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 مبحث اول:
 اسم و شهرت

 اسم وي:
باشد. و قبل از آن اسم وي (عبدالرسول  نام او احمد كاتب است كه اسم جديد او مي

 بن عبدالمير لري) بود. هبن عبدالزهر

 :والدت و تكامل وي
د و تكامل اي متدين رش م. در شهر كرب� به دنيا آمد. و در خانواده1953كاتب در سال 

يافت. و كاتب ذكر كرده است كه تولد وي نقش بزرگي در كاشت معنويات تشيع داشته 
اي پنج ساله بود به يادگيري قرآن بسيار اهتمام ورزيده است. و  است. و در حالي كه بچه

گويد كه در آغوش مادرش رشد و تكامل يافته است. مادري كه بسيار با او بازي  مي
 گفت: كرد و مي مي

سيبقق،ج نبق دل وقس وايد قفق:أوس قسطا قطا�ن قل قطا قال قكتبقواقتشوا قليب«
0F»ج نبق اق يد قفو

ق.1
عدل  :كسي آن را ننوشته است ، ولىبيني مي سطراگر قلبم را بگردي در وسط آن دو «

 ».و عشق به اهل بيت از طرف ديگر ،و توحيد از يك طرف
اهللا شيرازي مرجع براي آموزش امور  آيتهمچنين بعد از آن در مدرسه خاصي كه 

ديني احداث كرده بود، درس خواند. سپس در سن تقريباً چهارده سالگي به حوزه علميه 
1Fپيوست

2. 
                                                           

 نامه استاد كاتب به مرتضي قزويني. ) نگا:1(
 http://www.isl.org.uk/modules.php.nameNews&filearticle&sid192. 
 . ه1424محرم  1هاي كاتب) در تاريخ  ) از مصاحبه با يك كانال مستقل (دور اول مراجعه2(
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سيد محمد شيرازي، سيد كاظم  هر كدام از اين اساتيد درس خوانده است: نزدو 
2Fقزويني

3F، شيخ غ�م وفايي1

4Fهادي ، شيخ جعفر2

5F، سيد محمدتقي مدرسي3

سيد جعفر ، و 4
6Fرشتي

7Fو شيخ ضياء زبيدي. 5

6 

 :تأليفات وي

اين اولين كتاب او است كه در سال  .مام احلسني كفاح يف سبيل العدل واحلريةاإل -1

 م تأليف كرد.1970

م 1971و اين دومين كتاب وي است كه در سال  .مام الصادق معلم اإلنساناإل -2

 تأليف كرد.

و انق�ب تنباكو در ايران) كه در سال  (در مورد انق�ب بيست ةاملقاوم جتربتان يف -3
 م. تأليف كرد.1972

                                                           
در كـرب� متولـد    1348) سيد محمد كاظم بن سيد ابراهيم بن سيد هاشم موسوي قزويني حائري سال 1(

 در گذشت. نگاه كنيد به:  ه1415ال شد. كه به خطابه و سخنراني مشهور بود و در س
 http://www.al-rasool.net/1./pages/6.htm   
 ) شرح حالي از او پيدا نشد.2(
 ) يكي از استادان معاصر در حوزه علميه قم.3(
م در شهر كرب� متولد شد. و بعد از اشغال عـراق  1945) محمد تقي بن محمد كاظم مدرسي در سال 4(

. شرح حالش را در سايت در مهاجرت بود در زمان حكومت بعث به عراقتوسط آمريكا بازگشت و 
 رسمي خودش ببينيد:

 http://www.almodarresi.com/biography.htm. 
م. در رشـت ايـران متولـد شـد سـپس بـه عـراق        1892/ ـه1310اهللا شيخ جعفر رشتي در سال  ) آيت5(

در كرب� درگذشت. نگا: مجله  ـه1394مهاجرت كرد و پيش علماي بزرگ درس خواند. و در رجب 
 :يي از برادرمها يادداشت ؛ مقاله:61النبأ شماره 

 http://www.annabaa.org/nba61/thuqeaty.htm. 
 ) از يك نامه خصوصي (جواب به بعضي سوالت).6(
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(در مورد ضرورت ايمان به امامت براي محقق شدن  ناقص واحد يساوی صفر ةعرش -4
 م. تأليف كرد.1973ايمان) در سال 

 .آلية الواحدة -5

 .سالماحلرية يف اإل -6

 . يسالمالعمل اإل مشكلة النفاق يف -7

 .جتامعيةقتصادية واإلاإلاحلياة السياسية و يامن يتجلی يفاإل -8

8Fمذكرات فاطمة الزهراء -9

1. 

 .تطور الفكر السيايس الشيعي من الشوری إلی والية الفقيه -10

 .ثني عرشنقد وتقييم كتاب كفاية األثر يف نصوص اإل -11

 

                                                           
 يك رساله خاص.ضمن  )1(





 
 
 

 مبحث دوم:
 احمد كاتب تغيير و تحولمراحل 

حله اساسي يابيم كه او از دو مر نگريم در مي مي وقتي به زندگي فرهنگي احمد كاتب
9Fعبور كرده است

1: 

 م.1988مرحله پيروي از عقيده اماميه تا سال  مرحله اول:

 :ي اين مرحلهها ويژگي مهمترين

 پيروي از اعتقاد اماميه -1
در اين دوره احمد كاتب رشد يافت و بر عقيده اماميه بزرگ شد. در كرب� بزرگ شد 

نتظر باشد. سپس تبديل به يك كرد كه يكي از سربازان مهدي م در حالي كه آرزو مي
حوزه باور  »صفر يعرشة ناقص واحد يساو«دعوتگر براي مذهب شد. شايد تأليف كتاب 

وي را با تكيه بر اين عقيده در ايمان آشكار كند. و احمد كاتب به من گفته است كه او 
نفي  در مورد اين مرحله معتقد است كه آن جزئي از ايمان است كه با انتفاي آن دين نيز

10Fشود مي

2. 

                                                           
ل نزديـك پنجـاه و   ) نوشتن اين فصل در حالي است كه احمد كاتب هنوز در قيد حيات اسـت و حـا  1(

را طـولني بگردانـد.    ما و ايشانخواهيم كه عمر گذرد و از خداوند متعال مي يك سال از عمر وي مي
رضايت خويش طولني بگرداند و ما را بر راه حق ثابت قـدم بگردانـد. كـه او    و و طاعت و هدايت 

 بهترين مسؤول است.

 يك نامه خصوصي از كاتب. :) منبع2(
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 :وارد شدن وي در كار سازمان حزبي و انقإلبي -2
11Fاحمد كاتب به جرگه سازمان عمل اس�مي

پيوست كه از طرفي جزء مدرسه شيرازي  1
كرد. و كاتب در اين امر پيشرفت  رفت كه در اجراي اصول آن زياده روي مي به شمار مي

 ل شد.كرد تا جايي كه به عضوي از رهبري اين جنبش تبدي مي
و ايران و  عراق را ترك كرد و در بين خليج  ه1370در نتيجه احمد كاتب در سال 

ساير جاها در نقل مكان بود. وقتي انق�ب در ايران برپا شد كاتب كويت را ترك گفت و 
و نقش مهمي در  گرديد،و در آنجا در افتتاح بخش عربي راديو تهران سهيم  ،به تهران آمد

برد و ملت عراق را به  و در آن راديو بر نظام و حكومت عراق حمله مي اين امر ايفا كرد.

                                                           
 محمـد شـيرازي   يعي عراقي است كه اندكي قبل از دهـه هفـتم تحـت نظـر آيـت اهللا     ) يك سازمان ش1(

تأسيس شد و از اسم حزب دوري كرد تا احزاب را از طرف مؤسسان آن تحـريم كـرده باشـد. و بـه     
داشته باشد. بنابراين اين سازمان طرح نظريه وليت فقيـه را قبـل از    ايمان= =رهبري مرجعيت مطلق

همچنان كه حزب دعـوت   -كساني بودند كه به نظريه مرحليت معتقد نبودندها  اين خميني بنا نهاد. و
بلكه معتقد به چيزي بودند كه خود آن را سوختن مراحل نام نهاده بودند. ع�وه بر ايـن   -اينگونه بود

ن تـرين نيروهـاي ايـ    كردنـد. از برجسـته   ميننبود از تقيه استفاده ها  آن در اين زمان كه نيازي به نظر
سازمان: هادي مدرسي (رهبر اوضاع حركت در بحرين)، سيد محمـد تقـي مدرسـي (مـدير اوضـاع      
عربستان و كويت)، محسن حسيني (مسؤول امور عراق) و بعد از پيروزي انق�ب در ايران هر كـدام  

ها در سازمان اسم ديگري پيدا كردند. در عـراق اسـم (سـازمان انقـ�ب اسـ�مي) و در       از اين رشته
ين (جبهه اس�مي) با رهبري هادي مدرسي باقي ماند. و در عربستان (سازمان انق�ب اس�مي) با بحر

 رهبري پيشين حسن صفار باقي ماند. و تقي مدرسي ع�وه بر كار خود در كويـت مرجـع تمـام ايـن    
ي بـا اجتهادهـا  هـا   آن بود. با وجود اين سازمان از بسياري از اعضايش جدا شد و بعضي از ها حركت

كردنـد   در گفتگو با سران كشورشـان شـركت مـي   ها  آن اي كه بعضي از بزرگي مستقل شدند به گونه
بدون آنكه موافقت مرجع بالتر (محمد تقي مدرسي) وجود داشته باشد. بـدين ترتيـب از مرجعيـت    

 .231-303، عادل رئوف، ةجدا شد، نگا: كتاب عراق ب� قياد
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12Fكرد قيام تحريك مي

1. 

 :دعوت به مذهب اماميه در سودان -3
در آغاز دهه هشتاد اخت�في ميان رهبر سازمان عمل اس�مي و رهبر انق�ب در ايران 

از  سازمان هبر آنواقع شد و از سازمان خواسته شد كه او را از ايران خارج كند پس ر
. و بعد از آن در سال شداز فعاليت در راديو متوقف نيز ايران خارج شد و احمد كاتب 

و احمد كاتب در  ،به سودان منتقل شد و شروع به دعوت به تشيع اماميه كرد م1986
كرده بود كه بعد از آن سيد، چون گروهي را در سودان شيعه دعوت خود به نتايجي ر

 ت به تشيع شدند.نمايندگان دعو
 مهمترين نكات در دوران اوليه زندگي كاتب بودند. اين

 :م1996-1988مرحله بازگشت از سال : مرحله دوم
در تهران و در » مدرسه قائم«م و در طول مدتي كه احمد كاتب در 1988در سال 

 خواند. كاتب اجراي نظريه وليت فقيه در ايران را كه انديشه درس مي 13F2»مرحله خارج«
كرد. و در اين ايام اشكالي  داشت و آن را در عراق اجرا كرده بود، دنبال مي آن را در سر

اي كه بحث و مجادله ميان  پيش آمد كه اثرات زيادي در خود كاتب داشت به گونه
 شوراي نگهبان و مجلس بر سر قانون كار پيش آمد. قانوني كه مجلس آن را هشت سال

. سپس خميني با اعتماد به كرد كرد، و شورا آنرا رد مى ه مىمتوالى به شوراى نگهبان عرض
و به موافقت شوراي نگهبان وقعي ننهاد.  تا آن را اجرا نمايد وزير كاربه  داد دستور ،قانون

 اي اعتراض كرد. و رئيس حكومت به خامنه
گفت  آنچه كه خميني را خشمگين كرده بود و از ص�حيت مطلق ولي فقيه سخن مي

                                                           
ي هـا  اجتمـاع  م.6/1/2002مطـابق   ـهـ 22/10/1422دون مرز) يكشـنبه  هاي ب (برنامه ة) اجتماع الجزير1(

 (قسمت اول). ـه1424ي احمد كاتب) اول محرم ها پيشرفتمستقل (
 ) آخرين مرحله تحصيل در مدارس حوزوي.2(
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 ،شد، آن را نقض كند مي بستهتواند وقتي اتفاق شرعي با امت  د كه ولي فقيه ميواضح بو
تواند با قدرتي كه دارد مناسك ديني مثل  ولي فقيه مي قتي كه آن را مخالف اس�م ببيند،و

 يا بخاطر مصلحتي مسجدي را از بين ببرد.  ،حج را متوقف كند
تب برانگيخت. در مورد شرعي خطاب خميني سوالت بسياري را در دوران احمد كا

به  ،كند بودن اين ص�حيت مطلقي كه شخص واحدي در مورد سرنوشت امت حكم مي
تواند نقض يا ملغي كند و هر قانوني را  اي كه هر اتفاق و قانوني را كه بخواهد، مي گونه

 متوقف كند... .
ادق ي وليت فقيه گرفت و سيد صها ص�حيت بنابراين كاتب تصميم به بررسي

شيرازي در اين كار وي را ياري كرد. و مطالعه و بررسي خود را به جانب اين سؤال 
آيد يا به وسيله انتخاب  بودن وليت فقيه از طرف مهدي مي آيا شرعي: هدايت كرد كه

 باشد؟ امت مي
اي تاريخي  دادن به اين سؤال خودش را ناگزير به نشان دادن مقدمه كاتب براي جواب

كرد از زمان غيبت  اي بود كه او تصور مي وليت فقيه كرد. و اين همان نظريهبراي نظريه 
مهدي جريان دارد. جز اينكه آگاهي و شناخت وي از كتب فقهي و تاريخي بر حسب 

متقدم شيعه  بعد از غيبت، وليت  علماىرساند كه  تسلسل تاريخي او را به حقيقتي مي
قيه و انتظار و تحريم جهاد و منع هر گونه امارت و اند. و اين تفكر ت فقيه را انكار كرده

 .است دولت رايج شده
همچنين خود كاتب از پيشرفت شيعه امامي تا پيدايش نظريه وليت فقيه آگاه بوده 
است. و بزرگترين آسيبي كه كاتب در خ�ل بررسي تحقيق خود ديده است اط�ع وي از 

با آن  -امام يازدهم  -رگ عسكري سرگرداني و جدايي بزرگي كه شيعيان هنگام م
مواجهه شدند، بود كه ظاهراً اين امام فرزندي نداشت و اين چيزي است كه كاتب به آن 

كنند. بنابراين  اعتراف كرده است كه محققان شيعه آن را از هواداران اين مذهب مخفي مي
ولدت محمد تصميم گرفت كه اين باب را وارد مذهب كند و اخيراً منتهي به تحقق نفي 
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 شود. بن حسن المهدي شده است كه از اينجا نظريه اثني عشري در اصل باطل مي
خيلي ترسيده و وحشت  -همچنان كه خود در مورد خودش گفته است  - و كاتب

زده شده بود، بخاطر اهميت نتايجي كه در چنين روزي انتظار رسيدن به آن وجود داشت. 
مذهب در ميان بگذرد. و  و بزرگان با اع�م و تصميم گرفت كه نتايج تحقيقش را

نديد. بلكه ها  آن تحقيقش را براي گروهي از محققان و علما فرستاد، ولي جوابي را از
گريختند. همچنان كه او در مقابل بعضي  را از جواب دادن به وي ميها  آن مشاهده كرد كه

وهي از علما فرستاده بود به رافضي متهم شد. و كاتب براي تحقيقي كه نزد گرها  آن از
را يافتم كه از خواندن ها  آن بسياري از«گويد:  پنج سال منتظر شد ولي همچنان كه مي

كند كه  گويي كه سعي مي ،رنجيدند كردند و از بررسي صرف آن مي تحقيق خودداري مي
تشار . بنابراين تصميم گرفت كه تحقيقش را بعد از آن ان14F1»كند او را از خواب زيبا بيدار 

 بدهد.
بدين ترتيب كاتب از يك امامي متعصب به يك شيعه جعفري تبديل شد. و اينكه او 

كرد چون او به نص و عصمتي كه نماد  را به امامي يا اثنا عشري توصيف كنند، انكار مي
 حقيقت قول امامت هستند باور نداشت.

هاي  در شبكه همچنين با قوت تمام به مبادي و اصولي كه در خ�ل تأليف و نوشتن
 اي بنياد نهاد. ي ماهوارهها كانال اينترنتي و از طريق

                                                           
حلقه اول مصاحبه يك كانال مستقل  :، براي تفصيل اين مرحله نگاه كنيد به21) تطور الفكر السياسي، 1(

 . ه1/1/1424رنامه گفتگوي صريح) با كاتب (ب





 
 
 

 مبحث سوم:

 كاتباحمد نظريات و آراي 

 يت:مسائل مربوط به توحيد ربوب مطلب اول:
خالي از ها  آن كرد مبني بر اينكه زندگي احمد كاتب از عقيده اهل بيت دفاع مي

را به زندگي ائمه ها  آن �ت (افراطيون)يي است كه هميشه و تا بحال غها شرك ها و شائبه
 چسپانند. مي

همچنين كاتب سعي كرده است كه با قدرت و شجاعت ضعف دليل غ�ت و مخالف 
 با قرآن و ك�م ائمه اهل بيت (رحمهم اهللا) را بيان كند. ها  آن بودن

 ند از:پرداخته و از آن دفاع كرده است عبارتها  آن مهمترين قضايايي كه كاتب به بيان

 :وإليت تكوينيبه انكار قول  :نخست
وليت  -(افراطيون) را كه امامان را قادر به تصرف در هستي  كاتب عقيده غ�ت شيعه

رد كرده است. و  دانند، نقد كرده است. و آشكار است كه قرآن كريم اين امر را مي -تكويني 
را كه صاحبان نظريه  آثار صحيحي كه از ائمه اهل بيت به دست ما رسيده است، آنچه

 در نظر كاتب غلو و شرك هستند.ها  اين كند. كه گويند، نقض مي وليت تكويني مي
همچنان كه كاتب بيان كرده است كه غ�ت قديم همان كساني بودند كه اين عقيده 

اند. همچنين كاتب بيان كرده است كه ائمه به رد  فاسد را در ميان احاديث ائمه وارد كرده
 اند. اد پرداختهاين افر

بيند كه بسياري از نويسندگان تا بحال اين امر را به تمامي شيعيان قديم و  كاتب مي
به يا  ،كه يا به علت جهل و خبر نداشتن از واقعيت شيعه است ،دهند جديد نسبت مي
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15Fانصافي است بي وها  آن علت كينه داشتن با

1.  
كند كه غاليان قديم همان  بيان مي گويد و كاتب از اين غاليان قديم و جديد سخن مي

اي از غ�ت ملعون بودند كه  مفوضه فرقه«گويد:  كساني هستند كه مفوضه نام دارند. و مي
نظرت در مورد : سؤال شد كه ؛بيزار بودند. از امام رضاها  آن اهل بيت به شدت از

پس سپرده است و س صخداوند متعال امر دينش را به پيامبرش تفويض چيست؟ گفت:

ءٖ� ﴿ فرموده است: ۡ�َ ِ
ُ َ�ٰلُِق ُ�ّ َّ  .]62[الزمر:  ﴾�

 .»خداوند آفريدگار همه چيز است«

ِي ﴿ فرمايد: نيست و خداوند متعال مي صولي خلق و روزي در دست پيامبر َّ � ُ َّ �
َ�ٓ�ُِ�م ُُّم ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ َهۡل ِمن ُ�َ ُُُ�ۡم  ِِي ُُّم ُُ ُُّم َزقَ�َُ�ۡم  ُ�ۡم  َُ لَ ّمن َ�ۡفَعُل ِمن َ�ٰلُِ�م  ََ

 � ءٖ ا �ُۡ�ُِ�وَن ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ  ّمِن َ�ۡ ِّ  .]40الروم: [ ﴾٤ََ
 ؛كند ميراند، سپس زنده مى است كه شما را آفريد، سپس روزى داد، بعد مى خداوند«

انجام  توانند ايد چيزى از اين كارها را مى آيا هيچ يك از همتايانى كه براى خدا قرار داده
 .»دهند دهند؟! او منزه و برتر است از آنچه همتاى او قرار مى

(رضا) از غ�ت و مفوضه سؤال  ابوهاشم جعفري روايت كرده است كه از ابوالحسن
ها  آن همنشين شود و باها  آن غ�ت كافر و مفوضه مشرك هستند. كسي كه با كردم گفت:

زن ها  آن زن بگيرد يا بهها  آن اشامد و ازبخورد و بيها  آن و با داشته باشدرفت و آمد 
را ها  آن اطمينان داشته باشد يا به هر نحويها  آن داري و راستگويي بدهد يا به امانت

16Fشود ياري بدهد از وليت خدا و رسولش و وليت ما اهل بيت خارج مي

. همچنان كه 2
ه به نشر عقيده غلو كساني هستند كها  آن :د كهگوي كاتب در مورد غ�ت معاصر شيعه مي

پردازند. و كاتب اين افراد را به آيات خداوند  و نظريه وليت تكويني ميان عوام شيعه مي
                                                           

 از كاتب. »القول بالوالية التكوينية تفويض وغلو ورشک«) مقاله 1(

 .http://www.iraqcenter.net/vb/forumdisplay.phpنگا: 

 مرجع سابق.) 2(

http://www.iraqcenter.net/vb/forumdisplay.php
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او را اينگونه توصيف حسين وحيد خراساني كسي است كه كاتب دهد. محمد ارجاع مي
به بعضي از نظريات غ�ت پرداخته است و آن را با اوهام باطل ف�سفه «كرده است. 

اي را به آن افزوده است تا براي ما  دار اسطوره ي خندهها داستان است. و بعضي ازآميخته 
 .17F1»بيان كند كه امام فاعل موجود است و در ربوبيت با خداوند شريك است

كند كه خراساني و امثال وي از اين حقيقت غافل  كاتب ك�مش را اينگونه خ�صه مي
محدودي در زندگي خود داراي قدرت  و ساير ائمه اهل بيت در صهستند كه پيامبر

توانستند كه فراتر از اين بروند و اين قدرت  اند، و نمي چارچوب زمان و مكان بوده
كمك ها  آن شگفت انگيز را براي كمك به مددجويان مالك نيستند و كساني كه اينگونه از

اري شوند و فقط بايد از خداوند متعال كمك و ي بخواهند، شديداً دچار عذاب مي
18Fبجويند

2. 
كند و آن را آميخته شدن بسياري از  همچنين كاتب از موضوع مهم ديگري صحبت مي

 داند. واضح است آنچه كه دروغگويان و هاي مردود مي معجزات مقبول با اسطوره
كنند، ممكن نيست كه آن را جزء معجزات به حساب  ي ضعيف روايت ميها انسان

19Fبياوريم

3. 
 
 
 

                                                           
و او  .»آورد يا فاعل آنچه كه به وجود مـي «مخاطب قرار داده است: ) وحيد خراساني مهدي را اينگونه 1(

اي بود كه تبـديل بـه رب شـد. بنـابراين جـوهر عبوديـت        هامام زمان بند«كند:  را اينگونه توصيف مي

 مـن ايـن يسـتقی الشـيخ الوحيـد اخلراسـاين«و نگاه كنيد بـه مقالـه    »39مقتطفات والئيـة « .»ربوبيت است

 .www.altaib.co.uk/last.htmاز احمد كاتب. »؟يحول االمام مهدافكاره املتطرفة 

)2 (www. Alkatib.co.uk/last.htm. 

 ) نگاه كنيد به نامه او به مرتضي قزويني:3(
 http://www.isl.irg.uk/modules.php.namenews&filearticle.&sid192. 
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 است متعال خداوند بهيب تنها علم غاختصاص مطلب دوم: 
كند و انتساب آن را به  احمد كاتب نسبت دادن علم غيب را به غير خداوند رد مي

كند. كاتب بيان كرده است كه قرآن نسبت علم  انبياء يا ائمه غلو ظاهري محسوب مي
خواهد باشد، باطل كرده است. و براي اين امر به ك�م  غيب را به غير خداوند هر كه مي

َحًدا ﴿ فرمايد: خداوند استدلل كرده است كه مي
َ
ٰ َ�ۡيبِهِۦٓ أ َّ  ٢َ�ٰلُِم �ۡلَغۡيِب فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ ِِ

ٰ ِمن زُّسولٖ  ََ  .]27 – 26[اجلن:  ﴾َمِن �ۡزتَ
سازد. مگر رسولني كه  داناي غيب اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمي«

 .»آنان را برگزيده

ۚ ﴿ فرمايد: و مي ُ َّ � َّ ِِ  �ۡلَغۡيَب ِِ
َ َۡ ِٰ  َو� َٰ ٰ َٰ َّ َ�ۡعلَُم َمن ِٱ �ّّ�  .]65النمل: [ ﴾�ُل 

 .»دانند جز خدا و زمين هستند غيب نمي ها آسمان بگو: كساني كه در«

ِٖ  �ۖ ّماَذا تَۡ�ِ�ُب َغدٗ  َوَما تَۡدزِي َ�ۡفٞس ﴿ :فرمايد و مي
َ
ّيِ أ
َ
ُِ  َوَما تَۡدزِي َ�ۡفُسۢ بِأ  ﴾وُ ۚ َ�

 .]34لقامن: [
دانـد در چـه    آورد، و هـيچ كـس نمـى    داند فردا چه بـه دسـت مـى    و هيچ كس نمى«

 .»ميرد؟ سرزمينى مى
امام صادق هميشـه  : كاتب ديدگاه ائمه را در اين باب به روشني توضيح داده است كه

ه كنم از افرادي ك من تعجب مي« گفت: كرد و به صراحت مي علم خود را به غيب نفي مي
دانسـتم كـه    داند. اگر مـي  و هيچ كس جز خداوند غيب نمي ،دانم پندارند من غيب مي مي

كردم و بدين ترتيـب در هـيچ    زند او را از خود دور مي اي مي ف�ن خادم من به من ضربه
 .20F1»داد اي ناگهاني و اتفاقي روي نمي اي حادثه خانه

 ؛ از امام موسي كاظمكند به آنچه كه يحيي بن عبداهللا و همچنين استدلل مي
سبحان اهللا!  داني؟ گفت: كنند كه تو علم غيب مي پرسيد كه فدايت شوم بعضي گمان مي

                                                           
 بنگريد. 213بصائر الدرجات، ، و به آثار مذكور در كتاب77) تطور الفكر السياسي الشيعي، 1(
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چنين ماند وقتي كه  دستت را بر سرم بگذار، قسم به خدا مويي بر آن و بر بدنم باقي نمي
 هستيم. صگفتي. قسم به خدا ما وارثان رسول اهللا سخنى

گويد: جاه�ن و  كرده است، كه در آن امام مي در روايت ديگري حر عاملي نقل
من  21F1»دانم من غيب مي«دهند كه  برتر است ندا سر ميها  آن احمقان شيعه كه بال پشه از
كند كه اين دسته غ�ت هميشه  بيزارم. و كاتب ذكر ميها  آن در پيشگاه خدا و رسولش از

يت معصوم داراي دو شخص«در ساحت شيعيان وجود دارند. به قول يكي از معاصران 
يابد و از خداوند وحي دريافت  ها به غيب دسترسي مي جنبه است با يكي از اين جنبه

) منافي گشايش غيب بر ائمه صكند. و اختصاص وحي نبوت به خاتم انبياء (محمد مي
نيست. هر چند كه اين وحي در نوع و كيفيت ها  آن و دريافت وحي غير از وحي نبوت بر

 .22F2»اخت�ف داشته باشدبا وحي نبوت 
اين است كه گروهي از اين غ�ت نسبت  ،و آنچه كه باعث تعجب كاتب شده است

دانند. و كسي را كه بدان باور  دادن علم غيب را به امامان از مسلمات تفكر اهل بيت مي
نداشته باشد به حق امامان كوتاهي كرده است. در حالي كه نسبت به رد و انكار اهل بيت 

 زنند. غلوها خود را به ناداني مي از اين
باقر صدر  كند كه اين غلو از نظر عده ديگري از معاصران مانند محمد كاتب تأكيد مي

23Fباشد و كساني كه با اين افكار خيلي افراطي مخالف هستند، مردود مي

3. 
 
 
 

                                                           
 .767، 764، حر عاملى ة: اثبات الهدا، به نقل از كتاب230-231) تطور الفكر السياسي الشيعي، 1(

 .http://www.alkatib.co.uk/amilnajr.htmlنگا:) ٢(

-532و نظر محمـد حسـين فضـل اهللا     407-418نظر خالصي نگا: ، 237نگا: تطور الفكر السياسي، ) ٣(

517. 
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 سوم: نهي از دعا و نيايش و مددجويي به غير از خداوند
ادي بر تحريم دعا و مددجويي از غير خداوند احمد كاتب معتقد است كه نصوص زي

ّل ﴿ فرمايد: كند كه مي كنند. و كاتب در اينجا به اين آيه استدلل مي دللت مي ََ
َ
َوَمۡن أ

ةِ  َِ ۥٓ َِِ�ٰ َُۡوِم �ۡلَُِ�ٰ َُِجيُب َ�ُ �َۡ� َّ ِ َمن  َّ م ِمن ُووِن � ن َُۡدُووا ِّ  .]5[األحقاف:  ﴾َِ
خواند كه تا قيامت هم  آن كس كه معبودى غير خدا را مىچه كسى گمراهتر است از «

ماننـد:   شـنود  خـود نمـي    كـه   است  دعا خوانده  را به  زيرا او چيزي( گويد به او پاسخ نمى
  يا ضرري  ،را جلب  سودي  خويش  خواننده  به  كه اين  رسد به  چه، درختان، ها بت مردگان،
 .»)نمايد  دفع  را از وي

َكۖ ﴿ فرمايد: و مي ّ ُُ َُ ََ ََ َو ََ َُنَفُع ِ َما  َّ ََ تَۡدُ  ِمن ُووِن �  .]106يونس: [ ﴾َو
 .»رساند و نه زيانى، مخوان! و جز خدا، چيزى را كه نه سودى به تو مى«

ۡمَثالُُ�ۡمۖ ﴿ فرمايد: و مي
َ
ِ ِوَباٌو أ َّ َُِن تَۡدُووَن ِمن ُووِن � َّ  .]194األعراف: [ ﴾ِِّن �

كنيد)، بندگانى همچون خود شما  خوانيد (و پرستش مى ا كه غير از خدا مىرهايى  آن«
 . »هستند

با توجه به سياق اين آيات كاتب افكار شيخ وحيد خراساني غالي و توجيه مسلمانان 
و غير مسلمانان نسبت به استغاثه از امام مهدي (امام موهومي كه وجود ندارد) را رد 

از جمله ضروريات و «گويد:  كند كه مي ني مقايسه ميكند و آن را با سخن خراسا مي
بسته شده و در بيابان خشك ها  آن به روي ها راه مسلمات اين است كه تمامي افرادي كه

آب و علفي راه گم كرده باشند خواه يهودي باشند يا مسيحي يا مسلمانان ، شيعه يا  و بي

قص د« كند، اگر با نيت بگويند: سني فرقي نمي قوال  قودأ��ي  ق له ي قطعاً به نتيجه  » 
شود، چون او  رسند... راز آن اين است كه در آن حالت دعا در حقيقت متوجه امام مي مي

دارد و در غير آن حالت اين دعا و  هاي مانع را مي از اضطرار واقعي خبر دارد و پرده
امامان و  بيند كه واقعيت زندگي در حالي كه كاتب مي». شود نيايش متوجه امام نمي

گويد  كند. و مي آيد. منافي آن چيزي است كه خراساني ادعا مي ميها  آن ب�هايي كه بر سر
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ي خداوند را ها نقش بودن وي، يكي از» فاعل به وجود آورنده«كه دعا به امام با اعتقاد به 
خداوند متعال از «دهد كه خداوند آن را به خود اختصاص داده است. بنابراين  به او مي

مردم خواسته است كه او را به تنهايي بپرستند و آشكارا و پنهان او را بدون شريك 
 .24F1»بخوانند

 قرآنديدگاه احمد كاتب در مورد  مطلب دوم:
نازل شده است تحريف نشده است و اين  صكاتب معتقد است قرآني كه بر پيامبر

آن را بر عهده قرآن همچنان تحريف نشده باقي خواهد ماند چون خداوند متعال حفظ 
 گرفته است.

است و  ىاي كفره هيهمچنين كاتب معتقد است كه نظريه تحريف قرآن از نظر
باشد. كاتب در مورد وقوع اين انحراف و قايل بودن بعضي  مخالف با اجماع مسلمانان مي

اند و اين غ�ت اين  گويد كه غ�ت شيعه از قديم معتقد به آن بوده از مسلمانان به آن مي
از  – ههمچنان كه كاتب توضيح داد -دادند، در حالي كه ائمه  را به ائمه نسبت مي نظر

25Fاند اين ك�م بيزار و مبري بوده

2.  
يابيم  عدم پذيرش اين امر توسط كاتب تا حدي است كه در مناقشات حديثي وي مي

باشد،  كه او هر حديثي را كه مبتني بر تحريف قرآن باشد يا راوي آن معتقد به اين عقيده
داند. روشن است كه دللت حديثي بر تحريف قرآن نشانه ضعف آن حديث  ضعيف مي

26Fاست

3. 
استاد احمد كاتب به شدت مخالف اين امر است كه نظريه تحريف قرآن را به تمام 
شيعيان نسبت داد. او معتقد است كه بيشتر شيعيان معاصر مخالف اين قول هستند و آن را 

                                                           
 از كاتب ؟)يافكاره املتطرفه. حول االمام املهد (من أين يستقی الشيخ الوحيد اخلراساينمقاله  ) نگا:1(
 www.alkatib.co.uk/last.htm. 
 .85) تطور الفكر السياسي، كاتب، 2(
 ).2نامه كاتب به مرتضي قزويني (در پي نوشت ) نگا:3(



 احمد كاتب    22

27Fنددارقبول ن

1. 
د كاتب حوزه اين قول را در ميان شيعيان متقدم توضيح نداده است. و بلكه ولي احم

به معتقدان معاصر در اين مذهب اشاره كرده است. و امر مهمي را بيان كرده است كه آن 
يابند. و  دفع غ�تي است كه قايل به تحريف هستند و در قرآن نصي را براي امامت نمي

گويند: صحابه اين  ميها  آن و اين همان چيزي است كه بينند را در آن نمي ذكر نام علي
اند،  اند تا به وسيله آن از تنگنايي كه خود را در آن انداخته آيات وليت را حذف كرده

28Fنجات يابند

2. 

 مطلب سوم: نظر وي در مورد اصحاب
افضل صحابه  صبعد از پيامبر طالب استاد احمد كاتب معتقد است كه علي بن ابي

با  صگويند صحابه وقتي بعد از وفات پيامبر با اماميه موافق نيست كه مي است ولي
اند. چون او مانند شيعه اماميه معتقد به منصوص  بيعت نكردند، مرتكب جرم شده علي

 بودن امامت نيست.
مرتد يا منافق  -طبق تصور و روايات اماميه- صپيامبر كاتب معتقد است كه اصحاب

 طعنه وارد كند، نيستند.ها  آن ه در دينيا متهم به اتهاماتي ك
 كند: كاتب در مورد تحليل ديدگاه تكفيري اماميه دو سبب را ذكر مي

 ي ايجاد شده و ضعيف.ها روايت مجموعه نخست:
 د امامت و نص بر خ�فت امام علي.ديدگاه ك�مي پيشين در مور: دوم

ش جديد و شكل معكوس و اين چيزي است كه شيعه اماميه را واداشته است كه با رو
) و مخصوصاً امام علي †به قرائت تاريخ بپردازند. كه مخالف ظاهر زندگي اهل بيت(

طالب است كه مقتضي ديدگاه سلبي نسبت به كساني است كه (خ�فت را از اهل  بن ابي

                                                           
 . ه1424قل اول محرم سال مصاحبه (مراجعات الكاتب) در يك شبكه مست ) نگا:1(
 رجع سابق.م ) نگا:2(
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29Fبيت غصب كردند)

1. 
ص بر ريشه اين امر به نظر من در نظريه امامت الهي و وجود نصو«گويد:  همچنين مي

يا اهمال اصحاب نسبت به اين نصوص  ،و انكار صخ�فت امام علي از طرف پيامبر
اند و بدين ترتيب حكم به نفاق و  راه دشمن خدا و رسول دانستهها  آن نهفته است كه

 .30F2»اند دادهها  آن كفر
وقت آن رسيده است كه (اماميه) از اين نظريات ك�مي و «گويد:  بنابراين كاتب مي

) باز گردند. همان كساني كه به شورا †واهي دست بردارند و به تفكر اهل بيت ( تاريخي
 كردند. و با كردند و به آن ملتزم بودند و با خلفاي راشدين به عنوان افضل رفتار مي دعوت مي

 .31F3»كردند امر ميها  آن كردند و شيعه خود را به پيروي از مهرباني ميها  آن
  فارو و عمر به سرزنش و شتم ابوبكرصديق» حبيبياسر «وقتي نويسنده كويتي 

ي كويت ها دادگاه كرد و اثر اين قضيه به را به ارتداد منسوب ميها  آن پرداخت و مي
32Fكشيده شد

برادر! ياسر «. استاد احمد كاتب تعليقي را بر اين ك�م وي افزوده است كه 4
ن كه بسياري از شيعيان حبيب هيچ كاري را جز با صراحت و وضوح انجام نداده همچنا

كنند، و من  زنند يا آن را مخفي مي خواهند از آن رهايي يابند يا خود را به ناداني مي مي
اي  اي كه فايده معتقدم كه انكار چيزهايي كه گفته شده بدون مراجعه به فكر سلبي بيهوده

ن در طول انجامد و شكست آ براي شيعه ندارد، كافي نيست. چنين فكري به راه بسته مي
تاريخ به اثبات رسيده است و اين فكر با وفات امام عسكري بدون بر جاي گذاشتن 

                                                           
 http://www.iraq/center.net/vb/showthread.php) نگا:1(
 .)254ي  ) همان. (به اصل كتاب مراجعه شود صفحه2(
 ) همان.3(
  /http://www.al/aialaam.comم.1/12/2003روزنامه الرأي العالم  ) نگا:4(

 :سايت اس�م آن�ين 
 http://www.islamonline.netlAraic/news/2003-12/04Tartic/eII.shtml 
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 .33F1»فرزندي در نيمه قرن سوم هجري به پايان رسيد يا منقرض شد

 مطلب چهارم: نظر وي در مورد امامت
كاتب در مورد موضوع امامت نظر خاصي دارد كه با اعتقاد وي به اينكه امامت ركن 

و با رهايي از نظريه امامت منصوص و التزامات آن از  ،شود ن است شروع مياساسي ايما
 رسد. جمله عصمت و غيبت به پايان مي

 ي كرده است؟پوش چشم و اهل بيت وي آيا كاتب از احاديث فضايل علي
كاتب در نامه خود به مرتضي قزويني بيان كرده است كه شكي در صحت حديث 

حديث «و همچنين شكي در صحت  ،نيست -ي ضعيفبدون بعضي چيزهاي اضاف-غدير
يا ساير احاديثي كه » بخشيدن انگشتر«يا داستان مباهله يا  35F3»پرنده كباب شده«يا  34F2»ثقلين

ها  آن ولي در«گويد:  گويند، وجود ندارد. ولي همچنان كه مي از فضل اهل بيت سخن مي
 سكري نيافتم. بلكه درحديثي در مورد امامت الهي يا قائم يا مهدي محمد بن حسن ع

احاديث عام و غير معين و عاري از افكار ف�سفه و متكلمين و غ�ت يافتم. ها  آن

                                                           
 ) همان.1(
گـذارم   من دو چيز را براي شما باقي مي«روايت كرده است كه:  ص) حديث زيد بن ارقم كه از پيامبر2(

بزرگتـر از ديگـري اسـت: كتـاب     هـا   آن شويد كـه يكـي از   كه با تمسك به آن بعد از من گمراه نمي
اي از آسمان بر زمين است و عترت اهل بيت مـن. و ايـن دو از هـم     شيده شدهك ريسمانخداوند كه 

. الترمـذي  »كنيـد  تا اينكه وارد بهشـت شـويد. بنگريـد كـه چگونـه بـا آن رفتـار مـي         شوند مىجدا ن
است. و آلباني گفتـه   خوبو هيثمي گفته است: سند آن 17، 3/14. مسند، المام احمد 3788ح5/622

 ).2408). و اصل حديث در مسلم است ( 2980ح سنن الترمذي جاست: صحيح است. (صحي
ترين مـردم را نـزد مـن بفرسـت كـه       فرمود: خداوندا دوست داشتني ص) در آن آمده است كه پيامبر3(

آمد. و ابن قيم اين حديث را در كتاب  طالب گوشت اين پرنده را با من بخورد ناگهان علي بن ابي

و دهلـوي در مختصـر    377-375/7 يـةوالنها يةست و اين كثير در البدا) ضعيف دانسته ا382الفوائد (

 اند. ) و ديگران آن را ضعيف دانسته165( يةالثني عشر لتحفةا
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 و قبول كردن اينها  آن گمان عشق و ع�قه من به اهل بيت و اعتراف من به فضل بي
  .36F1»كند مرا ملزم به قبول هر روايت ديگري كه داراي سند ضعيفي باشد، نمي ها روايت

 كنيم: رسيده است، ذكر ميها  آن آرا و نظرياتي را كه كاتب در موضوع امامت بهدر زير 

 ت استيشورا عقيده اهل ب نخست:
عموي  مانند عباسها  آن اي كه اهل بيت و سادات كاتب معتقد است نظريه

به آن ايمان و باور  ها، آن و ساير امامان بعد از نو علي و حسن و حسين صپيامبر
 شورا بود. داشتند، نظريه

 در مورد شورا ديدگاه علي
بر اين باور بود كه امامت با شورا است.  طالب كاتب معتقد است كه علي بن ابي

 ورود به شورا را قبول كرد. طبق آنچه كه روايت شده است علي چون بعد از عمر
 گفت: به روش اهل شورا بدون اشاره به هر نصي براي تعيين امام اكتفا كرد. و اينكه مي

نشان تأكيد وي بر شورا است. و همچنين ». مهاجرين و انصار با من بيعت كردند«
بشود، دليل اين امر ها  آن براي اينكه امام رويگرداني وي از مردم بعد از وفات عثمان

و اين ». مرا رها كنيد و يكي ديگر را براي امام انتخاب كنيد« گفت: ميها  آن است كه به
شود. و دليل آوردن وي براي  م عالم به نص باشد از او پذيرفته نميدر صورتي كه اما

 و دليل آوردن براي معاويه ،طلحه و زبير اندكي قبل از جنگ جمل براي بيعت كردن
دليل اين امر است. سپس در وصيت مشهور وي  ،جهت بيعت مهاجرين و انصار با وي

را به  ه جانشيني پسرش حسننصي مبني بر تعيين امام بعد از وي وجود نداشت. بلك
رد كرد. و دليل ديگري كه كاتب به طور صريح در مورد ايمان را  عنوان امام بعد از خود

                                                           
 ) نامه كاتب به مرتضي قزويني:1(
 http://www.isl.org.uk/modules.php.nameNeews&filearticle&sid192. 
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37Fعلي به شورا آورده است و هيچ نص الهي را براي امامت بيان نكرده است

1. 

 ) در مورد شورامديدگاه حسن بن علي (
به نص يا تعيين امام  كند كه او دللت مي گويد مواضع حسن احمد كاتب مي

دهد كه او به هر گونه نصي در مورد  اعتقادي نداشته است. تاريخ و روايات نشان نمي
استحقاق او براي امامت اشاره يا احتجاج كرده باشد. چيزي كه از حسن روايت شده 

ساكت ماند. كسي كه از مردم خواست با  است اين است كه او بعد از وفات علي

 »إن شئتم...«بود. و او نيز از آنان با صيغه اختيار  مابن عباس حسن بيعت كنند،

عاري از هر گونه دليل و  هاي ميان حسن بن علي و معاويه درخواست كرد. و نامه
گيري حسن از خ�فت به نفع  اي به نص امامت است. همچنان كه كاتب به كناره اشاره

شرط قرار داد كه اگر حسن قبل از  دهد. و بالتر از اين براي معاويه معاويه گواهي مي
وي درگذشت امامت را به شوراي مسلمانان واگذار كند و اين به طور كلي مخالف عقيده 

38Fبودن امامت است منصوص

2. 

 در مورد شورا ديدگاه حسين
به شورايي بودن خ�فت معتقد بود و باور  مكند كه حسين بن علي كاتب بيان مي

كند كه حسين تا وفات معاويه  ست. و كاتب استدلل مينداشت كه خ�فت با نص الهي ا
به بيعت خود با او پايبند بود. و درخواست انق�ب و شورش عليه معاويه از طرف 

به دليل اينكه ميان وي با معاويه  ،شيعيان كوفه بعد از وفات حسن از طرف حسين رد شد
39Fبود كه نقض آن جايز نبود پيمانىعهد و 

3.  
ي ايمان حسين به شورا اين سخن وي را در جواب اهل كوفه همچنين كاتب برا

                                                           
 .26-23) نگا: تطور الفكر السياسي الشيعي، 1(
 .27-26 منبع سابق ) نگا:2(
 .199-200به نقل از الرشاد از مفيد  27تطور الفكر السياسي  ) نگا:3(
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گويد: به خدا سوگند! امامي كه به قرآن حكم نكند و اقامه عدل  آورد كه مي شاهد مي
40Fنكند و بر دين حق نباشد و خود را وقف خداوند نكند امام نيست

1. 
همچنين كاتب به عدم وصيت حسين به امامت براي پسرش علي ملقب به زين 

اي نوشته بود بدون آنكه به نص  ابدين استدلل كرده است با وجود آنكه وصيت ويژهالع
 امامت اشاره كند.

 محمد بن علي (ابن الحنفيه)
كاتب معتقد است كه قيام شيعيان اهل كوفه براي جلوانداختن بيعت با محمد بن 

ان به نظريه و كند بر اينكه شيعه در آن زم حنفيه بعد از وفات حسين به وضوح دللت مي
در آن زمان كه محمد بن ها  آن تعيين امام معتقد نبودند. و اهل بيت و بزرگترين و برترين

41Fحنفيه بود در مواجه با عقيده اماميه جدا نبودند

2. 

 ) در مورد شورا:( ديدگاه حسن بن حسن
طالب  گويد حسن بن حسن همان كسي كه در دوره خود به بزرگ بني كاتب مي

او وصي پدرش (حسن بن علي) و متولي (اوقاف) جدش علي بن  بود ومعروف 

م قكن ق«نگفته است  صطالب بود. از حسن بن حسن سؤال شد: آيا رسول اهللا ابي
قتل�قمااله ولي به خدا قسم منظور رسول  ،آري قسم به خدا گفته است گفت: ؟»مااله

توانست  اشد مياز آن امامت و سلطنت نبوده است و اگر منظورش آن بوده ب صاهللا
42Fتر بگويد فصيح

3. 
ها قسمتي از دليلي بود كه استاد احمد كاتب براي ايمان اهل بيت به نظريه شورا  اين

يي بودند كه در جاي خود ذكر ها استدلل ها اين باشد. و ذكر كرد كه موافق عقيده امت مي
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ز وضوح دللت توان ا شدند و جز با آنچه كه كاتب آن را تفسير مقلوب ناميده است نمي
 شود. آن خارج شد كه اين حمل بر تقيه مي

 دوم: از ديدگاه كاتب تفكر اماميه چگونه پديد آمد؟
وقتي احمد كاتب به اين نتيجه رسيد كه عقيده اهل بيت با اصل شورا در تعيين امام 

و اهل بيت به عصمت و منصوص بودن امامت معتقد نيستند، در مقابلش  ،مخالف نيست
شود كه بايد به آن جواب بدهد. و آن اينكه تفكر اماميه چگونه پديد آمد؟  دا ميسؤالي پي

بودن و تعيين امام توسط چه كسي تبلور يافت؟ و ديدگاه ائمه در مورد  اعتقاد به منصوص
 آن چيست؟

شود و شايد  در حقيقت اين سؤال در ذهن بسياري از خوانندگان و محققان ايجاد مي
وجه به دقت و تتبع تاريخي وي بهترين جواب براي اين سؤال جواب احمد كاتب با ت

يابد. خ�صه  ي مذهب امامي نقل كرده است، استحكام ميها كتاب باشد و با آنچه كه از
 آيد: جواب كاتب در زير مي

 نخست: پيدايش نظريه جانشيني و وصايت: 
. و است وصايتامامت در كند كه نخستين نشان تفكر اماميه در نظريه  كاتب بيان مي

بعد از خود وصيت كرده است و  به امامت علي صاين به معناي آن است كه پيامبر
اند.  و حسن به امامت حسين و همين طور تا آخر وصيت كرده ،علي به امامت حسن

كند كه اولين كسي  بدون اينكه گفته شود كه نصي بر امامت وجود دارد. و كاتب ذكر مي
43Fابن سبأ بود و سپس طايفه كيسانيه آن را مرتب كردند كه نظريه وصايت را ساخت

1. 

 دوم: نظريه تفكر منحصر كردن امامت در خانواده حسين
به معناي عام) جدايي واقع شد و هر قسمي به از آن ميان منتسبين به اهل بيت (بعد 
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كرد كه او اولويت امامت خود را به  و هر قسم سعي مي ،جناحهاي مختلف تقسيم شدند
كردند كه امامت در  ادعا مي -منتسبين ابن حنفيه  -طريقي ثابت كند. بنابراين كيسانيه هر 

چون او در جنگ، صاحب پرچم علي بوده است. ولي  ،نوادگان ابن حنفيه منحصر است
 صطرفداران حسين بر اولويت نوادگان حسين در علم و پاسداري از س�ح رسول اهللا

كردن ساير  تصميم به تقسيم گرفتند بعضي براي ساقطكردند، سپس بعد از آن  تأكيد مي
اما زيديه  -ولي قايل به تعيين ائمه نبودند-رقبا قايل به وراثت عمودي و ستوني شدند 

تأييد كردند و براي امام شدن شرط  (طايفه)كردن آن به دو بطن تفكر زيد را با محدود
ظالمان باشد. سپس عباسيان پيدا قرار دادند كه صالح و عالم و زاهد و حامل شمشير عليه 

 و نوادگان او را كردند. صشدند و ادعاي اولويت عباس، عموي پيامبر
كند كه اين تقسيم و جدايي منجر به ظهور و تفكر انحصار امامت در  كاتب اشاره مي

44Fشد خاندان حسين و نظريه وراثت عمودي بعد از حسين

1. 

 :سوم: پيدايش تفكر عصمت و تعيين امام
شدند با  كند كساني كه قائل به انحصار امامت در خاندان حسين ب بيان ميكات

مسايلي روبرو شدند كه ناچار به ادعاي عصمت و تعيين پناه آوردند تا برتري 
 -زيديه، كيسانيه، امويان، عباسيان و ديگران- شخصيتهايي را كه برگزيده بودند بر سايرين

 مواجه شدند: تضمين كنند. از جمله مسايلي كه با آن
 را براي وليت امت برگزيده است.ها  آن استدلل امويان به اينكه خداوند -1

ي خلفاي اموي را در مورد اهميت خطاب شرعي ها عبارت كاتب سعي كرده است
را بر سايرين جهت امر خ�فت و ملكيت ها  آن اينكه خداوند متعال وبيان كند ها  آن بودن
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بيند.  را مي 45F1»استدلل جبري«كه كاتب در آن گرايش به  برگزيده است. و اين چيزي است
گفتند خداوند  و در نظر كاتب اين كار سبب تكرار آن در نزد بعضي از شيعيان شد كه مي

46Fمتعال ائمه را از اهل بيت پيامبرش انتخاب كرده است

2.  
اند. و اين  وجود اشخاص متعددي از اهل بيت كه براي طلب خ�فت شورش كرده -2

بودن و اولويت را از   به تفكر عصمت و نص براي بعضي از اهل بيت شد. تا شرعيمنجر 
47Fسايرين ساقط كند

3. 

 چهارم: پيدايش تفكر انحصار تفسير قرآن توسط معصوم
بعد از پيدايش تفكر انحصار در خاندان حسين اعتقاد به عصمت و نص ايجاد شد كه 

صومين منحصر شد كه اين امر نيز در در سايه اين نظريه امامت حق (تفسير قرآن) به مع
48Fخ�ل ادعاي ناتواني مسلمانان از تعامل و استفاده مستقيم از قرآن ايجاد شد

. چون اين 4
 امر متضمن برتري امام بود.

 پنجم: پيدايش تفكر استدإلل به عقل قبل از استدإلل به نص
را ضعيف دانستند  گويد، متكلمان متقدم اماميه وقتي دليل نقلي اثبات امامت كاتب مي

                                                           
گويد كه خلفاي اموي نظريه سياسي خود را به عنوان عقيده جبر و مشـيت الهـي بنـا     ) احمد كاتب مي1(

خداوند مـا را بـه   «نهادند. و در اين مورد سخناني را از بعضي از خلفا و واليان خود ذكر كردند. مث�ً 
و خداونـد مـا را منصـوب     .»خداوند ما را جانشين قرار داده است«و  .»اين كار اختصاص داده است

 .ي ديگرها عبارت و .»خداوند به امام بودن ما بر بندگان رضايت دارد«و » كرده است...
بايد گفته شود كه فرض كردن  ،و شايد بهتر است كه گفته شود: اگر امثال چنين عباراتي صحيح باشد 

اين امر از طرف سياستمداران آن زمان بوده است. چون مذهب جبري در زمان عباسي و توسط جعد 
 .141بن درهم ايجاد شد. نگا: كتاب القضاء والقدر، المحمود، ص

 .47-50) نگا:تطور الفكر السياسي، 2(
 .51، منبع سابق ) نگا:3(
 .62، منبع سابق) 4(



 31  احمد كاتب

49Fبه پشتيباني عقل به عنوان يك درجه برتر پناه آوردند

1. 

 ششم: پيدايش تفكر استدإلل به معجزات
وقتي دليل نقلي از اثبات (امامت) عاجز ماند، بعضي از صاحبان نظريه جديد به 

 العابدين امام چهارم علي بن حسين ملقب به زين استدلل به معجزات پناه آوردند. مث�:
وقتي پدرش وفات كرد و اموالش را به ديگران وصيت كرده بود و دليل واضح براي 

لين به امامت وي دچار سختي بزرگي شده بودند ئكرد و قا امامت خود پيدا نمي
دانستند. و برادرش زيد به عنوان رهبر  مخصوصاً وقتي كه او را خالي از سياستمداري مي

رده بود. و اين همان چيزي بود كه استدلل به مخالفان بزرگ شيعه بر او پيشدستي ك
امامت او را از ديدگاه اماميه سخت كرده بود. پس براي گريز از اين مشكل به دللت 

العاده پناه آوردند. و پنداشتند كه زين العابدين برادرش را با  خارق معجزات و امور
مبني بر اينكه شخص اي قانع كرده است و آن سخن گفتن حجرالسود  دادن معجزه نشان
50Fعلي بن حسين است ،امام

2. 
در مورد علم غيب ائمه و  ها دروغ در سايه اين اعتقاد به دللت معجزات، بسياري از

 در هستي و ساير غلوهاي ديگر بافته شد.ها  آن قدرت تصرف

 هفتم: پيدايش تفكر محدود كردن ائمه به دوازده امام
حل بحران  نگهبانان عقيده اماميه آن را براي راه اي بود كه كاتب معتقد بود  اين نظريه

اند. و اين بحران چيزي جز وفات امام يازدهم بدون  بزرگي كه در آن افتاده بودند، آورده
فرزند نبود. پس به دليل امنيتي چيزي جز ادعاي فرزند پنهان شده براي متكلمان باقي 

د به اينكه فرزند پنهان شده آخرين و اعتقا» غيبت كبري«نماند. سپس بعد از مدتي نظريه 
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51Fباشد امام و مهدي آخر زمان مي

1.  
خواهد بگويد كه شيعه از آغاز معتقد به منصوص بودن امام  به طور خ�صه كاتب مي

با مخالفاني كه ها  آن كردن آن نبوده است. به دليل مشاركت بسياري از و تعيين و محدود
بعد از هر امامي به ها  آن افزوني تقسيمات و به دليل ،آمدند مياز اهل بيت بيرون 

 ،اند ها و مقالت خود آورده در فرقه ههمچنان كه نويسندگان قديم شيع ،هاي مختلف فرقه
52Fمثل نوبختي و محمد بن سعد اشعري

2. 

 :سوم: مشكإلت رويارويي با نظريه امامت
تعيين و همچنان كه استاد احمد كاتب بيان كرد مشك�تي كه تفكر منصوص بودن و 

عصمت امام با آن مواجه شد، نقش بزرگي در ايجاد عقيده اماميه داشت. از جمله اين 
 مشك�ت:

اهل بيت اين نظريه را قبول نداشتند و اين امر طبق عقيده كاتب منجر به پناه آوردن  -
اماميه به س�ح تقيه شده است. و تمام آنچه كه از امامان بر خ�ف تقيه صادر شده بود، 

اند كه امام  ير كردند. از جمله لعن راويان غ�ت توسط ائمه را اينگونه تفسير كردهتفس
. و امثال را از وي دور كند تا آسيبى به او نرساندخواسته است با اين كار چشم سلطان  مي

53Fاين تفسيرها

3. 
عقيده  حاميانمرگ اسماعيل بن جعفر صادق در زمان امام صادق. در حالي كه  -

گفتند كه امام بعد از صادق اسماعيل است. و اين همان  ر پنهاني در عراق ميامامت به طو
 چيزي است كه منجر به پيدايش عقيده ظهور شد.

بعد از كاظم؛ و پاسخ به بعضي از شورشياني كه براي امامت شورش  تقسيم شيعه -
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فخ و براي خودشان. مانند عيسي بن زيد و شهيد ها  آن و گرفتن بيعت از ،كرده بودند
 دليل معجزات شد. درسايرين. و اين همان چيزي بود كه منجر به غلو 

مخالفت مأمون عباسي با امام رضا. اينگونه بود كه مأمون به اص�ح شكاف ميان آل  -

) بيعت گرفت كه بعد از وي در سال :علي و آل عباس پرداخت وقتي كه از رضا (
54Fمعناي اقرار به امارت مأمون است وليت عهدي او را داشته باشد و اين به  ه201

1. 
وفات رضا تجلي پيدا كرد. و اين امر  فرزندان كه بعد از ىمشكل كودكي و كم سن -

چگونه ممكن است كسي كه قبل از بلوغ حق تصرف در : سؤال مهمي را ايجاد كرد كه
وال اموالش را ندارد، بتواند امام شود. و اين همان چيزي است كه وصيت امام رضا به ام

و همچنين مشكل  ،كند خود به عبداهللا بن مساور تا زمان بالغ شدن جواد، آن را تأييد مي
كودكي نيز در زمان جواد نيز تكرار شد چون وقتي وفات كرد فرزندش هادي هفت سال 

55Fداشت

2.  
اينها بعضي از مشك�تي بود كه كاتب در جواب آن به اين سؤال مهم ذكر كرده است كه: 

 اماميه شكل گرفت؟ و به دست چه كسي توسعه يافت؟ واهللا اعلم. چگونه عقيده

 :تحوإلت فكر سياسي شيعه بعد از غيبت
را به تحولت تفكر  »يالشيع تطور الفكر السيايس«از يك سوم كتابش  كاتب بيش

» تفكر انتظار«اي كه  سياسي شيعه بعد از غيبت اختصاص داده است، جداي از هر مرحله
56Fو به مرحله معاصري رسيده است كه مجموعه پيشنهادهاي ايجابي ،بر آن غالب بود

و  3
 است. ها  آن و وليت فقيه بارزترين ،سياسي شيعه بر آن غالب شده است

اي فتواها و  اي كه در هر مرحله به گونه ،كاتب وصف علمي دقيقي را آورده است
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هاي تفكر  نده نگرشاي كه براي خوان دهد. به گونه آراي علماي آن مرحله را نشان مي
 دهد. اي را توضيح مي رايج و تفكر غيررايج در هر دوره

هاي  بودن صحنه همچنان كه كاتب بيان كرد مرحله اول بعد از غيبت، دليل سلبي
اي  ترين علماي اماميه در مرحله تازه اي كه برجسته سياسي و اجتماعي است. به گونه

ت را بنيان نهادند. همچنان كه تعطيل كردن شدن باب جهاد و اجتهاد و جمود روايا بسته
حدود (حد شرعي جرايم) و منع اجراي قصاص را بنا نهادند. و از بسياري از مظاهر امر 
به معروف و نهي از منكر خودداري كردند و نماز جمعه را تعطيل كردند و ساير مظاهر 

57Fديگر

1. 
 ولي كاتب دو واقعه مهم را به تفكر شيعه اختصاص داده است:

 باز بودن اجتهاد نخست:
رايج بود، حسن بن عقيل نعماني در اواسط قرن  بعد از اينكه مذهب اخباري مذهبِ

چهارم نظريه جايز بودن اجتهاد در زمان غيبت امام را آورد. سپس بعد از وي سيد 
تقليدي با حمله بزرگي مواجه شدند. و اين  گروهمرتضي آن را تأييد كرد. ولي از طرف 

ود كه با اصل امامت شايع شد. امامتي كه بخاطر آن وجود امام معصوم واجب جرياني ب
اصولي كه قائل به باز بودن دروازه اجتهاد است همچنان توسعه پيدا  گروهشده بود. اين 

58Fكرد تا جايي كه در ميان شيعيان امروز غلبه يافت

2. 

 دوم: به دست گرفتن رهبري سياسي به وسيله وإليت فقيه
ه شيعيان حركت وارد شدن به فعاليت سياسي را همراه با نظريه فراگير نص بعد از آنك

و عصمت ديدند، تفكر باز بودن مشاركت سياسي با فتواي واگذاري اجراي بعضي از 
ي امام بود) سپس اين امر نيز ها ص�حيت حدود به فقها شروع شد. (كه در اصل جزء
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ي زكات و خمس را ها بخش )  ه373-474توسعه پيدا كرد به طوري كه ابوص�ح حلبي (
59Fي فقها وارد كردها ص�حيت در

1. 
60Fبعد از او ابوالحسن كركي

آمد و نيابت محدود فقها را به نيابت عمومي براي فقيه  2
و براي اولين بار در تاريخ مذهب  ،گسترش داد تا در خ�ل آن بتواند كار سياسي بكند

 .61F3دشيعه كتابي را در مورد احكام خراج تأليف كر
سپس اين امر ادامه پيدا كرد تا اينكه خميني تفكر ضرورت وليت فقيه را آورد و 

از  كند كه شيعه كرده و بيان ميگلپايگاني قائل به وجوب آن شد. و در اينجا كاتب تأمل 
اجراي دو ركن امامت را به فقها واگذار ها  آن لحاظ عملي نظريه امامت را نداشتند. چون

 تشريعي و تنفيذي.: دو ركن يعني ،كرده بودند
شايسته است كه در اساس تفكر اماميه بازنگري شود و از «گويد:  احمد كاتب مي

شروط عصمت و منصوص بودن امام در س�له علوي حسيني (امام) دست بردارند و در 
امام معصوم و «و حتمي بودن وجود » امامت الهي«كه از نظريه » مهدويت«مورد فرضيه 

تجديدنظر كنند. وقتي امكان برپايي يك دولت توسط فقيهي » خداوند معين از طرف
بدون  ،نيست» امام معصوم« تعادل يا مؤمني عادل را جايز بدانيم، ديگر نيازي به فرضي

 .62F4»داشته باشدهم ي و ارتباط تعاملهيچ از هزار سال با مردم نيز  مدت بيشاينكه در 
ريه امامت را به يك نظر از بين رفته و بيهوده بنابراين كاتب ترديدي ندارد در اينكه نظ

ها  آن گيري كردند. و واقعيت وصف كند. چون شيعه از لحاظ عملي از مفهوم امامت كناره
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 با واقعيت كساني كه قائل به نص و عصمت نيستند هيچ فرقي ندارد.
 :ي كاتب در مورد امامت عبارتند ازبه طور خ�صه افكار اساس

 كنند. بر نقيض نظريه امامت دللت مي ،تواتر و وقايع تاريخيالف) قرآن و سنت م
كي از شروط حاكم ب) اعتقاد به منصوص بودن امام و عصمت و آن را به عنوان ي

از ابداعات بعضي از متكلمان شيعه مانند هشام بن حكم و هشام بن مسلمان قراردادن، 
اين بر خ�ف مدرسه اهل سالم جواليقي و مؤمن الطاق در نيمه قرن دوم هجري است. 

در اين مورد ها  آن شرط نيست و هيچ نص صحيحي ازها  آن بيتي است كه عصمت براي
 نيامده است.

ت) ضعف نصوص در بسياري از جاها براي اثبات امامت و بارز شدن اشخاص 
» دليل عقل«هاشم در زمان ائمه، صاحبان نظريه امامت را بر آن داشت كه  متعددي از بني

ي خيالي زيادي ها داستان را براي اثبات امامت خلق كنند و در اين راه» يل اعجازدل«و 
 درست كردند.

ث) مشك�تي كه نظريه امامت با آن مواجه شد نقش بزرگي در تبلور افكار جديد در 
 مخالفت اهل بيت كه اولين مورد اين نظريه داشت. و مهمترين اين مشك�ت عبارتند از:

نظريه نص و عصمت و اظهار بيزاري و برائت خود از بعضي از  صادق بود باها  آن
اشخاص. همچنان كه ديديم مرگ اسماعيل بن جعفر در زمان پدرش، سپس مشكل 
كودكي امامان و وفات حسن عسكري بدون فرزند. و اين امر به نظر من (كاتب) همان 

 چيزي است كه به تدريج نظريه امامت را درست كرد.
ي كه باز بودن باب اجتهاد در مذهب را اع�م كردند، از لحاظ علمي ج) اماميه هنگام

گيري كردند. و اخيراً باب فعاليت سياسي را به اسم وليت فقيه  از مفهوم امامت كناره
 وارد صحنه كردند.

 مطلب پنجم: نظريه كاتب در مورد مهدويت محمد بن حسن
يي است كه كاتب در نظريه مهدويت محمد بن حسن عسكري از بارزترين قضايا
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 مناقشات خود در مورد درست كردن مذهب شيعه انجام داده است.
بلكه  ،خواهد نظريه آمدن مهدي آخر زمان را نفي كند كاتب بيان كرده است كه او نمي

63Fكند كه محمد بن حسن همان مهدي است او از صحت و درستي اين امر بحث مي

. و 1
ه است كه عنوان تحقيق خود را در مسأله اين همان چيزي است كه كاتب را واداشت

 گذاشته است.» فرضيه مهدي محمد بن حسن عسكري«مهدويت 
 خ�صه افكار احمد كاتب كه در اين مورد مطرح كرده است عبارتند از:

ن فرزند، كه در سامراء و سال اثبات وفات امام يازدهم (حسن عسكري) بدو نخست:
64Fبوده است) 260(

2. 
حسن عسكري بين مادرش (حديث) و برادرش (جعفر) به تنهايي تقسيم ميراث : دوم

65Fو با شهادت قاضي سامراء

3. 
اي در شكم دارد  كرد كه از او بچه كنيز حسن كه صقيل نام داشت، ادعا مي: سوم

66Fبنابراين تقسيم ميراث متوقف شد تا از باردار نبودن وي مطمئن شدند

4. 
در سرگرداني شديدي افتادند. و به بعد از وفات حسن بدون فرزند شيعيان : چهارم

قائل به وجود فرزند مخفي شد. و اين همان ها  آن چهارده فرقه تقسيم شدند. كه يكي از
تر از اين كه باعث  چه سرگرداني عظيم«گويد:  سرگرداني است كه نعماني در مورد آن مي

مردم در  شورش مردان بسيار شد؟ و جز عده بسيار كمي باقي نماندند. و بدين ترتيب
 .67F5»شك و ترديد افتادند

كاتب بيان كرده است كه دليل فرضيه مهدويت محمد بن حسن كه به آن : پنجم
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 شود عبارتند از: استدلل كرده مي
دليل عقلي كه قائم به وجوب امام معصوم است. يا دليل نقلي كه در آن وعده آمدن 

ي كه مهدي را ديده است. يا مهدي داده شده باشد. يا دليل تاريخي قائم به شهادت كس
بودن  شود توسط نايبان مهدي انجام شده است. و اخبار غيبي اي كه گفته مي دليل معجزه

هاي  كردند، اخبار مهدي است. و اخيراً دليل اجماعي كه بعضي شخصيت كه تصور مي
 كنند و با سرگرداني و تقسيم شيعه  بعد از وفات حسن بدون فرزند ظاهري شيعه ادعا مي
68Fكنند مخالفت مي

1. 
 بررسي دليل فرضيه مهدويت محمد بن حسن توسط احمد كاتب.: ششم

كرد،  استاد احمد كاتب دليل پيشين را كه ولدت محمد بن حسن (مهدي) ثابت مي
گفتند شخص معيني را ذكر  رد كرده است. روشن است وقتي اهل بيت از مهدي سخن مي

ز ميان خود اهل بيت و غير از محمد بن حسن دليل اند. و افزوني داعيان مهدويت ا نكرده
69Fباشد اين امر مي

2. 
همچنان كه كاتب بيان كرده است، اصل اشتباه روشي كه اثبات كنندگان ولدت مهدي 

خواستند ولدت شخص معيني را ثابت كنند.  اين بود كه با عقل مي ،دچار آن شده بودند
داند، چون اثبات  را اشتباه واضحي ميو كاتب به طور كلي مخالف اين امر است و آن 

و يا با نقل  ،باشد ولدت يا وجود هر انساني يا با دليل تاريخي است كه او موجود مي
70Fتواتر مردم بر اين امر است

3. 
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به نظر من خواننده معمولي نيازي به تحمل كردن رنج درس «گويد:  بنابراين كاتب مي
ي تاريخي وارده را در مورد زادگاه امام ها ايترو علم روايت و درايت ندارد تا زماني كه
از علماي متخصص تاريخ باشد.  ها روايت يا اين ،محمد بن حسن عسكري بررسي نكند

اند خود را از اعتماد به احاديث  يشان آوردهها كتاب را در ها روايت چون مؤلفاني كه اين
ي فلسفي و ها راه دهم) را ازاند: ما وجود (امام دواز اند. و در آغاز گفته ضعيف رهانيده

ما فقط روايت  ،ي تاريخي نداريمها روايت كنيم و نيازي به عق�ني معتبر نظري ثابت مي
71Fآوريم را براي اسناد و محكم كردن و تأييد آن در مي

1. 
طرف نسبت به اهمال علما در  شخص محقق و بي«كند كه  همچنين كاتب اعتراف مي

ر مورد اثبات ولدت و وجود امام دوازدهم محمد بن هاي تاريخي د طول تاريخ بررسي
 .72F2»شوند حسن عسكري دچار حيرت و شگفتي مي

 .ي تاريخي توسط كاتبها روايت نقد
ي تاريخي سخن گفت صدوق ها روايت كاتب معتقد است كه اولين كسي كه در مورد

طوسي  ،(پسر) بود. و اين صد سال بعد از وفات عسكري بود. سپس صد سال بعد از وي
هاي  ها و اسطوره و شايعه ها حكايت جامع تماميها  آن ي تاريخيها روايت آمد. سپس

مرسل يا نقل شده از جاه�ن و غ�ت است. چرا اين مؤلفان نيمه دوم قرن سوم هجري 
تا  ؟مانند نوبختي و سعد اشعري قمي و ابن بابويه صدوق (پدر) و نعماني سخني نگفتند

ان آن مرد هندي را آورده است كه از كشمير مسافرت كرد تا جايي كه فقط كليني داست
يابيم كه مجموعه بزرگي را در زمان  مهدي را بشناسد؟ در حالي كه صدوق (پسر) را مي

73Fآوري و ثبت كرد كوتاهي جمع

3. 
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 : گويد دليل تاريخي در اين مورد خيلي آشفته است از جمله كاتب مي: دوم
ر وي كنيزي به اسم نرگس يا سوسن يا صقيل يا آيا ماد تعيين هويت مادر مهدي: )1

74Fيا زني به اسم مريم دختر زيد علويه بوده است؟ ،بوده است هخمط يا ريحانه يا مليك

1. 
وفات پدرش شش ساله بوده يا هشت آيا وي در زمان  تعيين تاريخ وإلدت مهدي: )2
 ؟ساله
 ،رش بودهآيا از طريق طبيعي و در رحم ماد روش حمل و باردار شدن به مهدي: )3

 اند از پهلوي او بوده است؟ اي چنان كه گفته يا به صورت اسطوره

يا از جاهاي  ،آيا او از مجراي طبيعي به دنيا آمده است روش به دنيا آمدن مهدي: )4
 ديگر مثل ران پديد آمده است؟

 آيا او گندم گون بوده يا سفيد روي؟ رنگ وي: )5

 يا چنان كه در بعضي از ،ه استآيا به طور طبيعي رشد كردوش رشد و نمو او: ر )6
اي بوده است؟ همچنان كه در روايات آمده است او  اند، به صورت اسطوره گفته ها روايت

كرد. و در روايت ديگري آمده است كه او  در يك روز اندازه يك سال ديگران رشد مي
اين كرد. مبني بر  و در يك هفته اندازه يك ماه رشد مي ،در يك روز اندازه يك هفته

اي بايد او در زمان وفات پدرش مرد بزرگي بوده باشد. تا جايي كه عمه  روايات اسطوره
 شناخت. او حكيمه او را نمي

اش  آمده است كه عمه ها روايت در بعضي ازختإلف در پنهان و مخفي بودن او: ا )7
ي ديگري آمده است كه هر چهل روز يك ها روايت جز يك بار او را نديده است. و در

75Fديد ر او را ميبا

2. 
ي ها روايت بدين ترتيب استاد احمد كاتب معتقد است كه ضمن اخت�فات شديد در

كافي هستند. و اين همان چيزي است كه ها  آن اين امور براي ردكردن همگي ،تاريخي
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گريزند. و از  بسياري از متكلمان شيعه و معتقدان آن از بحث و مناظره در اين روايات مي
ي تاريخي گير نكنند، براي اثبات مطلوبشان بر ها روايت ر تنگناي اخت�فترس اينكه د

 كنند. استدلل عقلي تكيه مي

 .ي چهارگانه توسط كاتبها نايب نقد شهادت و گواهي
اينكه از  ادعاىد، به آورن مردم مي راىهايي كه ب ي چهارگانه و نامهها نايب شهادت

ه در اثبات وجود مهدي است. و در مهدي است، از مهمترين دليل مطرح شدطرف 
آيا اين  چارچوب تحقيق كاتب در مسأله ولدت مهدي سؤالتي مطرح شد كه عبارتند از:

نايبان واقعاً صادق هستند؟ آيا شيعيان بر اعتماد اين نايبان اجماع دارند؟ چگونه بعضي از 
 ند؟تسليم ايشان شدكنند و  را تأييد مي نايبانهاي  شيعيان نامه

 كند:  بينيم كه او بيان مي ي كاتب به اين سؤالت مهم، مطالب زير را ميها جواب مياندر 
كردند كه  ظاهر نايب بودن براي مهدي جديد نيست. چون بعضي از شيعيان ادعا مي )1

خود را به عنوان نايب كاظم معرفي كرد و به مردم ها  آن سپس يكي از ،كاظم نمرده است
76Fي خود را تقديم او كنندامر كرد كه اموال و هداياي

1. 
مدعيان نيابت مهدي (محمد بن حسن) بيست و چند نفر بودند. و كاتب علت  )2

براي كه اجتماعي  ،ي مادي و جايگاه سياسيها منفعت افزوني ادعاي نيابت را جلب
77Fداند مي ان بودمدعي

2. 
نچه كند. و معتقد است آ هاي نايبان چهارگانه ايراد وارد مي كاتب در تأييد مصداق )3

را كه طوسي از آثار نقل شده از مهدي در مورد تزكيه خودشان آورده است همان روش 
ها  آن باشد. (به معناي اينكه و اين غير از نقل خود نايبان مي ،ضعيفان و جاه�ن است
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78Fكردند) خودشان را تقديس مي

1. 
 شك و ترديد شيعيان در صداقت نايبان به سبب فزوني مدعيان نيابت. و مشاجره )4
اند. و نواب ادعاي آوردن كتاب از زبان مهدي  و مخفي كردن اموالي كه گرفتهها  آن ميان
  .79F2»كنندگان آن را تكذيب كردند كردند كه شك مي

پرست و مال دوست متهم  گويد كه نايبان چهارگانه رقيبان خود را به مال كاتب مي )5
زي است كه كاتب در وجود گفتند كه جيره خوار سلطان هستند. و اين چي كردند. و مي مي

80Fبيند آن ميان نايبان چهارگانه و ساير مدعيان فرقي نمي

3. 
كند، عدم  آنچه كه كاتب در مورد شك خود نسبت به نايبان چهارگانه استدلل مي )6

برپايي و اجراي هر نوع نقش فرهنگي براي خدمت به شيعه و مسلمانان بود. غير از 
اين امر را در ديدگاه نايب  ،موال به مهدي. و كاتبكردن اموال و ادعاي دادن اين ا جمع

كه با هم برد تا مشكل شلمغاني  يابد وقتي كه به علماي قم پناه مي سوم (نوبختي) در مي
 به خاطر عدم وجود هر نوع ارتباطي با امام معصوم. ،را حل كنداخت�ف كرده بودند 

و  -معاصر نوبختي  - همچنين كاتب معتقد است كه تأليف كتاب كافي توسط كليني
انباشتن اين كتاب از احاديث ضعيف و افراطي و عدم تعليق نوبختي يا نايب ديگري بعد 

81Fبودن فرهنگ نايبان است از وي، دليل سلبي

4. 

                                                           
در  -نائب سوم –. كاتب قول محمد بن علي شلمغاني را كه وكيل نوبختي 226-228) نگا:تطور الفكر 1(

ما همراه ابي القاسم حسين «كند:  بني بسطام بود و سپس از وي جدا شد و ادعاي نيابت كرد، ذكر مي
يـن امـر منازعـه    . و مـا بـر ا  ايـم  دانستيم چرا داخل شده يداخل نشديم مگر اينكه مبن روح نوبختي  

. به نقـل از كتـاب   321 السياسى نگا:تطور الفكر». كردند ها دعوا مي بر لشه ها سگ كرديم همچنان مي

 .241از طوسي  لغيبةا

 .229) نگا:تطور الفكر السياسي 2(
 .231 منبع سابق) نگا: 3(
كرده است كـه  نقل  -دوست خميني-. كاتب از شيخ حسن فريد231-232) نگا: تطور الفكر السياسي 4(

در مـورد اخـت�ف در    -نـوبختي –او از كليني تعجب كرده است كه چرا كليني از طريق وكيل مهدي 
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مورد  ،كنند از جانب مهدي است هايي را كه نايبان ادعا مي درست بودن نامه ،كاتب )7
اند با اسنادي نامعلوم و  ردها روايت كدهد. چون كساني كه آن ر نقد و بررسي قرار مي

82Fاند كننده به اعتراف علماي رجال شيعه آن را نقل كردهغلو

1. 
گويد كه خيلي سعي كرده است كه هر نوع دست نوشته يا امضاي امام  كاتب مي )8

مهدي را پيش شيعيان بيابد ولي اثري را از آن پيدا نكرده است. و اين امر باعث شك و 
شود. چون نايبان علماي شيعه چگونه به محافظت از اين دست  ها مي مهترديد در وجود نا

هاي خود  اند. همچنان كه هر گروهي به حفظ مهمترين دست نوشته ها اقدام نكرده نوشته
83Fپردازند مي

2. 
اينها مهمترين افكار احمد كاتب بود كه در موضوع مهدويت مطرح كرده بود و به 

 طور خ�صه عبارتند از:
 ت محمد بن حسن از آغاز.نفي ولد )1
اي است كه بعضي از سودجويان و غ�ت  مهدويت محمد بن حسن نظريه )2

 اند. ساخته

عقيده ولدت محمد بن حسن و غيبت وي عقيده يكي از چهارده فرقه شيعه   )3
  است كه بعداً عقيده تمام شيعيان شد.

                                                                                                                                                      
اي در بـاب   به نقل از رساله 323رسيده است. نگا: تطور الفكر السياسي پحكم خمس در زمان غيبت ن

 .87خمس از فريد، 
 .232-234) تطور الفكر السياسي، 1(
 .234-235 منبع سابق) 2(
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