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 مطالب فهرست

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ ..........................................................................مقدمه
 ٥ ............................................................... :ھستند نوع دو ینید قیحقا

 ٥ ........................................................................ :یاعتقاد عمل ارکان
 ٥ .................................................................................. :یعمل ارکان

 او فرستاده صمحمد و ندارد وجود یخدائ أالله جز نکهیا بر شھادت: اول رکن
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 ٧ ................................................................................... نماز: دوم رکن
 ٨ ................................................................................. زکات: سوم رکن
 ٩ ............................................................................... روزه: چھارم رکن

 ٩ .................................................................................. حج: پنجم رکن 

 رسول نائب نید حفظ و ابالغ در که معصوم یامام وجود یادعا: اول مبحث
 ١٥ ...................................................................... است خدا

 نائب نید حفظ و ابالغ در که معصوم یامام وجود یادعا: موضوع انیب: اول مطلب
 ١٥ ...................................................................... است صخدا رسول

 حفظ و ابالغ در که دارد وجود یمعصوم امام که ادعا نیا به ینگاھ: دوم مطلب
 ١٨ ............................................................... است صامبریپ نائب نید

 صامبریپ معصوم نائبان از را خود نید عهیش نکهیا یادعا: دوم مبحث
 ٢٩ ................................................................... است گرفته

 معصوم نائبان از را خود نید عهیش نکهیا یادعا موضوع انیب: اول مطلب
 ٢٩ ................................................................... است گرفته صامبریپ



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ب 

 ٢٩ .............................................................. :است امر دو متضمن ادعا نیا

 معصوم نائبان از را خود نید نکهیا بر یمبن عهیش یادعا به ینگاھ: دوم مطلب
 ٣٠ ....................................................................... اندگرفته صامبریپ

 ٤١ ......... نید در آن اثر و یامام دوازده انیعیش دگاهید از هیتق: سوم مبحث

 ٤١ .. نید در آن اثر و یامام دوازده انیعیش دگاهید از هیتق موضوع انیب: اول مطلب

 ٤١ ............................................................................... هیتق فیتعر: اول

 ٤٢ ...............................................یامام دوازده عهیش نزد در هیتق فیتعر -ب

 ٤٢ .................................................................. هیتق از انیعیش مقصود -ج

 ٤٢ .............................................................. انیعیش نزد در هیتق احکام -د

 ٤٣ ............................................ هیتق مورد در یامام دوازده انیعیش ادله: دوم

 ٤٤ ............................................ :هیتق مورد در عهیش یعلما سخنان از یاپاره

 ٤٥ ....................... :اندستهیز هیتق زمان در ائمه نکهیا بر عهیش یعلما دیتأک: سوم

 ٤٦ ....................................... :عهیش اتیروا در یعمل هیتق از یھائنمونه: چھارم

 ٤٩ .................................................... عهیش یعلما توسط هیتق یریبکارگ -ج

 ٥١ .................................. یامام دوازده انیعیش نزد در هیتق عیتشر سبب: پنجم

 ٥٣ ........................................................... انیعیش زعم به هیتق جینتا: ششم

 ٥٥ ....... نید بر آن ریتأث و یامام دوازده انیعیش نزد در هیتق به ینگاھ: دوم مطلب

 ٥٥ ............................................................................... هیتق فیتعر: اول

 ٥٥ .......................................................................... فیتعر نیا به ینگاھ

 ٦١ .............................................یامام دوازده انیعیش نگاه از هیتق ادله -دوم

 در و اند،ستهیز هیتق زمان در آنان ائمه که اندکرده دیتأک یامام دوازده یعلما -سوم
 آنان یرازھا یافشا از را خود روانیپ آنان که یطور به بردندیم سر به یدیشد هیتق

 ٦٢ ..... .دھند انتشار یعلن  صورت به را خود ثیاحاد نتوانستند و بودند داشته برحذر

 ٦٣ ............................................................. :ستندین خارج حالت دو از ائمه

 ٦٣ .................. اندکرده ذکر هیتق مورد در انیعیش که ییھانمونه به ینگاھ: چھارم

 ٦٨ ..................................................................... هیتق عیتشر سبب: پنجم

 ٧٣ ..................................................................................... یانیپا نکته

 ٧٥ ...................................... أئمه یفتاوا در تناقض: چهارم مبحث



 ج   فهرست مطالب

 ٧٥ .................................... ائمه یفتاوا در تناقض: موضوع انیب:  اول مطلب

 ٧٥ ....................................................................... :واحد تیروا در تناقض

 ٧٥ ...... مساله ھمان در دادن فتوا سپس و مسأله حکم ندانستن لیدل به یخواھ عذر

 ٧٦ ................................................ واحد مجلس در آن ضینق و فتوا کی انیب

 ٧٦ ......................... زمان کی گذشت از بعد آن ضینق انیب سپس و فتوا کی انیب

 ٧٧ ....................................... واحد مجلس در خواب کی لیتأو بیتکذ و قیتصد

 ٧٧ .................................... ائمه یفتاوا تناقض موضوع به ینگاھ: دوم مطلب

:آن مورد در فتوا ارائه سپس و مسأله کی مورد در فتوا انیب از امام یخواھ عذر -۱
 .................................................................................................. ٧٧ 

 ٧٩ .................... دارند سوال کی سه ھر و ندیآیم او نزد نفر سه دوم تیروا در -۲

 ٨٢ ........................................... شخص کی یبرا آن ضینق و فتوا کی ارائه -۳

 ٨٣ ..................................................................... خواب لیتأو یماجرا -۴

 ٨٧ ........................... ائمه به منسوب اتیروا در تناقض: پنجم مبحث

 ٨٧ ....................... ائمه به منسوب اتیروا در تناقض: موضوع انیب:  اول مطلب

 ٨٩ ........................................................................... یمھد ینامگذار* 

 ٨٩ .......................................................................... نیحس قبر ارتیز* 

 ٩٠ ................................................................... وضو ھنگام پاھا شستن* 

 ٩٢ .................................................................. افطار و مغرب نماز وقت* 

 ٩٣ ............................................................... نماز در متفرق اتیآ قرائت* 

 ٩٣ ................................................... فاتحه سوره قرائت از بعد نیآم گفتن* 

 ٩٤ ................................................................ لباس یرو بر بردن سجده* 

 ٩٤ ............................................................................... نماز در وتقن* 

 ٩٥ ......................................................... ھامقبره در نماز خواندن از ینھ* 

 ٩٦ ........................ آن کردن یِگلکار و یگچکار و قبر یرو بر بنا جادیا از ینھ* 

 ٩٦ .............................................. :ستین واجب انیعیش بر خمس پرداخت* 

 ٩٧ ......................................................................... موقت نکاح میتحر* 

 ٩٧ .............................................................. واحد مجلس در ثالث طالق* 

 ٩٨ .................................................. کندیم سھو ھم سطالب یأب بن یعل* 

 ٩٩ .............................................. کندیم سھو خود نماز در صخدا رسول* 
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 ٩٩ ..................................................... ندارد یمذ حکم از یاطالع سیعل* 

 ١٠٠ ................. ائمه به منسوب اتیروا در تناقض موضوع به ینگاھ: دوم مطلب

 ١٠٧ ............... عهیش انیراو مورد  در لیتعد و جرح تناقض: ششم مبحث

 ١٠٧ ........... عهیش انیراو مورد در لیتعد و جرح تناقض: موضوع انیب: اول مطلب

 ١٠٨ ...................................................................... نیأع بن زراره: اول* 

 ١١٣ ............................................................... یمراد ثیل ریابوبص: دوم* 

 ١١٦ .................................................................. مسلم بن محمد -سوم* 

 ١١٨ .................................................................. هیمعاو بن دیبر: چھارم* 

 ١١٩ ..... عهیش انیراو مورد در لیتعد و جرح تناقض موضوع به ینگاھ: دوم مطلب

 ١٢٥ ................................ یامام دوازده یعلما تناقض: هفتم مبحث

 ١٢٥ ............................. یامام دوازده یعلما تناقض موضوع انیب: اول مطلب

 ١٣٢ ....................... یامام دوازده یعلما تناقض موضوع به ینگاھ: دوم مطلب

 ١٣٧ ........................... خود انیعیش از تیب اهل تیشکا: هشتم مبحث

 ١٣٧ ....................... خود انیعیش از تیب اھل تیشکا موضوع انیب: اول مطلب

 ١٣٧ ................... ):ھـ ۴۰ - بعثت ق۱۰( سطالب یأب بن یعل نیالمؤمن ریام -۱

 ١٤٢ ..................................................... ):ھ۵۰-۳( بیعل بن حسن -۲

 ١٤٥ .................................................... )ھ۶۱-۴( ب یعل بن نیحس -۳

 ١٤٥ ................................... :یکودک و ینیجن دوران در سنیحس دادن آزار* 

 ١٤٦ ................................................. :یبزرگسال دوران در نیحس آزاردادن* 

 ١٤٧ ..................................... )ھ۹۵-۳۸( /نیالعابد نیز ن،یحس بن یعل -۴

 ١٤٨ .................................. )ھ۱۱۴-۵۷( /باقر نیحس بن یعل بن محمد -۵

 ١٥٢ ................................................ )ھ۱۴۸-۸۳( صادق محمد بن جعفر -۶

 ١٥٧ ................................................ )ھ۱۸۳-۱۲۸(/  جعفر بن یموس -۷

 ١٦٠ ...................... )ھ۲۰۳ ای ۲۰۲-۱۴۸( /الرضا یموس بن یعل ابوالحسن -۸

 ١٦١ .......... خود یعیش اصحاب از تیب اھل تیشکا موضوع به ینگاھ: دوم مطلب

 ١٦١ ...................................................... خود اصحاب از سیعل تیشکا -۱

 ١٦٢ ....................................................... سطالبیأب بن یعل بن حسن -۲



 ه   فهرست مطالب

 ١٦٣ .................................................................. بیعل بن نیحس -۳

 ١٦٤ .................................................... /نیالعابد نیز ن،یحس بن یعل -۴

 ١٦٥ .......................................................................... /باقر محمد -۵

 ١٦٥ ........................................................................ /صادق جعفر -۶

 ١٦٩ ............................................................ /کاظم جعفر بن یموس -۷

 و لعن و بیتکذ را خود اصحاب و ارانی نیمشهورتر تیب اهل: نهم مبحث
 ١٧١ ........................................................... فرستند یم نینفر

 نینفر و لعن و بیتکذ را خود ارانی نیمشھورتر تیب اھل: موضوع انیب: اول مطلب
 ١٧١ ................................................................................ فرستند یم

 گرفتن قرار نینفر و لعن مورد و شدن بیتکذ موضوع به ینگاھ: دوم مطلب
 ١٧٥ ...................................... تیب اھل خود توسط تیب اھل مشھور اصحاب

یم کتب و هاتیروا در فیتحر به متهم را خود اصحاب تیب اهل: دهم مبحث
 ١٨١ ......................................................................... کنند

 و ھاتیروا در فیتحر به متھم را خود اصحاب ت،یب اھل: موضوع انیب: اول مطلب
 ١٨١ ............................................................................ کنندیم کتب

تیروا در فیتحر به متھم را خود اصحاب تیب اھل ،موضوع به ینگاھ: دوم مطلب
 ١٨٤ ...................................................................... کنندیم کتب و ھا

 ١٩١ ......آشکار امامت استمرار مورد در هیاول انیعیش اعتقاد: ازدهمی مبحث

 ١٩١ .. آشکار امامت استمرار مورد در هیاول انیعیش اعتقاد موضوع انیب: اول مطلب

 امامت استمرار مورد در یامام دوازده انیعیش اعتقاد موضوع به ینگاھ: دوم مطلب
 ١٩٤ ...................................................................................... آشکار

 ١٩٩ ...... انیراو یمعرف در -حال شرح -تراجم کتب قصور: دوازدهم مبحث

 ١٩٩ ... انیراو یمعرف در -حال شرح -تراجم کتب قصور: موضوع انیب: اول مطلب

 ٢٠٥ ............... انیراو یمعرف در تراجم کتب قصور موضوع به ینگاھ: دوم مطلب

 ٢٠٦ .......................... یعشر یاثن عهیش توسط انیراو تراجم کتب فیتأل آغاز -۱

 ٢٠٧ .. اندشده قائل مذکور یرجال کتب یبرا عهیش متأخر یعلما که یارزش زانیم -۲



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    و 

 ٢٠٩ ....................................... مجھول و مھمل افراد -دانستن ثقه -قیتوث -۳

 را مذھب یعلما و شده وارد رجال یھاکتاب در که یمشترک یھانام از یانمونه -۴
 ٢١٢ .................................................................... است کرده رتیح دچار

 ٢١٣ ................................................... انیراو اشتباه به نیمتأخر اعتراف -۵

 ٢١٣ ................................................................ ھاکتاب نیا فیتأل آغاز -۶

 ٢١٤ ...................................................... ھا نسخه فیتحر و ھا غلط کثرت -۷

 قیتوث و حیتصح در یآشفتگ و اضطراب به منجر ان،یراو یھانام در اشتباه کثرت -۹
 ٢١٤ .................................................................................... است شده

 ٢١٧ .......................... عهیش نید انیراو بودن مجهول: زدهمیس مبحث

 ٢١٧ ........................ عهیش نید انیراو بودن مجھول: موضوع انیب: اول مطلب

 ٢٢٤ ................... عهیش نید انیراو بودن مجھول موضوع به ینگاھ: دوم مطلب

 ٢٢٩ ......................... سند فاقد اتیروا به عهیش عمل: چهاردهم مبحث

 ٢٢٩ .......................... سند فاقد اتیروا به عهیش عمل موضوع انیب: اول مطلب

 ٢٣٣ .................... سند فاقد اتیروا به عهیش عمل موضوع به ینگاھ: دوم مطلب

 ٢٤١ ........... سال صدها گذشت از بعد دیجد اتیروا ظهور: پانزدهم مبحث

 ٢٤١ ........ سال صدھا گذشت از بعد دیجد اتیروا ظھور: موضوع انیب: اول مطلب

 ٢٤٥ ............. سال صدھا از بعد دیجد اتیروا ظھور موضوع به ینگاھ: دوم مطلب

 ٢٤٩ .... ردیگ یم قرار فیتحر معرض در هیعشر یاثن منابع: شانزدهم مبحث

 ٢٤٩ ............................. هیعشریاثن منابع در فیتحر موضوع انیب: اول مطلب

 ٢٦٦ ........................... هیعشریاثن منابع فیتحر موضوع به ینگاھ: دوم مطلب

 ٢٦٩ .................. عهیش نزد ثیالحد مصطلح ظهور تأخر: هفدهم مبحث

 ٢٦٩ ................. عهیش نزد ثیالحد مصطلح ظھور تأخر: موضوع انیب: اول مطلب

 ٢٧٢ .............. :آن کننده جادیا نیاول و فیتضع و حیتصح مصطلح ظھور یابتدا -۱

 ٢٧٤ .............................................. است سنت اھل از مأخوذ مصطلح نیا -۲

 ٢٧٥ ............................................................... مصطلح نیا وضع سبب -۳

 ٢٧٥ .............................. :عهیش مصطلحات بر ثیحد مصطلحات انطباق عدم -۴

 ٢٧٦ . سنت اھل اصطالحات با عهیش مصطلحات توافق عدم مورد در گرید یانمونه -۵



 ز   فهرست مطالب

 صحت ثیح از ھاآن درجه انیب جھت یانتقاد روش به عهیش اتیروا نکهیا یادعا -۶
 ٢٧٨ ...................................................................... :ندارد یازین ضعف، و

 ٢٧٩ ................. :دارند وجود یحیصح اصول نکهیا بر یمبن هیعشر یاثن یادعا -۷

 ٢٧٩ ....................... :اندداده فرمان سنت اھل با مخالفت به ائمه نکهیا یادعا -۸

یعشر یاثن عهیش نزد ثیالحد مصطح ظھور تأخر موضوع به ینگاھ: دوم مطلب
 ............................................................................................. ٢٨٠ 

 ٢٨٠ ........................................................ ثیالحد مصطلح ظھور یابتدا -۱

 ٢٨٢ ..................... است شده گرفته سنت اھل از عه،یش استفاده مورد مصطلح -۲

 ٢٨٣ .......................................................... ثیالحد مصطلح جادیا سبب -۳

 ٢٨٤ ................. عهیش مصطلحات بر سنت اھل یثیحد مصطلحات انطباق عدم -۴

 ٢٨٤ ............................ ندارد ازین یانتقاد روش به عهیش اتیروا نکهیا یادعا -۵

 ٢٨٦ .. اندشده نقل آنھا از عهیش منابع که دارند وجود یحیصح اصول نکهیا یادعا -۶

 ٢٨٦ ........................... اندکرده سنت اھل با مخالفت به امر ائمه نکهیا یادعا -۷

 ٢٨٩ ....... هیعشر یاثن مذهب بر یانتقاد منهج قیتطب ریتأث: هجدهم مبحث

 ٢٨٩ .... یعشر یاثن مذھب بر یانتقاد منھج قیتطب ریتأث موضوع انیب: اول مطلب

یعشر یاثن مذھب بر یانتقاد روش قیتطب ریتأث موضوع به ینگاھ: دوم مطلب
 ............................................................................................. ٢٩٢ 
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 مقدمه

ستایش خداوندی را که پروردگار جھانیان است و سالم و صلوات بر پیامبر 
 :و بر خاندان و اصحاب او باد، اما بعد صامین

خداوند متعال انسان را از ِگل آفرید و سپس او را با دمیدن روح خود در کالبد او 
و به فرشتگانش فرمان داد تا برای او سجده نمایند و علومی را به شرافت و کرامت داد 

 فضل و برتری او آشکار شد.ھا آن او آموخت که به وسیله
 فرماید:می خداوند متعال در مورد ھدف خود از خلقت انسان

﴿ ْ�َ
َ
رِْض َخلِيَفًة  قَالُوا �

َ
َعُل �ِيَها َمْن ُ�ْفِسُد �ذْ قَاَل َر�َُّك لِلَْمَ��َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٌل ِ� اْ�

ْعلَُم َما َ� َ�ْعلَُمونَ 
َ
ُس لََك  قَاَل إِّ�ِ أ  ﴾٣٠�ِيَها َو�َْسفُِك اّ�َِماَء َوَ�ُْن �َُسّبُِح ِ�َْمِدَك َوُ�َقّدِ

 .]۳۰[البقرة: 
 ینین جانشیه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمکن) ک یادآوری(را  یزمان«

ن ین معیزم یه براکرا  یو نوآور یبانگارین بپردازد و آن زیزم یآباداننم (تا به یافریب
ه انسان بنا به کافتند یام به اتمام رساند و آن انسان است. فرشتگان درداشته

دانستن نه  یدارد. پس برایبرپا م یاش فساد و تباھینیزم یسرشت یھا زهیانگ
امر  یشان برایدادن انسان بر ا یمت برترکه حکدند یردن از خدا پرسکاعتراض 

ند و کیه فساد مک یآوریرا به وجود م یسکن یا در زمیست و) گفتند: آیچ ینیجانش
وسته) به حمد و یه ما (پکخت و حال آن یر خواھد ھاخوناندازد و یراه م یتباھ
ه شما کدانم یرا م ی؟ گفت: من حقائقمیش و طاعت و عبادت تو مشغولیستا

  .»دیدان ینم
 فرماید:خداوند در مورد این خالفت و جانشینی می

�َْس إِ�َّ ِ�َْعُبُدونِ ﴿ نَّ َواْ�ِ  .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦َوَما َخلَْقُت اْ�ِ
 .»امدهیافریپرستش خود ن یرا جز برا ھاانسانو  ھاپریمن  «
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به انسان داده است، فضل و منتی از جانب  أبنابراین، این شرف بزرگ که خداوند
جھت ھدایت انسان و مراقبت از او، در طول تاریخ  أخداوند است. سپس خداوند

 را نازل نمود.ئی ھاکتابپیامبرانی را مبعوث کرد و 
خداوند متعال در این انسان، نیروھا و امکاناتی را به ودیعه نھاده است که امکان 

اند به را از خالل تعلیمات و احکامی که پیامبران آوردهشناخت حقیقت و ادراک آن 
شود، چیزی که متجلی و نمایانگر می »عقل«دھد. این نیروھا و امکانات در انسان می

 اند.اند به آن مجھز شدهیی که پا به عرصه زندگی نھادهھاانسانتمام 
وقات روی زمین عقل ویژگی بسیار بزرگی است که انسان به وسیله آن از دیگر مخل

 اند.ھای آسمانی عقل را مخاطب خود ساختهمتمایز گشته است و ھمه رسالت
تواند حقیقت آنچه را که انبیا اگر این عقل به صورت صحیح انجام وظیفه کند می

اند درک نماید و اگر فسادی عارض عقل شود فرد را از فایده بردن از بعثت آورده
 گرداند.محروم می †انبیاء

 شود حسب تنوع اسباب آن به چند گونه است: فسادی که عارض عقل می
 .برخی به سبب فساد تربیت است

برخی دیگر به سبب مرضی از قبیل غرور، عناد و ھوا و ھوس است که عارض عقل 
 شود؛می

ای است که به خاطر یک داللت فاسد عارض عقل  برخی دیگر به سبب شبھه
 گردد. می

 اوت ھستند، اما نتیجه یکی است.بدین سان، اسباب متف
 فرماید:در این مورد می صرسول خدا فساد تربیت:

» َ
ْ

َسانِِه، َكَمثَِل ابل ْو ُ�َمجِّ
َ
انِِه أ َ ْو ُ�نرَصِّ

َ
بََواُه ُ�َهوَِّدانِِه أ

َ
ِفْطَرِة، فَأ

ْ
ُ ىلَعَ ال ِهيَمِة لُكُّ َمْولُوٍد يُودلَ

َِهيَمَة، َهْل تََرى ِ�يَها   .١»َجْداَعءَ تُنْتَُج ابلْ
آید و این پدر و آید با فطرتی پاک  (اسالم) به دنیا میھر کودکی که به دنیا می«

کنند، آنچنان که یک حیوان بچهمادر اویند که او را یھودی یا مسیحی و یا مجوسی می
یبنید؟ (مانند گوش بریدگی و بیم یشرا در اعضا یبیع آورد. آیاای کامل به دنیا می

 . »بریدگی)بینی 

 .۱۳۱۹صحیح البخاری، شماره -١
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اند که یکی از اسباب و عوامل عارض شدن فساد خبر داده صبنابراین، رسول خدا
بر اعتقاد، تربیت خانوادگی است، زیرا این والدین یھودی یا مسیحی و یا زرتشتی 

 کنند.ھستند که فرزندانشان را حسب عقائد خود تربیت می
شود، گردد که عارض عقل میای ایجاد میاین نوع از فساد با شبھه فساد عقل:

روی داده  ÷مانند فساد و گمراھیی که برای مسیحیان در مورد حضرت عیسی
کرد و به ھمین دلیل این به اذن خداوند مردگان را زنده می ÷است. حضرت عیسی

فکر به ذھن آنان خطور کرد که این کار از صفات خالق و آفریننده است و به ھمین 
 آفریدگار یا فرزند او و یا چیزی شبیه این است.دلیل گفتند: عیسی یا 

به سبب داللت فاسدی که در قالب دلیل صحیح به دست انسان فساد عقل: 
شوند، حال آنکه دلیل رسد و بر عقائد فاسدی داللت دارد که موجب فریب عقل می می

 باشد.اصًال صحیح نمی
احادیثی جعل شده و در این نوع در بسیاری از مسلمانان روی داده است، زیرا 

سرھم شده است، و برخی از ھا آن اند و اسناد صحیحی برایداخل کتب قرار گرفته
با ھا آن اند و به خاطربنا کردهھا آن شده و عقائد خود را برھا آن مسلمانان فریفته

برند که بر طریق حق و ھدایت قرار اند و خود گمان میدیگران دشمنی و دوستی کرده
 ارند، غافل از اینکه بر باطل و گمراھی ھستند.د

 فرماید:می خداوند متعال در مورد گمراھی کفار و مستحق عذاب بودن آنان

ْ�َماً� ﴿
َ
ْخَ�ِ�َن أ

َ
ْ�َيا َوُهْم  ١٠٣قُْل َهْل نُنَّبُِئُ�ْم بِاْ� ِيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِ� اْ�ََياةِ ا�ُّ ا�َّ

ُهْم ُ�ِْسنُ  َّ�
َ
ِيَن َ�َفُروا بِآيَاِت َرّ�ِِهْم َولَِقا�ِهِ فََحبَِطْت  ١٠٤وَن ُصنًْعاَ�َْسُبوَن � ولَ�َِك ا�َّ

ُ
أ

ْ�َمالُُهْم فََ� نُقِيُم لَُهْم يَوَْم الْقَِياَمةِ َوْزنًا
َ
 .]۱۰۵-۱۰۳[الکهف:  ﴾١٠٥أ

گاه سازم؟ یارترکانیا شما را از زیبگو: آ -افرانکغمبر! به یپ یا -  « آنان   ن مردم آ
ا ھدر یدن یده و باورشان) در زندگیعق یشان (به سبب تباھیاپوکه تالش و تکند یسانک
نند کیم یکار نکن وجه یه به بھترکبرند یشود) و خود گمان میسود میرود (و بیم

ه به کند یسانکشود). آنان یشان میآلودشان موجب رستگارک(و طاعت و عبادت شر
حساب و  یگر، برایو دالئل قدرت) پروردگارشان و مالقات او (در جھان د یات (قرآنیآ
ز یرود و در روز رستاخیجه اعمالشان باطل و ھدر میافرند، و در نتکباور و یتاب) بک

  . »-شگاه ما نخواھند داشتیدر پ یو قدر و منزلت -م یشویشان قائل نمیا یبرا یارزش
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ھای آسمانی را نازل و انبیا را مبعوث کرده  کتاب أبه ھمین دلیل، خداوند متعال
است تا عقل مردم را صحیح کرده و عقائد آنان را استواری بخشند. پس ھر کس از 

اند اعراض کند رسد و ھر کس از ھدایتی که آنان آوردهآنان تبعیت نماید به ھدایت می
 شود.و روی برتابد، گمراه و منحرف می

 فرماید:خطاب به آدم و حواء می أخدای متعال

تِيَنَُّ�ْم ِمّ�ِ ُهًدى َ�َمِن ﴿
ْ
ا يَأ قَاَل اْهبَِطا ِمنَْها َ�ِيًعا  َ�ْعُضُ�ْم ِ�َْعٍض َعُدوٌّ  فَإِمَّ

َبَع ُهَداَي َفَ� يَِضلُّ َوَ� �َْشَ�  ْعَرَض َ�ْن ذِْكرِي فَإِنَّ َ�ُ َمعِيَشًة َضنًْ�  ١٢٣ا�َّ
َ
َوَمْن أ

ْ�َ� َوَ�ُْ�ُ 
َ
ْ�َ� َوقَْد ُكنُْت بَِصً�ا ١٢٤هُ يَوَْم الْقَِياَمةِ أ

َ
تَِ� أ َقاَل  ١٢٥قَاَل َرّبِ لَِم َحَ�ْ

َ�تَْك آيَاُ�َنا فَنَِسيَتَها  َوَ�َذلَِك اْ�َوَْم تُنَْ� 
َ
 .]۱۲۶-۱۲۳[طه:  ﴾١٢٦َكَذلَِك �

از بھشت فرو  من!)یآدم و حّواء و اھر یا(گروه شما با ھم  ھردوخدا دستور داد: «
گر ید ی(از فرزندانتان) دشمن برخ ید، و در آنجا) برخین شوکن ساید (و در زمیآئ

ت و رھنمودم یه از ھداکشما آمد، ھر یت و رھنمود من برایخواھند شد و ھرگاه ھدا
ام کبگرداند (و از اح یاد من رویه از کو ھر ؛ند، گمراه و بدبخت نخواھد شدک یرویپ

 ) خواھد داشتیاتنگ (و سخت و گرفته یند) زندگیگز یدور یآسمان یھاکتاب
 یم قضا و قدر الھیو نه تسل قانع خواھد شد یب خدادادی(چون نه به قسمت و نص

گران در آنجا) یل و با دیامت گسینا (به عرصه قیز او را نابیخواھد گشت) و روز رستاخ
امت یو به عرصه ق یاختهیبرانگنا (یم. خواھد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابیآوریگرد م

(خدا)  ام. نا بودهیا) بیه قبًال (در دنک؟ من یال داشته و در آنجا) جمع آوردهیگس
 یآسمان یھاکتابات (یرا). آ یجه نافرمانیه ھست و بچش نتکن است (ید: ھمیگو یم

گونه ھم تو ؛ ھمان یده گرفتیرا نادھا آن د و توی) من به تو رسیِت جھانیو دالئل ھدا
 .»-یگردینام و نشان در آتش رھا میو ب -یشویده گرفته میامروز ناد

ٌة َ�ْعَد ﴿ فرماید:می نیز ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِْذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ا�َّ رُُسً� ُمبَّ�ِ
ُ َعزِ�ًزا َحِكيًما  .]۱۶۵[النساء:  ﴾١٦٥الرُُّسِل  َوَ�َن ا�َّ

افران را به عقاب) کرسان و (م تا (مؤمنان را به ثواب) مژدهیغمبران را فرستادیما پ«
 یمردمان باق یبر خدا برا یلیغمبران حّجت و دلیدھنده باشند و بعد از آمدن پمیب
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م و راه یآوردیمان می، ایفرستادیما م یبه سو یغمبریه اگر پکند ینماند (و نگو
   .»م استکیره حیو خدا چم) یگرفتیش میطاعت و عبادت در پ

 حقایق دینی دو نوع هستند:
 آیند.حقایقی که اصول و ارکان به حساب می -١
 ھستند.ھا آن حقایقی که تفصیل و شرح این اصول و ارکان و یا تابع -٢

قرآن کریم با نصوصی قاطع و آشکار و بدون خفا و غموض، واجب بودن نوع اول را 
است و ھا آن ھایی ھستند که این دین مبتنی بربنیانبیان کرده است، زیرا این امور 

 ھا عبارتند از:وجه تمایز این دین با دیگر ادیان است. این ارکان یا بنیان

 :اعتقادیارکان عمل 
این نوع شش مورد است که عبارتند از: ایمان به خدا، ایمان به مالئکه خدا، ایمان 

خداوند، ایمان به روز قیامت و رستاخیز، ھای خداوند، ایمان به فرستادگان به کتاب
 ایمان به قدر.

 شود:می در زیر برخی از ادله قرآنی دال بر این امر بیان
 فرماید:می أخداوند متعال

﴿ ِ ْن تَُولُّوا وُُجوَهُ�ْم قَِبَل الَْمْ�ِِق َوالَْمْغرِِب َولَِ�نَّ الِْ�َّ َمْن آَمَن بِا�َّ
َ
لَيَْس الِْ�َّ أ

 .]۱۷۷[البقرة:  ﴾ِم اْ�ِخِر َوالَْمَ��َِكةِ َوالِْكَتاِب َوا�َّبِّيِ�َ َواْ�َوْ 
(تنھا  یکید، نینکتان را به جانب مشِرق و مغرب یھاه (به ھنگام نماز) چھرهکن یا«

 یکیه نکد) بلیآیبشمار نم یکیردن به خاور و باختر، نکا ذاتًا رویست (و ین) نیھم
غمبران ی) و پیتاب (آسمانکن و فرشتگان و یروز واپس ه به خدا وکاست  یسکردار) ک(
 .»مان آورده باشدیا

ٍء َخلَْقَناهُ بَِقَدرٍ ﴿ فرماید:می نیز را به  یزیچ  ھر  ما« .]۴۹[القمر:  ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ْ
  . »میادهیحساب و نظام آفر یاندازه الزم و از رو

 :ارکان عملی
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عبارتند از: شھادت بر اینکه جز الله خدائی وجود این نوع شامل پنج مورد است که 
فرستاده خداوند است، برپائی نماز، ادای زکات، گرفتن روزه ماه  صندارد و محمد

 رمضان، حج بیت الله الحرام.
 شود:حال در زیر ادله قرآنی این ارکان بیان می

او  فرستاده صخدائی وجود ندارد و محمد أشھادت بر اینکه جز الله: رکن اول
 است:

�لَُهُ�ْم إَِ�ٌ ﴿ فرماید:. خدای متعال میبر الوھیت خود أشھادت خداوند -الف
گانه یتا و یکخداوند شما، خداوند « .]۱۶۳[البقرة:  ﴾١٦٣َواِحٌد  َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو الرَّْ�َُن الرَِّحيمُ 

 فرماید:نیز می . »م است وجود نداردیه رحمان و رحکجز او  یچ خدائیاست و ھ

ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو الَْ�ُّ الَْقيُّومُ ﴿  .]۲۵۵[البقرة:  ﴾ا�َّ
 .»را) نگھدار است یدار (و جھان ھستیبجز الله وجود ندارد و او زنده پا یدائخ«

 :صبر نبوت رسول خدا أشھادت خداوند -ب
 فرماید:خدای متعال می

ِيَن َمَعُه ﴿ ِ  َوا�َّ ٌد رَُسوُل ا�َّ ًدا ُ�َمَّ ًعا ُسجَّ ارِ رَُ�َاُء بَيَْنُهْم  تََراُهْم ُركَّ اُء َ�َ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
أ

ِ َورِْضَوانًا  .]۲۹[الفتح:  ﴾يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ
افران تند و که با او ھستند در برابر ک یسانکمحمد فرستاده خدا است، و «

یوع و سجود مکرا در حال رشان یگر مھربان و دلسوزند . ایدیکسرسخت، و نسبت به 
 .»طلبندیاو را م یند و رضایجویرا م ی. آنان ھمواره فضل خداینیب

ٌد إِ�َّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن َ�بْلِهِ الرُُّسُل ﴿ فرماید:در آیات دیگری می [آل  ﴾َوَما ُ�َمَّ

 .]۱۴۴عمران: 
 .»اندبوده و رفته یغمبرانیش از او پیست و پین یغمبریمحّمد جز پ«

رِْض  ﴿
َ
َماَواِت َواْ� ِي َ�ُ ُملُْك السَّ ِ إَِ�ُْ�ْم َ�ِيًعا ا�َّ َها ا�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ا�َّ ُّ�

َ
قُْل يَا �

 ِ ِي يُْؤِمُن بِا�َّ ِ ا�َّ ّ ِ�ّ
ُ
ِ اْ� ِ َورَُسوِ�ِ ا�َِّ�ّ َوَ�َِماتِهِ َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهَو ُ�ِْي َوُ�ِميُت  فَآِمُنوا بِا�َّ

 .]۱۵۸[األعراف:  ﴾١٥٨َواتَّبُِعوهُ َلَعلَُّ�ْم َ�ْهَتُدونَ 
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شما (اعم از عرب و  یجملگ یغمبر! به مردم) بگو: من فرستاده خدا به سویپ یا(«
ن از آن او است. یو زم ھاآسمانه ک ید و زرد و سرخ) ھستم. خدائیاه و سفیعجم و س

د به یاوریمان بیگرداند. پس ایراند و زنده میمیه مکست. او است ین یجز او معبود
ش یھاسخنمان به خدا و به یه اک یاغمبر درس نخواندهیاش، آن پخدا و فرستاده

 .»دیابیت ید تا ھداینک یرویدارد. از او پ

�ُْفِسُ�ْم َعزِ�ٌز َعلَيْهِ َما َعنِتُّْم َحرِ�ٌص َعلَيُْ�ْم ﴿
َ
لََقْد َجاَءُ�ْم رَُسوٌل ِمْن �

 .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨ْؤِمنَِ� رَُءوٌف رَِحيمٌ بِالْمُ 
ه به رنج و مشقت افتادنتان بر او کتان آمد یامبری از جنس خودتان به سوینًا پیقی «

محّبت و  ی] شما دارد، و نسبت به مؤمنان دارا ِت یدی به [ھدایاق شدیدشوار است، اشت
 .»ار مھربان استیلطف فراوان و بس

 رکن دوم: نماز
زیادی در مورد واجب بودن نماز وارد شده و امر به برپائی نماز کرده و نصوص 

 اند، از جمله:انجام نماز را شرط ایمان قرار داده

َ�ةَ َ�نَْت َ�َ الُْمْؤِمنَِ� كَِتابًا َموْقُوتًا﴿  .]۱۰۳[النساء:  ﴾١٠٣إِنَّ الصَّ
 .»استن یاوقات معلوم و مع یگمان نماز بر مؤمنان فرض و دارایب«

ِ  إِنَّ ﴿ �ُْفِسُ�ْم ِمْن َخْ�ٍ َ�ُِدوهُ ِعنَْد ا�َّ
َ
ُموا ِ� َ�ةَ  َوَما ُ�َقّدِ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ

َ
َوأ

َ بَِما َ�ْعَملُوَن بَِص�ٌ   .]۱۱۰[البقرة:  ﴾١١٠ا�َّ
د و یات را بپردازکد و زیو نماز را برپا دار -دیتان ماندگار باشینیپس بر شعائر د - «
افت (و ید ید، آن را در نزد خدا خواھیخود بفرست یشتر برایه پک یکیار نکد) ھر ی(بدان

گاه و بینکید) و خدا به ھرچه مید دیپاداش آن را خواھ    .»نا استید آ

ونَ ﴿ ِي إَِ�ْهِ ُ�َْ�ُ َ�ةَ َوا�َُّقوُه  وَُهَو ا�َّ �ِيُموا الصَّ
َ
ْن أ

َ
 .]۷۲[األنعام:  ﴾٧٢َوأ

سته یه نماز را به گونه شاکن یخدا به ما دستور داده شده است) ا یو (از سو«
شگاھش یه در پکد ؛ چه) او است ینکد و (اوامر او را اجرا ید و از خدا بترسیبخوان

 .»دیشویگردآورده م
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ُل ﴿ َ�ةَ فَإِْخَوانُُ�ْم ِ� اّ�ِيِن  َوُ�َفّصِ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ
َ
اْ�يَاِت لَِقْوٍ�  فَإِْن تَابُوا َوأ

ام اسالم را مراعات کردند و (احکفر) توبه کاگر آنان (از « .]۱۱[التوبة:  ﴾١١َ�ْعلَُمونَ 
ه) در کد، چرا ی(دست از آنان بدار ات دادندکداشتند، و از جمله) نماز را خواندند و ز

د یسزاواره شما کبوده  یزھائیشما ھستند (و سزاوار ھمان چ ینین صورت برادران دیا
 یات خود را برایه بر شم واجب است، بر آنان ھم واجب است). ما آک یزھائیو ھمان چ

 .»میدھیم و شرح مینکیان میاھل دانش و معرفت ب

 ترکن سوم: زکا
 تقریبا در ھر جایی که نماز ذکر شده است، زکات نیز ھمراه با آن آمده است.

 فرماید:ت زیر میولی در مورد وجوب زکات خداوند متعال در آیا

َدقَاُت لِلُْفَقَراءِ َوالَْمَساكِِ� َوالَْعاِملَِ� َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهْم َوِ� الّرِقَاِب ﴿ إِ�ََّما الصَّ
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ِ  َوا�َّ بِيِل  فَرِ�َضًة ِمَن ا�َّ ِ َوابِْن السَّ  ﴾٦٠َوالَْغارِِمَ� َوِ� َسبِيِل ا�َّ

 .]۶۰[التوبة:
ه جلب ک یسانکچارگان، گردآورندگان آن، یات مخصوص مستمندان، بکز «

شان به اسالم چشم یاریرش اسالم و سودگرفتن از خدمت و یپذ یمحّبتشان (برا
ت یاران،  (صرف) در راه (تقوک) بدھی) بندگان، (پرداخت بدھیشود، (آزادیداشته) م

ران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و و واماندگان در راه (و مساف ان) خدیآئ
ه جھت مصلحت بندگان خدا مقّرر کاست ( یضه مھّم الھیفر یکن یباشد. ایاشانه) مک

  .») استتشریع احکامم (در کیدگان) و حیشده است) و خدا دانا (به مصالح آفر

َ�َة َواْرَكُعوا َمَع ﴿ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ
َ
اكِِع�َ َوأ  .]۴۳[البقرة:  ﴾٤٣الرَّ

د و با نمازگزاران (به صورت جماعت) نماز یات را بپردازکد و زیو نماز را برپا دار«
 .»دیبخوان

ُل اْ�يَاِت لَِقْوٍ� ﴿ َ�ةَ فَإِْخَوانُُ�ْم ِ� اّ�ِيِن  َوُ�َفّصِ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ
َ
فَإِْن تَابُوا َوأ

ام اسالم را مراعات کردند و (احکفر) توبه کاگر آنان (از  (« .]۱۱[التوبة:  ﴾١١َ�ْعلَُمونَ 
ه) در کد، چرا ی(دست از آنان بدار ات دادندکداشتند، و از جمله) نماز را خواندند و ز

د یه شما سزاوارکبوده  یزھائیشما ھستند (و سزاوار ھمان چ ینین صورت برادران دیا
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ات خود را یاست، بر آنان ھم واجب است). ما آ ه بر شما واجبک یزھائیو ھمان چ
 . »میدھیم و شرح مینکیان میاھل دانش و معرفت ب یبرا

 رکن چھارم: روزه

َياُم َكَما ُكتَِب ﴿ فرماید:می خداوند متعال ِيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَيُْ�ُم الّصِ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ِيَن ِمْن َ�بْلُِ�ْم َلَعلَُّ�ْم   .]۱۸۳[البقرة:  ﴾١٨٣َ�تَُّقونَ َ�َ ا�َّ
ه بر کد! بر شما روزه واجب شده است، ھمان گونه یامان آوردهیه اک یسانک یا«

 . »دیزگار شویه پرھکاند واجب بوده است، تا باشد ش از شما بودهیه پک یسانک
 فرماید: نیز می

نْزَِل �ِيهِ الُْقْرآُن ُهًدى ﴿
ُ
ِي � لِلنَّاِس َوَ�ّيَِناٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفْرقَاِن  َشْهُر َرَمَضاَن ا�َّ

َخَر  
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٌ ِمْن � ْو َ�َ َسَفٍر فَعِدَّ

َ
ْهَر فَلَْيُصْمُه  َوَمْن َ�َن َمرِ�ًضا أ َ�َمْن َشِهَد ِمنُْ�ُم الشَّ

ُ بُِ�ُم الْيُْ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم الُْعْ�َ َوِ�ُْكِملُوا الْعِ  َ َ�َ َما يُرِ�ُد ا�َّ وا ا�َّ ُ ةَ َوِ�َُكّ�ِ دَّ
 .]۱۸۵[البقرة:  ﴾١٨٥َهَداُ�ْم َوَلَعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ 

ه قرآن در آن فرو فرستاده شده کماه رمضان است  -کن و اندیآن چند روز مع -«
ده یجًا به دست مردم رسیسال تدر ۲۳است (و آغاز به نزول نموده است ودر مّدت 

قت) یاز ارشاد (به حق و حق یات روشنیھا و آند و نشانهک یراھنمائاست) تا مردم را 
ه از شما (فرا کپس ھر  .ندکاف یان حق و باطل در ھمه ادوار) جدائیباشد و (م

گران فرا یدن دیند و چه با دکت یابد (چه خودش ھالل را رؤین ماه را دریدن) ایرس
ا مسافر باشد یمار یب یسکو اگر  ه آن را روزه بدارد .کد یدن رمضان ثابت شود) بایرس
گر را (به اندازه ید یاز روزھا یند و روزه ندارد و) چندکتواند از رخصت استفاده ی(م

ست و یخواھد و خواھان زحمت شما نیش شما را میآن روزھا روزه بدارد). خداوند آسا
 یشما روشن داشته است) تا تعداد (روزھا ی(خداوند ماه رمضان و رخصت آن را برا

ه سعادتتان در آن کن یام دکه شما را (به احکن ید و خدا را بر ایامل گردانکرمضان) را 
 یاو) سپاسگزار یه (از ھمه نعمتھاکن ید و تا ایرده است، بزرگ دارکت یاست) ھدا

 .»دینک

 رکن پنجم: حج 
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 فرماید:خداوند متعال می

ِ َ�َ ا﴿ َ َغِ�ٌّ َوِ�َّ �َّاِس ِحجُّ اْ�َيِْت َمِن اْسَتَطاَع إَِ�ْهِ َسبِيً�  َوَمْن َ�َفَر فَإِنَّ ا�َّ
 .]۹۷[آل عمران:  ﴾٩٧َعِن الَْعالَِم�َ 

رفتن  ی) برایو بدن ی(مال یه توانائک یسانکاست بر  ین خانه واجب الھیحّج ا«
رد، و یا اصًال حّج را نپذیاورد، ین یس (حّج خانه خدا را به جاکبدانجا را دارند . و ھر

ان یان رسانده نه به خدا) چه خداوند از ھمه جھانیفر ورزد (به خود زکله) ین وسیبد
 . »از استینیب

ِ ﴿ فرماید:می نیز وا اْ�َجَّ َوالُْعْمَرةَ ِ�َّ تِمُّ
َ
 .]۱۹۶[البقرة:  ﴾َوأ

 .»دیخدا انجام دھ یمال خالصانه براکحّج و عمره را به تمام و «
اند و علمای امت چنان که مالحظه شد ھمه این ارکان با ادله قاطع قرآنی ثابت شده

اجماع و اتفاق نظر دارند، اما چیزھای دیگر غیر از این موارد، اصول به حساب ھا آن بر
 مواالت و دشمنی شود.ھا آن آیند تا بر سرنمی

. البته گاھی در قرآن تفصیل برخی از تفصیل این ارکان در سنت نبوی آمده است
اند. اما را اصول و ارکان دین قرار ندادهھا آن وارد شده است، لکن علماھا آن جزئیات

ھمه علمای امت اسالم در مورد این ارکان اتفاق نظر دارند. اگر کسی ادعای این را 
تواند دلیلی صریح داشته باشد که غیر از این اصول مذکور، اصل دیگر وجود دارد، نمی

 از قرآن بیاورد که بر ادعای وی داللت داشته باشد.
برخی از ادله قرآن داللت مستقیم و بنفسه دارند. این نوع از ادله را محکم می

 اند.نامند. چنان که ذکر شد ھمه ارکان مذکور با ادله محکم ذکر شده
شابه آن دسته از ادله است منظور از مت .باشندو برخی دیگر از ادله قرآن متشابه می

آید و پس دلیلی دیگر از قرآن یا سنت میکه احتمال بیشتر از یک معنا را دارند و س
 دھد.جیح مییکی از آن معانی را تر

اند. در سنت دلیلی وارد چیزی از ارکان و اصول دین با ادله متشابه وارد نشده
کان دین قرار داده باشد، بلکه در نشده که چیزی از امور دینی را به عنوان یکی از ار

سنت به واجب بودن یا حرام بودن برخی از افعال اشاره شده است. ھرچه را که سنت 
واجب کرده باشد، واجب است و اگر کسی انجام آن را ترک نماید گناھکار است، اما اگر 

. ھر شودبه واجب بودن آن علم داشته و منکر وجوب آن نشود، از دایره دین خارج نمی
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چه که در سنت از آن نھی شده باشد، حرام است و اگر کسی مرتکب انجام آن شود 
گناھکار است، اما اگر به حرام بودن آن علم داشته و منکر حرام بودن آن نشود، از دین 

 شود. خارج نمی
بنابراین، اگر شخصی مدعی شد که این مساله یکی از ارکان دین است و از او 

و او دلیلی را از قرآن ذکر کرد که معنای روشنی نداشت و درخواست دلیل شد 
خواست معنای آن را با سنت یا با ذکر سبب نزول آیه یا چیز دیگری بیان نماید، در 

شود:  این دلیل به تنھائی بر رکن بودن آن داللت ندارد و مادام می جواب به وی گفته
بین آن باشد، آن چیز نمیکه دلیلی از قرآن نباشد که به صورت مستقل و قطعی م

تواند یکی از ارکان دین باشد که کفر و ایمان مبتنی بر قبول و رّد آن باشد و خداوند 

إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن َ�ْهِدي لِلَِّ� ِ�َ ﴿ فرماید:گر قرار داده و میقرآن را ھدایت أمتعال
ِيَن َ�ْعَملُوَن  ُ الُْمْؤِمنَِ� ا�َّ قَْوُم َوُ�بَّ�ِ

َ
ْجًرا َكبًِ�اأ

َ
نَّ لَُهْم أ

َ
اِ�َاِت أ  .]۹[اإلسراء: ﴾٩الصَّ

 ین راھھا (برایترمیه مستقکند کیرھنمود م ین قرآن (مردمان را) به راھیا «
 یارھاکه (برابر دستورات آن) ک یا و آخرت) است و به مؤمنانیدن به سعادت دنیرس
 یگر) پاداش بزرگید ی(در سراآنان  یه براکدھد ینند، مژده مکیده میسته و پسندیشا

 .»(به نام بھشت) است
ھایش این است که به کتاب خدا تنھا راه حل برای این امت با ھمه طوایف و فرقه

رجوع نمایند و قرآن را داور روایات نقل شده به دست خود قرار دھند و ھرچه را موافق 
سراغ سنت بروند و آن را آن بود قبول نمایند و آنچه را مخالف بود نپذیرند. سپس به 

مورد بررسی قرار دھند و با قواعد روایت، آن را مورد داوری قرار بدھند و آنچه را که بر 
اساس این قواعد صحیح بود بپذیرند و آنچه را مخالف بود رّد نمایند. بدین طریق، می

مفاھیم ھا به ھم نزدیک شده و  توانیم به حقیقت دست یابیم و در نتیجه آراء و دیدگاه
شوند، زیرا امت مبتال به حیله و نیرنگ دشمنانی شده که خواھان تباه  تصحیح می

ی ھاروایتھا و  با جعل روایات کذب در کتاب -ساختن عقیده آن و متفرق ساختن آن
ھستند و بسیاری از پاکان و عاشقان دین از روی جھل و غفلت قربانی این  -آن طوایف

 وجود دارد که چون بیدارشان کرد بیدار شوند.اند و این امید دسیسه شده
شواھد این امر در کتب طوایف مخالف حق بسیار فراوان است. یکی از مھمترین 

دوازده امامی است. این حقیقت برای بسیاری از افراد این این طوایف، طایفه شیعه 
ار اند. برخی از این افراد که بید طایفه روشن شده و خود در مورد آن سخن گفته
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ھایی در این  مثال -اند اند و این امر را اعالن داشته اند عقیده خود را تصحیح کرده شده
اند و این امر را برای عالقهمخفی داشته ، برخی دیگر این امر را-باره ذکر خواھد شد

اند. برخی دیگر ھمچنان منتظر فرصت مناسب برای اعالن آن مندان خود بیان کرده
به عمد یا از روی خطا در تالش برای تأویل حقایق ھستند و دیگر باشند. برخی می

اند که ھر  اند، بلکه ھدفشان را این قرار داده ھدف خود را بحث از حقیقت قرار نداده
شود رّد کنند و به ھمین دلیل از رؤیت حقیقت می نقدی را که متوجه طایفه آنان

 اند.محروم شده
واھد جمع آوری شود و مورد بررسی قرار بگیرد به ھمین دلیل الزم است که آن ش

حقیقت را برایشان آشکار  أتا دیگر افراد آن طایفه بیدار شوند و تا که شاید خداوند
 سازد و به راه مستقیم برگردند و امت متحد شود.

نیاز به تالش زیادی  -ی این طایفهھاکتاباز  -اما چون جمع آوری ھمه آن شواھد
ھای زیادی نیاز دارد که  توان ھمه را در یک کتاب گردآورد و به کتابدارد، زیرا نمی

به دلیل حجم زیاد حتی برای تمام شیعیان دوازده امامی ھا آن خواندن و مطالعه
مشکل است، به ھمین دلیل من ھمه این شواھد را در این بحث به صورت مختصر 

 .حقیقت کافی باشد ام تا که شاید در بیان آوری کرده جمع
 ام که عبارتند از:من در این کتاب به بررسی شش جنبه از این شواھد اکتفا کرده

دارند که یاران و اصحاب احوال اشخاصی که شیعیان دوازده امامی اظھار می -١
 ائمه و راویان مذھبشان ھستند.

 اند.راویان عقائد شیعه دوازده امامی که از آن اصحاب روایت کرده -٢
 ائمه معصوم از نگاه این طائفه منسوب شده است. احوال روایاتی که به -٣
 تاثیر اختالف روایات منسوب به ائمه این گروه، بر فتاوای علمایشان. -٤
 جایگاه علمای متقدم طائفه در نزد علمای متأخر آنان. -٥
 برای اثبات عقیده و شریعت.ھا آن وضعیت منابع شیعی و میزان صالحیت -٦

 روش بحث به صورت خالصه چنین است:
و بیان نتایج ھا آن یان امور سابق از خالل منابع شیعه دوازده امامی و تحلیلب

 به یک روش گفتگویی.ھا آن مترتب بر
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این کتاب مشتمل بر بیست و یک مبحث است. در ذیل ھر مبحث دو مطلب ذکر 
دوم: تحلیل آن قضیه و بیان نتائج شده است: نخست: بیان یکی از قضایای بحث. 

 وارد شده است. » وقفات«مترتب بر آنچه که تحت عنوان 
اعتقاد بنده بر این است که ھر کدام از این بیست و یک مبحث به تنھائی برای 

کفایت  -مشروط بر اینکه تفکر و تأمل داشته باشند -بیدار کردن عقالی این مذھب
 کند.می

شود بر وی الزم است که آن یک حقیقتی مواجه میوقتی که انسان عاقل با 
را به این خاطر که این حقیقت را به وی  أحقیقت را قبول نماید و خداوند متعال

که زیاد ھم می -رسانده است شکر نماید و از موانعی که او را از فھم و قبول حقیقت
 برحذر باشد.ھا آن دارند و از رد و اعراض ازباز می -باشد

حقیقت نوری قرار دارد که قلب عاشقان حق را بدون اذن گرفتن فرامی بر روی
گیرد و ھرکس خداوند ھای گذشته در میگیرد. سپس مبارزه میان حق و میراث نسل

 فرماید:می گرداند. خداوند متعالرا تصدیق نماید خداوند قلبش را منور می

ِيَن َجاَهُدوا �ِيَنا َ�َْهِدَ�نَُّهْم ُسبُ ﴿ َ لََمَع الُْمْحِسنِ�َ َوا�َّ  .]۶۹[العنکبوت:  ﴾٦٩لََنا  �نَّ ا�َّ
ن) ما جھاد ید یروزیستند و در راه (پیت) ما به تالش ای(رضا یه براک یسانک«

ش) یت خویت و ھدایبه خود رھنمود (و مشمول حما یمنتھ یھانند، آنان را در راهک
 .»اران استکویکم و قطعًا خدا با نیگردانیم

ھمچنین امید این را داریم که این بحث عقل مخلصان این گروه را جھت تأمل و 
بازگشت برای رسیدن به حقیقت روشن سازد و تنھا به تقلید بسنده نکنند، خصوصًا 

 اند که خود بحث نموده و تقلید نکنند.اینکه علمای این طایفه بر شیعیان واجب کرده

 وصحبه وسلم.نا حممد وعىل آله يوصىل اهللا عىل نب
 نویسنده





 

 

 :مبحث اول
در ابالغ و حفظ دین نائب رسول  ادعای وجود امامی معصوم که

 خدا است

 مطلب اول:
 صبیان موضوع ادعای وجود امامی معصوم که در ابالغ و حفظ دین نائب رسول خدا

 است
 مطلب دوم: 

در ابالغ و  صنگاھی به ادعای شیعه دوازده امامی مبنی بر اینکه جانشین پیامبر
 حفظ دین، امامی است معصوم

ادعای وجود امامی معصوم که در ابالغ و حفظ دین نائب  :بیان موضوع :مطلب اول
 است صرسول خدا

ای برای دیگر مباحث این کتاب است، زیرا منظور شیعه  سان قاعدهاین مبحث به 
 کشد.کند و به تصویر میامامیه از امامت را بیان می

 شیعیان دوازده امامی معتقدند که الزم است:
* امامی وجود داشته باشد که از گناھان و از خطا و اشتباه و فراموشی معصوم 

 باشد.
 باشد. ص* در ابالغ و حفظ دین نائب رسول خدا

 اند.ز این افراد معصوم گرفتهدین خود را ا -یعنی شیعیان دوازده امامی -* آنان
 * الزم است این معصوم در ھر عصری وجود داشته باشد.

این موارد چھار قضیه مورد ادعای شیعه دوازده امامی است. در این مبحث، ابتدا 
دو قضیه اولی بیان شده و سپس إن شاءالله ھر کدام در یک فصل مستقل مورد بحث 

 گیرند.و بررسی قرار می
این قضایا بیان شده است، ھا آن زیر سخن برخی از علمای شیعه که درحال در 

 شود:بیان می
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امامت به مانند نبوت لطفی از «گوید: محمد رضا مظفر از علمای معاصر شیعه می
جانب خداوند متعال است. بنابراین الزم است که در ھر عصر، امامی ھدایتگر وجود 

ھدایت بشر و ارشاد آنان به سوی آنچه صالح و داشته باشد که در وظایف پیامبر چون 
سعادت دو دنیا را در پی دارد، جانشین ایشان شود.... بنابراین امامت استمرار نبوت 

 .١»است
 این سخن متضمن سه مسأله است:

 امامت به مانند نبوت است. -۱
 الزم است که در ھر عصر امامی وجود داشته باشد. -۲
جانشین  صست که در وظایف پیامبرمأموریت و وظیفه اصلی امام این ا -۳

 ایشان شود.
را ذکر کرده و می صخداجعفر سبحانی، از علمای معاصر شیعه، وظایف رسول

محدود به دریافت وحی الھی و تبلیغ آن  صخداھا و کارھای رسولمسئولیت«گوید: 
 کردند: برای مردم نیست، بلکه ایشان به انجام کارھای زیر نیز اقدام می

ر قرآن و شرح مقاصد آن و کشف و پرده برداری از اسرار آن. خدای تفسی -۱
 فرماید: سبحان می

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِْهمْ ﴿ نَْزْ�َا إَِ�َْك اّ�ِْكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
 .]۴۴[النحل:  ﴾َو�

 یه براک یمردم روشن ساز یرا برا یزیه چکن یم تا ایاردهکقرآن را بر تو نازل «
 .»آنان فرستاده شده است

 داد.بیان احکام موضوعاتی که در زمان ایشان روی می -٢
دفع شبھات و پاسخ گوئی به سواالت پیچیده و مبھم و شک برانگیزی که  -۳

 کردند.دشمنان اسالم از یھودیان و مسیحیان مطرح می
محافظت دین از تحریف و دسیسه و مراقبت و نظارت بر اصول و فروعی که  -۴

 کنند تا گام آنان در این کار متزلزل نشود.مسلمانان از ایشان اخذ می
 . »در زندگی خویش انجام دادند صخداھا کارھایی است که رسولاین

این اخبار و روایات نقل شده از ائمه اھل بیت بیانگر این «گوید: وی در ادامه می
د، وجود امامی را که در باشمی صای که موجب بعثت پیامبرنکته ھستند که انگیزه

 .۶۶، ۶۵ة ص:یعقائد اإلمام -١
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البته غیر از آنچه که قرآن داللت دارد که مختص ایشان است،  -ھمه مشخصات پیامبر
 جانشین پیامبر باشد، ایجاب -از قبیل نبی بودن و رسول بودن و صاحب شریعت بودن

 .١کندمی
بیان کرده که وظیفه امام نیز  صبنابراین، سبحانی چھار وظیفه را برای پیامبر

 باشند:می
 تفسیر قرآن -۱
 بیان احکام حوادث جدید -۲
 دفع شبھات -۳
صیانت دین از تحریف و دسیسه و مراقبت بر مسلمانان در اصول و فروعی که  -۴

 کنند.از ایشان اخذ می
حسب کالم علمای مذھب شیعه دوازده امامی، این موارد وظائف پیامبر و سپس 

 شود.وظائف امامی است که جانشین پیامبر می
 عصمت است.ھا آن اند و مھمترینشرائط امام را بیان کردهشیعیان 

ما معتقدیم که امام به مانند پیامبر واجب است که از «گوید: می محمد رضا مظفر
را ھا آن سن کودکی تا به مرگ معصوم از ھمه رذائل و فواحش ظاھری و باطنی باشد و

ن واجب است که معصوم نه به صورت عمدی و نه به صورت سھوی انجام ندھد. ھمچنی
 ٢.»از سھو و خطا و نسیان باشد

چه صغیره و چه  -بدانید که امامیه بر عصمت ائمه از گناھان«گوید: می مجلسی
اتفاق نظر دارند. بنابراین نه به صورت عمد و نه از روی نسیان گناھی از آنان  -کبیره

ھم دچار سھو  أشوند و از سوی خداونددھد و در تأویل دچار خطا نمیروی نمی
 ٣.»شوندنمی

ھای سریعی در مورد ھر ھا دعاوی شیعیان امامی در مورد امامت است که نگاهاین
 خواھیم داشت.ھا آن کدام از

 .۳۶۱ص: اتیاإللھ یمحاضرات ف -١
 .۶۷ص:  ةیعقائد اإلمام -٢
 .۲۵/۲۰۹بحار األنوار  -٣
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نگاهی به این ادعا که امام معصومی وجود دارد که در ابالغ و حفظ  :دوم مطلب
 است صدین نائب پیامبر

 صوجوب آن و اینکه امام نائب پیامبر بعد از بیان دعوای شیعه در مورد امامت و
 باشد، در این موارد روشنگریھای زیر را خواھیم داشت.در وظائفش می

ادعای اینکه امامت مانند نبوت است. این ادعا به راستی که بسیار بزرگ است،  -١
با نازل  أای قطعی از قرآن ثابت شده است و خداوند متعالزیرا نبوت با ادله
وت اقامه دلیل کرده است تا دلیلی بر صدق نبوت پیامبر ما، کردن قرآن بر نب

 باشد. صمحمد
ھا آیه ذکر کرده است، در برخی از این آیات، نام پیامبرش را در ده أخداوند متعال

ایشان را ذکر کرده است و در برخی دیگر ایشان را با صفت نبوت و رسالت ذکر کرده 
کجای قرآن آمده است؟ زیرا ادعای اینکه است. حال سوال اینجاست که اسم امام در 

 -امامت به مانند نبوت است مقتضی این است که ادله امامت نیز به مانند ادله نبوت
شود. بنابراین، در باشند، زیرا بر این امر در دنیا و آخرت احکامی مترتب می -قوی

 قرآن دلیلی بر این ادعا وجود ندارد.
کند تا او رسالت خود را محافظت می صبرخداوند متعال تعھد نموده که پیام -٢

را ابالغ نماید و پیامبر آن را به صورت کامل تبلیغ و بیان کرد و خداوند سبحان 
 مأموریت خود را به انجام رساند. صنیز او را محافظت کرد تا اینکه پیامبر

بر  بینیم که ائمه شیعه نتوانستند احکام دین را تبلیغ نمایند با این ادعا کهما می
 صو اگر امام به مانند پیامبر -این مورد بعدًا بیان خواھد شد -جان خود خوف دارند

بایست خداوند ھم او را تا زمانی که بود که تبلیغ نماید و میبود بر او واجب میمی
 کرد.داد حفظ میتبلیغ خود را انجام می
 فرماید:خداوند متعال می

َها الرَُّسوُل بَّلِْغ مَ ﴿ ُّ�
َ
ُ يَا � نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك  �ْن لَْم َ�ْفَعْل َ�َما بَلَّْغَت رَِساَ�َُه  َوا�َّ

ُ
ا �

َ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْ�فِرِ�نَ   .]۶۷[المائدة:  ﴾٦٧َ�ْعِصُمَك ِمَن ا�َّاِس  إِنَّ ا�َّ
پروردگارت بر تو نازل شده  ی!) ھر آنچه از سویفرستاده (خدا، محّمد مصطف یا«

، به مردم) برسان (و آنان را یچ گونه خوف و ھراسیمال و بدون ھکاست (به تمام و 
شان را ی(و ا یا، رسالت خدا را (به مردم) نرساندهینکن نین)، و اگر چنکبدان دعوت 



 ١٩ مبحث اول: ادعای وجود امامی معصوم که در ابالغ و حفظ دین نائب...

 تمانکام بر عھده تو است، و کع اوامر و احیغ جمیه تبلک. چرا  یابدان فرا نخوانده
افران ک یّل بشمار است). و خداوند تو را از (خطرات احتمالکتمان کجزء از جانب تو، 

ه باطل بر کاست  ین جاریرا سّنت خدا بر ایدارد (زیت و آزار) مردمان محفوظ میو اذ
ت و آزار تو یه درصدد اذکرا  یانکافران (و مشرکشود. و) خداوند گروه یروز نمیحق پ

گرداند و ی، موّفق نمینکغ ین خدا را تبلیبرابر خواست آنان د خواھندیند و میآیبرم
 .»دینمایت نمیشان) را ھدایبه راه راست ا

خداوند متعال پیامبر خود را نصرت رساند و او را لشکریانی از بشر و فرشتگان  -٣
 فرماید:مؤید ساخت. خداوند متعال می

ُ إِذْ ﴿ هُ ا�َّ وهُ َ�َقْد نََ�َ ِيَن َ�َفُروا ثَاِ�َ اثْنَْ�ِ إِذْ ُهَما ِ� الَْغارِ إِذْ إِ�َّ َ�نُْ�ُ ْخرََجُه ا�َّ
َ
أ

يََّدهُ ِ�ُُنوٍ� لَْم تَ 
َ
ُ َسِكينََتُه َعلَيْهِ َو� نَْزَل ا�َّ

َ
َ َمَعَنا  فَ� َروَْها َ�ُقوُل لَِصاِحبِهِ َ� َ�َْزْن إِنَّ ا�َّ

ْفَ�  ِيَن َ�َفُروا السُّ ُ َعِز�ٌز َحِكيمٌ وََجَعَل َ�َِمَة ا�َّ ِ ِ�َ الُْعلَْيا  َوا�َّ  ﴾٤٠  َوَ�َِمُة ا�َّ
 .]۴۰[التوبة:
ه قبًال) خدا او را کند، ھمان گونه کیم یارید (خدا او را ینکن یاریغمبر را یاگر پ«

شتر یه (دو نفر بک یردند، در حالکرون یه) بکافران او را (از مکه کرد، بدان گاه ک یاری
ر کق دلسوزش ابوبیه رفکنفر به ھمراه داشت  یکن نفر بود (و تنھا یدومنبودند و) او 
دند و در آن سه روز ماندگار) شدند یگز یه آن دو در غار (ثور جاک یبود) . ھنگام

ن ھنگام یرسد،) در ا یغمبر گزندیان به جان پیشیقر یه از سوکر نگران شد ک(ابوب
د و ینمایا ما است (و ما را حفظ مه خدا بکقش گفت: غم مخور یغمبر خطاب به رفیپ
ن وقت یرساند. در ایت مکرھاند و به عّزت و شویان میشیند و از دست قرکیم کمک

ن پرتو الطاف، آرام گرفت) یر از اکه) خداوند آرامش خود را بھره او ساخت (و ابوبکبود 
جنگ بدر و ن بعدھا در ی(از فرشتگان در ھمان زمان و ھمچن یانیغمبر را با سپاھیو پ
د (و یشکافران را فروکد و سرانجام سخن یدیدیه شما آنان را نمکداد  یارین) یُحنَ 
وسته باال بوده است (و نور یپ یخت) و سخن الھین آنان را از ھم گسیت و آئکشو
ان یرا از م ینیزم یھاتبک، میتب آسمانکره شده است و میفر چکد بر ظلمت یتوح

  .»م استکیر و حیناپذ ستکبرده است) و خدا توانای ش
 فرماید:می نیز
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ِ َو�ِالُْمْؤِمنِ�َ ﴿ يََّدَك بَِنْ�ِه
َ
ِي � ُ  ُهَو ا�َّ ْن َ�َْدُعوَك فَإِنَّ َحْسَبَك ا�َّ

َ
 ٦٢�ْن يُرِ�ُدوا أ

لَّْفَت َ�ْ�َ 
َ
رِْض َ�ِيًعا َما �

َ
�َْفْقَت َما ِ� اْ�

َ
لََّف َ�ْ�َ قُلُو�ِِهْم  لَْو �

َ
َ َو� قُلُو�ِِهْم َولَِ�نَّ ا�َّ

لََّف بَيَْنُهْم  إِنَُّه َعزِ�ٌز َحِكيمٌ 
َ
ُ َوَمِن ا�ََّبَعَك ِمَن  ٦٣� َها ا�َِّ�ُّ َحْسُبَك ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

 .]۶۴-۶۲[األنفال:  ﴾٦٤الُْمْؤِمنِ�َ 
د باشد، کیر و کش به صلح، میب دھند (و منظورشان از گرایاگر بخواھند تو را فر «

ه تو را با کاست  یسکاست. او ھمان  یافکتو  یه) خدا براکنداشته باش، چرا  کیبا
عرب هک(خدا بود و ردک یبانیت و پشتیخود و توّسط مؤمنان (مھاجر و انصار) تقو یاری

ان آنان الفت یرد و) در مکدشان در پرتو اسالم دگرگون یشد یرا با وجود دشمنانگ ھا
 یارد، به گونهکو مھربان  یکنه آنان را به ھم نزدکیپر از حقد و  یھادل جاد نمود (ویا
شان انس و یھادل انیم یتوانستینم یردکین است صرف میه) اگر ھمه آنچه در زمک

انشان ی) میو برادر یمان و دوستیت آنان به ایخداوند (با ھدا ی. ولیالفت برقرار ساز
 یارش از روکتوانا و  یارکم است (و بر ھر کیز و حیه او عزکانس و الفت انداخت، چرا 

ه از تو ک یمؤمنان یتو و برا یغمبر! خدا برایپ یا  رد). یپذیمت انجام مکفلسفه و ح
  . »و بسنده است یافکاند ردهک یرویپ

خدای سبحان بیان فرموده که پیامبرش را نصرت رساند تا اینکه او دین را به 
 فرماید:می د به این امر شھادت داده وصورت کامل ابالغ نمود. خداوند خو

�َْمْمُت َعلَيُْ�ْم نِْعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم اْ�ِْسَ�َم ﴿
َ
ْ�َملُْت لَُ�ْم دِيَنُ�ْم َو�

َ
اْ�َوَْم أ

 .]۳[المائدة:  ﴾دِيًنا
دن به شما و یردم و (با عّزت بخشکامل کتان ین شما را برایام) دکامروز (اح«

ل نمودم و اسالم را به عنوان یمکتان) نعمت خود را بر شما تیھااستوار داشتن گام
 .»دمیشما برگز ین خداپسند برایآئ

اما ائمه با سپاھیانی از بشر و مالئکه یاری نشدند و دین را برای مردم ابالغ   
آنان برای مردم به امور مخالف دین فتوا دادند.  -حسب روایات شیعه -نکردند، بلکه

اند برای مردمی که حسب این روایاتی که ائمه برای آنان فتوا دادهبنابراین وجودشان 
 دانیم.ضرر بوده است. ولی ما ائمه را از این اتھام مبرا می

خداوند متعال به نبوت پایان داده و کتاب خود قرآن را جایگزین آن کرده  -۴
ی است، یعنی کتابی که خداوند نازل کرده که تا زمان برپائی قیامت خطابی برا
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بشریت باشد و سپس سنت او را حفظ کرده است. مقصود از رسالت انبیاء نیز 
ھمین است. پس وقتی که  مقصود محفوظ است و تا به قیامت بر آن دلیل و 
حجت وجود دارد و مردم چه سنی و چه شیعه امروز بدون امام ھستند و خدا 

دینی که مکلف  کنند، دیگر چه نیازی به امام است؟! پس آیا اینرا عبادت می
به آن ھستند صحیح است یا صحیح نیست؟! پس اگر صحیح است دیگر نیازی 
به امام نیست، و اگر صحیح نیست این بدان معنی است که خداوند بشریت را 
بدون اتمام حجت بر آنان رھا کرده است و آنان از ھزار و چھار صد سال پیش 

 کنند!!خداوند را به باطل عبادت می
آید که عالم بشریت را ھزاران جور در نمی أھرگز با حکمت خداوند چنین چیزی

را در گمراھی و سرگردانی قرار دھد ھا آن سال به خاطر حفظ جان یک نفر رھا سازد و
 و دین او را نشناسند تا در نتیجه حیات و زندگی یک نفر حفظ گردد!!!

 .ادعای اینکه مأموریت و وظیفه اصلی امام، تفسیر قرآن است -۵
اند؟ فقط از برخی ائمه سوال ما این است: کدام یک از ائمه، قرآن را تفسیر کرده
تفسیر نقل نشده ھا آن شیعه مطالبی در تفسیر برخی از آیات ذکر شده است و از ھمه

 است.
در میان ائمه شیعه کسی که بیشترین تفسیر از او نقل شده است، جعفر صادق 

ری که حسب روش شیعیان به صورت صحیح از وی است. برغم این امر، مقدار تفسی
ای علمی که یکی از طالب باشد، زیرا در رسالهنقل شده است بیشتر از یازده مورد نمی

م به دانشکده علوم اسالمی عراق ارائه داده است، ۲۰۰۲شیعه عراق از ناصریه در سال

یت را از خالل روا ۳۶۰فقط  »التفسري اإلمام جعفر الصادق وجهوده يف«تحت عنوان 
کتب شیعیان دوازده امامی نقل کرده است و حسب منھج و روش آنان در تصحیح و 

 ١باشد.می تضعیف روایات فقط یازده مورد از آن صحیح
باشد چنین پس اگر امام جعفری که اکثریت مذھب شیعه منسوب به وی می

ای این امر را که وضعیتی دارد، دیگران چه وضعیتی دارند؟ این شاھد که بیان شد ادع
 کند.باشند را رد میائمه مفسر قرآن می

بیان کرده و ذکر  ۵۰ص »الجعفریأسطورة المذھب «این مطلب را دکتر طه دلیمی در کتاب  -١
 نموده که وی در ھنگام برگزاری جلسه دفاع از این رساله حضور داشته است.
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 ادعای اینکه وظیفه امام بیان احکام مسائل جدید است. -۶
جواب ما این است: کجاست آن احکام فراوانی که ائمه در مسائل جدید صادر کرده

 اند به نحوی که با منصوب شدن آنان به عنوان امام تناسب داشته باشد؟! 
دارید  اید و اظھار می منصب امامت که شما آن را تا مقام نبوت باال بردهبه درستی 

نیاز از امام نیست، منصب بزرگی است. پس کجاست آن  که امت جھت بیان دین بی
 شد؟! کردند امت گمراه می احکامی که ائمه ابالغ کرده اند و اگر آن را ابالغ نمی

کردند اند و اگر آنان آن را ابالغ نمیکجاست آن روایاتی که ائمه آن را ابالغ کرده
 شد؟!عقیده امت باطل می

 ادعای اینکه وظیفه امام دفع شبھات است. -۷
اند یا به دفع شبھات پرداختهھا آن آیا ممکن است که چند مورد را که ائمه شما در

د بود کمر اسالم خراند که اگر پاسخ آنان نمیبه سواالت مبھمی پاسخ گفتهھا آن در
 شد، بیان کنید؟!می

وی با غیر مسلمانان گفتگو کرده ھا آن نقل شده که در /روایاتی از جعفر صادق
باشد. اما از دیگر ائمه شیعه تقریبًا چنین صحیح نمیھا آن است، لکن چیزی از

یک یا دو موضع ھا آن ھائی وجود ندارد. اما با این وجود فرض کنید کهموضعگیری
 پس آیا این تعداد اندک با قرار دادن آن به عنوان امام برابری دارد؟! اند.گیری داشته

 ادعای اینکه وظیفه امام صیانت دین از تحریف و جابجایی است. -۸
اند که برخی از اصحابشان بر آنان دروغ جواب ما این است: ائمه خود اعتراف کرده

این  -ارد شده استبسته و روایات دروغ و کذب در احادیث آنان و کتب اصحابشان و
ای که به وجود کذب و تحریف از جانب اما با این وجود ائمه -موضوع بیان خواھد شد

گاھی یافته اند بیان نکردهھا را که بدان واقف شدهاند آن کذب و تحریفپیروان خود آ
در این صورت اند. پس ای که بعد از آنان آمدهاند و نه ائمهاند، نه خود این را بیان کرده

 باشد؟! صیانت از دین کجا می
الله محمد آصف محسنی از علمای شیعه در مورد عدم اقدام مھدی به تصحیح آیت

که این مذھب تحریف شده  -مذھب و حتی عدم قیام سه امام پیش از وی به این کار
از معصومین سابق به آنان رسیده است، و کسانی که اصًال اقدام به تصحیح مذھب 

آید و آن اینکه: گوید: در اینجا سوالی پیش میسوالی را مطرح کرده و می -اندردهنک
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به برخی از خواص خود اذن نداد تا با امام مھدی دیدار نمایند و جھت  أچرا خداوند
 ١تکمیل فقھی که پر از استنباطات نادرست شده است از او کسب فائده نمایند؟

این ایراد مختص امام غائب نیست، بلکه سه گوید: محسنی در جواب این سوال می
نیز گرچه در میان مردم بودند، اقدام  -جواد، ھادی و حسن عسکری -امام قبل از او

است که چرا آنطور که قرآن را  أبه تکمیل فقه نکردند. بلکه سوال متوجه خداوند
ام و نازل کرد چرا کتابی را نازل نکرد که جامع ھمه اصول و معارف اسالمی و احک

قواعد فرعی باشد؟ یا اینکه چرا به پیامبر خود یا اوصیای خود امر نکرد تا آن را تدوین 
 نمایند؟!

 جامع قضیه امور زیر است:
یقین در برگیرنده ھمه احکام نیست، گرچه در آن ارش یک خدشه و زخم به  -۱

 نیز وارد شده است.
و چند ماه قبل از مرگ عسکری آن را به  ھ٢٦٠نزد آنان باقی ماند و تا سال -٢

بر  أشود که مشیت خداوندشیعیان ادا نکردند. از ھمه این موارد دانسته می
و کار تکوین  أوضع موجود جاری است و ما در ربوبیت و پروردگاری خداوند

و تشریع شریک خدا نیستیم، بلکه بندگانی مقھور و مطیع ھستیم و فقط مقدار 
 ٢داده شده است. اندکی علم به ما

 کالم آصف محسنی دربرگیرنده چند سوال است که عبارتند از:
چرا مھدی با کسی از پیروان خود دیدار نکرد تا خطاھایی را که به صورت  -۱

 موروثی در فقه وجود دارد تصحیح نماید؟!
چرا سه امام قبل از مھدی، یعنی جواد و ھادی و عسکری به انجام این وظیفه  -۲

 نکردند؟!اقدام 
 کتابی را نازل نکرد که شامل ھمه اصول و فروع دین باشد. أچرا خداوند -۳
 چرا رسول خدا را به تدوین ھمه این موارد و اعطای آن به مردم فرمان نداد؟! -۴

کرد و  داشت ظھور می جواب این است: ای شیخ آصف! اصًال مھدی وجود ندارد و اال اگر وجود می  -١
یت انسان کردند. چیزی که به خلق انسان مرتبط شده است، ھدا مردم از او کسب فائده می

اما مخفی کردن امام برای این مدت طوالنی  -یعنی خلق انسان نیاز به ھدایت انسان دارد  -است
 با وجود نیاز شدید مردم به او با حکمت خداوند حکیم و کاردان ھمخوانی ندارد.

 . ۲۲۴/  ۲: یصف محسنآمحمد ، مشرعة بحار األنوار -٢
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 فرمان نداد تا اوصیای خود را به تدوین آن فرمان دھد؟! صچرا به پیامبر -۵
ین باور رسیده که ائمه نقش این سوال مؤکد این امر است که آقای محسنی به ا

 اند.خود را در حفظ این دین انجام نداده
حقیقت این است که موضوع بزرگتر از قضیه عدم حفظ دین توسط ائمه است، زیرا 

باشند که روایات منسوب به ائمه و به ای خواھد آمد که بیانگر این نکته میبعدًا ادله
باشند. علما در شناخت احکام دین می سبب خود ائمه، سبب تباھی دین و سرگردانی

به این امامان ھا آن حسب آن روایاتی که باور داریم که انتسابھا آن بنابراین، وجود
 باشند.صحیح نیست سبب تباھی دین می

ادعای اینکه وظیفه امام بررسی و بازبینی اصول و فروع دین است که  -۹
 کنند.مسلمانان اخذ می

ه امام مشرف بر آن دسته از امور دینی خواھد بود که این دعوا مؤکد این است ک
ھستند و به ھمین دلیل آنان نیازمند به یک روش انتقادی که ھا آن شیعه مکلف به

باشد و دین شیعه را حفظ نماید، نیستند، زیرا این امام است که مرجع ھمه این امور می
کنند. به ھمین دلیل ھمه امور  میچیزی اختالف پیدا کنند به امام رجوع اگر آنان در 

شود و در نتیجه متصف به  باشد بر امام عرضه می دینی که در عصر امام موجود می
 شود.صفت صحت می

این دیدگاھی است که اخباریون شیعه بدان قائل ھستند و با طبیعت مذھب شیعه 
محمد رضا  آنچنان که در مباحث قبلی دیدیم که -باشدکه قائل به استمرار امامت می

مظفر از علمای معاصر شیعه گفت: الزم است که در ھر عصر امام ھدایتگری وجود 
 توافق و ھمخوانی دارد. -در ادای وظائفش باشد صداشته باشد که جانشین پیامبر

این مفھوم، در سه قرن در عصر ائمه اعتقاد شیعیان بود تا اینکه سلسله امامت 
ای شیعیان شد و در پی آن شیعیان به قریب منقطع شد و موجب اضطراب شدیدی بر

اقوال  -پانزده فرقه تقسیم شدند. این موضوع مورد تأکید گروھی از علمای شیعه است
به سبب «گوید: از جمله حسین مدرسی می -آنان در مبحث مستقلی ذکر خواھد شد

که تعداد ائمه اعتقاد آنان به استمرار سلسله امامت تا پایان دنیا، انتظار این را داشتند 
 .»بسیار بیشتر از این مقدار باشد

 دیگر اقوال إن شاء الله در مبحث مستقلی بیان  خواھد شد.
 ادعای اینکه امام از گناه و خطای سھوی و عمدی معصوم است. -۱۰
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ادعای عصمت کمتر از ادعای امامت نیست. با این وجود اقوال و اعمالی به ائمه 
اند که این ادعا را لمای شیعه اقوالی را بر زبان آوردهمنسوب شده است و نیز برخی از ع

اعمالی را انجام داد که امامت و عصمت  سکند، از جمله علی بن أبی طالبتکذیب می
 کند، از جمله:را حسب مذھبشان باطل می

بود برای او بیعت کرد و اگر امامت او از جانب خود منصوص می سبا ابوبکر -۱
 ه صاحب این حق است با شخص دیگری بیعت نماید.جایز نبود که در حالی ک

بود برای صحیح نمی سنماز خواند و اگر بیعت با ابوبکر سوی پشت سر ابوبکر -۲
حسب روایات  -ساو جایز نبود که پشت سر وی نماز بخواند، زیرا ابوبکر

 خالفت را غصب کرده است. -شیعه
تقدند که ھر عملی که گرفت ازدواج نمود و آنان مع ساو با اسیرانی که ابوبکر -۳

انجام دھد باطل است، و در نتیجه جنگ وی با مرتدان باطل است و  سابوبکر
اسیری که در این جنگ گرفته شده است غیر شرعی است و گرفتن از آن جایز 

زنی از بنی حنیفه را برای خود گرفت و از او  سباشد، اما با این وجود علینمی
 یه شد.صاحب فرزندی به نام محمد بن حنف

به صحت بیعت سه خلیفه قبل از  سچنان که در نھج البالغه آمده است، علی -۴
 خود اعتراف کرده است.

بیعت کرد، حال آنکه شیعیان عمر را نیز مانند ابوبکر می سبا عمر سعلی -۵
 دانند.

 -چنین مشورت داد که ھمراه با سپاه به سوی ایران نرود سبه عمر  سعلی  -۶
 بیمناک بود. سزیرا بر جان عمر -چنان که در نھج البالغه آمده است

وی نام سه خلیفه سابق را بر سه نفر از فرزندان خود نھاد. این موضوع در  -۷
 کتب سنی و شیعه آمده است.

دخترش أم کلثوم را به  -چنان که در کتب سنی و شیعه آمده است -سعلی  -۸
 درآورد. سازدواج عمر 

تعیین خلیفه از میان اعضای  سعضویت در شورای خالفت را که عمر سعلی  -۹
 شورا را بر عھده آنان نھاده بود پذیرفت.

 بیعت کرد و پشت سر او نماز خواند. سوی با عثمان بن عفان -۱۰
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معصوم بوده است پس  سانجام داد. پس اگر علی سکه علیھا ده کاری است این
ھمه این کارھا درست ھستند و اگر درست باشند ناقض دعوای امامت است، زیرا 

آورد و کفر را تأیید نکرده و دھد و سخن خطا بر زبان نمیمعصوم کار خطا انجام نمی
شود که علی امام ین میاند نتیجه ادھد. اما اگر این اعمال خطا بودهآن را انجام نمی
معصوم از خطا است، زیرا انکار امامت یا اقرار به  -حسب باور شما -نیست، زیرا امام

امامت برای غیر اھل آن در نزد جمھور علمای شیعه کفر است. بنابراین، علی با انجام 
 این کارھا، در واقع کفر را تأیید کرده است، اما حاشا که علی این چنین بوده باشد.

دانند از امامت که شیعیان او را امام دوم می طالبحسن بن علی بن أبیھمچنین 
ھا ھزار از سپارد، حال آنکه در آن ھنگام حسن دهگیرد و آن را به معاویه میکناره می

 موالیان خود را تحت امر داشت. 
والیتعھدی مأمون را که شیعیان  علی بن موسی الرضانیز امام ھشتم شیعیان، یعنی 

دانند، پذیرفت. و قبول نیابت کسی که غاصب امامت است  میاو را غاصب خالفت 
باشد و اعتراف به مشروعیت کسی که غاصب  اعتراف به مشروعیت خالفت وی می

 آید.به حساب می امامت است نزد جمھور علمای شیعه کفر
ات و اقوالی وارد شده که ناقض عصمت عالوه بر این موارد، در منابع شیعی روای

دارند که ای اظھار میگفته شد: در کوفه عده /است، از جمله روایت است که به رضا
آنان دروغ می«گفت:  /دچار سھو نشده است. رضادر نماز خود  صخدارسول
کند، فقط خدای یگانه  ه درستی کسی که سھو نمیب -خداوند لعنتشان کند -گویند
 ١.»است
توان به این قول اشاره کرد، از ابن بابویه قمی که در  اقوال علمای شیعه میر میان د

نزد شیعیان دوازده امامی به صدوق معروف است، و صاحب یکی از کتب اربعه آنان 

 »من ال حيرضه الفقيه«باشد. این کتاب وی بر این کتب می است که مذھب شیعه مبتنی

که خداوند آنان را لعنت  -غالیان و اھل تفویض«ید: گونام دارد. وی در این کتاب می
در نماز  صگویند: اگر جایز باشد که پیامبرھستند و می صمنکر سھو پیامبر -نماید

سھو کند، جایز است که در تبلیغ نیز سھو کند، زیرا نماز به مانند تبلیغ، یک فریضه 

، العوالم ۳/۴۸۷، جامع المدارک ۳۲۶أخبار الّرضا ص:: عیون نگا به ، و۲۵/۳۵۰بحار األنوار  -١
 .۱/۵۱۳، التفسیر الصافی ۲/۵۰۳، مسند اإلمام الرضا ۳۱۲، درر األخبار ص:۵۱۷ص:
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به مانند سھو ما نیست، زیرا سھو وی از جانب خدا است و  صاست... سھو پیامبر
خداوند او را دچار سھو ساخته تا مردم بدانند که پیامبر انسانی مخلوق است و او را به 
جای خدا پروردگار و معبود خود قرار ندھند. نیز به این خاطر است که با سھو ایشان، 

گفت: حسن بن أحمد بن ولید می حکم سھو را به مردم بیاموزد... شیخ ما محمد بن
است... من در راه خدا کتابی جداگانه را در  صاولین درجه غلو، نفی سھو از پیامبر

 ١.»نگارمو پاسخ به منکران آن می صمورد اثبات سھو پیامبر
ھمتای خطا که  -ضمن روایت نصوص دال بر وقوع سھو -به ھمین دلیل مجلسی

خالفت متأخران با آن به ادعای عصمت آنان از سھو و از ائمه و م -اندآن را نفی کرده
گوید: اعتراف نموده که میان روایات و فتاوای شیعیان تناقض وجود دارد و می -خطا

این مسأله بسیار جای اشکال است، زیرا بسیاری از آیات و اخبار بر صدور سھو از آنان «
معتقدند که صدور سھو از آنان  ای اندکداللت دارد، اما با این وجود اصحاب ما جز عده

 ٢.»غیر ممکن و غیر جائز است
بنابراین، مجلسی پذیرفته است که آیات و اخبار زیادی بر این داللت دارند که ائمه 

کند که علمای شیعه آن آیات و اخبار را بدون ھیچ  کنند و در ادامه تأکید میسھو می
 مسأله بسیار محل اشکال است.دارد که کنند و سپس اظھار می نوع توجیھی رد می

ای مجلسی، مسأله در نھایت اشکال قرار ندارد، بلکه اشکال در کسانی است آن 
ای که موجب افتراق نصوص وارد شده از ائمه را جھت محافظت از آن عقائد ایجادشده

 کنند.امت شده است، رد می
دستیابی به حقیقت ما نیاز زیادی به مراجعه و بازبینی صادقانه و نیت خالص برای 

 والله المستعان.داریم. 

 .۳۶۰ -۱/۳۵۹من ال یحضره الفقیه   -١
 .۱۱۹، ۱۷/۱۱۸بحار األنوار  -٢

                                           





 

 

 مبحث دوم:
گرفته  صادعای اینکه شیعه دین خود را از نائبان معصوم پیامبر

 است

 مطلب اول:
 شیعه دین خود را از نائبان معصوم پیامبر گرفته استبیان موضوع ادعای اینکه 

 مطلب دوم:
 صشیعه دین خود را از نائبان معصوم پیامبر ینکهادعای شیعه مبنی بر ا هھی بانگ
 اند گرفته

 صبیان موضوع ادعای اینکه شیعه دین خود را از نائبان معصوم پیامبر :مطلب اول
 گرفته است

ای معصوم که این ادعا را بنیان نھاد که وجود ائمه بعد از اینکه شیعه دوازده امامی
باشند، امری ضروری است،  صدر ابالغ دین و حراست از آن نائب و جانشین پیامبر

ای از اھل بیت تحقق یافته است، و شیعه دین مدعی این شدند که این امر بدست عده
فقط چیزی را معتبر می اند. به ھمین دلیل آنانخود را به طور مستقیم از آنان گرفته

 دانند که به صورت مستقیم از آنان أخذ شده باشد.

 این ادعا متضمن دو امر است:
 شیعه دین خود را از معصومین گرفته اند. -الف
دانند که به صورت صحیح از طریق آنان روایت آنان فقط احادیثی را معتبر می -ب

 شده باشد.
 افراد زیر ھستند:اشخاصی که شیعیان به امامت آنان باور دارند، 

 ھـ). ۴۰ - تبعثاز  بلق ۱۰طالب: ( یبن أب یأبو الحسن عل -۱
 ھـ). ۵۰-۳( یأبو محمد حسن بن عل -۲
 ھـ).۶۱-۴( ین بن علیأبو عبد الله حس -۳
  ھـ).۹۵-۳۸ن (یبن حس یأبو محمد عل -۴
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 ھـ).۱۱۴-۵۷( یأبو جعفر محمد بن عل -۵
 ھـ).۱۴۸-۸۳ه جعفر بن محمد (أبو عبد الل -۶
 ھـ).۱۸۳-۱۲۸م موسی بن جعفر (یأبو إبراھ -۷
 ھـ).۲۰۳أو  ۲۰۲-۱۴۸بن موسی ( یأبو الحسن عل -۸
 ھـ).۲۲۰-۱۹۵( یأبو جعفر محمد بن عل -۹

 ھـ).۲۵۰-۲۱۴ یا ۲۱۲بن محمد ( یحسن علالأبو  -۱۰
 ھـ).۲۶۰-۲۳۲» (یرکالعس« یحسن بن علال -۱۱

به وسیله این معصومین به انجام رسیده آنان ادعای این را دارند که این وظیفه 
  است.

خود را  -فقھی -و به این خاطر که شیعیان احکام فرعی«گوید: می ابن مطھر حلی
باشند و می صخدااند که آنان ناقل از جد خود، رسولاز ائمه معصومین گرفته

 به ایشان از خداوند متعال اخذ ÷را به وسیله وحی جبرئیلھا آن ھم صپیامبر
کرده است. شیعیان این احکام را از پیشینیان خود که افرادی ثقه ھستند نقل می

یابد. آنان رسد ادامه میکنند و این سلسله روایت تا زمانی که به یکی از معصومین می
اند و عمل به قیاس و استحسان را حرام به اقوال اجتھادی و شخصی التفات نکرده

 ١اند.کرده
گوید: شیعیان فقط آن دسته از احادیث مای معاصر شیعه میکاشف الغطا از عل

دانند که به صورتی صحیح از اھل بیت نقل شده است، یعنی نبوی را معتبر می
احادیثی که صادق از پدرش باقر از پدرش زین العابدین از حسین سبط از پدرش امیر 

 ٢روایت کرده است. -آنان باد که سالم خدا بر ھمه -خدا المؤمنین از رسول
گویند: دین خود را از ائمه معصومین  ادعای شیعه دوازده امامی که میاین است 

اند. اما صدق این ادعا تا چه مقدار است، این اعتقاد بر مذھب شیعه دوازده  گرفته
 موضوع در مبحث آتی بیان خواھد شد. امامی چه تأثیری دارد؟ پاسخ به این

دین خود را از نائبان معصوم  به ادعای شیعه مبنی بر اینکه هینگا :دوممطلب 
 اندگرفته صپیامبر

 .۳۷ ، صمنھاج الکرامة -١
 .۷۹، صأصل الشیعة وأصولھا -٢
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گاھی از صحت و سقم این ادعا الزم است که بر کتب شیعه که مشتمل بر  برای آ
گاھی حاصل شود تا ببینیم که آیا مصداق این دعوا روایات منسوب به ائمه می باشد آ

ین روایات به واسطه خود ائمه به ھر نسل رسیده وجود دارد؟ یعنی آیا ھمه اھا آن در
است، یا اینکه روایاتی وجود دارد که در عصر ائمه از طریق غیر ائمه به آنان رسیده 

 است؟!
کنیم. پس آیا از ابتدا از آخرین امام ظاھر آنان، یعنی حسن عسکری شروع می

ادامه از حسن عسکری حدیثی روایت شده که وی آن را از پدرش از جدش و در 
یعنی از حسن عسکری تا علی بن  -روایت کرده باشد و آیا این یازده امام صپیامبر

شوند؟ یعنی ھای شیعه در سند یک روایت مشاھده میدر یکی از کتاب -شأبی طالب

عن » يركالعس« یأبو حممد احلسن بن عل عرش يادحدثنا اإلمام احل«مثًال گفته شود: 

 جعفر حممد بن عيل أيب تاسععن اإلمام الـ» ياهلاد«بن حممد  احلسن عيل أيبعارش اإلمام الـ

م يإبراه أيب سابععن اإلمام الـ» الرضا«بن موسى  احلسن عيل أيب ثامنعن اإلمام الـ» اجلواد«

عن » الصادق«عبداهللا جعفر بن حممد  یأبسادس عن اإلمام الـ» اظمكال«موسى بن جعفر 

 نيبن احلس حممد عيل أيب رابععن اإلمام ال »الباقر« مد بن عيلجعفر حم أيبخامس اإلمام الـ

عن اإلمام  »د الشهداءيس«  بن عيلنيعبداهللا احلس یأب الثالثعن اإلمام » نين العابديز«

طالب عن  یبن أب احلسن عيل أيب ولعن اإلمام األ» يكالز« حممد احلسن بن عيل أيب ثاينالـ

. از آنان را میھشت یا شش یا پنج یا چھار و.. نه یاتوان ده یا ؟ حتی آیا می»صيالنب
در یک سند یافت؟ آری، گاھی شش یا پنج نفر از آنان در احادیثی که به تعداد توان 

توان حدیثی را یافت که در یکی از  شوند. اما نمی رسند مشاھده می انگشتان دست نمی
 .ھای شیعه به وسیله این سلسله نقل شده باشد کتاب

اند مصداق آن کنند که احکام دین خود را از ائمه گرفتهکه شیعیان ادعا میپس این
 کجاست؟! این ادعا در عالم واقع مصداق ندارد.

شیعیان «دارند که به ھمین دلیل اینکه شیعیان بنا به قول کاشف الغطا اظھار می
بیت نقل  دانند که به صورتی صحیح از اھلفقط آن دسته از احادیث نبوی را معتبر می

شده است، یعنی احادیثی که صادق از پدرش باقر از پدرش زین العابدین از حسین 
ادعائی است که در » روایت کرده است صسبط از پدرش امیر المؤمنین از رسول خدا
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ھائی را به ما نشان بدھد تواند کتابعالم واقع مصداق ندارد و اال اگر کاشف الغطا می
 ه است؟!که این سلسله در آن آمد

در دسترس ما قرار دارد، اما » الکافی«بزرگترین کتاب در نزد شیعه، یعنی کتاب 
بینیم. پس کجاست آن مصداق این ادعا را فقط در تعداد انگشت شماری از روایات می

 روایت کرده است؟ صاز پدران خود از رسول خدا /روایاتی که جعفر صادق
کنیم اما چنان که خواھیم دید را ذکر می در اینجا ما سه حدیث ابتدای کتاب کافی
وجود ندارد. دیگر مصادر شیعه نیز  ھا آن سلسله ادعا شده از جانب کاشف الغطا در

 ھمین وضعیت را دارند. این احادیث عبارتند از:
  گوید: می ینیلکعقوب یأبو جعفر محمد بن 

نا منهم حممد بن حييى قال: حدثني عدة من أصحاب ١* أخربنا أبو جعفر حممد بن يعقوب 

العطار، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن العالء بن رزين، عن حممد بن مسلم، 

 » ملا خلق اهللا العقل استنطقه.... «، قال: أيب جعفرعن 
 ».وقتی که خداوند عقل را خلق کرد از آن  استنطاق کرد...«
* عيل بن حممد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثامن، عن مفضل بن صالح، عن  

  .»هبط جربئيل عىل آدم...«قال:   عن عيلسعد بن طريف، عن األصبغ بن نباتة، 
 ».جبرئیل بر آدم نازل شد....«

 ÷عبداهللاأيبعن بعض أصحابنا رفعه إىل ، عن حممد بن عبد اجلبار، * أمحد بن إدريس 

 ».عقل چیست؟....« ..»ما العقل؟.«ت له: قال: قل
 ایت بود از سه نفر از ائمه آنان.ھا سه رواین

در روایت اول، میان کلینی و ابوجعفر باقر، امام پنجم شیعیان پنج نفر قرار دارند 
اند. یعنی این روایت در عصر ھر امام از شخصی غیر از ائمه که حدیث را روایت کرده

کند. بعد از باقر ھفت آن را از شخصی غیر از امام روایت می روایت شده که وی نیز
سازند، اما کسی از ائمه اند و مردم در عصر امامان روایت باقر را منتقل میامام آمده

 شناسند!! این روایت را نمی

در کتاب آمده است، این خود کلینی است و انگار کسی ھم که کتاب را از کلینی این مطلب عینًا  -١
 روایت کرده است شخصی دیگر است که شناخته شده نیست.
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اند، اما این روایت و کلینی آن را روایت کرده سدر روایت دوم، شش نفر مابین علی
 شود. روایت میھا آن ه نرسیده است، حال آنکه این روایت در عصربه کسی از ائم

از پنج نفر از ائمه عبور کرده تا مستقیمًا به  /در روایت سوم از جعفر صادق
 کلینی برسد.

ای از ھایی بود از روایات غیر معصومین در عصر معصومان که با سلسلهاینھا نمونه
اند. این امر مؤید ل آنکه افراد معصوم وجود داشتهاند حاراویان غیر معصوم روایت شده

از  -به زعم خودشان -این نکته است که شیعیان دین خود را با وجود افراد معصوم
 اند.افراد غیر معصوم گرفته

شود با امثال این روایات  به ھمین دلیل ادعای اینکه دین فقط از معصوم اخذ می
 :دیگر دالیل این موارد است شود. از متعدد در نزد شیعه، نقض می

ھمه از  -جز اندکی -باشدروایات موجود در منابع شیعه که ھزاران ھزار می -۱
اند، گرچه در زمان آن راویان غیر معصوم، طریق افراد غیر معصوم روایت شده

گیرند، وجود کنند دین خود را فقط از آنان میافراد معصومی که شیعه ادعا می
 اند.داشته

و این در حالی است که در ھر عصری تا آمدن آخرین امام معصوم، بر ائمه واجب 
بوده است تا خودشان دین را برای مردم تبین و تبلیغ نمایند تا اینکه از طریق روایت 

 دین محفوظ بماند.   -به زعم شیعه –معصومین 
کام و به این خاطر که شیعیان اح«بدین صورت بطالن قول ابن مطھر که گفت: 

اند که آنان ناقل از جد خود، رسول خود را از ائمه معصومین گرفته -فقھی -فرعی
به ایشان از  ÷را به وسیله وحی جبرئیلھا آن ھم صباشند و پیامبرمی صخدا

شیعیان «و نیز بطالن قول کاشف الغطا که گفت: ». خداوند متعال اخذ کرده است
دانند که به صورتی صحیح از اھل بیت نقل یفقط آن دسته از احادیث نبوی را معتبر م

شده است، یعنی احادیثی که صادق از پدرش باقر از پدرش زین العابدین از حسین 
روایت  -که سالم خدا بر ھمه آنان باد -سبط از پدرش امیر المؤمنین از رسول خدا

شت شود، زیرا این سلسله در منابع آنان فقط در احادیثی انگمی روشن» کرده است
 شود.شمار یافت می

شود شیعیان را در پر کردن آن این شکاف که موجب نقض مذھب شیعه می -۲
 دچار حیرت کرد و به دو دسته تقسیم شدند: 
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کنند ھر روایتی که از ائمه نقل شده باشد اخباریون. این گروه ادعا می گروه اول:
، زیرا در زمان را روایت کرده باشندھا آن صحیح است، گرچه اشخاصی غیر معصوم

معصومین روایت شده است و ممکن نیست که روایت شود و شیعه آن را بپذیرد در 
حالی که از غیر معصومان باشد، بلکه حتمًا معصوم به آن علم یافته و آن را تأیید کرده 

 است. 
گویند: ھمه روایاتی که از شیعه وارد شده به ھمین دلیل این گروه از شیعه می

 -ھستند، خصوصًا آن روایاتی که در کتب اربعه مورد اعتماد شیعه است ھمه صحیح

وارد شده  -، هتذيب األحكام، االستبصار ومن ال حيرضه الفقيهالكايفھای: یعنی کتاب
باشد، زیرا یا در آمده است صحیح میھا آن است و معتقدند که ھمه آن روایاتی که در
ئی اخذ شده و در عصر معصوم مدون شده ھاعصر معصوم مدون شده و یا اینکه از کتاب

و بر او عرضه شده است. به ھمین دلیل محال است که صحیح نباشند، زیرا این امر 
 ناقض مذھب است. این اعتقاد اخباریون است.

این دیدگاه اخباریون، ھمان دیدگاھی است که موافق و سازگار است با طبیعت 
رای ابالغ دین ایجاد شده است و چیزی در دیدگاھی که به این اعتقاد دارد که امام ب

آسمان و زمین بر او مخفی نمی ماند، زیرا چگونه ممکن است که وظیفه او ابالغ دین و 
داند، لکن معلوم شود که احادیث کذبی وجود می حمایت از آن باشد و ھمه چیز را

 را صحیح نداند؟! ھا آن اطالع نیافته وھا آن دارد که وی از
باشند مقتضی این عقیده اھی که شیعیان دوازده امامی برای امام قائل میزیرا جایگ

 دارند. است که اخباریون بیان می
این وظیفه امام است که امام به خاطر آن قرار داده شده است و حسب بنابراین، 

ماند. بنابراین مخفی ماندن روایات کذب از باب بر امام مخفی نمی روایاتشان چیزی
 ماند.و مخفی نمیاولی بر ا

دانند و چیزی بر آنگوید: باب: ائمه ھمه چیز در گذشته و آینده را میمی کلینی
 ماند.مخفی نمی -که درود خدا بر آنان باد -ھا

از سیف تمار روایت شده که گفت: در گروھی از شیعیان در حجر (اسماعیل) نزد 
به راست و چپ نگاه کردیم، اما  پاید. ما او گفت: کسی ما را میابوعبدالله بودیم. پس 

این  -پاید. او گفت: به پروردگار کعبه سوگند کسی را ندیدیم و گفتیم: کسی ما را نمی
گفتم که از آنان  بودم به آن دو می خضر می و اگر من بین موسی -را سه بار تکرار کرد
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ا موسی و دادم، زیر علم بیشتری دارم و آنان را به آنچه که در دستشان نیست خبر می
خضر فقط علم گذشته به آنان عطا شده است و علم به ھمه چیز در آینده تا برپائی 

به ارث  صاقیامت به آنان داده نشده است. ما این علم را نسل به نسل از رسول خد
 ایم.برده

ھا و زمین  روایت شده که گفت: من آنچه را که در آسمانھمچنین از ابوعبدالله 
گاھم. راوی می میبھشت و جھنم است  گوید: وی  دانم و به چیزھای گذشته و آینده آ

برای شنوندگان بسیار بزرگ به نظر رسید،  اندکی درنگ کرد و دید که این سخن وی
فیه تبیان کل «فرماید: ام، خداوند متعال میپس گفت: من این را از قرآن فراگرفته

 .١»شیء
دالله گفت: فدایتان شوم، خداوند مفضل روایت کرده که به ابوعبکلینی نیز از 

کند اما آن بنده را از خبر آسمان محجوب  ای را بر بندگان فرض می اطاعت بنده
تر و تر و مھربانبه بندگان بسیار کریم گرداند؟ ابوعبدالله گفت: خیر، خداوند نسبت می

د، اما در عین ای را بر دیگر بندگان واجب گردانو دلسوزتر است از اینکه اطاعت از بنده
 ٢از اخبار آسمان محجوب گرداند. -یا در شب و روز -حال او را در صبح و شامگاه

جواب ما این است: پس چرا موسی را از علم بر غیب آینده محجوب گرداند، آنچنان 
که در قول سابق از ابوعبدالله آمد، حال آنکه خداوند اطاعت از قومش را بر او واجب 

 آینده را به امام ابوعبدالله یاد داد؟!!  گرداند، اما علم به
حال آنکه او به » پاید؟می آیا کسی ما را«کند: می چرا امام از ھمنشینان خود سوال

گذشته و آینده تا قیامت علم دارد، اما در این موضوع نیاز به این دارد که اطرافیانش به 
 پاید؟!! پاید یا نمیاو بگویند که کسی آنان را می

و آل او به ارث برده است و  صاو مدعی این است که این علم را از رسول خدانیز 
رسول خدا چندین قرن بعد از خضر و موسی آمده است. پس چگونه او به موسی و 

علم غیب را از رسول خدا و  -حسب روایات شیعه –دھد حال آنکه او می خضر خبر
 سپس از ائمه بعد از او به ارث برده است؟ 

ْ�َا َعلَيَْك الِْكَتاَب ﴿ ای وجود ندارد، و این آیه بھمین معناست: در قرآن کریم ھمچون آیه -١ َونَزَّ
ءٍ  ْ�َ ِ

 (ُمصحح) .]۸۹[النحل:  ﴾تِبَْيانًا لُِ�ّ
 .۱/۲۶۱ یافکال -٢
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 ام در ابتدا به چیزی علم ندارد تا اینکه امام قبل از او آن گنجی را که ادعایعنی ام
 به آنان رسیده است به وی تسلیم نماید.  صکنند از رسول خدامی

به وی رسیده است و  صپس این بدین معناست که این علم از جانب رسول خدا
 قبل از این انتقال، به غیب علم نداشته است. 

  .و آشکار است این تناقضی واضح
می دانیم، لکن ما در اینجا چیزی را بیانمی و ما اھل بیت را از این ادعاھا مبرا

 کنیم که در منابع شیعه آمده است.
گوییم: اخباریون تأکید دارند که اگر می گردیم ومی برحال به موضوع خود   

باشد. این  ل میروایات به وسیله ائمه حفظ نشود دینی که شیعه مکلف به آن است باط
گوید:  ای که می ھمخوانی دارد، یعنی آن عقیده ھمان منطقی است که با عقیده شیعه

گویند که یا روایات صحیح است و می ن دلیلچیزی بر امام مخفی نمی ماند و به ھمی
 یا اینکه دین شیعه باطل است.

دارند و در باور است که ائمه به روایات منسوب به خود علم که بر این   -عاملی
  اھل سنت برای تصحیح روایات ھستند، جواب اصولیانی که خواھان بکارگیری روش

گوید: ائمه و قدمای ما در مدتی بیشتر از می -ز ادعای عرضه روایات بر ائمهبعد ا
در مجالس ھا آن سیصد سال با تالش و پشتکار زیاد اقدام به ضبط احادیث و تدوین

 اند.ائمه و دیگران کرده
داللت ھا آن ھا  و امر به عمل بهپنجم: احادیث بسیار زیادی که بر صحت آن کتاب

بر ائمه عرضه شدهھا آن باشد کهمی دارند و آنچه که متضمن آن ھستند که بیانگر این
 اند.به صورت عام و خاص سوال کردهھا آن اند و در مورد حال و وضع

شد مأخوذ از اھل عصمت است، زیرا آنان به بامی یازده: طریقه قدما که موجب علم
اند و امامیه اند و منکر آن نشدهاند و عمل به آن را تقریر کردهتبعیت از آن امرکرده

 ١اند.عمل کردهھا آن مدتی قریب به ھفتصد سال به
 ان شاءالله در مباحث آتی این موضوع بیشتر شرح داده خواھد شد.

توانند آن را ثابت کنند، بلکه ھمه قرائن بر اما آنان نمیاین ادعای اخباریون است، 
این داللت دارد که ائمه را اصحابی کذاب احاطه کرده بودند و جز موارد انگشت شمار 

 .۲۵۸، ۲۵۴، ۳۰/۲۵۲ وسائل الشیعة -١
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روایتی از این ائمه نیامده که خبری از اخبار افراد کذاب را که ائمه آنان را کذاب و 
 اند، تکذیب نماید.متھم دانسته

آنچه که آنان ادعا دارند مقتضای مذھبشان است، اما در واقع  آری، درست است
حقیقت ندارد و این امر داللت بر این نکته دارد که این روایات نقل شده مقبول نیستند 

اند و چنان که اند و در مجالس ائمه مدون نشدهعلم نداشتهھا آن و ائمه به چیزی از
ب ھستند و معلوم نیست که کدام یک بر خواھد آمد روایات با ھم در تناقض و تضار
اند و معلوم نیست که کدامیک را صحیح ائمه عرضه شده و کدامیک عرضه نشده

 اند!!دانسته و کدامیک را رد کرده
این ادعائی است که واقعیت آن را تصدیق نمی کند و این امر ھمه روایات را در 

کنند محقق می شرائطی که ادعا دھد، زیرا در آنمی دائره شک و بلکه رد شدن قرار
یعنی ابالغ دین و حمایت  -اندای که برای امام ادعا کردهنشده است و در نتیجه فائده

 از بین رفته است. -از آن
 این موارد ادعاھای اخباریون شیعه است.

: اصولیان. این گروه مخالف این ادعای اخباریان است و خواھان بکارگیری گروه دوم
خواھند این روش را می اند، لکننت در قبول روایاتی است که وارد کردهروش اھل س

 ھستند.ھا آن فقط در مورد روایاتی بکارگیرند که خواھان رّد کردن
گوید: گروھی از محدثین الخوئی از اصولیان شیعه در رّد ادعای سابق اخباریان می

الصدور ھستند، اما این قول از بر این باور ھستند که روایات وارده در کتب اربعه قطعی 
توان ادعای قطعی الصدور بودن روایتی را کرد که یک می اصل باطل است، زیرا چگونه

نفر از یک نفر روایت کرده است، خصوصًا اینکه در کتب اربعه کسانی ھستند که 
 -این موضوع در آینده در جای خود بیان خواھد شد -معروف به کذب و جعل ھستند

به خاطر قرائنی  -قین به صدق آنان در خصوص روایات وارده در کتب اربعهو ادعای ی
بی اساس است، زیرا این ادعایی بدون بّینه و برھان است،  -که بر این امر داللت دارد

اند و مدعی این ھستند قرائنی وجود دارد که ما زیرا چیزھائی که در این باره ذکر کرده
 ای در پی ندارند.دھد ھیچ یک نتیجهمی م داللترا بر صدور این روایات از معصو

بھترین چیزی که در این باره گفته شده است، این است: اھتمام اصحاب ائمه و 
دھد که می ارباب اصول و کتب به امر حدیث تا زمان سه محمد، ما را بر این امر داللت

ت، زیرا اھتمام اند از معصومین صادر شده اسروایاتی که آنان در کتب خود نگاشته
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کند، نخست: صحت روایاتی که آنان در می علم به دو چیز را واجب -عرفاً  -مزبور
 اند. دوم: صدور آن روایات از جانب معصومین.ھای خود نگاشته کتاب

 گوید: این ادعا از چند جھت تھی است:می وی در ادامه پاسخ خود
اھتمام خود را در امر حدیث اصحاب ائمه گرچه حسب امر ائمه نھایت تالش و  -۱

کردند و  و حفظ آن از تباھی و نابودی بکار بردند، لکن آنان در تقیه زندگی می
نتوانستند احادیث را به صورت علنی منتشر سازند. بنابراین این احادیث چگونه 

اند! مثًال ابن أبی عمیر در ایام خالفت  به حد تواتر یا چیزی نزدیک به آن رسیده
ھای شیعیان و اصحاب  س شد و رشید از او خواست که محلرشید محبو

موسی بن جعفر را برایشان بگوید و ھنگامی که وی در زندان بود خواھرش 
را در اتاق ھا آن از بین رفت یا اینکه ھا ش را دفن کرد و آن کتابھای کتاب

نیز  را خراب کرد و از بین برد. دیگر اصحاب ائمهھا آن برادرش رھا کرد و باران
بردند و عدم  ھمین وضعیت را داشتند، زیرا شرایط سختی که در آن بسر می

ای ندارد. پس با این  امکان آنان برای نشر علنی احادیث، جای شک و شبھه
 !توان این ادعا را کرد که این احادیث قطعی الصدور ھستند؟ وجود چگونه می

الصدور بودن ھمه روایات  گوید: در کل، بطالن بودن ادعای قطعیوی در ادامه می
کتب اربعه از جانب معصومین، واضح و آشکار است و مؤید این امر این است که 

 ١اند.ھا خود به این امر اعتقاد نداشتهصاحبان این کتاب
آید که وی این را در با وجود این رد شدید خوئی بر اخباریان، این گمان پیش می

کند که ھرگاه در کتاب خود دو اصطالح می بیانلکن خوئی کند، روایات محقق می
را بکار برد، منظور وی معنای حقیقی این اصطالحات » صحیح و ضعیف«حدیثی 

و مزایائی اساسی  ھاویژگیگوید: در این کتاب  نیست، زیرا وی در مقدمه کتاب می
 فصیلکرد. حال ت در درون کتاب را میھا آن وجود دارد که ضرورت اقتضای استفاده از

را بیان  ھاویژگیای از شود. سپس خوئی مجموعه برای پژوھشگر بصیر بیان میھا آن
ھرگاه در این کتاب اطالق  -گوید: صحت و ضعفکند و در ویژگی نھم از جمله میمی

شد، منظور ما از آن دو، صحت و ضعیف به آن معنای مد نظر متأخرین نیست، بلکه 
است. پس اگر گفتیم: حدیث یا طریق صحیح ھا آن بارمراد ما معتبر بودن و عدم اعت

 .۲۵، ۲۳، ۱/۲۲ یمعجم رجال الحدیث للخوئ -١
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است، این بدان معناست که معتبر و حجت است، گرچه برخی از راویان آن حسن یا 
موثق باشند و اگر گفتیم ضعیف است، این بدان معناست که حجت نیست، گرچه به 

و به این خاطر مجھول بودن یا مھمل بودن برخی از راویان باشد (بنا به پاورقی یا: 
 ١خاطر نیست که برخی از راویان آن مھمل یا مجھول ھستند).

این بود طریقه اصولیان که خواستند با آن خلل روایات شیعه را درمان نمایند و به 
خاطر آن با اخباریان مخالفت کردند. افراد این طریقه ملتزم به نقد و قواعد و 

دند که موجب تغییر چیزی از مصطلحات آن نشدند، بلکه از آن تفسیری ارائه دا
 حقیقت نمی شود و تقریبًا تنھا از نظر شکل و صورت با طریقه اخباریان تفاوت دارد.

گردیم که شیعیان این ادعا را دارند که روایاتشان از حال دوباره به این مبحث بر می
معصومین روایت شده است، اما چیزی که از خالل مباحث سابق برای ما روشن شد 

است که این مسأله در عالم واقع وجود ندارد و ھمین امر آن روایات را در دائره این 
 دھد.شک قرار می

بودند چیزی از دین مقبول نبود می صآری، اگر ائمه معصوم و نائب رسول خدا
مگر اینکه از جانب آنان باشد و ھیچ روایتی از امام سابق پذیرفته نمی شد مگر از طریق 

 داشت.امامی که وجود 
کنده از روایاتی است که در عصر ھر امامی از امام قبل از ھاکتاب ی روایت شیعه آ

او روایت شده است و این امام موجود اصًال از آن اطالع و علم نداشته است و آن روایات 
ھم بر او عرضه نشده است. این موضوع ناقض دعوای شیعه است و مؤید این امر است 

از جانب خدا نیستند که در حفظ و ابالغ دین نائب رسول  که آنان امامانی منصوب
 باشند. صخدا

نکته دیگر اینکه با وجودی که امام، ھمه دین را با الھام یا از طریق یک کتاب یا با 
 -اندکه این روایات بیان داشته -دھدیا چیزھائی دیگر تعلیم می ھاگوشفرو کردن در 

تواند خود ام قبل از آن روایت شود؟! زیرا امام میدیگر چه نیازی به این است که از ام
 دین را تبلیغ نماید و نیازی به روایت ندارد.

نکته دیگر اینکه میان آنان و اھل سنت چه فرقی وجود دارد، حال آنکه اھل سنت 
کنند، اما شیعه روایت می صھای ائمه از رسول خدااحادیث خود را در ھمه دوران

 .۱۴، ۱/۱۲ یمعجم رجال الحدیث للخوئ -١
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کنند و آن امام به آن ان یک امام از امام قبل از او روایت میاحادیث خود را در دور
کنند بدون اینکه وی  عمل میھا آن مردم در عصر او بهکند و روایات اطالع پیدا نمی

دارند که فقط آنان، و  به آن علم داشته یا اذن داده باشد، حال آنکه شیعیان اظھار می
کند، اما در  د که دین را برایشان تبلیغ مینه اھل سنت، در ھر عصر  امام معصومی دارن

به روایات افراد غیر معصوم عمل  بینیم که در زمان افراد معصوم عین حال آنان را می
 کنند. مثل اھل سنت.می

بیند که پر از احادیث ھای روایات شیعه را مورد مطالعه قرار دھد میکسی که کتاب
حادیث آن بیشتر از شانزده ھزار حدیث ضعیف و جعلی ھستند، حتی کتاب الکافی که ا

این موضوع بعدًا بیان  -است علمای شیعه حسب قواعد خود که از نگاه ما ضعیف است
اند. اما اگر این کتاب بر اساس فقط قریب پنج ھزار از آن را صحیح دانسته -خواھد شد

 د.شوقواعد اھل سنت مورد نقد قرار بگیرد این کتاب از صحنه روزگار محو می
گویند: دین فقط از امام معصوم  پایانی اینکه، این ادعای شیعه است که مینکته 

اند، اما دیدیم که این ادعا  شود و آنان دین خود را از ائمه معصومین گرفته گرفته می
صحیح و غیر واقعی است، زیرا با وجود حاضر بودن افراد معصوم، روایات از افراد غیر 

ھا آن اند و شیعیان بهاطالع نیافتهھا آن از معصومان از چیزیمعصوم نقل شده است و 
اند. اند و با وجود معصومان به صحیح بودن یا ضعف آن اطالعی نداشتهکردهعمل می

 ای دارد؟!بنابراین وجود معصوم چه فائده



 

 
 :مبحث سوم

 تقیه از دیدگاه شیعیان دوازده امامی و اثر آن در دین

 مطلب اول:
 تقیه از دیدگاه شیعیان دوازده امامی و اثر آن در دین

 مطلب دوم: 
 تقیه از دیدگاه شیعیان دوازده امامی و اثر آن در دیننگاھی به موضوع 

 تقیه از دیدگاه شیعیان دوازده امامی و اثر آن در دین بیان موضوع :اول مطلب
تقیه از جھت روائی و نظری در مذھب شیعه امامی از جایگاه بزرگی برخوردار 
است. در اینجا قصد احاطه و بررسی ھمه جانبه این عقیده شیعیان دوازده امامی را 

ن است، اگر منتسب نداریم، بلکه ھدف بیان تأثیر آن بر مذھب شیعه و بلکه بر ھمه دی
کردن تقیه به دین با آن مفھوم مد نظر شیعیان که در خالل کتب روایات شیعه دوازده 

 امامی آمده است، صحیح باشد.
در مطالب زیر به بررسی این موضوع از خالل منابع شیعه پرداخته شده و در ادامه 

 مطالب مورد نظر این کتاب خواھد آمد.

 تعریف تقیه اول:
 لغوی معنای -الف

در اینجا الزم است معنای لغوی تقیه ذکر گردد. البته این معنا از کتب اھل سنت 
ھای اھل ھای لغت با تالششود، زیرا شیعیان کتاب لغت ندارند، بلکه کتابذکر می

 شود.اند. بعد از آن تعریف تقیه از نگاه شیعه ذکر میسنت تدوین یافته

يه تُقىً اتقيت ال« وقی:گوید:  ابن منظور می قِ اء وتقيِّةشیء وتقيته أتَّقيه وأتْ قَ ؛ به این »وتُ
 ١معنی است: از آن پرھیز کردم.

حفظ شیء در مقابل چیزھائی است که  گوید: الوقایة؛ به معنایراغب اصفھانی می

اء«شود: رساند. گفته میآن را آزار و ضرر می قَ  ١.»وقيت اليشء، أقِيه وقاية ووَ

 .۱/۱۷۳؛ القاموس۱۵/۴۰۱نک: لسان العرب -١
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مأخوذ از حذر و پرھیز و حفظ شیء از چیزھائی است که آن را بنابراین، ماده تقیه 
 آزارد.می

 تعریف تقیه در نزد شیعه دوازده امامی -ب
گوید: شریعت مقدس اسالم به مسلمانان کاشف الغطا از علمای معاصر شیعه می

اجازه داده که تا آنگاه که دولت حق پیروز شده و بر باطل فائق آید در جاھائی که 
کنند حق را مخفی نموده و مخفیانه به جان یا ناموس خود احساس خطر می نسبت به

 ٢آن عمل نمایند.

 مقصود شیعیان از تقیه -ج
گوید: در روایت صحیح از صادق آل محمد رضا مظفر از علمای معاصر شیعه می

 »تقیه دین من و دین پدرانم است« »التقية ديني ودين آبائي«روایت شده است:  ‡بیت

ھمچنین تقیه شعار آل  .»ھر کس تقیه نکند دین ندارد« »ال تقية له ال دين لهمن « و
بیت بود تا به وسیله آن ضرر را از خود و پیروانشان دفع نموده و جانشان را حفظ 
نمایند و وضعیت مسلمانان اصالح یافته و متحد و یکپارچه شوند و پراکندگیشان جمع 

 ٣شود.

 احکام تقیه در نزد شیعیان -د
تقیه از حیث وجوب و عدم وجوب آن بر حسب اختالف گوید: محمد رضا مظفر می

ھای ضرر که در کتب علمای فقه آمده است، احکامی دارد. تقیه در ھر حال  جایگاه
واجب نیست، بلکه گاھی جایز است و در برخی حاالت عمل به خالف آن واجب است، 

به اسالم و جھاد در راه او  و خدمت مانند زمانی که اظھار حق موجب نصرت دین
برای حفظ دین حقیر و ناچیز شمرده شده و  ھا باشد. در چنین حالتی اموال و جان

 ٤گردد.فدای دین می

 .۱/۵۳۰ غریب القرآن :کن -١
 .۳۱۵ص:  أصل الشیعة وأصولھا -٢
 .۸۴ص: عقائد اإلمامیة -٣
 .۸۵ھمان -٤

                                                                                                       



 ٤٣ سوم: تقیه از دیدگاه شیعیان دوازده امامی و اثر آن در دین مبحث

 ادله شیعیان دوازده امامی در مورد تقیه دوم:
اند. شان استدالل کردهای از قرآن و سنت و اقوال ائمهشیعیان در مورد تقیه به ادله

 شوند:ادله به اختصار بیان میدر زیر این 
 قرآن کریم -الف

استدالل میھا آن دو آیه مشھور وجود دارند که شیعیان در مورد عقیده تقیه به
 کنند و عبارتند از:

ْوِ�َاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِ�  َوَمْن َ�ْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ﴿
َ
َ� َ�تَِّخِذ الُْمْؤِمُنوَن الَْ�فِرِ�َن أ

ِ الَْمِص�ُ ِمَن  ُ َ�ْفَسُه  �َ� ا�َّ رُُ�ُم ا�َّ ْن َ�تَُّقوا ِمنُْهْم ُ�َقاةً  َوُ�َحّذِ
َ
ٍء إِ�َّ أ ْ�َ �ِ ِ  ﴾٢٨ا�َّ

 یشان به دوستیا یافران را به جاکنند و کد مؤمنان را رھا یمؤمنان نبا( .]۲۸[آل عمران: 
 یزیرا در چ ی) ویاو بھره ند (رابطه او با خدا گسسته استکن یه چنکرند، و ھر یگ

ت و آزار) یشتن را از (اذید و) خویه (ناچار شوکمگر آن  -ست یاز (رحمت) خدا ن
و خداوند شما را از  -د)ینکه ید و (به خاطر حفظ جان خود تقیشان مصون داریا

 ).او است یدارد و بازگشت (ھمگان) به سوی) خود برحذر می(نافرمان

ِ مِ ﴿ يَماِن َولَِ�ْن َمْن َمْن َ�َفَر بِا�َّ ْ�رَِه َوقَلُْبُه ُمْطَم�ِنٌّ بِاْ�ِ
ُ
ْن َ�ْعِد إِيَمانِهِ إِ�َّ َمْن أ

ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  َح بِالُْ�ْفِر َصْدًرا َ�َعلَيِْهْم َغَضٌب ِمَن ا�َّ  .]۱۰۶[النحل:  ﴾١٠٦َ�َ
ه (تحت فشار و کبجز آنان  -شوند یافر مکمان آوردنشان یه پس از اک یسانک«

 -مان استیشان ثابت بر ایھادل گردند و در ھمان حالیفر مکاجبار) وادار به اظھار 
دارند (و به یفر گشاده مکرش مجّدد یپذ ینه خود را برایه سک یسانکن ی! چنیآر

یرشان میبانگیا) گریز خدا (در دنیرند)، خشم تند و تیپذیفر را مکدلخواه خود دوباره 
 .»دارند یفر و) عذاب بزرگکیر آخرت، شود، و (د

 روایات منسوب به ائمه آنان -ب
 باشند واند که منسوب به ائمه آنان میشیعیان دوازده امامی نصوصی را ذکر کرده

کنند و آن را بر پیروان خود ائمه در این روایات تقیه را برای پیروان خود تشریع می
نمایند، بلکه آنان با پیروان خود و دیگران از کنند و تارکان آن را تکفیر میواجب می

 شود:کنند. در زیر به بیان برخی از این روایات بسنده میروی تقیه رفتار می
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 ١»التقية ديني ودين أهل بيتي«اند که گفت: از علی بن أبیطالب روایت کرده -١

 ».تقیه دین من و دین اھل بیت من است«

ويف لفظ: -التقية من ديني ودين آبائي، وال إيامن «اند که گفت: از باقر روایت کرده -۲

تقیه دین من و دین پدران من است و ھر کس تقیه « ٢»ملن ال تقية له -وال دين
 ».ندارد -و به روایتی دین -نداشته باشد ایمان

لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصالة لكنت «از صادق روایت شده که گفت:  -۳

تقیه مانند تارک  نماز است، سخنی صادقانه گفتهاگر بگویم: تارک « ٣»صادقاً 
 ».ام

إن تسعة أعشار الدين يف التقية، وال دين ملن ال «از صادق روایت شده که گفت:  -۴

 ».نه دھم دین در تقیه است و ھر کس تقیه نداشته باشد دین ندارد« ٤»تقية له

املؤمن، وال  إن التقية ترس املؤمن، والتقية حرز«ھمچنین از او روایت شده است:  -۵

تقیه سپر مؤمن است و تقیه پناھگاه مؤمن است و ھر « ٥»إيامن ملن ال تقية له
 ».کس تقیه نداشته باشد ایمان ندارد

 ٦»ال خري فيمن ال تقية له، وال إيامن ملن ال تقية له«ھمچنین از او روایت است:  -۶
اشد کسی که تقیه نداشته باشد خیری در او نیست و ھر کس تقیه نداشته ب«

 ».ایمان ندارد
 ھا تعدادی از روایات منقول از ائمه است.این

 ای از سخنان علمای شیعه در مورد تقیه:پاره

 .۱۴/۵۰۴، جامع أحادیث الشیعة ۶۳/۴۹۵، البحار ۱۲/۲۵۲مستدرک الوسائل  -١
، المستدرک ۱۶/۲۰۴، الوسائل ۱۳/۱۵۸، البحار ۲/۱۲۸، من ال یحضره الفقیه ۲/۲۱۹الکافی  -٢

 .۹۵، جامع األخبار ۱۲/۲۵۵
 .۲/۲۵۴مستدرک ، ال۱۰/۱۳۱، الوسائل ۲/۱۲۷، من ال یحضره الفقیه ۷۲/۴۱۴البحار  -٣
 .۱۶/۲۱۵، الوسائل ۲۲، الخصال  ص:۷۵، ۶۳/۴۸۶، البحار ۲/۲۱۷الکافی  -٤
 .۱۶/۲۰۵، الوسائل ۴۳۷، ۷۲/۳۹۴، البحار ۲/۲۲۱الکافی  -٥
 .۱۲/۲۵۴، المستدرک ۱/۵۱، العلل ۱/۲۵۷، المحاسن ۷۲/۳۹۷البحار  -٦
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محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، معروف به صدوق، و مؤلف یکی از  -١
به اعتقاد ما تقیه واجب است و ھر کس آن را ترک «گوید: منابع اربعه شیعه، می

 ١.»است که نماز را ترک کرده باشدنماید مانند کسی 
کند تقیه واجب است و تا وقتی که قائم قیام می«گوید: وی ھمچنین می -۲

برداشتن آن جایز نیست، و ھر کس آن را ترک نماید از دین خدا و دین امامیه 
: خارج شده است، و با خدا و رسول او و ائمه مخالفت ورزیده است. در مورد آیه

�َْقاُ�مْ إِنَّ ﴿
َ
� ِ ْ�َرَمُ�ْم ِعنَْد ا�َّ

َ
ن یتریگمان گرامیب « .]۱۳[الحجرات:  ﴾أ

از صادق سوال شد و او گفت: بدین  »ن شما استیتریشما در نزد خدا متق
 .٢کندمعنی است: آن کس از شما که بیشتر به تقیه عمل می

ی که از جعفر صادق روایت است که گفت: تقیه واجب است و ترک آن تا زمان -٣
کند جایز نیست و ھر کس آن را ترک نماید مشمول نھی خدا و قائم قیام می

 .٣شودمی -درود خدا بر آنان باد -رسول او و ائمه
گوید: اخبار متواتر به صورت صریح بیانگر این ھستند که تقیه تا حر عاملی می -۴

 .٤زمان قیام قائم باقی خواھد بود
 -شوند چیزھائی که سبب ھالک می -موبقاتیگوید: ترک تقیه از می خمینی -۵

اندازند و برابر با انکار نبوت و کفر به خدای است که فرد را در قعر جھنم می
 .٥بزرگ است

 :اندسوم: تأکید علمای شیعه بر اینکه ائمه در زمان تقیه زیسته
 اند.کنند که ائمه در زمان تقیه زیستهعلمای شیعه دوازده امامی تأکید می

مازندرانی در شرحی بر یک روایت منسوب به جعفر که در آن جعفر از فاش * 

کسی که راز ما را « ٦»املذيع حديثنا كاجلاحد له«گوید: کردن راز آنان نھی کرده و می

 .۱۰۷االعتقادات فی دین اإلمامیة ص: -١
 .۱۰۸ص:، االعتقادات -٢
 .۱۴/۵۱۴، جامع أحادیث الشیعة ۱۲/۲۵۴، مستدرک الوسائل ۷۲/۴۲۱انظر: البحار  -٣
 .۳۳۷ص: ، مرآة األنوار -٤
 .۲/۱۶۲المکاسب المحرمة  -٥
 .۲/۳۷۰الکافی  -٦
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دارد: بدان که می اظھار» فاش گرداند مانند کسی است که آن را انکار نماید
خود و شیعیانش بیمناک بود و در ) از جانب دشمنان دین بر جان مبارک ÷جعفر(

کرد. به ھمین دلیل از فاش کردن اخبار مقابل این دشمنان با تقیه شدیدی رفتار می
 ١دال بر امامت خود و پدرانش نھی کرده است.

* مازندرانی در شرح حدیثی منسوب به جعفر که در آن جعفر از فاش کردن 
تقیه در زمان آنان بسیار شدید بود به گوید: چون کند، در تعلیل آن میرازشان نھی می

شیعیان خود امر کردند که رازشان و امامتشان و احادیث و آن دسته از احکامشان را 
 .٢که مختص مذھبشان است مخفی نمایند

گرچه حسب فرمان ائمه نھایت تالش و اھتمام  ‡گوید: اصحاب ائمه* خوئی می
بودی کردند، لکن آنان در دوران تقیه خود را در مورد حدیث و حفظ آن از تباھی و نا

بردند و نتوانستند احادیث را به صورت علنی منتشر سازند. پس چگونه این بسر می
 ٣احادیث به حد تواتر یا چیزی نزدیک به آن رسیده است؟!

 :ھائی از تقیه عملی در روایات شیعهچھارم: نمونه
اند، بلکه مواردی عملی از روایات شیعه تنھا تقیه را به صورت نظری بیان نکرده

اند. حال در اینجا و ائمه خود منتسب ساخته صتقیه را ذکر کرده و به رسول خدا
 شود:بیان میھا آن ھائی ازنمونه
 صھای منسوب به پیامبرتقیه -۱

اند که گفت: وقتی که عبدالله بن أبی بن * از ابوعبدالله جعفر صادق روایت کرده
گفت:  صبر جنازه او حاضر شد. عمر به رسول خدا صرسول خداسلول وفات یافت 

شما را از ایستادن بر قبر او نھی نکرده است؟ پس  أای رسول خدا! مگر خداوند
 أسکوت اختیار کرد. سپس عمر گفت: ای رسول خدا! مگر خداوند صرسول خدا

 .۱۰/۳۳شرح أصول الکافی  -١
این با ادعای شیعه مبنی بر اینکه جعفر صادق چھار ھزار راوی داشته  ،۹/۱۲۷شرح أصول الکافی  -٢

بود، دیگر وی ظاھرًا نیازی به تقیه نداشت. چگونه  است، توافق ندارد، زیرا اگر این خبر صادق می
برده  گوید: او در تقیه شدیدی به سر می او چھار ھزار راوی داشته است، حال آنکه مازندرانی می

 است؟! 
 .۱/۲۲معجم رجال الحدیث  -٣

                                           



 ٤٧ سوم: تقیه از دیدگاه شیعیان دوازده امامی و اثر آن در دین مبحث

بر تو، تو چه  به او فرمود: وای صشما را از ایستادن بر قبر او نھی نکرده است؟ پیامبر
دانی که من چه گفتم؟ من گفتم: خداوند درون او و قبر او را پر از آتش کن و به می

گوید: پس از رسول خدا  کاری صادر شد که از آن جھنم ملحق گردان. ابوعبدالله می
 .١کراھت داشت

* محمد جمیل حمود از علمای معاصر شیعه در پاسخ به اشکالی که مخالفان 
دانید حال آنکه چگونه مخالفان را کافر می«گویند: اند، و میه گرفتهشیعه بر شیع

کرد و از جاھائی آب نوشیده بود  مخالفان اجتناب نمیاز باقی مانده آب  صرسول خدا
» که عائشه که در دشمنی با امیر مؤمنان معروف است، از آن آب نوشیده بود؟!

نوشیده بود و کارھائی دیگر از  آب عائشهگوید: این کار رسول خدا که از باقی مانده  می
 .٢این دسته، از روی تقیه و مصلحت روی داده است

 بکار بردن تقیه توسط ائمه شیعه -٢
اند که گفته است: مردی از منافقان درگذشت. حسین * از ابوعبدالله روایت کرده

 ÷موالی حسیناقدام به تشییع جنازه او کرد. یکی از  -صلوات الله علیھما -بن علی 
روی؟ موالی حسین به او گفت: می به او رسید و حسین به او گفت: ای فالنی، کجا

کنم. حسین به او گفت: سمت دارم از اینکه بر جنازه این منافق نماز بخوانم فرار می
چپ من بایست و ھر چه را که در نماز از من شنیدی تو ھم بگو. وقتی که ولی آن 

بر جنازه آن مرد تکبیر گفت، حسین گفت: الله اکبر، پروردگارا، منافق برای ادای نماز 
بنده خود را ھزار لعنت ھمسان بفرست، پروردگارا، این  -یعنی شخص متوفا -فالنی
ھایت مجازات کن و او را به آتش جھنمت بفرست ات را در میان بندگان و سرزمینبنده

شمنان تو را دوست داشت و با و شدیدترین نوع عذابت را به او بچشان، زیرا او د
 .٣دوستانت دشمن بود و نسبت به اھل بیت پیامبرت بغض و کینه داشت

خواب  /، ابوحنیفه/* در ماجرائی بیان شده که در مجلس جعفر صادق
 -این داستان به صورت کامل در بحث تناقض فتاوی خواھد آمد -شخصی را تعبیر کرد

 .۳/۱۸۸الکافی  -١
 .۳۵/ ۲ئد اإلمامیة الفوائد البھیة فی شرح عقا -٢
، البحار ۷۲ -۳/۷۱، الوسائل ۴۹ -۱۲/۴۸، جواھر الکالم ۱/۴۵۴، منتھی المطلب ۳/۱۸۹الکافی  -٣

 .۲/۵۰۲، مصباح الفقیه ۳/۳۲۶، جامع أحادیث الشیعة ۷۱، العوالم ص:۲۰۳ -۴۴/۲۰۲
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ای « »أصبت واهللا يا أبا حنيفة!!«ادق گفت: و بعد از این تعبیر ابوحنیفه، جعفر ص
یعنی در ظاھر بر درست بودن داللت دارد اما در واقع  -ابوحنیفه، به خدا درست گفتی

او لفظ خطا را بعد از واژه (أصبت) مد نظر داشته است و در واقع گفته است: أصبت 
ر خواب از مجلس خارج شد، جعفر گفت: تعبی /بعد از اینکه ابوحنیفه». -الخطأ

چنان که او گفت، نیست. یکی از کسانی که در مجلس بود از قول جعفر صادق که 
ای ابوحنیفه، به خدا «قسم ھم خورده بود در تعجب شد و به جعفر گفت: شما گفتید: 

حال آنکه او بر خطا بوده است؟!. جعفر گفت: آری، من » آن را درست تعبیر کردی
 .١استقسم خوردم که او به راه خطا رفته 

بودیم که دو مرد اجازه  ÷* از سعید أعرج روایت است که گفت: نزد ابوعبدالله
ورود گرفتند و ابوعبدالله به آنان اجازه داد. یکی از آنان گفت: آیا در میان شما امامی 

گفت: من چنین کسی را در اینجا  ÷ھست که اطاعت از او واجب باشد؟ ابوعبدالله
دارند در میان شما  کوفه مردمی ھستند که اظھار می مرد گفت: درشناسم. آن نمی

گویند، زیرا مردمانی  باشد و آن مردم دروغ نمی امامی ھست که اطاعت از او واجب می
مجتھد و صاحب نظر و تمییز ھستند، از جمله: عبدالله بن یعفور و متقی و پرھیزگار و 

 -یعنی بیان این سخن -رگفت: من آنان را به این کا ÷فالن و فالن. پس ابوعبدالله
چنین چیزی را بگویند. سپس گفت: گناه من امر نکرده بودم و به آنان نگفته بودم که 

گوید: وقتی که  اش بسیار سرخ شد و بسیار خشمگین شد. راوی می چیست؟! و چھره
فتند. ابوعبدالله گفت: آیا این دو مرد را آن دو، خشم را در چھره او دیدند برخاستند و ر

 .٢شناسید؟ گفتیم: آری، آن دو از زیدیه ھستندمی
اند که گفت: در یوم شک روایت کرده ÷* از خالد بن عماره از امام جعفر صادق

دانستم که آن روز جزء ماه  رفتم و من می نزد ابوالعباس میھای رمضان یکی از ماه
امروز جزء خورد. پس گفت: ای ابوعبدالله!  رمضان است، و جعفر صادق داشت غذا می

امیر مؤمنان؟ من فقط با روزه شما روزه چرا ای  روزھای روزه تو نیست. گفتم:
یعنی معیار من برای شروع و پایان  -کنممی گیرم و فقط با افطار شما افطار می

 .۸/۲۹۲ یافکال -١
 .۱۱۱ -۹/۱۱۰، معجم رجال الحدیث ۲/۷۲۷اختیار معرفة الرجال  -٢
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بیا. من ھم نزدیک رفتم و غذا  جعفر صادق گفت: نزدیک -رمضان، شما ھستید
 .١م که آن روز جزء ماه رمضان استدانستخوردم، حال آنکه به خدا قسم می

گفت: اگر  نوبختی بیان داشته که امام ابوالحسن رضا می* حسن بن موسی 
خواھند نفس خود را با چیزھائی از قبیل کبوتر بازی  دانستم که مردم از من چه می می

کردم. نوبختی بعد از  شوند، ھالک می و خروس بازی که سبب استحکام دین من نمی
خاطر شدت استتار خود از دشمنان و به خاطر  ھمه بهھا این گوید: وایت میذکر این ر

 .٢وجوب فرض بکارگیری تقیه بود
ھای منسوب به ائمه شیعه در کتب شیعه است، لکن قصد ھائی از تقیهھا نمونهاین

 شده از آنان در این باب نیست. ما برشماری ھمه موارد روایت

 شیعهبکارگیری تقیه توسط علمای  -ج
ای از آن را بکارگیری تقیه از برخی از علمای آنان نقل شده است. در اینجا نمونه

کند، زیرا نیازی به بیان  تقیه توسط آنان داللت میکنیم که بر دیگر موارد نقل می
تعداد زیادی تقیه توسط علمای آنان نیست، زیرا آنان در این کار از روایات منسوب به 

 آیند نه عمل این علما.به حساب می نمایند و این روایات اصل ائمه خود تبعیت می
کرده است: ابوعبدالله بن غالب حموی (منظور * طوسی در کتاب الغیبه روایت 

عبد اهللا بن غالب محو أيب احلسن حدثني أبو حمو: شاید داماد یا پدر زن باشد، یعنی 

تر از شیخ من شخصی عاقل أبوالحسن أبوطیب به من روایت کرد: )الطيب قال أيب بنا
ام. روزی او در خانه ابن یسار بود. وی در نزد سید و  دهابوالقاسم حسین بن روح ندی

گذاشتند. او را احترام می -یعنی اھل سنت -مقتدر جایگاه بزرگی داشت و عامه
شد. روزی او با دو نفر مناظره کرد و ابوالقاسم از سر تقیه و خوف در آنجا حاضر می

است و بعد از  صاز آن دو اظھار داشت که ابوبکر برترین مردم بعد از رسول خدایکی 
برترین ھستند. آن مرد دوم گفت: علی از عمر برتر  سو سپس علی سعمر سابوبکر

است، و بحث میان آنان به درازا کشید. سپس ابوالقاسم گفت: چیزی که صحابه بر آن 
اتفاق نظر داشتند مقدم داشتن صدیق و سپس فاروق و سپس ذی النورین و سپس 

 .۹/۱۵۴، جامع أحادیث الشیعة ۴/۳۱۷، تھذیب األحکام ۱۳۳ -۱۰/۱۳۲الوسائل  -١
 .۱۰۸ص:فرق الشیعة :  -٢
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ین است و اصحاب حدیث نیز ھمین دیدگاه را دارند، و نزد ما ھم ھم ١علی وصی
باشد. افرادی که در مجلس حاضر بودند از این سخن وی در عجب دیدگاه صحیح می

شدند و نزدیک بود که عامه او را بر باالی سر خود بلند نمایند و برای او دعای زیادی 
کردند مورد طعنه قرار دادند. به کردند و کسانی را که او را متھم به رافضی بودن می

من فشار آورد، اما جلوی خنده خود را گرفتم و نخندیدم و خاطر این موضوع خنده بر 
آستینم را در دھان گرفتم و ترس این را داشتم که او رسوا شود. پس از مجلس بیرون 
رفتم. ابوالقاسم به من نگاه کرد و موضوع را دریافت. وقتی به منزل رسیدم ابوالقاسم 

است که  سدم که ابوالقاسم بن روحبه خانه من آمد و در زد. من فورًا بیرون رفتم و دی
سوار بر استرش نزد من آمده است. او به من گفت: ای قبل از اینکه به منزل خود برود 

خواستی با این کار به من  چرا خندیدی و می -خداوند تو را مؤید بدارد -ابوعبدالله
د من ام واقعیت ندارد؟ گفتم: ای سرور من، آری نز بگوئی که آنچه من نزد تو گفته

چنین چیزی واقعیت ندارد. پس او به من گفت: ای شیخ از خدا بترس، زیرا من تو را 
دھم که این سخن مرا بزرگ بدانی؟ گفتم: ای سرور من، مردی که  در حالتی قرار نمی

آورد، جای تعجب و آن سخن را بر زبان می معتقد است صحابه امام و وکیل اوست و
به جان تو قسم اگر این کار را تکرار کنی دیگر با تو خنده ندارد؟ ابوالقاسم گفت: 

 .٢صحبت نخواھم کرد. سپس با من وداع کرد و رفت

است. این وصف که وی ذکر کرده  صاین توصیفی برای علی است که او وصی و جانشین پیامبر -١
نزد  شود. این صفت برای علی، است با ترتیبی که ابوالقاسم برای خلفا ذکر نموده است باطل می

اھل سنت معروف و شناخته شده بوده است یا نبوده است. در حالت اول چگونه آنان بعد از 
اند. در حالت و در مورد مؤخر بودن بعد از سه خلیفه موافقت کردهاند شنیدنش آن را قبول کرده

د دوم این خود دلیل بطالن وصیت است، زیرا عدم شناخت آنان از معنای لفظ، بر این داللت دار
که قبل از آن ماجرا این اصطالح به گوش آنان نخورده بود. به احتمال زیاد کسی که این ماجرا را 
سرھم کرده است خواسته به ساده بودن اھل سنت و قدرت شیعیان دوازده امامی بر فریب دادن 

م آنان اشاره نماید، زیرا اھل سنت مردمانی پاک ھستند و روی دادن چنین کاری از طرف یک عال
 دانند تقیه یکی از عقائد شیعیان دوازده امامی است. برای آنان متصور نیست و انگار که نمی

وی  ،۳۸۵تحقیق سید محمد الصدر ص:ی، ، وتاریخ الغیبة الصغر۳۸۶ -۳۸۴طوسی ص: ، الغیبة -٢
: البحار این واقعه را از ابن روح و در تأیید روش او و در تمجید از آن نقل کرده است. و نک

۵۱/۳۵۶- ۳۵۷. 
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بکار برده است، و محقق کتاب الفھرست در مقدمه * طوسی خود نیز تقیه را 
گوید: از جمله  کتاب، طوسی را به خاطر توانائی زیاد بر تقیه ستوده است، و می

ناظره و استدالل آن است که قاضی نورالله در کتاب مجالس ھای قدرت او در م نشانه
گویند: نزد  روایت کرده که می» فوائده الرجالیة«المؤمنین و آقای طباطبائی در کتاب 

طوسی و یاران او به صحابه ناسزا می خلیفه وقت عباسی، یعنی احمد گفتند که شیخ
وی در این کتاب بیان کرده که او گواه این مطلب است، زیرا » المصباح«کتاب گویند و 

به  أوابد یاللهم خص أنت أول ظامل باللعن من«یکی از دعاھای روز عاشوراء این است: 

(پروردگارا، اولین ظالم را از  »د خامساً يزيوالثالث والرابع، اللهم العن  ثم الثاين أوالً 
سوم و سپس  و بعد از آن جانب من لعنت بفرست، و ابتدا از (خلیفه) اول و سپس دوم

شروع کن و نفر پنجم، یزید را لعنت کن). پس خلیفه شیخ و کتاب را  -معاویه -چھارم
حضور یافت و از ماجرا مطلع گشت، خداوند به او الھام کرد که خواست. وقتی که شیخ 

اند، بلکه  چینان بیان داشته بگوید: منظور وی از این سخنان این افراد نیست که سخن
اول قابیل است که ھابیل را کشت و او اولین کسی است که ظلم و  منظور وی از نفر

قتل را بنیان نھاد و منظور وی از نفر دوم قیدار است، ھمان شخصی که شتر حضرت 
صالح را پی کرد و منظور وی از نفر سوم قاتل یحیی بن زکریا است که او را به خاطر 

چھارم، عبدالرحمان بن ملجم قاتل  یکی از زناکاران بنی اسرائیل کشت، و منظور از نفر
این تأویل و تفسیر شیخ را شنید پذیرفت، و  علی بن أبی طالب است. وقتی که خلیفه

 .١چینان انتقام گرفتمنزلت او را رفعت داد و از سخن

 پنجم: سبب تشریع تقیه در نزد شیعیان دوازده امامی
 برای این امر دالئل زیادی وجود دارد، از جمله:

 مذھب آنان سر و راز است -۱

ال  إن أمرنا رسٌ يف رس، ورسٌ مسترس، ورسٌ «از جعفر صادق روایت کرده اند که گفت: 

 . ٢»يفيد إال رس، ورسٌ عىل رس، ورسٌ مقنع برس

 .۸ص قدمة محقق الفھرستم -١
، ۲/۲۹۵، مکیال المکارم ۲/۷۱، البحار ۱۲۶، مختصر بصائر الدرجات ص:۴۹بصائر الدرجات ص: -٢

 .۵۱األسرار الفاطمیة ص:
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کند و مذھب ما سر است و سری مخفی است، و سری است که فقط افاده سر می«
  ».سر در سر و سری پوشیده با سر است
 از باقر روایت کرده اند که گفت: 

 -یا مذھب -راز ما را برمال نسازید و امر امامت« ١»ال تبثُوا رسنا وال تذيعوا أمرنا...!«
 ».ما را فاش نسازید

 مذھب آنان در توان بشر نیست -۲
اند: ابوعبدالله گفت: اند که گفته* از محمد بن عبدالخالق و ابوبصیر روایت کرده

او نزد ماست. به  ھای و یکی از علم أبه خدا قسم یکی از اسرار خداوند ای ابومحمد،
خدا قسم ھیچ فرشته مقربی و ھیچ پیامبر مرسلی و ھیچ مؤمنی که خداوند قلب او را 
بر ایمان آزموده است، تحمل آن را ندارد. به خدا قسم خداوند کسی غیر از ما را به آن 

با آن به بندگی نگرفته است، و یکی از اسرار غیر از ما کسی را مکلف نکرده است، و 
او نزد ماست، و خداوند ما را به تبلیغ آن امر کرده است. پس  ھای خداوند و یکی از علم

ما آنچه را که خداوند ما را مأمور به تبلیغ آن کرده بود تبلیغ کردیم، اما محل و افراد و 
بر دوش بکشند تا اینکه خداوند حامالنی را نیافتیم که بتوانند آن را تحمل کنند و 

 ٢».ی را خلق نماید.....برای آن اقوام
سخن آل «فرمود:  ص* از محمد بن علی باقر روایت است که گفت: رسول خدا

محمد دشوار و مشکل و سنگین و پوشیده و بی حفاظ و ھوشمندانه است و جز فرشته 
ر ایمان آزموده است کسی قلب او را ب أای که خداوندمقرب یا پیامبر مرسل یا بنده

 ٣».توان تحمل آن را ندارد
 مذھب آنان برای نفوس بیزار کننده است -۳

 جویند. پس ھرکسھا از حدیث ما بیزاری میاز  علی روایت کرده اند که گفت: قلب
 ٤».را شناخت به او بیشتر بگوئید و ھر کس انکار ورزید رھایشان سازیدھا آن

 خودترس امام بر جان مقدس  -۴

 .۱/۲۵۸، جامع أحادیث الشیعة ۷۲/۷۳، البحار ۱۶/۲۳۶، الوسائل ۲/۲۲۲الکافی  -١
 .۱۳، مستدرک سفینة البحار ص:۲۵/۳۸۶ ، البحار۲۷۰، المختصر ص:۱/۴۰۲الکافی  -٢
 .۹/۱۶۳، االنتصار ۲/۱۸۹، البحار ۱/۴۰۱، الکافی ۴۱بصائر الدرجات للصفار ص: -٣
 .۴۳، بصائر الدرجات ص:۲/۱۹۳بحار األنوار  -٤
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در مورد حدیثی که به جعفر اسناد داده شده است » الکافی«مازندرانی شارح کتاب 
را فاش سازد مانند این است که آن  -یعنی امامت ما -کسی که حدیث ما«گوید:  و می

دارد: بدان که او از جانب دشمنان دین بر نفس مقدس . اظھار می١»را انکار کرده باشد
برد، و به ھمین  ود و از آنان در تقیه شدیدی به سر میخود و بر شیعیانش بیمناک ب

یا امامت پدران و اوالد طاھر خود نھی  دلیل از پخش کردن اخبار دال بر امامت خود
 .٢کرده است

 ششم: نتایج تقیه به زعم شیعیان
کنند، حتی علمای شیعه دوازده امامی از نتایج خطرناک تقیه برای دین شکایت می

توانند میان روایات وارده از ائمه تمییز بدھند که کدام یک دارند که نمیآنان اظھار می
اند و کدام یک را بر اساس حقیقت؛ زیرا این امر موجب را ائمه بر اساس تقیه فتوا داده

 شود.جھل به حقیقت دین می
* یوسف بحرانی از علمای شیعه اعتراف نموده که به خاطر وجود عامل تقیه، فقط 

گوید: به خاطر امتزاج اخبار دین با دکی از احکام دین شناخته شده است، و میمقدار ان
اخبار وارده از سر تقیه، فقط مقدار اندکی از احکام دین به صورت یقینی شناخته شده 

خداوند مرقد او را  -اإلسالم و علم األعالم، محمد بن یعقوب کلینی ثقۀاست. ھمچنین 
به این امر اعتراف کرده است، و حتی وی عمل به » یالکاف«در کتاب  -نورانی نماید

آن شود خطا دانسته و به مطلق رّد ترجیحاتی را که در ھنگام تعارض اخبار روایت می
 ٣و تسلیم به ائمه پناه برده است.ھا 

* عبدالحلیم غزی، از علمای معاصر شیعه، عدم نقل شھادت سوم در اذان را به 
یعنی  -تعدادی از علمای شیعه اینکه شھادت سوموید: گسبب تقیه دانسته است، و می

جزئی واقعی از اجزای اذان و اقامه باشد مورد انکار قرار  -أشھد أن علیا ولی الله
تقیه و اوضاع مختلف و شرایط معصومان  -این اشتباه است، زیرا این -اند، لکن داده

موعه اجزاء واقعی و فصول ان جزئیات آن در مجبوده که مانع تبلیغ و اظھار تشریع و بی
 اصلی اذان و اقامه شده است. 

 .۱۴/۵۴۶، جامع أحادیث الشیعة ۷۲/۸۵، البحار ۲/۳۷۰الکافی  -١
 .۱۰/۳۳شرح أصول الکافی  -٢
 .۱/۵الحدائق الناضرة  -٣
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گوید: سید مقرم در رساله خود از سید ابراھیم اصطھباتی نجفی * وی ھمچنین می
نقل کرده که او معتقد است جزئی واقعی از اذان و اقامه است، لکن این شرایط و 

 .١رده استرا در  اعالم آن به امت کمک نک صاوضاع و احوال بوده که پیامبر

گوید: ھمه آنچه که می »اهللا یاً وليأشهد أن عل«* سید محمد صدر در مورد جمله 
ھا از بین رفته است، و شاید علمای سابق چون باید گفت: این است که در البالی کتاب

شیخ صدوق و طوسی و مفید از روی تقیه و احساس حرج با آن مخالفت ورزیده و آن 
 کرده و به صحت آن طعن و اشکال وارد کرده باشند.را از کتب حدیث حذف 

بردند، و در آن شرایط گوید: ائمه و اصحابشان در تقیه شدیدی بسر میھمچنین می
 ٢به مصلحت شیعه نبود که چیزھائی از این قبیل را اعالن نمایند.

بینیم گوید: ما میمی »يحركية العقل االجتهاد«* شیخ جعفر شاخوری در کتاب 
مای بزرگ شیعه در مورد تحدید و مشخص سازی روایات صادره بر اساس تقیه و که عل

 روایات صادره برای بیان حکم واقعی با ھم اختالف نظر دارند. 
شود، و آن مسأله نجاست خمر  باره مثالی بیان میگوید: حال در این * سپس می

ند، زیرا آنان است. بسیاری از علما و از جمله شیخ طوسی قائل به نجاست آن ھست
اند. برخی از فقھا چون  روایات وارده در مورد طھارت خمر را حمل بر تقیه نموده

اند، زیرا آنان روایات وارده در مورد  مقدس اردبیلی و دیگران قائل به طھارت خمر شده
موضوع بر سردرگمی قدما در بکارگیری  اند. این نجاست خمر را حمل بر تقیه نموده

 د. تقیه داللت دار
باشند،  ھا مورد می بخواھیم مثال دیگری را که دهگوید: اگر * وی ھمچنین می

بیان نمائیم، باید کتاب خاصی را تألیف نمائیم که بر وجود نابسامانی در تشخیص 
موارد تقیه داللت دارد و شبیه نابسامانی در مورد ادعاھای اجماع در مباحث فقھی 

که منجر به اختالف زیادی در  -موارد تقیه یصیعنی نابسامانی در تشخ -است، امری
فتاوی علما شده است. این امر به تبع تحدید و تشخیص روایات صادره بر اساس تقیه و 

 .٣غیر تقیه است

 .۱۳۷ -۱۳۶الشھادة الثالثة المقدسة/ الشیخ عبد الحلیم الغزی ص -١
 .۲۹۰ - ۲۸۷ص:  یدیر الخامس/ عباس الزیالسف -٢
 .۷۵ - ۷۲ص: ، ةیعة اإلمامیلدی فقھاء الش یة العقل االجتھادکیحر -٣
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به تباھی دین و اختفای ھا آن ای اندک بود که علمای شیعه دراین مقدار و برگزیده
ھایی به این مباحث آتی إن شاءالله نگاهاند. در حقیقت به سبب تقیه اعتراف نموده

روایات و اقوال وارده در مورد تقیه خواھیم داشت تا نتائج خطرناک این پدیده را بر 
 عقیده مورد بررسی قرار دھیم.

 و تأثیر آن بر دین نگاهی به تقیه در نزد شیعیان دوازده امامی :مطلب دوم
ھایی از آن، حال نگاھی به این موضوع  بعد از بیان تقیه و اصطالحات و ادله و نمونه

 خواھیم داشت.

 تعریف تقیه اول:
 . در این مورد اختالف نظری وجود ندارد.معنای لغوی -الف

 معنای اصطالحی تقیه از نگاه شیعه -ب
گوید: مخفی ساختن حق و عمل مخفیانه به آن تا * کاشف الغطا در مورد تقیه می

 یابد.بر باطل غلبه میآنگاه که دولت حق پیروز شده و 

 نگاھی به این تعریف
مخفی ساختن حق و عمل مخفیانه به آن «دارد که تقیه کاشف الغطا اظھار می -۱

 ».است
کند، پس چه کسی آن را به مردم  جواب ما این است: اگر امام حق را مخفی می

و  شناساند؟! ھمچنین اگر امام حق را مخفی نماید و سپس بمیرد کند و می معرفی می
بعد از او امام دیگری بیاید و او نیز آن را مخفی بدارد و سپس بمیرد و سپس نفر دوم 
ھم بمیرد و نفر سوم بیاید و به ھمین شکل جریان ادامه یابد و کسی از آنان این 
موضوع را اعالن نکنند و مردم بدون علم، خداوند را عبادت نمایند، در این صورت 

ای خواھد داشت؟! نیز این تفسیری  دھد، چه فائده یم نمیامامی که حق را به مردم تعل
که کاشف الغطا ذکر کرده است با اقوال و اعمال منسوب به ائمه آنان تناقض دارد، زیرا 

اند، بلکه باطل را نیز بر زبان  روایات بیانگر این ھستند که ائمه تنھا حق را مخفی نکرده
اند و سوگند دروغ بر زبان آوردهناصواب دادهاند و فتوای  اند، و به آن عمل کرده آورده

اند. پس این چگونه اند و جھت راضی ساختن افراد بشر، حرمت روزه را زیر پا گذاشته
است که با وجود این روایات که ناقض تعریف وی ھستند، وی در تعریف تقیه گفته 

مه موضوع ؟ زیرا در روایات منسوب به ائ»به معنای مخفی ساختن حق است«است: 
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تنھا به پوشاندن حق منتھی نشده است، بلکه به اظھار باطل نیز سرایت یافته است. 
این امر ناقض تعریف وی از تقیه است، و الزم است که وی این جمله را به تعریف خود 

و در این صورت تعریف تقیه چنین خواھد » اظھار باطل است«اضافه نماید و بگوید: 
تا در نتیجه تعریف » و عمل مخفیانه به آن و اظھار باطل مخفی ساختن حقیقت«شد: 

مطابقت داشته  -که به خدا آنان از این امر مبرا ھستند -با واقعیت منسوب به آنان
 باشد.
کاشف الغطا برای ما روشن نکرده که چه کسی اجازه مخفی ساختن حق را  -۲

فاعل این کار  »ماما«؟! اگر ھردودارد. آیا این شخص امام است یا پیروان او و یا 
باشد این مصیبت بزرگی است، زیرا در نگاه اینان، امام در ابالغ دین نائب 

است، و اگر نائب پیامبر حق را مخفی بدارد، مردم چگونه حق را  صپیامبر
اند شناسند؟! به زعم شما ھمه ائمه شما در عصر خود حق را مخفی داشتهمی

اند و آنچه را که عد از او ائمه دیگری آمدهاند و بو حتی خالف آن را نیز گفته
 اند. بنابراین حق را باید چگونه شناخت؟! اند بیان ننمودهقدما مخفی کرده

مخفی ساختن «گوید تقیه این اعترافی صریح است از یک عالم شیعه که می -۳
بنابراین تعریف، حقی که ائمه ». حق است تا آنگاه که دولت حق پیروز شود

اند مخفی است، و آنچه که امروز در دست شیعیان قرار دارد، حق دهشیعه آور
نیست، زیرا حق توسط ائمه مخفی شده است و تا زمانی که دولت حق بدست 
مھدی منتظر برپا شود مخفی خواھد ماند، زیرا به اعتقاد شیعه ھر پرچمی که 

ا وجودی قبل از قیام قائم برپا شود، طاغوت است. بنابراین چگونه است که ب
 اند این روایات در کتب شیعه آمده است؟!که ائمه شیعه حق را مخفی کرده

تا آنگاه که دولت حق پیروز شده و بر باطل غلبه می«در تعریف آمده است:  -۴
اند؟! شود حال آنکه ائمه حق را  مخفی کردهچگونه دولت حق پیروز می» کند

شود و اگر اظھار آن پیروز می شود، بلکه باحق با مخفی ساختن آن پیروز نمی
 شدند.انبیاء حق را مخفی کرده بودند ادیان پیروز نمی

ائمه یکی پس از دیگری حق را مخفی  -آنچنان که در تعریف آمده است -اگر -۵
شود که حق تا اند، بنابراین، نتیجه این میاند و باطل را اظھار کردهداشته

اند، بنابر این و حق را اظھار داشته اکنون ظاھر نشده است، و اگر آنان باطل
حق با باطل درھم آمیخته است و امروز شناخت حق از باطل برای شما دشوار 
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اند که باشد، زیرا ائمه اقوال متعارضی را گفته و اعمال متناقضی انجام دادهمی
سبب اختالط حق و باطل شده است، و تشخیص حق از باطل نیاز به امام 

رد و امروز شما چنین امامی ندارید و در آخرالزمان این معصوم جدیدی دا
آید. بنابراین برای شما جایز نیست که به روایات وارده می -به زعم شما -امام

از ائمه عمل نمائید یا دیگران را به آن فرابخوانید، زیرا ممکن است باطل باشد. 
صوم مخفی میبه ھمین دلیل انتظار و دست برداشتن از عمل تا زمانی که مع

 آید تا حق را آشکار نماید، بر شما واجب است!!
 مقصود از تقیه -ج

محمد رضا مظفر از علمای شیعه دوازده امامی، تعریف خود از تقیه را به روایاتی 
قبًال در بحث احکام تقیه از نگاه شیعیان ذکر  -منسوب به جعفر صادق آغاز کرده است

این دو نص  .»من ال تقية له ال دين له» «ودين آبائيالتقية ديني «که عبارتند از:  -شد
دلیلی قاطع بر این نکته ھستند که تقیه، دین است و به ھیچ وجه برای انسان جایز 

به «دارد که: نیست که از دین جدا شود، پس چگونه است که مظفر بعد از آن اظھار می
از روایت فھمیده  ؟ وی این معنا را با توجه به کدام لفظ،»ھیچ وجه واجب نیست

است؟! به درستی که در لفظ روایت این معنا وجود ندارد و اگر مظفر به صحت روایت 
شمارد، بنابر این بر وی الزم است از داللت آن اعتقاد دارد و داللت آن را محترم می

کند. خارج نشود و ھر کس این روایت را بخواند در این تعریف با مظفر موافقت نمی
گوید که برای ما در مورد تقیه شرعی وارده در قرآن کریم سخن می آری، مظفر

رخصت است و نه دین؛ لکن این روایت منسوب به جعفر صادق معنائی غیر از معنای 
آیه دارد، زیرا در این روایت تقیه، دین معرفی شده است، در حالی که آیه فقط بر این 

 باشد.رق زیادی میداللت دارد که تقیه رخصت است و مابین این دو ف
گوید ھر کس تقیه نکند دین ندارد. این روایت در واقع تقیه را روایت دوم می -۱

دھد و ترک آن را ترک در ھمه شرایط واجب کرده و در مورد ترک آن ھشدار می
دین توصیف کرده است. پس کجا در این روایت آمده ترک تقیه جایز است؟! 

یست، خارج از داللت آن دو روایتی است ادعای اینکه تقیه در ھر حال واجب ن
که مظفر به امام خود جعفر منسوب کرده است، و بر وی واجب است که به 
داللت آن دو ملتزم باشد و یا اینکه اگر به آن دو باور ندارد آن دو را رّد نموده و 

 به آیه استدالل نماید.
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است... در این بلکه گاھی عمل به خالف آن جایز «گوید: وی در ادامه می -٢
حالت اموال حقیر و بی ارزش نگریسته شده و جان افراد محترم شمرده نمی

 . »شوند
ھا بی جناب شیخ مظفر، این سخن زیباست، آری به خاطر نصرت دین، اموال و جان

شوند، اما نکته اینجاست که منظور مال و جان چه کسانی است، ای ارزش نگریسته می
را ذکر  بت که موضع یکی از ائمه بعد از حسین بن علیشیخ مظفر؟! آیا ممکن اس

نمائید که در آن یکی از آنان مال و جان را برای فدا در راه پیروزی دین حقیر دیده 
باشد؟! شما قادر به این کار نیستید، زیرا این افراد که شما مدعی امام بودنشان ھستید، 

و خودشان نیز ادعای این امر را به عنوان امام منصوب نشده بودند  أاز جانب خداوند
اند به آنان منسوب شده است، و این اقوال نداشتند، بلکه چیزی را که خود نگفته

بدست شما رسیده و شما با این چیزھا که سیمای این افراد برگزیده را مکدر ساخته 
و اند است و بیانگر این ھستند که آنان از حمل مسئولیت و بر دوش گرفتن آن ترسیده

اند و جان و مال خود را در دینی را که به زعم روایات اوصیای آن ھستند، یاری نداده
 اید.اند، فریب خوردهراه آن فدا نکرده

ما بر این باور ھستیم که اگر آنان چنین بودند که به آنان منسوب شده است، آنان 
ه مبلغ و حافظ آن بودند که جان و مال خود را در راه نصرت دینی کاولین کسانی می

کردند. آیا امکان دارد که در زندگی ھمه ائمه بعد از فدا می -حسب زعم شما -ھستند
حسین اتفاقی روی نداده باشد که در آن نیاز به نصرت دین بوده باشد؟! پس این سخن 
اعترافی ضمنی به این امر است که اوضاع و شرایط زندگی در زمان آنان درست و 

 زی به این نبوده که جان و مال برای حفظ دین فدا شود.صحیح بوده و نیا
تا به وسیله آن ضرر را از خود و «مظفر گفته است: مقصود از تقیه این است  -٣

پیروانشان دفع نمایند و وضعیت مسلمانان اصالح یافته و متحد و یکپارچه 
منظور وی این است که شیعه در مقابل اھل ». شوند و پراکندگیشان جمع شود

اند تا دھند از تقیه استفاده کردهت که اکثریت مسلمانان را تشکیل میسن
اختالف آنان با اھل سنت آشکار نشده و امت دچار افتراق نگردد. اما این کالم 
مظفر سخن بسیار عجیبی است، زیرا آیا شیعیان دوازده امامی به این اعتقاد 

اد با آنان تمایل داشته دارند که اھل سنت مسلمان ھستند تا در نتیجه به اتح
 باشند؟!
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روایات شیعیان بیانگر این ھستند که ھر کس به ائمه ایمان نداشته باشد کافر 
 اند، از جمله:است، و بسیاری از علمای شیعه بر این نکته تأکید گذاشته

شیعیان ما با نام خود و پدرانشان «کلینی از امام رضا روایت کرده است که گفت: 
از ما و آنان پیمان و عھد گرفته است و در  أشده است، و خداوند اسمشان نوشته

کنند. غیر از ما و آنان کس دیگری از ما تبعیت می -یعنی در ھمه چیز -ورود و خروج
 .١»بر امت اسالم نیست

آیا این سخن که منسوب به یکی از ائمه شیعه است منسوخ شده است یا اینکه 
یمان ندارند و امامت در نگاه شیعه یکی از ارکان صحیح نیست؟! اھل سنت به امامت ا

دین است و ھر کس به آن ایمان نداشته باشد کافر و یا حداقل فاسق است، لکن با او 
یا در صدد  -شمرند کسی راشود!! پس چگونه نیک میبه عنوان منافق برخورد می

کسی که  -مانند کافرکه معتقد به کافر بودن اویند یا به  -آینداصالح حال کسی بر می
 کنند؟!با بدترین حالت با او برخورد می -منافق است

که بر این مفھوم  -از قدیم و جدید -حال در اینجا برخی از اقوال علمای دوازده امامی
 شود:تأکید دارند، بیان می

عدم قبول امامت و انکار آن مانند عدم قبول نبوت و انکار آن «گوید: * طوسی می
 .٢»است

کسی که امامت امیر مؤمنان و ائمه بعد از او را انکار «گوید: ابن بابویه قمی می* 
نماید، و کسی که به نبوت انبیاء را انکار مینماید به اعتقاد ما به منزله کسی است که 

امامت امیر مؤمنان اقرار نماید و یکی از ائمه بعد از او را انکار نماید به اعتقاد ما به 
را انکار  صاقرار نموده و نبوت محمد که به نبوت ھمه انبیاء منزله کسی است

 .٣»نماید
 ھای قدیمی شیعه بودند. اینان صاحبان مھمترین کتاب

به اعتقاد ما ایمان با اعتراف به «گوید: * اما از متأخرین، محمد جواد عاملی می
ن ائمه وفات شود، اما اگر کسی در زمان یکی از ایگانه محقق میامامت ائمه دوازده

 .۱/۲۲۴ یافکال -١
 .۳۵۸ص: تعلق باالعتقادیما یاالقتصاد ف -٢
 .۲۹/۳۱بحار األنوار: نک:  و، ۱۰۵:االعتقادات: ص -٣
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یافت، برای ایمان وی شرط فقط این است که امام زمان خود و امامان قبل از او را 
 .١»بشناسد

ھر کس به والیت و امامت علی کفر بورزد ایمان از «گوید: * امیر محمد قزوینی می
 .٢»شودحساب او ساقط شده و به این وسیله اعمال او باطل می

گویند: اھل سنت مسلمان ھستند، منظورشان از کسانی از معاصران شیعه که می
شود، آنچنان که با این سخن این است که در دنیا به مانند مسلمانان با آنان معامله می

دارند چنین رفتار میکنند و کفر خویش را مخفی میمنافقانی که اظھار اسالم می
 شود، اما در آخرت از اصحاب جھنم ھستند.

گوید: عیان بر تکفیر امت اسالم اتفاق نظر دارند، و میمفید بیان داشته که شی
امامیه اتفاق نظر دارند که ھر کس امامت یکی از ائمه را انکار نماید و منکر اطاعت از «

واجب کرده است، او کافر و گمراه بوده و مستحق  أیکی از ائمه شود که خداوند
 .٣»جاودان شدن در آتش جھنم است

کنند که آنان به صورت نظری کل با اھل سنت تعامل میبنابراین، آنان بدین ش
مسلمان ھستند، یعنی منافق ھستند و منافق طبعًا از لحاظ نظری جان او در دنیا در 

 شود.امان و محفوظ است، و در آخرت چیزی جز آتش نصیب آنان نمی
این اند، بنابراگر ائمه جھت بھبود وضعیت و حال مسلمانان از روی تقیه سخن گفته

اگر شما صادق ھستید، چرا امروز شما نیز در اقتدا به ائمه خود و بھبود وضعیت و 
 کنید؟!حال امت و متحد شدن آن، به این امر عمل نمی

کالمی نادرست » تقیه شعار آل بیت است«اینکه وی در مورد تقیه گفته است:  -۴
اند، ید شدهاست، زیرا برخی از آل بیت سالح برگرفته و به جھاد پرداخته و شھ

ای دیگر از غیر ائمه دوازدهو عده /و زید بن علی بمانند حسین بن علی
گانه شیعه که از آل بیت ھستند. بنابراین ادعای اینکه تقیه شعار آل بیت است 

 اتھامی مردود است. 

 .۲/۸۰رامة: کمفتاح ال -١
 .۲۵امھم: ص:کعقائدھم وأح یعة فیالش -٢
 .۸/۳۶۶ آن را از او نقل کرده است، در بحار األنوار ید، مجلسیلمف، المسائل -٣
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ما اعتقاد داریم که ھمه آل بیت از لکه ننگ تقیه مبرا ھستند، و آنان در زندگی 
اند و اعتقادات و احکامی که به آنان منسوب شده خود را اعالن داشتهخود اعتقاد 

 است و با ظاھر آنان مخالفت دارد، به صورت ناصحیح به آنان منسوب شده است.
روایات منسوب به ائمه بیانگر این ھستند که تقیه دین است، اما تقیه شرعی  -د

 شود:رخصت است. این موضوع با مقایسه زیر روشن می
در زندگی انسان است که بکارگیری آن در  استثنائیتقیه در شرع حالتی  -۱

باشد. اما تقیه مورد نظر ھنگام خوف بر جان خود جائز است، اما واجب نمی
 -شودشیعه یک حالت واجب است که فرد در صورت ترک آن گناھکار می

 و وجوب آن تا زمان مرگ یا ظھور مھدی -آنچنان که در روایات آمده است
شود. به درستی که میان این دو تفاوت زیادی وجود مورد نظر شیعه قطع نمی

 دارد.
برای بندگان است،  أاز جانب خداوند رخصت و رحمتیتقیه در نگاه شرع  -۲

شود، اما گرچه در این تقیه شرعی در حق خداوند متعال تفریط و کوتاھی می
آزار را از خود دفع  به انجام این تفریط رخصت داده تا فرد اذیت و أخداوند

ھا اجر و نماید و فرد در صورت انجام این رخصت به مانند انجام دیگر رخصت
برد و اگر شخص به آن عمل نکند و اذیت را تحمل نماید نزد خداوند ثواب نمی

مأجور است. اما رخصت مورد نظر شیعه دینی است که با آن شخص به خداوند 
 زیادی وجود دارد.جوید و میان دو امر فرق تقرب می

تقیه در شرع برای مستضعفان است نه برای پیامبر. اما تقیه مورد نظر شیعه  -۳
دارند در ابالغ دین و حراست از آن، نائب ای است که اظھار میبرای ائمه

ھستند. پس میان این دو تفاوت وجود دارد. اما روایات شیعی و  صپیامبر
اند. بنابراین عجیب منسوب کرده صبرخی از علمایشان تقیه را به پیامبر

 نیست که به ائمه ھم منسوب شود.

 ادله تقیه از نگاه شیعیان دوازده امامی -دوم
در آیات قرآن به انجام تقیه رخصت داده شده است و  استدالل به قرآن کریم. -الف

دانند، زیرا دو آیه سابق بر این داللت دارند که اگر فرد آیات تقیه را واجب نمی
و نه  -مسلمانی در معرض اذیت قرار گرفت برای وی مباح است که با موافقت ظاھری

متحمل آن اذیت نشود. بنابراین تقیه حالتی استثنائی است، یعنی آنچنان که  -باطنی



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٦٢

ز خالصه کالم گوید: یک رخصت است. وی بعد امفسر سنی محمد رشید رضا می
ھائی از باب رخصت و به خاطر ضرورتھا این ھمه«گوید: مفسران در مورد آیه می

 . ١»عارضی است و از اصول دین که دائمًا مورد تبعیت باشند، نیستند
در مذھب است و ترک آن  »ای اساسی و اصلیعقیده«اما عقیده تقیه در نزد شیعه، 

ھر کس قبل از خروج مھدی آن را ترک کند و از  یا کناره گرفتن از آن جائز نیست، و
 زیر آن شانه خالی نماید، از دین خارج شده است.

دھد و بر ، تقیه را واجب نموده و آن را دینی قرار میادله منسوب به ائمه آنان -ب
آید، زیرا ھا به شمار میترین تشریعدھد. این از عجیبمخالفت با آن وعده عذاب می

سبحان در حاالت اضطراری برای انجام معصیت به فرد مسلمان  چگونه خداوند
 دھند؟!آیند و آن را دین قرار میدھد و سپس ائمه میرخصت می

مؤید معنای روایات است و آن  اقوالی که از پنج نفر از علمای شیعه ذکر شد -ج
دین واجب بوده و ترک آن جائز نیست، و ھر کس آن را ترک نماید از  »تقیه«اینکه 

شود، و خمینی چنین حکم داده که ترک تقیه از چیزھائی است که باعث خارج می
کند که تقیه یک حالت دائمی نیست و شوند. پس چگونه مظفر ادعا میھالک می

 گاھی ترک شده و گاھی ترک آن واجب است؟!

اند، و اند که ائمه آنان در زمان تقیه زیستهعلمای دوازده امامی تأکید کرده -سوم
بردند به طوری که آنان پیروان خود را از افشای رازھای در تقیه شدیدی به سر می

آنان برحذر داشته بودند و نتوانستند احادیث خود را به صورت  علنی انتشار 
 دھند.

 ھا ھزار موردحال سؤال اینجاست که این روایات که به ائمه منسوب شده و به ده
اند و نمیحال آنکه ائمه بنا به اظھار روایات در ھراس بودهاند رسد از کجا آمدهمی

توانستند احادیث را به صورت علنی بیان نمایند و حتی گاھی ھنگام بیان حدیث، از 
 -حسب روایات -کردند؟! حتیخوف جاسوسان حکام امور خالف حق را بیان می

حق و صواب را می ھای خود از شدت ترس و در عمل به تقیه، خالفگاھی داخل خانه
 گفتند.

 .۳/۲۸۱ر المنار یتفس -١
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دو  -در  اذان نماز صبح »الصالة خري من النوم«یعنی جمله  -طوسی در مورد تثویب
خبر را ذکر کرده است که خبر دوم چنین است: از حسین بن سعید از فضاله از عالء از 

گفت، روایت است که گفت: پدرم در خانه که اذان می ÷محمد بن مسلم از ابوجعفر

 کرد، و اگر این جمله تکرار شود اشکالی ندارد.را بیان می »الة خري من النومالص«جمله 
سپس طوسی بعد از ذکر این خبر و خبر دیگر برای ابطال سنی بودن ابوجعفر 

گوید: این دو خبر شباھت زیادی به مضمون ذکر این الفاظ دارند، استدالل کرده و می
زیرا طائفه شیعه بر ترک عمل به این جمله شود، زیرا بیان این جمله حمل بر تقیه می

 . ١اتفاق نظر دارند
گوید و در خانه کسی نزد اما تقیه کجاست وقتی امام در خانه خود این جمله را می

 او نیست؟!

  ائمه از دو حالت خارج نیستند:
اند و در این یا اینکه آنان به این امامت که به آنان منسوب بوده است اعتقاد نداشته

کردند ھمان چیزی بود که اعتقاد داشتند و با آن خدا را  رت ظاھر آنان که اعالن میصو
کردند، یعنی ھمان عقیده اھل سنت و جماعت؛ که البته این مورد درست عبادت می

 اند. است، و ما اعتقاد داریم که آنان بر این عقیده بوده
، زیرا آنان در تقیه شدید و ترسی اندکردهاند و به تقیه عمل مییا اینکه ائمه بوده

ما  -کردندھای خود حذر میاند و از ھر فردی حتی در داخل خانهبردهزیاد به سر می
و این ھمان چیزی است که شیعیان دوازده امامی در مورد   -این را قبول نداریم

 امامان خود باور دارند.
اند و کجا این را جا بیان کردهشود کھا مجلد میبنابراین، ائمه روایاتی را که ده

 اند؟!ترسیدهھای خود میاند حال آنکه در داخل خانهگفته
 این موضوع نیاز به تأمل و مراجعه عقالی طائفه دارد.

 اندھایی که شیعیان در مورد تقیه ذکر کردهچھارم: نگاھی به نمونه

 .۱/۳۰۸ستبصار :  اال، ۲/۶۳ام کب األحیتھذ -١
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ایشان تقیه را تشریع ھا آن منسوب شده و در صخدااقوالی که به رسول -الف
اند، به خدا قسم کذب صریح است، و به صورت کذب و جعل به ایشان منسوب کرده

 شده است.
ھای در معرض اذیت -بعد از بعثت -در طول زندگی خود در مکه  صخدارسول

نمود و افکار را بیان می کرد و بطالن شرکزیادی قرار داشت و حق را آشکار می
دانست و چیزی را از مشرکان مخفی نکرد و روایتی نقل نشده ه میمشرکان را سفیھان

که ایشان با مشرکان آتش بس یا فروتنی یا چاپلوسی و تملق کرده باشد. دلیل این مدعا 
ایشان را در مدینه با مؤمنان عزت  أسیره معطر ایشان است. اما بعد از اینکه خداوند

و اصحاب ایشان با ایشان رفتاری دھد و بزرگان اوس و خزرج از ترس ایشان می
آورند؟! آیا فرد عاقلی این سخنان کذب گیرند، ایشان رو به تقیه میمنافقانه در پی می

از سر تقیه برخورد  لاند که با عائشهکند؟ به ایشان چنین نسبت دادهرا قبول می
ند؟ کردرفتار می لکرد. سوال اینجاست که چرا ایشان از روی تقیه با عائشهمی

زندگی کنند چه چیزی ایشان را بر ادامه  لخواستند با عائشهاصًال اگر ایشان نمی
 کرد؟زندگی با او مجبور می

به درستی که این ادعای کذب که گوینده آن و مفتی به آن، تقوای خدا را رعایت 
 نکرده است، جای شگفتی دارد.

قیه سقوط نماید. فقط تر از آن است که تا درجه تبه درستی که مقام نبوت بزرگ
کنند. اما افراد ضعیف و کسانی که توانائی اظھار حق را ندارند از تقیه استفاده می

از حیث شجاعت و توکل بر خدا به مانند دیگر انبیاء در رأس قرار  صخدارسول 
 فرماید:داشت. خداوند متعال می

﴿ ِ ِيَن ُ�َبّلُِغوَن رَِساَ�ِت ا�َّ ِ ا�َّ َ  َوَ�َ� بِا�َّ َحًدا إِ�َّ ا�َّ
َ
َوَ�ْخَشْونَُه َوَ� َ�َْشْوَن أ

 .]۳۹[األحزاب:  ﴾٣٩َحِسيًبا
ترسند، خدا برای  سی نمیکنند، جز خدا از ک ه رسالت خدا را ابالغ میکآنان «

  . »افی استکحسابگری (اعمالشان) 
خداوند متعال  ترسیدند. از کسی نمی أکردند و جز خدادیگر انبیا حق را آشکار می

 فرماید:می ÷در مورد نوح
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 نُوٍح إِذْ قَاَل لَِقوِْمهِ يَا قَوِْم إِْن َ�َن َكُ�َ َعلَيُْ�ْم َمَقاِ� َوتَْذكِ�ِي ﴿
َ
َواتُْل َعلَيِْهْم َ�َبأ

َ�َءُ�ْم ُ�مَّ  ْمَرُ�ْم َوُ�َ
َ
ْ�ُِعوا أ

َ
ُْت فَأ ِ تََو�َّ ِ َ�َعَ� ا�َّ ْمرُُ�ْم َعلَيُْ�ْم بِآيَاِت ا�َّ

َ
َ� يَُ�ْن أ

ًة ُ�مَّ اقُْضوا إَِ�َّ َوَ� ُ�نِْظُرونِ   .]۷۱[یونس:  ﴾٧١ُ�مَّ
از  یان، سرگذشت برخکمشر یداریمؤمنان و ب یدلدار یغمبر! برایپ یا-«

 یآنان بخوان. وقت یسرگذشت نوح را (از قرآن) برا -ان، از جملهینیشیغمبران و پیپ
انتان) و پند دادنم (به یقوم من! اگر ماندنم (در م ی(از اوقات) نوح به قوم خود گفت: ا

ار کن یرقابل تحّمل است، من (بر ایتان سخت و غی) برایات خدا (و دالئل الھیشما) با آ
م خود یتان قاطعانه تصمیه دارم، پس ھمراه با معبودھاکیدار و ماندگارم و) بر خدا تیپا

د. ینکم یوتاھکچ ید و ھید درباره من انجام دھیآیھرچه از دستتان برم د (ویریرا بگ
د تا) بعدًا منظورتان از یم قاطع انجام دھیامل و تصمکمشورت  یار را از روکن یا

د یخواھیه اندوھتان نشود. پس از آن نسبت به من ھرچه میخودتان نھان نماند و ما
  . »دید و مرا مھلت ندھینکب

دارد که به اظھار می ÷شود، اما شعیبقوم خود تھدید می، توسط ÷شعیب
 فرماید:کند. خداوند متعال در این باره میگردد و از تقیه استفاده نمیدین آنان بر نمی

ِيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن ﴿ وا ِمْن قَوِْمهِ َ�ُْخرَِجنََّك يَا ُشَعيُْب َوا�َّ ِيَن اْسَتْكَ�ُ قَاَل الَْمَ�ُ ا�َّ
َولَْو ُكنَّا َ�رِهِ�َ قَرْ 

َ
ْو َ�َُعوُدنَّ ِ� ِملَّتَِنا  قَاَل أ

َ
ِ َكِذبًا إِْن ُعْدنَا  ٨٨َ�تَِنا أ �َْنا َ�َ ا�َّ قَِد اْ�َ�َ

ُ رَ  ْن �ََشاَء ا�َّ
َ
ْن َ�ُعوَد �ِيَها إِ�َّ أ

َ
ُ ِمنَْها  َوَما يَُ�وُن َ�َا أ �َُّنا  ِ� ِملَّتُِ�ْم َ�ْعَد إِذْ َ�َّانَا ا�َّ

َْنا  َر�ََّنا اْ�َتْح بَيَْنَنا َوَ�ْ�َ قَوِْمَنا بِاْ�َّقِ وَ  ِ تََو�َّ ٍء ِعلًْما  َ�َ ا�َّ نَْت َخْ�ُ وَِسَع َر�َُّنا ُ�َّ َ�ْ
َ
�

 .]۸۹-۸۸[األعراف:  ﴾٨٩الَْفاِ�ِ�َ 
ن یه دکدانستند یشتن را باالتر از آن میه خوکب (یّبر قوم شعکاشراف و سران مت «

اند از مان آوردهیه با تو اکرا  یسانکب! حتمًا تو و یشع یرند، بدو) گفتند: ایخدا را بپذ
ا ما به یب گفت: آید. شعین ما درآئیه به آئکن یم مگر اینکیرون میخود ب یشھر و آباد

یه (آن را به سبب باطل و نادرست بودن) دوست نمک یم در حالیآئین شما در میآئ
م، ین شما درآئیاگر ما به آئ  ست). ین نکمم یارکن ی؟! (ھرگز چنمیدپسنیم و نمیدار

م (و به یاده است، مسّلمًا به خدا دروغ بستهیه خدا ما را از آن نجات بخشکبعد از آن 
ن یم، مگر ایه بدان درآئکم). ما را نسزد یادهینام ین آسمانیروان آئیشتن را پیگزاف خو
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را ھم نخواھد خواست).  یزین چیه ھرگز چنکبخواھد (ه پروردگار ما است که خدا ک
ه نسبت به ک ی(و او با مرحمت و محّبت ز را در بر گرفته استیعلم پروردگار ما ھمه چ

ل داشته (و ھم بدو کد. لذا) ما تنھا بر خدا تویفرمایمان ما را محفوظ میمؤمنان دارد، ا
ه سّنت تو در ک ین (حقک یداور ان ما و قوم ما به حقیم). پروردگارا! میبندیپشت م

ِن یاست) و تو بھتر ین، بر آن جاریِن مفسدین و مْبِطلیِن مصِلحیان مِحّق یم یداور
  . »یداوران

خداوند متعال کتمان حق و مخفی ساختن آن را بعد از علم به آن حرام کرده و 
کسانی که به کند. بنابراین، تھدید نموده که چنین افرادی را از رحمت خود طرد می

 گویند چه وضعیتی خواھند داشت؟!کنند و باطل را ھم میکتمان حق بسنده نمی
 فرماید:خداوند متعال در مورد مجازات کتمان حق می

نَْزْ�َا ِمَن اْ�َّيَِناِت َوالُْهَدى ِمْن َ�ْعِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس ِ� ﴿
َ
ِيَن يَْ�ُتُموَن َما � إِنَّ ا�َّ

ِعُنونَ   الِْكَتابِ  ُ َوَ�لَْعُنُهُم ال�َّ ولَ�َِك يَلَْعُنُهُم ا�َّ
ُ
 .]۱۵۹[البقرة:  ﴾١٥٩أ

ت فرو یه از دالئل روشن و ھداکدارند آنچه را یه پنھان مک یسانکگمان یب«
ان و روشن یل) بیتاب (تورات و انجکمردم در  یه آن را براکم، بعد از آن یافرستاده

ان مؤمنان انس و یان فرشتگان و چه از مینندگان (چه از مکنیم، خدا و نفریانموده
 .»نندکین میشان را نفریجان) ا

حالل  أگویند و آنچه را خداوندخداوند متعال در مورد کسانی که سخن باطل می
کنند، میحرام کرده است حالل می أکنند و آنچه را که خداوندکرده حرام می

 فرماید:

ِ َوَ� َ�ُقولُوا لَِما ﴿ وا َ�َ ا�َّ لِْسنَُتُ�ُم الَْكِذَب َهَذا َحَ�ٌل َوَهَذا َحَراٌم ِ�َْفَ�ُ
َ
تَِصُف �

ِ الَْكِذَب َ� ُ�ْفلُِحونَ  وَن َ�َ ا�َّ ِيَن َ�ْفَ�ُ َمَتاٌع قَلِيٌل َولَُهْم َعَذاٌب  ١١٦الَْكِذَب  إِنَّ ا�َّ
ِ�مٌ 

َ
 .]۱۱۷-۱۱۶[النحل:  ﴾١١٧أ

ه تنھا ک یزیو به خاطر چ -رده استکتان مشّخص یرا برا خداوند حالل و حرام - «
ن حالل است و آن ید: ایرود، به دروغ مگوئیرده و) بر زبانتان مک(از مغز شما تراوش 

یبندند، رستگار نمیه بر خدا دروغ مک یسانکد . یجه بر خدا دروغ بندیحرام و در نت
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ا با توّجه به یز است و تمام دنیشان از جھان ناچیا یمندو بھره ی(سودجوئ   گردند. 
 .») دارندیویدن یان زندگی(پس از پاکیاست و عذاب دردنا یمک یاالکآخرت) 

خدای سبحان به پیامبر خویش امر فرمود که حق را آشکار نماید و فرمان 
وعده داد که او را در مقابل مکر و نیرنگ و  صرا تبلیغ نماید و به پیامبر أخداوند

 فرماید:دارد. خداوند  متعال میمحفوظ و سالمت میھای آنان نقشه

ْعرِْض َعِن الُْمْ�ِ�ِ�َ ﴿
َ
[الحجر:  ﴾٩٥إِنَّا َكَفيَْناَك الُْمْسَتْهزِ�ِ�َ  ٩٤فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأ

ه دعوت حق ک( یشویه بدان فرمان داده مکن آنچه را کان یارا بکپس آش« .]۹۴-۹۵
د و کینند). ما تو را از (کیند و چه میگویه چه مک( نکان اعتناء مکاست) و به مشر

 . »میدارینندگان مصون و محفوظ مکت و آزار) استھزاء یر و اذکم

نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك  �ْن لَْم َ�ْفَعْل َ�َما ﴿ فرماید:می ھمچنین
ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما � ُّ�

َ
يَا �

 ُ َ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْ�فِرِ�نَ  بَلَّْغَت رَِساَ�َُه  َوا�َّ  ﴾٦٧َ�ْعِصُمَك ِمَن ا�َّاِس  إِنَّ ا�َّ
 .]۶۷[المائدة:

پروردگارت بر تو نازل شده  ی!) ھر آنچه از سویفرستاده (خدا، محّمد مصطف یا«
، به مردم) برسان (و آنان را یچ گونه خوف و ھراسیمال و بدون ھکاست (به تمام و 

شان را ی(و ا یا، رسالت خدا را (به مردم) نرساندهینکن نیو اگر چن ن)،کبدان دعوت 
تمان کام بر عھده تو است، و کع اوامر و احیغ جمیه تبلک. چرا  یابدان فرا نخوانده
افران ک یّل بشمار است). و خداوند تو را از (خطرات احتمالکتمان کجزء از جانب تو، 

ه باطل بر کاست  ین جاریرا سّنت خدا بر ای(زدارد یت و آزار) مردمان محفوظ میو اذ
ت و آزار تو یه درصدد اذکرا  یانکافران (و مشرکشود . و) خداوند گروه یروز نمیحق پ

گرداند و ی، موّفق نمینکغ ین خدا را تبلیخواھند برابر خواست آنان دیند و میآیبرم
   .»دینمایت نمیشان) را ھدایبه راه راست ا

از کسی تقیه کرده یا چیزی از دین خدا را  صشود که پیامبرمی پس چگونه گفته
 از روی تقیه کتمان کرده است؟!

باشند، به مواردی از تقیه که به ائمه منسوب شده است به اعتقاد ما صحیح نمی -ب
 دالیل زیر:

که پوششی برای ادعای  -اشخاصی که این اعتقاد به آنان منسوب شده است -۱
اند و دیده ای مسلمان زیستهمانند دیگر صالحان در جامعهبه  -باشدامامت می
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نشده که آنان ادعای امامت کرده باشند، و اھل سنت چیزی از این مواردی را 
نقل نکرده است، گرچه زندگی و شرح ھا آن اند، ازکه شیعه به أئمه نسبت داده
را اظھار میاند. حتی این افراد ھمان چیزھائی حال و سیره آنان را نوشته

داشتند که اھل سنت اعتقاد داشتند، مانند آنچه که بیان شد که آنان به مانند 
ی خود و زمانی که کسی نزد آنان نبود، وقتی که اذان میاھل سنت در خانه

گفتند، اما وقتی که انتساب دروغ و عقائد مخالف به گفتند تثویب را ھم می
حذر کردند، این ھا آن انکار نمودند و از ھا راآنان زیاد شد و آنان این دروغ

خبر بگویند که این ائمه این عقیده تقیه درست شد تا به افراد غافل و بی
اند و این گویند و بلکه از روی تقیه این سخنان را گفتهسخنان را صادقانه نمی

اند. این امر، ائمه را واداشت که از افراد اطراف خود اظھار کارھا را کرده
به مواردی از این  -شکایت نموده و برخی را لعنت و برخی را تکذیب نمایند

اما این افراد از کذب دست بردار نشدند و اظھار  -امور اشاره خواھد شد
اند. آنان با این تقیه را تکذیب و لعنت کردهھا آن داشتند که ائمه از روی تقیه،

ائمه حقیقت ندارد. اما با وجود توانند مردم را قانع سازند که رفتار ظاھری می
 شود؟!این تاریکی حقیقت کی آشکار می

 صخدابودند بر اساس سیره رسولمی صاین افراد اگر امام و نائب پیامبر -۲
بودند، زیرا چیزی غیر از کردند و از لحاظ شجاعت در درجه ایشان میرفتار می

ضعیف مورد استفاده این در شأن و مقام آنان نیست، و تقیه فقط توسط افراد 
 اند.گیرد، و این افراد ھم افرادی ضعیف نبودهقرار می

ھل بیت از افراد اطراف خود زبان به شکایت گشوده و آنان را تکذیب نموده و  -۳
اند. برخی از این موارد به اند تبری جستهاز آنچه که آنان بدیشان منتسب کرده

 خواست خدا خواھد آمد.

 یهپنجم: سبب تشریع تق
عوامل و اسبابی که تشریع تقیه را توجیه نمود شرعًا و عقًال مقبول نیستند. در زیر 

 شود.به بیان این مطلب پرداخته می
 ادعای اینکه مذھب سری است: -۱

ادیان را نازل نکرده تا مخفی  أاین ادعا شرعًا قابل قبول نیست، زیرا خداوند
موخته شده و برای مردم تبلیغ شوند. از بمانند، بلکه ادیان را نازل کرده تا به مردم آ
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دانیم که چه چیزی مخفی است؟ آیا دین به صورت کامل مخفی نظر عقلی ھم ما نمی
است؟ یا اینکه فقط امامت مخفی است؟ اگر منظورشان دین به صورت کامل است، باید 
 گفت که دین شناخته و آشکار شده و برای بشریت تبلیغ شده است و مردم در ھمه جا

اند. اما اگر منظورشان امامت است باید در جواب گفت که به زعم به آن ایمان آورده
ھا حدیث اعالم در ده صھا آیه گفته و پیامبرشیعیان قرآن کریم این مطلب را در ده

آورند و ھم قرآن و ھم سنت در ای را از قرآن و سنت مینموده است!! زیرا شیعیان ادله
اند. بنابراین، این موضوع چیزی مخفی و پنھان نیست. پس د داشتهھا وجوھمه دوره

 آن راز، چه رازی است؟!
 ترین دعاویادعای اینکه مذھب آنان برای نفوس بیزار کننده است؛ از عجیب -۲

است، زیرا چگونه ممکن است که نفوس از حق و حقیقت بیزاری بجویند، ھا آن
 باشد.می ھردوگیرند و دین موسس زیرا نفوس با ھر خیر و فضیلتی انس می

ھا آن گویند نفوس ازکجای دین خدا با این چیزھایی شباھت دارد که شیعه می
 جوید؟!بیزاری می

این مقدمه سازی برای قبول روایات مجعولی است که با دین تناسب ندارد و در 
کنند که رّد خواھند استدالل جویند و میبیزاری میھا آن شأن آن نیست و نفوس از

 تمرین دھند.ھا آن این امور مشمئز کننده جایز نیست، تا مردم را بر قبول
ادعای اینکه حدیث ائمه برای ھیچ فرشته مقربی و ھیچ پیامبر فرستاده شده -۳

ای قابل تحمل نیست؛ ادعای عجیبی است، زیرا چگونه خداوند بشر را مکلف 
تحمل آن عاجز ھستند؟! آیا این از کند که فرشتگان و پیامبران از به چیزی می

باشد که در اینجا دستانی مخفی درکارند تا ترین دالئل بر این امر نمیروشن
مردم را برای قبول سخنان مخالف قرآن و سنت قانع سازند با استدالل به 

 آیند؟!چیزھائی است که ویژگی و امتیاز ائمه به شمار میھا این اینکه
ای که ت از دین تشریع شده است یا برای حفظ حیات ائمهآیا تقیه برای محافظ -۴

چنان که  -مکلف به راھنمائی بشریت و محافظت بر دین و ابالغ آن به مردم
شود که آنان برای ھستند؟ بنابراین، نتیجه این می -دارندشیعه اظھار می

بدست گرفتن مسئولیت، شجاعت کافی ندارند و برای حمایت نفوس مقدس 
 برند.به تقیه پناه می -رچه دین مقدس ھم از بین برودگ -خود
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شود؟ آیا میان او و خدا اما چرا نفس آنان مقدس است؟ چرا شخص مقدس می
ای غیر از بندگی وجود دارد؟ آیا مگر این نیست که انسان حسب خدمتی که به رابطه

ای ئمه و خدا رابطهشود؟ یا اینکه میان ادھد نزد خدا دارای جایگاه میدین ارائه می
شوند گرچه دین را غیر از بندگی وجود دارد که به واسطه آن ائمه مستحق تقدیس می

 ھم ضائع و تباه کرده باشند؟
کنند که میان خدا و ائمه شیعه رابطه دیگری وجود دارد که آری، شیعیان بیان می

 کنند.توصیف می» صداقت با خدا«آن را 
 اید: تا حاال آن را در دین خدا نشنیدهگوش بسپارید به چیزی که 

گوید: بسیاری از مؤمنان بیدار در این باره سخن آیت الله العظمی محمد صدر می
گویم: حرم گویند که کعبه فضیلت باالتری دارد یا حرم امیرالمؤمنین؟ من میمی

منین خواھید جواب بدھید جواب دھید. مصالی امیرالمؤامیرالمؤمنین. با ھرچه می
تواند با می نیز مصالی افضل است، و نیز مسکن امیرالمؤمنین. خداوند چه صداقتی

کعبه داشته باشد؟ اما خداوند با امیرالمؤمنین صداقت دارد و امیرالمؤمنین علی، ولی 
 .١حقیقی خداوند است. فقط ھمین و نه بیشتر

ھا تحمل مشقت مردم ھمه بدون استثنا بندگان خدایند، و حسب جھاد در راه او و
یابند، و میان خدا و مخلوق او رابطه و اذیت به خاطر او در نزد خدا به رفعت دست می

 نسبی و خویشاوندی وجود ندارد، و نزدیکی به خدا بر اساس عمل است. خداوند متعال

ْ�َ� وََجَعلْنَ ﴿ فرماید:می
ُ
َها ا�َّاُس إِنَّا َخلَْقَناُ�ْم ِمْن َذَكٍر َو� ُّ�

َ
اُ�ْم ُشُعوً�ا َوَ�َبا�َِل يَا �

َ َعلِيٌم َخبِ�ٌ  �َْقاُ�ْم  إِنَّ ا�َّ
َ
� ِ ْ�َرَمُ�ْم ِعنَْد ا�َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾١٣ِ�ََعاَرفُوا  إِنَّ أ

ره یم و شما را تیادهی(به نام آدم و حواء) آفر یمردمان! ما شما را از مرد و زن یا «
خاص  یژگیبا تفاوت و و یسکد (و ھر یرا بشناس گریم تا ھمدیاله نمودهیله قبیره و قبیت

جداگانه  ینقش یره جامعه انسانیکمشخص شود و در پ یگریاز د یرونیو ب یدرون
ن شما است. خداوند یترین شما در نزد خدا متقیتریگمان گرامیداشته باشد). ب

گاه و باخبر (از پندار و  ز) یمه چس و ھکردار و گفتار شما و از حال ھمهکمسّلمًا آ
  . »است

 .۱۴منبر الصدر ص:  -١
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و تحمل آزار و  أفقط با عبودیت و بندگی کامل برای خدا صپیامبر ما محمد
ھا در راه او به جایگاه شایسته خود در نزد خدا دست یافت، و اگر این کار را انجام اذیت
ورزید، و در نتیجه یافت؛ و در بندگی قصور میداد به آن مرتبه دست نمینمی

 فرماید:کرد. خداوند متعال میاو را مجازات می أخداوند

قَاوِ�لِ ﴿
َ
َل َعلَيَْنا َ�ْعَض اْ� َخْذنَا ِمنُْه بِاْ�َِم�ِ  ٤٤َولَْو َ�َقوَّ

َ
ُ�مَّ لََقَطْعَنا ِمنُْه  ٤٥َ�

َحٍد َ�نُْه َحاِجزِ�نَ  ٤٦الَْو�ِ�َ 
َ
-۴۴ [الحاقة: ﴾٤٨�نَُّه َ�َْذكَِرةٌ لِلُْمتَِّق�َ  ٤٧َ�َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

۴۸[. 
یبست. ما دست راست او را میسخنان را به دروغ بر ما م یاغمبر پارهیاگر پ «
ار ما کن یتوانست مانع (ایاز شما نم یسکم و یردکیم. سپس رگ دلش را پاره میگرفت

 .»زگاران استیدر باره) او شود (و مرگ را از او باز دارد). مسّلمًا قرآن پند و اندرز پرھ

ْن ثَبَّتَْناَك لََقْد كِْدَت تَرَْ�ُن إَِ�ِْهْم ﴿ فرماید:می ھمچنین خداوند متعال
َ
َولَْوَ� أ

َذْ�َناَك ِضْعَف اْ�ََياةِ َوِضْعَف الَْمَماِت ُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك َعلَيَْنا  ٧٤َشيًْئا قَلِيً� 
َ
إًِذا َ�

 .]۷۵-۷۴[اإلسراء:  ﴾٧٥نَِصً�ا
بدانان  کیه اندکم، دور نبود یداشتی(بر حق) نم یو پابرجاو اگر ما تو را استوار «
ن یا و عذاب آخرت (تو) را چندین صورت عذاب دنی) در ایردکین می(و اگر چن   یبگرائ
ه گناه بزرگان بزرگ است). سپس در کم (چرا یچشاندیم و) به تو میساختی(م برابر

 .»یافتیینم یاوریار و یبرابر ما 
 فرماید:می نیز

ْ�َت َ�َْحَبَطنَّ َ�َمُلَك َوَ�َُكوَ�نَّ ﴿ َ�ْ
َ
ِيَن ِمْن َ�بْلَِك لَ�ِْن أ وِ�َ إَِ�َْك �َ� ا�َّ

ُ
َولََقْد أ

اكِرِ�نَ  ٦٥ِمَن اْ�َاِ�ِ�نَ  َ فَاْ�ُبْد َوُ�ْن ِمَن الشَّ  .]۶۶-۶۵[الزمر:  ﴾٦٦بَِل ا�َّ
ردارت ک یورزکاگر شره کشده است  یش از تو وحیغمبران پیپ یکایکبه تو و به «

پس در   بود.  یاران خواھکانیشود و از زیچ و نابود میگردد و) ھیپاداش می(باطل و ب
 .»ن صورت تنھا خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باشیا

علمای شیعه دوازده امامی نتوانستند تناقض موجود در روایات وارده از ائمه  ششم:
خود را مخفی نمایند. توقع چنین بود که این تناقض عقل علما را بیدار سازد تا در 

گردد و مورد سبب ایجاد این تناقض بحث و بررسی نمایند، زیرا حق دچار تناقض نمی
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اگر چنان که نائب  -شرع از انبیاء و نائبانشانشود و حامالن دین دچار تعارض نمی
گویی شوند و ممکن نیست که دچار تناقض -پندارندداشته باشند آنچنان که شیعه می

فرموده است تناقض دلیل فساد منبع آن است، زیرا خدای متعال  أچنان که خداوند
 فرماید:می

فََ� َ�َتَدبَُّروَن الُْقْرآَن  َولَْو َ�َن ِمْن ﴿
َ
ِ لَوََجُدوا �ِيهِ اْختَِ�فًا َكثًِ�اأ  ﴾٨٢ِعنِْد َ�ْ�ِ ا�َّ

 .]۸۲[النساء: 
و  یم آن را بررسیو مفاھ یشند (و معانیاندین منافقان) درباره قرآن نمیا (ایآ «
ن یه اکببرند و بدانند  یامر تو پ یروینند تا به وجوب طاعت خدا و پکینم یوارس

د یاز آن مؤ یه بخشکن یه در بر دارد و اک یامکو اح یتاب به سبب ائتالف معانک
رخدا آمده بود در یغ ی؟) و اگر از سوخدا نازل شده است یاست، از سو یگریبخش د

  .»ردندکیدا میپ یآن تناقضات و اختالفات فراوان
این تناقض مانع از این شده که شیعیان حق را بشناسند. این موضوع بیان شد و به 

 صیل آن خواھد آمد.خواست خدا تف
توانند قول و فتوای صحیح را از میان اند که نمیعلمای شیعه اعتراف کرده ھفتم:

 اقوال و فتاوای ائمه تشخیص بدھند، چیزی که موجب اختالف فتاوای علما و تناقض
شده است، بطوری که یک عالم به تنھائی در مورد یک مسأله معین چندین فتوا ھا آن
 بیان خواھد شد. أموضوع به خواست خدادھد. این می

برداشتن اختالف از میان امتی است «دارند که منظور از امامت می شیعیان اظھار
اما شیعیان که چنین چیزی را ». باشدکه سبب ایجاد آن اختالف، عدم عصمت می

دارند اقوالشان مختلف و فتاوایشان متناقض است، حتی اختالف میان آنان اظھار می
تر از اختالف اھل سنت است که ادعای عصمت ائمه خود را ندارند، لکن اھل بیش

ای یابند و اگر حق بر طائفهگویند که امت بر ضاللت و گمراھی اتفاق نظر نمیسنت می
 گردد. از اھل سنت مخفی شود برای گروه دیگر آشکار می

رد، بلکه چنین ھمچنین در مسائل اجتھادی، اگر مجتھدی دچار خطا شود گناه ندا
مجتھدی نزد خدا دارای اجر است. پس چیست آن چیزی که شیعه به وسیله آن از 

کنند و اند گرچه ادعا دارند که از افرادی معصوم تبعیت میاھل سنت متمایز گشته
 سوار بر کشتی اھل بیت ھستند؟ کجاست کشتی اھل بیت؟
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ند که آنان بعد از مرگ ھر امام بیکسی که تاریخ شیعه را مورد مطالعه قرار دھد می
شوند و ھر فرقه ادعای این را دارند که یک کشتی دارند که به چندین فرقه تقسیم می

 کشتی اھل بیت است.
ھا کشتی وجود دارد و ھر عالمی دارای یک کشتی است، بلکه گاھی ھر امروزه ده

 عالم دو کشتی یا بیشتر دارد. پس کجاست کشتی ای صاحبان کشتی؟!

 ینکته پایان
دارند ائمه ھایی اندک از تقیه را دیدیم که شیعیان اظھار میدر مطالب سابق نمونه

کردند، بطوری که اگر اند، زیرا این ائمه در خوف و ھراس زندگی میآن را بکار گرفته
کرد و خواست سخن بگوید قبل از آن چپ و راست خود را نگاه مییکی از آنان می

اش کسی نزد او نبود در داخل خانه خود و زمانی که غیر از خانوادهحتی از ترس 
گفت و حتی گاھی تقریبًا برخی از آنان از شدت ترس موافق با اھل سنت اذان می

توانند به مردم حدیث بگویند شدند. این بدان معنی است که آنان نمیمدعی جنون می
 روایات شیعی است.  و دین را به آنان بیاموزند. این مطالب ھمه حسب

اند و منابع شود که این روایات که منسوب به اھل بیت شدهبدین ترتیب، روشن می
از ھا آن شوند، از حیث صدوراند و حتی برخی از آنان بار یک شتر میشیعه را پر کرده

اند جانب ائمه مشکوک ھستند زیرا حسب روایات، ائمه در زمان تقیه شدیدی بسر برده
 اند به مردم حدیث بگویند.توانستهاین خاطر نمی و به

پس آیا وقت آن نرسیده که عقالی شیعه در این بنای عقیدتی مبتنی بر این روایات 
مشتبه تجدید نظر نمایند و این روایات را که امت را دچار تفرقه کرده است و به دو 

 دسته معارض ھم تقسیم نموده است مورد بررسی قرار دھند؟





 

 

 :مبحث چهارم
 تناقض در فتاوای أئمه

 مطلب اول:
 بیان موضوع تناقض در فتاوای ائمه

 مطلب دوم:
 نگاھی به موضوع تناقض در فتاوای ائمه

 تناقض در فتاوای ائمه :بیان موضوع  :مطلب اول
یابد که تناقض، اگر کسی در روایات شیعیان دوازده امامی تحقیق نماید درمی

عالمت مشخصه این مذھب است. و این تناقض شامل تناقض در فتاوی، روایات، جرح 
توان یافت و تعدیل، مدح و ذم و موارد دیگر است. بدین ترتیب جایی از دین آنان را نمی

 اقض نباشد.که در آن تن
کند که در کنار این پدیده خطرناک دقت و توجه نماید تا این امر بر عاقل ایجاب می

 شود:ھایی از این تناقضات بیان میاسباب این تناقض را بشناسد. در زیر نمونه

 :تناقض در روایت واحد
مسأله  اند که بیانگر این نکته ھستند که امام در مجلس واحد یا درروایاتی وارد شده

 کند، مانند:واحد یا با شخص واحد دو قول متناقض را بیان می

 عذر خواھی به دلیل ندانستن حکم مسأله و سپس فتوا دادن در ھمان مساله
از بشر بن ابراھیم روایت است که گفت: نزد ابوعبدالله نشسته بودم که مردی نزد 

جواب گفت: من جوابی در  وی آمد و در مورد چیزی از او سوال کرد و ابوعبدالله در
مورد آن ندارم. آن مرد گفت: إنا لله و إنا إلیه راجعون. من از این امام که اطاعت از او 

گوید جوابی در این باره ندارم. باشد سوالی کردم و او در جواب به من میمی واجب
گوید. پس ابوعبدالله گوش خود را به دیوار نزدیک کرد انگار که انسانی با او سخن می

سپس گفت: کسی که از فالن مسأله سوال کرد کجاست؟ در آن ھنگام مرد از آستانه 
در عبور کرده بود. آن مرد گفت: اینجا ھستم. ابوعبدالله گفت: جواب شما این است. 
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سپس به من نگاه کرد و گفت: اگر بر علم ما افزوده نشود آنچه نزد ما است پایان می
 ١یابد!!

 قیض آن در مجلس واحدبیان یک فتوا و ن
ای از ابوجعفر سوال کردم و از زراره بن أعین روایت است که گفت: در مورد مسأله

او جواب من را داد. سپس مردی نزد وی آمد و در مورد ھمین مسأله از وی سوال کرد 
و ابوجعفر جوابی خالف آنچه را که به من داده بود به او داد. سپس مرد دیگری نزد 

در مورد ھمین مسأله جوابی خالف آنچه را به وی داد که به من و آن مرد وی آمد و 
خدا، دو نفر از دیگر داده بود. وقتی که آن دو مرد خارج شدند گفتم: ای فرزند رسول

مردم عراق از شیعیان شما آمدند و از شما سوالی کردند و شما به ھر یک از آن دو 
گفت: ای زراره، این برای ما بھتر بوده و جوابی متفاوت دادید، علت آن چیست؟ وی 

شود و اگر شما بر امر واحدی اتفاق نظر یابید مردم موجب بقای بیشتر ما و شما می
 .٢کندنمایند و این بقای ما و شما را کمتر میشما را علیه ما تصدیق می

 بیان یک فتوا و سپس بیان نقیض آن بعد از گذشت یک زمان
بن ریاح رفت تا از امام خود سوال کند. وقتی که امام برای مردی شیعه به نام عمر 

او فتوائی داد بعد از مدتی دیگر دوباره نزد امام برگشت تا در مورد ھمان مسأله از او 
سوال نماید و امام جوابی خالف جواب اول به وی داد. مرد این کار را مورد انکار قرار 

سال قبل به من دادید. امام به وی  داد و گفت: این جواب بر خالف جوابی است که
گفت: جواب ما از روی تقیه بود. پس آن فرد در امامت و کار او شک کرد. سپس از نزد 
وی خارج شد و به یکی از شیعیان به نام محمد بن قیس رسید و ماجرا را برای وی 

عزم داند که زمانی که من این سوال را از او کردم بیان کرد و به او گفت: خدا می
صحیحی بر باور به فتوای او و قبول آن و عمل به آن داشتم و دلیلی برای تقیه او در 
آن حالت وجود نداشت. محمد بن قیس به او گفت: شاید کسی ھمراه تو در آنجا بوده 

سوال غیر از من کسی نزد  ھردوکرده است. وی در جواب گفت: در که از وی تقیه می
دانست که در سال قبل از روی شانس صادر شد و او نمیجواب او  ھردووی نبود، لکن 

ع ینابی، ۲۱۶األخبار: ص: ، درر۲۶/۹۱، البحار: ۵/۴۱۹نة المعاجز: ی، مد۴۱۶الدرجات: ص:بصائر  -١
 .۶۸المعاجز: ص:

 .۴۸، درر األخبار ص:۱۵۷نة البحار ص:یسف ک، مستدر۲/۳۹۵، علل الشرائع ۱/۶۵ یافکال -٢
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چه جوابی به من داده است تا ھمان جواب را به من بدھد. پس از امامت وی رجوع 
 .١کرد و گفت: کسی که به باطل فتوا دھد امام نیست

 تصدیق و تکذیب تأویل یک خواب در مجلس واحد
رفتم و در آن  ÷ابوعبداللهکلینی از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: نزد 

ھنگام ابوحنیفه نزد وی بود. به ابوعبدالله گفتم: فدایتان شوم! من خواب عجیبی دیده
ام. به من گفت: ای فرزند مسلم، آن را بیان کن، زیرا عالم به این کار در اینجا نشسته 
است، و با دست خود به ابوحنیفه اشاره کرد. سپس راوی، خواب خود را برای 

دارد جواب آن را داد. وحنیفه بیان کرد و ابوحنیفه چنان که این روایت اظھار میاب

ای ابوحنیفه، به خدا تاویل خواب را « !!»ا أبا حنيفةيأصبت واهللا «ابوعبدالله گفت: 
یعنی در ظاھر بر درست بودن داللت دارد اما در واقع او لفظ  -درست جواب دادی

». -ظر داشته است و در واقع گفته است: أصبت الخطأخطا را بعد از واژه (أصبت) مد ن
اینکه ابوحنیفه از مجلس خارج شد، گفتم: فدایتان شوم، من از گوید: بعد از راوی می

خداوند به تو بدی  -تعبیر این ناصبی خوشم نیامد. جعفر گفت: ای فرزند مسلم، 
فق با تعبیر آنان نیست. و تعبیر آنان موافق با تعبیر ما نبوده و تعبیر ما موا -نرساند

گوید: گفتم: فدایتان شوم، شما تعبیر خواب چنان که او گفت، نیست. راوی می
تعبیر کردی و بر آن ھم سوگند خوردی حال آنکه  فرمودید: ای ابوحنیفه تو درست

تعبیر او خطا بوده است؟! جعفر گفت: آری، من قسم خوردم که او به راه خطا رفته 
 .٢است

 ھایی از تناقضات موجود در روایات منسوب به ائمه شیعه است.هھا نموناین
 گیرد.در مبحث زیر، نگاھی به تناقض فتاوای ائمه انجام می

 نگاهی به موضوع تناقض فتاوای ائمه :مطلب دوم

عذر خواھی امام از بیان فتوا در مورد یک مسأله و سپس ارائه فتوا در مورد  -١
 :آن

الرواة ، جامع ۲/۵۰۶ار معرفة الرجال ی، اخت۶۹/۱۷۱ ۳۷/۳۳، البحار ۶۱ -۵۹عة ص:یفرق الش -١
 .۱۴/۴۰ث ی، معجم رجال الحد۲/۲۲۵

 .۸/۲۹۲ یافکال -٢
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آید تا در مورد دین خود از او سوال نماید و امام در امام مییکی از پیروان امام نزد 
داند و این داند او ھم میمی صاست، و آنچه را که پیامبر صاعتقاد آنان نائب پیامبر

امام علم دین را به صورت کامل و به صورت مکتوب به ارث برده است، یا اینکه به وی 
شود جوابی برای آن ندارد و شخصی که یشود، اما وقتی که از وی سوال مالھام می

داند ای که جواب سوال را نمیسوال کرده بود اندوھگین شده و از امام واجب االطاعه
گردد، اما ماجرا به ھمین جا ختم شود. آن مرد با اندوه و ناراحتی بر میدر شگفت می

 -یعنی وحی الھی -ایرود بالفاصله ھاتفی مالئکهشود، بلکه ھمینکه آن مرد مینمی
کند و جعفر به آن ھاتف غیبی جواب سوال را به جعفر بن محمد صادق تلقین می

دھد، و این گوش دادن دلیل این است که آنجا صدایی وجود دارد که با امام گوش می
 دھد!!خواند و جواب را به او میکند و سپس امام سوال کننده را فرا میصحبت می

لی است، و جاعل آن خواسته این مسأله را عنوان نماید و بر این این داستانی تمثی
کنند و دریافت می أامر تأکید بگذارد که ائمه علم خود را به وسیله وحی از خداوند

فراموش کرده که دعوای دیگری وجود دارد که بیانگر این نکته است که ائمه علم را 
 اند.به صورت مکتوب به ارث برده

ذکر شد بیانگر این ادعا است که امام در مورد آنچه از وی سوال میاین روایت که 
گیرد که جواب دھد، ناچار اقدام به توجیه شود علم ندارد، اما چون امام تصمیم می

کند که جواب سوال به صورت سریع و به شود و بیان میعذرخواھی اولیه خود می
گوش داده و جواب را از او  وسیله یک فرشته به دست او رسیده است و به آن ھاتف

 دھد. گیرد و به سوال کننده میمی
اما چه شده که امام برای یافتن جواب آن سوال به کتاب موروثی خود که جواب 

 کند؟!ھمه مسائل و حتی ارش جنایات در آن آمده است، رجوع نمی
فدایتان  کلینی از ابوبصیر روایت کرده که گفت: نزد ابوعبدالله رفتم و به او گفتم:

ای سوال دارم، اما اینجا کسی حضور دارد که سخن مرا میشوم من در مورد مسأله
ای برافراشت و در آن نگاه گوید: ابوعبدالله میان خود و آن فرد پردهشنود. راوی می

کرد و سپس گفت: ای ابومحمد، سوالت را بگو. گفتم: فدایتان شوم، شیعیان شما می
نشان داده که از آن دروازه برای وی  ÷ای را به علیدروازه صخداگویند: رسول

آموخته  ÷شود. امام گفت: ای ابومحمد، خداوند ھزار دروازه به علیھزار َدر باز می
شود. گفتم: به خدا قسم منظور از آن درھا ھزار َدر باز میھا آن است که از ھر کدام از
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آری اين علم و گریست و سپس گفت: گوید: سپس مدتی به زمین نعلم است. راوی می

گوید: سپس گفت: ای . راوی می!دانش است. ولی اين در مقام ايشان هيچ نيست
دانند که جامعه چیست؟ گفتم: فدایتان ابومحمد، جامعه نزد ما است. آنان چه می

ای است که طول آن ھفتاد ذراع بر اساس ذراع شوم، جامعه چیست؟ گفت: صفحه
علی با دست  کردند ورسول خدا آنرا بر علی خواندند و امالء میو  است صخدارسول

و ھمه امور حالل و حرام و دیگر چیزھای مورد نیاز مردم و ت نوشمی راستشان آنرا
 .١ھا در آن وجود داردحتی ارزش جراحت

شود: ضرب در ھزار می ۱۰۰۰شود، زیرا: بر اساس این روایت، یک میلیون َدر می
تواند وجود داشته باشد؟ این در!! پشت ھر در چه مقدار مسائل علمی مییک میلیون 

ی امام به این یک میلیون در اکتفا نکرده و مدعی جامعه نیز شده است که در آن ھمه
چیزھای مورد نیاز نوشته شده است. حال سوال اینجاست که آیا این سوال که آن فرد 

 عه وجود نداشت؟!پرسید در پشت یکی از این درھا یا در جام
بری ھا آن اند و آنان ازچه ادعاھای عجیب و غریبی که به ائمه منسوب شده

تر از این مورد، این است که کسانی از پیروان این مذھب آن را ھستند. اما عجیب
 کنند.تصدیق می

 آیند و ھر سه یک سوال دارنددر روایت دوم سه نفر نزد او می -٢
دسیسه چیده بودند که یک سوال را مطرح نمایند؟ زیرا ھر سه آیا این سه نفر با ھم 

آیند و یک سوال  بدون اینکه از آمدن دو نفر دیگر و سوال آنان اطالع داشته باشند می
کنند. سپس امام در مجلس واحد و در مورد مسأله واحد، سه جواب  را مطرح می

ھا یا صحیح ھستند که این محال  دھد. بدون شک این جواب مختلف و متفاوت می
باشد و یا اینکه ھمه صحیح نیستند و یا اینکه برخی صحیح و برخی باطل ھستند،  می

ی ھاجوابزیرا سوال واحد، جواب واحد دارد. پس چه شده که امام در مورد آنھا، 
 دھد؟! متناقضی می

ع المعاجز: ینابی، ۱۸/۳۸۸الوسائل:  ک، مستدر۱۷۲: بصائر الدرجات: ص:کن، و۱/۲۳۹: یافکال -١
 .۱۰۱شف الحقائق ص:ک، ۳۲: ص:یقم، ت األحزانی، ب۲۶/۳۹، البحار: ۱۲۹ص:
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ی کردن حق مخف«دارند که تقیه، چنان که قبًال بیان شد، علمای شیعه اظھار می
توان گفت این جواب را از ، اما در اینجا این سخن قولی باطل است (پس نمی»است

 روی تقیه داده است).
وقتی که آن فرد مسکین آمده تا در مورد یکی از امور دینی خود سوال کند و امام 

دھد و فرد سوال کننده با این جواب باطل خدا را عبادت میجواب ناصحیحی به او می
کند و ھمه آنان بر اساس این فتوای و این فتوای باطل را به مردم منتقل می کند

کنند، در این صورت آنان چه گناھی دارند حال آنکه این باطل، خدا را عبادت می
امامشان بوده که برای آنان فتوای باطل داده است؟ آیا بر امام واجب نیست که اگر 

 به مخفی کردن حق اکتفا نماید؟! نتوانست جواب صحیح بدھد، سکوت نماید و
در تعلیق خود بر حدیثی شبیه به این در  -، از علمای شیعهآیت الله العظمی برقعی

در حدیث دوم ابن أشیم گوید: امام جواب یک سوال را سه«گوید: می -کتاب کافی
دیگر بود، گوید: من فھمیدم که  ۀبر خالف دو گون ھاجوابگونه داد که ھر یک از آن 

گوییم: برای ھیچ کس چه امام باشد و چه مأموم می -برقعی -مام تقیه کرده کرده. ماا
خواھد تقیه جایز نیست که بر خالف واقع و بر خالف حکم خدا چیزی بگوید، اگر می

دانم نه آنکه سه حکم برخالف گوید و مریدان کند باید سکوت کند، و یا بگوید من نمی
کرد، تقیه برای تقیه باید سکوت کرد و امام باید سکوت میبگویند تقیه کرده، پس در 

حفظ دین است نه دین برای تقیه، باید انسان فدای دین شود، نه دین فدای او. نمی
 .١»تقیه احکام خدا را تغییر داد ۀتوان به بھان

خواھند این نکته را بیان کنند که اگر شخص در ھراس بود و توان بیان ایشان می
شت بر وی واجب است که سکوت کند یا اینکه بگوید: خداوند داناتر است، اما حق را ندا

اینکه بدون قرار داشتن در شرایط اکراه، فتوای باطل بدھد، این چیزی است که عقل 
 پسندد و حتی در شأن عوام ھم نیست، چه بر سد به اینکه شخص امام باشد!نمی

دانند، بدون علم به آن را حرام می حتی روایات وارده از خود أئمه نیز اظھار سخن
اگر از عالمی سوال «زیرا کلینی از محمد بن مسلم از أبوعبدالله روایت کرده که گفت: 

آن بنام  ی(ترجمه عرب ،۲۰۲، ص: یبرقعت الله ین، آکش عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، بت -١
 .)۲۰۵ -۲۰۴ص:، سر الصنمک
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تواند بگوید: خداوند داناتر است، دانست این شخص عالم میشد و وی جواب آن را نمی
 .»اما برای فرد غیر عالم جایز نیست که این را بگوید

اگر از کسی از شما سوالی «از ابوعبدالله روایت است که گفت:  از محمد بن مسلم،
دانست، بگوید: نمی دانم و نباید بگوید: خداوند داناتر است، شد که جواب آن را نمی

کند، و اگر فردی که از وی سوال شده بود، کننده ایجاد شک میزیرا این در قلب سوال
 .»دانم، سوال کننده او را متھم نسازدگفت: نمی
پرسیدم: حق خداوند بر  ÷بن أعین روایت شده که گفت: از ابوجعفر ۀاز زرار

دانند حق خداوند این است که بندگان چیزھائی را که می«بندگان چیست؟ گفت: 
 .١»بگویند و در مورد چیزھائی که علم ندارند سخن نگویند

اعلم. پس دانست بگوید: الله امام فرمان داده که اگر کسی جواب چیزی را نمی
کند و به صورت عمد قول مخالف چگونه است که خود امام با این فرمان مخالفت می

گوید، حال آنکه امکان این را داشت که بگوید: خداوند داناتر است (الله حق را می
 اعلم).

بنابراین، نه برای عالم جایز است که فتوای ناصواب بدھد و نه برای جاھل. اما اگر 
دانست بر وی واجب است که سکوت کند. اما چرا ت بگوید و اگر نمیدانسحق را می

 دھد؟!در این روایت امام فتوای ناحق و ناصواب می
اند که دو قول اند که ائمه از مردم درخواست کردهشگفتا؛ آنان از ائمه روایت کرده

قول متناقض را  اند که این دومتناقض را تصدیق نمایند و باالتر از این، از مردم خواسته
ھرگاه «نسبت دھند، چون کلینی از ابوجعفر روایت کرده که گفت:  به خداوند

صدق «حدیثی به شما گفتیم و آن ماجرا به شکلی که ما گفته بودیم روی داد، بگویید: 
و اگر سخنی به شما گفتیم و آن ماجرا خالف آنچه روی » خداوند راست گفت» «الله

 .٢»بریدو شما به این خاطر دو بار اجر می» صدق الله«بگویید: داد که ما گفته بودیم، 
یک بار آن برای تصدیق است، «گوید: نویسنده الحاشیه در تعلیقی بر این روایت می

و بار دیگر آن برای قائل شدن به بداء. قائل شدن به بداء به معنی اعتقاد به ُخْلف و 

 .۱/۴۲ یافکال -١
 .۱/۳۶۹ یافکال -٢
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از جانب امام نیست بلکه از جانب  اشتباه در تحقق خبر است، و این خلف و اشتباه
 .»خداست

یعنی اگر روایتی از جانب امام به شما رسید و در آن آمده بود که سفید، سیاه است، 
و اگر امام برگشت و به ھمان فرد یا شخص دیگری گفت: این » صدق الله«بگوئید: 

 سیاه، سفید است، بگوئید: صدق الله!!
اقض از جانب امام نیست، بلکه از جانب خداست، شود که تنبنابراین، نتیجه این می

 و اگر کالم متناقضی را شنیدید، بگوئید: صدق الله!!
کند؟! استغفرالله، به درستی که خداوند متعال کدام عقل این سخن را قبول می
 پندارند.بسیار باالتر از آن است که جاھالن می

آن عجیب نیست، زیرا کسی کهالبته بیان چنین چیزھایی از جانب جاعالن روایت، 
داند که کالم او کذب است. اما کار علمایی عجیب است که کند میرا جعل میھا 

زنند، آنچنان که نویسنده حاشیه اصول کافی چنین کاری دست به توجیه این کذب می
 کرده بود.

 ارائه یک فتوا و نقیض آن برای یک شخص -٣
نماید و ھمین شخص ای از او سوال میمسألهرود و در مورد مردی نزد امام می

کند و امام جواب دیگری به او میآید و در مورد ھمان مسأله سوال میسال بعد می
 دھد!

دانیم که چرا آن شخص ھمان سوال را دوباره از وی کرده است؛ آیا به این ما نمی
ته امام خود را خواسخاطر بوده که به جواب اول اطمینان نداشته است، یا اینکه می

 بیازماید، زیرا به وی اعتماد نداشته است؟! که در این صورت جواب وی متناقض است.
کند، زیرا چگونه شکی نیست که این امر اعتماد و اطمینان را در انسان متزلزل می

ممکن است که امامی یک فتوای متناقض بدھد حال اینکه ادعای علم لدنی از جانب 
 خدا را دارد؟!

شود و نزد یکی از دوستان زبان به سوال کننده اندوھگین و ناراحت میشخص 
دھد که احتماًال امام از کسی که در گشاید و دوستش به وی اطمینان میشکایت می

مجلس ھمراه تو بوده است  ھراس داشته و از روی تقیه فتوا داده است!! سوال کننده 
نبود. سپس سوال کننده تصریح می گوید: در آن مجلس کسی  ھمراه مندر جواب می
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دھد و او را متھم فتوا می -و نه از روی علم -کند که امامش جاھل است، و تخمینی
 کند.کند که فتوای باطل داده است، و اعتقاد به امامت او را ترک میبه این می

ا از اند فتوای درست راند نتوانستهبنابراین، اصحاب امام که در عصر او حضور داشته
میان فتاوای امام تشخیص بدھند. پس کسانی که بعد از آنان خواھند آمد به طریق 
اولی قادر به این کار نیستند. چنان که قبًال ذکر شد علمای شیعه نیز به این مطلب 

 تصریح دارند که إن شاءالله بعدًا ھم در مورد آن بحث خواھد شد.

 ماجرای تأویل خواب -٤
عفر، امام منصوب از جانب خدا و نائب پیامبر برای دین و ابوحنیفه داخل خانه ج

آید و در مورد تعبیر خواب خود شود و شخصی میمی -حسب باور شما -حفظ آن
گوید: خواب خود را کند و میکند و جعفر این کار را به ابوحنیفه محول میسوال می

ود به ابوحنیفه بیان کن، زیرا عالم تعبیر خواب در مجلس حاضر است، و با دست خ
 کند.اشاره می

باشد، محتمل دو امر می اینکه جعفر شھادت داده که ابوحنیفه عالم به تعبیر خواب
است: یا اینکه این سخن را از سر صدق گفته و یا از سر کذب. اگر این سخن را از روی 

شود، در مورد صدق گفته باشد، چرا ابوحنیفه را بعد از اینکه از مجلس خارج می
کند؟! و اگر وی این سخن را به کذب گفته است، آن چه چیزی تعبیرش تکذیب می

بوده که جعفر را به بیان کذب واداشته است حال آنکه ابوحنیفه نه سلطان بوده و نه 
 جاسوس.

حال فرض کنید که ابوحنیفه سلطان یا جاسوس بوده است، در این حالت جعفر می
خواھد، یا بگوید: خواب خود را بیان کن و سپس از توانست عذر خود را از تأویل آن ب

 داند؟ابوحنیفه سوال نماید که آیا وی تعبیر آن را می
اینکه جعفر شھادت بدھد که ابوحنیفه در این علم عالم است و سپس با سوگند به 
خدا تأویل او را تصدیق نماید و بگوید به خدا سوگند تأویل و تعبیر او صحیح است، و 

یفه را بعد از خروجش از مجلس تکذیب نماید، این تناقض است  و حتی در سپس ابوحن
پیشگان مسلمان نیست، چه برسد به امامی که به زعم شیعه از شأن فاسقان و گناه

 منصوب شده است؟! جانب خداوند
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أصبت واهللا «اما این چه چیزی بوده که جعفر را واداشته که سوگند بخورد و بگوید: 

این سوگندی بزرگ است و کسی او را بر این کار وانداشته بود و حتی اگر  .»باحنيفةأيا 
کسی او را اکراه کرده بود، در شأن و مقام او نبود که چنین سوگندی را به دروغ 

 بخورد، زیرا او حسب گمان شیعیان منصوب از جانب خداست.
 پس آیا بعد از این باید به فتاوای منسوب به او اعتماد یابیم؟!

خورد او در ابتدا دروغ گفته و سپس با ادعای تقیه بر دروغ خود سوگند می اگر
بدون اینکه کسی او را وادار به این کار کرده باشد، بنابراین چه اطمینانی است و چه 

 تضمینی وجود دارد که ھمه اقوال منسوب به او از سر تقیه نبوده باشد؟
من سوگند خوردم که تعبیر او «گوید: سپس جعفر در توجیه این سوگند دروغ می

 اندازد!این توجیھی است که حتی کودکان را نیز به خنده می». خطا است
دھد که عالم به علم تعبیر در مجلس حضور دارد و سپس در او ابتدا گواھی می

خورد که تعبیر ابوحنیفه درست است و بعد از خروج او مقابل حاضران سوگند می
 ابوحنیفه خطا است!!دارد که تعبیر اظھار می

به نظر شما اگر پیروان این امام، این روش وی را در پی گیرند و بر صحت کالم یا 
ادعای مردم سوگند بخورند و سپس اظھار دارند که خالف این سخن مد نظرشان بوده 

 شود؟ یابد؟ و چگونه حق آشکار میاست، آیا زندگی استواری می
اقض و سوگندھای دروغین بود. بنابراین چگونه ھائی از فتاوای متناینھا نمونه

 ممکن است که بتوان حق را از میان ھزاران سخن و قول منسوب به ائمه شناخت؟!
 دارد و موجب توقف از قبولھا اعتماد به روایات منسوب به ائمه را بر میاین نمونه

صحیح و خطا و شود تا اینکه مھدی که از نظر آنان معصوم است ظھور کند و میھا آن
 صدق و کذب را از ھم تمییز دھد.

این تناقض در حکم واحد یا در مجلس واحد یا با شخص واحد یا در تفسیر آیه 
واحد، نمایانگر اسالم نیست و بر عقال واجب است که در این عقیده تجدید نظر نمایند 

 .و به درگاه خدا ناله و زاری نمایند تا حقیقت را برایشان متجلی گرداند
ممکن نیست که ما با دو قول متناقض خدا را عبادت نمائیم. آیا ممکن است که 
شیء واحد در وقت واحد ھم حالل و ھم حرام باشد؟!! مثال برای یک نفر در موضوعی 
فتوا داده شود که حالل است و سپس برای شخص دیگری در ھمان مجلس و یا در 

 مجلس دیگری فتوا داده شود که حرام است؟!!
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ای دارد؟! زیرا شخصی ر چنین امری ممکن باشد آمدن دین، دیگر چه فائدهاگ
اعتقاد دارد که فالن چیز حالل است، زیرا امام به آن فتوا داده است و شخصی دیگر 
اعتقاد دارد که ھمان چیز حرام است، زیرا امام این فتوا را داده است، و در این صورت 

 باشند!!دین میھا آن یھردو
صورت چه نیازی به دین است، زیرا حکم اشیاء از این دو حالت خارج  در این

امر ممکن است چه نیازی به پیامبران و کتب آسمانی  ھردونیست. ھمچنین وقتی که 
 وجود دارد؟!

بدین سان حقیقت در پھنه این روایات متناقض تباه شده است، و ھمین عامل 
 کند.دستیابی به حقیقت را دشوار می

این باور ھستیم که نیکان اھل بیت به این افراد که دروغ را به آنان منتسب ما بر 
اند، تا بدین اند که آنان نگفتهاند و چیزھایی را به آنان نسبت دادهمبتال شده، اندساخته

 .وسیله دین را از بین برده و مسلمانان را متفرق گردانند
یت قرار گرفتند و متھم به ترس و چه بسیار مواردی که اھل بیت مورد آزار و اذ

 بزدلی و فتوای باطل و افطار در مضان و تظاھر به جنون و مواردی دیگر شدند!!
 دھند.پذیرد و آن را در ورای تقیه قرار میسپس عقل شیعه این اتھامات را می

برد، این شرایط که برای امام وجود دارد، ثقه و اطمینان به روایات او را از بین می
تواند حقیقت را بیان نماید، برای منصب افتا صالحیت ندارد. پس را شخصی که نمیزی

 اگر عالوه بر اخفای حقیقت، باطل را نیز بر زبان آورد چه وضعیتی خواھد داشت؟!
را در پرتو علم ھا آن ما اطمینان داریم که اگر علمای شیعه این روایات و امثال

رار دھند برایشان آشکار خواھد شد که به مصطلح الحدیث اھل سنت مورد بررسی ق
 اند.بیت منسوب شدهدروغ به اھل





 

 

 :مبحث پنجم
 تناقض در روایات منسوب به ائمه

 مطلب اول:
 بیان تناقض در روایات منسوب به ائمه

 مطلب دوم:
 به موضوع تناقض در روایات منسوب به ائمهنگاھی 

 تناقض در روایات منسوب به ائمه :بیان موضوع  :مطلب اول
در مسأله قبلی تناقض در روایت واحد یا در مجلس واحد یا با شخص واحد را بیان 

شود و آن چنین است که روایتی وارد کردیم. در اینجا نوع دیگری از تناقض بیان می
کند و یک امر است، و روایت دیگری وارد شده که آن روایت را نقض میشده که بیانگر 

کند و روایت چھارمی آمده که آن را حرام روایت سومی وجود دارد که آن را حالل می
کند و...... ؛ یعنی در مورد ھر مسأله دو روایت، یا در مورد ھر قضیه دو حکم وجود می

 کند.دارد که دیگری را نقض می
دھد و حتی مسألهغالب روایات شیعه دوازده امامی را تشکیل می روایات،این نوع 

توان یافت که در آن دو روایت ای از مسائل دین را نزد شیعیان دوازده امامی نمی
متناقض وجود نداشته باشد و علمای شیعه خود ھم به این مطلب اقرار دارند، از جمله 

ی خود را که ھاکتابشیخ طوسی یکی از  -گویندچنان که شیعیان می -شیخ طائفه
نام دارد و » تھذیب األحکام«دانند و کتاب شیعیان آن را یکی از اصول اربعه خود می

طوسی آن را تألیف کرده تا تعارض موجود در آن روایات متناقض را دفع کند و آن را 
اب معتبر خود قرار داده است که دومین کتاب از چھار کت» االستبصار«در ردیف کتاب 

شیعیان دوازده امامی است، و برای ھمین ھدف تألیف شده است. طوسی در مقدمه 
و  -که خداوند او را مؤید دارد -یکی از دوستان «گوید: می» تھذیب األحکام«کتاب 

که خداوند  -خداوند حق او را بر ما واجب کرده است در مورد احادیث اصحاب ما
با من مذاکره کرد و اختالف و تباین و  -رحمت کند مؤیدشان دارد و گذشتگان آنان را

وجود دارد به طوری که ھر خبری را نگاه کنی، روایتی ھا آن منافات و تضادی که در
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و در  -توان یافت که دارای تضاد نباشدیا خبری را نمی -در تضاد با آن وجود دارد
مخالفان ما به این  مقابل ھر حدیث، روایتی وجود دارد که با آن در منافات است، و

اند، و از این امر برای ابطال اعتقاد ما ھا را متوجه مذھب ما کردهخاطر بزرگترین طعنه
اند که شیوخ سلف و خلف شما پیوسته مخالفان خود را اند، و بیان داشتهاستفاده کرده

آنان را دھند و به خاطر اختالف در آنچه که به آن ایمان ھم دارند مورد طعن قرار می
دھند و اظھار میمورد انتقاد قرار می -و حتی در اصول -به خاطر اختالف در فروع

مکلف گرداند و جایز نیست که خدای ھا آن دارند که جایز نیست خداوند مردم را به
علیم عمل به آن را مباح گرداند، حال آنکه شما به نسبت مخالفانتان، بیشترین 

تضاد زیادی میان قول و عملتان وجود دارد، و وجود این اختالف را دارید و تباین و 
اختالف در میان شما ھمراه با اعتقاد شما به اینکه این اختالف باطل است، بر فساد 

ای از کسانی که در علم صاحب قدرت نیستند و به کند و حتی عدهاصل داللت می
گاه نیستند دچار شبھه گ شته و بسیاری از آنان از وجوه نظر و استدالل و معانی الفاظ آ

اند، به این دلیل که در این موضوع، وجه حقیقی برای اعتقاد و باور حقیقی برگشته
 -مان ابوعبداللهاند. از شیخآنان روشن نشده و از حل شبھه موجود در آن عاجز مانده

شنیدم که گفت: ابوالحسین ھارونی علوی به حق و امامت  -خداوند مؤیدش دارد
و اعتقاد داشت و بعد از آن رجوع کرد، به این دلیل اختالف احادیث برای او ایمان 

 .١»مشتبه شده و دچار التباس گشته بود و باور و اعتقاد دیگری را پذیرفت
ھمین حقیقت را اظھار داشته و می -دلدار لکنھوی -یکی از علمای ھندی شیعه

زیادی است، و تقریبًا ھر حدیثی را  حقیقتًا احادیث مأثور از ائمه دارای اختالف«گوید: 
که نگاه کنی در مقابل آن، حدیث دیگری منافی با آن و متضاد با آن وجود دارد 

از اعتقاد به حق شده  -در علم -بطوری که این امر سبب رجوع بسیاری از ناقصان
 . ٢»است....

حق  شگفتا، ھر کس عقلش بیدار شده و قلبش به این مسیر ھدایت یافته باشد که
 گردد و تناقض دلیل بطالن است، دارای عقل و علمی ناقص است!!دچار تناقض نمی

 .۱/۳ام کب األحیتھذ -١
 .۵۱أساس األصول ص: -٢

                                           



 ٨٩  مبحث پنجم: تناقض در روایات منسوب به أئمه

ِ ﴿ فرماید:می خداوند متعال فََ� َ�َتَدبَُّروَن الُْقْرآَن  َولَْو َ�َن ِمْن ِعنِْد َ�ْ�ِ ا�َّ
َ
أ

 .]۸۲[النساء:  ﴾٨٢لَوََجُدوا �ِيهِ اْختَِ�فًا َكثًِ�ا
نند تا کینم یو وارس یم آن را بررسیو مفاھ یشند (و معانیاندیا درباره قرآن نمیآ«

تاب به سبب ائتالف کن یه اکببرند و بدانند  یامر تو پ یرویبه وجوب طاعت خدا و پ
است، از  یگرید بخش دیاز آن مؤ یه بخشکن یه در بر دارد و اک یامکو اح یمعان
در آن تناقضات و رخدا آمده بود یغ ی؟) و اگر از سوخدا نازل شده است یسو

 .»ردندکیدا میپ یاختالفات فراوان
گردیم. باید گفت: این حقیقت حال به قضیه وجود اختالف در روایات شیعه بر می

نیاز به این ندارد که پیروان مذھب به آن اعتراف نمایند، زیرا با یک نگاه به یکی از 
ت را به صورت آشکار و واضح منابع چھارگانه شیعه یا دیگر منابع آنان، انسان این حقیق

ھا آن ھایی از مسائلی که روایات وارده در موردبیند. در مباحث زیر فقط نمونهمی
 شود، زیرا تعداد موارد بسیار زیاد ھستند.متناقض است بیان می

 نامگذاری مھدی* 

 ١»ال يسميه باسمه إال كافرصاحب هذا األمر «از ابوعبدالله روایت است که گفت: 
در جائی دیگر از ابومحمد ». بردز کافر کسی صاحب این امر را با نام، اسم نمیج«

ستحملني ذكراً واسمه حممد، وهو «حسن عسکری روایت است که به مادر مھدی گفت: 

تو به جنین مذکری باردار خواھی شد و نام او محمد است و او قائم « ٢»القائم من بعدي
 ».بعد از من است

گویند: ھرکس او را به اسمش صدا بزند کافر است نیست؟! یک بار میآیا این تناقض 
 گویند: حسن عسکری او را محمد نامیده است!!و بار دیگر می

 زیارت قبر حسین* 

 .۱۶/۲۳۸، الوسائل: ۵۱/۳۴، البحار: ۱۱۷، اإلمامة والتبصرة: ص: ۱/۳۳۳: یافکال -١
 .۴۰۸ن: ص:یمال الدک، ۵۱/۲، البحار: ۱۱/۴۹۰عة: ی، وسائل الش۳/۴۸۱إثبات الھداة:  -٢

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٩٠

 ÷من زار قرب احلسني«گوید: شود و میدر یک روایت، فضیلت این زیارت ثابت می

را زیارت  ÷قبر حسین ھر کس« ١»كتب له سبعني حجة من حجج رسول اهللا بأعامرها
 ». شودمی ھای آن برای وی نوشتهخدا با عمرهھای رسولنماید ھفتاد حج از حج

 در روایت دیگری آمده است: 

جةيوم عرفة كتب اهللا له  ÷من زار قرب احلسني« مع القائم، وألف ألف  ألف ألف حَ

 .٢»عمرة مع رسول اهللا

را زیارت نماید خداوند یک میلیون حج با  ÷ھر کس در روز  عرفه قبر حسین«
 .»نویسدمی برای وی صخداقائم و یک میلیون عمره با رسول

که از حّنان بن سدیر روایت شده که گفت: به  در تناقض با این دو، روایتی وجود دارد
ابوعبدالله گفتم: نظر شما در مورد زیارت قبر حسین چیست، زیرا از یکی از شما به ما 

اند که گفته است: برابر با یک حج و یک عمره است؟ گفت: این سخن بسیار ردهنقل ک
کند، اما با این وجود آن را زیارت کنید ضعیف است، زیارت قبر او با این دو برابری نمی

 ٣».و به او جفا نکنید، زیرا حسین سرور شھدای جوان و سرور جوانان بھشت است

 شستن پاھا ھنگام وضو* 
گویند، روایاتی وارد شده که بیانگر این ھستند که در وضو امامیه نیز میچنان که 

اند که با این دیدگاه در تناقض ھستند، باید پا را مسح کرد، اما روایات دیگری وارد شده
 از جمله:

 .۱۰/۳۵۲عة: یوسائل الش -١
، روضة ۳۲۲ارات ص:یامل الزک، ۱۴/۴۶۰ یعة للعاملی، وسائل الش۶/۴۹ یام للطوسکب األحیتھذ -٢

، موسوعة ۱۲/۴۰۴عة یث الشی، جامع أحاد۱۸/۸۸، البحار ۴۶د ص:یمف، ، المزار۱۹۵ن ص:یالواعظ
 .۳۴۸ص: یمشھد، ، المزار۴/۴۱۵ت یث أھل البیأحاد

البحار  ونک: .۹۹ص:عه در قرن سوم، یش یاز علما یریعبد الله بن جعفر حم، قرب اإلسناد -٣
 .۳۱۶، درر األخبار ص:۴۶۰، العوالم ص:۱۴/۱۶۸

                                           



 ٩١  مبحث پنجم: تناقض در روایات منسوب به أئمه

ای به ابوالحسن نوشتم و در آن در نامه«از ایوب بن نوح روایت است که گفت: 
او سوال کردم و او در جواب گفت: در وضو مسح الزم است مورد مسح کشیدن پاھا از 

 .١»و جز مسح چیز دیگری واجب نمی باشد و ھر کس پا را شست اشکالی ندارد

حني ابتدأت يف  ص جلست أتوضأ فأقبل رسول اهللا« از علی روایت است که گفت:

من ذلك الوضوء، فقال يل: متضمض واستنشق واستن، ثم غسلت ثالثاً، فقال: قد جيزيك 

وغسلت  املرتان، فغسلت ذراعي ومسحت برأيس مرتني، فقال: قد جيزيك من ذلك املرة،

  .»قدمي، فقال يل: يا عيل! خلل بني األصابع ال ختلل بالنار
آمد و به من فرمود: مضمضه و  صخدانشسته بودم تا وضو بگیرم که رسول«

کند. سپس سه استنشاق کن و سواک بزن. دوبار برای ھر یک از این موارد کفایت می
کند. سپس دستم را شستم فرمود: دو بار کفایت می صبار صورتم را شستم و پیامبر

کند. سپس پایم فرمود: یک بار مسح کفایت می صو سرم را دوبار مسح کردم. پیامبر
آن فرمود: ای علی، بین انگشتان خود را نیز بشوی تا آتش میان ص. پیامبررا شستم

 .٢»نرودھا 
این خبر موافق با عامه (اھل سنت) است، و از روی تقیه وارد «گوید: طوسی می

شده است، زیرا امر معلوم و شک ناپذیر این است که ائمه ما، مسح کشیدن پاھا را 
ر از آن است که شک و تردید وارد آن شود. دانند و این موضوع مشھورتواجب می

ھمچنین راویان این خبر ھمه یا سنی و یا از زیدیه ھستند و چنان که در جاھای 
دیگری ھم گفته شد: روایتی که فقط از طریق آنان وارد شده باشد به آن عمل نمی

 .٣»شود
 از ابوبصیر از ابوعبدالله روایت است که گفت:

قبل وجهك، فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد إن نسيت فغسلت ذراعيك «

الوجه، فإذا بدأت بذراعك األيرس فأعد عىل األيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح 

 ۲/۱۴۰عة یام الشرکأح یعة فیر الشک، ذ۲/۶۷، ۱/۶۳ ی، منتھی الطلب للحل۱/۶۵االستبصار  -١
 .۲/۳۱۲عة یث الشی، جامع أحاد۱/۶۴ام کب األحی، تھذ۲/۲۹۰الحدائق الناضرة 

 .۱/۹۳ام کب األحیتھذ ۲/۲۹۴عة یث الشی، جامع أحاد۱/۴۲۲، الوسائل ۶۶ -۱/۶۵االستبصار  -٢
 .۱/۶۶االستبصار  -٣

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٩٢

 .١»فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ،رأسك حتى تغسل رجليك
اگر فراموش کردی و قبل از شستن صورت خود، دستانت را شستی، برگرد و از نو « 

صورت خود را بشوی و بعد از شستن صورت، دستانت را بشور و اگر ابتدا دست چپ 
خود را شستی، برگرد و ابتدا دست راست خود را بشوی و سپس دست چپ خود را 

ایت را شستی، برگرد و سرت را بشوی و اگر مسح کشیدن سرت را از یاد بردی و پاھ
 ».مسح کن و سپس پاھایت را بشوی

در مورد مردی که وضو را در مورد ھمه «از عمار بن موسی روایت است که گفت: 
برد از اعضای بدن جز پای خود انجام داده است و سپس پاھایش را در آب فرو می

 .٢»کندیابوعبدالله سوال شد و او در جواب گفت: این برای وی کفایت م
شود، اما اگر فرد مختار بود و این خبر حمل بر حالت تقیه می«گوید: طوسی می

 .٣»ترسی نداشت، فقط مسح کشیدن پاھا برای وی جایز است

 وقت نماز مغرب و افطار* 
معروف در مذھب شیعه امامیه این است که افطار باید تا وقت ظاھر شدن ستارگان 

 کنند، از جمله:وارد شده که خالف این را بیان میبه تأخیر بیفتد، اما روایاتی 
مردی به ابوعبدالله گفت: آیا نماز مغرب «از ابواسامه شحام، روایت است که گفت: 

به  ،خطابيةگوید: ابوعبدالله گفت: را تا وقت ظھور ستارگان به تأخیر بیندازم؟ راوی می

وحی نموده که ھرگاه قرص خورشید ناپدید شد  ص به محمد ÷درستی که جبرئیل
 .  ٤»نماز بخواند

ام کب األحی، تھذ۳/۳۵ یافک، ال۱/۲۴۹الم ک، جواھر ال۲/۱۵۰عة ی، مستند الش۱/۷۴االستبصار  -١
 .۱/۳۲۹عة یث الشی، جامع أحاد۱/۴۵۲، الوسائل ۱/۹۹

، ۲/۱۴۰د األول یشھ، عةیام الشرکأح یعة فیری الشک، ذ۲/۷۷، منتھی المطلب ۱/۶۵االستبصار  -٢
 .۲/۳۱۳عة یث الشی، جامع أحاد۱/۶۶ام کب األحیتھذ

 .۱/۶۵االستبصار  -٣
، ۸۰/۶۵، البحار ۴/۱۹۱، الوسائل ۲/۲۸ام کب األحی، تھذ۲/۳۵۰، علل الشرائع ۱/۲۶۲االستبصار  -٤

ار معرفة ی، اخت۷/۱۱۶الم ک، جواھر ال۶/۱۶۷، الحدائق الناضرة ۴/۱۷۷عة یث الشیجامع أحاد
، ۱/۴۱۸، منتقی الجمان ۹/۵۹۵، قاموس الرجال ۱۵/۲۵۷ث ی، معجم رجال الحد۲/۵۷۶الرجال 

 .۳۴۳، ۲/۳۴۲عة یر الشکذ

                                           



 ٩٣  مبحث پنجم: تناقض در روایات منسوب به أئمه

در مورد نماز  ÷شنیدم که ابوعبدالله«از عمرو بن ابونصر روایت است که گفت: 

 .١»إذا توار القرص كان وقت الصالة واإلفطار«گوید: مغرب می
 ».وقتی که قرص خورشید ناپدید شد آن ھنگام گاه نماز مغرب و افطار است«

وقت املغرب إذا غربت الشمس فغاب «از عبدالله بن سنان روایت است که گفت: 

وقتی که خورشید غروب نماید و قرص آن ناپدید شود آن ھنگام وقت نماز « ٢»قرصها
 ».مغرب است

 قرائت آیات متفرق در نماز* 
در مورد حکم قرائت یک سوره در دو  ÷از ابوبصیر روایت است که از ابوعبدالله

آری، درست است، اگر سوره شش آیه «از نماز فرض سوال شد، و وی گفت: رکعت 
 .٣»داشت و نصف آن را در رکعت اول و نصف آن را در رکعت دوم خواند

 .٤»شود نه حالت اختیاراین خبر حمل بر تقیه می«گوید: طوسی می

 گفتن آمین بعد از قرائت سوره فاتحه* 
اینکه مردم در نماز جماعت بعد از قرائت در مورد «از جمیل روایت است که گفت: 

سوال کردم و او گفت: امری بسیار  ÷گویند، از ابوعبداللهسوره فاتحه آمین می
 .٥»نیکوست و اگر آن را گفتی به صورت آھسته بگو

ب ی، تھذ۴/۶۴، منتھی المطلب ۲/۴۰عة ی، مختلف الش۲/۵۱ ی، المعتبر للحل۱/۲۶۲االستبصار  -١
 .۴/۴۹۳ن ی، تجمع البحر۴/۱۷۱عة یث الشی، جامع أحاد۴/۱۸۳عة ی، وسائل الش۲/۲۷ام کاألح

ام کب األحی، تھذ۳/۲۸۰ یافک، ال۴/۶۴، منتھی المطلب ۲/۴۱عة یمختلف الش ۱/۲۶۲االستبصار  -٢
، ۴/۱۷۱عة یث الشیجامع أحاد، ۸۰/۵۰، البحار ۳/۱۳۰الوسائل  ک، مستدر۴/۱۷۸، الوسائل ۲/۲۸

 .۱/۱۹۱رة المعاد ی، ذخ۲/۳۴۷، مشارق الشموس ۱۴۱ن ص:ی، الحبل المت۱/۲۴۹ کجامع المدار
، جامع ۲/۲۹۴ام کب األحی، تھذ۱/۳۱۶، االستبصار ۱/۲۷۲، منتھی المطلب ۲/۱۷۳المعتبر  -٣

 .۱/۱۱۴رة الفقھاء ک، تذ۵/۱۳۷عة یث الشیأحاد
 .۱/۳۱۶االستبصار  -٤
، ۸/۱۹۷، الحدائق الناضرة ۳/۳۴۷عة یری الشک، ذ۱/۲۸۱، منتھی المطلب ۱/۳۱۸تبصار االس -٥

، جامع ۶/۶۸عة ی، وسائل الش۲/۷۵ام کب األحی، تھذ۱۰/۸الم ک، جواھر ال۵/۱۹۰عة یمستند الش
 .۵/۱۱۳عة یث الشیأحاد

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٩٤

 -شیعه -کنیم، زیرا طائفه برحقآن را بر نوعی از تقیه حمل می«گوید: طوسی می
 .١»دبر ترک عمل به آن اجماع دارن

محمد ھادی، معرفت این روایت را صحیح دانسته است، و در کتاب خود در مورد 

در صحیحه « ٢»يف صحيحة مجيل -أي: قول آمني -وردت الرخصة فيها «گوید: آن می
 ».جمیل در مورد گفتن آن رخصت وارد شده است

 سجده بردن بر روی لباس* 
کنار من گذشت و من در آن ابوالحسن از «از یاسر خادم روایت است که گفت: 

خواندم و چیزی بر آن لباس قرار داده ھنگام بر روی کتانی بافت طبرستان نماز می
کنی، کردم. پس به من گفت: چرا بر روی این کتان سجده نمیبودم و بر آن سجده می

 .٣»مگر نه این است که این از زمین روئیده است
 شود.ر حمل بر حال تقیه میگوید: قول من این است که این خبطوسی می

 قنوت در نماز* 
سوال  ÷از عبدالله بن عمرو، روایت است که گفت: در مورد قنوت از ابوعبدالله

منظور تو خواندن « ٤»قبل الركوع أو بعده؟ فقال: ال قبله وال بعده«کردم و او گفت: 
رکوع و بعد از  قنوت قبل از رکوع است یا بعد از رکوع؟ ایشان گفتند: خواندن آن قبل از

 ».آن صحیح نیست
سوال کردم که در کدام  ÷از یونس بن یعقوب روایت است که گفت: از ابوعبدالله

 نماز قنوت بخوانم؟ و او در جواب گفت: فقط در نماز صبح قنوت بخوان.

 .۱/۳۱۸االستبصار  -١
 .۱/۴۰۰الجامع  یر األثریالتفس -٢
، الحبل ۴/۳۵۶، منتھی المطلب ۲/۱۱۷عة ی، مختلف الش۲/۴۳۶الفقھاء رة ک، تذ۲/۱۱۹المعتبر  -٣

، علل ۸/۴۲۴الم ک، جواھر ال۵/۲۵۱عة ی، مستند الش۷/۲۵۰، الحدائق الناضرة ۱۶۹ن ص:یالمت
، ۲/۲۳۵ام کب األحی، تھذ۱/۳۳۱، االستبصار ۲۶۹ -۱/۲۶۸ه یحضره الفقی، من ال ۲/۳۴۲الشرائع 

 .۵/۲۶۱عة یث الشی، جامع أحاد۸۲/۱۴۸، البحار ۵/۳۴۸عة یوسائل الش
، الحدائق ۲۳۶ن ص:ی، الحبل المت۱/۲۹۸، منتھی المطلب ۲/۱۷۳عة ی، مختلف الش۲/۲۳۹المعتبر  -٤

، الوسائل ۲/۹۱ام کب األحی، تھذ۱/۳۳۹، االستبصار ۵/۳۷۷عة ی، مستند الش۸/۳۵۵الناضرة 
 .۵/۳۰۶عة یث الشی، جامع أحاد۶/۲۶۹

                                           



 ٩٥  مبحث پنجم: تناقض در روایات منسوب به أئمه

خواندن « ١»القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده«از ابوجعفر روایت است که گفت: 
 ».وع باشد و اگر خواستی بعد از آن بخوانقنوت باید قبل از رک

باید آن را حمل بر  »وإن شئت فبعده«قول ابوجعفر که گفت: «گوید: طوسی می
حالتی کنیم که فرد قنوت را در جای خود نخوانده و قصد قضای آن را دارد و یا اینکه 

 .٢»باشندباید حمل بر تقیه شود، زیرا برخی از عامه (اھل سنت) قائل به آن می

 ھانھی از خواندن نماز در مقبره* 
ھا آن کنند و دربنا میھا آن کنند و گنبدھائی بر رویان قبرھا را تعظیم مییعیش

خوانند و در مورد جواز این کار روایاتی دارند، لکن روایاتی وارد شده که ناقض نماز می
 این روایات است، از جمله:

عرشة مواضع ال يصىل فيها: الطني، واملاء، «روایت شده است:  ÷از ابوعبدالله

واحلامم، والقبور، ومسان الطريق، وقر النمل، ومعاطن اإلبل، وجمر املاء، والسبخ، 

 .٣»والثلج
ی نماز خواندن در ده جا جایز نیست: ِگل، آب، حمام، قبرھا، راه عبور و مرور، النه«

 ».رفھا، آبشخور شتران، مجرای آب، شوره زار و بمورچه
 گوید:از عبید بن زراره روایت است که گفت: شنیدم که ابوعبدالله می

 .١»األرض كلها مسجد إال بئر غائط أو مقربة أو محام«

رة ی، ذخ۲۳۵ن ص:ی، الحبل المت۲۸۳، روض الجنان ص:۱/۳۰۰مطلب ، منتھی ال۲/۲۴۵المعتبر  -١
، الوسائل ۲/۹۲ام کب األحی، تھذ۱/۲۴۱، االستبصار ۸/۳۶۳، الحدائق الناضرة ۱/۲۹۳المعاد 

 .۵/۳۰۶عة یث الشی، جامع أحاد۸۲/۱۹۷، البحار ۶/۲۶۷
 .۱/۲۴۱االستبصار  -٢
ة ی، نھا۴/۳۱۱، منتھی المطلب ۲/۱۰۴عة ی، مختلف الش۲/۴۰۶رة الفقھاء ک، تذ۱/۳۹۴االستبصار  -٣

، الحدائق ۱/۲۴۴رة المعاد ی، ذخ۱۶۲ن ص:ی، الحبل المت۳/۹۱عة یری الشک، ذ۱/۳۴۴ام کاإلح
، المحاسن ۲/۱۸۵ه ی، مصباح الفق۴/۴۲۷عة ی، مستند الش۲/۲۲۶ام ی، غنائم األ۷/۱۹۸الناضرة 

، ۲۴۲ -۱/۲۴۱ه یحضره الفقی، من ال ۴۳۴، ۴۳۳، الخصال ص:۳/۳۹۰ یافک، ال۲/۳۶۶، ۱/۱۳
، ۲۳۳نة البحار ص:یسف ک، مستدر۸۰/۳۰۵، البحار ۵/۱۴۲، الوسائل ۲/۲۱۹ام کب األحیتھذ

 .۳/۲۱۶ت یث أھل البیموسوعة أحاد

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٩٦

 ».ھمه زمین مسجد و سجده گاه است، جز چاه فاضالب، مقبره یا حمام«

أو أن يصىل عىل قرب،  ص اهللا هنى رسول«از ابوعبدالله از پدرش روایت است که گفت: 

 .٢»يقعد عليه، أو يتكئ عليه، أو يبنى عليه

از خواندن نماز بر قبر یا نشستن بر روی آن یا تکیه دادن بر آن یا  صخدارسول«
 ».اندایجاد بنا بر روی آن نھی کرده

 قبر و گچکاری و ِگلکاری کردن آن یجاد بنا بر رویاز ا ینھ* 
کنند، و گنبدھائی بنا میھا آن بر شیعیان عنایت و توجه زیادی به قبر دارند و حتی

یی از ائمه آنان وارد شده که از این کار نھی ھاروایتھایی دارند، لکن در این باره روایت
 کنند، از جمله:می

 .»هيب� عليأو «...حدیث سابق که از جمله در آن آمده بود: 
در  ÷موسیاز علی بن أسباط از علی بن جعفر روایت است که گفت: از ابوالحسن 

اليصلح البناء عليه «مورد ایجاد بنا بر روی قبر و نشستن بر آن سوال کردم و وی گفت: 

ایجاد بنا بر روی قبر و نشستن بر آن و « ٣»وال اجللوس وال جتصيصه وال تطيينه
 ».جایز نیستھا آن گچکاری و ِگلکاری

 پرداخت خمس بر شیعیان واجب نیست:* 

، ۲/۲۰۴ام ی، غنائم األ۷/۲۰۱، الحدائق الناضرة ۳/۱۱۶عة یری الشک، ذ۱/۳۸۹منتھی المطلب  -١
، الوسائل ۳/۲۶۰ام کب األحی، تھذ۱/۴۴۱، االستبصار ۲/۱۶۹ه ی، مصباح الفق۸/۳۴۰الم کجواھر ال

 .۴/۳۷۲عة یث الشی، جامع أحاد۸۰/۲۹۲، البحار ۲/۷۹، الفصول المھمة ۵/۱۱۸
ام ی، غنائم األ۷/۲۱۷ ۴/۱۳۰، الحدائق الناضرة ۲/۳۶ ۱/۴۰۷عة یری الشک، ذ۱/۴۸۲االستبصار  -٢

 ۷۸/۳۸۲، البحار ۳/۱۰۶ل ، الوسائ۳/۲۰۱ام کب األحی، تھذ۳/۲۸۰عة ی، مستند الش۳/۵۵۳
 .۴/۳۸۱عة یث الشی، جامع أحاد۷۹/۱۹

، ۱/۴۶۳، منتھی المطلب ۲/۳۱۶عة ی، مختلف الش۲/۱۰۵ ۱/۵۶رة الفقھاء ک، تذ۱/۲۱۷االستبصار  -٣
، ۴/۱۳۰، الحدائق الناضرة ۱/۳۴۳رة المعاد ی، ذخ۳۱۹، روض الجنان ص:۲/۲۸۴ام کة اإلحینھا

، ۱/۱۵۵ ک، جامع المدار۱/۴۲۶ه ی، مصباح الفق۳/۵۴۱ امی، غنائم األ۲/۲۳۷اض المسائل یر
 .۳/۴۴۴عة یث الشی، جامع أحاد۷۹/۳۸، البحار ۳/۲۱۰عة ی، وسائل الش۱/۴۶۱ام کب األحیتھذ

                                                                                                       



 ٩٧  مبحث پنجم: تناقض در روایات منسوب به أئمه

کنند، اما روایات ت خمِس درآمد را بر شیعیان واجب میروایاتی وارد شده که پرداخ
 باشند، از جمله:میھا آن دیگری ھم ھستند که ناقض

ليس «گوید: می ÷از عبدالله بن سنان روایت است که گفت: شنیدم که ابوعبدالله

منظور از غنائم ». خمس فقط در غنائم واجب است« ١»اخلمس إال يف الغنائم خاصة!
 شود.از کفار گرفته می ھا ه در جنگاموالی است ک

 تحریم نکاح موقت* 
اند و روایات دیگری ھم وارد شده روایاتی وارد شده که نکاح متعه را مباح دانسته

 دانند، از جمله:که آن را حرام می

حلوم احلمر  صاهللا حرم رسول«روایت است که گفت:  سطالباز علی بن ابی

 ».رسول خدا گوشت االغ اھلی و نکاح متعه را حرام کرد« ٢»األهلية ونكاح املتعة
دیدگاه من درمورد این روایت این است که باید حمل بر تقیه «گوید: طوسی می

 .٣»شود، زیرا موافق رأی عامه (اھل سنت) است

 طالق ثالث در مجلس واحد* 
د، و انروایاتی وارد شده که طالق ثالث در مجلس واحد را یک طالق قرار داده

شیعیان و برخی از اھل سنت نیز ھمین دیدگاه را دارند. اما روایات دیگری وارد شده 
 باشند، از جمله:که ناقض آن می

 ÷طالباز اسحاق بن عمار صیرفی از جعفر از پدرش روایت است که علی بن أبی
زن اگر مردی زن خود را قبل از ھمخوابگی با وی با لفظ واحد سه طالقه کرد، «گفت: 

نبوده و مرد حق رجوع ندارد و زن دیگر برای مرد ھا آن از مرد بائن شده و میراث بین
 حالل نبوده تا اینکه با مرد دیگری از دواج نماید و از او مطلقه شود و اگر مرد گفت:

شود و بعد از زن با طالق اول بائن می» او مطلقه است« »هي طالق هي طالق هي طالق«

، ۹/۴۸۵عة ی، وسائل الش۴/۱۲۴ام کب األحی، تھذ۲/۴۰ه یحضره الفقی، من ال ۲/۵۶االستبصار  -١
 .۱۲/۳۲۲، الحدائق الناضرة ۴/۳۱۴مع الفائدة ، مج۳/۳۱۵عة ی، مختلف الش۲/۶۲۵ یحل، المعتبر

 .۲۱/۱۳، ۱۴/۴۴۲عة ی، وسائل الش۷/۲۵۱ام کب األحی، تھذ۲/۱۴۳االستبصار  -٢
 .۲/۱۴۳االستبصار  -٣

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٩٨

کی دیگر از خواستگاران خواھد بود و اگر زن خواست با او ازدواج آن مرد به مانند ی
 .١»کنددھد و اگر نخواست با او ازدواج نمیجدیدی انجام می

این خبر موافق رأی عامه (اھل سنت) است و ما به آن عمل نمی«گوید: طوسی می
اول متضمن  کنیم، زیرا اگر زنش را با لفظ واحد سه طالقه کند بنا بر آنچه که روایات

شود و مرد بعد از آن به مانند دیگر باشند، فقط یک طالق او واقع میآن می
تواند زن را سه طالقه نماید مگر اینکه بعد از سه بار خواستگاران خواھد بود و مرد نمی

او را طالق دھد و این طالقھا یکی بعد از دیگری باشد و قبل از دخول باشد. این ھمان 
زدواج با آن زن برای وی حالل نیست، مگر اینکه با مرد دیگری حالتی است که ا

 ٢.»ازدواج نماید

 کندھم سھو می سطالب علی بن أبی* 
کند، و در این باره شیعیان بر این باور ھستند که امام معصوم خطا و سھو نمی

 روایاتی دارند، اما روایات دیگری وارد شده که ناقض آن ھستند، از جمله:
بدون اینکه طھارت داشته باشد با  ÷علی«از ابوعبدالله روایت است که گفت: 

مردم نماز ظھر خواند. سپس منادی او ندا در داد که امیرالمؤمنین بدون طھارت نماز 
 ٣».خوانده است. پس برگردید و افراد حاضر این مطلب را به اطالع غائبان برسانند

مسأله در نھایت اشکال «گوید: سھو ائمه میمجلسی در مورد روایات وارده در مورد 
 .٤»است، زیرا بسیاری از آیات و اخبار بر صدور سھو و اشتباه از آنان داللت دارد....

 این موضوع قبًال بیان شد.
این خبر شاذ بوده و مخالف احادیث است، و آنچه که چنین «گوید: طوسی می

نین روایت متضمن فسادی است شود. ھمچحکمی داشته باشد بر اساس آن عمل نمی

، ک، جامع المدار۱۱/۶۴ یطباطبائ، اض المسائلی، ر۸/۵۴ام کب األحی، تھذ۳/۲۸۷االستبصار  -١
 .۱۵/۳۱۵، ۲۲/۶۶عة ی، وسائل الش۴/۵۱۰ یخوانسار

 .۳/۲۸۷االستبصار  -٢
، مناھج ۱۱/۲۳۲، الحدائق الناضرة ۱/۳۹۳رة المعاد ی، ذخ۴/۳۹۱عة یری الشک، ذ۲/۴۳۵المعتبر  -٣

، االستبصار ۲/۶۹۰ه ی، مصباح الفق۱۴/۶الم ک، جواھر ال۸/۱۳۲عة ی، مستند الش۵۲۴ام ص:کاألح
 .۶/۵۴۰عة یالش ثی، جامع أحاد۸۵/۶۸، البحار ۸/۳۷۳، الوسائل ۱۳/۴۰ب ی، التھذ۱/۴۳۳

 .۱۷/۱۱۸البحار  -٤

                                           



 ٩٩  مبحث پنجم: تناقض در روایات منسوب به أئمه

کند و آن اینکه امیرالمؤمنین بدون وضو با مردم نماز که در صحت آن قدح ایجاد می
خوانده است، اما دالیل دال بر عصمت ایشان، ما را از چنین چیزی در امان نگه داشته 

 .١»است
این حدیث بر حسب قواعد فن حدیث، دارای سند «گوید: محمد ھادی معرفت می

 .٢»باشدصحیحی است و عبدالرحمن بن عزرمی مورد اتھام نمی

 کنددر نماز خود سھو می صرسول خدا* 
ھر کس سھو خود را حفظ نماید و آن را تمام و «از ابوعبدالله روایت است که گفت: 

با مردم نماز  صخداکامل کند، گذاردن دو سجده سھو بر او واجب نیست، زیرا رسول
مرتکب سھو شد و سپس سالم نماز را گفت. پس ذوالشمالین به او  ظھر خواند و در آن

فرمود: چه  صخدا، آیا در مورد نماز چیزی نازل شده است؟ پیامبرگفت: ای رسول
خدا به دیگر حاضران چیزی نازل شده است؟ گفت: شما دو رکعت خواندید. رسول

برخاست و  صپس پیامبرفرمود: آیا شما ھم با او ھم رأی ھستید؟ مردم گفتند: آری. 
 .٣»نماز را با آنان کامل کرد و سپس دو سجده سھو گذارد

 کند.و ائمه را نفی می صان وقوع سھو از جانب پیامبریعیش یاما روایات و باورھا

 اطالعی از حکم مذی ندارد سعلی* 
داند، اما روایاتی را می صخداھمه علم رسول سشیعیان اعتقاد دارند که علی

 دارند که ناقض این عقیده ھستند، از جمله:وجود 
از اسحاق بن عمار از ابوعبدالله روایت است که گفت: در مورد مذی از او سوال 

اما به  -شدیعنی مذی زیاد از بدن او خارج می -کردم و او گفت: علی مردی مذاء بود
سوال  صخدااز اینکه در مورد آن از رسول -که ھمسر او بود -خاطر جایگاه فاطمه

 .۱/۴۳۳االستبصار  -١
 .۴۰۰/ ۱الجامع  یر األثریالتفس -٢
الوسائل  ۳/۳۵۵ یافک، ال۵۷۶ام ص:ک، منھاج األح۲/۳۴۷ام کب األحی، تھذ۱/۳۶۹االستبصار  -٣

 .۱۷/۱۰۴، البحار ۸/۲۰۱
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کند شرم داشت، به ھمین دلیل به مقداد که نشسته بود امر کرد تا در مورد آن از 
 .١به او فرمود: اشکالی ندارد صایشان سوال نماید. پس پیامبر

دارند که امام به چیزی جھل ندارد و خطا این در حالی است که شیعیان اظھار می
 کند.نمی

باشند که طوسی در روایت متناقض شیعه میای اندک از پنج ھزار ھا مجموعهاین
در مورد آن سخن گفته است، و قبًال به آن اشاره شد و » تھذیب األحکام«مقدمه کتاب 

 در ادامه نیز خواھد آمد.

 نگاهی به موضوع تناقض در روایات منسوب به ائمه :مطلب دوم
ه امامی ذکر ھایی از تناقض روایات در کتب شیعیان دوازددر مطالب قبلی، نمونه

توان یافت مگر اینکه روایتی که در تناقض با آن میشد، به نحوی که روایتی را نمی
باشد در کنار آن قرار دارد. روایتی بیانگر مذھب اھل سنت است، و روایتی دیگر در 

به ارث برده صخداتناقض با آن است، زیرا اھل بیت بر عقیده اھل سنت که از رسول
و غیر از این، عقیده دیگری ندارند. اما چون مؤسسان مذھب نتوانستند  انداند زیسته

عقیده اھل بیت و فقه و دانش آنان را که موافق با حق است مخفی نمایند، اقدام به 
اختراع عقیده تقیه کردند و آن را به اھل بیت منسوب کردند تا مردم ظاھر ائمه را 

 باشد.است، یعنی برای فریب مردم میقبول نکنند و اظھار داشتند که ظاھر تقیه 
باشند مردم را دارا می صخدابر این اساس، اھل بیت که شرف انتساب به رسول

کنند دھند و در بیشتر از پنج ھزار موضع، خالف حقیقت را بیان میرا فریب می
اند حق و باطل اقوال و اعمال آنان را از ھم تشخیص بطوری که حتی پیروان نتوانسته

 دھند.ب
آیند و ھر قول یا عملی را که از آنان صادر شده و موافق با سپس علمای شیعه می

 کنند که از روی تقیه صادر شده است!!.نظر اھل سنت است چنین تفسیر می
 به درستی که این ظلم به اھل بیت طاھر است!!

 بنابراین، اقوال و اعمال منسوب به اھل بیت دو دسته ھستند:

، مشارق ۵/۳۸الناضرة ، الحدائق ۱/۲۷۸، الوسائل ۱/۱۸ام کب األحی، تھذ۱/۹۱االستبصار  -١
، شرح نجاة ۲/۳۵۸عة یث الشی، جامع أحاد۱/۱۱ یحل، رة الفقھاءک، تذ۱/۵۸ یخوانسار، الشموس

 .۱/۴۹۲ کیأرا، العباد
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 ظاھری* اقوال 
 * اقوال باطنی

اقوال ظاھری موافق دیدگاه اھل سنت است، و اقوال باطنی مخالف دیدگاه اھل 
 باشد.سنت می

چیزی که با عقل و دین توافق و سازگاری دارد، این است که شخصی که مکلف به 
باشد، باید ظاھر و باطن او برابر باشد و اگر ظاھرش متناقض با ابالغ دین و حفظ آن می

باشد و چنین امری در شأن مسلمانان گناھکار ھم طنش باشد، این نقص در او میبا
 نیست، چه برسد به برگزیدگان آنان!!

مردم شرعًا مکلف به اعتماد به ظاھر تشریع ھستند، زیرا آنان اطالعی از باطن 
باشد، مراد نمی صخداندارند. بنابراین، اگر شخصی اظھار دارد که ظاھر عمل رسول

دارند نائب رسولشود و ائمه چنان که شیعیان اظھار میسخن از او پذیرفته نمی این
 ھستند. به ھمین دلیل اعتماد به غیر ظاھر آنان جایز نیست. صخدا

اما اگر فرض کنیم که غیر ظاھر مراد آنان بوده است، در این صورت چه کسی برای 
ت؟! آیا ھمه ظاھر آنان مراد کند که ظاھر قول و عمل آنان مراد نیسمردم بیان می

گذارد؟! آیا باشد؟! چه کسی میان این دو فرق مینیست، یا اینکه برخی از آن مراد نمی
بینیم که بعد از ھر این شخص امام است یا علما؟! اگر امام باشد در این صورت می

ل و امامی، امام دیگری آمده است و این امام بعدی رأی و عمل درست را از میان دو قو
دو عمل سابق ترجیح نداده است!! اما اگر علما ھستند در این صورت باید گفت که آیا 
به علما وحی شده است که یکی از آن دو بر اساس تقیه بوده و دیگری بر اساس تقیه 

 نیست؟!
این تناقض علمای شیعه را دچار حیرت زیادی کرد و این حیرت باعث شد بسیاری 

اند که خداوندی که ان تشیع را ترک نمایند، زیرا یقین یافتهاز عقالی قدیم و جدید آن
این دین را نازل کرده است ممکن نیست که آن را با این صورت منسوب به ائمه ضایع و 

 تباه گرداند.
دلیل بر ترک تشیع توسط عقالی قدیمی شیعه، شھادت طوسی از علمای شیعه 

است که قبًال بیان شد و از آن تاریخ  بر این مطلب -متوفای قرن چھارم -دوازده امامی
تعداد اند که تعداد آنان معلوم نیست. تا به امروز تعداد زیادی مذھب شیعه را ترک کرده

 اند که از بارزترینزیادی از علمای بزرگ معاصر شیعه دست به نقادی تشیع یا ترک آن زده
 توان به این افراد اشاره کرد:میھا آن
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ھای شیعه در قم فارغ التحصیل وی از حوزه ابوالفضل برقعی. آیت الله العظمی -۱
شد و به درجه اجتھاد در فقه شیعه دست یافت، اما دیری نپائید که شیعه را 

را » کسر الصنم«مورد انتقاد شدیدی قرار داد و در این مورد کتاب بزرگ خود 
است که محتوی روایات کذبی می »کتاب الکافی«نوشت. منظور وی از صنم، 

زیرا  -این موضوع بیان خواھد شد -باشد که امت را دچار تفرقه کرده است.
سازی امت شده است. به ھمین این کتاب سبب ایجاد این عقیده و متفرق

اند و با تحقیقی متین و با تأنی نامیده -بت -دلیل، ایشان این کتاب را صنم
ب مشتمل بر احادیث باطلی است که با قرآن در تضاد اند که این کتابیان کرده

 باشد.می
. وی پزشکی جراح بود و تشیع را ترک نمود و امام مسجد دکتر علی مظفریان -۲

 ١اھل سنت در شیراز شد.
. وی شیعه را مورد نقد قرار داد و اعالن کرد که قصد استاد موسی موسوی -۳

جھت تألیف کرد، از جمله:  یی را در اینھاکتابتصحیح مذھب شیعه را دارد و 

و کتاب »الثورة البائسة«» بیدار شوید ای شیعیان جھان،» «تصحیح و هشیع«
 ھایی دیگر.

. وی بعد از رسیدن به درجه اجتھاد شیعه را ترک کرد و عالمه احمد کسروی -۴

 تالیف نمود. »دراسة التشيع«کتابی به نام 
است  اکبر حکمی زاده تبریزیاستاد علی از جمله کسانی که راه وی را پیمود  -۵

 باشد تنھا دوازده درصد از کتاب کافی صحیح است.که معتقد می
متوفای ھشتم رمضان  -امام نواب محسن الملک سید محمد مھدی علی ھندی -۶

. این کتاب به زبان اردو »آيات بينات«نویسنده کتاب  -ھـ۱۳۲۵المبارک سال
ه شده است و از جمله کتب است، و جزء مھمی از آن به عربی و فارسی ترجم

دکتر مظفریان در ھمین راه متحل آزار، شکنجه و انواع بالیای حکومت ایران گشت تا اینکه در  -١
 ھمین راه نیز به شھادت رسید. (ویراستار)
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نادر در دفاع از صحابه و رد شبھات وارده از جانب شیعیان دوازده امامی می
 .١باشد 

. وی بر این نکته تأکید دارد که قرآن به این روایات نیاز ندارد و استاد سنگلجی -۷
جنگد. وی به قدری مبارزه کرد اند میافتادهھا آن با ھمه شرکیاتی که شیعه در

و را وھابی به حساب آوردند، زیرا ھر کس مردم را به اخالص برای خدا و که ا
 نامند.خضوع برای خدای یگانه دعوت نماید، علمای شیعه او را وھابی می

 که از سنگلجی تبعیت نمود. استاد عبدالوھاب فرید تنکابنی -۸
 که در این باور از آن دو تبعیت نمود، و روایات شیعه مصطفی حسینی طباطبائی -۹

را مورد نقد قرار داده است، لکن وی  ھمه روایات فرق اسالمی را مورد نقد 
قرار داده است تا بدین وسیله از تندی نقد خود نسبت به شیعه بکاھد، زیرا 
چنین افرادی برای حمایت جان خود در مقابل مقلدان، سپری غیر از این 

 ندارند.
تألیفات ارزشمند و سودمند که  -ھ۱۴۰۹متوفای -استاد حیدر علی قلمداران -۱۰

 زیادی دارد.
 ».چرا سنی شدم؟«نویسنده کتاب  -ھ۱۴۲۶متوفای  -دکتر مرتضی رادمھر -۱۱
 .٢»تضاد در عقیده«نویسنده کتاب  استاد محمد باقر سجودی -۱۲
که شیعه را مورد نقد قرار داد و عقیده امامت را باطل کرد،  استاد احمد کاتب -۱۳

امامت بر اساس نص خدا یا رسول او می ای که طرفداران آن معتقدندعقیده
باشد، و والدت مھدی منتظر، محمد بن حسن عسکری امام دوازدھم شیعیان 

باشد می را نفی کرده است، و روایاتی تاریخی را که این عقیده مبتنی بر آن

ده بدست یت عقیتاب را از ساکن یا یو فارس یاردو، عرب یھاتوانند نسخهخوانندگان محترم می -١
آید در ھایی که در اینجا ذکرشان می). تقریبا تمامی کتابwww.aqeedeh.comبیاورند. (

 باشد. (ُمصحح)کتابخانه عقیده در دسترس عموم می
ھای اد محمد باقر سجودی تالیفات دیگری نیز دارند، مانند: روزھای پیشاور رد بر کتاب شباست -٢

در سایت عقیده  ھاکتابپیشاور، راھی دیگر برای کشف حقیقت، و حقیقت امام زمان. ھمه این 
 است. (ُمصحح)

                                           

http://www.aqeedeh.com/
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تکامل فکر سیاسی «یکی یکی باطل کرده است. این امور را وی در کتاب 
 بیان کرده است. ١»فقیهشیعه، از شوری تا والیت 

اند و اند و حقیقت را درک کردهھای آشکاری از کسانی است که بیدار شدهھا نمونهاین
 ھدایت کرده است. -به صورت کلی یا جزئی -خداوند آنان را به راه حق

اند، اما جرأت اظھار موضع خود را ندارند بسیار  که حق را درک کردهاما تعداد کسانی 
 .انددوستان برخی از این افراد بیان کرده ھستند، آن چنان کهزیاد 

 -پیمایند و سعی دارند تا با ادعای تقیهاما دیگران ھمچنان راه قدمای خود را می
 این تعارض را رفع کنند. -که در شأن افراد صغیر امت نیست چه برسد به بزرگان

کتاباند تا این تعارض را رفع نمایند و به ھمین منظور علمای شیعه سعی کرده
اند بگویند: نصف فقط توانسته ھاکتاباند و در این یی را برای رفع این تعارض نوشتهھا

 اند.این روایات متعارض، که بالغ بر پنج ھزار مورد ھستند از روی تقیه بیان شده
ود، با این ادعا که آنان بیشتر از شببینید که چه لکه ننگی به بیت نبوت ملحق می

پنج ھزار روایت متناقض را از روی تقیه و به سبب ترس و جھت حفظ جان خود بیان 
 اند؟!!کرده

که در آن بیشتر از پنج  »هتذيب األحكام«قبًال بیان شد که طوسی در مقدمه کتاب 

داوند او را یکی از دوستان که خ«گوید: ھزار روایت متناقض را گردآورده است، می
که  -مؤید دارد و خداوند حق او را بر ما واجب کرده است در مورد احادیث اصحاب ما

با من مذاکره کرد و اختالف و  -خداوند مؤیدشان دارد و گذشتگان آنان را رحمت کند
وجود دارد به طوری که ھر خبری را نگاه کنی ھا آن تباین و منافات و تضادی که در

 -توان یافت که دارای متضاد نباشدیا خبری را نمی -ا آن وجود داردروایتی در تضاد ب
ای از و در مقابل ھر حدیث روایتی وجود دارد که با آن در منافات است... و حتی عده

گاه  کسانی که در علم صاحب قدرت نیستند و به وجوه نظر و استدالل و معانی الفاظ آ
اند، به این از اعتقاد و باور حقیقی برگشته نیستند دچار شبھه گشته و بسیاری از آنان

دلیل که در این موضوع، وجه حقیقی برای آنان روشن نشده و از حل شبھه موجود در 
شنیدم که گفت:  -خداوند مؤیدش دارد -مان ابوعبداللهاند. از شیخآن عاجز شده

اواخر این کتاب، وی در ». رورةیون والصک، التیعیالش یر اإلمامکالف یالسنة ف ینظر«نک: کتاب  -١
ذکر کرده اند کردهھا آن گروھی از ناقدان روایات شیعه را که دعوت به ترک این روایات و حذر از

 است.

                                           



 ١٠٥  مبحث پنجم: تناقض در روایات منسوب به أئمه

آن رجوع کرد،  ابوالحسین ھارونی علوی به حق و امامت ایمان و اعتقاد داشت و بعد از
به این دلیل اختالف احادیث برای او مشتبه شده و دچار التباس گشته بود و باور و 

 .»اعتقاد دیگری را پذیرفت
حال بنگرید به این تقیه مسکین که در دین برای مواقع ضرورت تشریع شده است، 

آن اما در نزد طوسی تبدیل به اصلی شده است که ھمه بار گناھان آن تناقضات بر 
کرد و بود و علیه شیعه اقامه دعوا میشود! آیا به نظر شما اگر تقیه انسانی میحمل می

ھا بر او تحمیل شده برای این ظلم روا شده بر او و اینکه این تناقضات در طول قرن
 توانستند غرامت او را بدھند؟!کرد آیا اینان میاست درخواست غرامت می

توان در دین شیعه صواب و خطا و حق این تناقضات می نکته آخر اینکه، آیا با وجود
 و باطل را از ھم بازشناخت؟!





 

 

 :مبحث ششم
 تناقض جرح و تعدیل در  مورد راویان شیعه

 مطلب اول:
 در مورد راویان شیعهبیان موضوع: تناقض جرح و تعدیل 

 مطلب دوم:
 نگاھی به موضوع تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه

 تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه :بیان موضوع :مطلب اول
مورد اصحاب و راویان ائمه مطلع باشد  کسی که در مورد روایات وارده از ائمه در

را ھا آن متعارض است، و برخی روایات،ھا آن داند که روایات وارده در مورد ھمهمی
 اند.را مورد مذمت قرار دادهھا آن مورد مدح قرار داده و برخی دیگر

ھائی در مورد مشھورترین راویان که از اصحاب ائمه شیعیان در مبحث زیر نمونه
 شود.باشند، بیان میدوازده امامی می

اند، که عبارتند از: محمد بن دو نفر از ائمه مشھور شده سطالببعد از علی بن أبی
علی باقر و جعفر بن محمد صادق. روایات شیعه در غالب موارد به این دو شخصیت 

 رسند.می سطالبرسد و فقط مواردی اندک به علی بن أبیمی
اند، پنج نفر افرادی که در کتب شیعه به روایت از این دو شخصیت مشھور شده

شود ھستند. این موضوع در روایتی منسوب به ابوعبدالله جعفر بن محمد روشن می
 که در آن گفته است: 

أربعة أحب الناس إيلَّ أحياءً وأمواتاً: بريد العجيل، وزرارة، وحممد بن مسلم، «

 .١»واألحول

، ۲۷/۱۴۳عة ی، وسائل الش۷۶صدوق ص:، نیمال الدک: ونک، ۲/۴۲۴ار معرفة الرجال یاخت -١
اموس الرجال ، ق۱۸/۲۶۸، ۱۸/۳۶ ۴/۱۹۷ث ی، معجم رجال الحد۶۰۲نة البحار ص:یسف کمستدر

۹/۴۶۵ ،۵۷۳ ۱۲/۴۲۸. 

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٠٨

چھار نفر ھستند که در میان زندگان و مردگان محبوبترین مردم نزد من می«
 ». عبارتند از: برید عجلی، زراره، محمد بن مسلم و أحولباشند و 

 ھمچنین از وی نقل شده که گفته است:

ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أيب إال زرارة، وأبو بصري ليث املرادي، وحممد بن «

مسلم، وبريد بن معاوية العجيل، ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤالء حفاظ الدين 

 .١»أيب عىل حالل اهللا وحرامه، وهم السابقون إلينا يف الدنيا والسابقون إلينا يف اآلخرةوأمناء 
یابم که ذکر ما و احادیث پدرم را زنده گرداند، جز: زراره، ابوبصیر کسی را نمی«

لیث مرادی، محمد بن مسلم و برید بن معاویه عجلی. اگر این افراد نبودند کسی این را 
اینان حافظان دین و امینان پدرم بر حالل و حرام خدایند و در دنیا کرد. استنباط نمی

 ».رسندو آخرت پیشتر از بقیه به ما می
اعتماد کردهھا آن این چھار نفر کسانی ھستند که شیعه در شناخت دین خود به

اند، اما با این وجود روایاتی در مورد آنان وارد شده که با ھم متعارض ھستند. در زیر 
 شود:اختصار در مورد این موضوع بحث میبه 

 بن أعین هزراراول: * 
 روایاتی که از ائمه در مدح وی وارد شده است -١

 از جعفر بن محمد باقر روایت است که در مورد وی گفت:

  .٢»÷رحم اهللا زرارة بن أعني، لوال زرارة ونظراؤه الندرست أحاديث أيب«

، ۶۶د ص:یمف، ، االختصاص۱۸/۱۰۴ ۲۷/۱۴۴عة ی: وسائل الشنک ، و۱/۳۴۸ار معرفة الرجال یاخت -١
، جامع ۴۶آل زرارة ص: خی، تار۵/۲۱۰ن یر نور الثقلی، تفس۴۱۷، المراجعات ص:۴۷/۳۹۰البحار 
علم الرجال  یماء المقال ف، س۲۴ة ص:ی، الرسائل الرجال۲/۵۷۸، طرائف المقال ۲/۳۴الرواة 

 ۱۵/۱۴۶ ۸/۲۳۲ث ی، معجم رجال الحد۳۲۷ث ص:یات علم رجال الحدک، مستدر۳۶۲ -۱/۳۶۱
، ۷/۴۸عة یان الشی، أع۴۶۷علم الرجال ص: یات فیلک، ۹/۵۷۳، قاموس الرجال ۲۶۸ -۱۸/۲۶۷

 .۴۴۷ -۲/۴۴۶نی واأللقاب کال
الوسائل  ک، مستدر۱۸/۱۰۴، ۲۷/۱۴۴عة ی: وسائل الشنک، و۱/۳۴۸ار معرفة الرجال یاخت -٢

، سماء المقال ۱/۲۳۶عة یث الشی، جامع أحاد۴۷/۳۹۰، البحار ۶۶د ص:یمف، ، االختصاص۱۷/۳۱۴
ان ی، أع۸/۳۲ث ی، معجم رجال الحد۴۲۴ث ص:یات علم رجال الحدک، مستدر۱/۲۴علم الرجال  یف

 .۲/۲۷۳ن ی، مجمع البحر۷/۴۸عة یالش

                                           



 ١٠٩ مبحث ششم: تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه

اگر زراره و افرادی نظیر او نمی بودند خداوند زراره بن أعین را رحمت کند. «
 ».رفتنداحادیث پدرم از بین می

  .١»يا زرارة! إن اسمك يف أسامي أهل اجلنة«از جعفر روایت است که به زراره گفت: 
 ».ای زراره، نام تو در میان نام بھشتیان قرار دارد«

 ھمچنین از وی روایت است که در مورد زراره گفت:

 .٢»فال جيوز يل رده  ÷زرارة عن أيب جعفرأما ما رواه «
 ».برای من جایز نیستھا آن آنچه که زراره از پدرم جعفر روایت کرده است، رّد «

آیا « ٣»أتر أحداً كان أصدع بحق من زرارة«از علی بن موسی روایت است که گفت: 
 ».کنید کسی وجود دارد که بیشتر از زراره حق را بیان کرده باشدمی فکر

 اندروایاتی که از ائمه در مذمت زراره وارد شده -٢
گفتم: خداوند «از علی بن أبوحمزه روایت است که به ابوعبدالله (جعفر) گفت: 

ِيَن آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إِيَماَ�ُهْم بُِظلْ�ٍ ﴿ فرماید:متعال می  .]۸۲[األنعام:  ﴾ا�َّ
با خدا)  یزی(پرستش چ کشرمان خود را با یمان آورده باشند و ایه اک یسانک«

 . »خته باشندیامین
جعفر گفت: خداوند من و تو را از این ظلم در پناه خود قرار دھد. گفتم: این چه 
ظلمی است؟ جعفر گفت: به خدا قسم این ظلم ھمان چیزی است که زراره و ابوحنیفه 

؟ جعفر گفت: زنا گوید: گفتم: زنا نیز با آن استاند. راوی میو امثال آنان ایجاد کرده
 .٤»یک گناه است

کشی از کلیب صیداوی روایت کرده که آنان نشسته بودند و عزافر صیرفی و 
نیز ھمراھشان بود. پس بدون  ÷تعدادی از اصحابشان با آنان بودند و ابوعبدالله

، ۸/۲۲۹ث ی، معجم رجال الحد۴۶، ۳۵خ آل زرارة ص:یتار و نک: ،۱/۳۴۵ار معرفة الرجال یاخت -١
 .۷/۴۷عة یان الشیأع

، سماء المقال ۵۱خ آل زرارة ص:ی، تار۱۰۱/۳۳۰: البحار و نک، ۲/۳۴۶ار معرفة الرجال یاخت -٢
 .۸/۲۳۰ث ی، معجم رجال الحد۱/۲۴

، مسند اإلمام ۸/۲۳۶ث ی، معجم رجال الحد۷۹/۲۹۲: البحار و نک، ۱/۳۵۵ار معرفة الرجال یاخت -٣
 .۲/۴۳۴الرضا 

 .۷/۴۹عة یان الشی، أع۸/۲۴۶ث ی: معجم رجال الحدنک ، و۱/۳۵۸ار معرفة الرجال یاخت -٤

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١١٠

خداوند زراره را لعنت «اینکه بحثی در مورد زراره شود، ابوعبدالله سه بار گفت: 
 .١»کند

می ÷ھمچنین از عمران زعفرانی روایت است که گفت: شنیدم که ابوعبدالله

ھائی بدعت. «٢»ما أحدث أحد يف اإلسالم ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنةاهللا«گوید: 
که زراره در دین ایجاد کرده است کسی در دین ایجاد نکرده است، خداوند او را لعنت 

 ».نماید

ال يموت «گوید: می ÷که گفت: شنیدم که ابوعبداللهاز لیث مرادی روایت است 

 ».میردزراره در سرگردانی و پریشانی می« ٣»زرارة إال تائهاً 

زرارة رش من اليهود والنصار ومن قال: إن اهللا «از ابوعبدالله روایت است که گفت: 

 . ٤»ثالث ثالثة، وقال: إن مرض فال تعده، وإن مات فال تشهد جنازته
یھود و مسیح و قائالن به تثلیث بدتر است. سپس گفت: اگر زراره مریض  زراره از«

 ».شد به عیادت او نرو و اگر مرد بر جنازه او حاضر نشو
بودیم که کنیزی از گوشه  ÷کشی از میسر روایت کرده که گفت: نزد ابوعبدالله

خانه عبور کرد و بر روی دوش او یک کوزه بود که آن را شکانده بود. پس 
گفت: گناه من چیست، خداوند قلب زراره را شکسته است، آنچنان که  ÷عبداللهابو

 ٥این کنیز این کوزه را شکسته است.
نقل شده که وی در مورد زراره چنین اعتقاد داشت  -یعنی محمد باقر -از ابوجعفر

اند و اخبار و کارھای او که از جاسوسان و خبرچینانی است که حاکمان علیه او گمارده
رساند، زیرا کشی از ھشام بن سالم روایت کرده است که گفت: زراره را به حاکمان می

سوال کرد و  ÷-محمد باقر -شود از ابوجعفردر مورد جوائزی که به عمال داده می

  .ھمان -١
 .ھمان -٢
 .۷/۵۰عة یان الشی، أع۸/۲۴۸ث ی: معجم رجال الحدنک ، و۱/۳۶۵ار معرفة الرجال یاخت -٣
، معجم ۲۴۱ص: یر الطاوسی، التحر۶۱زرارة ص:خ آل ی: تارنک ، و۱/۳۸۱ار معرفة الرجال یاخت -٤

 .۷/۵۱عة یان الشی، أع۸/۲۵۲ث یرجال الحد
 .۷/۵۱عة یان الشی، أع۶۲خ آل زرارة ص:ی: تارنک ، و۱/۳۸۱ار معرفة الرجال یاخت -٥

                                           



 ١١١ مبحث ششم: تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه

ابوجعفر گفت: اشکالی ندارد. سپس ابوجعفر گفت: قصد زراره این بود که به ھشام بن 
 .١دانمارھای سلطان را حرام میعبدالملک چنین خبر بدھد که من ک

از کنار باغی در مدینه عبور کردم و ناگاه «از ولید بن صبیح روایت است که گفت: 
وجود انسانی مرا متوجه خود کرد، و چون نگاه کردم دیدم که زراره است. زراره به من 

م و گوید: من از مسجد خارج شدگفت: نزد ابوعبدالله برای من اجازه بگیر. راوی می
رفتم و خبر را به وی رساندم. ابوعبدالله با دست بر سینه خود زد و  ÷نزد ابوعبدالله

سپس سه بار گفت: به او اجازه مده، زیرا زراره در سرای پیری قصد من را کرده است، 
 .٢»و بر دین من و دین پدران من نیست

 موضع زراره نسبت به ائمه شیعه -٣

گوید: خداوند ابوجعفر را شنیدم که زراره می«: از ابن مسکان روایت است که گفت
 .٣»رحمت نماید، اما در مورد جعفر باید بگویم که در قلب من علیه او چیزی است

از زیاد بن أبی حالل در روایتی طوالنی ذکر کرده است که زراره در مورد 
 .٤»این دوست شما نسبت به کالم افراد بصیرت ندارد«گفت:  ÷ابوعبدالله
وقتی که زراره بر بستر «بن شعیب از عمه زراره روایت است که گفت:  از نضر

بیماری افتاد و دردش شدت یافت گفت: مصحف قرآن را به من بدھید. من ھم 
اش گذاشتم و او آن را از من مصحف را به او دادم و آن را گشودم و بر روی سینه

این کتاب، امام دیگری گرفت و سپس گفت: عمه، برای من شھادت بده که من غیر از 
 .٥»ندارم
 اقوال علمای شیعه در مورد زراره -٤

 .۲۴۰ص: یر الطاوسی، التحر۷۲/۳۸۳: البحار نک ، و۱/۳۷۴ار معرفة الرجال یاخت -١
عة یان الشی، أع۸/۲۵۱ث ی، معجم رجال الحد۵/۴۸: البحار نک ، و۱/۳۸۰ار معرفة الرجال یاخت -٢

۷/۵۴. 
 .قبًال ذکر گردید -٣
خ آل زرارة ی، تار۵/۴۶، البحار ۸/۲۴۷ث ی: معجم رجال الحدنک ، و۱/۳۶۱ار معرفة الرجال یاخت -٤

 .۷/۵۴عة یان الشی، أع۶۵ص:
ان ی، أع۷۸خ آل زرارة ص:ی، تار۸/۲۳۹ث ی: معجم رجال الحدنک ، و۱/۳۷۳ار معرفة الرجال یاخت -٥

 .۷/۵۳عة یالش
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زراره در زمان خود شیخ و استاد اصحاب ما و «گوید: نجاشی در مورد وی می
مند از فضل و بود و فردی قاری و فقیه و متکلم و شاعر و ادیب بود و بھرهھا آن پیشتاز

 .١»دین بود
ترین فرد زمان خود بود. ترین و فاضلزراره صادق«گوید: علی بن داود حلی می

گفتم: احادیث پدرم از گوید: اگر زراره نمی بود، میدر مورد وی می ÷امام صادق
 .٢»رودبین می

 .٣»علمای شیعه بر تصدیق او و فرمانبرداری از او اجماع دارند«گوید: کشی می
لمای گروه اول شش نفر بودند، ترین عفقیه«گوید: تفرشی در کتاب رجالی خود می

 .٤»ترین فرد از میان این شش نفر، زراره بودو فقیه
 روایات زراره در کتب شیعه -٥

در سند «گوید: خوئی مجموعه روایات زراره در کتب اربعه شیعه را ذکر کرده و می
بسیاری از روایات نام زراره در دو ھزار و نود و چھار مورد آمده است. وی از 

روایت کرده است، و روایات زراره از ابوجعفر به ھزار و دویست و سی و  ÷ابوجعفر
روایت کرده است، و روایات وی  إرسد. وی از ابوجعفر و ابوعبداللهشش مورد می

به ھشتاد و دو مورد می -یعنی عن أبی جعفر و أبی عبدالله -از این دو و با این عنوان
یعنی با نام  -کرده است، و روایات وی با این عنوانروایت  ÷رسد. وی از ابوعبدالله

، جامع الرواة ۱۵۲، خالصة األقوال ص:۲۴خ آل زرارة ص:یتار و نک:، ۱۲۵ص: یرجال النجاش -١
، ، رسائل ومقاالت۷/۴۷عة یان الشی، أع۸/۲۲۵ث یمعجم رجال الحد ۱/۳۶۵، سماء المقال ۱/۳۲۴

 .۳۱۱ص: یجعفر سبحان
، ۴۹خ آل زرارة ص:ی، تار۲۷/۱۴۲عة یوسائل الش و نک:، ۹۶ص: یحلابن داود ، تاب الرجالک -٢

ث ی، معجم رجال الحد۲/۳۰۴، سماء المقال ۲/۵۷۷، طرائف المقال ۱/۳۴۵اختبار معرفة الرجال 
 .۷/۴۷عة یان الشی، أع۱/۵ یعامل، ، أمل اآلمل۱/۲۳۶عة یث الشی، جامع أحاد۸/۲۳۰

ح ی، توض۴/۳۰ یتفرش، ، نقد الرجال۲۵۲، خالصة األقوال ص:۲/۱۱ ۱/۳۲۴جامع الرواة  نک: -٣
 .۹۱ث والرجال ص:یالحد ی، فائق المقال ف۳۴۸، ۲/۳۶ یبروجرد، ، طرائف المقال۱۹۷ص: المقال

ة یالرسائل الرجال ۲/۳۰۸، سماء المقال ۱۶۶علم الرجال ص: یات فیلک و نک:، ۲/۲۵۵نقد الرجال  -٤
خ آل زرارة ی، تار۴۶/۳۴۵البحار  ۵/۴۰۰ ک، خاتمة المستدر۳۰/۲۲۱عة یائل الش، وس۱۱ص:
عة یان الشی، أع۶۲ص: ی، رجال الخاقان۲/۳۳۵، جامع الرواة ۲/۵۰۷ار معرفة الرجال ی، اخت۴۸ص:

۳/۵۵۸ ،۱/۱۴۳. 

                                           



 ١١٣ مبحث ششم: تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه

کند. این دسته از روایات باشد، اما گاھی با نام صادق از او تعبیر میمی -÷ابوعبدالله
یعنی عن  -رسد. وی از یکی از آن دووی به چھارصد و چھل و نه مورد می

نجاه و شش روایت کرده است، و روایات وی با این عنوان به صد و پ -إأحدیھما
 .١».. رسد.می مورد
 زراره از نگاه اھل سنت -٦

 .٢»زراره ابوجعفر را ندیده است«از سفیان ثوری روایت است که گفت: 
از سفیان بن عیینه روایت است وقتی که به وی گفتند زرارة بن أعین از ابوجعفر 

احادیث ابوجعفر ای را روایت کرده است، گفت: او ابوجعفر را ندیده است، بلکه او نامه
 .٣کردرا تتبع می

در کتاب میزان االعتدال آمده است که زراره علم به افراد اھل بھشت و اھل جھنم 
را به جعفر صادق منسوب کرده بود و به ابن سماک گفته بود: اگر با جعفر صادق 
مالقات کردی به او بگو که من اھل جھنم ھستم یا اھل بھشت؟ وقتی که این خبر به 

ر رسید، او گفت: به او خبر بده که اھل جھنم است، زیرا ھر کس ادعا کند که من جعف
 .٤به اھل جھنم علم دارم، او خود اھل جھنم است

 ابوبصیر لیث مرادیدوم: * 
 :روایاتی که در مدح وی وارد شده است -١

بود آثار نبوت قطع شده و اگر ابوبصیر نمی«از محمد بن باقر روایت است که گفت: 
 .٥»رفتز بین میا

گفتم: اگر نیاز  ÷به ابوعبدالله«قمی از شعیب عقرقوفی روایت کرده که گفت: 
از چه کسی سوال کنیم؟  -و شما نبودید -ای سوال کنیمیافتیم که در مورد مسأله

 .١»ابوعبدالله گفت: نزد ابوبصیر برو

 .۸/۲۵۴ث یمعجم رجال الحد -١
 .۲/۵۸۲، طرائف المقال ۷/۴۷ عةیان الشی، أع۲/۷۰زان االعتدال ی، م۲/۴۷۴زان ی: لسان المنک -٢
 .۱/۳۷حاتم  یابن أب، لی، الجرح والتعد۲/۴۷۴زان ی: لسان المنک -٣
، ۷/۴۷عة یان الشیأعنک:  ، و۴۷۴ -۲/۴۷۳زان ی، لسان الم۷۰ -۲/۶۹زان االعتدال یم نک: -٤

 .۲/۵۸۲طرائف المقال 
 .۳۹۳، ۳۹۲ص: یحل، ابن داود، تاب الرجالک -٥

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١١٤

 این خبر حسب قواعد آنان در باالترین درجه صحت قرار دارد.
نزد «ھمچنین از شعیب عقرقوفی از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: 

رفتم و او به من گفت: آیا ھنگام وفات علیاء نزد او بودی؟ گفتم: آری،  ÷ابوعبدالله
اید و از من خواست که این علیاء به من خبر داد که بھشت را برای او ضمانت کرده

گوید. ابوبصیر گفت: من گریستم و است میموضوع را به شما بگویم. ابوعبدالله گفت: ر
بعد گفتم: فدایتان شوم، مگر من سالخورده و ناتوان و نابینا نیستم و به شما روی 

ام، پس بھشت را برای من ضمانت کنید. ابوعبدالله ام و از دیگر چیزھا بریدهآورده
ران خود برایم گوید: گفتم: آن را از طرف پدکنم. ابوبصیر میمی گفت: این کار را

کنم. تضمین کنید و نام پدران او را یکی یکی بردم. ابوعبدالله گفت: این کار را می
برایم تضمین کنید. ابوعبدالله  صخداگوید: گفتم: آن را از جانب رسولابوبصیر می

گوید: آن را از جانب خدا برایم تضمین نمائید. کنم. ابوبصیر میمی گفت: این کار را
 .٢»کنملله گفت: این کار را میابوعبدا

 آنچه که در مذمت ابوبصیر وارد شده است -٢

شد و به آشفت و ناراحت میابوعبدالله از وجود او بر می«گوید: ابن غضائری می
 .٣»گشت و اصحابش در مورد وی اختالف نظر دارندآمد و ملول میستوه می

 موضع ابوبصیر نسبت به ائمه -٣

ابوبصیر بر َدر خانه ابوعبدالله نشست تا «کشی از حماد ناب روایت کرده که گفت: 
از او اجازه بگیرد، اما ابوعبدالله به او اجازه نداد. پس ابوبصیر گفت: اگر با خود یک 

گوید: پس سگی آمد و داد. راوی میداشتم به من اجازه میمی -غذا یا ھدیه -سینی

، ۲/۲۴۹، البحار ۵/۴۰۰ ک، خاتمة المستدر۲۷/۱۴۲عة ی: وسائل الشنک و ،۱/۲۰نی واأللقاب کال -١
د ی، تسد۱/۲۰۵ ینیخم، ةی، أنوار الھدا۱/۳۰۰ یأنصار، ، فرائد األصول۳۰۵ة ص:یالفوائد المدن

، الفوائد ۲/۳۳۴، جامع الرواة ۵/۸۲، نقد الرجال ۱/۴۰۰ار معرفة الرجال ی، اخت۲/۵۴۸األصول 
، معجم ۱/۳۴۵، سماء المقال ۱/۶۲۸، طرائف المقال ۱۶۰المقال ص:ح ی، توض۱۵۵ة ص:یالرجال

علم  یات فیلک، ۱۲/۳۸۶، ۱۱/۱۸، قاموس الرجال ۲۱/۸۳ ۱۰/۱۴۶، ۱۱/۳۲۲ث یرجال الحد
 .۴۶۹الرجال ص:

 .۴۵۰، ۱۲/۴۲۵، قاموس الرجال ۱/۵۴۵ یلیأردب، : جامع الرواةنک ، و۱/۴۰۰ار معرفة الرجال یاخت -٢
، نقد الرجال ۲۳۵، خالصة األقوال ص:۲/۳۴: جامع الرواة نک ، و۱۱۱ص: یرجال ابن الغضائر -٣

 .۱۴۹ة ص:ی، الفوائد الرجال۴۳۱، ۱۲/۴۲۴، قاموس الرجال ۱۵/۱۴۵ث ی، معجم رجال الحد۴/۷۷

                                                                                                       



 ١١٥ مبحث ششم: تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه

وبصیر بلند کرد تا ادرار کند. پس ابوبصیر گفت: اف اف، این پایش را رو به صورت اب
 .١کندمی چیست؟ ھمنشین وی گفت: این سگی است که به صورت تو ادرار

ھمراه با جماعتی به سواد رفتم تا درھم«از ابن أبی یعفور روایت است که گفت: 
د. به ابوبصیر ھائی برای رفتن به حج درخواست کنم و ابوبصیر مرادی نیز ھمراه ما بو

گفتم: ای ابوبصیر، از خدا بترس و با مال خود حج کن، تو اموال زیادی داری. ابوبصیر 
انداخته  -ظاھرًا منظور ابوعبدالله است -گفت: ساکت باش، اگر دنیا برای دوستت

 ٢».بردکشد و ھمه را میشود ردای خود را بر روی آن می
و ابن أبی یعفور و فردی دیگر به  من«از حماد بن عثمان روایت است که گفت: 

حیره یا به جائی دیگر رفتیم و در مورد دنیا سخن گفتیم. پس ابوبصیر مرادی گفت: 
گوید: دھد. راوی میدوست شما اگر به آن فرصت یابد ھمه را به خود اختصاص می

سپس ابوبصیر چرتی زد و در  این ھنگام سگی آمد و خواست بر روی او ادرار کند. پس 
ن رفتم تا آن سگ را برانم. اما ابن أبی یعفور گفت: کاری به آن سگ نداشته باش. م

 ٣.»پس سگ آمد و در گوش ابوبصیر ادرار ریخت
ابوبصیر به امامت موسی بن جعفر اعتقاد نداشت، و موسی بن جعفر را به عدم علم 

یر روایت کرد، زیرا کشی از شعیب عقرقوفی از ابوبصو عدم شناخت از احکام متھم می
سوال کردم در مورد زنی که ازدواج کرده، اما  ÷از ابوعبدالله«کرده  است که گفت: 

م با وی آمیزش کرده است. وی در جواب گفت: زن ھردودارای شوھر است و این شو
شوھر بودن شود، زیرا این مرد در مورد بیسنگسار شده و مرد صد ضربه شالق زده می

گوید: پس نزد ابوالحسن، موسی بن جعفر رفتم و به میوی سوال نکرده است. شعیب 
کند چه حکمی دارد؟ موسی بن جعفر گفت: او گفتم: زنی که شوھر دارد و ازدواج می

گوید: پس با ابوبصیر شود اما چیزی بر مرد الزم نیست. راوی میزن سنگسار می
مرد دیگری ازدواج می مالقات کردم و به او گفتم: من در مورد زنی که شوھر دارد و با

، معجم رجال ۱/۳۶۹، سماء المقال ۱۶۱ة ص:ی: الفوائد الرجالنک ، و۱/۴۰۷ار معرفة الرجال یاخت -١
 .۱۲/۴۲۷، ۱۱/۲۰قاموس الرجال  ،۲۱/۸۵، ۱۵/۱۵۳ث یالحد

، الرسائل ۱۶۱ح المقال ص:ی، توض۴۸۹ص: یر الطاوسی: التحرو نک، ۱/۳۹۸ار معرفة الرجال یاخت -٢
 .۱۲/۴۲۴، قاموس الرجال ۱۵/۱۵۱ث ی، معجم رجال الحد۱/۳۶۸، سماء المقال ۲۴ة ص:یالرجال

، سماء ۲۴ة ص:ی، الرسائل الرجال۴۹۱ص: یر الطاوسی: التحرو نک، ۱/۴۰۳ار معرفة الرجال یاخت -٣
 .۱۲/۴۲۶، قاموس الرجال ۱۵۳ -۱۵/۱۵۲ث ی، معجم رجال الحد۱/۳۶۹المقال 

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١١٦

شود اما چیزی بر مرد الزم کند از ابوالحسن سوال کردم و او گفت: زن سنگسار می
کنم اش کشید و گفت: فکر نمیگوید: پس ابوبصیر دستی بر سینهنیست. شعیب می

کنم می فکر«. در روایت دیگری آمده است: ١»که علم ابوالحسن ھنوز کامل شده باشد
 ٢.»نشده استعلم او کامل 

ھای ائمه ابوبصیر در حالی که جنابت داشت داخل خانه«کشی روایت کرده است: 
 .٣»شدمی

 روایات ابوبصیر در کتب شیعه -٤

در سند بسیاری از روایات که به دو ھزار و دویست و «گوید: جعفر سبحانی می
اینکه مراد از این رسد عنوان ابوبصیر وجود دارد، اما در مورد ھفتاد و پنج مورد می

باشد اختالف وجود دارد. ھمچنین در مورد تعداد کسانی که این عنوان چه کسی می
شود اختالف نظر وجود دارد. برخی بر این باور ھستند که بر کنیه بر آنان اطالق می

شود و برخی آن را بر سه نفر و تعداد زیادی آن را بر چھار نفر اطالق دو نفر اطالق می
 .٤»اند. اما از برخی دیگر اطالق آن بر بیشتر از این ھم محتمل استکرده

 محمد بن مسلم -* سوم
 روایاتی که در مدح وی وارد شده است -١

خوئی به کشی منسوب کرده که از عبدالله بن أبی یعفور روایت کرده است که 
و آمدن گفتم: ھر لحظه من امکان مالقات با شما را ندارم  ÷به ابوعبدالله«گفت: 

کند، اما من ھرگاه آید و از من سوالی میشما ممکن نیست، و فردی از اصحاب ما می

، قاموس ۱۵/۱۵۲ث ی، معجم رجال الحد۷۶/۵۷: البحار و نک، ۱/۴۰۱ار معرفة الرجال یاخت -١
 .۱۲/۴۲۶الرجال 

، معجم رجال ۲۵ة ص:یلرجال، الرسائل ا۷۶/۵۷: البحار و نک، ۱/۴۰۲ار معرفة الرجال یاخت -٢
 .۱۲/۴۲۶، قاموس الرجال ۱۵/۱۵۴ث یالحد

، ۱۲/۴۲۵، قاموس الرجال ۱۵/۱۵۱ث ی، وانظر: معجم رجال الحد۱/۳۹۹ار معرفة الرجال یاخت -٣
، مستند ۳/۵۴، الحدائق الناضرة ۲/۲۱۲، الوسائل ۹۷/۱۳۰، البحار ۲/۴۶۰عة یث الشیجامع أحاد

 . ۲۵ة ص:ی، الرسائل الرجال۳/۵۲الم ک، جواھر ال۲/۲۹۳عة یالش
 .۴۶۱علم الرجال ص: یات فیلک -٤

                                           



 ١١٧ مبحث ششم: تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه

که از من سوال شود جوابی ندارم. ابوعبدالله گفت: نزد محمد بن مسلم ثقفی برو، زیرا 
 .١»او از پدرم حدیث شنیده و نزد وی فردی وجیه بوده است

 کرده است.وی روایات دیگری را ھم با این مضمون ذکر 
 روایاتی که در مذمت او وارد شده است -٢

گوید: می ÷کشی از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت: شنیدم که ابوعبدالله
گوید: خداوند از وجود شیء اطالعی خداوند محمد بن مسلم را لعنت کند، زیرا او می«

 .٢»ندارد تا اینکه آن شیء ایجاد شود
می ÷شنیدم که ابوعبدالله«ھمچنین کشی از أبوصباح روایت کرده که گفت: 

کنند به ھالکت افتادند و از جمله این افراد، گوید: کسانی که در دین خود شک می
 .٣»محمد بن مسلم است

آنان در «گوید: ھمچنین جعفر بن محمد در مورد زراره و محمد بن مسلم می
 .٤»والیت من جایی ندارند

 تعداد روایات وی در کتب شیعه -۳

عنوان محمد بن مسلم در سند بسیاری از روایات وجود دارد که «گوید: خوئی می
 .٥»رسدمورد می ۲۲۷۶به ھا آن تعداد

ھرگاه در مورد چیزی برای «ز از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: یحر
که در مورد سی ھزار  ام به طوریسؤال کرده ÷من سوال پیش آمده از ابوجعفر

، البحار ۲۷/۱۴۴، الوسائل ۲۰۱د ص:ی، وانظر: االختصاص للمف۱۸/۲۶۳ث یمعجم رجال الحد -١
ار معرفة الرجال ی، اخت۳۰۵ة ص:ی، الفوائد المدن۱/۲۲۵عة یث الشی، جامع أحاد۴۶/۳۲۸ ۲/۲۴۹
، ۱۹۴ -۲/۱۹۳، جامع الرواة ۴۹۵ص: یر الطاوسیالتحر، ۲۵۱ص: ی، خالصة األقوال للحل۱/۳۸۳

 .۲/۱۴۲ ینی، الرسائل للخم۹/۵۷۴، قاموس الرجال ۳۲۵ص: ثیالحد ات علم رجالکمستدر
، قاموس ۱۸/۲۶۸ ثی،  معجم رجال الحد۲/۱۹۴، وانظر: جامع الرواة ۱/۳۹۴ار معرفة الرجال یاخت -٢

 .۹/۵۷۸الرجال 
، ۴/۱۹۷ث ی، معجم رجال الحد۲/۱۹۴: جامع الرواة کن ، و۲/۵۰۸ ۱/۳۹۴ار معرفة الرجال یاخت -٣

 .۳/۵۵۹عة یان الشیأع
 .۹/۵۷۸، قاموس الرجال ۲/۱۹۴، وانظر: جامع الرواة ۱/۳۹۳ار معرفة الرجال یاخت -٤
 .۱۸/۲۴۶ث یمعجم رجال الحد -٥
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 ÷ام. ھمچنین در مورد شانزده ھزار حدیث از ابوعبداللهحدیث از وی سوال کرده
 .١»امسوال کرده

ام، و سپس با سی ھزار حدیث شنیده ÷از ابوجعفر«گوید: محمد بن مسلم می
در ام، یا اینکه گفت: ام و از او شانزده ھزار حدیث شنیدهفرزندش جعفرمالقات کرده

ام، یا اینکه گفت: شانزده ھزار مسأله از او مورد شانزده ھزار حدیث از او سوال کرده
 .٢»امام یا در مورد شانزده ھزار مسأله از او سوال کردهشنیده

 برید بن معاویهچھارم: * 
 روایات وارده در مدح وی -۱

و بزرگان  -نیعنی بزرگا -اوتاد زمین«گفت: از جعفر بن محمد روایت است که می
 .٣»دین چھار نفر ھستند که یکی از آنان برید بن معاویه است

 روایات وارده در مذمت برید بن معاویه -۲

گفت: خداوند برید و شنیدم که ابوعبدالله می«از ابوسیار روایت است که گفت: 
 .٤»زراره را لعنت کند

گوید: ای ابوصباح، می ÷شنیدم که ابوعبدالله«از ابوصباح روایت است که گفت: 
اند و از جمله این افراد، افراد اند به ھالکت افتادهکسانی که در ادیان خود شک کرده

زیر ھستند: زراره، برید، محمد بن مسلم، اسماعیل جعفی. وی فرد دیگری را ھم نام 
 .٥»برد که به یاد ندارم

ة یر البھ، األنوا۴۶/۲۹۲، البحار ۳۰/۴۸۶عة ی: وسائل الشکن ، و۱۸/۲۶۳ث یمعجم رجال الحد -١
، ۹/۵۷۵، قاموس الرجال ۱/۳۸۶ار معرفة الرجال ی، اخت۳۹۹نة البحار ص:یسف ک، مستدر۱۳۴ص:

 .۲۰۱، االختصاص ص:۲/۴۴۷نی واأللقاب کال
، ۹/۵۷۷، قاموس الرجال ۱/۳۹۱ار معرفة الرجال ی: اختکن ، و۱۸/۲۶۶ث یمعجم رجال الحد -٢

 .۳۹۵ة ص:یالرسائل الرجال
، جامع ۴۷خ آل زرارة ص:ی، تار۳۷۴ -۳۷۳ة ی، الفوائد المدن۸/۱۲۵ یمحمود، : نھج السعادةکن -٣

، قاموس الرجال ۱۵/۱۴۷ ۴/۱۹۶ث ی، معجم رجال الحد۳۸ة ص:ی، الرسائل الرجال۲/۳۴الرواة 
 .۷/۴۹عة یان الشی، أع۱۲/۴۲۸ ۹/۵۷۳

 ۴/۱۹۸ث ید، معجم رجال الح۷/۵۰۹، ۶۰خ آل زرارة ص:یتار :کو ن، ۱/۳۶۴ار معرفة الرجال یاخت -٤
 .۷/۵۰ ۳/۵۵۹عة یان الشی، أع۸/۲۴۸

 .۱۷۹ھمان، ص: -٥
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به من  ÷لهابوعبدال«ھمچنین از عبدالرحیم قصیر روایت کرده است که گفت: 
دانید اند چیست؟ آیا نمیگفت: نزد زراره و برید برو و به آنان بگو: این بدعتی که آورده

فرموده اند: ھر بدعتی ضاللت و گمراھی است. به ابوعبدالله گفتم:  صخداکه رسول
ترسم. پس لیث مرادی را ھمراه من کرد و ما دو نفر نزد زراره رفتیم و من از آن دو می

گفته بود به وی گفتیم. پس زراره گفت: به خدا این  ÷را که ابوعبداللهآنچه 
استطاعت و توانایی را به من داده بود در حالی که خودش شعور نداشت و نمی 

 .١گردمدانست. برید در جواب گفت: به خدا ھرگز از این کار بر نمی
 تعداد احادیث وی در کتب شیعه -۳

با عنوان برید بن معاویه تعدادی حدیث وجود  در سند احادیث«گوید: خوئی می
 .٢»رسددارد که به ھشتاد و پنج مورد می

ھایی از تعارض جرح و تعدیل وارده از ائمه شیعیان دوازده امامی در ھا نمونهاین
مورد مشھورترین راویان شیعه است. در مبحث آتی نگاھی به این موضوع خواھیم 

 داشت.

 موضوع تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعهنگاهی به  :مطلب دوم
این تناقض خطیر در توثیق و تجریح راویان حدیث ائمه مذھب شیعه، بسیاری  -۱

از علمای مذھب را به شک انداخته، و به خطرناکی آن و عدم توانائی بر 
اند. از جمله شیخ شناخت قول درست از میان این اقوال اعتراف و اقرار کرده

بسیاری از راویان یا  -ثقه دانستن -علمای ما در توثیق«گوید: ی میعلی خاقان
اکثر آنان و بلکه در مورد بسیاری از بزرگان با ھم اختالف نظر دارند و یکی را 

داند و بلکه آن را در باالترین درجه بینید که محمد بن سنان را ثقه میمی
داند و نیز مانند بلکه غالی میدھد، اما فردی دیگر او را ضعیف و اعتبار قرار می

 .٣»مفضل بن عمر و افرادی دیگر

عة یان الشی، أع۸/۲۴۸ث ی، معجم رجال الحد۲/۳۱۰البحار نک: ، و۱/۳۶۴ار معرفة الرجال یاخت -١
۳/۵۵۹ ۷/۵۴. 

 .۴/۱۹۹ث یمعجم رجال الحد -٢
 .۸۲ص:  یرجال الخاقان -٣
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این دو امام، یعنی محمد بن علی باقر و جعفر بن محمد صادق، امام پنجم و  -۲
اند، اما با این ششم از ائمه شیعه ھستند، و بعد از آن دو پنج امام دیگر آمده

اند حیرت باقی نھاده اند و مردم را در سرگردانی ووجود حقیقت را بیان نکرده
اند تا بر اساس روایات اشخاصی متناقض به عبادت خدا و مردم را رھا کرده

اند. پس در این صورت این سوال بپردازند و حقیقت را برایشان بیان نکرده
 ای دارد؟!آید که امامت آنان چه فائدهپیش می

اند با وجود این تناقض دهھمچنین راویانی که اقوال ائمه را برای شیعیان نقل کر
شدید، جایگاه واقعی آنان قابل شناخت نیست! پس چگونه به روایاتی که آنان از ائمه 

 اند اعتماد شود؟!نقل کرده
وقتی که یک عالم شیعی با این تناقض رو به رو شود و بخواھد آن را برطرف  -۳

امام این دو  یابد جز اینکه اظھار دارد کهسازد، در این حالت پناھگاھی نمی
 بیان کرده است. »تقیه«قول متناقض را از روی 

جواب ما به این علما این است: چه کسی به شما گفته است یکی از این اقوال از سر 
باشد؟! ھردو قول از امام روایت شده است و نه این امام و نه امام بعد از او تقیه می

ه است. بنابراین، شما از کجا میاند که کدام قول بر اساس تقیه بودمشخص نکرده
 باشد؟!!دانید که این قول از روی تقیه می

آیا این امکان وجود ندارد که روایات دال بر مذمت صحیح بوده و روایات دیگر  -۴
به دروغ به ائمه نسبت داده شده باشند تا بدین وسیله کالم ائمه را علیه این 

 باطل نمایند؟!اند، راویان که به ائمه دروغ نسبت داده
دارند که امام این مذمت را از سر تقیه گفته است تا بدین ترتیب آنان اظھار می -۵

این مذمت به گوش مخالفان برسد و در نتیجه این اصحاب مذھب مورد حمایت 
اند امکان ھایی که آنان در مورد راویان گفتهباشند!! جواب ما این است: آیا مدح

 رند؟!رسیدن به مخالفان را ندا
آیا ھر قولی که امام به وسیله آن یکی از اصحاب خود را مورد مذمت قرار داده  -۶

باشد به ھمان اشخاصی که خبر دال بر مدح به آنان رسیده است، خواھد 
رسید؟ زیرا مقصود از تقیه این است که سخن به ھمان شخصی برسد که خبر 

ا بر آنان مدح رسیده است تا بدین وسیله حسب زعم شیعیان حقیقت ر
بپوشانند؟! اما نکته اینجاست که سخن گاھی در اوقات و اماکن مختلفی بیان 
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رسد. پس این تقیه شده است و در این صورت سخن به ھمه مخالفان نمی
 چگونه است؟!

کنند و به آن ایمان دارند؟! پس در دانستند که ائمه تقیه میآیا مخالفان نمی -۷
ای ماند. پس آیا عاقالنه است که جامعهده نمیاین صورت تقیه بر مخالفان پوشی

کنند در میان مردم زندگی کنند و در مورد که شیعه و ائمه در آن زندگی می
ھایی متناقض بر زبان بیاورند اما راز آنان برمال عقیده و شریعت و اشخاص کالم

 انگیز است.نشود؟! به درستی که این خیالی شگفت
اند، یم که این افراد از اھل بیت، بر دین جامعه خود بودهکنبار دیگر تأکید می -۸

آورد و اصحاب و اھل بیتش آن را منتقل  صیعنی دینی که پیامبر ما محمد
اند و ظاھر افعال ساختند و این دین ھمان است که اھل سنت آن را قبول کرده

نت که و اقوال این ائمه نیز بر ھمین مطلب داللت دارد، و آن دسته از اھل س
اند، بر اند و شرح حالشان را بیان کردهاند و از آنان روایت کردهمعاصر آنان بوده

 دھند. این مطلب گواھی می
اند این وضعیت را اما وقتی این افراد که ائمه را وسیله تجارت خود قرار داده

بگویند که مشاھده کردند، این عقیده را ایجاد کردند تا اھل بیت را تکذیب نمایند و 
ائمه در اعمال و اقوال خود اھل نیرنگ ھستند و صداقت ندارند، و آنان بر عقیده و 
شریعت دیگری ھستند، و این وضعیت ظاھری، نفاق برای اھل سنت است، و این نفاق 

 نامند.دین ائمه است، و این دین را تقیه می
ادند که موافق اھل پس ھرگاه ائمه سخنی را بر زبان آوردند یا عملی را انجام د

 سنت بود آنان را تصدیق نکنید!
اند این در ظاھر است و حقیقت بر خالف اینکه ائمه اصحاب خود را تکذیب کرده

 باشد!!این می
باشد، چه پیشگان امت ھم نمیبسیار زشت است این مذھبی که حتی در شأن گنه

 برسد به بزرگان اھل بیت!
تر از این انحطاطی ھستند که به آنان منسوب شریفبه درستی که اھل بیت باالتر و 

شده است، و عقالی شیعه بسیار نیازمند به این ھستند که در این موضع خود نسبت 
 به این پندار زشت تجدید نظر نمایند.
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تواند به حقیقت دست یابد حال آنکه روایات و سخنان یک فرد شیعه چگونه می -۹
ی از کسی از ائمه در دست ندارد تا قول ائمه با ھم در تناقض است، و مستند

 درست را برای وی ترجیح دھد؟!
اند و امام و اقوالی که ھر امام بر زبان آورده است بعد از این امام، ائمه دیگری آمده

اند و مردم کرده است از دنیا رفتهمی آن حاکمی که امام حسب زعم شیعه از او تقیه
را در آنچه که در زمان امام سابق گفته شده است اند که حق نیازمند به این شده

 اند تا موضوع روشن گردد. بشناسند، اما امام جدید و امام بعد از وی چیزی نگفته
کنند که مراد و آیند و در مورد امام خود چنین حکم میسپس علمای شیعه می

یر ائمه منظور وی فالن و فالن بوده است. بکارگیری چنین روشی حتی در مورد غ
 باشد چه برسد به اینکه در مورد ائمه استعمال شود؟!قابل قبول نمی

این تناقض با عصمت که ارباب شیعه برای ائمه خود ادعا دارند در تناقض  -۱۰
دارند که ائمه از گناه و خطای عمدی و است، زیرا علمای شیعه اظھار می

اند برخی شده سھوی در دین معصوم ھستند. این اقوال که از ائمه روایت
معصیت و برخی کذب و برخی خطا و مخالف واقعیت ھستند، آنچنان که خود 

 دارند. پس این عصمت مورد ادعا کجاست؟!می شیعیان اظھار
کند که در اینجا علیه دین خدا و اھل این تناقض این واقعیت را برای ما کشف می

تسب به مذھب اھل بیت میایی چیده شده است، و طوائف بسیاری که منبیت توطئه
 اند.دھند، قربانی این توطئه شدهکنند که کار نیکی انجام میباشند و فکر می

توانند آن را ای شده است که اگر بخواھند میبه درستی که شیعه قربانی دسیسه
 برمال سازند، و این تناقض یکی از دالیل این توطئه است.

اند که ن شده است، و آنان از حق پیروی کردهالبته حقیقت برای برخی از آنان روش
 برخی از آنان قبًال بیان شدند.

ما شک نداریم که برخی از علمای شیعه به حقیقت واقف ھستند، لکن طمع
 ورزیھای دنیوی از بزرگترین اسباب ادامه دادن به این مغالطه است.

تفرقه ناشی از پژوھشگر شیعه مذھب، حسین موسوی بعد از بررسی روایات شیعه و 
آور در بیان آن حقایق بعد از این سفر سخت و عذاب«گوید: آن در میان امت، می

آید که انجام چه چیزی بر من واجب است؟ آیا در مکان و دردناک، این سوال پیش می
منصب خود باقی بمانم و اموال زیادی را از افراد ساده لوح با نام خمس و تبرعات 
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مند شوم یا اینکه متاع ھای فاخر شوم و از زنان زیباروی بھرهینبستانم و سوار ماش
فانی دنیا را ترک نموده و از این امور حرام دوری بگزینم و حق را آشکار نمایم، زیرا 

 .١»کسی که حق را بیان نکند، شیطانی الل و گنگ است؟
گرداند و فقط آری، این گردنه گاھی افراد سست ایمان را از عبور از خود ناتوان می

 توانند از آن عبور نمایند.افرادی با ایمان قوی و صادق می
داستانی را دیدم که امام ابن قیم آن را ذکر کرده است که با یک دانشمند مسیحی 

گرچه از حیث دین فرق وجود دارد، زیرا شیعیان مسلمانند و  -روی داده است
گوید: می /دارد. ابن قیم لکن در این داستان عبرتی وجود -مسیحی کافر است

من قسمت عمده یک روز را به مناظره با یکی از علمای مسیحی گذراندم و وقتی که «
حق برای آن فرد مسیحی روشن شد، وی مبھوت گشت. در آن ھنگام فقط ما دو نفر 
بودیم و کسی وجود نداشت. من به او گفتم: چه چیزی مانع تو از تبعیت از حق و 

ھا برگردم زیر پای نعلین مرکب من گفت: وقتی که من نزد این االغشود؟ حقیقت می
کنند و ھر کنند و مرا در مورد اموال و زنان خود حاکم و داور میفرشی پھن می

دانم و چیزی ای نمیکنند، و من کار و پیشهفرمانی به آنان بدھم از من سرپیچی نمی
تم. پس اگر مسلمان شوم در این صورت از قرآن حفظ ندارم و به نحو و فقه مطلع نیس

گوید: شود؟ ابن قیم میدر بازارھا باید گدایی کنم. چه کسی به چنین چیزی راضی می
کنی اگر رضای خدا را بر ھوای نفس خود ترجیح شود، آیا فکر میگفتم: چنین نمی

کند؟ اگر فرض ھم کنیم که چنین دھی خداوند تو را خوار و ذلیل و محتاج می
عیتی برای تو پیش آید، باز ھم حقیقت و نجات از آتش جھنم و عذاب و خشم وض

دھی. فرد باشد که از دست میترین عوض در مقابل آن چیزھایی میخداوند، کامل
توانم به تقدیر استدالل نمود خواھد. به او گفتم: نمیمسیحی گفت: ببینیم خدا چه می

کذیب مسیح و برای مشرکان در تکذیب بود برای یھود در تو اگر تقدیر حجت می
کنید. پس چگونه به آن بود. عالوه بر این، شما قدر را تکذیب میپیامبران حجت می

 .٢»کنید؟ پس آن فرد مسیحی گفت: دست از سر ما برداراستدالل می

 .۹۳ص:خ یلله ثم للتار -١
 .۱/۹۷اری یة الحیھدا -٢
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خالصه، این اقوال متناقض در توثیق و تجریح راویان مذھب شیعه از خالل  -۱۱
 به موارد زیر اشاره دارد:مصادر و منابع شیعه، 

بود خداوند * مذھب شیعه مورد محافظت نیست، زیرا اگر منقول از معصومان می
 کرد.آن را حفظ می

تواند اقوال ائمه خود در مورد راویان دینش را * فرد شیعه با وجود این تناقض نمی
 بشناسد مگر با وارد کردن تقیه در مسأله.

ھای مبارزه قض این باشد که این تناقض از ثمره* بعید نیست که سبب این تنا
کردند تا در نتیجه میان افرادی باشد که گرد ائمه را گرفته بودند و بر ائمه تجارت می

 امام تنھا برای آنان باشد.
شود که به * اعتماد به روایات شیعی وجود ندارد. پس چگونه دینی بر آن بنا می

 .شودتقرب می وسیله آن به خداوند
 پس آیا وقت آن نرسیده که علمای شیعه در دین خود تجدید نظر نمایند؟!



 

 

 :مبحث هفتم
 تناقض علمای دوازده امامی

 مطلب اول:
 بیان موضوع: تناقض علمای دوازده امامی

 مطلب دوم:
 نگاھی به موضوع تناقض علمای دوازده امام

 بیان موضوع تناقض علمای دوازده امامی :مطلب اول
وجود روایات متناقض در منابع روائی شیعه، منجر به تناقض در میان فتاوای 
علمای شیعه شده است، به طوری که شیعیان در میان فتاوی متحیر و سرگردان شده

یح است، و به صورت صحیح از امام معصوم صادر شده و دانند کدام یک صحاند، و نمی
 کدام یک بر اساس تقیه است؟

روایات شیعی بیانگر این مطلب ھستند که پیروی از ائمه، افراد را از اختالف حفظ 
است که ھر کس سوار  ÷دھد، و به سان کشتی نوحکرده و بلکه از ھالک نجات می

 گردد.نشود ھالک مییابد و ھر کس سوار آن شود نجات می
اند، اکنون و بعد از اینکه نسل ائمه منقرض گشته است و شیعیان بدون امام مانده

اند و ھا کشتی و بلکه صدھا کشتی ظھور کردهاند، زیرا دهشیعیان دچار تفرقه شده
دارد که او وارث رھبری کشتی است، و حتی دامنه این صاحب ھر کشتی اظھار می

خانواده نیز کشیده شده است، و ھر فرد در یک خانواده دارای یک کشتی تفرقه به 
کند شود و فکر میاست!!! و گاھی این فرد از آن پایین آمده و سوار کشتی دیگری می

 که آن کشتی نجات است!!
 حال سوال اینجاست که کدام یک کشتی اھل بیت است؟

مذھب از مشخص کردن کشتی  در بحبوحه این اختالف و به خاطر ناتوانی پیروان
 اند.نجات، بسیاری از تابعان کشتی از جستجو برای یافتن کشتی نجات دست برداشته
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ای نیست، بلکه این اختالف از قرون اولیه پدید آمده است، زیرا این اختالف امر تازه
شوند و ھر فرقه یک کشتی پیروان ھر امام بعد از مرگ او به چندین فرقه تقسیم می

 دارد که کشتی آنان، کشتی اھل بیت است.دارد و اظھار می

بیشتر از  تعداد فرق شیعهنوبختی،  فرق الشيعهقمی و املقاالت والفرقدر کتاب 
شصت مورد بیان شده است. نوبختی در این کتاب معتقد است که شیعیان دوازده 

فات حسن عسکری ای است که شیعیان بعد از وامامی، یکی از چھارده یا پانزده فرقه
 .٢به آن تقسیم شدند، اما قمی معتقد است که آنان پانزده فرقه ھستند ١ھـ۲۶۰سالدر 

در کتب روائی شیعه، کلینی در کتاب الکافی روایتی را ذکر کرده که معتقد است 
. مجلسی در ٣شیعیان سیزده فرقه ھستند و جز یک فرقه دیگران در جھنم ھستند

این روایت به درجه حسن  -حسب معیارھای شیعه -کهمورد این روایت گفته است 
 .٤رسدمی

امروزه دائره اختالف بیشتر شده است، به طوری که کشتیھای امروز، غیر از 
شدند، زیرا فتاوای جدید ھا فرقه سابق سوار آن میباشند که دهکشتیھای قدیمی می

مر صرفًا به خاطر کثرت جز اسم، ارتباط دیگری با فتاوای قدیم ندارند. البته این ا
با ھا آن دارند به خاطر مخالفتباشد، بلکه چنان که علمای شیعه اظھار میفتاوی نمی

 فتاوای علمای سابق است.
در مبحث زیر به صورت مختصر اقوال علمای قدیم و متأخر شیعه در مورد این موضوع 

 گردد:بیان می
 :ن آن به اختالف ائمهاعتراف به اختالف فقھای شیعه و منتسب ساخت -١

من روایات منقول از ائمه را در مورد احادیث مختلف که مختص «گوید: طوسی می

 »هتذيب األحكام«و کتاب  »ستبصاراال«اند در کتاب خود معروف به به مباحث فقھی
بیشتر از پنج ھزار حدیث است، و در بیشتر این احادیث، ھا آن ام و تعدادذکر کرده

ام، و این اختالف نظر ذکر کردهھا آن علمای مذھب را در مورد عمل بهاختالف نظر 
مشھورتر از آن است که مخفی بماند، بطوری که اگر شما در اختالفات آنان در این 

 . ۹۶ص: ینوبخت، عةیفرق الش -١
 . ۱۰۲ص: یقم، لمقاالت والفرقا -٢
 ».تنا ومودتناین فرقة ثالث عشرة فرقة تنتحل والیومن الثالث وسبع«ن لفظ: یا ا، ب۸/۲۲۴ یافکال -٣
 . ۴/۳۴۴مرآة العقول  -٤
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یابید که اختالفاتشان بیشتر از اختالف ابوحنیفه و شافعی و احکام تأمل نمائید در می
 .١»مالک است

 :ناقضکثرت تعداد فتاوای مت -٢
یکی از ھشت کتاب مورد اعتماد از نگاه » الوافی«فیض کاشانی نویسنده کتاب 

شیعیان و نویسنده تفسیر صافی، از این اختالف، زبان به شکوه گشوده و در مورد  
بینید که آنان در مورد یک مسأله بیست یا سی گاه می«گوید: علمای طائفه شیعه می

ای فرعی باقی نمانده که آنان توانم بگویم: مسألهمیقول و یا بیشتر ھم دارند و حتی 
 .٢»در مورد آن یا متعلقاتش با ھم اختالف نداشته باشند

اعتراف به سردرگمی فقھای شیعه و عدم توانائی آنان در شناخت حقیقت در  -٣
 :احکام دینی

 باشد.سبب این اختالف، اختالف روایات وارده از ائمه آنان می
بینیم که علمای بزرگ شیعه در مورد ما می«گوید: شاخوری میشیخ جعفر 

مشخص کردن روایات صادر شده بر اساس تقیه و روایات صادره برای بیان حکم واقعی 
با ھم اختالف دارند، مانند مسأله نجاست خمر. در حالی که اکثریت علما و از جمله 

ی وارده در مورد طھارت خمر را ھاروایتاند، زیرا شیخ طوسی به نجاست آن فتوا داده
بینیم که برخی از فقھا از جمله مقدس اردبیلی به اند، میحمل بر نجاست کرده

اند، و روایات وارده در مورد نجاست خمر را حمل بر تقیه نمودهطھارت آن فتوا داده
ی . و»سازداند. این موضوع سردرگمی علمای قدیم در بکارگیری تقیه را آشکار می

ھا مسأله شبیه به این را ذکر ھایی دیگر از دهاگر بخواھیم مثال«گوید: ھمچنین می
توانیم در این باره کتابی خاص تألیف نمائیم که مؤید وجود آشوب در نمائیم می

مشخص سازی موارد تقیه است که شبیه وجود آشوب در ادعاھای اجماع در مسائل 
تالف زیادی در فتاوای علما شده است که این فقھی است، و این امر منجر به اخ

 .٣»باشدمیھا آن اختالف به تبع مشخص سازی روایات صادره بر اساس تقیه از غیر
 :ات، منجر به ایجاد یک مذھب شیعی جدید شده استیتناقض در روا -٤

 .  ۱/۵۲ یس الحلیابن إدر، ، السرائر۱/۹۰ یخوئ، : معجم رجالکن ، و۱۳۸ -۱/۱۳۷عدة األصول  -١
 . ۹ص: یمقدمة الواف -٢
 . ۷۵ - ۷۲ة ص: یعة اإلمامیلدی فقھاء الش یة العقل االجتھادکیحر -٣
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مقصود از واژه «گوید: شیخ جعفر شاخوری در توصیف اختالف علمای شیعه می
اصطالح علما، قول علمای قدیم چون شیخ صدوق، مرتضی، مفید، طوسی، مشھور در 

ھا ابن براج، ابن أبی عقیل، ابن جنید و امثال آنان است، و نه فقھای معاصر؛ زیرا شھرت
ھای متأخر ارزشی ندارند، زیرا اگر به فتاوای علمای معاصر نگاه کنیم مییا اجماع

ب شیعه ھستند، به عنوان مثال، اگر کتاب بینیم که ھمه آنان خارج از دائره مذھ
منھاج «و کتاب » المقنعه«شیخ صدوق یا کتاب فقھی شیخ مفید به نام » الھدایه«

ھا آن ھا مسأله وجود دارد که دریابیم که دهرا با ھم مقایسه نمائیم، در می» الصالحین
مکان فراھم میآقای خوئی با قول مشھور علمای قدیم مخالفت ورزیده است. اگر این ا

آقای خوئی را مطالعه نماید، دچار دھشت  »املسائل املنتخبة«شد که شیخ صدوق کتاب 

 .»شدمی
با قول مشھور مخالفت ھا آن کند که خوئی درسپس شاخوری مسائلی را ذکر می

اگر بخواھیم ھمه مواردی را که آقای خوئی با قول «گوید: کرده است، و در ادامه می
ھا به جماع مخالفت ورزیده است مورد بررسی قرار دھیم، تعداد این مسألهمشھور یا ا

رسد. وضعیت خمینی و حکیم و دیگر مراجع نیز به ھمین دویست یا سیصد فتوا می
 .»شکل است

ھا فتوای شاذ از بارزترین به زودی کتابی از ما منتشر خواھد شد که در آن ده«
عالمه حلی تا آقای خوئی و سیستانی را بر مراجع شیعه از شیخ صدوق و مفید و 

شمرده ایم... به درستی که مخالفت با قول مشھور، بسیار زیاد است، خصوصًا بعد از 
 .١»اینکه عرف پوشاندن فتاوی با احتیاطات وجوبی رواج و شیوع یافت

گوید: کند و در حاشیه میھای متأخران را ذکر میوی سپس تعدادی از مخالفت
ای کم از علما را بیان کردم، زیرا بررسی کامل این تعدادی اندک از عدهمن فقط «

 .٢»کشدموضوع چندین جلد به درازا می
اختالف در بسیاری از مسائل عقیدتی، حتی مانند سھو «گوید: جعفر سبحانی می

در جانب تفریطی و نسبت دادن تفویض در جانب تا حدودی افراطی، وجود  صپیامبر

 .۱۳۸ -۱۳۵ر ص:ییة المرحلة وغبار التغیمرجع -١
 .۲۶۷ر ص:ییة المرحلة وغبار التغیمرجع -٢
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اند، به نحوی که ھمه دارد. برخی از این مسائل گرچه جزء عقائد ضروری شیعه شده
 .١»شناسند، اما در عصرھای گذشته چنین نبوده استآن را می

قدمای «گوید: می -یکی از بزرگترین شیوخ معاصر شیعه در علم رجال -ممقانی
دانیم، غلو و افراط میشیعه چیزی را که ما امروزه جزء ضروریات مذھب شیعه می

کردند و این موضوع بر کسانی که دانستند و معتمدترین مردان را به این امر متھم می
 .٢»به سخنان آنان خبر دارد، پوشیده نیست

 :ن تناقضاتیمذاھب به سبب ا یاز علما یخروج برخ -٥

اند، به این دلیل بسیاری از آنان از اعتقاد و باور حقیقی برگشته«گوید: طوسی می
که در این موضوع، وجه حقیقی برای آنان روشن نشده و از حل شبھه موجود در آن 

شنیدم که گفت:  -خداوند مؤیدش دارد -مان ابوعبداللهاند. از شیخعاجز مانده
و اعتقاد داشت و بعد از آن رجوع کرد،  ابوالحسین ھارونی علوی به حق و امامت ایمان

به این دلیل اختالف احادیث برای او مشتبه شده و دچار التباس گشته بود و باور و 
 .٣»اعتقاد دیگری را پذیرفت

وقتی که مثًال دو کتاب الوسائل و المستدرک را مطالعه «گوید: یم یجعفر سبحان
در مورد ھمه ابواب فقھی اختالف وجود  بینیم که در مورد روایات واردهکنیم، میمی

 .٤»دارد. این امر موجب رجوع بسیاری از مستبصران از مذھب امامیه شده است
تناقض روایات، علمای شیعه را بر آن داشته تا بدون وجود ھر نوع ضابطه به آنچه  -٦

 خواھند فتوا دھندکه می

آمده است: نویسنده کتاب الحدائق معتقد به این  »الدرر النجفية«چنان که در کتاب 
تواند از روی تقیه به رأیی فتوا دھد که حتی عامه (اھل سنت) شده است که امام می
اند، و این به خاطر وجود مخالفت صرف در میان اصحاب وی ھم به آن قائل نشده

 است.

 .۴۳۴علم الرجال ص: یات فیلک -١
ة المنتقی یحاشدر مورد آن در ب ین الخطیمحب الد نیز نک: سخن، ۳/۲۳ح المقال یتنق -٢

 .۱۹۳ص:
 .۱/۲ام کب األحیتھذ -٣
 .۲۰۱ص: یل الموسویطعان خلد یس :عرضد، یاالجتھاد والتقل ید فی، القول المفیجعفر السبحان -٤
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از آن افرادی که  کنند گرچه کسیائمه احکام مخالفی را صادر می«گوید: می یو
قبًال برایشان حکم داده شده است حاضر نباشند. به ھمین دلیل، آنان برای مسأله 

 .١»دھند، گرچه کسی از مخالفان به آن قائل نشده باشدی متعددی میھاجوابواحد 
 :ھایی از اضطراب در فتاوینمونه -٧

 گیرد:رسی قرار میدر اینجا حکم مسأله اذان از خالل اقوال علمای شیعه مورد بر
 سید مرتضی دو قول دارد: -۱

اصحاب ما در مورد حکم اذان و اقامه اختالف نظر دارند. برخی «گوید: وی می
باشند و واجب نیستند، گرچه تأکید آن در نماز معتقدند در ھمه نمازھا سنت مؤکد می

گزینم میجماعت و نماز صبح و مغرب و نماز جمعه بیشتر است. من ھم این قول را بر 
 باشم. و به آن قائل می

برخی دیگر از اصحاب ما معتقدند که اذان و اقامه در ھمه نمازھای جماعت چه در 
سفر و چه در حضر، فقط بر مردان واجب است. اذان و اقامه در نماز جماعت و فرادای 

مه باشد. در دیگر نمازھای واجب، فقط اقاصبح و مغرب و نماز جمعه بر آنان واجب می
 .٢باشدبر آنان واجب می

 :لیعق یابن أب -٢

شود، مگر در ھرکس اذان و اقامه را عمدًا ترک نماید نمازش باطل می«گوید: وی می
کند و در صورت نماز ظھر و عصر و عشاء. در این سه نماز اقامه برای وی کفایت می

. اگر فرد اقامه ، اعاده آن بر وی الزم نیست-احتمال زیاد در این سه نماز -ترک اذان
 .٣»را عمدًا ترک کرد نمازش باطل شده و اعاده بر وی الزم است

 معروف به شیخ طائفه دو قول دارد: طوسی -٣

، ، الحدائق۷۵ - ۷۲ص:  یجعفر الشاخور، ةیعة اإلمامیلدی فقھاء الش یة العقل االجتھادکیحر -١
 .۱/۵ یبحران

(این گفته مؤلف درست نیست، زیرا سید مرتضی خود فقط یک قول را  .۲/۱۲۰عة یمختلف الش -٢
 برگزیده است) مترجم.

 ۲/۱۲۰عة یمختلف الش -٣
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. اما در ١وی در کتاب النھایة اذان و اقامه را برای نماز جماعت واجب کرده است
در ھمه نمازھا چه فرادی و چه جماعت مستحب  ھردوکتاب الخالف معتقد است که 

 .٢باشند و واجب نیستندمی
 .٣»اذان و اقامه شرط برای نماز جماعت ھستند«گوید: می ابوصالح -٤
تأکید رجحان آن دو (اذان و اقامت) در «گوید: می کاظم یزدی طباطبائی -٥

ورت نمازھای فرض یومیه، چه ادا و چه قضا و چه به صورت جماعت و چه به ص
فرادی و چه در سفر و چه در حضر و برای زنان و مردان، اشکالی ندارد. اما 

اند، و برخی از  علما این وجوب را به برخی از علما قائل به وجوب آن دو شده
اند، و برخی معتقدند وجوب آن در نماز نماز مغرب و صبح تخصیص داده

اند. برخی ت قرار دادهجماعت است، و اذان و اقامه را شرط صحت نماز جماع
اند. رأی أقوی این دیگر اذان و اقامه را شرط حصول ثواب جماعت قرار داده

است که اذان مطلقًا مستحب است و أحوط این است که جز در مواردی که 
ساقط است و در غیر حال استعجال و سفر و تنگی وقت، اقامه ترک نشود. اذان 

 .٤»ھستندو اقامه مختص نمازھای فرض یومیه 
اند، از ای از علما تعلیقاتی را بر اقوال وی نوشتهدر حاشیه کتاب وی، مجموعه

 جمله:
بنا بر رأی أقوی، اقامه نیز ھمین طور است، لکن ترک این «گوید: گلپایگانی می -۱

الخصوص اقامه شایسته نیست، زیرا در مورد انجام آن دو، تشویق و دو و علی
 .٥»ترغیب وارد شده است

 .»أظھر این است که ترک آن جایز است«گوید: حکیم می -٢
بنا بر رأی أقوی، اقامه مستحب است، لکن ترک اقامه و نیز «گوید: خمینی می -٣

 .١»شودترک اذان، موجب محرومیت از ثواب فراوان می

 .۶۵ -۶۴ص: یطوس، ةیالنھا -١
 .۲/۱۱۹عة ی، مختلف الش۱/۲۸۴ ی، طوسالخالف -٢
 .۲/۱۱۹عة ی، مختلف الش۱۴۳الفقه ص: یف یافکال -٣
 .۲/۴۰۹العروة الوثقی  -٤
 .۲/۴۱۰العروة الوثقی  -٥

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٣٢

 .٢»ترک اقامه اشکالی ندارد، گرچه رعایت احتیاط اولی است«گوید: خوئی می -۴
اذان و «گوید: ه شیخ طائفه نظری خالف یزدی دارد و میشیخ طوسی، ملقب ب

گویند، اما اگر اذان و اقامه بر زنان واجب نیست، بلکه آنان به جای این دو شھادتین می
اقامه گفتند این برای آنان افضل است، با این تفاوت که زنان صدای خود را باید به 

 .٣»شوندقدری بلند کنند که خود بشنوند و مردان آن را ن
ھایی از اختالف در فتاوی علمای شیعه است که در مطلب بعدی ھا نمونهاین

 توضیحاتی در این زمینه خواھیم داشت.

 نگاهی به موضوع تناقض علمای دوازده امامی :مطلب دوم
بعد از این توضیح مختصر در مورد اختالف فقھا و ناتوانی آنان از شناخت حکم 

 به این موضوع خواھیم داشت.درست در دین، حال نگاھی 
به علت کثرت تناقض در روایات، فقھای شیعه از ادراک حق در مسائل دینی  -۱

اند. این امر مؤید این مطلب است که مصادر و منابع این روایات عاجز شده
دارند، جھتی معصوم نیستند، زیرا جھت آنچنان که روایات شیعه اظھار می

توانند حق را در مسائل س وقتی که فقھا نمیشود. پمعصوم دچار تناقض نمی
 دینی بشناسند، دیگران چگونه بشناسند؟!

در گستره این اختالف فقھی معاصر که علمای معاصر در مورد آن نزاع دارند،  -۲
 یک فرد شیعه باید کدام یک را درست بداند؟!

ممکن است کسی بگوید: به ھر قول عمل کند درست است!! جواب ما این است: 
ای دارد اگر من خود را با دیگر طوایف مسلمانان ھم وار شدن بر کشتی چه فایدهس

 تر نباشم!!ردیف بیابم، تازه اگر از آنان پائین
فتاوای فقھای معاصر با فتاوای فقھی قدیم تفاوت دارند، و اصحاب ھریک از  -۳

وال بر مذھب اھل بیت ھستند. حال سھا آن این فتاوای ادعای این را دارند که
این است که کدام یک از این دو گروه بر راه صواب ھستند؟! آیا فقھای معاصر 
بر مذھب اھل بیت ھستند یا فقھای قدیم؟! سپس سوال این است که کدام یک 

 .۲/۴۱۰العروة الوثقی  -١
 .۲/۴۱۰العروة الوثقی  -٢
 .۶۵ة ص:یالنھا -٣
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باشند؟! سپس چرا فقھای معاصر با فقھای قدیم از فقھای معاصر بر حق می
اند یا ند و مذھب را نسخ کردهااند؟! آیا امامانی جدید ظھور کردهمخالفت ورزیده

 کنند؟!اینکه جھت جدید دیگری وجود دارد که احکام و فتاوی را صادر می
خروج برخی از علمای مذھب از مذھب خود، دلیل بر وجود شکافی بزرگ در  -۴

مذھب است که برای این دسته از علما آشکار شده است، زیرا تغییر دادن باور 
است که سبب آشکاری فاش شود و بروز یابد  و اعتقاد فقط در صورتی ممکن

 که موجب تنفر از مذھب شود.
اند و به احکام شرعی جھل این است مذھب؛ پیروانش در آن دچار تناقض شده -۵

گویند: فقھای شان مخالف است و چنان که خود میدارند و آخرینشان با اولین
پس چگونه انسان  برند.مذھب در سرگردانی و حیرت و آشوب فقھی به سر می

ای معصوم را در آن نائب خود اطمینان یابد که این ھمان دین خداست که ائمه
کرده است تا آن را ابالغ نماید و پیروانش ادعای آن را دارند که این مذھب 

 کشتی نجات است؟!
ممکن است گفته شود: این اختالف مختص شیعه نیست، بلکه اھل سنت نیز  -۶

 دارند!!میان خود اختالف نظر 
 جواب ما چند چیز است:

اند که افرادی معصوم وجود دارند که مکلف به اھل سنت مدعی این نشده -۱
را معصوم  صباشند، و فقط پیامبررھبری امت جھت حفظ آن از اختالف می

دانند، بلکه امر به اجتھاد علمای امت واگذار شده است، و اگر این علما به می
پاداش دارند و اگر به خطا رفتند یک پاداش دارند. رأی درست دست یافتند دو 

از اینرو علمای اھل سنت جھت شناخت احکام مسایل جدید اقدام به اجتھاد 
کنند، زیرا بنای امور اند و عذر ھمدیگر را بیان میاند و دچار اختالف شدهکرده

 فرعی بر توسعه است.
کنند و بر ومین تبعیت میداشتند که از معصشیعیان دو قرن و نیم اظھار می -۲

فرض صحت این مدعا، باید آنان دچار اختالف نشوند، زیرا ھمه وقایعی که 
ممکن است برای امت پیش بیاید در طول این مدت روی داده است. پس 

 کجاست تأثیر معصومین در متحد ساختن امت؟!



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٣٤

 -حسب روایات خودشان -ھابیشتر اختالفات میان شیعیان و بلکه ھمه آن -۳
جواباشی از ائمه معصوم آنان است، زیرا آنان فتاوایی متناقض صادر کرده و ن

اند، و به ھمین دلیل ھم پیروانشان در تشخیص یی سرگردان کننده دادهھا
اند، و این امر سبب اختالف در میان جواب و فتوای صحیح دچار حیرت شده

 شیعه شده است.
آنان در روش استنباط از ادله برمیاما اختالف میان اھل سنت به سبب اختالف 

گردد و به خاطر تناقض ادله نیست، و مجتھدی که دنبال شناخت حق است اگر به 
 خطا برود، در شریعت خداوند معذور است. و لله الحمد.

 بنابراین، اختالف شیعه و اختالف اھل سنت با ھم تفاوت دارد.
قوال ائمه آنان متناقض است و به نکته آخر اینکه، این مذھب امامیه است..... که ا

ھمین دلیل دیدگاه علمای مذھب دچار تناقض و اضطراب شده است و به خاطر این 
 ھای متناقض دشوار شده است.امور، شناخت حقیقت از میان این دیدگاه

 پس در پھنه این اقوال و دیدگاه فقھی در میان شیعه، حقیقت کجاست؟!
کنند و مییزی را که کمر شکن است بیان میسپس امروزه گروھی از شیعیان چ

گویند: کسی که رّد فقیه را بگوید انگار که خدا را رد گفته است، اما مشکل اینجاست 
دانیم که اقوال کدام یک از این فقھای متناقض، نماینده و بیانگر رأی که نمی
 است؟! خداوند

یدگاه دارند؛ معاصرین با قدما ھا دھا مذھب دارند؛ فقھای معاصر دهفقھای قدیم ده
 است؟! کنند!! پس قول کدام یک قول خداوندمخالفت می

 !ستی که جرأت زیادی علیه خدا دارند!اربه 

بنا بر اعتقاد ما، مجتھد جامع الشرایط، در زمان «گوید: مظفر از علمای شیعه می
قول فصل در  باشد، و این مجتھد حاکم و رئیس مطلق است، وغیبت امام نایب وی می

باشد، و کسی که رد او باشد، حق او نیز میقضایا و داوری میان مردم که حق امام می
را بگوید رد امام را گفته است، و کسی که رد امام را بگوید رد خدا را گفته است، و 

آمده است، این کار در حد شرک به خدا  ‡چنان که در حدیث صادق اھل بیت
 .١»است

 .۵۷:ة: صیعقائد اإلمام -١
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ن است: علمای شیعه با ھم اختالف دارند و فتاوای آنان در عصر جواب ما به وی ای
حاضر و بلکه در عصر گذشته با ھم تناقض دارد و حتی فتاوای علمای معاصر با فتاوای 

باشد؟! علمای قدیم در تناقض است. پس رد بر کدام یک از این اقوال رد بر خدا می
کند و قول فقھای دیگر را رد ل مینکته دیگر اینکه یک فرد شیعه قول یک فقیه را قبو

کند. در این صورت باید گفت که ھر فرد شیعه رد قول فقیه یا فقھای دیگر را میمی
اند به اقوال ھمه فقھا عمل گوید. در این صورت ھمه آنان مشرک ھستند، زیرا نتوانسته

 کنند.
م شرک و به درستی که جرأت زیادی دارد و سبب آن ترساندن از تبعیت از احکا

 ھای خود را برای شناخت حقیقت بکارگیرند.کفر و آتش جھنم است تا مبادا عقل
توانند حقیقت به درستی که گناه این مردم بر دوش علماست، زیرا پیروان خود نمی

کند که از خدا بترسند و جھت نجات پیروان و را بشناسند و این بر علما واجب می
امت که به سبب تناقض موجود در روایات کذب و برداشتن این تفرقه و شکاف در 

 راویان کذاب و مجھول ایجاد شده است، بازگشت نمایند.





 

 

 :هشتم مبحث
 شکایت اهل بیت از شیعیان خود

 مطلب اول:
 شیعیان خودبیان موضوع شکایت آل بیت از 

 مطلب دوم:
 نگاھی به موضوع شکایت اھل بیت از شیعیان خود

 بیان موضوع شکایت اهل بیت از شیعیان خود :مطلب اول
کسی که از اقوال اھل بیت موجود در منابع شیعه اطالع داشته باشد، دچار شگفتی 

امامی آنان را بیند که ھمه اھل بیت، یعنی کسانی که شیعیان دوازده شود، زیرا میمی
کنند و حتی آنان را مورد لعنت قرار میاند، از اصحاب خود شکایت میائمه خود کرده

اند، و ائمه آنان را لعنت دھند و حتی افراد مشھور آنان نیز از لعنت ائمه در امان نمانده
 اند.نموده و از آنان بیزاری جسته

ھا آنان را ائمه منصوب ازده امامیکه دو ھشت نفر از اھل بیتدر این مبحث، اقوال 
 شود.دانند بیان میخدا می

 :ھـ) ٤٠ - تق بعث١٠( سامیر المؤمنین علی بن أبی طالب -١
آورند، سخنان زیادی از در نھج البالغه که شیعیان آن را از منابع شیعه به شمار می

 شود:یوی در این موضوع ذکر شده است. در اینجا تعدادی از این اقوال ذکر م

يا أشباه الرجال وال رجال، «گوید: خطاب به پیروان خود می س* امیرالمؤمنین علی

حلوم األطفال وعقول ربات احلجال، لوددت أينّ مل أركم ومل أعرفكم، معرفة جرت واهللا 

ماً  دَ ھای ای نامردان مرد نما، رؤیاھای کودکان در دلتان و عقل. «١»ندماً وأعقبت سَ
شناختم! سوگند به خدا دیدم و نمیدر مغزتان. ای کاش شما را نمیزنان حجله نشین 

 ».ھا به دنبال داشتاین شناخت پشیمانی برایم آورد و اندوه

 .۱/۵۴نھج البالغة  -١
                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٣٨

ما هي إال الكوفة، أقبضها وأبسطها، إن مل تكوين إال أنت هتب « * ھمچنین گفته است:

فأبدلني هبم ئموين، . اللهم إين قد مللتهم وملوين، وسئمتهم وس…أعاصريك فقبحك اهللا! 

برای من جز « ١خرياً منهم، وأبدهلم يب رشاً مني، اللهم مث قلوهبم كام يامث امللح يف املاء!
کوفه نیست که در سلطه من قرار گرفته است، و قبض و بسط آن را در اختیار دارم. 
ای کوفه، اگر برای من چیزی جز تو نباشد، در حالی که بادھای درھم زننده در تو می

ام. آنان نیز مرا وزند، خداوند زشتت کند! بار خدایا، من این مردم را دچار ماللت کرده
ام و آنان ھم مرا افسرده و ناراحت اند. من اینان را افسرده ساختهگرفتار ماللت نموده

اند. بھتر از آنان را به جای آنان بر من عنایت فرما و بدتر از من را به جای من کرده
ھای آنان را بگداز و آب کن، چنان که نمک در آب منحل نان بنما. بارخدایا، دلنصیب آ

 ».شودمی

قاتلكم اهللا! لقد مألتم قلبي قيحاً، وشحنتم صدري غيظاً، « * نیز گفته است:

عتموين نغب التهامم أنفاساً، وأفسدتم عيل رأيي بالعصيان واخلذالن، حتى لقد قالت  وجرَّ

طالب رجل شجاع ولكن ال علم له باحلرب... ولكن ال رأي ملن ال قريش: إنّ ابن أيب 

خداوند نابودتان کند! قلبم را با خونابه پر کردید و سینه ام را ماالمال از . «٢»يطاع
ھای متوالی را جرعه جرعه به من خوراندید و رأی و نظرم را با خشم نمودید و غم

نجا که قریش گفت: فرزند ابوطالب نافرمانی و تنھا گذاشتن من مختل کردید، تا آ
داند...... ولی چه کنم کسی که اطاعت مردی دالور است، لکن فنون جنگ را نمی

 ».شود رأیی نداردنمی

أفٍ لكم! لقد سئمت عتابكم! وكأن قلوبكم مألوسة، فأنتم ال تعقلون. « گوید:نیز می *

 .٣»ما أنتم يل بثقة
ھایتان ام. گویا دلیخ بر شما خسته شدهوای بر شما ای مردم! از خطاب و توب«

 ».اید. من ھرگز اطمینانی به شما ندارممختل است و از تعقل بازمانده

 .۶۵ -۱/۶۴نھج البالغة  -١
 .۱/۷۰نھج البالغة  -٢
 .۱/۸۳نھج البالغة  -٣

                                           



 ١٣٩ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

وإين لعامل بام يصلحكم، ويقيم أودكم، ولكني ال أر «: گوید* ھمچنین می

إصالحكم بإفساد نفيس، أرضع اهللا خدودكم، وأتعس جدودكم! ال تعرفون احلق 

 .١»ل، وال تبطلون الباطل كإبطالكم احلقكمعرفتكم الباط
دانم. ولی ھرگز با می کند،تان را راست میھای من آنچه که شما را اصالح و کجی«

افساد خویشتن شما را اصالح نخواھم کرد. خداوند روی شما را خوار و پست و نصیب 
آنچنان که  شناسید آشنائی با حق ندارید وشما را تباه گرداند! آنچنان که باطل را می

 ».سازیدبرید باطل را محو و نابود نمیحق را از بین می

مُّ ذوو أسامع، وبكم ذوو كالم، « گوید:* ھمچنین می منيت بكم بثالث واثنتني: صُ

ق عند اللقاء، وال إخوان ثقة عند البالء.. دُ ي ذوو أبصار، ال أحرار صُ مْ  .٢».وعُ
ام: ناشنوایانی گوش دار! الل من از شما به سه خصلت و دو خصلت مبتال شده«

دار! نه آزاد مردانی راستین ھستید در ھنگام رویارویی با گو! نابینایانی چشمھائی سخن
 ».دشمنان و نه برادران قابل اطمینان در موقع آزمایش...

أمحد اهللا عىل ما قىض من أمر، وقدر من فعل، وعىل ابتالئي بكم أهيا « گوید:* نیز می

ِب... هللا أنتم! أما دين جيمعكم! وال محية الفرقة التي  إذا أمرتُ مل تُطِع، وإذا دعوت مل جتُ

 .٣»تشحذكم
کنم خدا را در برابر ھر چیزی که قضایش به آن متعلق گشته و به ھر ستایش می«

فعلی که مقدر فرموده و مرا به شما مبتال ساخته است، ای گروھی که ھنگامی که امر 
کنید.... راستی شما و ھر موقع که دعوت کنم اجابتم نمیکنید، کنم اطاعتم نمی

چگونه مردمی ھستید! آیا دینی که شما را جمع و متحد سازد وجود ندارد! آیا غیرتی 
  ».نیست که شما را به تالش اندازد!

فأبيتم عيل إباء املخالفني اجلفاة واملنابذين العصاة حتى ارتاب «: * ھمچنین گفت

 . ١»الناصح بنصحه

 .۳۴/۷۹: البحار نک ، و۱/۱۸۸نھج البالغة  -١
 .۱۸۹، ۱/۱۸۸نھج البالغة  -٢
 .۱۰۱ -۲/۱۰۰نھج البالغة  -٣

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٤٠

اما به مانند مخالفان جفاکار و عاصیان و ستیزه گران ابا ورزیدید به طوری که «
 ».کننده در نصیحت خود شک کردنصیحت

إن هؤالء القوم « گوید:* وی اصحاب معاویه را بر اصحاب خود ترجیح داده و می

بهم وبأدائهم األمانة إىل صاح .سيدالون منكم باجتامعهم عىل باطلهم وتفرقكم عن حقكم..

وخيانتكم، وبصالحهم يف بالدهم وفسادكم... اللهم إين قد مللتهم وملوين، وسئمتهم 

 .٢»وسئموين، فأبدلني هبم خرياً منهم، وأبدهلم يب رشاً مني
آنان به ھمین زودی دولت را از شما خواھند گرفت. این تسلط به جھت اجتماع و «

باشد، و به خاطر ادای امانتی شان و پراکندگی شما از حقتان میتشکل آنان در باطل
دارید و به جھت نمایند و خیانتی که شما به صاحبتان روا میکه به صاحب خود می

آورند و فسادی که شما در اصالح و تنظیم امور که آنان در شھرھای خود به وجود می
آنان نیز ام. اندازید. بار خدایا، من این مردم را دچار ماللت کردهشھرھایتان به راه می

مرا گرفتار ماللت نموده اند. من اینان را افسرده ساخته ام و آنان ھم مرا افسرده و 
اند. بھتر از آنان را به جای آنان بر من عنایت فرما و بدتر از من را به جای ناراحت کرده

 ».من نصیب آنان بنما

جيمعكم وال محية ال أباً لكم ما تنتظرون بنرصكم ربكم، أما دين « گوید:* ھمچنین می

حتمشكم، أقوم فيكم مسترصخاً وأناديكم متغوثاً فال تسمعون يل قوالً... فجرجرتم جرجرة 

 .٣»اجلمل األرس وتثاقلتم تثاقل النضو األدبَر
ای مردمی که اصالت ندارید، برای یاری پروردگارتان در انتظار چه کسی و کدام «

وجود ندارد که شما را جمع کند و  روزی و چه حادثه ای نشسته اید؟ آیا ھیچ دینی
ھیچ غیرتی ندارید که شما را بر ھجوم به دشمنانتان تحریک نماید، و به ھیجان آورد؟ 

زنم، اما سخنان مرا ایستم و شما را به عنوان پناه ندا میدر میان شما فریاد زنان می
الغر و مجروح از  شنوید..... و مانند شتر خسته و بیمار صدا در آوردید و مانند شترنمی

 ».حرکت بازایستادید

 .۳/۳۰ یحیطر، نی، مجمع البحر۲/۱۳۱ ینیأم، ری، الغد۳۳/۳۲۲: البحار نک ، و۱/۷۸نھج البالغة  -١
 .۱/۶۵نھج البالغة  -٢
 .۳۴/۳۳، ۳۳/۵۶۵البحار و نک: ، ۱/۹۰نھج البالغة -٣

                                                                                                       



 ١٤١ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

کینه توزی را مبنای . «١»الخ قد اصطلحتم عىل الغل فيام بينكم...« گوید:* نیز می
 ».زندگی خود قرار دادید

واهللا ما تكفونني أنفسكم فكيف «: گوید* در مذمت آنان مورد حکومت خود می

ا، وإنني اليوم ألشكو حيف تكفونني غريكم، إنْ كانت الرعايا قبيل لتشكو حيف رعاهت

  ٢»رعيتي كأنني املقود وهم القادة، أو املوزوع وهم الوزعة
خواھید کفایت توانید کفایت خود را بکنید. پس چگونه میبه خدا قسم شما نمی«

من را بکنید، و به جای من این کار را به انجام برسانید؟ اگر قبًال رعایا از حیف و ظلم 
کنم و انگار که کردند، من امروز از حیف رعیت خود شکایت میحاکمان شکایت می

 ».من رعیت ھستم و آنان رھبر، و یا اینکه من تقسیم شده ھستم و آنان تقسیم کننده

ت كل امرئ منكم نفسه ال يلتفت إىل غريها، ولكنكم نسيتم « گوید:ھمچنین می * وهلمّ

تت عليكم أمركم، ولوددت أن اهللا ما ذكرتم وأمنتم ما حذرتكم، فتاه عنكم رأيكم، وتش

 . ٣»فرق بيني وبينكم
نمود و به کس دیگری توجه نداشت. و ھر کس از شما را نفس خود مشغول می«

ولی آنچه را که به شما تذکر داده شده بود به فراموشی سپردید و از آنچه که شما را از 
غزتان گم شد و امر آن بیمناک کرده بودند خاطر جمع شدید. در نتیجه رأی شما از م

 ». شما بر شما پراکنده گشت و دوست داشتم خداوند من و شما را از ھم جدا نماید

طعانني عيابني  ما بالكم ال سددتم لرشد وال هديتم لقصد؟...«گوید: * ھمچنین می

 .٤»حيادين رواغني، إنه ال غنى يف كثرة عددكم مع قلة اجتامع قلوبكم
گز موفق به رشد و صالح نشدید و به حیات معتدل شما را چه شده است؟ که ھر«

ھدایت نگردیدید.... شما مردمی ھستید طعنه زن و عیب جو و کناره گیرنده از حق و 
 ».یتان بسیار اندک استھادل ترسو. شما با وجود کثرت تعدادتان، ھماھنگی

 .۳/۲۲۹۰مة کزان الحی، م۸۹/۲۴البحار و نک: ، ۲/۱۷نھج البالغة  -١
 ..۳۴/۱۶۲البحار و نک: ، ۴/۶۲نھج البالغة  -٢
 .۳۴/۹۱البحار و نک: ، ۱/۲۳۰نھج البالغة  -٣
 .۳۴/۹۷البحار  و نک:، ۱/۲۳۲نھج البالغة  -٤

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٤٢

ل« گوید:* نیز می ب، إن أُمهِ فتُم، وإن التي إذا أمرتُ مل تُطع، وإذا دعوتُ مل جتُ تُم خِ

رتم  .١»حوربتم خِ
کنید و ھر موقع که دعوت کنم ای گروھی که ھنگامی که امر کنم اطاعت نمی«

کنید. اگر به شما مھلت داده شود در تخیالت و سخنان بیھوده فرو میاجابتم نمی
 ».گردیدروید و اگر با شما بجنگند سست و زبون می

أمرياً فأصبحت اليوم مأموراً، وكنت أمس ناهياً لقد كنت أمس « گوید:* ھمچنین می

 . ٢»فأصبحت اليوم منهياً 
کننده بودم ام. دیروز نھیمن تا دیروز امیر و فرمانده بودم و امروز فرمانبردار شده«

 ».شومو امروز نھی می
ھای قلبی زخمی و رئیسی است که از پیروان خود ھا و آهانگر حسرتین اقوال بیا

او را خوار نموده و از او  کند کهاز آن دسته از پیروانش شکایت میست. او ظلم دیده ا
 کند.اند و سپس او علیه آنان دعا مینافرمانی کرده

کند و متھم به این آنان را نامرد و عاصی و خوار توصیف می سعلی بن أبی طالب
ھستند و دینی شناسند و خائن شناسند، حق را نمیکند که آنچنان که باطل را میمی

اند و سپس علیه آنان دعا توزی دسیسه چیدهندارند که بر آن اجتماع نمایند و بر کینه
گاھی و اعتدال دست نیابند.می  کند که به آ

در طول حیات خود از آن رنج  سکنند که علیاین روایات رنج زیادی را کشف می
 کند.وی مرگ میشود و آرزبرده است تا اینکه از زندگی با آنان خسته می

 :)ھ٥٠-٣( بحسن بن علی -٢
سھم حسن نیز بھتر از سھم پدرش ھمراه با پیروانش نبود، زیرا پیروانش او را مورد 

داشتند که شیعه او و پدرش آزار قرار دادند و به او بد کردند، حال آنکه اظھار می
 ھستند.

است که به بیان ھای زیادی از او روایت شده در کتب شیعه دوازده امامی شکایت
 شود:اکتفا میھا آن برخی از

 .۱/۷۱۰ یحیطر، نی، مجمع البحر۳۴/۸۵البحار  و نک: ۲/۱۰۰نھج البالغة  -١
 .۹۷/۴۱، ۳۳/۳۰۶البحار  و نک:، ۲/۱۸۷نھج البالغة  -٢

                                           



 ١٤٣ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

بینم که معاویه از این به خدا قسم چنان می«روایت شده که گفت:  س* از حسن 
دارند که شیعه من ھستند، اما دنبال قتل من افراد برای من بھتر است. آنان اظھار می

قسم اگر از معاویه ھستند و ثروت و سامانم را غارت کردند و اموالم را گرفتند. به خدا 
ام احساس امنیت کنم تعھدی بگیرم که با آن جانم در امان باشد و در میان خانواده

ام از بین برود. به خدا قسم اگر با بھتر از این است که اینان مرا بکشند و خانواده
کنند. به خدا قسم اگر گیرند و مرا تسلیم معاویه میمعاویه بجنگم آنان گردن مرا می

معاویه صلح کنم و دارای عزت باشم بھتر از این است که معاویه مرا در اسارت  با
 .١»بکشد

من اھل کوفه و بال و محنت آنان را «* ھمچنین از وی روایت شده که گفت: 
آیند. آنان در سخن و شناختم. کسانی از آنان که فاسد ھستند برای من به کار نمی

گویند ن مختلف و متفاوت ھستند و به ما میکردار خود وفا و پیمانی ندارند. آنا
 .٢»است قلوبشان با ما است، اما شمشیرھایشان علیه ما برکشیده شده

بعد از توافق با معاویه در سخنانی  سحسن«گوید: * مسعودی شیعه مذھب می
شد، به خاطر سه چیز گفت: ای مردم کوفه، اگر نفس من قبًال از شما روی گردان نمی

شود: کشته شدن پدرم توسط شما، سلب ثروت و سامانم، و وی گردان میاز شما ر
ام. پس از او حرف ضربه زدن شما بر شکم من. بدانید که من با معاویه بیعت کرده

 .٣»شنوی داشته و مطیع او باشید
گوید: این مردم بر چادر حسن حمله بردند و آن را غارت کردند و حتی می * مفید

زیرش بیرون کشیدند. سپس عبدالرحمان بن عبدالله جعال ازدی بر اش را از سجاده
حسن حمله برد و روسری وی را از گردنش ربود و حسن در حالت نشسته و در حالی 

 .٤که شمشیرش را به کمر بسته بود و ردایش را بر تن نداشت باقی ماند
توھین نیز دادند به او را به صورت عملی آزار می س* این افراد آنچنان که حسن

به نام  ÷مردی از اصحاب حسن«روایت است که گفت:  /کردند. از ابوجعفرمی

 .۹/۲۳۴، االنتصار ۴۴/۲۰، البحار ۲/۱۰االحتجاج  -١
 .۹۱ة ص:ی، األنوار البھ۴۴/۱۴۷، البحار ۲/۱۲االحتجاج  -٢
 .۸/۱۰۶، و نک: االنتصار ۲/۴۳۱مروج الذھب  -٣
 .۱/۵۶۹عة یان الشی، أع۴۱ن ص:یی: مقاتل الطالبنک ، و۱۹۰د ص:یمف، اإلرشاد -٤

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٤٤

ای از رفت و حسن در گوشه ÷سفیان بن أبو لیلی سوار بر شتر خود آمد، و نزد حسن
کننده مؤمنان. خانه خود مخفی شده بود. پس به حسن گفت: سالم بر تو ای ذلیل

سفیان گفت: خالفت و رھبری امت را از گردن  گفت: چطور اين را دانستی؟حسن
 .١کندخود برکندی و بر گردن این طغیانگر انداختی که به غیر حکم خداوند، حکم می

* خطیب بغدادی از علمای اھل سنت به صورت مستند از ابوغریف نقل کرده که 
بودیم که تعدادمان دوازده ھزار نفر  بگفت: ما پیش قراول سپاه حسن بن علی 

بودیم و به استقبال مرگ آمده بودیم و عزم  -محلی در نزدیکی بغداد -ود و در مسکنب
ما برای جنگ با مردم شام جدی بود و فرمانده ما ابوالغمر طه بود. وقتی که خبر صلح 
حسن بن علی به ما رسید انگار که کمر ما از خشم و عصبانیت شکسته است. وقتی که 

از ما به نام ابوعامر سفیان بن لیلی به او گفت: سالم حسن بن علی به کوفه آمد مردی 
بر تو ای ذلیل کننده مؤمنان! حسن گفت: ای ابوعامر، این را نگو، من مؤمنان را خوار 

 .٢»ام، بلکه کراھت داشتم که بر سر حکومت آنان را بکشمنکرده
آنجا  ھا را دریافت کرد، و داخل کوفه شد و در* وقتی که معاویه حکومت سرزمین

ھا و مناطق دیگر در مورد حکومت وی به اتفاق نظر سخنانی ایراد کرد و سایر سرزمین
رسیدند، و قیس بن سعد که قبًال عزم مخالفت و ناسازگاری کرده بود نزد او برگشت و 
اجماع و اتفاق نظر عمومی بر بیعت با معاویه حاصل شد، حسن بن علی ھمراه با 

ان و خواھرانشان و پسر عمویشان عبدالله بن جعفر از برادرش حسین و دیگر برادر
کوچ کردند. حسن در طول  -ھا بر ساکن آن بادبرترین سالم -سرزمین عراق به مدینه

گذشت آن شیعیان وی را به خاطر کنارهمسیر ھرگاه به گروھی از شیعیان خود می
ن کار خود را نیک دادند، اما حسگیری از خالفت به نفع معاویه مورد سرزنش قرار می

کرد و بلکه دانست، و احساس حرج و نکوھش و پشیمانی نمیو درست و پسندیده می
از این کار راضی و خوشحال بود. گرچه این کار وی سبب شد که از خانواده و نزدیکان 

، البحار ۴۴ن ص:یی، مقاتل الطالب۸۲د ص:یاالختصاص للمف: نک ، و۱/۳۲۸ار معرفة الرجالیاخت -١
 یلیأردب، ، جامع الرواة۱۶/۱۶، شرح نھج البالغة ۱۶۰ص: یحل، ، خالصة األقوال۵۹، ۵۸، ۲۴، ۴۴/۲۳

 .۹/۱۵۶ یخوئ، ثی، معجم رجال الحد۱/۳۶۶
 .۱۰/۳۰۵خ بغداد یتار -٢

                                           



 ١٤٥ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

و پیروان خود بدی ببیند، خداوند از او راضی باد و خشنودش نماید و بھشت را ماوایش 
 .١گرداند
گذارد که در آنان خیری بر این امر تأکید می سگیریھای پیروان حسنموضع این

گوید: اگر بر جنگ با معاویه کند و میآنان را خائن توصیف می سنیست. حسن 
کردند، و این گرفتند و به معاویه تسلیم میگرفت، این پیروان وی را میتصمیم می

به نفع معاویه از خالفت کناره بدترین نوع خیانت است. وقتی که حسن بن علی 
ھایش را گرفت، پیروانش به وی اھانت کردند و او را خوارکننده مؤمنان نامیدند و لباس

از تنش بیرون آوردند و کسی نرفت تا لباسی بر او بپوشاند و فرش زیر او را نیز از 
است  زیرش بیرون کشیدند و بردند. این امر دلیل بد بودن افراد اطراف حسن بن علی

دادند و به آنان کردند، اما بعد آنان را آزار و اذیت میکه تظاھر به حب اھل بیت می
ھای دیگری گرد اھل بیت جمع شده کردند و آنان برای اھداف و انگیزهاھانت می

 بودند نه برای دین و قناعت.

 )ھ۶۱-۴( ب حسین بن علی -۳
وانی و بزرگسالی مورد انواع را از ھمان دوران جنینی و در دوران ج سآنان حسین 

 ھا قرار دادند.آزارھا و اذیت

 در دوران جنینی و کودکی: سآزار دادن حسین* 
ناخشنود بود و از  ساز حسین لدارند که مادرش فاطمهشیعیان اظھار می

باردار شدن به وی و والدت او کراھت داشت، و وقتی ھم به دنیا آمد از شیر دادن به 
داد و کسی را نیافتند که به حسین شیر بدھد و به وی کراھت داشت و به او شیر نمی

شیر می صھمین دلیل حسین در دوران شیرخوارگی خود از انگشت شست پیامبر
 خورد.

آمد و گفت:  صجبرئیل نزد رسول خدا«روایت کرده که گفت:  کلینی از جعفر
رسانند. پس وقتی فاطمه پسری به دنیا خواھد آورد که امت بعد از تو او را به قتل می

باردار شد، فاطمه از این موضوع ناخشنود بود و ھنگامی که  ÷که فاطمه به حسین
گوید: در دنیا می ÷س ابوعبداللهاو را به دنیا آورد از بدنیا آمدن او ناخشنود بود . سپ

 تصرف.ا اندکی ب ۸۷ -۳/۸۵خ یالتار یامل فک: النک ، و۸/۱۹ة یة والنھایالبدا -١
                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٤٦

مادری دیده نشده که کودکی را به دنیا آورد و از این موضوع ناخشنود باشد، اما فاطمه 
گوید: در دانست که حسین کشته خواھد شد. وی میاز این امر ناخشنود بود، زیرا می

 فرماید:این آیه نازل شد که می ÷مورد حسین

﴿ ِ �َْساَن ب يَْنا اْ�ِ ُه ُكرًْها َوَوَضَعتُْه ُكرًْهاَوَوصَّ مُّ
ُ
يْهِ إِْحَسانًا  َ�َلَتُْه أ   ١.]۱۵[األحقاف:  ﴾َواِ�َ

ه مادرش او کند. چرا ک یکیه به پدر و مادر خود نکم یدھیما به انسان دستور م«
. این آیه به اجماع »ندکیند، و با رنج و مشّقت وضع مکیم را با رنج و مشّقت حمل

لکن دروغ که افسار و کنتور ندارد زیرا فاطمه در مدینه تمام مفسران مکی است، 
 ازدواج کرد و بعد از آن باردار شد.

و از ھیچ زن دیگری شیر نخورد، زیرا شیعیان  لاز مادرش فاطمه سحسین 
 گذاشت وانگشت شست خود را در دھان وی می صدارند که رسول خدااظھار می

 .٢خوردحسین به اندازه دو یا سه روز شیر می

 :آزاردادن حسین در دوران بزرگسالی* 
بیعت کردند،  ÷بیست ھزار نفر از مردم عراق با حسین«گوید: محسن امین می

اما ھمگی به او خیانت کردند و بر او شوریدند حال آنکه بیعت با حسین را در ذمه 
 .٣»داشتند و حسین را کشتند

بعد از قتل حسین مردم ھمه مرتد شدند، «از جعفر صادق روایت شده که گفت: 
 .»!غیر از سه نفر: ابوخالد کابلی، یحیی بن أم طویل و جبیر بن مطعم

یونس بن حمزه نیز چنین روایتی را ذکر کرده و جابر بن عبدالله انصاری را به این 
 .٤سه نفر اضافه کرده است

نان، روایات زیادی از حسین نقل شده که شکایت و از آ سدر مورد شکایت حسین
 کند، از جمله:گله حسین از پیروانش و مذمت و نکوھش وی در مورد آنان را آشکار می

 .۴۴/۲۳، البحار ۱/۲۰۶، علل الشرائع ۲۵/۸۱: الحدائق الناضرة نک ، و۱/۴۶۴ یافکال -١
 .۱/۴۶۵ یافکال -٢
 .۵عة ص:یطبقات الش یعة فی، الدرجات الرف۱۱/۴۳نھج البالغة  ح: شرنک ، و۱/۲۶عة یان الشیأع -٣
، ۱/۱۴۷ یلیأردب، ، جامع الرواة۱۰/۵۰ یمازندران، یافک، شرح أصول ال۱/۳۳۸ار معرفة الرجال یاخت -٤

 .۱/۳۵۴عة ی، الذر۲۱/۳۷ یخوئ، ثیمعجم رجال الحد

                                           



 ١٤٧ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

لکن شما به مانند پرندگان مھاجم برای بیعت به «از وی روایت شده که گفت: 
آن را نقض کردید.  ھا گرد آن بیعت حلقه زدید، اما بعداً سوی ما شتافتید و مانند پروانه

ھای این امت و باقی مانده احزاب و طرد کنندگان قرآن، احمق و نابود و دور طاغوت
 .١»شوند! و لعنت خدا بر ظالمان باد

اللهم إن «از حسین بن علی روایت شده که علیه شیعیان خود دعا کرد و گفت: 

نا  متّعتهم إىل حني ففرقهم فرقاً، واجعلهم طرائق قدداً، وال ترض وْ عَ م دَ الوالة عنهم أبداً، إهنَّ

دَ ْوا علينا فقتلونا  . ٢»لينرصونا ثم عَ
ھا گردان و سخت مند ساختی، بعد آنان را فرقهپروردگارا، اگر تا زمانی آنان را بھره«

پراکنده نما و والیان را ھرگز از آنان راضی نگردان، زیرا آنان ما را دعوت کردند تا به ما 
 ».بعد خود بر ما ھجوم آوردند و ما را کشتندکمک کنند، اما 

 )ھ۹۵-۳۸( /علی بن حسین، زین العابدین -۴
کند که آنان به پدرش خیانت کردند و با او عھد و میثاق علی بن حسین تأکید می

بستند و سپس او را تنھا گذاشتند و حتی با او جنگیدند. سپس وی از گریه آنان بر 
حال آنکه اینان خود سبب قتل او شدند و بلکه خود کند، اھل بیت اظھار تعجب می

کند پیروانش اھل غلو ھستند و ائمه خود را در قاتل او بودند. وی ھمچنین تأکید می
حال جوید. اند، و سپس از آنان برائت میجایگاھی باالتر از جایگاه واقعیشان قرار داده

 :شوددر زیر برخی از اقوال وی ذکر می
کنند، اما چه کسی این افراد برای ما دارند گریه می«شده که گفت: * از وی روایت 

 ٣»غیر از آنان ما را کشت؟!
یھودیان عزیر را دوست داشتند تا اینکه «* ھمچنین از وی روایت شده که گفت: 

آن چیزھا را در مورد وی گفتند، پس نه عزیر از آنان است و نه آنان از عزیر. مسیحیان 
داشتند تا اینکه آن چیزھا را در مورد وی گفتند. پس نه عیسی از نیز عیسی را دوست 

آنان است و نه آنان از عیسی. من نیز بر ھمین منوال ھستم، زیرا گروھی از شیعیان، 

 .۹/۲۳۵، االنتصار ۳/۲۵۸طالب  ی، مناقب آل أب۲/۲۲۹شف الغمة ک، ۲/۲۴االحتجاج  -١
  .۹۴۹ص: یطبرس، ، إعالم الوری۲۴۱د ص: یمف، اإلرشاد -٢
  .۲/۲۹االحتجاج  -٣
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گویند که یھودیان در ما را دوست خواھند داشت تا اینکه چیزھایی را در مورد ما می
 .١»نه آنان از مایند و نه ما از آنان مورد عزیر و مسیحیان در مورد عیسی گفتند. پس

ای مردم، ما را چنان که اسالم گفته «* ھمچنین از وی روایت شده که گفت: 
است دوست بدارید، زیرا این عالقه شما ھمینطور به شکل نادرست ادامه یافت تا آنجا 

 .٢»که این عالقه شما برای ما ننگ شد
ان که اسالم گفته است ما را دوست ای مردم، چن«* در روایت دیگری آمده است: 

بدارید، زیرا به خدا قسم این عالقه شما و سخن شما در مورد ما به شکل نادرست ادامه 
 .٣»یافت که ما را نزد مردم مبغوض کردید

ای مردم، ما را به صورت اسالمی دوست بدارید و ما را «گوید: * ھمچنین وی می
قه نادرست شما ھمین طور ادامه یافت تا آنجا به سان بت دوست ندارید، زیرا این عال

 .٤»که برای ما ننگ و عار شد
شما «* چندین نفر نزد وی رفتند و او را مورد ستایش قرار دادند و وی گفت: 

چقدر دروغگو ھستید و چقدر بر دین خدا جرأت دارید. ما از صالحان قوم خویش 
 .٥»کندفایت میھستیم و اینکه از صالحان قوم خود باشیم برایمان ک

 )ھ۱۱۴-۵۷( /محمد بن علی بن حسین باقر -۵
کند که اھل شک و حماقت ھستند، گرچه وی اصحاب خویش را به این متھم می

توانند آن را به صورت باشد، زیرا اگر گوسفندی برایشان ذبح شود نمیتعدادشان کم می

، ۱۵/۱۳۴ یخوئ، ثی، معجم رجال الحد۲۵/۲۸۸: البحار نک ، و۱/۳۳۶جال ار معرفة الریاخت -١
  .۱۰/۴۲۹ یتستر، قاموس الرجال

خ ابن ی، تار۵/۲۱۴بری ک، الطبقات ال۲۵۴، الصوارم المھرقة ص:۳/۳۰۰طالب  یمناقب آل أب -٢
، ۶/۴۳۵خ اإلسالم ی، تار۴/۳۸۹ر أعالم النبالء ی، س۲۰/۳۸۷مال کب الی، تھذ۴۱/۳۷۴ر کعسا
  .۹/۱۲۲ة یة والنھایالبدا

ر کخ ابن عسای، تار۵/۲۱۴بری ک، الطبقات ال۱/۴۵۴ یشھرستان ید علیس، ی: وضوء النبنک -٣
  .۹/۱۲۲ة یة والنھای، البدا۲۰/۳۸۸مال کب الی، تھذ۴۱/۳۹۲

 .۲۸/۱۰۶، شرح إحقاق الحق ۲۰/۳۸۷مال کب الی، تھذ۴۱/۳۹۲ر کخ ابن عسایتار -٤
خ ی، تار۴۱/۳۹۱ر کخ ابن عسای، تار۳/۱۳۶ ۲۰/۳۹۴مال کب الیھذ، ت۵/۲۱۴طبقات ابن سعد  -٥

  .۶/۴۳۵اإلسالم 

                                           



 ١٤٩ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

رسیده است. ده نفر نمیکامل بخورند. این سخن به این معنی است که تعداد آنان به 
کند که پدرش باقر فقط چھار نفر از آنان را برگزیده است، و این حتی جعفر تأکید می

 باشند.چھار نیز چنان که بعدًا خواھد آمد مورد طعن باقر می
خواری و سرقت و زنا و شان متھم به شرابعالوه بر این، این افراد برغم تعداد کم

توان به این افراد ستند... پس با این وجود چه اعتمادی میانجام لواط و رباخواری ھ
 داشت؟!

لو كان الناس كلّهم لنا شيعة لكان ثالثة أرباعهم «روایت است که گفت:  ÷* از باقر

 .١»لنا شكاكاً، والربع اآلخر أمحق
اگر ھمه مردم شیعه ما باشند سه چھارم آنان نسبت به ما شکاک خواھند بود و «

 ».احمق یک چھارم دیگر
 * ھمچنین از وی روایت است که گفت: 

 ٢»لعن اهللا بناناً، وإن بناناً لعنه اهللا، كان يكذب عىل أيب، أشهد أن أيب كان عبداً صاحلاً «
خداوند بنان را لعنت نماید و به درستی که خداوند بنان را لعنت کرده است، او بر «

 ».الح بوددھم که پدرم فردی صمی بست. من گواھیمی پدرم دروغ
بست مغیره بن سعید عمدًا بر پدرم دروغ می«* از ابوعبدالله روایت است که گفت: 

را به مغیره میھا آن گرفت و اصحاب نیزھای اصحاب پدرم را میو نوشته ھاکتابو 
کرد و سپس آن را به بافت و به پدرم منسوب میدادند، مغیره نیز کفر و زندقه را می

کرد که این مطالب را در میان شیعیان شایع داد و به آنان امر میاصحاب پدرم می
ھای کنند. پس ھمه آنچه از غلو که در کتب اصحاب پدرم وجود دارد ھمه دسیسه

 .٣»مغیره بن سعید در کتب آنان است

، ۳/۲۵۱ یخوئ، ثی، معجم رجال الحد۳/۳۰۴عة یان الشی: أعنک ، و۲/۴۶۰ار معرفة الرجال یاخت -١
، ۴۷/۱۴۹، ۴۶/۲۵۱، البحار ۵/۱۹۸نة المعاجز ی، مد۵/۲۸۵ ک، خاتمة المستدر۱/۹۰جامع الرواة 

  . ۳۲۶خالصة األقوال ص:
 .۴/۲۷۶ث ی، معجم رجال الحد۲۹۷، ۲۵/۲۷۱: البحار نک، و ۲/۵۹۰ار معرفة الرجال یاخت -٢
، البحار ۱/۱۱، الحدائق الناضرة ۱۹/۳۰۱ث ی: معجم رجال الحدنک ، و۲/۴۹۱ار معرفة الرجال یاخت -٣

  .۱۰/۱۸۹، قاموس الرجال ۲/۲۵۰

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٥٠

کنند که ما آنان چیزھایی را از ما نقل و روایت می«* از باقر روایت است که گفت: 
اند. جنایتی از جانب آنان بر ما بوده و دروغی است که آنان بر ما بستهھا نای ایم ونگفته

ھا را جھت نزدیک شدن به والیان خود به ما نسبت میآنان این جعلیات و دروغ
 .١»دھند

 ÷* کلینی در کتاب الکافی از حمران بن أعین روایت کرده که گفت: به ابوجعفر
خیلی کم است، و اگر برای خوردن گوسفندی جمع فدایتان شوم، تعداد ما «گفتم: 

تر از این خبر توانیم آن را بخوریم. ابوجعفر گفت: آیا تو را به چیزی عجیبشویم نمی
 . »با دست خود اشاره کرد -بدھم؟ مھاجران و انصار از بین رفتند، جز سه نفر

یعنی با «ید: گوعلی اکبر غفاری از علمای معاصر شیعه در تعلیقی بر این روایت می
سه انگشت دست خود اشاره کرد و منظور از آن سه نفر، این افراد ھستند: سلمان، 

 .٢»ابوذر و مقداد
* جعفر بیان کرده که فقط چھار یا پنج نفر از شیعیان برای پدرش باقر اخالص 

وقتی که خداوند برای اھل زمین بدی را بخواھد، بدی را به «گوید: می داشتند. جعفر
ن یا، دارداز سر آنان بر می -شوندیعنی چھار نفری که بعدًا ذکر می -ن افرادیا وسیله

افراد ستارگان شیعیان من ھستند، چه مرده باشند و چه زنده، آنان ذکر پدرم را زنده 
سازد و آنان ادعاھای ناروای کنند و خداوند به وسیله آنان ھر بدعتی را آشکار میمی

کنند. سپس به گریه افتاد. گفتم: آنان ل غلو را از دین نفی میباطلگرایان و تأویالت اھ
کیستند؟ جعفر گفت: آنان کسانی ھستند که صلوات و رحمت خدا در زمان حیات و 

 .٣»وفاتشان بر آنان است و عبارتند از: برید عجلی، زراره، ابوبصیر و محمد بن مسلم
 اند.وقبال ذکر شد که ائمه آنان را لعن ونفرین کرده

زراره در مورد جوائزی که به «* از ھشام بن سالم از زراره روایت است که گفت: 
سوال کردم و ابوجعفر گفت: اشکالی  ÷-محمد باقر -شود از ابوجعفرعمال داده می

 ق محمد باقر األنصاریتحق ۱۸۸ص: سیم بن قیتاب سلک آن در ، وأصل۲۷/۲۱۳ ۲/۲۱۸البحار  -١
 است.

  .۲۲/۳۴۵، بحار األنوار ۱/۳۷ار معرفة الرجال ی: اختنک ، و۲/۲۴۴ یافکال -٢
، قاموس ۸/۲۳۳ث ی، معجم رجال الحد۱/۳۴۹ار معرفة الرجال ی، اخت۲۷/۱۴۵عة یوسائل الش -٣

  .۵۵لة ص:ی، األصول األص۷/۴۸عة یان الشی، أع۹/۵۷۴الرجال 

                                           



 ١٥١ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

ندارد. سپس ابوجعفر گفت: قصد زراره این بود که به ھشام بن عبدالملک چنین خبر 
 .١»دانمبدھد که من کارھای سلطان را حرام می

ه با ذکر سند از ابواسحاق لیثی روایت کرده است که گفت: به ابوجعفر ی* ابن بابو
خدا، در مورد مؤمنی که مستبصر شده گفتم: ای فرزند رسول ÷محمد بن علی باقر

کند؟ گفت: خیر. است به من بگوئید اگر او در معرفت و شناخت کامل شود، آیا زنا می
گفت: خیر. گفتم: یکی از این گناھان کبیره یا فواحش را انجام نوشد؟ گفتم: شراب می

خدا، من کسانی از شیعیان شما را میدھد؟ گفت: خیر. گفتم: ای فرزند رسولمی
کنند، ھا بیم و ھراس ایجاد میکنند و در راهنوشند و راھزنی میشناسم که شراب می

دھند و در ند و فواحش را انجام میکندھند و ربا خواری میو زنا و لواط انجام می
دھند و گناھان کنند و صله رحم انجام نمیمورد نماز و روزه و زکات سھل انگاری می

دھند. این چگونه و به چه خاطر است؟ گفت: ای ابراھیم، آیا چیزی کبیره انجام می
د دیگری خدا، مورغیر از این تو را اندوھگین ساخته است؟ گفتم: آری، ای فرزند رسول

خدا، بزرگتر از این وجود دارد. گفت: ای ابواسحاق آن چیست؟ گفتم: ای فرزند رسول
شناسم که زیاد نماز و روزه کسانی را می -اھل سنت -از دشمنان و ناصبیان شما

دھند و بر جھاد مشتاق دھند و حج و عمره متوالی انجام میدھند و زکات میانجام می
کنند و با مال کنند، و حقوق برادران خود را ادا میو صله رحم میاند، و نیکی و راغب

کنند و از شراب خواری و زنا و لواط و دیگر فحشاھا دوری میخود آنان را کمک می
کنند. این از چیست و چرا این طور است؟ ای فرزند رسول خدا، این را برای من تفسیر 

بیان کنید، زیرا به خدا قسم فکر مرا به خود کنید و برایم دلیل و برھان بیاورید و آن را 
 .٢»مشغول داشته و خواب را از من گرفته و تحمل را از من سلب کرده است

فدایتان «گفت:  ÷* ھمچنین اسحاق قمی از وی روایت کرده که به ابوجعفر باقر
شناسم که ھم نظر من ھستند و به را می -یعنی شیعه -شوم، من مؤمنان موحدی

می ایمان دارند و میان من و آنان اختالفی وجود ندارد، اما آنان مشروبات والیت شما
روم اما دھند و برای چیزی که نیاز دارم نزد آنان میخورند و زنا و لواط انجام می

عبوس شده و چھره در ھم کشیده و در برطرف سازی نیاز من درنگ و کندی می

  .۷۲/۳۸۳: البحار نک ، و۱/۳۷۴ار معرفة الرجال یاخت -١
  .۲۲۹ -۵/۲۲۸، بحار األنوار ۶۰۷ -۶۰۶علل الشرائع ص: -٢

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٥٢

دانند من شیعه ھستم برای کاری که می ورزند، اما ناصبیان مخالف دیدگاه و باور من
کنند کنند و فورًا نیاز مرا برآورده میروم با گشاده روئی با من برخورد میپیششان می

شوند و برطرف کردن نیاز مرا دوست دارند، و زیاد نماز میو از این کار ھم شاد می
د و چون امانتی نزد دھندھند و زکات میگیرند و زیاد صدقه میخوانند و زیاد روزه می

 .١»گردانندآنان گذاشته شود امانت را بر می

 )ھ۱۴۸-۸۳جعفر بن محمد صادق ( -۶
پیروان خود را به این متھم کرده است که برخی از آنان از یھودیان  /جعفر صادق

و مسیحیان بدتر ھستند، و از این مذمت و نکوھش فقط یک نفر را مستثنی کرده است 
داشت. ھمچنین از وی و آرزو کرده که در میان اصحاب وی سه شخص امین وجود می

کند که آنان سپس تأکید مینقل شده که آیات نفاق در مورد شیعه نازل شده است. 
 افزایند.چیزھایی را بر روایات می

اند این بوده که با آن احادیث تجارت میسبب اینکه افراد زیادی از او روایت کرده
کردند تا اموال مردم را می اند، بدین صورت که احادیث کذبی را به او منسوبکرده

 بگیرند.
دھد که او را تزکیه نموده است شھادت میدر پایان عبدالله بن یعفور که امام، 

 منسوبان به تشیع افرادی امین و صادق نیستند.
 شودنقل می /حال در زیر برخی از روایات از جعفر صادق

و از گزند  ییم،راستگو ما اھل بیت«* از جعفر صادق روایت است که گفت: 
 یشخو یبا دروغھاھا آن .یستیمدر امان ن یندگومی که بر زبان ما دروغ یانیدروغگو

ترین مردم صادق صخدارسول »اندازندمی سخنان درست ما را در نزد مردم از اعتبار
ترین انسان بعد از رسولبست. امیرالمؤمنین صادقبود و مسیلمه بر ایشان دروغ می

بست و برای تکذیب وی فعالیت است و کسی که بر امیرالمؤمنین دروغ می صخدا
 -علیه لعنة الله -نمود، عبدالله بن سبأھایی که خود به او منتسب میروغکرد یا دمی

نام حارث  ÷به مختار مبتال بود. سپس ابوعبدالله ÷بود. ابوعبدالله حسین بن علی

، مختصر ۴/۳۵ یزیحو، نیر نور الثقلی، تفس۲۴۷ -۵/۲۴۶، بحار األنوار ۴۹۰علل الشرائع ص: -١
 .۲۲۳بصائر الدرجات ص:

                                           



 ١٥٣ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

بستند. وی دروغ می ÷شامی و بنان را ذکر کرد و گفت: این دو بر  علی بن حسین
اب، معمر، بشار أشعری، حمزه یزیدی و سپس نام مغیره بن سعید، بزیع، سری، ابوالخط

را بیان کرد و گفت: خداوند اینان را لعنت کند. ما ھرگز  -از اصحاب خود -صائد نھدی
از دروغ دروغگویان و افراد ناتوان و عاجز الرای در امان نخواھیم بود ولی خداوند ما را 

 ١چشاند.ین میاز گزند تمام دروغگویان در امان گذاشته است و به آنان عذاب آھن
گوید: خداوند می ÷شنیدم که ابوعبدالله«* از ابوبصیر روایت است که گفت: 

کند. کند و نزد مردم مبغوض نمیای را که ما را نزد مردم محبوب میرحمت کند بنده
ھای نیکوی ما را روایت کنند با آن عزت بیشتری دارند و به خدا قسم اگر آنان کالم

تھمتی را به آنان منتسب کند، اما وقتی که یکی از این راویان  کسی نخواھد توانست
 .٢کنندرا بر آن اضافه می -یا ده سخن -شنوند ده جزءسخنی را از ما می

به درستی که برخی از کسانی که منسوب «روایت است که گفت:  ÷* از جعفر
 .٣»باشندیباشند از یھودیان و مسیحیان و زرتشتیان و مشرکان بدتر مبه تشیع می

 * روایت شده که نزد جعفر گفتند: برخی از شیعیان در مورد آیه:

رِْض إَِ�ٌ ﴿
َ
َماءِ إَِ�ٌ َوِ� اْ� ِي ِ� السَّ  .]۸۴[الزخرف:  ﴾وَُهَو ا�َّ

اند: گفته »ن معبودیه در آسمان معبود است و در زمکاست  یسکخدا آن  «
گفت: خیر، به خدا چنین  ÷ابوعبداللهمنظور از إله و معبود زمین، امام است. پس «

شویم. آنان از یھودیان و مسیحیان و نیست، ما و این افراد در زیر سقفی جمع نمی
زرتشتیان و مشرکان بدتر ھستند. به خدا قسم ھیچ چیزی به مانند عظمت خدا در 
 نظر آنان کوچک جلوه نکرده است. به خدا قسم اگر به آنچه که اھل کوفه در مورد من

، معجم ۲۵/۲۶۳، ۲/۲۱۷، البحار ۹/۹۰الوسائل  ک: مستدرنک ، و۲/۵۹۳ار معرفة الرجال یاخت -١
  .۳/۶۰۶ ۳/۵۶۴عة یان الشی، أع۴/۲۰۵ث یرجال الحد

زان ی، م۱۶۶نة البحار ص:یسف ک، مستدر۱/۲۳۸ یبروجرد، عةیث الشی، جامع أحاد۸/۱۹۲ یافکال -٢
  .۲/۱۲۶ارم کال المکی، م۲/۱۵۴۴مة کالح

 یبر غفارکأ یعل، ةیعلم الدرا ی، دراسات ف۶۵/۱۶۶: البحار نک ، و۲/۵۸۷ار معرفة الرجال یاخت -٣
۱۵۴.  

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٥٤

ای مملوک خدا برد. من فقط بندهگویند اقرار داشته باشی، زمین مرا در خود میمی
 .١»ھستم و توان ضرر رساندن و نفع رساندن ندارم

ما أنزل اهللا سبحانه آية يف املنافقني إال وهي « * از جعفر (صادق) روایت است که گفت:

منافقان نازل کرده است، ھمه  ای را که در موردخداوند ھر آیه« ٢»فيمن ينتحل التشيّع
 ».باشددر مورد شیعیان می

بریم اما کسی غیر از ما روز را به شب می«* از جعفر روایت است که گفت: 
 .٣»منسوبان به مودت و عشق به ما، نسبت به ما دشمنی بیشتری ندارد

قومی «گوید: می ÷* از قاسم صیرفی روایت است که گفت: شنیدم که ابوعبدالله
کنند که من امام آنان ھستم، اما به خدا قسم من امام آنان نیستم. خداوند ظھار میا

اند، ای برکشیده است آنان این پرده را پاره کردهآنان را لعنت کند، ھرگاه خداوند پرده
گویند منظور امام فالن گویم و آنان میخداوند پرده آنان را پاره کند. من چیزی را می

 .٤»امام کسانی ھستم که از من اطاعت نمایند چیز است. من
اما به خدا قسم اگر از میان شما سه نفر مؤمن «* از جعفر روایت است که گفت: 

دانم که حدیثی را از آنان کتمان کنند، من حالل نمیبیابم که حدیث مرا کتمان می
 .٥»کنم

و مردم چه شده است که مردم  بین شما«* از جعفر صادق روایت است که گفت: 
ام که اید؟ به خدا قسم من کسی غیر از عبدالله بن أبویعفور را ندیدهرا علیه من واداشته

، ۱۵/۲۶۲ث ی، معجم رجال الحد۲۹۵ -۲۵/۲۹۴: البحار نک ، و۲/۵۹۰ار معرفة الرجال یاخت -١
  .۹/۵۹۹قاموس الرجال 

، ۶۵/۱۶۷، البحار ۳۷۵ص:ث یات علم رجال الحدک: مستدرنک ، و۲/۵۸۹ار معرفة الرجال یاخت -٢
  .۱۵/۲۶۵ث یمعجم رجال الحد

با لفظی  ۲۶/۴۵البحار  ی، وف۱۵/۲۶۷ث ی: معجم رجال الحدنک ، و۲/۵۹۶ار معرفة الرجال یاخت -٣
 .نزدیک به آن روایت شده است

عة یث الشی، جامع أحاد۲۹۴ -۱۲/۲۹۳الوسائل  ک: مستدرنک ، و۲/۵۹۰ار معرفة الرجال یاخت -٤
 .۱۵/۲۸ یخوئ، ثی، معجم رجال الحد۲/۸۰، البحار ۴۴ص: ینعمان، بةیالغ تابک، ۱۴/۵۴۹

، ۵۸۰نة البحار ص:یسف ک، مستدر۶۴/۱۶۰، البحار ۹۸، مختصر بصائر الدرجات ص:۲/۲۴۲ یافکال -٥
  . ۱/۵۵۱مة کزان الحیم

                                           



 ١٥٥ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

کنم و از من اطاعت کند و به سخنان من عمل کند. من او را به چیزی امر می
 .١»نمایدکند و سخنم را عملی میکنم و او امر مرا اطاعت میسفارشی به او می

از فیض بن مختار روایت شده که از فراوانی اختالف میان خود نزد ابوعبدالله  *
این اختالفی که میان شیعیان شما وجود دارد چیست.... من در «شکایت کرد و گفت: 

نشینم و نزدیک است که در اختالف آنان در ھای آنان در کوفه میمیان حلقه
گوئی، ھمان طور است که تو میگفت: ای فیض،  ÷حدیثشان شک کنم. ابوعبدالله

مردم حرص زیادی برای دروغ بستن به ما دارند. من حدیثی برای یکی از آنان می
کند. این شود آن را تأویل دیگری میگویم و ھمین که آن فرد از نزد من خارج می

بدان خاطر است که آنان با حدیث ما و عالقه به ما دنبال ثواب اخروی نیستند، بلکه 
 .٢»دنیایند و ھر یک دوست دارد که برای خود جایگاھی کسب کندطالب 

* از یحیی بن عبدالحمید حّمانی روایت است که در کتاب خود در مورد اثبات 
دارند که ای اظھار میذکر کرده که به شریک گفت: عده ÷امامت امیرالمؤمنین

ه تو میمن داستان را ب«احادیث جعفر بن محمد ضعیف است. پس شریک گفت: 
ای جاھل دور وی را گویم. جعفر بن محمد مردی صالح، مسلمان و متقی بود و عده

گفتند: حدثنا جعفر بن شدند و میرفتند و از نزد او خارج میگرفته بودند، و نزد او می
کردند که ھمه منکر و احادیثی را بیان می -جعفر بن محمد به ما حدیث گفت -محمد

کردند و با این طریق اموال مردم را میکه به جعفر منسوب میو کذب و جعلی بود 
دادند. گرفتند. آنان از این طریق ھر منکری را انجام میخوردند و از آنان درھم می

عوام از این کار آنان خبر دار شدند و در نتیجه برخی ھالک شدند و برخی انکار 
 .٣»کردند

 ثی، معجم رجال الحد۱۳۱ص: یطبرس یعل، اة األنوارک: مشنک ، و۲/۵۱۹ار معرفة الرجال یاخت -١
 .۴/۴۱۲ ک، خاتمة المستدر۱/۴۶۷، جامع الرواة ۷/۱۲۸عة یان الشی، أع۱۱/۱۰۵، ۸/۳۷۷

ار ی، اخت۳۲۶ -۱/۳۲۵ یأنصار، ، فرائد األصول۱/۲۲۶عة یث الشی، جامع أحاد۲/۲۴۶بحار األنوار  -٢
 . ۷/۴۸عة یان الشی، أع۸/۲۳۲ث ی، معجم رجال الحد۱/۳۴۷معرفة الرجال 

، قاموس ۱۰/۲۵ث ی، معجم رجال الحد۲۵/۳۰۲: بحار األنوار نک ، و۲/۶۱۶ار معرفة الرجال یاخت -٣
 .۲۸۹ة ص:ی، الرسائل الرجال۳/۶۰۷عة یان الشی، أع۱۰/۲۱۲الرجال 

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٥٦

در قلب خود نسبت به جعفر احساس من «* کشی از زراره روایت کرده که گفت: 
گوید: زیرا ابوعبدالله رسوایی. راوی خبر از زراره در تعلیل این خبر می»خوبی ندارم

 .١ھای وی را برمال کرد
* دراز دستی زراره بر ابوعبدالله به جائی رسیده بود که ابوعبدالله را در سخنانش 

 .٢تکذیب کرد
در مورد «خود از زراره روایت کرده است که گفت: » رجال«* کشی در کتاب 

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده سوال کردم و او گفت: چنین است:  ÷تشھد از ابوعبدالله

گفتم: التحیات والصلوات چه؟ گفت:  ال رشيک له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
وی خارج شدم گفتم: اگر فردا او را  التحیات والصلوات ھم ھست. وقتی که از نزد

کنم. فردای آن روز دوباره در مورد تشھد از او دیدم دوباره این را از وی سوال می

چه؟ گفت:  التحيات والصلواتسوال کردم و او مثل دیروز را به من گفت. گفتم: 

ھم ھست. پس وقتی که خارج شدم باد شکمی به ریش او زدم و  التحيات والصلوات

 .٣»شود: او ھرگز رستگار نمیگفتم
ورزید. از گفت و بر منتسب کردن آن به جعفر اصرار می* زراره عمدًا دروغ می

رفتم و او گفت: وقتی  ÷نزد ابوعبدالله«محمد بن أبوعمیر روایت است که گفت: 
خواند که آمدی زراره در چه حالی بود؟ وقتی که من آمدم او نماز عصر را زمانی می

شد. ابوعبدالله گفت: تو فرستاده من نزد زراره ھستی و به آسمان ناپدید می خورشید از
خوانند نماز بخواند، زیرا که من او بگو: در ھمان زمانی که اصحاب من نماز می

گوید: من این سخن جعفر را به زراره رساندم و زراره ام. راوی میمستوجب آتش شده
ای، لکن این سخن را به دروغ به او نسبت ندادهدانم که تو گفت: به خدا سوگند من می

 . ٤»او به من چیزی را امر کرده که من دوست ندارم آن را ترک کنم

 .۷/۴۹عة یان الشی، أع۸/۲۴۲ث ی: معجم رجال الحدنک ، و۱/۳۵۶ار معرفة الرجال یاخت -١
 .۱/۳۷۷ار معرفة الرجال یاخت -٢
 .۸/۲۴۵ث ی: معرفة رجال الحدنک ، و۱/۳۷۹ار معرفة الرجال یاخت -٣
الم ک، جواھر ال۸/۲۲۸ث ی، معجم رجال الحد۳/۱۱۳عة ی، وسائل الش۱/۳۵۵ار معرفة الرجال یاخت -٤

خ آل زرارة ی، تار۴/۱۵۹عة یث الشی، جامع أحاد۸۰/۴۱، البحار ۵/۱۳۷ ک، خاتمة المستدر۷/۱۶۳
 .۷/۵۵عة یان الشی، أع۹/۳۶، قاموس الرجال ۶۹ص:

                                           



 ١٥٧ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

کند که این جعفر بوده است که نماز عصر را بعد از غروب کردن زراره ادعا می
 از این افترا مبرا است. /آفتاب بخواند، اما جعفر

گفتم: من با مردم  ÷به ابوعبدالله«که گفت: * از عبدالله بن یعفور روایت است 
شوم، زیرا مردمی که شما را شوم و خیلی دچار تعجب و شگفتی میزیاد مخلوط می

دانند، لکن افرادی امین و با قبول ندارند و فالنی و فالنی را دوست دارند و مقبول می
ری و صداقت را وفا و صادق ھستند، اما اقوامی که محب شما ھستند آن امانت و وفادا

 .١»ندارند
بینم که اعتقاد ما را اصحابمان را می«* روایت شده که مردی به ابوعبدالله گفت: 

ھای خود کمتر وفا میدارند، اما بد زبان ھستند و اختالط نادرست دارند و به وعده
کند، اما مخالفین ما دارای شھرتی نیک میکنند و این موضوع مرا زیاد غمگین می

ھای خود بسیار وفادارند، و این موضوع مرا د و روشی نیک در پی دارند و به وعدهباشن
 .٢»کندغمگین می

 )ھ١٨٣-١٢٨( / موسی بن جعفر -٧
شود، و اگر وی بیان کرده است که در میان شیعیانش شخصی پسندیده یافت نمی

توان یک نفر مورد گردند، و از ھزار نفر نمیآنان مورد آزمایش قرار گیرند از دین بر می
ی شیعیان بیانگر این است موسی بن جعفر بسبب ھاکتابپسند را یافت، و حتی 

 اصحابش به قتل رسیده است.
 ÷ابوالحسن«* کلینی با ذکر سند از موسی بن بکر واسطی نقل کرده که گفت: 

به من گفت: اگر ویژگی شیعیان من را بخواھی تنھا ستایشگراند و بس، و اگر آزموده 
شوند و اگر مورد بررسی و آزمایش قرار گیرند و پالوده شوند از ھزار وند ھمه مرتد میش

 .٣نفر یکی که مورد پسند باشد بیرون نمی آید

بة یتاب الغک، ۱۸/۱۷۴الوسائل  ک، مستدر۶/۱۰۲ یخوانسار، ک، جامع المدار۱/۳۷۵ یافکال -١
، ۱/۱۳۸ یاشیر العی، تفس۵۱ -۲۶/۵۰عة یث الشی، جامع أحاد۶۹/۱۳۵، ۶۵/۱۰۴، البحار ۱۳۱ص:
 .۱/۶۱۹نز الدقائق کر ی، تفس۱/۲۸۵ یر الصافیتفس

  .۵/۲۵۱، بحار األنوار ۱/۱۳۷ یبرق، المحاسن -٢
 .۹/۲۳۴ یعامل، ، االنتصار۲/۱۵۴۰مة کزان الحی: منک ، و۸/۲۲۸ یافکال -٣

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٥٨

* یکی از اصحاب وی به نام ھشام بن حکم، سبب به زندان افتادن و سپس قتل 
جمله در  وی شد و این ماجرا در منابع ھشت گانه شیعه و دیگر منابع آمده است، از

ھشام بن حکم فردی گمراه و گمراھگر بود و در قتل «کتاب رجال کشی آمده است: 
 .١»شرکت داشت ÷أبوالحسن

گوید به دستور * ھشام بن حکم شایعه کرده بود که آنچه وی در مورد امامت می
باشد، و با ھمین کار بدترین نوع بدی را با وی کرد، به طوری که به موسی کاظم می

طر مھدی عباسی موسی کاظم را به زندان انداخت، و سپس او را آزاد کرد و از این خا
او تعھد گرفت که علیه او و کسی از فرزندانش خروج نکند. پس موسی کاظم گفت: به 

 .٢امخدا قسم این کار من نیست، و در این مورد حتی با خود چیزی نگفته
به اتھام براندازی  /گفته است که موسی کاظم /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

حکومت و دستیابی به قدرت متھم گشت، و به ھمین دلیل مھدی و بعد از او رشید 
 .٣عباسی وی را زندانی کردند

داد، ھشام بن رسد که کسی که در خفا این شایعات را علیه وی ترویج میبه نظر می
حکم و ھمراھانش بودند. به ھمین دلیل روایات شیعه اقرار دارند که سبب زندانی 
شدن موسی کاظم، اقوالی بود که ھشام به وی منتسب ساخت و افتراءاتی که در مورد 
امامت و مستحق بودن وی به امامت از زبان او شایع کرد. به ھمین دلیل وقتی که این 

دست از این «به گوش ھارون رسید به کارگزار خود گفت: سخنان از طریق ھشام 
شخص و یاران او برمدار و کسی را نزد ابوالحسن موسی کاظم فرستاد و او را حبس 

 .٤»کرد. این امر و مواردی دیگر سبب زندانی شدن وی شدند
اند که وی در قتل موسی کاظم دست نصوص شیعه، ھشام را به این متھم کرده

دارند که موسی در زندان رشید مسموم شد و به قتل یعیان اظھار میداشت، زیرا ش
 رسید.

 .۱۰/۳۰۰، قاموس الرجال ۲/۳۱۳: جامع الرواة نک ، و۲/۵۴۵ار معرفة الرجال یاخت -١
 .۱۰/۱۹۷ة یة والنھایالبدا -٢
 .۲/۱۵۵منھاج السنة  -٣
قاموس الرجال  ،۲۰/۳۰۴ث ی، معجم رجال الحد۴۸/۱۹۲، البحار ۲/۵۳۸ار معرفة الرجال یاخت -٤

۱۰/۵۲۶. 

                                           



 ١٥٩ مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود

* بنا بر روایات شیعه، ابوالحسن موسی بن جعفر از ھشام خواست تا دست از سخن 
گفتن بردارد. اما ھشام تنھا یک ماه دست برداشت و دوباره شروع کرد. پس ابوالحسن 

ردی مسلمان دست داشته باشی؟ شوی که در قتل فبه وی گفت: آیا خوشحال می
کنی؟ اگر ھشام گفت: خیر. موسی کاظم گفت: پس چرا داری در قتل من شرکت می

 .١شوی؟ اما ھشام سکوت نکرد و مسبب قتل او شدساکت نشوی موجب قتل من می
 -این ھشام بن حکم بود که آن کار را با ابوالحسن«گوید: * ابوالحسن رضا می

و به این  -انی را به مخالفان گفت و خبرھایی را به آنان دادکرد و سخن -موسی کاظم
کنید که با وجود این کاری که با ما کرده است آیا فکر می -خاطر موسی را کشتند

 ٢»آمرزد؟خداوند وی را می
کسی که ادعای نص کرد و مردم را بر «گوید: * قاضی عبدالجبار ھمذانی می

ن و مھاجرین و انصار جری و جسور کرد، ھشام بن ناسزاگویی به ابوبکر و عمر و عثما
حکم بود و وی بود که این امر را آغاز و وضع کرد و کسی قبل از وی ادعای این نص را 

 .٣»نکرده است
باشد که خبر * در کتاب رجال کشی چیزی ذکر شده که بیانگر این موضوع می

سید، زیرا یحیی بن دسیسه ھشام بن حکم در مسأله امامت به گوش ھارون الرشید ر
ام او ای امیر مؤمنان، من موضوع ھشام را استنباط کرده«خالد برمکی به وی گفت: 

کند که خداوند در زمین امامی غیر از شما دارد که اطاعت از او واجب میادعا می
کند که اگر آن الله. یحیی گفت: آری، ھمچنین وی ادعا میباشد. ھارون گفت: سبحان

چنان که این  -شود. پس روشن می٤»کندبه خروج امر کند او خروج می امام او را

 -۱۰/۵۳۴، قاموس الرجال ۲۰/۳۱۴ث ی: معجم رجال الحدکن ، و۲/۵۴۹ار معرفة الرجال یاخت -١
۵۳۵. 

 یخوئ، ثی، معجم رجال الحد۱۰/۵۳۵: قاموس الرجال کن ، و۲/۵۶۲ار معرفة الرجال یاخت -٢
 .۱۰۵، مختصر بصائر الدرجات ص:۲۰/۳۱۶

شاید منظور قاضی نص بر اشخاصی معین از اھل بیت باشد، زیرا نص . ۱/۲۲۵ت دالئل النبوة یتثب -٣
 بر خالفت علی به تنھائی قبًال توسط ابن سبأ مطرح شده بود.

ث ی، معجم رجال الحد۱/۳۴۷عة ی، مواقف الش۴۸/۱۸۹، وانظر: البحار ۲/۵۳۴ار معرفة الرجال یاخت -٤
 .۱۰/۵۲۴، قاموس الرجال ۲۰/۳۰۲
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که ھارون از شنیدن این حرف غافلگیر شده است، و این امر بر  -خبر داللت دارد
 کند.جدی بودن وی داللت می

* در کتب شیعه آمده است که ھشام نزد یکی از زندیقان پرورش یافت، از جمله در 
 .١»ھشام از غالمان ابو شاکر بود، و ابوشاکر فردی زندیق بود«رجال کشی آمده است: 

اما با این وجود یکی از آیات معاصر شیعه در مورد ھشام که ھمه این بالھا را ایجاد 
کسی از «گوید: اند، میرا نقل کردهھا آن کرده و معتبرترین کتاب رجالی شیعه،

وی نسبت داده است اطالع نیافته  گذشتگان ما به چیزی از این موارد را که دشمن به
یی که ھشام را ذکر کرده و به این موارد متھم ھاکتابدانیم که این . ما نمی٢است...
 اند سنی ھستند یا شیعه؟!ساخته

 -گوینده این قول -اگر شیعه ھستند، سوال این است که آیا این جناب عبدالحسن
 در سخن خود صادق است یا خیر؟!

و پیروانش ھمان کسانی  -بنا بر دیدگاه قاضی عبدالجبار -بن حکمبنابراین، ھشام 
ھستند که نظریه ابن سبأ را در مورد امیرالمؤمنین علی زنده کردند و این نظریه را بر 
دیگر فرزندان اھل بیت تعمیم دادند، و از برخی جریاناتی که برای اھل بیت روی داد، 

ک احساسات و عواطف مردم و ، برای تحریباز جمله کشته شدن علی و حسین
ھای آنان جھت محقق سازی اھداف خود علیه دولت اسالمی در پشت این افساد قلب
 برداری کردند.پرده بھره

 )ھ۲۰۳ا ی ۲۰۲-۱۴۸( /الرضا یبن موس یابوالحسن عل -۸
 ÷بنان بر زبان علی بن حسین«اند که گفت: * از علی بن موسی روایت کرده

خداوند گرمای آھن را به او چشاند، و مغیره بن سعید بر زبان بست. پس دروغ می
بست، و خداوند گرمای آھن را به او چشاند، و محمد بن بشیر بر دروغ می ÷ابوجعفر

بست و خداوند گرمای آھن را به او چشاند، و موسی دروغ می ÷زبان ابوالحسن

است. وی  ھمان کسی است  ةیصانیصاحب الد یصانیر دکأبو شا وی، ۲/۵۶۱ار معرفة الرجال یاخت -١
: کن ، و۱۷۶ة القرآن ص:یتحت را، یرافع: کون  که در گمراه کردن ھشام بن حکم دست داشت.

، ۲۰/۲۹۹ یخوئ، ، معجم رجال۱۱/۱۸۲ ۵۳۵ -۱۰/۵۱۷، قاموس الرجال ۲۰۰رجال ابن داود ص:
۳۱۴ ۲۱/۲۲۴ ،۱۰/۲۷۷. 

 . ۴۲۰ص: ین موسویعبد الحس، المراجعات -٢
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ن را به او چشاند. بست که خداوند گرمای آھدروغ می ÷ابوالخطاب بر ابوعبدالله
 .١»بندد، محمد بن فرات استکسی که بر من دروغ می

عشریه دارند و از طریق منابع شیعه بیان ھایی ھستند که ائمه اثنیھا شکایتاین
 بر روایاتشان خواھیم داشت.ھا آن ھا و نتایجشد. در مبحث زیر نگاھی به این شکایت

 بیت از اصحاب شیعی خودنگاهی به موضوع شکایت اهل  :مطلب دوم

 از اصحاب خود سشکایت علی -١
 در مبحث قبلی سخنان زیادی را از وی نقل کردیم، از جمله:

فأبدلني هبم خرياً منهم، وأبدهلم يب رشاً مني، اللهم مث » «يا أشباه الرجال وال رجال!«

معرفتكم الباطل، وال ال تعرفون احلق ك«و: » ما أنتم يل بثقة» «قلوهبم كام يامث امللح يف املاء

ق عند اللقاء، وال إخوان ثقة عند البالء» «تبطلون الباطل كإبطالكم احلق دُ » ال أحرار وصُ

ِب« فأبيتم عيل إباء املخالفني اجلفاة » «أيتها الفرقة التي إذا أمرت مل تُطِع، وإذا دعوت مل جتُ

صطلحتم عىل الغل فيام قد ا«أما دين جيمعكم وال محية حتمشكم) و: » «واملنابذين العصاة

إنْ كانت الرعايا قبيل لتشكو حيف رعاهتا فإين اليوم ألشكو حيف رعيتي كأنني » «بينكم

 .برخی دیگر از اوصاف و »املقود وهم القادة

و کسی را از آنان مستثنی نکرده  -پیروانشھا آن با سن اوصاف تندی که علییا
مر است که مردمی بد منش گرد او را را مورد خطاب قرار داده است، مؤید این ا -است

بردند و در وقوع در منھیات توقف اند که در ھیچ چیزی از او اطاعت نمیگرفته
را یاری ندادند و در زمان صلح و آشتی مورد اطمینان وی  سنداشتند و در جنگ، علی

 تمنای مرگ کرد و اینکه بھتر از وی به آنان داده شود. سنبودند، تا آنکه علی
ای در کار رسد که دسیسهتأمل نماید به این نکته می سکه در کالم وی  کسی

نبوده و بلکه علیه ھمه دین بوده است، زیرا اظھار  سبوده است که تنھا علیه علی
تواند داشته باشد؟! آنان میتشیع و سپس نافرمانی از او و رھا کردن او چه معنائی می

، قاموس الرجال ۲۶۳ -۱۵/۲۶۲ث ی: معجم رجال الحدکن ، و۲/۵۹۱ار معرفة الرجال یاخت -١
 . ۲/۴۴۶، مسند اإلمام الرضا ۳/۶۰۶عة یان الشی، أع۹/۶۰۰
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شد و اختالف دادند سخن امت علیه آنان یکی میرا یاری می سدانستند که اگر علی
شد. به ھمین دلیل، تمایل زیادی داشتند که با رھا رفت و رازشان بر مال میاز میان می

بر اساس  سکردن و تنھا گذاشتن علی فتنه و آشوب را باقی بگذارند، زیرا خالفت علی
نسبت به  سو علیبیعت صحابه با وی صورت گرفت. بنابراین، بیعت علی شرعی بود 

بود. با این وجود معاویه در زمان حیات او ادعای خالفت  سخالفت اولی از معاویه
توانست به طور کامل زمام خالفت را در دست بگیرد خیر بزرگی نداشت، و اگر علی می
شد. در آن ھنگام منطقه  گران کشف میشد و توطئه آن دسیسهبرای امت محقق می
 تنه بود.عراق کانون و منبع ف

در شام کسی به سان این اشرار وجود نداشت، و یاران معاویه ھمه مطیع او بودند و 
 تر از علی بود؟!کردند. پس آیا معاویه داناتر و متقیاوامر او را اجرا می

ھا در عراق و زیر توطئه و دسیسه در شام وجود نداشت، زیرا این توطئه یھاالنه
و کسی از اھل بیت در شام وجود نداشت. به ھمین  شدشعار حب اھل بیت انجام می

 بینیم.ھا را در آنجا نمیدلیل امثال این فرقه
برد، بود، اعتماد به ھمه اطرافیان او را از بین می ساین وضعیت که در اطراف علی

توان بر روایت و دین امین قرار داد و اگر افرادی در میانشان زیرا چنین افرادی را نمی
توانیم آنان را بشناسیم. این امر ه خالف منش آنان را داشته باشند، ما نمیباشند ک

اند، غیر معتمد باشند، زیرا علی شود که ھمه افرادی که از علی روایت کردهموجب می
از ھمه آنان شکایت کرده است و کسی را خارج نکرده است. بنابراین، ھمه این افراد 

اند مردود ثابت شود و ھمه آنچه از علی روایت کرده متھم ھستند تا اینکه برائت آنان
 است تا اینکه عدالت روایت کننده از شخص علی ثابت شود.

 سطالبحسن بن علی بن أبی -٢
در طول حیات پدرش ھمراھش بود و آنچه را که پدر از پیروان خود می سحسن

شده بود که  کرد بطوری که در درونش چنین تصور و بینشی ایجاددید، مشاھده می
جو ھستند و برگزیدگان و اھل دین نیستند و با بصیرت نافذ خود این افراد اشرار و فتنه

دریافت که آنان با نام شیعه اھل بیت خواھان استمرار و باقی ماندن فتنه ھستند و 
دارند که شیعه من ھستند، اما دنبال قتل من بودند و اموالم را آنان اظھار می«گفت: 
 .»گرفتند
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بنابراین، این اشرار از اصحاب دین نیستند و گرد آمدن آنان در گرد اھل بیت برای 
تجارت کردن با آن است و دوستدار اھل بیت و یاریگرشان نیستند و گرنه جرأت انجام 

 چنین کارھایی را نداشتند.
آنان به چیزی وفا ندارند و عھد و پیمانی را «وی سپس در مورد اھل کوفه گفت: 

 .»ناسندشنمی
ھایش را بیرون آوردند وقتی که حسن با معاویه بیعت کرد حسن را گرفتند و لباس

و حسن ردائی بر تن نداشت، اما کسی از پیروانش نرفت تا لباسی بر او بپوشاند. پس 
کجایند کسانی که ادعای اخالص برای او را دارند؟! نیز حسن از ترس اذیت پیروان 

 بود. اش مخفی شدهخود در خانه
ای از آزاری است که حسن از آنان دید. در نتیجه حسن به این موارد تنھا گوشه

خاطر رفتار بد مردم عراق با او، عراق را ترک کرد و به مدینه رفت. پس آیا این افراد 
 اصحاب اھل بیت و انصار آنان ھستند؟!

و فتنه ، اصحاب توطئه و دسیسه سآیا دلیلی دیگر بر این نیست که اصحاب علی
 ھستند و نه اصحاب دین و عقیده؟!

پس آیا با وجود این موارد این افراد اھلیت این را دارند که احکام دین از آنان گرفته 
 شده و یا روایاتشان مورد قبول باشد؟!

 بحسین بن علی -٣
حسین را باروایاتی که در مورد جنینی و والدت وی جعل کردند، مورد آزار قرار 

دیثی را جعل کردند و به جبرئیل منتسب کردند که وی به رسول خدا دادند. آنان ح
رسانند. به ای به دنیا خواھد آورد که امتش وی را به قتل میخبر داده که فاطمه بچه

 ھمین دلیل فاطمه از باردار شدن به وی کراھت داشت.
داده  لخبری را به فاطمه ÷برای ما بسیار جای شگفتی است! اینکه جبرئیل

که برای وی ناخوشایند است چه مصلحتی برای فاطمه داشته است؟! ھمچنین اگر 
فرض شود که جبرئیل این خبر را به فاطمه داده است، آیا ممکن است که فاطمه از 

نیست که وی در حالی  لتقدیر خداوند ناراضی بوده باشد؟! آیا این طعن به فاطمه
ناراضی بوده است؟! ھمچنین  أر خداوندکه از خانواده نبوت بوده است از تقدی

در این ماجرایی که برایش روی خواھد داد چه گناھی داشته است که  سحسین
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دھد؟! نیز چرا دنبال دایهفاطمه از باردار شدن به وی کراھت داشته و به او شیر نمی
به حسین شیر بدھد؟! آیا دیگر زنان نیز  صخداای نگشتند تا به جای انگشت رسول

اند؟! ھمچنین چرا ه خاطر کراھت فاطمه از حسین، از شیر دادن به او کراھت داشتهب
حسین نیاز به شیر دادن داشته است، اما مھدی مورد ادعای شیعیان در طول چند 

شود و نیازی به شیر خوردن ندارد؟! چرا حسین نیز مانند روز به دنیا آمده و بزرگ می
باشد؟! به درستی که این روایات، حسین و ی میاو نیست، حال آنکه اصل وجود مھد

فاطمه و جعفر صادق را آزرده خاطر ساخت. این نص در کتاب کافی وجود دارد که 
 دانند!ترین کتاب خود میشیعیان آن را صحیح

البته آزار آنان محدود به این روایت نشد، بلکه حسین را به عراق دعوت کردند تا او 
حسین به عراق رسید نه تنھا او را یاری نکردند بلکه در قتل او را یاری کنند، وقتی که 

نیز شرکت کردند و حسین به این خاطر از آنان زبان به شکایت گشود و از جمله گفت: 
». آنان ما را دعوت کردند تا ما را یاری کنند، اما خود بر ما تاختند و ما را کشتند«

و دچار اختالف باشند و والیان ھرگز سپس حسین علیه آنان دعا کرد که متفرق شوند 
از آنان راضی نشوند. محسن عاملی این نکته را مورد تأکید قرار داده که آنان به حسین 

 خیانت کردند و بعد از اینکه با وی بیعت نمودند او را به قتل رساندند.
اینکه جعفر صادق تصریح نموده که ھمه یاران حسین بعد از شھادت  نکته پایانی

توان به روایات ھستند اصحاب حسین! پس آیا میھا این رتد گشتند، جز سه نفر.وی م
 وارده از طریق این افراد اعتماد داشت؟!

 /علی بن حسین، زین العابدین -٤
وی کاری را که پیروانش با پدرش حسین کردند و اینکه چگونه به وی خیانت 

شکستند و حسین را به قتل نمودند و با او بیعت کردند و سپس پیمان خود را 
آنان برای ما گریه می«پرسد: کند، و این سوال را میمی رساندند، به آنان یادآوری

 ؟!»کنند، اما چه کسی غیر از آنان ما را به قتل رساندند
آری، آنانی که بیعت کردند پیمان خود را شکستند و حسین را برای قتل تسلیم 

رده و قبًال ذکر شد تعدادشان نزدیک بیست ھزار کردند و چنان که محسن امین ذکر ک
نفر بود. البته در برخی دیگر از منابع تاریخی تعداد آنان چھل ھزار نفر بیان شده است. 
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کند که آنان به مانند یھودیان و مسیحیان که دچار غلو شدند، در وی سپس اشاره می
 شوند.مورد ائمه دچار غلو می

روش شیعه در عشق و عالقه به اھل بیت، تبدیل  علی بن حسین اعالن داشته که
آنان ھمین طور به این کار ادامه «گوید: شده است، و میھا آن به عار و ننگ برای

کند که غلو آنان سبب . وی تأکید می»دادند تا اینکه به عار و ننگ برای ما تبدیل شد
داشتند که آنچه به شد که ائمه مبغوض برخی از مردم شوند، زیرا مردم چنین اعتقاد 

 آنان منسوب شده است، به صورت صحیح از آنان نقل شده است!
به درستی که این شکایت و اظھار ناراحتی از پیروان، آنان را در مظان اتھام قرار 

 باشند.دھد، و این افراد بعد از این دیگر در مورد اخبار و روایات مورد اعتماد نمیمی

 /محمد باقر -٥
که تعداد شیعیان به قدری کم است که اگر ھمه برای خوردن یک  وی بیان کرده

توانند آن را بخورند. این سخن بدان معناست که تعداد آنان گوسفند جمع شوند نمی
 بیشتر از ده نفر نبوده است.

کند که در میان شیعیان افرادی ھستند که امور سپس یکی از شیعیان بیان می
ن سخن داللت دارد که این صفت بارز در میان شوند. ایزشت و فحشا مرتکب می

اند! پس تا شدهشیعیان بوده است، و نه اینکه فقط برخی از افراد مرتکب این کارھا می
 توان به این افراد اعتماد داشت؟!چه اندازه می

اند کند که تعداد افرادی که برای پدرش اخالص داشتهجعفر صادق تأکید می
باشند که عبارتند از: برید عجلی، زراره، ابوبصیر و محمد بن نمیبیشتر از چھار نفر 

 مسلم.
اصطالحی در علوم  -ھمچنین پدر جعفر، این چھار نفر را ھم مجروح کرده است

که این مطلب در  -حدیث است، یعنی عادل ندانسته و مورد اتھاماتی قرار داده است
توان روایات وارده نابراین، نمیبحث تکذیب راویان حدیث توسط ائمه ذکر خواھد شد. ب

 اند، قبول کرد. از محمد بن علی باقر را با وجود این وضعیتی که اصحاب وی داشته

 /جعفر صادق -٦
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باشد، و جعفر اصل آنان در اکثریت روایات شیعه منسوب به جعفر صادق می
شکایت باشد. اما برغم این مورد، وی در میان اھل بیت بیشترین شناخت دینشان می

 :شوددر زیر خالصه مطالب نقل شده از او بیان میرا از اصحاب خود دارد. 
* جعفر صادق تأکید کرده که اھل بیت خالی نیست از افراد کذابی که بر آنان 

کند، و اند ذکر میدروغ ببندد و تعدادی از کسانی را که بر ائمه قبلی دروغ بسته
اند و سپس آنان را کند که به او دروغ بستهسپس ھشت نفر از اصحاب خود را ذکر می

 کند.لعنت می
اند و روشی را که آنان برای این کذب بکار ما نوع دروغی را که این افراد به او بسته

شود که ھر نوع احتمالی در روایات جعفر شناسیم. این موضوع سبب میاند، نمیبرده
 وارد باشد.

رسیم که برخی از اصحاب روایات و ن میما از میان سخنان جعفر به این یقی
دانیم که کدام یک کذب ھستند. اند، اما به یقین نمیسخنانی را به دروغ بر او بسته

اند؟! ائمه بعد دانیم که آیا افراد دیگری از اصحاب وی به او خیانت کردهھمچنین نمی
بر حذر باشند. این ھا آن اند تا ازاز جعفر نیز این کذب را برای اصحاب خود بیان نکرده
 کند.امر، ھمه احتماالت را در روایات وارده از جعفر وارد می

یا  -شنوند، ده جزء* وی بیان داشته که راویان از وی، وقتی سخنی را از وی می
افزایند، و آن ده مورد اضافه شده و اشخاصی که این موارد را اضافه بر آن می -ده کلمه

شود که ھر روایتی محتمل این ه است. این موضوع سبب میاند، ذکر نکردکرده
ھمچنین سبب  -یعنی احتمال اضافه شدن در آن وجود داشته باشد -موضوع باشد

شود که ھر راوی از اصحاب وی، مقصود این سخن باشد تا اینکه خالف آن روایات و می
قه دانستن ھمه راویان ثابت شود. بنابراین، واجب است که در قبول ھمه روایات و ث

راویان توقف شود، زیرا احتمال دارد که از روایات اضافه شده و از راویان اضافه کننده 
 باشند.

آنان از «* وی در مورد برخی از شیعیان حکم بزرگی را صادر کرده و گفته است: 
. اما وی بیان نکرده که »یھودیان و مسیحیان و زرتشتیان و مشرکان بدتر ھستند

باشد. ھمین عامل ھمه اصحاب او را در ین حکم کدام یک از اصحابش میمنظور از ا
دھد تا اینکه نصی بیاید و افرادی را از این تھمت خارج گرداند. این دائره اتھام قرار می

 باشند.بدان معنی است که اصحابش به علت عدم تبرئه از این تھمت، مورد اعتماد نمی
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فاق در مورد شیعیان وارد شده است. این * ھمچنین وی تأکید کرده که آیات ن
حکمی عام است، و او کسی از شیعیان را از این حکم مستثنی نکرده است. بدین 

رسیم که ھمه شیعیان مورد اعتماد نیستند، زیرا امامشان حکم ترتیب به این نتیجه می
شود مورد  به منافق بودن آنان داده است. بنابراین، ھر روایتی که از طریق آنان روایت

دانیم که ایمان آن راوی چگونه است تا اینکه نصی اطمینان و اعتماد نیست، زیرا نمی
از خود جعفر وارد شود که افراد را از تھمت نفاق مبرا گرداند و ما بتوانیم روایت آنان را 

 قبول کنیم.
ر اند که تظاھ* جعفر بیان کرده که بیشترین دشمنی با اھل بیت را کسانی داشته

رساندیم در حالی گوید: ما روز را به شب میکنند و میبه تشیع و محبت اھل بیت می
ی افرادی که مدعی مودت و عالقه به ما ھستند با ما دشمنی نمیکه کسی به اندازه

 ورزیدند.
نماید و کنند، جعفر آنان را تکذیب میاین افرادی که تظاھر به مودت اھل بیت می

اند، و او نان دشمن اھل بیت ھستند و تظاھر به عالقه به آنان کردهکند که آتأکید می
کسی از اصحاب خود را از این امر مستثنی نکرده است. بنابراین، ھمه افرادی که 

ترین اطراف اھل بیت ھستند از جانب خود اھل بیت متھم به این ھستند که دشمن
پذیریم تا ایت کسی از آنان را نمیباشند. به ھمین دلیل، ما رومردم نسبت به آنان می

اینکه روایتی وارد شود و آنان را از اتھام تبرئه نماید. اما چنین روایتی وارد نشده است 
 که کسی را از این اتھام تبرئه نماید.

اند فاش * اینجاست که نقشه تقیه که دشمنان اھل بیت آن را طرح ریزی کرده
عیان کالم اھل بیت را به غیر معنای ظاھری آن شود، زیرا جعفر بیان کرده که شیمی

و می -گویند: معنای ظاھری از روی تقیه گفته شده استیعنی می -کنندتأویل می
گویند منظور وی فالن چیز است. بنابراین، گویم و آنان میگوید: من فالن چیز را می

و قول حق میکند که متفق با دیدگاه اھل سنت است، جعفر دین خود را بیان می
گویند: او را تصدیق نکنید، زیرا او اند میباشد، سپس افرادی که اطراف وی را گرفته

معنای ظاھری را اراده نکرده است، بلکه این سخن او معنائی دیگر غیر از این معنای 
 ظاھری دارد.

این امر مؤید این مساله است که افراد اطراف وی، در آنچه که به جعفر منسوب می
 دھند.سازند مورد اعتماد نیستند، زیرا آنان سخن وی را تغییر می
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ورزد که ھمه اصحاب وی مورد اعتماد نیستند اینجاست که جعفر صادق تأکید می
باشند و اگر سه نفر یافت شوند که و تعداد افراد مورد اعتماد وی بیشتر از دو نفر نمی

دارد که تنھا یک نفر جعفر بیان میگوید. حتی مورد اعتماد باشند به آنان حدیث می
است. بنابراین، جعفر به آنان حدیث  »عبدالله بن یعفور«کند و آن اوامر او را اجرا می

 اند؟!نگفته است، زیرا تعداد مطلوب ایجاد نشده است. پس این روایات از کجا آمده
روان جعفر، با وجود شھادت این روایات وارده در منابع شیعه مبنی بر اندک بودن پی

کنند که فقط طالب مورد اعتماد شیعیان مبالغات عجیب و غریبی دارند، زیرا ادعا می
آید که تعداد طالبی که از اند. پس این سوال پیش میجعفر صادق چھار ھزار نفر بوده

 اند؟!اند چند نفر بودهوی کسب علم کرده
حداقل مقدار طالب باید ده  اگر تعداد افراد ثقه این مقدار ھستند، در این صورت

ھزار نفر بوده باشد. پس در این صورت ما باید چه کسی را تصدیق کنیم؟! آیا سخن 
خود جعفر را تصدیق نمائیم یا سخن متأخرین شیعه را؟! شکی نیست که ما سخن 

 کنیم.جعفر را تصدیق می
فات و رسد، زیرا یکی از اصحاب امام از کثرت اختالاما مصیبت بزرگ فرا می

کند و سبب آن را کند و جعفر نیز سخن وی را تأیید میتناقضات اظھار ناراحتی می
کند و این سبب، دروغ بستن بر اھل بیت است، زیرا این افراد با این برایش بیان می

گویند که اھل بیت کنند، یعنی طالب دنیا ھستند و به دروغ میدروغ تجارت می
باشیم و آنان فالن خبر را به ما مقربان این اوصیا می ھستند و ما صاوصیای پیامبر

 اند تا در نتیجه مردم آنان را تعظیم دارند و اموال را به آنان بدھند.داده
ای جاھل دور وی را گرفته گوید: عدهشریک، این امر را مورد تأکید قرار داده و می

گفتند: حدثنا جعفر بن شدند و میرفتند و از نزد او خارج میبودند و نزد او می
کردند که ھمه منکر و احادیثی را بیان می -جعفر بن محمد به ما حدیث گفت -محمد

کردند و با این طریق اموال مردم را میو کذب و جعلی بود که به جعفر منسوب می
 گرفتند. خوردند و از آنان درھم می

کنند که فالن سوب میبندند و به او منآری، حقیقت این است. به جعفر دروغ می
چیز را گفته است، حال آنکه وی چنین چیزی را نگفته است، و اگر جعفر کالمی 

گفتند جعفر این را از روی تقیه گفته است. گفت، آنان میمخالف افراد اطراف خود می
 پس ما چگونه دروغ و صحیح را از ھم تشخیص بدھیم؟!
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گفتند و به جعفر رفتند دروغ میجعفر مییابیم افرادی که نزد بنابراین، ما یقین می
ساختند که جعفر آن را گفته است، حال آنکه جعفر چنین چیزی بر زبان منسوب می

نیاورده بود. حال نکته اینجاست که ما کدام روایت را صحیح بدانیم و کدام راوی را از 
 کذب تبرئه نمائیم؟!

شود، تا اعتماد به ھمه روایات می این مسأله مانع از تصدیق ھمه روایات و مانع از
اینکه یقین یابیم که این روایات از روایاتی نیستند که به دروغ به جعفر منسوب شده

از افرادی نیستند که به جعفر دروغ ھا این اند، و در مورد راویان به این یقین برسیم که
 اند.نسبت داده

دانیم که ما به صورت یقینی نمیبنابراین، به وجود کذب در روایات یقین داریم، ا
شود که ھمه روایات وارده از جعفر مورد کدام روایت کذب است. این موضوع سبب می

 شک باشد.
باشد و نزد شیعیان از مقربان باشد که در کنار جعفر میای از افرادی میاین نمونه

فر احساس آید و نام او زراره است که در قلب خود نسبت به جعجعفر به حساب می
دارد که به ریش او باد شکم کند و سپس اظھار میکراھت دارد، و او را تکذیب می

کند شود و به جعفر منسوب میگوید: جعفر ھرگز رستگار نمیخالی کرده است و می
 که به وی امر کرده عصر را بعد از غایب شدن خورشید از آسمان بخواند.

اعتماد شیعه چنین وضعیتی دارد، دیگران پس وقتی که این فرد مقرب و مورد 
توان چنین روایتگری را در مورد روایات و دین، امین چگونه وضعیتی دارند؟! آیا می

 دانست؟!
دھد که در پایان شخصی که به زعم روایات شیعه از مقربان جعفر است شھادت می

میان آنان کسانی دوستداران اھل بیت، افرادی امین و وفادار و صادق نیستند، بلکه در 
 باشند.ھستند که بد زبان و بد اختالط بوده و بسیار کم وفادار می

پس آیا چنین افرادی اھلیت این را دارند که روایات آنان در دین الھی مقبول واقع 
 شود؟!

 /کاظم بن جعفر موسی -٧
کند که اگر اصحابش مورد امتحان قرار گیرند، یعنی ھمان می موسی بن جعفر بیان

اند، مرتد ھستند و از ھزار نفر یکی از این امتحان فرادی که از اصحاب پدرش بودها
 آید.موفق بیرون نمی
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 شود چھار ھزار نفر ھستند؟!می پس کجاست آن تعداد راویان از جعفر که اظھار
توان اعتماد کرد که حدیثی را روایت کنند یا خبری را نقل پس آیا به این افراد می

دانیم که کدام یک از آنان مورد قبول ل آنکه متھم به ارتداد ھستند و ما نمینمایند، حا
ی می  باشند؟!و مزکَّ



 

 

 :مبحث نهم
اهل بیت مشهورترین یاران و اصحاب خود را تکذیب و لعن و 

 فرستند نفرین می

 مطلب اول:
 فرستند بیان موضوع: اھل بیت مشھورترین یاران خود را تکذیب و لعن و نفرین می

 مطلب دوم:
نگاھی به موضوع تکذیب شدن و مورد لعن و نفرین قرار گرفتن اصحاب مشھور اھل 

 بیت توسط خود اھل بیت

اهل بیت مشهورترین یاران خود را تکذیب و لعن و  :بیان موضوع :مطلب اول
 فرستند نفرین می

اند تنھا به آزار دادن و رھا کردن آنان اکتفا افرادی که در اطراف اھل بیت بوده
ھایی را به آنان نسبت دادهاند و حرفاند، بلکه گروھی از آنان بر آنان دروغ بستهنکرده

گاه شدهاند. اھل اند که آنان نگفته اند و از آنان حذر کرده و لعنت بیت از این موضوع آ
 اند. نموده

قبًال ذکر ھا آن شود. البته برخی ازھایی از اقوال آنان بیان میدر مبحث زیر نمونه
 شدند.

خداوند بنان البیان را لعنت نماید و خداوند «* از ابوجعفر روایت است که گفت: 
دھم که پدرم علی بست. من شھادت میبر پدرم دروغ می بنان را لعنت کرده است. او

 .١»ای صالح بودبن حسین بنده
ما اھل بیت ھمیشه در معرض دروغ «* از جعفر صادق روایت است که گفت: 

دروغگویان قرار داریم ولی ما افرادی صادق ھستیم وصداقت ما نزد مردم با دروغ آنان 
ترین مردم بود و مسیلمه بر ایشان دروغ میصادق صخداگردد. رسولساقط نمی

، ۴/۲۷۶ث ی، معجم رجال الحد۲۷۱ -۲۵/۲۷۰: البحار نک ، و۲/۵۹۰ار معرفة الرجال یاخت -١
 .۱۵۵ة ص:یعلم الدرا یدراسات ف
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است و کسی که بر  صخداترین انسان بعد از رسولبست. امیرالمؤمنین صادق
ھایی که خود کرد یا دروغبست و برای تکذیب وی فعالیت میامیرالمؤمنین دروغ می

ین بن بود. ابوعبدالله حس -الله علیه لعنۀ -نمود، عبدالله بن سبأبه او منتسب می

نام حارث شامی و بنان را ذکر کرد  ÷به مختار مبتال بود. سپس ابوعبدالله ÷علی
بستند. وی سپس نام مغیره بن دروغ می ÷و گفت: این دو بر  علی بن حسین

از  -سعید، بزیع، سری، ابوالخطاب، معمر، بشار أشعری، حمزه یزیدی و صائد نھدی
ینان را لعنت کند. ما ھرگز از دروغ را بیان کرد و گفت: خداوند ا -اصحاب خود

دروغگویان و افراد ناتوان و عاجز الرای در امان نخواھیم بود ولی خداوند ما را از گزند 
 ١چشاند.می تمام دروغگویان در امان گذاشته است و به آنان عذاب آھنین

فردی بود که اقوالی «* کشی از حبیب خثعمی از ابوعبدالله روایت کرده که گفت: 
داد، اما نام او را نبرده است، و فردی بود که اقوال و را به دروغ به حسن نسبت می

داد، اما نام او را نبرده است، و مختار اقوالی را احادیثی را به دروغ به حسین نسبت می
را به پدرم ھائی داد و مغیرة بن سعید دروغبه دروغ به علی بن حسین نسبت می

 .٢»دادنسبت می
کشی به این اشاره دارند که مغیره بن سعید گمراھی خود را از یک منبع  * روایات

گرفت، از جمله در کتاب رجال کشی آمده است که روزی ابوعبدالله به یھودی می
خداوند لعنت کند مغیره بن سعید را و لعنت کند آن زن یھودی «اصحاب خود گفت: 

 .٣»گرفتگری را از او فرامیحیله بازی ورفت، و سحر و شعبدهرا که مغیره نزد او می
خداوند مغیره بن «* ھمچنین از ابوعبدالله در مورد مغیره روایت شده که گفت: 

 .٤»دادسعید را لعنت کند، او اقوالی را به دروغ به ما نسبت می

، معجم ۲۵/۲۶۳، ۲/۲۱۷، البحار ۹/۹۰الوسائل  ک: مستدرنک ، و۲/۵۹۳ار معرفة الرجال یاخت -١
 .۳/۶۰۶ ۳/۵۶۴یعة ان الشی، أع۴/۲۰۵ث یرجال الحد

 .۱۰/۱۹۰، قاموس الرجال ۱۹/۳۰۱ث ی: معجم رجال الحدنک ، و۲/۴۹۲ار معرفة الرجال یاخت -٢
، ۱۹/۳۰۱ث ی، معجم رجال الحد۶۴/۲۰۲ ۲۵/۲۸۹البحار  :نک ، و۲/۴۹۱ار معرفة الرجال یاخت -٣

 .۲/۷۶د األصول ی، تسد۱۰/۱۸۹قاموس الرجال 
ان ی، أع۴/۳۳۹ث ی، معجم رجال الحد۲۰۴: االختصاص ص:نک ، و۲/۴۳۶ار معرفة الرجال یاخت -٤

 .۴/۵۲عة یالش
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گوید: خداوند شنیدم که ابوعبدالله می«* از ابان بن عثمان روایت است که گفت: 
لعنت کند، او ادعای پروردگاری امیرالمؤمنین را کرد، اما به خدا  عبدالله بن سبأ را
ای مطیع خداوند بود. وای بر کسانی که چیزھائی را به بنده ÷قسم امیرالمؤمنین

گویند که ما در مورد ای در مورد ما چیزھایی را میدھند. عدهدروغ به ما نسبت می
جویم، در درگاه خدا از آنان برائت ئت میگوئیم. من در درگاه خدا از آنان براخود نمی

 .١»جویممی
* کشی از کلیب صیداوی روایت کرده که آنان نشسته بودند و عزافر صیرفی و 
تعدادی از اصحابشان با آنان بودند و ابوعبدالله نیز ھمراھشان بود. پس بدون اینکه 

 .٢»را لعنت کند خداوند زراره«بحثی در مورد زراره شود، ابوعبدالله سه بار گفت: 
شنیدم که ابوعبدالله می«* ھمچنین از عمران زعفرانی روایت است که گفت: 

ھایی که زراره در اسالم ایجاد کرد کسی ایجاد نکرده است. لعنت خدا بر گوید: بدعت
 .٣»او باد

آیاتی را که خداوند در مورد منافقان نازل «* از ابوعبدالله روایت است که گفت: 
 .»باشددر مورد شیعیان میکرده است 

برخی از شیعیان از یھودیان و مسیحیان و «* ازجعفر صادق روایت است که گفت: 
 .٤»زرتشتیان و مشرکان بدتر ھستند

گویند و حتی شیطان به برخی از شیعیان دروغ می«گوید: * وی ھمچنین می
 .٥»دروغ آنان نیازمند است

 یرکرتضی عسد میس، ، عبد الله بن سبأ۲۵/۲۸۶، بحار األنوار ۱/۳۲۴ار معرفة الرجال یاخت -١
 .۱۹۲آل محسن ص: یعل، شف الحقائقک، ۱۱/۲۰۶ث ی، معجم رجال الحد۲/۱۷۲

 .۶۱خ آل زرارة ص:ی، تار۸/۲۴۹ث ی: معجم رجال الحدنک ، و۱/۳۶۵ار معرفة الرجال یاخت -٢
، ۸/۲۴۹ث ی، معجم رجال الحد۶۱ -۶۰خ آل زرارة ص:ی: تارنک ، و۱/۳۶۵ار معرفة الرجال یاخت -٣

 .۷/۵۰عة یان الشیأع
، البحار یبر غفارکأ یعل ۱۵۴ة ص:یعلم الدرا یدراسات ف و نک:، ۲/۵۸۷ار معرفة الرجال یاخت -٤

 .۱۵/۲۶۴ث ی، معجم رجال الحد۶۵/۱۶۶
ث ی، معجم رجال الحد۲/۵۸۷ار معرفة الرجال ی، اخت۲۵/۲۹۶، البحار ۸/۲۵۴ یافک: النک -٥

 .۸/۱۶۴ یالنجف یھاد، تیأھل الب ثی، موسوعة أحاد۱۵۴ة ص:یعلم الدرا ی، دراسات ف۱۵/۲۶۴
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کند و ا قیام کند از کاذبان شیعه آغاز میوقتی که قائم م«گوید: * وی ھمچنین می
 .١»رساندآنان را به قتل می

* از فیض بن مختار روایت شده که از فراوانی اختالف میان خود نزد ابوعبدالله 
شکایت کرد و گفت: این اختالفی که میان شیعیان شما وجود دارد چیست؟.... من در 

زدیک است که در اختالف آنان در نشینم و نھای آنان در کوفه میمیان حلقه
گویی، ای فیض، ھمان طور است که تو می«گفت:  ÷حدیثشان شک کنم. ابوعبدالله

مردم حرص زیادی برای دروغ بستن به ما دارند. من حدیثی برای یکی از آنان می
کند. این شود آن را تأویل دیگری میگویم و ھمین که آن فرد از نزد من خارج می

خاطر است که آنان با حدیث ما و عالقه به ما دنبال ثواب اخروی نیستند، بلکه بدان 
 .٢»طالب دنیایند و ھر یک دوست دارند که برای خود مقامی را کسب کند

 ÷بنان بر زبان علی بن حسین«اند که گفت: * از علی بن موسی روایت کرده
غیرة بن سعید بر زبان بست. پس خداوند گرمای آھن را به او چشاند، و مدروغ می

بست و خداوند گرمای آھن را به او چشاند، و محمد بن بشیر بر دروغ می ÷ابوجعفر
بست و خداوند گرمای آھن را به او چشاند، و دروغ می ÷زبان ابوالحسن موسی

بست که خداوند گرمای آھن را به او چشاند. دروغ می ÷ابوالخطاب بر ابوعبدالله
 .٣»بندد، محمد بن فرات استیکسی که بر من دروغ م

 ÷از سفیان سمط آمده است که گفت: به ابوعبدالله بصائر الدرجات* در کتاب 
آید و فدایتان شوم، مردی که معروف به کذب است از جانب شما نزد ما می«گفتم: 

گوید که من به گفت: آن فرد به شما می ÷گوید. پس ابوعبداللهاحادیثی زشت می
ام که شب است. گفت: خیر. ابوعبدالله گفت: ام که روز است و به روز گفتهشب، گفته

ة یعلم الدرا ی، دراسات ف۱۵/۲۶۵ث یمعجم رجال الحد و نک:، ۲/۵۸۹ار معرفة الرجال یاخت -١
 .۱۵۵ص:

ار ی، اخت۳۲۶ -۱/۳۲۵ یأنصار، ، فرائد األصول۱/۲۲۶عة یث الشی، جامع أحاد۲/۲۴۶بحار األنوار  -٢
 .۷/۴۸عة یان الشی، أع۸/۲۳۲ث ی، معجم رجال الحد۱/۳۴۷معرفة الرجال 

، قاموس الرجال ۲۶۳ -۱۵/۲۶۲ث ی: معجم رجال الحدنک ، و۲/۵۹۱ار معرفة الرجال یاخت -٣
 . ۲/۴۴۶، مسند اإلمام الرضا ۳/۶۰۶عة یان الشی، أع۹/۶۰۰
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ام و او را تکذیب نکن، زیرا در این صورت تو اگر چنین ھم گفت بدان که من آن را گفته
 .١»کنیمرا تکذیب می

اند، از ائمه محمد رضا مظفر اعتراف کرده که بیشتر افرادی که از ائمه روایت کرده
را روایت کردهھا این اند و کتب شیعه ھمه که آنان را مورد مذمت قرار دادهروایت شد

طعنه«گوید: ھای وارده در مورد ھشام بن سالم جوالیقی میاند. وی در مورد مذمت
ھایی در مورد او وارد شده است، آنچنان که در مورد دیگر بزرگان انصار اھل بیت و 

مفھومی ھا این ھا این است کهو جواب این طعنه اصحاب ثقه آنان وارد شده است،
 . ٢»عامتر از این معانی ظاھری دارند

اما مظفر با وجود مجروح بودن این افراد از جانب ائمه راضی نشده است با این 
تواند چگونه می«گوید: استدالل که مذھب شیعه مبتنی بر این افراد مجروح است و می

این بزرگان صحیح باشد؟ آیا دین حق و امر اھل بیت جز با  ھا در مورداین قدح و مذمت
 .٣»ھای قاطع این افراد برپا شده است؟استدالل

بعد از این بیان اقوال ائمه شیعه دوازده امامی در مورد لعنت کردن و تکذیب 
 اصحاب بزرگ خود، توضیحاتی را در مبحث آتی با این موارد خواھیم داشت.

موضوع تکذیب شدن و مورد لعن و نفرین قرار گرفتن نگاهی به  :مطلب دوم
 اصحاب مشهور اهل بیت توسط خود اهل بیت

ھای تعدادی از شیعیان وارد شده است که ائمه آنان را لعنت کرده و در روایات نام
قرار دارد، یعنی کسی که  عبدالله بن سبأ یھودیھا آن اند، و در پیشاپیشتکذیب نموده

آید. سپس اشخاصی از او تبعیت نمودند که خالف قرآن به شمار میمؤسس این عقاید م
 اند.واقعیت برخی از آنان برای اھل بیت روشن شد و اھل بیت آنان را با نام ذکر کرده

کند که در اصحاب وی افرادی وجود دارند که از سپس جعفر صادق تأکید می
مکر و حیله زیاد، در کذب از یھودیان و مسیحیان بدتر ھستند و این افراد به خاطر 

اند، به طوری که حتی ابلیس در دروغگوئی به روش آنان ابلیس ھم پیش افتاده
کند نیازمند است، زیرا روش این افراد مخفی و بسیار مکارانه است. وی حتی تأکید می

 .۷۷، مختصر بصائر الدرجات ص:۲۱۲ -۲/۲۱۱، بحار األنوار ۵۵۸بصائر الدرجات ص: -١
 .۱۷۸مظفر ص: ، اإلمام الصادق -٢
 .۱۷۸مظفر ص:، اإلمام الصادق -٣
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که آیاتی که در مورد منافقان نازل شده است در مورد افرادی است که شیعه می
کند کند که اگر مھدی خروج نماید، اولین کاری که میچنین وی تأکید میباشند. ھم

 کشتن کذابان شیعه است.
گوید که آن دنیاخواھی کند و میگوئی این کذابان را کشف میوی سبب کذب

کنند و ھمین عامل، است، و حتی آنان حدیث وی را به غیر معنا و تأویل آن، تأویل می
عصر خود ائمه افزایش داده است. پس وقتی که این در عصر اختالف میان شیعه را در 

 تواند روی دھد؟دھد، در عصرھای بعدی چه وضعیتی میائمه روی می
اند اعتماد به ھمه ھای زیادی که خود ائمه در مورد اصحاب ائمه بیان کردهنکوھش

یافت که از سوی ائمه توان یکی از راویان آنان را دارد، زیرا تقریبًا نمیآنان را بر می
 مورد نکوھش و مذمت قرار نگرفته باشند.

وقتی که ائمه آشکارا این کذابان را مورد مذمت قرار دادند و مردم را از کذب آنان 
بر حذر داشتند، این کذابان اقدام به وضع و جعل احادیثی کردند که مردم را از قبول 

داشتند، گرچه این افراد بر حذر می کالم ائمه در مورد این کذابان و رد احادیث این
 بودند.افراد معروف به کذب گوئی می

گفتم:  ÷در بصائر الدرجات از سفیان سمط آمده است که گفت: به ابوعبدالله
آید و احادیثی فدایتان شوم، مردی که معروف به کذب است از جانب شما نزد ما می«

ام گوید که من به شب، گفتها میگوید. پس ابوعبدالله گفت: آن فرد به شمزشت می
ام که شب است. گفت: خیر. ابوعبدالله گفت: اگر چنین ھم که روز است و به روز گفته

ام و او را تکذیب نکن، زیرا در این صورت تو مرا تکذیب گفت بدان که من آن را گفته
 .»کنیمی

 آری، نص روایت چنین است!
د که فردی که احادیث زشت را بیان میکنسفیان سمط، راوی حدیث تأکید می

کند که راوی این گونه احادیث را کند معروف به کذب است، اما جعفر به وی امر می
 تصدیق نماید و از اسم او ھم سوال نکرد.

کنیم، بلکه تعجب ما از اند تعجب نمیما از این کذابان که این روایات را جعل کرده
کنند، حال آنکه به خدا و پیامبر او ایات را قبول میکسانی از شیعیان است که این رو

اعتقاد و ایمان دارند و اعتقاد دارند که این روایات منسوب به اھل بیت، از طرف آنان 
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ھا بر اساس دارند که این مذمتکنند و اظھار میرا قبول میھا آن صادر شده است و
 اند و دلیلی برای آن ندارند!!تقیه بیان شده

است که وقتی علمای شیعه تناقض مذمت ائمه در مورد یکی از اصحاب شگفت 
دھند، با ادعای اینکه مذھب بینند، در رّد کالم ائمه تردید به خود راه نمیخود را می

 مبتنی بر این افراد مورد طعن است.
ھا در مورد این بزرگان صحیح تواند این قدح و مذمتچگونه می«گوید: مظفر می

 »ھای قاطع این افراد برپا شده است؟آیا دین حق و امر اھل بیت جز با استداللباشد؟ 
آری، مذھب شما مبتنی بر این گونه افراد است و مذھب اھل بیت نیست، زیرا اھل 

اند، بلکه اند و این افراد نزد ائمه بزرگ نبودهاند و تکذیب نمودهبیت آنان را لعنت کرده
 اید.شما آنان را بزرگ کرده

باشد، ھمان علتی است که به خاطر میھا آن آن دالیل قاطعی که مذھب مبتنی بر
ھا آن اند، و این افرادی که ائمه مردم را ازآن ائمه آنان را لعنت کرده و مجروح نموده

ھایی ھستند که امت را دچار تفرقه نموده و اند، ھمان صاحبان روایتبر حذر داشته
 ده است.مذھب را فاسد کر

شایسته است که در روایات این افراد تجدید نظر نمایید و با قرآن مقایسه نمایید تا 
با قرآن روشن شود و آنچه را که با قرآن موافق است ھا آن میزان ھمخوانی و توافق

قبول نمایید و آنچه را که مخالف قرآن است رد کنید و قرآن را تابع این روایات نکنید، 
 اند.برحذر داشتهھا آن ، شما را اززیرا ائمه شما

پس از «ذکر خواھد شد که در آن از جمله آمده است:  /بعدًا سخنی از ابوعبدالله
خدا بترسید و آنچه را که مخالف سخن پروردگار ما و سنت پیامبر ما محمد است 

 .١»اللهگوییم: قال الله تعالی؛ قال رسولگوییم، مینپذیرید، زیرا ما وقتی که حدیث می
توان روایات کسی را قبول کرد که اینکه؛ آیا بعد از ھمه این موارد می نکته نھایی

برحذر ھا آن اند و مردم را ازائمه مجروح کرده و مورد لعنت قرار داده و تکذیب نموده
 اند؟!داشته

 .۱۰/۱۸۸، قاموس الرجال ۱۹/۳۰۰ث ی، معجم رجال الحد۲/۲۵۰البحار  -١
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و تطبیق آن بر منابع قدیمی  تراجم اصحاب أئمه و راویان اخبار آنانیک نگاه به کتب 
ی الکافی، من ال یحضره الفقیه، ھاکتابیعنی  -و چھارگانه شیعه دوازده امامی

 کند.آور را برای ما کشف میحقیقتی حیرت -االستبصار و تھذیب األحکام
 :شودحال آن نتایج بیان می

 باشند.مینفر  ۵۹* تعداد راویانی که از جانب ائمه مورد لعنت قرار گرفته اند: 
 روایت است. ۵۷۶۵* تعداد روایات این افراد در این چھار کتاب، فقط 

 نفر ھستند. ۵۵* تعداد کسانی که تکذیب شده اند: 
 روایت است. ۵۶۴۵* تعداد روایات این تکذیب شدگان در این چھار کتاب: 

 .روایت است ۱۱۴۱۹وع این دو روایت: ** مجم
اند، شده است و به ائمه اثنی عشری ایمان نداشته* تعداد کسانی که از آنان روایت 

 نفر ھستند. ١٠٧
 نفر ھستند. ۳۹۸* تعداد متھمان در دین خود به خاطر شراب خواری: 

* تعداد روایات وارد شده از این دو گروه که در زمینه اعتقادشان به شرب خمر 
 روایت است.  ۵۵۶۸باشند: متھم می

 .۳۹۸+ ۱۰۷+ ۵۵+ ۵۹شود، یعنی مجموع: میراوی  ۶۱۹* مجموع این راویان: 
است، یعنی مجموع  ۱۹۹۸۷ مجموع روایات وارد شده از ھمه این افراد:** 
۱۱۴۱۹+۵۵۶۸١. 

 اندرشح حال راويان شيعه كه در كتاهبای شيعه مورد جرح و تعديل قرار گرفته

 ماند؟!پس اگر این مقدار از این چھار کتاب کم شود چه مقدار باقی می

 .۲۶۹ -۲۵۵رواة األخبار عن األئمة األطھار: تاب کنک:  -١

  ھاروایتتعداد  شرح حالشان تعداد راویان
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٠٥٥ 
١٠٧ 
٣٩٨ 

 ھانفرین شده
 دروغگوھا

معتقد به ائمه 
نبودند و شرابخوار 

 بودند

٥٧٦٥ 
٥٦٤٥ 
٥٥٦٨ 

 

 

 جمع کل ١٦٩٧٨  ٦١٩

                                           



 ١٧٩ یب...مبحث نهم: اهل بیت مشهورترین یاران و اصحاب خود را تکذ

باشد، و اال اگر قواعد اھل سنت بر این موارد که بیان شد بر اساس قواعد شیعه می
 شوند.از صحنه روزگار محو می ھاکتابآن اعمال شود این 

اند، اما تعداد راویانی که مجھول این تعداد راویانی است که مورد جرح واقع شده
 باشند بیشتر از این تعداد است.الحال می

 باشند؟!مورد اعتماد می ھاکتابپس آیا بعد از این روایات این 





 

 
 :مبحث دهم

می و کتب هاروایتاهل بیت اصحاب خود را متهم به تحریف در 
 کنند

 مطلب اول:
 کنند و کتب می ھاروایتبیان موضوع: اھل بیت، اصحاب خود را متھم به تحریف در 

 مطلب دوم:
و کتب  ھاروایتنگاھی به موضوع اھل بیت، اصحاب خود را متھم به تحریف در 

 کنند می

و  هاروایتدر  تحریف اصحاب خود را متهم به، ل بیتاه :بیان موضوع :مطلب اول
 کنندکتب می

اند که در اند تأکید نمودهاھل بیت که شیعیان دوازده امامی آنان را ائمه خود کرده
اند تحریف وارد شده است، یی که اصحابشان به نقل از آنان نوشتهھاکتابو  ھاروایت

 اند.اما حد و مرز این تحریف را مشخص نکرده
 شود:ھایی از این روایات بیان میحال در زیر نمونه

مغیرة بن سعید عمدًا به پدرم دروغ نسبت «* از ابوعبدالله روایت است که گفت: 
گرفت و اصحاب مغیره به اسم اصحاب پدرم اصحاب پدرم را میھای داد، و کتابمی

دادند و گرفتند و به مغیره میرا از اصحاب پدرم می ھاکتاباستتار کرده بودند و 
ساخت و سپس به کرد و به پدرم منسوب میرا پر از کفر و زندقه میھا آن مغیره

ان شیعیان منتشر سازند. را میھا آن کرد کهداد و به آنان امر میاصحاب خود می
ھای مغیرة بن بنابراین، ھمه موارد غلو که در مورد اصحاب پدرم آمده است از تحریف

 .١»ھای آنان استسعید در کتاب

ار معرفة ی، اخت۸/۱۶۳ت یث أھل البی، موسوعة أحاد۲/۲۰۵، عبد الله بن سبأ ۲/۲۵۰البحار  -١
علم الرجال  یات فیلک، ۱۰/۱۸۹، قاموس الرجال ۱۹/۳۰۰ث یالحد، معجم رجال ۲/۴۹۱ث یالحد
۴۱۶. 

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٨٢

مغیرة بن سعید که لعنت خدا بر او «آمده است:  /* در لفظی دیگر از ابوعبدالله
 کرد که پدرمی را وارد میاحادیث -محمد بن علی باقر -ھای اصحاب پدرمباد در کتاب

را نگفته بود. پس از خدا بترسید و چیزھائی را که با قول خدای متعال و سنت ھا آن
مخالفت دارد به عنوان احادیث ما قبول نکنید، زیرا ما ھرگاه  صپیامبر ما محمد

 .١»قال اهللا تعالی؛ قال رسول اهللاگوئیم: گوئیم، چنین میحدیثی می
عبدالرحمان، یکی از اصحاب ابوالحسن رضا، روایت است که گفت: * از یونس بن 

را در آنجا دیدم که زیاد   إبه عراق آمدم و بخشی از اصحاب ابوجعفر و ابوعبدالله
را بر ھا آن یشان را گرفتم و بعدھاھاکتابھم بودند. من احادیثی را از آنان شنیدم و 

را مورد انکار قرار داد و ھا آن ادی ازعلی بن حسن رضا عرضه کردم، اما وی احادیث زی
ابوالخطاب احادیثی را به دروغ به ابوعبدالله منسوب کرده است، خداوند «گفت: 

ابوالخطاب را لعنت کند. اصحاب ابوالخطاب نیز تا به امروز این گونه احادیث را در 
یث که کنند. پس آن دسته از احاددھند و تحریف میکتب اصحاب ابوعبدالله جای می

گوئیم، موافق با قرآن و سنت مخالف قرآن است نپذیرید، زیرا وقتی که ما حدیث می
 .٢»گوئیمگوئیم، ما از جانب خدا و رسول او حدیث مینبوی حدیث می

ای سری برای تحریف کردن در تعدادی از علمای دوازده امامی به وجود توطئه
ھایی از این اعترافات ل در زیر نمونهاند. حاروایات و فاسد کردن کتب اعتراف کرده

 شود:می بیان
از جمله اسباب ایجاد اختالف و تعارض در میان «گوید: * محمد باقر صدر می

اند و ھایی است که برخی از افراد مغرض و دشمن اھل بیت انجام دادهاحادیث، تحریف
ھا در عصر ائمه این تحریفاند. بسیاری از تاریخ و کتب تراجم و سیر برای ما بیان کرده

روی داده است، و از جمله احادیثی که روایت شده است اصحاب این احادیث اعالم 

، ۲/۴۸۹ار معرفة الرجال ی، اخت۱/۲۶۲عة یث الشی، جامع أحاد۱/۹، الحدائق الناضرة ۲/۲۵۰البحار  -١
 .۲۰۹ص: ی، رجال الخاقان۳۸علم الرجال ص: یح المقال فی، توض۲۷۹رجال ابن داود ص:

 .ھمان -٢

                                           



 ١٨٣ ها... مبحث دهم: اهل بیت اصحاب خود را متهم به تحریف به روایت

کنند در کار گر و مزور در احادیثی که روایت میاند که دست یک حرکت تحریفکرده
 .١»باشداست، و این عملیات بیدارگر در مورد وجود حرکت تحریف، مورد تأکید ائمه می

از خطرناکترین «گوید: م معروف حسنی از محدثین دوازده امامی می* ھاش
کردند چیزھایی که در تشیع داخل شد، گروھی بودند که تظاھر به توالی اھل بیت می

و مدتی طوالنی میان راویان و اصحاب ائمه نفوذ کردند، و در طول این مدت توانستند 
راویان به آنان اطمینان یافتند و این به امام باقر و امام صادق نزدیک شوند و ھمه 

جماعت مجموعه زیادی از احادیث را جعل کردند و چنان که برخی از روایات اشاره 
 .٢»را در میان احادیث ائمه و در اصول کتب حدیث داخل نمودندھا آن دارند،

ای را برای آن تحریف بیان داشته است که در مورد عمر بن جوشن است وی نمونه
مؤلفین در «گوید: او می -شرح حال -وی از جابر جعفی است. وی در ترجمهکه را

اند که احادیثی را در کتب اند و به وی منسوب کردهعلم رجال وی را ضعیف دانسته
کرد و در او احادیثی را جعل می«گوید: . ھمچنین می٣»جابر جعفی داخل کرده است

 .٤»ساختجابر منسوب مینمود و سپس به کتب جابر جعفی داخل می
و دیگر ائمه بر  ÷روایات صحیح از امام صادق«گوید: ھاشم معروف ھمچنین می

این نکته تأکید دارند که مغیرة بن سعید و بیان و صائد و عمر نبطی و مفضل و دیگر 
گران در صفوف شیعیان تعداد زیادی حدیث جعلی از منحرفان از تشیع و دسیسه

اند..... و از مغیرة بن سعید اخل روایات نقل شده از ائمه کردهموضوعات مختلف را د
نقل است که گفته است: من دوازده ھزار حدیث جعلی را در اخبار جعفر بن محمد 

ام. مغیره و اتباع وی زمانی طوالنی در میان صفوف شیعیان باقی ماندند و قرار داده
ی ھاکتابان وقتی برمال شد که اولین رفتند و راز آنھمراه با آنان به مجالس ائمه می

 .»اصولی حدیث پر از روایات آنان شده بود

د محمود یقلم سه األصول ب یرات بحث الصدر فیتقر؛  ۴۰ - ۳۹ص  ۷ل جعلم األصو یبحوث ف -١
 .۱۴۰۵قم  .ط یھاشم

 .۱۴۹ -۱۴۸اآلثار واألخبار ص: یالموضوعات ف -٢
 .۱۹۵ن ص:یث والمحدثیالحد یدراسات ف -٣
 .۲۳۴اآلثار واألخبار ص: یالموضوعات ف -٤

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ١٨٤

* ابن بابویه قمی که در نزد شیعیان معروف به شیخ صدوق است، و صاحب یکی از 
ھایی از وجود تحریف در روایت را ذکر باشد، نمونهچھارکتاب مورد اعتماد شیعه می

حیح که اضافه و نقصی در آن نیست. اما این است اذان ص«گوید: می کرده است و
اند و چیزھایی را به اذان اضافه مفوضه که خداوند لعنتشان کند اخباری را وضع کرده

. در برخی از روایات بعد از »الربيةحممد و آل حممد خري «اند که عبارتند از: دو بار کرده

اند. برخی دیگر را اضافه کرده »اهللا أشهد أن علياً ويل«دو بار  »أشهد أن حممداً رسول اهللا«

 اند.را اضافه کرده »أشهد أن علياً أمرياملؤمنني حقاً «از آنان به جای این جمله، دو بار 
شکی نیست که علی ولی خداست و به حقیقت امیر مؤمنان است، و شکی نیست 

ای ھستند، لکن این جمالت در اصل اذان ج ھاانسانکه محمد و آل محمد بھترین 
ندارند. این موضوع ذکر شد تا با این موارد اضافه شده، افراد متھم به تفویض و افرادی 

 .١»اند، شناسائی شوندکه از روی فریب و خدعه خود را در میان ما جای داده
بدانید که اصل کذب در احادیث وارده در مورد فضائل، از «گوید: می ابن أبی الحدید

ا این آنان بودند که در ابتدا احادیثی جعلی را در مورد جھت شیعیان بوده است، زیر
صاحب خود جعل نمودند. چیزی که آنان را بر این امر واداشت، عداوت و دشمنی با 
مخالفانشان بود، مانند حدیث سطل و حدیث رمانه..... احادیث کذب زیادی  ھستند 

 .٢»باشدبودن آنان می که مقتضی نفاق گروھی از بزرگان صحابه و تابعین اولیه و کافر
ھا و تزویرھائی بود که عارض روایات نقل شده از اھل ھا مختصری از تحریفاین

 ھای تدوین شده از سوی اطرافیان ائمه شده است.بیت و کتاب

در روایت تحریف اصحاب خود را متهم به ل بیتاه ،نگاهی به موضوع :مطلب دوم
 کنندها و کتب می

اند و شد که ائمه برخی از اصحاب خود را با نام ذکر کرده در مبحث قبلی بیان
 اند. لعنت و تکذیب نموده

این رنگ و نوع جدیدی از اتھامات وارد شده از سوی ائمه به اتباع خود است، زیرا 
اند که احادیثی جعلی را در احادیث ائمه و کتب اصحاب ائمه ائمه آنان را متھم کرده

 .۲۹۱ -۱/۲۹۰ه یحضره الفقیمن ال  -١
 .۴۹ -۱۱/۴۸شرح نھج البالغة  -٢

                                           



 ١٨٥ ها... مبحث دهم: اهل بیت اصحاب خود را متهم به تحریف به روایت

ه جعفر صادق بیان کرده که مغیره عمدًا احادیثی را به دروغ به کنند، از جملداخل می
داد و گروھی از اصحاب مغیره بودند که با اصحاب باقر اختالط میباقر نسبت می

دادند و مغیره کفر و زندقه را گرفتند و به مغیره مییافتند و کتب اصحاب باقر را می
ساخت و به جعفر منسوب می -زندقهیعنی احادیث دال بر کفر و  -نمودداخل آن می

گرفتند و در میان گرداند و اصحاب جعفر آن را میسپس آن را به اصحاب جعفر برمی
 کردند.را قبول میھا آن کردند و شیعیانشیعیان منتشر می

یافته است، و این شھادتی از جانب یکی از ائمه تشیع پس این کار منظم و سازمان
ی آنان دچار ھاکتاباست مبنی بر اینکه شیعیان در زمان امام باقر دچار شکاف شده و 

 تحریف گشته است.
ی ھمه اصحاب باقر این است که ھاکتاببنابراین، بر اساس شھادت خود باقر، اصل در 

باقر و ائمه بعد از او نیامده که آن روایات را که ، و دلیلی از جانب انددچار تحریف شده
اند مشخص سازد. این امر ھمه روایات را در مظان اتھام قرار میدچار تحریف شده

اند یا از ای که قائل به ایجاد تحریف در روایات شدهدھد، تا اینکه روایاتی دیگر از ائمه
اند از دیگر روایات مشخص حریف شدهائمه بعد از آنان، بیاید و روایاتی را که دچار ت

 گرداند.
کنیم: اگر جماعتی از زنان باشند که یکی حال برای این مورد مثالی فقھی ذکر می

از آنان خواھر شخصی باشد و این شخص بخواھد با یکی از این زنان ازدواج نماید و 
ان برای خواھر وی برای آن شخص معلوم نباشد، در این صورت ازدواج با ھمه آن زن

باشد. ھمچنین این شخص حرام است تا اینکه روشن شود که کدام یک خواھر وی می
اگر یک آب پاک وجود داشته باشد که با چند آب نجس مخلوط شده باشد، بر فرد 

ھا اجتناب نماید تا اینکه آب پاک و نجس از ھم معلوم واجب است که از ھمه این آب
 شوند.

خواھر اگر با یک زن اجنبی «گوید: اھل سنت میابواسحاق شیرازی از علمای 
 . ١»اختالط یافت، و آب اگر با ادرار مشتبه شد، اجتناب از  ھمه واجب است

برای قاعده احتیاط جھت «گوید: عز بن عبدالسالم از دیگر علمای اھل سنت می
نجس  ھائیوجود دارد، از جمله: اگر ظرفی طاھر با ظرفھائی دفع مفسده حرام، مثال

 .۷۶أصول الفقه ص: یاللمع ف -١
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یا لباسی طاھر با لباسی نجس اختالط یافتند و شناخت لباس طاھر ممکن نبود یا 
 .١»دشوار بود، اجتناب از ھمه جھت دفع مفسده مورد نجس واجب است

بنابراین در صورت وجود اشتباه در امور احکام، واجب است که از ھمه اجتناب 
 شود.ب واجب میشود. پس اگر در امور تشریع باشد به طریق اولی اجتنا

شھادت امام در اینجا مؤید این امر است که در روایات نقل شده از باقر، تحریفی 
شود که در بررسی این روایات، وجود یافته روی داده است. این امر موجب میسازمان

توان اصل را کنار تحریف به عنوان یک اصل قرار داده شود و جز با وجود یک دلیل نمی
ھم وارد نشده که روایات دچار تحریف شده از دیگر موارد متمایز  گذاشت و دلیلی

 شود. به ھمین دلیل و بر اساس این قاعده، تصدیق چیزی از این روایات جایز نیست.
امام صادق میزان و معیار خوبی را برای این کار گذاشته است که به حق بھترین 

شده و مخالف کالم خدا و سنت روایاتی را که از ما نقل «گوید: معیار است. وی می
. وی نگفته است: و »است، به عنوان سخن و حدیث ما نپذیرید صپیامبرمان محمد

 سنت یکی از ائمه، بلکه گفته است: قرآن و سنت صحیح نبوی.
نکته دیگر اینکه تحریف تنھا محدود به باقر نیست، بلکه به خود صادق نیز سرایت 

وجود دارد که ھمراه با اصحاب خود » والخطاباب«یافته است. شخص دیگری به نام 
دھند، و نه رضا و ھمین روش را به اعتراف خود رضا تا زمان ابوالحسن رضا انجام می

نه ائمه بعد از او بعد از مشاھده وجود روایات تحریف شده، این روایات تقلبی و تحریف 
ات وارد شده از شود که ھمه روایاند. این موضوع سبب میشده را مشخص نکرده

صادق و فرزندش موسی و فرزندش علی بن موسی الرضا در مظان اتھام باشند، زیرا 
 اند.این ائمه، روایات تحریف شده را از دیگر روایات مشخص نکرده

گوید: کند و میھمان معیار پدرش را ذکر می /سپس علی بن موسی الرضا
 .»و حدیث ما نپذیرید سخنان و احادیث خالف قرآن را به عنوان کالم«

باشد و روایات معیار آری، این قرآن است که مقیاس و معیار بیان صحت روایات می
اند داوری در مورد قرآن نیستند، اما شیعه روایات را در مورد قرآن حَکم و داور ساخته

اند که توان یافت مگر اینکه شیعیان برای آن روایاتی جعل کردهای را نمیو تقریبًا آیه
خواھند و با روایات در مورد قرآن دست به معنای آیه را به معنائی برده که خود می

 .۱/۴۷۹مصالح األنام  یام فکقواعد األح -١
                                           



 ١٨٧ ها... مبحث دهم: اهل بیت اصحاب خود را متهم به تحریف به روایت

اند و در نتیجه غلو و گمراھی در عقائد اند و ارشاد ائمه خود را تغییر دادهداوری زده
آنان داخل شده است، زیرا بیشتر این روایات به شھادت ائمه خودشان، تحریف شده و 

 جعلی ھستند.
کنند در حریف این افراد متقلب در روایات شیعه، چنان که علمای شیعه تأکید میت

 نزد متأخران شیعه و به سبب قبول آن روایات تبدیل به یک دین و باور شده است. 
 »صدوق«یکی از بزرگان علمای شیعه در عصر خود، یعنی ابن بابویه، که آنان وی را 

گانه و معتبر در نزد شیعیان است بیان کرده که نامند، و صاحب یکی از منابع چھارمی
اند، و این اضافات مفوضه در اذان که یکی از شعائر دینی است چیزھائی را اضافه کرده

گیرد. ابن بابویه میبرغم ھشدار این دانشمند شیعی تا به امروز مورد عمل قرار می
اند و چیزھائی را به اذان مفوضه که خداوند لعنتشان کند اخباری را وضع کرده«گوید: 

. در برخی از روایات »الربيةحممد و آل حممد خري «اند که عبارتند از: دو بار اضافه کرده

اند. برخی را اضافه کرده »اهللا أشهد أن علياً ويل«دو بار  »أشهد أن حممداً رسول اهللا«بعد از 

را اضافه  »املؤمنني حقاً أشهد أن علياً أمري«ز آنان به جای این جمله، دو بار دیگر ا

 .»اند کرده
اند امروزه  دهاما با وجود اعتراف صدوق به اینکه این اضافات را مفوضه ایجاد کر

خوانند و موضوعی که حتی شیعه در اذان این اضافات را می ھای ھا و حسینیه گلدسته
این  اش وجود ندارد، پسیک حدیث واحد از ائمه شیعه چه صحیح و چه ضعیف در باره

 از کجا آمده است؟!
دارند غالیان شیعه ھستند که اظھار میچنان که کتب شیعه اظھار می مفوضه

دارند: خداوند محمد را خلق کرد و سپس خلق و تدبیر جھان را به او تفویض نمود و 
 .١سپس محمد تدبیر عالم را به علی تفویض کرد و علی مدبر و تدبیرگر دوم است

اند و شیعه آن ی ھستند که این شھادت را در اذان اضافه کردهاین افراد ھمان کسان
اند و تنھا یک دلیل صحیح یا ضعیف از ائمه بر صحت آن را پذیرفته و به آن عمل کرده

 وجود ندارد. پس این تشریع از کجا آمده است؟!

، ۲۵۱ص: یبغداد، ن الفرقی، الفرق ب۱/۸۸ یأشعر، نیی: مقاالت اإلسالمدر مورد مفوضه نک -١
 .۲۵/۳۴۵ یمجلس، ، بحار األنوار۶۵ -۶۴د ص:یمف، ح االعتقادیتصح
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 اعتراف ابن بابویه به حدوث و ایجاد تحریف در مذھب، ادامه اعتراف امام وی به این
موضوع است. ھمچنین وی آخرین کسی نیست که این تحریف را اعالن کرده است، 

اعتراف نموده که  سید محمد صدراند، از جمله بلکه محققان متأخر نیز آن را بیان کرده
سبب این تناقض در روایات شیعه، وجود تحریف در روایات منقول از آنان است، و این 

اند و ھمین ، و ائمه این تحریف را مشخص نکردهتحریف در عصر آنان روی داده است
شود که احتمال وجود تحریف در ھمه روایات موجود باشد. این عامل موجب این می

از جمله اسباب «موضوع در سخن سابق وی روشن است که در آن از جمله آمده بود: 
مغرض و ایجاد اختالف و تعارض در میان احادیث، تحریفاتی است که برخی از افراد 

اند. اند و تاریخ و کتب تراجم و سَیر برای ما بیان کردهدشمن اھل بیت انجام داده
بسیاری از این تحریفات در عصر ائمه روی داده است و از جمله احادیثی که روایت 

گر و مزور در اند که دست یک حرکت تحریفشده است اصحاب این احادیث اعالم کرده
کنند در کار است و این عملیات بیدارگر در مورد وجود حرکت احادیثی که روایت می

 .»باشدتحریف، مورد تأکید ائمه می
عصر ائمه پایان پذیرفت، اما آنان روایات تحریف شده را بیان نکردند. پس در این 

 صورت چگونه پیروان بتوانند روایات تحریف شده را از دیگر روایات تشخیص بدھند؟!
معاصر شیعه، یعنی ھاشم معروف بر این حقیقت تأکید کرده  یکی دیگر از علمای

اند و کردهاند که تظاھر به توالی اھل بیت میاست و بیان نموده که جماعتی بوده
ترین از خطرناک«گوید: اند. وی میاحادیث زیادی را در کتب آنان داخل کرده

کردند توالی اھل بیت می چیزھایی که در تشیع داخل شد، گروھی بودند که تظاھر به
و مدتی طوالنی میان راویان و اصحاب ائمه نفوذ کردند و در طول این مدت توانستند 
به امام باقر و امام صادق نزدیک شوند و ھمه راویان به آنان اطمینان یافتند و این 
جماعت مجموعه زیادی از احادیث را جعل کردند و چنان که برخی از روایات اشاره 

 .»را در میان احادیث ائمه و در اصول کتب حدیث داخل کردندھا آن د،دارن
وی مثالی را ھم برای این تحریف بیان کرده است، زیرا از یکی از شاگردان جابر 

کرد و داخل کتاب جعفی، یعنی عمر بن شمر نقل کرده که وی احادیثی را جعل می
 کرد.کرد و به او منتسب میجابر جعفی می

بدانید که اصل «گوید: گر مصداق کالم ابن أبی الحدید است، زیرا وی میاین بیان
 .»کذب در احادیث وارده در مورد فضائل، از جھت شیعیان بوده است



 ١٨٩ ها... مبحث دهم: اهل بیت اصحاب خود را متهم به تحریف به روایت

 ھاروایتاین شھادتھای ائمه و علمای محقق شیعه، بر این نکته تأکید دارند که در 
ی تحریف شده ھاروایتاند. اما این و کتب تحریف شده و احادیث مجعولی داخل شده

شود که ھمه روایات کدامند؟! به درستی که اعتراف به وجود تحریف، موجب این می
در مظان اتھام باشند، زیرا افراد معصوم از نگاه شیعه، وجود تحریف را بیان داشته و 

از این  اند، و دلیلی وارد نشده که چیزیپیروان معصوم آن را مورد تأکید قرار داده
 روایات را از دائره  تحریف خارج نماید.

به معنای داخل کردن یک چیز در چیز دیگر، به صورت پنھانی است و » دس«کلمه 
 توان شناخت.امر پنھانی را فقط به وسیله چیزی بزرگتر از بحث و تحقیق عادی می

چ روایتی را است. بنابراین ھیھا آن بنابراین، اصل در روایات شیعه، وجود تحریف در
توان پذیرفت مگر اینکه معصوم شھادت بدھد که این روایت تحریف شده نیست و نمی

 چنین شھادتی ھم وجود ندارد.
را در مورد وجود تحریف در  دکتر موسی موسویدر پایان سخن دانشمند شیعی، 

ن یفاصله به در کرا  یاتیاگر روا«گوید: آوریم. وی میروایات شیعه و ھدف از آن را می
 یتب خود نوشته اند، منصفانه مورد بررسکعه در یان شیراو یقرن چھارم و پنجم ھجر

ان یاز راو یه بعضکرا  یوششکه، کد یم رسیبار خواھجه اسفین نتیم، به ایقرار دھ
ھا نیو زم ھاآسماناز وزن  ینیه به اسالم نموده اند، ھمانا در سنگئعه جھت اسایش

دادن  یات، جاینگونه روایه ھدف آنان از نقل اکد یاینطور بنظر میرد، و ایگیم یبرتر
ش را یھایه به اسالم و ھمه وابستگئه آنان اساکھا نبوده است، بلعه در قلبیده شیعق

 .١»ھدف قرار داده بوده اند
توان روایات کتب شیعه را قبول کرد در حالی پس آیا با وجود ھمه این موارد، می

 اند؟!تحریف شده را مشخص نکردهکه ائمه روایات 
 این سوالی است که باید عقالی شیعه جواب آن را بدھند.

 .۱۲ح ص:یعة والتصحیالش -١
                                           





 

 

 :مبحث یازدهم
 اعتقاد شیعیان اولیه در مورد استمرار امامت آشکار

 اول: مطلب
 بیان موضوع: اعتقاد شیعیان اولیه در مورد استمرار امامت آشکار

 مطلب دوم:
 نگاھی به موضوع اعتقاد شیعیان اولیه در مورد استمرار امامت آشکار

 بیان موضوع اعتقاد شیعیان اولیه در مورد استمرار امامت آشکار :مطلب اول
این نکته تأکید دارند که برخی از  علمای محقق معاصر شیعه دوازده امامی، بر 

باشد، شیعیان اولیه به این اعتقاد نداشتند که تعداد ائمه محصور در عدد معینی می
بلکه بر این باور بودند که تعداد آنان محصور نیست. و در ھر عصری، مردم یک امام 

آموزد و در حراست و خواھند داشت که در میان آنان ظاھر است و دین را به مردم می
 است. صسداری از دین و رھبری امت، نائب پیامبرپا

اما انقطاع عملی سلسله امامت، پریشانی و آشفتگی زیادی را برای آنان به وجود 
 -آورد و ھمین امر سبب شد که آنان بعد از ائمه به بیشتر از چھارده فرقه متفرق شوند

 ی دیگران دارد. و ھر فرقه ادعایی غیر از ادعا  -چنان که خود شیعه اعتراف دارند
ائمه شیعه، دوازده نفر  این اعتقاد را نداشت که تعدادقبل از این تاریخ، ھیچ گروھی 

 باشد.می
در غلیان این غافلگیری، این عدد برای آنان ابداع شد، اما چون تعداد ائمه عمًال به 

ود تا این میزان نرسید، الزم آمد که با ادعای فردی به دنیا نیامده، این عدد کامل ش
 تعداد ائمه دوازده نفر شود.

حسن بن موسی نوبختی، مورخ دوازده امامی مذھب، این واقعه تاریخی را رصد 
ھا و عقیده ھر یک را بیان کرده است، اما بیان نکرده که یکی از کرده و تعداد این فرقه

بیان باشد. وی در ھا این اعتقاد را داشته که تعداد ائمه، عدد معینی میاین فرقه
وی در حالی وفات یافت «گوید: ماجرای وفات حسن  عسکری، امام یازدھم شیعه، می
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که فرزندی آشکار برای او شناخته نشد و میراث او را جعفر و مادرش میان خود تقسیم 
 .»کردند.... و اصحابش بعد از وی چندین فرقه شدند

ده امامیه است و وی آن را ھا را نام برده و یکی از این فرق، دوازسپس وی این فرقه

وقالت الفرقة «گوید: نامیده و لفظ اثنی عشریه را به آن نیفزوده است و می »امامیه«

فرقه دوازدھم از آنان، « ١ »الثانية عرشة منهم وهم اإلمامية: ليس القول كام قال هؤالء...
 ».گویند....گویند: چنان نیست که اینان مییعنی فرقه امامیه، می

کند، اما مطلقًا به عقیده دوازده تقاد این گروه در مورد امامت را ذکر میوی اع
امامی را بر اعتقاد دیگر فرق کند، حال آنکه وی اعتقاد فرقه دوازده امامی اشاره نمی

 کند.ھای آنان بر باور دیگر فرق را بیان میترجیح داده است و عقیده آنان و رّدیه
 این اعتقاد از خالل کالم  علمای آنان بیان خواھد شد.در مباحث آتی، نحوه اختراع 

 شود:ھایی از اقوال آنان بیان میدر زیر نمونه
گانه را ذکر کرده و در این * شیخ حسین مدرسی طباطبائی، حدیث خلفای دوازده

مورد سخنی طوالنی بیان کرده است، و در خالل آن بیان داشته که شیعیان اولیه به 
 آن اھتمامی نداشتند، زیرا بر این باور بودند که امامت تا قیامت استمرار خواھد داشت. 

این بدان خاطر است که عموم شیعه، به سبب اعتقاد به «گوید: وی از جمله می
تمرار سلسله امامت تا قیامت، انتظار داشتند که تعداد ائمه بسیار بیشتر از این مقدار اس

ھای دوم و سوم ی شیعی باقی مانده از اواخر قرنھاکتابباشد. در حقیقت ھیچ یک از 
اند و دچار تحریف ھای آنان که قبل از اواخر قرن سوم تألیف شدهیا آن دسته از کتاب

وجود ندارد که به این موضوع اشاره داشته باشد که این ھا آن دراند، چیزی نگشته
حدیث مورد توجه مؤلفین شیعه قرار گرفته باشد یا اینکه به ذھن کسی خطور کرده 

ه بطور کامل مانع کآید باشد که این حدیث با آنان ارتباط دارد، بلکه چنین به نظر می
ھا این ان بعد از اینکه دیدند که عثمانیاز انتشار این حدیث مشھور شدند، زیرا شاید آن

دھند و در اضطراباتی که اخیرًا دامان کنند و مورد تحقیق قرار میحدیث را قرائت می
کنند، این حدیث را بر ضد خالفت آنان را گرفته است، از آن به نفع خود استفاده می

 دانستند. شیعه می

 . ۱۰۸، ۹۷ص : ، عةیشفرق ال -۱
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اند که ز به این حقیقت اشاره نکردهاند. نیبه این حدیث اشاره نکرده ١بنی نوبخت
باشد و حتی سعد بن عبدالله أشعری و ابن قبه در آثار خود تعداد ائمه دوازده نفر می

اند، به این باشد و ھمه در اواخر قرن سوم و در عصر غیبت زیستهکه در دسترس ما می
امام را مطرح کرد، دو  اند....... اولین کسی از مؤلفان که مسأله دوازدهامر اشاره نکرده

محدث بزرگ، علی بن بابویه قمی و محمد بن یعقوب کلینی ھستند. این دو در اواخر 
 وفات یافتند. ھ۳۲۹و  ۳۲۸زیستند، و در اواخر آن در دو سالمرحله غیبت صغری می

گوید: وقتی بسیاری از می »اإلمامة والتبرصة« در مقدمه کتاب یه قمیبن بابو یعل
ھای مذھب حق دچار شک و شبھه شدند، وی این ن وی در مورد بنیانشیعیان زما

تعداد ائمه به صورت ھا آن کتاب را نوشت که متضمن برخی از احادیثی است که در
دقیق معلوم شده است تا شیعیان اطمینان داشته باشند که مذھب آنان، ھمان صراط 

 مستقیم است.
اختصاص داده که بیانگر این مطلب می کلینی فصلی از کتاب الکافی را به روایاتی

باشند که تعداد ائمه، دوازده نفر است، لکن این فصل در جای مناسب خود نیامده 
رسد که چند سال بعد، از طرف خود مؤلف به کتاب اضافه است و چنین به نظر می

 .٢!!»شده است
* احمد کاتب، پژوھشگر معاصر شیعه، در ضمن بحث در مورد اسطوره مھدی 
غائب و مورد ادعای شیعه، بیان داشته که شیعه تا زمان امام یازدھم بر این اعتقاد بوده

شود و این امر بر این نکته تأکید دارد که تعداد ائمه اند که سلسله امامت قطع نمی
 ھ۲۶۰وفات امام حسن عسکری در سال«گوید: محدود به دوازده نفر نیست. وی می

در سامراء روی داد و وی وجود جانشینی برای خود را اعالن نکرد، و او برای مادر 
ھای سختی در میان صفوف شیعیان وصیت کرد که بحران »حدیث«خود، به نام 

دست به ھا آن منظور وی از بنی نوبخت این است که علمای شیعه در مورد فرق و اسباب افتراق -١
دانستند که آنان دوازده نفر ھستند، آن  داشتند و می تألیف زده اند. پس اگر به تعداد ائمه علم می

  داشتند. میباشد، بیان  ی خود که مظنه ذکر این موارد میھاکتابرا در 
 .۱۶۲ -۱۵۶القرون الثالثة األولی ص: یع فیة للتشیرکالف یتطور المبان -٢
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امامیه موسویه ایجاد خواھد شد. موسویه کسانی ھستند که اعتقاد داشتند امامت الھی 
 .١»تا به قیامت استمرار خواھد داشت

ھبودی، محدث معاصر شیعه مذھب، تأکید کرده که تعداد ائمه که در روایات * ب
باشد. این سخن وی به این معنی است که شیعیان اولیه در وارد شده است صحیح نمی

شود. پس در این کرد که سلسله امامت منقطع میسه قرن اول، به ذھنشان خطور نمی
کردند. ود، زیرا ائمه حقایق را بیان میصورت در آن ھنگام نیازی به تدوین روایات نب

در بحث اقوال شاذ در مورد نظام امامت دریافتید که احادیث روایت «گوید: بھبودی می
شده در نص بر ھمه ائمه از قبیل خبر لوح و موارد دیگر، ھمه در عھد غیبت و حیرت و 

بود، در مورد اند، زیرا اگر این نصوص نزد شیعیان میاندکی قبل از آن جعل شده
ھا و ارکان مذھب شدند و استوانهشناخت ائمه طاھر، دچار این اختالف فاحش نمی

ھائی نیاز بودند از اینکه بشتابند و کتابشدند و آنان بیچندین سال دچار حیرت نمی
ھای امت تألیف با این کثرت و زیادی را برای اثبات غیبت و برداشتن حیرت از قلب

 .٢»نمایند
رخی از اقوال شیعیان در مورد اعتقاد شیعیان اولیه بود. آنان اعتقاد داشتند این ب

که امامت استمرار خواھد داشت. و فکر دوازده امام، بعد از ایجاد بحران انقطاع ائمه بر 
 مذھب شیعه عارض شد.

 در ادامه این موضوع را بیشتر توضیح خواھیم داد.

شیعیان دوازده امامی در مورد استمرار امامت نگاهی به موضوع اعتقاد  :مطلب دوم
 آشکار

در مطلب سابق، برخی از اقوال محققین شیعه بیان شد که مؤید این امر ھستند که 
 اند که سلسله امامت منقطع نخواھد شد.شیعیان اولیه بر این باور بوده

رھبری  اما بعد از انقطاع نسل بیت امامت که به اعتقاد شیعیان تا به قیامت برای
اند، شیعیان به چیزی قریب پانزده فرقه تقسیم شدند و فرقه امامیه امت برگزیده شده

 اند.باشد. نام امامیه را نوبختی و قمی بکار بردهھا مییکی از این فرقه

 .۱۱۴ه ص:یة الفقیمن الشوری إلی وال یعیالش یاسیر السکتطور الف -١
 ۱۷۲ث :  یمعرفة الحد -٢
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اما بعد از اینکه اسم اثنی عشریه برای آن اختراع شد، این نام به صورت اسم علم 
ع به این صورت روی داد که بعد از اینکه امام یازدھم از دنیا برای آن درآمد. این موضو

رفت و فرزندی نداشت این فکر به ذھن آنان رسید که ادعا کنند او به صورت مخفیانه 
دارای فرزندی شده است، و سپس از ترس جان مقدس خود مخفی شده است، گرچه 

روان این ادعا را تصدیق به خاطر اختفای او، دین مقدس ھم از بین برود و برخی از پی
 نمودند.

 باشند قبًال بیان شدند.نصوصی که مؤید این امر می
 شود:در زیر نگاھی به این نصوص می

دارد که اعتقاد شیعیان اولیه این بود که خ مدرسی طباطبائی بیان میشی -۱
سلسله امامت تا قیامت استمرار خواھد داشت و به ھمین دلیل اعتقاد داشتند 

 ائمه بسیار بیشتر از این مقدار است.که تعداد 
این سخن وی به این معنی است که شیعیان اولیه در مورد عقیده دوازده امام که 

دانستند و برای آنان شد چیزی نمی -یعنی اثنی  عشری -بعدھا تبدیل به اسم علم
 نامگذاری آن امری جدید است. 

شود مامی معصوم ایجاد میبنابراین، ھرکس اعتقاد داشته باشد که در ھر عصری ا
کند و اموری را که به خطا به دین منتسب شده است، تصحیح میکه دین را حفظ می

کند، آیا ممکن است که کتابی را بنویسد کند، و دین را از کذب و تحریف محافظت می
 یا تألیف کند که با آن بتواند دین را حفظ نماید؟! 

اگر وی خود به صورت مستقیم این وظیفه را در این صورت، امامت چه ارزشی دارد 
به انجام نرساند؟! و آیا ممکن است که از امام سابق روایاتی یافت شود که افرادی غیر 

شوند؟ آیا ھا آن معصوم آن را روایت نمایند تا با وجود فرد معصوم، مردم مکلف به
تدوین روایات ممکن است کسی از پیروان در مورد چنین کاری فکر کند و اقدام به 

را به اطالع مردمانی برساند که در آینده خواھند آمد و تا این روایات ھا آن نماید تا
جایگزین امام آینده شوند و با وجود فرد معصوم، مردم دین خود را از شخص غیر 

 معصوم دریافت کنند؟!
یبه درستی که اعتقاد به استمرار امامت به صورت آشکار، مانع از چنین کاری م

 شود.
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امامی که در پایان قرن سوم داشته که آن دسته از علمای دوازده مدرسی بیان -۲
 -و ما برخی از نصوص آنان را ذکر کردیم -انددر مورد ِفَرق دست به تألیف زده

اند، حال آنکه آنان ھمه فرق شیعه را به طائفه با نام دوازده امامی اشاره نکرده
مرگ حسن عسکری، امام یازدھم شیعه، ذکر تا عصر خود، یعنی عصر بعد از 

اند بر این اند. اینکه آنان این نام و تعداد ائمه اثنی عشری را ذکر نکردهکرده
 داللت دارد که ادعای این تعداد امام، بعد از آنان ایجاد شده است.

بیان کرده که دو محدث بزرگ شیعه اثنی عشری، یعنی محمد بن مدرسی  -۳
، معروف به صدوق و محمد بن یعقوب کلینی، ادعای عدد علی بن بابویه قمی

 اند.دوازده امام را درست کرده
وی بیان داشته که صدوق کتابی را تألیف کرده تا شک و حیرتی را که به سبب 

 مرگ امام آخر و ادعای اختفای فرزندش دامان شیعه را گرفت، دفع نماید.
و احادیثی را به کتاب الکافی اضافه کرده اندکلینی یا غیر او نیز ھمین کار را کرده

اند که بیان کننده دوازده امام ھستند. این امر مؤید این نکته است که علمای شیعه در 
 دھند.جعل روایت برای حفظ مذھب به خود تردید راه نمی

بود که تعداد ائمه دوازده نفر ، تأکید کرده که اگر اعتقاد بر این میبھبودی -۴
آمد، و بزرگان مذھب و ارکان حدیث دچار ف فاحش پیش نمیاست این اختال

 شدند.حیرت نمی
گویند، پیروان حسن عسکری بعد از چنان که نوبختی و قمی از مؤرخان شیعه می

داشت که مرگ وی به چھارده یا پانزده فرقه تقسیم شدند. پس اگر نصی وجود می
 شدند؟!ھب دچار این اختالف نمیکرد، پیروان مذتعداد ائمه را دوازده نفر بیان می

اند و این امر مؤید این نکته است که شیعیان نخستین قائل به انقطاع امامت نبوده
 اند.این امر به این معنی است که آنان نیازی به روایت و تألیف کتاب نداشته

تر بیان داشته است، زیرا وی کاتب، سخن بھبودی را به صورتی روشن احمد -۵
ه زمانی که حسن عسکری از دنیا رفت کسی را جانشین خود نکرد و بیان داشت

این امر بحران شدیدی را در صفوف شیعیان موسوی به وجود آورد، یعنی آن 
 باشند.دسته از شیعیان که قائل به ضرورت استمرار امامت تا روز قیامت می
تألیف نماید کسی که به این امامت مستمر اعتقاد دارد آیا ممکن است که کتابی را 

 یا روایتی را حفظ کند؟!
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را جانشین وی در میان  صاگر خداوند بخواھد نسلی از بیت رسول خدا -۶
گذارد و به آنان امکان تحقق امتش نماید، ذریه ایشان را تا به قیامت باقی می

دھد، زیرا با چیزی مثل اعتقاد امامیه که بر این باور است که مراد خود را می
را خلق کرده و سپس او را در یک کوه یا در سرداب مخفی کرده خداوند امامی 

است و مردم را رھا کرده تا متعبد به باطل شوند، حجت بر مردم تمام نمی
 شود.

 به درستی که چنین چیزی در مورد خداوند حکیم و خبیر متصور نیست.
علمای  گوئیم: این اقوال که ازگردیم و میحال دوباره به موضوع این بحث بر می

ای که به اعتقاد آنان سلسله شیعه نقل شد مؤید این امر ھستند که شیعه با انقطاع ائمه
این ائمه تا قیامت استمرار داشت، غافلگیر شد. این موضوع شایستگی این را دارد که 
آنان را در مورد اعتقادی که خطای آن آشکار شده است بیدار نمایند و آنان این اعتقاد 

زنگری قرار دھند و نباید بر آن اصرار بورزند و ادله جدیدی را برای تقویت آن را مورد با
ایجاد نمایند. اما باید بدانند که دلیل تراشی مطلوب آنان را برایشان محقق نکرده 
است، زیرا قواعدی که واجب است مذھب بر آن بنا شود و عبارت از روایت و دیگر علوم 

لح و اطمینان از سالمت روایت و علومی دیگر میمحیط به آن چون علم رجال و مصط
این موضوع  -باشد، بعد از تدوین کتب روائی و فقھی و در عصور متأخر تأسیس شدند

و آنان را از شناخت حق از باطل و صحیح از ضعیف ناتوان می -بعدًا ذکر خواھد شد
باشند که می سازد، و این علوم در ھمان وقت در نزد اھل سنت ایجاد شد و مؤید این

 خداوند متعال دین را با اھل سنت حفظ کرده است.
خزند و میراث آنان را در مباحث آتی خواھیم دید که شیعیان به علوم اھل سنت می

 بنا نمایند.ھا آن ربایند تا مذھب خود را برمی
اند و با آنان به علم فقه و اصول فقه و تفسیر و مصطلح حدیث و دیگر علوم خزیده

اند مذھب خود را حفظ نمایند... واقعیت بھترین شاھد این ادعا ین وسیله توانستها
کند که است و اعترافات علمای محقق شیعه مؤکد این امر بوده و بر این نکته تأکید می

 مذھب در درون خود توانائی این را ندارد که به صورت مستقل استمرار داشته باشد.
 شواھدی بر این امر بیان خواھد شد.به اذن الھی، در مباحث آتی 





 

 

 :مبحث دوازدهم
 در معرفی راویان -شرح حال -قصور کتب تراجم

 مطلب اول:
 راویاندر معرفی  -شرح حال -قصور کتب تراجمبیان موضوع: 

 مطلب دوم:
 در معرفی راویان -شرح حال -قصور کتب تراجم نگاھی به موضوع

 در معرفی راویان -شرح حال -قصور کتب تراجم :بیان موضوع :مطلب اول
در مبحث سابق دیدیم که عقیده شیعه دوازده امامی مبتنی بر این است که دین با 

دوازده امامی، بعد از مرگ امام وجود ائمه تا قیامت، محفوظ خواھد ماند. و تفکر 
یازدھم، حسن عسکری ایجاد شد، یعنی کسی که بعد از مرگش فرزندی نداشت، بلکه 
به دروغ فرزندی برای وی ساخته شد تا پیروان مذھب از تنگنایی که در آن افتاده 

کنند که شیعه دوازده بودند بیرون آیند. به ھمین سبب، ھمه دالیل بر این داللت می
ی در خالل آن مدت تألیفی نداشته است، زیرا معقول نیست که آنان چیزی امام

باشند. شاید آنچه که بنویسند در حالی که اعتقاد دارند ائمه تا قیامت با آنان ھمراه می
 ای از آن باشد.کنیم، مبین گوشهما در اینجا در کنار تراجم راویان از آنان ذکر می

ھای أکید دارند که قبل از قرن چھارم ھجری، کتابمؤلفین این باب بر این نکته ت
آید و مبینی در این باب وجود نداشته است، چنان که از کالم طوسی و نجاشی بر می

بعدًا ذکر خواھد شد. طوسی و نجاشی از اولین کسانی ھستند که در این موضوع دست 
 اند.به تصنیف زده

من به سوال و درخواست شیخ «: گویدطوسی در مورد سبب تألیف کتاب خود می
و ائمه بعد  صخدافاضل در مورد جمع آوری کتابی مشتمل بر اسامی راویان از رسول

ام. بعد از این، من آن دسته از راویان حدیث را ذکر ، پاسخ گفته÷از او تا زمان قائم
نان باشند، لکن از آکنم که متأخر از راویان حدیث ھستند یا اینکه معاصر آنان میمی

مان باشد، اند..... من در باب این موضوع کتابی جامع که تألیف اصحابروایت نکرده
ای از آن را ذکر ھایی مختصر وجود دارد و ھر شخص گوشهسراغ ندارم و فقط کتاب
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است آن را  ذکر  ÷صادق -روایت کننده از -کرده است، بجز ابن عقده که از رجال
 ‡رت کامل به انجام رسانده است، اما رجال دیگر ائمهکرده است، و این کار را به صو

 .١»را ذکر نکرده است
پس طوسی بیان داشته که جز کتاب ابن عقده، قبل از خود کتاب جامعی در این 

اند که وی زیدی جارودی است. پس کتاب باب سراغ ندارد. در مورد ابن عقده گفته
که خاص مذھب خودش و  وی در مورد مذھب خودش است. و چیزی را ذکر کرده

  )٢(برخی راویان اھل سنت است.

من از سخن سید «گوید: نجاشی در مقدمه کتاب خود در باب تراجم رجال می
ام که اطالع یافته -که خداوند بقای او را طوالنی و توفیقش را مستدام دارد -شریف

صنف ندارید. باید اند شما سلف و مگفته است: قومی از مخالفین ما بر ما خرده گرفته
در جواب بگویم که این سخن کسی است که به مردم علم ندارد و بر اخبار آنان واقف 

داند و با کسی از علما مالقات نیست و منزلت آنان و تاریخ اخبار اھل علم را نمی
نداشته تا از او شناخت یابد. کسی که علم و شناخت ندارد، حجتی علیه ما ندارد. من 

ام، اما کار من به علت عدم وجود ام گرد آوردهوع مواردی را که توانستهاز این موض
بیشتر کتب، کامل نیست. من این را به این دلیل ذکر کردم تا بیانگر عذر من در نزد 

 .٣»امکسانی باشد که به کتابی دسترسی دارد که من ذکر نکرده
اشی در پی رّد آن برآمده اند، گرچه نجاین اتھام که اھل سنت متوجه شیعه کرده 

است، بر این داللت دارد که اھل سنت مصنفاتی از شیعه در این موضوع سراغ ندارند و 
شد، زیرا بود، شناخته میداشتند که موجود میشناسند، زیرا اگر مصنفاتی مینمی

کنند. چون شیعیان شیعیان در وسط جامعه اسالمی و در کنار اھل سنت زندگی می
ی در معرفی راویان ندارند تا مبنایی مورد اعتماد در تحقیقات باشند، این کتبی قدیم

شود که مصنفات این فن، مقصود را به صورت کافی ادا نکنند و به ھمین امر سبب می

 .۱۷ص: یرجال الطوس -١
ة ی، ھدا»ھـ وفات یافته است۳۳۳است و سال  یدی.. از علمای زیجارود«گوید: می یبابان -٢

 . )۱/۳۲ن (یالعارف
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اند دلیل مصنفات اولیه شیعه که در قرن چھارم تألیف شد راویان را چنان تعریف نکرده
 روایت داوری کرد.در مورد ھا آن که بتوان به وسیله

) است. در این ھ۳۴۰ترین کتاب شیعه در این موضوع، کتاب رجال کشی (مقدیمی
گردد و در آن فقط کتاب تقریبًا درجه راوی از حیث ثقه بودن یا مجروح بودن ذکر نمی

چنان که محقق کتاب رجال ابن الغضائری  -اند و حتیای اندک ثقه دانسته شدهعده
 از علمای مشھور شیعه را ثقه ندانسته است.کسی  -گویدمی

کنیم که علمای قدیم تا مالحظه می«گوید: می محقق کتاب رجال ابن الغضائری
اند، تصریح نکرده» ثقه«عصر شیخ طوسی برای ھمه ثقات و حتی افراد مشھور، به لفظ 

این لفظ تصریح بینیم که غالبًا برای افراد ثقه از مخالفان مذھب، به اما در عین حال می
اند، آنچنان که ابوغالب رازی با مشایخ واقفی خود این کار را کرده است، یا این کرده

ھا اند و این طعنهھایی بر آنان وارد شده که نپسندیدهاند که طعنهکار را با کسانی کرده
این  باشد. منظور آنان از تصریح به ثقه بودندر باب دین و صداقت و راستی آنان می

ھای گفته شده یا مورد ظن در مورد آنان دفع آن طعنه »کان ثقۀ«افراد با الفاظی مثل 
 باشد.می

را فقط در مورد مخالفین مذھب » ثقه«کند که آنان اصطالح وی سپس تصریح می
کند که بردند. وی تأکید میشد، بکار میکه ثقه بودند و نام آنان در کتب شیعه ذکر می

خواستند کسی را ثقه معرفی نمایند، فقط راوی را یمی علم رجال میاگر مصنفان قد
بینیم که آنان در توصیف افراد بسیار می«گوید: کردند. وی میمنتسب به مذھب می

کنند  و این لفظ حسب روش مذکور، بر ثقه بسنده می» من أصحابنا«مشھور به قول 
 .١»کندبودن فرد داللت می

اھل سنت در تمییز افراد ثقه از ضعیف، و تأخر شیعه در  وی سپس میان پیشدستی
کنیم علمای بزرگ مالحظه می -دوم -گوید: زند و میاین کار دست به مقایسه می

اند، شیعه اقدام به تألیف کتابی جھت جمع آوری اسامی افراد ثقه در محل واحد نکرده
 اند.این کار را کرده -یعنی اھل سنت -آنچنان که عامه

 .۲۷ -۲۶ص: یرجال ابن الغضائر -١
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آیند، اند و اصول به حساب میی دیگری که در مورد رجال نوشته شدهھاکتاب
و » رجال الطوسی«کنند، مانند بحث طبقات در اغراض متنوع دیگری را دنبال می

 ». المشیخات«و طرق در کتاب » الفھارس«مؤلفین و تألیفات آنان در کتاب 
و ضعیف دانستن افراد ذکر در مورد ثقه دانستن  ھاکتاباما مباحثی که در این 

باشند و گاھی برای تمییز اند، مبحث اصلی کتاب نیستند، بلکه بحث ثانوی آن میشده
 -میان افراد توصیف شده و مشخص سازی ھویت آنان یا دفع طعنه وارد شده بر آنان

 باشد. می -قبًال به این مورد اشاره
وجود داشته باشد،  -تن افرادثقه دانس -ی خاص توثیقھاکتاباما در مورد اینکه 

جز کتاب منسوب به ابن الغضائری، کتابی را از قدما سراغ نداریم. ابن الغضائری کتابی 
را در مورد افراد ممدوح و کتبی را در خصوص افراد ضعیف دارد. ابن الغضائری با این 

 کتاب به تألیف در این فن اختصاص یافته است.
ھای افراد ضعیف، ی رجالی خود، فقط نامھاکتابعالمه و ابن داود در قسمت دوم 

اند. عالمه تعداد زیادی از قبیل منحرفان و افراد مورد طعن را در محل واحد ذکر کرده
 نام را ذکر کرده است. ۵۶۵را ذکر کرده و ابن داود 

بزرگترین مجموعه از  -ھ۱۲۲۷م -محقق کاظمی، مقدس أعرجی و سید محسن
بعد از  -اند. در فائده اولرا گردآوری کرده -در روایت حدیث -افراد ضعیف ھای نام

را ذکر کرده است، و سپس در فائده ھا آن ) نام۴۱۸-۲۵۷از جلد اول (ص -اثنی عشر
) را ذکر کرده و مناقشه و ۵۰۱-۴۱۹دوم جماعتی از مشایخ مورد طعن شیعه (ص

 .١بحث مفصلی را بیان کرده است
کند که راویی که در شرح حال وی الغضائری بار دیگر تأکید میمحقق کتاب ابن 

طعنی ذکر نشود، او ثقه است و بلکه انتساب وی به مذھب امامی، برای ثقه بودن وی 
فائده توجه به امر ضعفا بر اساس روش قدما به صورتی «گوید: کند. وی میکفایت می

فرد، به معنای عدم ثقه بودن فرد شود، زیرا وجود طعن در شرح حال میآشکار نمایان 
است و انتفای طعن، به معنای ثقه بودن فرد است، چه به صورت مطلق ذکر شده 
باشند یا مقید؛ و این مطلب قبًال شرح داده شد. اگر تعداد ضعیفان محصور در مقدار 

، در مورد افرادی که انتسابشان به مذھب »اصل موثق بودن مؤمنان«معینی باشد، 

 .۲۸ -۲۷ یرجال ابن الغضائر -١
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توانیم ثقه بودن شود، و با این وسیله میابت شده است، مؤثر و کارگر واقع میامامی ث
تعداد زیادی از راویان را تمییز بدھیم و در تنگنائی نایستیم که ما را به سوی چسبیدن 
به توثیقات عمومی و مضطرب سوق دھد، چیزی که بسا بعد از مدتی نقص و معیوب 

ھائی به یابد و فضیحتگون شده و فتاوی تغییر میشود و احکام دگربودن آن آشکار می
 .١»آیدبار می

کند که این روش، یعنی بسنده کردن به منتسب بودن راوی به وی سپس تأکید می
مذھب جھت ثقه دانستن وی، روش علمای قدیم است، و عمل به آن ما را از گرفتار 

 کند!!آمدن به فضیحت حمایت می
مدن به فضیحت این باشد که ممکن است آنان یک شاید منظور وی از گرفتار آ

راوی را در جائی و به خاطر نیاز به او ثقه بدانند و سپس در جائی دیگر غافلگیر شده و 
ببینند که این راوی، روایتی را نقل کرده که با آنان ھمسو نیست، و این راوی را ضعیف 

را نقض کرده و از  -قدما -شود، روشبدانند و در این صورت این امر فضیحتی می
 کند.بنیان خراب می

توانند پیدا کنند که ھمه روایاتش مقبول باشد، زیرا این راوی ھمه آنان راویی را نمی
چیزھائی را که به او منسوب شده است، روایت نکرده است، بلکه جعل شده و به وی 

 شود.نسبت داده شده است و این تناقض در راوی واحد موجب حیرت آنان می
ھا یا القاب در بسیاری از سندھا در نام رجال و پدران یا کنیه«گوید: ممقانی می

 .٢»آنان، غلط و اشتباه واقع شده است
مؤلف کتاب  -ھ۱۱۰۱م -ھمین موضوع سبب شده که محمد بن علی اردبیلی

به خاطر عدم توانائی بر تمییز راویان از یکدیگر دچار حیرت شود، زیرا  »جامع الرواة«
نام راویان بدون ذکر اوصاف ممیزه آنان وارد شده است و این موضوع باعث شده که 
نتواند روایات صحیح را از ضعیف تشخیص دھد و در چیزی بیفتد که بنا به قول خود 

اما بعد، بنده ضعیف و فقیر «گوید: د. وی میانوی، علمای بزرگ قبل از او در آن افتاده
گوید: به ھنگام مقابله به عفو پروردگار غنی و بی نیاز خود، محمد بن علی اردبیلی می

بر توان و  -صلوات خدای ملک و مختار بر آنان باد -و اخذ احادیث و اخبار ائمه اطھار

  ھمان. -١
 .۱/۱۷۷ح المقال یتنق -٢
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طریق و معلوم و  وسع خود الزم کرده که با چشم بصیرت و نظر دقیق، صحت و ضعف
مجھول و حسن و موثق آن را بنگرد و تالش و اھتمام کامل بورزد تا امتیاز کافی و 

 الزم در این مبحث شریف حاصل شود. -روشن شدن مطالب -انکشاف
اما وقتی که به این مطلب بلند و مقصد واال رو کرد، به سبب ذکر نام راوی به 

ھا در یا به خاطر اختالف نسخه -ر قیودو عاری از کنیه و لقب و دیگ -صورت مطلق
مورد آن، به تفکر عمیقی فرو رفت و دچار حیرت شدیدی شد و ترجیحی برای حکم به 
صحت و ضعف یا غیر آن دو نیافت. الجرم به این دلیل، خبر از نگاه این حقیر، مجھول 

طوری که شد و بلکه به نظر تعداد زیادی از علما و فقھای بزرگ نیز ھمین طور است، ب
آنان خبری را که دارای این صفت است مجھول دانستند و مناط حکم قرار ندادند. 

باشد، درک چون امثال این خبر در کتب اخبار زیاد است و بنا به این اعتبار، مجھول می
 این امر برای این حقیر بسیار سنگین آمد. 

فیاض مطلق نالید تا به ھمین دلیل دچار ناله و زاری شده و به درگاه سخاوتمند و 
که با لطف پنھان خود، نقاب ابھام را از روی این مقصود بردارد. حتی او بعد از مدتھای 

باشد...... در مجموع به طوالنی در تفکر و در طلب کشف و روشن کردن این امر می
سبب این نسخه من، ممکن است که قریب دوازده ھزار حدیث یا بیشتر از اخباری که 

باشند، معلوم الحال و بین علمای ما مجھول یا ضعیف یا مرسل می حسب مشھور
 .١صحیح شوند

ای الھی و الھامی دست یابد تا به وی دست به دعا و ناله و زاری زده تا به طریقه
اند، تصحیح وسیله آن، دوازده ھزار حدیث از احادیثی را که علمای قبلی ضعیف دانسته

 نماید!!
اند آن را ا ھشت قرن از قرن سوم تا قرن یازدھم نتوانستهپس علما در طول ھفت ی
اند، چه ای را که برای این عالم کشف شده است، نشناختهتصحیح نمایند و این طریقه

اش آن تعداد زیاد از روایات را ای الھامی کشف کند که به وسیلهوی توانسته طریقه
 تصحیح نماید.

ای را در مورد ابوبصیر، گردیم و نمونهراویان برمیحال به موضوع اشتباه در باره 
ترین راویان شیعه، که شناخت وی بر علمای شیعه مشتبه آمده است ذکر یکی از بزرگ

 .۶ -۱/۴جامع الرواة  -١
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 ۲۲۷۵در اسناد بسیاری از روایات که به «گوید: کنیم. شیخ جعفر سبحانی میمی
از این نام و نیز در رسد عنوان ابوبصیر ذکر شده است. اما در تعیین مراد مورد می

شود، اختالف نظر وجود دارد. تحقیق تعداد کسانی که این کنیه بر آنان اطالق می
برخی قائل به اطالق آن بر دو و برخی بر سه و تعداد زیادی قائل به اطالق آن بر چھار 

 .١»باشند و چه بسا که برخی از آنان بیشتر از این مقدار را ھم بگویندنفر می
که ذکر شد، مشھور این است که این کنیه میان چھار نفر مشترک میاما چنان 

 باشد، و ابن داود و تفرشی و ممقانی به این قائل ھستند.
 گوید: ابوبصیر میان چھار نفر مشترک است:می ابوداود

 لیث بن بختری؛ -۱
 یوسف بن حارث بتری؛ -۲
 یحیی بن أبوالقاسم؛ -۳
 .٢عبدالله بن محمد أسدی -۴

که در معجم رجال الحدیث آمده است، ھمه ثقه نیستند. برخی این چھار نفر چنان 
 اند که ابوبصیر مشترک میان ثقه و غیر آن است.دیگر ذکر کرده

این مختصری بود در مورد احوال کتب تراجم شیعی. از این مطلب قصور آن کتب 
 شود.ھائی با این موضوع میشود. حال درنگدر بیان حق مطلب روشن می

 نگاهی به موضوع قصور کتب تراجم در معرفی راویان :مطلب دوم
رود که شیعیان در سه قرن اول تمایلی به روایت و درایت اقوال ائمه تصور نمی

داشته باشند، زیرا شیعیان بر این باور ھستند  -اندکه معتقد به امامت آنان بوده -خود
وجود دارد و ھرگاه یک ای رهھردوکه امام منبع و مصدر شناخت دین است، و امام در 

شود، و این وضعیت تا قیامت ادامه میامام از دنیا برود امام دیگری جانشین وی می
توان گفت این است که آنان تا قبل از مرگ آخرین امام یابد. کمترین چیزی که می

 ظاھر، یعنی نیمه قرن سوم ھجری، نیازی به آن ندارند.
اشد و اگر نیاز به شناخت چیزی از دین بپس امام که مصدر دین است موجود می

کنند و نیازی به روایت چیزی از ائمه داشته باشند امام نزدیک است و به او مراجعه می

 .۴۶۱علم الرجال ص: یات فیلک -١
 .۲۱۴رجال ابن داود ص: -٢
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را حفظ دارد و حتی نیازی به علوم افراد ھا آن قبل از وی نیست، زیرا امام حاضر، ھمه
داند. پس با این می دانستند،قبل از وی نیست، زیرا این امام چیزھائی را که آنان می

 وجود دیگر چه نیازی است به کالم ائمه پیش از او؟!
 صبنابراین، وضعیت مردم در زمان امام، به مانند وضعیت آنان در عصر پیامبر

برای بیان دین  صاست و نیاز به ایجاد قواعدی برای روایت ندارند، زیرا وجود پیامبر
 کند. و حفظ آن کفایت می
یان، از حیث بیان آنچه که امت به آن نیاز دارد، به مانند امام از نگاه شیع

است. بنابراین نیازی به روایت و راویان نیست، زیرا اگر مردم با وجود امام،  صپیامبر
 دین خود را از راویان بگیرند، دیگر چه نیازی به امام وجود دارد؟!

 آغاز تألیف کتب تراجم راویان توسط شیعه اثنی عشری -١
قرن چھارم یا پنجم ھجری، شیعیان اثنی عشری کتابی در مورد تراجم قبل از 

ھائی که در این قرن ظھور کردند، در شناخت راویان آنان اصل راویان ندارند، و کتاب
 ھا عبارتند از:آیند. این کتاببه حساب می

). این کتاب مفقود شده و ھ۳۴۰تألیف محمد بن عمر کشی (م ،معرفة الرجال -الف
باشد. به ھمین دلیل، روش و ای که طوسی از آن کرده است باقی میالصهفقط خ

 سبب تألیف آن معلوم نیست.
). اسماعیل بن محمد ھ۴۱۱(مدو کتاب متعلق به احمد بن حسین غضائری -ب

در مورد افراد ممدوح و دیگری ھا آن یکی از«گوید: خاجوتی در مورد این دو کتاب می
 .١»استدر مورد افراد مورد ذم 

ھا، سختگیری مؤلف بر این دو کتاب مفقود ھستند. شاید علت از بین رفتن آن
توانیم سبب تألیف و روش آن را غالیان شیعه باشد. به دلیل مفقود بودن کتاب نمی

  .٢بشناسیم و تنھا راه، مراجعه به مطالبی است که به نقل از آن نوشته شده است
 ):ھ٤٥٠علی یا ابن عباس نجاشی(مرجال النجاشی، تألیف احمد بن  -ج

 .۱/۱۵۱عة یان الشی: أعنک ، و۱۱ -۱۰، سماء المقال ص:۲۹۰ة ص:یائد الرجالالفو -١
ال) کتاب (حل اإلشک و از یعبد الله تستر توسط شیخ) ی(رجال ابن الغضائر چاپ شدهتاب کأما  -٢

 یابن غضائر باشد که در آن ھمه روایات و مواضیع در ھمان جای خودش، ماثور ازمی ابن طاوس
 وجود دارد.
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طوسی است. این امر از مقدمه آن روشن » الفھرست«کتاب نجاشی شبیه کتاب 
شود که در آن وی بیان کرده که این کتاب را به این منظور نوشته تا خرده گیری می

به «گوید: سنیان از شیعیان را در مورد اینکه مصنفاتی ندارند، جواب دھد. نجاشی می
 .١»خرده گیری گروھی از مخالفین از ما که سلف و مصنفاتی نداریمخاطر 

). وی در مقدمه کتاب ھـ۴۶۰تألیف محمد بن حسن طوسی(مرجال الطوسی،  -د
اند، و ائمه روایت کرده صخدادارد که کتابی را در باب رجالی که از رسولبیان می

این موضوع کتاب جامعی  در«گوید: گرد خواھد آورد. طوسی در مقدمه رجال خود می
آن ھائی مختصر وجود دارند که ھر شخص دررا از اصحابمان سراغ ندارم و فقط کتاب

 .»بخشی از این رجال را بیان کرده استھا 
این اقراری است از جانب وی مبنی بر اینکه کسی قبًال راویان حدیث را در کتابی 

سازد. البته این وقتی مستثنی میخاصی گرد نیاورده است، و سپس کتاب ابن عقده را 
مقبول است که ابن عقده اثنی عشری باشد، زیرا گفته شده است: او زیدی جارودی 

ھائی را است، و زیدیه قائل به تعیین ائمه و تتابع آنان نیستند. پس اینکه زیدیه کتاب
 جھت حفظ مذھب تألیف نمایند، تنھا با مذھب خودشان ھمخوانی دارد.

مؤید این است که قبل از طوسی کتابی وجود ندارد که در مورد پس این سخن 
 راویان حدیث اثنی عشریه بحث نموده باشد.

). این کتاب در باب تراجم راویان نیست، بلکه ھـ۴۶۰، تألیف طوسی (مالفھرست -و
پردازد، چنان که به صورت واضح در مقدمه آن آمده است به ذکر مصنفات شیعه می

ھدف من نوشتن کتابی مشتمل بر ذکر مصنفات و اصول «گوید: می زیرا وی در مقدمه
 .٢»است

 اندمیزان ارزشی که علمای متأخر شیعه برای کتب رجالی مذکور قائل شده -٢
* کتاب ابن الغضائری مفقود شده و جز مواردی که در کتب رجال از آن نقل شده 

 است، چیزی باقی نمانده است.
 معاصر شیعه، از دو جھت مورد نقد قرار گرفته است: * کتاب کشی از جانب علمای

 .۳ص: یرجال النجاش -١
 .۳۲الفھرست ص: -٢
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کنده از غلط است. خوانساری یکی از علمای قرن سیزدھم  -الف کتاب وی آ
اما کشی، اگر کسی به کتاب وی نگاه کند به اغالط فراوان و روشنی «گوید: ھجری می
 .١»یابددست می

ت، زیرا وی ذکر کرده که آنچه که ابوالھدی کلباسی از شھید ثانی نقل کرده اس -ب
ھدف کشی از کتابش، شناخت توثیق و ضد آن نیست، آنچنان که در دیگر کتب این 

ھائی است که موضوع چنین عرفی رایج است، بلکه ھدف وی ذکر رجال و مدح و ذم
 .٢شده است و بر ناظر الزم است که حکم را از غیر آن جستجو نمایدھا آن متوجه

ای باشد که طوسی از مورد کتاب کشی، بر اساس خالصه شاید سخن خوانساری در
 کتاب آورده است و این تلخیص ھم سالم از نقد نیست.

* در مورد کتاب الفھرست طوسی، کلباسی بیان داشته که این کتاب در مورد 
گوید: تعدیل و تجریح نیست، بلکه در مورد ذکر تألیفات علمای سابق است. سپس می

آید که این کتاب برای ذکر اصحاب اصول و ن نتیجه بدست میاز مطالب سابق ای«
مصنفات آنان و ذکر طرق آن به آنان وضع شده است و جز در موارد نادر، متعرض جرح 

 .٣»و تعدیل نشده است
می اما با این وجود ھم، کتاب محفوظ نمانده و دچار تحریف شده است. کلباسی

خالی از تحریف و غلط نیست،  -الفھرست یعنی کتاب -ھای کتاببیشتر نسخه«گوید: 
ھای موجود که امروزه در گویند بیشتر نسخهچه برخی از افراد صاحب مھارت می

 .٤»باشدباشد دچار تحریف و غلط و اشتباه میدسترس می
* نجاشی در مورد بسیاری از راویان بزرگ شیعه بحث نکرده است، و این امر 

بگویند کسانی را که نجاشی ذکر نکرده و به جرح  متأخرین مذھب را ناچار ساخته که
باشند، زیرا فقط تعداد اندکی از راویان و تعدیل آنان نپرداخته است، در نزد وی ثقه می

 خالص ھستند. پس الزم است که راه حلی ھر چند خالف واقع برای آن ایجاد شود!!

 .۸۱ -۱/۸۰سماء المقال  به نقل از، ۷۰ر ص:یبص یق أبیرسالة تحق -١
 .۱/۹۱سماء المقال  -٢
 .۱/۱۳۰سماء المقال  -٣
 .۱/۱۳۰سماء المقال  -٤
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نکرده بود و به پس ھرگاه وی آن را ذکر «: گویدمی الرواشح السماویةنویسنده 
صرف شرح حال و زندگی نامه وی اکتفا کرده بود و مدح و ذمی را قرین آن نساخته 

 .١»بود، این نشان این مطلب است که فرد از نگاه وی سالم از ھر طعن و نقصی است
چنین شخصی که نویسنده کتاب الراوشح به آن اشاره نموده است، اھل سنت او را 

کنند. پس بنگرید که میان دو چنین شخصی را قبول نمینامند و روایت مجھول می
 مذھب چقدر فرق وجود دارد!!

کلباسی در تعلیل اینکه چرا نجاشی نام برخی از افراد موثق در نزد دیگران و از 
اینکه ادعا شود که وی از «گوید: می جمله برخی از بزرگان شیعه را ذکر نکرده است،

بوده است یا معتقد به عدم ثقه بودن آنان بوده است، اطالع موثق بودن این افراد بی
 .٢»ھردوی این موارد بسیار بعید است، زیرا برخی از بزرگان در میان این افراد ھستند

را بعید دانسته است، اما نمی ھردووی یکی از این دو احتمال را ذکر کرده است و 
د؟! اما چیزی که به نظر باشدانیم که احتمال سوم که وی آن را پسندیده است چه می

رسد این است که نجاشی این کتاب را برای بیان ثقه بودن و مجروح بودن این می
 باشد. والله اعلمافراد تألیف نکرده است و این قول راجح می

این موضوع داللت دارد که کتاب در کنار اغالط و وھمیاتی که دارد حق مطلب را 
این دارای اغالط و وھمیاتی «گوید: لباسی میدر شناخت راویان ادا نکرده است. ک

گاه ھستند و ما در اینجا برخی از آن موارد را ذکر می است که اھل فھم به آن آ
 .٣»کنیم

شود که ھمه کتب شیعه در مورد تراجم، به ھدف تعدیل و بدین صورت روشن می
 اند.تجریح تألیف نشده

 افراد مھمل و مجھول -ثقه دانستن -توثیق -٣
شگفت است که مصنفان در علم رجال بعد از کشی و نجاشی، وقتی ترجمه کسی 

 وی را مورد مدح و ذم یا یکی از -کشی و نجاشی -کنند که یکی از آن دورا بیان می
یعنی وی مورد مدح » ممدوح«اند: قرار نداده است، در مقابل نام وی نوشتهھا آن

 .۱۱۵ة ص:یالرواشح السماو -١
 .۱/۱۸۸سماء المقال  -٢
 .۱/۲۰۵سماء المقال  -٣
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مخالفت با آن و حرف گذاشتن در دھان است. این کار به حقیقت تجاوز از حقیقت و 
 آن دو یا یکی از آنان است.

مشھورترین فردی که این کار را انجام داده است، حسن بن داود از علمای اواخر 
است که در کتاب رجال خود این کار را  -ھ۷۰۷م -قرن ھفتم و اوائل قرن ھشتم

 کرده است.
گوید: انتساب آن به نجاشی مینویسنده الرواشح در معّرفی طریقه ابن داود و 

گاھی دارد، ھرگاه ترجمه شخصی را « شیخ تقی الدین ابن داود چون به این اصطالح آ
یابد که منسوب به این نشده که از ائمه روایت کرده باشد، در در کتاب نجاشی می

 »يذكر فيه جرحاً وال تعديالً  مل«یعنی  -»لم«گوید: کتاب خود آن را ذکر کرده و می
ھرگاه وی مردی را ». نجاشی» «جش« -»رح و تعدیلی در موردش ذکر نشده استج«

در کتاب نجاشی بیابد که طعن و نقصی در مورد وی ذکر نشده باشد، او را در قسمت 
کند، یا اینکه میکند و یا به ذکر نام وی بسنده میافراد مورد مدح کتاب خود ذکر می

ی مورد مدح است). افرادی که شناختی از ممدوح (یعنی در کتاب نجاش» جش«گوید: 
بینند، بر وی ھا و اصطالحات ندارند وقتی که این موارد را در کتاب وی میروش

و مدح و ذمی را در مورد وی بیان » لم«کنند که نجاشی نگفته است: اعتراض می
 .١»نکرده است

» جش: «چھارم: اینکه وی گفته است«گوید: کلباسی در مورد روش ابن داود می
ممدوح؛ این سخن از جانب این عالمه، امری شگفت است، زیرا من تراجم جزء مذکور 

ام. چنین لفظی نیافتهھا آن ام اما در ھیچ یک ازرا یکی بعد از دیگری جستجو کرده
شود. این سخن وی غالبًا به فراوان یافت می» کش ممدوح«آری، در کتاب وی لفظ 

ر در کالم کشی و چیزھائی از این قبیل اشاره دارد، زیرا مدح مستفاد از روایت مذکو
بنای سخن وی بر اشاره به روایاتی است که حاوی مدح و چیزھائی از این قبیل می

 .٢»باشد. در کل، جستجو و تحقیق بر فساد انتساب مذکور داللت دارد
اود را کلباسی راه نویسنده الرواشح را ادامه داده و وجود این روش در کار ابن د

را قرار داده است، یعنی کشی » کش«لفظ » جش«نفی نکرده است، بلکه به جای لفظ 

 .۱۱۵ة ص:یالرواشح السماو -١
 .۱/۱۹۴سماء المقال  -٢
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را به جای نجاشی قرار داده است و اقرار نموده که بعد از ذکر روایانی که کشی آنان را 
 را قرار داده است.» ممدوح«مھمل گذاشته است، لفظ 

 یا با کشی.پس این روش، مورد استفاده است، خواه با نجاشی باشد 
نظر من این است که این کار ابن داود برای رفع نقص عدم عنایت علمای شیعه به 

الحدیث به این مطالبی که در بحث مصطلح ھاکتاببحث جرح و تعدیل است، زیرا این 
اند، زیرا این مصطلحی وارداتی به میان آنان است و راویان شوند، نپرداختهمطرح می

افرادی  -که بعدًا خواھد آمد -بنا به اعتراف خود علمای شیعه عقائد و تاریخ شیعه،
اند و به ھمین دلیل در مقابل نام آنان مجھول ھستند و قدمای شیعه آنان را نشناخته

اند. این امر کاشف از نقص در  عقیده است و الزم است که ھر طور شده چیزی ننوشته
 ف شود. است، حتی اگر با تزویر و دروغ، این نقص برطر

کنیم که مالحظه می«قبًال به سخن ابن الغضائری اشاره رفت که از جمله گفت: 
» ثقه«علمای قدیم تا عصر شیخ طوسی برای ھمه ثقات و حتی افراد مشھور، به لفظ 

من «بینیم که آنان در توصیف افراد مشھور به قول اند.... بسیار میتصریح نکرده
لفظ حسب روش مذکور، بر ثقه بودن فرد داللت می کنند و اینبسنده می» أصحابنا

 .١»کند
من «اند، بلکه به قول کند که آنان به توثیق تصریح نکردهپس وی تأکید می

کند. اند، و ھمین جمله در بیان ثقه بودن فرد راوی کفایت میاکتفا نموده» أصحابنا
 این موضوع بر مجھول بودن راوی داللت دارد.

ھا میترین توثیقن دوازده امامی در بیان ثقه بودن فرد، از شگفتاین روش شیعیا
است، این به معنای ثقه بودن  »امامی«باشد، زیرا ھر کس در مورد وی گفته باشند که 
است، این به معنای ثقه  »اصحاب ما«اوست، و ھر کس در مورد وی گفته باشند از 

ن و مذاھب عالم چنین چیزی شنیده باشد. آیا در ھمه طوائف و حتی ادیابودن او می
 شده که ھمه پیروان مذھب یا عقیده خود را ثقه بدانند؟!

اند، این راویان که نام آنان را ذکر کردیم و ائمه و علمای مذھب آنان را تکذیب کرده
اند و آیا شیعه نبوده و به این مذھب منتسب نیستند؟! چه شده که آنان دروغ گفته

 دارد؟!آیا منتسب بودن آنان به این مذھب نشان کذب را از آنان بر میاند؟ تکذیب شده

 .۲۷ -۲۶ص: یرجال ابن الغضائر -١
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ای این است که این راویان افرادی مجھول و غیر معروف سبب ایجاد چنین قاعده
اند و ھستند و مذھب بر مبنای آنان بنا شده است، و علما در مورد آنان سخنی نگفته

 دھند. ل میاین افراد، قسمت عمده راویان شیعه را تشکی
اند، دیگر افراد ثقه دانسته نشوند، این به پس اگر غیر از کسانی که ثقه دانسته شده

معنای از بین رفتن مذھب است، زیرا غالب راویان ثقه نیستند، چه آنچنان که در 
 مطالب آتی خواھد آمد، آنان افرادی مجھول ھستند. 
از روایات شیعه، ھمه افراد مجھول بنابراین، تنھا راه حل این است که جھت حمایت 

 ثقه دانسته شوند.

ھای رجال وارد شده و علمای مذھب ھای مشترکی که در کتابای از نامنمونه -٤
 را دچار حیرت کرده است

است که در کتب شیعه مشھور شده  »ابوبصیر«این نمونه چنان که قبًال ذکر شد، 
اند اسم او را در میان پنج نفر ستهکه وی از اصحاب صادق است، اما شیعیان نتوان

اند در بحثی قریب مشخص سازند، بطوری که حتی برخی از علمای شیعه ناچار شده
به صد صفحه تالش کنند این پنج نفر را مشخص سازند و در ھر روایت مراد از ابوبصیر 

 اند.را معلوم کنند، لکن موفق نشده
دارای اسم مشترک اختصاص داده است و کلباسی فصلی را به متمایز ساختن افراد 

ی رجالی اختصاص داده ھاکتابمبحث کاملی را به بحث در مورد منظور از ابوبصیر در 
ھای مشترک. این مبحث دارای چند مقام اول، در متمایز ساختن نام«گوید: است و می

: اول: باشدمقصد است. مقصد اول: در مورد ابوبصیر. بحث در مورد او از دو جھت می
شود. در مورد وی تحقیق در مورد تعداد کسانی که این کنیه بر آنان اطالق می

. وی بیان داشته که »شود.....گویند بر دو نفر اطالق میای میاختالف نظر است. عده
برخی از علما این کنیه را بر سه و برخی بر چھار و برخی بر پنج و برخی بر تعدادی 

 .١انددهبیشتر از این اطالق کر
وی شخص دیگری را ذکر کرده که در مورد وی اشتباه روی داده است. سپس می

 گوید: مقصد سوم: در مورد محمد بن اسماعیل، راوی از فضل النبیل المقصد.

 .۱/۲۹۸سماء المقال  -١
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شود که عبارتند از: ابن بدان که نام محمد بن اسماعیل بر چندین نفر اطالق می
علوی، جعفری، کنانی، زبیدی، بجلی، صیمری، بزیع، نیسابوری، برمکی، أزدی، کوفی، 

کند، و سپس وی نام پانزده نفر را ذکر می ١جعفی، مخزومی، زعفرانی و ھمدانی...
 کند.اقوال را ذکر کرده و در مورد مخرج بحث می

اصًال بر مبنای قواعد این فن  ھاکتابسبب روی دادن این اشتباه این است که این 
کردند که به آشنائی با سندھا نیاز پیدا یان اصًال تصور این را نمیاند، و شیعنوشته نشده

کنند، زیرا اعتقاد داشتند که ائمه تا قیامت با آنان باقی خواھند ماند، و چون نسل می
ائمه منقطع شد، شروع به بحث برای بازگشت منھج و روش خود کردند، اما قطار از 

ھای اھل سنت شدند، لکن منابعشان روش دستشان رفته بود. به ھمین دلیل دستاویز
 در این ھدف به کمک آنان نیامد.

 اعتراف متأخرین به اشتباه راویان -٥
در جرح و تعدیل و شرائط آن دو، «گوید: فیض کاشانی از علمای شیعه می

اطمینان ھا آن اختالفات و تناقضات و اشتباھاتی وجود دارد که به صورتی که انسان به
 .٢»شوند و این بر افراد خبیر به این موضوع پوشیده نیستف نمییابد، برطر

شود. فرض این این سخن بعد از گذشت چندین قرن از تألیف کتب رجالی زده می
 باشد.است که موضوع برای آنان روشن شده است، لکن واقعیت بر خالف آن می

 ھاآغاز تألیف این کتاب -٦
تراجم، در اواسط قرن چھارم ھجری و توسط کشی قبًال ذکر شد که تألیف در باب 

) ھـ۴۶۰ای که طوسی(مآغاز شد، کسی که کتاب وی از بین رفته است، و فقط خالصه
از آن کرده است، باقی مانده است. بنابراین، این خالصه قریب چھار قرن بعد از وفات 

 نوشته شده است. صخدارسول
د و سپس در اواخر قرن دوم و اوائل اما اھل سنت اجزای کوچکی را تألیف کردن

 قرن سوم، آن اجزاء در مصنفاتی جامع گردآوری شد.
 توان به این افراد اشاره کرد:از جمله این مصنفین می

 .۱/۳۷۵سماء المقال  -١
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ر، یخ الصغیالتار). وی چندین کتاب دارد، از جمله: ھـ۲۵۶-۱۹۴بخاری( -۱
 ر، الضعفاء.یبکخ الیالتار

 ».اریخالت«سنده کتاب ی) نوھـ۲۳۳-۱۵۸ن (یابن مع -۲
 ».الطبقات الکبری«) نویسنده کتاب ھـ۲۳۰-۱۸۹ابن سعد ( -۳

 .»العلل ومعرفة الرجال«) نویسنده کتاب ھـ۲۴۱-۱۶۴احمد بن حنبل ( -۴
اند. پس ھمه این افراد در اواسط قرن سوم یا اندکی قبل یا بعد از آن وفات یافته

 وجود دارد.میان آنان و اولین کتاب موجود شیعیان، بیشتر از دو قرن فاصله 

 ھا ف نسخهیھا و تحر ثرت غلطک -٧
را در معرض فساد قرار داده و این امر ھا آن عدم توجه علما به کتب تصنیف شده،

ھر کس بر «برد. قبًال ذکر شد که خوانساری گفت: را از بین می ھاکتاباعتماد به این 
گاھی یابد، بر غلکتاب کشی که اصل کتب تراجم به حساب می ھای فراوان و طآید، آ

ھای آن زیاد باشد قابل اعتماد نیست، کتابی که غلط». کندواضح آن اطالع حاصل می
زیرا نسخه صحیحی از کالم مؤلف در دسترس نیست تا بتوان کتاب را بر اساس آن 
تصحیح کرد و تصحیح آن صرفًا بر اساس تصور مصحح خواھد بود و نه از روی یقین؛ 

شود که با نسخه مورد اعتماد دیگری مقابله شود ح نامیده میزیرا تصحیح زمانی تصحی
 شود و نامگذاری آن به تصحیح، به صورت مجازی خواھد بود.و اال تصحیح نامیده نمی

ھای آن دستخوش تحریف شده اند: بیشتر نسخهگفته» الفھرست«در مورد کتاب 
 است.

زیرا کتابی که دستخوش این شھادتی مبنی بر غیر موثق بودن این کتاب است، 
 تحریف شده باشد، غیر موثق است.

ھای راویان، منجر به اضطراب و آشفتگی در تصحیح و ثرت اشتباه در نامک -٩
 توثیق شده است

شود، اما اینکه بسیار زیاد ھای تراجم واقع میاشتباه در نام راویان گاھی در کتاب
باشد، این پذیرفته نیست. نی بر آنان میبوده و در مورد نام راویانی باشد که مذھب مبت



 ٢١٥ در معرفی راویان -شرح حال-مبحث دوازدهم: قصور کتب تراجم 

ھای مردان و پدران در بسیاری از سندھا غلط روی داده و در نام«گوید: ممقانی می
 .١»ھا و القاب آنان، اشتباه روی داده استآنان و کنیه

کثرت اشتباه در میان راویان و عدم تمییز میان آنان، منجر به عدم توانایی در 
گویند، دلیلی خارجی شود، زیرا چنان که ممقانی و اردبیلی مییان میتفریق میان راو

که راویان را از ھم جدا کند وجود ندارد و ممقانی و اردبیلی از علمای متأخر جرح و 
اند، تعدیل ھستند، زیرا اردبیلی در قرن یازدھم و ممقانی در قرن چھاردھم زیسته

ھای اند اشتباه موجود در میان نامهیعنی علمای شیعه در طول این مدت نتوانست
 راویان شیعه را برطرف سازند.

، اینکه این امور دستیابی به شناخت صحت و عدم صحت روایات را در نکته پایانی
 شود. نزد شیعه، امری دشوار نموده و مانع اعتماد به آن روایات می

از آن تغییر یافته  ھمچنین احکام روایات شیعه در قرن یازدھم، در مقایسه با قبل
ای که در طول این قرون بر علمای شیعه پنھان مانده و فقط در است. پس این ادله

 اند؟! قرن یازدھم آشکار شده است، از کجا آمده
ھمچنین اطمینانی به این نیست که عالم شیعی دیگری ظھور کند و ھمه آنچه را 

ای جدید که آن استناد به وجود ادلهاند، با که شیعیان دوازده امامی صحیح دانسته
 کنند، باطل نماید.روایات را باطل می

شود و دیدیم اعتماد میھا آن این نگاھی بود به این منابع که در تصحیح روایات بر
 ای نیستند که قابل اعتماد باشند.که در درجه

ن بدین ترتیب، باب معرفت و شناخت روایات صحیح از ضعیف، در نزد شیعیا
شود، زیرا منابع رجالی آنان حاوی مطالبی جھت وفای به این دوازده امامی بسته می

 مھم نیستند.
سازد که تا به امروز کتابی ظھور نکرده می این مطلب، این موضوع را برای ما روشن

 که روایات را تصحیح یا تضعیف نماید.
ممکن نیست، زیرا آنان بر گویند: تصحیح روایات ھنگام مناقشه و بحث با آنان، می

اساس روش واحدی نیستند و به ھمین دلیل گاھی یک عالم، حدیثی را صحیح می
 داند.داند و عالمی دیگر ھمان حدیث را ضعیف می

 .۴۷علم الرجال ص: یح المقال فی: توضنک ، و۱/۱۷۷ح المقال یتنق -١
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جواب ما این است: آنان علمای شمایند و در مورد عقاید و معامالت برای مردم فتوا 
 دھند؟!می

 ست.گویند: آری، این درست اآنان می
گوئیم: آیا آنان در مورد فتوای واحد با ھم توافق دارند یا اینکه با ھم اختالف می
 دارند؟!
 گویند: اختالف دارند.می
گوئیم: پس چگونه برای آنان جایز است که فتوا بدھند، حال آنکه در مورد یک می

ا دھد، اما فتوا با ھم توافق ندارند؟! وقتی که جایز است که وی در یک مسأله شرعی فتو
باشد، برای وی جایز است که روایت را تصحیح نماید در حالی کسی مخالف با وی می

 که کسی مخالف وی باشد. 
 دھد یا بنا بر غیرآن؟!سپس سوال این است که او بنا بر روایت فتوا می

 دھد.گویند: بنابر روایت فتوا میمی
بر اساس آن فتوا دھد یا  می گوییم: آیا وی به صحت آن اطمینان یافته است تا

 اینکه اطمینان نیافته است؟!
 اگر گفتند: به صحت آن اطمینان یافته است.

می گوئیم: به صحت روایت که وی به آن اطمینان یافته است، خبر بدھد آنچنان 
دھد، زیرا اھمیت فتوا که به صحت فتوا که وی به آن اطمینان یافته است، خبر می

 کمتر از روایت نیست.
 اگر گفت: اطمینان نیافته است.

 دھد که به صحت آن علم ندارد؟!: چگونه بر مبنای روایتی فتوا میگوئیممی
صحیح این است که چنان که در کالم برخی از محققان آنان دیدیم، کتب آنان در 

در مباحث آتی، مطالب بیشتری بیان  -کندح و تضعیف، کمکی به آنان نمیتصحی
کنند، زیرا اگر چنین نیست که آنان از تصحیح پرھیز می ان خاطرو این بد -خواھد شد

 بود.ز کنند، اگر سبب پرھیز و تورع میبود واجب بود که از فتوا پرھیمی
تواند روشی این امر مؤید این است که روایات شیعه مصون نیست، و فرد شیعه نمی

 نماید. را بیابد تا با آن و از خالل منابع خود، روایاتش را تصحیح
 پس آیا بعد از این اطمینانی به روایات شیعه وجود دارد؟!



 

 

 :مبحث سیزدهم
 مجهول بودن راویان دین شیعه

 مطلب اول:
 بیان موضوع: مجھول بودن راویان دین شیعه

 مطلب دوم:
 نگاھی به موضوع مجھول بودن راویان دین شیعه

 مجهول بودن راویان دین شیعه ان موضوع:یب :مطلب اول
کسی که راویان شیعه در منابع قدیمی آنان را جستجو نماید، تعداد زیادی راویان را 

ای به جرح و تعدیل نشده است. این سخن بدین اشارهھا آن خواھد یافت که در ترجمه
معناست که این تعداد راوی در نزد این مصنفان شیعه، مجھول العین و مجھول الحال 
ھستند. ھمچنین وی به این نکته خواھد رسید که بسیاری از راویان از نظر عقیدتی 
مورد طعن قرار دارند، و این سخن بدین معنی است که این افراد در مورد روایت، مورد 

 اعتماد نیستند.
از این افراد، دارای این  »بسیاری«نجا با تسامح رفتار کردیم و گفتیم البته ما در ای

اند که ھمه راویان خصوصیت ھستند، زیرا برخی از علمای دوازده امامی بیان کرده
باشند. این حکمی عقیده و تاریخ شیعه، که روایتی فقھی ندارند، ھمه مجھول می

 شدیدتر است.
 شود:مورد مجھول بودن راویان بیان می حال برخی از اقوال علمای مذھب در

به  »خ الغيبة الصغريتار«سید محمد صدر در مقدمه تحقیق خود در مورد کتاب 

پنجم: «گوید: بعد از بیان چند نکته می »اخلاص يالتاريخ اإلمام نقاط الضعف يف«نام 
ان به آنان اسناد روایات، زیرا مصنفین امامیه ھمه روایاتی را که از ائمه یا اصحاب آن

اند. رسیده است، بدون توجه به صحت یا ضعف آنان در کتب خود جمع آوری نموده
اند، در کتاب خود به ترجمه علمای شیعه امامی که در باب رجال دست به تألیف زده

را به این خاطر که مردم در ھا آن اند وراویان احادیث فقھی و تشریعی بسنده کرده
کتاباند.... اما این نیازمند ھستند، مورد توجه خاصی قرار دادهھا آن زندگی عملی به
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ذکر رجال روایات وارده در دیگر موضوعات معارف اسالمی چون عقائد و تاریخ و  ھا
اند. اما اگر از روی مالحم را که بیشتر از راویان کتب فقھی ھستند، مھمل گذاشته

در مورد تاریخ و فقه را روایت کرده  خوش شانسی فردی را بیابیم که احادیث وارده
بینیم که در کتبشان در مورد این افراد صحبت شده است، اما اگر وی در است می

 .١»مورد فقه چیزی روایت نکرده باشد، مجھول باقی خواھد ماند
شاید مجھول بودن راویان عقیده با بیان یکی از مھمترین مسائل عقیدتی اثنی

ن، یعنی مسأله امامت و اجرای این قاعده بر آن بیشتر روشن عشریه و بلکه مھمترین آ
 شود.

 شود.شیعیان معتقدند که امامت جز با نص صحیح امام سابق، برای کسی ثابت نمی
کلینی بابی را به اثبات امامت حسن عسکری، امام یازدھم به اعتقاد آنان اختصاص 

 .٢»÷لنص عىل أيب حممدباب: اإلشارة وا«داده است و آن را چنین نامیده است: 
در این باب سیزده روایت را آورده است که برابر کالم علمای جرح و تعدیل  یو

شیعه، ھیچ یک از این روایات خالی از راویان مجھول نیست. حال به اختصار به این 
 شود.مطلب پرداخته می

در سند آن، یحیی بن یسار قنبری آمده است. عبدالحسین » ۸۵۳«حدیث اول 
و خوئی این راوی  ٣»او مجھول است«گوید: می» الشافی«ر شارح کافی در کتاب مظف

 .٤را معرفی نکرده است
آن را با ذکر سند از جعفر بن محمد کوفی از بشار بن أحمد » ۸۵۴«حدیث دوم 

 بصری از علی بن عمر نوفلی روایت کرده است. 
محمد کوفی ھمین را در مورد جعفر بن «گوید: می» الشافی«نویسنده در کتاب 

اند. بشار بن احمد ھم مھمل واقع شده دانیم که راویان زیادی از وی روایت کردهمی
است، و در کتب مترجمین نام او ذکر نشده است. در مورد نوفلی ھم ھمین اطالع را 

 .٥»داریم که این روایت از او نقل شده است

 .۴۴بة الصغری ص:یخ الغیمقدمة تار -١
 .۱/۳۲۵ یافکال -٢
 .به بعد ۳/۳۷۱ یافکشرح ال یالشاف -٣
 .۲۰/۱۱۶معجم الرجال  -٤
 .۳/۳۷۱ یالشاف -٥
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در کتاب ». محمد اصفھانی عبدالله بن«در سند آن آمده است: » ۸۵۵«حدیث سوم 
یعنی مجھول  -سند آن به مانند فرد سابق است«الشافی در مورد وی آمده است: 

ی رجال نامی از او نیامده است، جز با ھاکتابعبدالله بن محمد اصفھانی در  -است
 . »این روایت

فقط به این روایت حواله  ١آقای خوئی زمانی که در ترجمه وی سخن گفته است
بیشتر از آن نگفته است، و این امر بر این تأکید دارد که این راوی فردی  داده و

 مجھول است.
 در سند آن آمده است: موسی بن جعفر بن وھب.» ۸۵۶«حدیث چھارم 

 در الشافی در مورد این راوی آمده است: مجھول است.
در سند آن آمده است: احمد بن محمد بن عبدالله بن مروان ». ۸۵۷«حدیث پنجم 

 انباری.
در الشافی در مورد این راوی آمده است: اسناد آن ضعیف است. انباری از اصحاب 

 باشد.ابوجعفر و ابوالحسن است، و فردی مجھول می
در سند آن آمده است: محمد بن أحمد قالنسی و علی بن » ۸۵۸«حدیث ششم 
 حسین بن عمرو.

سند حدیث سابق  در الشافی در مورد این راویان آمده است: سندش به مانند
ضعیف است. در کتاب رجال عنوانی برای قالنسی ذکر نشده است. ابن عمرو، علی بن 
حسین است. شیخ او را در کتاب رجال خود با این عنوان ذکر کرده است و وضعیت و 

 حالش مجھول است.
 در سند آن ابومحمد اسبارقینی آمده است.» ۸۵۹«حدیث ھفتم 

ی چنین آمده است: به مانند قبلی مجھول است. در در الشافی در مورد این راو
 کتب مترجمین، نامی برای  اسبارقینی مدون نشده است.

در سند آن چنین آمده است: به روایت سعد بن عبدالله از ». ۸۶۰«حدیث ھشتم 
 جماعتی از بنی ھاشم، از جمله: حسن بن حسن أفطس.

صحیح است. سعد بن   در الشافی در مورد وی آمده است: مجھول و به مانند
آید. برخی از عبدالله بن خلف قمی جلیل القدر. وی از شیوخ مذھب به حساب می

 .۱۱/۳۲۳ث ی: معجم رجال الحدکن -١
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اند، و در مورد وفات وی اختالف دارند. اصحاب، دیدار او با ابومحمد را ضعیف دانسته
 در ترجمه افطس، غیر از این روایت چیزی ذکر نشده است.

 !شگفت است، فردی مجھول به مانند صحیح؟
 در سند آن آمده است: علی بن محمد و اسحاق بن محمد.» ۸۶۱«حدیث نھم 

 در الشافی در مورد وی چنین آمده است: به مانند سابق، مجھول است.
گوید: وی اسحاق بن محمد نخعی است. سپس اقوال مترجمین را در خوئی می
ارد. مذھبی کند، از جمله: او معدن تخلیط است. کتبی در تخلیط دمی مورد وی نقل

 .١کرد....فاسد داشت و در روایت فردی کذاب بود و احادیث زیادی را وضع می
 در سند آن آمده است: علی بن محمد از اسحاق بن محمد.». ۸۶۲«حدیث دھم

 -مجھول -در الشافی در مورد آن چنین آمده است: سند آن به مانند حدیث سابق
 اسم سخن گفته شد. ھردواست. قبًال در مورد 
در آن آمده است: به روایت علی بن محمد از اسحاق بن ». ۸۶۳«حدیث یازدھم 

 محمد.
در الشافی در  مورد آن آمده است: سندش به مانند حدیث قبلی است و علتش 

 باشد.اسحاق بن محمد می
در آن آمده است: به روایت علی بن محمد از اسحاق بن ». ۸۶۴«حدیث دوازدھم 

 محمد از شاھویه.
افی در مورد آن آمده است: سندش به مانند قبلی است. ترجمه شاھویه وارد در الش

 نشده است و فقط در این روایت نام وی آمده است و حالش مجھول است.
در سند حدیث آمده است: به روایت علی بن محمد از ». ۸۶۵«حدیث سیزدھم 

 کسی که ذکر کرده از محمد بن أحمد علوی.
ه است. سندش به مانند قبلی است. شیخ، محمد بن در الشافی در مورد آن آمد

گوید: احمد بن روایت نکرده است و میھا آن أحمد علوی را از کسانی برشمرده که از
ادریس از او روایت کرده است. در کتاب البلغة آمده است: عالمه احادیث روایت شده از 

 او و داود را صحیح دانسته است، و این چند بار ذکر شد.

 .۳/۲۲۹ یمعجم رجال الخوئ -١
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ای طوالنی از وی ذکر کرده است تا که شاید از او رمزگشائی کند و ترجمه خوئی
ھرچه «گوید: احتماالت زیادی را در مورد این شخصیت ذکر نموده است و در پایان می

شود، لکن حسن است، زیرا از سخن باشد، ثقه بودن این مرد با این امور ثابت نمی
 .١»وخ اصحاب ما بوده استآید که این فرد از شینجاشی چنین برمی

» از کسی که ذکر کرده«پس در سند حدیث راوی مجھولی وجود دارد و آن عبارت 
رسد که این شخص مجھول، شیخ راوی سابق، یعنی اسحاق بن محمد است. به نظر می

کذاب است، لکن کلینی با خجالت و شرم عمل کرده است، زیرا علیه امام خود اقدام 
ه خود راوی خواسته تنوع ایجاد کند. اما در ھر حال راوی مجھول خواھد کرد. یا اینک

 است.
این بررسی سریعی بود در مورد روایت یک امام بر اساس روش خود شیعه. چه بسا 

کنند، مورد بررسی قرار بدھیم، حال و وضع اگر روایاتی را که دیگر ائمه را ثابت می
واعد مصطلح اھل سنت را که خداوند به بھتری از امام یازدھم نداشته باشند. پس اگر ق

وسیله آن دین امت را محفوظ داشته است، به اجرا درآوریم، در این صورت مذھب 
 شیعه شأن دیگری خواھد داشت.

قبًال ذکر شد که جعفر سبحانی در مورد مجھول بودن یکی از راویان شیعه می
رسد ھفتاد و پنج مورد می در سند بسیاری از روایات که به دو ھزار و دویست و«گوید: 

باشد عنوان ابوبصیر وجود دارد، اما در مورد اینکه مراد از این عنوان چه کسی می
اختالف وجود دارد. ھمچنین در مورد تعداد کسانی که این کنیه بر آنان اطالق می

شود و شود اختالف نظر وجود دارد. برخی بر این باور ھستند که بر دو نفر اطالق می
اند. اما از برخی آن را بر سه نفر و تعداد زیادی آن را بر چھار نفر اطالق کرده برخی

اما چنان «گوید: . وی ھمچنین می٢»دیگر اطالق آن بر بیشتر از این ھم محتمل است
که ذکر شد مشھور این است که این کنیه میان چھار نفر مشترک است، آنچنان که ابن 

گوید: ابوبصیر میان چھار نفر گویند. ابن داود میمیداود و تفرشی و عالمه ممقانی 
 -۴یحیی بن أبوالقاسم -۳یوسف بن حارث بتری -۲لیث بن بختری -۱مشترک است: 

عبدالله بن محمد أسدی. چنان که در کتاب معجم رجال الحدیث آمده است، این چھار 

 .۱۶/۶۰ث یمعجم رجال الحد -١
 .۴۶۱علم الرجال ص: یات فیلک -٢
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ن ثقه و غیر آن مشترک اند که ابوبصیر میانفر ھمه ثقه نیستند. برخی از آنان ذکر کرده
 .١»شونداست. به ھمین دلیل، این روایات بسیار زیاد از حجیت ساقط می

ای از مجھول بودن راویان بود. بنابراین اسم واحد بر چند راوی اطالق این نمونه
توانند شود که برخی از آنان ثقه و برخی دیگر ضعیف ھستند و افراد عالم نمیمی

 را تمییز دھند.ھا منظور از این نام
در بحث  -البته این اشکال تنھا مختص راویان احادیث نیست، بلکه چنان که خوئی

اند، ھمه مجھول نقل کردهھا آن گوید راویان مصادر که رھبران مذھب ازمی -سابق
گوید: اسنادی که به سه شناسند، چه وی میھستند و علمای مذھب آنان را نمی

رسند ھمه آحاد ھستند..... وی سپس در می -یه و طوسیکلینی و ابن بابو -محمد
یعنی  -به ارباب کتب -یعنی طرق روایت منتھی -گوید: طرق ویمورد صدوق می

دانیم کدام یک برای ما مجھول است، و نمی -نقل کرده استھا آن ئی که ازھاکتاب
که ھمه این توان ادعا کرد صحیح و کدام یک ضعیف است. پس با این ھمه چگونه می

 ٢روایات از ائمه معصوم صادر شده است؟
سپس وی این قول را که روایات کتب اربعه به صورت قطعی از طرف ائمه صادر 

در کل باید گفت که ادعای صدور قطعی ھمه روایات «گوید: شده باشد، رد کرده و می
 .»، به صورت روشن باطل است‡کتب اربعه از جانب معصومین

ل به بحث در مورد روایات ھر چھار کتاب پرداخته و از جمله در سپس وی به تفصی
اگر بپذیریم که محمد بن یعقوب بر صحت ھمه روایات «گوید: مورد کتاب الکافی می

کتاب کافی شھادت داده است، این شھادت وی مقبول نیست، زیرا اگر منظور وی از 
باشند، این رایط حجیت میاین شھادت این باشد که روایات کتاب وی فی نفسه حائز ش

ئی به صورت مرسل وجود ھاروایتسخن به صورت قطعی باطل است، زیرا در این کتاب 
افرادی مجھول و افرادی مشھور به جعل و ھا آن دارد و روایاتی وجود دارد که در سند

خبر شیخ صدوق در مورد صحت روایت و «گوید: . ھمچنین می٣»کذب وجود دارند

 .۴۶۲علم الرجال ص: یات فیلک -١
 .۲۵ - ۲۴/ ۱ث یمعجم رجال الحد -٢
 .۱/۸۵ث یمعجم رجال الحد -٣
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باشد، و یک نظر شخصی است و نظر او اری بر اساس رأی و نظر او میحجیت آن، اخب
 .»باشددر مورد دیگران حجت نمی

آنچه در مورد شھادت صدوق گفتیم در مورد «گوید: وی در مورد روایات طوسی می
 .»باشدروایات وی جاری می

رسد که صحت ھمه روایات کتب اربعه ثابت نشده است، خوئی به این نتیجه می
 .١مورد بررسی قرار گیردھا آن پس الزم است که سند ھمه روایات

این مطالبی بود در مورد جھل راویان نسبت به روایات و جھل راویان نسبت به 
 .منابع

به قول شریف مرتضی از  اما در مورد راویانی که از حیث عقیده مورد طعن ھستند
بسنده  -ًا ھزار سال قبلیعنی تقریب -)ھ۴۳۶علمای اثنی عشری قرن پنجم ھجری(م

بیشتر «گوید: کنیم. وی در رسائل خود این حقیقت را مورد تأکید قرار داده و میمی
و جمھور آن و بلکه ھمه آن، در سندش کسانی ھستند که  -یعنی روایات فقھی -فقه

باشند، و این افراد یا اصل خبر یا فرع آن ھستند، و راوی از پیرو مذھب واقفیه می
خطابیه و مخمسه و  و ةغالشود و یا منتھی به باشند یا از آنان روایت میر میکسی دیگ

شمار دیگری ھستند و یا منسوب به اصحاب حلول به مانند فالنی و فالنی و افراد بی
تا  /ھا جز ابوجعفر بن بابویهباشند. ھمه قمیھای قائل به تشبیه و جبر میقمی

و تصنیفاتشان بیانگر این واقعیت است و بر  ھاکتابدیروز قائل به تشبیه و جبر بودند و 
دانستم که کدام روایت از وجود افراد واقفی یا غالی یا دھد. ای کاش میآن شھادت می

ماند. راه دستیابی به این قمی قائل به تشبیه و جبر در اصل و فرع خود سالم می
 . »جوی واقعیت استحقیقت، کنکاش و جست

اگر خبر یکی از آنان از این امور سالم بماند، در این صورت «گوید: وی سپس می
راوی خبر، مقلد صرف است که بدون دلیل و حجت به مذھب خود اعتقاد و باور دارد. 
کسی که نزد شیعه چنین صفتی داشته و جاھل به خدا باشد، جایز نیست که عادل 

او در شریعت، ممکن نیست.... پس چگونه برای ما صحیح  باشد و پذیرفتن اخبار

 .۹۰ -۱/۸۸ث یمعجم رجال الحد -١
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کنند که در کنار اقسام مذکور، خواھد بود خبر واحدی که آن را از کسی روایت می
 .١»جایز است که عادل باشد تا در نتیجه ادعا کنیم که ما مکلف به قول وی ھستیم...

واقفی ھستند، در ھا آن عشریه که گفت:این بود حکم وی در مورد راویان فقه اثنی
عشریه متوقف ھستند، یعنی به آن امام ایمان ندارند یا اثنیقول به امامت یکی از ائمه

دارد که خبر واحدی غالی و خطابی و مخمسه و حلولی ھستند. وی در پایان بیان می
کند، صحیح نیست، و این که یک فرد عادل از عادالن دیگر تا نھایت سند روایت می

صحت حدیث در نزد اھل سنت است، زیرا اھل سنت وقتی یک حدیث را صحیح شرط 
داند که یک فرد عادل از عادالن دیگر روایت کرده و این وضعیت تا انتھای سند می

برقرار باشد، اما چنان که شریف مرتضی از علمای بزرگ و از ارکان مذھب اثنی عشری 
 ان شیعه تحقق پیدا کند.دارد، محال است که این شرط در راویبیان می

آنچه که شریف مرتضی در مورد فساد اعتقاد راویان گفته است، آیت الله برقعی که 
کتاب الکافی را مورد بررسی و پژوھش قرار داده است، و بیان داشته که این کتاب 

احادیث کتاب الکافی ھم از نظر سند «گوید: ھائی دارد، مورد تأیید قرار داده و میعیب
راویان آن بسیار اشکال دارد، و ھم از نظر متن و مطالب آن. اما از نظر سند، اکثر و 

باشند، البته راویانش از ضعفاء و مجاھیل و مردمان مھمل و صاحبان عقائد باطله می
 . ٢»طبق قول علمای رجال شیعه

این مختصری بود در مورد مجھول بودن راویان شیعه. در مبحث بعدی نگاھی به 
 وضوع خواھیم داشت.این م

 نگاهی به موضوع مجهول بودن راویان دین شیعه :مطلب دوم
بعد از بیان مختصری در مورد کالم ائمه اثنی عشریه، در اینجا نگاھی به این 

 موضوع خواھیم داشت:
اعتراف برخی از علمای شیعه به مجھول بودن راویان عقائد و تاریخ و فقه  -۱

آید، زیرا وظ نبودن این مذھب به حساب میترین ادله بر محفشیعی، از قوی
اختالفی که میان شیعه و سنی وجود دارد در بحث اعتقادات و تاریخ است، 

 .۳۹۳محمد   یحی؛ مدخل إلی فھم اإلسالم، ۳۱۱ -۳/۳۱۰ف المرتضی  یرسائل الشر -١
 ).۱۳ص:   شکن (فارسی) (عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، بت .۳۷ص: )ی(عرب سر الصنمک -٢
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اند که ائمه آنان عقائدی مخالف با اعتقاد اھل سنت زیرا آنان اظھار داشته
 دارند.

ه که با اند که در نسل صحابه و افراد بعد از آنان حوادثی روی دادآنان اظھار داشته
 تاریخ اسالمی عام و نصوص ثابت سنت مخالفت دارد. 

پس وقتی که راویان آن اعتقادات و راویان آن وقائع تاریخی که تاریخ امت را مشوه 
باشند، پس چگونه جایز است که در شناخت عقیده یا تاریخ بر ساخته است، مجھول می

 آنان اعتماد شود؟!
کردیم که وی گفته بود کتب رجال، راویان  قبًال قاعده سید محمد صدر را بیان -۲

گوید: باشند و میاند، یعنی افرادی مجھول میعقائد و تاریخ را مھمل گذاشته
ذکر رجال روایات وارده در دیگر موضوعات معارف اسالمی  ھاکتاباما این «

چون عقائد و تاریخ و مالحم را که بیشتر از راویان کتب فقھی ھستند، مھمل 
اند. اما اگر از روی خوش شانسی فردی را بیابیم که احادیث وارده در گذاشته

بینیم که در کتبشان در مورد این مورد تاریخ و فقه را روایت کرده است می
افراد صحبت شده است، اما اگر وی در مورد فقه چیزی روایت نکرده باشد، 

 .»مجھول باقی خواھد ماند
راویان اثنی عشری، روایاتی را که امام  جھت بیان مصداق این شھادت صدر بر

را در کتاب الکافی روایت کرده است، ھا آن کند و کلینییازدھم شیعیان را ثابت می
مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که ھمه آن روایات به علت وجود 

بر  ترین دلیلباشند. این روشنحداقل یک راوی مجھول در ھر روایت، صحیح نمی
، یعنی »راویان عقائد، افرادی مجھول ھستند«باشد که صحت کالم صدر و این نکته می

 نزد علمای شیعه معروف نیستند!!
اند، چه بنابراین، سوال این است که این افراد مجھول که این روایات را ساخته

دی باشند؟! جواب این است: آنان مردانی جاعل ھستند، چه امام شیعی زیکسانی می
بیان داشته که یکی از علمای اثنی عشری نزد وی اعتراف کرده که جعل روایت می

 کند.درست میھا آن کند و سندھائی را برای
این فرد زیدی ابوطالب یحیی بن حسین بن ھارون حسنی است که بعدًا این سخن 

 دھد که یکی از علمای شیعه اثنی عشریوی بیان خواھد شد که در آن شھادت می
سازد. وی میھا آن کند و احادیثی را برایبرای وی اعتراف کرده که جعل روایت می
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بسیاری از سندھای اثنی عشری مبتنی بر نامھای مردانی است که فاقد «گوید: می
شناسم که مسمی ھستند... و من تعدادی از افرادی را که روایات زیادی دارند می

 .١»شددانستند اگر روایت منقطع میل میجعل سند برای اخبار منقطع را حال
ی موھوم و فاقد حقیقت یھاھای وارده در آن سندھا، نام، این نامبه ھمین دلیل

نویسند، فقط رجال شیعه برای آنان شرح حال می ھستند. به ھمین دلیل وقتی علمای
ھائی موجود در ت که صرفًا نامکنند و این ذکر نام بنابر این اسھای آنان را ذکر مینام

 روایات است، نه اینکه آنان اشخاصی معروف به علم و طلب آن باشند.
اند و جای شگفتی است، زیرا برخی از علمای متأخر رجال سراغ این راویان رفته

اند و در اند و این مدح را منتسب به مصنفان قدیمی رجال کردهآنان را مدح کرده
آن مصنفان قدیمی، فقط به این خاطر مدح و ذمی را  گویند کهتوجیه این کار خود می

داری اند. اما این روشی است که با امانتاند که نزد آنان معروف بودهمتوجه آنان نکرده
 علمی مخالفت دارد.

قبًال ذکر شد که حسن بن داود از علمای قرن ھفتم این کار را  کرده است، زیرا 
لمای سابق بر خود را ذکر کرده که آن علمای تعدادی راوی مجھول الھویه در نزد ع

اند، اما حسن بن داود آنان را مدح کرده و این سابق مدح و ذمی را متوجه آنان نکرده
مدح را به علمای سابق بر خود منتسب ساخته است. به درستی که این کار وی ایجاد 

نیست. اما تمایل تغییر در تاریخ است و در شأن کسی که خدا را در نظر داشته باشد، 
 کند.زیاد به تأیید مذھب، انسان را کور و کر می

حال بنگرید به روش خوئی که بزرگترین محدث شیعه در عصر حاضر به شمار  -۳
 .»مجھول اما به مانند صحیح است«گوید: آید. وی میمی

 به درستی که روش بسیار شگفتی است!!
صحیحی است که یک راوی راوی معروف نیست، اما حدیث او به مانند حدیث 

کند. روشی که حکمش بر آن مترتب نشود معروف به عدالت و ضبط آن را روایت می
 چه ارزشی دارد؟! 

راوی مجھول است، و شخصیت فرد مجھول پنھان است، و این پنھان بودن 
کند و آنچه که این نوع مردم روایت میشخصیت وی، در حقیقت او ایجاد شک می

 .۱۵۳ص: یریحم، نیالحور الع -١
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صحیح نیست، بلکه به مانند صحیح ھم نیست، و إال معیارھا دچار اختالط کنند نه تنھا 
پذیرند و روایت افراد مجھول را قبول شوند. شکر خدا اھل سنت این روش را نمیمی

کنند. این کار آنان جھت تعظم دین خدا است، و اطمینان به این امر که ھرچه از نمی
صورت صحیح از افراد ثقه و مورد اطمینان امور دینی که امت بدان نیازمند ھستند به 

توان امیدوار بود که شیعه به این سطح که دین را حفظ و نقل شده است. پس آیا می
 امت را متحد سازد ترقی یابد؟!

رسد به راویانی که از نظر دینی مورد طعن ھستند. شریف حال نوبت می -۴
، خالی از افراد واقفی مرتضی تأکید نموده که ھیچ روایتی از روایات فقه شیعه

یا غالی یا قمی قائل به تشبیه و جبر نیست. سپس مخالفان خود را به مبارزه 
پذیرند بیایید بررسی کنیم و واقعیت، یعنی گوید: اگر نمیخواند و میمی

 کنند بھترین مدرک ھستند.روایاتی که دین شیعه را نقل می
د که مرتضی دست به استقرای شکی نیست که این سخن وی بر این داللت دار

قبول شیعه است  و گرنه او که از علمای مورد ،روایات زده و ھمه را بررسی نموده است
 گفت.چنین چیزی را نمی

بنابراین به نظر صدر، راویان عقیده و تاریخ افرادی مجھول ھستند و به نظر 
 مرتضی، راویان فقه، مجروح ھستند.

عشریه داشت حال آنکه ھمه توان به روایات اثنیپس با این وجود چه اعتمادی می
 ؟!باشندراویان آنان یا مجھول ھستند یا اینکه از حیث عقیده مجروح می

 





 

 

 :مبحث چهاردهم
 عمل شیعه به روایات فاقد سند

 مطلب اول:
 بیان موضوع: عمل شیعه به روایات فاقد سند

 مطلب دوم:
 نگاھی به موضوع عمل شیعه به روایات فاقد سند

 بیان موضوع عمل شیعه به روایات فاقد سند :مطلب اول
چنان که ذکر ھا آن ترینعشریه چندین فرقه و جھت گیری دارد. مھمشیعه اثنی

 اصولیون. -۲اخباریون.  -۱شد دو فرقه ھستند که عبارتند از: 
این فرقه معتقدند که انتساب ھمه روایت منسوب به ائمه آنان  ان.یگروه اول: اخبار

عشری به حساب و خصوصًا کتب اربعه که منابع اصلی روایات در نزد شیعیان اثنی
را مورد بررسی و واکاوی قرار  ھاکتابو به ھمین دلیل آنان سند این  -آیند می

 ح است.صحی -دھند نمی
این گروه در این باب که به ھمه روایات منسوب به ائمه اعتماد  گروه دوم: اصولیان.

کنند، و ندای تبعیت روایات از نقد و جرح و تعدیل را شود از اخباریان تبعیت نمیمی
کند و آنچه را که این روش دھند و ھرچه را این روش صحیح بداند، قبول میسر می

 کنند.میضعیف بداند، رّد 
گروه ھمه روایاتی را که  ھردوالبته این سخن آنان فقط نظری است، و اال در واقع 

کند که پذیرند و ھر راوی را که روایاتی را روایت میمی باشند،بیانگر عقیده آنان می
دانند. این موضوع قبًال ھم ذکر شد و در آینده کننده مذھب آنان است، عادل میتقویت

 بیان خواھد شد.نیز بیشتر 
اصولیان تقریبًا در قرن چھارم ایجاد شدند، اما آنان در قرن ھفتم یا ھشتم بود که 

 قواعدی را برای تصحیح یا تضعیف روایات وضع کردند.
اند کتابی را بنویسند که مشتمل بر روایات از آن وقت تا به حال آنان نتوانسته

ل بر روایات ضعیف باشد و کتابی را صحیح باشد و کتاب دیگری را بنویسند که مشتم
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بنویسند که راویان ثقه را جمع آورد و کتابی را بنویسند که راویان ضعیف و جاعل را 
 گردآوری نماید.

بھبودی از علمای معاصر آنان تالش کرده که کتاب الکافی را از احادیث ضعیف 
ا ھجوم شدیدی از نوشته است، لکن وی ب» صحیح الکافی«پاک سازد و کتابی را به نام 

جانب علمای شیعه مواجه شد و به ھمین خاطر نتوانست کتاب خود را با این نام 

و بدون اجازه از بھبودی چاپ  »زبدة الكايف«تجدید چاپ نماید، بلکه آن را با نام 
ھای آن را که در مورد علم ائمه نسبت به عالم غیب سخن ، و بعضی از باب١کردند

یعنی اسم کتاب تغییر داده شد تا مختصری از کافی باشد نه گوید حذف کردند.  می
 تصحیح روایات آن.

فرق میان مختصر و تصحیح این است که مختصر بر این داللت ندارد که روایات 
این بدان معنی است که » صحیح الکافی«ترک شده ضعیف ھستند، اما اگر گفته شود: 

ذکر  -یعنی صحیح الکافی -ر این کتابآن دسته از روایات وارده در کتاب الکافی که د
اند، ضعیف ھستند. البته بھبودی در چاپ اول کتاب ھم چنین قصدی نداشت و نشده
خواست بگوید که فقط این احادیث که وی در کتاب صحیح الکافی آورده است، نمی

دانیم البته نمی -باشند، اما سرزنش یا تھدید شدیدی که متوجه وی شدصحیح می
مانع از این شد که وی ھمان اسم را بر کتاب خود بگذارد. این  -بوده یا تھدید سرزنش

ھای خود بدون بررسی شدن داللت موضوع بر اصرار شیعیان بر باقی ماندن کتاب
 دارد.

از بزرگترین دالیل دال بر صحت این سخن، موضع دو گروه نسبت به روایاتی است 
ھا آن گروه بر ھردوبه ظھور رسیدند و  که بدون ذکر سند و منبع در قرن چھارم

 دانند.را صحیح میھا آن اعتماد دارند و
 پس کجاست روش مورد ادعا؟!

آن پذیرند کهمی کنند که آنان روایاتی را که سند دارند بعد از آناصولیون ادعا می 
که  بینیمرا بر روش تصحیح و تضعیف عرضه نمایند، اما ما روایات فاقد سندی را میھا 

گوید: مراجع فشار  می گفتگو با بھبودی که مردی ھفتاد یا ھشتاد ساله است،  حیدر حب الله در -١
زیادی را به وی وارد کردند و بدون کسب اجازه از وی کتابش را چاپ کردند و نام آن را تغییر 

 .۱۹۴رورة، صیون والصک، التیعیالش یر اإلمامکالف یالسنة ف یدادند. نک: نظر

                                           



 ٢٣١ عمل شیعه را روایات فاقد سند مبحث چهاردهم:

دانند. پس مصداق را صحیح میھا آن اند و اصولیانتقریبًا در قرن چھارم ظھور کرده
 این مصطلح کجاست؟!

اند. کتابی که این روایات، ھمان روایاتی است که در کتاب نھج البالغه وارد شده
از شیعیان اثنی عشری آن را تألیف نموده و در آن  -ھ۴۰۶یا  ۴۰۳م -شریف رضی

شھید شد جمع آوری  ھـ۴۰را که در سال  سطالب أبی بن ھای منسوب به علیخطبه
کرده است، یعنی میان او و علی بیشتر از سه قرن و نیم فاصله وجود دارد. وی در این 
کتاب سندی را ذکر نکرده و به مراجع مورد استفاده خود اشاره نکرده است، و حتی 

این ھا را ذکر کرده باشد. پس رضیخطبهشود که نصف آن کتابی قبل از آن یافت نمی
 را از کجا آورده است؟!ھا 

بلکه نویسنده نھج البالغه و امثال وی بسیاری از کالم «گوید: می /ابن تیمیه
ھا از علی نقل اند. برخی از این خطبهمردم را گرفته و به جای کالم علی قرار داده

ھا سخنان کرده است. برخی از این خطبهرا بیان ھا آن شود که علیشده و گفته می
باشد، اما به واقع کالم افرادی غیر از علی در شأن علی میھا آن حقی ھستند که بیان

ئی دیگر سخنانی به ھاکتابجاحظ و  »البيان والتبيني«است. به ھمین دلیل در کتاب 
را کالم علی دانسته است ھا آن شود که نویسنده نھج البالغهنقل از غیر علی یافت می

 و به نام علی نقل کرده است. 
بودند، اند اگر ھمه متعلق به علی میھائی که در کتاب نھج البالغه نقل شدهخطبه

شد و با ذکر سند و موارد دیگر از علی نقل ی قبل از نھج البالغه یافت میھاکتابدر 
ھا و بلکه که بیشتر این خطبه شد. پس اگر افراد صاحب خبره به منقوالت دریابندمی

یابند که کذب ھستند و اال باید ناقل اند، در میقبل از آن شناخته شده نبودهھا آن اکثر
ھا آن ھا در چه کتابی ذکر شده است، و چه کسیھا بیان دارد که این خطبهاین خطبه

باید بگوئیم که  را از علی نقل کرده است، و سند آن چیست. و اال اگر صرف ادعا باشد
کسی از ادعا کردن عاجز نیست. کسی که به شناخت طریقه اھل حدیث و شناخت آثار 

داند که این و امور منقول با سند و تبیین صدق آن از کذب، مھارت داشته باشد، می
ھا را با واسطه افرادی بسیار دور از منقوالت و تمییز میان صدق و افراد این خطبه
 .١»اندنقل کرده کذب آن، از علی

 .۸/۴۴منھاج السنة  -١
                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٢٣٢

بررسی این کتاب و مقایسه آن با  -از اھل سنت -برخی از پژوھشگران معاصر
وارد شده است. نیز ھا آن اند که برخی از اقوال علی دریی کردهھاکتاببرخی از 

ھا وارد شده است با اسلوب و لغت ابتدای اسالم اسلوب و لغتی را که در این خطبه
ھا ساختگی اند که ھمه یا غالب این خطبهبه این نتیجه رسیدهاند و مقایسه کرده

کنیم. اولی از استاد عبدالسالم ھستند. در اینجا به بیان دو نص از آن بررسی اکتفا می
 ھارون و دومی از دکتر صبری ابراھیم است.

نھج البالغة  ۱۴۰۶در مقدمه خود بر چاپ سال  /استاد عبدالسالم ھارون
ای نزدیک، در دو شک قرار داشتیم. نخست اینکه سازنده کتاب تا گذشتهما «گوید:  می

چه کسی است؟ آیا شریف رضی است یا برادرش مرتضی؟..... وی سپس در مورد 
گوید: سجع و صنایع لفظی بر خالف عصر نبوت، در بسیاری از جاھای کتاب کتاب می
شود و چنین ویر یافت میگویند: در آن دقت توصیف و شگفتی تصشود. مییافت می

باشد. ھمچنین در جوانب این کتاب چیزی در آثار صدر اول اسالمی، معروف نمی
را بکار میھا آن شود که مردم بعد از رواج یافتن علوم حکمتاصطالحاتی یافت می

بردند، مانند أین و کیف....... امر دیگری که ما به آن شک داریم، این است که جمع 
نصوص، در ابتدای کتاب یا در اثنای آن، چیزی از منابع توثیق و روایت را آورنده این 

 .»ذکر نکرده است
گوید: ، محقق کتاب، بعد از بررسی کتاب و نصوص آن میصبری ابراھیم سیددکتر 

به علی ثابت ھا آن نصوصی که انتساب -۱این کتاب مشتمل بر پنج نوع نص است: «
آن نصوصی که کسی -۳اند. را روایت کردهھا آن شیعهنصوصی که فقط  -۲باشد. می
ھا آن نصوصی که به علت اسباب خاصی، صحت انتساب -۴را روایت نکرده است. ھا 

 . ١»به دیگران، ثابت شده استھا آن نصوصی که انتساب -۵باشد. مشکوک می
ط به ھا، محقق توانسته است برخی از موارد مذکور در کتاب را فقبرغم ھمه این

ای قرار ندارند که ئی ھستند که در درجهھاکتابھا این کتب ادب و تاریخ نسبت دھد و
توان در اعتماد کرد. پس چگونه میھا آن بتوان در توثیق نصوص ادبی و تاریخی به

اعتماد کرد؟! ھمچنین ھا آن کند، بهاثبات کالمی که قضایای عقیدتی را بیان می
نصوص نھج البالغه و نصوص وارده در کتب ادب و تاریخ انجام ای میان محقق مقایسه

 .۱/۶۴د یم السیإبراھ یتر صبرکد، ق نھج البالغةیة تحقمقدم -١
                                           



 ٢٣٣ عمل شیعه را روایات فاقد سند مبحث چهاردهم:

داده است و نتیجه شگفتی یافته است. این نتیجه این است که برخی از نصوص وارده 
روند، اما در نھج البالغه یکصد و پنجاه سطر است، ھا از پنج سطر فراتر نمیدر آن کتاب

 مانند خطبه اول کتاب نھج البالغه.
حقق کتاب، برای یافتن منبعی از کتب سابق برای این خطبه دست دکتر صبری م

به تحقیق و پژوھش زده است و فقط توانسته است یک کتاب را بیابد که آن کتاب 
است. اما با این وجود نتوانسته است  ھ۳۲۸تألیف ابن عبد ربه متوفای» العقد الفرید«

ه را در آن یافته است، حال آن را به صورت کامل بیابد، بلکه تنھا پنج سطر از خطب
باشد. سپس وی به اینکه این خطبه در نھج البالغه، متجاوز از صد و پنجاه سطر می

 .١با نھج البالغه پرداخته است ھاکتابھای نصوص این بیان تفاوت
ای از نصوص کتابی است که در آن وارد شده و منبعی برای آن یافت نمیاین نمونه

کنند که ھمه مطالب وارده در این کتاب صحیح است. یکی ان میشود. اما شیعیان بی
ھا و اختالف زیاد، اتفاق نظر دارند گوید: شیعه با وجود فرقهاز شیوخ معاصر شیعه می

باشد. این سخن بر اساس که موارد مطرح در نھج البالغه ھمه کالم امیرالمؤمنین می
باشد و حتی تقریبًا انکار انتساب آن به اعتماد به روایت و درایت و ثقه بودن شریف می

ای باشد!! و فقط عدهعلی بن ابی طالب، در نزد آنان، انکار ضروریات و امور بدیھی می
ھا و وصایا و حکمتھا و آداب ھا و نامهگویند که ھمه خطبهشاذ مخالف ھستند و می

 .٢»دارند را صوارده در این کتاب، حالتی مانند امور روایت شده از پیامبر
 در زیر نگاھی به مبحث عمل شیعه با روایات فاقد سند خواھیم داشت.

 

 نگاهی به موضوع عمل شیعه به روایات فاقد سند :مطلب دوم
قبًال بیان شد که شیعیان از حیث موضعی که در قبال نقد روایات دارند، به دو 

اجرای روش نقد بر روایات باشند، از می اخباریانشوند: گروه اول که دسته تقسیم می
باشند و این روایات تحت کنند با استدالل به اینکه ھمه روایات صحیح میمنع می

کنند که اجرای این روش بر روایات، اند و تأکید مینظارت معصومین نوشته شده
ھستند.  اصولیانبرد. این موضوع بعدًا ذکر خواھد شد. گروه دوم مذھب را از بین می

 .۱/۶۵مقدمة محقق ، نھج البالغة -١
 .۱۹۱ -۱۹۰اشف الغطاء ص:ک، نھج البالغة کمستدر -٢
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دارند که بکارگیری روش نقد الزم است، زیرا روایات دچار دسیسه و ه اظھار میاین گرو
 اند.کذب شده

باشند؟ محل آزمایش اما سوال این است که آیا این گروه در ادعای خود جدی می
باشد. آیا آنان این کتاب را آنان در موضع آنان نسبت به کتاب فاقد سند نھج البالغه می

 دانند؟ نکه آن را تابع روش نقد میپذیرند یا ایمی
کتاب نھج البالغه که شیعیان اثنی عشری در تقریر عقائد خود به آن اعتماد دارند، 

و مؤلف بیشتر از سیصد و پنجاه سال فاصله  سھیچ سند و مرجعی ندارد و میان علی
 وجود دارد.

د به کتابی پس آیا ممکن است که مسلمانی که ترس خدا را در دل دارد در دین خو
 اعتماد کند که فاقد سند و منبع است؟

آنان چنان که قبًال در کالم کاشف الغطا از علمای اثنی عشری معاصر ذکر شد، ادعا 
کنند که این کتاب را به خاطر اعتماد به روایت و درایت و ثقه بودن شریف رضی می

شد؟ اگر گفتند: وحی می اند. حال سوال ما از آنان این است: آیا به شریف رضیپذیرفته
شد، باید گفت که این ارتداد است، زیرا اعتقاد به اینکه به کسی آری، به وی وحی می
باشد و اعتقاد به نبوت شود، این به مانند اعتقاد به نبوت آنان میغیر از انبیا وحی می

اریم باشد. اما ما یقین د، به اجماع مسلمانان کفر میصکسی بعد از پیامبرمان محمد
 گویند. که این افراد چنین چیزی را نمی
شود، بلکه او از خطا معصوم است. این ادعائی است که اگر گفتند: به وی وحی نمی

به اعتقاد اھل  -کمتر از ادعای سابق نیست، زیرا ادعای عصمت برای کسی غیر از انبیا
برای غیر  ادعائی کاذب است. به اعتقاد شیعیان اثنی عشری، ادعای عصمت -سنت

 انبیا و غیر افرادی که برای آنان ادعای امامت دارند، ادعائی کاذب است. 
ماند و آن اعتماد و ثقه است، یعنی آنچه که غیر بنابراین قضیه دیگری باقی می

 کند. صحیح باشد، به علی منسوب نمی
تصنیف را  ھاکتابجواب ما این است: آیا دیگر علمای شیعه که روایات را روایت و 

، من ال حيرضه الفقيه، هتذيب األحكام و الكايف -اند، به مانند نویسندگان کتب اربعهکرده

نزد شما ثقه ھستند یا خیر؟ اگر گفتند: ثقه ھستند، جواب ما این است: آیا  -االستبصار
 پذیرید؟ پذیرید یا نمیاند، میاند و به صحت آن جزم یافتهھمه آنچه را که روایت کرده



 ٢٣٥ عمل شیعه را روایات فاقد سند مبحث چهاردهم:

 پذیریم. اند میاگر گفتند: آری، ھمه آنچه را که روایت کرده
دارید که باید در روایاتی که آنان روایت کردهجواب ما این است: پس چرا اظھار می

آن اند، از روش تصحیح و تضعیف در مورداعتماد کردهھا آن یشان برھاکتاباند و در 
شریف رضی که شما شھادت و صحت روایت او  استفاده کرد، حال آنکه آنان به مانندھا 

 اید، ثقه ھستند؟! را پذیرفته
 پذیریم. اگر گفتند: ھمه روایات آنان را نمی

پذیرید، اما آنچه را که آنان در گوئیم: پس چرا کتاب فاقد سند نھج البالغه را میمی
برای آنان پسندیدهاند و به عنوان دین اند و به آن شھادت دادهمصنفات خود ذکر کرده

 پذیرید؟!اند، نمیاند و در عصر شریف رضی مؤلف کتاب نھج البالغه زیسته
پس یا ھمه را بپذیرید یا اینکه ھمه را رّد کنید یا اینکه ھمه را در معرض نقد قرار 
دھید و اال ادعای شما مبنی بر اجرای روش نقد بر روایات شما، ادعائی مورد طعن 

 است. 
ل در روش شیعه اثنی عشری، سبب شده که شیعیان اثنی عشری ھمه این اختال

پذیرند گرچه فاقد سند ھم باشند و ھمه روایات روایات مناسب با اعتقاد خود را می
 کنند.ترین سند را ھم داشته باشد، رد میمخالف با اعتقاد خود را گرچه صحیح

کنند، روشنسنت می استداللی که شیعیان به برخی روایات وارده در کتب اھل
ترین دلیل برای این امر است. در کتب اھل سنت احادیث ضعیف یا جعلی وجود دارد 

دھند، حال آنکه این روایات صحیح را گرفته و مورد استدالل قرار میھا آن که شیعیان
کنند به این دلیل که با نیستند، اما احادیثی را که در نزد آنان صحیح است رّد می

 نان در تعارض است. عقائد آ
اما روش اھل سنت یکی است، زیرا آنان احادیث صحیحی را که با سند صحیح وارد 

 کنند. پذیرند و احادیث ضعیف و کذب را رّد میاند میشده
نیز شکر خدا در مورد چیزی از امور دینی خود، به روایات غیر صحیح استدالل 

ع باشد، ھرچند که از علمای بزرگ باشد، کنند و احادیثی را که فاقد مرجع و منبنمی
کنند. پس اگر حدیث با این پذیرند و سپس حدیث او را تابع تصحیح و تضعیف مینمی

کنند. پذیرندو اگر آن را ضعیف دانست، آن را رّد میروش صحیح دانسته شد، آن را می
رشان. اما آیا پذیرند چه به نفعشان باشد و چه به ضراین روشی است که آنان آن را می
 پذیرند؟!شیعه اثنی عشری این روش را می
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حال گوش فرادھید به شھادت ابراھیم بن ابراھیم وزیر، از علمای زیدیه قرن ھشتم 
ھجری که در بیان روش اھل سنت در روایت و حکم دادن در مورد اشخاص. وی بعد 

دال بر امور خالف مذھب ھای ھفتم: روایت استدالل«گوید: از بیان تعدادی از ادله، می
و مانند  -احتماًال منظور رؤیت خدا است -در نفی رؤیت لآنان، مانند اثر عائشه

 .ساحادیث و مناقب دال بر تفضیل امیرالمؤمنین علی
را ذکر کرده و بیان داشته که جز  ÷علی »طبقات القراء«ذھبی در کتاب 

که این کتاب برای بیان کسی قبل از وی به اسالم نگروید و بیان داشته  لخدیجه
کند و این علی بود که قرآن عظیم را گردآورد و این موضوع را مناقب وی کفایت نمی

کند که صحیح دانسته و پاسخ مخالفان این موضوع را داده است. وی سپس ذکر می
از دنیا رفت حال آنکه قرآن را ختم نکرده بود و عمر نیز ھمین وضعیت را  سابوبکر
 .»داشت

بودند، به خاطر اگر اھل سنت اھل دروغ و کذب می«گوید: زیر در ادامه میابن و
گفتند و یا از قائل ھستند، در مورد آن دو دروغ می بفضلی که برای ابوبکر و عمر

کردند و آن را به صورت مجمل باقی مینفی یا اثبات این موضوع خودداری می
کردند. برای این نا و توجه نمیگذاشتند و به ذکر آن و بیان اسناد صحیح آن اعت

 شود.موضوع نظائر زیادی وجود دارد که اگر ھمه را ذکر کنم خود کتاب مستقلی می
اند، به آن استناد کرده -فقھی -ھشتم: احادیث ائمه خود را که در امور فرعی

و خالصه این کتاب و » البدر المنیر«ی ھاکتاباند. از جمله ھر کس ضعیف دانسته
را در مورد احادیث مورد استدالل شافعی نگاه کند، پی » التلخیص«و » اإلرشاد«کتاب 

کتابیابد که آنان اھل تعصب نیستند، زیرا آنان در این برد و در میبه انصاف آنان می
اند، حال آنکه اینان اصحاب بر ضعف قریب یک چھارم از دالیل وی اتفاق نظر کرده ھا

 ھستند.شافعی و منتسبان به وی 
را در این مورد  »یةأحادیث الھدا«و کتاب اند، محدثین حنفی نیز چنین عمل کرده

 اند.اند. مالکیه نیز به ھمین شکل عمل کردهنوشته
دھم: آنان احادیث دال بر مذھبشان در باب تفضیل و دیگر موارد را ضعیف دانسته

آنان «گوید: آورد و سپس میمی سسپس وی احادیثی را در مورد فضائل ابوبکر »اند...
. وی تضعیف راویان سنی و توثیق راویان »انداین احادیث را ذکر کرده و ضعیف دانسته
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عکس این نیز وجود دارد و آن اینکه «گوید: شیعه توسط اھل سنت را بیان داشته و می
. »ذیرندپھرگاه راویان ثقه چیزی مخالف مذھب آنان را روایت کنند، آن روایت را می

سلیمان بن قرم را که یک  ،ذھبی بیان داشته که احمد بن حنبل«گوید: وی سپس می
دانست. پس غلو سلیمان در تشیع، مانع از این نشده که آنان او شیعه غالی بود ثقه می

ندانند و نیز سبب این نشده که روایت توثیق وی توسط احمد بن حنبل را ترک و را ثقه 
  .»روایت نکنند

 -حسن ھستند. او  -یعنی سلیمان بن قرم -گوید: احادیث ویابن عدی می«
 .»بسیار بھتر از سلیمان بن أرقم است -یعنی سلیمان بن قرم

. منظور سخن ابن وزیر این است »ابن ارقم شیعه نبوده است«گوید: ابن وزیر می
اده است که ابن عدی یک فرد شیعه را از حیث ضبط حدیث بر یک فرد سنی برتری د

به این خاطر که این برتری برای وی روشن شده است و مخالفت آنان با شیعه، سبب 
 .»این نشده که از بیان حق این فرد شیعه خودداری نمایند

یازدھم: آنان در کتب جرح و تعدیل به دنبال صدق ھستند و با کسی مدارا و «
مورد ضعیف بودن دوستان و گیرند. آنان حتی در کنند و جانب کسی را نمینرمی نمی

اند، مانند نوح بن أبی مریم و ابن أبی داود و پدر علی بن نزدیکان خود سخن گفته
دارند و شایسته تعظیم مدینی. آنان حتی در مورد ضعف کسانی که آنان را بزرگ می

که برخی، ایشان را از جھت  /اند، مانند امام اعظم ابوحنیفهھستند، سخن گفته
اند، حال ث ضعیف دانسته، و این موضوع را در تصنیفات خود بیان کردهحفظ حدی

آنکه شاھان حنفی مذھب در این دورانھا در مصر و شام حکومت داشتند، اما با این 
 اند.وجود آنان به این تضعیف خود استمرار داده

هیعنی عادل دانست -انددوازدھم: دشمنان خود از غالیان رافضی را تعدیل کرده
گری را و در صحیح بخاری و مسلم، نام بسیاری از افراد رافضی و غالی در رافضی -اند

بینیم و نام تعدادی از آنان قبًال بیان شد. اھل سنت اند میکردهکه سب صحابه را می
اند و مذھب این افراد را در این کار را با وجود علم به رافضی بودن آنان انجام داده

کنند که این افراد ثقه و حجت بوده و در دارند و تصریح میود بیان میکتب رجالی خ
 باشند.حدیث مورد اطمینان می

 رعایت عدالت در مورد دشمن، بھترین و رساترین نشانه انصاف است.
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سیزدھم: آنان روایات وارده در مورد فضائل علی و فضائل اھل بیت را در دوران 
 .١»اند....بنی امیه روایت کرده

آیا دالئل دال بر انصاف اھل سنت را دیدید؟ یک فرد زیدی که از طریق ادله و 
را ذکر کرده است به شناخت ھا آن وقوف یافته و برخی ازھا آن شواھدی که خود بر

 دھد.حق ھدایت شده است، و بر آن گواھی می
که در جستجوی حقیقت و صواب  -پس آیا ممکن است که روش این افراد

 این باشد که میان اصحاب قائل به فرق شوند؟! -ھستند
ھر کس از اھل علم و دین، که «گوید: بر این معنا تأکید کرده و می /ابن تیمیه

داند که تجربه کرده باشد می -و موضع و روش آنان را -را -یعنی اھل سنت -جمھور
اھداف آنان شوند، گرچه موافق با اغراض و آنان اھل کذب نیستند و به آن راضی نمی

باشد. چه بسیار موارد که آنان احادیثی را در فضائل سه خلیفه و دیگران روایت می
بھتر از سند روایات شیعه است و این احادیث را افرادی مثل ھا آن کنند که سند

ابونعیم و ثعلبی و ابوبکر نقاش و اھوازی و ابن عساکر و امثال این افراد روایت می
کنند، بلکه ھنگامی که یث چیزی از این احادیث را قبول نمیکنند، اما علمای حد

 .٢»کنند...راوی در نزد آنان مجھول باشد از روایت آن توقف می
ن روش، عقائد را حفظ کرده و آنان را به حقیقت مییاعتماد ھمه مسلمانان بر ا
 برد.رساند و اختالف را از بین می

ھمه عقائدی را که در آن منابع غیر این روش و منھج شیعه است که سبب شده 
مطمئن و غیر محفوظ وارد شده است بپذیرند و ھمین عامل سبب شده که آنان 

 اعتقاداتی مخالف با عقیده اسالم داشته باشند.
پس آیا وقت آن نرسیده که این روایات، مورد بازبینی قرار گیرند و روشی برای 

تصحیح شود؟ این چیزی  صخداکشف حقیقت و اتحاد امت بر قرن و سنت رسول 
که ما امید آن را داریم و به ھمین دلیل این کتاب را نوشتیم، زیرا باور داریم که 

کنند، بلکه فریب خورده و آن شیعیان به عمد سخن باطل را نگفته و آن را قبول نمی

ئی است که یک فرد زیدی نوشته است ھاکتابترین  ن از بزرگی، ا۴۰۰ -۲/۳۷۷العواصم والقواصم  -١
 باشد.  و بیانگر انصاف اھل سنت می

 .۴۱۸ -۷/۴۱۷منھاج السنة  -٢
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به کشف اند، اما اگر خود بخواھند قادر اند و قربانی روایاتی غیر صحیح شدهرا پذیرفته
 باشند.این فریب می





 

 

 :مبحث پانزدهم
 ظهور روایات جدید بعد از گذشت صدها سال

 مطلب اول:
 بیان موضوع: ظھور روایات جدید بعد از گذشت صدھا سال

 مطلب دوم:
 ظھور روایات جدید بعد از گذشت صدھا سالنگاھی به موضوع 

 ظهور روایات جدید بعد از گذشت صدها سال :بیان موضوع :مطلب اول
در قرن چھارم ھجری مصنفاتی از آن شیعیان اثنی عشریه ظھور کرد که مشتمل 

اند. این وضعیت بعد از مرگ باشند که به ائمه آنان منسوب شدهبر روایات زیادی می
کنند که حسن شکار آنان، یعنی حسن عسکری روی داد. آنان ادعا میآخرین امام آ

دارای فرزندی شد و سپس این فرزند از انظار ناپدید شد و این فرزند پنھان شده، 
 کند.مھدی است که در آخر الزمان ظھور می

بررسی صحت و عدم صحت این ادعا محور بحث ما نیست، بلکه موضوع بحث ما 
 کنند. عمل میھا آن روزه شیعیان بهروایاتی است که ام

شیعیان اثنی عشری بر چھار کتاب اعتماد دارند که گفته شده در قرن چھارم 
 عبارتند از: ھاکتاباند. این ھجری و در روزگار حکومت آل بویه ظھور کرده

  االستبصار. -4ام.كب األحيهتذ -3ه.يرضه الفقحيمن ال  -2 .ايفكال -1
را بیان کرده ھاروایتاند که جز مقداری اندک ھمه بیان داشته ھاکتابمؤلفین این 

 اند.
یعنی در قرن یازدھم که در آن دولت صفوی به  -بعد از گذشت ھشتصد سال

 دو موسوعه بزرگ شیعی ظھور کرد که عبارتند از:  -حکومت رسید
د و باش). این کتاب بیست و پنج جلد میھـ۱۱۱۱بحار األنوار، تألیف مجلسی(م -۱

امروزه در بیشتر از یکصد جلد چاپ شده است، زیرا آنان کتب دیگری را نیز به 
 اند.آن افزوده
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). این کتاب در سی جلد به چاپ ھ۱۱۰۴وسائل الشیعه، تألیف حر عاملی(م -۲
 رسیده است.

 نوشته شد که عبارتند از:ھا آن دو قرن بعد از این دو کتاب، دو استدراک بر
). مؤلف در ھ۱۴۰۵األنوار، تألیف علی نمازی شاھرودی(مالمستدرک علی بحار  -۱

ما در اثنای بررسی و جستجو، مقدار زیادی روایت «گوید: مقدمه این کتاب می
و مقدار زیادی از مطالب ارزشمند به سان آن را یافتیم. پس نیک دیدیم که 

ردیم و در را گرد آوھا آن اند استقصا نمائیم..... پسمواردی را که ایشان ندیده
 .١»چند جزء تألیف کردیم...

قرار  وجستجو دانیم که وی در قرن چھاردھم کجا را گشته و مورد بررسیما نمی
 داده است؟!

). وی در این کتاب ھ۱۳۲۰المستدرک علی الوسائل، تألیف نوری طبرسی( -۲
بیست و سه ھزار روایت منسوب به ائمه شیعه را که آخرین آنان تقریبًا در نیمه 

 گرد آورده است. -یعنی بیشتر از ھزار و صد سال -سوم از دنیا رفته است قرن
گوید سبب تألیف این مستدرک، این است که آغا بزرگ تھرانی از علمای شیعه، می

نوری طبرسی، مؤلف کتاب به کتب مھمی دست یافته که در جوامع حدیثی شیعه ثبت 
 .٢نیازمند ھستیمھا آن نشده در حالی که به

در این عصر، «گوید: اند و آیت الله خراسانی میشیعیان بر این کتاب اعتماد کرده
قبل از رجوع به المستدرک و اطالع بر احادیث آن، حجت برای مجتھد کامل نمی

 .٣»شود
بعد از تمجید از کتاب الوسائل که وی این کتاب خود را  -مؤلف المستدرک

ما در طول بررسی و «گوید: کتاب خود میدر مقدمه  -مستدرک بر آن کرده است
تورق کتب اصحاب برگزیده مان، به مقادیر زیادی از روایات دست یافتیم که در کتاب 

ی تألیفی توسط علمای قدیم و متأخر نیز گرد ھاکتابالوسائل وارد نشده است، و در 
 آوری نشده است. این روایات چند نوع ھستند:

 .۱/۲۷بحار نة الیسف کمستدر -١
 .۲۱/۷عة یالذر -٢
 .۲/۱۱۱عة یالذر -٣
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ایم که به نویسنده الوسائل نرسیده و وی یی قدیمی یافتهاھکتابروایاتی که ما در  -
 دست نیافته است.ھا آن به

را نشناخته ھا آن شوند که نویسنده الوسائل، مؤلفانروایاتی که در کتبی یافت می -
 اعراض کرده است.ھا آن است و به ھمین دلیل از

و مؤلفان و آنچه  ھاکتابن ھای ایما به یاری خدا در برخی از مباحث پایانی به نام
ھا آن و دستاویز شدن بهھا آن و رجوع بهھا آن که ممکن است سببی برای اعتماد بر
از دیگر موارد، روایاتی است که ما در البالی «. »قرار داده شوند، اشاره خواھیم کرد....

را ھا آن ھا،آنایم و او به خاطر غفلت یا عدم اطالع از ی موجود در نزد او یافتهھاکتاب
 مھمل گذاشته و ذکر نکرده است.

کرد، چنین به فکرم آمد که به عنوان ھا آن وقتی که خداوند مرا موفق به یافتن
عملی تقربی، این احادیث را گردآوری و مرتب ساخته و به کتاب الوسائل ملحق 

ن را یک توانستم آخواستم میپس شکر خدائی به جائی رسید که اگر می«. »....١سازم
جامع حدیثی اصلی قرار دھم، اما آن را مستدرک و ذیل این جامع برجسته قرار دادم. 
چه بسیار احادیثی که در اصل وارد شده و ضعیف است، اما در این ذیل صحت آن 

شود، یا احادیثی که در اصل به صورت واحد غریب وارد شده است، اما در ذیل یافت می
ینکه در اصل به صورت مرسل است، اما در ذیل طریق و سند شود، یا اکثرتش آشکار می

شود، یا اینکه داللت آن وجود دارد، یا اینکه موقوف است و در ذیل مستند آن یافت می
آن بر مطلب آشکار نیست، اما در ذیل داللت واضح و آشکار دارد. چه بسیارند آداب 

اشاره دارد ھا آن رد شده که بهشرعی که در اصل ذکر نشده است، اما در ذیل روایاتی وا
آن نیست، اما در ذیل نص وارده در موردھا آن و چه بسیارند فروعی که نصی در مورد

 .٢»شودیافت میھا 
حکم در مورد بسیاری از روایاتی که در ھا آن یعنی روایاتی ظھور یافته که به سبب

اند، تغییر اطالع نداشتهکتب اولیه شیعه وارد شده است و آنان از کامل این روایات 
یافته است تا در نتیجه این احادیث نزد مردم قرن چھاردھم صحیح شوند و در نتیجه 

 .۱/۶۰عة یالذر -١
 .۶۲ -۱/۶۱عة یالذر -٢
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داللت دارند، بعد از اینکه صحیح شدهھا آن آن دسته از مسائل دینی که این روایات بر
 تر از دین متقدمان شود!!اند، تغییر یابد و در نتیجه دین متأخرین صحیح

اما بعد، بحمدالله و توفیق نیک او، «گوید: مقدمه خاتمه مستدرک خود میوی در 
کتاب مستدرک الوسائل تکمیل شد که حاوی ادله احکام و مسائلی است که بر مردم 

چه بسیارند مواردی «گوید: پوشیده مانده است تا صدق این سخن روشن شود که می
ل به چراغی شده که با انوار اخبار آن، و تبدی» اندکه متقدمان برای متأخران گذاشته
شود و تبدیل به مرجعی اساسی شده که برای تاریکی و ظلمت اوھام زدوده می

شناخت حالل و حرام به آن مراجعه شود و دلیل و راھنمائی برای صاحبان افکار باشد 
ار شوند، و راه استواری برای اخبھای شبھات سرگردان میبدانگاه که در ناشناخته

ھای علم باشد که تا کنون از پنھان و روایات مخفی باشد، و ھدایتگری به سوی گنج
ھای ھدایت را که پیوسته از قبل پیچیده شده بود، چشمان پوشیده مانده است، و نشانه

منتشر سازد، و در افق افتخارات، ماه کاملی بعد از پوشیده بودن طلوع نماید، ونور او 

 نمودو اين عرص بخاطر تقدم آن از ساير عرصها به آن افتخار گرفت سایر ممالک را فرا 
ھای فھم نورانی گردد، و علما با و چشمان فضل به وسیله آن روشن شده، و شیوه

بردند از حد امکان خارج شده است، و چشم خود چیزھائی را ببینند که گمان می
گرچه به صورت پراکنده ھم یابند که ُدّرھای منظمی را بنگرند مادام که اشتیاق می

را ببینند. ھنگامی که مشک خاتمه آن عطر افشانی کرد و ماه تمام آن ھا آن بوده باشد
درخشیدن گرفت، میدان قلم برای استدارک فوائد به پایان رسید، و چیز ارزشمندی 

این کتاب بحمد الله به مانند کتاب سابق، مشتمل بر  برای شیخ مصنف پنھان نماند
آن زیاد و امور ارزشمند و مھمی است که قبًال دست ھیچ غواص و شکارچیی بهفوائد 

چه بسیارند راویانی که در میان ھم صنفان خود مجھول ھستند، و   نرسیده استھا 
ام و چه بسیارند افرادی که به خاطر ضعف مھجور را بیان کردهھا آن من شرح حال

نھایت جالل و شکوه قرار دارند، و افرادی که ام که در اند، اما من بیان کردهمانده
شود، و باشد، اما شک و شبھه از آنان زائل میشخصیت و حال و وضعشان مشتبه می

شود، افرادی که از نظر دین مورد طعن ھستند که برائت آنان از نشان عیب پدیدار می
 رای بیان فضائلو چه بسیار عالمانی که نامشان در زوایای گمنامی تباه شده است، و ب

ھای مناقبش پرگل شد. من آن چه از علم ام و باغھا و ویرانه را بررسی کردهخرابهھا آن



 ٢٤٥ مبحث پانزدهم: ظهور روایات جدید بعد از گذشت صدها سال

او را که پنھان مانده ظاھر کردم و نشان او را که مندرس شده بود نو ساختم به طوری 
 .١»که تبدیل به مناره ھدایت و اقتدا شد

است که بعد از بیشتر از ھزار سال ھا چھار موسوعه روائی شیعه اثنی عشری این
آن را باھائی شناسند. در مطلب آتی درنگرا نمیھا آن کنند و علمای سابقظھور می

 خواھیم داشت.ھا 

 نگاهی به موضوع ظهور روایات جدید بعد از صدها سال :مطلب دوم
خواھیم با تأمل در این مسیر تاریخی روایات شیعه، توضیحات و تعلیقاتی را با آن 

 داشت:
زیرا این  -انداند که ھمه روایات را بیان کردهمصنفان اولیه یا بیان کرده -نخست

یا اینکه فقط اندکی از روایات را  -انداند یا به آن اشاره نمودهموضوع را بیان کرده
 اند.نیاورده

کتاب باشد، در مقدمه طوسی که مؤلف یکی از کتب اربعه و مورد اعتماد شیعه می
من امید آن را دارم که اگر خداوند اتمام این کتاب را حسب آنچه «گوید: التھذیب می

بیان کردم و متعھد شدم، برایم سھل و آسان ساخت، این کتاب در موضوع خود کامل 
و مشتمل بر ھمه احادیث مربوط به احکام شریعت بوده و دیگر احادیثی را که در این 

 .٢»ی کندکتاب نیامده است، یادآور
اما «گوید: وی در مقدمه کتاب دوم از اصول اربعه شیعه، در تأکید این سخن می

تھذیب «بعد، من گروھی از اصحابمان را دیدم که چون در کتاب بزرگ ما به نام 
ایم دیدند نگریستند و اخبار متعلق به حالل و حرام را که ما در آن گرد آورده» األحکام

بیشتر مباحث مربوط به فقه و احکام آن است و جز مواردی کم و دیدند که مشتمل بر 
و اصول و مصنفات  ھاکتابھای آن، از آنچه که در و نادر در ھمه ابواب و کتاب

 .٣»اصحابمان وارد شده است، چیزی از قلم نیفتاده است

 .۵ -۱/۳ کخاتمة المستدر ازمصنف  همقدم -١
 .۱/۴ام کب األحیتھذ -٢
 .۱/۲ام کب األحیتھذ -٣
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تعداد احادیث این کتاب «گوید: چنان که حسن موسوی خراسانی محقق کتاب می
 .١»ار و پانصد و نود حدیث استسیزده ھز

این شھادت بزرگترین عالم شیعه در قرن پنجم است، زیرا وی به صورت نص یا 
گوید در کتاب اولش چیزی از احادیث از قلم نیفتاده است، و در کتاب دوم اشاره می

گوید فقط موارد نادر و اندکی در آن نیامده است. حال سوال اینجاست که این می
 اند؟!اند از کجا آمدهکه این مؤلفان در قرون متأخر کشف کردهاحادیثی 

نقل شده ھا آن یی که احادیث ازھاکتابدر موسوعات متأخر ذکر نشده که این  -۳
اند یا در ھای عمومی یافتهرا در کتابخانهھا آن اند.است، کجا یافت شده

زیرا کسی که کتاب  ھا از آن کیست؟،ھای خصوصی؟ و این کتابخانهکتابخانه
یابد بر وی الزم است که بیان کند که این کتاب را کجا یافته جدیدی را می

 است.
در اثنای بررسی و کاوش، تعداد زیادی روایت «گوید: نویسنده مستدرک البحار می

 . اما وی بیان نکرده که کجا را بررسی و کاوش کرده است.»پیدا کردیم
اند، چه ئل ادعا کرده که این روایات مخفی بودهنویسنده المستدرک علی الوسا -۴

بحمدالله و توفیق نیک او، کتاب مستدرک الوسائل تکمیل شد که «گوید: می
حاوی ادله احکام و مسائلی است که بر مردم پوشیده مانده است..... و راه 
استواری برای اخبار پنھان و روایات مخفی باشد و ھدایتگری به سوی گنج

ھای ھدایت باشد که تا کنون از چشمان پوشیده مانده است، و نشانه ھای علم
  .»را که پیوسته از قبل پیچیده شده بود، منتشر سازد

اند؟ اند، پس کجا بودهیا روایات از چشم ھمه مردم مخفی بوده ھاکتاباگر این 
ادعا را قبول اند؟! کدام عقلی این برای بیشتر از ھزار سال از چشم مردم مخفی بوده

آن کند که روایاتی وجود داشته که مردم در طول این ھزار سال ازکند و تصدیق میمی
 اند؟!اطالع نیافتهھا 

اند، در اند و در این دوران جعل نشدهاگر فرض کنیم که این روایات مخفی بوده -۵
ن این صورت امانت  علمی و دینی مستلزم این است که کتابی را که علما به آ

اند، نپذیریم، زیرا از کجا اطمینان اعتنا نکرده و آن را بررسی و مطالعه نکرده

 ذکر کرده است.۱/۱۰وی آن را در تحقیق آخر خود بر کتاب االستبصار  -١
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یابیم که این کتاب کذب نبوده و مواردی که جزء آن نیست، به آن افزوده 
نشده است؟! زیرا ھمه علمای سنی و شیعه به تحریف و دستکاری کتاب و 

عشری ھم این را اظھار یاند و حتی ائمه اثناقرار کردهھا آن جعل روایت در
ھائی که اند. پس چگونه پذیرفته و منتشر و مورد اعتماد واقع شود، کتابداشته

اعتماد ھا آن اند و صرفًا بر موجود بودننزد علمای متقدم شناخته شده نبوده
 شود؟!

انگیزی از جانب مؤلف کتاب قبول روایات توأم با قبول ادعای جدید و شگفت -۶

) شده است، ھ۱۱۰۱یعنی محمد بن علی اردبیلی غروی حائری(م ،ةجامع الروا
زیرا وی ادعا کرده که با تألیف کتاب مذکور، احکام دوازده ھزار حدیث از 

از ضعف و مرسل و ھا آن احادیث ائمه در عصور اول را تغییر خواھد داد و حکم
می کند. او در مقدمه این کتابمی مجھول بودن به صحیح بودن تغییر پیدا

گوید: ممکن است به سبب این نسخه من و به خاطر عنایت خدا و توجه 
سرورمان محمد و آل طاھر او، قریب دوازده ھزار حدیث یا بیشتر از این مقدار 

باشند، می از اخباری که بنا به دیدگاه مشھور علما مجھول یا ضعیف یا مرسل
 .١»معلوم الحال و صحیح شوند

اند، زیرا کند که علمای قدیم آن را نشناختهجدیدی را ایجاد میوی با این ادعا دین 
صحیح کردن این مقدار حدیث، بسیاری از احکام فقھی را که کمتر از این مقدار روایت 

 باشند، تغییر خواھد داد.نمی
نیز ھمین راه را پیموده و تصریح نموده که مانعی » فصل الخطاب«نویسنده کتاب 

یث وارده در مورد تحریف نزد قدمای آنان ضعیف بوده باشد، زیرا است در اینکه احاد
 .٢شونداند. پس در نزد وی تبدیل به صحیح میعلم نداشتهھا آن آنان به طرق صحت

ھای مختلف مادامی که زمان در جریان است مانعی نیست بر سر راه اینکه در زمان
به درستی که عقالی شیعه به روایات جدیدی کشف شود که دین شیعه را تغییر دھد!! 

 بازنگری روش خود در مورد دین خدا بسیار نیازمند ھستند!

 .۱/۶مقدمة جامع الرواة  -١
 .۳۵۴فصل الخطاب ص: -٢
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آن داند که خدا را با روایاتی عبادت کند که قدمافرد مسلمان چگونه جایز می -۷
اند، و در کتب اصلی شیعه، خدا را عبادت نکردهھا آن اند و بارا نشناختهھا 

اند؟! به درستی که ظھور روایات بعد از ھشت قرن یعنی کتب اربعه وارد نشده
آخرین امامشان، در مقابل آن  -گویند: اختفاییا چنان که شیعه می -از مرگ

 دھد!عالمت سوال را قرار می
تواند درست باشد که این روایات ھزار سال از انظار پنھان مانده به درستی که نمی

کشف نمایند. اما واقعیت این است که این را در قرن یازدھم ھا آن باشد و افرادی
یابند و روایاتی را در اند. کسانی که علیه دین خدا جرأت میروایات ایجاد و جعل شده

 کند!!.کنند، خداوند خود کفایت آنان را میآن جعل می
سؤال ما از علمای شیعه این است: چرا آنچنان که در میان شیعه روایاتی پیدا شده 

اھل سنت یافت نشده است؟! جواب ما این است که حراست و پاسداری  است در میان
اھل سنت از روایات مانع این کار شده است. اگر در جامعه اھل سنت کسی اعالن 

اند و آن را به کسی از علمای سابق نماید که بعد از سیزده قرن اول، روایاتی ایجاد شده
شود. پس چگونه ادعای آن در قرن میمستند نسازد، قول او رّد شده و متھم به کذب 

 شود؟! یازدھم پذیرفته می
اند. به درستی اند و حتی بر این روایات اعتماد کردهشیعیان این موضوع را پذیرفته

 گیری فاصله بسیار زیاد است!!که میان این دو موضع
 نکته پایانی اینکه آیا ممکن است که در این صورت به منابعی با این وضعیت

 اطمینان شود؟!



 

 

 :مبحث شانزدهم
 گیرد منابع اثنی عشریه در معرض تحریف قرار می

 مطلب اول:
 عشریه بیان موضوع: تحریف در منابع اثنی

 مطلب دوم:
 عشریه منابع اثنینگاھی به موضوع تحریف در 

 عشریهبیان موضوع تحریف در منابع اثنی :مطلب اول
شد سبب جعل روایات کذب و شرایط و وضعیتی که به ادعای شیعه موجب تقیه می

به ائمه شده و موجب شده که به صورتی بسیار مخفیانه نقل و ھا آن منتسب ساختن
را علنی ھا آن ترس جان مقدس خود تواند ازانتقال پیدا کند، با این ادعا که امام نمی

کردند که این روایات در تاریکی دست به دست شوند. نماید. آنان ھمدیگر را توصیه می
ھای غافل را برای قبول آن روایات مھیا ساخت و این روایات به دست این امر عقل

 ھاآن مصنفانی رسید که آن را قبول کردند و حسب تصورات خود اقدام به توجیه
 کردند.

دادند و عشری نسبت میکردند و به ائمه اثنیآن جاعالن، سخنانی را وضع می
کردند. آنان حسب رسید، درست میتا وقتی که به ائمه میھا آن سندھائی را برای

معروف استفاده میھائی توان علمی و مھارت خود در کذب، در این اسناد گاھی از نام
نمودند. این وضعیت آن دسته از وھمی و خیالی استفاده میھائی کردند و گاھی از نام

یافتند، در مقابل این سندھا دچار حیرت یا عالمان شیعه را که بر این روایات وقوف می
شناختند یا به این خاطر که کرد، یا به این دلیل که نام آن اشخاص را نمیشگفتی می

 بود.سند به ظاھر صحیح می
کنیم، سخنانی وھمی و صرف تھمت نیست، بلکه می ذکر سخنی که ما در اینجا

اعتراف کردهھا آن عشری در عصر حاضر بهباشد که برخی از علمای اثنیواقعیاتی می
 اند.
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اند، بلکه بسیاری از احادیث را ائمه نگفته«گوید: * غریفی، محدث معاصر شیعه می
اند. آنان این کار را یا به طریق اند و به ائمه منسوب ساختهتوسط جاعالن وضع شده

اند. بالطبع الزم بوده که ھای دیگر انجام دادهی اصحاب خود یا با روشھاکتابتحریف 
سندھای صحیحی را وضع کنند تا حسب آنچه که ھا آن برای این روایات یا بیشتر

 .١»کند، پذیرفته شوندعملیات تحریف و تدلیس الزم می

بعد از «گوید: می »اآلثار واألخبار املوضوعات يف«* ھاشم معروف حسنی در کتاب 
می در الوافیو  الکافیی ھاکتابجستجو در احادیث وارده در مجامع حدیثی چون 

اند، در ھمه ابواب یابیم که غالیان و کسانی که کینه ائمه و ھادیان را در دل داشته
را فاسد نموده و به شھرت نیک آنان اسائه نمایند. در اند تا احادیث ائمه داخل شده

ھای خود را اند تا از طریق آنان سموم و دسیسهنتیجه به قرآن کریم رجوع کرده
ی دیگر ھاکتابدارد که بدمند، زیرا قرآن یگانه کالمی است که تفسیرھائی را بر می
خواھند آنچه که خود میچنین تاویالت و تفسیرھایی را ندارند. پس صدھا آیه را با 

 .٢»انداند و به دروغ و جھت گمراه کردن به ائمه ھادی نسبت دادهتفسیر کرده
ھمچنین قصه گویان شیعه، در کنار آنچه که دشمنان ائمه «گوید: وی ھمچنین می

اند، تعداد زیادی از این نوع روایات را وضع کرده و به ائمه ھادی و برخی از وضع کرده
اند، و نیاز بودهاند، حال آنکه ائمه از ھمه این موارد بیافراد متقی منسوب کرده ائمه و

کسانی را که آنان را در جایگاھی باالتر از جایگاه بشری و منزلتی که خداوند آنان را در 
 .٣»اندآن قرار داده است، قرار دھند، لعنت کرده

ن أبی العوجا قبل از اینکه کشته عبدالکریم ب«گوید: * شیخ محمد باقر بھبودی می
شود، گفت: به خدا قسم اگر ھم مرا بکشید، باز ھم خواھم گفت. من چھار ھزار حدیث 

ام. به خدا قسم شما را حالل را حرام و حرام را حالل کردهھا آن ام که درجعل کرده

 .۱۳۵ث ص:یقواعد الحد -١
 .۲۵۳اآلثار واألخبار ص: یالموضوعات ف -٢
 .۱۶۵اآلثار واألخبار ص: یالموضوعات ف -٣
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بایست افطار ام و در روزی که میبایست روزه بگیرید به افطار واداشتهدر روزی که می
 .١»ام. پس گردن او را زدندکردید شما را به روزه واداشتهمی

ایی از این روایاتی را که در روزی که میمتأسفانه ما نمونه«گوید: بھبودی می
کردیم ما را به بایست افطار میبایست روزه بگیریم به افطار واداشته و در روزی که می

بینیم. شیعه به مراتب بیشتر از روایات اھل سنت می روزه واداشته است، در روایات
را ابوجعفر بن یعقوب کلینی در کتاب الکافی و بسیاری از آن را ھا آن بخشی از

اند. بیشترین روایاتی را که ی خود ذکر کردهھاکتابابوجعفر بن علی بن بابویه قمی در 
د ابوالقاسم ابن طاووس توان در کتاب اإلقبال سیدر این مورد روایت شده است می

 .٢»یافت
* آیت الله العظمی برقعی، از دانشمندان شیعه، این سخن را مورد تأکید قرار داده 

اما سازندگان مذھب توجھی به نتایج سوء گفتار نکرده و بفکر تخریب «گوید: و می
ائمه اند، ما در ابواب نصوص بر ائمه بیان کردیم که اصحاب اسالم و ایجاد تفرقه بوده

ھیچکدام از این اخبار ساختگی خبر نداشته و دوازده امام را باسمھم و رسمھم نمی
کردند که مرجع و امام پس از وفات شما شناختند حتی  از ھر یک از ائمه سئوال می

دینان و مغرضان در این حال فرصت ای از بیلذا عده«گوید: . تا اینکه می»کیست....
ستند از راِه ساختن حدیث، میان مسلمین ایجاد عناد و تفرقه یافته و تا آنجا که توان

ھمین احادیث ساخته شده، ایجاد شد. علمای  ۀکردند و مذاھب بسیاری در نتیج
اسالمی و مذھبی روی سادگی، آن مجعوالت را باور کرده و در کتب خود جمع کردند، 

ل قدرت بود، بوجود و اکثر این جعلیات در قرن سوم اسالمی که دولت اسالمی در کما
ای برای سوختند، ھیچ چارهدیدند و میآمد. زیرا مخالفین اسالم قدرت اسالم را می

جعل احادیث  ۀدیدند جز اینکه از راه اسالم و اظھار تقدس وارد شده و بواسطخود نمی
ایجاد عناد و تعصب نمایند، و مذھبیون نیز برای اینکه مذھب خود را صحیح جلوه 

زندیق اشاره دارد. وی کسی بود که روایاتی را به بھبودی به ماجرای عبدالکریم بن ابی العوجاء  -١
کرد. پس والی کوفه در زمان ابوجعفر منصور، محمد بن سلیمان  دروغ به رسول خدا منتسب می

او را گرفت و دستور داد تا گردن او را بزنند. وقتی که این شخص جاعل، اطمینان یافت که کشته 
د، باز ھم خواھم گفت. من چھار ھزار حدیث خواھد شد، گفت: به خدا قسم اگر ھم مرا بکشی

 ).۶۴۴/ ۲زان االعتدال ی(م ام... حالل را حرام و حرام را حالل کردهھا آن ام که در جعل کرده
 .ی ص دمحمد باقر بھبود، یافکح الیصح -٢
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را محقق ھا آن دھند این احادیث را راست پنداشتند و با تاویل و توجیه نامربوط، صحت
پنداشتند و اگرچه باطل محض بود و درحالیکه نود درصد این احادیث ضد قرآن بود. 

ھا که باعث ایجاد تفرقه و عناد شده و مذاھبی ھا و تعصبن سادگیکنم ایما گمان نمی
ضد قرآن است بخشوده گردد، مذاھبی ھا آن را ھمراه آورده که گفتار و رفتار پیروان

نیست موجود شود و چیزی را که خدا و رسول ھا آن در کتاب آسمانی نامی و خبری از
ل و ارکان آن شمرند، و برای مثال اثبات او از ارکان دین نشمرده اینان ھمان را از اصو

را کفر بشمارند، و خرافات ھا آن امام منصوص ھزاران معجزه و حدیث بتراشند، و انکار
و اکاذیب و مجعوالت را حجت دانند در حالیکه خدا در کتاب آسمانی خود در سوره 

می ھر حجتی را پس از رسوالن نفی کرده، ولی این مذھب سازان ۱۶۵١نساء آیه 

أما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا فإهنم حجتي گویند: امام فرموده: 

ھای عوام را برای ملت ما و بدین واسطه جعلیات مرده. ٢م وأنا حجة اهللا عليهمكعلي

  .٣»اندحجت نموده
 ھای راویان بود. این در مورد تحریف

کنیم. کتاب الکافی آمده است بسنده میاما در مورد کتب، به آنچه که در مورد 
 علما در مورد محتویات این کتاب با ھم اختالف نظر دارند:

 . ٤»کتاب الکافی، پنجاه کتاب است«گوید: ) می۱۰۷۶* محدث کرکی (م
باشد. وی در ترجمه اما طوسی بیان داشته که الکافی بیشتر از سی کتاب نمی

کلینی، مکنی به ابوجعفر، فردی ثقه و عارف به وی محمد بن یعقوب «گوید: کلینی می

ٌة َ�عْ ﴿ -۱ ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِْذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ا�َّ ُ َعزِ�ًزا رُُسً� ُمبَّ�ِ َد الرُُّسِل  َوَ�َن ا�َّ
امبران، ین پیدھنده بودند، تا بعد از ا میدھنده و ب ه بشارتکامبرانی یپ« .]۱۶۵[النساء:  ﴾١٦٥َحِكيًما

 ».م استکیحجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، (و بر ھمه اتمام حجت شود) و خداوند، توانا و ح
به راویان احادیث ما رجوع نمائید، ھا آن دھد در مورد حکم روی میدر وقائع و رویدادھائی که « -٢

 ».زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان ھستم
 -۳۴۳ن ص: کش (عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، بت .۳۲۹ -۳۲۸ص:  )ی(عرب سر الصنمک -٣

۳۴۵.( 
 .۱۰۴/۱۴۶: البحار نک -٤
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یی دارد، از جمله: کتاب الکافی که مشتمل بر سی کتاب میھاکتاباخبار است. وی 
 .١کندباشد. سپس وی آن را ذکر می

باشد یا جزء جزء الکافی می »الروضة«علمای شیعه اختالف نظر دارند که آیا کتاب 
 آن نیست؟

در مورد کتاب الروضه اختالف دارند که «گوید: ه می* خوانساری از علمای شیع
 ٢»باشد یا اینکه بعد از آن به کتاب الکافی اضافه شده است؟آیا جزء کتاب الکافی می

علمای متقدم در مورد کتاب الروضه اظھار «گوید: * شیخ عبدالرسول غفاری می
و کتاب الطھاره قرار دادهاند. برخی آن را در میان ده کتاب نظرھای زیادی بیان داشته

اند. گروه سوم در اند. اما برخی دیگر آن را تصنیفی مستقل از کتاب الکافی دانسته
مورد انتساب آن به مصنف تردید دارند، حتی برخی از علمای متأخر آن را از کلینی 

 .»اندنفی کرده و به ابن ادریس نویسنده کتاب السرائر منتسب ساخته
کتاب الروضه را کلینی تألیف نکرده است، بلکه «گوید: زوینی می* مولی خلیل ق

تألیف ابن ادریس است، گرچه برخی از اصحاب، ابن ادریس را در تألیف کتاب اخیر 
اند، لکن این انتساب اند. برخی این قول اخیر را به شھید ثانی منتسب کردهکمک کرده

 .٣»ثابت نشده است
 ده به کتب بود. این در مورد موارد اضافه ش

اکتفا می کتاب سلیم بن قیس ھاللیاما در مورد کتب موضوعه و جعلی، به ذکر 
 کنیم.

این کتاب در تاریکی و ظلمت وضع شده و در ظلمت انتقال یافته است. کسی که 
این کتاب را وضع نموده است، تالش نموده تا چنین به مردم القا کند که آن را از علی 

افت کرده است، و از اسراری است که افشای آن جایز نیست، و دری سبن أبی طالب
ای از تعظیم را در اطراف آن قرار داده است تا تصدیق شده و به سان روایاتی که ھاله

 .»دارند، مورد قبول واقع شودافراد کذاب آن را مخفی می

 .۲۱۰ص: یطوس، الفھرست -١
 .۳/۹۸نی واأللقاب کال، ۶/۱۱۸ات الجنات روض -٢
 .۴۰۸:ص یافکوال ینیلکال -٣
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 ین کتاب در نزد افراد ساده لوح شیعه مقبولیت یافته است. ھنگامی که کتبا
سری شروع به کشف شدن و برمال شدن کردند این کتاب از جانب خود شیعه برمال 
شد و خودشان بیان کردند که این کتاب کذب و جعلی است، و در کنار اینکه از مذھب 

باشد، و در آن مواردی وجود دارد که عقل کند، موجب ابطال آن نیز میپشتیبانی می
 کند.آن را رّد می

این کتاب حاوی خطرناک«گوید: از کتاب اطالع یافته است، مییکی از کسانی که 
ھای سبئیه است، یعنی دیدگاھی که قائل به الوھیت علی و توصیف وی به ترین دیدگاه
روایتشود. در یکی از باشد که فقط پروردگار جھانیان به آن توصیف میصفاتی می

ل، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا يا أو«ی کتاب، علی با این القاب مخاطب شده است: ھا

این توصیف را خورشید در مورد علی بیان کرده «گوید: . وی می»من هو بكل يشء عليم
است، و ابوبکر و عمر و مھاجران و انصار آن را شنیدند و ھمه مدھوش شدند و سپس 

 .١»بعد از چند ساعت، بیدار شدند
ائمه را سیزده نفر دانسته است و ه است که تعداد در کتاب وارد شد به سبب آنچه

یعنی صرفًا برای محافظت از مذھب و نه  -سنه به خاطر قائل شدن به الوھیت علی
ھای متفاوتی دارند که ، علمای شیعه در مورد این کتاب دیدگاه-محافظت از اسالم

 عبارتند از:
 کنند.برخی آن را قبول کرده و موارد مخالف مذھب را تأویل می -۱
 کنند.موارد مخالف مذھب را انکار نموده و موارد موافق را تأیید میبرخی  -۲
دیدگاھی اقدام به تعدیل عملی نموده است، و موارد مخالف را حذف و موارد  -۳

 موافق را باقی گذاشته است.
برخی دیگر به خاطر مخالفت برخی از روایات آن با مذھب، این کتاب را بطور  -۴

 ر رّد ھمه مطالب آن.کنند و نه به خاطکامل باطل می

ة ی، غا۲/۶۵۵ات یل اآلی، تأو۴۱/۱۸۲البحار ؛ و نک: ط ۳۲ -۳۱و ص: ۳۸س ص:یم بن قیتاب سلک -١
 .۶/۲۱۵المرام 
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ضمن اعتراف به اینکه کتاب سلیم بن قیس موضوع علیه  -* یکی از شیوخ آنان

طرائف ابن طاوس و  احلسنية،به حقیقت این کتاب به مانند کتاب «گوید: می -است

 .١»برای غرض صحیحی!!! وضع شده است الرحلة املدرسية
دالل دارند که مخالف تاریخ است، و اند به این است* کسانی که کتاب را انکار کرده

در این کتاب آمده است که محمد بن أبوبکر پدرش را در ھنگام وفات وعظ «گویند: می

الوداع  حجۀکرد که امامت را از علی غصب کرده است. اما محمد بن ابوبکر در سال 
ه کند حال آنکه به ھنگام وفات پدرش سبدنیا آمد. پس چگونه وی پدرش را وعظ می

 . ٢»سال داشته است
گویند: سلیمان ھمچنین در این کتاب، تعداد ائمه سیزده نفر بیان شده است. می

شخص معروفی نیست، و در ھیچ خبری نام وی نیامده است، و اسناد کتاب مختلف و 
 .٤»اند، و ابان بن أبی عیاش را به وضع و جعل این کتاب متھم ساخته٣مضطرب است

این کتاب «گوید: تاریخ، وضع و جعل آن را مشخص کرده و می* یکی از معاصران 
 .٥»در اواخر دولت اموی و برای یک غرض صحیح وضع شد

برایشان گران بوده که این کتاب را بطور  -آیدچنان که به نظر می -* برخی دیگر
ترین مستند شیوخشان است. کامل از دست بدھند، زیرا یکی از اصول آنان و عمده

رأی صحیح به نظر من، تعدیل کتاب فوق و توقف در «گوید: سخنگوی این گروه می
 .٦»مورد موارد فاسد آن است

اند که برای این مشکل که آنان را دچار * برخی دیگر مصلحت را در این دیده
اند تا با ای بیابند. پس اقدام به تعدیل کتاب نمودهاضطراب نموده است، راه حلی ریشه

ه شیعه سازگاری یابد، و در نتیجه روایاتی را که با مذھب مخالف است یا با عقل عقید

 .۲/۳۰۷ یللمازندران یافکة علی شرح الیقات علمیتعل، یأبو الحسن الشعران -١
 .۸۳ص: ی، رجال الحل۴/۶۷: روضات الجنات نک -٢
 .۴۱۴ -۴۱۳، رجال ابن داود ص:۴/۶۷، روضات الجنات ۸۳ص: ی: رجال الحلنک -٣
 .۴۱۴ -۴۱۳، رجال ابن داود ص:۲۰۶ص: ی: رجال الحلنک -٤
 .۲/۳۰۷ یمع شرحه للمازندران یافکال بر شقیتعل یفاست در  یأبو الحسن الشعران وی -٥
، نقد ۷/۲۹۳عة یان الشی، أع۱/۳۷۴، جامع الرواة ۲۰/۲۱۰عة ی، وسائل الش۱۶۳خالصة األقوال ص: -٦

 .۲/۳۵۶الرجال 
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ای از این کتاب که در نسخه«گوید: اند. حر عاملی میباشد، حذف کردهدر تناقض می
بر ھا آن به دست ما رسیده است، در آن چیزی فاسد و چیزی از آنچه که با استناد به

 .١»اند، وجود نداردستناد کردهجعلی و موضوع بودن کتاب ا
جرأت عاملی در انکار امور فاسد در کتاب جای شگفتی ندارد، زیرا او خود در قرن 

اند. را ندیدهھا آن یازدھم کتابی را تألیف کرده که در آن روایاتی وجود دارد که قدما
 باشد.این امر بیانگر آمادگی وی برای وضع و جعل و انکار در حمایت از مذھب می

ای از این کتاب که به گوید: در نسخهمحسن امین این ادعا را تکذیب نموده و می
دست ما رسیده است آمده که این عبدالله بن عمر بوده که پدرش را به ھنگام مرگ 

 .٢نصیحت کرده است نه محمد بن ابی بکر
یافتن کند این است، کسی که کتاب را قبل از تغییر چیزی که ھردو را رد می

در راویان قرن پنجم ذکر  مالحظه کرده است، یعنیابن الغضائری، مورخ شیعی، او را
ھایی وجود کتاب بدون شک موضوع است، و برای این ادعا، نشانه«گوید: کرده و می

کند، از جمله آنچه که در آن ذکر شده که دارد که بر موضوع بودن کتاب داللت می
ھنگام مرگش نصیحت کرد. دلیل دیگر اینکه در این کتاب محمد بن ابوبکر پدرش را به 

 .٣»تعداد ائمه سیزده نفر ذکر شده است، و مواردی دیگر

و چاپ األعلمی بیروت، روشن  املطبعة احليدريةبا مراجعه چاپ نجف این کتاب در 
شود که این کتاب تغییر داده شده است، زیرا در آن دو چاپ، وصیت عبدالله بن می

شود. این موضوع بر دارد ائمه سیزده نفر ھستند یافت نمیدیثی که بیان میعمر و ح
برای محافظت از مذھب، ھا آن و وضع ھاکتاباین نکته داللت دارد که برای تغییر 

 جرأت زیادی وجود دارد. 
باشد، تا به امروز در اما روایاتی که بیانگر این ھستند که تعداد ائمه سیزده نفر می

 فی حفظ شده است. اما آیا ممکن است که اقدام به تغییر آن نمایند؟!کتاب الکا
 باشند، موارد زیر ھستند:احادیث الکافی دال بر اینکه ائمه سیزده نفر می

 .۲۰/۲۱۰عة یوسائل الش -١
 . ۹/۲۳۱ث ی، معجم رجال الحد۱۰۳ -۲/۱۰۲عة یان الشیأع -٢
ث ی، معجم رجال الحد۲/۳۵۵، نقد الرجال ۱۶۲، خالصة األقوال ص:۶۳ص: یرجال ابن الغضائر -٣

 . ۱/۳۷۴، جامع الرواة ۹/۲۲۸
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امیر  -در حدیثی طوالنی -* از ابوسعید خدری روایت است که گفت: 

وهم مني، وأما منزل إن هلذه األمة اثني عرش إمام هد من ذرية نبيها «گفت:  ÷المؤمنین

نبينا يف اجلنة ففي أفضلها وأرشفها جنة عدن، وأما من معه يف منزله فيها فهؤالء االثنا عرش 

 .١»من ذريته وأمهم وجدهتم وأم أمهم وذرارهيم، ال يرشكهم فيها أحد

خواھند داشت که از من ھستند.  صاین امت دوازده امام ھادی از ذریه پیامبر«
در بھشت در باالترین و بھترین مکان بھشت قرار دارد.  صمبرمنزل و جایگاه پیا

باشند، عبارتند از: این دوازده امام که از ذریه کسانی که در این جایگاه ھمراه ایشان می
آنان، مادر مادرشان و ذریه آنان. در این  -کادر بزرگ -باشند، مادرشان، جدهاو می

 ».شودفضل کسی با آنان شریک نمی
 ریه رسول خدا نیست، پس در این صورت وی نفر سیزدھم است.علی از ذ

دخلت عىل «از جابر بن عبدالله انصاری روایت است که گفت:  ÷* از ابوجعفر

وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء من ولدها، فعددت اثني عرش آخرهم  لفاطمة

میان دو دست وی،  نزد فاطمه رفتم ودر. «٢»القائم، ثالثة منهم حممد، وثالثة منهم عيل
باشند در آن قرار داشت. من لوحی قرار داشت که نام اوصیایی که از فرزندان وی می

چون نگاه کردم نام دوازده نفر را دیدم که آخرین آنھا، قائم بود. سه نفر از آنان محمد 
 ».و سه نفر دیگر علی نام داشتند

إ� واث� عرش من «فرمود:  صروایت است که گفت: رسول خدا ÷* از ابوجعفر
بنا أوتد اهللا األرض أن �سيخ  -يع�: أوتادها وجباهلا-ودلي وأنت يا يلع زر األرض 

 .٣»بأهلها، فإذا ذهب االثنا عرش من ودلي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا

،  إعالم الوری ۳۶/۳۸۱، ۳۰/۱۰۷، البحار ۱۵۴ -۱۵۳ص: یبة للطوسی: الغنک ، و۱/۵۳۲ یافکال -١
 . ۳/۳۱۱شف الغمة ک ۲/۱۶۸

 یقم، ةی، األنوار البھ۱۳۹بة ص:ی، الغ۲/۳۴۶د یمف، ، اإلرشاد۳۱۳ن ص:یمال الدک، ۱/۵۳۲ یافکال -٢
ون أخبار ی، ع۴۷۸، الخصال ص:۱/۲۲۲ یبحران، ة المرامی، غا۲/۵۵عة یان الشی، أع۳۴۸ -۳۴۷ص:

 . ۴/۱۸۰ه یحضره الفقی، من ال ۲/۵۲الرضا 
 . ۳/۲۶۵ن ی، معالم المدرست۱۳۹بة ص:ی، الغ۱/۵۳۴ یافکال -٣
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ھای زمین ھستیم. خداوند زمین ای علی، من و دوازده نفر از فرزندانم و تو، کوه«
محکم ساخته تا مردم روی آن را در خود فرو نبرد، و اگر دوازده نفر از را به وسیله ما 

 ».شوندبرد و مھلت داده نمیفرزندان من از بین بروند، زمین آنان را در خود فرو می
 صروایت کرده است که رسول خدا ÷* ابوسعید به صورت مرفوع از ابوجعفر

 فرمود:

مفهمون، آخرهم القائم باحلق يمألها عدًال  من ودلي اثنا عرش نقيباً، �باء، �دثون،«
 .١»كما ملئت جوراً 

به  -شوند که افرادی برگزیده بوده و با آناندوازده نفر از فرزندان من نقیب می«
شود. آخرین آنان قائم سخن گفته شده و به آنان مطالبی فھمانده می -صورت غیبی

 ».دکناست که زمین که پر از ستم شده است پر از عدل می
بینید که در این احادیث تعداد ائمه از فرزندان پیامبر، دوازده شخص شما می

شود و علی از فرزندان ایشان نیست. پس این داللت دارد که تعداد ائمه عنوان می
اند ھمراه با علی، سیزده نفر است. به ھمین دلیل از قدیم کسانی از شیعه ظھور کرده

 باشند.اند که تعداد ائمه سیزده نفر میگفتهکه با استدالل به این حدیث، 
وی به علم کالم «گوید: بن محمد کاتب می ھبةالله أحمد* نجاشی در ترجمه 

شد. مبادرت داشت، و در مجلس ابوالحسین بن شبیه علوی زیدی مذھب حاضر می
علی ای نوشت و برای وی بیان داشت که تعداد ائمه ھمراه با زید بن پس برای وی نامه

بن حسین، سیزده نفر است، و به حدیثی در کتاب سلیم بن قیس ھاللی استناد کرد 
 .٢»باشندگوید تعداد ائمه از فرزندان امیرالمؤمنین دوازده نفر میکه می

أبان بن «گوید: * ابن غضائری در مورد راوی کتاب، یعنی، أبان بن أبی عیاش می
 إوی از انس بن مالک و علی بن حسیناز تابعین.  -ابوعیاش ھارون -أبی عیاش

 . ۳/۲۶۵ن ی، معالم المدرست۱/۵۳۴ یافکال -١
 . ۴۴۰ص: یرجال النجاش -٢
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شود. روایت کرده است. وی در روایت حدیث فردی ضعیف است، و به او التفات نمی
 .١»کننداصحاب ما وضع کتاب سلیم بن قیس را به او منتسب می

* ابن غضائری در مورد سلیم بن قیس ھاللی، یعنی شخصی که کتاب به وی 
بن قیس ھاللی عامری. وی از ابوعبدالله، حسن و سلیم «گوید: منتسب شده است، می

روایت کرده است. این کتاب مشھور، به وی منسوب  ‡حسین و علی بن حسین
گویند: وی شخصی معروف نبوده و در ھیچ خبری ذکر نشده شده است. اصحاب ما می

است. من نام او را در مواضعی از غیر کتاب خودش و در غیر روایت أبان بن أبوعیاش 
احادیثی را از وی روایت کرده  ÷ام. ابن عقده در رجال امیرالمؤمنیناز او یافته

است. این کتاب بدون شک موضوع و ساختگی است. برای این ادعا دالیلی وجود دارد، 
از جمله: آنچه که ذکر شد که محمد بن أبوبکر پدرش را به ھنگام مرگش پند داده 

باشد و مواردی دیگر. اسناد این کتاب با ھم یم است، اینکه تعداد ائمه سیزده نفر
اختالف دارد، گاھی به روایت عمر بن أذینه، از ابراھیم بن عمر صنعانی از أبان بن أبی 

 .»شودعیاش از سلیم و گاھی بدون واسطه از عمر از أبان روایت می
اصحاب ما وضع و ساختن کتاب سلیم بن «گوید: در مورد أبان بن أبوعیاش می

 .٢»اندس را به او منتسب کردهقی
* آیت الله العظمی برقعی به صورتی طوالنی در مورد روایت وارده در مورد تعداد 

نیز سخن  »سلیم بن قیس ھاللی«ائمه سخن گفته است. در خالل این، در مورد کتاب 
 کند.گفته است. کالم وی کالمی ارزشمند است که ذکر آن را در اینجا زیبا می

 کنیم: را معّرفی می» سلیم«اینک کتاب « گوید:وی می 
به فارسی » اسرار آل محّمد«که به نام » سلیم بن قیس ھاللی«بدانکه کتاب 

 ۀاند، کتابی بسیار مشّوش و مغشوش و کامًال استعمارپسند و مطابق ذائقترجمه کرده
دمای شیعه خوانان ومّداحان و باب طبع تفرقه جویان است که بزرگان و مشاھیر قروضه

، ۲/۳۰۷ یمازندران، یافک، شرح أصول ال۱/۱۲۹ یخوئ، ، معجم الرجال۳۶ص: یرجال ابن الغضائر -١
ان ی، أع۳۹۶ة ص:ی، الرسائل الرجال۲/۷، طرائف المقال ۱/۹، جامع الرواة ۳۲۵خالصة األقوال ص:

 . ۲/۱۰۲عة یالش
ان ی، أع۲/۳۵۶، نقد الرجال ۱۶۲: خالصة األقوال ص:نک ، و۶۳ -۶۲ص: یرجال ابن الغضائر -٢

 . ۷/۲۹۳ ۲/۱۰۳عة یالش
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الھدی و سّید بن طاووس و ... اگر نگوییم این کتاب را نمیاز قبیل سّید مرتضی علم
توانیم بگوییم به ھیچ وجه برای این کتاب اعتباری قائل نبوده و بدان اند میشناخته

خرافی کتاب االحتجاج أّما در قرون متأّخر کسانی از قبیل مؤّلفاند. اعتنایی نداشته
محمد باقر «للجاج و مؤّلف ارشاد القلوب و مروج الخرافات و حارس البدع علی أھل ا

 اند.و ... از این کتاب تعریف و تمجید کرده ١وامثال او از قبیل حاجی نوری» مجلسی
به گمان این حقیر اکاذیبی را که در قرون سّوم و چھارم با سوءاستفاده از نام 

اند به بوده است، با اضافاتی دیگر که بافتهجعل شده و در کتب روایی پراکنده » سلیم«
اإلیمان ناآشنا با عقل ضعیفاند و در میان مسلمین غافل کمصورت کتابی درآورده

و به ھمین سبب درنسخ مختلف این کتاب، تعداد روایات و  ٢اندقرآن، انتشار داده
 اختالف فاحش دارد!ھا آن ترتیب

ست، از جمله با اینکه بنا به اّدعای کتاب، به ھر حال، کتاب موجود بسیار معیوب ا
در اختیار او بوده، » سلیم«که منقوالت » أبان بن أبی عّیاش«فرد ضعیفی موسوم به 

را از این کتاب » عمر بن أذینه«یک ماه قبل از مرگ، یکی از ساکنینی بصره، به نام 
روایات را » أذینه عمر بن«سپارد، اّما در ھمین کتاب مّطلع ساخته وکتاب را به او می

نقل » ابراھیم بن عمر صنعانی«فرد ضعیفی به نام  ۀو گاه با واسط» أبان«گاه از خود 
 کند!می

را در » علّی بن ابراھیم«عالوه بر این باید توّجه داشت که گرچه کلینی و صدوق، 
اند، ولی در تفسیری که از علّی بن ابراھیم در آورده» سلیم«شمار ُروات احادیث 

ناقلین  ۀدیگر آنکه از جمل ۀشود! نکتمشاھده نمی» سلیم«تیار ماست، روایتی از اخ
روایت از روایات  ٢٠است که وی فقط در مورد » حماد بن عیسی«، »سلیم«روایات 

) و سایر روایاتی که از او نقل شده مورد ١٠٩خود تردید نداشت (رجال نجاشی ص 
نقل شده، قابل اعتماد » حّماد«طریق  تردید خود اوست، طبعًا روایات سلیم که از

 نخواھد بود.

 قرآن تألیف کرده است!!!وی کتابی در اثبات تحریف  -١
اند، بلکه اشاره اند ھیچ یک از کتاب سلیم نام نبردهاز علمای متقّدم که روایات سلیم را نقل کرده -٢

 شود.به کتاب سلیم از شیخ مفیدبه بعد، دیده می
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در کتاب ارجمند ھا آن ای ازکتاب مذکور اشکاالت و معایب بسیاری دارد که پاره
. ما نیز در اینجا قسمتی از کالم محّقق معاصر آقای ١شاھراه اّتحاد بیان شده است

از تحقیق در «ست: نوشته ا» سلیم«کتاب  ۀآوریم که دربارمحّمد باقر بھبودی را می
ختم » أبان بن أبی عّیاش فیروز«به » سلیم«شود که کتاب کتاب و اسناد آن مسّلم می

کند. أبان بن أبی عّیاش از اھل سّنت و متروکشود که او منفردًا از سلیم نقل میمی
الحدیث است. شیخ طوسی نیز او را تضعیف کرده است. من پس از تأّمل در سراسر 

، به ةام که کتاب مذکور توّسط یکی از غالکایک کلمات آن بر این عقیدهکتاب و نقد ی
روایت می» أبان بن أبی عّیاش«که از » ابن اذینه«نام سلیم بن قیس ھاللی و از زبان 

را انتخاب کرده است » عمر بن اذینه«کند، جعل شده است. و از آن رو، در جعل کتاب 
یمن گریخت و » مخالیف«، اززادگاھش بصره به »مھدی«عباسی  ۀکه وی از بیم خلیف

مجعول خود را در کوفه و بصره و  ۀدر ھمانجا درگذشت. جاعل زندق این کتاب نسخ
لوح درمیان مردم رواج داد. چون شیعیان به خبر و سادهیمن از طریق صّحافان بی

رو که اجازاتی در اند و از آن طعن دشمنان اھل بیت و شکست شوکتشان شائق بوده
آنکه و بی» ٢وجاده«اند، کتاب مذکور را به نحو داشته» عمر بن اذینه«نقل روایت از 

اند. و خوانده باشند، نقل کرده» ابن اذینه«را بر ھا آن نسخ آن تحقیق کرده ویا ۀدربار
کنید، جاعل فریبکار آن، برای کسب کتاب مالحظه می ۀچنانکه در اّول و در میان

کند که ھر حدیث را به کّرات بر ادعا می» أبان«ت در مورد اکاذیبش از قول وثاق
کرده و با ین حال از اینکه میعرضه  –علیه الّصالة والسالم  –شیعیان اصحاب رسول الله 

شده تا اینکه ھر یک از احادیث را تک تک و ھایش مورد قبول شود، مطمئن نمیافسانه
 دیگر عرضه بدارد!!ھم یکجا به امامی پس ازامام 

أخذ می ÷کنید که این نادان پلید حدیثی را از علی[و بدین سبب] مالحظه می
دارد، گویی به سخن عرضه می ÷کند سپس حدیث مذکور را به امام حسن بن علی

نیز آنچه را که  ÷کند مگر پس از آنکه حسن بن علیاعتماد نمی ÷امیرالمؤمنین
ال به این ھم اکتفا و اعتماد نکرده تا اینکه سخن پدرش فرموده، بگوید و با این ح

 .۱۳۷تا  ۱۳۳و  ۳۷شاھراه اّتحاد، ص  -١
بی که آن را متعّلق به قائل یا راوی میاگر روایتی را بدون سماع مستقیم از قائل حدیث، از مکتو -*

 گویند.» وجاده«دانند، نقل کنند، چنین نقلی را 
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عرضه بدارد،  ÷العابدینو سپس به امام زین ÷مذکور را به امام حسین بن علی
سپس حّج بیت الله به جای آورده و حدیث را به امام باقر نیز عرضه بدارد!! و این روش 

 ١».لوح استکّذابین برای اغفال محّدثین ساده
اصلی و اساسی آن است که دّکانداران مذھبی دائمًا سعی در توثیق و  ۀاّما نکت

تصحیح اسناد کتاب سلیم دارند، در حالی که خطاھای متن احادیث به حّدی است که 
داشت (که ندارد) و حّتی با فرض ترین سند را میاگر این کتاب صحیحترین و عالی

ای از بیداشتیم، باز ھم ذّرهمیاینکه کتاب مذکور را به خّط خود سلیم در اختیار 
ُروات  ۀکاست، از این رو بحث در مورد اینکه علمای ُخرافی درباراعتباری کتاب نمی
اند، یکسره باطل و اند و یا چه تعریف و تمجیدی از این کتاب کردهاین کتاب چه گفته

برد. پی میا ھآن فایده است و ھر منصفی با نظر به متن احادیث، به آسانی به بطالنبی
 کنیم: ای از اباطیل این کتاب اشاره میدر اینجا به پاره

به بعد) ذکر شده، یکی  ١٣٣عالوه بر خطاھایی که در کتاب شاھراه اّتحاد (ص 
شود، آن چاپ نجف مشاھده می ٨٠ ۀدیگر از أکاذیب واضح کتاب مذکور که در صفح

با ابوبکر بیعت کردند، معاذ بن  گوید: یکی از نخستین کسانی که در سقیفهاست که می
دانند که در زمان بیعت ابوبکر، جبل بوده است، در حالی که آشنایان با تاریخ اسالم می

یمن به کار تعلیم قرآن اشتغال داشت و پس از استقرار امر  »مخالیف«در » معاذ«
ن و به ھیچ وجه تأثیری در به خالفت رسید» ٢خالفت بر ابوبکر، به مدینه بازگشت

 ابوبکر نداشت.
به ُجز سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر بن  ج دیگر روایت ارتداد اصحاب پیامبر ۀمسأل

نظر از اینکه این روایت با سایر روایات ارتداد اصحاب پیامبر که عوام است. صرف
با قرآن کریم که از اصحاب پیامبر تمجید فرموده،  ٣اند، متفاوت استشیعیان نقل کرده

با مرتّدین بیعت  ÷موافق نیست، و عالوه بر این موجد این سؤال است که چرا علی
 فرمود و یکی از مرتّدین را به دامادی پذیرفت؟

 .۲۶۰و  ۲۵۹معرفة الحدیث، ص  -١
 .۲۵۷معرفة الحدیث، ص  -٢
روضه کافی  ۳۴۱را به عنوان حدیث » به جز سه تن ج ارتداد اصحاب پیامبر«کلینی نیز روایت  -٣

 آورده است!!
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 ارتداد اصحاب رسول خدا ۀآوریم که درباررا می» عبدالجلیل قزوینی«در اینجا کالم 
و مذھب شیعه آن است که کس مرتّد نشد و ارتداد به «... گوید: به ُجز ھفت تن می ج

بگذشت، ھمه ھمان  ÷مذھب شیعه بعد از ثبوت ایمان روا نباشد، پس چون رسول
جمع  ۀبودند که بودند و مرتضی که دلیل گوید که ارتداد محال است الستحال

دند؟ ... و دیگر آنکه چون مؤمنان بعد االستحقاقین، چگونه گوید مؤمنان را که مرتّد ش
الله  رحمة –از مصطفی ھفت نفس بوده باشند، چنانکه حوالت کرده است به مرتضی 

پس مرتضی با جزالت فضل و نبالت أصل، عبدالله عباس را و جابر عبدالله  –علیه 
نی را و یما ۀیمانی را و خزیم ۀأنصاری را  و ابوأّیوب  را  و خباب بن االرت را  و حذیف

وسھل حنیف انصاری را و محّمد بوبکر صّدیق را و  –ذوالّشھادتین  –ثابت را  ۀخزیم
و انکار  ١مانند ایشان گروھی کثیر و جمی غفیر که به اّتفاق به نّص امامت علی گفتند

اند که خواجه نه از آن ھفتگانهھا این امامت بوبکر کردند، ھمه را مرتّد گفته باشد که
 ٢».است...آورده 

را در این دنیا » حوض کوثر«البطالن این کتاب آن است که دیگر از أراجیف واضح
! از آن رسواتر اینکه قسمتی ٣دانسته است نه در آخرت!! و أئّمه را سیزده تن گفته است

!! و باز در حدیث سی و ٤از حدیث سیزدھم کتاب، داللت بر حذف بخشی از قرآن دارد
کافی، بدین صورت نقل  ٦١باب  ٤و  ١حّج را مانند حدیث  ۀارکمب ۀسور ٥٢ ۀنھم، آی

و این خود داللت واضح  »حمدث وال ينب من رسول وال كوما أرسلنا من قبل« کرده است:

 این اّدعای وی و  امثال او رجوع کنید به کتاب شاھراه اّتحاد. در مورد صّحت و سقم -١
 .۲۹۷و  ۲۹۶الّنقض، ص  -٢
 روایات سیزده امام آمده است! ۱۸۳در کافی نیز در باب  -٣
نویسد : این روایت مخالف روایتی است که آیة الله ابوعبدالله زنجانی در تاریخ القرآن آورده و می -٤

آمده که عثمان قرآن کریم را به رای و » سعد الّسعود«) در کتاب ره»(ابن طاووس«در گفتار 
سوید بن «آوری کرد و این امر را شھرستانی در مقّدمه تفسیرش به روایت جمع ÷موافقت علی

فرمود: ای مردم، خدای را می ÷طالبگوید : شنیدم که علی بن أبیتأیید کرده و می» علقمه
گویید وی قرآن را سوزانده، به خدا روی نکنید ... شما میزیاده[در نظر بدارید] و در کار عثمان 

به بعد) اگر کمترین  ۸۱سوگند، وی آن را نسوزانید و ما آن را جمع کردیم (تاریخ القرآن، ص 
کرد و در زمان حکومتش پیش از ھر سکوت نمی ÷داد، قطعًا علیتغییری در قرآن رخ می
 پرداخت.کاری به اصالح قرآن می
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» حّجاج بن یوسف«مختار بن أبی عبیده را به «بر تحریف قرآن دارد. دیگر آنکه قتل 
در جنگ با » مختار«دانند نسبت داده در حالی که مّطلعین ازتاریخ به خوبی می

به حکومت  ٧٦کشته شده و حّجاج در سال  ٦٥و یا سال  ٦٤مصعب بن زبیر در سال 
 کوفه رسید یعنی حدود یازده سال پس از مرگ مختار.

انگیز این کتاب حدیث نھم کتاب است که از جمله احادیث استعمارپسند تفرقه
آنکه غیر شیعه را گمراه بشمارد می، و در آن برای ١کافی بخشی از آن را آورده است

ة اهللا وأدنی ما يكون به العبد ضاالًّ «گوید:  وشاهده علی  –تبارک وتعالی  أن اليعرف حجّ

= و کمترین چیزی که بنده  بطاعته وفرض واليته ... الخ –عزوجل  –أمر اهللا  يعباده الذ

و گواه او  –عالی تبارک و ت –بدان سبب گمراه خواھد بود، این است که حجت خداوند 
به فرمانبرداری از او فرمان داده، نشناسد ...  –عزوجل  –بر بندگانش را که خداوند 

ثقل را با یکدیگر برابر  ھردو. در ھمین روایت به حدیث ثقلین نیز استناد کرده و »الخ
این حدیث مشھور بااینکه قبًال نیز سخن  ۀدانسته است. از این رو الزم است که دربار

 ، در اینجا نیز مطالبی ذکر کنیم: ٢ایمهگفت
اّوًال: صحیح مسلم که حدیث مذکور را به نقل از زید بن أرقم آورده، فقط لفظ کتاب 

و موّطأ مالک » سیرة ابن ھشام«خدا را ذکر کرده، عالوه بر این در کتب قدیم از قبیل 
را » عترتی«ذکر گردیده است. اّما لفظ » کتاب خدا و سّنت رسول«و تاریخ طبری 

آورده که وی فردی منکرالحدیث است و » زید بن الحسن االنماطی«ترمذی به نقل از 
 حّتی در رجال شیعه نیز مذموم بوده و مقبول الحدیث نیست.

 ۀمالک اشتر و خطب ۀالبالغه (از جمله در عھدنامدر نھج ÷ثانیًا: حضرت علی
عات و رافع ضاللت شمرده و ...) قرآن و سّنت را حّجت و موجب ھدایت و س ١٢٥

 است.
ثالثًا: این دو ثقل با ھم برابر و در یک ردیف نیستند بلکه اّولی یعنی کتاب خدا ثقل 

و طبعًا احادیثی که کتاب خدا را  –چنانکه در سنن ترمذی نیز آمده است  –اکبر است 
 کنند.را رد می» سلیم«اند، روایت ثقل اکبر نامیده

 .۴۱۵و  ۴۱۴، ص ۲صول کافی، ج ا -١
 به بعد کتاب حاضر. ۳۹ر. ک. صفحه  -٢
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شود. ما نیز اقرار ھیچگاه از قرآن جدا نمی» عترت«مده که رابعًا: در ھمین حدیث آ
اند و ھیچگاه کالمی ناموافق با قرآن بزرگوار، دوستدار و پیرو قرآن بوده ۀداریم که أئّم 

شود، در حالی که اکثر مروّیات کلینی و صدوق و امثالھما که به از ایشان صادر نمی
موافق قرآن  –نیز مالحظه خواھید کرد  چنانکه درھمین کتاب –ائّمه نسبت داده شده 

نیست! به عنوان مثال به قول قرآن، بعد از انبیاء، حّجتی نیست اّما اخبار کلینی، پس 
فرماید حّتی انبیاء، علم است! قرآن می از پیامبر چندین حّجت برای مردم تراشیده
بلکه امام ھم علم غیب  گوید نه تنھا انبیاءماکان و ما یکون ندارند، اّما اخبار کلینی می

دارد! قرآن کریم اصول دین و اصول اعتقادات را ذکر کرده و نامی از امام و امامت 
گوید ایمان به ائّمه از اصول دین است!! نبرده، اّما اخبار مّدعیان حّب اھل بیت می

الّنبّیین باشد بلکه تواند قول راستین عترت خاتمبدیھی است که چنین اخباری نمی
 پیامبر ۀّیات دشمنان ایشان است. در حالیکه ائّمه خود به قرآن و سّنت غیرمفّرقجعل
 اند و قطعًا ھر چه موافق با قرآن نباشد، قول ایشان نیست.متمّسک بوده ج

واقعًا رسواست و بسیاری از علمای » سلیم بن قیس ھاللی«خالصه آنکه کتاب 
شوشتری آن را جعلی و  ۀالله خوئی و عالماند، از آن جمله آیهشیعه آن را مذّمت کرده

 .١اند. اّما متاسفانه کلینی از چنین کتابی، حدیث نقل کرده است!!نامقبول دانسته
 ھا مواضعی بود از کتاب سلیم بن قیس ھاللی.این

و ایجاد سندھائی برای آن، آنچنان که در این کتاب روی  ھاکتابجعل و ساختن 
ادیث و ترکیب سندھائی برای آنھا، امری است که برخی داده است، یا وضع و جعل اح

دانند، زیرا یکی از علمای زیدیه بر این امر شھادت عشری آن را مباح میاز پیروان اثنی
 داده است. 

بسیاری از سندھای «نقل کرده که گفت:  ١* نشوان حمیری از سید ابن أبی طالب
من از «گوید: . سپس می»باشندمی ی است که فاقد مسماھای عشری مبتنی بر ناماثنی

ه از ک سر الصنمکن بنام کبت ش تابک ینسخه عرب تاب، ازکن یمحترم ا مولفه کر است کقابل ذ -١
 ،ن مبحثیتر بودن ا املکل یبه دل ما در ترجمه یلو ،رده اندکترجمه شده نقل  تابک ش اولیرایو

تاب عرض اخبار کش اول یرایو یدر چاب فارس. [میمورد اعتماد قرار دادش دوم را یراینسخه و
، و در ۲۸۳ -۲۷۷ ص:دوم  یرایش، و در نسخه و۵۴-۵۳ ص:ن) کشاصول بر قرآن و عقول (بت

  (ُمصحح) .]۷۸ -۷۷ سر الصنم ص:ک ینسخه عرب
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شناسم که وضع سند برای اخبار راویان آنان که احادیث زیادی دارند، افرادی را می
 .٢»دانندمنقطع را در صورتی که به چنین وضعی منتھی شود حالل می

 این گواھی این دانشمند زیدی مذھب، مؤکد کالم سابق محدثان شیعه است.
دانشمند زیدی، سبب تناقض روایات را تفسیر کند که یک شاید این سخن این 

چیزی که «گوید: معاصر شیعه از آن زبان به شکایت گشوده و گفته است، چه وی می
شکند، وجود روایاتی است که سند معتبری دارند، اما معانی متضاد و کمر انسان را می

 .٣»مخالف و متون متناقضی دارند
در مبحث زیر  أابع عقیده شیعه. به خواست خدااین مختصری بود در مورد من

 توضیحات بیشتری را با آن خواھیم داشت.

 عشریهنگاهی به موضوع تحریف منابع اثنی :مطلب دوم
بعد از این بیان مختصر در مورد اقوال علمای شیعه در باب روایت شیعه و منابع 

 آن، حال نگاھی گذرا به آن خواھیم داشت:
ه به وجود تحریف و دسیسه در روایات شیعی و تألیف اعتراف متخصصان شیع -۱

 دھد.کتب ساختگی و کذب، ھمه روایات شیعه را در معرض اتھام قرار می
باشد، به نحوی که آثار وضع و جعل، به این جعل، برنامه ریزی شده و منظم می -۲

ھای معروف در وسیله ایجاد سندھائی برای روایاِت ساخته شده و قرار دادن نام
وھمی و ھائی ند روایات جھت صحیح جلوه دادن سند روایات یا وضع نامس

شوند، مخفی میدچار سرگردانی میھا آن خیالی که اتباع مذھب در شناخت
 ماند.

این وضع و جعل حتی مؤلفان بزرگ شیعه را ھمچون کلینی را فریب داده  -۳
و روایاتی از  است، زیرا وی به عنوان مثال به کتاب سلیم بن قیس اعتماد کرده

 آن را در کتاب خود آورده است.

است. او در سال  گفته الدعامة. وی آن را در کتاب ین بن ھارون الحسنیی بن الحسیحیأبو طالب  -١
 .۱۹۳۲ -۱۳/۱۹۲ن: ی: معجم المؤلفوفات یافته است. نک ھ۴۲۴

 .۱۵۳ص: یریحم، نیالحور الع -٢
 .۲/۴۳۶مشرعة بحار األنوار  -٣
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ھا و بلکه صدھا کتاب دیگر وجود دارند که فقط با نامشان شناخته شده ھستند، ده
اند و دیگران و حتی علمای بزرگ شیعه این اعتماد کردهھا آن و علمای شیعه به نقل از

 اند!!ھا را نشناختهکتاب
شیعه شھادت داده که یکی از راویانی که چنان که ذکر شد یکی از علمای  -۴

باشد برای وی اعتراف عشری میاحادیث زیادی را روایت کرده است و اثنی
 ساخته است.سند میھا آن کرده که احادیث را جعل کرده و برای

کند، چه انتظاری از افراد پس وقتی که دانشمند آشکار شیعه چنین کاری می
 رود؟!مفسد و مخفی می

کند. امر به تنھائی برای از بین بردن اعتماد به روایات شیعه کفایت میاین  -۵
 پس اگر دالیل دیگر به آن اضافه شوند، چه؟

کنند و آنچه را که ای عمل میشیعیان حسب گواھی آقای صدر سلیقه -۶
 پذیرند. کنند و آنچه را که بخواھند مینخواھند حذف می

که از ائمه و در کتب اربعه شیعه نقل  »ولی اهللاأشهد أن علياً «صدر در مورد عبارت: 

توان گفت این است که در خالل می ھمه آنچه در این باب«گوید: نشده است، می
اند، از بین رفته باشد و شاید مخالفتی از سر تقیه بوده باشد، یی که از بین رفتهھاکتاب

صدوق و طوسی و مفید و یا به خاطر احساس حرجی بوده که علمای سابق چون شیخ 
کرده باشند و آن را از کتب حدیث حذف کرده، و در صحت آن طعن وارد کرده 

بردند، و ائمه و اصحابشان نیز در تقیه شدیدی به سر می«گوید: . وی سپس می»باشند
 .١»در آن زمان اعالن امثال این امور به مصلحت شیعیان نبود

 اعتماد و ایمان دارند!!ھا آن یعیان بهاینان نویسندگان کتب اربعه ھستند که ش
دھد که آنان آنچه را این شھادت یکی از علمای معاصر آنان است. وی گواھی می

کنند. کسی که حذف کردن را مباح بداند، اضافه کردن را ھم که بخواھند حذف می
ز مذھب داند. پس از کجا اطمینان یابیم که آنان روایاتی را برای پشتیبانی احالل می

 خود وضع نکرده باشند؟!
وقتی که دولت صفوی برپا شد «گوید: حسین موسوی در تأکید بر این واقعیت می

به امام صادق و دیگر ائمه پیدا ھا آن مجال بزرگی برای وضع روایات و منتسب ساختن

 . ۲۹۰ -۲۸۷ص: یدیعباس الزس، ر الخامیالسف -١ -
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شود که بعد از این مطالب گذرا، برای ما روشن می«گوید: . وی در ادامه می»شد
ھا آن اعتماد کرد، زیرا بهھا آن توان بهفات علمای ما قابل اعتماد نیستند و نمیتألی

 بینید داماناند و به ھمین دلیل دچار تعدی شده و این وضعیت که میاعتنائی نکرده
 .١»را گرفته استھا آن

 کنند.این حقیقتی است که این مبحث و دیگر مباحث بر آن داللت می
 در اثبات عقیده یا شریعت به این منابع اعتماد کرد؟!توان پس آیا می

 . ۸۶خ ص:یلله ثم للتار -١
                                           



 

 

 :مبحث هفدهم
 تأخر ظهور مصطلح الحدیث نزد شیعه

 مطلب اول:
 بیان موضوع: تأخر ظھور مصطلح الحدیث نزد شیعه

 مطلب دوم:
 نگاھی به موضوع تأخر ظھور مصطلح الحدیث نزد شیعه

 تأخر ظهور مصطلح الحدیث نزد شیعه :بیان موضوع :مطلب اول
عنایت به حدیث و وضع ضوابطی دقیق برای آن، ابتدا از جانب اھل سنت و در قرن 
اول ھجری آغاز شد، زیرا اھل سنت درک کرده بودند که کسانی خواھند آمد و 

دھند، و کسانی خواھند آمد که حدیث نسبت می صخدااحادیثی را به دروغ به رسول
کنند، گرچه به سبب خطا یا وھم دروغ نگویند. به ھمین دلیل الزم بود که روایت می

 حمایت شود.  صبه راویان حدیث و معرفی آنان عنایت و توجه شود تا سنت پیامبر
فرد معصومی بیاید و دین را برایشان تبلیغ نیز اھل سنت منتظر این نبودند که 
برایشان فتوا  -چنانچه شیعه اعتقاد دارند -نماید یا بر اساس الھام یا کتابی معروف

شک دارند بر آن فرد معصوم عرضه دارند تا او درجه ھا آن دھد و روایاتی را که در
ه احادیث را حدیث را از حیث صحت یا ضعف برایشان بیان کرده و حال راویانی را ک

 کنند، از حیث ثقه یا ضعیف بودن، برایشان بیان دارد. برایشان روایت می
* به ھمین دلیل به اعتراف منصفین شیعه، اھل سنت بسیار زود آستین ھمت را 

کتب «گوید: باال زدند و ھمانگونه که شیخ نورالدین موسوی عاملی در این مورد می
آنان در ابتدای عصر تابعین، احادیث خود را برگزیدند اھل سنت بر این داللت دارد که 

اعتماد کردند و آنچه را که در مورد صحتش شک و شبھه داشتند ساقط ھا آن و بر
کردند و به عنوان نمونه، مالک احادیث بسیار زیادی را ساقط کرده است و مقداری را 
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ی ھاکتابو  -و در کتاب الموطأ آورده است -ثابت کرده است که پوشیده نیست
 .١»صحاح سته مشھور ھستند

اما شیعیان اصًال به این روش و متد علمی نیاز ندارند، زیرا آنان بر این باور ھستند 
که فرد معصومی وجود دارد که تا أبد در مسیر دینیشان با آنان ھمراه خواھد بود و 

ه راھنما دیگر نیازی به وضع ضوابطی برای شناخت صواب از خطا نیست و امامشان ک
و رھبر مسیرشان است، توان بیان حقیقت را دارد و اگر در باب روایت چیزی بر آنان 

 کنند. از ائمه سوال میھا آن مخفی بماند در مورد
این مقتضای مذھب شیعه است، و از کسی از ائمه آنان نقل نشده که برای آنان 

ریابند به آن روش مراجعه روشی را وضع کرده باشد تا اگر خواستند درجه روایت را د
کنند. نیز عاقالنه نیست که با وجود امام و در عصر او، کسی از اتباع مذھب اقدام به 
وضع ضوابطی برای قبول یا رّد روایت کند، زیرا این کار وی موجب الغای نقش امام می

ند و شود، مگر اینکه بگویند: الزم است در کنار امام تعدادی از علما وجود داشته باش
در آِن واحد در مورد حالل و حرام از امام و در مورد صحت روایت از عالم طلب فتوا 

اند چنین چیزی روی شود. اما در طول سه قرنی که آنان به زعم خود دارای امام بوده
 نداده است. 

عجیب این است که آنان تالش دارند تا بیان کنند که اھتمام به روایت از جانب 
بسیار زود آغاز شده است. اما این ادعای آنان سازگار نیست با ادعای  شیعه از وقتی

اعتقاد آنان به اینکه خداوند برای امت امامانی را قرار داده که در تبلیغ دینی که 
ھستند و ھمه امور دین را می صخداوند نزد آنان به امانت نھاده است، نائب پیامبر

 از خود مطلع است. دانند و ھر امام جدیدی از علم امام قبل

باب أن عندهم مجيع علوم املالئكة واألنبياء وأهنم أُعطوا ما أعطاه «گوید: مجلسی می

 . »اهللا األنبياء وأن كل إمام يعلم مجيع علم اإلمام الذي قبله
باب اینکه ھمه علوم فرشتگان و انبیاء نزد ائمه است و آنچه را که خداوند به انبیاء «

 ».نیز داده است و ھر امامی ھمه علم امام قبل از خود را دارد داده است، به ائمه

 .۱۲۵ص:  ین استرآبادیأم، ةیتاب الفوائد المدنکة یحاش -١
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چنان که در روایات کتاب الکافی آمده است، ائمه به غیب گذشته و حال و آینده 
علم دارند و ھر کسی که چنین امامی داشته باشد، نیاز به تالش بشری غیر معصوم 

 اخت خطا از صواب را دارد.برای شناخت صواب از خطا ندارد و امام معصوم توانائی شن
کردند و احادیث را بر آنان علمای شیعه ادعا دارند که شیعیان از ائمه سوال می

شد. به ھمین دلیل ادعا دارند داشتند و احادیث در مجلس آنان قرائت میعرضه می
ھا آن را بر» اصول«ھایی نوشته شد که روایات ائمه که اسم که در زمان آنان کتاب

آن ی خود را ازھاکتابگردآوری شد و علمای قدیمی شیعه ھا آن کنند، درمی اطالق
 اند.نقل کردهھا 

اند، عقًال قابل پس ادعای اینکه شیعه از وقتی بسیار زود به احادیث عنایت ورزیده
پذیرش نیست، مگر اینکه در توانائی ائمه آنان به وظائفشان شک ایجاد شود!! به ھمین 

سب منابع شیعه، نگارش تراجم راویان در قرن چھارم ھجری، یعنی بعد از دلیل نیز ح
مرگ آخرین امامشان آغاز شد و نگارش مصطلح الحدیث در قرن ھفتم آغاز شد. شکی 

آید که جمع آوری روایات و نیست که این موضوع خللی در مذھب به حساب می
کم بر روایات، بر آن در طول آن مدت بدون روشی مکتوب و حاھا آن استدالل به

 مترتب شده است.
شود، قبل ی علمای قدیم شیعه یافت میھاکتابتوثیق و تضعیفی که در برخی از 

» ضعیف«از قرن ھفتم ضابطه مدونی ندارد و معلوم نیست که منظور آنان از اصطالح 
اصطالحات مورد استفاده اھل سنت است، و شیعیان عمل ھا این چیست، زیرا» ثقه«یا 

به روش اھل سنت را قبول ندارند و روایاتشان آنان را از مشارکت با اھل سنت در 
شان در مخالفت با اند، و بر این تاکید دارند که رشادتاصطالحات یا روش منع کرده

اھل سنت است. این سخن به این معنی است که اگر یکی از علمای شیعه در مورد 
بدان معناست که ضعیف در نگاه آنان صحیح  این» صحیحة«یا » ضعیفة«روایتی گفت: 

 بوده و صحیح در نگاه آنان ضعیف است، زیرا این مفھوم مخالف اھل سنت است، زیرا
اصطالحات اھل سنت است و جایز نیست که شیعیان این اصطالحات را بکار ھا این

کنند، زیرا میاراده ھا آن اراده نمایند که اھل سنت ازھا آن ببرند و ھمان معنائی را از
از شیعیان خواسته شده که با اھل سنت مخالفت کنند. این مطلب به زودی خواھد 

 آمد. 
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اند، تقریبًا به آن عمل ھمچنین کسانی که روش تصحیح و تضعیف را ایجاد کرده
ای را که اھل سنت از برند تا عیب و خردهکنند، و فقط آن را به این خاطر بکار مینمی

در ھا آن اند دفع نمایند، حتی سندھایی که در روایاتشان وجود دارد بیشترهآنان گرفت
مشکوک نباشند، آنچنان که کالم خود ھا آن آیند، اگرچه ھمهاصل مشکوک به نظر می

 علمای شیعه بر آن داللت دارد.
در زیر به اختصار زمان ایجاد مصطلح تصحیح و تضعیف در میان شیعه و اسباب آن 

 اھد شد.بیان خو

 و تضعیف و اولین ایجاد کننده آن: ابتدای ظھور مصطلح تصحیح -١
شیعیان اثنی عشری قبل از قرن ھفتم ھجری، کتابی در مورد مصطلح الحدیث و 
اقسام حدیث و شرائط تصحیح و تضعیف و درجات راویان و چیزھائی از این قبیل 

معاصر شیعه به ھنگام الله، یکی از علمای ندارند. این چیزی است که حیدر حب
گوید: دارد. وی میعشری بیان میبررسی پیدایش علوم سنت در نزد اھل تشیع اثنی

در فصل اول کتاب بر بررسی نظریه سنت در  عصر حضور تأکید کردیم، زیرا دریافتیم «
ھای تاریخ شیعی که حضور معصومین اھل بیت، نقطه تمایز و یک دوره مستقل از دوره

یابیم، فصل اول در آید. اما چون داخل این دوره مراحل مختلفی را نمییبه حساب م
چنان که معروف  -ھ۲۶۰تا آغاز غیبت صغری در سال صآن را از زمان رسول خدا

ایم که موضع شیعی از نظریه سنت را در پرتو ایم. در اینجا تالش کردهقرار داده -است
قرار دھیم، زیرا در این موضوع مستندات یا ھای میدانی مورد بررسی تحلیل داده

مصنفاتی بدست ما نرسیده که به شکلی باشد که به ما اجازه بدھد آن را منبعی برای 
  .١»پژوھش قرار دھیم

شود: ابن بابویه مؤسس این طریقه است، این سخن وقتی گفته می«گوید: وی می
کند، پس روش منصوص ھمراه یروش فقھای شیعه قبل از ابن بابویه را دچار ابھام م

روش استداللی در قرن چھارم «گوید: ھمچنین می .٢»با ابن بابویه به دنیا آمده است!!
ھجری ھمراه با طوسی در اواسط قرن پنجم ھجری بدنیا آمد، و اما سوال این است که 

 .۱۱ یر اإلمامکالف یة السنة فینظر -١
  . ۱۲ھمان -٢
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قبل از قرن سوم ھجری یعنی در دوران حضور امام، چه روش و منھجی مرسوم بوده 
 .)١(»!؟است

اگر دوره قبل از ابن طاووس را مورد تحلیل قرار دھیم، «گوید: میھمچنین
بینیم، جز مواردی محدود و پراکنده که در گامھائی انتقادی را در علم رجال نمی

البالی تحقیقات فقھی و غیر فقھی پراکنده شده است، آنچنان که ابن ادریس و محقق 
 .٢»حلی چنین وضعیتی را دارند

بنابراین قبل از قرن چھارم، عنایتی به علوم سنت نشده است. پس این علوم کی در 
 نزد شیعه ایجاد شده است؟

علمای شیعه تاکید دارند کسی که این اصطالح را ایجاد کرد، ابن مطھر حلی یا 
 شیخ او احمد بن طاوس است.

ا به عنوان شناختند و کلینی ر* عاملی تاکید کرده که قدما این مصطلح را نمی
روشن است «گوید: کند و بعد از ایراد خطبه کلینی بر کتاب الکافی میمثال ذکر می

ای ذکر نشده که به وسیله آن صحیح از غیر صحیح تمییز داده شود، که در آن قاعده
اگر در آن روایت غیر صحیحی وجود داشته باشد و قطعًا اصطالحات متأخرین در زمان 

 .٣»ستوی وجود نداشته ا
شانزدھم: «گوید: * حر عاملی در بحث از ظھور مصطلح، بعد از ذکر چند مورد می

چنان که روشن است این اصطالح در زمان عالمه یا شیخ او احمد بن طاوس ایجاد 
 .٤»شده است و این افراد خود ھم به آن اعتراف دارند

کند که ابن مطھر ان می* نویسنده الوافی ھم این نکته را مورد تأکید قرار داده و بی
حلی اولین کسی است که این اصطالح را استفاده کرد و این راه را پیمود. یعنی در 

 .٥قرن ھفتم ھجری

 ۴۴ -۴۱ھمان  -١
 ۱۷۱ھمان  -٢
 .۲۱۱ص: ی، رجال الخاقان۴۳۹ص: یافکوال ینیلک: النک ، و۳۰/۱۹۶عة یوسائل الش -٣
 .۳۰/۲۶۲عة یوسائل الش -٤
 .۱/۱۱ ، مقدمه دومیالواف -٥

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٢٧٤

پدیده نقد اسناد که ھمراه با عالمه و افراد بعد از او «گوید: الله می* حیدر حب
ردیم، و جز شناختیم، در مبحث خالصه مصادر قدیمی به قدر توان در مورد آن بحث ک

مواردی نادر، تأثیری برای آن نیافتیم. خواننده خود این امکان را دارد که شخصًا 
جستجو نماید تا دریابد که فرھنگ نقد سند طبق روش عالمه، قبل از آن رایج نبوده 

 .١»است

 این مصطلح مأخوذ از اھل سنت است -٢
نزد شیعه به صحیح و * حر عاملی بیان داشته که اصطالح جدید تقسیم حدیث در 

غیر صحیح و آنچه که ابن مطھر وضع کرده است، تالشی به تقلید از اھل سنت است و 
توان اصطالح جدید موافق اعتقاد اھل سنت و اصطالح آنان است و بلکه می«گوید: می

باشد، چنان که اگر جستجو شود این موضوع روشن ی آنان میھاکتابگفت مأخوذ از 
 .٢»شودمی

بیشتر انواع حدیث مذکور در «گوید: عاملی از نویسنده المنتقی نقل کرده که می* 

که در میان متأخرین رایج است، از اھل سنت کسب شده است، و بعد از  احلديثدراية
اینکه  معانی این اصطالحات در احادیث اھل سنت واقعیت یافت نزد ما نیز متداول 

ث ما موجودیت ندارند و اگر تأمل و دقت کنید در احادیھا آن گشته است، اما بیشتر
 .٣»بینیدتقسیم مذکور را از این نوع می

شک ندارد، این است ھا آن از جمله امور معلومی که کسی در«گوید: * حائری می

تصنیف نکرده است و از  احلديث درايةکه قبل از شھید ثانی کسی از علمای ما در 

 .٤»باشد...جمله علوم اھل سنت می
پس این علمای شیعه تأکید دارند که مصطلح الحدیث که ھدف از آن شناخت 

اند، مگر در زمان حدیث صحیح از حدیث ضعیف است قدمای شیعه از آن اطالع نداشته
 حلی یا شیخ او، یعنی در قرن ھفتم ھجری.

 .۱۹۴رورة  یون والصکالت یعیالش یر اإلمامکالف یالسنة ف ینظر -١
 .۳۰/۲۵۹عة یوسائل الش -٢
 .۳۰/۲۶۳عة یوسائل الش -٣
  ۳/۷۳ ۹مقتبس األثر  -٤

                                           



 ٢٧٥ مبحث هفدهم: تأخر ظهور مصطلح الحدیث نزد شیعه

 سبب وضع این مصطلح -٣
ار بگیرند تا آنچه را آیا این اصطالح برای این وضع شد که روایات، مورد بررسی قر

که این روش تأیید کرد قبول نمایند و آنچه را که رّد کرد رّد نمایند، یا اینکه برای امر 
 دیگری وضع شد؟

ظاھر این است که شیعه این مصطلح را به مانند اھل سنت برای حمایت از روایات، 
، زیرا وی وضع کرده باشند، اما چنان که خواھد آمد، عاملی مخالف این نظریه است

بیان داشته که سبب ایجاد این مصطلح، نیاز به آن و داور قرار دادن آن نیست، بلکه 
سببش این است که شیعیان در قرن ھفتم از جانب اھل سنت و به دست شیخ اإلسالم 

مورد ھجوم واقع شدند که روایاتشان فاقد سند است. پس در پاسخ به  /ابن تیمیه
ا برای بستن این َدر ایجاد کرد. این موضوع بیانگر این این ھجوم، حلی این مصطلح ر

است که این مصطلح قبل از آن تاریخ ایجاد نشده است و سبب ظھور آن، فقط نقدی 
 است که ابن تیمیه از آنان کرده است.

رافضیان کمترین شناخت و عنایت را به این موضوع «گوید: می /* ابن تیمیه
نگرند که آیا با این ادله توافق و سائر ادله شرعی و عقلی نمیدارند، زیرا آنان به اسناد و 

باشد. به ھمین دلیل، ھرگز آنان دارای اسناد متصل و ھمخوانی دارد یا مخالف آن می
صحیحی نیستند، بلکه در ھمه اسناد متصل آنان بناچار کسانی وجود دارند که معروف 

 .١»باشندبه کذب یا کثرت غلط می
در مورد عصر خود سخن گفته است و آنان نتوانستند  /هیمیتابن هکست ین کیش

او را تکذیب کنند، بلکه جوابشان این بود که ابن مطھر فورًا اقدام به ایجاد این روش 
 کرد که شیعیان به خاطر عدم داشتن آن مورد خرده جوئی واقع شدند.

(اھل سنت) از شیعه گیری عامه فائده ذکر سند، دفع خرده«گوید: * حر عاملی می
 -شودو سند آن ذکر نمی -نیست -متصل -است مبنی بر اینکه احادیث شیعه معنعن

 .٢»قدمای شیعه است -حدیث ھای کتاب -و بلکه منقول از اصول

 :عدم انطباق مصطلحات حدیث بر مصطلحات شیعه -٤

 .۷/۳۷منھاج السنة  -١
 .۳۰/۲۵۸عة یوسائل الش -٢

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٢٧٦

ن در مصطلح الحدیث اھل سنت آمده است که یکی از شرائط قبول روایت راوی، ای
اند: عادل و ضابط باشد، اما این است که فرد ثقه باشد و در تفسیر ثقه بودن گفته

شود. اگر آنان ادعا نمایند که عشری یافت نمیاصطالح در قاموسھای رجالی اثنی
منظور آنان از ثقه، به مانند اھل سنت، فرد عادل و ضابط است، این ادعایشان مردود 

 ندارند که این اصطالح را شرح داده باشد. است، زیرا آنان منبعی قدیمی
* عاملی بیان داشته که شناخت عدالت راویان که یکی از شرایط تصحیح حدیث 

اند. وی باشد، زیرا قدما در مصنفات خود به این امر عنایت نکردهاست غیر ممکن می
رجال جز در ترھا در زمان ما غالبًا متعذر است، زیرا علمای معرفت عادل«گوید: می

اند، و این موارد نادر عالوه بر اینکه نادر ھستند، موارد نادر مراتب عدالت را ضبط نکرده
شوند، پس اگر ادعا و تظاھر نباشد، مصداق قطعًا با توجه به اصطالح جدید فھمیده نمی

 ١»این ادعای معترض کجاست؟
ب آنان به صورت عشری، این مصطلح غریبی است و کتپس بنا بر روش شیعه اثنی

 گرفت. کافی مطالبی ندارند که بتوان به سادگی آن را بر روایات و راویان شیعه بکار

 ای دیگر در مورد عدم توافق مصطلحات شیعه با اصطالحات اھل سنتنمونه -٥
برند، و به ھمین را بکار می »ضعیف«گاھی در مصنفات شیعه برای روایتی اصطالح 

رود که منظور از این شود، و این گمان میو به آن عمل نمی خاطر آن روایت رّد شده
کنند، اما حقیقت برخالف اصطالح ھمان معنائی است که اھل سنت از آن اراده می

 این است.
اگر لفظ ضعیف به عنوان حکم در مورد یک روایت بکار برود، منظور اھل سنت از 

قابل استدالل نیست، و اگر منظور آن، این است که روایت ضعیف بوده و قابل قبول و 
از آن راوی باشد، در این صورت حدیث وی مردود است و استدالل به آن جایز نمی

برند، فقط به صورت صوری آن باشد. اما قدمای شیعه وقتی که این اصطالح را بکار می
ی حدیث کنند؛ به عنوان مثال گاھدانند و حقیقت معنا را از آن اراده نمیرا ضعیف می

کنند و دانند و سپس در جائی دیگر به آن عمل میمرسلی را در یک جا ضعیف می
کنند و کنند و سپس در جائی دیگر به آن عمل میروایت یک راوی را در جائی رّد می
 کنند.کنند و در جائی دیگر رد میروایت فرد ثقه را در جائی قبول می

 .۳۰/۲۷۸عة یوسائل الش -١
                                           



 ٢٧٧ مبحث هفدهم: تأخر ظهور مصطلح الحدیث نزد شیعه

باشد، زیرا وی در بحث از روش می* این سخن ما بر اساس شھادت حر عاملی 
اگر بگوئید: شیخ در بسیاری «گوید: طوسی، موصوف به شیخ طائفه در قرن چھارم می

داند با این استدالل که راوی آن ضعیف است. ھمچنین الزم جاھا حدیث را ضعیف می
علمای آید که بحث در مورد احوال رجال عبث و بیھوده باشد و این برخالف اجماع می

متقدم و متأخر است. بلکه نصوص زیادی از ائمه در بیان ثقه بودن و ضعیف بودن 
رجال وجود دارد. در جواب من خواھم گفت: اینکه شیخ، برخی از احادیث را به خاطر 
ضعیف بودن راویان ضعیف دانسته است، این تضعیف غیر حقیقی است و فقط تضعیفی 

نده المنتقی در برخی از مباحث خود به آن صوری و ظاھری است، و چنان که نویس
 .»اشاره کرده است، بسیاری از تعلیالت وی چنین است

گوید: این روایت وی می«گوید: کند و میوی بار دیگر روش طوسی را روشن می
باشد شخص ضعیفی است، اما در جاھا و ضعیف است، زیرا راوی حدیث که فالنی می

یم که به روایت ھمان راوی معین و حتی به روایت شخصی بینموارد بیشمار دیگر می
داند به این دلیل کند، و بسیاری از مواقع حدیثی را ضعیف میتر از او عمل میضعیف

کند و حتی در بسیاری از موارد به که مرسل است، و سپس به حدیث مرسل عمل می
افراد ثقه را رّد می کند و حدیث مسند و روایتمراسیل و روایت افراد ضعیف عمل می

 .١»کند
این تنھا به یک عالم اختصاص ندارد، بلکه این روش در میان شیعیان رایج بوده و 
عمومیت دارد، معتقد به این نیستند که توصیف یک روایت به ضعف، سببی برای رّد 

 آن باشد.
* ھاشم معروف، از علمای معاصر شیعه، در مورد روایات ضعیف کتاب الکافی می

متصف شدن این مقدار از روایات کتاب الکافی به صفت ضعف، به این معنی «ید: گو
در امور دینی جایز نیست، زیرا توصیف یک روایت به ضعف از ھا آن نیست که اعتماد بر

حیث سند، مانع قوت گرفتن آن از جھتی دیگر نیست، مثًال در یکی از اصول 
شد، یا به این خاطر که علما به آن عمل چھارصدگانه یا در یکی از کتب معتبر آمده با

اند که اگر عمل به حدیث ضعیف و اعتماد بر آن اشتھار نمایند. اکثر فقھا بیان داشته

 .۲۷۹ -۳۰/۲۷۸عة یوسائل الش -١
                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٢٧٨

شود، و چه بسا اگر با ھم تعارض یابند بر حدیث یابد، به مانند دیگر روایات صحیح می
 .١»یابدصحیح ھم ترجیح می

ھا آن گرچه اکثر«گوید: انید کتاب الکافی می* شعرانی از علمای شیعه در مورد اس
 .٢»صحیح استھا آن ضعیف باشد، اما مضمون

چنان که ذکر شد این ھمان روشی است که خوئی بر اساس آن طی طریق کرده 
 است.

ھا از حیث ادعای اینکه روایات شیعه به روش انتقادی جھت بیان درجه آن -٦
 صحت و ضعف، نیازی ندارد:

کنند، ترین ادعاھایی که بسیاری از شیعیان اثنی عشری اطالق میعجیبیکی از 
ی آن صحیح بوده و به مانند ائمه آنان معصوم است، زیرا به زعم ھاکتاباین است که 

اند، و کتب روائی شیعه از در مجالس ائمه ضبط و حفظ و تدوین شده ھاکتابآنان این 
 روش انتقادی اھل سنت نیازی نیست.اند. بنابراین به آن اصول نقل شده

فائده نھم: در بیان استدالل تفصیلی در مورد صحت «گوید: * حر عاملی می
ھا. ایم و وجوب عمل به آننقل کردهھا آن احادیث کتبی که این کتاب و امثال آن را از

به  دلیل اجمالی در این باب قبًال ذکر شد. از این امر ضعف اصطالح جدید که حدیث را
کند، و در زمان عالمه و شیخ او احمد بن صحیح و حسن و موثق و ضعیف تقسیم می

شود. اموری که بر این موضوع داللت دارند، موارد زیر طاوس ایجاد شد، روشن می
 ھستند:
دانیم ما به صورت قطعی و به تواتر و اخباری که قرائن زیادی با خود دارند می -الف

باشد، ضبط قدما و ائمه ما در مدتی که بیشتر از سیصد سال میکه تالش و ھم و غم 
در مجالس ائمه و جاھای دیگر بوده است، و ھمت علمای ما در ھا آن احادیث و تدوین

یی بوده که در احکام دین و جھت عمل ھاکتاباین مدت طوالنی مصروف تألیف 
و ھا آن حیح و ضبطمورد نیاز ھستند. آنان عمر خود را صرف تصھا آن شیعیان به

اند. این وضعیت تا ائمه ثالثه و نویسندگان کتب اربعه بر اھل عصمت کردهھا آن عرضه
استمرار داشته است. این تألیفات بعد از آنان ھم برای مدتی باقی بوده است، و آنان 

 .۱۳۷ص:ن: یث والمحدثیالحد یدراسات ف -١
 ۲/۱۲۳:   یللمازندران یافکشرح ال ة علییق علمیتعال -٢

                                           



 ٢٧٩ مبحث هفدهم: تأخر ظهور مصطلح الحدیث نزد شیعه

اند و اجماع وجود دارد، نقل کردهھا آن کتب خود را از این کتب معلوم که بر ثبوت
بدست ما رسیده است، و تعدادی از اصولیون نیز به این امر اعتراف ھا آن یاری ازبس

 .١»اندکرده

 بر اینکه اصول صحیحی وجود دارند: ادعای اثنی عشریه مبنی -٧
رسد، ادعای اینکه شیعه، اصول صحیحی دارد که تعداد آن به به چھارصد اصل می

صحیح ھا آن گوئید کهستند؟! چگونه میترین ادعاھا است. این اصول کجا ھاز عجیب
توانید یکی از اصول آن را برای عالم آشکار کنید که این ادعا را ھستند حال آنکه نمی

 ؟-چه برسد به چھارصد مورد -تصدیق نماید
دوم: ما به وجود اصول صحیح و ثابتی علم داریم که مرجع «گوید: * عاملی می

کردند و نویسندگان فرمان ائمه به این اصول عمل میطائفه بر حق بوده و آنان به 
 .٢»کتب اربعه و امثال آنان نھایت امکان تمییز صحیح از غیر صحیح را داشتند

 اند:ادعای اینکه ائمه به مخالفت با اھل سنت فرمان داده -٨
در کتب شیعه روایاتی وارد شده که شیعیان را از موافقت با اھل سنت در امور 

کند. حرعاملی با استدالل به این امر معتقد است که موافقت با اھل ھی میخالفی، ن
سنت در امور خاص آنان و از جمله در مصطلح الحدیث جایز نیست. عاملی از فرقه 

کنند. اما این روش وی اخباریانی است که ھمه روایات منسوب به ائمه را تصدیق می
ب در اصل فقط بر مبنای مخالفت با اھل کند، زیرا مذھداللت این روایات را عکس می

 رسد.شود و با فروع به پایان میسنت بنا شده است که با اصول عقائد شروع می
ای که شیعیان در مورد آن با ھم اختالف داشته باشند، صواب در پس در ھر مسأله

 آن قولی خواھد بود که مخالف اھل سنت است.
سنی اختالف وجود دارد... بنابراین قول  در روش تصحیح احادیث، میان شیعه و

 راجح آن است که مخالف اھل سنت باشد.
ھم: طریقه متقدمین مخالف طریق عامه (اھل سنت) دوازد«گوید: * عاملی می

است، و اصطالح جدید موافق اعتقاد و اصطالح اھل سنت است، و بلکه اگر جستجو و 

 .۲۵۲ -۳۰/۲۵۰عة یوسائل الش -١
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شده است. نیز این از کالم شیخ حسن و  شود که از کتب آنان اخذتتبع شود روشن می
اند که از طریقه عامه (اھل سنت) به ما فرمان داده ‡شود. ائمهدیگران فھمیده می

اجتناب کنیم. برخی از دالئل در مورد داوری در مورد احادیث ترجیح دو حدیث 
 .١»مختلف و غیر آن، قبًال بیان شد

الحدیث در نزد اثنی عشریه. به اذن الھی این مختصری بود در مورد مسیر مصطلح 
 در مطلب آتی نگاھی به این موضوع خواھیم داشت.

 نگاهی به موضوع تأخر ظهور مصطح الحدیث نزد شیعه اثنی عشری :مطلب دوم
قبًال در مورد عنایت و توجه اھل سنت به روایت بیان گشت، و ذکر شد که این کار 

یث نبوی شد. اھل سنت به راویان و تراجم بسیار زود انجام شد و موجب حفظ احاد
اند. آنان و معرفی آنان و شیوخ و شاگردانشان و درجه حفظ و دیانت آنان عنایت داشته

عالوه بر این مصطلحاتی حدیثی را برای احادیث نبوی وضع کردند تا میان درجات 
ناخت آنان تفاوت بگذارند. این موضوع بیشترین تأثیر را در حفظ سنت نبوی و ش

 احادیث صحیح از ضعیف داشته است. 
اما ظھور مصطلح الحدیث در میان شیعه بسیار دیر روی داد و این آثاری منفی بر 
آنان برجای گذاشت. این مسأله در مطلب سابق تحت عناوین متعددی بیان شد. در 

 این مطلب نگاھی را به آن و تحت آن عناوین خواھیم داشت:

 لحدیثمصطلح اابتدای ظھور  -١
قبًال بیان شد که مصطلح الحدیث که به وسیله آن در مورد روایات شیعه داوری می

شود، تا قرن ھفتم ھجری به تأخیر افتاد. این بدان معنی است که تا آن وقت، آنان 
اند تا در ھنگام اختالف در مورد یک روایت، جھت داوری از این قواعد قواعدی نداشته

اوری و صدور حکم در مورد یک روایت، نیاز به بیان درجات استفاده نمایند، زیرا د
کند و سپس بیان درجات راویان و وضع الفاظی دارد که بر درجات آنان داللت می

 داللت نماید.ھا آن روایات و وضع الفاظی که بر

 .۳۰/۲۵۹عة یوسائل الش -١
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آن الفاظ اصطالحی ھستند، یعنی علما در مورد اطالق الفاظی بر معانی مشخصی 
توسط پژوھشگر در ھنگام بررسی روایات آسان ھا آن ند که بکارگیریکناتفاق نظر می

 باشد و به صدور حکم در مورد آن روایات با استفاده از این اصطالحات بینجامد.
قبل از قرن ھفتم ھجری شیعیان در این علم تصنیفی ندارند، بلکه در قرن ھفتم و 

د. وی این مصطلح را ایجاد بدست ابن مطھر حلی از علمای شیعه اثنی عشری ایجاد ش
 کرد و اصطالحاتی را برای آن وضع نمود.

اما با وجودی که قبل از ظھور مصطلح الحدیث (در نزد شیعیان)، مذھب شیعه 
استقرار یافته بود و مصنفات شیعی نوشته شده بودند و قواعد ایجاد شده بودند، ایجاد 

شیعه، اھل سنت قبل از وضع کتب ای داشت؟ اما بر خالف مصطلح الحدیث چه فائده
عقائد و فقه این مصطلحات را ایجاد کردند، و این قضیه نقش مھمی در  بررسی روایت 

 و استدالل و اعتماد  به آن داشت.
ی تألیفی اھل سنت در قرن ھفتم، نظیر المغنی ابن قدامه و ھاکتابکسی که 

ز تصحیح و تضعیف بنابر قواعد یابد که پر االمجموع نووی و امثال آن را بنگرد در می
ھا قبل استقرار و پختگی یافته مصطلح الحدیث است، یعنی علمی که قواعد آن قرن

 بود. 
اما اینکه شیعیان بعد از تدوین کتب روایت و فقه و عقیده، علم مصطلح الحدیث را 

یجاد این علم ای در بر دارد؟! آیا شیعیان بعد از اکنند، این کار آنان چه فائدهایجاد می
برای تصنیف کتب در باب عقائد و فقه استفاده کردند و برای داوری در باب روایات از 

 آن بھره گرفتند، و به روایات ضعیف استدالل کردند و احادیث ضعیف را رھا نمودند؟ 
گوئیم: شما تنھا یک کتاب را به اگر جوابشان مثبت بود، در جواب به آنان می

بیاورید که آن مصطلحات حدیثی در آن بکار برده شده و ھدفشان از این عنوان نمونه 
 اصطالحات، ھمان معانی اصطالحی قبل از قرن ھفتم و حتی قرن ھفتم باشد.

حیدر حب الله، از  علمای معاصر شیعه این مسأله را به صورت قطعی بیان داشته و 
اد بعد از او بیان شد، در بحث پدیده نقد اسانید که در بحث از عالمه و افر«گوید: می

خالصه منابع قدیمی  به قدر امکان در مورد آن بحث کردیم، اما جز در مواردی نادر، 
 .١»تأثیری برای آن نیافتیم

 .۱۹۴رورة  یون والصکالت یعیالش یر اإلمامکالف یالسنة ف ینظر -١
                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٢٨٢

تا پایان قرن سیزدھم و حتی شاید تا به امروز، در مبحث عقائد شیعه، کتابی یافت 
یابیم که بر این تابی را نمیشود که در آن به صحت و ضعف اشاره کرده باشد و کنمی

 روش تکیه کرده باشد.
یا در برخی کتب فقھی به  -دائرة المعارف -آری، گاھی در برخی موسوعات

شود، اما چنین چیزی تقریبًا در کتب عقیده یافت نمیتصحیح و تضعیف اشاره می
 .شود

 األحكام يف كمدار«) در کتاب ھ۱۰۰۹سید شمس الدین محمد بن علی عاملی(م

مورد  -و نه عقائد -خواسته بود این مصطلحات را در مورد مسائل فقھی »رشح اإلسالم
 -گویدچنان که حیدر حب الله می -استفاده قرار دھد، لکن از جانب رموز طائفه شیعه

 .١مورد ھجوم شدیدی قرار گرفت
توان از علمای شیعه این انتظار را داشت که جھت تصحیح روش و پس آیا می

 تصحیح و تضعیف در کتب استداللی، کتب خود را مورد بازبینی قرار دھند ومراعات 
 را از روایات ضعیف و کذب پاک نمایند؟!ھا آن

 شیعه، از اھل سنت گرفته شده است مصطلح مورد استفاده -٢
ھای ھمدیگر اشکال و حرجی ندارد، اما شیعیان استفاده مسلمانان از علوم و روش

اند و ھمین عامل مانع از این شده که د را از امت جدا کردهبا یک روش ادعائی، خو
آنان زود به بررسی در علوم بپردازند، زیرا شیعیان بر وجود امامانی تکیه دارند که 

حسب اعتقاد  -دھند و قرآن رادینشان را حفظ کرده و در وقایع برای آنان فتوا می
م روایت و فقه و تفسیر دچار کنند. به ھمین دلیل علوبرایشان تفسیر می -شیعه

غافلگیر شدند. در چنین  -حسب اعتقاد شیعه -اھمال شد. سپس با انقطاع ائمه ظاھر
برای حفظ دین خود و تبیین معانی و مفاھیم قرآن و ھائی حالتی بود که آنان بنیان

استنباط احکام دینی از خالل آن نیافتند و بناچار به علوم اھل سنت روی آوردند و 
اخذ کردند. این موضوع از خالل مقایسه علوم اھل سنت و ھا آن ان آن علوم را ازبنی

به این امر  -که بعدًا ذکر خواھد شد -امثال آن در نزد شیعه و اعتراف علمای شیعه
 شود.روشن می
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شکی نیست که این موضوع مؤید تأخر عنایت شیعه به مذھب و عدم وفای آن به 
موضوع شایسته است که آنان را نسبت به این حقیقت عوامل حفظ و بقا است. این 

ھای اندکی از پیروان مذھب روی داده بیدار نماید، اما این وضعیت فقط برای گروه
 است.

 سبب ایجاد مصطلح الحدیث -٣
قبًال دالئل ایجاد مصطلح الحدیث بیان شد و ذکر شد که ایجاد این علم برای پاک 

روایات غیر صحیح و وارداتی به مذھب و حمایت آن در ساختن مذھب و تصفیه آن از 
ھای اھل جوئیمقابل افراد کذاب نیست، بلکه این کار عکس العملی در مقابل عیب

آن گفتند کتب شیعیان دارای سند نبوده و روشی برای حفظسنت از آنان بود که می
موضوع بیانگر این  وجود ندارد. این بنا به اعتراف و شھادت علمای شیعه است. اینھا 

است که ایجاد مصطلح الحدیث نتیجه عملی نداشته است و ایجاد آن تنھا یک عکس
 العمل بوده است و نه بیشتر.

کند. این چیزی است که سخن بھبودی، محدث معاصر شیعه، آن را تأیید می
بھبودی اقدام به تصحیح کتاب الکافی کرده است. وی به نظر ما با این کار خواسته 

کند که او فقط قصد شیعه را نجات دھد، اما در مصاحبه با حیدر حب الله، تصریح می
دفع ھجوم اھل سنت را داشته است، اما به نظر ما وی قصد دفاع از خویش را داشته 

کند که بر باقی نھادن است. اما این سخن وی واقعیت امروز شیعه را برای ما کشف می
 دارند.اصرار ھا آن روایت بدون تصفیه

گوید: بھبودی در مورد اینکه چرا اقدام به تصحیح کتاب الکافی کرده است، می
 -ھای اسالمی، کتابی را جھت ارسال به خارجام که یکی از انتشاراتیمن شنیده«

آماده کرده است. پس من الزم دیدم که  -یعنی نزد اھل سنت در عربستان سعودی
یرا آنان بعد از آشنا شدن با کتب قدیمی شیعه، خودمان را طور دیگری نشان دھیم، ز

ھائی جدید ھستند و ھدفشان مورد نقد قرار دادن شیعه بر اساس کتب دنبال کتاب
 را با خرافات موجود در ھاکتابجدید است. پس من مصلحت را در این یافتم که اگر 

به ھمین دلیل بعدًا مشکالتی ایجاد شود.  -اگر تعبیر صحیح باشد -باقی بگذارمھا آن
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دنبال یک مرجع و منبع اساسی گشتم تا آن را مبنای کار خود قرار دھم، پس فکر 
 .١»صحیح الکافی به ذھنم رسید

 عدم انطباق مصطلحات حدیثی اھل سنت بر مصطلحات شیعه -٤
مصطلح الحدیث الزم است که مبتنی بر اصطالحات خود شیعه باشد و إال موجب 

اند که علما از زمانی زیرا اھل سنت اصطالحاتی را ایجاد کردهشود، تحقق مطلوب نمی
اند، اما شیعیان ھمان مصطلحات را ندارند، به توافق رسیدهھا آن بسیار دور در مورد

زیرا کتب سابق آنان مشتمل بر ھمان معانی نیست. به ھمین دلیل تطبیق اصطالحات 
ممکن نیست. صحیح و ضعیف که کند، داللت نمیھا آن محدث بر مصطلحاتی که بر

اند تا برای حکم در مورد احادیث بکار بروند، برای شیعه الفاظی قاعدتًا ایجاد شده
کنند با آنچه که غریب و نامفھوم ھستند، و آنچه که اھل سنت از این الفاظ اراده می

کند متفاوت است. به ھمین دلیل، استعمال این الفاظ توسط شیعه از آن اراده می
 گردد.شیعه، بر راویان و احادیث شیعه منطبق نمی

ترھا در معرفت عادل«گوید: * چنان که ذکر شد حر عاملی در تأکید این مطلب می
زمان ما غالبًا متعذر است، زیرا علمای رجال جز در موارد نادر مراتب عدالت را ضبط 

عًا با توجه به اصطالح جدید اند و این موارد نادر عالوه بر اینکه نادر ھستند، قطنکرده
 »شوند، پس اگر ادعا و تظاھر نباشد، مصداق این ادعای معترض کجاست؟فھمیده نمی

 شیعه به روش انتقادی نیاز ندارد ادعای اینکه روایات -٥
دارند که روایات شیعه در مجالس ائمه معصومین برخی از علمای شیعه اظھار می
ده است. پس این روایات صحیح ھستند. بنابراین مدون شده و سپس بر آنان عرضه ش

 دیگر چه نیازی به روش تصفیه روایات وجود دارد؟!
آری، این مقتضای مذھب است اگر درست باشد. مذھب شیعه مبتنی بر این است 
که امامانی معصوم وجود دارند که حفظ دین به آنان واگذار شده است، و ھمه آنچه که 

اید موثق باشد. اما واقعیت برخالف این است و برخی از علمای شود باز آنان روایت می
 اند.تکذیب کرده -چنان که قبًال خوئی در جواب عاملی گفته بود -شیعه این ادعا را
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اگر عمل به روایت ضعیف و اعتماد «کنند که * عجیب این است که آنان ادعا می
اگر با ھم تعارض یابند چه بسا شود و بر آن مشھور شود، مانند دیگر روایات صحیح می

ای تا کنون در میان بشریت شنیده . آیا چنین قاعده١»که بر  حدیث صحیح ترجیح یابد
 شده است؟!

شود وچه بسا که بر باطل وقتی که مورد عمل قرار بگیرد، تبدیل به حقیقت می
 حقیقتی که ھنوز مورد عمل قرار نگرفته ترجیح یابد. چه روش عجیب و غریبی؟! 

ھا آن اند اما باطل بودنرا رد نکردهھا آن مثًال روایاتی در کتب قدما وارد شده که
اند، تبدیل به حقیقت را روایت کردهھا آن روشن است. پس آیا به صرف اینکه این افراد

نقل شده  صخداوند؟! مانند روایتی که در کتاب سلیم بن قیس ھاللی از رسولشمی
 فرماید:به علی می صو در آن پیامبر

عيل! أنت مني وأنا منك سيط حلمك بلحمي، ودمك بدمي... من جحد واليتك  يا«

لَم اهللا بعدي األكرب يف األرض، وأنت الركن األكرب يف  !عيل جحداهللا ربوبيته، يا أنت عَ

ألن حساب اخلالئق إليك، ومآهبم إليك، وامليزان القيامة، فمن استظل بفيئك كان فائزاً؛ 

ميزانك، والرصاط رصاطك، واملوقف موقفك، واحلساب حسابك، فمن ركن إليك نجا، 

 .٢»اللهم اشهد ،ومن خالفك هو وهلك، اللهم اشهد
ای علی، تو از منی و من از تو. گوشت و خون تو با گوشت و خون من درآمیخته «

است...... ھر کس والیت تو را انکار نماید ربوبیت خدا را منکر شده است. ای علی، بعد 
باشی. ھرکس از من تو نشانه بزرگ خدا بر روی زمین ھستی و در قیامت رکن اکبر می

ز است، زیرا محاسبه مخلوقات بدست توست، و وارد سایه سار تو شود او پیرو
بازگشتشان به سوی توست، و منظور از میزان و صراط و موقف و حساب، میزان و 

یابد و ھر کس با صراط و موقف و حساب تو است. ھر کس به تو اعتماد کند نجات می
تو شاھد شود. پروردگارا، تو شاھد باش، پروردگارا، تو مخالفت ورزد منحرف و نابود می

 ».باش

 .۱۳۷ن: ص:یث والمحدثیالحد یدراسات ف -١
 .۳/۶۰ن ی، نور الثقل۲/۳۷۳، البرھان ۲/۲۶۱ یاشیر العیتفس -٢
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ُ َ� َ�تَِّخُذوا إِلََهْ�ِ اثْنَْ�ِ  إِ�ََّما ُهَو إَِ�ٌ َواِحٌد  فَإِيَّاَي ﴿ ھمچنین در مورد آیه: َوقَاَل ا�َّ
 ید؛خود) انتخاب نکن یخداوند فرمان داده: دو معبود (برا« .]۵۱[النحل:  ﴾٥١فَارَْهُبونِ 

از ابوعبدالله روایت  »!ید) من بترسیفراست؛ تنھا از (ک یگانه یمعبود (شما) ھمان خدا
 .١اند که گفت: منظور آیه این است: دو امام نگیرید، بلکه امام تنھا یکی استکرده

اند، سبب اند و روایتشان نمودهاعتماد کردهھا آن پس آیا اینکه مفسرین شیعه بر
 شود که این روایت حقیقت شوند؟!می

 اندوجود دارند که منابع شیعه از آنھا نقل شدهادعای اینکه اصول صحیحی  -٦
رسد به چھارصد اصل میھا آن ادعای اینکه شیعیان اصول صحیحی دارند که تعداد

گویید که این اصول ترین ادعاھا است. این اصول کجا ھستند؟! چگونه میاز عجیب
چه برسد  -یدرا نشان دھھا آن توانید یک مورد ازھمه صحیح ھستند حال آنکه نمی

که مصدق این ادعا باشد؟! در کجای سخن نویسندگان کتب اربعه  -به چھارصد مورد
 اند؟!آمده که آنان از اصول چھارصدگانه نقل حدیث کرده

ی آنان حتی یک سخن ھم ذکر نشده که بیان نماید آنان از اصول ھاکتابدر مقدمه 
اند تا این تأخرین اظھار داشتهصحیحی نقل کرده باشند. این تنھا ادعائی است که م

اند. اما نمییی داشتهھاکتابتوھم را ایجاد نمایند که شیعیان در طول سه قرن اول 
توانند کتاب واحدی را ارائه نمایند که در آن قرون تألیف شده باشد، مگر کتاب سلیم 

کرده بن قیس ھاللی که علمای شیعه آن را تکذیب نموده و بر جعلی بودن آن تأکید
 اند!

 اندینکه ائمه امر به مخالفت با اھل سنت کردهاادعای  -٧
عاملی با مصطلح جدید به مقابله شدیدی برخاسته و آن و کسانی که آن را داخل 

اند مورد حمله سختی قرار داده است، و ھمه ادله خود را مبنی بر مذھب شیعه نموده
ت شیعه را ندارد و گاھی در مورد اینکه مصطلح اھل سنت صالحیت تطبیق بر روایا

خطر سقوط مذھب و گاھی در مورد لزوم وارد آمدن طعن بر علمای شیعه ھشدار داده 
 است. 

 .۲۴۵ -۲۴۴:س صیم بن قیتاب سلک -١
                                           



 ٢٨٧ مبحث هفدهم: تأخر ظهور مصطلح الحدیث نزد شیعه

یعنی علمای  -طریقه متقدمین«گوید: کند و می* وی تیر نھائی خود را پرتاب می
 تباین و مخالفت دارد، و اصطالح جدید، -یعنی اھل سنت -با روش عامه -سابق شیعه

توان دریافت که از باشد و با تتبع ظاھری میموافق اعتقاد عامه و اصطالح آنان می
 .»کتب آنان أخذ شده است

تقسیم حدیث به چھار نوع مذکور «گوید: می هداية األبرار* کرکی نویسنده کتاب 

است، و عمل اصحاب متأخر ما به آن، از  -اھل سنت -از اختراعات عامه  الدرايةدر 
لت واقع شده است. این غفلت بزرگی است، زیرا به فساد و طعنی که به وسیله روی غف

گاھی نیافته -چه برسد به اھل مذھب -شودآن براصل مذھب مترتب می  .١»اند...آ
تا اینکه طریقه اصولیون رواج یافت، و اصول عامه با اصول خاصه درھم آمیخت، و «

زیدند و به ھمین دلیل اختالف در میان متأخرین از عمل به بیشتر احادیث امتناع ور
 .٢»آنان زیاد شد و سرگردانی و حیرت زیادی پدید آمد

باشند که به ھای پیروان مذھب بود که مؤید این امر میھا برخی از گواھیاین
اند، و ھمین به باشد دستاویز شدهمی صخداکشتی اھل سنت که ناخدای آن رسول

 یافت. داده است، و إال وضعیت دیگری میآن امکان استمرار و بقا 
 کنند؟!برند و در حقیقت مذھب تجدید نظر میپس آیا عقال به این حقیقت پی می

 .۱۳۶ص:ق األئمة األطھار: یة األبرار إلی طریھدا -١
 .۱۳۶ص:ق األئمة األطھار: یة األبرار إلی طریھدا -٢

                                           





 

 

 :مبحث هجدهم
 هعشریتأثیر تطبیق منهج انتقادی بر مذهب اثنی 

 مطلب اول:
 عشری بیان موضوع: تأثیر تطبیق منھج انتقادی بر مذھب اثنی

 مطلب دوم:
 عشری نگاھی به موضوع تأثیر تطبیق منھج انتقادی بر مذھب اثنی

 بیان موضوع تأثیر تطبیق منهج انتقادی بر مذهب اثنی عشری :مطلب اول
اده از روش علمی و حر عاملی، شیعه اثنی عشری، تالش زیادی را برای رّد استف

انتقادی مأخوذ از اھل سنت، در مورد روایات شیعه بکار برده است، با این ادعا که 
روایات در حضور معصومان تدوین یافته است. بنابر این دیگر نیازی به بازنگری روایات 

صحیح ھستند.... وی ھا آن نیست، زیرا ھمهھا آن جھت اطمینان یافتن از صحت
کند تا این روش انتقادی را که با مذھب ه به خاطر آن جان نثاری میسپس رازی را ک

سازد. آن راز این است: اجرای این روش منجر به سازگاری ندارد، رّد نماید، برمال می
 شود.ابطال روایات و تخطئه علما می

* عاملی در بحث از نامناسب بودن بکارگیری روش انتقادی اھل سنت جھت 
باشد چھاردھم: مستلزم ضعف بسیاری از احادیثی می«گوید: عه میتصفیه روایات شی

این نیز تنھا بخاطر اینکه برخی از  اند، وکه معلوم شده از اصول مورد اجماع نقل شده
عبث و بیھا آن ضعیف یا مجھول یا غیر ثقه ھستند و در نتیجه تدوینھا آن راویان

شود. بر صحت این روایات، دروغ و کذب میشود و شھادت آنان ھوده و بلکه حرام می
و  -شود که معصوم در آن اجماع نیز وجود داردھمچنین موجب بطالن اجماعی می

گردد. بلکه اما الزم، باطل است و در نتیجه ملزوم نیز باطل می -این قبًال بیان شد
ان این باشد، زیرا روایت صحیح به نظر آنعندالتحقیق مستلزم ضعف ھمه احادیث می

است که افراد امامی عادل و ضابط در ھمه طبقات، آن را روایت کرده باشند. اما جز در 
را بیان کردهھا آن اند، بلکه فقط ثقه بودنموارد نادر، علما عدالت کسی را بیان نکرده

 -عموم من وجه وجود داردھا آن باشد، و بلکه میاناند، و این امر مستلزم عدالت نمی
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و اینکه برخی از متأخرین ادعا  -اندکه شھید ثانی و دیگران به آن تصریح کرده آنچنان
اند ثقه به معنای  عادل و ضابط است، درست نیست و باید در مورد صحت ادعای کرده

بینیم که علمای متقدم امامی برخالف این، تصریح کردهخود دلیل بیاورند، زیرا ما می
دانند، ثقه اعالم میق و کافر و دارای مذھب فاسد میاند، زیرا کسانی را که فاس

 .١»کنند
الحدیث منجر به ضعف ھمه احادیث اثنی دارد که استعمال مصطلحمی پس او بیان

شود، زیرا قدمای شیعه بدون ضابطه، افراد را ثقه اعالم میعشری و ابطال اجماع می
اند. به ھمین د را ثقه اعالم کردهکنند، زیرا آنان افراد فاسق و کافر و دارای مذھب فاس

اند خراب میدلیل، استعمال مصطلح الحدیث ھمه آنچه را که علمای متقدم بنا کرده
 اند.کند، زیرا آنان بدون قاعده دست به این کار یازیده

سیزدھم: اصطالح جدید مستلزم «گوید: الحدیث می* عاملی در ادامه رد مصطلح
در زمان ائمه و در زمان غیبت است، چنان که محقق در  تخطئه تمام طائفه برحق

ای در عمل به خبر واحد افراط ورزیدهگوید: عدهکند، زیرا وی میاصول خود بیان می
گویند: ھر روایتی که سند آن سالم اند و میاند... اما برخی از این افراط اقتصار ورزیده

که شخص دروغگو بعضی اوقات راست ھم شود ولی او ندانسته باشد به آن عمل می
گوید، اما وی درک نکرده که این طعن در علمای شیعه و قدح در مذھب است، زیرا می

کنند، آنچنان که به خبر افراد عادل عمل ھمه مصنفان به خبر افراد مجروح عمل می
 .٢»کنندمی

 شیعه.این بود دیدگاه عاملی در مورد اجرای روش انتقادی در مورد روایات 
، از تقریر سابق عاملی پا را یوسف بحرانی* دیدگاه یکی دیگر از علمای شیعه، یعنی 

فراتر نھاده است، زیرا وی تأکید نموده که اجرای روش انتقادی در مورد روایات شیعه، 
شود، بلکه دین شیعه را تنھا منجر به ابطال این روایات یا تخطئه علمای مذھب نمی

ماند و نیاز نماید، به نحوی که چیزی از این دین برایشان باقی نمیبطور کامل باطل می
 خواھند داشت که دین دیگری بدست آورند.

 .۳۰/۲۶۰ عةیوسائل الش -١
 .۲۱۹ص: ی، رجال الخاقان۳۰/۲۵۹عة یوسائل الش -٢

                                           



 ٢٩١ مبحث هجدهم: تأثیر تطبیق منهج انتقادی بر مذهب اثنی عشریه

گرچه اھل سنت بر وجوب اجرای این روش در مورد روایات خود اتفاق نظر دارند، 
 اما این موضوع فقط بر قوت و حفظ دین آنان افزوده است.

یا عمل به این اخبار «گوید: لمای شیعه می) از دیگر عھـ۱۱۸۶* یوسف بحرانی(م 
اند، یا به دنبال دینی غیر از این واجب است، آنچنان که علمای سرافراز گذشته بوده

دین و شریعتی دیگر غیر از این شریعت بگردیم، به دلیل ناقص بودن و عدم کامل بودن 
که آنان به یکی از این دو  بینیمآن؛ زیرا دلیلی بر ھمه احکام آن وجود ندارد، اما ما نمی

امر ملتزم باشند، حال آنکه راه حل سومی پیش پای آنان نیست. این بحمدالله آشکار 
 .١»ای در آن نیستاست، و انحراف و خودسری و مکابره

 آری، اگر این روش را بکار بگیرید باید دنبال دین دیگری باشید.... 
 صآن، دینی است که محمد ای شیخ اخباریان، آن دین دیگر موجود است و

اند، و اند، و این روش را در مورد آن بکار بردهآورده است، و اھل سنت آن را حفظ کرده
 اجرای این روش فقط بر قدرت آن افزوده است.

سخن بحرانی را  »مأساة الزهراء«* مرتضی عاملی از پژوھشگران معاصر در کتاب 
ه کسی حق ندارد از مردم بخواھد در مورد کند کمورد تأکید قرار داده و تأکید می

قضایا و مسائل پیش آمده فقط به روایاتی بسنده کنند که با سند صحیح و بر وفق 
اند، زیرا این به و ائمه روایت شده صمعیارھای رجالی در توثیق رجال سند از پیامبر

غیره سکوت  معنی این است که مردم در مورد بیشتر قضایا و مسائل دینی یا تاریخی یا
کند، اگر خود بخواھد در سخن نمایند.... بلکه این شخصی که این را از مردم طلب می

اند، خواھد خود فقط به قضایائی بسنده نماید که با سند صحیح از معصومین نقل شده
اش است، زیرا وی فقط روایات اندکی را دید که ناچار به سکوت و نشستن در خانه

 . ٢رسندخالل چند روز یا کمتر به پایان میخواھد یافت که در 
به درستی که دین عجیبی است، یا باید در مورد ھمه آنچه که به آن رسیده سخن 
بگوید تا دین برپا شود، گرچه غیر صحیح ھم باشد و یا اینکه باید سکوت نماید، زیرا 

به آن  کند و در مورد ھمه آنچهکالم صحیحی نیافته است. در این صورت سکوت نمی
 گوید، گرچه باطل ھم باشد تا سکوت نکند!رسیده سخن می

 .۲/۳۹۶، وانظر: طرائف المقال ۴۷ن ص:یلؤلؤة البحر -١
  ۱/۲۷:   یمرتضی عامل، مأساة الزھراء ، ۱۱۵:   یشاخورر، ییة المرحلة وغبار التغیمرجع -٢
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گفت تطبیق قواعد روایت بر روایات شیعه، دین این مؤید کالم بحرانی است که می
خواھند که دین باطل شود، گرچه روایات صحیح ھم را باطل خواھد کرد و آنان نمی

 نباشند.
کوت نکند، ای شیخ، حساب و کتاب اما اگر او با وجود علم به باطل در مورد آن س

نزد خدا بزرگتر از حرج سکوت است. پس برای پروردگارت که بازگشت به سوی اوست 
جوابی آماده کن، و بپرھیز از اینکه گمان ببری که در آخرت مرجع تو کسی غیر از خدا 
است، زیرا این اعتقاد نشأت گرفته از ھمین روایاتی است که اگر قواعد تصحیح و 

 روند. یف در مورد آن بکار برود، ساکت شده و از میان میتضع

 نگاهی به موضوع تأثیر تطبیق روش انتقادی بر مذهب اثنی عشری :مطلب دوم
اھتمام اھل سنت به حفظ سنت از زمانی بسیار زود آغاز شد، و آنان از قرن دوم 

با احادیث ھا آن ھجری کتب تراجم راویان را نوشتند، و مصطلحاتی را که به وسیله
 کنند، در ھمان ابتدای قرن اول و دوم ھجری وضع نمودند. نبوی تعامل می

روش انتقادی حدیث در قرن سوم و چھارم به پختگی رسید، و تأثیر آن در سنت و 
ھای نوشته شده در باب عقیده و فقه آشکار شد، و بیشتر مصنفان کتب سنت در کتاب
 اند.ع آوری شده در مصنفات خود را ذکر کردهی خود، درجات احادیث جمھاکتاب

یی به احادیث ھاکتابیی به احادیث صحیح و ھاکتابسپس مرحله سوم فرارسید و 
 یی به راویان ضعیف اختصاص داده شد. ھاکتابیی به راویان ثقه و ھاکتابضعیف و 

مندی این وضعیت ادامه یافت تا اینکه این طریقه آشکار و پیموده شد و ھر دانش
 توانست به وسیله این روش معتبر، صحیح را از ضعیف بشناسد.

متأخر و بسیار دیر به این امر عنایت کردند و اگر بخواھیم  ھای اما شیعیان، در زمان
آید که کاشف از روش اھل سنت را بر روایات شیعه پیاده سازیم، نتایجی به بار می

از جمله عاملی و بحرانی و مرتضی باشد، و تعدادی از  علمای شیعه ضعف مذھب می
 .اندای دیگر به این امر اعتراف کردهعاملی و عده

 شود:* عاملی بیان داشته که پیاده سازی این روش منجر به امور زیر می
باشد مستلزم ضعف بسیاری از احادیثی می«گوید: . وی میضعف احادیث شیعه -۱

ھا آن اند، زیرا برخی از راویانکه معلوم گشته از اصول مورد اجماع نقل شده
 .»ضعیف یا مجھول یا غیر ثقه ھستند



 ٢٩٣ مبحث هجدهم: تأثیر تطبیق منهج انتقادی بر مذهب اثنی عشریه

ھمچنین موجب «گوید: . وی میبطالن اجماع طائفه شیعه بر صحت این روایات -۲
شود که به دخول معصوم در آن اجماع، علم یقینی وجود بطالن اجماعی می

 .»دارد
خطئه ھمه طائفه اصطالح جدید مستلزم ت«گوید: وی می تخطئه علمای شیعه. -۳

 .»باشدبرحق می
الحدیث را نمیاین بدان خاطر است که ھمه طائفه شیعه قبل از قرن ھفتم مصطلح

اند. پس ایجاد مصطلح جدید به معنی استدراک شناختند، و در مورد آن بحث نکرده
علیه آنان است و این به این معنی است که ھمه علما به خاطر عدم ایجاد این مصطلح 

 باشند.کار میخطا
* بحرانی پا را از این فراتر نھاده و معتقد است که پیاده سازی روش مصطلح 

یا عمل به این «گوید: شود. وی میالحدیث منجر به بطالن دین شیعه از اساس می
گفتند، یا به دنبال تحصیل و برگزیدن اخبار واجب است، آنچنان که علمای ابرار می

شریعتی دیگر غیر از این شریعت باشیم، به دلیل ناقص بودن و  دینی غیر از این دین و
 .»عدم کامل بودن دین موجود

پس چون ثابت شود که این اخبار نیاز به مصطلح الحدیث دارند، بنابر سخن وی 
واجب است که دنبال دین و شریعت دیگری گشت، زیرا مصطلح الحدیث منجر به 

 شود.بطالن مذھب می
ید دارند که روایات شیعه به مصطلح الحدیث نیاز دارند و اگر اصولیان شیعه تأک

شود و آنان مصطلح الحدیث را به صورت واقعی پیاده سازند سخن بحرانی محقق می
 باید شیعیان دنبال دین و شریعت دیگری بروند.

مرتضی عاملی تأکید نموده که اگر ملتزم به این باشیم که فقط روایات صحیح 
تواند پیدا نماید و به ھمین خاطر ناچار عالم فقط اندک احادیثی را می روایت شود، فرد

مشود. سپس وی وجوب کالم را ترجیح میبه سکوت می ِبِه دھد، ھر چند که ُمَتَکلَّ
آورد. آیا این دینی است که مورد صحیح نباشد؛ یعنی وی چیزی ناصحیح را بر زبان می

 باشد؟!رضای خدا می
دارند بیانگر این ھستند که مذھب تحمل نقد که این علما بیان می این نتایج خطیر

 شود.علمی را ندارد و اگر نقد علمی بر آن پیاده شود، مذھب ناپدید و محو می
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کنند، و روایات خود را در پرتو روش علمی مورد آیا شیعیان این حقیقت را درک می
ادرست وارداتی که امت را متفرق و دھند تا دین خدا را از روایات نبازنگری قرار می

عقیده آن را دچار شکاف ساخته است، تصفیه سازند!؟. این چیزی است که ما بدان 
 امیدواریم.



 

 

 :مبحث نوزدهم
 هاعشری و راویان دین آنفساد عقائد مصنفان اثنی 

 مطلب اول:
 ھابیان موضوع فساد عقائد مصنفان اثنی عشری و راویان دین آن

 مطلب دوم:
 ھانگاھی به موضوع فساد عقائد مصنفان اثنی عشری و راویان دین آن

 هابیان موضوع فساد عقائد مصنفان اثنی عشری و راویان دین آن  :مطلب اول
ی مورد اعتماد شیعه را متھم به فساد ھاکتاببرخی از علمای شیعه، نویسندگان 

دانند و این عالوه بر اتھام سابقی یشان را غیر قابل استدالل میھاکتابعقیده نموده و 
 است که متوجه راویان بود.

ھایی که متوجه سران مذھب شیعه شده است، از شکی نیست که بزرگترین طعنه
 باشد. علمای شیعه می جانب خود

نامند و مصنف نیمی چنانچه شیعیان او را به این نام می –* شیخ الطائفه طوسی 
ھرگاه یکی از مصنفان و «گوید: می –) ھـ۴۰۶از کتب اربعه مورد اعتماد شیعه(م

 ھایی که در مورداصحاب اصول را ذکر کردم الزم است اشاره نمایم به تعدیل و تجریح
شود و اعتقاد او را شود یا نمیشده است، و اینکه آیا به روایت وی اعتماد میگفته ھا آن

بیان کنم که آیا موافق حق است یا مخالف آن؛ زیرا بسیاری از مصنفان اصحاب ما و 
نویسندگان اصول، دارای مذاھب فاسدی ھستند، گرچه کتبشان مورد اعتماد می

 .١»باشد
کند که مذاھب فاسدی دارند می ه این متھمپس وی بسیاری از مصنفان شیعه را ب

 دارد که کتبشان مورد اعتماد است!!و سپس اظھار می

 .نمایدکند یا روایات باطل را نقل میپس مصنف یا روایات صحیحی را روایت می

 .۳۲الفھرست ص: -١
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کنند و عقیده آنان صحیح نیست، اگر چنین افرادی روایات صحیحی را روایت می
داشت که عقائد دیگران را صحیح کند؟! و اگر روایات فاسد توان از او انتظار چگونه می

 شود؟! کند، چگونه این فساد از وی پذیرفته میرا روایت می
کند که قابل را به این متھم میھا آن مصنفان شیعه را رّد کرده و شریف مرتضی* 

را ثابت دھد که دالیلی را که با آن، دین خود استدالل نیستند و علیه آنان گواھی می
شناسند و مصنفات آنان صالحیت این را ندارد که به عنوان حجت دینی کنند، نمیمی

شوند اگر ھای دینی از کجا أخد میمورد استفاده قرار بگیرند. پس در این صورت حجت
 کنند، غیر قابل استدالل ھستند؟! احادیثی که محدثان شیعه روایت می

اب حدیث از شیعه را رھا کنید، زیرا کسی از مصنفات اصح«گوید: شریف مرتضی می
شناسد و معنای حجت و دلیل را نمیھا آن آنان اھل استدالل نیست و کسی از

 .١»کتبشان ھم برای استدالل وضع نشده است
ای سریع بود به حکم بعضی از علمای شیعه در مورد مصنفان اصول این اشاره

 را در مورد آن خواھیم داشت.شیعه اثنی عشری. در مبحث آتی توضیحاتی 

 هانگاهی به موضوع فساد عقائد مصنفان اثنی عشری و راویان دین آن :مطلب دوم
در مطلب سابق سخن دو نفر از علمای متقدم شیعه در تأکید بر دو قضیه ذکر شد 

 که عبارتند از:
 بسیاری از مصنفان کتب شیعه، دارای عقائد فاسدی ھستند. -۱
روایت، کسی وجود ندارد که سخن وی قابل استدالل در میان مصنفان کتب  -۲

اش را یاری نماید، نمیباشد، بلکه حتی حجت و دالیلی را که با آن عقیده
 شناسند.

شکی نیست که این طعن شدیدی بر مؤلفان شیعه است. مؤلفان مورد اعتماد شیعه 
 عبارتند از:

ام كب األحيذهتدو کتاب از کتب مورد اعتماد شیعه، یعنی: مؤلف  یطوس *

 .واالستبصار

 .هيرضه الفقحيه من ال يفقتاب کمؤلف » صدوق«معروف به  هیابن بابو* 

 .۳۹۳ی محمد ص:یحی، اإلسالم: مدخل إلی فھم نک ، و۲۷/ ۱ف المرتضی یرسائل الشر -١
                                           



 ٢٩٧ ها عشری و راویان دین آن دهم: فساد عقائد مصنفان اثنینوز مبحث 

 .یافکتاب الکمؤلف  ینیلک* 
پس آیا عقائد این افراد فاسد است؟! و آیا سخن این افراد قابل استدالل نیست و آیا 

 شناسند؟!در میان آنان کسانی ھستند که دالیل را نمی
از مؤلفان کتب اربعه است، لکن عبارت و سخن وی تقریبًا اشاره  طوسی گرچه یکی

بسیاری از مصنفان اصحاب ما «گوید: به نویسندگان دیگر کتب اربعه دارد، زیرا وی می
و نویسندگان اصول، دارای مذاھب فاسدی ھستند، گرچه کتبشان مورد اعتماد می

روند که کتابافراد، سراغ نمی . در آن تاریخ و بعد از آن اشخاصی غیر از این»باشد
ھایشان مورد اعتماد نباشد، و خود طوسی یکی از این افراد است. پس منظور طوسی 

 تواند باشد؟!چه کسی غیر از این افراد می» بسیاری«از لفظ 
نگرد. پس اگر عقیده عینکی است که انسان به وسیله آن به حیات و زندگان می

شود و اگر عقیده امینان بر روایت دین یا نیز فاسد میاین عینک فاسد باشد، حیات 
 گردد. تدوین آن فاسد باشد، این موضوع بر ھمه جوانب دین منعکس می

وقتی که عقیده عالم فاسد باشد حال آنکه او دین را روایت کرده و برای مردم نقل 
گران را اش را با روایات خود صحیح نکرده است، چگونه عقائد دیکند و عقیدهمی

 کند؟صحیح می
* شریف مرتضی آن افراد را نام برده است و عبارتند از اصحاب حدیث شیعه؛ زیرا 

مصنفات اصحاب حدیث از شیعه را رھا کنید، زیرا کسی از آنان اھل «گوید: وی می
شناسد و کتبشان ھم معنای حجت و دلیل را نمیھا آن استدالل نیست و کسی از

 .»نشده استبرای استدالل وضع 
باشند، اصحاب حدیث شیعه ھستند. بنابراین چگونه این سه نفر که در عصر وی می

 شناسد؟!اعتماد کنیم به کسی که حجت و دلیل را نمی





 

 

 :مبحث بیستم
 نبودن منابع روائی شیعه موثق

 مطلب اول:
 بیان موضوع موثق نبودن منابع راویان شیعه

 مطلب دوم:
 نگاھی به موضوع موثق نبودن منابع راویان شیعه

 موثق نبودن منابع راویان شیعه :بیان موضوع :مطلب اول
یی اعتماد دارند که علمای متقدم و ھاکتاباثنی عشریه برای شناخت دین خود به 

 اند. ر شیعه نوشتهمتأخ
 اند که مھمترینیی نوشتهھاکتابعلمای شیعه برای جمع آوری روایات ائمه خود 

نزد شیعه، ھشت کتاب است که چھار مورد آن قدیمی و چھار مورد دیگر، متأخر ھا آن
 ھستند. 

 . »هيرضه الفقحيب، االستبصار، من ال ي، التهذیافكال«عبارتند از:  چھار کتاب قدیمی

شیعه... بر اعتبار کتب اربعه «گوید: محمد صادق صدر از شیوخ معاصر شیعه می *
 . ١»!!!دانندرا صحیح میھا آن اتفاق نظر دارند و ھمه روایات موجود در

. »الوسائل ك، بحار األنوار، الوسائل، مستدرالوايف«عبارتند از:  چھار  کتاب متأخر
 پس منابع اصلی آنان، ھشت مورد است.

صحاح!! امامیه ھشت مورد «گوید: محمد صالح حائری از علمای معاصر شیعه می* 
است که چھار مورد آن از سه محمد نام نخستین است و سه کتاب بعدی مال سه 

 .٢»محمد نام اواخر است و کتاب  ھشتم از مرحوم محمد حسین، معاصر نوری است
رجوع ھا آن ام فتوا دادن بهھایی ھستند که یک فقیه شیعی باید ھنگھا کتاباین
 نماید. 

 .۱۲۷عة وأصولھا ص:یأصل الش -١
 .۲۳۳ة ص: یتاب الوحدة اإلسالمکضمن در  یمحمد حائره ای از مقال، بیللتقر یمنھاج عمل -٢
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در میزان نقد علمای متأخر شیعه چه وضعیتی دارند و در چه  ھاکتاباما این 
را ھا آن شیعیان ھمه روایات موجود در«جایگاھی ھستند که صدر اظھار داشته: 

 را صحاح امامیه نامیده است؟!ھا آن و حائری نیز» دانندمی صحیح
خواھیم کرد سخن برخی از علمای معاصر شیعه را در مورد این در اینجا تالش 

منابع بیان کنیم، زیرا این بحث تحمل اطاله را ندارد و در مورد کتاب الکافی بحث 
 ترین کتاب به حساببیشتری خواھیم کرد، زیرا شیعیان این کتاب را بعد از قرآن، مھم

 آورند.می

 کتاب الکافی -١
ھای آن و ابتدای شرح نویسی علما بر آن و دیدگاه نسخهبه زودی تاریخ اکتشاف 

علما نسبت به آن را بیان خواھیم کرد و اشاره گذرائی به بخش اصول آن خواھیم 
 داشت.
 ھای کتاب: نسخه -الف

قبل از قرن یازدھم، این کتاب نسخه محفوظی ندارد، و این امر خطرناکی است، 
ترین کتاب شیعه است که بیشتر از نه دیمیزیرا این کتاب مھمترین و بزرگترین و ق

شود و فقط قرن پیش نوشته شده است، و نسخه قدیمی و محفوظی برای آن یافت نمی
ھای آن یافت در قرن یازدھم، یعنی بیشتر از ھفت قرن بعد از تألیف آن بود که نسخه

 شد.
ده و بر * در مقدمه تحقیق چاپ سوم کتاب که علی اکبر غفاری آن را تصحیح کر

آن تعلیق نوشته است، و شیخ محمد آخوندی آن را چاپ کرده است، نوشته شده که 
در تحقیق این کتاب بر ھفت نسخه اعتماد شده است که چھار مورد آن دست نویس و 

شد تر از این موارد یافت میای قدیمیسه مورد آن ماشین نویس است، و اگر نسخه
به نقل از ھا آن ھا و تاریخ نسخحال در زیر این نسخهکرد. محقق کتاب آن را ذکر می

 شود:محقق کتاب ذکر می
 ھـ. ۱۰۷۶سال مصحح  ۀنسخ -۱
 .یازدھم ھجریمصحح قرن  ۀنسخ -۲
 خ.یتار بدونمصحح  ۀنسخ -۳
 ھـ. ۱۰۵۷سال مصحح  ۀنسخ -۴

 عبارتند از: ھای چاپینسخه
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  .ھـ ۱۲۸۲چاپ سال -۱
 ھـ. ۱۳۱۱ چاپ سال -۲
 ھـ. ۱۳۳۱ چاپ سال -۳

کرده که در نسخه چاپی سابق، از سه نسخه استفاده شده که عبارتند محقق بیان 
 از:

 .ھ۱۰۷۱نسخه خطی قرائت شده بر عالمه مجلسی در سال -۱
 .ھ۱۰۹۲نسخه نوشته شده به خط عاملی در سال -۲
 یک نسخه بدون تاریخ. -۳

تحقیق شده است، و اگر نسخه ھا آن ھایی ھستند که کتاب بر اساسھا نسخهاین
کرد. این امر بر این نکته تأکید دارد که شد محقق کتاب آن را ذکر میمیدیگری یافت 

ھای ترین نسخهشود، زیرا محقق تمایل زیادی به ذکر قدیمینسخه دیگری یافت نمی
 کند.کتاب دارد و سپس نسخه مورد اعتماد خود را مشخص می

 :نوشته شده بر کتاب ھای شرح -ب
گوید که رح شده است. ناشر سابق در مقدمه نشر می* این کتاب در قرن یازدھم ش

در قرن یازدھم، یعنی بیشتر از ھفت قرن بعد از ھا آن کتاب دوازده شرح دارد که ھمه
اند. وی شرحی قبل از آن را ذکر نکرده است، حال آنکه اگر میتألیف آن، نوشته شده

 گفت.بود باید می
 :ھاتعداد احادیث کتاب و درجات آن -ج

 حدیث است. ۱۶۱۲۱تعداد احادیث آن: 
ھا: عاملی در خاتمه کتاب المستدرک بیان داشته که احادیث الکافی و درجات آن
 پنج نوع ھستند:

 حدیث صحیح. ۵۰۷۲نوع اول: 
 حدیث حسن. ۱۴۴نوع دوم: 
 حدیث موثق. ۱۱۱۸نوع سوم: 

 حدیث قوی. ۳۰۲نوع چھارم: 
 حدیث ضعیف. ۹۴۸۵نوع پنجم: 
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 .١شودحدیث می ۱۶۱۲۱این احادیث پس مجموع 
 وی بیان نکرده که در آن حدیث موضوع و جعلی وجود دارد.

* بھبودی، از پژوھشگران معاصر شیعه، کتاب الکافی را مورد بررسی قرار داده و 
حدیث را بر اساس قواعد  ۱۱۶۹۳حدیث از آن را صحیح دانسته است، و  ۴۴۲۸فقط 

 خودشان صحیح ندانسته است.
ھمترین کتاب شیعه است که در مدح آن چیزھائی بیان شده که با این نتیجه این م

 شود:ھا بیان میتناقض دارد. حال در زیر برخی از این مدح
 :یافکال اقوال علما در مورد کتاب -د

علمای شیعه در ارزش گذاری کتاب با ھم اختالف نظر دارند و برخی راه غلو را 
 اند. رفتار کردهرفته و برخی دیگر معتدل 

 توان به افراد زیر اشاره کرد:از جمله غالیان در مورد آن، می
ترین اصول و نیکوترین ترین و جامعکتاب الکافی مضبوط«گوید: . او میمجلسی *

 .٢»ترین مؤلفات فرقه ناجیه استو بزرگ
ترین و کاملترین و ترین و موثقکتاب الکافی شریف«گوید: او می فیض کاشانی. *
مشتمل بر اصول است و چیزھای ھا آن است، زیرا این کتاب در میانھا آن ترینجامع

 .٣»در آن نیست -موجود در موارد دیگر -آورزائد و تباه و ننگ
کتاب الکافی از جمله کتب اصول است که در «گوید: او می عبدالرسول غفار. *

ست سال را صرف تصنیف کتاب کرد. وی زمان ائمه معصومین نوشته شد..... وی بی
را به ھا آن کرد و رجال و اسناد روایات و متون و طرق روایتدر این کار بسیار دقت می

کرد و کرد، و در نقل اسناد و طرق متعدد بسیار دقت میخوبی و با اشتیاق ضبط می
حقیقت دچار خلط و التباس نشد. به ھمین دلیل تبدیل به منبع اول شیعه شد. به 

 .٤»مثل این کتاب نوشته نشده است، و علمای بعد از وی به او نیازمند ھستند

ب یثامر ھاشم حب، یافک، دفاع عن ال۳۷ص:  یرکمرتضی عس، نیات المدرستیم وروایرکالقرآن ال -١
 .۴۰۲ص:  یافکوال ینیلک، ال۲/۳۰۸ یدیعم

الوسائل  ک، مستدر۱/۲۷ یافک، ال۳۶۰علم الرجال ص: یات فیلک، ۲۱۰ یافکوال ینیلک: النک -٢
 .۵۴۱ة ص:یة الدرای، نھا۲۰شف الحقائق ک، ۱۳/۹۵عة ی، الذر۳/۴۶۶، ۱/۳، مرآة العقول ۱/۲۹

 .۲۸ - ۲۵محفوظ ص:  ین علیحس، یافکمقدمة األصول من ال -٣
 .۴۱۶۹ -۴۱۵ص:  یافکوال ینیلکال -٤
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 توان به افراد زیر اشاره کرد:می معتدلیناز 
اگر افراد اھل «گوید: . وی در مورد کلینی و کتاب وی میھاشم معروف حسنی *

این بدعت در سطح افراد منحرف و آشوبگر باشند، چیز عجیبی نیست، بلکه عجیب 
است که شیخ محدثان بعد از جھاد طوالنی بیست ساله در راه بحث و جستجوی 
حدیث صحیح، مرویات یا کتاب خود را پر از روایاتی نماید که از حیث متن و سند 

ھای آشکاری ھستند، و اگر کسی حتی کمترین بھره و علم را به احوال دارای عیب
ماند، و با این وجود علما و محدثان بعد از یراویان داشته باشد، این امر بر وی مخفی نم

اند، زیرا به اعتقاد برخی از افراد، از وی کتاب الکافی و روایات آن را در آغوش گرفته
ای دیگر که تعدادشان زیادتر است، روایات صحیح تخطی نورزیده است، و به نظر عده

کنار آن، روایات دیگری  وی تعداد زیادی از روایات صحیح را گردآورده است، گرچه در
اند. این دو گروه در مورد این ھم وجود دارد که به دروغ به اھل بیت منسوب شده

 .١»موضع گیری خود مسؤل ھستند
احادیث کتاب الکافی ھم از نظر سند و «گوید: . وی میآیت الله ابوالفضل برقعی *

. اما از نظر سند، اکثر راویان آن بسیار اشکال دارد  و ھم از نظر متن و مطالب آن
باشند، البته راویانش از ضعفاء و مجاھیل و مردمان مھمل و صاحبان عقائد باطله می

 .٢»طبق قول علمای رجال شیعه
 :کافیاصول  -ھـ 

 این کتاب مشتمل بر سه قسم است:
 بخش اول: احادیث مربوط به اصول (عقائد)

 بخش دوم: احادیث مربوط به فروع.
یابد و نویسنده، آن را خاتمه میھا آن ث متنوعی که کتاب بابخش سوم: احادی

نامیده است. البته این زمانی است که این بخش تألیف خود نویسنده باشد، زیرا  الروضۀ
 برخی از علمای شیعه در انتساب این کتاب به نویسنده شک دارند.

 باشد، دو جزء است:می که در مورد اصول بخش اول کتاب

 .۲۵۳اآلثار واألخبار ص: یالموضوعات ف -١
 .۱۳ص:   شکن) (عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، بت .۳۷سر الصنم ص:ک -٢
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باشد. کسانی که احادیث این حدیث می ۱۴۴۵تعداد احادیث این بخش جزء اول: 
حدیث آن اتفاق نظر دارند.  ۸۷اند فقط بر تصحیح بخش را مورد مراجعه قرار داده

حدیث را  ۱۶۱بھبودی که احادیث صحیح کتاب الکافی را تخریج کرده است، تنھا 
 صحیح دانسته است. این بخش خاص مسائل اعتقادی است.

حدیث است. کسانی که احادیث این  ۲۳۴۶دوم: تعداد احادیث این بخش  جزء
اند، و بھبودی تنھا حدیث را صحیح دانسته ۳۳اند، تنھا بخش را مورد مراجعه قرار داده

 حدیث را صحیح دانسته است. ۳۹۲
بخش، بر اساس روش شیعه انجام شده است، و اگر  ھردوتصحیحات انجام شده در 

شد، موجب ابطال این کتاب به صورت کامل میھل سنت انجام میبر اساس روش ا
شد، آنچنان که تطبیق روش نقد علمی بر روایات شیعه منجر به از ھستی ساقط شدن 

شود، آنچنان که بزرگترین علمای شیعه در قرن یازدھم یا از بزرگان دین شیعه می
 اند.کرده به این موضوع اشاره -یعنی بحرانی که قبًال ذکر شد -آنان
و اصحاب کساء در این دو بخش، به قرار زیر  صاحادیث منسوب به پیامبر -و

 است:
 بخش دوم بخش اول نام

 ثیحد ۱۷ حدیث ۴ صپیامبر

 ثیحد  ۳۰ ثیحد ۳۸ س یعل

 صفر صفر لهفاطم

 ثیحد۱ صفر سحسن

 ثیحد ۱ ثیحد ۲ سنیحس
ھیچ یک از احادیث رسیم که با مراجعه احادیث بخش دوم به این نتیجه می

باشند و با مراجعه چھار منبع اساسی و اھل کساء صحیح نمی صمنسوب به پیامبر
 دختر رسول خدا یافت. لتوان تنھا یک روایت از فاطمهسابق نمی

 :آشنائی با سه کتاب دیگر -٢
 ھاھای کتابنسخه -الف

 من ال یحضره الفقیه *
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برای آن ذکر کرده است که ھمه علی اکبر غفاری، محقق کتاب، ھفده نسخه را 
 اند.نوشته شده ھـ۱۱۰۱ھـ و۱۰۵۷ ھای مربوط به قرن یازدھم ھستند و ما بین سال

 امکب األحیتھذ* 
ای قبل از قرن یازدھم برای این کتاب ذکر نشده است، زیرا سید حسن نسخه

وط موسوی خراسانی، محقق کتاب، فقط چھار نسخه را برای آن ذکر کرده که ھمه مرب
 به قرن یازدھم ھستند و عبارتند از: 

 ھ۱۰۷۸دو نسخه مربوط به سال  -۱
 ھ۱۰۷۷یک نسخه مربوط به سال  -۲
 ھ۱۰۷۴یک نسخه مربوط به سال -۳

 اند!!ھا ھمه در چھار سال نوشته شدهاین نسخه
 تاب االستبصارک* 

محقق سابق، یعنی سید حسن موسوی خراسانی، فقط سه نسخه برای کتاب ذکر 
را ھا آن بودھای دیگری میھمه مربوط به قرن یازدھم ھستند و اگر نسخهکرده که 

 ھا عبارتند از:کرد. این نسخهذکر می
 ھـ. ۱۰۹۰ای مربوط به سالهنسخ -۱
 ھـ.  ۱۰۷۸ ای مربوط به سالهنسخ -۲
  ھـ. ۱۰۷۲ ای مربوط به سالهنسخ -۳

قرن یازدھم  ھا منابع اصلی مذھب شیعه ھستند. ھیچ یک از این منابع قبل ازاین
 شود. ای ندارند و این مسأله چیزی است که موجب شک مینسخه

بعد از این نقد بعید نیست که زود نسخه دیگری کشف شود که روی آن نوشته 
شده باشد قبل از قرن یازدھم نوشته شده است، آنچنان که زمانی که شیعیان از جانب 

توجھی ندارند، حلی فورًا دست به کار اھل سنت مورد نقد قرار گرفتند که به اسانید 
گرفت و فورًا مصطلحی را ھا آن شد و داخل کتب اھل سنت رفت و علم مصطلح را از

 برای شیعیان وضع کرد.
 :ھاروش مؤلفان این کتاب -ب
 یطوستألیف  ام واالستبصارکب األحیتھذ* 

 اند: روش طوسی مضطرب است، وش گفتهھای در مورد روش طوسی در کتاب
 ھایش وجود دارد.ھای زیادی در کتابھای متناقض دارد، و غلطاستدالل
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گاھی در جائی فردی را  -طوسی -شیخ«گوید: در رجال خود می بحرالعلوم* 
کند، و آرای او در مورد اشخاص داند و در جائی دیگر او را ثقه اعالم میضعیف می

 .١»مختلف، تقریبًا انضباطی ندارد
گوید این روایت ضعیف می -یعنی طوسی -ھمچنین وی «گوید: می حر عاملی* 

بینیم که وی به است، زیرا راوی آن که فالنی باشد، ضعیف است. اما با این وجود می
کند. تر از او عمل میروایت ھمان فرد و بلکه در موارد بیشماری به روایت افراد ضعیف

داند، و به اینکه مرسل است ضعیف می بسیاری از موارد، وی حدیثی را با استدالل
کند، و بلکه در موارد زیادی به احادیث سپس خود به یک حدیث مرسل عمل می

کند و حدیث مسند و روایت افراد ثقه را رّد میمرسل و روایت افراد ضعیف عمل می
 .٢»کند

وی شیخ مطلق و رئیس مذھب حق و امام در فقه و حدیث «گوید: می شاخوری* 
اش دچار خبط و ، اما اقوال وی اختالف زیادی با ھم دارد، و در دو کتاب روائیاست

اختالط زیادی شده است، زیرا سخنانش محتمل احتماالت بعید و توجیھات نادرست 
باشند، و در اصول تصورات و پندارھای متفاوتی دارد. وی در دو کتاب المبسوط و می

ی در بسیاری از مسائل به قیاس و الخالف، مجتھد و اصولی صرف است، و حت
اند پوشیده استحسان عمل کرده است، و این بر افرادی که به این دو کتاب نظر افکنده

را به صورت مطلق پیموده است، به نحوی که  النھایة راه اخباریوننیست، اما در کتاب 
 .٣»ده استگذارد و از منطوق آثار تجاوز نکردر آن از مضمون اخبار پا را فراتر نمی

شیخ طوسی خطاھای زیادی دارد. گاھی یک نفر را در یک باب «گوید: می خوئی* 
کند، یا اینکه دوبار ترجمه یک شخص را در کتاب الفھرست خود میدو بار ذکر می

 .٤»آورد. در کتاب التھذیب و االستبصار خطای زیادی دارد

 .۴/۷۸ة یالفوائد الرجال -١
 .۱۱۱/ ۲۰خاتمة الوسائل  -٢
لماء أحوال الع ی، روضات الجنات ف۵۷ة ص: یعة اإلمامیلدی فقھاء الش یة العقل االجتھادکیحر -٣

 .۲۱۷والسادات ص: 
 .۱/۹۹ث یمعجم رجال الحد -٤
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توان در کل می«گوید: ھای شیخ طوسی میدر مورد کتاب ابوالھدی کلباسی* 
قابل شمارش نیست و بسیار زیاد  است. حتی برخی از علمای ھا آن گفت که اغالط

 .١»اندمتأخر، کتاب خاصی را به توضیح و برشماری این خطاھا اختصاص داده
شیخ عبدالصمد ادعا نموده که در کتاب التھذیب «گوید: می ھاشم معروف حسنی* 

اضافه شده و سبب این اضافات ھا آن د دارد که چیزھائی بهشیخ طوسی احادیثی وجو
 .٢»گرددبه خود مؤلف بر نمی

بر کسانی که کتاب التھذیب را مورد «گوید: در حدائق خود می یوسف بحرانی* 
ھائی که در متن و سند اخبار اند، تحریفبررسی قرار داده و در اخبار آن تدبر کرده

پوشیده نیست و کمتر حدیثی است که متن یا سند آن  شیخ روی داده است، بر آنان
 .٣»!!دچار علت و اشکال نباشد

در حاشیه خود در رد قول امین استرآبادی می شیخ نورالدین موسوی عاملی* 
انگار مصنف زمانی که به کتاب االستبصار نگاه کرده است در عالم بیداری «گوید: 

-موافق عامه ھا آن احادیث وجود دارد و بیشترنبوده است! زیرا اختالف زیادی میان 
 .٤»راھی وجود نداردھا آن است، و برای جمع میان اغلب -اھل سنت

انگار مصنف زمانی که به کتاب االستبصار نگاه «دانیم که منظور وی از قول نمی
کند یا به چیست؟ آیا او را به جنون متھم می» کرده است در عالم بیداری نبوده است!

 زی دیگر؟!چی

 ابن بابویه قمی» فقیه من ال یحضره الفقیه« کتاب -٣
اند، کتاب چنان که گفته«گوید: در مورد ابن بابویه و کتابش می شیخ باقر ایروانی* 

حدیث  ۲۰۵۰حدیث است، حال آنکه قسمت بزرگی از آن که  ۵۹۶۳الفقیه مشتمل بر 
 .٥»باشد، مرسل ھستندمی

 .۱۶۷/ ۱علم الرجال  یسماء المقال ف -١
 .۶۵اآلثار واألخبار ص: یالموضوعات ف -٢
 .۱۵۶/ ۳الحدائق الناضرة  -٣
 .۳۰۹ة ص: کیة والشواھد المیتاب الفوائد المدنکة یحاش -٤
 یوسف بحرانی، ، الحدائق الناضرة۲۷۱ص: یروانیإ باقر، ةیالقواعد الرجال یة فیدیدروس تمھ -٥

 .۱/۳۵۹ یخ عبد الله الممقانیش، ةیعلم الدرا یة فیمقباس الھدا، ۴/۲۰۹

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٠٨

بینیم که صدوق در برخی از ما می«گوید: می عاملیشیخ نورالدین موسوی * 
مسائل برخالف موارد موجود در الکافی فتوا داده است، حتی در برخی از مؤلفات خود، 

 .١»برخالف موارد موجود در من ال یحضره الفقیه فتوا داده است
 بیشتر روایات شیخ در دو کتاب التھذیب و االستبصار،«گوید: می جعفر سبحانی* 

. یعنی: سند ٢»روایاتی معلق ھستند. روایات صدوق در کتاب الفقیه نیز چنین است
 گیرند؟ندارند. پس چگونه مورد وثوق قرار می

 ، بسیاری از علمای شیعه شک کرده اند:در مورد ثقه بودن صدوق
برخی از مشایخ ما در مورد ثقه بودن شیخ «گوید: می شیخ سلیمان ماحوزی* 

 .٣»اندهصدوق توقف کرد
برخی از علمای رجال در مورد «گوید: در دفاع از صدوق می ابوالھدی کلباسی* 

اند که برخی از علما در صدوق که در مورد عدالت وی اجماع وجود دارد، بیان داشته
 . ٤»اند. این شاید به علت عدم ثبوت ضبط وی باشدمورد اعتبار روایات وی توقف کرده

ت، زیرا وی اظھار داشته که در مورد عدالت او اجماع شده این تناقض عجیبی اس
 کند.است و سپس طعن نسبت داده شده به او را بیان می

بینان در مورد وثاقت شیخ عجیب است که برخی از کوته«گوید: می بحرانی* 
گویند: او ثقه نیست، زیرا کسی از علمای رجال به ثقه بودن اند و میصدوق توقف کرده

 .٥»اندتصریح نکردهاو 
، ٦) شیخ شیعه امامیه و رئیس مذھب شیعه در زمان خودھـ۱۲۲۷(م جعفر نجفی* 

گوید: او را مجروح کرده، و در کتاب کاشف الغطاء در مورد مؤلفان کتب اربعه می
توان در تحصیل علم بر محمدین ثالثه اعتماد کرد، حال آنکه برخی از آنان چگونه می«

 .۳۱۰ص:  ین استرآبادیأم، ةیتاب الفوائد المدنکة یحاش -١
 .۶۹ة ص: یعلم الدرا یامه فکث وأحیأصول الحد -٢
ق علی منھج ی، تعل۱۴صدوق ص:، األخبار ی: مقدمة محقق معاننک ، و۲/۲۱۰سماء المقال  حاشیه -٣

 .۳۱۸ص: ید بھبانیوح، المقال
 .۲/۲۱۰سماء المقال  -٤
 .۲/۲۱۰سماء المقال  حاشیه: نک ، و۱۳األخبار ص: یمقدمة معان -٥
 .۲۷۲زان ص:یالم یعة فیالشحاشیه  -٦

                                           



 ٣٠٩  شیعهنبودن منابع روائی  مبحث بیستم: موثق

کنند، و روایات آنان با ھمدیگر در تضاد است. ھمچنین ر را تکذیب میروایت برخی دیگ
قطعی است، مانند اخبار ھا آن مشتمل بر اخباری است که کذب بودنھا آن یھاکتاب

 .١»وارده در مورد تجسیم و تشبیه و قدم عالم و ثبوت مکان و زمان

 مراجع متأخر -٤
موسوعات متأخری که در قرن  باشد،وقتی که این وضعیت کتب اساسی مذھب می

اند، و دربردارنده ھمه روایات بعد از مرگ آخرین یازدھم ھجری و بعد از آن نوشته شده
باشد چه وضعیتی خواھد داشت؟ امام ظاھر شیعه و بیش از ھشت قرن بعد از آن می

 ھا عبارتند از:این کتاب
 ھـ). ۱۰۹۱ م( یاشانکض یف، یالواف -۱

 ھـ). ۱۱۰۴ م( یحر عامل، الشیعۀوسائل  -۲
 ھـ). ۱۱۱۱ م( یمجلس، بحار األنوار -۳
 ھـ). ۱۳۲۰ م( یطبرس ینور، الوسائل کمستدر -۴

 شود:در اینجا به بحث در مورد کتاب بحار األنوار بسنده می

شکی «گوید: بحاراألنوار می عۀ* آیت الله محمد آصف محسنی در کتاب مشر
یف و کذاب و مجھول فراوانی نیست که در سند روایات مذکور در کتاب، افراد ضع

کرده وھمچنین بر ثقاتی که در گرفتن و یا روایت کردن حدیث اشتباه میوجود دارد، 
با سند متصل معنعن و به نقل افراد ھا آن ھاینیز بیشتر منابع این کتاب، نسخهاند، 

مصادر ھا، به مؤلف نرسیده است. تعدادی از مؤلفان ثقه از افراد ثقه تا مؤلفان ثقه آن
کتاب ھم مجھول ھستند. ھر کس مقدمه مؤلف در ابتدای کتاب را بخواند به آسانی 

کند که مؤلف کتاب، یعنی عالمه نیز به صحت روایات کتاب خود از ابتدا تا به درک می
آخر اعتقاد نداشته است، و ھر عاقلی اگر حال راویان را و کیفیت کتابت و تدوین در آن 

یابد. عالوه بر این به به مخالفت آن روایات با واقعیت یقین میھا را بنگرد، دوران
 . ٢»یابدیقین میھا آن تحریف جمالت روایات و کلمات

 .۴۰شف الغطاء ص:ک -١
 .۲/۴۹۴مشرعة بحار األنوار  -٢

                                           



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣١٠

علمای معتدل بدانند که کتاب بحاراألنوار عالمه «گوید: * وی ھمچنین می
ھائی مضر برای مجلسی(رضوان الله علیه) گرچه دریاھای نور است، اما در آن میکروب

اجتناب شود و ھا آن تفاده کنندگان از آن و موادی ناصحیح وجود دارد که باید ازاس
 . ١»توقف شودھا آن اشیاء مشکوک و مشتبھی در آن است که باید در مورد

پس کتاب بحاراألنوار کتاب مھمی است، اما قبول و پذیرش «گوید: * ھمچنین می
ین خاطر آبشخوری برای آن قرار دادهباشد. به ھمھمه آنچه که در آن است، جایز نمی

ایم تا از مکان مخصوصی از این کتاب استفاده شود و استفاده کننده در آن غرق نشود 
 . ٢»و از آبی که در آن میکروبھای مضر قرار دارند، نخورد

با دیده عبرت نگاه کنید به کتب اخالقی مدون و موجود در نزد «گوید: * نیز می
ھای صوفیانه اخالق اسالمی را با شعارھای عرفانی و نعره ھاکتابین ما؛ به تحقیق که ا

ھای افراد غافل و نادان و مزخرفات یونانی که در خود دارند، تباه و خراب گوئیو مبالغه
اند و آن را با روایات ضعیف و مجھول زینت داده، و این روایات را به صورت قطعی کرده

 . ٣»اندو ائمه نسبت داده صبه رسول اکرمو به مانند روایات متواتر 
چیزی که کمر شکن است وجود روایاتی است که سندشان «گوید: * ھمچنین می
متضارب است و متونشان تناقض دارد. مشھورترین علتھا آن نیمعتبر است، اما معا

ر ھای این امر، مجھول بودن راویان در تلقی، ضعف فھم آنان و قصور استعداد آنان د
آورد، چه برسد به روایات امر ارزش روایت معتبر را ھم پایین می کالم امام است. این

 . ٤»دیگر. ھدایتگر و نگھدارنده خدا است
کسانی که به افراط تمایل دارند و کسانی که ھر کتاب حدیثی را «گوید: * نیز می

دانند، حجت می یا امام باشد صدانند، و ھر حدیثی را که منسوب به پیامبرحجت می
تعدادشان بیشتر است، و این فزونی تعداد یا به خاطر سادگی آنان یا کمی علم و دانش 
آنان و یا شدت اعتقاد و محبت و اخالص آنان به کسانی است که سند حدیث منقول از 

شود و به ھمین دلیل تضعیف آن و اوصیای او به وی منتھی می صپیامبر اعظم

 .۱/۱۱مشرعة بحار األنوار  -١
 .۲/۲۷۳مشرعة بحار األنوار  -٢
 .۱/۱۵مشرعة بحار األنوار  -٣
 .۲/۴۳۶مشرعة بحار األنوار  -٤

                                           



 ٣١١  شیعهنبودن منابع روائی  مبحث بیستم: موثق

شود، یا به این خاطر است که وی به صدور خبر از دشوار میشخص و رّد او برایش 
ھا آن اسبابی است که برای افراد غیر ازھا این یا امام اطمینان دارد. صجانب پیامبر

 .١»شوداز محققین حاصل نمی

 روش اھل سنت و روش شیعه -٥
 افراد منصف شیعه اعتراف دارند که علم روایت، خیلی وقت پیش نزد اھل سنت به

 پختگی و کمال رسیده است، از جمله:
کتب عامه (اھل سنت) بر این داللت «گوید: * شیخ نورالدین موسوی عاملی می

اعتماد ھا آن کند که آنان در ابتدای زمان تابعین احادیث خود را برگزیدند، و بهمی
کردند، و ھمه چیزھایی را که صحتش برایشان مشتبه بود، ساقط کردند. حتی مالک 

ن أنس احادیث بی شماری را ثابت کرده و احادیثی را که ظاھر و آشکار است ثابت ب
 .٢»ی مشھوری ھستندھاکتابکرده است و صحاح سته 

چیزی که نباید انکار کرد این است که «گوید: * سید ھاشم معروف حسنی می
گاھی و  -در قیاس با محدثان شیعه -محدثان اھل سنت از اواسط قرن پنجم آ

ھوشیاری بیشتری داشتند نسبت به خطراتی که حدیث شریف را فراگرفته بود. به 
ھا کتاب در مورد ھمین دلیل عالوه بر کتب روایت و احوال رجال، در خالل دو قرن ده

است. از میان » موضوعات«ھا آن احادیث موضوع و جعلی نوشتند و حتی نام برخی از
جوزی، دانشمند مشھور اشاره کرد که کتاب  توان به عبدالرحمان بناین افراد می

را در قرن ششم ھجری در سه جزء تألیف کرد. بعد از وی نیز در این » الموضوعات«
ھائی را با ھمان برنامه و یی تألیف شد و سیوطی و فتنی! و دیگران کتابھاکتابباب 

ابع برای مؤلفان ترین منشان تبدیل به بزرگترین و پرفائدهھای روش تألیف کردند و کتاب
 این موضوع شد. 

اطالعی زدند و انگار که این موضوع اما شیعیان از این موضوع خود را به بی
برایشان اھمیت نداشت، حال آنکه تعداد احادیث موضوع و جعلی وارده در میان 
 روایات آنان، کم تعدادتر و کم خطرتر از احادیث جعلی اھل سنت نبود. ھمه آنچه که

فت این است که شیعیان مشکالت احادیث خود را از مؤلفات خود در باب توان گمی

 .۱/۲۲مشرعة بحار األنوار  -١
 .۱۲۵ص: ین استرآبادیأم، ةیتاب الفوائد المدنکة یحاش -٢
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علم رجال و درایت، درمان کردند. این دو علم در مورد احوال راوی و روایت بحث می
کنند و خطوط عمومی را برای آنچه که اعتماد بر آن صحیح است یا صحیح نیست، 

طوالنی تالش نکردند حتی  ھای کنند. اما آنان (شیعیان) در طول این قرنترسیم می
ھا و مسائل ھائی از احادیث موضوع و جعلی بابتنھا یک کتاب را که مشتمل بر نمونه

مختلف باشد، تألیف نمایند، حال آنکه شیعیان ھمواره از آثار سوء این احادیث جعلی بر 
ھائی که ھا و خرافاتاند، مذھبی که از امور شاذ و اسطورهمذھب شیعه در رنج بوده

اند قبال بدور بوده  ھا و احزاب وارد کرده گویان و رھبران فرقه مزدوران حکام و قصه
 . ١»است

بعد از این مطالب در مورد منابع روائی شیعه، در مطلب آتی توضیحاتی با این 
 موضوع خواھیم داشت.

 نگاهی به موضوع موثق نبودن منابع روائی شیعه :مطلب دوم
ھا، توضیحاتی را مختصر در مورد منابع روایات شیعه و مؤلفان آنبعد از این بیان 

 در این زمینه خواھیم داشت:
باشند، بیان شده که منابع مورد اعتماد شیعه اثنی عشری که چھار کتاب می -۱

اند. در قرن پنجم ھجری و در عصر دولت آل بویه شیعه مذھب تألیف شده
و ھا آن دت که مابین زمان تألیففرض بر این است که شیعیان در طول این م

را مورد ھا آن باشد، علمای شیعهدر قرن یازدھم میھا آن برداری اززمان نسخه
شد و علمای شیعه آن را دست ھای آن زیاد میدادند و نسخهبررسی قرار می

را مورد بررسی ھا آن دادند و سندکردند و مورد بازنگری قرار میبدست می
کردند و دیگر موارد اعتنا و توجه به حدیث. تون آن را شرح میقرار داده و م

ھا آن شد چیزی ازاما ھیچ یک از این کارھا انجام نشده است، زیرا اگر انجام می
 داشت.وجود می
ھای ایجاد بر نسخه ھاکتاباند که در تحقیق این بیان داشته ھاکتابمحققین این 

ھای دیگری بیابند، زیرا اگر اند نسخهاند و نتوانستهشده در قرن یازدھم اعتماد کرده
 کردند. را ذکر میھا آن یافتند،می

 .۸۸اآلثار واألخبار عرض ودراسة ص:  یالموضوعات ف -١
                                           



 ٣١٣  شیعهنبودن منابع روائی  مبحث بیستم: موثق

فن تحقیق کتب در نزد محققان امر معروفی است. آنان تمایل بسیار زیادی دارند 
بسیار بد و ھا آن ھا را مورد استفاده قرار دھند، گرچه خطترین نسخهکه قدیمی

را یا اصل تحقیق خود قرار دھند و یا ھا آن تمایل بسیار زیادی دارند کهناخوانا باشد و 
 اینکه آن را شاھد صحت کتاب قرار دھند. 
ھای ھای عمومی دارای نسخهھا در کتابخانهمحقق بحث دقیقی را در مورد نسخه

و ھا آن وقوف یافته و در پرتوھا آن دھد تا در اثنای تحقیق برخطی کتب انجام می
ھای جھت اثبات صحت کتاب، عملیات تصحیح را انجام دھد. اگر محققان، نسخه

دھند. را مورد استفاده قرار میھا آن قدیمی را بیابند حتی اگر با اشاره ھم شده باشد
توان یافت که این منابع در طول این زمان طوالنی که این منابع در بنابراین، چگونه می

تحریف و دسیسه قرار نگرفته باشند، زیرا این منابع  اند، در معرضآن مخفی بوده
و نسخهھا آن اساسی و اصلی ھر طائفه ھستند که علمای آن طائفه به تدریس و شرح

 جھت حفاظت ازھا آن بر علما و تدوین خطوط خود برھا آن و قرائتھا آن برداری از
کاری است که اھل سنت در پردازند، و این ھمان در مقابل افزایش و نقصان میھا آن

 اند. مورد منابع خود انجام داده
اند تا مبادا ھای خطی گذاشتهعلمای اھل سنت ضوابط دقیقی را برای قبول نسخه

ھای ھای حفاظت نشده را قبول نمایند. به ھمین دلیل علما برای قبول نسخهنسخه
آن اند و به صحتایت ورزیدهھا عناند که خط علمائی که به آن نسخهخطی شرط کرده

 باشد.ھا آن دھند، بر رویشھادت میھا 
اند، حال اند، پذیرفتهھائی را که بعد از صدھا سال نوشته شدهاما شیعیان، نسخه

دارند که روایات و مصنفات در زمان خود ائمه دچار تحریف آنکه علمای شیعه بیان می
توان به ھای بعد داشت؟! چگونه میبه دوره تواناند. پس چه ظنی میو جعل شده

دانیم کجا حفظ کتابی اعتماد کرد که بیشتر از ششصد سال مخفی بوده است و نمی
شده و چه کسی از آن حفاظت کرده است، و جز در قرن یازدھم نسخه خطی دیگری 

 شود؟!برای آن یافت نمی
 تواند داشته باشد:می دلیل راھای قدیمی برای آنھا، یکی از این دو عدم وجود نسخه 

آن ھای جدیدی با روایات جدید جایگزیناند و نسخهکتب قدیمی مخفی شده -الف
توافق و ھمخوانی دارند، اما از حیث مضمون  ھاکتاباند که از حیث اسم با آن شدهھا 

 تفاوت دارند.ھا آن با
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ی سابق حذف ھاکتاباند و اضافه شده و مواردی حذف شده ھاکتاببه این  -ب
 اند تا آن افزایش و نقصان مخفی بماند.شده

 دیدگاه علما در مورد منابع روایت -٢
را تقدیس نموده و بر ھا آن ھای مختلفی دارند. برخیعلما در مورد منابع، دیدگاه

را صحیح نمیھا آن دھند. برخی دیگر ھمه موارد مذکور درگواھی میھا آن صحت
 دانند.

شکی نیست که دیدگاه اول راه افراط را پیموده است و در شأن یک فرد عالم 
اند که برخی صادق و ، روایات را از خالل راویانی جمع آوردهھاکتابنیست، زیرا این 

برخی کاذب و برخی حافظ و برخی واھم ھستند و این چیزی است که ھر عاقلی به آن 
شود برخی صحیح ز طریق این راویان روایت میاعتراف دارد. به ھمین دلیل آنچه که ا

 طلبد که آن روایات تابع بحث و تحقیق و نقد شوند.و برخی ضعیف ھستند. این امر می
ھائی را جھت حمایت از سنت وضع اھل سنت این حقیقت را درک کردند و روش

ی را کردند و برای راویان تاریخ نوشتند و آنان را به طور دقیق تعریف کردند و روش
برای معرفی احوال آنان وضع کردند و در آن روایات دست به تحقیق زدند و روایات 
صحیح را قبول و روایات ضعیف را رّد کردند. به ھمین دلیل، در مورد کتابی شھادت 

عنایت ھا آن باشد، جز دو کتاب که نویسندگانشان بهاند که آن کتاب صحیح مینداده
اند. اما با این وجود از نقد دقت زیادی را بکار بردهھا آن احادیثاند و در انتخاب ورزیده

اند و به خاطر برخی از روایات وارده در خود علما و تتبع آنان در این دو مصون نمانده
اند، زیرا علما یقین دارند که بشر ھر قدر ھم در کمال ترقی کرده مورد نقد قرار گرفته

 صون نیست.باشد، باز ھم از نقص و وھم م

 کتاب الکافی -٣
باشد و اصول نامیده میتعداد احادیث قسم اول از کتاب را که متعلق به اعتقاد می

حدیث است، اما محدثان شیعه بر  ۳۷۹۱شود، بیان کردیم. این بخش مشتمل بر 
دانند، و در این تصحیح ھم حدیث آن را صحیح می ۱۲۰اساس قواعد خود شیعه فقط 

شکی نیست که این موضوع از جایگاه این کتاب که شیعیان ادعا تساھل شده است. 
کاھد. ھمچنین در این بخش دارند به مانند آن در دنیای اسالم نگاشته نشده است، می

و شصت و ھشت حدیث از علی بن أبی  صاز کتاب فقط بیست و یک حدیث از پیامبر
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 لحدیثی از فاطمه نقل شده است. نیز در کتاب الکافی و دیگر کتب اربعه سطالب
 روایت نشده است. به راستی راز این کار در چیست؟! 

ھمچنین در جزء دوم کتاب، حسب قواعد مصطلح شیعه اثنی عشری، تنھا یک 
باشد. این موضوع خلل عجیبی را در مصادر  عمده و صحیح نمی صحدیث از پیامبر

 نماید.اصلی دین شیعه کشف می

 مصنفان منابع قدیمی -٤
مؤلف دو مورد از این چھار کتاب، طوسی است که علما ضعف علمی و اضطراب در 

گوید علمای اند. چنان که محمد مھدی بحرالعلوم میروش بحث او را برمال ساخته
اند که آرای وی در آن تقریبًا فاقد انضباط است. ھمچنین طوسی در شیعه بیان داشته

و  ،کندر جائی دیگر به روایت او  عمل میو دکند را ضعیف اعالم می جائی یک راوی
 کند.قه را رّد میروایت مرسل را قبول و روایت مسند و روایت فرد ث

اند که وی در دو کتاب تھذیب األحکام و االستبصار دچار علمای شیعه تأکید کرده
ھای او قابل گوید: خطاھا و غلطپریشانی بزرگی شده است، و چنان که شاخوری می

توان به علم و روایت چنین شخصی اعتماد کرد. مارش نیست. پس چگونه میش
نامند. وقتی که این شیخ طائفه است، شگفت این است که آنان وی را شیخ طائفه می

 دیگر علما چه وضعیتی دارند؟!
چنان که قبًال ذکر شد، حتی یکی از علمای شیعه او را در مورد عقلش متھم ساخته 

گوید: انگار که مؤلف زمانی که به کتاب االستبصار نگاه کرده است است، زیرا وی می
 در حالت بیداری نبوده است!!

البته این وضعیت تنھا به طوسی اختصاص ندارد، حتی مؤلف کتاب سوم، یعنی 
اند، زیرا چنان که قبًال صدوق، برخی از علمای شیعه در مورد ثقه بودن او شک کرده

اند. این موضوع چیزی است که قدیم شیعه او را ثقه ندانستهذکر شد ھمه کتب رجالی 
 کند!ایجاد شک می

 بحار األنوار -٥
این کتاب در قرن یازدھم، یعنی بیشتر از ھشت قرن بعد از آخرین امام ظاھر 
شیعیان نوشته شده است. به ھمین دلیل، وی روایاتی را جمع آورده است که این شک 
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در این قرن جعل شده باشند. به ھمین دلیل، ھا آن بیشتر رود کهمیھا آن در مورد
 اند. برخی از علمای معاصر شیعه در مورد این کتاب ھشدار داده

گوید: شکی نیست که در سند روایات از جمله آیت الله محمد آصف حسینی می
مذکور در کتاب، افراد ضعیف و کذاب و مجھول فراوانی وجود دارد.... وی ھمچنین 

(رضوان الله علیه) گرچه دریاھای نور است،  گوید: کتاب بحاراألنوار عالمه مجلسیمی
گوید: ھائی مضر برای استفاده کنندگان از آن وجود دارد. سپس میاما در آن میکروب

ھا آن چیزی که کمر شکن است وجود روایاتی است که سندشان معتبر است، اما معانی
این امر، مجھول بودن  ھای دارد. مشھورترین علتمتضارب است و متونشان تناقض 

 راویان در تلقی است. 
شاید تفسیر این سخن، کالم سابق از آن دانشمند زیدی باشد که شھادت داد یکی 

 کرد.وضع میھا آن کرد و سندھای صحیحی برایاز علمای شیعه جعل حدیث می
از علمای شیعه است شھادت سابق از آیت الله محمد آصف محسنی، شھادت عالمی 

کنده از میکروب گاه است، و پرده از این کتاب آ ھای عقیدتی و که نسبت به کتاب آ
اند تا عقائد خود را یاری داده و دین اسالم را ایجاد کردهھا آن اخالقی است که کذابان

 را دچار فساد سازند.
روایت ایجاد  ھا بعد از عصرھائی وجود دارد که قرنپس چه وثاقتی در این کتاب

 اند و مؤید استمرار نیرنگ و دسیسه در این دین ھستند. شده
اما برای روایات اھل سنت، خداوند مردان مخلصی را روانه کرده و احادیث کذب 

دین را فاسد ھا آن اند به وسیلهکه افراد نفوذی در  اسالم خواسته -موجود در آن را
 اند. کنار زدهرا ھا آن برمال ساخته و پرده -سازند

ھای نوشته شده در باب احادیث موضوع در نزد اھل سنت مراجعه نمائید به کتاب
اند به منابع سنت تا بدانید که آنان از قرن سوم ھجری روایت کذابانی را که خواسته

 اند. ھائی جمع آوردهرا در کتابھا آن اند ونفوذ کنند کشف کرده
اند، و حتی معلوم مدت به منابع خود عنایت نورزیده اما علمای شیعه در طول این

 اند.کجا بوده -یعنی بیشتر از ھشت قرن -نیست که تا قرن یازدھم

منصفان شیعه اعتراف دارند که اھل سنت در ضبط و حفظ روایات و بررسی و  -٦
  اند.ھا، بسیار زودتر از شیعه دست بکار شدهپالودن آن
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کتب اھل سنت بر این داللت دارد که آنان «گوید: می * نورالدین موسوی عاملی
اعتماد کردند و آنچه را که ھا آن در ابتدای عصر تابعین، احادیث خود را برگزیدند و بر

 .»در مورد صحتش شک و شبھه داشتند ساقط کردند
منظور از زمان تابعین، اواخر قرن اول و دوم است، یعنی تقریبًا ھزار و سیصد سال 

 این دلیل بر این است که خداوند دین را بوسیله اھل سنت حفظ کرده است.قبل. 
چیزی که نباید انکار «گوید: * ھاشم معروف حسنی در تأکید بر این واقعیت می
 -در قیاس با محدثان شیعه -کرد این است که محدثان اھل سنت از اواسط قرن پنجم
گاھی و ھوشیاری بیشتری داشتند نسبت به خطراتی  که حدیث شریف را فراگرفته آ

 .»بود
کنند اھل سنت روایات خود این شھادت برخی از منصفان شیعه است که بیان می

 اند. را حفظ کرده و شیعیان روایات خود را مھمل گذاشته
توان در این موضوع مؤید این است که منابع شیعه فاقد درجه وثاقت ھستند و نمی

 استدالل کرد. ھا نآ مورد دین و عقیده و شریعت به
ھای محققان شیعه، جایز است در تثبیت عقیده یا بیان پس آیا بعد از این شھادت

اعتماد کرد؟!  ھاکتابتوان به خدا تقرب جست، به مثل این حکمی که به وسیله آن می
گردد تا با روایات صحیح از کسی که دینش برایش اھمیت دارد دنبال منابع موثقی می

ی غیر معتمد توجه نمیھاکتاب، به عبادت خدای خود بپردازد و به صخدارسول
 کند.

اند و از پدران و اجداد پیروی نموده و کسانی که در جستجوی حق کوتاھی کرده
 اند، باید در آخرت پاسخگو باشند. و الله المستعانزندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده





 

 

 :مبحث بیست و یکم
 عدم احاطه کامل روایات شیعه به علوم دین

 مطلب اول:
 بیان موضوع عدم احاطه روایات شیعه به علوم دین

 مطلب دوم:
 نگاھی به موضوع عدم احاطه روایات شیعه به علوم دین

 شیعه به علوم دین عدم احاطه کامل روایات :بیان موضوع :مطلب اول
این کتاب را با بحث در مورد امامت و ادعای شیعه اثنی عشری در این مورد شروع 

باشد، و شیعه در مورد دین خود به امامت اعتماد کردیم که امامت به مانند نبوت می
خدا به عنوان امام دارند که آنان از جانب اند و اظھار میدارد و اشخاصی را معین کرده

 اند، و شیعیان در شناخت دین خود بر آنان اعتماد دارند. تعیین شده
ھستند و ھر کس سوار آن  »کشتی نجات«دارند که این ائمه ھمچنین اظھار می

 شود!! یابد و ھر کس سوار نشود ھالک میشود نجات می
در مباحث قبلی عدم موثق اند که ھا ھزار روایات به این ائمه منتسب ساختهنیز ده

 روشن شد. ھا آن بودن
گذاریم که این روایات صحیح ھستند و از طرف اما ما در اینجا فرض را بر این می

 اند که تا نیمه قرن سوم تداوم یافتند. ائمه و کسانی صادر شده
را معرفی کرده »کشتی نجاتی«اما سوال این است آیا صحیح است که این روایات 

ھرکس سوار آن شود به کشتی دیگری نیاز  پیدا نخواھد کرد، زیرا حسب ادعای  اند که
آنان، نجات فقط در سوار شدن بر آن است، زیرا بیانگر ھمان حقیقتی دینی است که 

 فرد مسلمان به آن نیاز دارد؟
 این چیزی است که در این بحث إن شاء الله خواھیم دید. 

 باشد، از جمله:چه که مشتمل بر چند علم میه و آناین کار با مراجعه مذھب شیع
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شود، فقه که اش آن روایات حفظ میالحدیث که به وسیلهخود روایات، مصطلح
د و تفسیر که بیان و شرح قرآن باشم است، اصول فقه که قواعد فقه میتفصیل احکا

 باشد.می
در این علوم از  ما بر این باوریم که شیعیان اثنی عشری اکتفا نکردند به آنچه که

قرار ھا آن باشند که دین بر پایهھائی میائمه نقل شده است، علومی که تمثیل گنجینه
ترین شاھد بر این گیرد و به شھادت علمای شیعه و نحوه عمل آنان که بزرگمی

باشد، در زمان حیات ائمه آنان، آن قدر روایت از آنان نقل نشده که حقیقت می
 کفایتشان را بکند. 

شود. ھر یک از این ھائی از اعتراف علمای آنان به این حقیقت بیان میدر زیر نمونه
 دھیم:علوم را به صورت جداگانه مورد بحث قرار می

 روایات -١
داند کتب شیعه نظاره کرده باشد می کسی که روایات وارده در مورد احکام را در

باشد، از روایات اھل سنت مینسبت زیادی از این روایات که قریب ھشتاد درصد می
اند و برخی تحریف شده اند و سپس به ائمه منتسب شدهباشند که غالبًا بعینه نقل شده

 کم شده است. ھا آن اضافه شده یا ازھا آن یا چیزھائی به
ان در قرن چھارم آشکار شد، و این قرنی است که در آن ھمه روایات تصنیفات شیعی

و موسوعاتی شده بودند. ھر کس  ھاکتاباھل سنت تدوین شده و اھل سنت دارای 
ھا آن اند که نسبتئی داشتهھاکتابادعا دارد که قبل از آن تاریخ شیعیان اثنی عشری 

ن را به ما نشان دھد، زیرا اگر یافت میباشد، آبه مؤلفانشان قبل از آن تاریخ صحیح می
گویند اند و میھای تراجم شیعه را پر کردهگشت. ادعاھائی که کتابشد، آشکار می

موجود نیست، ھا آن ھایبسیار زیادی از علمای آنان وجود دارد، اما نسخه ھای کتاب
 شود.ثابت نمیھا آن صرف ادعا است و حقیقت به وسیله

از محدثین شیعه، در یکی از سخنان خود در مورد انتساب فقه حیدر حب الله، 
این نظیر سخن منسوب به «گوید: می -که به زودی خواھد آمد -شیعه به فقه سنی

گوید روایات اھل است که در آن می ھـ)۱۳۸۰(م سید محمد حسین بروجردی
 .١»ای بر فقه اھل سنت ھستندحاشیه -یا بیانگر -به مانند ‡بیت

 .۳۱ -۲۹ص: در حب الله یح، الم المعاصرکعلم ال -١
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 لح الحدیثمصط -٢
به اعتراف علمای شیعه، این فن قبل از قرن چھارم در میان اھل سنت به کمال و 
پختگی رسید، حال آنکه شیعیان در قرن ششم یا ھفتم این فن را شناختند، زیرا در 

 این تاریخ اقدام به نقل آن از کتب اھل سنت کردند. 
لمای شیعه در اینجا از قبًال تفصیل این مطلب ذکر شد و تکرار سخنان برخی از ع

 باب یادآوری اشکالی ندارد.
* حرعاملی بیان داشته که اصطالح جدید، یعنی تقسیم حدیث در نزد شیعه به 
حدیث صحیح و غیر صحیح، که ابن مطھر آن را وضع کرده است، تالشی برای تقلید از 

اصطالح آنان اصطالح جدید موافق اعتقاد اھل سنت و «گوید: اھل سنت است. وی می
توان گفت که از کتب آنان اخذ شده است، چنانکه اگر این موضوع را است، و بلکه می

  ١»دنبال کنی این حقیقت روشن است.
تقسیم حدیث «گوید: می األبرار یةھدا* کرکی، از اخباریون شیعه و نویسنده کتاب 

ت، و عمل اصحاب از اختراعات عامه (اھل سنت) اس الدرايةبه چھار نوع مذکور در 
متأخر ما به آن، از روی غفلت واقع شده است. این غفلت بزرگی است، زیرا به فساد و 

 -چه برسد به اھل مذھب -شودطعنی که به وسیله آن براصل مذھب مترتب می
گاھی نیافته اند تا اینکه طریقه اصولیون رواج یافت و اصول عامه با اصول « .»....٢آ

متأخرین از عمل به بیشتر احادیث امتناع ورزیدند، و به ھمین خاصه در ھم آمیخت، و 
 .٣»دلیل اختالف در میان آنان زیاد شد و سرگردانی و حیرت زیادی پدید آمد

را به خاطر سالمتی از آن حمد و ستایش می أآری، این حیرتی است که خداوند
پیروان طائفه آن را محافظت اند، و گوئیم، زیرا روایات از جانب فرد معصوم صادر نشده

 شود.الحدیث بر آن، موجب ابطال آن میسازی و تطبیق مصطلحاند، و پیادهنکرده

 فقه -٣
 فقه جانب تشریعی دین و مربوط به اعمال بندگان است. 

 .۳۰/۲۵۹عة یوسائل الش -١
 .۱۳۶ص:ق األئمة األطھار: یة األبرار إلی طریھدا -٢
 .۱۳۶ص:ق األئمة األطھار: یة األبرار إلی طریھدا -٣
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باشد که قبل از آن عشری، انعکاس فقه سنی میاولین کتاب فقھی شیعه اثنی
، و قبل از این کتاب دیگری برای شیعه وجود کتاب به پختگی و کمال رسیده بود

 ندارد، و ھمین عامل شیعیان را واداشت که بر کتب اھل سنت اعتماد نمایند.
فقھای اولیه بعد از وفات «گوید: * جعفر شاخوری بحرانی، از پژوھشگران شیعه می

امام حسن عسکری در نیمه قرن سوم ھجری، دریافتند که فقه سنی و مؤسسه دینی 
ھائی سنی، زمانی طوالنی بر آن گذشته و تکوین یافته است، و در خالل این زمان گام

را برای بنیان گذاری آن برداشته است، حال آنکه فقه امامیه جدیدًا و در قالب و فرمول
ھای روشمند در پی ایجاد و ظھور است. این بدان خاطر بود که عصر تشریع با وفات 

پایان پذیرفت، و از آن ھنگام این مدرسه شروع به  برای اھل سنت صخدارسول
ظھور کرد. اما در مدرسه امامیه، در اوائل قرن چھارم ھجری و بعد از پایان غیبت 
صغرای امام مھدی، عصر تشریع پایان پذیرفت و عصر فقه آغاز شد. پس مدرسه امامیه 

راث ائمه و شکل بر یک مبنای کامًال علمی ایجاد شد و وظیفه خود را صیانت از می
دھی به آن بر اساس روش بحث فقھی قرار داد که یک احساس قوی مبنی بر ضرورت 
مسابقه زمانی و ھمراھی و ھمطراز شدن با نتایج بدست آمده در مدرسه سنی، آن را 

 .١»کردتشویق می
چرا ائمه با نتایج بدست آمده در مدرسه سنی ھمراھی نکردند حال آنکه شاھد 

 بردند؟!!سه بودند و معاصر آن به سر مینتایج آن مدر
با ظھور دو کتاب المبسوط و «گوید: * حیدر حب الله در مورد فقه اثنی عشری می

) وضعیت متفاوت شد. طوسی در کتاب اول در پی اثبات ھـ۴۶۰الخالف شیخ طوسی(م
و ھا این بود که میراث خاص شیعیان، دربردارنده ھمه مسائل و مفردات فقھی و صورت

باشد. وی قصد دفع تھمتی را داشت که متوجه امامیه فرضیات آن و امور مستحدثه می
گفت: امامیه فقه ندارد. پس کتاب المبسوط را بر اساس آن تأسیس می شده بود و

ھائی شیعی را در مقابل خود طوسی کتاب -رسدچنان که به نظر می -کرد. اما
گام بردارد. به ھمین دلیل فروعی که اھل ا ھآن نداشت تا در تألیف المبسوط در راه

 سنت در مصنفات خود مطرح کرده بودند گرفت و تالش نمود مواضع شیعه را در مورد
ھای سنی داخل بیان نماید. از این طریق، افکار و سخنان و فرضیات و خالفھا آن

 .۳۴۰ص:ر : ییة المرحلة وغبار التغیمرجع -١
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و  شیعه شد. بعد از اینکه طوسی کتاب الخالف را بر اساس فقه مقارن تألیف کرد
در چارچوبی مشتمل بر ھمه ھا آن ساحت شیعه را غرق در آراء فقھی سنی و مناقشه

مسائل فقھی از ابتدا تا آخر کرد، این امر به وی امکان داد که تجربه المبسوط را به 
صورتی برجسته و درخشان ارائه نماید. بدین سان تفکر شیعی دریافت که باید از خالل 

ھا و ای جدید بود، باید خالفاب المبسوط که آغاز مرحلهپیروی و دنباله روی از کت
این باعث بر افروخته  وتفکر سنی را در جزئیات و روش، به صورتی بزرگتر دنبال نماید، 

بر آنچه پیش از این آورده  شدن خشم و غضب برخی از فقھاء امثال ابن ادریس حلی
یر داد و برغم مظاھر مورد اوضاع را تغی ١)ھـ۷۲۶اما آمدن عالمه حلی(مایم شد. 

حفاظت آن، راه را بر منتقدان تجربه شیخ طوسی بست و عالمه حلی در چارچوبی 
ای متمایز علوم دینی اھل سنت را فراگرفت و تر داخل تفکر سنی شد و به شیوهوسیع

 .٢»حتی نزد برخی از علمای آنان شاگردی کرد
 گوید: قھی شیعه امامیه میحیدر حب الله بعد از سخنانی در مورد نتایج ف

) و شیخ طوسی با توجه به ھـ۴۳۶گوید امثال سید مرتضی(ماین دیدگاه که می«
سیاق تاریخی معینی که منتج به این کتب شد، اجماع زیادی را در کتب خود بکار می

گیری میبردند، و آن سیاق مواجھه با اھل سنت است، یعنی کسانی که از شیعه خرده
ی فقھی و رجالی ندارند. این امر نیاز به ابراز ھاکتابکردند به این دلیل که شیعیان 

گوید: این نظیر دیدگاه منسوب . سپس می»نوعی از وحدت و پیوستگی را ایجاب نمود
به  ‡گفت: روایات اھل بیتمی ) است کهھ۱۳۸۰به سید محمد حسین بروجردی(م

 . »اھل سنت ھستند ای بر فقهحاشیه -یا بیانگر -مانند
ھمین تفکر سید بروجردی را سید حسین مدرسی «گوید: وی در ادامه می

کند و معتقد است که طباطبائی بر کتاب المبسوط شیخ طوسی در علم فقه پیاده می
اند بیانگر این معنا ھای فقھی اھل سنت که معاصر شیخ طوسی بودهقرائت کتاب

حیدر حب الله در حاشیه کتاب خود بیان داشته که حلی نزد اھل سنت درس خوانده است و  -١ 
گوید: عالمه حلی نزد برخی از علمای اھل سنت چون شیخ نجم الدین علی بن عمر کاتب  می

قزوینی شافعی و شیخ برھان الدین نسفی حنفی و شیخ تقی الدین عبدالله بن جعفر بن علی بن 
 /۲؛ أمل اآلمل ۴۰۲ -۴۰۱: ۵عة یان الشیأعاگردی کرد و درس خواند. نک: صباغ حنفی کوفی ش

  .۲۲۴ -۲۲۳: ، صنی؛ لؤلؤة ا لبحر۵۷۱: ۱ن یمجالس المؤمن؛ ۴/۱۷۸ریحانة األدب ؛۸۱
 .۲۲۸:   یر اإلمامکالف یف السنة ینظر -٢ 
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ای بر تفکر سنی بود که بیانگر دیدگاهشیهھستند که شیخ طوسی ھدفش نوشتن حا
ھای شیعه در مورد موضوعات مطرح شده آن ھنگام باشد و شبیه پدیده تعلیق نویسی 

 بر رسائل علمی فقھای متأخر و معاصر است. 
افق جدیدی را در  -و برخی ادعای عکس آن را نکنند -این تفکر اگر صحیح باشد

پرسیم: آیا گشاید، به عنوان مثال میفقه شیعه میمقابل ما در عملیات تدریجی قرائت 
روش تقسیم بندی و باب بندی که در زمان شیخ و بعد از او در علم فقه رواج داشت، 
برگرفته از ترتیب ابواب فقه اھل سنت بود، آنچنان که این موضوع با مقایسه کتب 

و  واهلدايةاملقنعة  ) چونھـ۳۸۱) و صدوق(مھـ۴۱۲ھای مفید(مسابق چون کتاب

 ١»شود، یا اینکه وضعیت چنین نیست؟المقنع روشن می

 اصول فقه -٤
شیعیان اثنی  عشری در طول این مدت ھم عنایتی به اصول فقه نداشتند، زیرا این 

ای جز اعتماد بر اھل سنت و اخذ علم از علوم اھل سنت است. به ھمین دلیل چاره
 این علم از آنان نیافتند.

شیعیان در اصول فقه تألیفی نداشتند، زیرا به آن نیازی «ید: گو* کرکی می
وجود  ÷نداشتند، چه ھمه ضروریات دین و نظریات آن در اصول منقول از ائمه ھدی

داشت. این وضعیت به ھمین منوال ادامه یافت تا اینکه ابن جنید ظھور کرد و به 
ف کرد و حتی به قیاس عمل اصول و فروع عامه نگاه کرد و کتابی را بر این منوال تألی

 .٢»کرد

 تفسیر -٥
ھمچنین شیعیان کتاب تفسیری نداشتند که حقائق قرآن را بیان کرده و الفاظ آن 

ھای آن را آشکار نماید. وقتی که آنان بر کتب تفسیری اھل را شرح نموده و گنجینه
ند که در آن سنت اطالع یافتند و آن را با موارد موجود در نزد خود قیاس کردند دریافت

ای جز اعتماد بر اھل سنت و علمی است که در روایات آنان وجود ندارد. پس چاره
 نیافتند.ھا آن رجوع به

 .۳۱ -۲۹ص در حب اللهیح، الم المعاصرکعلم ال -١
 .۲۳۳ص:ق األئمة األطھار یة األبرار إلی طریھدا -٢
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کسی که از تفاسیر قدیمی شیعه که با اعتماد بر روایات منسوب به ائمه نوشته شده
مشاھده نمیھا آن داند که جز در موارد نادر تفسیری دراند، اطالع داشته باشد می

شود، بلکه ھمه تفسیر قرآن را در مورد شیعه و ائمه آنان و پیروانشان و طعن و تکفیر 
خواھد یافت. اما مفسران متأخر شیعه وقتی که امور قانع  صخدااصحاب رسول

ای را در آن تفاسیر نیافتند، به کتب اھل سنت روی آوردند تا تفسیری را بیابند کننده
 کند. تاب بزرگ را برای آنان باز میھای این ککه افق

این راه را ابتدا یکی از علمای بزرگ شیعه، یعنی طوسی ملقب به شیخ طائفه، 
 پیمود و سپس این استفاده در عصر حاضر گسترش یافت. 

در جاھائی که طوسی در تفسیر از روایات خارج شده است و بر تفاسیر اھل سنت 
اند تا آن را از باب تقیه معرفی یعه تالش کردهاعتماد کرده است، برخی از علمای ش

نمایند. ھر کس موافق حق عمل کند، به نظر اینان تقیه کرده است!! ائمه اگر موافق 
اند!! اصًال برای چه اند و علما اگر حق را اظھار نمایند تقیه کردهحق باشند تقیه کرده

ای برای تألیف کند دیگر انگیزهشود؟ وقتی که فرد نتواند حق را بیان کتاب تألیف می
 نیست و فرد باید سکوت نماید!

* شیخ حسین نوری طبرسی که کالم علمای شیعه را در مورد ناقص بودن و قرآن 
یعنی  -کسی که در کتاب التبیان«گوید: و اثبات تحریف آن گرد آورده است، می

سیار مدارا و مماشات یابد که وی با مخالفان بتأمل کرده باشد در می -تفسیر طوسی
بینیم که وی در تفسیر آیات به نقل کالم حسن و قتاده و ضحاک و کرده است، چه می

کند و چیزی را از سدی و ابن جریج و جبائی و زجاج و ابن زید و امثال آنان بسنده می
کند، مگر در مواردی کند و خبری را از کسی از ائمه نقل نمیمفسرین امامیه نقل نمی

شاید وی در نقل خود با مخالفان موافقت کرده است. حتی وی افراد اول را در کم. 
طبقه اول مفسران بشمار آورده است، یعنی کسانی که طریقه و دیدگاه نیکوئی دارند. 

 .١»اگر وی به طریق مماشات گام برنداشته بود، کار وی عجیب و غریب بود
کند. عه برای فھم قرآن کفایت نمیاند که تفاسیر شیبرخی از متأخرین تأکید کرده

به ھمین دلیل با شرمندگی به اقوال صحابه و تابعین از اھل سنت استدالل کردند. به 
 بینید که پر از تفاسیر اھل سنت ھستند.تفاسیر معاصر شیعه ھم اگر بنگرید می

 ور.کتاب مذکنسخة مخطوط از  ۱۷ورقة  و ۳۵:فصل الخطاب: ص -١
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 قرآن کریم -٦
 ترین منبع دین است. اما چه کسی آن را جمع آوری کرد؟! قرآن کریم اساسی

 چه کسی تا به امروز از آن محافظت کرده است؟! 
 اند؟! آیا ائمه شیعه آن را روایت کرده

آن را از غیر اھل سنت  -سبعد از علی بن أبی طالب -آیا شیعیان و ائمه آنان
 اند؟! گرفته

 !شود؟شیعی برای روایت قرآن یافت می نی شیعه، یک سندتُ آیا در روایات چندین 
به درستی که شیعیان قرآن را از اھل سنت أخذ کردند، یعنی کسانی که در دوران

 برداری و روایت کردند!! آوری و نسخهھای مختلف اسالمی آن را جمع
 پس در کجا یک روایت از ائمه شیعه وارد شده که قرآن را روایت کرده باشند؟!

 شیعه به علوم دین موضوع عدم احاطه روایاتهی به نگا :مطلب دوم
بنا شده ھا آن بعد از بیان مختصر در مورد اھل سنت که مذھب شیعه بر مبنای

 است، توضیحاتی را در این زمینه خواھیم داشت.

 کشتی نجات -١
است و ھر کس بر آن سوار  »کشتی نجات«شیعیان ادعا دارند که مذھب شیعه 

 شود. ھر کس سوار نشود ھالک می یابد وشود نجات می
 چنان که قبًال ذکر شد اگر به روایات شیعه مراجعه شود، روشن خواھد شد که غالب

عشری تألیف کپی از روایات اھل سنت ھستند. قبل از اینکه اولین کتاب اثنیھا آن
شود، اھل سنت کتب خود را نوشته و روایات خود را ضبط کرده بودند. پس کدام یک  

 اند؟! این دو گروه از دیگری اخذ کرده از
توان به این نتیجه رسید که متأخر از متقدم شکی نیست که با یک نگاه صرف می

نیست،  »کشتی نجات«اخذ کرده است. این موضوع بر این داللت دارد که این مذھب 
 کرد. زیرا اگر چنین بود به کشتی دیگری نیاز پیدا نمی

ع است که آن روایات منسوب به ائمه، نیاز آنان به علم را ھمچنین بیانگر این موضو
بود آنان را بیپاسخ نگفته است، و اگر این روایات از جانب امامان منصوب خداوند می

 باشد.کرد؟! چیزی که خواھد آمد شاھد این حقیقت مینیاز می
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 مصطلح الحدیث -٢
شده است و اعترافات شیعیان اتفاق نظر دارند که این علم از  اھل سنت اخذ 

کند: چنان که با تتبع باشد، زیرا  عاملی تأکید میترین دلیل بر آن میخودشان قوی
شود، این علم از کتب آنان اخذ شده است. حلی از علمای شیعه در قرن آشکار می

ای متمایز علوم دینی تر داخل تفکر سنی شد، و به شیوهھفتم نیز در چارچوبی وسیع
 .١را فراگرفت، و حتی نزد برخی از علمای آنان شاگردی کرداھل سنت 

موھوم به تنھائی  »کشتی نجات«این موضوع شاھد دیگری بر این موضوع است که 
بود به کشتی دیگری نیاز نبود که بر علوم برای نجات کافی نیست، زیرا اگر کافی می

 د. آن کشتی حمله ببرد و با آن علوم کشتی خود را پشتیبانی نمای
که رھبران این کشتی  -باشنداگر ائمه می -چرا ناخدایان این کشتی یعنی ائمه 

اند تا علوم این کشتی کافی بوده و به کشتی دیگری باشند این علوم را بیان نکردهمی
 نیاز نباشد؟ 

بود به کشتی دیگری نیاز نبود. بلکه آن عشری کشتی نجات میاگر کشتی اثنی
 باشد. می »کشتی نجات«کشتی آمده است،  کشتی که به کمک این

باشند. در این  است و مسافران آن، پیروانش می صاین کشتی، کشتی محمد
ھای دیگر کشتی ھمه چیزھای مورد نیاز در دین وجود دارد و از آن چیزھا به کشتی

 کنند. دھند و چیزی از آنان اخذ نمیمی
درستی که عقال به بازنگری و اتخاذ  آیا این دلیلی آشکار بر این واقعیت نیست؟ به

تصمیم صحیح برای سوار شدن بر کشتی اصلی جھت رسیدن به نجات، بسیار نیازمند 
 ھستند.

 فقه -٣
 و رسول اوست.  أفقه چکیده فھم و شناخت از خدا

به کمال و پختگی  صخدااین علم در نزد اھل سنت، یعنی مسافران کشتی رسول
 رسید. 

یافت حال آنکه ائمه شیعه نیز وجود داشتند. البته امام پختگی میاین علم تکامل و 
 دانیم.عشری مبرا میبودن آنان ادعای شیعه است، و ما آنان را از این ادعای اثنی

 .۲۲۸، صیر اإلمامکالف یف السنة ینظر -١ 
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فقھای اولیه بعد از وفات امام حسن  «گوید: چنان که قبًال ذکر شد شاخوری می
ی و مؤسسه دینی سنی، زمانی عسکری در نیمه قرن سوم ھجری، دریافتند که فقه سن

را برای بنیان ھائی طوالنی بر آن گذشته و تکوین یافته است، و در خالل این زمان گام
 .»گذاری آن برداشته است

چنان که قبًال ذکر شد، حیدر حب الله، محدث معاصر شیعه، بیان داشته که عالمه 
ای متمایز علوم دینی اھل تر داخل تفکر سنی شد، و به شیوهدر چارچوبی وسیع«حلی 

 ».سنت را فراگرفت و حتی نزد برخی از علمای آنان شاگردی کرد
سازی برای آن از جانب ائمه وارد نشده تا شیعه اثنی عشری از پس چرا فقه و قاعده

 نیاز شود؟! فقه دیگران بی
ه اند کنیاز نکردهاگر اینان رھبران کشتی شیعه ھستند چرا آنان را با فقھی بی

 کشتی آنان را حفظ نماید؟! 
 کنند تا سوار کشتی دیگران شوند؟! چرا آنان را رھا می

بودند، این موضوع را مھمل نمیگویند آنان رھبر میاگر چنان که شیعیان می
 گذاشتند! 

اند، این داللت بر این امر دارد که کشتی شیعه ناخدائی از پس چون این کار را کرده
اخدای آن مجھول است، ناخداھائی که آنقدر علم ندارند که بتوانند اھل بیت ندارد و ن

 با آن، کشتی را بی نیاز سازند. 
عشری به فقه کشتی نبوت نیازمند شد تا از آن مواد به ھمین دلیل، کشتی اثنی

شد، کشتی الزم برای حرکت و استمرار را اخذ نماید و اگر چنین کاری انجام نمی
ای که کشتی شیعه از آن سوختگیری کرده است کشتی شد. پس کشتیمتوقف می
گیرد، مستحق کند و خود چیزی به وام نمیای که عطا میباشد. کشتینجات می

 باشد.می» کشتی نجات«صفت 
باشد با این ادعا که امامت امتداد نبوت پس کشتی شیعه منتسب به اھل بیت می

کردند. صورت ناقص و نیازمند رھا نمی بودند کشتی را بهاست. اگر این ائمه چنین می
 پس آیا زمان کشف حقیقت فرا نرسیده است؟!

 اصول فقه -٤
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باشد، و شیعیان به بحث ھای اصول فقه میھای شیعه پر از کتابامروزه کتابخانه
دھند! پردازند، و در عرضه آن بر پیروان مذاھب با ھم مسابقه میدر مورد اصول فقه می

اند؟! چرا ائمه، علم اصول انند که این علم را از کشتی اھل سنت گرفتهدآیا آنان می
اند؟! اگر آنان رھبران کشتی نجات متمایز از علوم اھل سنت را برای آنان باقی نگذاشته
ھای دیگری نیز پشت کنند؟! سوالھستند چرا آنان را به کشتی دیگری نیازمند می

 دھد؟!را میھا آن بشوند، اما آیا کسی جواسرھم وارد می

 تفسیر -٥
باشد. تفسیر، علمی است که در ابتدای این کتاب تفسیر قرآن، بزرگترین علوم می
دارند وظیفه ائمه، بیان آن است. اما آنان ھمه از بیان داشتیم که شیعیان اظھار می

نیاز سازد، اند که آنان را از دیگران بیاند و برای قرآن تفسیری باقی نگذاشتهدنیا رفته
 حال آنکه قبل از قرن چھارم این علم در میان اھل سنت به پختگی رسیده است.

ھای اند، و اولین کتابتعدادی از مفسران اھل سنت، ھم عصر ائمه شیعه بوده
تفسیری اھل سنت در عصر آنان آشکار شد. پس اگر آنان امامانی منصوب خدا ھستند 

نیاز اند که پیروانشان را از تفسیر اھل سنت بیندادهچرا برای قرآن تفسیری ارائه 
 سازد؟!

ھا این ما یقین داریم که این نیکان اھل بیت امامانی منصوب خدا نیستند، بلکه
بودند شیعیان را از دیگران ادعاھائی است که به آنان منتسب شده است، و اگر امام می

 ساختند.نیاز میبی
یابد ھا بنگرد در میھای آنان در کتابخانهعه و کتاباگر امروزه کسی در علوم شی

ھا آن اند و سپس اقدام به تغییر و تعمیقکه این علومی که آنان از اھل سنت گرفته
 دھند. اند، بیشترین قسمت از علوم شیعه اثنی عشری را تشکیل میکرده

اند؟! بیان نکردهاگر این علوم برای شیعه ضروری ھستند چرا ائمه آنان این علوم را 
اند و تالش زیادی جھت متحول را اخذ کردهھا آن اما اگر غیر ضروری ھستند چرا

 اند؟!بکار بستهھا آن ساختن
اند به دو دسته تقسیم شدهشیعیان به سبب این علومی که از اھل سنت اخذ کرده

 اند: 
تقریبًا بر مصنفات  اند و حتیگروھی این علوم را اخذ کرده و تحول و رشد داده

نامند و امروزه اکثریت را تشکیل اند. این گروه را اصولیان میروائی آنان طغیان کرده
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اند و با آن تعامل دارند و امروزه دارای دھند و به برکت این علوم به زندگی رو کردهمی
 کنند. یاند بر آن حکومت مدولتی ھستند که اصولیانی که از علوم اھل سنت بھره برده

ای که این علوم را و حتی با فرقهھا آن کنند و بااما گروه دوم این علوم را رّد می
کنند. این عامل سبب ضعف این گروه و جنگند و آنان را تکفیر میگرفته است می

 نامند.خاموش شدن و انزوای آن شد. این گروه را اخباریون می
ی آنان، که اصولیھا آن را تغییر تغییر یافتهاین موضوع بر این داللت دارد که کشتی 

کردند، دادند و آن را با علوم اھل سنت کمک کردند، اگر چنین کاری را با آن نمی
 کردند.می وضعیتی به مانند اخباریون پیدا

این دلیلی آشکار بر این است که قدرت و استمراری که نصیب کشتی اصولیان شد، 
ترین دلیل بر این باشد. این موضوع قویھل سنت میبه سبب کمک خواھی از کشتی ا

 موضوع است که کشتی آنان، کشتی نجات نیست.

 دو کشتی وجود دارد -٦
است که آن را  صصاحبان یکی از این دو کشتی ادعا دارند که ناخدای آن پیامبر

کند و کند و مجمل آن را بیان و مبھم آن را شرح میبر اساس قرآن رھبری می
 کند. پیروانش را تربیت می

پس آنان سوار این کشتی شدند و از آن محافظت کردند و به وسیله آن عالم را فتح 
کردند و علوم دینی را ابراز داشتند که عالم را خیره ساخت، و حتی مؤسسات حقوقی 

 جھانی از کتب آنان اقتباس کردند. 
جھاد و فتوحات آن آشکار پس این کشتی تمایز یافت و برکت نبوت در علوم آن و 

 شد و مردم به آن نیازمند شدند و او به مردم نیازمند نشد.
، اشخاصی از صخداصاحبان کشتی دیگر معتقدند که ناخدای آن بعد از رسول

باشند که آخرین آنان به زعم شیعیان در نیمه قرن سوم ھجری مخفی اھل بیت او می
است. اما آنان در این کشتی  »ی نجاتکشت«دارند که این شده است، و اظھار می

نیازشان نماید و دیدند که کشتی آنان متوقف شده چیزی ندیدند که از دیگران بی
توسعه یافته و تقویت شده است. پس تصمیم گرفتند  »نبوت«است، حال آنکه کشتی 

که از آن کشتی طلب کمک نمایند و دست خود را به سوی آن دراز کردند و از نورھای 
 آن اقتباس کردند. 



 ٣٣١ مبحث بیست و یکم: عدم احاطه کامل روایات شیعه به علوم دین

 پس کشتی آنان بعد از تقسیم، به دو کشتی تقسیم شد: 
 کشتی اصولیان و کشتی اخباریون. 

(آن کشتیی که از علوم دیگر تغذیه  بیشترین شیعیان سوار کشتی اصولیان شدند
کرده بود) و این کشتی به حرکت خود ادامه داد به طوری که امروزه آنان حتی دارای 

 باشند.دولت و کیانی برای خود می
 در سایه فراموشی قرار گرفتند.  »کشتی اخباریون«اما کشتی جدا شده، 

وم را به کشتی تواند کشتی نجات باشد؟ آن کشتی که علپس کدام کشتی می
 اصولیان داده است، یا کشتی اصولیان که از آنان وام گرفته است؟ 

 این سوالی است که باید  عقالی شیعه جواب آن را بدھند.





 

 

 سخن پایانی

عشری و ظھور خللی که ھیچ جنبه از گردش سریع در منابع روائی اثنیبعد از این 
اند، به این نتایج میاز آن مصون نماندهھا آن جوانب آن منابع و روایان و مصنفان

 رسیم:
اھل بیت از جانب بسیاری از پیروان خود، انواع آزارھا را متحمل شدند به  -۱

ن نمودند و به دروغ پردازی طوری که حتی از آنان شکایت کردند و نفرینشا
 علیه آنان و تحریف در روایات و مصنفات پیروانشان متھم ساختند. 

دانند بر اینکه در روایات ھا شھادت کسانی است که شیعیان آنان را معصوم میاین
تحریف و دروغ روی داده است. اما شھادت دیگری از معصومان وارد نشده که کذب و 

احادیث و مصنفات را معین نماید. و این امر اعتماد به ھمه روایات تحریف رخ داده در 
نیامده باشد، از بین میھا آن شیعی را که دلیلی از جانب شخص معصوم مبنی بر قبول

 برد. 
باشد و ائمه بعد از این شھادت از امامان اولیه تا زمان موسی بن جعفر کاظم می

 اند. حیح از ضعیف نزدهآنان دست به تصفیه و جدا سازی روایات ص
مانند، یعنی روایت کذب و تحریف شده پس این روایات بر حکم اصل باقی می

 شود. شناخته شده نیستند و این موجب توقف در قبول ھمه روایات می
علمای محقق مذھب به قرار گرفتن روایات در معرض تحریف و کذب اعتراف کرده

 د که تحریف و کذب را برای آنان کشف کند.اناند و دلیلی از معصوم نیاورده
شود که از مطالبی که در مورد منابع روائی شیعه بیان شد، برای ما روشن می -۲

ھا آن این منابع مورد محافظت نیستند و علمای مذھب در طول ھشت قرن به
را ضعیف کرده ھا آن اند، و ھمین عامل اعتماد و ثقه بهعنایت و توجه نکرده

ھا آن مصنفات نزدیک ھشت قرن مکث کرده و اصول قدیمی برای است، زیرا
ھا آن یافت نشده است. این عامل بیانگر این نکته است که علمای شیعه به

اند. این را انجام ندادهھا آن برداریعنایت نکرده و بررسی و شرح و نسخه
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و کذب در برد، خصوصًا اینکه وجود تحریف را از بین میھا آن عامل اعتماد به
 روایات ثابت شده است.

منابع تراجم رجال از چنان اطالعاتی برخوردار نیستند که اھلیت این را داشته  -۳
باشند که مرجعی کامل برای شناخت احوال راویان حدیث شیعه و درجات 

داوری کنیم، زیرا ھا آن آنان باشند تا بتوانیم به وسیله این اطالعات در مورد
و چیزھائی از این قبیل ھا آن راجم، ذکر اشخاص و طبقهتمام ھم و غم کتب ت

دھند است و اگر درجه راوی ذکر شود، چنان که خود علمای شیعه گواھی می
 شود، نه اصلی. به صورت عرضی بیان می

بینیم که مصنفان متأخر علم رجال ھمه افرادی را که قدما ذکر به ھمین دلیل، می
د با این ادعا که فرد مھملی که چیزی در ترجمه او بیان کنناند، ثقه اعالم مینکرده

باشد. به ھمین دلیل نشده است، ثقه است!! و این به سبب کوتاھی کتب قدیمی می
 کند ببندند. اند این شکاف را با این روشی که ادیان را فاسد میمتأخرین کوشیده

وارده در باب عقیده و  اند که ھمه راویان روایاتبرخی از علمای شیعه گواھی داده
اند. حتی برخی تاریخ مجھول ھستند، یعنی کتب تراجم شیعه به معرفی آنان نپرداخته

اند که عقائدشان فاسد و از علمای شیعه مصنفان شیعه را مورد طعن قرار داده
روششان مضطرب است و خطاھای زیادی دارند که اعتماد به کتب آنان را از بین می

 برد.
یان شد که اخراج روایات جدید شیعی تا قرن یازدھم استمرار داشت با قبًال ب -۴

اند که از چشم عالمیان مخفی بوده است، و این ادعا که آنان روایاتی را یافته
اند که روایاتی وجود دارد که در قرن یازدھم احکام قریب حتی اظھار داشته

ر تولید روایات داللت میدوازده ھزار حدیث را تغییر داد. این بر وجود جرأت ب
 کند.

بیان شد که ھزاران روایت متضاد و متعارض وجود دارد که علما را دچار  -۵
حیرت کرده است و ھمین عامل، آنان را واداشته که با ادعای تقیه میان روایت 

شود جمع کنند. اما این عامل موجب تحقیر اھل بیت و خوار شمردن آنان می
اندازد، زیرا حسب ان روایات را بر دوش آنان میو مسئولیت تناقض موجود می

اند و مردم را در آن حیرت قول علمای شیعه، آنان اقوال متناقضی را بیان کرده
 اند.قرار داده
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قبًال بیان شد که اتھامی عمدی متوجه اھل بیت شده مبنی بر اینکه آنان  -۶
کنند و آنان میسازند و بلکه باطل و سخن باطل را اظھار حقائق را مخفی می

کنند و نه مخفی ساختن دین، بلکه این کار را برای حمایت جان خود می
ھدفشان افساد دین است. آنان این کار را با دادن فتوای ناحق و جھت غافل 

دھند. ھمچنین حتی اگر کسی از مردم نزد آنان نباشد ساختن افراد انجام می
. حتی چنان که علمای شیعه میآورنداز روی تقیه سخن باطل را بر زبان می

خواست تظاھر به جنون گویند وضعیت یکی از ائمه به جائی رسیده بود که می
 کند تا از حکام در امان باشد.

این سخن چیزی جز توھین به این ائمه نیست، و اعتقاد ما در مورد آنان خالف این 
امامت خود را اظھار می بودنداست و اعتقاد داریم که اگر آنان امامانی منصوب خدا می

 گرفتند. کردند گرچه در معرض قتل قرار می
ای است اند و تقیه نفعی به آنان نرسانده است. پس این چه زندگیاکنون آنان مرده

سازد و برای مردم کند و دینش را ضایع میکه شخص در آن از خود محافظت می
 است.دھد، حال آنکه امام منصوب خداوند فتوای باطل می

اند که به اند، و کسانی بودهما اعتقاد راسخ داریم که ائمه بر مذھب اھل سنت بوده
اند که به ظاھر و از روی تقیه با اھل اند، و متھم به این نمودهآنان دروغ نسبت داده

کنند. پس ھرگاه آنان عملی را انجام دادند یا سخنی را گفتند که به سنت موافقت می
گویند: آنان این کار را از روی می کنند،رند، کسانی که با آنان تجارت میآن ایمان دا

را به ما ھا آن اند و آنان در خفا اعمال و اقوالی غیر این دارند که افرادی ثقهتقیه کرده
اند. این افراد ثقه مورد ادعا، ھمان کسانی ھستند که ائمه از آنان شکایت اطالع داده

 اند.ده و تکذیبشان کرده و مردم را از آنان برحذر داشتهکرده و لعنتشان نمو
این روایات متناقض، موجب تناقض فتاوای علمای شیعه شده است، به طوری  -۷

اند و حتی که بسیاری از علمای شیعه از این اختالف، زبان به شکایت گشوده
کند و دین اختالفشان به حدی رسیده که فرد خود سخن خود را نقض می

رین، غیر از دین متقدمان شده است، زیرا چنان که بسیاری از علمایشان متأخ
ھای ن در فتاوی چنان اختالفی با متقدمان دارند که نشانهیگویند، متاخرمی

 دین را تغییر داده است.
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بیان شد که شیعیان به بررسی اسناد اھتمام نکردند و روشی علمی را جھت  -۸
وضع نکردند مگر در قرن ھفتم. شناخت روایت صحیح از روایت ضعیف 

ھمچنین این روشی که وضع کردند از جانب برخی از علمای شیعه با مخالفت 
را تأیید ھا آن مواجه شد با این ادعا که ھمه روایات شیعه صحیح است و ائمه

 اند. کرده
اند، خصوصًا کتب اربعه، ھائی که در قرن پنجم نوشته شدهدر نتیجه ھمه کتاب

آن اند و ائمهاند و بر ائمه عرضه شدهباشند، زیرا از اصولی صحیح نقل شدهصحیح می
 اند و نیازی به یک روش انتقادی ندارند. را تأیید کردهھا 

کنند که ھمه دانند و تأکید میاما دیگر علمای شیعه این سخن را سفیھانه می
ل شده است، و روایات شیعه صحیح نیست، و روایات شیعه دستخوش تحریف و جع

ھمین عامل بررسی و عرضه آن بر یک روش انتقادی، امری الزم است. اما این علما 
 دارند که این موضوع فقط نظری است و واقعیت تأثیری در آن ندارد.اظھار می

سازی این روش انتقادی بر روایات شیعه، منجر کنند که پیادهاما مخالفان تأکید می
شود، زیرا وضعیت راویان شناخته یعه به صورت کامل میبه ابطال و اختفای دین ش

اند و افراد کذاب و مجھول ھم در را ضبط نکردهھا آن شده نیست، و کتب تراجم درجه
 شود.میان آنان وجود دارند و اگر این روش اجرا شود این مذھب از ھستی ساقط می

اند و از واقعیت ک کردهاند که حقیقت مذھب را دراین حقیقت را کسانی بیان کرده
 روایات مذھب و راویان آن مطلع ھستند!

اند، اما این روش انتقادی را به صورتی گروھی از لحاظ نظری با آنان مخالفت کرده
اند که بتواند روایات را منقی نموده و صحیح و ضعیف را از ھم خوب استعمال نکرده

اند اند که گفتهمخالف این کار را نکردهجدا نماید. شاید آنان از خوف تحقق سخن گروه 
 شود.سازی این روش منجر به ابطال دین میپیاده

آیا ممکن است که این تحقیق سببی باشد که علمای طائفه با قرائت آن در روایات 
خود و عقائد و احکام مترتب بر این روایات تجدید نظر نمایند تا این روایات را از موارد 

متحد شوند. به امید آن  صنمایند و امت بر قرآن و سنت رسول خداناصحیح تصفیه 
 روز!

عشری در علوم منقول از ائمه این تحقیق برای ما روشن ساخت که شیعه اثنی -۹
خود چنان دستاوردی را نیافت که در مسیر دینشیان کفایتشان را بکند و 
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از ھمین عامل، آنان را واداشت که دست کمک به سوی علوم اھل سنت در
تا  -به پختگی رسیده بود صعلومی که به برکت پیروی آنان از پیامبر -نمایند

ترین تأثیر را در  استمرار شیعه حرکت تشیع را استمرار بخشند. این امر بزرگ
داشت. آن علوم قبًال ذکر شد. شاھد این مدعا سرنوشت اخباریون شیعه است 

ای در وجود ندارند و در دیگر نشانهکه  علوم اھل سنت را نپذیرفتند، زیرا آنان 
انتظار ظھور مھدی ھستند تا آنان را رھبری نماید. اگر گروه اصولیان تصمیم 

گرفتند که از کشتی اھل سنت کمک بگیرند امروز شیعه به فراموشی نمی
 شد.سپرده می

 کند؟پس آیا شیعه برای دستیابی به حقیقت، مذھب را بازنگری می
دھیم با ذکر وعده الھی به کسانی که قصد د را خاتمه میدر پایان سخن خو

 فرماید: دستیابی به حقیقت و جھاد و تالش در راه او را دارند. خداوند متعال می

َ لََمَع الُْمْحِسنِ�َ ﴿ ِيَن َجاَهُدوا �ِيَنا َ�َْهِدَ�نَُّهْم ُسُبلََنا  �نَّ ا�َّ  .]۶۹[العنکبوت:  ﴾٦٩َوا�َّ
ی یش راھنمایھای خونند به راهک مجاھدت (و کوشش)در راه ما ه کسانی را ک
 .»اران استکویکرد، و خداوند با نکم یخواھ

 فاهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 . لبنان -بريوت  -السرية دار 

 األنوار البهية   ١٦

، حتقيــق: مؤسســة النرشــ  قمــيمؤلــف: شــيخ عبــاس 
ــالمي ــاپ،  اإلس ــ،  ل: أوچ ــال نرش ــارش: ،  ١٤١٧: س ن

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
 . املرشفة

 التحرير الطاويس  ١٧

ــف:  ــيخ حمؤل ــاملش ــاحب املع ــن ص ــل  س ــق: فاض ، حتقي
: چاپخانـه،  ١٤١١: سـال نرشـ،  : اولپچا،  جواهري

هللا العظمـى نـارش: مكتبـة آيـة ا،  قـم -ء (ع) سيد الشهدا
 . قم مقدس -املرعيش النجفي 

١٨  
التفسري األثري اجلـامع : 

 سورة احلمد -املقدمة 

هتـران، إيـران  -اول. .چاپ، تمؤلف حممد هادي معرف
 -. ٢٠٠٢، جهانی تقريب بـني مـذاهب اسـالميجممع : 

 ١ج 

 التفسري الصايف   ١٩
: حسـني قيـعلتم ويقدتو حيصحتفيض كاشاين، مؤلف: 

 ران.هتاعلمي، منشورات مكتبة الصدر، 



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٤٢

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 احلبل املتني  ٢٠
 -نارش: منشورات مكتبـة بصـرييت ،  عاميل مؤلف: هبائي

 . قم

٢١  
يف  احلـــــدائق النـــــارضة
 أحكام العرتة الطاهرة

آخونــدي، رش: شــيخ عــىل انــمؤلــف: يوســف بحــراين،  
النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم مؤسســة 

 املرشفة (إيران).

٢٢  
م  يقــدتنشــوان محــريي، حتقيــق كــامل مصــطفى،  مؤلــف: احلور العني 

 كوثري.حممد زاهد 

 اخلصال   ٢٣

حتقيـق: تصـحيح وتعليـق: عـيل ،  صـدوقمؤلـف: شـيخ 
 - ١٤٠٣ذي القعدة احلرام  ١٨: سال نرش،  غفاريأكرب 

منشورات مجاعة املدرسني يف احلـوزة نارش: ،  ش ١٣٦٢
 . العلمية يف قم املقدسة

 اخلالف   ٢٤
ســال ،  حمققـني از، حتقيـق: مجاعــة  ؤلـف: شـيخ طــويسم

نـــارش: مؤسســـة النرشـــ ،  ١٤٠٧: مجـــادي اآلخـــر نرشـــ
 . اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

٢٥  
ــــة يف  ــــدرجات الرفيع ال

 طبقات الشيعة 

سـيد حممـد ، حتقيق: تقديم:  مدنىؤلف: سيد عىل خان م
ـــوم ـــر العل ـــادق بح ـــ،  ص ـــال نرش ـــارش: ،  ١٣٩٧: س ن

 . قم -منشورات مكتبة بصرييت 

 الذريعة   ٢٦
چـاپ راين، دار األضـواء، بـريوت، هتـمؤلف: آغا بـزرك 

 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣، سوم

٢٧  
رجال ابن داود ( الرجال

   )احليل

حممد سيد ، حتقيق: حتقيق وتقديم:  مؤلف: ابن داود حيل
،  م ١٩٧٢ - ١٣٩٢: سـال نرشـ،  صادق آل بحر العلوم

 . أرشفنجف  -ارش: منشورات مطبعة احليدرية ن



 ٣٤٣  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 الرجال والدراية   ٢٨
راسـات سـبحاينجعفـر مؤلف:  ، نرشـ املركـز العـاملي للدّ

 االسالمية.

 الرسائل   ٢٩
ــ م ــة والنرش ــامعيليان للطباع ــة إس ــي، مؤسس ــف: مخين ؤل

 هـ.١٣٨٥والتوزيع، ربيع األول 

 الرسائل الرجالية   ٣٠
املعايل حممد بن حممد إبراهيم كلبايس، حتقيق:  مؤلف: أبو

 -ق١٤٢٢ درايتـــي، قـــم، دار احلـــديث،حممـــد حســـني 
 ش.١٣٨٠

 الرواشح الساموية   ٣١

، حتقيـق:  سرت آباديمؤلف: مريداماد حممد باقر حسيني ا
،  : أولچـاپ،  جلـييلهـا، نعمـة اهللا حسني قيرصيه غالم

،  : دار احلـديثچاپخانه،  ش١٣٨٠-١٤٢٢: سال نرش
 . نارش: دار احلديث للطباعة والنرش

 الرسائر   ٣٢

: چـاپحيل، حتقيـق: جلنـة التحقيـق، مؤلف: ابن إدريس 
نـارش: لنرشـ اإلسـالمى، : مطبعة مؤسسة اچاپخانه، دوم

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
 املرشفة.

 السفري اخلامس   ٣٣
ميــاحي، بــريوت : ممثليــة املرجــع عبــاس زيــدي مؤلــف: 

 م٢٠٠١الشهيد السيد حممد الصدر يف بريوت، 

 الشايف رشح الكايف   ٣٤
الغري،  چاپخانه:عبد احلسني بن عبد اهللا مظفر، مؤلف: 
 هـ. ١٣٨٩ دوم: اچاپنجف، 

٣٥  
 الشــهادة الثالثــة املقدســة

معــدن اإلســالم الكامــل 
 وجوهر اإليامن احلق

ــداحلليم  ــف: عب ــزي، مؤل ــاپ دومغ ـــ، دار ١٤٢٣، چ ه
 لبنان. –بريوت  –القاريء 



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٤٤

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 الشيعة يف امليزان  ٣٦
: سـال نرشـ، چهـارم:چـاپمؤلف: حممـد جـواد مغنيـة، 

 -نــارش: دار التعــارف للمطبوعــات م، ١٩٧٩ - ١٣٩٩
 لبنان. -بريوت 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨موسوي، موسى  الشيعة والتصحيح   ٣٧
 چاپ نخست هببودي/ حممد باقر  صحيح الكايف   ٣٨

ــور شــهيد:  مؤلــف الصوارم املهرقة  ٣٩ ــق،  تســرتي اهللا ن  جــالل ســيد:  حتقي
 . هنضت:  چاپخانه،  ١٣٦٧:  سال چاپ،  حمدث الدين

 العروة الوثقى   ٤٠

يـزدي، حتقيـق: مؤسسـة النرشـ مؤلف: سيد حممد كـاظم 
نـــارش: ، ١٤١٧: ســـال نرشـــ، : أولچـــاپاإلســـالمي، 

جلامعــة املدرســني بقــم مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة 
 . املرشفة

 علم الكالم املعارص  ٤١
 املركز العـاملي للعلـوم االسـالمية طبعة -حيدر حب اهللا 

   األوىل

٤٢  
 

 العوامل

بحــراين، حتقيــق: مدرســة اإلمــام مؤلــف: شــيخ عبــد اهللا 
 - ١٤٠٧: ســـال نرشـــ، نخســـت: چـــاپاملهـــدي (ع)، 

نـارش: مدرسـة اإلمـام قـم،  -: أمري چاپخانهش،  ١٣٦٥
 . قم  -عج) باحلوزة العلمية املهدي (

 الغدير   ٤٣
 - ١٣٩٧: سال نرش، چهارم: چاپأميني، خ شيمؤلف: 
 لبنان. –بريوت  -نارش: دار الكتاب العريب م، ١٩٧٧

 الغيبة   ٤٤
شـيخ راين، هت مؤلف: شيخ طويس، حتقيق: شيخ عباد اهللا

، ١٤١١: شـعبان سال نرش،: أولچاپعيل أمحد ناصح، 
 قم -ف اإلسالمية نارش: مؤسسة املعار: هبمن، چاپخانه



 ٣٤٥  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

٤٥  
الفصول املهمة يف أصول 

 األئمة

ق وإرشاف: حممــد بــن عــاميل، حتقيــق: حتقيــمؤلــف: حــر 
 - ١٤١٨: سـال نرشـ، : أولچـاپقائيني، حممد احلسني 

ـــهش،  ١٣٧٦ ـــني چاپخان ـــم،  –: نگ ـــة ق ـــارش: مؤسس ن
 . معارف إسالمي إمام رضا (ع)

 الفهرست للطويس   ٤٦
: چــاپقيــومي، مؤلــف: شــيخ طــويس، حتقيــق: شــيخ جــواد 

: مؤسسـة چاپخانـه، ١٤١٧: شـعبان املعظـم سال نرشـ، أول
 . نارش: مؤسسة نرش الفقاهةالنرش اإلسالمي، 

٤٧  
ـــة يف رشح  ـــد البهي الفوائ

 عقائد اإلمامية 
 األعلمـي مؤسسـة ،چـاپ دوم محود، مجيل حممد: مؤلف

 م٢٠٠١ للمطبوعات،

 الفوائد الرجالية  ٤٨

مهــدي بحـر العلــوم، حتقيـق: حتقيــق مؤلـف: ســيد حممـد 
وتعليق: حممد صادق بحر العلوم، حسـني بحـر العلـوم، 

: آفتــاب، چاپخانــهش،  ١٣٦٣: ســال نرشــ، : أولچــاپ
 . رانهت -نارش: مكتبة الصادق 

٤٩  
الفوائد املدنية والشواهد 

 املكية 

 إسرتآبادي، سيد نور الدين عاميل، حتقيق: مؤلف: حممد أمني
: منتصف سال نرش، : أولچاپشيخ رمحة اهللا رمحتي أراكي، 

: مؤسسـة النرشـ اإلسـالمي، چاپخانه، ١٤٢٤شعبان املعظم 
نارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة املدرسـني بقـم 

 . املرشفة

٥٠  
القرآن الكريم وروايـات 

 املدرستني 
هــ ١٤١٥، چاپ نخست، عسكريسيد مرتىض مؤلف: 

 م١٩٩٥ -

٥١  
القول املفيد يف االجتهـاد 

 والتقليد

سالة الثالثة الر –الرسائل األربع ، سبحاينجعفر مؤلف: 
ــرض ــوي  :ع ــل موس ــان خلي ــيد طع ــاميلس ــارش – ع  :ن

 .مؤسسة اإلمام الصادق للتحقيق والتأليف



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٤٦

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 الكايف  ٥٢

حتقيق: تصحيح وتعليق: عيل أكـرب ،  كلينيؤلف: شيخ م
،  ش ١٣٦٣: ســــال نرشــــ،  پــــنجم: چــــاپ،  غفــــاري

 -، نـــارش: دار الكتـــب اإلســـالمية  : حيـــدريچاپخانـــه
 . رانهت

 الكليني والكايف  ٥٣

ســال ،  : أولچــاپ، غفــارمؤلــف: شــيخ عبــد الرســول 
ــ ــه،  ١٤١٦: نرش ــ اإلســالمي: مؤسســة چاپخان ،  النرش

التابعـة جلامعـة املدرسـني نارش: مؤسسة النرش اإلسالمي 
 . بقم املرشفة

 , رانهت -، نارش: مكتبة الصدر  مؤلف: شيخ عباس قمي الكنى واأللقاب  ٥٤

   املحاسن  ٥٥

، حتقيـق: تصـحيح  مؤلف: أمحد بن حممد بن خالـد برقـي
: سال نرشـ،  حمدث)وتعليق: سيد جالل الدين حسيني (

 -، نــارش: دار الكتــب اإلســالمية  ش ١٣٣٠ - ١٣٧٠
 . رانهت

 املراجعات   ٥٦
عبد احلسني موسوي، حتقيـق:   مؤلف: سيد رشف الدين

 ١٩٨٢ - ١٤٠٢: سال نرشـ، دوم: چاپحسني رايض، 
 . م

 املزار   ٥٧

، حتقيـــق: جـــواد قيـــومي  مؤلـــف: حممـــد بـــن مشـــهدي
: رمضــان املبــارك ســال نرشــ،  : أولچــاپ،  اصــفهاين

، نارش: نرش  : مؤسسة النرش اإلسالميچاپخانه،  ١٤١٩
 . إيران -قم  -يوم ق

 املزار  ٥٨
،  أبطحـي، حتقيـق: سـيد حممـد بـاقر  فيـدممؤلف: شـيخ 

نـارش: دار ،  م ١٩٩٣ - ١٤١٤: سـال نرشـ، دوم: چاپ
 . لبنان -بريوت  -املفيد للطباعة والنرش والتوزيع 



 ٣٤٧  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 املعترب   ٥٩

، حتقيـق: حتقيـق وتصـحيح: عـدة مـن  حيلمؤلف: حمقق 
: سـال نرشـ،  شـريازياألفاضل، إرشاف: نـارص مكـارم 

،  سة اإلمام أمري املؤمنني (ع): مدرچاپخانه،  ش ١٣٦٤
 . قم -نارش: مؤسسة سيد الشهداء (ع) 

 املقاالت والفرق   ٦٠
قمي، تصحيح وتعليق: سعد بن عبد اهللا أشعري مؤلف: 

 م.١٩٦٣ران هتحيدري،  چاپخنهحممد جواد مشكور، 

 املكاسب املحرمة   ٦١
 - ١٤١٠: سـال نرشـ،  سوم: چاپ،  مخينيمؤلف: سيد 

نارش: مؤسسة إسـامعيليان للطباعـة والنرشـ ،  ش ١٣٦٨
 . إيران -قم  -والتوزيع 

٦٢  
املنيــــة واألمــــل يف رشح 

 امللل والنحل
جـواد  مرتىضـ، حتقيـق: حممـدأمحد بـن حييـى بـن مؤلف: 

 هـ.١٣٩٩ : أولچاپمشكور، دار الفكر، بريوت، 

٦٣  
املوضـــوعات يف اآلثـــار 

 سةواألخبار عرض ودرا
 اللبنــاين، الكتــاب دار حســني، معــروف هاشــم: مؤلــف
 م١٩٧٣ لبنان-بريوت

٦٤  
ـــه  ـــرد الفق ـــة يف جم النهاي

والفتاو 
، النــارش: انتشــارات قــدس  املؤلــف: الشــيخ الطــويس

 . قم -حممدي 
 رانهتفيض كاشاين، املكتبة اإلسالمية، مؤلف:  الوايف   ٦٥

 أمل اآلمل  ٦٦
: چاپخانه،  حسيني، حتقيق: سيد أمحد  مؤلف: حر عاميل

 . بغداد -نارش: مكتبة األندلس ،  نجف أرشف -آداب 

 أنوار اهلداية   ٦٧

حتقيـق: مؤسسـة تنظـيم ونرشـ آثـار  ، مخينـيمؤلف: سيد 
 ١٤١٣: ذي القعـدة سـال نرشـ، : أوىلچاپ،  مخينيإمام 

ــه،  ش ١٣٧٢ - ــالميچاپخان ــالم اإلس ــب اإلع ،  : مكت
 . مخيني قدس رسهنارش: مؤسسة تنظيم ونرش آثار إمام 



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٤٨

 املؤلف والطبعة الكتاب م

  بحار األنوار   ٦٨
سـال ، تصحيح شـده دوم: چاپ،  جمليس همؤلف: عالم

ـــ ـــة الوفـــاء ،  م ١٩٨٣ - ١٤٠٣: نرش  -نـــارش: مؤسس
 . لبنان -بريوت 

 بحوث يف علم األصول    ٦٩
قلـم سـيد حممـود ه تقريرات بحث الصـدر يف األصـول بـ

  ١٤٠٥قم  چاپ:هاشمي 
 

 بصائر الدرجات  ٧٠

، حتقيق: تصـحيح وتعليـق  صفارمؤلف: حممد بن حسن 
: ســال نرشــ،  حــاج مــريزا حســن كوچــه بــاغيتقــديم: و

 -أمحـــدي  چاپخانـــه: چاپخانـــه،  ش ١٣٦٢ - ١٤٠٤
 . رانهت -، نارش: منشورات أعلمي  رانهت

 بيت األحزان   ٧١
ســال ،  : جديــد أولچــاپ،  قمــيمؤلــف: شــيخ عبــاس 

قـم  -دار احلكمـة  نـارش:،  : أمريچاپخانه،  ١٤١٢: نرش
 . إيران -

 تاريخ آل زرارة   ٧٢
،  ١٣٩٩: ســــال نرشــــ،  زراريمؤلــــف: أبــــو غالــــب 

 . رباين چاپخانه: چاپخانه

٧٣  تاريخ الغيبة الصغر 
 دوم: چــاپصــدر، مكتبــة األلفــني، حممــد بــاقر مؤلــف: 

 هـ. ١٤٠٠

٧٤  
ــاهرة  ــات الظ ــل اآلي تأوي
 يف فضائل العرتة الطاهرة

ــدين عــيل حســيني  نجفــي، ي دســرتآباامؤلــف: رشف ال
 .املهدي عليه السالم، قمحتقيق ونرش: مدرسة اإلمام 

 تذكرة الفقهاء   ٧٥

، حتقيـق: مؤسسـة آل البيـت علـيهم  حـيلمؤلف: عالمـة 
: حمـرم سـال نرشـ،  : اولچـاپ،  السالم إلحيـاء الـرتاث

نارش: مؤسسـة آل البيـت ،  قم -: مهر چاپخانه،  ١٤١٤
 . قم -السالم إلحياء الرتاث عليهم 



 ٣٤٩  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 تسديد األصول   ٧٦

: سال نرش،  : أولچاپ،  مؤمن قمي مؤلف: شيخ حممد
ــه،  ١٤١٩ ــالميچاپخان ــ اإلس ــة النرش ــارش: ،  : مؤسس ن

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
 . املرشفة

٧٧  
تصــــــحيح اعتقــــــادات 

 اإلمامية 

: چــاپ،  فيــد، حتقيــق: حســني درگــاهيممؤلــف: شــيخ 
نـارش: دار املفيـد ،  م ١٩٩٣ - ١٤١٤: چـاپ، سنة  دوم

 . لبنان -بريوت  -للطباعة والنرش والتوزيع 

٧٨  
 الفكريـــة املبـــاين تطـــور

 القـــــــرون يف للتشـــــــيع
 وىلاأل الثالثة

ــف ــني.د: مؤل ــدريس حس ــائي، م ــة طباطب ــدكتور ترمج  ال
، چـاپ نخسـت إيـران، وحـي، نـور مشكور،نرش فخري
 هـ.١٤٢٣

٧٩  
تعليقـــات علميـــة (عـــىل 
رشح الكــــــــــــــــــــــايف 

 للامزندراين) 

ــي  ــات علم ــرتعليق ــ ب ــامع أب ــن  ورشح ج ــعراين: احلس ش
ـــاا ـــدراين  چـــاپ شـــده ب ـــافیرشح مازن ـــاب ك ـــر كت ،  ب

 ران.هتمنشورات املكتبة اإلسالمية، 

 تفسري العيايش   ٨٠
حــاج ســيد  ، حتقيــق: عيــايشمؤلــف: حممــد بــن مســعود 

 -: املكتبة العلمية اإلسـالمية نارش،  هاشم رسويل حماليت
 . رانهت

 تفسري كنز الدقائق   ٨١
، حتقيــق: حــاج آقــا جمتبــى  مؤلـف: مــريزا حممــد مشــهدي

نارش: مؤسسة ،  ١٤٠٧: شوال املكرم سال نرش،  عراقي
 . النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 تفسري نور الثقلني   ٨٢

سـيد  يح وتعليـق:، حتقيـق: تصـح مؤلف: شيخ حـويزي
 ١٤١٢: سال نرشـ، چهارم: چاپ،  حماليتهاشم رسويل 

ــه،  ش ١٣٧٠ - ــچاپخان ــامعيليان ه: مؤسس ــارش:  إس ، ن
 . قم -إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع  ةمؤسس



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٥٠
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 تنقيح املقال  ٨٣
نجــف مرتضــوي،  چاپخانــهممقــاين، بــد اهللا عمؤلــف: 

 هـ. ١٣٤٨

٨٤  
هتذيب األحكام يف رشح 

 املقنعة

، حتقيق: حتقيق وتعليق: سيد حسـن  مؤلف: شيخ طويس
،  ش ١٣٦٤: سال نرش،  سوم: چاپ،  خرسانموسوي 
ــه ــيدچاپخان ــالمية  : خورش ــب اإلس ــارش: دار الكت  -، ن

 . رانهت

٨٥  
توضــيح املقــال يف علــم 

 الرجال

ــف: ــيمؤل ــىل كن ــد حســني  ملال ع ــق: حمم ــق: حتقي ، حتقي
ثية بـدار احلـديث، مراجعـة: مولوي، قسم األبحاث الرتا

 ١٣٧٩ - ١٤٢١: سـال نرشـ،  : أولچاپ،  باقريحممد 
 . نارش: دار احلديث،  : رسورچاپخانه،  ش

 جامع أحاديث الشيعة   ٨٦
: چاپخانـه،  ١٣٩٩: سال نرشـ،  بروجرديؤلف: سيد م

 . قم -املطبعة العلمية 
 هـ. ١٣٥٤صدوق)، ط: إيران ابن بابويه قمي (مؤلف:  جامع األخبار   ٨٧

٨٨  
ـــة  ـــرواة وإزاح ـــامع ال ج
االشتباهات عـن الطـرق 

 واإلسناد

 . حممدي چاپخانهنارش: ،  مؤلف: حممد عيل أردبييل

٨٩  
جـــامع املـــدارك يف رشح 

 املخترص النافع

ــيد  ــف: س ــاريخوانمؤل ــرب  س ــيل أك ــق: ع ــق: تعلي ، حتقي
،  ش ١٣٦٤ - ١٤٠٥: چاپ، سنة دوم: چاپ،  غفاري

 . رانهت -نارش: مكتبة الصدوق 

٩٠  
ــالم يف رشح  ــواهر الك ج

 رشائع اإلسالم

حتقيـق وتعليـق: شـيخ عبـاس  ،  جـواهريمؤلف: شـيخ 
: چاپخانـه،  ش ١٣٦٥: سال نرش، دوم: چاپ،  قوچاين

 . رانهت -، نارش: دار الكتب اإلسالمية  خورشيد



 ٣٥١  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

٩١  
ــــــــــل  ــــــــــة العق حركي
االجتهــادي لــد فقهــاء 

 الشيعة اإلمامية 

ــف ــر: مؤل ــاخوري، جعف ــت ش ــاپ نخس ــارش ،چ  دار: ن
 والتوزيع والنرش للطباعة املالك

٩٢  
خامتــة املســتدرك (خامتــة 

 مستدرك الوسائل)

، حتقيـق: مؤسسـة آل البيـت علـيهم  نوريمؤلف: مريزا 
: رجـب سـال نرشـ، : أوىلچـاپ،  السالم إلحياء الرتاث

نارش: مؤسسة آل البيت قم،  – ه: ستارچاپخانه،  ١٤١٥
 . إيران -قم  -لسالم إلحياء الرتاث عليهم ا

٩٣  
خالصـــــة األقـــــوال يف 

 معرفة الرجال

: چـاپ،  قيـوميقيق: شيخ جواد ، حت حيلمؤلف: عالمة 
: مؤسسـة چاپخانه،  ١٤١٧: عيد الغدير سال نرش،  أول

 . نارش: مؤسسة نرش الفقاهة،  النرش اإلسالمي

٩٤  
دراســــات يف احلــــديث 

 واملحدثني 

ــارف مؤلــف: هاشــم معــروف حســيني،  ــارش: دار التع ن
-هـــ١٣٩٨، چــاپ دوملبنــان،  –للمطبوعــات، بــريوت 

 م.١٩٧٨

٩٥  
دراسات يف علم الدرايـة 

 تلخيص مقباس اهلداية

ــاري ــرب غف ــيل أك ــف: ع ــاپ،  مؤل ــ، : أوىلچ ــال نرش : س
 دانشـگاه، نـارش:  هتـران -: تـابش چاپخانه،  ش ١٣٦٩

 . صادق (ع)إمام 

 درر األخبار   ٩٦
ســال ،  : أولچــاپ،  مؤلــف: حجــازي، خرســو شــاهي

نـارش: ،  : نمونـهچاپخانـه،  ١٤١٩مجادي الثـاين  ٢٠نرش
 . دفرت مطالعات تاريخ ومعارف إسالمي

٩٧  
دروس متهيديـــــــــــــة يف 

 القواعد الرجالية 
 .يرواينإ باقر حممد: مؤلف

 دفاع عن الكايف   ٩٨
كـز الغـدير مر :رشانـ، عميديثامر هاشم حبيب مؤلف: 

 م ١٩٩٥ الس ،للدراسات اإلسالمية



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٥٢
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٩٩  
ذخــــرية املعــــاد يف رشح 

 اإلرشاد
نارش: مؤسسة آل البيت عليهم ،  ف: حمقق سبزواريمؤل

 . السالم إلحياء الرتاث

١٠  
ذكر الشـيعة يف أحكـام 

 الرشيعة 

عـاميل، دين مكـي الـشـهيد أول حممـد بـن مجـال مؤلف: 
حتقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحيـاء الـرتاث، 

 هـ. ١٤١٨قم، 

 رجال ابن الغضائري   ١٠
ــن اامؤلــف:  ــد اهللا ب ــن عبي لغضــائري أمحــد بــن حســني ب

جاليل، قم، دار واسطي، حتقيق: سيد حممد رضا حسيني 
 هـ.١٤٢٢احلديث، 

 رجال احليل   ١٠٢
 چاپخانــه:حــيل، حســن بــن يوســف بــن مطهــر مؤلــف: 

 هـ. ١٣٨١ دوم: چاپنجف، حيدري، 

 رجال اخلاقاين   ١٠٣

سيد حممد صادق بحر  ، حتقيق: خاقاينمؤلف: شيخ عيل 
: چاپخانــه،  ١٤٠٤: ســال نرشــ، دوم: چاپخانــهالعلــوم، 

نــارش: مركــز نرشــ مكتــب ،  مكتــب اإلعــالم اإلســالمي
 . اإلعالم اإلسالمي

 رجال الطويس   ١٠

صــفهاين، مؤلــف: شــيخ طــويس، حتقيــق: جــواد قيــومي ا
نـارش:  ،١٤١٥: رمضـان املبـارك سـال نرشـ، : أولچاپ

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
 .   املرشفة

 رجال النجايش   ١٠
، پـنجم: چـاپنجـايش، عباس أمحد بـن عـيل  أبومؤلف: 

ــ ــال نرش ــالمي ، ١٤١٦: س ــ اإلس ــة النرش ــارش: مؤسس ن
 التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 رسائل الرشيف املرتىض   ١٠٦
 –مؤسسـة النـور للمطبوعـات  –مرتىض مؤلف: رشيف 
 بريوت، لبنان.



 ٣٥٣  فهرست منابع
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 رسائل ومقاالت   ١٠٧
ــبحاين ــر س ــيخ جعف ــف: ش ــام  مؤل ــة إم ــارش: مؤسس ، ن

 . قم -(ع) صادق
 .املطبوع يف اجلوامع الفقهية نقالً عن سامء املقال رسالة حتقيق أيب بصري   ١٠٨

١٠  
روض اجلنـــــان يف رشح 

 األذهان إرشاد

نــارش: زيــن الــدين جبعــي عــاميل،   مؤلــف: شــهيد ثــاين
قـم  -مؤسسة آل البيـت علـيهم السـالم إلحيـاء الـرتاث 

 . املرشفة

١١  
ـــــات يف  روضـــــات اجلن
 أحوال العلامء والسادات 

خوانســـاري، حتقيـــق: أســـد اهللا حممـــد بـــاقر مؤلـــف: 
 م.١٩٥٠، حيدري چاپخانه:إسامعيليان، 

 

 روضة الواعظني  ١١
ــال ــف: فت ــني مؤل ــد  ابوريش ــيد حمم ــديم: س ــق: تق ، حتقي

، نـارش: منشـورات رشيـف  مهدي سـيد حسـن خرسـان
 . قم -ريض 

 رياض املسائل   ١١٢

ــيل م ــيد ع ــف: س ــائيطؤل ــ  باطب ــة النرش ــق: مؤسس ، حتقي
ــالمي ــاپ،  اإلس ــ، : أوىلچ ــال نرش ــارك س ــان املب : رمض

نارش: مؤسسة النرشـ اإلسـالمي التابعـة جلامعـة ،  ١٤١٢
 . املرشفةاملدرسني بقم 

١١٣  
ــــم  ــــال يف عل ــــامء املق س

 الرجال 

مؤلــف: أبــو اهلــد كلبــايس،حتقيق: ســيد حممــد حســيني 
، ١٤١٩: شـعبان املعظـم سال نرشـ، : أولچاپقزويني،

ــه ــم،  –: أمــري چاپخان ــارش: مؤسســة ويل العرصــ (ع) ق ن
 . قم املرشفة -للدراسات اإلسالمية 



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٥٤
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 رشح إحقاق احلق   ١١

تعليق: سيد شهاب الـدين ، حتقيق:  مؤلف: سيد مرعيش
نـارش: ،  مرعيش نجفي، تصحيح: سيد إبـراهيم ميـانجي

 -قـم  -نجفـي منشورات مكتبة آية اهللا العظمى مرعيشـ 
 . إيران

 رشح أصول الكايف   ١١

تعليقات:  با ازندراين، حتقيق:ممؤلف: مويل حممد صالح 
سـيد عـيل مريزا أبـو احلسـن شـعراين، ضـبط وتصـحيح: 

م، ٢٠٠٠ - ١٤٢١: ســال نرشــ، : أولچــاپعاشــور، 
عــريب للطباعــة والنرشــ : دار إحيــاء الــرتاث الچاپخانــه

نـــارش: دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب للطباعـــة والتوزيـــع، 
 لبنان -بريوت  -والنرش والتوزيع 

 رشح نجاة العباد   ١١٦

سـال ، : أولچـاپأراكـي، مؤلف: آخوند مال أبو طالب 
ــ: ــر  نرش ــفر املظف ــه، ١٤٢٠ص ــة النچاپخان ــ : مؤسس رش

نارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة اإلسالمي، 
 . املدرسني بقم املرشفة

 رشح هنج البالغة   ١١٧
مؤلف: ابن أيب احلديد، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، 

ــارش: دار م، ١٩٥٩ - ١٣٧٨: ســال نرشــ، : أولچــاپ ن
 . عيسى البايب احللبي ورشكاه -إحياء الكتب العربية 

 طرائف املقال   ١١٨

، حتقيــق: ســيد مهــدي  مؤلــف: ســيد عــيل بروجــردي
: هبمن چاپخانه، ١٤١٠: سال نرش، : أولچاپ رجائي،

نــارش: مكتبــة آيــة اهللا العظمــى املرعيشــ النجفــي قــم،  –
 . قم املقدسة -العامة 



 ٣٥٥  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 عبد اهللا بن سبأ  ١١
 حيصـحت ششـم: چـاپعسـكري، مؤلف: سيد مرتىضـ 

ـــده ـــ، ش ـــال نرش ـــ ،  م ١٩٩٢ - ١٤١٣: س ـــارش: نرش ن
 . توحيد

 عدة األصول   ١٢
أنصــاري مؤلــف: شــيخ طــويس، حتقيــق: حممــد رضــا 

هــ، ١٤١٧: ذي احلجـة سـال نرشـ، : أولچـاپ،  القمي
 . قم - ه: ستارچاپخانه

 عقائد اإلمامية   ١٢
مؤلــف: شــيخ حممــد رضــا مظفــر، حتقيــق: تقــديم: دكــرت 

 -قــم -نــارش: انتشــارات أنصــاريان حامــد حفنــي داود، 
 إيران.

 علل الرشائع  ١٢٢
يد حممد صـادق س، حتقيق: تقديم:  مؤلف: شيخ صدوق

ــوم ــر العل ــ،  بح ــال نرش ــارش: ،  م ١٩٦٦ - ١٣٨٥: س ن
 . أرشفنجف  -ت املكتبة احليدرية ومطبعتها منشورا

 عيون أخبار الرضا   ١٢٣

، حتقيق: تصحيح وتعليق وتقديم:  صدوقمؤلف: شيخ 
،  م ١٩٨٤ - ١٤٠٤: ســال نرشــ،  أعلمــيشــيخ حســني 

،  لبنـان -بـريوت  -سسـة األعلمـي : مطابع مؤچاپخانه
 . لبنان -بريوت  -نارش: مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

١٢  
ــــرام يف حجــــة  ــــة امل غاي
اخلصــــام عــــن طريــــث 

 اخلاص والعام

 .  سيد عيل عاشور، حتقيق:  مؤلف: سيد هاشم بحراين



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٥٦

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 غنائم األيام   ١٢

مكتـب  -ان ، حتقيـق: عبـاس تربيزيـ قمـيمؤلف: مـريزا 
: عبــد مهكــارانخراســان،  شــاخه -اإلعــالم اإلســالمي 

: سال نرش، : اولچاپ،  حسينيليم حيل، سيد جواد احل
،  مطبعة مكتب اإلعـالم اإلسـالمي: چاپخانههـ، ١٤١٧

 . نارش: مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي

١٢٦  
ــديث  ــال يف احل ــائق املق ف

 والرجال 

، حتقيـق: غالحمسـني  برصـيمؤلف: أمحد بن عبد الرضـا 
ـــا ـــيه ه ـــاپ،  قيرص ـــ،  : أولچ ـــال نرش ــــ، ١٤٢٢: س ه

 -للطباعـة والنرشـ نارش: دار احلـديث ،  : ستارهچاپخانه
 قم. 

 فرائد األصول  ١٢٧

جلنة حتقيق تـراث ، حتقيق: إعداد:  أنصاريمؤلف: شيخ 
: شـعبان املعظـم سال نرشـ،  ل: أوچاپ،  الشيخ األعظم

نـارش: جممـع الفكـر ،  قـم -: بـاقري چاپخانههـ،  ١٤١٩
 . اإلسالمي

 فرق الشيعة   ١٢٨
ـــوبختي،مؤلـــف:  ـــن موســـى ن ـــق: دكـــرت  حســـن ب حتقي

ـــداملنعم  ـــي، عب ـــاددار حفن ـــاهرة، الرش ـــاپ:أول ،ق ، چ
 هـ.١٤١٢

١٢  
فصل اخلطـاب يف إثبـات 
ــــــاب رب  ــــــف كت حتري

 األرباب

: إيران چاپطربيس، حسني بن حممد تقي نوري  مؤلف:
 هـ.١٣٩٨

  قاموس الرجال  ١٣
: سال نرش،  : اولچاپ،  تسرتيمؤلف: شيخ حممد تقي 

نـارش: مؤسسـة النرشـ اإلسـالمي التابعـة ،  ، قم ه ١٤١٩
 . جلامعة املدرسني بقم املرشفة



 ٣٥٧  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 قرب اإلسناد   ١٣

، حتقيـق: مؤسسـة آل البيـت علـيهم  قميمؤلف: محريي 
ـــرتاث ـــاء ال : ســـال نرشـــ،  ل: أوچـــاپ،  الســـالم إلحي

نارش: مؤسسـة آل البيـت  ، قم -: مهر چاپخانه،  ١٤١٣
 . قم -عليهم السالم إلحياء الرتاث 

 قواعد احلديث   ١٣٢
، مطبوعـات احلـوزة غريفـي موسـوي الدين حميمؤلف: 
 مؤسسة اإلمام الكاظم عليه السالم. –العلمية 

 كامل الزيارات  ١٣٣
سـال ،  : أولچـاپ،  مؤلف: جعفر بن حممد بـن قولويـه

ــ ــدير نرش ــد الغ ــه،  ١٤١٧: عي ــ : چاپخان ــة النرش مؤسس
 . نارش: مؤسسة نرش الفقاهة،  اإلسالمي

 كتاب الغيبة   ١٣
، حتقيـق: فـارس حسـون  نعامينمؤلف: حممد بن إبراهيم 

: مهـر چاپخانـه،  ١٤٢٢: سال نرشـ، : أوىلچاپ،  كريم
 . نارش: أنوار اهلد،  قم -

 كتاب سليم بن قيس   ١٣
مؤلــف: حتقيــق حممــد بــاقر أنصــاري، حتقيــق: حممــد بــاقر 

  . زنجايناري أنص

١٣٦  

دار  -برقعـي، دار البيـارق مؤلف: أبو الفضـل بـن رضـا  كرس الصنم 
، ٣رابطــة أهــل الســنة يف إيــران مكتــب لنــدن  -القــدس 

: عبد الرحيم مـال هم، ترمج٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ چاپ دوم
 ي.چزاده بلو

 كشف احلقائق   ١٣٧
منقحـــة  ســـوم: چـــاپ،  شـــيخ عـــيل آل حمســنمؤلــف: 
نـــارش: دار ،  م ١٩٩٩ - ١٤١٩: ســـال نرشـــ،  ومزيـــدة

 . لبنان -بريوت  -امليزان للطباعة والنرش والتوزيع 

 كشف الغطاء   ١٣٨
نــارش: انتشــارات ،  مؤلــف: شــيخ جعفــر كاشــف غطــاء

 . اصفهان -مهدوي 



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٥٨

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 كشف الغمة   ١٣
: ســال نرشــ، دوم: چــاپ،  إربــيلمؤلــف: ابــن أيب الفــتح 

ـــارش: دار األضـــواء ،  م ١٩٨٥ - ١٤٠٥ ـــريوت  -ن  -ب
 . لبنان

 كليات يف علم الرجال   ١٤

: ذي ســال نرشــ، ســوم: چــاپ،  ســبحاينمؤلــف: شــيخ 
: مؤسســــة النرشــــ چاپخانــــه،  ١٤١٤القعــــدة احلــــرام 

ــالمي ــة  ، اإلس ــالمي التابع ــ اإلس ــة النرش ــارش: مؤسس ن
 . جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 كامل الدين   ١٤

حتقيـق: تصـحيح وتعليـق: عـيل ،  صـدوقمؤلـف: شـيخ 
 ١٣٦٣ - ١٤٠٥: حمـرم احلـرام رشـسـال ن،  غفاريأكرب 

ــة ،  ش ــة جلامع ــالمي التابع ــ اإلس ــة النرش ــارش: مؤسس ن
 . املدرسني بقم املرشفة

١٤٢  
لؤلـــــــؤة البحـــــــرين يف 
اإلجـــــازات وتـــــراجم 

 رجال احلديث

دار ، بحـراين صـاحب احلـدائقيوسف بـن أمحـد مؤلف: 
 م١٩٨٦هـ ١٤٠٦بريوت األضواء 

١٤٣  
هللا ثــم للتــاريخ.. كشــف 

ـــة  ـــة األرسار وتربئ األئم
 األطهار

 چــاپ ســومنجــف،  یعلــام ازمؤلــف: حســني موســوي 
 م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢

 جممع البحرين   ١٤
: چاپ،  حسيني ، حتقيق: سيد أمحد ؤلف: شيخ طرحييم

ــ،  دوم ــال نرش ــب ،  ش ١٣٦٧ - ١٤٠٨: س ــارش: مكت ن
 . النرش الثقافة اإلسالمية



 ٣٥٩  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 جممع الفائدة  ١٤

، حتقيـق: حـاج آغـا جمتبـى عراقـي،  مؤلف: حمقق اردبييل
ــيخ عــيل پنــاه اشــتهاردي، حــاج آغــا حســني  يــزدي ش

نـارش: منشـورات مجاعـة املدرسـني يف احلـوزة ،  اصفهاين
 . العلمية يف قم املقدسة

 حمارضات يف اإلهليات   ١٤٦
صادق ، نارش: مؤسسة إمام  مؤلف: شيخ جعفر سبحاين

 . (ع). قم

 خمترص بصائر الدرجات   ١٤٧
 - ١٣٧٠: ســال نرشــ،  حــيلبــن ســليامن مؤلــف: حســن 

نجــف  -: منشــورات املطبعــة احليدريــة نــارش،  م ١٩٥٠
 . أرشف

 خمتلف الشيعة   ١٤٨

،  ، حتقيق: مؤسسـة النرشـ اإلسـالمي حيل همؤلف: عالم
نـــارش: ،  ١٤١٣: ذ القعـــدة ســـال نرشـــ،  دوم: چـــاپ

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
 . املرشفة

 مدخل إىل فهم اإلسالم   ١٤
ــى: مؤلــف ــارش حممــد، حيي  العــريب، نتشــاراال مؤسســة:ن

 م١٩٩٩ ،چاپ اول

 مدينة املعاجز  ١٥

ــراين ــم بح ــيد هاش ــف: س ــزة اهللا  مؤل ــيخ ع ــق: ش ، حتقي
،  ١٤١٣: ســـال نرشـــأوىل، : چـــاپ،  مهـــداينمـــوالئي 
قم  -نارش: مؤسسة املعارف اإلسالمية ،  : هبمنچاپخانه

 . إيران -

١٥  
األنـــوار ومشـــكاة مـــرآة 

 األرسار
حسـن رشيـف بـن مـوىل حممـد طـاهر نبـاطي  وأبمؤلف: 
 هـ.١٣٧٤ران هتإفتاء،  چاپخانه:فتوين، 

 هـ.١٣٢٥: إيران چاپحممد باقر جمليس، مؤلف:  مرآة العقول   ١٥٢



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٦٠

 املؤلف والطبعة الكتاب م

١٥٣  
ــار  ــة وغب ــة املرحل مرجعي

 التغيري 
ــف ــر: مؤل ــاخوري جعف ــت ش ــاپ نخس ــارش ،چ  دار: ن
 البيضاء املحجة-األكرم الرسول

مــروج الــذهب ومعــادن   ١٥
 اجلوهر

 بـــال، شـــارل: حتقيـــق ،مســـعودي حســـن أبـــو: مؤلـــف
 م.١٩٧٩ اللبنانية اجلامعة منشورات

١٥  
ــــــائل  ــــــتدرك الوس مس

 ومستنبط املسائل

، حتقيـق: مؤسسـة آل البيـت علـيهم  نوريمؤلف: مريزا 
سـال ،  شـده قيـقحت ل: أوچـاپ،  السالم إلحياء الرتاث

ـــ ـــت ،  م ١٩٨٧ - ١٤٠٨: نرش ـــة آل البي ـــارش: مؤسس ن
 . لبنان -بريوت  -عليهم السالم إلحياء الرتاث 

 مستدرك سفينة البحار  ١٥٦

ـــامزي  ـــيل ن ـــيخ ع ـــف: ش ـــمؤل ـــق  اهروديش ـــق: حتقي ، حتقي
،  ١٤١٨: سـال نرشـ،  نـامزيوتصحيح: شيخ حسن بن عـيل 

نارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة املدرسـني بقـم 
 . املرشفة

 مستدرك هنج البالغة   ١٥٧
چـاپ هــ، ١٣٦١متـوىف مؤلف: هادي كاشـف الغطـاء، 

 .هـ1354 نجف

١٥٨  
مستدركات علـم رجـال 

 احلديث

سـال ، : أولچـاپ،  شـاهروديمؤلف: شيخ عيل نامزي 
ــه،  ١٤١٢: ربيــع اآلخــر نرشــ ،  رانهتــ -: شــفق چاپخان

 . نارش: ابن املؤلف

 مستند الشيعة   ١٥

م مؤسسة آل البيت عليهم السال، حتقيق:  نراقيمؤلف: حمقق 
: ســال نرشــ،  : أولچــاپ، مشــهد مقــدس -إلحيــاء الــرتاث 

نـارش: مؤسسـة ،  قـم - ه: ستارچاپخانه،  ١٤١٥ربيع األول 
 . قم -آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث 



 ٣٦١  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 مسند اإلمام الرضا   ١٦

ـــف:  ـــز اهللا مؤل ـــيخ عزي ـــارديش ـــع  عط ـــق: جتمي ، حتقي
: سـال نرشـ،  خبوشاينوترتيب: شيخ عزيز اهللا عطاردي 

: مؤسسة طبع ونرش آستان چاپخانه،  ١٤٠٦ربيع اآلخر 
 . نارش: املؤمتر العاملي اإلمام الرضا (ع)،  قدس رضوي

١٦  
ــــموس يف  ــــارق الش مش

 رشح الدروس
ــاريم ــق خوانس ــف: حمق ــت ،  ؤل ــة آل البي ــارش: مؤسس ن

 . لرتاثعليهم السالم إلحياء ا

 مرشعة بحار األنوار   ١٦٢
ســن مؤلــف: نــارش :مؤسســة  ي،شــيخ حممــد آصــف حمُ

 بريوت، لبنان. العارف للمطبوعات

١٦٣  
ــرر  ــوار يف غ ــكاة األن مش

 األخبار

 :چـاپ،  ، حتقيـق: مهـدي هوشـمند طربيسمؤلف: عيل 
نارش: ،  : دار احلديثچاپخانه،  ١٤١٨: سال نرش،  أول

 . دار احلديث

 مصباح الفقيه  ١٦
، نــارش:  : حيــدريچاپخانــه،  مهــداينؤلــف: آقــا رضــا م

 . رانهت -منشورات مكتبة الصدر 

 معامل املدرستني   ١٦
 - ١٤١٠: ســال نرشــ،  عســكريمؤلــف: ســيد مرتىضــ 

ـــ ،  م ١٩٩٠ ـــة والنرش ـــنعامن للطباع ـــة ال ـــارش: مؤسس ن
 .  لبنان -بريوت  -والتوزيع 

 معاين األخبار   ١٦٦

حتقيـق: تصـحيح وتعليـق: عـيل ،  صـدوقمؤلـف: شـيخ 
نـارش: ،  ش ١٣٣٨ - ١٣٧٩: سـال نرشـ،  غفـاريأكرب 

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
 . املرشفة

 معجم رجال احلديث  ١٦٧
 - ١٤١٣: سال نرش،  پنجم: چاپ،  خوئيمؤلف: سيد 

 . م ١٩٩٢



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٦٢

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 مقاتل الطالبيني  ١٦٨

، حتقيــق: تقــديم وإرشاف:  ىصــفهانامؤلــف: أبــو فــرج 
 ١٩٦٥ - ١٣٨٥: سـال نرشـ،  دوم: چاپ،  مظفركاظم 

نجـف  -ت املكتبة احليدرية ومطبعتهـا نارش: منشورا،  م
 . أرشف

١٦  
ــم  ــة يف عل ــاس اهلداي مقب

 الدراية 

علـم الدرايـة،  قـاين، مقبـاس اهلدايـة يفمؤلف: عبد اهللا مم
د رضا مم  چـاپقـاين، قـم، مؤسسـة آل البيـت، حتقيق حممّ

 نخست.

١٧  
مكيــال املكــارم يف فوائــد 

 الدعاء للقائم

، حتقيــق: ســيد عــيل  مؤلــف: مــريزا حممــد تقــي اصــفهاين
نارش: مؤسسة ،  ١٤٢١: سال نرش، : أولچاپ،  عاشور

 . بريوت -األعلمي للمطبوعات 

 من ال حيرضه الفقيه   ١٧
حتقيــق: تصــحيح وتعليــق: عــيل صــدوق، مؤلــف: شــيخ 

ـــرب  ـــاريأك ـــاپ،  غف ـــ ، دوم: چ ـــة النرش ـــارش: مؤسس ن
 . اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 مناقب آل أيب طالب   ١٧٢

ــن شــهر   ، حتقيــق: تصــحيح ورشح و آشــوبمؤلــف: اب
: ســال نرشــ،  أرشفنجــف  يدأســات گروهــی از: تطبيــق
ـــــه،  م ١٩٥٦ - ١٣٧٦ ـــــدري چاپخان ـــــف  -: حي نج
 . أرشفنجف  -، نارش: املكتبة احليدرية  أرشف

 ج األحكام مناه  ١٧٣
،  ١٤٢٠: سـال نرشـ، : أولچـاپ،  قمـيمؤلف: مـريزا 

نارش: مؤسسة النرش ، سة النرش اإلسالمي: مؤسچاپخانه
 . اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة



 ٣٦٣  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

١٧  
ــــــــى اجلــــــــامن يف  منتق
األحاديــــث الصــــحاح 

 واحلسان 

حتقيــق: تصــحيح ،  شــيخ حســن صــاحب املعــاملمؤلــف: 
: ســال نرشــ،  : أولچــاپ،  غفــاريوتعليــق: عــيل أكــرب 

ــــه،  ش ١٣٦٢ ــــارش: ،  اإلســــالمية: املطبعــــة چاپخان ن
مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 

 . املرشفة

١٧  
منتهى املطلـب يف حتقيـق 

 املذهب

، حتقيق: قسم الفقه يف جممع البحوث  حيل همؤلف: عالم
: نـهچاپخا،  ١٤١٢: سال نرشـ،  : أولچاپ،  اإلسالمية

نارش: جممـع ،  قدس رضوی ونرش  آستان چاپمؤسسة 
 . مشهد -إيران  -البحوث اإلسالمية 

١٧٦  
منهاج الكرامة يف معرفـة 

 اإلمامة

: چـاپ، ، حتقيق: عبد الرحيم مبـارك حيل همؤلف: عالم
ــه،  ش ١٣٧٩: ســال نرشــ، أول ،  قــم -: هــادي چاپخان

 . مشهد - نارش: انتشارات تاسوعا
    .مقال ملحمد احلائري ضمن كتاب الوحدة اإلسالمية منهاج عميل للتقريب   ١٧٧

 مواقف الشيعة  ١٧٨

: رجـب سـال نرشـ، : أولچاپ، ميانجيمؤلف: أمحدي 
،  : مؤسسـة النرشـ اإلسـالميچاپخانـه،  ١٤١٦املرجب 

نارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني 
 . بقم املرشفة

١٧  
موســوعة أحاديــث أهــل 

 البيت 

: ســال نرشــ،  : أولچــاپ،  نجفــيمؤلــف: شــيخ هــادي 
: دار إحياء الـرتاث العـريب چاپخانه،  م ٢٠٠٢ - ١٤٢٣

نـارش: دار ،  لبنـان -بـريوت  -رش والتوزيع للطباعة والن
بـريوت  -إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع 

 . لبنان -



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٦٤

 املؤلف والطبعة الكتاب م

 ميزان احلكمة   ١٨
: چـاپ،  ، حتقيق: دار احلـديث شهري ريمد مؤلف: حم

 . نارش: دار احلديث،  : دار احلديثچاپخانه، اول

١٨  
نظريـــة الســـنة يف الفكـــر 
ـــــــوين  ـــــــامي التك اإلم

 والصريورة

مؤسســة االنتشــار  چاپخانــه:مؤلــف : حيــدر حــب اهللا ، 
 العريب . بريوت لبنان .

 نقد الرجال   ١٨٢

: ، حتقيــق تفــريشمؤلــف: مصــطفى بــن حســني حســيني 
چـاپ مؤسسة آل البيت عليهم السـالم إلحيـاء الـرتاث، 

 - ه: سـتارچاپخانـه،  ١٤١٨: شـوال سال نرش،  نخست
ــاء ،  قــم ــيهم الســالم إلحي ــارش: مؤسســة آل البيــت عل ن

 . قم -الرتاث 

١٨٣  
هناية اإلحكـام يف معرفـة 

 األحكام

: چاپ،  رجائي، حتقيق: سيد مهدي  حيل همؤلف: عالم
ــ،  دوم ــال نرش ــ،  ١٤١٠: س ــارش: مؤسس ــامعيليان  ةن إس

 . إيران -قم  -للطباعة والنرش والتوزيع 

١٨  
ــــة يف رشح  ــــة الدراي هناي

 الكفاية

، حتقيــق:  أصــفهانىمؤلــف: شــيخ حممــد حســني غــروي 
ــق:  ــحيح وتعلي ــق وتص ــري حتقي ــدي أم ــدي أح ــيخ مه ش

: چاپخانـه،  ش ١٣٧٤: سـال نرشـ، : أولچاپ،  كالئي
 -قـم  -اء (ع) نارش: انتشـارات سـيد الشـهد،  قم -امري 

 . إيران

 هنج البالغة   ١٨
(مجــع آوری: رشيــف  طالــب، أيب بــن عــيل إمــام: مؤلــف

 م٢٠٠٣ العلمية، الكتب دار: نارشريض)، 

١٨٦  
هنج السعادة يف مستدرك 

 هنج البالغة
ـــف: شـــيخ  ـــارش: مؤسســـة األعلمـــي ،  مـــوديحممؤل ن

 . لبنان -بريوت  -للمطبوعات 



 ٣٦٥  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة الكتاب م

١٨٧  
وســــــائل الشــــــيعة إىل 

 الرشيعةحتصيل مسائل 

، حتقيــق: مؤسســة آل البيــت علــيهم  عــاميلمؤلــف: حــر 
ـــرتاث ـــاء ال : ســـال نرشـــ،  دوم: چـــاپ،  الســـالم إلحي

نارش: مؤسسـة آل البيـت ،  قم -: مهر چاپخانه،  ١٤١٤
 . عليهم السالم إلحياء الرتاث بقم املرشفة

 وضوء النبي   ١٨٨
: سـال نرشـ،  : أولچـاپ،  شهرسـتاينمؤلف: سيد عـيل 

، نـارش:  قـم - ه: سـتارچاپخانـه،  ١٤١٥ مجادي اآلخرة
 . مؤلف

١٨  
ــول  ــاجز وأص ــابيع املع ين

 الدالئل
 . قم - : علميچاپخانه،  بحراينمؤلف: سيد هاشم 

 ًا: مراجع السنة:یثان
 املؤلف والطبعة اسم الكتاب م
ــري   البداية والنهاية   ١ ــن كث ــر ب ــن عم ــامعيل ب ــو مؤلــف: إس ــريش أب ق

 وتعليـق : عـيل شـريي، حتقيق : حتقيق وتـدقيق الفداء،
نــارش :  م،١٩٨٨ - ١٤٠٨:  ســال نرشــ ،: أول چــاپ

 لبنان. -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب 
ـــاكر (   ٢ ـــن عس ـــاريخ اب ت

تــاريخ مدينــة دمشــق وذكــر 
فضــلها وتســمية مــن حلهــا 

 من األماثل)

مؤلف: أبو القاسم عيل بن حسـن إبـن هبـة اهللا بـن 
، ١٩٩٥ -بريوت  -: دار الفكر نارششافعي،  عبد اهللا

 حتقيق: حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري

تاريخ اإلسالم ووفيات   ٣
 املشاهري واألعالم

س الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عــثامن مؤلــف: شــم
 -لبنـان/ بـريوت  -: دار الكتاب العـريب نارشذهبي، 
ـــ ١٤٠٧ ــاپم، ١٩٨٧ -ه ــر : أولچ ــق: د. عم ، حتقي



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٦٦

 املؤلف والطبعة اسم الكتاب م
عبد السالم تدمر 

بغـدادي، دار مؤلف: أمحد بن عيل أبو بكر خطيب   تاريخ بغداد  ٤
 .بريوت -النرش: دار الكتب العلمية 

 تثبيت دالئل النبوة  ٥
 

م يقـدتو قيـقحتاين، دمؤلف: عبداجلبار بن أمحد مه
الــدار العربيــة للنرشــ والتوزيــع،  : عبــدالكريم عــثامن،

 بريوت، لبنان.
ـــادق  حتت راية القرآن   ٦ ـــطفى ص ـــف: مص ـــي، مؤل ـــارشرافع دار  :ن

 هـ١٤٠٣ - ٨الكتاب العريب ط
دار املعرفـة  چاپخانـه:مؤلف : حممد رشـيد رضـا،  تفسري املنار   ٧

 بريوت، لبنان.
مؤلف: يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبـو احلجـاج  هتذيب الكامل   ٨

 - ١٤٠٠ -بـريوت  -: مؤسسـة الرسـالة نارشاملزي، 
 ، حتقيق: د. بشار عواد معروف: أولچاپ، ١٩٨٠

 حاتم حممد بـن إدريـس مؤلف: عبد الرمحن بن أيب والتعديلاجلرح   ٩
: دار إحياء الرتاث العـريب نارشمتيمي، ي رازأبو حممد 

 : أولچاپ، ١٩٥٢ – ١٢٧١ -بريوت  -
رواة األخبار عن األئمة   ١٠

 األطهار
 .چاپ نخستصادق، مؤلف: حممد 

ذهبـي مد بن أمحـد بـن عـثامن بـن قـايامز مؤلف: حم سري أعالم النبالء  ١١
ــد اهللا،  ــو عب ــارشأب ــالة ن ــة الرس ــريوت  -: مؤسس  -ب

، حتقيـق: شـعيب أرنـاؤوط , حممـد هنم: چاپ، ١٤١٣
 عرقسويسنعيم 

ــو عبــداهللا بخــاري مؤلــف صحيح البخاري  ١٢ : حممــد بــن إســامعيل أب



 ٣٦٧  فهرست منابع

 املؤلف والطبعة اسم الكتاب م
 ١٤٠٧ -بـريوت  -ياممـة : دار ابن كثـري, نارشجعفي، 

ــاپ، ١٩٨٧ - ــوم: چ ــب س ــطفى دي ــق: د. مص ، حتقي
 البغا

١٣  مد بن سعد بن منيع أبو عبـداهللا برصـي مؤلف: حم الطبقات الكرب
 بريوت -: دار صادر نارشزهري، 

الفرق بني الفرق وبيـان   ١٤
 الفرقة الناجية

بغدادي أبـو ف: عبد القاهر بن طاهر بن حممد مؤل
ـــارشمنصـــور،  ـــدة ن ـــاق اجلدي ـــريوت  -: دار اآلف  -ب

 چاپ دوم.، ١٩٧٧
ــ القاموس املحيط  ١٥ ــد ب ــف: حمم ــوب مؤل ــادي، ن يعق ــارشفريوزآب : ن

 بريوت -مؤسسة الرسالة 
ـــــام يف   ١٦ ـــــد األحك قواع

 مصالح األنام 
: دار نــارشســلمي، مؤلــف: أبــو حممــد عــز الــدين 

 بريوت -الكتب العلمية 
مؤلــف: أبــو احلســن عــيل بــن أيب الكــرم حممــد بــن  الكامل يف التاريخ  ١٧

ــد ا ــن عب ــد ب ــريم احمم ــيباين، لك ــارشش ــب ن : دار الكت
، حتقيـق: دوم: چـاپهــ، ا١٤١٥ -بريوت  -العلمية 
 قايضعبد اهللا 

أمحــد بــن عــيل بــن حجــر أبــو الفضــل  مؤلــف: لسان امليزان  ١٨
: مؤسســــة األعلمــــي نــــارششــــافعي، عســــقالين 

ــات  ــريوت  -للمطبوع ــاپ، ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -ب : چ
 .هند -املعرف النظامية  ، حتقيق: دائرةسوم

ؤلـــــف: أبـــــو إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن عـــــيل م اللمع يف أصول الفقه   ١٩
 -بـــريوت  -: دار الكتـــب العلميـــة نارششـــريازي،

 چاپ نخست.م، ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥



 عشریگفتگوهای عقالنی با شیعیان اثنی    ٣٦٨

 املؤلف والطبعة اسم الكتاب م
ـــــــــىل  املســـــــــتدرك  ٢٠ ع

 الصحيحني
: حممـــد بـــن عبـــداهللا أبـــو عبـــداهللا حـــاكم مؤلـــف

ــني ــارشابوري، ش ــة ن ــب العلمي ــريوت  -: دار الكت  -ب
ــــق: نخســــت: چــــاپم، ١٩٩٠ -هـــــ ١٤١١ ، حتقي

 عطامصطفى عبد القادر 
٢١  

 معجم املؤلفني 
بريوت  -نارش: مكتبة املثنى ،  ؤلف: عمر كحالةم

 . لبنان -بريوت  -لبنان و دار إحياء الرتاث العريب  -
 مقــــاالت اإلســــالميني  ٢٢

 واختالف املصلني
ــو احلســن، عيل مؤلــف: عــيل بــن إســام أشــعري أب

بـــــريوت،  -: دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب نـــــارش
 ريرت، حتقيق: هلموت سوم:چاپ

حـراين أبـو : أمحد بن عبـد احللـيم بـن تيميـة مؤلف منهاج السنة  ٢٣
ــاس،  ــارشالعب ــة ن ــة قرطب ــاپ، ١٤٠٦ -: مؤسس : چ

 ، حتقيق: د. حممد رشاد ساملاول
ــــــار يف   ٢٤ ــــــة احلي هداي

أجوبة اليهود والنصار 
أيب بكـر مؤلف: أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن 

اجلامعـة : نـارشدمشـقي، بن أيوب بـن سـعد الزرعـي 
 همدينة منور -اإلسالمية 

 


	فهرست مطالب
	مقدمه
	حقایق دینی دو نوع هستند:
	ارکان عمل اعتقادی:
	ارکان عملی:
	رکن اول: شهادت بر اینکه جز اللهأ خدائی وجود ندارد و محمدص فرستاده او است:
	رکن دوم: نماز
	رکن سوم: زکات
	رکن چهارم: روزه
	رکن پنجم: حج


	مبحث اول: ادعای وجود امامی معصوم که در ابلاغ و حفظ دین نائب رسول خدا است
	مطلب اول: بیان موضوع: ادعای وجود امامی معصوم که در ابلاغ و حفظ دین نائب رسول خداص است
	مطلب دوم: نگاهی به این ادعا که امام معصومی وجود دارد که در ابلاغ و حفظ دین نائب پیامبرص است

	مبحث دوم: ادعای اینکه شیعه دین خود را از نائبان معصوم پیامبرص گرفته است
	مطلب اول: بیان موضوع ادعای اینکه شیعه دین خود را از نائبان معصوم پیامبرص گرفته است
	این ادعا متضمن دو امر است:

	مطلب دوم: نگاهی به ادعای شیعه مبنی بر اینکه دین خود را از نائبان معصوم پیامبرص گرفتهاند

	مبحث سوم: تقیه از دیدگاه شیعیان دوازده امامی و اثر آن در دین
	مطلب اول: بیان موضوع تقیه از دیدگاه شیعیان دوازده امامی و اثر آن در دین
	اول: تعریف تقیه
	ب- تعریف تقیه در نزد شیعه دوازده امامی
	ج- مقصود شیعیان از تقیه
	د- احکام تقیه در نزد شیعیان
	دوم: ادله شیعیان دوازده امامی در مورد تقیه
	پارهای از سخنان علمای شیعه در مورد تقیه:
	سوم: تأکید علمای شیعه بر اینکه ائمه در زمان تقیه زیستهاند:
	چهارم: نمونههائی از تقیه عملی در روایات شیعه:
	ج- بکارگیری تقیه توسط علمای شیعه
	پنجم: سبب تشریع تقیه در نزد شیعیان دوازده امامی
	ششم: نتایج تقیه به زعم شیعیان

	مطلب دوم: نگاهی به تقیه در نزد شیعیان دوازده امامی و تأثیر آن بر دین
	اول: تعریف تقیه
	نگاهی به این تعریف
	دوم- ادله تقیه از نگاه شیعیان دوازده امامی
	سوم- علمای دوازده امامی تأکید کردهاند که ائمه آنان در زمان تقیه زیستهاند، و در تقیه شدیدی به سر میبردند به طوری که آنان پیروان خود را از افشای رازهای آنان برحذر داشته بودند و نتوانستند احادیث خود را به صورت  علنی انتشار دهند.
	ائمه از دو حالت خارج نیستند:
	چهارم: نگاهی به نمونههایی که شیعیان در مورد تقیه ذکر کردهاند
	پنجم: سبب تشریع تقیه
	نکته پایانی


	مبحث چهارم: تناقض در فتاوای أئمه
	مطلب اول:  بیان موضوع: تناقض در فتاوای ائمه
	تناقض در روایت واحد:
	عذر خواهی به دلیل ندانستن حکم مسأله و سپس فتوا دادن در همان مساله
	بیان یک فتوا و نقیض آن در مجلس واحد
	بیان یک فتوا و سپس بیان نقیض آن بعد از گذشت یک زمان
	تصدیق و تکذیب تأویل یک خواب در مجلس واحد

	مطلب دوم: نگاهی به موضوع تناقض فتاوای ائمه
	1- عذر خواهی امام از بیان فتوا در مورد یک مسأله و سپس ارائه فتوا در مورد آن:
	2- در روایت دوم سه نفر نزد او میآیند و هر سه یک سوال دارند
	3- ارائه یک فتوا و نقیض آن برای یک شخص
	4- ماجرای تأویل خواب


	مبحث پنجم: تناقض در روایات منسوب به ائمه
	مطلب اول:  بیان موضوع: تناقض در روایات منسوب به ائمه
	* نامگذاری مهدی
	* زیارت قبر حسین
	* شستن پاها هنگام وضو
	* وقت نماز مغرب و افطار
	* قرائت آیات متفرق در نماز
	* گفتن آمین بعد از قرائت سوره فاتحه
	* سجده بردن بر روی لباس
	* قنوت در نماز
	* نهی از خواندن نماز در مقبرهها
	* نهی از ایجاد بنا بر روی قبر و گچکاری و گِلکاری کردن آن
	* پرداخت خمس بر شیعیان واجب نیست:
	* تحریم نکاح موقت
	* طلاق ثلاث در مجلس واحد
	* علی بن أبی طالبس هم سهو میکند
	* رسول خداص در نماز خود سهو میکند
	* علیس اطلاعی از حکم مذی ندارد

	مطلب دوم: نگاهی به موضوع تناقض در روایات منسوب به ائمه

	مبحث ششم: تناقض جرح و تعدیل در  مورد راویان شیعه
	مطلب اول: بیان موضوع: تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه
	* اول: زراره بن أعین
	* دوم: ابوبصیر لیث مرادی
	* سوم- محمد بن مسلم
	* چهارم: برید بن معاویه

	مطلب دوم: نگاهی به موضوع تناقض جرح و تعدیل در مورد راویان شیعه

	مبحث هفتم: تناقض علمای دوازده امامی
	مطلب اول: بیان موضوع تناقض علمای دوازده امامی
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع تناقض علمای دوازده امامی

	مبحث هشتم: شکایت اهل بیت از شیعیان خود
	مطلب اول: بیان موضوع شکایت اهل بیت از شیعیان خود
	1- امیر المؤمنین علی بن أبی طالبس (10ق بعثت - 40 هـ):
	2- حسن بن علیب (3-50ﻫ):
	3- حسین بن علی ب (4-61ﻫ)
	* آزار دادن حسینس در دوران جنینی و کودکی:
	* آزاردادن حسین در دوران بزرگسالی:
	4- علی بن حسین، زین العابدین/ (38-95ﻫ)
	5- محمد بن علی بن حسین باقر/ (57-114ﻫ)
	6- جعفر بن محمد صادق (83-148ﻫ)
	7- موسی بن جعفر / (128-183ﻫ)
	8- ابوالحسن علی بن موسی الرضا/ (148-202 یا 203ﻫ)

	مطلب دوم: نگاهی به موضوع شکایت اهل بیت از اصحاب شیعی خود
	1- شکایت علیس از اصحاب خود
	2- حسن بن علی بن أبیطالبس
	3- حسین بن علیب
	4- علی بن حسین، زین العابدین/
	5- محمد باقر/
	6- جعفر صادق/
	7- موسی بن جعفر کاظم/


	مبحث نهم: اهل بیت مشهورترین یاران و اصحاب خود را تکذیب و لعن و نفرین میفرستند
	مطلب اول: بیان موضوع: اهل بیت مشهورترین یاران خود را تکذیب و لعن و نفرین میفرستند
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع تکذیب شدن و مورد لعن و نفرین قرار گرفتن اصحاب مشهور اهل بیت توسط خود اهل بیت

	مبحث دهم: اهل بیت اصحاب خود را متهم به تحریف در روایتها و کتب میکنند
	مطلب اول: بیان موضوع: اهل بیت، اصحاب خود را متهم به تحریف در روایتها و کتب میکنند
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع، اهل بیت اصحاب خود را متهم به تحریف در روایتها و کتب میکنند

	مبحث یازدهم: اعتقاد شیعیان اولیه در مورد استمرار امامت آشکار
	مطلب اول: بیان موضوع اعتقاد شیعیان اولیه در مورد استمرار امامت آشکار
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع اعتقاد شیعیان دوازده امامی در مورد استمرار امامت آشکار

	مبحث دوازدهم: قصور کتب تراجم- شرح حال- در معرفی راویان
	مطلب اول: بیان موضوع: قصور کتب تراجم- شرح حال- در معرفی راویان
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع قصور کتب تراجم در معرفی راویان
	1- آغاز تألیف کتب تراجم راویان توسط شیعه اثنی عشری
	2- میزان ارزشی که علمای متأخر شیعه برای کتب رجالی مذکور قائل شدهاند
	3- توثیق- ثقه دانستن- افراد مهمل و مجهول
	4- نمونهای از نامهای مشترکی که در کتابهای رجال وارد شده و علمای مذهب را دچار حیرت کرده است
	5- اعتراف متأخرین به اشتباه راویان
	6- آغاز تألیف این کتابها
	7- کثرت غلطها و تحریف نسخهها
	9- کثرت اشتباه در نامهای راویان، منجر به اضطراب و آشفتگی در تصحیح و توثیق شده است


	مبحث سیزدهم: مجهول بودن راویان دین شیعه
	مطلب اول: بیان موضوع: مجهول بودن راویان دین شیعه
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع مجهول بودن راویان دین شیعه

	مبحث چهاردهم: عمل شیعه به روایات فاقد سند
	مطلب اول: بیان موضوع عمل شیعه به روایات فاقد سند
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع عمل شیعه به روایات فاقد سند

	مبحث پانزدهم: ظهور روایات جدید بعد از گذشت صدها سال
	مطلب اول: بیان موضوع: ظهور روایات جدید بعد از گذشت صدها سال
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع ظهور روایات جدید بعد از صدها سال

	مبحث شانزدهم: منابع اثنی عشریه در معرض تحریف قرار میگیرد
	مطلب اول: بیان موضوع تحریف در منابع اثنیعشریه
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع تحریف منابع اثنیعشریه

	مبحث هفدهم: تأخر ظهور مصطلح الحدیث نزد شیعه
	مطلب اول: بیان موضوع: تأخر ظهور مصطلح الحدیث نزد شیعه
	1- ابتدای ظهور مصطلح تصحیح و تضعیف و اولین ایجاد کننده آن:
	2- این مصطلح مأخوذ از اهل سنت است
	3- سبب وضع این مصطلح
	4- عدم انطباق مصطلحات حدیث بر مصطلحات شیعه:
	5- نمونهای دیگر در مورد عدم توافق مصطلحات شیعه با اصطلاحات اهل سنت
	6- ادعای اینکه روایات شیعه به روش انتقادی جهت بیان درجه آنها از حیث صحت و ضعف، نیازی ندارد:
	7- ادعای اثنی عشریه مبنی بر اینکه اصول صحیحی وجود دارند:
	8- ادعای اینکه ائمه به مخالفت با اهل سنت فرمان دادهاند:

	مطلب دوم: نگاهی به موضوع تأخر ظهور مصطح الحدیث نزد شیعه اثنی عشری
	1- ابتدای ظهور مصطلح الحدیث
	2- مصطلح مورد استفاده شیعه، از اهل سنت گرفته شده است
	3- سبب ایجاد مصطلح الحدیث
	4- عدم انطباق مصطلحات حدیثی اهل سنت بر مصطلحات شیعه
	5- ادعای اینکه روایات شیعه به روش انتقادی نیاز ندارد
	6- ادعای اینکه اصول صحیحی وجود دارند که منابع شیعه از آنها نقل شدهاند
	7- ادعای اینکه ائمه امر به مخالفت با اهل سنت کردهاند


	مبحث هجدهم: تأثیر تطبیق منهج انتقادی بر مذهب اثنی عشریه
	مطلب اول: بیان موضوع تأثیر تطبیق منهج انتقادی بر مذهب اثنی عشری
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع تأثیر تطبیق روش انتقادی بر مذهب اثنی عشری

	مبحث نوزدهم: فساد عقائد مصنفان اثنی عشری و راویان دین آنها
	مطلب اول:  بیان موضوع فساد عقائد مصنفان اثنی عشری و راویان دین آنها
	مطلب دوم: نگاهی به موضوع فساد عقائد مصنفان اثنی عشری و راویان دین آنها

	مبحث بیستم: موثق نبودن منابع روائی شیعه
	مطلب اول: بیان موضوع: موثق نبودن منابع راویان شیعه
	1- کتاب الکافی
	2- آشنائی با سه کتاب دیگر:
	3- کتاب «فقیه من لا یحضره الفقیه» ابن بابویه قمی
	4- مراجع متأخر
	5- روش اهل سنت و روش شیعه

	مطلب دوم: نگاهی به موضوع موثق نبودن منابع روائی شیعه
	2- دیدگاه علما در مورد منابع روایت
	3- کتاب الکافی
	4- مصنفان منابع قدیمی
	5- بحار الأنوار
	6- منصفان شیعه اعتراف دارند که اهل سنت در ضبط و حفظ روایات و بررسی و پالودن آنها، بسیار زودتر از شیعه دست بکار شدهاند.


	مبحث بیست و یکم: عدم احاطه کامل روایات شیعه به علوم دین
	مطلب اول: بیان موضوع: عدم احاطه کامل روایات شیعه به علوم دین
	1- روایات
	2- مصطلح الحدیث
	3- فقه
	4- اصول فقه
	5- تفسیر
	6- قرآن کریم

	مطلب دوم: نگاهی به موضوع عدم احاطه روایات شیعه به علوم دین
	1- کشتی نجات
	2- مصطلح الحدیث
	3- فقه
	4- اصول فقه
	5- تفسیر
	6- دو کشتی وجود دارد


	سخن پایانی
	فهرست منابع
	نخست: منابع شیعه
	ثانیاً: مراجع السنة:


