
 (4) یکتاتوریو د نید

 حاکمان یاِنگار معصوم

  

 یبرا ییافتاده و درصدد ارائه راهکارها یکتاتوریاز استبداد و د ینجات جوامع بشر یبرا یشیکه به فکر چاره اند یمتفکران

قرار داده اند. در نزد آنان خطا و اشتباه « بشر یخطاکار»را  شیخو متیمهار قدرت و کنترل حکمرانان برآمده اند، نقطه عز

 ابد؛ی یم شیخطر خطا افزا ابد،ی یکه شخص به قدرت دست م یکند و هنگام یم یمراهاو را ه وستهیه و پهم زاد بشر بود

کند و از  یم ادیرا ز ییواقع گرا یها دورتر کرده و آفت ها تیشخص را از درک درست واقع ت،یموقع نیسو ا کیاز  رایز

 کند. یم لیتبد یتماعرا به خطا در امور اج یدر امور شخص یقلمرو خطا را گسترده نموده و خطا گرید یسو

 نانیکرده و اطم دایپرداخته اند که امکان خطا کاهش پ یها وهیبه ارائه ش« انسان خطاکار یحکمران» یاساس برا نیا بر

ت قدر عینموده و توز یشخص دور کیدر « تمرکز قدرت»از  د،یشود، مثال گفته اند که با دایبه عملکرد فرمانروا پ یشتریب

 یآزاد»را آزاد گذاشته و از « به اطالعات یدسترس» ایرا فراهم نموده و  «قدرتنظارت بر »امکان  ایآن کرد و  نیگزیرا جا

 نمود و... تیبه خصوص در جهت نقد قدرت، حما «انیب

دانش و چه در اثر انحرافات  یها تیانسان چه در اثر محدود یاصل موافق است و بر خطاکار نیکامال با ا ،یاسالم یمبان

عد و سپس در گام ب دینیب یحکمرانان معصوم م یدر گام نخست، عالج واقعه را در رهبر یگذارد. ول یکاملّا صحه م یرفتار

با افزودن شرط عدالت و تقوا  ،یعقالن یهمان راهکارها یریبر بکارگ - ستیدولت معصوم در دسترس ن لیکه به هر دل -

 کند. یم دیدر حاکمان، تأک

و  یدغدغه اجتماع کی وستهیپ ،یدهد که در طرح مسأله عصمت به عنوان شرط امامت و رهبر ینشان م عهیش یکالم سنت

کنند. در  دایپ شیو آسا تیدولتمردان، امن یو تعدّ  انیشرط در برابر طغ نیخواسته اند با ا یم انیعیوجود داشته و ش یاسیس

 است : نیاستدالل بر شرط عصمت چن نیاول یمتون کالم

د نموده و داد مظلوم را از ظالم بستان یریستمگران جلوگ یاست که او از ظلم و تعدّ ازیرو به امام ن نیاز ا ،یاجتماع یزندگ در»

ر اگهدف،  نیتحقق ا یآنها، ممانعت کند. برا انیکرده و از فساد در م تیریمد شانیو صالح ا ریو شهروندان را در جهت خ

 یهبراست و فقط با ر ازین گرید یکنترل او به فرمانروا یظلم و فساد خواهد بود، که برا نشأفرمانروا معصوم نباشد، خود، م

بندد، خود  یرخت بر م گرانید یتباه کهیبا امامت او، در حال رایز ردیپذ یم انیتسلسل باطل پا نیمعصوم است که ا یشوایپ

شر، ع ی)فاضل مقداد، شرح باب الحاد« باشد. ازین گرانیدگردد تا به اقدام و انکار  یده نمقدرت آلو یاو هم به عوارض منف

 (42ص 

 یه رهبرخردمندان یها وهیبر همان ش یمبتن یو کشوردار یمعصوم مانند رسول خدا)ص( در داور انیشوایپ وهیو ش رهیس البته

نقد بوده است. آنان هرگز به استناد  نةیدادن به آراء و نظرات مختلف و فراهم آوردن زم دانیو م یدر استفاده از خردجمع



 یتا اوال رشد عقالن اوردند،ین یها و منع کردن از اعتراضات، رو دهانبه بستن « مقام عصمت»و « صائب صیتشخ»

 نگردد. یتلق گریکمان دحا یاستبدادگر یبرا یآنان به عنوان بهانه ا وةیش ایشهروندان متوقف نشود و ثان

 یاسیتوقف در عصمت س نکیو ا دهیرس انیپا به فعال –حکومت  یگر یتصدّ یبه معن - انیشوایدوران امامت آن پ بهرحال

به جز دوازده امام معصوم، که امامت آنها  ایآ»است که  نیدارد، ا تیما اهم یندارد. آنچه امروز برا یما سود یآنان برا

رخوردار ب ،یریعصمت و خطاناپذ ازیاز امت ،یجامعه اسالم یباز هم رهبر ودند،شده ب نییخداوند تع یبوده و از سو« منصوص»

د شون یامام منصوب م یکه از سو یو حاکمان انیوال ایصورت مطرح بوده است که آ نیمسأله در گذشته هم به ا نیا« است؟

 کنند، معصوم اند؟ یم «ابتین»از امام  یو در کار کشوردار

نند. ک یم یرا نف« عصمت نائبان امام»دارد و آنان به شدت  عهیش یبرا یسوال پاسخ روشن نیاست که ا یمتماد یها قرن

سازد و  یم یرا منتف یاحتمال نیچن -)ع( نیالمومن ریمثل ام -از کارگزاران ارشد حکومت معصومان یاریدر بس« وقوع فساد»

ابطال  را کامال هینظر نیآنها ا انیاختالفات فراوان و گاه تعارضات در م وجودبا  بتیدر عصر غ هانیفق« عامه ابتین»قبول 

 نشده است. دهید هینظر نیا یبرا یطرفدار عه،یفقه و کالم ش خیکند؛ لذا در تار یم

« باالصاله امامان»گفتند که  یم یعیسو متکلمان ش کیست که که از مناقشه سابقه دار ا کی نیا ،یکالم اسالم خیتار در

 دیاسالمت دولت، عصمت الزم است، پس ب یکردند که اگر برا یاعتراض م یمتکلّمان سنّ  گرید یمعصوم باشند و از سو دیبا

دارند  «از امام ابتین»که سمت  یدادند: در کسان یپاسخ م عهی. و عالمان ششندهمه کارگزاران حکومت، از عصمت برخوردار با

 یآنها کامال متفاوت است. مثال قاض یها گاهیو جا تیموقع رایوجود ندارد، ز یشرط نیچن رند،یگ یامام قرار م رنظریو ز

 ،یالمغن)« به االمام او االمراء... نیستعیفان قالوا بعصمتهم ]ائمه[، لزم القول بعصمه کل من »گرفت:  یم رادیعبدالجبار ا

 یگفت که امراء و کارگزاران دولت، بر اساس تجربه و سوابق آنان انتخاب م ی)ره( در جواب او میمرتض دی( و س75،ص20ج

و  گردد و چون خداوند بر اعمال یم نییتع «ینص اله»امام با  یبرد. ول یپ یتوان به عصمت کس یروش، نم نیشوند و با ا

( و 9، ص2ج ،یمقام عصمت است.)الشاف یدارا یکند که چه کس یاند معلوم متو یانسان ها احاطه دارد، لذا فقط او م فکارا

 داد که : یپاسخ م نیچن رادی)ره( از آن ایعالمه حلّ 

ب نائ تیکه قلمرو وال یآنکه امام، حاکم بر همه مسلمانان است در حال یکیاو، از دو جهت است: « نائب»با « امام» فرق»

ظر ن رینائب او ز کهیمقام است، در حال نیتر یقرار ندارد و عال یگریمحدود است و دوم آنکه امام، تحت فرمان و حکم فرد د

با لزوم عصمت در نائبان  یرو شرط عصمت در امام، مالزمه ا نیدارد، از ا ییفرمان روا وکند و امام بر ا یم فهیامام انجام وظ

 (59ص ن،یااللف«)او ندارد

مانده  نیزم و بر یهرچند ضرور -کار نیکه ا ستیاستدالالت ن نیا یمباحث و نقد و بررس نیا یدرصدد واکاو نکیا سندهینو

 ،ی. بلکه مقصود از اشاره به آن منازعات کالمردیکامل و شجاعت تمام انجام گ قیمستقالً و با تحق گرید ییدر جا دیبا -است 

 - مجتهدان جمله آن از و –بر عدم عصمت نائبان ائمه )ع(  خیاست که در طول تار عهیش یموضع متکلمان و فقها یادآوری

 کرده اند. دیتاک



در نزد آنها همان  یکه قاض یرا مطرح کرده اند و در حال «یقاض یخطا»همه فقهاء در مبحث قضاوت، مساله  نهایبر ا عالوه

 شانیاز ا یاحد یدارد، ول هیامور حسببّ یدر تصّد یفراوان اراتیاست و اخت« نائب امام معصوم»است که  «طیجامع الشرا هیفق»

 ندانسته است. یعروض فسق را منتف مالنکرده و احت دیاو ترد یریدر خطاپذ

ت که با مشاهده اس یباطن لتیفض کیو  یمخف ةملک کیباور بوده و هستند که عصمت  نیبر ا هیٌبر آنکه متکلمان امام مضافا

ظهور و بروز نکرده، پس او معصوم  ییخطا یتوان گفت که اگر از کس یو هرگز نم ستین صیتشخ قابل یظاهر یرفتارها

وان ت یاست، م «وبیعالم الغ»بوده و تنها با اعالم خداوند که  «ینصّ اله»کمال،  نیاساس تنها راه کشف ا نیاست. بر ا

 معصوم را شناخت :

 ،یرتضدمیس«)الضمائر یالمطلّع عل وبیالعصمه التعلم بالحسّ والتدارک من ظاهر الخلقه و انما تعلم بخبر عالم الغ انّ»

 (300الفصول المختاره، ص

هر چند در اوج فقاهت و در  -«منصوص»به جز امامان  - یهر حاکم ةعصمت دربار یمبنا آن است که ادعا نیا جهینت

 یاستناد نقل ایو  یاستدالل کالم ای ینه با برهان فلسف رایاست؛ ز قتیاز حق یو عار ییگزافه گوعدالت و تقوا باشد،  یمنتها

 یز سوا «ینصّ » نکهیوجود دارد. مگر ا یفرد ایشخص  چیاثبات آن در ه یبرا یرا اثبات کرد و نه راه یشرط نیتوان چن یم

 نیاست. به هم یادعا منتف نیاز چهارده معصوم، ا ریدر غ خداوند در مورد شخص، به عنوان معصوم وجود داشته باشد و البته

بر  «هیجمهور امام»کند که  یم فهکند، اضا یم ینف« واله االئمه»پس از آنکه شرط عصمت را از  دیمف خیاست که ش لیدل

 (65و مذهب اند.)اوائل المقاالت ص  دهیعق نیا

 یضمرت دیداشته است، آنگونه که س یقائل و طرفدار هی)ع(، در قرون اول نیاگر هم قول عصمت نائبان ائمه معصوم پس

شده  تخطئه عه،یشناخته شده ش نیفقها و متکلم یشاذ و نادر بوده که از سو ی(، قول89، ص1گزارش کرده است )الرسائل، ج 

انند، د ین حکومت را معصوم مکه همه کارگزارا یبه عنوان کسان عیّتش بمذه روانیانصاف است که پ ایهمه آ نیاست. با ا

 شوند؟! یمعرف

 ه،یفضائح الباطن ،ی)غزال «هیالعصمه للقضاه و الواله و کل مترشح المر من االمور من جهه االمام و هذا ما اعتقده االمام ادعوا»

 (131ص

 هیامام انیتفوّه کرده باشد؟ مگر اع یو پوچ اوهیسخن  نیوجود دارد که به چن یعالم شناخته شده ا چیه ه،یامام خیدر تار ایآ و

 را گزارش نکرده اند؟! یکارگزاران حکومت علو انتیموارد متعدّد از خ ،ینیو کل یرض دیو س دیمف خیمانند ش

 یمعصوم انگار دیجد موج

و  یعلم یآن، گفتگوها یحکومت قرار گرفت و در پ یمبنا هیفق تیوال ،یقانون اساس نیو تدو یاسالم یجمهور لیتشک با

 کرد: میتوان تقس یرا به سه دوره م یعلم یتالش ها نیفراوان در باره آن انجام شد. ا قاتیتحق



 هینظر حیمبنا و به خصوص تشر نیا« و شرح نییتب» یبرا یعلم یـ که تالش ها ینی( دوره اول ـ دوره حضرت امام خمالف

 .دیگرد یمصلحت و... انجام م گاهیدولت، نقش مردم، جا اراتیحضرت امام درباره اخت

و تالش محققان بر  دیمبنا مطرح گرد نیفراوان درباره ا یاشکاالت و پرسش ها ی( دوره دوم که پس از آن مرحله و در پب

فقاهت  تیوال هیفق تیمانند: وال یو ارائه آثار نیدوره، تدو نیقرار گرفت. محصول ا «هینظر نیا تیتثب»مبنا و  نیاز ا« دفاع»

 بود. یآمل یاهلل جواد تیالت، از حضرت آو عد

از عالمان  یاریکه بس یفروکش نموده و در حال یعلم یمقطع، بحث ها نی. در امی( دوره سوم که اکنون در آن قرار دارج

ظهور و  یاسیو س یفکر یدر فضا گرید انیدهند، دو جر یگونه مباحث نشان م نیبه ادامه ا یلیبرجسته گذشته کمتر تما

 بروز کرده است:

ا حفظ از آن ب یدیجد یفهم مدل ها یحداقل برا ایآورده و  یرو هیفق تیوال یبرا «لیبد اتیارائه نظر»که به  یانیجر یکی

 کند. یتالش م ،ینید تیمشروع

صر عن»ن آن در جامعه را افزو میو تحک هیفق تیوال هینظر تیکه با حفظ همان مدل گذشته، راهکار تقو یانیجر یگرید

 هیفق تی، وال انیجر نیا انی. به گمان بانندیب یم هیفق تیوال یبرا «یریخطاناپذ»از  یو فراهم آوردن پشتوانه ا« عصمت

 یا احدکند ت دایبرخوردار است، ارتقاء پ یاله ژهیو تیکه از عنا یفوق بشر یرهبر کیبه  ،یبشر یرهبر کیاز سطح  دیبا

 کند. دیها و نظرات او، ترد میتصم تیدرباره حقان ایوارد کرده و  ینتواند بر اقتدار آن خدشه ا

مطرح نبوده و  یموضوع نیدهد که در آن دوره اساساً چن ینشان م ه،یفق تیبه منابع دهه اول و دوم نظام درباره وال مراجعه

رفتند که گ یم جهیکردند و نت یم یرا نف «هیفق یول یمعصوم انگار»به شدت  ،یزدیاهلل مصباح  تیمانند آ یافراد یحت

 داشته باشد: یبر رهبر «قینظارت دق» دیمجلس خبرگان، با

طع مق کیمتحمل است که در  نیبنابرا ،«ستیمعصوم ن»به هر حال  ،یجامعه اسالم یدرنظر داشت که زمامدار رهبر دیبا»

ه بر است ک نیا یمجلس خبرگان رهبر فیاز وظا یکیگردد.  «انتیخ» ایدچار لغزش شود و مرتکب سوء استفاده  ،یخیتار

 (276در قرآن، ص استیحقوق و س«)داشته باشد... «قینظارت دق» یاعمال مقام معظم رهبر

مصباح در دهه بعد هم مقاله  یحضرت امام است. آقا اتیو زمان ح 1365و شجاعانه مربوط به سال  نانهیموضع واقع ب نیا

مت در آنجا عص یاختصاص داد. و «هیفق یانتقاد از ول»فصل آن را به  کینگاشت و  «تیحکومت و مشروع»تحت عنوان  یا

 صیو را تشخا یخطا گرانیگرفت که ممکن است د جهینت ه،یفق یول یریذرا به صراحت انکار کرد و با قبول خطاپ هیفق یول

 انتقاد دارند: فهیصورت وظ نیدهندو در ا

ال کند احتم یکس ادعا نم چیرو ه نیحضرت زهرا و ائمه اطهار معصوم اند. از ا ن،امبرایما فقط پ ینیاساس اعتقادات د بر»

به  گرانیوجود دارد و ممکن است د هیفق ی. بلکه احتمال خطا و اشتباه در مورد ولستین هیفق یدر رفتار و نظرات ول یاشتباه

 (74، ص7کتاب نقد، شماره«)انتقاد کرد... هیفق یاز ول وانت یرو م نیببرند، از ا یاو پ یخطا



وردار باشد، برخ« عصمت»بر  یکه مبتن یائمه در صورت اراتیاز اخت هیفق یگفت: ول یهم م یآمل یاهلل جواد تیآ حضرت

حق »توان گرفت که  یرا هم م جهینت نیجا ا نیندارد و از هم« معصومانه اراتیاخت»فقدان عصمت،  لیبه دل هیو فق ستین

ه معصوم چ ریپرسش که حکومت معصوم با غ نیدر پاسخ به ا شانیموجّه است. ا ،یبر رهبر« نظارت و مراقبت»و  «سوال

 دارد، نوشت: یفرق

مت عص»رو  نیرا نخواهد داشت. از ا اریآن اخت هیفق یو امام، به سبب عصمت خود داشته باشد، ول امبریکه پ یاریاخت هر»

معصوم، هم مجلس خبرگان  ریشود، عالوه بر آنکه در حکومت غ یمعصومانه از او م اراتی، سبب سلب اخت «هینداشتن فق

مجلس خبرگان منتخب خود  لهیبه وس یو گاه میمستق یهم مردم گاه وو عملکرد او وجود دارد  «هینظارت بر فق» یبرا

فقاهت  تیوال ه،یفق تیوال«)باشند و به طور کامل، بر آن نظارت داشته باشند. یمراقب امور رهبر دیدارند و با« حق سوال»

 (472و عدالت، ص

در جامعه ما، بدون پروا و بدون لفّافه  یو عموم متفکران اسالم دیگرد ینوع نظرات، فراوان مطرح م نیدوره اول و دوم ا در

 یریبا شکل گ «یپروژه معصوم ساز»به افول رفت و هم  و صراحت، رو تیدر دوره بعد، هم آن شفاف یکردند ول یاظهار م

مداحان قرار داشت،  انیخطباء و اهل منبر و ضلع سوم آن در م انیآن در م گریضلع آن در حوزه و ضلع د کیمثلث که  کی

 .دیآغاز گرد

 یجد یدر معرض چالش ها یحکومت اسالم یرهبر ه،یفق یعصمت در ول یپروژه آن بود که با نف نیا انیبان یجد ینگران

و  قرار گرفته« مورد بحث»ممکن است،  ی: نظرات رهبرایشود و ثان یو اشتباه مطرح م« احتمال خطا»مثال اوال:  ردیقرار گ

امر داشته باشند و خود را مجاز به  یول یبه خطا نیقیقطع و  یدعاا یشود و ثالثا: ممکن است کسان دهیبه چالش کش

از  ضاحیتاس ایو  یو احتمال اشتباه در آن نظارت بر رهبر یرهبر ماتیتصم تیاهم لیبعا: چه بسا به دلبدانند و را« مخالفت»

ما را در برابر دشمنان  حکومتجامعه و  «یرهبر یریخطاپذ»دغدغه را هم داشتند که  نیمطالبه شود. و باالخره آنان ا ،یو

« صمتاصل ع»کند که  یاقتضا م یا با استکبار جهانصد کیپارچه و  کیمقابله « مصلحت»کند و  یم فیاسالم، تضع

د. بر اساس نقش بر آب گرد ه،یفق یدر دستورات ول ینیآفر دیترد یشده تا نقشه شوم دشمنان برا یریاصل خطا پذ نیگزیجا

 باره، دست به کار شدند. نیدر ا یپرداز هینظر یبرا یپردازان هیو مصلحت، نظر ازین نیا

اختصاص  «یاداعتق یمبان تیتقو»که به موضوع  گانیدر گلپا یقم، چند سال قبل در نشست هیحوزة علم نیجامعه مدرس ریدب

، لطف ، اشتباه کند هیفق ی، رفت که اگر ول«قاعده لطف»به سراغ  یپرداز هینظر نیا یمسأله را مطرح کرد و برا نیداشت، ا

 :ردیبگ هیفق یاشتباه ول ماتیرا در اثر تصم یمو جامعه اسال اسالمضرر به  یکند که جلو یامام زمان اقتضا م

الم باشد، که صددرصد ضد اس ردیبگ یمیکند، چرا که اگر بخواهد تصم یاشتباه نم چگاهیخود ه اتیدر تصم هیمطلق فق یول»

 (19/4/90 رانی، عصر ا20/4/90آفتاب  تیسا«)کند او را ارشاد کند. یلطف امام زمان اقتضا م فهیوظ



اعتبار  «هیفق کی یرأ» نکیا یشد، ول یم یمعصوم تلقّ یکاشف از رأ« اجماع فقهاء»سبک استدالل،  نیدر گذشته با ا اگر

هم انکار  «اتفاق نظر فقهاء»در مورد  یمتاخر ، استناد به آن قاعده را حتّ یفقها نکهیکند! با ا یم دایپ ریو خدشه ناپذ یقطع

 کند و قبول ندارند! یم

 یربه هاض خیاصل قاعل لطف را قبول ندارند! شگفت آور است که در طول تار ،یاهلل خوئ تیو آ ینید امام خممانن یبزرگان

در عصر  یاز آنها را نداشته، ول یریو عاشورا تا امروز( و لطف خداوند اقتضاء جلوگ فهیوارد شده )سق یبر امت اسالم یهولناک

 یت کلعصم»امام معصوم اثبات  یلطف، برا ة!؟ به عالوه اگر قاعدفتدیاتفاق ن یاشتباه چیو زمان ما، لطف اقتضا دارد که ه

فقط اثبات عصمت در  ه،یفق یول ةدهد، چرا دربار یاقدامات او را مصون از خطا قرار م« خرد و کالن»کند و  یم «یو جزئ

 ای او دارد، «ینائب واقع»اص به اختص مانلطف امام ز نکهیاو مشمول عصمت نباشد؟ مضافا ا ییامور کالن کند و امور جز

و  رد؟یگ یلطف قرار م نیمشمول ا -مینائب اشتباه کرده باش صیهرچند در تشخ -میدان یهرکس را که ما ، او را نائب م

 میکه فالن تصم میمحدود است، از کجا بفهم« صددرصد ضد امت اسالم میتصم»مضافاٌ که اگر لطف امام زمان به موارد 

امت  با ینود و پنج درصد تیضد یرهبر گرید میتصم ایکرده،  حید داشته و امام زمان آن را تصحصدرص تیدض یرهبر

نود  ایهشتاد درصد  یچرا با وجود احتمال قوّ جهیننموده است؟ در نت حیداشته، و لذا امام زمان آن را رها کرده و تصح یاسالم

 یسمطلق بود. و مجاز به بحث و برر میتسل دیامت اسالم باز هم با هیدر اقدام بر عل یدرصد تا نود و نه درصد به اشتباه رهبر

 !؟ مینظارت و مراقبت نباش

 یداد و م یم هیفق تیدرس وال ،یانقالب اسالم نیاهلل در زمان حضرت امام در سازمان مجاهد تیآ نیاست که هم جالب

 یدر آن دوره، برخوردها نکهیاز ا می( بگذر98ص ه،یفق تی)وال «ستیمعصوم ن یدر مسائل اجتماع طیجامع الشرا هیفق»گفت: 

 بود! متبر عدم عص یمبتن هیفق یحضرات در قبال ول یعمل

که  افتیبه شکل گسترده انتشار  «هیفق یول کیعصمت استراتژ»تحت عنوان  یجزوه ا ،یپرداز هینظر نیسال پس از ا کی

« دامام و امت قوم موعو» یکننده، برا نییو تع یاتیامور ح ةعصمت در حوز یبه معنا کیدر آن ادعا شده بود: عصمت استراتژ

 معصوم باشند. کیاشتباه استراتژ اینسبت به انجام گناه  دیگروه قطعا با نیو ا تقابل اثبات اس رانیا یاسالم یهمان جمهور ای

شده است،  نییتع اریتامّ االخت ندهیامام معصوم به عنوان نما یاز سو ه،یفق یاستدالل شده است که چون ول نیجزوه چن نیا در

به  یدار شتنیو خو تیریکه ابزار مد یمنصب بگمارد در حال نیرا به ا کیفاقد عصمت استراتژ یفرد یلذا محال است که و

 ندهد ! یو

 امام جمعه مشهد، همان ادعا و همان استدالل را تکرار کرده و گفته است: زین راًیاخ و

ت امر اشتباه سرنوش کیسپارد که با  یم یامت اسالم را به فرد ایاست؛ آ هیمطلقة اله تیزمان، امام زنده و صاحب وال امام»

 «قدرت دارد او را حفظ کند، حفظ نکند؟ نکهیامت را خاک و خاکستر کند، با ا

اره، ب نیتوان گرفت؟گرچه در ا یم جهیشود چه نت یم دهیدر رسانه ها د وستهیمشابه آن که پ یاظهارات و نمونه ها نیا از

 توان به اجمال اشاره کرد: یم یتوان شرح و بسط داد ول ینم



هم در  باز عهیفرموده، پس چرا ش تیبه نائبان خود عنا رد،یگ یخطا و اشتباه را م ی. اگر امام زمان از آن علم و تقوا که جلو1

 انتظار ظهور است؟

به قوّت و استحکام دست  یو عالمه حلّ  دیمف خیهزارسال با مجاهدت امثال ش کی از شیکه در طول ب عهی. فقه و کالم ش2

 جاودانه در معرض خطر قرار دارد؟ راثیاز آن م یبخش ایکند و  یم یرشد خود را ط ریمس نکیا ایآ افته،ی

شود، محصول تأمالت  یم یکه به سرعت به عوام الناس منتقل شده و از آن بهره بردار یکالم دیجد یها هینظر نیا ای. آ3

 است؟ یاسیمحصول محافل س ایاست و  هیعلم یطراز اول حوزها یعلما یعقل

 خواهد بود؟ ینیجامعه، چه د یفردا نی، د اتینظر نگونهی. با در نظر گرفتن ظهور ا4

 یآن مبان به سست شدن ،یریتصو نیارائه چن ایکند و  یکمک م هیفق تیوال یمبنا میها، به تحک یپرداز هینظر نیا ای. آ5

 انجامد؟ یاهل فکر و نظر از آن م یگردان یو رو

را در  نیجامعه مدرس ریرسا سخنان دب یروز خبرگزار کیچرا  ابد؟یادامه  خیبه م یکیبه نعل و  یکی استیس دیبا ی. تا ک6

شود و  یمنتشر م ه،یفق یول کیروز جزوه عصمت استراتژ کیکند؟ و چرا  یحذف م گریدهد و روز د یخود قرار م یخروج

( و 6/9/91 نه،ی.)پارسستیبه مصلحت ن «یمجالس عموم»و « ها رسانه»شود که در  یشده و گفته م یجمع آور گریروز د

 (10/9/93رسا،  یدهد.)خبرگزار ینم حیخود را توض یمضمون استفهام انکار تیچرا امام جمعه مشهد، با صراحت و شفاف


