احمدی نژاد نمی"مهدوی کنی در پاسخ به پرسش دانشجويی گفت 
وازدهم گفت، چون بر درک و احساس مردم نسبت به امام دها را میاين حرف

اگر امام غايب دولت را "او سپس ادامه داد و پرسيد ". تاثير منفی خواهد داشت
کرد، آيا قادر نبود کشور را از مافيای قدرت و ثروت نجات بدهد؟ آيا اداره می

ی مديريت امام غايب هزار تومان، نتيجه ٥افزايش قيمت برنج به کيلويی 
ی هايی در بارهيک بار چنين حرفیمهدوی کنی افزود امام خمينی حتی  ١٩١"است؟

اش تالش کرده بود تا احمدی نژاد قبل و بعد از مبارزات انتخاباتی. امام غايب نزد
ها با دادن قول افشاء و رها کردن کشور از آنچه او مافيای خود را نزد ايرانی
ی مهدوی کنی به اين مافيا به روشنی اشاره. ناميد، عزيز کندقدرت و ثروت می

کرد که ناتوانی رئيس جمهور در کوتاه کردن و يا پايان دادن به دآوری میيا
های اين به اصطالح مافيا، گواه اين حقيقت ساده است که امام غايب نه فعاليت

مديريت امور دولت را در دست دارد و نه در امورات دنيای مادی به جای رئيس 
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ايلخان يعنی  ص، مهدوی کنی،ی ديپلماتيک خابا اين شيوه. کندجمهور دخالت می
کند و عليه گويی متهم میروحانيت سياسی و محافظه کار، احمدی نژاد را به دروغ

يی دهد، قلعهی اعتقادات را بسوزاند به او هشدار میتواند قلعهبازی با آتشی که می
  .  که مهدوی کنی و ساير روحانيون نگران، قرار بوده از آن نگهبانی و مراقبت کنند

در پی انتقاد آشکار مهدوی کنی به گفتمان خرافاتی سياسی مذهبی احمدی 
ی روحانيت مبارز در آن زمان گوی جامعهنژاد، غالمرضا مصباحی مقدم، سخن

ی روحانيت مبارز با اين که جامعه. نيز احمدی نژاد را مورد ردّ و تکذيب قرار داد
. دستی و انسجام بودما فاقد يککرد، اکارترين روحانيون را نمايندگی میمحافظه

ی روحانيت مبارز با مهدوی کنی و هاشمی در حالی که يک گروه مهم از جامعه
ی کوچکی از حاميان رفسنجانی متحد بودند، گروه ديگری که در شمار دسته

انتقاد . کردهللا دمحم يزدی حمايت میرفتند، از آيتروحانی احمدی نژاد بشمار می
ی نارضايتی عمومی روحانيون قدم عليه احمدی نژاد، نشانهآشکار مصباحی م

سياسی محافظه کار از رئيس جمهور است که از امام دوازدهم برای اهداف سياسی 
مصباحی مقدم به احمدی نژاد گفت، اگر او گمان . کندی ابزاری میخود استفاده

ر اشتباه کند، سخت دهای دولت وی حمايت میکند که امام غايب از سياستمی
درصدی موافق نيست  ٢٠مصباحی مقدم افزود، امام دوازدهم قطعا با تورم . است

   ١٩٢.تواند حامی آن بوده باشدو نمی
ی االسالم دعا گو، امام جمعهی مجلس، و حجتبرای علی عسگری، نماينده

شميرانات، اين که احمدی نژاد مديريت امورات ايران را به امام دوازدهم نسبت 
يی است تا اظهار نظر احمدی نژاد، خدعه. ی قابل قبولی نيستبهانه دهدمی

های غلط اجرايی و بی کفايتی خود را به دوش امام غايب مسئوليت و تصميم گيری
بايستی در قبال مشکالتی "عسگری به احمدی نژاد هشدار داد که او  ١٩٣.بياندازد

نبايد "، و "گو باشدوابکه برای جامعه به وجود آورده و از جمله مشکل تورم، ج
بايد قوانين و مقررات اين جهان "و اين که او " آنها را به عالم غيب حواله بدهد

باور اين بود که ١٩٤  ".مادی را در نظر بگيرد و به مديريت عملی دولت بپردازد
برد و احمدی نژاد از امام غايب برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود استفاده می

ل ايمان و اعتقاد است نيز برای اکثريت بزرگی از روحانيون با چنين عملی که ُمخ
در اين دوره، ناطق نوری . شدهای مختلف سياسی مذهبی، طنين انداز میديدگاه

خاطر نشان ساخت، کسانی که   - بدون اين که نامی از کسی ببرد  -يک بار ديگر 
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او هشدار . هبردارندکار، شارالتان و کالدرگير تبليغ مفاهيم خرافی هستند، فريب
داد که نسبت دادن رفتار و اعمال کسی به امام غايب، عمل خطرناکی است، چون 

ها را بازتاب وجود امام رود و مردم کاستیباره همه چيز به خطا میبه يک
ناطق نوری از تصميم گيرندگان خواست تا مسئوليت رفتارهای . کنندارزيابی می

   ١٩٥.خود را به عهده بگيرند
  

  اندگرايان، امام غايب را به سرقت بردهاصول
  

کرد که برای پيش از به قدرت رسيدن احمدی نژاد، مصباح يزدی بحث می
معتقدانی که بخواهند عشق و تحسين خود را برای امام دوازدهم عينی کنند و نگاه 
دارند، يک راه وجود دارد، و اين راه احترام و عزتی است به هر آنچه که به امام 

ی مصباح يزدی، روحانيون به گفته. دهندشود و يا به او نسبت میغايب مربوط می
در تالش  ١٩٦.کندو لباس روحانی، ياد خدا، ياد پيامبر و يا امام دوازدهم را زنده می

برای ايجاد يک ارتباط عاطفی بين روحانی امروز، با امام دوازدهم و پيامبر، 
اين لباس   ١٩٧".ان لباس پيامبر استلباس روحانی هم"مصباح يزدی گفت که 

ها و فضائلی بين ها، ويژگیمشترک، گويی حاکی از ارتباط يا تشکلی با کيفيت
اين قياس احتماال . های مقدس وابسته به اسالم استروحانی روزگار مدرن و چهره

به اين خاطر مطرح شده تا برای روحانيون اطاعت، احترام و پذيرشی را بخواهد 
کند که بی مصباح يزدی تاکيد می. شوديامبر و امام غايب رعايت میکه برای پ

دهد که ی تضعيف اعتقادی است، و اين نشان میحرمتی به لباس روحانيت مقدمه
او آرزو دارد در ايران مدرن برای فرد روحانی، احترام و قدرتی را همتراز با 

   ١٩٨.پيامبر و امام غايب در نظر بگيرند
تند ام به روحانيت را با حاکميت و تقوای آنها در هم میمصباح يزدی، احتر

کند که هر گونه بی بندی رها میاو مخاطب خود را با اين جمع. آميزدو به هم می
. حرمتی به روحانيت، و از جمله انتقاد به آنها، حاکی از بی ايمانی و کفر است

دوازدهم، اگر يک  کند که از نقطه نظر شيعه، در غياب اماممصباح يزدی بحث می
الشرايط حاکميت و يا دولت خود را بر اساس قانون اسالم و فقه تشيع فقيه جامع

ی معصوم مستقر ساخت، اطاعت از او، درست مانند اطاعت از خدا، پيامبر و ائمه
صالح واجب، کند که تبعيت از اين فقيه کامال ذیاو تاکيد می. از خطا، واجب است

کند که اين فقيه مصباح يزدی تکرار می. باشدمی و مخالفت با او حرام
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هيچ راه ديگری هم "شود و الشرايط از طرف خدا انتخاب و منصوب می جامع
   ١٩٩".وجود ندارد

در آن زمان، روحانيت، نيروهايش را هم در حمايت و هم عليه گفتمان 
صف بندی کرد، گفتمانی که  - که توسط احمدی نژاد مشهور شد  -منجی غايب 

در فقدان اتفاق آراء و همدلی ميان کسانی . روحانيت را در گودال درگيری فرو برد
که عموما لباس مذهبی به تن داشتند، و مردمی که قرار بود با لباس روحانی، با 

حالت . امام دوازدهم و با پيامبر مرتبط باشند، بی نظمی و سردر گمی بوجود آمد
و زمانی شعله کشيد که شمار  ٢٠٠٩ی سردرگمی بعد از انتخابات رياست جمهور

يی از روحانيون برجسته، نه تنها رياست جمهوری احمدی نژاد بلکه اعتبار فزاينده
برای . يی و صالحيت او را نيز برای اشغال موضع رهبری به چالش گرفتندخامنه

مقابله و خاموش کردن صداهای مخالف در ميان روحانيون، کمپ احمدی نژاد و 
با . ی حقيقی امام دوازدهم معرفی کنندی نياز داشتند تا خود را نمايندهمصباح يزد

يی که مصباح يزدی گفته بود بايستی ولی فقيه -يی اتحاد و ايستادن پشت سر خامنه
ی او بايستی مستقيم و غير مستقيم از جانب خدا جامع الشرايط باشد و به گفته

ين ادعا که از طرف امام دوازدهم احمدی نژاد و مصباح يزدی به ا -منصوب شود 
ی مصباح يزدی، در غياب امام به گفته. کنند، مشروعيت بخشيدندصحبت می

دوازدهم، علما به عنوان وارثان امام، دقيقا مسئوليتی مشابه مسئوليت امام، به عهده 
مصباح يزدی،   -در نتيجه کمپ احمدی نژاد  ٢٠٠.دارند، منتها در مقياس محدودتر

گرفتند که هر کس که جرئت کند ولی فقيه و يا مناسبات مفروض می بايستیمی
  . نزديک به او را مورد انتقاد قرار دهد متخاصم و دشمن تشيع است

کرد که روحانيون، خدمتگزار امام غايب هستند و مصباح يزدی بحث می
 برای مثال او از کالم و  ٢٠١.است" های امامشناسايی و انجام خواسته"شان وظيفه

ساخت و مدعی بود که بر های عمومی سپر میعمل خود در برابر انتقادها و چالش
گويد که او به مصباح يزدی به روشنی می. کندی امام غايب عمل میاساس خواسته

ی امام دوازدهم را تشخيص دهد و يا آن عنوان يک روحانی بايد تمايل و خواسته
تشخيص داد، در نتيجه واجب است تا ی امام را وقتی او خواسته ٢٠٢.را درک کند

 ٢٠٣.عمل کند -فارغ از معروفيت و يا غير معروفيت آن  -بر اساس اين تشخيص 
بدين ترتيب مصباح يزدی از کالم و عمل خود با اين ادعا که بر اساس خواست 

-ولو اين که به گفته. اندازدکند، در برابر انتقاد عمومی سپر میامام غايب عمل می
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يی باشد که نايب امام است و زدی اين به طور رسمی ولی فقيه يا خامنهی مصباح ي
گوی او، مصباح يزدی فضای نظری موثری را بوجود بر اساس تعريف، سنخن

آورد که گويی يک روحانی مانند خودش و نيز کسانی که مورد تائيد ولی فقيه می
بنابراين، وقتی  ٢٠٤.کنندی امام غايب عمل میباشند بر اساس تمايل و خواسته

مصباح يزدی حمايت از احمدی نژاد را به عنوان خواست امام غايب تشخيص داد، 
کند که اول آن را به همان صورتی که هست بپذيرد، و دوم، بنا داری ايجاب میدين

  . نژاد را دشمن امام غايب بداندبه تعريف، مخالفان سياسی احمدی
ی امام غايب خود را در بارهمصباح يزدی، که گفتمان سياسی مذهبی 

داند، متمرکز کرده، خودش را به طور پوشيده و غير رسمی نايب امام غايب می
يی است که به طور رسمی نايب امام هللا خامنهکند اين آيتدر حالی که تصديق می

کند که بر اساس آن مردم بايستی يی را فرموله و تبليغ میهمصباح يزدی شيو. است
را نسبت به امام غايب باال ببرند و فعاالنه عشق خود را نسبت به او  دانش خود

امام غايب و " برای احساس وجود مقدِس "کند که او بحث می. ابراز دارند
مردم بايد دائما از او ياد کنند، نام او را روی ميزشان و يا " برقراری ارتباط با او"

دن او دعا بخوانند، در نمازهای های خود بگذارند، برای آمکتاب در ميان اوراق
پيام مصباح يزدی برای  ٢٠٥.ها او را به ياد بيآورنديوميه، مراسم مذهبی و صبح

مومنين اين بود که آن دسته از روحانيونی که گفتمان منجی امام غايب را با 
های ی امام در جهان مادی احيا کردند، و انگيزهصحبت در اين باره و نيز مداخله

مصباح . ی در اين لباس هستندرا افزايش دادند، مردان گزينش شده حاميان او
ی غير رسمی امام غايب، و در يزدی با معرفی خود به عنوان نايب و نماينده

ای، به راحتی به عنوان کشف کننده، مفسر مواجهه با سکوت و تائيد ضمنی خامنه
  .  ندکها عمل میی عرصههای امام غايب در همهو مترجم خواسته

با احساسات  ٢٠٠٥مصباح يزدی پيش از انتخابات رياست جمهوری سال 
شان های سياسیگفت که روحانيون، قرار است مردم را در تصميم گيریمی

داران او از دانشجويان و طرف. راهنمايی کنند و راه درست را به آنها نشان دهند
دهد  انتخابات نشان میهای پيش از خواست که ترجيح مردم که نظر سنجیخود می

ی انتخاباتی دو مصباح يزدی و احمدی تژاد يک مبارزه ٢٠٦.را، منفعالنه نپذيرند
های دولت رفسنجانی و کردند سياستاول، آنها تالش می. بردندجانبه را پيش می

شد که  بحث می. خاتمی را غير اسالمی و انحرافی و در نتيجه شيطانی جلوه دهند
ه که خود را  در منجر شد اجتماعی قطب بندی به ظهور انیآزاد رفسنجاقتصاد 
های در کوچکی از تکنوکرات یو ظهور طبقه فقر، فساد دارايی وميان  شکاف
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آزادی  .خواندندمی" ثروت و قدرت مافيای"که آنها را  دهدحال رشد نشان می
لی فقيه يی بود برای تغيير قانون اساسی و کنار گذاشتن وسياسی خاتمی نيز هجمه

و آغازی برای حاکميت غير اجباری مردمی و آزادی بی بند و بار فردی به سبک 
آل ی ايدهدوم، آنها سيستم مهدويت متعلق به امام غايب را به عنوان جامعه. هاغربی

  و اين تالشی بود برای رشد و نمو مفهوم دکترين مهدويت. دادندبه مومنين ارائه می
  . هوری احمدی نژادطی دو سال اول رياست جم

ی اعتقاد جهانی است بر شد که دکترين مهدويت يک نظريهاستدالل می
اساس فرهنگ مهدويت و نيز وعده و اميدی که به طور منحصر به فرد به 

گفتند عملکرد اجتماعی دکترين مهدويت اين می ٢٠٧.بردرستگاری انسان راه می
ل دولت توسط او را در ميان است که نياز و خواست بازگشت امام غايب، و تشکي

داران بدين ترتيب براساس اين دکترين، ضروری است که دين ٢٠٨.مردم برانگيزد
ی خود را به لحاظ فکری و عملی در انتظار امام غايب باشند و خانواده و جامعه

گفته شده دولت امام زمان بعد از بازگشت امام، دولت . برای ظهور امام مهيا کنند
  ٢٠٩.تمام بشريت خواهد بودجهانی و برای 

تملک و انحصاری کردن امام غايب در حرف توسط مصباح يزدی و 
احمدی نژاد، و ادعای با خبر بودن از خواست و تمايل امام و ترجيحات سياسی او، 

ی خود طول شود، به نوبهو نيز اين ادعا که امورات دولت توسط امام اداره می
 ناصر سقای بی ريا از شاگردان مصباح يزدی و کشيد تا اين که فردی مانند دمحممی

آيا "مشاور احمدی نژاد در امور مذهبی، سوالی را به اين صورت مطرح سازد که 
زند هايی را که احمدی نژاد میاگر امام غايب نيز بازگردد، او هم همين حرف

به يی سياسی را تطبيق گفتمان احمدی نژاد با امام غايب، زمينه  ٢١٠نخواهد گفت؟
" گويی"آورد که افراد مومن به حمايت از احمدی نژاد برخيزند؛ چنان که وجود می

ی نزديکی بين امام غايب طرح چنين رابطه. کندی امام را نمايندگی میاو خواسته
يادآور مواضع و رفتار  -به خصوص از طرف يک روحانی  –و افراد معمولی 
در . است تاريخ شيعه وجود داشتهاست که در طول " غاليانی"غلو کنندگان و 

زمان رياست جمهوری احمدی نژاد منابع ضمنی و صريح چنين رفتاری بين 
های مردم را نسبت به رئيس جمهور و امام غايب افزايش يافت و حساسيت

  . کرد، سخت تيره و ِکدر ساختيی را طرح میمفاهيمی که چنين مقايسه
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  گرايان ياسی اصولهای سگروگان جاه طلبی: امام غايب
  

های رفسنجانی و خاتمی در امور اجرايی، و نيز استقالل استقالل نسبی دولت
گرايان را با اصول -رهبر انقالب  - ای دوران قانون گذاری مجلس ششم از خامنه

اين واقعيت روبرو ساخت که قدرت سياسی موثر، در حال بيرون رفتن از دست 
ی اجتماعی اصالح طلبان، موجبات نگرانی و محبوبيت پالتفرم سياس. آنهاست

رياست جمهوری خاتمی اثبات کرد . گرايان فراهم ساختهراس را در ميان اصول
های اجرايی و که در انتخابات باز و آزاد، اصالح طلبان آماده هستند تا بخش

از نظر مصباح يزدی کنترل اصالح . گذاری دولت را در اختيار بگيرندقانون
تهديدی سياسی برای  -رياست جمهوری و مجلس  -های انتخابی شاخهطلبان بر 

های انتخابی، و مستقل عالوه بر اين، قدرت گرفتن شاخه. گرايان بودقدرت اصول
ال عمل کردن آنها به طور تقريبی از نهاد واليت فقيه، شکستی برای مدل ايده

ی قدرت و پايه شد، حکومتی که برحکومت اسالمی مصباح يزدی نيز محسوب می
ترين کوچک. گرديدی امام دوازدهم مستقر میاختيار مطلِق جانشين يا نماينده

توانست انحرافی يی از برداشت و نظر ولی فقيه، حتی ناگفته، میحرکت يا زاويه
  . از خواست امام دوازدهم و خدا بشمار آيد

ساس و مصباح يزدی در شرايط عمل سياسی، سخت معتقد بود که پايه و ا
او . ی اسالمی حاکميت داردقوام اسالم تنها به کسی وابسته است که بر جامعه

کند که موفقيت يا شکست دولت، جامعه و اقتصاد اسالمی صرفا تابع استدالل می
در گفتمان مذهبی سياسی مصباح يزدی، نقش و ٢١١ .عمل شخص حاکم است

ئيه، همه فرماليستی، ی قضاعملکرد قانون اساسی، مشروعيت، اجرائيات و قوه
گويد که وقتی فردی رهبر اسالمی يا ولی فقيه شد، او می. زينتی و تشريفاتی است

بهتراز ديگران باشد  -قانون گذاری، اجرايی و قضايی  -قادر است در هر سه مقام 
مصباح يزدی مدعی است . و نيازی نيست تا اين سه حوزه را از هم تفکيک کرد

اجرايی، قانون گذاری  -ضرورت دارد که تمام اين سه بخش که بر اساس فقه شيعه 
   ٢١٢.در دست ولی فقيه متمرکز باشد -و قضايی 

سال سير قهقراء و  ١٦ی دوباره" بازگشت"برای جلوگيری از به اصطالح 
رئيس (دوران رفسنجانی و خاتمی، مصباح يزدی قصد داشت تا مجری " انحراف"

های سر کار بيآيد که همسو و يا تابع خواسته پارلمانیو قانون گذار، يعنی ) جمهور
چون حذف مجری و قانون گذار، به هر حال مغاير با قانون اساسی . ای باشدخامنه

ی تغيير جمهوری اسالمی به حکومت اسالمی، که تنها با اين وصف، وظيفه. بود
ی نگهبان و توانست از جهاتی با نقش شوراتوسط يک نفر کنترل و اداره شود، می
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 ١٩٦٦ی نزديکی با مصباح يزدی داشت و از سال دبير آن احمد جنتی که رابطه
شورای نگهبان در روند  ٢١٣.ی حقانی همکار هم بودند، صورت بگيرددر مدرسه

کانديداها برای تمام مواضع انتخابی، بايد ) نظارت استصوابی(دارانه بررسی جانب
. شدنيز نمايندگان مجلس مطمئن می از معتمد بودن و تبعيت رئيس جمهور و

نشان داد که برای جلوگيری از امکان انتخاب شدن کانديدای  ٢٠٠٩انتخابات سال 
ی بی طرفی سياسی ی ادعاهای صوری در زمينهنامطلوب، شورای نگهبان همه

ی ولی فقيه را ی سياسی و با قاطعيت، خواستهرا ناديده گرفت و بدون مالحظه
  . ار دادمالک صالحيت قر

داد که درک در مواجهه با مانع قانون اساسی، مصباح يزدی ترجيح می
خود را از حکومت اسالمی اجرا و اعمال کند بدون اين که رسما به تضعيف يا از 

ی آل اين بود که دو نهاد انتخابی مجلس و قوهايده. بين بردن جمهوری بيانجامد
ت به ولی فقيه پر شود و بدين وسيله از مجريه با افراد قابل اعتماد و وفادار نسب

رويارويی احتمالی ميان موقعيت نامشروع نمايندگان منتخب با مسئوليت الهی و 
از نظر مصباح يزدی در حکومت اسالمی، تضاد و . مقدّر ولی فقيه جلوگيری نمود

بايستی به نفع منصوبين حل و تقابل ميان منصوبين ولی فقيه با منتخبين مردم، می
کرد که مشروعيت حکومت يا نظام اسالمی، مبتی بر او تاکيد می. شدل میفص

مصباح يزدی توضيح  ٢١٤.خواست مردم نيست، بلکه بر اساس موافقت خداست
توانند بدانند که خدا با مشروعيت چه کسی موافقت ها میدهد که چگونه انساننمی
ای رهبر، ولی فقيه و نايب هللا خامنهکند که چون آيتدر ضمن او استدالل می. دارد

امام دوازدهم است، خداوند حق قانون گذاری احکام و قوانين ضروری برای 
گويد چون مصباح يزدی می ٢١٥.ی جامعه را به او اعطا کرده استی روزمرهاداره
بيشترين نزديکی و شباهت را با "ای ولی فقيه است و کسی است که هللا خامنهآيت

مصباح يزدی  ٢١٦.مومنين بايد که از او تقليد و تبعيت کننددارد، " امامان معصوم
رنگ  ناگزير است تا تفاوت اساسی ميان امام معصوم با انسان جايزالخطا را کم

جلوه دهد، تا مشروعيت مطلق و حاکميت نامحدود يکی از رهبران مذهبی قرن 
  . بيست و يکم را توجيه و تئوريزه نمايد

قدرت مطلق فراتر از قانون اساسی، در ارزيابی  نياز به  تقويت ولی فقيه با
يی به لحاظ هللا خامنهپراگماتيستی مصباح يزدی، از پايگاه قدرت متزلزل آيت

برای متقاعد ساختن مردم عادی و مومن به . محبوبيت و اختيار، ريشه گرفت
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ضرورت قرار دادن تمام نهادهای حاکميت تحت قيوميت ولی فقيه، مصباح يزدی 
داشت تا نشان دهد که در غياب حاکم مطلق، اسالم در معرض خطر خواهد نياز 

کرد از در نتيجه او بحث می. بود و ظهور امام غايب نيز به تاخير خواهد افتاد
های اسالمی تحت محاصره قرار گرفته ها و ايدهزمانی که خمينی فوت شده، ارزش

هللا تيار و قدرت آيتمصباح يزدی به فرسايش اخ ٢١٧.و دائما کم رنگ شده است
گفت که در برخی موارد مقامات دولتی دستورات و کرد و میای اشاره میخامنه

های ای در دولتکما اين که خامنه. گيرندرهنمودهای ولی فقيه را ناديده می
رفسنجانی و خاتمی، به طور واقعی مسئوليتی نداشت و در نتيجه بروز انحراف 

   ٢١٨.آغاز گرديد
های شد شخصيتدوره از ناتوانی نِسبی ولی فقيه، گفته می در طول اين

مشکوک و منافقين به قصد تضعيف اصول انقالب اسالمی در مراکز تصميم گيری 
اصطالح منافق که به اعضای سازمان . جهمهوری اسالمی نفوذ کرده بودند

ی هرفت که به گفتشد، حاال برای اصالح طلبانی به کار میمجاهدين خلق گفته می
مصباح يزدی قصد داشتند اسالم را از بين ببرند و ولی فقيه را از قانون اساسی 

به منظور هموار کردن راه برای بی اعتبار ساختن و حذف نگهبانان  ٢١٩.پاک کنند
قديمی انقالب که با فهم و برداشت مصباح يزدی از حکومت اسالمی موافق نبودند 

اسالمی اعتقاد داشتند، او اعالم کرد و همچنان به ويژگی جمهوری، در جمهوری 
که فقط اين واقعيت که برخی افراد دارای اعتبار انقالبی هستند و در گذشته نيز 

اند، الزاما مانع آنها از مرتد شدن و خيانت دارای روابط نزديکی با خمينی بوده
   ٢٢٠.نخواهد شد

ح به منظور موجه نمايی و مشروعيت بخشيدن به مخالفت سياسی با اصال
ی يک بحث مذهبی نشان داد که جهان بينی و طلبان، مصباح يزدی با ارائه

های های اصالح طلبان، خطری بزرگ برای اسالم، و نيز اهانتی به ارزش شيوه
از نظر مصباح يزدی اهانت و تهديد برای . اسالمی معتقدان مومن خواهد بود

هايی است که توسط های مومنان معتقد، تهديد عليه آن دسته از ارزشارزش
ها و در جريان جنگ ايران و عراق ساخته و به نمايش گذاشته ها در جبههبسيجی

ی سياسی مذهبی خود، برد برنامهمصباح يزدی در صدد بود تا از طريق پيش. شد
ولی فقيه و حاميانش را با اين بهانه تقويت کند، و اين را از چشم حاميان او دور 

و آرزو دارد تا دوباره شور و عشق نسل اول انقالب، يعنی داشت که مايل است  می
 ٢٢١.ها بودندی شهادت و جنگ و جبهههايی که شيفتهها را احيا کند، بسيجیبسيجی
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مصباح يزدی با ابراز تاسف از اين واقعيت که بعد از جنگ ايران و عراق 
 ٢٢٢.حيا کند، عهد کرد که آنها را مجددا اهای مذهبی به تدريج فراموش شده ارزش

ترين ارزشی که از دست رفته، اين است که مردم احساس افتخار و از نظر او مهم
مصباح  ٢٢٣.فضليِت مرگ در راه خدا را از دست داده و ديگر توجهی به آن ندارند

های جنگ يزدی مشتاق معنويت شهادتی بود که در دوران رهبری خمينی در جبهه
ر گرفتن و کنترل آن، با اصالح طلبان مقابله نفوذ کرده بود و آرزو داشت با به کا

  . کند
هايی که در دفاع در مقابل عراق ی مصباح يزدی همان بسيجیبه گفته

های اسالمی موفق شده بودند، حاال مسئوليت داشتند تا تهاجم فرهنگی عليه ارزش
شد، را نيز که به زعم او در دوران رفسنجانی و خاتمی مجاز بود و تشويق می

برای بازسازی و گردآوری نيروهايی که برای ُسنت بسيجی احترام  ٢٢٤.عقب بزنند
های اسالمی و قائل بودند، مصباح يزدی هشدار داد که جنگ فرهنگی عليه ارزش

ی آنچه که يزدی آن را با شناسايی امام غايب به مثابه. بسيجی آغاز شده است
های اسالمی و بسيجی، ناميد، به اصطالح جنگ عليه ارزشارزش اسالمی می

مصباح يزدی از نيروهای بسيج . شدمعادل راه انداختن جنگ عليه امام زمان می
عوامل "ها و خواست تا به اصطالح با اين جنگ تعيين کننده که توسط خارجیمی

جنگ با . به مومنين تحميل شده، مقابله کنند" شانروشنفکر داخلی و نوکران
ی جنگيدن با عراق که تهديدی عليه جمهوری اسالمی زهاصالح طلبان به همان اندا

استدالل اين بود که هدف تهاجم فرهنگی،  ٢٢٥.شد، اهميت داشتمحسوب می
از اين رو، مصباح يزدی، برای  ٢٢٦.تخريب روحيه و معنويت بسيجی است

ها که با احساس از خود بازگشت نظام ارزشی و شرايط ذهنی حاکم در جبهه
   ٢٢٧.کردشد و نيز تحميل اين نظام، بحث میفداکاری مشخص میگی، تقوا و گذشته

های بسيج، به عنوان پيروزی معنوی مصباح يزدی احيای مجدد ارزش
ی باز، به داد که غول جامعهچون اين به لحاظ سياسی نشان می. شدارزيابی می

داد که تماشای مصباح يزدی هشدار می. اش برگشته استبطری ُمهر و موم شده
شود و جای خواست خدا را فيلم و گوش دادن به موزيک، به تدريج متداول می

ی شود، رابطهگيرد، نماز صبح اول وقت، عزاداری و سوگواری، تضعيف می می
رود و از حمايت و عنايت گردد، جامعه به گمراهی میمردم با خدا سست می

اشت که جامعه و مصباح يزدی از اين واقعيت خبر د ٢٢٨.ماندخداوند محروم می
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به نحو غير قابل  های آن از زمان پايان جنگ ايران و عراق به اين سوارزش
بازگشتی تغيير کرده و پيگيری زندگی بهتر مادی به هدف مسلط تمام طبقات 

با وجود اين . های قديمی، تبديل شده استاجتماعی و از جمله اکثريتی از بسيجی
خود را با گوشزد کردن غربت، و شکوه مصباح يزدی احتياج داشت تا نيروی 

او با کوبيدن بر مفهوم حساس اسالِم محاصره . لحظات مشخص تاريخی، متحد کند
داد تا متحد شوند و شده و در معرض خطر، به افراد متعهد و با غيرت فراخوان می
خواست تا آنچه را از دستورات ولی فقيه اطاعت کنند و نيز از حاميان ولی فقيه می

  ٢٢٩.ناميد بار ديگر احيا کنندهای اسالمی میاو ارزش که
دفاع "سال  ٨های جنگ در طول ی مذهبِی غالب در جبههروح فداکارانه

گی در دفاع از انقالب اسالمی و مام ميهن؛ ، لنگری بود برای از خودگذشته"مقدس
رهبری کاريسماتيک سياسی مذهبی خمينی، حسی ملی مذهبی در اشتياق و 

گی، و نيز احساسی در تعقيب متجاوز ظالم، و نهايتا افتخاری بر اعتقاد همبسته
حس جمعی و برادری در . شدايستادگی در برابر مستکبران جهان محسوب می

ها همراه ها، با صرفه جويی و رياضت در زندگی اقتصادی در پشت جبههجبهه
ی رفيع، ويژه، و ظهها، يک لحاين روح معنوی و استثنايی غالب بر جبهه. شده بود

در مقابل، يک پس زمينه از . رفتها بشمار میخود انگيخته در تاريخ ايرانی
فردگرايی فزاينده، مصرف گرايی خودنمايانه، کوبيدن بی امان بر به دست آوردن 

ی انتظار پول آسان و فساد متداولی که بعد از پايان جنگ حاکم شد، اکنون ايده
گرايانه و بی مورد، و در گی، در بهترين حالت، آرمانتهحمايت از جّو از خودگذش

ی شرايط ذهنی  اين يک فراخوان هدفمند برای احيا. بدترين حالت عوامفريبانه بود
در عين حال يک مرجع . و تمايلی متعلق به گذشته بود که ديگر وجود نداشت

مطرح تخيلی و پوچ برای تجديد حيات چيزی شريف و با شکوه در ميان کسانی 
يی نداشتند و يا اگر تجربه هم داشتند، اکنون فاقد آن شد که از اين بابت تجربهمی

  . بودند
هنگامی که مصباح يزدی، روح فداکاری معنوی بسيجی را به طور 

کرد، زمانی بود که فداکاری رزمندگان سپاه پاسداران انقالب تصنعی تبليغ می
ی آنها، بلکه برای توفيق در کار گاسالمی، نه برای معنويت و از خودگذشته

صادق محصولی، پاسدار سابق، در دهمين . شدهای موفق خبر ساز میآفرينی
مسير زندگی محصولی . ی رياست جمهوری، وزير کشور احمدی نژاد شددوره

ی يک روند در ميان شمار قابل توجهی از پاسداران قديمی انقالب نشان دهنده
 -به دالر - رود و شايع است که وفق به شمار میاو از شاغلين بسيار م. است

- به نظر می ٢٣٠.هاستمندترينها يکی از ثروتميلياردر بوده  و در ميان ايرانی
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رسد از عنوان شيعه و به خصوص از عشق داوطلبان بسيج نسبت به امام غايب و 
-های سياسی و اقتصادی استفاده و سوه استفاده میامام حسين، برای پوشش هدف

  . ودش
ی بسيجی و تجارب رزمندگان در دوران جنگ را به مصباح يزدی روحيه

های جنگ از نظر او، اين واقعيت که جوانان در جبهه. دهدامام غايب ارتباط می
اند، حاکی از برکت ديده" بسياری از امدادهای غيبی امام را با چشمان خود"

ب و خاطرات گرانبها کند که تجارمصباح يزدی بحث می ٢٣١.های جنگ است سال
های او های امام غايب و مداخلهافزايد که ياریرا بايد زنده نگاه داشت؛ او می

  ٢٣٢.همآهنگ با مشيت خداست، زيرا که خواست امام، همان خواست خداوند است
واقعيت اين است که امدادهايی که رزمندگان از امام دوازدهم دريافت 

های وص و حس فداکاری خودشان برای آرمانبايستی بر اساس تقوا، خلکردند، می
مصباح يزدی گويا بحث کرده است که جّو . امام غايب و خدا، صورت گرفته باشد

و فضای معنوی ناشی از تقوا و خلوص، شرايط مناسبی را برای مداخله و کمک 
العاده، و نيز آيا ارجاع به حوادث به اصطالح خارق. آوردامام غايب فراهم می

ی حضور امام در مواقع و رويدادهای مختلف، و يا صحبت از در باره شايعاتی
الوقوع امام پس از گذشت بيست سال از پايان جنگ، قرار بوده اين را ظهور قريب

ی ايران برگشته، جريان ها باالخره به جامعهبرساند که خلوص معنوی جبهه
  و نفاق، عقب رانده شده است؟   " منحرف"اصالح طلبِی 

اح يزدی بر اساس داستان امام حسين در کربال، مسئوليت مومنين را مصب
نامد، به آنها يادآوری که همانا مقابله با چيزی است که او آن را انحراف و نفاق می

گويد مقابله با تهديدات دين و ايمان، به يک باور سخت نسبت به او می. کندمی
ی او با مقايسه. هب، نياز داردآمادگی برای مرگ و پذيرش شهادت در دفاع از مذ

افزايد، وقتی که فرهنگ شهادت طلبی به اصالح طلبان با معاويه و يزيد می
 ٢٣٣.آل رايج گرديد، مذهب از مخاطره در امان خواهد ماندصورت کامل و ايده

ی شهادت طلبی عليه سيستم فاسد، ظالم و بی ی امام حسين بر پايهمبارزه"مدل 
است که مصباح يزدی نيز اخذ کرده و آن را به عنوان همان مدلی " اعتقاد

دهد که طرفداران او بايستی در رويارويی با اصالح طلبان نيز استراتژيی نشان می
   ٢٣٤.به کار گيرند

مصباح يزدی با توجه به دشوار بودن توجيه و قياس خود، و ترويج 
خشونت عليه همکاران شيعه، و پيگيری قانونی امور در کشوری که تحت حاکميت 
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يی از شود، نوع تازهولی فقيه است و به عنوان جانشين امام دوازدهم شناخته می
دهد و آن را نوع یارائه م" های مذهبی و انسانیارزش"جهاد را برای دفاع از 

مصباح يزدی تفسير بديع خود را با طرح  ٢٣٥.خواندچهارم از جنگ اسالمی می
گيرد، نبايد برای جهاد دهد که وقتی اعتقاد مورد تهديد قرار میاين ادعا توضيح می

ی ديگری جز با خون شرط و شروط در نظر گرفته شود و اگر تهديد با هر وسيله
اين  ٢٣٦.د اين خون را بدهد و به دادن آن نيز افتخار کندشود، آدمی بايبرطرف نمی

  .  مفهوم جديد، جهاد بازدارنده است
تواند از مصباح يزدی مدعی است که در دولت اسالمی، وقتی دولت نمی

در اين گونه . افتداعمال و رفتار ممنوعه ممانعت بعمل آورد، دين به مخاطره می
دند که به شورش و جهاد دست بزنند به همان موارد، به اعتقاد او، خود مردم متعه

مصباح يزدی با به کارگيری انتزاعی و  ٢٣٧.صورت که امام حسين اقدام کرد
خارج از چارچوِب حرکت امام حسين، برای توجيه رفتار خشونت آميز از درک 

کند، حکم قتل نامنعطف و استبدادی از تشيع، فتوای دينی و حکم قتل صادر می
و اعتقادی را مورد تهديد قرار " های مذهبیارزش"ريف او کسانی که به تع

کند که اگر کسی قادر نبود منافقين را افشاء کند، و مصباح يزدی بحث می. دهند می
گذارد، الجرم کسی که مردم را ی ديگری را باقی نمیاگر شرايط نيز هيچ گزينه

کسانی را تسهيل مصباح يزدی بدين ترتيب کار  ٢٣٨.دهد، بايد کشته شودفريب می
کند که مايل باشند خودسرانه عليه هر به اصطالح منافقی دست به ترور بزنند؛ می

يی عليه گويد هر جا که مردم احساس کنند که اسالم در خطر است و توطئهاو می
نظام اسالمی در کار است و دولت اسالمی نيز قادر نيست خودش از اسالم دفاع 

   ٢٣٩.مجاز خواهد بودگر کند، خشونت عليه توطئه
هللا احمد جنتی اش آيتنام مصباح يزدی همراه با دوست همفکر و قديمی

ها، مخالفان، روشنفکران و حتی درگير صدور يک سلسله فتاوايی شد که بحران
گزارش شده که  ٢٤٠.داشتهای روحانی را نيز تصفيه کرد و از ميان برمیچهره

ول مستقيم اعدام و قتل شماری از که مسئ -بر اساس اعترافات سعيد امامی 
حکم قتل اين افراد را يک گروه  -روشنفکران و فعاالن ايرانی حقوق بشر بوده 

هللا شود اين گروه عبارتند از مصباح يزدی، آيتگفته می. اندهروحانی صادر کرد

                                                             
٢٣٥  http://www.emrooz.info/archives/print/٢٠٠٦/٠٢/٠٠٥٠٣٣.php 
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هللا جنتی و در مواردی حجت االسالم محسنی هللا خزعلی، آيتخوشوقت، آيت
  ٢٤١.ای اژه

 -گفته شده سعيد امامی اعتراف کرده وقتی که دستور قتل احمد خمينی  
هللا مصباح يزدی را دريافت کرد، دچار ترديد شد و با آيت - هللا خمينی پسر آيت

هللا ی مصباح يزدی و در حضور آيتدر خانه. مالقات کرد تا نظر او را جويا شود
ای، اين اجماع و االسالم اژهخوشوقت، حجت االسالم فالحيان، بادامچيان و حجت

به هيچ وجه نبايد "ی کسانی که حاضر بودند به دست آمد که توافق از طرف همه
   ٢٤٢".نسبت به کسانی که دشمن و خصم حاکميت ولی فقيه هستند، ترحمی نشان داد

گروهی  - هللا در تهران ی حزبمصباح يزدی، شاخه ١٩٩٣در سال 
 -پاه پاسداران درگير در جنگ ايران و عراق متعصب و اکثرا اعضای بسيج يا س

را تشويق کرد که به طور خود انگيخته به برخوردی راديکال و افراطی عليه 
او به اين گروه شبه نظامی و مراقب، خاطر نشان . دشمنان اسالم دست بزنند

ساخت که آنها نبايد منتظر بمانند و انتظار داشته باشند که دستور رسمی دريافت 
ی باالی نظامی، سياسی يا مذهبی مورد توجه قرار و يا از جانب افراد ردهکنند 

  . شدند که قانون را خود به دست بگيرندآنها ترغيب می. بگيرند
گفت مقامات در موضعی نيستند که دستور مستقيم صادر مصباح يزدی می

توقف کنند فرد شريری را بايد مانع شد و مکنند، بنابراين کسانی که احساس می
کرد او بحث می. کرد، پس بر آنهاست که مستقال و به طور خود مختار عمل کنند

ای، برای مومنين مسئوليت آور هللا خامنهکه روبرو شدن با سکوت ولی فقيه، آيت
در دور اول رياست جمهوری خاتمی، همچنين گفته شده که مصباح يزدی  ٢٤٣.است

را صادر کرد؛ نوری که در سلک دستور حذف عبدهللا نوری وزير کشور خاتمی 
ای و روحانيت جا داشت متهم بود که عليه نظام، مسير واليت و يا قدرت خامنه

در نشستی با گروهی از متعصبين، مصباح يزدی گفت، بايد که . کندانقالب کار می
   ٢٤٤.حذف عبدهللا نوری را به عنوان يک وظيفه مذهبی نشان داد

و به نام امام حسين، گفتمانی مذهبی به راه مصباح يزدی به نام امام غايب 
ها، با کسانی که او ی بسيجیانداخت و خواستار آن شد که همچون روح فداکارانه

کرد، تعريف می" مقدسات اسالمی"برای اسالم و " تهديد کننده"آنها را نيروهای 
ن را کنند تا مومنيی مصباح يزدی، دشمنان دين توطئه میبه گفته ٢٤٥.مقابله کنند

های اسالمی بی اعتناء کرده و تعصب معتقدان را زايل کنند و به نسبت به ارزش

                                                             
٢٤١  Peiknet; 
http://www.peiknet.com/١٣٨٨/٠٦meher/٠٩/PAGE/٣٦EMAMI.htm 
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او معتقد است محورهای اصلی اين  ٢٤٦.تدريج مقدسات مذهبی را از ميان بردارند
ترويج مفاهيمی مانند تساهل، تسامح و پلوراليسم : عبارت است از" تهاجم فرهنگی"

ی تقليد از فقهای اسالمی؛ دفاع از زمينهمذهبی؛ دامن زدن به شک و ترديدها در 
ی مستقل؛ و نهايتا جذاب بودن دموکراسی؛ آزادی و استفاده از عقالنيت و اندشه

  ٢٤٧. ليبراليسم و قوانين غربی
های کشور فعال تبليغ اين باور که امام غايب به طور روزانه در سياست

پيام مهم برای مومنين کند، دو است و به خواست خدا در مديريت امور مداخله می
به پايان رسيده،  -در برابر عراق " دفاع مقدس" -اول، با اين که جنگ . فرستادمی

ها تر از آن حتی کارزاری است عليه روح و روان تشيع که توسط خارجیاما مهم
برای دفع اين يورش . آنها، يعنی اصالح طلبان به راه افتاده است" ستون پنجم"و 

ی امام غايب در حمايت از مدافعان واقعی مذهب، د که مداخلهجديد، ضروری بو
دوم، نمايندگان . شان، توضيح داده شودها و رهبران مذهبی، سياسی ونظامیبسيجی

امام دوازدهم مسئوليت داشتند تا امام غايب را به عموم مردم يادآور شوند و 
ی امام به نفع و اخلهتوضيح دهند که امام چگونه و چه موقع مداخله خواهد کرد، مد

  . کندهايی حمايت میضرر چه کسی خواهد بود، و از چه ارزش
ی بعد از سرکوب تظاهرات مردمی و مسالمت آميزی که نتايج دهمين دوره

گرفت، سرلشگر به چالش می ٢٠٠٩انتخابات رياست جمهوری را در ماه ژوئن 
يی برای امام سرگشادهی حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، نامه

. های اصلی مصباح يزدیاين نامه پژواکی بود از نگرانی. غايب فرستاد
های قابل فيروزآبادی گزارش داد که امدادهای غيبی و الهی همراه با راهنمايی

لمس و حمايت امام غايب، قدرت و حاکميت ايران را در طول جنگ ايران و 
اسف کرد که بعد از جنگ، بسيجی و ذهنيت فيروزآبادی اظهار ت. عراق بيمه نمود

بسيجی از طرف منافقين جديد و تهاجم فرهنگی که آنها به راه انداختند، مورد 
ی به گفته. بسيج خود را منزوی و تنها يافت. هجمه و اذيت و آزار قرار گرفت

بود، ها و شرايط ای بود که مراقب خواستهيا آيت هللا خامنه آقافيروز آبادی اين تنها 
  . و با انتخاب احمدی نژاد، بارديگر بسيج، موقعيت خود را به دست آورد

او شاد . ديگر تنها نبود -ای سيد علی خامنه -رهبر ما "فيروز آبادی نوشت 
 ٢٤٨.های اول انقالب مجددا شايع شده استو مسرور بود از اين که گفتمان سال

ی انتخابات رياست دورهفيروزآبادی با اشاره به رويدادهای بعد از دهمين 
ها و نيروهای امنيتی را جمهوری با تاسف گفت که چگونه اراذل و اوباش، بسيجی
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او خطاب به امام غايب . مورد تهاجم قرار داده و آنها را کشتند و زخمی کردند
تو مانند خورشيِد پشت ابر، ما را راهنمايی کردی، و به ما واليت فقيه را "نوشت 

منان مردم و کشور هشدار داد، و ما به خوبی آموختيم که بايد با دادی که عليه دش
ما با تمام قوا و "کند که فيروز آبادی تصريح می  ٢٤٩".دشمنان سخت و شديد باشيم

از ما راضی باش و قلب  -امام غايب  -ايم، لذا تو محکم برای حفظ نظام ايستاده
فيروزآبادی متقاعد شده که امام ظاهرا  ٢٥٠".ی خود را از ما خشنود بگرداننماينده

باشد، و همگی ای، احمدی نژاد، مصباح يزدی و خود او میغايب جانبدار خامنه
  . کنندهای امام را نمايندگی میها و طرحآنها خواسته

اين عميقا ريشه در گفتمان مصباح يزدی دارد که فيروزآبادی کارزار 
از امام غايب، و اقدامی مطابق  سياسی نظامی خود عليه اصالح طلبان را حمايت

ی روحانيون اطراف او، مشابه مصباح يزدی و حلقه. دهددستور امام جلوه می
کند که امام غايب در ميان مومنين، فيروزآبادی نيز با احساسی عاطفی تقاضا می

دهد که چگونه بسيج مومنين مصباح يزدی نشان می. پيروزی آنان را موجب گردد
گی را در آنها ی فداکاری و از خودگذشتهی گم شدهد و روحيهرا مدّ نظر دار

گويد تجربه اثبات کرده زمانی که مردم معجزات و او می. تزريق خواهد کرد
های الهی پيامبر و امامان را بياد بيآورند، عشق، عواطف و شور و شوق ارزش

   ٢٥١.آيدآنها بيدار شده و به حرکت در می
گويی از خرافات رها بودند با اولين شليک رسد مردمی که به نظر می

ی نور احمدی نژاد، با گفتمانی روبرو شدند مبنی بر اين که ی مربوط به هالهحادثه
الوقوع خواهد بود؛ اين کند و ظهور او قريبامام غايب در امور کشور مداخله می

 گفتمان قصد داشت به صورت هماهنگ تمايل عاطفی نسبت به امام دوازدهم را
اش آگاهانه امام غايب را سمبل ضديت با افزايش دهد؛ مصباح يزدی و طرفداران

با توجه به تعريف مختصری که متناسب . کردندها قلمداد میی اصالح طلببرنامه
شد، اکنون ضرورت داشت با اهداف سياسی و فوری بسيج از امام غايب ارائه می

سياسی به  -مسئوليت مذهبی . تا نقش و ماهيت جديد بسيج نيز بازتعربف شود
ی امام غايب اين بود تا دستورات را به اجرا درآورند، از اصطالح سربازان پياده

حتی اگر . ها نيز به مبارزه بپردازندوضعيت موجود دفاع کنند و با اصالح طلب
ها هستند، باز هم بسيجی شد که آنها همان افراد مومن و با همان انگيزهادعا می

آنها محصول زندگی متفاوتی بودند، . ديد با روح بسيجی اصلی بيگانه بودتصنعی ج
بسيجی قالبی و غير . ها و اهداف متفاوتها و آرماندر زمان متفاوت با ارزش

اش ايدئولوژيک بود و نه مذهبی، و های مبارزاتیاصيل در بهترين حالت، انگيزه
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ی اول و به داليل ر درجههای مادی که ددر بدترين حالت، سربازانی با سائق
  . جنگندها میدنيوی با هموطنان خود يعنی اصالح طلب

  
  تداوم، يا شکست اسالم سياسی خمينی؟ : ترويج خرافات

  
هللا خمينی همراه با محبوبيت بدون چون و شرايط سياسی مذهبی و کاريزمای آيت

يد که برای بخشچرای او به عنوان رهبر انقالب، قدرت و مشروعيتی به او می
او از معتقدان سرسخت اسالم سياسی، . ی کشور ضروری بودحاکميت و اداره

مخالف پر حرارت بی توجهی مسلمانان به امور دنيوی بود، و در عين حال خود 
از نظر خمينی، . ساخترا سخت درگير و نگران امور معنوی و آموزشی نيز می

ی سياسی مذهبی او نيز وژهآمد و هدف پراسالم يک دين سياسی به حساب می
برای خمينی، اسالم اساسا محملی بود برای ايجاد دولت، جامعه و . دنيوی بود

نگرانی اجتماعی و سياسی خمينی در درجه اول بر . آل اسالمیاقتصاد سياسی ايده
تضمين  - از نظر او  -يافت که رفاه هموطنان يی اسالمی تمرکز میبنای جامعه

  . گردد
تحقق اهداف خود، اسالم دنيوی را به عنوان ابزار و وسيله،  خمينی برای

ی در های سياسیانطباق روندهای عملی، منافع و اولويت. مورد استفاده قرار داد
ترين حال تغيير دولت، با احکام اخالقی، معنوی و حقوقی اسالم شيعی، از بزرگ

بودن خمينی در سال  ٩. شدی اسالم سياسی خمينی محسوب میهای تجربهچالش
های سياسی تحميل شده بر او به قدرت، نشان داد که در تقال ميان تقابل ضرورت

های مذهبی موجود مدار از يک سو، و جزم انديشیعنوان رهبر انقالب و سياست
شد از سوی های او به عنوان فقيه مذهبی و مرجع تقليد تحميل میکه بر تصميم

کرد او سياست را که شرايط سياسی ايجاب می - همواره اگر نه  -ديگر،  هر زمان 
ديدگاه خمينی نسبت به اسالم، به هنگام برخورد . دادهای مذهبی ترجيح میبه دگم

با کار عملی و دشوار انطباق مذهب و سياست، او را از تسليم شدن در برابر اين 
جيه کند، باز های دشوار خود را با توسل به عالم غيب تووسوسه که تصميم گيری

  . داشتمی
های سياسی توانست موفقيتاگر چه خمينی در موقعيتی قرار داشت که می

خود را به عنوان معجزه، يا خواست و عمل خدا نيز جلوه دهد، باز هم به ندرت در 
های زمينی گذاشت که توفيقات رفتارهای سياسی و تصميم گيریمسيری قدم می

اگر چيزی هم بود، درک او و اعتماد . دهدخود را، به خواست خدا نسبت ب
ی او به بينش و شعور مردمی بود که شاه را برداشتند و او را به قدرت  گسترده
آل به عنوان فرماسيون دولت ايده" جمهوری اسالمی"پافشاری خمينی بر . رساندند

و نيز تاکيدش بر اهميت آرای مردم از طريق انتخابات برای نهادهای اجرايی و 
بعد از مرگ . نون گذاری دولت، از نوآورهای تازه در سياست شيعی استقا
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خمينی، فقهای شيعه مانند مصباح يزدی، به دنبال دستآويزی بودند تا اثبات کنند که 
   ٢٥٢".رأی مردم، معيار و ميزان است"منظور خمينی واقعا اين نبوده که 

تکليف و يا مشيت  توان امورات و اعمال دنيوی را بهآيا در اسالم شيعی می
الهی نسبت داد؟ بررسی رئوس مطالِب بسيار کلی از منابع تشيع در مورد اَعمال 

طبقه . های آخرتی و غير دنيايی آنها ممکن است مفيد باشددنيوی در مقايسه با ريشه
های ُسنتی شيعه را در موارد خاص نشان بندی زير شايد انحرافی از فرمول بندی

  . ماندچنان به روح طبقه بندی کالسيک وفادار میدهد، با اين وصف هم
اول، آن . توان از چهار زاويه مالحظه کرد و توضيح داداسالم شيعی را می

توان آن را دوم ، می. را به عنوان يک باور با پنج اصل اساسی در نظر گرفت
د به توانقلمرو فقه شيعی می. ی فقه توضيح دادتماما شريعت ُسنتی مبتنی بر زاويه

عبادات،  - و يا به چهار حوزه  -مرکب از عبادات و معامالت  - دو حوزه 
سوم، . ، و عقوبات تقسيم و در نظر گرفته شود)مناکحات(معامالت، قانون خانواده 

ها و ترويج الگوهای يی از مراسم، آداب، رسوم، شيوهی گستردهتشيع با دامنه
های منحصر به فرد از با حوزه هايی مرتبطشود که در زمانرفتاری مشخص می

. ها فراتر رفته استهای ديگری به خوبی از اين حوزهی فقه بوده و در زمانحوزه
ی اين حوزه، به خصوص که در تشيع کامال فربه شده، عبارت است از محدوده

ضوابط استاندارد چگونگی آماده سازی و انجام نمازهای مختلف برای پاکيزگی و 
کتاب کالسيک . ات کفن، دفن و نماز، و احکام مربوط به مردگانپااليش، و مقرر

ها را به تفصيل و با ها و نمونهبيشترين مثال حلية المتقيندمحم باقر مجلسی به نام 
ی مراسم، آداب و های شيعه، در بارهجزئياتی مهجور و دور از ذهن در نوشته

فيت، رنگ، و مدِل ی نظرات فقهی، نه تنها کيرفتار اخالقی، گسترش حوزه
شود، بلکه لباس زير را نيز در پوشيدن و از تن به در کردن لباس رو را شامل می

   ٢٥٣.گيردبر می
توان تشيع را توضيح داد، امام شناسی ی چهارم که از طريق آن میزاويه

. است، يعنی قلمرو شناخت امامان از الف تا ی، بر اساس سنت تشيع دوازده امامی
شود، ی امامت طبقه بندی میهارم، معموال به عنوان زير مجموعهی چاين حوزه

امام معصوم و مصون از خطای شيعه، يک بخش  ١٢اعتقادی بر اين پايه که 
. دهندی اساسی از اصول و اعتقادات دين را تشکيل میکليدی از پنج فقره

ت، دسته موضوعات مربوط به امامان به طور ُسنتی، تحت عنوان باورها يا اعتقادا
ی اعتقادات مربوط به امامان، دليل ما برای طبقه بندی جداگانه. بندی شده است

های تابع و فرعی آن به لحاظ تاريخی، و نيز تاثيری است که به نقش مهم و بحث
توان به اين حوزه چهارم يعنی امام شناسی را می. گی در تشيع ايرانی داردتازه
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ترين بخش اين امام جالب. ل تصوری تقسيم کردها و موضوعات متعدد و قابشاخه
کنند، شناسی، وضعيت و مواضع کسانی است که روايات و علوم امامان را نقل می

   ٢٥٤.آنها روحانيون شيعه هستند
در اين قلمرو که تصاوير رنگارنگ بسياری از تشيع مردمی وجود دارد، 

زآلود و باطنی طبقه بندی شود که بايد آنها را به طور رمعناصر و عواملی ديده می
. توانند بفهمندکرد، اين عناصر را فقط افرادی با بينش ويژه و يا دانش ايمانی می

برای درک موضوع امام شناسی و تطبيق اطالعات منطقی و غير منطقی که در 
کتب مشهور تشيع دمحم باقر مجلسی آمده، شايد نياز باشد تا از استدالل منطقی و 

آنجا که شهود . انتخاب يک روش  شهودی يا عرفانی دست کشيد گری به نفعپرسش
شخصی تنواند کمک کند، به ناگزير درک موضوع با قبول ارزش صوری و يا 

  .  تقليد کورکورانه فراهم خواهد شد
در حقيقت، عالم غيب، انسجام و منطق درونی خاص حود را دارد و به 

پذيرفته شود، دنيای مادی نيز با  تواند به عنوان قلمرويی مقدسلحاظ ايمانی می
در امام شناسی، ارتباط بين اين . شودقوانين طبيعی و عقالنی خاص خود اداره می

امامان شيعه، پلی هستند ميان عالم . دو دنيا با انديشه و اِمعان نظر ساخته شده است
ان امام. آنها انسان هستند با اين وصف ارتباطی خدايی دارند. غيب و دنيای مادی

های شبه الهی نيز های فيزيکی انسانی برخوردارند با اين حال ويژگیاز  ويژگی
العاده و رمزآلود را بنابراين امام شناسی، امر مقدس، خارق. به آنها اعطا شده است

امام شناسی تشيع به . کندهايش در اين جهان تلفيق میبا انسان ملموس و فعاليت
اوت، طبيعت و ماوراء طبيعت، متعلق به دو دنيای ی متفطور همزمان با دو مقوله

کند و از دو متد متفاوت شناخت به ترتيب منطقی و غير منطقی متفاوت، کارمی
اين يک ممارست زيرکانه است، وقتی که کم رنگ، عامه پسند، . برداستفاده می

انين ی آن سردرگمی در قوزند و نتيجهشود به خرافات دامن میيی میساده و کليشه
 . جهان معنوی و دنيای مادی است

اميدوارم طبقه بندی باال، فهم تحليل خمينی از دنيای مادی و معنوی را آسان 
ی سياسی خود از حکومت اسالمی، قلمرو، خمينی در فرايند تبيين نظريه. کند

محدوديت و شرايط حکومت انسان جايزالخطا را در مقابل حاکميت خدا، پيامبر و 
موردی را  حکومت اسالمیخمينی در کتاب خود به نام . کندص میامامان مشخ

بايستی کند بر اين مبنا که حکومت اسالمی نه از طرف هر کس بلکه میمطرح می
خمينی برای توجيه مدعای خويش به گذشته و به دوران . توسط شخص فقيه بنا شود

مود، ارجاع پيامبر يعنی زمانی که او حاکميت و قدرت را در مدينه مستقر ن
کند که اگر فقيهی توانا و آگاه از قوانين، حکومت خود خمينی بحث می ٢٥٥.دهد می
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ی امور را برپا و مستقر ساخت، او دارای همان قدرتی است که پيامبر در اداره
های در ارتباط با مسئوليت ٢٥٦.بايستی از او تبعيت کنندجامعه داشت و مردم می

داند، در های زمينی پيامبر را متوجه فقيه میيتدنيوی دولت، خمينی همان مسئول
خواهد که قرار عين حال از عموم مردم، همان ميزان اطاعتی را برای فقيه می

به طور خالصه از نظر خمينی ماموريت فقيه . است در مورد پيامبر رعايت گردد
يی را مطرح برای شناخت هدف انبياء، خمينی قاعده. مانند رسالت انبياء است

بر اساس حکم عقل و ضرورت دين، "نويسد او می. دهديی ارائه میکند و نمونه می
رسالت پيامبران ايجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدل از طريق کاربرد قانون و 

کند موردی که او در نظر خمينی بارها و بارها استدالل می ٢٥٧".احکام بوده است
کند که اين حاکميت بر اساس میدارد اين است که ضرورت حاکميت فقيه ايجاب 

   ٢٥٨.شرع و عقل استوار باشد
ما . شود خمينی در دو پاراگراف کليدی، بين دو نوع واليت، تفاوت قائل می

بر اساس روايات شيعه، . ی قرآن، حاکميت نهايی از آن خداستدانيم بنا به گفتهمی
به پيامبر و امامان های معنوی و الهی، بعدا گیاين حاکميت الهی با بخشی از ويژه

مفهوم واليت تکوينی، منتسب به واقعيت و حق قانونی خدا، پيامبر . شودمنتقل می
يی اين قدرت، از ضروريات پذيرش واقعيت و مشروعيت زنجيره. امام است ١٢و 

کند که بر اساس مفهوم واليت تکوينی، خمينی استدالل می. اعتقادات شيعی است
شرايط کلی و الهِی "نظير معنوی هستند که به آنان امامان دارای موقعيت بی 

کند که اين خمينی اشاره می ٢٥٩.بخشدمی" نمايندگی خدا و يا مقام خالفت کلی الهی
موقعيت، و اين قدرت معنوی همراه آن، قبل از آفرينش جهان و تاثير گذاری آن بر 

به امامان  عالم غيب، حتی پيش از اين که مفهوم حاکميت و دولت بوجود بيآيد،
او مفهوم واليت تکوينی را با اضافه کردن اين مطلب جمع  ٢٦٠.تعلق داشته است

ی اين موضوع، اکنون هيچ چيزی نداريم که بگوئيم، چون ما در باره"کند بندی می
   ٢٦١".شوداين موضوع به علوم ديگری مربوط می

که  اسالمی حکومتاز بحث مفصل پيرامون واليت تکوينی در کتاب 
بگذريم، خمينی وقتی به حاکميت فقيه اليق و آگاه و در عين حال جايزالخطا 

خمينی اين جنبه از . کندپردازد، کارکرد عالم غيب را از اين دنيا جدا می می
کند، پردازد، وارد نمیاعتقادات کالسيک شيعه را که به امامان و يا امام شناسی می

ی اين که چگونه کائنات و را در بارهچون اين، ضرورت بررسی روايات شيعه 
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کرده که شايد خمينی احساس می. آوردامامان در عالم غيب بوجود آمدند فراهم می
ی واليت دنيوی فقيه، چندان بررسی چنين موضوعی برای استدالل او در باره

يکی در  - معصوم و جايزالخطا  -برای متمايز کردن دو نوع افراد . مناسب نيست
شان از بابت ا عالم غيب و ديگری مرتبط به اين دنيا، بر حسب مسئوليتارتباط ب

حکومت، خمينی به شرايط و توجه امامان و فاطمه زهرا، همسر امام علی به 
ی دولت اين مقامات معنوی بی نظير، از وظيفه"نويسد کند و میآخرت، اشاره می

رسد متعهد است که به خمينی به عنوان يک فقيه شيعه به نظر می ٢٦٢".مجزا هستند
اقتدار معنوی الهی ائمه نزديک گردد، و آن را از  مسئوليت مادی ايجاد حکومت 

او به عنوان يک تئوريسين سياسی شيعه و . کنددر غياب امام غايب تفکيک می
بيند که مدعی اتکاء به مند به مفهوم و تحقق حکومت اسالمی، هيچ دليلی نمیعالقه

  .  چرا که اين امر، متناسب با شرايط اينجا و امروز نيست واليت تکوينی بشود،
آيت هللا منتظری نيز واليت تکوينی را مورد توجه قرار داده و به قدرت 

و نيز نظم طبيعت اشاره ) کائنات(مداخله در قلمرو آفرينش، عالم وجود، هستی 
ی در باره هللا طاهری نيزآيت ٢٦٣.توان معجزه کردبا داشتن چنين قدرتی می. دارد

. دهديی نيز ارائه میی قابل استفادهواليت تکوينی پيامبر و ائمه سخن گفته و نمونه
اگر پيامبر يا امامان به درختی بگويند که از ريشه بدر آيد و به سمت آنها حرکت 
کند، و باز دستور دهند که به محل اول خود بازگردد، درخت تبعيت خواهد 

هايی که منشاء آنها در عالم غيب است در دهد که قدرتمثال باال نشان می ٢٦٤.کرد
ی طاهری فقط در هايی به گفتهچنين قدرت. تواند استفاده شودروی زمين نيز می

منتظری نيز با طاهری موافق است که واليت . باشداختيار پيامبر و ائمه می
ايد با اين افزمنتظری می. تکوينی در ارتباط با پيامبر و ائمه، امر مسلّمی است

تاکيد  ٢٦٥.وصف درک حدّ و حدود اين مداخله، از دانش و آگاهی ما فراتر است
طاهری بر اين واقعيت که جدای از خدا، فقط پيامبر و ائمه، مفروض است که 

دهد که قادرند در قوانين حاکم بر جهان مادی مداخله و خنثی سازی کنند، نشان می
شايد بتوان . نند دعوی چنين قدرتی داشته باشندتواهای جايزالخطا و فانی نمیانسان

استدالل کرد که در غياب پيامبر و ائمه، انجام معجزه، در اين دنيای مادی امکان 
توان گفت که پيش شرط اعجاز فقط زمانی که امام غايب بازگردد، می. پذير نيست

 . و معجزه فراهم شده است
هوم واليت قراردادی، يا خمينی استدالل واقعی خود را با اتکاء به مف
ی اين مفهوم از سلطه. کنداستنتاج شده از آن، برای زمان واليت فقيه مطرح می

لذا . شوددنيوی با قدرت سياسی علماء، فقط به دوران غيبت امام زمان مربوط می
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توان آن را اقتدار اين قدرتی موقتی است تا زمان بازگشت امام دوازدهم که می
در مفهومی انتزاعی، فقيِه مدعی  ٢٦٦.رو، واليت اعتباری ناميدعملی، و از اين 

قدرت، از طرف کسی که به عنوان مطلق در اين موقعيت قرار گرفته، حق اعمال 
حاکميت بر اساس قدرت قراردادی يا واليت اعتباری، مفهومی . قدرت را دارد

که  است مشتق شده از قدرت دنيوی، جدای از قدرت واليت تکوينی و معنويتی
ی توجيه استقرار حکومت اسالمی، يا واليت قراردادی،  بر پايه. ملحق به آن است

   ٢٦٧.ضرورت حفظ قوانين اسالمی در دوران غيبت امام غايب، استوار است
گوئيم، بعد از غيبت امام عصر، فقيه عادل وقتی ما می: "نويسدخمينی می

باشد، هيچ کس نبايد گمان ه میدارای واليت است و آن واليت متعلق به پيامبر و ائم
 ٢٦٨".کند که موقعيت واليت فقيه، درست مانند واليت پيامبر و ائمه خواهد بود

دهد، اين خط موازی که او از يک سو ميان پيامبر و ائمه و از خمينی توضيح می
کند، مربوط به موقعيت قابل مقايسه، مواضع يا سوی ديگر ميان ولی فقيه رسم می

های قابل مقايسه در حکومت کردن و لم غيب نيست، بلکه مسئوليتارتباط با عا
خمينی، نگران از اين که مبادا قاعده و . اِعمال قوانين مقدس شريعت در دنياست

کند که يی را موجب گردد، تصريح میالعادهی فوقفرمول بندی او اغراق و مبالغه
واهد کپی برداری کرده و خکند، نمیموضع واليت و يا حکومتی که او پيشنهاد می

او را از موقعيت يک "را به هر کسی نسبت بدهد تا " غير معمولی"يا وضعيت 
   ٢٦٩".انسان معمولی، فراتر بنشاند

ی آن در ی مداخلهالعادهخمينی در تحليل خود، واليت تکوينی با قدرت فوق
عادی يا  نظام طبيعت، و نيز معجزه آفرينی را با واليت دنيوی، با هيچ قدرت غير

اين دسته بندی، بينش و فراست قابل . کندفوق طبيعی مربوط به واليت، مرتبط نمی
يی از تمايل خمينی را از جدا نگاه داشتن کامل امورات دنيوی جهان فانی از استفاده

برخالف تفاوت قائل شدن روشن . دهدوقايع فوق طبيعی عالم غيب، ارائه می
های پيامبران، امامان نسبت دادن قدرت خدا و کيفيت خمينی ميان اين دو دنيا، روند

های جايزالخطا، در را به روی خرافات و عوالم غيبی و معصومين به انسان
  . خواهد گشود

هنگامی که اين موضوع به قلمرو اجتماعی و سياسی و به خصوص به 
ی و شود، خمينی به روشنی از امتياز استفاده از  استدالل منطقحاکميت وارد می

های مشخص سياسی، و بدون ادعاهای نامحسوس و قياسی بر اساس ضرورت
تائيد محبوبيت عمومی خمينی، به رفتارها، . روابط متافيزيکی برخوردار است

                                                             
سپاسگزارم از احمد اشرف برای توضيح مفيدش در تفاوت ميان واليت حقيقی و اعتباری به   ٢٦٦
 عنوان قانون و اختياری عملی 
.٢٧- ٢٦.، صصاسالمی حکومتخمينی، . ر  ٢٦٧  
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به . شودهای مختلف تاريخی او مربوط میها و واکنشها، اتخاذ سياستگیويژه
طرفداران متعصب او  خمينی، رغم اين که در جريان انقالب و پيش از بازگشت

اند، او از فرموله کردند که عکس خمينی را در ماه ديدهدر ايران از اين صحبت می
ی داد مدعی رابطهکردن و ساختن سناريوهای ماوراء طبيعی که به او امکان می

خمينی در امور دنيوی نياز نداشت تا ادعا . خصوصی با خدا شود، خودداری کرد
به طور خاص به خاطر . ان و جهان غيب ارتباط داردکند که با عالم فرشتگ

ديد تا آنها را متقاعد کند که به او احترام کنند محبوبيت در ميان مردم، نيازی نمی
  .  چون با عالم غيب در تماس است

خمينی به تبليغات و سياسی کردن روابط معنوی ميان افراد زمينی و عالم 
اصول مذهب و نه به داليل پراگماتيستی، از او نه بر اساس . غيب، اعتقادی نداشت

در ارتباط با آن دسته از طرفداران خمينی . هيچ عوامفريبی خرافاتی استفاده نکرد
نشاندند، تا با چاپلوسی و العاده میکه با ستايش و تکريم، او را در جايگاهی فوق

د را تملق گويی خود را در چشم او باال ببرند، خمينی بی توجهی و سرزنش خو
ها و ادعاهای کاذبی که مستقيم و غير مستقيم او در قبال چاپلوسی. دادنشان می

گاه خمينی هيچ. داد، واکنش منفی داشتبرخی مقوالت اخروی را به او نسبت می
موقعيت سياسی مذهبی دنيوی خود را با قلمرو مقدس عالم غيب درهم نکرد و 

مال روشن است که او به رويدادهای ی نزديکان خمينی اين کابه گفته. نيآميخت
  . خرافی و روابط سببی اعتقادی ندارد

علی اکبر ناطق نوری به خاطر دارد حدود يک هفته پيش از پيروزی 
، دو مرد که يکی از آنها سيد بود، به ديدن ١٩٧٩انقالب ايران در فوريه سال 

بودند گفتند که  آنها که بسيار پريشان و در صدد جلب اعتماد خمينی. خمينی آمدند
از ِسحر و جادو با خبر هستند و به آنها گفته شده که خمينی را در طلسمی قرار 

اند، ی طلسمی که خمينی را در آن نهادههآنها مدعی شدند که دعای باطل کنند. اندداه
در اختيار دارند و هشدار دادند که اگر طلسم را به حال خود رها کنند، خمينی را 

ناطق نوری به رغم عدم اعتقاد به اين چيزها، از . آب خواهد کرد "مانند شمع"
وی . بابت اثرات به اصطالح طلسم و تاثير آن بر روند انقالب در ايران نگران شد

ی هايی را که در بارهنهايتا تصميم گرفت تا مالقات خود با آن دو مرد و صحبت
بدون اعتنای خمينی به  پاسخ. طلسم و سحر و جادو داشتند به خمينی گزارش کند

. دهدهای خرافی را نشان میناطق نوری، ديدگاه تحقيرآميز او نسبت به چنين ايده
ی طلسم برو و به آنها بگو من خودم باطل کننده"گفته شده که خمينی تاکيد کرد که 

   ٢٧٠!".و سحر و جادو هستم
ند از در موردی ديگر، سه نفر که مدعی بودند با امام غايب در تماس هست

خمينی با شنيدن اين تقاضا، سه پرسش مطرح کرد . خمينی تقاضای مالقات کردند
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و قرار شد آن سه تن اين سئواالت را از امام غايب بپرسند و سپس به خمينی 
به محض اين که آنها رفتند خمينی از پسرش احمد خواست که به . گزارش بدهند

بنا به گزارشی ديگر،  ٢٧١".برداريدها، دست از اين چيزها  شارالتان"آنها بگويد 
. کند با خمينی مالقات کندزنی که مدعی بود با امام غايب ديدار داشته، تالش می

دارد مربوط به جنگ ايران و عراق " دستوری"کرده از امام غايب زن وانمود می
بار ديگر خمينی سه . که بی درنگ موجبات پايان جنگ را فراهم خواهد ساخت

گذاشت که قرار شد زن آنها را از امام بپرسد و پاسخ درست آنها پرسش در پيش 
   ٢٧٢.گاه برنگشتگفته شده که اين زن هيچ. را به خمينی برگرداند

های اول بعد از با بررسی سخنان و اظهارات خمينی در جريان سال
شود که خمينی به موارد فوق طبيعی، به ندرت و به طور انقالب، آشکار می

عالوه بر اين، رويدادهای ماوراء طبيعی که خمينی به . کرده استمیمحدود اشاره 
داد، ناظر بر رواياِت وهم آلود و دور از ذهن يی به آنها ارجاع می طور حاشيه

رفت که نهايتا معشوق را به عشق دلخواه بر نبود، بلکه باوری معنوی به شمار می
يی برای خدا تبديل شدن به بندهاو همگان را برای رسيدن به منبع نور و . کشاندمی

 ٢٧٣.خوانددر روی زمين، در خدمت احکام خدا و قوانين جمهوری اسالمی فرا می
از نظر خمينی، جمهوری اسالمی، کشوِر اسالم و پيامبر و قرآن است، و اين 
طبيعی بود که خدای دمحم و قرآن از کسانی حفاظت کند که برای دوستی با خدا، 

ستقر کردند، و در مقابل متجاوز به آن، به دفاع جمهوری اسالمی را م
   ٢٧٤.پرداختند

ی خداست برای حفاظت ی خمينی، جمهوری اسالمی هديه و وديعهبه گفته
خمينی، تنها خدا را به عنوان منبع قدرت  ٢٧٥.مردم تا مصون و درامان باشند

ور دانست که قادر است در امماوراء طبيعت در نظر داشت و او را تنها کسی می
اين جهان مداخله کند، نه به حساب و يا از بابت افراد، بلکه برای جامعه و به 

برای خمينی، لطف خدا، امری خصوصی نبود که فقط متوجه افراد . خاطر مردم
يی بشوند و خود را جدا و برتر از خاصی باشد، افرادی که مدعی شرايط ويژه

توجه و لطف . اندکه گزينش شده ديگران قرار دهند، چنان که گويی قديسينی هستند
. کندی مسلمانان عمل میخداوندی در برکت و خير جمعی در مورد تمام جامعه

شود، چون ی خصوصی عرفانی ميان عاشق و معشوق شامل اين بحث نمیرابطه
  . گيرداين رابطه مقوالت اجتماعی و سياسی را در بر نمی
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که قرار بود " بی عقاپنجه"، عمليات ١٩٨٠آوريل سال ٢٤در 
های آمريکايی در ايران را نجات دهد، با شکست فضاحت باری روبرو  گروگان

آوريل، هنگامی که کاخ سفيد شکست عمليات نجات در صحرايی  ٢٥در . گرديد
ی سه هليکوپتر نيروی دريايی و يک هواپيمای نزديک طبس را اعالم کرد، الشه

ی آنها نيز ی خدمهاد به شدت سوختهاجس. در خاک ايران بجا مانده بود ١٣٠سی 
در . شددر نزديکی بقايای آنچه از اين عمليات شکست خورده بجا مانده بود ديده می

ها به سمت نيروهای آمريکايی طول اين عمليات حتی يک گلوله از طرف ايرانی
نيروهای بجا مانده از تجاوز اصلی . که بدون اجازه وارد شده بودند شليک نشد

در دريای عرب، همان جايی که عمليات  Nimitz، به ناو هواپيمابر نيميتز آمريکا
شکست اين عمليات به علت اشکاالت  ٢٧٦.نجات از آنجا آغاز شده بود فرار کردند

تر از اين طوفان شنی بود که به طور غير منتظره برخاست و تمام فنی بود، اما مهم
ها در خواب بودند، ايرانی زمانی که. ظواهر يک معجزه را نيز در خود داشت

شان بود، آنها را ها وارد خاک ايران شدند، اما نيروهای طبيعی در کمينآمريکايی
شان به آشفتگی و اغتشاش کشاند، متحمل تلفات قابل توجهی شدند، ماموريت

  .شکست خورد و مجبور به عقب نشينی شدند
ی اگر نه باور يکه حادثه -ی طبس اولين واکنش رسمی خمينی به حادثه

.  سياسی بود و نه مذهبی - نمود نکردنی، در حد خود کامال شگفت انگيز می
ی آمريکا به ايران، الوقوع و همه جانبهی قريبخمينی، نگران از احتمال حمله

ناميد تهديد کرد که حمله عليه ايران، حمله ی آمريکا میعليه آن چيزی که مداخله
تعبير خواهد شد و جهان اسالم نسبت به اين عمل عليه تمام کشورهای اسالمی 

او به کارتر هشدار داد که تهاجم عليه ايران به . خصمانه بی تفاوت نخواهد ماند
خمينی به جيمی کارتر زخم . قطع کامل ارسال نفت به آمريکا منجر خواهد شد

خواند و بی پروايی سياسی و " مانوری احمقانه"زبان زد و عمليات نجات را 
ش کارتر را برای پيروز شدن در دور دوم انتخابات رياست جمهوری مورد عط

او سپس پيش بينی کرد که کارتر خودش عامل عدم تحقق اين . نکوهش قرار داد
خمينی به کارتر گفت که به خاطر عمليات نجات طبس، نبايد اميدی . پيروزی است

ی کل قوا به تمام خمينی از موضع فرمانده. به دور دوم انتخابات داشته باشد
هايی که توانايی حمل سالح داشتند آماده باش سرخ داد و از مردم خواست ايرانی

اين عمليات احمقانه به امر خداوند "هراسی به خود راه ندهند و مفروض گرفت که 
جنبش ما هست و خدا "، سپس اضافه کرد "قادر متعال، شکست خورده باشد

                                                                                                                   ٢٧٧."نگهدار مردم مسلمان خواهد بود
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های شرايط مربوط به عمليات نجات طبس، خمينی گیبا توجه به ويژه
بر گفتمان خود مبنی بر معجزه آسا بودن طبيعت  - خواست اگر می - توانست  می

توانست استدالل کند که او به عنوان رهبر جمهوری می. ت تاکيد کنداين عمليا
اسالمی، از جانب خدا ياری شده، و شکست و بی نتيجه ماندن عمليات به نحوی به 

خمينی قطعا اين امکان را داشت که از اين . شودارتباط او با عالم غيب مربوط می
پيش تقويت کرده و محبوبيت آل، تصوير عمال مقدس خود را بيش از ی ايدهحادثه

نمايی کند توانست شرايط را بزرگاو می. بزرگی را نزد مردم عادی به دست آورد
به هر حال از نظر خمينی، بر اساس قوانين . تا بر احساسات خرافی دامن بزند

ی نظامی آمريکا، آمادگی نظامی پيدا ها بايد برای يک حملهدنيای مادی، ايرانی
ی جمهوری اسالمی، به بينی خمينی، مسئوليت مديريت و ادارههاندر ج. کردندمی

ها و جانشينان خدا بر روی زمين بود و ی انسانعنوان يک ساختار دنيوی، به عهده
ی عالم غيب ی ناشناختهبايستی اين مسئوليت به دست سرنوشت و يا طراحینمی

گير نهايی خداست و به ميمی معتقدان، تصالبته از نظر خمينی و همه. شدواگذار می
از تو حرکت، از خدا "گويد المثل فارسی میهمين خاطر است که يک ضرب

گاه منبع حقيقی قدرت عالم را هيچ -چه زن و چه مرد  -فرد معتقد ". برکت
کند، با اين وصف او مسئوليت رفتار خود را بر اساس قوانين حاکم بر فراموش نمی

پرهيز داشت از اين که تصميمات و طبعا نتايج امور  خمينی. پذيردجهان مادی می
سياسی، اجتماعی و اقتصادی را به عالم غيب موکول کند و لذا با تبليغات خرافی 

  .  کردمخالفت می
به فرمان خدای فادر متعال "ی خمينی مبنی بر اين که عمليات نجات گفته

د، چون به هر رو ی معتقدان قابل پذيرش بو، طبعا از طرف همه"شکست خورده
با . ی عمليات نهايتا و در ارتباط با عالم هستی و مقياس ماکرو، کار خدا بودنتيجه

اين گفته که . کندی شرطی مهم تعريف میاين حال خمينی آن را يک قضيه
بر ضد تفسيری است که " نهضت ما ادامه دارد و خدا نگهدار مردم مسلمان است"

جمهوری اسالمی به عنوان يک دولت مبارک،  گويا خدا به طور اتوماتيک از
فقط "دهد خمينی موضوع حمايت را به اين صورت ارائه می. کندحمايت می

خمينی به جای اين که با مفهوم عاطفی . برای حمايت و برکت خداست" نهضتی
-گويد که تا وقتی مردم ايران به دفاع از نهضت ادامه میبازی کند، می" معجزه"

  .    کندشان با نظر مرحمت توجه میآنها و شرايط دهند، خدا به
ی ايران بعد از های خود برای اقشار مختلف جامعهرانیخمينی در سخن

المللی ی آمريکا، به موضوعات مختلف داخلی و بينعمليات نجات و يا مداخله
بار طبس، رفتار کارتر هايی با اشاره به شکست فضاحتپرداخت و در مناسبت می
کرد که آمريکا، حاکميت و حق تعيين داد؛ او استدالل میمورد سرزنش قرار می را
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کرد تا ها را تشويق میخمينی ايرانی ٢٧٨.سرنوشت مردم ايران را نقض کرده است
داد که خود را برای مقابله با ابر قدرت آمريکا مهيا سازند، و به آنها اطمينان می

ترسند، چون مردم ايران از طرف خداوند دليلی ندارد که از متجاوزان بالقوه ب
 ٢٧٩".ها در برابر قدرت خداوند محکوم به نابودی استی قدرتمراقبت شده و همه

کند جمع بندی خود خمينی آگاهانه با گفتن اين که خدا مردم ايران را محافظت می
 "اميدوارم خداوند هدف ما را مورد تائيد قرار دهد"افزايد دهد و میرا ارائه می

   ٢٨٠".کندمعرفی می" ايستاده در برابر بی عدالتی"چون که خدا خود را 
خمينی به عنوان رهبری سياسی مذهبی و خداترس، نسبت به گفتار خود در 

" درست"مقابل خداوند محتاط است، او فقط اين اميدواری را دارد که تصميماتش 
ه آرزو دارد نه به خدا در عين حال آنچه را ک. بوده و از تائيد الهی برخوردار باشد

کند که رفتار و تصميماتش لزوما مورد تائيد خداوند دهد و نه گمان مینسبت می
های عمومی خمينی، معموال اين آرزو و اميدواری هست در سخنرانی. خواهد بود

اعتقاد عميق خمينی به علم  ٢٨١.که او در خدمت به خدا و اسالم موفق باشد
شود که او تصميمات خطاپذير ق خداوند، مانع میاليتناهی، حضور و قدرت مطل

های خمينی، نگرانی او از اين در سخنرانی. خود را مطابق با خواست خداوند بداند
که تصميماتش نادرست باشد و يا رفتارش منجر به عدم رحمت و برکت خداوند 

   ٢٨٢.گردد، کامال آشکار است
 -الش آدمی به دست آمديی بر اثر ت، وقتی هدفی و خواسته  از نظر خمينی

هيچ  - حتی اگر اين دستآورد توسط نيروهايی از عالم غيب نيز هدايت شده باشد 
تضمينی وجود ندارد که به صورت دائم باقی بماند، اِّال اين که آدمی قدم پيش 

پايداری . گذاشته و مسئوليت حفظ و نگهداری آنچه را کسب کرده به عهده بگيرد
های بعد و اهميت کارورزی آدمی، چنان که در سخنرانیخمينی در امر مسئوليت 

داشت تا فرض کند که جدای از عمل آدمی، از انقالب او پيداست، او را برحذر می
. تواند عامل تغيير باشد و دستآوردهای تغيير را محافظت نمايدعالم غيب نيز می

پيروزی  دهد و بر اينهنگامی که خمينی پيروزی انقالب را به خدا نسبت می
ی فوری و مستقيم عالم غيب در عالم گذارد، منظور او مداخلهعنوان معجزه می

ی عالم غيب در ذهن و ضمير خمينی اين روند، و عمل دگرگون کننده. مادی نيست
و اين که اين تغيير معجزه آسا چگونه به پيروزی تبديل  -القلوب مقلّب -مردم 

دهد که او ادامه می. خمينی، خرافی نيستاستدالل  ٢٨٣.دهدشود را توضيح می می
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شان را بخشد، ترساعتقاد و اعتماد به خدا و آخرت، باورمندان را جسارت می
 -شان دهد که ترس را به دل دشمنانکند و به آنها چنان شجاعت مبارزه میزائل می

خمينی معتقد بود اين خداست که . اندازدمی -چه رژيم کهن يا نيروهای خارجی 
در عين حال ناباوران ممکن است آن را به . کندرآيند بيداری را فعال میف

  . يی از ديگر عوامل مادی نسبت بدهندمجموعه
ی طبس، خمينی برای گروهی از بازديد پنج هفته بعد از شکست مفتضحانه

ی بررسی مداخله"المللی کنندگان خارجی که به منظور شرکت در کنفرانس بين
او در سخنانش توضيح داد که . دعوت شده بودند، سخنرانی کرد" ايرانآمريکا در 

ی مستقيم نظامی آمريکا موجب بی چرا معتقد است نه تحريم اقتصادی و نه حمله
خمينی تاکيد کرد که  ٢٨٤.ثباتی انقالب و بازگشت سلطنت پير به قدرت نخواهد شد

ه امروز مردم به خدا شرايط در ايران نسبت به گذشته کامال تفاوت کرده، چون ک
ی اسالم مقايسه کرد، او سپس شرايط را با روزهای اوليه ٢٨٥.اتکال و اعتماد دارند

روزهايی که گروه کوچکی از مسلمانان توانستند بر ارتش بزرگی غلبه کنند و اين 
خمينی اضافه  ٢٨٦"آيا دستی نامريی در کار نبوده است؟"سئوال نيز مطرح شد که 

" لمرو معنويت و عالم غيب اعتقادی ندارند بايد بيدار شوندکسانی که به ق"کرد 
چه کسی هليکوپترهای آقای کارتر را که "آنگاه اين پرسش را در پيش گذاشت که 

ها ها بودند، شنها و ماسهبه سمت ايران در حرکت بودند در هم کوبيد؟ ما؟ اين شن
بار ديگر نيز تکرار توانند آنها می. . . و بادها عامل و پيشکار خدا هستند 

   ٢٨٧".شوند
آيا خمينی شکست آمريکا در طبس را به عالم غيب و مشيت الهی نسبت  

دهد؟ به عنوان يک فرد معتقد چرا که نه؟ زيرا که همه چيز و از جمله عناصر می
ی الهی را به با اين حال خمينی اين مداخله. طبيعی مانند باد، در دست خداست

کند و ها بوجود آوردند وصف میيطی معنوی که ايرانیعنوان پاداشی برای شرا
دهد که اگر قدرت معنوی آنها نقصان بگيرد، خدا نيز ممکن است مهر و هشدار می

بر خالف عمل احمدی نژاد، که بازگشت  ٢٨٨.عنايت خود را از آنها دريغ دارد
اده و ی امام را در مرکز گفتمان سياسی خود قرار داحتمالی امام غايب و مداخله

کند، خمينی در ی مرتبط با امام غايب قلمداد میخود را نيز مانند فرد برگزيده
کند تا درسی مادی برخورد با حوادثی در حد خود استثنايی، در حالی که تالش می

  . دهداز آنها فرا بگيرد، همزمان قدرت الهی را نيز مورد توجه قرار می
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ی مردم ايران به خداوند، اد تازهکند که اتکال و اعتمخمينی استدالل می
ها در خواب ی مشترک شکست نيروهای آمريکا را در شرايطی که ايرانی ميوه

ی مشترک شرايطی از نظر خمينی، مردم بهره و ميوه. بودند، به همراه آورد
لطف و عنايت خداوند بدون قيد و شرط نيست و با توجه به . دارندخاص را بر می

ی فردی خاص و مرتبط، و ُخلق و خو و يا قدرت معنوی يژهشفاعت و يا مقام و
. ی عنايت خداوندی را تضمين کندتواند ادامهخمينی نمی. مردم متفاوت خواهد بود

ها به اينجا، خواست و مشيت خدا و دست ناديدنی او با مذهب و معنويت ايرانی
ی الهی، مداخله توضيح خمينی در مورد. کندصورت جدايی ناپذيری ارتباط پيدا می

از تو حرکت از خدا "کند که  المثل فارسی شباهت پيدا میيکبار ديگر، با اين ضرب
رود، مشيت خداوند، بخشی از تفکر مومنان و نظام ارزشی به شمار می". برکت

ی معجزه آسا، در را به روی خرافات اما نِسبت دادن تمام حوادث به نوعی مداخله
های مقدس، عقايد اشت که مسئوليت پذيری مردم و چهرهخمينی توجه د. گشايدمی

  .خرافی را ترويج نکند
توصيف و تصوير نظری خمينی که ميان مفاهيم واليت دنيوی و قراردادی، 

دهد که اين دو شود، به او امکان میو نيز واليت کيهانی و تکوينی تمايز قائل می
مصباح يزدی، اين دو حوزه را به  - گفتمان احمدی نژاد . قلمرو را از هم جدا سازد

برای مصباح يزدی، فقيه . آميزدصورت التقاطی و برای منفعت سياسی به هم می
کند و يا ولی فقيه، کسی است که در دوران غيبت امام غايب بر شيعه حکومت می

شود که توسط امام غايب به عنوان مشروعيت و اقتدارش از اين واقعيت مشتق می
ی مصباح يزدی، حق فقيه برای به گفته. گرددين او معرفی مینايب و يا جانش

حکومت کردن از اين بابت معتبر است که از انتصاب او توسط امام غايب ناشی 
از نظر مصباح يزدی، فقيه حق حاکميت دارد و مردم متعهدند که از او  ٢٨٩.شودمی

  . ازدهم استی امام دوتبعيت کنند فقط به اين دليل که او جانشين تعيين شده
از سوی سوی ديگر خمينی، حق حاکميت ولی فقيه را به اين خاطر که از 

مفهوم مصباح يزدی بر اين اساس . داندطرف امام غايب منصوب شده مشروع نمی
تواند حکومت که فقيه از امام غايب فرمان حاکميت دارد و اين که به همين علت می

خمينی در کتاب خود با . نيآمده است" یحکومت اسالم"کند در کتاب خمينی به نام 
. کنداتکاء به قرآن، روايات شيعه و منطق، ضرورت حکومت فقيه را اثبات می

گفته شده فقيه حق دارد سکان سياسی را درست مانند دمحم پيامبر، در اختيار 
ی اين مفهوم که فقيه توسط مصباح يزدی مفهوم نظری خمينی را با ارائه ٢٩٠.بگيرد

شود و به دليل همين ارتباط، شيعه بايد از او تبعيت کند، ب منصوب میامام غاي
دهد فرد گشايد که امکان میبدين ترتيب مصباح يزدی بابی را می. دهدتغيير می
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اش را مومن باور کند که اين پذيرفتنی است که امام غايب فرد منصوب و جانشين
باح يزدی اين دو حوزه را بهم رسد مصبه نظر می. ی خود محافظت نمايدبا مداخله

آميزد، در حالی که خمينی با زحمت فراوان، امر غيبت را از سياست دنيوی می
  .    کنداسالمی جدا می

و  ١٩٨٠ماه مه  ٢٥بعد از انتخابات مجلس اول در جمهوری اسالمی در 
تقزيبا يک ماه پس از شکست فضاحت بار طبس، نمايندگان مجلس با خمينی ديدار 

يی که باالترين رأی را از تهران به خود فخرالدين حجازی، نماينده. ندکرد
اخنصاص داده بود، به نمايندگی از جانب ساير نمايندگاِن اولين مجلس بعد از 

حجازی زمانی از طرفداران متعصب فدائيان اسالم و نيز . رانی کردانقالب، سخن
آمدن علی شريعتی بود، او  رانان حسينيه ارشاد قبل ازترين سخنيکی از معروف

خطيبی پر جنب و جوش، پر تحرک و برخوردار از کاريزما بود؛ حجازی فضای 
حجازی . کردرانی را با حرکاتی نمايشی و شور و شوق به تئاتری تبديل میسخن

برای نفوذ و هيپنوتيزم مخاطبان و پيدا کردن راهی برای تحت تاثير قرار دادن 
او . حرکات سر و دست و گردن کوشيد حرفش را بگويد نمايی وخمينی، با بزرگ

نور الهی را در "به خمينی گفت که مردم به اطاعت از فرمان او قيام کردند چون 
حجازی، خمينی را به عنوان فرزند امام علی و دمحم پيامبر . او ديدند" ی پيشانیآئينه

ی نشين همهمخاطب قرار داد و در ستايش او تا آنجا پيش رفت که او را جا
نور وجود شما "حجازی با تاکيد بر اين که . پيامبران و امامان توصيف کرد

تعهد  - ما به شما که نور و تجسم نور خدا هستيد "افزود " ی اثبات خداست نشانه
   ٢٩١".های مقدس شما در سر تا سر افق زمان باشيمدهيم که ناشر خواستهمی

آورند که حجازی د به ياد میکسانی که اين جلسه را در تلويزيون ديدن
اگر تو اماِم موعود ! امام"های خود را با گفتن اين مطلب پايان داد که صحبت

بدين . حجازی به خمينی التماس کرد تا اين راز را برمال سازد" ! هستی، بگو
ماه بعد از اين که خمينی به قدرت رسيد، حجازی با  ١٨ترتيب کمتر از 

داشت تا معنويتی خاص و خود علنا او را بر آن می یهای بی شرمانه چاپلوسی
اين در بهترين حالت تالشی بسيار عاطفی بود . يی الهی برای خود ادعا کندرابطه

برای تفويض امتيازی مقدس يا اختيار مذهبی اخروی و اقتداری که خمينی انتظار 
اط با در ارتب. آن را داشت، و يا حد اقل تالشی ضمنی بود برای کسب اعتبار

بار طبس، خمينی چه بسا وسوسه شده بود که حوادث غير معمول شکست فضاحت
. ی خاص با عالم غيب، نوعی اعتبار برای خود کسب کندبا اشاره به يک رابطه  

پاسخ خمينی اما شفاف و روشن بود و هيچ جايی برای ابهام باقی 
حجازی درباره من  من خوف اين را دارم که مطالبی که آقای"او گفت . گذاشت نمی

من خوف اين را دارم که با اين فرمايشات ايشان و امثال . فرمودند، باورم بشود
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من به خدای تبارک و تعالی . ايشان، برای من يک غرور و انحطاطی پيش بيايد
ها يک من اگر خودم برای خودم نسبت به ساير انسان. پناه می برم از غرور

   ٢٩٢".فکری و انحطاط روحی استمرتبتی قائل باشم، اين انحطاط 
های فصاحتی حجازی را ستود، اما در عين حال او را به خمينی مهارت

، مورد سرزنش "امکان داشت خمينی آنها را باور کند"خاطر طرح مطالبی که 
اين روش خمينی بود برای خاتمه دادنی غير منتظره به هر تالشی از . قرار داد

های خطرناکی درگير ساختن او با بزرگ نمايی مندان و چاپلوسان بهطرف عالقه
در ارتباط با شرايط استثنايی . کشاندکه نهايتا او را به قدّيسی و يا الوهيت می

آمدهای نامطلوب و طوالنی مدت بايستی نگران پیشکست طبس، خمينی می
سيد تراو احتماال می. ها در ايمان و اعتقاد مردم بوده باشد، و مبالغهبزرگ نمايی

هايی از نوع حجازی، فقط سيل بند افراط گرايی و غلّو شيعه را که مبادا چاپلوس
  . العاده به افراد جايزالخطا، باز کندهای فوقدر نسبت دادن ويژگی

يی ملموس يعنی همين خمينی برای تسخير قلوب طرفداران خود مقوله
اين گفته . کرديج میها ترواسالم زمينی را در ارتباط با معاش و معيشت مسلمان

به معنای آن نيست که خمينی عالم ارواح، اعتقاد به خدا و قدرت او را با حسی 
گرايی در خدمت گرايی و واقعی او از عملدرک زيرکانه. کردعميق ستايش نمی

ی لحظات عرفانی شخصی آل مورد نظرش، او را از تجربههمه جانبه به دولت ايده
به  - هر چه که بود  -ی شخصی خمينی با عالم غيب ا رابطهام. داشتنيز باز نمی

ديد که به دنبال توجيه خمينی ضرورتی نمی. شدی خصوصی مربوط میحوزه
ی عمومی قدرت و اختيار سياسی مذهبی خود متافيزيکی و آسمانی برای استفاده

  .باشد، چون اعتقادی هم به قابليت و دوام دراز مدت اين موجه نمايی نداشت
ادعای عمومی ارتباط داشتن با عالم غيب، جهان متافيزيک و ناملموس به 
منظور کسب محبوبيت، شناخته شدن، قدرت، ثروت و موقعيت، بعضا به طور 

شود، و تاريخی يی به راه اندازی و يا باز کردن دکانی تلقی میموهن و خوار کننده
که از " مردان خدايی"تاريخ پر است از به اصطالح . طوالنی در ايران دارد

اند در اولين پرهيزکاری، سادگی، و نادانی مردم عادی، استفاده کرده و کوشيده
ی خاص با عالم غيب، تحت تاثير برخورد، آنها را با ادعاهای دروغين رابطه

قرارداده، هيپنوتيزم کنند و سپس آنها را تحت کنترل درآورند؛ اگرچه در همين 
کردند زندگی تيره و تار از اند که تالش میخدايی بودهحال و به موازات، مردان 

ی رمز و راز را تقبيح کرده و محکوم کنند، و ادعاهايی چنين تخدير و يا فلسفه
عجيب و غريب را به عنوان حقه بازی و شارالتانيسم، تاريک انديشی و گمراهی 

  . و وهمی احمقانه، مورد سرزنش و محکوميت قرار دهند
  

                                                             
).١٣٥٩خرداد  ٥( اطالعات؛  ١١٥.، ص١٢، جلد نور صحيفهخمينی، . ر  ٢٩٢  
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٢  
  

  گرايی ماوراء طبيعی دمحم رضا شاه پهلوی   شيعه
  و پيآمدهای سياسی آن

  
 
 
 
  
  
  

  فرزند مورد لطف الهی
  

 که بعداً  -شود شبی در گنبد کاووس، رضا مير پنج، عضو بريگاد قزاق  گفته می
روز بعد، پيش از آن که خودش از . در خواب بود رويايی ديد -رضا شاه شد 

که ديده بود حرفی بزند از پيشکار خود يدهللا اردل پرسيد که آيا با تفسير و  رويايی
رضا، در خواب خود دو شمع روشن را در اطاقش ديده . تعبير خواب آشنايی دارد

وقتی يدهللا گفت که در تعبير خواب اربابش دو دستآورد مهم وجود دارد، رضا . بود
 - همسر دوم او . تلگرامی دريافت کرد دو روز بعد، رضا. با شوخی آن را نپذيرفت

رضا، آنها را دمحم رضا و . دو قلوی پسر و دختری به دنيا آورده بود -الملوک تاج
يی رويای دو شمع روشن، توسط اطرافيان به صورت ماهرانه ٢٩٣.اشرف ناميد

ی معنوی رضا شاه پروريده شد، البته هنوز از آن به عنوان رفرنسی برای تجربه
يی به امور معنوی نداشت، اين به رغم اين که رضا شاه عالقه.  کردندنمیاستفاده 

حادثه به طور ضمنی توسط کسانی بر ابعاد معنوی و کارکرد ماوراء طبيعی رضا 
رسيد که به طور ُسنتی و تاريخی رهبران گويی به نظر می. شاه داللت داشت

يا نيرويی برخوردار  سياسی ايران نيازمندند تا از نوعی قدرت ماوراء طبيعی
ها جدا کند و اين تصور را به وجود آورد که به صورت باشند که آنها را از توده

  . انديی با عالم غيب در تماسويژه
، شاه جديد و بنيان گذار دودمان پهلوی، فرصت را ١٩٢٥دسامبر  ١٧در 

رضا پهلوی در يک فرمان . از دست نداد و وارث خود را رسما تعيين نمود
دوازده (ی وفاداری و احترام به تشيّع اثنی عشری به نشانه - سلطنتی دوازده خطی 

                                                             
، علی ايزدی خاطرات سليمان بهبودی، شمس پهلوی: رضا شاهغالمحسين ميرزا صالح،   ٢٩٣

.٢٩-٢٨. ، صص)١٣٧٢تهران، (  
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پسرش دمحم رضا را به طور رسمی به وليعهدی و آنچه حکومت ابدی  -) امامی
ظرفيت و توانايی "کرد که او به اين واقعيت اشاره می. ناميد، منصوب کردمی

رضا شاه از ". فتار او متجلی استطبيعی دمحم رضا از همين حاال نيز در چهره و ر
خواست تا به پسرش در تحقق ماموريت او مبنی بر تامين رفاه و پيشرفت  خدا می

، ياری "درج نصيب و قسمت او در کتاب ابدی سرنوشت با قلم تقدير"کشور با 
رضا پهلوی به عنوان شاه در کاخ  ١٩٢٦آوريل  ٢٥چهار ماه بعد، در  ٢٩٤.دهد

در اين مراسم رضا شاه يونيفورم نظامی پوشيده بود و دمحم . دگلستان تاج گذاری کر
   ٢٩٥.نيز شرکت داشت ساله ٧رضا، وليعهد تقريبا 

مند بود و برای او آرزوها و رضا شاه نسبت به وليعهد خود بسيار عالقه
ی تحصيل به سوئيس وقتی وليعهد جوان برای ادامه. های بزرگی داشتخواسته

شنبه بعد از ظهر گاه به اروپا نرفته بود روزهای سهکه هيچفرستاده شد، رضا شاه 
افتاد، هنگامی که دريافت خبر به تاخير می. مشتاقانه منتظر شنيدن خبری از او بود

ها در اين مواقع توفانی، درباری. شدشاِه وقت شناس، بی قرار وعصبانی می
د تا عصبانيتش را کوشيدنکردند و میشدند، با او صحبت میاطراف شاه جمع می

ی کاخ خريدند تا پيک ويژه در دروازهبرطرف سازند، و بدين ترتيب وقت می
ها به تعريف و تمجيد ها، زمانی که درباریشنبهدر يکی از همين سه. ظاهر گردد

از دستآورد آموزشی وليعهد، و خدماتی که رضا شاه برای کشور انجام داده 
بله، من برای اين مملکت خدمات بسياری " پرداختند، گزارش شده که شاه گفت

اين . ترين خدمت و سهم من، تعيين يک وليعهد بوده استام اما مهمانجام داده
موضوع در حال حاضر برای شما روشن و آشکار نيست، ولی وقتی وليعهد کارش 

وقتی وليعهد، شاه شد،   ٢٩٦".را آغاز کند، آن وقت مشخص خواهد شد که او کيست
، لحظات قاطع اندکی برايش بوجود آورد تا جوهر و فلز خود را نشان تاريخ اما

هايی نبود يک از موارد کليدی و اموری که انجام داد، همانتوان گفت هيچمی. دهد
  . که پدرش انتظارش را داشت

ساله بود به  ٧کوتاه زمانی پس از تاج گذاری رضا شاه، دمحم رضا که تقريبا 
پسر جوان چند هفته گرفتار تب تند بود به طوری که . دبيماری تيفوئيد مبتال ش

وضع سالمت دمحم . ی مادر را موجب گرديدی رضا شاه و ملکهنااميدی و درماندگیِ 
انداخت و به شد به صورتی که تب باال، او را از پای میرضا پيوسته بدتر می

سليمان . دخوابيدر اين زمان، پسر در تمام روز می. رساندی بيهوشی مینقطه
گی رضا شاه کاران معتمد و هميشهبهبودی از افراد دربار رضا شاه و از خدمت

آورد که روزی وليعهد در خواب به شدت عرق کرده بود که ها بعد به ياد میل سا
                                                             
. ٤٥٦. ، ص)١٩٩٦لندن، ( شاه رضانيازمند، . ر  ٢٩٤  
.٧٨- ٧٧. ، صص)١٣٦٣تهران، ( رضا شاه کبير در آئينه ی خاطرات صفايی،. ای  ٢٩٥  
. ، علی ايزدی، صخاطرات سليمان بهبودی، شمس پهلوی: رضا شاه غالمحسين ميرزا صالح،  ٢٩٦
٣٥٣.  
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من شفا پيدا کردم، من امام را در خواب "از خواب پريد و به روشنی فرياد زد 
    ٢٩٧".ديدم

ا خبر خوش شفای وليعهد و گزارش خواب او را بهبودی، به سرعت رفت ت
دمحم " یموقعيت ويژه"به رضا شاه بدهد، گويی که اين نشانه يا دليلی بود حاکی از 

بهبودی، برای آسودگی ذهن . رضا شاه اما نه قانع شد و نه تساليی يافت. رضا
. شاهانه، بين خواب دمحم رضا و خواب شاه در گنبد کاووس، خط مشابه کشيد

هبودی در تالش برای تسالی خاطر رضا شاه، خواب او را ياد آور شد، خوابی ب
. که در آن، دو شمع  روشن ديده بود، و اين که چگونه تعبير اين خواب محقق شد

بهبودی استدالل کرد همان طور که خواب رضا شاه از آينده خبر داد، خواب دمحم 
بهبودی جمع بندی . کندت پيدا میدهد و واقعيرضا نيز از شفا و درمان او خبر می

     ٢٩٨".خدای توانا نگهدار وليعهد خواهد بود"کرد که شاه نبايد نگران باشد چون 
  

  ارتباط دمحم رضا با عالم غيب
  
ی تيفوئيد، دمحم رضا پهلوی، شاه سال بعد از حادثه ٣٥، يا حدود ١٩٦١در سال 

در اين کتاب، او دوران . مماموريت برای وطنايران، کتابی انتشار داد با عنوان 
شود زمانی که بر اثر دهد و ياد آور میکودکی و جوانی خود را توضيح می

بيماری تيفوئيد درحالتی ميان مرگ و زندگی قرار داشت، به عالم خاصی از 
قلمرو مقدسی که دمحم رضا وارد آن شد، عالم  ٢٩٩".شودمعنويت و يا تقدس وارد می

هايی مقدس شوند در آن با چهرهها مدعی میپر رمز و راز خواب بود که بعضی
ی استثنايی دوران بيش از سه دهه بعد، دمحم رضا جزئيات اين تجربه. اندروبرو شده

ش امام ی بيمارينويسد در بحبوحهاو می. آوردکودکی خود را به خوبی به ياد می
دمحم رضا برای متقاعد کردن مخاطب خود . بيند که کنار او نشسته استعلی را می

اش که در تشخيص امام در خواب اشتباه نکرده، بر اهميت معنويت و ابعاد تجربه
ی خود به نام آورد که امام، شمشير دولبهکند و به روشنی به ياد می تاکيد می
يی ی ويژه و يگانهنشانه ذوالفقاردر ميان شيعيان، . را نيز به همراه داشت ذوالفقار

داند که بايد امام را ببيند، می ذوالفقاراست فقط برای يک شخص، و هر کسی که 
گويد امام علی که دمحم رضا می. علی، صاحب و استاد آن شمشير را نيز ديده باشد

کاسه  يی در دست داشت کنار او نشست و از وی خواست تا از آب درونکاسه
پسر جوان نيز طبعا اطاعت کرد و روز بعد تب باال و غير معمول او . بنوشد

        ٣٠٠.فرونشست و به سرعت شفا يافت

                                                             
.٢٧٦-٢٧٥.، صص.همآنجا  ٢٩٧  
.٢٧٦. ، ص.همآنجا  ٢٩٨  
.١١٦. ، ص)١٣٦٦پاريس، ( ماموريت برای وطن امپهلوی، . ر. م ٢٩٩  
.١١٧. ، ص.همآنجا  ٣٠٠  
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ترين شخصيت گفته شده در اين بخش ماوراء طبيعی، امام علی، با احترام
حضور امام علی در عالم خواِب دمحم رضا . شيعه، به خاطر شاه مداخله کرده است

روز . گيری فوری در دنيای مادی توليد شده است و به او، برای نتيجهو دادن دار
شاه ظاهرا باور کرده بود و از . بعد دمحم رضا در مسير شفا و درمان قرار گرفت

رفت که اين استدالل را بپذيرند که شفای وليعهد فقط با هموطنان نيز انتظار می
به . خطرات حفظ کرده استتوجه به دخالت امام علی صورت گرفته و او را از 

رسد که اعالن عمومی اين رويداِد به اصطالح مقدس، و معجزه آسا توسط نظر می
شاه حاکی از آن باشد که او باور کرده که فردی برگزيده است و از عالم غيب نيز 

. شود، و صميمانه انتظار دارد که ديگران نيز اين باور او را بپذيرندمحافظت می
کرده ازگويی شفای معجزه آسای خود نوشت که در آن زمان گمان میشاه، بعد از ب

که ميان شفای سريع او و خوابی که ديده ارتباطی وجود ندارد، با اين وصف با 
ی خاص در دهد که پس از دو تجربهدرک موضوع، به هموطنان خود اطمينان می

و نظر کرده، ی الهی خود به عنوان فرد برگزيده" یشرايط ويژه"يک سال، به 
  . کامال متقاعد شده است
ماوراء طبيعی " ی شخصیتجربه"، دمحم رضا دومين ١٩٢٦در همان سال 

ی مقدس از طريق خواب نبود، بلکه در اين نوبت، مداخله. کندخود را حس می
با اين حال . ی غم انگيز دنيوی متجلی ساختی يک حادثهخود را در تغيير نتيجه
شاه مسافرتی . له، همچنان از چشم عموم مردم پنهان ماندروند و جزئيات مداخ
امام زاده . رفتآورد که همراه خانواد به امام زاده داوود میتابستانی را به ياد می

هايی در شمال تهران قرار دارد و داوود حرم مقدسی است که در پشت سلسله کوه
دور از تهران با رود که چندان از معدود نقاط خنک و فرح بخشی به شمار می

در آن زمان رفتن به امام زاده داوود که تقريبا در . روزهای داغ در تابستان نيست
مسير . گرفت-محلی مرتفع قرار دارد به صورت پياده و يا با اسب صورت می

در حالی که همراهان . کرد، تند و خطرناک بودها عبور میباريکی که از روی تپه
ساله راحت و خاطر  ٧رفتند، دمحم رضای داوود پيش میسلطنتی به سمت امام زاده 

ناگهان اسب لغزيد و . جمع، در پشت اسب يکی از بستگان خود سوار شده بود
از اسب به روی  -دمحم رضا و خويشاوندش  -هر دو نفر . اش بهم خوردتعادل
دمحم رضا به ياد دارد که سرش به سنگ سخت و . های زير پا، سقوط کردندسنگ

های نگران و مضطرب وقتی به هوش آمد با نگاه. ی اصابت کرد و بيهوش شدتيز
همراهان، بهت زده و حيران بودند به دليل اين واقعيت که . همراهان مواجه گشت

  . بعد از آفتادن هالکت بار دمحم رضا، رازی برای آنها فاش گرديده بود
رت ابوالفضل کند وقتی که از زين اسب سقوط کرد حضدمحم رضا بازگو می

پسر شجاع و پر افتخار امام علی بر او ظاهر گشت، و او را از آسيب ) عباس(
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کند در اين مورد دوم، دمحم رضا آرزو می ٣٠١.شديد و خطر کشنده، درامان داشت
اش او را باور کند و بپذيرد که حضرت عباس او را از خطری که در که خواننده

کند تا چگونگی مداخله واننده را وادار میاش بوده، محافظت کرده است، و خکمين
را حدس بزند که مثال دمحم رضا به حدی سبک بوده که گويی از نور و از پَــر 

های سخت و ناهمواری که سر او به آنها اصابت کرد، بايد ساخته شده بود؛ يا سنگ
که به بستر نرم و راحتی تبديل شده، و يا حضرت عباس سر دمحم رضا را در دست 

دمحم رضا از هر امر ممکنی استفاده . های سخت نهاده باشدگرفته و آرام بر سنگ
ی حضرت عباس کرد تا اين موضوع را اثبات کند که از محافظت ويژهمی

گويد با اين که تجربه دوم را نيز دمحم رضا به خواننده می. برخوردار بوده است
گيرد، و با چندان جدی نمی همان زمان برای پدرش باز گفته اما رضا شاه آن را

توجه به سرشت مخصوص پدرش نسبت به اين گونه تجربيات، دمحم رضا تمايلی 
به هر رو دمحم رضا شاه به .  نداشته که در اين باره با او وارد بحث و گفتگو شود

دهد که به رغم بی اعتقادی پدرش، او نسبت به صحت اين اش اطمينان میخواننده
   ٣٠٢.و وساطت حضرت عباس، مطلقا ترديدی نداردرويداد و مالقات 

ی ماوراء طبيعی دمحم رضا، در همان سال، مربوط به يک سومين تجربه
ی های تجربهبرخالف زمينه. مالقات و يا برخورد فيزيکی در دنيای مادی است

او به ياد . اول و دوم، در اين مورد، دمحم رضا با خطر مرگ آوری روبرو نبود
زده، به ناگهان متوجه مردی طراف کاخ سعدآباد با معلم خود قدم میآورد که امی

اش ديده يی از نور اطراف چهرهشود با ظاهری به صورت فرشته که هالهمی 
ی نور مرد گويد که هالهی دوران کودکی میدمحم رضا در بازتاب اين تجربه. شد می

از مريم مقدس نشان  های غربیفرشته رو، مشابه همان چيزی بود که در پرتره
در آن زمان دمحم رضای جوان احساسی داشت که بعدها آن را  ٣٠٣.داده شده است

الهام ناميد، الهامی براين مبنا که مردی که او را مالقات کرده بود، کسی جز امام 
تر به درازا نکشيد مالقات يا برخورد با امام دوازدهم چند لحظه بيش. دوازدهم نبود

پرسد دمحم رضای جوان در حيرانی و تحير از معلم همراه خود می. و او ناپديد شد
ديدم؟ اينجا که چه کسی را بايد می"گويد اش میمعلم. که آيا او هم مرد مقدس را ديد

پسر جوان اما نسبت به واقعی بودن و صحت آنچه ديده بود، اطمينان ". کسی نيست
   ٣٠٤.کرد و ايجاد نمیاش خللی در اطمينان و يقين اداشت و پاسخ معلم

بعدها اين حادثه شايد به دمحم رضا کمک کرد تا موردی برای منحصر به 
توانست در ارتباط با عالم غيب ببيند و آنچه او می. فرد بودن و برتری خود بسازد

باور به اين حس غير معمول، چه بسا . توانستند ببينندها نمین شاهد باشد، ساير انسا
                                                             
..همآنجا  ٣٠١  
.همآنجا  ٣٠٢  
.١٣٨. ، ص.همآنجا  ٣٠٣  
.همآنجا  ٣٠٤  



١٣٥ 
 

با اين که دمحم رضا . شاه داده باشد که او يکی از اولياء خداستاين اعتقاد را به 
نسبت به صحت مالقات خود با امام دوازدهم اطمينان داشت، اما هرگز در اين باره 

معجزه "ی رضا شاه بعد از اين که داستان تجربه ٣٠٥.با پدرش صحبتی نکرد
از اين رو، در  .پسرش را در امام زاده داوود شنيد او را به سخره گرفت" آسای

مواجهه با يکی ديگر از رويدادهای ماوراء طبيعی که صحت آن را فقط خود دمحم 
را برای خود نگاه داشت، فقط  ی معنویتوانست تائيد کند، او اين تجربهرضا می

  . به اين خاطر که حس تقدس آن را از گزند تمسخر پدرش دور نگاه دارد
ی شخصی و خود را به آن سه تجربه ی باورها و ايماندمحم رضا ريشه

ی روشن اين ی خود را دليل يا نشانهاو تجربه. هددربط می ١٩٢٦خاص در سال 
های مقدس و ی شخصيتالعاده و در زمرهکند که فردی است فوقواقعيت تفسير می

هايی که دو بار زندگی او را همان شخصيت. ی شيعهبه طور خاص مورد عالقه
. يی استو نظرش را بر اين مبنا قوام بخشيدند که فرد نظر کردهنجات دادند، 

اش از نظر عالم نهايتا، به منظور تائيد موقعيت گرامی دمحم رضا و نيز تائيد دولت
گی و يگانه بازتاب خودويژه. غيب، امام دوازدهم نيز شخصا بر او ظاهر گشت

را به اضطراب بودن روبروشدن با ماوراء طبيعت در زندگی دمحم رضا او 
او نيز  ی عارفان بزرگ را برایکشاند، در عين حال اين پرسش ستودنی همه می

کند يا مشروط به ی من، مستقل عمل میآيا خواست و اراده"ساخت که مطرح می
ی جستجو، توسط صوفيان اين نوع از روح مشتاقانه  ٣٠٦"عنصری بيرونی است؟

دمحم . شدو تعامل با عالم غيب مطرح میمشهور و با فراست، معموال پس از تقرب 
خواهد بگويد که او فقط ابزاری است در رضا با طرح اين پرسش برای خود می

دست خداوند و از طريق اوست که خدا مشيت خود را بر روی زمين محقق خواهد 
رسد که تولد دمحم رضا، از نقطه نظر او، با هدفی خاص بنا براين، به نظر می. کرد

های معمولی قابل مقايسه نيست، چون مذهبی صورت گرفته که با انسان و سياسی
از نظر دمحم رضا، چون قدرت خدا او را از . خدا ماموريتی ويژه به او سپرده است

بايستی داليل باالتری برای اين رويدادها و خطرات و مخاطرات درامان داشته، می
دمحم رضا، در آنها نقش کانونی  هايی کههای الهی وجود داشته باشد، طرحنيز طرح

  . به عهده خواهد داشت
ی ديگری از رويدادهای با توجه به اين که دمحم رضا عموما به مجموعه

ی مذهبی العاده که در مراحل بعدی زندگيش و به عنوان دليلی بر موقعيت ويژهفوق
ی محکمی هاشود که شاه به تدريج زمينهداد، مشخص میاو اتفاق افتاد، ارجاع می

را فراهم آورده که بر اساس آن، رفتاری مشخص و احترام آميز را از مردمش 
دمحم رضا با نسبت دادن اين امر به خودش که او پيگير خواست و . انتظار داشت
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اش ی خداست، در جستجوی اين بود تا برای تمام کارها و تصميمات روزانهاراده
او اميدوار بود که با . تضمينی ارائه کند ها و انتقادات،در برابر ترديدها، پرسش

عمومی کردن تجربيات معنوی خود، مردم کوچه و خيابان، موقعيت خدادادی او را 
اش تبعيت کنند، چون با پيروی از او گويی که از دريافته و خالصانه از خواسته

 رسد که دمحم رضابه نظر می. کنندقِداستی برخوردار از فضل خداوندی حمايت می
ها باور خواهند کرد که او ابزار دست خدا و بر اين اعتقاد بوده که باالخره توده

زمانی که عموم مردم چنين چيزی را پذيرفتند، به . ی خواست اوستاجرا کننده
که وضعيتی تاريخی برای  -ی بی خطايی و تقدس شاه را نيز آسانی اسطوره

خواهند  - رفتارشان تفسير شده  گو نبودن آنها در قبالشاهان و به معنای پاسخ
  . پذيرفت

ی شخصی خود را در دمحم رضا پهلوی و محمود احمدی نژاد هر دو تجربه
عمل عمومی کردن اين اطالعات، با توجه به . ارتباط با عالم غيب، عمومی کردند

ی حکومت ی قدرت ميان اين دو به عنوان حکومت کننده، و مردم به مثابهرابطه
واند به راحتی به اعتماد و يا صميميت و اطمينان به يکديگر تفسير تشونده، نمی

با توجه به ارزيابی مشترک آنها از بابت آنچه برای مردم، عزيز و گران . شود
کند، دمحم است و آنچه مردم را به اعتماد و تبعيت کور کورانه از رهبری وادار می

دگاه کامال متفاوت از بابت رضا و احمدی نژاد به رغم داشتن دو پيشينه و دو دي
ی شان را، طريقهها نسبت به امامانی ايرانیماموريتی که دارند، عشق و عالقه

اند ها از طرف کسانی که مدعیافسانه. مشخص نفوذ به قلوب مردم تشخيص دادند
کنند، فضايی را برای اند و به عنوان نايب ضمنی او عمل میبا امامان در ارتباط

اين . آورد ک عامل جديد در زمان غيبت امام دوازدهم، به وجود میمطرح شدن ي
  . عامل جديد، مدعيان ارتباط با امام هستند

ی ی امام، در مرحلهدر نموداری از سازمان هستی، طبعا زيرمجموعه
با . گيرد، اما نسبت به مردم عادی قطعا باالتر خواهد ايستادتر از امام جای می پائين

ی سلسله مراتب فرماندهی همين نمودار سازمانی، و زنجيرهدر نظر گرفتن 
مشخص و بی چون و چرای فرمان آن است که دمحم رضا پهلوی و محمود احمدی 

ها متوسل نژاد، به اطالع رسانی از ارتباط خود با امامان و عالم غيب به ايرانی
تواند در عالم ا میتا زمانی که ايرانيان بر اين باور باشند که انسان جايزالخط. شدند

غيب به امامان دسترسی داشته و از سوی آنها ياری و هدايت شود، احيای خرافات 
بری و ابراز وفاداری، و پس از آن اجتماعی برای فرمان - به عنوان ابزار سياسی 

فرِد به اصطالح متصل به قدرت . اعمال کنترل، ابزاری کامال کارآمد خواهد بود
رتر و آگاهی لدُنی و فطری است، در حالی که مردم عادی ماورايی، مدعی عقل ب

  . همواره محروم و نيازمندند
  کندعالم غيب به نفع شاه در تاريخ مداخله می
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يک از اين کند، اگرچه هيچدمحم رضا، چهار رويداد ديگر را نيز يادآوری می
معجزه آسا  ی آنها طبيعتشوند، در نگاه شاه اما همهرويدادها شامل مالقاتی نمی

اين دوره از : تمام اين موارد از زمينه و موضوع واحدی برخوردارند. داشتند
تاريخ به موجب مشيت خدا بر اساس حفظ تاج و تخت شاه قرار گرفته، به طوری 

ی شاه، چهار رخداد به گفته. که او بتواند فراخوان و دعوت خود را انجام دهد
افتاد، اعتقاد کودکی او را نسبت به منشاء واقعی يی که بعدا در زندگی او اتفاق ويژه

دانست که شاه به رغم اين که به درستی نمی ٣٠٧.جهان و يا خدا تقويت نمود
هموطنان او از اين حوادث، چه استنباط و برداشتی دارند، همواره اين معنا را القاء 

ی اراده کرد که مشيت خدا با آنچه او هست، همآهنگی دارد، ولی يک بازيگر بامی
پس از آن، . اش برساندواقعی و مستقل بر آن است تا ايران را به شکوه و عظمت

  . های شاه نيز به خواست و مشيت خداوند تبديل گرديدسياست
نخستين رويداد، زمانی اتفاق افتاد که دمحم رضا به عنوان عضوی از گروه 

دمحم رضا . کردمیتور بازرسی شاهنشاهی از سد تازه تاسيسی در اصفهان ديدن 
گزارش مشروحی از چگونگی کار تک موتور هواپيمای کوچکی که او خلبانی آن 

دهد، موتور هواپيما پس از ده دقيقه پرواز بر فراز را به عهده داشت ارائه می
ی ناشی بعد از مانوری ماهرانه که صدمه ٣٠٨.افتدکوهستانی در منطقه، از کار می

قل رساند، هواپيمای شاه به صورت معجزه آسا و بدون از سقوط هواپيما  را به حدا
دمحم . ی او و افسر دستيار پرواز شود، به زمين نشستکمترين جراحاتی که متوجه

دهد، پرسشی يی به ظاهر ساده و کنجکاوانه حادثه را بازتاب میرضا که به شيوه
به روشنی او . رسيد پيشاپيش پاسخ آن را داردکند که به نظر مینيز مطرح می

ی خوش شانسی و بخت بود يا ناشی از قدرتی نامريی اين رويداد، نتيجه"پرسد، می
دمحم رضا پاسخ بديهی اين سئوال را " شود؟که خوش شانسی و بخت را موجب می

شاه گويی نگران بود تا ديگران  ٣٠٩.کنددانند، رها میکه معتقد است خوانندگان می
داند و معتقد است به همين می" يیفرد ويژه"د را را ترغيب کند که بپذيرند او خو

کند تا اين اطمينان خاطر خدا برای محافظت از او در رويدادهای دنيوی مداخله می
  . سازدحاصل شود که او تاريخ را می

کند، به بعد از جنگ هايی که شاه مطرح میدومين مورد از معجزه
ی ديگر الهی در ا اين يک مداخلهی شاه، آيبه گفته. شودآذربايجان مربوط می

شد، ايران به صورت بالکانی حمايت از او نبود؟ استان آذربايجان بايد جدا می
دمحم رضا،عقب نشينی نيروهای . افتادآمد و تاج و تحت شاه به خطر میدرمی

، فرار پيشه وری، از پای در افتادن حزب ١٩٤٨شوروی از آذربايجان در سال 
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ن، فرار از تشکيل آدربايجان خودمختار و نهايتا نجات نظامی و دموکرات آذربايجا
ی دوم از شواهد اثبات وضعيت ممتاز ی منطقه را نمونهبه دست آوردن دو باره

کند که نجات و آزادی دمحم رضا خالصه می. آوردخود نزد خداوند به شمار می
   ٣١٠.گرفته است ها صورتآذربايجان بر اثر ياری خداوند و ناسيوناليسم ايرانی

نيز به عنوان  ١٩٤٩شاه همچنين به سوء قصدی عليه خودش در سال 
فرار از  ٣١١.کند، اشاره می"اشبخشی حيرت آور و تلخ از دوران سلطنت"

دمحم . شودالعاده تلقی میی سومين اتفاق خارقهای سوء قصد کننده به منزله گلوله
صر ميرفخرايی در دانشگاه دهد که چگونه نارضا پهلوی استادانه توضيح می

ی نزديک سه بار شود که فخرايی از فاصلهگفته می. تهران به سوی او آتش گشود
گلوله . هايش به کاله نظامی شاه اصابت کرددر شليک به شاه ناموفق ماند و گلوله

چهارم فخرايی از طرف راست صورت شاه وارد شد و از لب باال و درست از 
ی ی شاه را مجروح ساخت و گلولهی پنجم، شانهگلوله. يدزير بينی او خارج گرد

گزارش شاه از اين رويداد ايجاد فضايی احساسی و . ی تفنگ گير کردششم در لوله
عاطفی از اين داستان است و نيز به وجود آوردن شگفتی و حسی قوی در خواننده، 

فقدان هر گونه ی نزديک ضارب و از اجتناب ناپذيری مرگ شاه با توجه به فاصله
خواهد  دمحم رضا می. هاحفاظت دنيوی و مکانيسمی برای حائل شدن در مسير گلوله

ها را هموطنانش را متقاعد سازد که اگر يک نيروی نامريی ماورايی مسير گلوله
-بست، شاه حتما کشته میی روولور ضارب او را نمیمنحرف نکرده بود و دهانه

  . شد
شاه، به اين . صريح کند، ساده و تکراری استخواهد تپيامی که او می

شده تا ماموريت الهی خود را به خاطر مصون مانده که از طرف خدا محافظت می
ايمان "اين واقعيت که شاه از اين سوء قصد درامان مانده، به دليل . انجام برساند

 اش با قادر متعال بودهی هميشگیقوی او به خدا و ياری خدا و تقويت رابطه
اش با خدا بدون واسطه و اين واقعيت که دمحم رضا معتقد است که رابطه ٣١٢".است

دهد که به خود اجازه دهد اين اعتقاد را داشته باشد مستقل است،  به او امکان می
تر از روحانيون و يا مخالفين سياسی اوست که که تشيع او کامال متفاوت و اصيل

  . کنندبه نام مذهب با او مخالفت می
يی ی الهی، و هدايت دورهچهارمين دليل تاريخی دمحم رضا در اثبات مداخله

ها به کودتايی با از تاريخ ايران به نفع شاه، همان چيزی است که نزد ايرانی
بدتر از اين و طعنه آميز اين . شودکارگردانی بيگانه عليه دمحم مصدق، شناخته می

کنند، نام و تراژدی تاريخی توصيف میها عموما آن را يک که اتفاقی که ايرانی
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مرداد،  ٢٨. خواندند" مرداد شاه ٢٨ی معجزه"عنوانش را تغيير داده و آن را 
بود، در حالی که دولت ملی دکتر دمحم مصدق  ١٩٥٣روزی تاريخی در ماه آگوست 

و مشارکت بخشی از ارتش ايران و ) ٦ M Iو  C I A(توسط سيا و ام آی سيکس 
-ها، و صفی از کسانی که روزی ملیگون شد، دربار، سلطنت طلبروحانيون واژ

گرا بودند و بعد به تدريج از مصدق جدا شدند، در آن روز به معنی دقيق کلمه فعال 
چند روز قبل از کودتا، دمحم رضا شاه از کشور فرار کرد؛ و پس از سقوط . بودند

 . بازگشت به ايران" محبوب"و " فاتح"دولت مصدق، به عنوان سلطان 
دمحم رضا به محض بازگشت، به بازنويسی تاريخ مشغول شد، او تراژدی و 

مرداد را به عنوان يک رستاخيز مردمی و معجزه آسا در سراسر  ٢٨خيانت 
به طور کامل اين موضوع را ناديده گرفت و  شاه. کشور عليه مصدق قلمداد کرد

خارجی طراحی و به اجرا  هایگی او عليه مصدق توسط قدرتانکار کرد که چيره
يی شان سمپاتی و عالقهها جز نفتهايی که نسبت به هيچ چيز ايرانیدرآمد، قدرت

های مردم نداشتند؛ شاه اصرار داشت تا اين تصور را به وجود آورد که او بر شانه
که  - بود اگر چنين چيزی واقعی می. و با قيام مردمی عليه مصدق باز گشته است

ساخت که آری خدا کنار او و کنار مردم ايستاده است، مورد ديگری میشاه  - نبود 
ها را متقاعد او در سر تا سر سلطنتش مشکل داشت تا ايرانی. که باالخره ساخت

کند که حوادث آن روزها، تجلی خواست خدا و مشيت الهی بوده و به همين دليل به 
  . منفعت مردم و کشور نيز بوده است

بدين ترتيب " مرداد ٢٨ی معجزه"را در ارتباط با شاه موقعيت خود 
اعتقاد راسخ من اين است که سرنگونی دولت مصدق، کار مردم " :کندخالصه می

شاه   ٣١٣".های آنها متجلی شده استعادی کشور بوده که فروغ مشيت خدا در قلب
 نياز داشت تا خود و هموطنانش را نيز متقاعد سازد که اين مشيت خدا بود و نه

را تحريک کرد تا مجددا او " مردم"پول، برنامه و مديريت سيا و ام آی سيکس  که 
بودن بازگشت " معجزه آسا"همين که شاه، . را برگردانند و مصدق را کنار بزنند

خود به قدرت را باور کرد، به اين موضوع نيز متفاعد گشت که مردم، يعنی 
نه بازنويسی . راذل و اوباش نبودندکاتاليزور واقعی آن رويدادها، واقعا الت و ا

کدام تاثيری چندان جدی بر ی الهی، هيچتاريخی شاه، نه ادعايش مبنی بر مداخله
اش رها مذهبی -ی سياسی کاری ناشيانهباورهای مردم نداشت، و شاه را در فريب

  . کردند
  

  
  ابزار دست خدا، آری يا نه ؟: دمحم رضا
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گويد، به درستی و معنوی خود را در آن باز می کتابی که شاه، تجربيات عرفانی
اين ماموريت انگاری که از طرف خدا . نام گذاری شده است ماموريت برای وطنم

شود گواه يی که شاه ياداور میچهار واقعه. و از عالم غيب به او محول شده بود
ان گی او از طرف خداست و انتقال جالبی را در ذهن شاه نشوضعيت هدايت يافته

دهد که شرايط او موجب شده که گويی يک دنيای اعتقادی برای خود ساخته می
خواهد نشان دهد که او به خاطر يک هدف و يک مقصود بسيار باال شاه می. است

استدالل . و با اهميت، از انواع مختلف خطرات و تهديدات در امان مانده است
از سقوط هواپيما و از  بعدی شاه اين است که اگر او به طور معجزه آسايی

برد، ماموريت او کشت، نگريخته و جان سالم بدر نمیهايی که بايد او را می گلوله
بايستی نقشی کليدی در آن ايفا گرفت و شايد طرح خدا که دمحم رضا میپايان نمی

ها به همين دليل رخ رسد که معجزهرسيد، بنابراين به نظر میکرد به انجام نمیمی
ی عمومی و قلمرو سياسی اعتقاد به ارتباط با عالم غيب که در حوزه. شندداده با

مطرح شود همواره توهمی عجيب و پر بها دادن غير واقعی را نسبت به قدرت و 
  . پتانسيل فرد مدعی برای او به وجود می آورد

 ٢٨آذربايجان، اقدام به سوء قصد، و  - گنجاندن سه رويداد مهم سياسی 
رست طوالنی شاه از ماجراهای ماوراء طبيعی، حائز اهميت بسيار در فه - مرداد 

ی تصويری از خود نه به عنوان کودکی است؛ زيرا حاکی از تالش او برای ارائه
ساله و متبرک، بلکه مانند شخصيت بزرگ ملی و بين المللی است که خدا در  ٧

در نگاه دمحم . جهان مادی مداخله نموده تا از بصيرت و رهبری او محافظت نمايد
رضا، ايران از پيشه وری، فخرايی و مصدق درامان مانده نه فقط به خاطر شخص 

بود، بلکه همچنين به اين خاطر که حکومت او از طرف " فردی نظر کرده"شاه که 
کرد که شاه نيز کامال مانند احمدی نژاد احساس می. خدا ضمانت و تضمين داشت

تا ماموريتی تاريخی و مقدس را در سطح  فردی نظر کرده است و منصوب شده
  .جهانی انجام دهد

مدار، با کيفيت ی شاه به عنوان يک سياستبه عقب نگاه کنيد و به تجربه
، دمحم رضا رئوس مطالب خود را در ارتباط با خدا، ١٩٦٠خاص معنوی ، در سال 

من  اين برای"گيرد که کند و نتيجه میايران و آنچه پيش رو بود تکرار می
ام، فقط از طريق خود انجام داده ی آنچه را در طول سلطنتمشخص است که همه

بدين ترتيب و بر   ٣١٤".توانسته صورت بگيردکمک و حمايت نيرويی غيبی می
يی انفعالی با خدا، دمحم رضا برای دستاوردهايش پای نيرويی اساس چنين رابطه

ما در عين حال خود را پشت همان داند، اکشد و معتبر مینامريی را به ميان می
ها، ها، بی عدالتیکند تا آنچه را ديگران کاستینيروی غيبی خارجی پنهان می

. دانند از سر خود باز کند و به گردن نگيردهای او میها و افراط کاریشکست
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شايد شاه دريافته باشد که القائات اغراق آميزش، يا احتماال احساس اين که خودش 
ود را باور کرده که گويا مورد عنايت خداوند است، پيآمدهای سنگينی مطالب خ

کند تا ادعاهايش را با ردّ اين مفهوم که او برايش داشته است، از اين رو، تالش می
 ٣١٥.توسط خدا فرستاده شده و يا ابزار پياده کردن طرح خداست، کم رنگ سازد

خواننده به وجود آورده، او  يی که در ذهنتالش دمحم رضا در کم رنگ کردن رابطه
يی را در پيش گيرد که تا حدودی گيج کننده و با را ناگزير می سازد که رويه

او در انکار اين مطلب که هيچ گاه ادعايی نداشته که . دورويی همراه است
از دوران کودکی، من متوجه شدم که دست تقدير، "نويسد ی خداست میفرستاده

افزايد که تمام و می. . ." باستانی منصوب نموده است  مرا به نگهبانی از کشور
  ٣١٦.های اين کشور، بدون حمايت خداوند امکان نداشت که صورت بکيرد پيشرفت

آيا  اين تواضع و فروتنی در برابر خدا بيانگر اين واقعيت است که شاهزاده 
آوردهای او شده، يا تاکيدی است بر اين واقعيت که تمام دستبرای شاه شدن آماده می

در واقع کار خدا بوده و از طريق او انجام شده است؟ شاه با توجه به اين که در 
کشوری متولد شده و حاکميت کرده که در آن ُسنت مذهب عرفانی به عنوان دينی 

خود را به عنوان شاهدی " تجربه شخصی و معنوی"قوی، جا افتاده است، احتماال 
شاه مايل بود که خود را به عنوان . دهدمی گی اخص مذهبی خود ارائهبر ويژه

رهبری سياسی معرفی کند، رهبری که فرمان عالم غيب و لطف و حمايت بی 
گی روحانيت نيازی او به حمايت و همبسته. ی آسمان را نيز با خود داردواسطه

شاه به عنوان کسی که از . نداشت چون عالم غيب آنها را مستقال به او داده بود
گرای شد در صد بود تا خود را نه تنها برای حاميان غربا حمايت میطرف خد

البته آينده نشان داد که . خود بلکه برای مردم عادی متمايل به مذهب نيز عزيز کند
تالش دمحم رضا برای مطرح کردن خود به عنوان رهبری سياسی مذهبی و 

  . عرفانی، چندان قرين موفقيت نبود
  

  شود رضا، توسط اسالم خمينی به چالش گرفته میماموريت الهی دمحم 
  

اگر تمام سه مورد داستان ماوراء طبيعی دمحم رضا واقعی بود، و در پی اين حوادث 
ی فردی ساده از توانست به عنوان گواهیها میساخته نشده باشد، بازگويی مالقات

يعنی زمانی ، ١٩٦١اما تا سال . ساله تفسير شود ٧های غير معمول پسری تجربه
شد، دمحم رضا، شاه بود، و بر يک کشور ها نوشته میکه اين تجربه

رويدادهای ماوراء طبيعی . کردژئواستراتزيک، پرجمعيت و نفت خيز حکومت می
که دمحم رضا شاه انتخاب کرده بود تا در کتاب خود آنها را گزارش کند، اهدافی 

که چرخشی مذهبی و  بر اساس تصور دوران کودکی. سياسی مذهبی داشت
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عرفانی به دمحم رضا القا شد، او با ايجاد بحثی سياسی به حکومت شبه مقدس و 
  .بخشيدبالمنازع و مادام العمر خود مشروعيت می

ی سلطنتی که گويا های دمحم رضا در بارهحدود دو سال بعد از اين که ايده
روبرو گرديد، دشمنی خدا برايش مقدر کرده بود عمومی شد، با دشمنی بسيار قوی 

يی از االهيات و فقه شيعه مشتق که قدرت مذهبی او از تحقيق رسمی مجموعه
های مذهبی، خود را محصول آيت هللا روح هللا خمينی از بابت آموزش. شد می

در عين حال چشم انداز سياسی او انعکاس مهمی . دانستی قم میی علميهحوزه
وجود داشت که اسالم را از سياست جدايی ناپذير داشت، هنوز تمايل اقليتی در قم 

ی اجتماعی سياسی ديد که به عرصهی علمای اسالمی میدانست و اين را وظيفهمی
ادعای خمينی بر گفتمان و دفاع از . وارد شوند و هدايت مردم را به عهده بگيرند

به او . نبود" ی مذهبی شخصیتجربه"کرد، بر اساس اسالمی که او تشريح می
گفت، و در مورد مشکالت اجتماعی عنوان يک فقيه و مرجع دينی سخن می

خمينی ابتدا در ميان . کردسياسی، و سوء مديريت شاه در امور دولتی، قضاوت می
او مشروعيت . يی کوچک اما رو به رشد از مومنين، به نماد اسالم تبديل شدحلقه

اش ت مذهبی و جسارت سياسیخود را از به چالش کشيدن حاکميت شاه، از موقعي
گرفت و نيازی نداشت که جزئياتی را تدوين کند تا نشان دهد که از طرف خدا می

  . شودهدايت، و يا از طرف امامان محافظت می
، تهران با تالطم تحوالت سياسی خشونت آميزی که ١٣٤٢خرداد  ١٥در 

لم، نخست وزير اسدهللا اع. از طرف هواداران خمينی مهندسی شد، روبرو گرديد
انقالب "گی و شورش به عنوان وقت، بعدا مشخص نمود که در آن روزها، آشفته

سه پيام  ١٣٤٢قيام مذهبی خرداد   ٣١٧".ها جريان داشتدر تهران و شهرستان
های او در ميان گروه اجتماعی قابل اول اين که شاه و سياست. فرستادروشن می

جمعيت ناراضی در ضديت با شاه و اياالت دوم، اين . بسيج و تحرکی، منفور است
کرد و از آن سخن اسالمی که خمينی مطرح می -متحده، و حمايت از اسالم 

ها، سوم، برای جمعيت مذهبی و شورشی در خيابان. به پا خاسته بودند - گفت می
اين قيام هشدار مفيدی . شاه، نه مبارک بود و نه از عالم غيب مقدر و مقرر شده بود

کرد که بخش عظيمی از مردم به طور قهر آميزی با رای شاه و يادآوری میبود ب
با اين حال به . اندهايش نسبت به ايران آينده مخالفی سلطنت او و ديدگاهشيوه

گی خمينی و طرفدارانش، ابتدا خمينی را در نگاه چالش گرفتن قدرت شاه، و چيره
برانگيخت، آخوندهايی که پدر  های آنها راآخوندها خشن معرفی کرد و حساسيت

بعد از تابستان . داشتند دمحم رضا و خود او با آنها تاريخی طوالنی و غير دوستانه
، شاه، اسم خمينی را نيز به عنوان رقيب اصلی خود به نام مصدق اضافه ١٩٦٣

او نسبت به آنها برخوردی موهن داشت چون گرفتار توهم خود بزرگ بينی . کرد
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يی دارد، هم سمبل اشی از اين باور که گويی او شرايط خارق العادهبود، حالتی ن
البته ميراث مصدق . تشيع پر شور و حرارت است و هم نماد ناسيوناليسمی مقاوم

کرد که شاه، ناسيونالسيت نيست، و جنبش خمينی نيز به شاه خاطر يادآوری می
  .باشدبا ارزشی نمی یشد که او در نگاه مردم مومن و عادی، شاه شيعهنشان می

شاه، ناتوان از درک محبوبيت مصدق و خمينی که ضمنا حاکی از روبرو 
اش نيز بود، در صدد شيطان سازی ی دردناک عدم محبوبيتشدن خود او با مسئله

برای کسانی که پشتيبان . کرداز آنها برآمد و با تهديد خمينی، از زور استفاده می
او " ی عطفی در تاريخ سلطنتنقطه"يام خرداد، دمحم رضا شاه بودند سرکوب ق

 ٢٨کرده اين دومين معجزه، بعد از شاه احتماال احساس می ٣١٨.شدمحسوب می
خرداد عالوه  ١٥داد که شکست قيام مرداد است، و بدين ترتيب خود را تسلی می

  . اش در ميان مردم، دليل ديگری است بر توجه الهی نسبت به اوبر محبوبيت
بايستی به خرداد، دمحم رضا شاه می ١٥ه به ماهيت عمدتا مذهبی قيام با توج

شود و ماموريتی الهی نحوی نسبت به اين که از طرف امامان شيعه حمايت می
حدّ اقل برای کسانی که در مخالفت با شاه به . شددارد، مشکوک و مردد می

که اعتبار معنوی و ها آمدند، و نيز حاميان خاموش آنها، اين آشکار بود خيابان
های مذهبی، اگر متقاعد شده بودند که چرا بايد گروه. ادعاهای شاه محل ترديد است

تشيع شاه، تشيع امامان است عليه او قيام کنند؟ آيا آنها به نام اسالم عليه 
ناپرهيزکاری، عليه فساد سياسی و عليه بی عدالتی قيام نکرده بودند؟ چرا مردم 

کردند از هدايت الهی برخوردار است سی قيام کنند که فکر میمومن بايد بر ضد ک
توانست و موفق هم شود؟ حتی اگر شاه میو توسط خدا و امامان نيز محافظت می

اند، از ها تحريک کردهشد با اين استدالل که جمعيت معترض را خارجی می
اهرات را های بد نامی خود بکاهد، باز هم اهميت و مذهبی بودن پيام تظ نشانه
، شاه به منظور خنثی کردن ١٩٦٣توان گفت که از می. توان ناديده گرفت نمی

دمحم  -مند سياسی خود و نيز حل و فصل اين معضل که واقعا چه کسی رقيب قدرت
کنند، دو رويکرد موازی اسالم، تشيع و امامان را نمايندگی می -رضا يا روح هللا 

داشت اش دست بر نمیهر گز از ادعای مذهبی اول، با اين که شاه. در پيش گرفت
يی از آن برداشت، با اين حال و در آن زمان نيز قدم مشخصی در نشان دادن جنبه

العاده،  از سياست قبلی و عمومی خود که با ادعای دارا بودن وضعيت خارق
لذا گفتمان او مبنی بر رهبر . کرد، دست کشيدمشروعيت و قدرت کسب می

دوم، شاه، به تدريج به تفاوت . امری خصوصی و شخصی تبديل گرديد برگزيده، به
  .  قائل شدن و افتراق ميان دين داری معنوی خود و اسالم سياسی خمينی، پرداخت

رسد که شاه مايل بود اسالم را براساس ارتباط مستقيم با جهان به نظر می
ع خمينی را با او تشي. معنوی و بدون نياز به قشر واسط روحانيت ترويج کند
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شاه معتقد بود که روحانيون، محافظه . دانستروحانيت گرايی، مرتبط و وابسته می
تر نگران منافع شخصی ی ايران، بيشکار، محتاط و در مقايسه با عظمت و توسعه

ی ضرر و ی شاه، روحانيون همواره مايهبه گفته. و يا منافع صنفی خودشان هستند
عالوه بر اين از نظر شاه، تشيع سياسی خمينی و رويداد  ٣١٩.زيان و بدبختی بودند

های خارجی به راه افتاده و حتی حمايت مالی ، در راستای منافع قدرت٤٢خرداد 
شاه قصد داشت تشيع خمينی را ضد ميهن پرستی و خالف منافع ملی  ٣٢٠.شده بود

آنجا پيش  شاه تا -وزير دربار - گويی خصوصی با اسدهللا اعلم در گفت. تعريف کند
   ٣٢١.خواند" بی دين و بی وطن"رفت که روحانی شيعه را به طور کلی 

، شاه اعتقاد خود را بر اين پايه که شخصی برگزيده است ١٩٧١در سال 
ی دمحم رضا با اعتقاد به اين قاعده. مجددا به صورت خصوصی مورد تائيد قرار داد

و خارج کشور با من  ام، هر کس در داخلمن آزمايش کرده"علمی که  ظاهرا
سپس از بابت نمونه از آنهايی که . متقاعد شده بود" مخالفت کند، نابود خواهد شد

برادران کندی، ناصر، خروشچف، قوام : بردنابود شده و از بين رفته بودند نام می
اين حائز اهميت است که گفته شود شاه تا سال  ٣٢٢.السلطنه، مصدق و رزم آرا

کرد که مخالفان روحانی او يک خظر بالقوه سياسی و ، حتی تصور نمی١٩٧١
و سرکوب و به تبعيد  ٤٢او بر اين باور بود که بعد از خرداد . مذهبی باشند

فرستادن خمينی، يک بار و برای هميشه نفوذ روحانيت و رهبرشان خمينی را 
های قدرت که پايه - سال بعد از قيام مذهبی خرداد  ٨فقط  ٣٢٣.ريشه کن کرده است

ی شکست ی کافی راحت بود که ايدهاو يک بار ديگر به اندازه - شاه را لرزاند 
يی علمی مبتنی بر آزمون ناپذيری شرايط گزيده بودن خود را به عنوان نظريه

  .    تجربی، مطرح کند
بايستی او را اين تصور که خدا مخالفان دمحم رضا را نابود خواهد کرد، می

اش، مورد تائيد خداوند م سياسی خمينی و هوادارانمتقاعد ساخته باشد که اسال
در اين زمان، گفتمانی اسالمی، تازه، . نخواهد بود و اسالم شاه، اسالم واقعی است

گفتمان اسالمی و انقالبی . و متفاوت از گفتمان شاه و خمينی، ايجاد و متداول شد
ايران، هواداران  هایشريعتی، در ميان دانش آموزان مدارس و دانشجويان دانشگاه

ی مذهبی در با گذشت زمان، نوع ديگری از نمايش و جلوه. يی پيدا کردگسترده
ها و اماکن عمومی يی از زنان جوان در دانشگاهشمار فزاينده. جامعه باال گرفت

جويان برای برگزاری نماز جماعت در پوشاندند، و دانشموهای خود را می
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ی مذهبی و آگاهی های فزايندهبا روبرو شدن با نشانه. کردندها اجتماع میدانشگاه
سياسی مذهبی در ميان جوانان افراطی شده، يک بار ديگر شاه، راه ساده را 

   ٣٢٤.های خارجی معرفی کردبرگزيد و مخالفان مسلمان خود را آلت دست قدرت
  

  اگر شاه از حمايت الهی برخوردار بود، 
  کرد؟ ايت میی او را حمپس چه کسی مخالفان شيعه

  
شاه با احساس شکاف ميان درک خود از اسالم و نيز مفهوم خاموش آن، و اسالم 
راديکال، به ويژه محبوب در ميان جوانان، به تدريج به جای ارتقاء و دفاع از 

در . اش، شروع کرد به مسخرگی و تهاجم عليه اسالم دشمنان خوداسالم شخصی
ی با خمينی و در مقايسه -الفين اسالمی آن زمان شاه با نوع متفاوتی از مخ

ی سازمان مجاهدين خلق، پيشتاز به راه انداختن مبارزه. روبرو بود - هواداران او 
ئولوژی اين سازمان بر اساس روايت مساوات ايد. مسلحانه و چريکی عليه شاه بود

دی تحت در عين حال سازمان تا حد زيا. طلبانه و انقالبی از اسالم، پايه گذاری شد
های رهايی ی ضد استعماری و ضد امپرياليستی، و نيز موفقيت جنبشتاثير تجربه

بخش مارکسيست لنينيستی در سراسر جهان قرار داشت و مارکسيسم را نيز به 
اين را با خيال راحت . پذيرفتی انقالبی به طور ضمنی میعنوان علم مبارزه

ی ارشاد اساسا محل عضوگيری ، حسينيه١٩٧١توان گفت که از اوائل سال  می
کردند، رانی اجتماع میانبوه جوانان که معموال در بيرون سالن سخن. مجاهدين شد

شد، به سخنرانی پر شور، آگاهی بخش و انقالبی، که توسط علی شريعتی ايراد می
  . سپردندگوش می

های نظری او، شاگردان علی شريعتی پس از فارغ التحصيل شدن از کالس
های شيعه بودن در قبال مبارزه عليه استبداد، استعمار، پاسخ به مسئوليتدر 

کردند و با پيوستن به مجاهدين در جستجوی عمل استثمار و تخدير، حرکت می
ی مجاهد سازی ارشاد، توسط نيروهای ، کارخانه١٩٧٢در ماه نوامبر . آمدندبرمی

گشت تا اين که در سپتامبر دولتی محاصره و بسته شد و شريعتی به ناگزير مخفی 
با اين حال مجاهدين جنگ پارتيزانی را عليه . دستگير و به زندان افتاد ١٩٧٣

ی ارشاد، دمحم رضا کمتر از دو هفته بعد از بسته شدن حسينيه. رژيم شاه ادامه دادند
ها، جويان دانشگاهی اسالمی در ميان دانششاه تاکيد کرد که برپايی جنبش مسلحانه

هايی هستند که وانمود قطعا کمونيست"ربطی به اسالم ندارد و اين داشجويان هيچ 
شاه متعقد بود که نيروی اسالم جديد که حاکميت   ٣٢٥".اندکنند مسلمان متعصبمی
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های خارجی بازی هايی هستند که توسط قدرتاند، کمونيستاو را به چالش گرفته
   ٣٢٦.اندخورده

ميان مصر  -، که جنگ سخت يوم کيپور ١٩٧٣ی ماه اکتبر در آخرين هفته
گرفت، و تقريبا يک ماه بعد از زندانی با شگفتی پايان می - و سوريه با اسرائيل 

که حاکی از پايان روزه داری و  - شدن شريعتی، به مناسبت بزرگداشت عيد فطر 
مراسم و جشن مهمی در کاخ سلطنتی برگزار  - به آخر رسيدن ماه رمضان بود 

ها در آن حضور ها و جمعيتر جريان اين مراسم که نمايندگان دولتد. گرديد
کرد که اساسا شامل تجليل داشتند، شاه معموال گزارش کوتاهی از آنها دريافت می
از آنجا که احساسی . گفتاز شاه بود و بعضا سخنان کوتاهی در پاسخ آنها نيز می

ا ميان مصر و اسرائيل در ی نتايج جنگ سينآميخته از غرور و اضطراب در باره
زد، رئيس پارلمان ايران، عبدهللا های مسلمانان و مردم خاورميانه موج میقلب

اش عليه اسرائيل را مورد ايران در مبارزه" براداران مسلمان"رياضی، جنبش 
رياضی تقريبا تمام عمر رئيس مجلس ايران بود و نيز از . حمايت قرار داد

ايران در دوران شاه به " تشکيالت سياسی"اعتماد در های همواره مورد شخصيت
متناسب "به اين ترتيب او فردی با تجربه و ماهر در اظهار نظر . رفتشمار می

اظهار نظر قلبی، صادقانه و حمايت آميز . روز در حضور شاه بود" سياسی
گی با جنبش عربی و برادران مسلمان ايران، از نظر شاه دور رياضی در همبسته

ی او با آرام و ناپختههای داخلی شاه و سياست نامشغولیبا توجه به دل. ماندن
رهبران راديکال عرب، اظهار نظر رياضی، تالطم و توفانی در ذهن شاه بوجود 

تو اين را "بعد از ابراز نطر رياضی، شاه نجواکنان در گوش او گفت که . آورد
   ٣٢٧".ما هستندترين دشمنان بزرگ"اين برادران، "فهمی، نمی

روز بعد، شاه که همچنان از اظهار نظر رياضی ناراحت بود به طور 
شاه سپس ". آيدها خوشش نمیاز اين مسلمان بازی"محرمانه به اسدهللا علم گفت که 

دانی من تو می. ها خطرناک استمن مسلمانم اما اين عرب بازی"اضافه کرد که 
بی   ٣٢٨"ها؟دارد به اين عرب بازیام ولی اين چه ربطی يک مسلمان فناتيک

احساس : مهری شاه نسبت به  جنبش عربی، احتماال در اين موارد ريشه داشت
ها، تنفر او نسبت به ی او نسبت به ايران به عنوان سرزمين آريايیوطن پرستانه

ميراث راديکال و محبوب ناصر در دنيای عرب، بی اعتمادی و ترس او از جنبش 
ارتباط آنها با جنبش چريکی ايران، و نهايتا پسند و تمايل او  مقاومت فلسطين و

که سيد قطب به خاطر  -  ١٩٦٦آگوست  -حدود همان زمان  ٣٢٩.نسبت به اسرائيل
يی اسالمی، توسط تالش برای سرنگون کردن دولت مصر و برقراری جامعه
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در  ناصر اعدام شد، خمينی نيز به نجف تبعيد گرديد؛ او نيز احتماال مترصد و
ی برقراری حکومت اسالمی بر اساس اصول انديشه نوشتن کتابی بود در باره

  . منتشر کرد ١٩٧٠اسالم که آن را در اوايل سال 
شناخت، ناصر، سکوالری که طرفدار ناسيوناليسم هايش را میشاه دشمن

عرب بود، و خمينی روحانی ضد سکوالر شيعه، هر دو در نفرتی عميق عليه او 
های ی فاسد قدرتاز نظر ناصر و خمينی، شاه ايران دست نشانده. دشريک بودن

بدين ترتيب قابل فهم بود که شاه از اين هر دو مرد و طرفداران ايرانی . غربی بود
از  ١٩٧٠ناصر در . آوردند، متنفر باشدآنها که اسالم بازی يا عرب بازی در می

، ١٩٧٠ی در اوايل دهه. بودنددنيا رفت، در اين زمان هواداران خمينی نيز خنثی 
ی ، مستقيما متوجه"آورندکسانی که مسلمان بازی درمی"سرزنش شاه که گفته بود 

شد که های آنها و نيز دانشجويانی میهای مجاهدين خلق ايران، سمپاتيزانچريک
گويان جديد اسالم، شاه و اسالمش را تهديد اين سخن. کردندشريعتی را تمجيد می

يی نسبت به جنبش شاه همچنين به طور فزاينده. ، چنان که خمينی کردکردندمی
شد، به دليل مقاومت فلسطين بويژه سازمان آزادی بخش فلسطين حساس می

های چريکی ايرانی، هم مارکسيستی و هم اسالمی، نه تنها به خاطر سازمان
در  نزديکی مشخص آنها با آرمان و مقاومت فلسطين، بلکه به خاطر اين که

ديدند و ادبيات آموزشی آنها را نيز در داخل ايران ها آموزش میهای فلسطينی کمپ
  . گرفتندبه کار می

ی عوام فريبانه از اسالم حاکی از استفاده" مسلمان بازی"از نظر شاه، 
يی را برای الس زدن يا اين همچنين، ايده. برای ايجاد فتنه و براندازی سياسی بود

آورد که قدرت سياسی و حاکميت شاه های سياسی فراهم میع اسالمسمپاتی با انوا
مفهوم عرب بازی نيز يک معنی . شدگرفت و با آن در گير میرا به چالش می

منفی مشابه برای شاه داشت چون به طور ضمنی حاکی از گرايشی نسبت به جنبش 
گی با هفلسطين بود و نه تنها ضد مواضع سياسی اسرائيل که به نحوی پيوست

اين دو . آمدراديکاليسم ضد اسنعماری ناصر و سوسياليسم عربی نيز به حساب می
ی او از ، دغدغه"عرب بازی"و " مسلمان بازی"ی شاه يعنی ترم دوگانه و مسخره

های و جنبش بابت اسالم راديکال و پيوستن آن به نيروهای رهبران راديکال منطقه
های اسالم سياسی و ز نقطه نظر شاه، سمپاتيزانا. دادبخش را بازتاب میآزادی

شاه با همگن دانستن و . جنبش فلسطين، نه واقعا مسلمان بودند، و نه ناسيوناليست
برچسب زدن به دشمنان مسلمان خود در داخل کشور به عنوان مدعيان دروغين 
 وطن پرستی و مذهب، اميدوار بود که آنها را ايزوله کند در حالی که خودش در

  .زدادعای شاه شيعه بودن غوطه می
ی مذهبی بودن خود را بر اين ، شاه همچنان نشانه١٩٧٠ی در اوايل دهه

در سوی ديگر . داشتاساس که الهی بودنش به اثبات رسيده به محکمی نگاه می
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کرد های خود را تشديد میمذهبی، جنبش چريکی اسالمی فعاليت - شکاف سياسی 
کشف . رکوب عليه آن نيز به سختی شدت گرفتها، سو متعاقب سرکوب

ی مجاهدين و اعترافات ستيزه جويان های تسخير شدههايی از مخفی گاه نوشته
شکنجه شده، همان چيزی را در اختيار دستگاه امنيتی شاه قرار داد که آنها معتقد 

به حاال . ئولوژيک قوی عليه مجاهدين خواهد بودبودند بالمآل يک سالح مذهبی ايد
توانست به اين سئوال پيچيده که چرا جوانان، شاه را به رسيد که دولت مینظر می

پاسخ رسمی و ساده اين بود که آن . گيرند، رسما پاسخ دهدنام اسالم به چالش می
هايی هستند که هويت خود را اند، مارکسيستعناصر ضد رژيم که مدعی مسلمانی

  . اندپشت ماسک اسالم پنهان کرده
را " مارکسيسم اسالمی"ی ، رژيم، برچسب تازه يافته١٩٧٢اواخر  در

های مسلمان ها و شبه نظامیيکسره و بدون استثناء به عنوان پسوندی برای چريک
يی در راديو، تلويزيون و پوشش خبری به شدت کنترل شده. گرفتبه کار می

شد لمان داده میمخالفان مس" خرابکارانه و نروريستی"های مطبوعات، به فعاليت
اين اميدواری وجود . خواندندمی" های اسالمیمارکسيست"و دائما آنهارا با عنوان 
، ريا کاری، ضديت با اسالم و نهايتا ماهيت "برچسب لعنتی"داشت که با کشف اين 

الحادی مجاهدين اثبات شده، جوانان انقالبی را در چشم مردم رسوا کنند و سمپاتی 
بش آنها را تنزل دهند، و در مقابل موجبات محبوبيت اسالم شاه مردمی نسبت به جن

  . را فراهم نمايند
 ٤٢، تناقضی که از قيام اسالمی خرداد "مارکسيسم اسالمی"با مفهوم 

ساخت، حل و فصل دامنگير شاه شده بود و از آن پس همواره او را مضطرب می
را که در حد يک پيشتاز  توانستی اپوزيسيون اسالمی حاکميت شاهحاال می. گرديد

شان ی باندی بی دين بنويسی که عملانقالبی، سخت رشد کرده بود، در زمره
داد تا تمام ، اجازه می"مارکسيسم اسالمی"ترکيب جديد . ها نداشتربطی به مسلمان

نيروهای اپوزيسيون را يک دست و همجنس معرفی کرد و بر چسبی که بر آنها 
بود از افراد بی دين و بی وطن که طبعا مخالف  شد نيز عبارتگذاشته می

، تغيير ١٩٧٥در سال . ناسيوناليسم شاه، و مخالف حکومت پادشاهی و شيعه هستند
ئولوژی در داخل سازمان مجاهدين خلق ايران، نشان داد که بخشی از ايد

اگرچه . اندئولوژی خود را به مارکسيسم تغيير دادهاپوزيسيون مسلمان شاه، ايده
به عنوان يک " مارکسيسم اسالمی"شکاف در درون سازمان، تنها معطوف به 

هم برای اعضای مسلمان و هم برای اعضای مارکسيست سازمان  -ی فلسفی سازه
متناقض و ناسازگار بود، با اين وصف ترم جديد اثبات کرد که از نظر تبليغاتی  -

، با دست باز به کنار زدن و شاه با استفاده از اين فرمول. واجد ارزش بااليی است
ناميد تمسخر رقبای اسالمی خود پرداخت و آنها را بی دين، ملحد و خرابکارانی می

گذشت در حالی در ذهن شاه، به روشنی اين می. کردندها دريافت میکه از خارجی
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ی او دهد، از اسالم اپوزيسيون شيعهکه خداوند، اسالم او را مورد حمايت قرار می
  . کنندهای بی خدا حمايت میخارجی

، شاه بر اين باور بود که به لحاظ نظری ضعفی را ١٩٧٣اگر چه در سال 
دادند خنثی کرده، بازهم انگاری که از نگاه های تند رو به او نسبت میکه مسلمان

شاه نا مطمئن از تشخيص اين که . کردمردم نسبت به خودش احساس ناامنی می
از نافرمانی متناوب چيست، واکنش حسی و درک خطای مشخص مردم، غير 

داد که در آن زمان تفاوتی را ميان اسالم خودش و اسالم مردم، اش نشان میدوباره
ی چه از روی مخالفت با يک شاخه. به عنوان مشکلی الينحل در نظر داشت

اسالمی مهم از اپوزيسيون، چه در موافقت با خط فکری برخی از روشنفکران 
ی اعتقادات مذهبی مردم است، شاه، که معتقد بودند تمام مشکالت، نتيجهايرانی 

در . ی خود کردتحقير خود را متوجه اکثريت قريب به اتفاق هموطنان شيعه
موقعيتی خصوصی شاه نظر درشتی به اسدهللا َعلم ابراز داشت و شيعيان را با 

   ٣٣٠.مورد حمله قرار داد پوفيوزکلماتی مانند 
ضا پهلوی هر دو موقعيت و مقام رسمی خود، يعنی مذهب و گويی دمحم ر

خواست به عنوان پادشاه شيعه به مردمش منتقل کند را از ياد تصويری که می
کرد تا اثبات کند که توسط آيا فراموش کرده بود که چه بسيار تالش می. برد می

وردگی او شود؟ آيا ابراز نظر شاه، بازتاب سرخامامان شيعه هدايت و حمايت می
های هتاک خود را به شيعيان با اين از عدم حاکميت پذيری افراد بود ؟ شاه حمله

داد که آنها در عراق و لبنان به لحاظ سياسی بی اثر و بيهوده استذالل توضيح می
. ها و اعضای حزب توده شيعه هستندی کمونيستبوده و اين که در ايران نيز همه

داد که در ميان با طرح اين مسئله مورد تاکيد قرار می دمحم رضا پهلوی نظر خود را
ها، فقط تعداد اندکی اعضای حزب توده و کمونيست وجود دارد و در ميان ُسنی

گفت، با اين که موسی صدر شاه می ٣٣١.يی نيستها مطلقا تودهها و بهايیزرتشتی
  .ديدشد، ولی بعدا به سرخ تبديل گردر ابتدا از طرف رژيم او حمايت می

صرف نظر از اعتبار آماری يا اهميت تجربی ادعای شاه در مورد 
های مذهبی آنها در ايران مدرن، کامال ها و پس زمينههای کمونيستسمپاتيزان

واضح است که در ذهن شاه، ارتباطی روشن ميان اپوزيسيون سياسی حاکميت او 
وبگران کمونيست ی کسانی را که تحت عنوان آششاه همه. با تشيع، وجود داشت

دانست، با اين وصف از شيعيان نيز به خاطر کردند دشمن اصلی خود میعمل می
اين که در مقابل عناصر کمونيست که قصد داشتند رژيم او را بی ثبات کنند، خاک 

او حتی بر عکس، اين . کردريز و سدی به وجود نيآوردند، احساس خيانت می
مخالفين رژيم را تحريک کرده و به رفتاری  احساس را داشت که شيعيان خودشان،
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بنا بر اين، شکاف ميان تشيع شاه، و مردمی که مخالف او . کشاننداحساساتی می
خواست، و استبداد رو به گسترش، ی کور کورانه میشاه وفاداری. بودند عميق بود

من او را به جايی کشاند که به کسانی که حامی بی چون و چرای او و يا دشمِن دش
در اين زمان شاه، نه تنها از مردم جدا شده بود، . او نبودند، بگويد بزدل و پفيوز

کرد، صرفا به اين خاطر که آنها به طور بی چون و چرا بلکه آنها را تحقير هم می
شاه احتماال بر اين باور بود که از جانب خدا و امامان شيعه . از او پيروی نداشتند

شدند که حاميان او عناصر بی هرچه بيشتر متقاعد میشود، اما مردم حمايت می
اگر مردم پذيرفته بودند که او مورد لطف و منتخب . دين داخلی و خارجی هستند

کرد که بزدل و کردند، او هم آنها را متهم نمیخداست، و از او بی پرده تبعيت می
  . پفيوز هستند

که او از طرف خدا  ، شاه بر اين اعتقاد خود پا برجا ماند١٩٧٦در سال 
آيا  ٣٣٢.شود تا ماموريت خود را در خدمت به مردم ايران انجام دهدمحافظت می
اعتقاد داشت که ماموريت الهی او اين بود تا از مردم پفيوز در  ١٩٧٦شاه در سال 
از طريق استفاده از سياست شديد و آهنين محافظت نمايد؟ " کمونيسم"مقابل تهديد 

نثار او هرگز از اين موضوع دست برنداشتند که به ناطرافيان نزديک و جا
شود تا ماموريتش خودشان يادآوری کنند که اعليحضرت از جانب خدا محافظت می

خطر اعتفاد به مرتبط بودن با عالم غيب و  ٣٣٣.را در مقياس جهانی انجام دهد
او  توانست نسبت به تصميم و عملداشتن ماموريت الهی شاه اين بود که آدمی نمی

داد دمحم رضا در ايران او ادامه می حتی تا آخرين روز حاکميت. ترديدی روا دارد
کنم که دستی مرموز و ناديدنی مرا ام و احساس میمن همواره احساس کرده"که 

يی باشد اعالم قطعی اين اعتقاد ممکن است بهانه  ٣٣٤".کنديی هدايت میبه راه ويژه
  . انکار اپوزيسيون در حال رشد حاکميت او برای توجيه موضع شاه در ردّ و

های مذهبی در ميان دانشجويان، به شاه ، از رشد حساسيت١٩٧٦در سال 
گرايی داشگاه کردن و ظاهرا نخبه" غربی"اند که در جريان گفته. خبر داده شد

يی از دخترها با حجاب در کالس درس حاضر شده پهلوی در شيراز، شمار فزاينده
ق روی داد که آنها از دست دادن با فرهنگ مهر، رئيس زرتشتی دانشگاه و اين اتفا

شاه با شنيدن اين گزارش، در ابتدا شگفت زده و سپس عصبانی و . خودداری کردند
وقتی به تاثير آخوندها در اين باره اشاره شد، پاسخ شاه اين بود که . خشمگين گرديد

دم درک خطرناک او از شرايط اين پاسخ حاکی از ع. ديگر آخوندی نمانده است
تقريبا دو سال پيش از اين که جنبش مردمی، به سلطنت دمحم رضا خاتمه   ٣٣٥".بود

ی گفتمان سياسی مجاز، سرکوب گرديده، از کرد که تشيع به مثابهدهد، او گمان می
                                                             
.١٧٤. ص. ٦، جلد يادداشت های اسدهللا علمعلينقی عاليخانی،   ٣٣٢  
.٣٦٧. ، ص٢علينقی عاليخانی، يادداشت های اسدهللا علم، جلد   ٣٣٣  
.٥٣١. ، ص٦، جلد يادداشت های اسدهللا علمعلينقی عاليخانی،   ٣٣٤  
.٦٤، ص.همآنجا  ٣٣٥  



١٥١ 
 

گفت شاه گستاخانه می. ميان رفته و در کشور به دست فراموشی سپرده شده است
فهمد، و تنها راه حل مشکل سياسی، استفاده از زور اپوزيسيون می تنها زبانی که

، زور توانسته ) ٤٢خرداد ( ١٩٦٣او بايد متقاعد شده باشد که در سال  ٣٣٦.است
  . ی ايرانی دفن کندبود تشيع سياسی را در جامعه

شاهِ تحصيل کردِه در سوئيس، که همچنان باور داشت از طرف يک نيروی 
شود، به زبان و ادبيات فرانسه و انگليسی و تمدن غرب به خوبی مرموز هدايت می

. دادآشنا بود، با اين حال کمتر به اسالم، تشيع و فرهنگ مردمی آن تمايل نشان می
 و داری،دين اثباتاش در ارتباط با اسالم شيعی برای ی شخصیاز نظر او، تجربه

ع روسری زنان که به طور ی نوپس از بحثی در باره. گواهی تشيع او کافی بود
شدند، شاه به اسدهللا علم گفت که زنان بهتر است يی در منظر عام ظاهر میفزاينده

کرد که اين برای دخترها شاه بحث می. ها روسری بپوشنددر مدارس و دانشگاه
به سر کنند، چون روسری تمام سر و  (maqna)خوب نيست که چادر و يا مقنا 

روزی وزير دربار به . ماند شان باز میند و تنها صورتپوشاگوش آنها را می
ی عربی است که بايد اش گفت اصطالحی که به کار برديد يک کلمه"اعليحضرت"

ی خوبی است که به من اين نکته"شاه به راحتی پاسخ داد . مقنعه باشد نه مقنا
زنان  بهر رو، به منشی مخصوص من بگو که به دولت ابالغ کند که. يادآور شدی

   ٣٣٧".توانند روسری بپوشند می
ها و بذل توجه به تصورات شاه يک رهبر غربی بود که نسبت به سمبل 

های اقتصادی به توانايی. مدرن خود، بيش از مذهب سنتی عالقه داشت
برای . شدتکنولوژيکی و نظامی غرب متمايل بود و با ترس و تمايل، جذب آنها می

متراز و به سطح فرانسه و آلمان برساند بعد از تحقق اين هدف که ايران را ه
، بيش از هميشه به تقويت قدرت نظامی و ١٩٧٣افزايش درآمدهای نفتی در 

همچنين به منظور از ميان . ظرفيت ارتش و دستگاه امنيتی ايران عالقمند گرديد
ی مخالفان آرزوهای خود، احزاب سياسی را تحت کنترل گرفت و برداشتن کليه

. بردی خود را پيش میهای بلند پروازانهک حزبی را تحميل نمود و برنامهدولتی ت
که  -های مختلف شيعی ی گفتمانشاه، نه عالقه داشت و نه مايل بود که درباره

بيانديشد و آنها را درک کند و مورد تجزيه و تحليل  - بردند قدرت او را تحليل می
   ٣٣٨.قرار دهد

اگر در داخل و خارج زير فشار  -که شاه  ، واقعيت اين بود١٩٧٧در سال 
اما مطابق منابع، از طرف اپوزيسيون مذهبی خود به طور جدی و دائما   -نبود 

ی اول عبارت در آن زمان اپوزيسيون مذهبی در درجه. زير فشار قرار داشت
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های مهدی بازرگان، بودند از پيروان خمينی، هواداران شريعتی، سمپاتيزان
های خود جوش کوچک و متعدد ی سازمان مجاهدين خلق، و گروههاعضای پراکند

در . شدنداما از نظر شاه يک بار ديگر اين مردم، مسلمان محسوب نمی. اسالمی
سفير اياالت متحده  William Sullivanواکنش نسبت به نظر ويليام سوليوان 

پهلوی با  ی نگرانی از اپوزيسيون مذهبی در ايران، دمحم رضاآمريکا در باره
کرد که اپوزيسيون، اهميتی ندارد بلکه اين گی تاکيد میعصبانيت و دست پاچه

ها هستند که توسط اتحاد جماهير شوروی بازی خورده و مارکسيست اسالمی
   ٣٣٩.شوندتحريک می

که از موضع  -شاه با همگن و يک دست نشان دادن مخالفان سياسی خود 
و  -کردند های اسالمی صحبت میمارکسيست تشيع و به عنوان روحانی متمرد يا

نيز با اهريمن قلمداد کردن آنها و اين که بی دين، خائن  به وطن، و دست نشانده و 
کرد موفق شده تحقير خود را عليه شمار ها هستند، گمان میدر خدمت خارجی

 در روند تعيين وضعيت ديگران، شاه بيش از. يی از هموطنانش توجيه کندفزاينده
پيش خود را از شيعيان کشورش بيگانه و منزوی يافت با اين که همچنان معتقد بود 

 .  که تشيع او تشيعی است معتبر، و مقدر شده تا از عالم غيب حمايت گردد
زمانی که حکومت نظامی در بسياری از  - ١٩٧٨از هشتم سپتامبر 

شانزدهم ژانويه  تا -شهرهای ايران اعالم شد تا تظاهرات ضد شاه را کنترل کند 
که شاه، ايران را ترک کرد، چه بسا که او نسبت به ادعای خود مبنی بر  ١٩٧٩

بايستی به فکر او می. دادداشتن ارتباط و محافطت از عالم غيب، تامل نشان می
اگر شاه ابزاری بود در دست خدا تا طرح خود . ماموريت الهی خود نيز بوده باشد

خواهد حاکميت شد گرفت اين بود که خدا میيی که میجهرا محقق کند، پس تنها نتي
او بيافتد و خاندانش کنار گذاشته شود و جمهوری اسالمی تحت رهبری آيت هللا 

-، شاه دائما گمان می) ٤٢خرداد ( ١٩٦٣بعد از قيام ژوئن . خمينی به قدرت برسد
ا يک سره کرد که بر اساس خواست خدا، به نفوذ خمينی کامال ضربه زده و آن ر

پس از آن که شاه از ايران رفت، به عنوان يک معتقد به داشتن . باطل کرده است
اش با خدا ممکن است اين ی رابطهی مستقيم باعالم غيب، بازتاب صادقانهرابطه

-بوده باشد که برای او ماندن در ايران چه بسا از اخراج از ايران پر ضررتر می
فانی، و ادعای سخن گفتن از جانب عالم غيب  تصميم گيری و کردار انسان. بود

برای تحت تاثير قرار دادن مردم عادی و کسب مشروعيت و قدرت خلل ناپذير در 
  . ميان آنها، يک شمشير دو لبه است
توانند ی خاص با عالم غيب در قدرت هستند، میتا زمانی که مدعيان رابطه

. ی خدا و مورد حمايت او بداننداستههای خود را، خومتکبرانه نتايج رفتار و برنامه
شان رو به افول گذاشت و نهايتا نا پديد شد، اما به محض اين که قدرت و نيروی
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آنها ناگزيرند خود را با اين واقعيت تطبيق دهند که ديگر مورد عنايت عالم غيب 
ی هتوانند هر يک از نتايج نگران کنندآنها در بازتاب و باز تعريف خود می. نيستند

اول، آنها، در هر حال و : خود مفروض بگيرند" وضعيت خاص"زير را در مورد 
از اساس مورد توجه عالم غيب نبودند، اين شايد ناشی از خامی کودکی، توهم و يا 

ی مردم در بدترين حالت شارالتانيسم بوده تا بر روی اعتقادات خرافی و جا افتاده
اند و وادار از اين نعمت و فيض الهی افتاده دوم، آنها. عادی، سرمايه گذاری کنند

سوم، آنها . انداند تا جستجو کنند که چه کردند که به چنين سرنوشتی دچار شدهگشته
شان اين بوده که موجبات خرابی  از فيض الهی محروم نشده و ماموريت تاريخی

دام از اين هر ک. شان را تسهيل نمايندخود را فراهم کنند و به قدرت رسيدن دشمنان
ها را که اين حاکمان مدعی ارتباط با عالم غيب مطرح کنند، بسيار بعيد نتيجه گيری

است که آرامش آنها را تامين کند هنگام که از قدرت خلع شده و خود را با خدای 
  . خود تنها بيابند
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  شاه اسماعيل صفوی
  

  اسرار آميز شيعه اصلی و شاهِ 
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  دودمان تندرو و افراطی شاه اسماعيل
  

-شيخ حيدر -گی، در تشيع افراطی پدرش شاه اسماعيل از سن تاثير پذير شش ساله
ی شيخ حيدر، پسر شيخ ُجنيد و بنيان گذار فرقه. گرفتور بود و آن را فرا میهغوط

گی را در مکان مقدسی در الهيجان ساله ٩تا  ٦اسماعيل، سنين  ٣٤٠.حيدريه بود
ذراند، جايی که کارکيا ميرزا علی، فرماندار الهيجان و ُمريد حيدريه، شاه جوان گ

ی پدرش را ی فرقهکرد و به او علوم اسرار آميز و محرمانهرا محافظت می
   ٣٤١.آموخت می

های گیی شيعی افراطی، بر اين باور بودند که بخشی از ويژهحيدريه، فرقه
کردند که چون امام آنها استدالل می. يافته استخداوند در امام علی تجسم و تجّسد 

حيدريه،  ٣٤٢.ی خيبر را بگشايدعلی، دارای قدرت خداوندی بود، توانست قلعه
حسين، زين العابدين، دمحم  -معتقد بودند که اين قدرت الهی از امام علی به نسل او 

وروثی های مگیاين ويژه. منتقل گرديده است - باقر، جعفر صادق و موسی کاظم 
، ديگر مستقيما به خاندان امام علی منتقل )امام هفتم(الهی، بعد از امام موسی کاظم 

 حصار در نهايتا صفوی، یسلسله گذاران ميان بنيان در اين انتقال اماشود،  نمی
   ٣٤٣.بود خواهد اسماعيل شاه پدر حيدر شيخ

هواداران اعتقاد به طبيعت الهِی پدر و پدر بزرگ اسماعيل در ميان 
پدر بزرگ  -متعصب آنها چنان قوی و محکم بود که حتی پس از مرگ ُجنيد 

ن صاحب و رهبر آنها خداست، پس به اين ادعا ادامه دادند که چو - اسماعيل 
ی خود را هواداران ُجنيد رابطه ٣٤٤.بايستی به او زندگی داتمی اعطا شده باشد می

کردند، چون از نطر آنها ُجنيد تجسم خدا و با او به عنوان اطاعت از خدا نتظيم می
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بنا بر اين، جای شگفتی نيست که حيدر، پسر ُجنيد، به عنوان  ٣٤٥.خدای زنده بود
حيدر مدعی بود که در روياهايش از . پسر خدا و يا نيمه خدا در نظر گرفته شود

هم حيدر و هم  ٣٤٦.هدايت الهی برخوردار است و ادعای الوهيت نيز داشت
  .   کردندهر دو، از ُجنيد پيروی میاسماعيل، 

پرستش امام علی توسط شيخ حيدر و اسماعيل، به عنوان وجه و صورتی 
ی دشمنان اهل بيت علی از خدا، مقارن بود با تنفر آنها از اهل ُسنت، که به مثابه

ی حيدريه معتقد بودند فرقه. شدياد می" هاسگ"محسوب شده و از آنها به عنوان 
ها، معادل است با کشتن برای کشتن ُسنی) وابث(پاداش الهی معنوی يا که پاداش 

 سگ، عنوان به هاُسنی به اشاره بارعمل تاسف ٣٤٧.پنج  کافر حربی مخالف اسالم 
ها را  ی حيدريه، ازدواج با ُسنیفرقه ٣٤٨.داشت ادامه صفويه دوران سرتا سر در

شدند، ی آزاد اسالمی ِلحاظ نمیها به عنوان اعضای جامعهُسنی. دانستندمجاز نمی
ی اموال مصادره. از اين رو مجاز بود که آنها را به عنوان برده خريد و فروخت

   ٣٤٩.بود شان بدون هيچ قصاصی هدرها حالل، و خونُسنی
نی را عالوه بر اين، حيدريه معتقد بودند واجب است که شکم زن باردار سُ 

 و نشست عليک، و سالم هنگام به ٣٥٠.کرديی در فرزند پسر او فرو دريد و نيزه
بود که  اين در ميان حيدريه رسم بر محلی، و مکانی به رفت و آمد برخاست،

 نام بار ده و يکصد صبح روز هر بگويند ياعلی، فقط به اين خاطر که معمول بود
ی حيدريه، برای شيعيان همچنين واجب بود که به ی فرقهبه گفته. برده شود علی
   ٣٥١.لعنت بفرستندها ُسنی

 دو ها،ُسنی از نفرت و علی امام از يعنی ستايش هم آميخته،ه ب موِردِ  دو اين
. بود آنها کردن نهادينه دنبال به صفويه که دادندمی تشکيل را شيعه هويت ُرکن
توانند  نمی افراطی صفويه، تشيع اعتقادی مربوط به یساده ُرکن دو اين از يکهيچ

 داشته به او ارتباط يا و های او منطبق بودهو نوشته او سخنانبا شخص امام علی، 
 دولت پيشگامان و حيدريه مذهبی غير اهداف به علی، پرستش کردن نهادينه. باشند

 ضمنی طور به و تدريج به علی، امام ستايش سازی متداول. کردمی خدمت صفوی
 بدن در علی روح تناسخ نامقدس مفهوم مجدد سازی محبوب و احياء برای  را راه

 و به عنوان نيمه خدا، قداست آنها به و نمودمی هموار صفوی، شاهان دنيايی
شد شيخ درست مانند آن که گفته می. بخشيداحترام می رمت ودرخور حُ  ارزشی
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 کردمی دنبال را ادعا اين که گويی اسماعيل نيز شاه داشت، الوهيت حيدر ادعای
. رودهای خداوند بشمار میگیقدرتی که از ويژهاست،  معنوی قدرتی دارای که

   ٣٥٢.ها و ُغالت شيعه نيز به شدت به قدرت متافيزيکی اسماعيل باور داشتندافراطی
  

  شدشاه اسماعيل از عالم غيب حمايت می
  
، شاه اسماعيِل پانزده ساله، )ميالدی ١٥٠١ - ١٥٠٢(هجری قمری  ٩٠٧در سال 

وارد تبريز شد، برای خود تاج گذاری کرد و تشيع ی صفويه را بنياد نهاد، سلسله
شود که اکثريت مردم گفته می. را به عنوان مذهب رسمی ايران اعالم نمود

آذربايجان، گيالن و مازندران، و شهرهای مشخصی در خراسان و عراق به نوع 
تشيع گيالن و مازندران، زيدی بود، در حالی که . ديگری از تشيع اعتقاد داشتند

معيت، ی جبقيه ٣٥٣.شدنديان آذربايجان و خراسان، اسماعيلی محسوب میشيع
   ٣٥٤.عمدتا ُسنِی شافعی و حنفی بودند

شد که تنوع و کثرت دين و آئين در ايران در اين زمان زحمت و گفته می
 يگانه و واحد یدين به دنبال مشکلی را برای شاه اسماعيل ايجاد کرد، شاه اسماعيل

در آن  ٣٥٥.وجود آورده عثمانی در منظقه ب دولت نفوذ مقابل در موثری مانع تا بود
های بسياری و از جمله دين زرتشتی و مزدکيان و هنگام، در ايران عقايد و فرقه

اللهی در کرمان، جاللی در شيراز، های صوفی مانند نعمتی فرقهانواع گسترده
بندی اردبيل، قادری در کردستان و نقش دوانی در طبرستان و گيالن، سهروردی در

   ٣٥٦.در خراسان  و ترکستان وجود داشت
در همان زمان، تبريز پايتخت شاه اسماعيل، دو تا سه هزار نفر جمعيت 

با توجه به اين که اکثر  شاه مشاوران وقتی ٣٥٧.داشت که دو سوم آنها ُسنی بودند
 مذهب رسمی هشدار دادند،ُسنی بودند نسبت به اعالم شيعه گری به عنوان  ،مردم

شاه مدعی شد که . بود نيز مشترک او پدران ميان در که شد متوسل توجيهی به شاه
در خواب بر او ظاهر شده و به او اطمينان داده " نور محض"امام علی به صورت 

است که نسبت به اکثريت جمعيت اهل سنت نگران نباشد، و به شاه فرمان داده که 
 به امام که اين به اشاره با شاه، ٣٥٨.را بکشد و از ميان بردارد مخالفان تصميم خود

 را او که کرده دريافت پيام يا وحی نوعی که گفت داده فرمان او به و آمده او خواب
 ماوراء نيروهای با ارتباط در "برگزيده رهبر" و "استثنايی فردی" عنوان به
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شد که امام علی، به کشتن میادعا . کندمی معرفی آنها، توسط شده هدايت و طبيعی
های شاه، و نيز با مشروعيت ادعای او مبنی بر کسانی فرمان داده که با تصميم

  .  کننداش مخالفت میبرخورداری از قدرت مطلق و تصور و موقعيت فوق انسانی
ی امام علی در امور دنيای روايات مختلفی وجود داشت مبنی بر مداخله

، محافظت، مشاوره و نيز داليل ديگری برای حمايت از مادی به خاطر نجات، شفا
نياز داشتند برای او اعتبار فوق العاده  شاه اطرافيان يا گويی. اهداف شاه اسماعيل

و تحميل  القاء خود افراد به را ايده اين داشت قصد شاه خود يا و دست و پا کنند،
برگزيده و هدايت شده نيست، بلکه فردی  معمولی نظامی رهبر يک او که نمايد

 اسماعيل، طبيعی فوق معنوی یتجربه پيرامون رواياتی .توسط امامان شيعی است
 ابزاری جز اسماعيل که سازند متقاعد را او و دهند نشان خواننده به تا صددند در
 امپراطوری ايجاد در را خود رويای بتوانند امامان تا نبود، شيعه امامان دست در

 کرده نظر اگرچه افراد صفوی شاهان کردند کهمی چنين القاء. نمايند محقق شيعی
 محسوب امامان متواضع کاراناما خدمت حال اين با هستند، يیشده محافظت و

 ی هاله و است، غيب عالم و مشيت خواسته انجام صرفا آنها یوظيفه که شوندمی
 تقريبا - را  آنها برتر موقعيت روشنی به را فرا گرفته شاهان اطراف که نوری
  .کندمی مشخص افرادشان برای - امامان  شبيه

ی مختلف شاه اسماعيل با امامان وجود دارد که در رواياتی مبنی بر مواجهه
ها اسماعيل از علم و قدرت امامان استفاده کرده است، اين روايات با اين مواجهه

 مادی دنيای در ائمه که يیشيوه و فضای ارتباطی و توجه به هدف از تعامل، ابزار
 رسد کهنخست به نظر می نگاه در چه اگر. شود کنند، دسته بندی میمی مداخله

 قوی اساسی اشارات اما است، اسماعيل اهداف پيشبرد هدف با غيب عالم مداخالت
  . است بوده تشيع منافع تامين گسترده و اصلی، هدف که دارد وجود

  
  اسماعيل شاه برای يیفزاينده انگيزش خواب، و در علی امام تجلی

  
شد و با او اسماعيل ظاهر می ام علی در اکثر موارد، در خواب برشود ام گفته می

هدف تجلی امام در هر مناسبتی متفاوت بود، با اين حال . کردارتباط برقرار می
همواره مقداری اطالعات مربوط به آينده توسط امام در قالب نصيحت و يا توصيه 

 در امر اين. شدتماما مربوط به وضعيتی سودمند برای اسماعيل به او داده می و
 و حال از را خود کران بی دانش از سهمی علی، امام که گرفتمی صورت حدی
 به جوان و شاه دادمی قرار - و ناشناخته  معمولی فردی -اسماعيل  اختيار در آينده

 از شاه اسماعيل درک قابل و مفروض قدرت. شدمی تبديل امام، مانند مطلق دانايی
 هوادارانش ميان در شاه به نظامی، امور با ارتباط در اساسا آينده، و و حال حوادث
شد که امام در خواب حتی گفته می. بخشيدمی سياسی و نظامی معنوی، برتری

ی اسماعيل تاثير شد تا بر تصميم او به نفع خواستهشخص ديگری نيز ظاهر می
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يی را به کار شد تا هر وسيلهبه اين شخص سوم از سوی امام توصيه می. بگذارد
  . گيرد تا خوش بختی اسماعيل تامين گردد
پيش از رسی اسماعيل به امام علی، به مطابق روايتی، مواجهه و دست

گی و تحت مراقبت کيا اميری از ساله ١٢اسماعيل به سن . رسدگذاری او می تاج
گيالن در  حاکم نيمه مستقل  اميری، کيا. کردمذهبی پدرش زندگی میهواداران 

 نابودی در آن زمان فرمانروای ايران، رستم پادشاه قصد. استان شمالی ايران بود
 برای تهديدی شاننسب و اصل به توجه با که داشت را ابراهيم برادرش و اسماعيل
پادشاه، پيام تهديد آميزی برای کيا گفته شده که رستم . شدندمی محسوب او حکومت

اميری فرستاد و به او هشدار داد که اگر به اسماعيل و ابراهيم پناه بدهد و از تسليم 
فرستد و گيالن را با خاک يکسان خواهد کردن آنها سر باز بزند، سپاه بزرگی می

رگان در رابطه با التيماتوم خطرناک رستم پادشاه، کيا اميری شورايی با بز .کرد
القول موافقت کردند که برای پرهيز از مرگ و مشاوران وی متفق. تشکيل داد

  .  ی رستم پادشاه موافقت کنديی ندارد جز اين که با خواستهانهدام، کيا اميری چاره
در اين . در شبی که شورا تصميم خود را ارائه داد، کيا اميری خوابی ديد

و او را به خاطر افکار ناروا در خواب امام علی بر کيا اميری ظاهر شد 
" پسر ما"برگرداندن و تحويل دادن اسماعيل مورد سرزنش قرار داد، اسماعيل را 

امام علی به کيا اميری خبر داد که اگر . شودناميد که به دست جالدانش سپرده می
اش مبنی بر بايست که در برنامهخواهد در روز قيامت بی آبرو نشود، میمی

کيا اميری پس از بيدار شدن از خواب به  ٣٥٩.ن اسماعيل تجديد نظر نمايدتحويل داد
ی اسماعيل شتافت تا از او عذرخواهی کند، با اين اميد که اگر اسماعيل عذر خانه

اق اسماعيل، با رسيدن به ات. داو را بپذيرد، امام علی نيز قصد بد او را خواهد بخشي
شاهزاده صحبت خود را با اين . کندمی کيا اميری شنيد که شاهزاده با کسی صحبت
ای شاه، آيا زمان رهبری من خواهد "پرسش از شخص ناشناس به پايان برد، 

ی اين که با اق شاهزاده نديد و از او در بارهکسی را در اتکيا اميری اما " رسيد؟
شاهزاده جواب داد که با امام علی گفتگو . کرده جويا شدچه کسی صحبت می

او به . کيا اميری به پای اسماعيل افتاد، و تقاضای بخشش کرد. تکرده اس می
اسماعيل قول داد به همان صورت که امام علی در خواب به او دستور داده، هرگز 

  . ی او تحويل نخواهد داداسماعيل را به دشمنان هالک کننده
 التيماتوم درگير دادنمی تحويل را اسماعيل اگر که شرايطی در اميری کيا

 داده قول علی نيز امام به ديگر طرف از و بود،می پادشاه رستم خونبار و ترسناک
روايت هست که بار ديگر . رفت خواب نخواهد داد، به تحويل را اسماعيل که بود

امام علی در خواب بر کيا اميری ظاهر گشت و به روشنی به او گفت که چه بايد 
به موجب . در امان بدارد يل را از مرگرا دفع کرده و اسماع بکند تا رستم پادشاه
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 و قرآن به سوگند با را مشکل که دهدمی دستور اميری کيا به علی اين روايت، امام
 ٣٦٠.کند فصل و حل است نيافته گيالن در را اسماعيل که اين بر مبنی گواهی دادن
 به ،پرهيزکاری و تقوا و صداقت سمبل علی، امام ی مهم روايت اين است کهنکته

وارد  کسی خواب در غيب عالم از که شودمی معرفی پراگماتيست شخصيتی عنوان
 تا کند نيز ياد ناروا سوگند بلکه بگويد، دروغ تنها نه که دهدمی دستور او به و شده

 حفظ تا است اين روايت از نقل اين داستان هدف! دهد نجات را اسماعيل زندگی
 احترام و صداقت و تقوا الهی و دينی الزامات از باالتر سطحی در را اسماعيل جان

 آنی، سياسی اهداف برای مقدس امر از ابزاری یاستفاده. دهد قرار قرآن به
است،  آن القاء و ترويج پی در ايمان که اصول و اخالق اساس تهديدی برای
 اهميت و موقعيت تا داشته قصد است همچنين ممکن اين روايت. شودمحسوب نمی

  . بدهد نشان علی امام نگاه در اسماعيل را واالی
گی رسيد، از جانب ساله ١٤شود بعد از اين که اسماعيل به سن گفته می

 که نکشيد طولی. امام به او مجوز داده شد تا نهضت شيعی را رهبری کند
به  ايران در قدرت مدعيان و رقبا به نسبت اورا  برتری شاه، نظامی هایپيروزی

 تا ايران یدوباره و اتحاد موقعيت نظامی تثبيت از پس اسماعيل شاه. اثبات رساند
نيز  عتمانی هایسرزمين بر را خود یسلطه که گرفت تصميم ، ١٥٠٩ سال

های حساس به قلمرو عثمانی، شاه گفته شده در يکی از لشگر کشی. دهد گسترش
ز پرداخت تا به اسماعيل شب را به گريه گذراند، با خدا صحبت کرد و به راز و نيا

روايات حاکی از آن است . او ياری دهد و در نبرد فردا به او پيروزی عطا نمايد
که در آن شِب بی خواب و بی قرار، و نگران از دشواری فردای پيش رو، نهايتا 

امام علی . ظهور کرد" نور شير خدا"ناگهان ديد که . شاه اسماعيل به خواب رفت
شود، و حضور معنوی او با فرمی از نور همراه ته میبه عنوان شير خدا نيز شناخ

امام علی، اسماعيل را مانند پسرش مورد خطاب قرار داد و به او گفت که . است
وفان شن در جناح ردا حاضر خواهند بود و به عنوان تتمام دوازده امام در نبرد ف

ن اسماعيل را مطمئ ،مطابق همين روايت، امام علی. اسماعيل مبارزه خواهند کرد
وفان شن به معنای آن است که تمام امامان بر پشت اسب نشسته و در ساخت که ت

   ٣٦١.جناح او خواهند بود
دهد که تمام دوازده امام به وعده می امام علی، در رويای شاه اسماعيل،  

پيروزی متعلق به او خواهد " انشاهللا"دهد که اسماعيل ياری خواهند داد، و قول می
وقتی اسماعيل بيدار شد و خواب خود . آيندبود و سربازان دشمن به اسارت در می

بر اساس اين روايت، . جويان شيعه باز گفت، آنها به شادی پرداختندرا برای جنگ
های طبيعی مانند امامان قادرند که برای کمک به ارتش اسماعيل، خود را به پديده
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از  يتی ديگر در عمليات نظامی ديگری،همچنين در روا. وفان شن تغيير دهندت
وفان شن، برای کمک به ارتش اسماعيل صحبت شده که مربوط است به جنگی ت

. ها کمتر بودنديی حساس که سربازان اسماعيل در کل از شمار اُزبکدر مرحله
 به اسماعيل شد، برخاست و نزديک - حرم امام رضا  -ها از سمت مشهد شن چون

مطابق   ٣٦٢".پيوستند ما به امامان که خدا شکر" گفت و برگشت سپاهيانش طرف
ها را گرفت و ارتش اسماعيل توانست ميدان وفان شن، بينايی اُزبکت روايت،

  . هزار اُزبک بپوشاند ٦٠جنگ را با اجساد 
 کوه فيروز یقلعه یمحاصره جريان در که را رويدادهايی ديگری، روايت

 شاه فرماندهان بين نظر اختالف. کندمی گزارش افتاد، اتفاق اسماعيل شاه توسط
 قدرت قلعه، به ورود برای زمان موثرترين استراتژی سر اتخاذ بر اسماعيل

او خسته و نا اميد به خلوت خود بازگشت و به حرف . کرد فلج را شاه گيری تصميم
او اسماعيل در صحبت با خدا توضيح داد که . زدن و دعا کردن با خدا پرداخت

ی نظامی درستی را در مورد قلعه اتخاذ و اجرا کند و از خدا در قادر نيست برنامه
نور "يک بار ديگر وقتی شاه به خواب رفت،  ٣٦٣.اين باره راهنمايی خواست

امام علی بر وی ظاهر گشت و شاه را همچون هميشه به عنوان پسر خود " شفاف
اسماعيل از امام . يا شدمورد خطاب قرار داد و علت غم و اندوه او را جو

ی ترين راه حمله به قلعه را پرسيد و امام دستور مشخصی را در زمينه مناسب
گفته شده امام علی . چگونگی تمام کردن کار قلعه توسط ارتش شاه به او ارائه داد

دهد که به عنوان تونلی از وجود يک راه مخفی در پشت قلعه به اسماعيل خبر می
. های طوالنی تعبيه شده بودی ساکنان قلعه به هنگام محاصرهبرای فرار اضطرار
گويد با فرستادن نيروهايش از طريق همين تونل مخفی، قلعه را امام علی به شاه می

دهد که قلعه را امام علی همچنين به اسماعيل دستور می. مورد تهاجم قرار دهد
وقتی  ٣٦٤.نکند دهد بهتر است که در اين کار درنگمنهدم کند و توضيح می

اسماعيل از خواب برخاست، دستور امام را به فرماندهانش ابالغ کرد و منبع 
ی فيروکوه قلعه. اطالعاتش را نيز خاطر نشان ساخت، فرماندهانش خوشحال شدند

   ٣٦٥.به سرعت به دست ارتش اسماعيل افتاد و متعاقبا آن را با خاک يکسان کردند
ا اهميت ديگری برای تسخير استان در جريان عمليات نظامی و تهاجم ب

محاصره عليه . ديگری را تحت محاصره درآورد یخراسان، شاه اسماعيل قلعه
در حالی که قلعه در . صورت گرفت ١٥١٠ی مرو، احتماال حدود سال قلعه

هزار نيروی نطامی  ٦٠محاصره بود ناگهان به کمپ اسماعيل خبر رسيد که 
نيرومند اُزبک از رود جيحون گذشتند تا با ارتش اسماعيل بجنگند و محاصره را 
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يی برای عمليات شاه، شورای فرماندهان نظامی خود را فراخواند تا برنامه. بشکنند
شورای فرماندهان نتوانست به توافق و اجماعی دست پيدا کند و اسماعيل . مهيا کنند

شان، بهتر به فرماندهانش خبر داد که با توجه به وضعيت متزلزل و مخاطره آميزه
   ٣٦٦.يی بيابداست که او با آقای خود امام علی مشورت کند و راه چاره

در خواب . خواب رفته های طوالنی بدر آن شب اسماعيل پس از دعا
ی نظامی امام علی بر او نمايان گشت و ذهنش را از بابت حمله" نور شفاف"

در اين روايت، امام علی به عنوان مشاوری درونی و با . رو مطمئن ساخت پيش
هايی را که امام، جزئيات قدم. تدبير، و استراتژيستی روشن بين ترسيم شده است

ی نظامی کاملی که پيروزی او کند و برنامهستی بردارد، تشريح میباياسماعيل می
امام علی در خواب اسماعيل، . گذاردها تضمين کند در اختيارش میرا بر اُزبک

 دام به را دشمن تا بگيرد کار به داشت نياز اسماعيل که جنگی را هایحيله و تدابير
 بيگی، شاهی کند تا مشغول را اُزبک سپاه بايستیمی که دقيقی محل نيز و بياندازد،

 نشان او به سازد، مستحکم را شيعه پيروزی و آورد، در پای از را آنها رهبر
اش باز روز بعد اسماعيل دستورات امام علی را برای فرماندهان نظامی. دهد می
   ٣٦٧.زنندی انها زانو میگويد و همهمی

دستورانی را که امام علی به او بر اساس اين روايت، اسماعيل دقيقا همان 
عام شده، و سر اش قتلافتد، سپاهيانشاهی بيگی، به دام می. کندداده بود اجرا می

 شاه طرف از علی امام یمداخله با نهايتا. شوداز تن او توسط اسماعيل جدا می
در اين روايت، . افتداسماعيل می به دست خراسان فتح کليد مرو، یقلعه اسماعيل،

 و مرگبار خطر يک بابت از جنگ، جريان در رويداد ديگری نيز آمده است که
هنگامی که اسماعيل در تعقيب . شودمی داده هشدار شاه به غيب عالم از بازدارنده،

دهد جلوتر شنود که به وی هشدار میزند، صدايی میشاهی بيگی به رودخانه می
به گرداب مرگباری از آنجا که هست نرود، چون اگر بيش از اين به پيش براند 

کند اما کسی را شاه در جستجوی منبع صدا به پشت سر خود نگاه می. دغلتفرو می
اين صدايی بود از عالم غيب که در صدد محافظت و نجات اسماعيل  ٣٦٨.بيندنمی
رگ ماموريت و يا زندگی اسماعيل را يک بار ديگر هنگامی که خطری بز. بود

کرد، گفته شده که امامان با طرح کالن نظامی و مانور ويژه، به او ياری تهديد می
  . دادند

ی ارائه یزمينه در آنها اهميت و دقت در اخير روايت دو متمايز گیويژه
ی نا متعارف و اخص او، ر اين خواستهتو بيش نظامی توسط امام علی، اطالعات

 عين در. کوه بايد منهدم شودی فيروزمربوط به يک امر کامال دنيوی است که قلعه
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 شاه یرابطه و به طور منظم از معين زمانی یمحدوده در تمايالتی چند حال،
اول، هر گاه شاه با مشکلی . ديد توانمی هاروايت اين در نيز غيب عالم با اسماعيل

شد، برای کمک و يا مراقبت، مواجه میبرطرف نا شدنی و يا موقعيتی خطرناک 
و تقاضاها و دعاهای او  نيز از طرف خدا و . جستبه خدا و يا امام علی توسل می

 تامين مسئول و غيب عالم ميانجی و دوم، واسطه. گرفتامام علی، پاسخ مثبت می
بر شاه " نور محض"سوم، امام علی در فرم . بود علی امام اسماعيل، شاه رضايت

مورد خطاب " پسرم"چهارم، امام علی او را به عنوان . شدعيل ظاهر میاسما
ششم، . پنجم، امام علی دارای حقوق و اختيارات تام از جانب خدا بود. دادقرار می
 علی امام فرمان و غيب عالم گریميانجی با که یعامقتل و کشتار با اسماعيل
  . کردمی تامين را خود پيروزی و امنيت گرفتمی صورت

اند، تداخل ها را فرموله کردهرسد در ذهن کسانی که اين روايتبه نظر می
 همه روايات اين. و اين همآنی تقريبا کاملی ميان خدا و امام علی وجود داشته است

 با کرده نظر شخصيتی است، بوده ويژه اما - مقدس  نه اگر -  گواهند که اسماعيل
 با یمشاوره به اسماعيل که زمانی تا. العادهفوق هایموهبت و بسيار ويژه قدرتی

 داشت، دسترسی - ناشناخته  و شده شناخته از -  وابدی نامحدود دانش و علی امام
 اين. بسازد خود طرح و خواست مطابق زمين روی بر توانست تاريخ رامی

 به و طريق از دارد قصد غيب عالم که کنندمی اثبات و دهندمی نشان هاروايت
 تاريخی یچرخه و مادی دنيای طبيعی نظام در علی امام مستقيم یمداخله یواسطه

. ببرد پيش به اسماعيل نظامی هژمونی و امنيت تامين با را شيعه یقضيه آن،
 علی امام که  نهاده پايه اين بر را فرض تخيلی و ذهنی چنين هايیروايت ینويسنده
 نيز اسماعيل و بوده مادی دنيای در فعال سياسی -  مذهبی عالقمندی دارای
مدير و مجری گوش به فرمان امام علی بر روی زمين  و نظامی مذهبی ی نماينده

  . است
 معينی زمانی یمحدوده در خياالتی و موهوم روايات چنين اشتهار و انتشار

 تاريخی یچرخه برای را و خرافی آلود رمز توضيحات عادی، مردم ميان در
 هر شکست يا موفقيت. آوردمی فراهم اسماعيل، شاه حاکميت دوران رويدادهای

 عالم در عواملی توسط اسماعيل یمصرانه خواست به مادی، جهان در يیمبارزه
 لمس قابل قدرت تبيين و توضيح تعمدا رويکرد، اين. شدمی داده توضيح غيب،

 هر در نيروی نظامی ضعف و قوت یکننده تعيين عناصر مانند زمينی فاکتورهايی
 را مبارزات قطعا مادی، تبيينی عوامل که است روشن. گيردمی ناديده را طرف دو

 ترسيم در حالت تقدس، کمتر هانشفرمانده را نيز همچون شاه و مقدس، کمتر
 حد اکثر به را اسماعيل شاه نظامی، هایموفقيت ملموس و مادی تبيين. کرد خواهد
 عالم با نزديک از که فرماندهی نه اما کند،می تصوير نظامی ینابغه يک عنوان
 در صفوی تخيلی روايات. شودمی هدايت نيز آن جانب از و است تماس در غيب
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 و راکد را عادی ايران استداللی مردم توان اسماعيل، شاه طبيعی فوق قدرت یباره
 تحويل آنها به راست سر و آسان هایحل راه که دليل اين به ساختمی منجمد

 با. گرفتاين تالش را از آنها می کارگيری به و ذهنی تالش و کوشش داد، و می
 استفاده برانگيز چالش و دشوار یذهن،  پروسه از دور و موهوم هایداستان اين
 آنگاه و امور، بنيانی علت نيز و  معلولی و علت روابط درک منطق، برای از

 روايات اين متدولوژی. ماندمی معطل و شده ُکند منطقی، حل راه جستجو برای
 انتقادی - علمی  روشی یتوسعه و ايجاد خرافی، از بازتاب، و واقعی غير

  .کردمی جلوگيری
  

 و محافظت، التيام برای اسماعيل، خواب در علی امام شدن ظاهر
  او  شفای

  
بر اساس روايتی، روزی شاه به قصد شکار بر اسب عربی خوبی سوار بود که 

اسب اسماعيل در هم شکست . بر زمين افتادند - اسبشاه و  -اسب لغزيد و هر دو 
 مقر او به را شاه درباريان و داد دست از را خود هوشياری اسماعيل نيز .و ُمرد

به مدت . کنند جلوگيری سربازان ميان در عمومی نگرانی بروز از تا انتقال دادند
احتماال شاه . چند روز، مداوا و درمان ممکن صورت گرفت اما شاه بهبود نيافت

کرد و نه نشانی از هوشياری نشان بود، چون نه چشمانش را باز می اغماحالت  در
خواب بيرون پس از سه روز، اسماعيل چشمانش را باز کرد از تخت ٣٦٩.دادمی

شاه در مقابل شگفتی و حيرت اطرافيان از بهبود ". لی مدديا ع"جست و گفت 
اش، گفت که امام علی به خواب او آمده، شفايش داده و به او گفته است که ناگهانی

گفته شده امام علی در خواب، سر . به سپاهيانش ملحق شود چون آنها نگران هستند
اش را باز شماسماعيل را نوازش داد، او را غرق شادی نمود، و اسماعيل چ

باشد،  شده روايت درست اگر که - داستان اين پيام و جزئيات محتوا، بين ٣٧٠.کرد
 ١٩٦٠رضا شاه پهلوی در سال  دمحم که آنچه و -گرددبرمی ١٥١٠ سال حدود به

    . گفته است، شباهت قابل توجهی وجود دارد
 خداوند هدايت و کمک خواستار اسماعيل آنها در که رواياتی خالف بر

 که اين بدون غيب عالم مورد، اين در شد،می خود نظامی پيروزی حفظ برای
 و يا عمر کسی را محافظت شده باشد که زندگی کسی را درخواستی مطرح

 به را عمل بر اساس اين روايت، امام علی ابتکار. کندنمايد، مداخله می طوالنی
ی رو عالم غيب، چرخه از اين. گيردمی عهده مستقيما به اسماعيل، سالمتی خاطر

حوادث را در دنيای مادی به نفع يک تن و به دليل فرض بر اهميت مذهبی و 
 از يی نزديکآميزه با شيعه شاه عنوان به اسماعيل تقدير. دهدتاريخی او، تغيير می
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از منظر کسانی . شده است ساخته آن یآينده و شيعه ماموريت شيعی، موضوعات
 اين. کنند، گويی که شاه، تشخص و تجسم تشيع استیکه اين روايت را درک م

 عامل يک عنوان به شاه بقای چرا که دهد توضيح است ممکن بالتصور، تصديق
منحصر  و خاص موردی روايت، اين. دارد علی امام و خدا یمداخله به نياز مهم،

  . کندفراهم می غيب عالم برای را اسماعيل اهميت و موقعيت از فرده ب
 برای طبيعت ماوراء یمداخله پيچيدگی و کاری روايت دوم، ريزهدر 

اش روز شاه در تبريز بيمار شد و سالمت: است فريبنده اسماعيل تضمين تندرستی
سر انجام دکترها دست از مداوا شستند و خود را نهايتا برای . به روز وخامت يافت

هان نظامی، درباريان و شاه در بستر بيماری بود، فرماند. مرگ شاه آماده کردند
در حالی که چشمان شاه بسته بود، برای  مقامات رسمی، به عيادت شاه رفتند، و 

ی دعای آنها شاه چشمان خود را باز کرد و به در ميانه. بهبود او به دعا پرداختند
. افراد نگران خود دستور داد که بيرون بروند و در آنجا به دعای خود ادامه دهند

   ٣٧١.اش امام علی تنها بگذارندتا او را با آقایشاه خواست 
شاه پرسيد تو چرا همچنان ايستاده . همه بيرون رفتند بجز نجم زرگر رشتی

من مايلم برای تو دعا کنم چون تو "روی؟ نجم زرگر رشتی گفت و بيرون نمی
رهبر معنوی ما و مروج تشيع دوازده امامی هستی، اما به تو نياز دارم که آمين 

نجم زرگر رشتی از ". يی تا دعای من بی درنگ مستجاب گردد و موثر افتدبگو
اگر زندگی شاه به پايان رسيده، و اگر او . خدا خواست که قراردادی را با او بپذيرد

کند که هرچه را از عمر او يعنی رشتی، عمری در اين دنيا دارد، از خدا تقاضا می
پذيرفت، اگر خدا اين خواسته را می. زايدباقی مانده بگيرد و بر عمر اسماعيل بياف

فرض بر اين . رسيدشد، و زندگی رشتی به پايان میزندگی اسماعيل طوالنی می
.  است که نجم زرگر رشتی برای بهبود اسماعيل دعا کرده و او نيز آمين گفته است

برگشت، و اسماعيل بی خبر از  شاه یزده مرگ یچهره به زندگی بالفاصله،
. ی فوری دعای او خرسند گرديدی مخفی نجم زرگر رشتی با خدا، از نتيجهمعامله

  با خدا، با قراردادش یباره در و گفت سپاس دعايش اجابت خاطر به را خدا نجم،
و با سر و صدای بلند  از درد ناراحتی با شاه زمان، اين در. صحبت کرد شاه
 حالی در اين و ،"کنیمی ارائه مرگ و زندگی من تو به پدر، بی نجم ای"  گويد می
 -ظرف سه ساعت، مرشد کامل . گردد رفت تا تعويضمی مرد، دو که جای بود

اش را بازيافت و بدن سرد سالمت -ناميدند هواداران اسماعيل او را به اين اسم می
   ٣٧٢.نجم در شبستان اسماعيل بر زمين افتاد

 به نسبت نجم ارادت و خودگذشتگی از به مربوط است داستان اين
اسماعيل در  یيگانه موقعيت و طبيعی فوق قدرت داستان همچنين به اما اسماعيل،
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ی ميان داستانی است که درکی خرافی از رابطه. شودمی مربوط نيز عالم غيب
آرزو و  بر خدا بر اساس اين روايت، تائيد. گويداسماعيل و خدا را نيز باز می

البته خدا قدرت نهايی است . بود الزم اسماعيل تبرک و تانيد برای نجم یخواسته
گری اسماعيل گيرد، اما در اين مورد، بدون ميانجیدهد و میکه زندگی را می

 معمول غير آرزوی خدا اينجا،. ممکن بود خداوند پاسخ مطلوبی به دعای نجم ندهد
 تابخشد می نجم به -  دارد مواخذه و نارواست که در اسالم عملی -  خود کشی

ی نجم با خدا موجب گفتن آمين و يا تائيد معامله. شود ترطوالنی اسماعيل زندگی
 یباره در که رسدمی نظر به. شود تا زندگی، از نجم به اسماعيل منتقل گرددمی

 با که اين از فازغ را، شاه هایخواسته خداوند اسماعيل، یمابانه زاهد مطالب
. دهدنه، به طور خودکار مورد تائيد قرار می يا باشد داشته سازگاری مذهبی احکام

 توان استدالل کرد که از منظر راوی روايت، تائيد اسماعيل برابر است باحتی می
 داده قرار خاکی انسان از باالتر را شاه یالعاده فوق قدرت و موقعيت خدا که اين

 یويژه رتقد اصطالح به که است رواياتی از افراطی يینمونه گزارش اين. است
 يک عنوان به او که کندمی نزديک مفهوم اين به خطرناکی طور به را اسماعيل

  . خداست یاراده همان تقريبا اشاراده فانی، موجود
  
  ی اسماعيل با امام علیمکاتبه

  
 هایجنگ سراسر در راهنمايی و هدايت صداهای ها وديدن خواب عالوه بر مورد

 طريق از علی امام با ارتباط توانايی او برای یباره در روايتی هست اسماعيل،
اسماعيل در جريان سه روز زيارت حرم امام رضا در مشهد، تصميم . مکاتبه

گفتگو .  گرفت که بی درنگ با شاهی بيگی مقابله کند و او را از سر راه بردارد
دست ی اين درگيری و احتمال شکست و کشته شدن شاهی بيگی به ی نتيجهدر باره

شنيدن تصميم شاه، مبنی بر تهاجم عليه شاهی . ها افتادشاه اسماعيل بر سر زبان
 گرد آورد و در مشورت با شاه را اسماعيل ارتش در قزلباش مختلف بيگی، قبايل

ها بيشتر اين نبرد را به تاخير بياندازد؛ چون سربازان و اسب تا خواستند او از
شود و در نتيچه در راه اندازی ذخيره میتری استراحت کرده و تدارکات بيش

ديد با اسماعيل پيشنهاد آنها را مستدل و عاقالنه می. ، تاثير گذار خواهد بودحمله
اين حال گفت که نياز دارد تا با امام علی، آقای خود، مشورت نمايد، چون بدون 

در عيل اسما. قبايل، ابتکار او را پذيرفتند ٣٧٣.ی او آب هم نخواهد خورداجازه
اش را نوشت؛ درخواست، حاوی اين پرسش از امام علی بود که يی درخواست نامه

. آيا بالفاصله به تهاجم نظامی عليه شاهی بيگی ادامه دهد و يا منتظر بماند تا بعد
حرم را محکم بستند و بر  و هر دو درِ  نامه را شبانه در حرم امام رضا قرار دادند
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 منع حرم به شدن نزديک از را گهبان گماردند، مردمها، نبر در. نهادند آن قفل
به  ٣٧٤.بود بدور خاکی کره اين اهل انسان هر دسترس از نامه نتيجه در و کردند می

محض اين که سپيده سر زد، اسماعيل با اميد به اين که پاسخ خود را دريافت کرده 
او در نامه درخواستی، نظری . باشد، وارد حرم شد، و درخواست خود را برداشت

: اسماعيل اين نظر يک سطری را خواند. را يافت که با خط سبز نوشته شده بود
ها پاسخ مکتوب امام به زلباشهمين که ق ٣٧٥".پيروزی و فتح از آن شماست"

از پاسخ امام علی که به سادگی اصل . اسماعيل را ديدند، زانو زدند و گريستند
ها از اسماعيل قزلباش. کرد، راضی و خرسند شدندی اسماعيل را تانيد میبرنامه

ی پوزش طلبيدند و به شاه گفتند آنها دريافتند که در موضعی نيستند تا  در باره
و و يا از موضع مداخله در خواست مرشد کامل، پرسشی را مطرح تصميم ا

   ٣٧٦.کنند
. بخشدمی تریعلی، تنوع بيش امام با شاه ميان ارتباط وسائل به روايت اين

ی انسانی فانی، با عالم غيب مطابق اين روايت اسماعيل قادر است از دنياِی مادی
اند، که اين روايت را نقل کردهدر ذهن کسانی . و عالم معنوی امامان مکاتبه نمايد

 از علی امام که رسيده اثبات به واقعيت اين گويی اسماعيل، درخواست به با توجه
 او و کند حل را اسماعيل نظامی معضل تا آمده فرود انحصاری طور به غيب عالم

هم به  عالوه بر اين، امام علی خطاب به او نوشته است، آن. نمايد راهنمايی را
قابل فهم  زبانی و نيز به دهند،می نسبت شيعه به که مطلوبی رنگ رنگ سبز،

اين داستان . وجه ديگری نيز در ارتباط با اين روايت وجود دارد. اسماعيل برای
قصد دارد اطرافيان اسماعيل را متقاعد نمايد که شاِه آنها واقعا استثنايی، مقدس و 

نبايد مورد چون و چرا قرار داد و ابر انسان است، کسی که خواسته و فرمانش را 
در اين روايت، اسماعيل، . به چالش گرفت چون که فرمانش مانند فرمان امام است

ی راهنمايی قابل نقد و سرزنش، و جايز الخطا نيست، چون که در هر مرحله
قدرت سياسی و مشروعيت اسماعيل از . آيندحساس، امامان به ياری او می

  . گرفتعنوان دوست نزديک امام علی مايه میی او به موقعيت ويژه
  
  
 اسماعيل تائيد مراسم از تخيلی روايتی

 
در  که اسرار آميزی تشريفات از فرضی وجود دارد حاکی عينی شاهدان از روايتی

 درويشی توسط کند؛ اين روايت هدايت را شيعه انقالب شود تاآماده می آن اسماعيل
 درويش، ه دمحم راهنمای پنهاندِ دَ  .شدمی بازگو مکه تا قسطنطنيه از حج سفر در
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به . کندبينی میباشد، پيش داشته انتظار سفرش در بايستی درويش را که آنچه
گيرد که به زيارت کربال و نجف شود که بعد از مکه تصميم میدرويش گفته می

 اریگذ تاج شاهد چون به تبريز وارد شود،. برود، و از آنجا به تبريز خواهد رفت
 هدايت را شيعه انقالب که بود خواهد فضليت و پاکی تبار از جديدی و جوان شاه
 يک پَر نمايد، ابالغ شاه به را دده دمحم تبريک داده شد دستور به درويش. کندمی

نيز  و بنشاند، اشتاج باالی بر بابيستیمی که هديه دهد شاه به سفيد نيز و سياه
 مورد دو دمحم، هر دده هواداران ٣٧٧.بيآويزد اشاسب گردن به بايستی که يیزنگوله

 . کنندتدارک می را او سپارند و سفرمی درويش به را
افتد، می راه به بغداد سمت به مدينه از ی دوم سفر، کاروان کهدر مرحله

 شده گم بيابان در که شودمی متوجه ناگهان و ماندمی از کاروان عقب درويش
 در آفتاب سوزان گرمای زير در آذوقه و آب بدون را روز سه درويش. است

 کرده، غلبه درويش بر گیخسته که ظهر روز چهارم، زمانی. گذراندمی صحرا
جوان عربی  کرده بود، مرگ یايده تسليم را خود و رفته دست از اميدش تمام

همين که مرد جوان دست درويش را . شوداش ظاهر میاسب، در مقابل بر سوار
 روحيه، کرد که درويش احساس اش باال ببرد، ناگهاناو را بر پشت اسب گرفت تا

 که يیلحظه از. برگشت و شد بازسازی مجددا اشرفته تحليل استقامت و انرژی
 و زمان مختلف ابعاد به توانستمی درويش که گويی شد قالب بهم های آنهادست

دنيوی  و زمينی زندگی یحافظه حفظ با درويش. باشد داشته دسترسی واقعيت،
 تصور تمام عناصری با جادويی نيز شده بود، دنيايی و موازی دنيايی وارد خود،

  . توانست داشته باشدمی غيب عالم از انسان آنچه از
 و ُگل از پايان بی و سبز فضايی درويش رسيدند، تپه باالی به آنها وقتی

 زده حيرت. دامنه پراکنده است ديد که در طال پشم و از شده بافته چادرهای با الله
 اين جغرافيايی موقعيت از يزرع، لم نجد ميان در شگفت يیصحنه چنين وجود از

جوان عرب به درويش  ٣٧٨.پرسيد بود گسترده شانمقابل در که سر سبز فضای
-خبر داد که شاه مايل است او را ببيند، و قول داد که به زودی پاسخ تمام پرسش

پيش راند و  گسترده قرارگاه اين از درويش که اين از پس .يافتهايش را خواهد 
در اين مکان، درويش متوجه . شد وارد روحانی و نسبتا زيبا بنايی دور گشت، به

 که دار نقاب شاه. داری بر تحت با شکوهی نشسته استشد که مرد جوان نقاب 
 و غذا خوردن به را درويش بودند، حلقه زده او اطراف اشنظامی فرماندهان

  .  کرد دعوت - بود  نچشيده را آن نظير آن زمان تا که - نوشيدنی
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يی به ساله ١٤وقتی همه غذا خوردند، درويش ديد که چند مرد همراه جوان 
پسر، زيبا بود، موهايی قرمز رنگ و چشمانی به رنگ  ٣٧٩.ساختمان وارد شدند

اسماعيل، اکنون زمان "شاه، پسر جوان را مخاطب ساخت و گفت . فندق داشت
، پسر را به جلو فراخواند، "شاه". "توست که خروج و قيام شيعيان را رهبری کنی

 را لاسماعي کمربند آن، از پس. کمرش را گرفت و سه بار او را از زمين بلند کرد
گذاشت، خنجر را از کمر او برگرفت  اسماعيل سر بر را تاج نگاه داشت، دست با

شاه نقاب پوش، سپس خنجر قديمی . و آن را با شمشير خاصی تعويض کرد
اسماعيل را مقابل درويش انداخت و به او فرمان داد، خنجر را بردارد و آن را 

-باره در دمحم دده مردی که برای ردبب همراه با پَر سياه و سفيد و زنگوله، به تبريز
ی درويش با اتفاقی ی دنيوی گذشتهدر اين نقطه، تجربه. کرده بود صحبت او با اش

های اينجا جهان. انداختافتاد، او را به مخمصه میکه در آينده و در جهان مادی می
  . کردندموازی با هم تالقی می

برای ماموريت اسماعيل  يی از قرآن را تالوت نمود وسپس سوره" شاه"
بعد از آن که اسماعيل همراه تنی چند از همراهانی که آمده  ٣٨٠.دعای خير کرد

بودند، حرکت کرد، مرد نقاب دار رو به درويش برگشت، برای او دعای خير کرد 
وقتی دو مرد اسب سوار . و از جوان عرب خواست تا او را به کاروانش برگرداند

دند، درويش از جوان عرب تقاضا کرد تا هويت به کاروان درويش نزديک ش
ارباب آن کاخ باشکوه يعنی همان مرد نقاب پوش و پسر جوان را برای او آشکار 

جوان عرب پاسخ داد که اولی صاحب الزمان يا امام دوازدهم است، و پسر . کند
   ٣٨١.جوان نيز شاه اسماعيل آينده است

 درويش، چنين ی، به واسطهاول. در اين روايت، دو نکته مهم وجود دارد
 تاج خود و شمشير کمربند، با را اسماعيل شخصا دوازدهم امام که شودمی القاء

 امام منصوب خاص طور به اسماعيل شاه که فرستدپيام می و ساخته، مجهز
 ی اوبندد و مطابق طرح و خواستهدستورات امام را به کار می است، دوازدهم
 دوازدهم امام و اسماعيل ميان ممتاز و ويژه يیرابطه و بدين ترتيب. کندعمل می

 دارد،وا می اسماعيل شاه از اطاعت به عادی را مردم واقع در که وجود دارد
 که شدمی ادعا .شودمی تصوير قديس، و گناه بی برگزيده، عنوان به که شاهی

 غيب و عالم در مادی برگزار شود، جهان اين که در از قبل اسماعيل، تاجگذاری
اين شرايط نا . قرار گرفته است تصويب و تائيد مورد غايب امام طرف از

تواند يک خواهد اين واقعيت را به اثبات برساند که شاه اسماعيل نمیمتعارف، می
ی شاهدی برای اين داستان سفر درويش نيز به مثابه. انسان معمولی بوده باشد
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کند و اشتهار ی، مفهومی را تبليغ میاين روايات فوق طبيع. شودحقيقت ارائه می
يی در دست امام دهد که شاه اسماعيل به طور حقيقی همواره ابزار و وسيلهمی

علی، امام دوازدهم و خدا بوده، و مقرر شده تا اراده و خواست آنها را بر روی 
جعل کرده  اسماعيل برای که خرافی ارتباطات دليل به. زمين محقق سازد

 و تقصير بدون و خدا، از طرف شده تعيين برگزيده، فردی عنوان به او اند، وساخته
  . شودمی معرفی خود اعمال و هاگيریتصميم در خطا

 اسماعيل دوازدهم، ترين پيام اين روايت اين باشد که امامو چه بسا مهم ،دوم
 امپراطوری همان برپايی يعنی ی خود،ويژه ماموريت تا کندمی مهيا و آماده را

ارائه  -است  برگزيده فردی که - اسماعيل انتظار طوالنی یپروسه با را شيعی
خواهد  غايب نيز شخص امام ظهور برای راه کردن هموار واقع در دهد، امری که

 مطرح غيب عالم از طرحی عنوان به اسماعيل تاريخی به قدرت رسيدن وقتی. بود
 قرار که افتدمی اتفاق دومينو شکل به مقدسی رويدادهای ابتدا آن دنبال به شود،می

 روايات تمام است که عامی موضوع و پس از آن بازگرداند، را موعود مهدی است
 به دنبال شود، پذيرفته فرضيه اين اگر. سازدمی روشن اسماعيل را شاه مربوط به

 که است کسی اسماعيل. اسماعيل آشکار خواهد شد مذهبی و تاريخی موضع آن
اين . درآورد حرکت به را دوازدهم امام بازگشت فرآيند و کند کار شده مقدر

 را او کمربند مسئوليت را امام دوازدهم وقتی به اسماعيل اعطا کرد که شخصا
 بر واقعيت و زمان مختلف ابعاد در را تاج و داد او دست به را شمشيرش بست،
  . نهاد سرش

است که شرايط را ی الهی بر اساس اين سناريو، اسماعيل عنصر برگزيده
 طور به تشيع که است اين بر فرض اگر. کندبرای بازگشت امام دوازدهم فراهم می

 اين اساس بر اسماعيل مانده، محروم حکومت برقراری و انتشار حق از تاريخی
اسماعيل بايد که توسط امامان . است دوازدهم امام یويژه یفرستاده روايت،
 که شده مقدر های مشخصی،چون که مطابق روايت شد،گانه محافظت می دوازده

نشده را ادامه  انجام ماموريتی که زمانی طوالنی و نيز امامان هایتالش اسماعيل
 راويان چنان که. محقق سازد را زمين روی بر تشيع گسترش و همچنين داده،

 نه چندان مادی دنيای و غيب عالم متقابل یرابطه به انگيزش مرتبا روايات
 از بخشی عنوان به کردمی پيدا انتشار هاداستان اين اگر کنند،مرموز، اشاره می

 سلطنت که ساختمی آماده و متقاعد که شيعيان را شدتالشی در نظر گرفته می
  . است يی موثر برای آمدن مهدیاسماعيل مقدمه

 به کندمی تصوير را اسماعيل طبيعی فوق ینمايه که هايیگزارش اساس بر
 اشمقدس ماموريت به و مهيا را اسماعيل دوازدهم، امام وقتی که رسدمی نظر
ی به گفته. کندمی برای تعامل اسماعيل و امام علی، ترک را صحنه فرستد،می

نويسندگان شرح حال مقدسين و بيوگرافی نويسان شاه اسماعيل، گوئی که عالم 



١٧٠ 
 

ی امام علی نخستين به عهدهغيب، مسئوليت هدايت و محافظت از شاه اسماعيل را 
 آغاز. امام، و الگوی حقيقی و سمبل تقوا و پرهيزکاری شيعه قرار داده است

 هایگزارش مرور با درويش آمد، و نيز تخيلی داستان چنان که در اسماعيل،
 مذهبی ماموريت مشروعيت اسماعيل، مومن پيروان برای که دهدمی نشان ديگر،

. بوده است ادار را علی امام موکد تائيد نيز و دوازدهم امام تائيد همواره ُمهر او
 قدرت به که حاکی از آن است روشنی به درويش داستان در گذاریتاج مراسم
 استادانه بزرگ طرح يک از پيچيده بخشی بلکه نبود، اتفاقی امری اسماعيل رسيدن

 ماموريت اين که آنجا از متعاقبا .است بوده مهدی نيز بازگشت تسريع و تحقق برای
 يا و ناگوار اتفاقات برای جايی هيچ نظری لحاظ به بود، امامان مورد تائيد نظر از

امام دوازدهم، باقی  بازگشت نهايتا و پيروزی برای اسماعيل کوشش در خطايی
  . ماند نمی

  
هنگامی که عالم غيب، حمايت خود را پس : گرايی بحران افراط

  کشد می
  

اسماعيل بود،  شاه هایکيفيت ینقض، نشانه و عيب بی یپيشينيه یجعل و ارائه
 بحرانی از ُسنی، سليم سلطان از ١٥١٤ سال در چالدران در او تاريخی شکست اما

 و غيب عالم با اسماعيل ارتباط صحت شکست، اين. نفس ايجاد کرد به اعتماد
ها روايات موفقيت. ترديد قرار داد مورد شک و را اشجنبش و او از حمايت الهی

های شاه اسماعيل پيش از شکست چالدران، همواره دليلی بود برای و پيروز
 فتوحات دادن نسبت با. موقعيت او به عنوان مردی با قداست و ماموريتی مقدس

 مورد ،به آسانی امامان، یمداخله به اسماعيل چشمگير نظامی عمليات و برجسته
 مورد کار خود طور به اسماعيل هایطرح که مبناشد، بر اين  پسندی ساخته عوام
حمايت بدون قيد و شرط عالم غيب از . قرار دارد ائمه شيعه و خدا تصديق و تائيد

اسماعيل به عنوان دليلی بر موفقيت او در انجام ماموريتش، گسترش تشيع، قلمداد 
يل در در چالدران، به اصطالح همکاری همآهنگ ميان عالم غيب و اسماع. شدمی

انتظار معمول و متداول اسماعيل که امامان در قالب . هم شکست و از تاثير افتاد
ی تاريخی چالدران، لحظه ٣٨٢.طوفان شن به کمک او خواهند آمد، صورت نگرفت

  . يی که معجزه خاموش شد و از کار افتادمهمی بود، لحظه
شاه دريافت که . مند بودتاثير روانی اين رويداد بر اسماعيل بسيار قدرت

رها کردن . اندشان را از جنبش او پس کشيدهچالدران نشان داد که امامان حمايت
های فوق طبيعی  را اسماعيل توسط امامان همچنين اين معنی را داشت که او قدرت

برای کسانی که . که از ارتباط نزديک با امامان کسب کرده بود از دست داده است
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رای ماموريت مقدسی از طرف امامان است، چالدران يک معتقد بودند اسماعيل دا
عقب نشينی موقت از طرح بزرگ هموار کردن راه برای ظهور امام غايب نيز 

ی جنگ چالدران، شاه اسماعيل به سربازان خود خبر بعد از خاتمه. شدمحسوب می
مان داد که او مطمئن است که ديگر قادر نيست کار بيشتری انجام دهد، چون که اما

   ٣٨٣.کننداز ياری او خودداری می
 که داشت وجود هايیفرضيه اسماعيل، شکست زمان در که رسدمی نظر به

. خورد شکست سليم سلطان از اسماعيل شاه چرا که دهد توضيح کردمی تالش
اولين توضيح اين بود که شاه اسماعيل بيش از حد مغرور و متکبر شده بود، در 

ارتش در ارتباط با رو در رويی با سلطان سليم به او هشدار نتيجه وقتی فرماندهان 
 همه برای که با او بکنم نبردی چنان بيآيد، تا است مرد اگر"دادند، با طعنه گفت 

گويند شاه اسماعيل به تکبری دچار شده بود می  ٣٨٤".مثال و نمونه بشود جهانيان
 بر دوم توضيح. کرد، نگفتکه حتی انشاهللا هم که به طور معمول از آن استفاده می

 آستانه در -اسماعيل  وفادار به سربازان - هاقزلباش که بود سوار مفهوم اين
آنها از شاه اسماعيل به عنوان امام علی نام  چون بودند، شدن مرتد و گمراهی

  . بردند می
کردند که شاه اسماعيل غير از امام علی نيست، چون ها استدالل میقزلباش

سومين بحث،  ٣٨٥.شکست نخورده و مجروح نشده است جنگگاه در هيچاسماعيل 
کرد که خشم و انتقام گيری شديد سلطان سليم، واکنشی بود به اين گونه استدالل می

اند هنگامی که اسماعيل بغداد را تسخير گفته. های اسماعيل عليه ُسنیرفتار گذشته
 قبر نبش با نشان دهد، اوترين تمايل شيعی خود را کرد، قصد دااشت افراطی

 به را آن بيرون آورد، را او جسد بقايای حنفی، ُسنی مذهب گذار بنيان ابوحنيفه،
در اينجا ما با اين مسئله که چه  ٣٨٦.کرد دفن جای او به را سگی و سپس کشيد آتش

ی ی ابوحنيفه باقی مانده بود، روبرو نيستيم، چون ابو حنيفه در نيمهچيزی از جنازه
 کينه از حسی چنان اسماعيل حرمت هتک اين. رن هشتم از دنيا رفته بوددوم ق
 از فشاری به اسماعيل، مجازات سوزان یانگيزه که پروريد سليم سلطان در کشی
  . گشت تبديل عثمانی سلطان برای حيثيتی موضوعی و مذهبی تعهد

 اصطالح به - فرضی  يا اعم از واقعی - تصور قابل و ممکن دليل هر به
عالم آرای کتاب  کجای هيچ در. ريخت فرو امامان و اسماعيل ميان مقدس پيمان

به  قضايا چرا که نيافتيم کاملی توضيح ما آمده، آن در هاگزارش اين که صفوی
از  بعد. ماند محروم الهی فيض از سرعت به برگزيده، فرد و کرد تغيير ناگهان

 عميقا اسماعيل مذهبی ماموريت و طبيعی فوق موقعيت به که کسانی چالدران،
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 ذهنی، یشده تعيين پيش از و توضيح قابل غير داليل با را خود بايد بودند معتقد
 که قِداست با شکست چالدران،. که اين کار، کار عالم غيب است کردندمتقاعد می

 فيض پر یاگر چه کامال از بين نبرد، اما تضعيف کرد، باز هم  افسانه را اسماعيل
  .همچنان ادامه يافت تکريم از او و تجليل و شاه یگونه امام و

 و شد قطع معنوی مادی و دنيای ميان ارتباط که وقتی چالدران، و از بعد 
گران گزارش و راويان که ندارد انتظار ماند، آدمی دور الهی فيض از اسماعيل

 با. برگردند او با ارتباط مجدد برقراری و علی امام موضوع روايات، ديگر بار به
 وجود اسماعيل خواب در علی امام تجلی یدر باره ديگری روايت وصف، اين

کردند احتماال کسانی که از موقعيت اغراق آميز شاه اسماعيل استقبال می. دارد
ی اين وضعيت فوق طبيعی را در اذهان شيعه زنده نگاه قصد داشتند که خاطره

 مبنی را اسماعيل یافسانه تا خواستهاحتماال می چالدران، از بعد روايت اين. دارند
 از پس که شده گفته. بدارد زنده و کند حفط بوده امامان مقدس ملکه او عا اين بر

 تخريب و حمله تجاوز، به سليم سلطان چالدران، در اسماعيل شاه شکست
ی قلعهها، يکی از اين قلعه. داد ادامه اسماعيل شاه نظامی هایاسحکامات و قلعه

   . نام داشت Varsaqورسک 
بعد از چالدران، شبی اسماعيل در خواب عميق، امام  ،ی روايتیبه گفته

بيند، اين بار نيز امام در قالب نور محض در رويای اسماعيل ظاهر علی را می
ی اشغال است و اگر ی ورسک در آستانهدهد که قلعهگردد و به او هشدار میمی

در اين  ٣٨٧.عام خواهند شده قلعه نرسد تمام ساکنان قلعه، قتلاسماعيل به موقع ب
يی را برای عمل به رويا برعکِس روياهای قبلی، امام علی نه جزئيات نقشه

يی را که ممکن است به کار نبرد دهد و نه اطالعات محرمانهاسماعيل ارائه می
امام علی از  رسد کهدر اين روايت، به نظر می. گذاردبيآيد در اختيار او می

 در. کندخطاب نمی" پسر ما"اسماعيل فاصله گرفته است چون او را به عنوان 
 نوعی اسماعيل، خواب در امام ظهور به اشاره قصد دارد با گزارش اين حال عين

 یشيعه قلب در نحوی به که غيب عالم با ارتباط در را تقدس و تداوم تکريم
   . دهد شانن اسماعيل باره در است نهفته افراطی

-ی صفوی سلسله - ی او به رغم شکست شاه اسماعيل در چالدران، سلسله
 از که اسماعيل اطراف در طبيعی فوق یهاله. سال تداوم يافت ٢٠٠تقريبا به مدت 

 شاهِ  که ايده اين. گرديد منتقل او فرزندان به بود، برده ارث اش بهبزرگ پدر و پدر
 هدايت و محافظت غيب عالم از است، و شيعه امامان برای يیوسيله صفوی

 شده پذيرفته يیايده کل، در نمايد، هموار غايب امام ظهور برای را راه تا شود می
 و مردمی مشروعيت و حمايت در راستای نياز، اساس شاهان صفوی بر. بود

 مختلف درجات به جعلی مذهبی سياسی یهديه اين از شخصی لحاظ به همچنين
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 هایشکست و اسالمی غير رفتار به توجه با. کردند استفاده سوء يا و استفاده
 در  غيب نيز عالم با آنها ممتاز وضعيت مردمی و مفهوم صفوی، شاهان نظامی
 که مجلسی باقر دمحم توسط اعتقاد اين ترويج. نمودمی مشکوک حالت بهترين

بازتوليد محبوبيت و ادامه خواهد داشت،  دوازدهم ظهور امام تا صفوی حاکميت
بر اساس اين اعتقاد مذهبِی دستکاری . نمودتامين می را صفوی شاهان مشروعيت

 و اخالقی معايب وجود رغم به صفوی شده در خدمت به قدرت سياسی، شاهان
 فراهم برای که بودند آنها. داشتند عهده به را بزرگی تاريخی ماموريتِ  خود، دينی

 به را شيعی عدالت و تقويت را شيعه نهايتا يب،امام غا بازگشت شرايط کردن
  ٣٨٨.دادند ارائه جهان
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  محيط، کودکی، پرهيزکاری و شهرت

  
 
  
  
  
  

ميالدی، تقريبا دو سال پيش از مرگ  ١٦٢٧ -هجری  ١٠٣٧دمحم باقر مجلسی در 
 هر. شاه عباس اول، و چهار سال بعد از درگذشت دمحم امين استرآبادی، به دنيا آمد

 شده تنيده باقر دمحم در خود، به مربوط یحوزه در نفوذ پر هایشخصيت اين از يک
ی اخباری مبتنی بر امين استرآبادی، بنيان گذار نحلهدمحم . گذاشتند تاثير او بر و

و عقل و استدالل عقلی  کرد را متمايز که مباحث و استنتاجات مذهبی حديت است
 بر مدتی دراز تاثير که او فکری ايستای مکتب. دانست  اعتبار بی را در اين زمينه

 باز، دست با شيعه فقهای امر که اين با داشت، مجلسی باقر دمحم نسل روحانيون
دهند، به شدت مخالف  ارائه شيعی متون از تازه تحليلی و تجزيه و متفاوت قرائتی

  .  بود
 که عباس شاه مديريتی دانش و ديپلماتيک فراست نظامی، هایموفقيت

 احترام قابل و قدرتمند موقعيتی به را ايران سازد، متحد را کشور دانست چگونه می
در عين حال رفتار مذهبی شاه . ارتقاء داد المللی بين لحاظ به نيرومند و منطقه، در

 ترويج و حمايت نسبت به تعهد شاه در. عباس تا حدودی متفاوت از پيشينيان او بود
 "علی سگ" فروتنانه را خود و داشت اشتراک خود پيشينيان با تشيع مذهب

ايران شهرت او همچنين به خاطر تحمل و مدارا با اقليتی مذهبی در . ناميد می
دانست و در های مسيحی میشاه عباس خود را پدر و محافظ ارمنی. داشت
 حقوق همچنين و رفاه تا بود شده متعهد او. شدهای مذهبی آنها حاضر می جشن

 مقايل در سپری عنوان به و نمايد تامين را هاها و از جمله يهودیاقليت مذهبی
. بودند نگران ايران در شيعه غير افراد فعاليت یدامنه از که کند عمل روحانيونی

 های سياسی بهو تصميم گيری دولت قلمرو بر را روحانيت نهاد نفوذ همچنين شاه
 نفوذ سياسی در دوران پادشاهی شاه عباس،. داد کاهش توجهی قابل طور

 بيشتر يی بودجامعه مجلسی وارث باقر دمحم. بود نزول حال در اساسا روحانييون 
 به نسبت فراوانی توسط شاه عباس مذهبی همدلی که نوسان حال در و پذير تغيير

 و شده نهادينه هاارمنی ويژه به و هامسيحی گوناگون انواع و هازرتشتی ها،يهودی
پا  محروم روحانيون ميان در استرآبادی نيز اخباری تردگم بسيار مذهب همزمان

  .  گرفتمی
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ی جبل عامل يی روحانی به دنيا آمد که از منظقهخانوادهدمحم باقر مجلسی در 
-پدرش دمحم تقی که به عنوان مجلسی اول شناخته می ٣٨٩.لبنان مهاجرت کرده بودند

 امام اسم به را پسرش خود ینوبه به نيز او شد و گذاری نام نهم امام شد، مشابه
 پسرش که چگونه دانستمی حدودی تا تقی دمحم زمان آن در. کرد گذاری نام پنجم
به دنبال سازماندهی، سيستماتيزه کردن، تغيير شکل و  شوق و شور با را باقر دمحم

روانه  است، باقر دمحم امام ُسنت و مذهبی ميراث داشت اعتقاد ترويج آنچه که او
  . کند

پدر بزرگ دمحم باقر، مّال علی بود که بعضا او را مّال مقصود علی 
 همچنان پذيرفت، را مجلسی مبهم عنوان علی چگونه مّال  که اين داستان. ناميدند می
 در و کردمی شعرخوانی هاگردهمآيی در علی مّال  که شده گفته. است ابهام در

 که است آن معنای به مجلسی شد؛ داده او به مجلسی ادبی و مستعار نام نتيجه
مطابق روايت ديگری، مّال علی  ٣٩٠.سرگرم کند شخصی مجالس اجتماعی را

های شاه عباس را به عهده ها و ميهمانیمسئوليت سازماندهی برخی از گردهمآيی
شود که مّال علی به منظور سرگرم کردن  در ارتباط با اين وظيفه، گفته می. داشت

اين نيز گفته شده که مّال علی  ٣٩١.پرداختشاه، به داستان سرايی و قصه گويی می
 و عرفانی تجمعات شد که برای پادشاهان صفوی،اطر مجلسی ناميده میبه اين خ
 -شاِه زاهد صفوی  -نهايتا گفته شده که شاه طهماسب  ٣٩٢.دادمی ترتيب روحانی

 مّال  برای مجلسی عنوان از اصل نظر صرف. عنوان مجلسی را به مّال علی بخشيد
 مانند برگزاری او اجتماعی هایمهارت عالوه بر که رسدمی نظر به علی،
سلطنتی،  هایميهمانی و اجتماعات در خوانی شعر و سرايی داستان ها، جشن

  . اش بودمذهبی هایآگاهی خاطر به تراش بيششهرت
رسد که بجز تمايالت صوفيانه، وجه دمحم تقی، پسر مّال علی، به نظر می

 اوائل در زود بسيار ی دمحم تقی مجلسی، اوبه گفته. شباهت اندکی با پدر خود داشت
دمحم تقی در بيوگرافی خود، . شد آگاه بسيار و مندعالقه دينی مطالعات به اشزندگی

عالوه بر اين در . کندگی بسيار زيرک معرفی میخودش را در سن چهار ساله
گفته شده که دمحم . نمازهای مرتب خود با مفهوم خدا، و بهشت و دوزخ نيز آشنا بود

-سالی به کودکان، قرآن و احاديث شيعه منسوب به پيامبر را میتقی از اوان خرد
   ٣٩٣.آموخت

 نيز) ١٦٢٩(صفی در  شاه گذاریتاج زمان حدود مطابق گزارشی، حتی
 بعدا او شود، شناخته روحانی، يیچهره توانست به عنوان می تقی به سختی دمحم
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اين بايستی در سال آخر سلطنت  ٣٩٤.اصفهان شد مهم مسجد دو از يکی جمعه امام
، بوده باشد که دمحم تقی ١٦٤٠ی ی شاه عباس دوم در دههشاه صفی و يا آغاز دوره

 ٣٩٥.به موقعيت مذهبی بسيار معتبر امامت نماز جمعه در اصفهان منصوب گرديد
دمحم تقی به عنوان روحانی جا افتاده و ) ١٦٦٦ -  ١٦٤٢(در دوران شاه عباس دوم 

ی دارای موقعيت رسمی مذهبی و ُمدرس مدرسه که شدمی شناختهی معتبربسيار 
در همين ايام بود که شاه، به دمحم تقی ماموريت داد تا  ٣٩٦.معتبر علمی اصفهان بود

را به  من اليحضره الفقيهتفسير عربی خود از کتاب روايات ابن بابويه به نام  
قدردانی و وفاداری، اين اثر يی از دمحم تقی به عنوان نشانه ٣٩٧.فارسی ترجمه کند

   ٣٩٨.را به شاه عباس دوم اهدا نمود
-جامعه در مسلمان غير شهروندان حاکميت بر" تقی، با عنوان دمحم یرساله

 نهادينه در شاه عباس اول تالش به ی روحانيتانحصار گرايانه واکنش "اسالمی ی
 -ها غير مسلمان. دهدمی  نشان ايران را در مذهبی هایاقليت به نسبت مدارا کردن

بر . شدند  ها را شامل می  ها، مسيحی ها و زرتشتیيهودی - اهل کتاب يا اهل ِذمه 
کرد با اين که  اساس روايتی منسوب به امام جعفر صادق، دمحم تقی استدالل می

ديگر ارزش چنين  آنها بود، اما کرده محافظت و داده پناه را هامسلمان غير پيامبر
 غير را خود فرزندان که اين بر مشروط بود رند، زيرا حفاظت آنهاحفاظتی را ندا

ها از تشويق دهد که غير مسلماندمحم تقی ادامه می ٣٩٩.تربيت نکنند مسلمان
او انتظار داشت غير . شدندفرزندان خود به پيروی از مذهب خودشان منع می

دمحم تقی، غير  یبه گفته. ها فرزندان خود را مسلمان خوبی بار بيآورندمسلمان
ها از ترويج مذهب خود در ميان مسلمانان و يا ايجاد کليسا، کنيسه و آتشکده مسلمان
در مخالفت کامل با شاه عباس اول، که کليساهايی در ايران ساخت و . شدندمنع می

های خود را دنبال کنند، دمحم تقی اعتقاد داشت که اجازه داد تا مبلغين مسيحی فعاليت
گاه خود را ساختند، بر حاکمان الزم است که اين اماکن ها عبادتسلماناگر غير م

   ٤٠٠.را منهدم و يا به مسجد تبديل کنند
 دائمی احساس و انعطاف عدم از عالئمی تقی دمحم مذهبی مواضع و هانوشته

 هامسلمان غير با برخورد جمله از و چيز همه به حد نسبت از بيش تعصب مذهبیِ 

                                                             
-خوانساری. ب. م. ٢٣٦. ، صساختار و انديشه ی دينی در تيران عصر صفویصفت گل، . م  ٣٩٤
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 عباس شاه مذهبی باز سياست به بازگشت در تقی دمحم گفتمان هدف .دهدمی نشان را
 به پاسخ در. بود هامسلمان غير برای آزادی کاهش و محدوديت اساسا ايجاد اول،

 تقی دمحم اش،دين برای او تبليغات و اصفهان در مسيحی تازه يک مورد در شايعاتی
. شد که او واجب القتل استو مدعی  کشته نشده هنوز ملعون فرد اين چرا پرسدمی
 جدا هایراه تقی دمحم قانونی بود، اعدام حکم که هم وزن مذهبی نظر اعالم از پس

 محدود را آنها ارتباطات تا کرد مطرح را هامسلمان از هامسلمان غير نگهداشتن
 هایها در مقابل ايدهتحت تاثير قرار گرفتن مسلمان خطر آن، از پس و سازد

ها بايستی از او پيشنهاد کرد که غير مسلمان. دهد کاهش را هامسلمان غير مذهبی
  . ها متفاوت و مجزا باشندمسلمان

ها سوار شدن بر اسب و يا دمحم تقی ضابطه گذاشت که برای غير مسلمان
او اضافه کرد . توانند االغ سوار شوند  حيوانات زين دار ممنوع است؛ آنها فقط می

شان خارج شوند، چون در هایروزهای بارانی نبايد از خانهها در که غير مسلمان
عالوه بر اين دمحم تقی  ٤٠١.کنندروند و آنها را نجس میها راه میبازارهای مسلمان

ها سرک نکشند و نگاه های مسلمانها خواست تا به درون خانهاز غير مسلمان
ا به عنوان مستخدم و نکنند، با مسلمانان در کار و کسب شراکت نکنند، مسلمانان ر

برای تمايز ميان . ها لباس بپوشندکارگر به کار نگيرند و نيز نبايد مانند مسلمان
دمحم تقی پيشنهاد کرد که زنان غير مسلمان به هر پا،  ها، ها و غير مسلمانمسلمان

او توصيه کرد که آنها در يک پا کفشی به رنگ . کفشی به رنگ متفاوت بپوشند
دمحم تقی حتی . و در پای ديگر کفشی به رنگی غير از آن بپوشندقرمز يا زرد 

شان را ها جزيه و يا تعهدات مالیپيشنهاد داد وقتی که مسلمانان از غير مسلمان
  ٤٠٢.گيرند برای تحقيرشان به صورت آنها سيلی هم بزنندمی

ی شيعه در سراسر دمحم تقی مجلسی به خاطر نشر و انتشار روايات ائمه
های او آگاهی ها و نوشتهدارای اعتبار بود و افراد بسياری از طريق آموزشبالد، 
از آنجا که مردم عادی قادر به خواندن به زبان عربی نبودند، دمحم تقی  ٤٠٣.يافتند

ها اين کتاب ٤٠٤.های شيعی را به فارسی نوشتيکی از اولين محققان است که کتاب
به همراه  تقی دمحم برای را يی  ويژه تحسين شيعه بود که روايات یاساسا ترجمه

و  مستقل قانونی مدرک يک عنوان به را قرآن متن که نبود حاضر او ٤٠٥.داشت
 تائيد مورد وضوح به قرآن متن کرد که اگر  از اين رو استدالل می. مکفی بپذيرد

 را قرآن نص مطابق عملِ  که است اين کار ترين  عاقالنه نگيرد، قرار روايتی
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 افراطی محدثان ميان در را تقی دمحم راديکال، موقعيتی چنين ٤٠٦.کنيم متوقف
 اين به مشروط را قرآن متن اعتبار موثری طور به که دهدمی جای اخباری

  .بگيرد قرار تائيد مورد شيعه امامان به منسوب روايات توسط که دانند  می
  

  ی دمحم باقر مجلسیهای اوليهسال
  
 از او صفوی، اگر ايران یدوره در مجلسی باقر دمحم یو اوليه يیحرفه پيشرفت

 دست و راحت به ساده تقی مجلسی بودن برخوردار نبود، چندان دمحم پسر امتياز
 اواخر در سياسی نهايتا و اجتماعی مذهبی، هایعرصه به باقر دمحم ورود. آمدنمی

 ميراث و نفوذ ارتباطات، شهرت، هایزمينه حدودی است تا ممکن صفوی دوران
 یباره در زمان آن در که يیافسانه و آميز اغراق روايات. دهد توضيح را او پدر

 موقعيت و مذهبی برتر وضعيت بود، گردش در تقی دمحم طبيعی فوق هایويژگی
 مذهبی قديس يک حد نسبت به مردم عادی در موثری طور به را او رسمی مذهبی

 به دارد شباهت بسيار رسمی، مذهبی مواضع موروثی ُسنت. ردبُ سياسی باال می و
 روحانيون وفادار و شده آزمايش پسران موروثی، با اين اطمينان که سلطنت نظام

  . شد خواهند آماده سلسه همان پادشاهان به خدمت برای مشهور،
های دمحم باقر مجلسی، ی کودکی، جوانی و به طور خاص آموزش  در باره

يی ی دمحم تقی مجلسی، دمحم باقر مطالعات فشردهبه گفته. اطالع چندانی وجود ندارد
علوم عقلی و ُسنتی و به "شود دمحم باقر گفته می. نزد او و با نظارت او داشته است

فراگرفته  " خصوص احاديث پيامبر و معانی ُسنتی آنها را تحت سرپرستی پدرش
کند که   های خود اين واقعيت را تائيد و مشخص میدمحم باقر در نوشته ٤٠٧.بود

ی احاديث، معلم حقيقی ی علوم ُسنتی در ارتباط با مطالعهپدرش به ويژه در زمينه
   ٤٠٨.او بوده است

های  های زندگی به پسرش دمحم باقر مجوز داد تا ُسنتدمحم تقی در آخرين سال
دريافت مجوز برای ذکر و روايت  ٤٠٩.نبوی را که از او شنيده بود روايت کند

ه زمان مشخصی و يا اساسا زمانی را برای مطالعه با افراد ُسنت، نيازی ندارد ک
اين فقط مجوز است، و گواهی و يا تائيد . ی مجوز، سپری کرده باشیصادر کننده

در . شودهای مختلف فقه شيعی محسوب نمیی مجوز از جنبهدانش دريافت کننده
 دمحم که است معنی بدان مذهبی تشريفات اين از عبور های ُسنتی شيعی،آموزش

تواند روايات را روايات است و پس از آن می مخزن و آگاه مقام يک عنوان به باقر
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مجوز از علمای مختلف دريافت  ٢١تا  ١٨شود دمحم باقر بين گفته می. انتقال دهد
  ٤١٠.کرده بود

عاِلم آشنا با  عنوان به را باقر دمحم قدرت که کسانی یباره در بررسی يک
 روحانيون استقرار مشروعيت و ترويج در عامل سه اهميت کردند،روايات تائيد 

ها و روابط اول، شبکه. دهدباقر را زير نور قرار می دمحم زمان در صفوی مذهبی
عالوه بر اين که پدر . فاميلی در پا گرفتن موقعيت و تخصص دمحم باقر نقش داشتند

گر نيز برای دمحم باقر توسط دمحم باقر مجوز نقل روايات را به او داد، دو مجوز دي
صادر  -مّال دمحم صالح مازندرانی، و مّال ميرزا شيروانی  -شوهر خواهرهای او 

کند که در دوران  های خود تائيد میدمحم باقر در يکی از آخرين نوشته ٤١١.گرديد
از بستگان پدرش  -اش مشابه همين مجوز را از شيخ عبدهللا بن جابر عاملی کودکی

دوم، روحانيون، درگير فرآيند صدور متقابل مجوز برای  ٤١٢.کرده بوددريافت  -
  . يکديگر نيز بودند

 بر همکاری حس يک ترويج کننده، تائيد و خود سودمند، متقابال سيستم اين
سيد علی خان شيرازی و شيخ ُحّر عاملی نيز . دادرا نشان می متقابل عمل اساس

خودشان نيز کسانی بودند که از دمحم باقر، برای دمحم باقر مجوز صادر کردند و 
 که فقها ميان در متقابل و طرفينی مجوز چنين صدور ٤١٣.مجوز دريافت داشتند

 اعتبار و قدرت آماری کردن اضافه اهداف خدمت در مشابه داشتند، موقعيت و رده
را راويان  ازدياد یپايه بر شده ذکر ُسنت اقتدار نتيجه در و بود ُسنت راويان گروه

سومين عاملی که نقش موثری در فرآيند ترويج روحانيون و . بخشيداستحکام می
آنها  مشترک مذهبی گرايش و انداز ی آنها داشت، چشمنيز همکاری و تضمين آينده

داشتن موضع مشترک شيعی و يا گفتمانی بر سر موضوعاتی مجادله آميز، به . بود
  . تگی منجر خواهد شدی مذهبی، سياسی و نيز قرابت و پيوستوسعه

 صفوف به او پيوستن در باقر، دمحم به مجوز دادن با که علمايی از جمله
با  اخباری علمای هوادار و همفکر اعضای کردند کمک شيعه یبرجسته راويان

 ضروری و اصلی نقش بر تاکيد با اخباری علمای اين. بودند روايات استناد به
 که بودند استرآبادی امين شاگردان اسالمی، عمل و تئوری در ُسنت و روايات

 ايران وارد درآورد؛ اين کتاب وقتی تحرير یرشته به مکه در را مدينه فوائد کتاب
کتاب استرآبادی در نخستين ماه . مذهبی ايرانی داشت علمای بر عميقی تاثير شد

مجلسی  به پايان رسيد، و حدود پنج سال پيش از به دنيا آمدن دمحم باقر ١٦٢٢سال 
يکی از تاثيرگذارترين افراد اين گروه مال محسن فيض کاشانی است . رونمايی شد

 با مخالفت و هاُسنت به دادن اولويت و اصرار بر اخباری بودن دگم بابت از که
                                                             
. ٩٠. ، ص.همآنجا  ٤١٠  
.١١١-١١٠. ، صص.همآنجا  ٤١١  
.١٢٣-١٢٢. ، صصاسالم مفاخرعلی دوانی، . ١٢. ، صمجلسی عالمهطارمی، . ح  ٤١٢  
.١٥١. ، صاسالم مفاخرعلی ديوانی،   ٤١٣  



١٨٣ 
 

يکی . بود مشهور کردندمی استنتاج اسالمی قوانين از را شاناستدالل که مجتهدينی
اخباری که برای دمحم باقر مجوز صادر کرد، سيد ی های برجستهديگر از شخصيت

کرده   يی در مسجد جامع شيراز، بحث جزايری در مناظره. ميرزا جزايری است
به  ،"ال اله اال هللا"گويد   ی معروف نيز که میبود که حتی درک مناسب اين جمله

 سومين عضو اين گروه، ُحر عاملی است؛ او که هم برای دمحم ٤١٤.روايات نياز دارد
ی برجسته و معتبر  باقر مجوز صادر کرد و هم از او مجوز گرفت، گردآورنده

  ٤١٥.شهرت داشت اش،روايات بود و به خاطر اخباری بودن و مواضع ضد تصوف
برخی از اعضای نزديک به هم اين گروه از علما، با ديدگاه مشترک شيعی 

رانی به دو روش مهم و فعال در ياری دادن به يکديگر، در ارتقاء تاريخ تشيع اي
دمحم فيض کاشانی  -اول، چهار تن از آنان، که بعدا به چهار دمحم . تاثير گذار بودند

مشهور شدند،  -، دمحم ميرزا جزايری، دمحم ُحّر عاملی و دمحم باقر مجلسی )محسن(
اين . ی معتبر و معروف از روايات يا احاديث را گردآوری کردندچهار مجموعه

" ی اوليهکتب اربعه"از شناخته شد تا  "ی بعدیکتب اربعه"نوان چهار متن به ع
اين چهار کتاب، به ويژه کتاب مجلسی، تاثير دراز مدتی بر تشيع . تميز داده شود
دوم، در دوران شاه سليمان، اعضای مشخصی از اين گروِه نزديک . ايرانی داشت

دمحم باقر مجلسی . دبه هم از علما، موقعيت مذهبی سياسی حساسی به دست آوردن
ديگری، دمحم  اخباری. شيخ االسالم اصفهان، و ُحّر عاملی شيخ االسالم مشهد، شدند

اين . طاهر قمی که او نيز به دمحم باقر مجلسی مجوز داده بود، شيخ االسالم قم گرديد
- گل با احتياط میصفت. يی را بوجود آوردندی قدرتمند سه گانهسه مرد، مجموعه

-های قدرتاالسالمی صفوی حضور چنين شيخيی از سلسلهدر هيچ دورهگويد که 
فقط دمحم باقر مجلسی و ُحّر عاملی که اتفاقا مجوز هم  ٤١٦.مندی محسوس نبوده است

ی پر قدرت مولفين احاديث، و هم برای يکديگر صادر کرده بودند، هم عضو دايره
  . رفتندمند به بشمار میقدرتی  های سه گانهاالسالمبه لحاظ سياسی در شمار شيخ

  
  عاِلم و معلم

  
وسيعا به عنوان فردی دانش آموخته  -دمحم تقی  - دمحم باقر، پيش از درگذشت پدرش 

در آن زمان دمحم . از دنيا رفت ١٦٦٠پدرش در سال  ٤١٧.شدو بصير شناخته می
 دينی مجوز صدور عمل. يی بودباقر سی و سه سال داشت و روحانی شناخته شده

است  استوار فرض براين کند، نقل را احاديت مجاز باشد که ديگری شخص برای
 صدور چون. رفته استبه نحوی دارای دانش پيش مجوز یکننده صادر فرد که
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 که است آن از بعد اين و برميگردد، ١٦٥٤ سال به باقر دمحم توسط مجوزها اولين
اين همچنين حاکی از  ٤١٨.بود گرفته را خود پايانی مدرک گیساله ٢٧ سن در او

گی آغاز ساله ٢٧بايستی کار ُمدرسی را تقريبا پيش از سن ان است که دمحم باقر می
تا پايان عمر دمحم باقر مجلسی، همواره  ١٦٦٠گفته شده که از سال . کرده باشد

  ٤١٩.شدها محسوب میترين و معتبرترين کالسهای او در اصفهان عالمانهکالس
های دمحم باقر مجلسی و از های طلبهجزايری، از ستاره هللاسيد نعمت

های او دستياران نزديک او، روشنايی قابل توجهی بر زندگی دمحم باقر و فعاليت
 ٤٢٠.گی ديده باشدساله ٣٤بايستی اول بار مجلسی را در سن جزايری می. اندازدمی

ی تا چهل ی سدر ميانه -، مجلسی ١٦٦٠ی به گواهی جزايری تا اواسط دهه
او به بيش از . فراتر از يک روحانی جا افتاده و عاِلمی شناخته شده بود -گی  ساله

آموخت که شماری از آنها منجمله جزايری، از مجلسی به يکهزار طلبه حديث می
ها که بعدا در سراسر بالد اين طلبه ٤٢١.کردندطور مرتب حقوق ماهيانه دريافت می

ترين مروجين و نمايندگان ردم را مديريت کرده، و مهمپراکنده شدند، امور مذهبی م
   ٤٢٢.گفتمان مجلسی را نيز تشکيل دادند

های علوم عقلی مجلسی که او در گفته شده که در جريان يکی از کالس
رانی بود و اسدالل خود را توضيح در حال سخن) دهری(ی مکتب ماده گرايی باره
آئين به حقی "ت که مکتب ماده گرايی هايش با اعتراض گفداد، يکی از طلبه  می

اش خواست که مجلسی از طلبه. و از جايش برخاست تا کالس را ترک کند" است
ی سرکش جواب داد که طلبه. بنشيند و ضد استدالل مربوط به ماده گرايی را بشنود

پس از اين اتفاق، . مکتب ماده گرايی درست است و هيج استداللی نيز وجود ندارد
اين رويداد، بی  ٤٢٣.الس جدلی فلسفه و کالم و حکمت را تعطيل کردمجلسی ک

رغبتی شديد مجلسی نسبت به استدالل، و نيز اعتقاد او به اين امر که مردم عادی 
  . دهد  های عقالنی خود استفاده کنند را نشان می  قادر نيستند از ظرفيت

 
  
  

  کانون تحقيقات مجلسی و توليدات آن
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گويد   می بحار االنواربا مجلسی در ارتباط با کتاب  اشهمکاریروايت جزايری از 
 نياز، مورد اوليه منابع عنوان به را متون اکثر او که دهدمی نشان شاهکار مجلسی

 نياز   پروژه انجام اين برای جامع یکتابخانه يک نتيجه در کرده و آوری جمع
های رنج و هزينه برخی ارجاعات و منابع مجلسی نادر و کمياب بود و. داشت

تا پايان قرن سوم .  شدسنگينی را برای به دست آوردن آنها از بالد دور متحمل می
هزار ياداشت و يا تاليف روايت که هر يک به عنوان  ٦تا  ٤هجری يا نهم ميالدی، 

روايات . شد و به امامان شيعه منتسب بود، نوشته شداصل و يا منبع، شناخته می
. به امامان در اين مجموعه معموال با يکديگر در تناقض بودندی منتسب نقل شده

گفتند، برای اين که يک حتی گفته شده که امامان، تعمدا روايات متناقضی را می
نواختی روايات، بر يک مذهب خاص، داللت نداشته باشد و شيعيان را در حالتی 

با توجه به انبوه احاديث متناقض و جعلی، علمای شيعه  ٤٢٤.از تهديد قرار ندهد
نزديک به غيبت امام دوازدهم،  . کارزاری از پاک سازی و حذف را آغاز کردند

حديِث به خوبی شناخته شده به دو علت مورد تائيد و پذيرش قرار  ٤٠٠ی مجموعه
صحيح قرار گرفت، يا امامان شيعه اين احاديت را ديده و تائيد نموده يا مورد ت

گفته شده مجلسی از  ٤٢٥.دادند، و يا نويسندگان معتبر و مشهور آنها را نوشته بودند
بحار حديت را گرد آورد و با استفاده از آنها، کتاب  ٢٠٠اين متون کالسيک، 

ی اثری منحصر به فرد به مثابه  بحاراالنواراز اين رو   ٤٢٦.را بنياد گذاشت االنوار
 مجلسی که شدمی شامل را احاديثی رار گرفت، زيرا تمامو استثنايی مورد ستايش ق

  ٤٢٧.کند پيدا احاديث یمجموعه در توانستمی
دهد که او ، به خوانندگان خود اطاالع میبحاراالنواری مجلسی در مقدمه

ی احاديث، بررسی متون های رايج و شناخته شدهپس از مطالعه و بررسی کتاب
 با که بود گويد متونیمجلسی می ٤٢٨.کندآغاز مینامعتبر و فراموش شده را نيز 

 و جاهل، مدعيان ميان در نادرست عناصر شيوع شيعی، ضد هایحکومت به توجه
که  زمانی. آنها، ناديده گرفته شده بود نسبت به روحانيون اندک توجه خاطر به يا

 کنار روحانيون نيز توسط که را شده گرفته ناديده احاديثِ  مجموعه اين مجلسی
وقتی من اين احاديث را به دقت خواندم "نوشت  بود به دست آورد، شده گذاشته

متوجه شدم که آنها دارای ارزش بااليی هستند و سزاوار نيست تا در 
در ميان اين . ی شيعه درج نشودحاضر از احاديث شناخته شده  های مجموعه

   ".احاديث من با منابع بسياری از احکام دينی برخورد کردم

                                                             
.٢١٠. ، ص.همآنجا  ٤٢٤  
.همآنجا  ٤٢٥  
.همآنجا  ٤٢٦  
.٢٦٨،٢٧٠. ، صص)٢٥٣٥تهران، ( ١، جلد الجنة روضةاصفهانی،  - خوانساری. ب. م  ٤٢٧  
، مجلسی عّالمه نامه شناختمهريزی و ح ربانی، . در م مجلسی عّالمه حال شرحعلی دوانی،   ٤٢٨

.٦٣-٦٢. ، صص١جلد   



١٨٦ 
 

ی خواهد تا آنچه را او در مجموعهمجلسی ابتدا از برادران دينی خود می
دهد که قوی بودن کار آورده است بپذيرند؛ سپس به کسانی هشدار می بحاراالنوار

ی به ساير گيرند، اثری که او معتقد است مردم را از مراجعهو اثر او را ناديده می
را به عنوان  ناسپاسی ناآگاهی و برچسبنهايتا  کتب بی نياز خواهد کرد، و

 واقعيت اين به توجه با ٤٢٩.به کار گرفت "منحرف و خورده فريب جهالت محض،"
 یمجموعه در و البالغه نهج در که را روايات بسياری مجلسی شده گفته که

 طرف از را اين قطعا کرد، حذف بود رايج طوسی و بابويه ابن ُکلينی، متعارف
 را او جديد تاليف قلب صميم از که شيعيانی به که ديدمی گریانقالبینوعی  خود
 تاليفات تمام مجلسی هواداران برای ٤٣٠.پذيرند برچسب منحرف بزند  نمی

 قبال در بود يیقطره مجلسی، بحاراالنوار به نسبت احاديث ُسنتی و استاندارد
  ٤٣١.دريا

 فراموش تاليفات غربال و آوری جمع ساده طور به سنگين بسيار یوظيفه
 آنها از برخی فقط انتشار و توليد که شيعه بود یاوليه احاديث یاز ياد رفته و شده

وزن و . نياز داشت شرايط واجد و توانا تحقيق تيم و توجه قابل مالی امکانات به
به . مجلسی به روشنی فراتر از ظرفيت يک فرد بود بحاراالنواری کتاب دامنه
 نيز و جزايری به مقرری پرداخت برای کافی یبودجه مجلسی،ی شاهدی، گفته

گويی که . داد اختصاص کردند،می کار او برای که هاطبله برای ساير منظم حقوق
های کافی وجود دارد که بتوان گفت نه تنها دولت صفوی فعاالنه مدرک و نشانه

را برای تحقق های مالی مورد نياز مجلسی بود بلکه حمايت بحاراالنوار درگير
   ٤٣٢.کردمسوليت و تعهد مجلسی نيز تامين می

ی شيخ صدوق ، نوشتهالعلم مدينهبر اساس روايتی، وقتی از وجود کتاب 
در شهر يمن، به مجلسی خبر دادند، او اين خبر هيجانی را به پادشاه صفوی منتقل 

 هدايا با را يیشاه که گويی شاه عباس دوم و يا شاه سليمان بوده باشد، فرستاده. کرد
 با جلب کمک داشت با اين اميد که اعزام يمن پادشاه برای توجه قابل هایو پيشکش

گويند مجلسی فرستادگانی را برای يافتن می ٤٣٣.کنند را پيدا کتاب مورد نظر او
هايی به روشن است که چنين فعاليت ٤٣٤.فرستادمی" شرق و غرب"ها به کتاب

 از قطعه چند صفوی گفته شده که پادشاه. نيازمند استهای مالی بانی و حمايت
 کتاب یپروژه انجام در آن از حاصل آمد در تا کرد وقف را خود امالک

دستمزد پرداخت شده به کاتبان نيز از همين . شود مصرف مجلسی بحاراالنوار
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 مجتهدين، و تقليد مراجع از بزرگی اکثريت که اند  گفته ٤٣٥.شد  محل تامين می
کردند، و حتی در همين زمان شاه می دريافت صفوی پادشاهان از مستمری حقوق

يی که از توجه ويژه ٤٣٦.ی مسکونی نيز خريداری کننددستور داد برای آنها خانه
رسيد که اين پروژه از روابط شد، به نظر میی مجلسی نشان داده میبه پروژه

  .  رفتدربار و روحانيت بسا فراتر می
 برای انسانی نيروی مشکل همچنين اشپروژه مالی نياز نتامي با مجلسی

. کرد حل دچهل سال به درازا کشي ا نيز کهر خود  المعارف دائره یباره در تحقيق
دهد که او توانسته بود سيستم استخدامی کارآمدی را راه های او نشان میشمار طلبه

کرد و آنها را هايش انتخاب میها را از ميان انبوه طلبهاو با استعدادترين. بياندازد
سيد . نمودبه عنوان دستيار و کمک کار تحقيق برای همکاری با خود دعوت می

خواند، به او اين شانس داده گويد وقتی با مجلسی درس مینعمت هللا جزايری می
او  بحاراالنواری تاليف شد که با انتخابش از ميان يکهزار طلبه، با مجلسی در باره

، از ديگر رياض العلماء ی، نويسنده)اصفهانی(موال عبدهللا افندی  ٤٣٧.کندهمکاری 
   ٤٣٨.گويد که مجلسی يکهزار طلبه داشتها و محقيقن دستيار مجلسی نيز میطلبه

، سيستمانيک، بحاراالنواری مجلسی در تدوين احاديث متد سازمان يافته
نه تنها مديريت و همآهنگی او . مند و مبتنی بر يک تقسيم کار موثر بودبسيار نظام

تحقيق را به عهده داشت، بلکه آن را گلچين، به لحاظ موضوع طبقه بندی و نهايتا 
، "رعد و برق"يا " باران"بسته به عنوان تحقيق، مثال . کردکار را ويرايش می

کرد تا تمام ايات قرآنی مربوط به آن های خود را موظف میمجلسی يکی از طلبه
شد تا تمام احاديث ی ديگری نيز مامور میطلبه. آوری نمايدموضوع را جمع 

 که وقتی و آنها تحقيقات تکميل از پس ٤٣٩.مربوط به آن موضوع را گردآوری کند
 موضوعات اين مورد در احاديث و آيات و تمام شدند، مشخص هاطلبه از يک هر

 هایيادداشت انبوه پائين در سفيد کاغذ ورقه يک بايد طلبه هر شد، کپی مشخص
 یباره در نظراتش نوشتن برای مجلسی توسط سفيد یورقه اين. دادقرار می خود

 قرار استفاده مورد متناسب، احاديت و آيات یمطالعه از بعد آن موضوع،
 شود،می ديده بحاراالنوار در بيان يا تفسير عنوان به که مرتبی نظرات. گرفت می

 برای هايشطلبه که سفيد کاغذهای همان روی بر که است مجلسی هایيادداشت
افتاد که مجلسی در آن زمان اين اتفاق نيز می. بودند، آمده است نوشتن او گذاشته
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کرد نيازی به تفسير و نظر نيست و کاغذ را سفيد و بدون آن که چيزی احساس می
   ٤٤٠.کردبنويسد رها می

برخی از هواداران دو . وجود دارد بحاراالنوارمجادالتی بر سر متد تاليف 
. کنند که اين محصول تالشی جمعی بوده باشدی مجلسی اين فرضيه را رد میآتشه

يی نهايتا سهم مهم و عظيم رسد آنها نگرانند از اين که چنين فرضيهبه نظر می
ی هابراساس بررسی سه جزء از اصل دست نوشته ٤٤١.مجلسی را تضعيف کند

اين جمع بندی را ارائه داده است که  یدمحم حجت کوه کمر، سيد بحاراالنوار
نويسندگان، افرادی متفاوت با دست خط متفاوت بوده و از قلم متفاوتی نيز استفاده 

با اين وصف نظرات . ها متعلق به مجلسی نيستدراغلب موارد اين نوشته. اندکرده
کند که در اشاره می یکوه کمر. ی مجلسی استدر پائين احاديث عمدتا دست نوشته

- اين اشاره نشان می ٤٤٢.، نظرات با دست خط فرد ديگری استمکارم اخالقجلد 
دهد که حتی نظرات نيز منحصرا کار مجلسی نبوده و آنچه امروزه نظرات مجلسی 

گويد مجلسی بايد می یکوه کمر. تواند کار دستياران او بوده باشدشود میناميده می
يی داده تقسيم کرده و هر بخش را به طور خاص به طلبه هايشکتاب را ميان طلبه

مدارک . و مسئوليت تحقيق اوليه، نوشتن احاديث و آيات را به او سپرده باشد
   ٤٤٣.های مجلسی در کارهای او وجود داردديگری نيز حاکی از نقش طلبه

تحول مهمی در زندگی علمی دمحم باقر مجلسی به  ١٦٦٠ - ١٦٥٩سال 
مجلد کتاب  ١٠اين سال مجلسی کار شاخص گذاری و فهرست بندی در . وجود آمد

بندی سيستماتيک موضوعی احاديث، در غياب طبقه. احاديث شيعی را به پايان برد
او معتقد . متن فراهم نمود ١٠مجلسی تنها يک شاخص و يک فهرست برای تمام 

تن برای شان را در می چنين کاری، احاديث، ارجاعات و مدارکبود که ارائه
 - فهرست مولفات االصحاب -اين فهرست  ٤٤٤.سازدخوانندگان قابل دسترس می

توسط او فراهم  - بحاراالنوار -های احاديث شيعی زمينه را برای تدوين دانشنامه
است هر چند که کار بعدی مجلسی منابع  بحاراالنواراين اثر همان  ٤٤٥.ساخت

اش در ی فهرست سازیپس از موفقيت اتمام پروژه ٤٤٦.گيردرا در بر می بيشتری
، مجلسی بدون فوت وقت تاليف بحاراالنوار را در همان سال آغاز ١٦٦٠سال 
او چهل سال آخر عمر خود را صرف کار بر روی اين پروژه تاريخی . کرد

                                                             
.٢٠٨. تنکابنی، قصص العلماء ص. م  ٤٤٠  
.٤٣-٣٩. ، صص١، جلد شناخت نامه عّالمه مجلسیربانی، . مهريزی و ح. علی دوانی، در م  ٤٤١  
.٤٥. ، ص.همآنجا  ٤٤٢٤٤٢  
.٢٦٣. ، ص٢، جلد الجنة روضةاصفهانی،  - خوانساری. ب. م  ٤٤٣  
.١٤٠-١٣٩. طارمی، عّالمه مجلسی، صص. ح  ٤٤٤  
شناخت نامه ربانی، . مهريزی و ح. احمد عابدی، نقد بحاراالنوار دردايره المعارف تشيع در م  ٤٤٥

.٢٠١. ، ص٢، جلد زندگی نامه عّالمه مجلسیمهدوی، . م. س. ١١١.، ص٢، جلد عّالمه مجلسی  
.٢٩٩-٢٩٨، صص٢، جلد ی نامه عّالمه مجلسیزندگمهدوی، . م. س  ٤٤٦  
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 -، چاپ مدرن بحاراالنوار ١٧٠٠ -١٦٩٩در سال  به هنگام مرگ مجلسی ٤٤٧.کرد
   ٤٤٨.ناتمام ماند -و قريب چهل هزار صفحه مجلد  ١١٠شامل 

 یپروژه يک نيز و مقدماتی یمطالعه يک االصحاب مولفات فهرست
 مجلسی خطدست به تماما که شودمحسوب میبحاراالنوار،  برای آزمايشی

به طور  االصحاب مولفات فهرست گفت  توانمی که حالی در نتيجه در ٤٤٩.است
 در. گفت تواننمی بحاراالنوار در مورد  را بيانهمين  است، فرد يک توليد کامل
 توان حدس زد که مجلسیمی شدمی نوشته االصحاب مولفات فهرست که حالی

 به کار اين اتمام از بعد که سيستمی نداشت، را حمايتی يک سيستم از استفاده امکان
ی تحولی در شرايط علمی، اجتماعی و مالی اين جزئيات نشان دهنده. افتاد راه

، و ١٦٦٠رسد که پس از مرگ پدر مجلسی در سال به نظر می. مجلسی است
مجلسی توانست قدر و منزلتی سال آخر دوران شاه عباس دوم،  ٦احتماال در 

علمی بيآبد و همچنين به موقعيتی دست پيدا کند که بتواند کاتبان و  -مذهبی 
حمايت مالی از مرکز . ی خود استخدام نمايدرای تحقق پروژهدستياران پژوهشی ب
شده و پس از آن توسط بايستی از طرف شاه عباس دوم تامين  تحقيقاتی مجلسی می

 علمی موقعيت که فهميد توانمی. شاه سليمان و شاه سلطان حسين، ادامه يافته باشد
های قابليت ی او و نيزپيآمدهای مهم مذهبی سياسی پروژه مجلسی، مذهبی

عالوه بر موضع رسمی مذهبی او، راه را برای دريافت ادامه دار اش، شخصی
  .  ی مجلسی همواره کرده استحمايت از شاهان صفوی برای انجام پروژه

 بيست یميانه در دمحم باقر مجلسی مطالعات اتمام بين که زد حدس توانمی
 او گی،ساله سه و سی در متن، ده فهرست بندی موضوعی بردن پايان به و گیساله

 مرکز اين. کند گذاری پايه مدرن تحقيقاتی مرکز عنوان به را نهادی داشت نظر در
 به وجود را شيعی روايات و احاديث المعارف دائرة ترينجامع داشت وظيفه
 آثار برای را  اوليه و خام مواد مرکز تحقيقاتی، اين در دائمی هایپژوهش. بيآورد
-طی اين مدت به نظر می. دادمی قرار او اختيار در فارسی زبان به مجلسی کليدی

علمی خود شکل داد که تاثير  - ی روشنی از اهداف مذهبی رسد که مجلسی ايده
بسيار دراز مدت مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی بر ايران و ايرانی به جای 

 پژوهشی احاديث شيعی مرکز و پروژه، یميوه ترينملموس که حالی در. گذاشت
 ینتيجه و تاثير به عربی بود، بحاراالنواراش ماندنی ياد به المعارفدايرة او

  . بودند ترگسترده و ترماندنی مهمتر، مراتب فارسی نيز به به او موازی هاینوشته
دو منبع، به . ی آثار مجلسی، عدم توافق وجود دارددر مورد شمار مجموعه

 بحاراالنوار الجامعه لدُرر اخباراالئمه االطهارکتاب به زبان عربی و از جمله  ١٣
                                                             
.١١١. ، ص٢، جلد شناخت نامه عّالمه مجلسیمهريزی و ح ربانی، . احمد عابدی در م  ٤٤٧  
شناخت نامه عّالمه مهريزی و ح ربانی، . خرمشاهی، بحاراالنوار در دايرة المعارف در م. ب  ٤٤٨

.٨٢. ، ص٢جلد  مجلسی  
.٢٩٩. ، ص٢، جلد مجلسی زندگی نامه عّالمهمهدوی، . م. س  ٤٤٩  
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کتاب به زبان فارسی  ٥٣است، و نيز به بحاراالنوار ی آن که عنوان شناخته شده
 ٤٩و  کتاب به زبان عربی ١٠بر اساس منبع سومی، مجلسی  ٤٥٠.اشاره دارند

کتاب و  ١٩گويد که مجلسی کتاب به زبان فارسی دارد، و نهايتا منبع چهارمی می
به موجب  ٤٥١.کتاب به زبان فارسی نوشته است ٧٠رساله به زبان عربی و 

های مجلسی در طول عمرش به يک ميليون و چهارصد و دو برآوردی، نوشته
سال تقسيم کنيم، از  ٧٣اگر اين رقم را به  ٤٥٢.شودهزار و هفتصد سطر بالغ می

حرف در  ٥٠سطر با تقريبا  ٦٧سطر، و يا  ٥٣اولين سال به دنيا آمدنش روزانه 
تنکابنی، رقم اغراق آميز نوشتن  ٤٥٣!اش، نوشته استهر سطر از زمان بلوغ

دهد، و يکهزار سطر در هر روز از زمان به دنيا آمدن مجلسی را به او نسبت می
 ٤٥٤.داندی او میالعدهان يکی از استعدادهای خارقاين ظرفيت مجلسی را به عنو

-می تشکيل را مجلسی هاینوشته کل حجم ششم يک مجلسی، های فارسیکتاب
تر از های فارسی نوشته شده توسط مجلسی بزرگ اگر شمار کتابحتی  ٤٥٥.دهد

از  بحاراالنوارهای عربی او باشد، باز هم با توجه به مجلدات عظيم شمار کتاب
 هاینوشته نوشته، مجلسی که صفحاتی مجموع نسبت بهی صفحات، بابت شماره

  .دهد می نشان را تری کم صد او در فارسی
 شيخ عباس قمی نيز از مروجين کليدی آداب و شعائر شيعه است که کتاب

ها ، توسط ايرانیمفاتيح الجناناو و به طور خاص کتاب ديگرش  منتهی االمال
) کشتی درياها(قمی که کتاب راهنمايی به نام سفينه البحار . شودمیوسيعا خوانده 

مجلسی به درستی حرکت کند، ) درياهای نور( بحاراالنوارنوشته تا در 
تاليفی کامل و بی نقص از تمام علوم مذهبی و دانش و "را به عنوان  بحاراالنوار

 استدالل بحاراالنوار اعتبار چرايی و چون بی بر تاکيد با قمی ٤٥٦.ستايدمی" اسرار
 زائد ديگری روايت هر که دهدمی ارائه را تحقيقی مجلسی، چنان اثر که کندمی

 هر که داشت باور سخت مجلسی، قدم با وفا و ثابت هوادار قمی، ٤٥٧.خواهد بود
 و تريناصيل - آن  صحت و اعتبار ميزان از فارغ -امامان  به منسوب حديثِ 

   ٤٥٨.دهدرا تشکيل می اسالمی دانش منبع ترين مهم
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  ی دو مجلسیالعادهی فوقنمايه
  

 العاده قابل توجهی هستند، کهی فوقدارای پيشينه -پدر و پسر  -ها، هر دو مجلسی
 يگانه، افرادی عنوان به آنها معرفی و شناسايی برای را مستحکمی موارد

گفته شده دمحم . دهدمی ارائه امامان، و پيامبر خدا، توجه مورد و برکت پر ابرانسان،
گويند او حتی می ٤٥٩.داشت العاده و معجزات باور نکردنیتقی، کرامات خارق

ی تحرير های معنوی خود نيز به رشتهی روياها و بصيرتکتابی در باره
ی دمحم تقی، خداوند با رخصت دادن به وی برای ديدار با امام به گفته ٤٦٠.درآورد

 امام فيض طريق از اين. رحمت و برکت قرار داداو را مورد ) حيدر کّرار(علی 
 -  هاآموخته و هانوآوری و هااکتشاف از بسياری یتجربه به تقی دمحم که بود علی

   ٤٦١.نائل آمد -بود  نخواهند آنها دريافت و درک به قادر ضعيف اذهان که
گفته شده، دمحم تقی، امام علی را در نجف در خواب ديد و امام به او دستور 
داد بدون درنگ به اصفهان بازگردد، چون بودن او در اين شهر سود فراوان 

در رويای دمحم تقی، امام علی او را مورد الطاف فراوان قرار داد  ٤٦٢.خواهد داشت
گفته شده امام . و از مرگ شاه عباس و جانشينی شاه صفی به جای او با خبر ساخت

گی و بی نظمی ايجاد خواهد شد، علی گفته است که چون با مرگ شاه عباس آشفته
ها خواهد که دمحم تقی در اصفهان باشد، چون رهبری او مانع لغزيدن تودهلذا خدا می

دمحم تقی پس از بازگشت به  ٤٦٣.به فساد، هرج و مرج و اختالف خواهد بود
اصفهان، رويای خود را با دوستانش در ميان گذاشت و دوستانش نيز آن را برای 

کمی . برددر آن زمان شاه عباس در مازندران بسر می. از گفتندشاهزاده صفی ب
پس از آن شاه عباس از دنيا رفت و جانشين او صفی، به عنوان شاه تاج گذاری 

   ٤٦٤.کرد
دمحم تقی، احتماال باور داشت که امام علی ميانجی رساندن اطالعات مربوط 

اموريت هدايت مردم در به آينده به وی بوده، و خداوند او را به طور خاص برای م
اين نوع ادعاهای خرافی مبنی بر ديدن امام در خواب، . زمان بحران برگزيده است

در  معنی و دريافت اطالعات مربوط به آينده که فقط عالم غيب از آن خبر دارد، به
 تصوير به مربوط و فانی انسانی برای خدايی و العادهفوق هایويژگی نظر گرفتن

 انتشار. گردد برمی او پدران و اسماعيل شاه دوران به که سانی استابران يیکليشه
نشان  مذهبی، های شخصيت و حاکمان انسانی فوق هایقدرت بر متمرکز روايات

 به مجلسی نيز باقر دمحم شده گفته. است مقدس شبه آنها در هياتی کشيدن ی باالدهنده
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 العادهفوق کرامات و استثنايی تجارب و نيز بر پدرش متعدد و شگفت آثار بر شدت
 تمرکز -رسيده  اثبات به آنها درستی شدمی گفته که - او باورنکردنی روياهای و

   ٤٦٥.کردمی
های طوالنی نماز و دعا، به گويند دمحم تقی مجلسی، شبی بعد از ساعتمی

در آن لحظات ويژه او احساس کرد که خدا . حالتی استثنايی و معنوی دست يافت
 دمحم تقی در که حالی در. اش را هر چه که باشد برآورده خواهد کردخواسته آرزو و

اش به گريستن و انديشيد، دمحم باقر در گهوارهی خود میطبيعت خواسته یباره
در اينجا دمحم تقی از خدا خواست که پسرش را مروج آئين او . فرياد زدن پرداخت

دمحم تقی همچنين  ٤٦٦.عمومی روبرو سازد قرار دهد، و احکام پيامبر را نيز با اقبال
بر اساس . از خدا خواست تا فضل و رحمت بی انتهای خود را به دمحم باقر اعطا کند

اين داستان، فوق العاده بودن دمحم باقر مجلسی از دوران طفوليت آغاز شده، و 
  . بينی و تضمين شده بوداش تا زمان مرگ، مقدر، پيشداستان موفقيت استثنايی

 در را او شهرت مجلسی، تقی دمحم یباره در های بيش از حدياده گويیز
 تحسين و هواداران نگاه در و دادمی قرار بُت يک حد در تقريبا اندازی چشم

سبزواری  موسوی حسين لوحی دمحم. نشاندمی امامان تقدس از ترمقدس کنندگانش
بهايی و ميرداماد شهرت داشت شد و در حد شيخ که با نام ميرلوحی نيز شناخته می

 ٤٦٧.سوختو با مجلسی معاصر بود، سخت در اشتياق نقد اين پدر و پسر می
ها در زمان آنها که شهرت به عقل و دانش گويد شرح انتقاد به مجلسیميرلوحی می

در نگاه مردم عادی، نه تابعی از آگاهی و فضل و کمال، بلکه ناشی از ثروت و 
کند ثروت و مکنت دمحم باقر مجلسی ميرلوحی اشاره می .مکنت بود، دشوار است

اش آميخته بود، قدر و قيمت که با قدرت مذهبی و سياسی او در بخش پايانی زندگی
 کنترل. داشتاش از انتقاد و اعتراض مصون میو اشتهار او را در چشم هواداران

 امکان او به علمی، یمدرسه طالب از مهمی یشبکه بر مجلسی مذهبی مالی
 شدمی کسانی مانع فعالی طور به که آورد بوجود يیکننده حمايت روابط تا داد می
 باقر دمحم مذهبی و سياسی مالی، موقعيت. داشتند خيرانديشانه انتقاد او به نسبت که

 طريق از يا و شخصا يا که طوری به به بار آورد، بخشندگی نيز شهرت او برای
   ٤٦٨.رساندمی ياری ديگران به نيازمندان

باقر،  دمحم آميز مبالغه شهرت یزمينه پس داستان مربوط به يک عنوان به
ی دمحم تقی مجلسی بازگو يی را از کسی به نام عليرضا در بارهمير لوحی افسانه

گشت، دو مرد سوار بر اسب گويند که زمانی دمحم تقی از کربال باز میمی. کندمی
ی طالب های مذهبی می پرسيدند، اين شيوهسئوالراندند و از او کنار او می

                                                             
.همآنجا  ٤٦٥  
.٨٤-٨٣.ميرخندان، دمحم تقی مجلسی بر ساحل حديث، صص. ح. س  ٤٦٦  
.٢٠٦.، فصل اول، ص٥، جلد ايران ادبيات تاريخصفا، . ذ  ٤٦٧  
. ٢٧٤،٢٧٥. ، ص٢اصفهانی، روضة الجنة، جلد - خوانساری. ب. م  ٤٦٨   
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 تقی دمحم. بردندمدارس علوم دينی بود که بدين طريق از دانش استادان خود بهره می
 که نيست نيازی و کنند حرکت او از تر عقب جلوتر يا که خواست سوار دو آن از

 کنار که باشند داشته را افتخار اين که کردندتقاضا  دو اما آن برانند، او حتما کنار
 که بيآموزند را مشکالتی حل راه استادشان از اندمايل چون کنند دمحم تقی حرکت

وقتی دمحم تقی متوجه شد که آن دو سوار او را تنها . نيستند آنها حل به قادر خودشان
يکی از سوارکاران جواب داد که او . نخواهند گذاشت، هويت آنها را جويا شد

   ٤٦٩.است) صاحب الزمان(ت و ديگری گفت که امام غايب حسين بن علی اس
 نوع امام حسين و امام دوازدهم، که هر يک. پيام اين افسانه روشن است

 خود تشيع نيازمندند تا شيعه هستند، احترام مورد و اوليه ینمونه و الگو از متفاوتی
 در آميز مبالغه و خرافی روايتی در ميرلوحی.  مجلسی فرا بگيرند تقی دمحم را از
 اين بر عادی مردم تقی، دمحم مرگ از بعد که دهدمی خبر اشخواننده به خود زمان
مردم .  است باالتر دوازدهم امام از مراتب به او معنوی موقعيت که بودند باور

بعد از مرگ دمحم . تواند معجزه کندعادی حتی معتقد بودند که اسب دمحم تقی نيز می
يی که او را در آن پوشانده بودند پاره کردند و به عنوان تبّرک به تقی، مردم پارجه

ی شهرت و موقعيت روايت مبالغه آميز مير لوحی در باره ٤٧٠.بستنددست خود می
گشايد که مردم عادی، انسانی يی را به رفتاری خرافی میمذهبی دمحم تقی، پنجره

- شان می امام جای به را انیروح فناپذير را تکريم کنند و حتی او را بپرستند، يک
  . لغزندمی پرستی بت به تشيع، نام به و گيرند

برای دمحم باقر مجلسی نيز مانند پدرش با روايات متعدد از انتساب فيوضات 
تنکابنی هفت مورد از کرامات . و معجزات خارق العاده به او، اعتبار ساخته شد

 او انگيز شگفت کارهای از مورد پنج فهرست ٤٧١.دمحم باقر را فهرست کرده است
 فوق هایتوانايی به را که آن زمان در گردش در یاسطوره نوع تا است کافی

های عالم اول، گفته شده که برخی از جن. دهد نشان شد،مجلسی مربوط می بشری
دوم، . شدندهای مجلسی حاضر میو يا موجودات ناديدنی عالم غيب در کالس

مجلسی خواب ديد که او به اطاقی وارد شد که پيامبر و دوستی از دوستان دمحم تقی 
او ديد که دمحم تقی نوزادی را در قنداق به اطاق . امام دوازدهم در آن نشسته بودند

های تشيع نزديک شد و از پيامبر و علی و ترين شخصيتدمحم تقی به مقدس. آورد
د که دعا کنند تا خدا آن و از جمله امام دوازدهم تقاضا کر از يازده امام باقيمانده

هر يک از آنانان موافقت کردند که طفل را . کودک را مروج آئين تشيع قرار دهد
  . در بر بگيرند و برای او دعا کنند

                                                             
نسخه دستنويس، (کتاب کفاية المهتدی . کتاب اربعينلوحی حسينی موسوی سبزواری، . م  ٤٦٩

.٦-٥. ، صص)٨٣٣:شماره دفتر  
.٥. ، ص.همآنجا  ٤٧٠    
.٢٠٨- ٢٠٥.، صصالعلماء قصصتنکابنی، . م  ٤٧١  



١٩٤ 
 

ی دمحم تقی شتافت و نوزادی را در وقتی مرد از خواب بيدار شد، به خانه
او خواست که نزد پيش از آن که مرد خواب خود را بازگويد دمحم تقی از . آنجا ديد

گويند که در دوران سوم، می. خدا دعا کند تا پسرش دمحم باقر مروج آئين تشيع بشود
در شبی که . اش سخن گفتنددمحم باقر، دو مرد که با او رقابت داشتند، در غياب

جايی  -ی مجلسی مجلسی از دنيا رفت، آنها هر دو خواب مشابهی ديدند که به خانه
ناگهان آنها ديدند که پيامبر و امام علی به خانه وارد . اندرفته -د که او خوابيده بو

پيامبر دست راست مجلسی و علی دست چپ او را گرفتند و از مجلسی . شدند
سپس آنها مجلسی را تا بيرون خانه همراهی . خواستند برخيزد و همراه آنان برود

فتند که خواب مشابهی وقتی آن دو رقيب مجلسی از خواب بيدار شدند دريا. کردند
زمانی . اند، آنها حدس زدند که مجلسی بايد از دنيا رفته باشد چون او بيمار بودديده

کنند، و ی مجلسی رسيدند، شنيدند که مردم داخل خانه گريه و زاری میآنها به خانه
وقتی به آنها گفته شد که مجلسی از دنيا رفته است، آن دو بد گهر، شگفت زده و 

   .شدند پشيمان
ی وضعيت فوق انسانی دمحم باقر ی تنکابنی در بارهمانده دو روايت باقی

يی خرافاتی که او را در های واضح و روشنی است از هالهمجلسی، توصيف
ی بسيار صميمی مجلسی با پيامبر اولين روايت، حاکی از رابطه. گرفتبرمی

ی از هواداران مجلسی برای ديدار گفته شده که يک.  اسالم و دومی با عالم غيب بود
وقتی به شهر نزديک شد سراغ مجلسی را . او از بحرين به اصفهان مسافرت کرد

مرد، سخت غمگين شد و لختی . گرفت، به او گفته شد که مجلسی از دنيا رفته است
در خواب مکانی را ديد که پيامبر بر منبر بلندی نشسته و کنار او در . بعد خوابيد
در مقابِل منبر، صفی از پيغمبران . تر امام علی قرار گرفته استپائينموقعيتی 

در ميان . شدندايستاده و در عقب آنها صفوفی از انواع گوناگون مردم ديده می
مرد بحرينی ناگهان شنيد که پيامبر گفت . های متعدد، او مجلسی را شناختصف

  ". آخوند مال دمحم باقر بيآيد نزديک"
يد شخصی از ميان صفی از مردم عادی جدا شد و به صف مرد بحرينی د

وقتی پيامبر مجددا به او امر کرد که جلوتر بيآيد، او از . پيامبران نزديک گرديد
مجلسی از پيامبر . در اين لحظه پيامبر به او گفت بنشيند. صف پيغمبران نيز گذشت

کند که گی میندهتقاضا کرد به او اجازه دهد که همچنان بايستد، چون احساس شرم
پيامبر سپس رو به . اند، او بنشيندی پيامبرانی که به صف ايستادهدر مقابل همه

لذا پيغمبران نشستند و ". بنشينيد تا مال دمحم باقر هم بنشيند"صف پيغمبران گفت 
دهد که مجلسی از اين روايت نشان می. مجلسی نيز در کنار دمحم پيامبر قرار گرفت

تر است، هر چند اين موضوع کليدی همچنان در نزد دمحم با اهميت تمام پيغمبران
. تر به پيامبر نشست يا نهابهام رها شده که آيا دمحم باقر نسبت به امام علی، نزديک
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 بر چنين شده نقل مجلسی هواداران از که ديگری روايات و روايت اين تفسير از
  .  داشت يیويژه در نگاه پيامبر جايگاه او که آيدمی

 يی بودهتجربه اساس بر مجلسی یالعادهفوق هایويژگی از روايت آخرين
در جمعه شبی، مجلسی، نماز کوتاه بسيار با محتوايی به . بازگفته است او خود که

در جمعه شب . جای آورد و به همين خاطر تصميم گرفت که آن را تکرار کند
نماز را برگزار نمايد ناگهان ی بعد، هنگاهی که مجلسی قصد داشت همان هفته

مخاطب قرار داد و " ِعلم کامل"صدا او را به عنوان . صدايی از سقف خانه شنيد
که تک تک اعمال بد و خوب را  -کرام الکاتبين  -ی برجسته دو فرشته"گفت 

 ی پيش انجامهفته که را نمازی صواب مربوط به تمام ضبط کنند، هنوزضبط می
مجلسی  ٤٧٢".کنی برگزار ديگری نماز تو قصد داری حاال و اندنکرده تمام يیداده

کند که اين صدای مرموز، گزارش مخاطبين خود را با اين حدس و گمان رها می
بازگو . گذاردهای دو فرشته را در عالم غيب در اختيار او میيی از فعاليتپيشرفته

غيب در ارتباط بوده ی شخصی مجلسی، بيانگر آن است که او با عالم کردن تجربه
 در که موضوعی. های فانی از آن بی خبرندداند که ساير انسانو چيزهايی را می

 متمرکز ايده اين بر و دهدمی نشان را مجلسی کرامات شده، تنيده روايات اين تمام
 را و او عالقمند بوده مجلسی خاص به به طور امام دوازده و پيامبر که است

برده  باال هاتوده نظر در را مجلسی جايگاه بايستی هاافسانه اين. دارندمی محترم
  .بوده است برخوردار محبوبيت از ائمه و پيامبر نزد او که خاطر اين به باشد

موجب  شيعه، عادی امامان توسط مردم و پيامبر ستايش گرفتن مفروض
فريب  اشدهند شده و هدفمی نسبت هامجلسی به آنچه مانند جعلی، انتشار رواياتی

 ینوبه به پيامبر و ائمه پرستش موارد که است باور اين به هاتوده کشاندن و دادن
 و طراحی فرآيند. برندمی بسر آنها ميان در که گرددبرمی خاصی نيز افراد به خود

 زنده، موجودات به حضور ندارند که امامانی و پيامبر جسمانی عشق تبديل همچنين
 موجودی عاشق واقعا که کسی به نسبت واقعی عشق از هدف که دهدمی نشان

. نمايد توليد ساده قياس يک طريق از را يیکننده قانع استدالل تواندمی است، دنيوی
امامان آنها نيز فردی اهل اين دنيا را . مردم عادی، به امامان شان عشق می ورزند

فرد واقعی نيز  توانند عشق خود را به آندر نتيجه مردم عادی می. دوست دارند
 به عادی مردم عشق روی بر مجلسی مانند افرادی گذاری سرمايه. ابراز نمايند

 موضوعات به اقتصادی، و سياسی مذهبی هایقدرت تمام نزد را آنها امام، دوازده
موقعيت تعلق  همين به که است امتيازی و اين کند،می تبديل شيعه پرستش مورد
   .دارد

 را نيز انسانی نيازهای از يیپاره احتماال که تخيلی سناريوهايی ايجاد
 بياندازد،  جا و موفق شد آنها را از طريق تکرار به عنوان حقيقت کردمی برآورده

                                                             
.٢٠٨. ، ص.همآنجا  ٤٧٢  



١٩٦ 
 

 هایموفقيت در ادامه،. گشت تبديل اجتماعی مهندسی برای مندیقدرت به ابزار
آن داشت تا بر  را عادی مردم دروغين، ديگر مدعيان اقتصادی و مذهبی سياسی،

 با شيعی یجامعه مداوم یتغذيه. بپذيرند واقعيات عنوان های خرافی را بهافسانه
 اقدامی تواندمی زمين، روی مقدس هایچهره از مذهبی اصطالح به هایقصه

 حالت در هاتوده داشتن نگاه منظور به خرافی باورهای تبليغ در سنجيده و تعمدی
 کنترل کردن در دروغين را مدعيان دنيوی منافع نتيجه در و گردد، تفسير خلسه
  کرد خواهد تضمين ها،توده

 دادن نسبت با فانی موجودی برای انسانی فوق نيمرخی و نمايه ايجاد
 به عادی مردم که زمانی تا غيب است، عالم با که گويا مرتبط او، به هايی قدرت

. را جذب خواهد کردباشند، احترامی سياسی و مذهبی  داشته اعتقاد خرافات اين
 شگفت آثار و معجزات غيب، عالم با پدرش ارتباط از مجلسی باقر دمحم روايت
 که دهدنشان می  شده، منتشر تن دو اين یباره در که رواياتی تمام نيز و او، انگيز

بر . مخالفتی نداشتند خودشان مورد در هايیمبالغه چنين گسترش و پخش با آنها
-هايی را برای پدر خود تبليغ میشده که دمحم باقر مجلسی افسانهعکس، به ما گفته 

 و خود به مربوط تخيلی و گیساخته هایداستان در درگير افراد گفت توانمی. کرد
 یشايسته رفتار طريق از نه و بيهوده ادعاهای طريق از خود، در صدند تا دودمان
 از بايد يا کاذب ادعاهای اين. کنندبه احترام، قدرت و مشروعيتی دست پيدا  دنيوی،
آيا . گردد القاء عادی مردم اذهان به يا و باشد برخوردار ظاهری هایارزش
 و فوق طبيعی نسبی و اصل و دودمان کردند تاتالش می -پدر و پسر -ها مجلسی

 که بودند می بر اين باور بايد آنها آری، ايجاد کنند؟ اگر انسانی برای خود فوق
 داده، افزايش را آنها سياسی و مذهبی منزلت و قدر طبيعی، فوق شهرت داشتن

 و مستحکم شده شانقدرت یپايه نتيجه در و دهدمی گسترش را آنها هواداران
  .يابدمی توسعه

  
  افزايش ثروت دمحم باقر مجلسی

  
گر و مروج نوع خاصی از تشيع، از ی احاديث، پژوهشمجلسی، محقق و خبره

يی در کشور دست گی، به تدريج به موقعيت مذهبی و سياسی برجستهساله ٥٣سن 
مقام مجلسی و  -شود که به شاه سليمان شناخته می -در دوران شاه صفی دوم . يافت
با اين وصف شاه . ی رسمی او در ميان حکومت صفوی آغاز به رشد کردرتبه

. نداشتسليمان چيز زيادی از شهرت برای پرهيزکاری و فضيلت اسالمی 
 حالت به را او که بود معروف حد شراب از بيش نوشيدن به سليمان شاه برعکس،

 مقامات اشراف، رساندن به قتل و بصيرتی بی به و انداختمی هوشياری نيمه
 هایعشق پی در رفتن به سليمان شاه. کشاندمی نظامی فرماندهان و بزرگ دربار
 شکار برای را خود کارگزاران وی بود، رفتاری که وقتی نام بد شهوانی نيز
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فرستاد، در حد خود انحرافی می زيبا، ربودن و آوردن آنها به محل شاهی دختران
 شاه عادی، مردم شاه، سليمان همان حکومت طول در گويندمی ٤٧٣.شدمحسوب می

 گويی که چنان او احکام به و دانسته خطا از عاری فردی را خود تقوای از دور
   ٤٧٤.گذاشتندمی احترام خداست احکام

 مذهبی گفته شده که تعهدات اش،اسالمی غير اخالق رغم به سليمان شاه
گرم  یرابطه و کردمی رعايت جمعه مسجد در حضور و روزه و نماز از را خود

 را رايج التقاطی مذهب از نوعی سليمان، شاه ٤٧٥.داشت روحانيت با نيز نزديکی و
 تحمل اسالم بزرگ فقهای توسط که کردمی نمايندگی صفوی شاهان ميان در
 اثبات برای حتی و دادند می انجام را مذهبی مناسک و عبادات شاهان،. شد می

 همچنان آنها وصف اين با رفتند،می افراط نيز راه امامان به نسبت خود وفاداری
به . دادندمی ادامه خود -اسالمی  ضد نه اگر  -اسالمی  غير زندگی به عمل در

 ناپرهيزکاری ميان تناقِض  فقهاء، برای هم و شاهان برای رسد که هممینظر 
 تائيد با صفوی شاهان که گويی. کردنمی ايجاد مشکلی خارجی، تقوای و داخلی
 رعايای به نسبت مذهبی تعهدات و قوانين ديگری از یمجموعه اساس بر و فقهاء
  .  کردندمی عمل خود

مجلسی به باالترين مقام قضايی ) ميالدی١٦٧٩(هجری ١٠٩٠در سال 
 قدرت و اختيارات اصفهان، از قاضی شرع. برگزيده شد -قاضی شرع  -اصفهان 

 رتبه عالی روحانيون به مقام اين و برخوردار بود توجهی قضايی قابل - مذهبی
و به کارگيری قوانين  داشت، چون اين موقعيت به توانايی از استفاده اختصاص

در همين سال شاه سليمان، مجلسی را به مقام با اهميت  ٤٧٦.شريعت نياز داشت
طی همين دوران نيز شاه  ٤٧٧.ی اصفهان نيز منصوب کردامامت نماز جمعه
را به مجلسی " قوانين اسالمی"و اجرای " امور مسلمانان"سليمان مسئوليت 

 آن از بعد سال ٥ حدود يا و ١٦٨٤ مارس ماه در که Kaempfer کاميفر ٤٧٨.سپرد
 ربودن یباره شد، در وارد اصفهان به رسيد به مقام قاضی شرع سیمجل که

 نوشته سليمان با آنها شاه اجباری شدن همبستر و خارجی و ارمنی دخترهای
سال بعد که مجلسی  ٨يا حدود ) ميالدی ١٦٨٧(هجری  ١٠٩٨در سال  ٤٧٩.است

مقام قاضی شرع اصفهان و نيز امامت نماز جمعه را کسب کرد، شاه سليمان 
مجلسی را در موقعيت شيخ االسالمی که باالترين موقعيت در کشور بود قرار 

                                                             
.٢٢٥، ٦٢.، صص)١٣٦٠تهران، ( کاييفر سفرنامهجهانداری، . ک کمپفر،. ا  ٤٧٣  
.١٦٩- ١٦٨.کاميفر، سفرنامه کاميفر، صص. ا  ٤٧٤  
کاميفر، سفرنامه . ؛ ای٢٤-٢٣.، صص)١٣٧٣تهران، (نصيری، دستور شهرياران، . ای. م  ٤٧٥

.٧٠- ٦٩. کاميفر، صص  
.٢٤٦- ٢٤٥. علی دوانی، مفاخر اسالم، صص  ٤٧٦  
.٢٣٤.، ص.همآنجا  ٤٧٧  
.٢٦١.، ص٢، جلد الجنة روضةاصفهانی، - خوانساری. ب. م  ٤٧٨  
.٦٢. کاميفر، سفرنامه کاميفر، ص. ای  ٤٧٩  
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ر سال مجلسی موقعيت شيخ االسالمی خود را تا زمان مرگ شاه سليمان د ٤٨٠.داد
ساله که جانشين شاه سليمان شد نيز  ٢٦شاه سلطان حسين . در اختيار داشت ١١٠٥

بار ديگر مجلسی را به عنوان شيخ االسالم ابقا کرد و او تا زمان مرگ، در سال 
   ٤٨١.اين موقعيت را حفظ کرد) ١٧٠٠ - ١٦٩٩(هجری  ١١١٠

اختيار سال در  ١٢مند شيخ االسالمی را به مدت مجلسی، موقعيت قدرت
های العنان اصفهان در عرصهطی اين ساليان او به عنوان رئيس مطلق. داشت

در عين حال قدرت و نفوذ مجلسی، از  ٤٨٢.شددنيوی و معنوی توصيف می
رفت، چون کسی که کنترل اصفهان را در دست ی اصفهان بسا فراتر می محدوده

درت مجلسی که در نفوذ و ق. کردداشت تقريبا امپراطوری صفوی را اداره می
يافت، در حاکميت شاه سلطان حسين جوان، ضعيف دوران شاه سليمان افزايش می

گفته شده . تر گرديدی دولت برجستهو زير فشار، بيشتر شد و نقش مجلسی در اداره
نقش متنفذ  ٤٨٣.طی اين دوره، حکومت شاه بر شخص مجلسی متکی و پايدار بود

در حاکميت شاه سلطان حسين چنان بود که  مجلسی در چهار سال آخر زندگی او
ی گفته شده قدرت و سلطه ٤٨٤.کندگفتند اين مجلسی است که دولت را کنترل میمی

 حسين سلطان شاه سلطنت که است مرکزی و محوری مجلسی در اين دوره آنچنان
 و ضعف هاینشانه رفت، دنيا از مجلسی که زمانی و وابسته بود، او به اساسا

   ٤٨٥.گرديد نمايان حاکميت در فروپاشی
 گويندمی حسين، سلطان شاه یفزاينده ناتوانی و مديريت سوء به توجه با
در مورد نقش  ٤٨٦.است مجلسی "بصيرت و انديشه" مديون ايران سياسی ماندگاری

ی صفوی در سياسی مجلسی گفته شده که سقوط سلسله -برجسته و محوری مذهبی 
گويند شاه سلطان می ٤٨٧.مستقيم مرگ مجلسی بودسلطنت شاه سلطان حسين پيآمد 

با اين وصف تا زمانی که مجلسی زنده . رفتحسين حاکمی بی انظباط بشمار می
البته پس از مرگ مجلسی، . بود، نظم و قانون برقرار و کشور شاه نيز پايدار بود

ها به قندهار از دست رفت، نيروهای خارجی به کشور نفوذ کردند، و افغان
ی مجلسی نيز شيخ عباس قمی، ستاينده ٤٨٨.ان وارد شدند و شاه را کشتنداصفه

با توجه به بی "گويد قمی می. همين نظر را به شکل ديگری ابراز داشته است
ی شاه سلطان حسين، دولت او ضعيف گی و حضور بی فايدهلياقتی، عدم شايسته

                                                             
.٥٤٠، ٥٠٨. ، صصوقايع السنين و االعوامخاتون آبادی، . ح. ا  ٤٨٠  
.٥٤٩.، ص.همآنجا  ٤٨١  
.٢٦١. ، ص٢، جلدالجنة روضةاصفهانی، - خوانساری. ب. م  ٤٨٢  
.١٨١. ، فصل اول، ص٥، جلد ايران ادبيات تاريخصفا، . ذ  ٤٨٣  
.١١٤.، صمجلسی عّالمهطارمی، . ح  ٤٨٤  
.٢٦١. ، ص٢، جلدالجنة روضةاصفهانی، - خوانساری. ب. م  ٤٨٥  
.همآنجا  ٤٨٦  
.همآنجا  ٤٨٧  
.٢٠٥. ، صالعلماء قصصتنکابنی، . م ٤٨٨  
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لسی، دولت فرو کرد، در نتيجه پس از مرگ مجشد و مجلسی دولت را اداره می
   ٤٨٩.پاشيد و قندهار از دست رفت

ی مذهبی و سياسی مجلسی با امکانات مالی رو به رشد او موقعيت فزاينده  
در دوران شاه سلطان حسين، شيخ االسالم مجلسی درآمد بسيار . آميختبه هم می

ُمبلّغ  Sansonی سانسون به گفته ٤٩٠.کردبااليی همراه با امتيازاتی دريافت می
 ٥٠االسالم ساليانه زيست، شيخرانسوی که در دوران شاه سليمان در ايران میف

های اين، غير از پاداش ٤٩١.کردهزار ليره يا يکهزار و صد تومان دريافت می
 عنوان به شيعيان آنها را در اختيار بگيرد و حق داشته گويندمی ديگری بود که

گفته شده که شاه سلطان حسين از . پرداختندمذهبی به او می عوارض و تعهدات
ی عمومی جهت خريد خانه برای شيخ االسالم جانشين مجلسی استفاده خزانه

توان پذيرفت که يی داده شده، میاگر به جانشين مجلسی از طرف شاه خانه ٤٩٢.کرد
 ١٢تری طی ی مشابهی گرفته است، البته اگر مساعدت بزرگمجلسی نيز خانه

يی که توسط شاه خانه. االسالمی دريافت نکرده باشدسال تصدی موقعيت شيخ 
ها به اگر تومان. تومان بود ٣٠٠برای شيخ االسالم جانشين مجلسی خريداری شد، 

کند، يی که سانسون داده، معادل چيزی باشد که خاتون آبادی اشاره میمظنه
و نيم  توان استدالل کرد که درآمد دولتی مجلسی در سال به تنهايی معادل سه می

 را آنها و آوردرا می های خوددارايی اشنامه وصيت در مجلسی. خانه بوده است
 هایزمين ها عبارت است ازکند؛ اين دارايیمی فهرست کربکندی ِملک عنوان به
ی اين امالک اجاره داده همه. عاشقان تل در خانه يک و نيز اشکاوند اطراف در او

دهد که مايل اش توضيح میمجلسی در وصيت نامه. کردشده و درآمد توليد می
   ٤٩٣.هايش چه کننداست پس از مرگ با درآمد زمين

ی ی با استعداد مجلسی که در پروژههللا جزايری طلبهگفته شده، نعمت
ی مجلسی به سر کرد و به مدت چهار سال در خانههمکاری می بحاراالنوار

ی مادی جزايری، از رفاه فزاينده. استبرد، شاهد تحول در زندگی مجلسی بوده  می
 از توانستندمی ی اوخانواده اعضای دهد و اين کهی مجلسی گزارش میخانواده

گويد او مطمئن جزايری می ٤٩٤.باشند برخوردار مرفه، بسيار زندگی شيوه يک
های گران قيمت است که حتی خدمت کاران و غالمان جوان مجلسی نيز لباس

 مجلل آشکارا و عجيب زندگی یشيوه که رسدمی نظر به. کردندکشميری به تن می
او  چون باشد، و مضطرب ساخته مشّوش را جزايری خاطر مجلسی، اشرافی و

                                                             
ربانی، . مهريزی و ح. ابراهيم علوی، مجلسی از ديدگاه مستشرقين و ايران شناسان در م  ٤٨٩
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امامان شيعه را با  یکشانه رياضت و ساده يی زندگیافسانه روايت تواندنمی
ود های خبر اساس آموزه. شرايط زندگی سرشار و وافر استاد خود تطبيق دهد

 و قلوب خود، به پرداختن و رسيدن برای شده داده دستور مومنين مجلسی، به
اين  بايستیمی مقام، و جالل و جاه نظير دنيوی هایوابستگی کردن کن ريشته

 از خداوند به تقرب و ابدی رستگاری و رهايی برای جستجو با را هاوابستگی
   ٤٩٥.عبادات، جايگزين کنند طريق

 جوان جزايری بايستیمی او، ثروت و مجلسی هایآموزش بين کامل تضاد
 یشيوه مورد در و نمود را مطرح هاپرسش برخی بعدا او باشد؛ کرده زده بهت را

 قانع توجيه باشد نتوانسته مجلسی رسدمی نظر به. ناراضی بود مجلسی نيز زندگی
 اين حل برای. دهد ارائه خود یخانواده لوکس و اشرافی وضعيت برای يیکننده

 اولی کدام از دنيا رفتند، آنها به يکديگر قول دادند که هر گويدمی جزايری مشکل
 که يیباز گويد، مسئله مسئله را حقيقت و بيايد است زنده هنوز که ديگری خواب به

گفته شده که مجلسی اين قرار را پذيرفت، و پس از . شدمی دانسته آخرت در فقط
های داشتن چنين شيوه زندگی مجللی متوقف يل و انگيزهی دالآن بحث در باره

   ٤٩٦.گرديد
پس از آن که مجلسی از دنيا رفت، جزايری بر مزار او حاضر شد، و پس 

در خواب، مجلسی را ديد که . از خواندن نماز و دعا برای او، به خواب رفت
 مجلسی از درد سنگينی. شاداب و پرنشاط، لباس پر رزق و برقی به تن دارد

ی مرگ متحمل شده بود، در آن هنگام مرد اسرار آميزی صحبت کرد که در لحظه
ی تخت او ملبس به لباسی اشرافی، در بستر مرگ به مجلسی نزديک شد، بر پايه

کرد درد آن هر نقطه را که آن مرد لمس می. نشست و بدن مجلسی را لمس کرد
کند و درد به طور مس میی مجلسی را لرفت تا اين که سينهناحيه از ميان می
در اين لحظه، مجلسی به جزايری گفت که او متوجه شد . شودکامل برطرف می

مجلسی مرد اسرار آميز را  ٤٩٧.ی اطاق قرار داردبدن بی حرکتش در گوشه
ی مرگ بوده است، تنها گفت که نشناحت و يا او را توصيف نکرد که او فرشته

اش در قبر گفت، ايری، مجلسی از تجربهدر خواب جز. لباس فاخری به تن داشت
ی خود را در طول زندگی از زمانی که از او خواسته شد تا اعمال و رفتار شايسته

 واقع کننده پرسش صدای تائيد مورد او خوب اعمال گزارش ابتدا، در. بازگويد
اين همان تک . دهدارائه می را خود دستاورد آخرين ناگزير مجلسی و شودنمی

بود که نهايتا تمام گناهان مجلسی را شست، او را نجات داد و برای هميشه  رفتاری
کار نيکی که مجلسی در پايان فهرست . ايمنی بخشيد و به رستگاری رساند
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کند، و از قضا اهميت چندانی هم برای او دستآوردهای مثبت خود مطرح می
 از اش،بدهی داختبازپر با را بدهکاری مرد روزی نداشته، از اين قرار بوده که

 . دهدمی نجات عصبانی او طلبکاران بار خشونت چنگال
 و نيک یباره در اشطلبه با را خود اختالف مجلسی جزايری، خوابِ  در  

 يیکننده قانع طور به مجلسی، مرفه زندگی یشيوه نيز و مادی دنيا دستاوردهای بد
 دارم، که ثروتی را و رفاه اين من اگر"گويد مجلسی می. کندمی فصل و حل
طلبکاران  چنگال از اشبدهی بازپرداخت با را مردی توانستممی چگونه داشتم، نمی

وقتی جزايری از خواب   ٤٩٨".سازم فراهم خودم برای ابدی آسايشی و کنم رها او
 رفاه و شرع، نظر اش انجام داده، باآنچه مجلسی در زندگی"بيدار شد، دريافت که 

دادن  با و رودمی جزايری  ٤٩٩".است بوده مطابق و منطبق هامسلمان و اسالم
 نام تحت او اشرافی زندگی یشيوه و مجلسی، دارايی و ثروت توجيه گواهی به
  .   پردازدمی ها،مسلمان عام خير و مصلحت
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  مذهبی -از مفهوم سازی تا رسمی کردن ايدئولوژی سياسی 

  
  
  
  
  

  ی پاندوراجعبه: بحاراالنوارمذهبی   -اهميت سياسی 
  

اوليه  یانتقال آن از متنتغيير و مجلسی، فهم  بحاراالنواربرای درک اهميت تدوين 
 ،مجلسی. ، ضروری استاحاديث استاندارد سبکآخرين  ی بابه تدوين و متروک

برخالف  او .تر را به احاديثی داده که متروک مانده بودنداهميت و امتياز بيش
های استاندارد حديث شيعی از کُلينی، ابن بابويه و طوسی آمده رواياتی که در کتاب

در ارتباط با سهم مهم مجلسی در . اين احاديث را در تاليفات خود آورده است
 کند که در قرن چهارمبه روند حرکتی اشاره می ،ی تشيع اوليه، امير معزیمطالعه
 امير معزی. آغاز گرديد "تعقل گرايی"به  "گرايی نتسُ "از  ميالدی، دهم/هجری

 )ميالدی ١٠٢٢/هجری ٤١٣فوت ( که شيخ مفيد فرآينددر اين که دهد توضيح می
 شماری"بودند،  آن پيشگام )ميالدی ١٠٢٥/ هجری ٤٣٦فوت ( و شريف مرتضی

ی خاموشبه  ها يا رواياتی کهنتسُ . "ها به تدريج رو به خاموشی رفتنتسُ از 
 کامل اصل" که دارای هستند، آنهايی گرائيدند و به دست فراموشی سپرده شدند

خالف عقايد عمومی به شمار  در اسالم) در نتيجه و (باشند می عرفان ومتافيزيک 
   ٥٠٠".روندمی

اوليه؛  پيدايش هایداده) ١امامت،  اعتقادی اصلبر اساس سه زمينه، در 
ويژه که اين موارد ه آسا و غيبی امامان، بهای معجزه اطالعات در مورد جنبه) ٢

هايی که مربوط داده) ٣شود؛ و های فوق طبيعی نيز مربوط میلم و قدرتبه عِ 
از  کند کهامير معزی بحث می دند،انديشقرآن می یاست به آنچه امامان در باره

تا  )ميالدی ٩٠٣/ هجری  ٢٩٠فوت ( صفار قمیاصل امامت از ترين تاليف قديمی
 ٩٩١/هجری ٣٨١فوت ( ابن بابويه ،)ميالدی ٩٤٠/ هجری ٣٢٩فوت ( لينیکُ 

نی بر گزينش، کم رنگ ساختن و تمب فرآيندی ،و نهايتا مفيد و مرتصی )ميالدی
به حرکت  امير معزی. وجود داشت خاموش کردن احاديت فوق طبيعی و غيبی

   ٥٠١.کنداشاره می ،به عقالنی و منطقی ،روندی غير عقالنی و رمزی

                                                             
٥٠٠  M. A. Mir-Moezzi, The Divine Guide in Erly Shi’ism (New York, ١٩٩٤), PP. 
١٩-١٨. 
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تاليف و ترکيب احاديث ناديده کار مجلسی در اهميت معنا و برای درک 
بين  ،اوليه، فهم جهت گيری تحوالت داخلی و رقابت اعتقادی در تشيع یگرفته شده

درسی در مُ . ضروری است) هفتم تا دهم ميالدی(های اول تا چهارم هجری قرن
ون شيعه در دوران ی سهم قابل توجه مجلسی در آشکار ساختن مباحث درباره

نظرات جديدی توسط "کند که در طول زندگی امامان، شکل گيری آن، استدالل می
ی کيسانيه، در اکنون از ميان رفته يعنی جنبِش  ،نت امامتجناح افراطی هوادار سُ 

بر "اين اعتقادات افراطی ". مطرح گرديد) هفتم ميالدی(اواخر قرن اول هجری 
  ٥٠٢".دهد که او محور عالم استنشان میو ، تاکيد دارد های فوق طبيعی امامکيفيت

يکی ديگر از مفاهيم ) هشتم ميالدی(رسد که از اوايل قرن دوم هجری به نظر می
های کليدی اسالم، باز توليد ی زندگی ابدی برخی از چهرهافراطی بر اساس نظريه

  . شده باشد
ه ب یمتعدد مرتد هایافراد و گروه"درسی ی مُ به گفته ،در همان زمان

اين ادعا در  ٥٠٣".دانستندوجود آمدند که پيامبر و يا يکی از اهل بيت او را خدا می
های گروه. های خود را حفظ کردريشه ،بيش از حد ،دوران بعد از امام علی

آنچه را اتفاق  یلم به همهعالم غيب، و همچنين عِ  ِعلممشخص شيعه، آگاهی از 
گفته شده در . دادنداتفاق خواهد افتاد به امامان نسبت می که ی آنچه راافتاده و همه

بر اين گونه و  ٥٠٤.نامندغراق گويی میا ها راقم فقهايی هستند که اين نسبت دادن
-و به مردمی که آنها را به امامان نسبت می نهادهها، برچسب غلو و اغراق ايده

گروه ) هشتم ميالدی(در اولين دهه از قرن دوم هجری . گفتنددادند ُغالت می
اين گروه اعتقادات . شده شناخته میضَ وّ فَ مُ به نام افراطی ديگری سربرآورد که 

طبيعت الهی برای امامان معتقد بودند، "آنها به . مشترک بسياری با کيسانيه داشت
از جمله  ،نامحدود يعنی اين که امامان، وجودی فوق طبيعی داشتند، با آگاهی

 مفّوضهاگر چه   ٥٠٥".ها، و قدرتی که کائنات در اختيارشان بوداطالع از ناديده
معتقد بودند که امامان  آنهادادند اما به پيامبر و امامان نسبت نمی يیموقعيت خدا

دهند؛ تنها به طور طبيعی تمام کارهايی را که خدا قرار است انجام دهد، انجام می"
   ٥٠٦".است و قدرت امامان فرعی و وابسته ،ين است که قدرت خدا اصلتفاوت در ا

اعتقاد به اين ) نهم ميالدی(بعد از درگذشت امام رضا در قرن سوم هجری 
که امامان اقراد فوق طبيعی و دارای نور خدا بودند عموميت يافت و منجر به 

                                                             
-٩. ، صص)١٩٩٣پرينستون، ( بحران و تثبيت در دوران تکوين اسالم شيعیمدرسی، . ح  ٥٠٢
١٠.  
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 ٥٠٧".رديدضه به صورت خاص گادبيات افراطی به طور عام و در مفوّ " شکوفايیِ 

و داشتن  انجام معجزاتهای الهی، شد و جنبهرواياتی از قدرت امامان پخش می
درسی، ی مُ به گفته ٥٠٨.شدارتباط و اتصال با عالم غيب نيز به آنها نسبت داده می

ها، حيوانات ضه معتقد بود که امامان، زبان تمام انسانهای حامی مفوّ يکی از گروه
آنها . افتد با خبر هستنداز هر آنچه که در جهان اتفاق میدانند، و و پرندگان را می

به " هر جا که الزم باشد"همچنين بر اين باور بودند که بعد از مرگ پيامبر، امامان 
   ٥٠٩.دريافت وحی ادامه خواهند داد

در صدد بوده تا روايات  عقالنیاين منطقی است که فرض کنيم گرايشی   
به که امير معزی  را ريشه کن کند، همان رواياتی و غيبی معقولفوق طبيعی، غير 
شود به احاديثی جعلی که با اغراق ی اول مربوط میدر درجه آنها اشاره کرده و

تدريج و به نحوی در دانش "درسی به ی مُ ضه، که به گفتهگويی و توسط مفوّ 
 کند که حتیدرسی استدالل میمُ   ٥١٠".امامت به رسميت شناخته شد، ترويج گرديد

ی اصلی احاديث که در شيعه لينی، يکی از چهار مجموعهکُ  اصول کافیدر 
تر غير کم بصائر الدرجاتگردآوری شده، و به اعتقاد امير معزی بسا از احاديث 

با استدالل  ٥١١".حديث مشکوک با ماخذ نامعتبر وجود دارد" ٩٤٨٥منطقی است، 
دو  تقريبالينی، کُ  کافیاصول حديث  ١٦١٩٩که از  حاکی از آن است ، ايندرسیمُ 

ی ُمدرسی به نوشته .وجود داردترديد و غير قابل اتکاء  مورداز سه حديث،  حديث
رسد و آشکارا حجاب و حائل رجوع برای مجلسی را تشکيل در آنچه به نظر می

 بابت از شيعه، نويسندگان بيشتر یاخيردغدغه هایقرن در"دهد اين است که می
 بدعت نويسندگان آثار از موادی به مانده، باقی اوليه یهشيع از که موادی حفظ

ی احاديث مجلسی با بازيابی و ترکيب دوباره  ٥١٢".گذار گسترش پيدا کرده است
تالش آن دسته از  زدن پسمبالغه آميز، نقشی کليدی در  فوق طبيعی و غير عقالنیِ 

 گفته .کرد که خواستار ريشه کن شدن چنين خرافاتی بودند ايفامحققان شيعه 
 راه که اوليه هایقرن گرايان افراط تحقيق ترينبيش مجلسی بحاراالنوار شود می

   ٥١٣.شودمی شامل کردند، اماميه باز آثار را به خود
که به  را عقالنی یامکان دارد که مجلسی تمايل داشته تا روند از اين رو،

. معزی در قرن چهارم آغاز شده بود خنثی کند و به عقب برگرداندی امير گفته
طبيعی، خرافاتی، غيبی،  های شيعی، همراه با احاديث ماورانتمجلسی با تزريق سُ 
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رمزی و غير  منطقی که به دقت و به تدريج توسط گرايشی منطقی غربال و پاک 
ر اين راستا، ممکن د. سازی شده بود، تشيع را خالف مسير عقالنيت به عقب بُرد

نت و معاصر مجلسی کمتر فقيه اهل سُ  ،ی عبدالعزيز دهلویاست اين با مباحثه
است که گفته شود مذهب شيعه، همان  اين منصفانه"گفت محل ابهام باشد که می

تواند قابل فهم باشد اگر فرض کنيم که در نظر دهلوی می  ٥١٤".مذهب مجلسی است
گرديد شد و توسط مجلسی نيز تبليغ میشناخته می دوران او آنچه از مذهب شيعه

سی به طور لگرفت، و قرائت مجهای پيشين تشيع را در بر میی قرائتکليه
گيری با قرائت بزرگان شيعه مانند مفيد، شريف مرتضی و طوسی متفاوت  چشم
کنار گذاشته ی روايات سازی دوباره مطرحپارچه کردن و مجلسی، با يک. بود
های افراطی را به تمام ی اصلی ادبيات حديث شيعه، مجددا ايدهبدنهدر  شده

  . های اين آئين وارد کردعرصه
به امامان از طريق مبالغه و  گونههای خدانسبت دادن ويژگی یمندیعالقه

مشهور سازی اين مفهوم توسط مجلسی، شايد بيشتر داليل دنيوی و مادی  سپس
) هشتم ميالدی(گويد که در قرن دوم هجری درسی میمُ . داشته تا مذهبی و معنوی

داد؛ بخشی را تشکيل می ی اول يک ادعای دونيمه"ی اعالم خدا بودن امام ايده
 یاگر اين ادعا ٥١٥".ستخدا پيام آورخودش  ،ی دوم نيز اين بود که مدعینيمه

طور شد، آنگاه مدعی به که امام خداست، از سوی مردم عادی پذيرفته مینادرست 
از دنيا  ی امامِ نماينده نيز مانور کند که او موضوع توانست روی اينخودکار می

بدين . شدمیرفته است و بدين ترتيب خواهان احترام و اطاعت از پيروان آن امام 
ی امامان ی قدرت جديدی ميان يک متقلب و خدا، از طريق واسطهترتيب، زنجيره

از اين طريق امکان داشت پرستيژ و . شدمی به عنوان خدا، به عموم مردم معرفی
ه ب ،همراه با دستآوردهای آن را با دروغ يک متقلب کسب کرد ،موقعيت دنيوی

مشکل . شدبا جلب احساسات مذهبی مردم نيز به کار گرفته می دروغ ويژه اگر آن
اين نيرنگ بدوی و نسبتا پيچيده به نام دين و برای تصاحب قدرت و اعتبار دنيوی 

شد و عالوه بر توليد مشتی یت پرستی محسوب مبُ  ،اين بود که اين نيرنگ صرفا
  . دادیپيغمبر قالبی، انسان را نيز شريک خدا قرار م

بعد از  یحال برای جلوگيری از متهم شدن به شرک و اعتقاد به پيغمبران
رسيد  تر به نظر میکار جويای قدرت دنيوی، منطقیدمحم پيامبر، اين برای يک دغل

های که مردم را متقاعد سازد که بعد از امامان، خدا، برخی افراد را با ظرفيت
اين افراد . ه استک دادتبرّ  به آنها و هخاص و قدرت ماورا طبيعی انتخاب کرد

ی الهی، با خدا مرتبط بوده و مسئوليت انجام ماموريت او را نيز به دوش برگزيده

                                                             
ربانی، . مهرزی و ح. علی اکبر تالفی داريانی، بحاراالنوار دايرة المعارف شيعه در م  ٥١٤

.١٧٤. ، ص)١٣٧٨تهران، (، ٢شناخت نامه عّالمه مجلسی، جلد   
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اند، به آنها به اصطالح توانايی و "امامان نايب"هايی، چنين ابرانسان. دارند
موهبتی داده شده که مرتبط با عالم غيب باشند و به هدف همان کسانی که به دروغ 

) هشتم ميالدی(زدند و در قرن دوم هجری یخود را به عنوان نمايندگان امام جا م
د، ی جديعالوه بر اين، همين سازه. کردند، خدمت کنندیخود را خدا معرفی م

  .ساختت پرستی و الحاد را نيز عليه مدعيان جديد، برطرف میخطر بُ 
 اما امام غير افراد وجود توجيه هدف با هست ديگری نيز خاص استدالل

 همين در غيب، و عالم با مرتبط و خداگونه قدرت تقريبا با مقدس و طبيعی فوق
استدالل . بود آمده بوجود اين حرکت مسير در که پرستی بُت اتهام از پرهيز حال
امامان،  ا اين استداللب. اما خدا نيستند ،شد که امامان، صفات خداوندی دارندمی

. اند، به خاطر همان صفات خداوندی که دارنداند اما با مردم عادی متفاوتانسان
های انسانبرخی در غياب امامان و تا زمان بازگشت امام دوازدهم، جهان از فيض 

های اين انسان. مند خواهد شدشوند، بهرهائمه و خدا تائيد می که توسط" مقدس"
ی خود شدند و به نوبهويژه، بعضا به عنوان نايب امام دوازدهم شناخته می مقدِس 

آنها به عنوان جايگزين . های مشخص ائمه را دارا هستندشد که ويژگیگمان می
افراد "اين  ،صفويهدر دوران . موقت امام دوازدهم، چوپان مردم عادی شدند

ترين کسانی در نظر گرفته به عنوان مشروع منصوب از طرف شاه،" مقدس
 عمل جامعه در امامان رهبری يا و مذهبی سياسی مقامات غياب درشدند که  می
به محض اين که هر صفت و يا ويژگی خدا را به انسانی معمولی نسبت . کردندمی

. گرددآميز به طور خودکار برقرار می ت پرستی اغراقبدهند، يک خط انتقال بُ 
های ويژه بر مبنای ارتباط فرضی با ادعای نوعی وضعيت خاص همراه با قدرت

برای  بود دعوتی ،جدا کردن به اصطالح فوق انسان از انسان معمولی و خدا، 
گيرد که ی کسانی قرار میاغراق گويی و خرافات که به سادگی مورد سوء استفاده

  . و اقتصادی وانی دارند برای قبض قدرت سياسی، مذهبیاشتهای فرا
 ادبيات گنجاندن و مانده، متروک احاديث احيای برای مجلسی تالش از پيش

 وجود افراد برای طبيعی فوق قدرت مفهوم احاديث، تاليف خود از در آميز اغراق
خدا  شاه اسماعيل و اجدادش مدعی قدرت ماوراء الطبيعه بودند، ُجنيد حتی. داشت

. شد و مريدانش معتقد بودند که بعد از مرگش به او زندگی جاويد داده شدناميده می
با  معمولی، هایانسان به خداوند قدرت دادن نسبت روند گام به گام رسدمی نظر به

. شد تسهيل بسياری حد تا امامان، به خداوند صفات از هايیبخش يا تمام انتسات
توانست در طول امتيازی بود که می مفّوضه و کيسانيه واقعی جايگزينی روند

  . تاريخ تمديد گردد
 تصاويری از متنوع و غنی بسيار يیگنجينه قطعا مجلسی بحاراالنوار 

 شيعه یجامعه به زمان طول در که عقالنی را فراهم آورده غير و از احاديث ذهنی
 و خودشان ميان در غيب عالم از هايیديدن سرآب با عادی مردم شود، ومی تزريق
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. شوندمادی، هيپنوتيزم می دنيای در غيب عالم به متعلق خاص اعمالی انجام
برای مردم عادی و بخش قابل توجهی از روحانيون، مظهر مذهبی  بحاراالنوار

 واقعا که است اين کتاب محتوای نيرومند و عام ادعای. درست و چالش ناپذير است
 روايات موضوعات مختلف با چندانی آشنايی که عادی مردم و است ائمه کالم

 روايات پيام یباره در خودشان تا نيست نيازی که سازدمی مطمئن را ندارند
و  مجلسی بحاراالنوار به منتسب صحت و قداست از مشترک درک .بيانديشند

 به متنی را تاليف اين روحانيت، توسط آن چرای و چون بی زيادی حد تا پذيرش
  . کندمی تبديل ئولوژيکايد و دگم

 مذهبی، نقِص  و عيب بی و مقدس متنی عنوان به بحاراالنوار پذيرش
 جامعه در قرار است که را معنوی و سياسی روابط و قدرت ساختارهای پذيرش
 جزئيات بحاراالنوار. کندمی تسهيل درآيد، به شدت عادی صورت به شود و مستقر

 عالوه. دهدمی ارائه را شيعی واکنش و کنش قبول قابل از سبک و حالت مفصلی
 دهد کهرا نشان می کرداری و رفتار یمجموعه ینقشه دقت به بحاراالنوار اين، بر

کامال با سيستم  بحاراالنوارمواد مندرج در . کندمی تعريف را شيعه مومن فرد يک
هايی به قسمتتا زمانی که مردم عادی . ی شيعی اِشباع شده استباورهای جامعه

که خرافی و يا جعلی است به عنوان حقايق مذهبی، اعتقاد دارند،  بحاراالنواراز 
 علی که چنان. ئولوژيک ديرپا خواهد ماندهای پايدار ايدهاثر مجلسی مانند ساير دگم

 عادی مردم تا موثر است بسيار يیواسطه و وسيله بحاراالنوار گويد می شريعتی
   ٥١٦.انديشيدن نگاه دارد از عاجز و گيجی ، خبری بی حالت را در

  
  عموميت بخشيدن به تشيع ايرانی توسط مجلسی 

  
ی آئين در زمان صعود صفويه به قدرت، به ندرت کتابی به زبان فارسی در باره

علمايی که در ابتدا به  ٥١٧.شد تا فقه شيعی را به عموم آموزش دهدتشيع پيدا می
ايران دعوت شدند و نهايتا در ايران استقرار يافتند از بحرين و جبل عامل لبنان 

 ٥١٨.نوشتندگفتند و میاين علما، نه به زبان فارسی، بلکه به زبان عربی می. بودند
" سگ درگاه علی"و " تشيع دوازده امامی"شاهان صفوی که خود را خادم 

ودند تا محيط مساعدی را برای مطالعه، تحقيق و آموزش دانستند، مشتاق ب می
پس از آن . تشيع، اصول، مناسک و مراسم آن، و تاريخ و فقه شيعی بوجود آورند

که اين آئين در محافل علمی احياء شد، به زمان نياز داشت تا در زبان فارسی تبليغ 
های بود که کتاب مجلسی به خوبی از اين واقعيت آگاه. و ترويج گردد و جا بيافتد

ی نوشته شده به زبان عربی توسط علمای شيعه اين قابليت را دارد که در جامعه

                                                             
.٢٣.، ص)تهران(، ١، جلد آثار مجموعهعلی شريعتی،   ٥١٦  
.٤٦٦-٤٦٥. ، صص)١٣٧٥تهران، ( اسالم مفاخرعلی دوانی،   ٥١٧  
.٨٠. ، ص)١٣٦٣تهران، ( صفوی عصر در مذهب و دينميراحمدی، . م  ٥١٨  
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. شدمانع زبان، مشکل بزرگ ارتباطی محسوب می. فارسی زبان تاخت و تاز کند
ی اعمال حتی در دوران شاه عباس اول، شيخ بهايی، کتابی به فارسی در باره

تاب تا زمان دمحم باقر مجلسی که تشيع وسيعا ممنوع و مجاز، نوشت، اما اين ک
  .  رواج پيدا کرد، منتشر نشد

های مردم را با های فارسی مجلسی، مشعلی بود راهنما که تودهنوشته
سبک نگارش مجلسی ساده، . ساختشان آشنا میوظايف مذهبی و اصول آئين

ی چه کسانی دانست برااو می. روان و برای مردم عادی قابل فهم و دسترس بود
های هايش در حدّ فهم، شرايط ذهنی و نيز ظرفيتنويسد، بنابراين هدف نوشتهمی

نوشت تا راه را نشان دهد و ايرانی را مجلسی به فارسی می. جذب و درک آنها بود
. نسبت به اعتقادات شيعی متقاعد سازد و اين اعتقادات را در ميان آنها تقويت کند

 گزينش، طريق از را ايدئولوژيک و مذهبی يقين بذر تا بود صدد در مجلسی
 فقرات تشيع ستون کردمی گمان که احاديثی بيافشاند بر تاکيد و تفسير تکرار،
در عوض مجلسی تائيد و تصديق مردم را نيز انتظار . دهندمی تشکيل را حقيقی
بلکه بر يی برانگيزد، های روشنفکرانهها بحثاو متوقع نبود تا اين نوشته. داشت

عکس معتقد بود که آنها بايستی به مجادالت و شک و ترديدهايی که صوفيان و 
   . فالسفه به راه انداخته بودند، خاتمه دهند

توان گفت که شيعيان ايرانی اساسا تشيع خود را از اين را با قاطعيت می
در يی شيعه را توان خانوادهبه ندرت می. مجلسی و از آثار معروف او آموختند

ی مجلسی يافت که يک يا چند نوشته ايران، پاکستان، عراق، افغانستان و يا لبنان
ی تاثير مير دمحم صالح خاتون ابادی، داماد مجلسی در باره ٥١٩.در آن نبوده باشد

اين آثار به زبان فارسی، "نويسد دهد و میآثار مجلسی به زبان فارسی توضيح می
به جای اين که (کند دهد و راهنمايی میمیاکثريت مردم عادی را سمت و جهت 

يی از يابی که نوشتهيی در شهرهای شيعه نشين میو به ندرت خانه) آموزش دهد
برخی از فقهای مشهور و هواداران سرسخت   ٥٢٠".مجلسی در آن يافت نشود

ميرزا حسين . دانندمجلسی، شهرت، گستردگی و قبول اثار او را همتراز قرآن می
شود، گفته است جلسی دوم که عموما به عنوان محدث نوری شناخته مینوری يا م

باشد، در ميان مردم فارسی زبان ی احاديث میهای عالمه مجلسی که ترجمهکتاب"
محدث نوری، خود کتابی   ٥٢١".مانند قرآن مشهور و به همان اندازه گسترده است

مدرن در احيای مفهوم شود مهم ترين منبع که گفته میفصل الخطاب دارد به نام 

                                                             
.١٢٠. ، ص)١٣٧٨تهران، ( ٢، جلد زندگی نامه عّالمه مجلسیمهدوی، . م. س  ٥١٩  
.٩٥.، ص)١٣٧٥تهران، ( مجلسی عّالمهطارمی، . ح  ٥٢٠  
.١٢٢. ، ص٢، جلد زندگی نامه عّالمه مجلسیمهدوی، . م. س  ٥٢١  
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 اصلی هایجريان به اهانت فهمی، قابل طور به مفهوم اين ٥٢٢.ناتمام قرآن است
  . شودمی محسوب -سنی  هم و شيعه هم -مسلمان 

هايی از ی بخشهای مجلسی به زبان فارسی که اساسا بر ترجمهنوشته
 در تشيع ،آن طريق از که عاملی کليدی تبديل شد متمرکز است، به بحاراالنوار

کوشيد تا ميان شکاف زبان مذهبی گفته شده که مجلسی می. يافت رواج ايران
مجلسی تعمدا  ٥٢٣.ها پل بزند و ارتباط برقرار کندی فقها و ذهن خام تودهپيچيده

نوشت و از ابزار مشترک تعميم، قالبی های مردم عادی میترين اليهبرای پائين
قرستادن پيام خود به طور موثر و روشن استفاده کردن و انتزاعی ساختن برای 

هايی در جذب اش در نوشتن کتاببا اين وصف مجلسی به خاطر توانايی. کردمی
های گفته شده کتاب.  شدهای اجتماعی، ستايش میعموم مردم و رسيدن به تمام اليه

  ٥٢٤".رسيداستاد و شاگرد، عامی و عادی، و زن و کودک می"مجلسی به دست 

 مردم برای حديث شيعه بر مبتنی فهم زود و ساده راهمنا، کتاب برای توليد يک
هايش عادی، گفته شده که مجلسی از موقعيت مذهبی و توان منتشر ساختن نوشته

ها به ابزار ها اين کتابدر طول قرن  ٥٢٥.کردی شهرهای ايران استفاده میدر همه
. اعتقادات تشيع خاص هدايت نموددست مردم تبديل شد و آنها را به رفتار و 

ها بدهکاری بزرگی به مجلسی دارند چون گويد که اسالم و مسلمانتنکابنی می
   ٥٢٦.های او صورت گرفته استی نوشتهرواج تشيع به واسطه

) ميالدی ١٦٩٩تا  ١٦٦٣(هجری  ١١١٠تا  ١٠٧٣مجلسی بين سالهای
مجلسی، روايات و احاديث  مانند ساير آثار. شش کتاب عمده به زبان فارسی نوشت

های او را تشکيل ی اين نوشتهمنتسب به امامان، اساس، سنگ بنا و مواد اوليه
 جمع خود زندگی طول در که احاديثی اتکاء داشت با شدت بر مجلسی. داد می

 و تفسير بحث، توجه، مورد را تصور قابل مسائل و موضوعات تمام تا کرد آوری
 با پيوند در که شدمحسوب می پازلی از قطعه يک ،کتاب هر. دهد قرار گفتگو
سيستم . دادمی تشکيل را ماندگار ايدئولوژيک و مذهبی ساختاری ديگر، کتاب

اعتقادی تشيع مجلسی، تقريبا تمام مسائل قابل تصور مادی و معنوی را که به ذهن 
عنوان شگفت نيست که حاميان مجلسی او را به . شودباورمندان درآيد، شامل می

مجلسی نه تنها از سرآمدان . گيرندی فضل و کمال شيعه در نظر میشخصيت يگانه

                                                             
. ، ص)١٣٧٣تهران، ( ٤خرمشاهی، تحريف ناپذيری قرآن در انسايکلوپديای شيعه، جلد . ب  ٥٢٢
١٤٥.  

.٧. ، ص١، جلد مجلسی عّالمه نامه شناختربانی، . مهريزی و ح. م  ٥٢٣  
.١٢١. ، ص٢، جلد زندگی نامه عّالمه مجلسیمهدوی، . م. س  ٥٢٤  
ربانی، شناخت نامه عّالمه . مهريزی و ح. علی دوانی، شرح حال عّالمه مجلسی در م  ٥٢٥

.٢٧. ، ص١مجلسی، جلد   
.٢٠٥. ، صالعلماء قصصتنکابنی، . م  ٥٢٦  
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علمای زمان خود بود، بلکه از نظر موقعيت، دانش و نفوذ، از علمای قبل و بعد از 
   ٥٢٧.خود نيز به مراتب فراتر رفت

 یبيانيه چنين مجلسی از قبل شيعه نامی علمای یهمه با توجه به تالش
 مجلسی نيز طرفداران از بخشی ميان در و سخنی گزاف قاطعی، يزآم تحسين

مجلسی حتی از اين هم فراتر رفت  سهم از قدردانی و ستايش. آميز است مشاجره
 خدمات مديون بالد، مردم تمام ی حتیرفتار پرهيزکارانه و دين" وقتی که گفته شد

 خواهد مقتدر و معتبر رستاخيز روز تا آثارش که است روشن و بوده مجلسی
 ويژگی زمان، طول در کتاب، برای ابدی قدرت و اعتبار ادعای ٥٢٨".ماند

 که اين. دهندمی نسبت اند و به آنبرای قرآن قائل فقط مسلمانان که مشخصی است
 نيز نقشی و او یبرجسته موقعيت" است مجلسی وامدار همواره دين" شده گفته

 و محترم بسياری، نزد را کندمردمی ايفا می تشيع تبليغ و تبيين او در که محوری
 .سازد می ارجمند

  
  گرا يی همزيسترابطه: مجلسی و دربار صفوی

  
 به او انتصاب با صفوی شاهان و مجلسی ميان مذهبی، سياسی فعال یرابطه

تا اين . شودمی آغاز سليمان، شاه توسط االسالمی شيخ معتبر و مذهبی موقعيت
 در خاص تشيع راهنمای کتاب ُمبلّغ و ايدئولوگ مذهبی، طراحزمان، مجلسی يک 

ها، کار، وظايف و با اين حال حقوق، مسئوليت. زندگی است هایعرصه تمام
مسئوليت مجلسی به . ، فراتر از موعظه و دادن آگاهی بودشيخ االسالمقدرت 
ی زمينهشاه طهماسب، . می يافت بازتاب بود داده او به شاه که حکمی در خوبی

خوبی را از قبل بوجود آورد، و آن زمانی بود که او علی بن عبدهللا کرکی را به 
 با طهماسب شاه. ی صفوی منصوب کرددر سلسله شيخ االسالمعنوان نخستين 

و  نامحدود مطلق، قدرت غايب، امام جانشين يا و نايب عنوان به کرکی معرفی
شيخ ی باال بردن موقعيت قدرتمند شاه طهماسب برا ٥٢٩.نمود تفويض او موثری به

ها خود، حکمی صادر کرد و عواقب و پيآمدهای مخالفت با مواضع، ديدگاه االسالم
  . و تصميمات شيخ االسالم را ترسيم نمود

که متوليان دين  -مخالفت با احکام مجتهدين "شاه طهماسب حکم کرد که 
 خاتم - کرکی با کس هر که داشت مقرر او  ٥٣٠".معادل شرک به خداست -هستند 

 معرض در و تبعيد رد، لعن، مورد کند از او سرپيچی يا و مخالفت - مجتهدين 

                                                             
.٢٧٠ .، ص)٢٥٣٥تهران، (، ٢، جلد الجنة روضةاصفهانی،  -خوانساری. ب. م  ٥٢٧  
.٢٧٤. ، ص.همآنجا  ٥٢٨  
.١٦٨. ، ص)١٣٦٠تهران، ( ٥، جلد الجنة روضةاصفهانی،  -خوانساری. ب. م  ٥٢٩  
.١٧٠- ١٦٩. ، صص.همآنجا  ٥٣٠  
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بدين ترتيب نظرات و احکام  ٥٣١.گرفت خواهد قرار سخت و سنگين هایمجازات
فرمان شاه طهماسب، شيخ . مذهبی کرکی به عنوان امری اعتقادی ارتقاء يافت

لذا شخصيتی . دادجايگاه شبه خدا قرار می يی تاثير گذار دراالسالم را به گونه
شاه گويی به اين امر اعتقاد داشت، اما . متولد شده بود" مقدس"ويژه، مذهبی و 

ی او از اين باور اين بود که مردم هم اعتقاد داشته باشند که کرکی ترين خواستهمهم
بايستی نايب امام دوازدهم  ١٥٢٠ی از نظر مردم در دهه. نايب امام غايب است

بود که از طرف امام غايب و عالم غيب گزينش شده و با آنها در ارتباط کسی می
های فوق طبيعی به نُواب امام زمان و حتی به طولی نکشيد که ويژگی. بوده باشد

  . مجتهدين دون پايه نيز نسبت داده شد
در حکم شاه سلطان حسين، قدرت فراگير مجلسی به عنوان شيخ االسالم 

مجلسی مسئوليت اداره و . و تمام مناطق ضميمه شده، به روشنی آمده بود اصفهان
او همچنين . مديريت تمام نيازهای مذهبی و مشکالت مردم را به عهده داشت

مسئول امر به معروف و نهی از منکر، اجرای شريعت و حفظ آداب و رسوم ملی، 
ری از بدعت، جمع آوری خمس و ذکات و توزيع آن در ميان مستمندان، جلوگي

های مجازات بدعت گذاری و فساد؛ ساخت و ساز و گسترش مدارس و مکان
شاه سلطان حسين . ها بودمذهبی، تامين حقوق مسلمانان و مقابله با بی عدالتی

ی صاحب منصبان و مقامات دولتی فرمان داد تمام طبقات اجتماعی، همچنين همه
ها بايد حالل يوان ساالران يا داروغهاعم از وزراء، قضات، نجباء، فرمانداران، د

 و سياسی و مذهبی موقعيت ٥٣٢.کند رعايت نمايندو حرامی را که مجلسی معين می
 ميان در او احکام و هابه ايده شد، داده مجلسی به شاه طرف از که استثنايی قدرت
 مقدس شبه حالتی داد،می قرار مخاطب را آنها مجلسی هاینوشته که عادی مردم

های خود را به عنوان حقيقت مطلق تبليغ و ترويج نه تنها مجلسی نوشته. بخشيد
کرد، بلکه شاه نيز ادعاهای او را به لحاظ مذهبی و سياسی مورد حمايت قرار می
ی خيانت محسوب از زمان شاه طهماسب، مخالفت با شيخ االسالم به مثابه. داد می
نيز  را افتصادی قدرت مجلسی که بیمذه سياسی قدرت تمرکز به توجه با. شدمی
  . شد چرا و چون بی عادی، مردم نسبت به به ويژه او موقعيت آورد، دست به آن از

داد، شاهی که او را بدون متقابال مجلسی نيز شاه را مورد حمايت قرار می
 اما شده، ستوده پادشاهان به مجلسی. قيد و شرط به مقام شيخ االسالمی گمارده بود

-وظايف و مسئوليت اگر مجلسی صرفا حتی. کردمی خدمت المذهب، و کفايت بی
با وفاداری او  باز هم داد،می آئين و مومنان انجام به نيز نسبت را مذهبی خود های

نسبت به شاهان در تضاد بود، مجلسی همرديفی خود با شاهان صفوی را امتيازی 
 از نهی و معروف به امر ترويج اخالقی، استانداردهای حفظ مجلسی،. دانستمی

                                                             
.همآنجا  ٥٣١  
.١٠٠-٩٩. ، صص)١٣٧٠قم، (دين و سياست در دوران صفوی جعفريان، . ر  ٥٣٢  
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از يک مقام مذهبی  که چيزی را قربانی کرد، زده ستم و ضعيف از دفاع و منکر
که موقعيت و مقام خود را از فضل شاهان صفوی دريافت می کرد انتظار 

رفت، چه رسد به اين که آن فرد مهم ترين شخصيت مذهبی در کشور نيز بوده  می
   .باشد

، حلية المتقين، جالء العيون، حق اليقينهای خود، کتابی مجلسی در مقدمه
دارد، و به طور ، نسبت به شاهان صفوی احترامی بيش از حد ابراز میزادالمعادو 

سال از  ١٠او پس از گذشت حدود . کندبی پايانی در برابر آنها چاپلوسی می
 مردم اذهان در اندوه و غم شاه، عدالت ینتيجه در نويسد کهسلطنت شاه سليمان می

 مردم عموم رضايت از ارزيابی مذهبی بيان در ٥٣٣.است شده به امر نادری تبديل
 مسجد در را خود وقت که آنهايی نوشت، مجلسی سليمان، شاه سلطنت از

با توجه به حکومت  ٥٣٤.کنندمی دعا "شاه حاکميت جاودانی" برای فقط گذرانند، می
 حکومت از مجلسی عموما مثبت ارزيابی عموما غير مذهبی و فاسد شاه سليمان،

 بی شاه به خوش خدمتی و شرمانه بی چاپلوسی عنوان به تنها او فاسد و ضعيف
 یدوباره کردن پر برای آشکارا که شاهی بود، فهم الکلی قابل و باره زن کفايت،

   ٥٣٥.ربودمی را جوان دختران حرمسرا،
ی صفوی های سلسلهسلطنت شاه سليمان به عنوان يکی از بدترين دوره

 نارضايتی گسترده، فساد مديريت، سوء مرج، و هرج بحران، تصوير گرديده که با
آخرين کتاب  حق اليقينی در مقدمه ٥٣٦.شودمی مشخص شاه، با مخالفت و مردم

فارسی مجلسی، که يک سال قبل از مرگ او نوشته شد، مجلسی، سلطان حسين را 
" ارتش مالئکه را فرماندهی"و کسی که " ی شاهانآقا و سرور همه"به عنوان 

و " سلطان عادل"، "تجسم فضل الهی"مجلسی، شاه را با صفت . کند ستودمی
توصيف نمود و دعا کرد که سلطنت او تا زمان ظهور امام غايب " ی خداسايه"

   ٥٣٧.داشته باشد ادامه
 مذهب مشترک منافع صفوی، شاهان و مجلسی ميان همزيستی یرابطه

 و وابسته به هم دو هر. دهدرا نشان می دوره اين در سياسی قدرت و دولتی رسمی
  . شوند برخوردار پايدار قدرت و امتيازات داشتن از تا بودند محتاج

  
  

                                                             
.٢٣. ، صالعيون جالءمجلسی، . ب. م  ٥٣٣٥٣٣  
.همآنجا  ٥٣٤  
٥٣٥  J. Chardin, Voyages de Monsieur le chevalier Chardin en Perse et autres   
liuxd’Orient, Tome ٦, PP. ٢٤٣ ,٢٢٦ ,١٨. 
٥٣٦  J. Chardin, Voyages de Monsieur le chevalier Chardin en Perse et autres 
liuxd’Orient, Tome ٤, P. ٢٦ and Tome ٦, P. ١٤٠.  
.٣. ، صاليقين قحمجلسی، . ب. م  ٥٣٧  
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  ی ايدئولوژی ی نيروی محرکهخرافات به مثابه
  

 ادبيات از عظيم یگنجينه يک انتشار و تدوين تبيين، برای مجلسی تالش به توجه با
 هاینوشته در مطروحه موضوعات و مباحث از کامل ارزيابی حديث، بر مبتنی
تمرکز اين کتاب بر محتوای فوق طبيعی و . تحقيق فراتر است اين یمحدوده او، از
در اين کتاب، فرض بر اين است که بخش . های مجلسی قرار داردی نوشتهغيبی

جيب و غريب و خرافات مهمی از کارها، تفاسير و توليدات مجلسی، ذهنی، ع
او  که متد دهدمی نشان هايشنوشته طريق از مجلسی تفکر روند پيگيری. است

 و عقل موقعيت تنزل و خرافات ترويج مطلق، و نيز يک ايدئولوژی برای بيان
 ردّ  مستلزم همزمان خرافاتی، گفتمان نشاندن و ترويج کرسی به .است آدمی منطق
 یگسترده یاستفاده و تاکيد. باشدمی حقايق به دسترسی برای تعقلی یانديشه

 به تا سازدمی قادر را او کيميا گری، یمنزله به حديث بر مبتنی گفتمان از مجلسی
 مادی ايدئولوژی در غيب عالم را با طبيعی ماورا و تخيلی هایگزارش خود ینوبه
مجلسی بر  تاکيد. کند اداره را حکومت و جامعه و ارائه دهد محسوس جهان اين

اولويت روايات منتسب به امامان به عنوان منبعی مطلقا حقيقی از يک سو، و 
ناتوانی منطق انسانی در دست يابی به حقايق از سوی ديگر، مجلسی را بر آن 

شان خطور که به ذهن مذهبی مسائل دارد تا استدالل کند که شيعيان نبايد به می
  . بپردازند آنهاست فهم از فراتر کند و می

 سوء و استفاده احاديث گذاری قانون و قدرت یعوامانه پذيرش از مجلسی
 فکری، جوهای و پرس از نمايد که متقاعد را عادی مردم تا کردمی استفاده

 خبرگان به را شانامور هایجنبه تمام و کنند خود را خالص سياسی، و اجتماعی
 هستند کسانی يگانه صالحيتی که دارند، به توجه با که خبرگانی واگذارند، حديث

 در دقيقا مجلسی قوی بسيار مذهبی هایتوصيه. فکر کنند آنها برای توانندمی که
 بر را شيعيان و گيردمی خود به ئولوژیايد شکل انسان، تصور قابل امور یباره

 به سپس و کنند رها را مذهبی هایحوزه در مستقل استدالل که ابتدا داردمی آن
 کردن رها برای شيعيان از مجلسی خواست. دست بردارند سياست از همين شکل

 توجيه تنها نه شيعه، فقهای از کورانه کور تقليد به بردن پناه و مستقل، عقل کاربرد
 برای را زمينه همچنين بلکه کندمی فراهم مطلق را ئولوژیايد يک برای فکری

  . آوردمی نيز بوجود مطلق خرافات بر مبتنی سياسی نظام يک استقرار
مجلسی ايدئولوژی خرافاتی خود را بر اساس انتخاب دقيق ادبيات حديث 

از  نيز پيامبر مدعی بود که ائمه و که دينی ناپذير نقد حقايق نام او به. شيعی بنا نهاد
 نظر از. کردمی نفی را مستقل یانديشه و خردگرايی دائما کنند،آنها حمايت می

 معيوب دستگاه بر حقيقت، کردن پيدا در حديث، بر غير مبتنی هایسيستم مجلسی،
 مراسمی يا و عملی، باوری، وقتی. استوارند پذير، خطا انسانِ  استداللِ  ناقص و

 بود، ضروری يا و درست مذهبی لحاظ به و تبيين شده روشنی به که شدمی مطرح
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 تفسير، صراحت، با و کنند قبول را آن چشم بسته تا خواستمی از شيعيان مجلسی
 منطقی غير شامل خرافاتی مجلسی هاینوشته .بپذيرند را او نبايد و بايد و نظر
 را منطقی غير معلولی و علت روابط تا دهدمی عادت را مردم آنها پذيرش که است

 مخالفت يا با آن و شده بيگانه آن، نتايج و عقلی استدالل با و کنند درونی و نهادينه
 آن به و يافته پرورش فکری قالب اين در که را عادی مردم زمان طول در .ورزند
 ممنوع، و جايز رفتار در عقالنيت و عقل به دسترسی از بودند شده معتاد

 و اجتماعی رفتار و نيز افراد،. داشتند می باز مناسک نيز و عبادات دستورات،
مورد بررسی قرار گيرند، ها ها، به جای اين که بر اساس اهداف و محدويتواکنش
و نهادينه  هايی بدون مبنای زمانی و تاريخی، ريشه داردستورالعمل بر اثر

به اسم  خرافات، یبه درستی خواستمی مردم از که مجلسی ايدئولوژی. شدند می
 بقای و استبدادی هایرژيم آنها تا کردمی کمک باشند، داشته باور و اعتماد مذهب،
  . بپذيرند را آنها مدت طوالنی

 خرافات چون ندارد، سليم عقل بر مبتنی توضيح يا منطقی توضيح خرافات،
 تضاد در دنيوی طبيعی قوانين با معلول و علت بين رابطه ايجاد پل و برقراری در

کسی که ناخن هايش را روز پنج شنبه يا روز "نويسد برای مثال مجلسی می. است
ی بين رابطه  ٥٣٨".چشم درد او بهبود خواهد يافتدوشنبه کوتاه کند، دندان درد و يا 
شنبه و بهبود دندان درد و چشم درد شنبه و دوکوتاه کردن ناخن در روز پنج

با اين وصف . تواند فقط برای مجلسی و تنی چند از خواص شناخته شده باشد می
 تواند به لحاظ علمی و يا منطقیيی نمیواقعيت اين است که اعتبار چنين رابطه

 خاصی روز در ناخن چيدن و کوتاه کردن ميان منطقی غير یرابطه. اثبات شود
 بزرگان قدرت در واقعيت يک عنوان به که گويی فيزيکی، درد بهبود و هفته از

  . دهدمی نسبت آنها به را هايیداستان چنين مجلسی بوده که مذهبی
 معلولی و علت یرابطه تنها بايد به اين نه گرايی مجلسی وفادار حاميان

 داده یوعده ینتيجه که بپذيرند است قرار بلکه باور داشته باشند، غريب و عجيب
 و دوشنبه روز در) ناخن چيدن( ارادی عمل که آيدمی دست به وقتی تنها شده
دستورالعمل مجلسی برای مردم عادی مبنی بر اين که . بگيرد صورت شنبه پنج

ی غير منطقی را مانع کنند، هر گونه مجادلهاستدالل منطقی مستقل را رها 
 نامتعيين فرض اين برای سليم عقل بر مبتنی توضيحی پيگيری در ناتوانی. شود می
 يا مستبدانه نظری یرابطه اصطالح به آن، کشيدن چالش به يا آزمايش طريق از

 آن معلول و علت که دفاع قابل غير روابط گونه اين. دهدمی ارائه را يیشده ديکته
 با کند، نيز دنبال را مادی دنيای قوانين است قرار متعاقبا و داده رخ دنيا اين در

 متفاوت است مادی دنيای متمايز قوانين و غيب عالم قوانين از يیآميزه که خرافاتی
 پيش از يیفاقد درجه يا و روشن، مدرک و دليل فاقد خرافی روابط چنين. باشدمی

                                                             
.٢٥. ، ص)تهران(مجلسی، اختيارات . ب. م  ٥٣٨  
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 منطقی غير روابط عنوان به توانمی را مجلسی هاینوشته در شايع نامتناقِض  بينی
 سياسی موضوعات به سپس و مذهبی مطالب به ابتدا مجلسی که ناميد ربطی بی و

  . نيز افزوده است
 انسانی روابط سطوح تمام در اجبارا را مومنان مذهب، توجيه در خرافات

 جهت و سمت و آموزش سياسی، یعرصه در جمله از و اجتماعی سازمان و
 و غير فهم، قابل نامربوط، غير امور با عقالنيت و عقل ساختن جايگزين. دهد می

 در و جامعه در توازن و کنترل مفهوم یارائه به خرافاتی، ِعلّی روابط يا منطقی،
 معنا تواندمی وقتی فقط توازن و کنترل. خواهد شد منجر زائد، و بيهوده حاکميتی

 شاناعمال عوارض و علل با ارتباط در خود ادعای مقابل در افراد که باشد داشته
پاسخ  موضع در رهبران دادن قرار. گو بوده باشندمسئول و پاسخ آن پيآمدهای و

 گرايیمجلسی در که است هايینيازمند پرسش شان،اعمال و ادعاها گويی در قبال
  . ندارد وجود

 قابل غير و گوپاسخ غير روابطی ذهنی، استبداد از فرمی مثابه به خرافات
 تا گيرندمی کار به ابزار عنوان به را خرافات حاکمان،. دهدمی گسترش را توضيح
 تبعيت برای خود و بر مبنای ادعاهايی تمايل و خواست اساس بر را قدرت

اول، هر . ادعاهای آنها از اين قرار است. کنند اعمال عادی، مردم یکورکورانه
دوم، آنها . ی نوعی رابطه با عالم غيب استکنند نتيجهگويند و میچه که آنها می

سوم، آنها دارای . قدرت و موهبتی دارند که بين خدا و مردم عادی ميانجی باشند
چهارم، . حق و اختياری هستند که کالم خدا، پيامبر و امامان را بفهمند و تفسير کنند

  . ه ديگران ارائه نمايندتوانند حقيقتی غير قابل دسترس را بآنها می
 هايیعرصه به متعلق شفافيت، و گويیپاسخ توازن، کنترل و مانند مفاهيمی

 مورد هنجار، عنوان به منطق و عقل بر مبتنی روابط و عقالنی انتظارات که است
های برای مثال، کنترل، توازن و پاسخ گويی در حوزه. است پذيرش و احترام

با روابط عالم غير قابل توضيح، استبدادی و مبهم، سياسی، اجتماعی و مذهبی، 
 ئولوژيکايد گفتمانی يا و مذهب یپرده در خرافات که هنگامی. سازگاری ندارد

 برای و شده منتقل عادی مردم باورهای یمجموعه و مغز به شد، پيچيده
و  راز و رمز و ابهام از آلیايده سپر حاکمان و رهبران واعظان، سياستمداران،

 ها،وعده که زمانی. شوند پنهان آن پشت توانند درمی که ساخت ناروشنی خواهد
 سئواالت در قبال که يا زمانی و نيافت تحقق آنها یگونه پيغمبر رفتار و هابينیپيش

 آنگاه گردند،خود به دنبال پناهی می هایشکست و کمبودها پيرامون منطقی
   .متوسل شوند منطقی غير توضيحات يا و خرافات به توانند می

 ايدئولوژی گرايی را به عنوان يکترکيب شده تا مجلسی کليدی، عنصر سه
اول، مجلسی خود را در موقعيت مشروع و  .کامل و مبتنی بر خرافات ايجاد کنند

داد، چون مدعی بود که او اختيار منحصر به فرد ميانجی بين خدا و مردم قرار می
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و امامان را به درستی بفهمد و تفسير کند، کاری که  دارد قرآن و روايات پيامبر
 از شاه مطلق دوم، حمايت. شد مردم معمولی قادر به انجام آن نيستندگفته می
 تکفير فتواهای عمالکه به مفهوم اِ  قضايی و مذهبی او موقعيت کليدی مجلسی،

 صادر خودش، مذهبی موقعيت به نسبت هانافرمانی مورد در کهبود  آميزی
 یهمه برای آوری را الزام تقريبا و قضايی احکام داد تاکرد، به او امکان می می

 و راهنما یرساله یکننده توليد و نويسنده سوم، مجلسی. صادر و ديکته کند مومنان
 هر برای متناسب و صحيح اجتماعی و رفتار فردی که مذهبی اجتماعی است دقيق

های مجلسی در حالی که کتاب. استشده  طراحی و تعريف آن در حامعه عضو
کرد، شغل و مسئوليت مذهبی سياسی او نيز نه ی مطلوب را فرموله میرفتار شيعه

داد، بلکه بر تحميل آنها به عنوان هايش اهميت و قدرت میتنها به فرمول بندی
  . قانون نيز نطارت داشت

 فارسی کارهای از آمده دست به اصل چهار اساس بر تا کوشدمی نوشته اين
اول، اين که از نظر او، منطق و استدالل . دهد توضيح را او مجلسی، مواضع

 نياز دست يابد، سعادت به خواهدمی جامعه اگر که دوم، اين. انسانی، کارآمد نيست
پادشاهان رهبری  يا  اسالمی فقهای توسط حکومت و جامعه که دارد وجود مبرمی

 غيرمنطقی و خرافاتی معلولی و علت روابط وانعن به اينجا در سوم، آنچه. شود
 شيعی هایُسنت از هايیبخش که است اعتقاد مبتنی بر اين شود،می گرفته نظر در

چهارم، باز تعريف و تغيير در ضروريات عملی و اعتقادی شيعه به صورت . است
  . باشدطبيعی به مفهوم دوباره خوانی اعتقادی از ديدگاه مجلسی می

 عنصر چهار اين ینتيجه ميان ارتباط و همکاری که کرد استدالل توان می
 يا و دينی دولت سلطنت، مطلق، استبدادی سيستم گونه هر ئولوژی،ايد در کليدی

گرايی به عنوان يک مجلسی. کندمی حمايت را دموکراتيک جمهوری غير
 مبتال هستند وايدئولوژی بر اين اعتقاد بنا شده که مردم عادی به کمبودهای ذهنی 

نقش رهبری . نيازمندند شيعه فقهای به مادی نظر از و هم معنوی به لحاظ لذا هم
توانست با يک حاکم استبدادگرا که فقيه شيعه در زمان خوِد مجلسی، اين بود که می

حق قانونی فقيه را در مداخله و راهنمايی در امور اجتماعی سياسی دولت بپذيرد و 
 مشارکت حاکميت در مشاور فقيه موضع از تواندمی يا و د،تائيد کند، سهيم شو

 اطالعات نوع ی دوارائه با را عادی مردم ذهنی کمبود فرض مجلسی،. نمايد
انجام  چگونگی به منظور الزم را دستورات عموم مردم، اول، برای. کندجبران می

عموم مردم را دوم، مجلسی . دهدارائه می شانشخصی رفتار و روزانه هایفعاليت
  .سازدها و شعائرشان با خبر میاز اعتقادات درست مذهب، مبانی اعتقادی، آئين

 تا سازدمی قادر را مجلسی آموزشی، و تبليغاتی یجانبه همه فرآيند اين
سلوک عمومی  به مربوط ادبيات. کند کنترل و مهندسی را اجتماعی و فردی اعمال

 برای اجتماعی و شخصی رفتاری ُکد يک مذهب، به اصطالح تائيد شده توسط
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 و آداب و مراسم مبانی، مذهبی، باورهای یعرصه در. آوردمی بوجود جامعه
 در هدف سه با را شيعه تعهد و اعتقادی ضروريات تعريف باز مجلسی رسوم،

 و متمايز دينی هويت يک با تا شيعه را صدد بود اول، مجلسی در. داشت نظر
 و قانونی نظر از که دينی بود دولتی دوم، او آرزومند. کندمعرفی  بفرد منحصر
 را شيعه قلمرو و دايره تا کوشيدمی سوم، مجلسی. باشد آور الزام رسما سياسی

 به نبودند، جديد رسمی دين با موافق که را سازد، در همين حال کسانی مستحکم
 او. کردمی استثنا و گذاری عالمت ،"ديگران"با تحميل برچسب  و دين بی عنوان

و مجزا  جدا را "آنها" طبيعی طور به تا کند تعريف را" ما"که  داشت نياز شدت به
  . اين تمرين و عملکردی مذهبی است با پيآمدهای مهم سياسی. سازد
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٦  
  

  کمبود و نقصان مغز انسان
  
  
  
  
  
  
 
  

را تشکيل ) امت( اسالمی یکه جامعه مردم عموم ذهنی ضعف و فکری ناکارآمدی
از نظر مجلسی در . های مجلسی نفوذ داردنوشته که در است موضوعی دهند،می

تحليل نهايی، مغز آدمی ناقص و از تشخيص مسير متناسِب سعادت و کشف حقيقت 
 در دارد، ناکارآمدی ذهن انسان که مجلسی مبنی بر اين مکرر ادعای .ناتوان است

 و دانش یهمه مطلق مخزن امامان، روايات که شودمی آشکار او اداعتق اين متن
 عنوان را به روايات اين دليل و برهان آدمی، که زمانی البته تا. است يقين

 معتبر و کندتائيد می احکام، به مربوط و قرآنی مقوالتی يا و مستقل موضوعات
اما همين . گذاردمی احترام انسان عقالنی و ذهنی هایظرفيت به مجلسی داند،می

که ترديدی در ميان آيد، و پرسشی مطرح گردد يا بديلی برای مطالب مورد فهم و 
تصديق مجلسی ارائه گردد، او با صراحت اين برخوردها را به عنوان نتايج 

  . کندکمبودهای مغزی و ذهنی آدمی طبقه بندی می
رجاع داده و مجلسی برای تائيد مواضع خود به روايتی منتسب به امام ا

کند کسانی که وحی بر استدالل می او . دهدناکارآيی منطق ذهن آدمی را نشان می
شود و افرادی که خدا آنها را به رهبری تعيين نکرده تا تبعيت از آنها آنها نازل نمی

اجباری باشد، در موقعيتی نيستند که از مقوالت مذهبی سخن بگويند، و اگر از اين 
 ٥٣٩.اندد، حاکی از آن است که خود را شريک خدا در نظر گرفتهمقوالت سخن گفتن

توانند دهد که میی کسانی قرار میمجلسی بعدا محققان و ناقالن حديث را در زمره
اين احتماال به اين خاطر است که او . ی موضوعات مذهبی سخن بگوينددر باره

از طرف خدا تعيين معتقد بود محققان حديث و يا برخی از آنها به عنوان رهبر 
  . اندشده

  

                                                             
.٣١-٣٠. ، صص٥، جلد القلوب حياتمجلسی، . ب. م  ٥٣٩  
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  ی عقل و استداللی بحث در بارهزمينه
  

 استدالل یبر نتيجه مبتنی حقيقت اهميت و نقش در مورد بحث به طور تاريخی
 زمان از پيش به امامان، به منسوب حديث ینتيجه بر مبتنی حقيقت و انسان، ذهن

نهايتا نه ِصرف منطق " اين استدالل وجود دارد که علمای شيعه. رسدمی مجلسی
اين درک و احساس که  ٥٤٠".گيرندانسانی، بلکه امامان خود را مالک آگاهی می

در "گرفت منطق را به عنوان ابزار و نه منبع، برای رسيدن به حقيقت در نظر می
اواسط قرن سوم هجری يا نهم ميالدی بخشی از گفتمان غالب شيعی را تشکيل 

که خود امامان نيز با موضوع عقل و استدالل رسد به نظر می  ٥٤١".داد می
 توسط منطقی از کاربرد استدالل که حالی آنها در. برخوردی دوگانه داشتند

 به نسبت کردند،مخالفان حمايت می در برابر تشيع از دفاع در شيعه متکلمان
   ٥٤٢.دادندمی هشدار اعتقادات، ساخت و بنای برای يیپايه عنوان به عقل از استفاده

ها و مجادالت به عنوان از يک سو، استفاده از برهان و دليل در بحث
، يا آنهايی را که به متکلمينسالحی تدافعی در محافظت از تشيع ضروری بود، و 

با اين وصف اکثر متکلمين شيعه، با عقل . دادکار االهيات بودند نيز ارتقاء می
ی ابزار به کار ا به مثابهشد که آنها عقل رگفته می. برخوردی ابزاری داشتند

گيرند نه غايت درخود، چون که برای آنها عقل منبع مستقل فهم و تشخيص  می
بر "از نظر آنها استدالل يا چون و چرا فقط وقتی مجاز بود که . حقايق مذهبی نبود

 البته محققانِ  ٥٤٣".های مذهبی بنا شده باشداساس وحی، دستورات پيامبر و نوشته
 مندصالحيت آن عالقه حدّ  در منطق و عقل به که داشتند وجود يیبرجسته بسيار
 -در مقابل خيل عظيمی ازعلمای شيعه، که قصد داشتند عقل و منطق را . بودند

ی سيد مرتضی يا شريف محدود کنند، از جمله شاگردان برجسته - اگر نه نفی 
ی سنجش و طهدر واقع معيار و ضاب"کردند که مرتضی، و شيخ مفيد، استدالل می

   ٥٤٤".ارزيابی احکام، فرمان عقل است و نه امام
از سوی ديگر، آن دسته از محقيقن شيعه که هر گونه استفاده از عقل و 

کنند، ترس آن دارند که فساد و رد می - ابزاری و غير ابزاری  -منطق را 
سزاوار خرابکاری آن بر مومنان تاثير بگذارد؛ آنها عقل مستقل و غير مقيّد را 

اين محققان شيعه، يا . کننددانند، اگر چه آن را ممنوع نمیسرزنش و مردود می
معنای عقل . همان محدثين، بر اساس اعتقاد، به استدالل کنندگان حديث تبديل شدند

به محققين برای  و منطق نزد محدثين، به ظرفيت يا قدرت، و نيز ياری دهنده
                                                             
.١١٢. ، صبحران و تثبيت در تکوين دوران اسالم شيعیُمدرسی، . ح  ٥٤٠  
.١١٣- ١١٢. ، صص.همآنجا  ٥٤١  
.١١٥. ، ص.همآنجا  ٥٤٢  
 ٤و  ٣، شماره نقد و نظر کالم اسالمی درسبحانی، عقل گرايی و نص گرايی در . ت. م  ٥٤٣

)١٣٧٤.(  
.همآنجا  ٥٤٤  
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در اين پارادايم يا الگوی شيعی، . يدا کرددسترسی به درک بهتر مذهب، تنزل پ
 تفسير و تعبير به ناگزير، با. شداستفاده از عقل، توسط حديث، محدود و کنترل می

 اين محدوديت با بود که عقل محدوديت پيامدهايش کردند ومی استفاده عقل از
گرديد و میبايد يا با روايات تحکيم و تائيد در نتيجه، عقل می. شدمی تعيين روايات

 - مکتوب يا شفاهی  - ی به گفته. شديا به عنوان وسيله و روشی کفر آميز رد می
سبحانی مکتب مخالف عقل تشيع، بعدا با استادی تبيين و ترويج شد، و نهايتا توسط 

   ٥٤٥.شيخ ُحر عاملی و دمحم باقر مجلسی کامل گرديد
 به مده قرن طول در است ممکن که حديث بر مبتنی اخباری مکتب

 دمحم مال مکتب توسط شيعی گفتمان اصلی جريان عنوان به برسد بويه آل ی سلسله
 احيای با هدف ٥٤٦.گرفت قرار صدر، در و احيا هفدهم، قرن در استرآبادی امين

  مستقل شخصی، داوری و اجتهاد به توسل ردّ  و مقابله حديث و در عين حال ادبيات
 هايی کهتشيع را به عقب راند، پيشرفت عقالنی مکتب هایاخباری پيشرفت مکتب

مکتب . است مندرج ِحلّی عالمه و طوسی شيخ مرتضی، شريف مفيد، شيخ آثار در
ی مبتی بر چهار ِحلّی که از احکام مذهبی استرآبادی بر اساس انتقاد متد عالّمه

استرآبادی با اين . استخراج شده بود بنا گرديد - قرآن، سنت، عقل و اجماع : مالک
استدالل که متن رسمی و واقعی قرآن و روايات برای استنتاج و استنباط احکام 

کرد که استفاده از کاربرد عقل، کامال بيهوده مذهبی کافی است، نتيجه گيری می
 . است

 ظن يا انديشه که عقل، )١٢٨٠- ١٣٥٨(ِحلّی  استرابادی، با سرزنش عالّمه
 را منابع اين پذيرندگان کرد،معرفی میاحکام  استنتاج منابع عنوان به را اجماع و

ی گويد روش تازهاسترآبادی می ٥٤٧.اندبوده هاسُنی تاثير تحت سازد کهمتهم می
 شيعه محقيقين ُسنتی مسير پيگيری به نسبت را او توجهی بی و عالّمه ِحلّی غفلت

استرآبادی معتقد است روش عّالمه حلی در واقع به نحوی مشابه . دهدمی نشان
ی به گفته. باشدی او میالرسالهطبقه بندی کالسيک شافعی از شريعت مبتنی بر 

استرآبادی فرمول بندی عالمه ِحلّی، ريشه در سمپاتی ذهنی  او نسبت به متون 
ِحلّی،  ادی نسبت به عّالمهبا توجه به واکنش تقريبا شديد استرآب ٥٤٨.ها داردُسنی

 همان به هانواخباری گران مدرن، بعداجای شگفتی نيست که در تقابل با چالش
 وهابی و ُسنی عنوان به را خود مخالفان که شدند متوسل آميزی تهديد تاکتيک
  . کردندمی محکوم

ترين منابع علمای مکتب اخباری معتقد بودند که روايات امامان شيعه مهم
شود، چون از نظر آنها، ساير منابع مانند قرآن باورها و احکام مذهبی را شامل می

                                                             
.همآنجا  ٥٤٥  
٥٤٦٥٤٦  E. Kohlberg, Belief and Law in Imami Shi’ism (Hampshire, ١٩٩١, P.١٣٣. 
.٤٦٢. ، صاسالم مفاخرعلی دوانی،   ٥٤٧  
.٨. ، ص)١٣٧٢تهران، ( ٢، جلد دايرة المعارف تشيعمشايخ، اخباريه در . ح. م  ٥٤٨  
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آيند که و عقل قابل توجيه بوده و به عنوان اسناد مذهبی فقط زمانی به کار می
ی استرآبادی احاديث منتسب به به گفته ٥٤٩.توسط روايات، مورد تائيد واقع شوند

ها از نظر اخباری ٥٥٠.گيردرا در بر می" یترين منبع حقوقی و قانونمهم"امامان 
ها بر اين باور اخباری ٥٥١.حتی فهميدن درست قرآن نيز منوط به روايات است

بودند در جايی که روايات نباشد، قرآن نيز به عنوان يک شاهد قانونی، مبهم و 
چنان که نشان داده خواهد شد مجلسی نيز به همين موضع . اثر خواهد بود بی

 . منتسب است
قرآن  به یی موضع افراط تا آنجا پيش رفتند که مراجعهها در ادامهاخباری

 امکان حديث، بر مبتنی تفاسير آيات قرآنی که دانستندمی مجاز شرايطی در فقط را
 عنوان به حديث توجه به اين که با و حديث یزاويه از فقط قرآن به نگاه ٥٥٢.داشت

 به را هااخباری توصيف است، دينی احکام و اعتقاد معرفت، منبع و اثبات تنها
 تهاجم اين در ٥٥٣.کندمی توجيه شيعی گفتمان در "فقط حديث" حاميان عنوان

 شده گفته شريعت، ضد نوآوری يک عنوان به اجتهاد، و عقل عليه سوزان
 احاديث از آنها که بود مسلمانان الزامی تعهد تنها که داشت اعتقاد استرآبادی

   ٥٥٤.کردند تبعييت امامان و پيامبر به منسوب
 گويندمی هااخباری روايات، اعتبار و صحت حساس یمسئله ارتباط با در

 طوسی شيخ و بابويه ابن ُکلينی، -شيعه  یعمده ینوشته چهار بر احاديث تمام که
به  ٥٥٥.کنندمی نمايندگی را امامان کالم دقيقا و اعتمادند قابل و معتبر -) اثر دو(

 صراحت به با االستبصارو  التهذيبدر دو اثر خود  طوسی که جز روايات ضعيفی
-اصالت یدرجه از ی احاديث ديگر را صرفنظراخباريون همه اشاره کرده، آنها

 کار به عمل در را آنها باورمندان، که دانندمی درست کافی یاندازه به شان،
 تالش او که بود اين ِحلّی عّالمه به استرآبادی اصلی انتقادات از يکی ٥٥٦.گيرند
بر اساس  را آنها روايات، معرفی و بررسی و الک کردن سيستم يک تا کرده

 روايات تمام درستی و دقت نتيجه در کند، بندی قابليت اطمينانی که دارند طبقه
. مورد شک و ترديد قرار داده است شيعی را هاینوشته در شده آوری جمع

و طبقه بندی احاديث توسط عالّمه ِحلّی را به عنوان مدرکی از استرآبادی، بررسی 
دمحم باقر مجلسی که چهار سال بعد از  ٥٥٧.ها توصيف کردکاربرد روش ُسنی
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ها تربيت گرديد و درگذشت استرآبادی به دنيا آمد، به طور کلی در محيط اخباری
مومن  توسط معلمين اخباری آموزش داده شد، يکی از معلمين او نيز دمحم

  .استرآبادی، پسر دمحم امين استرآبادی بود
  

  :شودقرآن و عقل، توسط حديث محدود می
  ارزيابی مجلسی از قرآن

  
 به منسوب شيعه، روايات منابع در حذف توجه قابل فرآيند يک طريق مجلسی از

 در صدر قرار تشيع، در حقيقت اعتماد قابل و معتبر تنها منبع عنوان به را امامان
در آغاز، هم قرآن و هم عقل هر دو توسط روايات، تحت فشار واقع شده، . داد

اجماع نيز به عنوان منبعی در شريعت، توسط . سپس تضعيف و مغلوب گشتند
توانست نشان دهد که قرآن، کالم اگر مجلسی می. شدمجلسی چندان جدی گرفته نمی

تی واجد معنی و قابل ها، فقط وقخدا، و منبع بی چون و چرای حقيقت برای مسلمان
استفاده خواهد بود که با روايات تفسير و آشکار شود، اعتبار قرآن را وابسته به 

تر بود تا اثبات کند که عقل کرد، و بعد اين برای او به مراتب اسانروايات می
 به منتسب تفسير برای مجلسی. تواند در رقابت با روايات شانسی داشته باشدنمی

 به را امامان همان کالم که چنان شد،قائل می اهميت خدا کالم از بيش امامان،
ی نهايی اين عملکرد مهّم مجلسی نتيجه. دادمی ترجيح فانی انسان عقالنی ظرفيت

دهد اگر نه برتری، اما سودمندی حديث، بالفعل بر قرآن و اين است که نشان می
  . عقل انسانی ُرجحان دارد

توانايی تميز قائل شدن بين درست و غلط و ی مجلسی، عقل، به گفته
با اين وصف قدرت تعقل در معرض  ٥٥٨.ظرفيتی برای تشخيص خوب و بد است

به منظور جلوگيری ذهن انسان از خطا، مجلسی برای تحقيق و بررسی . خطاست
 توسط که منطقی تفکر کاربُرد نتايج. کندکارکرد ذهن، به شريعت استدالل می

از نظر مجلسی، اعتماد و . خواهد بود مجاز و قبول قابل ود،ش تلقی معتبر شريعت
اتکاء به عقل بدون محکم ساختن آن با شريعت، به ناگزير به انحراف و فساد کشيده 

با اين حال منبع کليدی شريعت برای مجلسی به طور واقعی قرآن . خواهد شد
 با مقايسه در اياترو تقدم نفع به يیپرونده او با ساختن. نيست، بلکه روايات است

 و تفاسير به قرآن در شديد وجود ابهام که کندمی استدالل شريعت، ديگر منابع تمام
بحث بر سر اين که قرآن مجمل و  ٥٥٩.خواهد شد کشيده آن از متفاوت هایبرداشت

کند مجلسی های چندگانه باز میاست، و راه را برای تفاسير و گفتمان" چند وجهی"
 یمثابه به را آنان به منسوب روايات و امامان اصلی نقش را بر آن داشت تا
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 تفسير است قادر که کند مطرح ساز همگن و کننده استاندارد گر،روشن نيرويی
ها نقطه پايان به تعدد معانی و تخالف و داده ارائه درستی از قرآن و به فرد منحصر
 و ارائه قرآن ناممکن وشود بدون روايات منتسب به امامان، درک گفته می. بگذارد

از آنجا که . غير قابل تصور و غير عملی است دنيوی، و دينی رفتاری اتخاذ
پذيرند که به اين کنند، مومنين میروايات، آيات قرآنی را تفسير و روشن می
يی با روايات روشن نشود، اگر آيه. روايات رجوع کنند تا معنی کتاب را دريابند

   ٥٦٠.د به معنی کتاب دست پيدا کنندافراد قادر نخواهند بو
گويد عالوه بر وجود ابهام در آيات قرآن، اکثريت احکام در متن مجلسی می

گويد تنها او در جای ديگری می ٥٦١.قرآن و يا از ظاهر آن قابل تشخيص نيست
تعداد کمی از احکام اسالمی در قرآن مشخص است و حتی آنها نيز به شدت 

ی مجلسی، مفسر، امام فرستاده اين کاستی، به گفته ٥٦٢.مجازی و در ابهام هستند
 ٥٦٣.سازدشده از طرف خدا و توانای استخراج احکام از قرآن را ضروری می

که احکام ) معصوم(مجلسی آشکارا اعالم کرد که در غياب مفسر مصون از خطا 
 بر ٥٦٤.تفسير کند، کتاب بی فايده خواهد بود) اُمت(کتاب را برای اعضای جامعه 

 و مفسران تبيينی نقش به است قرآن منوط اهميت و قدر مجلسی، نظر اساس
 .  هستند که امامان نظران، صاحب

های آن، مجلسی استدالل در تجزيه و تحليلی جالب از دانش و محدوديت
گيرد که او مفروض می. کند که طلب و جستجوی دانش، واجب مذهبی استمی

با اين . طلب نزد او از عبادات باالتر است خداوند طالب علم را دوست دارد و اين
آن دانشی  ٥٦٥.گويد که هر دانشی به سعادت ابدی منجر نخواهد شدحال مجلسی می

ی مجلسی اين شود که به رستگاری و نجات منتهی گردد؛ به گفتهمفيد تلقی می
مجلسی . رسددانشی است که از طريق روايات اهل بيت و يا امامان به مردم می

کند که در اين روايات تمام ُمحکمات قرآن و اکثريت متشابهات آن تفسير می تاکيد
هايی از متن قرآن که دارای ابهام کند برای آن بخشمجلسی اضافه می. شودمی
بايستی به همان صورت شود، میشان پيدا نمیباشد، و تفسيری در روايات برایمی

   ٥٦٦.ی آنها فکر کردر بارهبمانند، چون که نه صالح است و نه مفيد که د
 تفسير جز به که کندمی بحث مجلسی علوم، ديگر انواع یباره در اما

 و است، زندگی اتالف آنها دنبال به رفتن که است بيهوده يا ديگر علوم تمام امامان،
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ی به گفته ٥٦٧.شد خواهد ختم کفر به معموال که انجامدمی شک به خود ینوبه به يا
 امامان به منتسب روايات نزديک بسيار  یحوزه از توانددانش نمیمجلسی علم و 

گرايند افرادی نيز که خطر کرده و فراتر از روايات بروند، به کفر می. برود فراتر
اين دشوار است که تصور کرد در اين . و شانس نجات و رستگاری نخواهند داشت

نسبت به علم و دانش فضای ضد علم که توسط مجلسی بوجود آمده، شيعه چگونه 
 منبع تنها عنوان به روايات بر مبتنی مجلسی بر دانش. رغبت پيدا خواهد کرد

 اين از امامان کلمات به نسبت را خود عشق است ممکن و کندمی تاکيد آگاهی
 و خود منافع خاطر به اندازه، همان به است ممکن حال عين در. دارد ابراز طريق

 امامان کلمات راوی يا و مفسر عنوان خود به فردبه  منحصر موقعيت از حفاظت
  . نيز انگيزه داشت

ها را به کند که اگر قرآن به تنهايی کافی بود تا مسلمانمجلسی استدالل می
ها وجود بختی و سعادت هدايت کند، اين همه تفرقه در ميان مسلمانخوش
يک صدای ی ی مجلسی، ضرورت انتصاب امام و نمايندگیبه گفته ٥٦٨.نداشت

با وجود اين  ٥٦٩.معتبر، جامعه را از انحراف و اختالل در امان خواهد داشت
بر اولويت نقش قرآن تاکيد  - رفت چنان که انتظار می -های خود مجلسی در نوشته

گذارد، اما با اين استدالل که بدون مفسر مصون از خطا و قادر به استنتاج می
فاده خواهد ماند، موضع خود را اصالح و احکام قرآن، کتاب بی تاثير و بی است

گويد که قرآن به صورت مستقل و به تنهايی اثبات مجلسی می ٥٧٠.کندرقيق می
 تواندمی شرايطی در تنها ی او قرآنبه گفته. شودکننده و يا منبع حقيقت تلقی نمی

 امام - صادق و آگاه مفسر يک با که گيرد قرار حقيقت منبع يا و اثبات وضعيت در
کند که نياز به مفسرين، چه بدين ترتيب مجلسی نتيجه گيری می ٥٧١.گردد همراه -

گيرد که امامان ظروف کامل و صاحبان او مفروض می ٥٧٢.بسا بيش از کتاب باشد
دانند، حتی گفته بندی و معنای قرآن را میگويند امامان جملهمی ٥٧٣.قرآن هستند

ی رموز و توانند قران را بخوانند چون از همهشده که آنها تنها کسانی هستند که می
   ٥٧٤.مکنونات قرآن با خبرند

 درک را خدا کالم کسی آنها بدون که حدّی در  امامان موقعيت بردن باال با
 اهميت و قدرت یپروژه بعدا مجلسی نباشد، پذير امکان دين پيروی از و نکند
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بايد بر سه وجه يک حديث می. کرد بنا آنها، روايات منتسب به روی بر را امامان
اول، امامی که روايت به او نسبت داده شود؛ دوم، محتوی : شدمتمايز تقسيم می

 که گويا مجلسی نظر از. روايت؛ و نهايتا فردی که حديث را ثبت و روايت کند
فرآيند  اين در. باشندمی بحث قابل غير مقدس واحد يک امامان و محتوا راوی،

 ارتقاء امام شخص با برابر تقدس از سطحی به منتسب، هایروايت تحول جالب،
گيرد که حتی حديثی منتسب به متدلوژی مجلسی اين واقعيت را ناديده می. يابندمی

تواند توسط فرد متقلبی ساخته شود، فردی که امام که احتماال کالم امام هم باشد، می
های ار امام را برای هدفقصد دارد امام و شيعه را بد نام کند و يا نام و اعتب

ی گيرد که گويندهمجلسی مفروض می. شخصی، مورد بهره برداری قرار دهد
ی ی مجلسی، وظيفهبه گفته. ی امامان قابل اعتماد استروايات، مقدس و به اندازه

مذهبی مردم عادی که قادر به فهم قرآن نيستند، و ذهن آگاهی هم وقف آنها شده، 
توانند فقط خود را به رواياتی که از امامان بجا مانده و در آنها می. ساده است

در فرآيند اين انتقال مبتکرانه حرمت و . تاليفات شيعی جمع آوری شده بسپارند
تقدس خدا به صورت موثری به روايات مقدسی که منسوب به امامان است داده 

س روايات به علما و بينيم انتقال تقدی اين فرآيند چنان که میآخرين مرحله. شودمی
  . متخصصين روايات است

 هایپروژه ترينقوی شيعی، باورهای یباره در هانوشته اين در مجلسی
 که دهد نشان تا آوردمی منطقی گيری نتيجه برای اين را امامان به منسوب احاديث

 جهان اين در رستگاری و سعادت تواند می روايات است که به اتکاء و توسل تنها
 به که آگاهی و دانش تمام که اين بر تاکيد با مجلسی. کند تضمين را ديگر جهان و

 رفاه هایراه" نويسدشود، میمی يافت احاديث در شده تشريح و هم توضيح خوبی
در اين و در بسياری از  ٥٧٥".است آمده احاديث در روشنی به رستگاری و

کند، اُخروی را جستجو میهای منابع ديگر که رفاه دنيوی و سعادت  رفرنس
دهد، بلکه کالم مجلسی نه تنها به قران به طور خاص و به عنوان منبع، ارجاع نمی

. کندخدا را با احاديث و يا با آنچه که به پيامبر و امامان نسبت داده شده تعويض می
تواند کمکی باشد که بدانيد برای درک موضع مجلسی نسبت به قرآن، اين می

 سوم خليفه عثمان که حقيقی و کامل قرآن که کندمی اشاره واقعيت ينا به مجلسی
   ٥٧٦.است متفاوت مانده باقی امامان در اختيار آنچه با نموده گردآوری
  

  رّد عقل از جانب مجلسی
  

ردّ اعتبار استدالل و تفکر منطقی آدمی از سوی مجلسی در امتداد سه محور عمده 
يکم، از نظر مجلسی ذهن انسان و ظرفيت عقلی آدمی به . صورت گرفته است
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مطابق اين . طور ساده ناقص است، بنا بر اين قادر نيست که به حقيقت دست يابد
استدالل انسان وجود دارد، و ها، اساسا امری نادرست و يا خطايی در سلسله بحث

تواند درست را از نادرست و خوب را از بد توضيح دهد اين ابزار نمینشان می
حتی زمانی که مجلسی توانايی انسان در تميز و تشخيص خوب و بد را . دهد
بدون . دهد که او به چيزی غير از اين اعتقاد داردپذيرد نيز بحث او نشان می می

نمايی از دنيايی غير از دنيای انسان، امکان سعادت در اين نوعی کمک و يا راه
  . جهان و رستگاری در جهان ديگر برای آدمی وجود ندارد

از نظر مجلسی، خدا، پيامبران را برگزيده تا کمبود برهان و دليل آدمی را 
کند که اگر خدا قبول داشت که منطق آدمی به تنهايی مجلسی بحث می. جبران نمايد

گزينش پيامبران . فرستادت تا زندگی او را مديريت کند، پيامبران را نمیکافی اس
دهد که عقل مستقل و خودبنياد، ی اثبات اين واقعيت، نشان میتوسط خدا به مثابه
بايستی به عنوان يک منبع برای رسيدن به حقيقت، کنار گذاشته ناکارآمد است و می

 آيا ٥٧٧.را به راهنمايی پيامبران بسپارد با پذيرش اين قاعده، آدمی بايد خود. شود
 راهنمايی و خدا انبياء خاطر طيب با تا وجود ندارد انتخابی مردم، رفتار و عمل در
باشند؟ مجلسی در اين نقطه  بوده آنها منطبق با منطق که بخواهند و بپذيرند را آنها

است و شود که منطق ناکارآمد اما وقتی بحث می. پردازدبه اين پرسش نمی
بنابراين قابل اتکاء نبوده و قادر نيست که مشکالت را برطرف سازد، او نياز دارد 

 دوام قابل منبع يک خواهند گمراه نشوند بايد بهتا آدميان را متقاعد سازد که اگر می
   .جايگزين اتکاء کنند و بديل عنوان به حقيقت از مستحکم و

 بايد شوند محسوب پارسا ندبخواه اگر که هاکردن انسان قانع یوظيفه
 استفاده و بپذيرند را )تا ظهور امام دوازدهم(شان دائمی روحى شرايط ناکارآمدی

 بودند، زنده امامان و پيامبر كه زمانی تا مستقل را مردود بدانند، قضاوت از
با درگذشت پيامبر، امامان به منبع معتبر حقيقت تبديل شدند، پس  .نمودمی تر آسان

ترکيبی از . از فقدان آنها منبع حقيقت به رواياتی منتقل شد که منسوب به امام بود
نقصان مغز آدمی و نياز به پيروی از پيامبران و امامان و سپس پيروی از روايات 

مجلسی بحث . اسی راه خواهد بردی بسيار مهم مذهبی سيمنتسب به آنها، به نتيجه
شود از نظرها پنهان باشد الزم می) معصوم(کند وقتی که امام مصون از خطا می

کسانی که احاديث آنها را نقل "که باورمندان به روايات منتسب به امامان و 
مجلسی به روشنی فرض را بر اين  ٥٧٨.و نيز به علماء رجوع نمايند" کنند می
  .  تواند ناکارآمد بوده باشدل کنندگان روايات و علماء نمیگذارد که مغز نق می
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دومين محور تکذيب مجلسی از منطق و استدالل آدمی، حول اين بحث  
چرخد که ذهن انسان در مقايسه با قوای ذهنی ذاتی و اکتسابی امامان، کليدی او می

ی بر در حقيقت محور اول مجلسی يعنی ردّ استدالل آدم. ناقص و ناکافی است
ی نقص مطلق ذهن انسان قرار دارد، و محور دوم، يک بحث نسبی را در پيش  پايه
توان با دانش امامان کند که ذهن آدمی را نمیاين خط فکری، مطرح می. گذاردمی

 ذهن یمقايسه اساس بر اين. که در روايات آمده اندازه گرفت و يا مقايسه کرد
 از استفاده عليه را ضوابطی مجلسی که است امامان روشن ذهن ظرفيت و انسان
 شکست خاطر به انسان استدالل گرايی محکوميت با. است داده قرار انسان منطق

 ضابطه و کرده تقويت را منطق ردّ  محلسی اش،بنيادی و ساختاری ناکارآمدی و
 بود خواهد بهتر روايات، يعنی عقل، از برتر منبع يک با مقايسه در که گذاردمی
 نقطه اين. برداشت دست انسان، عقل يعنی ضعيف، نيروی يک از استفاده از که

  . است مجلسی آثار در اصلی بحث و موضوع انسان، ذهن نسبی ضعف
کند تا از تأمل و تعقل در ها، مجلسی عموم مردم را تشويق میدر اين نوشته

است، دست شان برای آنها پيچيده و دشوار کند فهممورد مسائلی که او گمان می
 در اختيار و جبر ميزان اين مسائل از جمله عبارتند از اين که خدا چه. بردارند

 تا چه حدّ  خداوندی اعمال در حکمت و مصلحت نقش يا و داده، قرار انسان امور
مجلسی با توسل به روايات موجود که تأمل در موضوعات مشخصی را  ٥٧٩.است

را مبنی بر خودداری کردن از تعقل، کند، فراخوان خود به مردم عادی منع می
ی آن چيزی که الزم است توسط از نظر مجلسی همه ٥٨٠.دهدمورد تاکيد قرار می

ی هر چيز با ارزش و حقيقی است، از جانب آدمی دانسته شود، و در بر گيرنده
 براين بنا. امامان در رواياتی که به آنها نسبت داده شده، به طور کامل آمده است

آدمی  حکمت و دانش یحوزه بر نوری نخواهد بود قادر خود ذهن در تامل با انسان
  . بياندازد

اعجاب آور نيست که مجلسی به توقف تأمل آدمی بعد از امامان فرا 
 را عقل درِ  خود معرفتی هایکمک از پس کند که امامانخواند و استدالل می می

 آنها از کنند و اتکا خود ناقص تعقل به کنند کهمی منع را از اين رو مردم اند،بسته
ی مجلسی گفتار و به گفته ٥٨١.نمايند تبعيت امامان از هازمينه یهمه در خواهندمی

گاه رأی و اجتهاد عمل پيامبران و امامان برتر از تعقل آدمی است، زيرا آنها هيچ
گيرند، و گيرند، بلکه دانش و آگاهی خود را از خدا و پيامبر میخود را به کار نمی

مندی کامل مجلسی با عالقه ٥٨٢.کنندهر يک از امامان، آن را به ديگری منتقل می
کند که در بازگشت امام دوازدهم، ناکارآمدی ذهن انسان برطرف خواهد بحث می
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شد، و توانمندی آنها از بابت عقالنيت، ظرفيت کامل خود را به دست خواهد 
کند ذهن خود را غير عادی دعوت می اما تا آن زمان، مجلسی از مردم ٥٨٣.آورد

  . فعال ساخته و تفاسير، فرمول بندی و توضيح روايات و احاديث علماء را بپذيرند
رساند که مجلسی بحث خود را با روايات ديگری براين اساس به فرجام می

ضروری است ) منسوب به آنهاست(اند اند که هر چه آنها گفتهامامان تصريح کرده
اگر مردم عادی نتوانند بر اساس فهم خودشان . مردم پذيرفته شودکه از طرف 

محتوای اساسی روايات را درک کنند، با اين وصف بايد آنها را به همان صورتی 
مجلسی از بابت نپذيرفتن و يا ردّ روايات ار سوی مردم هشدار . که هست بپذيرند

لحاظ عقلی قابل فهم  دهد که اين نپذيرفتن فقط به اين خاطر است که آنها بهمی
  . دهداو در ارتباط با موضع خود دو دليل ارائه می. نيستند

گويد همواره اين امکان وجود دارد که امام آن روايات را گفته اول، او می
 مجلسی واقع در ٥٨٥.با توجه به اين امکان، ردّ روايات يعنی ردّ خداوند ٥٨٤.باشد
 فتوا سپس و داندمی امامان از طرف و ثابت شده، و حقيقی کالم را روايات تمام
کند که ظرفيت ذهن آدميان دوم، مجلسی استدالل می. است ارتداد آنها ردّ  که دهدمی

و دانش امامان را درک کند، به اين خاطر که امامان، غير  قادر نيست تجربه
   ٥٨٦.معمولی، باور نکردنی و خارق العاده هستند

فتار و رفتار امامان را درک کند، لذا اين تواند گگويد منطق آدمی نمیاو می
درک اين عدم دسترسی، فراتر از ظرفيت ذهنی . قلمرو فراتر از فهم انسان است

ی آن به کارگيری داوری و استدالل مستقل باشد و روشن است که نتيجهآدمی می
کند به جای انکار آن دسته از روايات منسوب به مجلسی پيشنهاد می. نخواهد بود

امان که ناهمخوان با عقل و منطق است، مردم بايد آنها را بپذيرند چون احتمال ام
   ٥٨٧.دارد که درست بوده باشند

کند که مردم متعهدند مجلسی بر اساس اين دو استدالل خود جمع بندی می
های منسوب به امامان را بپذيرند حتی اگر آنها را وهمی و خرافی، و روايت

موضوع جعلی بودن روايات . و داوری عمومی بدانندمخالف درک مشترک انسان 
برای . و غير منتسب بودن آنها به امامان در گفتمان مجلسی امکان پذير نيست

شود، کالم حقيقی آنهاست و در نتيجه مجلسی هر چيزی که به امامان نسبت داده می
 بايیطباط عالمه کديور، محسن یگفته به. هايش يکی و يکسان استامام و روايت

 اعتبار از تفاسيرمعاصر و معتبرترين از که الميزان بزرگ تفسير جلد بيست با که
 حاوی مجلسی بحاراالنوار گويد،می برخوردار است، چرايی و چون بی علمی
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گی و ساخته ترديد بدون و بوده منطق و قرآن خالف بر که است مشخصی احاديث
 بحاراالنوارهللا صالحی نجف آبادی نيز به احاديثی در هللا نعمتآيت ٥٨٨.است جعلی

   ٥٨٩.کند که قابل اتکاء نيستندو منابع مشخصی از مجلسی اشاره می
ی اين استدالل قرار دارد که سومين محور مجلسی در ردّ منطق، بر پايه

از نظر مجلسی، منطق . تعامل عقالنی به تشکيک و ترديد در دين کشيده خواهد شد
او اين نوع . شودو آئين صدمه زننده بوده و تهديد بزرگی محسوب می برای دين

 منطق" کند که برمجلسی به فيلسوفانی اشاره می. نامدشک و ترديدها را ارتداد می
 که کسانی ،نمونه بهترين عنوان به و اتکاء نموده خود "نادرست افکار و ناکارآمد

گاه کند که هيچاو به فالسفه توصيه می ٥٩٠.شدند "گمراه" کردند، استفاده منطق از
ی مذهب و موضوعات مذهبی ابراز نظر ی منطق خود به خصوص در بارهبر پايه

 شودمی مطرح منطق اساس بر معموال آنچه شود کهنکنند، و به آنها يادآور می
دهد که افکار خود را با مجلسی نهايتا به فالسفه هشدار می. نيست توهم از کمتر
و ضوابط اسالمی بسنجند، و روايات امامان را برای جلوگيری از نابودی  معيار

مردم " ذهن ناکارآمدِ "کند که مجلسی مرتبا بحث می ٥٩١.خود مورد تائيد قرار دهند
 حدّ  در افکارشهوانی هزار صد توسط برد و طغيانیاز هزار نقص و عيب رنج می

شود که در ن بحث مطرح میاز اين رو، اي ٥٩٢.خواهد کرد تحريف را خود، اعتقاد
 تواند از روايتی تبعيت کند و از بنيان گذار اين آئين بيآموزد وهر مذهبی آدمی می

است به بدعت منتهی شده و  که ممکن منطقی نگيرد، به کار را خود منطق ناکارآمد
   ٥٩٣.موجب گمراهی و نابودی فرد گردد

يا رأی و تأويل، های مجلسی، موضوع عقل آدمی، داوری مستقل در نوشته
توان  بر اين آدمی را می منطق عليه مجلسی موضع. اندهمه به هم وابسته و مرتبط

اساس درک کرد که چگونه کار برد بی قيد و بند اين منطق در فرايند تفسير، 
تواند در آنچه مجلسی اميدوار است بدون حرف و سخن در اصول عقايد شيعه  می

 که اين از ترس. يا بازسازی و حتی انحراف ايجاد کندبوجود آورد، تاثير گذاشته و 
تا  نمود وادار را مجلسی انقالبی بگذارد، تاثير عقالنی غير هایدگم بر آدمی منطق

در هر حال و "کردند،  نقل امامان از را پيامی ترين راويانمقرر سازد وقتی صادق
 آن درگير که رادیاف مبادا شود تا بايد از تأويل خودداری هازمينه یدر همه

 مجلسی نامنسجم و ايستا ساختار در  ٥٩٤".آيند گرفتار ارتداد و کفر به شوند می
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 ینتيجه که دين در بدعت و بازتفسير آدمی، منطق بين دارد وجود روشنی یرابطه
 . خواهد بود ارتداد و کفر آن طبيعی

که دهد مجلسی با ارجاع به حديثی منسوب به يکی از امامان، نشان می
کند و به کفر و ها را شعله ور میيی از واکنشی از منطق، زنجيرهچگونه استفاده

نويسد هر کس با نظر و رأی مستقل خود به مذهب او می. ارتداد کشيده خواهد شد
های اهل بيت پيامبر غفلت کند، نگاه کند هالک خواهد شد، و هر کس از آموزه

های پيامبر فاصله ز کتاب خدا و گفتهشود و هر کس افريب خورده و گمراه می
نظر از از نظر مجلسی، کتاب خدا و تمام احاديث صرف ٥٩٥.بگيرد کافر است

بنابراين، . دهندی واحد و يگانه را تشکيل میی اصالت آنها يک مجموعهدرجه
کند که از روايات و احاديث ی مجلسی در مورد کسانی صدق میکفر، به گفته

کند که تفاوت اصلی مجلسی استدالل می. يا پيامبر منحرف شوندمنتسب به امامان 
کند، ميان شيعه و ُسنی اين است که شيعه همواره بر اساس احکام امامش رفتار می

دهد و به در حالی که ُسنی امورات خود را بر اساس منطق ناکارآمد خود سامان می
   ٥٩٦.گرددگمراهی عظيمی دچار می

گفتمان شيعی او بر اساس  که دارد اذعان اقعيتو اين به تنها مجلسی نه
 تنها گويدبلکه می بر حديث، مکتب اهل ُسنت مبتنی با مشابه است بسيار حديث،
 از که است نبوی رفتار و گفتار شيعی، روايات که است اين وجود دارد که تفاوتی
 اهل روايات که حالی در گرفته، سرچشمه امامان از يا و شده نقل امامان طريق
يی نزديک بين ابن حنبل و مقايسه. پيامبر نقل شده است اصحاب توسط ُسنت

شان در مورد روايات مهّم و های ديدگاهقرن اختالف ميان آنها مشابهت ٨مجلسی با 
دهد؛ اين در حالی است که بالفاصله تفاوت ردّ استفاده از منطق و رأی را نشان می

شان را نيز آشکار با قدرت و موقعيت دنيویی ميان اين دو فرد در ارتباط عمده
 همان طبيعی یو نتيجه است، آدمی منطق محصول تفسير، برای مجلسی،. کندمی

 نظر از. کندمی محکوم ابدی نفرين و ارتداد به را کننده استفاده فرد که چيزی
 نياز مخرب، توانايی يک یمنزله به چون است سرزنش سزاوار منطق، مجلسی،

 متابعت، و فکر و ذهن کردن واگذار که در حالی شود، کنترل درستی به که دارد
  مومنان به کسب شوداست باعث می مفيد و مطلوب رفتار یکننده منعکس که

  . دست پيدا کنند يقين ايمان و
آيد اين است که او در های مجلسی به نظر متناقض میآنچه در نوشته

برای  ٥٩٧.يی خدا داد استعقل و منطق هديهپذيرد که مواردی اين حقيقت را می
 استدالل و کرده نظر تجديد آدمی، ذهن مورد مثال در حمايت از توحيد، مجلسی در
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 وجود عقلی اجماع و برای آن است واضح از نظر عقلی توحيد صحت که کندمی
 اثبات، عنوان منبعی برای به اجماع تکيه کرده و و آدمی منطق به اين، بنابر دارد؛

ارجاعات مجلسی به منطق در موضوعاتی مانند توحيد،  ٥٩٨.کندمی ن را توجيهآ
 تقليد و کورکورانه اطاعت براساس را آن به اعتقاد صراحت با دين که جايی

مجلسی برای . بوده باشد پراگماتيستی برخوردی رسدمی نظر به کرده، ممنوع
محدود به منطق به تحکيم استدالل خود، جايی که برايش مناسب باشد در مقياس 

دهد، اما به عنوان يک ابزار تحليلی، تشريحی و عنوان ابزاری تزئينی ارجاع می
 او در کتاب امام شناسی خود به. ی مشکالت، اعتقادی به منطق نداردحل کننده

در آنها   و شده نقل شيعه علمای توسط که کندمی اشاره منطقی متعددی هایاستدالل
مجلسی از . است شده حمايت خدا جانت از امام نصب و فرستادن ضرورت از

اش هشدار کند اما پيش از طرح آنها به خوانندهبرهان عقالنی نيز استفاده می
   ٥٩٩.دهد که او مايل است معياری را مطرح کند که اساس آن قرآن و حديث است می

را که  او آنچه. گيرددر جای ديگری، مجلسی برخورد جالبی در پيش می
ل بر مبنای عقل می نامد، دليلی ميگيرد برای اثبات اين که مردم صالحيت استدال

مجلسی با توجه به ذهن ناکارآمد افراد، استدالل  ٦٠٠.انتخاب رهبر يا امام را ندارند
 اينجا در. کند که بر اساس منطق و حديث، امر مهم انتخاب، به خدا تعلق داردمی

 ناکارآمد آدمی ذهن که رسدمی يریگ نتيجه اين به آدمی منطق طرح با مجلسی
کند که مجلسی منطق را به عنوان قدرتی که با اين حال کديور بحث می. است
کديور . پذيردتواند ميان خوب و بد و درست و نادرست تفاوت قائل شود، می می
تواند داوری افزايد ولی از نظر مجلسی، منطق، قابليت درک ندارد و نمیمی

بنابراين تنها منطق قابل قبول چيزی است که با شريعت همساز  .درستی ارائه دهد
يی که رسد که مجلسی اعتقاد داشت که تنها حوزهی کديوربه نظر میبه گفته. باشد

هنگامی . منطق حق دارد خود را در آن مطرح کند شناخت و تشخيص امام است
ی زيرا افراد چارهکه منطق، امر تشخيص امام را انجام داد، بايد که متوقف گردد، 

از نظر مجلسی، منطق آدمی را بايد  ٦٠١.ديگری جز اتکاء به روايات امامان ندارند
منطق آدمی . ی آن در بهترين حالت مشکوک خواهد بودمردود دانست چون نتيجه

توان  به طور کامل آن را کنترل و مديريت شود که نمیی تهديدی قلمداد میبه مثابه
ی احاديث گزينش و ا از طريق رواياتی که نهايتا توسط خبرهکرد، لذا بايد آن ر

  .  شود، دهنه زد و از کار انداختتفسير می
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  تاويل برای همه ممنوع است بجز برای مجلسی  
  

کند که دهد و استدالل میهايش عليه تاويل هشدار میمجلسی در سرتاسر نوشته
شان اعتقاد مومنان به باورهای"چنين عملی، يقين نسبت به مذهب را تضعيف، و 

مخالفت مجلسی با تأويل و تفسير، تا حدودی بر تمايل متن  ٦٠٢".کندرا پايمال می
گرايی و لفظ گرايی ناشی از گرايش اخباری او و تا حدودی بر ناخرسندی از 

 و اصالح به تواندمی قرار دارد، زيرا اين" ناوارد "های افراد عواقب تالش
 ی ابزاری در دست افرادتفسير به مثابه. بيانجامد ی مقرر شدههادگم دگرگونی

 متد های جا افتاده توسط مجلسی را تضعيف کرده وحقانيت تواندمی "نادرست"
های مذهبی، ی مهندسی فرد و جامعه بر اساس فرمولدر زمينه او را یپيچيده

جا و هر وقت نياز های خود هر با اين حال و از قضا مجلسی در نوشته . براندازد
يی را بگويد و يا از موضعی حمايت کند که به روشنی و مستند در دارد که نکته

  . زندمتن قرآن نيامده، دست به تفسير می
در اين موارد، مجلسِی متن گرا و لفظ گرا به مجلسِی زمينه گرا و شارح 

گان يث، همهاو به جز خودش و احتماال برخی ديگر از راويان احاد. شودتبديل می
. دارد که از منطق خودشان و نيز از قدرت تفسيرشان استفاده نکنندرا برحذر می
يی را به کار رسد که مجلسی به راحتی روش دوگانهها به نظر میدر اين نوشته

 اگر استفاده از عقل و منطق برای همه مردود و حتی ممنوع است، چرا. گيردمی
باشد؟ در واقع  شوند عملی پذيرفته شدهمی ناميده "مقدس" که کسانی برای فقط بايد

مجلسی با دادن حق انحصاری استفاده از منطق و تفسير به راويان احاديث آنها را 
 مورد، اين در .داندی جامعه  ُمحق میی منطق و تجويز مقررات برای بقيهبه ارائه
گزينش و به  و تکيه با شخصی، نظر اِعمال اتهام از بودن درامان برای مجلسی

  باشدمی سرپناه جستجوی در امامان به منتسب روايات کار گرفتن
مجلسی در تفسير قرآن بر اساس روايات منتسب به امامان که خودش 

او روايات منسوب به امامان را، در تائيد قرآن . کند کامال آزاد استگزينش می
کند و متن خودش درک میکند که يی تفسير میمجلسی قرآن را به شيوه. آوردمی

ی سوره( قصصسوره  ٨٨ی مجلسی آيه. خواندرا متفاوت از هدف اصلی آن می
 ٦٠٣"همه چيز نابود شدنی است االّ وجه خدا"گويد کند که میرا نقل می) قرآن ٢٨

همان وجه و ) ائمه(ما "گويد آورد که میاو سپس روايات بسياری را از امامان می
دين خدا، شناخت خدا و عبادت خدا بايستی از ما آموخته هايی هستيم که چهره
که در قرآن آمده، منظور " وجه خدا"کند که گيری میمجلسی سپس نتيجه". شود

ی مفسر، در جستجوی اين است در اين مورد، وقتی مجلسی ٦٠٤.امامان شيعه هستند
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اهای تا ثابت کند در قرآن به امامان اشاره شده، کامال راحت است که از ادع
تواند استدالل کند که روايات الفظی خود دست بردارد، چنان که گويی می تحت

  .دهندمنتسب به امامان، قرآن را توضيح می
مجلسی براساس فرآيند دل بخواه تفسير و ملحقات آن، به روايات منتسب  

اند ارجاع داده و سپس معنای ی متن قرآن اظهار نظر کردهبه امامان که در باره
اين فرآيند مبهم . دهدمال متفاوتی را از عباراتی که قرآن به کار برده ارائه میکا

 مجلسی. گرددی قرآن تعويض و جايگزين میتفسير با معنای روشن و آشکار آيه
 از گيرینتيجه منظور به را خود یخالقانه تفسير سيستماتيک و مرتب طور به

در يک مورِد نقل کردنی، . کندمیعرضه  شيعه نفع به های قرآن،آيه اطالعات
گويد دهد که میارجاع می) قرآن ١٦ی سوره(ی نحل سوره ٨٣ی مجلسی به آيه

تر آنها کنند و بيششناسند، سپس آن را انکار میآنها نعمت خداوند را می"
های نعمت"گويد نويسد چنان که علی بن ابراهيم میاو آنگاه می  ٦٠٥".ناسپاسند

دهد تا آنجا که رفرنسی از روايتی منسوب به و ادامه می" ن هستندخداوند، اماما
 آنها"ی مجلسی به فارسی آورد، در انتهای آيه نهايتا با بازترجمهيکی از امامان می

گويد ی قرآن میبرداشت جديد مجلسی از همين آيه". شناسندخداوند را می نعمت
ن منکر آنند وبيشترشان به واليت آنها واليت علی را شناختند، با اين وصف همچنا"

که در قرآن آمده، تفسير، باز تفسير و به " نعمت"ی واژه  ٦٠٦".علی باور ندارند
شود؛ خوانده می" واليت علی"زبان فارسی منتقل شده و توسط مجلسی به عنوان 

بنابراين مجلسی به دنبال آن است تا اثبات کند که در قرآن رفرنسی و مأخذی برای 
ی مسلمانان نيز به اين خاطر وجود دارد و پذيرش واليت علی از طرف همهامامان 

  . است که در قرآن گفته شده است
ی بقره سوره ١٤٣ی در تالشی ديگر به منظور تفسير قرآن، مجلسی آيه

و : "خوانيمی قسمت اول آيه میدر ترجمه. کندرا مطرح می) ی دوم قرآنسوره(
نه و معتدل ساختيم تا گواه بر مردم باشيد و پيامبر نيز بدين گونه شما را امتی ميا

 روايات اساس بر"که  کندمی استدالل مجلسی ديگری تفسير در ٦٠٧".گواه بر شما
 امامان قرار دارند، آيه اين مخاطب ،"امت" و "شما" عنوان به که کسانی بسياری،

ی قرآن مفهومی را مجلسی از اين آيه  ٦٠٨".باشندمی مردم بر شاهدان آنها و هستند
او سپس . نيآمده است) قرآن(کند که به روشنی و با صراحت در متن برداشت می

به . کندموضع خود را با ارجاع به رواياتی که منسوب به امامان است، تقويت می
ايم، شاهدان خدا بر ما امت ميانه"اند ی رواياتی منتسب به امامان، آنها گفتهگفته
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 را اين روايات که کسی مجلسی نظر از  ٦٠٩".خدا بر روی زمين هایمردم و نشانه
که در  است ديگری مورد پذيرد، حاکی ازمی امامان واقعی هایگفته عنوان به

 و روشن روايات، یواسطه به و وجود دارد قرآن در ابهامی اصطالح جايی به
  . گرددمی آشکار

شود که کشيده میموضع مجلسی در مورد ناکارآمدی منطق آدمی به آنجا 
افراد تصور کنند که او مخالف استفاده از منطق به عنوان ابزاری برای روشن 

اگر مفروض گرفته شود که منطق آدمی ناکارآمد است، . ساختن حقايق دينی است
در نتيجه بايد از تمام تفاسير، تشريح و توضيحات آدمی برحذر بود، و اين موضع 

با . يا موضع معتقدان سفت و سخت روايات است متعلق به جريان اصلی اخباری و
دهد هنگامی که او تحقيق خود را آغاز کرد، اين وصف مجلسی به ما خبر می
تجزيه و تحليل قرار داد، برای کاری که در  روايات امامان را مورد بررسی و

 از استفاده همين ٦١٠.دست داشت از نيروی تفکر استفاده کرد و آن را به کار گرفت
 شده ارائه توضيح يا و تفسير با توجه به اين که اگر فکری، هایظرفيت يا قمنط

 تواندروايت باشد، می اللفظی تحت و ظاهری معنای با نيز متفاوت مجلسی توسط
 و يک حديث، پذيرش و انتخاب و گزينش فرايند حتی. گردد تعبير اجتهاد یمثابه به
. است منطق آدمی و عقل کارگيری به ديگری نيز، حاکی از به يکی ترجيح با

 شبه بعضا از مشخصی روايات تاويل با او که کندمی تائيد را ظن سوء اين مجلسی
مجلسی به لحاظ سياسی و مذهبی، توسط مقامات  ٦١١.کردمی استفاده اجتهادهايی

 ظاهرا شد تا يک ايدئولوژی را فرموله و به سامان سازد، اودولتی حمايت می
 برای حق از تائيد اين اما کرد،می استفاده خود برای تفسير حق از صدا و سر بدون

   .کردرفت، چيزی که ابعاد و اهميت سياسی نيز پيدا میديگران طفره می
کند تا نشان دهد که حدود کاری میمجلسی در دو مورد رواياتی را دست

مامان صفوی توسط ای سال قبل از تاج گذاری شاه اسماعيل، حکومت سلسله ٧٠٠
ی شاهان اين سلسله را با ی صفوی و همهمجلسی نه تنها سلسله. بينی شده بودپيش

بايستی آنها ی صفوی را نويد داده و در نتيجه میاين ادعا که امامان، خوبی سلسله
مقدس، متبرک و از حمايت الهی برخوردار بوده باشند، بلکه او همچنين مدعی 

اينجا انتساب . هور امام دوازدهم نيز هستندداران ظشود که صفويه طاليهمی
کاری و تفسير شده تا نتايج سياسی مطلوب روايات به امامان توسط مجلسی دست

 اشحاکميت که نژاد احمدی جمهور رئيس طرف از ادعاها اين. نظر را توليد کند
 داشت داللت اين بر شد وبود نيز مطرح می غايب امام ظهور یبه اصطالح مقدمه

                                                             
.همآنجا  ٦٠٩  
، جلد شناخت نامه عالمه مجلسیربانی، . مهريزی و ح. علی دوانی، شرح حال مجلسی در م  ٦١٠

.٦٢. ، ص١  
شناخت نامه ربانی، . مهريزی و ح. کديور، عقل و دين از ديدگاه محدث و حکيم در م. م  ٦١١
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شد، ادعاهايی که  خواهد امام بازگشت مانع کند، مخالفت نژاد احمدی با کس هر که
به هيچ وجه از اصالتی برخوردار نبوده و ريشه در ادعاهای مشابهی داشتند که 

  . کردمجلسی مطرح می
دهد که پيش بينی مجلسی به روايتی منتسب به يکی از امامان ارجاع می

به ) تشيُع(ند کرد و مردم را به نام آئينی حقيقی کند گروهی از شرق ظهور خواهمی
يی ايجاد خواهند کرد و آنچنان شود اين گروه سلسلهگفته می. کنندجهاد دعوت می

پس از . ديرپا خواهند ماند تا زمانی که قلمرو قدرت را به امام دوازدهم تحويل دهند
قال چون اين کند اين مدرکی است برای عُ اعالم اين روايت، مجلسی مطرح می

کنند که به نام اند، و از مردم دعوت میی صفوی است که از شرق آمدههمان سلسله
گذارد مجلسی جمع بندی مطلب را به خواننده وامی. آئين حقيقی دست به جهاد بزنند

برای کسانی که دارای عقل و منطق " بشارت"کند که معنا و مفهوم و اشاره می
   ٦١٢.هستند، روشن است

آورد که روايت ديگری منسوب به يکی ديگر از امامان را می مجلسی
پاسخی است از طرف امام علی به پرسشی از امام حسين در مورد  اين که خداوند 

 علی چه زملنی زمين را از ستمگران و از بی عدالتی پاک خواهد کرد، امام
 یگفته به هک دهدمی ارائه رويدادها ترتيب زمان و تاريخ اساس بر طوالنی پاسخی
گفته شده امام . است شده حذف احاديث راويان توسط آن از خاصی جزئيات مجلسی

کند، پادشاهی که شيعه اشاره می" پادشاهی که از ماست"علی با نگاهی به آينده به 
روايت شده امام علی . است و با موفقيت شورشی را در گيالن رهبری خواهد کرد

بر اساس همين روايت، امام علی به  ٦١٣.اد کردي" پسرم"از اين شخص به عنوان 
کرد، کسی که گفته شده جهان را از کفر و از ظهور امام دوازدهم نيز اشاره می

  . ستمگاران خواهد زدود
کامال روشن است که تفسير مجلسی از اين حديث منتسب، به نفع صفويه  

ام علی به او به نويسد ظاهرا شاه اسماعيل همان فردی است که اماو می. باشدمی
از نظر . کندعنوان کسی که شورشی را از گيالن بر پا خواهد کرد اشاره می

يک بار ديگر " پسرم"و " يکی از ما"مجلسی، ارجاع امام علی به کسی به عنوان 
ی حديث، ی اين واقعيت است که شاهان صفوی مبارک بوده و به گفتهنشان دهنده
 یاستفاده ٦١٤.ر و حاکميت امام دوازدهم باشنداند تا طاليه دار ظهوتعيين شده

 با سو يک از صفوی، شاهان در راستای پيشبرد اهداف تفسير از مجلسی ابزاری
 دارای روشنی به دوازدهم، امام به ديگر سوی از و علی امام به آنها دانستن متصل
سياسی سودمندی  -اين اگر فرصت طلبانه نباشد، عمل مذهبی . است سياسی اهداف

                                                             
.٦- ٥.صص) مشهد( رجعتمجلسی، . ب. م  ٦١٢  
.٨. ، ص.همآنجا  ٦١٣  
.١٠. ، ص.همآنجا  ٦١٤  



٢٣٦ 
 

مجلسی نه تنها سلطنت را با مرتبط دانستن با عالم غيب و . است در تفسير يا تاويل
گرايی را به صورت يک کند، بلکه مجلسیارائه ماموريت برای آن تقويت می

  . دهدسيستم نيرومند ايدئولوژيک برای حمايت از سلطنت صفوی ارائه می
ی روايات و دانهمندر مورد موضوع تاويل و يا تفسير هوش"گفته شده  

  ٦١٥".کردقرآن، مجلسی تمام توضيحات مغاير با معنای ظاهری متن را رد می

 ٦١٦.دادهمچنين گفته شده که مجلسی در مورد تالش برای تاويل، مقاومت نشان می
مجلسی عالوه بر رجوع سفت و . گويدمتفاوتی را بازمی های باال اما داستاننمونه

کاری شده از منطق نيز ی هوشمندانه و حتی دستاستفادهسخت به ظاهر متن، در 
ی هوشمندانه و استفاده. تا آنجا که با اهداف او سازگار باشد، کامال راحت است

 از یاستفاده و ابزار منطق اين دهد کهی تفسير، نشان میدلبخواه مجلسی در زمينه
 فرد مهم بلکه است، لقبو قابل غير يا قبول قابل او برای نفسه فی که نيست منطق
 آيا دارد که هدفی و گيرد می کار به را منطق اين و ابزار اين که يعنی کسی است،
به مجلسی امکان داده تا با  بحاراالنوارتوان گفت که می. نه يا رواست و موجه

يی از احاديث گزينش شده و احاديثی که به کار گرفته، ساختار ی گستردهمجموعه
را بوجود آورد؛ او هر گاه ضرورتی وجود داشت ساير احاديث را ايدئولوژی خود 

  .کرد تا اهداف سياسی خود را تقويت و پشتيبانی نمايدنيز تفسير می
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٧  
  

  جامعه به رهبری فقهاء يا شاهان نيازمند است
  
  
  
  
  
  
  

چون ناکارآمد در پيوند با اين بحث که مردم نبايد به عقل و منطق خود اعتماد کنند، 
ی خصوصی به است و احتماال موجب گمراهی، مجلسی بحث منطق را از حيطه

 فکر توانندنمی مردم منطق، توجه به نقصان با اگر. دهدی عمومی توسعه میحوزه
 مردم اين طبيعی طور به پس درست باشند، و را به کار گيرند تا خوب خود عقل و

 جامعه یاداره برای اره کنند و يا رهبریخودشان جامعه را اد که نيستند مجهز
از نظر مجلسی، جوامع نيازمند مراقبی يا رهبری هستند که قادر باشد به . برگزينند

شان را حل و فصل ها و موارد اختالفدرستی آنها را رهبری کرده و درگيری
   ٦١٧.نمايد

رها  های خودشانگاه مردم را با رفتارها و شيوهنويسد، خدا هيچمجلسی می
واهند ماند و مانند کند، چون در غياب راهنما، مردم متحير و سرگردان خنمی

مجلسی  ٦١٨.کاری گذران خواهند کردپا در سرزمين شيادی و فريبحيوانات چهار
به ويژه در  -گيری درست  ی مسلمانان قادر به تصميمبر اين باور است که جامعه

ها آيا رهبری مادی و معنوی توده: "دپرساو به روشنی می. نيست -ی سياسی حوزه
ها دهد که انسانو خودش به آسانی پاسخ می٦١٩  شود؟با منطق مردم تعيين می

رهبران با صالحيتی که سعادت مردم را در اين دنيا و  -توانند رهبران مين
با توجه به اين ادعا  ٦٢٠ .انتخاب کنند -رستگاری آنها را در آخرت تضمين نمايند 

در نيستند رهبران خود را انتخاب کنند، مجلسی به عالم غيب به عنوان که مردم قا
  . دهدمنبع نهايی تعيين رهبر، توجه می

ی مسلمانان يا امام، مجلسی اصرار دارد که رهبر مادی و معنوی جامعه
شود، از اين  انتخاب شدن، گمراه مستعد و الفکرضعيف هایتواند توسط انساننمی

                                                             
.٣٦. ، صاليقين حقمجلسی، . ب. م  ٦١٧  
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ع اعتقاد کند که تشيّ مجلسی بحث می. ب خداوند منصوب گرددرو بايد که از جان
دارد که الزم بود خداوند امام را نيز تعيين کند، درست به همان صورت که پيامبر 

بنابراين مشابه پيامبر، امامان نيز از جانب خداوند تعيين شده و   ٦٢١.را گزينش کرد
تا زمانی که پيامبر و يا   ٦٢٢.گيرندمشروعيت خود را نه از مردم بلکه از خدا می

  . امامان در قيد حيات بودند، فرمول سياسی مجلسی از منطقی باطنی برخوردار بود
فرد پيامبر و ه مجلسی برای برجسته کردن موضع يگانه و منحصر ب

. دهدامامان در ارتباط با امر رهبری، به روايتی از امام جعفر صادق ارجاع می
يا انتصاب از جانب خداوند به رهبری مردم، در  کسی که بدون دريافت وحی و"

گويد و حتی بدتر از آن ی موضوعات مذهبی صحبت کند، سخنی بيهوده میباره
مفهوم خاص رهبری پيامبر و امامان در دوران   ٦٢٣".پنداردخود را شريک خدا می

بر اساس تفسير دقيق روايات باال که منسوب به . شودغيبت، با مشکل روبرو  می
 دينی مسائل پيرامون حق به توانندمی امامان و پيامبران تنها که آنجا مام است، ازا

 خدا شريک عنوان به را خود ،دروغ به بسا چه ،نيز مجلسی کنند، حتی صحبت
 شده تحميل مردم بر خدا توسط او رهبری که بپذيرد که اين مگر کند، بندی دسته
  . است

شود، زيرا يک بار دوازدهم آغاز میهای نظری با غيبت امام اين چالش
ی تشيع نياز داشت تا فرآيند جديد يا سيستم شناسايی هويت رهبر يا ديگر جامعه

با غيبت امام دوازدهم، ارتباط بين خدا و رهبر مادی و . موالی خود را درک کند
اگر بنا به . آوردوجود میه گی بار ديگر خاليی را باين گسسته. معنوی گسسته شد

ی مجلسی، در غيبت امام معصوم، مردم قادر نيستند خود را مديريت کنند، چه تهگف
ی جامعه خواهد بود؟ اگر رهبران مذهبی کسی دارای مشروعيت برای اداره

توانند وحی دريافت کنند و خدا نيز مستقيما رهبری برای مردم معيين نکرده،  نمی
هم دست برداشت؟ در اين نقطه، آيا بايد از رهبری مذهبی، تا بازگشت امام دوازد

چرخاند و ناقالن حديث و کسانی را که نسبت به احاديث مجلسی بحث نظری را می
دهد، بدون اين که با صراحت آگاهی دارند، به جای امام غايب، مد نظر قرار می

  . اثبات کند که خدا رهبری آنها را بر مردم تعيين کرده است
 ترينآگاه و ترينمطمئن عنوان به پيامبر و امامان رفتار و گفتار راويان

 آنها برای که شدمی استدالل و بودند، دين علمای امامان، یهمه حکمت و عقل منبع
 درجه بديل اين هر چند که شود گفته است ممکن نيز اين. هستند هابهترين حاکميت،

 که است اين ولی واقعيت باشد، امامان غياب در حل راه بهترين نظر به دوم،
 صفوی، شاهان استبدادی و قوی هایحکومت توسط شده اِعمال قدرت موثر روابط
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 تا يک تئوری متفاوت رهبری را که در عين حال ساخته ناگزير را مجلسی
تواند استدالل کند که آدمی می. کند  ترويج و بپذيرد ترين تئوری نير هست،  واقعی
 برخوردار احاديث راويان واليت موقعيت امتياز از مجلسی نظری تحليل و تجزيه
 شيعه شاه اقتدار و حاکميت برای شرايط را همواره او عملی موضع اما است،

  . بوجود آورده است
  

  سياسی -ی رهبری مذهبی ی مجلسی در بارهموضع متن گرايانه
  

کند، مکتب اخباری مبتنی بر احاديث و بحث می) (Etan Kohlbergايتان کلبرگ 
 دو با همآهنگی ازروايات مرتبط به گفتار و کردار پيامبر و امامان، از مشابهت و 

 کامال دوازدهم امام غيبت از بعد مذهبی قدرت یمسئله مورد مجزا در موقعيت
بر اساس يک مکتب فکری، تنها امامان که صاحب آگاهی و   ٦٢٤.است بدور

در غياب امامان، علمای . توانايی تفسير درست قرآن را دارندبصيرت هستند، 
آنها نيز مانند عموم مردم در . يی نخواهند داشتی ويژهمذهبی هيچ امتياز يا وظيفه

 اين. شان مبنی بر دسترسی داشتن به خدا يا پيامبر ناتوان خواهند بودطرح ادعای
شيعه همواره . باشد داشته خود بر را کالسيک هایاخباری موضع تواندمی موقعيت

کرده که رهبری مذهبی نيازمند عنايت خداوندی و داشتن آگاهی استدالل می
اين عنايت . اندمنحصر به فرد بوده، که ديگران در ميان جامعه از آن بی بهره بوده

مند امامان شيعه توسط ساير موجودات به آنها داده و به دنبال آن موضع قدرت
اين استدالل وجود داشت که . اندرا خدا و پيامبر به آنها عطا کرده نشده، بلکه آن

توانند بعد از پيامبر ادعای قدرت مذهبی داشته باشند، چون آنها به تنها امامان می
گفته شده امامان، . شود، اتصال دارندی آگاهی که خدا و پيامبر ناميده میسرچشمه

 بودند باور اين بر امامان. کننديز دريافت میشنوند و الهاماتی نها را میکالم فرشته
   . برندمی ارث به را خود اجداد و پدران روايات و گفتار تولد، هنگام به که

 نقش کاهش از غالبا" اخباری جريان کنونی کلبرگ طرفداران یگفته به
که در  گويندمی اين طرفداران ميان در کثيری گروه و کنندمی حمايت مذهبی عاِلم

 موضع طبيعی، منطق اساس بر  ٦٢٥".بيهوده است مذهبی زائد و مجموع عاِلم
 اختيار بابت از امامان، غياب ها درتمام انسان کالسيک اين است که هایاخباری
ندارند؛ از اين  ارتباطی غيب عالم با آنها از يک هيچ و برابرند و يکسان مذهبی

اين موضع ضد نخبه گرايی و ضد . رو، ارزشی و يا امتيازی ويژه نخواهند داشت
 ینظريه مورثی گرايی شيعی، در دوران غيبت امامان، اساسا مکتبی همتراز

بتوان  که ندارد امکان نوع توجيهی هيچ با. باشدمذهبی می رهبری و اعتبار مذهبی
 اين. سياسی بخشيد يا اجتماعی امتيازی و موقعيتی روحانی، يا مذهبی علمای به
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 تشخيص توانايی را از بابت عادی مردم و روحانی از ومنان اعمم یهمه جريان،
 ضروری دانش تمام حاوی که رواياتی یمطالعه طريق از نادرست، از درست

ی ی اين جريان اخباری، جامعهبه گفته. داندمی برابر است، بشر نوع برای
 از را خود رهبری و شده، تشکيل پيروان يکسان و همگن پيکر مسلمانان از

  . مذهبی خاص علمای زندگی نه از و گيردامامان می روايات
 تفکر کنونی در مورد موضوع رهبری مذهبی در غياب امامان، موضع

 اين ٦٢٦.هااصولی ميان در مجتهدين با دارد شباهت بسيار ها،اخباری ميان در دوم
که حق  در حال حاضر، به مکتب اصولی شباهت دارد اخباری ترکيبی جريان

برای آنها که  را نيز تا حدودی آدمی منطق دهد،استخراج قوانين را به فقهاء می
ی بندی شده ی طبقهجامعه پذيرد، و همچنين بهدارای آگاهی مذهبی هستند می

يی بر اساس درک فقه اسالمی افراد، و توانايی به چنين جامعه. مذهبی اعتقاد دارد
ی پی بردن به قوانين مذهبی از شواهد کارگيری اجتهاد يا استدالل شخصی برا
 مجتهدين، مراتبی، سلسله طرح اين در. مبتنی بر شريعت، سازماندهی شده است

 رأس هرم ساختار در کنند، استخراح را قوانين باشند قادر که مذهبی علمای و فقها،
مردم عادی و . گيرندمادون آنها، عموم مردم قرار می. ايستاد قدرت مذهبی خواهند

 انتظار آنها از. شوندبی سواد مذهبی نيز به عنوان پيروان در نظر گرفته می
  شانمذهبی رهبران علماء و احکام و تفاسير دستورات، از و باشند مقلد که رود می

  . کنند اطاعت و پيروی
به رهبری و نقش  اخباری، ترکيبی تفکر طبقاتی و مراتبی سلسله جناح اين

ی جريان اول اعتقاد دارد و به روشنی روش تساوی گرايانههدايتی رهبران مذهبی 
ی اقتدار مذهبی، کلبرگ نشان داده است که در مسئله. دانداخباری را  مردود می

 تشخيص غيرقابل اصولی، مکتب اخباری از مکتب در گرامراتبی سلسله جريان
مراتب  بندی سلسلهپی بازتوليد و نهادينه کردن طبقههر دو گرايش در . است

 ميان تفاوت بار اول که منطقی. مذهبی هستند که در دوران امامان وجود داشت
 منابعی به معصوم امامان که بود شده بنا مفهوم اين تنها بر کرد توجيه را مومنان
با اين وصف در  .وجود ندارد ديگران برای که دارند دسترسی دانش از حقيقی

اش را از دست ساختار منطقی دليل وجودیدوران غيبت و در غياب امامان، اين 
  .  داد

ی ی فکری اخباری و نحلهمجلسی مدعی است که در موضعی ميان نحله
به هيچ يک از اين دو گروه "کند که مجلسی کلبرگ اثبات می. اصولی قرار دارد

هايی از هر دو نحله اين همچنين قابل بحث است که مجلسی جنبه ٦٢٧".تعلق ندارد
 که حالی در تازدمی مستقل تفسير بر مجلسی،. و بهم آميخته است ردهک را ترکيب

                                                             
.همآنجا  ٦٢٦  
.١٥٢. ، ص.همآنجا  ٦٢٧  
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 تفسير امامان، به منسوب روايات ترجيح و تجليل هدف با را قرآن همزمان طور به
کند و اطالعات بی ربطی را به عالوه بر اين، او روايات را نيز تفسير می. کندمی

 مجلسی،. دهدارتباط میقصد ستايش و تقديس از نقش شاهان صفوی به آنها 
 نخبه نقش ديدگاه برای اشتحسين نيز و ها گرفته،اخباری از را خود مبهم ینظريه

رکن اصلی تفکر  - اجتهاد . برده است ارث به هااصولی از علماء را یگرايانه
 اين، با وجود. پذيرد می را آدمی منطق کارآمدی و مشکل حل ظرفيت -اصولی 

 در. احکام جديد مذهبی براساس اجتهاد ممکن است از پيام روايات متفاوت باشد
شيعه  علمای ذهنی فعاليت اساس بر احکام و تفاسير ها،ی اصولیحال به گفته عين

 مومن، پيروان برای اندازه همان به -روايات  انتساب زمان از بيشتر نه اگر -
 هم با را متناقض ظاهر به عناصر اين تمام تواندمی مجلسی موقعيت. بود الزامی
  . است خود کامال راحت اخباری التقاطی موضع با ظاهرا و کند، تلفيق و ترکيب

 اطاعت به وادار را عادی مردم که است اجتهاد مذهبی و قدرت اعتبار اين،
 با رهبری موقعيت مذهبی، مسائل درگير فرد يا مجتهد برای و کندمی پيروی و

 منطق ناکارآمدی به اعتقاد ضمنا،. آوردمی بوجود سياسی آن مذهبی پيآمدهای
 تناقض اين. رسدمی نظر به متناقض آدمی، منطق اساس بر اجتهاد قدرت و انسان

 طرفی يک از شد؛ در جامعهمنتقل می نابرابر و طبقاتی اجتماعی نظام متن به
 نتيجه در و برتر بود،مذهبی  هایزمينه یدرهمه که روحانی وجود داشت یطبقه
جامعه  یبقيه ،فرودست یطبقه ديگر سوی از و مذهبی؛ سياسی یحوزه در برتر

 دليل اين به - مجلسی انتظار دارد عموم مردم نظرات او را . شدرا شامل می
 آگاهی روحانی که تلويحی نيز به اين دليل و است، يیخبره ُمحدّث مشخص که

 عمل با را بالقوه تناقض مجلسی. چشم بسته بپذيرند -گذار  تاثير اجتهاد در و است
 که حالی در کند،می حل باشد ناکارآمد تواندمنطق او نمی که اين و خود منطق به

در تحليل . کنند استفاده توانند از آننمی و دارند محدوديت عادی از اين بابت مردم
 آنها و دهدمی حق اءفقه به احاديث، در بودن نهايی، گويی از نظر مجلسی، خبره

دارا . گيرند کار به را منطق شوند، انحرافی دچار به اين که بدون سازدمی قادر را
رسد برای کند، به نظر میبودن اين هر دو کيفيت که در مورد مجلسی عمل می

آورد که موضع رهبری را برای خود يک روحانی حق و قدرتی را فراهم می
  .  مفروض بگيرد
در حالی که . کندتشيع اثبات می در گرايش را دو از ترکيب جالبی مجلسی،

باشد، ها استوار میاين ترکيب، به صورت نيرومندی فقط بر اصل حديث اخباری
 اين ترکيب عالوه بر اين،. دهد تا از تفسير و منطق نيز استفاده شودآزادی عمل می

 دو به ناباوری يعنی ری،اخبا فقيه نظری ینتيجه ترينمهم با هدفمند صورت به
گذاشته  کنار شيعه، یجامعه در مادون پيروان و مشخص مذهبی رهبر گانگی

 درست عمل استنباط چنان که در احاديث آمده، فقهای ُسنتی اخباری با. شود می
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و مطابق اين  اند،معصوم امامان به دادن اولويت به دنبال موضوعی هر در دينی
شان نه اجباری چسبيدند که برایفقهاء فقط به رواياتی می. کنندمی اولويت عمل

دليل  ُسنتی استفاده از  هایاخباری نتيجه در. داشت و نه نيازی به استنباط شخصی
 ممنوع درست، هایشيوه تشخيص يا قضاوت امر به رسيدن فرآيند در را و برهان

 دانش فرد از صرفنظر استنباط، و ظن يا منطق از استفاده ٦٢٨.دانستندمی حرام يا و
 در چون مورد قبول اخباری ها نيست، گيردمی به کار را آن که فردی موقعيت يا

ی اخباری، استرآبادی، پدر نحله. است امام کالم با مخالفت در يا و موازات به واقع
او استدالل . دانداستفاده از اجتهاد را بر خالف شريعت، و بدعت يا ارتداد می

امامان معصوم ابراز نظری  يا پيامبر پيرامون ميراث تواندنمی کس کند که هيچ می
-اطاعت نظر از مومنان یهمه سودمند و برابر متعاقبا، وضعيت ٦٢٩.باشد داشته
اعضای اين اجتماع همگن، . کرد ايجاد را همگنی توده حديث، با مطابق و شان

  . خود، پيروان امام هستند بدون تمايز مذهبی در ميان
، و )مجتهدين(ی اسالمی به رهبران مذهبی استرآبادی به تقسيم جامعه

) مقلد(استدالل اين بود که تمام شيعيان، پيرو  ٦٣٠ .اعتقاد نداشت) مقلدين(پيروان 
 و بدانند عربی که آن مومنين، مشروط به که داد حکم استرآبادی. امامان هستند

حديث  از را خود وظايف که يدبامی دهند، قرار بررسی مورد را روايات بتوانند
 داشتن با را واسط روحانی یطبقه ضرورت اخباری ناب، موضع ٦٣١.استنباط کنند

. داندمردود می کنند استنتاج ناآگاه مذهبی هایتوده برای را احکام که خاص دانشی
 مورد احاديث که زمانی با ردّ اين مفهوم که مردم عادی به مجتهد نياز دارند، تا

 و وصی عنوان به را مجتهد که نيستند حاضر هااخباری گيرد،می قرار مشورت
ی اجتماعی يا با اتکاء به حديث، مجتهد موقعيت ويژه. بپذيرند دوازدهم امام نايب

سياسی در جامعه نخواهد يافت و متعاقبا موقعيت مذهبی سياسی او در رهبری نفی 
  . خواهد شد

 ها جدا کرده وراه خود را از اخباریاين دقيقا همان جايی است که مجلسی 
 قدرت و اخباری فقه بر مبتنی حديث، محتوای ترکيب با را التقاطی و جديد گفتمانی
مجلسی بدون دست . کندمی تبيين مردم عموم برای روحانی سياسی نامحدود

 مکتب اجتماعی مهندسی از هايیجنبه و سياسی قدرت برداشتن از فقه اخباری،
به عنوان طرفدار فقه اخباری،  مجلسی حتی. آورد دست به نيز را اصولی

بايستی از استفده از تفسير، حدس و گمان و نظر آگاه بوده باشد، او هر گاه الزم  می
 نايب به مجتهد، سياسی مذهبی موقعيت ارتقاء. کردبود فراوان از تفسير استفاده می

 دوران طول که در مذهبی پيروان و رهبران به جامعه تقسيم سپس و دوازدهم، امام
                                                             
.٩. ، ص٢، جلد دايرة المعارف تشيعمشايخ، اخباريه در . ح. م  ٦٢٨  
.١٠٧. ، ص٢، جلد دايرة المعارف تشيع مشايخ، اخباريه در. ح. م  ٦٢٩  
.همآنجا  ٦٣٠  
.٩. ، ص٢، جلد دايرة المعارف تشيعمشايخ، اخباريه در . ح. م  ٦٣١  
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 جريان اصول از تواندنمی گرديد،می تقويت مجلسی توسط و شداعمال می صفوی
ها نيز های اصولیتواند از آموزهولی می. باشد شده مشتق اخباری ینحله اصلی

 هم و - گرفت وام ها اخباری از که -  روايات اولويت هم مجلسی. استنباط شود
 ارتقاء شيعه در زمان غيبت امام دوازدهم را فقهای سياسی مذهبیرهبری  موقعيت

  .  شدمی استنباط دوازدهم امام غيبت دوران در هااصولی از که داد
  

  رهبری علماء يا فقهای اسالمی
  

 در مردم هدايت برای قدرت در فردی يا و وجود امام دائمی ضرورت از بحث در
امام  به منسوب روايات تعميق با تا کندمی تالش مجلسی شان،دنيای و دين امور

. ببخشد روشنايی فرد اين هایويژگی و صفات به باقر، امام صادق و امام رضا،
 به هازمان یهمه در جوامع که است استدالل مبتنی بر اين ،اصل در روايات اين

 الهی شريعت قوانين تا نيازمندند پيامبر بيت اهل از عادل و صادق رهبرانی يا ولی
 عقيده و آئين در انحراف و فساد از و کنند دفاع مردم هایهدف از دارند، مقرر را

   ٦٣٢.نمايند نيز جلوگيری
 موضع ،متصوفه و اصوليون یفالسفهبه نام  خود یرساله در مجلسی

 و حقيقت کشف برای ابزاری عنوان به مستقل عقل از نيز استفاده و) حکما( فالسفه
معنوی  -ی امور استدالل او اين است که همه. کندمی ردّ  را شر و خير ميان تمايز

پس از درگذشت . ی قرآن بايد به دوران پيامبر ارجاع داده شودبه گفته - و مادی 
بايستی به قرآن پيامبر براساس دستورالعمل خود او، تمام امور دنيوی و معنوی می

ا نسبت به قرآن آگاه و بصير و يکی از اهل بيت پيامبر يا امام ارجاع شود، چون آنه
را  - دورانی که امام دوازدهم غايب است  - نهايتا مجلسی دوران غيبت . هستند

کند که بر اساس دستورالعمل صريح مجلسی استدالل می. دهدمورد توجه قرار می
و روشن ائمه، مردم بايد، روايات امامان را از طريق پيروی از راويان احاديث، 

از اين رو، در ارتباط با تئوری مذهبی سياسی . ستفاده قرار دهندمورد مشاوره و ا
حاکميت و رهبری، مجلسی معتقد بود که در غياب امامان معصوم، حقيقت و 

بايستی از روايات و از کسانی که نسبت به روايات بصيرت دارند هدايت می
ايب و در اينجا مجلسی راويان احاديث را به عنوان ن ٦٣٣.پيگيری و دنبال گردد

 با اخباری فقيه موضع از شروع با مجلسی. کندجانشينان ائمه معرفی می
 به مذهبی رهبری تفويض در هااصولی موقعيت روايات، امتياز از برخورداری

  . کرد استنتاج را روايات متخصصين از گروهی
ی پيامبر و ائمه را به اين دليل ساده از نظر مجلسی، راوی روايات، وظيفه

گيرد که متخصص روايات است، نه به اين دليل که دارای قدرت عهده میبه 
                                                             
.٤٤-٤٣. ، صص٥، جلد القلوب حياةمجلسی، . ب. م  ٦٣٢  
.٢٦١. ، صو سياست در دوره ی صفویدين جعفريان، . ر  ٦٣٣   
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در کسب دانشی است که ديگران ندارند؛ مفروض بود که اين دانش را  العاده فوق
های ناب کنونی مفهوم رهبری مذهبی و نفس در حالی که اخباری. ائمه دارند

کنند، مجلسی د میرهبری سياسی فقيه و روحانی اسالمی جايز الخطا را عمال ر
 جايزالخطای راويان بايد مردم که مجلسی با تجويز اين. پذيردچنين مفهومی را می

 بايد امامان که ها را از اين بابتاخباری استدالل قدرت کنند، تبعيت را احاديث
کنند، به خطا اند و در نتيجه اشتباه نمیپيروی شوند به اين خاطر که معصوم

  . کندناعادل نيستند، تضعيف میروند و مغرض و  نمی
گيرد تا نشان دهد که راويان تالش آشکاری از طرف مجلسی صورت می

ائمه بوده  مطلوب نه چندان و ناپذير اجتناب جايگزين حال عين احاديث و علماء در
يی آيه. روندعادی، بشمار می مردم رهبران و متولی طبيعی، سرپرست و بنابراين

و رهبری مردم مورد توجه قرار  در ارتباط با قيوميتدر قرآن موضوعی را 
ای مومنان، از خداوند، از پيامبر و از زمامدارانی "گويد اين آيه می. دهد می

زمامدارانی که "اند که اشاره به فقهای شيعه موافق ٦٣٤".اطاعت کنيد که از شمايند
وضوع اطاعت با اين حال م. ارجاع مستقيم به امامان معصوم است" از شما هستند

پس از غيبت امام دوازدهم، فضا را برای " زمامدارانی که در ميان شما هستند"از 
انواع استنتاجات و تفاسير در صالحيت دقيق رهبر و نيز اين که چگونه و با چه 

  . گذاردمکانيسمی به قدرت برسد را باز می
ل شده و کند که در غياب امامان، رهبری به کسانی منتقمجلسی استدالل می

کنند و زمانی که با شود که معنای روايات را درک میحق کسانی محسوب می
های دينی، ابهامات و مشکالت روبرو شوند، مستقيما به روايات رجوع پرسش

 برای است چراغی باشد، امام به منسوب روايات اگر. کرده و نظر خواهند داد
 روايات اين درک به قادر که عادی مردم و ابدی، رستگاری و دنيوی سعادت
تر برجسته و کم تعادل برای. کنند درک را آنها که دارند نياز راهنمايی به نيستند
 شان،مذهبی رهبری برای توجيهی عنوان به حديث، راويان تخصص یجنبه کردن

 هایجاذبه قبال در و هستند معنويتی با بسيار افراد راويان، که است مدعی مجلسی
اين که چرا راويان حديث برای رهبری صالحيت دارند، . پذيرندنمی تاثير دنيوی

اند و ی مهّم روايات مذهبیاستدالل اين است که آنها هم دارای تخصص در حوزه
خدا برای مردم "کند که مجلسی بحث می. باشندهم دارای تمايالت زاهدانه می

اديت امامان مشورت و آن اين است که با راويان اح" عادی راه حلی فراهم آورده
کنند، راويانی که نسبت به علم ائمه بصيرند و به اين دنيای فريبنده وابستگی 

او معموال منابع . کندی مهمی اشاره نمیمجلسی به منبع چنين نظريه  ٦٣٥".ندارند
ی کليدی گويد، اما در اينجا، کالم و يا منظور خدا، و نيز اين نکتهخود را دقيق می
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کند، ائمه پيروی کند را مطرح می احاديث از راويان جامعه خواهدمی که خداوند
  . بدون اين که هيچ سندی ارائه دهد

بنابراين، مجلسی مدعی است که در دوران غيبت، خدا، حق راويان و 
". مورد تائيد قرار داده است" دارندگان قدرت در ميان شما"علماء را به عنوان 

شرح " انددر ميان شما مسئول قدرت"که  کسانیيی ی مشخصات حرفهدر باره خدا
مجلسی گمانی داشت و از سندی که در دسترس نبود استنباط . دهدنمی و توضيح

مجلسی استدالل خود را به نفع قيوميت . دادکرد و گمان خود را به خدا نسبت میمی
 تائيد) امام دوازدهم(راويان و با نسبت دادن روايتی به حضرت صاحب االمر 

ها و رويدادهای جديد، به در برخورد با ابهامات و پرسش"کرد که گفته است  می
کنند، کسانی که حجت من در ميان دهيد که حديث ما را روايت میکسانی ارجاع 

 اين با مجلسی ٦٣٦ ".ی شما هستمشماهستند، چون من اثبات خدا در ميان همه
 اشاره نيز آنها منابع به هک معتبری روايات براساس که دهدمی ادامه استدالل

 و کنند، دنبال را راهمنمايی بايد آنها مردم، ميان در نظر اختالف مورد در کند، نمی
 نبايد و بايد و ممنوع و مجاز مورد در و انداحاديث ناقل که بپذيرند را کسانی حکم

  . بصيرت دارند  ايمان، در
او  .گيردمی مجلسی استنتاج و حدس و گمان خود را با يک تهديد پی

پذيرند در واقع دستور امامان و گويد کسانی که تبعيت از راويان حديث را نمی می
 را ائمه احاديث که(اگر او "کند که مجلسی اثبات می. کنندفرمان خدا را رد می

حکمی داشت و مردم ) آشناست ممنوع و مجاز نظر از آنها حکم با و کندمی روايت
اند، و کسی که و حکم امامان را نپذيرفته را تحقير کردهاطاعت نکردند، حکم خدا 

 ٦٣٧".حکم امام را نپذيرد، خدا را رد کرده و به شرک و بت پرستی گرائيده است

دهد و آنها را  ارائه می مجلسی استداللی قوی برای راويان احاديث و روحانيون
ه، روحانيون به در نتيجه در غياب ائم. نامدتنها نُواب امام دوازدهم و خدا می

  . شوند که قادرند جامعه را هدايت کنندهايی معرفی میعنوان بهترين جايگزين
مجلسی در تالش خود برای برقراری ارتباط روشن و بی چون و چرا بين 

شان امامان و دنيای جايزالخطا و رهبران معنوی که به عنوان متوليان مردم تعريف
ی استدالل کليدی که موضع ويژه. شودمی با مشکلی حل ناشدنی روبرو می کند،

کند اين بود که آنها معصوم و مصون ی رهبران جامعه توجيه میامامان را به مثابه
. شدنداز خطا بودند و توسط ديگرانی که آنها نيز مصونيت از خطا داشتند تعيين می

آنها  انتخاب در که نيست ممکن انسانی اشتباه هيچ که حاکی است کليدی مفهوم اين
 و انتخاب در توانندنمی خود ینوبه نيز به آنها و بيافتد اتفاق رهبری موضع برای

در فراخوان برای  مجلسی توجيه. بشوند خطا دچار شانگذاری قانون و تصميم
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 او که را مهم نياز اين دانند،روايات امامان را می که کسانی از رهبری جامعه
  . کندبرآورده نمی گرفته، نظر در رهبری موضع اين برای

 شود تا توجيه بيشتری بيآورد، ومجلسی به روايت ديگری نيز متوسل می
 يا علماء اثبات آنها نُواب به امامان از را در دوران غيبت رهبری و قدرت انتقال
به خدا سوگند که ما از وجه خدائيم و "نقل شده که يکی از امامان گفته است . نمايد

خدا نيز فرمان داده که مردم از ما پيروی کنند و . اخيز خواهيم ماندتا روز رست
چون هر يک از ما که درگذرد، قطعا فرد ديگری در موضع . واليت ما را بپذيرند

جويد تا مجلسی به اين روايت توسل می  ٦٣٨".امام قرار خواهد گرفت تا روز قيامت
 حکومت و واليت به بلکه د،انشده بينی پيش تنها نه نتيجه گيری کند که امامان

با توجه به غيبت امام . بخشيدند مشروعيت نيز اسالم فقهای يا و احاديث راويان
 طريق از" تا روز رستاخيز"ی مسئوليت امامان دوازدهم، مطرح شده که ادامه

  . گيردمی صورت امام نُواب عنوان به علماء به قدرت انتقال
ی قدرت ميان خدا و راويان سادهبر اساس فرمول مجلسی يک خط انتقال 

 خود پيامبر عنوان به را دمحم که  خدا طرف از اين ارتباط. احاديث وجود دارد
دختر و داماد و  -ی فاطمه و علی از دمحم و به واسطه. گرديد آغاز نمود، گزينش

معصوميت، قدرت و مشروعيت به يازده فرزند فاطمه و علی  - پسر عموی پيامبر
علی جانشين دمحم، توسط پيامبر در غدير خم تعيين گرديد و امامان به  .منتقل گرديد

ی جانشينان پيامبر ادامه يافتند که هر کدام از جانب امام پيش از خود تعيين مثابه
هنگامی که دوران غيبت امام دوازدهم فرارسيد قدرت او به نُواب خاص . ندشدمی

ص، و اين که بعد از او هيچ کس با اعالم چهارمين نايب خا. او واگذار گرديد
ديگری به عنوان ميانجی ميان امام و مردم وجود ندارد، چون که غيبت کبری امام 

  . کرد، به پايان رسيددوازدهم آغاز شده، خطی که مستقيما قدرت را تعيين می
او بحث . های بيشتر خود بنا نهاده استمجلسی، اساسی را برای استدالل

ن امام بر جای و مستقر نخواهد ماند، چون اذهان ناکارآمد کند که زمين بدومی
با به پايان . مردم عادی از امر هدايت و تصميم گيری مناسب برخوردار نيست

يی که امام دوازدهم نُوابی تعيين کرده بود، راه حل سياسی مذهبی رسيدن دوره
امام  طرف از جانشينی، قبال لذا خط. ی شيعه مورد نياز بودمهمی برای جامعه

رسد که ضروری بود به نظر می. بود شده داده گسترش خود خاص نُواب به غايب
  .   تا اين مسير از طرف نُواب خاص امام غايب نيز به نُواب عام، توسعه داده شود

شدند اما با اين که نُواب خاص به عنوان افراد معصوم در نظر گرفته نمی
جايگزين مجلسی . زينش و تعيين شده بودندحداقل در تئوری توسط امام دوازدهم گ

برای نُواب خاص، نه معصوم بود و نه مانند نُواب خاص از جانب امام غايب، 
 عادل و مشروع حاکم ها، فقطبر اساس استدالل شيعه و برخالف ُسنی. شدتعيين می
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 - دانش تصور قابل منابع تمام به و باشندمی معصوم امامان که است تقليد یشايسته
مجلسی استداللی داشت بر اين مبنا . دارند دسترسی -ندارد  وجود ديگران برای که

که به هنگام درگذشت امامان، هر امام نه تنها تمام دانش و آگاهی خود را به امام 
فاطمه را نيز در  مصحفو  جفرو  جامکرد، بلکه سه متن کليدی بعدی منتقل می

يی از با مجهز شدن به چنين زردادخانه  ٦٣٩.داداختيار جانشينان خود قرار می
هر حکم و تصميم ممکنی که "و " اخبار اتفاقات آينده تا روز قيامت"دانش که حتی 

شود، شيعه ادعای بزرگی برای را شامل می" فرزندان انسان به آن نياز دارند
   ٦٤٠.واليت امامان در پيش گذاشته است

 منطق. طور موقت متوقف شدبعد از غيبت امام دوازدهم، امر جانشينی به 
 یجامعه مقابل در و از ميان رفت امامان حاکميت به دادن مشروعيت و توجيه
 ارتباطش و صالحيت که کانديدايی غيبت در. گرديد روبرو بزرگی معضل با شيعه

 امکان گزينه دو رسيدمی نظر به شده باشد، تعريف روشنی به پيش از غيب عالم با
 و دنيوی رهبری يافتن برای مذهبی نهادهای از طرف جستجواول، . باشد پذير

 طبيعی طور به سناريو اين. متوقف شود دوازدهم امام یدوباره ظهور تا معنوی
قيصر  به داشت قيصر آنچه یارائه و معنوی و مادی قلمرو سازی جدا منجر به

 بدون و امامان از مواهبی اخذ بدون و استثنايی هایويژگی بدون دوم، نايبی. است
 و جانشين امام عنوان به بالقوه باشد، شده تعيين امامی جانب از مستقيما که اين

ی برای قابل فهم ساختن و پذيرفتن گزينه. شود معرفی غايب امام خاص نُواب چهار
ی شيعه، راوی حديث، عالم يا روحانی بايد به عنوان نايب دوم از طرف جامعه

در . که به لحاظ تکنيکی او چنين صالحيتی نداردخاص معرفی شود، در حالی 
دانند امام در دسترس نيست، مجلسی استداللی برای رهبری يی که همه میجامعه

بر اساس . دارد ی بسياری دوم، فاصلهدهد که با بهترين کانديدای گزينهارائه می
م و گفتمان مجلسی، تنها راويان با آگاهی دست دوم هستند که توسط نُواب عا

شوند تا جامعه را روحانيونی که قراراست اهل زهد  باشند واجد شرايط اعالم می
  . رهبری کنند

   
  رهبری شاهان

  
 باشی يا صدر، در دوران صفوی، موضع مذهبی رسمی نظير شيخ االسالم، مّال 

شد و گزينش يا انتصاب چنين رهبری، حق و يا مسئوليت شاه توسط دولت ايجاد می
هجری  ٩٤٠(در انتصاب علی بن عبدهللا کرکی يا محقق کرکی . فترشمار میه ب
. ناميد" نايب امام"به عنوان شيخ االسالم، شاه طهماسب او را ) ميالدی ١٥٦٢و

پيداست که مخالفت با فرمان و احکام مجتهدين، فقها يا "شاه طهماسب نوشت 
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ر است با شرک يا کنند، برابرهبران مذهبی که از قوانين و احکام پيامبر دفاع می
   ٦٤١".بت پرستی

ی ترجمه -، سومين کتاب فارسی مجلسی حيات القلوبی جلد اول در مقدمه
آمده است که او کتابش را به شاه صفوی،  - بحاراالنوارمجلدات پنجم، ششم و هفتم 

 ١٦٧٤هجری و  ١٠٨٥در  حيات القلوبجلد اول  ٦٤٢.کندشاه سليمان اهداء می
مجلسی همراه با اهداء کتاب، شاه سليمان را به عنوان . ميالدی به پايان رسيد

 ٦٤٣.ستايدمی" ی رحمت خداسايه"و " بانی خير برای افراد خود"، "ج عدالتمروّ "
تواند د سخنگو نمیدهُ هُ "گيرد که کسی مورد مدح و ستايش قرار می به عنوان شاه،

ش آميز پيدا کند و کسی است که پرنده و ماهی نسبت به او برايش کلمات ستاي
، "به خاطر برقراری قوانين شريعت"مجلسی، شاه را  ٦٤٤".اندوفادار و مطيع

 ٦٤٥.ستايدمی" ريشه کن کردن سرکشی و بی ايمانی"و " بنای باورهای بنيادی"
ی امام همجلسی اهداء خود را با اين آرزو که خداوند حاکميت شاه را تا ظهور دوبار

حدود يک دهه بعد، شاه سليمان، مجلسی را  ٦٤٦.بندددوازدهم طوالنی کند، جمع می
االسالم تعيين کرد و پس از مرگ شاه سليمان نيز مجلسی بار ديگر به عنوان شيخ

شاه، مجلسی را . از طرف شاه سلطان حسين به شيخ االسالمی منصوب گرديد
ناميد وبه او قدرت مطلق و " قرآن و ُسنت ترين فرد به آگاه"و " مجتهد زمان خود"

  .   تام االختيار مذهبی داد
 از بابت مجلسی، با موضع نظری او عمومی و رسمی موضع عمل، در 
 شده تعيين رهبر يا مردم، ميان در قدرت با ارتباط در شخصی مسئوليت موضوع

ناقالن  با اين که مجلسی به لحاظ نظری معتقد بود که. بود متفاوت جامعه، در
احاديث سزاور نيابت امام و در نتيجه عهده دار حاکميت هستند، رسما اما اعالم 

پادشاهان که آگاهی عميقی از . کرد که شاه شخصا عهده دار حاکميت استمی
ی مردم عادی را روايات و احاديث ندارند و لذا قادر نيستند تا زندگی روزانه

ترين سازگاری را رسد که بايد کمه نظر میی قرآن و حديث بمديريت کنند، به گفته
  . برای حاکميت در ميان مردم داشته باشند

اين که  بر کرد عالوهشاهان صفوی که مجلسی آنها را ستايش می
 رياضت بابت از نه های مذهبی داشتند،آگاهی و حديث یحوزه در هايی کاستی
 شناخته اخالقی و مذهبی، هاینقصان و تظاهر و رياکاری، خاطر به بلکه ها،کشی
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دهد، شاهانی که او رسما مجلسی تمجيد از شاهان صفوی را ادامه می.  بودند شده
گان خدا، نمايند داد و آنها را به طور ضمنی يا پراگماتيستیبه آنها سرويس می
، يا  )تقيه(ر دورويی مذهبی مجلسی ممکن است درگي. ناميدپيامبر و امامان می

او با اين واقعيت کامال آشنا بود . ی ماکياوليستی نيز شده باشدانهگرايسياست واقع
که به رغم کمبودهای اخالقی و مذهبی شاهان، قدرت واقعی به لحاظ نظامی در 

 اشنظری ساختار و باورها درونی، اعتقادات از گذشته مجلسی،. اختيار آنهاست
 و اراده طور رسمی به را پادشاهان حاکميت حديث، ناقالن نيابت امر به نسبت

  .  دادمی قرار آنها پشت را خود معنوی وزن تمام و دانستمی خدا خواست
 حسين، سلطان شاه گذاری تاج جريان در خود معروف یخطبه در مجلسی

 واليت تئوری و کوبيد زمين به پادشاهان نيابت بابت از خود را عملی تئوری
خطبه که اساسا بر روی  .ساخت مطرح موثری صورت به را احاديث ناقالن

شد که ستايش و تمجيد از شاه جديد متمرکز بود با يک فرض نظری آغاز می
دانست و از آنها لطان حسين میمجلسی لحن آن را متوجه اطرافيان شاه س

. خواست تا سپاسگزار و قدردان خدا باشند که شاه را برگزيده و فرستاده است می
 اين با را خود سخنان هايش،نوشته ساير در خود کالسيک روش تکرار در مجلسی

به حال خود  ولی يا و راهنما بدون را دنيا گاه هيچ خداوند که کندمی شروع ادعا
 اندرفته خطا به که را کسانی و گمراهان است، چون قصد داشته که نکرده رها

مجلسی مدعی است که پس از درگذشت پيامبر و بعد از غيبت امام . نمايد هدايت
، او پادشاهان مقتدر را با )اُمت(دوازدهم با توجه به لطف خداوند نسبت به جامعه 

براساس تئوری مجلسی مبنی بر  ٦٤٧.ها و حاکمان فرستادکليدهای پيروزی بر ملت
نيابت پادشاهان، سومين رده در رهبری دنيوی بعد از پيامبر و امامان معصوم، 

در امنيت و "فراد تحت حاکميت آنها پادشاهان و يا سالطين قدرتمند هستند که ا
سالمت بسر خواهند برد و از مخالفت و دشمنی صاحبان ظلم و جور و شورش 

خواهد گشايشی، رفاهی، گويد وقتی خدا میمجلسی می ٦٤٨".درامان خواهند ماند
را بر سر حاکمی امنيتی و يا فزايندگی برای مردم ايجاد کند، تاج سروری 

   ٦٤٩.طنت کندگذارد تا بر آنها سل می
از نظر مجلسی اکنون نه تنها واليت پادشاهان جايگزين ناقالن احاديث 

با . شودشده، بلکه نيابت شاهان، خواست و طرحی از طرف خدا نيز معرفی می
اين وصف برای مجلسی، شاه بدون صفات معنوی، اما در موضع نظامی و قدرت 

 تغيير يا مهم بسيار گزينیجاي اين در. شودجانشين خدا در زمين میبه ناگهان 
 جايزالخطای راويان توسط نادرست، و ناقص اگرچه خدا قانون از آگاهی ناگهانی،

                                                             
.٢٢. ، صشهرياران دستورنصيری، . آی. م  ٦٤٧  
.همآنجا  ٦٤٨  
.همآنجا  ٦٤٩  



٢٥٠ 
 

 را راويان واليت از حمايت در مجلسی استدالل در اصلی عنصر که احاديث
با اين استدالل که شاهان نسبت به راويان . شودمی ريخته دور داد،می تشکيل

 کردمی تائيد موثری طور به حاکميت ُمرّجح هستند، مجلسیحق احاديث در داشتن 
 واقعی یزمينه پيش ترجيح دارد و خدا قانون از آگاهی بر نظامی، که قدرت

 اگر شاه که است اين واقعيت مجلسی نظر از. است شيعی یجامعه در رهبری
 مشروعيت او به تنها نه آنها درآورد انقياد به را مردم و گردد مسلط و پيروز

 عنوان به مجلسی. داد خواهند نيز را حاکميت مذهبی مشروعيت بلکه سياسی،
 خداوند طرف از شاه که کند اثبات شد ناگزير بعدا کشور در مذهبی مقام باالترين

يی مذهبی بيآورد اينجا مجلسی نياز داشت تا توجيه. است شده منصوب مفام اين به
  . و چيزی را به امپراطور بدهد که متعلق به خدا بود

کرد تا مجلسی در حالی که عميقا به روايات منسوب به امامان اتکاء می
 -نيابت راويان روايات را توضيح دهد و توجيه نمايد، برخالِف تئوری ناب سياسی 

د که شاهان توسط خدا گويی واليت يا حاکميت، به سادگی مینظامی خود در باره
ی مبنايی از اين نوع ابراز نظر قاطع بدون تالشی برای ارائه. اندبرگزيده شده

 به توجه با. شودروايات، بی سابقه نيست، اما در کارهای مجلسی به ندرت ديده می
ضرورت به  دهد کهمی نشان او توجيهات از طرف یارائه مجلسی، موضع تغيير

امری  است امامان روايات در غرق و آشنا که کسی توسط رهبری عهده گرفتن
رسد که براساس تئوری جديد مجلسی، به نظر می. است گزافه گويی و زائد

شده اند، به اين دليل که قدرت  پادشاهان در ميان مردم از جانب خدا مسئول قدرت
اينجا . ندشاهان به آنها اين امکان را می دهد  تا حاکميت خود را به زور تحميل کن

ی آورد که به اندازهترين توجيهات مذهبی را برای کسانی فراهم میمجلسی قوی
 الزام يا برجسته، گیويژه مجلسی. کافی توانايی تحميل قدرت خود را داشته باشد

 نظامی قدرت اجرايی ضمانت به مذهبی آگاهی از جامعه را مديريت برای واليت
 . دهدخداوند تغيير می

ی نيابت شاهان، در سخنرانی هخود در بار ینظريهدفاع از مجلسی در 
بگو خداوندا، ای "گويد کند و میهايی از قرآن رجوع میدو بار به آيه ،گذاری تاج

 ٦٥٠. . .".بخشی ی فرمانروايی، به هر کس که بخواهی قدرت و حاکميت میدارنده
را برگزيده و در  کند که خداوند، سلطانبر اساس اين آيه، مجلسی استدالل می

برای مجلسی هر کس . حقيقت او را با پوشاندن لباس شاهانه منصوب کرده است
ی خداست، چون خدا به کسی قدرت که در قدرت باشد، برگزيده و تعيين شده

ی قرآنی در زمينه و استفاده و تفسير از اين آيه. دهد که از او راضی بوده باشد می
دهد آورد و به او امکان میجيهی را فراهم میچارچوب سياسی برای مجلسی، تو

آيه استفاده شده تا  اين از. ها را به نفع وضع موجود ارائه دهدترين استداللتا قوی
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نشان دهد و اثبات کند که تصميم الهی در بخشش موضعی مبارک به شاهان، 
ردم اگر کسی در ميان م. ی آنها با خدا بوده استی بسيار ويژهمضاف بر رابطه

شاه گزينش شده و منصوب خداست، لذا " در ارتباط با قدرت مسئول بوه باشد"
  . سزاوار آن است که مردم به طور خلل ناپذيری از او تبعيت کنند

. شوددر نتيجه، تبعيت از شاِه در قدرت به يک تعهد مذهبی تبديل می
يز ناديده تا گفته و نظر خودش را ن سازدمی وادار او را مجلسی یگیزدشتاب

او نبايد . کسی که در ميان مردم مسول قدرت است، به پيامبر شباهت دارد. "بگيرد
دانست که هيچ کدام مجلسی می  ٦٥١".دروغ بگويد، خطا کند و يا مرتکب گناه گردد
با اين وصف او نياز داشت تا نوعی . از شاهان صفوی قابل مقايسه با پيامبر نبودند

 تعجيل در مجلسی .ت آنها پيدا کرده و فرموله کندمشروعيت مذهبی برای حاکمي
 و مديريت انجام درست از مذهبی پوشی نيز چشم و دادن مشروعيت برای خود

را  واقعيت احتماال اين - خواسته خدا می آنچه مطابق -قدرت  در پادشاهان حاکميت
سياست  حکومت و تا واقع شده استفاده مورد تواندمی او استدالل مسير که بيندنمی
 شان را مورد اذيت و آزار قرار دادند، ناديدههايی که امامان و شيعيانی سلسلههمه

 بر اين داللت دارد که حاکمان مجلسی استدالل .ببخشد به آنها مشروعيت و بگيرد
يی به شمشير دو لبه کردن، حکومت خداداد حق با قدرت یدارنده افراد عنوان به

  .نفع و هم به ضرر شيعيان استشوند که هم به تبديل می
 حق اثبات برای کافی مذهبی شواهد و منابع مجلسی که اين بر اعتقاد

او  تا شودمی باعث آورده، فراهم امامان و خدا ینماينده عنوان به شاهان حاکميت
 مجلسی یگفته به. دهد ارائه صفوی حاکميت برای را خاصی ادعای و کند اقدام

 پادشاه به دادن قدرت بر مبنی خدا خواست از است محکمی سند صفوی یسلسله
دوم  در بخش ٦٥٢.کندمی هدايت سعادت و رفاه را به مردم که خيرخواه و عادل

 از مومنان از محافظت در صفوی را شاهان مهم گذاری، مجلسی نقشسخنرانی تاج
اصرار مجلسی . کندتکرار می کفر و بی ايمانی به لغزيدن و رفتار تاريک ارتکاب

ی با توجه به گفته. دارد که عموم مردم بايد سپاسگزار و قدردان شاهان خود باشند
مجلسی مبنی بر اين که شاهان صفوی نعمت و برکت خدادادی هستند، او حکم 

. کند که سپاس گزاری نسبت به هر يک از شاهان، تبعيت عاجل از آنان است می
 گويدمی مجلسی. نامدافرادی نادر میستايد و آنها را مجلسی شاهان صفوی را می

چشم  خورشيد و ماه که است طوالنی بسيار زمان و هستند، ويژه بسيار شاهان، که
مجلسی در توجيه اين غلو و بزرگ نمايی خود در مورد ! باشندمی آنها ِمهر انتظار

است که اين خورشيد تابان يعنی شاه را خداوند ايجاد کرده  شاهان صفوی مدعی
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کنايه آميز اين که مجلسی شاهان صفوی را به خاطر مذهبی بودن، و   ٦٥٣.است
در پايان اين سخنرانی مجلسی دعا . داردستايد و معتبر میشان میتقوا و پارسايی

   ٦٥٤.ی امام دوازدهم پايدار بماندکند که حاکميت صفوی تا ظهور دوباره می
اديث را به عنوان نُواب رسد که مجلسی نقش راويان احدر ابتدا به نظر می

دهد تا حمايت کامل و مهم آنها از شاهان ی امام مورد تمجيد قرار میشايسته
 و خدا بين نزديک ارتباط دادن نشان در مجلسی چه هر. صفوی را نشان دهد

 نگاه در راويان، همين حمايت مورد صفوی شاهان باشد، ترموفق احاديث راويان
با اين وصف با توجه به قدرت . بود خواهند ترارزش با و معتبرتر عادی مردم

نظامی مطلق و بی چون و چرای شاهان و ناممکن بودن تعويض قدرت آنها با 
متخصصين مذهبی، مجلسی همزمان به دنبال برهان و استداللی بود تا هم نيابت 

تا زمانی که . راويان احاديث، و هم شاهان صفوی را مورد حمايت قرار دهد
جدا بود و تصادمی  - قدرت دنيوی و قدرت معنوی  -ت هر دو قدرت مسئولي

برای مجلسی اگر . برداری از همزيستی متقابل امکان پذير بود نداشت، بهره
داد، آنگاه وضعيت جدايی ی نقش آفرينی به محقق مذهبی نمیواقعيت سياسی اجازه

سزاوار به نظر ی سياسی، يا رهبری دوگانه، پايدار و ی مذهبی از حوزهحوزه
غير از امام علی، به طور تاريخی رهبری معنوی داشتند ه امامان شيعه، ب. رسدمی

ها، امامان در حالی که در حاکميت ُسنی. بدون اين که رهبری سياسی داشته باشند
شان مورد شيعه، فقهای شيعه و شيعيان به خاطر ابراز و انتشار اعتقادات مذهبی

گرفتند، حد اقل در حاکميت شاهان شيعه، به لحاظ ار میاذيت و آزار و تعدی قر
 .شدندنظری با چنين اذيت و آزاری روبرو نمی

در حاکميت شيعِی شاهان صفوی، محققين مذهبی شيعه ناگهان به موقعيتی 
اين موقعيت از طرف شاهان . و تاريخی از قدرت و احترام پرتاب شدند بی سابقه

ائيد مذهبی همين محققين نياز داشتند، به آنها داده ی صفوی که به حمايت و تشيعه
داد تا در های شيعه نظير مجلسی به آنها امکان میی شخصيتقدرت دو گانه. شد

مجلسی گفتمان مردمی خود را با حمايت علنی شاه . ی تشيع بگويند و بنويسندباره
ای جانبی به همتقابال نيز تا زمانی که شاه رسما به دادن سرويس. کردمطرح می

ها و داد، مجلسی از بی ايمانیتشيع و حمايت و دفاع عمومی از آن ادامه می
در نتيجه قدرت دوگانه و متوازی، به شاه . پوشيدهای شخصی شاه چشم میالمذهبی

مجلسی، . خود را دنبال کنندداد تا هر کدام اهداف و ولّی مذهبی اجازه می
های فردی، اجتماعی، داشت که اجرای جنبه داد و اميدگرايی را نشر می مجلسی

فرهنگی و سياسی اين گفتمان را در ميان مردم عادی ببيند، و شاه نيز هوی و 
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اش را با دعای خير های شخصیهوس خود، از جنگ گرفته تا اشتغال به عياشی
  .  دادمجلسی انجام می

که در سال  عين الحياتبه نام  مجلسی در اولين کتاب خود به زبان فارسی
، آن را بحاراالنواريا سه سال بعد از آغاز نوشتن ) ميالدی١٦٦٣(هجری  ١٠٧٤

  ٦٥٥.به پايان برد، زمينه را برای موقعيت بی چون و چرای شاه شيعه فراهم ساخت
تحت امر  افراد عنوان به ايران که مردم است الزم شرعا که اين دادن نشان برای

مخالفت با او به هر شکلی دست  از طبيعی طور به و کنند پيروی شاه از شيعه شاه
اول، او روايتی منسوب به يکی از . کندبردارند، مجلسی سه استدالل را مطرح می

گويد، زمانی ابراهيم پيامبر پيشاپيش نمرود، شاه کند که میامامان را نقل می
اين  يی از طرف خدا دريافت نمود؛کرد؛ در اين هنگام وحیيی حرکت میافسانه

داد که راه رفتن جلوتر از شاه ناعادل را متوقف کند، و وحی به ابراهيم دستورمی
شد که بايد با حرکت کردن در پشت شاه، نسبت به او احترام به او يادآور می

گيرد که از مردم خواسته شده مجلسی از اين روايت منسوب نتيجه می  ٦٥٦.کند
کنند حتی اگر آنها مسلمان، معتقد و عادل نسبت به شاهان، مودب و با احترام رفتار 

  .  هم نباشند
آورد تا اثبات کند که اطاعت دوم، مجلسی احاديثی منسوب به پيامبر را می

بی جون و چرا و مطلق از شاهان، نه تنها اطاعت از خواست و دستور خداست، 
ز بلکه اين عمل تبعيت آميز تضمين بيشتر امنيت شخصی برای فرد و حذر کردن ا

کند که مردم بر اساس اين احاديث، مجلسی استدالل می. خشم ملوکانه نيز هست
. اندنبايد شاهان خود را دست کم بگيرند، با آنها مخالفت کنند و يا با آنها بجنگ

گويد ستيزه جويی و معارضه مخالفين با شاهان، برای آنها بدبختی و مجلسی می
مخالفت  بازدارندگی و ممانعت در مجلسی اين، بر عالوه. حنت ببار خواهد آوردمِ 

 دنبال به الهی عذاب شاهان، گرفتن چالش به و مخالفت گويد،می شاهان با دنيوی
هر کس "کند به حديثی منتسب به پيامبر حکم می مجلسی با مراجعه. داشت خواهد

  ٦٥٧".که از اطاعت شاهان سرپيچی کند از اطاعت خدا سرپيچی کرده است

 مذهبی التزام يک حد در را شاهان مقابل در بودن مطيع و شدن تسليم مجلسی،
  . داد ارتقاء

هر کس که : فرستدمجلسی بر اساس استدالل دوم، عالمت روشنی می 
ی خود پادشاه ظالمی را به چالش بگيرد، مسئوليت کامل پيامد کارهايش به عهده

گونه  هيچ نبايد آنها، عدالت از صرفنظر شاهان، معارضان و مخالفان. اوست
مجلسی . باشند داشته خدا طرف از پشتيبانی را يا و مرحمت کمک، انتظار

                                                             
مهددوی، . م. در س عين الحياتتاريخ اتمام کتاب .  ٩٤. ، صمجلسی عّالمهطارمی، . ح  ٦٥٥

.ذکر شده است ١٠٧٤، سال  ١٩٨صفحه ی  ٢جلد  ،زندگی نامه ی عالمه مجلسی  
.٥٠١-٥٠٠. ، صصالحياة عينمجلسی، . ب. م  ٦٥٦  
.٥٠١. ، ص.همآنجا  ٦٥٧  
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 قرار آزار و اذيت مورد شاهان، با شانمخالفت ینتيجه در که کسانی: نويسد می
 و کرد نخواهند دريافت خدا از پاداشی هيچ اند،شده رنجور و ديده عذاب گرفته،

 نخواهد راحتی به آنها و صبر و حوصله شان،گرفتاری با مقابله در حتی خدا
 وضع طرفدار و کار محافظه را سياسی موقعيت به طور خالصه، مجلسی  ٦٥٨.داد

از نقطه . کند تبيين خود خاص تشيع مطابق را آن که کوشدمی و بيندمی موجود
نظر مجلسی کسی که به هر شکلی عليه شاهان دست به شورش بزند، مانند کسی 

در هر دو مورد فرد مخالف، . است که نسبت به راويان احاديث سرپيچی کرده باشد
  . عليه خدا شورش کرده و بايد که پيآمدهای سنگين کارهای خود را بپذيرد

های خود، به طور موثری تالش مجلسی در قسمت سوم مجموعه استدالل  
او . ی خداستدهند، خواست و ارادهکند تا نشان دهد که آنچه شاهان انجام میمی
را به " حق غلبه و حاکميت"کند و سپس می" آزمايش"نويسد که خدا، شاهان را می

مجلسی تئوری خود مبنی بر خواست خدايی  ٦٥٩.بخشدعنوان پادشاه، به آنها می
ی دهد، بدون اين که سلسهاس حديثی منسوب به پيامبر قرار میشاهان را بر اس

ی خدا هستند و براساس اين حديث، شاهان آفريده. ناقالن اين حديث را ذکر نمايد
تا هر زمان که شاهان خدا را تبعيت کنند . کنداين خداست که قلب آنها را کنترل می

ه گناهی مرتکب شده و خدا شان توسط خدا نرم و مهربان خواهد بود، و هر گاقلب
مطابق . شان از طرف خدا سخت و خشمگين خواهد شدهایرا تخطی کنند، قلب

شرح مجلسی بر اين حديث، خدا به مردم فرمان داده تا از اهانت و بدگويی عليه 
گويد اگر مردم از گناهان خود توبه کنند، من قلب خدا می. شاهان خودداری ورزند

در اينجا   ٦٦٠.سازمشان مهربان میو آنها را با اطرافيانکنم شاهان را نرم می
کند که در نتيجه اگر شاهان، ظالم و سرکوبگرند، اين خواست مجلسی بحث می

بنابراين، شاهان . شان مجازات کندو نافرمانی خداست تا مردم را به خاطر گناهان
لذا جامعه . ه استظالم، ابزار خدا هستند، به همان ميزان که بودن شان نيز عادالن

کند به صورت تعهد دارد آنچه را که شرايط اجتماعی و سياسی به او تحميل می
  .  منفعل بپذيرد

کند؛ بر ی خود را با ارجاع به حديث ديگری تقويت میمجلسی مجادله
خواهد، شاه اساس اين حديث هنگاهی که خدا خير و خوشی و برکت برای مردم می

کند بر مبنای احاديث، مجلسی استدالل می  ٦٦١.سازدکم میمهربانی را بر آنها حا
مردم بايد برای طول عمر حاکميت شاه عادل دعا کنند، و اگر آنها با شاهان ظالم و 

به هر رو، از  ٦٦٢.سرکوبگر روبرو شدند از خدا بخواهند تا آنها را اصالح نمايد

                                                             
.همآنجا  ٦٥٨  
.٥٠٠. ، ص.همآنجا  ٦٥٩  
.٥٠١. ، ص.همآنجا  ٦٦٠  
.همآنجا  ٦٦١  
.همآنجا  ٦٦٢  
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و برخی مهربان نظر مجلسی، شاهان، پدر و ولی هستند، برخی از آنها مهربان 
مطابق موضع مجلسی، شاهان، با مهر و بی مهر، نهايتا به خواست خدا و . نيستند

ی مجلسی، مردم حق مخالفت با شاهان را به گفته. کنندمطابق سلوک مردم عمل می
  .  ندارند چه رسد به اين که بخواهند عليه شاهان ظالم قيام کنند

پی آن بود تا با ادعای مذهبی حق اش، در مجلسی به عنوان بخشی از وظيفه
الهی شاهان، مطابق روايات منسوب به پيامبر و ائمه، اطاعت مطلق مردم از 

برای مجلسی مشروعيت قدرت شاه به عنوان رهبر سياسی، . شاهان را تامين کند
نه در پرهيزکاری، عدالت، مهربانی، اسالمی بودن يا حتی شيعی بودن اوست، 

 یسلطه و برتری تحميل برای شاه که است واقعيت ينا به معطوف صرفابلکه 
به عبارت ساده،  .را خدا به او داده است و اين قدرت قدرت نظامی دارد خود،

مجلسی معتقد است که اگر شاهان عادل باشند اين امر خوبی است، اما بی عدالتی 
طرف کند، چون شاهان به طور موثری از نيز حق آنها را برای حاکميت باطل نمی

 شاهان مجموع، در مجلسی موضع براساس بنابراين. شوندخدا گزينش و هدايت می
 آيا که موضوع بشوند، و اين اطاعت که بايد با مردم، رفتارشان و عملکرد از فارغ

 یهمه و ديدهو عدالت می تقوا، حسين، سلطان يا و سليمان شاه در واقعا مجلسی
  . اهميتی ندارد به اين خاطر بوده يا نه،کرده  می آنها نثار او که ستايشی را
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٨  
  

  :یخرافات هایهآموز
  

  کردن اذهان، تسليم و واسپاری تيره
  
  
  
 
  
  
  

حالتی از بی حسی و قطع ارتباط با واقعيت، به شرايطی گيجی به معنای 
. شودگردد که در آن، ادراک و استدالل آدمی به داليلی مخدوش و يا ُکند می برمی

هر چيزی که قوای فکری آدمی را در زمينه ی استدالل، عقالنيت و ايجاد روابط 
تواند بالقوه موجب گيجی و بِالهت علت و معلولی مخدوش و يا غير حساس کند می

. های بسياری داشته باشدها و زمينهتواند ريشهآگاهی معکوس يا نادرست می. گردد
تر از مواد توهم زا و يا مست هيچ چيز کمقدرت خرافات در تيره ساختن حواس، 

 حقانيت احساس افراد به اين توانايی را دارد که ،دين بر مبتنی خرافاتِ . کننده ندارد
  . توانندنمی غالبا معمولی سکراتمُ  که ، چيزیبدهد

 و خودسرانه طور به و نگما و حدس براساس مقررات و قوانين ساخت
 و احکام ،مذهبی هایتوصيه حد در آنها بردن باال نيز و غريب، و عجيب

 ميان آنها و تشخيص تميز قدرت و مومنان تفکر روند طبعا ،اعتقادی های ضرورت
برای  ايمان و خواهندگی جاذبه به همچنين اين. کندمی تيره را واقعی غير و واقعی

 آگاهی توضيح، و استدالل قادیتعا روش اين. زندمی آسيب افراد با رشد عقاليی
همان  درو  ايستاده خود سر روی عقالنيت دهدمی نشان که آوردمی بوجود کاذبی

مومنان . است ساخته مجهز واقعی غير و لمس قابل غير هایوریئت به را خود حال
هايی که تحت عنوان مذهب به آنها داده ها و فانتزیدر حالی که با داستان سرايی

شده روبرو هستند، ناگزيرند به منظور حفظ مذهب و اعتقادات خود نسبت به 
استدالل عقالنی بی اعتماد باشند، چرا که کار برد عقالنيت باعث ايجاد تناقض و 

در اين فرآيند، منطق نيز به عنوان دشمن . سستی تفکرات تخيلی آنها خواهد شد
  . رسيم می شوداعتقاد ت
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در ذهن   - اگر چه تعريف ناشده  -های اصلی مردم عادی گیيکی از ويژه
يی رضايت بخش، چه مجلسی اين است که فکر مستقل آنها ظرفيت ندارد نتيجه

اين عدم صالحيت، در را به روی ضرورت . مادی و چه معنوی، به وجود آورد
از نظر . کندوجه شوند، باز میراهنما و هدايت برای مردم عادی به زبانی که مت

مجلسی زبان و ابزار ارتباطی موثر با مردم، داستان سرايی، افسانه نويسی يا 
 و پيامبر به منسوب رواياتی کردن تيز و تند با. گی خالق استهای ساختهنوشته
 هيچ که عادی، مردم برای قبول قابل مذهبی مقام در مجلسی احکام و صدا ائمه،

 و چون مربوط به آن روايات درستی و صحت ميزان در که نبودند موقعيتی در گاه
 حتی فقهای مشهوری مانند سيد مرتضی و عّالمه ِحلی .شودمی آميخته کنند، چرا

که اهل استدالل بودند، با برچسب کجروی مورد تمسخر و بی اعتباری قرار 
  . شدندگری متهم میگرفتند و به ُسنی می

از  یآرامش احساس و ،کننده مسحور نيروی يک عنوان به خرافی تفکر  
 بازی مادی دنيای حوادث و هاپديده ،رويدادها در نقشی همواره غيب عالم کهاين 

 دنيای هاینگرانیتواند می آمد، خواهد زمين ساکنان کمک به نهايتا و ،خواهد کرد
ُمسکن، واقعيت را در اين مورد، رفتار خرافی به عنوان . دهد تسکين را مادی

 کامل تضاد در ،معلولی و علتغير روابط تجسم و صحت به اعتقاد. کندتحريف می
 به تواندمی که رخدادها توضيح یمثابه به مادی دنيای طبيعی قوانين با است

 بی یخرافی باور نوع اين. شود گرفته نظر در از خرافات ديگری مقوله صورت
 ساده دستگاه عادی مردم به ، قادر استمعلولی و علت اتفاقات يا و روابط در معنی

 "فهم" اين دستگاه در که کند وانمود و دهد ارائه یمبهم و غلط حال عين در و
. آورد فراهم نيز هايی حل راه است ممکن و کندمی کمک شان به آنهاتمعضال

متعهد وقتی که استدالل خرافی به سيستم باور مذهبی وارد شد، مردم عادی مومن، 
. شوند که زندگی خود را بر اساس قوانين رفتارهای نامتناسب تنظيم و اداره کنندمی

و  جمعی خرد چابکی ،مذهب عنوان به منطقی بی بالمنازع کاربرد و استفاده
  . کندمی تضعيف را آن خالقيت و داوری و مختل را اجتماعی

دهی سازماناحکام خرافی مجلسی که به صورت گزينشی، سيستماتيزه و 
گرايی را شده انتشار يافته، و مغاير عقل و منطق نيز هست، اساس تفکر مجلسی

ئولوژی مذهبی است که برای مديريت و حاکميت بر اين يک ايد. دهدتشکيل می
 هر برابر در محافظت رایب. ی مومن شيعی بوجود آمده و تبيين شده استجامعه
 و دستورات اوامر به مراجعه خطر به نسبت عادی مردم خرافات، از انفکاک گونه

 مبادا تا شوندمی داده هشدار ترديد و شک به شدن تسليم و ،منتسب احاديث راويان
 به که طبيعی غير هایواکنش و کنش یارائه با جلسیم. دشون کشيده ارتداد به

 و قطعيت کاذب احساس نوعی ،شده تائيد مذهبی یروزانه احتمالی اتفاقات عنوان
او همچنين مردم عادی را از اتکاء به . کندمی القاء افراد در را پرهيزکاری
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وقتی تحت نام تعصب مذهبی، ذهن آماده شد تا . ترسانداستدالل و منطق عقالنی می
 عنوان به طبيعی غير حوادث رحمنطق را با فانتزی و اوهام تعويض کند، ش

 قابل کنندمی زندگی آن در که افرادی و مادی جهان اين عملکرد از واقعی توضيح
  . خواهد شد پذيرش

 خرافی تفکرپذيرش  بهنسبت  عمال که مذهبی هایتوده سياسی مديريت
 ،شکاستداللی که  ،شودمی تسهيل منطقی غير استدالل يک بوسيله آمادگی دارند،

يی، و در مقابل پذيرش يک مذهب باالتر و متفاوت را در ميان عده  بدعت و ترديد
. گيرد، موجب خواهد شدعنوان منبع حقيقت که افراد بيشتری را نيز در بر میبه 

ئولوژی مذهبی مجلسی، او را فرمان و تقريبا انحصار توليد و نشر ادبيات و ايد
ساخت تا عوام پرهيزکار را به صورتی مورد تمايل خود او و شاهان او قادر می

متد مجلسی . داده و رواج دهند که به اصطالح از هدايت الهی برخوردارند، شکل
ها از طريق انتشار و ترويج روايت خرافاتی ی شستشوی مغزی تودهدر زمينه

گيرد که به يی بی چون و چرا و قدرگرا صورت میتربيت جامعهوقايع به منظور 
ی سياسی را تسهيل کرده و کسانی را که بايد کنترل شوند، تحت ی خود سلطهنوبه

  .  کندهای اطالعات موهوم را به آنها تزريق میهد و رشتهدکنترل قرار می
خر أبا تمام تبعات آن توسط شاهان مت پذيرش گفتمان سياسی مذهبی مجلسی

مند، مذهبی و کامال تعريف شده، مبتنی بر طرح جامع ملی، صفوی، دولتی قدرت
ی گرايی به مثابهمجلسی. بوجود آورد ی اخالقیساختار حقوقی و نظامنامه

ی قانونی، فلسفی، سياسی، فرهنگی و تعريف شده دستورالعملايدئولوژی دارای 
های خود رئوس مجلسی در نوشته. شودبه جامعه تحميل میغالبا  کهمذهبی است، 

. شيعی را آورده است" درست"ی مطالب و قوانين تنظيم و تعريف رفتار جامعه
 نظر در که را آنچه مشخص هایويژگی مجلسی ،گسترده و کلی مباحث از ذشتهگ

 و کنش ینحوه و رفتار ،مقررات و قوانين ،"قبول قابل" اخالق و رفتار از ،داشته
تر مجلسی گرايی به مراتب فراگيرتر و جامع. ش شيعيان را تشريح کرده استواکن

 و تصور قابل هایحوزه تمام در احکام مجلسی. ی سياسی بوداز يک برنامه
اجرای . داشت نفوذ اجتماعی و عمومی روابط ،خانوادگی ،شخصی یحوزه

ايدئولوژی کامل مجلسی باعث گرديد که به کارگيری و ساختار سازی مبتنی بر 
استدالل و بحث های منطقی لطمه خورده و فرآيند تاريخی مذهب مبتنی بر عقل و 
تغييرات سياسی اجتماعی و فرهنگی که قابل تنظيم بر اساس گذشت زمان و مکان 

  .  است را متوقف کند
هجری  ١٠٧٩که در  حلية المتقينزبان فارسی به نام کتاب دوم مجلسی به 

 عنوان بههای سلطنت شاه سليمان به پايان رسيد، و در اولين سال) ميالدی ١٦٦٨(
اين يکی  ٦٦٣.کردمی عمل افراد متناسب رفتار در او هایدستورالعمل منبع نخستين

                                                             
.١٧٨-١٧٧. ، صص٢، جلد زندگی نامه عّالمه مجلسیمهدوی، . م. س  ٦٦٣  
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ی اين مقدمهمجلسی در . رودهای فارسی مجلسی به شمار میاز مشهورترين کتاب
کند که دو ويژگی اساسی، انسان را از ساير حيوانات متمايز کتاب استدالل می

اول، گرايش آدمی به اخالق و رفتار متناسب، و دوم، تمايل آدمی برای : کند می
 روايتی در مجلسی گيری نتيجه اساس ٦٦٤.يی شايسته استتبديل شدن به گونه

و  ادب ،ستوده تربيت دارای مجموع در اسالم که گويد می او ؛است آمده منسوب
  . است نیخواست اخالقياتی با همراه

مورد رفتار مناسب شيعه،  در مجلسی الزامی شبه هایستورالعملد
پوشيدن لباس و به پا کردن ) ١: شودمی شامل را زير یگانه چهارده موضوعات

) ٤آشاميدن؛ خوردن و ) ٣استفاده از لوازم آرايشی و زيورآالت؛ ) ٢کفش؛ 
استفاده از ) ٦نظافت شخصی؛ ) ٥ازدواج، آميزش جنسی، و آموزش کودکان؛ 

خواب، ) ٨استحمام و نظافت بدنی؛ ) ٧های بودار؛ ها و گلعطريات، روغن
رفتار اجتماعی و ) ١٠ها؛ معالجات و خواص دارويی ادويه) ٩بيداری و توالت؛ 

ی، سالم و احوالپرسی و عطسه گردهمآيی اجتماع) ١١های اجتماعی؛ حقوق گروه
اسب سواری و االغ سواری ، قدم زنی، ) ١٣ورود و خروج از خانه؛ ) ١٢کردن؛ 

هر يک از اين عناوين اصلی  ٦٦٥.مسافرت) ١٤خريد، تجارت و کشاورزی؛ و 
  . شوندتری نيز تقسيم میهای فرعی بيشبعدا به عنوان

ی وسيعی از رشته المتقينلية حِ های فرعی در کتاب عناوين اصلی و عنوان
از  دوم سمتبرای مثال ق. گيردها را با جزئيات دقيق در بر میموضوعات و روش

 برای آرايش از استفاده و آالت زيور پوشيدن نتسُ " به عنوان اول مذکور در باال
 موهای و مو رنگ ،آئينه به کردن نگاه ،هاپلک کردن مشکی ،مردان و زنان

در هر بخش و هر فصل، جايی که ضرورت داشته . پردازدمی" بدن و صورت
يی را همراه با روش اجرايی مشخصی آورده تا از تاثير باشد، مجلسی دعای ويژه

   ٦٦٦.ی موفقيت آميز کار اطمينان حاصل شودکامل و نتيجه
ی مطلوب بر دستورالعمل جامع و کاملی برای رفتار شيعه المتقينِحلية

ی کامل راهنمای شيعه اين کتاب نسخه. امامان است اساس روايات منسوب به
 جامع و دقيق تلقی و موضوعات وفراگير ستردهگ نتخابا. شودمطلوب محسوب می

 یدر باره را خود ضوابط داشته قصد او که دهدمی نشان موضوعی هر از مجلسی
. کند مطرح شيعه رفتار "اصالح" برای اجباری تقريبا راهنمای عنوان به هارفتار

صورت موثری به  به را منسوب روايات الزامی غير و شخصی داتمقيّ  جلسیم
 هويت ،مجلسی راهنمای یگسترده پذيرش. دهدمی تغيير آور الزام تقريبا داتمقيّ 

برآيند تدوين اين به اصطالح . کندمی فرام شيعی یجامعه برای را مشترکی و واحد
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فرهنگی مخصوصی را به شيعه تحميل اول، لباس . قوانين دو پيآمد فوری داشت
 قابل مذهبی فرد به منحصر و غالب الگوی عنوان به نمود، چرا که رفتاری را

 شامل را متنوع بسيار هایفعاليت از يیمجموعه که کرد بندی فرمول قبول
دوم، از طريق هويت دادن و تعريف آنچه رفتار مشروع شيعه توصيه . شود می
 فرآيند کار خود صورت به انداخت راه به مجلسی که تبيينی و تدوين نبششد، جمی

 و نبودند موافق کارش بودن متناسب و درستی با که بود کسانی بازخواست و حذف
 کردبرای شيعه مقرر می او و استاندارد تقوا و پرهيزکاری که ويژگی با نتيجه در

  . نداشتند توافق
ی شيعی و اجتماعی جامعه ، يک سان سازی روانی فردیالمتقينحليةهدف ِ

. دهدبر اساس تصويری است که مجلسی از سيستم ارزشی تشيع ارائه می
 به آخروی سعادت و دنيوی رفاه تضمين ماینراه کتاب عنوان به ليةالمتقينحِ 

کنند، ی که از دستورات مذهبی مجلسی تبعيت میيعيانش. است شده رفیمع شيعيان
 و خصوصی یحوزه در هم - شان روزمره هایانتخاباين برداشت را دارند که 

 تواندمی نتيجه در و است  امامان نتسُ  با کامل توافق در - عمومیی در حوزه هم
نگرانی مجلسی از بابت تدوين بهترين جزئيات . بگيرد قرار امامان عنايت مورد

زندگی فردی و اجتماعی چنان فراگير بود که به ندرت برای ابتکار خصوصی و 
    .  گذاشتانديشيدن، جايی باقی می

 غير هایايده براساس مجلسی که روشی کردن برجسته و دادن نشان رایب
 و ساخت را شيعيان خاص زندگی دستورالعمل ،غريب و عجيب و خرافی ،منطقی
 ینمونه پنج ،نمود معرفی تشيع یشناسندهو  دهنده هويت صورت به را آنها سپس

 چه تا که دهدمی نشانها اين نمونه. گيردقرار می بررسی مورد او کارهای در عام
 فرد مهندسیدر  موثر بسيار یيوسيله عنوان به تواندمی مجلسی هاینوشته ميزان

مجلسی از طريق . باشد بوده موثر سياسی یسلطه نهايتا و افکار کنترل  جامعه، و
 رفتار فرد و جامعه،ی توسعه و گسترش استانداردهای اصالح مذهبی در زمينه

 عادی مردم برای شيعی هويتی را بازتعريف کرد و بينی جهان و اعتقادی سيستم
  . آورد بوجود

 و غريب و عجيب ضوابط جامعِ، کامال و گزينشی بسيار هاینمونه ينا
با  را هاآن عادی مردم او انتظار دارد که اين و دهدمی نشان را مجلسی یيافته تعميم

 به اساس برکه مجلسی آنها را  هانمونه ينا. کنند رعايت و بپذيرندزور و اجبار 
 و مومنان) ١ :قرار استاز اين  دسته بندی کرده معلولی و علت روابط اصطالح

 )٤مومنان و افرادی از دنيای ديگر،  )٣انسانی،  هایفعاليت و مومنان )٢اشياء، 
  .  عبادات و مومنان) ٥ و تاريخ، و مومنان
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  و اشياء مومنان
  

مجلسی معتقد است که اشياء و چيزهای مشخصی مانند طلسم يا جادو، قدرت فوق 
ی چنين چيزهايی اين است که صاحبان عملکرد اوليه. طبيعی يا سحر آميزی دارند

ها محافظت کرده و برای آنها سالمتی، رفاه و خود را از طيف وسيعی از بدبختی
 در - همواره نه و -  معموال اشياء، درتق از فرض ينا. آورندشادی فراهم می

 مطرح ءیش با پيامبر يا شيعه امام از روايتی به منسوب بوده يیتجربه با ارتباط
 بايد مردم که است آن بر مجلسی ،چيزهايی چنين طبيعی فوق اثر به اعتقادبا . شده
  . کندمی ترويجبه شدت  را آنها از یاستفاده نتيجه در ،شوند مندبهره آنها داشتن از

 در خود عمل یشيوه با همراه را یکامل ینظريه تفصيل و شرح جلسیم 
کند که او از اينجا آغاز می. است آورده راحلقه  کردن دست به موضوعی باره

ی طال برای ی ساخته شده از نقره به دست کنند، چون پوشيدن حلقهمردان بايد حلقه
مردان بايد حلقه را به انگشتان دست راست خود مردان ممنوع است، و نيز اين که 

مورد پشتيبانی " چندين روايت معتبر"ی خود را با ذکر مجلسی توصيه. بپوشند
ذکر نکرده، مبنی بر اين که  المتقينليةحِ  که در کتاب خوددهد، رواياتی قرار می

هم به پوشيد و به امام علی گفت او ی خود را به انگشت دست راست پيامبر حلقه
کند که مجلسی اضافه می. باشد" نزديکان به خدا"همين شکل عمل کند تا يکی از 

نشانه يا عالمت شيعه بودن ماست که "عمل پوشيدن حلقه به انگشتان دست راست 
 وجود بر مبنی مشکوک روايت يک راساسب  ٦٦٧".شونداز اين طريق شناسايی می

 ،خدا به تقرب و راست دست نگشتانا به حلقه پوشيدن بين معلولی و علت یرابطه
چون که حاکی از  کند می توصيه زنان و مرداناصرار به  به را عمل اين مجلسی

ی شيعه گويد پوشيدن حلقه به دست راست نشانهاگر مجلسی می. اعتقادات آنهاست
بودن است، نداشتن حلقه در دست راست يک شيعه، بيانگر آن است که او به رغم 

  . اعتقاد و باورش به اسالم شيعی اما شيعه نيست
انگشتری با سنگ " خواص"ی منتسب، مجلسی مطابق روايات گزينش شده

" هادشمنان و بدبختی"دهد که چنين انگشتری عقيق و اين ضابطه را نيز شرح می
تازيانه "، "سارق"، و فرد را از "سازدفقر را برطرف می"کند، دفع می را

کند مجلسی بحث می ٦٦٨.دارد، درامان می"اعضای بدن"و از دست دادن " خوردن
هايی که برای عبادت به سوی آسمان که براساس روايات منسوب، از جمله دست

سنگ عقيق بر  دهد که انگشترهايی را ترجيح میبلند است، خداوند آن دست
گويد خدا انگشتر بدين ترتيب چون مجلسی خودسرانه می.  انگشت آنها بوده باشد

دهد، لذا پوشيدن انگشتر عقيق را به انگشترهای ديگر و يا بی انگشتری ترجيح می
 مجلسی آنچه رد. داندعقيق را به خاطر منفعت آن برای شيعيان تقريبا واجب می
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 خدا که شودمی گرفته مفروض ،خداست از انسانی تصوری از حاکی و گويدمی
مجلسی با بحث . دهدمی ترجيح را خاصی يورآالتز و است بشری ذائقه دارای

دهد که خدا دستی را که انگشتری عقيق پوشيده باشد با آتش جهنم تری ادامه میبيش
 پوشيدن مذهبی ضرورتِ  تقريبا يا اهميت ،مجلسی هايتان ٦٦٩.عذاب نخواهد داد

 یروزانه نماز رکعت دو خواندن که کندمی مطرح صورت اين به را عقيق انگشتر
 بهتر عقيق انگشتر بدون نماز رکعت يکهزار از ،عقيق انگشتر با هامسلمان

   ٦٧٠.است
را  فقر از مصونيت يا تیبدبخ رفع مانند ،طبيعی فوق یقدرت ويژگی مجلسی

 قدرتی چنينمعموال اعتقاد بر اين است که . دهدمی سنگ مانندجان  بی شیء به
 يا پرستی بت صورت به تواندمی سنگ يک به ارتباط دادن آن و خداست به متعلق

مجلسی با تاکيدش بر اهميت انگشتر . تلقی شود ،خدا جای به سنگی قرار دادن
 عبادی مراسم نتسُ  و استاندارد به اعتقادی تعهد يکعقيق، به طور تاثير گذاری 

 از حمايت برای اعتقادی شبه داليل از طوالنی فهرستی. کنداضافه می هامسلمان
 و تنظيم مجلسی توسطبه استادی  ،راست دست انگشتان به عقيق انگشتری پوشيدن
برای مردم عادی که مايل به برتری تقوا و به دنبال مکانی . شودمی ارائه به تاکيد

ی مجلسی بدون تامل در شايستگی عقالنی آن، در بهشت برای خود هستند، توصيه
 منافع از مجلسی مذهبی توجيه اصطالح به. عمال به يک تعهد مذهبی تبديل گرديد

 بر که آن از بعد یاستفاده تبيينات مجموعه و عقيق سنگ معنوی و مادی مفروض
 خرافات از مشخص مورد يک ،شده بنا منطقی غير معلول و علت روابط یپايه

  .  است مذهبی
و اشياء را ارائه  مومنانی ميان مجلسی، جزئياِت نوع ديگری از رابطه

. پردازددهد، و با طرح روايات منسوب، به موضوع لباس پوشيدن شيعيان میمی
 و کتان یهپارچ مردان، برای پوشيدنی پارچه بهترين که اين بر تاکيد از بعد او

 سزاوار مردان برای مرتب طور به پشمی هایلباس پوشيدن که اين و است، نخی
 با و ،بپوشند را خاصی هایرنگ که داردبر آن می را مومنان ،است مالمت

 را شيعی پوشيدن لباس سبک و يلااست يی نيز،ويژه هایرنگ کردن مشخص
ها را  مطابق نظم کاملی از اولويت، رده مجلسی رنگ لباس ٦٧١.کندمی ترويج

سفيد بهترين رنگ است و بعد از آن زرد، سبز و قرمز نويسد که بندی کرده و می
. گويد که لباس قرمز پر رنگ و سياه، زننده استاو می. گيردکم رنگ قرار می

 یضابطه برای استثنايی ،سياه یعمامه يا و سياه رنگ به روحانيت لباس پوشيدن
از نظر مجلسی حتی بهتر است که روحانيون نيز لباس و . شودمی محسوب او
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نيز رنگ مورد پسند مجلسی  کفش راحتیدر مورد کفش و  ٦٧٢.عمامه سياه نپوشند
رنگ زرد و  کفش راحتیاو برای کفش و . تقريبا مانند رنگ لباس برای مردهاست

رين گويد که برای چکمه و پوتين، رنگ سياه بهتدهد اما میسفيد را ترجيح می
دهد و با های خود را برای ُمد شيعی مورد تاکيد قرار میمجلسی توصيه ٦٧٣.است

گويد اين روايت مدعی است که هر کس نعلين زرد يا ارجاع به روايتی منسوب می
سياه به پا  نعلينسفيد بپوشد دارای فرزندان بسياری خواهد شد در حالی که کسی که 

بر اساس روايتی منسوب به امام،  ٦٧٤.شودکند از چنين نعمتی برخوردار نمی
کند، او تشويق می) موزه( چکمه ی پوشيدن کفش و يامجلسی مومنان را به ادامه

بخشد و از بيماری سل و مرگ دردناک گويد چنين عملی بينايی را بهبود میمی
   ٦٧٥.جلوگيری خواهد کرد

 پوشيدن از حمايت در را مجلسی استدالل اساس که مذهبی یخرافه عنصر
 مزايای و منافع او که گردد می آشکار زمانی ،دهدمی تشکيل خاص رنگ به یکفش
اگر او به طور ساده . کندمرتبط می خاص رنگ کفشی به پوشيدن به را ربطی بی

توانست يک کرد، ادعايش میاين رنگ يا رنگ ديگری را ترويج و تشويق می
ا انداختن روند ُمد روز به نظر شخصی در ترجيح آن رنگ و يا تالشی برای ج

گويد پوشيدن کفش راحتی به رنگ زرد يا سفيد، رفاه ولی همين که می. حساب آيد
ی خود از طريق خرافات درگير فريبکاری آورد، با خوانندهو فرزند زياد می

 مندثروت امکان و کفش رنگ ميان معلولی و تعل یرابطه هيچ چونگردد،  می
کند که هر کس وقتی مجلسی ادعا می. است فهم قابل نه و شده شناخته نه ،شدن

ايستاده لباس زير خود را از تن درآورد آرزويش به مدت سه روز برآورده 
کند که مومنان شود و افسرده و بيمار خواهد شد و شايد بميرد، و توصيه می نمی

اين  ی خودباشند، به خواننده لباس زير خود را وقتی از تن درآورند که نشسته
 استدالل توانیم ٦٧٦.دهد که او از آينده و اتفاقات آينده با خبر استاحساس را می

 طرح و بازخوانی با و تشيع نمايندگی اختصاصی حق داشتن با مجلسی که کرد
 شخصی هایاولويت برای و زندپيوند می آن به را خود تشيع مجدد تشيع، دين و

 نشسته حالت در بايد فرد که اين و سفيد و زرد کفش راحتی پوشيدن جمله از و خود
 استفاده تبديل فرآيند در. آوردمی فراهم ، توجيهاتیآورد دراز تن  را خود زير لباس

 خود شخصی یسليقه مجلسی ،شيعيان برای تعهدی مفهوم به سفيد يا زرد کفش از
 بودن مومن صحيح یشيوه عنوان به را آن تا کندمی تحميل آنها به اجبار با را
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 یشده گزينش و منسوب روايات اساس بر را تشيع مجلسی ،اين بر الوهع. بپذيرند
  .  دهدمی شکل و کندمی تعريف خود

ی عنوان پوشش، طرح جزئيات کامل ُمد مجلسی زير آخرين تيتر فرعی
. آوردی پوشيدن و از پا به در کردن کفش و پاپوش میی مطلوب را در زمينهشيعه

های خود را بپوشند، خواهند کفشسازد که وقتی میخود را آگاه می او خوانندگان
شان درآورند بايد خواهند کفشبايد از پای راست شروع کنند، و برعکس وقتی می

گويد اگر کسی با يک کفش راه مجلسی می. اول کفش پای چپ را بيرون بيآورند
 مجلسی ی کهجزئيات رحش ٦٧٧.شود و ديوانه خواهد شدبرود، شيطان بر او چيره می

ارائه  روزمره زندگی از يیزمينه هر در تقريبا مطلوب یشيعه عمل یشيوه از
 فراهم منظم و هماهنگ را ايدئولوژيک پازل ی ازبزرگ و الزم قطعات ،دهدمی

  . کندمی مديريت مذهبی خرافات اساس بر را شيعيان زندگی و کرده
  
  های انسانیو فعاليت مومنان
  

 که کرد توليد استادانه کامال طور به و جزئيات در آموزشی و راهنما کتابی جلسیم
انجام  نيز را خود یمحرمانه امورات حتی و شخصی رفتار مطابق آن ومنانم

 توجيهات و مجوزهای ارائه با تا کندمی تالش مجلسی ديگر بار کي. دادند می
 انواع یزمينه در شنظرات با را عموم پذيرش از يیگسترده طيفخود  مذهبی
 ،استحمام ،ريش و سر موی اصالح نظير هايیفعاليت دهد، مطابقت هافعاليت
  . جنسی یرابطه و ،خواب تعبير و تفسير ،ديدن خواب ،خوابيدن ،خنديدن

کند که چون علما در واقع مجلسی خوانندگان مرد خود را مطلع می
آنها بهتر خواهد بود که ريش اند که تراشيدن ريش حرام است، پس برای  موافق

 با و داده ارائه منسوب یروايت یپايهبر را خود استدالل او سپس. خود را نتراشند
 ،جلسیم ٦٧٨.کندمی مخالفت شده باشد نيز سفيد ی کهريش و سر موی کوتاه کردن

 يک استاندارد تا کوشدمی که شودمی خود منطقی غير هایاستدالل وارد زمانی
 اين از مجلسی تلقی. نمايد تحميل شيعيان به سر موی و ريش ترکيب از را نواختی

مطابق . گيردبرمی در جزئيات ناچيزترين را به او توجه از بااليی ميزان موضوع
کند تا روايتی منتسب، که مسير انتقال آن گفته نشده، مجلسی به شيعيان توصيه می

نی از بابت زمان شانه زدن او هيچ محدوديت معي. بار شانه بزنند ٧٠ريش خود را 
گيرد، اما  به نظر برای کسانی که بخواهند اين عمل را انجام دهند، در نظر نمی

او سپس به شيعيان . خواسته شانه زدن در طول روز انجام شودرسد که میمی
  . دهد تا دفعات شانه زدن به ريش خود را به دقت شماره کننددستور می
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که اگر هر بار شانه زدن، يک به يک شماره  کندمجلسی سپس استدالل می
در اينجا شمردن دقيق . شود، شيطان برای چهل روز از اين فرد دور خواهد شد

زير همين . شوددفعات شانه زدن به ريش به عنوان سپری عليه شيطان معرفی می
کند که اگر کسی موی سر، سينه و ريش خود را هفت بار عنوان مجلسی بحث می

با اين وصف، شانه زدن در حال ايستاده،  ٦٧٩.، درد از او دور خواهد شدشانه بزند
کند که شانه زدن در چنين حالتی موجب فقر، مجلسی بحث می. زشت و زننده است

يک بار ديگر، او با اتکاء به خرافات مذهبی، رفتار . بدهی و اضطراب خواهد شد
خود را مراعات کنند،  خفت باری را در اين که افراد بايد چگونه بهداشت شخصی

کند بايد داليل مذهبی در نتيجه، براساس آنچه که مجلسی گمان می. کندتحميل می
   ٦٨٠.گويد که افراد موهای خود را در حال نشسته شانه بزنندداشته باشد، می

سمت و جهت شانه زدن  حتیمجلسی، " دستورالعمل شانه زدنِ "براساس 
چهل بار از گردن به باال و چهل : "گرددیريش نيز به دقت ثبت شده و توصيه م

شود شانه زدن ريش به روش گفته می". های صورت به پائينبار از استخوان
. کندمشخص مجلسی، رزق روزانه را افزايش داده و سالمتی آدمی را تامين می

ی عاج، عمال کار داروی ضد تب را انجام عالوه بر اين، استفاده از شانه
د مجلسی برای شيعيان مومن در مورد رفتن به حمام عمومی در رهنمو ٦٨١.دهد می

آنچه بايد در حمام انجام داد و  - ی حمام کردن ، و پروسه)چهار شنبه(روزی معين 
همچنين دعاهايی که بايد خواند، تهديدها و منافع طبی مربوط  -آنچه نبايد انجام داد

حمام عمومی، به طور دقيق  ی کامل و هيجان انگيز رفتن بهبه حمام کردن و شيوه
   ٦٨٢.و بند به بند و با حزئيات کامل آمده است

ی بيش از اندازه که ناشی از مجلسی مطابق روايات منسوب، از بابت خنده
ی بيش از حد گفته شده خنده. دهدغرور و کار شيطانی است، به مومنان هشدار می

مجلسی  ٦٨٣.خواهد شد موجب خشم خدا، از بين رفتن ايمان و فقر در روز قيامت
ی بيش از حد را چگونه تشخيص بدون اين که توضيح دهد که خنده و خنده

لبخند "ی قابل قبول را به عنوان دهند، با ارجاع به روايتی منسوب، حدود خنده می
با اين وصف، او شوخی و طنز را اگر به اهانت به ديگران . کندتعيين می" خاموش

   ٦٨٤.داندبول میکشيده نشود، رفتاری قابل ق
اين  استدالل ،شودمی داده هشدار حد از بيش یخنده به نسبت که حالی رد

 نزد عبادات ترينبرکت پر و شايسته عملی ريختن اشگ و گريستن که است
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 خواهد آن پاداش ،خدا اولياء و پيامبران جوار در بهشت در قصری و خداست
   ٦٨٥.بود

خوابند نفرين شده هستند و احتمال دارد ی مجلسی کسانی که تنها میبه گفته
های بدون ديوار مکروه خوابيدن در مساجد و در پشت بام ٦٨٦.که ديوانه شوند

کسی که در پشت بام بدون ديوار بخوابد، از محافظت خداوند بدور خواهد . است
مجلسی معتقد بود که خوابيدن در حالتی که دست راست زير صورت  ٦٨٧.ماند

درست خوابيدن است، در حالی که خوابيدن به پشت و يا روی قرار بگيرد، حالت 
ی مجلسی خوابيدن بر روی شکم نيز قابل قبول به گفته. دست چپ مکروه است

 ٦٨٨.نيست و هر کس ببيند که فردی بر روی شکم خوابيده، بايد که او را بيدار کند
ر کنند نيز ی اين که مومنان خواب را چگونه تعبير و تفسيمجلسی همچنين در باره

کند و اگر مردی در خواب ديد که کفش ها را سمبليزه میها، زنکفش: نوشته است
   ٦٨٩.شوداو دزديده شده، همسرش خواهد مرد يا از وی جدا می

ی درست بودن و زمان مناسب آميزش جنسی ی شيوهمجلسی در زمينه
يتی، او بدون هيچ اشاره و ارجاعی به روا. های خاص خود را داردتوصيه

ريز و قاتل ببار گيرد که آميزش زير درخت ميوه، فرزند خونمفروض می
کند که به هنگام آميزش او به زن و شوهرها به شدت توصيه می ٦٩٠.آورد می

-او پيش. جنسی با هم صحبت نکنند؛ يا مرد چشم خود را از ديدن آلت زن بپوشاند
- ارتباط با هم صحبت کرده کند از آميزش جنسی پدر و مادری که به هنگام بينی می

ی زن نگاه کند آيد، و اگر مرد به آلت زنانهاند، فرزند الل و کنگ به دنيا می
- زمان"مجلسی زير عنوان  ٦٩١.آيد و يا نابينا خواهد شدفرزندش نابينا به دنيا می

کند، سپس به زن هايی را ليست مینخست زمان" های مکروه برای آميزش جنسی
-های مشخص آميزش جنسی داشته باشند هشدار میاين زمان و شوهرهايی که در

نويسد اگر آميزش مجلسی بدون ذکر هيچ روايتی می. دهد که مجازات خواهند شد
ی ماه، جنسی در اولين روز ماه صورت بگيرد، به استثناء ماه رمضان، يا در نيمه

-ه از اين آميزشی ماه شعبان، يا در آخرين روز هر ماه، فرزندی کبه استثناه نيمه
 گويدمی همچنين جلسیم.  ها به دنيا بيآيد چهار انگشتی يا شش انگشتی خواهد شد

 يا خورشيد گرفتگی هنگام به مادرش و پدر جنسی آميزش ینتيجه در که فرزندی
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مجلسی خرافات  ٦٩٢.خواهد بود اختالل دچار يا و ديده صدمه ،بيآيد دنيا به ماه
  . های زندگی مردم را تنظيم کندترين جنبهتا خصوصیگيرد مذهبی را به خدمت می

  
  مومنان و افراد جهان ديگر

  
رساند که بگويد يی میادراک و تفسير مجلسی از احاديث منسوب، او را به نقطه

توانند با خواندن دعاهای مخصوصی پيش از خواب، پيامبر، امام علی مومنان می
مجلسی روايتی  ٦٩٣.انند و در خواب ببيندو يا هر کسی را که از دنيا رفته فرابخو

آورد تا نشان دهد که پيامبر نيز شخصا گفته است که ديدن او در منسوب را می
 اين ٦٩٤.خواب دقيقا مانند موقعيتی است که او را در آگاهی و بيداری ببينند

 و سرگرم را مجلسی نيز کنندمی پيدا واقعيت روياها چرا و زمان چه که موضوع
شان ها را براساس پتانسيل تحقق يا عدم تحققبنابراين، او خواب. داشت می مشغول

 نظری سناريوهایمجلسی  ،ديگری منسوب روايت مطابق ٦٩٥.کنددسته بندی می
  . دهدمی ارائه آنها تحقق و روياها از متفاوتی

ی حديثی منسوب، همين که مومنی به خواب رفت، روحش به سمت برپايه
و تحقق يا عدم تحقق رويای او به اين بستگی دارد که آن کند، آسمان حرکت می

هر چيزی که توسط روح مؤمن در دنيای . رويا در کجای اين سفر اتفاق افتاده باشد
شود، و هر چه در کند و تعبير میگان در آسماِن بلند ديده شود، تحقق پيدا میفرشته

هايی خواهد بود که تعبير ها، ديده شود خوابزمين و در هوا، ميان زمين و آسمان
کند که مطابق روايت منسوب مجلسی بحث می ٦٩٦.نشده و تحقق نخواهد يافت

يابد چون او فردی خالص است و يقين ديگری، رويای فرد مومن همواره تحقق می
   ٦٩٧.ی مجلسی، رويای مومنان وضعيتی مشابه وحی داردبه گفته. استواری دارد

اين ادعا که رويای مومنان مانند وحی  ی توجيه بيشتر برایدر ارائه  
کند که براساس روايت منسوب و متفاوت ديگری، اگر است، مجلسی استدالل می

چه پس از درگذشت پيامبر جريان نزول وحی متوقف شده؛ با اين وصف روياهای 
اهميت و قدرت رويای بشارت  ٦٩٨.دهندبشارت دهنده به گردش خود ادامه می

ست که هر دو از منبع الهی دريافت شده و اخبار و اطالعاتی دهنده يا وحی، اين ا
 وحی که اين بر مبنی را فردا توهمی ادعای احتمال جلسیم. مربوط به آينده است

 ميان يیرابطه چنين که گويدو می گذارد می بازبيند می خواب يا و کننددريافت می
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توانند وحی دريافت مومنان میبا اين ادعا که . بيافتد اتفاق تواندمی انسان و خدا
 نظر هب. دهدکنند مجلسی ادعاهای دنيوی افراد را همتراز با وحی پيامبر قرار می

دراين دنيا در  را خدا با پيامبر متافيزيکی یتجربه خواهدمی مجلسیکه  رسد می
مجلسی با . باشد داشته ادعايی چنين ی قرار دهد که آرزو داردمومن هردسترس 

ی يگانه و منحصر به فرد ميان خدا و پيامبرش، و مبتذل ساختن رابطه عادی کردن
باز  راه را برای ادعاهای بسياری مبنی بر تعامل بين دنيای مادی و عالم غيب

  .گشايددارد و میبند خرافات را برمیاو به نام مذهب، سيل. کند می
   

  بد يُمن و مبارک: هازمانمومنان و 
  

 داد معيين انجام ماه از یمشخص روز در نبايد يا بايدکه  را آنچه تنها نه جلسیم
 ماه يا هفته از یمشخص روز اگر که کندمی بينیپيشجزئياتی را  بلکه ،کندمی

يک بار ديگر مجلسی درگير خرافات . افتاد خواهد اتفاقی چه کند تغيير قمری
مذهبی غير ی علت و معلولی، توجيه شود، و به اصطالح برای رابطهمذهبی می

او . يی استبرای مجلسی، جمعه روز بسيار فرخنده. دهدقابل توضيح ارائه می
يی در هر روز جمعه وجود دارد که اگر کسی چيز خيری پذيرد که زمان ويژهمی

کند اّال اين که به لحاظ مذهبی از خدا بخواهد، خداوند آن خير را به او عطا می
ناخن خود را  -مرد يا زن  -ه روايتی اگر کسی کويد بنا بمجلسی می ٦٩٩.حرام باشد

های در روزجمعه بچيند و کوتاه کند، اين فرد از ديوانه شدن، نابينايی و بيماری
- دهد که میمجلسی به روايتی منسوب ارجاع می ٧٠٠.پوستی درامان خواهد ماند

که هر گويد وقتی ابوحماس پرسيد که چه بايد بکند تا ثروتمند گردد، به او گفته شد 
مطابق روايت  ٧٠١.اش را اصالح نمايدهايش را کوتاه کند و سبيلجمعه ناخن

دهد که از شيعيان هر کس در روز جمعه از دنيا منسوب ديگری، مجلسی حکم می
   ٧٠٢.برود، مشمول آتش جهنم و فشار شب اول قبر نخواهد شد

 آدم یتوبه که روزی نظير خاص یروزهاي از  طوالنی و دقيق بررسی با
 مدينه وارد يامبردمحم پ يا و ،کرد نبوت ادعای زرتشت ،شد پذيرفته خدا طرف از

از بايدها و  ضوابطی و خوش يُمن و منيُ  بد ايام از مفصلی ليست مجلسی گرديد،
 هایماه يا هاروز درآنها را  بايستیمی مومنان کهدهد ارائه می را نبايدهايی
 اقدامات ینتيجه از دقيقی هایبينیپيش حتی او. رعايت کنند سال از مشخصی

  . کندمی مطرح نيز را خاص ماه و روز هر در شده انجام
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گويد، نخستين روز اولين ماه قمری، روز خوش يُمنی است، و مجلسی می
روز مطلوبی برای ازدواج، جستجوی دانش، مالقات شاهان، رفتن به مسافرت، و 

 يا يیبرده گرکه در اين روز از ماه، ااو بر اين نظر است . باشدخريد و فروش می
 کس هر و پيدا خواهد شد، روز هشت ظرف فرار کند يا گم شود، اهلی حيوانی

کند هر با اين حال او پيش بينی می ٧٠٣.يافت خواهد بهبود سرعت به گردد بيمار
يی از اتفاقات شوم ظاهر وقت که اولين روز محرم با شنبه مصادف باشد، رشته

. زمستان بسيار سرد خواهد شد، و بيش از حدّ باران خواهد باريد. خواهد گشت
اپيدمی آبله در ميان کودکان شايع . شمار عظيمی کودک بر اثر طاعون خواهند مرد

ها در ميوه. ها زبانه خواهد کشيدی جنگ ميان اعراب و ترکشعله. خواهد شد
ايجاد خواهد  درگيری ميان يمن و بحرين. همدان و فارس خوش طعم خواهد شد

   ٧٠٤.شد؛ و ظرف يک ماه در آن سال، خون فراوانی ريخته خواهد شد
ها، يعنی نخستين روز ی مجلسی اگر اولين روز سال نو ايرانیبه گفته

يی اولين پادشاه اسطوره -بهار، که اصل ان به پيش از اسالم و به دوران جمشيد 
از اتفاقات را به دنبال خواهد يی شنبه مصادف گردد، سلسلهرسد، با سهمی - ايران
ی اشراف کامياب خواهند شد، ولی سختی و دشواری، مردم شاه و طبقه. داشت

تجارت راکد . کند و قلوب آنها از غم و اندوه آکنده خواهد شدعادی را مبتال می
گيرد و حشرات و جنگ داخلی در می. ها افزايش خواهد يافتشود و قيمت می

شان و نيز تقاضای رابر خواهد شد و نزاع زنان با شوهراجانوران گزنده چند ب
ها را آفت خواهد زد، ابريشم، فراوان خواهد شد؛ با طالق باال خواهد گرفت، ميوه

   ٧٠٥.يابداين وصف اما قيمت آن افزايش می
" توشه و تدارک برای آخرت"يا  زادالمعادی گشايش و آغازين در صفحه

هايی که او از ائمه روايت ا، مراسم و مناجاتدهد که چرا دعمجلسی توضيح می
ی رجب، شعبان و رمضان خوانده شوند های سه گانهبايستی در ماهکرده و می

های سه نويسد در روز قيامت اين ماهمجلسی می. خاص بوده و بسيار اهميت دارد
نها گيرند و از بابت رفتار و اعمال بندگان خدا در هر يک از آگانه خطاب قرار می

 رحمت" ،"نيايش و دعا" با فردیاگر هر سه ماه گزارش بدهند که . شودپرسيده می
 را خدا مندیرضايت تا کرده "تالش فعاالنه" ،آورده دست به را خداوندی "نعمت و

گان به به خود جلب نمايد، آنگاه فرشته را او لطف تا "کوشيده سخت" و اورد فراهم
 توازن يا و استناد اين اساس رب. خواهند دادنيکی و پرهيزکاری او گواهی 

 در رستگاری توانند بهمی مردم که است يژهو هایماه اين طی مذهبی های فعاليت
ی مجلسی براساس دريافت رکورد مثبت افراد در هر به گفته. شوند نائل آخرت
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دهد تا کسی را که دعا و نيايش کاملی انجام گان دستور میماه، خداوند به فرشته
  . داده به سمت بهشت هدايت کنند

يک بار ديگر ريز جزئيات خاص و دقيق مراسم،  زادالمعادمجلسی در 
او . آوردآداب و زمان دعا و نيايش را برای رستگاری شيعيان مومن در آخرت می

شود آورده است، بلکه بايستی توسط شيعيان گفته نه تنها کلمات دقيقی را که می
 ،مختلف هایمناسبت در مذهبی درست حرکات عنوان به را رفتاری و اعمال دقيقا

نويسد که اگر در جشن و سرور روز عيد برای مثال مجلسی می. گيردمی نظر در
غدير خم، روز بزرگداشت معرفی علی توسط پيامبر به عنوان جانشين خود، 

در روز قيامت خداوند به او با رحمت خواهد  مومنی به روی مومن ديگری بخندد،
يی از مرواريد سفيد برای او کند، قلعهی او را اجابت مینگريست، هزار خواسته

توان استدالل در حالی که می ٧٠٦.اش را درخشان خواهد کردخواهد ساخت و چهره
يا هايش فقط درصدد است تا شيعيان را به سعادت دنکرد که مجلسی تعمدا در نوشته

توان بحث کرد که او عنصر اجتماعی، و آخرت راهنمايی کند، اين را نيز می
ی شيعيان را نيز با شرح جزئيات خود روانی، مذهبی و بناگزير سياسی جامعه

  . کندالقاء، مهندسی و کنترل می
و  کردن، فکر برای او قطعی و روشن تمايل یکننده نعکسم مجلسی ثارآ

ی او در باره. است ممکن هایزمينه در آنها زندگیمديريت  و شعيان گيری تصميم
آدمی نبايد درگير "نويسد در بزرگداشت روز شهادت امام حسين روز عاشورا می

در عين حال نبايد قصد روزه ... نبايد بخورد و بيآشامد... های دنيوی شودفعاليت
عنت به کسانی بفرستد که بايد يکهزار بار ل...  نبايد غذا ذخيره کند يا بخندد... کند

 بر شيعه یجامعه در افرادبرای  سیمجل رسدمی نظر به  ٧٠٧".امام حسين را کشتند
اگر فکر و عمل روزانه از . نويسدبرنامه می خودش مشخصات و معيارها اساس

ی پاداش دنيوی در اين جهان و پاداش طريق نهادينه کردن ضوابط با دادن وعده
موفقيت آميزی کنترل شود، و اگر فکر منطقی از طريق  معنوی در قيامت به طور

ئولوژی ی ايدقرار گيرد، آنگاه پايه -و نه ممنوعيت  -تفکر مذهبی مورد سرزنش 
  . سياسی، و نظام سياسی مطلق به صورت نامحدودی گذاشته خواهد شد

 و منيُ  خوش روزهای از شماری ميان منطقی غير یرابطه که نگامیه
 اعتقادی سيستم در و آورد ببار نيز تصادفی نتايجی و شد برقرار روزهای مبارک

 یانديشه ،خرافی تفکر ، آنگاهگرديد ثبت يقين و حقيقت عنوان به عادی مردم
از استدالل  مومنان خرافاتی نسبت به استفاده. کرد خواهد از ميدان بدر را منطقی

 و شده محسوب دينی غير فعاليت يک عنوان به اين چونمستقل خود نگران هستند، 
 مبلغان دست در ابزاری به نتيجه در ،شودمیغرق  منطقی غير هایاستدالل در
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 ضوابط. شد خواهد تبديل معنی بی هایايده يا و منطقی رغي هایقياس برای
 ،آورد ببار است قرار که ینتايج و خاص روزهای اهميت در مجلسی راهنمای

 هایقدرت و ذهن تحريف کسالت، ،تخدير برای ديگری روش عنوان به تواندمی
 تقارن چرا که بپرسد تواندمی دمیآ. شود گرفته نظر در عادی نيز مردم منطقی
 اگر و ؟شد خواهد منجر ابريشم فراوانی به بهار اول با) شنبهسه مثال( روزی
 برود؟باال  ابريشم قيمت بايد چراپس  ،باشد ثابت چيزها ساير و يابد افزايش ابريشم

 افزايش تقاضای و شاننشوهرا با زنان نزاع ميزان بايد چرا و چگونه اين که اي
  ؟ارتباط داشته باشد بهار اول روز با شنبههس تقارن به ،طالق

  
  مومنان و عبادات

  
ی مطلوب مقرر نمود، ليست قابل مجلسی بعد از آن که حاالت خواب را برای شيعه

از اِوراد و اذکار، نيايش، عبارات يا آيات قرانی  اجرا و موثری از عبادات مختلف،
ی آن مجموعه شد، نتيجهرا نيز فراهم آورد که اگر پيش از خواب خوانده می

ی که در آخرت پاداش در جلسیم. پاداشی هم برای اين دنيا و هم برای آخرت بود
را  نگناها یهمه بخشش جمله از و نکاتی دعاها در نظر گرفته شده، برای خواندن

. است و گناهی انجام نداده شده متولد تازه فرد گويی که بخششی کند،مطرح می
 امان درعبارت است از  جملهکند از پاداش اين دنيا که مجلسی آن را تضمين می

 باليای ،فيزيکی فلج ،غارت ،ياغی از ، مصونيتشيطان از محفوظ بودن و بودن
 کسانی برای. سقف فرو ريخته يا آوار زير شدن گرفتار و افسردگی ،فقر ،طبيعی

، برگزينند را مجلسی کامل یبيمه طرح ،پيشنهادی دعاهای و اوراد خواندن با که
گويد کسانی که دستورالعمل او را مجلسی می. دهدمی وعده را يیويژه پاداش او

ی کافی عمر طوالنی خواهند داشت تا شاهد بازگشت امام غايب اجرا کنند به اندازه
توسظ مکتب مجلسی آنچنان است که  شده داده وعده دنيايی پاداش ينا ٧٠٨.باشند

  . خواهد با عدم انجام آن خود را به خطر بياندازدی مومن و معتقدی نمیهيچ شيعه
، داد و "مناسب"در همين حال، مجلسی بر اساس گزينش روايات منسوِب 

گويد، اگر مومنان او می .کندستدی باور نکردنی را به هواداران خود معرفی می
های جمعه بخوانند، در مقابل فقر و ناداری در فقط سه قسمت از قران را در شب

گی در بهشت به آنها شوند، و موهبت و شادی هميشهاين دنيای مادی محافظت می
های جمعه تالوت اين واقعيت که مومنان فقط در صورتی که شب. عطا خواهد شد

ی روابط علت و معلولی آورند، نشان دهندهوبی به دست میقرآن کنند، نتايج مطل
مجلسی . نماياندهای مجلسی را  میغير قابل توضيحی است که خرافی بودن نوشته

کند که افرادی هايش استدالل میدر تشويق شيعيان برای عمل بيشتر به دستورالعمل
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حوريانی که  - زيبا  که چنين عبادتی را انجام دهند بعدا در قيامت، با يکصد حوری
   ٧٠٩.ازدواج خواهند کرد  -شوند فقط در بهشت پيدا می

ارجاع  موردی به خود عملی و سود آور عبادات مجموعه ميان در جلسیم
گويد، هنگامی که مومنی او می. کندمی عمل دار شماطه ساعت مانند کهدهد می

بگيرد، خداوند دعای مخصوصی را بخواند و زمانی را برای بيدار شدن در نظر 
دهد تا او را در زمان مشخص شده از خواب بيدار يی ماموريت میبه فرشته

دهد که چگونه در مورد ديگری نيز مجلسی به خوانندگان خود دستور می ٧١٠.کند
يک بار ديگر او ليستی از دعاها، عبارات يا آياتی را ارائه . از کابوس رها شوند

های ترسناک و مختل کننده را برطرف خواهند دهد که وقتی خوانده شوند خواب می
   ٧١١.کرد

های خود، چماق و حلوا و يا تشويق و تنبيه را مجلسی در سرتا سر نوشته
ی متد اقناع، و عملی هم در جهان مادی و هم در جهان آخرت به کار به مثابه

ن اين کوشد تا با گفتاول، او می. گيرد، تا الگوی رفتاری جامعه را تنظيم نمايد می
کند بر اساس رفتار و ُسنت امامان که رفتار فردی و اجتماعی که او ترويج می

 عناصر سپس. های مردم را نسبت به اعتبار موضع خود قانع نمايداست، توده
مجلسی  تجويزهای پيروی از اگر که کندمی تهديد را ناسازگار و مخالف بالقوه

 برخی به  - شودمی محسوب ائمه از سرپيچی به ادعای او که - طفره بروند 
  .  شد خواهند گرفتار شر و بد پيآمدهای

مجلسی با دسته بندی زندگی شيعيان به فردی و احتماعی، تحت نام مذهب، 
های او قصد دارند شيعيان نوشته. شودسان سازی فرهنگی نيز میدرگير فرآيند يک

کفش زرد يا سفيد بپوشند، را تشويق کنند که انگشتری با سنگ عقيق به دست کنند، 
موقع خواب دست راست خود را به زير صورت بگذارند، به هنگام آميزش جنسی 

های بيش از حد نداشته باشند، و سخت تالش کنند تا به ياد با هم گفتگو نکنند، خنده
گرايی زير عنوان اعتقاد درست شيعی، انطباق مجلسی. ائمه بگريند و اشگ بريزند

 یارائه و شيعه رفتار آلايده حالت ايجاد اب. کندتارها را تحميل مینواختی رفو يک
خود  توسطی تشيّع به عنوان مشخصه و نشانه که آن یدهنده تشکيل عناصر
را به  سازگاری عدم برچسب و کندمی تعريف را ايمان ، اوشده گزينش مجلسی

 از استفاده بامجلسی . چسباندمی "ديگران" مفهوم انحراف به طور موثری بر
يی از ضوابط مجموعه - دولتی نهادهای حمايت و احکام با نه اگر - مذهبی القائات

دارد، مردمی که به طور عاطفی به رفتاری را بر مردم عادی تحميل و مقرر می
 . های قانونی، عملکردها و تعهدات شيعی آشنايی ندارنداند و با پيچيدگیتشيع وابسته
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 جبارا ینتيجه چه ،مجلسی و مورد نظر آلايده یيعهش رفتار با موافقت
 و خرافات پذيرش و شدن نهادينهاز  قابل توجهی ميزان ،آزاد یاراده يا باشد محض

. دهدنشان می زندگی و استدالل انعکاس، از حالتی عنوان بهرا  بودن منطقی غير
 چالش به و را در پرسش مردم مصونيت ،ايدئولوژی یگرايی به مثابهمجلسی
 يا بودن موجه که دهدبا اين استدالل هدف قرار می مذهبی و سياسی مقامات گرفتن

 مردم درک از فراتر ،شده تحميل يا و توسط همان مقامات مطرح آنچه مشروعيت
 فهم احاديث راويان و علمايعنی  ،مردم از يیدسته توسط تنها و است عادی

 پروريده و ديده آموزش مجلسی عقالنی غير فرهنگ با که عادی ردمم. شود می
 بی سياسی و مذهبی مقامات استبدادی و خودسرانه تصميمات به نسبت اند،شده

  .  خواهند شد حساس غير و ، غير مسدولتوجه
 آن پی در و کندمی حس بی و رختکِ  را مستقل استدالل ،گرايی جلسیم

 بی و عملی غير خرافی توضيحات با ،قضاوت معيار عنوان به را عقالنيت تا است
ی ابزاری خطرناک بودن مجلسی گرايی به مثابه. کند جايگزين مادی دنيای به ربط

 به را عقالنيت ،دين از استفاده با که است اينکاری و مهندسی جامعه، برای دست
 هایزمينه و سفسطه ترويج هک حالی در ،دهدمی جلوه دين ضد یابزار عنوان
 اين تسلط. کندمی معرفی پرهيزکاری و تقوا کامل معيار را خردی بی و دروغ
شود که توسط حاکمان مستبد و از سوی مذهب نيز حمايت می سياسی مذهبی

 روابط بپذيرند مردم که زمانی تا ادامه داشته باشد همچنان عادی مردم تواند بر می
 پيش قابل حدودی تا و منطقی معلولی و علت روابط از بهتر ،دينی شبه منطقی غير
 تواندمی ئولوژی مبتنی بر خرافات مجلسیايد. خواهد بود آنها ، در خدمتبينی

شوند  آنهامانع  يا و نتوانند عادی مردم که به شرط آن بماند باقی نيرومند همچنان
 و کنندگان توليد محصوالتنيز  و جايگزين نمايند يیهاايده با را خود تقوای که

 و سياسی استبداد ،گرايی جلسیم. نپذيرند عتشيّ  عنوان به را خرافات مروجين
 نام به که کسانی برای مردم بندگی چرای و چون بی ترويج با را مطلقه حکومت

  . کند، پرورش داده و تقويت میگويندمی سخن عتشيّ 
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٩   
  
  

  صورت بندی ضروريات باورهای مذهبی
  

  تبيين دين دولتی
  
  
  
  
  
  

بودن چيست؟ و چه التزاماتی را برای شيعه بودن نيز بايد ملزومات مسلمان 
رعايت کرد؟ اعالن ايمان، مستلزم شهادت يا اعترافی ساده، مشهور و قانع کننده 

شيعيان اما ". اشهد ان ال اله اال هللا و اشهد ان دمحم رسول هللا"گويند ها میُسنی. است
اصل التزامی که ". و علی ولی هللا اشهد ان ال اله هللا، دمحم رسول هللا"گويند می

برای مسلمان بودن وجود داشت سرراست و روشن بود، اعتقاد به يگانگی خداوند 
زيست بيان  ی جاهليت میبرای فردی که در دوره. و پذيرش دمحم به پيامبری خدا

معتقد شده که جبرئيل  -مرد يا زن  - ی اين شهادت حاکی از آن بود که فرد ساده
ی دريافت سالت دمحم را به او ابالغ کرده و اين که دمحم از  جانب خدا وحیفرشته، ر

اش به روشنی توضيح داده گاننموده که در آن خداوند طرح خود را برای بنده
گويد که چه  به مردم می ، به باورمندان، آشکارا"مومنين"قرآن با خطاب . است

ضروری است که آنها به هللا . اعتقادی بايد داشته باشند تا مسلمان محسوب شوند
و به کتاب مقدسی که به اين پيامبر و همچنين  -دمحم  - ايمان بيآورند و به پيامبرش 

قرآن بعداً . هايی که به ساير پيامبران پيش از دمحم فرستاده، باور داشته باشندکتاب
ی را گان، پيامبران، کتاب آنها، و روز داورکند، کسانی که خدا، فرشتهاضافه می

از نظر اصول عقايد صحيح، تمام مسلمانان، به  ٧١٢.تکذيب کنند، سخت گمراهند
  .  اعتقاد دارند) معاد(و روز قيامت ) نبوت(پيامبری دمحم ) يگانگی خدا(توحيد 

ی اصلی عقايد اسالمی، غير قابل چون و اين صورت بندی از هسته
ده را در بيرون قلمرو تکذيب هر يک از اين بندهای اعتقادی، تکذيب کنن. چراست

خواهند که در همين حال شيعيان از اعضای اعتقادی خود می. دهداسالم قرار می
يا نقش رهبری دوازده امام بعد از  امامت: به دو اصل ديگر نيز ايمان بيآورند

                                                             
٧١٢  A.Y. Ali, Qur’an (٤:١٣٦), P.٢٣٩. 
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 مشترک ُسنت اهل با سه اصل اول،. يا عدالت الهی عـدل نيز درگذشت پيامبر، و
 تشکيل را آنها مذهب اصول که است شيعيان یويژه اضافی اصل دو و است،

 عملی الزامات از يیمجموعه هاُسنی مانند شيعيان وجه، پنج اين بر عالوه. دهد می
 و مراسم عملکردها، رفتارها، درست، عملی هایشيوه اضافات، اين. نيز دارند

هم يک بار ديگر، هم شيعيان و . کندمی مشخص را مومنان ضروری هایآئين
 عملی تعهدات يا و کليدی درست و هایروش همان یدايره در را ها خودُسنی

آنها هر دو اعتقاد داشتند که نماز، روزه، زيارت و پرداخت . يابندمی مشترک
ها و ی ُسنیشناخته شده" پنج رکن اسالم"در واقع شيعيان به . ذکات واجب است

 را مذهبی چندی هایآئين و هاان فعاليتبا اين حال شيعي. بيشتر از آن اعتقاد دارند
  . کندی میدين برابر اصول و باورها که با کنندمی بندی دسته فروع عنوان به

 اصول به اعتقاد وقتی که دهدمی نشان فروع یبه حوزه رفتارها انتساب
 عملی در پی تقرب و خدمت به خدا هایجنبه پذيرفته شد، از طريق گزينش اسالم

عقايد، به طور خودکار از اصول عقايد صحيح  اصول رعايت درست طريق از
حرکت از اعتقاد به چند خدايی به سوی توحيد و يگانه . استخراج خواهد شد

پرستی، سپس ارتقاء به موقعيت فرد مومن و پس از آن فراروی و متقی شدن با 
اين  با. مکمل اصول اعتقادی و مجّوز اعمال، عبادات و مناسک در دسترس است

شان را نه تنها  بر رود که زندگیع انتظار میوصف از مومنان و کوشندگان تشيّ 
های ديگری از آنها که ما ضروريات افزودهاساس اصول و فروع، بلکه مطابق 

 هر در شيعه، کمکی ضروريات تعداد. ناميم، تنظيم و همآهنگ کنندشان میکمکی
 و آداب و باورها خاص، اعمال شناسايی برای دليل و رفتارها، و باورها قلمرو دو

 و تدوين. است اختياری حدودی تا و نامشخص ع،تشيّ  ضروريات عنوان به رسوم
 مجموعه ايجاد خدمت در مجلسی، توسط شيعه کمکی ضروريات یارائه

اين . آوردمی بوجود تمايز ساير مسلمانان و شيعيان ميان که است معيارهايی
ی اين ضروريات کمکی، از مجلسی باشد که گفته شود ايدهتواند گمراه کننده  می

  . سرچشمه گرفته است
 که را هايیداده بناء، و معمار شناس، يک باستان عملکرد مجلسی مانند

 اولويت و فهميد قرار داد، تحقيق داشت، مورد وجود شيعی روايات در اين از پيش
ساخته  آن مطابق رفتارها و باورها بابت از عتشيّ  بود قرار آنچه از و کرد بندی

 کمکی که ضروريات از جامع ليست در. بوجود آورد استاندارد مدل شود، يک
 شيخ يا ُکلينی که شودمی يافت موردی ندرت کرده، به شماره را آنها مجلسی
توان استدالل کرد که با اين حال می. باشند نکرده اشاره آن به )بابويه ابن( صدوق

مجلسی دارای . توسط مجلسی همچنان واجد اهميت خاص استساختار ارائه شده 
در . دهد تا مذهب را اجرا کندموضعی رسمی است، موضعی که به او قدرت می

حالی که گردآورندگان احاديث مانند ُکلينی يا ابن بابويه پيش از مجلسی دارای پست 
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آورند، مجلسی و مقام سياسی نبودند تا محتوای تاليفات خود را به زور به اجرا در
کرد تا ی فيلتر اضافی عمل میبرای مجلسی ضروريات کمکی به مثابه. اّما بود

سياسی مذهبی را بزدايد و در نتيجه خلوص و يکنواختی " انحراف"های هرز علف
ع توسط ضروريات هنگامی که مدل استاندارد تشيّ . ايدئولوژيک را تحميل کند

 دولت توسط ان به نسبت مردم عموم بندیکمکی مجلسی شکل گرفت، پای
 کمکی ضروريات رسمی گنجاندن. شدتامين می صفوی مذهبی سياسی و استبدادی

 کند تبيين را دينی تا ساخت می قادر را شيعيان، مجلسی هایشناسه عنوان به شيعه
ی خود تعريف ساده اعمال و اصول با آئين تشيع اصلی که با که دهد شکل و

  .باشدمتفاوت  شد، می
  
  ی مذهبی يا تعهدات مذهبی؟توصيه

  
برد که در کارهای بعدی خود آن را روشی را به کار می ِحلية المتقينمجلسی در 

 يک عنوان به عملی صريح اعالم بدون او. توسعه داده و تکميل کرده است
 کننده مجاب شکلی به حديث، و روايات عمل به دادن آن نسبت با شرعی، ی وظيفه

 را عمل آن باشند قادر آنها که اين بدون کند،می معرفی دافرا برای اجباری، و
 موثری طور به مجلسی. دنمورد تائيد قرار ده را آن جايگاه و بررسی کرده

 شده داده نسبت امامان به که اعمالی اساس بر دينی هایتوصيه از گسترده يی دايره
اهميت و الزامی است، به  های موّکد دينی که دارایاين توصيه. آوردمی وجوده ب

 ِحلية کتاب در آمده هایمثال. طور خاص به اصل تعهدات دينی افزوده شده است
 مسائل مورد در است مجلسی یکننده مجاب هایتوصيه متد از حاکی المتقين
 رسيدن هنگام به مومن دو دادن دست تا گرفته ريش تراشيدن ممنوعيت از مختلف

   ٧١٣.يکديگر به
های عملی در اين دنيا و در آخرت را احکام مجلسی تشويق و تنبيهمعموال 

ها و بايدها و نبايدهای مجلسی ضرورتا الزامی تا زمانی که توصيه. شودشامل می
نباشد، آنها به عنوان دستورالعمل رفتاری توصيه شده و به طورعمده از طرف 

تی مجلسی به با اين حال وق. شيعيان پرهيزکار، مورد احترام خواهد بود
هايش مستقيما بر اساس دهد که بايدها و نبايدها در کتابخوانندگانش خبر می

های امامان است، در واقع به خوانندگانش يادآور می شود که اگر ها و ُسنتآموزه
اند درمخالفت با رفتار امام قرار نگيرند بهتر است که اتهام مخالفت با امامان مايل

شان خواهد بود که و به نفعخدا خواهد بود را ردّ کنند  که نهايتا مخالفت با
 يی دربه گونه را خود هایتوصيه مجلسی ٧١٤.های مجلسی را رعايت نمايند توصيه

 و اخالقی الزام يک در را خود عادی مردم تا دهدمی قرار کننده مجاب يیلفافه
                                                             
.٢٣٩، ١٠١. ، صصالمتقين حليةمجلسی، . ب. م  ٧١٣  
.٢. ، ص.همآنجا  ٧١٤  
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اعمال خط ظريف ميان اعمال واجب و مستحب از يک طرف، و . حس کنند دينی
 که حالی در. شودحرام و مکروه از طرف ديگر تعمداً نامشخص و مبهم گذاشته می

 يک مجلسی دارد، اذعان آدمی رفتار در حرام تا واجب از بندی درجه پنج به دين
 و بايد و اعمال را بر اساس کند،می معرفی حرام و واجب بندی موثر بين قطب

  . گيردمفروض می ممنوع و بد و واجب،
 قوی هايیبا توصيه عادی مردم دينی، یوظيفه احساس اجباری تزريق با

 بود، مندیقدرت ینيز روحانی سياسی نظر از که برجسته محقق يک طرف از
 هایدستورالعمل کاويدن و بررسی به هيچ گونه ارجاع امکان بدون. شدند روه روب

 دولتی دين شدن فرموله فرايند در اعتقادی الزامی به او هایآموزه مجلسی، موّکد
 تبليغات :کردمی خدمت دو هدف به های مجلسی،در اين رابطه، کتاب. گرديد تبديل

 دولتی رسمی دين تدريجی اِعمال و تلقين نيز و ُسنتی، تشيع فهم کردن پسند عامه و
 تبديل شخصی امتيازی به ،سياسی و قانونی  لحاظ به تنبيه و توصيه آن در که
  . اين دين رسمی دولتی، توسط مجلسی تاسيس شد .است الزامی ،شد می

 خود دريافت و مبنای درک بر دولتی دين کردن فرموله پی در مجلسی
خود  اگر پرهيزکار در آن شيعيان که آورد وجوده ب ناپذير انعطاف و بسته محيطی

 تبعيت را او هایحرف که ناگزيرند کردندمی دانستند، احساسمی واقعی را مومن
او همچنين . گفت که در بی ايمانی ُعمر ترديدی نيستبرای مثال مجلسی می. کنند

  ٧١٥.دانند نيز نبايد شک کردتاکيد داشت که در کفر کسانی که ُعمر را مسلمان می
ی بر حق اُمت مسلمان و خويشاوند در حالی که ُعمر به طور تاريخی دومين خليفه

مسلمانان بدانند، کافر  نی که او راسببی پيامبر است، مجلسی ُعمر را و کسا
ها ُسنی که به طور تاريخی توسط صفوی ضد مذهبی احساسات تغيير در .دينام می

شد، مجلسی بر آن بود تا اين احساسات را به بخشی سيستماتيک به آن دامن زده می
  . از تشيع صفوی و يا دين رسمی دولتی تبديل کند

 که حالی در . رآيندی مشابه استدر موضوع عمل درست، مجلسی درگير ف
 بر هستند، مجلسی شده شناخته عموما اسالم واجب و استاندارد هایآئين و مراسم
. ورزدمی اصرار تشيع متمايز هایويژگی عنوان به فرعی هایآئين از برخی

 و "عبادی عالی عمل" را عزاداری جلسات در مشارکت افزايش برای مثال، او
 و تعهدات قيودات از جديدی یو مجموعه کندمی تبيين "سعادت" برای يیوسيله
 در شرکت که عبادات از و استانداردی واجبات ٧١٦.داردمی مقرر را مذهبی
شود در اسالم وجود  شامل را امامان شهادت برای سوگواری و عزاداری جلسات

 اين اما  کند،نمی اعالم واجب صراحت به را اعمال اين از يک هيچ مجلسی. ندارد
-می خدا به نزديکی یوسيله باالترين و هااعظم طاعات و اشرف تقرب را اعمال

                                                             
.٨٨ .، صالعيون جالءمجلسی، . ب. م  ٧١٥  
.٢٢- ٢١. ، صص.همآنجا  ٧١٦  
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 مومنان، معروف به امر در  مجلسی یکننده مجاب کامال پيام ديگر باريک. نامد
 حدّ  در اهميت با وظايفی به را مراسمی چنين در حضور و اعمالی چنين در شرکت
 ضرورياتی با متعاقبا تشيّع. دهدمی ارتقاء شيعه کوشندگان ذهن در واجب عبادات
 . گرددمی وابسته و همراه فرعی

 شد تبديل حقه مذهب به يیفزاينده صورت به ايران در تشيع زمان، آن در
 و اما قابل غير هایويژگی عنوان به مجلسی اجبار ینتيجه در آن الزامی یجنبه که

کردن و ترويج ايدئولوژی مذهبی،  به منظور فرموله. کرد پيدا ارتقاء شيعه، اگر
مجلسی در ميان مردم عادی که به سختی قادر بودند تعهدات مذهبی اصيل را از  

ع تمرکز های خشونت بار تميز دهند، بر روی تزئين و عاطفی کردن تشيّ توصيه
های کليدی،  اند با دستورالعملمجلسی مدعی جالءالعيونروايات در کتاب . نمود
وا توليد خواهند کرد که اگر از نزديک دستورات جلسات عزاداری را ی با تقشيعه

آن امکان حتما  -اگر تضمين نکنند  - دنبال کنند، شانس نجات و رستگاری خود را 
  .را افزايش خواهند داد

  
  منشاء، منبع و هدف از ضروريات

  
سيستم  ء،الغُطاکاشف، ١٩٣١در کتابی به نام تاريخ و اصول تشيع، تاليف سال 

بر اساس فرآيندی استاندارد،  ءالغُطاکاشف. اعتقادی شيعه را تدوين کرده است
. های آننظری و عملی، يا بنياد دين و شاخه: کندمذهب را به دو بخش تقسيم می

و معاد، اصول ديـن را تشکيل  استدالل او اين است که چون اعتقاد به توحيد، نبوت
. اصول را تکذيب کند نه مسلمان است و نه معتقددهند، هر کس که يکی از آن  مـی

افراد را واجد شرايط مسلمانی  در عين حال اعتقاد به اين سه اصل، بالفاصله
با اضافه کردن دو اعتقاد ديگر يعنی امامت و عدل به سه اصل دين،  ٧١٧.سازد می

ی کاشف به گفته ٧١٨.گردديی دين برای شيعيان به پنج اصل بالغ میاصول پايه
لغُطاء به همان صورت که خداوند پيامبر خود را برگزيد، او به پيامبرش دستور ا

مانند اين که نبی، "درست . داده که امامی را به عنوان رهبر جامعه منصوب کند
الغطاء اين با اين که کاشف  ٧١٩".پيام آور خداست، امام نيز پيام آور رسول است

مومن کسی است که به مفهوم امامت ی شيعيان، دانست که به گفتهحقيقت را می
ی اسالمی کند که امامت هيچ کسی را از جامعهباور دارد، به راحتی اذعان می

   ٧٢٠.کندطرد نمی
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براساس تعريف، اعتقاد به امامت، ضروری اسالم نيست اما قطعا 
مشروعيت را  و اقتدار از يیپيچيده یشيعه، سلسله فقهای. ضروری تشيع هست

ضروری شيعه بودن و يا تعهدی است نسبت به فرمان خدا،  آنچه دادن نشان برای
 يا و ی ضرورت، مستقيمااين مفاهيم به مثابه د، به رغم اين کهانهمفهوم سازی کرد

روند استدالل به همين صورت ادامه پيدا . است نيآمده خدا کتاب در صراحت با
ت که توسط پيامبر گفته شده و قرآن کالم خداس. گزيندخدا، پيامبر را برمی: کندمی

. ُسنت نيز کالم و عمل پيامبر است که هر دو برای مسلمانان امری الزامی است
. پيامبر، امام علی را تعيين نمود و پس از آن هر امام، جانشين خود را تعيين کرد

. های خود را دارند که برای شيعيان نيز الزامی استامامان معصوم نيز ُسنت
تی که از امامان سرچشمه گرفته، مانند اين که از پيامبر و خدا فرهنگ و ُسن

کالم و عمل امامان شيعه که . سرچشمه گرفته باشد، برای شيعيان الزام آور است
تواند خطا بوده باشد و در احاديث، اخبار و شوند، نمینايبان خدا و پيامبر ناميده می

منسوب به ائمه ممکن است با رفتار روايات . يابدروايات منتسب به آنها بازتاب می
پيامبر تعريف شده و يا گسترش يابد و به ضروری و يا ضرورتی کمکی تبديل 

بندی موّکد به ُسنت امامان، که در روايات منتسب به آنها به اين ترتيب، پای. شود
 حائز پيامبر، برای شيعيان ُسنت و خدا کالم به بندی ی پایبازتاب يافته، به اندازه

  .  است هميتا
يی از ضروريات کمکی در تشيع برای مشروعيت گنجاندن شمار فزاينده

توان آنها را از روايات منسوب به امامان استنباط کرد، بخشيدن با اين ادعا که می
سال پيش از  ٥٨٠حدود . دهددين را در معرض تهديد دگرگونی و تحريف قرار می

فقيه  )ميالدی ١٠٤٤/ ریهج ٤٣٦(مجلسی، شريف مرتضی، علم الهدی 
که  -ی شيعه، اتکاء بی چون و چرا به صحت روايات منسوب به ائمه  برجسته

. را به تندی به چالش کشيد -شد سنگ بنای فرمول سازی مجلسی محسوب می
شريف . مجلسی کارهای شريف مرتضی را خوانده و در مورد آنها نظر داده بود

حقايق اساسی دين "ر داشت و معتقد بود که مرتضی تحت تاثير عقالنيت معتزله قرا
 بود معتقد مرتضی شده گفته  ٧٢١".آن است که فقط توسط عقل و برهان تعيين گردد

 انواع از است همگی پر آنها، مخالفان هایکتاب نيز و شيعه به متعلق هایکتاب که
با اشاره به حديثی در اصول کافی ُکلينی، شريف مرتضی  ٧٢٢.هادروغ و خطاها

 تعداد چه ما اصحاب ديگر و مرد اين"پرسد احاديت را مورد ترديد قرار داده و می
 خود هایکتاب است را در نادرست و ممکن غير آنها واقعی معنی رواياتی که از

 در  ٧٢٣".است تر اين روايات جعلی و غير واقعیبيشاند؟ به احتمال زياد  آورده
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 قابل شواهد و ادلّه ساير به روايات با انتقادی برخورد برای مرتضی شريف نتيجه
بنابراين، جای شگفتی نيست که شريف  ٧٢٤.کردمی استدالل قران مانند اتکاء

کند، و در های خود از روايات استفاده میها و استداللمرتضی به ندرت در بحث
  ٧٢٥.کرداز آن به عنوان سندی فرعی استفاده میآورد نيز جايی که روايتی را می

 کانونی اصل پنج از فراتر واجب، اصول ضروری و یحوزه گسترش
 عتشيّ  ذکات، و حج روزه، نماز، عبادی عمل چهار و )دو بعالوه سه( شيعه اعتقادی

 به جديد کمکی ضروريات که زمانی تا. کندمی بندی و باز تعريف صورت را
 و شودمی ارائه -شخصی  داوطلبانه هایتوصيه نه و -قانونی  تعهدات عنوان
 موجب آن ضروريات، به باور عدم اصلی است، اصول با همتراز آنها شرايط
 با شيعه آئين در ی"ديگر"نوع  ايجاد. شد خواهد دين از خروج يا و عذاب

 جديد کمکی هایضروت بيان با دهد انجام و باشد شيعه بايد که آنچه بازتعريف
 از که خارج کسانی دهدمی نشان هاضرورت یگسترده تعريف. شودمی آغاز
 تبديل گذاران بدعت و کجروان به بگيرند، قرار جديد یشناسه و هويت یدايره

يی از ضروريات کمکی غير از پنج اصل قدرت اضافه کردن مجموعه. شد خواهند
است با صورت بندی تعريف  کانونی و چهار اصل استاندارد به طور موثری برابر

دسته بندی کردن ميان درون . يی جديد تحت نامی قديمیی عقيدهع، يا ارائهجديد تشيّ 
 به شيعه فقهای توسط شده تبيين کمکی ی شيعه بر اساس ضرورياتو بيرون جامعه

 داشته به آن اعتقاد بايد شيعی زن و مرد و شيعه که را اصلی تا دهدمی قدرت آنها
  . آن را رعايت نمايند، تعيين و مشخص کنند باشند و

بنيان گذاران و فرموله کنندگان ضروريات کمکی، راويان و تدوين کنندگان 
البته برخالف مجلسی، بيشتر آنها موقعيتی . بودند) محدثين(روايات و احاديث 

آنها ضروريات کمکی را از روايات . خود را تحميل کنندبتوانند رسمی نداشتند تا 
سپس به عنوان فقيه و يا . کردندوب به امام، شناسايی، گزينش و استخراج میمنس

 مشخص آنها خود که را بيشتری ضروريات که خواستندمی عادی مردم ُمحدّث از
 ضروريات قيدهای از بيشتری شمار. کنند رعايت کردند به دقتمی اعالم يا و

 معاش و معيشت امرار به مربوط کردمی تعريف را مطلوب شيعه رفتار که کمکی
 هسته به و گزينش را چيزی چه که اين مورد در محدثين در نتيجه، تصميم. بود

. شدمی تبديل به فرد منحصر و مهم بسيار امری کنند، به اضافه ضروريات
 فقهاء، و احاديث کنندگان توسط تدوين و روايات با آئين اين بازسازی و بازتعريف

 فرهنگی و سياسی -مذهبی  قدرت ،نويسان به فرمول کمکی، ضروريات اساس بر
نظريه پردازان دينی و متوليان مردم، بويژه متوليانی که از . دادالعاده میفوق

حمايت سياسی شاهان نيز برخوردار باشند، موقعيت منحصر به فرد انديشيدن، 
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 ی رفتار، کنش و واکنش و امرار معاش دررهبری و مديريت مردم را در زمينه
محدثين و يا فقهاء با اضافه کردن به . کنندهای ممکن اشغال میتقريبا تمام  حوزه

 و فردی رفتار توانند به طور موثری،ليست ضروريات اعتقادی و عملی می
  .  را دگرگون سازند بودن شيعه تعريف و نيز مومنان اجتماعی
  

  : ضروريات مهم سياسی مذهبی
رورت اعتقاد به راويان روايات و از ضرورت اعتقاد به امامان تا ض

  محدثين
  

مجلسی در فرآيند تعريف آئين شيعی، در حالی که حرمت و احترام اصول کانونی 
هايی از ضروريات کمکی را به طور تاثير گذاری کرد، اليهرا رسما رعايت می

 یاوليه هاینمونه و هامدل رسمی موقعيت به کمکی ضروريات اين. بر آنها افزود
 مهم، و اساسی اصول سازی رقيق. گرددشيعه مربوط می اعتقادی و رفتاری طرح

ه ب را جايگزينی فرآيند مجلسی، توسط کمکی ضروريات اهميت کردن برجسته با
  اهميت کم اساس ضرورياِت کمکی بر اصول، اساسی یهسته. آورد وجود

 ادبيات اهميت نمايی بزرگ موازات با تالش مجلسی به توسعه اين. شد رونويسی
قرآن به عنوان متنی غيرقابل تعويض و منحصر به  با مقايسه در راويت يا حديث

 در مجلسی. کند روشن و دهد توضيح قرآن را قرار بوده و گيردمی صورت فرد
 حقيقت تشخيص برای مناسبی ابزار ،منطق و عقالنيت که گويدمی سوم موازی خط

اين سه . کندمعرفی می روايات و احاديث حقيقت را استخراج منبع تنها و نيست
دهد و قدرت بی چون و ئولوژی مجلسی را تشکيل میروند کليدی در مجموع ايد

  .  کندچرای روحانيون، محدثين و مفسران روايات را مانند امامان، توجيه می
ی امامت، اهميت روايات منتسب به امامان شيعه در اين است که از عقيده

امان و مفهوم دانشی که آنها دارند و مشخص شده که منحصر به معصوم بودن ام
اعتقاد بر اين بود که دانش امامان بی نهايت است . شودفرد و کامل است، ناشی می

گويد مجلسی، با اتکاء به ُکلينی می. و آنها را از ساير منابع بی نياز خواهد ساخت
از روز اول " حقيقت کامل"که امام علی و فرزندانش سه کتاب داشتند که حاوی 

ساخت به علوم و اطالعات گذشته، ی شيعه را قادر میخلقت تا ابديت بود و جامعه
شود که اين سه کتاب تمام احکامی را که بحث می. حال و آينده دسترسی داشته باشد

کتاب مقدس فاطمه که  ف،حصماول،  ٧٢٦.گيردبشر تا هميشه نياز دارد در بر می
رسمی است، بدون اين که يک کلمه از قرآن رسمی  برابر قرآنِ شود سه گفته می

که در صدد بود تا  - گفته شده اين کتاب توسط جبرئيل فرشته . در آن بوده باشد
. به دختر پيامبر منتقل شده است -فاطمه را پس از فوت پدرش به آرامش برساند 
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فته شده اين گ. شودبزرگ ناميده می جفرکوچک و  جفردوم، متنی دو جلدی که 
ی دانش تمام پيامبران، اوصياء و فقهاء و نيز احکام ی مجموعهمتن، در بردارنده

های که گفته جامعسوم، کتابی به نام . باشدقابل تصور برای تمام تخلفات ممکن می
ی بايد و نبايدها و نيازهای مذهبی در پيامبر و تقرير امام علی است، اين کتاب همه

   ٧٢٧.گرددت ريز به ريز پاداش و مکافات را شامل میهر دوره و جزئيا
 ها را از پدران خود به ارث برده و بدين ترتيبگويند امامان اين کتابمی

گويد که امامان با داشتن ستون نوری که همچنين مجلسی می. اندوارث علم آنها بوده
تا زمان  ٧٢٨.نيز واقفندکند، از شرايط و احوا ل بندگان خدا آنها را به خدا متصل می

شود اين سه کتاب را در اختيار ی امام دوازدهم، که گفته میزمان ظهور دوباره
. دارد اعتقاد بر اين است که جريان دانش کامل از امامان به مردم قطع شده است

 منبع اطالعات از جريان که ی روحانيون در اين دوره، يعنی زمانینقش واسطه
 عنوان به يی راشده تائيد شده اين است که اطالعات قطع امامان يعنی آن، اصلی
 قرار مردم اختيار در يافته انعکاس آنها روايات در که امام علم جايگزين و نماينده

- مجلسی آشکارا به اين نقش جايگزين روحانی و روحانيون به عنوان مهم. دهند
مسلمانان الزم است بر "گويد او می. دهدترين و يا پيام آور دانش امامان ارجاع می

که راويان روايات و احاديت ائمه، پيام آوران و يا حامالن علم امامان را احترام 
  ٧٢٩".کنند، چون احترام به راويان و محدثان حاکی از احترام نسبت به امامان است

دهد که اگر مردم راويان روايات و محدثان را محترم اين بحث همچنين نشان می
  .اندست که حرمت پيامبر و خدا را نيز رعايت نکردهندارند مانند آن ا

مجلسی با توجيه ضرورت سياسی مذهبی برای ناقالن احاديث به عنوان 
واسطه ميان امامان غايب و مردم از يک سو، و ضرورت سياسی نظامی برای 

. بخشدسرپرستی شاهان از سوی ديگر، به روحانيون و شاهان قدرت نا محدود می
 هر شناختن رسميت به از مقدس، امر شدن سکوالر ترس از خباريونا که حالی در

 زنند،می باز سر امام، االختيار تام وصی و گوسخن عنوان به علما، حتی کسی،
 قدرت و شاهان دنيوی قدرت کردن نهادينه با بلکه ترکيب، با تنها نه مجلسی
 قدرت بر متمرکز و تقسيم قابل غير و پارچه يک واحدی عنوان به فقهاء معنوی

 به شانظرفيت راويان روايات و محدثين در حد. دارد توافق غايب امام بالمنازع
 و علی تا دمحم از و دمحم تا خدا از که حقيقت ُمبلّغ تمام و مفسر سرپرست، عنوان

 غيبت در آنها احکام ها ورعايت تصميم که اندمدعی مانده، ارث اش بهفرزندان
  . است الزام آور عادی مردم بر دوازدهم امام
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گويد رعايت احترام به پيامبر و امامان در دوران حيات و بعد از مجلسی می
مقدس، ميراث،  شود، مانند حرمنها نسبت داده میشان و هر چيزی که به آدرگذشت

اند، ناقالن احاديث و اخبار و کسانی شان که از آنها تبعيت کردهها، فرزندانروايت
مجلسی واجبات و ضرورياتی  ٧٣٠.کنند نيز واجب استآنها را منتقل میکه علم 

  علم ناقالن از تبعيت و احترام بر مبنی شيعيان یوظيفه. فرعی را نيز مقرر ساخت
 ضرورت فرعی محصول از حاکی راويان احاديث، و کنندگان تدوين يا امامان
 ها،خاطره و امامان ميان آميز احترام يیرابطه وقتی. باشدمی امامت به اعتقاد

 های مقدس، رواياتزيارتگاه  با ارتباط در که آنها گرديد، برقرار آثار و يادگارها
ی به همان اندازه و کرده پيدا مشابه وضعيتی نيز گيرندمی قرار روايات راويان و

 تدوين و راويان به نسبت احترام مجلسی، استدالل. شونداحترام می امامان، سزاوار
 به را آن بالفاصله و گيردمی امامان از ستايش همتراز را شيعی روايات ندگانکن

  . نامدمی شيعه اعتقادی کمکی ضرورت يا و ضرورت دينی، یوظيفه يک مفهوم
ی مجلسی فرمول بندی جديد، يعنی پذيرش قدرت و موقعيت راويان به گفته

. شيعه ضروری استروايات و روحانيون، ديگر اختياری نيست، بلکه برای 
فراخوان مجلسی از شيعيان مبنی بر رعايت حرمت و احترام ناقالن احاديث به 

يی فقط در حد کردند، توصيههمان شدت و قوتی که برای ائمه و پيامبر مراعات می
  .  شد بلکه الزامی و الزام آور بودحرف محسوب نمی

  
  يی با تاکيدات مختلفعقيده: گسترش ضروريات تشيع

  
های مختلف ی رفتاری در حالتی مطلوب را در زمينهمانی که مجلسی شيعهز

های آدمی فرموله کرد و حقی را برای روحانيون و الزاماتی را برای مردم فعاليت
يی برای شيعه براساس روايات منسوب به امامان مقرر ساخت، ضروريات تازه

 کرد گزينش مجلسی که ئمهمنسوب به ا متفاوت روايات کل تعداد. نيز تعريف نمود
 یبه عالوه نمود، وارد نظر مورد یشيعه اعتقادات کردار و دستورات به و

 بسيار طيف با شمارش. دادمی تشکيل را او جامع مذهبی ئولوژیايد وی، بازتفسير
 و باشد داشته باور بايد شيعه که را آنچه مجلسی جديد، هایضرورت یگسترده

از آنجا که غير از اصول مرکزی دقيقا مشخص نيست . کندمی تعريف دهد انجام
دهد، و پس زدن و عدم های اعتقادی تشيع را تشکيل میچه چيزی ضرورت

به رفتار حد اکثری و  شيعيان مومنرسد پذيرش چه چيزی کفر است، به نظر می
 ضروريات تکثر و تنوع. شوندی ضروريات مجلسی ملتزم میيا مفهوم گسترده

 مسيری از متفاوت مسيری به را عتشيّ  مجلسی، توسط شده تبيين یکمکی يا و جديد
  .به آن بخشيد رفتاری و اعتقادی یاصول اساسی و کشاند، بود حرکت آماده که
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دهد بر گويد هر چيزی که ضروريات اعتقادی را تشکيل میمجلسی می
االّ اين معتقدان واجب است، در همين حال عدم پذيرش اين ضروريات کفر است 

مجلسی با ارجاع  ٧٣١.به اسالم درآمده از اين ضروريات مطلع نباشد که فرد تازه
ی توحيد، عدل برای خدا، گويد که ايمان از طريق اصول پنج گانهبه شهيد ثانی می

کند که با اين وصف مجلسی اشاره می ٧٣٢.گرددنبوت، امامت ومعاد، حاصل می
دهد، تائيد و عمل مان همچنين نشان میتصديق نبوت دمحم به عنوان ضرورت اي

منشاء . مطابق فرائض مشخصی که بعدا آمده مستقيما به ايمان به نبوت ارنباط دارد
هايی ها در احاديث منتسب به پيامبر است و پرسشاين الزامات کمکی يا ضرورت

 گير از دنيا رفته بشود و معراجمانند سئواالت در قبر، عذابی که ممکن است دامن
ها اين دسته از اعتقادات عالوه بر آئين ٧٣٣.شودجسمانی دمحم به بهشت را شامل می

کند، شود و در نتيجه به او ارتباط پيدا میو مراسمی که به پيامبر نسبت داده می
آورد که ردّ و عدم وجود میه يی از ضروريات کمکی را بخود به خود مجموعه

 . انجامداعتقاد به آنها به کفر می
گويد که اگر به دانشی مشخص و عميق و پذيرش تمام در ابتدا مجلسی می 

ی گيری ايمان نياز بود، اکثريت شيعه از دايرهشکلضروريات کمکی، برای 
 ضروريات به اعتقاد که نداشت قصد او تصور اين ماندند، بامعتقدان بيرون می

 و مهم يینکته مجلسی حال اين با ٧٣٤.دهد قرار عتشيّ  اعتقاد به شرط پيش را کمکی
جديد مقرر داشته  الزامات از کاملی یمجموعه از خودش آنچه توجيه در را اساسی

 به گذرا و اجمالی باور و ثابت اصل پنج به اعتقاد که گويدمی او. کنداضافه می
 بندی دسته مومن عنوان به را فرد پيامبر به منسوب کردار و مناسک و مراسم

 یعقيده اساسی هایضرورت از چيزی هيچ به آن که مشروط منتها کند، می
 اصلی، باور يک يیزنجيره از اين رو فرآيند ٧٣٥.عمل تکذيب نکند در را مسلمانان
 تفسير و استنباط با را مهم اندازه همان به اعمالی يا کمکی اعتقادات از يیمجموعه
کند بحث میمجلسی . آوردمی بوجود هنجار عنوان به منتسب، روايات از مجلسی

تواند ضرورت نماز، ی مسلمانان پرورش پيدا کرده نمیکه فردی که در زمره
توان او را به اگر چنين فردی وجود داشت، نمی. روزه و حج را ناديده بگيرد
با اين وصف اگر همان فرد از اين ضروريات با . عنوان کافر در نظر گرفت

   ٧٣٦.تی او را مرتد ناميدبايساطالع بود و آنها را ردّ کرد آنگاه می
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 کمکی ضروريات از يیمجموعه استادانه که صورتی همان به مجلسی
 کمکی هایضرورت کرده، تشريح نبوت اصل اساس بر را پيامبر به مربوط
ی ی مجلسی، امامت هستهبه گفته. نموده است اندازی راه نيز را امام به مربوط

 است جانبه همه مفهومی همچنين اصلاين . اصول اعتقاد شيعه است و فرع نيست
 شود،می شامل را امامان کردار و هاويژگی به مربوط متعدد هایمجموعه زير که

 عصمت به اعتقاد مثال برای و ائمه به اعتقاد اهميت به شده گفته که اعتقادی
به ائمه و "نين نياز دارند گی شيعه بودن همچافراد برای شايسته. آنهاست
مجلسی ضروريات کمکی مربوط به امامان را  ٧٣٧".آنها ايمان بيآورندهای  ويژگی

گويند حقيقت است و از طرف پيامبر و خدا هر آنچه که امامان می"با گفتن اين که 
   ٧٣٨.کندمعرفی می" شودگفته می

 ردّ  های اسالم پيش فرضچون رد ضرورت که کندمی استدالل مجلسی
 کنار گذاشتن دهد،می قرار اسالم از بيرون را فرد نتيجه در و است پيامبر

 و امامان بوده، و امامت انکار بيان نيز) امامی دوازده شيعه( اماميه ضروريات
گويد که برای مثال مجلسی می. است عتشيّ  حصار ورای در فرد دادن متعاقبا قرار

لوم اعتقاد به ازدواج موقت يا ُمتعه، عصمت امامان، آگاهی جامع آنها در تمام ع
ی يبرای باورمندان ضروری است و واقعيت اين است که هيچ زمان و دوره

ع بوده تواند بدون ائمه يا خالی از آنها و نيز ترکيب بديهی ضروريات تشيّ  نمی
های مشخص امامان ها يا صالحيتگويد اعتقاد به ويژگیمجلسی می ٧٣٩.باشد

کند برای مثال علما میبا اين وصف او اشاره . همچنين از ضروريات تشيع است
شان توسط مالئکه به آسمان برده دانند که بعد از درگذشت امامان، پيکرهایمی
کند که اين اطالعات برای مردم عادی شناخته به هر رو مجلسی بحث می. شودمی

شده نيست و در نتيجه آنها اگر به اين مفهوم اعتقاد نداشته باشند غير شيعه ناميده 
   ٧٤٠.شوندنمی

دهد گويد اعتقاد به امامت و رعايت احترام برای امامان نشان میجلسی میم
ی آنجه به امامان مربوط و مرتبط است ايمان بايستی به همهکه يک شيعه می

کند ی مورد مشخصی در ارتباط با ائمه روشن میگفتگوی مجلسی در باره. بيآورد
توان آنها را زير می ی سومی از ضروريات را نيز تبيين کرده کهکه دايره
تنها عاملی که اين دسته بندی را . ی ضروريات کمکی دسته بندی نمودمجموعه

. کند اين است که به اصطالح موضوعی مربوط و مرتبط با امامان استتوجيه می
گويی مجلسی استدالل کرده که تابعی از ضروريات کمکی اعتقاد شيعه، به 

. لی و تصوری جابلقا، در واقع وجود داردمحکمی اين عقيده بوده که شهر خيا
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شهری در پشت يا ورای "نويسد مجلسی با روايتی نقل شده از صفار قمی می
هزار  ٧٠شود به ساکنان اين شهر که گفته می". غرب، به نام جابلقا وجود دارد

تنها سرگرمی آنها فرستادن لعن و . رسد همه افراد مومن و مبری از گناه هستندمی
بيت پيامبر و يا امامان به ابوبکر و عمر، و تائيد واليت و موقعيت اهل  نفرين

گويد که امامان، ی جابلقا را با ائمه در هم آميخته میمجلسی که قصه ٧٤١.باشد می
ی مجلسی اين به به گفته. شناختند و با ساکنان آن در ارتباط بودنداين شهر را می

شان با آن، ضرورت اعتقاد به اين ارتباطاصطالح شناسايی جابلقا توسط امامان و 
گويد که شيعه با اين حال مجلسی قاطعانه نمی. کندشهر خيالی را به شيعه تحميل می

اشاره بايد جابلقا را به عنوان ضرورت آئين خود بپذيرد، او به طور معمولی 
به امامان ی برقرار شده بين ائمه و جابلقا، لزوم اعتقاد کند که با توجه به رابطه می

  .  به طور خودکار به باور به جابلقا نياز دارد
بشريت هستند، و اگر به خاطر آنها " منابع حفظ"امامان  ،ی مجلسیبه گفته
 شيعيان از اين رو، اگر ٧٤٢.شدندبود، جهان و ساکنان جهان خلق نمیو پيامبر نمی

 نسبت آنها به که خاصی هایويژگی کنند، بهمی جستجو را امامان محبت و عشق
نيز ملتزم  دانند می امامان به مربوط روايات، که آنچه یبه همه همچنين و دهندمی
ی مجلسی، اعتقاد به جابلقا به ضروريات کمکی در اين مفهوم، به گفته. شوندمی

ی شهر اساطيری جابلقا يا مالقات مجلسی در باره. شودفرعی آئين شيعه تبديل می
ی نويسد که در بارهتقريبا با همان شور و اعتقاد و شدتی میگان با امامان، فرشته

ضرورت اعتقاد شيعه به توحيد، نبوت دمحم، روز قيامت، امامت و عدل خداوندی 
  . نوشته است

دهند و مجلسی به طور های خاصی که به امامان نسبت میبرخی از ويژگی
اور داشته باشند از خواهد که شيعيان به آنها به عنوان ضروری کمکی بضمنی می

توانايی آنها در خواندن ) ٢تولد امامان با بند ناف قطع شده؛ ) ١: اين قرار است
توان ماوراء طبيعی ديدن همزمان آنچه در مقابل آنها و ) ٣تشهد به هنگام تولد؛ 

خوابيدن در حالتی کامال هوشيار و با خبر که ) ٤افتد؛ آنچه در پشت آنها اتفاق می
اين مفهوم که آنها ) ٥گذرد، چنان که گويی بيدارند؛ اطراف آنها میچه چيزی در 

ی مرده به زندگی و نشان دادن معجزات مانند برگرداندن دوباره) ٦يی ندارند؛ سايه
ی آگاهی از همه) ٨ها؛ آگاهی به همه زبان) ٧برگرداندن بينايی به چشم نابينا؛ 

با اين وصف  ٧٤٣.گانار با فرشتهداری در ديدميهمان) ٩رويداها در آينده؛ و 
ها اعتقاد داشته اند به اين ويژگیگويد که شيعيان موظفمجلسی به صراحت نمی

" مومنان کامل"ها فقط توسط گويد که اين ويژگیالبته او به روشنی می .باشند

                                                             
.١٣٠. ، صالحيات عينمجلسی، . ب. م  ٧٤١  
.١٣٣. ، ص.همآنجا  ٧٤٢  
.٤٧-٤٢. مجلسی، حق اليقين، صص. ب. م  ٧٤٣  



٢٨٧ 
 

 ٧٤٤.شان به لطف خدا و نور ايمان روشن استفهميده خواهد شد، مومنانی که قلب
های خاصی از لسی در موارد متعدد بر اعتقاد به کيفيت و ويژگیاز آنجا که مج

های توان انديشيد که او ويژگیامامان به عنوان ضرورت تشيع تاکيد کرده، می
دانست که به تر از آن را به عنوان ضروريات کمکی میمورد اشاره در باال و بيش

از نظر . ل شده استی آئين شيعه تبديبخشی از تعريف او از ضروريات مقرر شده
مجلسی تا زمانی که کسی امامان را خدا نداند، هرگونه ستايش قابل تصور و يا 

های عالی به آنها، از آنچه انتساب کيفيات فوق طبيعی، فضائل استثنايی و ويژگی
   ٧٤٥.که امامان سزاوار آنند کمتر خواهد بود

 طور به ی کهها، مواضع و مفاهيمی ايدهکند که همهمجلسی استدالل می
است،  درک قابل امامان مورد و در شده شناخته مومن باورمندان ميان در گسترده

 مشخصی مفاهيم که دهدمی هشدار مجلسی ٧٤٦.دهدمی تشکيل را تشيع ضروريات
 با  است ممکن ،نرسيده ضرورت يک وضعيت به که به دليل پذيرش محدود، هنوز

 و موافقت عمومی، شناخت عنصر ٧٤٧.آورند دست به را موقعيت اين گذشت زمان
 شده ارائه تعريف اين ستون عنوان به ،تشيّع مفاهيم بر عالوه جزميت، از اطالع
او سيستم شايع اعتقادات و . دهدمجلسی دو امر را در يک زمان انجام می. است

ترويج ی شيعی را تعريف و نهادينه کرده و از طريق آثار خود رفتار جامعه
 ملزومات، ساير نياز صورت در تا خواستمی آزاد فضايی او که حالی کند، در می

پايان  مفهوم اين. نمايد اضافه آينده در را شيعه تفکر و کردار، و رفتار شکل تغيير
تک کاره و  سمت فورموله کردن به را راه شيعه، اعتقاد ملزومات از ناپذير

 و پادشاهان تغيير حال در منافع با همآهنگی در دولتی، رسمی دين یموردی
 يک به کمکی الزام يک که زمانی از شفافيت عدم. روحانيون، هموار کرد

وجود ه مومنان ب برای و شيعه برای را مشکلی  شود،می تبديل اعتقادی ضرورت
افراد چه قضاوتی داشته باشند، آيا آنها  از يیتوجه قابل ی شماردر باره که آوردمی

توانايی و قدرت تغيير يا بازتعريف يک الزام اعتقادی . شيعهرا شيعه بنامند يا غير 
های مذهبی است ی ابزار سياسی بسيار قوی برای آن دسته از چهرهشيعه به منزله

مندی مسلح به چنين ابزار قدرتروحانی . توانند اين تغيير را انجام دهندکه می
  . ندکاری کتواند به آسانی مذهب را برای اهداف سياسی دست می

 مفاهيم از برخی چرا که توضيحی هيچ یارئه بدون زمان مجلسی آن در
 تشيع اساسی اصل پنج برابر و استاندارد الزامات از ثابت بخشی به بايد کمکی
برای مثال او شيعيان را مستقيما مخاطب قرار . کرد صادر دستوراتی شود، تبديل

  :داد و قاطعانه نوشت که
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گان ی پيغمبران و فرشتهکه پيامبر و امامان، و همهشما بايد ايمان بيآوريد 
از تمام انبياء و ) يی پاک و معصومخانواده(ی دمحم مصون از خطا هستند و خانواده

روز قيامت ی آنچه در گذشته اتفاق افتاده و تا مالئکه باالترند، چون آنها از همه
   ٧٤٨.آگاهی دارند اتفاق خواهد افتاد نيز

  
دهد مجلسی مستقيما الزامات کمکی شيعه را تشخيص میدر چنين مواردی 

گويد که يکی از ملزومات اعتقاد شيعه به همين ترتيب مجلسی می. کندو اعالم می
 ٧٤٩.اين واقعيت است که ابوطالب پدر امام علی هيچ گاه بتی نپرستيد و مسلمان بود

دهد و  يی که مجلسی دستور میصرف نظر از صحت تاريخی چنين تاکيدی، شيوه
کند که شيعه بايد ايمان بيآورد و يا عمل مشخصی را انجام دهد هيچ جايی حکم می

گذارد که چرا اين الزامات کمکی تا حد ضروريات برای اين پرسش باقی نمی
 . ارتقاء يافته است

 شرط ائمه از اطاعت و امامت به اعتقاد آيا که پرسدمی روشنی به مجلسی
 اگر باشد قطعی و مسلم تواندمی اعتقاد يا شود،می محسوب دين باور به برای کافی

آنها باور  مطلق آگاهی و عصمت مانند مفاهيمی به نيز امامان و تمام به کسی فقط
کند که اعتقاد به شماری از مجلسی با ردّ امکان اول بحث می ٧٥٠.داشته باشد

ضروريات  های مربوط به امامان به بخشی جدايی ناپذير ازخصوصيات و ويژگی
ها به عنوان وجهی از موضوعات مرتبط باور به اين ويژگی. شيعه تبديل شده است

- بر اساس گفتمان مجلسی می  ٧٥١.آوردی اعتقاد را فراهم میبا امام، پيش زمينه
توان بحث کرد که اعتقاد به پنج اصل اساسی شيعه ضروری است اما برای 

براين اعتقاد به ضرورت کمکی و کمکی بنا. گی شيعه بودن ابدا کافی نيستشايسته
فرعی مربوط به امام، متمم و مکمل ايمان و عقيده است، و اين واقعيت را توضيح 

دهد که ليست ضروريات مجلسی به طور کامل از روايات منتسب به امامان می
 به اعتقادی ضروريات دينی توجيه آن از پس ٧٥٢.گرفته شده و فراهم آمده است

 بر است مبتنی  خود ی نوبه به روايات اين صحت  .منسوب است ی رواياتعهده
 روند اعالم و اثبات هويت، احراز و آنها یخوانده خود راويان اطمينان قابليت

ترجيح انتخاب تدوين  در نهايت و کرده وارسی را روايات که کسانی بازبينی
اطالعات گفته شده ی مجلسی دين دولتی و رسمی خود را بر پايه. است آن کنندگان

 . سازدمی) رجال الروايات(توسط راويان 
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در اِعمال قدرت شخصی خود در راستای اضافه کردن  مجلسی آزادی
 از استفاده ضرورياتی به اعتقادات و اعمال شيعه و در نتيجه تغيير شکل آن  با

 تغيير به شيعه عمل و اعتقاد یهسته ايجاد جهت خود اختياری قدرت ضروريات
 مذهبی ئولوژیايد فقرات ستون عنوان به را گرايیمجلسی گرديد و منجر آن مفر

کند که افزايش ابتدا اشاره می اعتقاداتمجلسی در کتاب خود به نام . داد شکل
او تحت عنوان . ها است و هم برای شيعيانضروريات دين هم برای ُسنی

مراسم، مناسک، کردار و ضروريات دين، ليست بلندی از موارد متنوع از جمله 
اين ليست حاوی مواردی از الزامات استاندارد نظير نماز، . دهدرفتار را ارائه می

ی ماه رمضان، پرداخت ذکات، انجام مناسک حج و همچنين ضروريات روزه
يی مانند اعتقاد به ملعون بودن دروغ گويی غير مصلحتی و کمتر شناخته شده

تواند موجب سردرگمی و ات دينی مجلسی میليست ضروري ٧٥٣.باشدتوهين می
گيجی شود چون در اين ليست نيز او مستحبات يا آن دسته از مناسک، رفتارها و 

 ٧٥٤.اعمالی را گنجانده که واجب نيست و در حدّ توصيه است مانند نماز جماعت
را نيز آورده " برتری علم و علماء"در همين ليست مجلسی مفهوم اعتقاد به 

رود که اگر در مورد دانشمندان جز اين فکر کنند از مومنان انتظار میآيا  ٧٥٥.است
دهد که هر ی خود هشدار میبه آنها برچسب کافر خواهند زد؟ مجلسی به خواننده

ذيب کند کافر است و مستحق مرگ کس ضروريات دين را که او تدوين کرده تک
   ٧٥٦.باشد می

ی ليستی از الزامات مجلسی پس از تعريف ضروريات اسالم، به ارائه
دهد تکذيب ضروريات شيعه آنچنان او هشدار می. پردازدمذهب اماميه نيز می

ی سنگين است که گويی تمام ضروريات را رد کرده باشی و رد کنندگان در زمره
بار ديگر مجلسی . و خارج از مذهب شيعه محسوب خواهند شد" دشمنان دين"

نج اصل اساسی اعتقاد شيعه و چهار الزام يی از الزامات کمکی را به پزنجيره
. کنداز ضروريات مذهبی را ارائه می" ی مشخصیبسته"زند و عملی پيوند می

 -نظری و عملی  -ی مجلسی ی واحد و تجزيه ناپذير از ضروريات شيعهاين بسته
اقالمی نظير اعتقاد به  ،اين ليست. يی تشکيل شده استمجددا از اقالم آرايش شده

مت، يکی از پنج الزام اساسی اعتقاد شيعی، فضيلت زيارت قبور امامان شيعه، اما
ازدواج موقت، بيزاری نسبت به دشمنان امام علی و ساير ائمه و باور به اين که 

ی آنچه در گذشته بوده و تا روز قيامت نيز اتفاق خواهد افتاد باخبرند امامان از همه
ی خود در رفت، مجلسی در شرح اوليهیچنان که انتظار م ٧٥٧.شودرا شامل می
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با اين حال متعاقبا او . کندباب ضروريات اسالم، به موضوع امامت اشاره نمی
محبت و مودت و نيز احترام  و تعظيم برای "کند که مفهوم آن بخشی را مطرح می

امامان شيعه، از ضروريات اسالم است و کسانی که اين قاعده را تکذيب کنند مانند 
 ناصبیی جمع ، صيغهنواصبواژه   ٧٥٨".، کافر خواهند بودخوارجو  صبنوا

شود؛ شود که معموال به عنوان دشمن امام علی شناخته میاست و به کسی گفته می
مجلسی . رودها به کار میيی است که معموال توسط شيعيان در مورد ُسنیاين کلمه

که حتی اعتقاد به امامت کند با افزودن اين بخش مهم، به طور موثری حکم می
ی مسلمانان الزم است تا نسبت به ی مسلمانان ضروری نيست، بلکه همهبرای همه

ی شيعه مهربان، محترم و متواضع باشند، در غير اين صورت به عنوان کافر ائمه
ها را غير مسلمان بخواند، الزام مجلسی، ناتوان از اين که ُسنی. شناخته خواهند شد

  .  نامدکند و آنها را کافر و بی ايمان میرا تعريف میکمکی ديگری 
توان استنباط نمود که او انتظار دارد آن دسته از های مجلسی میاز نوشته

و به عنوان  - ها مانند ُسنی -دانند ی چهارم میمسلمانانی که امام علی را خليفه
م علی، بلکه نسبت به شناسند، بايد که همچنان نه تنها نسبت به امااولين امام نمی

باال بردن احترام و . يازده امام جانشين او نيز محترم و متواضع برخورد کنند
تواضع برای دوازده امام شيعه به موقعيتی الزامی برای سيستم اعتقادی اسالم، در 

اعتقادی به ويژه بودن ائمه،  -برخالف شيعيان  -ها داند ُسنیحالی که مجلسی می
 در مجلسی. ها را به عنوان کافر دسته بندی کندسازد تا ُسنیقادر میندارند، او را 

 امامان شناخت عدم بين مستقيم ارتباط مورد در خود هاینوشته از ديگری جای
او . بيندمی تریبسيار کم امامت و کفر که خود برقرار کرده، تفاوت شيعه يا

کنند به بهشت وارد نخواهند گويد کسانی که واليت يا حاکميت امامان را تکذيب  می
شد حتی اگر تمام تعهدات خود مانند نماز، روزه، پرداخت ذکات و مناسک حج را 

، و اين که حق امامان واليتی مجلسی اگر مسلمانی به به گفته. نيز انجام داده باشند
اعمال  - ها مانند ُسنی -است تا حاکميت خود را برقرار سازند، اعتقاد نداشته باشد 

از  ٧٥٩.او از طرف خداوند مورد قبول واقع نخواهد شد پرهيزکارانهلح و رفتار صا
ع، گويد بدون باور به رهبری امامان، يعنی بنياد امامت و تشيّ اين رو، مجلسی می

 . مسلمانان به سرنوشت بدی دچار خواهند شد، چون به بهشت راه نخواهند يافت
 

  ضروريات ويژه
  

دسته بندی  ی مومنگانه، فرد را به عنوان شيعهيد هفتگويد باور به عقامجلسی می
گويد منبع قابل پذيرش آگاهی برای تعيين ضروريات او با صراحت می. کندمی

. تشيع، فقط راويان اخبار و رواياتی هستند که از امامان سرچشمه گرفته است
                                                             
.٢٨. ، ص.همآنجا  ٧٥٨  
.١٠٩. مجلسی، عين الحيات، ص. ب. م  ٧٥٩  



٢٩١ 
 

کند که در مورد موضوعات مشخصی مانند مختصات خاص مجلسی استدالل می
با اين وصف، از نظر او اين . بهشت و دوزخ منابع متفاوتی در احاديث وجود دارد

را   -که از ضروريات آئين تشيع هستند  -شود تا بهشت و دوزخ تفاوت موجب نمی
ی خود را با کند و گفتهمجلسی حتی به هفت مورد اشاره می ٧٦٠.نپذيريم و رد کنيم

  . دهدآوردن برخی ضروريات پايان می
های آئين شيعه که ی مجلسی رد و عدم پذيرش اين پيش شرطگفتهبه 

گفته شده ليست . گيرد قابل تحمل نيستعناصر آئينی و عملی، هر دو را در بر می
يگانگی خدا يا ) ١: شودمجلسی با مطابقت با ابن بابويه اين اعتقادات را شامل می

 دشمنان و دوستان زا شده گزينش شماری بازگشت و رستاخيز مفهوم) ٢توحيد؛ 
ازدواج ) ٣قيامت؛  روز از پيش دوازدهم امام بازگشت زمان در شيعه امامان

باال ) ٥قسمت دوم حج کامل، شامل عمره تمتع و حج تمتع؛ ) ٤تعه؛ موقت يا مُ 
پرسش سئواالت در شب اول قبر از مردگان؛ ) ٦رفتن پيامبر به بهشت يا معراج؛ 

وساطت يا شفاعت پيامبر و ) ٨به نام کوثر؛ چشمه، نهر يا حوضی در بهشت ) ٧
خلق بهشت و دوزخ و مسير رفتن به بهشت يعنی صراط؛ ) ٩امامان برای مومنان؛ 

   ٧٦١.گويی در آخرتپاسخ) ١١رستاخيز و روز داوری؛ ) ١٠
ی پانزده ضرورت اعتقادی ، در بارهاعتقاداتمجلسی در کتاب خود به نام 

آمده با  حق اليقينکند و ليست خود پيرامون يازده ضرورتی را که در صحبت می
کند که الزم است اول، مجلسی بحث می. دهدچهار ضرورت ديگر گسترش می

شيعه، اهل بيت پيامبر و امامان را دوست بدارد و همزمان نسبت به کسانی که 
بت به دشمنان خالفت علی را غصب کردند، يعنی ابوبکر، ُعمر و عثمان، و نيز نس

کافر  به اعتقاد مجلسی ٧٦٢.ائمه بيزاری جويد و قاطعانه به آنها لعن و نفرين بفرستد
 ضرورتی عنوان به را آنها به نسبت دشمنی از عميق حسی ايجاد و هاُسنی بودن
دوم، مجلسی در ليست ضروريات واجب که . گيرددر نظر می بودن شيعه برای

اين موارد جديد . دهدعجيب و غريبی را ارائه میکند، اضافات شيعه را تعريف می
گويد که شيعه او می. شودها مربوط میبه توضيح و بيان ساختار و معماری آسمان

سال  ٥٠٠ها بهم متصل نيستند و بين آنها بايستی باور داشته باشد که آسمانمی
ح خداوند گانی است که در حال تسبيها مملو از فرشتهفاصله وجود دارد و آسمان

مجلسی اين اعتقادات نامتعارف را نه به عنوان ضروريات کمکی يا  ٧٦٣.باشندمی
او سپس ادامه داده و باور . داندکمکی فرعی، بلکه آنها را بنياد تعهد آئين شيعه می

گان را به يکی از اعتقادات ضروری برای آئين شيعه تبديل به خطاناپذيری فرشته
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های جديد به ليست اعتقادات شيعه اين است افزوده سوم، يکی ديگر از ٧٦٤.کندمی
قبر، مردگان فشار سنگينی را تجربه خواهند کرد که بر آنها وارد  اول که در شب

گويد که شيعه بايد ايمان بياورد که اين فشار بر بدن مجلسی اشکارا می. شودمی
    ٧٦٥.شود و نه به بدن سمبليکواقعی وارد می

اعتقادی کمکی فرعی برای اين ضرورت اعتقادی معموالً، يک اصل 
گويد که شيعه بايد باور داشته باشد که مجلسی می. ظاهرا کمکی نيز وجود دارد

ی مومنان از گيرند در حالی که همهناباوران در قبر تحت فشار فيزيکی قرار می
 عالوه بر اين، شيعه موظف است به حقيقتِ . اين فشار درامان خواهند بود

گويی در برابر خداوند، و اين که خداوند دو فرشته را مامور نموده تا رفتار  پاسخ
ً زير نظر داشته باشند، ايمان بيآورند ها در يکی از فرشته. هر انسانی را مرتبا

سمت راست افراد قرار گرفته و مامور ثبت اعمال نيک است و ديگری در سمت 
ی مجلسی، از شيعه همچنين فتهبه گ ٧٦٦.کندها را ثبت میچپ قرار دارد و بدی

خواسته شده که ايمان بيآورد که در پايان هر روز اين دو فرشته گزارشات خود را 
آيند تا روند، و دو فرشته ديگر به جای آنها فرود میبرگرفته و به آسمان باال می

را الزاِم باور به اين که خداوند دو فرشته  ٧٦٧.ی افراد را ثبت کنندهای شبانهفعاليت
های اعتقادی فرعی گمارده تا فعاليت هر فرد را ثبت کنند، يکی ديگر از ضرورت

زند و به گويی در روز داوری را دور میاست که ضرورت باور به پاسخ
  .  رسدضرورت ديگری می

تواند به عنوان ضروريات کمکی و شمار بسياری از اين ضروريات می
رسد برای مجلسی اين همه به نظر می با. کمکی فرعی اعتقادی دسته بندی گردد

ی ضروريات مفهوم ضروريات، مفهومی است چتری، که مشتمل و دربرگيرنده
 اعتقادی ضروريات برچسب يا تسميه وجه .باشداساسی کمکی و کمکی فرعی می

. کندمی محو را ضروريات اين ميان اهميت در به طور کلی تفاوت مجلسی
ها با همان استحکام و ثبات، به ساختار خاص آسمانفراخواندن شيعه برای اعتقاد 

 تشکيل را اسالم مهم اصول از يکی که قيامت روز در معاد به راسخ و اعتقاد
  .دارد سانیيک اهميت و وزن مفهوم دو اين شيعه است که برای حاکی دهد، می

 مجلسی توسط فرعی کمکی و کمکی های اعتقادیضرورت ساختنِ  روندِ 
 طريق از تواندمی دين اصول با آنها دادن قرار همتراز سپس و اصول ماخوذ از 

آسمان و رستاخيز انسان در روز قيامت نشان داده  به پيامبر از معراج او تحليل
کند که مجلسی براساس موضوع رفتن پيامبر به آسمان يا معراج تاکيد می. شود

 ،بلکه بايد باور کند که معراجشيعه نه تنها بايد به مفهوم معراج اعتقاد داشته باشد 
                                                             
.همآنجا  ٧٦٤  
.همآنجا ٧٦٥  
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مجلسی، متکلمين شيعه يا متخصصين  ٧٦٨.فيزيکی و جسمانی صورت گرفته است
عقل و منطق را پيش  االهيات را که برای توضيح معراج جسمانی پيامبر،

او حکم می کند که اعتقاد به معراج جسمانی پيامبر به آسمان، . کندکشند، رد می می
مجلسی با اين . کس اين تفسير را رد کند کافر استضروری اسالم است، و هر 

ی مومنان را حکم که شيعه بايد به معراج جسمانی پيامبر اعتقاد داشته باشد، دايره
  ٧٦٩.کند که با او در موضوعی مانند معراج موافق باشندتنها به کسانی محدود می

يه و مجلسی خواستار آن بود تا شيعه رواياتی را که به کارهای ابن بابو
 ١٢٤دهند بپذيرد؛ رواياتی مبنی بر اين که به خواست خدا پيامبر ديگران نسبت می

بار به آسمان رفت و هر بار او از امر واليت يا رهبری، حاکميت و امامت امام 
مجلسی با زير فشار گذاشتن شيعه که يا از  ٧٧٠.علی و ساير امامان مطلع گرديد

نی پيامبر را بپذيرد به طور موثری دين خود دست بردارد و يا معراج جسما
کند که شايد مايل باشند تفسير معراج پيامبر را به صورت شيعيانی را طرد می

  . معنوی بپذيرند
داند و برای متد مجلسی در تحميل آنچه که او به لحاظ مذهبی درست می

خواند بار ديگر برخورد او را با رستاخيز روز قيامت تمام شيعيان الزامی می
دهد که شيعه متعهد است ايمان داشته باشد که در روز او هشدار می. کندهموار می

گردد، و هر گونه رستاخيز، روح فرد از دينا رفته، دوباره به جسم او بر می
يی مجلسی به تالش فالسفه ٧٧١.تفسيری از اين واقعيت، کفر و بی ايمانی خواهد بود

ارائه داده، ضربه وارد کرده و بحث  که تفسيری معنوی و تمثيلی برای رستاخيز
کند که چنين تفسيرهايی به ارتداد کشيده خواهد شد چون حاوی رِد اصل می

يک بار ديگر مجلسی شيعه را اگر به رستاخيز جسمانی ايمان  ٧٧٢.رستاخيز است
کمکی را بوجود  مجلسی ضرورتی. کندنداشته باشد، به عنوان مرتد تنبيه می

ی ليست گسترده. کندا به ضرورت اعتقاد شيعه تبديل میآورد، و سپس آن ر می
ضروريات مجلسی، به صورت حقيقت مطلق، انعطاف ناپذير، بدون چون و چرا 

نامد که خود را شيعه می -مرد و زن  -همه را شامل می شود و برای هر کس 
يی که با تعهدات و مقيدات خود انطباق نداشته باشد، شيعه شيعه. الزامی است

  .   يستن
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١٠   

  
  ی ايدئولوژی گرايی به مثابهمجلسی

  
  
  
  
  

ی يک های دگم انديشانه و تبليغاتی مجلسی، خود را به مثابهنوشته مجموعه
کاری در تفکر، و مهندسی دهد؛ هدف اين ايدئولوژی دستايدئولوژی نشان می

. باشدجهان، میاجتماعی، و نيز قصد القاء چشم اندازی ضد منطقی و خرافاتی از 
مجلسی جامعه را بر اساس ضوابط و استانداردهايی که خودش برگزيد و مقرر 

های کمکی و نيز کمکی او ضرورت. ساختداشت، يک دست و يک نواخت می
کشيد و ی اعتقادات و آداب و ُسنن بيرون میفرعی را از ضروريات بنيادی حوزه

مانند . کردا به مومنان تحميل میآن را به عنوان حقايق مذهبی و پيش شرط تقو
 اجتماعی بازيگران یمذهبی و اساسی نقشها، مجلسی گرايی نيز ئولوژیی ايدهمه

 و - حاکميت  و هاتوده ميان - قطبی دو قدرت یرابطه عام تحکيم هدف با را
  . کندمی تعريف روحانی، و شاه یگانه دو نيزحاکميت

 کار به را بدلی و جايگزين مفاهيممجلسی برای ايجاد ايدئولوژی خود 
 را اسالم اساسی هایضرورت موثری صورت به و کرد، ترويج و گرفت
به کار گرفته شده توسط مجلسی، با ُسنت شيعه  یمفاهيم بدلی. داد قرار الشعاع تحت

به عنوان موضوعاتی جنبی و  توانستی حديث، بيگانه نبود، اما میبر پايه
 از مجلسی حمايت و تدوين. بندی گرددگفتمان اصلی اسالم دستهيی نسبت به  حاشيه

 به تدريج به او گزينشی روايات اساس بر" شيعه مرجع مکمل چارچوب" يک
ی هژمونيک و نهايتا به شناسه و درآمد "جايگزين مرجع چارچوب" صورت يک

 های موازی، نسبت به ضرورياتبر همين مبنا، ضرورت. مسلط تشيع تبديل گرديد
مطابق ُسنت اسالمی، چهار آئين عبادِی نماز، روزه، حج . وجود آمده بنيادی دين، ب

، ابزار تقرب به خدا و طلب سعادت اُخروی )زکات( و پرداخت ماليات بر ثروت
به عنوان  -اگر نه بيش از حج  -مجلسی اما زيارت مقابر امامان را نيز . است

ی مجلسی برای ارائه. درآورد" چارچوب مرجع مکمل شيعه"ابزاری به صورت 
را " برهای خاص شيعیميان"تر ايدئولوژی خود به مردم عادی، هر چه خواستنی

کند که گريستن و اشگ ريختن در سوگ امامان، مجلسی بحث می. ارائه داد
  .ابزاری حتی موثرتر از چهار عمل عبادی، در تضمين رفتن به بهشت است
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 مردم برای ترجذاب و ترملموس يویآلترنات یارائه منظور مجلسی به
 غيب عالم و مادی قوانين ميان روشن تفاوت و کرده اتکاء خرافی گفتمان به عادی،

گرايی، ارتباط ميان  انسان و خدا، و همچنين در مجلسی. ريزدمی همه نيز ب را
ارتباط ميان رفتار دنيوی آدمی و پيآمدهای مثبت و منفی اين رفتار در آخرت، بر 

. شودی شيعه بودن است، مجددا باز تعريف میی مجلسی نشانهاساس آنچه به گفته
کند، به همان ی معنويت را بازتعريف میبه همان ترتيب که مجلسی روابط حوزه

آل روابط دنيوی آدمی و کنش و واکنش در قلمرو سياسی و اجتماعی سياق نوع ايده
های کمکی، ی ضرورتی به وسيلهمجلسی از طريق نوآور. کندرا نيز بيان می

تقليد فکری، اعتقاد به سرنوشت و واگذاری زندگی را به عنوان پيش شرطی برای 
 به تنها نه اجتماعی سياسی تطبيق و رضامندی. دهدسعادت اخروی ارائه می

 صورت به همچنين بلکه آخرت، در فرد سعادت برای رفتهپيش يیزمينه ی مثابه
های مفهوم بازتعريف ضرورت. شودمی نيز مطرح يعتش بقای برای الگويی

سازد تا تشيع خود را بر مبنای اهداف و اعتقادی در تشيع، مجلسی را قادر می
 . تفسير متون که برای او مفيد باشد، بازخوانی کند

 یهمه قيد از را خود تا باشد مشکوکی تالش رسد کهمی نظر به آنچه در
 نشده است، مجلسی تبيين شيعه نيز توسط و ضرورتا کند، رها مذهبی ُسنتی منابع
او . گيردمی چالش به تماميت آن و کليت در را قرآن يعنی اسالم، ارکان ترينمهم
 در اين مورد، مجلسی،. گويد که قرآِن کامل در اختيار امامان شيعه استمی

مجلسی . شودمحسوب می شيعه مرجع مکمل چارچوب حساس بسيار قهرمان
را متقاعد سازد که آنها بايد ايمان داشته باشند يا بدانند که قرآن  تا شيعيان کوشد می

مجلسی  ٧٧٣.آوری شد متفاوت استکامل با قرآنی که در زمان خالفت عثمان جمع
که  جامعو  جفر، مصحفبا زير سئوال بردن کامل بودن قرآن و بحث از سه کتاب 

تر از قرآن هستند، تر و صحيحکاملشود در اختيار امامان شيعه است و گفته می
مجلسی با استفاده از نام امامان شيعه، آنچه . کندترين منبع دين را تضعيف میمهم

ست، و همچنين پيامبر و اسالم را مورد شک "کتاب خدا"را که مسلمانان معتقدند 
 در ميان ی کتاب مقرر الهی و پذيرفته شدهقرآن به مثابه. دهدو ترديد قرار می

مسلمانان توسط سه متن غير قابل دسترس و متکی به روايات شيعه، تحت الشعاع 
گويد که قرآن مجلسی می. شودقرار گرفته و از جايگاه اصلی خود کنار گذاشته می

با اين  ٧٧٤.سپاری پيامبر گردآوری گرديدکامل توسط امام علی و پس از خاک
هايی بود در وعه حاوی بخشوصف ُعمر اين گردآوری را نپذيرفت، چون اين مجم

ی مجلسی امام به گفته. واليت امام علی و فرزندانشنيز نفاق و کفر برخی افراد، و 
ُعمر عصبانی شد و قرآن گردآوری شده توسط  از طرف علی از اين عدم پذيرش

                                                             
.٤٥٠- ٩٢. ، صصالحيات عينمجلسی، . ب. م  ٧٧٣  
.٢٤٧. مجلسی، جالء العيون، ص. ب. م  ٧٧٤  
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ی امام دوازدهم کسی آن را نخواهد بارهاميد که تا زمان طهور دوبا اين "خود را 
   ٧٧٥.ه بازگرداند، به خان"ديد

مجلسی، به اصطالح به قرآن کامل که گفته شده با قرآنی که در زمان 
شود متفاوت است، اشاره عثمان گردآوری شد و در ميان مردم به کار گرفته می

گويد که بعد از بازگشت مجدد امام دوازدهم که قرآن علی را در اختيار کرده و می
مجلسی در ناکامل بودن قرآنی که  ٧٧٦.بينندآموزش می" قرآن جديد"دارد، مردم با 

ولوژی خود که متد شناسيم نکات صريح و روشنی ارائه داده و با توجه بهما می
دهد که او از محتوای قرآن موجود به تحت نفوذ روايات شيعه است، نشان می

اين بايد همان نارضايتی مجلسی از قرآن . عنوان منبع نهايی حقيقت، راضی نيست
 پذيرفته قرآن جای به الهی و اساسی بديلی به کند تاباشد که او را وادار میموجود 

ت ندارد که قرآن موجود را رد کند و مرتبا اگر چه مجلسی جرأ. شود متوسل شده
رسد که با زير دهد تا نظرات خود را اثبات نمايد، به نظر مینيز به آن  ارجاع می

" قرآن شيعی"خواهد به وجود قرآن، میسئوال قرار دادن صحت و کامل بودن اين 
است، و تمايل دارد که جايگزين آن شود، استددالل " قرآن ُسنی"که در تضاد با 

 -از جمله يک فقيه اسالمی  - های مجلسی وقتی فردی مطابق سلسله استدالل.  کند
ت دهد تا تماميت و محتوای قرآن را به هر دليلی، حتی در دفاع از به خود جرأ

- و نفی تماميت کالم خدا قرار می ، مورد پرسش قرار دهد، او در موضع ردّ عتشيّ 
  . گيرد که به ارتداد خود او منجر خواهد شد

يی ها نيز مجلسی مجموعهی مناسک و آئيندر يک حرکت مشابه، در حوزه
کامل از مراسم را در ارتباط با خاطره، آثار و ميراث امامان، در حد ضروريات 

اين مراسم به طور موثری از ضرورت اعتقاد به . کندء داده و ترويج میع ارتقاتشيّ 
ی واقعی يا هدف مرکزی ی مجلسی کعبهبه گفته. شودامامان و يا امامت ناشی می

است " قلب امامان"کند، ی خدا را سمبليزه میاين ستايش برای مسلمانان که خانه
با اين وصف مجلسی به . استی تمام مسلمانان برتر که به ادعای او از کعبه

را که " ظاهر کعبه"دهد که آنها نبايد حرمت خوانندگان مومن شيعه هشدار می
کنند، انکار کنند، چون چنين انکاری مسلمانان در جريان مناسک حج رعايت می

ی مجلسی ضمن احترام کامال فرماليستی به کعبه. حاکی از کفر و ارتداد خواهد بود
ی ظاهری و سطحی را زيارت کعبه"کند که مومنان بايد اول رسمی، پيشنهاد می

  ٧٧٧".مند گردند ی اساسی بپردازند و از هر دو آنها بهرهکنند، سپس به زيارت کعبه

از نظر مجلسی ضريح و مرقد امامان اگر مهم تر از ستايش کعبه نباشد به همان 
را القاء کند که  مجلسی در پی آن است تا اين موضوع. اندازه حائز اهميت است
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کند که مجلسی تاکيد می. زيارت مقابر امامان شيعه، ضرورت اعتقاد شيعی است
 موضوع شيعه است و به التزام احترام به آرامگاه و مقابر امامان شيعه مانند

   ٧٧٨.کندامامان ارتباط نزديک پيدا می پرستش طريق از خدا پرستش
شان به عنوان قراری حاکميتاعتقاد به حق معنوی و دنيوی امامان در بر

می توان استدالل . داردجانشينان پيامبر، اصل اعتقادی امامت شيعه را محفوظ می
کرد که ترويج ستايش امامان ضرورتی فرعی است که به لحاظ ذهنی از امامت 

به مسلمانان  -با اين که در امامت تصريح نشده  -استنباط شده و مجلسی آن را 
ی اقبا تعهد نسبت به ستايش، احترام و بزرگداشت و نيز همهمتع. کندتحميل می

امور مربوط به امامان، به لحاظ ذهنی از ضرورت فرعی ستايش امام استنباط 
-شود و به يک ضرورت فرعی تبديل شده و بر مسلمانان شيعه مقرر میمی

بايد گويد که باورمندان مجلسی با اشاره به روايتی منسوب به امامان، می ٧٧٩.گردد
 .بخوانند را قرآن آيات و برخی ٧٨٠های امامان بچرخند؛به ِگرد ضريح و مقبره

آنها و  نسبت به گويد که پس از درگذشت امامان، مومنان ملتزم هستند تا مجلسی می
مجلسی ناتوان از انکار  ٧٨١.شان، احترام بگذارندنيز نسبت به آرامگاه مقدس

 متمرکز و موثر تغيير را با" چارچوب آلترناتيو يا مرجع فرعی"اهميت حج، يک 
 برخی زمان آن در. پذيرد می شانآرامگاه و هامقبره و امامان روی بر مومنان
 تا شد مطرح شيعه فرعی مرجع يا آلترناتيو چارچوب ی اينبرجسته هایويژگی

  . دهد قرار الشعاعتحت را اصيل اسالم چارچوب از هايیجنبه
گويد که سعادت هايی خاص برای شيعه، میمجلسی با برجسته کردن آئين

 ی مجلسی زيارت آرامگاهبه گفته. های ويژه تضمين خواهد شداخروی با اين آئين
امامان به ويژه آرامگاه امام حسين، تجليل از امامان و گريستن برای امام حسين، 

ی گناهان و به دست آوردن کليدی است برای جلب رحمت يا جبران همه يیوسيله
، استدالل مجلسی بر اساس روايات متواتر ٧٨٢.ورود مستقيم به بهشت یاجازه

ياد آوری و به ياد داشتن، گريستن و گرياندن ديگران و سوگواری به "کند که  می
مجلسی . است "عبادت عمل اعالی"، "اهل بيت پيامبرهای ياد مصائب و رنج

بر  ٧٨٣.خواهد بود" ايمان و يقين"ی چنين عمل و آئينی تقويت گويد که نتيجه می
کند که هر اساس روايتی منسوب به يکی از امامان، مجلسی اين ايده را برجسته می

کس برای امام حسين مرثيه بخواند و به چشمان خود يا يک نفر يا پنجاه نفر ديگر 
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اگر کسی هم به طور  ٧٨٤.آوردبهشت به دست می اشگ بيآورد، قطعا جايی در
طبيعی تنواند در سوگواری امامان بگريد، مجلسی برای او هم راه حلی مکانيکی 

، فارغ از اين که کنند) تباکی(اگر مومنان خود را به زور وادار به گريستن . دارد
شده باشند، آنها نيز به بهشت راه خواهند  -کوچک يا بزرگ - مرتکب گناه 

  ٧٨٥.فتيا
 قالب اما نساخت، شيعه برای ديگری مکمل مرجع چارچوب مجلسی،

 شيعه، امامان برای اشگ ريختن ساخت، يعنی گذاری تاثير آلترناتيو يا و جايگزين
 تبديل آخرت، در تصور قابل پاداش باالترين بهشت، به دسترسی شرط پيش به

کليدی عبادات يا مجلسی مدعی شد که انجام و انطباق دقيق با عنصر . گرديد
پرستش، بهشت را برای کسانی که حاکميت يا واليت امامان را نپذيرند تضمين 

مجلسی از اين نيز فراتر رفت تا از شيعه بخواهد که به عنوان  ٧٨٦.کندنمی
ی اول، حاکميت را از امامان شيعه ضروری دين، ايمان بيآورند که سه خليفه

" زشتی، شرارت، کفر، گناه و عصيان"واقعی ی مجلسی منبع به گفته. اندربوده
ابوبکر، ُعمر و عثمان هستند که بايد آنها را نيز مسئول سرسختی و پايداری کفر و 

- ی رواياتی منسوب به ائمه، بحث میمجلسی برپايه ٧٨٧.گناه در روی زمين دانست
   ٧٨٨".پيروان ابوبکر، ُعمر و عثمان به دوزخ خواهند رفت"کند که 

ن دادن اين که اعمال عبادی استاندارد اسالم برای ورود به مجلسی با نشا
بر اين است که نه تنها دهد؛ آن ميانبری را ارائه میبهشت کافی نيست، ميان

ی مجلسی، عزادار گريستن به ياد امامان، گناهان را خواهد شست، بلکه به گفته
يافت خواهد برای هر گريستنی قصری آراسته با مرواريد و جواهر در بهشت در

برای اطمينان از مورد پسند قرار گرفتن اين آداب، مجلسی برای انجام  ٧٨٩.کرد
از نظر . دهد نه در روی زمين بلکه در بهشتی مادی میآنها به آسانی وعده
روند قادر رود که شيعه باور کند که آنهايی که به بهشت میمجلسی انتظار می

مجلسی لذت  ٧٩٠.ش جنسی داشته باشندخواهند بود بخورند و بيآشامند و آميز
کند که در بهشت در انتظار مردان مومن نفسانی عجيب و غريبی را تشريح می

مفهوم وجود لذت جسمانی و نفسانی در آخرت، تا آنجا که ما  ٧٩١.باشدشيعه می
 و مربوط قوانين که در هم آميخته مجلسی اعتقاد دانيم، باتقريبا در دنيای مادی می
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او معتقد بود که . است مادی دنيای قوانين مانند واقع در غيب عالم و سانان بر حاکم
روح فرِد از دنيا رفته يک بار ديگر بعد از خاک سپاری به جسم او، و يک بار به 

مجلسی اين مفهوم را . گرددهنگام رستاخيز جسمانی در روز قيامت به تن او برمی
شود و در نتيجه تبديل می فرشتهبه  کند که انسان پس از وارد شدن به بهشترد می

. مند گردد مانند تصوری بجا مانده از مسيحيت، قادر نيست از لذت شهوانی بهره
دانست، باز هم به مجلسی حتی اگر مفهوم لذت معنوی در بهشت را نيز مردود نمی

   ٧٩٢.کردنفع هر دو پاداش معنوی و نفسانی، استدالل می
به لحاظ  است ممکن آنها که اين به اعتقاد از شيعه مفاهيم بر مجلسی

 و از اين مفاهيم با اغراض سياسی مشخص باشند خصوصی معتقد و شخصی
کند که شيعه نيازمند است که او استدالل می. گذاشت تاثير کنند، استنتاج و استنباط

مجلسی تفسير خود را از مفهوم . اش به خواست خدا توکل کنددر زندگی روزانه
 ،و قانون اعتقادی که هر کس اين مفهوم را رد کند مشرک خواهد بود اين ستون
خداست،  به توکل بر تکيه یمنزله به آنچه جزئيات بر او از پا فشاری ٧٩٣.تغيير داد

های يکی از پيش شرط. بيرون آورد را سياسی کار دستور ترينمهم توانمی
هرگونه اعتماد و اتکاء "مجلسی در مورد توکل به خدا برای منومنان اين است که 

کند که هيچ او باورمندان را تشويق می". به خود يا ديگری را مطلقا کنار بگذارند
اعتقاد يا اميدی به خلق خدا نداشته باشند و شرايط و وضعيت خود را به عنوان 

کند که مردم عادی بايد به قسمت و مجلسی اصرار می ٧٩٤.تقدير خداوندی بپذيرند
ی اعتماد به خدا و پذيرش خواست خدا تسليم و عنوان نشانهسرنوشت خود به 

از خلق " سود يا زيان"اعتماد به خدا به معنای اين است که اعتقاد به . راضی باشند
تفسير مجلسی از توکل به خدا، فرمانی است به مومنان . يی نخواهد داشتخدا نتيجه

ن خواست ابدی خداوند تا شرايط موجود اجتماعی، سياسی و اقتصادی را به عنوا
 از هر گونه دارند، اتکاء خدا به که را کسانی تا است آن پی در مجلسی. بپذيرند

 در مذهبی يا سياسی اجتماعی، جنبشی تشکيل يا و بسيج دادن، سازمان واکنش،
  .سازد منصرف موجود، وضعيت با جدال

 براساس قرائت مجلسی، تغيير و دگرگونی، بخشی از خواست خدا نيست،
در نتيجه به چالش گرفتن وضعيت موجود طغيانی است عليه تسليم و اطاعت از 

 چرا و چون بی خشنودی و ی مجلسی باالترين سطح ايمان با رضايتبه گفته. خدا
رسد مشخص می خدا جانب از که چيزی هر از شکايت و ِشکوه کمترين بدون و

دا، در حدّ ضرورت مجلسی با ارتقاء تفسير خود از تسليم به خ ٧٩٥.خواهد شد
فرعی تشيع، مفهوم چاپلوسی و بی مقداری نسبت به قدرت حاکم، پذيرش کور 
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تری دارد، ی جايگاه و موقعيت اجتماعی، تسليم در برابر کسی که سهم بيشکورانه
و امتناع از درگير شدن و طغيان عليه وضع موجود را به ستونی از دين تغيير 

مشکالت "ی ، اما و اگر، و پرس و جو در بارهاو عليه هر گونه واکنش. دهدمی
کند به مومنان مانند اِعمال زور که راه را برای تهاجمات شيطانی باز می" سخت

های مختلف که جنبه را خدا خواست به اتکاء کلی مفهوم مجلسی ٧٩٦.دهد میهشدار 
 حکم به را آن و گرفت کار به بود، پيامبر مورد بحث مسلمانان روزگار در آن

 به نسبت اگر، و اما هيچ بدون شرايطی هر در تا خواستمی مومنان از که خاصی
 از فرد، معنوی ارتباط. داد تغيير بمانند، قدردان و وفادار خود سياسی رهبران
 آرامش، خواستار کار و محافظه اجتماعی -سياسی  اصل يک به خدا به اعتماد

 تدوين غالب مذهبی و اقتصادی سياسی هایقدرت با ارتباط در تسليم و واگذاری
تعريف خاص و کاربرد اتکاء به خواست خدا به عنوان ضروری فرعی . گرديد

دين از توحيد استنباط شد، و جامعه و سياستی غير مسئول و منفعل از مومنان را 
  . نهادينه و ترويج کرد

مجلسی، ضروری فرعی ديگری در اعتفاد شيعی تدوين نمود، آئينی که 
ی مجلسی شيعيان به گفته. شباهت به تفسير او از اتکاء به مشيت خدا داشتبيشتر 
اند که به اين واقعيت ايمان داشته باشند که پيامبر و امامان از روی لطف خود ملتزم

شفاعت پيامبر و  -  اين تفسير و وعده ٧٩٧.در آخرت از آنها شفاعت خواهند کرد
کند، يک بار ديگر شيعيان را مبرا مید که شيعيان را از تمام گناهان خو - امامان 

 شيعيان بر اساس ضروری فرعی شفاعت، از گناهان. غير مسئول خواهد ساخت
به اين خاطر که آنها شيعه  صرفاشان، بلکه شوند، نه به خاطر اعمالخود تبرئه می

گرايی، مجلسی. ی منطقی ميان عمل و پيآمد عمل، گسسته استرابطه. هستند
پذيرند و کور کورانه از احکام دهد که مین را برای کسانی ارائه میآخرين تضمي

بر اساس مفهوم شفاعت . کنندهای مجلسی تقليد میو دستورات آمده در نوشته
ی پاداش خير خود عمل شوند که خداوند خالف وعدهمجلسی، شيعيان مطمئن می

را نيز عملی نخواهد کند و عالوه بر اين، تهديد خود مبنی بر اعمال مجازات نمی
تواند دست يابی به سعادت در از نظر مجلسی، شفاعت پيامبر يا امامان می. کرد

ی مجلسی در پاسخ به به گفته ٧٩٨.آخرت را برای گناهکاران شيعه تامين نمايد
تمام " یگذشته و آينده"شفاعت پيامبر برای بخشی از شيعيان، خداوند نيز گناهان 

 و شخصی یحوزه سرگرم شيعيان که زمانی تا ٧٩٩.شيعيان را خواهد بخشيد
 -کرده  تشريح انها برای مجلسی که زندگی از آن نوع وفادارانه هستند، خصوصی
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 از کنند ومی تبعيت باشند، روبرو -جور نيز  و ظلم و عدالتی بی گناه، با اگر حتی
  . دارند اطمينان اخرت بهشت از رفتن به که چون خرسندند، آن

ی خصوصی و استدالل کرد که برای نگاه داشتن شيعيان در حوزهتوان می
های اجتماعی ی فعاليتهای مذهبی و نيز جلوگيری از ورود آنها به حوزهسرگرمی

ه به عنوان ضروری فرعی کليدی در اعتقاد شيعی و سياسی، مجلسی بر اهميت تقيّ 
گامی که احتمال حمايت از تقيه يکی از باورهای مذهبی است؛ هن. کندتاکيد می

دهد که به اصول تهديدی وجود داشته باشد، يک روش مذهبی به مومنان اجازه می
های اجتماعی و سياسی درگير ها و بيماریخود پشت کرده، به جای اين که با بدی

موافقت با . ی عمومی عقب نشينی کنندو روبرو شوند، آگاهانه و فعاالنه از حوزه
پرهيز از واکنش، استدالل، و امتناع از مسئوليت  اين ضروری فرعی، حاکی از

يی دو رو و اهل تقيه، پذيرای بی مسئوليتی جامعه. باشددر قبال باورها و افکار می
و موافق دست کشيدن از حق به کار بردن بررسی و نظارت بر کسانی است که به 

ايی، تقيه و گرمجلسی. کنندگيرند و مديريت میانديشند، تصميم مینام جامعه می
پذيرش منفعالنه را با پرهيزکاری و به نام آنچه برای بقای ايمان الزم است، توجيه 

 با همراه فشار و تحت است باوری فردی تقيه، آميز مجادله التزام .دهدو رواج می
  .شده است تبديل فرعی هایضرورت از ديگر يکی به کننده که تهديد اذيت و آزار

 التزام با دروغ به حتی انطباق فرد، و اعتقاد و ايمان کردن پنهان مفهوم
 خاطر اين به ناعادل حاکم به نسبت نتيجه در و غيرشيعی احکام به نسبت وفاداری

 تظاهر در ريشه کند، حفط آميز خصومت محيطی در را خود واقعی ايمان فرد که
 و حفظ برای شيعيان دشوار یوظيفه انجام با ارتباط در. دارد و دو رويی مذهبی

 تظاهر هاُسنی یسلطه تحت مذهبی -سياسی  محيطی در خود ايمان از مراقبت
مجلسی به . گرديد تبديل تشيع بقای از اطمينان برای تيکیتاک ضرورتی به دينی،

ارجاع  ٢٣ی سوره ٢٨ی ، و آيه١٦ی سوره ١٠٦ی ، آيه٣ی سوره ٢٩ی آيه
ی اين آيات ی سادهمطالعه ٨٠٠.داده باشددهد تا مدرکی برای مفهوم تقيه ارائه مي

. دهد که بايد اين تظاهر و دو رويی را به عنوان ضرورت دين پذيرفتنشان نمی
 روايت هشت و سی دارد قرانی یپايه )تقيه(مفهوم  که استدالل اين با مجلسی
تقريبا تمام روايات . کندمی نقل کمکی ضرورت اين برای را امامان به منسوب

-و حول نقش محوری تظاهر و دورويی مذهبی در تشيع می ،امامان منسوب به
  .  چرخد

بر اساس رواياتی که توسط مجلسی نقل شده، مفهوم تظاهر و دو رويی 
های قابل تصور، عملی است مگر نوشيدن شراب ها و حوزهمذهبی، در تمام زمينه

 به یروي دو و تظاهر ٨٠١.خرما و مّس مربوط به وضو بر روی کفش و پاپوش
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 که کس هر و شودمی تشکيل تقيه از دين دهم ٩" شده ادعا که است برجسته حدی
حتی سوگند دروغ برای برطرف کردن آسيب از  ٨٠٢".نيست دين دار نکند تقيه

مجلسی در ميان روايات منتسب به امامان،  ٨٠٣.خود، دروغ محسوب نخواهد شد
ريزی جلوگيری تا از خونکند، تقيه مقرر شده آورد که تاکيد میروايتی را می

 سپری" عنوان به مجلسی توسط مذهبی تظاهر و رويی دو ،معنا اين در ٨٠٤.کند
 به پنهان کاری، در پشت آن شوندمی متقاعد آنها و شودمی مطرح "مومنان برای
 ارزشی هاُسنی حاکميت در را تقيه مجلسی که حالی در. مشغول باشند نفاق و فريب

 يک حد تا مفهوم اين بردن باال به او تعهد کردمی ترويج پراگماتيستی و انتفاعی
چرا بايد . است کننده پريشان شيعه، پادشاهان سلطنت زمان در مکمل ضروری

کردند؟ آيا مجلسی تالش ها پنهان میی خود را در حاکميت صفویشيعيان عقيده
 کرد از قيام شيعيان عليه پادشاهان بی تقوای صفوی جلوگيری کند؟  می

 خدا مشيت به اتکاء مفهوم از مجلسی تفسير کمکی، تقيه به عنوان ضرورت
 بخشی صورت به را موجود وضع انفعالی پذيرش و واگذاری کردن نهادينه و

وی تقيه و با بازتعريف و تبديل مفهوم دوقل. دهدقرار می از تشيع ناپذير جدايی
شوند که های کمکی اعتقاد شيعه، مومنان تشويق میاتکال به خدا، در حدّ ضرورت

تفکر انتقادی خود را نشان ندهند و در انتقاد اجتماعی، سياسی و مذهبی نيز مداخله 
آنها همچنين از اين که نظرات حود را ابراز دارند و يا دست به عملی بزنند . نکنند

لش بگيرد، به طور موثری برحذر ژمونيک را به چاکه قدرت غالب و يا ه
شدند، چون چنين اعمالی ممکن بود واکنش تهديدی و طلب قصاص را  می

 . برانگيزد
 رفتار صفات عنوان به را تسليم و بُـزدلی وانهادن، کردنِ  برجسته مجلسی

 تشيع در است معتقد که است کسی یآل شيعه ايده شخصيت چون داند،می فضيلت با
روبرو  تهديدی و با مشکل و باشد الزم اگر و کند پنهان را اعتقادش بايد درست،

ی نمونه و مورد نظر مجلسی موظف شيعه. کند نيز محکوم را شد، حتی اعتقادش
اعتقاد  - يعنی تشيع  -از يک سو به حقيقتی . است در وضعيتی دوگانه زندگی کند

از سوی ديگر توسط تفسير خاصی دارد و مشتاق انتشار و حمايت از آن است، و 
 از مهمی شر، رکن از نهی و نيکی ترويج. شودگرايی محدود میيعنی مجلسی

گفته شده . است مجلسی ترجيح تظاهر، و جعل لذا  شود،محسوب می ديناميک تشيع
امری ضروری است و با نزديک شدن زمان  ،ی دينیکه تا بازگشت امام غايب تقيه

  ٨٠٥.ه طور خاص دشوارتر خواهد شدظهور، عمل به تقيه ب
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 آموزش خود ايمان روح و اصول با که مومنانی ميان در گرايیمجلسی
چون  آورد،می بوجود ابهام و گيجی نمايند، دفاع آن از و کنند افتخار آن به تا ديده،
. داردمی باز کنند، محقق را خود ايمان که اين از را آنها کند، بروز خطری اگر

روبرو " غلط و نادرستی"کند تا اگر با مورد مومنان را ترغيب می مجلسی گرايی
اصرار مجلسی بر تقيه، در بستر زمان خود در . شدند اعتقاد خود را پنهان کنند

تواند به عنوان دعوت از پاسيفيسم اجتماعی، سياسی و تسليم طلبی بهترين حالت می
 عادی، ضروری است مردم که اين به مجلسی راسخ اعتقاد. در نظر گرفته شود

 تمام در دنيوی يا مذهبی حاکمان به تسليم و تمکين در را خود موجود وضعيت
 کليدی مفهوم از او اعتقاد اين بودن رمهم و بودن برتر بپذيرند، به زندگی هایجنبه

  . شد خواهد منجر عدالت، يا عدل يعنی شيعه،
شيعيان به پذيرفتن در حالی که مجلسی در پی آن است تا با دعوت از 

شرايط سياسی اجتماعی موجود، آنها را آرام کند، بخش مهمی از ايدئولوژی دولت 
حاکم مربوط می شود به ساخت يک هدف روشن عليه شيعيان که مبادا خشم 

 فراخوان با داخلی اقتدار به نسبت انفعال ترويج. ی خود را ابراز دارندفروخفته
يک بار .  شودمی متعادل "خارجی" موضوعی عليه خشونت و گریبرای پرخاش

 مذهبی سياسی حاکميت فساد و هاکاستی به نسبت اجتماعی سياسی آگاهی ديگر، 
مجلسی، از خشم و . گرددمی ساکت و منفعل تقيه، ترويج طريق از شيعه، شاهان

ها به عنوان شان است، به ُسنیاميدی باقی مانده در مردم که ناشی از مشکالتنا
اين مکانيسم امن سياسی در هدايت خشم و . زندکانال می" ديگر"موضوعی 

شاهان صفوی است که حاکميت  ی"دشمن خارجی"نارضايتی عمومی به طرف 
 يا  شانامامان به شيعيان مندیعالقه. شاهان را به جای تهديد، تقويت خواهد کرد

 يا ُسنت اهل نفی و طرد و آن در پی دارد مذهبی سياسی مناسب نتيجه يک ،توّلی
طبيعی  یها را به صورت نتيجهمجلسی ضربه زدن به ُسنی. است تبّری
کند و دو مفهوم ضروی در اعتقاد شيعه را اعالم مندی به امامان تعريف می عالقه

  . داردمی
  
  ُسنی - ی شيعه های دو گانهسياست
  

آنان و نيز بيزاری از  هایمندی به امامان با ياد آوری رنجعالقه یگانهمفهوم دو 
ها به عنوان دشمنان امامان، توسط مجلسی سيستماتيزه و نهادينه شد و ُسنی

 يیواسطه به ملّی مقياس در عزاداری مراسم منظم برقراری. عموميت يافت
 هایقيام از خطر دفع و مذهبی هایدرگيری ترويج برای فرهنگی و آموزشی

دمحم صالح خاتون ابادی، مير. گرديد تبديل شاندينی شرکای و صفويه عليه سياسی
گويد که مجلسی به شدت و به طور تزلزل ناپذيری در پی داماد مجلسی می

هزاران نقر در مراسم نماز و جلسات عبادی در . دهی مراسم مذهبی بودسازمان
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کردند و از های احياء در ماه رمضان شرکت میهای مذهبی و شبمناسبت
کند خاتون ابادی ابراز تاسف می ٨٠٦.شدندجلسی بهره مند میهای سودمند م خطبه

که پس از درگذشت مجلسی، برگزاری اين مراسم مردمی محبوبيت خود را از 
های ی بازخوانی سختیاگر چه برگزاری جلسات عزاداری بر پايه ٨٠٧.دست داد

های تازه امامان قبل از مجلسی آغاز شده بود، اما اين مجلسی بود که نه تنها داستان
ها را و تجديد نظر شده برای مراسم ارائه داد، بلکه همچنين عمل ردّ و تحقير ُسنی

در اين ارتباط، مجلسی . به عنوان بخشی حدايی ناپذير از اين مراسم نيز بنا نهاد
آنچه را که اعتقاد داشت تحريف واعظ کاشفی ُسنی بر اساس تفسير رويدادها بوده 

  . نيز تصحيح کرد
و برقراری دولت شيعی ) صفوی(پس از سلطنت شاه اسماعيل  يک سال

الدين حسين بن علی ی کمالنوشته روضة الشهدا، کتابی به نام )٩٠٨/١٥٠٢(
کتاب به زبان  ٨٠٨.انتشار يافت -معروف به واعظ کاشفی  - کاشفی سبزواری 

-می ها و مصائب پيامبران، دمحم، فاطمه و دوازده امام مربوطفارسی بود و به رنج
- ها از کتاب واعظ کاشفی به صورت مرجعی کليدی استفاده میروضه خوان. شد

و موجبات گريستن آنها  برانگيختهکردند تا غم و اندوه و ماتم را در ميان حاضرين 
اين جلسات عزاداری، به روضه خوانی يا مراسم خواندن کتاب . را فراهم آورند

  . معروف گرديد روضة الشهدا
ی حنفی با تمايالت واعظ کاشفی يک محقق ُسنی از نحله اين واقعيت که

جالءالعيون ی مجلسی در مقدمه ٨٠٩.کندشيعی است، مجلسی را خالص و رها نمی
ی زندگی و رنج امامان نوشته شده ی آنچه در بارهکند که همهبر اين نکته تاکيد می

احتماال اشاره به اين متنی تا حدودی نامتناسب و روايات غير قابل اعتماد است، که 
و يا تمايالت  شيعه نبوده شانمذهبی واقعيت دارد که نويسندگان اين آثار و منابع

 اعتقادی اعتبار بر و ترديد جدی شک ايجاد مجلسی، رفرنس. داشتند مشکوک
در ارتباط به داشتن . کتاب بود تمام اعتبار بر نتيجه در و الشهدا روضة ینويسنده

برای عزاداری امامان، مجلسی به خوانندگان " متناسب"اده و يک متن شيعی آم
خدمت خودش را کرده و حاال  روضة الشهدادهد که چرا معتقد است خود خبر می

روضة با اين وصف ساختار . تعويض گردد جالء العيونزمان آن فرارسيده که با 
خوانندگان مجلسی به . مجلسی تبديل گشت جالء العيونبه طرح و سبک کار  الشهدا

دهد که کتاب او فقط حاوی احاديث معتبری است که از متون خود اطمينان می
   ٨١٠.اخذ شده است) شيعی(نوشته شده توسط مولفين حديث و آموزش ديدگان اماميه 
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 جالء العيونهای مشخصی از هدف اصلی جلسات عزاداری در قسمت
. زده کند و به گريستن واداردشد اين بود تا مردم را ماتم مجلسی که بايد خوانده می

ساخت و در تقرب بيشتر به خدا به آنها عمل عزاداری، دين مردم را مستحکم می
 ١٦٧٨/ هجری ١٠٨٩تاليف  جالء العيونمجلسی در معرفی کتاب . کردکمک  می

دهد و با ميالدی داليل خود را در حمايت از اهميت عزاداری امامان ارائه می
هر کس ما را به ياد آورد و يا "گويد وب به يکی از امامان میاشاره به روايتی منس

بريزد، خدا  اشکيی برای ما ی بال حشرهما را در نظر مجسم کند و به اندازه
مجلسی با دقت   ٨١١".ی دريا باشد خواهد بخشيدگناهان او را حتی اگر به اندازه

بر اين که يادآوری دهد مبنی روايات ديگری را در حمايت از موضع خود ارائه می
يی در بهشت منجر خواهد و گريستن برای امامان نهايتا به پاداش سخاوتمندانه

  ٨١٢.شد
بر  همدلی، و همدردی طريق از او بيت اهل و پيامبر رنج يادآوری مراسم

از . گرديد تبديل شيعه فرهنگ برای تبليغ مهم يیوسيله به مبنای مصائب آنها،
يی متفاوت با يک حس تاريخی مشترک، هويت و جامعهطريق اين مراسم، شيعيان 

 فرآيندی جمعی، یحافظه مراسم يک اين. وجود آوردنده های مسلمان بساير نحله
 را شيعه امامان تقدير و شرايط اندوهبار بازسازی مجدد و احيای ميثاقی، و تعهدی
برای امامان، يکی ديگر از اجزای به همين ميزان با اهميت عزاداری . دادمی ارائه

مجلسی . تبديل شدن به معرفی، بد نام کردن و لعنت فرستادن به دشمنان امامان بود
کرد که سوز و عشق پر شوری نسبت به امامان و يی را دنبال میاهداف دو گانه

اين هر دو هدف، انسجام . کرداحساس تنفر شديدی نسبت به دشمنان آنها توليد می
 . کرددشمنی شيعه و ُسنی را تقويت میملی مذهبی و همبستگی حول 

 مراسم در آن نقش و شدمی تحريک مجلسی توسط ُسنی ضد احساسات
 آخرت در رستگاريش ،ُسنی ضد که ادعا اين با و گرديدمی تقويت بيشتر عزاداری

ها و ترکان عثمانی به عنوان تجسم معرفی ُسنی. بود، به اوج رسيد خواهد تضمين
. سياسی مذهبی و حمايت از حاکميت صفويه جدا نبودشرارت، از مشروعيت 

شاهان عاری  و نيز شيعی، یجامعه تاريخی گرانستم عنوان به ُسنت اهل تصوير
 ترکان برابر در تشيع از کنندگان محافظت و کنندگان احيا از نفس پرستی صفوی،

 مجلسی ايدئولوژی ساختار در سياسی و مذهبی ملی کليدی عامل بودند که ُسنی
  اذيت و آزار همچنين و عثمانی تشيع بودن ضد که نيست شکی. شدمحسوب می

 بازی ايران در ُسنی ضد احساسات مسير کردن هموار در يیعمده نقش شيعيان،
 افزود، و سنی و شيعه تاريخی شکاف بر عثمانی ُسنی زهرآگين ضديت. است کرده
ميان  درگيری تشديد به را آنها متحد تشکيالت روحانيون و صفوی پادشاهان کار
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 تسهيل شيعی، یجامعه بر  کننده نگران فشار بيشترين صورت به ُسنی و شيعه
  . نمود

از  را ُسنی و شيعه که بود مناسب صفويه مذهبی سياسی تشکيالت برای اين
 یمثابه به مجلسی، جالء العيون. ناپذيرجلوه دهند آشتی دو ضد شکل هم جدا و به

 مذهبی سياسی انداز چشم با همراه کرد کهعاطفی عمل می بار با مندقدرت زهری
 شکل به را سمپاتی و وفاداری اين، .شدمی تزريق هاتوده به متعارض، و دوگانه
 دشمنی و کردمی ترويج صفوی شاهان برای تشيع یکننده تقويت و محافظ مدافع،

 در .نمودمی القاء هاُسنی قهرمان و مدافع عنوان به را عثمانی دولت از ترس و
 بزرگان رنج و هاسختی از مجلسی، از مذهبی شرحی عزاداری، جلسه هر جريان

 صفوی شاهان زمان زندگی در امتيازاتی چه که شدمی شيعيان آور شيعه ياد
 و سختی به هاُسنی دست در که اين از را آنها ديگر يک بار که شاهانی داشتند،

پيام مذهبی مجلسی حاوی ميزان بااليی . کردند محافظت شوند، گرفتار اذيت و آزار
  . از تبليغات سياسی نيز بود

شخصات اصحاب پيامبر را برجسته ، مجلسی مجالء العيوندر کتاب 
آنها و حکم نهايی عليه خيانت آنها آماده  بهکرد تا خوانندگان خود را برای حمله  می

مجلسی پس از نقل اين حادثه که ُعمر حاضر نشد کمک کند تا پيامبر پيش از . سازد
بعد ! آه عزيز"نويسد آن که از دنيا برود، نظرش را در چند سطر مکتوب کند، می

ها گزارش شده، آيا ممکن است مردم ی ُسنیاز شنيدن اين حديث که توسط همه
دانند، ترديد روا عاقلی در کفر ُعمر و نيز کفز کسانی که او را مسلمان می

ها حتی پيروان اينجا نيز مجلسی به طور موثری به کافر بودن ُسنی ٨١٣"دارند؟
ی دوم از خلفای نه تنها ُعمر را مسلمان بلکه او را خليفه"علی حکم می کند که 
عين حال باور داشتند ابوبکر و ُعمر دانستند؛ پيروانی که در چهارگانه راشدين می

اين اهميت دارد دانسته شود که در کتاب کاشفی . اندجايگاه علی را غصب کرده
، هيچ رفرنسی وجود ندارد که مخالفت ُعمر اجازه نداد تا الشهدا روضةواعظ، 

پيامبر آخرين وصيت خود را در چند سطر مطرح کند و به اين خاطر ُعمر را کافر 
   ٨١٤.بداند

کند که ابوبکر و ُعمر از در مناسبتی ديگر مجلسی به اين داستان اشاره می
اش، مبنی بر ترک مدينه همراه سپاه اُسامه دستور پيامبر در آخرين روز حيات

لعنت خدا و پيامبر خدا به ابوبکر و ُعمر باد و "افزايد مجلسی می. سرپيچی کردند
کسانی که لعنت به آنها را متوقف  به کسانی که آنها را مسلمان دانستند و نيز

عمل سرپيچی ابوبکر و ُعمر در ارتباط با فرمان مشخص  يادآوری  ٨١٥".کنند
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ی اول و دوم از پيامبر کافی است تا خوانندگان متعصب شيعه را قانع کند که خليفه
هر کجا که  جالء العيوندر . خلفای راشدين، اگر نه کافر، حتما بی تقوا بودند

دهد، غلط يا درست، علی را شرح می بيتيی مربوط به اعضای همجلسی حادث
کشد را نيز پيش می - همسر پيامبر  -غصب حق آنها توسط ابوبکر و ُعمر و عايشه 

برای تاثير گذاری منفی و دراز  ٨١٦.کندشان میفرستد و يا متهمو به آنها لعن می
کند به حدّی تکثير میهای خود را های شيعه، مجلسی رفرنسمدت بر روان ايرانی

در حالی که در . شودها میدهد که لعنت و اتهام، مترادف با نام سنُیو گسترش می
، فاطمه و امامان شيعه، بدون بی احترامی به ابو بکر و ُعمر و روضة الشهدا

گيرند، برای مجلسی تجليل از پيامبر و امامان با عايشه، مورد تجليل قرار می
  . ی بزرگ ُسنی، قرين و همراه استهافحاشی به شخصيت
دانست که پس از گويد پيامبر از پيش اين واقعيت را میمجلسی می

درگذشت او ابوبکر و ُعمر در مخالفت با علی، جايگاه حقيقی او را غصب خواهند 
درست قبل از درگذشت پيامبر، به ادعای مجلسی، پيامبر نا اميد از ابوبکر و . کرد

که او از آنها بيزار است، چون ابوبکر و ُعمر نيز از پيامبر ُعمر، اعالم نمود 
ی کند که پيامبر گفته است خالفت ابوبکر طليعهمجلسی نقل می ٨١٧.رضايتی ندارند

 ٨١٨.تر استارتداد و نفاق، و خالفت ُعمر حتی بدتر، و از خالفت ابوبکر  ناعادالنه
ی ابوبکر، ُعمر و مجلسی با روشی سيستماتيک به داوری نهايی خود در باره

کند که مطابق روايتی از ابن بابويه، مجلسی حکم می. شودها نزديک میُسنی
يی ابوبکر و ُعمر هيچ گاه به خدا و پيامبر باور پيدا نکردند، و نيز ُعمر، حرامزاده

مجلسی، عايشه دختر ابوبکر و حقصه  ٨١٩.بود که در آتش دوزخ خواهد سوخت
را متهم می کند که با مسموم کردن پيامبر باعث مرگ  دختر ُعمر، همسران پيامبر

   ٨٢٠.او شدند
افزايد که بيماری فاطمه که به مرگ او منجر شد به خاطر بد مجلسی می

در نتيجه مجلسی به ابوبکر و ُعمر به . رفتاری ابوبکر و ُعمر با او بوده است
 ٨٢١.هستندکند که مسئول مرگ فاطمه اشاره می" منافق"عنوان دو لعنتی و دو 

زند، کافرانی که هرگز به خدا و دمحم مجلسی به ابوبکر و ُعمر برچسب کافر می
کردند به خدا و دمحم ايمان دارند، ايمان نيآوردند، يا منافقانی بودند که فقط وانمود می

مجلسی سخت درگير معرفی . کندها را اعالم میی ُسنیدر نتيجه حکم تکفير همه
باليی از تنفر بود و به همين خاطر خشم شيعيان را نسبت به  ها به عنوان سپرُسنی
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ها حائلی ايمن ساخت تا در پناه آن تناقضات کرد و از صفویها کاناليزه میُسنی
ی به گفته - با توجه به اطالع پيامبر از حوادث . استدالالت خود را پنهان کنند

دانست، رفتار فر میچرا او با ابوبکر و ُعمر که مجلسی آنها را کا -مجلسی 
ی يی داشت و يا چرا پذيرفت که با دختران آنها ازدواج کند که به نوشتهدوستانه

  مجلسی، پيامبر را مسموم کردند؟  
  

  ميراث مجلسی
 

 دهدمی ارائه مومنان به را مسيری ،شده تعريف شدت به گفتمانی ساختن با مجلسی
پذيرند و مطابق يا مومنان می. رسدمی آخرت در سعادت و دنيا اين رفاه به تنها که

کنند، و يا ساختار مجلسی را فرمول مجلسی عمل کرده و تشيع را نمايندگی می
ع مجلسی را وقتی مومنان، تشيّ . شودپذيرند و برچسب کافر بر آنها گذاشته مینمی

ی اند تا فرمول مجلسی را در همهپذيرفتند، به طور خودکار نيز متعهد شده
ی معتبری ی زندگی و نيز تفسير گزينشی او از روايات را به صورت پايهها زمينه

 ُسنتی هر چرای و چون بی پذيرش" Turnerترنر  یگفته به. ع قبول کننداز تشيّ 
 و طلبی فرصت به را او تا داده را فرصت اين مجلسی منتقدين به افتاده، اتفاق که

 مجلسی، از جانب فکری منطق و استدالل انسانی، و ردّ عامل ٨٢٢.کنند متهم جعل
 ناپخته تصورهای حتی و گزاف و آميز اغراق پيشنهادهای که سازد می قادر را او
کند مجلسی از مومنان دعوت نمی. کند مطرح چرا و چون بی حقايق عنوان به را

 که را مقرراتی و گويد مطالبديالوک کنند و واکنش نشان دهند، ولی به آنها می
است  کرده تفسير را آنها مجلسی نيز و آمده امامان به منسوب روايات در شده ادعا

  . بپذيرند خاضعانه
خواهد شان، مجلسی میبا آگاهی از عالقه و احترام شيعيان نسبت به امامان

ی روايات که تمام سئواالت و گفتگوها را با اين ادعا که فرمول بندی او بر پايه
 از واکنش و کنجکاوی برداشتن. متوقف کندمنتسب به امامان است، مسدود و 

او . مجلسی ايدئولوژی یو عمومی گسترده قبول برای است شرطی جامعه، پيش
. نظرات قاطع و مشخص خود را به خوبی با ايدئولوژی مطلق خود درهم آميخت

بود، ی دمحم قرآن در حالی که معموال در ميان مسلمانان پذيرفته شده که معجزه
ی مادی قابل در صدد است اثبات کند که پيامبر بدون معجزه اجتمجلسی با لج

يی را تواند پيامبر حقيقی خدا باشد و در نتيجه به دنبال آن است تا معجزهنمی ،لمس
 . برای پيامبر به اثبات برساند

 تخيالتی شرح با قرار داده تحليل و تجزيه که مورد را موضوعاتی مجلسی
ی مجلسی پيامبر به گفته. کندمی خفه نيز را منطقی هایپرسش نتيجه پوشاند، درمی
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نوری که همواره از ) ١ی آنها عبارت است از يکهزار معجزه داشته که از جمله
شکافتن ) ٣تابيده؛ نوری مانند شمع که از انگشتان او می) ٢پيشانی او ساطع بوده؛ 

خشک، و آن را مجددا پر انداختن آب دهان به چاهی ) ٥بينا کردن نابينا؛ ) ٤ماه؛ 
 ٨٢٣.يی از طريق دعا و نمازپيش بينی آينده و زنده کردن مرده) ٦آب کردن؛ و 

کرد آنها خم شده و گويد هر گاه پيامبر از کنار سنگ و درختی عبور میمجلسی می
 و سنگ مانند - اشياء شدن خم به اعتقاد که اين با ٨٢٤.داشتندپيامبر را گرامی می

نيست، ولی مجلسی اشاره  بودن اعتقاد شيعه ضروری پيامبر، مقابل در - درخت 
مشروط به معجزه است و نهايتا برای ايمان شيعيان،  ،کند که اعتبار پيامبریمی

  . دهدليستی از معجزاتی را به پيامبر نسبت می
مجلسی نسبت به مردمی که با او موافق نبودند، حتی با فقهای شيعه که بر 

دادند، قاطع و يکسان، تفسيری متفاوت از تفسير او ارائه میمبنای منابع مذهبی 
اش برابر است با موضع اسالم و برای مجلسی، نظرات و موقعيت. نابخشنده است

. نادرست و غير مذهبی هستند  -اگر کفر نباشند  -ی درست، و ساير نظرها شيعه
اند و فات معصومشود که پيامبران از هنگام تولد تا وبرای مثال مجلسی مدعی می

مجلسی سپس . اند کم يا زياد، آگاهانه يا غير آگاهانه، مرتکب گناه شوندقادر نبوده
اتهام "کنند و اين دهد که به خطاهای انبياء اشاره میکسانی را مورد انتقاد قرار می

اند، نسبت گرفته" هاهای يهودیکتاب"ها را از ها که اين ايدهرا به ُسنی" و افتراء
 مورد در خود نامطلوب اما -  انگيز نفرت نه اگر - یدايره سپس مجلسی. دهدیم
ی گروهی شيعه"افزايد کند و میمی کامل پذيرند، نمی را او تفسير که "ديگران"

 در مجلسی  ٨٢٥".اندها اشاره کردههای خود به اين ايدهناقص و معيوب نيز در کتاب
 شريعت، دارای نبوغ شواهد يا منابع مهمترين سطح به روايات انتخاب بردن باال

  چرای و چون بی متخصص کند کهاستدالل می موضع اين از سپس و است
 مجلسی با. داندمی تشيع مروج و دهنده فرمول گو،سخن را خود او است، روايات

 آنچه و انسان ميان واسط با هدف خود برای ضروری و رسمی حکاکی موضعی
   . کندمی حک درتشيع را گرايیاست، مجلسی الهی

 غير ايرانی تشيع در مجلسی دار ادامه نفوذ و عميق یريشه اين، بر عالوه
عالمه طباطبايی فاضل و محقق معتبر قرآن و اسالم، و يکی از . است انکار قابل

مشهورترين علمای معاصر، با مجلسی موافق نيست و يک يا دو مورد موضع 
وقتی از . نوشته پاسخ داده است بحاراالنوارگيری مجلسی را در تفسيری که در 

ازد و طباطبايی با فشار ناشرش خواسته شد تا اظهار نظر خود را متوقف س
در تفکر مکتب شيعه، : "اش را حذف و يا ماليم کند او جواب دادنظرات انتقادی
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. بسيار معتبرتر و با نفوذتر از عالمه مجلسی است) امام ششم(جعفر بن دمحم صادق 
ی معصوم بودن امامان در ها و توضيحات مجلسی در بارهوقتی پيآمدهای نوشته

های معتبر توانيم شخصيتگيرد ما نمیمعرض اعتراض عقالنيت و علم قرار می
کنم من يک کلمه را هم از آنچه که فکر می. را به خاطر مجلسی بفروشيم) امامان(

در ". در مورد موضوع مشخصی ضروری است نوشته شود، حذف نخواهم کرد
 ٨٢٦.نتيجه کارهای مجلسی در ايران بدون نظرات عالمه طباطبايی به چاپ رسيد

دی خصوصی عليه اين واقعيت هشدار داد که حتی در قرن طباطبايی در برخور
بيستم، ميراث مجلسی در ذهن و نگاه اولياء و اعضای نظام، عميقا ريشه دوانده، به 
طوری که حتی در دفاع از امامان نيز حاضر نيستند مجلسی را مورد انتقاد قرار 

ر نسل تاثير گذار گويان شيعه است که آثار او نسل اندی سخنمجلسی استوانه. دهند
جای شگفتی نيست که شريعتی يکی از منتقدان مدرن و علنی مجلسی . بوده است

نامد و از اين ی طباطبايی، مجلسی را امام سيزدهم شيعه میهمسو با انتقاد عالمه
تواند مجلسی را کند که حتی در قرن بيستم نيز کسی نمیواقعيت ابراز تاسف می

  ٨٢٧.مورد انتقاد قرار دهد
 و خرافی تفاسير نفع به را عقالنی و مستقل تفکر از کشيدن دست مجلسی

 و کنند تقليد داشت که وجود مردم از انتظار اين. کردمی ترويح عقالنی غير
دارند، چه روحانيون راوی  قدرت مردم ميان در که کسانی را احکام کورکورانه

 مجلسی ايدئولوژی. بپذيرندحديث چه مردان غير روحانی سياسی و نطامی مقتدر، 
 و نيز انتقادی، سئوال و انديشه و فکر از انسان ذهن کردن تعطيل به بود متکی

 و گرايیسرنوشت و عقالنيت از ترس با معنوی خالء اين ساختن جايگزين
های ی مجلسی به پذيرش و تقدير از تقوا و دست کشيدن از ظرفيتشيعه. واسپاری

 نسبت خود واکنش و کنش توانايی و غريزه بايد آنها. خواندفکری و عقالنی فرا می
 آنها به آخرت و دنيا برای مجلسی که پاداشی نفع به را  معنوی و مادی دنيای به

ئولوژی، خشم و نفرت مردم را همين ايده. کردندمی تضعيف و سرکوب بود، داده
های مجلسی خطری نوشتههايی که در زمان کرد، ُسنیها کاناليزه میبه سمت ُسنی

  .  شدندداخلی برای حاکميت صفوی محسوب نمی
کرد که گرايی به عنوان ايدئولوژی، مجموعه اهدافی را تعريف میمجلسی

مجلسی با . مومنان بايد زندگی خصوصی و اجتماعی خود را مطابق آنها تنطيم کنند
ای خود را هکمک دولت صفوی در پی آن بود تا تفاسير ذهنی و فرمول بندی

های تحت توده. کرديی دو قطبی را پيش بينی میگرايی، جامعهمجلسی. تحميل نمايد
بايستی هر گونه ادعای تفکر و ابتکار فردی را فراموش کنند؛ حاکميت می

                                                             
ربانی، شناخت نامه . مهريزی و ح. محدث و حکيم، در م کديور، عقل و دين از ديدگاه. م  ٨٢٦

.١٢٧. ، ص١عالمه مجلسی، جلد   
و  ٩.، ص١شريعتی، مجموعه آثار، جلد . ع  ٨٢٧  
C.W.١٨(Tehran,١٣٦١),p.١٧٢. 
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های خود را از بين ببرند؛ و از شرکت و های انسانی و نيز ساير تالش ظرفيت
ف به جريان انداختن افکار مستقل و فردی های اجتماعی با هدهمکاری با سازمان

بايستی رهنمودهای برای دل کندن از تفکر و عمل مستقل، آنها می. خود، بپرهيزند
 حاکم یطبقه رأس در. پذيرفتندشان میهای زندگیی جنبهمحققين شيعه را در همه

شاه . کندمی حاکميت شمشير قدرت و الهی موهبت با و نشسته صفوی شاه اما،
ها به طور تنگاتنگ توسط محققين شيعه حمايت ی تودهفوی در حاکميت و ادارهص
گرايی، در پی آن است تا هر گونه مخالفتی را با وضع موجود مجلسی. شودمی

 . خنثی و بی اثر سازد
 محافظه تشيع بازخوانی و ايمان تفسير باز از است عبارت گرايیمجلسی

ئولوژی اين هدف کليدی اين ايد. منطقی غير ايدئولوژی و راضی، خود از کار و
است تا نشان دهد و يا اثبات کند که تشيع با اعتقاد به قدرت انسان، با اميدواری و 

  ئولوژيکايد ناسازگاری خواهدمی گرايیمجلسی. های آدمی ناسازگار استظرفيت
 ادعا اين با را م مرد خويش به احترام و نفس به اعتماد احساس به اهانت نيز و خود

. شد خواهد بدعت به منجر و مقدسات وهن یمايه گرايشاتی چنين که بپوشاند
 او ی تحميلیسلطه از شيعيان ترسدکه می است اين گرايیمجلسی بنيادين ويژگی

 ايمان خود منطق و استدالل قدرت به نيز و هايشآفريده و خدا به و شده آزاد
  . بيآورند
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  بندی و نتيجه گيریجمع 

  
  
  
  
 

 ها دردر آن مراحل، بحران کنند کهدر حالی عبور می بحرانی، جوامع، از مراحل
رسند، و از می دوران بلوغ اوج به بينی در جهان و يا بينش جمعی غالب، در تفکر

هيچ . شوندمی نائل در الگوها و در باور انديشه، هايی دردگرگونی به اين طريق
وجود ندارد که دوران و مدت زمان اين بلوغ ناشی از بحران را قانون علمی 
قبل و بعد از اين که تغيير و دگرگونی صورت بگيرد و نهادينه . مشخص نمايد
 گفتمان که وقتی. های مختلف هچنان با يکديگر در رقابت خواهند بودشود، گفتمان

 از پس حتی و نمود، ديلتب هاروش و قوانين به را خود ادراکات و هاايده فرارونده،
 چالش به را آنها خواهد زد، پهلو سابق هایايده به هم باز امر، اين در موفقيت

 یانديشه شکل تغيير. کندمی رسيدگی را خود سياسی درک و فهم و گيرد می
که  آغاز شده مذهب و مدرنيته ميان تاريخی برخورد با ايران، در غالب یجمعی

 هم همچنان ادامه هنوز گردد وبرمی ١٩٠٦ سال یمشروطه انقالب به زمان آن
 از دخالت دارند برخورد اين در که جامعه هایبخش از دسته آن فکری توليد. دارد

ها و مفاهيم، به تدريج درک مبهم از واژه. است يافته تبلور روشنی فرآيند طريق
 یشجاعانهو  گرايانه، اختياری آرمان پذيرش. تصفيه و مشخص شده است

موقعيت اجتماعی، اقتصادی  ربطی به که ضرورتا شده، از قبل ساخته های فرمول
های مذهبی ايران نداشت، راه را برای تنوع هر چه بيشتر و در نتيجه و واقعيت

  . واقع بينی، تلفيق و تجزيه و تحليل اجتماعی، هموار ساخت
ضد مذهبی و  اياننوگر - ی مشخص در فرآيند اين برخورد تاريخی دو دسته

کنند با دو جهان بينی متفاوت وجود دارند که وانمود می - نوگرايیهای ضد مذهبی
ی اصلی جامعه، بعضا پنهان و عالقمندند در ديالوگ ميان مدرنيته و اسالم، در بدنه

و  الود خون ساليان، طی موقعيت، دو هر داران اينطرف. گاه آشکار، شرکت کنند
 به مايل کدام هيچ در حالی که مندند،گفتگو عالقه به اندکرده وانمود و وامانده شده

. نهايتا تمايل دارند ديگری را از مواضع خود برگردانند بلکه نيستند، گفتگو و بحث
ها و ضد مذهبی -هر دو . هر دو در پی پيروزی بودند نه به دنبال ادراک و شناخت

 دست برداشتن به طور منطقی به اگر و ند،دار اعتقاد انکار و ردّ  به - نوگراهاضد 
 طريق از ديگری سرکوب و زندان به توانندمی شوند، ناگزير خود مواضع از

  . آن نيز توسل جويند از غير يا قانونی ابزار
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. های درونی و تاريخی مستحکمی ندارندضد مذهبی، ريشه نوگرايان
 نيروهای رشد بازتاب و مدتداخلی طوالنی  برخوردهای ینيز نتيجه شانديدگاه
 در ايرادی البته بايد گفت که هيچ. است واراداتی ديدگاهی بلکه نيست، بومی فکری
 اجتماعی هایتجربه در ريشه که فلسفی و سياسی -اجتماعی  هایايده کردن وارد

 واراداتی، هایايده. ندارد وجود دارند، مختلف جغرافيايی هایمحيط و اقتصادی
 توسط است ممکن باشد، روز هایآرمان و انسان طبيعت با همآهنگی در اگر

برای پذيرش و تبديل شدن آن به فرهنگ  اما شود، پذيرفته جامعه از بخشی
 ميان، اين در. طلبدمی تریبيش تری از جامعه، زمانبخش بزرگ ی داخلی

 تغييراتی و دستخوش سخت روبرو شده مقاومتی با است ممکن واراداتی های ايده
به همان ميزان و  است ممکن بومی یجامعه در های غنیايده .گردد نامطلوب

يی مذهب ستيزی، به لحاظ تاريخی، ايده. نباشند غنی ی وارداتیسان در جامعهيک
وارداتی بود که ربطی به احساس مذهبی رايج اکثريت مردم نداشت، و در نتيجه 

توان بحث کرد که اسالم نيز می. قی ماندی کوچکی از روشنفکران بادر حدّ دايره
گردد و تقريبا از ها پيش برمیوارداتی و يا تحميلی است، اما تاريخ اسالم به قرن

  . فرهنگ بومی يا فرهنگ ايرانی قابل تمييز و تشخيص نيست
تری دارند، اما در آرزوی های عميق، ريشهنوگرايانهای ضد مذهبی

يی جامعه و يا ،در زمان شده منجمد و ثابت نفوذ، قابل غير ،بسته هستند يیجامعه
، جامعه نوگراهای ضد از نظر اين مذهبی. نگاه داشت شکل همان که بايد آن را به

 سالح آنها سخت معتقدند که با. يی زنده، قابل توسعه درونی و بيرونی نيستپديده
 يیزمان و هر دورهبه اعتقاد آنها برای هر  که خود، به فرد منحصر تفسير مذهبی
انحراف، در حال و  و وسوسه هرگونه از را جامعه بود خواهند قادر کافی است،

در کانون چنين موقعيتی، اين مفهوم جای دارد که . کنند به روشنی هدايت آينده،
ی غير قابل تشخيص و تمايز و ناتوان از تفکر مردم عادی همواره به صورت توده

مستقل و انتقادی باقی خواهند ماند، و اگر از چنين توانايی برخوردار شوند، جامعه 
  . در معرض خطر تفرقه، نزاع و نهايتا ارتداد، قرار خواهد گرفت

را  يافته تعميمهای ی تاريخی، خطر برداشت و استنباطتغييرات گسترده
يی کوتاه، استفاده از اما برای به اثبات رساندن يک نظر در دوره. دهدافزايش می

 از تنها نيمی اظهارات قاطع و قطعی، اقدامی ناپخته است و. آن ضروری است
 نوگرايان ضد مذهب. باشدمی محتاطانه ارزيابی نيازمند لذا دارد، خود با را حقيقت

يی دارند و به يکديگر ه، هر دو وضعيتی جزمی و کليشنوگرايیهای ضد و مذهبی
ی ايرانيان؛ آنها يکديگر را تهديد در تاريخ يکصد سال گذشته. نگرندبا تنفر می

حتی تا  نوگرايانهای مذهبی ضد بخش. انداصلی جامعه، و توسعه و رفاه آن دانسته
 با. حساب کنند تسويهخواستند با آنها به عنوان دشمن دينی آنجا پيش رفتند که می

 خواستندمی و کردندمی فکر مردم آنچه را که برداشت، دو اين از يکهيچ حال اين
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شان چنان به کمال است که مردم البرای هر دو دسته، ساختار ايده. نکردند رعايت
کنند توانند از آن درگذرند بلکه به خاطر خودشان هم که شده از آن استقبال مینمی

بی توجهی آنها  نوگرايانهای ضد مذهبی های اصلیگیيکی از ويژ. و مشتاق آنند
 . به خواست و ترجيح مردم است

ی مدرنيته روبرو بوده و نسبت ها با تجربهصد سال گذشته ايرانیطی يک
ها آنها اين تجربه را دنبال در برخی از مناسبت. اندبه آن رويکردی محتاطانه داشته

ی مذکور به اين نيز تجربه های ديگریاند؛ در مناسبتکرده و برای آن جنگيده
به طور طبيعی آنها در . اندمردم تحميل شده و آنها در برابرش مقاومت کرده

ی، مادی و معنوی، سياسی و اقتصادی، نهادی و سازمانی هامعرض نتيجه و ميوه
 هر در. مدرنيته قرار گرفته و جامعه تا حدّ بسياری از آن بهره مند شده است

 فکر روش با که بود فکری طرز خواستار مدرنيته ملموس آمدهایپی که زمان،
 که بودند مردم اين آنگاه کرد،می برخورد شانمذهبی تفکر يا زندگی آنها، ُسنتی

های ضد معموال آنچه مذهبی. يافتندراه حلی می خود ُمعضل یباره در بايد
 قانونی حتیيا  و گويند اين است که اعالنضد مذهب می نوگرايانو يا  نوگرايان

 يا و خود پسند مطابق کردن زندگی يا و پيگيری از را نيز مردم کردن امور
حتی بعد از انقالب ايران در سال . داشت نخواهد ی آلترناتيوی جايگزين، باز ارائه

ها با و يا در مقابل مدرنيته، حاکی از تبادلی نيز کنش و واکنش ايرانی ١٣٥٧
انقالب که  از پيش نوگرايیعادی،  برای مردم. نبوداساسی ميان مذهب و مدرنيته 

مختلف خود ربطی به حمله و تهاجم به دين و  هایجنبه شد دراز باال هدايت می
 به مختلف طبقات از هاايرانی که رسدمی نظر به مجموع در. نداشت مذهب مردم

تالش  نوگرايی روند با خود مذهبی تمايالت کردن برای همآهنگ کلی طور
 .  آوردی مدنی بوجود میاين امر فضايی را برای شکوفايی حامعه کردند، که می

 اساس بر توانمی را سياسی اجتماعی هایو ناآرامی انقالب لحظات
مدرن سازی،  يا مذهبی حرارت و شور که وقتی کرد، ترسيم تاريخی های نمونه

دارد تا اعتقادات خود را بدون توجه به بر آن می قدرت هستند، کسانی را که در
ها بود با که در ذهن و عمل ايرانی -مدرنيته و مذهب  - تعادل مطلوب بين دو امر

ی ی تاريخی ميان مذهب و مدرنيته به مثابهدر نظر گرفتن رابطه. فشار اِعمال کنند
ن اما اگر اي. عامل اصلی تبيين رويدادها در ايران، عملی مفيد و ضروری است

های تاريخی اجتماعی و ی جدّی زمينهرابطه دقيق و حساس نباشد، و با مطالعه
کند که اگر اقتصادی و تکاملی آن روشن نگردد، قدرت تشريحی آن، اثبات می

 تاريخی یتوسعه دار معنی و دقيق تحليل و تجزيه برای. اشتباه نباشد، ناکافی است
چگونه  اجتماعی مختلف هایاليه و طبقات  که بايد فهميد ايران یو مادی جامعه

داده، يا پس زده و  گسترش و تقليل کرده، بازتفسير پذيرفته، مذهب و مدرنيته را
 . اندترکيب کرده
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 و گرايیمدرن ضد که از سوی مذهبی افراطی، پذيرش دو موضع
اکثريت  برای قابل قبول سناريويی معموال شود،مذهبی ارائه می ضد گرای مدرن
دولت خوب و نوعی از سرمايه / شامل دموکراسی - ترکيب مدرنيته . نيست مردم

با تشيع، با محتوايی شامل اعتقاد به توحيد، نبوت، معاد، امامت و عدل،  -داری 
آل مادی و معنوی ها ترکيبی از ايدهبدون ساير اضافات، شايد برای اکثريت ايرانی

ها شايد آنها را از بابت رفاه اقتصادی، اين ترکيب در ذهن ايرانی. را فراهم کند
های فکری و رشد سياسی و مشارکت اجتماعی، و نيز برخورداری از ظرفيت

  .تقادی و آرامش خاطر، مطمئن سازدهای معنوی، اعنتی حفظ سُ مادی و ادامه
) ١: برخوردار است ی زيرهااجازه بدهيد بپذيريم که مدرنيته از ويژگی

) ٣به کارگيری آزاد استدالل و منطق؛ ) ٢لم و تکنولوژی؛ توسعه و استفاده از ع
احترام نسبت ) ٥نهادينه کردِن فرآيندهای دموکراتيک؛ ) ٤استقرار سرمايه داری؛ 

جدايی و ) ٧مداری؛ احترام به قانون) ٦های فردی و جمعی؛ به حقوق و آزادی
ها بپذيريم، يژگیاگر مدرنيته را با اين و. استقالل قوای قضاييه، مقننه و مجريه

های مذهبی شديد، يی مدرن با وابستگیرسد که در جامعهآنگاه بديهی به نظر می
نيز ضروری است  نوگرايیهای ضد و مذهبی نوگرايان ضد مذهبحتی در غياب 

ها که اعتقادات ُسنتی مذهبی و مدرنيسم را برای کسب نتيجه در مذاکرات، در بحث
ترين سيستم امروزه بحث کليدی، حول متناسب. ادو گفتگوها مورد توجه قرار د

چرخد که بهترين آشتی و تطابق ميان مدرنيته و تشيع معنوی را بدون سياسی می
سيستم سياسی دموکراتيک براساس . کنداين که يکی را مطيع دگری سازد تامين می

  .  آوردوجود میه ترين اميدواری را بجدايی دين از دولت بزرگ
مدلی  به عنوان ها، اگر چه آموختنی است، اما قرار نيستوپايیی ارتجربه

دهد که فضايی برای ديالوگ انتقادی و يا آل گرفته شود، اين مدل نشان میايده
با آمادگی . های شانزدهم و هفدهم بوجود آمدمباحثه درون کليسای کاتوليک در قرن

 مسيحيت در مهمی لیداخ نقد دموکراسی، جمله از مدرنيته یايده برای صحنه
های مسيحی زمان نيز سخت تاکيد کشيشان کاتوليک که بر آموزه. رخ داد اروپا

ی نهادهای ی سلسله مراتبی، استبدادی و دنيا گرايانهکردند، دگماتيسم، شيوهمی
مندترين نهاد ترين و قدرتکليسا به عنوان مهم. گرفتندمذهبی خود را به چالش می

انتقادهای  و هابحث. از درون مورد چالش قرار گرفت قرون وسطايی اروپا
گر، درست بر مبنای کتاب مقدس و همان متون مذهبی کشيشان و معترضان چالش

کاتوليک  هایکشيش و راهبان. دادندگرفت که آنها مورد انتقاد قرار میصورت می
 مردم با مقايسه در که مربوطه را نهادهای و عقايد اصول ها،آموزه معترض،

  .دادند قرار پرسش مورد نقد و بخشيد،می امتيازاتی کشيشان و راهبان به عوام،
 هاکشيش قدرت مدعی که نبودند عادی مردم جالب توجه اين که اين

 که بودند کشيشان و راهبان اين بلکه -بودند  درگير اين مورد در چه اگر - شدند  می
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 به - شدند تهديد کليسا نيز محسوب میترين که بيش -روحانيون  غير خواستندمی
 امتياز، صاحبان توسط خود محرومين طبيعی و فردی حقوق .برسند قدرت بيشتری

 به را خود موقعيت مردم، و خدا ميان هایواسطه. قرار گرفت مورد بازخواست
 یهمه به را مقدس کتاب تفسير حق و کردند، انکار مسيحی عنوان امری غير

ها پذيرفتند که افراد معتقد، از اين ظرفيت رفرميست. دادند گسترش مسيحيان
ی خدا بيانديشند و با او ارتباط برقرار کنند، مومننين برخوردارند که در باره

توانستند زندگی خود را بر اساس منطق و وجدان خويش و بدون تبعيت  می
ی بودن همهروحانی . "کورکورانه از احکام و دستورالعمل کليسا، مديريت نمايند

گر، هم خواهان برخی از کشيشان چالش. ها شدشعار مطلوب پروتستان" مومنان
های ها و حاکميتاصالح آئين خود بودند و هم در جستجوی رفرمی در دولت

به مخالفان  Zwingliو زوئينگلی  Calvinهايی مانند کالوين رفرميست. گرامطلق
  . سلطنت و هواداران جمهوری خواهی پيوستند

اين گفتگوهای داخلی به جنبش پروتستانی و رفورماسيون در اروپا کشيده 
مشابه . ها را تغيير داد و در نتيجه رشد جهانی را موجب گرديدشد، مسير اروپايی

، در تشيع ايرانی اتفاق اما سرتا سر اروپا رفت بهاين انتقاد درونی سيستماتيک که 
ع يی به روشنی در تشيّ و فرد، انتقادات پراکندهبا اين که به نام اصالح دين . نيافتاد

. وجود داشت، اما موجب بروز حرکتی نشد، چه رسد به اين که جنبشی برپا کند
تشيع همواره خود را به عنوان دينی عليه انحراف، عليه بی عدالتی و عليه 

به . گری خلفاء به ويژه پس از درگذشت امام علی، تعريف کرده استافراطی
توان مدعی شد که تشيع خود جنبشی پروتستانی و اعتراضی در می طوری که

هايی که تحت سلطه و در ميان اعراب ايرانی -با اين که موالی . اسالم است
همواره به شيعيان نزديک بودند، بعد از ايجاد دولت دينی صفوی،  -زيستند  می
اتوليک، چندين در مقابل و بر عکس کليسای ک. شد ع، به طور واقعی ايرانیتشيّ 

ع پس از مرگ های درونی در تشيّ عامل ممکن است توضيح دهد که چرا بحث
ع در اوج خود، نهادی غير تشيّ . امامان، به يک جنبش اصالحی عمده منجر نشد

 باب بودن باز. متمرکز، فاقد سلسه مراتب و فرماندهی مرکزی معصوم است
 از فقهاء نيز نظرات و هاست،تفاوت عمومی پذيرش معنی به عتشيّ  در اجتهاد

   .باشدمی برخوردار مشروعيت برابر
 ی سياسی،شبکه شيعه، مجتهدان مذهبی مختلف عقايد همزيستی امکان
 ارائه عمومی نارضايتی برای اطمينان نيز سوپاپ و انتقاد برای را مذهبی امنی

که از شيعه  ها، بدون اينمخالفت از برخی به تشيع، سيستم پراکندگی شايد. دهدمی
 و گیپيوسته ايجاد به که داده نشان تشيع. دهدی بروز میبودن بيرون بروند، اجازه

 توانايی ها،اصولی و هااخباری مانند گران،چالش و مخالفان ميان مشترک همکاری
 مدارای و تطابق بابت از را خود توانايی ،)دوازده امامی(اثنی عشری ع تشيّ . دارد
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 عدم که اندازه همان به درست داده، نشان خود یمحدوده در هاتنوع و هاتفاوت با
 را آن تخطی کرده، عتشيّ  از که هاکسانی، مانند بهايی به نيز نسبت را خود مدارای
. آوردند، ابراز داشته است وجوده ب عمبتنی برتشيّ  جديدی آئين و نموده منسوخ

تر کمتر مجلل و به مراتب کم سبک زندگی غير بارگاهی متوليان شيعی
روحانيت غير بارگاهی، حامی و پناه مردم عادی عليه بی . خودخواهانه بود

 رسمی قدرت با توجه به نبود. شدعدالتی، سرکوب و فساد دولت محسوب می
های دولت به روحانيت زياده روی شيعه، روحانيت دست در اجرايی و قضايی

  .بعد از انقالب ايران نيز ادامه داشت شيعه مربوط نمی شد؛ اين وضعيت تا
که  آن از بعد عتشيّ  نهاد که است شوق و شور و همين برتری با همين حس

 دولت پشت شيعه نيز فقهای درآمد، دولتی رسمی دين صورت به در دوران صفوی
 مذهبی سياسی قدرت اعطای همچنين و شناختن رسميت به با. شدند متحد شاهان، و

 اعتباری و موقعيت ،Karakiکرکی  به صفوی دوم پادشاه طهماسب، شاه از جانب
. شد داده فقهای شيعه به دولت اجرايی و حقوقی سياسی، امور یاداره در سابقه بی

گرفت، اما از نظر مردم در حالی که روحانيت در دوران شاهان صفوی قدرت می
. شد قلمداد نمیروحانيت به طور کلی مسئول مشکالت احتماعی، سياسی و مذهبی، 

روی شاهان را متعادل خواستند زيادهشدند که میآنها نيرويی در نظر گرفته می
تفوق ناگهانی فقهای شيعه در قدرت معنوی و سياسی و درگير شدن . سازند
رايی دولت، با هيچ جنبش اجتماعی متمرکز بر روح ی آنها در امور اجفزاينده

. ع و نهاد روحانيت، مقارن و همزمان نبودانتقادی و جستجوگر و يا واکشی در تشيّ 
ی ايرانی، تشيع در دوران صفوی به رسميت شناخته شده و به از نظر فقهای شيعه

قرار نبود  ،موقعيت تازه به دست آمده. لحاظ تاريخی سزاوار و خواستنی بوده است
برخی صداهای . مختل شود و يا در معرض خطر درگيری و اختالف قرار گيرد

ی دولت، معاش رسيد خزانهمنتقد نيز توجهی را جلب نکرد، چون به نظر می
  .  کندها را تامين میفقهای شيعه و طلبه

در جريان انقالب مشروطه، روحانيون به لحاظ سياسی مواضع متفاوتی 
 ضد نوری هللافضل شيخ و خواه مشروطه روحانيون ميان درگيری .اتخاذ کردند

 قرداد يک يا و اساسی قانون يک با اسالم سازگاری امکان ناظر بر مشروطه،
 به توانستمی گذاری بود؛ اين درگيری قانون برای مردم حق بر مبتنی اجتماعی

نيفتاد و به اين اين اتفاق  اما ببرد، راه عتشيّ  در بيشتری کالمی و نظری هایبحث
 جريان در مشخصی مسائل در سياسی مذهبی مواضع که وقتی. مرحله کشيده نشد

 سازش حل راه. کشيدند کنار کليدی کنندگان شرکت شد، سخت نوشتارها و گفتگوها
انتخاب پنج فقيه به عنوان نگاهبانان شريعت و اسالمی بودن قوانين،  طريق از

روحانيون  از شماری. و سنت گرا را کاهش داد گرامدرناختالفات بين روحانيون 
 بعدا و داشتند شرکت مشروطه انقالب در که فکرخوش و روشن نگر،آينده جوان،
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 و به آوردند از تن بدر روحانی را شدند، لباس ايران تاريخ در برجسته هایازچهره
 به افراد، توسط کردن، لباس خلع خود فرآيندِ  اين. شدند تبديل روحانی غير افراد
 قاجار، یسلسله پايان آغاز با شد، که تبديل طلب اصالح روحانيون یهسته يک

  . وجود آورده ب شاه رضا حاکميت در را جنبشی
از دوران صفوی تا حکومت رضاشاه، روابط ميان روحانيت و دولت، يا با 

در هر صورت، آنها صف . گی و رضايت همراه بود يا با خشم و شورششيفته
ع حفاظت کردند، در نتيجه جايی برای بسته، و از هويت جمعی خود زير پرچم تشيّ 

 حفظ وقتی که روحانيت، دولت خود را يافت، ضمن. ماندمخالفت داخلی باقی نمی
به  سياسی قدرت سر پشت قوا تمام با آشکار، و مستقيم طور به نه البته و هايشايده

هر چند که اين رفتار با تفسير . دادیم مشروعيت و حمايت آن و به راه افتاد،
 -شدند وقتی که روحانيت با شاهان درگير می. روحانيت از شريعت تناقض داشت

صدا به طور يک -کرد مانند ميرزا حسن شيرازی با اين که در ايران زندگی نمی
تالش رضا شاه برای در هم شکستن نفوذ . دادندپادشاهان را مورد انتقاد قرار می

شان را باال برد، و در حرکتی موثر عليه نيون و منزوی کردن آنها محبوبيتروحا
 را طلبی اصالح گفتمان تدريج به صدای روحانيونی نظير شريعت سنگلجی که

 بسته، صف ی رضا شاه، روحانيتزير حمله. نمود، متحدشان ساخت تبيين
 گفتمان بردن سوال زير برای را هاتالش یهمه و کردند تحکيم را خود انرژيهای

 رد شاه رضا با تبانی در عناصری از سوی مذهبی ضد تحريک عنوان به شاندينی
 عادی مردم و روحانيون هایتالش يعنی روحانيت، مذهب، رسمی نهاد. کردندمی
 هایايده و خرافات مجلسی، و نيز زدودن از گرفته الهام عتشيّ  یتصفيه در را

 بگيران مواجب از سوی توطئه، و نيرنگ و خدعه عنوان به موهوم از آن را،
  . زدندمی کنار شاه رضا

به منظور احيا، واقعيت بخشيدن و جذاب  ١٩٧٠علی شريعتی که در 
ساختن تشيع برای جوانان ايرانی، کارزار پر شوری، هم عليه استبداد سياسی دمحم 

حامی او،  ع صفوی، مجلسی و روحانيونرضا شاه و هم عليه تاريک انديشی تشيّ 
حتی پس از . به راه انداخت، از طعن و لعن و حتی تکفير نهاد مذهبی در امان نماند

مرگ شريعتی نيز آيت هللا مصباح يزدی به عنوان يکی از دشمنان آشتی ناپذير او 
 رسمی روحانيت اضطراب شريعتی، عمق عليه حمالت شدت و ميزان. باقی ماند

. دهدمی نشان مجلسی، مخالف شيعی گفتمان يک موفقيت با رو به رو شدن از را
سال قبل اتفاق افتاد، شريعتی با روحانيت رسمی در  ٦٠درست مانند آنچه حدود 

 و شدن تسليم خاطر به را روحانيت رسمی شريعتی،. های سياسی درگير بودزمينه
 سرزنش مورد خود اقتصادی سياسی منافع تامين منظور به استبداد با همکاری

در فرآيند تشريح اين که چرا روحانيت رسمی به اين شيوه عمل کرد، . دادمی قرار
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ی علوی تبيين ی صفوی را به عنوان مذهبی مخالف شيعهشريعتی مفهوم شيعه
  . نمود

 در ،"پروتستانی اسالمی جنبش" يک انداختن راه به و ايجاد شريعتی، برای
 آميز تبعيض موانع آن در که روحانيت رسمی بود واحد تفسير بدون تشيعی پی

 شريعتی که چيزی از عو تشيّ  شدمی برداشته ميان از روحانی غير و روحانی ميان
 و خرافات از و شدمی ناميد آزاد می" وسطی قرون کليسای هایمحدوديت"را  آن

به همان ميزان که تهاجم فکری شريعتی عليه . گرديدپاک می انحرافی هایايده
روحانيت جدّی، مردمی و موثر بود، به همان ميزان در تبديل تشکيالت و نهاد 

 به بيشتر مراتب به شريعتی مخاطبان. شدن به يک جنبش اصالح مذهبی ناکام بود
  . او مذهبی گفتمان تا بودند مند عالقه او مذهبی گفتمان نتايج عملکرد سياسی

ومن و اول، مخاطبان او مردم عادی م. برای شريعتی دو مانع وجود داشت
ع مجلسی در آنها رسوخ کرده باشد، بلکه روشنفکر، دانشجويان ُسنتی نبودند که تشيّ 

مند بودند که دوگانگی و دانشکاه و کسانی بودند که هم اکنون به گفتمانی عالقه
مخاطبان شريعتی معتقد بودند انديشيدن و تفکر . کردجدايی عقل و عقيده را رد می
رو آنها از اين . ت خدادادی است، حق آنها نيز هستمستقل عالوه بر آن که موهب

بندی شريعتی گرايش داشتند که خرافات مذهبی مجلسی، به طور طبيعی به اين جمع
تر از دوم، و شايد مهم. موجب انحراف دين به خاطر اهداف سياسی گرديده است

او مجتهدی . همه اين که شريعتی خودش فردی روحانی نبود، غير روحانی بود
احب قدرت و احترام و با موقعيتی که دستوراتی را برای باورمندان زمان خود ص

شد، بلکه فردی بود خارج از روحانيت با تحصيالت و صادر کند محسوب نمی
های شريعتی، به عنوان فردی خارج از روحانيت، وزن کالم و آموزه. لباس غربی

  .   سخن مردانی را نداشت که لباس افراد ُسنتی را به تن داشتند
پس از تاسيس جمهوری اسالمی، دمحم مجتهد شبستری، عبدالکريم سروش، 
مصطفی ملکيان، محسن کديور و حسن يوسفی اشکوری برای ايجاد رفرم شيعی 

شبستری،  -از افراد باال سه تن . با اهميتی ابراز داشتندهای نظری در اسالم کمک
روحانی بودند، البته تنها يکی از آنها يعنی کديور، هنوز لباس  -کديور و اشکوری 
شمار ديگری از روحانيون و افراد غير روحانی متنفذ نيز در . مذهبی به تن دارد

در . سالمی، بودندی اول به لحاظ سياسی در جمهوری اپی اصالحاتی و در درجه
هللا منتظری و يوسف صانعی به عنوان رهبران جنبش نتی مذهبی، آيتميان نهاد سُ 

های شيعی اين افراد خود را از گفتمان ُسنتی. اصالحات نوين شيعی پديد آمدند
صفوی يا مجلسی با صدور فتواوايی دور نگاه داشتند، و به صورت موثری به 

آن در جنبش سبز و بعد از  ی اجتماعیدند که پايهرهبران جنبش اصالحات تبديل ش
  .   گذاشته شد ٢٠٠٩ماه ژوئن 
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پس از درگذشت منتظری، صانعی موقعيت اول را دارد و در صدر اين 
جنبش اصالح طلبی شيعی ايستاده است، جنبشی که اصل و نسب و دودمانش به 

د، نمود گفتمان مجلسی هللا خمينی زنده بوتا زمانی که آيت. رسدانقالب مشروطه می
که بر ناکارآمدی فکر و عقل افراد غير تا حدودی تحت کنترل بود؛ گفتمانی 

های شمرد، ايدهی عمومی را ناچيز میروحانی تاکيد داشت، و خواست و اراده
 اين با. گرفتمردم را دست کم می ی حاکميتکرد و ايدهخرافی را ترويج می

 برای دولت، امور یاداره در شيعه فقيه لقمط حاکميت بر خمينی تاکيد وصف
آل را بوجود آورد تا وقتی خمينی درگذشت، اين مجلسی اين فرصت ايده طرفداران

محدود و  - اگر نه موقوف  -وجه از گفتمان مجلسی را احيا کرده و جمهوريت را 
 شدن فعال و تحرک برای را جديدی فضای خمينی نيز از پس دوران. مقيد سازند

 هيچ در که خمينی جانشين کمک خود را با و آورد فراهم مجلسی گفتمان یدوباره
 . کرد بازتوليد مجددا نداشت، اومحبوبيت یاندازه به يیزمينه

 را خود بقای که سياسی مجلسی مذهبی ولوژیمتد و ئولوژیايد سرسختی
 ینشانه -هايی حفظ کرده هر چند با تغيير و تحول و تطبيق دادن - هاقرن طی

ی اصلی سال پس از مجلسی هسته ٤٠٠حدود . است آن جذابيت و قدرت قطعی
ايدئولوژی او هنوز زنده است و يک بار ديگر توسط مردی در لباس روحانيت 

مجلسی بسيار نزديک به کانون قدرت سياسی و اقتصادی صفوی . شودترويج می
مجلسی، . دانستمی بود و شاهان صفوی را افرادی مورد عنايت و هدايت خدا

گوی آن به حاکميت ی خود را به عنوان سخنع و همچنين موقعيت و آيندهتشيّ 
هللا مصباح يزدی و روحانيون نزديک به وی که به آيت. شاهان صفوی گره زد

ی امام غايب انشين و نمايندهاو را به عنوان ج ،رهبر جمهوری اسالمی متعهدند
و  نمايدبا کالم و حکم او مخالفت  کند، با او ضديت"دانند و معتقدند که هر کس  می

ی چراغ سعادت مجلسی به عقل آدمی به مثابه ٨٢٨.مشرک است" کنديا آنها را رد 
و رستگاری اعتقادی نداشت، از اين رو از رها کردن عقل به نفع تقليد کورکورانه 

 ناآگاه، های که توده است نظر اين بر يزدی مصباح. کرداز فقهاء سخت دفاع می
 و تمييز به قادر و غالبا ناتوانند، دارند که مسائلی و مشکالت شناخت يا درک از

از اين رو، مصباح يزدی با اعتقاد مجلسی در . نيستند نادرست از درست تشخيص
    ٨٢٩.داندها را قابل اعتماد نمیاين موضوع اشتراک دارد و فکر و عمل توده

های اجتماعی ز فکر کردن و پرسشخواست تا دست امجلسی از مردم می  
 تنها که -های امورات خود را به خبرگان احاديث و سياسی بردارند و تمام جنبه

مصباح يزدی نيز . واگذار نمايند - کنند  فکر مردم برای دارند حق که هستند کسانی

                                                             
.٥٣. ص. پاسخ استاد به جوانان پرسشگرمصباح يزدی، . ت.م  ٨٢٨   
قم، ( آذرخش پرتو در ؛ مصباح يزدی، ١٨٦ -١٨٥. ، صصشرق حقيقتحسينعلی عربی،  ٨٢٩

. ٥٩. ؛ مصباح يزدی ، نقش تقليد در زندگی انسان، ص٤٢. ، ص) ١٣٨٢   
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گويند گوش فرا دهند، و بايستی به آنچه خدا و پيامبر میکند که مردم  میبحث می
مجلسی  ٨٣٠.ی ولی فقيه تبعيت نمايندحال حاضر نيز به مانند نابينايان از گفته در

معتقد بود که درک او از تشيع در اسالم، تنها درک درستی است که توسط امامان 
ی شيعه می بايستی از شود، بنا بر اين، مدعی است که کل جامعهشيعه تائيد می

نيز، مصباح يزدی، پلوراليسم و فهم و امروز . نظرات او به طور کامل تبعيت کنند
کند، و برای اعتبار تنها يک نوع های مختلف از متون دينی را رد میقرائت

ها و آورد و بر ساير خوانشاستدالل می - طبعا خوانش خودش  -خوانش از تشيع 
مصباح  ٨٣١.گذاردمی" فتنه"و يا " شرک"، "نيرنگ شيطانی"برچسب  ،تفاسير

ها پيش از آن که آن را برای شرايط بعد را در اين زمينه، مدت ی فتنهيزدی واژه
 . استفاده کند، به کار گرفته بود ٢٠٠٩از تظاهرات اعتراضی ژوئن 

 را آن و گرفته مفروض را عادی مردم ذهن ناکارآمدی مجلسی که حالی در
 جلوگيری انتقادی آگاهی ظهور از تا کرده ِکرخت منطقی غير و  خرافی روابط با

مصباح . است تر پيچيده مراتب به يزدی مصباح عمل يکم و بيست قرن در کند،
 و اقتصادی فکری، آموزشی، فرهنگی، کمتر یجامعه يک با اگر حتی يزدی
، در خطاب به حاظران و شنوندگان مختلف شد،می روبرو يکسان يیحرفه

استدالل اصلی او داد؛ با اين وصف متفاوت ارائه می تاکيدات با مختلفی های گفتمان
مصباح يزدی . با همان چيزی که مجلسی در قرن هقدهم ارائه کرد مشابه است

کرد به کانديدايی رای بدهند که خود مصباح به طور فعال مردم عادی را تشويق می
حمايت حامی او بود با اين استدالل که امام دوازدهم نيز از کانديد مورد نظر 

يی، اين ر پشتيبانی از رهبر، آيت هللا خامنهمصباح يزدی در کارزا. کند می
. باشدهای خداوند میيی قادر به شنيدن پيامکرد که خامنهموضوع را مطرح می

کرد تا از مسجد جمکران ديدن کنند، مصباح يزدی معتقدان مومن را تشويق می
شان جايی که ممکن بود در آنجا امام دوازدهم را مالقات کنند و ببينند که روياهای

   ٨٣٢.از طريق معجزه محقق خواهد شد
 نحو به کرد فرموله مجلسی که الزامی و  دولتی رسمی دين و مذهبی هويت

 برابر در است صليبی جنگی شود؛ اينمی محافظت يزدی مصباح توسط يیشايسته
 استاندارد هنجاری تبيين به است مجلسی تالش يادآور نيز و غرب، فرهنگی يورش

 رفتار قواعد تدوين در خود او بصيرت اساس بر اجتماعی و فردی رفتارهای از
 که صورت همان به درست. که مورد تائيد دين نيز خواهد بود اجتماعی؛ رفتاری

 از تبعيت به حاضر که کسانی محروم ساختن و زدن برچسب کردن، رد با مجلسی
 یدايره تا ناميدمی کافر و دين بی و "ديگران" را نبودند، آنها تشيع از او برداشت

                                                             
.١٩٦. ، صشرق حقيقتحسينعلی عربی،   ٨٣٠   
  . ١٥٩، ١٤٧، ١٤٥، صفحه در پرتو آذرخشمسباح يزدی، ) ١٣٧٩فروردين  ٢٢( بيان   ٨٣١
. ١١٩. ص). ١٣٨٧قم، ( فرهنگی تهاجممصباح يزدی،   ٨٣٢   
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 موافق تشيع از او درک با که را کسانی يزدی نيز مصباح کند، تنگ را تشيع
از نظر . نامدمی خارجی نوکر و شيطان عوامل ، مشرک دين، ضد منافق، نباشند،

مصباح يزدی اگر صدها هزار کشته شوند، نظام اسالمی که او هادی و راهنمای 
نهايتا، اگر در   ٨٣٣.ضروری است حفظ گرددبايستی حمايت شود و آن است می

ُسنت مجلسی، افراد برای حاکميت دراز مدت شاهان صفوی تا ظهور امام غايب 
ی رحمت کند که خدا ايران را زير سايهکردند، مصباح يزدی نيز دعا میدعا می

   ٨٣٤.امام دوازدهم و رهبری ولّی امور مسلمانان تا بازگشت امام غايب نگاه دارد
گرايی را به عنوان گفتمان نهاد مذهبی شيعه  مصباح يزدی، مجلسیآيت هللا

رهبر جمهوری اسالمی به مصباح يزدی مسئوليت داده تا . گيرددر نظر می
ايدئولوژی مبتنی بر مجلسی خود را، هر جا  ضرورت داشت، از طريق دستگاه 

ور، بر ی در حال ظهنظامی سياسی شده -های امنيتی سرکوبگر مشتمل بر گروه
سيستم موجود کامال مطمئن به خود، هم  ٢٠٠٩در ماه ژوئن . جامعه تحميل نمايد

شد، که توسط آيت هللا منتظری و صانعی رهبری می -با جنبش اصالحات مذهبی 
رو در رو گرديد و هم با  - يی از روحانيون را با خود داشت و حمايت شمار فزاينده

ری مردی غير روحانی و دو روحانی، جنبش سياسی اجتماعی اصالحات به رهب
پس از سی سال تجربه با جمهوری اسالمی، و تعريف دين ذوب شده . برخورد کرد

ها با دو بحث متفاوت اما بهم آميخته درگير در سياست، جنبش اصالح طلبی ايرانی
 یتاريخی فرآيند در ديگری یمرحله یتجربه حال در ايرانی عتشيّ . شده بود

 شديد درگيری. قرار داشت خود مذهبی و سياسی هويت تبادل و تبيين طوالنی از
بر روی  ديگر سوی از و حکومتی، سيستم و آلسو بر روی سياست ايده يک از

توان هم شيعه و هم مدرن بود ب از نظر شيعه و اين که چگونه میزندگی مطلو
 . تمرکز داشت
 حاکميت خود را دری ادامه نظامی، و سياسی مذهبی یحاکمه هيات

 حاکميت اين. ديدقيمتی می هر به مغاير و مخالف زدن دست کردن جامعه و کناريک
مذهب، معتقد  و جامعه سياست، تعريف از انحصاری مطلق و انداز چشم يک به

بوده و از هرگونه بديلی تحت عنوان خطری برای ملت و دين خدا جلوگيری 
 گويی به مردم، مورد توجهپاسخ تيجهدر ن و بررسی و نظارت مفهوم. کرد می

 عادی مردم که وجود دارد فرض تصور و پيش اين نيست، بلکه حاکمه هيات
 و فرهنگی هایجنبه که مطلق انحصارگری. باشند تابع و پيرو فقط بايستی می

 و عقالنی هایظرفيت به دهد،را بازتاب می مذهبی یمدرنيته ضد گفتمان سياسی
بسته همفکران هيات حاکمه هستند،  مدار از بيرون در که افرادی درست داوری

يک  ذهن، يک همگن، یجامعه و جمع يک حاکم، طبقات آلايده. اعتقادی ندارد

                                                             
. ١٨٩. ، صشرق حقيقتحسينعلی عربی،   ٨٣٣   
. ١١٤. ، صآذرخش پرتو درمصباح يزدی ،   ٨٣٤   
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 تقريبا مرده اجتماعی انداز چشم در ريشه ثابت طور بوده که به يک صدا و افکار
فوق العاده  گرايیخالقيت، زندگی و تنوع ی پويا بهدارد، در حالی که يک جامعه

ديگری  هایايده هايی کهگی در انسانشايسته و فضيلت هيچ طبقات حاکم. نياز دارد
نگرند، توطئه، حيله گری و در نتيجه به هر کجا که می. بينندنمی غير از آنها دارند

الينقطع  جامعه، در تکثر و گوناگونی از هيات حاکمه. بينندنادرستی، يا ارتداد می
هايی را در مورد مذهب، جامعه، گیاين، دائما دست بسته رغم به پيچند،می به خود

کنند تا آنچه را که از همگنی و يکسانی در جامعه می تحميل فرهنگ و سياست،
 يک کتاب بتوان که شايد اين تصورند بر آنها مذبوحانه. خواهند به دست آورندمی

 به و کرد، تبيين مجلسی نچهآ شبيه دينی، رفتار واحد ُکد يک و زندگی راهنمای
 خواهندنمی آنها. کنند تحميل ايران به يکم و بيست قرن در ميزان خرافی نيز همان

 خرافات با را ايرانی یجامعه مشترک حس متوسط تواننمی ديگر که بپذيرند
 و علت یرابطه پذيرش به مردم تسليم بر  دو هر که سياسی مسئوليتی بی و مذهبی
 قرار تاثير تحت و کرد تحريک است، سوار الطبيعی ماوراء و منطقی غير معلولی

    . داد
اند که به اما، آموخته" رنگين کمانی از سبزها"رقبای اصالح طلب آنها 

 هر آنها. گرا باشندستی اهل مدارا، شمول پذير و کثرتبايلحاظ سياسی و مذهبی می
 يک توسط ناشده تائيد و شده، تعيين پيش از اجباری قرائت و موقعيت تحميل گونه
 کنند، چرا که اين موقعيت تحميلی و قرائت اجباری بهمی ردّ  مردمی را حکم

 برای هم و عمومی رفاه برای هم ،نماينده و بی منسوخ، برافتاده، امری عنوان
 شانفهم و انسان، طبيعت از خود درک اساس بر طلبان اصالح. ع مضر استتشيّ 
 ترس و ارعاب خشونت، که انددر نظر گرفته حاکميت برای را متدهايی ع،تشيّ  از
تکنيکی نيز  ديدگاه از و ،دانستهانسانی  غير و دينی غير اخالقی، نظر نقطه از را

 امری را نظرها اختالف و هاتفاوت آنها. کنندناکارآمد ارزيابی می و بيهوده آنها را
طلبان بر اين باورند که عموم اصالح . بينندمی موافق مذهب و سالم طبيعی،

 انطباق زندگی، از متفاوت پسندهای و تفاسير  ها،روش کثرت فرهنگ شيعی، با
 لحاظ به که است استوار جمعی مشترک حس بر اکنون اصالحات، جنبش .دارد

 پيشی جامعه و سياست مذهب، تفسير در تنگ هایديدگاه از اجتماعی و تاريخی
 خود هایآرمان و را مشترک عمومی و رايج، خود، اين حس هامروز. است گرفته

 و محدوديت در خرافاتی و گذشته به متعلق مذهبی و سياسی ارواح جانب از را
  . بيندمی سرکوب

بر مبنای اين فرض حرکت  -سياسی و مذهبی  - جنبش اطالح طلبی ايران 
اعتقاد، توانند به طور حد اکثر در امور جامعه، سياست و کند که همه میمی

ها را بايد به ها بايد درک شده و مورد احترام واقع شود، ايدهمشارکت کنند، تفاوت
آنها بر اين . غلبه کرد" ديگران"های قديمی از بحث و گفتگو گذاشت و بر ترس
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باورند که دشمنان بايد به دوست تبديل شوند و افراد نياز دارند به عنوان بخشی از 
برابر، پذيرفته شده و مورد احترام قرار گيرند، بدون  ی سراسری شهروندانحوزه

 نظر به. اين که کسی از حق خود از بابت مخالفت و شکايت داشتن، دست بردارد
 و منطقی غير ترس و خرافات بر مجلسی مبتنی ئولوژیايد احيای یرسد پروژهمی

 رهبری حفظ برای اجتماعی و فردی هایداوری ساختن اعتنا بی طريق از نفرت
غير قابل  هاايرانی مشترک حس گو، با توجه بهپاسخ غير یحاکمه هيات سياسی

 .دسترس باشد
 خرافات جادوی و سحر یتمايل و جاذبه یزمينه معنوی، و مادی یتوسعه

 در حاکمه هيات حال اين با. از بين برده است را توضيح قابل غير هایپديده و
 و استبداد ناعقالنيت، به اتکاء با که است رسيده باور اين به خود حاکميت طول

 اين که هنگاهی. برگرداند مطيع و تابع پيروان حصار به را مردم تواندمی خرافات
را  زور خردی نهايی، توسل به بی با حاکمه هيات به اثبات برسد، نادرست باور
 از بيشتر و آنها منافع مشترک از قرار بوده که گيردبه کار می همان کسانی عليه
 خون به همواره اکثريت، بر اقليتی مشترک عرف یاجباری تحميل. کند دفاع آن،

 از را شرايط که باشد متعهد عميقا اکثريت که زمانی حتی شد، خواهد کشيده ريزی
 .دهد تغيير بار خشونت غير طريق

 جنبش سياسی موفقيت آيا که است اين گيرد قرار توجه مورد بايد آنچه
 به نيز را شيعی اصالح خواهد توانست جنبش خودکار طور به ايران دراصالحات 

 سياسی اصالحات جنبش به مذهبی، اصالح جنبش سرنوشت ؟ آيا به فرجام برساند
 به نگاران تاريخ است؟ آيا يکی بدون ديگری اتفاق خواهد افتاد؟ آيا خورده گره
 آغاز عنوان به آن به و کنندتوجه می يکم و بيست قرن اول یدهه و ١٩٩٠ یدهه

  خواهند کرد؟  نگاه شيعی اصالحی جنبش
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  از فرهاد مهدوی  هايیترجمه
  
  يروند آبراهاميان -اسالم راديکال، مجادين ايرانی   *
  کارن آرمسترانگ - دمحم، پيامبری برای زمان ما   *
  مسعود بنی صدر -خاطرات يک شورشی ايرانی   *
 ماکسيم رودنسون -وفات، بررسی و تحليل دوران آغازين اسالم  -دمحم، تولد   *

      - ها از مجلسی تا احمدی نژاد خرافات به مثابه ايدئولوژی در سياست ايرانی*  
  علی رهنما   

  گيدئون لوی -مجازات غزه *  
 . . .و   *
  


