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آية اهللا شيخ محمد سند در ماه رجب سال 1382ق در بحرين ديده به جهان گشود. پدرش از 
تجار بحرين و از ارادتمندان خاندان عترت به ويژه حضرت سيد الشهدا بود.

ــالگى وارد دبستان شد و  در پانزده سالگى  ــبب نبوغ و استعداد سرشار، پيش از پنج س به س
دبيرستان را به پايان رساند. سپس با بورس تحصيلى در رشتة مهندسى وارد دانشكدة «ديويد 
ــال بعد با  ــكده فارغ التحصيل گرديد و س ــال از اين دانش ــد و پس از يك س گيم» لندن ش

گذراندن بعضى از دروس ديگر، به دانشكدة تخصصى «امپريال» پيوست.
در طول مدت تحصيل در دانشگاه، دغدغة دائمى ايشان، دفاع از مذهب اهل بيت در برابر 
هجمه ها و شبهات دشمنان،  با استفاده از ميراث غنى اهل بيت بود. اين فكر و دغدغه، 
ــگاهى در انگليس و اقامت در قم ـ به منظور تحصيل  منجر به رها كردن تحصيالت دانش

علوم دينى و كسب معرفت الزم براى پاسدارى از حريم اهل بيت ـ گرديد.
اين تصميم استاد، مخالفت هاى فراوانى را از سوى افراد مختلفـ  كه از استعداد سرشار وى 
ــت؛ اما اين مخالفت ها و برخى پيشنهادهاى حاشيه اى نيز نتوانست  آگاه بودند ـ در پى داش

خالصه ای از زندگی نامه
  آيه اهللا شيخ حممد َسَند حبرانی  دام عزه
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مانع تصميم او در خدمت گزارى به آستان امام عصر ارواحنا فداه شود.
اشتياق فراوان باعث شد تا در مدت كمى سطوح پايه را طى كند و در زمانى كمتر از چهار 

سال، سطوح عاليه را به پايان برساند.
ــركت كرد و از  ــطوح عاليه، در درس خارج مراجع و آيات عظام ش ــان پس از اتمام س ايش
فيوضات علمى آنان بهره مند گرديد؛ از جمله اساتيد ايشان مى توان به آيات عظام سيد محمد 
روحانى (ره)، ميرزا هاشم آملى (ره)، سيد محمدرضا گلپايگانى(ره)، ميرزا جواد تبريزى و شيخ 

حسين وحيد خراسانى «حفظه اهللا» اشاره كرد.
معظم له پس از اين دوران به تدريس خارج فقه و اصول پرداخت كه تا كنون نيز ادامه دارد.
ــى، همان مطالب عميق آيات و روايات  ــان عقيده دارند كه منبع اصيل علمى و تحقيق ايش
اهل بيت است و دقت در اين مطالب، سبب گسترش افق فكرى و عقلى انسان مى شود 
ــاس، ايشان بر  ــت. بر اين اس ــتمر با مكتب وحى امكان پذير نيس و اين امر جز با ارتباط مس
پژوهش و بررسى دقيق عقلى آيات و روايات بدون درنظر گرفتن بحث هاى ظّنى و تعّبدى 
ــاج و اصول كافى را در  ــتاى اين نظريه، تدريس كتاب هاى االحتج ــد مى كنند. در راس تأكي

برنامة آموزشى خود قرار داده اند.
ــت و عمدتًا  ــت كه تقريرات دروس معظم له  اس ــان موجود اس آثار علمى فراوانى كه از ايش

توسط شاگردان برجستة ايشان به نگارش درآمده است. برخى از اين آثار عبارتند از: 
ـ  سند العروة الوثقى (كتاب هاى طهارت، صالة مسافر، حج ونكاح)؛

ـ  ملكية الدولة؛ فقه المصارف والبنوك؛ 
ـ  اإلمامة اإللهية (5ج)؛ 

ـ  مقامات فاطمة الزهرا؛ 
ـ  بحوث في مباني علم الرجال، الشعائر الحسينية بين اإلصالة والتجديد؛ 

ـ  في رحاب الزيارة الجامعة؛ 
ـ  الصحابة بين العدالة والعصمة؛ 
ـ  بحوث في قراءة النص الدیني؛ 
ـ  دعوي السفارة في غيبة الكبري.
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 در اين گفتگو مايل هستيم محورهاى عمده تحقيقات جنابعالى در مباحث 
امامت به مخاطبين ما معرفى شود:

محور اول دربارة روش شناسى و روش پژوهش در حوزة امامت است. شما دوره اى را بر 
اساس معرفت امام در قرآن و بينش امامتى و واليتى در قرآن دنبال كرديد و در دروس 
جارى در مورد اين موضوع سيرى را در احاديث كافى طى مى كنيد. مى خواستيم اين ها 
ــه كنيم. همچنين فرموده ايد كه علم اصول در استنباط معارف ما نقش  را با هم مقايس
دارد؛ مى خواستيم نمونه هايى از اين نقش، به لحاظ روش استنباط مباحث معرفتى ذكر 
شود تا بتوانيم معرفة االمام را بر اساس منابع عمده اى كه در اختيار داريم، توسعه بدهيم. 

آيةاهللا َسَند: در بحث روش شناسى، قرائت و شناخت امامت داراى چندين مرحله است. 
يك مرحلة آن شناخت امامت به تعبير اهل بيت و به بيانات اهل بيت از روى آيات قرآن 
ــيار مهمى  ــت كه در كتاب اإلمامة اإللهية به آن پرداختم. البته اين روش جايگاه بس اس
ــلمانان  دارد؛ چون معموًال چيزى كه قرآن بيان مى كند، هم از جهت دليل و بيان نزد مس

ـو با آيه اهللا  گفتگ
  شيخ حممد َسَند حبرانی  دام عزه
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ــت و هم آن را به صورت جوامع الكلمى و منظومه اى بيان مى كند. اين  قرص و محكم اس
يكى از ويژگى هاى بيانات قرآن دربارة هر مطلبى است. 

روش ديگرى كه در شناخت امامت دنبال كرده ام، قرائت امامت به زبان قانون و فقه است؛ 
ــت كه جزئيات و ريز بحث هاى امامت و عقايد را عمومًا مى شود با  يعنى اعتقاد من اين اس
قانون و فقه ارائه كرد. ممكن است اين سؤال مطرح  شود كه قانون و فقه علمى است كه 
موضوع آن، عمِل جسم است و چگونه با امامت كه حوزة معرفت و جايگاه آن قلب و ذهن 
است ارتباط دارد؟ خواهيم ديد كه چنين چيزى ممكن است. نمونه هاى آن را در جلد دوم 

اإلمامة اإللهية بيان كرده ام. اين زبان، زبانى است بسيار خوانا براى بشر. 
ــت، براى همه ـ حتى غير  ــيار خوانا و چون فطرى اس ــت بس روش و زبان اّول، زبانى اس
مسلمان ها ـ قابل فهم است؛ زيرا بيان هاى قرآن همگانى است. روش دوم و زبان دوم نيز 

عموميت دارد؛ زيرا زبان فقهى قرآن است.
روش سوم در نظر من ـ همان گونه كه شما در سؤال مطرح كرديد ـ اين است كه اصول 
ــون تفاوت معرفت دينى  ــت؛ چ ــت؛ بلكه فقه و فهم كل دين اس فقه، تنها فقه فروع نيس
ــت كه معرفت دينى دايرمدار حّجيت، تنجيز و تعذير است. البته  ــرى اين اس با معرفت بش
همان طور كه در جلد اّول كتاب اإلمامة اإللهية بيان كردم، داليل دينى، دور از داليل عقلى، 
داليل برهانى و داليل علوم ديگر نيست؛ ولى باالخره در آن تعهد وجود دارد. قطع شامل 
همة براهين علمى مى شود؛ البته غير از قطع نيز شامل مى شود كه در مرتبة پايين تر است.
در علم فلسفه اى كه البته ساخته و پرداختة بوعلى است فقط شناخت مطرح است و تسليم، 
و پاى بندى و تعهد در آن مطرح نيست؛ اّما در فلسفه ى قديم كه به دين شبيه است، تعهد 
وجود دارد. البته من در كتاب عقل عملى كامًال بحث كردم كه تغييرى كه بوعلى در فلسفه 
ــفه و حكمت نظرى را از مطابقت آن با انبيا و مكتب اهل بيت ايجاد كرد، اين بود كه فلس
ــمت مكتب اشعرى برد. بنابراين، معرفت دينى با روش معرفت   دور كرد و آن را به س
ــناخِت بى تعهد است متفاوت است و در آن تعهد  ــعرى  كه ش در حكمت بوعلى و كالم اش
ــه در آن تعهد وجود دارد، در جايگاه علم اصول قرار مى گيرد؛ چون در  ــود دارد. حال ك وج
ــليم، تصديق و  حّجيت، تنجيز و تعذير، تعهد وجود دارد. پس در معرفت دينى، اذعان، تس
ــت؛ بلكه ادراك سالم با تعهد و پاى بندى است. وقتى  تعهد وجود دارد و ادراك ِصرف نيس



10
13

90
تان

بس
  تا

ومـ 
ه د
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

مسئله اين گونه باشد، سيستم نگرش بايد توسط علم اصول بيان شود. 
بنابراين، علم اصول منّظم كنندة داليل معرفتى دين و داليل دينى است و به نظر من علم 
اصول، گره هايى را كه بين علوم و فلسفه يا روش  هاى فلسفى و يا بين عرفان و فلسفه و 
ــفه و كالم و مكاتب كالمى ديگر يا  ــفه و كالم و يا بين عرفان و فلس يا بين عرفان و فلس
مكاتب تفسيرى يا حديثى يا غيره وجود دارد را باز مى كند و خط دهنده است و دسته بندى، 

راه گشايى و ارائة نشانه هاى راه ها به صورتى بسيار منّظم برعهدة اين علم است. 
اختالف بين اخبارى و اصولى در شناخت دين است كه خود آن به اصول مربوط است؛ حتى 
نزاع بين فالسفه و متكلّمين يا فالسفه و متكلّمين و فقها. بنابراين، مثًال مفّسر يا متكلّم، 
هنگامى كه قواعد علم كالم را بحث مى كند، مجبور است قواعد اصولى را به ميان بكشد. 
ــير و عرفان نيز مسئله به همين صورت است. در عرفان اگر به مقدمة قيصرى در  در تفس
شرح فصوصـ  كه بحثى عرفانى استـ  دّقت كنيد، مى بينيد كه همة آن بحث هاى اصولى 
ــت و حّجيت به كتاب و سّنت است يا به عرفان  ــيده است كه حّجيت چيس را به ميان كش
است و يا فقط به كشف محمدى است و اين ميزان است و چيزهاى ديگر ميزان نيست.

بنابراين، اصوًال علم اصول، هنجاركنندة بين اين بحث هاى ناهنجار است. البته اين به بحثى 
طوالنى نياز دارد كه فوايد فراوانى نيز بر آن مترتب است. با علم اصول مى توان بيان كرد 
كه بسيارى از چيزهايى كه گمان مى شود در مكتب اهل بيت برهانى نيست و باطنى وار 
، تأويلى ، ادعايى و ... است، روش  مند، نظام مند و قانون مند است. به عنوان نمونه در اين 
بحثى كه در تفسير داشتم، روش تفسيرى ائمه را اين گونه بيان كردم كه نظام تفسيرى 
ائمه، راه شناختى (آموزش راه دروس تفسير) است و تفسير موضوعى نيست؛ تفسير قرآن 
به قرآن نيست؛ تفسير ادبياتى، تفسير اسباب نزول و بسيارى از روش هاى تفسيرى ديگر 
ــير محكمات مى گذارم  ــت. من نام اين روش را به جهت هيمنة آن بر كّل قرآن تفس نيس
ــتم، با همين بحث هاى اصولى  و واليت بر اين محكمات هيمنه دارد. اما بياِن  اين سيس
ــت. روش سوم، يعنى علم اصول كه بحث شناختى ائمه است، براى روش معرفتى  اس

ائمه در زمينه هاى مختلف علوم دينى كاربرد دارد.
ــت براى شناخت ائمه كه خود  ــت. بحث رجعت زبانى اس روش چهارم بحث رجعت اس
آن بزرگواران بيان كردند. در روايتى از  بصائر الدرجات و أمالى صدوق است كه مى فرمايد: 
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پايين ترين معرفت نسبت به على اين است كه «ال تضعوا علياً دون ما وصفه اهللا وال 
ترفعوه فوق ما رفعه اهللا کــفي لعلي أن يقاتل أهل الكرة وأن يزّوج أهل الجنة».1 رجعت، 
 ــود رجعت، تعبير ائمه ــناخت امامت و حتى نبّوت. در خ ــت براى ش زبان و فضايى اس
ــده است و جايگاه و فعاليت نبّوت  ــت كه اصًال عمدة كار پيغمبر هنوز انجام نش اين اس
ــت و آن حضرت هنوز به طور  ــت و تعبير بزرگ ُقْم َفأْنِذْر2 در رجعت اس در رجعت اس
كامل آن را انجام نداده است؛ بلكه در رجعت مى آيد و آن را انجام مى دهد. يعنى حتى اين 
جايگاه نبّوت براى بعد از رجعت است. طبق بيان ائمه، در رجعت بيش از اكنون توحيد 
 ــانده مى شود. بنابراين، زبان رجعت، زبانى است براى شناخت ائمه و صفات خدا شناس

در سطحى و روشى باالتر.

  يعنى شما بحث رجعت را يك روش در كنار آن روش ها براى معرفت ائمه 
مى دانيد؟

آيةاهللا َسَند: بله البته روشى باالتر از آن روش ها. روش پنجم، روش عقل عملى است 
و خواص بسيار زيادى براى شناخت ائمه دارد. البته روش هاى ديگرى را نيز از بزرگان 
ــيخ مفيد(ره) و ديگران به عنوان تئورى مطرح كرده ام كه به تفصيل وارد  ــين مانند ش پيش

آن ها نشده ام؛ بلكه گاهى آن ها را به عنوان نكاتى تذّكر داده ام. 
ــت. ائمه در هر زمينه اى داراى  ــر ، اعجاز علمى ائّمه در هر زمينه اى اس روش ديگ
اعجاز علمى هستند: «لَْو َعِلَم النَّاُس َمَحاِسَن َكالِمنا َالتَّبَُعونا».3 شيخ مفيد(ره) بسيار بر 
ــى(ره) در اعالم  ــئله تأكيد مى كرد و صدوق(ره) هم كم و بيش و همچنين طبرس اين مس
ــت در مورد آقاى حكيم مرجع كه ايشان وقتى  الورى. به عنوان نمونه در طب، جريانى اس
براى درمان به لندن رفته بودند، يك پند طبى از حضرت امير براى آن پروفسور بيان 
كردند كه هنوز آن پروفسور به خاطر اين مكتب طبى حضرت امير ـ كه اعجازآميز است ـ 

1 . بحاراألنوار، ج25، ص283؛ بصائرالدرجات، ص415؛ امالى صدوق، مجلس38، ص216
2. مدثر : 2

3. صدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص275، بيروت، مؤسسة األعلمي 
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 عاشق آن حضرت است. براى يكى از پروفسورها در استراليا عبارتى از حضرت مهدى
نقل شد و فهميد چه اعجاز علمى در آن وجود دارد و نسبت به آن حضرت كرنش كرد و 
ــتين كه آن هم بر  ــق حضرت مهدى بود. همچنين جريان آقاى بروجردى با انيش عاش

سر يك بحث علمى ائمه بود و موارد ديگر.
اين روش، اعجاز علمى ائّمه است كه متأسفانه هنوز كامل شناخته نشده است و در هر 
زمينه از علوم به همين صورت است. اين بر خالف گفتة كسانى است كه مى گويند: قرآن 
فقط كتاب هدايت است و به ساير علوم ربطى ندارد؛ در حالى كه هدايت، از راه همة علوم 
ــت. البته اين مطلب نه فقط در مورد علوم، بلكه در  ــت و اين خود بحثى جداگانه اس باز اس
مورد هنرها، تكنيك ها و مهارت ها و حرفه ها هم به همين صورت است. اين روش علمى 
ــت و در همة اين  پنج قسمت از نظام علوم، ائمه رهبران شكوفايى  هستند.  فراگير اس
ــازمان ملل متحد) در مورد عهدنامة حضرت  ــابق س مانند جريان كوفى عنان (دبير كل س
امير در سازمان ملل (در سال 2000م) كه جريان مفّصلى است؛ يا رسالة حقوقى امام 
زين العابدين كه يكى از مؤسسات حقوق آن را به تصويب رسانده است و من متأسفانه 
آن را دنبال نكردم. آقاى سّيد مجتبى موسوى الرى كه من با ايشان سى سال است رفاقت 

دارم، در اين زمينه زياد كار كرده و موفق است. 
ــم از فقه، معارف و غيره  ــى ائمه را در بحث هاى مختلف اع ــان بيانات علم وقتى انس
ــاهده  مى كند، حس مى كند كه اين بيانات داراى عظمت عرشى است نه فكر بشرى.  مش
در روايتى امام، بيان مى كند كه خصوصيات روحى ابليس چطور است و چرا اين گونه شده 
ــت و نيز رابطه هاى او را با كل انبيا بيان مى كند. دقيقًا  مانند آن كه ماهواره اى باالتر از  اس
همة اين ها وجود دارد كه در اختيار آنان است. مثًال در مورد يحيى و ابليس و نيز زكريا و 
ابليس مسائلى را بيان كرده اند كه اساسًا نه ابليس مى دانست نه آن انبيا. اّما مسائلى هستند 
كه رخ داده  اند و حضرت آن را بيان مى كند. انگار ماهواره اى بر آن ها اشراف دارد كه اصًال 
ــا،  صوفيه و مانند آن ها خطور نمى كند و نه تنها نمى دانند، بلكه  ــه ذهن  ابن عربى ها، عرف ب

بويى هم نمى برند و اصًال شناختى از اين عوالم ماورايى ندارند.
بنابراين، لمس علوم ائمه و عظمت و قدرت اين ها، مسئلة ديگرى است و البته اين هم 

روشى است كه من وارد آن نشدم؛ ولى وجود دارد. 
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  در مورد منابع، آيا سيرى را كه در كافى و قرآن داشتيد، دو روش مى دانيد 
يا آن كه صرفاً تفاوت در منبع است؟ 

آيةاهللا َسَند: البته از كتاب كافى آن چه تا به حال كه كار كرديم ـ و دو يا سه سال است 
كه هنوز مشغول آن هستيمـ  بحث عقل، جهل و علم است؛ اما با رويكردى روش شناسانه.

 پس هنوز وارد كتاب الحّجة نشده ايد؟

ــديم و هنوز در كتاب عقل و جهل هستيم.  آيةاهللا َســـَند: خير؛ حتى وارد توحيد نيز نش
البته هر مطلبى از آن را كه به مسايل ديگر مربوط است، بيان مى كنيم؛ مثًال ارتباط آن با 
توحيد، نبّوت، معاد يا امامت. آن هم نه فقط به صورت تطبيقى؛ بلكه اين بحث، خود ارتباطى 

سيستماتيك با اين موارد دارد و مانند حلقه هايى به هم متصل هستند.
 

ــاً در بحث كتاب كافىـ  با ديدگاهى كه جناب عالى داريدـ  بين كافى   نهايت
و قرآن هم دو روش مى بينيد؟ مثًال در مورد بحث رجعت  فرموديد: روشى است كه در 
ــطح  ــاً ادبياتى با س واقع زبان ديگرى از بحث هاى امامت را آن جا پيدا مى كنيم و اساس
باالتر از امامت در آن جاست. حال آيا بين روايات كافى و قرآن هم چنين تفاوتى به لحاظ 

روش وجود دارد؟

آيةاهللا َسَند: روايات كافى و يا كل كتب روايى و قرآن، دو رو از يك حقيقت اند و مانند 
ــه بايد مد نظر قرار  داد اين است كه  دو بال مكمل يكديگرند. يكى از چيزهايى كه هميش
ــتر نسبت به  ــناخت بيش ــتند و اين خود، موجب ش چطور اين ها، دو روى يك حقيقت هس
قرآن و روايات مى شود. در اين زمينه بحث مفّصلى وجود دارد كه تفسير روايى، يك روش 
ــت؛ بلكه روش صناعِى بسيار پيچيده و سختى است.  ــطحى، ظاهرى و اخبارى وار نيس س
ــير محكمات تدوين كرده ام كه چاپ شده  ــّمه از آن روش را تحت عنوان تفس من يك ش
است. قرآن داراى روش ها ـ نه يك روش ـ و فضاهايى است كه شناخت آن با روايات و 

شناخت روايات نيز با قرآن است. 

ــت تاريخ  ــور ديگرى كه در مجموعة مباحث امامتى جنابعالى مّد نظر اس   مح
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ــت و اين كه شما سير كالن تحّول معرفة  ــناخت امام در تاريخ تشّيع اس معرفت امام و ش
ــه امروزـ  چگونه تبيين مى كنيد؟  ــيعه را ـ  به تدريج از صدر اّول تا ب ــام در جامعة ش االم
البته بيشتر به دنبال اين هستيم كه محورهاى اصلى تفكر شما در باب امامت بيان شود؛ 
چون گاهى افراد وارد جزئيات مى شوند و در آن گم مى شوند؛ ولى با بيان محورها، نسبت 
به كليات بينش و بصيرت پيدا مى شود. شما تطور فكر امامت در جامعة شيعه را در طول 
تاريخ، به لحاظ فاصلة دواير اجتماعى از محور امام، يعنى اصحاب ، اقربا و نزديكان ، چگونه 
تبيين مى كنيد؟ آيا معرفة االمام در يك زمان فاصله پيدا مى كرد و در اين صورت درجات 
ــت يا آن كه در يك هسته اى  ــدى طولى داش آن چطور بود؟ همچنين آيا معرفة االمام رش
ــعه پيدا كرد؟ به طور خالصه، تبيين تاريخى نقشة هوايى معرفة  ثابت ماند و دايرة آن توس

االمام در جامعة شيعه چيست؟

آيةاهللا َسَند: بله ، بحث مهمى كه در اين راستا مطرح است ، سير تاريخى معرفت امام 
ــد متعال براى تبيين  ــى و هم تاريخ عرضى. حجج و براهين خداون ــت؛ هم تاريخ طول اس
ــت كه در آن عرض زمانى، عده اى  جايگاه پيغمبر به ويژه خاتم االنبيا و ائمه ـ آن اس
ــول زمان هم بودند و از اين رو، به يك معنا  ــول زمانى را نيز طى كردند و در ط دوران ط
حّجت هستند؛ مانند سلمان، عّمار، ابوذر، جابر بن يزيد جعفى، مفّضل بن عمر، نّواب اربعه، 
ــيدند. اّما لغزيدند؛  مانند  ــّواب غير اربعه، خواص ائمه و مانند آن ها. اين ها به درجاتى رس ن
ابوالخطاب كه من در جلد سوم كتاب رجال اين را توضيح دادم. لغزش هاى آنان خطرناك 
ــد، ويژگى هاى  ــط اهل بيت بيان ش بود؛ اّما همان طور كه خصلت هاى منفى آن ها توس
ــت آنان هم بيان گرديد؛ گرچه سرانجام لغزيدند. بنابراين، ما بايد با دو چشم به آنان  درس
نگاه كنيم و اين دو قسمت آنان را از هم جدا كنيم. مانند سخن نايب سوم، حسين بن روح 
كه دربارة شلمغانى ـ در پاسخ به اين سؤال كه با كتاب التكليف ابن شلمغانى چه كنيم؟ ـ 
ال، حيث قالوا: ما نْصنَع بُكتُبِِهم  مى فرمود: «أقُوُل فِيها َما قَالَُه الَْعْسَكِري فِي ُكتُِب بَنِي فَضَّ
ــا َرأَْوا»؛1 يعنى به طور مطلقًا منفى يا  ــا مْنها مالء؟ قاَل : ُخُذوا َما َرَوْوا َو َذُروا َم و بُيوتُن
مطلقًا مثبت به آن نگاه نكنيد؛ بلكه منفى آن را كنار بگذاريد و مثبت آن را بگيريد؛ چون 

1. الصدوق، فقه الرضا، ص49، قم، آل البيت 
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قسمت هاى مثبت آن، گفته هاى خودشان نيست و مربوط به ائمه است.
عده اى اصًال جنبة منفى ندارند؛ نه اين كه معصوم هستند؛ اما لغزش آن چنانى ندارند؛ مانند 
جابر بن يزيد جعفى، مفّضل بن عمر، محّمد بن سنان، حسين بن يزيد نوفلى و موسى بن 
ــى و از اين قبيل بزرگانى كه البته بعضى   ــداهللا نخعى (راوى زيارت جامعه)، اويس قرن عب
ــان با بعض ديگر متفاوت اند. بعضى از آن ها دربارة شخصيت  شان اختالف است، اما  از ايش

درمورد بعضى ها مسلّم است. 
ــتان تا پرفسورى  بنابراين، گويا عده اى دوران تاريخى را كه ديگران بايد به تدريج از دبس
طى كنند، با تركيب خدايى در همان دوران خودشان طى كردند؛ البته با درجه هاى مختلف 
ليسانس، فوق ليسانس، دكترا و پروفسورى. گرچه ممكن است برخى هم لغزش پيدا كنند؛ 
مانند عبداهللا بن سبأ و ديگر كسانى كه لغزش هايى پيدا كردند؛ اّما وجهه هاى مثبتى داشتند.

ــان و با اين تفاوت  پس در هر دورانى عده اى راه را طى كردند؛ حال با تفاوت قدرت هايش
ــتر از جنبه هاى منفى است و  ــتند يا جنبه هاى مثبت شان بيش كه بعضى  كامًال مثبت هس
ــت؛ ولى باالخره راه را طى كردند. از اين رو، برخى  ــبت، نصف نصف اس در بعضى اين نس
اشتباه مى كنند؛ مثًال بسيارى از غربى ها و امثال آنان كه مى خواهند تشّيع و مكتب ائمه را 
بشناسند، فقط به سطح عمومى شيعيان نگاه مى كنند كه اشتباه است؛ زيرا از جهت عرضى، 
ــط نيستند. حتى در ميان خود  ــطح عمومى و متوس عده اى با ديگران تفاوت دارند و در س
دانشمندان از شاگردهاى ائمهـ  همان گونه كه در جلد سوم كتاب رجال توضيح داديمـ  
ــتند، عده اى متخصص كالم، عده اى متخصص تفسير، عده اى  عده اى متخصص فقه هس
ــايد شخصى در فقه به مراتب بسيار  ــتند. ش متخصص ادبيات و ... يعنى روش ها يكى نيس
بااليى دست يافته باشد، اما در معارف، سؤاالت سطح پائين از امام بپرسد؛ مثًال در روايتى 
صحيحة السند، معاوية بن وهب ـ كه در فروع فقيه پهلوانى است و كسى دربارة او حرفى 
ندارد ـ در مورد توحيد، آن هم در اواخر عمرش، سؤالى از امام صادق مى  پرسد و امام 
مى فرمايد: «واى! اگر بدانى با اين حرف خود چطور مى ميرى؛ كه خدا چنين است و چنان 
ــوم كتاب رجال آورده ايمـ  با  ــت...». يا مثًال در مورد زرارهـ  كه روايت آن را در جلد س اس
اين كه در فقه و حتى در كالم و علوم قرآنى بسيار برجسته  و بزرگوار است ـ به طورى كه 
وقتى مفّضل مى خواهد جاى زراره را بگيرد، امام صادق مى فرمايد: كار تو نيست ـ اّما 
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همين زراره، در علوم معارف ِصرف، مدام زحمت مى كشد تا چيزهايى دربارة رجعت بداند. 
ائمه از علم آن، ذره ذره به او مى دهند؛ اّما حضرت اين بحث را براى مفّضل  چنان بيان 

مى كند كه مانند باران، مى بارد.
 ــتند و بايد به اين نكته در شناخت روشى تربيت ائمه بنابراين، تخصص ها مختلف هس
دّقت كرد. همان گونه كه گفتيم، ائمه به آن كسانى كه شايد منحرف بشوند ـ ولى يك 
ــمت منفى آن را بعد درمان مى كنند؛ اّما قسمت  ــمت مثبت دارند ـ نيز مى دهند و قس قس
ــت براى روش تربيتى. حتى در دوران پيغمبر و  مثبت آن مى ماند. اين خود راز بزرگى اس
ــطح خصوص  ــطح عموم اوج نگرفته بود. در س دوران حضرت امير، هنوز معارف در س
هم مراتب داشت. سلمان محّمدى به جايى رسيد كه به سرعت قضايا را طى كرد و هميشه 

تّكه پردازى مى كرد؛ براى آن كه سطح عمومى شناخت را مدام آماده كند.
ــود دارد. از جهت عمومى نيز اليه هايى وجود  ــن جهت عرضى بود كه در هر دوران وج اي
داشت؛ بدين صورت كه در شاگردان ائمه، كسانى تازه شاگرد بودند و كسانى كهنه شاگرد. 
ــت. حتى گاهى  ــيعه نيز، دوران خفقان و دوران غير خفقان وجود داش از نظر دوران هاى ش
ديدگاه مذاهب اهل تسّنن و تحّمل آنان نيز لحاظ مى شد؛ چون براى عموم شيعه مطالب 
عامى كه بيان مى شد، خود به خود به آن سو تمايل داشت و اگر آن ها تحّمل آن را نداشتند، 
ــطح هم خود به خود در زمان به ُكندى پيش روى مى كرد. مثًال در بحث ارتباط بين  اين س
ــيارى از اهل تسّنن به سختى  ــر مصطفى و اصطفاء شده، شايد بس ــر و خدا، يعنى بش بش
بفهمند كه غير از نبّوت، راه ارتباطى ديگرى نيز وجود دارد. متأسفانه سطح شناخت آن ها 

و تأثير آن بر ما، فاجعه آفرين است. 
البته من معتقدم كه بيانات امام حسن عسكرى، امام هادى، امام زمان يا امام رضا در 
سطح عمومى ـ نه سطح خواص ـ با بيانات پيغمبر، حضرت على، امام حسن، امام حسين، 
امام زين العابدين، امام باقر و امام صادق، متفاوت است. مثًال مطالبى كه در زمان امام 
ــنگين بود و حضرت براى عموم بيان نمى فرمودند، بى محابا توسط امام رضا صادق س

 بيان مى شد و اين نشان مى داد كه سطح عموم باالتر رفته بود. اين تفاوت سطح عموم 
ــتر بيان هاى معارفِى  ــًا بيش در مورد بيانات عمومى ائمه بود؛ نه بيانات خصوصى. اساس

عمومى و حتى دعاهاى پنج امام آخر، حالتى انفجارى دارد. 
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اين مسئله در بحث هاى شناختِى ائمه بسيار مشهود است؛ به طورى كه اگر كسى به آن 
توجه و در آن دّقت نكند، در بحث هاى شناختى ائمه راه به جايى نخواهد برد.

 اين تحّول ناگهانى ناشى از رشد مردم بود يا آن كه شرايط اجتماعىـ  سياسى 
چنين فضايى ايجاد كرده بود؟

آيةاهللا َسَند: همة اين عوامل مؤثر بودند. برخى از بزرگان مانند مامقانى در جايى متذّكر 
ــده اند كه خيلى از چيزهاى عمومى نظرى بود و اكنون بديهى شده است. از  اين مطلب ش
ابتداى دوران غيبت تا دوران كنونى ما با سرپرستى امام زمان، مدام سطح شناختى و 
تفّكر بشر قوى  تر مى شود. حتى در مواردى مانند شناخت بشر در فيزيك، آمادگى بشر براى 
ــود. اگر 200 سال قبل گفته مى شد  ــتر مى ش فهميدن رازهاى بيانات ائمه و قرآن بيش
كه با يك تكه آهن پانصد نفر به هوا مى روند، مى گفتند اين حرف ها جنون آميز است! چه 
رسد به زمان كنونى بشر كه هر ماه و هر هفته جنبشى عجيب و غريب در فيزيك، شيمى، 
زيست شناسى و ديگر علوم ايجاد مى شود. يكى از اين پروفسورها عبارت بسيار شيرينى در 
ــر دارد به اين مضمون: علت آن كه امام زمان نمى آيد، اين است  مورد آمادگى عقل بش
كه سطح مردم عموم و نخبگان دنيا بايد ارتقا پيدا كند تا اين معلّم الهى بيايد و در كالس 

و تاالر تدريس، به بشريت درس بدهد. 

ــاهد برخى انكارها يا حتى  ــدة اّول ش  ما در دوران متقدم، به خصوص در س
تعّجب ها در مورد برخى از مقامات ائمه در ميان خود شيعيان هستيم. مثًال در مورد 
ــود يا ... . در مورد نبوت نيز  پيش گويى غيبى اميرالمؤمنين كه ميثم اين طور مى ش
تا جايى پيش مى رفتند كه گويى امام مقام نبّوت دارد؛ در حالى كه هم چنان شيعه هم 
بودند؛ ولى مقام آگاهى امام از غيب را نمى توانستند بپذيرند. با توجه به اين مسئله ، حّد 
معرفة االمام و اقّل آن چيست؟ آيا اين اقّل ثابت است يا خود اين اقّل نيز متغير است؟ 

آيةاهللا َسَند: بحث ضرورت حّداقل و حّداكثر، بحثى فقهى است كه من در كتاب شرح 
ــتماتيك در مورد آن  ــىـ  در بحث طهارتـ  حدود 60 صفحه به صورت سيس ــروة الوثق ع
بحث كردم. يك اقّل واقعى است كه اثربخش است به بهشت و آن مفترض الطاعة بودن 
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است. البته فقها مى گويند: هر چيزى به بديهيت برسد، آن اقّل است. ضابطه اى كه مى شود 
به اجمال در مورد آن بيان كرد اين است كه چيزى كه به بديهيت رسيد و ديگر نمى شود 

انكار كرد، آن اقّل است.

  يعنى مى شود «أدنَى االيمان» كه در حال تغيير است؟ 

آيةاهللا َسَند: بله؛ در حال تغيير است. البته تغيير به معناى ...

  تكامل پيدا كردن؟

آيةاهللا َسَند: خير؛ اين نظر سفسطى هاست. 

  تغيير به معناى نسبى بودن؟ 

آيةاهللا َسَند: بله؛ يعنى شكوفايى؛ به صورتى كه ابعاد آن بيشتر باز مى شود. 

  اين بداهه براى چه كسى مهم است؟

ــت كه براى  آيةاهللا َســـَند: عموم مردم؛ البته نخبگان؛ چون خود بداهت هم امرى اس
افراد مختلف متفاوت است؛ مثال بداهت نزد فقها، بداهت نزد متكلّمان و بداهت نزد عموم 

كه البته مى توان اين ها را به قسمت هاى مختلف تقسيم كرد. 

  نهايتاً براى هركس يك «أدنى االيمان» در معرفة االمام پيدا مى شود يا خير؟
آيةاهللا َسَند: اين به درجات ايمان بستگى دارد؛ به اين معنا كه اگر شخص، اين درجه 
ــد نپذيرد، ديگر ايمان پيدا نمى كند. بنابراين، براى آن درجة باالتر،  را كه براى او هويدا ش

«أدنى االيمان» باالتر از كسى است كه درجة ايمان پايين ترى دارد.

  آيا بعد از غيبت هم مراتب اين «أدنى االيمان» باالتر رفته است؟

ــاره فرموده و ما نيز در كتاب  آيةاهللا َســـَند: بله؛ خود بحر العلوم در علم رجال به آن اش
رجال آن را تذكر داده ايم. 
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ــام در بعضى از محيط هاى  ــال آيا مى توان گفت كه معرفة االم ــن ح   در عي
اجتماعى، به گونه ايست كه گويى هنوز در سدة اّول هستند؟ مثًال ممكن است در متن 
جامعة ايران يا عراق، چيزهايى به بداهت رسيده باشد، ولى در يك فضاى اجتماعى مانند 
شرق آسيا يا شمال آفريقا، جوامع شيعى، مقدارى از حوزه هاى معرفتى عقب مانده باشند؟

آيةاهللا َسَند: همين طور است. به همين صورت، درجه هاى مستبصرينى كه داخل تشّيع 
ــت. همين طور در مورد كسانى كه دور از بستر فرهنگى علوم ائمه ــتند نيز متفاوت اس هس
 هستند؛ يعنى متدّين و غير متدّين. چون غير متدّين، سرگرم چيزهايى است كه باعث 

دورى از شناخت است و درجة آن ها  متفاوت است.

  به لحاظ تاريخى چه چيزى معرفة االمام را نزد عوام حفظ مى كند و آن را 
رشد مى دهد و پيش مى برد؟ چون آن ها چندان اهل تحقيق نيستند. 

ــده به عنوان رهبر از طرف  ــال آن مفترض الطاعة از خدا و تعيين ش آيةاهللا َســـَند: اجم
خداست؛ همين مفهوم نّص ، يعنى «اإلَماَمُة بِالنَّّص».

  اكنون عوام ما علم غيب امام را هم به راحتى قبول دارند؛ يعنى بسيارى از 
چيزها تغيير كرده است. 

آيةاهللا َسَند: بله؛ معرفت باالتر رفته است.

  همة اين ها به بداهت با آن ارتباط دارند و مثل يك فرهنگ بديهى مى شوند.

آيةاهللا َسَند: يعنى عرف سازى.

ــت كه چه چيزى اين را در تاريخ حمل مى كند و چه  ــؤال اين اس   حال س
عاملى باعث شكوفايى آن مى شود؟

ــر كتاب ها در  ــِف حوزه ها، فرهنگيان، خطبا و نيز نش آيةاهللا َســـَند: فّعاليت هاى مختل
زمينه هاى مختلف. مثًال هنوز بحث هاى امامت در كتاب هاى دبستان، راهنمايى و دبيرستان، 
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ــانه هاى شيعه و رسانه هاى  ــده است. اين اثر دارد. رس ــايد مطرح نش آن گونه كه بايد و ش
ماهواره اى آن بسيار اثربخش هستند؛ به ويژه براى قدرت تشّيع. 

  آيا مى توان گفت كه در اين افتراض الطاعة، از همان ابتدا علم و عصمت ـ 
ولو به اجمال ـ وجود داشت؟ 

آيةاهللا َسَند: بله؛ چون مدام شكوفا مى شود و به مراتب باالتر مى رود. حديث مستفيضى 
است از امام باقر كه مى فرمايد: «أْدنَى الَْمْعِرفَة» اين  است كه بشناسيد «عـلــيٌّ يقاتل 
ــت كه بشناسيد  أهل الَكرَّةِ»؛ يعنى جايگاه على در رجعت؛ يا «أْدنَى الَْمْعِرفَة» اين  اس
«عـلــيٌّ يزّوج أهل الجنة»؛ يعنى جايگاه على در آخرت ابدى. «أْدنَى الَْمْعِرفَة» اين است 

كه اين دو جايگاه ـ حداقل به اجمال ـ را براى حضرت بفهميم.

 اگر ما سير معرفت امامت امام را بدانيم ـ به ويژه در همان دوران ائمه ـ 
كه چطور با اين موضوع مواجه مى شدند،  آيا مى توانيم براى امروز هم از آن استفاده هاى 

عملى كنيم؟

ــث آن را بيان كرديم كه «ُحرَمُة ِكتماِن َما  آيةاهللا َســـَند: بله؛ در كتاب رجال هم بح
ــت. قاعدة ديگر «ُحرَمُة إذاَعِة األسرار»  ــت كه در قرآن آمده اس أنَزَل اهللا» قاعده اى اس
است. چگونه مى توان بين اين دو جمع كرد؟ جايگاه هركدام كجاست؟ جمع آن ها در خود 
روايت بيان شده است. «ما أنَزَل اهللا» را هر جا زمينة آن وجود داشته باشد، بايد گفت؛ چه 
براى عموم، چه براى خواص و چه براى كسانى كه متوّسط هستند. اگر بستر آماده است 
بايد گفت؛ البته به گونه اى كه غلط فهمى به وجود نيايد و نقض غرض نشود. اما اگر هنوز 
ــت؛ پيامبر  ــتـ  چه در يك اليه از جامعه يا عموم جامعهـ    جاى كتمان اس زمينة  آن نيس
اكرم فرمودند: «ال تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها وال تمنعوها أهلها فتظلموهم».1 
پس مطالب و حقايق با همين روش منتشر مى شوند و مدام وظيفة ما اين است كه به تدريج 
اين ها  را منتشر كنيم؛ دقيقاً به همان گونه اى كه در آموزش و پرورش از دبستان به راهنمايى 

ــوار، ج2، ص78 1 . بحاراألن
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و از راهنمايى به دبيرستان، كالس به كالس مطالب را بيان مى كنيم.

ــده است؛ زيرا وقتى معارف  ــانه اى بى معنى ش  البته اين حرف در دنياى رس
ــد و به اينترنت يا ماهواره رفت، به دليل اين كه در اين  ــانه ش اهل بيت وارد نظام رس
فضاهاى رسانه اى، قدرت مديريت وجود ندارد، هركه مى آيد و سهم خودش را مى گيرد؛ 
يكى رد مى كند و يكى مى پذيرد. به عبارت ديگر، در جهان متكّثرى كه داريم، هر كسى 
ارتباط خودش را برقرار مى كند و اين يعنى اذاعه. در اين صورت چه معيارى داريم؟ مگر 

اين كه مفاهيم آن ها  را نو كنيم.

آيةاهللا َسَند: علم رسانه، بسيار پيچيده است؛ خبرنگارى، روزنامه نگارى و... . رسانه علمى 
عمومى نيست؛ يعنى امروزه در هر دولتى  افرادى خاص استخدام  شده و وارد آن مى شوند. 
ــته اى براى همگان نيست كه بيايند و در آن رشته درس بخوانند. البته در سطح  يعنى رش
ــايد به هركس اجازه بدهند؛ اما دانشكده هاى خاّصى است كه براى افرادى  عمومى آن، ش
خاص است و ضوابط دارند. مثًال اگر دقت كنيد  فوكوس  كردن ( تمركز كردن) روى يك 
ــت؛  مطلب در اينترنت راه هايى دارد؛ راه هاى روانى ، راه هاى تبليغاتى و... و اين اذاعه اس
يعنى ِصرف بودن اطالعات اذاعه نيست؛ بلكه اذاعه درجات و روش هايى براى خود  دارد.

  در واقع آيا مى توان گفت كه در روايات ما تا اندازه اىـ  ناظر به شرايط زمانى 
ــاس نظامات و  خود ـ مفاهيمى محدودتر وجود دارند كه به هر حال بايد آن ها  را بر اس

ابزارهاى امروز، دوباره تفسير كنيم و دچار سخت گيرى هاي محدود كننده نشويم؟ 

آيةاهللا َسَند: اصًال تكرار، يكى از اقسام اذاعه است. تكرار، تأكيد كردن بر اذاعه است. 
ــت؛ بلكه بيان سربسته  ــود، اذاعه نيس ــى متوجه معنايش نش اّما اگر لفظ بماند و هنوز كس
است. گاهى بعضى حقايق رازگونه و  خطرناك با الفاظ سربسته بيان مى شوند. در صورتى 
ــته پخش كرد، كتمان آن ها حرام است؛ اما با لباس   كه بتوان اين رازها را به صورت سربس

آشكار، كتمان آن ها واجب است.
ــت كه اين، در مورد يك مطلب است؛ نه دو مطلب؛ يعنى در يك اليه گفتن آن  جالب اس
واجب و در الية ديگر حرام است! مثًال مأمون عّباسى از امام رضا پرسيده بود  كه شما 
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ــما آن روايت از پيغمبر  ــتيد؟ حضرت فرمود: مگر ش چه داريد كه از علم غيب بهره مند هس
َُّه يَْنُظُر بِنُوِر اهللاِ»؟1 عرض كرد: بلى. پس  را نخوانديد كه فرمود: «اتَُّقوا فَِراَسَة الُْمْؤِمِن فَإن
هرچه ايمان زيادتر شود، نورى كه با آن مى بيند بيشتر مى شود. امام از همين حديث متواتر 
استفاده مى كند و مأمون نمى  تواند انكار كند كه ايمان امام رضا بسيار باالتر است؛ زيرا 
از اهل بيت است! پس اگر دقت كنيم مى  بينيم كه خود پيغمبر اين حديث را فرمود؛ 
ــته. امام رضا مقدارى از اليه هاى آن را باز كرد. حتى خود عبارت  اما به صورت سربس
ٍد» در نماز، دليل كلّى و جامعى براى كّل مقامات و  ٍد َو آِل ُمَحمَّ «اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
افتخارات اهل بيت است؛ اما به صورت سربسته. بنابراين، بايد صلوات را پخش و منتشر 
كرد. اين يكى از بديهيات است؛ حتى نزد سّنى ها و نزد كسى كه بى نماز است و نزد كسى 

كه ناصبى است و از دين بيرون رفته است.
ــينى كرد و  آرمان گرايانه از شعار دست برداشت؛ چون  بنابراين، نبايد از اين درجه عقب نش
ــت؛ ولى به صورت اليه اليه. برهان آن را خود امام رضا (در عيون  همه چيز در اين اس
ٍد» همه چيز  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ــار الّرضا) بيان مى كند كه در همين «اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اخب

 .وجود دارد؛ حتى اولويت اهل بيت

 محور سوم، فلسفة امامت شيعى است. چيزى كه شما روى آن تأكيد زيادى 
داريد اين است كه امامت در انديشة شيعه امرى زنده است و به قول شما امام موجودى 
فريز شده در يك گوشه نيست. اساساً جريان واليت و امامت كه همان والية اهللا است، 
جريانى فّعال، زنده و صاحب نقش و اثر در كل نظام عالم است. يك مرحلة اين مسأله،  
دنيا يا دورة غيبت يا دورة زمانى از حضرت آدم تا ظهور است. مرحلة بعد ، ظهور و رجعت 
است و بعد از آن، مرحلة قيامت و مراحل بعد. اين فلسفه و جهان بينى كالن ماست  كه 
ــود و ببينيم امامت در اين فضا چگونه ديده مى شود و  مى خواهيم كلّيات آن تبيين ش

تفّكر ما در بارة آن چيست؟ 
چهارمين محور اين است كه عالوه بر محور سومـ  كه امامت در مقام تحّقق و عالم خارج 

ــى ــروت، األعلم ــا، ج1، ص216، بي ــار الرض ــون أخب ــدوق، عي 1. الص
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آن استـ  امامت را در منظومة دين نگاه كنيم؛ يعنى اين نظريه كه امامت جزئى است از 
اجزاى دين كه صبغة اسالم است (يعنى هر جاى اسالم را باز كنيم، رايحه و عطر امامت 
از آن بيرون مى آيد). البته براى اثبات آن به شواهدى نياز داريم كه در كتاب هاى شما 
نيز به آن اشاره شده است. از شما شنيده ايم كه فقه ما، يعنى روايات فقهى ما و اساساً 
ادبيات فقهى ما، پر از امامت و واليت است و اين را مى توان نشان داد و به همين دليل، 
كمتر به فقه عنايت شده است. در حوزة آداب، سنن و اخالق و نيز در ساير اجزاى عقايدى 
ما ، مانند توحيد ، عدل و ... هم به همين صورت است. در واقع امامت در منظومة دين، 
مسأله اى در كنار بقية مسائل نيست؛ بلكه بسترى است كه تمام دين در آن ديده مى شود 
و اين متفاوت است با اين كه بگوييم امامت يكى از اصول ماست؛ پديدة غلطى كه اكنون 
در جريان است. ما بايد نشان دهيم كه اين ها  تجزيه و تفكيك نيست؛ بلكه ديدن يك 

موضوع از چند زاويه  و به عبارت ديگر، وحدت در عين كثرت است.
آن چه در نظر داريم اين است كه اين چهار محور را تفكيك كنيم و در هر محور، از اصول 

انديشة شما در امامت مطلع شويم و از مباحث امامت، نمايى كلى بسازيم.

آيةاهللا َسَند: فرق محور سوم با محور چهارم كه مطرح كرديد چيست؟

  محور چهارم در منظومة  دين و در خود ساختار معرفتى دين بود؛ اما محور 
ــوم در عالم خارج و تكوين است. يك بار مى گوييم كه در منظومة  معارف دين، مانند  س
فقه، اخالق و اجزاى عقايد،  هرجاى دين را باز كنيم، از آن امامت در مى آيد و اگر به دين 
به عنوان ساختار معرفتى نگاه كنيم،  هر جاى آن را ورق بزنيم امامت است. اما يك بار 
مى گوييم امامت به عنوان يك واقعّيت خارجى است كه در نظام خلقت و در همه جاى 
عالم حضور تكوينى دارد و نظام خلقت نظام امامتى و واليتى است؛ چه در مرحلة  طولى 

عالم و چه در اجزاى عالم و نظام اداره و گردش عالم. 

آيةاهللا َسَند: من مطالبى عرض مى كنم كه ممكن است بين مطالبى كه راجع به محور 
ــت خلط شود؛ اما بعد، آن ها را از هم جدا مى كنيم. البته اين دو محور با  ــوم و چهارم اس س

هم ارتباط تنگاتنگى دارند.
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 سؤالى كه در مورد فرمايش هاى گذشتة شما پيش آمد، اين است كه چطور 
مى توانيم بگوييم فقيهى از اصحاب ائّمه، در فقه فقيه نمرة  يك است، ولى در امامت نمرة 
 پايينى دارد و سؤاالت او از موارد بديهى امامتى و توحيدى است؟ گويا او در فقه امامت 
را نخوانده است! پس آن اندماج امامت با ديگر موارد دين، كمى محّل سؤال مى شود كه 

معناى آن چيست؟ 

آيةاهللا َســـَند: يكى از مواردى كه من در بعضى از سخنرانى هاى اخير تذّكر داده ام اين 
است  كه چرا ما مثًال به «انتظار» اعتقاد داريم؟ انتظار فرج امام زمان يا فرج هر كدام از ائّمه. 
چون متأّسفانه شناختى ناقص در ميان عموم ما وجود دارد كه اين انتظار فرج، فقط مختص 
حضرت مهدى است. اين فكر اشتباهى است؛ بلكه در تمام زيارات ائمه انتظار فرج 
براى تمام آن بزرگواران ذكر شده است. برگشت ائّمه در رجعت هم فرج است. فرج ها 
تدريجى هستند و هر كدام از ائّمه كه برمى گردند، فرج بازتر و بازتر مى شود. «أفَضُل 
تـي انتظاُر الَفَرِج». در واقع خداوند متعال مى خواهد براى همة نظام ها اعم از فردى،  ِعبَاَدةِ أُمَّ
ــهرى، ملّى، دولت، جامعة بشرى، كّل بشريت يا نظام هاى مختلف بشرى يا  خانوادگى، ش
ــتد. اگر والهاى سياسى ما محورى غير از امام داشته  نظام جهان، يك الگوى كامل بفرس
باشند، الگو بودن آن ها در درجه اى پايين است؛ زيرا لغزش هاى شان زياد است. انتظار فرج 
ــت كه همواره امامت، محوريت همة والءها، تبعيت ها و  دنباله روى هاست. در  بدين معناس
اين معنا، هم جنبة  بشرى وجود داردـ  كه به همين دليل به آن گرايش داريمـ  و هم جنبة 

 خدايى؛ يعنى چيزهايى كه خدا داده كه كمال است.
پس امامت، فلسفه ا ى  عملى و عينى است كه موجب مى شود بشر توقف نكند. همچنين 
ــود؛ چون اميد دارد كه آن منتظر مى  آيد و  ــود كه بشر از يك سو مأيوس نش موجب مى ش
ة» باشد. حتى من اين را تذّكر  سوى ديگر تماشاگر هم نباشد؛ بلكه «َو نُصَرتِى لَُكم ُمَعدَّ
ــت بسيار  بزرگ. از اين رو،  ة» براى چه پروژه اى؟ پروژه اى اس دادم كه «نُصَرتِى لَُكم ُمَعدَّ
آمادگى همة  ما براى اين پروژة بسيار  بزرگ چقدر است؟ پروژة بسيار  بزرگ جهانى سازى 
و جهانى شدن. بنابراين، بايد به اندازة آن  پروژه اعداد و آمادگى باشد و اين يعنى «نُْصَرتِي 

ةٌ». لَُكْم ُمَعدَّ
اساسا اين مسئله اثربخشى زيادى دارد؛ از اين جهت كه اوًال: محورهاى ناقص را محور قرار 
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ندهيم؛ ثانياً: يأسى به ما روى نياورد؛ زيرا اميد آن وجود دارد؛ ثالثاً: تماشاگر هم نباشيم؛ چون 
اگر تفويضى باشيم و ناكام شويم، مى گوييم كسى دست ما را نمى  گيرد و اگر بگوييم جبراً 
تماشاگر هستيم، فّعال نخواهيم بود؛ اما در «أْمٌر بَْيَن األَْمَرْين» چنين نيست. يكى از معانى 
«أْمٌر بَْيَن األَْمَرْين» خود اعتقاد به امامت است. امامت، خدايى است؛ يعنى كار خداست و 
كار ما اين است كه بايد پيروى كنيم؛ يعنى خود امامت، عينى كردن «أْمٌر بَْيَن اَألْمَرْين» 
است كه فعل خداست و اين باعث تداوم كوشش به سوى تكامل است و يأس پذيرى در ما 
راه نخواهد يافت. حتى غرور نيز در ما راه نخواهد يافت؛ زيرا  همواره مى گوييم باز مرحلة 

باالترى وجود دارد و مراقبت بيشترى بايد داشت. نقد هم در آن وجود دارد.
ــفه هاى سياسى فراوانى پيش پاى ما وجود دارند؛ يعنى هركدام از خودمان را  بنابراين فلس
ــى) باز  ــوف، چه متكلّم و چه رهبر سياس كه در نظر بگيريم (چه مرجع، چه فقيه، چه فيلس
هم كسى وجود دارد كه باالتر است و آن همان معصوم است. پس مورد محاسبه، مراقبت 
ــا (يعنى فاطمه ، پيغمبر ، على ، حسن و  ــت. همين طور براى خانواده؛ اصحاب كس و ... اس

حسين) خانواده ا ى  ايده آل هستند و به همين ترتيب در مسايل ديگر. 

  ممكن است يك سّنى هم بگويد: من همين فلسفه را با اجماع و قرآن تأمين 
مى كنم و مسيحى هم بگويد: من با اشراف روح القدس همين فلسفه را تأمين مى كنم.

آيةاهللا َسَند: فرقش اين است كه پايه هاى خوراك فكرى آنان عينيت ندارد. من خود، 
در مسيحيت واقف بودم كه خبرگزارى سازمان ملل (قسمت بهداشت سازمان ملل) اعالم 
ــال درمان مرض هاى روانى و روحى است. چرا بزرگ ترين  ــال 2000 يا 2001 س كرد: س
مرض هاى روحى و روانى در غرب يا در دنيا وجود دارد؟ البته قرار نيست بحث ناكامى هايى 
كه در غرب وجود دارد را مطرح كنيم. سّنى ها هم همين طور هستند؛ چه علماى آن ها و  چه 

سياسيون شان ناكامى هايى زيادى دارند و به آنان ايرادهاى زيادى وارد است.

 به ما هم ايرادهايى وارد است. 

آيةاهللا َســـَند: خير؛ منظور الاقل در شكل ايده آل آن است. هنوز پيدا كردن راه حل ها، 
ــد ـ به طورى كه بگوييم  ــا، پروژه ها و ديكته هايى كه همه جاى آن جواب گو باش درمان ه
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ــكل است؛ به خالف شيعه  كه  از جهت تئوريك در همة صفحات  ــت و الغيرـ  مش اين اس
تفّكر بشر بلندپروازى دارد.

  اگر نمونه هايى را كه مى فرماييد ناموّفق بودند ـ مثًال در مسيحى ها موجب 
بيمارى ها  و نگرانى هايى  شده استـ  اين نمونه اى  خارجى است و ممكن است ارتباطى 
به تعليمات دينى آن ها  نداشته باشد و تعليمات دينى آن ها  از اين نقصان ها  برى باشند.

ــى كرديم؛ مثًال تكذيب خدا، نسبت ناروا  آيةاهللا َســـَند: ما تعليمات دينى آن ها  را بررس
ــان و... تئورى هاى آنان  ــا در قوانين ش به پيغمبرها، ـ  يا مثًال در احكامـ  رها كردن فحش
ــيعه  در زمينه هاى مختلف در برابر  ــت كه ش ــت. اما اين بحثى كلّى اس نيز همين طور اس
ــت. اين نه حرف خودمان كه حرف  ديگر مذاهب، فرقه ها و اديان هرگز زمين نخورده اس
مسيحى ها، يهودى ها، سّنى ها و ... است.  عرض كرديم كه فلسفة  امامت خالص از لغزش ها، 
خودمحورى ها و ... است. ما نيز بحمداهللا از اين آب آسمانى كم كم مى خوريم و به بلوغ و 
تكامل و رشد مى رسيم. تعبير سناتور «فرانسوا توال» در مورد شيعه (در كتاب ژئوپولتيك 
ــد: «تنها مجموعه اى كه ديد جهان شمول آن در  ــيعه) بسيار خواندنى است. او مى نويس ش
بشر نظير ندارد، شيعه  است و من به همة  سياست مداران جهان هشدار مى دهم كه اگر اين 
عقيدة آنان در جامعة  بشرى مطرح شود، سرعت پيروى جوامع بشرى از آنان و گرايش به 
اين پروژه، سريع تر از گرايش بشر به كمونيسم و سوسياليسم خواهد بود». وى استراتژيستى 
مطرح در سطح اروپاست. از اين گونه گفته ها فراوان است. آقاى سيد مجتبى موسوى الرى 

نكته هاى بسيار شيرينى از نخبگان جهان دربارة تشّيع آورده است.
ــم انداز غرب  در ترس از  مسلمان ها ، آن گونه كه در فيلم هايشان مشخص است،  عمدة  چش
مسئلة مهدويت است. اين حرف ما نيست؛ بلكه عملكرد آنان است. چندين سال است كه 
اسرائيل دربارة مهدويت بسيار كنفرانس برپا مى كند. چه كسى حاضر است با عقل بشر امروز 
(اعم از دموكراتيك، ليبرال و ...) و با اين وسايل ارتباطات جمعى و... بگويد: من براى آيندة 
 بشر ايده دارم؟ آن هم ايده اى  جاذب؟ در اين جا همين بحث امامت پيش مى آيد. پس اين 
امر، باعث تكاپو، جهش، جوشش و گسترش مى شود و از اين جهت ، گرايش به اين پروژه 
نيز هر روز بيشتر و بيشتر مى شود (غير از مواردى كه شايد در كتاب اإلمامة اإلالهية تذّكر 
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دادم كه گرايش به امامت، تبيين صحيح دين است از لغزش ها ، از جهت تئورى ايده آل و...).

 يعنى جوهر امامت با مهدويت در مفهوم ظهورش، قوى ترين فلسفه اى است 
كه دارد براى آينده نقشه ترسيم مى كند. 

آيةاهللا َســـَند: البته ما هنوز آن نقشة اصلى را مطرح نكرديم. آمادگى كنونى بشر براى 
ــت. آن رجعت ها و بعد كامل تر و كامل تر. اكنون  دورة مهدوى مانند طفل مهد كودك اس
براى ذهن بشر هولناك  است و قابل تحّمل نيست. در بعضى جاها حضرت امير مى فرمايد: 
مجاز نيستم بيان كنم؛ چون شما تحّمل آن را نداريد. چه كسى چنين بلندپروازى اى را در 

تعيين چشم انداِز بشر ترسيم كرده است؟
اين بحث عينيت است و بنابراين باز هم به همان محور چهارم منتقل مى شويم كه تجلّى گاه 
ــتند؛ يعنى به يك معنا توحيد، اصل است و به يك  توحيد، نبّوت و معاد، خود ائمه هس
معنا ريسمان «َحْبلٌ َمْمُدوٌد» براى توحيد «َحْبل ِعْنَد النَّاس» همان «تارٌك فِيكُم» است. 
ماِء»؛1 همان طور كه در  شروع، كليد و دروازة توحيد امامت است: «ال تَُفتَُّح لَُهْم أبْواُب السَّ
بيانات رسول خدا و اهل بيت نيز آمده است كه «أنَا َمِدينَُة الِْعْلِم َو َعـلــيٌّ بَابَُها» يا « بَاَب 

َماِء».3 الَْمَقاِم»2 يا «الَسبَُب الُمتَِّصلُ بَْيَن األْرِض َو السَّ
ــت براى شناخت بيشتر بحث هاى توحيد، نبّوت و معاد  بنابراين، رجعت، خود مرحله اى اس
و اين همان بحث امامت است. به عبارت ديگر، بحث امامت زبانى است بسيار گويا براى 
توحيد، نبّوت، معاد و بحث هاى ديگر دين. پس امامت براى چيزهاى باالتر از خود، دروازه 
ــت و براى چيزهاى پايين تر از خود، مانند نوك هرم است. اين خود يك نظريه  است و  اس
ــى معرفتى در معارف دين به نام اصول القانون يا اصول المطالب دارم كه  من نظرية روش
به شكل هرمى و شبيه هرم است. اين خود بحثى است كه «از درون چيزى، چيز ديگرى 
درمى آيد». مثًال بين قانون اساسى در هر دولتى با قوانين پارلمانى چه رابطة تئوريكى وجود 

1. اعراف: 40
ــوار، ج100، ص279 2 . بحاراألن

ــه ــاى  ندب 3 .  دع
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دارد؟ بين قوانين پارلمانى با قوانين وزارت خانه ها چه رابطه اى وجود دارد؟ اين رابطه به طور 
آشكار عينيت ندارد و ازاين رو بسيار جنجال آور است و حقوقدانان در اين زمينه بسيار بحث و 
گفت وگو مى كنند. همين طور بين قوانين وزارتخانه ها  با قوانين استاندارى ها  و شهردارى ها 

و حتى شهردارى ها و بخش دارى ها .
ــت كه از درون چيزى،  ــت و منظور اين اس البته اين رابطة ميان اصل و فرع،  بحثى جداس
چيز ديگرى درمى آيد. يا مثًال از يك مفهوم و معناى بسته اى مانند انسان، مفاهيم جوهر، 
ــت معنا  ــاٌس، متحرٌك باالرادة، حيواٌن و ... يعنى حدود ده يا  بيس ذو ابعاد ثالثة، ناٍم، حس
ــتة انسان، به شكل اين معانى باز شده  ــت كه چطور اين مفهوم بس درمى آيد. مهم اين اس
است؟ حتى در تفسير هم روى اين مسئله بحث و اين، يكى از بحث هاى جالب علم اصول 

است و باز برمى گردد به محور اول بحث.
البته من تعريف ديگرى براى علم اصول، غير از تعريف مشهور متأخرين بيان كرده ام و آن 
اين كه علم اصول تنها مانند چراغ، كاشف از واقع نيست؛ بلكه مانند نخى است كه دانه هاى 
ــت؛ بلكه توليدكننده  ــبيح را به هم وصل مى كند. به عبارت ديگر، فقط ارائه كننده نيس تس
است. اآلن در تعريف معروف، علم اصول ارائه كننده است كه البته اين يكى از وظايف علم 
اصول است و وظيفة ديگر آن توليد كردن و از شكم چيزى، چيز ديگرى درآوردن است.

ــت طوالنى و روشى بسيار مهم در مباحث امامت و معارف دينى است.  اين خود بحثى اس
ــت كه بايد به پنج روش بيان شده در محور اول اضافه شود.  ــم يا هفتم اس اين روش شش
چون امامت جزو اصول دين است، نسبت به باالتر از خود، يعنى توحيد و نبّوت دربان است 
ــبت به پايين تر از خود، اصلى است كه از آن، شاخه هاى مختلف بيرون مى آيد و اين  و نس
نشان دهندة جايگاه مهم امامت است كه نسبت به باالتر از خود مهره اى مهم است و نسبت 

به پايين تر از خود نيز هيمنه و احاطه دارد و اهميت نقش آن هم به همين علت است. 

ــف است؟ يعنى ما به هر صورت در توحيد   ظهور اين نقش چگونه قابل كش
ــت، ولى از امامت و واليت چندان بويى  ــاهد اين هستيم كه شخصى اهل توحيد اس ش
نبرده؛ يا اهل فقه، اخالق و سلوك است، ولى از امامت سرنخى ندارد. يعنى در پايين و  

باال تخّصص پيدا مى كند، اما لزوماً از امامت خبرى ندارد.
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آيةاهللا َسَند: به همين دليل، به طور جمعى و منظومه اى، هيچ گاه دايرة  كامل در اختيار 
او نخواهد بود؛ هيچ بخشى از دايره و هيچ بخشى از اندماج.

  مفهوم اندماج در اين جا چيست كه امامت هم در باال و هم در پايين نقش دارد؟ 

ــت كه احاطة وسيعى به  ــت براى باال و چترى اس آيةاهللا َســـَند: يعنى باب و كليد اس
پايين دارد.

ــته اى است سربسته كه بازشدنش به اين است كه در امامت به   پس اين بس
خوبى عميق شود؛ يعنى بخواهد از فقه، دوباره امامت و تجلّيات امامت را كشف كند و 

آن را نشان بدهد. 

ــس از آن حلقه ها، منابع و منازل باالتر  آيةاهللا َســـَند: بله؛ به خاطر اين كه اين فروع، پ
هستند و مانند رودى است كه از آن جا سرچشمه گرفته است؛ يعنى از همان اصولى كه به 
آن اصول قانون مى گويند. مثاِل آن، كلمات پيامبر است كه حضرت امير به دستور 
ايشان براى مردم بيان فرمودند كه : «أنا وأنت يا عـلــي أبوا هذا الخلق فمن عّقنا فعليه 
لعنة اهللا... ياعـلــي أنا وأنت أجيرا هذا الخلق فمن منعنا أجرنا فعليه لعنة اهللا... ياعـلي أنا 
وأنت موليا هذا الخلق فمن جحدنا والءنا وأنكرنا حّقنا فعليه لعنة اهللا».1 اين بحث فقهى 

وصيت است ولى از آن در عقايد استفاده شده است.
همان طور كه عرض شد، يكى از روش هاى بيان فرمايش هاى ائّمه همان زبان فقه است 
كه همه كس آن را مى فهمند و مى پسندند. همة پيچيدگى هاى معارف دين را مى شود آسان 
بيان كرد. اين كه معناى ِوتو چيست و موازى يا معادل آن نزد شيعه چيست؟ جهاد ابتدايى، 
ــازمان ملل يا يك نظام جهانى چيست؟ حتى در مورد  حكومت جهانى حضرت مهدى، س
بحث ارتداد و چيزهاى ديگر؛ همه مى پذيرند كه  در فطرتشان گرايش به اين ها وجود دارد. 
پس قانون كه از فطرت است، از اخالق نشئت مى گيرد و اخالق نيز از عقايد ناشى مى شود 

و اگر دقت كنيم مانند چراغ، كليد، دروازه يا پنجره اى است كه ما را به مقصد مى رساند.

ــوار، ج34، ص333 1 . بحاراألن




