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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  قرائت ھای سیاسی و غیرسیاسی از اسالم

حکومت خود را، که  خامنه ای، در سخنانی که بمناسبت سالگرد اخیر عید غدير ايراد کرد نشان داد که ھم دشمن اصلی
بودن  سیاسی استایرا در ر تئوری به واقعهء غدير خم، نوعی کوشد، با استناد شناسد و ھم می سکوالريسم است، می

نوع او باشند، حق منحصر بفرد  آخوندھای اسالم ھم، که شد، حامالن اصلی آنگاه، اسالم که سیاسی. بیاندازد اسالم جا
  .کند مشروعیت پیدا می نیز خامنه ای علی!) فرزند پیغمبر يعنی(» سید«واليت / کنند و سلطنت  حاکمیت بر امت را پیدا می
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ه و در اجتماعی که بمناسبت نمی دانم آيا به سخنان سید علی خامنه ای در روز دوشنبهء گذشت
  ،بد نیست قسمت کوتاھی از آن سخنان را. بر پا شده بود توجه کرده ايد يا نه» واقعهء غدير خم«سالگرد 
می خواھد از آن به سود حکومت اسالمی و واليت  اوو بھره ای که » واقعه«آن اسی یو معنای سدر مورد 
   :با ھمديگر مرور کنیم ،خود ببرد

 نصب امیر «»غدير خمواقعهء « سالگرد دراو،  خامنه ای،رسانی دفتر  پایگاه اطالع به نقل از 
را دو مفھوم اساسی غدیر خم » توجه و پرداختن اسالم به سیاست و حکومت«و » مؤمنان به امامت

ھیچ یک از «: کهگفته است  ،واقعهء را جزو مسلمات تاریخ اسالم دانستهدر عین حالی که اين  و ه،خواند
من کنت مواله "ء شریف پیامبر ختمی مرتبت، یعنی خم و جمله یروان فرق اسالمی در اصل وقوع غدیرپ

این جمله  ...اختالفی ندارند] ھر کسی که من موالی اويم علی ھم موالی اوست ["فھذا علی مواله
است امت ی مھمی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد و آن پرداختن اسالم به امر حکومت و سیمعنا
واقعهء غدیر خم منطق روشن و مستحکم اسالم در نفی نگاه سکوالر است، چرا که غدیر خم . است

 قابل "جنبه ھای معنوی"چرا که . د اسالم بر حکومت داری و سیاست به شمار می رودمظھر توجه و تأکی
است و این درس نصب نیست و معنای حقیقی این واقعه مبارک، توجه به امر حکومت و مدیریت جامعه 

  .»بزرگ غدیر برای مسلمانان است
د و انبدينسان، خامنه ای ھم دشمن اصلی حکومت خود را، که سکوالريسم است، می شناس

 نوعی تئوری را در راستای سیاسی بودن اسالم جا ، با استناد به واقعهء غدير خم،ھم می کوشد
م ھم که آخوندھای نوع او باشند حق منحصر ، اسالم که سیاسی شد، حامالن اصلی اسالآنگاه. بیاندازد

علی خامنه ای نیز !) يعنی فرزند پیغمبر(» سید«واليت / بفرد حاکمیت بر امت را پیدا می کنند و سلطنت 
  .مشروعیت پیدا می کند

، خود را »داعش«ابوبکر البغدادی، رھبر گروه ستیزه جو و بنیادگرای از سوی ديگر، اين روزھا 
  . خوانده و آنان را به اطاعت از خود دعوت کرده است» خلیفهء مسلمین«

» ولی«و » امام«، »خلیفه«با اين سه اصطالح و يکجا،  یکباره،  سال1400جھان، پس از بدينسان، 
اين در ھنگامه ای . روبرو شده و، برای درک معناھا و تفاوت ھای آنھا، بايد به مراجع مختلفی سر بزند

 در ، ھمگی، و از امريکا و اسرائیل گرفته تا ايران و اعراب و ترکیه، روسیه و چیناست که از اروپا گرفته تا
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ی تضروربه   راجنگ مغلوبهء کنونی در عراق و سوريه حضوری نیابتی دارند و تدقیق در مورد اين اصطالحات
  .حیاتی تبديل کرده اند
بی با آن روبرو است ديگر اسالمی که اکنون جھان در خاورمیانه و آسیای جنوب غربعبارت ديگر، 

 تبديل شده است »ايدئولوژی شبه دينی« نیست و به نوعی ،لمه به معنای مصطلح ک،» معنویدين«يک 
که خود را بعنوان آلترناتیو دست آوردھای اعصار روشنگری و مدرنیته می بیند و برای برانداختن سکوالر 

  . مذھبی تالش می کندبگر خونريز و سرکودموکراسی و بازگشت به اعصار حکومت ھای
 است اما، بنا بر ھمین  از کشور ما آغاز شده»تبادل ايدئولوژيک«اين بايد قبول کرد که متأسفانه، 

نھضت « با پرجم داری ، می رود که روشنفکران و سیاست مداران ايرانی بتوانندنیز امید آن واقعیت،
سیاسی را به روزگاری از آزادی و آبادی و منطقهء مصیبت زدهء تحت سلطهء اسالم  ،»بازگشت به مدنیت

  .رفاه برگردانند
ادعاھای سر دمداران اسالم » صحت دينیِ «بنظر من، الزمهء اين کار روشنگری در زمینهء 

چرا که از ديدگاه جامعه شناسی سیاسی کل اين ادعاھا » صحت دينی«می گويم . سیاسی است
خود را با » مشروعیت«کوشند تا   میين عمل می کنند،، چون در ظل دًماھیتی مطلقا سیاسی دارند اما

د که زبان و استدالالت دينی اثبات کنند و لذا بررسی صحت دينی اين مشروعیت ھمانقدر اھمیت دار
  .بررسی صرف جامعه شناختی آن

***  
 پديدهءاين موضوع که اسالم، به لحاظ تأسیس دولت به دست پیامبر اين دين، يک در واقع، 
به بسیارانی واقعیت  بوده است؛ ھمانگونه که مواره موضوع برخورد آراء بسیارت يا نه ھسیاسی اس

صلیب کشیده شدن عیسای مسیح و عدم توفیق او در امر رھبری جامعه ای که در آن می زيست را 
 می نیزين پديده ھا د که ااما تاريخ بلند اديان نشان از آن دار. دن دين او گرفته اندنشانهء غیر سیاسی بو

» قرائت« بنا بر ، واجد ھر دو جنبهء سیاسی و غیر سیاسی باشند و، در ھنگامه ھای مختلف،توانند
» مذھب«و اغلب با نام (رايجی که به لحاظ شرايط اجتماعی و سیاسی در مورد يک دين مطرح می شود 

ضیات سیاسی ـ می توان ديد که ھر مذھب چگونه بر مبنای مقت)  تمییز داده می شود»دين«از خود 
اعتقاد « و »ايمان به خدای ھر دين«در واقع، جز . دچار تحول شده استيا  بوجود آمده و  خاصیاجتماعی

 امر و پديده و در اکنون تاريخ بشريت ديگر، » به آن خدابه اتصال کسی که پیامبر آن محسوب می شود
يا ( يکی از قرائت ھا اقع بواسطهء ندارد و ھر پیرو دينی در ووجود خارجی» دين«نھاد خاصی به نام 

 »قرائت« ھر  ھای زير و بمساسار  ب، لذا، و، پیرو آن دين محسوب می شودمبتنی بر آن دين) مذاھب
  .می تواند دين خود را سیاسی ببیند يا نبیند

که ھر يک (قرائت ھای مختلف از يک دين :  کهاين نکته را می توان بدين صورت نیز بیان داشت
 و نوسان بین اين دو ؛می توانند ھم سیاسی باشند و ھم غیر سیاسی) انده می شوندخو» مذھب«

قطب را شرايط اجتماعی و سیاسی تعیین می کنند و نه مباحث اھل فلسفه و حکمت و خداشناسی و 
  .حتی فقه
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***  
ھمواره بین دو قطب » دستگاه«آگاھند که اين فقه تشیع مذھب دوازده امامی آشنايان با 

مذھبی  مباحث  از تاريخ خود، و در ھر دوره؛شدن و غیر سیاسی بودن در نوسان بوده استسیاسی 
 را با »دستگاه« نیتا ا در خدمت آن بوده اند گی، ھم،عیات و حکمت و غیرهمطرح شده در ظاھر فقه و شر

 برالبته اين امر نافی واقعیتی گسترده تر نیست مبنی . قرائتی سیاسی يا غیرسیاسی توضیح دھند
مستتر در دين ھا » معنويات«ًکه شرايط الزم برای ھر گرايش قرائتی لزوما سیاسی ھستند و ربطی به اين

  .و مذاھب شان ندارند
يا آخوند (دوره ھائی را داريم که ارباب مذاھب از يکسو در تاريخ فقه تشیع مذھب دوازده امامی 

اسی قرار می گیرند و موفق می شوند سازمان در ارتباط با قدرت سی)  روحانیونبقول خودشان،ھا و يا، 
از  ،سیاسی منسجمی با سلسله مراتب معین فراھم آورند و فعالیت آزادانهء روحانیون را مانع شوند و

ارباب مذاھب از قدرت دور می افتند يا از ساحت آن رانده می ھمان ئیم که سوی ديگر، با دوره ھائی روبرو
 و با سلسله مراتب خود را از دست می دھند و، الجرم، ی منسجمو، در نتیجه، سازمان سیاسشوند 

  . بصورت مھره ھائی آزاد از قیود سازمانی در می آيند
مکتب  «و » اخباریمکتب « بمدد دو عنوان غیرسیاسی را ياسیاسی قرائت   دو اينی،فقھزبان در 
 قرائت ھا از ماھیت صرف سیاسی ، بی آنکه اکثريت پیروان ايننداز ھم تمییز می دھ» اجتھادیاصولی يا 

مالھا و حجي االسالم ھای : ھمین مرزبندی آخوندھا را به دو دسته تقسیم می کنند. آنھا با خبر باشند
، که خود را آيت هللا و آيت هللا عظما نیز می خوانند، »مجتھدين«کالسیک و محدثین و مفسرين از يکسو و 

  .از سوی ديگر
  :و قرائت را می توان بصورت زير فرمولبندی کردقانون مرزبندی اين دو اما 

 در ساختار قدرت سیاسی حضور نداشته و نان خور نھاد حکومتی نیستند، که آخوندھا ھنگامی -
ق دست و پا کردن پیروانی ھر يک حاکم بر سرنوشت خويش اند و الزم است که زندگی خود را از طري

می » جھد«نھاده اند به معنی کسی که » مجتھد«وند نام  اينگونه آخبردر اسالم .  بگذرانندبرای خويش
 پیروان خود پاسخ ھائی دينی ـ مذھبی دست و پا کند و در قبال اين  مذھبیکند تا برای پرسش ھای

  .بگیرد) تحت عنوان خمس و سھم امام و ذکوة و غیره(خدمت از آنھا دستمزد 
جزو اجزای  آن ھا شوند و گشوده میآخوندھا  که درھای حکومت بروی ھنگامی اما  -

، ھیچ » حکومتیھایآخوند« و نه اکمان نه حد،ند و مجری ارادهء حاکمان می شونديوانساالری در می آي
عملی می شود و » ممنوعیت اجتھاد« آزادی عمل مجتھدين را تحمل نمی کنند و، به اشکال مختلف، ،يک

نام » اخباری گری«چنین دوره ای را دورهء .  را می گیرد» آزادمجتھدان« جای » يکپارچهسازمان مذھبی«
»  اجتھادممنوع شدن« فقھی داشته باشد به معنی زبان داده اند که قبل از اينکه معنای معینی را در

می » مرجع تقلید«و » مجتھد« اعجاب انگیز اينکه برخی از آخوندھای دولتی اخباری نیز خود را .است
  !  حکومت را ندارندخوانند اما ھرگز جرأت رو در روئی با
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، به نمونهء اعالی اين وضعیت يکی در عھد سلجوقی برای مجتھدين مذاھب سنی پیش آمد و
حکومتی  و آنھا را کارگزار و عضو ديوانساالری نددفتر مجتھدين را بست ،»انسداد باب اجتھاد« فرمان مدد
 در دستگاه صفوی» باشی«(» اشیمال ب« با ايجاد منصب ، که پیش آمد و يکی ھم در دوران صفويهند؛کرد

 سلسله مراتب ديوانی رفته رفته اجتھاد آزاد به کناری نھاده شد و ايجادو )  بکار می رفت»وزير«به معنای 
   .دوران اخباری گری آغاز گشت
ھرگز ديگر فرصت آن ) از مصر گرفته تا عثمانی و کشورھای کنونی سنی(اما اگر در عالم تسنن 

پیدا شود، سقوط دولت صفوی و بقدرت رسیدن افاغنه و سر و کلهء مجتھدان آزاد اره ديگربپیش نیامد که 
از بین برود و » مالباشی«موجب آن شد که دستگاه منسجم سنی مذھب سپس نادر شاه افشار 

آخوندھا، بی حقوق و منصب، ناچار دست به دامن بازاريان و مالکان بزرگ شدند و در ھر محل آخوندی 
اين واقعه موجب آغاز ديگربارهء قرائت .  آن محل دارای آزادی عمل بودکار و باردر حوزهء ظھور کرد که 

در .  در سراسر ايران بوجود آمدند که چندان ارتباطی با ھم نداشتندیشد و مجتھدان مختلف» اجتھادی«
يا اشتند، بر سر فتحعلیشان گذآنھا ند که تاج شاھی را  اين مجتھدان بقدری قدرتمند شدعھد قاجاريه

 استعمال تنباکو  يا وبه قتل عام دچار ساختند،نھضت بابیه را يا ، صادر کردندفتوای جنگ با قوای روسیه را 
 ستاندنکوشش ھای عھد رضا شاه نیز، اگرچه به . ساختند) حرام(را حتی در حرمسرای شاھی ممنوع 

ان انجامید، اما نتوانست آنھا را به  و آموزش و محاکم عدلیه از دست مجتھد اسنادامتیازاتی ھمچون ثبت
منقاد خود کند و، در نتیجه، به محض پايان عصر رضاشاھی سر و کلهء  داخل ساختار حکومتی کشانده و

مجتھدين پیدا شد؛ مجتھدينی که اين بار سیاسی کار ھم شده بودند اما بعلت نداشتن الگوئی سیاسی 
  . اجتماعی وابسته بودندخود به گروه ھای ذينفع مختلفمستقل برای کار 

 را با عنوان ولبندی کرد و آنمخمینی شايد مھمترين مجتھدی باشد که داعیهء قدرت روحانیت را فر
  .اخت، بی آنکه به نتايج عملی و قانونمند اجرای اين نظريه توجه کرده باشدمطرح س» واليت فقیه«

واليت «که با نام (»مجتھدينت کومح«، به محض تشکیل ء گريز ناپذير اين کار آن شد کهنتیجهاما 
گروھی از مجتھدان طراز اول .  در دستور کار قرار گرفتمسئلهء کنترل مجتھدين آزاد نیز) ظھور کرد» فقیه

پولی که استفاده از  با ، حوزه ھا نیز)يا طلبه ھا يا طالبان (کشته و خانه نشین و زندانی شدند و محصالن
 به مستخدمین حکومت مبدل ، درآمدھای کشور به دست آورده بودغار ايل از محلآن را» حکومت اسالمی«

گشتند و بزودی اگرچه چند نفری ھنوز نام مجتھد را با خود حمل می کردند اما ديگر کسی يارای اجتھاد 
را نه به » حاکم اسالمی«واقعی و آزادانه را نداشت و دستگاه منسجمی که رفته رفته شکل گرفت 

  . باال کشاندء سنتی سلطان و خلیفهی باالتر از اقتدارکه به سطح» مالباشی عھد صفوی«سطح 
***  

 طبیعتی سیاسی ھمان زمان مرگ پیامبر اسالم از  از اسالمسنیقرائت  و قرائت شیعیاختالف 
  .تنداش» معنويات دينی« ربطی به داشته و

م ھجرت خود از شھر مکه به شھر مدينه چشم از ھنگامی که دمحم بن عبدهللا در سال سیزدھ
 که امروز  از آن نوعاو مورد مناقشه قرار گرفت؛ مناقشه ای» جانشینی«جھان فروبست بالفاصله مسئلهء 
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در اغلب خانقاه ھا که امروزه نیز ًمثال .  از سر گرفته می شود، با مرگ ھر رھبر معنوی و مذھبی،ھم
 در مورد ، با مرگ پیر و مراد و سر سلسلهء خانقاه،مذھب اند نیز پیروی قرائت غیرسیاسی از مدعی

  . تقسیم می شود جديدجانشینی او اختالفاتی پیش می آيد و گاه يک خانقاه به دو يا چند خانقاه
عده ای معتقد شدند که : اختالف بین پیروان پیامبر اسالم ھم به طرح دو نظريهء سیاسی انجامید

ا عوالم غیبی قطع شده و جانشین او کسی است که ادعای چنان ارتباطی را ندارد با مرگ پیامبر ارتباط ب
با » بیعت« ديگران ھم بصورت ، در عین حال، از ھمه قديم تر يا برجسته تر است وپیامبراما در جمع پیروان 

ھجرت به بر اساس اين نظريه بود که ابوبکر، ھمراه و يار غار پیامبر در . می کنندجانشینی او موافقت 
) دو خوانده می ش»خلیفه«  قرآنیکه در عربی(مدينه و پدر ھمسر محبوب او، عايشه، به عنوان جانشین 

 که جامعهء فقیر  گسترده ایطی جرياناتی سیاسی ـ نظامی(امر سه بار ديگر نیز برگزيده شد و اين 
  .تکرار شد) مدينه را به پايتخت يک امپراتوری ثروتمند و وسیع تبديل کرد

مدينهء ) می کنونی مسلط بر ايران ھم ھستعمر حکومت اسالکه مساوی (در عرض سه دھه 
عھد خلیفهء سوم، عثمان بن عفان، جامعه ای را در خود داشت که سخت دچار تضاد شديد طبقاتی بود و 

ن  تا اينکه کار به انقالبی علیه دستگاه خالفت عثما؛ افزوده می شد اشھر لحظه بر تعداد نارضائیان
انقالبیون به سراغ علی ابن ابیطالب، پسر عمو و داماد پیامبر، رفتند و او را بعنوان خلیفهء چھارم  .کشید

منصوب ساختند و، برای مشروعیت دادن به انقالب خود، رفته رفته نظريهء سیاسی دومی نیز در بین آنان 
  .مطرح گرديد»  خالفتنظريهء«د و در مقابل ششناخته » نظريهء امامت«شکل گرفت که با نام 

با انتخابی بودن رھبر جامعهء اسالمی مخالفت می کند و معتقد است که چون » نظريهء امامت«
عالوه بر قوی معنوی است جانشین پیامبر نیز، ً امری صرفا سیاسی نبوده و دارای جنبه ھای ت نبویرسال

  . بايد میراث بر جنبهء معنوی رسالت او نیز باشد،مقام سیاسی
 پیامبر در :رجوع می کند» واقعهء غدير خم« به ،مستدل کردن کار خود  برای مستند و، نظريهاين

 در استراحتگاھی در میانهء راه که  به مدينه، و ھنگام بازگشت از فتح شھر مکه،آخرين سال حیات خود
 ھم موالی ھرکس من موالی او ھستم علی« که بود اعالم داشته ،خوانده می شد» خم«) يا آبگیر(غدير 
ھم از ھمین » ولی«که  [»موال« از پیامبر غرض نظريه امامت شیعیان می گويد در اين واقعه . »اوست

ارباب و قیم و «بمعنای سیاسی ـ اجتماعی بلکه » دوست داشته شده « ادبیمعنایب نه ]*ريشه است
 ،نده انتخاب شده بودق رأی اشرافیت مدين که از طري، سه خلیفهء اول، در نتیجه،بوده است و» رھبر

 ، علی و فرزندانش با پیامبر»ِ ھمخونی« به لحاظ در عین حال،. محسوب می شوند »غاصب حق علی«
 شیعیان در اينمورد تا آنجا پیش رفتند . نیز به آنھا منتقل شده است رسالت نبویآن جنبهء معنوی ـ غیبی

  .را بر آن افزودند» ی ولی هللاشھد ان عل«که در متن اذان و نماز نیز دخل و تصرف کرد و 
 يا، بقول سید علی خامنه چندان منکر واقعهء  غدير خم نیستند» نظريهء خالفت«پیروان اما اگرچه 

در  فرق سنی ءھمهاما  ،»ھیچ یک از پیروان فرق اسالمی در اصل وقوع غدیرخم تردیدی ندارد«ای، 
 و حتی می گويند چون پیامبر می ترسیده که با اختالف دارند» نظريهء امامت«با پیروان » موال«معنای 
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 محبت او را مرگ اش کسانی که با زور شمشیر علی مسلمان شده بودند بخواھند او را از میان بردارند
  . سفارش او را به پیروان خود کرده استھمچون محبت به خود دانسته و از اين طريق

ینی پیامبر، ھرچه بیشتر رنگ و بوی دينی بدينسان، و بمرور ايام، اختالف سیاسی بر سر جانش  
خارج از «در آمد و پیروان ھر قرائت پیروان قرائت ديگر را ) يا ايدئولوژی(» مذھب«بخود گرفت و بصورت دو 

بخصوص از خالفت و کشته شدن علی ببعد، پیروان اين دو نظريه تبديل به دشمنان دانستند و، » دين
 به انواع و اقسام ديگری در رد عقايد ھائی که از يکديگر گرفتند،، عالوه بر خون خونی ھمديگر شده و
  . ندتوسل جستًاحتجات ظاھرا دينی 

يا (نظريه خالفت بر حول اعتقاد به قطع رابطه با عالم غیب و واگذاری امر انتخاب رھبر به مردم   
غیب بوسیلهء جانشینان شکل گرفت و نظريهء امامت بر حول اعتقاد به استمرار ارتباط با عالم ) اشرافیت

  . خونی پیامبر و داماد و پسر عمويش، علی بن ابیطالب، سامان يافت

***  
استمرار رھبری متصل به خون پیامبر و علی، چندان ھم از «نظريهء امامت، با ھمهء تأکیدش بر اما 

جھان می رفت و قائم بود و ھرگاه امامی از » امام«بوجود » امامت«آسیب ديدگی مصون نبود؛ چرا که امر 
  .ل و معطل می شدِـنیز بی محم» نظريهء امامت«نشین معینی برای او وجود نداشت کل اج

شیعیان دوازده . اين اتفاق چندين بار رخ داد و ھر بار شیعیان به گروه ھای متخالفی تقسیم شدند
ن يک پشت حسن و حسی( پشت او را 10امامی آن دسته از شیعیان علی ابن ابیطالب ھستند که تا 

که امام دوازدھم شان (بعنوان امام خود قبول دارند اما معتقدند که پشت يازدھم ) محسوب می شوند
  ...غیب شده و روزی برخواھد گشت و ) باشد

ًمثال برخالف شیعیان ھفت امامی يا اسماعیلی که تا به ( در نزد شیعیان دوازده امامی ،بدينسان

  .یبت امام دوازدھم با آغاز تعطیلی نظريهء امامت نیز ھمزمان بودغ) امروز ھم دارای امام زنده اند
 که در طول زندگی  مجموعهء آخوندھائی بود باقی مانداستمرار يازده پشتی امامت آنچه از اين و 

 به کار ، در غیاب امام،امامان حکم جمع آوری کنندهء شرح حال آنان را داشتند و اکنون می توانستند
  .امعه بپردازند ج»رھبری معنوی«

و عمیق بین امام  مشکل جديد آخوندھای مذھب شیعهء دوازده امامی اين بود که بايد درهء فراخ
نیازمند نظريهء مکملی ين کار متصل با عالم غیب و خود بی اتصال با عالم را پر می کردند و برای ا

  شد که اماماعالم. د برساخته شتار از جانب امام دوازدھم بوسیلهء جعل يک گفاين نظريهء تکمیلی.ندبود
علمای امت من از پیامبران ماقبل « پیغام داده است که ، پیش از پیوستن قطعی به عالم غیب،دوازدھم
بدينسان آخوند شیعه بر خود نام . » من بايد در امور خود به آنان رجوع کنند)»شیعیان«يا (پیروان برترند و 

  . و اخذ خمس و سھم امام پرداخت شیعیانحل مسائلرا نھاد و به کار » جانشین عام امام«

***  
انست ادعا کند که پیامبر  می توھم» نايب عام امام«حال، اگر اوضاع زمانه مساعد می شد، اين 

 بر عھده داشته و آن را به علی ابن ابیطالب نیز را آنان» اسیرھبری سی«امت » رھبری معنوی«عالوه بر 
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نايب «زدھم، به  نیز، به سفارش امام دوا»حقانیت« اين ، عھد غیبت امام در،و فرزندانش منتقل کرده و
  .او منتقل شده است» عام

 يک مانع جدی وجود داشت  جھت مشروعیت بخشی به اين ادعايک استدالل سیاسیدر راه اما 
ه دھا آخوندی ظھور کند کو آن اينکه امام ھمیشه يکی بود اما نايب عام امام می توانست در قامت ص

تنھا نايب « راھی برای اينکه بتوان يک آخوند را ، در نتیجه، وقرائت اجتھادی موجب آزادی عمل آنان بود
د  پیدا می شد که ادعا کن آخوندیوقتیحتی اين بن بست چنان بود که . خواند وجود نداشت» عام امام
ًمثال، آخوند .  با او بر می خواستندبه مخالفت بقیهء آخوندھا ، او را بعنوان نايب خود انتخاب کرده غايبامام

را، که شیخ احمد احصائی نام داشت و تھد عصر  بزرگ ترين مجی دوازده امامی عصر فتحعلیشاهھا
  .مدعی شده بود که منصوب امام غايب است، خلع لباس کرده و از شھر بیرون کردند

 رفته بن بستی را آفريدند که، در تضاد بنیادين خود، »قرائت اجتھادی«و » نظريهء امامت«بدينسان 
شد که حکومت از می  گفته  و حتیکردمی رفته تشیع دوازده امامی را به مذھبی غیر سیاسی تبديل 

 از ھیچ حکومتی بر حق نیست و مردم ناگزير تا ظھور امام بايد آن امام است و چون امام غايب است
ور شمشیر قدرت را به دست می گرفت ؛ سلطانی که ھمیشه با زاطاعت کنند» سلطان عادل و متشرع«

 اين نظريه اگرچه توجیھی برای .اش را تأيید کنند» مشروعیت حکومت«و آخوند ھا را وا می داشت تا 
 معطوف به قدرت  بود اما نمی توانست ريشهء ارادهء)ًولی ظاھرا عادل(ھمسازی آخوندھا با حاکم غاصب 

  .سیاسی را در ذھن آخوند شیعی بخشکاند
 حق دارد خواستار به دست گرفتن قدرت نايب عام امام«بر مبنای نظريهء پنھان   شد کهو چنین

در پاسخ به  در دوران اجتھادی اواخر صفوی و دورهء قاجارھا »واليت فقیه«نظريهء ، »ھم باشدسیاسی 
  .اين بن بست سر ھم بندی شد

د چگونه مشخص می ی که بايد بقدرت سیاسی دست ياب نايب: ھنوز يک مشکل وجود داشتاما
  ؟ حاکم غاصب را کنار می زند و  به قدرت می رسد ای»وسیله« و با چه شوذ

 آشنائی برخی از به اصطالح نوانديشان دينی و مجتھدين آشنا با از طريقپاسخ اين پرسش 
 مارکسیسم ـ لنینیسم  که، با الھام از افکارپیش آمدمباحث علوم اجتماعی معاصر فراھم کرد و اينگونه 

معلوم شد و ھم  به دست گرفتن قدرت ی»وسیله«مبتنی بر لزوم تصرف قدرت از طريق انقالب،  انقالبی،
شود خود » رھبر انقالب« را به دست گرفته و »انقالب« عنان دتوانب کهمجتھدی ھر آن مشخص گرديد که 

  .خواھد داشت» واليت «آنان بر بوده و» ولی مردمان «بخود
، به لحاظ  انقالبی نظريه ھای سیاسیکرد که غیردينی ترينه کسی فکر می براستی چ

د و يکی از آنان را بر کرسی نايی دوازده امامی بھایبه مدد قدرت گیری آخوند جنسیت ايدئولوژيک شان،
  ؟قدرت بنشاند

***  
ًحال اگر به اين سلسله از نظريه پردازی ھای ظاھرا مذھبی و کامال سیاسی شیعیان توجه کنیم  ً

قرار دارد و اين » واقعهء غدير خم« شیعیان از  سیاسی ـ دينیھمهء آنھا قرائتدر ريشهء ابیم که در می ي
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ًاسی و گاه ظاھرا و عمال غیر یھمواره می تواند در برابر تحوالت سیاسی جامعه گاه س» یاتینحذو«پديدهء  ً

 غیر دموکراتیک و غدير خم ريسمانی است که خامنه ای ھا به آن می آويزند تا حکومت. سیاسی شود
و، در نتیجه، تنھا حريف اين نظريه  جلوه دھند» مشروع«ناحق خود را، با پوشاندن جامهء شرع بر آن، 

پردازی فريبکارانه باور به ضرورت خارج کردن نھادھای دينی از نھادھای حکومتی و دولتی و استقرار 
صیبت زده ای است که اکنون ھم در سکوالر دموکراسی، نه تنھا در کشورمان که در سراسر منطقهء م

تھران امام امت دارد و ھم در مرزھای ترکیه و سوريه و عراق به تماشای نمايش خونريز خلیفهء مسلمین 
اين واقعیت را خامنه ای بسی دقیق تر از بسیاری از اعضاء اپوزيسیون حکومت اش . نشسته است

  .تشخیص داده است
______________________________________________  
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