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 میبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه

 اهللا متعال می فرماید:

 ا�ِّ ُ�مَّ يُ 
َ

ْمُرُهْم إِىل
َ
َما أ ٍء إِ�َّ  ِشيًَعا لَّْسَت ِمنُْهْم يِف يَشْ

ْ
 ِدينَُهْم َوَ�نُوا

ْ
قُوا يَن فَرَّ ِ

َّ
نَبِّئُُهم إِنَّ اذل

 َ�ْفَعلُونَ 
ْ
 )159(انعام/   بَِما اَكنُوا

ر دینشان تفرقه ورزیدند و دسته دسته شدند، هیچ گمان با کسانی که دبی ترجمه:
 کند. گاه آنان را از کردارشان آگاه میپیوندي نداري. کارِ آنان با اهللا است و آن

 ودرجایی فرموده است:

 ِ  َ�بِْديَل خِلَلِْق ا�َّ
َ

ِ الَّيِت َ�َطَر انلَّاَس َعلَيَْها ال يِن َحِنيًفا فِْطَرَة ا�َّ قِْم وَْجَهَك لِ�ِّ
َ
 َذلَِك فَأ

 
َ

َالَة َوال ِ�يُموا الصَّ
َ
ُقوُه َوأ  َ�ْعلَُموَن، ُمِنيِبَ� إيَِلِْه َوا�َّ

َ
ْ�رَثَ انلَّاِس ال

َ
َقيُِّم َولَِ�نَّ أ

ْ
يُن ال  ادلِّ

يِْهْم فَرِ  َ قُوا ِدينَُهْم َوَ�نُوا ِشيًَعا لُكُّ ِحْزٍب بَِما دلَ يَن فَرَّ ِ
َّ

�َِ�، ِمَن اذل ُحوَن. تَُ�ونُوا ِمَن الُْمرْشِ
 )32ـ  30(روم/

ي وجود به سوي دین اهللا روي بیاور و  گرا با همه رو حنیف و حق از این ترجمه:
از فطرتی پیروي کن که مردم را بر اساس آن سرشته است. آفرینش اهللا را تغییر 

 دانند.  ندهید. این، دین استوار و مستقیم (توحیدي) است؛ ولی بیشتر مردم نمی

(در همه حال) به سوي او روي بیاورید و تقوایش را پیشه سازید و نماز را برپا 
 دارید و از مشرکان نباشید.... 

بخش کردند و گروه گروه شدند؛ هر  ... از کسانی که دینشان را پراکنده و بخش
 گروهی به آنچه نزدشان است، خشنودند
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 :می گویند عهیش ي ائمه

د بر پدرم دروغ یره بن سعیگفته است: مغه کنقل شده  جعفر صادق  از-
 يتابهاک ،ردندکیان شاگردان پدرم نفوذ میه شاگردانش در مکنصورت یبست بد یم

د و به یگنجان یدروغ م کتابها دادند او در آن یره میل مغیگرفتند و تحو یآنها را م
هر سخن ن یبرابنا .دینک ان پخشیعیان شیها را در منیگفت: ا یداد و م یپدرم نسبت م

 1باشد. یره میدستبرد مغ ي جهید نتینیب یشاگردان پدرم م يتابهاکه در ک يزیافراط آم

ت و دروغ و بخاطر خشنود ساختن یجنا ي: از روامام باقر می فرمایدن یهمچن -
 2.میا گفتهنه کدهند  یبه ما نسبت م یبندند و سخنان یاربابانشان بر ما دروغ م

 :می گویند علماي شیعه

 د:یگو یم یفیعه؛ غریمحدث معاصر ش -

نسبت داده شده  نه به دروغ به آناکث از زبان خود ائمه گفته نشده بلیشتر احادیب
نگونه یا يان برایه البته دروغگوکده شده است یشاگردانشان گنجان يتابهاکو در 

 3رش واقع شود.یاند تا بهتر مورد پذ دهیتراش یحیصح يات، سندهایروا

هـ)  1186(ت  یف بحرانوسیبه نام  ياثنا عشر ي عهیش يعلما گر ازید یکی -
 و دارد یبر حذر م یزان نقد علمیعه در میات شیاز قرار دادن روا یسخن یط
اند   رفتهین ما پذیمتقدم يه علماکم همانگونه یریات را بپذین رواید همیا باید: یگو یم

ل یدل وجود ن بخاطر عدمیدرا یم زیورآبوجود  يا عت جداگانهین و شریده کنیا ایو 
ن یاز ا یکچینم به هکر نکام آن، ناقص و ناتمام است. البته من فکاح ي بر همه

                                           
ار معرفۀ ی)، اخت8/163ت (یب ث اهلی)، موسوعۀ احاد2/205) عبداهللا بن سبا (2/250. بحار االنوار (1

علم الرجال  یات فیلک) قاموس الرجال و 19/300ث (ی) معجم، رجال الحد2/491ث (یالحد
)416.( 

 يانصارق محمد باقر یتحق 188س یم بن قیتاب سلکت در ی) اصل روا27/213،  2/218. البحار (2
 باشد.  یم

 135ث ص ی. قواعد الحد3
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چ یهبر  مطلبن یوجود ندارد. و ا یه راه سومک یبند باشند در حالینه پایدوگز
 1ست.یده نیپوش یپژوهشگر منصف

                                           
 )2/396، نگا: طرائف المقال (47ن ص یلؤلؤة البحر .1





 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

آله و صحبه  ین وعلیاالم رسوله ین والصالة والسالم علیالحمدهللا رب العالم
 نیأجمع

ش یهاص شاخ ،ابراز وجود نموده،دهیعق یکبعنوان  شیعهه مذهب یکاز زمان
دشمن روبرو  یکبعنوان  یگر فرق امت اسالمیداشته و با د یروانیس شده و پیتاس

رپا گذاشته شده است. بخاطر یز یفراوان يخته و حرمتهایر يادیز يبوده، خونها
اند و  ن خود را بر باطل دانستهیع، خود را بر حق و مخالفیروان مذهب تشیه پکنیا

 س.کبالع

به نام امامت وجود دارد و امامان  يگرین منبع دیه در دکند ن باوریبر ا شیعیان
باشند و  یممعصوم ان ی، غفلت، خطا و نس ین شده و از فراموشییاز جانب خداوند تع

ه نزد کاست  یو مخالفت با امامان گمراهدارد  یعیتشر ي سخن و عمل آنها جنبه
ا بعنوان یدر دن ين افرادیبا چن یعنیشود.  ینفاق محسوب م یفر و نزد برخک یبرخ

 شان خواهد بود. يگاه ابدیامت دوزخ جایشود و در ق یمسلمان برخورد م

ت یه اهل بیکشود در حال ینسبت داده م  امبریت پیده، به اهل بین عقیه اکاز آنجا
برگرفته از  یل قطعیدال توسطقت ین حقید ایبا مبرا هستند، ناگزیر يا دهین عقیاز چن

 ن گردد.یی، تبیخیمنابع تار

 یسکان بر و سخنانش یو زندگ اند ستهیز یان امت اسالمیدرم پیامبر تیاهل ب
روزه  نابا آن همراه نماز خوانده،انان اهل سنت با مسلمان ده نمانده است. آنیپوش

آنان  یو در مجالس علمداشته با آنان نشست و برخاست  ؛اند  گرفته و حج نموده
 اند. داشته ین و نسبشان گرامیرا بخاطر د انآن نیز و اهل سنت نموده اندت کمشار
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نظر داشته، سخنان و ت را مدیاهل ب یرت و زندگین اهل سنت، سیهمچن
از آنان نه در  يچ موردیاند و ه ر درآوردهیرده و به رشته تحرکرا نقل  انشات آنیفرما
 ام برخالف معتقدات اهل سنت نقل نشده است.کده و نه در احیعق

عه به یه شک یسانک یعنیت ـ یبنده با تالش فراوان و از خالل آنچه علما از اهل ب
ه به آنها نسبت داده شده است ک یاتیروانیز اند و  ردهکد ـ نقل اعتقاد دار انامامت آن

امامان نسبت  يریگ نسبت به امامان و موضع هعیش يریگ نموده، موضع يآور معجرا 
ر یحربه رشته ت»  تا تکاملش یدایپتشیع از  « به ناماین مجموعه عه را در یبه ش

ه کنید ایامار گردد. به کآش هستندآن  یه در پک یسانکبراي قت یام تا حق درآورده
 ن راهم شود.یاهللا قر ياریدست 

 :تحقیق ي وهیش

» نهج البالغه«تاب کات یام جز روا بدون سند نقل ننموده یت سخنیـ از اهل ب1
 است. يتاب معتبرکعه ینزد ش یر شده ولکت ذیه مطالب آن بدون رواک

فقط  اسالم ه امتکام چرا  ق، اصل قرار دادهین تحقیاهل سنت را در ا يتابهاکـ 2
ن یاند. البته ا ن شدهیانه تدویارا و نه مخفکآشاین کتب  بدلیل آنکهبه آنها اعتماد دارد 

قطعا  یباشد ول یح میصحان شده است یتابها بکن یه هر آنچه در اکست یبدان معنا ن
باره  نیباشند. در ا یتر م حیاند صح ت شدهیو روا يگردآور یکیه در تارک ییتابهاکاز 

 داد.م یح خواهیتوض

ه جزو منابع کسند  يدارا يتابهاکن بحث، فقط به یا یمواد علم يـ در گردآور3
» يسنت نبو« يتابهاکروند اعتماد شده است مانند  یات بشمار میروادر نقل  یاساس

ه در اواخر قرن سوم و اوائل قرن ک يخ طبریا تاریاند  ه در سه قرن اول نگاشته شدهک
ر کخ ابن عسایخ بغداد (قرن پنجم) و تاریا تاریر درآمده است یچهارم به رشته تحر
ان یبسند اخبار را با و  هستند مستند يتابهاکجزو  یه همگک(اوائل قرن ششم) 

 نند.ک یم

را امام  انعه آنیه شکت است یاز اهل ب یسانکات ین بحث، روایت در ایـ محور4
 نقل شده است. یسخنانز یت نیگر افراد اهل بیبه ندرت از د و.داند  یم
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جاب یضرورت ا ییو اگر جا یل اجمالیمطالب و تحل ي روش ارائهبه ـ بحث 5
 مطرح شده است. یلیل تفصینموده تحل

ه به کآنچه را  ،ه بر آنکیت با تیه اهل بکد شده است کیز تاین یل عقلیـ به دال6
 اند. ار نمودهکنسبت داده شده است انبه آنان دروغ 

 ام. م نمودهیتقس یزمان ي بر هفت دوره برحسب مطالب و قضایاـ بحث را 7

 اور ماست.یو  یه او حامکد واقع بگرداند یه خداوند آنرا مفکنید ایبه ام

 

 نگارنده

 هـ 29/8/1429رمۀ کمۀ کم





 
 
 

 شگفتاریپ

ت نسبت داده شده و در یاهل ببه ه کل گرفته کش یاتیروا بر مبنايعه یش اعتقاد
اهل سنت وجود دارد و هر  کتبدر  یاتیدر مقابل ، روا ؛اند ت شدهیعه روایش کتب

ست نجایل اند. حال سواینما یم مکگر حیدیکات، به بطالن ین دو دسته روایدام از اک
به  يزین چیرا چنیر. زیم: خیگوئ یباشند؟ م یح میات صحیا هر دو دسته روایه آک

م: هر دو دسته باطل ین است. و اگر بگوئکن ناممیانجامد و ا یاجتماع دو امر متضاد م
ه کرا  ینیت دیثیان و حکی يزین چیه چنکاست چرا  یباشند بازهم سخن گزاف یم

د یر بایبرد. پس ناگز یر سوال میآن وعده داده است، ز يروزیخداوند به حفظ و پ
توان  یا میه آک اینستسوال  باطل است. حال يگرید نها برحق ویاز ا یکیه کگفت 

ست حق از باطل ین نکگفته شود: مماگر ر؟ یا خیص داد یحق را از باطل تشخ
ار پروردگار کب و نقص در یانگر عین سخن بیم گفت: ایص داده شود خواهیتشخ

امبر یا مردم از زمان پیار سازد. و گوکا حفاظت و آشر نشیه نتوانسته دکعالم است 
 ن سخنیاند. و چن حق از باطل نبودهص یبسر برده و قادر به تشخ ینون در گمراهکتا

ن است حق از باطل کمم يند: آریگر بگورد. و ایپذ ینم يچ خردمندیرا ه یزشت
 يه شما ادعاک یص داده شود در حالیم گفت: چگونه تشخیص داده شود خواهیتشخ

 م؟یدان ید و ما آنرا باطل مینک یم يزیچ

 جواب:

نش را یه خداوند، دکنیاند در ا متفق القولعه) ین گروه (شیجز هم یامت اسالم
ن و قرآن و یبماند. و خودش حفاظت د یامت باقیام قیشه و تا قیهم يفرستاده تا برا

 امبرش را بعهده گرفته است.یپ

 ناه و آنردکن یی، قرآن را به شاگردان خود ابالغ و تبیه رسول گرامکنصورت یبد
ند. ه امنتقل نمود يبعد ينسلها هه همان سنت باشد بکرسول اهللا را ن ییقرآن و تب

ن نموده یتدوه ن نسخیرده، از آن چندک يمصحف گردآور یکصحابه، قرآن را در 
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ن یر آن همت گماشتند. همچنیفرستادند و به آموزش و تفس یر بالد اسالمیبه سا
ه عصر کنیتا ا يبعد يبه نسلها آنان ردند وکن منتقل یسنت رسول اهللا را به تابع

عرضه  يا ژهیو يتابهاک لکه شب يث و سنت نبوید و احادین سنت فرا رسیتدو
ن شده، یامال تدوک يه سنت نبوکده بود یرسنان ی. و هنوز قرن سوم به پاگردید

از اهل علم به نوبه خود  یکدرآمد و هر  اي  ژهیفات ویل تالکمحفوظ و مستند به ش
از دشمنان  يا ان عدهین میف آن پرداختند. در ایح و تضعیح، تصحیتوض م،یبه تعل

 ینند ولک يسنت نبو وارد ار ینینمودند مطالب دروغ یند و سعار ننشستیکن، بید
آنان،  يشف دروغهاک جهت در و ت باال زدهن همی، از هر سو آستعلماي حدیث

ان را یسازان و دروغگوث یه در آن، حدکر درآوردند یبه رشته تحر یمستقل يتابهاک
 ار ساختند.کز آشین را نیات دروغیرده، رواک یمعرف

ه بخاطر ضعف حافظه کرا  یان مسلمانیراو یه اسامکردند بلکتفا نکن هم ایو به ا
 يچ راوینرو شما هیاند. از ا ر نمودهکذ» ضعفا«ز بعنوان یاند ن ا توهم شدهیدچار خطا 

و شاگردانش،  اساتید یشرح حال او، اسام ،ه علماکنید مگر ایرا سراغ ندار یثیحد
 نبودها یح ثقه بوده ه به اصطالک يت ویمقبول ي سته و رتبهیز یه در آن مکرا  یزمان

تش را یاو را مجهول قلمداد نموده، روا ته اندرا نشناخ انیانا راویاند و اگر اح را نوشته
 اند. مردود دانسته

ف و یضعاحادیث ح از یث صحیدص حیجهت تشخ ینیعالوه بر آن، علما قوان
از و تا تالش خجسته از زمان خود صحابه آغن یاند. ا ) مقرر نمودهیموضوع (ساختگ

 قرن اول ادامه داشت.ه ن موضوع در خالل سیتابها در اکن ین علم و تدویامل اکت

ح است یه صحکرا بداند  یتیت روایبخواهد وضع یسکن، امروز هم اگر یبنابرا
راث ید. پس در میش خواهد رسیوخن علوم به هدف یدر پرتو ا یف به آسانیا ضعی

و  یدگیچیپ چیروشن است و ه یات به خوبیت روایه اهل سنت وضعیگرانما
 ست.یار نکدر یاغماض
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 عه:یاما ش

هللا متعال مامور به ابالغ آن ه از جانب اکاز آنچه را  یامبر بخشیه پکمعتقد است 
ن یطالب؛ امام معصوم و جانشیابن اب یرا به عل یو بخش هدیو رسان هغ نمودیتبل بوده،

 د فراگرفته شود.یاز فرزندانش با برخی و ین فقط از راه علی. و ده استخود سپرد

ر کابوب هنوشت و آنرا ب قرآن را، Óیه علکم یخوان یعه میات شین در روایهمچن
بر آنان خشم گرفت و قرآن را پنهان نمود  یرفتند. علینپذ ناعرضه داشت. آن و عمر

ه ک یسکهمان د. یظهور نما يه مهدکنید امت پنهان است تا ایو همچنان قرآن از د
گشته و در  یهـ متولد شده و از ترس دشمنانش مخف 256در سال  شانبه گمان

 رد.کا به دستور خدا ظهور خواهدیعمر دن یانیروزگار پا

ازده تن از یو  یه علکد شده کیتان مطلب یبر امذهب  نیات این در روایهمچن
نباشد  آنانق یه از طرک ینین هستند و دیغ دیو تبل يلف به نگهدارکفرزندانش م

 رود. یبشمار نم نید

فرصت  ،اول ي فهیسال خالفت سه خل 25در مدت  یند: علیگو ین میهمچن
 یسانکز به مدارا با ید نیه به خالفت رسکنیافت و بعد از این را نیغ دیامامت و تبل

 افت.ینرو باز هم فرصت نیند، از اتر و عمر را در دل داشکه محبت ابوبکپرداخت 

جز تعداد  مردم  ي ه همهکن است یاعه یشات یاز رواد برگرفته یگر از عقاید یکی
طبق عقیده این قوم، فرصت تبلیغ پس از دین برگشتند رسول اهللا عد از وفات باندکی 

امت شناخته شده  ين برایدبنابراین،  بوجود نیامددین بعد از وفات رسول اهللا 
 ست.ین

ن را به ید نتوانستند یآمدند ول يگریبعد از د ییکفرزندانش  Óیبعد از عل
مان کآنان همواره با ترس و دلهره از دشمنان و حارا یند زیغ نمایمردم برسانند و تبل

متناقض و بعضاً  يهاافتو یش گاهیستند و چه بسا بخاطر ترس جان خویز یوقت م
هـ  260شان در سال  ن امام (ظاهر)یه آخرکنیردند تا اک یخالف حق صادر م يفتوا

 ا فرو بست...یچشم از دن

 باشد. یخ میتار طولن قوم در یا اعتقاداتاز  ینها بخشیا
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ه در کنیه بسر برده تا ایرا در تق يادیزعه روزگاران یه شکاست  يادآوریالزم به 
د و یار گردکت آشیار آمد و هزاران رواکبر سر  یعین دولت شیهـ نخست 322سال 

 ر در آمد.یبه رشته تحر یفات بزرگیتأل

روانشان یه امامان و پکنآ دلیلعه بین شید دیآ یات بر میه از رواکآنگونه پس 
 پنهان مانده است.ش از سه قرن یحدود ب، قرار داشتند  يدینترل شدکتحت 

قوم با  ي ه ائمهیکتوان حق را شناخت در حال یا میآکه ن است یحال سوال ا
 مواجه بودند؟ يت بدتریز با وضعیروانشان نیاند و پ ستهیز یم یتین وضعیچن

ت یب را به اهل یاتیروا، آن  گذشت عه بعد ازیه شکاي  ید مدت طوالنیبدون ترد
نش را به یه اهللا متعال دکتوان گفت  ین رو نمیست. از ایاعتماد ننسبت دادند قابل 

 مواجه خواهند بود. یت نابسامانین وضعیه با چنکبسپارد  یسانک

روان خود یز پد همواره ایآ یعه بر میات شیه از رواکت آنگونه یاما خود اهل ب
در ن یات دروغیدن روایو گنجان ییگو دروغه ان خود را بیاطراف ه داشته،یوه و گالکش
 نموده اند.شان متهم یتابهاک

ه به آنها نسبت داده شده است را ک ینیات دروغیمتأسفانه امامان نوع دروغ و روا
نسبت داده  یه به امامان قبلک یاتیها و روا ز دروغین يامامان بعد .اند ردهکمشخص ن

ن را یدروغن از یات راستیروا کیکتف ،ن امریاند و ا نمودهن ییشده است را شناسا
 ن ساخته است.کنامم

دهند و نوع دروغ را  یانش به او دروغ نسبت مید اطرافیگو یه امام مک یوقت
نسبت داده شده  یه به امام قبلکرا  ینیز سخن دروغین يند و امام بعدک یمشخص نم

ن سخن راست و یدامکه کص دهند یتشخروانشان چگونه یسازد، پ یمشخص نم ،
  يا عه قبل از دورهیان شیدر م یطرف ن دروغ است ؟ ازیدامک

ن رو به ناچار علوم یس نشده بود. از ایه به آن اشاره شد علوم مختلف تاسک
فرا گرفتند و  اهل سنت ت، فقه و اصول فقه را از یر، روایل علم تفسیمختلف از قب

از  ییها نمونه ياند و بزود عه بدان اعتراف نمودهیش يه خود علماکاست  یقتین حقیا
نداشتند  یوجهت تیآن را ارائه خواهم نمود. همچنین  تا اواخر قرن هفتم به علم روا

هفت قرن  ین آن اقدام نمود و قبل از آن طیبه تدو یبه نام حلّ يه فردکنیتا ا
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له یه بوسک ین شده بود و دانشیتدو يا چ قانون و ضابطهیات امامانشان بدون هیروا
با توجه ن یبرد نزد آنان وجود نداشت.بنابرا  یات پیآن بتوان به صحت و ضعف روا

ان یبردند به اضافه فساد اطراف یعه و امامانشان در آن بسر میه شک یط سختیبه شرا
 ییاعتماد از منابع روانها باعث سلب یا ي همه ،ائمه و نداشتن منابع مورد اعتماد

1.گردیده است  يعشرمذهب اثنا
 

 برد: یر سوال میز ینیرا بعنوان منابع د یعیمنابع ش یستگیه شاک یاسباب و علل

در حال ترس و  اند امامیگو یه مکوجود دارد  شیعی تیها روا ده ه:یتق اوالًـ
ه یاز تق . این روایاتان سازند یتوانستند حق را نما یردند و نمک یم یوحشت زندگ

 ظن بخاطر حفیع نمودن دیائمه ضا يتا برا ؛دندیه عمل آنان تراشیتوج يبرا يسپر
 م:ینک یات اشاره مین روایاز ا يا نند. به نمونهکرا قلمداد  جانشان مباح

ن پدران من است و ین من و دیه دیه گفته است: تقکاند  ـ به باقر نسبت داده1
 2ندارد. یمانین و ایند دکه نیس تقکهر

آن  كه واجب است و تریه گفته است: تقکاند  نسبت داده ـ به جعفر صادق2
ده گرفتن یآن باعث ناد كند. و ترک ی) ظهور ميه قائم (مهدک یزمان ست تایز نیجا

 3باشد. یو امامان مامبر یدستور خدا و پ

 اند. د داشتهکیعه بر آن تایش یگذشته و فعل يه علماکاست  يزین چیو ا

ه صاحب خود را کاست  يرانگریه از گناهان ویتق ك: تردیگو یم ینیـ خم3
 4شود یفر به خدا محسوب مکار نبوت است و کبا انند و معادل ک یوارد دوزخ م

 قت:یان حقید باعث عدم بیشد ي هیاً ـ تقیثان

                                           
با گروه اثنا  یعقالن يگفتگو«به نام  یتابکعه در یش يق بنابر اعترافات خود علماین حقایا ي همه .1

 اند. شده يگردآور» در مورد منابع يعشر

 ك) المستدر16/204) الوسائل  (13/158) البحار (2/128(ه یحفره الفقی) من ال 2/219( یافکال .2
 .95) جامع األخبار ص 12/255(
 ).14/514عه (یث الشی) جامع أحاد12/254الوسائل ( ك)، مستدر72/421البحار ( .3

 ).2/162اسب المحرمۀ (کالم .4
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،  ه به جعفر بن محمد نسبت داده شدهک یتیدر شرح روا یمازندرانـ 1
ه کبدان1آن است. ي نندهکار کسخن ما، مانند ان ي نندهکامام فرمود: نقل  «:دیگو یم
انش احساس خطر یعیش و شیوجود مقدس خو ين برایشان از طرف دشمنان دیا

انگر امامت یه بک ین از نشر سخنیبرد بنابرا یبسر م يدیه شدینمود و در تق ید میشد
 »2رد.ک یو پدرانش باشد منع م يو

ه در زمان یتق"د: یگو یت مین روایدر شرح هم یگر مازندرانید ییـ در جا2
ه سخن امامت آنها و کدادند  یدستور مان خود یعید بود، آنها به شیار شدیامامان بس

 "3.ندیتمان نماکمذهب را  ي ژهیام وکث و احیاحاد

د: شاگردان امامان با یگو یعه میات شیتواتر روا يبه ادعاد در انتقا یـ خوئ3
ه در زمان کچون یث ائمه بذل نمودند ولیت تالش خود را در حفظ احادیه نهاکآن
ند. پس چگونه یارا پخش و نشر نماکث را آشیبردند نتوانستند احاد یه بسر میتق
 4بدان برسند؟ یکا نزدیث به حد تواتر ین احادیه اکن است کمم

 قت:یص حقیات و عدم قدرت تشخیه باعث تناقض روایثالثًا ـ شدت تق

از دوستان  یکید یگو یم» امکب االحیتهذ« تاب خودک ي در مقدمه یطوسـ 1
مان سخن گفت، اختالف و  ث بزرگانیاحادبا من در مورد دهد  ياریش یه خداک

و نباشد  يگریث دیه در مقابل آن حدکت سین یثیچ حدیه هکاست  يحده تضاد ب
 5د.یآنرا نقض ننما

                                           
 ).2/370( یافکال .1

 ).10/33( یافکشرح اصول ال .2

شود امام جعفر چهار هزار  یه در آن ادعا مک ین سخن با سخنیا) و 9/127( یافکشرح اصول ال .3
 برده؟. ید بسر میه شدینهمه شاگرد در تقیباشد. چگونه با داشتن ا یشاگرد داشته است متضاد م

 ).1/22ث (یمعجم رجال الحد .4

 ).1/3ام (کب االحیتهذ .5
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ه کم ینیب یما م«د: یگو یم يمعاصر اثنا عشر ياز علما يخ جعفر شاخوریشـ 2
 یاتیو روا اند ه گفته شدهیتق يه از روک یاتیعه در مورد تعداد روایبزرگ ش يعلما

 »1اند اختالف نظر دارند. گفته شده یعیه در حالت طبک

 ات:یرابعاً ـ تناقض فتوا به علت تناقض روا

ص داده یتشخ یمعاصر، به خوب يعلما يد: با نگاه به فتاوایگو یم يـ شاخور1
 2عه خارج است.یمذهب شن فتواها از  چارچوب یه اکشود  یم

م یابی یدر م كالوسائل والمستدر يتابهاک ي مطالعهد: با یگو یم یجعفر سبحانـ 2
ن امر باعث یمتضاد وجود دارد و ا يتهای، روایاز ابواب فقه ییه در هر جاک

 3عه شده است.یران از مذهب شکاز روشنف ياریدن بسیروگردان

 ند:ه اانشان را متهم به دروغ نمودیاطراف انپنجم: امام

ن یرامون منافقیه در قرآن پک يا هیآفرمود هره کت است یروا ـ از ابوعبداهللا1
 4د.ینما یع هستند صدق میه منتسب به تشک یسانکنازل شده است بر 

هود، یعه) از ینان (شیاز ا ی: برخفرموده کت است یروا ـ از جعفر صادق2
 5ن هم بدتر اند.کینصارا، مجوس و مشر

آنها باعث سلب ن و منتسب به یات دروغیششم ـ اعتراف ائمه به وجود روا
 ت شده است:ایاعتماد به روا

                                           
 .72عه ص یفقهاء الش يلد يۀ العقل االجتهادکحر .1
 .135ر ص ییالمرحلۀ و غبار التغۀ یمرجع .2
 .201د ص یاالتهاد و اللتقل ید فیالقول المف .3
) االنتصار 15/265ث (ی) معجم رجال الحد65/166) البحار (2/589ار معرفۀ الرجال (یاخت .4
)1/234.( 

 ی) و دراسات ف15/264ث (ی) معجم رجال الحد65/166) البحار (2/587ار معرفۀ الرجال (یاخت .5
 .154ص  يبر غفارکا یۀ علیلدراعلم ا
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نجا یه ما در اکروانشان نقل شده یپ ي ن مورد از امامان دربارهیدر ا يادیات زیروا
 م:ینک ید شاگرد محمد باقر بسنده میره بن سعیاز آن در مورد مغ يا فقط به نمونه

بست.  یم د بر پدرم دروغیره بن سعیمغ«ه فرمود: کت است روایاز ابوعبداهللا ـ 1
شاگردان پدرم را نزد  يتابهاکشدند و  یم شاگردان پدرم صفوف شاگردانش وارد 

د و آنها را به پدرم یگنجان یو خالف شرع م زیفر آمکبردند. او در آن سخنان  یره میمغ
ان منتشر یعیان شیداد تا آنها را در م یتابها را به دست شاگردانش مکداد و  ینسبت م

همان  ي جهید نتیشنو یز از شاگردان پدرم میآنچه از سخنان غلو آم ن هرینند. بنابراک
 »1باشد. ید میره بن سعیمغ برددست

ره بن یلعنت خدا بر مغ «:ن آمده استیچن از ابوعبداهللا يگریـ و در عبارت د2
ه پدرم کده یگنجان یثیقر احادبا یشاگردان پدرم؛ محمد بن عل يتابهاکه در کد یسع

الم خدا و رسولش که مخالف کرا  ید و از ما سخنیخدا بترس نگفته است. پس از
 »2م: قال اهللا و قال رسول اهللا.یگوئ یه مکست ین نیرا سخن ما جز اید. زیریباشد نپذ

من حدود صد هزار «ه گفته است: کند ک ینقل مد یره بن سعیاز مغ یمامقان ـ3
 »3ام. دهیث شما گنجانیث در احادیحد

ن توسط یات دروغیدن روایعه به گنجانیمعاصر ش يهفتم ـ اعتراف علما
 :یعیان ائمه در منابع شیاطراف

د یره بن سعیدر مورد مغ یعه؛ هاشم معروف الحسنیـ محدث معاصر ش1
 یع با آن روبرو شد، نفوذ گروهیه مذهب تشکن خطرها یاز بزرگتر یکی«د: یگو یم

ان و یان راویرا در م يادیردند و مدت زک یت میه وانمود به محبت اهل بکبود 

                                           
)، 19/300ث (ی)، معجم رجال الحد8/163ت (یث أهل البی)، موسوعۀ احاد2/250البحار ( .1

 .416علم الرجال ص  یات فیلک) و 10/189قاموس الرجال (
ار معرفۀ الرجال ی) اخت1/262عۀ (یث الشی) جامع احاد1/9)، الحدائق الناضرة (2/250البحار ( .2
) و رجال ابن داوود 209(ص  ی، رجال الخاقان38علم الرجال ص  یح المتعال فیتوض) 2/489(

 ).279(ص 

 ).1/174ح المقال (یتنق«تاب کمقدمه  .3
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شوند و  یکباقر و صادق نزد یعنیردند و توانستند با دو امام ک يشاگردان ائمه سپر
ن یات دروغین ترفند رواینها با اینند. اکان را به خود جلب یراو ي د مثبت همهید
از  یه برخکدند چنانیث گنجانیحد يتابهاکث ائمه و یساختند و در احاد يادیز

 »1مطلب اشاره دارد.ن یات به ایروا

در منابع  ياوکنجکپس از «د: یگو یم ین هاشم معروف الحسنیـ همچن2
افساد  ينه توزان، براکیان و یه غالکم ینیب یتب، مکگر یو د یواف ، یافکمانند  یثیحد

از ابواب وارد  یآن بزرگواران، در هر باب ي اعتبار نمودن وجهه یث ائمه و بیاحاد
به دروغ  یالم الهک ي هیر صدها آیه در تفسکرده بلکبسنده نن یاند و به ا شده

 »2اند. تگر نسبت دادهیبه امامان هدا ییزهایچ

 يادیث زید: احادیگو یم یفیعه معروف به غرین محدث معاصر شیهمچنـ 3
ان یدروغگو ي ه ساخته و پرداختهکاند بل ه از خود امامان صادر نشدهکوجود دارد 

ز ین یحیصح يآنها سندها يرش واقع شوند برایمورد پذه کنیهستند و بخاطر ا
 3اند. ساخته

 عه:یخ شیده و تاریان بخش عقیهشتم ـ مجهول بودن راو

ه کآنجا » ريبۀ الصغیخ الغیتار«تابش کان معاصر در یعیاز ش دمحمد صدریسـ 1
را بر ات ین نقاط، اسناد روایند، ضمن اک یم یه را بررسیخ امامینقاط ضعف تار

ه منسوب به ائمه به دستشان ک یتیه هر روایسندگان امامینو«د: یگو یشمرد و م یم
رفتند و یپذ یبدانند آنرا م يزیه در مورد صحت و ضعف آن چکنید بدون ایرس یم
 »نوشتند. یم

ام کث احیه احادکاند  ان را نوشتهیشرح حال آن دسته از راو ،عهیرجال ش يعلما
ده یث عقیخ، جنگها و احادیان تارید و در مورد راوان ان داشتهیرا ب یو مسائل فقه

 شتر است.یام بکث احیان احادیان از راوین راویه بمراتب تعداد اکاند  ننوشته يزیچ

                                           
 .148اآلثار و األخبار ص  یالموضوعات ف .1
 .253همان ص  .2
 135ث:یقواعد الحد .3
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داشته باشد، رجال شناسان  یاتیخ و فقه روایان در تاریاز راو یکیانا یو اگر اح
 1ماند. یمجهول منداشته باشد  یت فقهیاگر روا یاند ول نوشته يزیدر مورد او چ

اتشان تاب مقاومت در برابر نقد یه رواکنیعه بر ایش يامنهم ـ اعتراف عل
 را ندارد: یعلم

واجب است:  یکین دو امر یاز ا «د:یگو یم عهیش ياز علما یوسف بحرانیـ 1
ه کنیا ایات عمل شود و ین اخبار و روایهم يمتقدم به محتوا يه همانند علماکنیا ای

 ي همه يبرا یافکل یه دلکم چرا یعت باشین شریر از ایغ یعتیشرن و یر دکبه ف
 یسکبر که جز انسان متعصب و متکاست  يزین چیم و این در دست نداریام دکاح

 »2ند.ک یار نمکآنرا ان

ن یگران چنیه از دکن شخص یا د:یگو یم ان معاصریعیاز ش یعامل یمرتضـ 2
با سند  کیار اندیث بسیامامان معصوم احاده از کدانست  یند اگر مک یمطالبه م يزیچ

وت و کجز س يا شتر چارهیوارد شده و نه ب یخاص يایح آنهم در مورد قضایصح
 3.نمی دید نشستن در خانه

ح یث صحیص احادیو تشخ کیکعه در تفیش يتابهاکم، یردکر که ذک یبنابر اسباب
عه توان یمذهب شات یباشند و طبق اعتراف خودشان، روا یح قاصر میر صحیاز غ

 را ندارد. یمقاومت در برابر نقد علم

حق را ندارد. و  ینقش در احقاق و معرف يفایعه توان ایات شینرو روایاز ا
 يه نتواند از آن پاسدارک جریانین مذهب و یچن واگذارنش را یچگاه دیخداوند ه

 رها نخواهد نمود. یت را در گمراهیرد و بشرکند نخواهد ک

َافُِظونَ است:  ه فرمودهکچنان
َ
ُ حل

َ
ْكَر َو�ِنَّا هل َا اذلِّ

ْ
نل ُْن نَزَّ

َ
 )9(حجر/   إِنَّا �

 ِ�يِه د: یفرما ین میهمچن
ْ
ي اْختَلَُفوا ِ

َّ
َ لَُهُم اذل ِكتَاَب إِالَّ تِلُبَ�ِّ

ْ
َا َعلَيَْك ال

ْ
نَزنل

َ
َوَما أ

 )64(نحل/   َوُهًدى َورمَْحًَة لَِّقْوٍم يُْؤِمنُونَ 
                                           

 ).44بت صغرا (صیخ غیمقدمه تار .1

 ).2/396المقال (و طرائف  44ن ص یلؤلؤة البحر .2

 ).1/27( یو مأساة الزهرا عامل 115يۀ المرحله ... شاخوریمرجع .3
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 ،مردم يه قرآن را فرستاده و آنرا براکبه صراحت فرموده  اتین آیخداوند در ا
 پسگر و رحمت قرار داده و خودش حفاظت آنرا بعهده گرفته است.  تیهدا

ز بعهده یان آنرا نیفاظت بقطعاً حتاب را بعهده گرفته است که حفاظت ک یهنگام
باشد حفاظت نشود چگونه قرآن  يه همان سنت نبوکان قرآن یرا اگر بی، زگرفته 

 ت و رحمت خواهد بود؟یه هدایمورد استفاده قرار خواهد گرفت و ما

ان یه بک يا گانه نه يه از آفتهاکاهل سنت است  کتبات و یپس حق با روا
 امان بوده اند.د در یگرد





 
 
 

 شگفتاریپ
 ع و آغاز ظهورشیتش

 ياز نظر لغو عیف تشیاول ـ تعر

عه به ید: شیگو یل بن احمد میه خلکدادن. چنان ياریو  يرویپ یعنیع یتش
شاگردان و  یعنی یفالن عهیباشند. ش یرو قومیه رهرو و پکشود  یاطالق م یگروه

. جوهري می گوید:شیعیان 1ندیعه گویند شیایگرد ب يزیه بر چکرا  یهگرو .روانشیپ
 (الصحاح جوهري)فالنی یعنی پیروان و یارانشان 

او  یرند و حامیسخنانش را بپذ ي بوده، همه یرو شخص ه دنبالهک یسانکن یبنابرا
 شوند. یده میاو نام ي عهیباشند، ش

 عهیدوم ـ ظهور ش

و  یاسیع سیه عبارت بودند از تشکد آمد یعه پدیطاب دو نوع شیابن اب یعل يبرا
تا امامان زنده بودند اطراف آنها ه کبودند  یسانک یاسیع سیروان تشی، پیدتیع عقیتش

و  یع مذهبیتش یرفت. ولیان پذیز پایع نین نوع تشیقرار داشتند و با وفات ائمه، ا
به  کنیابراز وجود نمود و ا يمتعدد يها افت و در از آن فرقهیهمچنان ادامه  یدتیعق

 م گفت:یباره سخن خواه نیل در ایتفص

 یاسیع سیالف) آغاز تش

 يا ه عدهکنصورت یدر زمان خالفت عثمان بن عفان آغاز شد بد یاسیع سیتش
در امر  از صحابه، یرا بعضیده شدند، زینام یعل ي عهیش یعثمان و برخ ي عهیش

عثمان را  یدانستند و برخ یم ن افضل و مقدمیخیر شرا بر عثمان و نه ب یعلخالفت 
ود نداشت و لفظ راتشان وجکدر تف يشتریدانستند و اختالف ب یافضل و مقدم م

                                           
 ).1/124ن (یالع .1
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 یخیت تاریه رواکشد. چنان یش داشتند اطالق میگرا یه به شخصک یسانکعه بر یش
ان عثمان و یعیبه ش تنهاه کسازد  یش آن روشن میدایپالح را در بدو طن اصیهدف ا

 عه گفته شده است:یهم ش يگرید سانکروان یه به پکتصاص نداشته بلاخ یعل

و ان افتاده یه به دست شورشک يا در مورد نامه ـ ابن شبه از جابر بن عبداهللا1
گفتند:  یان علیعیه گفته است: شکرده کدر آن دستور به قتل آنها داده شده بود نقل 

 1است. و همراهانش یار علکن یگفتند: ا ان عثمانیعیار عثمان است و شکن یا

فرستاد در آن  ãشهیبه عا يا ه با من نامهی: معاودیگو یر میـ نعمان بن بش2
ان عثمان در امان یعیو هم از طرف ش یان علیعیش ي هیروزها آل عمر هم از ناح
 2دم.یرس كه به تبوکنیبودند من به راه افتادم تا ا

را با شالق زد و  يادیزمردمان  نه شدیمد یر والیه عمرو بن زبک یهنگامـ 3
 3ر هستند.یان عبداهللا بن زبیعینها شیگفت: ا

اول عبداهللا بن  ي د در محاصرهیعب ی: مختار بن ابدیگو یبنت مسور مر کب ام ـ4
مند  ز به او عالقهیر نیدانست ابن زب یان او میعینار او بود و خود را جزو شکر در یزب

 4بشنود. یه او سخنیخواست عل یشده بود و نم

د: ... سپس نزد یگو یه در آن مکنقل شده  یز مطلبین ریاز محمد بن جبـ 5
 5ه رفتم و ... یام یان بنیعیش

در » عهیش«ه اصطالح کرسد  ین به نظر مید چنیان گردیه بک یاتیاز مجموع روا
داشته و  یاسیس ي شده و آنهم جنبه یفرد اطالق م یکروان یامر صرفاً به پ يابتدا
بوده  Óخالفت عثمان یانیافت در دوران پاین اصطالح رواج یه اک ين باریاول

                                           
 ).4/1149نۀ (یخ المدیتار .1

 همان. .2

 ).45/185طبقات ابن سعد ( .3

 ).45/98همان ( .4
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عه در یه استفاده از اصطالح شکمعتقد است  1هـ) 385ـ  297( میابن ند یاست. ول
ر با یه طلحه و زبک ید: هنگامیگو یه مکافته است چنانیرواج  Óیدوران خالفت عل

قصد جنگ با آنان نمود،  یعثمان برخاستند و عل یخونخواهبه به مخالفت و  یعل
 2دند.یعه نامیردند، شک یم يرویپ يه از وکرا  یسانک

 توسط عبداهللا بن سبا یدتیع عقیتش ب) ظهور

ل داد در زمان عثمان و کیعه را تشیش یر افراطکه بعدها اساس تفک یدتیع عقیتش
 د آمد.یان امت، پدیقبل از وقوع اختالف م

در زمان  کمسل يهودی يه فردکاند  ردهکنقل  یعه و سنیمنابع ش ي باً همهیتقر
غ یبوجود آورد و تبل يدیه عقاکنگذشت  يریرد و دک یمسلمان يخالفت عثمان ادعا

ل یتبد يعشر يژه اثنایعه بویمذهب ش يها هید بعنوان پایه بعدها همان عقاکنمود 
ه در دوران خالفت عثمان، تظاهر به کجز عبداهللا بن سبا نبود  یسکشدند. او 

را به دست گرفت و در بالد  يزیه پرچم فتنه انگکنگذشت  يریرد و دک یمسلمان
روانش از یه پکد. چنانیفه شورانیه خلیعلغات سوء براه انداخت و مردم را یتبل یاسالم

ورش بردند و او را به قتل یفه ینه شدند و به منزل خلیمد یعراق، شام و مصر راه
 3ردند.کعت یب Óیدند سپس با علیرسان

ا به آنها اجازه یرد یقصاص بگ  انه از قاتالن عثمکخواستند  یر از علیطلحه و زب
 4رند.یبگ کمکآنجا در انتقام خون عثمان  یوفه بروند و از اهالکو  هدهد تا به بصر

ه عثمان بر شهرها گمارده بود کرا  یانیوال یار آمد تمامکبر سر  کهنیپس از ا یعل
عت با یه بیمعاو یه استاندار شام بود ولکان را یسف یه بن ابیعزل نمود از جمله معاو

 5.از قاتالن عثمان دانستانتقام را مشروط به  یعل

                                           
 ).1/425،426( یواأللقاب قم ینکال .1

 .249م ص یالضهرست ابن ند .2
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ردند تا از مردم کت کشه به سمت عراق حرین عایر همراه ام المومنیطلحه و زب
افت به دنبال یه از ماجرا اطالع ک یعل 1رندیبگ کمکه قاتالن عثمان یآن سامان عل

 د.ینما يریدر عراق جلوگ يدیعت جدیب جنگ طلبی وآنها رفت تا از 

ره و گفتگو قرار صلح گذاشتند و کن پس از مذایطرفد، یه به آنها رسک یو هنگام
دانستند  یه مکان (قاتالن عثمان) ین نمودند. شورشییصلح تع يرا برا یروز مشخص

دند تا یشک يا چ عنوان به نفع آنان نخواهد بود نقشهیر به هیبا طلحه و زب یصلح عل
 صلح را بهم بزنند.

در شامگاه آنروز عبداهللا بن عباس را نزد  ید: علیگو یباره م نیدر ا يه طبرکچنان
ن شد یفرستادند و قرار بر ا یو آنها محمد بن طلحه را نزد عل ر فرستادیطلحه و زب

با اشرار  یه علکنیند جز ایان خود سخن بگویدام از آنها با سران اطرافکه هر ک
ب، شب نگفت. و قرار بر صلح گذاشتند. و آن ش ین باره سخنی(قاتالن عثمان) در ا

شوم و نافرجام  ید و شبیرس یصلح به مشام م يه از آن بوکن بود یطرف يبرا یخوب
 يادیمه شدن وقت زکرفت. قاتالن عثمان تا محا یان به حساب میشورش يبرا

 ي گرد آمدند و نقشه يا شب در گوشه یکیسران آنها با استفاده از تارنداشتند. لذا 
ظم ساختند و شب هنگام بر سپاه (طلحه و خود را من يها ختند و دستهیخون ریشب
گر یدیکدام از دو سپاه کز به دفاع از خود پرداختند و هر یورش بردند. آنها نیر) یزب

به جنگ جمل ه معروف ک ینمودند و نبرد سخت ینکانت و عهدشیرا متهم به خ
 تمام شد. یتاً جنگ به نفع سپاه علیو نها 2است در گرفت.

ان امت و جنگ و یدر م یمنجر به دو دستگه کها یسبائ ي فتنه ي جهین بود نتیا
 یوجود داشت و هرازگاه یروان علیان پین گروه همچنان در مید و ایگرد يزیخونر

در  ید علساخت. خو ید فاسد خود را منتشر میرد و عقاک یبه پا م یفتنه و آشوب
اندر  ت را نسل یب اهلت و آزار ینها اذیمند بود و ا هیگالافراد نیاز دست ا یطول زندگ

 م گفت.یباره سخن خواه نیه ما در اکاند. چنان گر به ارث بردهیدیکنسل از 
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 س نمود:یبن سبا تاسه عبداهللا ک يدیج) عقا

 و امامت.ت یـ اعتقاد به وص1

 ـ اعتقاد به رجعت.2

 ر صحابه و برائت از آنان.یفکـ ت3

 اند. ر شدهکعه ذیمنابع شتابها و منابع اهل سنت و هم در کد هم در ن مواریا

 د ابن سبأ در منابع اهل سنتیر عقاکذ

من) یاز صنعاء ( يهودی ي: عبداهللا بن سبا فردسدینو ین باره میدر ا يـ طبر1
 يه در زمان خالفت عثمان، مسلمان شد. سپس به گشت و گذار در شهرهاکبود 

آنجا آهنگ وفه رفت و از کرد سپس به بصره و کمختلف پرداخت از حجاز آغاز 
د شد به مصر ینا ام ماه از مردم شیکنمود. هنگام یغ میلار خود را تبکشام نمود. و اف

ه معتقد ک یسانکنم از ک یگفت: من تعجب م یست و به آنها میان آنان زیرفت و در م
ستند مگر خداوند نفرموده یمعتقد به بازگشت محمد ن یهستند ول یسیبه بازگشت ع
لَفَ ياست: إِنَّ الَّذع یکرَض كالْقُرْآنَ لَرَاد  ادعراستی ذاتی که  به( )85(قصص/  إِلَى م

 )گرداند طور قطع تو را به سراي بازگشت، بازمی قرآن را بر تو نازل و فرض کرد، به
خاتم  یا و علیامبر خاتم االنبیه پکنیو ا یبودن عل یامبر و وصیپو سخن از رجعت 

و غصب شدن حقش خبر داد. و  یت علیاز مظلوم ان آورد. سپسیا است بمیصاالو
ه ک یخالفت را دارد در حال یرسکنشستن بر  یستگیبه آنان گفت: چگونه عثمان شا

امر بمعروف و  ي فهید و وظیزیرسول اهللا هنوز وجود دارد و زنده است؟ برخ یوح
مان که حایعلد. ید. حق غصب شده را به صاحبش برگردانیر را زنده گردانکاز من ینه

 يمان نوشته بود به شهرهاکه حایه علک ییها هروانش را با نامیپاو د. یو امرا بشور
رده کش صحبت یر شهرها از پیوفه و ساکه در بصره و ک یسانکمختلف فرستاد و با 

فه و یه خلیعل،ر کاز من یامر بمعروف و نه ي نمود و مردم را به بهانه یبود، هماهنگ
از  ید. برخینه هم رسیاعتراضات به مد يه صداکنیتا ا نمود یکنش تحراستاندارا

ده است؟ یرسد به شما رس یه به ما مک يا اخباریاصحاب نزد عثمان آمدند و گفتند: آ
آنها گفتند:  .ام دهینشن يزیچ یعثمان در پاسخ گفت: بخدا سوگند من جز خبر سالمت
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د، یاهان من هستن و همریده است . فرمود: شما مشاوریرس ین خبرهائیبه ما چن
به شهرها  يه به آنها اعتماد دارکرا  یچند از مردان ینم؟ گفتند: تنکار کد چه یبگوئ

اس دهند. کمردم را به شما انع ینند و اخبار واقعک یت را بررسیبفرست تا وضع
د را به بصره و عمار را به یوفه، اسامه بن زکرفت و محمد بن مسلم را به یفه پذیخل

گر ید يه شهرهابهم را  يگریو افراد دبداهللا بن عمر را به شام فرستاد. مصر و ع
ت مسلمانان و یاز وضع یبرگشتند و اخبار خوب یبعد از مدت انآن ي فرستاد. همه

 يریه از مصر باز نگشت و دکمان گزارش دادند. جز عمار کعدل و انصاف حا
ه کآمد و در آن نوشته بود سرح  یاز جانب عبداهللا بن سعد بن اب يا ه نامهکنگذشت 

ن قوم قرار گرفته است و عبداهللا ابن سوداء، خالد بن یر سخنان ایعمار تحت تأث
 1اند. نانه بن بشر با او وارد گفتگو شدهکملجم، سودان بن حمران و 

ان نموده ین بیه همیشب یز مطلبین» ۀیۀ و النهایالبدا« تابشکر در یثکـ ابن 2
 2است.

ه کده و گفته است: عبداهللا بن سبا ید ورزکین مطلب تأیبر از ین رکـ ابن عسا3
بود. تظاهر به اسالم  يهودیمن و یشوند اهل  یان روافض به او نسبت داده میغال

ان و ائمه به یه والیر پرداخت و مسلمانان را علابه گشت و گذ ینمود. در بالد اسالم
 3مقصد وارد دمشق شد.ن یهم يرد. در زمان عثمان بن عفان براک یشورش دعوت م

ب بن نجبه، یه مسکرده کل نقل یش از ابوطفیبا سند خو رکن ابن عسایـ همچن4
ار کد: چه یه او بر منبر بود، پرسک یآورد در حال یابن سودا را دست بسته نزد عل

 بندد. یغمبرش دروغ میب گفت: بر خدا و پیاست؟ مس  ردهک

                                           
 ).5/98( يطبر .1

2. )7/167.( 

 ).29/3خ دمشق (یتار .3



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

35 

گفت:  یطالب میابن اب یه علک ندک ید بن وهب نقل میاز ز لیهکـ سلمه بن 5
ه کنید: بخاطر ایگو یم ياهپوست (عبداهللا ابن سبا) دارم، رواین سیار با اکمن چه 

 1گفت. یر و عمر ناسزا مکعبداهللا به ابوب

در  یه علکند ک ینقل م يندک يۀ بن عدیاز حج لیهکن سلمه بن یـ همچن6
ه بر خدا و ک یاه پوستیس نیمرا از دست ا یسکگفت: چه  یه بر منبر بود مک یحال

به  يه فردا افرادکم آن نبود یبندد نجات خواهد داد؟ و افزود اگر ب یدروغ ممبرش ایپ
 نم.کار کدانستم با او چه  یزند میخ یاز او بپا م يطرفدار

ر و عمر، که ابن سودا به ابوبکد یخبر رس یه به علکند ک ینقل م ره از سباطیـ مغ7
 ردند.کوساطت  ینساکد و قصد جانش نمود. یاو را طلب ید. علیگو یناسزا م

 2د نمود.یو او را به مدائن تبع ندکب یشهر زندگ یکد او با من در یگفت: نبا یعل

عبداهللا بن سبا برخاست  ،ردندکعت یب یبا عل یه وقتک ت استیـ از جابر روا8
ا ی( یگفت: از خدا بترس، سپس گفت: تو پادشاه یعل» دابۀ االرض« یو گفت: توئ

دستور به  ی؛ عليا دهنده ي؟) گفت: از خدا بترس، گفت: تو خالق و روزيا فرشته
روان ابن یه پکنیا ي ار به بهانهکن یو او را از ا مدندآ یها نزد علیداد. رافض يشتن وک

دادند تا او را به شنهاد یسبا دست به شورش خواهند زد، منصرف ساختند، و به او پ
رد. و بعدها ساباط مدائن، خاستگاه کن یرفت و چنیز پذین یند، علکد یمدائن تبع

 3ها شد.یروافض و قرامط

ه در پوشش اسالم، قصد کبود  يهودی ي: ابن سوداء مرددیگو یم ینیـ اسفرائ9
 4ار مسلمانان را داشت.کب افیتخر

د سخنان یداهللا ابن سوداء مؤه گفته است: عبکرده کنقل  یبعاز ش يـ بغداد10
ره بود. تظاهر به اسالم نمود و یو اهل ح يهودیه بود. ابن سوداء در اصل یسباب

                                           
 ).29/71همان ( .1

 ).29/9همان ( .2

 ).29/109همان ( .3

 ).1/124ن (یر بالدیالتبص .4



 تا تکامل تشیع از پیدایش

 

36 

وفه گفت: در تورات کداشته باشد، به مردم  یاستیو ر  وفه نام و آوازهکدر خواست 
ا ین اوصیاست و او بهتر یمحمد عل یداشته و وص يا یوص يامبریه هر پکخوانده 
گفتند او از دوستدارانت  ین سخن خوشحال شدند و به علیاز ا یان علیعیاست. ش

ه از سخنان کنید. تا اان خود قرار دایکداشت و جزو نزد یاو را گرام یباشد. عل یم
ابن عباس او را  یافت و قصدجانش نمود. ولینسبت به خود اطالع  يو زیافراط آم

ان هوادارانت دو یدر م يشتن وکه با کرود  یم آن میرد و گفت: بکار منع کن یاز ا
تواند  یم يرا داران یه شما قصد جنگ با شامک یتین در موقعیجاد شود و ایا یدستگ

د نمود. یتبع را به مدائن 1وتاه آمد و ابن سوداء و ابن سباکز ین یخطر ساز باشد. عل
 جذب سخنان آنها شدند. یشته شدن علکبعد از در آنجا عموم مردم 

دو چشمه  یوفه بخاطر علکگفت: بخدا سوگند در مسجد  یمردم مابن سودا به 
 د.یان از آنها خواهند نوشیعیاز روغن و ش يگریاز عسل و د یکیخواهد شد  يجار

 يهودیانت یرات دکند: ابن سودا همچنان با تفیگو ین اهل سنت میمحقق
و فرزندانش  یار مسلمانان را داشت و در مورد علکب افیست و قصد تخریز یم

آورد. تا مسلمانان  یمند بر زبان یگو یم یسیه آنچه نصارا در مورد عیشب یسخنان
 شند.یندیب یسیهمانند نصارا در مورد ع یدر مورد عل

رش جمعاً در حدود پنجاه منبع از که ذکن بود ابن سبا در منابع اهل سنت یا
 2.منابع اهل سنت آمده است

 عه:یابن سبا در منابع ش

عه در قرن سوم هـ (ت یاز بزرگان ش ینوبخت یابو محمد حسن بن موسـ 1
 سد:ینو یم 1هـ) 310

                                           
ه ابن سوداء و ابن سبا دو کگران معتقداند یو د ینیاسفرائ، ين مانند بغدادیبر خی  از مورخ .1

با ابن سبا هم  ید: ابن سوداء بعد از وفات علیگو یم ینیه اسفرائکشخص جداگانه هستند. چنان
 ).1/124ن (یر بالدیدادند. التبص یدعوت م یگمراه يصدا شد و مردم را بسو

 قۀ عبداهللا بن سبا.یان حقیب ینگا: اصدق النبأ ف .2
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 ي م شدند آنگاه در مورد فرقهیبه سه گروه تقس ید شدن علیبعد از شه یان ،عیش
شته نشده است و نخواهد مرد کنمرده و  یاز آنان گفتند: عل ید: گروهیگو یه میسبائ
ش نگرفته و جهان را پر از عدل و انصاف یدر پخود  يه اعراب را با عصاکتا آن
ان آوردند و در یه سخن از وقف در اسالم بمکبودند  ین گروهینها اولی. و انکند

روان عبداهللا یپ یعنیه ین گروه به نام سبئیش گرفتند. ایراه افراط را در پ یمورد برخ
 بن سبا معروف شدند.

ر، عمر، عثمان و صحابه کابوب ییارا لب به ناسزاگوکه آشکبود  یسکاو 
رد و کاو را احضار  یداده است. عل ين دستوریبه او چن یگفت: عل یگشود و م

شتن کدستور به  یه ابن سبا اعتراف نمود علکنیو بعد از ا  ا شدین باره جویدر ا
ار برداشت و او را به مدائن کن یبخاطر اعتراض مردم، دست از ا یداد. ول يو

 د نمود.یتبع

مسلمان . دبو يهودیه عبداهللا بن سبأ کاند  گفته یروان علیاز دانشمندان پ یگروه
ه بعد کوشع بن نون یه مسلمان شود در مورد کنیبود، قبل از ا یان علیحامشد و از 

ه مسلمان شد در کنیآورد و بعد از ا یبر زبان م ي زیسخنان غلو آمبوده،  یاز موس
نمود. بخاطر  يزاریفرض بودن امامت سخن راند و از دشمنانش ابراز ب و  یمورد عل

 ت سرچشمهیهودیاز  يگر یرافض ي شهیند: ریگو یه مین شعیه مخالفکن است یهم

را نزد او بردند گفت: بخدا سوگند  یعله خبر وفات ک يگرفته است، و روز
بدهند  يبه قتل و یهد و هفتاد نفر گوایاورینزدم ب را  د اگر شما سرشیگوئ یدروغ م

 2رد نخواهد مردیا را بدست نگیدن ي ه همهک یرا او تا زمانیرفت زیم پذیما نخواه

عه و صاحب یقرن چهارم ش ياز علما یشکز الیـ ابو عمرو محمد بن عبدالعز2
ارش نقل کد و افیدر مورد، عبداهللا بن سبا و عقا یاتیعه روایش یتاب رجالکن ینخست

 رد:کم یاز آن اشاره خواه یهائ نمونهه ما به کرده ک

                                                                                                       
بود ار »نوبخت«زرکلی می گوید: حسن بن موسی نوبختی  اهل بغداد و منتسب به جدش  .1

 1/224هست. االعالم:» اآلراء و الدیانات «و » فرق الشیعه«کتابهایش 

 ه نجف.یدری) چاپخانه ح41(ص/ یعه نوبختیفرق الش .2
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ه مسلمان شد و قبل از مسلمان شدن در کاالصل بود  يهودی ،عبداهللا بن سبا«
ن یاست و بعد از مسلمان شدن هم یموس یگفت او وص یوشع بن نون میمورد 

ن ین او نخستیمحمد است. همچن صیرد و گفت: او وکرار کت یسخن را در مورد عل
 کفیرو ت ییبه فرض بودن امامت سخن گفت و لب به ناسزاگو اراکه آشکبود  یسک

شه در یر يگر یع و رافضیند: تشیگو یعه، مین شینرو مخالفیدشمنانش گشود، از ا
 1دارد.ت یهودی

نقل  و او از ابان بن عثمان يوب ازدین با سند متصل از فضاله بن ایهمچن
ر یت امیربوب یه مدعکن خدا بر عبداهللا سبا یاست: نفرفرموده ه ابو عبداهللا کند ک یم

 یسانکبر  يفرمانبردار خداوند بود. وا ي ن بندهیرالمؤمنیه امک ین بود. در حالیالمؤمن
ه ما آنرا کند یگو یم یدر مورد ما سخنان یه گروهک یبندند به درست یه بر ما دروغ مک

 م.یبر یپناه  مم، از آنان به خدا یبر یم. از آنان به خدا پناه میا نگفته

ن یابن حس یه گفت: علکند ک ینقل م یمالثش از ابو حمزه یز با سند خویو ن
اد عبداهللا ابن سبا افتادم، یدد. من به ه بر ما دروغ ببنک یسکن خدا بر یفرمود: نفر

ند، بخدا سوگند! کنش یبر زبان آورد. خدا نفر یبزرگ سخن خ شد، اویتنم س يموها
امبرش به مقام یاز خدا و پ يرویامبر بود و با پیصالح خدا و برادر پ ي بنده یعل

اش  ستهیه شاک یاز اهللا متعال به مقام يرویز فقط با پید و خود رسول اهللا نیرس یواالئ
 د.یبود رس

ه ابوعبداهللا فرمود: ما کند ک یت میروا ش از عبد (بن سنان)ین با سند خویهمچن
ه بر ما دروغ ببند و صداقت ما ک ییم. از دروغگویهست یراستگوئ يت، انسانهایاهل ب

مردم در صراحت  ي م گذشت، رسول خدا از همهیسوال ببرد نخواهر یرا نزد مردم ز
گفت  یبر رسول اهللا دروغ م مسیلمه کذاب یولسبقت برده بود.  يان گویو صداقت ب

ه بر او ک یسکر نداشت. اما ینظ ین بعد از رسول اهللا در راستگوئیرالمومنین امیهمچن
ز دروغ یر سوال ببرد و بر خدا نیخواست صداقت او را ز یگفت و م یدروغ م

 گفت، عبداهللا بن سبا بود. یم

                                           
 .100ص  یشکرجال ال .1
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د: یگو یم »تاب الرجالک«ورش تاب مشهکعه در یش یحلّ یسن بن علـ ح3
 رد وک ینبوت م يش گرفت ادعایفر بازگشت و راه غلو را در پکعبداهللا بن سبا به 

رفت. ینپذ یند ولکبه او سه روز فرصت داد تا توبه  یبود. عل یت علیمعتقد به الوه
 1د.یرانش را سوزانکتا او و هفتاد تن از همفینها

رده کن نقل یه همیشب یسخن 2»ع المقالیتنق«تابش کدر   یز ما مقانیـ و ن4
 است.

 است.گر آمده یه در منابع دکاست  یاتیشتنش مخالف با رواکالبته خبر 

 3ان آمده است.یاز عبداهللا بن سبا بم یسخن یعیست منبع شیشتر از بیدر بضمنا 

ه عبداهللا بن سبا کنیاتفاق نظر دارند در ا یعه و سنیاد شده از شیمنابع  ي همه
 ار نمود:کرا آش ید افراطین عقایه اکبود  یسکن ینخست

 .یت رسول اهللا در حق علیوص -

 .آنانر یفکبه صحابه و ت یناسزاگوئ -

 ه رجعت و بازگشت رسول اهللا.یقض -

 یبود. عل نیزار کن افیه مروج و مبلغ اکنها بود بلیالبته نه تنها خودش معتقد به ا
 م نبودکه تعدادشان هم کروان ابن سبا یم پیاز ب یگرفت ول يوم به قتل یهم تصم

ن یو فرزندانش را در مورد ا یعل يریگ نده موضعی. در صفحات آصرف نظر کرد
 تگر به سمت حق و صواب است.یهداو خداوند  می خوانیمعات یشا

 

 

 

                                           
 هـ). 1383ط  تهران ( 469ص  یتاب الرجال، حلک .1

 ران.ی) ط ا2/184ع المقال (یتنق .2

 قۀ عبداهللا بن سبا.یان حقیب ینگا: اصدق النبأ ف .3



 
 
 

 صر اولع
 ت در قبال آنیاهل ب يریگ عات و موضعیعصر شا

 هـ 260ـ  35

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 شگفتاریپ

در قرون متأخر  یول دده شده بویپاش قبال يد مذهب اثنا عشریعقابذر گرچه 
سر بر  یه هر از گاهکش نبود یب یعاتیشاد ین عقایو ببار نشست. ازد وفه کش
ا یه فرد کوجود نداشت بل ار باشند کن افیرو ایه پک یآورد. در اوائل گروه خاص یم

 يزدند. در زمانها یت میدم از محبت اهل ب ،نار جهان اسالمکدر گوشه و  يافراد
عباس،  یه و بنیام یه در زمان خالفت بنکوجود داشت  یاسیع سیتش تنهان یشیپ

تب متفاوت و به کم یکبعنوان  یدتیع عقیتش یرزندانش بودند. ولفو  یداران علاهو
ه کبود  یعاتید آمد. قبل از آن فقط همان شای، در قرون سه و چهار پدیصورت فعل

 د.یان گردیب

ه بشرح کم یا م نمودهیبه هفت مرحله تقس یجدول زمان یکعات را در ین شایما ا
 ر است:یز

 نخست ي مرحله
 Óین علیرالمومنیخالفت ام

 هـ) 40ـ  35 ي(سالها

عات ین شایه اکشود  یروشن م یند به خوبتمس یخیدر منابع تار یتامل كبا اند
ب آن بر یذکاز فرزندانش به ت یکیا ین یرالمومنیرد و امک یبروز م یهرازگاه

ن مرحله، سر بر آورد یه در اک یعاتیردند. شاک یو فتنه را در نطفه خفه م ندخاست یم
 عبارت بودند از:

 وصیت رسول اهللا در حق علی. -1

 علم و دانش اختصاصی علی. -2

 عصمت. ي ادعا -3
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 اعتقاد به رجعت. -4

 ناسزاگویی به خلفا و موضع گیري علی در این باره. -5

 علی.برتري دادن علی بر ابوبکر و عمر و موضع گیري  -6

 موضع علی در قبال معاویه و سپاه شام. -7

عات ین شایطالب در آنها به ایابن اب یه علکم یهست یاتیروا ي ما در صدد ارائه
ر مشخص یات، نقاط زین روایپاسخ داده و در قبال آن موضع گرفته است. در ا

 شود: یم

 تیوص يالف) ابطال ادعا

 دانست. یامبر نمیمنصوص از جانب خدا و پ يامامت را امر Óیب) عل

 رفتن امر خالفت نبود.یحاضر به پذ Óبعد از شهادت عثمان Óیج) عل

را به  گرید یسکو نه  Óیاسالم، بعد از خود نه عل ید) رسول گرام
 د.یخود برنگز ینیجانش

 Óر و عمرکلت ابوبیان فضیهـ) ب

 ر ننمود.یفکن خود را تیدند و مخالفیه با او جنگکرا   یسانک یز) عل

 در قبال آن یت و موضع علیبحث وص: نخست ي عهیشا

ن از آ یکوتاه با هر ک یثکد سپس مشو یارائه م در این باره  اتینخست روا
 م داشت:یخواه

 :دت رسول اهللا نداشتنیخبر از وص یالف) عباس و عل

ت توبه یاکه حک ياز سه نفر یکی؛ يانصار کعب بن مالکـ عبداهللا بن 1
طالب از یابن اب ید: علیگو ینقل از عبداهللا بن عباس مردنش در قرآن آمده است به ک

دند: حال رسول اهللا چگونه یرون شد. مردم پرسیوفات، ب يماریمنزل رسول اهللا در ب
را  ی، دست عللمطلباعباس بن عبد ر حالش خوب است.کا را شاست؟ گفت: خد

به  رد.کومت خواهند کگران بر تو حیگرفت و گفت: بخدا سوگند سه روز بعد، د



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

43 

 ي چهره مرگ را در را منید رفت زا خواهیاز دن يمارین بیهللا در همانظر من رسول 
 می شناسم. فرزندان عبدالمطلب،

 یعل. م یا شویامت) جو ين مورد (رهبریم و از او در ایا نزد رسول اهللا برگردیب
آن  شان ما را ازیا شویم و این باره از رسول اهللا جویا گفت: بخدا سوگند اگر ما در

 د.ین امر بر نخواهد گزیا يما را برا یسکچگاه یگر هید منع فرمایند

1ن باره با رسول اهللا سخن نخواهم گفت.یبه خدا سوگند من در ا
 

 انتخاب نفرمود:  ینیگزیخود جا يب) رسول اهللا برا

 يبه مردم گفت: اخطاب  ی: روز جنگ جمل علدیگو یان میعمرو بن سف -2
ر را که انتخاب ننمود، خود ما ابوبین قضیا يدام از ما را براکچیمردم! رسول خدا ه

ش یپ یردار بود و امور را به خوبکز راست یم. او نیردکم و انتخاب یسته دانستیشا
ن یافت و جانشین یز، عمر را بهتریر نکن جهان فرو بست. ابوبیه چشم از اکنیبرد تا ا

ه چشم از کنیش برد تا ایپ یبه خوب ردار بود و امور راکز راست یخود قرار داد. او ن
 2ا فرو بست ...ین دنیا

 Óیه در مواقع متعد از زبان علک یاز سخنان یکی: دیگو یس بن عباد میـ ق3
اند)  امبرش راست گفتهیگفت: صدق اهللا و رسوله (خدا و پ  یه مکن بود یدم، ایشن یم

ا رسول اهللا با ید آینک یرار مکاد تین جمله را زیه چرا اکدم ین باره پرسیاز او در ا
 یگفت: بخدا سوگند رسول خدا سخن یان گذاشته است؟ علیدر م یشما سخن

 3ن گفته است.یریه به ساک يزیان نگذاشته مگر همان چیبا من در م یخاص

ر یب طلحه و زبیدر تعق یه علک یهنگام : ندک ینقل م از حسن یسالم انعمـ 4
 يس بن عباده بر او وارد شدند و گفتند: ایوا و قکبه بصره آمد ، عبداهللا بن ال

ا رسول اهللا به شما در یت به ما بگو: آیهایرین سفر و موضع گین در مورد ایرالمومنیام
                                           

 )4182( يح البخاریصح .1
 ).1/114( ی)  و احمد بن حنبل به نقل از عل8/3329در دالئل النبوة ( یهقی)، ب4/187م (کالحا .2

خ ی) و تار1/14)، مسند احمد (1/258( ك)، مسند عبداهللا بن مبار11/449مصنف عبدالرزاق ( .3
 ).42/439دمشق (
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 یمین تصمیه خودتان چنکنیا ایار را به شما سپرده است؟ کا ینموده  یتین باره وصیا
از آن شانه هرگز من  ،سپرد یمن م هار را بکگفت: اگر رسول خدا  یعلد؟ یا گرفته

را در  ينشد، او چند روز یردم. رسول خدا دچار مرگ ناگهانک ینم یخال
شان یدن نماز را به سمع ایآمد و فرا رس یرد. مؤذن نزد او مک يسپر يماریب
از  یکیگمارد. و در جواب  یخود بر مصال م ير را بجاکشان ابوبید. ایرسان یم

د بر توان یاست نم یق القلب و عاطفیرق ير مردکه گفته بود: ابوبکهمسرانش 
د تا با مردم نماز بگزارد، فرموده ید، بهتر است به عمر بگوئستیشما با يمصال

 ار داشتند.کامبر سرویوسف پیه با کد یهست یبود: شما همانند زنان

ه رسول کدند یه رسول خدا چشم از جهان فرو بست مسلمانان دک یهنگام
امور  يو را براز ایرده است آنها نکنشان انتخاب یت دماما يرا برار کاهللا ابوب

 يزیردم و اگر چکعت یبر با او یعت نمودند من نیو با او بدند یخود برگز يویدن
نارش کداد در  یرفتم و اگر مرا به جنگ دستور میپذ ید میبخش یبه من م

از  یکیر هنگام وفاتش آنرا به کداشت ابوب یم یتیار مزکن یدم. اگر ایجنگ یم
رد و ک ییعمر راهنما يمردم را بسو هکرد بلکن نیاو چن یسپرد ول یفرزندانش م

 يز با ویردند من نکعت ینمورد سخن گفت، مردم با عمر بیدر ا يادیافراد ز با 
وجود داشت، عمر  یتیار مزکن یعت نمودم و به فرمان او شدم و اگر در ایب

ه آنرا در کرد بلکن نیاو چن یولسپرد  یاز فرزندانش م یکیهنگام مرگ آنرا به 
و فردا بسپارد  یکیش قرار داد و نخواست امر امت را به یان شش نفر از قریم

م، یه ما شش نفر با هم نشستک یباشد، سپس هنگام يرد وکعمل يجوابگو
 يفه بدست ویه انتخاب خلکنید بشرط ایشکنار کعبدالرحمان بن عوف خود را 

م. یشو یاو راض ي صلهیه به فکما تعهد گرفت  ي ش از همهیشاپیرد و پیصورت گ
ت نمود، من در عیو با او بم. آنگاه دست عثمان را گرفت یز به او تعهد دادیما ن

ردم و که داده بودم اعتراض نک يبخاطر تعهد یردم ولکاحساس  يزیدلم چ
عت با یه حق از بکدم یشته شد دکه عثمان ک يردم. و روزکعت یم شدم و بیتسل
ز ادا یه نسبت به عثمان داشتم نک يست و تعهدیو عمر و عثمان به گردنم ن رکابوب
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 یسکه نه حق برگردنم هست و نه از ک ماز مسلمانان يشده و من همانند فرد
، يشاوندیه از نظر خوکچشم به خالفت دوخته است  یسکدم ید یولارم. کطلب

ه بود)... آنها یعاوندارد (هدفش م يدانش بر من برترو در اسالم و علم  ي سابقه
 .ییگو یگفتند: راست م

آنها در هجرت، ه ک یدر حال يدیر) جنگی(طلحه و زب انن مردیچرا با ا یول
نه یدر مد اننار شما و همسنگر شما بودند؟ گفت: آنکدر  عت رضوان و مشورهیب

ر و عمر کبا ابوب یسکستند، و اگر کعت را شیردند و در بصره بکعت یبا من ب
 1.میدیجنگ یرد ما با او مک ین میچن

فرمود: رسول علی ه کنقل شده  يگریبا عبارت د )ی(انعم ين راویاز همـ 5
رد و ک كمرا تر یر را به امامت مردم گمارد و او در حالکوفاتش ابوب يماریخدا در ب

ا از ینمود  یم يا هیدانست و اگر به من توص یگاه مرا میت و جایه وضعکا رفت یاز دن
 ».ردمک یه و عهد رسول اهللا عمل میگرفت، من قطعاً به توص یم يمن عهد

به بصره،  یه با ورود علکند ک یاز حسن نقل م یر هذلکت را ابوبین روایـ هم6
 يا رسول خدا از تو عهدیدند آیرفتند و پرس يدار ویس بن عباده به دیوا و قکابن ال

هستم  یسکن یپاسخ داد: من اول یداده است؟ عل يتورنباره دسیگرفته و به تو در ا
نسبت  یشان دروغیه به اکباشم  یسکن یخواهم اول یردم و نمکق یشان را تصدیه اک

ن بود من یاز من نگرفته است. اگر چن يچ عهدیبدهم نه بخدا سوگند رسول خدا ه
تنها با آنان تک ورند و یرسول خدا قرار بگر و عمر بر منبر کگذاشتم ابوب ینم
ه کافت. بلیشته نشد و ناگهان وفات نکست و رسول اهللا هم ین نیچن یولدم، یجنگ یم

ر با مردم نماز گزارد، در کن روزها دستور داد تا ابوبیمار شد و در ایب يچند روز
از زنانش خواست تا او را از امامت  یکیه ک یو هنگام جا بودمه من هم آنک یحال
ر جلو شود. بعد از کد تا ابوبن شد و بازهم دستور دایند خشمگکر منصرف کابوب

م و یپرداخت یزنین باره به راین جهان فرو بست ما در ایه رسول اهللا چشم از اکنیا
ما را به او  ینیه رسول اهللا امور دکم یسپرد یسکش را به یخو يویتاً امور دنینها
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 رکن با ابوبید؟ بنابرایآ ین بحساب میه نماز اصل و اساس دکنیسپرده بود. مگر نه ا
ن یترکوچکنباره یس در اک چیگاه بود و هین جایا ي ستهیم. او بحق شایعت نمودیب

داشتم در  يردم، از او حرف شنوکر را ادا کعت با ابوبینداشت. من حق ب یاعتراض
 نمودم. را اجرا  یدم و بدستورش حدود شرعیجنگ نارشک

ر زمام کابوب ي هویز به شیبه عمر سپرد، او ن را  زمام امور ش از مرگشیر، پکابوب
نداشت.  ینباره اعتراضیس در اکچ یم و هیعت نمودیامور را بعهده گرفت. ما با او ب

دم. ینارش جنگکداشتم و در  يعت با عمر را ادا نمودم از او حرف شنویمن حق ب
رفتم و بدستورش  یفرستاد م یم ییرفتم به جایپذ یمد یبخش یم يزیهرگاه به من چ

 نمودم. یرا اجرا م یشرعحدود 

، يشاوندیدر حال چشم بستن از جهان بود، من بخاطر خوه عمر ک یهنگام
 یول دانستم یگران مستحق خالفت میاز دش یه داشتم خود را بک یگاهیسابقه و جا

او مسئول آنان ه فردا کبزند  يارکدست به  يبعد ي فهیه مبادا خلکنیعمر از ترس ا
ش ینجات داد و آنرا به شش نفر از قرن امر یباشد، خودش و فرزندانش را از ا

ردم ک یگاهم گمان نمیو جا يشاوندیواگذار نمود من دوباره با توجه به سابقه، خو
ه تعهد یان آن شش نفر، عبدالرحمان از بقیاز م رد.کجز مرا انتخاب خواهند  یسک

م آنگاه او دست یرفتیز پذینند. ما نکعت یند بک یانتخاب م يه وک یسکه با کگرفت 
 عت نمود.یب يثمان را گرفت و با وع

عتم سبقت گرفته است. سپس با عثمان یدم تعهدم بر بیمن تا به خود آمدم د
نارش کداشتم در  يعتش را ادا نمودم. از او حرف شنویم و من حق بیردکعت یب

را  یرفتم و بدستورش حدود شرعیپذ ید میبخش یم يزیدم، هرگاه به من چیجنگ
ه و کنان مکافتم. سایشته شد و من خود را بعد از آنها که او کنینمودم. تا ا یاجرا م

عت نمودند. بخدا یراه با من بکز به این دو شهر نینان اکو ساردند کعت ینه با من بیمد
 1دم.یخود ند يش رویدر پ يگریز دیچ <فر به محمدک یار یسوگند من جز شمش
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داهللا بن یه عبکچنانز آمده است ین يبخارح یر در صحکان امامت ابوبیـ جر7
شه گفت: ید، عایوفات رسول اهللا پرس يماریدر مورد ب ãشهیعبداهللا بن عتبه از عا
اند؟  د: مردم نماز (عشا) خواندهیبه هوش آمد پرس یمار بود وقتیرسول خدا، سخت ب

اند. رسول اهللا آب خواست و طهارت نمود  ر آنها در انتظار شما نشستهیگفتم: خ
رار شد و هر بار رسول اهللا کان سه بار تین جریهوش رفت اسپس دوباره از 

ر با مردم نماز گزارد، کند؟ بار سوم دستور داد تا ابوبه انماز خواندا مردم ید آیپرس یم
رد و گفت: شما امامت مردم را کد او رو به عمر یر رسکن سخن به گوش ابوبیا یوقت

ر در کنصورت ابوبید. و بدیهستگاه ین جایا ي ستهید، عمر گفت: شما شایریبعهده گ
 رسول اهللا امامت نماز را بعهده داشت. يماریام بیا

عباس و  کمکافته بود به یبود به کیه حالت رسول اهللا اندکاز روزها  یکیدر 
ر که مردم نماز ظهر را به امامت ابوبکبه مسجد رفت و متوجه شد  يگرید فرد

ه کشان گفت یرسول خدا با اشاره به ا ینار برود ولکخواست  یر مکخوانند. ابوب یم
ر به رسول کر نشست و نماز را ادامه داد. ابوبکنار ابوبکان نخورد و در کش تیاز جا

 1ر اقتدا نمودند.کنشسته بود به ابوبه رسول خدا ک یرد و مردم در حالکخدا اقتدا 

 یبرخاست و از عل ين مردید: روز جنگ صفیگو یم ن ابونضرهیـ همچن8
ه رسول کنیا ایخودتان است  یشخص ين جنگ بنابر رأین ایرالمومنیام ياد: یپرس

 باره فرموده است؟ نیدر ا يزیخدا از قبل به تو چ

ه رسول اهللا رو ک یا نرفت. هنگامیاز دن یگفت: رسول خدا به مرگ ناگهان یعل
 یبتهائیو مص يشاوندیردم بخاطر خوک یمن گمان م گذاشت ن جهان یبه رفتن از ا

شان یا یرد، ولکن خود مقرر خواهد یشان مرا جانشیام ا راه اسالم تحمل نموده ه درک
و چون  ردمک يز با سمع و طاعت از او حرف شنویخود گمارد، من ن ير را جاکابوب

او عمر  یخود خواهد گمارد ول يد مرا بر جایگمان بردم شاد، یفرا رس مرگ ابوبکر
رده، ک يبا سمع و طاعت از او حرف شنون امر انتخاب نموده من بازهم یا يرا برا
ه مرگ ک یرا بدستورش اجرا نمودم. و هنگام یدم و حدود شرعیابش جنگکدر ر

 یکب ظلم و ستم شود و او شرکمرت يبعد ي فهیه خلکنیم اید او از بیعمر فرا رس
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شش نفره گذاشت. شش  يشورا ي فه را به عهدهیجرم محسوب شود، انتخاب خل
ه از آنان کچشم از جهان فرو بسته بود  یه رسول خدا در حالکبودند  یسانکنفر از 

ر، عبدالرحمان بن عوف و سعد. یزبخشنود بود و آنان عبارت بودند از عثما، طلحه، 
م، خود را یما خواهان خالفت هست ي ه همهکه عبدالرحمان متوجه شد ک یهنگام

ن ییم. آنگاه عثمان را تعیباش یاو راض ي صلهیه به فکد و از ما تعهد گرفت یشکنار ک
وست من بخاطر یشته شد و به رحمت خدا پکه کنیم. پس از ایرفتیز پذیرد. ما نک

تر از خود  ار مستحقکن یا يرا برا یسکخدا داشتم  ه با رسولک اي يشاوندیخو
 1افتم.ین

ابن  یه علکند ک یو او از پدرش نقل م د بن عمرویس از سعیـ اسود بن ق9
ه کدام از ما را به امارت نگمارد بلکچیفرمود: رسول خدا، ه يا خطبه یطالب طیاب
ش برد یپ یامور را بخوبفه شد یر خلکنخست ابوب .ار خودما انجام شدیار به اختکن یا

ن را ید يها هیش برد و پایپ يارها را بنحوکز یار آمد او نکبر سر سپس عمر 
 2د.یام بخشکاستح

از جنگ جمل فارغ  Óیه علکنید: بعد از ایگو یم یق ثقفیابن شقـ عمرو 10
ن خود ما ینداده بود و ا يتعهد یسکومت به کشد فرمود: رسول خدا در مورد ح

ار کم و اگر یبوده مرهون منت خدائ یار درستکم اگر یم گرفتین باره تصمیم در ایبود
 ستیار آمد امور را راست و رکر بر سر کگردد. ابوب یبوده به خود ما بر م ییخطا

رد تا کست یراست و ر یرا بخوب ارهاکز یار آمد و او نکمر بر سر نمود سپس ع
ا یه خواهان مال دنکآمدند  یم شد سپس مردمانکاسالم مستحدولت  يها هیه پاکنیا

 3ا عذاب دهد.یه آنها را ببخشد کداند  یبودند و خدا بهتر م

ا فرو بست یه رسول خدا چشم از دنک یفرمود: هنگام ی: علدیگو یـ حسن م11
ر را به امامت نماز گمارده است که رسول اهللا ابوبکم یدیو دم یر چاره افتادکما به ف
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ه رسول اهللا زمام امور کم ینسپار یسکخود را به  يویم چرا زمام امور دنیبا خود گفت
 1ما را به او سپرده است؟ ینید

ا رسول خدا یدم آیپرس یاوف ید: از عبداهللا بن ابیگو یم ـ طلحه بن مصرف12
نموده است؟  یتیدم: پس چه وصیر، پرسیرده است؟ گفت: خک یتیوص یسکدر حق 

بود  یاران علیه از کل یرده است و افزود: هذکتاب خدا ک کت به تمسیگفت: وص
ر علیه وصیت رسول خدا توطئه اي بکند. و که ابوبکن است کگر ممگفت: م یم

 ي زهیآنرا آو تا  ول خدا را بشنوداز رس يه دستورکافزود که ابوبکر دوست داشت 
 2گوشش سازد.

 در مورد امامت: یعل ي دهیج) عق

گفت: رسول خدا از  یه مکدم یشن ید: از علیگو یم يبن عمرو مراد یحیـ 13
 یولشان را دارم. یا ینیجانش یستگیگران شایش از دیردم بک یر مکا رفت و من فیدن

ر بازهم کرفتم. بعد از ابوبیسمع و طاعت پذز با یردند من نکر را انتخاب کمردم، ابوب
عمر انتخاب  ین مقام انتخاب شود ولیا يتصد يبرا یسکر از من یردم غک یگمان نم

ر کشد ف یه عمر زخمک یشدم. هنگام يرفتم و گوش به فرمان ویز پذیشد من ن
شش نفره  يه را به شورایعمر قض یر از من انتخاب شود ولیغ یسکردم ک ینم

رفتم و یانتخاب شد. من پذان ما عثمان یان بودم، از ماز آن یکیمن هم ه کرد کواگذار 
ردند و با کشته شد و مردم به من مراجعه کشدم، سپس عثمان  يگوش به فرمان و

نم یب یخود نم يش رویه پردند. بخدا سوگند من دو راکعت یش با من بیت خویرضا
 3.<فر به محمدکا یر و یا شمشی

 ین وضعیگفت: رسول خدا در بهتر یه مکدم یشن ید از علیگو یم ریـ عبد خ14
شان ین ایر جانشکسپس ابوب. ن جهان رخت بستیرود از ا یاز جهان مامبر یپ یکه ک

رفت و ا ین وجه از دنیرد رسول اهللا عمل نمود آنگاه به بهترکشد و طبق سنت و عمل
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آنگاه عمر زمام امور را  ن امت بعد از رسول خدا بود.یفرد ان ید بهتریبدون ترد
تا به یدو بزرگوار و سنت آنها عمل نمود و نهارد آن کو طبق عملبعهده گرفت 

ن ین فرد ایر، بهترکد او بعد از رسول اهللا و ابوبیا رفت و بدون تردین وجه از دنیبهتر
 1امت بود.

ه رسول خدا وفات کنیه گفته است: بعد از اکاند  نسبت داده یعه به علیـ ش15
چگاه گمان یافت، مسلمانان در امر خالفت به منازعه افتادند. بخدا سوگند هی

دارند، تا  یغ میتش دریه را از اهل بیقض نی، اخدا  ز رسوله عرب بعد اکردم ک ینم
رد. من بخاطر کر یگ مرا غافل يت با وعیر جهت بکابوب يه هجوم مردم بسوکنیا
 یدست نگهداشتم. ولدانستم  یگاه مین جایا ي ستهیشا سکش از هریه خودم را بکنیا
ن ید ياند و در تالش نابود ن برگشتهید از از مردم يا دم عدهیه دکنگذشت  يرید

 ي اسالم و مسلمانان نشتابم ضربه کمکه اگر به کدم یهستند. ترس يخدا و سنت نبو
بت به مراتب از دست دادن خالفت ین مصین وارد خواهد شد و ایر دیکبر پ بزرگی

ر رفتم و کنرو به سمت ابوبیاز است بزرگتر است یش نیب یزودگذر و سراب یمتاعه ک
ره شد و باطل نابود یه حق چکنیعت نمودم و به مقابله با حوادث برخاستم تا ایبا او ب

 .روز گردیدیافران پک یهللا به رغم دشمنلمۀ اکگشت و 

ست ینظم، راست و ر ، تعهد ويرو انهیارها را با مکامور شد و  یلر، متوکوب... اب
غ یو دادن مشوره در یرخواهینارش بودم و در صورت لزوم از خکرد. من هم در ک

 2ردم.ک یم يرویخدا پدم و از او در راه یورز ینم

ثم یعه)، مید شیدر شرح نهج البالغه (ابن حدن دست یاز ا ین، عباراتیعالوه بر ا
 ز آمده است.ین یو در مجمع بحار مجلس یبحران

 امتناع علی از پذیرفتن خالفت:د) 

) یه (فرزند علبه نقل از محمد بن حنفی یجعد اشجع یـ از سالم بن اب16
شته شد من همراه پدرم وارد منزل که عثمان ک یه گفته است: هنگامکت است یروا
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 ینیب یاران رسول اهللا نزد پدرم آمدند و گفتند: میاز  ین اثنا گروهیم. در ایفه شدیخل
تر از شما  ستهیشا یسکو داشته باشند  ییشواید مردم پیشته شده و باک یه فالنک
ر و رهبر یه امکآن است ر و مشاور باشم بهتر از یمچنان وزمن هست. پدرم گفت: ین

ار در مسجد و در کن ید ایتاً پدرم گفت: پس بایشوم. اما آنها اصرار نمودند نها
 رد.یعت صورت گیانه با من بیحضور همگان باشد من دوست ندارم مخف

من از ترس ازدحام دوست نداشتم د: ابن عباس گفت: یگو یجعد م یسالم بن اب
وارد مسجد  یه به مسجد برود،  وقتکشان اصرار داشت یا یشان به مسجد برود. ولیا

 1ردند.کعت یگران بیسپس دنمودند عت یب ين و انصار با ویشد، مهاجر

نه بودم. یشته شد من در مدکه عثمان ک یهنگام :دیگو یم يعابدوبشیر ـ اب17
عت یا تا با تو بیآمدند و گفتند: ب یر نزد علین و انصار از جمله طلحه و زبیمهاجر

را  یسکد هرینکگر را انتخاب ید یسکن امر ندارم، یبه ا يازیگفت: من ن یم. علینک
را  یسک جز شمارم، آنها گفتند: بخدا سوگند ما یپذ یز او را مید من نیشما بپسند

دارم اگر  یگفت: من شرائط یعلتا یه نهاک ردندکرد و آنقدر اصرار کم یانتخاب نخواه
ن گفت: یآمد و بر منبر قرار گرفت و چننم. آنگاه به مسجد ک یز قبول مید من نیریبپذ

هیج کاري د. من یردکشما اصرار  یرفتم ول یت نمین مسئولیربار ایمردم من ز يا
 تاناموال دیلکبدون هماهنگی با شما انجام نخواهم داد و همچنین از شما می خواهم 

ن امر یا به ایدارم آ یدرهم از آن بر نم یکت شما ید و من بدون رضایرا به من بسپار
گواه باش. سپس از آنان توگفت: پروردگارا!  یعل .ید؟ همه گفتند: بلیهست یراض

 2دم.یشن یگفت م یمنبر بودم و آنچه را م یکد: من نزدیگو یر میعت گرفت. ابوبشیب

) 16ت سابق (ش یه روایشب هیز سالم از محمد بن حنفین يگریت دیـ روا18
امبر نزد پدرم آمدند و از او یاز اصحاب پ يه روز قتل عثمان، تعدادکرده کنقل 
گفتند: ما تو د. یه را به شورا بسپارینمودند. پدرم گفت: قضت یقبول مسئول يتقاضا

 يرأ یسکم مردم به چه ینیم و ببد به مسجد بروییم گفت: پس باپدرم. یرا قبول دار
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نند، کعت یب يخواستند با و یه مک یسانکدهند. پس به مسجد رفت و در آنجا  یم
 1عت نمودند.یب يهمه با و کیردند و انصار جز تعداد اندکعت یب

نزد طلحه آمد و  یگفت: عل یم دمین شنیریاز محمد بن س د:یگو یـ عوف م19
با تو است و ار کن یت در اینم. طلحه گفت: اولوکعت یگفت: دستت را بده تا با تو ب

را داد و طلحه با دستش  ینم. علکعت یب. دستت را بده تا با تو یهستن یرالمؤمنیتو ام
 2عت نمود.یب يو

آمدند. او  یشته شد مردم به سمت علکه عثمان ک يروز د:یگو یم یـ شعب20
د. عمر یم. گفت: شتاب نورزینکعت ینه بود گفتند: دستت را بده تا با تو بیدر بازار مد

ن باره با یتا در اد یز فرصت دهیه را به شوار سپرد. شما نین قضیبود ا کیه مرد مبارک
ها گفتند: اگر مردم بعد از قتل عثمان به  یمردم، مشورت شود. آنها برگشتند، بعض

م اختالف و ینده شوند بکن گردد پراییتع يا فهیه خلکنیبرگردند و بدون اشان یشهرها
 رود. یفساد امت م

دستش را به  یرا گرفت، عل یآمدند و اشتر دست عل یدوباره نزد عل بنابراین
عت یب يرد و مردم با وکعت باز یب يبا اصرار اشتر دستش را برا ید ولیشکعقب 

 3عت نمودیب یه با علکبود  یسکن یاولگفتند: اشتر  یوفه مکنمودند. اهل 

نه گفتند: یان به اهل مدیه شورشکد یگو یم ف به نقل از محمد و طلحهیـ س21
را به قتل  يگریر و تعداد دی، طلحه و زبید ما علیردکرا انتخاب ن یسکتا فردا اگر 

بر اسالم و  یه چه بالئک ینیب یهجوم آوردند و گفتند: م یم رساند. مردم به علیخواه
گر ید یسکو سراغ  دینکگفت: مرا رها  یم. علینکعت یا تا با تو بیاهلش وارد شده ب

ه هر لحظه باعث کم یچند چهره و چند رنگ روبرو هست يا هیرا ما با قضید. زیبرو
ر بار یه زکآنها با سوگند دادن و اصرار از او خواستند  شود. یر قلبها و خردها مییتغ

ن یه اگر اکد یبدان ینم ولک ینم قبول میب یگفت: بخاطر آنچه م یعلت برود. یمسئول
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د و سراغ ینکدانم و اگر مرا رها  یه مکبرم  یم یرم شما را به راهیت را بپذیمسئول
ش همه خواهم بود. سپس مردم یشا پیاز او پ يد من در حرف شنویگر بروید یسک

را  يم بن جبله عبدکیره حرد. اهل بصیعت صورت گیمتفرق شدند و قرار شد فردا ب
وفه کردند. و اهل کعت آماده یب يد برایر فرستادند و او را با تهدینزد زب یبا گروه

صبح روز انجام دادند.  یسراغ طلحه فرستادند و با او رفتار مشابه يا اشتر را با عده
ه به ین قضیمردم! ا يبر منبر قرار گرفت و گفت: ا یعلجمعه مردم به مسجد آمدند. 

د من یخواه یم. اگر میدیرس کیمشتر ي جهیروز ما به نتیخود شما مربوط است. د
نم، همه ک یرا مجبور نم یسکد، یخواه یرم و اگر نمیگ ین امر را بعهده میت ایمسئول

م. سپس طلحه را آوردند. او گفت: من ناخواسته تن به یروز هستیگفتند: ما بر قرار د
 1دهم. یعت مین بیا

 :يعت با ویاز ب یعل ياز خود دار کیعه حایات شیاز روا ییها هـ) نمونه

د و سراغ ینکه گفته است: مرا رها ک اند نسبت داده یـ در نهج البالغۀ به عل22
 د.یگر بروید یسک

ه هر لحظه قلبها و خردها را کم یرو یمچند چهره و چند رنگ  يامر يما بسو
 دهد. یر مییتغ

د در یاز شما هستم و شا یکیز ید من نیبگذاره اگر مرا بحال خود کو افزود 
ر شما باشم بهتر از یامر بهتر از شما باشم و اگر من وز یو اطاعت از ول يحرف شنو

 2باشم. امیره کن است یا

: بخدا سوگند من به ه استر گفتیه به طلحه و زبک اند نسبت داده یـ به عل23
آن  يد و مرا بسویردکل ینداشتم شما آنرا به من تحم يا ومت عالقهکخالفت و ح

 3د.یخواند
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د و یردکه گفته است: شما دستم را باز کاند  نسبت داده ین به علیـ همچن24
بستم. سپس شما همانند هجوم شتران تشنه بر  یدم و میشک یمن آنرا به عقب م

 1د.یمن هجوم آورد يحوض آب، بسو

 رد:کن نیین تعیفه و جانشیخود خل يبرا یو) عل

ه ک یفرمود: بخدائ يا خطبه یط Óیه علک ت استیـ از عبداهللا بن سبع روا25
ن خواهد یه محاسنم با خون سرم رنگکد سوگند یافت و انسانها را آفرکدانه را ش
ن بر یزم يند از روکن یه با شما چنکرا  یسکگفت: بخدا سوگند نسل  يشد. مرد

انتقام  يگرید س کقاتلم از ه جز کدهم  یسوگندتان مداشت، فرمود: بخدا م یخواه
؟ گفت ینک ین انتخاب نمیخود جانش ين برایرالمؤمنیام يگفت: ا يد. مردیرینگ
نم. گفتند: پس جواب خدا ک یاهللا رها نمود رها م ه رسولکه شما را همانگونه کر بلیخ

ان یمرا در م یه صالح دانستک یم؛ پروردگارا تا زمانیگو ی؟ گفت: میده یرا چه م
ان آنان گذاشتم اگر یمن تو را در م يدیه مرا نزد خود طلبکنون کو ا یآنان گذاشت

ت ین روایا ير براکابن عسا 2ن.کگمراهشان  ین و اگر خواستکاصالحشان  یخواست
 3رده است.کان یمتعدد ب يق با عبارتهایچند طر

؟ گفت: ینک ین نمییخود تع يبرا ینیگفتند: جانش یبه عل د:یگو یق میـ شق26
نم، اگر خدا به شما کن ییرد چگونه من تعکن نیین تعیخود جانش يرسول خدا برا

ه مردم را بعد از کخواهد آورد چنان تان گرد نیه باشد شما را بر بهترداشت يرینظر خ
 4نشان گرد آورد.یامبرش بر بهتریپ

                                           
 ).430همان (ص .1
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عبداهللا بن  25ت ش یگفت: همان روا ی: علدیگو یم ید حمانیزیـ ثعلبه بن 27
 1سبع.

ن ییخود تع يبرا ینیا جانشیآگفتند:  یه به علکت است یوائل روا یـ از اب28
نسبت به شما  يریاگر خدا نظر خ یرد ولکار را نکن ی؟ گفت: رسول خدا اینک ینم

ه بعد از کنتان گرد خواهد آورد آنگونه یداشته باشد شما را بعد از من بر بهتر
 2نشان گرد آورد.یامبرش آنان را بر بهتریپ

طالب از دست ابن یابن اب یه علکنی: بعد از ادیگو یـ صعصعه بن صوحان م29
ن ییتع ینیخود جانش يه براکم یو از او خواستم یرفتشده بود نزد او  یزخمملجم 

ه رسول اهللا ما را گذاشت و رفت که همانگونه کنم بلک ین نمیر، چنیند. گفت: خک
شان یا یند ولکن یین تعیم تا جانشیرسول اهللا خواست ز ازیگذارم. ما ن یشما را م

 Óیشما خواهد گمارد، عل نتان را بریند، بهتریبب يریما خفرمود: اگر خدا در ش
 3ر را بر ما گمارد.کد و ابوبید يریز در ما خید: خداوند نیگو یم

ن یین تعیخود جانش يگفتند: برا یه به علکت است یوائل روا یـ از اب30
 4نم.کن ییمن تعتا رد کن نیین تعیخود جانش يفرمود: رسول خدا برا؟ ینک ینم

ه کده یا وقت آن نرسیه گفت: آکند ک یت میروا یاز عل جعد یـ سالم بن اب31
ند کن یرنگ(اشاره به سر) نجا یبا خون ا(اشاره به محاسن) نجا را ین انسان، ایبدبختر

ه شما کر بلی؟ گفت: خینک ینم نیین تعیخودت جانش ين؛ برایرالمومنیام يگفتند: ا؟
 5ه رسول خدا ما را به آن سپرد.ک يزیسپارم به چ یرا م

گر ان؛ یرالمومنیام يوارد شدم و گفتم: ا یبر عل دیگو یـ جندب بن عبداهللا م32
 م؟ینکعت یا با حسن بیم آیناخواسته شما را از دست داد يخدا
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نم هرچه ک یمدهم و نه شما را از آن منع  یم ين دستوریفرمود: من نه به شما چن
 1د.یانجام ده خودتان صالح دانستید

ات را ین روایا ي هـ) همه 346(ت  ين مسعودیبن حس ی؛ علیعیخ نگار شیتار
سد: مردم بر او وارد شدند ینو ی، میشهادت عل ي ان حادثهیه در جرکقبول دارد چنان

ن یگفت: من نه به شما چنم؟ ینکعت یبا حسن ب دادیم و گفتند: اگر شما را از دست 
ه خود صالح ک ينم هر طورک یار منع مکن یدهم و نه شما را از ا یم يدستور

ه یتوص یاله ين را فراخواند و گفت: شما را به تقواید. سپس حسن و حسیدان یم
تاسف ا یاز دن يزید و بر چیایب ا به سراغتانیاگر دن ید حتیا طلب نباشینم. دنک یم

د. خصم یده يارید. ناتوان را ینکمان ترحم یتید. بر ید. سخن حق را بگوئینخور
س کچ یدستورات اهللا از سرزنش ه يد و در اجراین باشیاور مظلومیستمگر و 

ز یه نمودم به تو نیآنها توص آنچه را بهست و گفت: یه نگرید. سپس به ابن حنفینترس
نزن و  يارکچ یدستور آنها دست به ه و بدوننم. قدر برادرانت را بدان ک یه میتوص

ر شما و فرزند پدرتان ی: او شمشه نمود و گفتیه توصیز در مورد ابن حنفیبه آنها ن
ن از ما یر المؤمنیما ياگفت:  يد. مردید و قدرش را بدانیبدار یاست او را گرام

ه رسول اهللا رها کر، من مردم را آنگونه یگفت: خ ؟يریگ یت عهد نمنیجانش يبرا
داشت؟ گفت:  یپروردگارت خواه ينم. گفتند: چه جواب براک یرده بود رها مک
ه ک يان آنها بودم و از روزیدر م يه فرصت داده بودک يم؛ پرورگارا! تا روزیگو یم

و  ینکگمراهشان  یام چه بخواه ان آنان گذاشتهیتو را در م يا دهیمرا نزد خود طلب
 2.یمائاصالحشان ن یچه بخواه

 ات امامت:یروا یاجمال یبررس

م پرداخت تا به بطالن یآنها خواه یاجمال یات، به بررسین روایا ي بعد از ارائه
 م.یببر یت و امام پیوص يادعا

                                           
 ).4/113( يخ طبریتار .1

 ).1/341مروج الذهب ( .2
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است ن مطلب یاانگر یبود ب یو علعباس  يگفتگو يه حاوک يت بخاریرواـ 1
ه کدانستند می اگر  نداشتندن باره اطالع یدر ا یتیچگونه وصیآن دو بزرگوار از هه ک
 آوردند. یبر زبان نم ین سخنانیان است چنیامامت در م يپا

ان خواهد یه بک يگریت دیها روا ت و دهیعدد روا 30ش از یامامت در ب یـ نف2
امامت می  ير بطالن ادعاب يگرید يل قویبا خلفا دل یعل ي برادرانه يارکشد و هم

 .باشد

ن باره (امامت) از رسول یفرمود: اگر در ا 6و  4ه ت شماریدر روا یه علکنیـ ا3
ر و عمر بر منبر کگذاشتم ابوب ینشستم و نم یت نمکنزد من بود قطعاً سا ياهللا عهد

انگر قدرت یرفتم، ب یتنها به جنگ با آنان متک و اگر شده  ینند و حتیرسول اهللا بنش
و سهل  ی، ترس، بزدلیالم خود را از هرگونه ناتوانکن یدر ا یو شهامت او است، عل

ه از کداند  یخود روا نم يد. او برادار یامبر بدور میعهد خدا و پ يرادر اج يانگار
 ند.یگاه را غصب نماین جایگران ایند و بگذارد دک یامبر شانه خالیعهد پ

ه کاست  یسکاست. او  يا شجاعانه يرین موضع گیچن ي ستهیشا یه علکبحق 
 نشان داده است. يادیز يدر راه خدا، از خود رشادتها

 ياو از رو یبگمارد ول  ه خداوند او را به مقام امامتکن است کچگونه مم
غاصبان امامت نرود و ند و به جنگ کش صرف نظر یاز اعالن امامت خو یناتوان

ه رسول اهللا با قوم کاحقاق حق و ابطال باطل، دست به مبارزه نزند آنگونه  يبرا
ره شد و پرچم اسالم به اهتزاز ین خدا چیه دکنیاش به نبرد پرداخت تا یخو

 ؟درآمد

ه عقل و خرد آنرا کاست  یان داشته سخنیت بین روایدر ا یه علکآنچه 
 یه حسن بن حسن بن علکنند. چنانک ید مییز آنرا تایت نیاهل ب يرد و علمایپذ یم
ن یا يرا برا یامبر، علیه سخن شما درست است و خدا و پکم یرید: اگر بپذیگو یم

ه به کب شده کمرت ین گناه و جرم را خود علیاند، پس بزرگتر امر، انتخاب نموده
 ام ننموده است.یرده و بدان قکرسول اهللا عمل ن ي هیعهد و توص

ان یامامت است ب يانگر بطالن ادعایه بک يگرید يو قو یل عقلی، دلÓیـ عل4
 يماریامامت نماز در بر توسط رسول اهللا جهت که همان انتخاب ابوبکدارد  یم
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ر است و کرسول خدا به خالفت ابوب ن نشانگر رغبت قلبییباشد. و ا یمرسول خدا 
 يشان را برایند قطعًا اکن یین خود تعیرا جانش یخواست عل یم  اگر رسول اهللا

ه ک یسکه رسول خدا، در حضور کن است کنمود. چگونه مم یامامت نماز انتخاب م
امامت  يرا برا يگریامبر باشد، شخص دیمسلمانان بعد از پ يشوایقرار است امام و پ
دب و انصاف ان امام بزرگوار، اهل ید گفت: حقا چقدر ایند؟! باینماز انتخاب نما

توسط رسول  ير صحابه بخاطر انتخاب ویبر سا و بر خود ر کابوب يبه برتر، بوده 
 و این دلیلی  امامت نماز اعتراف نموده است! ياهللا برا

 است عقلی که احتمال هیچ نوع توجیه و تاویلی را ندارد.

از  يرده و حق اطاعت و حرف شنوکعت یر بکه با ابوبکورزد  ید مکیتا یـ عل5
 و مشورت ادا نموده است. یر خواهیرا با خ يو

را با  ياز و يرده و حق اطاعت و حرف شنوکعت ین با عمر بیهمچن
رده و حق کعت ید: با عثمان بیگو ین میو مشورت ادا نموده است همچن یرخواهیخ

 یکن یرده است. و اکو مشورت ادا  یرخواهیرا با خ ياز و يشنواطاعت و حرف 
 ار است.کانر قابل یغ یخیت تاریواقع

ه ک یسانکست و پنج سال با یچگونه حدود ب یه علکن است یحال سوال ا
و  يارکهستند؛ هم یقتن حقیرکغاصبان امامت و من، نان کراپعه یبه گمان شا

چ یخویش ه پس گرفتن حق ي) براید؟! و صاحب حق (علینما می  مساعدت
 یعت و با آنان زندگین بیمتجاوز ه باکدهد بلاز خود نشان نمی  یس العملکع

در  یخواند و مشاور آنان بوده، بعنوان قاضند و پشت سرشان نماز می کمی 
 باشد!؟می خدمتشان 

، یه علکست یه نیچ وجه قابل توجیبه ه یاز نظر عقل يزین چید گفت: چنیبا
 از خود نشان بدهد. يردکن عملین مدت، چنیرسول اهللا باشد و در طول ا یوص

ه در مدت بعثت ک یگاهینماز؛ جا ير توسط رسول اهللا بر مصالکـ نشاندن ابوب6
در آنجا قرار نگرفته  یسکنه، جز شخص رسول اهللا یژه در ده سال مدیرسول اهللا بو
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ن یبر ا یل روشنینند، دلکن را به او اقتدا ید ين عبادکن ریاست، تا مسلمانان مهمتر
 بوده است. يو ینیر و جانشکرسول اهللا استخالف ابوب یقلب ي ه خواستهکامر است 

 یتیدر مورد امامت وص يه از جانب رسول اهللا به وکورزد  ید مکیتا یـ عل7
با رسول اهللا  يو یکنزد يشاوندیه بخاطر خوکرده ک یش گمان مه او خودکنشده بل

 لیگر را به دلید یسکه امت کآنجا از  یت با او است. ولیگران حق اولوینسبت به د
ز ین یانتخاب نمودند، علرده بود، کن ییامامت مردم تع يه رسول خدا او را براکنیا
 د.یامت گرد یعموم يم رأیرفت و تسلین انتخاب را پذیا

ن مطلب ی، به ايموسو یتر موسکعه به نام دیاز دانشمندان معاصر ش یکیه کچنان
ن او شود نه بدستور یجانش یامبر دوست داشت علیسد پینو یه مکند آنجا ک یاشاره م
همواره  ید: امام علیافزا یم يتر موسوکشان بود. سپس دیا یقلب ي ه خواستهکخدا بل

ن ینازل نشده است. همچن يت وماز آسمان در مورد اما يچ دستوریه هکگفت  یم
بت یده بودند و تا شروع عصر غیهم عق ين باره با ویدر ا ین علیاران و معاصری
ن یان بر همیعیر نشده بود، شییتغعه صددرصد دچار ید شیه عقاک یزمان یعنیبرا ک

 باور بودند.

گران یش از دیاو را بو هوادانش  یه علکنیان اید گفت: فرق است مین بایبنابرا
ن ینند و بکگر را انتخاب ید یسکمسلمانان  یرسول اهللا بدانند ول ینیجانش ي ستهیشا

گران غصب شده یه توسط دکرا منصوص من عنداهللا بدانند  یه خالفت علکنیا
 است.

ت یامل، بر مشروعکه به صراحت کم یسپار یگوش م ینون به سخنان امام علکا
ه کاند چناند یزند و خالفت را منصوص من عنداهللا نم یا مهر صحت مانتخاب خلف

ر و عمر و که با ابوبکردند کعت یب ید: با من قومیگو یه مششم نهج البالغ ي در نامه
س حق اعتراض ندارد. کچ ین، هیرده بودند و با همان شرائط. بنابراکعت یعثمان ب

ردند و کاتفاق نظر  یسکن و انصار است و هرگاه آنان بر یه شورا حق مهاجرکچرا 
 ياز رو یسکخواهد شد. و اگر دند خدا هم به انتخاب آنان خشنود یاو را امام نام
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د با یو اگر برنگردد باده شود ید به آن برگردانیطعنه و بدعت از راه آنان بدر شود با
 1تا به راه مسلمانان برگرددد یاو جنگ

 ید. سخنید یت میفت در اولوخال يخود را برا ید: علیگو یم يوسوه مکنیاما ا
ما اهل سنت  یباشد. ول یان میعیش یال بافیگرفته از خه نشأت کل است یبدون دل

شان یو از اندوخته بود چ وجه چشم به خالفت یبه ه Óیه علکم ین هستیمعتقد بر ا
ه در کشان معتقد بود یه اکنیست، آنچه ثابت است ایثابت ن يزیمورد چ این  در

 ن و مشورت داشته باشد.ییسرنوشت خالفت، حق تع

ر گفت: ما به فضل و کبه ابوبه خطاب کآمده  يح البخاریت صحیه در رواکچنان
 یولم. یوجه قصد رقابت با شما را ندار چیم و به هینک یشما اعتراف م يبزرگوار
فه، ین خلییم در تعیاهللا داره با رسول ک يا يشاوندیه به خاطر خوکم یردک یگمان م

 2م.یداشته باش یحق

عت یآمدند تا با او ب یزد علصحابه ن ي ه بعد از شهادت عثمان، همهک یـ هنگام8
گفت:  یفه شود و میداهللا خلیدوست داشت طلحه بن عب یرفت و حتیاو نپذ نند، ک

ن مطلب است یانگر اینها بیا ي ر باشم، همهیه امکنیر شما باشم بهتر است از ایمن وز
تا چه رسد آنرا د ید یت نمیاولودر  احراز پست خالفت يخود را برا یشان حتیه اک

ه به مردم کرد بلک ینم يخود دار ،عتین بود از بیرا اگر چنیزمنصوص من اهللا بداند. 
 ان گریه توسط دکمن است ست. خالفت حق یعت شما نیبه ب يازیگفت: اصال ن یم

نگفت پس  ین سخنیشان چنیا یبازگشته است. ولنون به من کغصب شده و ا
 ار نبوده است.کدر  یتیوص

رسول اهللا رد کو استدالل به عملبعد از خود فه یخلن ییاز تع یعل ـ خود داري9
و  یامبر در مورد امامت علیاز جانب خدا و پ یه نصکن امر است یبر ا يگریل دیدل

فه شدن فرزندش یدر مورد خل یه علکن است یفرزندانش وجود ندارد. بخاطر هم
نمود و حسن  یاي مه یتوصچنین را اگر به او یرد زکن يا هیچ توصیحسن ه

ه از کداد  یده است به خود اجازه نمین مقام رسیخدا به ااز جانب   هکت دانس یم
                                           

 ).3/7ح به نقل از نهج البالغه (یعه و تصحیش .1

 .4240 يح البخاریصح .2
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ن مورد یند. و اگر از پدرش در اکب يریناره گکه یبه نفع معاو یمقام امامت اله
 شدند. یم نمیبه چند دسته تقسحسن  روانش بعد از مرگی، پداشت یموجود  یتیوص

 گانه ات سهیه در منابع اهل سنت آمده است مانند: رواک یاتیسۀ روایـ با مقا10
انگر یه بک) 21ات ش (یروامانند: عه آمده یه در منابع شک یاتی) و روا22،23،24ش ( 

عه یات شیه رواکشود یمروشن  یشتن است بخوبیخو يبراعت یاز ب یعل يخودار
از گر ید یکیا ی یه به علکباشند یتصرف م کیاهل سنت با اندات یبرگرفته از روا

 .است فرزندانش نسبت داده شده 

در سال  يه طبرکف شده چنانیش از نهج البالغه تألیسالها پ يخ طبریرا تاریز
در سال  یف رضیشر ينهج البالغه آقاه مؤلف یکافته در حالیوفات  ي) هجر310(

دهد  ینسبت م یه به علک یاتیوفات نموده است و منابع خود را در روا يهجر 406
 1رده است.کان نیب

 ژهیو یبه دانش یافتن علیاختصاص : دوم ي عهیشا

ه رسول خدا کن بود یعه اول پخش شد ایه همزمان با شاکعات یگر از شاید یکی
 است.ان گذاشته یدر م یعت را با علیاز علم شر ییرازها

گاه یدر جا یامبرش و قرار دادن علین امت و پیجاد فاصله بیعه این شایهدف از ا
در مدت  <رمکه رسول اکرا  یعلوم یند تمامیخواستند بگو یا میامبر بود. گویپ

 يا ژهیاز علم و یه علکست چرا یبه آنها ن يازیرده نکرسالتش پخش و نشر 
 را پر سازد. يعلوم نبو تواند خالء یه مکبرخوردار است 

ان شما دو یدر م«د یگو یه مکنادرست  یثیه بر حدکیت عه سازان باین رو شایاز ا
را  يو سنت نبو »عترت من یکیتاب خدا و ک یکید یز گذاشتم تا گمراه نشویچ

عه را پخش ین شایز خود قرار داده ایت را دستاوین روایان، احذف نمودند و غالی

                                           
ل ین قبیاز ا ییها ه در آن نمونهک» آرام يگفتگو«گر مؤلف به نام یتاب دکمراجعه شود به  .1

 ر شده است.که ذات نهج البالغیروا
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ه رسول اهللا با او کوجود داشته طالب  یبن اب یعل عت نزدیعلوم شر یه تمامکردند ک
 1ان گذشته است.یبه عنوان راز در م

 رده است.کب یذکشده و آنرا ت یین ادعایر چنکمن یعل

 نمورد:یدر ا یاز سخنان عل يا الف) نمونه

د: یپرس یاز عل يه وکرده کت یروا Óفهیجح یبا سند متصل از اب يبخارـ 1
 یوجود دارد؟ عل یاز وح يزیتاب خدا آمده است چکا نزد شما جز آنچه در یآ

ب یه خداوند از قرآن به من نصک یجز فهم و برداشت يزیگفت: بخدا سوگند من چ
وجود  یفه چه مطالبین صحیدانم. گفتم: در ا یفه است نمیصح نیرده و آنچه در اک

افر، کتل ه انسان مسلمان بخاطر قکنیر و ایساختن اس د، آزادید ي دارد؟ گفت: مساله
 2شود. یشته نمک

                                           
ه کوجود دارد  ید بن حسن انماطیرده و در سند آن زک) نقل 5/662( يت را ترمذین روایا .1

از او  يرده و ترمذکث دانسته است و ابن حبان او را جزو ثقات قلم داده یر الحدکابوحاتم او را من
رسول خدا آنرا در ه کث ین حدی) ا10/50مال ـ کب الیرده است (تهذکنقل  یتیتاب حج رواکدر 

رده و کد بن ارقم نقل یه مسلم از زکاست  یحیت صحیمراسم حج ارشاد فرمود، مخالف با روا
ان شما دو یاجل برسد و من به مالقات پروردگارم بروم.  من در م یکد پیمردم شا ين است: ایچن
قرار دارد پس به  یت و روشنیتاب خدا است و در آن هداکن آنها یه نخستکگذارم  یز را میچ
ب نمود. سپس یق و ترغیتاب خدا تشوکدر مورد  يد: مقداریگو یم يد، راویتاب خدا چنگ بزنک

رار فرمود کبار ت ن جمله را سهینم، اک یم یکیه به نیت خودم توصیفرمود: شما را در مورد اهل ب
ز مراسم ین ثیراد حدیرسانند و محل ا یث مطلب واحدي  را می) هر دو حد6378ح مسلم (یصح

امده است، یتر، لفظ عترت ن حیت صحیلفظ عترت آمده و در روا یکیه در کن تفاوت یحج بوده با ا
 یر معروفیه شخص غکاست  ید بن حسن انماطیبه نام ز یث عترت، شخصیحد يضمنا راو

ه ک یحیث صحیمقابله با حد يارایثش یت از او نقل شده است و حدیروا یکن یاست و فقط هم
از نسل و  ینسل و فرزندان هست و عل ین لفظ عترت بمعنیرده است ندارد. همچنکائمه آنرا نقل 

 ست.یفرزندان رسول اهللا ن

 )2882(ش  يح بخاریصح .2
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و وي نیز ار پدرش نقل از پدرش  يوو  یمیتم یاز ابراه ين بخاریـ همچن2
ن یاجز قرآن و  یتابکن گفت: بخدا سوگند نزد ما، یمنبر چن ياز رو یعلنموده که 

 ،ن مسائل بود: سن شترهایا يه حاوکفه را گشود یفه وجود ندارد، آنگاه صحیصح
ه در یکسکمردم بر  ي ن خدا، فرشتگان و همهیه، نفرکنیو انه ین حدود حرم مدییتع

را  یرض و مستحبفچ عبادت یه یسکن ینند. خداوند از چک ینکآن حرمت ش
ه مسلمانان نسبت به تعهد کفه آمده بود ین صحین در ایرفت. همچنینخواهد پذ

بگذارد، ر پا یرا ز یتعهد مسلمان یسکنند و اگر کت بید احساس مسئولیگر بایدیک
رفته نخواهد یپذ یچ عبادتیامبر و مردم خواهد بود و از او هین خدا و پیمورد نفر

آنان  ی، سرپرستیت ملتیبدون رضا یسکه اگر کفه آمده بود ین در صحیشد. همچن
رفته یپذ یچ عبادتیهامبر و مردم بر او باد و از او ین خدا، پیرد، نفریرا بعهده گ

 1شود. ینم

ه رسول خدا ک يزیگفتند: ما را از چ یه به علکند ک ینقل م لیـ مسلم از ابوطف3
 يزیگفت: رسول خدا به من چ یان گذاشته است، با خبر ساز؟ علیبا تو در م

ن یه فرمود: نفرکدم یشان شنیمانده باشد. البته من از ا یگران مخفیده از کاموخت ین
را پناه  یه اهل بدعتک یسکن خدا بر یند و نفرکر خدا ذبح بیغ يه براک یسکخدا بر 

ه یکسکن خدا بریند و نفرکن یه پدر و مادرش را نفریکسکن خدا بر یبدهد و نفر
 2ر دهد.یین را به نفع خود تغیحدود زم

ن شد و گفت: یه خشمگکآمده است   در صحیح مسلم يگریعبارت د بهـ 4
 3ان نگذاشته است.یرا با من بعنوان راز در م یچ مطلبیرسول خدا ه

گفت: بخدا  یم یبانیه به عبداهللا شکدم یشن یاز عل د:یگو یوجالس مـ اب5
ند البته کگران پنهان یه آنرا از دکان نگذاشت یدر م يزیسوگند رسول خدا با من چ

                                           
 )6870( ش  يح بخاریصح .1
 ).1/108) و مسند (5240ش 0مسلم  .2

 ).15/287مستخرج ( ) و ابوعوانه در1/450در مسند ( یعلی) ابو6/99برا (کدر سنن  یهقیب .3
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و » ردکامت ظهور خواهند یفرد دروغگو قبل از ق یس«فرمود: ه کدم یشنشان یمن از ا
 1.یاز آنان هست یکینم تو ک یر مکمن ف

 یثید: حدیگو ینوفل بن عبدالمناف م یاز طائفه بن اریبن خ يداهللا بن عدیـ عب6
رفته،  يا برود خودم نزد ویه از دنکنید. با خود گفتم قبل از ایبه گوشم رس یاز عل
در  يه نزد وکب آمده یت خطیرفتم ـ و در روا ين نزد ویث را بشنوم. بنابرایحد

گو زم بایث را برایدم: حدیده بودم پرسیه شنک یثیحددر مورد  يعراق رفتم ـ و از و
اش از من ک يا یرفتم ولیز پذیم. من نینگو یسکه آنرا به کرد و از من قول گرفت ک

بر منبر رفت و گفت: چه  يه روزکنیگفتم تا ا یگرفت تا من آنرا به شما م یقول نم
از رسول  ینند نزد ما سخنانک یمبندند و گمان  یبر ما دروغ م يا دهه عکشده است 

 يهمه بود نه برا يه رسول اهللا براک یست در حالیگران نیه نزد دکاهللا وجود دارد 
ه نزد کاست  يزین آنچه نزد ما از رسول اهللا وجود دارد همان چی، بنابرایافراد خاص

رون یوجود دارد و آنرا ب ن صحیفهیه در اکاست به عالوه آنچه مسلمانان  ي همه
ا فرد ید یجاد نمایا ین، بدعتیس در دکهر«وجود داشت:  ثین حدیه در آن اکآورد 
چ یمردم بر او باد و از او ه ي دهد، لعنت خدا، فرشتگان و همه يرا جا یبدعتاهل 

 2رفته نخواهد شد.یپذ یعبادت فرض و مستحب

د: نزد ابن عباس بودم، یگو یه مکند ک یاز پدرش نقل م ـ هارون بن عنتره7
ه رسول خدا کهست  یند نزد شما دانشیگو یاز مردم م يا آمد و گفت: عده يمرد

ه خداوند به ک یدان یان ننموده است؟ ابن عباس گفت: مگر نمیگران بید يآنرا برا
�َِّك امبرش فرموده است: یپ نِزَل إيَِلَْك ِمن رَّ

ُ
َها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أ ُّ�

َ
 ي) (ا67(مائده/    يَا �

ن) بخدا سوگند کان یتو نازل شده است، ب يبه سو ه از پروردگارتکامبر آنچه را یپ
 )م.یا (اضافه) به ارث نبرده يزیچ چیاز رسول اهللا ه

                                           
 ).29/9خ دمشق (یتار .1

 ).38/46همان ( .2
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 نگاهی به روایاتی که گذشت:ب) 

 يار وکان یروائ يتابهاکن یتر حیه از صحکرد چنانیپذ یعه را نمین شایا یـ عل1
مسلم  حیت دوم در صحیو روا يح بخاریت نخست در صحیم روایرا ارائه نمود

 آمده است.

 ان نگذاشته است.یدر م يامبر با او رازیه پکخورد  یسوگند م یـ عل2

ه او دارد کباشد  يا ژهیتاب خدا، دانش وکاز  يد فهم وید: شایگو یم یـ عل3
تاب خدا کاز  يا ژهیو ن است فهم و برداشتکز ممین يگریدانسان  ه هر کهمانگونه 

 تنها است. ین فهم و برداشتیدر چن ه فقط اوکننمود  داشته باشد و ادعا

اد داشت یه در آن چهار سخن از رسول خدا کدارد  يا فهید: صحیگو یم یـ عل4
فه جز یه در آن صحک نمی گویدند و ک یان میز بیلمه را نکنموده است و آن چهار 

فه را ین وجود صحیعه همیات شیروا یوجود دارد، ول يگرید يزیلمه چکن چهار یا
 اند. خود قرار دادهز یدستاو

شده است،  پخش يا عه در حد گستردهین شایند ایب یه مک یهنگام یـ عل5
د: یگو ید و مینما یب میذکداً تیعات را شدین شایا ،ند و در آنک یراد میا يا خطبه

ن خطبه یاو در ا...» نند ک ین ادعا میدر مورد من چن يا ه عدهکچه شده است «
 یعل يان فرستاده شده نه فقط برایجهان يخدا بسوه رسول کسازد  یخاطرنشان م

 غ دارد.یان دریر جهانیاختصاص دهد و آنرا از سا یدانش يطالب تا فقط به ویابن اب

ُ د: یفرما یه اهللا متعال مکچنان
َ

ي هل ِ
َّ

يًعا اذل َها انلَّاُس إِ�ِّ رَُسوُل ا�ِّ إيَِلُْ�ْم مَجِ ُّ�
َ
قُْل يَا �

َماَواِت َوا ِّ ُملُْك السَّ ِّ�
ُ
 بِا�ِّ َورَُسوهِلِ انلَّيِبِّ األ

ْ
َ إِالَّ ُهَو ُ�ِْي َوُ�ِميُت فَآِمنُوا رِْض ال إِهلَ

َ
أل

ِي يُْؤِمُن بِا�ِّ َوَ�َِماتِِه َواتَّبُِعوُه لََعلَُّ�ْم َ�ْهتَُدونَ 
َّ

 )158(اعراف/   اذل

ما هستم؛ ي شي اهللا به سوي همهبگو: اي مردم! به راستی من فرستاده ترجمه:
ها و زمین از آنِ اوست؛ هیچ معبود ي پروردگاري که فرمانروایی آسمانفرستاده

اش میراند؛ پس به اهللا و فرستادهکند و میبرحقی جز او وجود ندارد؛ زنده می
اي که به اهللا و سخنانش ایمان دارد؛ و از نخواندهایمان بیاورید؛ همان پیامبر درس

 یابید. او پیروي کنید تا هدایت
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�ُِّ�ْم َ�َمِن اْهتََدى ز فرموده است: یو ن َقُّ ِمن رَّ
ْ
َها انلَّاُس قَْد َجاءُ�ُم احل ُّ�

َ
قُْل يَا �

 َعلَيُْ�م بَِوِ�يٍل 
ْ
نَا

َ
َما يَِضلُّ َعلَيَْها َوَما أ َما َ�ْهتَِدي نِلَْفِسِه َوَمن َضلَّ فَإِ�َّ  )108ونس/ی(   فَإِ�َّ

که حق از سوي پروردگارتان براي شما آمد؛ پس راستی  بگو: اي مردم! به ترجمه:
یابد و هر که گمراه گردد، تنها  هر کس هدایت یابد، تنها به سود خویش هدایت می

 شود. و من نگهبان شما نیستم. به زیان خویش گمراه می

ِبٌ� ن فرموده است: یهمچن نَا لَُ�ْم نَِذيٌر مُّ
َ
َما أ َها انلَّاُس إِ�َّ ُّ�

َ
 )49(حج/ قُْل يَا �

 ي آشکاري هستم) بگو: اي مردم! من، براي شما تنها هشداردهنده(

ويِحَ ز فرموده است: یو ن
ُ
ْ�رَبُ َشَهادًة قُِل ا�ِّ َشِهيٌد بِيِْ� َو�َيْنَُ�ْم َوأ

َ
ٍء أ يُّ يَشْ

َ
قُْل أ

 
َ
ئِنَُّ�ْم لَتَْشَهُدوَن أ

َ
نِذَرُ�م بِِه َوَمن بَلََغ أ

ُ
ُقْرآُن أل

ْ
َّ َهَذا ال ْخَرى قُل الَّ إِيلَ

ُ
نَّ َمَع ا�ِّ آلَِهًة أ

ُ�ونَ  ا �رُْشِ مَّ ٌ َواِحٌد َو�ِنَِّ� بَِريٌء مِّ
َ

َما ُهَو إِهل ْشَهُد قُْل إِ�َّ
َ
 )109(انعام/   أ

تر است؟ بگو: اهللا که میان من بگو: در گواهی و شهادت چه کسی بزرگ ترجمه:
ي ي آن، شما و همهیلهو شما گواه است. و این قرآن به من وحی شده تا به وس

دهید که معبودان رسد، بیم دهم. آیا شما گواهی میکسانی را که این قرآن به آنان می
دهم. بگو: جز این نیست که اهللا،  دیگري با اهللا هستند؟! بگو: من چنین گواهی نمی

 ورزید، بیزارم.یگانه معبود برحق است و من از آنچه شرك می

َل إيَِلِْهْم ت: ن خداوند فرموده اسیهمچن َ لِلنَّاِس َما نُزِّ ْكَر تِلُبَ�ِّ َا إيَِلَْك اذلِّ
ْ

نَزنل
َ
َوأ

ُرونَ  و قرآن را بر تو نازل کردیم تا شریعتی را که به  ()44(نحل/   َولََعلَُّهْم َ�تََفكَّ
 سویشان نازل شده، برایشان بیان کنی و براي اینکه بیندیشند).

نرو یورزند. از ا ید مکیام قرآن تایبودن پ یگر بر جهانیات دیات و آین آیا
دهد نه  یمورد خطاب قرار م یصحابه را در جمع عموم ي ه رسول اهللا همهکم ینیب یم
  .مورد خطاب قرار دهد ییارا و چه در تنهاکچه آش را یه تنها علکنیا

را مخاطب رسالت  ینند تا فقط علک یم یعات سعیات و شایروا یاما در برخ
موظف  یبرساند و عل یرا به عل یام الهیا او مبعوث شده تا پیر دهند گوامبر قرایپ

امبر یالم خدا و رسالت پکات ین مطلب با آیگران برساند و ایه آنرا به دکاست 
 ندارد. یهمخوان
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 عصمت يادعا: عه سومیشا

 يج نمودند ادعایساختند و ترو یعه پردازان در زمان علیه شاک يگرید ي عهیشا
دانستند و  یه امامت او را منصوص من عنداهللا مکنیل ایبود. بدل یمعصوم بودن عل

 كو غفلت پا یه فرد از گناه، اشتباه فراموشکن است یا یامامت اله ي گفتند الزمه یم
 دارد. یعیتشر ي جنبه يرا گفتار و رفتار ویباشد ز

ار آن کانب و یذکد به تیشن یعات را مین سخنان و شایه اک ی، هنگامیعل
 پرداخت. یم

 :و انکار معصومیت خویش یالف) عل

دستور داد تا مردم  یعل .آمد یمن نزد علیاز  يو فد د:یگو ید بن وهب میـ ز1
 یکیگفتند.  یسخنان يگریبعد از د یکیاورند، آنگاه چند نفر از افراد وفد یرا گرد ب

 یاز خدا و نافرمان يروی) پی(عل ردن میاز ا يرویاز آنها در آخر سخنانش گفت: پ
 یتاً علیاست؟ نها ین چه سخنی. ایگفت: دروغ گفت یاز خدا است. عل ینافرمان يو

 یسخنوران شما سخنان خوب ي خدا، گفت: همه يبرخاست و پس از حمد و ثنا
 يرویو عدم پ يرویاز من را همطراز با پ يرویو عدم پ يرویه پکگفتند جز نفر دوم 

از  يرویپ ياز و يرویه پیکسکه آن کبلت نیسن یه چنک یاز خدا قرار داد، در حال
 1شود، رسول خدا است. یاز خدا محسوب م يروی، عدم پياز و يرویخدا و عدم پ

م به یدیشته شدن عثمان را شنکخبر  یما وقت د:یگو یـ طارق بن شهاب م2
نه یشهر مد یکنزد یانکم» هربذ«ه به ک یم. زمانیبه راه افتادوفه کقصد عمره از 

م یدینند. پرسک یت مکپشت سرهم حر یدم گروهید، فجر بود  يهایکینزد م،یدیرس
؟ گفتند: رود یجا مکم یدی) است. پرسین (علیرالمومنیهستند؟ گفتند: ام یسانکچه 

ا به یه راجعون. آیر بر آمده است. با خودم گفتم: انا هللا و انا الیب طلحه و زبیدر تعق
 يبا وه به مخالفت کنیا این بجنگم یر و ام المومنیوندم و با طلحه و زبیبپ یعل

بود به امامت  یکه هوا هنوز تارک یآنها رفتم. نماز صبح را در حال يبپردازم. بسو
م. بعد از نماز، فرزندش حسن آمد و گفت: پدرم! به حرف من گوش یخواند یعل

                                           
 ).42/475خ دمشق (یتار .1
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گفت:  ی. عليشته شوک يندار ياوریار و یچ یه هک یترسم فردا در حال یم يردکن
ده گرفتم؟ حسن یدام حرف تو را ناشنک؟ من ینک یه میتو همواره مانند زنان گر

شته شد تو کرون شو تا اگر ینه بیه عثمان در محاصره بود، گفتم: از مدک يزگفت: رو
د حضور بال ي ندگان همهیه نماکنیعت قبل از ای. سپس تو را از بینه نباشیدر مد

ات  ار شدند گفتم: در خانهکن دو نفر دست به یه اک ین زمانیردم همچنکابند منع یب
نجامد، تو در آن یب يارشان به فسادکار آنها مشخص شود و اگر ک ي جهیتا نتن یبنش

ز یگفت: فرزندم، ما ن ی؟ علیده گرفتیمرا ناشنتو سخنان  یول یت نداشته باشکمشار
شهرها  ي مردم همهنم تا کعت نیب یه گفتکنیم. اما ایهمچون عثمان در محاصره بود

ه کرفت  یم آن میننده بود و بکن یینه تعیاهل مد ين است رأیقت ایحاضر شوند، حق
، مردک یام نمیر قیه بعد از خروج طلحه و زبکنیده شود. اما ایشک یکیبار يار بجاهاک

ه من زمام امور را ک يضربه به اسالم خواهد زد. بخدا سوگند از روز يزین چیچن
گاه مطلوب یروم و به جا یهمواره مغلوب قرار گرفته و به عقب مام  بعهده گرفته

همچون سوسمار  یخواه یا مین شوم آیخانه نش ییگو یه مکنیو ارسم  ینم
 1نند؟کام  محاصره

در روز جنگ  ید: علیگو یه مکند ک ینقل م س بن عبادیـ قتاده از حسن از ق3
ست سال قبل مرده بود، حسن یاش پدرت بکحسن!  يحسن، ا يجمل گفت: ا

نجا یار به اکدانستم  یرده بودم. گفت: پسرم نمکار منع کن یه تو را از اکگفت: من 
 2شود. یده میشک

: با من ریا کارانه رفتار دیگو یم یه علکم یخوان ین در نهج البالغه میـ همچن4
نکنید و گمان مبرید که سخن حق بر من سنگینی می کند و نه در پی این باشید که 
مرا بزرگ بپندارید زیار اگر شنیدن سخن حق دشوار باشد عمل کردن بدان دشوار تر 

                                           
 ).3/474( يخ طبریتار .1

 ).42/459خ دمشق (یتار .2
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 غ نورزیدینیک به من در ي ز گفتن سخن حق و دادن مشورها خواهد بود. بنابراین 
 1.یستمن مصون ردارکدر گفتار و  يخطارا من از یز

آمده است: بارالها! آنچه از  Óیعل ين دعایا ن در نهج البالغهیـ همچن5
ز یردم شما نکامرز و اگر من دوباره گناه یب یدان یه تو خود بهتر از  من مکرا گناهانم 

ام  گفته يزیام مرا ببخش و اگر با زبانم چ ردهک ینکدوباره ببخش. بارالها! اگر عهد ش
 رده است ببخش.کو قلبم با آن مخالفت 

 2را ببخش یملغزشها یو تمام یقلب ی،بارالها! گناهان زبان

ن آمده است: اگر در یدر نهج البالغه چن به فرزندش حسن یت علیـ در وص6
را تو نادان یتو است. ز یه از نادانکد بدانیده به نظر رسیچیت پیبرا يزین باره چیا

و  یه در آن هنوز نادان هستک ي. و چه بسا اموريا سپس علم آموخته يا ده شدهیآفر
 3برد. یخواه یبعدا به آن پ

 عصمت: یمدع تایبه روا يب) نظر

ن اطاعت خدا قرار داد یرا ع یه اطاعت علک یمنیب یبا خط Óیه علکم یدیـ د1
 ن سخن در مورد رسول اهللا صدقیرد و گفت: اکب یذکنمود و او را ت يچه برخورد

ه کاست  یان نمود سخن حقیش بین گفتار خویدر ا یند نه من، و آنچه علک یدا میپ
د یو فرزندانش مؤ یو سخنان عل يریگ ها موضع مسلمانان انرا قبول دارند و ده ي همه

 آن هستند.

ده ی) گفت: حرف مرا ناشنید: ... حسن به پدرش (علیگو یـ طارق بن شهاب م2
 .يشته شوک يندار ياوریار و یچ یه هک یترسم فردا در حال یم یگرفت

                                           
عه در مورد نهج یش يها فرقه ي د: همهیگو یعه میمعاصر ش ياز علما یکیدر مورد نهج البالغه  .1

 Χیار نسبت آنرا به علکان یه برخک یین است تا جایرالمؤمنیه گفتار امکالبالغه اتفاق نظر دارند 
را  يح نبویث صحیم احادکات آن حیروا یم تمامکاند و ح ن دانستهیات دیار ضرورکهمانند ان

 نهج البالغۀ). كمدار یاشف الغطا فک يدارد (الهاد

 ).6/176د (یالحد ینهج البالغه شرح اب .2

 روت ).یالمعارف ب 2/78نهج البالغه (شرح محمد عبده  .3
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روز جنگ جمل به حسن (فرزندش)  یه علکند ک یت میس روایـ حسن از ق3
شته شده بود، حسن گفت: پدرجان مگر من کست سال قبل یاش پدرت بک يگفت: ا

ش ینجا پیا به  ار تاکه کدانستم  یار باز نداشتم؟ گفت: فرزندم من نمکن یتو را از ا
 .خواهد رفت

در آن هزاران مسلمان  د ویه به جنگ انجامک يارکبه صراحت از  ینجا علیا در
مان یش پشیخو ي ردهکه اگر معصوم بود برکند ک یم یمانیند ابراز پششته شدک

 شد. ینم

ه کداد  ین اگر حسن معتقد به معصوم بودن پدرش بود به خود جرأت نمیهمچن
 باز دارد. يارکه او را از کنیا ایر سوال ببرد یر پدرش را زکعمل

خود را مصون از اشتباه  یه علکت نهج البالغه آمده بود یـ آنچه در روا4
گران یدانست و گرنه به د یشان خود را معصوم نمیه اکن است یانگر ایداند ب ینم
 د.ینکت یگفت: مرا نصح ینم

ت ن اسیانگر ایش بیگناهان خو يطلب آمرزش از خداوند برا ين دعایـ همچن5
 دانسته است. یخود را معصوم نم یه علک

ن یانگر ایدهد ب یم یبه  حسن نسبت نادان یه علکت نهج البالغه یز روایـ و ن6
تواند  ینم ین شخصیقرار دارد و چن یه حسن در معرض خطا و نادانکمطلب است 

ه جز شخص کم یریگ یجه مینت يگریاد دیات و نصوص زین روایمعصوم باشد. بنابرا
 ست.یگر معصوم نید یسکرسول اهللا 

از رسول خدا، و فاطمه  یه علکآمده  یلیل یبه نقل از ابن اب يت بخاریـ در روا7
ند. رسول اهللا نزد آنها ک کمکو امور منزل  ياریخواستند تا آنها را در آب يارکخدمت

ه به ک یندهم؟ هنگامد یا بهتر از آنچه خواسته يزیا به شما چیرفت و گفت: آ
و سه بار  یو سه بار سبحان اهللا و س ید سید و قصد خواب داریرو تان می یبسترها

بهتر  یلیار خکشما از خدمت ين براید ایبر بگوئکوچهار بار اهللا ا یالحمدهللا و س
 1است.

                                           
 ).5046(ش  يح بخاریصح .1
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شتر به یب يزیه چه چکدانستند  ینم یه فاطمه و علکانگر آن است یث بین حدیا
متر به نفعشان بود و رسول که کاز رسول خدا خواستند  يزینرو چینفعشان است از ا
 د.یدارد رهنمون گرد يشتریه نفع بک يزیخدا آنها را به چ

 ي د: رسول خدا به خانهیگو یو فاطمه: سهل بن سعد م ین علیـ اختالف ب8
 جا است؟کت ید: پسر عمویافت پرسیرا ن یفاطمه آمد. عل

ن ساخت و بدون یشد او مرا خشمگ رد و بدل یان ما سخنانیفاطمه گفت: در م
ند یدستور داد تا بب یسکرون شد، رسول خدا به یرود، از خانه ب یجا مکد یه بگوکنیا

برد. رسول خدا به  یجا رفته است؟ مرد بازگشت و گفت او در مسجد بسر مک یعل
آلود  كاز بدنش خا یده و بخشیدر مسجد به پهلو خواب یه علکد یمسجد رفت و د

ز ید فرمود: برخیزدائ یها را با دستش از او مکه خاک یشده. رسول خدا در حال
 1آلود شدن). كه از خایناکز ابوتراب (یابوتراب برخ

 معصوم است. یکگر خالف رفتار یدیکو فاطمه با  یم مخالفت علیگوئ یم

ه: براء بن عازب یبیحد ي امبر در صلح نامهیام پاز حذف ن یعل يـ خوددار9
است از جانب  ين قرار دادیه نوشت: ایبیحد ي د: رسول خدا در صلح نامهیگو یم

ن روبرو شد آنها گفتند: ما تو را کیرن نوشتار با اعتراض مشیمحمد رسول خدا ... ا
رسول « ي دستور داد تا واژه یم، آنگاه رسول خدا به علیبعنوان رسول خدا قبول ندار

تاً خود رسول یرد. نهاکنخواهم  يارکن یگفت: من هرگز چن یرا خط بزند. عل» خدا
 2لمه را خط زد.کخدا آن 

م یاز حذف نام رسول خدا بخاطر احترام و تعظ یعل ينجا گرچه خودداریدر ا
 شود. یاز دستور رسول اهللا محسوب م یچیسرپل کدر  یبود ولاهللا  رسول 

 

                                           
 .43ش .  يح بخاریصح .1
 ).1783المسند ( 2551ش  يح بخاریصح .2
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 رجعت: چهارمعه یشا

 يدادند ادعاج یعه پردازان آنرا ترویو شا ه ابن سبا ساختک يگرید  عهیشا
ه کد یان گردیامت بود. قبالً بیش از قیطالب پیابن اب یعل ي رجعت و بازگشت دوباره

ان آورد سپس یه سخن از رجعت رسول اهللا بمکبود  یسکن یعبداهللا بن سبا نخست
 غ نمود.یز تبلیطالب نیابن اب یده را در مورد علین عقیهم

 عه:ین شایت در برابر ایالف) موضع اهل ب

ه کن دارند یان اعتقاد بر ایعیگفتم: ش یحسن بن عل هب د:یگو یـ عمرو اصم م1
امت دوباره برخواهد گشت؟ حسن گفت: بخدا سوگند دروغ یقبل از وقوع ق یعل
م و یداد یگردد هرگز به زنانش اجازه ازدواج نم یه او بر مکم یدانست یاگر مند یگو یم

 1م.یردک ینم میاموالش را تقس

 يه گفت: با ابن عباس بودم. مردک ندک ین از محمد بن حارث نقل میحصـ 3
رها  ی؟ مرد گفت: مردم را در حاليگفت: چه خبر داروفه آمد. ابن عباس کاز اهل 

گفتند. ابن عباس گفت:  یطالب سخن میابن اب یه در مورد آمدن (ظهور) علکردم ک
 2م؟!یردکم یش را تقسیو مالها میپس چرا ما با زنانش ازدواج نمود

 رجعت: ي عهیات شایبه روا يب) نظر

و بعد از افتند یه توسط ابن سبا انتشار کباشد  یعه میات شیاز روا يا نها نمونهیا
نگونه یه ایت علیردند و اهل بکاز مردم آنها را دست به دست نقل  ی، بعضیمرگ عل

 ات، موضع گرفتند.یروا

دوباره شدن و زنده د: اگر قرار بر بازگشت یگو یت نخست، حسن میدر روا
ن وارثانش ید اموالش بین نباینند و همچنکا زنانش ازدواج ید زن ینباباشد،  یسک

                                           
 ).5/231عۀ (ی) و الشر13/260خ دمشق (ی) تار3/39طبقات ابن سعد ( .1

 ).42/588خ دمشق (یتار .2
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ن یبه ا یز پاسخ مشابهین است برگردد. ابن عباس نکرا هر لحظه ممیم گردد. زیتقس
 مساله دادند

ن یریه مانند ساکبل نخواهد آمدامت یق از قبل یعلد: یگو ین میبن حس یاما عل
 شتن خواهد بود.یر خوکامت زنده خواهد شد و در آن روز فقط به فیدر ق

ه کده است؛ چنانید وزکیبه آن تاه یآها  ه اهللا متعال در دهکاست  يزین همان چیا
سونَا کالْمضْغَۀَ عظَاما فَد: ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَۀَ علَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعلَقَۀَ مضْغَۀً فَخَلَقْنَا یفرما یم

ارخَلْقًا آخَرَ فَتَب أَنشَأْنَاه ا ثُمملَح ظَامكالْع قنُ الْخَالسأَح إِنَّیاللَّه کنَ  ثُمذَل دعب کم 
إِنَّیلَم کتُونَ   ثُم یمالْق مثُونَیوعۀِ تُب16ـ14(مؤمنون/   ام(. 

رت خون بسته درآوردیم و به همین ترتیب خون سپس نطفه را به صو  ترجمه:
گوشت را چند استخوان نمودیم و  گوشتی ساختیم و سپس پاره صورت پاره بسته را به
گاه او را با آفرینش دیگري پدید آوردیم. پس  ها را با گوشت پوشاندیم و آن استخوان

و   میرید. آن، میگاه شما پس از  و آن  اهللا، بهترین سازنده، چه واال و بابرکت است.
 شوید. سپس روز قیامت برانگیخته می

 

امت سخن یر از قیغ يا از زنده شدن دوبارهدر این آیات ه خداوند کم ینیب یم
 اورده است.یمان نیب

يَماَن لََقْد بَلِثْتُْم يِف ِكتَاِب د: یفرما ین خداوند میهمچن ِ
ْ

ِعلَْم َواإل
ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

َّ
َوقَاَل اذل

 
َ

ِ إِىل  َ�ْعلَُمونَ ا�َّ
َ

َْعِث َولَِكنَُّ�ْم ُكنتُْم ال َْعِث َ�َهَذا يَْوُم ابلْ  )56(روم /    يَْوِم ابلْ

گویند: شما مطابق  اند، می و کسانی که از دانش و ایمان برخوردار شده ترجمه:
اید و  تقدیر اهللا، (از روز تولد) تا روز رستاخیز (در دنیا و عالم برزخ) درنگ کرده

 دانستید. اینک روز رستاخیز است؛ ولی شما نمی

َ�ْفٍس  لُكُّ امت داده خواهد شد: یدر ق،ه پاداش مردم کورزد  ید مکیتا ییو در جا
َنَّةَ 

ْ
ْدِخَل اجل

ُ
ِقيَاَمِة َ�َمن زُْحِزَح َعِن انلَّاِر َوأ

ْ
ُجوَرُ�ْم يَْوَم ال

ُ
َما تَُوفَّْوَن أ َ�َقْد  َذآئَِقُة الَْموِْت َو�ِ�َّ

ُغُرورِ 
ْ
ْ�يَا إِالَّ َمتَاُع ال َيَاُة ادلُّ

ْ
 ) 185(آل عمران/   فَاَز َوما احل
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روز رستاخیز پاداشتان را به طور چشد و  هر جانداري طعم مرگ را میترجمه: 
کامل خواهید گرفت. پس هر که از آتش جهنم دور گردد و وارد بهشت شود، 

 اي فریبنده است و بس. رستگار است. زندگی دنیا تنها بهره

ْتَِلُفونَ ن فرموده است: یهمچن
َ

ِقيَاَمِة ِ�يَما ُكنتُْم ِ�يِه خت
ْ
ُ َ�ُْ�ُم بَيْنَُ�ْم يَْوَم ال    ا�َّ

 ).69ج/(ح

ي اختالفاتی که با هم داشتید، در میان شما داوري  اهللا، روز قیامت درباره ترجمه:
 کند. می

يَن د: یفرما یه مکقضاوت اعالم نفرموده است: چنان يبرا يگرید زو رو ِ
َّ

اذل
َعُ�ْم  لَْم نَُ�ن مَّ

َ
 أ

ْ
َن ا�ِّ قَالُوا �َُّصوَن بُِ�ْم فَإِن اَكَن لَُ�ْم َ�تٌْح مِّ َو�ِن اَكَن لِلاَْكفِِر�َن َ�رَتَ

َن الُْمْؤِمنَِ� فَا�ُّ َ�ُْ�ُم بَيْنَُ�ْم يَْوَم  لَْم �َْستَْحوِْذ َعلَيُْ�ْم َوَ�ْمنَْعُ�م مِّ
َ
 أ

ْ
نَِصيٌب قَالُوا

ِقيَاَمِة َولَن َ�َْعَل ا�ُّ لِلاَْكفِِر�َن ىلَعَ الُْمْؤِمنَِ� َسِبيالً 
ْ
 ) 141(نساء/   ال

دوزند تا اگر پیروزي نصیبتان شد، یهمواره به شما چشم م (منافقان) ترجمه:
اي نصیب کافران گردد، ( به کافران) بگویند: بگویند: مگر ما با شما نبودیم و اگر بهره

مگر ما با شما طرح دوستی نریختیم و از شما در برابر مؤمنان پشتیبانی نکردیم؟ اهللا، 
اهللا براي کافران هیچ راهی به زیان  روز قیامت در میان شما داوري خواهد کرد. و

 مؤمنان قرار نداده است.

ِقيَاَمِة ِ�يَما اَكنُوا ِ�يِه َ�ْتَِلُفوَن ز فرموده است: یو ن
ْ
  إِنَّ َر�ََّك ُهَو َ�ْفِصُل بَيْنَُهْم يَْوَم ال

 )  25(السجده/

هم  یقین پروردگارت، روز قیامت در میانشان پیرامون اختالفاتی که با به ترجمه:
 داشتند، داوري خواهد کرد.

مْجَِع�َ د: یفرما ین خداوند عالم میهمچن
َ
َفْصِل ِميَقاُ�ُهْم أ

ْ
 ) 4(الدخان/   إِنَّ يَْوَم ال

یقین پروردگارت، روز قیامت در میانشان پیرامون اختالفاتی که با هم داشتند،  به(
 داوري خواهد کرد).

امت است و از روز یروز قهمان  يه روز داورکان داشته ید بکیخداوند با تا
اورده یان نیا پرداخته شود سخن بمیقضا يه در آن به داورکامت یقبل از ق يگرید
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تاب خدا و سنت کدر  يادیبود قطعًا از آن  یمان میان اکاست و اگر رجعت از ار
ان نموده یمان را به صراحت بیان اکه قرآن و سنت، ارکآمد. چرا  یان میرسول اهللا بم

 ه اهللا متعال فرموده است: کاند. چنان ردهکرا فروگذار ن يزیو چ
ْ
ن تَُولُّوا

َ
رِبَّ أ

ْ
لَّيَْس ال

َْوِم اآلِخِر َوالَْمآلئَِ�ِة  رِبَّ َمْن آَمَن بِا�ِّ َوايلْ
ْ
ِق َوالَْمْغرِِب َولَِ�نَّ ال وُُجوَهُ�ْم قِبََل الَْمرْشِ

ِكتَاِب َوانلَِّبيَِّ� َوآىَت الَْماَل ىلَعَ 
ْ
ِبيِل َوال َتَاَ� َوالَْمَساِكَ� َواْ�َن السَّ

ْ
ُقْرَ� َوايل

ْ
 ُحبِِّه َذوِي ال

 
ْ
اَكَة َوالُْموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا اَعَهُدوا الَة َوآىَت الزَّ قَاَم الصَّ

َ
قَاِب َوأ آئِِلَ� َوِ� الرِّ َوالسَّ

و
ُ
ِس أ

ْ
َأ

ْ
اء وَِحَ� ابل َّ َساء والرضَّ

ْ
َأ

ْ
ابِِر�َن يِف ابل وئَلَِك ُهُم الُْمتَُّقونَ َوالصَّ

ُ
يَن َصَدقُوا َوأ ِ

َّ
   ئَلَِك اذل

 ).177(بقره /

نیکی، این نیست که رو به سوي مشرق و مغرب کنید؛ بلکه نیکی،  ترجمه:
(ایمان و رفتارِ) کسی است که به اهللا و رستاخیز و کتابِ آسمانی و پیامبران ایمان 

دارد، به خویشاوندان، یتیمان، فقیران،  اي که به آنبیاورد و مالش را با وجود عالقه
ها، ببخشد و نماز را به پا دارد و زکات در راه ماندگان، سائالن و در راه آزادي برده

هاي مالی و جانی و نیز هنگامِ بدهد. و چون پیمانی ببندد، به آن وفا کند و در سختی
 جهاد صابر و شکیبا باشد. اینها، راستگو و پرهیزکارند.

ست یمان چیل، در پاسخ به سوال ایث مشهور جبرئیرم در حدکرسول ا نیهمچن
امبران، روز آخرت و یتابها، پکه به اهللا متعال، و فرشتگان، کن است یمان ایفرمود: ا

 1.یر باور داشته باشیتقد

عه معتقد به یه شک یسانک ي عه، بازگشت همهیات شیه در رواکاست  یگفتن
 رند.یگ یند و از دشمنانشان انتقام میآ یه مکشده  حیمی باشند تصرامامت آنها 

 ؟!است رفتهینگونه خرافات را پذیه چگونه خردها اکم یدر شگفت

ن را در یصورت گرفته و خداوند قصد انتقام از ظالم یرا اگر واقعاً ظلمیز
 یگرفت. اما انتقام یرند انتقام میه بمکنیا داشته است بهتر بود از آنان، قبل از ایدن
ه شاهد آن ظلم بوده ک ینسلبعد از ه قرنها بعد از مرگ ظالم و مظلوم و ک

برگردند و از  يویات دنیرد و در آخر الزمان، ظالم و مظلوم به حیصورت بگ

                                           
 و سنن اربعه. 102ح مسلم ش ی. صح1
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 یهنگامرد کتوان  یچه م یخواهد داشت؟! ول يظالم انتقام گرفته شود چه سود
 یکیا یفرزند پادشاه ته است. شما را به خدا اگر ه غبار خرافات بر خردها نشسک

رد و فرزند به پدرش متوسل یمورد ضرب و شتم قرار گ يام در حضور واز حک
ندارد من بعد از  یالکد: فرزندم اشیبطلبد و پدر بگو ياریو  کمکشود و از او 

و در انظار مردم انتقام تو را از او خواهم گرفت، نم ک یاو را احضار مپنج سال 
فرزند محسوب  يبرا یو نصرت کمکرف پدر، از ط یس العملکن عیا چنیآ
 ن سخن پدر، خرسند خواهد شد؟یدن ایا فرزند با شنیشود؟ و آ یم

به حساب و  یدگیو رس يقضاوت و داور يامت را برایاصالً چرا خداوند، روز ق
 تاب بندگان مقرر نموده است؟ک

گنجد  یعقل نم يه در ترازوک یامامت ي دهیه سازندگان عقکن است یجان سخن ا
ند یه بگوکدند ین، ندیجز ا يا چاره هدیهم عمال فراهم نگرد ین امامتیچن ي نهیو زم

خود  ي عمل ظالمانه ين امامت برخورد شود و آنها به سزاید با غاصبان و مانعیبا
ه به کنین بدون ایش برسند و ظالمیه به حق خوکنیبرسند. وچون امامان بدون ا

ان ید هر دو گروه قبل از پایجهان رخت بستند، بان یش برسند از ایعمل خو يسزا
ز انتقام گرفته شود و ینها نین جهان، برگردند تا آنها به حقشان برسند و از ایعمر ا

 ییرد با خردهاکتوان  یمچه  یولندارد  یارزش علمچگونه یه هکاست  ین سخنیا
 اند. رش خرافات آماده شدهیپذ يش برایه از پک

 زدن به خلفاطعنه : عه پنجمیشا

رد، عبداهللا بن کن باز یدراش يخلفا ییجو بیه لب به طعن و عک یسکن ینخست
ر کنام ابوب ،ن بدعت را آغاز نمود. البته اوائلیاو در اواخر خالفت عثمان، ا سبا بود.

بعد از شهادت عثمان و  یگرفت ول یآورد. فقط نام عثمان را م یو عمر را بر زبان نم
ن شد و دست یخشمگ رسیدر و عمر را به صراحت کابوب ، نامÓیدر خالفت عل

م به قتل عبداهللا بن سبا گرفت یه تصمک یید نمود تا جاین بدعت را تهدیاران اکاندر
شان فقط ابن سبا یتاً اید و نهایم گردین تصمیا يروان ابن سبا مانع اجرایثرت پک یول

 رد.کد یوفه به مدائن تبعکرا از 
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 ین و موضع علیخیخبر طعنه زدن ابن سبا به ش يه حاوک یاتیاز روا يا  به نمونه
 د:ینکباشد توجه  یم يدر برابر و

 اهل سنت: يتابهاکن دست در یاز ا یاتیروا

ه ابن سبا ک ردهکت یروا ید فقعسیزیش از یر با سند خوکـ ابن عسا1
محمد  یوص یداشت و عل يا یدام وصکامبر وجود داشت و هر یار پگفت: هز یم

گفت: چه  یا است سپس میخاتم اوص یا و علیگفت: محمد خاتم انب یاست. سپس م
ت عمل یخدا نتواند به وص رسول یه نگذاشت وصکاست  یسکتر از  ظالم یسک

رده ک را به ناحق تصاحب یعثمان، اموال گفت: یدند و ... سپس مید و بر او شورینما
ش یان خویه والید، علیزیبپاخ ان شما وجود داردیرسول خدا در م ین وصیو ا

 د.یل سازیش متمایسخن خورش ید و مردم را به پذیبشور

د یشن یطالب وقتیابن اب یه علکرده کد بن وهب نقل یاز ز لیهکـ سلمه بن 2
مرا از  یسکر و عمر گشوده است فرمود: چه کاز ابوب ییجو بیه ابن سبا لب به عک

 دهد؟ یاه چرده نجات مین سیدست ا

ه ابن سوداء، به کخبر دادند  یه گفته است: به علکرده کنقل  ه از سباطریـ مغ3
د، و در یطلب يریاو را احضار نمود و شمش ید، علیگو یر و عمر، ناسزا مکابوب
 يشتن وک، از يا با وساطت عده یگرفت ول يم به قتل ویه تصمکآمده  یتیروا

ن او را یند. بنابراکب یزندگه من هستم ک يد او در شهریرد و گفت: نباک يدار خود
 رد.کد یبه مدائن تبع

دم یه گفته است: شنکند ک ینقل م يندک يۀ بن عدیاز حج لیهکـ سلمه بن 4
ه بر خدا و ک يا اه چردهین سیمرا از دست ا یسکگفت: چه  یمنبر م ياز رو یه علک

م یب ابن سودا بود. و افزود اگر نبوددهد؟ هدفش  یبندد نجات م یدروغ مرسولش 
 1نم.کار کدانستم با او چ یند، میآ یاو بر م یخونخواه یدر پ يا ه عدهکآن

                                           
 ) آمده است.29/8خ دمشق (یات چهارگانه در تارین روایا .1
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ان یعیاز ش ینار گروهکاز  يه گفت: روزکت است یروا د بن غفلهیـ از سو5
ان یرفتم و جر ینند. نزد علک یاد می ير و عمر به بدکه از ابوبکگذشتم متوجه شدم 

ز به یو عمر نبود، آنها نر که ابوبیعل يزیرا بازگو نمودم و گفتم: اگر در دل خودتان چ
 دادند؟ ینم ین جرأتیخود چن

ست. ین يزیه آرزو دارم همانند آن دو نفر باشم چکنیگفت: در دل من جز ا یعل
باشد. سپس  يگریز دیچ یکه در دلش نسبت به آنها جز نگاه نیکسکن خدا بر ینفر
مسجد براه افتاد. در آنجا بر منبر  ير شد و برخاست و بسویاز چشمانش سراز کاش

ه کفرمود: چه شده است  يا خطبه ینشست و مردم گرد او جمع شدند. آنگاه ط
اند. من از آن  گشودهن یش و دو پدر مسلمیدو سرور قر ییلب به ناسزاگوبرخی 

دارد مگر  یزار هستم، بخدا سوگند آنها را دوست نمیند بیگو ینها میه اک يزیچ
فاسق و ه ک یسکزد مگر یخ یبا آنان بر نم یبا تقوا باشد و به دشمنه مؤمن و یکسک

را  یسک ينار رسول اهللا بودند. رسول خدا رأکزبون باشد. آنها با صدق و وفا در 
 یشان در حالی. ادوست نداشترا بمانند آنها  یسکدانست و  یآنها نم يبهتر از رأ

چشم از  یز در حالیبود و آنها ن یه از آن دو بزرگوار راضکچشم از جهان فرو بست 
 بودند. یه مسلمانان از آنها راضکجهان فرو بستند 

ات رسول یر را به امامت مردم گمارد او تا هفت روز در حک، ابوبیامبر گرامیپ
ش را یخدا امامت نماز را بعهده داشت و پس از وفات رسول خدا، مسلمانان امر خو

ات با که نماز و زکبه دست او سپردند چرا ش را یات اموال خوکسپردند و ز يبه و
عت به او دادند. از یند دست بکآنها را مجبور ب یسکه کنیهم هستند و همه بدون ا

ردم، گرچه او دوست کعت یب يه با وکبودم  یسکن یفرزندان عبدالمطلب من اول
ن یگر از ما اید یکیه که دوست داشت کسپرده شود بل ين امر به ویه اکنداشت 

، ین امت بود. در مهربانین فرد ایم. بخدا سوگند او بهتریریت را بعهده گیلمسئو
و سابقه در اسالم بر همه فائق بود.  یر نداشت. از نظر سنی، نظيزگاریرأفت، پره

ه داده یم تشبیل و در عفو و وقار به ابراهیائیکبه م یرسول خدا او را در رأفت و نرم
 رد و بر آن مرد.ک یرت رسول خدا زندگیبود. او بر س
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او از  یبودند. ول یناراض يا و عده یراض يا عده .ار آمدکبعد از او عمر بر سر
ارها را طبق سنت کشدند.  یه همه از او راضکرد ک يارکه کنیا نرفت مگر ایدن

بچه شتر از  يرویهمانند پش برد. از نقش قدم آن دو یر، پکرد ابوبکخدا و عمل رسول
ه کین تیمظلوم ينرمخو و مهربان و برا يبخدا سوگند عمر مردرد، ک يرویمادرش، پ

 یس هراسکچ یدستورات اهللا، از سرزنش ه يبود. در اجرا يقو ياوریگاه و 
ه ما گمان کن راهش بود یشد و صداقت قر یم ينداشت. حق چنان بر زبانش جار

 يجار يرا موظف ساخته تا سخن حق را بر زبان و يا م خداوند فرشتهیردک یم
ن را ید يها هیش پایت و با هجرت خویسازد. با مسلمان شدن خود، اسالم را تقو

 جاي  ن و محبتش را در دل مؤمنانیم نمود. خداوند ترس او را در دل منافقکمستح
از اطاعت اهللا  يرویل و در پیبر دشمنان به جبرئ یبود. رسول خدا او را در درشتداده 

ان شما همانند آنها وجود دارد؟ خداوند ما را یم در یسکه داده بود. چه یبه نوح تشب
رهرو راه که توانند به آنها برسند  یم یسانکراه آنان قرار دهد. قطعاً  ي ادامه دهنده

د آنها را یرد باس مرا دوست داکد هریآنان بوده آنها را دوست داشته باشند، آگاه باش
مرا دوست ندارد و من از س آنها را دوست نداشته باشد، کو هر دوست داشته باشد 

نمودم، قطعاً امروز  یم يا هین توصین من در مورد آنها چنیزار هستم. اگر قبل از ایاو ب
ن ین به بعد اگر چنیو از ا ردمک یاند برخورد م ردهکاد ی يه از آن دو، به بدک یسانکبا 
ه کد ی. آگاه باشجاوزان به جرم افترا برخورد خواهم کردرار شود با متکت يزیچ

د نام نفر یر و عمر هستند و اگر دوست دارکامبر، ابوبین امت بعد از پین افراد ایبهتر
 1م.ینما یخودم و شما طلب آمرزش م يرم، از خدا برایگ یز میسوم را ن

ر کبه ابوب يه مردکند ک یطالب نقل میبن اب یاز عل دهین از عبیریـ محمد بن س6
را دنبال او فرستاد و گفت: بخدا سوگند اگر به  یسک یگفت: عل یو عمر ناسزا م

 2نم.ک یسرت را از تنت جدا م ینکاعترف  يا آنچه گفته

                                           
 ).30/386خ دمشقیاند (تار خ دمشق آمدهیات پنجگانه در تارین روایا .1

 ).44/370خ دمشق (یتار .2
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 نیراشد يابن سبا به خلفا یرامون ناسزاگوئیعه پیتب شکات یروا

روان یه به پید: گروه سبائیگو یهـ) م301(ه عیش یقم يـ سعد بن عبداهللا اشعر7
گر یاست، و دو نفر د یهمدان یعبداهللا بن وهب راسبشود، او  یعبداهللا بن سبا گفته م

روند، او  یاو بشما م یکروان درجه یپو ابن اسود جزو  یعبداهللا بن حرس يبه نامها
 گر صحابه گشود.یر، عمر، عثمان و دکابوب یه لب به ناسزا گوئکبود  یسکن ینخست

را عه یش يها ه گروهک یهـ) در حال310( عهیش ینوبخت یـ حسن بن موس8
ر و عمر و کابوب یروان عبداهللا بن سبا ... او لب به ناسزاگوئید: پیگو یشمارد م یم

ه کرد کن وانمود ینمود و چن يزاریگر صحابه گشود و از آنان اعالم بیعثمان و د
ه او به کنیرد و بعد از اکاو را احضار  یارها نموده است. علکن یاو را وادار به ا یعل
 ين مانع از قتل ویحاضر یگرفت ول يم به قتل ویتصم یلرد، عکش اعتراف یارهاک

 د نمود.یاو را به مدائن تبع یشدند و سرانجام عل

 ر و عمرکبر ابوب یعل برتري دادن : عه ششمیشا

نمودند  یخن اشاعه میه شیعل یعاتیرا گرفته بودند شا یه دور علک یسانکهمواره 
عه گرچه خطر ین شایدانستند ا یرا از آن دو بزرگوار افضل م یه علکنیاز جمله ا

ت یطالب در برابر آن با جدیابن اب ینحال علیبا ا یعات سابق دارد ولیاز شا يمترک
ه به جرم افترا کد نمود یدانستند، تهد ین میخیه او را برتر از شک یسانکستاد و یا

اشاره عه ین شایدر برابر ا یاز موضع عل يا نجا به نمونهیه در اکد. چنانید نمایتبع
 م.ینک یم

 Óیزبان عل ازن یخیالف) فضائل ش

ش از یب ي ه ما به ارائهکطالب نقل شده  یابن اب یاز عل يادیات زین باره روایدر ا
 رد:کم یت بسنده خواهیواست ریب

ن یبهتر يرفتم و گفتم: ا یفه گفته است نزد علید: ابوجحیگو یم یـ عامر شعب9
 کیفه اندیگفت: ابوجح یه علکول خدا، هنوز حرفم تمام نشده بود سمردم بعد از ر

ر و عمر که ابوبکن مردم بعد از رسول خدا باخبر سازم یا تو را از بهترین، آکصبر 
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ر و عمر در قلب کابوب ي نهکیه محبت من با کفه بدانیابوحج يبر تو ا يهستند، وا
 1رد.یگ ینم يمؤمن جا

 یه علکن نقل شده یچن فهیاز ابوجح يگریت به عبارت دین روایـ هم10
ن امت بعد از رسول خدا، ین شخص ایتر لتیتو را از با فضا یفه آیابوجح يگفت: ا

، آنگاه فرمود: با شدبا یه خود علکپنداشتم  ی، و در دل میبا خبر سازم؟ گفتم: بل
بعد ر و بعد از او عمر است و کن امت، بعد از رسول خدا ابوبین شخش ایتر لتیفض

 2.است يگریاز آنها فرد د

بر  یمنبر گذاشت و گفت: عل يه دست روکنقل است  یم نخعیـ از ابراه11
ر کمرا بر ابوب يا ه عدهکده یگفت: به من خبر رس یاله ين منبر بعد از حمد و ثنایهم

به جرم افترا ند او را کب یین ادعایچن یسکن اگر یدهند. بعد از ا یم يو عمر برتر
ر سپس عمر کن انسان بعد از رسول خدا، ابوبید بهتریرد. بدون تردکم ه خواهیتنب

 3است.

مرا بهتر از  یسکگفت: اگر  یم یه علکدم ید: شنیگو یم م بن حجلکـ ح12
 نم.ک یم ير و عمر بداند بر او حد افترا جارکابوب

ظر مفهوم ده و از نیر گردکز ذیعاصم ن یاثر ابن اب» السنۀ«تاب کت در ین روایا
 مه است.علق یت قبلیبه روا یکنزد

ه او کدارد  یسانکبا  یز علیآمن برخورد عقوبت یز اشاره به همین یم نخعیابراه
ه کن اظهار نمود یم چنینزد ابراه يه مردکدانند. چنان یر و عمر، افضل مکرا از ابوب

را ن سخن تو یا یم گفت: اگر علیر و عمر، محبوبتر است. ابراهکنزد من از ابوب یعل
ن یبا ما همنش ین سخنانیرد اگر بخاطر گفتن چنک یه میناً تو را تنبیقید یشن یم
 4.ين به بعد حق نشستن در مجلس ما را نداری، از ايشو یم

                                           
 ).44/356خ دمشق (یتار .1

 ب از ناو وط.یق شعی) تحق835احمد در مسند ( .2

 ).484امام احمد در فضائل الصحابۀ ( .3

 ).6/275ابن سعد در طبقات ( .4
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ن مردم بعد از یه فرمود: بهترکدم یشن ید: از علیگو یم ـ عبداهللا بن سلمه13
 ر، عمر است.کر و بعد از ابوبکرسول خدا ابوب

مرا برتر از  یسکنم یاگر ببفرمود:  ید: علیگو یم یلیل یعبدالرحمان بن ابـ 14
 1خواهم ساخت. يداند، بر او حد افترا جار یر و عمر مکابوب

گفت: به  ین منبر میه از فراز همکدم یرا د ید: علیگو یم سیـ علقمه بن ق15
ن به آنها یقبل از ا دانند . اگر یر و عمر بهتر مکمرا از ابوب يا ه عدهکده یمن خبر رس

بشنوم  ین سخنین چنیاگر بعد از ا یردم، ولک یه میر داده بودم، امروز آنها را تنبکتذ
ن مردم بعد از یه بهترکرد. سپس افزود کخواهم  يندگان آن، حد افترا جاریبر گو

 2ر و عمر هستند.کرسول خدا، ابوب

رسول اهللا فرمود: خداوند ه کد یگو یم ریثکـ ابن شهاب به نقل از عبداهللا بن 16
شاوندانم سفارش نمود و به من دستور داد تا از عباس بن یمرا در مورد خو

ن ین افراد ایگفت: بهتر یطالب میابن اب ید: علیگو یم ينم. راوکآغاز عبدالمطلب 
ز ید نام فرد سوم را نیر و عمر هستند و اگر دوست دارکامت بعد از رسول خدا، ابوب

انه یر و عمر بخواند، او را تازکمرا بهتر از ابوب یسکرم و افزود اگر یگ یشما م يبرا
ه تظاهر به محبت ما کخواهد آمد  یگفت: در آخر الزمان قوم یخواهم زد سپس عل

 ند.یگو یر و عمر را ناسزا مکق هستند و ابوبین خالیه آنها بدترک ینند در حالک یم

 يشان به وینزد رسول خدا آمد، ا یسائلم يزه روکافزود  ید: علیگو یم يراو
دند. یبخش يقدر يز به ویر، عمر و عثمان نکدام از ابوبکد سپس هر یبخش يزیچ

 یمال ت نمود. رسول خدا فرمود: چگونه کبر يرد و طلب دعاکمرد روبه رسول خدا 
 3ت خواهد بود؟کد به تو داده شده فاقد بریق و شهی، صدیه توسط نبک

ن شخص بعد از رسول خدا یگفتم: بهتر ید: به علیگو یم هیـ محمد بن حنف17
است؟ گفت:  یسکشان چه یدم بعد از ایر است. پرسکاست؟ فرمود: ابوب یسکچه 

                                           
 ).30/383خ دمشق (یتار .1

 ).44/366خ دمشق (یتار .2

 ).26/344خ دمشق (یتار .3
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ان آورد. یگر را بمید یسکه اگر باز بپرسم، نام کدم ید: ترسیگو یم يعمر است. راو
ت را ین روای، ااز مسلمانانم ي. فرمود: من فردینرو خودم گفتم: بعد از آنها توئیاز ا

ث یاد و لیز ید بن ابیزی یعلی، ابويمانند: منذر ثور يادیه افراد زیاز محمد بن حنف
 1اند. ردهکت یمان روایسل یبن اب

گفت: رسول خدا  ین میمنبر چن ياز رو یه علکدم ید: شنیگو یم ریـ عبدخ18
 رد رسولکرت و عملیشد و طبق س ين ویر جانشکچشم از جهان فرو بست. ابوب

شد و بر حسب  ين ویرد. سپس عمر، جانشکا رحلت یه از دنکنیش رفت تا ایخدا پ
» ه چشم از جهان فرو بستکنیش رفت تا ایر ، پکرد رسول اهللا و ابوبکرت و عملیس

 2رده است.کت یق روایست طریش از بیر با بیت را از عبد خین روایر، اکابن عسا

گفت:  یم یدم علید: شنیگو یمه کت نقل شده ین روایز این يگریبه عبارت د
ر کشان ابوبیبست. بعد از ا ن جهان چشم فروین وجه از ایرسول خدا به بهتر

ن وجه رخت ید و به رفتار و سنت رسول اهللا عمل نمود و به بهتریگرد يون یجانش
ن یامبر بود. سپس عمر جانشین امت، بعد از پین فرد این جهان بر بست. او بهتریاز ا

 بعدن امت ین فرد ایر عمل نمود. او بهترکامبر و ابوبیبه رفتار و سنت پد و یگرد يو
 3ر بود.کاز رسول خدا و ابوب

د: یگو یه مکند ک یاز پدرش و او از جدش نقل م يد بن عبداهللا طبریزیـ 19
ن را از گردنم ادا ین دیگفت: بخدا سوگند من ا ین میوفه چنکاز منبر  یه علکدم یشن
ر و کابوبن مردم بعد از رسول خدا، یه بهترکد یگذارم. بدان یشما م نم و بر گردنک یم

 م.یگو یخودم نماز طرف نرا یبعد از آنها هستم، من او من هستند عمر و عثمان 

ن یمنبر چن يبر رو یه علکدم ید: شنیگو یه مکت است یروا فارضس یاز قـ 20
وست و بعد از او یشان پیر به اکما رفت سپس ابوبان یاز مامبر یپنخست «گفت:  یم

 ه خدا بخواهد.کآنگاه شد تا ر یها دامنگ فتنهملحق شد سپس عمر به آنها 

                                           
 همان.  .1

 ).30/359خ دمشق (ی) و تار1/128المسند ( .2

 ).30/392خ دمشق (ی، و تار38208به (ش یش یمصنف ابن اب .3
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ن یگفت: بهتر یه بر فراز منبر مکدم یشن Óید: از علیگو یم یح قاضیـ شر21
ر، عمر، عثمان و من بعد از آنها کاند از: ابوب ن امت بعد از رسول خدا عبارتیافراد ا

 1خشنود باد.آنان   هستم. خداوند از همه

ر را ر و عمکخداوند، ابوبگفت:  یه مکدم یشن ید: از علیگو یم ریعبدخـ 22
 2ت قرار داده است.امت حجیتا ق يمان بعدکحا يبرا

ن یبهتر«گفت:  یم یدم علید: شنیگو یه مکت است یروا ثیـ از عمرو بن حر23
 يدارو اگر دوست است عمر  ير و بعد از وکن امت بعد از رسول خدا، ابوبیفرد ا

 رم.یگ یز مینام فرد سوم را نت یبرا

بعد  Óیه در آن علکنقل شده  ثیبازهم از عمرو بن حر  یت مشابهیـ روا24
 3آورد. ین نام عثمان را بر زبان میخیاز نام ش

 یعنیبزرگوار  یث، دو صحابیفه و عمرو بن حریجح یت را عالوه بر ابین روایا
از  يگرین افراد دیهمچن. اند ردهکت یروا یز به نقل از علین کره و انس بن مالیابوهر

بن  طلحه، یم نخعیابراهل، یشرجعمرو بن ه، بن غلد یمانند سو یاصحاب عل
ر نموده کرا ذات ین روایا ي ر همهکه ابن عساکاند  ردهکت یآنرا رواگران یو دمصرف 

 روایت می باشد. 40که مجموعا تا اینجا حدود  4است.

 :یر از زبان علکب) فضائل ابوب

ه فرمود: کدم یطالب شنیابن اب یاز زبان خود عل د:یگو یـ ابن عباس م41
ند، من کل عرب عرضه یامبرش دستور داد تا خود را بر قبایه خداوند به پک یهنگام
رد همانگونه ک یت مکش حریشاپیر پکم. ابوبیر همراه رسول خدا به راه افتادکو ابوب

روبرو  يا لهینسب شناس بود. با هر قب يش قدم بود. او مردیر پیار خکه در هر ک

                                           
 اند.  ) وارد شده23/8خ دمشق (یر در تاریات اخیهر سه روا .1

 ).30/382خ دمشق (یتار .2

 )39/156خ دمشق (یتار .3
 ).30/352خ دمشق (یتار .4
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هستند و به عرف و  يا لهید از چه قبیپرس یرد سپس مک یشد نخست سالم م یم
ه به دو کنیم تا ایردکگذر  يادیز يها لهیداشت. از قب ییل آشنایات قبایخصوص

ن مالقات، اوس و خزرج با رسول یان همیم. و در پایدیاوس و خزرج رس ي لهیقب
از قبائل سرور و  ير و شناخت وکرد ابوبکعت نمودند. رسول خدا از عملیخدا ب

 1د.یرس یشادمان به نظر م

د: روز وفات یگو یه از اصحاب رسول خدا است مک د بن صفوانیـ اس42
و مردم همانند روز وفات رسول اهللا، نگران بود  يه و زاریپارچه گریکنه یر، مدکابوب

ر حاضر شد و گفت: کنان نزد جسد ابوبکه یطالب گریابن اب یشان بودند. علیو پر
ر کابوب يفه، فرمود: ایر خلیکن رفت سپس خطاب به پیاز ب يامروز خالفت نبو

ن از خدا، یتر مان، خائفین در ایاملترکن در اسالم، یامرزد تو نخستیت بیخدا
ن بر ین بر رسول اهللا، دلسوزتریتر ن در غنا، محتاطین، بزرگتریقین در یتر مکمح

ن در مصاحبت با رسول اهللا، افضل در مناقب، ین بر صحابه، بهتریتر منیاسالم، ا
با رسول اهللا و  ینین در همنشیتر یکن در درجات، نزدین در سوابق، باالتریبهتر
ن و یتر ین و گرامیتر فیردار، شرک وت وکدر رفتار، اخالق، س ين با ویتر هیشب

ن پاداشها را یتو بهتر يمتعال برا ي، از خداين نزد رسول اهللا بودیمعتمدتر
ردند. از کب یذکگران او را تیه دک يق نمودیتصد یآرزومندم. تو رسول خدا را زمان

و صدق «محمد)  یعنی» (جاء بالصدق يوالذ«د و فرمود: یقت نامینرو خداوند، صدیا
گران یه دک یار رسول خدا گذاشتیمالت را در اخت یق). تو زمانیر صدکابوب یعنی» (به
ن وجه یش گذاشتند، تو به بهتریگران تنهایه دک یزمان يام نمودیغ داشتند،با او قیدر

در  یو سخت يدر شاد يامبر بودیق هجرت پین و رفیاثن ی، ثانينمود یاو را همراه
ه ک یزمان يدر امتش بود يو يبرا ین خوبیشان جانشی، بعد از ايستادینارش اک

از  ی... بخش ينمود ين پاسدارین وجه از دین برگشتند تو به بهتریمردم از د
 2یطوالن ي خطبه

                                           
 ).7/296خ دمشق (یو تار یهقی) ب1/237م در دالئل (یابونع .1

 ).30/438خ دمشق (یتار .2
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ابن  ینزد عل يه مردکند ک یاز پدرش نقل م زناد یـ عبدالرحمان بن اب43
ر را بر شما کو انصار، ابوبن ین چرا مهاجریرالمؤمنیام يطالب آمد و گفت: ایاب

 ؟یداشت يلت و سوابق بر او برتریه شما  در اسالم، فضک یح دادند در حالیترج

؟ مرد گفت: همین طور یش هستیقر ي عائذه گفت: به گمانم تو از قبیله یعل
است.علی گفت: بخدا اگر نبود که خداوند ریختن خون مسلمان را نمی پسندد،تو را 

ارت را یکسره می کردم. و اي بر تو !ابوبکر با چهار خصلتفرد به قتل می رساندم و 
من پیشی گرفته که من هیچکدام ار آن ها را ندارم:در امامت مردم،سبقت در 
هجرت،همراهی با رسول خدا در غار و در نشر اسالم. و من در آنروز کسی بحساب 

ر کسی است که نمی آمدم ،روزي دینم را آشکار و روزي پنهان می کردم. اما ابوبک
می توانست سپاهی را با یک انگشت مانند طالوت به حرکت درآورد. او کسی است 
که خداوند از او به نیکی یاد کرده و در جایی که از همه ي انسان ها به بدي یاد 

 نموده فرموده است:

ا
َ
 ث

ْ
ِيَن َ�َفُروا

َّ
ْخرََجُه اذل

َ
 أ

ْ
وهُ َ�َقْد نرََصَهُ ا�ُّ إِذ  تَنرُصُ

َّ
 إِال

ْ
َغارِ إِذ

ْ
 ُهَما يِف ال

ْ
نَْ�ِ إِذ

ْ
ِ�َ اث

َْزْن إِنَّ ا�َّ َمَعَنا  )40(توبه  ..َ�ُقوُل لَِصاِحبِِه الَ حتَ

گاه که کافران اش نمود؛ آنترجمه: اگر پیامبر را یاري نکنید، به راستی اهللا یاري
آن دو  او را در آن حال که یکی از دو نفر بود، از مکه بیرون راندند. هنگامی که

گفت: اندوهگین مباش؛ همانا (پیامبر و ابوبکر صدیق) در غار بودند و به یارش می
 اهللا با ماست.

 ير مردکطالب فرمود: ابوب یابن اب ید: علیگو یم حازم یس بن ابیـ ق44
 1رفت.یز از او پذین بود خدا نیرخواه دیزگار و تائب بود و عمر خیپره

نقل  یه از علکن دست آمده است چنانیاز ا یاتیز رواین عهیش يتابهاکـ در 45
عت نمودم و در مقابل حوادث یر رفتم و با او بکه فرمود: آنگاه نزد ابوبکاست 

ارها را ک، يارکم کو مح يانه رویامور شد. با مقاومت، م یر متولکستادم... ابوبیا
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دستورات  يروینارش بودم و از او در پکز دلسوزانه بعنوان مشاور در یش برد، من نیپ
 1ردمک يرویخدا، پ

 یه علکنیچگاه شرح صدر نشدم در ایگفت: بخدا سوگند! ه یم ـ عبدالرزاق46
 یر، عمر و عثمان و علکر و عمر بهتر بدانم. درود و رحمت خدا بر ابوبکرا از ابوب
 ي د محبت همهیست. بدون تردینها را دوست نداشته باشد، مؤمن نیا یسکباد، هر

 ن اعمال استیتر مکاز مح یکیآنها 

از آنان در  یکچ یو خشنود باد، و نسبت به ه یشان راض ي خداوند از همه
 2د.یآنان حشر نما ي نگذارد و ما را در زمره یدورت باقک يا ما ذره يقلبها

 :یج) فضائل عمر از زبان عل

ه ک يگفت: روز یه مکد یه از ابن عباس شنکت است یروا ملیکه یـ از ابن اب47
ردند ک یعمر را بر تخت گذاشتند و مردم دور جنازه ي جمع شدند و دعا مجنازه 

ابن  یدم علیردم دکم گذاشت، به سمت او نگاه یها دست بر شانه يه مردکدم ید
 یه با خداوند در حالکد: دوست دارم یگو یفرستد و م یطالب است بر عمر درود میاب

ه خداوند کدانستم  یهمانند عمل تو داشته باشم، بخدا سوگند م یه عملکروبرو شوم 
ه من بارها کخواهد داد. چرا  ير) جاکات (رسول خدا و ابوب قینار دو رفکتو را در 

ر و عمر کم من و ابوبیردکن یر و عمر چنکه فرمود: من و ابوبکدم یاز رسول خدا شن
 3ر و عمر ...کم من و ابوبیردکچنان 

ه بر کدم یطالب را دیابن اب ید: علیگو یم ن عبدالرحمان بن عوفم بیـ ابراه48
چ یگفت: بخدا سوگند بعد از رسول خدا به عمل ه یخت و میر یم کجنازه عمر اش
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 دانست. یر و عمر مقدم نمکابوب
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خورم امید وارم  به  یم  ن شخص غبطهیه به عمل اکس غبطه نخوردم آنقدر ک
 1شبیه عملکرد او حاضر شوم. يردکمالقات خدا با عمل

قبر رسول خدا و  ي عمر در فاصله ي ه جنازهکند ک ینقل م ابن عمرـ نافع از 49
طالب آمد و گفت: بخدا سوگند دوست دارم در یابن اب یمنبرش گذاشته شد، عل

ن مرد همراه داشته یعمل ا ي ه نامهیشب یعمل ي ه نامهکبه مالقات خدا بروم  یحال
 2رار نمود.کن جمله را سه بار تیباشم، ا

عمر  ي بر جنازه یه علک یگفت: زمان ید: پدرم میگو یم دـ جعفر بن محم50
 3).یت قبلیحاضر شد گفت: ... (همان روا

 ).یت قبلیه روایاز پدرش از جابر بن عبداهللا .... (شب ـ از جعفر بن محمد51

ه گفت: نزد جنازه عمر کت است یاز پدرش روا فهیجح یـ از عون بن اب52
ه کرا  يا رد و ... جملهکار کعمر را آش ي و چهرهنار زد کآمد و پارچه را  یبودم عل
  4د.یان گردیب یت قبلیدر روا

 بود. يارکگفت: عمر مرد درست  ید: علیگو یم ثابت یب بن ابیـ حب53

آمدند و او را سوگند  ید: اهل نجران نزد علیگو یم جعد یـ سالم بن اب54
رده درست که عمر ک يارکگفت:  ینشان باز گرداند، علیه آنها را به سرزمکدادند 

 بوده است. 

خواست عمر را به بدي بگیرد، در همان روز  یم ید: اگر علیگو ی(سالم) م يراو
 5چنین می کرد.
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افت، دختر ابوحثمه بر او یه عمر وفات ک ید: هنگامیگو یم ره بن شعبهیـ مغ55
ن برد سنتها یها را از ب ها را راست نمود، فتنه یجکست و گفت: افسوس بر عمر! یگر

 ا رفت.یب از دنیو بدون ع كرد و سرانجام پاکرا زنده 

آمدم و دوست داشتم از  یردند نزد علکه عمر را دفن کنید: بعد از ایگو یره میمغ
گفت: درود خدا بر عمر باد، راست  یدر وصف عمر بشنوم، عل يزیزبان او چ

ار (خالفت) در گذشت و از شر کن یر ایگفت دختر ابوحثمه، بخدا سوگند با خ یم
 يه بر زبانش جارکافت. آنچه او (دختر) گفت سخنان خودش نبود بلیآن نجات 

 1شد.

ه عمر درگذشت، ک يد: روزیگو یه مکت است یروا مکیبن ح یـ از اوف56
ن انداخت سپس سرش باال یرده بود آمد و سرش را پائکه استحمام ک یدر حال یعل

گفت: افسوس بر  یست و میگر یه بر عمر مک یزنگرفت و گفت: چه خوش گفت 
ا رفت. با سنت رفت یب از دنیع یو ب كپا يا ها را راست نمود و با جامه یجکعمر، 
 2ها را پشت سر گذاشت. و فتنه

ه عمر درگذشت با خود گفتم نزد ک يه گفت: روزکنقل است  نهیبح یـ از اب57
ر یسر به ز یرون شده بود. ساعتیبروم و سخن او را بشنوم. او تازه از حمام ب یعل

گفت:  یرد و مک یه میه بر عمر گرک یه زنکانداخت سپس گفت: چه خوش گفت عات
ها را راست نمود. بخدا  یجکدرگذشت،  كب اندیافسوس بر عمر! بخدا سوگند با ع

ها را پشت سر  نت رفت و فتنهافت. با سیر آن بهرمند شد و از شرش نجات یاز خ
 3اند. شده يجار ين سخنان بر زبان ویگفت بخدا سوگند ا یگذاشت. عل

از «ه فرموده است: کنقل شده  ین سخن علین در نهج البالغه، ایـ همچن58
د، و درد ها را یز را قوام بخشیم. او همه چیبریدر گذشت عمر به خدا پناه م يبال

ن جهان یسر نهاد و سنت رسول خدا را بر پا داشت، از ارد، فتنه ها را پشت کمداوا 
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ر فتنه ها را اصابت نمود، و از شر آن گذشت، او راه یب رفت، خیم عکدامن و کپا
چ و خم یپر پ ییش گرفت. رفت و همه را در راههایخداوند را در پ ياطاعت و تقوا
 ینیقیتش یهدا افته را بریت یشود، و هدایت نمیه در آن گمراه هداکتنها گذاشت، 

 .1نتوان بود))

ه یناکنجا فالن، ید: در ایگو یم یعه و معتزلید، شیالحد یشارح نهج البالغۀ ابن اب
ه به خط ک يا د: در نهج البالغهیگو ید میاز عمر بن خطاب است. ابن ابی  الحد

ن یر واژه فالن نوشته شده بود: عمر. همچنیه زکدم ی) بود دیمؤلف (ابوالحسن رض
دم هدف از یپرس يد علویز  یبن اب یحید: از ابوجعفر یگو ید میالحد یابن اب

 یکینگونه از او به نین ایرالمؤمنیست؟ گفت: عمر بن خطاب است. گفتم: امکی» فالن«
 2.یند؟ گفت: بلک یاد می

وقاص) نظر  ی(ابن اب که سعد بن مالک ردهکش نقل یبا سند خو يـ طبر59
پارچه شده بودند خواستار شد. یکن یه مسلمیه علکان یعمر را در مورد جنگ با فارس

ت کن جنگ مشاریه شخصاً در اکنیعمر صحابه را در مسجد گرد آورد و در مورد ا
دان یب به اتفاق گفتند: شما شخصاً وارد میداشته باشد با آنان مشورت نمود. قر

 ين گفت: ایطالب چن یابن اب یان علید، در آن مید، سپاه اسالم را بفرستیجنگ نشو
ه را یه آنها قضکن نشانگر آنست یارائه شد، و ا یخوب يها دگاهین دیرالمومنیام

به  ین مساله، بستگیست در اکو ش يروزیه پکد دانست یاند؛ با ردهک كدر یبخوب
 يه با مددهاکشود  یم ین الهیه مربوط به دین قضیه اکتعداد افراد نداشته و ندارد بل

 ي م، پس ما بر اساس وعدهینیب یه مکده یرسان ییو توسط فرشتگان آنرا به جا یبیغ
ش را یاش عمل خواهد نمود و سپاه خو  م و خداوند قطعاً به وعدهیرو یش میپ یاله
ره خواهد ساخت. تو در میان آنان همانند رشته اي هستی که اگر پاره شود دانه ها یچ

نها کار آسانی نخواهد بود. امروز عربها گرچه متفرق می شوند و دوباره گرد آوردن آ
از نظر تعداد اندك اند ولی به زور اسالم، زیاد و قوي هستند.شما همین جا بمان و 
به کوفه که بزرگان و سران عرب در آنجا هستند بنویس که دوم سوم افراد را به 
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کمک آنان میدان برد بفرستند و یک سوم را نگهدارند و به اهل بصره بنویس که به 
بشتابند و عمر از شنیدن این سخن،شادمان شد و آنرا پذیرفت.(تاریخ طبري و البدایه 

 و النهایه)

نار گذارند ک، و تو را يزیو با آنان در آو يبرو دشمن ياگر خودت سو«ـ 60
نخواهد بود، و پس از تو  يمسلمانان پس از تو پشتوانه ا ين دور برایدر آن سرزم

مجرب را به جنگ آنان  يد، پس مردناو باز گرد يه بسوکست ین یسکز ینجا نیدر ا
 يزیروز گشتند، همان چین. اگر پکاو همراه با حت را یبفرست، و اهل بالء و نص

مردم، و  يبرا یست خوردند، بعنوان پوششکو اگر ش يه تو دوست دارکاست 
 .1بمان)) یمحور تجمع مسلمانان باق

ن را یبه من گفت: مهاجر ید: علیگو یاست مت یروا ـ از عبداهللا بن عباس61
 یه وقتکردند جز عمر بن خطاب ک یانه هجرت میه مخفکن بود یعادت بر ا

مان برداشت و خنجر به کر و یر به دست گرفت و تیند، شمشکخواست هجرت  یم
م، با ینار مقام ابراهکمر وارد مسجد شد و بعد از هفت طواف و خواندن  نماز در ک

اه باد (من قصد یتان سیها ش سرزد و گفت: چهرهیقر يها حلقه ي همهبه  يخونسرد
م و زنش یتیا فرزندانش یند یش بنشیخواهد مادرش به عزا یسی مکهجرت دارم) هر

دنبال او نرفت جز  یسکد: یگو یم ین دره با من روبرو شود. علیوه شود، پشت ایب
 2راهش ادامه داد.رد و به ک یه آنان را راهنمائکن یاز مستضعف يتعداد

 یل عثمان از زبان علید) فضا

ه کنیازات او را بر شمرده است از جمله ایدر مواضع متعدد، عثمان را ستوده و امت
ق اهللا متعال یجز به توف يارکن یرسول خدا دخترش را به ازدواج عثمان درآورد و چن

ه خدا ک یسک اریتن خود را در اخت ي را رسول خدا هرگز پارهین نخواهد بود زکمم
به همطراز بودن عثمان در دانش  ین علیگذارد. همچن یاو را دوست نداشته باشد نم

ه نزد او علم کد: یگو یند و به صراحت مک یگرش اعتراف مید ینیو برادران د يبا و
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ات به ین روایاز ا يا ه عثمان از آن بی خبر باشد. نمونهکست ین يا و دانش اضافه
 ر است:یشرح ز

دم یه گفت: از رسول خدا شنکت است یرواالجنوب عقبه بن علقمه  یاب: از 62
به عقد عثمان در  يگریبعد از د یکیداشتم آنها را  یه فرمود: اگر چهل دختر مک
 1آوردم. یم

ه دختر رسول خدا، همسر ک ید: هنگامیگو یم یخطم کـ عصمه بن مال63
داشتم  يگریاگر من دختر د د،یعثمان درگذشت، رسول اهللا فرمود: به عثمان، زن بده

اورده یدر ن ي، دخترم را به عقد ویاله یآوردم و من بدون وح یبه عقد او در م
 رده است. کگر نقل یق دیث را از چند سند و طرین حدیر اکضمناً ابن عسا 2بودم.

طالب گفت: عثمان در یابن اب یبه عل يه مردکت است یروا اسحاق یـ از اب64
 يادیز يه بدعتهاکنی؟ مرد گفت: بخاطر ایجا دانستکگفت: از  یدوزخ است، عل

در  یسکدخترت را بدون مشوره به عقد  يا تو حاضریگفت: آ یجاد نمود. علیا
 يه تو براکنید رسول اهللا آنچه را ک یر مکگفت: پس ف یر، علی؟ گفت: خياوریب

ارها کدر ا رسول خدا یرده، آکت نیدخترانش رعا ي، براینک یت میدخترانت رعا
ر؟ پس قطعاً در مورد ازدواج عثمان با یا خیرد ک یاستخاره (مشوره با خدا) م

ت داشته است. آنگاه خطاب به آن مرد یز رضایرده و خداوند نکدخترانش، استخاره 
 3خواست گردنت را بزنم. یگفت: بخدا دلم م

د: یگو یمطالب به عثمان یابن اب یه علکم یخوان یم ن در نهج البالغهیـ همچن65
 م؟یدانم به شما چه بگو یبخدا نم

 یم و شما از آن بیمطلع باش يزیا ما از چی یم و تو ندانیه ما بدانکست ین يزیچ
، يا و با رسول خدا هم صحبت بوده يا دهیده و شنیز همانند ما دید، تو نیخبر باش
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از آنان نسبت به  یتر نبودند، تو حت ستهیز از تو در عمل بحق، شایر و عمر نکابوب
 1.یتر هستیکرسول خدا از نظر نسب و وصلت نزد

 هـ )اعتراف علی به مشروعیت بیعت خلفاي سه گانه:

ه با کردند کعت یب یدر نهج البالغه می خوانیم که علی می گوید: با من قوم
س حق کچ ین، هیرده بودند و با همان شرائط. بنابراکعت یر و عمر و عثمان بکابوب

 یسکن و انصار است و هرگاه آنان بر یه شورا حق مهاجرکدارد. چرا اعتراض ن
دند خدا هم به انتخاب آنان خشنود خواهد شد. و یردند و او را امام نامکاتفاق نظر 

ده شود و ید به آن برگردانیطعنه و بدعت از راه آنان بدر شود با ياز رو یسکاگر 
 2انان برگرددد تا به راه مسلمید با او جنگیاگر برنگردد با

با  یعت علیانگر بیه بکاز این دست  یاتیامامت، روا ي عهیقبال در بحث شا
 د. یان گردیگانه بود ب سه يخلفا

 پنجم و ششم ي عهیبه شا ینگاه

انداختند و  یبه راه م یرامون امامت علیپ يا عهیشا ین مرحله هراز گاهیدر ا
ه همان امامت باشد برسد کش یخو یقیگاه حقیبه جا یگفتند صحابه نگذاشتند عل یم

 ر و عمر بودند.کن توطئه، ابوبیا یاران واقعکو دست اندر

اول را  ي فهیع دو خلیگاه رفیت ننشست و ضمناً جاکعه ساین شایدر برابر ا یعل
 به آنان برحذر می داشت. ییو ناسزاگو یحرمت یان نمود و از هر گونه بیب

نفر نقل شده بود،  یش از سیتوسط ب د ویان گردیه بک یتیدر حدود شصت روا
د کیر، عمر و عثمان تاک؛ ابوب سه گانه يخلفا يبه فضل و بزرگوار ین علیر المومنیام
ه کاز خروار است و همانطور  یات، مشتین روایه اکداست یورزد، البته ناگفته پ یم

 باشند. یه میرنده جوانب مختلف قضید در برگیمشاهده نمود

                                           
 ).9/261د (یالحد ی) شرح محمد عبده و شرح ابن  اب291نهج البالغۀ (ص .1

 ).3/7ح به نقل از نهج البالغه (یعه و تصحیش .2
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ن فرد یبهترر را ، بعد از رسول خدا و بعد از او عمر را کببه صراحت، ابو یعل
ب به اتفاق، معتقد بدان بودند یه اصحاب، قرکاست  يزین چیداند و ا یمن امت یا

ردند و سرنوشت امت را به آنان ک یامبر انتخاب نمینان پیوگرنه آنها را به عنوان جانش
ر و کخدا، برتر و بهتر از ابوبدگاه رسول یه از دکدانست  یم یسپردند و اگر عل ینم

، دروغ ین شهادتیه چنکرا یداد ز یبه افضل بودن آنها نم یچگاه گواهیعمر است، ه
 د است. یبع ین علیرالمومنیچون ام يه از فردکشود  یبا امت محسوب م يارکبیو فر

ش را به یر و عمر، دوران خالفت خوکه ابوبکدهد  یم یگواه Óین علیهمچن
 اند. ردهک ين وجه سپریبهتر

را به  ين فردیدارد و چن یر و عمر، بر حذر مکاز ابوب يز از افضل دانستن ویو ن
 د.ینما یه مید به تنبیجرم افترا تهد

ع یعت نموده، مشاور و مطیر و عمر، بکه با ابوبکورزد  ید مکیتا ین علیهمچن
 آنها بوده است. 

 د.یرس یو جهاد به عمر م یکیاش در نک يند اک یآرزو م یعل

ن افراد به رسول خدا بودند از یتریکر و عمر، نزدکه ابوبکد ینما یز اعتراف میو ن
 رد.ک یاد میاهللا چه در سفر چه در حضر همواره از آنان  نرو رسولیا

چ یه هکد یگو یسخن م يو یاز شجاعت عمر و از هجرت علن ین علیهمچن
 را نداشته است. يس جرأت مواجهه با وک

بعد  یکیش را یه رسول خدا دو دختر خوکد یگو یفضایل  عثمان مان یدر ب یعل
بعد از  یکیدرآورد و فرمود اگر من چهل دختر داشتم همه را  يبه عقد و يگریاز د

 یه فرمود: اگر دختر سومکآمده  یتیآوردم و در روا یبه عقد عثمان در م يگرید
 آوردم. یز به عقد عثمان در میداشتم او را ن

 باشد. یگاه بلند عثمان  نزد رسول خدا میر جاانگینها بیا

فراتر از علم و دانش  یعلم و دانش يه نزد وکسازد  یخاطرنشان م ین علیهمچن
ه کداند  یم يعت افرادیش را بیل بر صحت خالفت خویدل یز علیست، و نیعثمان ن
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امام ن ییتع يبرا كعت آنان را مالیاند و ب ردهکعت یسه گانه ب يش از او با خلفایپ
 داند.  یم

داشت آنها  یو گرام یقبل يبا خلفا یانگر محبت علیه بکبود  یبحق ینها گواهیا
بودن  یبا خلفا و ناراض یعل یبر دشمن یمبن ییباشد و هرگونه ادعا یم يتوسط و

 سازد.  یاز آنها را باطل م يو

 گانه: سه يبه نام خلفا یفرزندان عل يز) نام گذار

 یوششکچ یراشدین از ه يه برادرانش، خلفایات علعیه در زدودن شاک Óیعل
ه آن یعه پردازان علید شایل آنان و تهدیان فضایده بود فقط به بیغ نورزیدر

ردن محبت ، فرزندان خود را به نام خلفا کار کآش يه براکتفا ننمود بلکبزرگواران، ا
 ر، عمر و عثمان دارد. کبه نام ابوب یفرزندان یه علکم ینیب ینرو میرد. از اک يگذار نام

باشد.  یانگر محبت با آن شخص میبر فرزندان، ب یسکد گذاشتن نام یو بدون ترد
ه کن است یاز حقوق فرزندان بر پدر ا یکیرا نامهاي خوب و زیبا کم نبودند و یز

به آن صدا زده  یه در طول زندگک يزید. چین نامها را انتخاب نمایآنها بهتر يبرا
طالب از یابن اب یه علکبود  ییفوق، مربوط به انسانها ين اگر نامهایشوند. بنابرا یم

رد و قطعاً با ک ینم يآنان نامگذار يآنها راضی نبودذهرگز، فرزندانش را به نامها
 مبود نام مواجه نبوده است. ک

طالب را مورد یابن اب یعل یه زندگک یتابهائکشتر ین نامها در بیه اکاست  یگفتن
 اند.  ر شدهک، ذیچه سن یعیقرار داده چه ش یبررس

: به ذکر دومنبع از منابع اهل اهل سنت يتابهاکدر  یالف) نام فرزندان عل
 م.ینک یتفا مکسنت ا

 :يخ طبریـ تار1

» اخبار زنان و فرزندانش«طالب تحت عنوان یابن اب یدر شرح احوال عل يطبر
به نام  يرد و از او صاحب فرزندکن دختر حزام ازدواج یالبن سد: سپس با امینو یم

شته کربال کن در یبا برادرشان حس یه همگکد یعباس، جعفر، عبداهللا و عثمان گرد
دختر مسعود  یلینگذاشتند.سپس با ل يبه جا یگران فرزندانیر از عباس، دیشدند و غ
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ه کد یر گردکداهللا و ابوبیعب يبه نامها یرد و از او صاحب فرزندانکبن خالد ازدواج 
ز یر نکداهللا و ابوبیشته شدند. و از عبکن یز با حسین دو نیبه گمان هشام بن محمد ا

عه یب دختر ربیحب با صهبا معروف به ام ین علینمانده است. همچن يبه جا ینسل
د. عمر بن یه گردیبه نام رق يبه نام عمر و دختر يرد و از او صاحب پسرکازدواج 

نبع یپدر را به ارث برد و در  ییاز دارا یمینرد و ک ی، هشتاد و پنج سال زندگیعل
 1درگذشت.

 ر:کخ ابن عسایـ تار2

 یسد: نوجوانینو ید میطالب به نقل از ابوسعیابن اب یر در شرح حال علکابن عسا
ن یدم ایپرس یداشت. از عل يبلند يه موهاکدم یطالب دیابن اب ینار علکرا در 

ام  عثمان بن عفان را بر او گذاشتهه نام کن فرزندم عثمان است یست؟ گفت: اکی
 يرا به نام عباس عمو يگریرا به نام عمر بن خطاب و فرزند د ين فرزندیهمچن

 2ام. ردهک يرا به نام محمد، نامگذار يگریامبر و فرزند دیپ

بن عبداهللا بن محمد بن  یسیاز ع يه وکت شده ین از محمد بن سالم روایهمچن
، اسم جد شما را عمر گذاشته است؟ او در یعله چرا کا شده یجو یعمر بن عل

ا شدم، پدرم گفت: پدرم محمد از پدرش یباره جو نیپاسخ گفت من از پدرم در ا
رود و  ینزد عمر م یفه شدن عمر بن خطاب، علیبعد از خل يه روزکرده کعمر نقل 

ا د: او ریگو یداده است، عمر م يشب خدا به من پسرین، دیرالمؤمنیام يد: ایگو یم
د: پس نام او عمر است یگو یدم، عمر مید: او را به تو بخشیگو یم یبه من ببخش عل

فرزندان  يدارا ید: عمر بن علیگو یم يباشد. راو یاز آن او م» مورق«و غالم من 
 است.  يادیز

ردم و از کمالقات  یبن عبداهللا بن محمد بن عمر بن عل یسید: با عیگو یر میزب
 3د نمود.یز سخنان محمد بن سالم را تائیشدم او نا ین باره جویاو در ا

                                           
 ).4/118( يخ طبریتار .1

 ).45/304خ دمشق (یتار .2

 ).45/304خ دمشق (یتار .3
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 عه:یدر منابع ش یب) نام فرزندان عل

 1طالب.یبن اب یر بن علکابوبـ 

 2طالبیابن اب یـ عمر بن عل

 3.طالبیبن اب یـ عثمان بن عل

است  ید، محبت و احترامیطالب مؤیابن اب یها از طرف علین نامگذاریبهرحال ا
نرو ین وجود داشته است از ایراشد ينسبت به برادرانش، خلفا یه در دل علک

در رد دروغها و  یز علمین دستاویست. و ایش نیب یغصب خالفت دروغ ي عهیشا
 د.یان گردیه بکاست  یعاتیشا

 : یقبل يام خلفاکدر برابر اح یح) موضع عل

دوران  يدادهایا و رویدر رابطه با قضا يادیام زکگانه، اح سه يد خلفایبدون ترد
است  یامکا احیستند: یام از دو حالت خارج نکن احیاند. حال ا ش صادر نمودهیخو

ر مشروع یغ ي فهیه از جانب خلکنیا ایاند و  مشروع صادر شده ي فهیه توسط خلک
 بوده اند.

 ینصوص شرعوخالف مشروع بوده  ي فهیام صادره از جانب خلکاگر اح
ست مگر اینکه خالف نصوص شرعی باشند.  یز نیجا یامکن احیاند، نقض چن نبوده

                                           
شف الغمه کدر  یاربل 203ص  يدر اعالم الور ی، طبرس248د در االرشاد ص یخ مفیش .1
در  ینجف ين، هادیاة امام حسیف در حی)، باقر شر1/528اآلمال ( یدر منته ی)، عباس قم1/440(
 یو ابن شهر آشوب در مناقب آل اب 258ت ص یب در مظالم اهل کی، صادق م171وم الطف ص ی

 ).30/305طالب (

 ی، ابن شهر آشوب در مناقب آل اب203ص  يدر اعالم الور ی، طبرس186د در االرشاد ص یمف .2
 .188وم الطف ص یدر  ی) و نجف1/440شف الغمه (کدر  ی)، اربل3/304طالب (

ص  يدر اعالم الور ی)، طبرس3/304، ابن شهر آشوب در مناقب (186د در االرشاد ص یمف .3
ن، یامام حساة یدر ح ی)، قرش1/526اآلمال ( یدر منته ی)، قم1/440شف الغمه (کدر  ی، اربل203
 در مظالم. کیوم الطف و صادق میدر  ینجف يهاد
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و اگر خالفت او را مشروع ندانیم پس احکام صادره از جانب وي باطل و مردود 
 باشند.  یم

 یفه قبلیام صادره توسط سه خلکطالب در مورد احیابن اب یه علکد ید دینون باکا
 از خود نشان داده است؟ یس العملکچه ع

ه کم ینیب یم مینگر یطالب در دوران خالفتش میابن اب یرد علکبه عمل یما وقت
ارمندان دولت کر نداده و به قضات و ییرا تغ یقبل يام خلفاکاز اح یمکچ حیه

ر ییثالثه را تغ يومت خلفاکن دوران حیاز قوان یکچ یه هکش دستور داده یخو
 د.ننده

 ر است:ین باره بشرح زیدر ا یرد علکاز عمل يا نمونه

 یه فرمود: به همان روش قبلکند ک یرا نقل م Óین سخن علیا دهیـ عب1
امت را  یپارچگیکخواهم  یلفت را دوست نمی دارم و  نماخمد، زیرا ینکقضاوت 

 »رمیخواهم همانند آنها بم یه مکبهم بزنم بل

شود، دروغ  ینسبت داده م یه به علک ین سخنانیشترین معتقد بود بیریابن س
 1است

معتقد  یرا اگر علیباشند. ز ین میراشد يطعن به خلفا يه حاوک یسخنان یعنی
 رد. ک ید نمیآنها را تائ ي ام صادرهکبود، اح یآنان م یبه گمراه

د، تا ینکفرمود: به همان روش سابق قضاوت  ید؛ علیگو یم نیریـ ابن س2
 2م دارم.یرا من از اختالف بیجماعت مسلمانان متحد بماند ز

 یدم: علید: از ابوجعفر؛ باقر پرسیگو یاست  م تیروا ـ از محمد بن اسحاق3
ر و عمر عمل کابوب يرد؟ گفت: به فتواک يا صلهیچه ف یالقرب يه ذویدر مورد سهم

صادر  یمک، حیعل يرد؟ گفت بخدا سوگند آنها بدون رأکن ینمود. گفتم: چرا چن

                                           
 .3707ش  يح بخاریصح .1
 .20677مصنف عبدالرزاق ش  .2
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ر کابوب يند: مخالف با رایه مردم بگوکند کب يارکخواست  یهم نم یردند و علک ینم
 1و عمر است.

در  یر، عمر، عثمان و علکد: ابوبیگو یدر مورد صدقات رسول هللا م ریـ ابن اث4
 2ردند.ک یرد رسول خدا، عمل مکن باره به عملیا

بخدا سوگند، به «ه فرمود: کند ک یاهللا نقل م ش از رسولیبا سند خو ـ ابن شبه5
 ».ماند، صدقه است یاز من مرد، آنچه یگ یراث من تعلق نمیاز م يزیوارثان من چ

ه کنیبود تا ا  ã و عباس ین اموال بعنوان صدقه در دست علید: ایگو یم يراو
ان آن یم آنها میاز تقس Óردند و به عمر مراجعه نمودند. عمرکآنها در آن خصومت 

ماند. بعد از آن  ید و در دست علیشکه عباس از آن دست کنید. تا ایدو امتناع ورز
ن و ید بن حسید به زین تا رسی، سپس در دست حسیبن علدر دست حسن 

 3شدند. یرسول خدا محسوب م ي همچنان جزو اموال صدقه

د شده یتبع Óه در عهد عمرکد: اهل نجران (یگو یم جعد یـ سالم بن اب6
 ین شان برگرداند. علیه آنها را به سرزمکآمدند و او را سوگند دادند  یبودند) نزد عل

خواست از  یم ید اگر علیگو یار عمر درست بوده است. سالم مکرفت و گفت: ینپذ
 4رد.ک یاد میند، در آن روز کاد ی يعمر به بد

د: یگو یم كفد ي در مورد مساله يمعروف به علم الهد،عه یش ید مرتضیـ س7
سخن گفتند، فرمود: من  كدن فدیار آمد با او در مورد بازگردانکسر Óیه علک یزمان

 5د نموده است برگردانم.ییز تایر نداده و عمر نکه ابوبک يزیه چکنیدارم از اا یح

                                           
 ).6/343( یهقیسنن ب .1

 ).1/321خ (یالتار یامل فکال .2

 ).1/202نۀ (یخ المدیتار .3

 ).44/364خ دمشق (یتار .4

 د.یحدال ی، شرح نهج البالغه ابن اب231ص  یللمرتض یالشاف .5
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 ات: ین روایبه ا ینگاه

گانه،  سه يگر از خلفاید یکیا یر که ابوبکمعتقد بود  طالبیابن اب یـ اگر عل1
شده، قدرت  یت محسوب میاز رع يه  فردک یب شده است و او زمانکمرت یظلم

ن یرسد، بهتر یه به خالفت مکنیبعد از ا است، آنرا نداشته يا افشایاز ظلم  يریجلوگ
چ ین راه هیت آنها بردارد و در ایدست داده بود تا پرده از ظلم و جنا يبه و یفرصت
ابن  یعل  هک بیانگر آنست ن یاوباشد.  يوت وکگر س هیتواند توج ینم يعذر

 نسبت به آنها نداشته است.  ين اعتقادیطالب چنیاب

 یات وجود دارد مبنیعات و رواینهمه سر و صدا و شایا كه فدیمورد قضدر ـ 2
نداد.  يرا به و ياز ارث پدر يبر فاطمه ظلم نمود و حق مسلم و  رکابوب ه کنیبر ا

ار آمد و زمام خالفت را به دست گرفت، که بر سرکنیبعد از ا یم چرا علیگوئ یم
ان فرزندان یرا م كست و چرا فدظلم نموده ا ،ر در حق فاطمهکه ابوبکرد کاعالن ن

ه کن است یر از ایا غین ظلم را به حال خود گذاشت آیه اکرد بلکم نیفاطمه تقس
  ؟دانست ین باره درست میر را در اکابوب ي، رأیعل

آمدند و خواستار بازگشت  يه نزد وک ان نجرانیهودیدر مورد  یموضع علـ 3
،  یه علکدهد  یرده بود، نشان مکد یآنها را از آنجا تبع Óه عمرکشدند  ینیبه سرزم

بود تا پرده از ظلم  یداند وگرنه فرصت خوب یار و عادل مکدرست یتیعمر را شخص
 دانست. یاو عمر را ظالم نم یعمر بردارد ول

نرو ی. از ادارد یعاتین شاین مواضع، داللت بر دروغ بودن، چنیا ي همهـ 4
ه به ک یاتین رواید: بیشتریگو ین است میتابع يه از علماکن یریم محمد بن سینیب یم

ن است یدگاه اهل علم اید یعنیو دروغ است.  یر واقعیشود، غ ینسبت داده م یعل
 یاتیشوند، روا ینسبت داده م یه در رابطه با امامت به علک یاتین روایشتریه بک

 باشند. ین میدروغ
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 ه و سپاهشیدر برابر معاو یموضع عل: عه هفتمیشا

ور  ه آتش فتنه را شعلهکشورشگر  يهایشته شدن عثمان توسط سبائکبعد از 
 د.یراشد گرد ي فهین خلینصورت چهارمیردند و او بدکعت یب یساختند، صحابه با عل

ل یبه دل یعت با علیه فرماندار شام بود، از بکان یسف یه بن ابیان، معاوین میدر ا
 د. یگرفته نشده، امتناع ورزه از قاتالن عثمان انتقام کنیا

حق به جانب  ین اختالفات، علیسنت و جماعت، در ا البته طبق اعتقاد اهل
 ش بر خطا بود.یه در مواضع خویبود و معاو

ت یان قبل از تثبیثرت تعداد شورشکه انتقام از قاتالن عثمان بخاطر کو از آنجا 
افت و منجر به یادامه  یبود، اختالف و دو دستگ يار دشوارکعت، یاوضاع و اتمام ب

ن جنگها تعداد یه در اکد یگرد ن و نهروانیجمل، صف معروف به جنگ يریدرگ
 شته شدند. کن یاز طرف يادیز

شته شدگان صف که کن بود یه در آن زمان شدت گرفت، اک یعاتیاز شا یکی
ش نبود یب یعه دروغین شایه اکالنار هستند. از آنجا  یو مخلد ف ی، دوزخیمقابل عل
بر  يگریدچار خطا و د یکیه کمسلمان بودند  ،ریه هر دو طرف درگکنیبخاطر ا

 رد. کعه را گرفت و آنرا در نطفه خفه ین شایا يجلو Óیصواب بود، عل

ر یفکش بود، قطعاً طرف مقابل را تیخو یمعتقد به امامت اله یاگر چنانچه عل
فر که از جانب اهللا متعال منصوب شده است، ک یامه امیام علیه قکنیرد بخاطر اک یم

ت یها روا ه در دهکر ننمود بلکیرا تف ن نه تنها آنا یه علک یشود، در حال یمحسوب م
ه در کرده کقلمداد  یان طرف مقابل را مؤمنانیطالب، جنگجویابن اب یه علکنقل شده 

ش را یامامت خو یرا علیاند ز فر شدهکب که مرتکنیجنگ با او دچار خطا شده نه ا
 دانست. یعت مسلمانان مین مردم و بییه آنرا بر اساس تعکدانست بل ینم یامامت اله
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 ه:یدر مورد سپاه معاو یز سخنان علا يا نمونه

 سنت: در منابع اهل یالف) سخنان عل

 يه و سپاه ویدر قبال معاو یاز موضع گیر هاي عل يادیات زیر رواکابن عسا
 ر است:یاز آن به شرح ز یه بخشکرده کنقل 

ا یدر جنگ جمل  یه گفت: علکت است یاز پدرش روا ـ از جعفر بن محمد1
ن یگفت: چن یخواند عل یفار مکدر حال خشم، سپاه مقابل را  يه مردکد ین، شنیصف

م آنها به ما ینک یر مکم و ما فیا ردهکانت ینند ما به آنها خک یر مکد، آنها فیمگوئ
 اند. ردهکانت یخ

ن دستم را یان جنگ صفیبعد از پا ید: علیگو یم ید اشجعیسالم بن عب ـ2
ه به کنیامرزد، تا ایگفت: خدا شما را ب یرفت و م یان اجساد، راه میگرفت و در م

ه هستند. ینها سربازان معاوین! ایرالمؤنیم، گفتم: امیدیشدگان اهل شام رس  شتهک
 ه باید پاسخگو باشیم.یگفت: من و معاو

د: به عراق رفتم یگو یه مکند ک یاز پدرش نقل م يعبدالرحمان بن نافع قارـ 3
ن، اظهار نظر یطرف يها شتهکدر مورد  یشدم در آنجا جمع یو وارد منزل عل

ست یاست، معلوم ن یکیامبر ما یگفتند: قبله، معبود و پ یم يا ردند، عدهک یم
ت کوارد شد آنها سا یه علک یدو طرف چه میشود؟ هنگام يها شتهکسرنوشت 
ه ما در که آنها گفتند کنید، تا اید؟ دوباره پرسیگفت یگفت: شما چه م یشدند، عل

آنها من و  يگفت: جوابگو یم، علیگفت یدو طرف سخن م يها شتهکمورد عاقبت 
 م بود.یه خواهیمعاو

 ییبن حاتم طا يه عدک یدر حال یعل يد: روزیگو یم میـ سعد بن ابراه4
از  يدر مورد فرد يگفتند. عد ین سخن میطرف يها شتهکهمراه او بود، در مورد 

روز مسلمان بود یبر او تا د يشته شده بود گفت: واک یه به دست سپاه علک يا  طائفه
ز مسلمان یروز هم مسلمان بود و امروز نیر او دیگفت: خ یعل .دیافر گردکو امروز، 

 است. 
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دند، ین پرسیصف يها شتهکطالب در مورد یابن اب ید: از علیگو یم حولکـ م5
 گفت: آنها مؤمن هستند. 

ن، یروز جنگ صف يه مردکند ک یش نقل میاز عمو فقعسی  ـ صلهب أبو اسد6
 اند.  ختهیفر گرکگفت: آنها از  یرد، علکفار شام خطاب کسپاه شام را بعنوان 

و سپاه  يسپاه و يها شتهکدر مورد  ید: از علیگو یم ـ عبدالرحمان بن جندب7
م یه نزد صاحب عرش احضار خواهیامت من و معاویدند، گفت: روز قیه پرسیمعاو

 وم خواهند شد. کز محیروانش نیوم شود، پکدام از ما محکشد هر 

 یه علکند ک یت مین بود روایه شاهد جنگ صفک ياز مرد ـ عبداهللا بن عروه8
ست و گفت: بارالها! ما و یسپاه شام نگر يرون شد و بسویجنگ ب ياز شبها یدر شب

 آنها را ببخش.

فر کد: اهل شام یگفت: نگوئ ید: عمار میگو یم اح بن حارثیداهللا بن ریـ عب9
 اند. د فاسق شدهیا بگوئیاند  د ستم روا داشتهیاند بگوئ دهیورز

ابو الجنوب،عقبه یشکري می گوید:در صفین کنار علی بودم که پانزده اسیر -10
یاران معاویه نزد وي آوردند.ایشان کشته هاي آنان دا غسل می داد وبر آنان نماز از 

 می خواند.

گفت: اهل شام  یم يه مردکد ید: عمار شنیگو یم ن ریاح بن حارثیـ همچن11
 یکیما  ي است، قبله یکیل ما و آنها یاند، دل افر نشدهکاند، عمار گفت:  افر شدهک

ه آنها را کاند و بر ما است  ه از حق منحرف شدهکب خورده یاند فر یاست، آنها قوم
 1م.یحق برگردان يبسو

 عه:یدر منابع ش یب) سخنان عل

ان یمختلف، جر يبه شهرها ییها نامه یط یه علک ـ در نهج البالغه آمده1
ه کن است یم، ظاهر امر ایان روبرو شدیما با شام«نگونه نوشت: ین را ایجنگ صف

امبرش یق پیمان به خدا و تصدیم، ما در ایاست هر دو گروه مسلمان یکیپروردگار ما 

                                           
 اند. ) وارد شده348ـ  1/343خ دمشق (یات ده گانه در تارین روایا .1
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اند. فقط اختالف ما بر سر خون  نگرفته یشیز بر ما پیم و آنها نیا نگرفته یشیبر آنها پ
 1م.یگناه هست یه ما هم در آن بکعثمان بود 

از سپاه  یسک یه علکاند  ردهکت یبه نقل از پدرش روا ن از جعفریـ همچن2
 2رد.که آنها را متهم به بغاوت کو نفاق ننمود بل كمقابل را متهم به شر

 ات:ین روایبه ا ینگاه

 ردند ک یم ینکعه پرای، شایروان علیان پیه در مکبودند  یسانکـ 1

روان خود و در یبر پ یدر اثر بخش یعاتین شاین از چنید یب يـ معموالً انسانها2
ن یراشد چن ي فهین خلی، اینند اما علک یاستقبال م ه طرف مقابلیستن روحکهم ش

عات قد ین شاین، در برابر ایبا مخالف ییارویجنگ و رو ين فضایه در عکرد بلکن
 رد. کب یذکعلم نمود و آنها را ت

خواهد بود  یسکجنگ به گردن  يها شتهکار که حساب کورزد  ید مکیتا یـ عل3
ه یان او و معاویامت خداوند میه روز قکنیا ده است ویشکه کدان معریکه آنها را به م

ه به کگفت بل ین نمیه بود چنیفر معاوکمعتقد به  یخواهد نشست، اگر عل يبه داور
 رد. ک یر مکیصراحت او را تف

ده است یشن یخود عل يشوایدگاه خود را مطابق با آنچه از پین عمار دیـ همچن4
 دارد. یان میب

سنت نقل  ه منابع اهلکنند ک ینقل م یرا از عل یز همان موضعیعه نیـ منابع ش5
امبر ین به خدا و پیه هر دو گروه جزو مؤمنکح شده یتصر یتیه در رواکاند چنان ردهک

را مسئول خون  یه، علیروان معاویه پکنینند جز اک ینم یچ فرقیهستند و با هم ه
 داند. یالذمه م يخود را از آن بر یدانند اما عل یعثمان م

ن خود یمخالف Óید: علیگو یه مکجعفر نقل شده  یاب یت دوم، گواهیو در روا
سنت آنرا نقل  ه منابع اهلکاست  يزین همان چیرد. اک یو نفاق نم كرا متهم به شر

 بودند.   ردهک

                                           
 .543نهج البالغه ـ شرح محمد عبده ص  .1
 .62) قرب االسناد ص 11/62عه (یوسائل الش .2
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و عدم اتهام  Óین علیانگر مؤمن بودن مخالفیه بک یاتین رواید گفت ایـ با6
 یتیامامت و وص يار بر دروغ بودن ادعاکل آشیفر و نفاق است، جزو دالکآنان به 

نار کات در ین روایا ي اند و با گذاشتن همه ب آنرا خوردهیان فریعیه شکمی باشد 
ن بردن یاز ب يپشت پرده برا ییه دستهاکنیم و آن ایرس یم یجه قطعیگر به نتیدیک

 اند.  دهیشک ییها اسالم و متفرق ساختن مسلمانان نقشه

 يموسو یتر موسکعه به نام دیاز مصلحان معاصر ش کییه کاست  ین مطلبیو ا
 ده است.ید ورزکیبدان تا

ه در کرد کم یعه نقل خواهیان شیرا در مورد راو يمتن گفتار و يو به زود
 يها هیت پایات، تثبین رواینها از این آمده است: به نظر بنده، هدف ایاز آن چن یبخش

 1اند آنرا نشانه رفته یو مبان ار اسالمکن یه، با اکعه نبوده بلیش یدتیعق

 ان خود:یاز اطراف ین؛ علیرالمؤمیه امیوه و گالکش

ه از او کش قرار گرفته بود یمورد آزما یروان و افراد نابابیطالب با پیابن اب یعل
 يبه و یدادند، سخنان یت و آزار قرار میبرند و همواره او را مورد اذ یفرمان نم
 کیداشت و همواره شا ینیاز آنان دل خون یبود، عل ه هرگز نگفتهکدادند  ینسبت م

 مند بود.  هیو گال

تب کاز  یکیه کالبالغۀ  تاب نهجکبه نقل از  یعل يها هیاز گال يا ما به نمونه
اند  نقل شده 2تب اهل سنتکات آن از یاز روا ید و برخیآ یبحساب م ن قوم یمعتبر ا
 م: ینک یاشاره م

 :ین علیرالمؤمنیام يها هیالف) گال

 د: یگو ین میروانش چنیخطاب به پ یعل

                                           
 .12ح ص یعۀ و التصحیالش .1
 ).535ـ  42/534خ دمشق (یتار .2
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نان یشان و همچون پرده نشیان در خواب پرکودکنامردان مرد نما و  يا-
ه شناختن شما کده بودم و نشناخته بودم به خدا یاش شما را ندکا، یدستخوش رؤ

 ) 1/54و آه و افسوس من شده است (نهج  یمانیه پشیما

 يمانده است؟ ا یدر دست من است چه باق ار آنیه اختکوفه کومت جز کاز ح-
دارت یوبد و دک، گرد بادها تو را درهم یوفه اگر قلمرو فرمان من تنها تو باشک

اند  ز مرا تنگدل ساختهیام و آنان ن نان را تنگدل نمودهیا من ایناخجسته باد. بار خدا
شان یبهتر از ا یا به من مردمیز مرا. پس بار خدایام آنان ن من آنان را به ستوه آورده

شان را بگداز آنگونه ین. بارالها! دلهاکت یبدتر از من عنا يت فرما و به آنان  مردیعنا
 گذازد.  یدر آب م که نمک

ام را  نهید و سیردکن کیند قلبم را سخت چرکد: خدا نابودتان یگو یم ییدر جا-
تنها گذاشتنم د و با یمودیاندوه بر من پ يها د و دم بدم جرعهیاز خشم پر ساخت

است  يش گفتند: پسر ابوطالب مرد دالوریه قرک یید تا جایم را تباه ساختیها شهیاند
ه فرمانش نبرند ک یسکه) آن کدانند  ی(نم یست. ولیراه و رسم جنگ را بلد ن یول

 ) 1/70ست (نهج یرش را ارزش نیتدب

شما  يهاا دلید من از سرزنش شما خسته شدم گوید: نابود شویگو یم ییدر جا-
ندارم. (نهج  يز به شما اعتمادید من نیفهم ینم يزیزها خو گرفته است و چین چیبا ا
1/83( 

شما  یجکنم و چگونه کدانم چگونه شما را اصالح  ید: من میگو ین میهمچن-
شتن را تباه سازم. یبه راه آوردن شما خو يه براکست یسته نیرا راست گردانم اما شا

ب سازد. آنگونه ینص یب یشما را خوار گرداند و شما را از بهره زندگ يها خدا چهره
مال یه حق را پاکد و آنگونه یستیقت آگاه نید به حق و حقیشناس یه باطل را مک
 ) 1/188د (نهج یدار یان بر نمید باطل را از میساز یم

ش قرار ید مورد آزماین اوصاف هستیا يه داراکد من با شما یگو یم ییدر جا-
چشم نه رو  يدارا یانینایزبان و ناب يدارا یزبانان یگوش، ب يدارا یانیام: ناشنوا گرفته

 ) 1/188د (نهج یهست يبرادران مورد اعتماد یو نه در سخت يان آزادیدر رو  راستگو
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ش یه مرا با شما مورد آزماکد: خداوند را بخاطر قضا و قدرش یگو ین میهمچن-
ده ید و فرمانم را ناشنیده یه به حرفم گوش نمک یقرار داده سپاسگذارم؛ شمائ

ه شما را سوق ک یرت و ننگیاورد و نه غیه شما را گرد بکد یدار ینید نه دیریگ یم
 ) 2/00دهد (نهج 

ش و نافرمان از فرمان من کن سرید: شما همانند مخالفیگو یم ییدر جا-
د (نهج یگردمان یش پشیحت خویننده از نصکحت یه نصک یید تا جایردک یچیسرپ

1/78 ( 

ن فرموده است: به یح داده چنیاران خود ترجیاران معاویه  را بر ی ییو در جا-
ره گردند چه آنان در یبر شما چ ين قوم به زودیه اکپندارم  ین میخدا سوگند من چن

د. آنان امانتدار و ینده هستکش پرایسخن باطل خود متحد و شما در سخن حق خو
ند و شما به فساد یپو یخود راه اصالح را م يآنان در شهرها د.یانت هستیشما اهل خ

 )1/65د. (نهج ییگرا یم

د یندار ینیا دید؟ آیا ردن به پروردگار خود چه نشستهک ياری يپدران! برا یب يا-
 اورد؟ یتا شما را نسبت به دشمن بر سر خشم ب یتیتا شما را فراهم آورد؟ و حم

دهم اما نه  یطلبم و شما را ندا م یم ياریاد زنان یستاده فریا يان شما بر پایدر م
د و ینال یخسته م يد ... همچون شترینک ید نه فرمان مرا اطاعت میشنو یسخن مرا م

د. (نهج ینک یم یت گرانکش و ناتوان در حریپشت ر يشتر ینیو سنگ يندروکچون 
 )33/565و البحار  1/90

د اگر قبالً یبر یش نمیپ يارکن خودتا يچ برایه هکمن  يبخدا سوگند شما برا-
هستم  کیش شایت خویبوده امروز من از دست رع کیمان شاکت از دست حایرع
، و البحار 4/62م و من سرباز و آنان فرمانده هستند. (نهج کت و آنان حایا من رعیگو
34/162.( 

ر داده بودند کد. آنچه به شما تذیشتن هستیر خوکدام از شما به فکامروز هر -
ه کد ... دوست دارم یمن گشتید، ایده شده بودید و از آنچه ترسانیردکفراموش 
 ) 1/230ندازد. (نهج یب ییان من و شما فاصله و جدایخداوند م
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د؟...، طعنه زن، یشو یت نمیانه هدایو راه م يارکه به درستکچه شده است -
تان یه دلهاک یما است هنگامثرت تعداد شکدر  يا دهید. چه فایجرو هستکبجو و یع

 ) 34/97و البحار  1/232ست (نهج یپارچه نیک

د و چون شما را فرا ینک ینم، اطاعت نمک یشما را فرمان م یه وقتک یگروه يا«
د و اگر به جنگ فرا خوانده یترس ید مید. اگر مهلت داده شویده یخوانم پاسخ نم یم

 ) 34/85و البحار  2/100د. (نهج یورز ید درنگ میشو

روز باز دارنده بودم و امروز باز داشته یر بودم و امروز مامورم تا دیروز امیتا د-
 ) 33/306و البحار  2/187نهج 0ام.  شده

 روانش:یاز پ یعل يها هیبه گال ینگاه

نالد  یم یروانیمظلوم از دست پ ياست. سرور يقلب دردمند يها نها آه و نالهیا
 اند.  ردهک یاو را تنها گذاشته و نافرمانه ک

انت و یقت و به خیو عدم شناخت حق و حق ی، نافرمانيآنها را به نامرد یعل
ه کخواهد  یشود و از خدا م یتاً دست به دعا مید و نهاینما یمتهم م  ینید یب

نامردان مرد نما  يد: ایگو یه مکاورد. چنانیت نیآنان را به راه صواب و راه هدا
ن ... کت یبدتر از من عنا يبهتر از آنان و به آنان فرد ي... بارالها! به من افراد

قت را ید... حق و حقیستیشان را بگذاز ... شما مورد اعتماد من نیبارالها! دلها
اورد یه شما را گرد بکد یدار ینید... نه دیشناس یه باطل را مکد آنگونه یشناس ینم

ا من راهرو و شما رهبر و من یه شما را سوق دهد ... گوک یو ننگرت یو نه غ
اند  بوده کیش شایام خوکگران از دست حید.. اگر دیسرباز و شما فرمانده هست

 هستم و ... کیش شایت خویمن از دست رع

روانش یبدون استثنا در مورد پ یه علکنی ینچنیاز اوصاف ا يگرینها و موارد دیا 
ه کبودند   گرفته يار بدیرا افراد بس یه واقعاً دور و بر علکنست یانگر اید بیگو یم

ردند و نه در ک یاطاعت م ينبود؛ نه از و يو يار حرفهاکچ وجه بدهیگوششان به ه
ه ک ییو صلح گوش به فرمانش بودند تا جا یدادند و نه در آشت یم ياریجنگها او را 

 نمود.  یمرگ م ياز دست آنها آرزو یعل
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ه ک ییها ، به عمق نقشهیعل يدر سخنان و درد دلها یتامل كد با اندیبدون ترد
ع و محبت اهل ید اظهار تشیه شاکم یبر یم یده شده بود پیشکن ین بردن دیاز ب يبرا

ن یل بر وجود  چنین دلیت، بزرگتریو اهل ب یت و در عمل تنها گذاشتن علیب
 باشد.  يا نقشه

نند و ک يفرمانبردار يداشته و از و ينوحرف ش یه اگر از علکدانستند  یآنها م
آنها نقش بر  ي شود و نقشه یپارچه میکده و امت یند، اختالف برچینما ياریاو را 
ه آتش فتنه هرگز خاموش نشود کن دانستند یار را در اکنرو صالح یگردد از ا یآب م
توسط  یه علکبرد د ا ید از ینباسته است نشتابند. یه شاکآنگونه  یعل ياریو به 

بود و او  یشرع ید خالفتیبدون ترد يار آمد و خالفت وکعت صحابه بر سر یب
زنده  یچگاه تا علیه هینرو معاویه حق تقدم داشت. از ایدر امر خالفت بر معاو

 يها هیافت تا پای یفرصت م یل اگر علین تفاصیخالفت ننمود. با ا يبود ادعا
 ي افت و نقشهی یدست م یر بزرگید، امت به خیت نمایت و تثبیومتش را تقوکح

را عراق خواستگاه یدست نداد ز ین فرصتیچن یشد، ول یتوطئه گران برآب م
پارچه یکه یان معاوین خبرها نبود، اطرافیدر شام از ا یها بود. ول ها و توطئه فتنه

 ینسبت به عل يه نه از دانش بهتریبودند، گرچه معاو يگوش به فرمان و
 تر به خالفت بود.  ستهیزگارتر و نه شایبرخوردار بود، نه پره

ه با کنبودند  ینانیه در شام همانند عراق توطئه چکاز را داشت ین امتیتنها ا
ن احزاب و یاز ا یکچ ین هیت دست به توطئه بزنند. بنابرایب اهل یشعار دوست

 ها در شام وجود نداشتم.  فرقه

 یه در اطراف علک یسانکاز  یکچ یتوان به ه ید نمیان گردیه بک یتیبا وضع
را یل قاطع ثابت شود، زیه عدالت و صداقتش با دلکنیبودند، اعتماد نمود مگر بعد از ا

د یتند، و شایت قابل اعتماد نسین و روایه وصفشان گذشت، در دک ين افرادیچن
 برد. یپشود  ینسبت داده م یه به علک ینیعات دروغیله بتوان به راز شاینوسیبد
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 ن مرحله: یبه ا ینگاه

ه در کد یآ یبحساب م یدتیع عقیار شدن، تشکن مرحله، از مراحل آشین نخستیا
طالب در برابر آنها یابن اب ید و علیپخش و نشر گرد یاد و متنوعیعات زیآن، شا

ن یدن ایز با شنین یان علیکاز نزد یآنها پرداخت.  بعض یکا یکستاد و به ابطال یا
ه عبدالرحمن کنمودند چنان یم یاطالع یگرفتند و اظهار ب یانگشت به دهان معات یشا

ن یبوده چن ین افراد علیتریکاز نزد یکی 1ت.یاهل ب یه به گواهک یلیل یبن اب
ار کم و با او همیا ستهینارش زکم و در یا دهیده و از او شنیرا د یما عل«د: یگو یم

 ». میا دهینشن يزید چیده ینسبت م ياز آنچه شما به و یم ولیا بوده

 يشتر آنچه از ویهمراه بودم، اما ب ید: در سفر و حضر با علیگو یم ییو در جا
 2نند صحت ندارد.ک یت میروا

ند یگو یسخن م ید از علیشن یاو م یه وقتکآمده است،  یین در جایهمچن
را دام از آنچه کچ یم، هیدیم و سخنانش را شنین بودیهمنش یما با عل گفت: یم
رسول اهللا و  يه پسر عموکنیهم یعل يا برایم آیا دهیده و نشنیند ندیگو ینها میا

ه حضور یبیه در بدر و حدکاست  یسانکن و جزو یشان و پدر حسیداماد ا
 3.ندک یت نمیفاکداشته، 

                                           
 يا چ خانوادهیوفه هکه گفت: در کت است یه روایاز محمد بن حنف یسیاز عبدالرحمان بن ع .1
ه در کت است یروا یسین از عبداهللا بن عیست و همچنیت نیب دوستدار اهل یلیل  یاباآل  تر از شیب

ر کن بن عسای) همچن36/495خ دمشق (یبود تار يعلو يه وکگفته  یلیل یمورد عبدالرحمان بن اب
 ).36/96خ دمشق (یبود. تارعلوي  یلیل یبن اب د: عبدالرحمانیگو یه مکند ک یت میجهم روا یاز اب

 ).36/89خ دمشق (یتار .2

 ).6/112طبقات ابن سعد ( .3



 
 
 

 دوم ي مرحله
 هـ) 81ـ  40عات (یردن شاکش کفرو

عه معتقد به امامت آنها هستند یه شکت یاهل ب يها تن از چهرهن دوره، دو یدر ا
 ز وجود داشت. یگر از برادرانشان نید یکینارشان کردند و در ک یم یزندگ

 ن سه بزرگوار عبارت بودند از: یا

 Óطالبیابن اب یـ حسن بن عل

 Óطالبیابن اب ین بن علیـ حس

 Óهیطالب معروف به ابن الحنفیبن اب یـ محمد بن عل

نها نه یه اکشود  یته واضح مکن نیا ین بزرگواران، به خوبیا یزندگ ي با مطالعه
 اند.  خبر از امامت خود داشته و نه بدان معتقد بوده

از  يریل جلوگیه بدلیبه نفع معاو ، حسن از خالفت يریناره گکن مرحله با یا
 گردد.  یختن خون مسلمانان، آغاز میر

 یه غاصب امامت الهیه اگر معاوکنید و آن ایآ یش میسوال مهم پ یکنجا یدر ا
ه به کرا نداشت  ین بذل و بخششیچن ي چ وجه اجازهیآمد، حسن به ه یبه حساب م

ند، ک یه خدا به او سپرده بود خالک يا فهیحفظ خون مسلمانان، شانه از وظ ي بهانه
داد و با فر و ارتکختن خون است، بخاطر مبارزه با یه همان رکه جهاد کنیمگر نه ا

 ن به اسالم مشروع شده است؟یدن مرتدیگردان

ن یاز اختالف ب یه فقط ناشیار نبود و قضکدر  یه امامتکن است یاما جان سخن ا
تر رسول اهللا فرموده  شیه پکه خداوند، حسن را آنگونه کدو گروه از مسلمانان بود 

 ن دو گروه قرار داد.یان ایم یبود، باعث صلح و آشت
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ه با کبود  یمشروع ي فهیر پرچم خلیامت، ز يآور ، بخاطر جمعیعلالبته جنگ 
ز است ینند، جنگ جاک یام میفه قیه خلیه علک یسانکرا با یعت انجام گرفته بود زیاو ب

 .افر نباشندکگرچه 

امامت،  يه ادعاکن است یل بر این دلیبزرگتر Óرد حسنکپس عمل 
جاد اختالف یا يامبر و تالش برایجنگ با خدا و پ يه براکست یش نیب يا عهیشا

 . شده است یان امت، طراحیم یو دو دستگ

دام از کهر  يهایرین دوره از خالل موضع گیاز اتفاقات ا ینون به شرح بعضکا
 م پرداخت:یها بصورت جداگانه خواه تین شخصیا

 هـ) 50هـ ـ  4طالب  (یبن اب یحسن بن عل: شخصیت نخست

شان، ارائه یزمان ا يدادهایرو یخالفت با برخابتدا موضع حسن در مورد 
باعث  يوه فرمود: کم ینک یامبر در حق حسن آغاز مین بشارت پیگردد و با ا یم

ت یر روایث بشرح زین حدیه اک، چنانشود یختن خون مسلمانان میاز ر يریجلوگ
 شده است: 

بر  یه گفت: رسول خدا را در حالکم یره شندکد از ابابیگو یم يـ حسن بصر
ن فرزندم، سرور است، یانارش بود فرمود: کدر  یدم که حسن بن علیمنبر د

ان دو گروه بزرگ از مسلمانان یم یه خداوند او را سبب صلح و آشتکدوارم یام
 1.قرار دهد

 ين بشارت نبویبه ا ینگاه

را اگر یامامت است ز يبر بطالن ادعا يدکیامبر در حق حسن، تاین بشارت پیا
و دستور خدا به مخالفت  یه با امامت الهکبودند  یسانکطرف مقابل حسن،  

فرمود: دو گروه  ید، و نمینام یچگاه رسول خدا آنان را مسلمان نمیپرداخته بودند، ه
 بزرگ از مسلمانان. 

                                           
) و احمد 1410(شی) نسائ3773(ش ي) ترمذ4664، ابوداود (ش 2505ش  يح بخاریصح .1

 ).20517(ش
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آمدند،  یافران و دشمنان حق بحساب مکن حسن، جزو ین اگر مخالفیهمچن
 رد.ک ین نمیجنگ با آنها و حفاظت خونشان، تحس كتر رسول خدا، حسن را بخاطر

ه زمام کبودند، حسن اجازه نداشت  یافر و مخالف دستور الهکاگر آنها  یاز طرف
رد کن عملیث و همچنین حدید. پس ایافران نماکم یتقد یامور امت را دو دست

 ه در زمان پدر حسنک می باشند امامت ي عهیبر بطالن شا يل قویحسن جزو دال
 آغاز شده بود.

ن دوره یند و در اک یش مکفرو Óعات در  عهد حسنین شایم اینیب ینرو میاز ا
ه در کنیعه سازان از ایرا شایاورد زیب  سخن از امامت بر زبان  یسکه کثبت نشده 
 د شده بودند. یام برسند نا ش یخو يبه آرزو،عهد حسن 

 ان:یسف یه بن ابیموضع حسن در برابر معاو

، Óیبعد از وفات عل: هیحسن از خالفت به نفع معاو يریناره گکالف) 
ن یه اکدانست  یهم به خالفت نداشت و م یه رغبتک Óروانش با فرزندش؛ حسنیپ

نندگان تعهد کعت یردند حسن از بکعت یشود، ب یه میجنگ با معاو ي امر باعث ادامه
ن سخن به یه اکه به هرچه او صالح دانست چه جنگ چه صلح تن دهند کگرفت 

 مذاق آشوبگران خوش نیامد. 

ه حسن بخاطر قلت افرادش تن به کده گرفت ید نادیته را نباکن نینجا ایدر ا
ه هدف کار داشت بلیجو در اخت را حدود چهل هزار مرد جنگیه نداد زیصلح با معاو

ه اختالف او کختن خون مسلمانان بود، چرا یاز ر يرین صلح، جلوگیاز ا يو یاصل
نجا به یبود. در ا یاسیاختالف س یکه صرفاً کنبود بل یدتیمقابل، اختالف عق با طرف

 م:ینک یرده است اشاره مکن باره ثبت یخ در ایاز آنچه تار يا گوشه

ه حسن گفت: بخدا سوگند کند ک ینقل م یش از ابوموسیبا سند خو يـ بخار1
رد، عمرو بن عاص کت که حریوه، به سمت معاوکهمچون  یبا سپاه یحسن  بن عل

همانند خود را  یم، تا سپاهین سپاه عظیه بود گفت: بخدا سوگند اینار معاوکه در ک
گر یدیکنها به جان یعمرو! اگر ا يه گفت: ایمعاون نبرد بر نخواهد گشت. یاز ب

 یشیآنگاه دو نفر قر نم؟کار کشان چه یها شته شوند، من با زنان و بچهکفتند و یب
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ام یز را با پیرکعبدالرحمان بن سمره عبداهللا بن عامر بن  ينامهاعبدشمس به  یاز بن
 يط خود برایره شدند، حسن شراکصلح نزد حسن فرستاد، آنها با حسن وارد مذا

 ردند. کن، صلح یقیرفتند و متعهد شدند سرانجام فریصلح را مطرح نمود آنها پذ

ان دو یصلح مه رسول خدا به حسن بشارت کث سابق را یحد يان، بخاریدر پا
 ) 2505رده است.(بخاري:ش کر کگروه از مسلمانان را داده بود، ذ

ن یرا بصورت اختصار چن Óطالبیابن اب یان بعد از وفات علی، جرریثکـ ابن 2
وفات نمود، فرزند بزرگش؛ حسن بر او نماز خواند و  یه علک یآورده است: هنگام

د. آنگاه یدار االماره دفن گردن قول، در یح تریه قبال گذشت طبق صحکهمانگونه 
س بن سعد بن عباده بود گفت: دستت را بده تا یه نزد حسن آمد، قک یسکن ینخست

عت ینگفت، او ب يزینم، حسن چکعت یتاب خدا و سنت رسولش بکبا تو بر اساس 
 یه طبق قولک یعت در روز وفات علین بیردند، اکعت یگران بیرد و بعد از او، دک

فدهم رمضان سال یروز جمعه ه یعنیبود انجام گرفت،  يهمان روز ضربه خوردن و
دو روز بعد از ضربه خوردن، وفات نمود و  یاند، عل گفته یو بعض يچهل هجر

 جان سپرده است. ،آخر ماه رمضان ي اند در دهه گفته یبرخ

ن بود جایآذربا یس بن سعد والیه قکاست  یار آمد. گفتنکاز آنروز حسن بر سر
بر تا  یه همه با علکار داشت یحدود چهل هزار مرد جنگو را در اخت یو سرپرست

 رده بودند. کعت یمرگ ب

بر جنگ  يادیس بن سعد اصرار زیار آمدن حسن، قکو بر سر  یبعد از وفات عل
جان یآذربا يس را از فرمانداریه قصد جنگ نداشت، قکبا اهل شام داشت، حسن 

 داهللا بن عباس را گمارد.یعبش یرد و بجاکنار کبر

ان خود، عازم جنگ یاد اطرافیصرار زاد و با یشکن یمقاومت حسن طول ،سرانجام
ه تا آن زمان سابقه نداشت گردآورد ک ین منظور سپاه بزرگیا يبا اهل شام شد و برا

س بن سعد سپرد. او با دوازده هزار مرد جنگجو، یسپاه را به ق  مقدمه یو فرمانده
ه و اهل شام یجنگ با معاو يه سپاه، برایرد و حسن با بقک یت مکحرش یشاپیپ

س بن یه قکرد کبه دروغ اعالم  یسکدند، یه به مدائن رسک ید. هنگامیرهسپار گرد
نده کبر مردم فرود آمد و مردم را پرا يا ن خبر همچون صاعقهیشته شد. اکسعد 
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حسن را  ير پایم زیه گلک ییگر پرداختند تا جایدیکساخت و آنها به تاراج اموال 
ارشان سخت آرزده کن یردند، حسن از اک یر و دار او را زخمین گیبرداشتند و در ا

د، فرماندار یش سوار گشت و خود را به قصر مدائن رسانیب خوکخاطر شد، بر مر
ش؛ سعد ید به عمویعب یبود. مختار بن اب یارتش در مدائن سعد بن مسعود سقف

، حسن را یبرس یگاه خوبیبه ثروت و جا یخواه یگفت: اگر م(فرماندار مدائن) 
ا به یتان را زشت بگرداند، آ ه بده، سعد گفت: خدا چهرهیل معاویدست بسته تحو

 نم!کانت بیفرزند دخت رسول اهللا خ

 يه نامه نگاریش به تنگ آمده بود به معاویرد زشت سپاه خوکه از عملکحسن 
فرستاد.  يره نزد وکمذا يبدالرحمان بن سمره را براه، عبداهللا بن عامر و عیرد معاوک

ارش یه از مال و ثروت او خواسته بود در اختکوفه آمدند و آنچه را کآنها به 
وفه به اضافه خراج کت المال یه پنج هزار درهم از بکگذاشتند، حسن شرط گذاشت 
رفتند و یز پذید. آنها نیبه پدرش ناسزا نگو یسکدارا بگرد به او داده شود و 

ه درآمد. اگر چه یر فرمان معاویپارچه زیکله صلح انجام گرفت و امت ینوسیبد
 يه بزودک یلیبه دال یرد ولکن عمل، سرزنش ین برادرش حسن را بخاطر ایحس

 رد حق با حسن بود. کم یر خواهکذ

ن پس، از یس بن سعد فرستاد تا از ایخود، ق یبه فرمانده نظام یامیحسن، پ
آنان باز زد  يرفت و سراز اطاعت هر دویس نپذیداشته باشد. ق ينوه حرف شیمعاو

 1عت نمود.یه بیه برگشت و با معاوکنگذشت  يرید یول

گر از حوادث ید یکیسد: ینو یم یکرامون حوادث سال چهل و یپ ریـ ابن جر3
وفه و که به یه و ورد معاویبه معاو یآن سال، سپردن خالفت توسط حسن بن عل

 ه بود. یوفه با معاوکنان کعت سایب

ه اهل عراق با حسن کند ک ینقل م يش از زهریبا سند خو ين طبریـ همچن4
 ردند. کعت یبر خالفت ب

                                           
 ).2/107خ (یالتار یامل فک) و ال3/262خ دمشق (ی) تار15، 8/14ۀ (یۀ و النهایالبدا .1
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ردم شما کا صلح یدم یجنگ یسکه اگر من با کحسن از آنان تعهد گرفت 
و آزده خاطر نمودند. حسن  یه آنها حسن را زخمکنگذشت  يریاعتراض نکنید. د

صلح  يط خود را برایه نامه نوشت و شرایتنگ آمده بود به معاو ه از دست آنان بهک
 1مطرح نمود.

گفته است:  یه به حسن بن علکند ک یاز پدرش نقل م یر حضرمیر بن نفیـ جب5
عرب در  يها د. حسن گفت: جمجمهینند شما خواهان خالفت هستک یر مکمردم ف

من آنرا بخاطر اهللا  یانجام دهند ول يارکدستان من بود. حاضر بودند با اشاره من هر 
رون یخواهم آنرا از دست اهل حجاز ب ید دوباره مینک یر مکا فیرها نمودم، آ

 2اورم؟.یب

نه بر حسن وارد شد و در دستانش یدر مد يد: مردیگو یم د بن اسلمیـ ز6
ه در آن وعده و که یاز معاو يا ست؟ گفت: نامهین چید ایبود، حسن پرس يا نامه
گاه را ین قدرت و جایا تو نصف ایوجود دارد و خطاب به حسن افزود آ دیوع

 ؟یداشت

ا هشتاد هزار یامت حدود هفتاد یه روز قکدم یاما من ترس؛ یحسن گفت: بل
بشوند  کیند و شایایخته شده است بیه خونشان رک یسانکمتر از کشتر و یا بینفر 

 3.خته شده استیه چرا خونشان رک

ـ ـ روا1 حسن از خالفت: يریگناره کبه  ینگاهب) ـ ب یخیات تـار ی ـ انگر ای ن ی
ه متوجـه اصـرار   ک ین هنگامیبنابرا ه حسن اساساً قصد جنگ نداشت کمطلب است 

 رد.کنار کجنگ شد، او را بر يس بن سعد برایق

ه نام اهل کبودند  یگران ه فتنهکده نبودند بلین و عقیان حسن، اهل دیـ اطراف2
دند، یس بن سعد را شنیشته شدن قک ي عهیه شاک یو زماننریفروختند از ا یت را میب

 یدند و خودش را زخمیحسن را دزد ير پایم زیگل یدست به چپاول زدند، حت

                                           
 ).4/123( يخ طبریتار .1

 ).8/33ۀ (یۀ و النهای)، البدا13/282خ دمشق (یتار .2

 همان. .3



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

117 

خواست حسن دست بسته  یه مکشنهاد مختار یان حسن از پیت اطرافینمودند. وضع
 گردد. یل داده شود، روشن میه تحویبه معاو

 ين رفتاریشان چنیبودند، هرگز با ا يامامت وان حسن، معتقد به یـ اگر اطراف3
ه در آن روزها، سخن از امامت کم یاز آنان سراغ ندار یکیچ یداشتند و از ه یروا نم

 تابند.  یرا بر نم یین ادعایشان چنیه اکدانستند  یاورند، چون میحسن بر زبان ب

صلح حسن  ن بریاز آنها معتقد به امامت حسن بود، قطعاً به معترض یکیـ اگر 4
 د. یبر یر سوال میه چرا عمل امام معصوم را زکگرفتند  یراد میه، ایبا معاو

تر کم. دینک ینمورد نقل میعه را در ایمعاصر ش ياز علما یکینجا سخنان یـ در ا5
 يریان موضع گین فصل را پس از بیاد: یگو یم يان اثنا عشریعیاز ش يموسو یموس

م یه قبالً گفتکم تا همانگونه یبریان مین به پایراشد يعه در قبال خالفت خلفایائمه ش
است  يه امامت امرکده دارد یعه عقیم. شین موضوع ارائه داده باشیدر ا یاملکبحث 

ان و یه راوکابد. اما آنچه ی یتا امام دوازدهم تسلسل م یه در فرزندان علک، یاله
، پس از ضربت خوردن یه امام علک یه هنگامکن است یمورخان بر آن اتفاق دارند ا

شان یدر بستر مرگ بود، مورد سئوال قرار گرفته، و از ا» ابن ملجم«ر مسموم یشمش
 شان در جواب گفتند:یرسد؟ و ایشان به خالفت میبعد از ا یسکه چه کدند یپرس

 »گفت كه رسول خدا ص شما را ترکنم، همانگونه یکم كشما را تر«

شان حسن را به خالفت یمده و پسر او پس از وفات امام مسلمانان گرد هم آ
ه صلح نموده و به ی، با معاويزیاز خونر يریدند. اما امام حسن بخاطر جلوگیبرگز

 د.ي نموریناره گکنفع او از خالفت 

توانست به یا امام حسن میبود، آ یاله یه اگر خالفت منصبکم یپرسیحال م
 ند؟ک يریناره گکختن خون مسلمانان از آن یاز ر يریحجت جلوگ

از  يریجلوگ،عتش یدفاع از دستورات خداوند و شر مگر نه اینکه هنگام 
و  عت،ین، شریردن دکم فرما کجهاد و قتال در راه ح معنایی ندارد وگرنه يزیخونر

ه اگر کم یید بگوی؟ باز هم بگذارمفهومی خواهد داشتخداوند چه  یاوامر و نواه
ه تناقض ین آیمسلمانان با نص ا ختن خونیاز ر يریبود، جلوگ یاله يخالفت امر

 ح داشت:یصر
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رده، آنها ک يداریبهشت خر يمان را به بهایخداوند جان و مال اهل ا:« ترجمه:
ه کن وعده حق است بر خداوند یشته شوند، و اکا یشند کرده تا بکدر راه خدا جهاد 
ست، پس کیاد فرموده، و از خدا با وفا تر به عهد یل و قرآن یدر تورات و انج

 1».بزرگ است يروزین همان پید ایردکه ک يد به معامله ایبشارت ده

 توسط حسن:  Óهیمعاو يایرفتن هدایپذ

ه در ارتباط یبا معاو یهرازگاه Óه حسنکدارد  یان میب یخیات تاریالف) روا
بود هرگز به  یم يفر وکه اگر معتقد به کرفته یپذ یاز او م ییایو مالقات بوده و هدا

نمورد یدر ا یخیات تاریرد. رواک یقبول نم يزیرفت و از او چ ینم يمالقات و
 ر است:یبشرح ز

گرفت، ه رسما خالفت را بدست یه معاوکنید: بعد از ایگو یم ریثکـ ابن 1
داشت و  یم یار گرامیز آنها را بسیرفتند و او ن یم يبه مالقات و ین هرازگاهیحسن

د و گفت: یبه آنها دوصد هزار بخش يه بارکد. چنانیبخش یم یهنگفت يایبه آنها هدا
 یسکنه قبل از من به شما  ین بخششید بخدا سوگند چنیرینها را از فرزند هند بپذیا

ز ین در جواب گفت: بخدا سوگند تو نیخواهد داد. حس یسکداده و نه بعد از من 
افت. ی ینه قبل از ما و نه بعد از ما نخواه ین بخششیچن ياز ما برا يبهتر ي رندهیگ

رفت و او  یه میدار معاویبار به دیک یز سالین نیه حسن وفات نمود، حسکنیبعد از ا
 2نمود. یم ییرایسته اي پذین به نحو شایاز حس

ه کند ک یت میباشد روا یعه میازدهم شیان قرن یشوایاز پ یکیه ک یـ مجلس2
 يایهدا«ن و عبداهللا به جعفر گفت: یامام حسن به حس يجعفر باقر گفته است: روز

                                           
 ح.یعه و التصحیالش .1

 روت.ی) چ ب8/150ۀ (یۀ و النهایالبدا .2
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د. امام حسن یا رسینا در همان روز هدایع» رسد ینده میه در روز نخست ماه آیمعاو
م یان خود تقسیعیخانواده و شان یه را میرد و بقکش را ادا یها ه مقروض بود، قرضک

م یمانده را بر سه قسم، تقسیش، مال باقیقرضها يز بعد از اداین نینمود. امام حس
د. عبداهللا ابن یاش بخش انش و دو قسمت را به خانوادهیعیقسمت را به ش یکنمود 

 1رد.کن یز چنیجعفر ن

 ه:ین با معاویبه ارتباط حسن و حس یب) نگاه

حسنه  ي ه رابطهین با معاویه حسن و حسکانگر آنست یب یات به روشنین روایا
ه کاند  ه آنها معتقد نبودهکرساند  ین میاند و ا ردهک یافت میدر یاییداشته، از او هدا

روا  ین شخصیآنها تعامل با چن يا غاصب حق آنها است وگر نه برایافر و که یمعاو
 بود.  ینم

 فرزندان حسن به نام صحابه  ينامگذار

از پدرش،  يرویه حسن به پکاند  خاطرنشان نموده عهیسنت و ش منابع اهلالف) 
انگر آنست ین بیرده و اک ير و طلحه نامگذارکچون ابوب ییفرزندان خود را به نامها

 یدورتکنه و کیچ نوع یه نام آنها را بر فرزندانش گذاشته هک یسانکنسبت به  يه وک
را انسان، نام یبا آنان است ز یدوستل بر ین خود دلیه اکدر دل نداشته است. بل

نرو یند. از اک یفرزندان خود، انتخاب م يه دوست داشته باشد براکاشخاصی را 
ه کنند چرا ک یاستفاده م یلیفرزندانشان خ يه مسلمانان از نام محمد براکم ینیب یم

 ر است: یات به شرح زیها نزد مسلمانان است، روا ن چهرهیمحمد از محبوبتر

اند از جمله، حسن بن  حسن هشت فرزند نام برده ي، برایعیبع شـ منا1
  2داهللا.یر، عبدالرحمان، طلحه و عبکز ابوبیه مادرش حوله است و نکحسن 

ربال بدست عقبه کر بن حسن در که ابوبکعه نوشته یش ین اصفهانیـ همچن2
 ) 87شته شد.(مقاتل الطالبین ک يغنو

                                           
 .376ص  یون مجلسیجالء الع .1
 ).1/240اآلمال ( ی) و منته2/228( یعقوبیخ یتار .2
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ه حسن کسد ینو یعه، میبن عنبه شن یحس ین بن علیز جمال الدیـ و ن3
  1به نام عمر داشته است يفرزند

 ات: ین روایبه ا یب) نگاه

 یه امامتکن است یل بر ایگران، دلیخلفا و د يفرزندان حسن به نامها ينامگذار
ن نامها را یچ وجه ایت، اصال وجود نداشته است وگرنه حسن به هیبر وص یمبن

ش یها ه جگر گوشهکداشت و اصال حاضر نبود آنها را بشنود تا چه رسد  یدوست نم
 ار داشته باشد. کند و هر روز با آنها سروکب ينامگذار یین نامهایرا با چن

دانست، سپس فرزندانش را به نام آنها  یاگر حسن، خلفا را غاصب امامت م
دند: شما از یپرس یم يه اگر از وکداشت  یمردم چه پاسخ يرد براک یم ينامگذار

نام آنها را بر فرزندانتان  ید و از طرفیدان ینها را غاصب حق خودتان میا یطرف
 ست؟یچ ین دوگانگید علت ایگذار یم

 يزینباره چیاز حسن در ا یسکه کر نشده کخ ذیم و در تاریا دهیما نشن یول
 زها نبوده است. ین چیه حسن معتقد به اکن است یل بر این خود دلیبپرسد و ا

 ن:یموضع حسن در برابر امهات المؤمن

ن ینمود و عادت بر ا ينه سپریخود را در مد یزندگ یانیپا يروزهاالف) حسن 
ن یالمؤمن ان آنان امیه در مکرفت  ین میدار امهات المؤمنیه هر روز به دکداشت 

 ز بود.یشه نیعا

 يه از مردیه معاوکند ک ید نقل میسع یش از ابیبا سند خو رکه ابن عساکچنان-
بعد از نماز فجر تا طلوع  ي: ود: آن مرد گفتینه، در مورد حسن پرسین مدکسا

نند بعد از باال ک یدار و گفتگو مید يند، مردم با وینش ید، در مسجد میخورش
زند و  ین سر میخواند. سپس به امهات المؤمن یعت نماز مکد، دو ریآمدن خورش
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اش بر  بخشند، آنگاه به خانه یم ییایآنها به او هدا یاهند. گک یبه آنها سالم م
 1.میش نداریارهاکن یبه ا يارکه گفت: ما یگردد، معاو یم

ه کن است یانگر ایشه بین از جمله عایاُمهات المؤمن یکایکب) سرزدن حسن به 
، جنگ رخ داده بود یشه و علیان عاینبودگرچه م یدورتکشان نسبت به آنها یدر دل ا

 احوال او نشود.  ياینرود و جو يدار ویه حسن به دکه باعث نشد ین قضیا یول

 انش:یحسن از اطراف ي هیوه و گالکش

 يریناره گکه حسن بخاطر کسازد  یخاطرنشان م يادیز یخیات تاریالف) روا
ات هم در منابع ین روایان خود قرار گرفت ایت و آزار اطرافیاز خالفت، مورد اذ
 اند.  ر شدهکعه ذیمنابع شاهل سنت و هم در 

 سنت: منابع اهل

 يه حسن در مدائن اردو زده بود، مردکد: در آن اثنا یگو یم مکـ عون بن ح1
شته شده است. مردم به کسپاه حسن)  یس بن سعد (فرمانده نظامیه قکاد زد یفر

ردند و در کر انداز حسن رحم نیمه و زیبه خ یگر پرداختند حتیدیکچپاول اموال 
رد. ک یزه به حسن حمله ور شد و او را زخمیاز خوارج با ن ير و دار مردیگن یهم

در آوردند. حسن به قصر  يمتوجه آن مرد شدند و او را از پا يه تعدادکنجا بود یا
 2ام صلح نوشت.یه پیمدائن رفت و از آنجا به معاو

حسن  ي، مردم عراق با فرزند وÓیشته شدن علک: بعد از دیگو یم يـ زهر2
ا صلح ید یجنگ یسکه اگر او با کنندگان تعهد گرفت کعت یشان از بیعت نمودند. ایب
د یو ترد کن سخن حسن، دچار شیدن ایرند. مردم عراق پس از شنیرد آنها بپذک

ردند. ک ینگذشت او را زخم يریست. دین مرد جنگ نیگر گفتند: ایدیکشدند، به 
 3شتر نمودیار آنان، نفرت و انزجار حسن از آنان را بکن یا
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ت یگران روایاز پدرش و از ابو سفر و د اسحاق یونس بن ابیو  یـ از شعب3
ردند و به او کعت یبا فرزندش حسن ب یاند: اهل عراق بعد از عل ه گفتهکاست 

رفت و به سمت شام یه و شام دادند. حسن پذیبه سپاه معاو یشکر کشنهاد لشیپ
 ۀشرطدوازده هزار نفر بود و معروف به ه تعدادشان کسپاه  ي رد و بر مقدمهکت کحر

 س بن سعد را گمارد. یبودند، ق الخمیس

ه به کنیس فرستاد. تا ایداهللا بن عباس را همراه با قیاند، عب هم گفته یبعض
 یسکدند و خود حسن در مدائن اردو زد، در آن اثنا یآن رس یانبار و نواح ي منطقه

 ي مهیشته شده است. مردم به خکس بن سعد) ی(ق یه فرمانده نظامکاعالم نمود 
ر انداز، جورابها و یه زک ییافتند با خود بردند تا جایحسن هجوم آوردند و هر چه 

حمله  يزه به ویصر با نیق یاسد به نام اب یاز بن يان مردین میدند. در ایشال او را دزد
رد و ک كود ترسرا بکاخ که همان کد مدائن یور شد. حسن آنجا را به قصد قصر سف

د، آنگاه عمر و ینک ید امروز با من چنین رفتار میشتکند پدرم را کنتان یگفت: خدا نفر
ش را یها ه فرستاد و خواستهیام صلح نزد معاوید و او را با پیرا طلب یبن سلمه ارحب
ت یاش از ب ش و مخارج او و خانودهیه قرضهاکنیه عبارت بودند از اکمطرح نمود 

ن خراج ساالنه شهر فساد ید همچنیبه پدرش ناسزا نگو یسکالمال پرداخت شود و 
 نه داده شود. یدر مد يو دارا بگرد به و

 1خواسته بود محقق ساخت يرفت و آنچه را ویز پذیه نیمعاو

روان و یحسن در قصر مدائن و در جمع پ«د: یگو یم ـ هالل بن خباب4
ه انجام ک يارک ن سهیاز شما بخاطر ااهل عراق من  يا« اصحاب خود گفت:

د و یردکب من حمله که به مرکنید دوم ایشتکه پدرم را کنیا یکیزارم ید بیا داده
د. شما قبالً با من یردکم را چپاول یر پایم زیه گلکنید و سوم اینمود یآن را زخم

س من صلح کد و با هریس من بجنگم بجنگکه با هر کنید بر ایرده بودکعت یب
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ز یام شما ن ردهکعت یه بیه من با معاوکد یز صلح کنید. پس آگاه باشیشما ن نم،کب
 1نها را گفت و وارد قصر شد.یا ،د،یداشته باش يرده، حرف شنوک يرویاز او پ

، حسن زمام امور اهل یه: بعد از وفات علکت است یروا ـ از ابن شوذب5
به قصد جنگ با هم روبرو  مفرما بود. آنهاکه بر شام حیعراق را بعهده گرفت و معاو

نار شد و که برینرو به نفع معاویداد. از ا یاد عالقه به جنگ نشان نمیشدند، حسن ز
ه، خالفت به حسن منتقل شود. از آن یه بعد از معاوکنیرد مشروط به اکعت یبا او ب

گفت:  ین (ننگ مؤمنان) حسن میگفتند: عار المؤمن یم يان حسن به ویروز، اطراف
 2.از نار (ننگ بهتر از آتش) است عار بهتر

د: ما یگو یه مکرده کت یف روایش از ابو عزیبا سند خو يب بغدادیـ خط6
ه بصورت کم یسپاه حسن بود ي حدود دوازده هزار مرد جنگجو در قسمت مقدمه

به  یانکما بود و در م ي م، ابوغمرطه فرماندهیجنگ با اهل شام عازم بود يبرا يجد
بر ما  يا ه همچون صاعقهیه خبر صلح حسن با معاوکم یزده بودن اردو کنام مس

ان ابن یاز ما به نام ابو عامر سف يد مردیوفه رسکه حسن به کنیفرود آمد. بعد از ا
ابا  يمؤمنان. حسن گفت: ا ي نندهکخوار  يگفت: سالم بر تو ا يخطاب به و یلیل

 یستم آنها را قربانخوا یه نمکردن مؤمنان را نداشتم بلکعامر من قصد خوار 
 3نم.کش یومت خوکح

وفه شد و در آن کزمام امور را به دست گرفت و وارد  هیه معاوکنیـ بعد از ا7
س بن سعد یتن در داد و ق يپارچه به خالفت ویکرد و جهان اسالم کراد یخطبه ا

عت یه بیز پس از مخالفت با صلح، بازگشت و با معاویسپاه حسن) ن ی(فرمانده نظام
شان، عراق را ین و برادران و پسر عموهایحسن و حس یردگکت به سرینمود، اهل ب

شد از  یان خود روبرو میعیر راه هرجا با شیگفتند: در مس كامبر، تریبه قصد شهر پ
 یسته و خوبیار شاکه کحسن  ید ولیشن ینم يزیآنها جز سرزنش و مالمت  چ
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به خود  یمانیابا نداشت احساس پش يا نندهکچ مالمت یانجام داده بود، از مالمت ه
داد: خدا از او خشنود و  یار شادمان و خرسند به راهش ادامه میه بسکداد بل یراه نم

 1گاهش باد.ین جایبهشت بر

 ر آمده است: یز به شرح زیعه نین مطللب در منابع شیا

ه را بهتر از یه گفته است: بخدا سوگند  من معاوکت شده یاز حسن رواـ 8
شند کنها خواستند مرا بیان من هستند. ایعیه به گمان خودشان، شکدانم  یم ینهائیا

ه جانم را نجات یردند، بخدا سوگند اگر بتوانم با صلح با معاوکاموالم را چپاول 
تم یشند و اهل بکنها مرا بیه اکن است ینم بهتر از اکتم را حفاظت یب دهم و اهل

ل ینها مرا دست بسته تحویه بجنگم همیمعاودر امان نباشند. بخدا سوگند اگر با 
ح یبا صلح و عزت را بر مرگ در اسارت ترج ین زندگیه خواهند داد. بنابرایمعاو

 2دهم. یم

آزموده  یوفه را بخوبکه گفته است: من اهل کاند  ردهکنقل  ن از حسنیـ همچن9
 یردار بکو  ستند آنها در گفتاریچ وجه قابل اصالح نین آنها به هیو شناختم. مفسرد

شان یرهایه شمشک یشان با ماست در حالیند: دلهایگو یوفا هستند. آنها م یتعهد و ب
 3ه ما است.یعل

 يان گفت: یه چنیه حسن بعد از صلح با معاوکرده کنقل  عهیـ مسعودي ش10
د، اموالم را چپاول یشتکپدرم را :دم یز از شما بریوفه من بخاطر سه چکاهل 

ز یام شما ن ردهکعت یه بیه من با معاوکد ید. آگاه باشیردکمم را پاره کد و شیردک
 4.دینکد و اطاعت یاز او بشنو

اش حمله بردند و هرچه  مهیسد: بر خینو یعه میش دیخ مفین شیـ همچن11
به نام عبدالرحمان  يه فردک ییراندازش را بردند تا جایز یردند حتکداشت چپاول 
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زان بود، یرش آویه شمشک ید و او در حالیشکاش  شانه يشال او را از رو يازد
 1بدون ردا نشسته بود.

ان یاران حسن به نام سفیاز  يه گفته است: مردکاند  ردهکنقل  ـ از ابوجعفر12
مؤمنان، حسن  ي نندهکخوار  ينزد حسن آمد و گفت: سالم بر تو ا یلیل یبن اب

مرد گفت: زمام امور امت را براحتی  ردم؟که من آنها را خوار ک یدان یجا مکگفت: از 
 2ند.ک ياهللا داور ر ما انزلیتا به غ ين طاغوت نمودیل ایتحو

  :ت و آزار حسنیاتی در ارتباط اذیبه روا یب) نگاه

 باشند: یر میق زیانگر حقایآمده ب یو سن یعیه در منابع شکن مواضع یا

رامون حسن ینون پکه اکبودند  یسانکعه سازان در زمان پدر حسن همان یـ شا1
 را گرفته بودند.

ه کن رفته بود چرا یا از بیـ شایعه امامت در زمان حسن روبه ضعف نهاده 2
 امالً بسته بود. کعه ین شایا يدن حسن از خالفت، راه را برایشکدست 

نمود و  يو معنو يماد يرا دچار ضررها يحسن از خالفت، و يریگ نارهکـ 3
 ردند. ک یم ين برخوردیشان چنید با ایبودند نبا يامامت وروانش معتقد به یاگر پ

شان امام یه اکنیل ایحسن بدل ين با رأیدر برابر مخالف یسکه کم یدیـ نشن4
ن رفته یه شایعه امامت در آن دوره از بکانگر آنست ین بیستد و ایمعصوم هستند با

 بود. 

ده ین و عقیاهل دروان حسن؛ یکه پشتر آشکار می شود این است یـ آنچه ب5
ه کن است یبودند ا یاهداف شخص يآدم هوا پرست و دارا یه مشتکنبودند بل

ه یشان با معاوید از صلح ایبودند، با ياگر آنها معتقد به امامت و عصمت و
آنها  یل باطنین عمل مخالف با میشدند هرچند ا یردند و خشنود مک یاستقبال م

                                           
 ).1/569عه (یان الشیو اع 41ن ی، مقاتل الطالب190االرشاد .1
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ل بر فساد ین دلیو چپاول اموالش بزرگتر يون، آزار رساندن به یبود. عالوه بر ا
 . رامون او جمع شده بودندیه پکاست  یسانکاخالق و سوء اهداف 

 دگاه حسن در مورد رجعت:ید

از  یه به حسن گفتند: برخکت عمرو بن اصم گذشت یدر مبحث اول، روا
از  باشد و قبل یم 1شان همان دابۀ االرض.یه اکن است یرا اعتقاد برا Óیان علیعیش
پدرم  ي عهیند و آنها شیگو یدروغ مخته خواهد شد؟ حسن گفت: یامت بر انگیق
گردند،  یشان بر میه اکم یدانست یهستند و اگر ما م يه دشمنان وکستند بلین

 2.میآورد یگران در نمیاح دکرده و زنانش را به نکم نیاموالش را تقس

 ه)Ó)5-61ین بن علیحس: ت دومیشخص

 امامت:ن در مورد یموضع حس

 ن مطلب هستند بشرح زیر می باشند: یانگر ایه بک یاتیالف) روا

وفه را داشت کرفتن به  ین آمادگیه حسک ید: زمانیگو یمـ عتبه بن سمعان 1
بگو  یه عازم عراق هستکام  دهیشن !گفت:  پسر عمویم يعبداهللا بن عباس به و

ام اگر خدا بخواهد  م خودم را گرفتهین گفت: من تصمی؟ حسینکار کخواهی چه  یم
 رد. کت خواهم کن روزها حریاز  هم یکیدر 

نترل خود درآوردند کشتند و شهر را به کر خود را یابن عباس گفت: اگر آنان، ام
ن موراد یاز ا یکچ یه هکنون کا ینده ساختند آنگاه نزد آنان برو، ولکو دشمنان را پرا

دهم و  یراند من تو را به خدا سوگند م یم مکر آنها حرشان بیاند و ام را انجام نداده
با دشمن و جنگ فرا  ییارویرو يه تو را براکدارم. چرا  یباز م ين سفریاز چن

نند و در برابرت کبت یذکه تنهایت بگذارند و تکرود  یم آن میاند و ب خوانده
 نم.ک یشم و استحاره میاند ین باره مین گفت: من در ایستند؟ حسیبا

                                           
 ه قرآن به آن اشاره نموده است (مترجم).کآخر الزمان است  يها از نشانه یکیدابۀ االرض،  .1
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ن آمد و یا صبح روز بعد عبداهللا بن عباس دوباره نزد حسیشامگاه همان روز  در
ه اهل کچرا  يشته شوکن سفر یه در اکترسم   یپسر عمو، بخدا من م يگفت: ا

، اگر اهل عراق ینجا بمان، تو سرور اهل حجاز هستیخائن هستند. هم یعراق ملت
رون یه دشمن را از آنجا بکم یآ یم یس در صورتیواقعا خواهان تو هستند به آنها بنو

ن پهناور و از نظر یه سرزمکمن برو یپس به  يکنید. و اگر باز هم اصرار به رفتن دار
دارد. و از آنجا با  یانیعیها است و پدرت در آنجا ش گاه و دره پناه يدارا یکژیاسترات

ه ک يزیچ دوارم شما بهینگونه امیبفرستید، ا یکآنها پ ين و بسوک ينگار مردم نامه
 د. ید بدون دردسر برسیخواه یم

و شفقت  يدلسوز ينها را از رویه اکدانم  یم بخدا مین گفت: پسر عمویحس
ه کابن عباس گفت: حاال  ام. نموده یرفتن قطع يم را برایمن تصم یول ییگو یم
ه همچون کترسم  ی، خانواده و فرزندانت را با خود نبر، چون ميبرو یخواه یم

 1.يشته شوکچشم زنان و فرزندانت  يعثمان جلو

د و ین رسیه به حسکه، در مید: محمد بن حنفیگو یم رکن ابن عسایـ همچن2
رفت. ین نپذیحس یه شما به این سفرت نروید . ولکن است یه امروز نظرم اکگفت 
 يزین در دل چیرد، حسکن منع یه محمد، فرزندانش را از رفتن با حسک ییتا جا

رسد محفوظ بماند؟  یه به ما مک يفرزندت از گزند یخواه یمرد و گفت: کاحساس 
اگر  یما خواهد بود ول يبت براین مصیمحمد گفت: گرچه از دست دادن تو بزرگتر

نار شما که فرزند من هم در کهست  يازید چه نیروبرو شو ین سرنوشتیشما با چن
 2باشد.

و سخنانش خطاب به سپاه  Óنیان خروج حسیدر جر ين طبریـ همچن3
مردم  ين گفت: ایخدا، چن ين پس از حمد و ثنایسد: حسینو یاد میداهللا بن زیعب
ها  من بخاطر نامهم: یگو یشگاه خدا و شما مین سخنان را بخاطر اتمام حجت در پیا

                                           
 ).1/21ن (ی) مقاتل الطالب4/286( يخ طبریتار .1

 ).14/212خ دمشق (یتار .2
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د من یام اگر شما هنوز بر سر قول و قرارتان هست نجا آمدهیشما به ا يامهایو پ
 1.گردم یه از آنجا آمده ام بر مک ییشوم وگرنه به جا یموارد شهر شما 

ه کند ک ینقل م  خطبه اي، یل بن علیش از اسماعیر با سند خوکـ ابن عسا4
ان با یوفکه حدود دوازده هزار نفر از کنیو فاطمه بعد از ا ین بن علیگفته است: حس

از او خواسته  يرده، با نامه نگارکعت یل بیش مسلم بن عقیبدست پسرعمو يو
 رد. ک كه را به قصد عراق ترکد، میایوفه بکبودند به 

ش در ین قرار گرفت، به فرماندار خوین سفر حسیان ایه در جرکنید پس از ایزی
به  یاد سپاهیداهللا بن زیستد. عبین بایه در برابر حسکاد نوشت یداهللا بن زیعراق؛ عب
ن ین اعزام نمود. حسیبا حس ییارویرو يوقاص برا یعمر بن سعد بن اب یفرمانده

ه رحمت خدا بر کن یربال رفت و با سپاه عمر بن سعد روبرو شد و حسکبه سمت 
ن حادثه در روز دهم محرم سال شصت یشته شد. اکاو و لعنت خدا بر قاتالنش باد 

 2اتفاق افتاد. يهجر یکو 

ن را یحس هکرده کن را نقل یاز صحابه و تابع ينام تعداد رکن ابن عسایـ همچن5
مه، خراند از جمله: ابن عباس، ابن عمر، جابر، مسور بن م از رفتن به عراق باز داشته

ب، ابو سلمه ید بن مسیه، سعی، و از تابعین: برادرش محمد بن حنفيد خدریابوسع
 3گران.یبن عبدالرحمان  و د

 ات:ین روایبه ا یب) نگاه

 يا  چ اشارهین، هش بعد از مرگ برادرش حسیخو ین در طول زندگیـ حس1
شان پخش یدر زمان ا يا عهین شایه او امام منصوب از جانب خداست و نه چنکرد کن

در زمان  يا عهین شایچن ي شهیدن رکیه باعث خشیعت حسن با معاوید بیشد و شا
 د.ین گردیحسن و حس

                                           
 ).4/286( يخ طبریتار .1

 .)14/213خ دمشق (یتار .2
 ).14/2همان ( .3
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 یعنی یکه تا سال شصت و یعت با معاویاز زمان ب یعنیست سال ین مدت بیدر ا
رار که در زمان پدرشان بر سر زبانها بود تک یعاتیاز شا یکچ ین هیسال شهادت حس

 نشد. 

ت اش یرفت از امامت و وصاین دعوت اهل عراق را پذیه حسک یـ زمان2
 عت اعالم نمود. یب يام خود را فراخوان مردم عراق برایق ي زهیه انگکسخنی  نگفت بل

 عراق  از این سفر  بدلیل اینکه اهلهمچنین تالش صحابه براي بازداشتن وي 
بیش از تو پدر و برادرت را تنها گذاشتند و آزار دادند دلیل بر این امر است که رفتن 
حسین به عراق،اجباري و ماموریتی الهی نبوده بلکه اختیاري بوده است و گرنه کسی 

به  به خود اجازه نمی داد که او را از این سفر منع کند.  و در آنصورت حسین
اگر  یبردارد حت یتواند دست از امامت اله یه نمکگفت  یصراحت خطاب به آنان م

 نداشته باشد.  يارکار و مددیچ یه

  :ن در رابطه با صحابهیموضع حس

با صحابه و عدم  يانگر محبت وین بید و ایاز فرزندان خود را، عمر نام یکینام 
 باشد.  یدورت نسبت به آنان مکنه و کیوجود 

 ن باره:یدر ا یاتیروا الف)

ه ن، عمر بودیاز فرزندان حس یکیه نام کعه در قاموس الرجال آورده یتستري ش
 1.است

 ين نامگذاریبه ا یب) نگاه

شان را بر فرزند خود یا یه نام گرامکبا عمر است  يل بر محبت وین دلیا
ن ارائه یر از ایغ يریه تصوک یاتیروا ي است بر همه ین خط بطالنیگذارد. همچن یم
 ند. ینما یم

                                           
 ) چ قم.12/83( يقاموس الرجال تستر .1
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ن یات دروغیه رواکن با عمر بن خطاب یموضع حس یه وقتکاست  یز گفتنیو ن
د ین است بدون تردیاند، چن ردهک یبه امامت معرف Óیدن علینرس یاو را سبب اصل

 خواهد داشت.  یدگاه مشابهیر صحابه دینسبت به سا

 ش: یروان خویان و پیعین در برابر شیموضع حس

 ن باره: یدر ا یاتیالف) روا

ن از یه حسیوه و گالکبر اظهار ش یعه مبنیش يتابهاکدر  يا دهیات عدیروا
 روانش وارد شده است از جمله:یپ

بارالها  نگونه دست به دعا برداشته:یان خود ایعیه شیه علکنقل شده  نیـ از حس1
چگاه یه مان راکنده و متفرق بساز و حاک، پرایزنده نگهداشت یاگر آنها را تا مدت

با ما  یما بشتابند ول ياریاز آنان خشنود مساز، آنها ما را فرا خواندند تا به 
 1.شتندکردند و ما را کمتجاوزانه برخورد 

شما همانند پرندگان و ه گفته است: کاند  ردهکنقل  نین از حسیـ همچن2
آنرا  ینادان يد سپس از رویعت به سمت ما هجوم  آوردیب يبرا ها  پروانه

باد  یسانکماندگان احزاب و ین امت و باقیت اید پس عذاب خدا بر طواغیستکش
 2.اران بادکن خدا بر ستمیاندازند ... نفر یتاب خدا را پشت سر مکه ک

ست هزار نفر از اهل عراق با یه حدود بکسد ینو یم نین محسن امیـ همچن3
و او را در ستادند یده در برابرش ایانت ورزیخ يردند سپس به وکعت ین بیحس
 3عتش برگردن آنها بودیه هنوز بکشتند ک یحال

ن یشته شدن حسکمردم بعد از ه گفته است: کت شده یروا ـ از جعفر صادق4
ر یل و جبیطو بن ام یحی، یابلکاند از: ابوخالد  ه عبارتکمرتد شدند جز سه نفر 

 .بن مطعم

                                           
 .949 یطبرس يو اعالم الور 241د یاالرشاد مف .1
 ).9/235) االنتصار (3/258طالب ( ی) مناقب آل اب2/229شف الغمه (ک) 2/24االحتجاج ( .2

 )5عه(یالطبقات الش یعه فی) الدرجات الرف11/43) شرح نهج البالغۀ (1/26عه (یان الشیاع .3
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رده و در آن نام کان یت را بین روایه همیونس بن حمزه شبی يگریت دیدر روا
 1را افزوده است. يجابر بن عبداهللا انصار

 ن:یت حسیاکبه ش یب) نگاه

دهند  يارین را فراخواندند تا او را یه اهل عراق، حسکدهد  یات نشان میروا
ه خود کهمدست شدند، چنان يتاً در قتل ویدر عمل او را تنها گذاشتند و نها یول

ه پروردگار جمعشان که آنان دست به دعا شد یان داشت و علین مطلب را بین، ایحس
ن یمان هرگز از آنان خشنود نشوند. همچنکه حاکند کب يارکرا متفرق سازد و 

 يه با وکنیردند و بعد از اکانت ین خیه آنها به حسکورزد  ید مکیتا یمحسن عامل
 شتند. کرده بودند او را کعت یب

ن بعد از یان حسیاطراف ي هد: همیگو یتاً جعفر بن محمد به صراحت میو نها
ن یان حسیشود به اطراف یا مین است آیشهادتش مرتد شدند جز سه نفر، حال سوال ا

تشان را ین خدا سخن و روایهستند اعتماد نمود و در د یین خصلتهایچن يه داراک
 رفت؟یپذ

را آغاز  یه انقالبک ین زمانید: امام حسیگو یان معاصر میعیاز ش يموسو یموس
ن راه خودش و فرزندان و یند و در اید را بر چیزیخواست بساط خالفت  یرد و مک

خواهد خالفت  یچگاه نگفت میهدند، یربال به شهادت رسکهمراهانش در 
د یزیش از یگفت: او ب یه مکبل رده، نجات دهدکد غصب یزیه کرا  يا یآسمان

 ي زهیو انگ ندکعت ید بیزید با یمانند او نبا یتین امر است و شخصیا ي ستهیشا
د دستخوش انحراف یزیه بدست کدانست  ین جدش رسول اهللا مید يایامش را احیق

 2شده است.

 

 

                                           
 یلی) جامع الرواه ارب10/50( یمازندران یافک) شسه اصول ال1/338ار معرفۀ الرجال(یاخت .1
 ).1/354عه (ی) و الذر21/37( ی) معجم الرجال خوئ1/147(

 .51ح یعۀ و التصحی. الش.2
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 هـ) 81ـ  21ه (یطالب معروف به ابن حنف یبن اب یمحمد بن عل: ت سومیشخص

ه است.  همواره ین، مادرش خوله دختر جعفر حنفیحسن و حس ياو برادر پدر
با تقوا،  يو من از آنها اعلم هستم، او مرد ن از من، افضلیگفت: حسن و حس یم

 اه رنگ بود. یدانشمند و س

 يرد او مهدک ینمود و گمان م یدعوت م يمردم را به امامت و یمختار ثقف
 است. 

ه او نمرده و ک) معتقد بودند یاسالم يها ه (از فرقهیسانکیروان مذهب ین پیهمچن
 زنده است.

اند: از ترس ابن  گفته یهمانجا وفات نمود. بعضنه متولد شد و در یمحمد در مد
 1خت و در همانجا درگذشت.یر به طائف گریزب

 ر و عمرکدر مورد ابوب يموضع و

 ر است: ین مورد نقل شده بشرح زیالف) آنچه در ا

ن یه پدرش چنکند ک یه نقل میاز حسن بن محمد بن حنف ـ هالل بن خباب1
ست بر یر و عمر سخنان ناشاکمورد ابوبد و در یان از خدا بترسیوفک يا گفت:
ه کاست  یسکنار رسول خدا، بود و عمر ک رق در غایر صدکد. ابوبیاوریزبان ن

 2.ردکت یاو تقو ي لهیخداوند اسالم را بوس

در شعب همراه بودم و از او  ید با محمد بن علیگو یم الجعد یـ سالم بن اب2
ر. گفت: یگفت: خ یمحمد بن عل ر بود،کن مسلمان ابوبیا نخستیه آکردم کسوال 

 افت؟ی يگران برتریبر د يازیپس با چه امت

افت یه وفات ک يه مسلمان شد، تا روزک يه  از همان روزکنیگفت: بخاطر ا
 3مسلمانان بود. ي بهتر از همه

                                           
 ).4/110ر اعالم النبال (ی) و س193ـ  6/181خ االسالم (یتار .1

 ).13/378(خ دمشق یتار .2

 ).30/460همان ( .3
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ن دو یافتم و اینباره نیا بن حنفیه دردمحماز يگریت، مطلب دین دو روایر از ایغ
ن نزد او از یخیه شکرساند  یته را به اثبات مکن نیضع است اه واکت همانگونه یروا
 اند. برخوردار بوده یعیگاه رفیجا

 د. یان گردیر و عمر بکلت ابوبیاز پدرش در فض يت ویز روایـ قبالً ن3

 ه:یدگاه محمد بن حنفیبه د ی) نگاهب

با رسول  در غار  يو یهمراه دانسته،ن مسلمان یر را بهترکه، ابوبیمحمد بن حنف
را باعث قدرت و عزت  Óن عمریداند، همچن یشان میا ي ژهیل ویاهللا را از فضا
 ند. ک یاسالم قلمداد م

 بود  ین نمیه اگر چنکرد چرا یپذ یم یز به راحتیرا عقل ن ین موضعیو چن
نهاي یه جزو بهترکبنو هاشم  ان ان آنیمختلف بودند و در م يها رهیه از تکصحابه 

ده یبا چشم سر د انردند. آنک یر را انتخاب نمکوجود داشت هرگز ابوبز یش بود نیقر
 دادند. ینم يداشته است وگرنه تن به خالفت و یه رسول خدا او را گرامکبودند 

ن ید ياریباعث  Óه مسلمان شدن عمرکنین صحابه اتفاق نظر داشتند به ایهمچن
 یشجاعتش گواهو در مورد  هدیو گسترش اسالم گرد يروزیو خالفتش باعث پ

 .دیان گردیطالب قبال بیابن اب یلع





 
 
 

 سوم ي  مرحله
 عاتیبازگشت شا

 هـ)81/148(

ت و آزار یا شد و جان گرفت و باعث اذیگر احید يعات بارین مرحله، شایدر ا
عات یت ننشستند و شاکز ساین دوران نیت در ایت قرار گرفت. بزرگان اهل بیاهل ب

 ب نمودند و مردم را از آن بر حذر داشتند. یذکرا ت

ما فقط به مواضع شش تن از  یم نبودند ولکز ین دوران نیت در ایب بزرگان اهل
 ه عبارت بودند از: کم ینک یآنها بسنده م

 .نیبن الحس یـ عل

  .یـ حسن بن حسن بن عل

 .بن حسن یـ محمد بن عل

 .ن یبن حس ید بن علیـ ز

 . یمحمد بن عل ـ جعفر بن

 .ـ عبداهللا بن حسن 

 گردد: یر ارائه میبه شرح ز يگریبعد از د یکین بزرگواران یاز ا یکمواضع هر 

 1)[95هـ،  61 ] هـ 38ن (ین العابدین زیبن حس یعل: ت نخستیشخص

 سنت: ن نزد اهلیبن حس یگاه علیجا

 : ر استین مورد آمده به شرح زیالف) آنچه در ا

                                           
 خ وفات.یعه و تاریخ امامت به گمان شیخ والدت، تاریاند از: تار ب عبارتیخ به ترتین سه تارنیا .1
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دانش آموخت  ناو از آن ستیز یسنت م ان اهلینه و در میمدن در یبن حس یعل
امبر نماز می خواند و در مجالس آنان یدر مسجد پ نو به آنان آموزش داد. با آنا

ل دهد. ظاهر و باطنش کیتش یه مجالس مخفکده نشد یچگاه دیرد و هک یت مکشر
 ده نشده است. یسنت شن بود و از او سخنی خالف معتقدات اهل یکی

از  يها راو ن دهیند و همچنک یت نقل مین روایتابع ین و برخیاز امهات المؤمن او
ث یحد يرود از و یسنت بشمار م ن بزرگ اهلیه از جمله محدثک يجمله زهر

 اند.  ردهکت یروا

ر ین بشرح زیبن حس یسنت در وصف عل اهل ياز گفتار علما يا گوشه
 :است

 ر بود. ینظ یت، بیب ان اهلیدر من یبن حس ید: علیگو یم کـ وهب بن مال1

از  یکچ ید: هیگو یه مکند ک یاز پدرش نقل م حازم یز بن ابیـ عبدالعز2
 افتم. ین نیبن حس یتر از عل هیهاشم را فق یبن

ن یگفت: ز یرد و مک یه میافتاد گر یم نیبن حس یاد علیبه  يـ هرگاه زهر3
 ن.یالعابد

ن یبن حس یمانند عل یسکان اهل قبله با ید: در میگو یم د بن اسلمیـ ز4
 ام.  ننشسته

را  یسکش یان قریه گفت: در مکند ک یاز ابن شهاب نقل م ـ صالح بن احمد5
 افتم.ین نیبن حس یبهتر از عل

 یرا بهتر از عل یسکت یان اهل بیه : در مک می کندت یروا يـ  معمر از زهر6
 افتم.ین نیبن حس

بن  ین جلسات من با علیشتریه گفت: بکاست ت یروا يان از زهریـ از سف7
 ن بود. یحس

؟ گفت: ینک یت نمیاد رواین زیبن حس یگفت: چرا از عل يـ معمر به زهر8
 دیگو یم سخن مکار یاو بس یم ولینینش یبا او م یسکشتر از هر یب
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ن یبن حس یت، مانند علیان اهل بیه گفت: در مکت است یروا کـ از مال9
 وجود نداشت.

ن فرد بنو ین، بهتریبن حس یه گفت: علکت است یروا دیبن سع یحیـ از 10
ه کد، چرا یمردم ما را بخاطر اسالم دوست بدار يگفت: ا یه مکدم یهاشم بود شن

 ما باعث ننگ شده است.  يه براکد یرس یشما با ما به جائ یدوست

بن  یعلگفت: با تقواتر از  یب مید بن مسید: سعیگو یم ـ صالح بن حسان11
 دم.ین ندیحس

گفت: در  یه مکدم یه گفت: از ابوحازم شنکت است یروا حازم یـ از ابن اب12
 1دم.ین ندیبن حس یهشام بهتر از عل یان بنیم

 ن: یبن حس یسنت در مورد عل اهل يدگاه علمایبه د یب) نگاه

ن مرد عابد، یبن حس یه علکنیرسد ا یها به دست م دگاهین دینتیجه اي که از ا
 یتیت شخصیب ان اهلیش در میه در زمان خوکبوده بل یزگار، دانشمند و فاضلیپره

ر در پرتو یبشرح ز يگریق دین، حقایهمطراز او وجود نداشته است. عالوه بر ا
 د: یآ یسنت بدست م اهل يعلما یگواه

گر استفاده یدیکست، از علم و دانش یز یبا اهل سنت م نیبن حس یـ عل1
 انه اي باشد. یژه و مخفیمجالس و يشان دارایه اکچگاه نقل نشده یردند و هک یم

ن حاصل یبن حس یعل يزگاریبه دانش، تقوا و پره سنت اهل يعلما یـ گواه2
 يه زهرک ییباشد تا جا یم ينه و طول صحبت و مجالست با ویرید ییآشنا

ه کن است ین بوده است حال سوال ایبن حس ین مجالس من با علیشترید: بیگو یم
ه بدان کل دادند و خالف آنچه را کینشستند و جلسات تش يجا با وکو  کیان یعیش

 دند؟یشن يرد از وک یتظاهر م

                                           
رده است. کخ دمشق نقل یش در تاریر با سند خوکد، ابن عسایان گردیه بکرا  ییها دگاهید ي همه .1

 ).41/371خ دمشق (یتار
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 عه: ین در برابر شیبن حس یموضع عل

 باشد:  یر مین مورد آمده است بشرح زیالف) آنچه در ا

به آن،  ل مربوطیرامون امامت و مسایپ یعاتیز همانند سابق، شاین دوران نیدر ا
ن یبن حس یه علین قضید و ایت گردیب ت و آزار اهلیجان دوباره گرفت و باعث اذ
ت یب ه با سرپوش محبت اهلکشده  یطراح ين ادعاهایرا بر آن داشت تا در برابر ا

ه از جانب کبود  يفشار،عات ین شایامد ناگوار ایپ ستد البته یشد با یمنتشر م
 شد. یت وارد میب وقت بر اهل يها ومتکح

 يه گفت: اکند ک ینقل م نین العابدین؛ زیبن حس ید از علیبن سع یحیـ 1
ما  يشما برا ید، بخدا سوگند دوستیاهل عراق، ما را بخاطر اسالم دوست بدار

 1ن شده است.یل آفرکمش

مردم  ين گفت: ایبن حس یه علکت است یروا دیبن سع یحین از یـ همچن2
 2ن شده است.یما ننگ آفر يشما برا یدوست د،یما را بخاطر اسالم دوست بدار

که فرمود:ما را بخاطر اسالم دوست بدارید بخدا سوگند که ودر روایتی چنین آمده ـ3
 دوستی شما باعث دشمنی مردم با ما شده است(طبقات ابن سعدوتاریخ دمشق)

ن یبن حس ینزد عل یه گفت: گروهکت است یروا داهللا بن موهبیاز عب -4
د. ما یهست يگفت: چقدر شما دروغگو و بر خدا جر یا ستودند. علآمدند و او ر

 3است. یافکما  ين برایم و همیش هستیان قوم خویکفقط جز ن

 اند:  ر نمودهکر ذین آثار را بشرح زیاز ا یز برخیعه نیمنابع ش

د یگوئ یبخدا سوگند آنچه در مورد ما م دیـ ما را بخاطر اسالم دوست بدار1
 1مردم با ما شده است. یباعث دشمن

                                           
 ).2683شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت (ش  .1

 ).5/214برا (ک)، طبقات 41/372تارخ دمشق ( .2

خ االسالم ی) و تار41/391خ دمشق (ی) تار3/136مال (کب الی)، تهذ5/214ن سعد (یطبقات ا .3
)6/435.( 
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ر گفتند یهود در محبت عزیاست:   ه گفتهکاند  ردهکنقل  ين از ویهمچنـ 2
ن نصارا در محبت یر. همچنیز از آنان است و نه آنان از عزیه گفتند: نه عزکآنچه 

اند. در مورد ما  یسیاز آنان و نه آنان از ع یسیه گفتند؛ نه عکگفتند آنچه  یسیع
هود در یه سخنان یشب یسخنانان ما در محبت ما یعیاز ش يا عده ن استیز چنین

ستند و یاز ما ن یسانکن یند، چنیگو یم یسیر و سخنان نصارا در مورد عیمورد عز
 2م.یستیز از آنها نیما ن

ر یغ یسکنند مگر چه ک یه مینها بر ما گریفرمود: ا هکنقل است  يز از ویـ  ن7
 3شته است؟کنان ما را یاز ا

 ات:ین روایبه ا ینگاهب) 

ه تظاهر به کاست  یسانکن از یبن حس ید علیانگر تنفر شدیات بین روایـ ا1
و   ه خودشان نگفتهکبه آنان  ییزهایبا نسبت دادن چ ینند ولک یت میب محبت اهل

ه گفته کنیاند. بعنوان مثال ا ر سوال بردهیت را زیب ت اهلیثیاند، آبرو و ح ردهکادعا ن
ه نموده و یتق یه اطاعتش فرض بوده است ولکاز جانب خدا بوده  یامام یشود فالن

شود  یت محسوب میب ن اهانت در حق اهلیرده، بزرگترکش را ظاهر نیامامت خو
ه بخاطر حفاظت از کز نخواهد بود یه اطاعتش واجب باشد جاک یامام يه براکچرا 

ه خدا به او سپرده است ک یار ساختن مقام و امامتکه نموده ، از آشیش، تقیجان خو
 یسانکن ین از چنیبن حس ینرو علین لطمه وارد سازد، از اید و به دینما یشانه خال

 خواند.  یت فرا میب در مورد اهل یاله يت تقوایزار بود و آنها را به رعایب

ه مردم گمان کشد چرا  یت میمردم با اهل ب یعات باعث دشمنینگونه شایـ ا2
ه مثالً آنها کنند ک یروان خود القا میرا به پ ییزهاین چیت چنیردند خود اهل بک یم

ر کا فین دو حال خارج نبود یمردم از ا یامام من عنداهللا هستند. و علت دشمن

                                                                                                       
 ).1/454( یشهرستان ید علیس یوضوء النب .1

) و 15/134( یث خوئی)، معجم رجال الحد25/288() البحار 1/336ار معرفۀ الرجال (یاخت .2
 ).10/429( يقاموس الرجال تستر

 ).2/29االحتجاج ( .3
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 یشان درست است ولیه ادعاکنیا اینند و ک یم یین ادعایردند آنها به دروغ چنک یم
 ازند؟ س یار نمکش را آشینند و امامت خوک یام نمیچرا بدان ق

هود و یز یت به رفتار افراط آمیعه در مورد اهل بیز شیرفتار افراط آم ي سهیـ مقا3
ان یروان و اطرافیان پیامبرانشان نشانگر وجود غلو و افراط در مینصارا نسبت به پ

 باشد.  یت نسبت به آنان میب اهل

آنها را  ه اطرافک یسانکت از یب ه اهلکانگر آن است یها ب هیوه و گالکن شیـ ا4
ه خودشان کدادند  ینسبت م ییزهایچ ن ه به آناکچرا  نداشتند یبودند دل خوش گرفته

 ره، ینگفته و بدان معتقد نبودند، مانند امامت، عصمت و غ

 ه: یام ین در قبال بنیبن حس یموضع عل

 ر است: ینمورد نقل شده بشرح زیالف) آنچه در ا

ژه یگر از سر گرفته شد بویه بار ده صحابیعات علین، شایبن حس یدر زمان عل
عات موضع یه شاین با تمام قوا علیبن حس یعات بود علیه خواستگاه شاکعراق 

 شود: یر اشاره میشان به شرح زیا يهایرین موضع گیاز ا يا گرفت. به نمونه یم

ند ک ینقل م نیبن حس یش؛ علیـ جعفر بن محمد از پدرش و او از پدر خو1
ق ین گفت: در مورد صدیبن حس ید؟ علیر پرسکدر مورد ابوب ياز و يه مردک
ن گفت: مادرت به یبن حس ی؟ علینام یق می؟ مرد گفت: تو او را صدیپرس یم

ن و یرسول اهللا و مهاجر یعنیه از من و تو بهتر بود ک یسکند، او را یت بنشیعزا
ا و آخرت ید؛ خداوند او را در دنیق نگویس او را صدکدند، هریق نامیانصار، صد

 1من بگذار ي ر و عمر را دوست بدار و گناهش را به عهدهکند. برو ابوبکق نیتصد

از اهل  یه فرمود: گروهک ندک ین از پدرش نقل میبن حس یـ محمد بن عل2
ردند به کگفتند، سپس شروع  یر و عمر سخنانکو در مورد ابوب ندعراق نزد من آمد

ه خداوند در مورد آنها کد ین هستیاز مهاجرعثمان. من به آنها گفتم: شما  ییبدگو
ْخرُِجوا ِمن ِديارِهد: یگو یم

ُ
يَن أ ِ

َّ
اِدقُونَ ...تا مِ اذل ْوئَلَِك ُهُم الصَّ

ُ
ه از ک یسانک()8(حشر/    أ

                                           
 ).41/389خ دمشق (یتار .1
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. آنها در پاسخ گفتند: ؟اند انینان راستگویا...رون رانده شدندیخود ب ي اشانهکخانه و 
 م.یستین گروه نیر ما از ایخ

ُؤوا ه خداوند در وصفشان فرموده: کد یا شما از انصار هستیدم: آیپرس يَن َ�بَوَّ ِ
َّ

�َاذل
يَماَن ِمن َ�بِْلِهْم  ِ

ْ
اَر َواإل ْوئَلَِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ ...تا ادلَّ

ُ
)(کسانیکه قبل از آنان 9حشر/  فَأ
 )؟نان رستگارانندیا خانه وامنیت را فراهم ساختند... 

ه کد یستین یسانکه شما از کدانم  یم. گفتم: و من میستیز نین نهایر ما از ایگفتند: خ
يَن َجاُؤوا ِمن َ�ْعِدِهْم َ�ُقولُوَن َر�َّنَا اْغِفْر نَلَا خداوند در وصفشان فرموده است:  ِ

َّ
َواذل

ينَ  ِ
َْعْل يِف قُلُو�ِنَا ِغالًّ لِّ�َّ

َ
 جت

َ
يَماِن َوال ِ

ْ
يَن َسبَُقونَا بِاإل ِ

َّ
آَمنُوا َر�َّنَا إِنََّك َرُؤوٌف  َوِإلِْخَوانِنَا اذل

ما و (وکسانی که بعد از آنان می آیند ومی کویند:پروردگارا ) 10(حشر/   رَِّحيمٌ 
اي  هایمان هیچ کینه برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دل

 ورزي).ي مهر گمان تو، بخشاینده نسبت به مؤمنان قرار مده؛ اي پروردگارمان! بی

ه جزو کد بلیستید شما اهل اسالم نیو دور شو كد. نامباریزیاز مجلس من برخ
 1زنند. یشخند میه به اسالم رکد یهست یسانک

د: من در یگو یه به نقل از پدرش مکت است یروا حازم یز بن ابیاز عبدالعز-3
ر و عمر کگاه ابوبیدر مورد جا يدم، از وین ندیبن حس یتر از عل هیان بنوهاشم، فقیم

ه کشان همان است  گاهیدند، با اشاره به قبر رسول اهللا، گفت: جاینزد رسول خدا پرس
 2برند. ینون در آن بسر مکا

بن  یه علکه گفت: من نزد ابن عباس بودم کت است یروا دین بن عبیـ از رز4
 3بیب فرزند حبیحب يا ين آمد، ابن عباس گفت: خوش آمدیحس

 یه علکند ک یاز عبداهللا بن حسن بن حسن نقل م شیابن سعد با سند خوـ 5
ر هر شب بعد از نماز عشا در قسمت یطالب و عروه بن زبیبن اب ین بن علیبن حس

از ظلم  ینشستم. شب یز با آنها مید من نیگو یم ينشستند راو یم یآخر مسجد النب

                                           
 ).41/389همان ( .1

 ) اشاره به همجوار بودن با رسول خدا در محل دفن (مترجم).41/388خ دمشق(یتار .2

 ).41/388خ دمشق (یتار .3



 تا تکامل تشیع از پیدایش

 

142 

در نظر گرفته است  یسانکن یچن يه خداوند براک یه و از عذابیام یگان بنیهمسا
اهل ظلم  یگین گفت: اگر انسان از همسایبن حس یان آمد، عروه به علیسخن بم

 يشود، در امان بماند. راو یه بر آنان وارد مک یه از عذابکرود  ید میدور باشد ام
 1ق.یرد و من به سوکان کق نقل مید عروه از آنجا به عقیگو یم

ر کن، ابوبیبن حس 8)ین (علین العابدیز ي هینکه ک ر شدهکعه ذیدر منابع شـ 6
 2بوده است.

 3از فرزندانش عمر بوده است. یکین نام یـ همچن7

 ین بن علیبن حس یدر مورد عمر بن عل ياثنا عشر ي عهیش یحر عاملـ 8
امبر و یصدقات پ یزگار و امانت دار و متولیفاضل، بزرگوار، پره يد: او مردیگو یم
 4ن بودیرالمؤمنیام

 5.شه بودیاز دخترانش عا یکی ـ نام9

خواندم،  ین نماز میبن حس ینار علکد: روز جمعه یگو یم محمد بن فراتـ 10
ان یعید: چه خبر است؟ گفتم: شیپرس یند. علیگو یدر نماز سخن م يا ه عدهکدم یشن

ست. گفت: بخدا سوگند یز نیه جایام یه نماز به امامت بنکنند ک یشما هستند گمان م
خواند و روبه قبله  یه قرآن میکسکست. پشت سر هر یش نیب یبدعتار، کن یا
 6شود یبه خودش مربوط م يو يو بد ید خوبیستد نماز بخوانیا یم

 د: یان گردیبه آنچه ب یب) نگاه

                                           
 ).40/278خ دمشق (یتار .1

 ).2/74شف الغمه (ک .2

 ).2/74همان ( .3
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ن یه رسول خدا او را بدکنامد چرا  یق میر را صدکابوب ،نیبن حس یـ عل1
چ یدانست، به ه یخالفت م ر را غاصبکف نموده است و اگر او ابوبیوصف، توص

 دانست.  ینم ییباین لقب زیوجه او را متصف به چن

ه قرآن مسلمانان را به سه گروه کـ در گفتگو با و فد عراقها خاطرنشان ساخت 2
ن سه یرده است و اخراج نمودن آن وفد از اکم یروانشان) تقسی(مهاجر، انصار و پ

 ماند. ینم  یفر باقکجز  يزیاز اسالم چفر آنان است چرا بعد کم بر کانگر حیقسم، ب

ات یدر ح ن اآن یگاه قبلیر و عمر بر جاکابوب ینونکگاه یاز جا يـ استدالل و3
چ وجه اجازه نخواهد یخداوند به هه کاست چرا  یار بجائیرسول خدا، استدالل بس

خدا از آنان   ه رسولکدفن شوند  يافراد يامبر در جوار ویه بعد از مرگ پکداد 
ن یر زائریخ يامت از سالم و دعاین افراد تا قینداشته است آنگاه ا یخوش دل

 قبر رسول خدا بهرمند شوند. 

ان آنان یم یانگر محبت و دوستین بیبن حس یابن عباس به عل ییـ خوشامدگو4
ه ابن عباس معتقد کن است ینشانگر ا» بیب بن الحبیحب« ي است و استفاده از جمله

 نمود.  یو پدرش نبوده وگرنه او را با همان القاب خطاب م یبه امامت عل

شه یش به نام عمر و عایفرزندان خو ير و نامگذارکابوب ي هینکـ استفاده از 5
ن بزرگواران وجود ین نسبت به ایبن حس یه در قلب علکاست  یل بر محبتیدل

 ردند. ک یمن ينامگذار ن ن نبود، فرزندانش را به نام آنایداشته است. و اگر چن

بن  ین علیه پدرش جزو مخالفک یسکر یبا عروه بن زب یدائم ینیـ همنش6
گونه بغض و  چیگر هیدیکآنان نسبت به  يه در دلهاکن است یل بر ایطالب بوده دلیاب

 نبوده است.  یعداوت

 یتلق یعیطب يداشت، مخالفت با آن امر یت میامامت واقع ي هیاما اگر قض
 گرفت.  ین آنها صورت نمیب ین مودت و مجالستیجه چنیشد و در نت ینم

ل یخواندند دل ینماز نم يه پشت سر امامان اموک یسانکرد کـ مخالفت با عمل7
ندارد  یالکچ اشین امامان است و فرمود نماز پشت سر آنان هیبر مسلمان بودن ا
 يه ادعاکد، واضح شد یان گردیار باشند. با توجه به آنچه بکت یهرچند اگر معص
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شناخته و بدان  یبه اسم امامت نم يزین هرگز چیبن حس یامامت باطل است و عل
 اعتقاد نداشته است. 

 سنت:  اهل ير علمابراب ن دریبن حس یموضع عل

 : ر استیر شده، به شرح زکنمورد ذیالف) آنچه در ا

 ین، علم را از همان راهیبن حس یه علکورزند  ید مکین امر تایمنابع سنت بر ا
ت نموده کسنت شر اهل يعلما یاند، فرا گرفته و در محفل علم گران فرا گرفتهیه دک

ندارم. و  يشتریدانش ب  ه جز آنچه فراگرفتهکان داشته یاست. او خود به صراحت ب
 سنت مراجعه نموده است.  اهل يبه علما یعلم يایچه بسا در حل قضا

 را است: یات بشرح زینگونه روایاز ا یبرخ

ن گفت: چرا در یبن حس یعلبه ر یه نافع بن جبکت است یروا کـ از مال1
گفت: من در مجلس  ی؟ علینک یت مکمتراند مشارکه از تو ک ینهائیمجلس ا

ن یت خواهم نمود.  نافع از اکد خواهد بود، شریم مفین برایه بدانم در دکسی کهر
 1بود. يبزرگوارن آدم ین در دیبن حس ید علیگو یم يشد. راو یر میدلگ يپاسخ و

برجسته بود  يداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود از علمای: عبدیگو یم کـ مال2
خواند و  یم یطوالن يشد نمازها یه هرگاه وارد نماز مکن بود یاو را عادت بر ا

بن  یرد. علک ینشسته بودند نم يه در انتظار (درس) وکرا  یسانکت حال یرعا
آمد. او طبق روال نمازش را  یداهللا میز به مجلس عبینبود  يه مرد بزرگوارکن یحس

داهللا در پاسخ به یباره سخن گفت. عب نین با او در ایبن حس یخواند. عل یم یطوالن
 2ت دهد.ید به نماز اهمیه دنبال علم و دانش است، باک یسکگفت:  يو

شد و  یش سوار میب خوکن بر مریبن حس یعل د:یگو یـ هشام بن عروه م3
درس اسلم؛ غالم آزاد  ي گشت. و در حلقه یرفت و بر م یه مکترس به مبدون 

و با  ینک یش را رها میش به او گفت: قریاز قر ينشست. مرد یم Óعمر ي شده

                                           
 ).41/368خ دمشق (یتار .1
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ه کند ینش یم ییدر پاسخ گفت: انسان جا ی؟ علینینش یم يعد یاز بردگان بن يا برده
 1ببرد. يا بهره

شد و از  ین وارد مسجد میبن حس یعل د:یگو یم كـ عبدالرحمان بن ارد4
نشست. نافع بن  ید بن اسلم میدرس ز ي رد  و در حلقهک یت عبور میان جمعیم

 یفتگین شیو با ا یامرزدت تو سرور مردم هستیگفت: خدا ب ير بن مطعم به ویجب
جا کن گفت: علم و دانش را هر یبن حس ی؟ علینک یت مکن برده شریدر درس ا

 2د جست.یباشد با

ن به من گفت: یبن حس یعل د:یگو یه مکت است یروا کاز مسعود بن مالـ 5
خواهم از  ی؟ گفتم چرا؟ گفت: میب دهیر ترتید بن جبیبا سع یم مالقاتیبرا یتوان یم

 ییزهایمردم از ما چ یه گاهکنم چرا کمسائل پرس و جو  یاو در مورد برخ
 3میدان یه نمکپرسند  یم

ن یان گفت: آفریخواندم در پا یثین حدیبن حس یعل يبرا د:یگو یم يـ زهر6
شما  يه براکچگاه نشد ید: گفتم: هیگو یم يده بودم. زهرین شنیز چنیاهللا. من ن كبار
ه کست ین مگو علم آن نید؟ گفت: چنیبخوانم و شما آنرا بهتر از من ندان یثیحد

 4ا بگردد.گران آنرا بدانند و بر سر زبانهیه دکه علم آنست کآنرا نداند بل یسک

 ات: ین روایبه ا یب) نگاه

 ه: کد یآ ین بر میات چنین روایاز ا

علم و دانش دارند و به آنها از آسمان  يریاز به فراگین، نیریت مانند سایـ اهل ب1
ند یخود را از آن برطرف نما یاز علمیه نکدارند  يا ژهیتاب وکشود و نه  ینم یوح

 ردند.ک یدا نمیعلما پ یدرس يها به استفاده از حلقه يازیوگرنه ن
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علما نقل  سایره از کاند  ردهکرا نقل  يت همان مواردیسنت از اهل ب ـ منابع اهل2
ده و یش شنیزمان خو يت از صحابه و علمایه اهل بکح شده یاند و در آن تصر ردهک

ند، یگو یعه میات شیه رواکو برگرفته از الهام آنگونه  یاند و از علوم لدن نقل نموده
 ست. ین يخبر

، مودت و محبت يسنت زمان و ن و دانشمندان اهلیبن حس یان علیـ م3
شود  یت نسبت داده میه به اهل بک یعاتیاست بر شا ين دست ردیمفرما بود و اکح

 ره. یامامت و غ يل ادعایاز قب

 رجعت ين در برابر ادعایبن حس یموضع عل

د ین با آن مواجه گردیبن حس یه علک يا عات عمدهیاز شا یکیه کقبالً گذشت  
از اهل  يان سفر مردیان شد جرینمورد بیه در اک یتیرجعت بود. و روا ي عهیشا

زنده و  یطالب چه زمانیبن اب ید: علین پرسیبن حس یه از علکنه بود یبصره به مد
زد و فقط به یخ یامت بر میدر ق یه علکشود؟ او گفت: بخدا سوگند  یخته میبرانگ

  1خواهد بود.شتن یر خوکف

طالب در روز یبن اب یه علکسازد  ین خاطرنشان میبن حس ینجا علیدر ا
شتن یر نجات خوکفقط به ف كشود و در آن روز هولنا یخته میامت برانگیق

ر بندگان خدا، مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و یرا مانند سایخواهد بود. ز
 رد. کخواهد  يا ه خداوند با او چه معاملهکداند  ینم

امت، یق يد در صحرایگو یه مکاست  یدگاهیدگاه، بر خالف دین دیو ا
م بهشت و دوزخ بدست یبندگان و تقس ي به پرونده یدگیتاب و رسکحساب و 

ر مقام ییت تغیبه مقام اولوه یامت از بندگیدر ق یا علیخواهد بود گو یعل
ورزد  ید مکین تایبن حس یرد... سپس علیگ یز را در دست میدهد و همه چ یم
 ست. یار نکامت در یقبل از ق یه رجعت و بازگشتک
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 هـ) 99طالب (یابن اب یحسن بن حسن بن عل: ت دومیشخص

خ نود و نه یه در تارکاست  یابومحمد؛ حسن بن حسن از فرزندان حسن بن عل
ن افراد یاو از بهتر .چشم از جهان فرو بست ينود و هفت هجر یتیو به روا يهجر
ستاد و با صدق گفتار و یت ایبا قاطع یان،عیش يعه سازیبود و در برابر شات یاهل ب

 پرداخت.  یساختگ يعات و ادعاهایقدرت استدالل به ابطال شا

 امامت:  يدر قبال ادعا يموضع و

 ر است: یبه شرح ز شده نمورد نقلیالف) آنچه در ا

ه کدم یشن د: از حسن بن حسن برادر عبداهللا بن حسنیگو یل بن مرزوق میفض
د. اگر ما یبر شما! ما را بخاطر خدا دوست بدار يگفت: وا یان میاز غال يبه مرد

د. مرد یبورز ید وگرنه با ما دشمنیم ما را دوست بداریردکدستورات خدا را اجرا 
 گفت: 

 د. یرم هستکان رسول ایکشاوندان و نزدیشما خو

ش یبود، پدر و مادرش بارساز کرم کبا رسول ا يشاوندیحسن گفت: اگر تنها خو
استفاده ببرند. بخدا سوگند من  يشاوندین خویه از اکسته بودند یگران شایاز د

دوارم یه امکار ما، عذاب دو برابر منظور شود همانگونه کگنه يه براکترسم  یم
 ار ما، پاداش و اجر دو برابر بدست آورد. کویکن

شته باشد پس پدران و مادران ت داید واقعینک یه اگر آنچه شما ادعا مکو افزود 
قرار نداده و آنرا  يزین چیان چنیه ما را در جرکاند  ب شدهکمرت یار زشتیار بسکما 

را به  يزین چیگران چنیسته بود آنها قبل از دیه شاک یاند. در حال تمان نمودهکاز ما 
 يرا برا یامبرش علیو اگر خدا و پ گفتند: یم میتر بودیکه از همه به آنها نزدکما 

 یتر از خود عل تر و مجرم ظالم یسکچه  بودند،  امبر انتخاب نمودهیپ ینیجانش
 ار نساخت.؟!کده گرفت و آنرا آشیامبر را نادیه امر خدا و پکاست 

؟ »مواله ینت مواله فعلکمن «گفت: مگر رسول خدا نفرمود:  یمرد رافض
 او ست) يز موالین یش هستم علیه من موالکس ک(هر
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ن گفتار، یبن حسن گفت: بخدا سوگند اگر هدف رسول خدا از احسن 
ات، که نماز، زکرد همانگونه ک یان میبود، آنرا به صراحت ب ینیخالفت و جانش
 رده بود.کان یرا ب دین  امکر احیروزه، حج و سا

 و  ن منیبعد از من جانش یمردم عل يا :فرمود ین میو با وضاحت چن
 1.دینک يروید و پیسرپرست شما است از او بشنو

 ن گفتگو: یبه ا یب) نگاه

دگاه شرع بر یه حب و بغض از دکسازد  یـ حسن بن حسین خاطرنشان م1
نرو انسان یاز دستورات خدا است از ا يرویه بر اساس پکست بلیاساس نسبت ن

 است.  یار و فاسق قابل دشمنکو انسان بد یار  قابل محبت و دوستکار و درستکویکن

نىَث ه خداوند فرموده است: کچنان
ُ
ن َذَكٍر َوأ َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُ�م مِّ ُّ�

َ
يَا �

َ َعِليٌم َخبِ�ٌ  ْ�َقاُ�ْم إِنَّ ا�َّ
َ
ِ أ ْ�َرَمُ�ْم ِعنَد ا�َّ

َ
 وََجَعلْنَاُ�ْم ُشُعوً�ا َوَ�بَائَِل تِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

 ) 13(حجرات/  

هایی  ها و قبیله ایم و شما را تیره د و زنی آفریدهترجمه: اي مردم! ما، شما را از مر
ترین شما نزد اهللا باتقواترین  گمان گرامی ایم تا یکدیگر را بشناسید. بی قرار داده

 شماست. همانا اهللا، داناي آگاه است.

ِقيَاَمِة َ�ْفِص د: یفرما یز میو ن
ْ
ُدُ�ْم يَْوَم ال

َ
ْوال

َ
 أ

َ
رَْحاُمُ�ْم َوال

َ
ُل لَن تَنَفَعُ�ْم أ

ُ بَِما َ�ْعَملُوَن بَِصٌ�   )3(الممتحنه/   بَيْنَُ�ْم َوا�َّ

رسانند و (پروردگار،) روز  بستگان و فرزندانتان، هیچ سودي به شما نمی ترجمه:
 اندازد. و اهللا، به کردارتان بیناست قیامت در میان شما جدایی می

ب گناه و ثواب کمرت ر انسانهایه مانند ساکستند بلیت معصوم از گناه نیب ـ اهل2
د وگرنه با ما یم ما را دوست بداریردک يروین فرمود: اگر از خدا پیشوند. بنابرا یم

 د. ینک یدشمن

                                           
 ).71 ـ 13/69خ دمشق (ی. تار1
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خود  یشود ول یه در مورد آنها گفته مک یعاتیـ حسن در شگفت است از شا3
 یشود اطالع یه به آنها نسبت داده مک ییزهایه صاحب خانه هستند از چکت یب اهل

 پرانند.  یدان میپرند مر یران نمیبقول معروف پندارند 

بدان دعوت  یه چگونه علکند ک یامامت اشاره م يحسن به عواقب ادعاـ 4
 يزین چیرد، چنکمبارزه ن یار نساخت و در راه تحقق امامت الهکنداد و آنرا آش

ه خداوند او را کن است کبرد. چگونه مم یر سوال میشان را زین و شجاعت اید
ش، یاو بخاطر حفاظت جان خو یند ولکن ییامبر تعین پیامام و جانش بعنوان

 ند؟کرا نابود  ین الهیضه و دیفر

 یه با خلفا زندگکاست  یسکسرشان کامامت، باعث  يادعا یبه راست
نارشان بوده است. کرده و بعنوان مشاور در کعت یداشته با آنها ب يزیمسالمت آم

از آنان دختر داده و  یکیرده و به ک يامگذارسپس فرزندان خود را به نام آنها ن
از  يو یت قلبیانگر رضاین موارد بیا ي ش درآورده همهیرا به عقد خو یکیوه یب

 باشد.  یآنان م

ان، اماتش غصب شده یه به زعم غالک یسکه چگونه کن است یحال سوال ا
قت یحق يزین چیشود اگر واقعاً چن یو خشنود م یراض یسانکن یاست از چن

بن  یه مستحق سرزنش و مالمت خواهد بود علک یسکن یدارد پس نخست
از آن  يچ راه فراریه هکاست  یو حتم یعقل ي  جهینت یکن یطالب است و ایاب
 ست. ین

رده و کا ین پرسش مهیا يبرا یار ننشسته و پاسخک یان هم بیالبته غال
د یه باکاز خود نشان داده است  ين رفتاریه چنیاند: امام بخاطر ترس و تق گفته

 بدتر از گناه است! يگفت عذر

ن ییبندگانش تع ین و سرپرستیاقامه ي  د يه خدا او را براک یامام يا برایآ
 ند؟!کشه یه پیه تقکرده روا خواهد بود ک

س خود کرد و قبل از هریپذ یرا نم یهاتین توجیم چنید عقل سلیبدون ترد
 ب آنها پرداخت. یذکت و حسن بن حسن به تیب اهل
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ند، حسن بن حسن با ک ینت مواله... را ارائه مکث من یسائل، حد هک یـ هنگام5
ان یاز امامت به م یث سخنین حدید در ایگو یتمام شجاعت و صراحت لهجه، م

 يجاکان آمده است. در یدادن سخن بم ياریو  یه از مواالت و دوستکامده بلین
 شده؟ است و خالفت گفتهیث سخن از ریحد

ان ین به صراحت بیر ارکان دیه ساکامبر آنگونه یالم پکا در یچرا در قرآن و 
 ان نشده است؟ یب یاند، خالفت و امامت عل شده

ان شده است یات، روزه و حج به صراحت بکبعنوان مثال فرض بودن، نماز، ز
امبر یالم پکح در یح و صریث صحیحد یکا یح در قرآن و یصر ي هیآ یکچرا  یول

 امده است؟یازده تن از فرزندانش نیو  یدر مورد امامت عل

شود تا  یامبر گفته میپ ي از زبان حسن بن حسن، از درون خانه یچه سخن بزرگ
 دند.یفهم ین را میعه ایاش خردمندان شک يند. اکامبر دفاع یاز خانه و خاندان پ

 ه: یموضع حسن بن حسن در برابر تق

بخدا گفت:  یاز روافض م ين حسن به مرده حسن بکدم ید شنیگو یل میفض
 ي رد و توبهکشما را قطع خواهم  يسوگند اگر دستم به شما برسد، دست و پا

 رفت. یشما را نخواهم پذ

نها را بهتر یشود؟ گفت: ما ا ینم  رفتهیشان پذ گفت: چرا توبه يمرد
نباشد لشان ینند و اگر مطابق مک یق میم. هرگاه دلشان بخواهد تصدیشناس یم
است  يا ه روزنهیتق !بر تو يند. واینما یه مینند و آنرا حمل بر تقک یب میذکت

ل یبر خالف م یانسان مسلمان تا در صورت ضرورت بتواند با گفتن سخن يبرا
بشمار  یلتیابد و فضیا پادشاه ستمگر نجات یم کش از دست حایخو یقلب
ه را یاست. خداوند تق یدستور اله يلت در گفتن سخن حق و اجرایرود. فض ینم
 1.شاندکب یآن، بندگان خدا را به گمراه ي لهیبوس یسکه کآن قرار نداده  يبرا

 ن گفتگو: یبه ا یب) نگاه

                                           
 ).71ـ  13/69خ دمشق (یتار .1
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ه یه ارائه شده آنها از تقیاهل تق ي هیاز روح یقیل دقین گفتگو تحلیدر ا
شناخت  يبرا ياریچ معیاند و ه ش ساختهیدن به اهداف خویرس يبرا يزیدستاو

 حق و باطل و صواب و خطا وجود ندارد. 

آنها دارد اگر موافق با اهدافشان بود  ینفسان يبه هوا یه صرفا بستگیقض
 ند. ینما یه مینند و آنرا حمل بر تقک یب میذکنند وگرنه، تک یق میرند و تصدیپذ یم

آشنا است  یه بخوبین روحین امام بزرگوار با ایه حسن بن حسن اکنجاست یا
ن توبه از سر یه احتمال دارد خود همکرد چرا یپذ یه را نمیاهل تق ي ن توبهیبنابرا

 د؟یجه رسیتوان به نت یم ين افرادیا با چنین باشد. آیه و دروغیتق

باشد و  یاه رنگیء سیو در دستانت ش يعه روبرو شویفرد ش یکشما اگر با 
ن ید: اید و بگوئیر موضع بدهییاگر شما تغرد و یپذ یاه است از شما مین سید: ایبگوئ
ه یار را بحساب تقکن ید و اینما ید مییرد و شما را تایپذ یز مید است او نیسف

 ؟رسیدقت یحقحق وتوان به  یم ین جماعتیا با چنیگذارد، آ یم

است مانند  ياضطرار يا ه روزنهیه تقکسازد  یـ  حسن بن حسن خاطرنشان م2
ن یشتر، و ایه فقط به اندازه ضرورت مباح است نه بکخوردن گوشت خود مرده، 

و بر اساس آن   ن قرار دادهیه را اصل و اساس دینها تقیا یول یه شرعیاست تق
 است.  ین الهی، ناپسند و ضد دین منهجیچن می کنند. یزندگ

معتقد  کهگذاشته تفکر تقیه  كحساس و خطرنا يانگشت بر جا،ان یـ و در پا4
ار کقت را آشید حقیاز او را فرض قرار داده و با يرویخداوند په ک یاست  امام

ش یالت را متحمل شود بخاطر نجات جان خوکند و مشکساخته، در راه آن مبارزه 
 بخود گرفته و خالف جهت حق قدم برداشته است. يوت مرگبارکس

ه از ک یامام يد برایگو یسازد و م یه را مشخص مین امام، بزرگوار حدود تقیا
ار ساختن حق شانه که از آشیه بخاطر تقکن شده، روا نخواهد بودد یینب خدا تعجا
سوق  یباطل و گمراه يحق، به سو يبسو یراهنمائ يند و مردم را بجاک یخال

 نند. ک یرا مردم بر اساس رفتار و گفتار ظاهر فرد عمل میدهد. ز

سازد وپرده از خطر  یدار میه واقعاً خردها را بکل ین تحلیق است ایبا و دقیچه ز
 دارد! یه بر میر تقکتف
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 ق: یر صدکدگاه حسن بن حسن در مورد ابوبید

ر نام داشت. کاز فرزندان حسن بن حسن، ابوب یکیه کرده کعه نقل یش یاصفهان
ر بن حسن بن حسن که ابوبکت است یروا يبن حمزه علو یه از محمد بن علکچنان

 1شد.شته کم بن حسن بن حسن یبا برادرش ابراه

ه در قلب حسن کاست  ینشأت گرفته از محبت ين نامگذاریه اکم یریگ یجه مینت
گر به یدیکت از یب ه اهلکاست  يارکن یق وجود داشته و ایر صدکنسبت به ابوب

 ردند.ک یم ير و صحابه ، نامگذارکفرزندان خود را به نام ابوب یعنی بودند ارث برده

 هـ)114ـ95ـ57( یمحمد بن عل: ت سومیشخص

طالب، معروف به باقر العلم؛ ابوجعفر  یبن اب ین بن علیبن حس یمحمد بن عل
 2باشد. یهـ م 114 يهـ و متوفا 56نه متولد یاهل مد یهشام

ش بحساب یت در زمان خوین افراد اهل بیاو و فرزندش جعفر جزو دانشمندتر
معتقد به امامتشان بودند گرد ه ک یسانکاز  ياریرامون آنها بسینرو پیآمدند. از ا یم

ه ک یعاتیرامون شایانا از آن دو بزرگوار پیردند و احک یرد و بدل م یعاتیآمدند و شا
روان یگرفتند و پ یعات موضع میه شایز علیدند و آنها نیپرس یم یوجود داشت سواالت

 داشتند.  یخود را از آن بر حذر م

 : استر یابوجعفر به شرح ز يهایریاز موضع گ یبرخ 

 امامت: يموضع ابوجعفر در برابر ادعا

 :ر استیت شده بشرح زین مورد روایالف) آنچه در ا

                                           
 ).188ن (ص یمقاتل الطالب .1

 ).3/401ر أعالم النبالء (ی) و س54/268خ دمشق (یتار .2



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

153 

دم: یه پرسین آید: از ابوجعفر در مورد ایگو یه مکاست  تیروا کاز عبدالملـ 1
َالَة َو�ُ  يَن يُِقيُموَن الصَّ ِ

َّ
 اذل

ْ
يَن آَمنُوا ِ

َّ
ُ َواذل َما َويِلُُّ�ُم ا�ُّ َورَُسوهلُ اَكَة وَُهْم إِ�َّ ْؤتُوَن الزَّ

 )55(مائده/   َراِكُعونَ 

 مان آوردهیه ایکسکهستند؟ گفت: هر  یسانکچه » ن آمنوایالذ«گفتم هدف از 
 یطالب نازل شده است گفت: علیابن اب یه در مورد علین آیه اکام  دهی. گفتم: شنباشد

 1.بوداز مومنان  یکیز ین

 ید به محمد بن علیگو یه مکت است یروا مانیسل یبن اب کـ از عبدالمل2
 ه یدر آ» ن آمنوایالذ«گفتم: مراد از 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

َّ
ُ َواذل

ُ
َما َويِلُُّ�ُم ا�ُّ َورَُسوهل  یسکچه    إِ�َّ

ز ین یاست؟ گفت: عل یند: مراد علیگو یامبر هستند. گفتم: میاست؟ گفت: اصحاب پ
 2از آنان است. یکی

 امامت:  يبه ادعا یب) نگاه

ه در ک يد، ابوجعفر در جواب پرسشگریان گردین دو اثر بیه در اکهمانگونه 
 ه: یدر آ» ن آمنوایالذ«مورد مصداق 

ْ
يَن آَمنُوا ِ

َّ
ُ َواذل

ُ
َما َويِلُُّ�ُم ا�ُّ َورَُسوهل د به یپرس  ... إِ�َّ

 .شود  یمؤمنان م ي ه شامل همهکنیدو مورد اشاره نمود، اول ا

 امبر هستند. ینجا، اصحاب پیاه هدف از آن در کنیدوم ا

ن آمنوا، ی: والذي  ه واژهکند چرا ک ین دو مورد داللت میه بر همید آیبدون ترد
مان باشد. و اختصاص آن به یه متصف  به صفت اکشود  یم یسکعام و شامل هر 

فرد  یک یم عام است و علیه گفتکاست  ینص قرآن ي، مخالف با محتواÓیعل
ش خارج و آنرا یخواهد لفظ عام قرآن را از محتوا ینم ن ابوجعفریاست. بنابرا
 د. یفرد نما یکمحدود  به 

امبر بودند بلکه آنها یه، اصحاب پین آیه مخاطبان اکنیست  يدین تردیهمچن
 يه در مورد آنها و محبت آنان  بجایه آکن مصداق آن می باشند چرا یتریکنزد

 د:یگو یه مین آیر ایدر تفس يطبره کد، چنانیهود نازل گردیو مواالت با  یدوست
                                           

 ).54/268خ دمشق (ی) و تار10/424( ير طبریر بن جریتفس .1

 ).54/290خ دمشق (یتار .2
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ار و یچ یمؤمنان! شما ه يد: ایخواهد به مؤمنان بگو یه مین آیخداوند در ا
ه خداوند شما را به کهود و نصارا ید. اما ین نداریامبر و مؤمنیجز خدا، پ يمددگار

گر یاور همدیار و ی ن ه آناکستند بلیاور شما نیو  یول ،دستور داده  نبرائت از آنا
 1د.یرینگ یرا به دوست ن ن، شما آنایهستند بنابرا

، بر آن داللت یف و ساختگیات ضعیه نه آنچه روایآ یواقع ین است معنیا
 نند. ک یم

 : عصمت ين در برابر ادعایبن حس یموضع ابوجعفر محمد بن عل

 : ر استینمورد نقل شده بشرح زیالف) آنچه در ا

ش و آنچه یدم از گناهان خویوارد شدم د د: بر ابوجعفریگو یم میسل یث بن أبیل
 2ند.ک یه مید و گریگو یند سخن میگو یم نمردم در مورد آنا

 :ن اثریبه ا یب) نگاه

ت یب اهل يو گفتار یت علمیه واقعکاست  یعاتیت از شایعصمت اهل ب يادعا
ه کباشد  ین اثر میآن هم يها از نمونه یکیداند. و  یرد و مردود میپذ یآنرا نم

ه مردم در مورد کرا  یعاتیآورد و سخنان وشا یاد میش را بیگناهان خو یابوجعفر وقت
 افتاد. یه میشنید، به گر   یند میگو یآنها م

 ه:یموضع ابوجعفر در برابر تق

 ر است:ینمورد آمده بشرح زیالف) آنچه در ا

 هیه گفته است: ما پشت سر آنها بدون تقکند ک یت میروا م از ابوجعفرکـ ح1
ن پشت سر آنها یبن حس یه پدرم علکدهم  یم ین گواهیم و همچنیخوان ینماز م

 3خواند. یه نماز میبدون تق

                                           
 ).8/531( ير طبریتفس .1

 ).054/280خ دمشق یتار .2

 ).1/768خ اسالم (ی، تار5213الطبقات ش  .3
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د: از جعفر در مورد نماز پشت سر یگو یه مکت است یروا ن از بسامیـ همچن2
را ما پشت سر آنان نماز یدم، گفت: پشت سر آنان نماز بخوان زیه پرسیام یبن
د؟ گفت: ینک ین میه چنیتق يه شما از روکبرند  یدم گمان مم. مرد گفت: مریخوان یم

ش یپ یخواندند و گاه یدر صف اول پشت سر مروان نماز م ãنیحسن و حس
ا از یگفت، آ یمنبر نشسته بود، ناسزا م يه روک ین به مروان در حالیه حسکآمد  یم
 1د ؟!یترس یم يو

دم؟ او از محبت یو عمر پرسر کد: از ابوجعفر در مورد ابوبیگو یم ر نواءیثکـ 3
ترسند  یها م پندارند؟ گفت: معموال از زنده یه مینرا تقیآنان سخن گفت، گفتم: مردم ا

 2رد.کدعا  که هشام بن عبدالملیها، آنگاه عل نه از مرده

 :اتین روایبه ا یب) نگاه

رد کد در اذهان مردم نسبت به عملیو ترد کجاد شیا يبرا يزیه دستاویتقبدون 
ردار آنها اعتماد نکند، کبه گفتار و  یسکه یاحتمال تق ي تا به بهانه  است تیب اهل

ب شد، در کخدا مرت یکن بندگان نیتوان در حق ا ین میبزرگتر از ا ییواقعاً جفا
 قت را شناخت؟ید حق و حقیچگونه با یتین وضعیچن

اموزد؟ ینشان را بین نشده تا به مردم امور دییعه، تعیان شیمگر امام طبق گمان غال
ه کد؟ اگر بنا باشد یآ یدن بدست میبا آموزش و شن يریه فراگکن است یا جز ایو آ

د بنگرند یو ترد کده شیشنوند با د ینند و میب یهرچه را در رفتار امام و گفتارش م
 ص دهند؟ید تشخیجا باکقت را از یپس حق و حق

ن رو در رو به یحسن و حسه کن است یه ایتقي ه یبر رد فرض یل عقلیـ اما دل1
اقتدا  يهنگام نماز در صف اول پشت سرو یگفتند ول ینه ناسزا میم مدکمروان؛ حا

در  یداشته باشند ول يو ییه در آنجا جرأت به ناسزا گوکشود  یا میردند. آک یم
 نداشته باشند؟  ین جرأتینخواندن نماز چن

                                           
 ).299ـ  54/268خ دمشق (یتار .1

ه از اونمی ترسد کد یخواسته بگو یم وقت بوده و امام مک) هشام حا54/288خ دمشق (یتار .2
 (مترجم).
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جاد یه جهت اک ییتالشها ي باشد بر همه یتواند خط بطالن یم یل عقلین دلیا
 ت، صورت می گیرد. یب اهل يظاهرو رفتار رد کد بر عملیو ترد کش

است بلکه آنها با اعتقاد به بیهوده اي  يه، ادعایتق ينماز از رو يپس ادعا
ترس و نماز  يردند نه از روک یه،  به آنان اقتدا میام یصحت نماز پشت سر بن

 ین گواهیه اکبه مسلمان بودن آنها است  یگواه یه نوعیام یخواندن پشت سر بن
 شود.  یفر محسوب مکعه یه نزد شکغصب امامت  ياست بر ادعا یخط بطالن

ه کنیه وجود دارد و آن ایبر بطالن تق يگرید یل عقلیدل يت بعدیـ در روا2
 وتاه است. که دستشان ک ه هاترسد نه از مرد یها م انسان معموالً از زنده

وقت بود، دست به دعا  ي فهیه خلک که هشام بن عبدالملیعلن ابوجعفر یبنابرا
ه نبوده و اگر یتق ين از رویخیه ابراز محبت وارادت نسبت به شکشد تا نشان دهد 

توانست به او  یه زنده بود و مکوقت  ي فهیرد به خلک یه مید و تقیترس یم یسکاز 
 گفت. یب برساند ناسزا نمیآس

ن یخی، در مورد شکاز ترس هشام بن عبدالمله ابوجعفر کن است کچگونه مم
نگونه یبه خود هشام ا ییدر ناسزا گو ید ولمایند و نسبت به آنها ابراز ارادت نکه یتق
 باشد؟ يو جر كبا یب

ابوجعفر است. چگونه امام  ي ژهیاران ویر نوا از یثکننده، کسوال  یاز طرف
ه را یز تقین نبرخورد با آنا د و دریگو یاران خود نمین یتریکبه نزد یقت را حتیحق

 م یبر یم یه پیتق ينگونه به بطالن ادعایند؟و اک یرها نم

 در مورد رجعت  يدگاه وید

 ر است:ینمورد آمده بشرح زیآنچه در ا

ت یاز شما اهل ب یسکا یدم: آین پرسیبن حس ید: از محمد بن علیگو یجابر م
ا یدم: آیر، پرسیگفت: خ شود؟ یمحسوب م كه هر گناه، شرکن بوده یمعتقد به ا

از شما به  یسکا یدم: آیر. پرسیاز شما معتقد به رجعت بوده است؟ گفت: خ یسک
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د و یه آنها را دوست بدارکر. و افزود ی؟ فرمود: خه استگفت ر و عمر ناسزا کابوب
 1د.یان گردیت قبال بین رواید، ایآنان طلب آمرزش نمائ يبرا

 ن: یخیبه ش ییموضع ابوجعفر در برابر ناسزاگو

 : ر استیت شده بشرح زینمورد روایالف) آنچه در ا

ه کفاطمه اتفاق نظر دارند  یه فرمود: بنکند ک ینقل م یـ جابر از محمد بن عل1
 نند. کاد ین وجه یوتریکر و عمر را به نکابوب

ر کت به ابوبیب از شما اهل یسکا ید: آیپرس ه از ابوجعفرکت سابق جابر یرواـ 2
د و براي  یر و افزود آنها را دوست بداریگفت؟ در جواب فرمود: خ یناسزا مو عمر 

 د.یآنان طلب آمرزش نمائ

د از ابوجعفر یگو یه جابر مکت است یروا بن عبداهللا یکن از شریهمچنـ 3
گفت؟ فرمود: پناه بر  یر و عمر را ناسزا مکت ابوبیاز شما اهل ب یسکا یدم آیپرس

ردند و درود ک یآنها طلب آمرزش م يرا دوست داشتند و برار و عمر کخدا، آنها ابوب
 فرستادند.  یم

دم؟ یر و عمر پرسکد: از ابوجعفر در مورد ابوبیگو یم یرفیبسام بن عبداهللا صـ 4
از  یسکم و ینما یآنان طلب آمرزش م يگفت: بخدا سوگند آنها را دوست دارم و برا

 2دوست داشتند.ه آنان را کنیتم را سراغ ندارم مگر ایاهل ب

ت یر و عمر بود رواکه از سران دشمنان ابوبک حفصه ین از سالم بن ابیهمچنـ 6
ه چشمش به من کمار بود وارد شدم. او یه بک ید: بر ابوجعفر در حالیگو یه مکاست 

ر و عمر را دوست دارم و اگر در دلم که من ابوبکا تو گواه باش یافتاد گفت: خدا
 امت محروم شوم. یدر ق <شفاعت محمدن است، از یر از ایغ

                                           
 ن علی در همین کتابیر المؤمنیت امینگا: مبحث شخص .1

 ).288ـ  284/ 54اند ( شدهخ دمشق وارد ینه در تار ات چهارگایابن روا .2
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گفت: همان  یه مکدم ید: از جعفر بن محمد شنیگو یم اثیحفص بن غـ 7
ا یز دارم، او دو بار مرا به دنیر نکدارم به شفاعت ابوب Óیه به شفاعت علک يدیام

 1آورده است.

ر کد: از جعفر بن محمد در مورد ابوبیگو یم رین حنان بن سریهمچنـ 8
 اند.  بهشت خورده يها وهیه از مک یپرس یم یگفت: تو در مورد مرداندند یپرس

 یجابر، قوم يگفت: ا یه محمد علکت است یجابر روا از عمرو بن شمر ازـ 9
ند و یگو یر و عمر، ناسزا مکبه ابوب ینند ما را دوست دارند ولک یدر عراق گمان م

ه من به کام مرا به آنها برسان ین پیام. ا داده ين دستورینند من به آنها چنک یر مکف
ه اگر کمحمد سوگند  يزارم. بخدایم و از آنان بیجو یپناه م یسانکن یخداوند از چن

جستم. از  یبه خدا تقرب م یین انسانهایختن خون چنیزمام امور بدستم بود، با ر
ر و عمر طلب آمرزش و رحمت کابوب يمحروم شوم اگر برا <شفاعت محمد

 دشمنان خدا از آن دو بزرگوار غافل هستند.  ینم ولک ینم

 یاز خود جابر جعف یجابر جعف ي آزاد شده ي ، بردهاطیخ ي ـ از شعبه10
ه من کام مرا برسان یوفه پکگفت: به اهل  یه ابوجعفر؛ محمد بن علکت است یروا

 ند. ک یم يزاریر و عمر، ابراز بکه از ابوبک یسکزارم از یب

ر و عمر در حق شما ستم کا ابوبید: به جعفر گفتم: آیوگ یم ر بن نواءیثکـ 11
 روا داشتند؟ 

خردل به ما ظلم  ي دانه ي ه آنها به اندازهکقرآن سوگند  ي گفت: به فرود آوردنده
 ردند. کن

ا و آخرت آنها را دوست بدار، اگر یگفتم: پس آنها را دوست بدارم؟ گفت: در دن
ند کن و چنان ید و بنان را چنیره بن سعیشد به گردن من. سپس گفت: خدا مغ يزیچ

 آنها بر ما دروغ بستند. 

 یعمرو بن حارث خزاع ي آزاد شده ي و برده نار مؤذنیبن د یسیاز عـ 12
دم؛ گفت: آنها دو یر و عمر پرسکد: از ابوجعفر در مورد ابوبیگو یت است که میروا

                                           
 ر است.که مادر و مادر بزرگش از نسل ابوبکنیاشاره به ا .1
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شان طلب یارم و براند. گفتم: آنها را دوست بدکفرد مسلمان بودند خدا رحمتشان 
ا و آخرت دوست بدار و بگذار به یر آنها را در دنیثک يا یم؟ گفت: بلیآمرزش نما

در مورد آن دو نگفت.  یکوفه، جز سخن نکپنج سال در  یه علکگردن من، و افزود 
 آوریم.  یبر زبان نم یکز در مورد آنها جز سخن نین و خود من نیپدر من  همچن

س که فرمود: هرکند ک ینقل م یابوجعفر محمد بن عل ـ محمد بن اسحاق از13
 1ر و عمر را نداند،  سنت را نشناخته است.کفضل ابوب

 ید: در مجلسیگو یه مکند ک یاز پدرش نقل م م بن جعفرکیـ عبداهللا بن ح14
ر و عمر، بد گفتند. من گفتم: لعنت خدا بر کان به ابوبیعیاز ش ینشسته بودم بعض

م. سپس با ابوجعفر یا اد گرفتهینها را از ابوجعفر یآنها گفتند: ما اد. ین بگویه چنیکسک
ست؟ گفت: مردم در یر و عمر چکدم: نظرت در مورد ابوبیداشتم از او پرس يدارید

بی  يار انسانهاکن یند. گفت: ایگو یند؟ گفتم: به آنها ناسزا میگو یمورد آنها چه م
 2دوست بدار ،ین علیرالمؤمنیدین است. آنها را همانند ام

 دانست یم Óقیرا صد رکابوب ،ایشان

 : ر استیت شده بشرح زینباره روایالف) آنچه در ا

ه کند ک یت میاز عروه بن عبداهللا روا یکد: شریگو یم یـ داوود بن عمرو ضب1
 یالکدم؟ گفت: اشیر پرسین شمشییدر مورد تز ید از ابوجعفر؛ محمد بن علیگو یم

؟ ینام یق میرده بود.گفتم:  تو او را صدکن ییر را تزیشمشق، یر صدکرا ابوبیندارد ز
 3ق است.یاو صد یق است، بلیاو صد ید: از جا برخاست و گفت: بلیگو یم

ر از عروه بن عبداهللا نقل یند: زهیگو یم بن جعد یل و علیبن اسماع کمالـ 2
داشتم به من دستور داد تا  يدارید ید با ابوجعفر؛ محمد بن علیگو یه مکند ک یم

 نم. کمحاسن از حنا استفاده  يردن موکرنگ  يبرا

                                           
 ).288ـ  284/ 74اند. ( خ دمشق وارد شدهین آثار در تاریا .1

 ).5/225عۀ (یالشر .2

 ).54/283خ دمشق (یتار .3
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ردن مو با حنا حرام کنند رنگ ک یخردان شما گمان م یاز ب یسپس گفت: بعض
نباره یا قاسم فرزند محمد در ایر کاز محمد فرزند ابوب یه وقتک یاست. در حال

د: گفتم: یگو یم يرد. راوک یم تم و حنا استفادهکق از یر صدکدند. گفت: ابوبیپرس
 1ق است.یه صدکبه پروردگار سوگند  یق؟ گفت: بلیصد

ه از امام ابو جعفر در مورد کرده کت یروا ياثنا عشر یاربل یسیبن ع یعلـ 3
 رده بود. کن ییرش را با نقره تزیق شمشیر صدکدند. گفت: ابوبیر پرسین شمشیتزئ

ق یاو صد یبرخاست و گفت: بل ي؟ امام از جاییگو ین میگفت: تو چن يراو
 2رد.یا و آخرت نپذیدر دن یچ عملیق نداند خدا از او هیس او را صدکاست هر

  Óدر مورد عمر يدگاه وید

د نزد محمد یگو یفه مید: ابوحنیگو یت است میروا بن نصر بن حاجب ییحیاز 
ن شما را از ینزد من ننش یبرادرعراق يردم و نشستم. گفت: اکآمدم و سالم  یبن عل

هنگام مرگ عمر حضور داشت؟ گفت:  Óیا علیاند، گفتم: آ ردهکنشستن با ما منع 
ه کنم کمالقات  یسبحان اهللا! مگر او نبود که گفت: بخدا دوست دارم با خدا در حال

 ن مرد داشته باشم. یه عمل ایشب یعمل

دانست چگونه  یسته نمیاورد؟ اگر او را شایمگر دخترش را به عقد او در ن
 3آورد؟ یدر م يا بود به عقد وین زن دنیه بهترکدخترش را 

 :ن آثاریبه ا ینگاه

ه کباشد  ین میخیابوجعفر با ش یبر دوست ییه گذشت شامل داللتهاک یاتیروا
 ر است: یبشرح ز

                                           
 ).54/284همان ( .1

 ).2/147معرفۀ األئمه ( یشف الغمه فک .2

 ).54/290خ دمشق (یتار .3



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

161 

ن یاند و ا ن اجماع داشتهیخیش یت بر دوستیب ه اهلکته کن نیشان بر اید اکیـ تا1
انگر یت نسبت داده شود و بیاز اهل ب یکیه به ک یاست بر هر سخن یخط بطالن

 ن باشد. یخیبرائت از ش

نموده  يزاریند، ابراز بیگو یر و عمر ناسزا مکه به ابوبک یسانکـ ابوجعفر از 2
 است. 

ست از ین يد سخن دل ویگو ین مطلب گفت: اگر آنچه میشتر اید بکیتا يـ برا3
 . امبر، محروم بماندیشفاعت پ

 دوار است. یامت امیدر ق یر و علکسان به شفاعت ابوبیکن او یـ همچن4

ش ناسزا یتواند به پدر خو یداند، چگونه م یر مکـ او خود را دوبار فرزند ابوب5
 د؟یبگو

آنرا مباح  ي ندهیه خون گوکداند  یزشت م ين را بقدیخیبه ش ییـ ناسزاگو6
 داند.  یم

ا در حق یرده و کت را غصب یاز اهل ب ین حقیخیه شکن است یر اکـ او من7
 اند.  روا داشته یآنان ستم

نسبت به  یکیش نظر نیدر طول دوران خالفت خو یه علکـ او معتقد است 8
 ن داشته است. یخیش

ق بوده یامبر ملقب به لقب صدیر از طرف پکه ابوبکـ ابوجعفر معتقد است 9
 بد نموده است.  يق نداند دعایه او را صدک یسکه یاست و عل

مانند عمل او  یرد عملکستاد و آرزو یا Óعمر ي بر جنازه Óید: علیگو یـ م10
 تواند باشد؟  ین میبزرگتر از ا يا هکیداشت. چه تز یم

لثوم را به عقد ک دخترش؛ ام یه علکشود  یم کمتمس یعقل یلیان به دلیـ در پا11
 يارکن یهرگز دست به چن یعلنبود  يا ستهیدر آورده است و اگر او مرد شا Óعمر

 زد.  ینم

نند ک یرا متهم م Óیدانند درواقع عل یا فاسق میافر که عمر را ک یسانکن یبنابرا
 یک یه  حتکافرو فاسقی درآورده است درحالی  که دخترش را به عقد انسان ک
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ه در ک یسکدارد تا چه رسد به  یدر حق دخترش روا نم ین ستمیچن يمسلمان عاد
 ن امت بوده است؟!یا ينهایدانش، شجاعت و شرف جزو بهترانت، ید

ن در یخیه شین علیات دروغیدن رواید در گنجانیره بن سعیـ او از نقش مغ12
ره یش؛ به مذمت مغیز همانند پدر خویدارد و پسرش جعفر ن یعه، پرده بر میتب شک

 اند.  پرداخته

 : خودان یه ابوجعفر؛ محمد باقر از دست اطرافیوه و گالکش

 ر است: یت شده بشرح زین مورد روایالف) آنچه در ا

ان خود یت از اطرافیب ه همواره اهلکم یابی یعه، در میش يتابهاکدر  یبا اندك  تامل
ان یعالمت بزرگ استفهام در مورد اطراف یکجاد ین باعث ایاند و ا ه مند بودهیگال
 ت شده است. یب اهل

و  کشمار بوده به ش  تعدادشان هم انگشت هکروان خود را یه ابو جعفر پکچنان
 یاند حت متر از ده نفر بودهکاش  ژهیروان ویف نموده است. تعداد پیحماقت توص

 ن افراد پدرم چهار نفر بودند. یتر ه خالصکپسرش جعفر گفته 

 یعنیابوجعفر  درتوسط پ -ردکم یان خواهیه بکن چهار نفر هم ـ آنگونه یالبته ا
 اند.  ن مورد طعن قرار گرفتهیبن حس یعل

علی بن حسین متهم به شرب  شان همواره از طرفکنها با وجود تعداد اندیا يآر
بر  یسانکت ین پرده از ماهیه اکاند   بوده ي، زنا، لواطت و ربا خواريخمر، دزد

 ردند. ک یم يعه سازیشید ند و شاک ین خدا میه دیه نقشه علکدارد  یم

 ر است: یات بشرح زیو اما روا

ان ما بودند یعیمردم جزو ش ي ه گفته است: اگر همهک ت شدهیـ از باقر روا1
 1مانده احمق بودند.یچهارم باق یکو  كاکچهارم آنها ش سه

                                           
) جامع 3/251( یث خوئی) معجم رجال الحد3/304عۀ (یان الشی) اع2/460ار معرفۀ الرجال (یاخت .1

 ).26/251) البحار (1/90الرواة (
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ه بر پدرم ک» بنان«ن خدا بر یه باقر گفته است: نفرک ت شدهین روایهمچنـ 2
 1اهللا بود. یکن ي بست. پدرم بنده یدروغ م

شاگردان  يتابهاکد در یره بن سعیه گفت: مغکت است یروا ـ از ابوعبداهللا3
داد  یش دستور میداد و به شاگردان خو ید و به پدرم نسبت میگنجان یپدرم دروغ م
 يتابهاکه در ک يزین هر سخن غلو آمینند. بنابراکان منتشر یعیان شیتا آنها را م

 2ده است.یآن گنجانره در یه مغکاست  یدروغهائ ي جهید نتینیب یشاگردان پدرم م

به دروغ و بخاطر خشنود  یه گفته است: بعضکت شده یـ و از باقر روا4
 3م.یا ه ما نگفتهکدهند  یبه ما نسبت م یش، سخنانیساختن اربابان خو

م ک يت شوم، تعداد ما بحدیجعفر گفتم: فدا ید به ابیگو یم نیحمران بن اعـ 5
م؟ ینکم آنرا تمام یتوان یم نمیمشغول شو يه اگر به خوردن گوشت گوسفندکشده 

ن و انصار برگشتند جز سه یمهاجر ي ه همهکن آن بود یتر از ا ابوجعفر گفت: شگفت
 نفر. 

سد: ینو یامام، م ي ن گفتهیبر ا یقیدر تعل يبر غفارکا یعه، علیخ معاصر شیش
 4مراد از سه نفر: سلمان، ابوذر و مقداد است.

ه کا پنج شاگرد مخلص نداشته چنانییش از چهار پدرش ب د:یگو یجعفر مـ 6
را از اهل  يله آنها بدیه خداوند بوسکع هستند ینها ستارگان آسمان تشید: ایگو یم

نند سپس ک یم ینان را خنثید یند و تالش بیزدا یرا م یگرداند، هر بدعت ین دور میزم
هستند؟ گفت: درود و رحمت  یسانکه افتاد. راوي می گوید گفتم: آنها چه یبه گر

                                           
 ) معجم رجال5/271)، البحار (2/590ار معرفۀ الرجال (یاخت .1

) 2/250() البحار 1/11) الحدائق الناظره (19/301ث (ی)، معجم رجال الحد2/491ار (یاخت .2
 ).10/1899قاموس الرجال (

ق محمد باقر یتحق 188س ص یم بن قیتاب سلکت در ی) اصل روا27/213) (2/218البحار ( .3
 .يانصار

 ).22/245) و بحار  (1/37ار (ی) اخت2/244( یافکاصول  .4
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ر و محمد بن مسلم ی، زراره، ابوبصیخدابر  زنده و مرده ي آنان باد. آنها عجل
 1هستند.

د. یارمندان دولت پرسکاز ابوجعفر در مورد حکم حقوق  زراره يـ بار7
خواست به هشام  یندارد. سپس ابوجعفر گفت: زراره م یالکابوجعفر گفت: اش

 2دانم. یرا حرام م یارمند بودن در ادارات دولتکه من کفه) برساند ی(خل

ه گفته است از کرده کت یروا یثیش از ابو اسحاق لیبا سند خو هیـ ابن بابو8
ه معرفت خدا کنیا مؤمن بعد از ایفرزند رسول اهللا آ يدم: ایابوجعفر محمد باقر پرس

ب کو مرت نوشد یا شراب میر. گفتم: آیشود؟ گفت: خ یب زنا مکند، مرتکرا حاصل 
 شود؟  یره میبکگناهان 

نوشند.  یه شراب مکنم یب یان را میعیاز ش یر، گفتم: پس چرا بعضیگفت: خ
دهند. در امر  یانجام م يشوند و معامالت ربو یب زنا و لواط مکنند. مرتک یم يدزد

ند و گناهان ینما یم ینند و قطع صله رحمک یم يانگار نماز، روزه و عبادات سهل
 شوند؟ یب مکگر مرتید

ال نموده کجاد اشیدر تو ا يزین هم چیر از ایا غیم، آیابراه يابوجعفر گفت: ا
اد یه دشمنان شما از نواصب زکنم یب یفرزند رسول خدا، م يا ياست؟ گفتم: آر

نند و پشت سرهم حج ک یات اموالشان را ادا مکرند و زیگ یخوانند و روزه م ینماز م
رحم و  ي بند به صلهین پایجهاد هستند. همچن ي هفتیآورند و ش یم يو عمره بجا

ره همچون شراب، زنا، لواط و یبکش بوده، از گناهان یبه حقوق برادران خو یدگیرس
ست بخدا من یار چکن یفرزند رسول خدا، راز ا يند، اینما یز میپره يرباخوار

 3.يمن بگشا يشانم آنرا برایسخت پر

                                           
عه ینان الشی) اع9/574) قاموس الرجال (8/233) معجم (1/349ار (ی) اخت27/145عه (یوسائل الش .1
 ).55ه (ی) االصول االصل7/48(

 ).72/383) البحار (1/374ار معرفۀ الرجال (یاخت .2

 ).5/228) بحار االنوار (607، 6063علل الشرائع (ص  .3
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جعفر باقر گفته است:  یه به ابکت است یروا ین از اسحاق قمیـ همچن9
ر است کت شما و با من همفیه معتقد به و الک يت شوم چرا مؤمن موحدیفدا

د و به او مراجعه یآ یش میپ يازیشود و اگر ن یب زنا و لواط مکنوشد، مرت یشراب م
ازم یناخواسته به رفع ن یشد و با دلک یدرهم م  شود و چهره یشان مینم نگران و پرک

ه ک ینم در حالک یست مراجعه میرم نکه همفک یناصب یکد. اما اگر به ینما یاقدام م
ازم بر یبرآوردن ن یدرنگ در پیرد و بیپذ یمرا م یداند، با خوشروئ یام را م دهیاو عق

پردازند و  یات مالشان را مکنماز، روز و صدقه هستند. ز  نم اهلیب ید. آنها را میآ یم
 1گردانند. یود آنرا سالم بر مش به آنها سپرده  یاگر امانت

 : ارانشیدر مورد  یدگاه محمد بن علیبه د یب) نگاه

 متر از ده نفر بوده است. ک يه تعداد آنها در زمان وکنیت ایز اهمیحا ي تهکن

اب فحشا و گناهان دارند و که آنان عادت بر ارتکان یعیازخود  ش یکی یگواه
 د. ینما یآنان سلب اعتماد م ه ازکثرشان می باشدکن جزو صفات بارز ایا

متر از ده کد: تعداد شاگردان مخلص پدرش یگو یجعفر صادق به صراحت م-
ر و محمد بن ی، زراره، ابوبصیبرد از جمله: عجل ینفر هستند و او چهار نفر را نام م

 2اند. ز از طرف پدر بزرگش جرح شدهینها نیه اکمسلم 

ه کعه ین شیمصنف يها طبق نوشته ان و شاگردان ائمهیت اطرافین است وضعیا
ه ک یا بعد از سخنانینان به ائمه نسبت داده شده است. آیق ایهزاران رو ایت از طر

 اتشان قابل اعتماد است؟!یاند بازهم روا نها گفتهیائمه در مورد ا

 گردد.  یار مکشود آش یه به ائمه نسبت داده مک یعاتینصورت راز شایو بد

                                           
 .223) و بصائر درجات 4/35( يزین حویر نور ثقلی) تفس5/246، بحار (490علل الشرائع  .1
 ام. ردهکر کذ» هیاثناء عشرحوارت عقلیه مع طائفۀ، «تابم کنرا در یا .2
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 هـ)  121ن (.... ـ یحسبن  یلد بن عیز: ت چهارمیشخص

 يعلو ین هاشمیطالب معروف به أوبولحسین بن ابیبن حس ید بن علیاو ز
ولد بوده، او  ن است مادرش امیو حس ی؛ برادر ابوجعفر باقر، عبداهللا، عمر، علیمدن
 1وه بود.کش يردار و داراک یکدانشمند و ن يمرد

چ وجه یه به هکمناعت طبع بود  يت و دارایب او از افراد شجاع و دانشمند اهل
 به ذلت و حقارت نبود.  یراض

 :د به دو گروهیعه در زمان زیم شیتقس

نها یز دوست داشتند و ایر و عمر را نکت، ابوبیب اهل یهمزمان با دوست یگروه
 ن بود. ید چنیرا خود زید بودند زیروان زیپ

ر و کردند و از ابوبک یت میب  اهل یه تظاهر به دوستکبودند  یسانکو گروه دوم 
رفتند و از ید را نپذیه آنها سخن زکد چرا ینام ینها را، رافضید ایزار بودند. زیعمر، ب

 ردند.کن يرویاو پ

ه کد یاطالق گرد یسانکبه » یرافض«ان قرن سوم، اصطالح یاز آنروز به بعد تا پا
 يعشر ياثنا ن گروه به نامیردند، سپس اک یم یر و عمر ابراز دشمنکارا با ابوبکآش

 عنوان تازه بودند. یکد روافض بایه در واقع حامل عقاکد یمعروف گرد

شود و  یرفته نمیاتشان پذیه رواکبرا هستند کنها معروف به صاحبان بدعت یا
 شود.  یرفته میاتشان پذیگروه دوم معروف به صاحبان بدعت صغرا بوده، روا

 :ãر و عمرکد در مورد ابوبیدگاه زید

از  يزاریر و عمر و ابراز بکدر مورد فضل ابوب يادیات زیرواشان یاز ا
 م:ینک یتفا مکازآن ا ییها ر نمونهکه به ذکدشمنانشان  نقل شده است 

 يشوایق پیر صدکه فرمود: ابوبکند ک ینقل م ید بن علید از زیزیـ هاشم بن 1
اِكِر�نَ ه را خواند: ین آین بود. سپس ایرکشا  ).144(آل عمران/   وََسيَْجِزي ا�ُّ الشَّ

                                           
 ).5/390ر اعالم النبالء (یس .1
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د در ید: از زیگو یبود، م ید بن علیه از شاگردان زک یـ آدم بن عبداهللا خثعم2
است؟ گفت: شامل  یسانکه شامل چه کدم یپرس    السابِقُونَ والسابِقُونَه: یمورد آ

ه از شفاعت جدم محروم شوم اگر آنها را دوست کر و عمر است و افزود کابوب
 نداشته باشم(تاریخ دمشق). 

دم گفت: آنها یر و عمر پرسکدر مورد ابوب ید بن علی: از زدیگو یر نواء میثکـ 3
ست؟ یند چیجو یه از آنها برائت مک یسانکرا دوست بدار. گفتم: نظرت در مورد 

 1زارم.یب ند،یجو یه از آنها برائت مک یسانکگفت: من از 

د بن یوفه خدمت زک يها از محله یکی: در دیگو یت است میروا يـ از سد4
ر و ک. نظرت در مورد ابوبیما هست يشوایگفتم: شما سرور و پ يدم. به ویرس یعل

 2ست؟ گفت: آنها را دوست بدار.یعمر چ

ر، کد گفت: برائت از ابوبیه زکند ک یاز پدرش نقل م دیبن هاشم بن بر یـ عل5
 ر، عمر و عثمان است. کبرائت از ابوب یو برائت از عل یو عثمان، برائت از عل عمر

هاشم،  يگفت: ا يبه و ید بن علیه زک ت استین از هاشم روایـ همچن6
 3.یاست حال خود دان یر و عمر، در واقع برائت از علکبخدا سوگند برائت از ابوب

گفت:  ید بن علیه زکند ک یاز پدرش نقل م دیبن ز یسین بن عیـ حس7
د و از یردند شما پا فراتر گذاشتکگران اعالم برائت یر و عمر از دکر از ابوبیخوارج غ

 4مانده است؟ یباق یسکد پس چه یر و عمر، اعالم برائت نمودکابوب

ه او قصد خروج بر کند ک یت میروا ید بن علیمخنف از ز یـ هشام از اب8
از  یاش لو رفت. گروه ه نقشهکت بن مروان را داش کوقت؛ عبدالمل ي فهیخل

 ی، خنثکوسف بن عمر فرماندار؛ عبدالملیاو توسط  ي ه نقشهکنیارانش بعد از ای
د گفت: یا شدند؟ زیجو Óر و عمرکآمدند و نظر او را در مورد ابوب يد نزد ویگرد

                                           
 ).19/461همان ( .1

 ).19/262خ دمشق (یتار .2

 ).19/462همان ( .3
 ).19/463همان ( .4
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را سراغ  یسکت یب خداوند آنان را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد از بزرگان اهل
ا اعالم برائت نماید. آنها گفتند: پس چرا تو در یند و کاد ی ياز آنان به بده کندارم 

ه خالفت از کن دو نفر باعث نشدند ی؟ مگر همیت هستیانتقام از دشمنان اهل ب یپ
ه ما خود را کنیتوان گفت ا یه مک یثر سخنکد گفت: حدایدست شما گرفته شود؟ ز

گران در آن از ما ید یم ولیدانست یردم مر میتر از سا نی رسول خدا، سزاواریدر جانش
م آنها زمام امور را بعهده یدان یافر نمکتشان کن حریگرفتند و ما آنها را بخاطر ا یشیپ

 ردند. کتاب و سنت عمل کم راندند و به کگرفتند و با عدل و انصاف ح

گفتند: اگر آنها بر شما ستم روانداشته اند  اینان نیز بر شما ستمی روا نداشته اند 
 ؟یخوان یاند فرا م ه بر شما ستم روا نداشتهک یسانکپس چرا ما را به جنگ با 

نها هم به من و هم به شما و هم به یند اک ینها فرق میا ي هید گفت: قضیز
 يایامبرش و احیتاب خدا و سنت پک يه سواند. من شما را ب خودشان ستم روا داشته

د، رستگار خواهید ینکد و اطاعت یخوانم اگر بشنو ین بردن بدعتها فرا میسنتها و از ب
 ار شما ندارم. کبه  يارکشد وگرنه من 

ردند و گفتند: کعتشان را نقض ید، از او جدا شدند و بیدن سخنان زیپس از شن
 او مرده است فرزندش؛ جعفر امام ما است.  هکنون کبرادرش ابوجعفر امام بود.و ا

ن یه اکنند ک یها گمان م یامروز رافض ید. ولینام ید آنها را رافضیه زکنجا بود یا
از  یه گروهکاست  یردند. گفتنکه او را رها کنینهاده بعد از ا نره بر آنایلقب را مغ

عت یب ید بن علیز ا باید، نزد جعفر بن محمد رفتند و گفتند: آیام زیآنان قبل از ق
ن یآنها ا ید. ولینکعت یاو بزرگ و سرور ما است با او ب يم؟ جعفر گفت: آرینک

 1ده گرفتند.یسخن جعفر را ناشن

و  ام نمودیق،ومت وقت که حیعل ید بن علیه زک سدینو یر مکـ ابن عسا9
از طرفداران  یوفه تحت فرمان او گرد آمدند. بعضکرو در یحدود چهار هزار ن

ر و عمر کدند: نظرت در مورد ابوبیرنگ در جمع هوادارانش از او پرسیبه ن ومتکح
دن یرسول اهللا باد. هوادارانش با شن یست؟ گفت: رحمت خدا بر آن دو صحابیچ

                                           
 ).5/505( يخ طبریتار .1
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رد. کم یت نخواهیما از تو حما ینکن سخن گفتند: تا از آن دو نفر اعالم برائت نیا
ن یدن ایام عدل گستر بودند. با شنرد آنها دو امکنخواهم  يارکن ید گفت: من چنیز

را  یه هشام گروهکنگذشت  يرینده شدند و دکسخن آنها او را تنها گذاشتند و پرا
 1د.یفرستاد و او را به قتل رسان

بن  یسیه از عکرده کنقل  یحدانر از احمد بن داوود کن ابن عسایـ همچن10
د یدسته از هواداران زدند. گفت: رافضه به آن یه پرسیدیونس در مورد رافضه و زی

ه از کم ماند یبا تو خواه یگفتند: ما در صورت يام ویه هنگام قکند یگو یم یبن عل
رفت و گفت: من آنها را دوست ید نپذی. و چون زینکر و عمر، اعالم برائت کابوب

نمودند و  كتر یعنینم آنها او را رفض ک یدارم و از دشمنانشان اعالم برائت م
ه گفتند: کشود  ید گفته میر زکه به همان هواداران همفیدید. و اما زنام گرفتن یرافض

 2م.ینک یم و از دشمنانشان اعالم برائت میر و عمر را دوست دارکما ابوب

ه گروه اول کم شد یه و رافضه، تقسیدیعه به دو گروه زیاز آن روز به بعد، ش
ها را  ید رافضیز . وبودندن یخیان به شین و گروه دوم ناسزاگویخیدوستداران ش

 ت آمده است: ین روایه در اکدانست چنان یت میب دشمن اهل

ا و آخرت یها در دن یگفت: رافض ید بن علیه زکاست ت یروا يـ از سد11
ه یه خوارج علکدند همانگونه یها بر ما شور یدشمن من و دشمن پدرم هستند، رافض

 3دند.یشور Óیعل

د: بر جعفر بن محمد وارد شدم یگو یه مکت است یروا ـ از عمرو بن قاسم12
د، اعالم برائت یت زینها از عمویدم. گفتم: ایها را د یاز رافض یو نزد او جماعت

، گفت: خدا یاند؟! گفتم: بل ردهکد اعالم برائت یم؛ زیاند با تعجب گفت: از عمو ردهک

                                           
 ).19/471خ دمشق (یتار .1

 ).19/464همان ( .2

 ).19/464همان ( .3
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تب کما داناتر به  ي زار است؛ بخدا سوگند او از همهید بیه از زک یسکزار است از یب
 1جلوتر بود. یرحم ي تر و از همه در صله هیخدا و فق

بخاطر فشار و  که هشام بن عبدالملید علیام زیه سبب قکاند  مورخان نوشته
 ياریبر  یاهل عراق مبن يها ز وعدهیه از طرف هشام بر او وارد شده بود و نک یستم

 او بود.  یو همراه

خالفت در سر  يه هواکام  دهیند و گفت: شنهشام او را نزد خود خوا يروز
ر به من درست یاند. هشام گفت: خ د گفت: اشتباه به سمعتان رساندهی؟ زیپروران یم

اند صحت ندارد.  خورم آنچه به شما گفته ید گفت: من سوگند میاند. ز گزارش داده
د و نه ریه سوگند را نپذکباال نبرده  يرا بقدر یسکد گفت: خدا یرفت. زیهشام نپذ

رون یرفته نشود. هشام بر آشفت و او را بیه سوگندش پذکرده کر یرا آنقدر حق یسک
د. و بعد از یپسند یه نخواهکافت ی ین پس مرا آنگونه خواهید گفت: از ایراند. ز

 2ر خواهد شد.یبخواهد حق یه زندگیکسکه از آنجا خارج شد گفت: کنیا

ه او عزم را جزم نمود و ک یهنگام یدادند ول ياری ي وفه به او وعدهکسپس اهل 
 یرده بودند. ولکه قبالً با پدرانش کردند ک يارکش گذاشتند و با او یرد، تنهاکام یق
ر و عمر که اعالم برائت از ابوبکز خود قرار دادند یگري  را دستاوید ي بار بهانه نیا

نرفت، ر بار یدانست و ز یاش م دهین و عقیار را خالف دکن ید ایبود. اما ز
 شان و عهد پدرانش را شناخت.یگران در عهد ا ت فتنهیتوان هو ینصورت میبد

 ات:ین روایبه ا یب) نگاه

جزو  Óن است و او و عمریرکشا يشوایر، پکه ابوبکورزد  ید مکید تایـ ز1
 ن در اسالم هستند. یسابق

 ورزد.  ید مکیبا آنان تا ین به دوستیـ همچن2

ه کداند. چرا  یم یاعالم برائت از عل ين را مساویخید اعالم برائت از شیـ ز3
ن خدا و دفاع از رسول خدا و بعد از وفاتش در حفظ و ینها در نصرت دیا ي همه

                                           
 ).19/467همان ( .1

 ).19/467(خ دمشق یتار .2
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 ین دشمنیپارچه بودند. بنابرایکرنگ، و  یکدل،  یکنش، ید يدستاوردها ينگهدار
 د. یآ یبا همه بحساب م یاز آنان دشمن یکیبا 

 كفد انید در برابر جریموضع ز

 ر است:ینمورد آمده بشرح زیالف) آنچه در ا

 ين فرمود: اگر من هم بجایبن حس ید بن علید: زیگو یم ل بن مرزوقیـ فض1
 1رد.کر که ابوبکردم ک یرا م يا صلهیهمان ف كه فدیر بودم در قضکابوب

ر کسخن از ابوب يام اختفا نزد ما بود. روزید در اید: زیگو یم ـ محمد بن سالم2
ـ  كرد آنان ـ در مورد فدکبه عمل یراداتیان آمد. و برخی از حاضران ایبم و عمر
ار کچه  يمحمد بن سالم، اگر تو در زمان آنها بود يد گفت: ایردند. زکوارد 

 یرده راضک یه علک يارکرد. گفت: پس به ک یه علکرا  يارکرد؟ گفتم: همان ک یم
 2باش.

د مهر صحت بر قضاوت یز :كه فدیدر مورد قض يبه موضع و یب) نگاه
ن یر بود، چنکابوب يد: اگر خود او بجایگو یزند و م یم كر در مورد فدکابوب

 رد. ک یم یقضاوت

فاطمه  یرد. ولک يرویاز دستور رسول خدا پ كه فدیر، در قضکه ابوبکنیبخاطر ا
ه از پدرش ارث کرد ک ینداشت و گمان م ین باره اطالعیاز دستور رسول خدا در ا

 برند.  یش ارث میر فرزندان از پدران خویه ساکبرد همانگونه  یم

همانند پادشاهان به شان ه اموالکن است یگاه رسالت باالتر از ایه جاکچرا 
ان آن بدست دشمنان یخوب ي بود، بهانه ین میفرزندانشان منتقل شود و اگر چن

 افتاد. یم

 ي فهکانصاف قرار داده شوند،   ير در ترازوکن دو تفید اگر ایبدون ترد
 يا برایاز مال و متاع دن يزیامبران چید پیگو یه مکتر خواهد بود  نیسنگ يرکتف

                                           
 ).19/463همان ( .1

 ).19/463همان ( .2
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امبران همچون یه معتقد است پک يرکگذارند نه تف یفرزندان خود به ارث نم
 اندوزند.  یم و زر میش سیفرزندان خو يپادشاهان، برا

دولت  ي اند به عهده فالت فرزندانشان تا زندهک ي نهیه هزکاد برد ید از یالبته نبا
 یاء الهیانب ي ستهیه فقط شاکاست  یشیآال یو ب کین حد پاین باالتریخواهد بود. و ا

 باشد.  یم

ه از رسول خدا ک یثیه به حدکرد بلکه اجتهاد نین قضیر در اکن، ابوبیبنابرا
گذارند، جامه عمل  یارث نما به یاز مال دن يزیامبران چیه پکنیبر ا یده بود مبنیشن

اند. پس  ردهکان شیعه نقل یسنت و هم راو ان اهلیث را هم راوین حدید و ایپوشان
ه دستور کنیت بود ایز اهمیحا يو يامبر چنگ زد. و آنچه برایث پیق به حدیصد

 رسول خدا اجرا شود وپروایی بر گفته ي دیگران نداشت.

 ر نقل شده است:یسنت به شرح ز ور در منابع اهلکث مذیحد

علما «ه فرمود: کند ک ین نقل میچن یلیث طویابودرداء از رسول خدا ضمن حد
ه علم کگذارند بل ینم يبجا يناریامبران بعد از خود درهم و دیاند و پ امبرانیوارثان پ

 1بدست آورده است. یبزرگ ي رد، بهرهیس آنرا بگکگذارند هر یو دانش را به ارث م

ه کاند  ردهکرا به نقل از ابوعبداهللا؛ جعفر بن محمد نقل ث ین حدیز ایعه نیش
نار به ارث یامبران، درهم و دیاند و پ امبرانیرسول خدا فرمود: علما وارثان پ

 2گذارند... یه علم و دانش را به ارث مکگذارند بل ینم

 یق راضیز به قضاوت صدین Óیه علکنیورزد بر ا ید مکیتا ید بن علینرو زیاز ا
 كش، فدین بود چرا در زمان خالفت خویر از ایشد و بر آن مهر صحت زد و اگر غ

ن یلمه خالف اک یک یحت Óین از علید؟ بنابرایامبر برنگردانیرا به فرزندان پ
 ده نشده است. یق شنیر صدکقضاوت ابوب

                                           
 .یخ آلبانیح شیگران با تصحی) و د2682(ش  ي)، ترمذ3643داوود (ش  یسنن اب .1
الوسائل  ك) مستدر27/78عۀ (یصدوق وسائل الش ی) امال1/164)، بحار االنوار (1/34( یافکال .2
 ) و..17/299(



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

173 

 )هـ 148ـ  114ـ  80(جعفر بن محمد  ت پنجم:یشخص

طالب، مادرش فروه دختر یبن اب یبن عل نیبن حس یاو جعفر بن محمد بن عل 
ر کب یق و مادر مادرش اسما دختر عبدالرحمان بن ابیر صدکب یقاسم بن محمد بن اب

مادر خودم و  یعنیا آورده است یر دوبار مرا به دنکگفت: ابوب ین جعفر میاست بنابرا
 باشد. یق میر صدکمادر مادرم از نسل ابوب

 1رفت. ینه بشمار میبزرگ مد يو از علما متولد شد ياو در سال هشتاد هجر

 ه:یب و تقیعلم غ يموضع جعفر در برابر ادعا

 ر است: ینمورد آمده بشرح زیالف) آنچه در ا

بن  کن برادر عبدالملیه زراره بن اعک: قصد حج داشتم دیگو یم كـ ابن سما1
و در  شان برسانیسالم مرا به ا يردکد و گفت: اگر با جعفر مالقات ین مرا دیاع

ز با ید: من نیگو یم يبپرس. راو يا به دوزخ از ویروم  یه من به بهشت مکنیمورد ا
؟ گفت: یشناس یا زراره را میفرزند رسول خدا، آ يدم: ایردم و پرسکجعفر مالقات 

؟ گفت: به یا دوزخیاست  یه بهشتکد یپرس یاست. گفتم: او م یثیخب یاو رافض یبل
 یه او رافضکجا دانستم کاز  یدان یه مکه از اهل دوزخ است. و افزود کاو اطالع ده 

س معتقد باشد کدانم و هر یب میه من علم غکپندارد  یر. فرمود: او میاست؟ گفتم: خ
 2است. یافر و دوزخکداند،  یب میعلم غ یسکه جز خدا ک

 يان راویز نقل شده و در پایگر نیبا عبارت د كت ابن سماین روایـ هم2
 يزیه از سفر حج برگشتم زراره نزد من آمد و از من در مورد چک ید: هنگامیگو یم
. زراره گفت: یهست ید. گفتم: فرموده است تو دوزخیرده بود پرسکه سفارش ک
 3ن فرموده است.یه چنیتق يشان از رویا

                                           
 ).269ـ  6/255خ دمشق (یتار .1

 ).1/340خ (یالمعرفۀ و التار .2

ه در منابع کاست  یانی). ضمنا زراره از آن دسته راو2/70زان (یدر الم ی) و ذهب2/96( یلیعق .3
 ن قرار گرفته است.یعه از زبان ائمه مورد نفریش
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  ب:یعلم غ يبه موضع جعفر در برابر ادعا یب) نگاه

است  یضد اسالم يبه بشر جزو باورهاب یه نسبت دادن علم غکد دانست یبا
َِكيُم د: یفرما یش میه اهللا متعال در وصف خوکچنان

ْ
َعِز�ُز احل

ْ
َهاَدِة ال َغيِْب َوالشَّ

ْ
  اَعلُِم ال

 )18(تغابن/

 َمِن د: یفرما ین اهللا متعال میهمچن
َّ

َحًدا ، إِال
َ
َغيِْب فََال ُ�ْظِهُر ىلَعَ َ�يِْبِه أ

ْ
اَعلُِم ال

بْلَُغوا 
َ
ن قَْد أ

َ
اْرتىََض ِمن رَُّسوٍل فَإِنَُّه �َْسلُُك ِمن َ�ْ�ِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه رََصًدا، يِلَْعلََم أ

ءٍ  ْحىَص لُكَّ يَشْ
َ
يِْهْم َوأ َ َحاَط بَِما دلَ

َ
ِت َر�ِِّهْم َوأ

َ
 )28ـ 26(جن/  َعَدًدا  رَِساال

مگر کسی    يبکند.   کس را برغیب خود آگاه نمی نهان است و هیچ دانايترجمه:
را که به پیامبري برگزیند (آن هم به عنوان معجزه) و نگهبانانی پیش رو و پشت سرش 

 دارد.  گسیل می

او به آنچه اند و  هاي پروردگارشان را ابالغ کرده آوران،) پیام تا مشخص کند که (پیام
 شمارش درآورده است. نزد آنهاست، احاطه دارد و تعداد همه چیز را به

قُوُل  ونیز فرموده است:
َ
َغيَْب َوال أ

ْ
ْعلَُم ال

َ
قُوُل لَُ�ْم ِعنِدي َخَزآئُِن ا�ِّ َوال أ

َ
قُل الَّ أ

َّ قُْل َهْل �َْستَوِ  تَِّبُع إِالَّ َما يُوىَح إيِلَ
َ
ُروَن لَُ�ْم إِ�ِّ َملٌَك إِْن � فََال َ�تََفكَّ

َ
َِصُ� أ ْ�َ� َوابلْ

َ
ي األ

  )50(انعام/  

دانم هاي اهللا نزد من است. و من، غیب نمیها و خزانهگویم گنجبگو: نمیترجمه:
کنم که به من وحی ام؛ بلکه تنها از چیزي پیروي میگویم که من فرشتهو به شما نمی

 اندیشید؟ رند؟ پس چرا نمیشود. بگو: آیا کور و بینا (با هم) برابمی

َغيَْب َوَال فرموده است:  ییو در جا
ْ
ْعلَُم ال

َ
قُوُل لَُ�ْم ِعنِدي َخَزآئُِن ا�ِّ َوَال أ

َ
َوَال أ

ْعلَُم بَِما يِف 
َ
ْ�يُنُُ�ْم لَن يُْؤِ�يَُهُم ا�ُّ َخْ�ًا ا�ُّ أ

َ
يَن تَزَْدرِي أ ِ

قُوُل لِ�َّ
َ
قُوُل إِ�ِّ َملٌَك َوَال أ

َ
 أ

نفُ 
َ
الِِمَ� أ َِّمَن الظَّ  إًِذا ل

 )31(هود/  ِسِهْم إِ�ِّ

کنم  هاي اهللا نزد من است و ادعا نمی گویم که گنجینه و من به شما نمی ترجمه:
مومنانی که به چشم   ي ام و درباره گویم که من فرشته دانم و نیز نمی که غیب می

ه آنان نخواهد داد. اهللا به گویم که اهللا هیچ خیري ب کنید، نمی حقارت به آنان نگاه می
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راستی اگر چنین بگویم، از ستمکاران  گذرد، کامال داناست؛ به آنچه در درونشان می
 .)خواهم بود

ب فقط به خودش اختصاص یه علم غکسازد  یات خاطرنشان مین آیخداوند در ا
امبرانش یرا به اطالع پ یبیاز امور غ یبخش یه گاهکن فرموده است یدارد همچن

ش از آنچه یز بیامبران نیب ندارند و پیاز امور غ یچ اطالعیگران هیرساند. اما د یم
امبرش ینرو خداوند به پیدانند. از ا ینم يگرید يزیرساند چ یخداوند به اطالع آنها م

 بداند. یب را از خود منتفیه علم غکدهد  یدستور م

تاب خدا کراد بشر، با از اف يفرد يب برایعلم غ يه ادعاکداند  ین جعفر میبنابرا
شود پس  یمان خارج میا ي رهیند، از داکب یین ادعایه چنک یسکباشد و  یدر تضاد م

ب یذکتاب خدا را تکه او در واقع، کافر است چرا کدارد،  ين اعتقادیه چنکزراره 
 نموده است. 

ه یراحت، به توج یلیم زراره خینیب یه مکنیت است ایز اهمیه حاک يگرید ي تهکن
ن یروان ایپ ي وهین شیه نمود. و ایسخن جعفر پرداخت و او را متهم به دروغ و تق

ن گروه باشد یه مخالف با معتقدات اکش یردار امامان خوکه با گفتار وکتب است کم
 نند.ک یمتهم م ییه و دروغگویروبرو شوند، فوراً ائمه را به تق

 امامت و عصمت: يموضع جعفر در قبال ادعا

 ر است: ین باره نقل شده به شرح زیدر االف) آنچه 

د: ما در شرف یگو یه مکت است یروا یـ از عبدالجبار بن عباس همدان1
ه شما از که جعفر بن محمد نزد ما آمد و گفت: انشاء اهللا کم ینه بودیت از مدکحر

س که هرکد یام مرا به مردم آن سامان برسانید پین خودتان هستیسرزم یکن يها چهره
ه من از او کاز من واجب است بداند  يرویند من امام معصوم هستم و پک یر مکف
 1زارم.یب

                                           
 ).1/1054خ االسالم (ی) و تار6/255ر أعالم النبالء (یس .1
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گفت: بخدا سوگند ما هر  یه مکدم یاز جعفر بن محمد شن دیگو یوب میـ ا2
 1دانند. یگران از ما بهتر میم. دیستیپرسند، بلد ن یه از ما مکآنچه را 

 ن دو اثر: یبه ا یب) نگاه

دهند اعالم برائت  یان به او نسبت میه دروغگوک یـ جعفر صادق از امامت1
م یریه سخن صادق را بپذکاذب پس بر ما است کاو صادق است و آنها  يند. آرک یم

 ن را. یذابکنه سخن 

ند ک یباشد و اعتراف م یا علم الهیب یعلم غ يه داراکرد یپذ ین نمیـ او همچن2
برخوردار  يشتریدانش ب ه از علم وکباشند  یسانکان مردم ین است در مکه ممک

 باشند.

 Óر و عمرکدگاه جعفر نسبت به ابوبید

 : ر استینمورد آمده بشرح زیالف) آنچه در ا

روز وفات  یه علکدم ی: بخدا سوگند از پدرم شندیگو یـ جعفر بن محمد م1
رد کد: بر عملیگو یستد و میا ین عمر میند و بر بالک یدا میدر آنجا حضور پ Óعمر

ن شخص غبطه یرد اکه بر عملکخورم  ین آنقدر غبطه نمیاهل زمس از ک چیه
 او با پروردگارم روبرو شوم. ي همچون نامه یعمل ي خورم و دوست دارم با نامه یم

رد و گفت: او مرا دو بار به کاد ی یکیر به نکد: سپس جعفر از ابوبیگو یم يراو
 2ا آورده است.یدن

، به پدر یسکا یسالم، آ يگفت: ا: جعفر بن محمد به من دیگو یـ سالم م2
ر پدر بزرگ من است از شفاعت محمد محروم شوم کد؟ ابوبیگو یبزرگش ناسزا م

د: مادر یگو یم یسینم. ابوعکاگر آنها را دوست نداشته و از دشمنانشان اعالم برائت ن
از  ین ماجرا توسط برخیق بود. من از ایر صدکابوب ي جعفر بن محمد، ام فروه؛ نوه

 ردم.کدا یر اطالع پکدان ابوبفرزن

                                           
 ).6/271السنۀ ( شرح اصول اعتقاد اهل .1

 ).44/454خ دمشق (یتار .2
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د: از ابوجعفر و یگو یه مکت است یروا حفصه یل از سالم بن ابیـ از ابن فض3
دم: گفتند: آنها را دوست بدار و از یر و عمر پرسکن از جعفر در مورد ابوبیهمچن

 تگر بودند. یهدا يشوایه آن دو پکن چرا کدشمنانشان اعالم برائت 

 د.یگردان یت قبالً بین روایا

ر و عمر که به ابوبک یسانکد: از ابوجعفر در مورد یگو یم ریم بن جبکیـ ح4
 نها بی دین  هستند.یدم. گفت: ایرند پرسیگ یراد میا

ه به نقل از پدرش گفته است: کند ک ینقل م از جعفر بن محمد يان ثوریـ سف5
ن یست بنابراره ایبکر و عمر جزو گناهان کبه ابوب ییه ناسزاگوکفرزندم، بدان يا

 1شود نماز مخوان. ین گناه میب اکه مرتک یسکپشت سر 

زار یه فرمود: خدا بکدم ید: از جعفر بن محمد شنیگو یم یس مالئیـ عمرو بن ق6
 2زار است.یر و عمر بکه از ابوبیکسکاست از 

از آن به  یه قبالً گذشت و در بخشک یت عبدالجبار بن عباس همدانیرواـ 7
زارم یر و عمر بکه من از ابوبکند ک یس گمان مکن آمده بود: هرینقل از جعفر چن

 3زارم.یه من از خود او بکبداند 

محمد از پدرش به نقل از عبداهللا بن جعفر ابن م از جعفر بن یبن سل یحیـ 8
فه ین خلین و مهربانتریر زمام امور ما را بعهده گرفت او بهترکد: ابوبیگو یطالب میاب

 نسبت به ما مهربانتر بود.  يگریس دکبود و از هر 

نزد  يد: مردیگو یه مکاز جعفر بن محمد به نقل از پدرش  ریثکبن  یحیاز ـ 9
ق یر بگو؟ پدرم گفت: در مورد صدکم از ابوبین آمد و گفت: برایبن حس یپدرم عل

ت ی؟ پدرم گفت: مادرت به عزاینام یق میامرزدت او را صدی؟ گفت: خدا بیپرس یم

                                           
 ).54/287همان ( .1

 ).30/401همان ( .2

 ).1/1054خ اسالم (ی) و تار6/255ر اعالم النبال (یس یو به نقل از او وهب یدارقطن .3
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رسول خدا و  یعنیه بهتر از من و تو بوده کده یق نامیصد یسک ند او رایبنش
 1ن و انصار ...یمهاجر

 به آنچه گذشت:  یب) نگاه

ه به ک یسانکباشد و از  يا ه امام معصوم و واجب االطاعهکند ک یار مکـ او ان1
 ند. ک یدهند اعالم برائت م ینسبت م يزین چیچن يو

می  از دشمنانشان اعالم برائت  ه،رد کاد ی یکیر و عمر به نکـ سپس از ابوب2
می افتخار   رسد یق میر صدککه از جانب مادرش به ابوب شیبه نسب خو د واینم
 .  دنک

ق شد یامبر، ملقب به لقب صدیر از طرف پکه ابوبکد ینما ین اعتراف میـ همچن3
 شود.  یار سخن رسول خدا محسوب مکان يق بودن ویار صدکو ان

رش که فکز پس از آنین يموسو یتر موسکعه؛ دیعالم معاصر شه کاست  یگفتن
ن جماعت به اصحاب رسول خدا روا یا یه چه ستم بزرگکافت ید و دریدار گردیب

د: یگو یند و مک یار نگاه مکان ي دهیعه با دیان شیخلفا توسط راو حجراند، به  داشته
با افتخار  يعشر ياثناس و مؤسس مذهب یه امام صادق؛ رئکنیت ایز اهمیحا ي تهکن
ه مادرش فاطمه دختر قاسم کچرا » ا آورده استیر دوبار مرا به دنکابوب«د: یگو یم

با  یر است، ولکر و مادر بزرگش، اسما دختر عبدالرحمان فرزند ابوبکفرزند ابوب
ات یند رواک یه به جدش افتخار مک ین امامیان ما از همیه راوکم ینیب ینحال میا
ه که مگر معقول است کنجاست یسوال انند. ک یر نقل مکدر جرح ابوب يشماریب

نسبت به  يزین چید چنید. شایبگو یضیسخنان ضد و نق ين امام بزرگواریچن
ن و یتر هیه فقک یاز امام یو زشت محسوب نشود ول ير عادی، غیفرد معمول یک
 2.رسد ید به نظر میبع يزین چیش بوده، چنین فرد در زمان خویارترکزیپره

                                           
 د.یان گردیت قبالً در موضع جعفر بیابن روا .1

 ).51ـ  1/50ح (یعۀ و التصحیالش .2
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 ان خود:یه جعفر صادق از اطرافیوه و گالکش

 ر است: ین مورد آمده بشرح زیالف) آنچه در ا

عات یثرت شاکم متوجه اسباب ینگر یروانش میت جعفر از پیاکه به شک یهنگام
 م.یشو یت میب ه اهلیعل

دام از کچینفر ه یکداند و جز  یهود و نصارا میروانش را بدتر از یجعفر صادق پ
ان یاش در مک يرد اک یند. او همواره آرزو مک ینم ین وصف مستثنیرا از ا آنان

توانست حرف دلش را با آنان در  یه مکارانش سه نفر قابل اعتماد وجود داشت ی
او  یند حتیافزا یات، میروانش در روایه پکد داشت کیشان تاین ایان بگذارد.همچنیم

 ان هستند. یعیات نفاق، شیه مصداق آک بودمعتقد 

ه کو تجارت بوده چنان ياند بخاطر ثروت اندوز ردهکت یاد روایه از او زکنیاما ا
 اند.  ب مردم ساختهیردن جک یجهت خال ینیث دروغیات و احادیروا

 ي ه امام او را قبول دارد، معتقد است همهک یسکعفور یان عبداهللا بن یدر پا
ه از کباشند. چنان یو صداقت م يدارع هستند، فاقد امانت یه منتسب به تشک یسانک

 ر نقل شده است. یبشرح ز یاتیاو روا

م. یهست ییراستگو يت، انسانهایب : ما اهلـ ابوعبداهللا جعفر بن محمد فرمود1
 برند.  یر سوال میبندند و صداقت ما را ز یگران بر ما دروغ مید یول

ن یبست. همچنلمه بر او دروغ ین مرد، جهان بود، مسیرسول خدا، راستگوتر
ملعون  يعبداهللا بن سبا ین انسان بود ولین بعد از رسول خدا، راستگوتریرالمؤمنیام

ش قرار گرفت. سپس یبا مختار مورد آزما ین بن علین حسیبر او دروغ بست. همچن
ن دروغ یبن حس یان آورد و گفت: آنها بر علیو بنان سخن بم یاز حارث شام

، حمزه ي، ابوالخطاب، معمر، بشار اشعريع، سدیبز د،یره بن سعیبستند. و از مغ یم
ن یرد و آنها را نفرکاد یي ز به بدیروانش بودند نیاز پ  همهه ک يوصائد نهد يدیزی
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م. خدا ما را از دست یستیان در امان نیگاه از دست دروغگو چینمود و گفت: ما ه
 1د.یش نمایآنان نجات دهد و آنان را گرفتار عذاب خو

شود  یراض يا ه فرمود: خدا از بندهکدم ی: از ابوعبداهللا شندیگو یمر یـ ابوبص2
نند. ید تنفر ببیه مردم ما را با دکند ک يارکه کنید نه ایه ما را نزد مردم محبوب نماک

سخن  یکآنها  یردند به نفعشان بود ولک یآنها اگر سخنان ما را دست نخورده نقل م
 2نند.ک یش نقل میرا با ده برابر افزا

ه خود را ک یسانکان یه فرمود: در مک ن از جعفر صادق نقل استیـ همچن3
 3ن وجود دارد.کیهود، نصارا، مجوس و مشریبدتر از  يدانند افراد یعه میش

ن قول اهللا یان در مورد ایعیاز ش ی: بعضبه جعفر گفتند يه بارکت شده یـ روا4
َعِليُم متعال: 

ْ
َِكيُم ال

ْ
ٌ َوُهَو احل

َ
رِْض إِهل

َ ْ
ٌ َوِ� األ

َ
َماء إِهل ِي يِف السَّ

َّ
اند  ) گفته84(زخرف/َوُهَو اذل

 ين افرادینجا امام است؟ ابوعبداهللا گفت: بخدا سوگند، من با چنیدر ا» اله«مراد از 
ند. ن هم بدتراکیهود، نصارا، مجوس و مشرینها از یستاد. ایسقف نخواهم ا یکر یز

ر سوال نبرده است. و اگر من به ینگونه زیس عظمت خدا را اک چیبخدا سوگند ه
ن مرا در خود فرو خواهد ینم زمکد بییند، تایگو یوفه در مورد من مکه اهل کآنچه را 

 4برسانم. یسکبه  يتوانم نفع و ضرر یه نمک يا ستم جز بنده و بردهیبرد. من ن

                                           
ث ی) معجم الرجال الحد2/217) بحار (9/90سائل (الو ك) مستدر2/593ار معرفۀ الرجال (یاخت .1
 ).3/564عه (یان الشی) و اع4/205(

، 166نۀ البحار یسف ك) مستدر1/238( يه بروجردیث شعی)، جامع احاد8/192( یافکاصول  .2
 ).2/126ارم (کال المکی) و م2/1544مۀ (کزان الحیم

 يبر غفارکا یۀ علیعلم الدرا یدراسات ف) و 65/166)، البحار (2/587ار معرفۀ الرجال (یاخت .3
)154.( 

) و قاموس الرجال 15/262ث (ی)، معجم الرجال الحد25/294)، البحار (2/590ار (یاخت .4
)9/599.( 
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 یسانک ي س به اندازهک چیگفته است: امروز هه ک ن از جعفر نقل شدهیـ همچن5
 1ستند.یزنند دشمن ما ن یه دم از محبت ما مک

ه در مورد کنین نازل نشده مگر ایدر مورد منافق يا هیچ آی: هن فرمودیـ همچن6
 2ند.ک یدا میمصداق پ ،انیعیش

گفت:  یه مکدم ید: از ابوعبداهللا شنیگو یه مکت است یروا یـ از قاسم صیرف7
ستم، خدا یه من امام آنها هستم، بخدا سوگند من امام آنها نکبرند  یگمان م یگروه

م و یگو یم يزیار سازد. من چکستند خدا رازشان را آشیند. آنها رازدار نکنشان ینفر
ه از من حرف کهستم  یسانکبوده است. من امام  يگریز دیند هدف او چیگو یآنها م
 3داشته باشند. يشنو

ه کان شما سه نفر وجود داشت یبخدا سوگند اگر در ماست ـ وفرموده 8
 4داشتم. یغ نمیرا از شما در یچ سخنیدانستم راز دار من هستند، ه یم

ه ید. مردم را علیار با مردم دارک: شما چه ه فرمودکت شده یشان روایـ و از ا9
 يرویپ ه از منکرا سراغ ندارم  یسکان شما ید؟ بخدا سوگند در میا ردهک یکمن تحر

ت یه به وصکعفور ی ینفر به نام عبداهللا بن اب یکداشته باشد جز  يند و حرف شنوک
 5و سخن من عمل نموده است .

ات یثرت اختالف رواکه به ابوعبداهللا از کت است یروا ض بن مختاریـ از ف10
نها سخنان ما را یرد و گفت: اکد ییت برد. ابوعبداهللا سخن او را تایاکعه شیش
 یت الهیه رضاکنند چرا ک یل میر و تاویش تفسیشنوند و آنرا به دلخواه خو یم

                                           
 ).26/45) البحار (375) معجم رجال (2/596ار (یاخت .1

 ).375ات علم رجال (ک) و مستدر15/265)، معجم (16765) البحار (2/589ار (یاخت .2

 ).15/28( ی) و معجم خوئ2/80) ، البحار (14/549ث (ی)، جامع احاد2/590ار (یاخت .3

 ).1/551مۀ (کزان الحی)، م64/160)، البحار (2/242( یافکال .4

)، جامع الرواة 7/128عه (یان شی)، اع8/377، معجم (131 یاة انوار طبرسک)، مش2/519ار (یاخت .5
 ).4/412( ك) و خاتمۀ المستدر1/468(
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خواهد، نام و  یدام مکآنها است و هر  ییا هدف نهایه متاع دنکست بلیمدنظرشان ن
 1د.یسب نماک یشهرت

رامون اثبات امامت یه پک یتابکدر  ید حمانیبن عبدالحم یحیـ از 11
ه جعفر کنند ک یگمان م ید: بعضیپرس یکاز شره کت است ین نوشته، روایرالمؤمنیام

ه کن قرار است یه از ایگفت: قض یکف است، شریث ضعیت حدیبن محمد در روا
انسان  یانش مشتیاطراف یار بود ولکزی، مسلمان و پرهیکن يجعفر بن محمد مرد

به  یو زشت یث ساختگیه با او رفت و آمد داشتند و احادکا طلب بودند یجاهل و دن
  2ردند.کتا او را بدنام یدادند و نها یاو نسبت م

ه گفته است: در دلم نسبت به جعفر کرده کن سخن زراره را نقل یا یشکـ 12
 هست.  یدورتک

 3رد.کار کاو را آش يهایه ابوعبداهللا رسوائکنید: بخاطر ایگو ین خبر میا يراو

ب یذکابوعبداهللا را ته کش رفت یپ يزراره تا حد یه گستاخکاست  یگفتن
 4ردک یم

د: از ابو عبداهللا در مورد یگو یه مکند ک ینقل م از زراره یشکن یـ همچن14
دم: گفت: اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداً عبده و رسوله. گفتم: یتشهد پرس

د. روز بعد دوباره از او در مورد یز بخوانیگفت: آنرا ن  ؟یات و الصلوات چیالتح
؟ گفت: یات و الصلوات چیروز را گفت. گفتم: التحیدم: همان سخن دیپرس تشهد
دم و با خود یخند یش او میه به رکرون شدم یب ید. از آنجا در حالیز بخوانیآنرا ن

 5روز نخواهد شد.یچگاه پیگفتم: ه

                                           
 ).7/48عه (یان الشی) و اع8/232)، معجم (1/347ار (ی)، اخت1/226ث (ی) جامع احاد2/246بحار ( .1

 ).3/607عه (یان شی) و اع10/212)، قاموس (10/25) معجم (25/302)، بحار (2/616ار (یاخت .2

 ).7/49عه (یان الشی) و اع8/242)، معجم (1/356ار (یاخت .3

 ).1/377رجال (ار معرفۀ الیاخت .4

 ).8/245ث (ی) معرفۀ رجال الحد1/379ار (یاخت .5
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د از زراره چه خبر؟ ید: بر ابوعبداهللا وارد شدم پرسیگو یم ریـ محمد بن عم15
خواند. گفت: به او بگو نماز را در  ید نمیز عصر را تا غروب خورشگفتم: او نما

ام امام را به او رساندم گفت: ین پیه اک ید: هنگامیگو یم يشان بخواند.  راویوقتها
ه خود او به من دستور داده کنم ک یم يارکمن  یول یگوی یه راست مکدانم  یم

 1است.

رواین است می گوید به ابی عبداهللا گفتم: من با مردم  ـ از عبداهللا بن یعفور16
به  ي، صداقت و وفايستند از امانت داریرو شما نیه پک یسانکار دارم کاد سرویز

 2ستند.ین صفات نیا يروان شما دارایپ یبرخوردار هستند ول يشتریعهد ب

دهن، روان ما، بد ینم پیب یگفت: م عبداهللا یبه اب يه مردکت شده یـ روا17
آرام، وفادار و خوش برخورد  ين ما انسانهایه مخالفک یند در حالیوفا یشرور و ب

 3برم. یداً رنج میان شدین جریهستند و از ا

 ات ابوجعفر:یاکبه ش یب) نگاه

عبداهللا؛ جعفر صادق است،  یعه منسوب به ابیات شین روایشتریه بکد دانست یبا
 دارد.  روانشیها را از پ هین گالیشتریه بک یسک

ه کست ین نیت چنیب از افراد اهل يچ فردیه هکـ جعفر صادق معتقد است 1
 شاگردانش بر او دروغ نبسته باشند. 

را  ناند و آنا ه بر او دروغ بستهکبرد  یسپس هشت نفر از شاگردانش را نام م
 ند. ک ین مینفر

                                           
ث ی)، جامع احاد80/41)، البحار (8/228) معجم (3/113عه (ی)، وسائل الش1/355ار (یاخت .1
 ).7/55عه (یان شی) و اع4/159(

)، البحار 18/174الوسائل ( ك)، مستدر6/102( ي، خوانسارك)، جامع المدار1/375( یافکاصول  .2
ر ی) و تفس1/285( یر صافی)، تفس1/138( یاشیر عی)، تفس26/50عه (یث شی)، جامع احاد65/104(
 ).1/619نز الدقائق (ک

 ).5/251) و بحار االنوار (1/37( یالمحاسن رق .3
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کلی  نیا ولیند  به او نسبت داده ییان چه دروغهاین دروغگویم ایدان یما نم یول
 برد.  یر سوال میز رااز جعفر  منقول  اتیروا ي ، همهگویی

 مزید بر علت شده، ن همیاند و ا ردهکن اي هم به نوع دروغ اشاره يبعد ي ائمه
 ند. ک یت میاحتمال سابق را تقو

ش، نقل یان، سخن او را با ده برابر افزایه راوکورزد   ید مکین جعفر تایـ همچن2
ن یشان چنیدام سخن اکبا  يدام راوکه کند ک یشان مشخص نمیا ینند ولک یم

ن یه از اک یاتیه به آنها دست برد زده شد با رواک یاتیان روایداشته است تا م يرفتار
ه کن وجود ندارد یجز ا يا ن چارهیم. بنابرایقائل شو کیکاند تف دستبرد مصون مانده

رند ین اتهام قرار گیاند مشمول ا ردهکت یه از او رواک یانیر راویات و سایروا ي همه
ان از یات جعفر و راویم رواکپس فعال حخالف آن ثابت شود.  یلیه دلکنیمگر ا

ر یه احتمال دست برد در مورد ساکق آنها است چرا یرش و توثیتوقف از پذ يو
 . ات وجود داردیروا

ن کیمشرهود، نصارا، مجوس و یان را بدتر از یعیاز ش ین جعفر، برخیـ همچن3
روان و شاگردانش را در یپ ي م همهکن حیرده و اکآنها را مشخص ن یدانسته ول

ن اتهام یره ایاز دا يه وکل ثابت شود یه با دلکرا  یسکدهد مگر  یاتهام قرار م ي مظنه
ر قابل یناتهام ، غیه شاگردان جعفر صادق بخاطر اکشود  ین میجه ایخارج است. نت

 باشند.  یاعتماد م

داند  یات نفاق میان را بدون استثنا مشمول آیعیش ي جعفر صادق همهـ 4
ه اتهام نفاق از طرف کنیستند بخاطر ایت قابل اعتماد نین و روایان در دیعین، شیبنابرا

 آنها است.  یکایکامامشان متوجه 

 یسانکت یب  ن دشمنان اهلیتر ه دشمنکد دارد کیته تاکن نیـ امام صادق بر ا5
ن به یمتظاهر ي ن همهینند. بنابراک یت میع و محبت اهل بیتظاهر به تشه کهستند 

ت، از دشمنانشان هستند و یب خود اهل یع، به گواهیان تشیت و مدعیب محبت اهل
ن اتهام یا ي رهیرد و از دایاز آنان را بگ یکیه دست کم یاز ائمه ندار یتیچ روایه

 یلیه دلکنیم مگر ایریان بپذیعیرا از ش یتیچ روایم هیتوان ینرو ما نمیخارج سازد. از ا
 ند. یش ارائه نمایه خوکیبر تز یمبن
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 . آشکار می شود اند ه دشمنان اسالم وضع نمودهک يا هیراز تق واینجاـ 6

ه یر و توجیگر تفسید يا انش سخنان او را بگونهید: اطرافیگو یجعفر صادق م
 ين سخن را از رویبوده و ا يگریز دیه هدف امام چکدارند یند و اظهار مینما یم
 ه بر زبان آورده است. یتق

دارد و  یند اعالم مک یم یه با آن خدا را بندگکرا  ینید ،نصورت جعفر صادقیبد
 ند نیست. ینما یم یجزهمان دینی که اهل سنت با آن خدا را بندگ يزیآن چ

ه ظاهر کد چرا ینکق نید تصدیگو یند: امام را در آنچه میگو یان او میاطراف یول
 سخن او با باطنش فرق دارد. 

 دهند قابل اعتماد هستند؟! یدر آنچه به امام نسبت م یروانین پیا چنیآ

در  یستند حتیانش قابل اعتماد نیشتر اطرافیه بکورزد  ید مکیـ جعفر صادق تا7
ان آن جمع فقط یشود. او از م یدا نمیو قابل اعتماد پ یانشان سه نفر آدم حسابیم

ث یداند تا به آنها حد یه را قابل اعتماد نمیند و بقک ید مییعفور را تایداهللا بن عب
باشند از  یبار شتر م ي ه به اندازهکات ینهمه روایه اکنجاست ید. حال سوال ایبگو

 رده است؟!کآنها را نقل  یسکجا آمد ه و چه ک

ان یبازهم در معه برقلت شاگردان جعفر آمده یه در منابع شک یاتیبا وجود روا
شود  یرامون شاگردان مورد اعتماد جعفر صادق نقل میپ يزیان سخنان مبالغه آمیعیش
 ي ه تعداد همهکست یه تعدادشان حدود چهار هزار نفر بوده است! معلوم نک

شاگردانش چقدر بوده احتماالً تعدادشان حداقل ده هزار نفر بوده است! حال 
عه را؟! البته بدون ین شیا سخن متاخریم یریپذه سخن جعفر صادق را بکم یدان ینم

 م. یریپذ ید ما سخن جعفر را میترد

ان یثرت تضاد و اختالف مکاز شاگردان امام، از  یکیه کنیبارتر ا بتیـ مص8
ن اختالف را ید سخنان او، علت اییز عالوه بر تایند و امام نک یت میاکروان امام شیپ

خواهند خود را  یآنها م یعنیداند.  یمال و مقام مسب کت بخاطر یب بر اهل یدروغ باف
 نند. ک یب مردم را خالین راه، جینند و از اکان و رازداران امام قلمداد یکجزو نزد
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اطراف جعفر را «د: یگو یه مکته واقف است آنجا کن نیز به این یکه شرکچنان
ال مردم را به تاراج نسبت داده، امو يبه و یثیاند تا به دروغ احاد نادان گرفته یمردان
 ».ببرند

ه نگفته کدهند  یبه جعفر نسبت م یه آنها سخنانکست ین نیجز ا يزیقت چیحق
بوده و  يگریز دیند هدفش چیگو ید، میبر خالف مطامع آنها بگو یاست و اگر سخن

ه یه راست و دروغ قضکم یدان یه بر زبان آورده است. حال نمیتق ينرا از رویا
ه مخالف با کشود  یم یاتیروا ي د همهیین امر مانع تایم؟ و ایص دهیراچگونه  تشخ

 يه به وک یاتیند از رواک یه سلب اعتماد مکباشند همانگونه  یم يرد ظاهر وکعمل
 دهند.  یرد ظاهرش نسبت مکخالف عمل یسخن

ه در کان جعفر زراره است ین شاگردان و اطرافیتریکاز نزد یکی،  ـ بعنوان نمونه9
د امام به او دستور داده تا نماز یگو یدورت دارد و به دروغ مکامام  دلش نسبت به

ش امام ید به ریگو یم ییندازد و در جایر بید به تاخیعصر را تا غروب خورش
 خندد. یم

ن و افراد مورد اعتماد ین جماعت جزو مقربیه نزد ایکسکن است حال یا
توان به  یا میستند. آین وصف نیا يه داراک یسانکد تا چه رسد به یآ یبحساب م

 اعتماد نمود؟!  ين افرادیات چنیروا

ات، نزد جعفر فرد مورد یه طبق رواکد یان گردیب یسک یان گواهیـ و در پا10
، يت فاقد امانتداریب اهل ین به دوستید: متظاهریگو یاعتماد ي بوده است. او م

وفا وجود دارد.  یبانشان افراد بد دهن و یباشند و در م یبه عهد م يصداقت، و وفا
 رفت؟!ین خدا پذیرا در د ين افرادیات چنیتوان روا یا میآ
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 هـ)  145ـ  000عبداهللا بن حسن (: ت ششمیشخص

ن یطالب، مادرش فاطمه دختر حسیبن اب یعبداهللا فرزند حسن بن حسن بن عل
د: عبداهللا یگو یاش ابومحمد بود. محمد بن عمر م هینکطالب است. یبن اب یبن عل

 1ا بود.یبت و زبان گویو ه یبزرگ يعابد و دارا يدمر

وفه کدر زندان منصور در  یو در سن هفتاد و شش سالگ يهجر 145او در سال 
 2در گذشت.

د باطل یدر رد عقا يادیت بود از او سخنان زیب ان اهلیکعبداهللا از خردمندان و ن
 ر است:یاز آن بشرح ز یه برخکامبر نقل شده ین در وصف اصحاب پیو همچن

 در مورد خلفا: يدگاه وید

 : ر استینمورد نقل شده بشرح زیف) آنچه در اال

د: از عبداهللا بن حسن در مورد یگو یه مکت است یروا خالد احمر یـ از اب1
س بر آنها درود نفرستد کدم: فرمود: درود خدا بر آنان باد و هریر و عمر پرسکابوب

 3خدا بر او درود نفرستد.

به  یسکدم یه فرمود: ندکند ک یت میروا از عبداهللا بن حسن یـ عمار ضب2
 4ند و موفق به توبه گردد.کن بیر و عمر توهکابوب

گفت: بخدا سوگند،  یه عبداهللا بن حسن مکدم ید: شنیگو یم ـ عمرو بن قاسم3
اد آن یرد. من هرگاه به یپذ یزار باشد نمیر و عمر، بکه از ابوبکرا  یسک ي خدا توبه
ت خدا را ین عمل، رضاینم و با اک یر میخ يافتم در حقشان دعا یگوار مدو  بزر

 5طلبم. یم

                                           
 ).27/369خ دمشق (یتار .1

 ).27/375خ دمشق (یتار .2

 ).27/373همان ( .3

 ).27/375همان ( .4

 ).27/374همان ( .5
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د: یگو یعبداهللا بن عبداهللا بن حسن م ي آزاد شده ي ؛ بردهـ حفص بن عمر4
ه در وضو، مسح بر موزه نمود. گفتم: تو بر موزه مسح کدم یعبداهللا بن حسن را د

ند، ک يرویاز عمر پ یس در عملکنی؟گفت بلی.چون عمر مسح می کرده و هرک یم
 1سمان ناگسستنی چنگ زده است.یبه ر

د: عبداهللا بن حسن، از قتل عثمان سخن یگو یم يم؛ قاسم اسدیـ ابو ابراه5
 2س شد.یاش خ ه محاسن و جامهکست یمان آورد و چنان گریب

 ه:یتق يدر برابر ادعا يموضع و

دم: یمورد مسح بر موزه پرسد: از عبداهللا بن حسن در یگو یم سیـ حفص بن ق6
د؟ ینک یا شما مسح میرده. گفتم: آک یرا عمر بن خطاب مسح مین زکگفت: مسح 

 ی؟ در حالیپرس یم و تو از عمل من میگو یت میرا برا Óرد عمرکگفت: من عمل
 يباشد! راو یهمانند من مملو م ين از افرادیبهتر از من بوده و زم Óه عمرک
د؟ آنگاه در ییگو ین میه چنیتق يه شما از روکنند ک یگمان مد: گفتم: مردم یگو یم

م گفت: پروردگارا، گواه یقبر و منبر رسول خدا قرار داشت ي ه مادر فاصلهک یحال
ن یرا بعد از ا یسکه آنچه گفتم سخن دل من است و به من گفت: سخن کباش 
 ر. یمن نپذ ي درباره

وب بوده و رسول خدا به او مغل یه علکبرد  یگمان م یسکسپس افزود: چه 
 رده است؟کده گرفته و آنرا اجرا نیت رسول خدا را نادیاو وص یرده ولکت یوص

ه دستور رسول خدا را کبرد  یر سوال نمیرا ز یرد علکار زشت، عملکن یا ایآ
 3اجرا ننمود؟

                                           
 ).27/375همان ( .1

 ).27/276همان ( .2

 ).27/375خ دمشق (یتار .3
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ن ید: از عبداهللا بن حسن در مورد نماز پشت سر ایگو یم ـ ابوخالد احمر7
رد پشت سرش نماز کس نماز را در وقتش برگزار کدم؟ گفت: هریجماعت پرس
 1رد.یس در وقتش نخواند خدا از او نپذکبخوان و هر

 ائمه  یلم لدنع يدر برابر ادعا يموضع و

د: گفتم: یوفه پرسکان یعی: عبداهللا بن حسن از من در مورد شدیگو یم يـ سد8
ند. آنها از ما یگو یدروغ م ان معتقد به تناسخ ارواح هستند. گفت:یعیاز ش یبعض

ه علم و دانش در دل شما کبرند  یگمان م یم. گفتم: بعضیستیستند و ما از آنان نین
 شود.  یاشته مک

سب آن کس دنبال که هرکاست  يا ستند. علم و دانش بگونهیگفت: آنها از ما ن
 ماند.  یس دنبال آن نرود از آن محروم مکشود و هر یمند م برود از آن بهره

د: عبداهللا بن حسن زیاد درمجلس ربیعه یگو یم ـ عبداهللا بن اسحاق جعفري  9
 .می نشست

 ان معاصرش: یعیدر برابر ش يموضع و

دم: ید: از عبداهللا بن حسن پرسیگو یه مکت است یروا مان بن قرمیـ از سل1
 2.یها بل یشوند؟ گفت: رافض یافر محسوب مکا ینها اهل قبله هستند آیا

 يه به مردکدم ید: از عبداهللا بن حسن بن حسن شنیگو یم مرزوق ل بنیـ فض2
 3شتنت ثواب داشت.ک يام نبود هین گفت: بخدا سوگند، اگر همسایچن یرافض

 :به آنچه گذشت یب) نگاه

ه از آنان به کبود  ين همان موضع پدران ویراشد يدر مقابل خلفا يـ موضع و1
 نمودند. یانزجار مردند و از دشمنانشان ابراز ک یاد می یکین

                                           
 ).27/376همان ( .1

 ).27/376همان ( .2

 ).27/3777همان ( .3
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 ه توسط عمر بن خطاب نقل شده است. کامبر یـ عمل به سنت پ2

ه یامبر توصیاز جانب پ یه فرمود: اگر علک یل عقلیامامت با دل يـ ابطال ادعا3
خ یه از بیگرفت، پس قض یده میبه امامت شده بود، چگونه دستور رسول خدا را ناد

ه ک یتیر بار مسئولیشانه از ز یسکترس ه ار کنبوده  یسک یه علکست چرا یدرست ن
 ند. کب یاند خال او گذاشته ي اهللا و رسولش به عهده

 يزیمن آن چ ي دهید: عقیگو یم ؛حفص بن قیس ز به سائلیه نیـ در مورد تق4
ر نه یدهم پس سخن خودم را بپذ یم و در عمل انجام میگو یه با زبانم مکاست 
رد و سخن ظاهرم تفاوت کدرونم با عمل برد  باطن و یه گمان مکرا  یسکسخن 
ه ک يزیشود نه بخاطر چ یرد ظاهرش بازخواست مکرا انسان بخاطر عملیدارد؛ ز

 دهند.  ینسبت م يگران به وید

ه یتق يبر بطالن ادعا یل عقلین دالیارترکشان جزو آشین استدالل اید گفت: ایبا
 باشد.  یم

ه نماز خواندن پشت سر هر کزند یسنت مهر صحت م اهل ي دهین عقیـ به ا5
ه آنها کست ین بدان معنا نیباشد. و ا یام مسلمان روا مکاز جمله خلفا و ح یمسلمان

ل مسلمان هستند و نماز که آنها در کنیه بخاطر اکشوند. بل یت نمیدچار گناه و معص
 پشت سر مسلمان درست است. 

ر یعلم و دانش مانند سا يریت در فراگیب ه اهلکورزد  ید مکین تایـ همچن6
شوند و اگر  یسب علم و دانش بروند از آن بهرمنده مکه اگر دنبال کباشند  یانسانها م

ثرت در مجالس دانشمند هم عصر کنرو خودش به یمانند. از ا ینه از آن محروم م
ث و سنت رسول خدا یرد و احادک یت مکشر يعه الرأیعه؛ معروف به ربیخودش؛ رب
 ود. نم یرا مرور م

ه از قرن سوم به بعد معروف به کها  یدگاه عبداهللا بن حسن در مورد رافضیـ د7
 ينادرست و سب و شتم خلفا يه آنها بخاطر باورهاکن است یشدند ا ياثنا عشر

ن یت نسبت به ایب ر اهلیه ساکست بلین يدگاه وین تنها دیافرهستند و اکن ،یراشد
 اند.  داشته یدگاه مشابهیجماعت د



 
 
 

 چهارم ي مرحله
 هـ) 260ـ  148عات (یفروکش کردن شا

ند. ک یش مکفرو یدتیعات عقیه در آن شاکاست  ین مرحله، جزو مراحلیا
 ز باشد:ین دو چید علت آن در ایشود و شا یاز آن نم يادیباً یه تقرک يا بگونه

ه یعه معتقد به امامت آنها هستند علیه شک یسانکر از یت غیب از اهل یـ برخ1
ن امر، مردم را به خود ید ایام نمودند و دست به اسلحه بردند شایق یدولت عباس

 سپردند.  یعات را به فراموشیمشغول ساخت و شا

عه معتقد به امامت آنها هستند با یه شک یسانکژه یت بویب گر از اهلید یـ برخ2
ه دولت باعث حصر یامامت و خروج عل ي هعیمدارا نمودند گرچه شا یدولت عباس

 د. یز گردیشدن آنها ن یو چه بسا زندان یخانگ

عه معتقد به امامت آنها یستند و شیز ین مرحله از زمان میه در اک ییتهایشخص
 اند از: باشد عبارت یم

 بن جعفر. یـ موس

 . یبن موس یـ عل

 .یـ محمد بن عل

 بن محمد. یـ عل

 .یو حسن بن عل

ومت که عموزادگانشان با حکومت وقت، با وجود آنکن افراد با حیا يمدارا
د یه اگر واقعاً امام بودند، نباکبرد چرا  یر سوال مین افراد را زیر بودند، امامت ایدرگ

 ردند. ک یم یشانه خال یه دشمن و جهاد در راه تحقق امامت الهیاز حمل سالح عل
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انب خدا به امامت منصوب ه به گمان شما از جک یسانکد: چرا ید پرسیبا
ه ک ینند در حالک یام نمیرند و قیگ یر، موضع نمکاند، در برابر من شده

ام یه دولت قیاز جانب خدا هستند، عل ین مقامیه فاقد چنکعموزادگانشان 
 رند؟!یگ ینند و اسلحه بدست مک یم

رنگ ین مخمصه، دست به نیفرار از ا يعه سازان امامت، برایه شاکنجاست یا
وت که دست به مدارا و سازش و سیتق يند: امامان از رویگو یزنند و م یم يگرید

ث یت و حدین قلمداد نموده، صدها رواید يه را جزو مسائل ضروریاند. و تق زده
 ند. یال نماکله رفع اشینوسینند تا بدک یلت آن، نقل میامبر و ائمه در فضیاز پ یساختگ
ت یه مسئولکن است عموزادگان ائمه کشود؛ چگونه مم یرفع نم یال به راحتکن اشیا یول
ن یائمه از چن یند ولیاصالح امور بر آ ین ندارند، دست به اسلحه ببرند و در پیدر قبال د یآنچنان

 ش ادامه دهند؟!یوت مرگبار خوکش به سیبرخوردار نباشند و بخاطر حفظ جان خو یشجاعت

 ياند خردها ل توانستهیه و تاویات و توجیخلق رواامامت تراشان، با  یرد وقتکتوان  یاما چه م
ه واقعاً کقانع سازند  یلیائمه با دال يوت و مداراکرند و آنها را در مورد سیگ يمردم را به باز

 ست. یمه پسند نکمح

 ر است: ین شش نفر به صورت اختصار به شرح زیو اما شرح حال ا

 هـ) 183ـ  148هـ  128بن جعفر ( یموس: ت نخستیشخص

 یطالب هاشم یبن اب ین بن علیبن حس یبن جعفر بن محمد بن عل یاو موس 
 باشد. ینه منوره میدر مد 128متولد سال 

ش بود از نظر یت در زمان خویب ن افراد اهلیو عبادت جزو بهتر يارکدر درست
به بغداد  يبدستور مهدرد سپس ک یم ینه زندگید. در مدیرس یبه پدرش نم یعلم

ده بود یه دک یدر اثر خواب يه مهدکنگذشت  يرید یشد. ول یرفت و در آنجا زندان
بن جعفر  یرد. موسکه او دست به اغتشاش نزند آزاد یه علکنیاو را با تعهد بر ا

 ید زندانید؛ رشیجد ي فهیسال بدستور خل 9بعد از  ینه بازگشت، ولیدوباره به مد
 1هـ در زندان درگذشت درود و رحمت خدا بر او باد. 183شد و در سال 

                                           
 ).13/27،28خ بغداد (یتار .1
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 از خلفا: يرویامامت و پ يدر برابر ادعا يموضع و

 : ر استیت شده بشرح زین مورد روایالف) آنچه در ا

سنت و  در منابع اهل یکیت یبن جعفر فقط به دو روا ین باره از موسیدر ا
 ر است:یسنت بشرح ز اهلت یه رواکافتم یع، دست یتش در منابع اهل يگرید

 ی، موسيه مهدکنید: بعد از ایگو یه مکند ک یع از پدرش نقل میـ فضل بن رب1
ه ین آیا يه خطاب به وکد یطالب را دیبن اب یعل،رد در خواب ک یبن جعفر را زندان

رَْحاَمُ�ْم  را خواند: 
َ
ُعوا أ رِْض َوُ�َقطِّ

َ ْ
ن ُ�ْفِسُدوا يِف األ

َ
ْتُْم أ

َّ
َ�َهْل َعَسيْتُْم إِن تََويل

گاه که سرپرست (امور مردم) شوید، در زمین به فساد و  چه بسا آن ( ).22(محمد/
 تبهکاري بپردازید و رابطه با خویشاوندانتان را قطع نمایید).

بال من فرستاد. من بالدرنگ حاضر شدم. او را دن یسکد: همان شب یگو یع میرب
بن  یرد و گفت:موسکرد.آنگاه روبه من ک ین صورت تالوت میباتریه فوق را با زیآ

بن جعفر را نزد او بردم او را در  یه موسکنگذشت  يریاور. دیجعفر را نزد من ب
تو او بازگو نمود و گفت: اگر  ينار خود نشاند و خوابش را براکآغوش گرفت و در 

بن جعفر قول داد  ی؟ موسینکام نیه من و فرزندانم قیه علک یده ینم قول مکرا آزاد 
به من دستور داد تا به او سه  يست. آنگاه مهدیارها نکن یه اهل اکرد کاد یو سوگند 

دم   دهیردم و او قبل از سپکن یز چنینه برگردانم. من نینار بدهم و او را به مدیهزار د
 1ش گرفت و رفت.یدر پنه را ی، راه مد

رده و در آن از کگر نقل ید يا بوده داستان را بگونه يه قبل از بغدادک يطبر
رد که فوق را در نماز تالوت یآ يه مهدکن آمده یه چنکست بلین يدن خواب خبرید

 2بن جعفر را فرا خواند و ... یو متأثر شد و بعد از آن، موس

 3ده است.یه خواب دکد را آورده ینام رش يمهد يبجا يالبته مسعود

 

                                           
 ).13/31خ بغداد (یتار .1

 ).6/398( يخ طبریتار .2

 ).3/356مروج الذهب ( .3
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 1:.ر استیعه آمده بشرح زیه در منابع شکت دوم یـ روا2

بن عبداهللا بن حسن به  ییحیه کت است یروا يم جعفریاز عبداهللا بن ابراه
 یاله يت تقواین نوشت: من ابتدا خودم و سپس شما را به رعایبن جعفر چن یموس
ه از آن شما نبود و باعث کد یردکدعا را ا يزینم ... تو و پدرت چک یه میتوص

 د. یمردم شد یگمراه

بن جعفر در جواب نوشت: من خودم و شما را از آنچه  یابوالحسن موس
ه ک يا ر شدهکات متذ دارم ... تو در نامه یخداوند از آن بر حذر داشته است بر حذر م

د یا دهیاز من نشن یین ادعایه شما چنک یم در حالیا (امامت) شده یمن و پدرم مدع
لُونَ د: یفرما یخداوند م

َ
(گواهی آنان نوشته )19(زخرف/ َستُْكتَُب َشَهاَدُ�ُهْم َو�ُْسأ

 خواهد شد ومورد بازخواست قرار خواهند گرفت)

» عترف«ه در بدنت و در بدن انسان وجود دارد به نام ک يزیبه من در مورد دو چ
 خبر بده...» صهلج«و 

داشته باش و نگذار به  يدارم از او حرف شنو یفه بر حذر میخل یتو را از نافرمان
 . يمن اتبع الهد یبرسد والسالم عل یبیتو آس

شان گفت: به ید ایبن جعفر به دست هارون رس یموس ي د: نامهیگو یم يجعفر
باشد  یم يزها برین چیه او از اک یرسد در حال یبن جعفر م یه موسیعل یاتیاکما ش

 ات:یروان یبه ا یب) نگاه.

بن جعفر را از  یموس ي؛ مهدیعباس ي فهیه خلکم یدیت نخست دیـ در روا1
ز ین ینند. موسکام نینش قه او و فرزندایه علکرد یگ یند و از او تعهد مک یزندان آزاد م

ار کن یزنم و اصالً اهل ا ینم يارکن یبخدا سوگند دست به چن می گوید: ،در پاسخ
 ستم.ین

 دوقضیه روبرو هستیم:در اینکا ما با 

ن امر یند. و اکام نیاز فرزندانش، ق یکیفه یا یه خلیه علکخورد  یاوالً: سوگند م
عه از یه به گمان شک یسکش نبوده وگرنه یمعتقد به امامت خو يه وکانگر آنست یب

                                           
 ).1/367( یافکاصول  .1
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نگونه تن به ذلت دهد و سوگند یجانب خدا به امامت گمارده شده حق ندارد ا
 ش نباشد. یاحقاق حق خو یپچگاه در یه هکبخورد 

ه ک یفه نبوده است در حالیه خلیام علیق ي شهیدر اند یبن جعفر حت یاً: موسیثان
ش و یدر مورد تحقق امامت خو يا بود لحظه یش میاگر او معتقد به امامت خو

بوده و نه  يا شهین اندید. پس او نه در چنیشیاند ینجات خالفت از دست غاصبان م
 فت بوده است. معتقد به غصب خال

ر یام زیه حامل دو پکعه آمده است ین منابع شیت دوم در معتبرتریـ روا2
 باشد: یم

 ن ه آناکند ک یو پدرش جعفر را متهم م ین، موسیبن عبداهللا بن حس یحیاوال: 
ه کن نبوده بلیت چنیه واقعک یدانستند در حال یش میت در امامت را حق خویاولو
او را از غرور نفس بر درپایان ،اند و  مردم شده یباعث گمراه یین ادعایبا چن نآنا

 حذر داشته است. 

ر یه شامل امور زکند ک یرا گوشزد م يموارد یحیبن جعفر در پاسخ  یاً: موسیثان
 است:

ش یب یعاتینها شایه اکاند. بل ردهکن یین ادعایه نه او و نه پدرش چنکنیاول ا
ه از ک يزیرا در مورد چ یحین، یرفته است. بنابرایده و پذیآنها را شن یحیه کست ین

 خواند.  یت تقوا و ترس از خدا فرا میده به رعایاو و پدرش نشن

ه کرد بلک یار نمکبن جعفر آنرا ان یداشت موس یصحت م یین ادعایپس اگر چن
شود  یا میه جویدر مورد دو قض یحیشان از یه اکنیرد. دوم اک ید مییرا تا یحیسخن 

 اند از: ته عبارک

 .؟!يدر جسم و» عترف«به نام  يزیـ چ1

 ؟!»صهلج«ـ و از 2

 یانگر سادگید بتواند بیز شاید آمیتهد يا آنهم در نامه ین سوالیقت چنیدر حق
ه در کن نامه است. چرا یبودن ا یانگر ساختگیقبل از آن ب یبن جعفر باشد ول یموس
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وجود ندارد. البته » عترف«در وجود انسان به نام  يزیلغت  چ يتابهاکاز  یکچ یه
 ندارد.  یبه جسم آدم یچ ربطیه هکدارد  يا ین واژه معانیا

ه در کنیامده به فرض ایها ن دام از لغتنامهکچ یه در هکاست  يا واژه» صهلج«و اما 
 ندارد.  یچ ربطیامامت ه ي هینجا ندارد و به قضیدر ا یچ مناسبتیآمده باشد ه ییجا

ن اعتراف به یدارد و ا یفه بر حذر میخل یرا از نافرمان یحیه کنیامر سوم ا
معتقد به  یه اگر موسکباشد.  یاز او م يرویو وجوب پ خلیفهمشروعیت خالفت 

از او وادار  يرویرا به پ یحید و ینام یفه نمیش بود، هرگز او را خلیامامت خو
 رد. ک ینم

ه اگر کدر حالیخواند  یفه میحت خلیو نص یرخواهیه او را به خکنیچهارم ا
نسبت به  یر خواهیحت و خیرا به نص یحیدانست  یش میفه را غاصب حق خویخل
 رد. ک یفه دعوت نمیخل

انگر ین مساله بیه اکترساند  یفه میان خلیسپاه ي ه او را از محاصرهکنیپنجم ا
بن جعفر شده است ـ البته طبق  یر موسیه دامنگکاست  یزان ترس و وحشتیم

ه ک ین سخنانیم از چنیدان یم يبن جعفر را بر یسنت، موس ما اهل یعه، ولیت شیروا
ه امام خوانده شده ک يد است تا چه رسد به مرد بزرگواریف النفس بعیاز مردان ضع

 است!

ن یانگر ایب» یذّب و تولکمن  یو اَن العذاب عل«ه یشان از آیششم: استدالل ا
ش و پدرش و وجوب یار امامت خوکخود از اني شان در نامه یه هر آنچه اکت اس
آن مستحق  ي نندهکب یذکقت است و تیاند راست و حق فه نوشتهیاز خل يرویپ

امامت  ياست بر ادعا ید، خط بطالنیان گردیخواهد بود. پس آنچه ب یعذاب اله
ن یدر معتبرتر یعیشت یه رواکاست  يزین چیبن جعفر و پدارانش و ا یموس يبرا

 ورزد.  ید مکیمنابع قوم، بر آن تا

 عصمت: يدر برابر ادعا يموضع و

 : ر استیت شده بشرح زین باره روایالف) آنچه در ا
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د: پدر بزرگم یگو یه مکت است یروا يعلو یحیـ از حسن بن محمد بن 1
عبد «رد معروف بود به ک یه عبادت و تالش مکبن جعفر، از بس  یگفت: موس

رد: ک ن دعا یامبر، به سجده افتاد و چنیدر مسجد پ ياند روز ) گفتهیکن ي (بنده» صالح
د عفو و بخشش دارم، یاد شده و از تو امیاهل تقوا و مغفرت، گناهان من ز يبارالها! ا

 1رد.ک یرار مکنرا تا صبح تیا

 در مورد صحابه: يدگاه وید

سد: ینو یم» بن جعفر یر تعداد فرزندان موسکذ«تحت عنوان  دیخ مفیشـ 2
 یبن موس یو هفت فرزند پسر و دختر داشت از جمله: عل یس یابوالحسن؛ موس

 2شه و ام سلمه.یالرضا .... فاطمه .... عا

نقل  يفرزندان و یز در فهرست اسامیر و عمر را نکنام ابوب یابوالفتح اربلـ 3
 3رده است.ک

 : اتین روایبه ا یب) نگاه

ه کد ینما یند و از خداوند طلب بخشش مک یاف به گناه مت اول اعتریـ در روا1
باشد. چرا  یامامان معتقد است در تضاد م يعه برایه شک یعصمت ين مساله با ادعایا
نگونه به درگاه خدا طلب عفو و بخشش از یه از گناه و خطا معصوم است اک یسک

 ند؟!ک یگناه م

است  یمیانگر محبت و تعظیر و عمر بکابوب يفرزندانش به نامها يـ نامگذار2
ن دو بزرگوار وجود داشته است. بر خالف یبن جعفر نسبت به ا یه در دل موسک

 دانست. یافر مکآنها را غاصب و  يد ویگو یه مکعه یش يادعا

افر بوده کو  یعه دشمن علیه بگمان شکشه یدخترش به نام عا يـ اما نامگذار3
افر و ضد امام، کانسان  یکرا به نام  امام دخترش یکز است چگونه یز شگفت انگین

 ند؟ک یم ينامگذار

                                           
 ).28، 13/27خ بغداد (یتار .1

 ).2/237شف الغمه (ک) و 242، الفصول المهمۀ (303، 302االرشاد ص  .2

 ) چ داراضواء.3/10شف الغمه (ک .3
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انگر عدم اعتقاد ین نام، بیدخترش با ا يه نامگذارکن است یقت ایحق یول
شه رخ داده بود یو عا یان علیشان آنچه مین به نظر ایبه امامت است همچن يو

ام ین قیبنابرامان باشد. یفر و اکار یتواند مع یه نمکبر اجتهاد بوده  یصرفاً مبتن
از  يومت فردکه حیام علیه قکنبوده بل یه امامت الهیام علیق یه علیشه علیعا

فر و کزان ید نه با میزان خطا و صواب سنجید با میه آنرا باکافراد بشر بوده 
 مان. یا

انگر ین بیاز پدارنش بوده و ا يروین نامها، به پیفرزندانش با ا ين نامگذاریهمچن
 يادعا یباشد و از طرف یتها مین شخصیداشت ا یت نسبت به گرامیب اتفاق نظر اهل

 د. ینما یامامت را نقض م

 انش:یبن جعفر از اطراف یه موسیوه و گالکش

 ر است: ین مورد آمده بشرح زیالف) آنچه در ا

نفر مورد اعتماد وجود ندارد  یک یانش حتیعیان شیه در مکورزد  ید مکیشان تایا
ان هزاران نفر یمرتد خواهند شد و در م یرند همگیش قرار گیو اگر آنها مورد آزما

شته شدنش که علت کشان نقل شده یتابهاکه در ک ییماند. تا جا ینم ینفر هم باق یک
 ارانش بودند. ین یهم

ن به من ه گفته است: ابوالحسکاند  نسبت داده یر واسطکب بن یـ به موس1
نم کمرتد خواهند شد. اگر آنها را غربال ب ینم همگکش بیانم را آزمایعیگفت: اگر ش

 1د.یآ یی خالص در نمیک یان هزار نفر حتیدر م

شته شدن کشدن و  یم  باعث زندانکحاز شاگردانش به نام هشام بن  یکیـ 2
ضال و  يم فردکن آمده است: هشام بن حیشی چنکه در رجال کد چنانیگرد يو

 ختن خون ابوالحسن بود. یدر ر یکمضل و شر

دهند و  یل مکیعه را تشیه اساس مذهب شکاست  یانیهشام از جمله راو يآر
 اند.  ردهکنقل  یتیروا يعه از ویمنابع مورد اعتماد ش

                                           
 ).9/234) و االنتصار (2/1540مۀ (کزان الحی)، م8/228( یافکال .1



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

199 

اظم سخن ک یه بدستور موسکع نمود ین شایان مردم چنیدر م مکـ هشام بن ح3
 يتوسط مهد یشدن موس ین امر باعث زندانیه اکآورد  یبر زبان م ياز امامت و

 1د.یگرد یعباس

اظم از طرف دستگاه ک یه موسکن مطلب اشاره نموده یه به ایمین ابن تیهمچن
د یو سپس توسط رش ين توسط مهدینظام شد بخاطر هم يمتهم به برانداز یومتکح

 2شد. یزندان

اظم ک یانش به نام موسعات توسط هشام و همراهین شایه اکرسد  یبه نظر م
شدن  یو باعث زندان یعه، هشام را بانیات شیه رواکم ینیب ینرو میشد. از ا یپخش م

ن یه اکنیبه راه انداختند تا ا يدر مورد امامت و یعاتیه آنها شاکدانند. چرا  یم يو
بن  یردن ابوالحسن موسک یدرسید و او دستور به زندانیهارون رش  خبرها به گوش

 اظم داد. ک

ن یدانند و آنها بر ا یاظم مک یعه، هشام را مسئول قتل موسین منابع شیبنابرا
 د.ید مسموم شد و به قتل رسیشان در زندان هارون رشیه اکباورند 

و  يعه سازیخواست تا دست از شا بن جعفر از هشام یات، موسیـ طبق روا4
رد و دوباره شروع ک يخوددارماه  یکاو فقط  یا بردارد. ولین قضایرامون ایسخن پ

 یکختن خون یه در رکند است یت خوشایگفت: برا يرد. آنگاه ابوالحسن به وک
ختن خونم یدر ر یخواه یر. گفت: پس چرا می؟ گفت: خيشو یکمسلمان شر

من در امان خواهم بود و گرنه سرم را از تنم جدا  يت شوک؟ اگر سايشو یکشر
 رد. کخواهند 

ه اتفاق کابوالحسن اتفاق افتاد آنچه  يه براکنگذشت  يریت نشد و دکهشام سا
 3افتاد.

                                           
 ).10/197ۀ. (یۀ و النهایالبدا .1

 ).2/155منهاج السنۀ ( .2

 ).10/534) و قاموس الرجال (20/314)، معجم الرجال (2/549معرفۀ الرجال (ار یاخت .3
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ابوالحسن  يد: آنچه برایگو ی، ابوالحسن رضا معهیتب شکات یـ طبق روا5
رد کد خدا او را بخاطر آنچه با ما ینک یر مکم بود. فکاتفاق افتاد بخاطر هشام بن ح

 1د.یخواهد بخش

 يه ادعاکبود  یسکن یم اولکبن حد: هشام یگو یم یعبدالجبار همدان یـ قاض6
ن و یر، عمر، عثمان و مهاجرکبه ابوب ییمنصوص بودن امامت کرد و جرأت ناسزا گو

 2انصار نمود.

امامت به هارون  ي هشام در مساله ي که خبر توطئه آمده یشکـ در رجال 7
ن! هشام یرالمؤمنیام يگفت: ا يبه و کیبن خالد بر م یحیه کد. چنانید رسیالرش

رد و ک يرویپ يد از ویه باکر از شما وجود دارد یغ يگریه امام دکبرد  یگمان م
 3رد.کام خواهد یند قکه شما بیام علیه اگر او دعوت به قکمعتقد است 

 ار شد. کر شد و فوراً دست به ین خبر، شگفت زده و غافلگیدن ایهارون با شن

ت یه تربکاند  هشام برداشته یت اصلیپرده از هو عهیش يتابهاکن یهمچنـ 8
 ید: هشام در نوجوانیگو یم یشکه رجال کاز زنادقه بوده است چنان یبرخ ي افتهی
 4باشد. ینان) مید یقان (بیه از زندکت شد یر تربکر دست ابوشایز

 :اتین روایبه ا یب) نگاه

ش یانش اگر مورد آزمایه اطرافکورزد  ید مکیبن جعفر تا یـ ابوالحسن موس1
 یان هزار نفر حتیستند. و از میدامشان مسلمان نکچیه هکشود  یار مکرند، آشیگ قرار

                                           
 .105) و مختصر بصائر الدرجات 20/316)، معجم (10/535)، قاموس (2/562ار (یاخت .1
 یجزء عل یمنصوص بودن امامت افراد بخصوص ید هدف قاضی) شا1/225ت دالئل النبوة (یتثب .2
 را مطرح نمود. یامامت عل يادعاه کبود  یسکن یرا ابن سبا اولیز

) و قاموس رجال 20/302) معجم (1/347عه (ی) مواقف ش48/189)، البحار (2/534ار (یاخت .3
)10/524.( 

ه در گمراه ساختن یکسک؛ صاحب الدیصانیه یصانیر دک)، ابوشا2/561ار معرفۀ رجال (یاخت .4
، قاموس رجال 176القرآن ص  ۀیتحت عنوان را یهشام بن حکم نقش داشته است نگا: الرافع

 ).10/277( ی) و معجم رجال خوئ10/517(
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ن قوم یافتگان ایست تعداد نجات یمعلوم ن یتین وضعیست. با چنیهم خالص ن یکی
 يعه سازیشگان شایت از تجارت پیب زان انزجار اهلیانگر مین بیچقدر باشد؟ و ا

 اند.  رامون آنها بودهیه پکاست 

 یه باعث آزار موسکد یان گردیعه سازان به عنوان نمونه بین شایاز ا یکیـ نام 2
ه باعث قتل کنیار بر نداشت تا اکن یدست از ا يپس از منع و یبن جعفر شد و حت

 د.یبن جعفر گرد یموس

ر معروف بودن یانگر غید بیهارون الرش ين خبر برایز بودن ایـ شگفت انگ3 
ن خبر، شگفت زده یدن اید با شنیوگرنه هارون الرش باشد یم یعاتین ادعاها و شایچن
 شد. ینم

د و تظاهر به محبت یبن جعفر گرد یه باعث آزار موسکساز  عهین شایـ ا4
 نان بوده است.ید یزنادقه و ب ي نمود، دست پرورده یت میب اهل

 یسانکن یعبدالجبار، جزو نخست یقاض يروانش، طبق رأیم و پکـ هشام بن ح5
م دادند و از یت تعمیب ر اهلیرا به سا یه ابن سبا در مورد امامت علیره نظکبودند 

ردند و کختن احساسات مردم سوء استفاده ین در برانگیو حس یشته شدن علک
 جاد نمودند.یدورت اک یاسالم يومتهاکمردم  نسبت به ح يلها درد

ه کآنچه را  ي عه همهیات معاصر شیاز آ یکی ين موسویه عبدالحسکنیجالب ا
ه کار نموده و گفته است: آنچه را کاند ، ان عه در مورد هشام نوشتهیمعتبر ش يتابهاک

 1ر نشده است!کاز آن ذ يزیتب بزرگان ما چکنسبت داده در  يدشمن به و

سنت  نند، متعلق به اهلک یه هشام را متهم مک یتابهائکن یا ایم آیپرس یشان میاز ا
 ن؟یا عبدالحسیند یگو یا آنها راست میهستند آ عهیعه، و اگر متعلق به شیا شیهستند 

ن یا ين راویتر جز دفاع از مهم يا ست و چارهین هم مقصر نیالبته عبدالحس
 ده ندارد.یان امت گردیجاد اختالف میاتش باعث ایه رواکجماعت 

پس از  یند. ولک ین مذهب دفاع میات باطل اید و رواین از عقایعبدالحس يآر
ق را یتواند حقا یقوم در دست رس همگان قرار گرفته است نم تب و منابعکه کنیا

                                           
 ).420( ين موسویالمراجعات عبدالحس .1
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ر عالج، کرده، سپس به فکقت تلخ اعتراف ین حقید نخست به ایه باکد بلیار نماکان
 د. یار آن بر آکه و انیتوج

 هـ202ـ  183ـ  148( یبن موس یعل: ت دومیشخص

ت یب  بن جعفر صادق معروف به ابوالحسن از فضال و بزرگان اهل یبن موس یعل
 بود.

نه متولد شد. یشود. در مد یمحسوب م يعشر ين امام، مذهب اثنایاو هشتم
 اه و مادرش اهل حبشه بود. یرنگ پوستش س

او را دوست داشت. دخترش را به عقد او درآورد و او را در سال  یمأمون عباس
گر خود را به عقد پسر ین مامون دختر دیرد. همچنک یعرفش میعهد خویهـ ول 201

 یه زد و رنگ لباس شاهان عباسکبه نام محمد درآورد و به نام او س یبن موس یعل
 1ر داد.ییت بود تغیب ه شعار اهلکرا به رنگ سبز 

 شه: ین عایر و ام المؤمنکنسبت به ابوب يدگاه وید

 . شه بودیاز دخترانش عا یکیر و اسم کاش ابوب هینک

 يصلت هرو یبن مهران از اب یسید: از عیگو یم عهیش یه اصفهانکچنان-
ر کد. ابوصلت گفت: ابوبیپرس يا در مورد مساله يمأمون از و يه روزکت است یروا

 ن گفته است.ین مساله چنیما در مورد ا

 یست؟ گفت: علکیر شما کدم: ابوبید: از ابوصلت پرسیگو یبن مهران م یسیع
 2ر و مادرش ام ولد بود.کاش ابوب هینکالرضا است.  یبن موس

ن امر وجود ید علت ایسراغ ندارم شا یعات سبائیه سخنیشان در رد شایاز ا
شان یا يد نامزدیعراق بوده و شا یعنی؛ يعه سازیز شاکنه و بدور از مریشان در مدیا

 ن امر بوده است. یمامون باعث ا يعهدیول يبرا

                                           
 ).7/139( يخ طبریتار .1

 ).562، 561ن (صیمقاتل الطالب .2
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شه نهاده یاز دخترانش را عا یکیه اسم کنیده ایه اثبات رسشان بیالبته آنچه از ا
 باشد.  ین میالمؤمن شان نسبت به امیدگاه مثبت ایانگر دید بین امر بدون تردیاست و ا

ه نام فرزندان کاند  ردهکر کر ذیر از ابن جرین غین مطلب را مورخین ایهمچن
 Α.1شهیعان و یم، حسیرضا عبارت بودند از محمد، حسن، جعفر، ابراه

 روانش:یاز پ یبن موس یه علیوه و گالکش

ره ین و مغیبن حس یبر عل» بنان«ه گفته است: کت شده یروا یبن موس یاز عل
و ابوالخطاب بر ابوعبداهللا  یر بر ابوالحسن موسیشبد بر ابوجعفر و محمد بن یبن سع

فرات بر من ند و محمد بن کدروغ بستند. خداوند همه را به عذاب آهن داغ گرفتار 
 2بندد. یدروغ م

ه کبستند  یدروغ م ن ت بر آنایب ان اهلیه اطرافکورزد  ید مکیتا یبن موس یعل
 ي جهیه در نتک يا دارد توطئه یت بر میب ان اهلیاطراف ي ه پرده از حجم توطئهین قضیا

انشان یت از اطرافیب ثر اهلکه اکاست  یتیاکن شیعات ساخته شد و اینهمه شایآن ا
 اند.  هداشت

 هـ) 220ـ  203هـ 195(یمحمد بن عل: ت سومیشخص

بن  ین بن علیبن حس یبن جعفر بن محمد بن عل یبن موس یمحمد بن عل
اش ابوجعفر بود. مأمون دخترش؛ ام  هینکنه متولد شد. یدر مد 195طالب در سال یاب

حج به  امیهـ در بغداد زفاف نمود. در ا 215درآورد و در سال  يالفضل را به عقد و
ست یهـ در سن ب 220م شد. در سال ینه رفت و در آن  شهر مقیه و از آنجا به مدکم

 3در بغداد درگذشت. یو پنج سالگ

                                           
 ).4/142خ دمشق (یتار .1

 انی)، اع9/600)، قاموس رجال (5/262( ی)، معجم رجال خوئ2/591ار معرفۀ الرجال (یاخت .2
 ).2/446) و مسند امام رضا (3/606عه (یش

 ).2/352( ی) و سمط النجوم العوال7/190( يخ طبریتار .3
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عات در عصر یشا یعنین یسراغ ندارم و ا یتیعات روایشان در مورد شایاز ا
 ش نموده است. کعهد مأمون بوده، فرویه پدرش ولکنیشان بخاطر ایا

 هـ)254ـ  220هـ  214بن محمد ( یعل: ت چهارمیشخص

ا آمد ینه به دنیهـ در مد 214بن جعفر در سال یبن موس یبن محمد بن عل یعل
د. یا فرو بست و داخل منزلش دفن گردیهـ در سامرا چشم از دن 254و در سال 

بود بخاطر » رکعس«ه معروف به ک یینه به سامرا فراخواند جایل او را از مدکمتو
بن محمد،  ین رو به علیر (ارتش) ساخته بود و از همکعس يا براه معتصم آنرکنیا

  1افت.یست و در همانجا وفات یست سال زیند. او در آنجا حدود بیگو یم يرکعس

 شه:یاز دخترانش به نام عا یکی ينامگذار

افت و داخل منزلش در سامرا یهـ وفات  254د: ابوالحسن در رجب یگو ید میمف
 2شه پشت سر گذاشت.یبه نام عا يبه نام ... و دختر یفرزنداند و از خود یدفن گرد

ن وجود یشان نسبت به ام المؤمنیه در دل اکاست  یم و محبتیانگر تعظین بیو ا
 گذاشت.  یشان را بر فرزندانش نمیداشته وگرنه نام ا

 )260ـ 254ـ  232) (يرک(عس یحسن بن عل: ت پنجمیشخص

بن  یبن جعفر بن محمد بن عل یبن موس یبن محمد بن عل یحسن بن عل
وملقب به عسکري  از  یبه ابوالحسن هاشم ینکطالب. میبن اب ین بن علیحس
نه متولد شد و در اوائل خالفت معتمد یهـ در مد 232به نام سوسن  در سال  يمادر

شان یه از اکاست  یگفتن 3در سامرا در گذشت. یسالگ 28هـ در سن  260در سال 
داشته  يه فرزندکشدند  یمدع یبعد از مرگش برخ ینماند ول يبجا يچ فرزندیه

 است. 

                                           
 ) و سه 12/56خ بغداد (ی)، تار3/272ان (یات االعیوف .1

 .283) و فصول مهمه ص 334شف الغمه (صک .2
 ).2/352سمط النجوم ( .3
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ه در کرسد  ین به نظر میسنت نقل نشده و چن تب اهلکدر  یتیچ روایشان هیاز ا
 ع از رونق افتاده بوده است. یشان تشیزمان ا

داشته  ینیه جانشکنیهـ بدون ا 260ه حسن در سال ک اند نوشته یو قم ینوبخت-
 ينرو اموالش به برادر ویده نشد از ایاز او در ظاهر د يباشد درگذشت و فرزند

 جعفر و مادرش تعلق گرفت. 

در  یهـ ابومحمد حسن بن عل 260د: در سال یگو یم عهیش ين مسعودیهمچن-
منتظر؛ امام  يشان پدر مهدیدرگذشت. ا یسالگ 29دوران خالفت معتمد در سن 

 باشد. یعه میه قاطع جمهور شین نظریدوازدهم است ا

ه ک ییو متفاوت است تا جا ،بسیاراز آل محمد  يها در مورد منتظر دگاهیالبته د
ن یدام از اکه استدالل هر کاند  م شدهیست گروه تقسیش از بیه به بین قضیدر ا
گر یهمراه د» اناتیاصول الد یو المقاالت ف» «اةیسرالح«تاب کها را ما در  فرقه

 1م.یا ان داشتهیره بیبت و غیرامون غیمعتقداتشان پ

 روانش: یاز پ کیودکبه  يرکامام عس ينامه نگار

ه به کاند  نسبت داده يرکبه امام عس یبیب و غریت عجیعه روایش يتابهاکدر 
نوشته و  يا هـ) نامه329معروف به صدوق (ت  یه قمین بن بابویبه نام حس کیودک

ه هفتاد سال بعد از ک یسکدانسته است. یخ و استاد خود و فرد قابل اعتماد یاو را ش
ا اصالً متولد نشده یشان پنج ساله بوده یات ایمرده و احتماالً در ح يرکامام عس

خ یش«ند: ک یم ینگونه معرفیرا ا یقم كودکالوسائل،  كدر مستدر يخ نوریاست!!! ش
ه، ی، دانشمند فقیه قمین بابویبن حس یوه علم و دانش، ابوالحسن علکشتاز و یپ

ش یف خویع شریاو را با توق يرکه امام عسکژه یمحدث بزرگ، صاحب مقامات و
به نام با او را خطاب قرار داده است: ین جمالت زیمورد لطف قرار داده و با ا

سپاس از آنِ خداوندي است که پروردگار جهانیان .خداوند بخشاینده بخشایشگر
است و فرجام نیک از آنِ تقواپیشگان و بهشت از آنِ یکتاپرستان و آتش دوزخ 

                                           
 ).2/124مروج الذهب ( .1
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براي انکارگران حق است و ستم جز بر ستمکاران روا نیست و معبودي نیست 
جز خداوندي که بهترین آفریدگار است. و درود و سالم بر محمد و دودمان پاك 

 !او باد

اي ابوالحسن، علی بن حسین قمی، که شخصیت بزرگوار و مورد  :اما بعد
اعتماد ما هستی، امید که خداوند تو را به انجام کارهایی که خود می پسندد 

 موفق دارد و از سر مهر و رحمت خویش فرزندانی شایسته کردار روزیت سازد.

زکات ، سفارش  من شما را به پرواي از خدا و بر پا داشتن نماز و پرداخت
می کنم، از این رو به سفارش هاي من به خوبی عمل کن و همه شیعیان مرا به 
انجام این دستورات توصیه و دعوت کن تا بدان ها عمل کنند. بر تو باد به 
شکیبایی و انتظار فرج! و بدان که شیعیان ما همواره در رنج و فشارند تا فرزندم 

و که پیامبر گرامی نوید او را داد که زمین و مهدي، علیه السالم، ظهور کند.هم
 زمان را لبریز از عدل و داد خواهد ساخت.

 

آري! زمین را خداوند به هر کدام از بندگان شایسته اش که بخواهد به میراث 
می دهد و فرجام نیک و پیروزمندانه از آن تقواپیشگان است. درود بر تو و بر 

 1او بر شما باد! همه شیعیان ما و رحمت خدا و برکات

 به آنچه گذشت:  ینگاه

از  يخ فرزندیتار یرد و به گواهک یسال زندگ 30حدود  يرکـ حسن عس1
اش از او  ین لحظات زندگیعه در آخریات شیخود بجا نگذاشت. سپس طبق روا

شده، از  يل به مردیه بصورت معجره آسا در چهل روز تبدکد یآ یا میبه دن يفرزند
 ه وجود ندارد. ین قضیا يبرا يگریزن گواه د یکشود و جز  یم یانظار مخف

                                           
)، 4/425)، المناقب البن شهر آشوب (3/527الوسائل ( ك)، مستدر4/273روضات الجنات ( .1

 ) و ...50/317البحار (
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ن و یبر آن د یرد و مبتیپذ یم ین سخن را به راحتیز ایان نیعیعقل و خرد ش
 پردازند.  یم یبه دشمن یسازند و تا ابد با امت اسالم یرا م يا شهیاند

 یا زنیز و ینک ين خود را برایان دیه پروردگار جهانکن است کا ممیآ
گم و گور  یکید و امام هم در تاریزا یرا م یامام یکیو تار ییه در تنهاکارد بگذ

 د پاسخگو باشد؟!ین امامی  بایشود وانگهی بشر بخاطر چن یم

ا یارا به دنکرا آش ین امامیه چنکنیمگر خدا ـ نعوذ باهللا ـ عاجز است از ا
 رد؟!کن يفرعون نگهدار ي را در خانه یند؟ مگر موسکاورد و او را حفاظت یب

 اند.  سته است تو را نشناختهیه شاکنها آنگونه یو ا کیپروردگارا! تو پا

ه هنوز به سن ک کیودکدر مقابل  يرکه امام حسن عسکنیتر ا بیـ عج2
ن اوصافی  مخاطب ید و او را با چنینما یرنش مکنگونه یده است ایص نرسیتشخ

نگونه یرا ا کیودکه کبد یز یامبر است مین پیه جانشک یامام يا برایدهد. آ یقرار م
 د؟یف نمایتوص

شوند و چشم به دانش  یروان امام، شاگردان او محسوب میپ ي ه همهکنیمگر نه ا
 اند؟ هات او دوختهیو توج

خ خود ملقب یداند و او را ش یم كودکن یپس چگونه امام خود را شاگرد ا
 ند؟ک یم

ه کست بلیز نیآنقدر شگفت انگن دروغ یخرد بخش! ا ياست خدا كپا
ن یه چنکز است یشگفت انگ يزیش از هر چین جماعت بیا يرد علماکعمل
 یدهند، به راحت یص میان دروغ بودن آنرا تشخکودک یه حتکرا  یاتیروا

 ند!ینما ید مییرند و تایپذ یم

 ست؟یهدف چ

اگر  ین ثابت گردد حتکل ممکبه هر ش يه والدت مهدکن است یل اکهدف در 
 بشود. يا ن به امام زندهیمت توهیبه ق
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ن یه اک یسکرد یس قرار گیم و تقدیاز تعظ يا در هاله ید شیخ قمین بایهمچن
 ده است. یتراش يادیات زیآن روا يدروغ را وضع نمود ه و بال و پر داده و برا

به ضد  يزیچ ي(راستگو) شده و با نامگذار» صدوق«ملقب به  يه وک ییتا جا
ب او را یذکت ي به خود اجازه یسکردند تا او را راستگو جلوه دهند تا کش  آن، تال

از پژوهشگران معاصر  یکیه کت کرده است  ندهد.چنانینه رواین زمیدر آنچه در ا
 م گفت.یباره سخن خواه نیدر ا يورزد و به زود ید مکیعه بدان تایش

و  یسرگردان ي م به مرحلهیدیم و رسیعات گذشتیشا ي نصورت از مرحلهیبد 
 امامت وجود دارد.  ي دهیرامون عقیاست که  پ یه حاصل ابهاماتکعه یش ي تفرقه



 
 
 

 دوم صر ع
 سرگردانی وتفرقهعصر 
 ه)260-381( 





 
 
 

 شگفتاریپ

نی از یه جانشکنیبدون ان امامشان  یعه بخاطر مرگ آخرین برهه از زمان شیدر ا
ن یه در اکد یو اختالف گرد یتا دو دستگیو نها یخود بجا گذارد دچار سرگردان

 اند از: ه عبارتکد ینما یشتر جلب توجه میرت بیان دو نوع حیم

 ان را در حیرت فرو برد. یعیش ي ه همهکنخست: انقطاع نسل ائمه 

را دچار  يعشر يان اثنایعیه مخصوصا  شکبتش یو غ يه مهدیدوم: قض
 نمود. یسرگردان

به  یکا نزدیعه آنزمان و یش ياز علما يرا تعداد ین سرگردانیه اکاست  یگفتن
 م: ینک یتفا مکه ما به نام شش نفر از آنها اکس کردندکآن زمان، احساس نموده و منع

 هـ)310(ت  ینو بخت ـ1

 هـ) 301(ت یـ سعد القم2

 هـ)346(ت  يـ مسعود3

 (ت اوئل قرن چهارم) یـ نعمان4

 هـ) 381(ت  یه قمیـ ابن بابو5

 هـ) 460(ت  یـ طوس6

ه مرگ حسن کل ین تفصیم با اینک یتفا مکاز سخنانشان ا یبعض ي البته ما به ارائه
ان آن قرار یرا پا یه قمیو تفرقه و مرگ ابن بابو ین سرگردانیرا آاغاز ا يرکعس

داشته باشد علت  يظاهرا فرزند هکنیبدون ا يرکه مرگ حسن عسکم چرا یده یم
ه گواه بر ماجرا بوده است. کاست  یسکن یه آخرین تفرقه بوده و ابن بابویا یاصل

 واهللا اعلم. 
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 ان آنانیو تفرقه م یان امامیعیش: نخست یسرگردان

چ یامت ادامه خواهد داشت و به هیه نسل ائمه تا قکن باور بودند یان بر ایعیش
را معتقد بودند یشود، ز ین نسل منقطع میا يه روزکرد ک ینموجه در ذهنشان خطور 

امت، ید نسلشان تا قینرو بایامت را به آنها سپرده و از ا ییشوایه خداوند امامت و پک
را به  یتین مسئولیه خداوند چنکد است یدر صحنه حضور داشته باشد وگرنه بع

 قطع شود.  يه قرار است بزودکنسلی  بسپارد 

ا یاز دن یبود و در حالعقیم  ن امامشانی؛ آخريرکه حسن عسکاما چه سود 
 یبزرگ یها دچار سرگردانیبجا نگذاشت، از آنروز امام يه از خود فرزندکرفت 
دشان دگرگون شد و دچار تفرقه و اختالف شدند و به یه در اثر آن، عقاکشدند 

ه در پرتو ک، چنانم شدندیش از چهارده گروه تقسیخودشان به ب يعلما یگواه
م. یبر یم  یعه در مورد تداوم امامت پیعه به اعتقاد شیالم دانشمندان معاصر شک

 ر است:یاز سخنانشان به شرح ز يا نمونه

فه، یث دوازده خلیان معاصر، در شرح حدیعیاز ش یطباطبائ ین مدرسیحسـ 1
به ه معتقد کدادند چرا  ینم یت چندانیث اهمین حدیان سابق به ایعید: شیگو یم

نها خواهد یش از ایردند تعداد ائمه بک یر مکان جهان بودند و فیاستمرار امامت تا پا
 1بود.

ان معتقد به حصر امامت در تعداد یعیه شکورزد  ید مکیتا یعین محدث شیا
سنت  ه اهلکدادند آنگونه  ینم یتیفه اهمیث دوازده خلینرو به حدین نبودند از ایمع

ان یث از ائمه سخن بمیالبته نباید فراموش کرد که این حدت داده بودند. یبه آن اهم
 ان آورده است. یفه بمیه سخن از دوزاده خلکاورده بلین

او  يا رفت، آنها فورا برایبدون فرزند از دن يرکه حسن عسکنیاما پس از ا
ردند تا تعداد ائمه را به دوازده برسانند و از آنروز به بعد، کدست و پا  يفرزند

نرا یز خود قرار داده به پخش و نشر آن پرداختند. و ایفه را دستاویزده خلث دوایحد
خ یه سخنش را بر اساس تارکم یگوئ یه میمحدث شع ياز علما یکی یما به گواه

                                           
 خواهد آمد. ين مطلب به زودیامل اکمتن  .1
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عه قبل از قرون سوم تعداد ائمه را مطلقاً مشخص ین شیرا مورخیند. زک یر مکذ
ست و یخ نیدر تار يادیز تا آن زمان ین يعشر يه ازمذهب اثناکاند همانگونه  ردهکن

 ه معروف بوده اند.یان به نام امامیعیفقط ش

ب، یغا ياز مهد یسخن یط اتبک؛ احمد یعین پژوهشگر معاصر شیـ همچن2
ازدهم معتقد به انقطاع نسل امامت و یان قبل از وفات امام یعیه شکورزد  ید مکیتا

در  يرکد: مرگ امام حسن عسیگو یه مکانحصار ائمه در دوازده تن نبودند. چنان
» ثیحد«ت به مادرش یخود و وص يبرا ینیهـ در سامرا بدون اعالم جانش 260سال 

ه آنها کد چرا یگرد یان امامیعیدر صفوف ش یبزرگ یندگکل و پراکجاد مشیباعث ا
 1امت بودند.یتا ق یشتر معتقد به تداوم امامت الهیپ

 : یمان امایعید آمدن اختالف در صفوف شیپد

 ر است:ینمورد نقل شده بشرح زیالف) آنچه در ا

ها به یاند امام عه نوشتهیش يآنگونه که خود علما يرکپس از مرگ حسن عس
ش یعه در قرن چهارم بین شیم شدند. البته سه تن از مورخیش از چهارده گروه تقسیب

اند از:  عبارت هکاند  ر نمودهکدام آنرا ذکت داشته و هر ین اختالف عنایگران به ایاز د
حق  ي ندهیجو یک ين اختالف براید حاصل ایبدون ترد يو مسعود ی، قمینوبخت

 امامت هر امام وجود ندارد.  يبرا یل قاطعیه دلکست ین نیجز ا يزیچ

به  یقم ي به چهارده و طبق گفته ینوبخت ي طبق گفته يرکروان حسن عسیپ
 يدادهایشاهد رو یکهستند و از نزد ینها خودشان امامیم شدند ایپانزده گروه تقس

 3ست گروه افزوده است.یتعداد آنها را به ب يالبته مسعود 2اند. قرن سوم بوده

با سخنان  یه تفاوت چندانکن باره یرا در ا یسخنان نوبخت ي نجا خالصهیما در ا
روانش یسد: پینو یم يرکاز حسن عس یسخن یط یم: نوبختینک یر مکندارد ذ یقم

 م شدند: ین گروه تقسیبه چند بعد از او
                                           

 ).114( یاسیر السکتطور الف .1

 ).106) و المقاالت و الفرق (96عه (یفرق الش .2

 ).4/190مروج الذهب ( .3
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ب گشته و قائم یه از انظار غاکنه مرده بل يرکه حسن عسکمعتقد بود  گروه اول
 باشد. یه جهان از وجود امام خالکست یرا روا نیهموست ز

و هدف  يگفت: او مرده سپس زنده شده و هموست قائم و مهد یم گروه دوم
ه امامت را بعهده کندارد  يچون او فرزندز زنده شدن بعد از مرگ است. و یام نیاز ق

 رد پس خودش امامت را ادمه خواهد داد. یگ

شان به برادرش جعفر یت ایمرده و امامت به وص يرک: حسن عسگروه سوم
 ییتوانا يه سخنگوکبن طاهر خراز  یان به امامت جعفر، علیمنتقل شده است. داع

 ند. بود ینیه قزویبود و خواهر فارس بن حاتم بن ماهو

: امام بعد از حسن برادرش جعفر است و او امامت را از پدر گروه چهارم
د یه امام نباکنه از حسن و اصال امامت حسن باطل است چرا   ش به ارث بردهیخو

ن امامت دو یرد. همچنید بمیت بنمایا وصیند کن یین تعیخود جانش يه براکنیبدون ا
 ح نموده است. یته تصرکن نیبه ا زیه جعفر نکست چنانین روا نیبرادر جز حسن

است  يرکبرادر حسن عس ین گروه معتقد به امامت محمد بن علی: اگروه پنجم
اقت یدام از جعفر و حسن لکچیند هیگو ینها میافت. ایات پدر وفات یه در حک

ه مقطوع النسل کنیبخاطر ا یت و دومیبخاطر فسق و معص یامامت را نداشتند اول
 است. 

ه دو سال قبل از وفات پدر متولد کدارد  يفرزند يرکن عس: حسگروه ششم
 ها پنهان گشت. دهیش؛ جعفر از دیشد و از ترس عمو

ه کمتولد شد  يش فرزندیبرا يرک: هشت ماه بعد از وفات حسن عسگروه هفتم
ها  دهینون از دکدانست و دستور داده بود نامش را محمد بگذارند و او ا یپدرش م

 پنهان گشته است. 

ه کنیبر ا یوجود ندارد مبن یلیچ دلینداشت و ه ي: حسن اصالً فرزندگروه هشتم
تواند در مورد  یم یین ادعایرا چنیشده است. ز یها مخف دهیداشته و از د ياو فرزند

ه کرم بشود کدر مورد رسول ا یه امامان و حتیاز جمله در مورد بق يگریت دیهر م
ه کن است یت ایاند. واقع شده یه از انظار مخفکاند  بجا گذاشته یبعد از خود فرزندان



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

215 

 يا ه نطفهکمرده  یبجا نگذاشته البته در حال يا بعد از خود پسر زنده يرکحسن عس
ا خواهد آمد و امامت را بعهده یبه دن يزانش مانده و روزینکاز  یکیاز او در رحم 

 بماند.  یا از وجود حجت خالیست دنیه روانکخواهد گرفت. چرا 

داشته و از  يفرزند يرکه معتقد هستند حسن عسک يا هیالبته صاحبان نظر
تر از  دگاه ما معقولیاند:  د دگاه گروه هشتم گفتهیشده در اعتراض به د یها مخف دهید
باشد  یح میت صحیصدها روا یه مخالف با عرف و عادت و حتکدگاه شما است ید
ن سالها در ین جنیماند. چگونه ا ینمم مادر کش از نه ماه در شین بید: جنیگو یه مک
 یکا پنهان شدن ید آینکم مادر مانده و متولد نشده است. حال خودتان قضاوت کش

 م مادر؟کن در شیجن یکه ماندن کنیا ایتر است  بیچند سال عج يانسان برا

مانند صحت وفات پدرانش به اثبات  يرکصحت وفات حسن عس گروه نهم:
وجود ندارد.  یامام يرکه بعد از حسن عسکده یاثبات رس ز بهیته نکن نیده و ایرس

را از آل  یسکه خودش بخواهد ک یا خالی  از حجت خدا است تا زمانیپس امروز دن
 امبران فرستاد. یه محمد را پس از انقطاع پکزد همانگونه ین مهم برانگیا يمحمد برا

ت پدر یبه وص افتیات پدر وفات یه در حک ی: ابوجعفر؛ محمد بن علگروه دهم
س بعد از یرد. نفکت یه در خدمتش بود وصکس یبه نام نف یامام بود. او به نوجوان

 اس داد. کتش را به جعفر انعی، وصيمرگ و

ه بر ما یرا قضیه روشن شود زیم تا قضینک یباره توقف م نی: ما در اازدهمیگروه 
ن از وجود یزمد ینبا یاست و از طرف یسکم امام چه یدان یمشتبه شده است. نم

 بماند. یحجت خال

را اگر یبماند ز یخال ین از وجود حجت الهیه زمکست ی: روا نگروه دوازدهم
از ترس پنهان  یشوند. پس امام وجود دارد ول ین و آسمان نابود مین شود زمیچن

 ز است. یز حرام و ناجایافتنش نیو  یشناسائ يشده و تالش برا

افت و یبعد از پدرش بود وفات  یواقع ه امامک يرک: حسن عسزدهمیگروه س
 يد از برادرید: امامت نبایگو یه مکث ید و حدیامامت به برادرش جعفر منتقل گرد

بجاي  يه امام از خود فرزندکاست  ین در صورتیمنتقل شود جز حسن يبه برادر
 شود.  یبگذارد و گرنه ضرورتا به برادرش منتقل م
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همان  یعنیفرزندش محمد است  يرک: امام بعد از حسن عسگروه چهاردهم
ه ظلم کا را بعد از آنیر باز خواهد گشت و دنیبا شمش يالبته او مرده و بزود» منتظر«

 1رد.کو ستم فرا بگیرد پر از عدل و انصاف خواهد 

 :ین اختالف و چند دستگیبه ا یب) نگاه

به چهارده  یه بقول نوبختکعه یدر صفوف ش ین چند دستگید آمدن ایـ پد1
ه اصل کنیاست بر ا یل قاطعیش از آن منجر شد دلیگران به بیگروه و به قول د

ه اگر ریشه واساسی داشت منجر به کل است چرا یشه و دلیخ فاقد ریامامت از ب
 شد.  یش نمکشمکاینهمه  اختالف و 

مان و بهشت و ین و ایه دکهمچون امامت را  يا هیه خداوند قضکـ محال است 2
 ند. کان نیقرآن ب یعنینی  ین منبع دیتر وابسته بدان است در مهم ياررستگ

 يبرا يامام من عنداهللا باشد و از خود فرزند يرکه حسن عسکـ محال است 3
ه مردم ک ید در حالید مردم پنهان نمایه آنرا از دکنیا این امانت بجا نگذارد یا يتصد

 د به وجود او دارند. یاز شدین

ش ین باشد از ترس جان خوید محافظ و مدافع دیه باک یامامـ محال است 4
 ن خدا نابود شود. یش از هزار سال پنهان شود و بگذارد تا دیب

ه تا کاند چرا  ر ننمودهکذ ياز گروه اثنا عشر یعه نامین شیدام از مؤرخکچیـ ه5
 ن نام وجود نداشته و بعدها به منصه ظهور آمده است. یبا ا یآن زمان گروه

ه بعد از کعه نبود بلیخ شیدر تار ین چند دستگین اولیه اکاد برد ید از ینبا ـ6
ن یه مورخکاست  يزین چیعه دچار تفرقه شده است و ایاز امامان، ش یکمرگ هر 

 اند.  گفته» الفرق و المقاالت«شان: یتابهاکدر  یو قم یعه مانند نوبختیش

م شدند... و یبه سه گروه تقس انیعیش ∆ید: بعد از قتل علیگو یم یه نوبختکچنان
نگذشت  يریشدند و د یروانش دچار سرگردانیاز پ ین، گروهیبعد از شهادت حس

 م شدند. یه به سه گروه تقسک

                                           
 د با اختصار.یچ دارالرش 119ص  یعه نوبختیفرق الش .1
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 ان آورده. یها به پنجا ه گروه بم م شدن آن گروهیاز تقس یسپس سخن

 م شدند. یروانش به دو گروه تقسیه بعد از مرگ ابوجعفر، پکادآور شده ین یهمچن

م شدند... گروه یانش به شش گروه تقسیعیش ،و بعد از ابوعبداهللا؛ جعفر بن محمد
ن یه از اکرا  يادیز يها بن جعفر بود... سپس نام فرقه یششم معتقد به امامت موس

افر کگر را ید يها دام از آنها فرقهکاند برده  و گفته است هر  شش فرقه منشعب شده
 . دانستند یو مباحال دم م

م شدند... ین گروه تقسیز بعد از وفاتش به چندیالرضا ن یبن موس یروان علیپ
 ر نموده است. کشان نام پنج گروه را ذیا

را فرزندش محمد یروان رضا به دو گروه خبر داده است زیم شدن پیواز تقس
ن دو گروه به یاز ا یکیت امام شدن را نداشت. یهنوز خورد سال بود و صالح

 معتقد به توقف بود. یمعتقد بود و دوم یبن موسامامت احمد 

 یمعتقد به امامت عل یکیه کعه به دو گروه یبعد از آن هم در مورد انشعاب ش
 ان آورده است. یبن محمد بود سخن بم

عه به یش يرکم شدند وبعد از حسن عسیعه به دو گروه تقسیز شیدوباره ن
م یگر تقسیها به چند گروه د گروهن یدام از اکو هر  1د.یم گردیچهارده گروه تقس

 شد. 

است وگرنه بخاطر آن  یساختگ يا هیه امامت قضکانگر آن است ینها بیا ي همه
مان به یلف به اکچگاه بندگانش را مین همه اختالف بوجود نمی آمد و خداوند هیا

 رد. کنخواهد  یده و مبهمیچیپ ي هین قضیچن

 

 ياثنا عشر ي فرقه یسرگردان: دوم یسرگردان

 یه خود مولود سرگردانکاست  يا فرقه یرت و سرگردانین بحث مربوط به حیا
 سابق است.  یان امامیعیش

                                           
 ).97ـ 32عه (یفرق الش .1
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ش ی) دچار آن شدند به زايرکان (بعد از مرگ حسن عسیعیه شک یرتیح
 ياز علما یرا برخیبود. ز ياز آنها اثنا عشر یکیه کد یانجام يادیز يها گروه

بوجود آمده  يرکه با مردن حسن عسکشدند  یافکنمودن شر پر کعه فوراً به فیش
ه بخاطر نجات کبجا گذاشته  يه او بعد از خود فرزندکشدند  ین مدعیبود بنابرا
پنهان شده و بعد از پدرش امامت به او منتقل  ش ش از دست دشمنانیجان خو

 شده است. 

ر ید یقرار گرفت ول یعیش ي رش جامعهین سخن گرچه موقتا مورد پذیا
 یید شدند تا جایو ترد کپنهان شده، دچار ش يه مردم در مورد مهدکنگذشت 

ن برگشتند و به فحشا و یاز د ياریروبرو شد و بس يعه با چالش جدین شیه دک
 . آوردند يرو يارکزشت 

 عه:یش ياز زبان علما ین سرگردانیت ایاکالف) ح

) 4(ت اوائل قرن  عه در قرن چهارمیبزرگ ش ياز علما یکی؛ یـ نعمان1 
ه کرا  یانیعیاز ش ياریبت بر مردم آمد بسین غیه از اک ید: بخاطر امتحانیگو یم

خود را از دست دادند، دسته دسته  یپارچگیکه کم یدیمعتقد به امامت بودند د
دچار  یده گرفتند، برخیرا ناد یاله يشمردند، حرامها کرا سب یشدند، فرائض اله

امر و  یدر امر امام زمان و ول کیجز اند یط شدند و همگیدچار تفر یافراط و برخ
 1د شدند.یو ترد کحجت خدا دچار ش

جا کند: یگو یم يرکن حسن عسی: همه در مورد جانشدیگو یم ییدر جا-
 ينون هشتاد و اندکست؟ ایبرد؟ چه قدر خواهد ز یبت بسر میدر غ کیاست؟ تا 
 امده!یه نکسال است 

                                           
 ).11(ص  یبۀ نعمانیالغ .1
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ه کرا  یسکاصالً تولدش را قبول ندارند و  یاست. برخ ند: او مردهیگو یم يا عده
د یو بع یرا طوالن ین زمانیرند وبرخی چنیگ یبدان معتقد است به باد مسخره م

 1دانند. یم

د: من یگو یهـ) م 381قرن چهارم (ت  يگر از علماید یکی، یه قمیـ ابن بابو2
بت یه غیان در قضیعیششتر یدم بیم شدم. دیشاپور برگشتم و مدتی در آنجا مقیبه ن

 2رامون قائم داشتند.یپ یشد، ه  شبهات یرت و سرگردانیدچار ح

د: به یگو یهـ) م 460عه در قرن چهار (ت یش يگر از علماید یکی ؛یـ طوس3
و  کن شده ، شیه متوجه مؤمنک یشیر آمدنش، آزمایبتش ، دیتولد امام زمان ، غ

ن یشترمردم از دیشد و مرتد شدن بان وارد یعیبت به دل شیه از طول غکدي یترد
 3شم.یاند یم

 :ین سرگردانیبه ا یب) نگاه

ارا کنرا آشیامبرش شوند، این پیجانش يا خواست افراد خانواده یاگر خدا م ـ1
 يدیو ترد کچ شیه يه جاکنمود  یان میب يا امبرش به گونهیا به زبان پیدر قرآن 

 یسکردند و ک یگر منتقل میدیکن نص را به یا،ماند و مردم دست به دست  ینم
 شد. ینم یرت و سرگردانیدچار ح

 يامبر در امر رهبرین پیجانش يا خواست افراد خانواده ین اگر خدا میـ همچن2
 رد. ک یگذاشت و آنرا منقطع نم یم ین خانواده را باقیامت شوند، نسل ا

امامت و د در مورد یو ترد ک، بوجود آمدن شیاز دو دستگ یـ آنچه نعمان3
 یدتیانحراف و فساد عق یعیطب ي جهیر نموده،  نتکن ذیفساد و انحراف و فرار از د

ده دچار فساد و یشود و هرگاه عق یم رفتار و اخالق میده باعث تنظیه عقکاست. چرا 
 زد. یگر یم ینیر بار مقررات دیاز ز یشود، انسان به راحت یدگرگون

                                           
 ).103همان ( .1

 .2ن ص یمال الدکمقدمه: ا .2
 ).138، 137(ص  یبۀ نعمانیالخط .3
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را مشروع  ینیاز نسل مع يرویخداوند په کرد ین است انسان بپذکچگونه مم
 ؟ شته استدا ان بر یسپس آن نسل را از م خته سا 

دانسته، چرا  یشود؟ اگر م یمنقطع م ين نسل بزودیه اکداند  یمگر خدا نم
ه آنان را به کرا بپرستند  ين پروردگارید چنین را به آنان سپرده؟ و چرا باید
 امر نموده است؟منقطع خواهد شد  يه بزودک ینسل يرویپ

ت خداوند یه متوجه ربوبکاست  ین نقص بزرگیدانسته، پس ا یو اگر نم
داند و خود  ینده را میب دارد و گذشته و آیه او علم غکنیشود. مگر نه ا یم
ن نسل یه اکر امور جهان در دست اوست؟ چگونه ندانست یند و تدبیآفر یم

 منقطع خواهد شد؟ يبزود

عه را به خود مشغول ین شیروان دیه ذهن پکاست  ینها سواالت و شبهاتیا
 . دین گردیاز آنان از د ياریبس یساخت و باعث روگردان

د نه بر دین حقیقی یشکن جماعت یبر مذهب ا یخط بطالن ین سرگردانیـ ا4
ن یساخته شده و به د يه توسط افرادکن ندارد بلیبه د ین مذهب ربطیه اکچرا 

ن مذهب یه اکاست  یبطالنش منقطع شدن نسلل ینسبت داده شده است، و دل
د یه باک ین بود، نسلید ي ندهین مذهب، نمایاواقعا است و اگر  نوابسته به وجود آنا

 رفت. ین میاز بنباید  رد ک یآنرا حفظ م

روانش از یده و بطالن آن و فرار پین عقیا یت واقعیتشاف هوکه اکد گفت یبا
و فرار  ین نصرانیتشاف فساد دکا یاروپا در په در ک يدادیآن، انسان را به رو

ه از دل کن باطل ، باعث شد یاندازد. البته انزجار از د ین رخ داد میان از دیحیمس
 ز محروم شوند. یحق ن

 یقین حقیه در جستجو از دکست بلیه در فرار نید گفت: راه حل قضین بایبنابرا
ش یفرا رو یتابکه کنگذاشته بل یراهگیه خداوند بشر را بر سر بکنیاست. بخاطر ا

 قت رهنمون گردد. یحق و حق يگشود ه تا او را به سو
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ت کاز آنها حر یکیاز رونق افتادند  و فقط  یعیش يها شتر فرقهین مرحله، بیدر ا
 د. یمعروف گرد» ياثنا عشر«ه بعدها به نام کداشت  يشتریات بیو ح

رد و آنها که در دوران ائمه وجود داشت از نو زنده کرا  یعاتیشا ین فرقه تمامیا
د آنها ییت و تایجهت تثب یاتین فرقه قرار داد و رواید ایعقا ي شهیرا بعنوان ر

  ساخت.

داشت برخوردار  ياثنا عشر ي ه فرقهک یگر از جرأت و شهامتید يها و اما فرقه
رنگ  مکف و یه ضعکنیا ایروزگار محو  ي ه از صحنهکنگذشت  يرین دینبودند بنابرا

 شدند. 

ه کر افتاد؛ چرا یان قرن سوم به تاخیس تا پایتاس ي ه مرحلهکرسد  یبه نظر م
دانستند چه  یشان ساخته بود و نمیامامت را پر ن بهیاذهان قائل یرت و سرگردانیح

ار عمل را کها ابت ن فرقهیاز ا یکیه بعد از قرن سوم کنیزند تا ایبر سرشان بر کیخا
ه یامامت دید و درصدد جبران قض ي ه دیدر دست گرفت و ضرورت را در تداوم عق

ه ک یو قم یچون نوبخت ینیه مؤرخکبود  ین درست زمانیامر بر آمد. و ا كو استدرا
عه اشراف داشتند. آنها در یش يها اواخر قرن سوم بودند و بر فرقه يدادهایشاهد رو

 يعشر ياثنا ي از فرقه يادی يرکعه بعد از مرگ حسن عسیش يها فرقه یان اسامیم
بعد از مرگ دو  يعشر ياثنا ي ه ظهور فرقهکنین آنچه مسلم است ایاند، بنابرا ردهکن

د آمده یآن قبالً پد يو دعوت بسو يوالدت مهد ي دهیمؤرخ نامبرده بوده گرچه عق
 بود. 

ن فرقه در نظر داشتند با مرگ یه پردازان ایه نظرک يا یدتیر عقید تصویو شا
ست از یه معلوم نک یاتینی را با روایلکتاب کباً یهـ کامل شد. تقر328نی در سال یلک
ه و یعلم يها عه  فاقد مسجد و منبر و حوزهیه شک یرده در زمانک يجا گردآورک
 د. ین گروه نامیر اکتف ي توان اساسنامه یس بوده است میالس تدرک



 تا تکامل تشیع از پیدایش

 

224 

وجود دارد و ما  يادیث زینی حرف و حدیلکتاب به کن یالبته هنوز در نسبت ا
 يه علماکنیم بخاطر اید دارینی نوشته شده باشد تردیلکتاب در عصر کن یه اکنیدر ا
اند.  اوردهیان نیتاب بمکن یاز ا یاند نام عه نوشتهیه شیه علک يسنت در رد و د اهل
 ینبرده در حال ینیلکتاب کاز  یعه نامیش يتابهاکدر فهرست  یعیم شین ابن ندیهچن

 هـ مرده است. 438در سال  ینیلکشان بعد از یه اک

تاب کدر  -یعتیبقول شره کار رفته کبه  یتاب اصطالحاتکن یعالوه بر آن در ا
ل یاند و دال شناخته شده نبوده يقبل از قرن هشتم هجر -يع صفویو تش يع علویتش
 باشد یپژوهش مستقل م یکازمند یه نک يگرید

 يعشر ياثنا ي دهیس عقیند تاسیفرا
 ر بوده است:یبشرح ز يعشر ياثنا ي فرقه ي دهیس عقیند تاسیفرا

 ت.یر مهدوکاز تف يبردار ـ بهره

 باشند. يبت و رجعت مهدیانگر غیه بک یاتیوضع نمودن رواـ 

 ن مکتب به نام اثنا عشري.یدرمورد نامگذاري ا یاتیوضع نمودن روا-

 ن فرقه.یا يد و باورهایعقا يگذار هیـ پا

 د مذهب.ییدر تا یاتیـ وضع نمودن روا

 م پرداخت:یات مورد اشاره خواهکن یلیان تفصیدرصفحات پیش رو به ب

 تیر مهدوکاز تف يبردار بهره: نخستگام 

 : يوالدت مهد يادعا

 : ر استیده بشرح زین مورد نقل گردی) آنچه در ا الف

 یه بصورت پنهانک کیودکشود؛  یشگفت زده م يات مهدیروا یانسان با بررس
بن  یمه دختر محمد بن علکیزن به نام ح یکمتولد شده، سپس پنهان گشته و جز 

 ده است.یاو را ند یسکبن جعفر صادق  یموس

 ن گفته است: ینه چنکیبه س يند پدر مهدیگو یم 
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انم دچار اختالف شدند به افراد مورد یعیه شک يدیبعد از وفات من چون د
ند تا یب یاو را نم یسکش را پنهان نموده ویخو یه خداوند ولکاعتمادشان بگو 

 1.انجام آنرا داشته است ي ه ارادهکند کب يارکد و خدا یایل بیه جبرئک یزمان

 : ت فوقیبه روا یب) نگاه

از یه از جانب خدا، به امامت گمارده شده و امت نک يا يم از مهدیدر شگفت
می میرد و ...  یس او را نشناسد به مرگ جاهلکشان دارد وهر یمبرم به وجود ا

گر ید یسکزن  یکه جز کند ک یرا پنهان م يدیت فرین شخصیخداوند چن یوانگه
محاسبه  یسکروانش بخاطر یه پکاست  یبین عجین دیشناسد! ا یند و نمیب یاو را نم

زن از آن اطالع حاصل  یکشناسند و فقط  یه او را اصالً نمکشوند  یو باز خواست م
رفته یپذ ياعتقاد ي هین قضیزن در بزرگتر یکرده است! اصالً چگونه شهادت ک
ه کندارد چنان ياعتبار ییهادتش به تنهاش يویدن يه در امور عادک یشود در حال یم

نِ فَرَجلٌ یونَا رجلَیکم فَإِن لَّم کنِ من رجالیدیواستَشْهِدواْ شَهِد: یفرما یخداوند م
   رَ إِحداهما األُخْرَىکوامرَأَتَانِ ممن تَرْضَونَ منَ الشُّهداء أَن تَضلَّ إْحداهما فَتُذَ

 )282(بقره/

و دو شاهد مرد را گواه بگیرید و اگر دو مرد نیافتید، یک مرد و دو زن  ترجمه:
را که براي گواهی مورد قبولتان هستند، گواه بگیرید تا اگر یکی از زنان دچار 

وجود  يان فرد قابل اعتمادیعیان شیا در میآفراموشی شود، دیگري به او یادآوري کند
 نداشته است؟ 

باشند  یر مسلمانان در تضاد میسا ي دهیه با عقکات یه روانهمیان ایچگونه از ب
 دند؟یت امام ترسیو رؤ یاز معرف یدند ولینترس

ت امامشان قابل اعتماد و یه در رؤکرد کاعتماد  یسانکات یتوان به روا یا میآ
 رازدار نبوده اند؟!

                                           
 ).142( یبۀ طوسیالغ .1
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بدون  يمهد یا برود ولین از دنیجانش یامبر بدون معرفید پید نبایگوئ یچگونه م
بدون سرپرست   يان متمادیسال يند، امت را براکب یمعرف ینیخود جانش يه براکنیا

 شود؟! یب میند و غاک یرها م

 د ذهن خردمندان را به خود مشغول سازد. یه باکاست  یینها پرسشهایا

 : يبت مهدیغ

 ر است: ینمورد مطرح شده بشرح زی) آنچه در ا الف

ه ظاهراً کنیبدون ا يرکبعد از مرگ حسن عس دیان گردیه قبالً بکهمانگونه 
ن یاز ا یکیروان یعه به چهارده گروه، پیم شیبگذارد و تقس ياز خود بجا يفرزند
ار عمل را در دست گرفته که بعداً معروف به دوازده امامی شدند، ابتکها  گروه
ه ما در کبت وضع نمودند یبت و اسباب غی، مدت غيبت مهدیرامون غیپ یثیاحاد

 م: ینک یتفا مکاز آن ا یهائ نمونه ي نجا به ارائهیا

دم در ین آمدم دیرالمؤمنید نزد امیگو یه مکاند  نسبت داده ـ به اصبغ بن نباته1
 زند.  ین میفکر فرو رفته و با انگشت دست به زم

؟ فرمود: بخدا يا دا نمودهیا به آن رغبت پیآ يا ره شدهین خیگفتم: چرا به زم
ه من در مورد کجاد نشده بلیا یا رغبتین و دنیچگاه نسبت به زمیسوگند در من ه

ه مملو از ظلم و ستم کنین را پس از ایه زمکشم یاند یم ين فرزندم مهدیازدهمی
ه در آن کش خواهد بود یدر پ یبتیرد. و او را غکشده، پر از عدل و انصاف خواهد 

ت یهدا ياریگشته و بسمنحرف  ياریشوند و در اثر آن بس یم یمردم دچار سرگردان
شد؟ فرمود: شش ک یبت چقدر طول مین غین، ایرالمومنیام يدم: ایشوند. پرس یم

اصبغ،  ين اتفاق حتماً خواهد افتاد؟ فرمود: ایا شش سال. گفتم: ایماه و  ا ششیروز، 
 ین فرد عترت خواهند بود. گفتم: بعد از آن، چه اتفاقین امت با بهترین افراد ایبهتر

ه او کخواهد افتاد؟ فرمود: سپس هرچه خداوند بخواهد اتفاق خواهد افتاد. چرا 
 1است. یها و اهداف ها، اراده برنامه يدارا

                                           
 ).1/338( یافکال .1
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در  ید: از جعفر بن محمد بن علیگو یه مکنسبت داده  ین به ام هانیـ همچن2
( پس به )15،16ر/یوک(ت   نَّسِکفَلَا أُقْسم بِالْخُنَّسِ الْجوارِ الْدم: یات پرسین آیمورد ا

کنند و پنهان  ... ستارگانی که حرکت می خورم. گردند، سوگند می ستارگانی که باز می
 شوند... می

گردد و بعدها مانند  یپنهان م 260ه در سال کاست  یفرمود: در مورد امام ؟)
خواهد  کچشمانت خن ینک كدرخشد اگر زمان او را در یم یکستاره در شب تار

 1شد.

گفت:  یه مکدم ید: از ابوعبداهللا شنیگو یه مکت است یروا ز از زرارهین ـ و3
ه در مورد تولدش کاست  يخواهد داشت. او همان منتظر یبتیام، غیپسربچه قبل از ق

بگذارد مرده است.  يبجا يه فرزندکنیند: پدرش بدون ایگو یم ینند. بعضک یم کش
 يم مادرش بوده است و تعدادکه او در شکمرده  یند: پدرش در حالیگو یم یبرخ

خواهد  ینصورت خداوند میه پدرش مرده است و بدکند او دو ساله بوده یگو یهم م
 2شوند. ید میو ترد کان دچار شیباطل گرا ید وانگهیازمایان را بیعیش

ه کم یعبداهللا نشسته بود ید: نزد ابیگو یه مکاند  نسبت داده مان تماریـ به 4
ن یبه د کام تمسیه در آن اکاست  یبتین امر را غیحب اخطاب به ما فرمود: صا

م خاردار باشد، و به دستش اشاره نمود و گفت: یبه س که متمسکسی است کمانند 
ش داشته باشد؟ سپس سرش یم خاردار را در دست خویتواند س یاز شما م یسکچه 

از خدا د یاست با یبتین امر را غیبعد فرمود: صاحب ا کین انداخت و اندیرا پائ
 د. یشو کنتان متمسید و به دیبترس

ن امر، یگفت: صاحب ا یه مکدم یعبداهللا شن ید: از ابیگو یم یرفیر صیـ سد5
ر یه خنازین امت شبیبتش؟ گفت: ایا غی يات ویوسف دارد. گفتم: حیبا  ییشباهتها

ه او کد یرس يه فرزندان پدرش بودند او را فروختند به روزکوسف یهستند. برادران 
ن برادر من است، روزي  یوسفم و ایرا نشناختند و او آنها را شناخت و گفت: من 

                                           
 .119و االمامۀ و التبصره:  113بۀ یباب الغ یافکال .1
 ).1/337( یافکاصول  .2
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رد و حجت کن خواهد ین شده چنین امت نفریه خداوند با اکد یفراخواهد رس
 ار خواهد نمود(اصول کافی).کوسف آشیش را همانند یخو

گفت:  یدم میه گفته است: از ابوعبداهللا شنکاند  نسبت داده ن به زرارهیـ همچن6
ه کنیدم: چرا؟ گفت: بخاطر ایش خواهد داشت پرسیدر پ یبتیام، غیآن پسر قبل از ق

 كوکبه تولدش مش یه بعضکزراره. او همان منتظر است  يترسد سپس گفت: ا یم
داشته باشد مرده است و  يه فرزندکنیند: پدرش بدون ایگو یم یهستند و بعض

ند دو سال قبل از یگو یم يا برد و عده یمم مادر بسر کند او در شیگو یم يتعداد
ان یعیخواهد ش یه اهللا مکنیا آمده است، او همان منتظر است جز ایمرگ پدرش به دن

 افتند (اصول کافی).  ید میو ترد کان به شیه باطل گراکنجاست ید، ایازمایرا ب

ه کدم یه گفته است: از ابوعبداهللا شنکاند  نسبت داده ـ به محمد بن مسلم7
 1د.یر آن نشوکد، منیبت صاحبتان به شما رسیگفت: هرگاه خبر غ یم

بن جعفر  یه از برادرش موسکاند  نسبت داده بن جعفر ین به علیـ همچن8
ن گم شود، خدا به ین از فرزندان هفتمیه او گفته است: هرگاه پنجمکرده کت یروا

 ند.کنتان رحم یحال د

به عقب برگردند،  يست تا تعدادیبت صاحب امر نیجز غ يا فرزندانم چاره يا
دهد. و  یش قرار مینصورت مورد آزمایه بندگانش را بدکاست  یامتحان اله یکن یا

نمودند. گفتم: سرورم،  یم يرویداشتند از آن پ ین سراغ میبهتر از ا ینیاگر پدرانتان د
تر از فهم کوچکاست؟ گفت: فرزندم، عقلتان  یسکن چه ین از فرزندان هفتمیپنجم

 2د.ید دیباشد او را خواه یباق یاگر زندگ ین مطلب است، ولیا

 : اتین روایبه ا یب) نگاه

بن  ی، ابوجعفر، جعفر بن محمد و موسید از علیان گردیه بک یاتیروا ي ـ همه1
است  يه طبق گمانشان پدر مهدک يرکاز خود حسن عس یتیچ روایجعفر بود و ه
 وجود ندارد. 

                                           
 ).337ـ 1/240( یافکات فوق برگرفته از اصول یهمه روا .1

 ).51/150) و البحار (104( یبۀ طوسی)، الغ337ن (یمال الدک)، ا1/336( یافکال .2
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داشتند چرا  ییات آشناین روایبا ا يرکحسن عس ان قبل از مرگیعیـ اگر ش2
 شدند ؟ یم گردیدند و دچار سرگردانیش از چهارده گروه تقسیبه ب يبعد از مرگ و

ه کره بود یزد و در آن خ ین میانگشت به زم ید: علیگو یم یت اولیـ در روا3
 ؟ يا دا نمودهین رغبت پیا به زمید آیاز او پرس يراو

ن و یره شدن به زمیخ یاتیچ عرف و ادبیه در هکاست چرا  ییجاین سوال بیا
فرو رفتن در  ي ه نشانهکست بلین نیرغبت به زم ي انگشت زدن در آن، نشانه

ن انجام یبه زم کیوچکا چوب یعصا  كن عمل با زدن نویا یه گاهکاست  يا شهیاند
در  يا جنازهع یید: ما در تشیگو یه مکت است یروا Óیه از خود علکرد. چنانیگ یم

ف آورد و نشست و ما گرد یز تشریه رسول خدا نکم یرده بودکت کع شریقبرستان بق
ن یآنرا به زم كه نوک یبود، در حال یم، در دست رسول خدا قطعه چوبیشان نشستیا
ا دوزخ یاز افراد بشر در بهشت  یکهر  يه جاکاز شما بل یکهر  يزد فرمود: جا یم

 1ا بدبخت بودنش پیشاپیش نوشته شده است.یبخت بودند و یکن نیو همچن

ن بوده یشان به زمیرغبت ا ي خدا نشانه ار رسولکن یه اکتوان گفت  یا میآ
 است؟!

در  یعنیاند  گفته» تکنی«ر یث در تفسین شارحان حدیهمچن یشناس واژه يعلما
 كا نویزه و یار با زدن سنگرکن ید. و در اصل، ایگو یر فرو رفته و در دل سخن مکف

 2افد.کش ین را میار زمک نیر مهموم با اکمتف یکرد. یگ ین انجام میچوب به زم

ن عالمت رغبت در آن یم چگونه زدن انگشت به زمیدان ین توضح نمیبا ا
ه کاست  یانگر ساده لوح بودن شخصین سخن بیا یشود؟ به راست یمحسوب م

 ت نسبت داده است. یب را ساخته و به اهل یتین روایچن

 : يمهد بازگشت

 نشرح است: ینمورد نقل شده بدیآنچه در ا 

                                           
 .2647و مسلم ش  1296ش  يبخار .1
 ).01/1194) و تاج العروض 2/100لسان العرب ( .2
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 ت وجود دارد:یگونه روا سه ياست در مورد بازگشت مهد یگفتن

 سازد.  یه زمان بازگشت را مشخص مک یاتیـ روا

 نند. ک یه مینخست را توج ي ه عدم تحقق وعدهک یاتیـ روا

 نند. ک یب میذکات فوق و مشخص بودن زمان ظهور را تیه رواک یاتیـ روا

ه هر که چرا ین قضیگردد به اختالف سازندگان ا یبر م یین تناقض گویسبب ا
خود عمل نموده است و از  ي قهیدگاه و سلین معما طبق دیدام از آنها در حل اک
ه کاند. چنان شده یینصورت دچار تناقض گوینداشته و بد یگر اطالعیدگاه افراد دید

 ر است. یات بشرح زینگونه روایاز ا يا نمونه

ظهور قائم و قتل نفس  ي ه گفته است: فاصلهکاند  نسبت داده جعفر یـ به اب1
 1ش از پانزده شب نخواهد بود.یه بکیز

وفه از کوار مسجد یه گفته است: هرگاه دکاند  نسبت داده ن به جعفریـ همچن2
رسد و قائم ظهور  یان مین قوم به پایومت اکفتد، حیابن مسعود، ب ي سمت خانه

 2ند.ک یم

بت ین مدت غیرالمؤمنیه امکرده بود گذشت کت یه اصبغ رواک یثیو قبالً در حد
 رده بودکن یا شش سال معیا شش ماه یرا شش روز 

 : اتینوع دوم روا

 يه گفته است: ابوعبداهللا گفت: اکاند  نسبت داده ـ به اسحاق بن عمار1
 3ر انداخته شد.یبار دوم به تاخ يه براین قضیابواسحاق، ا

ثابت  ين گفت: ایچن ياند  که ابوجعفر به و نسبت داده ن به ثابتیـ همچن2
ن، خشم یبه خاطر شهادت حس یشد  ولکه هفتاد سال طول بین قضیقبالً قرار بود ا

ن یر انداخت و چون شما ایصد و چهل سال به تأخیکخدا بجوش آمد و آنرا تا 

                                           
 .260د یاالرشاد مف .1
 .260د یاالرشاد مف .2
 ).295،  294( یبۀ نعمانیتاب الغک .3
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ند کن یتواند چن یقرار نداد و او م یآن مدت يد خداوند برایه را فاش ساختیقض
 ) 39(رعد/   تَابِ کثْبِت وعنده أُم الْیشَاء ویمحو اللّه ما یه فرموده است: کچنان

کند و لوح  برد و هر چه را بخواهد، ثابت می هر چه را بخواهد، از میان می (اهللا
 ست.و، نزد ا)کتابی که همه چیز در آن ثبت است(محفوظ 

 ار گرفته شده است. ک 1ت ظهور از بداید: در توقیگو یم یدرانمازن)

 : ن شرح استیند بدک ید مییه مشخص بودن زمان ظهور را تاک یاتیو اما روا

ه معتقد به ک یسانکد: ابوعبداهللا فرمود: دروغ گفتند یگو یم ریبص یـ اب1
 يورز ه شتابین قضیه در اک یسانکمشخص بودن وقت ظهور هستند و نابود شدند 

 2م شوندگان.یافتند تسلینند و نجات ک یم

 ر منقول است: یز يشان عبارتهاین از ایهمچن

ت وقت ظهور را یب ند ما اهلیگو یدروغ م نندگان زمان ظهورکن ییـ تع2
 3میا ردهکمشخص ن

 4میا ردهکن نیینده تعیآ يزمان گذشته و نه برا يرا نه برا ـ ما وقت ظهور3

را ید زینکبش یذکد تیرد، بدون تردکن ییوقت ظهور را تع شما يس براکـ هر4
 5م.یا نگفته یوقت مشخص یسک يما برا

ه وقت ظهور را مشخص ک یسانکبر خالف باور  هین قضیـ خداوند در ا5
 6رد.کدانند عمل خواهد  یم

                                           
 يا هیش بخاطر قضیم سابق خویخدا از تصم یعنیباشد.  یعه میهود و شی كد مشتریه از عقاکبدا  .1
 شود. (مترجم). یمان میه بعداً رخ داده است پشک

 ).52/103) بحار االنوار (262( یبۀ طوسی) الغ1/368( یافکال .2

 ).198( یبۀ نعمانیو الغ 1/3689( یافکال .3

 ).52/103) و بحار (262( یبۀ طوسیالغ .4

 ).52/104) و بحار االنوار (262( یبۀ طوسی، الغ195ص  یبۀ نعمانیالغ .5

 ).198( یبۀ نعمانی) و الغ1/368( یافکاصول  .6
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 است:  بوده يارکبیفر ين زمان ظهور از روییه تعکنیاعتراف به ا

ه گفته است: کرده که از ابوالحسن نقل کاند  نسبت داده نیقطیبن  یـ به عل
 ظهور نگهداشته شد.  يایست سال بر اساس رؤیعه حدود دویش

ا یست یه تا دوین قضیگفتند: ا یگفت: اگر به ما م یم ین به پسرش؛ علیقطی
ن یشدند بنابرا یشد و مردم از اسالم مرتد م یافتد، دلها سنگ م یصد سال اتفاق نمیس

 1دوار نمودند و نگهداشتند.یجلوه دادن زمان ظهور، مردم را ام یکدبا نز

 : ات فوقیبه روا یب) نگاه

ل در برگرفته است اگر یبتش را به تفصیو غ يداد مهدیه روکات ین روایـ ا1
 رد. ک یم يریو اختالف جلوگ یشد از سرگردان یان میقبل از وقوع حادثه ب

،وقت ظهور را  یه بعضکار است چنانکدچار تناقض آش نبارهیات در ایـ روا2
اتفاقات  يسر یکه وقت ظهور بخاطر کن باورند یبر ا يسازند و تعداد یمشخص م

 ابطال شده است. 

ت وقت ظهور را پانزده روز بعد از قتل یروا یکدر  دیه مفکنیتر ا بیـ عج3
 یله به محمد بن عبداهللا به حسن بن حسن به عکیند. نفس زک یه اعالم مکینفس ز

ام نمود و هفتاد روز بعد در همان یهـ ق 136ه در سال کشود  یطالب گفته میبن اب
 2شته شد.کسال 

ومت کح ينابود ي وفه را نشانهکوار مسجد یمنهدم شدن د يگریت دیو در روا
نون منهدم شده کن بار تایوار چندیه دک یداند درحال یعباس و ظهور امام زمان م یبن

 غ از ظهور امام زمان!یدر یان رفته ولیش از میسال پان صدها یومت عباسکو ح

                                           
) و 207( یبۀ طوسی) الخ295( یبۀ نعمانی) الخ1/369ت (یۀ التوقیراهکتاب الحجۀ باب ک( یافکال .1
 ).52/102حار االنوار (ب

 ).4781مروج الذهب ( .2
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ا ی، زمان ظهور را شش روز Óین علیرالمؤمنیت منسوب به امیـ و اما روا4
بعد از هزار و  یه بعد از ششصد سال و حتک یند در حالک ین میشش سال تع

 ست!یاز ظهور ن يست سال هم خبریدو

 لوحان قوم است.  رت گذاشتن سادهین دروغ، در حیالبته هدف از ا

 ید: خداوند نخست زمان ظهور را مشخص  نمود ولیگو یم يگریات دیـ روا5
 رد. کاز مردم، از آن صرف نظر  یرد برخکبعداً بخاطر عمل

ه ـ نعوذ باهللا ـ خدا کردند بلکن وقت، اشتباه نییپس طبق گمانشان، ائمه در تع
 کسبحانَرد! کرده بود ظاهر نکخود مشخص  هک ید و او را طبق وقتیدچار خطا گرد

ظتَانٌ عهذَا بیه16(نور/ م ( 

بعد از  ینداشت و آنرا اعالم نمود ول یرد مردم اطالعکا خداوند قبالً از عملیگو
د و یمان گردیرده بود پشکه ک يارکن شد و از ید، خشمگیرد مردم را دکه عملکنیا

 ر داد!ییآنرا تغ

نسخ فقط  ي ـ مساله یدوازده امام ي عهیاسالم ـ جز ش ياتفاق علماد گفت: به یبا
ذب کدادها و در مورد اخبار فقط صدق و یاربرد دارد نه در اخبار و روکام، کدر اح

ز یاذب نکشود و و خبر  یذب نمکل به یچگاه تبدیه خبر صادق هکاربرد دارد ک
 افتد.  یاتفاق م ین به راحتایعیار نزد شکن یشود البته ا یل به صدق نمیچگاه تبدیه

د: مشخص نمودن زمان ظهور و عدم آن مربوط به یگو یم یه مازندرانکچنان
ه اگر کرده کر کن است خداوند خبر وقوع آنرا داده، سپس فکمم یعنیشود.  یم» بدا«

،  ن، از خبر وقوع آن در زمان مشخصیاطالع بمانند بهتر است بنابرا یمردم از آن ب
داند  یب نمیه غک یسکن سخن در مورد یم ایگوئ ینموده است. ما منظر   صرف

گذشته،  يدادهایرو یه علم به تمامکان یدرست است اما در مورد پروردگار جهان
 یشود مشت ین باره ادعا مین رو آنچه در ایست. از اینده دارد درست نیحال و آ

 هستند.  زاریو ب يامبر و امامان از آن بریه خدا، پکش نست یدروغ ب

ردند؟ خود خداوند چرا کار کرا آش ين خبر سر به مهریچن ـ اصالً چرا امامان6
ه کرا  يزیدارد؟ چرا مردم چ یان میخواهد پخش و منتشر شود ب یه نمکرا  يا هیقض
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ه کنیان چرا خداوند از ایند؟ در پاینما یشود، پخش و نشر م یباعث خشم خدا م
ه کنیشود؟  شاید بخاطر ا ین میده است خشمگیمردم رس ي زمان ظهور به گوش همه

با خبربشوند؟!  یاله ي ن است مردم  ازمتحقق شدن برنامهکاش لو رفته و مم نقشه
 شوند؟! یم يا انهیاوه گوین سخنان یم چنیه تسلکسبحان اهللا! خردها را چه شده 

ب یذکات سابق را تیه هر دو نوع رواکم یخور یبر م یاتیـ سپس به روا7
د یگو یه مکسازد و چه آنرا  یه زمان ظهور را مشخص مکد چه اخباري را ینما یم

 ده است. یقبالً زمان ظهور مشخص و بعداً باطل گرد

ن یچ وجه زمان ظهور مشخص نشده است. علت اید به هیگو یات مین روایا
 یاتیش روایخو يد باورهاییان، جهت تایدام از دروغگوکه هرکتناقض آنست 

 يرید یب آنرا نداشته باشد ولیذکجرأت ت یسکت نسبت داده تا یساخته و به اهل ب
گر یدیکب یذکه خداوند آنها را توسط خودشان رسوا نمود و به تکنگذشت 

 اند.  ه همه دروغ گفتهکپرداختند و معلوم شد 

ه کروان بود چرا یپ یار عمومکردن با افک ي، بازظهور يـ علت و زمانبند8
امت بعهده یزمام امور امت را تا ق يگریبعد از د یکیه قرار بود ک ینسلانقطاع 

ه در کن جماعت وارد نمود یروان ایبر اذهان پ يریجبران ناپذ ي داشته باشند ضربه
مردم   يفرا رو يدیام ي د روزنهیر بایدند پس ناگزیشکع، یدست از تش ياریاثر آن بس
هب باز گشته، مردم چشم به راه ظهور آقا مذ ي شد تا اعتبار از دست رفته یگشوده م

ه کدهد، چنان ینشان م یکه ظهور امام را نزدکساختند  یاتینرو روایبمانند. از ا
 ن مطلب دارد.ین اشاره به ایقطیبن  ین با پدرش علیقطیت یروا

و اختالف  یرت و سرگردانیان دچار حیعیند، شیب یه خداوند مک یـ چرا زمان9
آورد و اصالً  یرون نمیو اختالف ب یب ، آنها را از سرگردانیهستند، با ظهور امام غا

ن یموظف به عبادت خدا است و بر اساس هم یه از طرفکرده ک یت چه گناهیبشر
 يرویشود و عبادت هم منوط به شناخت امام و پ یا دوزخ میعبادت مستحق بهشت 

نگه داشته و  یخداوند امام را از مردم مخف یطرف باشد و از یم يسب دانش از وکو 
ه اگر شناخت حق بدون حضور کن است یبرند! حال سوال ا یبسر م یکیآنها در تار
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به امام وجود دارد و اگر حق بدون امام،  يازیر است پس چه نیان پذکامام، ام
 برند؟! یبسر م یبت و مردم در گمراهیشود پس چرا امام در غ یشناخته نم

د؟ یده یص میا شما امروز حق را بدون امام تشخیآ م:یپرس یعه میـ ما از ش10
 یست و اگر جواب منفیبه امام ن يازیم گفت: پس نیاگر جواب مثبت باشد، خواه

بسر  یب شده است در گمراهیه امامتان غاک يم: پس شما از روزیگوئ یباشد م
 د. یبر یم

ند: یرد؟ اگر بگوکامام، ظهور خواهد  ی: چه زمانمیپرس یعه مین از شیـ همچن11
د. یم: پس شما مانع ظهور امام هستیگوئ یرد. میه فساد همه جا را فرا گک یزمان

شما همه فاسد و گمراه هستند و فقط شما  ي دهیسنت طبق عق ه اهلکنیبخاطر ا
ظهور امام را فراهم  ي نهید پس ما زمیان امت هستیکن و نیان، جزو صالحیعیش
د تا ینکار ید و مذهب ما را اختیوندیه به ما بپکم یخواه یو از شما مم یا ردهک

ه شما خواهان کد ید بدانیردکن نیظهور آقا فراهم گردد و اگر چن ي نهیصددرصد زم
 د. یستیشان نیظهور ا

ه مراجع ک یبرد در حال یبت بسر میدر غ يچگونه مهد هکنیـ سوال آخر ا12
د: یگو یه محمد بن مسلم مکدانند. چنان یز نمیجا ب و پنهان رایعه، امامت فرد غایش

ار و که امام آشکند کصبح ب یس در حالکگفت: .... هر یه مکدم یاز جعفر صادق شن
فر و کرد به ینداشته باشد، گمراه و سرگردان، صبح نموده و اگر در آن حال بم یعادل

 1نفاق مرده است.

 ي را همهیست زین یشگفتچ یه يجا یخواهند داشت ول یم چه پاسخیدان ینم
ه باعث ین قضیه اک ییند تا جاینما یگر را نقض میدیکه کاست  يا ات بگونهیروا

ن یه طوسی، بزرگترکروانش شده چنانیاز پ یعه توسط برخیرها نمودن مذهب ش
ن امر اعتراف یبه ا» امکب االحیتهذ«تاب ک ي عه در قرن چهار در مقدمهیعالم ش

ات زمان و یس در عصر خود طبق مقتضکه هر کن امر آن بوده ینموده است و علت ا

                                           
 ).8/375( یافکال .1
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 يآور تا بعدها هنگام جمعیه نهاکد مذهب، ساخته است ییدر تا یاتیان خودش رواکم
 اند.  ات متوجه تناقض آنها شدهیروا

 عقل: يبت در ترازویت و غیمهدو

عقل  يرازوات در تیشود بدور ازقید وبند روا یباره گفته م نیه در اکاگر آنچه را 
 گردد:  یار مکر آشیقت بشرح زیم، حقیشه قرار دهیو اند

ه کاند  نگفته يزیچ يدر مورد مهد ياز و و نه امام قبل يرکـ نه حسن عس1
ان آنرا نقل یآوردند و راو یدانستند حتماً بر زبان م یم يزین باره چیاگر آنها در ا

 ردند. ک یم يریجلوگروان مذهب یردند و از اختالف و چند دسته شدن پک یم

ه از آنها در که شاگردانشان آنجا کامده یاز امامان ن یک چیـ در شرح حال ه2
 يزیچ يدند در مورد مهدیپرس یا میگر قضایه و دیمورد امامت، عصمت، رجعت، تق

 بپرسند. 

ه و یشع يتابهاکنه در  يقبل از قرن چهارم هجره ین شعیاز مؤرخ یکچ یـ ه3
ن یدر ا یهـ) سخن301(ت یهـ) و سعد قم310(ت  ینوبخت یحت یسن يتابهاکنه در 

 اند.  ه نبردهیعشر ياز مذهب اثنا یعه، نامیش يها ان فرقهیاند و در م باره ننوشته

و   ن مورد ننوشتهیدر ا يزیبوده چ یعین دو مؤرخ شیه معاصر اک يطبر یحت
 ننموده است.  يعشر يتب اثناکاز م يادی

بودن امام  يعه، معتقد به مهدیش يها فرقه ي همه هکنجا است یـ جالب ا4
در رد  یسکچ یه دوباره باز خواهد گشت. و هکگفتند او نمرده بل یش بودند و میخو
ه در کهمان امام دوازدهم است  يه مهدکات استدالل ننمود ین روایآنان، از ا يادعا

ش بودند یبودن امام عصر خو يمهد یه مدعک یسانکبت بسرخواهد برد. از جمله یغ
طالب معروف به ابن یبن اب یه در مورد محمد بن علکرد کر کتوان نام مختار را ذ یم

ه امام دوازدهم کنگفت  يو يس در رد ادعاکچ یت نمود و هیمهدو يه، ادعایالحنف
 باشند.  ین مطلب میخ گواه بر ایتار يتابهاکخواهد بود،  يمهد

به میان می آورد  به چهار تن از ائمه  يسخن از مهده ک یاتیروا است یـ گفتن5
ن، یبن حس یطالب، محمد بن علیابن اب یاند از: عل ه عبارتکاند  نسبت داده شده
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 يرکن باره از خود حسن عسیدر ا یتیچ روایبن جعفر و ه یجعفر بن محمد و موس
روانش یو پان ید اطرافیاز عقا يحفظ و پاسدار يد برایه او باک ینقل نشده در حال

به  يو یانگر عدم آگاهیشان بیوت اکپرداخت و س یه مین قضیگران به ایش از دیب
 باشد.  یه مین قضیا

از  یتیچ روایه هکرده کنشرح نقل یت بدیروا یکو یجمعا س ینیلکم ینیب یاما م
 ست: ین يرکحسن عس

 ت. یطالب دو روایبن اب یـ از عل

 ت. ین پنج روایبن حس یـ از محمد بن عل

 ت. یست روایـ از جعفر بن محمد ب

 ت. یبن جعفر سه روا یـ از موس

 1.تیروا یک یبن موس یـ از عل

 یمقابله با سرگردان يات براین روایه سازندگان اکرسد  ینطور به نظر میظاهراً ا
اند  ن نسبت دادهیات را ساخته و به سابقین روایو عجله ا یو اختالف، با دستپاچگ

ن یب همراهان و معاصریذکه با تکن بود کدادند مم ین نسبت میرا اگر به متاخریز
ه کنسبت دهند  یسانکات را به یم گرفتند رواینرو تصمیخود روبرو بشوند از ا

 نداشته باشند.  یدسترس ن ن به آنایمعاصر

ر معصوم در زمان و حضور یه چگونه افراد غک نجاستیـ حال سوال ا6
ازدهم از یامام نهم، دهم و  یعنین یه خود معصومکنند ک یرا نقل م یاتین روایمعصوم

 اطالع هستند؟  یآن ب

روان ین بودند؟ پس چگونه پیغ دین موظف به تبلیه خود معصومکنیمگر نه ا
اند  ردهکن نقل ین آنها را در زمان معصومیر معصومیه غکرند یپذ یرا م یاتیائمه، روا

 ن از آن اطالعی ندارند؟ یو خود معصوم

                                           
 ).1/336( یافکال .1
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بن  یبه او نسبت داده شده است امام هفتم، عل يات مهدیه رواک یسکن یآخر
 يگریبعد از د یکی يرکد از او فرزندش محمد تا به حسن عسیه باکباشد  یم یموس

 یانگر ساختگین بیاند و ا ردهکگران نقل یه دکفتاده بلین اتفاق نیا یرد. ولک ینقل م
 بت است. یت و غیمهدو يات و نقض ادعایبودن روا

 : ياختفاء مهد علت

 : ر استیباره نقل شده بشرح ز نیاز آنچه در ا ی) بعض الف

شته کرا ترس از  يه علت اختفاء مهدکاند  ات به امامان نسبت دادهیروا يتعداد
 اند:  ردهکشدن عنوان 

ه گفته است: قائم قبل از کده یه از ابوعبداهللا شنک اند ـ به زراره نسبت داده1
 1شته شود.که کترسد  یدم: چرا؟ فرمود: میدارد، پرس یبتیند، غکه ظهور کنیا

 2ن باره نقل شده است.یدر ا يادیات زیـ روا2

بر جان  ين مانع از ظهور، ترس وید: بزرگتریگو یم یخ الطائفه؛ طوسیـ ش3
  يارکه پنهانکن بود روا نبود یر از ایرا اگر غیشته شدن است زکش و خوف یخو

امبران و ائمه یشد. اصالً مقام پ یالت را متحمل مکب و مشید مصایه باکند، بلک
 3ند.ینما یرا تحمل م یالت بزرگکه در راه خدا، مشکن  واال و بزرگ است یبخاطر ا

 به آنچه گذشت:  یب) نگاه

ه از جانب کاست  یامام يه مهدکن دارند  یگمان بر ا يعشر يان اثنایعیـ ش1
از دارند. پس او از جانب خدا یشان نیه مردم به اکنین شده است بخاطر اییخدا تع

نموده و حفاظت  ید مردم مخفین شده نه از طرف خودش، و خداوند او را از دییتع
 ده است. یبه او بخش يا ین عمر طوالنیرده و چنک

                                           
 .449ن یمال الدک)  ا118( یبه نعمانی)، الغ1/338( یافکاصول  .1
 همان. .2

 .199ر علل مانع ظهور کدر فصل ذ یبۀ طوسیالغ .3
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 یها مخف دهیه از دکامبر را ین پین جانشیه چرا خداوند اکن است ینون سوال اکا
سازد و از شر مردم  یار نمکآش رده،کت یبه او عنا يا العاده ن عمر خارقینموده و چن

ت یو محروم یت را از گمراهیرا بر پا دارد و بشر ین الهیدارد تا د یدر امان نگه نم
ندارد! چگونه  ین همخوانیمکم الحاکمت احکبا ح یین ادعایه چنکبرهاند؟ حقاً 
پنهان نموده تا ها  دهیه او را از دکگذارد  یوا م یت مردم را به شخصیخداوند هدا

 د؟!ینگونه اهداف امامت به تحقق خواهد رسیا ایجانش را نجات دهد؟ آ

 يبرا يرکدهد، توسط حسن عس یبت میه خبر از غک یاتین روایا یـ وانگه2
 يداشت البد آنرا برا یم یآگاه یاتین روایشان از چنیده و اگر ایان نگردیروانش بیپ
 یاطالع مانده در حال یب یاتین روایاز چن شانینمود پس چگونه ا یان میروانش بیپ
 اند؟  ردهکت ین نقل و روایر معصومیات را از زبان غین روایهم ين ویه معاصرک

» بداء« ي دهیاند عق ساخته يعشر يان اثنایعیه شک ییاز بدعتها گرید یکیـ 3
فتد، خلف وعده را به خدا نسبت یآنها اتفاق ن ینیب شیه طبق پک يارکاست. هر

ه معتقد بودند پدرش او را کل بن جعفر یاسماع ینیه جانشیه در قضکهند، چناند یم
رد، گفتند: یم یل قبل از پدرش میرده و لی از قضا  اسماعکن خود قلمداد یجانش

مش یبعداً خداوند در تصم ین گفته بود. ولیجعفر با اعتماد بر خبر خداوند، چن
 بعد از پدرش امام باشد! یموسان برد تا یل را از میرد و اسماعکد نظر یتجد

» بدا«آنقدر از  يارکچ یه گفته است خداوند در هکاند  ردهکن از جعفر نقل یبنابرا
 1ار گرفت.کل از آن یه در امر اسماعکار نگرفت ک

ه خبر از کنیه خداوند خلف وعده نمود و بعد از این قضیه در اکن است یهدف ا
ن سخن یشت!پناه بر خدا از  چنکاو را مان گشت و یل داده بود، پشیامامت اسماع

 !یزشت

ه کاست. چنان يعشر ياثنا ي عهید شین جزو عقایه اکرد کتوان  یچه م یول
ظهور آقا را در  ي ردند و گفتند: خداوند وعدهکرار کبت تیغ ي هین باور را در قضیهم

                                           
 ).13/37(و بحار االنوار  75ن یمال الدک، ا336ه ید ابن بابویالتوح  .1
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ق یه اتفاق افتاد آنرا به تعوک ییدادهایبخاطر رو یداده بود ول یخ مشخصیتار
 انداخت. 

شته شود؟ ک» يمهد«د یه چرا باکنیشود ا ینجا مطرح میه در اک يگریـ سوال د4
ستند یز یم یو عباس يومت اموکه در زمان حک یاز امامان یکچ یه هکنیمگر نه ا

به دعوت  یه وقتکشته نشد بلکاش  شان هم در خانهیه اکن یشته نشدند جز حسک
شته شد و اما کر راه مظلومانه یارگردید، در مسیعت عازم آن دیب يمردم عراق برا

 شته نشدند کردند، کام نیومتها قکه حیچون عل ير امامان بعد از ویسا

 یسکن یه از پدرانش جز حسک یشته شود در حالکهم  پس چرا امام دوازده
 شته نشده است؟!ک

مانند افتند یدست  یمهم يومتهاکخ به حیان در طول تاریعیش ن،یـ عالوه بر ا5
هـ در مغرب  296ه در سال کان یا فاطمیان در قرن چهارم و پنجم یهیدولت بو

رد و کهـ سقوط 567هـ مصر را اشغال نمود و در سال  362س شد و در سال یتاس
ن یومت نمود در دوران اکهـ) ح1134هـ تا  906( يها ه در سالکها یدولت صفو

عه یش ییدر دوران طال يچرا مهدستند. یز یعه همچون شاهان میش يومتها، علماکح
 يشورهاکن یتر يجزو قو یران از نظر نظامیا یعیز دولت شیرد؟ امروز نکظهور ن

 ند؟ ک یظهور نم يمنطقه است چرا مهد

افته: اگر امام یت یان هدایعیاز ش یکی، يسروکبا گفته است احمد یچه ز
ان بر یهیه بوک یش پنهان شده است چرا در زمانیموعودشان از ترس جان خو

رد؟ چرا کبودند، ظهور ن نتابع دستور آنا یعباس يبغداد مسلط شدند و خلفا
 يسنت، نهرها جار ام نمود و از خون اهلیق يل صفویه شاه اسماعک یزمان

ه به کم خان زند سیرکران؛ ین شاه ایه بزرگترک یرد؟ چرا زمانکساخت، ظهور ن
ه کرد؟ چرا امروز کت ظهور ندانس یزد و خود را نائب او م ینام امام زمان م

 يشترشان جزو منتظران ویون فراتر رفته و بیلیان از مرز شصت میعیتعداد ش
 1؟ندک یهستند ظهور نم

                                           
 .42 يسروکعه، یع و الشیالتش .1
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ر و امت یه خنازین امت منتخب را شبیه اک است یتین چه روایـ سپس ا6
ت یب از اهل يه فردکن است کا ممیند! شما را به خدا آک یف مین شده توصینفر

اء یو سرور انب یامبر الهین پیه امامش محمد بن عبداهللا، بهترک ینسبت به امتامبر، یپ
ن شده ینفر یر و امتیه خنازیاورد و آنها را شبیبر زبان ب ین سخنان زشتیباشد چن

 به آن بزرگواران! ین سخنان زشتیبخواند؟! پناه بر خدا از نسبت دادن چن

ه  کن امت  است یان و دشمنان اینها سخنان دروغگویه اکنیاما آنچه مسلم است ا
ه ک یبه امت ییجز ناسزاگو یش، راهیخو یدرون ي نهکیبه خاطر  خشم و 
ٍة ه فرموده است: کندچنانیب ین امت قرار داده نمیپروردگارش او را بهتر مَّ

ُ
ُكنتُْم َخْ�َ أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ 
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ْهُل  أ

َ
َوتُْؤِمنُوَن بِا�ِّ َولَْو آَمَن أ

َفاِسُقونَ 
ْ
ْ�رَثُُهُم ال

َ
نُْهُم الُْمْؤِمنُوَن َوأ َُّهم مِّ ِكتَاِب لاََكَن َخْ�ًا ل

ْ
 )110عمران/ (آل   ال

اید؛ امر به معروف و  ترجمه: شما بهترین امتی هستید که براي مردم پدید آمده
آوردند، برایشان  مىدارید. و اگر اهل کتاب ایمان  کنید و به اهللا ایمان نهی از منکر می

 بهتر بود. برخی از ایشان ایمان دارند و بیشترشان، فاسق و گمراهند).

 تر است.  مکتر و مح و قطعاً گفتار خداوند راست

 یناف آنرا متجلکرده و با چراغ نبوت  اطراف واکرا فتح  یه جهانک ی، امتيآر
ه به ک یت ساختگین روایا ین امتهاست ولیعالم، بهتر پروردگار ي ساخته، به فرموده

ه خدا ک یه از امتیرکزشت و  يا خواهد چهره یم  ت نسبت داده شده،یب دروغ به اهل
 او را ستوده است نشان دهد. 

حفظ  يه در راستاکعه ین شین دیرد اول مؤسسکن بود گام نخست و عملیا
جدا بافته از امت  ي همچنان به عنوان تافتهز خود برداشتند تا بتوانند ید بدعت آمیعقا

 ت داشتند بدهد. کن گناه مشاریه در اک یسانک کت کاسالم بمانند. خداوند پاداش ت
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 د نام مذهبییات در جهت تایساختن روا: گام دوم

 ر است: ینمورد نقل شده به شرح زی) آنچه در ا الف

جه ین نتین جماعت، به ایق منابع ایعم یعه پس از بررسین معاصر شیمحقق
تب کن یات و تدویزمان وضع روا يه قرن چهارم و پنجم هجرکاند  افتهیدست 

ه در ک یاتینند به رواک یرود. از جمله استدالل م یعه بشمار میت مذهب شیجهت تقو
ات یل رواین قبیاز ا یهائ است. نمونه يعشر يح مذهب اثنایت و تصحیتالش تثب
 ر است: یبشرح ز

ث دوازده یرامون حدیپ یسخن مفصل یط یطباطبائ ین مدرسیحسخ یـ ش1
ه آنها کنداشتند چرا  يادیث توجه زین حدیان سابق، به ایعیه شکسد ینو یفه میخل

ان معتقد به تعداد یعیامت داشتند و در آنزمان عموم شیاعتقاد به استمرار ائمه تا ق
 یکچ ین در هیدانستند. بنابرا ین سلسله را نامحدود میه اکاز ائمه نبودند بل یمشخص

اواخر قرن سوم اگر دست نخورده  یبجا مانده از قرن دوم و سوم و حت يتابهاکاز 
د. و اصالً یعه را به خود جلب نماین شیث توجه مؤلفین حدیه اکد ینیب یباشد شما نم

به دردشان بخورد و بتوانند از آن به  يث روزین حدیه اکرد ک یبه ذهنشان خطور نم
عه ین است آنرا بر خالف معتقدات شکمم یند حتیش استدالل نمایع مذهب خونف
ن ینمودند. بنابرا یش استدالل میها از آن، به نفع خویعثمان یرا گاهیپنداشتند. ز یم
و در مورد   ث نپرداختهین حدیعه، به این و مذهب شناسان شیاز مؤرخ یکچ یه
 يسعد بن عبداهللا اشعر یاند، حت ردهکن يا اشارهه تعداد امامان دوازده خواهد بود کنیا

ن یش چنیستند در آثار خویز یبت میه در اواخر قرن سوم و عصر غکو ابن قبه 
 اند.  نوشته  يزیچ

دوازده امام را  ي ه مسالهک یسانکن ید: نخستیگو یدر ادامه م یمدرسی طباطبائ
ه در کبودند  ینیلکب عقویو محمد بن   یه قمیبن بابو یان علیمطرح نمودند آقا

 افتند. یهـ وفات 329و  328 يستند و در سالهایز یبت صغرا میاواخر غ
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تابش را کنوشتن  ي زهیانگ» االمامۀ و التبصره«تاب ک ي ه در مقدمهیبن بابو یعل
ن مذهب برحقشان یان در مورد قوانیعیاز ش ياریدم بسید یه وقتکدارد  یان مین بیچن

 يگردآور یثیف نمودم و در آن احادیتاب را تالکن یاد هستند یو ترد کدچار ش
ه مذهبشان همان کان مطمئن شوند یعیدارند تا ش یان میق ائمه را بیه تعداد دقکردم ک

 م است. یصراط مستق

دانند  یه تعداد ائمه را دوازده مک یثیاحاد يبرا ی، فصلیافکدر  ینیلکن یهمچن
ن به نظر یمناسب خودش قرار ندارد و چن ين فصل در جایگشوده است. البته ا

 1تاب اضافه شده است.که بعدها توسط خود مؤلف به کرسد  یم

ه تعداد ائمه را ک یاتیه رواکورزد  ید مکیتا عهین معاصر شیاز محدث يـ بهبود2
 یبت و سرگردانیات در عصر غین رواید: ایگو یستند، او میح نیداند صح یمحدود م

از قبل با آن آشنا   یعیداشت و جوامع ش ینها صحت میه اگر اکاند  عه ساخته شدهیش
شدند و بزرگان  ینم یحین اختالف فضیبودند هرگز در شناخت ائمه، دچار چن

د و یبت و رفع تردیاثبات غ ينشده، مجبور نبودند برا یمذهب دچار سرگردان
 2سند.یتاب بنوک یسرگردان

که روزي خودش از مجتهدین مذهب  3یکی از دانشمندان بحث را با سخن -3

                                           
 ).162ـ  156( یالقرون الثالثۀ االول یع فیه للتشیرکالف یتطور المبان .1

 ث.یمعرفۀ الحد .2

 1930) است و در نجف اشرف در سال یاصفهان يد الحسن موسویبر (سک) او نوه امام اال1( .3
ان یخود را در دانشگاه بزرگ نجف اشرف به پا يدیمتولد شده است. و دراسات تقل

 ، ( اجتهاد ) گشته است.  یدر فقه اسالم یعال كده و موفق به اخذ مدریرسان

 گشته است. 1955از دانشگاه تهران در سال  یع اسالمیترا در تشرکافت دی) موفق به در2(
 شده است.  1959س ((سوربون)) در سال یترا در فلسفه از دانشگاه پارکافت دی) موفق به در3(
مشغول به  1960 - 62 ين سالهایدر دانشگاه تهران در ب ی) به عنوان استاد اقتصاد اسالم4(

 س بوده است. یتدر
مشغول به  87 -1967 يدر دانشگاه بغداد در فواصل سالها ی) به عنوان استاد فلسفه اسالم5(

 س بوده است. یتدر
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شیعه بوده است به پایان می رسانیم که طی  سخنی از هداف گنجانیدن روایات 
ن قرن چهارم و یه در فاصله بکرا  یاتیاگر روا دروغین در منابع شیعه می گوید:

م، یقرار ده یتب خود نوشته اند، منصفانه مورد بررسکعه در یان شیراو يپنجم هجر
عه جهت یان شیاز راو یه بعضکرا  یوششکه، کد یم رسیه اسف بار خواهجین نتیبه ا

رد، و یگیم ينها برتریاز وزن آسمانها و زم ینیاسائه به اسالم نموده اند، همانا در سنگ
عه در یده شیدادن عق يات، جاینگونه روایه هدف آنان از نقل اکد یاینطور بنظر میا

ش را هدف قرار داده یهایاسالم و همه وابستگه آنان اسائه به کقلبها نبوده است، بل
 )12(شیعه وتصحیح بوده اند

 د: یان گردیبه آنچه ب یب) نگاه

 ي ، معتقد به محدود بودن سلسلهیان امامیعیه شکورزد  ید مکیتا یـ طباطبائ1
باره  نیدر ا یتیچ روایشتر نبودند و قبل از قرن چهارم هیمتر و بکا یامامت، به دوازده 

 وجود نداشته است. 

رامون فرق و مذاهب در یه پکعه یش يتابهاکش به ید سخنان خوییشان در تایا
از  یه نامکند ک یاند استدالل م بت نوشته شدهیپس از غ یاواخر قرن سوم و مدت

ن یو چن ين اعتقادیعدم وجود چن یعنین یاند و ا ردهکر نکامامی ذ  مذهب دوازده
 . یمذهب

نباره به ائمه نسبت داده یه در اک یاتیروا ي ه همهکم یریگ یجه مینتتاً یو نها
 نداشته است.  یخ با آنها آشنائیعه در طول تاریستند و شیش نیب یشود  دروغ یم

                                                                                                       
ا انتخاب شده یکدر غرب آمر یاسالم يس مجلس اعالید به عنوان رئبه بع 1979) در سال 6(

 است.
، و استاد معار دانشگاه طرابلس یکراتک) به عنوان استاد مهمان در دانشگاه ((هاله)) آلمان دمو7(

 ار بوده است. کمشغول ب     1973 × 74 ين سالهایدر ب یبیل
  1975 × 76 يا، در سالهاکی)و بعنوان استاد باحث در دانشگاه هاروارد آمر8( 
 س بوده است .یمشغول به تدر 1978)و استاد منتخب در دانشگاه لوس آنجلس در سال 9( 
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 یشان جزو منابع اساسیتابهاکه کعه را یدوتن از دانشمندان ش یـ طباطبائ2
ه دوازده یه قضکبودند  یسانکن یه نخستکند ک یروند، متهم م یعه بشمار میمذهب ش

 یه قمیبن بابو یاند از عل عه نمودندکه آنان عبارتیامام را ساختند و وارد مذهب ش
 . ینیلکعقوب یپدر و محمد بن » صدوق«معروف به 

 ي ه در مقدمهک یقم یند به سخن خود علک ین اتهام استدالل میدر ا یطباطبائ
ق ائمه یانگر تعداد دقیه بک یثیاحاد يآور تابش را جمعکنوشتن  ي زهیتابش انگک

و  کان را از شیعیند و شک يعه پاسداریله از مذهب شینوسیدارد تا بد یان میهستند ب
 کان دچار شیعیاز ش ياریبت امام دوازدهم بسیه با غکنیاورد. بعد از ایرون بید بیترد

عالم  نی، ایگفتند، تعصب مذهب كمذهب را تر يا ه عدهک یید شدند تا جایو ترد
ند و آنها را به امامان کبت، دست و پا یرامون غیپ یثیعه را بر آن داشت تا احادیش

جا بود و چرا قبل از کث تا حاال ین احادیشان بپرسد ایه از اکنبود  یسکنسبت دهد. 
 نداشت؟ یاز آن اطالع یسکبت یغ

 يه حاوکرا  یرا فصلیداند ز یم كوکرا مش ینیلکرد ک، عملین طباطبائیهمچن
داند، طبق تسلسل موضوعات قرار نداده  یه تعداد ائمه را دوازده مکاست  یاتیروا

ن فصل را در آخر بحث امامت و تحت عنوان حجت به بحث امامت افزوده یه اکبل
رامون امامت بوده یث پیه نخست مشغول وضع احادکرسد  ینطور به نظر میاست و ا

 نموده است. ن موضوع ذهنش را به خود جلب یان ایو در پا

بت و یات امامت، در عهد غیروا یه تمامکمعتقد است  يـ و اما بهبود3
 یان امامیعین همه نصوص نزد شیه اگر اکنیل ایده است بدلی، وضع گردیسرگردان
شدند و بزرگان مذهب،  یح نمیداشت در شناخت ائمه دچار اختالف فض یوجود م

 بردند. یبسر نم یرت و سرگردانیسالها در ح

ه کست. چرا یه قابل دفاع نکاست  يقو ين استدالل عقلی بحدیه اکاست  یگفتن
داشت انقطاع  یعه وجود مینزد ش یاگر از رسول خدا در مورد ائمه و تعدادشان نص

 نمود. یر مید آنها را غافلگیازدهم نباین سلسله با وفات امام یا

رامون یتاب پکف یتاله چرا به کرد یگ یراد میآن زمان ا ياز علما يسپس بهبود
 ساختندو به ائمه نسبت دادند.  یاتیبت پرداختند و روایغ
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امبرش نداشتند. حساب یبه دروغ بستن بر اهللا و پ يازیبه خدا سوگند آنها ن يآر
ان امت یو اختالف م ییه با عملکرد خویش، باعث جداکارشان باخدا است ک

 گردیدند. 

ه آنها را از امت کش یاور غلط خوح بیار، به تصحکن یا ياش آنها بجاک يا
ه با کنینمودند نه ا ین باور غلط را اعالم میپرداختند و بطالن ا یرده ماسالمی جدا ک

ش اصرار بورزند و مردم را یت بر باور غلط خویب و نسبت آن به اهل يت سازیروا
 دروغهایشان  قانع سازند.  کمکبه 

ِ با فرموده است: یخداوند چه ز
َّ

َكِذَب َال ُ�ْفِلُحونَ قُْل إِنَّ اذل
ْ
   يَن َ�ْفرَتُوَن ىلَعَ ا�ِّ ال

ن یهمچن(بگو کسانی که بر اهللا دروغ می بندند رستگار نمی شوند)) 69ونس/ ی(
 فرموده است: 

ْ
وا َْفرَتُ َكِذَب َهَذا َحَالٌل وََهَذا َحَراٌم تلِّ

ْ
لِْسنَتُُ�ُم ال

َ
 لَِما تَِصُف أ

ْ
َوَال َ�ُقولُوا

َكِذَب َال ُ�ْفِلُحونَ ىلَعَ ا�ِّ 
ْ
يَن َ�ْفرَتُوَن ىلَعَ ا�ِّ ال ِ

َّ
َكِذَب إِنَّ اذل

ْ
( با  )116(نحل/   ال

سان  آید، نگویید که این حالل و این حرام است تا بدین هایی که بر زبانتان می دروغ
 شوند). بندند، رستگار نمی گمان کسانی که بر اهللا دروغ می بر اهللا دروغ ببندید. بی

گاهش را در آتش یس بر من دروغ ببندد جاکز فرموده است: هریخدا نرسول 
 1ا سازد.یدوزخ مه

جاد تفرقه یردن مسلمانان و اکات جز گمراه ین رواینها با ساختن ایه اک یبه راست
ده ید ورزکین مطلب تایبه ا يتر موسوکه دکنداشتند. چنان يگریان آنان هدف دیم

 است. 

ت از یت سازان، حماین روایه هدف اکورزد  یمد کیتا موسوي  یتر موسکـ د4
نداران یان دیجاد تفرقه مین و اید يه هدفشان نابودکن نبوده بلیدادن د ياریحق و 

 بوده است. 

ش گذاشته، باعث یبه نما یزشت ي ن چهرهین، از دیات دروغین روایبخدا ا يآر
تاب ک یانش و حتامبر، همسریپ ي از مسلمانان شده، صحابه ییها گمراه نمودن گروه

 ند جلوه داده است. یناخوشا ياریبس يخدا را برا

                                           
 .4و مسلم ش  107ش  يبخار .1
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سالم مانده است. خداوند  ن نایات این از گزند روایدر د يا متر مسالهکد یشا
ا بدان یداشته  يارکهم یا به نوعیت کانت بزرگ مشارین خیه در اک یسانکپاداش 

 خشنود بودند را بدهد. 

 عات به باورهایر شاییتغ: گام سوم

 :ر استین مرحله انجام گرفت بشرح زی) آنچه در ا الف

گرفت، بعنوان  ید قرار میه قبالً توسط ائمه مورد تردک یعاتین مرحله شایدر ا 
ل شد یرا گرفت تبد» هیاثنا عشر«ه بعداً به خود عنوان که ین امامید یدتیعق يها هیپا

 ن قرار بود: یعات از ایعات ساخته شد. شاین شاید اییت و تایجهت تقو یاتیو روا

 . یاست اله یـ امامت مقام1

 ـ عصمت امامان.2

 . یانت صحابه به علیـ خ3

 »بدا« ي ـ مساله4

 ـ رجعت. 5

 ه.یـ تق6

 یمهم ينون بعنوان باورهاکا یش نبود ولیب یعاتیا در سه قرن اول، شاین قضایا
 باشد.  یز میات نید رواییه مورد تاکمطرح است 

ن یه اکروزد  ید مکیته تاکن نیبر ا يموسو یتر موسکعه، دیه دانشمند شکچنان
توان آن  یه مکد یت گردیتثب يرکعه بعد از وفات حسن عسیباورها در مذهب ش
د یز مؤین یل عقلید و دالیا عهد انحراف نامیع یعه و تشیش ي دوره را، عصر مبارزه

 باشند.  ین مطلب میا

 د: یگو یم يموسو  یتر موسکد

در طرز  یبی، امور غريهجر 329در سال  يبت امام مهدیغ یرسم پس از اعالم
ع یعه و تشین شیتوان عهد جدال بیجه، آن عهد را میه در نتکدار گشت یعه پدیر شکف

 ین عصر بوجود آمد، ظهور آرائیه در اک ین انحرافیا عهد انحراف نام نهاد و اولیو 
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بوده  ی، مخصوص علیالهرد: خالفت بعد از رسول خدا ص بنص یکه عنوان مکبود 
ر پا ین نص را زیر اکاز آنان، با انتخاب اباب ياست. و همه صحابه بجز چند نفر

ه کز مطرح شد، ین يگریه دیات نظرین نظریگذاشته اند. و همزمان با عنوان شدن ا
از  یبرخ یمل اسالم است. و حتکمان به امامت، میرد: ایکن مسئله را اعالم میا

د) ی(توح یعنین، ی(امامت) و (عدل) را به اصول سه گانه دعه مسئله یعلماء ش
ه کردند که ینطور مسئله را توجیز ایعلماء ن ی(نبوت) و (معاد) اضافه نمودند. و برخ

ن یباشند. و در همیه از اصول مذهب مکن نبوده، بلین دو اصل ، جزو اصول دیا
 يبه خلفا ییات، ناسزاگوین روایا يه محتواکعه نقل شد یاز ائمه ش یاتیز روایزمان ن
 از زنان حضرت رسول ص بود.  ین و بعضیراشد

ه او امر به سب یکه، و هنگامیم در زمان خالفت معاویه بدانکر است کر به ذیجد
ن و ظهور انقالبات یپس از مقتل امام حس یداد، و حتیمنابر را م يبر رو یامام عل

زد، و یانه میان تازیع بر خالف امویشه طوفان تیکانه در رابطه با آن و زمانیانتقام جو
ب یب و غرین آراء عجیاز ا يچ اثریساخت، هیهموار م یخالفت عباس يراه را برا

شود همان یده نمیبروز نمود، د یدر مجتمع اسالم يبرکبت یباره پس از غ یکه به ک
اشت و داشت آن در کمذهب، در نشر،  يعه و علمایان شیاز راو یه بعضک ییآرا

ه کت نمودند. و هم در آن زمان بود کگر مشاریدیکعه با یشان شیساده اندعقول 
ت از آراء نو یه در راه حماک يه ایعه بروز نمود. نظریه) در مذهب شیه (تقینظر
 یاز امور، و مخف یساختن بعض یم، امر به علنکد از گزند سلطه حایده و جدیرس

ب یات غریستند به آن رواخوایعه میان شیداد. و چون راویگر مید یساختن برخ
جه آنان را به ائمه ید در نتیایبوجود ن کیچ شیبدهند، تا در صحت آن ه ینیپشتوانه د

ات ین روایعه و بخصوص (امام باقر) و (امام صادق) منتسب نمودند . صحت ایش
ه هست قبول نموده و از تعمق و کت داشت تا مردم آنان را همانگونه یاج به تثبیاحت

 1.نندک ين آن خودداریدر مضام یشیژرف اند

  ه آنها اهلکنیرت ائمه و ایموسوي بعد از پرداختن به س  یتر موسکن دیهمچن
عه را جهت آن نقل یائمه ش یاز زندگان  وتاهکي ن خالصه یاسد: ینو یاند م ه نبودهیتق

                                           
 ).1/10ح (یعه و تصحیش .1
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خالص آن، در اواسط قرن  یعیدر مفهوم ش» هیتق«ه یه نظرکم ینکم تا ثابت یردک
ه همزمان کبت امام دوازدهم بوجود آمد یغ یپس از اعالم رسم یعنی، يجرچهارم ه

و  یاسی، سیت مذهبیه رهبرک یزمان یعنیع بود. یعه و تشیان شیبا ظهور جدال م
ان ین بردن خالفت عباسیرا جهت از ب يانه و سریعه خواست تا اعمال مخفیش يرکف

 یعیار طبیندارد و پس بست ین خالفت شرعیه اکند کشه نموده و اعالم یم پکحا
اضافه شود تا به مساندت  يدیتش عنصر جدیو اهل ب یع علیه تشیه به نظرکنمود یم
ه از کبود » بودن خالفت یو آسمان یاله«ه ین عنصر همان نظرید. و ایه در آین نظریا

توان یدهد. و میل مکیع را تشیده تشیعق یاساس ياز محورها یکیآن زمان به بعد 
ه آغاز شده، یه تقیدرست از عصر ظهور نظر یمذهب يانه و سرّیاعمال مخفه کگفت 

خواهند آنرا افشا یم نمکداشته، و از ترس سلطه حا یمذهب يده ایه عقک یسانکو همه 
در  یه نقش بزرگین خاطر تقیگردند. به همیاز آن م يرویت و پینند، ملزم به تبعک
 يت هایداشته است. آن رهبر يبرکبت یعه، پس از غیش یت مذهبیبه رهبر کمک

دادند، و اموال یم ادامه مکخود را در مامن از سلطه حا يتهایه، فعالیتق کمکبا  یمذهب
ر و عمل که در فیه تقکن بود ینچنید. و ایرسیه به آنان میر سرپوش تقیز در زیالزمه ن

غم  یلکع شیت تشین شخصیوکان گرفت، و به تیجر يعه در طول قرون متمادیش
 1.داد زیانگ

 ن باورها: یبه ا یب) نگاه

ن مباحث قبالً در یرا ایست زید نین عقایان بطالن اینجا مجال پرداختن به بیدر ا
 2ده است.یان گردیتاب بکها  ده

ه کست یش نیب یینها دروغهایه اکم ینک یثابت م یگذرا و عقل ینجا ما در نگاهیا
 اند.  ت نسبت داده شدهیب به اهل

متر از که  به گمان شیعه کاست  ینید ين ادعاهایاز بزرگتر یـ امامت اله1
 ست. یمقام نبوت ن

                                           
 ).1/63ح (یعه و تصحیش .1

 مولف.از » تیبرائت آل الب«رامون منابع و یه پیبا اثنا عشر یتابهاي گفتگو عقلکنگا:  .2
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شد آنگونه  یان میت منطبق بود، حتما در قرآن بطور واضح بین ادعا اگر با واقعیا
ل یاز قب ینیض دیه فراکاند. چنان ان شدهین در قرآن به صراحت بیر اصول دیه ساک

اند و اگر امامت  دهیان گردیتاب خدا صراحتاً بکات، روزه و حج در کد، نماز، زیتوح
شد  یان میام به صراحت بکن احیرفت همانند هم ین بشمار میان دکا ارین یجزو د

 ا) ینس کان ربک(و ما

بر امامت است. و در قرآن  یه مبتنکاست  ییگر از ادعاهاید یکیز ین ـ عصمت2
ن یه اگر چنکجز رسول خدا، وجود ندارد  یسکبر معصوم بودن  یلیچ دلیز هین

ه در ک یآمد در حال  یان میتاب خدا بمکاز آن، در  يادیداشت،  یوجود م يزیچ
 ت باشد. یمعصوم از خطا ، فراموشی و معص یچ انسانیه هکامده یتاب خدا نک

برهاند  یت را از گمراهیرده تا بشرکنش را نازل یه اهللا متعال دک د دانستیـ با3
ند تا مردم ک يرا محفوظ داشته از آن پاسدار ینین دیه خداوند چنکطلبد  یم نیو ا

را بگمارد تا آنرا  يد افرادین منظور بایا يند. و براینما يرویآنرا بشناسند و از آن پ
گر آنرا برساند و اگر نه حجت بر بندگان ید یبه نسل یند و نسلکغ یمردم تبل يبرا

 شود.  یقائم نم

را در خدمت رسول خدا  ین مردانین دیغ ایحفاظت و تبل يخداوند بران یبنابرا
 يدند و آنرا پاسداریدند و فهمین را از زبان رسول خدا شنیماً دیه مستقکگمارد 

 يردند و با آن جهان را رهبرکردند و به مردم منتقل نمودند و در راه آن جهاد ک
 ن اسالم را نداشت. یبا دمبارزه  يارای یسکه در زمانشان ک يا نمودند بگونه

منتقل  يبعد ين خدا را به نسلهایار آمدند و دکن بر سر یتابع ن بعد از آنا
گر منتقل یدیکح، سالم و دست نخورده به ینمودند و مسلمانان تا به امروز آنرا صح

 ردند. ک

ده، ید به مارسیه بیان گردکنصورت یو اگر آنچه امروز در دست ما است و بد
ده یش به اتمام نرسانین خدا است پس خداوند حجت را بر خلق خوید ر ازیغ يزیچ

 شود.  یتر م واضح ين مطلب با پارگراف بعدیه اکاست. چنان

را یشود، ز یت نسبت داده میب ه به اهلکاست  یصفات نیتر ه از زشتیـ تق4
عه از مقام یه طبق گمان شکرا به مقام امامت  يه خداوند مردکن است کچگونه مم
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د یاز آن بنما ين و پاسداریغ دیست بگمارد و او را موظف به تبلیمتر نکنبوت 
 ید  حتینما یش ناتوان بوده، حق را مخفیخو ي فهیآن فرد، از عمل به وظ یوانگه

ن یش را بر دیاورد و جان خویبر زبان ب یش سخنان باطلیحفظ جان خو يبرا یگاه
ه خداوند در ک یزنده بماند؟! در حالع بگرداند تا ین را ضایح دهد و دیخدا ترج

 د: یفرما ین میا و مؤمنان چنیوصف انب
َ

ِ َوَ�َْشْونَُه َوال ِت ا�َّ
َ

يَن ُ�بَلُِّغوَن رَِساال ِ
َّ

اذل
ِ َحِسيبًا َ َوَ�ىَف بِا�َّ  ا�َّ

َّ
َحًدا إِال

َ
(آنانی که پیامهاي الهی را ) 39(احزاب/    َ�َْشْوَن أ

ی ترسند واز کسی جز او نمی ترسند وخدا بس است بعنوان تبلیغ می کنند و از او م
 حسابگر)

نَّ لَُهُم اجلَنََّة د: یفرما ین میهمچن
َ
ْمَوالَُهم بِأ

َ
نُفَسُهْم َوأ

َ
إِنَّ ا�َّ اْشرَتَى ِمَن الُْمْؤِمنَِ� أ

ا يِف  ُقْرآِن ُ�َقاتِلُوَن يِف َسِبيِل ا�ِّ َ�يَْقتُلُوَن َوُ�ْقتَلُوَن وَْعًدا َعلَيِْه َحقًّ
ْ
 اتلَّْوَراِة َواِإلِ�يِل َوال

َعِظيمُ 
ْ
َفْوُز ال

ْ
ِي بَاَ�ْعتُم بِِه وََذلَِك ُهَو ال

َّ
 بِبَيِْعُ�ُم اذل

ْ
وا ْوَ� بَِعْهِدهِ ِمَن ا�ِّ فَاْستَبرِْشُ

َ
   َوَمْن أ
 )111(توبه/

هاي مومنان را در مقابل اینکه بهشت از آنان  ها و مال همانا اهللا، جان ترجمه:
شوند؛  کشند و کشته می جنگند و می باشد، خریداري نمود. ایشان در راه اهللا می

ي راستینی است بر اهللا که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. و چه کسی  وعده
بیش از اهللا به پیمانش وفادار است؟ پس شما را مژده باد به داد و ستدي که با 

 بزرگ). اید. و این است رستگاري ودهپروردگار نم

 يا فهیه وظکنیز باشد و آنهم نه ایا و ائمه ضرورتاً جایروان انبیپ يد برایه شایتق
ه بزنند یدست به تق ینیامبران ، ائمه و رهبران دیپخود اگر  یبشود ول ینی تلقید
 نخواهد ماند.  ین باقیاز د يزیچ

 زیتمان حق را جاکامام  يبرا یعیه در فرهنگ شیه تقکاست  ین در حالیا
يَن د: یفرما یه خداوند مکن گناهان است. چنانین از بزرگتریشمارد و ا یم ِ

َّ
إِنَّ اذل

ولَـئَِك 
ُ
ِكتَاِب أ

ْ
َيِّنَاِت َوالُْهَدى ِمن َ�ْعِد َما بَيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف ال

ْ
َا ِمَن ابل

ْ
نَزنل

َ
يَْ�تُُموَن َما أ

ِعنُوَن  تُوُب إِ ) ۱۵۹(يَلَعنُُهُم ا�ُّ َوَ�لَْعنُُهُم الالَّ
َ
ْولَـئَِك أ

ُ
 فَأ

ْ
 َو�َيَّنُوا

ْ
ْصلَُحوا

َ
 َوأ

ْ
يَن تَابُوا ِ

َّ
الَّ اذل

اُب الرَِّحيمُ  نَا اتلَّوَّ
َ
 ) 160(بقره/  َعلَيِْهْم َوأ
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ترجمه: قطعاً کسانی که دالیل روشن و هدایتی را که نازل کردیم و آن را براي 
ین اهللا و لعنت کنندگان کنند، مورد نفرمردم در کتاب بیان و روش نمودیم، کتمان می

 گیرند.قرار می

مگر کسانی که توبه کنند و نیکوکاري در پیش بگیرند و (آنچه را کتمان کرده 
 پذیرم و من توبه پذیر و مهربانم.ي آنان را میبودند،) آشکار نمایند؛ من توبه

 عه: ین شیآن بر د يامدهایه و پیتق يـ ادعا

در  یآن بر هر دروغ ي لهیه بوسکاست  ییادعاهان یتر كه از خطرنایه تقکاز آنجا 
ه پرداخته یشتر به بحث تقیب يه قدرکنم یب یاند، الزم م عه سرپوش گذاشتهین شید

 شود. 

ات متضاد یه بخاطر رواک يدیخواهند از تناقض شد یه مین قضیعه با ایش يعلما
ن یندگان انکه واضع کابند. چرا یب یاند، خالص و منسوب به امامان دچار آن شده

جه، یه در نتکاند  ردهک یرا دنبال م یبوده و اهداف مختلف يات، افراد متعددیروا
ه کباشند چنان یگر مید یدر تناقض با برخ یه برخکاز آب درآمده  يا ات بگونهیروا

ب یتهذ«تاب ک ي در مقدمه یاند طوس ن مطلب اعتراف نمودهیبزرگان مذهب به ا
رد. ک يادآوریث اصحاب ما یاز دوستان مرا در مورد احاد یبعض«د: یگو یم» امکاالح

د مگر یشما سراغ ندار یثیچ حدیه هکاست  يث بقدریاختالف و تناقض در احاد
 1وجود دارد. یثیه در مقابل آن حدکنیا

ث منقول از یاحاد«د: یگو یم ينوکار هند به نام دلدار لید ياز علما یکین یهمچن
شود و  یافت میث ضد آن یه در مقابل هر حدک يا بگونهباشند  یمتضاد م یلیائمه خ

 2شده است!! یران از مذهب و اعتقاد واقعکوته فکاز  يارین امر باعث رجوع بسیهم

 ي ن، مسالهیردند. بنابراک یدست و پا م یراه حل ییتناقض گو  يد برای، بايآر
 دند. یشکش یرا پ» هیتق«

                                           
 ).01/3ام کب االحیتهذ .1

 .51اساس االصول ص  .2
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ش، یدادند سپس از ترس جان خو یم ییگفتند و فتوا یم یسخن یائمه گاه یعنی
 ردند. ک یش صادر میسابق خو يمخالف با فتوا ییفتوا

ت نسبت دادند تا آنرا یب ساختند و به اهل یاتیز روایه نیدر فضل تق ن نایسپس ا
نگونه یاز ا يا نداشته باشد. به نمونه يه با عقل و منطق سازگارکنند هرچند کنه ینهاد
 د: ینکات توجه یروا

ن ین من و پدران من است و دیه دیه گفته است: تقک اند ردهکت یباقر روا ـ از1
 1ند.که نیه تقک یسکندارد  یمانیو ا

ه مانند یتق كم تاریه گفته است: اگر من بگوک اند ردهکت یـ از صادق روا2
 2ام نماز است، راست گفته كتار

 یسکندارد  ینیه است و دین تقی) دهم د9نه ( ن صادق گفته است:یـ همچن3
 3ند.که نیه تقک

س که سپر مؤمن است و هریه گفته است: تقکاند  نسبت داده ز به صادقیـ و ن4
 4مان ندارد.یند اکه نیتق

ند که نیه تقک یسکدر  یمانیر و ایچ خید: هیگو یصادق م يگریت دیـ در روا5
 5وجود ندارد.

از  یکیمعروف به صدوق مؤلف  یه قمین بن بابویبن حس یـ محمد بن عل6
ه واجب است و تا زمان ظهور آقا ادامه خواهد یتق«د: یگو یعه میش ي منابع چهارگانه

                                           
)، 16/204)، الوسائل (13/158)، البحار (2/128ه (یحضره الفقی)، من ال 2/219( یافکال .1

 .95) و جامع االخبار 12/255( كالمستدر
 ). 2/254( ك) و المستدر10/131)، الوسائل (2/127حضر (ی)، من ال72/414البحار ( .2

 ).16/215) و الوسائل (63/75)، البحار (2/217( یافکال .3

 ).16/205) و الوسائل (72/394)، البحار (2/221( یافکال .4

 ).12/254( ك) العلل و المستدر1/257) المحاسن (72/397البحار ( .5
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ه خارج شده، با ین امامین خدا و دیند از دکه را رها یه قبل از آن، تقکس کداشت هر 
 1ده است .یامبر و ائمه مخالفت ورزیخدا، پ

ه موجب وقوع کاست  يا نندهکان نابود ه از گناهیتق ك: تردیگو یم ینیـ خم7
 2بزرگ. يفر با خداکار نبوت و کشود و برابر است با ان یدر قعر دوزخ م

ه در آن بسر ک يدیه ائمه بخاطر ترس شدکورزند  ید مکیعه تایش يعلما
 ند: یار نماکقت را آشیاند حق اند نتوانسته برده یم

شده و در آن گفته است   ه به جعفر نسبت دادهک یثیدر شرح حد یـ مازندران1
ه کسد: بدانینو یم» ندک یار مکه انرا انکاست  یسکما، مانند   سخن ي نندهکپخش «
 یه سختید و در تقیترس یانش میعیش و شین بر نفس مقدس خویشان از دشمنان دیا

 ش و امامت پدرانش منعین آنها را از پخش خبر امامت خویبرد بنابرا یبسر م
 3رد.ک یم

ه جعفر از پخش اخبار ائمه، منع ک یثیدر شرح حد ین مازندرانیـ همچن2
انش را به یعیوجود داشت، ش یه سختیه در زمان آنها، تقکسد: از آنجا ینو یند مک یم
 4دادند. یام مذهبشان دستور مکث و احیتمان اسرار، امامت، احادک

تالش خود را صرف حفاظت ت یه نهاکنی: شاگردان ائمه با ادیگو یم یـ خوئ3
ه بسر یه در زمان تقکاز آنجا  یث طبق دستور ائمه نمودند ولیاحاد يآور و جمع

ن یار نبودند پس چگونه اکث بصورت آشیبردند قادر به پخش و نشر احاد یم
 5دند؟!یبه آن رس یکا نزدیث به حد تواتر یاحاد

                                           
 .108االعتقادات  .1
 ).2/162اسب المحرمۀ (کالم .2

 ).10/33( یافکشرح اصول ال .3

 4ه جعفر صادق کشود  ین گفتار با آنچه ادعا میه اکاست  ی) گفتن9/127( یافکشرح اصول  .4
د بسر ببرد و از یه شدیدر تق ين است فردکندارد چگونه مم یهزار شاگرد داشته است هماهنگ

 چهار هزار شاگرد داشته باشد؟! یطرف

 ).1/22ث (یمعجم رجال الحد .5



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

255 

ه بر دوش ائمه ینام تقات را، به یقوم، بار تناقض اخبار و روا ينصورت زعمایبد
 قرار دادند.  یینهمه تناقض گویگذاشتند و آنها را مسئول ا

شتر یه بکند ک یعه به صراحت اعالم میبنام ش ياز علما یکی یوسف بحرانی
بخاطر  کیجز اند ینیام دکاح«ستند: یه شناخته شده نیعه بخاطر تقیش ینیام دکاح
 1اند. مشخص نشده ینیقیه وجود داشته است به صورت ک يا هیتق

سد: ما ینو یم» يۀ العقل االجتهادکیحر«تابش کدر  يخ جعفر شاخورین شیهمچن
ه ک یاتیه بوده و روایتق يه از روک یاتیق رواین دقییعه، در تعیه بزرگان شکم ینیب یم
 2اند. اند دچار اختالف بوده ان داشتهیا را بیقضا یم واقعکح

 ه: یتق يبه ادعا یب) نگاه

ان امت، در جامعه یکر نیاند مانند سا شود امام بوده یه ادعا مک یندانست آناد یبا
سنت از آنان  ردند و اهلکامامت ن يچگاه ادعایردند و هک یم یگزند یاسالمي 

ه شرح حال ک یاند در حال اند، نقل ننموده نسبت داده ن،عه به آنایه شکرا  یسخنان
دانستند  یسنت م آنان خود را اهل یاند، حت شان نوشتهیتابهاکرتشان را در یو س یزندگ

 نمودند.  یعمل ماهل سنت  و همانند

ار کب و انیذکبه آنان نسبت داده شد و آنان به ت يادیز يه دروغهاک یاما زمان
رو آوردند تا به ساده لوحان » هیتق« ي دهیان، به اختراع عقیآن پرداختند، دروغگو

 ند. یگو ین میه چنیتق يه از روکستند  بلینند صادق یگو یند ائمه در آنچه میبگو

ب یذکرا لعن و ت ند و آنایانشان انجامیه ائمه از اطرافیوه و گالکن امر به شیو ا
 ردند. که یائمه را حمل بر تق يها بیذکن لعن و تیان، ایبازهم دروغگو ینمودند ول

ت و یائمه با واقع يه رفتار ظاهرکتوانستند مردم را قانع سازند » هیتق« يو با ادعا
 درونشان متفاوت بوده است!

را به  ینین دین است چنکا ممیار خواهد شد؟ آکآش یتیا حق و حقیقت وضعیآ
 1ان نسبت داد؟!!یپروردگار جهان

                                           
 ).1/5الحدائق الناضرة ( .1

 ).75ـ  72( ياالجتهادۀ العقل کیحر .2
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تب بر وضع کن می، اعتراف  خود فرزندان ایو عقل یل نقلیعالوه بر دال -5
شتر به یب» گام چهارم«ا در ه مکه است. یتابها شاهد قضکف یات و تالی(ساختن) روا

 م پرداخت. ین موضوع خواهیا

 ردن باورهاکنه یات جهت نهادیوضع روا: گام چهارم

 : ر استینمورد نقل شده بشرح زی) آنچه در ا الف

عه شروع شد یخ شیش در همان اوائل تاریبه نفع اعتقادات خو يت سازیروا
داشتند.  ار بر حذر کن یمردم را از اد و ینباره به آسمان رسیه داد خود ائمه در اکچنان
 رسد.  یاد عجیب به نظر نمیز يبعد يدر زمانها يارکن ین چنیبنابرا

ن یش، متوجه ایت در زمان خویدام از اهل بکتر اشاره شد هر  شیه پکهمانطور 
 شدند.  یدروغها م

 یشود دروغ یه هر آنچه مخالف قرآن به آنها نسبت داده مکنمودند  یو اعالن م
 ش نست. یب

ات، ین رواین حرفها نبود آنها به نقل ایار اکروان مذهب بدهیگوش پ یول
بر آنها ساختند و چون با تناقض و اختالف  یخود را مبتن يدین و عقیپرداخته  ود
ار آنان یدر اخت» هیتق«به نام  يگریز دیان دستاویات مواجه شدند، دروغگویفاحش روا

 ه داشت. ن وضع همچنان ادامیگذاشتند. و ا

ساخته  يو در زمان واحد يات توسط شخص واحدین روایه اکو از آنجا 
است در آنها   ه توسط افراد مختلف و در ادوار مختلف ساخته شدهکاند بل نشده

مذهب در  يه خود علماک يا ه به گونهکشود بل یافت می يدیاختالف و تناقض شد
ه هر کنیاند و آن ا ارائه نموده يا هراه حل ساد یکتاً یات سردرگم شده نهایح روایترج
 ن باشد، باطل است!!یه موافق با مخالفک یتیروا

ز ینباره نیم و در ایردکن تناقضات اشاره یاز ا يا ت به گوشهیقبالً در بحث مهدو
اند و  ان بر حذر داشتهیه از دروغگوکاز آنچه به ائمه نسبت داده شده  یبخش

                                                                                                       
 مراجعه شود. يبا گروه اثنا عشر یعقالن يتاب مولف به نام: گفتگوکشتر به یل بیتفص يبرا .1
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ات استفاده یتناقض روا يبرا یبعنوان سرپوشه از آن که ین در مورد تقیهمچن
 شود، مواجه خواهیم شد. یم

 ان: یـ بر حذر داشتن ائمه از دروغگو

بست.  ید بر پدرم دروغ میره بن سعیه فرمود: مغک ـ از ابوعبداهللا روایت است1
شاگردان پدرم را نزد  يتابهاکشدند و  یشاگردانش وارد صفوف شاگردان پدرم  م

د و آنها را به پدرم یگنجان یر و خالف شرع میفر آمکد. او در آن سخنان بردن یره میمغ
ان منتشر یعیان شیداد تا آنها را در م یتابها را به دست شاگردانش مکداد و  ینسبت م

همان  ي جهید نتیشنو یز از شاگردان پدرم مین هر آنچه از سخنان غلو آمینند. بنابراک
 1باشد. ید میره بن سعیدستبرد مغ

ره بن ین آمده است: لعنت خدا بر مغیاز ابوعبداهللا چن يگریـ و در عبارت د2
ه پدرم کده یگنجان یثیباقر احاد یشاگردان پدرم؛ محمد بن عل يتابهاکه در کد یسع

الم خدا و رسولش که مخالف کرا  ید و از ما سخنینگفته است. پس از خدا بترس
 2م: قال اهللا و قال رسول اهللا.یگوئ یمه کست ین نیرا سخن ما جز اید. زیریباشد نپذ

از شاگردان ابوالحسن رضا می گوید بعضی از کتابها  یونس بن عبد الرحمن-3
واحادیث شاگردان ابو جعفر وابوعبد اهللا راکه ازعراق فرا گرفته بودم  بر ابو الحسن 
رضا خواندم .ایشان احادیث زیادي را نپذیرفت وگفت:خدا لعنت کند ابو الخطاب 

شاگردانش را که بر ابو عند اهللا دروغ می بندند ودر کتابهاي اگردانش احادیث و
دروغینی می گنجانند .بنابر این سخنی از ما خالف قرآن وسنت پیامبر نپذیرید 

 (همان)

                                           
)، 19/300ث (ی)، معجم رجال الحد8/163ت (یث أهل البی)، موسوعۀ احاد2/250البحار ( .1

 .416علم الرجال ص  یات فیلک) و 10/189قاموس الرجال (
ار معرفۀ الرجال ی) اخت1/262عۀ (یث الشی) جامع احاد1/9لحدائق الناضرة ()، ا2/250البحار ( .2
) و رجال ابن داوود 209(ص  ی، رجال الخاقان38علم الرجال ص  یح المقال فی) توض2/489(

 ).279(ص 
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 : ن منسوب به ائمهیات دروغیقوم بر وجود روا يـ اعتراف علما

ات و یست برد  در رواپنهان جهت د يا عه به وجود توطئهیش ياز علما يتعداد
 ر است: ین اعترافات بشرح زیاز ا یه برخکاند چنان عه اذعان نمودهیش يتابهاکافساد 

جاد اختالف و یه باعث اک ي: از جمله موارددیگو یـ محمد باقر صدر م1
ن و دشمنان یاز مغرض یه بعضکن بود یات دروغید، روایث گردیان احادیتعارض م

ن توطئه در زمان ید. و ایگو یرت میس يتابهاکخ و یه تارکدند آنگونه یت گنجانیب اهل
ن عمل متنبه یان خود را از ایه ائمه اطرافک یاتیه از رواکل گرفت چنانکخود ائمه ش

 1شود. یار مکاند، آش ساخته

ه ک یثیاحاد ید: با بررسیگو یم ی؛ هاشم معروف حسن يـ محدث اثنا عشر2
ان و یه غالکم شد یره وجود دارد متوجه خواهیو غ یواف، یافکمانند  ییتابهاکدر 

آنان،  ي ث ائمه و زشت جلوه دادن چهرهیافساد احاد يتوزان نسبت به امامان برا نهکی
ق آن یاند.عالوه بر آن، به سمت قرآن رفتند تا از طر از ابواب وارد شده یدر هر باب

ه احتمال کاست  یتابکه قرآن تنها کبتوانند اهداف شوم خودرا عملی سازند. چون 
ه طبق دلخواه یر صدها آین به تفسیتابها ندارند، بنابراکر یه ساکرا دارد  یهاتیتوج

 2تگر نسبت دادندیخود پرداختند و آنرا به دروغ به امامان هدا

از  يادیدشمنان ائمه، تعداد ز يعه همپایان شیگو  است: قصه  ن گفتهیهمچن
 یاز بزرگان، وضع نمودند در حال یتگر و برخیصف امامان هداات در ویگونه روا نیا
ه آنان را مافوق بشر دانسته ، کرا  یسانکن اوصاف نداشتند  و یبه ا يازیه ائمه نک

 3اند. ردهکن یه خداوند به آنها داده ، نفرکبدانند  یگاهیباالتر از جا

ع یه تشیعلها ین نفوذیتر كد: از خطرنایگو یم ییدر جا یهاشم معروف حسن
ت نمودند و در زمان دو یب ه تظاهر به محبت اهلکرد کاشاره  یتوان به جماعت یم

ستند و اعتماد ین دو بزرگوار زیان اصحاب ایرا در م يادیامام، باقر و صادق مدت ز

                                           
 .ید محمود هاشمی) س7/39علم االصول ( یبحوث ف .1
 ).253اآلثار و االخبار ( یالموضوعات ف .2

 .165همان  .3
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ث ائمه و یدر احاد يادیث زیردند و توانستند احادکان  را به خود جلب یراو ي همه
ن مطلب اشاره شده یات به ایروا یه در بعضکد چنانث، بگنجاننیتب حدکاصول 
 1است.

ه در مورد عمر بن کنگونه افراد  اشاره کرده  چنانیاز ا ییها به نمونه يسپس و
، متهم  به دست برد در   ف دانستهین رجال او را ضعیجوشن گفته است: مولف

 2کرده اند. یجابر جعف يتابهاک

جابر  يتابهاکنمود و در  یوضع م یثیگفته است: او احاد ين در مورد ویهمچن
 3داد. ینسبت م يد و به ویگنجان یم یجعف

از امام صادق  یحیات صحید: روایگو یعالوه بر آنچه گذشت، هاشم معروف م
و  یان، صائد عمر نبطید، بیره بن سعیه مغکد دارد کین مطلب تایگر بر اید ي و ائمه

در مواضع  يادیات زیعه، رواینندگان در صفوف شکفوذ گر و نین دیمفضل و منحرف
ه گفته است: کد نقل است یره بن سعیه از مغکدند... چنانیات ائمه گنجانیمتعدد مرو

 ». ام ردهکث اضافه یث جعفر بن محمد، دوازده هزار حدیمن در احاد«

ردند ک يعه و مجالس ائمه سپریرا در صفوف ش يادیروانش زمان زیاو و پ
از  یثینخست  ومنابع حد  يتابهاکه کنیار نشد تا اکآش یسکشان بر  تیوضع
 »د.یاتشان مملو گردیروا

اربعه مورد اعتماد  يتابهاکاز  یکیمعروف به صدوق صاحب  یه قمیـ ابن بابو3
ح ید: اذان صحیگو یند و مک یعه اشاره میات شیاز دست برد در روا يا عه به نمونهیش

ن خدا بر یه نفرکمفوضه  یشتر. ولیحرف ب یکمتر و نه کحرف  یکن است نه یهم
 یرا دوبار در اذان افزودند و در برخ» هیر البریمحمد و آل محمد خ« ي آنان باد جمله

اشهد « یتیاند و در روا ز دوبار افزودهیرا ن» اهللا یا ولیاشهد ان عل: ي اتشان جملهیروا
 اند. را افزوده» ن حقایر المؤمنیا امیان عل

                                           
 .148همان/ .1
 .195ن/یث و المحدثیالحد یدر اسات ف .2
 .234اآلثار و اآلخبار  یـ الموضوعات ف 3
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ن به حق و محمد و یرالمؤمنیخدا و ام ی، ولیه علکست ین يدین تردیادر 
ه آنها را کن جمالت در اصل اذان نبوده بلیا یه هستند ولیرالبریز خیمحمد ن آل
 1اند. افزوده» مفوضه«

عه یث فضائل، توسط شیه اصل دروغ در احادکد: بدانیگو یم دیالحد یـ ابن اب4
ث ینش ساختند مانند حدیبا مخالف یو دشمن یدر فضل عل یثیساخته شد آنها  احاد
فر و نفاق بزرگان صحابه و کانگر یه بکساختند  یثین احادیسطل و انار ... همچن

 2ن بود.یتابع

ث، توسط یاز احاد يارید: بسیگو یم یفیغر عه به نامیـ محدث معاصر ش5
ه کاست  یعیاند و طب داده ان آنها را به ائمه نسبتیه دروغگوکاند بل امامان گفته نشده

اند تا بهتر مورد قبول واقع  ردهکفراهم  يمعتبر يات، سندهایروا یا برخیهمه  يبرا
 3شوند.

ه کنیالعوجا قبل از ا یم بن أبیرکد: عبدالیگو یم يخ محمد باقر بهبودیـ ش6
ن یث دروغید من چهار هزار حدیشکبخدا سوگند اگر مرا ب«شته شود گفت: ک

رده و روز صوم را روز افطار و که در آن حالل را حرام و حرام را حالل  کام  ساخته
 4آنگاه گردنش را زدند.» ام روز افطار را روز صوم قرار داده

ه ما را در روز افطار به روزه گرفتن کات ینگونه رواید: متأسفانه ایگو یم يبهبود
سنت  ات اهلیاز رواش یعه بیات شیند در رواک یردن وادار مکو روز صوم به افطار 

را  ياریو بس» یافکال«در  ینیلکات را ابوجعفر ینگونه روایاز ا یشود. بخش یده مید
د یتاب سکنها در یش از ایرده است و بکت یش روایتابهاکدر  یه قمیابن بابو

 5ت شده است.یروا» االقبال«ابوالقاسم ابن طاووس به نام 

                                           
 ).1/290ه (یحضره الفقیمن ال .1

 ).11/48شرح نهج البالغۀ ( .2

 .135ث یقواعد الحد .3
 ).2/244زان االعتدال (یم  .4

 .يبهبود یافکح الیصح .5
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 ي جهید: سازندگان مذاهب به نتیگو یم یبرقع یۀ اهللا العظمیعه؛آیـ دانشمند ش7
در  یجاد چند دستگیب اسالم و ایدند، فقط هدفشان تخریشیندیناگوار سخنانشان ن

 صفوف مسلمانان بود. 

ان یجاد اختالف میا ينان فرصت را براید ین و بیاز مغرض ین گروهیبنابرا
ات یروان یهم ي جهیه نتکث رو آوردند یده، به جعل احادیمسلمانان مناسب د

مسلمان و  ياز علما ياریمال تأسف بسکن مذاهب متعدد بوجود آمد و با یدروغ
خود  يتابهاکرفتند و در یرا پذ یث جعلیاحاد یساده لوح يون، از رویمذهب
برد  یدر اوج قدرت بسر م یه دولت اسالمکنها در قرن سوم یا ي دند، همهیگنجان

را نداشتند،  ین دولت مقتدر اسالمدین و حسودان چشم دیرا مغرضیاتفاق افتاد، ز
نموده، وارد صفوف مسلمانان شدند تا اسالم را از داخل  ین تظاهر به مسلمانیبنابرا
 يهایل مذهبین ساختند و تحویث دروغین منظور احادیا ينند. و براکب یتخر

د قرار داده، ییرا مورد تا یاتین روایه، صحت چنیل و توجیمتعصب دادند و آنها با تاو
ن ی% ا90 یش بر آمدند و از طرفیت مذهب باطل خویتقو یآن در پ کمکبه 
ه سخنان و کشدند  ید آمدن مذاهبینرو باعث پدیات با قرآن در تضاد بود از ایروا

 يبرا یان و اصولکه آن ارینداشت و در سا یبا قرآن همخوان يا روانشان ذرهیردار پک
 يدین جدیم دیبر نگفته بودند اصالً بهتر است بگوئامیه خدا و پکن وضع نمودند ید

 ردند. کوضع 

ار آنرا کساختند و ان یث و معجزه در اثبات امامت الهیبعنوان مثال هزاران حد
ه خداوند به ک یدند در حالینمودند و خرافات و دروغها را حجت نام یفر تلقک

داند:  یم یمنتفامبران را یبعد از پ یش وجود هرگونه حجتیالم خوکصراحت در 
ٌة َ�ْعَد الرُُّسِل َوَ�َن ا�ُّ َعِز�ًزا  �َن َوُمنِذِر�َن ئِلَالَّ يَُ�وَن لِلنَّاِس ىلَعَ ا�ِّ ُحجَّ ِ

برَشِّ رُُّسًال مُّ
دهنده (برانگیخیتم) تا مردم پس از (پیامبرانی مژده رسان و بیم) 165(نساء/  َحِكيًما

رابر اهللا نداشته باشند. و اهللا، غالبِ باحکمت اي در بارسال پیامبران، عذر و بهانه
 است)

 ه گفته است: کنند ک یمذهب سازان از امام نقل م یول
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ه ما بر آنها حجت کث ما بر شما حجت هستند همانگونه یان احادیراو«... 
ن یآن ملت ما را از د ي لهیشان را حجت قرار داده بوسینصورت دروغهایو بد» میهست

 ن )ک(بت ش اند دور نگهداشته

ه ک يه پرده از دست بردکعه یش ياز خروار از سخنان علما ین بود نمونه مشتیا
 اند.  ان ائمه زده شده برداشتهیاطراف يتابهاکت و یب ات اهلیبه روا

 :عهیش يبه سخنان ائمه و علما یب) نگاه

از  یه گروهکبست. چرا  یره عمداً بر باقر دروغ میمغ د:یگو یـ جعفر صادق م
شاگردان باقر را گرفته،  يتابهاکره با شاگردان باقر، رفت و آمد داشتند و یشاگردان مغ

د و دوباره آنها یگنجان یق گونه میر و زندیفر آمکبردند او در آنها سخنان  یره مینز مغ
شان را در یتابهاکداد تا به شاگردان باقر برگردانند. شاگردان باقر  یرا به شاگردانش م

 نمودند. یتابها استقبال مکن یردند و آنها از اک یان پخش و نشر میعیان شیم

عه است یش ي از ائمه یکی ین گواهیات بصورت منظم ادامه داشت. این عملیا
 عه مورد دستبرد قرار گرفته است. یش يتابهاکه در زمان امام باقر، ک

 يتابهاک ي خود باقر، همه یه طبق گواهکم یریپذ یاصل م یکنرا بعنوان یپس ا
ه نه خود باقر  و نه ائمه کشاگردانش در معرض دستبرد قرار داشته است. و از آنجا 

ن یات مشمول ایروا ي اند همه شده را مشخص ننموده يارکات دستیتعداد روا يبعد
 یمثال فقه یکن منظور از یا يرش آنها توقف شود. براید در پذیشوند و با یاتهام م

از زنان وجود داشته باشد  يا ان مجموعهیدر م ياگر خواهر مردم: مثالً ینک یاستفاده م
ز ین مرد جایا يآن زنان برا ي شناسد، ازدواج با همه ین مرد خواهرش را نمیه اک

ن است یباشد و چن یم يخواهر و یکدام که مشخص نشده ک ینخواهد بود تا زمان
 باشد.  كناپا يان آبهایه در مک کیم آب پاکح

اط ید:درمورد احتیگو یهـ) م660(ت  يرازیمذهب؛ ش یسن ه دانشمندکچنان
ن لباس یان چندیدر م كوجود دارد. مثالً: اگر لباس پا یینجات از حرام، مثالها يبرا
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 ي د از همهیباشد، با كن ظرف آب ناپایان چندیدر م كظرف آب پا یکا ی كناپا
 1رد.کز یآنها بخاطر خطر وقوع در نجس پره

نحکمی وجود یز از وقوع در حرام، چنیپره يام براکاح ه در مسائلک یپس وقت
 تر عمل نمود.  د حساسیبمراتب با یعیدارد، در امور تشر

ات باقر بصورت منظم دستبرد زده شده است، پس یامام، در روا یوچون به گواه
ه کنیاند مگر ا ن دستبرد در امان نبودهیه همه از اکن است یشان ایات ایاصل در روا

ن یات از دستبرد در امان بوده است. و چنین دسته از روایه مثالً اکارائه شود  یلیدل
ات یاز روا یکچ یتوان به ه ین قاعده نمین، طبق ایهم وجود ندارد. بنابرا یلیدل

 رد. کمنقول از باقر اعتماد 

ن حجره ظروف یآب بخواهد و به او گفته شود در ا یسکه اگر کنیمثل ا
شنده کمسموم به سم  يان آنها تعدادیه در مکآب است  پر از يادیز يا شهیش
دام مسموم است؛ به نظر شما کدام ظرف، سالم و که کست یمشخص ن یباشد. ول یم

آنها  ي ه همهکنیا ایشد؟ کاز آن ظروف را بردارد و سر ب یکین است فرد تشنه کمم
 يرده جاکخواهد بود؟ قطعاً آنها را رها  يگریآب د يرا رها نموده در جستجو

 آب خواهد رفت.  يدر جستجو يگرید

ضرر  یشود ول یثر باعث مرگ انسان مک، حداین آبیدن چنیالبته ضرر نوش
 یتاً به آتش دوزخ و عذاب الهیو نها یات مسموم ، به خشم و غضب الهیروا

ه به کشود بل یات باقر محدود نمیات فقط به رواین دستبرد در روایانجامد. سپس ا یم
و شاگردانش از » ابوالخطاب«به نام  يند و فردک یت میز سراید صادق نات خویروا

نند و ک یتا عصر امام رضا طبق اعتراف خود امام رضا استفاده م يهمان روش نفوذ
ن دستبرد اعتراف یه به اک يه نه امام رضا و نه ائمه بعدکپردازند.  یم يت سازیبه روا
ن باعث ینند و اک یدستبرد زده شده مشخص نمه در آنها کرا  یاتیاند، روا داشته 

بن  یاظم و فرزندش علک یات امام صادق و فرزندش موسیروا یه تمامکشود  یم
 شوند.  یاعتبار تلق یرند و بیالرضا در معرض اتهام قرار گ یموس

                                           
 ).1/479مصالح االنام ( یام فکقواعد االح .1
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ه کدارد آنجا  یات اعالم میسنجش روا يبرا یار خوبیار بسیالبته صادق، مع
». امبرش باشدیه مخالف با گفتار اهللا و سنت پکرا  ید سخنیریاز ما نپذ«د: یگو یم

 . <ح محمدیه فرمود: قرآن و سنت صحکه نگفت: سنت امامان بلکد ینک یمالحظه م

 د. یریخالف قرآن نپذ ید: از ما سخنیگو یالرضا م یبن موس ین علیهمچن

ات یرواان متاسفانه یعیش یس، ولکات است نه بالعیار سنجش روای، قرآن معيآر
ه قرآن را طبق کاند  ساخته یاتیات قرآن، روایآ یکایکه یتوج يار قرار داده برایرا مع

اند  ده گرفتهیباره ناشن نینند و سخنان ائمه را در اک یه میر و توجیش تفسیدلخواه خو
خود ائمه از  ي ات طبق فرمودهیرا روایاند ز گشته ین دچار افراط و گمراهیبنابرا

 مانده است. دست برد مصون ن

ه کن مطلب است ید ایز مؤیعه نیش يـ عالوه بر اعتراف ائمه، اعتراف علما
ده شده بخاطر ین و عقیل به دیعه تبدین شیات، نزد متاخریها به روایدستبرد نفوذ

 اند.  رفتهیده است پذیه هرچه بدستشان رسکنیا

 یکیعه و صاحب یاز بزرگان ش یکیمعروف به صدوق  یه قمیه ابن بابوکچنان
ن است یه از شعائر دکدر اذان » مفوضه«ه کورزد  ید مکیاز منابع چهارگانه تا

 عه معمول و متداول است. یه تا به امروز نزد شکاند  افزوده ییها جمله

: يها ه لعنت خدا بر آنان باد در اذان جملهکمفوضه «د: یگو یه میابن بابو
 ». اند اهللا و ... افزوده یا ولیو اشهدان عل هیرالبریمحمد و آل محمد خ

بر آن  یلیچ دلید  و هیگو یه میه ابن بابوک یامروز اذان با همان اضافات يآر
عه به یمساجد ش يها عه وجود ندارد، از گلدستهیف از ائمه شیح و نه ضعینه صح
 رسد.  یگوش م

ن یبر ا يا عه، عدهیان شیاند: از غال ن نوشتهیعه چنیش يتابهاکف مفوضه، یدر تعر
ض نمود یتفو ير امور جهان را به وینش محمد، تدبیه خداوند بعد از آفرکباورند 
 1ردکض یتفو یر امور جهان را به علیشان تدبیسپس ا

                                           
 ).25/345) و بحار االنوار (64د (یح االعتقاد مفی)، تصح1/88( ين اشعرییمقاالت االسالم .1
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رفتند و تا به امروز بر یان آنرا پذیعیرا افزود و ش ییها ن گروه، در اذان، جملهیهم
 ن عمل وجود ندارد. یبر ا یلیدلدام از امامان  کچ یه از هک ینند در حالک یآن عمل م

د اعتراف ائمه ییات، در تایو دستبرد در روا یات جعلیه به روایو اعتراف ابن بابو
ن ین متاخریاز محقق ياریه بسکند بلک یم ین اعترافیه چنکست یاست و فقط او ن

ه کند ک یز اعتراف مید محمد صدر نیه سکاند. چنان ردهک ین اعترافاتیز چنیعه نیش
ن یات و آنهم در زمان خود ائمه است. ایات ائمه، دستبرد به روایتناقض رواعلت 

 ند. ک یان میشفاف و با صراحت ب یلیشان خیمطلب را ا

ث سالم یما احاد يه براکشد  يه عصر ائمه در حالی سپرکن است یحال سوال ا
روان یف پیلکمشخص ننمودند پس ت یث ناسالم و جعلیو دست نخورده را از احاد

 ص بدهند؟ یتشخ ياریشود آنها چگونه و با چه مع یه مچ

به نام هاشم معروف به  يمعاصر مذهب اثنا عشر يگر از علماید یکین یهمچن
ت، در یب با تظاهر به محبت اهل ید گروهیگو یند و مک یقت تلخ اعتراف مین حقیا
 دند. یگنجان يادیث زیشان احادیتابهاک

ه کاز شاگردان جابر جعفی  نام می برد  یکیشان بعنوان مثال از عمر بن شمر یا
 نسبت داده است.  يده و به ویجابر گنجان يتابهاکدر  يادیث زیاحاد

د: اصل دروغ در فضائل یگو یه مکد همسو است یالحد یالم ابن ابکن سخن با یا
 د. یان آغاز گردیعیتوسط ش

بر وجود دروغ در  یعه مبنیش يائمه و علما و اعتراف یاز گواه  ینها بخشیا
 ییتابهاکات و چه ین دروغ در چه روایه اکد ید دیعه بود. اما بایش يتابهاکات و یروا

 وجود دارد؟ 

تب را کات و یروا یعه، تمامیتب شکتها و یالبته اعتراف به وقوع دستبرد در روا
ن و یدروغ يتهایوجود رواه امام معصوم به کرا یدهد. ز یدر معرض اتهام قرار م

ه کامده ین یلیچ دلیاند و ه ز بدان اعتراف نمودهیروانش نید نموده و پکیدستبرد تا
 اورد. یرون بین اتهام بیا ي رهیات را از دایاز روا يا مجموعه
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از به یآن ن یه جهت شناسائکپنهان است  یاتیدن، عملید نفوذ و گنجانیبدون ترد
 تالش مضاعف و 

 باشد.  یم يا گسترده

بودن متوجه  یه اتهام ساختگکن است یعه ایات شیروا یپس اصل در تمام
ن یست و چنید امام معصوم، قابل قبول نییبدون تا یتیچ روایآنها است و ه یکایک
 ز وجود ندارد.ین يدییتا

باشد  يموسو ی؛ موسیعین قسمت، سخنان دانشمند شیبخش ا انید تا پایبگذار 
را  یاتیاگر روا د:یگو ی، میعین در منابع شیات دروغینفوذ روارامون یپ یه در سخنک
تب خود نوشته اند، کعه در یان شیراو ين قرن چهارم و پنجم هجریه در فاصله بک

 یوششکه، کد یم رسیجه اسف بار خواهین نتیم، به ایقرار ده یمنصفانه مورد بررس
از  ینیاند، همانا در سنگعه جهت اسائه به اسالم نموده یان شیاز راو یه بعضکرا 

ه هدف آنان از نقل کد یاینطور بنظر میرد، و ایگیم ينها برتریوزن آسمانها و زم
ه آنان اسائه به کعه در قلبها نبوده است، بلیده شیدادن عق يات، جاینگونه روایا

 ش را هدف قرار داده بوده اند. (شیعه وتصحیح)یهایاسالم و همه وابستگ

ه ائمه، ک یرد در حالکعه اعتماد یتب شکات یتوان به روا یت مین وضعیا با ایآ
د خردمندان یه باکاست  ین سوالیاند؟ ا ردهکن کیکح تفیح را از ناصحیات صحیروا
 عه بدان پاسخ بدهندیش

 هـ) 467ـ  322ان (یهیدر عهد بو یروایدایره المعارفهاي ن یتدو: گام پنجم

 است: ر ینمورد نقل شده بشرح زی) آنچه در ا الف

 يگذار هیه پایه توسط سه برادر از فرزندان بوک یعیش  ومتکن دوران، حیدر ا
وجود گذاشت. در  ي رد پا به عرصهکومت کسال ح یصد و سیکش از یشد و ب

مذهب بشمار  یه منابع اصلک یعیچهارگانه ش يتابهاکان یهیومت بوکدوران ح
 ن شدند. یروند، تدو یم

 اند از:  ن منابع چهارگانه عبارتیا
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 هـ)  329( ینیلکعقوب ی، ابوجعفر محمد بن یافکـ ال1

 هـ) 381( یه قمیه محمد بن بابویحضره الفقیـ من ال2

 هـ) 460( ین طوسیام ابوجعفر محمد بن حسکب االحیـ تهذ3

 . یـ االستبصار طوس4

ه کاند؛ چرا  د آمدهیچگونه پدم یدان یه نمکت را در بر دارد یتابها هزاران رواکن یا
ه بتوانند در کنبودند  یمدارس، مساجد و مجامع علم يان تا آن زمان دارایعیش

بردند و از طرف  یه بسر میخودشان ائمه در تق يمحضر امامانشان باشند و طبق ادعا
مردم  يخواستند برا یه مکتوانستند آنگونه  ینترل بودند و نمکر یام عصر، زکح

 را جانشان در خطر بود. ینند. زکان یث بیحد

ات ائمه را به یمدرسه و مسجدي   نبودند تا بتوانند روا يز دارایقوم ن يعلما
ت از یباره هزاران روایکه کم یا گوش مردم برسانند، حال ما انگشت به دهان مانده

 جا آمد؟ک

 توب بوده استکش ،وجود داشته و مدون و میات از پینهمه روایه اکنیبه فرض ا
ان  یکه  راو یاند در حال ر نشدهیینها دستخوش تغیه اکوجود دارد  ینیچه تضم
اند؟ اصالً از  افت و نقل نمودهیدر یه، آنها را بصورت پنهانیستن در زمان تقیبخاطر ز

ه ائمه شاگردان خود را کنیاند مگر نه ا ه شاگردان ائمه قابل اعتماد بودهکم یجا بدانک
عه آمده است یش يتابهاکاند و طبق آنچه در  ن متهم ساختهه خودشایبه بستن دروغ عل

 اند؟  دهیتابها گنجانکدر   را به دروغ به ائمه نسبت داده یثیآنها احاد

نموده و  ين موسوعات چگونه آنها را گردآورین ایه مؤلفکم یدان ین میهمچن
بدستشان ات یه در آن رواکاند  بوده یه فاقد مجالس علمک یاند در حال بدست آورده

 ند. یگران منتقل نمایات را به دیا در آن روایفتد یب

س کش از هر یست سال در مغازه خویه حدود بکش نبود یب ی،بقال ینیلک يآقا
ان آنچه را یهیومت بوکح ییرد و در زمان  برپاک یم يد گردآوریشن یهر آنچه م

 ار نمود. کگردآورده بود آش
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محمد بن «د: یگو یمعاصر م ي عهیش یقعابوالفضل بر یت اهللا العظمیه آکچنان
ش یمذهب خو ست سال هرچه از اهلیب یدر بغداد بقال بود، ط ینیلکعقوب ی
معروفی   ینیه در آن زمان رجل دکنمود چرا  یرد و باور مک یادداشت مید یشن یم

 1.» وجود نداشت

د یعقاد ییدر تا یاتیه رواکن امر است چرا یل بر این دلیبزرگتر یافکتاب کخود 
تاب در که صاحب کانگر آن است ین بیدر رد آن دارد و ا یاتیو روا ياثنا عشر

است  یچه مذهب يه داراکنیرا صرف نظر از ا يا عهیش سخن هر شیخو ي مغازه
 نموده است.  يآور ده و جمعیشن یم

ه در کن وجود دارد یریها و سایها، سبائ یها،فضطحیدید زییدر تا یاتیه رواکچنان
 باشند.  یگر میدیکتناقض 

خ ید: شیگو یم» هیحضره الفقیمن ال«تاب کدر مورد صدوق؛ مولف  یبرقع
 ییها فروخت، در دست نوشته یبود که در شهر قم ،برنج م یاسبکصدوق ،فرد 

 2.ردک ینوشت و آنرا نقل م ید میپسند ید و میشن یهر آنچه م

د ییق و تایرجال شناس قدما او را توث ياز علما یک چیبود ه یاو فرد مجهول
خ ما در یاز مشا ید: بعضیگو یم ياثنا عشر ي عهی؛ شيمان ماحوزیخ سلیاند!! ش ردهکن

رجال به  ياز علما یکچ ید: هیگو یم یبحران 3اند خ صدوق، توقف نمودهید شییتا
 4رده است.کد نییصراحت او را تا

در  یوسف بحرانیه کاست. چنانف شده یثرت تحرکمتهم به  یتاب طوسکو اما 
ه کماند  یده نمیب را با دقت بخواند پوشیتاب تهذکه ک یسکد: بر یگو یحدائق م

                                           
 ).39ـ  30سر الصنم (ک .1

 ).39ـ  30ل (کبت ش .2

 .318 یمنهج المقال بهبهان یق علی) و تعل02/210ه سماء المقال یحاش .3
 ).2/210المقال (ه سماء یحاش 13االخبار  یمقدمه معان .4
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ه ک ییف در سند و متن اخبار شده است تا جایف و تصحیخ چقدر دچار تحریش
 1ست!!یا سند نیاز علت در متن  یخال یثیچ حدیه

ن اختالف یا«سد: ینو یم يدن استرآبایدر رد بر ام یعامل ين موسویخ نور الدیش
 يا ث با آن مواجه هستند موافق با مذاهب عامه است و اغلب به گونهیثر احادکه اک

 2دا نمود.یپ کیرد و مفهوم مشترکن آنها جمع یتوان ب یه نمکهستند 

باشند و  ین سه محمد، متضاد و متناقض میات ایه رواکد اذعان نمود یان بایدر پا
 ن باشند ندارند. یه منبع دکنرا یا یستگیعه شایخود ش يعلما یطبق گواه

تابش کها در زمان خود، در یس مذهب امامیهـ) رئ1227(ت  یه جعفر نجفکچنان
 د:یگو یآنها محمد است م ي ه نام همهکتب اربعه کن یدر مورد مولف» شف الغطاءک«

دام که هر ک ین سه محمد مراجعه شود در حالیعلم به ا يریادگیچگونه در «
 نند. ک یب میذکگر را تیدیکت یروا

افت یباشند  یه قطعا دروغ مک يشان اخباریتابهاکاتشان متضاد است و در یو روا
 3ان و زمان.کم بودن عالم و اثبات میه، قدیم، تشبیشود مانند اخبار تجس یم

ه کنیه در دو قرن چهار و پنج بدون اکث ین موسوعات حدین بود سرگذشت ایا
داند  ینم یسکظهور آمدند و  ي داشته باشند به منصه يا مسجد و مدرسهصاحبانشان 

 4ر قابل اعتماد باشند.یه آنها غکد ین باعث گردید آمدند و ایجا و چگونه پدکاز 

                                           
 ).3/156الحدائق الناظره ( .1

 .309ۀ کیه و الشواهد المیتاب الفوائد المدنکه یحاش .2
 .40شف الغطا ک .3
 ن مؤلف.یرامون منابع، از همی. پيان اثنا عشریعیبا ش یعقالن ينگا: گفتگو .4
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 شگفتاریپ

ت ندارد یب به اهل یچ ارتباطیعه ساخته دست بشر بوده، هین شید دیتردبدون 
رده و که اهللا متعال نازل کاست  ینیهمان د  نیه اکبرند  یروانش گمان میپ یول

ات یبه نصوص و روا کیل متیمسا ي د در همهیاند، پس با ان داشتهین آنرا بیمعصوم
 اس نداشته باشد. یبه اجتهاد و ق يازیباشد و ن

المحدود هستند،  یزندگ يدادهایات و نصوص محدود و رویگمان روا یب یول
ه نصی  وجود ندارد دست ک یلیسنت در مسا اهل يقوم، همانند علما يا علمایپس آ

 نند؟ ک یتوقف م یلین مسایدانند و در چن یه آنرا حرام مکنیا ایزنند  یبه اجتهاد م

 در مواضع:  یدو دستگ

گروه اول م. ینک یها گفتند: اجتهاد م یم و بعضینک یها گفتند: توقف م یبعض
 ون شدند. یون و گروه دوم معروف به اصولیمعروف به اخبار

 یار بجائکردند و کدا یش پیدگاه خویت دید و تقوییجهت تا یارانین دو گروه یا
 گر فتوا دادند. یدیکمباح بودن خون  یر و حتیفکه به تکد یرس

نصوص  یه در روشنکسنت بود  به منهج اهل یکنزدون یش اصولیه گراکاز آنجا 
ان قرن سوم، یباً در پایرده بودند و تقرک يگذار هین اجتهاد را پایقرآن و سنت قوان

عه تا آن زمان در یده بود در حالی که  شیل رسیمکه تیاهل سنت به پا یمناهج علم
 یراث علمیه بر مکد افتنین نیجز ا يا رده بود ،چارهکف نیتال یتابکاز فنون ، یچ فنیه

 نند. ک يه گذاریش را بر اساس آن پایند و مذهب خویسنت اعتماد نما اهل

تاب کف یشد، مانع از تال یاز به آنها مراجعه میه بوقت نکقبل از آن وجود ائمه 
به  يازینمود و اصالً چه ن یف میجرأت به تال یسکرا با بودن معصوم چه یشد ز یم

 به معصوم بود؟  يازیزدند چه ن یف میتالف بود و اگر دست به یتال

ستند یز یان امت میه آن بزرگواران در مکم یعه وگرنه ما معتقدین بود منطق شیا
ات کخواندند و ز یر مسلمانان نبودند. با آنها نماز مین سایمخالف با د ینید يو دارا
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فتوا و خالف  یچ فتوا و سخنیرفتند و ه یگرفتند و به حج م یدادند و روزه م یم
م آنان امام ینک یعه فرض میطبق گمان ش یآوردند. ول یسنت بر زبان نم سخن اهل

 بودند. 

 ین در حالیاوردند ایر در نیاز فنون به رشته تحر یچ فنیدر ه یتابکچ یائمه ه
ن یتاب نوشتند و اگر دک یستند در هر فنیز یه آنها مکسنت در زمانی  ه اهلکاست 

داشت آنان   در  ینگاشته بودند، فرقی م یتاب در هر فنکها  ه دهکن امت یائمه با د
شاگردان  يبردند و برا یف میه دست به تالکنشستند ؛بل یت نمکتابها ساکل یمقابل س

دادند آنگونه  یبه شاگردان خود م ینوشستند و بصورت پنهان یم یتابکروان خود یو پ
ف یاند. قطعاً تال ل دادهیتحو ن به آناانه یات را مخفینهمه روایعه ایش يه طبق ادعاک

 ت است. یآسانتر از روا

ردند از کن يگذار هین علوم مختلف را پایروان خود قوانیپ ين ائمه برایهمچن
ث یسنت معروف به علم مصطلح حد ه نزد اهلکات یجمله قواعد تعامل با روا

 ده بود. ین حد رسیرسنت در زمان ائمه به باالت ن علم نزد اهلیه اک یباشد، در حال یم

» اصول فقه«سنت به  ه نزد اهلکدر مورد استنباط و اجتهاد  ینیقوان ن ن آنایهمچن
سنت در زمان  ه قواعد فقه و استنباط نزد اهلک یردند در حالکن نیمعروف است تدو

ن ننمودند و در یتدو يقواعد  ر،ین در علم تفسیده بود. همچنیائمه به اوج خود رس
سنت در  ر نزد اهلیه علم تفسک یبر نداشتند در حال یچ قدمیا هتاب خدکر یتفس

 ده بود. یمال رسکزمانشان به 

ه ک یاز خود بجا نگذاشتند در حال يزیات عرب و دستور زبان چین در ادبیهمچن
 داشتند.  یفاتیو دستور زبان تال یشناس سنت در واژه اهل يعلما

ه قرآن کرده بلکت نی، روایاز امامانشان جز عل یکیچ یم را هیرکخود قرآن  یحت
 سنت  نقل شده است.  با سند اهل

 اند.  سنت بوده ن علوم اهلیعه خوشه  چیبنابراین ، ش



 

 سنت در زمان ائمه فات اهلین و تألیاز مؤلف یبرخ یاسام

 عهیامامان ش سال
 سنت اهل يعلما

 سال
 فاتیتال

 وفات تولد  وفات تولد

 هـ 114 هـ 57
ابو جعفر محمد بن 

 باقر  یعل
 مؤطا هـ 179 هـ 93 ابن انس کمال

 نیتاب العک هـ 170 هـ 100 ل بن احمد یخل جعفر صادق هـ 148 هـ 83

 بن جعفر یموس هـ 183 هـ 128

 الزهد هـ 181 هـ 118 كعبداهللا بن مبار

 تابکال هـ 180  هیبویعمرو بن عثمان س

 المسند هـ  189  يدیر حمیعبداهللا بن زب

 األن و الرساله 211 هـ126 یس شافعیمحمد بن ادر

 یعل بن موس هـ 202 هـ 148

 المصنف  235 هـ 159 بهیش یعبداهللا بن محمد بن اب

 المسند هـ241 هـ 164 احمد بن حنبل

 الطبقات هـ 230 هـ 168 محمد بن سعد



 

 یمحمد بن عل هـ 220 هـ 195

 السنن هـ 255 هـ 181 یعبداهللا بن عبدالرحمان دارم

 السمند هـ  249 هـ 170 دیعبد بن حم

 نهیخ مدیتار هـ  262 هـ 173 عمر بن شبه

 حیالصح هـ 256 هـ 194 يل بخاریمحمد بن اسماع

 بن محمد یعل هـ  250 هـ  214

 حیالصح هـ 261 هـ 204 مسلم بن حجاج

 م قدر الصالةیتعظ هـ  292 هـ 211 يمحمد بن نصر مروز

 ثیو حد ل قرآنکمش هـ  276 هـ 213 به یمحمد بن مسلم بن قت

 يرکحسن عس  هـ 260 هـ 232

 دیالتوح هـ 311 هـ 223 مه یمحمد بن اسحاق بن خز

 ریالتفس  هـ 327 هـ 240 حاتم یعبدالرحمان ابن اب

 ریالتفس هـ 244   يطبرر یمحمد بن جر



 
 
 

 

ه تقریبا در همه کاند  عه بودهیش ي سنت و معاصر با ائمه ن اهلیاز مؤلف ینها برخیا
 تابی هم  ننوشته است. ک یک یاز ائمه حت یکچ یه یاند ول تاب نوشتهکفنون  ي

ر علوم یدر سا یفاتیاز به تالین ان احساسیعید و شیان رسیه نسل ائمه به پاکنیتا ا
سنت  نمانده بود ناچار به سمت علوم اهل یآنها باق يبرا يزینمودند و از امامان چ

تب کدرنگ  بر یرفت، پس ب ین میعه از بین شیردند، دک ین نمیه اگر چنکرو آوردند 
ل استناد به رسو يات را از آنجا گرفتند و بجایخون زدند و علوم و روایسنت شب اهل

ه موافق با مذهب و ک يا ر و تصرف در متن و سند بگونهییتغ کیات را با اندیاهللا، روا
 یاتیان مذهب حینصورت در شریاند و بد شات آنها باشد به ائمه نسبت دادهیگرا

د یپد یل فرعیسنت در مسا به مذهب اهل یکنزد يا دوباره بوجود آوردند و نسخه
ردند و ک، ارتباطش را با رسول خدا قطع  ت نسبت دادهیب آنرا به اهل یآوردند ول

ج از یبه تدر یعیر مذاهب شیه ساک یه را سرپا نگهدارند درحالیتوانستند مذهب امام
ت ینمود: روا کمکبه استمرار مذهب  یان رخت بربست پس دو عامل اساسیم

 سنت.  اهل یشدن به منابع علم کو متمس يساز

(ت  ید و با حلیهـ) آغاز گرد328(ت  ینیلکن مرحله با یه اکاست  یگفتن
 رمی باشد: یردند بشرح زکه از آن استفاده ک یرفت و علومیان پذیهـ) پا728

  یات فقهیـ روا

 ثیـ مصطلح الحد

 ـ فقه

 ـ اصول فقه 

 ریـ تفس

ده بود، ین علوم از ائمه به آنها رسیبه آنچه از ا يان اثناعشریعیباید گفت که ش
-ن ائمه و مردم بودندین بینها را بطیه به گمان اک یرا از اشخاصیردند زکبسنده  ن
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ند به دست کت بیفاکه ک يزیخبرهستند ـ چ یه بین قضیدرحالی که خود ائمه از ا
 ين مطلب را قبول دارند و بزودیخودشان ا يه علماکده است؛ چنانینها نرسیا

 باشد.  یقت مین حقیل بر این دلیردشان بزرگترکخواهد آمد، البته عمل

ر یسنت بشرح ز شان در مورد استفاده از علوم اهلیاز اعترافات علما يا نمونه
 است: 

  یات فقهیـ روا

ه کشود  یار مکن مطلب آشیا یعیتب شکام کات احیپژوهشگر در روا یک يبرا
تصرف نقل  کیسنت با همان نصوص البنه با اند ات اهلیحدود هشتاد درصد، روا

تر از زبان یکی  از بزرگانشان به  ش یه پکاند. چنان ت داده شدهاند و به ائمه نسب شده
ث عامه یات ما موافق با احادیشتر رواید: بیگو ینقل گردید که  م ين استر آبادینام ام
ان آنها وجود دارد و قابل جمع یم يدینرو اختالف شدیسنت) است و از ا (اهل

 1ستند.ین

ام را از کث احیخون زدند و احادیسنت شب تب اهلکه بر کن امر آنست یعلت ا
جه همان اختالف و یه داشتند قرار دادند و نتک ینیث دروغینار احادکآنجا گرفته ،در 

 د. یتناقض گرد

 يان مطلقا قبل از قرن چهار دارایعیه شکن است یم ایآنچه گفت يل ما برایدل
و دایره ن شده یسنت تدو ات اهلیروا یه تمامک یف نبودند  در حالیتاب و تصانک

ظهور آمده بود. و اگر  يتا قرن چهارم به منصه  یفات گرانسنگیالمعارف  و تال
تابی  بوده است، پا ک يدر آنزمان دارا يه مذهب اثنا عشرکن هستند یا یمدع یسانک
 د. ینما یتاب را معرفکش بگذارد و یپ

ن ادعاها یاتابها مملو از ک یه برخکم یدان یرا ما میست زین یافکالبته صرف ادعا، 
 یک یحت ي ه از ارائهک یاند، در حال داشته يادیفات زیان در آنزمان تالیعیه شکاست 

توان  ینم یتو خال ين ادعاهایه با چنکد گفت: یباشند. با ینسخه از آن، عاجز م
 ق را به اثبات رسانید. یحقا

                                           
 .309ه کیه و الشواهد المیتاب الفوائد المدنکه یحاش .1
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به  ییتابهاکاز شاگردان ائمه در عصر ائمه  یاند بعض ه گفتهکنیآورتر ا شگفت
ز شدن با امام  محسوب یار، نوعی  گالوکن یه اک یاند در حال ر درآوردهیرشته تحر

تاب کن را از یان دیعیات امام، شیه در حضور و حکن است کشود ؛چگونه مم یم
 رند؟یگر فرا گید یسک

 يسد و مسلمانان بجایبنو یتابکامبر، یات پیاز صحابه در زمان ح یکیه کنیمثل ا
ن است؟! امام نزد کمم يزین چیا چنینند، آکتاب مراجعه کامبر، به آن یمراجعه به پ

 ست. یامبر نیمتر از پکان یعیش

ات معصوم، یدر ح یر معصومیم فرد غیاند و اگر بگوی ننوشته یتابکخود ائمه 
 يرده براکا مردم، معصوم  را رها یاموزند گوین را از او  بینوشته تا مردم د یتابک
 اند.  ر معصوم به راه افتادهیدنبال  غن، ید يریادگی

زنده    ه نه امامک یات وجود دارد در حالین روایدر صحت ا ینیسپس چه تضم
 بر آن مهر صحت ننهاده است؟   يا و نه امام  مرده

سنت  عه متاثر از فقه اهلیه فقه شکنیرامون ایپ یسخن یط اهللا در حبیمحدث ح
ن ید محمد حسین سخن به سیه ایشب«د: یگو یمفصال خواهد آمد م يبوده و بزود

ه بر یحاش  ت بمثابهیب ت اهلید: روایگو یه مکهـ) منسوب است 1380(ت  يبروجرد
 1روند. یسنت بشمار م فقه اهل

 یتابکان قبل از آن یعیرا شیاند ز سنت نوشته شده تب اهلکبه روال  یعنی
 روند.  یبشمار مسنت  ات اهلیشرح بر رو ي ه بمثابهکنیا ایاند،  نداشته

ت  نسبت یب ه به اهلک یاتیه رواکن است یسخنش ا يدر هر دو صورت معنا
ات بدون علم ین روایرا ایچرخد. ز یسنت م ات اهلیداده شده است  بر محور روا

اند تا ارتباط  ت نسبت داده شدهیب سنت گرفته شده و به اهل اهل يتابهاکت از یب اهل
نهمه ینان بپرسد ایست از این یسکند. یامبر قطع نمایت از پیب عه را به نام اهلیش

نها را در یجا آمد؟ ائمه اکد آمد و به ائمه نسبت داده شد از یباره پدیکه کات یروا
 س نمودند؟ یا حوزه تدریالس درس کدام کدام مسجد و در ک
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از آنان دروس و  یسکستند و یز یم یان امت اسالمیت در میب ه اهلکچرا 
 ییدرسها يسراغ ندارند. البته جعفر صادق در زمان محدود ین گستردگیبه ا یاتیروا

ه از کرسد. و از آنجا  یشود نم ینسبت داده م يدهم آنچه به و یکه به کداشته 
 يتابهاکن وجود نداشت، چپاولگران، بر ید یکس یجهت تاس یافکات یت روایب اهل
ت یب ات را به اهلیمجهول، روا افراد يد به نامهایر اسانییورش برده، با تغیسنت  اهل

 نسبت دادند. 

نقل  1هـ)424ن (تیبن حس ییحی، طالب ید ابیاز س يریه نشوان حمکچنان
ه کاست  ییبر نامها یمبتن يعشر يد مذهب اثنایاز اسان ياریبس«ه گفته است: کرده ک

 ». ندارد یوجود خارج

ه سند کشناسم  یرا م یسانکه یر الروایثکان یمن از راو«ن گفته است: یهمچن
 2».شمردند یز میث منقطع السند، را جایاخبار و احاد يساختن، برا

سنت، متوجه  اهل يتابهاکو  یافکتاب فروع کات ین روایساده ب ي سهیمقا یکبا 
 م شد. ین خواهیات طرفیان روایتشابه شا

اهل سنت  یات برگرفته از شروحات فقهین روایه اکز وجود دارد ین احتمال نیا
ساخته و  ییآن ستدها يث درآروده، برایحد کنندگان، آنها را در سلکه جعل کباشد 

 اند.  به ائمه نسبت داده

نهمه یه اکت یب از اهل یه بزگوارانکن مطلب بخاطر آنست یاد ما بر اید زکیتا
مجالس  يه داراکست یدردست ن یلیچ دلیشود، ه یات به آنها نسبت داده میروا
 نند.کان یث بیمردم حد يباشند و برا یمساجد و مدارس مستقلا ی یعلم

 ث: یمصطلح الحد

ل کسنت قبل از قرن چهارم ش عه، نزد اهلیش يعلما ین دانش طبق گواهیا
ه کنین فن نداشتند تا ایبا ا ییچ آشنایان هیعیه شک ید در حالیمال رسکگرفت و به 

 رفتند. سنت فرا گ اهل يتابهاکدر قرن شش و هفت، آنرا از 
                                           

 ).13/192ن (یتاب الدعامه. نگا: معجم المؤلفکصاحب  .1
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ه ابن مطهر کته اذعان نموده کن نیبه ا يان اثنا عشریعیاز ش یه حر عاملکـ چنان
ن ید نموده است و چنیسنت تقل ح از اهلیر صحیح و غیث به صحیم حدیدر تقس

آنان  يتابهاکد، موافق اعتقاد و اصطالح عامه است و از یاصطالح جد«سد: ینو یم
 1ه واضح است.کگرفته شده چنان

ث یم حدید: تقسیگو یم» ۀ األبراریهدا«تاب کصاحب  يان اخباریعیاز شکرکی 
ن ما یسنت) است و استفاده متاخر به اصطالحات چهارگانه، از اختراعات عامه (اهل

شه به یار تکن یه اکاند  ن مطلب نبردهیبه ا یپ  ن اصطالحات، در اثر غفلت بوده،یاز ا
 زند.  یمذهب م ي شهیر

ون گسترش یافت  و اصول عامه با اصول خاصه یاصول د: روشیافزا یسپس م
ن دچار یث روگردان شدند  بنابرایشتر احادین  از عمل به بیخت و متاخریدرهم آم

 2دند.یگرد يشتریرت بیاختالف و ح

تشان یرا روایم. زیافتیر، ما از آن نجات که خدا را شکرت شدند ی، دچار حيآر
ن ینرو در برابر قوانینشدند از ا يو نگهدار روان ،حفظین نبوده و توسط پیاز معصوم

 ث تاب مقاومت نیاوردند. یمصطلح حد

 فقه: 

 شود.  یم يه مربوط به امور عبادکن است ید یحیفقه همان جانب تشر

ه سالها قبل کسنت بود  اس از فقه اهلکعه در واقع انعیش یتاب فقهکن ینخست
 یتاب فقهکان فاقد یعیه شکده بود. اما از آنجا یل گرفته و به منصه ظهور رسکش

 سنت نداشتند.  اهل يتابهاکه بر کیجز ت يا بودند چاره

هان بعد از وفات ید: فقیگو یم یبحران يعه؛ جعفر شاخوریپژوهشگر معاصر ش
سنت  اهل ینید ي ه فقه و موسسهکدند یقرن سوم د ي مهیدر ن يرکامام حسن عس

عه تازه یه فقه شک یده در حالیامل رسکده و به تس شیه تاسکاست  يادیمدت ز
تب کع در میه عصر تشرکنیش را بردارد، بخاطر اینخست خو يخواست گامها یم

                                           
 ).30/259عه (یوسائل الش .1
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تب ابراز کن میشد و از آن روز ا یم یامبر اعظم تمام شده تلقیسنت با وفات پ اهل
و  يع تا اوائل قرن چهارم هجریه، عصر تشریتب امامکدگاه میوجود نمود اما از د

 يها هیه بر اساس پایتب امامکن میبت صغرا همچنان ادامه داشته است. بنابرایان غیپا
 1نموده است. يشرویائمه، پ یو حفظ فرهنگ فقه یعلم

به  ن دند آناید یه مکش نرفتند با آنیسنت پ م چرا ائمه همگام با اهلیپرس یم
 اند؟  افتهیدست  یواالئ یمراحل علم

رامون فقه مذهب یپ یسخن یدر حب اهللا، طیح عه؛ین محدث معاصر شیـ همچن
: المبسوط يهـ) به نامها460( یتاب ابو جعفر طوسکد: با نشر دو یگو یم ياثنا عشر

ن مطلب یخواست ا یتاب اولش مکدر  یر نمود، طوسییت رو به تغیو الخالف، وضع
باشد به  یباشد تا پاسخ یم يقو یراثیم يدارا یعه در فقه اسالمیه شکند کرا ثابت 

 باشند.  یها فاقد فقه میند، امامیگو یه مک یسانک

 يرویپ» المبسوط«ه از آن در نوشتن ک يا ، نمونهیه طوسکرسد  یبه نظر م یول
رده ک یسنت مراجعه نموده، سع فات اهلیخود نداشته و ناچار به تال يش رویند، پکب

ار، کراستا، افن یبدهد. و از هم یعیش يل مطرح در آنجا، رنگ و بویبه مسا
 د. یعه گردیتب  شکسنت  وارد  م ها و اختالفات اهل هیاصطالحات، فرض

را بر اساس فقه مقارن نگاشته و ساحت » الخالف«تاب ک یه طوسکنیبعد از ا
با یز یلکرا به ش» مبسوط« ي نمود توانست تجربه یفقه سن يرا غرق در آرا یعیش

 د. یارائه نما

د از خالل یه باکشد  یعیر شکحساس وارد تفن اینصورت ناخواسته ایو بد
 و اختالفات آن آگاه باشد.  یر سنکات فیبه جزئ» المبسوط«تاب ک ي مطالعه

                                           
 .340ر ییۀ المرحله و غبار التغیمرجع .1
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بست و  یخ طوسیش ي ن تجربهیراه را بر منتقد 1هـ)726( یالبته عالمه حلّ
ژه یشد و بصورت و یر سنکشان در حد گسترده وارد فیاوضاع را دگرگون ساخت. ا

 يآنان زانو ياز علما یه نزد بعضک ییسنت نمود، تا جا آموزش علوم اهلشروع به 
 2تلمذ زد

د ینیب ین مید: بنابرایگو یعه میش یج فقهیرامون نتایپ یسخن یط در حب اهللایـ ح
اد استفاده ی، از اصطالح اجماع، زیخ طوسیهـ) و ش436(ت  ید مرتضیامثال س

 باشند. یآن فضا م ي جهیتابها نتکن یه اک يا یخیخاص تار ينند بخاطر فضاک یم

ج یعه را متهم به نداشتن رجال و نتایه شکسنت  با اهل ییارویرو يهدفم فضا
 د.یگرد یوحدت و هماهنگ ین باعث بوجود آمدن نوعیردند و اک یم یفقه

هـ) 1380( ين بروجردیه به محمد حسکاست  یه سخنین شبید: ایافزا یسپس م
سنت  به فقه اهل يا هیحاش ي ت بمثابهیب ات اهلیروا ه گفته است:کاند  نسبت داده

 باشند. یم

تاب کبر  یطباطبائ ین مدرسیرا حس ير بروجردکن تفید: همیگو یو در ادامه م
 یج فقهیه خواندن نتاکق داده و معتقد است یدر علم فقه تطب یخ طوسیمبسوط ش

ه هدف کسازد  یته را خاطرنشان مکن نیرواج داشته ا یه در عصر طوسکسنت  اهل
عه را در مسائل مطرح شده بر یبوده تا مواضع ش یر سنکه بر تفیخ نوشتن حاشیش

ر اگر درست ین تعبین، مشخص سازد، این و معاصریمتاخر یدگاه علمیاساس د
 د. یگشا یعه میفقه ش یجیتدر يریگ لکما از ش يفرا رو يدیباشد، افق جد

خ و یدر زمان ش یفقه يباب بندمات و یا روش تقسیم: آیپرس یبعنوان مثال م
د و یخ مفیش يتابهاکسه یه از مقاکسنت بوده آنگونه  ب اهلیبعد از آن برگرفته از ترت

                                           
سنت مانند  اهل ياز علما ینزد برخ ینوشته است: حل...» ه السنۀ ینظر«ه یدر حب اهللا در حاشیح .1

تلمذ زده است، نگا:  يزانو یوفک یالدسن حنف یو تق یحنف ین نغی، برهان الدینین قزوینجم الد
 ن.ین و لؤلؤة البحریحانۀ االدب، مجالس المؤمنیعه، ریان الشیاع
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ا ید یآ یبر م» ۀیالمقنعه و الهدا«چون  يتابهاکاند با  بوده یه قبل از طوسکصدوق 
 1گر بوده است؟ید يا ه به گونهیقض

 ـ أصول فقه: 

ه از کنیعه سابقه نداشته بخاطر ایعلوم تا آن زمان نزد شر یز مانند ساین دانش نیا
رند یسنت فرا گ ه آنرا از اهلکنیجز ا يا تا چارهیآمده  و نها یعلوم عامه بحساب م

 اند.  نداشته

 يازیرا بدان نینبود ز یتابکان را در اصول فقه یعید: شیگو یم کیرکه کچنان
اصول منقول از امامان  وجود داشت ن در یات دیضرور یه تمامکنینداشتند بخاطر ا

به  یتابکند و کاف يسنت) نظر د آمد و در اصول و فروع عامه (اهلیه ابن جنکنیتا ا
 2رد.کز عمل یاس نیه به قک ییهمان منوال نگاشت تا جا

 ریـ تفس

ح و یبودند تا  به تشر یتابکتاب خدا، فاقد کات یر آیان در تفسیعین شیهمچن
 بپردازد.  یق قرآنین حقایتب

علم و  يایافتند و متوجه دریسنت دست  ر اهلیه بر تفاسک ینرو هنگامیاز ا
به  يجز اقتباس و دست دراز يا اتشان نبود، چارهیه نظیر آن در رواکمعرفت شدند 

 دند. یسنت ند ر اهلیتفاس

ه به ائمه نسبت داده شده ک یاتیه روایعه در سایش یمیر قدیتفاس ي با مطالعه
عه، ائمه و یات در وصف شیشتر آیوجود دارد ب کیر اندیم تفسینیب یاست، م

اند. اما مفسران  ر شدهیاران رسول اهللا تفسیق اصحاب و یر و تفسیفکروانشان و تیپ
سنت  اهل يتابهاکمبود آهنگ کن یجبران ا يار گشته، براکمبود کمتاخر، متوجه 

 شان گشوده شود. یم فرا رویتاب عظکن یرده، تا آفاق اک

                                           
از مسائل  ییها در بحث عصر ششم نمونه ي) به زود29صر. حیدر حب اهللا(الم المعاکعلم ال .1

 م.یسنت ارائه خواه اهل يتابهاکبرگرفته از  یفقه
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 یخ طوسیعه به نام شیاز بزرگان مذهب ش یکین راستا ینخست را در ا يگامها
 یه طوسکاست  یافت. گفتنیرد، گسترش یکن رویبرداشت سپس در زمان معاصر ا

اند.  ه نمودهیسنت، متهم به تق ر اهلیات و مراجعه به تفاسیبه روا يبندیرا در عدم پا
قت باشد نیز حمل بر یائمه موافق با حق ا سخنیم: پناه بر خدا، هرگاه موضع یگوئ یم
قت باشد حمل بر یاز علما، موافق حق یکیرد کشود و هرگاه سخن و عمل یه میتق
 شود.  یه میتق

ف است، بهتر یبه تال يازیقت را ندارد چه نیجرأت اظهار حق یسک یاصالً وقت
 د و دست به قلم نبرد. یوت نماکاست س

 يه سخنان علماک یطبرس ين نوریحس عه به نامیش يگر از علماید یکیـ 
د: با دقت و تامل در یگو ینموده م يآور ف قرآن جمعیعه را در اثبات تحریش
ت مدارا و یشان در نهایا ي وهیه شکم شد ی) متوجه خواهیر طوسی(تفس» انیالتب«

دگاه حسن، قتاده، یات به دیر آیه در تفسکن بوده است چنانیبا مخالف ییهمسو
سنت)  ن اهلید و امثال آنها (مفسری، زجاج، ابن زیح، جبائین جر، ابي، سدكضحا

از  ی، حتکیرده است و جز در مواضع اندکه، استفاده نین امامیتفا نموده و از مفسرکا
 ینیه مفسرک یید. تا جاین را جلب نماینصورت نظر مخالفیاورده تا بدیسخنان ائمه ن

دشان یف و تمجیرده به تعرکن قلمداد یاول مفسر ي ه نامشان گذشت جزو طبقهکرا 
ب به نظر یب و غریه نبوده، عجیمدارا و تق يار از روکن یه اگر اکپرداخته است 

 1د.یآ یم

، به  برده یعه در فهم قرآن پیر شیت تفاسیفاکشتر به عدم ین بیبهرحال متأخر
ر معاصر یاند. شما اگر به تفاس سنت رو آورده ن اهلیاستفاده از اقوال صحابه و تابع

سنت  اهل يها دگاهیر و دید مملو از استفاده از تفاسینیب ید مینکعه مراجعه یش
عدم  ير و نه از رویبضاعت بودن آنها در تفس ین مساله بخاطر بیباشند و ا یم

شما  یعنیست یه صادق نیس قضکع یپندارند، ول یم یه برخکتعصب است آنگونه 
نند و یب یبه آن نم يازیرا نینند زکعه مراجعه یش ير و آرایسنت به تفاس د اهلینیب ینم

 در تفاسر آنها سراغ ندارند.  یدانش
                                           

 .35فصل الخطاب  .1
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 م: یرکـ قرآن 

شده و تا  يآور جمع یسانکن است توسط چه ید یه منبع اساسکم یرکقرآن 
 به امروز محفوظ مانده است؟ 

 ت نموده است؟ یآنرا روا یعه جز علیاز امامان ش یکچ یا هیآ

 اند؟ سنت فرا گرفته ق اهلیر از طریقرآن را غان یعیا شیو آ

 د؟ یسراغ دار یعیات شیقرآن در روا يسند برا یکا یآ

اند  رفتهیسنت پذ ن مدت، قرآن را با اعتماد بر سند اهلیعه در طول ایه شکر، بلیخ
 اند.  و خوانده

سنت  از اهل يرا ما آنها را افرادیم زیدان یعه نمیبر امامان ش یبین را عیالبته ما ا
ه ک ین قرآن را از منابعیریبردند و همانند سا یبسر م یاسالم ي ه در جامعهکم یدان یم
ر مسلمانان یر از منابع سایغ یبه منبع يازیگرفتند، فرا گرفتند و ن یگران فرا مید

جدا بافته از امت  يا ه خود را تافتهکاست  یسانک ينداشتند. هدف ما فقط ابطال ادعا
 يت، امام من عنداهللا بوده، دارایب از اهل يه افرادکبرند  یدانند و گمان م یم یاسالم

ن را بعهده یغ دیتبل ي فهیوظ یاند و حت سنت بوده ده مستقل و جدا از اهلین و عقید
ار کر آشکن تفیروان ایژه پیهمگان بو ين ادعا برایقت ایم حقیخواه یاند. ما م داشته

ه باعث کابند یرا ب يرکد نظر در تفیفرصت تجد ق روبرو شوند ویگردد تا با حقا
 شده است.  یامت اسالم ي رهیکآنان از پ ییجدا



 
 
 

 پنجم صر ع
ـ  906( يدر دوران دولت صفوتاسیس دوم عصر 

 هـ) 1135

 
 





 
 
 

 شگفتار یپ

 از نوادگان شیخ لیه در فارس توسط اسماعکبود  یعیدولت ش يدولت صفو
 .ردکتخت خود اعالم یز را پاید آمد و شهر تبریهـ) پد906(اردبیلی ن یالد یصف

گرفت و سرانجام در می  ن را در بریقزو يایج فارس تا درین دولت، خلیا ي دامنه
 ن رفت. یهـ از ب1135سال 

 :يمهم عصر دولت صفو يدادهایرو

 داد مهم رخ داد: یسه رو يومت صفوکه حیدر سا : د گفتیبا 
 .عهیش ینید يش باورهایـ افزا1

  .دیجد يها ار شدن نسخهکو آش یعیمنابع ش یمیقد يها ردن نسخهکد یـ ناپد2

 .عهید شیجد ییف منابع روایـ تال3

 :يصفوداد نخست دوران یرو

ه کاست  یقتیحق يعه در زمان دولت صفوین شید در دیجد يش باورهایافزا
در  یسخن یه طکبدان اذعان نموده آنجا  یعتیتر شرکعه از جمله دیداشمندان شخود 

د یرا نبا ی، جهل و خرافه پرستكع بعنوان شریتش«د: یگو یم يع صفویمورد تش
است  یفیتحر ي دهیین زایه اکنمود بل یتلق يرکش فیو گرا ینیمنهج د یکبعنوان 

ز را یآم كاز مراسم و معتقدات شر یشان بعضیا». بوجود آوردند ين صفویه سالطک
 یکر آن بصورت ییشفاعت و تغ ي دهیف عقیند سپس به تحرک یبعنوان مثال ارائه م

ه اصال کها  یا بعضیه تقلب در امتحانات است و گویه شبکند ک یشگرد، اشاره م
 ابند. ی ین ساالران  به بهشت راه میاز د یستند توسط برخیبهشت ن ي ستهیشا

اران کاز گنه یه بعضکاند  ان مردم منتشر ساختهیل در مین قبیاز ا يارکنها افیا
ن یا مردان دیاز ائمه  یکیت شده باشند به وساطت یب گناه و معصکه مرتکهرچند 

ه کاست  یعیابند البته طبی یراه م شود و به بهشت یده میشکقلم عفو بر گناهانشان 
 باشد...  یم ییها نهیازمند نذورات و صرف هزیار نکن یا
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 يحهایمراسم و جشنها نزد قبور و ضر یید: هدف از برپایافزا ین میهمچن
و قداست به  ییایبرکبت و یترساندن مردم و دادن ه يه مراسم عبادی، شبییطال

 د.باش ین مکن امایان این و متولیمردان د

مسلط از  یل گروهکیتش يبرا يا لهیراث ائمه و قبورشان وسینصورت میبد
را  ییزهای. و به دلخواه خود چشده اندن بر جامعه مسلط یه بازور دک شدهنداران ید

هر صاحب  ي شه به مقابلهینند و با استمثار اندک یرا حرام م ییزهایحالل و چ
 زند. یخ یبر م يا شهیاند

ارها را کن یاز طرف خدا ا یندگیه به گمان خود به  نماکن را یشان مردان دیا
ندارد. و با  يع علویبه تش یچ ارتباطیه هکداند  یم يع صفوینند متعلق به تشک یم
ه کن نخواهد بود بلیه اسالم فردا، اسالم مردان دکد: من مطمئنم یگو ینده مید به آیام

 و سالم خواهد.  ین همان اسالم واقعین مردان دیا ياسالم مهنا

چون:  یرامون مسائلیپ ینیمردان د یپس از بحث و مباحثه با برخ یعتیشر
زشت  يا ه از اسالم چهرهکز یآم كگر مظاهر شریارت قبور و دیندورات، شفاعت، ز

ن نوع مراسم اعتراف یآنان به بطالن ا ي د: همهیگو یاتور ارائه داده، میکارکه یو شب
 ي ن نوع مراسم اعتراف نموده با من در همهین به بطالن اآنا ي نموده با من در همه
 ن و اما ... یکسرانجام گفتند: ل یردند ولکآنچه گفتم موافقت 

خواهند  یه نمکست بلین ن آنا یاز ناتوان کین و اما حایکن لید: ایگو یم یعتیشر
 ي آنان بعنوان طبقه يرا مصلحت و بقاینند زکم یج و عقب مانده را ترمکن قالب یا

درصد به ضررشان خواهد  ر آن صدیین قالب گره خورده و تغیمسلط بر جامعه با هم
 بود.

منظم، مسلح و صاحب نفوذ در  ي ه بعنوان طبقهک ین هنگامیه مردان دکچرا 
وبگر کمرتجع و سر یزود به قدرت یلیشود خ یت میند و تثبک یجامعه ابزار وجود م

دهد  یو اهداف آن از دست م یام آسمانیپ يش را با مبادیط خوه ارتباکشود  یبدل م
 یو گروه ین هدفش در ماندن در قدرت و حفظ منافع حزبین و مقتدستریو مهمتر

 شود.  یخالصه م
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هم در برابر آن  ین خرافات مبارزه نموده و برخیاسالم با ا ياز علما ياریبس
اند  ار با آن را نداشتهکو آشح یشترشان جرأت بر خورد صریب یاند ول ردهکه یتق

 )65ـ  63ص   یعتیلم شرکذا اتک(فاضل رسول ه

ن یه بخاطر همکعه یاز بزرگان معاصر ش یکیو اعتراف  یاین بود گواه
روانش او را یرو پنیاد و از یل رسقتان تندرو و متعصب، به یعیها بدست شیروشنگر

 نند. ک یاد مید یبعنوان شه

 یمیمنابع قدردن کپنهان : داد دومیرو

 ر است: ینمورد نقل شده بشرح زیالف) آنچه در ا

ش را یخو يتابهاکد و یبسر برد، عقا يارکو پنهان  هیرا در تق يان درازیعه سالیش
 ار ننمود. کآش يار آمدن دولت صفوک يزمان رو یعنیباً تا قرن دهم یتقر

ز است و یبرانگن، خود سوال ین دیروان ایتابها از دسترس پکپس پنهان ماندن 
 ن هم شد. یرا فراهم ساخت و چن يگریدستبرد د ي نهیزم

و  بودهعه در دسترس نیش يتابهاکاز  یمیو قد یخط ي چ نسخهین، امروز هیبنابرا
 ست. ین يعه از آن خبریمهم ش يها تابخانهکدر  یحت

ن منابع، ید چاپ ایه در تجدکباشد  یعه میخود پژوهشگران ش یل ما گواهیو دل
قبل از  يا اند و اگر نسخه افتهیازدهم دست نیقرن  يها تراز نسخه یمیقد يا نسخهبه 

 یمیقد يها ه نسخهکانگر آنست  ین بیردند، و اک یداشت به آن استناد م یآن وجود م
 ات آن بهتر فراهم گردد. یدستبرد در محتو ي نهیاند تا زم قصدا، نابود گشته
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 عه: یمنابع شن یشرح ماجرا از زبان محقق کنیو ا

 »: یافکال«تاب ک يها ـ نسخه

ازدهم وجود ندارد. یتاب قبل از قرن کن یا يبرا يا چ نسخهیه هکر است کقابل ذ
هزار  ي د و سابقهیآ یعه بحساب مین منابع شیتر هنکه از ک یتاب مهمک ين برایو ا

تاب کن یه به اکاست  يانگر دستبردیشود و ب یمحسوب م كخطرنا يساله دارد، امر
 زده شده است.

و  يبر غفارکا یق علیح و تعلیتاب به تصحکن یچاپ سوم ا ي ه در مقدمهکچنان
ه کتاب بر هفت نسخه کن یق ایتحق در  هکد یر گردکذ يخ محمد آخوندینشر ش

باشند، اعتماد شده است و  یس مین نویس و سه عدد ماشیچهار عدد از آنها دست نو
 داد.  یس بود، قطعاً محقق آنها را ارائه مدر دستر يتر یمیقد يها اگر نسخه

 ر است: یدام از آنها بشرح زکخ هر یها و تار ن نسخهیو اما ا

 هـ .1076ح شده در سال یتصح ي ـ نسخه1

 ازدهم هـ .یح شده در قرن یتصح ي ـ نسخه2

 خ.یر تارکح شده بدون ذیتصح ي ـ نسخه3

 ح شدهیـ نسخه تصح4

 هـ . 1282چاپ شده در سال  ي ـ نسخه5

 هـ .1311چاپ شده در سال  ي ـ نسخه6

 هـ . 1331چاپ شده در سال  ي ـ نسخه7

هـ ، بر  1071ه در سال کبوده  يا ه چاپ اول بر اساس نسخهکر شده کو متذ
هـ  1092در سال  یه به خط عاملک يا ئت شده است و نسخهاقر یعالمه مجلس

 ست. یخش معلوم نیتاره ک یسوم ي نوشته شده و نسخه

 يتر یمیه محقق از آنها استفاده نموده و اگر نسخه قدکاست  یهائ نها نسخهیا
از آن استفاده می  قیتحق،در تابکباال بردن ارزش  يداشت، قطعاً محقق برا یوجود م

  کرد.
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  :»هیحضره الفقیمن ال«تاب ک يها نسخه
تاب نام برده کن یا ينسخه برافده ، از هيبر غفارکا یعل يآقاتاب، کن یمحقق ا

 اند.  هـ نوشته شده 1101هـ و 1057 ين سالهایازدهم بیآنها در قرن  ي ه همهک
 :»امکب االحیتهذ«تاب ک يها نسخه

تاب؛ که محقق کقبل از قرن پانزدهم وجود ندارد چنان يا ز نسخهیتاب نکن یاز ا 
 یه همگکآورده ان یتاب سخن بمک ي از چهار نسخه یخراسان يسد حسن موسوی

 ر است: یازدهم نوشته شده و بشرح زیدر قرن 

 هـ  1078ـ دو نسخه در سال 1

 هـ 1077در سال  يا  ـ نسخه2

 هـ1074در سال  يا ـ نخسه3

 اند!!! نوشته شده یل متوالسا چهار یها ط ن نسخهیا

 :»االستبصار«تاب ک يها نسخه

تاب سخن کن یاي   فقط از سه نسخه یخراسان يد حسن موسویمحقق سابق؛ س
وجود نداشته  يگرید يها اند پس نسخه ازدهم نوشته شدهیه هر سه در قرن کگفته 

 گفت. یرد و از آن سخن مک یوگرنه محقق بدانها مراجعه م

ازدهم یاز آن قبل از قرن  يا چ نسخهیه هکعه یمذهب ش ین بود منابع اصلیا
 ز است. ین سوال برانگیوجود ندارد و ا

 ینند و مدعکمنتشر ب يا ن انتقاد، نسخهیه بعد از اکست ید نینها بعیالبته از ا
سنت از عدم  ه اهلک یهنگام یش است؛ همانند حلیه متعلق به قرنها پکبشوند 

تب کار شد و با استفاده از کردند، با عجله دست به کعه به اسناد، انتقاد یاهتمام ش
 ساخت!! یسنت، علم مصطلح اهل
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 عه:یش یمیبه پنهان نمودن منابع قد یب) نگاه

و در  يه در قرن پنجم هجرکعه آمده است یش ي ـ در مورد منابع چهارگانه1
ه از آن زمان تا قرن کرود  ینرو انتظار میاند، از ا ن شدهیان تدویهیزمان دولت بو

قرار ت یعه مورد عنایش يان علماین منابع در مجامع و مدارس و در میازدهم، ای
ازدهم یفتاده و تا قرن ین اتفاق نیا یباشند ول يادیار زیبس يها نسخه يگرفته، دارا

ه کتابها کن ین ایه محققکست. چنانیتابها در دسترس نکن یاز ا يا چ نسخهیه
اند  ردند، نتوانستهک یها، اجرا م ن نسخهیتر یمیقشان را بر قدیار تحقکست یبا یم

توان به  یه چگونه مکن است یحال سوال ما ا. ابندیشده باد یخ یقبل از تار ییها نسخه
را یاند؟ ز مانده ید مخفیه قرنها از دکرد کن منابع، اعتماد یصحت و در امان بودن ا

آن مذهب،  ینیارشناسان دکاز طرف علما و  یهرگروه و مذهب یمعموال منابع اساس
پردازند تا از  یز آن ما يس، شرح و نسخه برداریشوندو به تدر یت واقع میمورد عنا

نسبت به منابع و  یتین عنایسنت چن ه اهلکدر امان بماند. چنان يهر نوع دستبرد
 اند. خود داشته يتابهاک

رند در یپذ یرا م يدیجد ییها نهمه سال نسخهیبعد از ا یان به راحتیعیش یول
ات یرواانگر دستبرد به یه بکوجود دارد  یاتیمذهب، روا يعلما یه طبق گواهک یحال

 ؟يبعد يباشد تا چه رسد به زمانها یدر زمان خود ائمه م یعه حتیو منابع ش

ه حدود شش قرن پنهان بوده و کرد کاعتماد  ییتابهاکبه د یچگونه و چرا با يآر
 ن قرون وجود ندارد. یا یاز آن ط يا چ نسخهیه

از  یکیتاب را معلول کن یا يبرا یمیقد يها د بتوان علت عدم وجود نسخهیشا
 ن دو علت دانست: یا

به همان  يدیجد يتابهاکآن  ين برده شده و بجایامال از بک یمیقد يتابهاکـ 1
 نام نوشته شده است. 

ن یرا از ب یمیقد يها نرو نسخهیا اضافه شده از ایم ک یتابها مطالبکن یـ در ا2
 ش برمال نشود. یاهش و افزاکن یاند تا راز ا برده
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 دیمنابع جد جادیا: داد سومیرو

 باشد:  یر میر است بشرح زکنمورد قابل ذیالف) آنچه در ا

اند  ه عبارتکد یان گردیاند ب ن شدهیه در قرن چهار و پنج تدوک یتابهائکقبال نام 
 از: 

 . یافکـ ال1

 ه. یحضره الفقیـ من ال2

 ام کب االحیـ تهذ3

 ـ االستبصار. 4

ات یر روایه بر ساکاند  تابها خاطرنشان ساختهکن ین ایه مؤلفکاست  یگفتن
 از دستشان در رفته است.  کیاند و فقط تعداد اند اشراف داشته

 م پرداخت. ین مطلب خواهینده به ایه ما در بحث آکچنان

بزرگ  دایره المعارف، دويومت صفوکبعد از هشت قرن و در دوران ح یوانگه
 ز : اند ا ه عبارتکعه افزوده شد یبر منابع ش

ه به آن ک یتابهائکجلد و امروز با  25در  هـ) 1111(ت  یـ بحاراالنوار مجلس1
 ده است. یصد جلد رسیکش از یافزوده شده به ب

 جلد.  30هـ) در  1104(ت  یف حر عاملیتال عۀ،یـ وسائل الش2

ر نوشته یتاب به شرح زکن دو یبر ا یاتکسپس بعد از گذشت دو قرن، مستدر
 شد: 

ه در کهـ)  1405(ت  يشاهرود ينماز یعل، بحار االنوار یعل كـ المستدر1
ات و یق فراوان به رواید: ما پس از جستجو و تحقیگو ین میتاب خود چنک ي مقدمه

ه کدم ین مناسب دیشان بود بنابرایه بر منوال و شرائط اکم یبرخورد يا مطالب ارزنده
 1نم...ک يجمع آور يگریدر اجزاء د
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صد سال از یکشدن هزار و  يشان در قرن چهاردهم و بعد از سپریم ایدان یما نم
 افته است!یجا کات را در ین رواین امامشان ایمرگ آخر

تاب کن یصاحب ا 1هـ) 1320(ت  یطبرس ينور الوسائل، یعل كـ المستدر2
ه کنسبت داده  یرده و آنها را به امامانکت نقل یهزار روا ست و سهیحدود ب

بعد از هزار و  یعنیقرن سوم چشم از جهان بسته است  ياه مهینشان در نیآخر
 یرده است. چنانچه آغابزرگ طهرانکات نقل یما از ائمه روایصد سال آمده و مستقیک

 یطبرس يه نورکآن بوده  كد: علت نوشتن مستدریگو یعه میگر از بزرگان شید یکی
اند و  نگفته يزیچعه از آنها یه در جوامع شکافته یمهم دست  يتابهاکاز  یبه بعض

 2نداشته است. یاطالع یسک

 یاهللا خراسان تیه آکاند چنان تاب اعتماد نمودهکن یان بر ایعیه شکاست  یگفتن
ث آن، یبردن به احاد یو پ كن عصر، مجتهد بدون مراجعه به المستدرید: در ایگو یم

 3دیتواند اتمام حجت نما ینم

ه ک» الوسائل«د از یف و تمجیتعر یلکدر مقدمه، بعد از » كالمستدر«و اما مؤلف 
رامون یق فراوان پیسد: ما بعد از تحقینو یم ،نوشته شدهآندر جبران  ،تابکن یا
» الوسائل«تا که در کم یافتیاز اخبار دست  يا ش، به مجموعهیبزرگان خو يتابهاک
ر اند و آنها ب افته نشدهیجا یکن ین و متاخریفات متقدمیاز تال یکچ یامده و در هین

 باشند:  یچند نوع م

 یله به آنها دسترسیه صاحب وسکم یافتی یمیقد يتابهاکاز آن را در  یـ برخ
 هم نداشته است.  ینداشته و از آن اطالع

ن یمؤلف آنها را نشناخته بنابرا يه وکافت شده ی یتابهائکه در کها آنست  یبرخ
 ي از فوائد خاتمه یخدا در بخش ياریرده است. و ما به ک ير آنها خوددارکاز ذ

                                           
تاب رب کف یتحر یفصل الخطاب ف«به نام  یتابکه کاست  یسکعه همان یلم ش ن عایا .1

 است. نوشتهف قرآن یتحر در اثبات » االرباب

 ).21/7عه (یالذر .2

  ).2/111عه (یالذر .3
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ه سبب اعتماد بر آن و رجوع و ک ين آنها و مواردیتابها و مؤلفکن یا يتاب، به نامهاک
 ».ردکم یبدان باشد اشاره خواه کتمس

شان یا یوجود داشته ول يه نزد وکتابها آنست کن یاز ا ید: برخیافزا یسپس م
رده است و بنده بعد از کا عدم اطالع بدان، از آنها صرف نظر ی يانگار بخاطر سهل

تاب کب و افزودن آنها به ی، ترتيآور افتم، جمعیق خدا بر آن اطالع یه به توفکنیا
 1ثواب پنداشتم. يارهاکن یرا جزو بزرگتر» الوسائل«

 یکه خواستم آنرا بعنوان کگسترده شد  يار بحدکد: بحمداهللا، یگو یبعد از آن م
اصل قرار دهم. چه  ي هیا حاشی كآنرا مستدره کنیا ایاورم یتاب جامع و مستقل در بک

 یبیا خبر غریاند،  ح شدهیه تصحیه در حاشکدر اصل وجود دارد  یفیات ضعیبسا روا
ه از یه در حاشک یا مرسلیثرت طرق برخوردار شده که از یه در حاشک بوده اصل رد
ه سندش ک یا موقوفیه متصل شده یه در حاشک یا مرسلیثرت طرق برخوردار شده ک

نجا یدر ا یاد نشده ولیه در آنجا از آن ک يا یافته است. چه بسا آداب شرعیارتقا 
در  یر نشده ولکه نص در مورد آن ذک يا یبدان پرداخته شده و چه بسا مسائل فرع

 2ر شده است.کآن ذ يبرا یم نصینیب یه میحاش

ه با ک یامکاز اح ياریه بر اساس آن، بسکاند  افتهی ستد یاتیبه روا ن نایا یعنی
ان یعیه شک یاتیرد؛ رواکر خواهد ییاند، تغ ات سابق استنباط شدهیاستدالل از روا

ده و به یشف گردکاند!! و تازه در قرن چهاردهم  نداشته ینخست از آن، اصال اطالع
ن بهتر از ین متاخریند و دکدا یر پییام تغکده است تا بر اساس آن، احیصحت رس

 !ن باشد!ین متقدمید

تاب کق خدا، یبا حمد و توف«د: یگو یش مکرنخست مستد ي سپس در خاتمه
ه تا کاست  یام و مسائلکد و شامل احیان رسیت به پایبا موفق» لالوسائ كمستدر«
 بوده است!! ید مردم، مخفینون از دک

 ها. یبعد ياند برا ار فرو گذاشتهینده چه خوش گفته است: اوئل چه بسیگو

                                           
 ).1/60عۀ (یالذر .1

 ).62،  1/6عۀ (یالذر .2
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ه بعد از گذشت هزار کهستند  يعشر يان اثنایعیش ییروا ي موسوعهنها چهار یا
 نداشتند.  یه از آن اطالعیان اولیعیدان آمدند و شیباره به میکسال، 

 عه:ید شیجد دایره المعارفهاي به  یب) نگاه

 توان گفت: ید میان گردیه بکعه یات شیروا یخیند تاریبا توجه به فرا 

را فرو  یتیچ روایه هکبودند  یچهار و پنج، مدععه در قرن ین شین مصنفینخست
د قلمشان افتاده است حتماً بدان یاز ق کیات اندیاند و اگر چنانچه روا ردهکگذار ن
عه در یمورد اعتماد ش ي اربعه کتبن یاز مؤلف یکی. یه طوسکاند، چنان نموده يا  اشاره
ان برسد، یبه پا بعد از اینکه تاب ک اینه کدوارم ید: امیگو یم »بیالتهذ« ي مقدمه

ست یه در آن نک یاتیرا در برداشته و به روا یام شرعکث متعلق به احین احادیشتریب
 1داشته باشد. يا ز اشارهین

از  یه گروهکدم ین گفته است: من دیتاب دوم از اصول اربعه چنک ي و در مقدمه
 ي ه در آن همهکدند یدانداختند  ينظر» امکب االحیتهذ«تابم کبه  یبزرگان ما وقت

از  یثیچ حدیوارد شده و ه یر ابواب فقهیث متعلق  به حالل و حرام و سایاحاد
 2.را کیار اندیتابها و اصولشان را فرو نگذاشته مگر موارد بسکاب ما و حث اصیاحاد

زده یبه س یخراسان يمحقق حسن موسو ي تاب طبق گفتهکن یات ایتعداد روا
 3رسد. یث میهزار و پانصد و نود حد

ه کن مذهب در قرن پنجم یا يها ن اسطوانهیاز بزرگتر یکی ین است گواهیا
باشد  یث مذهب چه با لفظ و چه با اشاره میاحاد ي تاب اولش شامل همهکد یگو یم

ث را فرو یاز احاد کیجز موارد اند دومش تابکه کورزد  ید مکین تایو همچن
 جا آوردند؟!کن از یات را متاخرینهمه روایه اکن است ینگذاشته است. حال سوال ا

                                           
 )1/4ام (کب االحیتهذ .1
 ).1/2ام (کب االحیتهذ .2
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ها  تابخانهکدام کتابها را از کن یه اکاند  د نگفتهیجد دایره المعارفهاي نیمؤلف
ابندگان یه ک؟ چرا یخصوص يها تابخانهکا ی یعموم يها تابخانهکاند؛ از  بدست آورده

 اند؟! ردهجا بدست آوکتابشان را از که کنند کد اعالم بید بایتاب جدکو ناشران 

ق و جستجو به یتحق ایند: ما در یگو یالبحار م كه صاحب مستدرکچنان
ق و یجا تحقکد یگو یشان نمیا» میافتیث دست یاز احاد يا قابل مالحظه ي مجموعه

 افته است؟!یث را یاحا ییتالش نموده و در چه جا

است ده بوده یات قبالً پوشین روایه اکاست  یز مدعیالوسائل ن كمولف مستدر
د یه قبالً از دکاست  یلیدال ي رندهیالوسائل در برگ كتاب مستدرک«د: یگو یه مکچنان

ات یاخبار و روا ياست بسو يا روزنه«د: یگو یه مک ییده بوده است، تا جایمردم پوش
ها پنهان بوده و  دهینون از دکه تا ک یدانش ياست بسو ییو راهنما یده و مخفیپوش
 »ده بوده است..یچیه قبال پکاست  یتیپرچم هدا ي نندهکباز 

 یسکده بوده و یو پوش یش از هزار سال، مخفیات بین روایتابها و اکن یپس ا
 نداشته است!! یبه آن دسترس

نهمه مدت، قابل یا یاتیه رواکند ک ید مییرد و تایپذ یرا م یین ادعایدام عقل چنک
 ار شده است؟!کباره آشیکنون کنبوده و ا یدسترس

نهمه یه اکاست  یواقع یاتیه رواکست بلین یات ساختگین روایه اکنیبه فرض ا
ه علما ک یتابکات و یه رواکطلبد  یم ینیو د یبوده، بازهم امانت علم یمدت مخف

ان هر نوع کرا امیرفته شود زید پذیاند نبا ردهکس نینهمه مدت آنرا نخوانده و تدریا
 يارک یات جعلیجاد روایتب و اک ات ویه دستبر به رواکرود. چرا  یبدان م يدستبرد
 یلضن معیبدان اعتراف دارند و خود امامان هم بوجود چن یعه و سنیه شکاست 

رش یشود و مورد پذ یپخش و نشر م یتابهائکات و یاند، پس چگونه روا د داشتهکیتا
 اند؟! نداشته ین از آنها شناختیه متقدمکرند یگ یو اعتماد جامعه قرار م

 یمحمد بن عل» جامع الرواة«از مؤلف  يگریات، سخن دین روایعالوه بر قبول ا
ن یف اید با تالیگو یه مکو جالب است  شنیدنیهـ)  1101(ت  يحائر یلیاردب

ا یف، مرسل یه قبالً، ضعکث ائمه یث از احادیف دوازده هزار حدیلکتاب، تک
 رسند! یح میصح ي شود و همه به درجه یاند روشن م ناشناخته بوده
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تاب، حدود کن ین است با نوشتن اکد: ممیگو یتاب مک ي ه در مقدمهکچنان
ف یا ضعیث مجعول یما، بعنوان احاد يه نزد علماک یثیشتر از احادیا بیدوازده هزار 

امبر و یت خدا و پین در ا ثر عنایابند!!! و ایح ارتقا یصح ي شدند به درجه یشناخته م
 1باشد یش مکفرزندان پا

ش گرفته و یتاب فصل الخطاب در پکه صاحب کاست  يا وهین همان شیا
ات یبه طرق صحت روا یان بخاطر عدم آگاهینیشین است پکه ممکح نموده یتصر

نگونه یتاً خودش به صحت ایاند، و نها ف دانستهی، آنها را ضعقرآن  فیتحردال بر 
 2می نماید.ات اذعان یروا

 يدیجد تایروا یهراز گاهن است کابد ممین منوال ادامه یت به همیاگر وضع
قوم،  يه عقالکطلبد  ین میعه را دگرگون سازد!!! و این شیت دیار شود و وضعکآش

ن و آن یدست ا ي چهین بازیش از این را بینند و دکد نظر یش تجدیدر منهج خو
 قرار ندهند!!

ند ک یبندگ یاتیه خدا را با رواکدهد  یمسلمان به خود اجازه م یکچگونه 
رده اند و در منابع مهم کن یان اصال آنها را نشناخته و با آن خدا را بندگینیشیه پک

 ست. ین يات خبرین روایعه از ایش ي چهارگانه

ن یبت آخریا غیشدن هشت قرن از مرگ و  يبعد از سپر یاتین روایظهور چن
 ز است؟!یامام، سوال برانگ

حدود هزار سال  یاتیه رواکست ین یرفتنیپذ يزین چیچ وجه چنیبه ه
ار گردد کشف و آشکازدهم یدر قرن  یده بماند سپس توسط اشخاصیپوش
ه اختراع شده کشف نشده بلکات ین روایه اکمعلوم است  ین به روشنیبنابرا

ن خدا را به ید ین جسارتیه با چنک یسانکم به حساب یخواه یاست و از خدا م
 . اند برسد گرفته يباز

                                           
 )1/6مقدمه جامع الرواة ( .1
 .354فصل الخطاب ص  .2
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سنت  ان اهلیه چرا در مکنیعه به آن پاسخ دهند ایش يد علمایه باک يگریسوال د
شان یتابهاکات و ی، به روايدیت جدایباره روایکافتد و  یاتفاق نم يدادین رویچن

 شود؟ یافزوده نم

سنت و  دار اهلیه چشم بکنیساده است و آن ا یلین سوال خید پاسخ ایدون تردب
 باشد.  یبوده و م يدداین رویات، مانع از بروز چنیآنان از روا يپاسدار

بعد از سه قرن  یاتیروا یسنت مدع اهل ي در جامعه يا افرادین اگر فرد یبنابرا
ه علم و یشان بر پایه ادعاکنیشود مگر ا یرفته نمیشان پذیچ وجه ادعایاول باشند، به ه
در قرون  یین ادعایه چنکن باشد تا چه رسد یمتقدم ياز علما یکیسند متصل به 

 فتد؟!!یازدهم اتفاق بیمتاخر و در قرن 

دهد و بر آن  یم یاتین روایتن به چن یعه به راحتیش ي ه جامعهکم ینیب یم یول
 زند!  یمهر صحت م

 جا است!کجا تا به کن تفاوت ره زیبب

 رد؟کدارد اعتماد  یتین وضعیه چنک یتوان به منابع یا میآ

 يتابهاکرامون یپ یسخن یط؛ يموسوموسی تر کد ؛عهیمعاصر ش ياز علما یکی
ه در عهد اول جدال کعه را یتب معتبر شکتاب از کما نام چند : د:یگو یاد شده می
ر کر به ذیم. و جدیر نمودکع نوشته شده اند در سطور گذشته ذیعه و تشیان شیم

ومت کدر عهد ح یعنین جدال یه در عهد دوم اکز ین ییتب هاکم، ییه بگوکاست 
تب عهد اول شگفت آور ترند. چون کاز  يادیف شده اند، تا حد زیتال انیصفو

را در  یبیب و غریصفحات خود امور و اقوال عج يتابها در البالکن یاز ا ياریبس
شود.  ینم یبه وجود آنها راض یت و عاقلیچ عاشق اهل بیه هکدهند  یم يخود جا

آنرا در » یمد باقر مجلسمح«ه ک» موسوعه بحار االنوار«نمونه از  يخوب است برا
ده یف رسانیبه تال یباشد و به لغت عرب یست جلد میه بالغ بر بک یمیمجلدات ضخ
 یز پر ضرر میار نین نافع بودن، بسیه در حک ین موسوعه به راستیم ایاست نام ببر

است، به همان  یمت علمیار پر منفعت و غنیبس يادگاریه کباشد. چون همانگونه 
ده و یعه ضرر رسانیه به شکاست  کیکهوده و ریاقوال پر ضرر و ب يز حاویصورت ن

تاب که مولف در مقدمه کنیزند. و با ا یرا دامن م یدن وحدت اسالمیاز هم پاش
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ا، صدف و خزف را یتاب موسوم به بحار االنوار همانند درکه کند یکخود اعتراف م
خزف و امور پر ضرر موجود ه کد گفت یاد بایهمراه با هم در بر دارد، اما با تاسف ز

عه نوشته شده است باعث متضرر شدن یخ شیه در تارک يگریشتر از هر اثر دیدر آن ب
 ده است.یگرد یعه و وحدت اسالمیش

عه اختصاص یتاب خود را به معجزات ائمه شکاز  یار بزرگیمولف قسمت بس
باشد  یعه میاء شیرامات اولکمعجزات و  يز و داستانهایار غلو آمکنده از افکه آکداده 

 خورد. یان مکودک يات فقط به درد آرام سازیاکن حیه اک یبه راست

اهللا  یرض-ن یراشد ين موسوعه بر طعن و جرح خلفایگر ایو جانب مخرب د
رد. یگ یبه خود م یفیار عنیاز اوقات صورت بس یه در برخکز  شده  کمتمر -عنهم

جنگ و  ییت از آن جهت برپایائفنه طکیه تاجران پر کاست  ين همان مسئله ایو ا
شوند،  یعه نوشته میه بر ضد شک ییتابهاکند. یجو یعه و سنت سود میان شیجدال م

سازند.  یز مکمتمر یتاب مجلسکان حمله خود را بر یکپ كتا به امروز نو یحت
متر از کن گونه محتوا یه از لحاظ اکدارد  یز به زبان فارسین ییتابهاک یمجلس

م از مذهب کد نظام حاییو تا یدوران مجلس کست بدون شیاش ن یموسوعه عرب
» بحار االنوار«همچون  يف موسوعه این عوامل تالیمذهب از مهمتر يعه و علمایش
ب به یت قریثرکران، و ایان ایعیان شیم يد و ابدیه اختالفات جاوک یتابکباشد،  یم

 یستند را دامن میز یم يرا امپراطوی» نیرالمومنیام« يه تحت لواک یاتفاق مسلمانان
وفات  يهجر 1111ا آمده و به سال یبه دن يهجر 1037ه در سال ک» یمجلس«زند. 

ن یبود و در زمان ا ين، از پادشاهان صفویمان و سلطان حسیافت، معاصر با شاه سلی
ران به دستور یت اکن مملیافت، و شئون دیخ االسالم دست یدو پادشاه  به رتبه ش

 يران پرداختند، به ویدر ا یومت اسالمکح ين سالهایوه ترکدر پر شه کن پادشاه یا
 )99(شیعه وتصحیح واگذار شد.

  

 



 
 
 

 ششم صر ع
 ه)1409ـ1399( عیشانقالب بر تعصر 

 

 

 

 

 



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

 

304 

 يرهبرومت و کدر مورد ح يعشر يان اثنایعیباور ش: شگفتاریپ

ش از یرا ب يعشر ياثنا يهایه سرنوشت امامکوجود دارد  یاتیروا یعیدر منابع ش
رد چهار شرط به یه زمام امت را بدست گیکسک يهزار سال در دست داشته و برا

 رمشخص نموده است: یشرح ز

 . اند دهیه مشخص گردکباشد یسانکاز ت و یب ـ از اهل1

 ـ از جانب خدا، منصوب باشد. 2

  ، معصوم باشد. يارکگناه و فراموشـ از 3

 به آموختن نداشته باشد.  يازیون یو لدن یعلم ارث يـ دارا4

د زمام امت را بدست ین صفات چارگانه باشد نبایاز ا یکیه فاقد ک یسکو هر
ي است ده و باورین  عقیز نخواهد بود. ایز جایرساندش ن ياریو  يعت باویرد و بیگ

 يها ومتکح ي ن آنها همهی. بنابرابر آن زیسته است ش از هزار سالیعه بیش که
را فاقد شرائط فوق یدانند ز یو بعد از حسن را باطل و مردود م یقبل از عل یاسالم
 اند.  بوده

ه به زعم آنها هم یکسکغائب باشند؛  يمهد رد در انتظایه باکان معتقداند یعیش
ام که حین خروج علینند. همچنیب یآنها او را نم ینون زنده است و حضور دارد ولکا

 دانند. یز نمیجا يمهد وررا قبل از ظه

 یه بر افراشته شدن هر پرچمکدهند  یبه ائمه نسبت م یاتین روایآنها همچن
ام که حیده و از خروج علیپرچم طاغوت نام يعه قبل از ظهور مهدیرا به نام ش

 باشد: یر میات بشرح زین روایاز ا یه برخکاند  بر حذر داشته

ه ک ید: صاحب هر پرچمیگو یه مک ندک یر سخن ابوعبداهللا را نقل میـ ابوبص1
 1شود یده میه جز خدا پرستکاست  یام قائم برافراشته شود طاغوتیقبل از ق

دعوت  ین پرچمید: گرچه صاحب چنیگو یت مین روایدر شرح ا یمازندران
 1شود. یحق دهد بازهم طاغوت محسوب م يبسو

                                           
 ).11/37عۀ (ی) وسائل الش25/114، بحار (115 یب نعمانی)، الخط8/295( یافکال .1
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را فتنه ید زیتان بمانیها در خانه:«ه گفته استکاند  ـ به ابوعبداهللا نسبت داده2
 2».زنند یه به آن دامن مکشود  یم یسانکر یدامنگ

ات  ر، داخل خانهیسد ي: اه ابوعبداهللا گفته استکاند  ر نسبت دادهیـ به سد3
 3ن.آنگاه خودت را به ما برسا يرا بشنو یانیه خبر خروج سفکنیبمان تا ا

ام یت قبل از قیب س از ما اهلکچیه گفته است: هک اند ـ به ابوعبداهللا نسبت داده4
گرفتار  یبتیه به مصکنیند مگر اک یام نمیق ید حقیقائم، جهت دفع ظلم و بازگردان

 4ان ما خواهد بودیعیش یش بدبختیامش باعث افزایخواهد شد و ق

ت قبل از یب س از اهلکاست هره گفته کاند  ردهکنقل  ن از ابوجعفریـ همچن5
ها  دست بچه ي چهیفتد، بازیه از النه بک يا زد همانند جوجه پرندهیام قائم، برخیق

 5خواهد بود

ه گفته است: به ابوالحسن رضا کاند  نسبت داده یـ به حسن بن شاذان واسط6
ش یم به خط خویردم. در پاسخ براکت یاکنوشتم و از اهل واسط به او ش يا نامه
نند. کشه یپ صبراء ما تعهد گرفته تا در برابر دولت باطل، ین نوشت: خداوند از اولیچن

حبِرْ لکفَاصب6)48(قلم/ کمِ ر 

از شاگردانش گفته است: تو را به  یکیه به کاند  نسبت داده ن به جعفریـ همچن7
ه کنم و از خوارج ما نباش ک یه میات، توص و الزم گرفتن خانه یاله يت تقوایرعا

 ستند. ین يزیآنها بر چ

 7باشند. ید و فرزندان حسن مید: هدف از خوارج ما، زیگو یم یمجلس

                                                                                                       
 ).12/412( یشرح مازندران .1

 .131 یبۀ نعمانیالغ .2
 ).11/36عۀ (ی) وسائل الش8/256( یافکال .3

 روت.یچ ب 16امله ص کۀ الیفۀ السجادیالصح .4

 ) چ تهران.2/248الوسائل ( كمستدر .5

 ).8/247( یافکال .6

 ).52/136بحار االنوار ( .7
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خ یباشد و ش یان میعید شیانتظار جزو اصول عقا ي دهید عقیدان یه مکهمانطور 
نباره یدر ا يادیات زیدر مورد آن گشوده و روا یباب 129بۀ یالغ«تابش ک، در ینعمان
 رده است. کنقل 

اگر از طرف خود  یاند حت ها را ممنوع دانسته ومتکه حیخروج عل شیعیان
 گران؟یا فرزندان حسن باشد تا چه رسد به دین یبن حس ید بن علیت مانند زیب اهل

ز ین یلاو مرجع ع یۀ اهللا العظمیه ملقب به آکعه یاز مراجع معاصر ش یکی
ات از ائمه در مورد یروا یافکد: بحدیگو یم يبغدادن یباشد به نام محمد حس یم

ت یرضا ين بمعنایام وقت نقل شده است و اکه دشمنانشان و حیحرمت خروج عل
ه منصب امامت از جانب خدا مختص کنیخاطر ابه کوقت نبوده بل يومتهاکآنان از ح

 1آنان است.

است بشرح سته یش از هزار سال با آن زیه بک يعشر ياثنا ي عهید شیپس عقا
 باشد:  یر میز

 ر معصوم. یومت توسط غکح ییم برپایتحر -

 . يجور قبل از ظهور مهد يها ومتکه حیم خروج علیتحر -

ه در اثر طول ک يا یر ظهور و خستگیابت از امام بعلت تاخیه بحث نک یو هنگام
عه یه شکن قانون را یخواستند ا يا د و عدهیعه دست داده بود مطرح گردیانتظار به ش

ستادند یاز علما در برابر آن ا یرند، برخیده بگیسته بود نادیآن ز بر ش از هزار سالیب
 ات بر حذر داشتند. یو از خروج و مخالفت با روا

 ینباره بحثهائیه در اک ینین خمیعه و از معاصریش ي قرن گذشته ياز جمله فقها
شان در یهـ) نام برد. ا1348(ت  یاصفهان یرزا محمد تقیتوان از م یم هردکمطرح 

امت سخن  يابت از امام معصوم در رهبریش از عدم جواز نیخو یقات فقهیتحق
 ین شخصین چنیدر نفر یتیرا ناروا و جنگ با خدا دانسته و روا یعتین بیگفته و چن

ن یرا چنیست زیز نیامبر و امام جایر پیعت با غید: بیگو یه مکرده است. چنانکنقل 
چ یعت با هین، بیشود. بنابرا یو جنگ با خدا محسوب م یدر منصب اله كشر یعتیب

                                           
 .93ضۀ یوجوب النهفته لحفظ الب .1
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ه کست چرا یبت روا نیاز امام در زمان غ ینیاز علما، نه مستقالً و نه به جانش یک
عت با یباشد و ب یاو م یلکت مطلقه و سلطنت یاست عام و والیر يهایژگیعت از ویب
 1عت با خدا است.یب يو

در بحار و مرآة االنوار از مفضل بن عمر از صادق  روایتی«د: یافزا یسپس م
فر، نفاق و کعت یقبل از ظهور قائم، ب یعتیهر ب«مفضل؛  يد: ایگو یه مکت شده یروا
ه مالحظه کهمانطور » عت شونده بادیننده و بکعت ین خدا بر بیاست، نفر يارکبیفر
داند فرق  یز میناجار امام معصوم را یعت با غیث به صراحت، بین حدید ایردک

 2ابت از امامیا به نیه، مستقل باشد یر فقیا غیه باشد یده فقیرنعت گیه بکند ک ینم

 یقطع ي جهین نتید به ایان گردید: با توجه به آنچه بیگو یدر ادامه م یاصفهان
ه ک یسکس جز ک چیه يامبر و امام است و برایپ يهایژگیعت از ویه بکم یرس یم
 ست. یرده است روا نکن یین خود تعیاو را جانشا امام یامبر یپ

هان یه فقکتوان گفت  یه میفق يبرا یت عمومید: بنابر ثبوت والیبگو یسکاگر 
ز خواهد یب امام جایعت با آنان بعنوان ناینرو بیبان او هستند از این امام و نایجانشن

  .؟بود

باشد  يزین چیگر چنا ایست. ثانیفقها ثابت ن يبرا یت عمومید گفت: اوال والیبا
ن امر یات ایرا طبق روایست زیار نکدر  یابتیامبر و امام است نیه مختص پکدر آنچه 

ب آنها باشد. مانند جهاد ینا يزین چیتواند در چن یباشد پس او نم یمختص آن دو م
 ست. یاو روا ن ي ه بدون حضور امام و اجازهک

ل یچ دلیه هکست یش نیب ي، معامله ایسکعت در زمان حاضر با ین بیبنابرا
ن و ندامت خواهد یه همراه با نفرکار کآش یاست حرام و بدعت يارکندارد و  یشرع
 3بود.

                                           
 ).2/238فوائد الدعاء للقائم ( یارم فکال المکیم .1

 ).2/239همان ( .2

 ).2/240همان ( .3
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عه معتقد بدان یش از هزار سال مذهب شیه بک یعین عالم شیا ين است رأیا
 بوده است. 

ر و برداشت، قد علم کن تفیه ایگر از رهبران قوم، علید یکی ینیخم یول
ب، تحت یامام غا يبرا ینیتواند امروز جانش یعه میه شکشود  یم یند و مدعک یم

 يهایژگیو يعه دارایش يه فقهاکند، او معتقد است کن بیه، تعیت فقیعنوان وال
 عه مختص امام معصوم است. یر شکه طبق تفک يا يباشند؛ رهبر یامت م يرهبر

ن یدر ا يه فهم و برداشت وکنیبه ا یارم عمومکقانع ساختن اف يبرا ینیخم
منتشر  یتابها و مقاالتکه درست و فهم و برداشت گذشتگان نادرست بوده یقض

تاب، کن یباشد. او در ا یم» ۀیومۀ اإلسالمکالح«تاب کنشان یه معروفترکند ک یم
خواهم داشت به  ینجا نگاهیه پرداخته است. ما در این قضیان ایمفصالً به ب

عه از امام غائب، تحت یه شیابت فقیرامون نیه پکتاب کن یاز عبارات ا یبرخ
 يبت امام مهدیعه در غیه شیفق یعنیان آورده، یسخن بم» هیت فقیوال«عنوان 

 . باشد یامت م يومت و رهبرکح ییدر برپا ين ویجانش

 رد: کر ارائه خواهم یه را در دو مبحث بشرح زین قضیما ا

 » ۀیاالسالمومت کالح«تاب که از یت فقیه والیرامون نظریمبحث اول: پ

 ه. یت فقیوال یقیو تطب یو مبحث دوم: جانب عمل

 

 

 »ۀیومۀ االسالمکالح«تاب که در یت فقیه والینظر: مبحث نخست

ام یم و قکعت با حایومت و بکل حکیعه، تشیش ي دهیه در عقکم یادآور شدیقبال 
 حرام و نارواست.  يام قبل از ظهور مهدکه حیعل

ومت وقت، بپا خواستند و دولت که حیو عل ستندکن حرمت را شیآنها ا یول
ردند. سپس کعت یهم نبود ب یه امام معصومکومت کس حیل دادند و با رئکیتش

را د و معاصرشان یومت جدکردند و بر اساس آن حکه را اختراع یت فقیه والینظر
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ان مجلس خبرگان یردند و از مکجدا  یاسیس يرا از رهبر ینید يابنا نمودند و رهبر
را با  يان مردم فردیشور و ناظر بر دولت و از مکاز فقها را بعنوان رهبر  یکی

 س جمهور انتخاب نمودند. یانتحابات بعنوان رئ

عمال انجام  یول نبودمذهب سازگار  آموزه هاي چ وجه بایرد به هکن عملیا
 ه مذهب صورت گرفت. یبه نام مذهب عل یگرفت و در واقع انقالب

فر کنها آنان را بخاطر آن، متهم به یه اکسنت  اهل ي وهیش ار باک ي وهین شیو ا
سنت به گمان آنها با وجود حضور امام معصوم  را اهلیندارد. ز یچ تفاوتینند هک یم

ز با وجود حضور امام زمان معصوم و ینها نیاند، و ا ردهکعت یب یر معصومیبا فرد غ
ه ینان، شاهد قضیبق با وراردند و امام هم طکعت یب یر معصومیبا فرد غ یر مرئیغ

 بوده است. 

روان مذهب یپ یار عمومکردن افکجهت قانع  یهاتین انقالب توجیا يآنان برا
ومتها وجود دارد که حیرن علکام نیه از ائمه در مورد قکساختند تا به رغم نصوص 
 اورند. یه مذهب بوجود بیعل یبتوانند به نام مذهب، انقالب

 انقالب يبرا ینیخمهات یتوج: نخست ي مساله

 : استریبشرح ز ینیهات خمی) توج الف

 يبرا يدیاز شدیه نکورزد  ید مکیعه، تا یش ي س باور هزار سالهکبر ع ینیخم
 د: یگو یه مکعه وجود دارد چنانیومت  شکل حکیتش

شئون دولت توسط شخص  ي بر اداره یمبن ی، نصبتیـ امروز در زمان غ1
 ست؟یوجود ندارد. پس راه حل چ ینیمع

 رد؟کل ید تعطیام اسالم را باکا احیـ آ2

 م؟یه دست از اسالم بردارکنیا ایـ 3

ومت که بر مردم حکدو قرن آمده بود  يبرا م: اسالم فقطیه بگوئکنیا ایـ 4
 ند؟ ک

 نموده است؟ یتوجه یب يومت دارکبه امور ح م: اسالمیه بگوئکنیا ایـ 5
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اسالم و  يمرزها و سنگرها ينابود یعنیومت کح م نبودیدان یه مک یدر حالـ 6
 دهد؟ یبه ما م يا ن اجازهین ما چنیا دین خود، آیردن از سرزمکن يپاسدار

 1؟است یزندگ يازهایاز ن یکیه دولت، کنیـ مگر نه ا7

گذرد  یم يامام ما؛ مهد يبراکبت یش از هزار سال از غیب :دیگو یم ییـ در جا8
 شان مصلحت نبوده است. یظهور ا ن مدت،یو در ا

 ؟ام اسالم، معطل بماندکد احیا بایـ آ9

 ینظم یجاد بین، باعث ایا ای؛ آنندکبسر  یـ تا مردم به دلخواه خود زندگ10
 شود؟ ینم

ست و سه سال در راه نشر و یب یس نمود و طیرم تاسکه رسول اک ینیا قوانیآ
عت فقط ین شریا عمر ایداشت؟ آد فقط به همان زمان اختصاص یوشکآن  ياجرا

ن یتر از منسوخ دانستن د زشت يا هین نظریست سال بود؟ به نظر من، چنیدو
 2باشد یم

مخالفت  یومت اسالمکل حکیه با تشک یسانک: پس دیگو یـ سپس م11
نار گذاشتن آن هستند و در کام اسالم و خواهان کاح ير ضرورت اجراکنند، منک یم

 3برند یر سوال مین اسالم را زین مبید یودانگو جا نر بودیواقع فراگ

داند شگفت  یم ياثناعشر ي عهیه خود را شیکسکاز  ین سخنانیه چنکد گفت یبا
ه کرا  یسکباشد و  یم یاله یبه امامت منصکن گروه معتقد است یرا ایآور است. ز

 ند نه مردم. ک ین مقام را داشته باشد خود خداوند انتخاب میا یستگیشا

ن یه اکنیچگونه امروز، مردم حق انتخاب امام و رهبر را دارند؟ مگر نه اپس 
افر کرد، مجرم و کر و عملکن تفیه شما آنها را بخاطر اک نیست سنت اعتقاد اهل

ن ید و اینک یرا بعنوان رهبر انتخاب م یر معصومید؟ چرا خودتان فرد غیدان یم

                                           
 .48ه یومت االسالمکالح .1
 .26همان  .2
 .26،27همان  .3
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رد کن عملیبخاطر همسنت  شود و اهل یم یرد شما درست و خوب تلقکعمل
 شوند؟ یمجرم شمرده م

 : ینیهات خمیبه توج یب) نگاه

ه کن وجود ندارد یدر مورد شخص مع یبت، نصیامروز در عهد غ«د: یگو یـ م1
 » ردیرا بعهده گ یشئون دولت ي اداره

د خداوند یه شما معتقد هستک یوجود ندارد در حال ین نصیم: چرا چنیپرس یم
 امبر، بدون امام بگذارد؟ یاز وفات پ د بندگانش را بعدینبا

 يرا برا یسکو پنهان شدن فرزندش،  يرکچرا خداوند بعد از وفات حسن عس
ست سال، بدون یهزار و دویکن ننمود؟ چگونه مردم، حدود ییامت تع يرهبر

 ینیه جانشکنیامبر بدون اید پید نبایگوئ یه شما مک یاند در حال سرپرست رها شده
د یپاشد؟ چگونه معتقد هست یه امت از هم مکا برود چرا یند از دنکبن ییخود تع يبرا
ن یهم نیند واکن بیین تعید جانشین و امت بایاز د يپاسدار يامبر، ناچار برایه پک

خود  ين و امت برایاز د يپاسدار يد برایه باکد یندار يباور را نسبت به مهد
 د؟ ین نمایین تعیجانش

ه کم یامبر هستیفه توسط پین خلییت و لزوم تعیوال د: ما معتقد بهیگو یم ینیخم
 1رده استکن یز چنیاو ن

 ؟؟!!بدان نمی داند را ملزم يمهد چیزي می کند کهامبر را ملزم به ینجا پیاو در ا

 یشود ول ینین خمیه قرار بود جانشکان معاصر، یعیاز ش ين منتظریت اهللا حسیآ
معقول  مگرد: یگو ینار شد مکمقام برن یه از ایت فقیه والیبخاطر مخالفت با نظر

ه به امر ک یاوت به عالوه رسالتش و اهتمامکت و ذیامبر با آنهمه عقل، درایه پکاست 
ن ییند و امت را بدون رهبر و تعک يانگار ن و امت سهلیه دین داشت، در قضید

 سرنوشت رها سازد؟ 

                                           
 .9ۀ یاالسالمومۀ کالح .1
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 يا روزه ز اگر بخواهد به سفر چندین کوچک يروستا یکم که حاک یدر حال
ه در کرد و به مردم خواهد گفت کن خواهد یین تعیخود جانش يبرود حتماً برا

 1ندیمراجعه نما يبتش به ویدوران غ

ن توسط رسول اهللا، آنها ین جانشییعه در مورد وجوب تعین است موضع شیا
خود  يب برایرده و ائمه به ترتکن یین تعیخود جانش يامبر برایند: پیگو یم

ش از هزار سال یشان بید و ایرس يه نوبت به مهدکنین نمودند تا اییعت ینانیجانش
 رده است!!کن نیین تعیخود جانش ياست و برا يه فرارکاست 

به سفر چند  کوچک يروستا یکم کاگر حا يه بقول منتظرکاست  ین در حالیا
مراجعه  يشان به ویاب ایند تا مردم در غک ین میین تعیخود جانش يبرود برا يا روزه

بدون  ين سخن را بر زبان آورده، فرار مهدیه اکدر آن لحظه  يد منتظریند. شاینما
را  یه بزرگین قضیچن ين است مهدکاد برده وگرنه چگونه ممیازد ران ین جانشییتع
ما اساساً با  یمدنظر قرار ندهد؟ ول را يا ن مسالهیچن يه منتظرکینا ایرد یده بگیناد
م یت سپرده است مخالفیب د: خداوند امامت امت را به اهلیگو یه مک يرکن تفیچن

رد و امامت را ک ین سلسله را منقطع نمیخواست نسل ا ین میه اگر خداوند چنکچرا 
 ي فهیشتافت تا آنها بتوانند به وظ یآن م ياریساخت و به  یدار میهمچنان زنده و پا

 2خود جامه عمل بپوشانند

                                           
 ).1/48ۀ و فقه الدولۀ (یۀ الفقیوال یدراسات ف .1

رد و کر کنباره ذیدر ا يت: در مورد آنچه منتظریدر مورد وجوب وص يدگاه منتظریبه د ینگاه .2
شان یل اینباره به رد دالیسنت در ا ان موضع اهلیارائه نمود ما ضمن ب یل عقلیاثبات آن، دال يبرا

 م. یپرداز یز مین
ت یبه انسان يعت بشر و احترام ویه رسول خدا با توجه به طبکن باور است یسنت بر ا اوالً اهل

تاً به جنگ، ین روش نهایدانست ا یه مکنیرد بخاطر اکخود صرف نظر  ين براین جانشییآنان، از تع
ست یب هکنین منظور، پس از ایا ينرو انتخاب فرد اصلح را برایانجامد. از ا یو فتنه م یدو دستگ

وه ین شین بهتریه اکز ثابت نموده یرده بود به خودشان واگذار نمودو تجربه نکت یسال آنها را ترب
 م و رهبر جامعه است. کانتخاب حا يبرا
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اند و امروز جوامع غرب  دهیجه رسین نتیاز تجربه به هم یخ طوالنیمودن تاریه ملتها بعد از پکچنان

ن یه بهترکاند  دهین مطلب رسیبه ا يزیمملو از جنگ و خونر یخین و تاریخون يها بعد از جنگ
 باشد.  یم توسط خود ملت مکس و حای، انتخاب رئيومت دارکح يراه برا

خ یوه در تارین شیوه را بهترین شی، ايتجارب بشر یوارد است ول یز انتقاداتین روش نیگرچه به ا
 اند.  بشر دانسته

 وه استفاده نمودند. ین شیه از همیت فقیومت والکل حکیدر تشز یعه نیش يراً فقهایه اخک یتا جائ
از  يرامون خود تعدادیه پکرد و نرفت بلکراها ن يا چ برنامهیامالً بدون هکامبر خدا مردم را یاً: پیثان

ش از یرا ب یکیبه آنها مبذول داشت و  يا ژهینمود و توجه و یکرد و به خود نزدکت یمردان را ترب
نار نام که معموالً نامش در ک يا نارش بود بگونهکگران با خود مالزم نمود و در سفر و حضر در ید
ر کنبود جز ابوب یسکگاهش معترف بودند و او یز به فضل و جایشد و مردم ن یامبر گرفته میپ

 يان هجرت، برایجر یعنیداد پس از اسالم ین رویه رسول خدا او را در بزرگترک یسکق یصد
د و یآ یدر سرنوشت اسالم بحساب م یعطف ي ه نقطهک يدادیده بود، رویش برگزیخو یهمراه

ند انجا ک یاشاره م ین همراهیز به ایه قرآن نکشود چنان یاد میخ اسالم یامروز از آن بعنوان مبدأ تار

يَن   د: یفرما یه مک ِ
َّ

ْخرََجُه اذل
َ
ُه ا�ُّ إِذْ أ وهُ َ�َقْد نرََصَ  تَنرُصُ

َّ
َغاِر إِذْ َ�ُقوُل إِال

ْ
 ثَاِ�َ اثْنَْ�ِ إِْذ ُهَما يِف ال

ْ
َ�َفُروا

يََّدُه جِبُنُوٍد لَّْم تََروَْها وَجَ 
َ
نَزَل ا�ُّ َسِكينَتَُه َعلَيِْه َو�

َ
َْزْن إِنَّ ا�َّ َمَعنَا فَأ

َ
يَن لَِصاِحِبِه َال حت ِ

َّ
َعَل لَكَِمَة اذل

ْفَ� َوَ�َِمُة ا�ِّ ِ�َ   السُّ
ْ
يَا َوا�ُّ َعِز�ٌز َحِكيمٌ َ�َفُروا

ْ
ُعل

ْ
اگر پیامبر را یاري نکنید، به  ()40(توبه/    ال

گاه که کافران او را در آن حال که یکی از دو نفر بود، از مکه بیرون اش نمود؛ آنراستی اهللا یاري
هگین گفت: اندوراندند. هنگامی که آن دو (پیامبر و ابوبکر صدیق) در غار بودند و به یارش می

 مباش؛ همانا اهللا با ماست)
ه کنبوده بل ین سفر حساس و سرنوشت ساز اتفاقیر بعنوان همسفر در اکد انتخاب ابوبیبدون ترد

 بوده است.  یاله یتاب و چه بسا به دستور وحکبرنامه و حساب و  ياز رو
ش یشه؛ باعث افزایر را باال برد و ازدواج رسول خدا با دخترش؛ عاکان، مقام و منزلت ابوبین جریا
تر و  معروف یش از همه زمانین بود و بیاز امهات المؤمن یکیرا پدر ید زیگرد يشتر مقام ویب

خود گمارد و امامت نماز مردم را به  يوفات، او را بر مصال يماریه رسول خدا در بکمحبوبتر شد 
 ) يح بخاریح مسلم و صحیاو سپرد (صح

 باشد.  ين ویر جانشکه ابوبکن بود یخدا قلباً خواهان اه رسول کرساند  یم ینها به روشنیا
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سد یر بنوکابوب يخواست خالفت را برا یه رسول خدا مکوجود دارد  یحیات صحیالبته نزد ما روا

ح یرد (صحکجز او را انتخاب نخواهد  یسکرد و فرمود مؤمنان و خدا کول از آن صرف نظر 
 ن هم شد. ی) و چنيبخار
را رسول خدا با قرائن یرد، زکر را انتخاب نکجز ابوب یسکه امت، بعد از وفات رسول خدا کچنان

ه مخالفت ننمودند ین قضیدو نفر هم با ا ینرو حتین مطلب نموده بود. از ایمردم را متوجه ا يادیز
رد، ک یم ير برابرکبا ابوب یو اجتماع ینیگاه دیلت و جایگر در فضید یسکا یه مبهم بود یو اگر قض

ل مختلف و ین هزار انسان از قبایگرفت و اتفاق چند یانجام نم ین سادگیفه به ایقطعاً انتخاب خل
ن یبر ا یل روشنین خود دلیر نبود و ایان پذکام یشخص به راحت یکمختلف بر  يها قهیبا سل

 ر وجود داشته است. کامبر در مورد خالفت ابوبیاز طرف پ يادیه اشارات و قرائن زکمطلب است 
ا یست ین یاز سه حالت خال يریچ درگیشخص بدون ه یکعت با یرا گردآمدن هزارها انسان و بیز

 یآخر منتف ي نهیا بر اساس زر و زور بوده است. احتمال دو گزیافراد و  یمانیبر اساس قناعت ا
 یمانیه همان قناعت اکسوم  ي نهیماند گز یرده است و مکنمورد نقل نیدر ا يزیخ چیرا تاریاست ز
 ل بوده است. یدخ ير بخاطر اشارات و قرائن نوکعت با ابوبیدر ب یمانیه فقط عنصر اکباشد 

ه خداوند کن بود ید ایبش گردیه نصک يگریر چشم از جهان فرو بست شرف دکه ابوبکنیبعد از ا
داد  ینم يبش جاینار حبکنبود خداوند او را در  یداد و اگر مرد صالح يامبرش جایاو را در جوار پ

 نند. کز سالم بینند به او نک یامبر عرض سالم میه به پکامت مسلمانان همانگونه یام قیه تا قک
ر و عمر نزد رسول خدا کگاه ابوبین در مورد جاین العابدین؛ زیبن حس یاز عل یه وقتکچنان
خ دمشق یبرند. (تار یبسر مشان ینون دارند و در جوار اکه هم اکرا  یگاهیدند: گفت: همان جایپرس
44/382( 

تاب که همان کن را بعد از خود گذاشت ین رهبر و جانشیه رسول خدا بزرگترکد دانست یسوماً: با
 يخ، بشر را رهبریشه تاریاز آن را به عهده گرفته تا هم يخدا است و خود پروردگار عالم پاسدار

ه قرآن، تر کرد و به راه برگرداند چنانیا بگند و هرگاه از راه حق به انحراف گشوده شود، دستش رک
 دهند.  یان مسلمانان هست و در پرتو آن به راهشان ادامه داده و میو تازه و دست نخورده در م

تاب خدا را بعنوان که رسول خدا کوجود دارد  یاوف  یاز عبداهللا بن اب یتین رابطه روایو در ا
تاب خدا خواهد کبزرگتر از  یتی) و چه وص2589ش  يان ما گذاشتند (بخاریش در میت خویوص

 بود. 
ماند و قطعاً آنرا  ین بود رسول خدا از آن غافل نمیان دکخالفت، جزو ار يت برایچهارم: اگر وص

 نماند.  یردن آن باقکان پنهان کشان امیبعد از ا یسک يه براکنمود  یان میل بکن شیبارزتر
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گر ید یسکه رسول خدا در حق کاست  یل روشنیدلر، کو تجمع و اتفاق صحابه بر خالف ابوب

به تواتر نقل  يدادهایر رویداشت مانند سا یوجود م یتین وصیرا اگر چنیننموده است، ز یتیوص
گرفته تا اعراب تازه مسلمان بر  <اران رسول خداین یتوافق هزارها انسان از بهتر يشد. و ادعا یم

 ندارد.  یعقل و خرد وزن يدر ترازوه کاست  ییامبر ادعایپ یه وصیعل يا توطئه
انصار در  ي ه محل تجمع انصار بود اتفاق افتاد و همهکفه یر در سقکعت با ابوبیه بکداست یناگفته پ
 ين بمعنایردند و اکت کانصار در آن شر ي محروم ساختن همه ين بمعنایردند و اکت کآن شر

 انصار از خالفت بود. ي محروم ساختن همه
ل به خالفت داشت و اگر یه خودش مکرد جزء سعد بن عباده کآنان اعتراض نس از ک چیو ه

ت کده بودند قطعاً سایشن یسکاز رسول خدا در حق  یتین باره وصیچنانچه انصار، در ا
 نمودند.  ینشستند و آنرا بازگو م ینم

در شبه  يادیه مردم زکزمام امور را بدست گرفت  یر در حالکپنجم: بعد از وفات رسول خدا، ابوب
نجا ینه و طائف در امان بودند، ایه، مدکم ين برگشته بودند و فقط شهرهایعربستان از د ي رهیجز

د. اگر چنانچه خود یرد و آنها را دوباره به اسالم برگردانک یشکرکر مناطق لشیر به ساکه ابوبکبود 
 د؟دا ین را مین بود چگونه به خود جرأت مقابله با مرتدیر جزو مرتدکابوب

گفتند: خودت از  یه به او مکرد بلک ین اطاعت نمین بود سپاه اسالم از او در مبارزه با مرتدیاگر چن
 ؟ینک یگران مبارزه میچگونه با د يا ن برگشتهید

ه خودت هم ک یدر حال یجنگ یگفتند: چرا با م ین داشت اگر میخود مرتد يبرا یاصالً چه پاسخ
 رد. ک یخ آنرا ثبت میافتاد قطعاً تار یم ین اتفاقی؟ اگر چنيا مرتد شده

فتوحات را  ي رد. دامنهک يرهبر یشان امت را به خوبیاد داشت. ایات زکر، برکششم: خالفت ابوب
نها در یه اکگسترش داد و پرچم اسالم را در نقاط دور دست و آباد جهان به اهتزاز درآورد 

دوم  ي اگردانش و در مرحلهت شیت رسول معظم اسالم در تربیانگر موفقیمرحله اول ب

ِطيُعوا الرَُّسوَل لََعلَُّ�ْم ه فرمود: کباشد  یم یاله ي تحقق وعده
َ
اَكَة َوأ َالَة َوآتُوا الزَّ ِ�يُموا الصَّ

َ
َوأ

و نماز را برپا دارید و زکات دهید و از پیامبر اطاعت کنید تا مشمول  ( )55(نور/  تُرمَْحُونَ 
 رحمت شوید.

ه آنها کم یابی یم در میشیاند یدند میت رسین و امنکیابه از اسخالف، تمه به آنچه صحک یزمان
ن و کیاستخالف، تم ي ه خداوند به آنان و عدهکهستند  یکیسته و نیقتاً مؤمنان شایحق

 َمن يَْرتَدَّ ِمنُ�ْم َعن ِديِنِه فََسوَْف د: یفرما یه مکت را داده است آنجا یامن
ْ
يَن آَمنُوا ِ

َّ
َها اذل ُّ�

َ
 يَا �
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اَكفِِر�َن ُ�َاِهُدوَن 

ْ
ٍة ىلَعَ ال ِعزَّ

َ
ُمْؤِمِنَ� أ

ْ
ِذلٍَّة ىلَعَ ال

َ
بُّونَُه أ بُُّهْم َوُ�ِ يِت ا�ُّ بَِقْوٍم ُ�ِ

ْ
يِف َسِبيِل ا�ِّ َوَال يَأ

ُ َ�َافُوَن لَْوَمَة آلئٍِم َذلَِك فَْضُل ا�ِّ يُْؤِ�يِه َمن �ََشاء َوا�ُّ َواِسٌع َعِليٌم ، إِ�ََّما 
ُ

َويِلُُّ�ُم ا�ُّ َورَُسوهل
اَكَة وَُهْم َراِكُعوَن، َوَمن َ�تََولَّ ا�َّ َورَُسو َالةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ يَن يُِقيُموَن الصَّ ِ

َّ
 اذل

ْ
يَن آَمنُوا ِ

َّ
يَن َواذل ِ

َّ
ُ َواذل

َ
هل

َغابِلُونَ 
ْ
 فَإِنَّ ِحْزَب ا�ِّ ُهُم ال

ْ
ارید و زکات دهید و از و نماز را برپا د() 56ـ 54(مائده/  آَمنُوا

 پیامبر اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید.
را  يگریرد خداوند افراد دیصورت گ يه هرگاه در امت، ارتدادکات خداوند وعده داده ین آیدر ا
 رد. کرد و قطعاً خداوند خلف وعده نخوهد کن آنان خواهد یگزیجا

 اند.  د: صحابه مرتد شدهیاگر بگو
ن مبارزه ین آنان شد و پرچم اسالم را بدست گرفت و با مرتدیگزیجا یسکم: پس چه یگوئ یم
 است؟ یاله ي ن وعدهیرا ایرد، زک

 ه آنها مرتد نشدند. کم یدان ین صحابه نشد، میگزیعمالً جا یسکو چون 
ن یه آنها با مرتدکم ینیب یر و برادرانش، مکرد صحابه در خالفت ابوبکبه عمل ین با نگاهیهمچن
نها یه همکم یدان ین میقینرو به یبرگشتند از ا يروزیبه هر جا رو نمودند با فتح و پدند و یجنگ

 به آنها داده بود. يروزیپ ي ه خداوند و عدهکاهللا بودند  حزب
 یسانکستند پس چه ین نیراشد ي، صحابه در عهد خلفایاله يها ن وعدهیو اگر چنانچه مصداق ا

 د؟ یجا متحقق گردکن وعده در یهستند و ا

اَكفُِروَن، ُهَو ه: ین آین با خواندن ایهمچن
ْ
ُ ُمِتمُّ نُورِهِ َولَْو َكرِهَ ال فَْواِهِهْم َوا�َّ

َ
ِ بِأ يُِر�ُدوَن يِلُْطِفُؤوا نُوَر ا�َّ

ُمرْشِ 
ْ
يِن لُكِِّه َولَْو َكِرَه ال َقِّ يِلُْظِهَرُه ىلَعَ ادلِّ

ْ
ُهَدى وَِديِن احل

ْ
ُ بِال رَْسَل رَُسوهلَ

َ
ي أ ِ

َّ
 )8ـ9(الصف/ ُ�ونَ اذل
خواهند نورِ االهی را با سخنان دروغین خویش خاموش کنند؛ ولی اهللا، نورش را کامل  می(

 نماید؛ هرچند براي کافران ناخوشایند باشد.) می
د و یخواهد رس يروزیآن، به پ يافران بر نابودک يرغم تالشها ین خدا علیه دکم یدان ین میقیبه 
روز نشدن یر نخواهد افتاد. و پیمتحقق خواهد شد و به تاخ یاله ي وعدهه کره خواهد شد؛ چرا یچ
ن یباشد و ما به چن یاهللا متعال م ي ن و عدم تحقق ارادهکیفار و مشرکتحقق خواست  ين بمعناید
ن ید يروزیه خداوند آنان را در راه پکم یدان یرد صحابه مکم. و با توجه به عملیستیمعتقد ن يزیچ

 ره ساخت.ید و چیروز گردانیجهان در آن عصر پ يشتر ملتهایآنان را بر ب استخدام نمود و
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ب شده است کمرت يفرار يه مهدکرا  یشتباهخواهند ا یم يان امروزیعیاما ش
دانه یننده و نا امکخسته  ،ین سفر طوالنیاو تا بازگشت از ا ينند و براکاصالح ب

 ند. ین نمایین تعیجانش

ه ک يارکاند،  ل دادهکی، تشاتبر شورا و انتخاب یمبتن یومتکآنها امروز ح يآر
باشد. حال  یم یامامت اله يادعاگرفتند و مخالفت با  یراد میسنت ا اهل پیش تر آنرا

بت او یندارد و آنها معتقد به وجود و غ یه اصالً وجود خارجک يا يدر مورد مهد
ده است تا یامت برگز يرهبر يه خداوند او را براک یسکم: چرا یپرس یهستند م

ه کش از هزار سال است یرد، بیامت را بعهده گ یامبر باشد و سرپرستین پیجانش
 شده و امت را بدون سرپرست رها نموده است؟ يفرار

ه کنیم گفت: مگر نه ایرده است، خواهکن ید از ترس جان چنییاگر بگو
باشد. پس چرا  یم يقادر به حفاظت جان و ،ده ین مقام برگزیاو را به ا ي کهخداوند

کرده  یشانه خال يو ياریاز حفاظت و  ین نموده ولید ي او را موظف به اقامه
 ؟است

ده پس چرا یامبرانش را متعهد گردیپ ياریه خاوند حفاظت و کنیر نه امگ
باشند را به عهده نگرفته  یامبر مینان پیه به گمان شما جانشکائمه  ياریحفاظت و 

                                                                                                       
امبر اعظم است. او اگر چه یپ يویکت نیترب ي جهیز صحابه نتیت آمیموفق ين دستاوردهای، ايآر

 ینیه به جانشیناکبا اشاره و  يدر مورد متعدد یملزم نساخت ول ینیاز شخص مع يرویآنان را به پ
 ر ابراز نمود. کش را به خالفت ابوبیل خویر تماکابوب

ژه یامت به ارمغان آورد بو يبرا يادیز يها تیه موفقکبود  يا ز آغاز خجستهیر نکخالفت ابوب
نقاط  یونها مسلمان در اقصیلیآن م ي جهیرت انداخت و در نتیه جهان را به حک يا فتوحات گسترده

 يدچار سهل انگار یصحابه مسلمانان هرازگاهنند و اگر بعد زا دوران ک یم یجهان خدا را بندگ
 ین خدا همچنان تازه و دست نخورده محفوظ به حفظ الهیاند، خودشان مسئول هستند و اما د شده

 باشد.  یبر بندگان م ین در واقع اتمام حجت الهیابد و ای یس هرگاه بخواهد آنرا مکاست هر
امت  كتا مجبور به تر يو ياریردن از ک یلن امامت توسط خداوند سپس شانه خاییتع يو اما ادعا

 م از شر ندارد.یعقل سل يه در ترازوکاست  یو فرار باشد. سخن
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ْ�يَا َوَ�ْوَم َ�ُقوُم د: یفرما یاست؟ خداوند م َيَاِة ادلُّ
ْ
يَن آَمنُوا يِف احل ِ

َّ
إِنَّا نَلَنرُصُ رُُسلَنَا َواذل

 
َ ْ
 )51(غافر/   ْشَهادُ األ

از الطاف  یکید: امامت همچون نبوت یگو یه؛ محمد رضا مظفر میعالم معاصر ش
امبر، بشر را یاز پ ینیه به جانشکباشد  ید در هر زمان امامین بایاست. بنابرا یاله

امامت، در واقع تداوم نبوت  پسدو جهان رهنمون شود...  يفالح و رستگار يبسو
 1باشد. یم

ا را جهت ابالغ یه انبکخداوند آنگونه  یامامت تداوم نبوت است ولچگونه 
لف به کرد؟ اصالً چگونه خداوند مردم را مکن يارینمود، ائمه را  یم ياریرسالتشان 

ش فرار یست و از ترس جان خوین دفه خویه قادر به انجام وظکنموده  یمان بر امامیا
 ن برود؟ ین از بیه دکح داده هرچند یرا برقرار ترج

ن و ید يا حفظ و نگهداریدارد  يشترین امام نزد خدا ارزش بیا زنده ماندن ایآ
ه طبق ک یسکست سال؟ اصًال چرا خداوند یهزا و دویک یاردها انسان طیلیت میهدا

 نگه داشته است؟  یت منوط بدان است را مخفیت بشریباور شما، هدا

نبوده است  يریچ خیمنشأ هنون که تاک ین شخصیچن یاصالً چرا خداوند زندگ
 نگونه مصون و محفوظ داشته است؟یرا ا

 ت وجود دارد؟یر از عبودیغ يا ان او و خدا، رابطهیا میآ

را  يا ژهیو ین زندگیاو چن يان انسانها فقط برایدام عملش خداوند از مکبخاطر 
 ا نموده است؟ یمه

مقام انسان در  يش جهت ارتقایامتحان و آزما يا جاین، مگر دنیعالوه بر ا
ْحَسُن د: یفرما یه مکست؟ چنانیآخرت ن

َ
يُُّ�ْم أ

َ
َيَاَة يِلَبْلَُوُ�ْم �

ْ
ي َخلََق الَْموَْت َواحل ِ

َّ
اذل

َغُفورُ 
ْ
َعِز�ُز ال

ْ
(او که مرگ وزندگی را آفرید تا شما را بیا زماید ) 2/ک(مل   َ�َمًال وَُهَو ال

 بخشنده است) که کدامتان عمل بهتري انجام می دهید و او چیره ي

 ست؟ ین نید يایدر راه اح يارکامبران، سرشار از فدایخ پیمگر تار

                                           
 .65ۀیعقائد االمام .1
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و  یت الهیسب رضاکح داده و در راه یفرار را بر قرار ترج ،ن امامیپس چرا ا
ننموده  يارکاند فدا دهیامبران و مبارزان راه خدا بدان رسیه پک یرامتکدن به یرس

 است؟ 

قومش در آغاز  يهایمهر یه پا بک یهنگاماش  ن بندهیخداوند خطاب به بهتر
َُّهْم د فرمود: یدعوت مواجه گرد  �َْستَْعِجل ل

َ
َعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوال

ْ
ْولُوا ال

ُ
فَاْصرِبْ َكَما َصرَبَ أ

 َ�َهْل ُ�ْهلَُك 
ٌ
َهاٍر بََالغ ن �َّ  َساَعًة مِّ

َّ
ُهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن لَْم يَلْبَثُوا إِال َّ�

َ
َقْوُم َك�

ْ
 ال

َّ
إِال

َفاِسُقونَ 
ْ
 )35(احقاف/ ال

که پیامبران اولوالعزم شکیبایی ورزیدند، شکیبا باش و براي  پس چنان ترجمه:
هایی باشند که به آنان داده  درخواست عذاب شتاب مکن. روزي که شاهد وعده

است؛  اند. (این قرآن،) پیامی شود، گویا تنها ساعتی از یک روز را (در دنیا) مانده می
 پس آیا کسی جز مردم بدکار هالك خواهد شد؟

 ن)ک(فرار » فاهرب«ن) و نفرمود: ک(تحمل » فاصبر«خداوند فرمود:  يآر

ش از هزار سال یب يه به مهدکالعاده  ار خارقکن یا يا بهتر نبود خداوند بجایو آ
 ياری يپرداخت و در راه تحقق امامتش به و یعمر داده به حفاظت جان او م

 ند و هدف امامت محقق گردد؟ کشان استفاده یساندتا امت بتواند از ار یم

 ي ه قرنها به بهانهکباشد  یعه مین اختراع شده شین پرسشها متوجه دیا ي همه
 جدا مانده است.  یامت اسالم ي رهیکر معصوم از پیز نبودن امامت غیجا

ه آنچه یو عل خ خود برسدیدار شده تا به حساب ائمه و تاریعه بیامروز ش یول
بند به ینحال خود را همچنان پایند و با اکسته انقالب یعه بر آن زیتا امروز ش

ه مذهب است. یار علکرد خروج آشکن عملیه اک یداند در حال یعه میده شیعق
ح یا تصحیعه و یش ي دهیا عقیند ینه را انتخاب نماین دو گزیاز ا یکید یپس با

 مذهب را.  یدتیجوانب عق ي همه

د گفت اگر در یو خارق العاده افراد بشر با یه عمر طوالنیاما در مورد قضو 
رد ک یت میاسالم عنا یداشت به رسول گرام یوجود م يزین چیچن یسنت اله

ه کداشتند  ين تصوریدر مورد پدرش چن يا ه عدهک یالرضا هنگام یه امام علکچنان
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اند ه دیفر ورزکنازل شده  <ند و به آنچه به محمدیگو ینمرده است فرمود: دروغ م
 1افزود. یم <د به عمر محمدیفزایب یسکخواست به عمر  یچه اگر خداوندم

م: یگوئ یم؟ در پاسخ میرا معطل بگذار یام اسالمکا احی: آدیگو یم ینیـ خم2
ل و معوق یتعط يتا ظهور مهد یام اسالمکه احکست ین نیشما ا  دهیمگر عق

ن ید ياریدر راه  یگام چین تا به امروز هیبعد از حسن گذشتگانتان یباشد؟ بنابرا یم
تاب و ک يزد و به سویت بپا خیب ه از اهلکرا  یسکات شما هر یروا یبرنداشتند و حت

 یدانند. چرا آنچه نزد گذشتگانتان گمراه ین شده میسنت فراخواند، گمراه و نفر
 درست درآمد.  يارهاکحق و  ي باره عوض شد و در لفافهیکشد، امروز  یمحسوب م

ام که ظلم و حیام علیت را بخاطر قیب ن اهلیاز مجاهد ياریه شما بسکنیمگر نه ا
ردن کام نیله قینوسید تا بدیات ساختیه آنان رواید و علیردکستمگر، گمراه قلمداد 

  ؟د.یه نمائیامامانتان را توج

ظلم  ند و امام در برابرکر امام، اعالم جهاد یه فرد غک زیرا عقل روا نیست
 یه خدا به او سپرده شانه خالک يا فهیم فرود آورد و از وظید و سر تسلیوت نماکس
 ش را مشروع بداند. یرد خوکن حال عملیند و در عک

ه در پاسخ به کاند بل ار ننشستهک ید، بین عقایه سازندگان اکرد کد فراموش یاما نبا
ند: بخاطر یگو یم یاند، به راحت برنداشتهن ید ياری يبرا یچ گامیه چرا امامان هکنیا

 ن باشد!یاز دست رفتن د ياگر به بها یردند حتکه یتق يه آریتق

را خود م آنها یگوئ یه مکم بلینک ینم ین جسارتیت چنیب ما نسبت به اهل یول
نبودند آنها  يزیفتنه انگ یردند و در پک یآن تالش نم يدانستند و برا یامام نم

ه ین، علیدانستند بنابرا یز نمیام، جاکت حیر گناه و معصرا بخاط يزیخونر
ه یه علک یسانکت و وحدت جامعه، با یردند و بخاطر حفظ امنکمان قد علم نکحا
 نمودند.  ینم يارکردند همک یام میام وقت قکح

ه قدر و منزلت ک یپوچ يردن آنها نه ادعاهاکام نیق ین بود سبب واقعیا
ه کنند ک یم یزبون و ترسو معرف ییبرد و آنها را انسانها یر سوال میت را زیب اهل

                                           
 .458 یشکرجال ال .1
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از طرف خداوند  نه اگر آناک یردند. در حالکع یرا ضا یامامت منصوص اله
ش را اعالم یامامت خو اارکاز مقام امامت مشخص شده بودند، آشراح يبرا

جانشان  ياگر به نابود یگرفتند حت ینموده در تحقق آن پرچم جهاد را به دست م
 ز داشتند. یآنرا ن یستگیرفت و شا یاز آنان انتظار م ین شهامتیشد، چن یتمام م

  )ینیم؟ (خمینکه اسالم را رها کنیا ایـ 3

ت یب ومت اهلک؟ اسالم نزد شما در حییگو یدام اسالم سخن مکردن کاز رها 
جز اهللا انتخاب  یسکشود و اسالم بدون امام معنا ندارد و امام را  یخالصه م

 ند؟ ک ینم

اند. پس  ستهیه گذشتگانتان بر اساس آن زکشما  يتابهاکن است اسالم از منظر یا
 روانتان. ین پرسش با شما است نه با پیپاسخ ا

ن ییتع يبت ویدر غ يمهد يبرا ینیم نه خداوند جانشیدان یه ما مک ییتا جاو اما 
ل کین شما تشیگمارده است و در د خود يرا بجا یسک يرده و نه خود امام فرارک
م مذهب، کن حید به ایا باین، یباشد. بنابرا یاب امام معصوم حرام میومت در غکح
 یه قرنها شما را از امت اسالمک ين اعتقادیه به خطا بودن اکنیا اید و یبند باشیپا

 ي دهین عقیبر ا یه مبتنک يا د و به جنگ چند صد سالهینکجدا ساخته، اعتراف 
 د. ید، خاتمه بدهیا با امت داشته تنادرس

شما در  يبه آن، برا يبندیپا يمذهب با ادعا ي نهیریر دکر پا گذاشتن تفیاما ز
ده بر ین و عقیه به دیه قضکساز خواهد بود چرا  لکامت مشیشگاه خدا در قیپ
 رسد.  یان نمین به پایردن مخالفکجاب مگردد و با  یم

ند و بعد از آن، کومت کدو قرن، ح يآمده بود  تا برا م اسالمیه بگوئکنیا ایـ 4
 )ینیمردم را به حال خود رها سازد؟ (خم

ار یرده، سخن بسکومت کد: اسالم در دو قرن حیگو یه مک ين سخن ویا
 ومت نمودند؟ کن دو قرن، حیدر ا یسانکد چه ید پرسیاست! با يزیآم شگفت

اول قرن  ي مهین يمتوفا یعلن دو قرن بعد از حسن بن یا  یه طکاست  یعیطب
ه چه کرده است؛ بلکومت نکد حیدان یا امام مره شما آنها ک یسانکاز  یکچ یاول، ه
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عهده   ومت را بهکسنت، زمام امور ح در آن دو قرن و چه بعد از آن، فقط اهل
 اند.  داشته

تلقی می  یومت اسالمکن دو قرن، از نظر شما حیسنت در ا ومت اهلکحیا آ
ت یب د را غاصب حق اهلیم و جدیقد یاسالم يدولتها ي ه شما همهک یالدر ح شود

 د؟ ینک یافر قلمداد مک، و  دانسته

ر خواهد داد؟ اگر ییومت را تغکت حیت در جامعه، وضعیب ه حضور اهلکنیا ای
ن چند قرن را بخاطر حضور امام یدر ا یاسالم ير دولتهاین است پس چرا سایچن

 د؟ یدان ینم یزنده و حاضر و ناظر است، اسالمه به گمان شما ک يمهد

ومت کدگاه شما بعد از رسول اهللا فقط پنج سال حیه اسالم طبق دکنیمگر نه ا
ومت کو فرزندش؛ حسن و قبل و بعد از آن ح یدوران خالفت عل یعنیرده ک

 جا آمد؟ کن دو قرن از یوجود نداشته است پس ا یاسالم

و  یاز خلفا جز عل یک چیامامت در ه د: شروطیگو یه میمحمد جوا د مغن
 1.ه است ه بعد از آنها آمدند، وجود نداشتک یسانکان یدر م  ژهیفرزندش؛ حسن بو

 رد.یرا نپذ یسکو فرزندانش، امامت  یه جز امامت علکعه، حق دارد ینرو شیاز ا

مان و کار از حاکستم يادید: ایگو یعه مین شیاز محقق یکی؛ یحسن یمحمد عل
 2گرفتند ياسالم و مسلمانان را بعد از وفات رسول خدا به باز ن،یومکمح

 رد کومت کست سال حیجا اسالم تا دوکپس 

شما  به نظر می رسد ؟شوند یم یین ادعایر چنکشما من يه علماک یدر حال
 د؟ یآور ین سخنان را بر زبان میمصلحت، ا يبخاطر انقالب و از رو

 ) ینیاست ندارد؟ (خمیومت و سکبه ح يارکاسالم  م:یه بگوئکنیا ایـ 5

است ندارد، چرا یومت و سکح هب يارکم: بر اساس مذهب شما اسالم، یگوئ یم
ت را رها کت هست، مملکامور ممل ي ه از جانب خدا مسئول ادارهک يا  يه مهدک

                                           
 .24مون کعۀ و الحایالش .1
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جزو  يدار ومتکن شما، حیشده است و طبق آئ یرده و پا به فرار گذاشته و مخفک
رد و عمال موضع یگر آنرا بعهده گید یسکست یروا نه کشان است یف ایوظا

 ن بوده است!یقرون گذشته هم یگذشتگانشان ط

ش از هزار سال بر آن یعه بیه شک يه باوریه علکشما روا شد  يپس چگونه برا
ه یه علک ید در حالینحال معتقد به صحت مطالب مذهبتان باشید و با ایزیسته بپاخیز

 د؟ یا مذهب دست به انقالب زده

 ياسالم و پاسدار ياز دست دادن مرزها یعنینبود دولت  هکم یدان یـ ما م6
 ) ینیدهد؟ (خم یبه ما م يا ن اجازهین ما چنیا دیش آین خویهن و سرزمیردن از مکن

شان یار خداوند است و اکومت کل حکید تشیه معتقد هستکد گفت: شما یبا
از دست دادن مرزها،  یعنین طبق باور شما یرده و اکد ین سپس ناپدییرا تع یمکحا

 د؟ یگوئ یسخن م یدام مرز اسالمکشما از  یوانگه

ارد مسلمان یلیم میو ن یکه در آن حدود کجهان اسالم  یفعل يشورهاکرا یز
سنت فتح شده  نند، توسط اهلک یم یر مسلمان زندگیغ يشورهاک یهمجوار با برخ

 کسنت بعد از فتح ممال ه مسلمانان اهلکاست  یاصطالح» ثغور«شوند. و  یو اداره م
عه یار بردند چگونه امروز، شکب یر اسالمیغ کخود با ممال يمرزها يآنرا برا يادیز

 ییومتهاکح یه هرازگاهکان با آنیعیه شک یند؟ در حالک ین اصطالح استفاده میاز ا
د یگوئ ین مه از آن سخک» يثغو«اند پس  ردهکشهر را فتح ن یک یاند حت هم داشته

 جا است؟ ک

شتر امت یه شما بکنیاست بخاطر ا ین شما و امت اسالمیب يد هدفتان مرزهایشا
 د؟ یآنها را قبول ندار ید و مسلمانیدان یافر مکرا  یاسالم

د: از نظر ظاهر ما یگو یم یعه؛ ابوالقاسم خوئین مرجع معاصر شیه بزرگترکچنان
 یم ولینک یم مکو مسلمان بودن آنها ح ياثناعشر ي عهین شیمخالف ي به طهارت همه

 1مینام یافران آخرت مکا و ین، آنها را مسلمان دنیافر هستند بنابراکدر واقع آنان 
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آمده  یعه بحساب میش یکه در قرن پنجم، مرد شماره کد ی، مفيو قبل از و
د، یار نماکاز ائمه را ان یکیس امامت که هرکن اتفاق نظر وجود دارد ید: در ایگو یم
 1افر و گمراه بوده در آتش دوزخ جاودانه خواهد ماند.ک

مان ندارند ید ایهستآن  یه شما مدعک یسنت به امامت ه اهلکدانند  یم یکو همه ن
ان معاصر یعیه شکند آنگونه ک یداند و اصال مدارا نم یافر مکد آنها را ینرو مفیاز ا

 نند. ک یمدارا م

ران یه اکاست  ییمرزها» ثغور«از  ینیف خمه هدکرسد  ین به نظر مین چنیبنابرا
منافق و   عه،یش ي دهیآنها طبق عق ي ه همهکگان مسلمان خود دارد چرا یبا همسا

 ستند. واهللا اعلم.یش نیب یافرانک

 يبرا يصرفا مجوز» ثغور«مرزها و استفاده از اصطالح  يو سخن از پاسدار
 شود.  یده نمین اصطالح دیاز ا یعه نشانیباشد وگرنه در فرهنگ لغت ش یانقالب، م

ه یه مذهب و علیعل یانقالب ،یعیومت شکدر مورد ح ینیخم سخنانبحرحال 
رده و آنها را از کقرنها نابود  یعه را طیش یاسیات سیه حکشود  یمحسوب م یامامت

داشته و  م موهوم دور نگهکانتظار فرج امام و حا ي به بهانه یامت اسالم ي رهیکپ
مخالف با دستورات مذهبشان  یز گشته دست به اقدامیصبرشان لبر ي اسهکسرانجام 

 زدند. 

سنت و  اهل  عه برگرفته از فقهی(مرزها) در فقه ش» ثغور« يو اما سخن از پاسدار
وجه با  چیه به هکار داشته و خواهند داشت کسنت با آن سرو ه اهلکاست  یتیواقع

 ندارد.  یعه همخوانیر شکتف

ه چگونه کند یب یم یشود وقت یعه، شگفت زده میفقه ش ي وانندهه خکد گفت یبا
ه کدهند  ینند و به او آموزش مک یف میلکن تییامام معصوم غائب تع يفقها برا

 یر معصومینها هستند و او فرد غیا امام معصوم ایدادها چگونه مواجه شود. گویبارو
 نها باشد!ید گوش به حرف ایه باکاست 
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 ي سنت در مورد جهاد و اقامه تب اهلکبرگرفته از  یاز عبارت فقه يا نمونه
ه متوجه کنیشان بدون ایتابهاکدر  یباشد ول یعه میر شکه مخالف با تفکحدود 

 ر است: یاند بشرح ز دهرکآن باشند نقل  يامدهایپ

 ن عنوان گشوده است: یتحت ا یتابش فصلکدر  یطوس

ه و شرائط یجب علیرة االمام باب: فرض الجهاد و من یتاب الجهاد و سک
 ». وجوبه

دهد  یح میامام معصوم توض يتاب براکن ید او در ایه مالحظه نمودکهمانطور 
ه خود امام ک یند. در حالکد عمل یچگونه با يه هنگام ظهور، در مسائل اجتهادک
عه یش يه فقهاکنجا از آ یند ولیه آنها چگونه عمل نماکح دهد یمردم توض يد برایبا

ر آنجا را نقل ه ددشخون زده و مسائل مطرح یسنت، شب باشند به فقه اهل یفاقد فقه م
 نند. کاند تا تظاهر به دارا بودن فقه ب ف نمودهیتال یتاب فقهکرده و ک

ام و چه کمردم چه ح يسنت، فقها مسائل را برا ه در فقه اهلکاست  یعیو طب
را یند زید عمل نمایه چگونه باکدهند  یح میتوض ر معصوم هستندیه غکن یومکمح

دا ین صدق پیمعصوم ي ائمه يه براین قضیاز به فقه و دانش علما دارند و ایآنها ن
ن خرمن یه خود فقها خوشه چنکبه فقه و فقها ندارند بل يازیه آنها نکند چرا ک ینم

دهد و  یفقه م فیتال ي عه به خود اجازهیه شیباشند پس چگونه فق یم اندانش امام
 ند؟ ک یف میلکن تییامام، تع يبرا

ر نظر و بدستور امام ید زیه باکنیدارد از جمله ا یجهاد شرائط«د: یافزا یم یطوس
ند کن یین تعیخود جانش يه براکنیا ایه امام ظاهر باشد کند ک یباشد فرق نم 1عادل
 2ز نخواهد بودیبا دشمن جا ییاروینصورت جهاد و رویر ایدر غ

                                           
 89شد نگا: جامع الخالف و الوفاق  یم فقط به امام معصوم اطالق میان قدیعیامام عادل نزد ش .1

 یباشد منته یمعصوم م یعنید از شرائط نماز جمعه حضور امام عادل یگو یم ین عالمه حلیهمچن
 ).1/317الطلب (
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د شخصاً ین جهاد تا ظهور امام نه واجب است نه مشروع و خود امام بایبنابرا
 خود بگمارد.  يرا بجا یسکا یسپاه را به عهده داشته باشد  یفرمانده

د یامام نبا ي جهاد، بدون اجازه يه صفهایتسو يد: در اثنایگو یم ین طوسیهمچن
 1د.یرا به مبارزه طلب یسک

مت گرفتند، نخست امام سهم ین به غنکیمسلمانان از مشرد: هرچه یافزا یسپس م
د ین نمایش و مستحقیخو ي خانواده يها نهیند و صرف هزکخمس را از آن جدا 

 2میاة شرح دادکتاب زکطبق آنچه در 

د و یت نماین مسلمانان عدالت را رعایم بید در تقسیامام با«د: یگو یدر ادامه م
 یکاده نظام یح ندهد و به پیگران ترجیتقوا بر د گاه، دانش ویرا بخاطر جا یکیچ یه

ش از دو اسب همراه آورده بود یب یسکسهم و به سواره نظام دو سهم بدهد و اگر 
 3ه بدهدیفقط به دو تا از آنها سهم

ه هرگاه ظاهر شد به کند ک یان میامام ب يبرا یه طوسکاست  ینینها قوانیا يآر
 یسکامام  ي ه بدون اجازهکد ید: متوجه باشیگو یمان امام ید و به سپاهیآنها عمل نما

ان یه امام در مک یجنگند در حال یاب امام مکه در رک یسانک یعنید. یرا به مبارزه نطلب
ست امام در یند معلوم نیبه علما مراجعه نما ید در مسائل شرعیآنها وجود دارد با

دهد  یامام آموزش م ه بهکند بلک ین بسنده نمیبه ا یاره است؟ طوسکن وسط چه یا
 کیکاده و سوار را تفید و سهم پیم نمایند و غنائم را تقسکه چگونه خمس را جدا ک
 يریرا در فراگ ید بعد از ظهور، مدتیبا يه مهدک درس ینطور به نظر میند ... ظاهرا اک

 اند بگذارند تا دچار اشتباه نشود.  ه نمودهیاو ته يروانش برایه پک یامکاح

سنت را گرفته  اهل یام فقهکعه، احیش يه فقهاکنیست بر این یل روشنین دلیا ایآ
 اند؟ دهیخود گنجان يتابهاکآنها را در  ،عواقب آن در نظر داشتنو بدون 
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سنت را نقل  اهل یاز عبارات فقه یشتر مطلب، ما برخیروشن شدن ب يبرا
د: در رد یمطلب بشو  ، متوجه اصلیعیآن با عبارات ش ي سهیم تا با مقاینک یم

ه کتاب الجهاد کم: یشو ین عنوان مواجه میتحت ا یبا فصل یتاب فقه حنفکالمختار؛ 
 1شود یاد می ير و الجهاد و المغازیتاب السکاز آن بعنوان 

ن یه ابن عابدکم ینیب یآورده بود. سپس م یه طوسکاست  ین همان عنوانیا
قابل دفاع از  يا را بدون دسته یاسالم ياز مرزها يچ مرزید امام هینبا«نوشته است: 

گران ین حق از گردن دیار گمارده شوند، اکن یبه ا یه اگر گروهکند کمسلمانان رها 
 2شود. یساقط م

ه و وقت وجوب آن و تفاوت یآنان، مقدار جز يد براید: امام بایگو ین میهمچن
 3ر را مشخص سازدیو فق یان غنیدر مقدار م

ه کدهد چرا  یر معصوم شرح میامام غ يرا برا ایقضا ین عالم سنینصورت ایبد
ه کاز آنجا  یدهند. ول یح میروانش توضیامام و پ يام را براکسنت، اح اهل يعلما

ه کر معصوم هستند حق ندارند یه خود غکعه یش يباشد علما یعه معصوم میامام ش
واقع به ح و در یامام توض ياب امام معطل مانده است برایه در غکرا  ینیمسائل د

 آموزش دهند.  يو

 و اما در مورد حدود: 

ن ییه از جانب خدا تعک یحدود فقط توسط سلطان ي د: اقامهیگو ین میچن یطوس
 4گرید یسکد اجرا شود نه یرده باکن ییحد تع ي اقامه يه امام او را براک یسکا یشده 

حد  د بر اویه باک یسانکن ید: اولیگو یم یحد زان ين در مورد اجرایهمچن
ار کدر  یه مردم هستند و اگر گواهیسازند گواهان، سپس امام بعد از آنها بق يجار

                                           
 ).15/402در رد المختار (ن یابن عابد .1

 ).15/414همان ( .2

 )15/423همان ( .3
 ).1/301ۀ (یالنها .4
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 يست و خودش اعتراف به گناه نموده، قبل از همه امام سپس مردم بر او حد جارین
 1سازند

ان یر معصوم بیام غکح يسنت برا اهل يه علماکاست  یامکنها همان حیا
م با اعتراف ثابت شود، نخست امام ر: اگر جدیگو یفه میه ابوحنکاند. چنان نموده

باشد، اول گواهان سپس  ینند و اگر بر اساس گواهک يگران بر او حد جاریسپس د
 2سازند. ير مردم، بر او حد جاریامام و بعد از او سا

د شوند و حاضر به یه اگر گواهان دچار تردکب آنست ین ترتیت ایهدف از رعا
حدود را در صورت بروز شبهه «د: یگو یه مکث یحد طبقحد نباشند،  يآغاز اجرا

 نند. کحد صرف نظر  ياز اجرا »دینکساقط 

ان یر معصوم بیام غکح يسنت برا اهل يحات را علمایبات و توضین ترتیا
را یندارد ز یعه همخوانیش ي دهیار با عقکن یا ینند تا دچار خطا نشوند ولک یم

 ند! کن و چنان بیچنه کتوان به امام معصوم دستور داد  ینم

 جا است؟کجا تا به کن تفاوت ره زیبب

 ش رو ندارند: یشتر پیدو راه ب ن نون آناکا

مذهب به آنها آموزش  ير معصوم هستند و علماینشان غاه امامکرند یه بپذکنیا ای
 دهند.  یش آموزش میام و رهبران خوکسنت به ح اهل يه علماکدهند همانگونه  یم

روانشان یاند تا پ غما بردهیسنت به  ن عبارات را از فقه اهلیه اکرند یه بپذکنیا ایو 
ه متوجه کنیم بدون ایسنت از فقه برخوردار ند ما هم مانند اهلیبانند و بگویرا بفر

ر سوال یعه را زیش يرکف ير ساختهایز یه در بخشهائکار باشند کن یعواقب ا
 برد.  یم

ه ک یرسد در حال یعه به چندن تُن میش یفقه يتابهاکه امروز حجم کنیتر ا جالب
 ست. یآنها ن ي ن مذهب و ائمهین علم اصالً متعلق به ایا

                                           
 ).1/701همان ( .1

 ).13/439( يالحاو .2
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 ) ینیاست (خم یات زندگیاز ضرور یکیومت که حکنیـ مگرنه ا7

ن است نه از یات دیو از ضرور یاله یومت منصبکد حیه معتقد هستکشما 
ل یه تبدکباشند؛ امروز چه شده   م را داشتهکه مردم حق انتخاب حاکا یات دنیضرور

 رود؟ ین بشمار نمیات دیگر جزو ضروریشده و د یبه ضرورت زندگ

ند؟ ک یانتخاب م یسکم را چه کاست حا یات زندگیومت از ضرورکو اگر ح
 ا مردم؟ یاهللا 

د یرده است؟ اگر بگوئکن بم با خداست پس چرا انتخاکاگر حق انتخاب حا
داده  حیاند فرار را بر قرار ترج رفتهیه مردم نپذکنیبخاطر ا یولرده کخدا انتخاب 

 يبعد ياند، گناه نسلها رفتهیه در آن زمان بوده نپذک یم: اگر نسلیگوئ یاست؟ م
ند ک یباشد انتخاب م یبشر م يازهایه از نکرا  یومتکست؟ اصال چرا خداوند حیچ

ه مدنظر ک یداد تا به اهداف ياریامبرانش را یه پکشتابد آنگونه  یآن  نم ياریسپس به 
 يا را بر منطقه یه فرماندهکد یا را سراغ داریاز پادشاهان دن یا پادشاهیبوده برسد؟ آ

 ـ  یند؟ وهللا المثل االُعلک یشانه خال يدادن و ياریبگمارد سپس از 

اش را  فهیامبر، وظیبفرستد و آن پ ییرا به جا يامبریه خداوند پکد یا سراغ داریآ
 ند؟ کرده فرار کرها 

بفرستد و او را در برابر قومش  ییرا به جا يامبریه خداوند پکد یا سراغ داریآ
ْ�يَا َوَ�ْوَم د: یفرما یند؟ خداوند مکن ياری َيَاِة ادلُّ

ْ
يَن آَمنُوا يِف احل ِ

َّ
إِنَّا نَلَنرُصُ رُُسلَنَا َواذل

ْشَهادُ 
َ ْ
اند، در  پیامبرانمان و کسانی را که ایمان آوردهیقین ما  به ( )51(غافر/    َ�ُقوُم األ

 )دهیم.) خیزند، یاري می زندگی دنیا و روزي که گواهان برمی

داد و از گزند  ياریامبرش؛ محمد را چگونه یه خداوند، پکم یدیمگر ند
 دشمنانش حفاظت نمود؟ 

آورد تا حجت بر مردم اتمام  یامبرش، حفاظت بعمل نمین پیپس چرا از جانش
امبر یاز آن به پیمتر از نکاز امت به امام یه نکد یه شما معتقد هستکنید مگر نه اشو

 شتر هم باشد!!یچه بسا ب یحتو  ست؟ین
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گاه رسول خدا یامامان در جا«است:  ه گفتهکاند  عبداهللا نسبت داده یه به ابکچنان
ست ینش ار چهار زن روا یاح با بکآنان ن يستند و برایامبر نیه پکنیهستند جز ا

 1باشند یامبران میر مسائل همانند پیدر سا یامبر روا بود ولیپ يه براکآنگونه 

ه کداند چنان یبا نبوت م ين معروف به بحر العلوم، امامت را مساوید حسیامام س
امالً کز یه هدف هر دو نکاست همانطور  یکینبوت و امامت  ي د سرچشمهیگو یم

 یز از الطاف الهیاست امامت ن یالطاف الهه نبوت از کباشد و همانگونه  یم یکی
ه در آن نور کاست  يا د همان لحظهیه در آن نور نبوت درخشک يا باشد و لحظه یم

 2دیامامت درخش

امبر و امامت ائمه و التزام به ید: اقرار به نبوت پیگو یم ین هاشم بحرانیهمچن
 یمانیا ینشان، اصلیت آنان و داشتن بغض نسبت به دشمنان و مخالفعمحبت و اطا

 شود.  یامل نمکنها ین بدون ایه دکاست  یتعالید بارینار توحکدر 

رون یت اعمال و بیو شرط قبول یفیلکم تکه حیجاد جهان و پاینها سبب ایو ا
مخلوقات عرضه  ي د به همهینها همانند توحیباشند. ا یم كفر و شرکره یشدن از دا

ي تابهاکاء با آن مبعوث شدند و در یه شد و انبمان گرفتینمورد پیشدند و از همه در ا
 مان بدان موظف شدند. یملتها به ا ي د و همهین مطلب نازل گردیا آسمانی

گر  یدیکد بوده الزم و ملزوم ینسبت نبوت با امامت مانند نسبت آن با توح
شود  یمحسوب م يگریفر به دک یکیفر به کد به هر دو اقرار شود و یه باکباشند  یم

طاعه بودن لند و ائمه در فضل و مفروض اک یت نمیفاک، يگریر دیغ یکیمان به یاو 
ستند و همه ین باره قابل شمارش نیث در ایه احادکاست  یامبر هستند. گفتنیمانند پ

ن یات این ما جزو ضرورینها نزد بزرگان محدثیباشند و ا یح میه صحیامام ينزد علما
 3روند یعه) بشمار میمذهب (ش

                                           
 ).1/270تاب الحجۀ (ک، یافکال .1

 ).132،  14/131( یص الشافیدر تلخ یطوس .2

 .19ر برهان یتفس ي در مقدمه یدوم هاشم بحران ي مقاله .3
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د: امامت از یگو یه مکداند چنان یامامت را باالتر از نبوت م ي درجه یحلّاما 
 یدر زمان ین است وجود نبکرا ممیالطاف خاص است ز زالطاف عام و نبوت ا

از  يار لطف عام گناه بزرگترکن انینباشد اما وجود امام در هر زمان الزم است بنابرا
 1ار لطف خاص استکان

ش به یتاب خوکبار در یک یع امامت خداوند حتیرفگاه ین جایچرا با وجود ا
ه او کد بلیفه نمایوظ يفایزد تا بتواند ایخ یت امام بر نمیپردازد و به حما یان آن نمیب

رد و سرانجام در یش گیدهد تا راه فرار را در پ یاجازه م يگذارد و به و یرا تنها م
ش را ین و امام خویه دکنیا، بدون یبر گمراه يادیز يآخر الزمان بعد از مرگ نسلها

ه چه کن است یگردانند. حال سوال ا یشان را به مقام امامت بر میبدانند و بشناسند، ا
 يد: مهدیروانش؟ اگر بگوئیا پی يند؛ مهدک ین مییم را تعکومت و حاکح یسک

ند کن ییم تعکرا بعنوان حا یسکه کنیخودتان بدون ا یم گفت: او طبق گواهیخواه
 یخیو تار ینیم گفت: فرهنگ دیروانش. خواهید: پیست؟ و اگر بگوئفرار نموده ا

د: امام توسط خدا و یگو یات شما میروا ي تابد و همه یرا بر نم یین ادعایشما چن
 شود نه توسط عموم مردم.  ین مییامبرش تعیپ

ده یسته است؛ امروز چرا آنرا نادیده زین عقیش از هزار سال بر ایعه بیو ش
ا ی  آورده ياند رو خبر بوده یه گذشتگانشان از آن بک يدین جدیبه د ایرند آیگ یم
 اند؟  سپرده یش را به فراموشیخ خویات و تاریه رواکنیا

ومت کا از اعتقاد به حید ید انتخاب نمائیرا با یکین دو راه ید گفت از ایبا
ن یاز اه کنیا اید ید دست برداریا ش از هزار سال چشم به راه آن بودهیه بک یاله
ومت کد و همچنان در انتظار حیشکه توسط بشر انتخاب شده دست بک یومتکح
 د. ینیبنش یاله

د هزاران یگذرد و شا یش از هزار سال میبرا بکبت ید: از غیگو یـ در ادامه م8
 ) ینیامام نباشد(خم يف آوریتشر یگر بگذرد و مصلحت متقاضیسال د

                                           
 ).1/3ن (یامامۀ المؤمن ین فیااللف .1
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د هزاران یبه امام وجود دارد پس چرا پس از هزار سال از فرارش و شا يازیاگر ن
ومت از کل حکیشان دارد تشیاز مبرم به ایه امت نک یگردد در حال یگر بر نمیسال د

باشد و  یات میاز ضرور يه بازگشت وکداند  یاست؟ مگر نم یزندگ يازهاین
 برند؟ یروانش بدون امام بسر میپ

ازمند است و او پا به فرار یه امت بدو نک دجود داشته باشو ین است امامکا ممیآ
ه امت را رها کبسپارد  ين است خداوند، امور امت را بدست مردکا ممیبگذارد؟ آ

را بعنوان  يفرد یمیم اقلکا حایرده و فرار نموده است؟ شما را بخدا اگر پادشاه ک
ش یخو ي فهیبه وظ ند و آن مردکن بییمنطقه تع یکا فرماندار یشهر  یکشهردار 

ا یا پادشاه، آن شهر را بدون شهردار خواهد گذاشت و آیند آکند و فرار بکعمل ن
 ب قرار نخواهد دارد؟ یرا تحت تعق يشهردار فرار

 يفایه قادر به اکاز بندگانش  يا ان بخاطر بندهیه پروردگار جهانکن است کا ممیآ
ونها انسان را بدون امام و یلیو م نش باشدیبه نابود شدن د یخود نبوده، راض ي فهیوظ

 نگه دارد؟! یند و امام را مخفکاموزاند رها ین را به آنها بیه دک ییشوایپ

ه کد یا دهیجه رسین نتیه امروز خودتان خسته از انتظار به اک یتا جائ
ل کیتش ینرو خود در پید از اینک یومت، زندگکل حکید بدون تشیتوان ینم
 یعنی نید و اینه ماند ين منظور منتظر امام فراریا يد و برایومت بر آمدکح

ه آنها یه علکنیا ای بداندد آنها را منسوخ یا بایست یاتتان امروز، قابل عمل نیروا
 بکنید.انقالب 

ش از هزار سال شما را از یه بک ي دهین عقیبه ا کیه اندکده یا وقت آن نرسیآ
ن یاز ا يچ سودیه هکگذاشته  یدور داشته و در انتظار غائب موهوم یامت اسالم
د نظر ید و در آن تجدیشیندید، بیا دهید يادیز يها بیه آسکبتان نشده بلیانتظار نص

 د؟ ینک

بت امام است و یه فعالً مصلحت در غکرسد  ین به نظر میچن ینیاز سخنان خم
 باشد.  یمصلحت م يز مرهون اقتضاین يبازگشت و

ش از هزار سال بدون امام رها یمصلحت، امت بن یدامک يم به اقتضایدان یما نم
 ار است؟ کدر  ید چه مصلحتیگفت یاش به ما هم مک يشده است ا
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امام  يه امت در اثر آن از رهبرکن مصلحت یا كخردمندان عالم از در ي همه
د نصب امام معصوم بر یگوئ یم یاند. از طرف معصوم محروم شده است عاجز مانده

 بت امام است!ید مصلحت در نبودن و غیگوئ یم یفخدا واجب است و از طر

ند ک ی، اقتضا ميبشر ي ا مصلحت جامعهید آیه بپرسک یشما از هر انسان عاقل 
ه کنیا اید یان آنها باشد و به عدالت رفتار نمایه در مکداشته باشد  يم و رهبرکه حاک

اشتن سرپرست و بدون د  ینظم یم پا به فرار بگذارد و مردم در هرج و مرج و بکحا
 نند؟ کب یم زندگکو حا

 م است؟کاب و نبودن حاید مصلحت در غیه بگوکشود  یدا میپ یا انسان عاقلیآ

 د؟ ینک یباره نظر سنج نی، از مردم در ایهمه پرس یکشما در 

د گفت ید؟ باینکآنرا اعالم  ي جهینت  رده،ک یان نظرسنجیعین مورد از شیاصالً در ا
عه، یش ي دهیندارد در عق یه اصالً وجود خارجک یو امام ير مهدکتف يه ماندگارک

ه ک یباشد؛ سخنان یمذهب م ين دست توسط علمایاز ا یهاتیمرهون سخنان و توج
 رد. یپذ یم و آزاد آنها را نمیعقل سل

 یه وارد مذهب شد تا پاسخکاست  يرکبت تفیت و غیر مهدوکاصالً تف
مذهب را لرزاند و اگر  يها هیه پاک يا انقطاع نسل ائمه، شبهه ي باشد به شبهه

 ي دهین بود بطالن عقکان بود، ممیدر م یمردان مخلص يپا ینیتاجران د يبجا
نازا بود  یدر طول زندگ يرکه حسن عسکشد، چرا  یار مکامامت بر همگان آش

د یثبت گرد يبه نام و ينشد. سپس در عرض چهل روز نوزاد يو صاحب فرزند
 تاجران يبردار ه مورد بهرهک ین ادعائیزتریشد؛ شگفت آم یها مخف دهیو از د

 یردند و طک ين مذهب بازیه با اکرا  یسانکن قرار گرفت. خداوند پاداش ید
 یه ما قبالً بر اساس گواهکله گمراه ساختند، بدهد ینوسین مدت مردم را بدیا

ارائه  یلباند مطا نقش داشته ين بازیه در اک یسانکعه، درباره ین معاصر شیمحقق
 نموده ایم.

د از ین سوال را بایمعطل بماند؟ اوالً ا یام اسالمکد احیا باید: آیگو یم ینیـ خم9
ام اسالم را معطل کش از هزار سال احیه پابه فرار گذاشته و بک يعه و از مهدیش
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د؟ اگر یامت بوده است پرس يه خودش موظف به رهبرک یگذاشته است در حال
د. یه هر چه زودتر ظهور نماکد ید شما از او بخواهیبر حق بوده پس نبا يرد وکعمل

 د. یشتر منتظرش نمانیباطل بوده پس ب يرد وکاما اگر عمل

 د. یا داده حیآخر را ترج ي نهین گزیو احتماالً شما هم

قرار داده  یین تنگنایه خود را در چنکش از هزار سال است یعه بیاً خود شیثان
ز یت نیب ان اهلیند و در مکومت کت حیب جز اهل یسکد یا نبایه در دنکد ان معتقد بوده

رسد و مقطوع  یبست م ن شاخه به بنیه از قضا اکاند  را در نظر گرفته ینیمع ي شاخه
 يفرار يبه نوزاد متوسل  اف، ناچارکن شیردن اکپر ينها برایشود. و ا یالنسل م

نند و کد یتمد یمدت طوالن يمذهبشان را برا يتوانند بقا ینصورت میشوند و بد یم
امد و نخواهد آمد چرا یه نکامد یاو ن یبمانند ول يهمچنان چشم به راه آن نوزاد فرار

 م. یرت سخن گفتینمورد در بحث عصر دوم؛ عصر حید، قبال در ایایست تا بیه نک

نند کخواهد عمل  یه دلشان مک يد: تا مردم هر طوریگو یم ینیـ در ادامه خم10
 شود؟  ینم ینظم ین باعث هرج و مرج و بیا ایآ

ه صحابه که امت بعد از وفات رسول خدا، بدون امام و رهبر نماند بلکد گفت یبا
آنحضرت شدند و معتقد  ين برایر جانشک، به فیاسالم ي جامعه يفوراً بر اساس رأ

 ماندند.  ین امام جزو وظائف خدا است وگرنه منتظر مییه تعکنبودند 

ن امام و ییه معتقد باشد تعکدهد  یرخ م يا در جامعه ینظم یاما هرج و مرج و ب
 ار خدا است. کم کحا

رده و کامام، امت را رها  یرده ولکن ییتع ید خداوند امامیگو یعه میه شکچنان
 يرکن تفیبماند. ا يه چشم به راه بازگشت وکپنهان شده است و امت موظف است 

ش از هزار سال با آن ید و بیرفتیپذ یشما به راحت یرد ولیپذ یخردها آنرا نمه کاست 
 د. یستیز

 یرده ولکن ییز تعیرد و او نید توسط خدا انجام گین امام باییه تعکن ادعا یو اما ا
رده، پابه فرار که بدو سپرده شده بود رها کنرو امام آنچه را یرفته و از ایامت نپذ

ن کرا ممیندارد ز يل، با عقل و خرد سازگارین قبیاز ا یگذاشته است و سخنان
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 يو نصرت و ياریدست از  یند ولکن ییرا بعنوان امام تع یسکه خدا کست ین
 بردارد. 

 كامت را تر يه وکند سپس اجازه دهد کن ییرا بعنوان امام تع یسکه کنیا ای
 گفته پا به فرار بگذارد.

ل کیتش ي بهازیه نک یسکهر «د: یگو یه مک ینین سخن خمیـ اما در مقابل ا11
ند و خواهان یب یام اسالم نمکذ احیبه تنف يازیند، در واقع نیب ینم یومت اسالمکح

 ». برد یر سوال میآنرا ز ین اسالم و جاودانگیر بودن دیل شدن آنها است و فراگیتعط

ند یب ینم یومت اسالمکل حکیبه تش يازیه نکرا  یسکنجا شما ید گفت در ایبا
ان یعیه شک ید، در حالیا ن اسالم نمودهید یر بودن و جاودانگیار فراگکمتهم به ان

اند پس آنها طبق  بوده يرکن تفیچن يه داراکست سال است یش از هزار و دویب
ن یا ایاند. آ آن بوده ین و جاودانگیت دیر شمولکن مدت منیش شما در ایفرما
د یدان یتهمت شده است؟ مگر شما نمل به جرم و یگذشتگان شما امروز تبد ي دهیعق
 اند؟  بوده يا دهین عقیچن يان قبل از شما دارایعیش ي ه همهک

ات شما و یومت، اوال رواکل حکیام و عدم تشکاح یلیه علت تعطکنیمگر نه ا
 معدوم بوده است؟  يا فرار مهدیثان

مذهب روان یمتوجه پ ینیه خمک یید گفت: بهتر بود پرسشهایان بایـ در پا12
 یهیر سوال ببرد و توجیعه را زیات شیخ و روایتا بر اساس آن تار هعه نمودیش

ه کبرد  یر سوال میرا ز ياثناعشر ي دهیند، عقکانقالب خود دست و پا  يبرا یمنطق
ور وجود که شخص مذکداند  یمد یان گردیه بک یصفاتبا  یامامت را مختص شخص

نند ک یم يشمار  ظهورش را لحظه شیعیان ،برد و یبت بسر میدر غ یدارد ول یخارج
 د.نمانب یافته از امت اسالمبجدا يا تافتهن ه آنا کن انتظار باعث شده یو هم

آنها  چرا که برد یش نمیرا پ يارکروان یپرسشها به پاین متوجه ساختن  زیرا
 ا شنیدندانند. آنها ب یاند نم ات به آنها گفتهیق رواینچه علما از طر جز آ يزیچ

نون از که اکنیاند تا ا ده و باور نمودهیبه قناعت رس بودهه منتسب به ائمه ک یاتیروا
 ده است. ینشن یسکعه یخ شیه قبالً در تارکاند  دهیرا شن يدیسخن جد ینیزبان خم
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ات را ین روایه اکاست  یخ و گذشتگانیات، تاریروا ي مهکحل در محا پس راه
نهمه مدت یا یقانع ساختند و بر اساس آن طروان را به صحت آن یرده و پکنقل 

ار و کآش ،قت امریله حقینوسیه بدکساختند و به خورد مردم دادند؛ باشد  يا دهیعق
 برداشته شود.  یامام مخفي پرده از چهره 

 :در مورد انتصاب نائب امام زمان ینیخم یلیدال: دوم ي مسأله

را بر خالف دستور مذهب  یعیومت شکل حکیتوانست تش ینیه خمکنیبعد از ا 
ن یامام زمان جانش يس نمود تا از خالن آن بتواند برایتاس يد، قواعدیه نمایتوج

خداوند  ین شده ولییعه از جانب خدا تعیش ي دهیه طبق عقک یند؛ امام زمانکن ییتع
 ببرند. يا شان استفادهیاند از ا ن مدت نتوانستهیان در ایعیداشته و ش نگه یاو را مخف

امام  يبرا یمشابه ، ینیل پروژه جانشیمکم گرفت در تیتصم ینین خمیبنابرا
نها یا ایگو یاجناس اصل يجات بجایه ساختن بدلیشب يارکاورد؛ یبوجود ب

 او بنشانند!! يبسازند و در جا یامام قالب یک،یامام اصل يخواهند بجا یم

 یامام اصل يبرال ساختن ین، مخالف با بدیسابق و محدث يه علماکاست  یگفتن
را  یسکا یدانستند  یرا معتبر م یره فقط امام اصلیبودند و در جهاد و نماز جمعه و غ

ابت یوجود ندارد ن یه امام اصلکامروز  یشده باشد. ول یمعرف یه توسط امام اصلک
 دانند.  یز نمیچ وجه جایبه ه را ياز و

تابش کهـ) در  481ـ  40عه (یش یز بن براج طرابلسیخ عبدالعزیه شکچنان
ه ک یسکا ی یت امام اصلیفار بدون معکسد: جهاد با ینو یرامون جهاد میپ» المذهب«

باشد  یه و عذاب میب آن مستحق تنبکه مرتکاست  یار زشتکرده باشد، کن ییاو تع
 1شته شود فاقد اجر و پاداش خواهد بود.کار است و اگر کروز شود گنهیاگر پ یحت

ـ  1062( يمعروف به فاضل هند یبن حسن اصفهانن محمد ین بهاءالدیهمچن
د: امامت در نماز جزو وظائف امام، محسوب یگو یهـ) در مورد نماز جمعه م 1137

ن از یست. ایامام، روا ن ي گر تصرف در آن بدون اجازهید یسک يشود و برا یم
ژه پس از ی. بواست ثابت یو فصل یه با عقل و اجماع قولکن است یات دیضرور

                                           
 ).1/297( یالمذهب طرابلس .1
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چ ینون به هکباشد و ا یشان میا عام ایخاص  ي ه منوط به اجازهین قضیامام، ا ظهور
بت ین زمان غیب یداده نشده است ضمناً در اشتراط اجازه، تفاوت يا ن اجازهیچن یسک

 1ندک یو ظهور نم

د از امام همان زمان صادر شود و در ید: اجازه در هر زمان بایگو یدر ادامه م
در دست  يا ن اجازهیه چنکاست  كخود امام زمان مال ي بت فقط اجازهیزمان غ

در دست است...  یلیآن در هر زمان دل ي در مورد اقامه یست و نه از ائمه قبلین
گر ید یسک یه در حضور امام اصلکن امر اتفاق نظر دارند یمسلمانان بر ا ي همه
 2شان اجازه بدهند.یه اکنیآنرا ندارد مگر ا ي اقامه زهاجا

جز  یعه امامت هر امامین شین و متأخریه متقدمکم روشن شد یردکاز آنچه نقل 
 یشمارند ول یرده باشد را مردود مکن ییاو را تع یه امام اصلیکسکا ی یامام اصل

 اند! رفتهیرا پذ یرده و امامت امام قالبک ینکن ساختار شیمعاصر

 ر است: یز در مورد انتصاب نائب امام زمان بشرح ینیل خمیو اما دال

ه کشود؛ چنان یافت میعه یش يه شروط نائب امام در فقهاکشان معتقد است یا
 د: یگو یم

باشد  يبت نائب ویدر زمان غکه  ینیدر مورد شخص مع یـ از طرف امام، نص1
 وجود ندارد. 

 باشند.  یم یم شرعکشرائط حا يزمان ما دارا يشتر فقهایب یـ ول2

را  يرینظ یومت عادل و بکتوانند ح یدهند مـ اگر همه دست به دست هم 3
 نند. ک يگذار هیپا

 یستگیه به آنها شاکهستند  یهائیژگیو ين زمان دارایما در ا يشتر فقهایـ ب4
 3دهد. یابت از امام معصوم را مین

                                           
 ).4/223( يالفاضل الهند .1

 ).2254ام (کشف الشام عن قواعد األحک .2

 ).113،  48ۀ (یومۀ االسالمکالح .3
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د: شرائط یگو یشمارد و م ینائب امام را بر م يهایژگیدر ادامه، و ینیـ خم5
است.  یومت اسالمکم نشأت گرفته از نوع خود حکحا یک يم: شرائط الزم براکحا

ز وجود دارد یگر نید یر، دو شرط اساسیمانند عقل و تدب یو  پس از شرائط عموم
 ـ و عدالت ... 2ـ علم به قانون، 1اند از:  ه عبارتک

در  ین اساسکن دو شرط و ریمسلم يد: علم به قانون و عدالت برایافزا یسپس م
 1ست.ین يگریز دیبه چ يازیند و نیآ یامر امامت بحساب م

 ل: ین دالیبه ا ینگاه

ابت شخص ین ي درباره نصی د: گرچه از امامیگو یه مکشان یـ در پاسخ سخن ا1
 بت وجود ندارد .. یدر زمان غ ینیمع

امبر یه توسط پکاست  ینیازمند جانشیامبر نید گفت: اگر امت بعد از پیبا
ن خود یرا بعنوان جانش یسکقبل از فرار نمودن  يمشخص شده باشد چرا مهد

 د؟یدان ین را بر رسول خدا واجب میه شما انتخاب جانشک یرد در حالکن نییتع

 یم شرعکحا يها یژگیو يزمان ما دارا يشتر فقهایب«د: یگو یه مکنیـ و اما ا2
فقها را یست. زین يبه مهد يازینصورت نید گفت: چه خوب!! پس در ایبا» .باشد یم

ه عدالت گستر کل دهند کیتش یومتکتوانند ح یهستند و م يمهد يها یژگیو يدارا
 رسد.  یهم به آن نم يومت مهدکح یحت یعنی. باشد رینظ یو ب

 يشده تا روز یمخف يه مهدکوجود ندارد. چرا  يمهد يبه انتظار برا يازیپس ن
 ينون فقهاکند و اکانصاف به پر از ظلم و ستم شده، پر از عدل و کرا  ید و جهانیایب

 نند.کفا ین نقش را در جهان ایتوانند، هم یعه میش

ر یه فرد غکن است کمم یه وقتکنیشود ا ینجا مطرح میه در اک يگریسوال د
ر یل دهد چرا خداوند، غکیه عدل تشیبر پا یومتکت بتواند حیب معصوم از اهل

 ه امام بشوند محروم نموده است؟!کنیت را از ایب اهل

ل کیومت عادالنه تشکتوانند ح یعه میش يه فقهاکدانست  یمگر خداوند نم
 دهند؟!

                                           
 .76، 75همان ص  .1
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سابق  يبرخوردار هستند و فقها ین توانائیزمان حاضر از چن ياصالً چرا فقها
 نبودند؟ يا یژگین ویچن يدارا

ه یعل یانقالب ینیدگاه خمین دید گفت ایافتاده است: با يا ن اتفاق تازهدیا در یآ
ن یاز د ین برداشتیه با چنکباشد  یم یه گذشتگانیعه و علیده شیه عقیامامت و عل

 ین مقامیسته چنید، شایآ یبر م ینیالم خمکه طبق آنچه از کنداشتند بل یآشنائ
 نبودند!!

ر نظر امام یه زکشود  یافت می یامام در مردان يها یژگید چرا وید پرسیبا
ت شده و از یامام امامان؛ محمد تربم یر نظر مستقیه زکاند و آنان  ت نشدهیترب

برخوردار  يا یستگین شایشوند نزد شما از چن یشان محسوب میاران بزرگ ای
 ستند. ین

چرا از  می دهددو شرط؛ علم و عدالت را اساس قرار  یم شرعکحا يشان برایا
 یاورد در حالیان نیبم یت بودن سخنیب عصمت، منصوص بودن از جانب خدا و اهل

 باشند؟  یعه جزو شرائط امامت میش ي دهیطبق عقنها یه اک

ه توسط مردم انتخاب کباشد  يا یم شرعکتواند شرائط حا ین دو شرط میا يآر
نون کرد ایگ یم بدست مردم صورت نمکن حاییشما تع ي دهیطبق عق یشود ول یم

آن شرائط وضع  يد و برایز شمردیم توسط مردم را جاکن حاییچگونه شما تع
 را ندارند؟! يارکن یعه، مردم حق چنیده شیه طبق عقک یحالد در ینمود

اگر فقها دست به دست هم بدهند «د: یگو یه مک ینین سخن خمیـ در پاسخ ا3
آور   د گفت: شگفتیبا» نندک يگذار هیر پاینظ یعدل گستر و ب یومتکتوانند ح یم

 يا فقط فقهایاورند! آیر بوجود بینظ یعدل گستر و ب یومتکه فقها بتوانند حکاست 
 اند؟ بوده ین قدرتیچن يز دارایسابق ن يا فقهایهستند  ین قدرتیچن يمعاصر دارا

م گفت: یبرخوردار هستند، خواه ین توانائیمعاصر از چن يد فقط فقهایاگر بگوئ
نند ک ینها استفاده میه اک یعه نبودند و از همان منابعینها؟ مگر آنها شیچرا فقط ا
ه در زمان کهست  يدین، منابع جدیه در دست معاصرکنیا ایردند؟ ک یاستفاده نم

 آنها نبوده است؟!
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ومت عدل گستر وجود دارد کل حکیان تشکر معصوم امیغ يفقها يو اگر برا
 محروم ساخته است؟ یومتکن حیل چنکیچرا خداوند مردم را از تش

 يرف آویبه تشر يازیرا دارند چه ن یومتکن حیچن ییواگر خود مردم توان برپا
 باشد؟! یگستر م و عدل یومت اسالمکل حکیتش يامام دوازدهم برا

ابت از امام معصوم ین يهایژگیو يمعاصر دارا يشتر فقهاید: بیگو یه مکنیـ ا4
 ابت از امام معصوم را دارند؟!ین یستگیشتر فقها شایز است! بیباشند، شگفت انگ یم

 شترشان!!یه بکبل ینه بعض

 ست؟ یاند چ شده ین مقامیچن ي ستهیه شاکخود ائمه  يهایژگیه وکد ید دیحال با

 ر است: یعه بشرح زیائمه نزد ش يها یژگیو

است و در  یاز آنان باق یکیه فقط کت هستند یب از اهل یـ آنها افراد مخصوص1
 برد  یبت بر میغ

 دارند.  يمردم برتر ي ـ آنها بر همه2

 اند.  ن مقام، منصوب شدهیـ آنها از طرف خدا به ا3

 شوند.  یت نمیب گناه و معصکچ وجه مرتیبه ه یعنیباشند  یـ آنها معصوم م4

ه کرند؛ یگ یماً از جانب خدا علم و دانش را فرا میـ آنها بدون اموزش، مستق5
 شود.  یفراهم م یق وحین نوع دانش از طریسنت ا نزد اهل

 ست. یده نیبر ائمه پوش يزیچ چیـ ه6

 باشند یها واجب االطاعه مـ آن7

 هفتگانه در فقها وجود دارد؟ يهایژگین ویا ایه آکنجاست یحال سوال ا

اول به  یژگیرا ویها باشند زیژگین ویدام از اکچیه يتوانند دارا یقطعا فقها نم
گر ید یسک يز براین یست، امامت الهین یافتنیز دست یلت ائمه نیده، فضیان رسیپا

ن یست، همچنین یلیو تحص یسبکن، علم و دانش ائمه یهمچنمقدور نبوده، عصمت 
باشند.  یگران مید ير قابل دسترس برایغ یهائیژگیب و واجب االطاعه بودن ویعلم غ
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 يگریحق دستور د يعه، معصوم بوده و جز به سویش ي دهیه ائمه طبق عقکچرا 
 دهند.  ینم

د: یگو یداده شده معبداهللا نسبت  یه به ابک یتیدر رد روا یه مجلسکچنان
ب یبرند ما علم غ یه گمان مک یسانکابوعبداهللا جعفر بن محمد فرمود: شگفتا از 

 يه روزک یباشد تا جائ یب، مختص خداوند متعال میه علم غک یم در حالیدان یم
 1شده است؟ یدام اتاق منزل مخفکدانستم در  یرده بود من نمکم فرار کزینک

ه مردم نادان کن سخن آن بوده ید: هدف امام از ایگو یم ی؛ مازندرانیافکشارح 
 يشان داناین گفته است وگرنه ایه از ترس دشمنانش چنکنیا ایرند یرا معبود نگ يو

جا رفته است؟ اگر کش کزینکه نداند کنده بوده تا چه رسد یگذشته و آ يدادهایرو
ه یاو به توررا یر زیم: خیگو یشود؟ م یم یدروغ تلق ين سخن وید: پس ایبگو یسک

نداده بود  ین دانشیه اگر خداوند به من چنکن بوده یرده و هدفش اکن وانمود یچن
 2جا است.کدانستم  ینم

ا ینوجوان از آن ح ي طلبه یک یه حتکد ینما یم یهید امام را متهم به توجینیبب
 دارد!

 يتوان ادعا یعه، چگونه میمنحصر به فرد ائمه نزد ش يهایژگیبا توجه به و يآر
ابت از یاقت نیه لکهستند  یهائیژگیو يما دارا يد: فقهایگو یه مکرد کرا باور  ینیخم

 امام معصوم را دارند.

ه یشب ،هایژگین ویتر مهمیا هایژگیر وید در ساین فرد، بایه جانشکاست  یعیطب
 اند.  دهید ورزکیته تاکن نیز به ایعه نیش يه علماکخود آن فرد باشد چنان

ه یامالً شبکد ید: امام بایگو یب مین دستغیعه، عبدالحسیمعاصر شاز جمله عالم 
ن یه جانشکه رسول خدا باشد. چرا ید شبیبا یسکن یه جانشکرسول خدا باشد، چرا 

                                           
 ).1/257( یافکاصول  .1

 ).6/30( یشرح مازندران .2
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 يا د از نظر علم و عمل بگونهیخدابا ن رسولین جانشیه او باشد. بنابراید شبیبا یسک
 1فتدیاد رسول خدا بیند بیب یاو را م یسکه هرگاه کشان باشد یه ایشب

 ؟هستنده امامانتان یشب  یژگیتان از نظر صفات و ویا واقعا فقهایآ

امت را  يرهبر یستگیه به آنها شاکباشد  یتان میفقها یاما اگر هدفتان مقام علم
ن یتان چنیمعاصر شما در مورد علوم علما يه علماکنم کد عرض یداده است؟ با

گذشته و حال مخالف و متناقض با  يعلما ي ه همهکاند  ارائه نموده یدگاهید
گر و یدیکن با یستند؛ متقدمیفتوا متحد ن یکدر  یاند. حت گر سخن گفتهیدیک

 باشند.  ین در اختالف مین با متقدمیگر و معاصریدیکن با یمعاصر

 يش برایخو ينها در فتوایه اک یو افر در حال يهایژگیجا شد وکپس 
 رسند؟  یروانشان، به حق نمیپ

 باشد:  یر میعه، بشرح زیبزرگ ش يعلما یاما تناقض فتاوا به گواه و

تب ک(از  یتاب الوافکصاحب  یاشنکض ین فیمتقدم ییدر مورد تناقض گو
ا یست یمساله به ب یکد اختالف آنان در یگو یم یر الصافیعه) و تفسیش ي هشتگانه

از اختالف  يا یچ مساله فرعیه هکتوان گفت  یم یرسد حت یشتر مورد میا بیو  یس
 2ل مربوط به آن سالم نمانده استیا مسایدر آن و 

خ یاند از جمله ش  اعتراف نموده يادین افراد زیمعاصر ییدر مورد تناقض گو
 د: یگو یه مکمعاصر  يان اثناعشریعیاز ش يجعفر شاخور

آنها خارج  ي ه همهکد یم دیم خواهینکفیب يمعاصر نظر يعلما ياگر ما به فتاوا
 باشند! یعه میمذهب ش ي رهیاز دا

د یخ مفیتاب شکو » ۀیالهدا«خ صدوق یتاب شکن یب ي سهیبعنوان مثال با مقا
ها مسأله با  در ده ید خوئید سینیب یم یخوئ» نیمنهاج الصالح«تاب کبا » المقنعۀ«

ن باشد کخ صدوق ممیش يده است و اگر فرضاً براین مشهور مخالفت ورزیمتقدم
 ند، وحشت زده خواهد شد. کرا مطالعه ب یخوئ» المسائل المنتخبه«تاب ک هک

                                           
 )2/6ب  (ین دستغیاالمامۀ عبدالحس .1
 .9 یمقدمۀ الواف .2



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

 

343 

م ید: اگر بخواهیافزا ین میبا مشهور یخوئ يان مخالفتهایب ي در ادامه يشاخور
صد یس یست الیم به دوین و با اجماع را بر شماریبا مشهور ید خوئیس يمخالفتها
 دارند.  یت مشابهیوضعز یگر مراجع نیم و دکیو ح ینیرسد و خم یمورد م

عه از یشاذ از مراجع ش يها فتاوا ژه دهیتاب وک یکما در  يد: بزودیگو یسپس م
گر مراجع، یو د یستانیو س ید خوئیتا س ید گرفته و عالمه حلیخ صدوق و مفیش

 رد. کم یخواه يآور جمع

 هکژه بعد از آنیاد است بویز یلیمشهور خ يعلما يد: مخالفت با فتاوایگو یو م
 شد.  یانه صادر میاط واجب، فتواها مخفیبخاطر احت

اد ی ین پرداخته و در پاورقیمتاخر ياز تناقض و مخالفتها يان به تعدادیدر پا
ن یاز به چندیام وگرنه ن تفا نمودهکاز فتاوا ا کیر تعداد اندکنباره به ذیه در اکآور شده 

 1تاب خواهد بودکمجلد 

معاصر وجود  يه در فقهاک یست آن شرائطجا اکد: ید پرسیبا ینیحال از خم
 ند؟ک یابت امام معصوم میمقام ن ي ستهیدارد و آنها را شا

ن فقها، سخن امام یاز ا یکدام کسخن  ،دیتناقض شدو ن اختالف یو با ا
 معصوم است؟

ه کباشند  یم یهائیژگیو يعه دارایمعاصر ش يشتر فقهایه بکد گفت یا بازهم بایآ
 باشند؟ یابت از امام معصوم مین ي ستهیآن شا  لهیبوس

ستادن در یا يه، بمعنایستادن در برابر سخن فقید ایگو یم ینیه خمکنیتر ا بیعج
م لونهمه اختالف نظر دارند، معیهان ایه فقک یدر حال است، مقابل سخن اهللا متعال

 باشد؟  یم یرفتن سخن اهللا تعالیهان مانند نپذیاز فق یککدام رفتن سخن یست نپذین

رفتن سخن امام و یم مانند نپذکه حایرفتن سخن فقید: نپذیگو یه مکچنان
 2باشد یم كرفتن سخن اهللا و در حد شریبا نپذ يرفتن سخن امام مساوینپذ

                                           
 ).267، 138، 135ر (ص ییۀ المرحلۀ و غبار التغیمرجع .1

 .207 ینیشف االسرار خمک .2
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ه فقها کنیبر ا یشان مبنیا يتوان گفت ادعا یان شده میبا توجه به مطالب ب
 محقق نشده است.  ابت از امام معصوم را دارند، عمالًیو ن یم شرعکحا يهایژگیو

ه ک یه نموده تا جائکدا شویروان مذهب را شدیاز پ ياری، بسكخطرنا ين ادعایا
ح یتب و منابع مذهب شده و سرانجام به تصحکق یو تحق  مجبور به مطالعه یبعض

بست یه خانه از پاکاین مطلب شده اند را متوجهیاند ز ش رو آوردهید خویامل عقاک
 ران است. یو

 د: یگو یه مکباشد  یاتب مکعه؛ احمد یفراد، دانشمند معاصر شن یاز ا یکی

م بعنوان که حایفق يبرا ینیخم یست ولیه معصوم نیعه، فقیر شکه در تفکا آنب«
 » ل شده استیت مطلقه قاینائب امام معصوم، وال

ه قبالً خودم که را یت فقیه والیبر آن داشت تا نظرمرا ن امر ید: و ایگو یسپس م
ه کن اثنا متوجه شدم یه در اکبسنجم  یو استدالل یفقه يآن بودم در ترازومعتقد به 

 ین آشنائآم اصال با یا بهتر است بگوینداشته  يه اعتقادیت فقیگذشته به وال يعلما
بت یغ يبرون رفت از تنگنا يبرا يدیان زیعیه شک یها هنگام یاند... و بعض نداشته

نوشتند مانند  یفتند و در رد آن مطالبدر قبال آن موضع گر ،آنرا مطرح نمودند
نمورد یه در ایکسکن یو نخست یخ صدوق و عالمه حلیعبدالرحمان بن قبه و ش

نوشت، » امیعوائد اال«ش در یه حدود صد و پنجاه سال پکبود  یخ نراقینوشت ش
غائب بودند و هرنوع عمل  يامام مهد يه انتظار برایسابق معتقد به نظر يعلما

بت بخاطر نبود دو شرط عصمت یومت را در عصر غکل حکیو تش یو انقالب یاسیس
 1دانستند یو منصوص بودن حرام م

ند: شرائط ک یان مین بیم را چنکشرائط حا ،امام يهایژگیح ویدر توض ینیـ خم5
ر، یاست و پس از عقل و تدب یومت اسالمکم نشأت گرفته از نوع حکحا يالزم برا

 ين دو برایاند از علم به قانون و عدالت و ا ه عبارتکد وجود دار یدو شرط اساس

                                           
 ) .7ـ  5عه (یش یاسیر سکامل فکت .1
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 يگریز دیاز به چیه نکباشند  یدر امر امامت م ین اساسکمسلمانان دو شرط و ر
 1ستین

 ن ادعا: یبه ا ینگاه

د یان گردیامام ب يه قبالً براک یهائیژگیبه و یداند دست رس یم ینیه خمکاز آنجا 
جز  يا ند چارهکن امام، اعالم یخواهد خود را جانش یاو م یست و از طرفین نکمم

علم و عدالت  یعنین دو شرط یامام را به ا یها و شرائط اصلیژگیه وکند یب ین نمیا
امام  یعنی یم شرعکتواند حا یباشد م یژگین ویا يس داراکد هریند و بگوکخالصه 

 باشد. 

ه کهستند  یسبکعلم و عدالت  جزو صفات  یعنی یژگین دو ویه اک یدر حال
ن یر معصومین گروه مانع غینون اکتواند آنها را بدست آورد پس چرا تا  یس مکهر

 ؟اند ومت شدهکل حکیاز تش

تواند امام  یباشد، م  یژگین دویا يس داراکه هرکورزد   ید مکیتا ینینجا خمیدر ا
بدست ها را یژگین ویتواند ا یم یسکه اگر هر کن است یشان ایباشد؛ سوال ما از ا

ه معتقد کامامت  ي هیقرنها بخاطر قض یآورد و امام شود پس چرا مذهب شما ط
 مانده است؟  یجدا بافته از امت اسالم يا ن، تافتهیمعصوم ي ژهیاست و ید مقامیا بوده

 : در گذشته و حال ینیمخالفتها با شرائط خم
امام د: یگو یهـ) م436(ت:  يمعروف به علم الهد یدمرتضیاز گذشتگان، س

و  يامام قابل را يهایژگیه صفات و وکنیل ایست بدلیتوسط مردم قابل انتخاب ن
ت در یدارد مانند عصمت، افضل یوب به آنها آگاهیعالم الغ يه خداکست بلیاجتهاد ن

ت یامام، عصمت و افضل يهایژگیچگونه از و ینیپس خم 2علم و عمل بر همه امت
 رد؟یگ یده میرا ناد

                                           
 ).76، 75ۀ (یومۀ االسالمکالح .1
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 یه بخشکهـ) 1062(ت:  ياثنا عشر يند محمد بن حسن هندن مانیو اما متأخر
ر معصوم را قبول یدر نماز، امامت غ یشان حتیه اکم یردکتر نقل  شیاز سخنانش را پ

ه در مورد شرائط نماز جمعه کداند چنان یدر امامت م یندارد و عصمت را شرط مهم
ن یا يسلطان عادل براه توسط ک یسکا ید: .... شرط دوم وجود سلطان عادل یگو یم

ن شده باشد و مراد از سلطان عادل امام معصوم است و عقال و شرعا اقتدا به ییامر تع
ر یبر امامت غ یلین دلیست و همچنیل بر امامتش وجود ندارد روا نیچ دلیه هک یسک

ه کست یز روا نیما ن يمعصوم باشد. و برا ي ه به اجازهکنیمعصوم وجود ندارد مگر ا
 م. ینکر معصوم اقتدا یبه امامت غ يا هیضچ قیدر ه

 1امام معصوم باشد ي ه به اجازهکنیمگر ا

ر امام نقل یاب غکاز جعفر صادق بر حرمت جهاد در ر یتیروا ین حلیهمچن
ه کدم یه به جعفر صادق گفت: در خواب دکت است یر روایه از بشکرده است چنانک

مفروض الطاعه مانند خود مرده، خون و ر یاب امام غکدن در ریا جنگیبه شما گفتم: آ
 2ن استیچن ی. صادق گفت: بلید بلیباشد؟ شما گفت یر حرام میگوشت خنز

اب کردند و در رکعت یر معصوم بیغ یان به دست امامیعیم شینیب یامروز م یول
 دند و طاعتش را واجب دانستند و پشت سرش نماز خواندند. یاو جنگ

ش یب یش شرط قرار دادند ولیمان خوکحا يبراسنت  ن صفات را اهلیسپس هم
 رفتند؟ یه امروز پذکرفتند، پس چه شد یان نپذیعیه شکاز هزار سال است 

بن محمد ابوالحسن  یسنت به نام عل از دانشمندان اهل یکی و هنگامی که
د: شرائط معتبر امامت، هفت یگو یهـ) در مورد شرائط امامت م 450(ت  يماورد

 از:  اند عبارت مهم ترینشان هکباشند  یشرط م

 ه دارد. ک یـ عدالت با شرائط جامع1

 3ام را داشته باشد.کدادها و احیه قدرت اجتهاد روک یـ علم و دانش2

                                           
 ).4/243شف الثام (ک .1

 ).1/406رة الفقها (کتذ .2
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م و امام کحا يشان برایتابهاکسنت در  ه اهلکاست  ین شرائطینها جزو مهمتریا
ان امت بوده یاختالف مه قرنها باعث ک یز از شرائطیان نیعیا شیاند. و آ ان داشتهیب

 ند؟ ینما یاند اعتماد م ان داشتهیسنت ب ه اهلک یرده، به شرائطک ینیعقب نش

اند؟  ر اصالح ان افتادهکعه شده، به فیمذهب ش یاسیدر بخش س یا متوجه خللیآ
ش ید خویعقا ي ح همهیتصح يفراتر برا یست گامیا بهتر نین است آیو اگر چن

و  یپارچگیکتاب خدا و سنت مطهر رسول خدا طعم کر پرچم یبردارند تا امت ز
ه کم یدواریم و امیا ه ما بدان چشم دوختهکست ین آرزوئیانسجام را بچشد؟ ... ا

 فتد. یاتفاق ب

 ن امام باشد: یتواند جانش یم یعیه شیه فقکنیا يادعا

 د: یگو یم ینیخم

طالب و یبن اب یر علیو شمش یموس يم عصایه ما در دست ندارک يزیـ تنها چ1
 باشد.  ین آن دو میعزم آهن

 يم به عصایجزم نمائ یومت اسالمکل حکیه اگر ما عزم را در مورد تشکـ 2
 1افتیم یدست خواه یر علیو شمش یموس

 ن ادعا: یبه ا ینگاه

دانم چرا  ینم» میم دارکرا  یر علیو شمش یموس يد: تنها عصایگو یه مکنیـ ا1
هستم، اصال  <روانش هستند و ما امت محمدیان پیهودیه ک يامبری، پیموس يعصا

 خورد؟! ین امت میبه چه درد ا یموس يه عصاکست یمعلوم ن

 م...ید اگر عزم را جزم نمائیگو یه مکنیـ و اما در پاسخ ا2

عزم جزم بوده به  ازیاست اگر فقط ن يآور ن سخن شگفتید گفت: واقعاً ایبا
تان یشتر علماین هزار سال و بیا یچرا طپس چرا امامانتان عزم را جزم ننمودند اصال 

 از خود نشان ندادند؟ ین عزمیچن

                                           
 ).135ۀ (یومۀ االسالمکالح .1
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نبوتش  ي ه نشانهک یموس يو عصا یر علیتوان به شمش یاگر واقعاً با عزم جزم م
بدان دست  ینیه خمک يا  جهیان و گذشتگانتان به فهم و نتینیشید پس چرا پیبود رس

ردند و ک يم و مدارا سپریتسلن مدت در حال یا یافته و طیافته است دست نی
 ابند؟یدست  یموس يو عصا یر علینتوانستند به شمش

ن یز به ایه گذشتگان نکند ک یح میتصر يدر مطالب بعد ینیه خمکنیتر ا جالب
ن مطلب واقف یه آنها به اکده یجا فهمکد از یگو یمطلب واقف بودند ـ البته نم

 اند.  نمودهساختن آن، اقدام ن یعمل يبرا یاند ـ ول بوده

 امبر است. یت امام و پین والیه عیت فقیه والکنیا يادعا

 د: یگو یم ینیخم

همه قرار داد  یشان امام را ولیمؤمنان و بعد از ا ي همه یامبر را ولیـ خداوند پ1
 و بر همه نافذ است.  یت آنان شرعیه والکنیا یعنی

ن تفاوت یدارا است با ات را یمکت و حاین والیز همیه نید: فقیگو یـ سپس م2
ه کند چرا کرا عزل و نصب  فقیهیتواند  ینمفقیه  یعنی؛ت نداردیگر والیدیکی ه بر ک

 1هستند يهمه با هم مساو

 ن ادعا: یبه ا ینگاه

 ت دارند. یامبر و امام برمردم والید پیگو یه مکنیـ ا1

عرب از ات یادبباشد؟ در  یاو امر م ي نندهکنافذ  يبمعنا یجا ولکم از یدان ینم
ن واژه یا باخواهد  یم ینیشده است. اما خمنمطلقاً ارائه  ین مفهومین واژه چنیا

باشد؛ در  یت بر مسلمانان مید: هدف والیامامت را به خورد مردم بدهد و بگو يمعنا
مؤمنان و  يامبر برایت پیباشند. وال یبا هم متفاوت م» یول«و » وال« ي ه واژهک یحال
 یعل یعنین یالمؤمن یول یعل یباشد. و معن یمحبت و نصرت م يس بمعناکبالع

 ینیه خمک يزیباشند نه آن چ یم ياور ویز دوستدار و یاور مؤمنان آنان نیدوستدار و 
 د. یگو یم

                                           
 .51ۀ یومۀ االسالمکالح .1
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َوالُْمْؤِمنُوَن د: یفرما یه خداوند مکآنجا  یمانیت ایوال ین است معنیو هم
ْويِلَاء �َ 

َ
گر هستند) یدیک) (مومنان دوستدار 71(توبه/  ...  ْعٍض َوالُْمْؤِمنَاُت َ�ْعُضُهْم أ

ه سرپرست کنیباشند نه ا یگر در برابر دشمنان میدیکاور یگر و یدیکرخواه یخ یعنی
 . یکی دیگر هستند

ْوئَلَِك َ�ْعُضُهْم د: یفرما یم يگرید يه خداوند در جاکچنان
ُ
 أ

ْ
وا نرََصُ  وَّ

ْ
يَن آَووا ِ

َّ
َواذل

ْويِلَاء َ�ْعٍض 
َ
ءٍ أ ن يَشْ ن َوَاليَِتِهم مِّ  َما لَُ�م مِّ

ْ
 َولَْم ُ�َهاِجُروا

ْ
يَن آَمنُوا ِ

َّ
 )72(انفال/  ... َواذل

اور یه مؤمنان دوستدار و کسازند  ین مطلب را خاطرنشان میه همیهر دو آ
تاب کگر هستند و در تمام ید یاز آنان امام بعض یه بعضکنیباشند نه ا یگر میدیک

 ید علیخواست بگو یست و اگر خدا مین چار چوب خارج نیت از ایوال یخدا معن
نمود.  یان میبه صراحت ب يا چ مالحظهین مطلب را بدون هیامام مؤمنان است قطعاً ا

ه کنیه بخاطر اکمؤمنان است بل یه ولکنیامبر بر همه نافذ است نه بخاطر ایامر پ يآر
داشته  يحرف شنواند از او  است (و به نص قرآن همه مؤظف یاله ي فرستاده
 باشند). 

 امبر و امام است.. یت پین والیه عیت فقید: والیگو یه مکنیـ ا2

ر یر معصوم و  غیه غیفق ینیت اهللا خمیه آکاست  يدین امامت جدید گفت: ایبا
ت است یب عه مخصوص اهلیش ي دهیه طبق عقک یامام معصوم يت را بجایب اهل

 گمارد.  یم

با امام بوده، از حقوق برابر با امام  يامروز به بعد مساوعه از یه شین فقیبنابرا
باشد و عدم امتثال اوامرش  یمش نافذ و واجب االطاعه مکح یعنیبرخوردار است 

 يرفتن سخن وین، نپذیه باالتر از اکخواهد بود بل یفر الهکیموجب محاسبه و 
به انتظار  يازیرفتن سخن خدا است و او حجت خدا بر مردم است و نیهمانند نپذ

همچنان به فرهنگ  یمذهب يحفظ باورها يه براکنیست مگر ایحجت غائب ن يبرا
 بند باشند. یانتظار پا

ومت خود را به کح ي تواند پرچم جهاد را برافراشته، و دامنه یه میفق يآر
ن یران چنیا یه در قانون اساسکگسترش دهد. چنان یو جهان يا فرا منطقه یومتکح

ست یشور نک ياز مرزها يفقط مسئول پاسدار یاسالم يجمهور ارتش«آمده است: 



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

 

350 

 يه عبارت است از جهاد در راه خدا براکباشد  یم یدتیرسالت عق یکه حامل کبل
 1به سرتاسر جهان یت قانون الهیمکگسترش حا

ا یا و اوصیانب ي نهیرید يران، آرزویا یاسالم يل جمهورکینصورت با تشیو بد
ن یان بود برآورد شد تا بتواند بعنوان نخستین جریساز ا هنیه خود زمک ینیتوسط خم

 ه بزند. کیه، بر مسند امام غائب تیفق

 يمعاصر مذهب اثناعشر ياز علما یکی؛ معروف به عالمه؛ يه احمد فهرکچنان
 ،خیران، توانست در تاریم ایعظ یاسالم يس جمهوریبا تاس ینید: خمیگو یم

امبر بزرگ اسالم و امامان معصوم یپ  ژهیامبران بویپ ي نهیرید ين بار به آرزوینخست
 2جامه عمل بپوشاند

ن به یراشد يامبر و خلفایومت پکه حکمعتقد است  یت اهللا طالقانیو اما آ
ه یش علیب يا امبر و خلفا، توطئهیومت پکرسد و ح ینم ینیومت خمکح يپا

 يمطابق با اقتضا یاسالم يهورمه جکم ید: ما معتقدیگو یه مکاسالم نبود. چنان
در  یومت اسالمکبرا ح يا نهین زمیچن یه حتکد یزمان حاضر به منصه ظهور رس

امبر و یاز زمان پ سیاسی و اجتماعیتحوالت  و تمامیامبر وجود نداشت، یزمان پ
 3اند در زمان حاضر بوده یاسالم يل جمهورکینه ساز تشیخلفا تا به امروز، زم

 يد از جمهوریجد یرده و آنرا برداشتکرا نقل  ين سخن ویه ایمحمد جواد مغن
ه اسالم را با قلب و خرد تجربه کد یآ یبر م یسکاز  يو ي ه به گفتهکده ینام یاسالم

 4رده استک

                                           
 ).10ن چاپ آخر وزارت ارشاد (صی، همچن16ران ص یا یاسالم يجمهور یقانون اساس .1

 .10سر الصالة ص  یف ینیالخم .2
 م. 3/1979/ 31خ یتار یر لبنانیمجله سف .3

 .113ه ی، مغنی.و دولت اسالم ینیخم .4
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 الم ائمه: کدر  ینیقدوم خم ي مژده

 يومتهاکنهمه حیه چگونه اکم یمان یعه در شگفت میش ين سخن علمایما از ا
همه  با آن یان دولت عثمانین گرفته تا پایراشد يخلفاامبر و یاز عهد پ یاسالم

 يات جهان نتوانستند آرزوکن نیدن اسالم به دورتریران و رسانیفتوحات از جمله ا
ران یه  در ایت فقیومت والکح ین را برآورده سازند ولیمعصوم ي امبر و ائمهیپ

 ن را برآورده سازد!یامبر و معصومیپ يتوانست آرزو

، به  ومتکن حین با ایامبر و ائمه معصومیپ يه اگر آرزوکجاست نیحاال سوال ا
باشد؟ و اصالً چه  یموعود م يمهد يبه انتظار برا يازیوسته پس چه نیتحقق پ

رسول خدا و  يه نتوانستند آروزکد یب امت گردین  نصیمعصوم ي از ائمه يسود
 شتن را برآورده سازند؟ یخو يآرزو

شتن را یخو يه نتوانست آرزوک یداشت وقت يسوداصالً رسالت رسول اهللا چه 
 برآورده سازد؟ 

ل کیعه پس از تشیه به رهبران شکاست  يدر اثر غرور ینین بزرگ بید گفت ایبا
ل شده است و کیعه تشیه بر خالف دستور مذهب شک یومتکومت دست داده؛ حکح

ه با ک یبر صحت انقالب یار عمومکقانع ساختن اف يبرا یهاتینصورت توجیآنها بد
شه یهم ین فرصتیه چنکنند چرا ک یندارند، سرهم م یعت مذهبشان همخوانیطب

 ست. یفراهم ن

ن یار بیتمام ع یساز و آغازگر جنگ لکامت مش يتواند برا ین غرور میالبه ا
 ي ه دامنهکپروراند  یرا در سر م یومتکح يآرزو ینیرا خمیباشد ز یاسالم يملتها

 یومتکه بتواند به حیفق یرد تا ولیگمی را در بر  یاسالم ينهایسرزم ي آن همه
ن یبه ا البتهابد. یند دست ه اآن عاجز بود ي عه از اقامهیامامان ش یه حتک یجهان

ل کیدگاه جواز تشیه دکاست  یگفتن شتر خواهم پرداخت.یبمطلب در مبحث دوم 
را  يعشر يعه اثنایش ي دهیعق يه هایت، پایب ن اهلیر معصومیغومت بدست کح
 رد. کنابود خواهد  یلکب
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م کر معصوم به حیعت با غیومت و برافراشتن پرچم و بکل حکیا تشین یبنابرا
ل کیه با تشک يا دهیه عقکنیا ایباشد و  ی، باطل و مردود میمذهب ي دهیعق
  نهین دو گزیند باطل و مردود است. از اک ین مخالفت میر معصومیومت غکح

  .وجود ندارد یومس ي نهیو گز نندکد انتخاب یرا با یکی

ن یه اکد این نکته را براي مردم را خاطرنشان تبیین نمایند  یخردمندان قوم با
ز با امت اسالمی دور نگه داشته یمسالمت آم یستیعه را از همزیر، قرنها شکطرز تف

هم اکنون متوجه  یدانستند ول ین را بر  امت روا نمیر معصومیومت غکاست آنها ح
به صالح اسالم نمی دانند و می  يرکن تفین نظریه شده و  چنینادرست بودن ا

فتاد ین، عمالً اتفاق نیرا امامت معصومیندارد ز یالکن اشیر معصومیه امامت غکگویند
 نبرد.  یار بجائکو 

پنداشتند، مخصوص  یقبالً م نه آناکومت آنگونه کل حکیو اگر امامت و تش
گذاشت و  ینم ین را از وجود امام خالیچگاه خداوند زمیعصوم می بود، هامامان م

ت و یه همان هداکش را یخو ي فهیپرداخت تا بتوانند وظ یو حفاظت او م ياریبه 
و حفاظت  ياریه خداوند به کمردم است به نحو احسن انجام دهد همانگونه  يرهبر

 امبرانش شتافت. یپ

ه ما کباشد  يروز یانیالبته امید می رود مرحله پاعه یش یانیپا ي ن بود مرحلهیا
 یر امت اسالمیکان به پیعیوستن شیق، شاهد بازگشت و پیار شدن حقاکبعد از آش

 م.یباش

ه قبل از پرچم امام ک ین بود: هر پرچمیعه چنیپیشین ش ي ، شعار مرحلهيآر
 شود.  یده میر از خدا پرستیه غکاست  ید پرچم طاغوتیزمان به اهتزاز در آ

عه برافراشته شود، یه شیه توسط فقک ین است: پرچمیو شعار امروزشان چن
 ت برافراشته شود. یب ر اهلیاگر توسط غ یپرچم عدل و انصاف است حت

ه فقها کنیباشند؛ مگر ا یر قابل جمع مینها دو شعار متضاد و غیه اکد گفت یبا
 ینید خمیاز اسات یکیه کعت را همانند خود ائمه داشته باشند؛ آنگونه یحق نسخ شر

هـ ) معتقد بوده و گفته  1355ـ  1273( ینینائ ین بن عبدالرحمان نجفیبه نام حس



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

 

353 

امبر حق نسخ یه پکن است کرا ممیست زی، مستلزم انقطاع نسخ نیاست: انقطاع وح
ن یمینطور تا برسد به آخر، هيبعد یش بسپارد و او به وصیخو یرا به وص یمکح

در  يات متعددیه رواکند چنانیش آنرا اجرا نمایشان در زمان ظهور خویو ا یوص
باره  نیدر ا یباب مستقل یافکن به ائمه وجود دارد و صاحب یض دیمورد تفو

د به یو ترد کامبر، شیان تحقق نسخ بعد از پکد در مورد امین نبایگشوده است، بنابرا
 1خود راه داد.

 افته است: یومت نکعه در گذشته فرصت حیه شکنیا يادعا

 د: یگو یم ینیخم

د وگرنه یرند فراهم نگردیه زمام امور را بدست گکنیامامان ما فرصت ا يـ برا1
 بودند.  ین فرصتیدر انتظار چن یزندگ يها ن لحظهیآنها تا آخر

 لکیم و تشیه از فرصتها جهت تنظکهان منصف الزم است یـ پس بر فق2
 2ند.یومت استفاده نماکح

 ن ادعا: یبه ا ینگاه

 د.... یومت نرسکـ به ائمه فرصت ح1

نند کومت بکبودند تا بتوانند ح یه ائمه در انتظار فرصتکن باور است یشان بر ایا
از به فراهم شدن فرصت دارد نه به جهاد ین  هیافتند؟ پس قضیار را نک نیفرصت ا یول

 و مبارزه!

ه به ک یه نصوصک یده، در حالیرا فهم ین  مطلبیجا چنکاز  ینیه خمکم یدان ینم
چ جا یند و در هک یامدن امام زمان، منع میام و انقالب تا نیائمه منسوب است، از ق

ومت را کل حکیه تشکد بلیل دهکیومت تشکنید و حکه از فرصتها استفاده کامده ین
 اند.  دانسته يمنوط به ظهور مهد

                                           
 ).4/274فوائد األصول ( .1

 .54ه یومۀ االسالمکالح .2
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ند و قدر و منزلت آنان ک یم ین اتهامیائمه را متهم به چن شانینحال چگونه ایبا ا
 یتوانست انجام دهد آنها نتوانستند و در حال ینیه خمکرا  يارکه کآورد  ین میرا پائ

م ستمگر که حایعل ینیعه، حق بجانب هم بودند اما همانند خمیش ي دهیه طبق عقک
 ردند. کجهاد ن

ا یشجاعت تر از ائمه و نسبت به دین دلسوز تر بوده و  ینیه خمکنیا ایپس 
 برخالف منهج و منش ائمه بوده است.  ینیرد خمکرد آنان درست و عملکه عملکنیا

ز فراهم ین ینیخم يه اگر قرار بر فراهم شدن فرصت باشد، فرصت براکرا یز
. ومت را بدست گرفتکدن خطرها، حیشان با مبارزه و به جان خریه اکنبود بل

زمان  يه بمراتب از دولتهاکست یز یمستبد و ستمگر م یدولت ي هیدر سا ینیخم
 ين دولت مستبدیشان توانست با شجاعت در برابر چنیتر بود چگونه ا ائمه، ظالم
 ستند؟یش بایخو يائمه نتوانستند در مقابل دولتها یند ولکمقاومت 

ن شده بودند چرا ییامت اسالم، تع يرهبر ياگر واقعاً آنان از طرف خدا برا
 انجام ندادند؟  ینیار خمکه یشب يارک

ه ک یمانکه حایستاد، علیم غاصب اکه در برابر حاک ینیچرا ائمه همانند خم
ومت کح یام دو دستکه منتظر بودند تا حکردند بلکام نیغاصب امامت بودند، ق

 نند؟کم یرا به آنان تقد

رد کو عمل ینیرد خمکعمل نیب يا ساده ي سهیعه مقایجوان ش یکاگر امروز 
 یشتر متجلیدر ذهنش ب ینیدرنگ عظمت و شجاعت خمیائمه انجام دهد ب

ائمه  یل داد ولکیومت تشکتا حیرا او دست به مبارزه و جهاد زد و نهایشود ز یم
 ل دادند. کیتش یومتکردند و نه حکنه مبارزه و جهاد 
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م عمال ینیب ینرو میاز ااست  ینیخم ي بندهیآنان، ز ين، لقب امامت بجایبنابرا
ه از ائمه کاز عظمتی برخوردار است  یعیاند و در محافل ش لقب امام، داده يبه و

 1از قبور ائمه ندارد. يمترکاز آن برخوردار نبودند و امروز قبرش رونق 

ه آنان خود را کنست یا <ن فرزندان خاندان محمدیدگاه ما در مورد بهتریاما د
ومت کهم به امامت و ح يا دانستند و عالقه یمنصوص از جانب خدا نم یامامان

ن آنان وجود یاز متأخر یه در زمان برخکهم  ينداشتند و با وجود ظلم و فساد
و مضرتر  یو ناامن ینظم ی، بيزیومتها را باعث خونرکه حیام علیداشت بازهم آنان ق

 دانستند.  یم

در  يعشر يان اثنایعیه شک یامامت يآنان با ادعا يرین موضعگیه اکو از آنجا 
ن تنگنا و قانع یبرون رفت از ا يندارد شیعیان ناچار برا یدند همخوانیحق آنان تراش

شدند  یپرداختند و مدع »هیتق«به نام  يگریه دی، به اختراع قض یار عمومکساختن اف
 بوده است.  هیتق وت ائمه،که علت سک

مردم  يرهبر يه از جانب خدا براک یه چرا امامانکن اگر مردم بپرسند یبنابرا
 م شدند؟ یگران دادند و تسلیومت دکانتخاب شده بودند، تن به ح

ه اصال از جانب خدا به امامت که و فرزندان حسن یدیچرا همانند امامان ز
 ؟ ش نگرفتندیردند و راه جهاد و مبارزه را در پکام نیگمارده نشده بودند ق

ن را ید ياست؛ آر» هیتق«د یشنو ین پرسش ها میه در مقابل اک یتنها جواب
 ردند. که نابود یبخاطر تق

را اگر واقعا از جانب یرسد، ز ید به نظر میاز آنان بع يزین چیه صد البته چنک
ش و جهاد در راه یخو ي فهیچگاه از انجام وظین شده بودند هیین مقام تعیا يخدا برا

نجه ها را با جان می خریدند،اصال بر کزدند و اذیت و آزار و ش یسرباز نمتحقق آن، 
 آنان واجب بود که در راه احقاق امامتی که به آنان سپرده شده بود مبارزه نمایند. 

                                           
 يه براکفرستند همانگونه  یشود همه با هم درود م یگرفته م ینینام خم یوقت یعیدر محافل ش .11

 فرستند. یامبر و ائمه درود میپ
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راهشان را ادامه نداد و طبق  ینیو اگر آنان موظف به تقیه بوده اند پس چرا خم
 كه را خطرنایه آنان برون رفت از تقکنیرد مگر نه اکه عمل نیدستور ائمه به تق

 اند؟  دهیب آنرا گمراه نامکخوانده، مرت

ه گفته است: کاند  ردهکت را از جعفر صادق نقل ین روایعه، ایه منابع شکچنان
ده گرفتن یآن ناد كست. تریز نیام امام زمان جایآن تا ق كه واجب است و تریتق«

 1امبر و امامان خواهد بود.یسخن خدا، پ

همانطور که مالحظه کردید امام صادق نگفت که اگر فرصتی دست داد قیام 
 جا آورده است؟ ک، سخن از فرصت و عدم فرصت را از ینیست خمیکنید؛معلوم ن

آن را موجب آتش  كه را واجب و تریتق ییدر جا ینیه خود خمکنیجالب ا
ز بر مسند قدرت ه هنوکباشد  ین سخن متعلق به زمانید ایداند ـ البته شا یدوزخ م

 ین شخصیه از گناهان بزرگ است و چنیتق كد: تریگو یه مکه نزده است، چنانکیت
امبر یار رسالت پکفر به خدا و انکار، برابر با کن یبه قعر جهنم خواهد افتاد و ا

  2باشد. یم

ه همان اخفاء حق است رها که را یتق ینیه چرا خمکنجاست ینون سوال اکا
 افتد؟  یش در میم زمان خوکش با حایخو ي دهیعقند و بر خالف ک یم

ام امام یه قبل از قک یاند: هر پرچم عه به صراحت گفتهیات شیه رواکنیمگر نه ا
ن مطلب از زبان ابوعبداهللا یان را گردهم آورد، پرچم طاغوت است؟ و ایعیزمان، ش

 نقل شده است؟ 

برافراشته شده  ینیه امروز توسط خمک یم پرچمکت، حین روایبا توجه به ا
 ست؟یچ

» مت بشمارندیومت، غنکل حکید فرصتها را جهت تشیفقها با«د: یگو یم ینیخم
 یستیرا به اتحاد و همز ین در بالد اسالمکسا ي عهیش يه فقهاکنیا يشان بجایا

ند آنها را وادار به شورش و استفاده از کق بیسنتشان تشو ز با برادران اهلیمسالمت آم

                                           
 ).14/514عه (یث الشی) و جامع احاد12/254الؤسائل ( ك)، مستدر72/421البحار ( .1

 ).2/162اسب المحرمۀ (کالم .2
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ه ین توصیه اکدا است یند، ناگفته پک یم یومت اسالمکل حکیفرصتها جهت تش
دام کان، می پرسیم: یان خواهد داشت. و در پایعیش يبرا يناگوار يامدهایپ ینیخم
 ن امام خواهد بود؟یهان، جانشیاز فق یک

ن یز چنین يبعد يداشتند و فقها يادیگر اختالف زیدیکگذشته، با  يرا فقهایز
ز اختالف ین نیگر، با متقدمیدیکمعاصر عالوه بر اختالف با  يتی داشته و فقهایوضع

 دارند.  يادیز

گران متفاوت است یه با اجتهادات دکدارد  یات و اجتهاداتیدام از آنان نظرکهر
اتفاق نظر داشته باشند،  يا ه در مسالهکد ینیب یعه را نمیه شیه شما دو فقک ییتا  جا

دام که کنجاست یعه قبال گذشت ـ سوال ایش يعلماباره، اعتراف خود  نیه در اکچنان
 نند؟ ک یم یندگیقت نمایاز آنان از حق و حق یک

ر یان پذکد، عمالً امیان گردیه بک یتیه از امام، با وضعیابت فقین يپس ادعا
 ست. ین

بر  یه مبتنک یامام اصل يه بجایابت فقیدر مورد ن ینیل خمین بود ادعاها و دالیا
شتر وجود یعه، دو راه بیش يتاً برایبود؛ و نها یمذهب ییض با باورهامتناق یاجتهادات
درست  یمذهب يا باورهاینادر است و  یمذهب ين ادعاها درست و باورهایا ایندارد 

 باشند.  یدگاه ما هر دو نادرست مینادرست است البته از د ینیخم يو ادعاها

 هیت فقیوال یفاز عمل: مبحث دوم

نجا یه بود و در ایت فقیرامون والیپ ینیخم يتئوردگاه یآنچه گذشت د
شتر به یه پک ینیبر اساس قواعد و قوان ینیه خمکه یت فقیوال یم به فاز عملیپرداز یم

 س نمود. یه را تاسیت فقیآن شاره شد، دولت وال

 ل دولت: کینخست تش

ت یه والیر سایز یعیومت شکبه ثمر نشست و عمال ح ینیات خمیتالشها و نظر
ومت را تا زنده بود خودش بعهده داشت و بعد از کح یه بوجود آمد و سرپرستیفق

 گردید.  ين ویه، جانشیفق یبعنوان ول يا خامنه یوفاتش، عل
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ه را یفق یب داد تا نائب ولیترت یومت، مجلس شورائکل حکیتش يخمینی برا
ن ید همچنار داشته باشیاست دولت را در اختی، ريم ویر نظر مستقینند و زکانتخاب 

 شور را داد. ک ین قانون اساسیدستور تدو

نجا ما یبود. در ا ینیخود خم یومت اسالمکتاب حک، یمنشأ مواد قانون اساس
خواهیم  يعشر يه در مذهب اثنایفق یومت ولکن حینخست یبه قانون اساس ینگاه

 داشت: 

شده شور در نظر گرفته ک يس برایران، دو رئیا یاست دولت: در قانون اساسیر
 ار:کس آشیو رئ یس مخفیاست؛ رئ

س جمهور یار همان رئکس آشیه و امام امت و رئیفق یهمان ول یس مخفیرئ
 شور است. ک

 ي گانه سه ين آمده است: قوایچن یقانون اساس 57 ي س اول در مادهیدر مورد رئ
 دهند ...  یارشان ادامه مکمطلق امور و امام امت به  یر نظر ولی، زيشورک

 ين ارگانهایماً بر بزرگتری، مستقیه طبق دستور قانون اساسیفق ینصورت ولیبد
و » مطلق امور یول«شان لقب ید به ایه مالحظه نمودکشور اشراف دارد و همانطور ک
ست و دستور و یس پاسخگو نکچیشان به هیرا ایافته زیاختصاص » امام امت«

را نقل  ینین سخن خمیاتر  شیه پکدستور و سخن خدا است چنان ي سخنش بمثابه
رفتن سخن امام (معصوم) یم، مانند نپذکه حایرفتن سخن فقینپذ«ه گفته بود: کم یردک

 ». باشد یبه خدا م كرفتن سخن خدا و در حد شریو نپذ

 ن ادعاها است. یزترین از شگفت آمیو ا

لغو امامت  ين بمعنایا اید گفت: آیشان به امام امت بایف ایو در مورد توص
به  يازیباشد چه ن یمطلق امور و امام امت م یشان ولیست و اگر ایمنتظر ن يمهد

 دستورات امام امت است؟  ي نندهکه فقط اجرا کاست  يس جمهوریرئ

 یا توانائیرد؟ آیگ یشور را شخصا بعهده نمکمهم  يها ارگان ي چرا امام امت اداره
  ند؟ک یشان اعتماد نمیه ملت به اکنیا ایاداره را ندارد 

 ابت از امام غائب را دارد؟ ین یستگیندارد پس چگونه شا یاگر توانائ
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 یشان نائب امام زمان است در حالیند، چگونه اک یاعتماد نم يو اگر ملت به و
است چرا حق  يشان نائب امام مهدیست؟ اگر واقعاً این یراض يه امت به امامت وک

نند؟ و اگر مردم حق کانتخاب بس را ید مردم رئیشور را ندارد و باکس یانتخاب رئ
ه ک یس جمهور را دارند چرا حق انتخاب امام را نداشته باشند؛ روشیانتخاب رئ

 شود؟  ین مییه امام به انتخاب مردم تعکنیا یعنیباشند  یسنت بدان معتقد م اهل

از  ين و نائب امام معصوم همانند فردیامر مسلم یه چرا ولکنیگر ایسوال د
 ند؟ ک یت مکس جمهور مشاریرئت در انتخاب یرع

 

 
 

ه و به نام یت  فقیه والیر سایه زک يشورک یاست در قانون اساس یها ابهامات نیا
 ل شده است. کیبه ظهورش نباشد تش يازیگر نید دیه شاک یابت امام زمانیو ن

 یارات ولیاخت ي رهیدا ي در توسعه یران، بندهائیا یاهداف دولت: در قانون اساس
 خورد:  یر به چشم میاهداف دولت بشرح زه و یفق

انقالب به  ي ط را جهت ادامهید شرایبا«م: یخوان یم یقانون اساس ي در مقدمه
 »داخل و خارج مرزها فراهم نمود.
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ند آمده است: ک یدولت را مشخص م يها هیه پاک یدوم ي ن در مادهیهمچن
ه اسالم ک یآن در تداوم انقالب یمستمر و نقش اساس يمان به امامت و رهبریا«

 » بوجود آورده است.

ه اسالم کعه شوند چرا یان تا شیعیر شیدن با غیجنگ یعنیهدف از تداوم انقالب 
 ن امامت. ید یعنی يعشر يان اثنایعینزد ش

دگاه یمان طبق دید: ایگو یم يان اثناعشریعیاز ش یه محمد جواد عاملکچنان
ه قبل از یکسکشود، مگر در حق  یگانه متحقق م دوازده ي ما با اقرار به ائمه

ت یفاک یقبل ي زمان خود و ائمه مان به امامیاو ا يل ائمه مرده است؛ برایمکت
 1ند.ک یم

 باشد.  یجا م متعهد به صدور انقالب به همه یرانیا یعیومت شکو این یعنی ح

 م: یخوان یم ین در اصل دوم قانون اساسیهمچن

تب، کمان و میه اکشور توجه بر آن است ک یدفاع يروهایز نیتجهل و کیتشدر
و سپاه پاسداران انقالب  یاسالم ين جهت ارتش جمهوریضابطه باشد بداساس و

شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها  یل داده مکبا هدف فوق شدر انطباق
ت یمکرش حاجهاد در راه خدا و مبارزه در راه گست یعنی یتبکرسالت مه بارکبل

دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و  ز عهدهیدر جهان را نقانون خدا
 ن من دونهم.)یم و آخرکل ترهبون به عدواهللا و عدویرباط الخمن

د گفت یبه سراسر جهان، با یت قانون الهیمکآور است! گسترش حا واقعاً شگفت
 است.  يدینبوت جده در واقع کست بلیابت از امام زمان نین نیا

ابت امام یه تنها به نی! پس قضیت الهیمکسخن از جهاد در راه خدا و بسط حا
ه هدف جهاد با کشود بل یشان ختم نمیان تا زمان ظهور ایعیت امور شیزمان و رعا

ن قوم یا ي دهیطبق عق یرا قانون الهیردن آنان است زکعه یامت به قصد ش ي همه
بر امامت باشد نخواهد  یه مبتنکرا  ینیجز د ینیچ دیه خداوند هکع چرا یتش یعنی

 رفت. یپذ
                                           

 ).2/80رامۀ (کمفتاح ا .1
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ن را به ائمه سپرده و ید ي ه خداوند اقامهکن باوراند یبر ا يان اثناعشریعیش
ه موظف به نشر ک يموعود يمهد يان را به انتظار برایعیات منسوب به ائمه، شیروا
 سته است. یده زین عقیبر ا ش از هزار سالیعه بیاند و ش ن است فرا خواندهید ياریو 

خواهند  یل دادند و مکیه تشیت فقید آوردند و دولت والیپد ینون انقالبکا یول
ه بشوند؛ کامت وارد معر ي هیند و با بقیامام زمان را عمالً اجرا نما يتهایصالح یتمام

ب کردند و مرتکه با آن مخالفت کن انجام ندادند بلیمعصوم ي ه خود ائمهک يارک
ن با یاز معاصر یدند. سوال این است که چگونه برخیرا طاغوت نام یتکحرن یچن

 زنند؟  یهات ائمه میمخالف با توج یارهائکت، دست به یب انتساب به اهل

ر ید غیا ت نشستهکش از هزار سال بر اساس آن سایه شما بک یاتیاگر واقعاً روا
ه قرنها کرا  يگریات دیرواد و یراه ادامه بده نیبوده پس به تالش خود در ا یواقع

دور ساخته است را کشف کرده در عقیده خویش تجدید نظر  یشما را از امت اسالم
 بکنید زیرا تمامی باورهاي دینی شما نتیجه ي همین روایتی که نیاز به پاالیش دارد .

علما و  بسیاري ازعه: یمجتهد ش یکه از نگاه یت فقیومت والکح يامدهایپ
ن منهج بر یناگوار ا يامدهایستند و معتقد به پیداد، خرسند نین رویاعه از یروان شیپ

 ي رتبه یمجتهد و عال ياز علما یکیر سخنان که ما فقط به ذکباشند  یم یامت اسالم
ام خود را به ین پیم، نامبرده اینک یبسنده م يموسو یتر موسکعه به نام دیش

ان در مورد یحیر مسکه تفیه، شبیت فقیر والکه تفکومت ابالغ نموده کسردمداران ح
ح در حبر یح و تجسم مسیه معتقد به تجسم اهللا در مسکو احبار نصارا بوده  یسیع

 باشند.  یاعظم م

 ی، مردم را زندان یمطلق اله ي ارات پاپ که تحت عنوان سلطهین اختیایشان ب
د و یتبعردن، ک یه و زندانیفق یارات ولیبا اخت می کنند ،می کشند و می سوزاند 

 شان ، مقایسه می کند.یتوسط ا يرکن فیر مخالفیتحق

ن یان و همچنیعیش ير براکن تفیناگوار ا يامدهاین به صدور انقالب و پیهمچن
 نموده است.  یمراجع، اشارات یرد برخکن بخاطر عملیفرار مردم از د

ه به سلطه کاست  یهمان بدعت، بال، و قدرت دوموالیت فقیه د: یگو یشان میا
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ق یدق يه به معناین نظریداند اضافه گشت. ا یم يه خود را نائبان امام مهدک یسانک
را در بر  یت گرفته شده و همان معنیحیه از مسکبسته است » یحلول« يه ایتر نظر
ح یه: خداوند در مسکن صورت است یت به ایحیدر مس یه حلولین نظریدارد. ا

 يشود. در عصر دادگاهها یمح در اسقف اعظم متجسد یابد، و مسی یتجسد م
مطلق  یبه عنوان سلطه اله  »پاپ«از فرانسه،  یا، و قسمتیتالیا، اید در اسپانیش عقایتفت

ردن ک یرد. و به اعدام، سوزاندن، و زندانک یم یم رانکگران حیان و دیحیبر مس
ن یا يسها و ماموران او در طول روز و دل شب به خانه هایداد. پلیمردم دستور م

 ین خانه ها واقع میرات را بر اهل اکختند و انواع و اقسام فساد و منیر یمردم م
بودن  یه علما از الهک یدر زمان يبرکبت یپس از غ یه ساختگین نظریردند. اک

عه اضافه یات شیردند، به نظرک یش میراندند و آن را ستا یمنصب امامت سخن م
رسول  يبرا ینیاز امام جانش یلهن سلطه ایبه خود گرفت. ا یدتیل عقکگشته و ش
باشد. و  یسلطه م يه از طرف خداوند انتخاب گشته و داراکساخت  یخدا ص م

خود را از  یبت خود سلطه الهیب است، و غیچون امام زنده بوده و فقط از انظار غا
امت، انتقال یو تا روز ق يگریپس از د یکین سلطه به نائبان او، یه اکدست نداده، بل

 ابد.ی یم

را به  یبزرگ يعه جایش يار فقهاکه، در افیت فقیه والیه نظرکن بود ین چنیو ا
همان عصر جدال سوم  یعنیخ معاصر، یه در تارکران یخود اختصاص داد. و در ا

ه توانست با استفاده یت فقیرود، وال یه به شمار میت فقیع، مهد والیعه و تشیان شیم
شور را کسب نموده، و سلطه مطلق کرا  يشورک ن مقامیباالتر يجد یاز قانون اساس

هرگز  ین قانون اساسیبانان اینندگان و پشتکنها، وضع یرد. اما با همه ایدر دست گ
وجود دارد حل  یفقه ي، و نظریقات عملین تطبیه بکرا  ینتوانستند تناقضات واضح

و سست به  کیکف، ریه ضعیعه، نظریل از چشم انداز مجتمع شین دلینموده و به هم
ن ید از بارزتریند، شاک یم یبانیاز آن پشت یبزرگ يماد يرسد اگرچه قدرتها ینظر م

ه یت فقیا والیآ«پرسند:  یان در مورد آن میعیه شکن مسئله باشد ین تناقضات، ایا
 »؟یاسیا سی، ینیاست د یمنصب

ت انتخاب شدن و عزل یجه قابلی، در نتینیاست د یه منصبیت فقیچون اگر وال
به مرتبه فقاهت  یسکق ندارد، پس هرگاه یت تطبیه قابلکشدن ندارد. همان گونه 
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تش بر همه یه والکگردد و اطاعت از اوامر او  یت موصوف میبرسد به صفت وال
از فقها مورد  یه چگونه برخکم یگردد. اما ما مشاهده نموده ا یمسلمانان واجب م

ن ین امور بخاطر ایشده اند. و همه ا يو فرار یا زندانیو  اهانت و شتم قرار گرفته
 رده بودند.ک یاسیا سیو  يرکف يریم موضع گکه حایه در مقابل سلطه فقکبود 

 ین و مذهب ربط میاست، پس چرا آنرا به د یاسیس یه منصبیت فقیاما اگر وال
 یه میفق یپوشانند؟ و چرا دم از واجب بودن اطاعت از ول یم یدتیدهند و لباس عق

 زنند؟

گر به یدیکده با یو عق يشهر، در را یکهان یه فقک ینها گذشته هنگامیاز همه ا
ه را یت فقیتواند وال یچگونه م یشخص از لحاظ عمل یکپردازند،  یزد و خورد م

 يهان جمع بندیفق نین آراء متناقض و متخالف ایتوان ب یند؟ و چگونه مکتجسم 
 نمود؟

ه خداوند آنرا جهت باال بردن کبه اسالم،  ین قانونیه ربط دادن چنک یبه راست
 یم  و آسمانین قین دین اهانت به ایفرو فرستاده است، بزرگتر یانسان يارزشها
 است.

ت نمود یگر سراین دیعه نشیران فراتر رفت و به مناطق شیه از ایت فقیه والینظر
 ین میرد. من از ایانه طوفان خود گیر تازیران در زیان ایعیآنجا را همانند شان یعیتا ش

ه پس از آن کرد، یان را آنگونه در بر گیعیر شده و همه شین بال دامن گیه اکترسم 
ه به نام کدانست  یعه مینند. اگر شیز در خواب خود نبیاستقرار را ن يایرو یحت
ن یعه نشین فقها از سر مناطق شیه ایهد ساد یرخ داده و م یعیه چه فجایت فقیوال

زان از دست گرگ، از دست ین حضرات هم چون گوسفند گریشد و ا یم مک
 گذاردند. یان پا به فرار میعیش

ران، و پس از ین ایعه نشین شین سطور، در سرزمینون و در زمان نوشتن اکهم ا
 یده اند، میشک ياریبس يها یه بدبختیت فقین از دست والین سرزمیه مردم اکنیا
 ینشکوا یت مذهبیاز سلطه فقها و مرجع یه در مقابل مذهب و همه امور ناشکم ینیب

ران را یها به نوبه خود مردم ا ین بدبختیه اکد یآ یف و سخت بوجود میار عنیبس
 ند.ک ید میاز اسالم تهد یبه خروج دسته جمع
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ه رساله کنم ک یه من مخلصانه از خداوند مسئلت مکن علت است یو به هم
نباشد، بدست  يده ایگر نوشدار و را فایر شود، و دیه دکنیمن قبل از ا یحیتصح

ه کست، بلیردن نکار کن بردن و انیدر از ب ییه راه رهاکده تا بدانند یران رسیمردم ا
 شود.(شیعه و تصحیح) یدر ساختن و اصالح خالصه م

 يم، مورد توجه فقهایفهن دانشمند بزرگ و یق ایدق یل عقالنین تحلیاش اک يا
 گرفت.  یقرار م یرانیومت اکمذهب و سازندگان ح

 م: یپرداز ی، مهمطرح نمود يتر موسوکه دک یائیه از قضایما به دو قض

 عه. یش یتیت امنیه بر وضعیت فقیصدور انقالب وال پیامد هاينخست 

 عه. ید شیه بر عقایت فقیصدور انقالب وال پیامدهاي  دوم 

ران یه از ایت فقیه والید: نظریگو یم يتر موسوکد، ه نخست یدر مورد قض
ان آنجا را همانند یعیت نمود تا شیگر سراین دیعه نشیفراتر رفت و به مناطق ش

ن بال یه اکترسم  ین میرد. من از ایانه طوفان خود گیر تازیران در زیان ایعیش
 يایرو یآن حت ه پس ازکرد، یان را آنگونه در بر گیعیر شده و همه شیدامن گ

ه یت فقیه به نام والکدانست  یعه مینند. اگر شیز در خواب خود نبیاستقرار را ن
 یم مکن یعه نشین فقها از سر مناطق شیه ایدهد سا یرخ داده و م یعیچه فجا
ان پا یعیزان از دست گرگ، از دست شین حضرات هم چون گوسفند گریشد و ا

 .( شیعه وتصحیح)گذاردند یبه فرار م

از  ياریه در بسک یو خألهائ یسن يران با سوء استفاده از ضعف دولتهایدولت ا
ش یخو يشورها وجود دارد، به شدت در تالش صدور انقالب به خارج از مرزهاک
شورها کاز  یدر برخ یعه و سنیان شین میخون يهایرین امر باعث درگیباشد و ا یم

 ه) شده است. یمن، افغانستان و لبنان (و سوریمانند: عراق، 

خ درس یعه در طول تاریش يومتهاکران از سرنوشت حیومت اکاش حک يا
ز جهان سه ین نیه قبل از اکست بلین یعیومت شکن حین نخستیرا ایگرفت. ز یم
ران و یان در ایهیومت بوکاند از ح ه عبارتکده یرا به خود د یعیومت شکح
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ران، گرچه یها در ایصفوومت کان در مصر و حیان معروف به فاطمیدیومت عبکح
 ان رفتند. یه از مکنگذشت  يریه نبودند اما دیت فقیاد شده از نوع والی يها ومتکح

 يه با وجود قدرت و غرورکم یدان ین میقیز ما به یومت نکن حیا ي درباره
 يه نه تنها بناکاست  یرا نظامیافت، زیشتر دوام نخواهد یه دارد، چند دهه بک

ست یبا یه مک یت را دارد در حالیه با تمام بشرکبا جهان اسالم بل يناسازگار
ه کش یخو یدتیح باورهاي عقیشور و تصحک یارها به نظم امور داخلک نیا يبجا

ر جهاد که به فکنیپرداخت نه ا یدور داشته است م یعه را از امت اسالمیقرنها ش
 1.ه امت و صدور درگیري  به سایر ممالک باشدیعل

همان عصر  یعنیخ معاصر، یه در تارکران یو در اد: یگو یم يتر موسوکده کچنان
ه یت فقیرود، وال یه به شمار میت فقیع، مهد والیعه و تشیان شیجدال سوم م

سب نموده، و کرا  يشورکن مقام یباالتر يجد یتوانست با استفاده از قانون اساس
ن یبانان اینندگان و پشتکضع نها، ویرد. اما با همه ایشور را در دست گکسلطه مطلق 
 ي، و نظریقات عملین تطبیه بکرا  یهرگز نتوانستند تناقضات واضح یقانون اساس

ه یعه، نظریل از چشم انداز مجتمع شین دلیوجود دارد حل نموده و به هم یفقه
از آن  یبزرگ يماد يرسد اگرچه قدرتها یو سست به نظر م کیکف، ریضع
 وتصحیح).(شیعه ندک یم یبانیپشت

 ان: یعیش ي شهیه بر اندیت فقیناگوار انقالب وال يامدهایه دوم: پیقض

عه ین شین سطور، در سرزمینون و در زمان نوشتن اکهم ا د:یگو یم يتر موسوکد
 يها یه بدبختیت فقین از دست والین سرزمیه مردم اکنیران، و پس از این اینش
از سلطه فقها و  یمذهب و همه امور ناشه در مقابل کم ینیب یده اند، میشک ياریبس

ها به  ین بدبختیه اکد یآ یف و سخت بوجود میار عنیبس ینشکوا یت مذهبیمرجع

                                           
امروز بعد از گذشت سی و اندي سال از انقالب ایران شاهد دخالتهاي سیاسی و نظامی ایران  .1

 لبنان، بحرین، عراق، در بیشتر کشور هاي اسالمی و جنگ شیعه  و سنی هستیم. در عربستان،
ور صدي یمن و پاکستان نا آرامی هاي گسترده اي بوجود آمده که نتیجه  افغانستان، سوریه،

 (مترجم) می باشد. به دنیا انقالب اسالمی
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 ند.ک ید میاز اسالم تهد یران را به خروج دسته جمعینوبه خود مردم ا

ه رساله کنم ک یه من مخلصانه از خداوند مسئلت مکن علت است یو به هم
نباشد، بدست  يده ایگر نوشدار و را فایر شود، و دید هکنیمن قبل از ا یحیتصح

ه کست، بلیردن نکار کن بردن و انیدر از ب ییه راه رهاکده تا بدانند یران رسیمردم ا
 شود.(شیعه و تصحیح) یدر ساختن و اصالح خالصه م

ت یوال ي ه بخاطر سوء استفاده فقها از سلطهین نظریه اکروزد  ید مکیشان تایا
 د. یها از اسالم گرد یلیدادن خ يفرار ه، باعثیفق

 یرانیا ي ردهکل یاز جوانان تحص يادیه جمع زکاست  ین امر ملموسیو ا
زار شده به ین بیگذارند و از د ین میرا به حساب د یو ضد عقل یخرافات مذهب

با آنچه در  يادیده تا حد زین پدیبرند و ا یسم پناه میوالرکو س ینید یآغوش ب
ن اتفاق یبا خرافات و فرار مردم از د ینید يغرب بخاطر آلوده شدن باورها

ه به ک ینین است به قوانیه سرانجام، مردم با فرار از هرچه دکافتاد،شبهات  دارد 
 اورند. یند رو بک ین از دولت، امر مید ییجدا

 ش است.  یزاروبه اف یرانین ـ همچنان در جامعه این روند ـ فرار از دیو ا

در تهران  يا موسسه یاتب بر اساس آمار رسمک؛ احمد یعیه پژوهشگر شکچنان
 خوانند.  یان، نماز نمیرانی% از ا80ه حدود هشتاد دردصد کنوشته است 

 یران مبنیا ي غات گستردهیه و تبلیت فقیه والید بودن نظرین با توجه به جدیو ا
 است.  یبهرمند شده است، آمار بزرگ يران از استقالل و آزادیه ملت اکنیبر ا

هنوز  ید ولیجاد نمایا یراتییتغ یاسین دولت توانسته در جنبه سید گفت ایبا
 یباشد، گام یتر م مهم یاسیس ي ه بمراتب از جنبهک ياعتقاد ي ر در جنبهییتغ يبرا

 برنداشته است. 

عه جهت یو شران یه اکنیفتد ایم اتفاق بیدواریم و امیآنچه ما در انتظارش هست
 یجاد وحدتیري ها و ایاز درگ يریو جلوگ یو خارج یداخل يها تیجلب حما

ح را گسترش یر و اصالحات و تصحییتغ ي ه قرآن و سنت، دامنهیر در ساینظ یب
 دهد. 



 
 
 

 عصر هفتم
 ـ هـ) 1409قت و بازگشت (یشف حقکعصر 

 یش را در جوامعید خویه بسر برده،  عقایتق ي گذشته در لفافه  يعه در زمانهایش
 يارکرا به پنهان  ن، آناینیات دیه رواکنمودند چرا  یار نمکردند آشک یم یه زندگک

د به عذاب یننده  را تهدکار کار نمودن باورها دستور داده، آشکن امر و عدم آشیدر ا
 دوزخ نموده است. 

 یکشود و فقط  ین محسوب میدر د یمردمعه اصل یات شیه حسب روایتق
 از، از آن استفاده گردد. یه هنگام نکست یرخصت ن

ه را یه تقکم یسراغ ندار یعیدر منابع ش یفیا ضعیح یت صحیچ روایو در ه
ش یب یه رخصتیه تقکنیمذهب در مورد ا ياز علما یرخصت بدانند و پندار بعض

ه آمده یه در مورد تقک یاتیاز روا یباشدو اما بخش یل میفاقد دل ییست، ادعاین
 :ر استیاست بشرح ز

ن ین من و دیه دیه گفته است: تقکاند  طالب نسبت دادهیبن اب یبه عل -
 1باشد. یپدرانم م

باشد و  ین من و پدرانم میه دیه گفته است: تقکاند  به باقر نسبت داده -
 2ند.که نیه تقک یسکمان ندارد ین و اید

ب کشود و مرت یه از گناهان بزرگ محسوب میتق كد: تریگو یم ینیخم -
 1بزرگ است. يفر به خداکار نبوت و کن عمل برابر با انیآن، دوزخی  و ا

                                           
 ).14/504عه (یث الشی). جامع احاد63/495)، البحار (12/252الوسائل ( ك. مستدر1

 و جامع االخبار. ك) الوسائل، المستدر13/158)، البحار (2/128حضر (ی) من ال2/219( یافک. ال2
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سته یز يارکات ، حدود هزار سال در سرداب و پنهانیمبتنی بر این روا یانشیع
ا یش و ید خویاز عقا یش انقالب نمودند و برخین باور خویه ایه امروز علکنیتا ا

ار ساختند و احساس کهمگان آش يامل براکش را بطور ید خویم عقایبگو بهتر است
نصورت، یند و بدینما يارکن پنهانیش از اید بیشده و نبا يه سپریه زمان تقکنمودند 

ه با کاز مسلمانان  ياریدان آمد و بسیبرد به م یبسر م یکیه قرنها در تارک ینیآئ
ه کدند و شناختند یدند، شنید یکاز نزدنداشتند آنرا  يادیز ین آشنائین دیقت ایحق

ه امت، کنیخواهد داشت بخاطر ا یپ در يناگوار يامدهاین شناخت، پید ایبدون ترد
رد. کر سوال ببرد تحمل نخواهد یرا ز یه اسالم و مقدسات اسالمکرا  يا دهیعق

روان خودش ین بر پین دیشتر عقاید ایر مسلمانان، برمال شدن هرچه بیعالوه بر سا
د و یاز عقا یبخش ،نبسیاري از شیعیاه کر نا مطلوبی خواهد گذاشت چرا یتأث

 نمی دانندده و ی، نشنینیعلما ورجال د يارکتمان کش را بخاطر یخو ینید يباورها
آنان را به چالش  يه باورهاکشوند  یمواجه م یاسالم ي دهیاز عق یو با مسائل

دارد و به انقالب و تزلزل در باورها  یتوده مردم، تازگ ينها برایا ي شد همهک یم
 د. یخواهد انجام

ه کنیاد در دسترس نبوده و بخاطر ایعه زیمذهب ش يتابهاکن در گذشته یهمچن
ه آنها را دور از دسترس قرار کدادند  یح میبوده ترج يمطالب زشت و زننده ا يحاو

عه، از یات شیروااستفاده از  يش، بجایخو یدتیعق يتابهاکف یدهند و معموالً در تأل
ه در ک یابن حل عه؛یه عالم معروف شکردند، چنانک یسنت استفاده م ات اهلیروا

ه ک» رامۀکمنهاج ال«به نام  یتابکسته در یز یاواخر قرن هفت و اوائل قرن هشتم م
به  يعشر ياثنا ي عهید شیخواست او را در مورد عقا یخدا بنده نوشت و م يبرا

 رد. کعه اصالً استفاده نیش اتیقناعت برساند، از روا

عه آنهم به یش يتابهاکاز  یازدهم برخیدر قرن  يومت صفوکسپس در دوران ح
 ار شد. کآش يقدر محدود

                                                                                                       
تاب مولف، کن باره مراجعه شود به یشتر در ایل بیتفص ي) برا2/162اسب المحرطه (ک. الم1

 ».در مورد منابع يبا گروه اثنا عشر یعقالن يگفتگو



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

 

369 

ات یخرافات و روا ي عه به حد وافر چاپ و نشر و همهیش يتابهاکامروز  یول
ندارند رو شده و خردمندان قوم به نقد و  یخوان هم یمیچ عقل سلیه با هک یپوچ
باره در  نیه دراکاند چنان ادي از آن، اعالم برائت نمودهیل آنها پرداختند و جمع زیتحل

 م. یداشت یاشارات یمباحث قبل

ده در بر خواهد داشت ین عقیروان ایپ يبرا یج مثبتیرد نتایکن روید، ایبدون ترد
بخاطر ردند ک يرویر پکن تفینون از اکستند و اگر تا یباطل ن یآنان در پ ي را همهیز
آنان خالف آن ثابت شود، قطعاً  يدانستند و اگر برا یم یقین حقیه آنرا دکن بوده یا

 د. یشکاز آن دست خواهند 

 باشد:  یف و نقص قرآن میانگر تحریه بک یاتیروا

ه کمذهب شده است چنان يشتر علمایات متأسفانه باعث لغزش بینگونه روایا
تاب خدا کف یه اقرار به تحرک یتابکزدهم در یاواخر قرن س ياز علما یکی یطبرس

جز سه پا چهار  یه همگکر نموده کعه را ذیش ينفر از علما یند نام حدود سک یم
ه آنها کا چهار نفر گفته است یاند و در مورد آن سه   ف قرآن بودهینفر معتقد به تحر

 اند.  هف،  صراحتا سخنی نگفتیقناعت به عدم تحر يه و نه از رویز بخاطر تقین

االنوار «تابش کشان در یه اکرده کنقل  ياهللا جزائر از نعمت یه طبرسکچنان
رده و گفته است: همه بر کف قرآن نقل یعه را بر تحریش ياجماع علما» ۀیالنعمان

 1اند. ف قرآن، اذعان نمودهیات دال بر تحریحجت و متواتر بودن روا

قرآن را متعهد  يو نگهداره اهللا متعال صراحتاً حفاظت کاست  ین در حالیا
َافُِظونَ شده، و فرموده است: 

َ
ُ حل ْكَر َو�ِنَّا هلَ َا اذلِّ

ْ
نل ُْن نَزَّ

َ
ن هر ی) بنابرا9(حجر/   إِنَّا �

ه ک یاتیروامانند  الم خدا باشد، مردود و باطل است که مخالف ک یت و سخنیروا
دعا و استغاثه شود و خدا به درگاه آنان  يدهد تا بجا یخدا قرار م يامام را در جا

 ه محمد آورده است: کاست  ینین بر خالف دستور آئیا

 يس و آنرا رویبنو يا ، نامهیداشت يازید: هرگاه حاجت و نیگو یم یمجلس
 یا در چاهی يگره بزن و درون نهر جا يا سهکیا درون یاز امامان بگذار  یکیقبر 

                                           
 ).2/357ۀ (یاالنوار النعمان .1



 تشیع از پیدایش تا تکامل

 

 

370 

ازت را شخصاً ید و نیرسد خواهد ینداز قطعاً بدست سیب يریا درون آبگیق یعم
 1رد.کبرآورده خواهد 

 یسک يبر و دواء اعظم براکهم، شفاء اید:ائمه صلوات اهللا علیگو ین میهمچن
 2ه از آنان شفا بطلبدکهستند 

ر مسلمانان را به یمسلمانان  و غ یسخن یط ید خراسانیوح یۀ اهللا العظمیآ
 یهیات و مسائل بدیضرورد: از یگو یخواند و م یم ياز امام مهد یاد خواهیفر

ند ک یر لوت سرگردان شود فرق نمیوکا در یند کراه را گم  یسکه هرگاه کاست 
ا ابا صالح ید یاد بزند و بگویفر یعه و سنی، شی، نصرانيهودیا یمسلمان باشد 

ها  ه در صورت اضطرار پردهکد. چرا ی، قطعاً به دادش خواهد رسینکادر يالمهد
ر حالت اضطرار، یماً متوجه امام خواهد بود. اما در غیمستقشود و دعا  یبرداشته م

از او  یه هستیکسک یعنیدعا همزمان متوجه امام و متوجه خداوند است. 
بخاطر او هست (امام) البته در هر دو  یه هستیکسکرد (خدا) و یگ یسرچشمه م
از آن  یه هستک یسک يه توجه در دعا بسوکاست، همانگونه  یکیم کحالت ، ح

بخاطر  یه هستک یسک يرد تا اجابت شود، دعا بسوید صورت گیوست، باا
م است و چون به کل اعظم و صراط محیرا او سبید متوجه باشد، زیز بایاوست ن

 3.ردکدرگاهش با اضطرار دعا شود فوراً اجابت خواهد 

ر لوت به سبیل اعظم ( امام زمان ) یوکمضطر  یسکد: هرگاه یگو یم ییدر جا
راه نجات را نشان خواهد داد  يشان به ویمتوسل شود، حتما ا يدن به آبادیبراي رس

 4باشد یاو م يه در آن دوا و شفاکخواهد انداخت  یو به او نگاه

 د: یگو یم يعشر ياثنا ياز علما یکی يشاهرود

                                           
 ).91/29بحار االنوار ( .1

 ).34/95بحار االنوار ( .2

 .50ۀ ص یمقتطظات والئ .3
 .51همان/  .4
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 یسکاست و  یدگاه مخفیشان (امام زمان) از دیه گر چه اکاد برد ید از ینبا
شود  ین مانع از آن نمیا یجا است ولکداند در  یندارد و نم یشان دست رسیبه ا

اد یوتاه است و او را به فرکجا  ه دستش از همهک یشخص کمکشان به یه اک
رامات و معجزه کدرمانده و مضطر و بروز  يبه انسانها کمکرا یبطلبد نشتابد ز

 یدر سخت نی ا بر باشد بنا یشان میف ایژه و وظایاز مقامات و ین مواقعیدر چن
خالص  يو برا يو اخرو يویب دنیان تحمل مصاکو انقطاع اسباب و عدم ام

 1شود. خواسته  کمک يپناه برده و از و يبه و یوجن یشدن از شر دشمنان انس

: دو اند ست ائمه افزوده  و گفتهیبه ل،ازها ین فاطمه را در برآورده ساختن نیهمچن
ا فاطمه سپس رخسار راستت را یصد بار بگو یکعت نماز بخوان و در سجده کر

ن بگذار ین سپس سمت چپ رخسارت را بر زمکرار کن بگذار و دوباره تیبر زم
 2.و صدبار بگو

 يه خداوند به صراحت فرموده است فقط خود او به دعاکاست  ین در حالیا
 ند.ک ین اجابت میمستمندان و مضطر

يُب الُْمْضَطرَّ إَِذا  ن ُ�ِ مَّ
َ
به داد نیا زمند می  -جز خدا-(چه کسی ) 62(نمل/   َداَعهُ أ

 رسد آنگاه که اورا فرا خواند)

َحًدا
َ
ِ أ ِ فََال تَْدُعوا َمَع ا�َّ نَّ الَْمَساِجَد ِ�َّ

َ
(مساجد از ان خداست با او )18(جن/   َوأ

 در آنها کسی را مخوانید)

 اند گرفته يرسول خدا و همسرانش را به باز يات آبرویاز روا یبعض

 ي رسول خدا را خانه ي خانه یعنین یزم يرو ي ن خانهیتر كات پاینگونه روایا
ر سوال یله نبوت رسول خدا را زینوسیخواهند بد ینند و مک یم یفر و فحشا معرفک

 شده است. یزنانن یبه ازدواج با چن یه راضکببرند 

                                           
 .325و ظهوره  ياالمام المهد .1
 ).88/356ألنوار (و بحار ا 330ارم االخالق کم .2
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 دهیشن ابوجعفر از هک ردهک نقل پدرش از هک اند داده نسبت رمکم بن سالم به -
ينَ  َمثَُل  هیآ است گفته هک ِ

َّ
َُذوا اذل ِ  ُدونِ  ِمن اختَّ ْويِلَاء ا�َّ

َ
َعنَكبُوِت  َكَمثَِل  أ

ْ
ََذْت  ال  بَيْتًا اختَّ

وَْهنَ  َو�ِنَّ 
َ
ُيُوِت  أ

ْ
َعنَكبُوِت  بَلَيُْت  ابل

ْ
 که یکسان مثال(  )41/بوتکعن(  َ�ْعلَُمونَ  اَكنُوا لَوْ  ال

 و. ساخت) سست( يا خانه که است عنکبوت همانند دند،یبرگز اهللا جز یدوستان
 )دانستند یم اگر است؛ عنکبوت ي خانه ها، خانه نیتر سست شک یب

رده کت یروا ين استرآبادین حسینرا شرف الدیشه) است. ای(عا» رایحم«در مورد 
 1است.

ده ینامبوت که او را عنیناکبر آن زده و گفته است: با  یقیتعل يسپس استرآباد
 كخود تدار يه براکاست و خانه اي  یفیار ضعیبوت حشره بسکه عنکنیبخاطر ا

ه کبود  یفیوان ضعیرا حین حمین است. همچنیزم يرو ي ن خانهیده، سست ترید
 يست بود برا بوتکعن ي ه همچون خانهکاش را  نش خانهیمبود عقل و دکبخاطر 

به حال او داشته باشد  يت سوده نتوانسکقرار داد  يش، مقریخو يبا موال یدشمن
پرتگاه آتش  ي اش را بر لبه را خانهیا و آخرت به ضرر او تمام شد زیه در دنکبل

اش را ساخته بود به درون آتش دوزخ افتاد  ه خانهک یسکتاً او و یه نهاکساخته بود 
طان اطاعت نمود و سربازانش را در یرد و از شک یه پروردگارش را نافرمانک یسک

ن پاداش ستمگران یتا همه را وارد آتش دوزخ نمود و ایرا گمارد و نهایحمخدمت 
 2میرکان را شایاست و پروردگار جهان

، يه به گمان استرآبادکه ین آیه رسول خدا پس از نزول اکنجاست یسوال ا
ند، چگونه به ک یم ی... معرف یخرد و دوزخ یف و بیضع یوانیشه را حیعا

ن یچن یچ مسلمانیا هیشد؟ آ یموجود، تن داد و راضن یبا ا یزندگ ي ادامه
 ؟ ردکامبر تحمل خواهد یپ ي را در مورد خانه یفیسخنان سخ

                                           
نه است. در یش، الفوائد المدیتابهاکن یتر ه از معروفک يف استرآبادین بن محمد شریمحمد ام .1

ام، و کب االحی، تهذیافکبزرگ مانند  یثیحد يتابهاکبر  یه شروحکشرح حالش نقل شده 
 ).9/37عۀ (یان الشیهـ) نگاه: اع1036استبصار  نوشته است. (ت 

 ).1/430(ات یل اآلیتأو .2
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نجا ید: خداوند در ایگو یم  میتحر ي سوره 10ه یرامون آیرش پیدر تفس یقم
ةَ نُوٍح َوِامْ رده است: کان یب یمثال

َ
يَن َ�َفُروا ِاْمَرأ ِ

ُ َمثًَال لِّ�َّ َْت رَضََب ا�َّ
َ

َة لُوٍط اَكَ�تَا حت
َ
َرأ

ِ َشيْئًا َوِ�يَل اْدُخَال انلَّ  اَر َ�بَْديِْن ِمْن ِعبَاِدنَا َصاحِلَْ�ِ فََخاَ�تَاُهَما فَلَْم ُ�ْغِنيَا َ�نُْهَما ِمَن ا�َّ
اِخِل�َ  ي کافران، زن نوح و لوط را مثال زده است؛ آن  اهللا، درباه() 10م/ی(تحر   َمَع ادلَّ
اج دو بنده از بندگان نیک ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند و آن دو دو در ازدو

طور قطع در  بنده، نتوانستند چیزي از عذاب االهی را از آن دو زن دفع کنند. و (به
شوند)، وارد  آخرت به آن دو زن) گفته خواهد شد: با کسانی که وارد (دوزخ می

 آتش شوید.

 است.  يگر فاحشهانت، یبخدا سوگند، هدف از خ

ه در کست ین یار مخفیر و هشید:  بر انسان بصیگو یه مین آیر ایدر تفس یمجلس
 1ان شده است.یه به صراحت بکشه و حفصه به اشاره نه بلیفر عاکات، نفاق و ین آیا

مسلمانان قابل تحمل  يامبر، برایت پیثیبه ناموس و ح يا ن طعنهیردن چنکوارد 
تب در برابر کن میروان ایپ يریگ در موضع ين مواردیچن ار شدنکست و قطعاً آشین
 ر نخواهد بود. یتأث ینشان بیتابها و دک

ق بودن و یفر، زندکرسول خدا را به  يات، پدر همسران و دامادهایروا یو برخ
 باشد: یه هدف، لطمه زدن به نبوت و شرف رسول خدا مکند ک یمتهم م یپست

» نیامامۀ االئمۀ الطاهر ین فیاالربع«تاب کدر  ینجف يرازیمحمد طائر ش
 2يان خباثت و خساست ویر و بکد: نسب ابوبیگو یم

 ی: سخندیگو یدر وصف عمر بن خطاب م»میالصراط المستق«در  یمجلس
 3يو یرامون خساست و خبث باطنیپ

امبر، آنها و دخترانشان را یه پکت دو پدر همسر رسول خدا ین است وضعیا يآر
در  يا ه لطمهکنین در واقع قبل از ایوصلت، انتخاب نمود! ا يمردم، براان آنهمه یاز م

                                           
 ).22/233بحار األنوار ( .1

 .532ن یاالربع .2
 .575ن یاالربع .3
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به خود رسول خدا است و  يا د لطمهیحق آن بزرگواران محسوب شود بدون ترد
ش یامبر خویرا نسبت به پ یهائ ن طعنهیعه، چنیش یک یمسلمان و حت یکقطعاً 

 رفت. ینخواهد پذ

اگردان رسول اهللا را هدف قرار داده، عه، اصحاب و شیات شیگر از رواید يا پاره
ند یگو یه مکاست  ین در حالیت آنان موفق نبوده، ایند رسول خدا در تربیگو یم

ه رسول خدا نتوانست انجام دهد چنانچه در کانجام دهد  يارکتوانست  ینیخم
 فصل سابق گذشت. 

آنها را متهم به  یباشد و برخ یر دختران رسول خدا مکات منیاز روا یبرخ
 است:   نموده یتندخوئ

نب و ید: در مورد زیگو از شیعیان معاصر می یکی یعامل یه جعفر مرتضکچنان
با عثمان بن عفان ازدواج نمود، ما  يگریع و دیبا ابوالعاص بن رب یکیه کلثوم ک ام

 1اند. قتاً دختران رسول خدا نبودهیه آنها حقکم یمعتقد هست

امبر، چهار دختر داشته است یند پیگو ید: مورخان میگو یم 2عهین، شیحسن ام
ه فقط زهرا دختر کم یرس یجه مین نتیبه ا یخیپس از جستجو در نصوص تار یول
  3اند. جه از شوهر اولش بودهیه دختران خدیباشد و بق یشان میا

اهل نقل بر  ي د: همهیگو یم یافکشارح  یه مازندرانکاست  ین در حالیا
چهار دختر به  يجه از رسول خدا دارایه خدکن مطلب اتفاق نظر دارند یا

رده و ک كه همه زمان اسالم را درکلثوم بوده ک ه و امینب، فاطمه، رقی: زينامها
 4.هجرت نمودند

                                           
 .3ام ربائبه  یبنات النب .1
 يهـ دمشق دارا 1326متولد  یعامل ینین حسیام یم بن علیرکحسن بن محسن بن عبدال .2
ات کاالسالم و مستدر یۀ، ثورات فیۀ، الموسوعۀ االسالمیعیۀ الشی: دائرة المعارف االسالميتابهاک
 عۀ.یان الشیاع

 ) 01/27ۀ یعیۀ الشیدائرة المعارف االسالم .3

 ).7/137( یافکبر یشرح مازندران .4
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ْزَواِجَك امبر، فرموده است: ین خداوند متعال خطاب به پیهمچن
َ ِّ
َها انلَّيِبُّ قُل أل ُّ�

َ
يَا �

ن ُ�ْعَرْ�َن فََال يُؤَْذْ�َن َوَ�نَاتَِك 
َ
ْدَ� أ

َ
َو�َِساء الُْمْؤِمنَِ� يُْدِ�َ� َعلَيِْهنَّ ِمن َجَالبِيِبِهنَّ َذلَِك أ

ُ َ�ُفوًرا رَِّحيًما  )59(احزاب/   َوَ�َن ا�َّ

اي پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: چادرهاي خود  ترجمه:
دامنی) شناخته شوند،  این پوشش به اینکه (به پاكرا بر خویشتن فروپوشند. 

ي مهرورز  گیرند. و اهللا، آمرزنده تر است و بدین ترتیب مورد آزار قرار نمی نزدیک
 است.

ه فاطمه تندخو بوده کم یخوان یعه میات شیروا ی، در برخیو اما اتهام به تندخوئ
 است. 

فاطمه به رسول اهللا گفت:  ه گفته است:کاند  عبداهللا نسبت داده یه به ابکچنان -
اهللا فرمود: خداوند تو را از فراز  ؟ رسوليز، ازدواج دادیه ناچیچرا مرا در مقابل مهر

 1آسمانها ازدواج داد.

ه رسول خدا ک یه گفته است: زمانکاند  ب نسبت دادهیعقوب بن شعیبه  -
ه یرا گره افتاد رسول خدا فرمود: چیدر آورد، فاطمه به گر یفاطمه را به عقد  عل

آوردم، من  یدر م يبخدا سوگند اگر بهتر از اورا سراغ داشتم تو را به عقد و ینک یم
 2ه خدا تو را به عقد او درآورده است.کاوردم بلیتو را به عقد او در ن

ن بخاطر ی، ترسو بودن و از دست دادن دیت را به بزدلیب ات، اهلیاز روا یبرخ
ن امامشان یطالب گرفته تا آخر یابن اب یعل رده است؛ ازکش متهم یخو يحفظ جانها

 را. 

 برد.  یر سوال میطالب را ز یابن اب یت علیه شخصکهست  يادیات زیروا

 دهد.  یاء و فرشتگان را مورد طعن قرار میه انبکوجود دارد  یاتین روایهمچن

                                           
 ).21/198ث (ی) و جامع االحاد21/241عه (ی)، وسائل الش43/144)، بحار االنوار (5/378( یافکال .1

 همان . .2
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باشد و  یعه، متناقض با هم میات شیعالوه بر آنچه گذشت، بخش اعظم روا
ه صداقت و کهستند  یا افراد مجهولیاند و  ذاب خواندهکان را ائمه، یشتر راویب

 ست. یانصافشان، شناخته شده ن

ستند یفا نکدهند خود یه به ائمه نسبت مک یاز علوم یکچ یعه در هین شیهمچن
ن علوم، یا ي ث و در همهیر نه در فقه نه در اصول فقه و نه در علوم حدینه در تفس
اند  ه اگر واقعاً ائمه از جانب خدا، مبعوث شدهکاند  سنت بوده ن منابع اهلیخوشه چ

 ییت،  ادعایب اهل ي نهیسف يشدند، پس ادعا یمبود علوم، مواجه مکروانشان با یچرا پ
 1باشد. یپوچ و مردود م

شود و  یرو م يگریبعد از د یکی  مبودها و نواقصکن یا ي ه همهکنیخالصه ا
ب آن را یش از هزار سال فریه بک يا دهیز خالل آن، به بطالن عقتب اکن میروان ایپ

 برند.  یم یاند پ خورده
و  یساختگ يتب به داستانهاکروان میعه به سرگرم نمودن پیش ينرو علمایاز ا

ه ینه و مرثیو با ساخت حس 2ن (فاطمه و ....) رو آورده یسالگرد شهادت حس يایاح
اند و  بازداشته یدتیر در مورد مسائل عقکمردم را از تفل، ین قبیاز ا یو مراسم یخوان

از آنان و  يرویت و پاداش پیب لت اهلیز در فضین و افراط آمیات دروغیه روایدر سا
د نظر را از عموم یو تجد یق و بررسیاز آنان، فرصت تحق یفر سخت نافرمانکی
ر خواهد داد و ییغت را تید، وضعیان گردیار شدن آنچه بکآش یاند: ول ان گرفتهیعیش

ه گذشت، ک يدن موارد اسفباریدن و شنیعه با دیتب شکروان میه پکندارم  يدیترد
 فته بود. یش از آنان پدرانشان را فریه پک ير خواهند شد؛ مواردیغافلگ

                                           
اگر خواست  يه بزودکت ... یو براءة آل الب ه ...یمؤلف حوارات عقل يتابهاکمراجعه شود به  .1

 شوند. یده میبرگردان یخدا باشد به فارس

بحاطر همین است که خمینی می گوید:محرم و صفر است که اسالم را نگهداشته است یعنی  .2
 همین مراسم ها باعث ماندگاري تشییع شده است. ( مترجم )
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ش از هزار یه بک ینیعه متوجه شود آئیش یک یاست وقت يریواقعاً اوج غافلگ
ت بدان یب رده و  اهلکه خدا نازل کست ین ینیرده، آئک یسال با آن خدا را بندگ

 ت بوده است! یب و منسوب به اهل یساختگ ینیه آئکاند بل دستور نداده

ه پیش از ن خواهد افتاد  هیت فقیدگاه والیبعد از سقوط د ،ن اتفاقیالبته ا
ه کیخدا ت يه به جایند و در آن، فقک یومت مکه به نام خدا حک يرکآن؛سقوط  تف

 شود.  یم یرفتن سخن خدا تلقیه، نپذیرفتن سخن فقیه نپذک يا بگونهزده است 

است و  ین الهیه مخالفت با دکست بلیر، مخالفت با مذهب نکن تفید گفت ایبا
 شده و  خواهد شد.  ین امت اسالمینی بیخون يهایریمنجر به درگ

فراتر ران یه از ایت فقیه والینظرد: یگو یم یتر موسکعه؛ دیه دانشمند شکچنان
ان یعیان آنجا را همانند شیعیت نمود تا شیگر سراین دیعه نشیرفت و به مناطق ش

ر شده ین بال دامن گیه اکترسم  ین میرد. من از ایانه طوفان خود گیر تازیران در زیا
ز در یاستقرار را ن يایرو یه پس از آن حتکرد، یان را آنگونه در بر گیعیو همه ش

رخ داده و  یعیه چه فجایت فقیه به نام والکدانست  یعه مینند. اگر شیخواب خود نب
ن حضرات هم چون یشد و ا یم مکن یعه نشین فقها از سر مناطق شیه ایدهد سا یم

 گذاردند. یان پا به فرار میعیزان از دست گرگ، از دست شیگوسفند گر

 ران، و پس ازین ایعه نشین شین سطور، در سرزمینون و در زمان نوشتن اکهم ا
 یده اند، میشک ياریبس يها یه بدبختیت فقین از دست والین سرزمیه مردم اکنیا
 ینشکوا یت مذهبیاز سلطه فقها و مرجع یه در مقابل مذهب و همه امور ناشکم ینیب

ران را یها به نوبه خود مردم ا ین بدبختیه اکد یآ یف و سخت بوجود میار عنیبس
 ند.ک ید میاز اسالم تهد یبه خروج دسته جمع

ه رساله کنم ک یه من مخلصانه از خداوند مسئلت مکن علت است یو به هم
نباشد، بدست  يده ایگر نوشدار و را فایر شود، و دیه دکنیمن قبل از ا یحیتصح

ه کست، بلیردن نکار کن بردن و انیدر از ب ییه راه رهاکده تا بدانند یران رسیمردم ا
 و تصحیح)شود.(شیعه  یدر ساختن و اصالح خالصه م
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ه دارد، ک یقدرت و جبروت ي با همه یومت انقالبکن حیه اکنم ک یگمان نم
خواهند کشید و بدون ترس و واهمه  یان نفس راحتیعیاورد سپس شیاد دوام بیز

 ...خواهند گرفت يا م درست و عاقالنهیتصم

 گر. یبه روش د یش خواهند ماند ولیبر مذهب خو يه تعدادکست ین کیش

 یپارچگیکامبرش به وحدت و یتاب خدا و سنت پکه یر سایامت زه کنجاست یا
اتفاق  یه بدست حسن بن علکد و عام الجماعه (سال وحدت) یخواهد رس یقیحق

 رار خواهد شد. کگر تیافتاد، بار د

ْ�رَثَ انلَّاِس َال َ�ْعلَُمونَ 
َ
ْمِرهِ َولَِ�نَّ أ

َ
 )21وسف/ی(   َوا�ُّ اَغِلٌب ىلَعَ أ

 



 
 
 

 انیاپ

ادآور یر یات بحث را بشرح زکن نیتر مهم ي گر خالصهید ي بار ،انیدر پا
 م: یشو یم

ه در مورد امامت ک یعاتیت در برابر شایب ه اهلکن بحث روشن شد یـ از خالل ا1
شد، موضع  یه به آنان نسبت داده مکن دست یاز ا يدیو عصمت آنان و عقا

 گرفتند. 
ت یب عات خود اهلین شایه در صورت درست بودن اکد داشتند کیت تایب ـ اهل2

ش را اعالم یه امامت خوکنیبخاطر ا شان امامین آخر گرفته تا  Óیاز عل
را یگران قابل مالمت هستند زیش از دیپ ،ردند و در راه آن مبارزه ننمودندکن

به  یبزرگ ي سپرده بود، لطمه ن به آنا ه خداک يا فهیردن از وظک یشانه خال
 رد. کت آنان وارد خواهد یشخص

امبر و روش یح پیتاب خدا و سنت صحکت، مطابق با یب اهل يرد ظاهرکـ عمل3
ان یخالف آنچه ب یاز آنان عمل یسنت بوده ، در طول زندگ صحابه و اهل

 ده نشده است.ید، دیگرد
د آوردند و یه پدیبه نام تق يزیدستاوت، یب  رد اهلکن علمیه ایعه در توجیـ ش4

قتا یه حقکردند ک یم يزیه ائمه از ترس جانشان تظاهر به چکباشند  یمعتقد م
ه را جزو یه تقکاند  ه ساختهیلت تقیدر فض یثیاحاد ن بدان معتقد نبودند... آنا

 ن دانسته اند. ید كآنرا تر كن و ترید
ه فراز و فرود داشته کرنگ نبوده بل یکشه یه بدان اشاره شد، همک یعاتیـ شا5

 م رنگ می شده. ک یپررنگ و زمان یط،  گاهیبرحسب شرا
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ن یعات داشته است بنابراین شایدر احداث ا ي، نقش بارزيهودیـ ابن سبا 6
 موفق نشد.  یگرفت ول يم به قتل ویتصم Óیعل،

وده و اگر ب یدوستانه و خوب ي ر صحابه، رابطهیت با سایب و اهل یعل ي ـ رابطه7
داشتند و  یرا دوست نم ن ت آنایب و اهل یآنان غاصب امامت بودند، عل

 دند. نمو ینم يشان نامگذاریردند و فرزندان خود را به نامهاک یش نمیستا
و  یت داشتند و آنان را متهم به دروغگوئیاکروانشان شیت همواره از پیب ـ اهل8

ن خود ینمودند و ا یش میتب شاگردان خوکن در یات دروغیدن روایگنجان
 عات وجود دارد. ین شایا ي ه پس پردهکاست  يانگر رازیب

شدند و بعد از  یم میتر تقسکوچک، به چند گروه یان بعد از مرگ هر امامیعیـ ش9
م یدچار تقس يگریش از هر وقت دیازدهم) بین امامشان (امام یمرگ آخر

امامت است و اگر نه ان یو واضح نبودن جر یدگیچیانگر پین بیه اکشدند 
 شد.  یم ین حد باعث سرگردانید تا اینبا

ن امامشان سرعت عمل را بدست یها بعد از مرگ آخر ن فرقهیاز ا یکیـ 10
ن گروه یات زد، ایعه، دست به جعل روایش ي دهیگرفت و جهت تداوم عق

 ) معروف شد. ی(دوازده امام يبعدها به نام اثناعشر
ها دست به خلق یه همانند دوازده امامکنیعه بخاطر ایگر شید يها  باً فرقهیـ تقر11

 ان رفتند. یش نزدند به مرور از میخو ي دهیات جهت تداوم عقیروا
زدهم مشغول یعه همچنان تا قرن سیدر مذهب ش يث سازیحد ي ارخانهکـ 12

با آنها  یسکه قبالً کد یظهور رس ي به منصه یثیث بود و احادید حدیبه تول
 نداشت.  یآشنائ

از آنها تا قبل از  يا نسخه یسکها پنهان بود و  دهیعه تا قرنها از دیش يتابهاکـ 13
 شود.  یتابها مکن ین باعث سلب اعتماد از ایه اکازدهم ندارد یقرن 
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سپرده  ين به وید يامت و پاسدار يه رهبرک يا يپنهان شدن مهد يـ ادعا14
ه بندگانش را بدون کشود  یم یتلق انیشده، در واقع اهانت به پروردگار جهان

 نشان را به آنها آموزش دهد رها نموده است. یه دک یمعلم
 ين را برایق دیش نتوانستند حقایعه از ترس جان خویات شیـ امامان طبق روا15

 ن، جانشان را نجات دادند. ینابودي د ينند و سرانجام به بهاکان یمردم ب
عه اعتراف ین در منابع شیات دروغیرواعه به وجود یش يـ امامان و علما16

ن امر باعث سلب اعتماد از یه اکه آنها را مشخص سازند ،کنیاند بدون ا نموده
 شود.  یات میر روایسا

سنت  منابع اهل کمکسنت رو آورده، مذهب خود را به  فات اهلیعه به تألیـ ش17
را آنها در یباشد ز ین مذهب میا يل ماندگاریاز دال یکین امر یساختند و ا

سنت  ه آنها را از علوم اهلکافتند ین یدانش یافکش بقدر یخو ي ائمه يتابهاک
 از سازد.ین یب

ه ائمه در آن کبوده  يسنت منتشر شده در عصر ه از اهلک یعلوم ي ـ همه18
ه ک يدر عصر یچ فنیدر ه یتابکچ یروانشان هیاز ائمه و پ یستند ولیز یم

 یعیش يه آنها امام (بمعناکرساند  ین میو است یستند در دست نیز یائمه م
 آن) نبودند. 

ان گرفته تا عهد یهیاز دوران دولت بو یاملکر تی، سيد فرقه اثنا عشریـ عقا19
 و عصر حاضر را پشت سرگذاشته است.  يصفو

ومت قبل از کل حکیه تشکن نتوانست طبق دستور مذهب یش از ایعه بیـ ش20
ه دستورات مذهب ین علید بنابرایتحمل نما دانست یرا ناروا م يظهور مهد

ن انقالب یه اکن حال معتقد است ید آورد و در عیپد یرد و انقالبکشورش 
 باشد.  یموافق با دستورات مذهب م
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روان سابق مذهب از ائمه یه پکنیا ایست یشان نیش رویش از دو راه پینون بکو ا
قت، ین حقیقبل از انقالب همه بخاطر عدم فهم ا ي عهین شیگرفته تا آخر

 باشند.  یردند گمراه مکه انقالب ک ینهائیه اکنیا ایاند  گمراه بوده
تب کن میروان ایپ يقت برایحق يه بزودکم ین باور هستیـ سرانجام ما بر ا21

ه کشوند  ین مطلب میمتوجه ا يا رانهیار خواهد شد و آنان به طرز غافلگکآش
اند و به  رده است بسر بردهکر از آنچه خداوند نازل یغ یانتیر دنون بکتا 

د و یبخاطر عقا یه با امت اسالمک یخواست خدا پس از حدود هزار سال
 باز خواهند گشت. یر امت اسالمیکاند به پ و پوچ، فاصله داشته یهم

 .م یراه مستق يتگر به سویو هموست هدا

 ان ترجمهیپا

 ه ش30/12/1391
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