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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال

!می چکدخون واژه ای کھ از آن   
امام؛ پیشوای «:  روزنامهء بھار چاپ تھران، مقاله ای را در صفحهء اول خود منتشر کرد با عنوانيک ھفته پیش،

قد به يا ھمان مسلمانان معت( و اين مطلب بالفاصله با عکس العمل وسیع اسالمیست ھا »سیاسی یا الگوی ایمانی؟
مواجه شد و اعتراضات چنان باال گرفت که روزنامهء بھار، با ظاھری داوطلبانه، خود را برای ) برقراری حکومت مذھبی

من اين ھفته می خواھم در مورد اين مقاله و مسائلی که در درون گفتمان مذھبی اسالمی بطور . مدتی تعطیل کرد
 .بدارمعرضه کلی، و شیعی بطور اخص، مطرح می کند مطالبی را 

com.esmail@nooriala 

 عضو مقاله ای را به قلم دکتر علی اصغر غروی، ،چاپ تھران روزنامهء بھار ،1392  ماهدر اول آبان

خود منتشر اول ، در صفحهء رانیای آزاد نھضت  تشکل مذھبیاصفھان ءشاخه مسئول وی مرکزی شورا

مطلب بالفاصله با عکس العمل وسیع اين  و »امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟«:  عنوانابکرد 

مواجه شد و اعتراضات چنان باال ) حکومت مذھبی برقراری مسلمانان معتقد بهھمان يا (اسالمیست ھا 

 .)1( خود را برای مدتی تعطیل کرد، داوطلبانهیظاھرا  ب،گرفت که روزنامهء بھار

ھفته می خواھم در مورد اين مقاله و مسائلی که در درون گفتمان مذھبی اسالمی بطور من اين 

کلی، و شیعی بطور اخص، مطرح می کند مطالبی را عرضه داشته و نشان دھم که چگونه يک کلمهء 

کوچک و ساده در زبان عربی زير بنای اختالف بزرگی در سراسر تاريخ اسالم بوده و ھم اکنون نیز بر 

 .شت ما اثری مستقیم و عمیق داردسرنو

*** 

ھمواره مطالب  دربارهء نقش واژه ھا در سرگذشت آدمیان ،در طول تاريخبگويم که، الزم است در ابتدا 

گزارش ه آغاز می کند و ب»  بود"کلمه"در ابتدا «خود را به » سفر پیدايش«از تورات که .  نوشته اندیبسیار

و قسم به قلم و آنچه [» والقلم و ما يسطرون «تاد، می رس» د ش شناييو رو " بشود روشنايي: " خدا گفت«

به او گفت [»  فیكون"كن"يقول له «:  سورهء بقره، می آيد117آيه  و اينکه، در  می رسدقرآندر ] می نويسد

:  که رسید اين بیت حافظ بهِ  مولوی بلخی»"کالم" نردبام آسمان است اين« از يا می توان .]و شد" بشو"

 در عصر جديد تاريخ ما نیز، مثًال، .»!ب سرد زند، در سخن، بر آتش تیزنه آ/ م که آتش افروزد "کلمات"غالم آن «

می بینیم که میرزا ملکم خوان مدرنیته جو حاصل افکارش در مورد جامعهء برخاسته از قانون را در کتابی به نام 

 .گرد می آورد» يک کلمه«

دارای نیروھائی گسترده و » واژه ھا«يد که برای اھل نظر و تعمق می توان د در ھمهء اين موارد

 مثًال، .باشد نتايج واقعی علمی دارای و ھم برسد نتايج عملی خرافی می تواند بهو اين موضوع ھم . مؤثرند

 در اساطیر. استوار است» ادعیه«و » اوراد « نقش اساسیاعتقاد به جادو و جنبل، تا ھم امروز، بر اعتقاد به

.  را می دانند و با بیان آنھا در جھان فیزيکی دخل و تصرف می کنند»رمز کلمات« جادوگران ،رسمی و عامیانه

اما واقعیت ھای تاريخی نیز به ما نشان می دھند که در حوزهء واقعیت ھای اجتماعی نیز واژه ھائی خاص 
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ر واقعیت ھمهء اھل تفکر تصديق بدينسان، چه در افسانه و چه د. صاحب تأثیری بسیار گسترده می شوند

 .می کنند که واژه ھا می توانند دارای قدرت ھائی شوند و جھان را دگرگون سازند

ژه ھائی وجود دارند که  نیز وا، و از جمله ايرانیان مسلمان،در سرگذشت واقعی مردم مسلمان جھان

تارھای وسیع بوده اند؛ چرا که در ھر منشاء انشقاق ھا و انشعاب ھا، برخوردھا، مبارزات، خونريزی ھا، و کش

 بر زندگی اجتماعی کهه  آفريده گشت نوينتعبیر نوئی که از ھر يک از آنان شده، نوعی جھان بینی و ايدئولوژی

 و خونريزترين واژه  تريناما اگر از من بپرسند که بحث انگیزترين و نفاق آفرين. تی ژرف نھاده استمردمان اثرا

اشاره می کنم » موال«ی  حرفچھار  واژهء وده است من به مجموعهء واژگانی برخاسته ازدر عالم اسالم چه ب

، و) 2( خود حمل می کنددر ھم به معنای سرور و آقا و صاجب اختیار است و ھم معنای محب و دوستدار را که

 چون یبسیاران گذاشته و  در زندگی روزمرهء ما اثر بوده و زنده و فعالواره ھم،امروزھم  مرگ پیامبر اسالم تا از

به اقصا نقاط دنیا به پناھندگی و تبعید فرستاده و دوستانم را در کشورم به زنجیر و تجاوز و شکنجه و مرا 

ھمچنان درو می کند و پیش می رود و ھردم درنده  و به ماشین خونريزی تبديل شده است که ،اعدام کشانده

 .خوتر و وحشی تر می شود

*** 

 آدمیانی که در حوزهء نفوذ اسالم زيسته اند و می  در سرگذشت»واژه« اين  ورودِ کار کھنه داستان 

 :از اين قرار است زيند، چه مسلمان باشند و چه نه،

 کرد کهمی اعالم  ھمواره) از چھل تا پنجاه سالگی (پیامبر اسالم در دھسال زندگی خود در مکه 

 )»جبرائیل«از طريق فرشته ای به نام ( که با ھدايت او است» اهللا« خدائی به نام رسول و فرستاده و پیام آور

زندگی پس از (» آخرت«ری در  فرا می خواند و چگونگی رستگا)صراط المستقیم (»راه مستقیم«مردمان را به 

 .زد را به ايشان می آمو)مرگ

يکی را که ، ندشتداداخل خانهء مکه، که به قبايل مختلف عرب تعلق ی )ه ھايا ال(او از میان بت ھای 

  که او اين بودنخستین شعار به سروری پذيرفته و بقیه اله ھا را قبول نداشت و لذا خوانده می شد» اهللا«

 بصورتی تلويحی خدايان ديگر را نیز برسمیت  اين خود  که کبیرتر و بزرگ تر است؛بقیههللا از يعنی ا[» اُهللا اکبر«

ال اله اال «و به اين شعار رسید که اصًال اما بعدًا ا .] سرور آنھا استاکبر ومی شناخت اما معتقد بود که اهللا 

  ھم و سپس توضیح داد که اين اهللا آن بت نشسته در بتکدهء مکه.] جز اهللا وجود نداردالھیھیچ يعنی [» اهللا

 نمی زايد و يکه است  است و ندارد، زاده نشده ھماست و جسمیت) ملکوت(نیست و جايش در آسمان ھا 

 .)»اخالص«سورهء مکی (

 در شھر مکه اتفاق می افتاد که چون شرح  و تاريخ ساز تاريخی مھم واين جريان البته در متن حوادثی 

 . اشاره می کنمًا به نتايج آنھا، در اينجا مختصر)3(آن را در جای ديگر آورده ام

و بھمراه يکی از پیروان  ،، پیامبر اسالم مجبور شد شبانه پیامبری بی حاصل در مکهپس از ده سال

به ھجرت او   اشبکه سکنان عر شھری يھودی نشین ؛ از مکه بگريزد و به مدينه برود، به نام ابوبکراشصمیم 

از آن پس پیروان مکی . ندشھره شد] ياری رسانندگان[» انصار«گروه به در تاريخ اسالم و ند به مدينه کمک کرد

از جملهء آنان دختر پیامبر . را تشکیل دادند» مھاجران«ند و گروه محمد رفته رفته خود را به مدينه رساند
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دو پیرو معتبر محمد، يعنی و نیز )  ابن ابیطالبعلی(و پسر عمويش ) حمزة بن عبدالمطلب(، عمويش )فاطمه(

 .عمر بن خطاب و عثمان بن عنف قابل ذکرند

 به رھبری اجتماعی و بیعی،، بطور طمسلمانان، محمد) community(» ھمباش«با تشکیل نخستین  

ھمباش را بر اين  رياست ،»پیام ھای آسمانی« عالوه بر آوردن  آن پس، از رسید و نیزسیاسی پیروان اش

 .عھده گرفت

و نیاز ) و بعدًا نظامی و جنگی( اين رياست سیاسی ـ اجتماعی  کهعتقدندقرآن شناسان ماکثر 

ع موجب شد که در محتوای الھامات رسطده به پیامبر نیز جامعهء نومسلمان به داشتن مقررات زندگی اجتما

 از آسمان فرود عنی ھمچون باراني(» نازل می شد« لحن آياتی که در مدينه تغییراتی اساسی ايجاد شود و

يا (دارند، آيات مدنی » آخرتی«و » معنوی« جنبهء  مکیھرچه آيات. با لحن آيات مکی متفاوت است ) می آمد

با اين ھمه، و الاقل در آن روزگار که پیامبر در میان . دگی روزمرهء پیروان محمد می پردازنده زن ب)مدينه ای

 ھر دو سمت او را وتی وجود نداشت و ھمگان بین پیامبری و حکومت بر جامعه تفا،پیروانش می زيست

 . پذيرفته بودند

 »غزوات«ی کردند، اغلب در م» !ازیپاکس«، که رفته رفته شھر را از يھوديان زندگی مسلمانان مدينه

 که مسلمانان مدينه با بت پرستان مکه  استیی کوچکدرگیری ھای جنگغزوه به معنی . می گذشت

 و کاروان ھای رونده از ھر سو به ، اورشلیم قرار داشتومکه يمن و  و چون شھر مدينه در سر راه .داشتند

در  تاده بود پیش آم مدينه مسلماناننو برایگذشتند، اين موقعیت سوق الجیشی ديگر سو از کنار آن می 

نتیجهء . )2( اين کاروان ھا راھبندان ايجاد کرده، اھل کاروان را کشته و اموال شان را به يغما ببرندرھگذر

 سال گذشته از خروج پیامبر از مکه، اھل اين شھر خود را در 12عمومی اين غزوات ھم آن بود که عاقبت، 

 تا شدند مھلتی يک ساله خواستار ، در مذاکرات صلح، اماتن در دادندد و به تسلیم محاصرهء مسلمانان ديدن

 با پیروانش وارد مکه شد، بت ، اوسال بعد.  اين تقاضا را پذيرفت نیزو پیامبر شھر را تسلیم مسلمانان کنند

 به شاعری فقط  و،پذيرفت اسالم آوردن دشمنان ديرينه اش را ،ھای خانهء کعبه را شکست، عفو عمومی داد

 . رحم نکرد و دستور قتل اش را داد»آيه می سرايد« از او  که مدعی بود بھتر

خوانده می شود، مسلمانان » حجة الوداع«با پايان گرفتن مراسم آن حج، که آخرين حج پیامبر است و 

يا (ن در کنار آبگیر استراحتگاه کاروان مسلمانا.  کیلومتری به مدينه آغاز کردند420 در مسیررا  خود بازگشت

 .خوانده می شد» غدير خم« کیلومتری مکه قرار داشت و 260ی تعیین شده بود که در )غدير

نگارش و ثبت رسیده به   دست محدثین شیعه و سنی که دو قرن بعد به، از آن روزگاراحاديث بازمانده

کس ه از آن محل گذشته برگردد و ھر کآن چنین خبر می دھند که در آن منزلگاه، پیامبر دستور داد که ھر ،اند

 خواھد مطلب مھمی را با پیروان اش در میان  چرا که او می،ندرسیده زودتر خود را بدان محل برساکه ن

  کوھه ای بسازند و خود بر فراز کوھه ايستاد و، از زين اسبان و شتران،و چون چنین شد دستور دارد. بگذارد

 پسر عمو و داماد خويش، ،بودچه بر مسلمانان و دين نوی آنھا گذشته پس از يک سخنران جامع در مورد آن

 َمْن«:  چنین گفت،)موال ( با مطرح کردن واژهء موضوع اين مقاله،و!) ؟(بر سر دست گرفت را علی بن ابیطالب، 

ان اش و از پیر و].ھر که من موالی اويم، اين علی موالی اوست: بقول شاعران[ »َمْوَلاُهی َفَعِل َمْوَلاُه کْنُت
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 در عین حال، محدثان می گويند که در .خواست تا يک يک با علی مصافحه کرده و او را موالی خود خطاب کنند

 َلکْم َأکَمْلُت ْوَمیاْل«: د کهشه از زبان او جاری حی به پیامبر دست داد و اين آيھمان غدير خم حالت نزول و

امروز دين تو را بر تو : ترجمه [)٣ ، آيهءمائدهسورهء  (»نایِد اْلِإْسَلاَم َلکُم ُتیَوَرِضی ِنْعَمِت کْمیَعَل َوَأْتَمْمُت َنکْمیِد

 ».]»ی از آنیم که اسالم دين تو باشدرا به اتمام رسانديم و اکنون راضکامل کرده و نعمت خود بر تو 

 در ،اما. داختند پرشھر خود بازگشتند و به زندگی روزمره، پس از اين مراسم، به نومسلمانان مدينه

  در غدير خمانحاضر معلق است که اھل تحقیق در فضای ذھنی اين پرسش  گذشته، ساله1400ھمیشهء 

 سخن پیامبر  و آيا چون به مدينه برگشتند»رئیس و حاکم؟« يا »دوست و محب«: چه فھمیدند» موال«از واژهء 

 »موالئی علی«د که منظور پیامبر از آن  نشايشان مطرح ھرگز اين پرسش بررا چنان دقیق درک کرده بودند که

 چیست؟

 که آمده استدر يکی از قرائت ھای مربوط به اين واقعه  را ھم گفته باشم که  نکته اينھمین جا[

 ، اسالم آورده بودند خوردن از نومسلمانان و شکست که پس از جنگ،از اعضاء قبايل عربیعدهء زيادی چون 

مسلمانان نو اين بود، پیامبر بیم آن داشت که، پس از مرگ اش،  شدهکشتهعلی ابن ابیطالب  ه دستب

ش قول بگیرد که  ا کوشیده بود تا از پیروان»غدير خم« در ، لذا،داغدار برای انتقام کشی به سراغ علی بیایند و

 .]با علی دشمنی نکنند

به بستر بیماری افتاد و  که پیامبر ه بود نگذشت از بازگشت مسلمانان به مدينه ماھیسه ـ چھارباری، 

 که به کفن و دفن ، بجز علی ابن ابیطالببا انتشار خبر مرگ پیامبر، ريش سفیدان و زعمای مدينه،. جان سپرد

گرد » سقیفهء بنی ساعده« به نام )سقیفه+ سقف دار  ( ایپیکر پیامبر مشغول بود، در جای سرپوشیده

پیر گروه مسلمانان، يار فرار پیامبر از مکه، و پدر که ، برگزيدندپیامبر ) خالفت(را به جانشینی   و ابوبکردآمدن

را ھم از قرآن گرفتند که می گويد خدا آدم را خلیفهء » خلیفه« لقب آنھا. بود ،محبوب ترين ھمسر او، عايشه

 .ه استخود بر زمین قرار داد

عمر بن خطاب رسید و به ت با مرگ ابوبکر خالف. اندکی بعد علی ابن ابیطالب نیز با ابوبکر بیعت کرد

  علی در تمام سه دھه ای که طی آن اين سه تن خلیفه بودند، وپس از او عثمان بن عفان خلیفهء سوم شد

شورش سربازان يمنی و کشته شدن عثمان، وقوع  با عاقبت، تا اينکه.  بودآنھا ابن ابیطالب مھمترين مشاور

ه مناطق سنی نشین دنیا سفر کنید خواھید ديد که بر چھار شما اگر ب. شورشیان علی را به خالفت برگزيدند

 .  نقش بسته است،خوانده می شوند» خلفای راشدين«سوی مساجدشان نام اين چھار خلیفه، که 

 از ، اختالف در مورد جانشینی محمد و ادعای غصب حق علی، آن است که شیعیانتصور کنونی

 مسلماناننواغلب اسالم ھنگام مرگ پیامبر عیت آن است که اما واق. ھمان روز مرگ پیامبر آغاز شده است

 و مورد ؛معتقد بودند که پیامبر جانشینی انتخاب نکرده و اين گزينش را در اختیار پیروان خود گذاشته است

 نیز تأکید پیامبر بر دوستی و محبت علی دانسته و اين مسئله را ھمواره نسبت به او اعمال را» غدير خم«

 .می کردند

ی علی می خواندند، بخصوص پس از کشته شدن عثمان و )يا شیعه(اما گروھی که خود را پیرو 

رياست » موال« که منظور پیامبر از دانتخاب علی بعنوان خلیفهء چھارم از جانب شورشیان، چنین اقامه کردن
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نان محسوب ی مسلمین ھمانا سرپرست و قیم و ولی مسلما»موال«سیاسی بر جامعهء مسلمانان بوده و 

 از اين باشدکند که دارای پیوندھای آسمانی نیز » معرفی«می شود و چون پیامبر می خواسته جانشینی را 

 . استفاده کرده استنیز ھست ـ» صاحب واليت« ـ که »موال«واژهء دو پھلوی 

 به دست سربازان شورشی انجام گرفت،  چھارمء بعنوان خلیفه،نکتهء جالب آن است که گزينش علی

، در پنج سال حکومت  به ھمین دلیل علی.بزرگان جامعهء اسالم آورده نبودمورد موافقت اکثر از ھمان آغاز  و

که سوگلی پیامبر  (عاشیهچون ھم  بودند  کسانی جنگ دچار جنگی خانگی و داخلی شد که طرف مقابلاش

نوبت   ھم عاقبت.یربچون طلحه و زی  و بزرگان ديگر)خوانده می شد» مادر اھل ايمان«يا » ام المؤمنین«بود و 

در دوران عثمان به   که پس از فتح مکه مسلمان شده و،پیامبراصلی خاندان  نومسلمان  دشمن باجنگبه 

» حکمیت «کار بهجنگ پیش نرفت  امرچون و  رسید ،، يعنی معاويهاستانداری دمشق منصوب گشته بود

و   را پذيرفتآن نفع معاويه تمام شد و علی ھم نتیجهء که بهحکمیتی  ؛ کشید)داوری ريش سفیدان دو طرف(

 از اردوگاه اش علی) شیعیان(، عده ای از پیروان انتقال خالفت به معاويهدر پی  .معاويه خلیفهء پنجم شد

 .ب شمشیرش کشتبه ضرو يکی از آنھا علی را ) ندفترگنام » خوارج«و در تاريخ (ند شدخارج 

. است امروز نیز ادامه يافتهبه که تا  شد ساله 1350 وارد کارزاری »موال« مبھم ءبدينسان، واژه

 آنھا .دھند  و نامشروعرنگ و بوئی خصمانه» خلیفه«واژهء به تا نام نھادند » امام«شیعیان موالی خود را 

 امامان . منتقل می شودی دانستند که از طريق خون را صاحب قدرت ھای ماوراء الطبیعه و علم غیب»امام«

عه بايد خون علی ابن ابیطالب و فاطمه دختر پیامبر را در رگ ھا می داشتند و برای دريافت حق حاکمیت شی

در » شھادت طلبی«اينگونه بود که داستان بلند و سرشار از خون ريزی و . خود علیه خلفا قیام می کردند

 .تشیع شکل گرفت

و   دانسته»خلفا« را از آن » سیاسیواليت« )سنی مذھبان(، اھل سنت   تا ھم امروزروزگار دور آن از

پیوند خونی   امامی که با علی و فاطمه12اما، پس از . نده اشمردشان بر » امامان«شیعیان آن را از آن 

خودبخود و طبعًا » واليت سیاسی امام«دوازدھمین امام، مسئلهء اين ی »غیبت کبرا«داشتند، و شروع عصر 

را برساخته و بخصوص سادات شان » نیابت عام«فرمول » علماء شیعه«ی  اما بزود.به محاق تعلیق افتاد

 و سپس تأسیس )5(با تشکیل حکومت ھای صفوی و قاجار. مدعی حق اجدادی خود برای حکومت شدند

 و داستان غدير خم و برداشت سیاسی از آن گشته فعال  ديگرباره اين مسئله،حکومت اسالمی در ايران

 .ه است شد مسلط بر کشورمانس حکومت اسالمیسب مشروعیت رئیمنشاء ک

کرده تقسیم پاره  چگونه کل عالم اسالم را به دو» موال«واژهء تکبدينسان می بینیم که اختالف بر سر  

 .و سبب خونريزی ھای وسیع در بین آنان گشته است

*** 

امر «با ) مانیيا ملکوتی و يا آس(» امر قدسی«اما، در میان مسلمانانی که به تفاوت و جدائی  

قائل ھستند، اساسًا امکان جمع بندی اين دو قلمرو مورد سئوال است و آنان معتقدند که واقعهء » زمینی

است و ربطی به امور عالم فانی ندارد و پیامبر با تعیین نکردن » امر قدسی«غدير خم بیشتر يک نمود بارز از 
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اری از اينگونه مسلمانان را بسی .ن خود قرار داده استبر عھدهء پیرواانتخابی و اين کار را جانشین سیاسی 

 .می دانند و از حکومت مذھبی دوری می جويند» سکوالر«می شناسم که به اعتبار ھمین تعبیر خود را 

است که می توان مھمترين بروز آن را در میان دارای سابقهء کھنی  اسالمی در مباحث البته تعبیراين  

ی امر »آلوده«ھیچ روی ه دارد و ب واليت در نزد اينان جنبهء قدسی .يافت) ه سنیو گا(عقايد عرفای شیعی 

خوانده می شود و خود مدعی آن است » شاه نعمت اهللا ولی«ھنگامی که پیر خانقاھی . زمینی نمی شود

 . اندبی ارزشمصادر دنیوی برايش  که تلويحًا چنین اعالم می کند، »خاک را به نظر کیمیا کند«می تواند که 

 نوشته شده و رسانای آن است که از نظر او ء تاريخیمقالهء دکتر علی اصغر غروی نیز بر ھمین زمینه 

ئی که پیامبر در غدير خم به زبان رانده صرفًا به امری قدسی و نوعی جانشینی معنوی ربط داشته و »موال«

)  گانه اش12و احتماًال فرزندان (لی سی عدارد و نمی توان واليت معنوی و قدارتباطی با حکومت و سیاست ن

 در قیتدق و ملأت مصروف را خود ھمت تمام) ع(ی عل«: او می نويسد.  متصل کرد»حکومت«را به امر زمینی 

 قرآن رای و ،یعل رفتار و شهیاند انیب در ،عبده محمد خیش که آنجا تا سازد، یم آن کردنیی اجرا و قرآن

 خود بدانند خود امام را کتاب که آنی جا به" انیعیش ،)ع(ی مول فرموده به بنا متاسفانه،ی ول. نامد یم مجسم

 دری عل ءشده عیضا حق بر مدام و اند شده خود جھالت ءبنده او، خواست برخالف ،و "دانند یم کتاب امام را

. بود کمتری و نزد بز ءعطسه از آن ارزش ،یمول فرموده طبق کهی حکومت! ندیگر یمی ویدن روزه چند حکومت

 ؟باشد خدا طرف از است، کمتر بز ءعطسه از ش امنزلت و قدر) ع (مومنان ریام منظر از کهی زیچ شود یم ایآ

 »!باشد؟ زین نید اکمال و نعمت اتمام تر، فرا نیا از ،تازه و

نکته در اين است که دکتر غروی نه حرف تازه ای می زند و نه به سست کردن پايه ھای حکومت  

 از دير ساله عرفانی اتاست و می کوشد تعبیر» غدير خم«توجه او به واقعهء .  مشغول استاسالمی فعلی

 . کلماتی امروزی ارائه دھدباآن را 

 نوشتن اين مقاله بر اسالمیست ھا گران می آيد و ،اما چگونه است که با وجود ھمهء اين حقايق

  اعتراض و تھديد می زنند؟ آن دست بهنسبت به

 است که خود را در »شتر ـ گاو ـ پلنگی« ناشی از وضعیت  فعلیمیاسالشکل حکومت مبه نظر من،  

 در ،يش و نه مصالح دينیبنا بر مصلحت حکومتی خوصرفًا ، و آن گیر انداخته و ناچار است بصورتی روزمره

 . کند»تجديد نظر«نظريه ھای اختراعی علمای سلف و خلف خود 

 .ين ھفته را به پايان می برمبا توضیحی اندک در اين باره مطلب ا

*** 

افسانه ھای زير واقعیات و مشروعیت خود را از )  امامی12(حکومت اسالمی شیعی اثنی عشری  

 :می گیرد

 خود معرفی »معنوی و سیاسیجانشین «بیطالب را بعنوان ی ابن اپیامبر اسالم در غدير خم عل. 1

» سرريز آب«فضل به معنی [. می گذرد» فضل الھی«ای کرده است چرا که ارتباط خداوند با آدمیان از مجر

ايان  به ھمین دلیل ارتباط با عالم غیب با مرگ پیامبر اسالم به پ.]ھم از آن می آيد» فاضل آب«است و عبارت 

 . گانه اش ادامه يافته است12 علی ابن ابیطالب و فرزندان نرسیده و از طريق
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موجب قطع اين ارتباط ]  ضربهء مھلکی بر اين نظريه است امااگرچه[  نیزغیبت کبرای امام دوازدھم. 2

 »نواب عام امام زمان«شیعه حکم ) ِ روحانیونيا ھمان (دينکاران ،  غايب شوندهنبوده و به سفارش ھمان امام

 . که اگرچه با امام غايب ارتباط مستقیم ندارند اما به ھدايت او عمل می کنندرا دارند

 از آنجا ، و استدهبوسخت اشتباه تصمیمی از در دست گرفتن حکومت غايب شیعیان امام پرھیز . 3

واليت «نی عام امام غايب را فراھم می کند، در دوران غیبت کبرای امام می توان به که فقاھت نوعی جانشی

 .قائل بود» فقیه

فر را بعنوان  يک ن، با تصمیم جمعی خود،می توانند) مجتھدين، علماء و روحانیون(دينکاران شیعه . 4

را !) و اکنون کل ملت ايران(انتخاب کنند تا، بعنوان جانشین امام غايب امت شیعهء اثنی عشری » فقیه ولی«

 .رھبری کند

اين ولی فقیه، حتی اگر خود اظھار نکند، با امام غايب در ارتباط است و نه تنھا خودش که دولت . 5

 .ھدايت می شودھايش نیز بوسیلهء امام غايب در کارھای مملکت 

حال بیائید و فرض کنید که کسی در ھمان بند اول بکوشد تا ثابت کند که واقعهء غدير خم دال بر 

 اين مھمترين آجری است که از زيرمی بینیم که . بود و جنبهء سیاسی نداشته است»  معنوییجانشین«

 .میت خود خارج شده باشد حکومت اسالمی کشیده می شود، بی آنکه اظھار کننده از حدود اسالديوار

*** 

که است »  دينی آزادنوانديشی«توجه کنید که اينگونه اظھار نظرھا از جنس ھمان مضمون و محتوای 

 مفاھیم دينی خود را نقد و اصالح ، با نگاھی از درون دين،د تان انديشنده می کوشمؤمنین مسلمان و طی آن

طیل روزنامهء بھار اين نکته را ثابت می کند که در تحت اما تجربهء نگارش مقالهء آقای غروی و تع. دمکن

است و به »  دينی آزادنوانديشی«سیطرهء يک حکومت مذھبی اولین امری که ناممکن می شود ھمین 

ھمین خاطر اکثر نوانديشان دينی ما مجبور شده اند يا در زندان به سر برند و يا به کشورھای سکوالر دموکرات 

 استقرار حکومتی سکوالر » دينی آزادنوانديشی«الزمهء برقراری  خواھم نتیجه بگیرم که می و .پناھنده شوند

 ).6(دموکرات در ايران است

-------------------------------------------- 

 :نگاه کنید به بازچاپ اين مقاله در سايت جنبش سکوالر دموکراسی ايران، در پیوند زير. 1

http://isdmovement.com/2013/10/103113-Aliasgar-Gharavi-Is-imam-a-religious-or-a-mundane-leader.htm 

 و يکی شان صدادار اند) مصوت(بی صدا وتاشان  دآنسه حرف گرفته شده که از » ولی«از ريشهء واژهء » موال«ء واژه. 2

اش را می توان » واو«اش با صدای ياء قابل تلفظ می شود اما » الم« و چون با ھم خوانده شوند .»واو، الم، ياء«: است

ء را ، که اولی مصطلح تر است؛ و يا يا)veli(يا به کسر واو ) Vali(به فتح واو : خواند) که نوشته نمی شوند(با دو صدا 

را ساخت و بکار ) ’valaa(والء : تلفظ کرده و آنگاه با افزودن ھمزه ای به پايان ھمین شکل آخر) valaa(ھمچون يک الف 

 و Velaayat(، واژه ھای ديگری برآمده اند ھمچون دو صورت واليت »ريشه ھا«، يا »ريشه«در عین حال، از اين . برد

Valaayat ( و نیز»velaa « و»valaa « و معناھای اين واژه ھا نیز در طول تاريخ در ھم . »موالی«و » موال«و » ولیم«و

در . تنیده و تبديل بھم شده اند و در اين اختالط انواع و اقسام اغراض سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز بی کار نبوده اند

 :فرھنگ فارسی اين موارد را چنین می يابیم

http://isdmovement.com/2013/10/103113-Aliasgar-Gharavi-Is-imam-a-religious-or-a-mundane-leader.htm
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 پیر خانقاه دراويش) 3قیم، صاحب، خداوند،  ) 2دوست صديق، يار، ) 1دارای سه معنی است ): vali(ولی 

 جانشین: ولی عھد

 )لقب امام غايب(صاحب زمانه : ولی عصر

 )]volaat(والت : جمع شان می شود[حاکم ايالت، استاندار ): vaali(والی 

 ]والت و واليات: جمع[حکومت کردن ـ استان ـ سرزمین ): valaayat(واليت 

 منسوب به يک واليت و ديار): valaayati(واليتی 

 پیوستگی و پیاپی کردن) 2محبت و صداقت؛ ) 1: به دو معنی) ’velaa(والء 

است که ھم معنی » موالی«جمع آن [بنده ) 2آقا و سرور  ) 1: دو معنی متضاد دارد): به جای مولی(موال 

 ايرانیان اسیر اعراب که موالی خوانده می سروران را می دھد و ھم به برده و بنده شدگان اطالق می شود؛ مثل

 .»محبوب«و » دوستدار«: ؛ و يک معنی مجزا ھم دارد به مفھوم]شدند

چنانکه ديده می شود، اين مجموعهء واژگانی دارای معانی بشدت متضاد ھستند و اسناد متقنی ھم در ھم

یز ھمین تفرقه وجود داشته و يا اينکه بخاطر  سال پیش ن1500دست نیست تا نشان دھند که آيا، مثًال، در زبان عربی 

 .نقش کلیدی اين واژه در تاريخ اسالم است که اکنون به اين آشفتگی رسیده ايم

3. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2007/ES.Notes.020207-Mohammad%20in%20Mecca.htm 

 :در پیوند رايگان زير» جامعه شناسی سیاسی تشیع اثنی عشری«نگاه کنید به کتاب قديمی من . 4

http://www.mediafire.com/?jc6x6xe8a6z2jve 

: در پیوند رايگان زير»پیدايش و نقش دينکاران امامی« به نام نگاه کنید به کتاب من. 5  

html.pdf.Din_Karane_Emami/65bac20/91944972/dl/com.hotfile://http 

ی پنجاه سالهء اخیر چه مشکالت مھلکی داشته و »ی ـ ايرانینوانديشی شیع«اين واقعیت جدا از اين نکته است که  .6

من اين مطلب را در . چگونه بجای اصالحات مذھبی منجر به قدرت گرفتن ارتجاعی ترين نیروھای مذھبی شده است

 .مقاالت ديگری شکافته ام که در پیوند زير قابل دسترسی است

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2006/ES.Notes.111706-sorush.htm 

 

 :کنید دریافت  عال را ھر ھفتھ مستقیمًایمقاالت نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail 

 :مجموعھء آثار نوری عال را در این پیوند بیابید
htm.NoorialaWorks/com.puyeshgaraan.www://http 
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