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 پیشگفتار

 نيمجعوعلی آله وصحبه أ نا حممديدنا ونبياحلمد هللا و صلی اهللا علی س
جزیرۀ عرب درخشیدن گرفت و زمزمۀ توحید در ُکنِج   آنگاه که نور حقیقت در شبه

کرد اسالم چنان بلندآوازه گردد که بر بام جھان  کس گمان نمی شد، ھیچ ھا شنیده می خانه
که به ھمت واالی  ھا بنشیند. دین الھی ھا و جان ندای یکتاپرستی سر دھد و چنین در دل

فشانی و  ن ابالغ گردید، با جانـ به مسلمانا ج بھترین خلق خدا ـ حضرت محمد مصطفی
سر برافراشت و  شپایمردِی صحابۀ گرانقدِر پیامبر و صبر و مجاھدت تابعین و پیروان ایشان

به سرعت شرق و غرب را درنوردید که ھنوز مایۀ مباھات مسلمانان و خاِر چشِم  چنان
دشمنان انگیز و آن دیندارِی کفرستیِز،  دشمنان اسالم است. این پیشرفت شگفت

توز را بر آن داشت تا به ھر حالت و حیلتی با دین حق به مقابله برخیزند و  خوردۀ کینه زخم
 چون بارھا تالش کرده و ناکام مانده بودند، بھترین چاره را در این دیدند که آییِن پاک

گونه که مسلک و  تحریف کنند؛ پس در صدد برآمدند ھماناسالم را دستخوش تغییر و 
خبر  لوح و بی دند، در باورھای مسلمانان سادهبا تحریف و بدعت آلوده کررا  کیِش خود

ھا، با  رخنه کنند و ـ به خیاِل خاِم خود ـ تیشه بر ریشۀ دین حق زنند. این تالش
آلوِد  بدعتگذاری عبدالله بن سبأ یھودی آغاز شد و منجر به ظھور عقیدۀ نامبارک و شرک

ھای یھودیان  و غدۀ چرکیِن رفض، به مدد حمایت رافضی گردید. ھستۀ فکری شیطانی
ھا و  توز و تشکیالت مخفی رافضی به سرعت ریشه دواند و روز به روز بر بدعت کینه

زدند و راِه  ھایش افزون گشت. رافضیان که علنًا از دشمنی با امت اسالم َدم می کفرگویی
یت مبنای فکری و عقیدتی خود، دانستند، برای تقو ھدایت و ارشاد را در مخالفت با آنان می

و آنھا را در صدھا کتاب  بیت جعل کردند و امامان اھل ج ھزاران حدیث از قول رسول خدا
حدیثی و تفسیرِی خود جای دادند تا منبعی مدّون و ـ به گمان خود ـ موثق، برای فریِب 

کاری و  وسیلۀ فریبعوام و توجیه افکاِر مشرکانۀ خویش داشته باشند. این منابع، امروز نیز 
 گسترش شرک و بدعت در جوامع شیعی است.
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که خطر  ندان و دلسوزان خردمند امت اسالمبه موازات این اقدامات تخریبی، دانشم
شرک و بدعت در دین را حس کرده بودند، پای به میداِن جھاد علمی نھادند. ثمرۀ این دفاِع 

ھمگی با ھدف حفظ گوھِر تابناک  جانانه، ھزاران کتاب در موضوعات گوناگون است که
  ستیزان به رشتۀ تحریر درآمده و پاسخ به شبھاِت دین شبیت و صحابه دین، دفاع از اھل

مایه در برابر این ایستادگِی مخلصانه، چیزی  است؛ و ناگفته پیداست که واکنش رافضۀ بی
  جز دشنه و دشنام نبوده است.

امامی  ای اخیر در زمینۀ نقد عقاید شیعۀ دوازدهھ ھایی که در سده ترین کتاب یکی از مھم
ی استاد ناصر انامۀ دکتر پایان باشد. این اثر، در اصل منتشر شده است، کتاب حاضر می

ھای مدیدی از عمر خود را صرف نقد و تحلیل عقاید شیعۀ  الَقفاری بوده است. وی که سال
مسئله «نیز در کتاب  این پیش ازغالی و تبییِن ساز و کاِر تشکیالت رافضیان کرده است، 

ھای اصلی شیعۀ ـ از جمله اثناعشریه،  به تحلیل عقاید فرقه ١»سنت و شیعه تقریب بین اھل
بود. اثر حاضر، برای  اسماعیلیه و زیدیه ـ پرداخته و از باورھای انحرافِی آنان پرده برداشته

مذھب شیعۀ امامیۀ  معرفی و نقد اصول«م با نام ۱۹۹۳ش/  ۱۳۷۱در سال  نخستین بار
و سال بعد تجدید چاپ  انتشارات دارالرضا در مصر منتشر در سه جلد به ھمت» اثناعشری

ھای علوم  بسیاری از دانشگاه در دانشگاھی اکنون یکی از منابع درسی شد. این کتاب، ھم
 اسالمی در جھان اسالم است.

گی مطالب و طیف سازد، گسترد آنچه این کتاب را از آثار ھمطرازش متمایز می
ھا پژوھش و تالش  نھا پرداخته است. وی در خالل ساله آموضوعاتی است که دکتر قفاری ب

آمیز شیعۀ امامیه را از البالی صدھا جلد منابع  آلود و بدعت کمستمر و عمیق، عقاید شر
و تفسیری و حدیثِی آنان بیرون کشیده است و پس از مقایسۀ آنھا با کالم ربانی، سنت نبوی 

تک این عقاید را اثبات نموده است. شیوۀ دکتر قفاری در  عقل سلیم، نادرستی و بطالن تک
بررسی عقاید اثناعشریه، بدین صورت بوده است که ابتدا با استفاده از منابع شیعی، دیدگاه 

نماید؛ پس از طرح کامل مسئله،  آنان را در مورد یک موضوع خاص، به طور کامل تبیین می
تفسیری  ھای قول د و نقلدھ عارض با آن عقیده است ارائه میکه در ت قرآن کریمآیاتی از 

                                           
نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد نویسنده است که بعدها به صورت کتاب مستقل منتشر شد.  این کتاب نیز پایان -١

برای دریافت و مطالعۀ ترجمه فارسی این کتاب، به سایت کتابخانۀ قلم مراجعه نمایند: توانند  عالقمندان می
)www.qalamlib.com( 
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، سخنان صحابه ج گیری از کالم گھرباِر نبوی نماید. در ادامه، با بھره را ذکر می مرتبط با آن
پردازد؛ گاھی نیز به  و اصول عقلی و منطقی، به نقد و تحلیل آن موضوع می شبیت و اھل

کند.  پردازد و دروغ بودِن روایت را از این طریق نیز ثابت می دیث میسلسله روایان یک ح
 شود. سی میجانبه برر به بیان دیگر، مسایل به صورِت چند

یکی از نقاط قوت کتاب حاضر، آن است که نویسندۀ فاضل و دانشمندش، تمام مبانی 
آنکه برای اثبات  عقیدتی شیعه را بررسی نموده و ھیچ موردی را فروگذار نکرده است. دیگر

از تناقضات حدیثی و تفسیری آنان استفاده  قاید شیعۀ غالی، در بسیاری مواردنادرستِی ع
کرده و بدین صورت، ضمن ابطال آن عقاید، ناھماھنگِی فکری و اختالف عمیق علمای 

 . ١جویی و لجاجِت روافض بسته است شیعه را نشان داده و راه را بر بھانه

 کتابواکنش به انتشار 
چنان کوبنده و مستدل است که مجامع و  »امامی نقد اصول عقاید شیعه دوازده«کتاب 

که کارشان تولید انبوِه ُحَجج اسالم و آیات عظام  ھای علمیه تشکیالت فکری شیعه و حوزه
ره نامی بود و نه از نه از مناظکه  چنان ت علمی و خفقان عملی بودند؛ھا در بھ است، تا سال

ای  این بھت و درماندگی روافض در برابر کالم حق، پدیدۀ جدید و غیرمنتظره نی؛جواب، نشا
داراِن دین و دشمنان  نمایی دکان افکنی، دروغپردازی و مظلوم ھا شبھه نیست. تجربۀ قرن

کنند که رقیب  اندام و اظھار فضل می توحید نشان داده است آنان ھمواره فقط زمانی عرض
شان از بام بیفتد؛  شان آشکار گردد و طبِل رسوایی نباشد، تا مبادا دروغو مخالفی در میدان 

 و حق دربارۀ ایشان این است که: 
ــو ــه چ ــی بیش ــد ُتھ ــّره از ماَن ــیر ن  ش

 

 دلـــــــیر آنجـــا درآینـــد شـــغاالن 
 

باری، نزدیک دو دھه پس از انتشار این اثر کوبنده در جھان اسالم، بزرگان شیعه 
برای  شمسی،۱۳۹۲ھمچنان سکوت کنند، تا سرانجام در سال دیدند که  ت میحمصل

                                           
این شیوۀ کارآمد و مؤثری است که مهتدین و دگراندیشان شیعه ـ همچون استاد حیدرعلی قلمداران، استاد  -١

شان  های یعت سنگلجی ـ نیز در کتابالله العظمی برقعی و آیت الله شر  سید مصطفی حسینی طباطبایی، آیت
 کردند. بنا به قول معروف: از آن استفاده می

 خواهی که شود خصِم تو عـاجز بـه سـخن
 

ــخن  ــه س ــود اِ  او را ب ــای خ ــنه ــزامش ک  ل
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عصر و مدیر شبکۀ  محمد حسینی قزوینی ـ مسئول مؤسسه تحقیقاتی ولینخستین بار 
کنان  شکست و در مصاحبه با خبرگزاری فارس، شیون را ای والیت ـ قفل سکوت ماھواره

بدون حامی مانده  ترین کتاب ضدشیعی چھارده قرن اخیر، نقد مھم«گالیه کرد که: 
و  پردازی ، زبان به دروغه استدید . وی که در این مصاحبه، عرصه را از رقیب خالی ١»است

کاری و  ، راه فریباست و چون از پاسخ به حق درمانده هگویی گشود تھمت و گزافه
، از مواجھۀ مستقیم با دروغینتا با طرح ادعاھای است غوغاساالری پیش گرفته و کوشیده 

 شانه خالی شکند و از اعتراف به عجز و استیصال در برابر شبھات خودداریاین کتاب 
ترین  ترین و مفصل این کتاب، قوی«با این حال، به ناچار اعتراف کرده است که:  ؛نماید

قزوینی که از جامعیِت ». این چھارده قرن علیه شیعه نوشته شده است کتابی است که در
زده شده است، این ِاشراف علمی و احاطۀ حدیثی به منابع  مطالب و مباحث کتاب شگفت

 این برای است ُپرواضح«شیعه را غیرممکن دانسته و اینچنین زبان به یاوه گشوده است: 
 کشورھای به ایشان که ھایی مسافرت مثال، طور به بوده است؛ پرده پشت ھایی دست کار،

 تماس سنی و شیعه علمای با و داده انجام... و  کویت بحرین، پاکستان، افغانستان، اسالمی
 شیعه ھای کتاب دیگر و الشیعه وسائل بحاراالنوار، "من که گوید می قفاری خود. است گرفته

شده  انجام گروھی است مشخص و نیست نفر یک کارِ  این که ام" خوانده صفحه به صفحه را
 ـ پادشاه فھد ملک طرف از میلیاردی بودجه و نیرو نفر ھفتاد اند گفته ھا بعضی حتی است؛
مایه و   آری، برای آخوندھای بی .»است داشته قرار وی اختیار سعودی ـ در عربستان وقت

سواد شیعه، به ھیچ وجه پذیرفتنی نیست که شخصی بتواند به تنھایی آنان را اینچنین  کم
ویران کند. چطور است که آنان کتاب بیست  تنه شان را یک گیر و خانۀ شرک و بدعت زمین

اما حال  ،دانند که عبدالحسین امینی به تنھایی نوشته است را شاھکاری می» الغدیر«جلدی 
ھای دولتی از  که کار به نقد عقاید اثناعشریه در سه جلد رسید، گروه محققین و حمایت

 اش پشتیبانی کرده است؟  نویسنده
دیگر از این مصاحبه ـ بدون اشاره به تعداد ھمکارانش ـ مدیر شبکۀ والیت، در بخشی 

اند  گردد که در طول ھشت سال و صرف بودجۀ پانصد میلیون تومانی سعی کرده مدعی می

                                           
بر روی سایت خبرگزاری فارس قرار  ١٣٩٢٠٣٢٧٠٠٠٩٣٩با شمارۀ  ١٧/٤/١٣٩٢متن مصاحبۀ وی، در تاریخ  -١

 گرفت. مشروح مصاحبه را در اینجا بخوانید:
 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920327000939 
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ند حتی ده در صد مطالب کتاب را  ا ھنوز نتوانسته یبه کتاب دکتر قفاری پاسخ دھند؛ ول
ر واقعی است و تا چه حد برای جذب نظر از اینکه این آمار و مبالغ چقد پوشش دھند. صرف

شود، چنین اعتراف صریحی، نشان از اھمیت و  بودجه و حیف و میل اموال مردم اعالم می
دقت کتاب دارد. افزون بر اینکه، دکتر ناصر القفاری ـ بر خالف حضرات علمای شیعه ـ نه 

یدتی، به آالف و الوف ھای دولتی استفاده کرده و نه به خاطر تألیف این شاھکاِر عق از بودجه
در حد یک استاد  متدینی است که زندگی متوسطی رسیده است. وی مرد وارسته و محقق

جویندۀ  اللهِ  االسالم و آیت  حکمت است، نه حجتدانشگاه دارد. او پژوھشگر و پویندۀ علم و 
 شھرت و ثروت. 

نقد «با عنوان ای گزاف را سه جلد جوابیه  قزوینی ثمرۀ ھشت سال کار و صرف بودجه
کند که اکنون پس از گذشت بیش از دو سال از آن  معرفی می» کتاب اصول مذھب شیعه

مصاحبه، فعًال یک جلدش منتشر شده است و بس. وی در این کتاب، توجیھات و اشتباھات 
پایۀ شیعه را  شیوخ پیش از خود را تکرار کرده است و ھمچنان منابع و روایات جعلی و بی

و گروه ھمکارانش قرار داده است. او و دیگر نویسندگانش، در این ـ به  خود مبنای کارِ 
اند و در عوض، به کشف  اصطالح ـ جوابیه، در بسیاری موارد از پاسخگویی طفره رفته

ضعِف ھمیشگی رافضیان در  اند. نقطه  شناختِی قفاری پرداخته خطاھای چاپی و کتاب
و وابستگی افراطی و  ج ز قرآن کریم و سنت نبویپاسخگویی به شبھات و اشکاالت، دوری ا

صادر شده است.  شبیت کنند از جانب ائمه اھل نابخردانه به احادیثی است که گمان می
زنند که شیخ آقابزرگ  جای شگفتی است که این حضرات، در حالی از کتاب کافی َدم می

از دو سوم احادیث ، بیش »صحیح کافی«و محمد باقر بھبودی در » الذریعه«تھرانی در 
کنند؛ پس دیگر  دانند و از درجۀ اعتبار ساقط می را از جمله احادیث ِضعاف می» الکافی«

 ند؟ ا و دیگر منابعی است که آقایان از کلینی نقل روایت کرده» الکافی«چه جای استناد به 
کند که از مسیر  قزوینی در بخشی دیگر از مصاحبۀ خود، نویسندۀ کتاب را متھم می

قفاری احترامی کرده است. حقیقت این است که دکتر  ادب خارج شده و به بزرگان شیعه بی
، ج شیوخ شیعه را به خاطر اعتقاد به تحریف قرآن، توھین به ھمسران و صحابۀ پیامبر

دین  ھا بدعت و گمراھی در دین، افرادی فاسق، بدکار و بی خداپندارِی ائمه و آوردن ده
که به چنین افکار مسموم و فاسدی اعتقاد داشته باشد، لقب دیگری دانسته است. آیا کسی 

خواھد یک فرد عامی باشد، یا یک آخوند یا عالم شیعه. جناب دکتر قزوینی  دارد؟ حال می
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مند است که خود و دیگر شیعیان رافضی، ھر  احترامی به علمای شیعه گالیه در حالی از بی
کنند و در مراسم  حابۀ پیامبر را لعن و نفرین میترین ص روز و ھمواره، بھترین و گرامی

ھا را در مورد آن بزرگواران ـ به  احترامی ھا و بی ترین تھمت شنیع» عید الزھراء«معروف به 
آورند. این امری بسیار طبیعی است که ھر مسلمان  ویژه سه خلیفۀ نخست ـ بر زبان می

ادبی نسبت به  حرمت و بی ن ھمه ھتکمندی، از خواندن و شنیدن ای متعھد و دینداِر غیرت
ھا و دعاھای  نامه ھا، زیارت جاِی کتاب شود؛ چرا که جای بھترین یاران پیامبر خشمگین 

کنده از توھین و لعن به نزدیکان رسول خداست؛ از ھمسران ایشان گرفته تا  رافضیان، آ
 ج خدابرای پیامبر ه رافضیان ھیچ حرمتیپدرزن، داماد، دوستان و صحابۀ وفادارش؛ گو اینک

ھا، به  گویی اند. تمام این گناھان و ھرزه قائل نیستند که اینچنین زبان به لغو و یاوه گشوده
، »علی بن ابراھیم قمی«ھایی است که کسانی ھمچون  سبب روایات ساختگی و دروغ

اند. اگر کسی که باعث   شان انباشته ھای و دیگران در کتاب» مجلسی«، »صدوق«، »کلینی«
نامید؟ اگر ـ بر فرض محال ـ در باید این ھمه گناه شده گمراه و فاسد نیست، پس او را چه 

کردند و پلیدترین اعمال  بیت توھین می سنت، دانشمندانی بودند که به ائمه اھل میان اھل
ن با چه القاب و دانند، نویسندگان و بزرگان شیعه از ایشا را به یاران مخلِص ایشان نسبت می

ادبان، با بزرگی و  بردند؟ آیا جناب قزوینی انتظار دارد که از فحاشان و بی اوصافی نام می
شان  نام ُبرد و برای» استاد«و » عالمه«گویان و ُمفتریان را با لفظ  احترام یاد شود؟ آیا باید دروغ

  فرماید: این افراد چه می آرزوی رحمت و مغفرت نمود؟ ھرگز! بنگرید که خداوند متعال دربارۀ

ِينَ إِنَّ ﴿ َ يُۡؤُذوَن  ٱ�َّ ُ لََعَنُهُم  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ۡ�َياِ�  ٱ�َّ ِهيٗنا ٱ�ِخَرةِ وَ  ٱ�ُّ َعدَّ لَُهۡم َعَذاٗبا مُّ
َ
 ٥٧َوأ

ِينَ وَ  ْ بَِغۡ�ِ َما  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ يُۡؤُذوَن  ٱ�َّ ْ ٱۡحَتَملُ َ�َقِد  ٱۡ�تََسُبوا ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما  وا
بِيٗنا   ]٥٨-٥٧[األحزاب:  ﴾٥٨مُّ

 و کرده لعنت آخرت و دنیا در را آنان خدا رسانند، می آزار را او پیامبر و خدا که کسانی گمان، بی«
 مرتکب آنکه بیـ  را مؤمن زنان و مردان که کسانی است؛ و ساخته آماده آور خفت عذابی شان یبرا
 ».اند گرفته گردن به آشکار گناهی و تهمت قطعاً  رسانند، می آزار ـباشند شده]  زشتی عمل[

حرمتی نکرده  نویسندۀ محترم کتاب، ھرگز به مؤلفین و دانشمندان منصف شیعه بی
ھایی  ساِز دروغگو به کار برده ھرگز با توھین ای حدیث است و الفاظ و تعابیری که دربارۀ عده

    ند برابر نیست. ا یارانش روا داشتهو  که آنان نسبت به رسول خدا
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 استدالل قفاری و مراجع فراری
واکنش حضرات آیات عظام و مراجع تقلید به کتاب دکتر قفاری، داستان دیگری دارد. 

[در سال  لنکرانی فاضل العظمی الله آیت«اجازه دھید ماجرا را از زبان قزوینی بخوانیم: 
 را کتاب این "من که گفت و خواست را بنده شان رحلت از قبل سال یک ] حدود۱۳۸۵

 سال ده. است قوی خیلی زمینه این در و کرده وارد شبھه شیعه به نسبت بد خیلی ام؛ دیده
 این به دانشگاه ـ در نه و حوزه در ـ نه محکمی جواب اما گذرد، می کتاب این نوشتن از

 که گفتند ایشان و کردم صحبت ھم سبحانی الله آیت حضرت با است". نشده داده کتاب
 که گفتند تعبیر این با بنده به و توانم"؛  نمی و است زیاد بحثم و درس و  گرفتاری "من

 از و بنویسید کتاب این به جوابی یک و بزنید باال آستین [= شایستگی] دارید؛ اھلّیت "شما
 کمک شما به قطعاً  ھم آنھا و کنید دفاع زھرا ـ ـ حضرت تان جده ـ و ـ امیرالمؤمنین جدتان

 "یک که گفت ایشان و بردم زنجانی شبیری العظمی الله آیت خدمت را .. کتاب.١کنند می
 دیدم رفتم؛ شان خدمت به کتاب گرفتن برای که ھفته یک از بعد بماَند". من پیش ھفته

 و کرده پیله شیعه به نسبت بدجوری قفاری، آقای کتاِب  "این: گفت و بود ناراحت خیلی
 را تدریس و  حوزه ھای درس شما من نظر به کرده؛ وارد ای ناجوانمردانه خیلی شبھات
  .»بپردازید کتاب این جواِب  به و کنید تعطیل

ھای این مراجِع ـ به اصطالح ـ طراز اول شیعه، دو نتیجه به دست  از خالل صحبت
و مھم است؛ و تا چه اندازه تأثیرگذار » نقد اصول مذھب شیعه«آید: نخست اینکه کتاب  می

ھای واھی  و به بھانه  گویی به این کتاب شانه خالی کرده دیگر اینکه حتی آیات عظام از پاسخ
توانستیم از آقای فاضل لنکرانی بپرسیم: اگر این  ند. کاش میا از جواب دادن طفره رفته

                                           
یِی  گو اند که هرگاه کسی از غلو و شرک ظاهرًا امر بر آقایان مشتبه شده است. آنان به پیروان خود چنین القا کرده -١

است.  ج ایراد گرفت و به رویکرد نادرست ایشان اعتراض کرد، قصدش توهین به خاندان پیامبرشیعیان افراطی 
کنند که گویی آن بزرگواران متعلق به ایشان بوده و  بیت صحبت می رافضیان غالی، با چنان تعابیری از ائمه اهل

که ارزش و احترامی که امت فقط آنها هستند که خانوادۀ پیامبر را دوست دارند. ذکر این توضیح الزم است 
بیت قائلند، به مراتب بیش از شیعیان غالی است؛ زیرا سخن آنان، ادعایی بیش  اسالم برای خاندان پیامبر و اهل

شان است. از نظر امت اسالم، امام باقر و امام صادق و پدران و فرزندان  شان گویای کذب نیست و رفتار
هر روز بارها در ذکر  †بیت شان ستودنی است. ائمه اهل اجب و علمشان و  بزرگانی هستند که احترام †آنان

 شوند و نزد امت اسالم عزیز و گرامی هستند.    سنت، به بزرگی و احترام یاد می و دعای اهل
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حوزه و کتاب، آنچنان با قّوت و قدرت به عقاید شیعه شبھه وارد کرده که به مدت ده سال، 
قدم نشدید؟ شاید ایشان  دانشگاه را به خفقان برده، شما چرا برای پاسخگویی پیش

تر از تحقیق دربارۀ ُحکم استعمال تریاک در  دانستند که پرداختن به این موضوع، مھم نمی
الله سبحانی ھم  اند. حضرت آیت ماه رمضان بوده است که به جای آن، به این مشغول شده

س و بحث بودند که دفاع از علی و فاطمه را به عھدۀ شاگرد خود آنقدر مشغول در
گذاشتند. اصًال مگر در این کتاب به آن دو بزرگوار توھین شده که حضرت آقا خواستار 
پاسخی شایسته به آن شدند؟ اگر ـ بر فرض محال ـ چنین بود، آیا درس و بحث حاج آقا، 

پرسیم که چه  از جناب شبیری زنجانی میتر از دفاع از علی و فاطمه بوده است؟  حیاتی
تر از پاسخ به شبھاِت ـ به قول شما ـ ناجوانمردانۀ قفاری است؟ شما چرا خود  کاری ضروری

تان دفاع کنید؟ از اینھا  ھای حوزه را تعطیل نکردید تا از ھویت مذھبی و عقیدتی درس
شیعه ی و بزرگ به عقاید این کتاب شبھاتی بسیار جد شته، حال که به تأیید مراجع شیعهگذ

را به لرزه درآورده است، چرا ولی فقیه و جانشین امام زمان ـ  وارد کرده و بنیاِن سسِت آن
دھد تا کارگروھی برای پاسخ به این کتاب تشکیل گردد؟ مگر  مھدی موھوم ـ دستور نمی

خشی را برای این ُرباید، ب آقا از میلیاردھا دالر فروش نفت و معادن که از کیسۀ ایرانیان می
کار اختصاص نداده که دکتر قزوینی ناچار شده برای جمع کردن اعانه به دریوزگِی مراجع 

، مراجع تقلید و نھادھای ١شد برود؟ وقتی گنبِد قبر امامین عسکریین در سامرا تخریب 
شیعه، خاک بر سر کردند، ندای عزا و ماتم سر دادند و چون طفِل مادرمرده ضجه زدند که 

که  کتاب شتی گل و خاک از سقف قبِر ائمه بر زمین ریخته است؛ پس چرا در برابر اینمُ 
بنیان عقاید شیعه را نابود کرده و دمار از شرک و بدعِت روافض درآورده، چنین سکوت 

توانند برای این کتاب پاسخی  دانند ھرگز نمی اند؟ آیا دلیلش این نیست که خود می  کرده
انگیزی در  افروزی و فتنه که ھمواره در حال جنگ رافضی حکومت ایرانند؟ سردمداران بیاب

کشورھای اسالمی ھستند، اگر توان علمی مبارزه و مقابله داشتند، بدون توجه به باِر مالِی 

                                           
و دیگری در بیست و سوم  ١٣٨٤های اخیر دو بار رخ داده است: یکی در سوم اسفند  این حادثه، در سال -١

ـ لنگِر آسمان و زمین هستند و قدرت مطلق  جالب است که ائمه شیعه که ـ به اعتقاد روافض؛ و ١٣٨٦خرداد 
توانند حتی مانع تخریب قبر خود شوند. به ادعای شیعه، در طول تاریخ سیزده بار قبر ائمه در سامرا  دارند، نمی

 ویران شده است. 
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کردند؛ اما اینجا که جاِن مبارزه و تواِن مناظره ندارند، فرار را بر  این کار، به آن مبادرت می
   .دھند قرار ترجیح می

در پاسخ به کتاب دکتر قفاری، چند مطلب پراکنده و  قزوینی بجز تالش ناقص و ناکاِم 
نامۀ کارشناسی ارشد علیرضا برادران در  نخست: پایان تر نیز در نقد این اثر وجود دارد؛ ساده

 ھای کتاب در مھدویت شبھات نقد« :عنواِن  با ۱۳۹۰قم در سال  مذاھب و ادیان دانشگاه
این اثر به ». )کاتب احمد(المھدی  امام و) القفاری( عشریه االثنی الشیعه مذھب اصول

قدری ضعیف و سطحی است که حتی ارزش مطرح شدن ندارد. وانگھی، دکتر قفاری در 
بررسی ناشیانه و غیرعلمِی بدعِت  ھا شبھه و سئوال مطرح کرده و در مقابل، کتاب خود، ده

پاشد. نقد دیگر،  کند که نمک بر زخِم موجود می ا نمیمھدویت، نه تنھا دردی از رافضیان دو
 ناصر دکتر شبھات بررسی و نقد«با عنوان  ۱۳۹۰آیتی است که در سال  الله نصرت نامۀ پایان

در مدرسۀ دارالشفای قم تدوین شده و برای دریافت مدرک » مھدویت اندیشه درباره القفاری
قد نیز نقدی ناقص است که فقط به یک سطح چھار حوزه (دکتری) ارائه شده است. این ن

شان را نشان داده،  موضوع پرداخته و جالب است با ھمان احادیثی که دکتر قفاری نادرستی
ای که حسینی  نامه سعی کرده تا ھویت و ماھیت مھدی موھوم را اثبات نماید. البته از پایان

زیرا کوری عصاکِش کور دگر قزوینی استاد مشاورش باشد، بیش از این نباید انتظار داشت؛ 
    شده است.

شود که قزوینی  تر می ھای کتاب حاضر، ھنگامی روشن جامعیت و قدرت استدالل
 ما اختیار در ھم کاغذ برگ یک حتی علما، بیت یا دولت طرف از«کند:  اعتراف دیگری می

 ارشاد و فرھنگ کل اداره درخواست به کار ابتدای در ما. نگرفت [چه رسد به پول] قرار
مشکل قزوینی  .»نکردیم پیگیری ھم ما و نشد داده پاسخی که نوشتیم نامه یک قم اسالمی

و دیگر کسانی که در اندیشۀ پاسخ به این کتاب یا دیگر آثار مشابه ھستند، نه معضل 
مایگی و پوچی است. او و دیگر مدعیان مکتب رفض، ھمواره مورد  پولی، بلکه درِد بی بی

شان تأمین شده است. آنچه آنان را  ھای اند و خواسته حکومتی و مراجع بودهالطاف مقامات 
گویی باز داشته است، نه کمبود نیروی انسانی است و نه محدودیت منابع مالی. این  از پاسخ

ای دفاع  ریشه خواھند از موھوماِت بی گیرد که آنان می عجز و ناتوانی، از آنجا سرچشمه می
توانند نور  ختۀ دشمنان اسالم است؛ و ناگفته پیداست که ھرگز نمیکنند که ساخته و پردا

 حقیقت ربانی را خاموش کنند:
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ن يُرِ�ُدونَ ﴿
َ
ْ  ُٔ ُ�ۡطِ�  أ ِ  نُورَ  وا ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ٱ�َّ

َ
َ�  بِأ

ۡ
ُ  َوَ�� ٓ  ٱ�َّ ن إِ�َّ

َ
 َكرِهَ  َولَوۡ  نُوَرهُۥ يُتِمَّ  أ

  ]٣٢: التوبة[ ﴾٣٢ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 
 را خود نور که خواهد نمی این جز خدا ولی کنند؛ خاموش خود دهان با را خدا نور خواهند می آنها«

 ».باشند ناخشنود کافران هرچند کند، کامل
ــــروزد ــــزد برف ــــه ای ــــی را ک  چراغ

 

 ھــر آنکــس ُپــف کنــد، ریشــش بســوزد 
 

خرافات و شرکیات از طرفی اند و  مطالب کتاب دکتر قفاری، چنان موثق و مستند شده
 ھا و مراجع تقلید، با تمام دانشی که مدعِی آن ھستند، نه اساسند که حوزه بیروافض چنان 

و نه از آن گریزی؛ پس یا باید به راه توحید و حقیقت  در برابر این شبھات گزیری دارند
 بازگردند یا خاموش بنشینند؛ چرا که: 

 بریده به ُکنجی نشسـته ُصـمٌّ ُبکـم زبان
 

 در ُحکـمِبه از کسی که نباشد زبانش انـ 
 

 ترجمۀ کتاب
ھای دینی، واحد پژوھشی مجموعۀ  با توجه به اھمیت این کتاب در حوزۀ پژوھش

موحدین، اقدام به ترجمۀ آن نمود. این کار، در مدت سه سال و با اطالع و اجازۀ مستقیم 
استاد ناصر القفاری صورت گرفت. رویکرد ترجمۀ این اثر، مبتنی بر اقتباس بوده است؛ 

اند تا ضمن پایبندی به متن اصلی  معنی که مترجم، مصحح و ویراستاِر کتاب، کوشیدهبدین 
اللفظی دوری کنند؛ زیرا بر این  داری در انتقال مفاھیم کتاب، از ترجمۀ تحت و رعایت امانت

مانع  ی صرف به جمالت، در بسیاری مواردباورند که در مباحث عقیدتی و علمی، پایبند
اند، مطالبی را برای درک بھتر  د. ھمچنین در ھر جا که ضروری دانستهگرد انتقال معنی می

ھا، بین دو قالب قرار گرفته تا تمایز آن از متن  و این افزوده اند موضوع، به متن کتاب افزوده
اصلی مشھود باشد. در بسیاری موارد نیز توضیحات تکمیلِی مصحح در پاورقی آمده تا بر 

است، نه » ترجمۀ اقتباسی و آزاد«ذا ترجمۀ حاضر، یک غنای مطلب افزوده گردد؛ ل
ھا و  ای معطوف و مقّید به متن. ترجمۀ بسیاری از احادیث شیعه نیز از کتاب ترجمه
ھای اینترنتی معتبر شیعه ـ ھمچون تبیان، غدیر و مرکز پاسخگویی حوزه ـ گرفته  سایت

ویی ھستند، ُخرده و ایرادی ج شده تا کسانی که در برابر کالم حق فقط به دنبال بھانه
گوید:  قزوینی دربارۀ انتشار نخستین جلد از نقد کتاب دکتر قفاری می نداشته باشند.

 جواب قفاری "اگر: گفت و کرد مطالعه را آن کتاب، چاپ از قبل خزعلی الله آیت حضرت«
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 ُمتَقن و محکم اینقدر را شبھاتش کرد نمی گمان که چرا کند؛ می سکته قطعاً  بخواند، را شما
بینِی حضرت آقا درست نبود و خود وی  نظر از اینکه پیش صرف» بدھید" [= استوار] پاسخ

زودتر در خاک جای گرفت، باید بگوییم که نه دکتر قفاری و نه ھیچ مسلمان متعھد و 
دلسوِز دیگری، از دیدن جوابیۀ قزوینی بیم به دل راه نخواھد داد؛ زیرا محصوِل کار آقایان 

تر از آن  مایه تر و بی عصر، از لحاظ علمی و محتوایی، سطحی شبکۀ والیت و مؤسسه ولی در
نقد و بررسی اصول و «است که بتواند باعث نگرانی شود. حال باید دید ترجمۀ فارسی کتاب 

خواھد  کنند، چه نتایجی که مراجع شیعه از آن به وحشت افتاده و فرار می» عقاید شیعه
 داشت و ـ به قول خزعلی ـ باعث سکتۀ چند نفر خواھد شد. 

 گویی دعوت به پاسخ
اند که در بحث و مناظره، اھل انصاف و تسلیم در برابر حق  رافضیان بارھا ثابت کرده

اند، ھمواره دروغ  ھایی که با عنوان نقد عقاید امت اسالم منتشر کرده نیستند. آنان در کتاب
آنگاه «توان در کتاب  ھای مذبوحانه را می اند. نمونۀ این تالش آب ساخته و خانه بر بافته

اثر سلطان الواعظین شیرازی مشاھده » ھای پیشاور شب«اثر محمد تیجانی و » ھدایت شدم
گشایند  یا زبان به تھمت و دروغ می شوند مانده می. آنان ھر جا از بحث و استدالل در١کرد

کنند. شیوۀ بحث در  ھای خیالی، سعی در جلب ترحم می مصیبتنمایی و ذکِر  یا با مظلوم
ھای قرآنی، روایی، تاریخی و عقلی است؛ و نویسنده کوشیده  این اثِر فاخر، ھمانا استدالل

 است تا تمام دالیل و شواھد را با ذکر منابع موثق، اعتبار بخشد. 
آید تا  دعوت به عمل می ھای علمیه و پژوھشگران شیعه اینک از تمام مراجع تقلید، حوزه

کتاب را پاسخ شده در این  با تمام نیرو و بضاعت مالی و علمِی خود، شبھات و مسائل مطرح
خواھند ـ از زر و زور و تزویرـ به کار گیرند. تردیدی نیست که انتشار  چه میگویند و ھر

ذھن  ھای بسیاری در پرسش» اصول عقاید مذھب شیعه نقد و بررسی«نسخۀ فارسی کتاب 
ھای حقجو را به راه توحید، ھدایت  الله ـ دل شاء خوانندگاِن منصف برخواھد انگیخت و ـ ان

پندارند ـ سنی  فکرانش می خواھد نمود. ھدف این کتاب ـ بر خالف آنچه قزوینی و ھم
کردِن شیعیان و جلب توجه نیست؛ بلکه دعوت به بازاندیشی در مبانی عقیدتی و فکری، 

                                           
ا و آثار مشابه آنها داده شده است؛ از جمله: ه های متعددی به این کتاب در سایت کتابخانه عقیده پاسخ -١

 اثر خالد عسقالنی. » بلکه گمراه شدی«نوشته محمدباقر سجودی و » روزهای پیشاور«
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اِه امن ایمان و پیوستن به امت اسالم، به وسیلۀ دور انداختِن عقاید و افکار رسیدن به منزلگ
گوییم:  آلود است. پس به آنان که در اندیشۀ جواب به این کتاب ھستند، می خرافی و شرک

 ».بیار آنچه داری ز مردّی و زور«

﴿...  ْ ۡ�َنآَءنَا نَۡدعُ  َ�َعالَۡوا
َ
ۡ�َنآَءُ�مۡ  �

َ
نُفَسَنا َو�َِسآَءُ�مۡ  َو�َِسآَءنَا َو�

َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
 نَۡبَتِهۡل  ُ�مَّ  َوأ

ِ  لَّۡعَنَت  َ�َنۡجَعل   ]٦١: عمران آل[ ﴾٦١ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  َ�َ  ٱ�َّ
بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت «... 

نزدیِک خود دعوت کنیم، شما هم از خویشان نزدیِک نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از خویشاِن 
 ».خود؛ آنگاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم



 
 
 
 

 نافرجام ِی ستیز دین
 نگاھی گذارا به نقد کتاب دکتر قفاری

گذرد؛ لحظات پرفراز و نشیبی که َاَبرمردان تاریخ  ھا می از آغاز دعوت نورانی اسالم سال
بشریت با جان و مال بر صفحۀ روزگار حک کردند تا پیام روشنگر الھی بار دیگر رسوِب جھل 

ھای بشر بزداید و امیدی دیگر در شبی تار و ظلمانی فراروی  و تعصب و خرافات را از دل
یی را برای خفاشان شب و کوردالن روز چه ستمدیدگان قرار گیرد. ولی این فروغ و روشنا

تر  شان بسی خوش را ندارند و سیاھی و گمراھی برای مندی از آن سود! چرا که توان بھره
اند تا از صفای باور اسالمی یا از  ھا عوامل بسیاری به یارِی ھم آمده است. قطعًا در این سال

نگرفته بود، شاید ھرگز   برعھدهقیامت  را تا فروغ نورش بکاھند؛ و اگر خداوند متعال بقای آن
 شده به نام اسالم تشخیص داد.  پذ یر نبود که اسالم واقعی را از خرافات جعل کانام

کند، اندیشۀ  ھاست در این زمینه نقش پررنگی ایفا می ھایی که سال یکی از جریان
مشغول  انگیزی و جعل روایات به فتنه † بیت اھلاست که در لباس محبت   ای رافضی

کوشد اصولی به دین اضافه کند که بازگشت به اصل و حقیقت  است و با تمام وجود می
اسالم را ناممکن سازد؛ و اگر چه در ظاھر، عقایدش را از نصوص اسالمی گرفته است، در 

ھایی را به آن افزوده است که پیروانش را از راه راست به طور  ھا و برداشت باطن، تأویل
 کند. کامل منحرف می

تر از  گراِن حقیقت، مسلح ھای اخیر و پس از پیروزی انقالب ایران، تحریف در سال
و برای عرضۀ باطل،   اند گیری از تمامی تجارب گذشتگان پا به میدان نھاده گذشته و با بھره

شان به  خورده اند تا بتوانند آشکار شدن حقیقت را برای پیرواِن فریب ھای نوینی یافته روش
 ج گیرند و با احادیث پیامبر اندازند. آنان آیات قرآن کریم را علیه خوِد قرآن به کار می تأخیر

نمایانی  ھا از چنین شیعه بیتی که سال کنند؛ و ھمان اھل علیه رسالِت آن بزرگوار تبلیغ می
شان، وسیلۀ رواج کاالی  رنجور و جگرخون بودند، امروز نیز سوءاستفاده از نام و جالی

 گشته است.شیادان 
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توان  تألیف دکتر قفاری را می» امامی نقد و بررسِی اصول و عقاید شیعۀ دازده«کتاب 
کنون در بررسی جامع عقیدۀ این فرقه نگاشته دانست که تا ھایی ترین کتاب یکی از جامع

ھای گروھی و فراگیر انجام  سنت ھنوز در این زمینه پژوھش شده است؛ ھرچند اھل
ھایی فردی برای نقد این مذھب به شمار آورد.  توان تالش ھا را فقط می کتاباند و این  نداده

گیری از  ای با بھره ھای فردی، مؤسسه جالب اینجاست که برای پاسخ به ھمین تالش
و   ھا دست به کار شده است؛ اما نتیجۀ کار، عاری از امانت چندین پژوھشگر پس از سال

 ای از آنھا برای خوانندگان عزیز روشن خواھد شد. انصاف است و در صفحات بعدی، نمونه

 »اصول مذهب شیعهکتاب نقد «شناسی  روش
شده در این کتاب پاسخ دھیم؛  مطرح تاه سعی نداریم به تک تک شبھاتما در این کو

دانیم که برای پاسخ به مطالبی ضعیف و  تر از این می زیرا وقت و توان خود را با ارزش
این یک ادعا نیست؛ زیرا کافی است در ادامه مطالب با ما ھمراه غیرعلمی صرف کنیم. 

نقد کتاب «شوید تا خود این حقیقت را درک نمایید. به ھمین دلیل، برای بیان ماھیت 
اند با نظارِت محمد حسینی قزوینی تألیف شده است، سعی  که مدعی» اصول مذھب شیعه

ان کنیم و به بحث و جدل در مسائل ریز و ایم با نگاھی عمومی و فراگیر، مطالب را بی کرده
حال، با نگاھی باز، به عمِق  ننده دچار سردرگمی نگردد و در عیننتیجه نپردازیم تا خوا بی

 مسائل پی ببرد.
را  ن، در پاسخ به حقایق کتاب که آناز آنجایی که نویسنده یا بھتر بگوییم نویسندگا

اند، در ابتدا از شیوۀ  ر شد ـ ناتوان ماندهدر مقدمه ذککه  چنان دانند ـ ی قوی میشبھات
قدیمی روافض، یعنی سوءاستفاده از احساسات مخاطب و مخدوش کردن چھرۀ صاحب حق 

روست  ضعف خود را جبران کنند؛ و از ایناند تا شاید از این رھگذر بتواند خأل و  بھره جسته
سو خود را  ست تا از یک که مقدمۀ کتاب ابتدا به اھمیت وحدت میان مسلمانان پرداخته ا

ی دیگر، رقیب خود را نشان دھد و از سودلسوز جامعۀ اسالمی و جانبداِر وحدت 
شکن و دشمن امت اسالم معرفی کند؛ ھمان وحدتی که رافضیان بارھا به عنوان  وحدت

فقط  کهاند  سنت و حفظ بقای خود و افکارشان تبلیغ کرده ابزاری برای رخنه میان اھل
ھای اخیر ـ به ویژه در  طبل توخالی و ھیایوھی تبلیغاتی است. خوشبختانه حوادث سال

ـ به خوبی  سنت ایران ـ و حتی موحدان شیعه ـ و برخوردشان با اھل عراق، سوریه و یمن
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سنت، بلکه برای ھر خردمندی در جھان  ماھیت نظام حکومتی شیعه را نه تنھا برای اھل
 آشکار ساخته است. 

 تالش برای تخریب چهرۀ دکتر قفاری
تیمیه و  االسالم ابن نویسنده پس از طرح موضوِع وحدت و تقریب مذاھب، به سراغ شیخ

که  بدگویی و افترا به این بزرگوارانرفته است و با  الله رحمھما امام محمد بن عبدالوھاب
مشکل اصلِی دکتر  کندکوشد ثابت  اند، می ھاست خواب از چشم روافض ربوده حقیقتًا سال

ای «کند که:  قفاری، پیروی از افکار و رویکرِد آن بزرگواران است؛ لذا این پیام را القا می
خوانندۀ کتاب، پیش از ھر چیز، خود را برای خواندن مطالبی آماده کن که ساخته و 

نوی نامحدوِد مادی و مع حمایتپرداختۀ وھابیت است؛ وھابیتی که ـ به گمان نویسنده ـ با 
اند. سپس از  سِر تسلیم فرود آورده در برابر آندیگران شکل گرفته است و به ناچار، عوام 

در «نویسد:  کند و می ـ استفاده می نمایی ترین حربۀ روافض در طول تاریخ ـ یعنی مظلوم مھم
ھستند، نخستین ھدف دشمنی خود  †بیت این فرآیند، شیعه را که پیروان مکتب اھل

 .١»ھا که از ظلم و ستم این قوم بر شیعه رفته است! د. چه دردھا و مصیبتان قرار داده
ھای  عجز از پاسخگویی به استدالل به دنبال کنید، نویسندگان کتاب مشاھده میکه  چنان

از مطالعۀ این را خواننده واھند با حربۀ تخریِب صاحب کتاب خ منطقی دکتر قفاری، می
متوجه ساخته پای کتاب بنشانند تا  ذھنیتی پیش او را با یامنصرف کنند کتاِب روشنگر 

 شود. باطل متالشی می برآورد؛ گویی باور ندارند که چون حق سر عمِق فاجعه نشود
خواھیم خواننده خود حقیقت را دریابد و میزان موفقیت قزوینی و ـ به  میکه از آنجا 

 آوریم: برای خوانندۀ محترم می ھایی از کتاب مثال ،اصطالح ـ پژوھشگرانش را متوجه شود
در کتاب دکتر قفاری، شواھدی در مورد عدِم  کند میادعا  ٢قزوینی در مقدمۀ کتاب

 پایبندی ایشان به اصول علمی یافته است؛ از جمله: 
او [دکتر قفاری] چنین پنداشته است که شیعیان ایران در اذان نماز، پس از « -۱

. جای بسی شگفتی است که ٣»اند... اضافه نمودهشھادت اول، عبارت خمینی رھبر را 

                                           
 .، نسخه عربی۱/۱۲ :نقد کتاب اصول مذهب شیعه - ١
 .۲۸ص همان: - ٢
 همانجا. - ٣
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کند؛ حال آنکه خود دست  قزوینی، دکتر قفاری را به عدم پایبندی به اصول علمی متھم می
کاھد تا در قالِب پسندیدۀ وی جای بگیرند و  ان میزند و از جمالت چن یب و تلبیس میبه فر
گرـ نقل کرده است، به خوِد او  ـ شیعۀ اصالح» موسی الموسوی«ای را که قفاری از  جمله

دھد. این در حالی است که قفاری این موضوع را با استناد به سخِن دکتر موسوی  نسبت می
گویند که خمینی  چنین می«گوید:  مطرح کرده است و برای احتیاط، پیش از نقل آن می

بیانگِر این است خود » شود گفته می«استفاده از عبارِت ». نامش را در اذان وارد کرده است
را مشاھده نکرده است؛ و از آنجا که این  ن موضوع را نقل نموده و شخصًا آنکه وی فقط ای

موضوع، از اساسیات کتاب و اصول شیعه نیست و شاید به مسائل سیاسی یک کشور مربوط 
گیری نشان نداده است و فقط سخن دکتر موسی موسوی را بازگو  شود، در نقل آن سخت

تأمل اینجاست که قزوینی بدون رعایت امانت علمی و اخالقی،   قابل  اما نکتۀ .تنموده اس
دھد تا در ذھِن خوانندۀ چنین توھمی ایجاد شود که  را به دکتر قفاری نسبت می سخناین 

 دھد. سازد و به شیعه نسبت می قفاری از خود چیزھایی می
کنند که حسن  اعتراف می ھای شیعه قفاری گفته است: "کتاب«گوید:  قزوینی می -۲

. دکتر قفاری در ١»عسکری فرزندی از خود به جای نگذاشته و فرزندش دیده نشده است"
شناسِی  فرقه ھای کتابتر این موضوع را مطرح کرده و از  بخش مھدویت، به صورت مفصل

شیعه شواھِد متعددی آورده است که شیعیان در این زمینه دچار اختالفات فراوانی 
ما که در بین تمام شیعیان «گوید:  جانب می به ، قزوینی با لحنی حقھمهاند؛ با این  شده

کسی را سراغ نداریم که چنین حرفی زده باشد، حال چگونه قفاری این را از اعتقادات 
. توجه کنید که قزوینی در رد سخن دکتر ٢»محکم و راسخ شیعیان به حساب آورده است؟

و به گمان خود، ...» در بین تمام شیعیان کسی را سراغ نداریم ما که «گوید  قفاری فقط می
کند. حال خود قضاوت کنید: آیا اینکه قزوینی  با این جمله، تمام دالیل دکتر قفاری را رد می

چنین چیزی سراغ ندارد، برای رد دالیِل قفاری کافی است؟ این در حالی است که اوًال: 
مھدویت از اعتقادات شیعیاِن گفته و ادعا نکرده  شیعه سخن ھای قفاری از اعتراف کتاب

فقط شیعیان  مقام دفاع از این مساله گویا ھمفکر قزوینی است. ثانیًا: قزوینی در
داند و دیگر شیعیانی را که به امامت حسن عسکری و پسر  را شیعه می  امامی دوازده

                                           
 عربی. نسخه ،۱/۱۲: همان - ١
 همانجا. - ٢
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در بین «گوید:  روست که می تشیع قبول ندارد؛ و از ھمین عنوان اش ایمان ندارند، به نادیده
الله  این ھم نتیجۀ اصول علمی و پژوھشِی حضرِت آیت». تمام شیعیان کسی را سراغ نداریم

 و پژوھشگرانش. از کراماِت شیِخ ما این است ...
گوید:" کتاب کافی به مھدی عرضه شده  او پنداشته که شیعه می«گوید:  قزوینی می -۳

آورد که وی گفته است:  دلیل می» المستدرک«اتمۀ ؛ سپس از محدث نوری در خ»است"
 امام به کتاب این اینکه بر مبنی شده، [= کافی] شایع کتاب این که دربارۀ خبری«

 کفایت ما شیعیان برای کتاب فرموده است: "این امام آن و شده است عرضه ÷مھدی
 یا و جمله این از اثری ما دوستاِن  ھای نوشته در و ندارد محکمی اساس و کند"، پایه می

 پیش آن روایات تمام قطعیت حد تا که استرآبادی محدث بلکه نشده است؛ دیده آن تأیید
ما نیز در اینجا حرف قزوینی را  .»است نموده تصریح چنین خبری نادرستِی  بر رفته،

پذیریم که این روایت نزد شیعه سند معتبری ندارد؛ البته این در صورتی است که  می
الله قیچی خود را به ھمراه داشته باشد و اجازه ندھد خوانندۀ کتاب بقیۀ  حضرت آیت

  کنیم: جمالت محدث نوری را بخواند. حال ما شما را به خواندن بقیه جمالت دعوت می
 المتدبر للمنصف لالطمئنان المورثة المقدمات بھذه منه یقرب أو ما معناه تصحیح بل«

داند، معنای روایتش  ین روایت را فاقد سندی معتبر می؛ یعنی محدث نوری با اینکه ا١»فیھا
شخص منصفی که در آن تدبر کند، این اطمینان برایش «گوید:  انگارد و می را صحیح می

مراجعه کنیم تا » ھاشم معروف الحسینی«ھای  حال اجازه دھید به نوشته». شود حاصل می
گوید:  دست آورد. او می مشخص شود که شخص منصف، این اطمینان را از کجا باید به

ای از مؤلفان سرشناس بر این باورند که وی با سفیران امام محمد بن حسن [=  عده«
و سید  »منیة المراد«محدث نیشابوری در کتابش که  چنان مھدی] در تماس بوده است؛

اند  اند. آنھا از این مرحله گذشته و گفته علی بن طاووس و دیگران بر این امر تصریح کرده
 را اند و ایشان نیز عمل به آن کرده  را به امام عرضه کافیکه سفیراِن امام [= ُنواب] کتاب 

] به آنچه از وی روایت شده که گفت: "کافی برای تأیید کرده است. [این نویسندگان
اند که برخی از شیعیاِن  اند و ھمچنین گفته کند" تمسک جسته شیعیان ما کفایت می

که تمامی امور را  کندست، از کلینی خواستند کتابی در حدیث تألیف ھای دورد سرزمین
با سفیران امام، که با وی [= مھدی] ارتباط داشتند و از او روایت نقل  شامل گردد؛ زیرا او

کردند، پیوسته در ارتباط بوده است. کلینی در پاسخ به درخواست آنھا، این کتاب را در  می
                                           

 .۴۷۱ و ۴۷۰ /۳ک: المستدر خاتمة نوری طبرسی،  - ١
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به آنھا مراجعه  دش طعًا در مورد اموری که دچار اشکال میمدت بیست سال تألیف کرد و ق
» ِلشیَعِتنا الکافی کاًفّ «ن شیعه به سند روایت . بنابراین اگر چه برخی از محققی١»کرد می

اند کلینی با سفیران امام زمان در ارتباط  اند، خود از سوی دیگر مدعی شده طعن وارد کرده
نیز مورد تأیید مھدی است؛ مگر اینکه بگوییم  بوده است و در نتیجه، احادیث کتابش

 اند. اعتمادی نبوده سفیران امام افراد قابل
داند، این سخِن اوست:  ھای قفاری وارد می ایراد دیگری که قزوینی به نوشته -۴

 کردند، ایجاد مسلمانان میان را انگاری یا تجسیم] بدعت [= جسم این که کسانی نخستین«
در تاریخ اتفاق نیفتاده  ین چیزی ھرگزکند که چن و چنان وانمود میا». بودند ھا رافضی

کنند برایش کافی است که  است؛ و از آنجایی که در حال حاضر، شیعیان تجسیم را رد می
کند. این در  و شیعیان را متھم می ساخته و پرداخته ذھن قفاری استبگوید این موضوع 

ای که در پیش گرفته است، برای این  علمیحالی است که دکتر قفاری بر اساس روش 
دھد دالیل کتاب را مطرح نکند تا پیروانش  ھا آورده است؛ اما قزوینی ترجیح می سخن دلیل

به شک و شبھه نیفتند؛ بلکه ـ مثل ھمیشه ـ برای منحرف کردِن ذھن خواننده، غوغا به پا 
آلود، صیدی به  د از این آب گلگوید تا شاید بتوان تیمیه بد می کند و از وھابیت و ابن می

چنگ آوَرد. حال، شما خوانندۀ گرامی خود به یکی از دالیل قفاری توجه کنید و بیندیشید 
 آیا قفاری این اتھام را خود ساخته یا بر اساس مستندات علمی و تاریخی مطرح کرده است. 

[= معتقدان به شباھِت خدا با   ھهشبِّ مُ از  یانیھود"اکثر ید: گو می ٢امام رازیلذا «
روافضی مانند  با [عقاید] ،تشبیه در میان مسلمانان عقیدۀو  ھای انسانی] ھستند ویژگی

 آغازل حوَ جعفر اَ  ھشام بن حکم، ھشام بن سالم جوالیقی، یونس بن عبدالرحمن قمی و ابی
 کسانی اینان .٤»و راویان معتمد و موثق شیعه ھستندن دمدارااز سراین افراد،  تمام .٣"شد

 ایشان به را مذھبی ھای گرایش و ھا فرقه برخی نام شناسی، فرقه ھای کتاب که ھستند
 یونس پیروان یونسیه حکم، بن ھشام پیروان ھشامیه،: «گوید می اشعری. اند کرده منسوب

 مذھب بر ھمگی که ھستند جولیقی سالم بن ھشام پیروان ھشامیه و قمی عبدالرحمن بن

                                           
 .۱/۱۲۷دراسات فی الحدیث والمحدثین:  ،هاشم معروف الحسینی - ١
 .گری کند را متهم به وهابی ویتواند  که قزوینی نمیاست شخصیتی او  - ٢
 .٩٧اعتقاد فرق المسلمین و المشرکین: ص -٣
 .١/١٠٦محسن االمین، اعیان الشیعه:  -٤
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کنید کتاب قزوینی جنبۀ علم و انصاف را  اگر ھنوز ھم فکر می .١باشند می روافض مراِم  و
 رده است، به مثال بعدی توجه کنید:رعایت ک

ھای وی [= قفاری] به شیعه این است که گفته  از جمله تھمت«گوید:  قزوینی می -۵
محقق کرکی است: "کسی که برای اولین بار سجده برای مخلوق و بر خاک را جعل نمود، 

نشود، به بخش  مطلع. وی در ادامه، برای اینکه خواننده از دالیل دکتر قفاری ٢...»بود 
ھای  گذار بدعت شیوخ و بزرگان شیعه، پایه«آورد:  ای را از آنجا می خاتمه کتاب رفته و جمله

ـ جواز سجده بر مخلوق و خاک  جدید ھستند؛ تا جایی که شیخ حکومت صفویه ـ علی کرکی
در پاسخ  ».توان چنین سخنی را تصدیق نمود؟ آیا می«گوید:  ؛ او سپس می»صادر کرد را

ایم، چرا امکان تصدیق این  ایم و شنیده تری دیده گوییم: وقتی از روافض چیزھای عجیب می
کند که منظور قفاری از سجده  سخن ممکن نباشد؟ او این گمان را در ذھن خواننده القا می

سنت بر شیعیان  مھر و خاک است و این چیزی است که عوام اھل بر مخلوق، سجده بر
او اعتقادات خود را بر اساس نقل جاھالن و عوام «گوید:  گیرند؛ پس چنین می خرده می

آورند و غافل بوده که  سنت استوار ساخته است که مطالبی علیه شیعه بر زبان می اھل
وانمود  داند یا الله یا نمی جناب آیت». کنند شیعیان، روی خاک و نه برای خاک سجده می

وضوع جداگانه است و کرکی که سجده بر مھر و سجده بر مخلوق دو م داند کند نمی می
کاری، ذھن خوانندگان را به  خواھد با فریب یک فتوایی جداگانه دارد؛ اما قزوینی میبرای ھر

و مھر را ھمانند د قفاری سجده بر خاک گمان کن خوانندهموضوعی دیگر منحرف کند تا 
ـ را بخوانید و خود  شدۀ آن داند. اکنون متن اصلی کتاب ـ نه خالصه سجده بر مخلوق می

نھال تشیع تا مراحل  شیوخ و بزرگان رافضی، پادشاھان صفوی را در کاشِت «قضاوت کنید: 
مذھب  شبه پذیر عمال قدرت، مردم راکردند و با زور اسلحه و اِ  افراط و غلو حمایت می

را  او یانقرار داشت که شیع ٣ کیَر علی کَ   شیخنمودند. در رأس این افراد،  میتشیع وادار 
جای جوار خود  دراو را  ـ پسر شاه اسماعیلـ اند و شاه طھماسب  لقب داده »محقق ثانی«

 ایجاد یانھای جدیدی را میان شیع کرکی بدعت اطاعتش را بر ھمگان واجب کرد.و  داد

                                           
 .١١٠ تا ١٠٦/ ١: االسالمین مقاالت -١

 .نسخه عربی ،۱/۳۰: شیعه مذهب اصول کتاب نقد - ٢
 اعیان: به بنگرید وی حال شرح از اطالع برای. رسید هالکت به ق ٩٤٨ سال در که الکرکی هالل بن علی -٣

 .٢٢/٣٣٣:االثر مقتبس ؛٢٠١ و ٤٢/٢٠٠ :الشیعة
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کنند.  می چنینشیعیان  نیزامروز  و است سجده بر ُمھر در ھنگام نمازکه از جمله آنھا  کرد
در مورد تر نیز  پیشکه  ھمچنان ؛١در باب این بدعت تألیف کردای  رساله ق ۹۳۳او در سال 

روشی بود که شاه  آخر، پذیرشکه این کتاب  ٢گاشته بودای ن جواز سجده بر انسان رساله
بسیار نش در مورد او اطوری که یاره ب ؛بود کرده رایجرا در میان مردم  آناسماعیل صفوی 

کنید که  مشاھده می .٣»کردند سجده می شو برای پرستیدند میحتی او را  کردند، میغلو 
 مبنای استناِد دکتر قفاری، منابع معتبر است و او از خودش چیزی جعل نکرده است.

 پاسخگویی به شبهاتعدم پایبندی به روشی ثابت در 
با اتخاذ رویکردی ثابت و علمی، کتاب دکتر قفاری را نقد کرده  نویسنده مدعی است
در این روش، به شکلی گسترده، به روایات صحیح اعتماد «گوید:  است؛ از جمله اینکه می

سنت صورت گرفته است ـ  ایم ـ البته بر اساس تصحیح سندی که از سوی علمای اھل کرده
ھای ضعیف  دامِن روایت به . وی در آغاز کتاب، دست٤»ایم روایات ضعیف دوری جستهو از 

دربارۀ دالیل پیروی شیعه از  برد؛ مثالً  ھای صحیح دست می یا در روایت شود می
کند؛ از جمله اینکه حدیثی را به نقل از  سنت ذکر می دالیلی را از احادیث اھل †بیت اھل

دانند. با نگاھی ساده، متوجه  را حدیث صحیح می ت آنسن آورد که اھل امام مسلم می
بیت؛  شوید که این حدیث، تنھا به تمسک به کتاب الله فرمان داده است نه پیروی از اھل می

بیت سفارش کرده است. وی در شگردی فریبکارانه و دور از  ھمچنین به رفتار نیک با اھل
ننده آشکار نشود، بخش مھم حدیث ـ موازیِن علمی، برای آنکه حقیقِت موضوع برای خوا

را حذف کرده است و پس از  چین آورده و عمًال آن صورت نقطه ـ را به یعنی تمسک به قرآن
؛ ھمچنین بخش غافل بماندبیت را آورده است تا خواننده از این موضوع  آن، موضوِع اھل

                                           
 .٤١٦ص الفکر الشیعی: -١
 .٦٣ص لمحات اجتماعیة: -٢
اسماعیل از دایرۀ رافضیت بیرون رفته بود و ادعای خدایی داشت. او سپاهیانش را وادار «گوید:  رو می از این -٣

 ).١١٧و  ١١٦(عنوان المجد: ص .کرده بود برایش سجده کنند
 .نسخه عربی ،۱/۴۷: نقد کتاب اصول مذهب شیعه - ٤
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. این ١شود قیچی کرده است مطلعبیند خواننده از آن  پایانِی حدیث که باز ھم صالح نمی
 حدیث، در کتاب قزوینی به شکل زیر آمده است:

مُ اهللاََّ فِی أَهْ « كُ رُ كِّ يتِی أُذَ لُ بَ أَهْ الَ وَ امَ كِتَابُ اهللاَِّ ... ثُمَّ قَ هلُُ ، أَوَّ لَنيِ قَ مْ ثَ كٌ فِيكُ ا تَارِ نَ أَ يتِی وَ لِ بَ

مُ  كُ رُ كِّ يتِی أُذَ لِ بَ مُ اهللاََّ فِی أَهْ كُ رُ كِّ يتِی أُذَ لِ بَ  .»اهللاََّ فِی أَهْ
 اکنون به اصل حدیث توجه بفرمایید:

» ِ ُخُذوا بِِ�َتاِب ا�َّ
َ
ُهَدى َوانلُّوُر ف

ْ
ِ �ِيِه ال ُهَما كَِتاُب ا�َّ

ُ
ل وَّ

َ
ِ�، أ

َ
نَا تَارٌِك �ِيُ�ْم َ�َقل

َ
وَأ

 
َ
َب �ِيِه ُ�مَّ ق ِ َوَرغَّ َحثَّ ىلَعَ كَِتاِب ا�َّ

َ
وا بِِه ف

ُ
ْهِل بَیىِت َواْسَتْمِسك

َ
َ ىِف أ ُرُ�ُم ا�َّ
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 .»َ�َعمْ 
ـ سراوی اصلی ـ زید بن َارَقمکنید که در بخش پایانِی حدیث، حصین از  مشاھده می

بیت  آری، آنھا از اھل«دھد:  زید پاسخ می» بیتش نیستند؟ آیا زنان پیامبر از اھل«پرسد:  می
بیت  عباس ھمگی از اھل جعفر و آل علی، آل دھد که آل و سپس توضیح می» ایشان ھستند

ا از نظر حضرات، روند؛ اما منتقِد منصف (!) این بخش را حذف کرده است؛ زیر به شمار می
آورند و  بیت به شمار می علی ھستند و آن ھم تعداد محدودی از آنان را اھل شیعیان فقط آل

به آن سفارش فرموده است، امتناع و بلکه  ج بیت، که رسول الله از رعایت حقوِق دیگر اھل
 کنند. با آنان دشمنی می

کردن بود که اگر با تا اینجا، کار جناب استاد و دوستانش فقط تحریف و قیچی 
گوییم برای آنکه بحث به درازا نکشد، فقط بخش موردنظر  خوشبینی به آن نگاه کنیم، می

اند، دیگر جای ھیچ دفاعی  ت مرتکب شدهارا آورده است؛ اما خیانتی که در نقل برخی روای
که ِترِمذی داند  بیت را روایتی می گذارد. برای مثال، وی دلیل دوم بر حقانیِت اھل باقی نمی

 آورد: گونه می وایت کرده است و لفظ حدیث را ایناز ابوسعید ِخدری و زید بن ارقم ر
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این حدیث را صحیح » صحیح الجامع«دھد که شیخ آلبانی در  سپس در ادامه توضیح می
الجامع شیخ آلبانی و  دانسته است. این در حالی است که در سنن ترمذی، صحیح

تُمْ «ھایی که این روایت نقل شده است، ھمگی لفِظ  کتاب كْ َسَّ ا إِنْ متَ [= اگر به آن تمسک  »بِهمَ
اما نویسنده با  دھد؛ اند؛ یعنی لفظ حدیث، دستور به تمسک به قرآن می بجویید] را آورده

را نیز در این روایت  بیت تغیر داده است تا اھل ١»هباممتسكم «را به  تحریف روایت، آن
بیت سفارش شده است و  بگنجاند؛ حال آنکه در احادیث صحیح، تنھا نسبت به محبِت اھل

بیت  دستوری مبنی بر پایبندی به آن وجود ندارد و روایاتی که تمسک را شامل اھل
 هکنم ک ھای دیگری جلب می ند. توجه شما را به مثالا کنند، ھمگی از نظر سند ضعیف می

 باشد. ِر عدم پایبندی جناب استاد به روش مورد ادعایش مینشانگ
اند و صرفًا به روایات  علمای شیعه که روایات صحابه را رھا کرده رفتارقزوینی برای این 

» المستدرک«حاکم در  آورد. این حدیث را را می» حدیث سفینه«کنند،  بیت اعتماد می اھل
وجود دارد که » عطاردی عبدالجبار بن احمد«روایت کرده است و در سند آن 

است که » اسدی صالح بن مفضل« الحدیث است؛ راوی دیگر این حدیث ضعیف
معجم «. البته این روایت، سندھای دیگری نیز دارد که طبرانی در باشد میالحدیث  متروک

اند و  روایت کرده و دیگر محدثین» حلیة االولیاء«نعیم در و ابو» الکبیر و معجم االوسط
کدام حتی به درجۀ  الضعف و متروک نیست و ھیچ  سندھای آنھا ھم خالی از افراد شدید

در علم حدیث این یک امر بدیھی است که روایاتی  رسند چه برسد به صحیح. حسن ھم نمی
چند ھم بسیار باشند، یکدیگر را تقویت شدیدی دارند، ھر ھای که سندشان چنین ضعف

 یستند.کنند و بیانگر صحت حدیث ن نمی
کنید که دست دکتر قزوینی و ھمکارانش برای دلیل آوردن چقدر تنگ  مشاھده می

سنت  ما از سندھای معتبر اھل«و بگویند:  جستهاست که مجبورند به چنین احادیثی توسل 
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دامان  به تری سراغ داشتند، دست مطمئن باشید اگر حدیث صحیح». دلیل خواھیم آورد
 شدند. نمیدار و ضعیف  سندھای مشکل

 چشِم امید به شبهات خاورشناسان
گولدزیھر  ی امثاِل پژوھان و خاورشناسان مغرض یکی از شبھاتی که سالھاست اسالم

علیه  ـ»اضواء علی السنة المحمدیه«یھودی و ھمفکرانش و پیروان آنھا ـ مانند ابوریه مؤلف 
دیث و توھین به کنند، شبھۀ تأخیر در تدوین و کتابت ح مطرح می ج احادیث پیامبر

اند. شیعیان نیز چون فضا را  اصحابی است که بیشترین احادیث را برای ما روایت کرده
کنند تا بگویند روایات  برداری می اند از این طعن و شبھه به سود خود بھره مناسب دیده

ق و بیت است، موث سنت، سندھای محکمی ندارد و تنھا روایات ما که برگرفته از اھل اھل
 گونه تحریف و تغییر است.د اطمینان و به دور از ھرمور

دفاع عن «ھای مختلف پاسخ داده شده است و کتاب  از آنجا که این شبھات بارھا به صورت
(تألیف محمد ابوشھبه) به شکل خاص و به صورت مفصل به آن پرداخته است، نیازی  ١»السنة
 ھمۀ این شبھات پاسخ دھیم.بینیم که بحث را به درازا بکشیم و در اینجا به  نمی

 ضعف استدالل
ای برای اثبات اصول فکری و عقیدتی خود،  ھای ضعف عقیده، این است که فرقه از نشانه

چینی و ترسیم ساختار فکری چند الیه باشد؛ و از سوی دیگر، ھیچ دلیل  نیازمند مقدمه
باطن متون اصلی یا آشکاری نیز بر اثبات آن عقیده وجود نداشته باشد و ناچار شود از 

 آنھا به باور مطلوب دست یابد.   معانی ثانویه و استنباط
از آنجا که شیعه ھیچ دلیل صریحی برای اثبات باورھای خاص خود ـ ھمچون زیارت، 

ھای عقیدتی،  غیب و امامت ـ از قرآن و سنت ندارد، برای اثبات این بدعت شفاعت، علم
ھای  برداشت تی بچیند؛ و این مقدمات، در واقعمقدماناچار است ھمواره برای پیروان خود 

شان اصًال چیز دیگری است. منتقِد کتاب دکتر قفاری در  ثانویه از متونی است که موضوع
توان گفت بسیاری از اشکاالت و شبھاتی که  می«گوید:  مستقیم به این ضعف میاعتراف غیر

ی به ساختار فکری و مجموعۀ از سوی قفاری مطرح شده است ناشی از جھل و نادانی و
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. وی در جای دیگری از کتاب نیز در ١»منظم اعتقادی مذھب شیعه دوازده امامی است
پاسخ به قفاری که از غلِو رافضیان دربارۀ علی انتقاد کرده است، این مطلب را به صورتی 

کننده [= قفاری] در این بخش از شبھۀ خویش، از  اشکال«کند:  دیگر مطرح می
رسیده از روایات، آراء، تفسیرھا و سخنانی که در حق   ارث  ھای به ھا و ذھنیت مینهز پیش
. به عبارت دیگر، دکتر قفاری به خاطر ٢»جفا وارده نمود و ... سھم برده است †بیت اھل

گویی و افراطی را  گزافه عقیدۀ صحیحی که از قرآن و سنت و علمای اسالم آموخته است،
پذیرد؛ لذا ـ به گمان آقایان ـ او از  برند نمی به کار می سعلیکه رافضیان در مورد 

ھای الزم برای درک فضایل علی برخوردار نیست. بر اساِس ھمین استدالل  زمینه پیش
را بنا به توصیه قرآن  ج بلکه پیامبر †بیت اھل  معیوب قزوینی، اگر کسی نه تنھا ائمه

افضی ـ عقاید مشرکانه و غلوآمیزی نسبت به بشر بداند و ـ بر خالف مسیحیان و شیعیاِن ر
اش  زمینۀ عقیدتی آنان نداشته باشد، باید بداند که مشکل اساسی در خوِد اوست؛ زیرا پیش

معیوب است و باید ابتدا در مدرسۀ روافض، درس غلو و افراط بیاموزد تا پس از اتماِم دورۀ 
پذیرش و ل آقایان تنظیم گردد بیت، ساختار فکرش مطابق می مغزشویی و خداپندارِی اھل

 نسب، برایش کامال مطلوب و دلپذیر گردد. سازاِن یھودی ھای حدیث گویی یاوه
بینیم؛ به عنوان  جای این کتاب می متأسفانه این روش غیرعلمی و متعصبانه را در جای

و اما مسئله نیابت: این مسئله مرتبط به «گوید:  مثال، نویسنده در موضوع مھدویت می
ای که شیعه بدان ایمان داشته و ھمان  گردد؛ البته بنا بر ادله غیبت کبرای امام مھدی می

نه ضرورتی ندارد که طرف مقابل نیز ھمین دالیل سازد؛ وگر را بدین اعتقاد ملزم می ادله او
را پذیرفته و یا با آنھا قانع گردد؛ چرا که مذھب شیعه ادله و دیدگاه خاص خود را دارد تا از 

لطفًا یک بار دیگر جملۀ آخِر ». ن طریق بتواند شریعت و سنت نبوی را تبیین و تفسیر کندآ
ا تواند آنھ تا شیعه نشود نمی که شخص پرسید این چه دالیلی است او را بخوانید و از خود ب

شما اول مسیحی «تواند بگوید:  کس در بحث و گفتگو میرا درک کند؟ اگر چنین باشد، ھر
این  ».اول باید ھندو شوی تا بفھمی چرا گاو مقدس است«یا » ما را درک کنی بشو تا دالیل

کند که برای ھر انسانی  در قرآن کریم دالیلی را مطرح می است که خداوند متعالدر حالی 
 فھم و پذیرفتنی است. قابل ،با ھر دین و فکر و موقعیتی
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 سوءاستفاده و تحریف معنای کرامت
به  ویژه در مورد علم ائمه و موضوع وحی ر دالیل قزوینی، به یکی از نکات بارزی که د

را  کند، آنخورد، سوءاستفاده از معنای کرامتی است که ھرگاه خداوند متعال اراده  چشم می
ـ از  ـ به ویژه امام علی نبیت  کند. قطعًا ما باور داریم که ائمه اھل به اولیای خود عطا می

کرامت الھی بودند؛ اما مشکل اساسی اینجاست که روافض با ترین افراد نسبت به  شایسته
شوند که این  بیت قائل می ھای دائمی برای اھل استدالل به کرامات اولیاء، صفات و توانایی

، به صفتی ھمیشگی و مالزم امام تبدیل ع را از یک کرامت و توانایی موقتامر، موضو
طالعی از مفھوم کرامت داشته باشد، ترین ا کند. این در حالی است که ھرکس کوچک می
داند که زمان و مکان و تعداد کرامت در دست شخص نیست؛ بلکه وابسته به خواست و  می

 است.  ـارادۀ الله
قزوینی برای آنکه برخورداری ائمه از موھبِت کرامت را توجیه کند، بزرگان و مؤمنانی را 

ای  مده است و توانایی و قدرت ویژهزند که در قرآن از ایشان ذکری به میان آ مثال می
ی ویژه را داشتند، پس گیرد که چون ایشان این توانای داشتند؛ آنگاه چنین نتیجه می

ایسه، یک اشکال اساسی بیت نیز ممکن و مقدور دانست. این مق را برای اھل توان آن می
دائمی و به دھند،  بیت می ھایی که روافض به علی و امامان اھل و توانایی دارد: صفات

الھی که در قرآن ذکر شده است، موقتی و  ختیار شخص است؛ اما کرامات اولیایخواست و ا
الھام شنیداری توسط فرشتۀ «به امر خداست. به این مثال توجه کنید: قزوینی ذیل عنوان 

توان از آن یاد کرد امری است که  ھایی که می ترین نمونه از واضح«نویسد:  می ١»آسمانی
فرماید: "و [به یاد آورید]  اتفاق افتاد؛ خداوند عزوجل در این باره می ‘حضرت مریمبرای 

ھنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم، خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان 
مالئک از «گوید:  او سپس سخن بیضاوی را آورده است که می». جھان، برتری داده است"

کنید که در اینجا  مشاھده می». ھی با حضرت مریم سخن گفتندروی کرامت، به صورت شفا
ھمیشه و ھر وقت که  ‘موضوع کرامت است؛ اما در ھیچ جا ثابت نشده است که مریم

کند، کرامت  گفت. مثال دیگری که قزوینی مطرح می کرد با فرشتگان سخن می اراده می
ی وارد شده است که تعدادی این در حالی است که روایات«... نویسد:  است؛ وی می سعمر

گفتند و به آنھا  اند که مالئکه با آنھا سخن می ـ از صحابه از جمله عمر بن خطاب ـ بوده
                                           

 .۱/۱۲۵ همان: - ١
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ھای عادی خارج بود باخبر  شد و آنان از بسیاری امور غیبی که از توان دیگر انسان الھام می
که در مدینه به  یاند درحال ۀ عمر بن خطاب روایت کردهاند. به عنوان مثال دربار بوده

ایران به نبرد مشغول بودند  خواندن خطبه مشغول بود، سپاه اسالم را که در منطقۀ فارِس 
تا پشت سپاه را  دستور دادرو آنان را  ت بر آنھا چیره گشته است؛ از ایندید که عالمت شکس

باالی منبر رو از  وجود داشت قرار دھند ... از این در منطقه کوھستانی که در آن حوالی
 .١»فریاد کشید: "یا ساریه، (نام فرمانده سپاه) به کوه پناه ببرید؛ به کوه پناه ببرید

ھمیشه  س در مورد این کرامت نیز پرسش پیشین مطرح است: آیا عمر بن خطاب
ھر مکان دوری صدایش را به طرف  به و توانست ھر جایی که بخواھد مشاھده کند می

کس در ھیچ کتابی چنین ادعایی نکرده است؛ ولی روافض و  چمقابل برساند؟ قطعًا ھی
کنند و  بیت به مردم معرفی می ھایی را به عنوان صفات دائمی اھل غالیان، چنین توانایی

مشکل اساسی اینجاست. بحث بر سر این نیست که امام کرامت داشته است یا نه؛ مشکل 
ـ حتی پس از مرگ  پندارند ضیان میرافکه  چنان اند و ـ این است: آیا این صفات ھمیشگی

مانند و امامان در ھر لحظه از اعمال و گفتار و دعای آنھا باخبرند؟ موارد مشابه  ھم باقی می
سوادی را که تفاوت  خواھد با ھمین روش، عوام کم این در کتاب قزوینی بسیار است که می

 دانند به بیراھه بکشد. کرامت و صفت دائمی را نمی
امامت که قزوینی بخش زیادی از کتابش را به آن اختصاص داده است، اما موضوع 

ھای مختلف به آن پاسخ داده شده است که  ھمان موضوعات قدیمی است که بارھا در کتاب
ھا به قلم مھتدین و موحدینی ھمچون عالمه  ترین این کتاب ترین و محکم برخی از مھم

تۀ تحریر درآمده است. از آنجا که این بزرگواران به رش  الله رحمھما برقعی و استاد قلمداران
زدۀ شیعه برخاستند، کامًال با عقاید انحرافِی شیعه ـ از جمله امامت ـ  از دِل جامعۀ خرافه

ھمفکرانش، ھمان آثار بنیان قزوینی و  آشنایی داشتند؛ لذا بھترین پاسخ به ادعاھاِی بی
 .٢کنیم میرو شما را به مطالعۀ آنھا دعوت  است؛ از این

                                           
 .۱۹۲ و ۱/۱۹۱ همان: - ١
 دریافت کنید. قلمتوانید از سایت کتابخانۀ  مجموعه آثار این دو بزرگوار و دیگر موحدین را می - ٢



 ۲۷  ستیزی نافرجام دین

 

 سخن پایانی
صدھا » امامی اصول مذھب شیعه دوازده«با اینکه قزوینی برای پاسخگویی به کتاب 

توان تالشی نافرجام برای طرح  ھا را می صفحه سیاه کرده است، در حقیقت، تمام آن نوشته
 اش دانست؛ با این تفاوت دوبارۀ دالیل ناقص و سست شیعه به منظوِر توجیه مبانی اعتقادی

ای دیگر به توجیه و تأویل روایات  که این بار، کتاب قفاری را ھدف قرار داده است و از زاویه
پردازد؛ البته شاید ھم این مطالب را فقط برای حفظ عقیدۀ متعصبان شیعه و  شیعه می

دلخوشی و کسب نام و نان نوشته است؛ چرا که وی در تالش برای استفاده از احادیث 
نفع عقاید خود شکست خورده است و این طناب پوسیده نیز نتوانسته سنت به  ضعیف اھل

مایۀ نجاتش از چاه گمراھی و جھل گردد. به عنوان آخرین مثال ـ در این مقال، نه در کتاب 
کنیم: وی برای آنکه اثبات کند حضرت علی در حالت  ـ توجه شما را به این روایت جلب می

کند که ابوحاتم در تفسیرش از  یثی را ذکر میرکوع انگشترش را صدقه داده است، حد
ابوسعید اشج روایت کرده است؛ حدیثی که ھیچ نشانی از اعتبار و اسناد در آن مشاھده 

ق)  ۱۲۱(م » کھیل سلمة بن«این در حالی است که راوی اصلی حدیث یعنی  .١شود نمی
و ھیچ  ه استبه دنیا آمد -ھا پس از این داستان ساختگی یعنی سال-ھجری  ۴۴در سال 

توضیحی نداده که این حکایت را از چه کسی شنیده است؛ در نتیجه، سنِد روایت منقطع، 
اعتبار و مبھم است؛ اما از آنجایی که غباِر تعصب، دیدگان قزوینی را پوشانده است،  بی

 داند.  می »ال غبارَ عليها«حضرت استاد این روایت را 
ش این کتاب، نیاز به تالش فراوانی نیست و تنھا کافی است به راستی، برای فھم ارز

ای که با علم درایت و نحوۀ بررسی اسانید حدیث آشناست روایات شاھد و مورد ادعای  طلبه
قزوینی را بررسی کند؛ یا حتی ھر مسلمان یکتاپرستی که اھل تدبر در قرآن است دالیل 

تا حقیقت آشکار گردد. در آخر، قضاوت را  این کتاب را با روِح حاکم بر قرآن کریم بسنجد
خواھیم ھمۀ بندگانش را که خالصانه در  سپاریم و از خداوند می به شما خوانندۀ فھیم می

مان  دارند، به راه مستقیمش ھدایت فرماید و از اشتباھات راه یافتن حقیقت گام برمی
 درگذرد که او آمرزندۀ مھربان است.

                                           
 .۴۲۴تا  ۴۲۲ /۱ شیعه: مذهب کتاب اصول نقد - ١





 
 
 
 

 یاستاد دکتر ناصر القفار گفتگویی با

 اشاره
ای استاد دکتر ناصر القفاری  خوانید، متن نخستین مصاحبۀ رسانه آنچه در این بخش می

. در این گفتگو دکتر ١) از شبکۀ وصال پخش شد۲۶/۱/۱۳۹۵است که در سال جاری (
برای پژوھش در موضوع وحدت مذاھب اسالمی و بررسی عقاید ھایش  قفاری از انگیزه

ھای این پژوھشگر ارجمند، بر آن  نظر به اھمیت دیدگاه گوید. امامی سخن می شیعۀ دوازده
 شدیم تا ترجمۀ کامل این گفتگو را در اختیار خوانندگان محترم قرار دھیم. 

ایشان در دقت حساسیت ھای دکتر قفاری،  انگیز در صحبت توجه و تأمل موضوع قابل
گوید، این درجه از  خود میکه  چنان نصوص از منابع شیعه است؛ و نقل مستقیم روایات و

ھای  ھای اسالمی در دانشگاه دقت، نه فقط ویژۀ ایشان، بلکه روال و رویکرد کلِی پژوھش
شیعه جھان اسالم ـ به ویژه عربستان ـ است؛ یعنی بر خالف باور عمومی در ایران و محافل 

بینیم که  دانند، می اندیش می که مسلمانان سلفی یا وھابی را افرادی متعصب و جزم
ھای غیرمستقیم سخن  قول نویسندۀ کتاب صراحتًا از رعایت اصل امانتداری و پرھیز از نقل

گوید؛ چرا که باور دارند سخِن واسطه ممکن است آلوده به حب و بغض باشد و وثاقِت  می
بینیم استاد قفاری برای تھیه اصل  وال ببرد. به ھمین دلیل است که میپژوھش را زیر سئ

را از  و منابع دست اول ھا کتاب نجی متحمل شده است تا بتواند اصلھای شیعه، چه ر کتاب
 قول نماید. ھای عراق، مصر، کویت و پاکستان تھیه کند و بدون واسطه از آنھا نقل کتابخانه

ا برای ایشان آشکار کرد: دست بردن مسئوالن چاپ و این دقت علمی، نکتۀ دیگری ر
ھای  ھا با ھدف گندزدایی و حذف روایت ھای قدیمی شیعه در متن کتاب نشر کتاب

کند که در  کفرآمیزی که ـ به گمان آنان ـ موجب وھن شیعه است. استاد اشاره می
بعضًا حذف شده است  ـ بسیاری از روایات تغییر کرده یا ھای جدید ـ به ویژه دیجیتالی نسخه

                                           
  توانید در سایت یوتیوب مشاهده و از همانجا دریافت نمایید: را می اصل این گفتگو - ١

https://toutu.be/C2W7ITuwpng 
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تا منتقدان و پژوھشگران، دالیل کمتری برای مقابله با جریان رافضی داشته باشند. به 
آمیز  آلود و بدعت تصریح دکتر قفاری، بسیاری از شیعیان از مطالب و مدعیات شرک

شان برخاسته  کنند باورھای ترین اطالعی ندارند و گمان می شان کوچک ھای حدیثی کتاب
بیت ایشان است؛ حال آنکه اگر این افراد نگاھی به منابع  ھای پیامبر اکرم و اھل زهاز آمو

گاه  درنگ از باورھای  از آنان بی ی، بسیارشوندامامیه بیندازند و از اصل ماجرا آ
ھای حدیثی و  شده در کتاب آلودشان دست خواھند کشید؛ چرا که مطالب مطرح شرک

اسالم در تضاد است که ھر خوانندۀ منصف و حقجویی را تفسیرِی اثناعشریه چنان با روِح 
 دارد. به تفکر و تجدیدنظر وامی

دوستانۀ نویسندۀ این کتاب و دیگر  ن در پایان، توجه خوانندگان محترم را به رویکرد انسا
که دکتر قفاری در این اثر ارزشمند، بطالن عقاید اینکنیم. با وجود  مای سلفی جلب میعل

شمارد،  کند، ھرگز آنان را گروھی غیرمسلمان نمی امامی را ثابت می ازدهمذھبی شیعۀ دو
داند و بدرفتاری و خشونت علیه شیعیان را خالف روح اسالم و  حکم تکفیر بر آنان روا نمی

ھای تلویزیونی و  داند. این در حالی است که حکومت ایران و رسانه مصالح جھان اسالم می
کوشند جریان وھابیت و سلفیت را جریانی  با تمام توان می ای وابسته به آنان، ماھواره

گرا و تکفیری معرفی کنند که قصدش برکندِن ریشۀ شیعیان و پشتیبانی از  خشونت
ن مھربانی و یھای نظامِی افراطی است؛ حال آنکه به تصریح دکتر قفاری، اسالم آی گروه

افکنی بین  ۀ استعمار برای تفرقهمذھبی و جدال عقیدتی، نقش ُمداراست و نگاه خصمانۀ بین
ن وسیله مانع از تشکیل و رشد امت اسالم گردند. دکتر قفاری ه ایمذاھب اسالمی است تا ب

ھا در زمینۀ تقریب مذاھب و موانع آن تحقیق کرده است، بر این باور است که حتی  که سال
ل ھمزیستی توان بر اص به خاطر اختالف مذھبی ناممکن است، می» وحدت مذھبی«اگر 

ھا و رعایت احترام  ھا و مذاھب اسالمی تکیه نمود و با حفظ حرمت آمیز بین فرقه مسالمت
 اثر کرد و دنیای بھتری داشت. ھای دشمنان را بی متقابل، نقشه

  دکتر محمد الَبراک:
 الله و برکاته  ةبسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، سالم علیکم و رحم

در خدمت  امروز ؛گویم خوشامد میحضور شما عزیزان را در این برنامه  ،از ھر چیز پیش
در ـ به ویژه لیفات ایشان أموزش ھستیم. تو آدعوت  علمای مشھور عرصۀ علم ویکی از 

 داشتهکتابخانه اسالمی  در رشد بسزایی ثیرأتھا ـ  همباحث تخصصی عقیده و شناخت فرق
ھمراه بوده است.  ـ رافضی ۀشیع ه ویژهب ـ حرفمنھای  هبا فرقایشان ھمواره  ناِم است. 



 ۳۱  یبا استاد دکتر ناصر القفار ییگفتگو 

 

اصول مذھب شیعه نقد و بررسی «کتاب  ،شود ھرگاه اسم ایشان برده میتردید،  بی
 نامه ایشان برای دریافت درجۀ دکترا بود. کند که پایان به ذھن خطور می »امامی دوازده 

این  ،شکار شدآبر من  بودھایی که در رد بر روافض تألیف شده  کتاب ۀمطالع در خالل آنچه
 مانند در این زمینه کتابی چھی ،هیتیم ابناالسالم  شیخ »السنة  منھاج«بود که بعد از کتاب 

و است شده  منتشرھای مختلف ترجمه و بارھا  به زبان ،لیف نشده است. این کتابأت اثراین 
ھا  ر در رسانهداد از حضو دارد. ایشان ترجیح می زیادی رفدارانط ،ھنوز که ھنوز است

موفق شد با  شبکۀ ما اولی نھایت کند،اکتفا و تحقیق لیف و تعلیم أخودداری کند و تنھا به ت
غازی برای گفتگوھای بیشتر در سرآامیدواریم این گفتگو  ترتیب دھد.ایشان گفتگویی 

عقیده  ۀاستاد دانشکد »دکتر ناصر بن عبدالله القفاری«ایشان کسی نیست جز  .باشد یندهآ
 مدید.آخوش  بسیار ،صیم. استاد عزیزدر دانشگاه قَ 

 خدا حفظتان کند. .ممنونم دکتر قفاری:
 بهبینم که  می تاهکو ۀبرنام یک میان ،غاز کنیمآاز اینکه گفتگو را  پیش دکتر براک:

 گردیم و در میازب ؛ سپساست پرداخته استادھای علمی  مختصری از زندگی و فعالیت
 خواھیم بود.  خدمت

*** 
. ایشان استاد ھستندعلی القفاری بن شیخ دکتر ناصر بن عبدالله  ،مھمان این برنامه 

علمی   ھیئتاز اعضای یکی  و »صیمقَ «عقیده و مذاھب معاصر در دانشگاه  ۀدانشکد
، رد مسائل عقیدتی تخصص ایشان، آموزش .باشد می »امام محمد بن سعود«دانشگاه 

. ایشان در مسائل عقیدتی است آنانھای  دروغھا و  گویی شناخت یاوه و [عقایِد] روافض
 :که مشھورترین آنھا عبارتند از دارند بسیاری ھای کتاب
 ؛)لة التقريب بني السنة والشيعةأمس(سنت و شیعه  مسئله تقریب بین اھل -۱
  )؛سه جلد( امامی] دوازدهاصول مذھب شیعه [نقد و بررسی  اصول مذھب شیعه -۲
  ؛)مقدمات يف اإلعتقاد( شنایی با عقیدهآ -۳

  ؛ة يف امللل والنحل)مقدم(ھا و مذاھب  فرقه آشنایی با -۴

 ؛(نواقض توحيد األسامء و الصفات) توحید اسماء و صفات ۀکنند نقضموارد  -۵

حقيقة صحيفة ( نامند می محمد لآبور َز  را آن آنچه سجادیه یا ۀحقیقت صحیف -۶

 ؛ ل حممد)آو ما يسمی بزبور أ ةالسجادي
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  ؛)ةمامياإل ةعند الشيع ةاملالي ةالبدعامامیه ( ۀبدعت مالی در شیع -۷

 ؛)والغرب يسالمالعامل اإلجھان اسالم و غرب ( -۸

 ةئمألصول الدين عند اأ( استیکی  سنت] امامان چھارگانه [اھلاصول دین نزد  -۹

  .)واحدة ةربعاأل
شر تنمای  علمی داخلی و منطقه ھای لهمقاالت زیادی در مج استاد قفاریاز  ھمچنین
 و المللی ھای بین در کارگاه و اند شرکت کرده بسیاری ھای ھمایشایشان در  شده است.

. دکتر ناصر القفاری اند داشته حضورجلسات علمی متعددی در داخل و خارج از کشور 
مختلف ھای  شد و دکترا در دانشگاهدر مقطع کارشناسی ار نامه پایانھا  راھنمای دهاستاد
که در تا جایی  اند؛ ھا داشته هاصالح خانواد امور اجتماعی و نقش زیادی دراند. ایشان  بوده

 ند.را بر عھده دارخانواده  حقوقکمیسیون  یاستر »یدهَر بُ «
*** 

این گفتگو  .گوییم مد میادگان عزیز و جناب دکتر خوشننیبار دیگر به شما ب دکتر براک:
لیفاتش به تشیع چه بوده أدر ت[قفاری] توجه دکتر  دلیلال که ئوساین کنیم با  غاز میآرا 

 کنم بفرمایید. ؟ خواھش میاست
 بنده. نداشتندموضوع تشیع توجه خاصی عموم مردم به  ،در حقیقت دکتر قفاری:

ابن  ثرا »صول السنةأ«ی اعتقادی، تحت عنوان ابا محتو کتابیدر مورد  خواستم می
که در زمینه ارائه خاص است ن جھت آمذکور از  کتاب تحقیق کنم. ١مالکی نینمَ َز   ابی

 بدون اینکه به آرای مذاھب اعتقادی بپردازد. گرفته است بھرهن و سنت آاز قر فقطعقیده، 
بدعت   اھل ھای گفتهاز  ، ھیچ مطلبیمن در این رساله« نویسد: می پایان کتابشدر  ایشان
دوست نداشتند چیزی از سخنان اھل بدعت نوشته شود  علما و فقھای ما ام؛ زیرا نکردهذکر 

این دلیل  ایشان محفوظ بماند؛ و اگر ۀکننند ھا ثبت گردد تا مبادا سخنان گمراه یا در کتاب
در  شان ھای هاز فتنبیش از پیش م تا ردک میمطلع  نناآ ھای شما را از گمراھیحتما  ،بودن

نامه  جھت پذیرش به عنوان پایان را مندخطی کمیاب و ارزش ۀاین نسخ ».امان بمانید
. ه نمودمئارا »امام محمد بن سعوداسالمی  دانشگاه«عقیده  دانشکدۀبه  کارشناسی ارشد

تنھا نسخه خطی از نسخه، ن یو با توجه به اینکه ا ندرا خواند نآ دانشکده،این [کارشناساِن] 

                                           
 ).ق ٣٩٩-٣٢٤( دانشمند برجستۀ مالکی مذهب -١
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 کتابسیون یاز اینکه کم پس. ندسیون علمی دانشگاه سپردیبه کمرا  نآ ،باشد این رساله می
 نیزو مطالبی  وجود دارددر آن  خواندن و مبھم غیرقابل یمتوجه شد کلمات کرد،را مطالعه 
د تا دالیل و نظرات خود را نگفتنبه دانشجو را این مسئله  اما حذف شده است؛[از کتاب] 

متعدد  منابعبا توجه به اینکه امام ابن ابی زمنین مالکی از  ،بیان کند متنبرای تصحیح 
 ھره ب .برطرف کندتواند اشکاالت را  میھا که دانشجو با استفاده از آن دنک دیگر نقل می

بود که ن آ. پس از نکردندموافقت  با انجاِم این پژوھش صورت، کمیسیون علمی دانشگاه
 موجود درعلمای  دیدارکردم و فرصت را برای را آغاز  ھا مطالعه در مسائل اعتقادی و فرقه

با ایشان  ،در موضوعات مناسبو  نمودمای از آنھا مالقات  با عدهو  مشمرد غنیمتریاض 
 به» سنت و شیعه تقریب بین اھل«موضوع  ،ھای متعدد کتاب ۀمطالعپس از  .کردم  تمشور

 تا جایی ه خود مشغول کرده بود.ذھن مرا بکه از قدیم موضوعی بود این خطور کرد. ذھنم 
دعوت اسالمی برای وحدت «با عنوان دیده بودم  ١»یزینَ ُخ «یاد دارم کتابی را از ه که ب
کردم که او  می رفکبنده . ه بودمن دست نیافتآی اکه البته به محتو »سنت و امامیه اھل

کتاب  ردی است بر ،اما فھمیدم که این کتاب ؛به این موضوع پرداخته است[واقعًا] 
 :گفتایشان گفتم،  »عفیفی زاقشیخ عبدالر«به  موضوع را این وقتی .٢یمیصقَ » الصراع«
 .»یمی در جایگاه باالتری قرار داردصزیرا ق ؛ویسدبنیمی ردی صتواند بر ق نمی او«

 سنت] دربارۀ آنان [با اھلجز اینکه  دانستم، نمی ن زمان من از مذھب تشیع چیزیآدر 
کردم این  احساس می نظر دارند. برای خالفت، اختالف بابوبکر و علی شایستگِی 

 اینھا از  زیرا مدت ؛نیستموضوع، از جمله مواردی باشد که مورد توجه بسیاری از امت 
کردم اکنون امت در حال جنگ با  فکر می بود.تمام شده  زو ھمه چی شتگذ موضوع می

مسایل  نه ،باشد تری می به امور مھم شست و توجھدشمنانش و رویارویی با تجاوز آنھا
ش) ۱۳۵۲ق (۱۳۹۴بنده در آن وقت یعنی در سال  زمانی بود که[مصادف با] تاریخی؛ این 

 ،خواندم می. زمانی که در مقاطع باالتر درس ه بودمشد التحصیل الھیات فارغ ۀاز دانشکد
 پژوھشگرِ د. ایشان کر می سیدرترا  ی اسالمیاھ هموضوع فرق ٣»دکتر محمد رشاد سالم«

                                           
 .قمری چهاردهم و سیزدهم در قرن امامیه متکلمان و فقیهان از) ق۱۳۶۳-۱۲۹۱( ُخَنیزی حسن بن علی -١
وی این کتاب را ». االسالم و  الوثنیة بین الصراع«نویسندۀ کتاب  )١٩٩٦ –١٩٠٧( القصیمی علی بن عبدالله -٢

  .نوشت امین محسن »اإلرتیاب کشف«در پاسخ به کتاب 
باشد که در  ترین پژوهشگران معاصر جهان اسالم می ) یکی از بزرگ١٩٨٦-١٩٢٧دکتر محمد رشاد سالم ( -٣

 تیمیه نقش بسزایی داشته است. االسالم ابن شیخهای  زمینۀ تصحیح و معرفی آثار و اندیشه
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و محقق دیگر  »الصفدیة«و  »و النقل دالة علی العقل« ،»ة النبویةمنھاج السن«کتاب 
 :گفت میھمواره و او بود  ۀدغدغ[موضوع،] و این بود تیمیه  االسالم ابن شیخ ھای باکت

 گشود.روی من ه را بجدیدی موضوعات باِب بود که  /تیمیه ابن االسالم ھای شیخ درس
نچه او در مورد تشیع آشده بود.  التحصیل انیا فارغتبری ھای از دانشگاه دکتر رشاد سالم

 من ھرگزکه کرد  موضوعاتی صحبت می ربارهیاد دارم که ده بخوب . دگرگون کرد مرا ،گفت
 نناآ ازیکون دارند و چیزی  ائمه علم به ما کان وماباب اینکه « :مثالً  ؛نداشتم اطالعنھا آاز 

باب « ،»فھمند می ،بفھمندچیزی را ائمه خواسته باشند اگر باب اینکه «، »ماند پنھان نمی
 ».اختیار خودشانه مگر ب ،میرند نمیآنان و  ؛میرند دانند که چه زمانی می اینکه ائمه می

این مذھب رخنه  پیروانچگونه در منابع و فکر مذھبی این عقاید گونه بود که فھمیدم  این
اما  ؛ام را به مذھب شیعه اختصاص دھم نداشتم پایان نامه قصد، وجود اینبا  کرده است.

تقریب  اندیشۀ« عنوان با یموضوع ،موافقت نکرد »ةاصول السن«با کتاب  دانشکده وقتی
تقسیم  به چھار بخشرا  مطالبش مساله،  طرحدادم و پس از ارائه  »شیعهسنت و  بین اھل

نظریات  :تعریف شیعه؛ بخش سوم :بخش دوم ؛سنت تعریف اھل نخست:بخش  :کردم
بخش  ؛در مسائل اختالفی هشیع دیدگاهدر مسائل اختالفی و  بدعوتگران سنی برای تقری

 کتاب نیز پایانی؛ در قسمت سنت و شیعه گرفته برای تقریب اھل ھای صورت تالش :چھارم
راه  آخرم و در نقل کردرسیدن به تقریب  [جھان اسالم] را برایعلما و متفکرین نظر 
وری آ ھنگامی که برای جمع در این کتاب راجع به این موضوع اختیار نمودم. ای میانه

دانستم و  نمی[= شیعه] چیز زیادی از این مذھب ، کردمشروع به تحقیق مطالب کتاب 
تمام علمایی که که  چنان .دانستند نمی آنچیز زیادی از  نیزاین مذھب  خوِد پیروانحتی 

و  ؛اند اشاره کرده وضوعبه این منیز  کردهخداوند آنان را از این مذھب به سوی حق ھدایت 
گاھی داشتند] از[و آنان  غیر از این بوداگر  از این مذھب  بسیاری از آنان حقیقِت شیعه آ

  .کشیدند دست می
 مطالباگر به برخی از  شیعیاناز  بسیاری .ستاطور  قای دکتر ھمینآ اتفاقاً  دکتر براک:

اصًال یا  کنند را انکار می چنین مطالبی وجودِ  ،شان دست پیدا کنند ھای کتابموجود در 
 شوند. ن میآمنکر اعتقاد به 
زودی در این مورد سخن خواھیم گفت. نظام درسی ه ب .درست است ،بله دکتر قفاری:

علمی  آوری مطالب جمعای برنداشتند در دانشگاه چنین بود که محقق و دانشجو اجازه 
تمام منابع  و پژوھش. به ھمین دلیل، تحقیقسپری نمودن شش ماه  از پسمگر  سفر کنند،

 مطالبوری آ جمعبه  ،شش ماه گذشتاز  بعدکردیم.   مواد علمی را از داخل کشور جمعو 
 معاونـ سالم برای شیخ عبدالعزیز عیسی رشاد ای از دکتر محمد  نامه و اقدام کردمعلمی 
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قاھره رفتم. دکتر رشاد به او  دیدار رایگرفتم و بـ االزھر و مدیر مجله دارالتقریب دانشگاه 
ولی  شاید با تو ھمکاری نکند؛اصًال  نکند یازیادی به تو توجه  او شاید به من گفته بودقبًال 

علمی و  واالیمقام وجود با  ،کردم می تصورنچه آ خالِف  بلکه بر ؛نبود چنیندر حقیقت 
و بیشتر از آنچه  غوش باز پذیرفتآمرا با  ،جوان بودممن که داشت و با اینکه  مھمیجایگاه 

و این از تقدیر و تسخیر خداوندی بود که ایشان ھمراه با  کرد؛توقع داشتم با من ھمکاری 
بته الکه رفتیم  »دارالتقریب«نجا به آمد و از آبه ھتل  زھر با منالا علمای دانشگاهیکی از 

کتابخانه و ایشان  میشد وارد به دارالتقریب مانداشت.  فعالیتیھیچ و  ن زمان بسته بودآدر 
دارالتقریب را برایم باز  ۀھر روز کتابخان دستور داد نگھبانبه داد و سپس را به من نشان  آن

 قدمـ  به یاد ندارمنامش را ایشان ـ  شیخ عبدالعزیز و دوستدر داخل کتابخانه با  کند.
توجه شیخ را  الله خراسانی یتآ اثر ١»سالم علی ضوء التشیعاإل« عنوان کتابی با زدیم که می

شما نسبت شاید  ؛این کتاب را بخوان ،پسرم« :به من گفت ایشانرد. سپس ک به خود جلب
 .برداشتمکتاب را آن  پس ؛»ظن داشته باشید به شیعه سوء

ـ االزھر نشریۀ ـ سردبیر» عبدالجلیل شلبیدکتر «با تر  البته قبل از این، مدتی پیش
تقریب بین  وضوعو گفتم که در مورد م مو خودم را به ایشان معرفی کردداشتم  یمالقات

 ،ھیچ مذھبی قضاوت نکندربارۀ  ،پسرم« :به من گفتایشان کنم.  شیعه و سنی تحقیق می
کردم  فکر می ھموارهمن گذشت و  طوالنی بر یمدت ».مگر از روی منابع و مصادر خودش

که به  ھنگامیولی  است؛یکی از مذاھب خوارج  گوییم می »وھابی« نبه آچیزی که ما 
و توھم در ن زمان آبردم و دانستم که تا پی به حقیقت  ،نھا مراجعه نمودمآھا و مراجع  کتاب

 †پیامبران بلکه یک حرکت اصالحی به روش [وھابیت چنین نبود]  ؛ما هبودگمان باطل 
دعوت پیامبران را  ساستوحیدی که ا ؛خواند سوی توحید فرامیه ب[مردم را]  ست کها

 :دھد تشکیل می

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َعۡثَنا َولََقدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَُّسوً�  أ

َ
ْ  أ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ  ٱ�َّ ُٰغوَت  َوٱۡجَتنُِبوا   ]۳۶: النحل[ ﴾ٱل�َّ

 و عبادت کنید را یکتا "الله: که فرستادیم] روشنپیاِم  این با[ را پیامبری امتی، هر] میان[ در ما یقیناً «
 ».کنید دوری طاغوت از
 ؛را در طول یک شب مطالعه کردم نآکتاب را از شیخ عیسی گرفتم و  صورت، ھره ب

ی از رخنھا را در مورد بآ ،عقیده در دیدار از دانشکدۀرفتم و  »زھراال«دانشگاه به  سپس

                                           
 ».اسالم در پرتوی تشیع« -١
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در اختیارشان قرار کتاب را با اصرار از من خواستند  نناآ .نمودمگاه آکتاب این  ھای دیدگاه
را رد کردم و  شان درخواست ،امانت بودنزد من کتاب  چونولی دھم تا بر آن رد بنویسند؛ 

نجا در آ به اتفاقبه خانه شیخ رفتم و نماز مغرب را  سپس ؛من نیستمال گفتم کتاب 
شیخ « گفتم: »یافتی؟چه کتاب  در«به من گفت: او  .دادمپس کتاب را به او و م یخواند
را  بلعن ابوبکر و عمر نویسندهاین بود که  ،که در این کتاب یافتم مطالبییک از  ،عزیز

[ظھوِر] که با  داریمن دیگری آشیعیان قر"ما  :گوید دیگر می جایو در  ؛نددا سنت می
رزوی آ جھان یانشیع تمام گوید که دیگری می جایو در  ؛"دشخواھد  آشکار نتظرمھدی م

دنیا برای و ملحد است  وا م،پسر«به من گفت:  ایشان. »دارندفتح مکه و مدینه را در سر 
. »نخواھد بودجایی برای ملحدین  [اسالمی] عقیدهدر ولی  ی است؛ملحدین جای پھناور

ای از  مجموعه ھنگام دیدار از دارالتقریباز ایشان خداحافظی کردم و ایشان به  من
 التقریب را به من ھدیه داد.دار یھا کتاب

از  کهاست. پس از اینھا در ایران  الله یتآانقالب قبل از  ھای آنچه گفتم، مربوط به سال
اجتماعی یکی از ـ مجمع فرھنگی  ازنجا آبه کویت سفر کردم و در  ،گشتمرمصر ب
 ،حقیقت در شنا شدم.آ ھای آن شخصیت از ای عدهکردم و با دیدار ھای شیعه  انجمن

یس این انجمن را دیدم و به او گفتم یروزی ر اما ؛دوست نداشتم با آنھا دیدار کنم
به وجد از این موضوع  وی». یسنو  هشیعبین تقریب  هلئمس«با عنوان دارم  ای نامه پایان

انجمن را به من نشان داد  ۀکتابخان ؛ آنگاهستامھمی  بسیار موضوِع که  آمد و اظھار داشت
خواھم شد اگر  ممنون« :گفتم ؛»شیعه داریم سنت و ھایی از اھل کتابما ھم « :و گفت

 :گفتوی . »داشته باشید که در این زمینه بتواند به من کمک کند ھایی کتابات و ینشر
کمک خواھد صحبتی با آنان] به تو  [ھم مطمئناً  .شنا شویآی از برادران رخشب بیا تا با ب«

برم و بیشتر دوست دارم  مجالس استفاده زیادی نمی ھای صحبتمن از « :گفتم به او. »کرد
یکی از  در اختیار. کلید کتابخانه »کنملفین معتبر استفاده ؤھای علمی موثق با م از کتاب

 دربارۀزمان زیادی را با ھم سپری کردیم و  این جھتاز  ؛مدآ می ھا شب فقطبرادران بود که 
پیامبر  ۀصحاب بهنسبت رویکردشان نھا، آکه از بارزترین  صحبت کردیمموضوعات مختلفی 

سنت در این مورد  و شما اھل ردخوب و بد وجود داافراد  ،صحابه پیامبر بین« :کهبود 
این در حالی است که  ».و این نوعی غلو است پندارید کنید و ھمه را عادل می می روی زیاده

 :را بیابیم شرطمگر اینکه در او این سه  ،دانیم کسی را صحابی نمی ،سنت ما اھل
 ؛را مالقات کرده باشد ج پیامبر -۱
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 به رسول خدا ایمان داشته باشد؛ -۲
 از دنیا رفته باشد. مؤمن -۳

توان کسی را  پس نمی ؛دانیم نمی یاو را صحاب ،ھم نداشت را با شرطاگر کسی این سه 
صحابی  بزرگوارھمنشینی با آن یا  ایشاندیدن یا فقط به خاطر  ج رف صحبت با پیامبربه صِ 

 باشد. شتهرا دا حتمًا این سه شرطالزم است که صحابی و خواند 
ی از الفاظی که رخبه ب[= شیعیان]  نناآکه  دلیل استھمین  بهقای دکتر آدکتر براک: 

ن دو مرد در آ داستان انندم کنند؛ وارد شده است استدالل می صحبتی ھممورد قرآن در در 

 ؟ ﴾َصاِحُبهُ  َ�ُ  قَاَل ﴿ گوید: میسوره کھف که ] ۳۷[آیۀ 
نزد  اش ولی مفھوم شرعی و اصطالحی ؛ن استآ واژگانِی این تنھا مفھوم  دکتر قفاری:

  .را دارا باشد شرطاین سه  بایداست که صحابی  دانشمندان
توان  نمی شده است ج پیامبر کسی را که موفق به زیارت پس صرفاً  دکتر براک:

ه از صحابه ب لیو ه بودند،پیامبر را مالقات کرد یا مشرکان نیزن ازیرا منافق ؛نامید »صحابی«
 یند.آ حساب نمی

دلیل شما « :گفتند درست است. سپس آنان [= مجمع شیعیان کویت] دکتر قفاری: 
خواندم و در  شان برای نآیاتی از قرآمن  ».برای اینکه تمام صحابه عادل ھستند چیست؟

از طریق ابوبکر و عمر و  ،ن و سنت پیامبرآقر« :گفتمبه آنان  پس ؛این مورد گفتگو کردیم
بدانیم اما  صونم[از تحریف] ن را آپذیرد قر میچگونه عقل  .به ما رسیده است شعثمان

اگر ما  امکان ندارد چنین باشد. به عالوه، باشند؟ خائنکافر و اند  را جمع کرده نآکسانی که 
من ». ؟دمانَ  چه چیزی از دین و اسالم و شریعت ما باقی می ،ن اعتماد نداشته باشیمآبه قر

ایران و  که مصادف با آغاِز جنگدر کویت برای مدتی ماندم و سپس به عراق سفر کردم 
 .کردم آوری ھای شیعه را جمع ای از کتاب مجموعه در آنجاعراق بود. 

به نصیحت شیخ در عمل  در راستایھا  وری این کتابآ یا جمعآ ،قای دکترآ دکتر براک:
به  دبای ،بشناسی یدرستبه خواھی مذھبی را  زیرا او به شما گفته بود اگر می ؛مصر بود

 مراجعه کنی؟ شان ھای کتاب
در این مورد درس  لیسانس فوقدورۀ در  دانشجویان خودبه ما  ،بله دکتر قفاری:

ن بنویسیم آیا از  کنیمای مطالعه  فرقهدربارۀ  توانیم فقط در صورتی میگوییم  میو دھیم  می
دیگران بر آن  سخنان اینکه بر اساِس فرقه مراجعه کرده باشیم [نه  نآبه مصادر و منابع که 

 .حکم نماییم]
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 .بشناسیم شان ناھای مخالف حرفبر اساس نھا را نباید آ دکتر براک:
 صالح فوزان شیخ ـ کارشناسی ارشد ۀحتی استاد راھنمای من در دوربله،  دکتر قفاری:

راوی نقل  ھای بارا از کت نآ دید که مستقیماً  قولی می نقل ام نامه پایان بخش از ھر در اگر ـ
 ».واسطه جایز نیست ازنقل کردن « :نوشت ، میکرده بودمن

 بیانشیعه  از مولف به نقلای را از یک کتاب سنی  جمله یعنی مثالً  !الله اکبر دکتر براک:
 ؟ نکنید

 گوید: که میھست معروفی بین پژوھشگران  ۀقاعدکه  چنان دقیقًا.بله  دکتر قفاری:
شد از  استادم متوجه می چونو برای ھمین بود که  ؛»مورد اعتماد نیست ،مخالف قوِل  نقل«

 .»واسطه جایز نیست ازنقل کردن « :نوشت ام می کسی غیرمستقیم نقل کرده
انصاف است و برای دقت بیشتر در نقل [مراعاِت] این فقط برای  ،قای دکترآ دکتر براک:

 .است نگفتهرا  نآبه چیزی که در واقع  مذھبکردن و اعتماد بیشتر و پرھیز از متھم کردن 
 ؛از علمای عراق مالقات کردم تعدادیدتی را در عراق ماندم و با مبنده  .بله دکتر قفاری:

شیخ «کتابخانه  ھمچنین ؛دیدم نیزرا عراق اوقاف  ۀبه نجف و کربال رفتم و کتابخان سپس
عظمیه تنھا اکه در میان کاظمیه و  بازدید کردم ھمرا  »عظمیها«و  »کاظمیه« ،»عبدالقادر

به کتاب  ،دیدم را می »قادریه«خاطر دارم ھنگامی که کتابخانه ه بیک پل فاصله است. 
زی رو کردم فکر نمی و اصالً  در جستجویش بودمھا بود  که مدتبرخوردم بسیار عجیبی 

 تدریس در ،احمد کسروی بود. این مردنوشتۀ  »گری شیعه و شیعه« ،. آن کتابرا بیابم نآ
 ھمچنین ؛تجربه کرده بودرا  ایران در شھرھای مختلف دادگستریھران و ریاست تدانشگاه 

. او این رفت به شمار میمھمی شخص بود و  »پرچم«یس مجله یدادستان عمومی تھران و ر
نصیحتی برای  ،رسالهاین  که رود و گمان میلیف کرده بود أکویت ت شیعیانکتاب را برای 

ای از این کتاب  نمود که نسخه غیرممکن می[تا آن ھنگام، برایم] . باشدشیعیان کویتی بوده 
نگاه  ۀ قادریهھای کتابخان داشتم به فھرست کتابکه  درحالی اما ؛در تمام جھان پیدا شود

 کتاب ون از آخوشحال شدم و خواھش کردم  ؛ پسچشمم به کتاب کسروی افتاد ،کردم می
و با رونویسی آن تمام شد  الحمد للهکنند و برایم تھیه  )کپیرونوشتی (=  ھای دیگر کتاب

خوب است  .شدشر تنم ش)۱۳۶۷ق (۱۴۰۹در سال  عودهدکتر سلمان ال ،مشارکت برادرم
ن آطور مختصر به ه ما اینجا ب باره چاپ شود وھای سودمند دو که این کتاب با پاورقی

به  تر به شکل مفصلورد تا آفراھم  ما  را برای فرصتیخواھم تا  پرداختیم و از خداوند می
 این کتاب بپردازیم.و معرفی توضیح 
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 ؟پردازد میمذھب شیعه  تصحیح و اصالح به یعنی این کتاب دکتر براک:
 بله.  دکتر قفاری: 

 یعنی مثل کتاب موسوی؟  دکتر براک:
  ن باشد.آمیکنم حتی بھتر از  رفک دکتر قفاری:

 : عجیب است که این کتاب مشھور نیست!دکتر براک
دارم که کتاب  ه یادب بله، درست است، آنچنان شھرت ندارد. بعد از آن، دکتر قفاری:

 ی خریدم. ِتَنبّ کتابخانه مُ مخفیانه از را  »اصول کافی«
 ؟دطور غیرقانونی خریدیه برا  آنغیرقانونی بود و شما  شفروشیعنی  دکتر براک:

 »کرحسن البَ « حسین نایِب صدام  ،ن زماندر آدر عراق غیرقانونی بود.  ،بله دکتر قفاری:
دادند چیزی در بازار فروخته شود که افکار  نھا اجازه نمیآبود و  ]جمھوِر وقت عراق رییس[

 دار کند.  عمومی را خدشه
 ھای تشیع وجود داشت؟ ھای خاصی برای کتاب کتابخانهآیا  دکتر براک:

دیدن کردم و  »کاظمیه« من از کتابخانه .ھای خاصی بود کتابخانه ،بله دکتر قفاری:
برخی از حتی از ھمان کتابخانه خواھش کردم  خواندم؛ جانآدر ھای زیادی  کتاب
 .نددندابه من نھا اجازه کپی گرفتن آولی  ھایی را که خوانده بودم برایم کپی کنند؛ کتاب

رفتم.  هکاظمی و بازدید از آن به »محمد الخالصی« به قصِد دیدار منزل یا موسسه ،نآاز  پس
 کرده بود. فوت قبل مدتیکه او یکی از مراجع شیعه بود 

 یکی از مراجع شیعه بود؟ ـعمار ـ  پسرش دکتر براک:
 خالصی منزلوجو برای پیدا کردن  به پرسا لذ ؛کنم می رفکبله، این طور  دکتر قفاری:

ای خاص از من استقبال  گونهه ھستم و ب »احساء«کردند من از  مردم فکر می .پرداختم
را که  یصالح علی دکتر آنھا من و  ».خیر مقدم ای اھل احساء« :گفتند کردند و می می

مالقات  ]جواد خالصی[= ردند. در نھایت ما با او کبه خانه خالصی راھنمایی  ھمراھم بود،
من  دیدارِ باز ھم او از  ،با این اوصاف ؛وسالی بودم سن من جوان کم زمان،ن آدر  .کردیم

در اختیار  ،وحدت اسالمی بودبارۀ که دررا  پدرش ھای نوشتهخواستم از او  .خوشحال بود
و بین او و  رفت به شمار میپدرش یکی از دعوتگران وحدت امت اسالمی من قرار دھد؛ زیرا 

شیخ بیطار ظاھرًا و  شده بود رد و بدل یھای نامه ـمحمد بھجت البیطارـ شام  دانشمند اھِل 
لذا [به جای  ؛استرشد نکرده  ھانقدرآ تقریببرای موضوع  ،دریافته بود که روحیات خالصی
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از  پیشکرده بود که من با شما در این باره مطرح را  »ھمزیستی«مسئله ] دوستیوحدت و 
 .شروع برنامه صحبت کردم

 کرد؟ وحدتید او موضوع ھمزیستی را جایگزین یفرما پس شما می .بله دکتر براک:
از  استعماردر حال حاضر، از شروع برنامه به شما گفتم که  پیشبله. من  دکتر قفاری:

 بنابراینکشند؛  را مییکدیگر اسالمی و امت  کند ابزاری می ۀاختالف بین و سنی استفاد
قوی  راھبردی یک طرح به دنبال باید یکدیگر ارِ کشت سیطره استعمار وبرای نجات امت از 

خواستم  ١»عثمین شیخ ابن« شیخ و استادم به یاد دارم زمانی که از .بودبرای ھمزیستی 
چیزی چنین دوست ندارم « :گفتبه من او  بیان کند، امامی دوازدهشیعه  بارۀدرفتوایش را 

مباح  مستلزِم  ،نھاآ کفرِ  یاگمراھی  اعالمکه  کسانی دچار این توھم شودکنم تا مبادا  ماعال
سنتی فتوا به  طور که ھیچ عالم اھل ھمان ؛ز نیستیو این جا ؛»است شان ریختن خونبودِن 

 .در دستور کار قرار دادھمزیستی را است؛ بنابراین باید راھبرِد صادر نکرده  یانقتل شیع
با شیعیان  :کنم عرضکوچکی را  ۀم نکتھخوا می ؛قای دکترآببخشید  دکتر براک:

سنت  نھا زیر پرچم حکومت اھلآ اوقات، اریبسی، در طول تاریخ .اند سنت زندگی کرده اھل
نھا نتاخته و آ رشان ب بودن شیعه خاطرِ ه بھرگز سنت  ست که اھلاھمین تاریخ گواه  اند. بوده

نظر ه ب  سنت پذیرفته از جانب اھل[با شیعیان] ھمزیستی  به ھمین دلیل، .ندا تجاوز نکرده
به قدرت شیعیان  گاهھر ،عکس اما بر ؛ندارند این قضیهھیچ مشکلی با آنان رسد و  می

 اند. شان صدمه زده اموالبه را ریخته و  شان خون اند، سنت تاخته به اھل ،ندا هرسید
ھرگز  ،خواھیم کرد. در طول تاریخزودی در مورد اصطالح شیعه صحبت ه ب دکتر قفاری:

کسانی ھستند که  ،شیعیان میان .نھا صادر شودآحکم عامی علیه است که جایز نبوده 
 نام روی سخناینجا  در . امااند ه؛ و در میان شیعه، صالحین ھم بودراوی احادیث پیامبرند

 است که در مورد آن صحبت خواھیم کرد. »روافض تالغُ «و  »رافضه« اب
 .گیرد ھای مختلفی را دربرمی گروه ،شیعه ۀکلم ،بله براک:دکتر 

 درست است.  ،بله دکتر قفاری:

                                           
عثمین، از علمای برجستۀ  ) معروف به ابن٢٠٠١-١٩٢٩( نجدی تمیمی ُعَثیمین محمد بن صالح بن محمد -١

های عربستان بود. ایشان در مسایل فکری، عقیدتی، حدیثی و تفسیری  معاصر و اساتید بزرگ دانشگاه
 پیروان از عثیمین را باشد. عالمه ابن قیم از جمله آثار ایشان می تیمیه و ابن داشت و شرح آثار ابنتخصص 

 دانند.  می توحید در سلفیه دعوت و عبدالوهاب بن محمد
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بستگی  ،حکماین یعنی  ؛نآاز  پسف و لَ یعنی در اصطالحات قدیم و اھل َس دکتر براک: 
 کنند. دنبال می آناندارد به عقایدی که 

به منزل خالصی رفتیم و با پسرش جواد  هکاظمی دربله درست است. ما  دکتر قفاری:
ھای  و کتابت مالقات کردیم. او از ما استقبال کرد و من از او خواھش کردم مقاال ،خالصی

وری خواھم آ جمع تان نھا را تا شب برایآ« :ارم بگذارد. او در پاسخ گفتیپدرش را در اخت
. ما رفتیم و شب »یدآ می نیزشما بھتر است شب تشریف بیاورید و شیخی از پاکستان  .کرد

او را  . ما اصالً گفتند می »شیخ پاکستانی«آمد که به او  مدتی، فردیاز پس  ؛برگشتیم
یا فضل الھی ظھیر را آ« :ندیده بودیم. او داخل خانه شد و از ما پرسید شناختیم و قبالً  نمی
 .»میشناسمش ،بله« :گفت لیشیخ ع »شناسید؟ می

 شیخ پاکستانی این را پرسید؟ دکتر براک: 
شناختی  اوولی من از  ؛»سمشنا را میمن او «صالحی گفت: بله. شیخ علی  دکتر قفاری:

یا آ« من پرسیدم:. »من است برادرِ شخص، این « :. او گفتو بعدھا با او آشنا شدم نداشتم
 .»بله« :گفتاو  »؟داحسان ھستی شما

کارشناسی  ۀنام از پایان بندهمناسبت نیست که عرض کنم  بی ،جناب دکتردکتر براک: 
 م. ا هن دفاع کردشاارشد و دکترای خودم نزد ای

است. ما نشستیم و احسان به جواد  فاضلیمرد ، او مانند اسمش، بله قفاری: دکتر
احسان  »اسمش چیست؟« او پرسید:. »ما هشما نوشت علیهمن کتابی « :گفت[خالصی] 
 یھمان کتابی که فالن .درست است بله،« :گفت[جواد] . »شیعهسنت و  اھل« :پاسخ داد

شما کسانی  منظورِ  ام. هرا چند بار خواند نآمن  و در تظاھرات اخیر دستگیر شد.ورد آ مبرای
در  .ادامه پیدا کرد ]جواد[=  اوبین احسان و  کوتاهو گفتگوی  ؛»... کنند بود که غلو می

از پدرش جمع کرده بود به من داد و ما ھمراه احسان » وحدت«بارۀ نچه درآجواد  ،نھایت
نھار نه  ؛ چونخیلی ھم گرسنه بودیم اتفاقاً  .و به ھتل رفتیم آمدیمالھی ظھیر بیرون 

بر من در رستورانی که « :او گفت ،نه شام. وقتی چشممان به رستوران افتاد ،ده بودیمرخو
بودیم که زنی تماس گرفت و من ھتل اتاق . در »خورم غذا نمی باشدشراب سر میزش 

را با  انبرادر یا پدرت حتماً  د،وردیآاگر تشریف «: فتگ شنیدم که می صدای احسان را می
بودم که  هامروز در کاظمیاین زن عراقی بود « :ن زن گفتآدر مورد سپس  ؛»یدخود بیاور

اگر حسین کشته شد.  ؟یا حسین" :گفتمبه او "یا حسین"  :گوید شخصی را دیدم که می
و به کرد  جلوگیری می شاز قتل خودکه زنده بود  درحالی ،توانست کاری بکند حسین می
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 حین. در ھمین "ھا بگو یبرو این را به پاکستان" :در جواب گفت او رساند." خود سودی می
او  ."بله" :گفتم "؟یدپاکستان ھست اھل شمایا "آ :دیاو از من پرس .با این خانم روبرو شدم

 :گفتآن خانم . "بفرمایید" :گفتم سئوال کنم".شخصی از شما  در موردخواھم  می" :گفت
. "شناسمش یم ،بله" :گفتممن  "؟دشناسی یا او را میآاحسان الھی ظھیر است.  "نامش
د. شناسی او را نمی "شما :. گفت"ستااو سالخورده " :گفتم "؟پیراو جوان است یا " پرسید:

. "جوان است شھای ولی عبارت ؛خیر" :گفت "ای؟ او را دیده "مگر :گفتم ".او جوان است
 باخداوند مرا " :گفتو  کردبه گریستن او شروع  ".من احسان الھی ظھیر ھستم" :گفتم

 در دعوِت باید ما  گیریم که می  نتیجه"». ھدایت کرد سنت و اھل تشیع اھل خواندن کتاب
به است که خداوند دلیل ھمین  هب. گیریمبکار ه برا حسنه  راھبرد موعظه و حکمِت  ،نھاآ

 فرماید: میپیامبر 

ا َغلِيَظ  ...﴿ ْ َ�  ٱۡلَقۡلبِ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ وا  ]۱۵۹[آل عمران:  ﴾...ِمۡن َحۡولَِك  نَفضُّ
 ؛»شدند می پراکنده اطرافت از قطعاً  بودی، سنگدل و تندخو اگر و«
 گردد و ھا می دور شدن انسانشود بلکه سبب  ھدایت نمیباعث  ،و تندخویی شدتپس 

 :جز برای رحمت نیامده بود ج پیامبر

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ رَۡ�َٗة ّلِۡلَ�َٰلِم�َ ﴿
َ
 ]۱۰۷[األنبیاء:  ﴾١٠٧َوَمآ أ

 ؛»نفرستادیم جهانیان برای رحمتی جز را تو] پیامبر، ای[ و«
 خواندِن  ۀخداوند مرا به وسیلگفته بود آن زن و  ؛اسالم دین رحمت و دین صلح است

 ،مخالفان، یھودیان ،بدعتگرانبه ما  :گویند میسنت  تو ھدایت کرد. علمای اھل کتاب
 ؛از منزلت انسان است برخاسته : دیدگاه نخست،نگریم میاز دو دیدگاه  انفراو کمسیحیان 

 بود؛سف خواھیم أشان مت مھربان خواھیم بود و برای گمراھیو  نرمخو آنان دلسوز وبا یعنی 
 که نتوانستم ھمۀ. من به شیخ احسان گفتم است از احکام شرعی برخاسته ،دومدیدگاه 

پیدا توانی در پاکستان  نھا را میآتمام «گفت: او  ؛خواستم در عراق بیابم ھایی را که می کتاب
طور  ؟ اگر اینوجود دارددر پاکستان  واقعاً آیا  ،شیخ« :گفتم ؛»ھم به زبان عربی کنی آن

. برخاستم و »در پاکستان موجود است ،بله« :گفتاو . »پاکستان خواھم رفتبه من  ،باشد
 تبدیلپاکستانی  ۀتا دینار عراقی را به روپیرفتیم صرافی به و  از عراق قصد پاکستان کردم

 بود. سعودی ریال ۱۲ ،دینار عراقی ،ن زمانآکنیم. در 
 ؟است جنگ از پیشمنظور شما  ،جناب دکتر دکتر براک:
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قبل از جنگ [سفر] از عراق به پاکستان رفتیم و این  لیبله. من و شیخ عقفاری:  دکتر
البته شیخ در الھور بود و از  ؛ایران و عراق بود. ما به کراچی رفتیم و از کراچی به الھور

بود و برای  »ختم نبوت« یشیخ علی صالح[تحقیِق]  باد رفتیم و موضوِع آ نجا به فیصلآ
ما در  باد بود.آ که نزدیک فیصل یمرفت »ربوه«شان در  سکونتبه محل  »ھا قادیانی«دیدار 

کند. شیخ بعد از چند  مان راھنمایی هھای شیع کراچی منتظر شیخ ماندیم تا در مورد کتاب
. او ما »ھا را الزم داریم کتاب ما ،شیخ« :سپس گفتیم ؛و ما در ھتلی در الھور بودیم آمدروز 

ھای شھر  تمام کتابخانهاز  بر خودروی شیخن سوار آرا برای صرف نھار دعوت کرد و بعد از 
ھا  شیخ، پس این کتاب«گفتم: پیدا نکردیم.  شیعه دربارۀولی حتی یک کتاب  ؛بازدید کردیم
در . »شده است متوقفکتاب ارسال  ،بعد از جنگ داخلی لبنان« :گفتاو » کجا ھستند؟

که به زبان اردو  »ین فی فضائل الشیخینینَ العَ  ُة رَّ قُ «نام به پیدا کردیم یک کتاب  تنھاآنجا 
 بهعربی بود. با کمال ناامیدی برگشتیم و زبان ی از نصوصش به رخولی ب ؛نوشته شده بود

 وقتینقدر کوچک باشد. آایشان  ۀکردم کتابخان نمی گمانمن  رفتیم.کتابخانه شیخ احسان 
ھای  توانم از کتاب من نمی« :ایشان گفت مطرح کردم،را ھا]  گرفتِن کتاب[امانت موضوع 
من کتابی به ایشان ھدیه دادم و دوباره به  ،در نھایت ».چیزی به شما بدھم ام کتابخانه

 کراچی رفتیم.

 ھا به زبان اردو نوشته شده بود یا عربی؟ یا کتابآ ،دکترآقای خواھم  عذر می براک: دکتر

زبان ھای شیعه به  از کتاب ستقیمطور مه ب و ندزبان اردو بوده ب ھا کتاب قفاری: دکتر
 شده بود. ترجمهاردو و فارسی 

 شد؟ به زبان عربی پیدا میکتابی یا در پاکستان آست که امنظورم این  براک: دکتر
ھای عمومی و  وگرنه در کتابخانه ؛شد پیدا نمیھا  فروشی فقط در کتاب ،بله قفاری: دکتر

شد و فروش آن  ھا یافت نمی فروشی کتابخانه شیخ نیز موجود بود و فقط در کتابحتی 
قطع شده بود. شیخ به ما [از لبنان] شان  ارسالکه دلیل  ھم به این نمتوقف شده بود؛ آ

ھا به خاطر  عربمشھور است و بین ھایش  به خاطِر سخنرانیگفت او در پاکستان 
که گشتم  می. ما منصرف شدیم و به کراچی رفتیم. در کراچی به دنبال انجمنی ھایش کتاب

طور که سرگرِم جستجو بودم،  ھمانبود.  »اعظمیمحمد حسن « نامسسش شخصی به ؤم
را  افرادی ،خاطر ندارم. زمانی که وارد شدمه را بش سفانه اسمأشدم که مت یوارد دانشگاھ

 مجلِس اختیار در  ھم بی من ؛دھند نھا درس میآبه  یداساتاند و  دیدم که روی زمین نشسته
عربی زبان الی به ئو. سپس سکه مشغول صحبت دربارۀ تشیع بود نشستم ینایکی از مدرس
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را به شیخ رساند و شیخ  ننیز آکه جلوی من نشسته بود دادم و او  شخصیرا به  نآنوشتم و 
 ؛ شیخمن اشاره کردم »؟است پرسیدهچه کسی را ال ئوس این« :گفت و را خواند المئوس

شیخ «او  .گرفت را دستمو مد پس از پایان جلسه آ. »ا تو کار دارمشین، بنب« :گفت
که نزد مدت یک روزی بود. در  »بطالن عقاید شیعه«کتاب  ۀنویسند »ویونستعبدالستار 

بھره  چنانبه اندازه تمام روزھایی که در پاکستان بودم  ، آنقدر بھره بردم کهایشان بودم
 ؛شد میدر آن یافت ھای شیعه  تمام کتاب کهخود را داشت  ویژۀ ۀ. او کتابخاننبرده بودم

کرد  ھم مقایسه می باآنھا را داشت و در اختیار ھای مختلف یک کتاب را  حتی او تمام چاپ
تغییر را  چیزھاییشان] چه  ھای دد کتابشود که آنھا [در ھنگام انتشار مجتا متوجه 

در « :با من تماس گرفت و گفت »ن دمشقیاشیخ عبدالرحم«یک بار دارم ه یاد ند. بھد می
کدام « :. گفتم»ھای شیعه نیست در کتاب متنشای که  چیزی ذکر کرده تقریبکتاب 

به زیارت قبر  ؤمنینو م پیامبرانو  فرشتگانخداوند و " :گوید میکه این« :گفتاو  »؟متن
را زیارت قبر ن آمن است قسمتی که خداوند  نزددر کتابی که  چون "؛روند ن مییحس
؛ در آن برداشتم و خواندیم اختیار داشتمکه در را . من کتابی »کند حذف شده است می

دی  من دارم از روی سی« :گفتاو . »کند را زیارت می نآخداوند «نوشته شده بود که 
را  ھا متنھا آنگفت که  . شیخ عبدالستار می»ندا هر دادیدر اینجا تغیمتن را نھا آخوانم و  می

کرد. در  نھا را رد میآ [= شیعه] ھای خودشان باشیخ ھمیشه از کتخوِد و  ؛ندھد تغییر می
 . عربستان برگشتیماز شیخ تشکر کردم و به  ،نھایت

 ؟دیتھمراه خود نداش[از شیعه] کتابی که ھیچ  یعنی برگشتید درحالی براک: دکتر
چون نتوانسته بودم تمام ولی  ؛تھیه کرده بودمھا را از عراق  بعضی از کتاب قفاری: دکتر

ھای  ای از کتاب بودم. سپس به بحرین رفتم و مجموعه ناراحت ،وری کنمآ ھا را جمع کتاب
پیدا را ھایی  کتابسپس . از جمله یکصد و ده جلد بحاراالنوار و برگشتم؛ خریدمرا شیعه 
و به ھیچ وجه  پیدا کنمدر این سرزمین مبارک آنھا را بتوانم  مکرد نمیتصور  ه اصالً ککردم 

داریم  ای مباحثی علمیھا  ما در دانشگاه چگونه؟کردم دیگر وجود داشته باشند.  گمان نمی
تھیه گر پژوھش. دانشگاه منابع اساسی را برای ۀ خاص ھستندیک فرقنابِع که مبتنی بر م

به  پس ؛»کتابخانه با دسترسِی محدود«نام ای داریم به  ما کتابخانه ،رو کند. از این می
و تمام  مراجعه کردمدانشگاه ملک سعود  ھای نایاب کتاب ۀکتابخانو فارسی  ۀکتابخان

و ھمچنین کتابخانه نادری که در دانشگاه ملک خواستم پیدا کردم.  ھایی را که می کتاب
مرد بزرگواری او بود.  »ابوزناده دکتر عبدالحمید«ھا  یس کتابخانهیرسعود بود. در آن زمان، 
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ھا سخت  خانهبکتا نمسئوال کنم. معموالً  برایش دعا می ،ورمآ خاطر میه ھرگاه او را بو بود 
یک کتاب فقط باید مثًال یا  د؛مراه خود ببریھا را ھ کتاب [مراجعه کنندگان] دھند اجازه می

با آن که  نوشتای  نامه اجازه نم برای اوولی ؛ یکی دیگر پس از آنو به امانت بگیرید 
ھمچنین بگیرم. امانت خواھم به  میرا  کتابیتوانستم به راحتی وارد کتابخانه شوم و ھر  می

یک دارم  ه یادب وجود داشت.ای  کتابخانهوضعیت چنین بود که در آن  »امام«در دانشگاه 
 ،از منکه پیش متوجه شدم آنجا رفته بودم، ھنگام خروج، کتاب به  مطالعۀبرای  که بار

بودند و ھیچکس جز من باقی نجا را ترک کرده و در را قفل کرده آن کتابخانه تمام مسئوال
ھای این  دانشگاهھا بسیار مفید ھستند. در  ھا در دانشگاه این کتابخانه نمانده بود.

که در مورد ھر موضوعی که  چنان ؛فردی وجود دارد علمی منحصربه شیوۀھا  سرزمین
چنین بود که نیز ھای عمومی  حتی کتابخانه ؛دیابی منابع الزم را در آنھا می د،تحقیق کنی
گردد به زمان  این موضوع برمی .بیابد جانآھای دلخواھش را در  توانست کتاب شخص می

 ل جدید و امروزی استفاده شود. یاینکه وسا عنی پیش ازی ؛قدیم
 درست و به ایران ھم نرفتید؛ دیگر به عراق برنگشتید شما ،جناب دکتر براک: دکتر

 ؟است
به کردم شروع  ،دست یافتمدر عربستان ھا  بعد از اینکه به این کتاب بله،قفاری:  دکتر
مصادر منابع و . داشتماساسی توجه بیشتری  نابعو به م تمام آنچه در دست داشتممطالعه 
ستبصار، الاالتھذیب، کافی، نام دارد و ھشت عنوان کتاب است:  همامیاحاح صِ « آنھا، اساسِی 

 از این یکھر ، وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل.من ال یحضر الفقیه ،االنوار وافی، بحارال
را بیان نکته این  »االنوار بحار«در  »مجلسی«کما اینکه  ؛ای دارد درجهارزش و ھا  کتاب
تفسیر علی ابن مثًال  به ھمین صورت، منابع اساسی تفسیری نیز وجود دارد؛ . واستکرده 

تمام  نیزشیخ خوئی و  استنامیده  »اصل اصول تفاسیر«را  آنشیخ کلینی  که ابراھیم قمی
 داند. را موثق و معتبر می اسانیِد آن

یکی از اولین  علی بن ابراھیم است؟ »تفسیر قمی«منظورتان  ،جناب دکتر براک: دکتر
 .وفات کرد ھجری ۳۲۴سال و در  ن شیعه استامفسر

 .وفات کرد ۳۲۸او استاد کلینی است و کلینی در سال قفاری:  دکتر
 ھجری فوت کرده است. ۳۲۵یا  ۳۲۴کنم او سال  کر میف براک: دکتر

 .است قبل از اینھا بوده ،نهقفاری:  دکتر 
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. تفسیر شیعه بوده است گویند این کتاب، نخستین می آنھاست که امھم این  براک: دکتر
 ؟درست است

 . است »عفیجابر ُج «تفسیر  ،تفسیر شیعه نخستینگویند  نھا میآ قفاری: دکتر
 ولی جابر جعفی که نویسنده نبوده است. براک: دکتر
این  وآوری شده است.  اش جمع اقوال تفسیری ،به ھر حالنه نبوده؛ ولی  قفاری: دکتر

مھم  ھای داده ورِی آ از جمعپس من اند. بگذریم؛  ذکر نموده خاورشناسانله را برخی از ئمس
 »اعتقادات«کتاب از جمله  ؛نیز مراجعه کردم شیعه تیعقید منابععلمی در این زمینه، به 

مصادر اساسی شیعه محسوب  و. اینھا جزنامند نیز می »دین امامیه«را  آنقمی که بابویه  ابن
 :گوید می »فی المیزان ةالشیع«در کتاب  »غنیهمحمد جواد مُ «شیخ  ؛ تا جایی کهشوند می

و مجلسی  »اعتقادات«ھمچنین کتاب  ؛»ھستندعقیده  اعتماِد ما در  ھا منابِع قابلاین«
 ثرا »ةشیعالعقاید «ھای معاصرین مثل  ھای عقیدتی و حتی کتاب ای از کتاب مجموعه

 عنوان چھار ی شیعهرجال منابعرجال نیز مراجعه کردم.  ھای بابه کت به عالوه، ؛مظفر
منابع ھمچین به  ؛»فھرست طوسیال و رجال نجاشی ،رجال طوسی ،رجال کشی: «است
اثر حر » اإلیقاظ من الھجعة فی بیان الرجعة«مثل کتاب  ؛مراجعه کردمھم  تیعقید ویژۀ

 خودشان.ھای  کتابمگر از  ،نھا ننوشتمآخواھم بگویم چیزی از  میعاملی. 
ھای  از کتاب ،یدا هکرد بیانتان  ھای که در نوشتهرا لی یشما تمام مسایعنی  براک: دکتر

 ؟اید هگرفت آنانخود 
 درست است.  کامالً قفاری:  دکتر
نقل شده که در در آن گویند چیزھای  نھا در مورد کتاب اصول میآی از رخب براک: دکتر

 یھا کتاب در چاپ ،تذکر دادید قبالً که  چنان کنم ه من فکر میبتال ؛نیست اننآ منابِع 
 کند.  مختلف تغییر می

ابجد «را  نآکتاب شیعه که نخستین  بگویم. تان برای مطلبی اجازه دھیدقفاری:  دکتر
» یم بن قیسلَ کتاب ُس «است ـ شیعه رافضه  م از شیعه،البته منظورـ نامند  نیز می »شیعه
بکر پدر خود را ھنگام مرگ ومحمد بن اب« :گوید . در این کتاب نصی وجود دارد که میاست

ھمسر  ل. اسماءاست »عمیسبنت اسماء « ،بکرومحمد بن ابمادِر . »کرد نصیحت می
با ابوبکر ازدواج کرد و از وی یک  ،جعفروفات از  او پسسه فرزند داشت. از او جعفر بود و 

ازدواج کرد که از او نیز سه فرزند داشت.  سبا علی ،نآاز  پس ؛داشتبه نام محمد فرزند 
سال ذکر است که محمد در  الزم به .گوید جالبی می داستان »ھبیذ«در این مورد 
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پس  ؛او فقط سه سال داشت ،یعنی وقتی پدرش وفات کرد ؛مدآدنیا ه ب »الوداع حجة«
ای که  نسخهدر « :گوید می »مطھر حلی ابن« ؟کرد چگونه پدرش را در بستر مرگ موعظه می

است که چنین بلکه  ؛نیست[مطالب] چیزی از این است، از این کتاب به دست ما رسیده 
اما  جمله را تغییر دادند. کامالً یعنی . »کرد نصیحتعبدالله بن عمر پدرش را در بستر مرگ 

ئمه را تعداد ا زیرا این کتاب ؟دھند را مورد طعن قرار می کنند و آن را رد میچرا این کتاب 
  است. ذکر کرده سیزده نفر

 .حتی در کتاب کافی سیزده تن ھستند براک: دکتر
 منبِع  نخستین ،ست که این کتابا فرمایید. این در حالی درست می ،بلهقفاری:  دکتر

حضرت علی  :تان بازگو کنم داستان دیگری برایبگذارید ھر چند وقت کم است، . ستنھاآ
با ـ محمد ـ بکر واب پسرِ  ،نشسته بود و ھمسرش اسماء نیز در کنارش بود. در این ھنگام

گفتند پدر من از پدر تو بھتر است. حضرت علی  نھا میآپسران جعفر دعوا کردند. ھریک از 
بھترین جوان قریشی که با « :ت. اسماء گف»کنداوری نھا آبین  ،ای اسماء« :به اسماء گفت

. حضرت »بودبکر واب بھترین پیرمردی که با او ازدواج کردم،و  او ازدواج کردم، جعفر بود؛
 . »شدم از تو بیزار می ،گفتی چیزی برای ما باقی نگذاشتی. اگر جز این می« :علی گفت

 سلیم بن قیس آمده است؟ در کتاب حکایت این  براک: دکتر
 ر سیَ «نه، در کتاب قفاری:  دکتر

َ
 . نوشتۀ امام ذھبی »الءبَ عالم النُّ أ

 .کنند نھا به این اعتراف نمیولی آ براک: دکتر
 ولی این قصه را ذھبی ذکر کرده است.  ؛شاید قفاری: دکتر
 اجازه دھید به ابتدای بحث برگردیم. به موضوع تقریب.براک:  دکتر

طرح یک  دارد در مورداالن امت مسئولیت  به نظر من، ؛کند تان خدا حفظ قفاری: دکتر
. در مورد مسئله تقریب، اینکه فکر کنیم اقدام نمایدمیز آ راھبرد برای ھمزیستی مسالمت

دو  اعتقادی بین این تفاوتکه  چرا. است توھمیک  ،بین این دو مذھب وجود ندارد تفاوتی
 .باشدمیز آ لمتمسا ھمزیستِی ھا در جھت  بنابراین باید تالش وجود دارد، مذھب

یا آ؟ دیا های رسید قای دکتر شما در کتاب خود در مورد تقریب به چه نتیجهآ براک: دکتر
 ؟پذیر است بین این دو مذھب امکانکردید تقریب  می گمان ابتدادر 

کتاب  ۀمن در مقدم ،طرف باشد. بر این اساس پژوھشگر باید در تحقیق بیقفاری:  دکتر
حول  نناآشتی دادن و اتحاِد آامت و سعی برای ھای  فرقهبین  دوستی ایجادِ ذکر کردم که 

ھای عقیده  و این چیزی است که ما در کتاب؛ ل اسالمی استوترین اص از بزرگ ،محور حق
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گمراھی و دشمنی  ،و تفرقه و اختالفاست؛ اتحاد حق و صواب «که:  خوانیم را می ننیز آ
 .»است

 فرماید: میحتی خداوند  ،بله براک: دکتر

ِينَ َوَ� تَُ�ونُواْ كَ ﴿ ْ  ٱ�َّ قُوا ْ وَ  َ�َفرَّ  ]۱۰۵[آل عمران:  ﴾...ٱۡ�َّيَِ�ُٰت ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ٱۡخَتلَُفوا
 اختالف و شدند پراکنده آمد، شان برای روشن دالیل آنکه از پس که نباشید کسانی مانند و«

 ؛»کردند
 فرماید: یا می

ِينَ إِنَّ ﴿ ءٍ  ٱ�َّ ُقواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ  ]۱۵۹[األنعام:  ﴾...فَرَّ
 ».نیست آنان با کاری را تو شدند، فرقه فرقه و ساختند پراکنده را خود دین که کسانی همانا«

ھایی که بر امت  مصیبتیک از  ھیچکه  چنان بله، تفرقه و اختالف شر است. دکتر قفاری:
 وجود آمده است.ه آنھا ب ۀکه به خاطر تفرقھایی نبوده  چون مصیبتاست ھموارد شده 

کنند شیعه  می گمان ،بینند برنامه را می شیعیانی کهجناب دکتر شاید االن  دکتر براک:
مقصود از  ،ینجا بحث کردیمکه اھا و حتی در موضوعاتی  . در این نوشتهاستیک فرقه  کالً 

 ؟شیعه چه کسی است
ستانی ھرھای مختلفی دارد. حتی ش فرقه ،شیعهمذھب نیست که  تردیدیقفاری:  دکتر

و حتی مسعودی که  ؛رسد می موردشان به ھفتاد و سه  ھای اند که فرقه و رازی ذکر کرده
ھای  هکه فرقاست عنوان کرده نیز قریزی . مِ داند ھفتاد و سه فرق می رانھا آ است،شیعه 
 .بسیاری داردای ھ هفرقشیعه پس  ؛رسد به سیصد فرقه میشیعه 

 معترفند؟ هد فرقابه این تعد شان ھای در نوشته کنوننھا اآیا خود آ براک: دکتر

خود حدیث  زیست، میصفویه دوران  درکه  شیعه، محمد باقر میرداماد عالمقفاری:  دکتر
ھای شیعی ھستند و  و سه فرقه، فرقهکند که این ھفتاد  تفسیر میچنین امت را تفرقۀ 

  .داند خود می ۀرا فرق »ناجیه ۀفرق«
 ؟»فرقه امامیه«یعنی  براک: دکتر
 داند. ؛ بلکه جزء امت دعوت میداند بله فرقه امامیه. اما بقیه را از مسلمانان نمیقفاری:  دکتر

عقیده یا این آست که امنظورم این  ؟را قبول داردمطلب نھا این آیا کسی از آ براک: دکتر 
 نھا مشھور است؟آبین 
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باقی مانده است.  اثناعشریهنزد دو کتاب  ھای شیعه، االن به نسبت فرقه قفاری: دکتر
 »قَر مقاالت والفِ ال«کتاب  ق) و ۳۱۰(م  نوبختی اثر »فرق الشیعه«عبارتند از:  این دو کتاب

ھای شیعه  هاین دو کتاب فرقسعی کردم در من . ق) ۳۰۱(م سعد بن عبدالله قمی  نوشتۀ
 د.نرس میفرقه  ۶۶را پیدا کردم و به  ھانآکنم  می ررا بشمارم که فک

 ھر دو کتاب ھست؟ درمنظورتان براک:  دکتر 
 ھر دو کتاب تقریباً  اند و نقل شده یکدیگرکتاب از دو این  ،در اصل ؛خیر قفاری: دکتر

یکی از روی دیگری نوشته شده باشد.  گویا .کم است بسیار شان یکی ھستند و اختالف
 .زیادندھای شیعه  هکه فرق کند ذکر میجاحظ 

 یا او معتزلی ھست؟آبراک:  دکتر
زیدی و  :دنگرد برمی خاستگاه دوھا به  گوید تمام این فرقه ولی او می ؛بله قفاری: دکتر 

تقسیم  گروهھای شیعه را به دو  ھای دیگر ھیچ نظامی ندارند. او تمام فرقه و فرقه ؛رافضی
 زیدی. دیدگاه رافضی و دیدگاه  :کند می

؛ یعنی کتاب قمی و باشد ولی چیزی که االن مھم ھست کالم خود شیعه می براک: دکتر
 کتاب نوبختی.

 وشیعه د ،در حقیقت« :گوید می» کافی«ق) در کتاب  ۳۲۸ (می نکلی .بله قفاری: دکتر
اثناعشریه که مرجع معتبر است  »اصول کافی«در نکته . این »رافضی و زیدی :مرد ھستند

 »زیدیه«فرقه اول : گردند برمی منشأبه سه ۀ معاصر ھای شیع هفرقدر حال حاضر، . باشد می
زید بن علی بن حسین بن علی بن «به منتسب  چون اند را اینچنین نامیده. این فرقه است

قیام  »ھشام بن عبدالملک« در برابر ھجری ۱۲۲یا ۱۲۱در سال  س. زیداست »طالب ابی
البته  ند؛نیز وجود داشت یانرافض ،کردند را ھمراھی میدر این قیام او کسانی که  بینو  کرد

ھای دیگری داشتند. در زمان حضرت  بلکه اسم ،شدند با این اسم خطاب نمیدر آن زمان، 
 .خواندند می »یهئبَ َس « آنان را ،علی

کنند  و بین شیعه و کسانی که غلو می ؛شیعه بودند ھای افراطینھا یعنی آ براک: دکتر
 کنند. ف اھانت میلَ مثل شیعیانی که به َس  ؛تفاوت وجود دارد

 ؛بیرون شدند س. گروھی از لشکر حضرت علیپردازیم میھم ن آبه  ،بله قفاری: دکتر
و  در مورد او غلو نیزگروھی  ؛ی نبودند جز خوارجاننھا کسآو  او را تکفیر کردندگروھی که 

دانستند و  مییا پیامبر ای او را معصوم  عده د،خواندن نھا او را خدا میآاز  برخی :کردند افراط
دانستند. حضرت علی با  تر از ابوبکر و عمر می شایستهبرتر و ] [برای خالفتاو را  نیزای  عده



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۵۰

 

و به ا ؛نھا جنگیدآا ب ،فساد و قتل کردندشروع به نگامی که خوارج ھ. جنگید گروهھر دو 
تش آرا با  اوگشت  برنمی[از عقیدۀ خود]  توبه کنند؛ پس ھر کدام کهوقت داد تا  ُغالت

نظر  نبود و اختالف موافقعباس با او در این زمینه  مده است که ابنآند. در بخاری زاسو می
 پروردگارِ مگر  ،تش دیگری را عذاب کندآ به وسیلۀ دتوان کسی نمی« :گفت داشت و می

مخفی  »تقیه«متواری شدند و پشت نقاب پس از برخورد حضرت علی  غالیان. این »تشآ
 پدرشقتل  مصیبت بزرگی بود ولی به بزرگِی  سحسینشھادت  ام گفته. من ھمیشه شدند

تر از قتل  بزرگ ؛ ھمچنیننبود ـعمرـ  ششوھرخواھرقتِل علی نبود یا به بزرگی 
وارد به این غلوکنندگان  اناز ضربه سنگینی که علوی پسنبود.  ـ عثمانـ اش  شوھرخاله

را  نآمخفی شدند که  پوششیزیر  سو بعد از قتل حسین گشتند متواری نناآ، کردند
ھای  فرقهنخستین . یکی از ادامه دادندگری  شیعهبه و از ھمانجا بود که  ؛نامیم می »شیعت«

بودند؛  »ثقفی عبید مختار«بود که تحت فرمان » کیسانیه«یا ھمان  »مختاریه« ،این گروه
 یک از آنان را باقی نگذاشت و ھیچن بود یحس ای که به دنباِل انتقام از قاتالن یعنی فرمانده

 و ھمه را کشت. 
 ولی او ادعای خدایی کرد. براک: دکتر
او را بر آنان [= قاتالن  أکرد؛ ولی خداوند او ادعای دریافت وحی می قفاری: دکتر

 حسین] مسلط نمود. 
خداوند : «گوید میچنین در این زمینه با استناد به کالم خدا  /کثیر ابن براک: دکتر 

گرداند تا جزای کارشان را  بعضی از ظالمان را برای عذاب، بر سر برخی دیگر مسلط می
 کند. مسلط می دیگر و چنین ظالمی را بر ظالمی ؛»ببینند

ھیچ دستی نیست، مگر آنکه دست خدا باالتر از آن است و «گوید:  شاعر می قفاری: دکتر
که گونه بود  این». کند تر او را عذاب می ھیچ ظالمی نیست، مگر آنکه شخصی ظالم

زید برای  ھجری ۱۲۱شدند. وقتی در سال مخفی پوشش تشیع  ھا و غالیان، زیر افراطی
ابوبکر و عمر آنان دیدگاه زید را در مورد . شتگشکار و روزشان آحال  ،جنگ خارج شد

بودند و نھا وزیران جدم آ«رضایت کرد و تعریف کرد و گفت:  ماز آنان اعالزید  ؛جویا شدند
. »کنیم می یتو رھاکنیم  از تو پیروی نمی« :گفتند ؛ پس به او»ندیدم ایشانبجز نیکی از 

شدند؛ اما این لفظ تا اوایل سدۀ دوم نامیده  »یرافض«در این وقت و به این دلیل بود که 
ھر حدیثی که راوی آن رافضی باشد، « :گوید تیمیه می االسالم ابن ھجری مرسوم نبود. شیخ

 تا اوایل سدۀ دوم ھجری مرسوم نبوده است.» رافضه«لفظ  .»صحیح نیست
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 »یرافض«نھا را به نام آ خدامعتقدند که  آنان [= شیعیان]خود  حال،با این  براک: دکتر
 روایت شده است.  ساز جعفر »اصول کافی«خوانده است و این مسئله در 

بابی را با [در بحار االنوار] مجلسی ھا.  بله آنھا روافض ھستند، نه زیدی قفاری: دکتر
را ستایش  »رافضه« شدن با لفظ  نامیده ،نآاست و در  هنامید »باب فضل رافضه«عنوان 

ما را «گوید:  یکی از آنان [= رافضیان] میکرده است.  ت نقلروایچھار در این مورد  و کرده
گفت: او  ؟چه اسمیگفت: جعفر . »دانند را حالل می نما خونمردم خوانند که  می اسمیبه 

این اسم جماعتی  .است شما نھاده را بر این اسمی است که خداوند آن. جعفر گفت: رافضی
کس به  نبود و ھیچنھا آتر از  مطیع موسیان نسبت به فرمکس  ھیچاز قوم موسی بود که 
برای ھمین است که ». کرد و خداوند شما را به این نام خوانده است اندازۀ آنان عبادت نمی

طالب الرفاعی در که  چنان ؛ و»فضی در مورد جھاد و َر یھا درس«دارد با نام خمینی کتابی 
 .»کنیم می ما به این اسم افتخار« :گوید مقدمه کتاب باقر صدر می

را  و آن نامیده شونداسم  که در گفتگو با اینرند یپذ نمینھا آولی در حقیقت  براک: دکتر
 دانند که چنین خطاب شوند. پندارند و مناسب نمی خود زشت می برای

کنند که  ولی خودشان اعتراف می ؛گاھی ندارندآ نابعبله چون از م قفاری: دکتر
 ؛ھستند »رافضه التغُ « ازبلکه  ؛نیستند فقط رافضی نناآی از رخالبته ب ؛ھستند »یرافض«

[بلکه خود شیعیان چنین  از غالت رافضه نیستندسنت  اھل و آنان بر اساس موازین
یا  ستا یرافض ،بداندپیامبران برتر  ازکسی که ائمه را  عتقدندسنت م اھل مثالً  ؛گویند] می

ـ حتی علمای رافضی ـ اعتراف  علمای قرن چھارم کسی که چنین باشد رافضی است.
دلیل است ھمین به  است. التغُ  از ،را نفی کند] پیامبر [= فراموشیھو ھرکس َس کنند  می

مقانی در تنقیح ام .»استسھو از ائمه  نفِی  ،غلوۀ درجنخستین « :گوید می بابویه قمی که ابن
 زیرا ؛شود نمیتوجه بوده است  یلاغکه در گذشته به اتھام کسی «گوید:  المقال می

شده شیعه از مذھب  تبدیل به بخشیامروز  ،شد غلو محسوب میتر  پیشکه ای  عقیده
ما کان و  کردند یا قائل به علِم  کسانی که سھو را از ائمه نفی میبدانید کافی است  .»است

له ئبینیم امروزه این مس که ما می . درحالیشدند محسوب می الیغ ،ما یکون برای ائمه بودند
امامی]  [شیعۀ دوازدهمذھب  ۀدروازموضوع، این به نظر من،  باشد. ز ضروریات مذھب میا
: گوید می )۱۵۰ص(» حکومت اسالمی«در کتاب ست که خمینی ا دلیلھمین به ست و ا

فرشته مقرب و پیامبر  ائمه از مقامی برخوردارند که ھیچمذھب ماست که  ضروریاتاز «
 .»رسد مرسلی به آن نمی
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سنت  شیعه به اھل ۀترین فرق نزدیک یعنی پیروان زید بن علی» هزیدی«ست که نمھم ای
مردم فکر  امروزه. است و از عجایب بوده افراد مورد اعتماداز  ت و زید ابن علی است

و روایات زید بن  چنین نیستکه  حالیدر ؛نھا شیعه بودند و اینھا سنی ھستندآکه  دکنن می
است. کسانی  پذیرفتهشود و  میشناخته سنت  اھل ھای باکتھای موثق در  علی جزء روایت

آمده که » استبصار«در  کنند. مثالً  روایات زید بن علی را رد مینام دارند، شیعه  اکنونکه 
 ج . پس رسول خدابود ششستن پایدر حال و گرفتن وضو مشغول وارد شد و علی  ج پیامبر

. »کند ذنھا نفوآتش در آو نگذار که  نبین انگشتانت را خالل ک ،ای علی« :به او گفت
پذیرفته نیست و نباید از از زید بن علی است و  ،این روایت: «گوید طوسی در این مورد می

 ؛کرد مخیبر حرام اعال تعه را درمُ  ج پیامبر ی در استبصار،دیگر . در روایت»آن پیروی کرد
ترین  زیدیه نزدیک .نیستپذیرفته روایت شده است زید از که دلیل  به این نیزاین روایت  و

حتی از میان زیدیه کسی چون حسن بن صالح است  باشد. سنت می ھای شیعه به اھل فرقه
جز اینکه معتقد به قیام با شمشیر  ،است موثقوی «گوید:  که امام احمد در مورد وی می

ای بزرگی مھم این است که مذھب زیدی علم. »موافق نیستم وا نظربود و در این مورد با 
 ؛روند شمار میه بمھم از جمله مراجع  ،ندا همدآبیرون  هزیدیدِل مذھب که از بزرگانی دارد و 

 ،حدیث است ی درمرجع »وطارنیل األ«تفسیر است،  ی درمرجع »فتح القدیر«کتاب  مثالً 
شوکانی مرجعی در حدیث است؛ » إرشاد الفحول«است و  حدیث ی درمرجع »سبل السالم«

ھای مھم است و ھمچنین  از کتاب »العواصم من القواصم«ھمچنین کتاب ابن الوزیر 
و ھمچنین کتاب دیگر  »القاسم ذب عن سنة أبيالالروض الباسم في «ر آن، کتاب صمخت

ابوزھره طور که شیخ محمد  پس ھمان». ترجیح أسالیب القرآن علی أسالیب الیونان«ایشان 
انجام  ،برای تقریب یتالشھیچ بدون و سنت و زیدیه از پیش  تقریب بین اھل: «گوید می

 .»است شده
بیش از این از بیانات  کهدھد  سفانه وقت به ما اجازه نمیأمت ،بزرگوار استاد براک: دکتر

ای از  بلکه تنھا به گوشه و .ناتمام ماند موضوعگفتگوی ما در این  .شویم مند بھرهجنابعالی 
حث را ۀ ببتوانیم در خدمت شما باشیم تا ادامبعدی امیدوارم در جلسات بحث پرداختیم. 

و خوشحال شدم از اینکه در  دکنیم. متشکرم از شما برای اینکه به ما افتخار دادی دنبال
ھای  برنامهلله در ا ءشا و انمنونم دگان عزیز نیز منتان بودم. ھمچنین از شما بین خدمت
 الله و برکاته ةالسالم علیکم و رحموخواھیم بود.  تان باز ھم مھمانبعدی 

 



 
 
 
 

 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مؤلف مقدمه

أنفسنا و من سيّئات أعاملنا من هيده احلمد هللا نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ به من رشور 
اهللا فال مضل له و من يضلله فال هادي له، و أشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له، و أشهد أنَّ 

 ، صلی اهللا عليه و علی آله و سلمحممداً عبده و رسوله
تمسک به ریسمان ناگسستنی خداوند و  ،یکی از اصول مھم و بزرگ اسالم تردید، یب

 فرماید: ؛ خداوند متعال میاستدوری از پراکندگی 
﴿ ْۚ قُوا ِ َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ  ] ۱۰۳[آل عمران:  ﴾َوٱۡ�َتِصُمواْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ

  .»و پراکنده نشویدهمگی به ریسمان الهی چنگ زنید «یعنی: 
 فرماید: می متعالو نیز خداوند 

ُقواْ دِيَنُهۡم ﴿ ِيَن َفرَّ ِ ُ�مَّ يُنَّبُِئُهم إِنَّ ٱ�َّ ۡمُرُهۡم إَِ� ٱ�َّ
َ
َمآ أ � إِ�َّ ٍء َوَ�نُواْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ

  ]۱۵۹[األنعام: ﴾بَِما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُونَ 
 یتو را با آنان هیچ کار ،دسته شدند که آیین خود را پراکنده ساختند و دسته یکسان یبه راست« 

گاه م یسپس آنها را از آنچه انجام م ؛کار آنها تنها با خداست ؛نیست  ». سازد یدادند آ
ن را با آ ج شپیامبرخداوند متعال که  راه و روشی بودنددین حق و  برمسلمانان 

ولی پس از  دین و راه و روشی که بر مبنای نقل صحیح و عقل صریح بود. ؛فرستاده بود
 »وارجَخ «سپس درگیر شدند و  »صفین«، مسلمانان در فتنه و آشوبظھوِر و  سعثمان قتل

تمرق مارقة ىلع ح� فرقة من « آنھا فرمود: مورددر  ج که پیامبر خوارجی؛ ١خروج کرد

                                           
و پس از پذیرفتن  سهای َخوارجی است که پس از به خالفت رسیدِن امام علی یکی از لقب» مارقین« -١

در احادیث صحیح به  ج با آنان جنگید. پیامبر» نهروان«حضرت در  تحکیم علیه ایشان قیام کردند و آن
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خروج  یاختالف مردم، گروھ در زمان تفرقه و« ١»املسلم�، يقتلهم أو� الطائفت� باحلق
 .»رسند یقتل مبه  تر است که به حق نزدیك یکنند که به دست گروھ یم

به  رسیدنو مردم بدون جدا شدند  [از امت اسالم]خوارج  ،»حکمّیت« ماجرایاز  پس
که  چنان پس از آنو  ٢ھای تشیع بروز کرد از بدعت خوارج، بدعت پس .شدندمتفرق  ،توافق
 .شدنداتحاد خارج  ۀھا از دایر در پی فرقه خبر داده بود، پی ج پیامبر

که است در روایات شیعه آمده  دلیل،و به ھمین  ٣بروز کرددر واقع تشیع در کوفه 
. سپس ٤مسلمانان پذیرفته نشد ھای از سرزمین یکجز در کوفه، در ھیچ ،دعوت شیعه

 ،نیز در کوفه به وجود آمد »ارجاء« اعتقادکه  چنان ؛گری در دیگر شھرھا منتشر شد شیعه
نیز از خراسان  »ھمیهَج «فاسد در بصره سر برآورد و  گرایِی  ھدو ُز  »عتزلهمُ « ،»ریهَد قَ «

 .برخاست
در  تنھا ،چرا که بدعت ؛٥از مدینه بوده است ۀدوری و فاصلبر حسب  ھا بدعت ظھور این
 جھت استاز این و  یابد؛ گسترش میرشد نموده و اھل علم و ایمان  نبوددر سایۀ جھل و 

و مسلمانان غیرعرب  نانمسلما تازهھای  سعادتاز جمله «اند:  از سلف صالح گفته رخیکه ب
سنت  یکی از علمای اھل[و استفاده از محضِر] این است که خدا آنھا را موفق به مالقات 

ی فتنه و ھا تحت تأثیر طوفان به سرعت ھا و غیرعرب انمسلمان تازهزیرا  ؛٦»نموده است
[افکار توانایی تشخیص بدعت و شناسایی اشکاالت آن چون  ؛گیرند بدعت قرار می

سنت  ترویجبھترین روش برای مقابله با بدعت و دفع تفرقه، بنابراین  ؛را ندارندآمیز]  بدعت
. بدین »اند خارج شدهسنت  ی است که از مسیردر میان مردم و بیان وضعیت گمراھان

                                                                                                             
ها حدیث در مورد آنان ذکر شده است که  جنگیدن با آنان دستور داده بود؛ در صحیحین مسلم و بخاری ده

ص  یة،شرح الطحاو نگا:  باشد؛ می» مسلمصحیح «و مابقی در » صحیح بخاری«از این میان، سه حدیث در 
 های آنان بنگرید به: د و گروهیبا عقا ییبرای آشنا . همچنین١٥٣ تا ٤/١٤٨ :السنن یبتهذیم، ق و ابن ٥٣٠

 .٥٦تا  ٥١ص  ٥ج  :الفصل؛ بعد به ١/١٤٨جلد  :الملل و النحل ؛٧٢ص  :قرَ ن الفِ یرق بالفَ 
 .٧/١٦٨شان:  باب ذکر خوارج و اوصاف ،کاتز کتاب  ،صحیح مسلم با شرح نووی :بنگرید به -١
 . ٢١٩و  ٢١٨ /١ ة:منهاج السن یه،میت ابن :بنگرید به -٢
 .٢٠/٣٠١ :تیمیه االسالم ابن مجموعه فتاوای شیخ -٣
 .١٠٠/٢٥٩:بحار االنوار -٤
 .٣٠١و  ٢٠/٣٠٠:تیمیه االسالم ابن مجموعۀ فتاوای شیخ -٥
 .استایوب سختیانی  از ،سخناین  .١/٦٠ :سنت شرح اصول اعتقاد اهل ی،اللکائ -٦
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اھل بدعت را  عقاید و افکارو  اند هبه پا خاستبرای تحقق این ھدف سنت  اھل پیشوایان ،سبب
و  زنادقهدر رد  بن حنبل امام احمدکه  چنان اند؛ پاسخ داده نشبھات آنابه و   بیان نموده اآشکار

 یبه در رّد ُقتَ  ، ابن»ھمیهَج «امام بخاری در رد  اند؛ ھمچنین کرده فرسایی قلم» ھمیهَج «
 .اند چنین عمل کرده دیگرانو  »ِبشر مریسی«در رد  »دارمیامام «و نیز » ھهبِّ َش مَ «و » جھمیه«

شده از جماعت مسلمانان و  ھای جدا روشنگری در مورد فرقهو بیان حال  ،تردید بی
حقیقت برای مردم و نشر و تبلیغ دین  اند و نیز بیان فاصله گرفته از سنت نبوی کسانی که

کس که قرار  دفع ُشبھه ضروری است تا ھر برای ،ھا فرقهاین  برو اقامۀ حجت  متعالخداوند 
با  ،پذیرند ، حجت علیه او اقامه شده باشد و آنان که راه حق را میگردد  گمراه و ھالکاست 

گاھی و دلیل آشکار باشد ھای اھل  فرقهتنھا  و دمانَ  چرا که حق بر کسی پوشیده نمی ؛آ
بنابراین در  ؛برند گمراھی می القای شبھات و توھمات به باپیروان خود را ھستند که بدعت 
 انحال ملحد آشکار کردننادان و افراد  آموزش و؛ نادانیا جاھل و و  ندملحد یاشان  پیروان
را تشخیص  راستراه بدین وسیله، ناپذیر است تا  یک ضرورت اجتنابپیروان گمراه، برای 

 ...ندپرھیزبف ادھند و از انحر
؛ تا واجب است ،و مخالفان قرآن و سنت  پیشوایان بدعتبیان احوال  به اجماع مسلمانان

به و گیرد  میو روزه خواند  مینماز کسی که « :ال شدئوس /از امام احمد جایی که
کند و  را بیان میاھل بدعت  احوالتر است یا کسی که  بنزد شما محبونشیند  میاعتکاف 

کند و اعتکاف خوانده نماز چون «در جواب گفت: ایشان » ؟گوید در این مورد سخن می
 ،بدعت اھلھای)  (رسواییدربارۀ  ویولی سخن گفتن  ؛اوست برای خودِ (منفعت آن تنھا) 

پس روشن شد که نفع چنین عملی برای  .»بھتر استکار به نفع مسلمانان است که این 
زیرا پاک  ؛باشد میجھاد در راه خدا  از جنس ،شان دینامر و در  است عموم مسلمانان

به  ،بدعت اھل ظلم و دشمنِی  دفعو  د متعالو شریعت خداون دینداشتن و حفاظت از  گهن
ی را انکس، ھاآن زیان دفعبرای و اگر خداوند  ؛از واجبات است ،تمام مسلمانان اجماع

و تخریِب فساد ناگفته پیداست که کشند و  دین را به فساد و تباھی می ،تردید نگیزد، بیابرنی
چرا که دشمن  است؛تر  بر مملکت اسالمی خطرناک حربی از سیطرۀ دشمن بدعت،
و اعتقادات مردم را فاسد   بر سرزمین مسلمانان چیره گردد، بالفاصله قلب چونجو،  ستیزه

دیگر صورت  عوامل درنتیجۀو است تدریجی  ،دین و اعتقاد مردم فسادِ کند، بلکه  نمی
اعتقادات درونی مردم را فاسد و  ،از ھر چیز پیشو  قدمنخستین بدعت در  گیرد، اما اھل می

 .١کنند تباه می
                                           

 .٥/١١٠سائل: ممجموعة الرسائل و ال، ابن تیمیه -١
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خود  انگیزِی  فتنهھا را ابزاری برای  نشستۀ امت اسالمی، این فرقه در کمین دشمناِن 
 ،اند و بعید نیست که امروز و در این شرایط بحرانی مسلمین میان مسلمانان قرار داده

در تمام نقاط جھان که ھای اسالمی  با جماعت تا استفاده کندای  هحربچنین از دشمن 
بانگش در سراسر که را موج بیداری اسالمی ت روزافزون دارند مقابله نماید و یرشد و موفق
تفرقه و گسترش بدعت بین مسلمانان و آنان برای ایجاد  گشته منحرف سازد. جھان بلند

 ھا و مشاھدات زارشگ به ھای اسالمی گیری الزم در برابر مسلمانان و دولت موضع
ی ھا تاریخ و عقاید این فرقهبه  ای توجه ویژه کسانی که آنھامتکی ھستند؛  مستشارھای خود

ھا را  برخی از این فرقه ،دشمنان اسالم و مسلمین کنیم لذا مالحظه می؛ دارندانحرافی 
ھای  سرزمین درقدرت را  ،امکانات و ابزار مھیا شدهتا با استفاده از  کنند می و تغذیهتقویت 

 به دست گیرند. اسالمی 
ھا فرصت را از دست دشمن  عملکرد این فرقه روشنگری و بیان حقیقِت  ،تردید یب
زیرا  خواھد شد؛ تفرقهو مانع گسترش دامنۀ اختالف بین امت اسالمی و استمرار  گیرد می
شان  ایھ فعالیتمانعی برای گذاران به حال خود رھا شوند و  و بدعت کافرانسران  اگر

خوردگان خود تالش  افزایش ھواداران و فریب برایکشانند و  مردم را به گمراھی می نباشد،
روش و راه و ھمان  ،ند اسالم واقعیکن می و ادعا شده مغرور شان و به خاطر پیروان کنند می

ھا از  انسان شتنمتعال و بازدا پروردگارِ  دین و این از باب بازداشتن ازآنھاست.  داریدیننوع 
گردانی  یکی از عوامل روی« :توان گفت می تجراو به  است؛شریعت پاک و صحیح اسالم 

 اھل بدعت آیین و راه و روشبرند اسالم ھمان  ست که گمان میا این ،از اسالم ملحدان
، و نادرست استفاسد  از دیدگاه عقل، باور و راه و روشیچنین  که بینند میچون  و ؛است

 .»کنند می اصل دین را انکار
امروزه از لحاظ رشد و بالندگی ضعیف  ،ندا هشد جداھایی که از اسالم  فرقه بسیاری از

و کمتر با است  ستی نھادهشان رو به کا ن پیروا دارند؛ زیرا یکمتر نشاطو شور و  اند شده
اھانت ، سنت علیه اھل هشیع فرھنگی حمالتاما ستیز و درگیری دارند.  سنت سرِ  اھل

عوام شیع در میان تبلیغ ت برای  سنت و نیز تالش اھل صحابه و علماینسبت به بزرگان 
 .گردد روز بیشتر و بیشتر می که سواد و بینش دینی چندانی ندارند، روز بهسنت  اھل

ای است که  اثناعشریه تنھا فرقه، ھای مختلف شیعه اگر نگوییم از میان فرقهو چه بسا 
ریزی مکر و  ھمواره در حال پیدارد و  گام برمی سنت اھلدر راستای گمراھی پیوسته 

ای است که به  ترین فرقه توان گفت پرتالش ت میئبه جر ،سنت است نیرنگ در برابر اھل
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و  است سنت افزایش داده تجاوز و گستاخی خود را در برابر اھل ،صورت مداوم
[زاییدۀ کنند که  و ترفندھایی استفاده می ھا از نیرنگسرھای امروز در ایران،  به عمامه

 شود. یافت نمیشیعه ھای دیگر  فرقهاز یک چھینزد شیطان است و] 
گردد که  برمی کارشناسی ارشد  ۀنام  پایان تدویِن به دوران  ،شیعه ۀنده با قضینگارارتباط 

 ،ین مسئلهاز اتمام پژوھش در ا پس بود. »سنت و شیعه اندیشۀ تقریب بین اھل«موضوع آن 
لذا به دانشگاه  ؛مند شدم هاسالمی عالق میراثدکترا به تحقیق و پژوھش در  ۀدر دور

 ۀنوشت» ل دین المسیحّد ن بَ َم الجواب الصحیح لِ «جلد اول کتاب:  در مورد پیشنھاد کردم که
با توجه به  پیشنھاد کردندگرامی  اتیدبرخی اس اما تحقیق کنم؛ تیمیه االسالم ابن شیخ

صورت موضوعی ادامه ه خود را در بحث تشیع ب ھای اھمیت و ضرورت بحث شیعه، بررسی
 و مبانی اصول« ۀتصمیم گرفتم به بررسی و مطالع ،از مشاوره و استخاره من نیز پس دھم.

بیش  پژوھشیتالش و دانستم این موضوع  ھرچند می ؛بپردازم» اعتقادی مذھب اثناعشریه
 در پِی  ـ بعدًا روشن خواھد شدکه  چنان ـدر این تحقیق ؛ زیرا طلبد می از موضوع قبلی

یک شخص افکار و آثاِر بررسی  فقطنه  ھستم،  ھب به صورت کاملمذ یکو بررسی  پژوھش
  معین.

 :برگزیده استرا  »عشریهااثن«مختلف شیعه، فرقۀ  ھای فرقهبه چند دلیل در بین نگارنده 
ھا و آثاری که  کند و کتاب می ۀ فکریاین گروه با توجه به منابعی که از آنھا تغذی :نخست

حتی  ؛دھد جلوه می رقۀ شیعهفترین  و ُمحقترین  مھمخود را  ،جا گذاشته استه از خود ب
 دلیلبه رویکرد، این  .»مذھب امامیه«نه  ١اند نامیده» دین امامیه«مسائل اعتقادی خود را 

که یکی  ماست. کافی است برای درک این موضوع بدانی اسالمیدا شدن آنان از دین امت ج
محمدباقر  شیعهو شیخ  داردصد و ده جلد  بیش از» االنوار بحار« به ناماز منابع حدیثی آنھا 

 نسبت داده و با این ادعا آنھا رابیت  اھل هرا به ائم آنروایات ) ق۱۱۱۱م (مجلسی 
 ؛است  کردهسیاری موارد، جعل] [و در بآوری  جمع

و  اھمیت بسیاری قائل استسوی آن ه نشر مذھب خود و دعوت ب رایب ،این فرقه :دوم
چنین کاری انجام  ھد بهعخود را موظف و مت سازمانیشان به صورت فردی و  دعوتگران

بیشترین جالب اینجاست که و  ؛جوشند  و در تالش و جنب  ھمه جاتقریبا و  دانند می
سنت متمرکز شده است و گمان  نشر دعوت و عقاید تشیع در میان عوام اھل در شان توجه

                                           
 ؛١٨٩ص  :الفهرستطوسی، بنگرید به:  نامد؛ می »دین االمامیه« را خود آن االعتقاداتبابویه در کتاب  ابن -١

 .٢/٢٢٦ الذریعة: تهرانی، ابزرگقآشیخ 
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برای نشر و گسترش اعتقادات این فرقه  ھمچونبدعت  ای از اھل ھیچ فرقهکه کنم  نمی
امروزه در  شیعیان اثناعشری، .و چنین عنایتی بدان داشته باشد باشددر تالش  خودواھِی 

و با صرف اموال و  مشغولند یشنشر مذھب خو بهدنیای اسالم به صورت بسیار جدی 
به دنبال برپایی  ،وسایل و اسباب گوناگوناستفاده از کالن و بسیار ی ھا گذاری سرمایه

بسیاری از جوانان مسلمان  ،در نتیجۀ تالش علمای اثناعشریهو  ند.ھستدولتی بسیار بزرگ 
 د،را مطالعه کن» جدنَّ الجد في تاریخ البصرة و عنوان الَم «اند و ھرکس کتاب  دهبه تشیع گروی

گرویده مذھب تشیع  به طور کامل به ،از اقوام و قبایلبرخی که چگونه  متعجب خواھد شد
در خارج  شیعۀ ایران  ھای دولت خانه سفارتمراکز فرھنگی و  ،در واقع. ]اند گشته گمراه[و 

و  ؛دانشجویان و کارگران مسلمان در جھان تبدیل شده است پرورِی  شیعهبه مرکز  از کشور،
به دعوت کافران  اندیشهآنکه در بیش از آخوندھای شیعه،  جای بسی شگفتی است که

گری  به شیعهمسلمانان دعوت  ، در اندیشۀنشان دھنداھمیت  مھماسالم باشند و به این 
 به ؛است یوظیفۀ بسیار بزرگ ،ای مردمتردیدی نیست که روشن کردن حقیقت بر .١ھستند

گاه  کنند گمان میبیت  و به خاطر محبت اھل  به تشیع تمایل یافتهکسانی که  نمودن ویژه آ
 ؛ھمان مذھب حق و راه درست است تشیع،

ھای  اکثر فرقه ۀشیعه در دنیای امروز و دربرگیرند ۀترین فرق بزرگ ،عشریهااثن :سوم
ای از  گزیده ،اند و منابع علمی و فکری آنان تاریخ وجود داشته طولای است که در  شیعه

طول تاریخ  ظھور و وجود آنان را در خاستگاه ،این فرقه است. ھای مختلف شیعه گرایش
به صورت مطلق استفاده » شیعه« فظل گفته شده چون تا جایی که ؛دکش شیعه به تصویر می

 ؛باشد عشریه می ااثن نظور از آن فقطمشود 
ایجاد سنت و  اھل هنزدیک شدن ب رایای ب ویژه توجه ،در ظاھر ،عشریه ااثنشیعۀ  :چھارم

مبلغانی [با عنوان  و اختصاص دادهاین امر  بهچندین مرکز نیز و  دھد نشان میوحدت 
 ؛٢شعار وحدت اسالمی تشکیل داده است سردادِن جھت ھایی  و انجمن سفیران تقریب]

سنت  کنند مذھب آنان تفاوتی با مذاھب اھل ادعا می وارهعشریه ھم اثنن ااشیعی :پنجم
و  دارنددفاع از مذھب خود  هب ای و توجه ویژهاند.  مورد ظلم و افترا واقع شده نندارد و آنا

سنت را  ھای اھل ھمچنین کتاب ؛کنند و مقاالت بسیاری منتشر می ھا کتاببرای تبلیغ آن، 

                                           
 .٢٨/٤٧٨ :تیمیه مجموعه فتاوای ابن :بنگرید به اطالع از دلیل این کار،برای  -١
 بعد. به ٥١١ص  :عةین اهل الّسنة و الشیب بیفکرة التقر بنگرید به:  -٢
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در میان که مانند آنھا  ھایی تالش. ھستندآنھا  و نقد عقاید رد در پِی کنند و  می بررسی
 ؛شود ھای دیگر دیده نمی فرقه

 ۀصحاب ه ویژهب ـ سنت به اھلنسبت بسیاری و توھین  ھجوم ،فرقهسوی این از  :ششم
ترین منابع عقیدتی معتبرکتاب و مقاله،  ھا با نشر دهساالنه و گیرد  صورت می ـج الله رسول

به و اعتراض عقاید در نقد  بخواھدکس ھراز سوی دیگر،  برند؛ زیر سئوال میرا مسلمانان 
تحت این  دھند حمالت خود قرار می ترینشدید او را آماج ،بنویسد مطلبی شیعه مذھب

وحدت اسالمی را  برپاییو تالش برای  گردد میمانع تقریب  ،ھایی چنین کتابکه  شعار
از نوشتن در مورد آنان بسیاری از نویسندگان،  که بینیم به ھمین علت می ؛سازد متوقف می

 ؛ندا همنصرف گشت
توجه بنده  ،نزد نویسندگان معاصر» اثناعشریه«گسترش اختالف پیرامون حقیقت  :ھفتم

دانند و معتقدند که غلو و  ای آنھا را کافر می دسته: را به این موضوع جلب کرد
ھای  در نوشته این رویکرد، ؛کرده استھای آنان از حدود اسالمی تجاوز  روی زیاده
.گروه دیگری ١آمده است ...احسان الھی ظھیر و ابراھیم جبھان و  ،الدین خطیب محب

ھای  غلو و افراطی که فرقه زیرا به است؛ معتدلرو و  میانهای  معتقد است که اثناعشریه فرقه
سلیمان دنیا و مصطفی  ار والنّش  افرادی ھمچون .اند تمایل ندارد باطنیه در آن غرق شده

دسته دیگری ھست که این موضوع نزد آنان مبھم و  .٢و... چنین دیدگاھی دارند شکعه
اثناعشریه، در مورد آنچه احسان الھی ظھیر و  ۀحتی از علمای شیعو پیچیده است 

. این قضیه در نوشتۀ بھنساوی در کنند تحقیق و استفتا می ،اند الدین خطیب نوشته محب
 شود. یافت می» المفتری علیھا السنة«کتاب 

د یا بر بسیاری از اشخاص شو حقیقت گم میکه  است گونه اختالفات در خالل این 
سخنان شیعیانی را  ـبه ویژه در فصل شیعیان معاصرـ لذا در این کتاب  ؛مخفی خواھد ماند

سنت  منتقدین اھلھای برخی از  ھمچنین نوشته ؛کنند ام که از مذھب خود دفاع می آورده
 ام. مناقشه گذاشتهبحث و را به  و آن  ام نیز نقل کردهنسبت به اعتقادات شیعه را 

ھایی  کتاب ،نامند امامی که آنھا را رافضی می دوازده ۀعلمای سلف ما در مورد شیع

                                           
 تبدید الظالم.، جبهان؛ عة و السنةیالش ،ریاحسان الهی ظه ؛ضةیالخطوط العر  ،خطیب محب الدینبنگرید به:  -١
ة، مصطفی شکع؛ عة و اهل السنةیالش ،ایمان دنیسل ؛١٣ص  ،دوم بخش ،الفکر الفلسفي ةنشأ ،نشار بنگرید به: -٢

 .١٩٤ص  :اسالم بال مذاهب
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ھای  در نوشتهاین مساله که  چنان ؛است  داشتهشایانی شان تأثیراتی  اند و تألیفات نوشته
و شناسی  فرقه با رویکرد ھای کتابقدسی، فیروزآبادی و تیمیه، مَ  االسالم ابن ابونعیم، شیخ

و انتشار عقیده از شیوع  پیشھا  کتاب  اینزمان نگارش اما  ؛خورد به چشم میاعتقادی 
ھای  نوشتهاز ی شخبرد  دربردارندهھا  این کتاب ،است. در مجموع  ھای شیعه بوده کتاب
 .پردازند ھای آنان نمی عقاید و اندیشهتمام  تحلیلبه بررسی و و  باشند میشیعه 

تا جایی که  ؛مانده است پوشیده ،به سبب مھارتی که در تقیه دارند ،اثناعشریهحقیقِت 
کنند؛  امامیه اصحاب را تکفیر نمی« :بینیم حتی در شرح صحیح مسلم این عبارت را می

 .١»اند دهشاشتباه دچار ّدم دانستن ابوبکر، در قضیۀ مقصحابه بلکه بر این باورند که 
که به تحقیق در مورد  وجود عنایت خاصیبا  ،تیمیه االسالم ابن بینیم که شیخ می ھمچنین

در که اند  به من گفته ،اعتماد اشخاص مورد«گوید:  میاست مذھب رافضی و نقد آن داشته 
کسانی بر این باورند که رفتن به زیارت آرامگاه اولیا از حج خانۀ خدا واالتر  یان،میان رافض

 در قالب شیعه،و اصلی معتبر  منابعدر  ،. این در حالی است که امروزه این قضیه٢»است
امروز  مرجِع ترین و معتبرترین  مھماز که  چنان شود. ھا روایت و چندین فصل یافت می ده
و اصًال ـ کنند خود را از آن نقل میامامان که احادیث  کلینی» کافی  اصول« یعنی عشریه ااثن

تیمیه  حزم و ابن چون اشعری، ابنعلمایی نزد  ـ دھد اساس مذھب شیعه را تشکیل می
 . مده استبه میان نیاکتاب این از ذکری 

شود و از نسلی به نسل  زمان دگرگون می ذراست که در گ چنینطبیعت این مذھب 
غلو به حساب  نزد شیعیانگذشته  درآنچه «گوید:  می ٣مقانیایابد. حتی م ر میدیگر تغیی

 ،متغیر این طبیعِت  .٤»است شدهامروزه به یکی از ضروریات این مذھب تبدیل  ،آمد می
اثناعشریه شناخت عقاید در مورد و دقیق به صورت حقیقی  ،کند در این روزگار اقتضا می

  .نیمپیدا ک
در پاسخ به عقاید و ادعاھای ھایی که پیشوایان گذشته  و جواب ھا یهرّد از  بسیاری

سنت  ھای اھل ه کتاببشیعه علمای علیه شبھات و اشکاالتی است که  ،اند نوشتهرافضیان 

                                           
 . ١٥/١٧٤شرح صحیح مسلم:  -١
 .٢/١٢٤: ةمنهاج السن -٢
  است.  »علم الرجال یقال فالمَ  حینقتَ «کتاب صاحب شیعه و  معاصر بزرگ یعلماجمله از او  -٣
  . سخن خواهیم پرداختهای بعدی به طور مفصل به این  در بخش -٤
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آن نصوصی که شیعه « گویند: میو  به آنھا پاسخ دادهسنت نیز  اھل در مقابل، ؛اند کرده وارد
 ھستند یا ضعیف و یا با استدالِل جعلی یا  ،جویند می برای ایراد و طرح ُشبھه بدان تمسک

سنت را باور  ھای اھل از کتابیک ھیچ یانشیع ،ھمهبا این ». دندار بسیار ۀفاسد آنھا فاصل
 :اند مطرح کرده ھدفو تا به امروز این ُشبھات و اشکاالت را برای تحقق دو  ندارد

نصوص و  ،ھا تا فرصت نقد کتابمشغول کنند این شبھات  ابرا سنت  اھلعلمای  :نخست
 ؛را نداشته باشند شیعهرجال روایات 

ھا و  روی قانع کرده و فریب دھند که تکبا این ادعا  راو سرگردان  مردد شیعیان دوم:
دھد در بین اھل سنت و  موارد شاذ و نادری که اعتقادات و باورھای ایشان را تشکیل می

 شیعه مورد اتفاق است. 
پس  ست؛ا ای افزایش یافته سابقه ھای شیعه به شکل بی کتابانتشار  اخیر،ھای  در سال

اقامه حجت  زیرا ؛نقد و تحقیق قرار گیرند ، موردترین موضوعات شایسته است به عنوان مھم
  .ستای باید بر اساس منابعی باشد که مورد قبول آنھا ھر فرقه بر

نسبت به آنچه  اند، نوشته شیعه عقایدسنت در مورد  اھلعلمای معاصر که  ییھا کتاب
 شیعهھا در مقابل  و این نوشته ؛است اندکبسیار  ،اند سنت نوشته شیعه در مورد اھلعلمای 

 باشد می شان مذھباستوار است که در خدمت  شان بر صدھا کتاب زیرا مذھب ؛کافی نیست
و بررسی ھمۀ آنھا و تحقیق  ؛دارد ن را بیان میناو اندیشه و دیدگاه آو به آن فراخوانده 

ام که در بررسی و  از این تألیفات را دیده رخیبنده ب .است  و فراگیر نیازمند کوشش فراوان
شان در اصول  اعتقادات از جمله ؛اند مھمی را نادیده گرفته موارد عقاید شیعه،تحقیق در 

دیدگاه  ھمچنین شناخت آرا و؛ ما ردهرا بررسی ک آن کتاباین   دین که بنده در باب دوم
شان را در باب چھارم  ھای سابق و کتاب قدیم شیعیانبا  ایشانمعاصر و ارتباط  یانشیع

  م.ا همورد بحث قرار داد
جوانب  دنیازمند بررسی جدیدی است تا بتوانو بسیار وسیع و پراکنده است  ،این موضوع

لذا  نماید؛گو بازاست   ھایی از مذھب اثناعشریه را که ھنوز ھم ناشناخته مانده و گوشه
و از مسایل جدیدی پرده  ام ای علمی انجام داده تحقیق خود را در این موضوع به شیوه

 باشد: زیر ترین آنھا به شرح مندام که شاید ارزش برداشته
 ؛نامعلوم استھنوز عشریه که بسیاری از مسایل آن امذھب اثناصول اساسی : بررسی یک

 دستسنت به آنھا  اھل پژوھشگرانو  اند را مخفی نگه داشته ھاشیعه آنعلمای چرا که 
 ؛است دادهخود اختصاص طور کامل به به حاضر را کتاب دوم باب  ،این موضوع .اند نیافته
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در گذشته  ـ بر اطالع من بنا ـکه  کند رازگشایی میاز عقاید و باورھایی  پژوھش،دو: این 
م (امام عتقاد به اینکه قرآن بدون وجود قیّ ا مواردی ھمچون: ؛کسی بدان نپرداخته است

شان نازل  و دشمنان یانو اینکه قسمت عمدۀ قرآن در مورد شیع یستمعصوم) حجت ن
و نیز ادعای نازل  ١آفرینش شیعه و سّنیاولیه  خمیرۀ قاد بهتظھور، اعاعتقاد به  است؛ شده

 .٢امامان شیعهھای آسمانی بر  شدن کتاب
تحریف «چه زمانی افترای از که ام  موضوع پرداخته این افشایبه ھمچنین در این اثر، 

بار، ِکی و در کدام  این دروِغ کفرآمیز، برای نخستینشد و  آغازعشریه  ادر مذھب اثن» قرآن
االسالم  شیخ تأثیرگذارِی  بارۀدرام  ی مفصلی انجام دادهبررس به عالوه، بیان شد؛کتاب 

و  در ارزیابی نصوص تشیع در مذھبترین تحول  بزرگ رب »الّسنة  منھاج«کتاب تیمیه و  ابن
ت یومھد؛ به عالوه، در این کتاب، به عقیده ضعیف و موثق ،به صحیح آنھاتقسیم  روایات و
عشریه بر آن استوار است و گواھی و دالیل مھمی از  ااثن ۀکه امروز مذھب شیع ام پرداخته

از ھمگی ام که   ه دادهئری ارابیت و نیز خود حسن عسک خانوادۀ حسن عسکری و اھل
 .اند و نشان از دروغ بودن این ادعا دارند شده نقلشیعه معتبر ھای  کتاب

 یابد. و به دیگر مواردی پرداختم که ھر پژوھشگری آنھا را در این رساله می
محترم بداند که از تا خواننده  کنم بنده از این جھت این مسایل را ذکر می ،در حقیقت

تالش  ،بدین جھت تواند استفاده کند؛ ھایی می کتاب، برای پژوھش در چه زمینهمطالب این 
 از جمله موضوع کنم؛به اشاره و یا آوردن نصوصی جدید اکتفا  ،مسایلبررسی ام در  کرده
شیخ «ھای  در خالل نوشته ،نصوصی در این زمینه .)بشیخین (ابوبکر و عمر تکفیرِ 

ھای آنان  و خواننده از البالی کتابشود  یافت می »احسان الھی ظھیر«و  »موسی جارالله
نصوصی از   ام هلذا سعی کرد اند؛ پرداختهموضوع به این  تا چه اندازه یانشیع یابد که درمی
 ؛گویند خاصی از شیخین سخن می ھای ھا و کنایه عبارتکه با  ھای شیعه نقل کنم کتاب

 ام. آورده شیعهھای  سپس تفسیر آنھا را از خود کتاب
این بیانگِر به روشنی  ،ابواب این کتاببگویم باید  به موضوعپرداختن  دربارۀ شیوۀ

 و نکاتی که در مقدمه نیاز به یادآوری دارد از این قرار است: ضوع استمو

                                           
 »کافیال«را از  سخنیو  ده اشاره نمودهین عقیبه صورت خالصه به ا» عةید الشیعقا«شیخ تونسوی در کتاب  -١

 کند.  ان نمییده را به طور کامل بین عقیکه ااست نقل کرده 
 .اند محققین، این موضوع را با عقیدۀ شیعه در مورد تحریف اشتباه گرفته -٢
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ھا و  واسطهتصمیم گرفتم به  ،ھایش در ابتدای تحقیق و پژوھش در مورد شیعه و کتاب
بلکه به طور  ؛توجه نداشته باشم کنند مطلبی را نقل میھای آنھا  که از کتاب یمنابع

کنم تا بحث به سمت دیگری کشیده  مراجعهشیعه اول  و دستھای مرجع  کتاب همستقیم ب
شود و ارتباط  دنبالارچوبی که الزم است ھضمن رعایت چ کردمتالش  مسیردر این  نشود.

 طرفِی  بی .نمایمرعایت نیز طرفی و انصاف را  محکم با موضوع عقیده داشته باشد، جانب بی
از منابع معتبر آنان  با امانت کامل شیعه،ی ھا واقعی این است که در نقل مطالب از کتاب

تنھا  ،حد امکان تاو خارج نگردم  ل و انصافعداز مسیر  ،و در قضاوت و داوری شوداستفاده 
ذکر این نکته نیز  .کنممده است استفاده یا آنچه در منابع آنان آ شیعهاز روایات مورداعتماد 

به  آن و فساد و پوچِی  نادرست پاسخ داده شود ای الزم است که اگر به سخنی منکر و عقیده
و جانبداری نیست و نباید بر آن خرده گرفت؛  یانصاف این کار، ھرگز مصداق بی اثبات برسد،

گاه دیدیم یا مثًال ھر کند؛ ی است که در برابر شرک و باطل قیاموظیفۀ ھر مسلمانزیرا 
 :گوید مییا نقص در آن دارد تحریف و ی و ادعا نموده حرمتی بیقرآن کسی به خواندیم که 

گونه کفرھای آشکار،  امثال این به شایسته است، »است ظاھر و باطنعلی اول و آخر و «
در غیر این  ؛سازیمبرمال را  آلود این باوِر گناه جرم و زشتِی  و بزرگِی  دھیمجواب قطعی 

بنده با  رو، از این مسلمان خیانت شده است. ۀای در کار است و به خوانند  حیله ،صورت
له به بررسی، نقد و تفصیل ئمس کهو ھرجا  ام پرداخته شیعهعقاید بررسی روش انتقادی به 

؛ زیرا ام دادهبه آن اختصاص را بحث مستقلی  ،در برخی موارد شته است،بیشتری نیاز دا
فقط کافی است ، شیعه [و اثباِت پوچی و بدعِت آنھا]از عقاید  رخیب شناسایی حقیقِت  برای

آشنایی با دیدگاه و اندیشیدن در «گوید:  تیمیه می االسالم ابن لذا شیخ را نقل کنیم؛ که آن
نیازی به  ،تصور خوب و درستزیرا  ؛کافی است شبرای روشن شدن فساد ،مذھب باطل
 ،بھه است که بیشتر مردمافتد، وقوع ُش  چیزی که در اینجا اتفاق می تنھا ؛دلیل ندارد

 . ١»کنند آنان را به خاطر الفاظ عمومی و مشترک درک نمی اھداف درونِی و  سخنان حقیقِت 
حقیقت گفتارشان و اشاره به باطل بودن آن  نقلبه  فقط ،یئل جزیبنده نیز به ویژه در مسا

له منصوص بودن امامت یا حکم بر ئچون مسمذھب  بزرگل یدر مسا اما ام؛ کرده بسنده
شان و امور معلوم و مورد  پیشوایان ھای دیدگاهمطلب را با استناد به کتاب، سنت،  ،صحابه

  .ام کردهاتفاق، نقد و بررسی 

                                           
 ).شیخ عبدالرحمن بن قاسم(تألیف  ٢/١٣٨تیمیه:  االسالم ابن فتاوای شیخمجموعه  -١
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از روش نقد  ،برای نقد نصوص اعتقادات شیعهعمومًا در مناقشه با  در کتاب حاضر،
نصوص با یکدیگر و بیان تناقضات  ۀآن ھم از طریق مقارنه و مقایس ام؛ کردهدرونی استفاده 

 در برخی موارد،اگرچه این توضیح نیز الزم است که  ا وجود دارد.ھھایی که میان آن و تفاوت
به  این اما ،پردازم با آنان به بحث و مناقشه می شیعهمطابق منطق، قواعد، مقررات و روایات 

است برای  انتقادی روشیک  فقطبلکه  ؛و روایات آنان نیستمعنای تأیید و پذیرش اصول 
ی رخعمل به ب شان با مذھب از اصول اثبات انحراف شیعیان و این مذھب کشف حقیقِت 
 ی دیگر.رخروایات و ترک ب

اما آنچه  ام؛ بودهبه نقل از منابع معتبرشان ملتزم  و سخنان بزرگان شیعه،عقاید  نقلدر 
 ،خواننده در برابرله ئم. قرار دادن این دو مسا رفتهنادیده نگنیز  اند ذکر کردهرا منابع دیگر 

گاھی پیشینیان از اعتقادات شیعه و م مقایسه ،ارزیابی برای  یزانو آشنایی نسبت به آ
ام  ھمچنین تالش کرده .استبسیار مفید  ،ھای گذشته این مذھب طی سدهعقاید دگرگونی 

ھا و مذاھب و  کنم و فرقه استخراج شوند میکه در این بحث استفاده را احادیث و آثاری 
برخی از عقاید  طرحدر که  مشھوری راشرح حال افراد به عالوه،  ؛اصطالحات را بیان نمایم

که برای روشن شدن زوایای مختلف بحث و ھر آنچه را  ام بیان کرده اند داشتهنقش شیعه 
اسمی از او برده که یک از افرادی شرح حال ھر بیان اما. ام رد نیاز بوده توضیح دادهوم

ھای  کتاب ،این موضوعات طرح چرا که جای شت؛دا خواننده را از اصل موضوع بازمی ،شده
 ام است اکتفا کرده ای که در کتاب آمده لذا تنھا به معرفی ھر فرقه است؛تاریخ و شرح حال 

 .تر است چراکه این به تخصص و موضوع نزدیک
 از جمله: ؛مواجه بود یھای وھش با موانع و دشواریپژاین 

فھرست و ترتیب  ـ سنت برخالف اھلـ شیعه  یو حدیث یی روایھا : کتابنخست
شیعه را مطالعه  یھای حدیث کتاباز  بسیاری تاله مرا واداشت ئاین مس. ١منظمی ندارند

باب ھر تمام روایات  بعضاً ام و  را ورق زده» االنوار بحار«تمام جلدھای کتاب که  چنان کنم؛
را به صورت کامل مطالعه » یعهوسائل الش«و » اصول کافی« ھمچنین ؛ام خوانده یک به یکرا 

تا این و  رسید ای به صدھا روایت می لهئروایاتی که به آنھا نیاز داشتم در ھر مس غالباً  ؛مکرد
ضمنًا  ؛له چیزی نوشتئاین مس بارۀتوان در نمی ،مطالعه نشودبه طور کامل روایات و اخبار 

                                           
به  تنظیم آنها شیوۀ .دارم را جلد از آن دوازدهکه بنده » مفتاح الکتب االربعه«دارند به نام بی عشریه کتاااثن -١

 فهرست شبیه است. ی بدونها ای است که به کتاب گونه
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بیشتر به توضیحات و  ،برای فھم و شناخت دیدگاه و برداشت علمای آنان در این روایات
 ؛کردم  مراجعه »شرح جامع مازندرانی«مانند  ،کافیکتاب ھای  شرح

سفر به مصر، عراق، بحرین، کویت و پاکستان  ،ھای شیعه تحقیق در کتاب برایدوم: 
ھای این کتاب از  رھا به منابع مھمی دست یافتم که در ابواب و فصلو طی این سف کردم

 ؛ام آنھا استفاده کرده
این موضوع که از زمان پیدایش شیعه تا به امروز ادامه دارد،  ۀزمانی گسترد سوم: فاصلۀ

بررسی مطالعه و لذا برای  بود؛ھا کتاب شیعه مربوط به عصرھای مختلف  نیازمند بررسی ده
 .صرف شدزمان زیادی  ،اعتقاد شیعه و تحولسیر گسترش 

 منابع کتاب
ث، تفسیر، حدی ھای کتاباز ـ منابع معتبرشان  از ،اثناعشری ۀشیع اعتقاداتدر بررسی 

 ام؛ بدین شرح: ـ استفاده نمودهو اصول  ھا، فقه رجال، اعتقادات، فرقه

 منابع تفسیری شیعه -الف
به شیعه تفاسیر و اساس  پایه شود که گفته می »تفسیر علی بن ابراھیم قمی« -۱

 ـ ابوالقاسم خوئیسید  الله عالم معاصر شیعه ـ آیتترین  و برجسته ،١آید حساب می
اعتماد دانسته و  روایات این تفسیر را موثق و قابل دانند، می» امام اکبر«که وی را 

علی بن ابراھیم قمی در  مشایخ و راویانی که ۀلذا به موثق بودن ھم... «گفته است: 
 شود منتھی مییکی از معصومین کند و سند ھر روایت به  از آنھا روایت می شتفسیر

 موثق و نیزدر حدیث  علمای شیعهقمی نزد علی بن ابراھیم . ٢»کنیم میاذعان 
 ق۳۰۷سال  درزیست و  عسکری میو امام  ھادیدر عصر امام  او. ٣استد معتَم 

 .٤ھزار حدیث از امامان شیعه نقل کرده استدرگذشت، بیش از ھفت 
در مورد آن  ـ محمد حسین طباطباییشیعه ـ که عالم معاصر  »تفسیر عیاشی« -۲

در این موضوع نوشته شده است و در گذشته بھترین کتابی است که «گوید:  می

                                           
 .١٠ص  :قمی یرمقدمه تفس -١
 . ١/٦٣: یثمعجم رجال الحد ،ابوالقاسم خوئی -٢
 . ١٩٧رجال النجاشی: ص -٣
 .٨ص :قمی یرمقدمه تفس؛ ٤/٣٠٢ یعة:الذر  ی،آقابزرگ تهران -٤
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این  .ایم خود به ارث برده معتمدترین کتاب تفسیر به مأثور است که از علمای قدیِم 
بدون اینکه عیبی  ،اند نزلتی است که علما از ھزار سال پیش تا به امروز به آن دادهم

محمد بن مسعود ابونضر است که در اواخر قرن  ،عیاشی .١»از آن ذکر کرده باشند
زیست و نزد شیعه از جایگاه و منزلتی عالی برخوردار بود. او اخبار زیادی  می سوم 

گاه و بصیر است ،روایات موضوعدارد و در   ؛٢آ
اوایل قرن از علمای قرن سوم و  ،بن ابراھیم بن فرات کوفیاثر فرات  »تفسیر فرات« -۳

با احادیث  ،اخبار و روایات تفسیر فرات«گوید:  می او تأییدِ ضمن مجلسی . ٣چھارم
 .٤»مطابقت دارداست به ما رسیده  ی کهمعتبر
تا امروز ھم موجودند و در اختیار که شیعه ھستند  یقدیم یتفسیر منابعترین  اینھا مھم

به آنھا مراجعه  ...در مورد قرآن و شیعه ۀدر اثنای پرداختن به عقیدبنده  .٥آنان قرار دارند
ام؛ بلکه منابع معتبر جدید ایشان را که  اکتفا نکردهباال تنھا به ذکر منابع  لیوام؛  نموده
 مانند: منابعی  ؛ام تحقیق خود نموده ۀو ضمیم سیبررنیز  اند نوشتهمتأخر شیعه  بزرگان

که ق)  ۱۰۹۰(م اثر عالم شیعه محمد محسن معروف به فیض کاشانی  »تفسیر صافی«
 ؛٦کنند توصیف می »الشأن القدر و عظیم جلیلعالمه محقق، موثق، « ا لفظوی را ب

وی  .)ق ۱۱۰۹یا  ۱۱۰۷حرانی (م اثر ھاشم بن سلیمان بَ  »البرھان في تفسیر القرآن«
 .٧استشھور م »ثقه، محدث خبیر و ناقد بصیر ۀعالم«به  شیعه،نزد 

اثر ابوالحسن بن محمد عاملی  »البرھان ةمقدم« یا »مشکاة االسرار رآة االنوار ومِ «
اھل  وی«گوید:  او می ۀدربار شیخ یوسف بحرانی .)ق ۱۱۴۰فتونی، شاگرد مجلسی (م

ترین فقھای متأخر  یکی از بزرگ«گوید:  در مورد او مینیز  خوانساری؛ ٨»تحقیق و تتبع بود
                                           

 لفه: صاح. مؤ ل الکتاب وو ح ةمقدم ،طباطبائی -١
 ١٦٥تا  ١٦٣الفهرست: ص  ،طوسی -٢
 . ٢١٦ص  ة:نوابغ الروا ،هرانیتابزرگ قآ -٣
 باشد، یکی از منابع معتبر نزد قدما و معاصرین می» تفسیر فرات«برای روشن شدن اینکه  .١/٣٧ :نواربحار األ -٤

 بادی.وردامحمدعلی  به قلمبنگرید به: مقدمه تفسیر فرات 
تقیه  شیوۀتفسیر بنا بر  واند این د به اضافه تفسیر طوسی و مجمع البیان طبرسی که بعضی از علمای آنان گفته -٥

 اند. شده نوشته
 .٢/٤٢ :جامع الرواة ،اردبیلی -٦
 .١٣٧ص :انوار البدرین ،بالدیال ؛٦٣ص ین:لؤلؤالبحر  ،بحرانیالسف یو  ؛٢/٣٤١ :بنگرید به: امل اآلمل -٧
 .١٠٧ص :لؤلؤالبحرین ،یوسف البحرانی -٨
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 شکند و در مورد کتاب او را به عنوان حجت توصیف میھم نوری محدث  .١»ستا    بوده
 . ٣نظر را داردھمین نیز  آقابزرگ تھرانیو  ؛٢»مانند آن نوشته نشده استھ«گوید:  می

ام که پس از نقل مطالب از  استفاده نمودهھای تفسیر دیگر ایشان  از کتاب ھا،بر این عالوه
  ام. شان نزد شیعه اشاره کرده آنھا به موثق بودن

و تردیدی نیست که ھرکس  قرآن ھستندتحریف معتقد به  علمایی که از آنھا نام بردیم،
موثق بودن آنھا نزد مراجع اثنا ، ھمه؛ با این قبله نیست از اھل ،چنین اعتقادی داشته باشد

 ایم. شان اشاره کرده ھای که در جای خود، به دیدگاه نقل کردم عشریه را

 باشد.) (که دربردارنده نقل روایات از امامان شیعه می شیعه یحدیث منابع -ب
مراجعه  شان از اعتبار برخوردارند علمایھایی که نزد  به کتاب حدیثی از میان منابع

 عبارتند از:  . این منابعام کرده
اخُتلف ِمن  َمایاالستبصار ف«، »االحکام تھذیب«، »الکافی«ھای چھارگانه:  کتاب -۱

صادق  محمدـ  شیعهمرجع و روحانی معاصر  ».الفقیه رهُ حُض ن ال یَ مَ «و  »االخبار
ھای چھارگانه اجماع دارند و  شیعه بر معتبر بودن کتاب[علمای] «گوید:  می ـصدر

 ؛٤»ھستندقایل به صحت ھمۀ روایات موجود در آنھا 
 »وسائل الشیعه«، »بحاراالنوار«، »الوافی«ھای چھارگانه متأخر که عبارتند از:  کتاب -۲

رسد.  می عنوانبه ھشت  شیعه، اصلیحدیثی بنابراین منابع ». مستدرک الوسائل«و 
حاح امامیه ھای ِص  ب کتا«گوید:  می ـ صالح حائری محمدشیعه ـ معاصر  دانشمند

سه محمد از  ٥(محمدین ثالثه االوائل) نوشتۀکتاب از آنھا  چھار :ھستند موردھشت 
و  ٦است  سه محمد از متأخرین نوشتۀو سه کتاب بعد از آنھا است؛   متقدمین

                                           
  .٦٥٨ صروضات الجنات:، خوانساری -١
 .٣/٣٨٥مستدرك الوسائل:  -٢
 .٢٠/٢٦٤ الذریعة: ،ابزرگقآ -٣
 .١٢٧ص ة:الشیع -٤
نامند؛ زیرا  می محمدین ثالثه اول ها را آن مؤلفاِن  ،معروف هستند کتب اربعهکه در دنیای تشیع به  هایی کتاب -٥

 (مصحح) .است بوده ابوجعفر کنیه هر سه و محمد اسامی هر سه
، )ق ٣٦٠ م( یمحمد بن حسن طوسابوجعفر  ،)ق ٣٢٩ ممحمد بن یعقوب الکلیني ( متقدمین عبارتند از:  - ٦

محمد بن حسن فیض  ؛ و متأخرین عبارتند از:)ق ٣٨١ م( »صدوق« هملقب ب ،یمحمد بن بابویه قم

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
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در  ،. در مورد این منابع١»باشد اثر مرحوم حسین نوری معاصر می ،ھشتمین کتاب
ھشتگانه بیش در میان این منابع  ام. بحث کرده »سنت ۀدربار شیعهعقیده «فصل 

زیرا این دو  ؛ام مراجعه کرده» بحار االنوار«و  »اصول کافی«از ھمه به دو کتاب 
برای آنھا اھمیت زیادی  شیعیاناند و  هشتبیشتری به مسایل اعتقادی دا توجهکتاب 

 .ندلئقا
کافی  کتابھای چھارگانه،  در میان کتاب«گوید:  صدر در مورد کافی میمحمد صادق 

 ـو  داردروایات این کتاب، بیش از شانزده ھزار . ٢»باشد معتبرترین کتاب نزد شیعه می
آوری  روایات ائمه را جمعکافی در کتاب خود   کتابصاحب شیعیان باور دارندـ اگر که  چنان
بر  »کافیال« که کتاب کنند  میحکایت  آنانماند.  جز مقدار اندکی از آن باقی نمی ،کرد نمی

 .٣»برای شیعیان ما کافی است[کتاب] الکافی : «او گفت و دی عرضه شدمھ
و بر این  ؛دھد را به عموم شیعیان نسبت می آن کهصدر بود صادق این گفتۀ محمد 

ھمانند صحیح  شیعیان،کتاب الکافی نزد «گوید:  الدین خطیب می محب اساس است که
چرا  ؛نوعی تسامح وجود دارد ،در این کالم خطیب تردید، بی .٤»بخاری نزد مسلمانان است

است. آنان بر این باورند که تألیف ھدر مورد کتاب الکافی بیش از این شیعیانکه غلو 
عرضه شده » امام معصوم«این کتاب به  ؛کافی ارتباطی مستقیم با مھدی داشته است کتاب 
 ج رسول الله ریح بخاری بصح«سنت بگویند:  است که برخی از اھل آن ماننداین و است. 

 رو از این است؛ ج ھمانند پیامبر معصوم از نظر شیعیان،امام  زیرا ؛»است عرضه شده
 زیرا باب این علم و استعالِم  ؛اعتبار منابع اطالعات و معلومات کلینی قطعی است«اند:  گفته

چرا که  ،به روی او گشوده بوده است ١قائم یراِن توسط سف ٥ھا حال و چگونگی این کتاب
 .٢»اند بوده ـبغدادـ یعنی آنان با او در یک شھر 

                                                                                                             
 یمحمد بن حسن حر عامل و )ق ١١١١ م( یمحمد باقر مجلس ،)ق١٠٩١ م( »مال محسن«ه عروف بی، مکاشان

 ق). مصحح١٣٢٠(م » محدث نوری«و میرزا حسین نوری، معروف به  )ق ١١٠٤ م(
 .٢٣٣ص ة:سالمیدر: الوحدة اإل  رافضیمقاله محمد حائری  »منهاج عملی للتقریب« -١
 .١٣٣الشیعة: ص -٢
 .٢٥: صحسین علی الکافی اثر ۀمقدم ،حسین علی ؛٦/١١٦: روضات الجنات ،خوانساری ؛١٢٢: ص همان -٣
 .٢٨ص : ةالخطوط العریض -٤
 .است آوری کرده جمع را کافی روایات آنها -٥
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مرجعی یگانه برای تحقیق معارف این  ،بحار االنوار«گویند:  می »بحار االنوار« آنان دربارۀ
 .٤اند کرده گویی و افراط بسیار  هگزافدربارۀ آن را بزرگ پنداشته و  آنو  ٣»استمذھب 

 شیعه اعتماد موردھای علمای  کتاب -ج
ھای  ام که مانند کتاب مراجعه نمودهدر روند نگارش این کتاب، به منابعی از شیعه 

 از جمله:  برخوردار است؛اعتبار  نزد آنان از ،چھارگانه
 این کتاب، نخستین اثر مکتوبی ٥گوید ندیم می ابنکه  چنان :کتاب سلیم بن قیس -۱

. ٦باشد انتشار یافته است و یکی از اصول معتبر آنان می شیعیاناست که در میان 
اش را بررسی  افترای تحریف قرآن، این کتاب و نویسنده مورددر اثنای بحث در 

 خواھیم نمود؛
الدین،  کمالإ«مانند:  ق)۳۸۱ھای ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی (م  کتاب -۲

و غیره. این  »مالی، األخباری األخبار الرضا، معانأعمال، عیون توحید، ثواب األ
ستون  ،که طی چندین قرن ای ھای چھارگانه از کتاب ،ھا از لحاظ شھرت کتاب

 ؛ ٧کمتر نیست عقیدتی تشیع بوده است
ھمۀ ) که ق۴۶۰بن حسن طوسی (ممحمد ابوجعفر  ةالطائف ھای شیخ کتاب -۳

معتبر و  شیعیانیه نزد بابوِ  ھای ابن مانند کتاب ـ ٨جز یک کتابب  ھایش ـ کتاب

                                                                                                             
چنانکه در فصل غیبت ذکر آنها خواهد  .است گانۀ امام زمان شیعیانابواب چهار  »سفیران قائم«منظور از  -١

 آمد.
 ،طاووس ابن بنگرید به:نیز  ؛ ٣٣٣ص ة:سالمیضمیمۀ کتاب الوحدة اإل  ،منهاج عملی للتقریب ،حائری -٢

 .١٥٩ ص ة:محجالکشف 
 .١٩ص :مقدمۀ البحار ،بهبودی -٣
 بعدًا به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. -٤
 این اثر،کند که  گمان میوی  .٤/٦ :اتجنروضات ال ؛٢/١٥٢ :الذریعة ؛٢١٩ص  :بنگرید به: الفهرست -٥

 کتابی است که در اسالم تألیف شده است. نخستین
 .١/٣٢ :بحار االنوار :بنگرید به -٦
، ةالهدای ام که عبارتند از: های صدوق، تنها پنج کتاب را بررسی نکرده از کتاب .١/٢٦همان:  بنگرید به: -٧

 باشند. می شهرخوان و فضایل األ ، فضایل الشیعة، مصادقة اإل ةصفات الشیع
 .١/٢٧: بحار االنوار ؛ بنگرید به:است »مالیاالَ «آن هم کتاب  -٨
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و آنچه شیخ مجلسی در جلد ھای دیگری از علمای شیعه  کتابو  .استمشھور 
 بررسی کردم. ١صحت آنھا را تأیید کرده »االنوار بحار« نخست

 : ام؛ از جمله به عالوه، به منابع مھم عقیدتی ایشان نیز مراجعه کرده -۴
 ؛بابویه ابن »اعتقادات« الف.
اثر شیخ مفید و در نقد عقاید  که ھر دو »تصحیح االعتقاد«و  »المقاالتاوائل « ب.

 شیخ صدوق است؛
 ؛مطھر حلی ابن اثر »نھج المسترشدین« ج.
 ؛»االنوار بحار«مجلسی صاحب  اثر محمدباقر »عتقاداتاإل« د.
 ق)؛۱۳۸۳م مظفر (محمدرضا از  »ةمامیعقائد اإل« . ھ
 ).ق۱۴۲۰م زنجانی (ابراھیم موسوی  اثر »ةعشری ثنیاإل ةمامیاإلعقائد « و.

به  شد ـ ھایی که ذکر کتاب بجز شیعه ـدر مورد عقاید شاذ و باورھای منحصر به 
له ئدر مورد مس مثال،به عنوان  ؛ام مراجعه کرده ھستندھایی که مستقًال دربارۀ عقاید  کتاب
ام.  مراجعه نموده ق)۳۶۰(م  اثر محمد بن ابراھیم نعمانی »ةالغیب«به کتاب  ،غیبت

سپس از  ؛ وی٢»ھاست ترین کتاب کتاب نعمانی از بزرگ«گوید:  این کتاب می دربارۀمجلسی 
 به کتابرجعت  ئلهمس بارۀدرو نیز  .٣کند نقل میدر تایید و توثیق آن  نیز سخنیشیخ مفید 

در دیگر مراجعه کردم. و » یقاظ من الھجعة بالبرھان علی الرجعةاال« با عنوان »حر عاملی«
 موارد اعتقادی که به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته نیز مراجعه کردم.

و  ام شیعی نیز پرداخته یھا فرقهبرخی به بررسی در سیر نگارش این کتاب،  -۵
المقاالت « ام؛ از جمله: اند مد نظر قرار داده کتابھایی را که علمای شیعه نوشته

اثر حسن بن » ةرق الشیعفِ «و  ق)۳۰۱ م( ه اشعری قمیاثر سعد بن عبدالل» والفرق
 شناسی فرقهقدیمی  ھای با. در میان کتـ دانشمند شیعی قرن سومموسی نوبختی 

 ؛٤است ما رسیدهدست دو کتاب به   اینتنھا شیعه، 

                                           
األ -١ ر  ربحا وا عد. ١/٢٩: ن ب ه  ا ب ن ث ا برخ ،بحث یدر  ه  أ یب ت ز  یا نیا داتی ا شا مورد   نیدر 

ره کرده کتاب شا ا م ها   .ا
 .١/٣١:نواربحار األ -٢
 .همانجا -٣
 کا. فحۀص :مقدمه کتاب المقاالت و الفرق قمی :شکورممحمدجواد  -٤
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ھای چھارگانه مراجعه  به ویژه کتاب آنھا،به منابع معتمد  در بررسی رجال شیعه، -۶
متقدمین در این موضوع که  ییھا ترین کتاب مھماعتقاد دارند زیرا آنان  ؛ام کرده

 باشد که عبارتند از: چھار کتاب می اند، ھمین نوشته
مر بن عبدالعزیز مرو محمد بن عُ اثر ابوعَ  »ئمة الصادقینمعرفة الناقلین عن اال« الف.

 ؛معروف است» یرجال کّش «که به  ق)۳۸۵م ی (الکّش 
رجال «) معروف به ق۴۶۰ (م عباس احمد بن علی نجاشی اثر ابن »الرجال« ب.

  ؛»نجاشی
) ق۴۶۰م( ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی ةالطائف شیخ اثر »الرجال« ج.

 ؛»رجال طوسی«معروف به 
 .١شیخ طوسی اثر »لفھرستا« د.

 ؛ام نموده قول نقل »رجال کشی«تر از بیش ھای رجالی، است که در بررسیالزم به ذکر 
رجال خود به منابع ترین و معتمدترین  ترین، مقدم این کتاب را از مھم زیرا علمای شیعه،

 شیعیانی شخصی است که نزد الکّش محمد بن عمر بن عبدالعزیز  ؛ چرا کهآورند حساب می
گاه و تیزبین  و نزد آنان .اعتماد است مورد اعتقاد به او را و بود به روایات و اخبار رجال آ
نیز شیخ الطائفه طوسی  »صارالستبا«و  »االحکام تھذیب«ھمچنین از  ؛٢شناختند می نیکو

رجال  ھا، باترین این کت مقدم«گوید:  می شیعه ـعالم ـ شیخ مصطفوی  ام. بسیار نقل نموده
 پس برای شرف و اعتبار این کتاِب  ؛خالصه نموده استرا  الطائفه آن که شیخ است یکّش 

 .٣»استکافی  ، ھمینبرجسته
ه عشیمذھب  ختشنابه  ھا و سخنانی که منجر دیدگاهنقل و اقتباس  برایخالصه اینکه 

و در مورد عقاید و  استناد شده است؛ شیعهاعتماد   ھای مورد به کتاب شود، فقط می
این   ایشان آمده و علمای احادیثکه در اخبار و  گردیده استمواردی ذکر نیز شان  باورھای

وجود در این موضوع شماری  از آنجا که روایات بی اما ؛اند را تأیید و تصدیق نموده ھاآن مذھب
 ام. ذکر تعدادی از روایات و عناوین ابواب مورد بحث بسنده نموده هدارد، تنھا ب

                                           
رجال  ۀمقدم ،مصطفویالبنگرید به: حسن  ؛ نیز٤ص  :اعلمی کربال پچا ،رجال الکشی ،الحسینیاحمد  -١

 .٨١و  ١٠/٨٠الذریعة الی تصانیف الشیعة:  ،ابزرگقآ ؛١٢ص  :الکشی چاپ ایران
 . ١٧٢و  ١٧١ص  :فهرست طوسی -٢
 .١٢ص  :رجال الکشیبر مصطفوی  ۀمقدم -٣
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صورت  شیعی معتبری ھا بنابر مقیاس شیعه،روایات  دربارۀ قضاوت در این کتاب،
به  شیعه،در بررسی مذھب ما بدین خاطر است که گفته نشود  ھا گیرد. ھمه این تالش می

ایم و به آنھا  روی آورده دور ھستندروایات ضعیف و شاذی که از حقیقت این مذھب 
سناد، غالبًا و ضرورت دقت در نقل و اِ  تحقیق کنیم. برای حفظ موضوعی بودِن  استدالل می

علمی در  روشو این ھمان چیزی است که  ؛ام داشته توجهمطالب » حرف به حرف«به نقل 
 کند. تأکید می ر آنب ،مخالف گفتارِ نقل 

 فهرست موضوعات 
تعریف شیعه و  ،در مقدمهشده است. از یک مقدمه و پنج باب تشکیل  پژوھش،این 

عشریه آمده  اھا و القاب اثن ، فرقهبمذھھای تاریخی این  گیری آن، ھمچنین ریشه شکل
 است.

سه فصل شامل  و اختصاص دارد منابع اسالمی بارۀاعتقادات شیعه دربه  :نخستباب 
 است: 

 ؛فصل اول: اعتقاد شیعه دربارۀ قرآن
 ؛فصل دوم: اعتقاد شیعه دربارۀ سّنت

 فصل سوم: اعتقاد شیعه در مورد اجماع.
 : شده استکه طی چھار فصل بررسی پردازد  میاعتقاد شیعه در اصول دین به  باب دوم:

 ؛فصل اول: اعتقادشان در توحید الوھیت
 ؛بوبیتفصل دوم: اعتقادشان در توحید ُر 

 ؛فصل سوم: اعتقادشان در توحید اسماء و صفات
 فصل چھارم: اعتقادشان در مورد ایمان و ارکان آن.

عقاید ذیل را  ،به فرد آنان است. در این باب منحصرعقاید و اصول  بارۀدر باب سوم:
 ام: کردهبررسی 

مسلمان،  انکماح ،بیت ، اھل صحابه موردآنان در  ۀبه عقید ،در این مبحث :امامت -۱
امت  لهئمسھای اسالمی و  ، فرقهساکنان آنھاو  ی اسالمیضات، علما، شھرھاقُ 

 ؛ام پرداخته
 ؛عصمت -۲
 ؛تقیه -۳



 ۷۳  مقدمه مؤلف

 

 ؛مھدویت و غیبت -۴
 ؛رجعت -۵
 ؛ظھور مھدی -۶
 ؛بداء -۷
 طینت. -۸

باشد که در چھار  شان می مربوط به شیعیان معاصر و پیوند آنان با گذشتگان باب چھارم:
 فصل آمده است: 

 ؛فصل اول: پیوندشان با مصادر قدیم شیعه
 ؛ھای قدیم شیعه فصل دوم: پیوندشان با فرقه

 ؛شتگان و معاصرینذمیان گ وندفصل سوم: پی
 .شیعه ھای  الله یتآفصل چھارم: دولت 

مربوط به حکم شیعه و تأثیرشان در دنیای اسالم است که از دو فصل تشکیل  باب پنجم:
 :شده است

 ؛فصل اول: حکم آنان
 اسالم. جھانفصل دوم: تأثیر آنان در 

 ترین نتایج حاصل در این بحث اشاره خواھد شد. به مھمنیز کتاب  بخش پایانی در
دکتر محمد رشاد «که استادم  خواستارممتعال قادر از خداوند  ،در پایان این مقدمه 
ش را بر او ا رحمت و خشنودی قرار دھد وخود  بخشایشو لطف و  مورد مغفرترا  ١»سالم

دھد. در  جایو او را در بھشت جاوید خود  احاطه کندرا او خود  بیکراِن عفو با  ،نازل فرماید
و به من اجازۀ نشر آن  هنمود دنبال را آن ،ایشان از مراحل اولیه تا پایانی این کتاب ،حقیقت

                                           
در سال  یو. در قاهره متولد شد ق١٣٤٧سال در  استاد دکتر محمد رشاد بن محمد رفیق سالم ،عالم فاضل -١

اری یبس توجهل آمد و یدکترا نا کبه اخذ مدر » تیمیه ابن از دیدگاهشرع  وسازگاری عقل « نامۀ با پایان ق١٣٧٩
کی از ی یو .ریزی نمود یهاو کتابخانه بزرگ وی را پشت وی دا یتیمیه و بررسی آرا به انتشار آثار ابن

در را  »منهاج النبوة«کتاب  ،در یازده جلد» لقدرء تعارض العقل و الن« را به نام االسالم شیخهای  ابتک
در دو جلد مورد تحقیق و بررسی  نیزرا » االستقامه«کتاب  در دو جلد ورا » الصفدیة«کتاب  ،هشت جلد
اآلخر سال  در ماه ربیع ،مشغول بود» نقض التأسیس«که به تحقیق کتاب  درحالی آن بزرگوار،قرار داد. 

 خداوند متعال رحمتش کند. در قاهره وفات یافت. ق١٤٠٧
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و  ھا راھنماییکه حقیقتًا از  کند شخداوند رحمت .را وداع گفتدار فانی را داد و سپس 
زندگی خود  وبودم. ا شبخشش و اخالق نیک ۀشیفتھمواره ام. من  فراوان برده ۀبھر شعلم
از  بسیاری سودمنددو بار به زندان افتاد و آثار بزرگ و  ؛نمودسپری علم و جھاد  در مسیررا 

» سنت مکتب اھل«را  ھمواره آرزو داشت در بخشی که آن ویخود به یادگار گذاشت. 
 ـ به ویژهنامید با شاگردان خود معاشرت داشته باشد و جھت تھیه کتاب و آثار عقیدتی  می

 مسلمین ـ شده از جماعت ھای خارج ت و رد ُشبھات فرقهسن تألیف دربارۀ عقیدۀ اھل
بھترین  ،نیت و کردارش سنخاطر ُح ه خواستارم که ب متعالاز خداوند  ھمکاری نماید.

این مسیر  تاارزانی فرماید و آرزویش را از طریق شاگردانش برآورده سازد  ویرا به  ھا پاداش
 را ادامه دھند.

نھایت تقدیر و سپاس را  »سالم بن عبدالله دخیل دکتر«ھمچنین از استاد ارجمندم 
در  ،اتمام رساله. ایشان به طور کامل تا پژوھش را بر عھده گرفتندنھایی این  نظارتدارم که 

ل صحاقدم بر این کتاب نظارت داشتند و از سیر پیشرفت کار اطمینان  به تمام مراحل قدم
 بود. مدستیارشان بھترین حامی و  اتنظرو توجیھات و  کردند می

به و اعضای بخش عقیدۀ  ئیساصول دین و ھمچنین ر ۀدانشکد ۀو ھیئت مدیر ئیساز ر
و  ندکرد دنبال را تمام مراحل این پژوھشکه ترین وجه سپاسگزام  ترین و شایسته خالصانه

جزا و پاداش نیک عنایت فرماید. از  نخداوند به ھمه آنا ای داشتند. ویژه لطفآن توجه و به 
اند   در نوشتن این رساله یاری کردهبنده را خواھم به ھمه کسانی که  می متعالند خداو

 .نمایدپاداش نیک عطا 
 

 واحلمد هللا أوالً و آخراً 
 وسلم علی نبينا حممد وآله وأصحابه أمجعني وصلی اهللا



 
 
 
 

 مقدمه

 باشد: ذیل میمقدمه شامل موارد 
 ؛تعریف کلمه شیعه -۱
 ؛کلمه شیعه در قرآن و معنای آن -۲
 ؛و معنای آن )حدیث(کلمه شیعه در سنت  -۳
 ؛عشریهااثن یحدیث ھای باکلمه شیعه و معنای آن در کت -۴
 ؛شیعه در تاریخ هکلم -۵
 ؛عشریهااثن ھای باتعریف شیعه در کت -۶
 ؛اسماعیلیه ھای باتعریف شیعه در کت -۷
 ؛تعریف شیعه در منابع دیگر -۸
 ؛تعریف برگزیده برای شیعه -۹

 ؛پیدایش شیعه -۱۰
 ؛ھای شیعه فرقه -۱۱
 ؛عشریهااثن ۀامامی ۀالقاب شیع -۱۲
 .عشریهاھای اثن فرقه -۱۳





 
 
 
 

 تعریف شیعه

 غویتعریف لُ 
". فالنی شیعۀ فالنی است" :یعنی ن شيعة فالنمِ  النٌ فُ «گوید:  ) میق ۳۲۱م ُدرید ( ابن

لَ  شيَّعتَ  و ؛رأی شخصی باشد  شود که ھوادار و ھم به کسی گفته می این واژه، جُ علی  الرَّ

وقتی که در  ھمراھی نمودی؛آن مرد را بر انجام آن کار یعنی: " ه عليهاألمر تشييعاً إذا اعنتَ 

جل علی االمر مشايعة وشياعاً إذا شايعت الرّ عبارت  و "؛ه باشیانجام آن کار او را کمک کرد

 .١»باشی شود که در انجام کاری از او حمایت و جانبداری کرده  زمانی گفته می ماألته عليه
 ؛باشند دھندگان و پیروان شخص می یاری ،شیعهمنظور از «گوید:  ) میق ۳۷۰م(ازھری 

 ِشیعکه جمع آن  دشو شوند شیعه گفته می میکاری جمع انجام ھمه کسانی که بر سر به و 
در را  ج بیت پیامبر و شیعه قومی ھستند که محبت و دلبستگی عترت و اھل ؛است أشیاعو 

آتش یعنی: " شيعتُ النار تشييعاً شود:   گفته می .لندئوالیت قا شان حِق  پرورانند و برای دل می
بیندازی و  تشھنگامی است که چیزی را به داخل آکاربرد این عبارت،  ".ور ساختم را شعله

اش  بدرقه یاھمراه او بیرون رفتم ، یعنی: "شيّعت فالناً شود:  و گفته می سازی؛ور  شعله را نآ

ماه رمضان را با شش ، یعنی: "شيعنا شهر رمضان بستٍ من شوالشود:  نیز گفته می "؛کردم

آتيك غداً او گوید:  عرب می ".ال کردیمرا دنب یعنی آن ؛روز از ماه شوال ھمراھی کردیم

ه يعَ کسانی ھستند که بعضی از آنھا  یانشیع ".آیم فردا نزد تو می فردا یا پس، یعنی: "شَ
 ،که بعضی از ایشان پیرو بعضی دیگرند ھستندھایی  فرقه ِشیعو  ؛رو بعضی دیگرند  دنبال

 .٢»ھم متفق نیستند که ھمه با درحالی

                                           
 .۳/۶۳درید، َجمهرة اللغة:  ابن -١
 .۳/۶۱ازهری، تهذیب اللغة:  -٢
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 به این معنا که "؛آن مرد تشیع نمودیعنی: " تشيّع الرجل«گوید:  ) میق ۴۰۰م(جوھری 
بعضی از آنان از رأی برخی دیگر  و ادعای شیعه بودن کرد. ھر قومی که امرشان یکی باشد

استحدث الركب عن اشياعهم "گوید:  می ةذوالرم شوند. ع (فرقه) نامیده میآنان شیَ  ،کنند پیروی 

 .٢ »یعنی از اصحاب و رفقای خود "؛ای شنید اشیاع خود خبر تازهکاروان از یعنی: " ١"خرباً 
شود و  گفته می شیعه ،ردف دھندگاِن  به پیروان و یاری«گوید:  ) میق ۷۱۱ م(منظور  ابن

  ای از مردم گفته به فرقه ،اصلدر  شیعه .جمع است باشد و اشیاع جمِع  می ِشَیعجمع آن 
نث با یک لفظ و یک ؤدو نفر و چند نفر و نیز بر مذکر و م ،بر یک نفر ،شود. این کلمه  می

ل به والیت علی ئشود که قا غالبًا بر کسانی اطالق می ،گردد. این نام معنای واحد اطالق می
لذا  ؛ری این فرقه درآمده استابه صورت اسمی مخصوص برای نامگذ ھستند وبیت او  و اھل

و وقتی گفته  ؛فردی از شیعیان استاو عنی ی "فالنی شیعه است"ھنگامی که گفته شود: 
است  شایعهمُ از  ،باشد. اصل این کلمه دیدگاه ایشان می منظور "،در مذھب شیعه"شود  می

 ؛ھستند دیگریگروھی ھستند که تابع و پیرو  یانشیعدھد.  و پیروی می تکه معنای متابع
منظور  شيع الرجلشود  میو زمانی که گفته  "؛قومی شیعه گشتند" :یعنی تشايع القوم و

هُ و  ؛مردی است که ادعای شیعه بودن نماید و  "؛از او پیروی کرد" :یعنی شايعه شياعاً و شيَّعَ

 .٣"»فالنی بر امری از شخصی طرفداری نمود" :یعنی فالنٌ يشايعه علی ذلك
 ۀشیع ،دیو به حزب وی درآ هانی را کمک نمودھرکس انس«گوید:  میق) ۱۲۰۵ م(ُزبیدی 

 الفعِل  است که به معنی پیروی و متابعت است. گفته شده عین مشایعهاز  شیعهو اصل  ست.او
ھنگامی که آنھا " :یعنی شوع قومهمانند  ؛گرفته شده است َشَوعواوی است و از ریشه  ،شیعه

. چنین اسمی غالبًا مخصوص ھمه کسانی است که قایل به والیت علی و "را جمع نماید
امامیه  ،شانیا گرِ  افراطگروه  ؛گرا ھستند و بدعت بزرگ یآنان گروھ وباشند  میبیت او  اھل

شان شیخین  ترین گویند و افراطی ) را ناسزا میشمنتظریه ھستند که شیخین (ابوبکر و عمر
 .٤»روند الحاد پیش میکفر و از آنان تا حد  رخیو ب کنند را تکفیر می

                                           
 .۴: ص ةدیوان ذی الرم -١
 ، تحقیق احمد عبدالغفور عطار.۳/۱۲۴۰الصحاح:  -٢
 .شیعلسان العرب: ماده  -٣
؛ البستانی، قطر المحیط: ۳/۴۷؛ القاموس: شاعماده  ،های لغت ؛ بنگرید به: کتاب۵/۴۰۵تاج العروس:  -٤

 .۴/۳۵۵؛ طریحی، مجمع البحرین: ۱/۱۱۰۰
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در  تموافق یاری و، پیرویمعنای به در لغت  »مشایعه«و  »تشیع«، »شیعه«واژۀ پس 
صاحب که  چنان و است؛ انجام کاریو یا متحد شدن بر  در مورد موضوعیاجماع  و رأی

این لفظ بر کسانی که مدعی والیت  ،گویند می »العروس تاج«و  »قاموس« »العرب لسان«
 چون ھر ؛جای بحث دارد غلبهاین و . غلبه یافته استبیت او ھستند  علی و اھل

به  و آنگاه دقت کند ،کند داللت می یاریو  پیرویکه بر  به معنای لغوی شیعه یپژوھشگر
که  متوجه خواھد شد است بنگرد،ھایی که این اسم غالبًا بر آنھا اطالق پیدا کرده  اکثر فرقه

بیت  آنھا پیرو اھل، چرا که درحقیقت ؛صحیح نیستنیز از لحاظ لغوی نامیدن آنھا  شیعه
شریک بن «شاید و  ؛اند را ترک کرده ایشانو راه و روش  ندبلکه مخالف آنان ؛نیستند
از ابوبکر و علی «: پرسیدندکه وقتی از او  است ھمین نکته را در نظر داشته »عبدالله

چنین و شیعه ھستی  تو«گفت:  پرسشگر. »ابوبکر«در جواب گفت:  »شان برتر است؟ کدام
به خدا سوگند که  .شیعه نیست ،ر کسی چنین نگویداگ ،بله« پاسخ داد: وی »گویی؟ می

پس  ؛بوبکر سپس عمر استا ج بھترین این امت بعد از پیامبر"علی بر این منبر گفت: 
پس  .١"»گوید نمی گوبه خدا سوگند او دروغ ؟او را رد کنیم و تکذیبش کنیم سخنچگونه 

 ؛را ندارد تشیعنام  شایستگِی  ،علی نباشد پیرومعتقد است ھر که بن عبدالله شریک امام 
ترجیح  بزرگان شیعهاز  رخیلذا ب ؛باشد میپیروی کردن  و حقیقت آنمعنای تشیع زیرا 
 .٢شود گفته »رافضی« به آنھااند که  داده

و  اھل بدعت هاین لقب ب چون نام داشتند،بیت و کسانی که شیعه  پیروان اھل واقع،در 
به آن » عشریه ااثن ۀتحف«صاحب که  چنان گفتند؛ترک را  آن ،شد بیت اطالق می مخالفین اھل

لقب روافض  شیعه زیرا ؛ندرا ترک کرد شیعهاسم  ،شیعیان نخستین«گوید:  اشاره کرده و می

                                           
. ۱/۶۳ دالئل النبوة:، تحقیق دکتر محمد رشاد سالم و عبدالجبار همدانی؛ تثبیت ۸و  ۱/۷: منهاج السنة -١

اند که بر منبر کوفه گفته است:  حدود هشتاد مورد از علی روایت کرده«گوید:  تیمیه می االسالم ابن شیخ
؛ »اند را روایت کرده ابوبکر و عمر هستند" و بخاری و دیگر محدثین آن ج "بهترین این امت بعد از پیامبر

. این موضوع، در خود منابع شیعه نیز آمده است؛ بنگرید به: تلخیص الشافی: ۴/۱۳۷بنگرید به منهاج السنة: 
 .۵۲ص  الشیعة و اهل البیت:، احسان الهی ظهیر؛ ۲/۴۲۸

؛ االسفراینی، التبصیر فی ۲۱؛ البغدادی، الفرق بین الفرق: ص ۱۸بنگرید به: الملطی، التنبیه و الرد: ص  -٢
(نسخۀ  ۲: برگۀ رسالة في بیان مذاهب بعض الفرق الضالة؛ الفرمانی، ۳۶؛ السکسکی، البرهان: ۱۶دین: ص ال

 (نسخۀ خطی).  ۱۲برگۀ  ذکر الفرق الضوال:خطی)؛ ابوالحسن العراقی، 
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 .١»ندلقب داد "و جماعت سنت اھل"خود را  ؛ بنابراین،بود شدهو فرقۀ اسماعلیه 

 کلمه شیعه در قرآن و معنای آن
را به طور مختصر  معانی آن ٣جوزی ابن .٢در قرآن مجید دوازده بار آمده است شیعلفظ 

 چنین آورده است:
 در قرآن به چھار معنی آمده است: » َع َشیَ « که ماده مفسران معتقدند 

  فرماید: خداوند متعال می ؛»ھا فرقه« :نخست
ُقواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعا ﴿ ِيَن َفرَّ ِ ُ�مَّ يُنَّبُِئُهم إِنَّ ٱ�َّ ۡمُرُهۡم إَِ� ٱ�َّ

َ
َمآ أ � إِ�َّ ٍء لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ

 ] ١٥٩[األنعام:  ﴾بَِما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُونَ 
را با عقاید منحرف و  نو آ[دارند  خود را پراکنده می ]یکتاپرستی راستین[گمان کسانی که آیین  بی«

 و تو از آنان نیستی و سر ،شوند گروه می دسته و گروه و دسته ]آمیزند معتقدات باطل به هم می
 ؛»]را خواهد داد شان و سزای[سازد  کنند باخبر می و خدا ایشان را از آنچه می ؛کارشان با خداست

لِ�َ ﴿ وَّ
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِ� ِشَيِع ٱۡ�

َ
 ]۱۰: الحجر[ ﴾َولََقۡد أ

 ؛»ایم های پیشین روانه کرده ها و دسته به میان گروه ]پیغمبرانی را[ما پیش از تو « 

ۡهلََها ِشَيٗعا﴿
َ
�ِض وََجَعَل أ

َ
 ]۴: القصص[ ﴾إِنَّ فِرَۡعۡوَن َعَ� ِ� ٱۡ�

تفرقه [مردمان آنجا  ]در میان[و  نمودگری  استکبار و سلطه ]مصر شروع به[فرعون در سرزمین « 
 ؛٤»مختلف تبدیل نمود یهای ها و دسته را به گروه ]انداخت و آنان

يِۡهۡم َفرُِحونَ ﴿ قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعاۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ ِيَن َفرَّ  ]۳۲ الروم:[ ﴾ِمَن ٱ�َّ
                                           

 (نسخۀ خطی). ۲۶و  ۲۵: برگۀ عشریة التحفة االثنی -١
 .۱۸ص  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن:بنگرید به:  -٢
ق)  ۵۹۷(م » ابن الجوزی«بن علی تیمی بغدادی، معروف به  او ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد -٣

باشد؛ بنگرید به:  های علوم اسالمی می صاحب تألیفات بسیاری در تفسیر، حدیث، فقه و دیگر شاخه
؛ کّحاله، معجم المؤلفین: ۴۹۲تا  ۳/۴۸۹؛ الیافعی، مرآة الجنان: ۴/۳۲۹العماد، شذرات الذهب:  ابن

۵/۱۵۷. 
ْهَلَها ِشیًعا، منظور از «گوید:  جریر طبری می ابن -٤

َ
)؛ ۲۰/۲۷(تفسیر طبری:  .باشد ها می فرقه شَیعَوَجَعَل أ

 .۱/۱۹۴همچنین بنگرید به: ابوعبیده، مجاز القرآن: 
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ها و گروهای گوناگونی  اند و به دسته بخش کرده از کسانی که آیین خود را پراکنده و بخش«  
 ». هر گروهی از روش و آیینی که دارد خرسند و خوشحال است ،اند تقسیم شده

 فرماید: خداوند می ؛»اھل و نسب«به معنای : دوم

ۡهلَِها فَوََجَد �ِيَها رَُجلَۡ�ِ َ�ۡقَتتَِ�ِن َ�َٰذا ِمن ِشيَعتِهِۦ ﴿
َ
ٰ ِحِ� َ�ۡفلَةٖ ّمِۡن أ َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة َ�َ

ِي ِمۡن َعُدّوِهِۦَوَ�َٰذا ِمۡن َعُدّوِهۦِۖ  ِي ِمن ِشيَعتِهِۦ َ�َ ٱ�َّ  ]۱۵القصص: [ ﴾... فَٱۡسَتَ�َٰثُه ٱ�َّ
گاهبدون اینکه اهالی شهر  ]از قصر فرعون رهسپار شد و[موسی «   شوند وارد آنجا گردید. در شهر  آ

 [=و دیگری از دشمنان او  ]اسرائیل بنی[= جنگند که یکی از قبیلۀ او  میبا هم دید که دو مرد 
است. فردی که از قبیله او بود، علیه کسی که از دشمنانش بود، از  ]فرعون طرفدارِ های  بطیفه قِ یطا

 .١»...موسی کمک خواست 
 اسرائیل بود. ب موسی است که بنیَس نَ  ،اینجادر  »اھل«منظور از 

 فرماید:  خدای متعال می ؛»ملتو  گروه«در معنای  سوم:

ا ُ�مَّ ﴿ َشدُّ َ�َ ٱلرَّ� ِعتِّيٗ
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ِ ِشيَعٍة �

 ]٦٩[مریم:  ﴾َ�َ�َِ�نَّ ِمن ُ�ّ
که  ]اندازیم و پیش از دیگران به دوزخ می[کشیم  سپس از میان هر گروهی افرادی را بیرون می«   

 ؛»اند بوده رحمانتر از همه در برابر خداوند  سرکش

ۡهلَۡكَنآ ﴿
َ
كِرٖ َولََقۡد أ دَّ ۡشَياَعُ�ۡم َ�َهۡل ِمن مُّ

َ
 ]۵۱[القمر: ﴾أ

 ؛»هست؟ رییپندپذ ایپس آ م؛یهالک کرد را کافران] هایی از  ملتما [در گذشته] همانند شما [«   

رِ�بِۢ ﴿ ۡشَياِعِهم ّمِن َ�ۡبُلۚ إِ�َُّهۡم َ�نُواْ ِ� َشّكٖ مُّ
َ
 ﴾وَِحيَل بَۡيَنُهۡم َوَ�ۡ�َ َما �َۡشَتُهوَن َكَما فُعَِل بِأ

 ]۵۴[سبأ: 
هایی] امثال  گونه  که از پیش با [ملت خواستند جدایی افکنده شد، همان و میان آنها و آنچه می«  

 ؛»سخت در شک (و تردید) بودندها  گمان آن آنها انجام شد، بی
 فرماید: خداوند می ؛»ھای مختلف ھا و گرایش فرقه« چھارم:

ۡو ﴿
َ
رُۡجلُِ�ۡم أ

َ
ۡو ِمن َ�ِۡت أ

َ
ن َ�ۡبَعَث َعلَۡيُ�ۡم َعَذاٗبا ّمِن فَۡوقُِ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ قُۡل ُهَو ٱۡلَقاِدُر َ�َ

َس َ�ۡعٍض 
ۡ
 ]۶۵ األنعام:[ ﴾يَۡلبَِسُ�ۡم ِشَيٗعا َوُ�ِذيَق َ�ۡعَضُ�م بَأ

                                           
(تفسیر غریب القرآن: ص » اسرائیل یعنی از یاران او از قوم بنی«گوید:  می» ِمن ِشیَعِتهِ َهَذا «قتیبه در مورد  ابن -١

 .۱۵۳)؛ نیز بنگرید به: ابوحیان، تحفة األریب بما في القرآن من الغریب: ص ۳۲۹
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تان بر شما بفرستد، یا شما را  او قادر است بر آنکه عذابی از باالی (سر) تان یا از زیر پای«بگو: « 
بصورت فرقه فرقه (و پراکنده) با هم بیامیزد و (طعم) جنگ (و دو دستگی) را به هر یک از شما 

   .١»ی دیگری بچشاند بوسیله
غالبًا برای  »شیاعاَ «و  »شیعه«کند که لفظ  اشاره میدر اظھارنظری مھم  ٢قیم ابن

جز به این معنی  ،چه بسا لفظ شیعه در قرآن«گوید:  رود و می نکوھش به کار می سرزنش و
 فرماید:  ھمانند موارد ذیل که خداوند متعال می ؛»نیامده باشد

َشدُّ َ�َ ٱلرَّ� ﴿
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ِ ِشيَعٍة �

اُ�مَّ َ�َ�َِ�نَّ ِمن ُ�ّ   ؛]۶۹: مریم[ ﴾ِعتِّيٗ
يِۡهۡم َفرُِحونَ ﴿ ُقواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعاۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ ِيَن فَرَّ  ؛]۳۲ الروم:[ ﴾ِمَن ٱ�َّ
رِ�﴿ ُهۡم َ�نُواْ ِ� َشّكٖ مُّ ۡشَياِعِهم ّمِن َ�ۡبُلۚ إِ�َّ

َ
 ﴾بِۢ وَِحيَل بَۡيَنُهۡم َوَ�ۡ�َ َما �َۡشَتُهوَن َكَما فُعَِل بِأ

  .]۵۴[سبأ: 
و  »شیاع«از ریشه  شیعهشاید لفظ کند که  می چنین توجیهله را ئقیم این مس ابن

ھای  بر فرقه تنھا »عشیَ «لذا کلمه  ؛و اجتماع است تحادا بر خالفگرفته شده که  »اشاعه«
 .٣اند  دچار تفرقه شدهشان  به سبب اختالف گردد که ی اطالق میگمراھ

                                           
و » الشیع«. دامغانی وجه پنجمی را اضافه کرده و آن ۳۷۷و  ۳۷۶عین النواظر: ابن الجوزی، نزهة األ  -١

ن �َِشيَع الَْفاِحَشُة ِ� ﴿کند:  استدالل میوند متعال است. وی به فرمایش خدا» االشاعة«
َ
ِيَن ُ�ِبُّوَن أ إِنَّ ا�َّ

ِيَن آَمُنوا ؛ و نتیجه »کسانی که دوست دارند فحشا در میان مؤمنان انتشار یابد...« ]۱۹[النور: ...﴾ ا�َّ
را » شیع«است. ابن الجوزی نیز یکی از معانی وجه دوم کلمه » رواج و انتشار«به معنی » تشیع«گیرد که  می

ِ ﴿کند:  استناد میوند متعال داند و به این قول خدا می» اهل و َنَسب«  ﴾َهَذا ِمن ِشيَعتِهِ وََهَذا ِمْن َعُدّوِه
استدالل داند و به این آیه  می» گروه و طایفه«که دامغانی یکی از معانی شیعه را  ؛ درحالی]۱۵[القصص:

با هم متفق هستند؛ بنگرید به: » تشیع«نظر، این دو نفر در مورد دیگر معانی  کند. با وجود این اختالف می
 ، تحقیق عبدالعزیز األهل.۲۷۱دامغانی، قاموس القرآن: ص 

ق) است. وی دارای تألیفات و  ۷۵۱(م  قیم جوزیه او محمد بن ابوبکر بن ایوب زرعی دمشقی معروف به ابن -٢
کثیر،  ؛ بنگرید به: ابن»زاد المعاد«و » إعالم الموّقعین«باشد؛ از جمله  تصنیفات کوچک و بزرگ بسیاری می

َرر الکامنة،  ؛ ابن۱۴/۲۳۴البدایة و النهایة،   . ۳/۴۰۰حجر، الدُّ
�نَّ ِمن ِشيَعتِهِۦ ﴿: لب موارد چنین است؛ چرا که در قرآن آمده است. در اغ۱/۱۵۵بدائع الفوائد،  -٣

بَۡ�ٰهِيمَ   . ]۸۳ الصافات:[ ﴾َ�ِ
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بدیھی  کریم بود؛ ودر قرآن » شیعه«واژه  و کاربردھای گوناگونمعانی  آنچه بیان شد،
است جمسئله این کند. شگفتِی  گرایش معروف شیعه داللت نمی[ادعای شیعیان و] است بر 

 کوشد توسل به ھر حیله و نیرنگی میگرایشی وجود دارد که با تمام توان و  یانکه بین شیع
و کتاب  کندخود تفسیر  ۀبه نفع فرق در کالم الله را شیعهھای  و ترکیبی از الفاظ رختا ب

 استخراج کنندآیات قرآن معنا و مصداقی را از و  نمایدواقعی آن تأویل غیری اخدا را به معن
الحاد در کتاب تحریف و نوعی کار، این و تردیدی نیست که  ؛چنین احتمالی ندارندکه 

بَۡ�ٰهِيمَ ﴿ :اند در برخی احادیث تفسیری گفتهمثًال  ؛خداست  ﴾�نَّ ِمن ِشيَعتِهِۦ َ�ِ

با سیاق قرآن و اصول تفسیر، این  .١ »یعنی ابراھیم از شیعیان علی است« ]۸۳الصافات:[
ن رافضی است که ائمه یاگرا گرفته از عقیده و باور متعصبان و افراطبراسالم مخالف است و 

که را ـ  ÷خلیلابراھیم چنین تأویل یا تحریفی که  .٢دانند می برتر نیز پیامبران ازرا حتی 
داند، به طور قطع باطل  علی می یانشیعاز  است ـ ج بعد از محمد مصطفی پیامبربرترین 

ناشی از تفسیر، این  .از لحاظ عقلی و تاریخی نیز مردود است ،استپیدکه  چنان و ؛است
 علمایتفسیر  .ببافنددانند چگونه دروغ  دروغپردازانی است که حتی نمی عملکرد

 پیرواناین است که ابراھیم از  ،ف نقل شدهلَ سنت در مورد این آیه و آنچه از َس  اھل
با سیاق آیه  ،این تفسیرو  .٣و سنت او بوده است و روش و بر راه ÷نوح [شیعیاِن]

الزم به ذکر  .کند را بیان می ÷داستان نوح ،پیش از این آیهچرا که آیات  ؛ھماھنگی دارد
آنچه  از و اند در تفسیر این آیه پذیرفتهسنت را  اھل دیدگاه ،ن شیعهابرخی از مفسراست که 

 .٤اند روی گرداندهاند  آیه گفتهاین تأویل  در انرافضی

                                           
؛ ۱۳و  ۶۸/۱۲؛ مجلسی، بحار االنوار: ۲/۳۲۳؛ نیز بنگرید به: تفسیر قمی: ۴/۲۰البحرانی، تفسیر البرهان:  -١

. ۲/۳۵۶؛ طریحی، مجمع البحرین: ۳۰۴ص ؛ البحرانی، المعالم الزلفی:۱/۷۳۲عباس قمی، سفینة البحار: 
 کند. اند؛ و البته دیانت و علم او چنین چیزی را نفی می آنان به دروغ، این تفسیر را به جعفر صادق نسبت داده

تیمیه، منهاج السنة:  ؛ ابن۲۹۰؛ قاضی عیاض، الشفاء: ص ۲۹۸بنگرید به: البغدادی، اصول الدین: ص  -٢
۱/۱۷۷. 

الجوزی، زاد المسیر:  ؛ ابن۱۵/۹۱؛ تفسیر قرطبی: ۴/۱۳کثیر:  ؛ تفسیر ابن۲۳/۶۹ر طبری: بنگرید به: تفسی -٣
۷/۶۷. 

از «شود که وی در معنای آیه گفته است:  نسبت داده می» َفراء«در اینجا قول ضعیفی وجود دارد که به  -٤
مخالفت با سیاق که در ضعف این رأی و «گوید:  شوکانی می». ابراهیم بوده است ج جمله پیروان محمد
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 آن یعه در سّنت و معنایکلمه ش
امام که  چنان ؛آمده است »پیروان«به معنی نبوی، در حدیث و سنت مطھر  شیعهکلمه 

به  بینم که مین«گفت:  ج به پیامبر ١مردیکند که  حدیثی چنین روایت میدر احمد 
 که در دین داشتدر آینده پیروانی خواھد «: ندفرمود ج رسول خدا و» ...رفتار کنیعدالت 

[و کافر  شوند تا اینکه از آن خارج میکنند]  [و دیندارِی بسیار میروند  یمفرو چنان
که است کنندگان قضا و قدر تخریج نموده  تکذیب ۀدربارنیز حدیثی ابوداود  .٢»...شوند]  می

بنابراین  .٣»آنان پیروان دجال ھستند« :یعنی» و ھم شیعة الدجال« :آمدهچنین در آن 
 باشد. می »یارانو  پیرواناصحاب، «مترادف لفظ  شیعهبینیم که در اینجا کلمه  می

 شیعهم کلمه ندیددر جایی  ،ماشتدھای مختلف حدیث  مراجعاتی که به کتاب طولدر 
در چند روایت ضعیف و موضوع  مگر ؛باشد به کار رفته ی به این اسمفرقه معروف در مورد

ِ  فاستغفرُت « :مثل حدیث ؛آمده است »پیروان علی«معنی ه که لفظ شیعه ب  ،»ع� وشيعتهل

شجرة أنا  ثُل ث� مَ مَ «روایت: این و ؛ ٤»برای علی و پیروانش طلب آمرزش کردم«یعنی: 
آن  ۀمانند درختی است که من تن ،من لثَ مَ «، یعنی: »أصلها ويلع فرعها.. والشيعة ورقها

                                                                                                             
فراء بر این باور «گوید:  ). آلوسی نیز در این مورد می۴/۴۰۱(فتح القدیر: » این گفته وجود دارد روشن است

اشاره کردیم این است که ضمیر به  بدانگردد؛ و ظاهر آنچه  برمی ج است که ضمیر شیعِتِه به پیامبر ما محمد
اس، مجاهد، قتاده و سدی روایت شده است؛ و به ندرت گفته عب گردد و همان است که از ابن نوح برمی

 ).۱۰۰و ۲۳/۹۹(روح المعانی:  .شود که متقدم، شیعۀ متأخر بوده است می
 .۱۲/۴باشد؛ بنگرید به: مسند امام احمد:  می اصل و اساس خوارج» ذوالخویصره تمیمی«این مرد، همان  -١
. عبدالله ابن امام ۵تا  ۱۲/۳مسند احمد بن حنبل: ...» وا منه یخرج یسیکون له شیعة یتعمقون في الدین حت« -٢

ِاسنادش «گوید:  و احمد شاکر می» این حدیث، چندین طرق صحیح در این معنا دارد«گوید:  احمد می
) روایت کرده است. آلبانی ۲/۴۵۴عاصم نیز این حدیث را در سنت خود ( ابی صحیح است (همانجا). ابن 

 ».آن صحیح است و رجال آن همه در درجۀ ثقه هستندِاسناد «گوید:  می
در سنِد این حدیث، عمر موالی غفره است که حدیثش شایسته «. منذری گفته است: ۵/۶۷سنن ابوداود:  -٣

). امام ۷/۶۱(منذری، مختصر ابوداود:  .»باشد استدالل نیست و مردی از انصار است که مجهول الهویه می
 .) روایت نموده است۵/۴۰۷در مسند (را  احمد نیز آن

را جزء احادیث ضعیف آورده  ؛ و کنانی نیز آن»این روایت، هیچ اصل و اساسی ندارد«گوید:  عقیلی می -٤
 ).۱/۴۱۴(تننزیه الشریعة: . است
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 ج و نیز این حدیث که پیامبر؛ ١ »باشند ھایش می و شیعه نیز برگ ؛ھای آن ھستم و علی شاخه
 .٢»و شیعیانت در بھشت خواھید بود تو«، یعنی: »أنت وشيعتك يف اجلنة«: فرمودبه علی 

که در آینده قومی ظھور خواھند کرد که شیعۀ علی خوانده است در برخی روایات آمده 
آورده  نعاصم چھار روایت در ذکر رافضیا امام ابن ابی .٣نامند می افضیرشوند و آنان را  می

این  اسناد«سناد آن احادیث گفته است: در تحقیق و بررسی اِ نیز شیخ آلبانی  و ٤است
ای «فرمود:  ج که پیامبر کند می با اسناد حسن روایتطبرانی و  .٥»باشد ضعیف می روایات

آنان  ؛بیت را دارند اھل ی محبِت ادعاد که آمخواھد  پدیددر میان امت من قومی  ،علی
با آنان پس ھرگاه با ایشان روبرو شدی،  ؛شوند می یدهو رافضی نام پذیرند اسالم را نمی

 .٦»ندمشرکزیرا  ؛بجنگ
تیمیه در مورد دروغ بودن احادیث مرفوعی که لفظ  االسالم ابن شیخ ،حقیقتدر

تا قرن دوم معروف نبوده  »رافضه«چرا که اسم  ؛دھد در آنھا آمده است ھشدار می »رافضه«
زیرا اگر  کردن این روایات کافی نیست؛این حکم، به تنھایی برای رد  ،به گمان من .٧است

                                           
 .۳۷۹؛ شوکانی در المجموعة فی االحادیث الموضوعة: ص ۱/۳۷۹بنگرید به: ابن الجوزی، الموضوعات:  -١
، ۱/۴۲۱؛ الذهبی، میزان االعتدال: ۱/۳۹۷وع است؛ بنگرید به: ابن الجوزی، الموضوعات: این حدیث، موض -٢

 .۳۷۹شرح حال جمیع بن عمر بن سوار؛ شوکانی، الفوائد المجموعة: ص 
 بیان معنای رافضه بزودی خواهد آمد. - ٣

قوم یرفضون اإلسالم یقال لهم ابشر یا علی أنت وأصحابك فی الجنة أال إن ممن یزعم أنه یحبك «مانند حدیث:  -٤
الرافضة فإذا لقیتهم فجاهدهم فإنهم مشرکون. قلت یا رسول الله ما العالمة فیهم؟ قال ال یشهدون الجمعة وال 

گاه باشید «، یعنی: »جماعة ویطعنون علی السلف ای علی، مژده باد که تو و اصحابت در بهشت هستید؛ و آ
شود؛ پس هر  گفته می» رافضی«پذیرند و به آنان  دارند، اسالم را نمی پندارند شما را دوست می کسانی که می

چون مشرکند. گفتم: "ای رسول خدا، نشانۀ آنها چیست؟" فرمود: "در  ،با آنان بجنگ وبرو شدیآنها ر  اگاه ب
 عاصم، (ابن ابی» گویند دشنام و ناسزا می ]= صحابه[کنند و به سلف  نماز جمعه و جماعت حضور پیدا نمی

 .۳۸۱و  ۳۸۰). شوکانی نیز این حدیث را نقل کرده است؛ بنگرید به: األحادیث الموضوعه: ص۲/۴۷۵السنة: 
 . ۲/۴۷۵عاصم، السنة:  بنگرید به: ابن ابی -٥
. در ِاسناد این ۱۲۹۹۸، حدیث شمارۀ ۱۲/۲۴۲؛ و بنگرید به: المعجم الکبیر طبرانی: ۱۰/۲۲مجمع الزوائد:  -٦

 .۱/۱۵۲وجود دارد که ضعیف است؛ بنگرید به: تقریب التهذیب: » تمیمحجاج بن «روایت، 
 .۱/۸منهاج السنة:  -٧
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اتفاقات آینده است که خداوند در مورد ظھور و از  ت داشته باشد، از باب خبرد آنھا صحااسن
درباره ظھور فرقه متعال خداوند که  چنان ؛دھد ھا به پیامبرش خبر می پیدایش رافضی

 ج ان حیات پیامبردر زمحتی خوارج  ریشۀچند ھر ؛١وحی کرده بود ج خوارج به پیامبر
 .٢وجود داشته است

 عشریهای حدیثی اثنها کلمه شیعه و معنای آن در کتاب
و امام علی و حسن  ج خداکه به رسول  بسیاریدر روایات  ی شیعه،ی حدیثھا کتابدر 

حی که صطالا به عنوان »شیعه«لفظ  بارھا، ٣دھند نسبت می شیعهو سایر ائمۀ  نو حسین
کنند که  زیرا آنان ادعا می ؛تکرار شده است شود شان اطالق می امامانبر فرقه، عقاید و 

به نگھداری و متعھد  ش،بذر تشیع را کاشته است و خود تا زمان رشد و نمو ج خدا رسول
 اند وضع و جعل کردهکه روایاتی  دهرسیبه جایی  شانکارحتی  .٤شده است مراقبت از آن

از بعثت پیامبر  پیش ـ این فرقه ویژۀعنوان اصطالح ه بـ  مبنی بر اینکه گویا اصطالح شیعه
خداوند «گویند:  شان به جایی رسیده که می . حتی ادعای٥معروف بوده است ج ما محّمد

و  ھا و اینکه والیت علی در تمام کتاب ٦»بر والیت علی از پیامبران عھد و پیمان گرفته است
که در بحث پیدایش تشیع  یدیگر و اساس هپای و ادعاھای بی ٧ُصُحف انبیا نوشته شده است

 به آنھا خواھیم پرداخت. 

                                           
در صحیح بخاری و مسلم، ده حدیث در مورد آنان آمده است که از این میان، سه حدیث را بخاری و مابقی  -١

 .۱۵۳تا  ۷/۱۴۸ السنن: تهذیب قیم نیز همۀ آنها را آورده است؛ بنگرید به: را مسلم تخریج نموده است و ابن
ای محمد، عادالنه «کنند که در زمان تقسیم غنایم به پیامبر گفت:  برخی احادیث، داستان مردی را روایت می -٢

 .۷/۱۶۵؛ صحیح المسلم، شرح نووی: ۱۲/۲۹۰؛ بنگرید به: فتح الباری شرح صحیح بخاری: »تقسیم کن
 اند. پیامبر و امامان اثناعشریه گفته از نظر شیعه، مفهوم سنت عبارت است از هر آنچه -٣
کلینی در اصول کافی، در مسئله نص دربارۀ انتصاب ائمه از جانب خدا و پیامبر، سه باب ذکر کرده است  -٤

 .۳۲۸تا  ۱/۲۸۶حدیث را در خود جای داده است؛ بنگرید به: اصول کافی:  ۱۱۰که 
�نَّ ِمن ﴿مفهوم آیۀ  درآنان در احادیث  کهدر صفحات پیش دیدیم » شیعه«در بحث از معنای کلمۀ  -٥

بَۡ�ٰهِيمَ   ».ابراهیم، از شیعیان (پیروان) علی بود«است که  آمده ]۸۳ الصافات:[ ﴾ِشيَعتِهِۦ َ�ِ
 .۱/۲۶بحرانی، تفسیر البرهان:  -٦
 .۱/۴۳۷اصول کافی:  -٧
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 در تاریخ اسالم »شیعه«کلمه 
یعنی حمایت و ـ لفظ شیعه تنھا به معنای لغوی آن  ،در وقایع تاریخی صدر اسالم

 ،حکمّیت و واگذاری حکومت بین علی و معاویه ماجرایدر که  چنان ؛آمده است ـ پیروی
به کار پیروان معاویه نیز  در موردشد،  میگونه که بر پیروان علی اطالق  ھمان ،شیعهۀ کلم
علی بن «این است: صفین از جمله مطالب عھدنامه  .نبودپیروان علی  ویژۀ فقطو  رفت می

اند و به آن  را پذیرفته بر این توافق کرده و آن شان بن ابوسفیان و شیعیان ةطالب و معاوی یاب
علی و شیعیانش به حکمیت «ای دیگر چنین آمده است:  در جمله ؛...»که  اند تن داده

عبدالله بن قیس راضی شدند و معاویه و شیعیانش نیز حکمیت عمرو بن عاص را 
و یارانش  ز آن دو َحَکم وفات یافت، شیعیانھر گاه یکی ا«و نیز آمده است: ؛ »پذیرفتند

ه یکی از دو امیر قبل از انقضای مدت ... و چنانچ توانند به جای او کسی را انتخاب کنند می
توانند ھرکس را که از عدالت وی  می انش شیعیان ،شده در این قضیه فوت کند مشخص

 .١»انتخاب کنند شرضایت دارند به جای
 [= اومن «... گوید:  می سحکیم بن افلح آمده است،» صحیح مسلم«در روایتی که در 

. ٢...» چیزی بگوید ]فرقه[= نھی کردم که در مورد آن دو شیعه اکیدًا را ] شهیعا
تا دلیل تاریخی باشد بر اینکه نام است آورده  به این دلیلتیمیه این نص را  االسالم ابن شیخ

  .٣اختصاص نداشته است سپیروان علی هتنھا ب زمان،در آن » شیعه«
... «به یمن فرستاد به او گفت:  را ةاسر بن ارطبُ ھنگامی که معاویه  است در تاریخ آمده
 حتی در آن زمان . بنابراین،٤»... چون ما در آنجا شیعیانی داریم ؛برسی برو تا به صنعا 
  .نبود سو ھواداران علی مخصوص پیروان فقطاصطالح شیعه 
به صورت » شیعه«بود که لفظ  سحضرت حسینپس از شھادت رسد که  به نظر می

 ھجری ۶۵در سال «گوید:  میدر این باره . مسعودی ق شداطال سخاص به طرفداران علی

                                           
؛ محمد حمیدالله، مجموعة ۵۴و ۵/۵۳؛ نیز بنگرید به: تاریخ طبری: ۱۹۶تا  ۱۹۴دینوری، اخبار الطوال: ص  -١

 .۲۸۲و۲۸۱الوثائق السیاسیة: ص 
را نخواند یا مریض باشد؛  این بخشی از یک حدیث طوالنی است در مورد نماز شب و کسی که بخوابد و آن -٢

 . ۱۷۰تا  ۲/۱۶۸بنگرید به: صحیح مسلم: 
 ، تحقیق د. محمد رشاد سالم.۲/۶۷بنگرید به: منهاج السنة:  -٣
 .۲/۱۹۷تاریخ یعقوبی:  -٤
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جنبش توابین . از این زمان بود که ١»وجوش درآمدند در کوفه شیعیان به تحرک و جنب
گیری و  کیسانی سربرآورد و شیعه شروع به شکلثقفی سپس حرکت مختار  ؛شکل گرفت

 یز شد.ااین نام متم اوضع اصول مذھب خود نمود و ب
ای که اطراف پیشوای خود  ھر مجموعه ایروشن شد که نام شیعه عنوانی بود برتا اینجا 

این حقایق  کنند رخی از شیعیان تالش میب ھرچند بودند.  و جمعی را تشکیل داده  را گرفته
کنند آنھا اولین افرادی از این امت  و ادعا می  زدهو خود را به نادانی  گرفتهتاریخی را نادیده 

معاویه اند که  را فراموش کردهحقیقت این  و. ٢اند نامگذاری شده» تشیع« فظل اھستند که ب
گویند  حقایق تاریخی می ضمن اینکه ؛است کردهنیز اطالق  خود پیروان را بر» شیعه«کلمه 

 شھادتاز  ـ پس٣ ـ به گمان برخیشده است مگر  لقب شیعه تنھا بر پیروان علی اطالق نمی
 .٤به پیروان علی اختصاص یافت »شیعه«کلمه که  سیا حسین سعلی

  

                                           
 .۳/۱۰۰مروج الذهب:  -١
 .۱۸؛ نوبختی، ِفرق الشیعة: ص ۱۵سعد بن عبدالله اشعری، المقاالت و الِفرق: ص  -٢
 .۲۲محمد ابوزهره، المیراث عند الجعفریة: ص  -٣
 .۲/۳۵علی سامی نشار، نشأة الفکر الفلسفی:  -٤
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 تعریف اصطالحی شیعه

 عشریهاامامیه اثن ھای باتعریف شیعه در کت .الف

 تعریف نخست
آنان پیروان «شیعه را چنین تعریف کرده است:  ١عالم شیعه، سعد بن عبدالله قمی -۱

علی بن  ۀشیعیان ھمان فرق«گوید:  و در جای دیگر می ٢»طالب ھستند یعلی بن اب
از او به علی  پسبه شیعیان علی موسوم بودند و  ج طالب ھستند که در زمان پیامبر یاب

با  ، حتی در الفاظدر این تعریف از شیعه ٤. نوبختی٣»ل به امامت علی ھستندئپیوستند و قا
 .٥استقمی موافق 

 بررسی تعریف نخست
 ھای بادر کت به ویژهآنھا   یھا ترین کتاب ترین و قدیمی در مھم ،این تعریف شیعه -

از جمله  ،عشریه ااز اصول اثن یکھیچبه  ،آمده است. در این تعریف شناسی فرقه
که از دیدگاه حال آن ؛نشده استاشاره  فرزندانش ـو  سمنصوص بودن امامت علی

بدون  در تعریف قمی از واژۀ شیعه، است.اساس و پایه تشیع عقیدۀ امامت،  ،آنان
امامت ذکر به آیه یا حدیثی دربارۀ امامت سخن گفته باشد، صرفًا آنکه از وجود 

  ای نکرده است. ائمه اشاره دیگراکتفا نموده و به  سعلی

                                           
الضیاء «ر التصنیف و معتمد ملقب است. از جمله کتابهای او القدر، واسع الخبر، کثی او نزد شیعیان به جلیل -١

قمری است؛ بنگرید به: طوسی،  ۳۰۱یا  ۲۹۹باشد. او متوفای سال  می» فی االمامة و مقاالت األمامیه
 .۱/۳۵۵؛ اردبیلی، جامع الرواة: ۱۰۵الفهرست: ص 

 .۳المقاالت والفرق: ص  -٢
 .۱۵همان: ص  -٣
عقیده  متکلم و فیلسوف شیعه است. شیخ طوسی او را یک امامی نیک نوبختی،ابومحمد حسن بن موسی  -٤

وفات  ۳۰۰نوبختی پس از سال ». اآلراء و الدیانات«داند. وی تألیفات بسیاری دارد؛ از جمله کتاب  می
گاهی از شرح حال بنگرید به: طوسی، الفهرست: ص  . ۱/۲۸۸لی، جامع الرواة: ؛ اردبی۷۵یافت؛ برای آ

؛ ۳/۲۹۸؛ کحاله، معجم المؤلفین: ۱/۱۴۸؛ عباس قمی، الُکنی و االلقاب: ۱۷۷الندیم، الفهرست: ص  ابن
 .۱۵/۳۲۷ذهبی، سیر َاعالم النبالء: 

 .۱۷فرق الشیعه: ص  -٥
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از تعاریف واقعی برای  ،گیرد تشیع را نادیده می ساختگیاین تعریف که اصول  -
مدعیان تشیع را از دایره تشیع  ،یا شیعیان حقیقی است. این تعریف سشیعیان علی

ل به آنھا ئبیت قا اند که اھل  آنان اصولی پدید آورده زیرا سازد؛ خارج می حقیقی
عشری به حساب  اشیعه اثنعلمای اند. با وجود اینکه قمی و نوبختی از  نبوده

قلمداد تعریف جامعی  ،این تعریف از شیعه ،عشریهابر حسب معیارھای اثن ،آیند می
  شود. نمی

 ؛١ھستند ج علی در زمان پیامبر ۀمدعی وجود شیع قمی و نوبختی،در این تعریف  -
حدیث و رویدادھای تاریخی ندارد و  ،ین ادعا ھیچ سندی از قرآناکه  حالیدر

. ینه تشیع یا دین دیگر ٢داند نیز دیِن پسندیده را فقط اسالم می متعالخداوند 
 و شیعۀ دوستفقط  که اند بوده یجماعت واحدگروه و  صدر اسالم،صحابه در 

 و بس. ندھدایت بود پیامبرِ 

 دوم تعریف
اطالق  ـ صلوات الله علیهالمؤمنین ـ لفظ شیعه بر پیروان امیر«...گوید:  می ٣شیخ مفید

بالفصل او بعد از  والیت و امامِت از این جھت که معتقد به گردد که پیرو علی ھستند  می
اینکه علی  اند و خالفت رسیدهاز او به مقام   و نفی امامت از کسانی که پیش ج رسول خدا

نبوده  ھیچیک از آنھاتابع از روی پیروی و اقتدا  بلکه متبوع خلفا بوده وآنان بوده و  پیشوای

                                           
از جمله آنان مقداد بن اسود، سلمان فارسی، ابوذر جندب بن جناده غفاری «گوید:  برد و می او آنها را نام می -١

، آنان اولین کسانی از این امت هستند که به اسم تشیع استه داشتو عمار بن یاسر و هر آنکه با علی محبت 
 .۱۸: ص ة، فرق الشیع۱۵اند، المقاالت و الفرق: ص  نامگذاری شده

ۡسَ�ٰمُ إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ﴿ -٢ ِ ٱۡ�ِ  .]۱۹عمران:  [آل ﴾ٱ�َّ
نگاری  کنند که وی به فضل و شرف نامه . شیعیان گمان میاست» مفید«او محمد بن محمد نعمان ملقب به  -٣

است. خطیب بغدادی ای نائل شده است. از وی نزدیک به دویست اثر تألیفی بر جای مانده  با مهدی افسانه
او یکی از رهبران گمراهی بود که بسیاری از مردم به وسیله او گمراه و هالک گشتند تا اینکه «گوید:  می

گاهی از شرح حال او بنگرید ». ق ُمرد ۴۱۳خداوند مسلمین را از وجود پلیدش آسوده کرد و در سال  برای آ
؛ ۳/۱۶۴؛ عباس قمی، الُکنی و االلقاب: ۱۹۷ندیم، الفهرست: ص  ؛ ابن۱۹۰به: طوسی، الفهرست: ص 

؛ ابن الجوزی، ۳/۲۳۱؛ نیز بنگرید به: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد: ۳۵۶بحرانی، لؤلؤة البحرین: ص 
 .۸/۱۱المنتظم: 
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مشمول این تعریف قرار  نیززیدیه  ۀد که امامیه و جارودیوش میسپس یادآور وی . ١»است
  .٢شود و نشان تشیع شامل آنھا نمی لفظھای زیدیه از شیعیان نیستند و  فرقه دیگراما  ؛گیرند می

 بر این تعریف:مالحظاتی 
یابیم؛ با وجود  ، ذکری از ایمان و اعتقاد به امامت فرزندان علی نمیدر این تعریف -۱

آنان شیعه به حساب  از نظر ،نداشته باشدایمان ای  اینکه ھرکس به چنین مسئله
بعدھا اساس عقیدۀ این که را تشیع  عقاید برخیاز  ،این تعریفبه عالوه،  ؛نخواھد آمد

 عصمت. و ھمچون منصوص بودن امامتکرده است؛ مسایلی  غفلتمذھب گردید 
 لفظاز دید او خارج ساخته است. معتدل زیدیه را  ۀفرق شیعه،در تعریف  مفید -۲

تنھا نه  یو .کند بودند صدق می ٣»جارودیه«زیدیه که  ھای افراطیبر  فقط »تشیع«
 دھد. را در تعریف خود قرار می الیھای غ فرقه تمامه ، بلکجارودیه

از روی  رگزآنان بوده و ھ پیشوایاعتقاد به اینکه علی : «سخن وی که گفته استاما  -۳
اشاره به یکی از اصول اعتقادی شیعه است که  » تابع خلفا نبوده استپیروی و اقتدا 

                                           
 .۳۹أوائل المقاالت: ص  -١
 همانجا.  -٢
منتسب » ی األعمی الکوفیابوالجارود زیاد بن منذر همدان«های زیدیه است که به  یکی از فرقه» جارودیه« -٣

حدیث  ج وی جزء رافضیان بود و در مذمت اصحاب رسول الله «گوید:  باشد. ابوحاتم در مورد او می می
کرد. پیروان جارودیه اعتقاد دارند که پیامبر با اشاره ـ و نه با صراحت ـ به والیت علی اشاره نموده  جعل می

امت اسالمی با واگذاری خالفت به غیر علی گمراه و کافر  است، نه با نام و تعیین حقیقی؛ دیگر اینکه
. در مورد این شخص ۲۳۰و  ۱۵۱،۲۲۹شدند. در مورد ابوالجارود و جارودیه بنگرید به: رجال الکشی: ص 

که او دروغگو و کافر بوده است؛ با وجود این، این است برخی از آنها مضمون شش روایت وجود دارد که 
گویی است؛ نیز  دهد؛ چرا که تشیع از دیدگاه او همین افراط و گزاف مسلک تشیع قرار میشیخ مفید او را در 

؛ ۱/۳۰؛ القمی، الکنی و األلقاب:۱/۳۳۹؛ اردبیلی، جامع الرواة: ۱۹۲بنگرید به: طوسی، الفهرست: ص 
؛ ۱۸ص: ؛ سعدبن عبدالله قمی، المقاالت و الفرق:۳/۳۸۶حجر، تهذیب التهذیب:  همچنین بنگرید به: ابن

؛ الشهرستانی، الملل ۲/۳۵۲؛ المقریزی، الخطط: ۱۵۶؛ نشوان، الحور العین: ص۲۱نوبختی، فرق الشیعه: ص
؛ البغدادی، ۹۰و ۲۰؛ احمد بن المرتضی، المنیة و األمل: ص ۲۳؛ الملطی، التنبیه و الرد: ص۱/۱۵۹والنحل: 

؛ علی بن اسماعیل ۲۴۷أخرین: ص؛ الرازی، محصل افکار المتقدمین و المت۳۰الَفرق بین الِفرق: ص
 .۱/۱۴۰األشعری، مقاالت اإلسالمیین: 
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و در باطن است بوده   تابع سه خلیفه اً علی ظاھر ،نام دارد. در دیدگاه شیعه »تقیه«
از دیدگاه شیخ مفید و  .اند علی بوده پیروآنھا حقیقت، درو  پیشوای آنان بوده

 ۀفقط جنبو از روی اعتقاد نبوده خلفای پیش از خود،  ازپیروی علی  ،ھمفکرانش
 تقیه و موافقت ظاھری داشته است.

درستی و  انکار بر مبنای ،ج دااز رسول خ پسبه خالفت بالفصل علی وی اعتقاد  -۴
. شیخ مفید این جمله را در از سوی شیعیان استآن سه بزرگوار حقانیِت خالفت 

گوید:  آنجا که می ؛به صورت مفصل شرح داده استـ  ١ـ االرشادکتاب دیگرش 
سی سال، بیست  ایناز  .سی سال بود ج از پیامبر پسن یمؤمنالدوران خالفت امیر«

ع بود و تقیه و مدارا ونمخالفت ماحکام و چھار سال و شش ماه از ھرگونه تصرفی در 
اعم از ناکثین،  ـ منافقینجھاد علیه  درنیز را  پنج سال و شش ماه آن و کرد می

. او ھمیشه در معرض فتنه و آزار و اذیت گمراھان نمودسپری ـ  ٢قاسطین و مارقین
در سیزده سال آغاز نبوت در حالت بیم و تبعید قرار  ج پیامبر که چنان ؛قرار داشت

 مؤمنین راو دفاع از  انفراداشت و از اجرای احکام منع شده بود و امکان جھاد با ک
ه ن بان و منافقاده سال را در جھاد با مشرک ،از آن پسو  نمودسپس ھجرت  ؛نداشت

 .٣»داد جایخود  بریِن را در بھشت  ویو خداوند  یافتسر بردند تا وفات 
 بالفصِل  که به والیتگردد  اطالق میکسانی  فقط بر »شیعه« لفظ ،از نظر شیخ مفید

خلیفۀ  شھادتش، ھنگامتا  ج پیامبر وفاتاز زمان وی  معتقدنداعتقاد دارند و  سعلی
تعریف  بر اساسند. ندا را صحیح نمیپیش از او  یفۀخلسه و خالفت  ٤پیامبر بوده است

                                           
اند و  این کتاب، یکی از منابع معتمد شیعه اثناعشریه است که علمای متقدم و متأخر امامیه بر آن اعتماد کرده -١

: مقدمه دانند و اهمیت بسیاری برایش قائلند؛ بنگرید به ترین منابع در مذهب خود می را از جمله مهم آن
 .۱/۲۷نوار: ، و جهت توثیق آن بنگرید به: بحار األ۷رشاد: ص اإل 

کسانی هستند که در مدینه بیعت کردند و در بصره بیعت با علی را  ناکثین«گوید:  بابویه قمی می ابن -٢
 .»اصحاب نهروان است مارقین، معاویه و اصحاب وی از اهل شام هستند؛ و منظور از قاسطینشکستند؛ 

 ).۲۰۴خبار: ص نی األ (معا
 .۱۲رشاد: صاإل  -٣
کید می -٤ گردد که به  کند که این لفظ تنها بر کسانی اطالق می آخوند شیعه، عبدالله شبر، در تعریف شیعه تأ

 .۱/۱۹۵معتقد باشند؛ بنگرید به: حق الیقین:  ج  خالفت بالفصل علی بعد از فوت پیامبر 
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 و کند بر سه نفر از صحابه صدق می تنھا شیعه عنوان ،ج  از وفات رسول خدا پس، مفید
کافرند و حکومت نیز حکومت کفر بوده و علی ـ ج مانند مشرکین عصر پیامبرـ صحابه  دیگر
نسبت  حرمتی و اھانتی بیچه  براستی. ١تقیه و نفاق در میان آنان زندگی کرده است ابنیز 

 ؟است االتراسالم از این بدین و  ج الله رسول ۀو دیگر صحاب سبه علی

 تعریف سوم
 ؛ای نکرده است اشاره وصیتله نص و ئبه مس ،شیخ مفید در تعریف خود از تشیع 

آن  ساعتقاد به امامت علی عبارت است ازمعتقد است که تشیع  ٢که شیخ طوسی درحالی
در این  .٣خداوند صورت گرفته است ۀو اراد ج صورت که طبق وصیت پیامبر ھم بدین
به ھمین دلیل و  ؛آورد تشیع به حساب می ۀطوسی اعتقاد به نص را اساس و پایتعریف، 

به  که آنان چرا ؛٤نماید شیعه خارج می ھای فرقهزیدیه را از  »سلیمانیه«است که فرقه 
 ؛شود ورا تعیین میامامت بر اساس ش در باوِر آنان،بلکه . اعتقاد ندارندمنصوص بودن امامت 

نزد  ھمچنین ؛با پیمان دو نفر از بھترین مسلمانان، امام را مشخص نمودتوان  میو حتی 
امامت و  ،است. این فرقه پذیرفته نیز مفضولافراد  امامِت  ،افضلبا وجود اشخاص  آنان

عشری ااثن ۀ، شیعدلیل این اعتقاد ه. ب٥شناسند را به رسمیت می بخالفت ابوبکر و عمر
دشمنان [= » واصبنَ « ازد، بلکه آنھا را رانَ  تشیع بیرون می ۀزیدیه را نه تنھا از دایر ۀاین فرق

                                           
 عشریه، شواهدی در این باره خواهیم آورد. حکِم منکِر امامت اثنادر آینده ـ ان شاءالله ـ در مبحث  -١
» رئیس الطائفه«و » شیخ امامیه«ق) که نزد شیعیان به  ۴۶۰-۳۵۸ابوجعفر محمد بن حسین بن علی طوسی ( -٢

های  را تألیف کرده است که هر دو از کتاب» اإلستبصار«و » تهذیب االحکام«های  معروف است، کتاب
سنت هستند. برای  هایی که از نظر آنان، همچون صحاح سّتۀ اهل شود؛ کتاب عه محسوب میچهارگانۀ شی

گاهی از شرح حال او بنگرید به: الفهرست: ص  ؛ ۳۰۴تا  ۲۹۳؛ بحرانی، لؤلؤة البحرین: ص ۱۹۰تا۱۸۸آ
 .۵/۱۳۶حجر، لسان المیزان:  ؛ ابن۲/۳۵۷لقاب: قمی، الکنی و األ

 .۲/۵۶تلخیص الشافی:  -٣
شوند و نزد بسیاری از  نسبت داده می» سلیمان بن جریر زیدی«ای از زیدیه هستند که به  فرقه» سلیمانیه« -٤

عتقادات فرق المسلمین: ص إ؛ ۱/۱۴۳سالمیین: مشهورند؛ بنگرید به: مقاالت اإل » سلیمانیه«شناسان به  فرقه
 .۱۷؛ التبصیر فی الدین: ص ۱۵۹/ ۱؛ شهرستانی، الملل و النحل: ۷۸

 .۱/۱۴۳سالمین: اشعری، مقاالت اإل  -٥
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نواصب را حتی بدتر از زیدیه  و اند آنان به این ھم بسنده نکرده .١آورد به حساب می ]علی
رأی سلیمانیه  ھای زیدیه که ھم فرقه سایردر مورد  ،عشریهااثن این حکِم و  .٢اند دانسته
 .٣کند نیز صدق می ـ تریهمانند صالحیه و بُ ـ ھستند 

 لفظ ،ھمراه ھستندطوسی شیخ  در تعریف شیعه باکه  شیعهمعاصر  علمایاز  رخیب
چنان  ؛دانند که اعتقاد به منصوص بودن خالفت علی دارند را منحصر به کسانی می »شیعه«

که به خالفت علی با نص است عالمت و اسم خاص کسانی  ،شیعه ۀکلم«گویند:  می که
  .٤»اعتقاد و ایمان داشته باشند ج پیامبر

له منصوص بودن امامت علی و ئمس در اعتقادات شیعهشود  بنابراین مالحظه می
علمای از برخی لذا  ، از اھمیت بسیاری برخوردار بوده است؛در قدیم و جدید ش،فرزندان

را به ـ شامل یکصد و ُنه حدیث ـ سیزده باب  »اصول کافی«کلینی در  قدیمِی ایشان مانند
بینیم یکی از  نیز میو  .٥اختصاص داده استشیعه در مورد ائمه  آیات و روایات موضوع
حدیث تألیف کرده است که ثابت کند در شانزده جلد  ٦»غدیرال«به نام  کتابیمعاصر  نرافضیا

عنوان  یانپس جای تعجب نیست که شیعدارد. علی  وجود نص بر خالفتنشان از  ٧»غدیر«
 آنان ۀو مبالغ توجهمرتبط سازند. شایان توجه است که این  »اعتقاد به نص امامت«را به  شیعه

سرایت کرده است و  کنند نیز تکذیب میجمھور مسلمین  ی کهعقاید دیگربه  ،نص بارۀدر
مبالغه  گویی و هگزافچنین   اند و پایه تشیع قرار داده که اساس ای عقیدهھر شیعیان در اثبات 

از این  دھند، توضیح میرا  »تشیع«شیعه، مفھوم ھنگامی که علمای  ،ھمهبا این  ؛کنند می
داشتن به ایمان را  حال آنکه شیعه بودِن شخص آورند؛ آمیز سخنی به میان نمی عقاید بدعت

به عنوان  ؛تشیع بدون این عقاید معنی نداردکه گویند  میدانند و  وابسته می این عقایدبه 

                                           
 .۴/۲۸۸؛ حر عاملی، الوسائل: ۱/۳۶۴بنگرید به: طوسی، التهذیب:  -١
 .۴۵۹بنگرید به: رجال کشی: ص -٢
 باشند. می» حسن صالح بن حی«پیروان » صالحیه« -٣
 .۱۵المیزان: ص  يف ةمحمدجواد مغنیه، الشیع -٤
 .۳۲۸تا  ۱/۲۸۶بنگرید به: اصول کافی:  -٥
عبدالحسین امینی نجفی مملو از مزخرفات، دروغگویی و کفر آشکار است؛ بنگرید به: » الغدیر«کتاب  -٦

 .۶۶القفاری، مسألة التقریب بین السنة والشیعة: ص 
 در بحث دالیل شیعه در مورد مسئله امامت، به این حدیث خواهیم پرداخت. -٧
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از ما نیست کسی که به : «... است آمدهچنین شان  له رجعت در احادیثئمسدر مورد  ،مثال
نامی از رجعت  ،در تعریف شیعه ،با وجود این ؛١»ما به دنیا ایمان نداشته باشد بازگشِت 

و عصمت امام و ایمان به خالفت فرزندان علی  موضوع ،تعریف تشیعدر یابید. ھمچنین  نمی
ای را در قضایای فقھی و فروع دین نیز وارد  چنین مبالغهعلمای شیعه، ذکر نشده است. ... 

کسی که به حالل «گویند:  میاش  دربارهه [= ازدواج موقت] ک مسئله ُمتعه از جمله ؛اند کرده
در این  ،شود که این گروه بنابراین روشن می .٢»تساز ما نی ،نداشته باشد اعتقادبودن ُمتعه 

 و سلیم قرار ندارند. روشن روشیبر  ،موضوع

 دیگر از شیعه ھای ریفتع
قدیم و جدید آنان آمده است که از آنچه گفته شد  ھای کتابتعاریف دیگری از شیعه در  

وجود دارد که جھت خاصی را به خود اختصاص  نیزعالوه بر این، تعاریفی  .٣نیستندخارج 
ای  به اصول اعتقادی آنھا اشاره ،در تعریف شیعهبرخی از آنان که  طوری ه ب ؛اند داده
کسانی  یانشیع«کند:  چنین تعریف میشیعه را  ٥نجاشیاحمد بن علی  مثالً  ؛٤کنند نمی

 ؛نمودند علی عمل می سخنبه  ،ج مردم در نقل از رسول اللهاختالف  ھنگامبه ھستند که 
عمل  [صادق] بن محمد کردند، به قول جعفر در نقل از علی اختالف پیدا می اگرو 
روی به چه کسی  ،نقل قول از جعفر بن محمد اختالف پیدا کردند درولی اگر  ؛٦»کردند می
یابیم، مگر توقف کردن در جعفر بن  برای این پرسش نمی پاسخی ،در این تعریف ؟آورند می

شود که چنین چیزی خالف  اختالف واقع نمی وید اشاره باشد به اینکه در نقل از محم
 ؛کند ید نمیأیرا تادعا این ھای شیعه ـ نیز  ـ و حتی کتاب صادقواقع است و گفتار جعفر 

                                           
؛ فیض کاشانی، تفسیر صافی: ۷/۴۳۸عاملی، وسائل الشیعة: ؛ حر ۳/۲۹۱بابویه، من ال یحضره الفقیه:  ابن -١

 .۵۳/۹۲نوار: ؛ بحار األ۱/۳۴۷
 منابع پیشین. -٢
دهند؛  از جمله این تعریفات این است که برخی تشیع را به پیروان علی و مقدم دانستن وی در امامت ربط می -٣

 .۲/۲۲۸بنگرید به: شرح المتعه: 
 .۱۲؛ عن هویة التشیع: ص۹۱ص دائرة المعارف عتبات مقدسه:  -٤
و مورد اعتماد شیوخ امامیه است؛ بنگرید به: اردبیلی، جامع » الرجال«ق) صاحب کتاب  ۴۵۰نجاشی (م -٥

 .۳/۱۹۹؛ قمی، الکنی: ۱/۵۴الرواة: 
 .۹رجال نجاشی: ص  -٦
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را  و نجاشی آن متوقف مانده تا اوشده و  جعلاین عبارت در حیات جعفر بن محمد شاید ھم 
پیش از جعفر اشاره  امامانبه  ،مھم این است که این تعریف صورت،در ھر نقل کرده است. 

 ای نکرده است.  پس از وی نیز اشاره ائمهبه که  چنان ؛کند نمی
 گوید می؛ زیرا دھد اسالم را نشان می روشگریزی از نجاشی، از سوی دیگر، این تعریف 

ھای  کردند، از مقیاس اختالف پیدا می ج الله  رسول[سیره و سنت] مردم در نقل از  وقتی
بدون توجه به بلکه  ؛کردند میاستفاده ننبوی صحیح  احادیث برای انتخابترجیح  معروِف 

نظر  و ھنگامی که در نقل از علی اختالف ؛آوردند میروی  سبه گفتار علی ،ج رسول خدا
باید پرسید: اما . گویند این چنین میآری، . کردند میجعفر عمل  طبق سخن آمد، پیش می

اختالف به  سو علی ج الله ولی در نقل از رسول ،آید نمی پیشچرا در نقل از جعفر اختالف 
 دو برتر است؟  آیا جعفر از آن آید؟ وجود می

رادف ترا م »شیعه«و  »تشیع«عشریه وارد شده است که ااثن منابعدر  یدیگر  ھای تعریف 
: چنین نقل شده است صادق ابوعبداللهمثًال از  ؛داند یم» تقوی و صالح و استقامت«
و شیعه جز به  ؛آید ما به حساب می ۀشیع ،خدا فرمانبرداری کنداز ار باشد و کھرکس پرھیز«

علی کسی است که شکم و  ۀشیع«گوید:  و نیز می ؛١»شوند امانت شناخته نمی فروتنی،
و در راه خدا جھاد کند و برای رضای خالقش عمل نماید و رد عورت خود را پاک نگاه دا

یافتید،  ھا ویژگیرا با این  کسانیچون پس  ؛خدا را داشته باشد عذابامید پاداش و ترس 
 ،مذاھبھشیار باشید که] «[گوید:  میباقر نیز ابوجعفر  .٢»جعفر ھستند ۀبدانید که آنھا شیع

ما  ۀشیع ،عزوجل را اطاعت کند وندخدا کسھر ،به خدا سوگند .دنشما را به سوی خود نبر
 .٣»آید به حساب می

سپس و  کند شیعه نقل می ھای باجارالله مانند این عبارات را از کتموسی شیخ  
و جھاد و دوری از گناه صغیره و  پرھیزکاریاینان شیعیان علی ھستند که به «گوید:  می

تقوی  شان دین ؛نخستین را در دل داشتند اند. آنان محبت مسلماناِن  ، مشھور بودهدشمنی
اما آنھایی که  ؛و عموم مؤمنان بود صحابهخدا و پیامبرش و  دوستِی  شان دین ؛بود نه تقیه

 رخیبمورد در  غلو و افراطبیت و  از اھل رخیصحابه و ببا  دشمنی و شان تقیه و نفاق دین

                                           
 .۱/۷۳۳سفینة البحار:  -١
 .۱/۷۳۲همان:  -٢
 .۱/۷۳اصول کافی:  -٣
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و به اعتراف  داند کسانی که شیعه آنھا را امامان خود می ، طبق شھادتاز آنان استدیگر 
نامیده است نه  یرافضامام زید آنان را  رو، از این نیستند؛ یانشیع ءشیعه جز ھای باکت

 .١»شیعه

 اسماعیلیه ھای باتعریف شیعه در کت -ب
لقب کسانی  شیعه«گوید:  میـ ٢ترین داعیان اسماعیلیه یکی از بزرگ ـ ابوحاتم رازی

او معروف  ۀداشتند و به شیع دوستیطالب  با علی بن ابی ج است که در زمان حیات پیامبر
یاسر. آنان را شیعه  غفاری، مقداد بن اسود و عمار بن مانند سلمان فارسی، ابوذر ؛شدند

از  پسمعتقد به برتری علی تا به امروز، کس سپس ھر ... گویند علی و اصحاب علی می
اند  ھای بسیاری از این فرقه منشعب شده . فرقه٣مصداق این لقب است نیز باشد ج پیامبر

اند و ھمه  نامگذاری شده ...و القاب گوناگون مانند رافضیه، زیدیه، کیسانیه و   ھا که به نام
 .٤»گیرند این لقب قرار می ۀدر زمر ھا، دیدگاهدر مذھب و تفاوت در  اختالفآنان با وجود 

 ج کند لقب شیعه در زمان پیامبر شود که در این تعریف، نویسنده ادعا می مالحظه می 
ای ثابت نشده  چنین قضیه ،که از لحاظ تاریخی درحالی ؛شد میاطالق  یگروھی مشخصه ب

شان اصالت و مشروعیت  خواھند با این ادعاھا به مذھب شیعیان ھستند که می فقط و است
ھمچنین مالحظه  -پردازیم مساله در مبحث پیدایش شیعه میبه بررسی این  -ببخشند. 

این گروه از اصحاب با علی را تنھا دوستی و الفت  ۀاساس عالق ابوحاتم رازیکنیم که  می
 ج پیامبرادعای وجود نص از جانب خدا و  ـ کنند شیعیان گمان میکه  چنان ـدھد و  قرار می

 .کند مطرح نمیرا 

                                           
 .۲۳۰شیعة: و ال -١
و » عالم النبوةأ«های او  ق) است، از جملۀ کتاب ۳۲۲ابوحاتم احمد بن حمدان بن احمد رازی (م وی  -٢

گاهی از احوال وی بنگرید به: ابن می» الزینة« ؛ اعالم ۱/۱۶۴حجر، لسان المیزان: ج  باشد. برای آ
 .۹۷سماعیلیه: ص اإل 

پس ممکن است  ؛پس از رسول الله صحابهیعنی برتری دادن علی بر سایر ...» پس از او «گوید  اینکه می -٣
گردند و معنای  چنین اطالقی شامل سایر مردم ـ حتی پیامبران ـ نیز باشد. در لفظ شیعه، غالیان نیز داخل می

شود این است که شیعه، یعنی همه کسانی که قائل به برترِی مطلق علی از روز  دیگری که به ذهن متبادر می
 .هستند تا به امروز  ج الله وفات رسول

 الغلو و الِفرق الغالیة.، باب ۲۵۹کتاب الزینة: ص -٤
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 دیگرتعریف شیعه در منابع  -ج

 اشعری ابوالحسن تعریف  -۱
ھا به تعریف شیعه  امام اشعری شاید از اولین قدمای غیرشیعه است که در بحث فرقه

پیروی  ساز علی کهشوند  ن علت شیعه نامیده مییبدآنان «گوید:  می ویپرداخته است. 
 .١»دانستند میمقدم  ج الله کردند و او را بر سایر اصحاب رسول می

 تعریفبررسی این 
کسانی که علی را بر  موافق است ھمانشیعه  مفضله ازبا تعریف  ،این تعریف اشعری

مقدم شمردن علی  فقط ،عشریه اشیعه اثن اما ؛دھند برتری می صحابهو سایر  شابوبکر و عمر
برای اطالق معتقد است بلکه  ؛داند کافی نمیوصف تشیع را برای  ج بر سایر اصحاب پیامبر

ایمان داشته  سعلی به وجود نص در مورد خالفت بالفصِل باید  حتماً  سیوصف تشیع بر ک
طوسی و مفید  بر این اساس ؛آغاز شده است پیامبراز وفات  پسو اینکه خالفت وی  باشد

تر بیان این مطلب  که پیش چنان- سازند تشیع خارج می ۀھای زیدیه را از دایر بعضی از فرقه
شود و تنھا  ھای شیعه می اشعری شامل تمام یا اکثر گروهتوان گفت تعریف  و می -گذشت

 ؛ل به منصوص بودن امامت بالفصل علی ھستندئقاکه  کند صدق نمیدر مورد کسانی 
 . کنند تصور می روافضکه  چنان

 حزم تعریف ابن -۲
که آنجا  ٢حزم است تعریف ابن ،شیعه  ترین تعریف از دقیقکه بر این باورند برخی 

 ج الله بعد از رسول سرأی باشد که علی له ھمئکس با شیعیان در این مسھر«گوید:  می
ترین شخصیت جامعه اسالمی بوده است و نیز معتقد باشد که او و فرزندانش  برترین

مواردی  ۀاگر چه در بقی ؛برای امامت ھستند، چنین شخصی شیعه است افرادترین  مستحق
ولی اگر در موارد ذکرشده با  ؛با آنان مخالف باشدنظر دارند،  که مسلمانان در آن اختالف

ن این تعریف را برگزیده یکی از رافضیا .٣»آید شیعیان مخالف باشد، شیعه به حساب نمی
                                           

 .۱/۶۵سالمیین: مقاالت اإل  -١
از عالمان برجستۀ دوران خود در اندلس (در جنوب اسپانیا)  ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم ظاهری -٢

های  ق در اندلس وفات یافت. کتاب ۴۵۶ق در قرطبه به دنیا آمد و در سال  ۳۸۳یا  ۳۸۴سال بود. وی در 
 .۲/۲۸۳از جمله آثار اوست؛ بنگرید به: المقری، نفح الطیب: » الفصل«و » المحلی«

 .۲/۱۰۷الفصل:  -٣
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کیشان خود  داند. او از تعاریف ھم ھا برای شیعه می ترین تعریف را از دقیق است و آن
بر  ستراف به برتری امام علیحزم را اع و دلیل برگزیدن تعریف ابناست رویگردان شده 

و اختصاص  ج از وفات پیامبر پساو  بالفصِل  به امامِت  ذعانو ا ج پیامبرتمام مردم بعد از 
 .١ذکر کرده است ـ مکتب تشیع است ۀکه اساس و جوھرـ امامت به فرزندان او 

یابد  درمی ،را بررسی کند و... تقیه و اما کسی که عقاید شیعه ھمچون امامت، عصمت
را به ایمان داشتن به  تشیع زیرا ؛کنند عقاید خویش اغراق و غلو می مۀکه آنان در ھ

در تعریف  ٢این ھمان چیزی باشد که شھرستانی چه بساو  ؛دھند گونه اعتقادات ربط می این
بدان توجه کرده  ـآید ترین تعاریف به حساب می که از جامعـ خود از شیعه و اصول تشیع 

 است.

 شھرستانی تعریف  -۳
ل به ئو قا کنند میکسانی ھستند که از علی طرفداری  یانشیع«گوید:  شھرستانی می

امامت و خالفت وی بر اساس نص و وصیت به صورت صریح و یا با اشاره ھستند. آنان 
 یدست افراد دیگره و اگر زمام خالفت ب رود؛ فراتر نمی علیمعتقدند که امامت از فرزندان 

ھمچنین  ؛اند تقیه کرده آنانیا است  هیا بر اثر ظلم و ستم دیگران بود این کار، ،بیفتد
ای مصلحتی نیست که مربوط به انتخاب یا انتصاب از طرف عموم  ند امامت قضیه معتقد

جایز  †ای اصولی و از ارکان دین است که برای پیامبران بلکه امامت قضیه ؛مردم باشد
وجوب بر مقولۀ  گیشیعیان ھم. مردم واگذار کنندبه را  آنیا  غافل شدهاز آن که نبود 

تعیین و منصوص بودن امامت و ھمچنین عصمت انبیا و ائمه از گناھان صغیره و کبیره 
 ـ جز در حالت تقیه ـ اعتقادوالیت و برائت با گفتار و کردار و  ۀو نیز بر قضیاتفاق نظر دارند 

 .٣»مخالفند نبا آنا موردولی برخی از زیدیه در این معترفند؛ 

                                           
 .۳۳: صةمامیعبدالله فیاض، تاریخ اإل -١
وی امام مبارز، «گوید:  ُسبکی می معروف به شهرستانی استاو محمد بن عبدالکریم بن احمد ابوالفتح  -٢

است. از جمله آثار اوست: الملل و النحل،   مقدم در علم کالم و نظر، ماهر در علم فقه و اصول کالم بوده
گاهی  ۵۴۸متولد شد و در سال  ق ۴۷۹یا  ۴۶۷نهایة اإلقدام و عقیده. وی در سال  ق وفات یافت. برای آ

 .۲۹۰تا ۳/۲۸۴؛ مرآة الجنان: ۶/۱۲۸بیشتر از شرح حال وی بنگرید به: طبقات الشافعیة: 
 .۶/۱۴۶الملل و النحل:  -٣
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اعتقاد به  در ـ از زیدیه رخیجز بب ـھای شیعه  شود که تمام فرقه از این تعریف روشن می
عشریه  اخواھیم دید که اثن بزودیاتفاق نظر دارند.  یکدیگر امامت، عصمت و تقیه با

 .دارندنیز  و... بداء ،اعتقادات دیگری چون غیبت، رجعت
مردم را از  را قبول ندارند وامام  عصمت ،الزم به ذکر است که امام زید و پیروانش 

 فاضل شخص حتی اگر سلذا امام زید ؛کنند ص برای امامت خود منع نمیاشخاانتخاب 
[به مفھوم تقیه  ھمچنین بهداند و  را جایز می مفضولشخص امامت  ،وجود داشته باشد

برخی «نی با این توضیح به این نکته اشاره کرده است که شھرستا اش] اعتقاد ندارد. شیعی
ل ئزیدیه قا ھای فرقهاین در حالی است که برخی از  .»مخالفند نبا آنا مورداز زیدیه در این 

به وجود نص بر  برخی نیزو  ١ھستند شحسینحسن و به معصوم بودن فاطمه و علی و 
 .٣ندھستکه اکثر زیدیه مخالف این قضیه حال آن ؛٢اعتقاد دارندامامت علی و دو فرزندش 

 شیعه  برگزیده برایتعریف 
 این فرقهتعریف شیعه اساسًا به دوران پیدایش و مراحل دگرگونی عقیدتی  ،به نظر بنده

. تشیع بوده استعقاید و افکارشان پیوسته در حال تغییر و دگرگونی  زیرا ؛شود مربوط می
فقط کسانی  ،در عصر اول که چنان ؛است متفاوت بعدی ھای سدهتشیع  با سدۀ نخستدر 

علت است که  ھمیندانستند و به  شدند که علی را بر عثمان مقدم می شیعه نامیده می
و  دانسته میکه علی را بر عثمان مقدم  بودهکسی  هشیع ؛»شیعی و عثمانی«شده:  میگفته 

ین تعریف شیعه در انابر. ب٤دانسته است میعثمان را بر علی مقدم که  بودهکسی  عثمانی
مقدم  بر عثمان[در خالفت] علی را فقط شد که  بر کسانی اطالق می نخست سدۀ
  .انستندد می

سنت  شود، در واقع از اھل می گفتهشیعه به چنین کسانی چه  اگربر اساس این تعریف، 
 سکنیست که ھر ای علی از جمله مسائل اصولی عثمان و برتریله ئزیرا مس ؛ھستند

له ئنامیم، مس را گمراه می آنای که ما مخالف  لهئمخالفت کند، گمراه نامیده شود. مس
                                           

عباد، نصرة مذهب  ؛ ابن۳۸۶؛ مقبلی، المعلم الشامخ: ص ۹۶بنگرید به: ابن المرتضی، البحر الزخار: ص -١
 .۱۹۶و  ۱۶۴ص الزیدیة: 

 .۲۸یحی بن حمزة، الرسالة الوازعة: ص  -٢
 (نسخۀ خطی). ۳۵بنگرید به: سمرقندی، المعتقدات: برگۀ  -٣
 .۸؛ ابن المرتضی، المنیة واألمل: ص۱۷۹بنگرید به: نشوان الحمیری، الحور العین: ص  -٤
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برخی از  ،ابوبکر و عمر اتفاق نمودند برتریسنت بر  از اینکه اھل پس. استخالفت 
 است؛ تر شایستهکه کدام یک  شدنداختالف دچار عثمان و علی  برتریسنت در مورد  اھل

علی را نیز برخی دیگر  ؛کردند کسی را ذکر نمی وی بجزنستند و دا می برتربرخی عثمان را 
را در مقام سوم  نیز اودیگر  ای عدهنمودند و  چھارم به عنوان افضل ذکر میخلیفۀ در مقام 

قول علمای  ،در نھایت کردند. میسکوت  مورددیگر در این  گروھیدانستند و  افضل می
  سنت بر افضل بودن عثمان ثابت شد. اھل

که شیعیان دوران است تیمیه یادآور شده  االسالم ابن شیخ اصل است که ینھم بر بنا
شیعه که او را  و شریک بن عبدالله؛ ١داشتند مقدم می ویرا بر بابوبکر و عمر ،سعلی
مقدم  شمخالف بود که نام تشیع بر کسانی اطالق گردد که علی را بر ابوبکر و عمر دانند می
تشیع به  و؛ شد نقل می سخالف نظر متواتری بود که از علی ،این عقیده زیرا ؛داشتند می

 معنی یاری و پیروی است، نه مخالفت و طرد کردن.
بن  محمد«روایت کرده است: ـ چنین ابوالعباس بن مسروق ـ از استاد خود  هبّط  ابن

روایت کرده که حمید به ما خبر داد که جریر از سفیان و او ھم از عبدالله بن زیاد بن جریر 
برخیزید و به " :ما گفته شمر بن عطیه ب ؛اند: ابواسحاق سبیعی به کوفه سفر کرد گفته

سپس  ؛نزد او نشستیم و گفتگوھایی در این میان صورت گرفتما  ".استقبال او بروید
 تقدِم در فضل ابوبکر و عمر و  ھیچکس که درحالیاز کوفه بیرون رفتم "ابواسحاق گفت: 

به خدا سوگند  .گویند چیزھایی میکه به کوفه آمدم ولی اکنون  ؛داشته باشد تردید نآنا
  .٢"»گویند دانم چه می نمی

دگرگونی در  نشانگرِ است که مھم تاریخی  متناین یک «ید: گو الدین خطیب می محب
سه سال  ویکوفه بوده است.  عالم گرانقدرِ  ،ابواسحاق سبیعی ؛ زیراسیر تکاملی تشیع است

و در زمان  گذشتدر ق ۱۲۷سال  درمتولد شد و  سن عثمانیمؤمنالاز شھادت امیر پیش
گوید:  میچنین کودکی خود  دوراناز وی کودکی بیش نبود.  سن علییمؤمنالخالفت امیر

سفید  ریششپدرم مرا بلند کرد تا توانستم علی را در حال سخنرانی ببینم که موی سر و «
گشته است،  ازکوفه را ترک گفته و کی بدانجا ب سالیچه که او دانستیم  میما اگر  .»بود
حدس بزنیم که شیعیان کوفه چه زمانی علوی بودند و ھمچون به درستی توانستیم  می

                                           
 ، تحقیق محمد رشاد سالم.۲/۶۰منهاج الّسنة:  -١
گاهی از شرح حال -٢  .۲۹۱؛ الخالصه: ص ۸/۶۳وی بنگرید به: تذهیب التهذیب :  برای آ
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چه زمانی که آنان دانستیم  نیز می ؛به برتری ابوبکر و عمر معتقد بودندـ  سـ علیشان  امام
زیرا علی بر منبر کوفه برتری دو  ؛ورزیدند دات او مخالفتاعتقاو با   نداز علی جدا شد

در بھترین  ،در این امت ھستند ج ، وزیران و خلفای رسول خداھمنشینانبرادرش را که 
 .١این امت به مردم اعالن نمود ۀزمان

یافتم که در حالی را  نخستینشیعیان «گوید:  میدربارۀ عقاید شیعیان سلیم  لیث بن ابی
کسانی که در «: گوید میتحفه  صاحب مختصرِ  .٢»دادند برتری نمیکسی را بر ابوبکر و عمر 

مھاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از جمله  بودند ـ سعلی نیمؤمنالزمان خالفت امیر
را محترم  شحق خود و در جای ندشناخت میرا  او ھمه حِق  ـ کردند از آنھا پیروی می

بودند کوچک  ج پیامبرقدر و منزلت ھیچیک از برادران او را که اصحاب  نشمردند. آنا می
  .٣»ایشانبه چه رسد به تکفیر و دشنام دادن  ؛شمردند نمی

بلکه مبدأ  ؛سالمت و پاکی باقی نماندند و در این صفامتأسفانه شیعیان  ،ھمهبا این 
به نقابی تبدیل شد  یعاندک تش و اندک شدندتبدیل و به چندین فرقه  گردیدتشیع دگرگون 

فکر نیرنگ و دسیسه در توز و حسود اسالم که  خورده، کینه از دشمنان شکستیک که ھر
بینیم  می روست که از این کردند؛ خود را زیر آن پنھان می ندبودعلیه اسالم و مسلمین 

 ؛نامیدند شیعه نمی کردند احترامی می بی ب کسانی را که به ابوبکر و عمر ،ی از ائمهرخب
 را نداشتند. تشیع نامشایستگی  را کهچ ؛خواندند می »رافضی«بلکه آنان را 

 داندکسی که در مورد دگرگونی اعتقادات شیعه شناخت کافی داشته باشد، وقتی ب
خواھد تعجب ن اند داشته هلقب شیع دیگر علمای سرشناسو  محدثین معروفبسیاری از 

زیرا مفھوم تشیع در لمای مطرح اھل سنت باشند. و چه بسا که چنین افرادی از ع کرد؛
امام ذھبی ھنگام  و بر این اساس است که با مفھوم فعلی آن بسیار متفاوت است. ،گذشته

بدعت بر دو «گوید:  اند می ی که به بدعت تشیع متھم شدهانپرداختن به بحث در مورد محدث
 که این پدیده میان تابعین و تابِع  غلو بدون مانند غلو تشیع یا تشیِع  ؛یبدعت صغراست:  نوع

احادیث  اگر .بودند راستگوو  متدین چند آنان افرادی پرھیزکار،ھر ؛تابعین رایج بوده است
نبوی از بین خواھد رفت و این یک  تعداد زیادی از احادیث بدانیم،مردود را این دسته 

                                           
 .۳۶۱و  ۳۶۰حاشیه المنتقی: ص  -١
 .۳۶۱و  ۳۶۰المنتقی: ص  -٢
 .۳: ص ةعشری ثنیمختصر التحفة اإل -٣
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و در آن و تحقیر مانند طرد کلی و غل ؛است بدعت کبری ،آشکار است. بدعت دوم ۀمفسد
قول این دسته از شیعیان استدالل  هبه این اعتقاد. بدیگران و دعوت  بابوبکر و عمر

یافت  یو امین راستگوفرد ھیچ  ،اخیر گروهشود و آنان ھیچ منزلتی ندارند. از این  نمی
روایت چنین  چگونهحال تقیه و نفاق. ، شانای و پوششاست بلکه شعارشان دروغ  ؛شود نمی

 نیست. پذیرفتنیشود؟ ھرگز  می پذیرفتهکسی 
شد که عثمان، زبیر، طلحه، معاویه و  می گفتهافراطی به کسانی  ۀشیعدر گذشته، 

 ۀ. اما شیعدادند کرده و آنھا را دشنام مینکوھش  اند  گروھی از کسانی که با علی درگیر شده
و از  کنند را تکفیر میشود که آن بزرگواران  ما به کسانی گفته میو عرف افراطی در زمان 

 ،تشیع بنابراین .١ستگوچنین کسی گمراه و دروغ .جوید می بیزاری بابوبکر و عمر
 . نیز ھستدرجات و مراحلی دارای   طایفه دارد،فرقه و چندین که  چنان

تحقیق  اش دربارهای که  و دوره استعشریه  افرقۀ اثندر این کتاب، فرقۀ مورد بحث ما 
شان  خود را از چھار کتاب مرجع ۀزمانی است که تشیع مبانی مذھب و عقید کنیم، می

از  که آنھا را» الفقیه رهُ حُض ن ال یَ مَ  و کافی، تھذیب، استبصار«گرفتند که عبارتند از:  برمی
 ۀنیز منابع چھارگان ؛ندآور سنت به حساب می ششگانۀ اھل ھای باکت جھت اعتبار چون

اند که عبارتند  اند به چھار کتاب اول ملحق کرده اعتبار آنھا رسیده ۀکه به درجرا دیگرشان 
بسیار ھای  کتاب ،بر اینھا عالوه ؛»سائلوو مستدرك ال الشیعه ، وسائلنواراألوافی، بحار«از: 

 اند. ھا رسیده که علمای شیعه معتقدند به درجۀ این کتابھستند  یدیگر
که از  نیمک اشاره میبه این نکته  ،ببریم به پایانرا پیش از اینکه بحث تعریف شیعه 

شود  چنین استنباط می ،وارد شده است شناسی فرقه ھای باتعریفات شیعه که در اکثر کت
 سپیروان علی«در تعریف شیعه امامیه بر این بوده است که بگویند:  ھا ن کتابایکه عادت 

شود که با اجماع امت مخالف  ای اشتباه می منجر به نتیجه ،لهئاین مس». گویند را شیعه می
از  سحال آنکه علی ؛بوده است یانشیعه و بر اعتقاد شیع ،علیحضرت است، و آن اینکه 

رفع ابھام باید برای  بنابراین است؛ و بیزار گویند پاک آنچه شیعه در مورد او و فرزندانش می
پندارند  تند که میکسانی ھس یانشیع: «بگوییمو  بیاوریم ھایی تبصرهقید و  ،در تعریف شیعه

با  نیزو علی  کنند میاز علی پیروی نآنان  ،حقیقت؛ ولی درھستند سعلی پیرو
و طرفداری از  تشیع مدعیآنان «: توان گفت ؛ ھمچنین می»یستموافق ن شان اعتقادات

                                           
 .۱۰و  ۱/۹حجر، لسان المیزان:  ؛ ابن۶و  ۱/۵عتدال: ذهبی، میزان اإل  -١
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 ای از علمرخب بر ھمین اساس است که ».آنان رافضی ھستند«: اینکهیا  ؛»ھستندعلی 
اما . ١»ندھستعلی منسوب  ۀرافضیان به شیع: «برند آنان به کار می دربارۀ یچنین تعبیر

کنند قرار  شیعیان علی که از وی پیروی میو دیدگاه  روشآنان بر این است که  یقتحق
 گو و رافضی ھستند. هبلکه گزاف ؛ندارند

*** 

 تاریخی آن یها پیدایش شیعه و ریشه

بلکه مراحل زیادی را طی  نشده است؛ پدیداراگھان ناصول و معتقداتش  ه ھمراهشیعه ب
تردیدی  . است ھای متعددی تقسیم شده سپس به فرقه ؛است گرفته  نموده و به تدریج شکل

بحث لذا  ؛است ای نیازمند بحث جداگانه ،نیست که بررسی مراحل تاریخی و فکری تشیع
مراحل مختلف  دنبال کردنھای تاریخی شیعه است و  اصل پیدایش و ریشه دربارۀدر اینجا 
 و ھا دیدگاهبعضی از  بیانبحث را با ما  نیست.مان ھای آن مقصود گیری فرقه و شکل

 ،پس از آنو شروع خواھیم کرد استخراج شده است معتبرشان  نابعاز م که هنظریات شیع
کند که  علمی و موضوعی ایجاب می روشپردازیم.  ات دیگران مییو نظر ھا دیدگاهبه ذکر 

 صاحبنظران مطرح شود. هدیدگاابتدا 

 در مورد پیدایش تشیع یانشیع دیدگاه
که در  ھای مختلفی دیدگاهمیان  از .ندارند یکسانیشیعیان در این موضوع نظر 

 که رسیدسه نظریه توان به  میاست، تشیع آمده  خاستگاهشان در مورد معتمدھای  کتاب
 دھیم. و بررسی قرار مینقد مورد آنھا را 

 دیدگاه نخست

وجود  ج از رسالت پیامبر است که پیشای قدیمی  لهئتشیع مسبر اساس این نظریه، 
شده است.  عرضهمگر اینکه ایمان به والیت علی به او  یست،و ھیچ پیامبری ن داشت

کافی از اصول در  :از جمله اند؛ ساختهاثبات این موضوع برای زیادی را ھای  افسانه یانشیع
و  است والیت علی در تمام ُصُحف انبیا نوشته شده«است:  چنین روایت شدهالحسن  ابی

                                           
 .۲/۱۰۲منهاج السنة:  -١
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در  .١»مبعوث نکرده است سیت علیاو وص ج خداوند ھیچ پیامبری را جز به نبوت محمد
 :خصوص این آیه

 ]۱۱۵طه: [ ﴾َولََقۡد َعِهۡدنَآ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُۥ َعۡزٗما﴿
این به آدم سفارش کردیم (و عهد بستیم) پس او فراموش کرد و برای او عزمی  و به راستی پیش از«

 .»(استوار) نیافتیم
از او به  پس امامانو  ج در مورد محمد«: کنند میروایت باقر چنین تفسیری  جعفرواز اب

یامبران پ آنان معتقدند .٢»آدم فرمان دادیم؛ پس ترک فرمان کرد و عزم استواری نداشت
و اوصیای بعد از او و  ج که در مورد محمد نام داشتند اولوالعزم جھتاز این » زماولوالع«

این  هشده است و خداوند عزم آنان را بر اعتراف بداده ایشان به آنھا فرمان  ۀمھدی و سیر
  .٣کرد زمج موضوع،

ای علی، خداوند ھیچ پیامبری را «فرمود:  ـ به گمان آنانـ ج در بحار آمده که پیامبر
ده کردعوت  ـ چه دوست داشته یا نهـ مگر اینکه او را به والیت شما است نفرستاده 

خداوند متعال از «گوید:  کنند که می و در روایت دیگری از ابوجعفر نقل می ؛٤»است
صادق عبدالله واز اب ھمچنین. ٥»پیامبران در مورد والیت علی عھد و پیمان گرفته است

 است ھیچ پیامبری فرستاده نشده ؛والیت خداوند است ،والیت ما«: کنند میروایت چنین 

                                           
 .۱/۴۳۷کلینی، اصول کافی:  -١
باشد. تفسیر این آیه  این تفسیر از آیه نه تنها نامعقول وبعید است، بلکه الحاد و کفر نسبت به آیات خداوند می -٢

به آدم توصیه کردیم و به وی گفتیم: "ای آدم، این شیطان دشمن تو و «از َسَلف و علما چنین آمده است: 
تان نکند".  ، شما را گرفتار نسازد و از بهشت بیرونهمسرت است؛ پس [هشیار باشید که] به دام وسوسه خود

آدم آنچه را در این باره به وی فرمان داده شده بود فراموش کرد [یعنی ترک فرمان نمود] و اگر تصمیم 
گوید:  کرد. قتاده می کردـ فرمانبرداری نمی استواری داشت، از دشمن خود ـ ابلیسی که به او حسادت می

 ).۲۲۲تا  ۱۶/۲۲۰(تفسیر طبری: » "منظور از َعزم، صبر است ﴾ۥ َعۡزٗماَولَۡم َ�ِۡد َ�ُ ﴿
؛ ۲/۸۰؛ فیض کاشانی، صافی: ۱۲۲بابویه قمی، علل الشرائع: ص  ؛ نیز بنگرید به: ابن۱/۴۱۶کلینی، الکافی:  -٣

ار: ؛ مجلسی، البح۶۳۶و  ۶۳۵؛ هاشم البحرانی، المحّجة فیما نزل فی القائم الحّجة: ص ۲/۶۵تفسیر قمی: 
 .۲۱؛ الصفار، بصائر الدرجات: ص ۲۶/۲۷۸، ۱۱/۳۵

 .۳۰۲؛ بحرانی، المعالم الزلفی: ص ۱۱/۶۰البحار:  -٤
 .٣٠٣المعالم الزلفی:  - 5
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با عنوان: ترتیب داده است  بابیشیخ بحرانی برای این موضوع  .١»مگر برای آن والیت
گوید:  میدر آنجا  یو .٢»اند بر والیت علی و ائمه مبعوث شده پیامبرانبابی در مورد اینکه «
نیز  ؛اند داده پاسخ مثبت سبه والیت علی ،و ھمه مؤمنان پیامبرانکه تمام است ابت شده ث«

... بنابراین  اند کینه داشته شبیت و تمام اھل وینسبت به  شکه مخالفاناست ثابت گشته 
بنابراین او  ؛شود وارد بھشت نمی ،او را دوست نداشته باشد ـ از اولین و آخرینـ ھرکس 
  .٣»بھشت و دوزخ است ۀکنند تقسیم

حتی حر  .٤آمده است شیعهمعتبر و معتمد  ھای باروایاتی در این معنا در بسیاری از کت
ادعا  -وسائل الشیعه- را تصنیف کرده است در حدیث شیعهیکی از منابع مھم  کهعاملی 

پیمان  پیامبرانمخلوقات از  آفرینِش خداوند ھنگام «گویند  که می شیعه روایاتکند  می
 . ٥استصد ھزار حدیث  از بیش »گرفته است

 أخداوند«گویند:  میشان  از قول امامانبلکه  ؛اند اکتفا نکرده نیزشیعیان به این حد 
ـ  شیخ ھادی تھرانیلذا  ؛٦»ھا و شھرھا عرضه داشت ھا و زمین و کوه والیت ما را بر آسمان

داللت بر این  ،ی از روایاترخب«گوید:  می معاصر شیعه ـ تقلیدیکی از آیات عظام و مراجع 
 سوالیت علی ،. در حقیقتفراخوانند سوالیت علیامر شدند تا به پیامبران  ۀھمکه  دارند

را نپذیرفت  و ھر که آن ؛خوب شد ،را قبول کرد آنچه ھر ؛بر ھمه چیز عرضه شده است
 .٧»فاسد گشت

                                           
 .۳۰۳؛ المعالم الزلفی: ص ۲/۹۵نوری طبرسی، مستدرك الوسائل:  -١
 .۳۰۲المعالم الزلفی:  -٢
 .۱/۱۶فیض کاشانی، تفسیر صافی:  -٣
؛ ۳۵/۱۵۱نوار: ؛ مجلسی، بحار األ۳/۱۰و  ۱۵۵/ ۲؛ کاشانی، الوافی: ۲/۸کلینی، اصول کافی: بنگرید به:  -٤

؛ علل ۱/۲۷۰؛ صدوق، الخصال: ۲/۱۹۵؛ محدث نوری، مستدرك الوسائل: ۱/۷۲۹قمی، سفینة البحار: 
 .۱/۸۶؛ بحرانی: ۲/۸۰؛ تفسیر صافی: ۱۷۴، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۳۶، ۱۲۲الشرائع: ص 

 .۱۵۹ الفصول المهّمة: ص -٥
 .۲/۱۹۵نوری، مستدرك الوسائل:  -٦
 .۱۵۵هادی الطهرانی النجفی، ودایع النبوة فی احکام الشریعة: ص  -٧
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  دیدگاهنقد این 
کافی  شان پوچی اثباتآنھا برای  بیان کردِن فقط وجود دارد که  دیدگاه و اعتقاداتی

آن از جمله بدیھیات  فسادِ  زیرا ؛نوع است ھمیناز که در باال نقل کردیم نیز  نظریاست. 
 .شود یافت نمی ی باطلو پندارھا ھا یاوهکه در دسترس ماست چیزی از این  یاست و در قرآن

 ‡پیامبرانھمۀ دعوت ھای علمای شیعه ـ  و افترا تردیدی نیست که ـ بر خالف دروغ
 فرماید: خداوند متعال می .فرزندانشنه به والیت علی و  ،دعوت به توحید بود

نَا۠ فَٱۡ�ُبُدونِ ﴿
َ
� ٓ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
  ]۲۵ األنبیاء:[ ﴾َوَمآ أ

از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم که: معبود برحقی جز من و (ما) پیش «
  ؛»نیست، پس تنها مرا عبادت کنید

ُٰغوَت ﴿ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱل�َّ ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

 ]۳۶النحل: [ ﴾َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ

 .»پیامبری فرستادیم که: الله یکتا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنیدیقینًا ما در (میان) هر امت «
و  کردند ھمتا دعوت می خداوند بی عبادِت  به فقطمت خود را ا ،پس ھمه پیامبران

 گفتند: شان می قومبه  ‡مانند نوح، ھود، صالح و شعیبپیامبرانی 

َ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه ﴿ ۥٓ ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ  ]۸۵ ،۷۳، ۶۵، ۵۹:األعراف[ ﴾َ�ۡ�ُُه

 ».که جز او معبودی (راستین) برای شما نیست عبادت کنیدالله را « 
 اهللا و أّن : «است فرمودهنیز  ج خدا رسول

ّ
مرُت أن أقاتل انلّاس حىّت �شهدوا أن ال � إال

ُ
أ

که جز الله  با مردم بجنگم تا شھادت دھند  دارمدستور «یعنی:  ،»�ّمداً رسول اهللا ...
 :عباس روایت شده از ابنھمچنین  .١...» نیست و محمد فرستاده خداست ]بحق[معبودی 

نزد قومی  تو«فرمود: به وی معاذ بن جبل را به یمن فرستاد  ج خدا رسولھنگامی که 
دعوت به  ی،کن ت میبه آن دعو[مردم را] اولین چیزی که  باید پس ؛روی که اھل کتابند می

چیزی جز تناقض  ،احادیث صحیح بینیم، میکه  چنان .٢»توحید خداوند عزوجل باشد

                                           
اگر آنان توبه کردند و نماز به جای آوردند و زکات دادند، راه را «، کتاب ایمان، باب ۱/۱۱صحیح بخاری،  -١

امر به «کتاب ایمان، بابی وجود دارد با عنوان ) نیز در ۵۲تا  ۱/۵۰در صحیح مسلم (». ایشان باز نمایید بر
 اند. محدثان دیگر نیز این حدیث را نقل کرده». جنگ با مردم تا بگویند ال اله اال الله

اند و لفظ مسلم ذکر نشده است؛ بنگرید: صحیح بخاری،  بخاری و مسلم با الفاظی شبیه هم روایت کرده -٢
 .۵۱-۱/۵۰کتاب ایمان، باب دعوت به شهادتین: و صحیح مسلم  ۲/۱۰۸کتاب وجوب زکات 
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فرمانی که بر  نخستینف متفق ھستند لَ َس  علمای به عالوه، ؛دکن ابت نمیاول را ث دیدگاه
والیت پذیرِش دستور به توھم شیعیان دربارۀ آن حال  .١است »شھادتین« شدهبنده واجب 

 نرافضیا فقطدر تمام ُصُحف انبیا نوشته شده است، چرا  ساگر والیت علی و کجاست؟علی 
از آن خبر ادیان  پیروان سایرغیر از ایشان از آن خبر ندارد؟ چرا کسی کنند و  را نقل می آن

ی آسمانی است و خداوند عزوجل ھا ناظر بر تمام کتابکریم که قرآن  ؟ اصًال درحالیندارند
 فقط سخن،این  براستی ؟است نیامدهچرا بحث والیت در قرآن  ،ده استضامن حفظ آن ش

 ھاست، انسان از لغزشۀ که نگھدارند ،دین و حیا و اگر کسی عقل .ستادلیل  یادعای بیک 
 .پیش روددلیل  یادعای بگویی و  یاوهتواند در  ھر اندازه بخواھد می ،نداشته باشد

که برای ھدایت مردم نازل  پیامبران خدای ھا کتابدر «گوید:  تیمیه می االسالم ابن شیخ
ولی در آنھا ھیچ یادی از علی نشده است است؛ ما ذکری به میان آمده  ، از پیامبراست شده

در  سکسی نگفته است که نام علی ،اند کتاب که مسلمان شده از اھل افرادی... و در میان 
برای ابالغ و اقرار  پیامبران ۀھمکه  پس چگونه جایز است گفته شود ؛است آمده ھا آن کتاب

ی را برای طلبچنین میک از آنان  ھیچکه  درحالی ،اند شده  به والیت علی فرستاده
به  .٢»است؟ نکردهرا از آنان نقل  نیز چنین چیزیاند و کسی  شان بیان نکرده ھای امت

و ادعا  کرده جعل† پیامبرانھا را علیه  هفسانکنند این ا ت میئچگونه جرآنان  راستی،
نسبت به والیت  ـ اولوالعزم پیامبران به استثنایـ  فرستادگان الھیو دیگر  ÷کنند آدم

و  ستااند؟ این بھتانی بزرگ  را ترک کرده و آن اند توجه بوده از جانب خداوند بیعلی 
 .باطل و مردود است †الھیبستن بر انبیای  دروغو باطل  مزعوموالیت  این گمان بی

و  امامان شیعهنسبت به آنان نھایت  بی غلوِ گویی و  هگزافھای عجیب  تفاوتاز جمله 
 به عصمِت  آنان برای ائمه خوداین است که  ،حد و مرز نسبت به پیامبران الھی جفای بی

کنند جز پنج نفر  ترین خلق خدا ادعا می برگزیدهپیامبران این  در مورد و اعتقاد دارند؛مطلق 
آیا این  اند. انبیا در امر والیت مرتکب نافرمانی خدا شده ۀھم ،اولوالعزم ھستند از آنھا که

شان از دانش و  ھا ملتی ھستند که روح و روان هفسانسازندگان این اکه نیست  نبر ایدلیلی 
پر از کینه و دسیسه علیه مصلحین و  ـ به جای علم و ایمانشان ـ  قلبایمان تھی گشته و 

میان مردم پی نفوذ در  در ادعای تشیع و شعار طرفداری از ائمه و از طریقبرگزیدگان است. 
                                           

 .۷۵شرح طحاویه: ص  -١
 .۴/۶۴منهاج السنة:  -٢
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چنین  بیانت ئجر زندیقکسی جز ملحد و  ،آری .تا آنان را به فساد بکشانند ھستند
 غیر ائمه را برتر از پیامبران شیعیان ،ھا خواھند با این گفته افتراھایی را ندارد. گویا می

را  آن پیامبرانو کردند فرمانبرداری از امِر والیت  شیعیان،که  چرا ؛اولوالعزم معرفی کنند
 !گمراھی آشکاری استاین که  حقا نادیده گرفتند.

 فرمایند: خداوند متعال می

ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ َخَذ ٱ�َّ
َ
ٓ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُ�مَّ َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل  ۧ�ۡذ أ َن لََما
قٞ  َصّدِ ٰ َ�ٰلُِ�ۡم إِۡ�ِي�  مُّ َخۡذُ�ۡم َ�َ

َ
ۡقَرۡرُ�ۡم َوأ

َ
نَُّهۥۚ قَاَل َءأ لَِّما َمَعُ�ۡم َ�ُۡؤِمُنَّ بِهِۦ َوَ�َنُ�ُ
ِٰهِدينَ  نَا۠ َمَعُ�م ّمَِن ٱل�َّ

َ
ۡقَرۡرنَاۚ قَاَل فَٱۡشَهُدواْ َو�

َ
  ]۸۱آل عمران: [ ﴾قَالُٓواْ أ

پیامبران پیمان گرفت هرگاه به شما کتاب و حکمت دادم، و (به یاد بیاورید) هنگامی را که الله از «
کند، باید به او ایمان بیاورید و او  سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می

» اقرار کردیم«را یاری کنید. (آنگاه) فرمود: آیا اقرار کردید و بر این امر پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند: 
 ».باشید و من (نیز) با شما از گواهانمفرمود: پس گواه 

پیمان  †پیامبرانداوند از خکه  اند گفته فوقدر تفسیر آیه  دیگر مفسرانعباس و  ابن
 اش به او ایمان آورند و یاری ،مبعوث شود ج شان محّمد گرفته است که اگر در حال حیات

آنچه را که حق  ـ شان گیمثل عادت ھمیشخواھند ـ  علمای شیعه میگویی اما  .١دھند
عھد و پیمانی  پیامبراناز  از این گذشته، وقتیقرار دھند.  سبوده است برای علی ج پیامبر

پیمان  آنان، آیا معقول است از گرفته نشده ج شریعت محّمد جزئیاتمبنی بر ایمان به 
 د؟نباش داشته عالقهمحبت و و نه دیگر مومنان  از صحابه یبه یکتنھا گرفته شود که 

د نو از او اطاعت ک بیاوردایمان  ج اجماع مسلمانان بر این است که اگر کسی به پیامبر
 ،را خلق کرده است بمیرد شکه بداند خداوند ابوبکر و عمر و عثمان و علیآناز  پیشو 

به بھشت محروم  وروداو را از  حقیقت،این  اطالعی از بیشود و  ضرری متوجه او نمی
ایمان  ادعا کرد کهتوان  پس چگونه می ،چنین باشد ج امت محّمدسازد. اگر در میان  نمی

  .٢واجب بوده است؟ پیامبرانیکی از صحابه بر والیِت به 

                                           
 به بعد. ۶/۵۵۷تفسیر طبری:  -١
 .۴/۴۶بنگرید به: منهاج السنة:  -٢
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. کجاستشان  کنند، عقل و منطق ھا را تصدیق می گویی گونه یاوه مردمی که اینبراستی 
و شاید  [صدھاگرفته شده که عھد و پیمان شان  ھای چگونه از پیامبران پیشین و امت

االسالم  شیخکه  چنان ھزاران سال بعد] به علی در زمان امامتش ایمان داشته باشند؟
از  پیش اندیشند که ؛ زیرا گویی اصًال نمیگوید، چنین ادعایی سخن دیوانگان است می

 اماِم  سپس چگونه ممکن است علی ؛ندبود مردهھمۀ پیامبران پیشین  آفرینِش علی،
اما  ؛مردم روزگار خود باشد فرمانروایتواند  می سعلینھایتًا  ؟از خود باشد پیشھای  امت

از او به دنیا  پسو کسانی که  اند تر زندگی کرده پیشکسانی که تمامی بر  وا امارتادعای 
گوید یا بدون  می  داند چه نمییا دروغ محض و ساخته و پرداختۀ کسی است که  ،آیند می

 یملحدصوفیاِن و  طائی عربی کالم ابن جنساز  ،ادعااین  گوید. اندیشه و تعقل سخن می
 یاز مشکات خاتم اولیا در علم خداشناس پیامبران،«گویند:  اوست که می ھمچون

وجود داشته  نیزششصد سال بعد از پیامبر  نزدیک بهھمان چیزی که  ؛اند کرده ه داستفا
و  استله والیت ئدسته در مس ایناز جنس ادعای  ،بنابراین ادعای آنان بر امامت». است

کتاب و سنت و  خالِف باطلی است که  ادعاھایغلو، شرک و  دروغ،بر  گروه،ھر دو  مبنای
کسی  برشان  که دروغ بودن سخنانیطرح از آنان باید پرسید  .١باشد میاجماع سلف امت 
 دین خداست؟ دور کردن مردم از منظورشانآیا  ھدفی دارند.پوشیده نیست چه 

این  آخوندھای غالِی شیعه وقتیاما  ؛باطل بودن چنین امری بسیار روشن استچراکه 
دیگر از آن   ادیان پیرواند، ھند میرا به اسالم نسبت  ھاو آننند ک میطرح مرا  ھا ھزل و یاوه

گاه در و در نتیجه، برند  پی میاز لحاظ عقلی و نقلی  ادعاند و به باطل بودن این وش می آ
اھل علم و اندیشه در مورد این تحلیل شوند. وانگھی،  دچار تردید میاسالم  اصِل مورد 

چه  ت ـاز قبیل جمادات، نباتات، مایعاـ  ءصالح و فساد اشیا مورددر  ،عجیب و غریب
 یاپذیرش  بر اساِس  و موجودات، ماھیِت اجسامکند  که شیعه ادعا می چرا ؛خواھند گفت

دیگران در این باره چه گمان خواھند کرد؟ آیا  صورت گرفته است؟ عدم پذیرش والیت علی
ھدف اینکه یا  معرفی کنندد به ھمه مردم نخواھ میعلمای شیعه این ھمان دینی است که 

 آن است؟ بازداشتن مردم از پذیرشدادن اسالم و  دگرگون جلوه
آنان ھمواره اھل  زیرا ؛ندارد تعجبشیعه جای علمای از جانب  ھایی بیان چنین دیدگاه

و آنچه را که عقل و  اند کردهحقایق و اخبار متواتر را تکذیب  که اند ھای عجیب بوده مبالغه

                                           
 .۴/۷۸همان:  -١
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. وقتی در مورد کسی که ادعا اند نمودهتصدیق  ،دھد گواھی می شندنقل به دروغ بو
 دشمنانکنند  کسانی که گمان میکنند امام آنھاست چنین نظری دارند، قطعًا در مورد  می

 ۀدو خلیف ۀدربارکه  چنان ؛را خواھند گفتسخن مشابه ھمین  یان ھستند نیزائمه و شیع
در روایت آمده است زمانی که امام «اند:  ) گفتهب(ابوبکر و عمر ج راشد و بزرگوار پیامبر

 که در دنیا روی دادهرا د آن دو را زنده خواھد کرد و تمام گناه و فسادی نقائم ظھور ک
، به چاه انداختن یوسف به دست قابیل ھابیل قتِل گناه حتی ؛ اندازد شان می به گردن است

در این مورد،  آنان». ھا توسط برادرانش، انداختن ابراھیم در آتش و سایر جرم و جنایت
است ھیچ سنگی از جایش تکان نخورده «اند:  دهنسبت داصادق سخن دروغی نیز به جعفر 

 ]یعنی خلیفه اول و دوم[ اینکه به گردن آن دومگر  ،و ھیچ خونی ریخته نشده است
 .١»است

 دیدگاه دوم

بذر  ج که رسول خدا تصورشان این است و جدید ـ ـ از شیوخ قدیمبعضی از رافضیان 
ی از صحابه از رخب صدر اسالمپدیدار گشتند و در  ایشاندر عصر  یانتشیع را کاشت و شیع

 او بودند. به والیِت  معتقدخدا  زمان رسولدر و  و شیعه او بودند کردند میپیروی  سعلی
و  ج طالب بود که در زمان پیامبر فرقه علی بن ابی ،شیعه ۀفرق نخستین«گوید:  قمی می

به امامتش  اعتقادموسوم بودند. آنان در وابستگی به علی و  علی ۀشیعاز وی به  پس
 همقداد بن اسود کندی، سلمان فارسی، ابوذر جندب بن جناد از جملهمعروف بودند. 

 نامکسانی از این امت بودند که به  نخستینو ایشان  ...غفاری و عمار بن یاسر مزحجی
 .ھمین نظر را دارند نیز ٤و رازی ٣نوبختی .٢»تشیع موسوم گشتند

کسی که بذر تشیع در  نخستین«گوید:  می ق) ۱۳۷۳م (الغطا  محمدحسین آل کاشف 
در  ٥اسالم ھمزمان با بذرِ  ،تشیع یعنی بذرِ  ؛صاحب شریعت بود خودِ  کاشت،اسالم  کشتزارِ 

                                           
 .۱/۸۲انیة: منوار النع؛ األ۲۰۶و  ۲۰۵؛ نیز بنگرید به: رجال الکشی: ص۳۷بحرانی، الدرة النجفیة: ص -١
 .۱۵المقاالت و الفرق: ص -٢
. شیبی در نقل دیدگاه نوبختی دچار توهم شده است؛ زیرا به وی نسبت داده که گفته ۱۷: ص ةالشیع فرق  -٣

 ؛ ۲۲؛ بنگرید به: الصلة بین التصوف و التشیع: ص »تشیع پس از وفات رسول خدا پدید آمده است«است: 
 .(نسخۀ خطی) ۲۰۵ابوحاتم رازی، الزینة: ص  -٤
 دانند. بذر تشیع را غیر از بذر اسالم میتوجه کنید که شان  به این اعتراف -٥
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آبیاری و به متعھد خود  را کاشت، کسی که آنکنار ھم و به طور یکسان قرار داشت و 
ید به شکوفایی رس ویحیات  زماِن در  ،این درخت کرد و بالید.شد تا اینکه رشد  آن پرورش

 .٢ھمین نظر را دارندگروھی از شیعیان معاصر نیز . ١»ثمربخش شد شاز وفات پسو 

 نقد این دیدگاه
قمی در کتاب سعد بن عبدالله اشعری نخستین بار  را این دیدگاهشود  مالحظه می -۱

توان گفت  . میاند کرده مطرح» ةق الشیعَر فِ «و نوبختی در کتاب » قَر المقاالت و الفِ «
ھای پیدایش  ی از علمای مسلمان ریشهرخاین است که ب طرح چنین نظری، دلیلترین  مھم

روشن  یھای به دلیل وجود نشانه نیز اینو  ؛دھند می نسبتتشیع را به منشأھای بیگانه 
علمای  رو، از این .-که سخن از آن بزودی خواھد آمد– کند امری را ثابت میکه چنین است 
ھای خارجی  ه دربارۀ خاستگامشروعیت بخشیدن به تشیع و رد ادعای مخالفان  برایشیعه 

ای را به کار  ھر وسیله شکنند و برای اثبات مطرح می ییادعا چنینتشیع،  و غیراسالمی
 ٣اند نموده جعل ج رسول خدا از قولروایات بسیاری در این باره  ،گیرند. به عنوان مثال می
از  یککه ھیچاند. این در حالی است  شدهسنت نقل  روایات از طریق اھلکنند این  ادعا میو 

اکثرشان ساختگی ھستند  و شناسند را نمیروایات  این و ناقالن شریعت سنت دانشمندان اھل
 .٤استیا دور از تأویالت باطل آنان اسناد خالی نیستند  از عیب و ایراد دریا 

درستِی بر موثقی نیز سنت ندارد و سند تاریخی  کتاب و درھیچ اصلی  رویکرد،ین ا -۲
. استشده  حقایق ثابت مخالف با اصول اسالم و منافِی  ،بلکه این دیدگاه ؛آن وجود ندارد

                                           
 .۴۳اصل الشیعة و اصولها: ص -١
عشریة وأهل البیت: ص  ثنیاإل ؛ محمد جواد مغنیة،۱۶و  ۱/۱۳بنگرید به: محسن امین العاملی، أعیان الشیعة:  -٢

؛ الشیرازی، هکذا الشیعة: ۲۷الوابلی، هویة التشیع: ص ؛ ۱۰۵؛ هاشم معروف، تاریخ الفقه الجعفری: ص ۲۹
؛ محمدرضا ۳۰و ۲۹؛ الزین، الشیعة فی التاریخ: ص ۵۱و  ۵۰؛ محمد الحسنی، فی ظالل التشیع: ص ۴ص 

 .۱۹و ۱۸؛ أحمد تفاحة، أصول الدین: ص ۶۳؛ الصدر، بحث حول الوالیة: ص ۱۸المظفر، تاریخ التشیع: ص 
به  ۳۴۲به بعد؛ الشوکانی، الفوائد المجموعة: ص  ۱/۳۳۸ابن الجوزی، الموضوعات: برای مثال بنگرید به:  -٣

هایی برای استدالل و احتجاج  . علمای شیعه نیز وسایل و شیوه به بعد ۱/۳۵۱بعد؛ الکتانی، تنزیه الشریعة: 
ید به: فکرة ام؛ بنگر  نکاتی در مورد آنها نوشته» فکرة التقریب«سنت دارند که بنده در کتاب  علیه اهل

 به بعد.  ۵۱التقریب: ص 
 ، تحقیق دکتر علی عبدالواحد وافی.۲/۵۲۷ابن خلدون، المقدمه:  -٤



 ۱۱۳  مقدمه 

 

ھا و احزاب  فرقه را به  نه اینکه آنآمده است  ۀ واحدکلمپیرامون این امت  برای اتحاداسالم 
و شیعه و سنی مطرح نبوده است. مساله نیز  ج پیامبر و در زمان؛ پراکنده کندمختلف 
 فرماید: می متعالخداوند 

ِ ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ ﴿  ]۱۹ آل عمران:[ ﴾إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ

 نه تشیع و غیر آن. .»همانا دین (حق) نزد الله، اسالم است«
خود  علمای شیعه، که حالیدر ؛دیگر ۀفرق یا ھرنه تشیع  آری، دین فقط اسالم است،

 ؛»پھلو کاشته شده است بذر تشیع با بذر اسالم در کنار ھم پھلوبه«کنند که  اعتراف می
 فرماید: می أخداوند ؛ وغیر از اسالم استآیینی تشیع که  کنند می تأکیددر واقع پس 

 ]۸۵آل عمران: [ ﴾َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنهُ ﴿

 .»دینی غیر از اسالم برگزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شدو هرکس « 
 ثابتکه یاوه بودن چنین دیدگاھی را  ناپذیریاز جمله حقایق تاریخی متواتر و انکار

 .١است شیعه وجود نداشته مذھب  شکند این است که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان می
ای  مھارت خاصی دارند، چاره نیز قطعیی از علمای تشیع که در انکار حقایق متواتر و رخب

الله و  آیتـ  ءالغطا اند. محمدحسین آل کاشف جز اعتراف به این حقایق روشن نداشته
 ]بخالفت ابوبکر و عمر [= دوراندر آن زمان «... گوید:  می ـمجتھد بزرگ عصر خود

 خود جاری بود استوارِ  روشچرا که اسالم بر  ؛ر پیدا نکردتشیع و شیعه مجالی برای ظھو
از اینکه ابوبکر  پس«گوید:  اعتراف کرده و می چنیننیز شیعی محمد حسین عاملی  .٢...»

خلیفه سوم دورۀ شیعه تا اواخر  ۀکلم ،به خالفت رسید و مسلمانان یک فرقه واحد گشتند
اما  ؛وجود نداشت اصالً زیرا  ؛فراموش شده بود آری، :گوییم می نیزما  .٣»فراموش شده بود

ـ به ادعای روایات متواتر در که  گردید درحالی وش شده بود و آشکار نمیچگونه فرام
 ج آیا مسلمانان در زمان پیامبر ؟کفر بود حکومِت تان ـ حکومت سه خلیفۀ اول،  ھای کتاب

 ؟شدندواحد  ۀچند فرقه بودند و در زمان سه خلیفه یک دست

                                           
در زمان خالفِت ابوبکر و عمر، چیزی به نام شیعه وجود نداشت و عنوان «گوید:  تیمیه می االسالم ابن شیخ -١

 د.محمد رشاد سالم).تحقیق  ۲/۶۴(منهاج السنة: » شیعه به کسی نسبت داده نشده است
 .۴۸: ص ةاصل الشیع  -٢
 .۴۰و ۳۹الشیعة فی التاریخ: ص  -٣
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متشکل از عمار، ابوذر و مقداد بوده  ،فرقهکه این کنند  ادعا می آخوندھای شیعه -۳
بر امامت  وجود نصآیا به  ۀ غالی را داشتند؟یکی از عقاید شیع بزرگوارانآیا این اما است. 

و نفرت  اند به آنان دشنام داده اند، تکفیر کردهرا  هصحاب اکثرشیخین و معتقد بودند؟ آیا 
و بلکه . ان نبودند و چنین نکردنداند؟ خیر، ھرگز چن خود را نسبت به ایشان ابراز داشته

با این شماری که   ھای بی و کتاب اند کردهمطرح  در این بارهشیعه که علمای ی یادعاھا تمام
 زاییدۀ ذھن بیماِر دشمنان و حاصِل توھمات و ؛توھمی بیش نیست اند، نوشتهادعا 
کنند که ابوذر غفاری،  اگر ادعا «گوید:  می ـ زیدی ۀشیعـ . ابن مرتضی ١توزان است کینه

 زیرا معتقد اند؛ ، راست گفتهگری سلف ایشان ھستند مقداد بن اسود و سلمان فارسی در شیعه
این حقیقت است که این افراد  ،کند چیزی که این ادعا را تکذیب می .بودند سبه امامت علی

و  ٢بینید که عمار در کوفه و نه آنھا را دشنام گفتند. آیا نمی  ندکرد یزارینه از شیخین اظھار ب
و  قطعی این حقایق تاریخِی  .٣»بن خطاب بودند ار عمرزن کارگئسلمان فارسی در مدا

 گرداند. نابود می اند ساخته طی چندین قرنتوز  کینه یاِن یی را که شیعھادعااتمام  ناپذیر،انکار
قبیح و فاحشی  ۀمبالغ ،گفتارھای شیعهگونه  موسی جار الله معتقد است این شیخ -۴

و بازی با کلمات  ج تجاوز کرده و افترا بر پیامبر و نزاکتی است که از حد و مرز ھرگونه ادب
اسالم  کشتزاراولین کسی که بذر تشیع را در «گویند:  ایشان که می ۀاست. وی از گفت

 ج که پیامبر بذریآن «گوید:  تعجب کرده و می» صاحب شریعت بوده است خودِ ت کاش
و لعن و تکفیر اصحاب و بھترین اشخاص امت بود  شھای بود که خوشه بذریکاشت چه نوع 

امت و ھدایت  عموم به گمراه بودن باور ،منافق ۀصحاب به دستاعتقاد به تحریف قرآن 
این چه بذری بود که اعتقاد حق را  ؟را به ارمغان آوردامت ف اجماع خالبر  عملدانستن 

 .٤»ھای شیعه ناپدید ساخت؟ در منجالب گمراھی

                                           
(رجال الکشی: » زبیر، مقداد و سلمان سرشان را تراشیدند که با ابوبکر بجنگند...«... کنند که  آنان ادعا می -١

آنان در این روایت  است. دربرگرفته). اخبار و روایات شیعیان در این باره چندین کتاب را ۲۱۰، شماره۱۳۳ص
اند؛ حال آنکه زبیر یکی از کسانی بود که بعدها [در جنگ جمل] با علی جنگید. ظاهرًا  از زبیر نام برده

 بیت را ذکر کنند. اند که نام ابوذر و عمار و اهل جاعالن حدیث، فراموش کرده
 .۲/۴۷۳ابن عبدالبر، االستیعاب: ؛ ۲/۵۰۶؛ ابن حجر، االصابه: ۴/۶۴بنگرید به: ابن االثیر، اسد الغابة:  -٢
 .۱۲۵و ۱۲۴؛ الُمنیة و األمل: ص  ۴/۸۷سعد:  طبقات ابن -٣
 الوشیعة: صفحۀ مه. -٤



 ۱۱۵  مقدمه 

 

 سوم دیدگاه
گوید:  می ١ندیم دھد. ابن قرار می »جنگ جمل«تاریخ ظھور شیعه را روز  رویکرد،این 

این  پیروان خود درلذا  ؛برگرداندعزوجل  یعلی با طلحه و زبیر جنگید تا آنھا را به امر خدا«
رزمندگان آنھا را اولیای برگزیده،  و "من "شیعیاِن  :گفت و می ؛شیعه نامید راقضیه 

 استندیم  منحصر به ابن ،این نظریه نگارنده، به نظر .٢»نام نھاده بود ھمراھانو  برکف جان
اشاره کرده  به تاریخ ظھور شیعه »یار و پیرو«شیعه به صورت معنای با طرح  وی و ظاھراً 

تلقی  »علی یارھوادار و «معنی  هشیعه ب نشان داده است که از چه زمانیھمچنین  است؛
برای نخستین بار از آنان با » من اِن یعیش«بود که با به کار بردن عبارِت  سشد و اینکه علی

 .این عنوان نام برد
و آن در  ؛کند بر پیدایش اصول فکری تشیع داللت نمی گزارش،تردیدی نیست که این 

القاب دیگری حضرت علی  ،رو است. از این ـو طرفدار یاریعنی ـ معنای لغوی شیعه  به اینجا
 .است  به کار بردهنیز د نکن را که بر این معنا داللت می »اولیا«و  »اصحاب«ھمچون 

 شیعیاِن « عبارت گونه که علی ند ھمانا اسناد تاریخی ثابت کردهتر گفتیم،  پیشکه  چنان
 .کرد از آن استفاده میبرد، معاویه نیز  می را برای طرفداران خود به کار » من

 ؛کند توصیف می عجیبندیم را  این رأی ابن ـمعاصر ۀشیع ـ شیبیالدکتر مصطفی کامل 
 نسبت دادهیاران خود  هرا ب داند که علی شخصًا آن را لقبی می »تشیع«ابن ندیم  کهچرا

چرا باید عجیب  بخواند» شیعیان من« ا لفظکه علی یاران خود را بایندانم  من نمی .٣است
ندیم  بر این باور است که در کالم ابنبدون ارائه ھیچ توضیحی دکتر نّشار باشد. به ھر حال، 

 .٤نوعی غلو وجود دارد

 در مورد پیدایش تشیع یغیرشیع های دیدگاه

 دیدگاه نخست
از خاورشناسان  یو بعض نیخلدون، احمد ام از جمله ابن قدیم و جدید، علمایاز  برخی

                                           
سنی معتزلی بود که به تشیع گروید. از جمله آثار  ق) ۴۳۸محمد بن اسحاق بن محمد بن یعقوب ندیم (م  -١

 ).۵/۷۲است (لسان المیزان: » الفهرست«وی 
 .۱۷۵ندیم، الفهرست: ص  ابن -٢
 .۱۸الصلة بین التصوف و الشیعة: ص  -٣
 .۲/۳۲نشأة الفکر الفلسفی:  -٤
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برخی از که  و به این دلیل پدید آمد ج از وفات رسول خدا پستشیع  بر این باورند که زین
که پیرو  کسانیدانستند.  ترین شخص برای امامت می برحقترین و  الیقرا  سعلی اصحاب،

 .برای خالفت اولویت دارند ج خویشاوندان رسول خدااعتقاد دارند که  ھستند، دیدگاهاین 
است که ھنگام وفات  آن ]دولت شیعه [= بدان که مبدأ این دولت«گوید:  خلدون می ابن

امر حکومت  رایترین مردم ب بیت او معتقد بودند که آنان مستحق اھل ج رسول خدا
. ١»کس دیگرھیچکه خالفت از آِن مردان ایشان است نه  ھمچنین اعتقاد داشتند ؛ھستند

 ج از وفات رسول خدا پسکه  با این باور بودند گروھی ،بذر اول شیعه«گوید:  احمد امین می
از  رخیبکه  چنان ؛٢»ایشان ھستند ترین مردم برای جانشینِی  بیت او شایسته اھل

 .چنین نظری دارند نیز خاورشناسان

 نقد این دیدگاه
 شخص موجب شایستگِی  ،کنند که خویشاوندی استدالل می طرفداران این رویکرد، 

 اش خویشاوندیبه خاطِر که علی را  ند ا  کسانی بوده ،تردید بیخالفت و امامت است.  رایب
دیگری ھم وجود  نظر ،حقیقتدر .بیش از ھمه سزاوار امامت دانسته باشند ج با رسول خدا

از باید امام که گفتند  میطرفداران سعد بود.  »سعد بن عباده«امامت  طرفدارِ داشت که 
 نظر اختالف .کند داللت نمی خاصیبر پیدایش فرقه یا حزب  ،انصار باشد. وجود چنین امری

در یک مجلس  مسلمانان. استدر اسالم  یینیز امری طبیعی و از مقتضیات نظام شورا
یگر یکداز  ،تا زمانی که به توافق نرسیدند آنھا« ؛بود و مختلف شان متعدد نظرات ولیبودند 

ھمگی زیرا  ؛٣»آید به حساب نمی تفرقهو  استطبیعی کامًال  ،گونه اختالفات جدا نشدند. این
ابوبکر  فرماِن  به گوش نیز سعلی و ؛درآمدند سی ابوبکررتحت فرمانبردا ـبدون استثناـ 

حنیفه  در جنگ با بنی و بیعت نمود ویبا  ھمگان حضور در ،کرد  میاز او اطاعت  ،بود

                                           
 .۱۷۱و  ۳/۱۰۷العبر:  -١
ما معتقدیم «گوید:  . دکتر علی خربوطلی می۳/۲۰۹؛ نیز بنگرید به: ضحی االسالم: ۲۶۶فجر االسالم: ص  -٢

طالب (االسالم و  پس از آنکه خالفت به دست ابوبکر افتاد، تشیع شروع شد، نه در زمان خالفت علی بن ابی
. ۱۳). محمد عبدالله عنان نیز چنین نظری دارد؛ بنگرید به: تاریخ الجمعیات السریة: ص ۶۲الخالفة: ص 

 .۱۴/۵۸سالمیة: اند؛ بنگرید به: دائرة المعارف اإل  ز چنین گفتهبرخی از خاورشناسان نی
 .۱/۳۶السنة:  تیمیه، منهاج ابن -٣



 ۱۱۷  مقدمه 

 

دارایی خود برای  ارزشمندترین اتحاد،ھمگی با صمیمیت و  . آنان١داشتشرکت 
 خویش درگذشتند؛خون و جان  و از کردند نثار  شان و در راه خدا فرماندھانی از رفرمانبردا

 .٢کردند چنین می ج پیامبر در زمانکه   طور ھمان درست
دلیل بر  ،باشد خویشاوندی برای امر امامت می بودن ل به سزاوارئکه قا ،اگر این دیدگاه

باید در زمان ابوبکر و عمر ظھور  حتماً محصولش باشد،  ج کاشت بذر تشیع در زمان پیامبر
سقیفه  است که در اجتماِع  نظراتیمانند سایر ـ اگر ثابت شود ـ حتی   کرد. این نظریه می

ھمگی بر یک امر توافق نمودند و  انجام شد،اما به محض اینکه بیعت  گردید؛ مطرح
را نفی  ھا دیدگاهگونه  این سطالب موضع علی بن ابیبه عالوه، کلمه صورت گرفت.  وحدت

زیرا از چند طریق به تواتر  صحبتی از آن باشد؛در میان صحابه که  دھد اجازه نمیو کند  می
 ج از پیامبرش پسبھترین افراد این امت «کوفه فرمود: روایت شده که روی منبر  ساز علی
 سچگونه دیگران آن شایستگی را در علیاینجاست که  سئوال .٣»سپس عمر استو ابوبکر 

 شابوبکر و عمر و عثمان دوراندر  نیافت؟ یشدر وجود خورا  خود آنکه  اند درحالی دیده
چگونه برخی از علمای پس  بود؛در میان شیعه نه وجود خارجی داشت و نه نامی از آنان 

 ؟٤وجود آمده ب ج از وفات رسول خدا پسبالفاصله کنند این مذھب  شیعه ادعا می

                                           
 .۴۲۸الجوینی، االرشاد: ص  -١
 .۱۵مامة: ص الناشئ االکبر، مسائل اإل -٢
تقریبًا به هشتاد طریق و بیشتر از علی روایت شده است که وی این سخن را بر منبر کوفه «گوید:  تیمیه می ابن -٣

است:  در صحیح بخاری ـ به ویژه از روایت رجال همدان ـ آمده که علی دربارۀ وی گفته ». گفته است
سفیان ثوری از (روایت » گفتم: "با سالمت داخل شو" بان بهشت باشم، به همدان می شد دروازه اگر می«

اند). بخاری به نقل از محمد بن کثیر از قول سفیان از  منذر ثوری که هر دو آنان از همدان روایت نموده
] پرسیدم بهترین شخص پس از ساز پدرم [علی«گوید:  راشد از ابویعلی از محمد بن حنیفه می جامع ابی

بکر؟" او گفت: "عمر"؛ و ترسیدم که بگوید چه کسی است؟ او گفت: "ابوبکر". گفتم: "پس از ابو ج پیامبر
(فتح الباری » عثمان؛ لذا گفتم: "بعد از عمر شما هستید؟" وی گفت: "من فردی از مسلمانان بیش نیستم"

امام علی این سخن «گوید:  تیمیه می ، کتاب فضایل صحابه، باب فضل ابوبکر). ابن۷/۲۰ شرح صحیح بخاری:
 ).۱۳۸و  ۴/۱۳۷؛ منهاج السّنة: ۴۰۸و  ۴/۴۰۷(الفتاوی:» تقیه نکرده است فرمودرا خطاب به پسرش که نزد او 

این ». دانستند جماعتی پس از وفات پیامبر پیدا شدند که علی را برای امامت سزاوارتر می«گویند:  بعضی می -٤
ای یعقوبی در ه رسد که بیشتر این سخنان، روایت ای در تاریخ ندارد و به نظر می سخن، هیچ اصل ثابت شده
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 دوم دیدگاه

سپس عثمان «... گوید:  حزم می شروع شد. ابن سعثمان قتلاز  پسگرایش به تشیع 
 پدیداراختالف  شدوازده سال ادامه داشت و با وفات[خالفتش] خالفت را در دست گرفت و 

عبدالله بن سبأ  ،کسی که بذر تشیع را کاشتولی  ؛١»ھا آغاز گردید شد و قضیه رافضی
 . ٢یھودی بود

                                                                                                             
جماعتی از آنان که عبارتند از سلمان فارسی، ابوذر، «گویند:  کتاب تاریخش باشد؛ همچنین روایاتی که می

. ۲/۱۲۴؛ بنگرید به: تاریخ یعقوبی: »از بیعت با ابوبکر خودداری کردند و به علی گرویدند ،عمر و مقداد
ها دوری نمود؛ به ویژه در مسائلی که موافق  ه رافضیشان ب باید از روایات یعقوبی و مسعودی، به دلیل تمایل

گوید:  اند. قاضی ابوبکر بن العربی می هایی که فقط آنها نقل کرده شان است و یا گزارش گرایش مذهب
نگاری گوش ندهید؛ در غیر این صورت، دچار مرگ سرخ و درد بزرگ  غیر از طبری، به سخن هیچ تاریخ«

(العواصم من القواصم: ص » او بدعتگر و متقلب است«گوید:  عودی میهمو در مورد مس». خواهید شد
 تر است. کند، بررسی آنها آسان هایش را با سند روایت می ). به عالوه، از آنجا که طبری گزارش۲۴۹و  ۲۴۸

هستند؛ کسانی همچون شیخ عثمان بن عبدالله موافق حزم  ابنبا . گروهی از علما و محققین  ۲/۸الفصل:  -١
؛ ژولیوس ۶؛ بنگرید به همان کتاب صفحۀ »الِفرق المتفرقه بین اهل الزیغ و الزندقه«حنفی صاحب کتاب 

 .۱۲۲فلهاوزن، الخوارج و الشیعة: ص 
که معتقد به بازگشت علی پس از مرگش  چناندر رأس طایفه سبائیه و معتقد به الوهیت علی بود؛  عبدالله بن سبأ -٢

. اصالتًا عبدالله بن سبأ اهل یمن و یهودی بود؛ ولی به دکر  به صحابه توهین نموده و از آنان بدگویی می و بود
انگیزی و آشوب، به حجاز، سپس به بصره و کوفه سفر کرد و در زمان عثمان  کرد. او برای فتنه اسالم تظاهر می

ند؛ سپس به مصر رفت و به صورت آشکار، عقاید وارد دمشق شد؛ ولی مردم آنجا او را بیرون راند سبن عفان
گر بود.  گمراه و گمراه عبدالله بن سبأ از جمله افراطیان کافرِ «گوید:  حجر می کرد. ابن را تبلیغ می شآمیز  بدعت

شناسی،  های فرقه گری و توطئه او و همفکرانش در کتاب اخبار فتنه». کنم علی او را در آتش سوزاند گمان می
گاهی از احوال وی بنگرید: الملطی، التنبیه  ریخ اهلرجال و تا سنت و شیعه به وفور ذکر شده است. برای آ

؛ ۲۳۳؛ البغدادی، الَفرق بین الِفرق: ص۱/۱۸۶سالمیین: ؛ ابوالحسن اشعری، مقاالت اإل ۱۸والرد: ص
قادات فرق ؛ الرازی، اعت۷۲و  ۷۱؛ اسفراینی، التبصیر فی الدین: ص۱/۱۷۴شهرستانی، الملل والنحل: 

؛ ابن عساکر، تهذیب ۳/۲۸۹حجر، لسان المیزان:  ؛ ابن۲۹؛ ابن مرتضی، المنیة واألمل: ص ۸۶المسلمین: ص
؛ المقدسی، البدء والتاریخ:  ۱/۵۲۷؛ ابن أثیر، اللباب: ۷/۴۶؛ السمعانی، األنساب: ۷/۴۳۱تاریخ دمشق: 

خلدون، العبر:  ؛ ابن۷/۱۶۷ر، البدایة والنهایة: کثی ؛ ابن۳/۷۷اثیر، الکامل:  ؛ ابن۴/۳۴۰؛ تاریخ طبری: ۵/۱۲۹
مامة: (نسخۀ خطی). از منابع شیعه: الناشئ األکبر، مسائل اإل ۱۴؛ الطبری، تبصیر أولی النهی: برگه ۱۶۱و  ۲/۱۶۰
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و معاصر تأکید دارند شخصی که در اواخر عھد  پیشین علما و پژوھشگراناز  ای عده
 .١بوده است »ابن سبأ« ،بنا نھادرا شالوده و اساس مذھب شیعه و گری  عثمان جنبش شیعه

از  گروھی .٢طور یکسان و متواتر نقل شده استه شیعه و سنی ب ھای باو در کتذکر ا
وجود  زدن و ادعای محض، خواھند بدون دلیل واقعی و تنھا با قلم شیعیان معاصر می

کنند عبدالله بن سبأ ھمان عمار بن یاسر  برخی از آنان ادعا می بلکه. ٣کنندسبأ را انکار  ابن
برای تبرئه یھودیان از توطئه علیه است ای  چنین ادعاھایی تالش یا دسیسه .٤است

طور که تالش و نیرنگی است برای مشروعیت بخشیدن به شیعه و رد  ھمان ؛مسلمین
 .گردانند برمیادعای مخالفان که اصل تشیع را به یھودیت 

                                                                                                             
الحدید،  ؛ ابن ابی۲۲؛ نوبختی، ِفرق الشیعة: ص۲۰۰؛ سعد بن عبدالله قمی، المقاالت والفرق: ص۲۳و  ۲۲ص

سبأ نقل نموده است؛ بنگرید به: رجال کشی:  . کّشی نیز چندین روایت دربارۀ ابن۲/۳۰۸الغة: شرح نهج الب
 ).۱۷۴و  ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، روایات شماره ۱۰۸تا  ۱۰۶ص 

سبأ نخستین کسی است که قائل به عصمت علی و وجود نص در مورد  تیمیه معتقد است که ابن برای مثال، ابن -١
 زخواست همچنان که پولس آیین مسیح را تباه کرد، او نیز دین اسالم را نابود سازد اینکه او میخالفت وی بود و 

او همان «). ابن المرتضی نیز در مورد عبدالله بن سبأ گفته است: ۴/۱۵۱۸تیمیه:  االسالم ابن (مجموعه فتاوای شیخ
مسلمانان قرار داشت؛ به این معنی که قائل  بازان علیه اسالم و توزان و نیرنگ طاغوت بزرگی بود که در رأس کینه

از  ).۱۲۵مل: ص (المنیة و األ .»نمود به بازگشت علی [پس از مرگ] و وصایت او بود و برای این مسئله تبلیغ می
گوید: فتنه عبدالله بن سبا و امثال وی از  و ابوزهره می ای دارد. میان دانشمندان معاصر، ابوزهره نیز چنین عقیده

 ؛ ٣٣-١/٣١سالمیة: هایی بود که مذهب شیعه در سایه آن رشد نمود. نگا: تاریخ المذاهب اإل  ترین فتنه بزرگ
سبأ یکی از پهلوانان  . سعید افغانی معتقد است ابن۳۳تا  ۱/۳۱: سالمیةاإل بنگرید به: تاریح المذاهب  -٢

کرد؛  دولت روم فعالیت میبود که برای براندازی حکومت اسالمی و به نفع » جمعیت مخفی تلمودیه«
 .۱/۴۱، القصیمی فی الصراع: ۶۰بنگرید به: عائشة و السیاسة: ص 

 به بعد. ۳۵همانند مرتضی عسکری، در کتاب عبدالله بن سبأ، ص  -٣
. شیعه دیگری به نام مصطفی کامل الشیبی در کتاب ۲۷۴همانند علی وردی در کتاب وعاظ السالطین، ص  -٤

) از او پیروی کرده است. استاد علی بصری بر این باور است که ۴۱و  ۴۰(ص » التشیعالصلة بین التصوف و «
باشد که آنها را در کتاب  استاد دانشگاه لندن می» هدایت الوحکیم الهلی«گونه نظرات، مقلِد  وردی در این

ل وی را شرح حا» وعاظ السالطین«در کتاب » وردی«امام اول] منتشر کرده است و » [= تخس امام«خود 
سالمیة، بغداد، سال مجلة الثقافة اإل ، »ِمن طالب الشهرة علی الوردی«آورده است؛ بنگرید به: علی البصری، 

 .۱۱اول، شماره 
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و شخصیت سبأ یک حقیقت واقعی  نظر دارند که ابن سنت و تشیع اتفاق قدمای اھل
اند؟ اما  شود که دو گروه بر آن اجماع کرده پس چگونه چیزی انکار می ؛تاریخی بوده است

را رد  ولی است که عقل و نقل و تاریخ آنق ،سبأ ھمان عمار بن یاسر بوده ادعای اینکه ابن
بخشی از متھم  نیزشود؟ آیا این  می نسبت دادهسبأ به عمار  . چگونه عقاید ابنکند می

له ئنیازی به موشکافی این مس و بدگویی نسبت به آنان نیست؟ توھیناصحاب و  نمودن
کافی  .١ھایی به صورت موضوعی و جامع در این قضیه انجام شده است زیرا بررسی ؛نیست
 :سبأ استشھاد کنیم ابن بارۀمعتبر تشیع در ھای تاببه چند دلیل از ک ،به طور خالصه است

که  از آنجا :ثانیاً  کنیم؛ استفاده میعتمد آنان از منابع م دھیمبه خاطر آنکه نشان  :اوالً 
این  ،ی خودشانھا کتاب استدالل در این مورد به، کنند میانکار  را سبأ وجود ابن یانشیع
ی شیعه در مورد ھا موجود در کتاب نظراته ئبا ارا: ثالثاً  د؛ساز را از اساس ساقط می انکار
از کالم خودشان  ـ که موضوع این بحث است ـ ھای آن شهتصویری از تشیع و ری ،سبأ ابن

 .شود مینشان داده 
به قول  قمی کهاشعری بن عبدالله  گویند؟ سعد سبأ چه می ابن بارۀی شیعه درھا کتاب

سبأ معترف بوده  است، به وجود ابن هشیععلمای ترین  استاد، فقیه و از سرشناس  ٢نجاشی
د و کن اند ذکر می را که در این فتنه با او ھمدست بوده یی از ھمراھانرخاست و حتی نام ب

 ای در اسالم فرقه نخستین ،بر این باور است که این فرقه وی. نامد می »ئیهبَ َس «گروه را این 
داند که آشکارا  سبأ را اولین کسی می و ابنا .است  از آن سر زده  گویی هگزافاست که غلو و 

 یزاریاز آنان اظھار ب ،کرد میدر مورد ابوبکر، عمر و عثمان و عموم اصحاب بدگویی 

                                           
اثر دکتر سلیمان عودة » عبدالله بن سبأ و اثره فی إحداث الفتنة«ها، کتاب  ترین این پژوهش از بارزترین و مهم -١

گری در آن وجود  قاطع زیادی بر وجود عبدالله بن سبأ و تالش او برای فتنهباشد که در حقیقت، دالیل  می
سبأ همان  گویند ابن دارد و باید گفت این کتاب، یک بررسی تازه و جامع است که با منکران و کسانی که می

همچنین  رساند. کند و دروغ بودن این ادعاها را با دالیل قاطع به اثبات می عمار بن یاسر است، مناظره می
) اثبات نموده است. دکتر ۸۱تا  ۷۵(ص » آراء الخوارج«دکتر عمار طالبی نیز بطالن این اقوال را در کتاب 

پردازد.  شان می های و به تکذیب گفته نمودهبه بعد) با آنان مناقشه  ۶۴(ص» البدعة«عزت عطیه نیز در کتاب 
گیری از دالیل فریقین، وجود  ائه داده و با بهرهدکتر سعدی هاشمی نیز سخنرانی ارزشمندی در این موضوع ار 

و  ۱۳۹۸سالمیة، سال ، محاضرات الجامعة اإل »سبأ حقیقة ال خیال ابن«است؛ بنگرید به:   سبأ را ثابت کرده ابن
 .۲۲۳تا  ۲۰۱ق: ص  ۱۳۹۹

 .۱۲۶رجال نجاشی: ص  -٢
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داده است. قمی یادآور شده چنین کاری را به او دستور  سکه علی بودو مدعی  نمود می
گاهی او این ادعااز  سکه وقتی علیاست  سبأ را بکشند؛ اما بعدًا از این  دستور داد ابن ،شد آ

 .١ ن اکتفا نمودئتبعید وی به مدا هتصمیم دست کشید و ب
که عبدالله بن سبأ یھودی بوده و است نقل کرده  ھمچنین قمی از گروھی از اھل علم

که در زمان یھودیت در مورد یوشع بن نون به  ھمان سخنانی راو است سپس مسلمان شده 
آورد. او  بر زبان  س در مورد علی ،از گرویدن به اسالم پس، کرد بیان میعنوان وصی موسی 

و از  سخن گفتطالب  وجوب امامت و خالفت علی بن ابی ازکسی بود که  نخستین
مخالفان شیعه  ،رو  . از اینکردو آنان را تکفیر  نموددشمنان و مخالفان او ابراز برائت 

سبأ را  قمی سپس موضع ابن .٢اند که اصل رافضیت از یھودیت سرچشمه گرفته است گفته
رجعت  مدعیرا شنید، ادعا کرد علی نمرده است و  سوقتی خبر وفات علیکه کند  بیان می

 . ٣روی و غلو نمود زیاده ویشد و نسبت به  سعلی
قمی نزد سعد بن عبدالله گوید.  سبأ می ابن بارۀھمان چیزی است که قمی دردقیقًا این 
به  ،شیعه برایاو  ھای دانسته. ٤است »االخبار  واسع«شیعه مورد اعتماد و ملقب به علمای 

، شیعیان گمان باشد. ھمچنین به روایت شیخ صدوق دلیل قدمت زمانی آنھا بسیار مھم می
حسن عسکری مالقات داشته و با او  ،قمی با امام معصوم بن عبدالله سعدکنند که  می
سبأ  مورد ابندر نیز  »نوبختی«به نام شیعه . یکی دیگر از علمای ٥است صحبت شده  ھم

در الفاظ و حتی  است؛ تا جایی کهموافق  ھای قمی کامالً  با گفته سخنانشکند و  بحث می
. الزم به ذکر است که ٦شود عبارات وی نیز نوعی ھماھنگی با سخنان قمی مشاھده می

 .٧شود نوبختی نیز نزد شیعه موثق و معتمد شمرده می

                                           
 .۲۰المقاالت و الفرق: ص  -١
 همانجا. -٢
 .۲۱همان: ص  -٣
 .۱/۳۵۲؛ اردبیلی، جامع الرواة: ۱۰۵: طوسی، الفهرست: ص بنگرید به -٤
 کمال الدین.إبابویه قمی،  بنگرید به: ابن -٥
 .۲۳و  ۲۲بنگرید به: نوبختی، فرق الشیعة: ص  -٦
؛ ۱/۱۴۸؛ عباس قمی، الکنی و القاب: ۱/۲۲۸؛ اردبیلی، جامع الرواة: ۷۵بنگرید به: طوسی، الفهرست: ص  -٧

 .۱۶/۱۲۵ حائری، مقتبس االثر:
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» رجال کشی«در کتاب معروف خود  نیز ١یکّش  زیمحمد بن عمر بن عبدالعز شیعه،عالم 
 مورد است، شش روایت در  رجالعلم معتمد شیعه در  ھای باترین کت قدیمی ءکه جز

تصور وی چنین و  کردسبأ ادعای نبوت  ابن این روایات اشاره دارند که .٢کند سبأ نقل می ابن

و  ـ ادعای آنان پاک و منزه است خداوند متعال ازـ خداست  سکه امیرالمؤمنین علی بود

ھمچنین کشی لذا او را در آتش سوزاند.  او نپذیرفت؛ اما دنتوبه ککه از او خواست  سعلی
علی دروغ  دربارۀکند و اینکه او  سبأ را نقل می لعن و نفرین ائمه نسبت به عبدالله بن

خدا لعنت کند کسی را که بر ما دروغ «علی بن حسین:  از جمله این سخن ؛گفت می
شود که چه  ھمه موھای بدنم سیخ می ،آورم وقتی عبدالله بن سبأ را به یاد می .بندد می

بنده صالح خدا و برادر  سبه خدا سوگند که علی !بزرگی کرده است. خدا لعنتش کند یادعا

کشی به دنبال ذکر این  .٣ »ل گشتئنابود و تنھا با اطاعت از خدا به کرامت  ج رسول خدا
اند عبدالله بن سبأ یھودی بوده و بعدًا مسلمان شده و دوستدار  گفته اعلم«گوید:  روایات می

وصی  ـ نون در مورد یوشع بن  ،که بر آیین یھودیت بودھم وقتی او . ه استعلی گردید

را در   سبأ ھمان غلو و اغراق ابن ج از وفات رسول خدا لذا پس ؛کرد غلو و افراط می ـ موسی
کسی است که به وجوب خالفت علی اقرار کرد و از  نخستین و. انمودمورد علی ادعا 

به ھمین دلیل دشمنی ورزید و آنان را تکفیر کرد.  شو با مخالفان بیزاری جست دشمنان او
ه فترگری از یھودیت سرچشمه گ یاصل تشیع و رافض"گویند:  مخالفان شیعه می است که

این گفتۀ کشی است که با کالم قمی و نوبختی مطابقت دارد و ھمه آنان  .٤"»است
 کنند. به اھل علم تأیید می انتسابگفتارشان را با 

 ۀاین روایات ششگانه در رجال کشی آمده است که یکی از اصول چھارگان ۀھم ،از سوی دیگر
 ـ شیخ و استاد شیعه ـ طوسیآید. سپس  مورداستفاده در شرح حال رجال شیعه به حساب می

چون  ؛نزد آنان بیش از پیش مورد اعتماد قرار گرفت ،وقتی اقدام به تھذیب این کتاب کرد

                                           
 .۱۷۱دانند؛ بنگرید به: طوسی، الفهرست: ص  می» ثقه و بصیر باألخبار و الرجال«شیعیان او را  -١
 .۳۰۵و ۱۰۸تا  ۱۰۶رجال الکشی: ص  -٢
 .۱۰۸همان: ص  -٣
 .۱۰۹و  ۱۰۸همان: ص  -٤



 ۱۲۳  مقدمه 

 

گاه به اخبار و علم رجال شیعه استکه  ،یکّش  این بار در تألیف این  ،نزد شیعه مورداعتماد و آ
در  شیعهب صحیح که صاحب دو کتاب از چھار کتاکسی  د؛ یعنی باکتاب با طوسی ھمراه ش

 .١علم حدیث، و مؤلف دو کتاب از چھار کتاب معتمد در علم رجال شیعه است
و به بحث  اند نام بردهسبأ  ابناز  ی شیعه،رجال منابععالوه بر آنچه ذکر شد، بسیاری از 

ترین منبع  ترین و بزرگ سبأ در مھم بحث ابنبینیم  میکه  چنان ؛٢اند درباره او پرداخته
برخی به عالوه،  .٤ذکر شده استـ مقانی ااثر عبدالله م ٣تنقیح المقال ـ شناسی معاصر رجال

گوید:  محمدحسین الزین میشوند؛ مثًال  نمیسبأ  ابنوجود  منکرِ  نیز از علمای معاصر شیعه
روی کرده  وجود خارجی داشته و اظھار غلو و زیاده ،سبأ یعنی ابن ،این شخص ،به ھر حال«

خیالی به  یو او را شخصاند  کردهتردید  شخی از آنان در مورد وجوداست. ھرچند بر
شده  بیان و افراط و غلو او در مورد وجود ھا، ما بر حسب آخرین پژوھشاما اند،  حساب آورده

به معنی شیعه، علمای سبأ از سوی  انکار وجود ابن به ھر حال، .٥»نداریم تردیدی از وی
ـ حتی اگر این تکذیب، صریح اند  سبأ یاد نموده که از ابنی است یتکذیب آن دسته از علما

سبأ  ابنبارھا از است که  شیعی یمنابع رجالآن دسته از تکذیب به معنی ھمچنین  نباشد؛
 ھای بااعترافی است بر اینکه کت ـ متوجه نشوندچند خود  ھرـ این امر  اند. سخن گفته

 اعتباری ندارد. نیز شان و اجماع ی نیستمرجع موثق شیعه یرجال
از شخصی است که  نخستینسبأ  کنند که ابن شیعه اعتراف می ھای باکت ،بدین صورت

ـ  گانه سهو نسبت به خلفای  او سخن گفت و رجعتپیامبر  برای جانشینی سعلیوصایت 

                                           
اصل کتاب مفقود شده  گویندـ طوسی و انتخاب وی بود؛ زیراـ  چنان که می» التهذیب«آنچه از کشی نقل کردیم، از  -١

 .۴۰۳؛ یوسف بحرانی، لؤلؤة البحرین: ص ۱۸و  ۱۷است و اثری از آن وجود ندارد؛ بنگرید به: مقدمه رجال الکشی: ص 
اثر عبدالله » مسائل االمة«سبأ و سبئیه سخن گفته است، کتاب  ترین منبع شیعه که در مورد ابن شاید قدیمی -٢

گاهی از شرح  ۲۳و  ۲۲ه در صفحات باشد ک ق)  ۲۹۳الناشئ االکبر (م  به شرح حال وی پرداخته است (برای آ
). برخی از جمله ۱۲۹و ۲/۱۲۸؛ أنباء الرواة: ۹۲و  ۱۳،۹۱، بنگرید به: وفیات االعیان: الناشئ االکبرحال 

ه بابویه قمی، من ال یحضر  سبأ در آنها آمده است عبارتند از: ابن کتابهای حدیث و فقهی شیعه که بحث ابن
  به بعد. ۲۵/۲۸۶؛ مجلسی، بحار االنوار: ۲/۳۲۲؛ طوسی، تهذیب األحکام: ۶۲۸؛ الخصال: ص ۱/۲۱۳الفقیه: 

 .۲/۱۸۳تنقیح المقال:  -٣
 .۲۱/۲۳اعلمی، مقتبس االثر:  -٤
 .۲۱۳التاریخ: ص  يالشیعة ف -٥
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بعدھا به اصول مذھب  ،. این عقایدنمودو سایر صحابه بدگویی ـ  شابوبکر و عمر و عثمان
شکل روایات و احادیث به خود عقاید و باورھا که این  زمانی به ویژه ؛ردیدشیعه تبدیل گ

بسیاری از  ه ھمین دلیل،بیت نسبت داده شد. ب به اھل ،و بھتان دروغگرفت و با نوعی 
 .کردندتأیید [از جمله ایرانیان] آنھا را  ھا خصوصًا غیرعربم ،مردم عوام

 سوم دیدگاه
 از مشھورترین گرداند.  ھجری برمی ۳۷تشیع را به سال  زمان پیدایِش  ه،نظریاین 

گوید:  آنجا که می ؛باشد می ةعشری ثنیاإل ةنویسنده مختصر التحف ه،دیدگا این ھای شخصیت
چنین نظری دارد  نیزری وات مِ نتگُ وم.١ »گردد برمیھجری  ۳۷ظھور و نام شیعه به سال «

) بوده ق ۳۷م ( ۶۵۸در یکی از روزھای سال  ،شروع جنبش شیعهدر حقیقت، «گوید:  و می
 ؛دھد ربط می »صفین« ۀپیدایش تشیع را به واقع دیدگاه،این که رسد  به نظر می .٢»است

صورت گرفت و وقایع، آثار و  بمیان امام علی و معاویه ۳۷در سال چون این واقعه 
گیری اصول  به معنی آغاز شکل ،دیدگاهعواقب مربوط به آن در این سال رخ داد. اما این 

کسی یافت  ،اند این سال نقل کردهکه مورخان برای  یچرا که در رویدادھای یست؛تشیع ن
ھرچند  ؛غ کرده باشدیرجعت یا یکی از اصول معروف شیعه تبل ،شود که برای وصیت نمی

 سو ھم در میان طرفداران معاویه سقابل انکار نیست که ھم در میان پیروان امام علی
کسانی از دشمنان اسالم وجود داشتند که به قصد دسیسه علیه مسلمین تظاھر به اسالم 

ی ناپذیرنقش انکار ،فتنه آتِش  برافروختندر  پیروان عبدالله بن سبأ ،کردند. در حقیقت می
 پسکه  کنیم ھمچنین مالحظه می .حضور داشتنددر صحنه  ،از وقوع فتنه پیشو  داشتند

 ،اختصاصیامتیاز و بدون ھیچ  »شیعه«لفظ  ،حکمیت و بندھای ذکرشده در آن ماجرایاز 
 تر بیان شد. پیشکه  چنان .بر ھر دو گروه اطالق شد

 چھارم دگاهید

گوید:  می ٣تروتمانش. اسر برآورد سحسیناز شھادت  پستشیع  ،دیدگاهبر اساس این 
 .١»شود محسوب میتشیع  نخستین بذرِ ھمچون یک باور، به عنوان  ،خون حسین«

                                           
 . ۵مختصر تحفه اثناعشریه: ص -١

2- Montgomert Watt, Islam and the Integration of Societt. P 104. (اسالم و وحدت جامعه) 
ها و مذاهب مختلف  خاورشناسان متخصص در موضوع فرقه یکی از )R.Strotnmannرودلف اشتروتمان ( -٣

 دربارۀ اسماعیلیه. و چهار کتاب» الزیدیه«است. وی در این مورد، آثار و مباحثی دارد؛ از جمله 



 ۱۲۵  مقدمه 

 

 دیدگاه برگزیده
نقد به  ،و بر حسب نیاز کردیمه ئارارا ھا در مورد پیدایش تشیع  دیدگاه مھمترین اینجاتا 

به  ،عنوان یک ایدئولوژی و عقیدهه آنھا پرداختیم. بنده بر این اعتقادم که تشیع ب و بررسی
 اما ھای زمانی مختلفی را طی نموده است. بلکه مراحل و دوره؛ بوجود نیامدصورت ناگھانی 

 برخی ازئیه بنا شده است. به اعتراف اتوسط سب ،اصلی آن مبانیاعتقادی شیعه و  مبانی
ل به وجوب امامت علی و وصی بودن او بعد از ئی که قاانکس نخستین ی،ھای شیع کتاب
 پیروانشسبأ و  ابن ،ندداشت ساعتقاد به منصوص بودن امامت علی  و شدند ج پیامبر
که  چنان دھد پایه و اساس تشیع را تشکیل می ،این نظریات ،به اعتقاد علمای شیعه و بودند.

سبأ و  دھند که ابن شیعه گواھی می ھای باھمچنین کت تر گذشت. بیان این مساله پیش
 ،سایر اصحاب و شه ابوبکر و عمر و عثماناولین کسانی ھستند که نسبت ب پیروانش،

دیدگاه شیعه نسبت به صحابه گرامی چنین رفتاری  که در واقع. توھین و بدگویی کردند
سبأ  طور که ابن ھمانپس وارد شده است. نیز ی معتمدشان ھا در کتابروایاتش  واست 

یکی از » رجعت«عقیدۀ خواھد آمد که  چنان و ٢مطرح کردبه دنیا را  سعلی رجعت وضوعم
 نسبت دادبیت  به علی و اھلرا ای  ویژه مخفیعلوم  ھمچنان نیز ؛باشد میاصول تشیع 

به این موضوع » رجاءاإل« ۀ) در رسالق۱۰۰ یا ۹۵(م  ٣حسن بن محمد بن حنیفهکه  چنان
به یکی از اصول اعتقادی شیعه تبدیل نیز این مسئله  ناگفته نماند که ؛٤کرده استاشاره 

در اوایل اسالم  عقیده،که این وارد شده بر این نکته  مبنی. در صحیح بخاری روایتی شد
آیا نزد شما چیزی وجود « پرسیدند:سوال شده و از او در این باره  سظھور کرد و از علی

                                                                                                             
 .۱۴/۵۹سالمیة: ؛ دائرة المعارف اإل  ۲/۷۸۱بنگرید به: نجیب العقیقی، المستشرقون:  -١
مامة: ؛ الناشئ االکبر، مسائل اإل۲۳: ص ة؛ نوبختی، فرق الشیع۲۱بنگرید به: قمی، المقاالت و الفرق: ص  -٢

؛ البغدادی، الفرق بین ۱۸و الرد: ص  ؛ الملطی، التنبیه۱/۸۶سالمیین: ؛ اشعری، مقاالت اإل ۲۳و  ۲۲ص 
؛ رازی، محصل األفکار المتقدمین و المتأخرین: ص ۷۲؛ اسفراینی، التبصیر فی الدین: ص ۲۳۷الفرق: ص 

 .۴۱۹؛ عبدالرحمن بن احمد اإلیجی، المواقف: ص ۲۴۲
حنیفه  ابنطالب، ابو محمد مدنی، پدرش معروف به  حسن بن محمد بن علی بن ابی«گوید:  حجر می ابن -٣

آورده است؛ » کتاب االیمان«را در  ای در موضوع ارجاء دارد و محمد بن یحیی مدنی آن . وی رسالهباشد می
 .۲/۳۲بنگرید به: تهذیب التهذیب: 

 .۲۵۰و ۲۴۹بن یحیی مدنی است؛ بنگرید به: ص  اثر محمد» کتاب االیمان«رجاء، ضمیمه إرساله  -٤
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له را نفی ئقاطعانه این مس اما وی »دارد که در قرآن و نزد مردم وجود نداشته باشد؟
 .١کرد

شھادت  پس ازو بالفاصله  ٢شیعه ھستند که به آنھا پایبندند یاصول دین ترین اینھا مھم
و معروفی  شخصھیچ گروه م پدید آمدند. آنھا در دِل  سدر دوران خالفت علیو  سعثمان

 نبا آنا سعلی سرانجامتا  ای داشتند چنین عقیده ھموارهبلکه سبئیه  نداشتند؛ یجا
فضای مناسبی برای بروز و پیدایش  ،رخ دادآن از  پسرویدادھا و حوادثی که اما  .٣جنگید

 و حکمیت ماجرایصفین،  نبردن فراھم کرد. معیّ  ۀدر یک فرق ھاآن نفوذگونه عقاید و  این
گری و  شیعه برایھا را  ھمه این رویدادھا عواطف و قلب ،بعلی و حسین شھادت

 ۀای وارد جامع تفکر تازهبیت او  تشیع علی و اھل رھگذرِ بیت برانگیخت و از  اھل ھوادارِی 
شد ھایی  منافقان، ملحدان و طاغوت ۀبرای ھم ۀ مناسبیتشیع وسیلو درواقع اسالمی شد. 

در پوشش تشیع میان   افکار و عقاید بیگانه ،شان نابودی اسالم بود. در نتیجه که ھدف
جانشینان سبأ  که ابن جاو از آن ؛کردرا آسان  ھاورود آن ،پوشش اینمسلمانان نفوذ کرد و 

                                           
، باب حرم المدینة: ۱/۲۰۴آورده است؛ بنگرید به: فتح الباری: » تاب علمک«امام بخاری این حدیث را در  -١

ثم من عاهد ثم غدر: إ، باب ۶/۲۷۳، باب ذمة المسلمین و جوارهم: ۶/۱۶۷سیر: ، باب فکاك األ ۴/۷۱
، باب الیقتل مسلم بکافر: ۱۲/۲۴۶، باب العاقلة: ۴۲و  ۱۲/۴۱، باب إثم من تبرأ من موالیه: ۲۸۰و ۶/۲۷۹

؛ همچنین در صحیح مسلم بنگرید به: ۲۷۶و  ۱۳/۲۷۵، باب ما یکره من التعمیق و التنازع و الغلو: ۱۲/۲۶۰
؛ سنن ۸/۱۹؛ سنن نسائی: ۱۳/۱۴۱، کتاب الذبائح: ۱۴۴و  ۹/۱۴۳وبیان تحریمها:  ةباب فضل المدین

 .۱/۱۰۰؛ مسند احمد: ۴/۶۶۸ترمذی: 
سبأ در اصول و عقاید غلوآمیز شیعه است؛ اما  تشیع با ابننکته قابل مالحظه این است که ارتباط پیدایش  -٢

های کافران به  رو که معتقد به برتری علی بر دیگران و باورهایی از این قبیل بودند، از بدعت شیعیان میانه
دورند. اما ادعای منصوص بودن امامت و عصمِت ائمه، از جانب زنادقه است؛ زیرا طراح آن، شخصی منافق 

 ).۲۰/۴۶۶(ابن تیمیه، مجموعة الفتاوی:  .وده استو زندیق ب
السنة:  تیمیه، منهاج آن بزرگوار دستور داد تا کسانی را که قائل به الوهیتش بودند در آتش بیندازند؛ بنگرید به: ابن -٣

؛ اسفراینی، التبصیر ۱۸بیه و الرد: ص ن؛ الملطی، الت۲/۲۷۰، تحقیق دکتر محمد رشاد سالم؛ فتح الباری: ۱/۲۱۹
، همین که علی این خبر را شنید که دادند دشنام می ابوبکر و عمرکسانی که به . در مورد ۷۰فی الدین: ص 

سبأ اقدام به چنین جسارتی کرده است، او را به حضور طلبید و خواست او را بکشد، ولی وی فراری شد. اما  ابن
هرکس را بیاورند «دادند، روایت شده است که فرمود:  برتری می شر ابوبکر و عمردر مورد کسانی که او را ب

 ).۲۲۰و ۱/۲۱۹(منهاج السنة:  کنم. جاری میاو حد بهتان بر که من را بر ابوبکر و عمر برتری دهد، 
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تر  سھمگین شیافت و خطر این بدعت گسترش می ۀدایر ،با گذشت ایام ،زیادی داشت
 شد. می

به  ھرگزو  رفت به کار میبه معنای یاری رساندن  فقط سعلی زماندر » شیعه«لقب 
 ویژۀ نیزشیعه نبود. اطالق لفظ شیعه  ۀای از عقاید امروز معنی ایمان داشتن به عقیده

ھم بر پیروان  ،شیعه در آنجا واژۀحکمیت است که  ماجرای ادعا،نبود و دلیل این  سعلی
 شد. میعلی و ھم بر پیروان معاویه اطالق 

...) و ببیت (قتل علی و حسین اھل آمده برای پیشتوان گفت حوادث  بنابراین می
 ھای سختی آیند. بیت به حساب می ثری در تمایل مردم به تشیع و طرفداری از اھلؤعامل م

 توسطله ئاما این مس ؛داد عواطف و احساسات ھر مسلمانی را تحت تأثیر قرار می ،بیت اھل
شد که برای ضربه زدن به اسالم و مسلمین در کمین نشسته بودند.  دشمنانی مطرح می

به نفع خود استفاده کنند و توانستند از این دریچه وارد  ،خواستند از این فرصت آنان می
ھایی جامۀ عمل  به آرمان ،سازند و با نیرنگ و حیله  پراکندهو آنان را  وندصفوف مسلمانان ش

ادیان و سایر پیروان پس از آن، . امکان نداشتبا اسلحه و زبان تحقق آنھا بپوشانند که 
وضع کردند که برگرفته از آیین اصولی یدند و به تشیع گرو طلبان فرصتگران و  توطئه

 خاستگاهدر مبحث  ،اسالمی دادند. این موضوع رنگ و بویخودشان بود و بعدھا بدان 
 شود. تشیع بررسی می

*** 
 

 خاستگاه تشیع
 های قدیمی در مذهب شیعه) (یا اثر فلسفه 

تشیع مختلف  دھندۀ تشکیل اصوِل  خاستگاه ودر مورد  پژوھشگرانھای علما و  دیدگاه
دارد  ایرانیھای  ریشه معتقدندبعضی  ،گردد آن به یھودیت برمی ۀگویند ریش برخی می :است

در ادامه، به  .١ دانگرد میازب  مانند بوداییشرقی آسیای کھن عقاید  را به آنو دیدگاه دیگری 

                                           
ن دین متفاوت اند و عقاید پیروانش دربارۀ ای  هستند که در چند کشور آسیایی پراکنده» بودا«بوداییان پیروان  -١

دانند که در هستی حلول کرده است،  را جوهِر خدا می» بودا«های ژاپن  است؛ بدین صورت که بودایی
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 ھا خواھیم پرداخت: بررسی و شرح این دیدگاه

 تشیع و اساس اصل بودِن  یهودی -۱
 :دارد یھودی ھای از دو جھت ویژگی ،بر این باورند که اصل تشیع پژوھشگرانبرخی 
گفت؛  سخن میوجود نص، وصیت و رجعت و از یھودی بود اصالتًا سبأ  اینکه ابن نخست

سعد بن عبدالله لذا  ؛مذھب شیعه شداساسی بعدھا تبدیل به اصول  ھا و دقیقًا ھمین دیدگاه
به شمار آمد اصول شیعه  ازبعدھا و آنچه سبأ  آرای ابن اھنگامی که ب ،یقمی، نوبختی و کّش 

اند اصل رافضیت  شیع گفتهتمخالفان  به ھمین دلیل است که«گفتند: مواجه شدند، 
 ؛١»برگرفته از یھودیت است

شاید نخستین و  .تشابه و ھمگونی در اصول فکری یھودیت و شیعه است ،دوم دلیل
حزم به  ابن و ٣نقل شده است ٢روایتی است که از شعبی ،ترین توضیح در این باره شامل
آنان  زیرااند؛  گرفتهپیش راه یھود را  ،شیعه جماعِت : «ندک میاشاره ای از آن چنین  نکته

 .٤ »ھنوز ھم زنده ھستند ÷و فنحاس بن عازار بن ھارون ÷الیاس عتقدند کهم
جھل، غلو و پیروی از ھوای نفس در شود که  یادآور می موردتیمیه در این  ابن االسالم شیخ

و  ؛و از جھت دیگر به یھودیان ندا شبیه مسیحیان. آنان از جھتی به داردمیان شیعه وجود 
باورھای مشابھت  ۀعبی را دربار.سپس گفتار َش ٥ندکن ھمواره آنان را به آن توصیف میمردم 

                                                                                                             
اند، خدا ندارند و بوداییان چین به وجود مطلقی که در یکی از  های هند، که اصل این عقیده بودایی

سید کیالنی، ذیل الملل و النحل: شود گرایش دارند؛ بنگرید به: محمد  شخصیات مختلف بودا نمایان می
 .۷۳؛ سلیمان مظهر، قصة الدیانات: ص ۵۲، محمد ابوزهره، الدیانات القدیمة: ص ۳۱، ۲۶، ۱۳ص 

 .۱۰۸؛ رجال کشی: ص ۲۲: ص ة؛ نوبختی، فرق الشیع۲۰بنگرید به: قمی، المقاالت و الفرق: ص  -١
راوی تابعی است، در حفظ روایات نمونه بوده ق) که یک  ۱۰۲عامر بن شراحیل بن عبد ذی کباد شعبی (م  -٢

 ).۵/۵(تهذیب التهذیب:  .است
سند آن صحیح نیست؛ زیرا «گوید:  روایت کرده است، محقق کتاب می» کتاب الّسنة«را در  خالل، آن -٣

باشد؛ ولی کارهای مذکور از طرف شیعه انجام  عبدالرضا بن مالک بن مغول در آن است که متروک می
؛ کاشف الغمه فی ۱۰تا  ۱/۶تیمیه، منهاج السنة:  ؛ نیز بنگرید به: ابن۵۶۵تا  ۲/۵۶۳؛ خالل، السنة : »است شده 

 .۲۳۴و  ۲۳۳بکر، التمهید و البیان: ص  ؛ ابن۱/۳۳۸الجوزی، الموضوعات:  ؛ ابن۶۱اعتقاد اهل السنة: ص
 .۵/۳۷الفصل:  -٤
 .۱/۶: ةمنهاج السن -٥
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 .کند نقل می مسیحیانو  یانیھودعقاید شیعه با 
گوید:  از جمله استاد احمد امین که می ؛اند را پذیرفته دیدگاهاین  پژوھشگراناز  گروھی 

آتش بر شیعه حرام : "دینگو می یاند. شیعیگرد به رجعت، یھودیت در تشیع نمایان  اعتقادبا «

ْعُدوَدةً َوقَالُوا لَن ﴿نیز گفتند:  یانیھودکه  چنان "؛مگر اندکی ،است يَّاًما مَّ
َ
َنا ا�َّاُر إِ�َّ � و  ١﴾َ�َمسَّ

نسبت امام به "گویند:  که می آنجا ؛ظاھر شده است شیعیانبرخی از  ۀدر گفت مسیحیت نیز
بر این باور است که پژوه مجارستانی ـ  ـ اسالمر ھِ زیولْد گ .٢»ت"سمسیح به او خدا مانند نسبِت 

. ٣کرده است سرایت به تشیع مسیحیتو  تیھودی ھای و اندیشه افکاراز طریق  ،تفکر رجعت
فلھوزن  .٤گرفته است یتافکار خود را از یھود بسیاری ازکه تشیع  نیز عقیده داردر ندِ د لَ رِ فِ 

یھود و ھای  و اندیشهافکار  ھای شباھتاز  رخیاصل تشیع است و به ب بودِن  ل به یھودیئنیز قا
 . ٥دکن شیعه اشاره می

 اصل تشیعبودن  ایرانی -۲
 :داردھای فارسی  ریشه جھتکنند که تشیع از چند  تصریح می پژوھشگراناز  رخیب

فرزنداِن حکومتی  ایرانیان«اند:  گفتهحزم و مقریزی در مورد مردم فارس  ابن :نخست
 یغرور بزرگی وآنان چنان احساس . داشتند گیچیرھا قدرت و  بر ھمۀ ملتو  پھناورند
شمار ه نامیدند و سایر مردم را بردگان خود ب می رورانو س گانکه خود را آزاد داشتند

ھا از  که عرب درحالی بین رفت ـعرب از  به دستشان  لذا وقتی قدرت و دولت ؛آوردند می
دوچندان ن شا له بر ایشان گران آمد و مصیبتئاین مس ـ خطرترین ملت بودند نظر آنان کم

 ،اما در ھمه موارد ؛جنگ با اسالم برآمدند ددِ در ص ،بسیاریھای  موقعیتدر  آنھاگردید. 
پس  ؛ثرترین راه دیدندؤنیرنگ و حیله را مبه ھمین دلیل،  .خداوند حق را پیروز گرداند

بیت و زشت خواندن  به اسالم کردند و با اظھار محبت نسبت به اھلتظاھر گروھی از آنان 
و  ؛کردند دلجویی از شیعیان صورت گرفته بود، سعلیبه کردند نسبت  که گمان می یستم

                                           
 .]۸۰[بقره: » دوزخ، جز چند روز محدودی، هرگز به ما نخواهد رسید" و گفتند: "آتش«ترجمۀ آیه:  -١
 .۲۷۶سالم: ص بنگرید به: فجراإل  -٢
 .۲۱۵بنگرید به: العقیدة و الشریعة: ص  -٣
 به بعد. ۱۰۰بنگرید به: همان: ص:  -٤
 .۱۷۰احزاب المعارضة: ص -٥
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از راه ھدایت خارج خبر را]  [شیعیاِن بی سرانجامتا  کشاندندھای گوناگونی  را به راه بعدًا آنھا
 ؛١»دختنسا

 و ھا بر پادشاھی موروثی خو گرفته بودند اما فارس داشتند؛آزادی گرایش  هاعراب ب دوم:

وفات  ج پیامبر اسالم سوی دیگر،از  کردند. درک نمیمعنای انتخاب خلیفه و جانشینی را 
ـ عمویش پسر ،ترین شخص از جھت خویشاوندی مقدماز وی پس و  پسر نداشت؛و  کرده بود

 علیگفتند کسانی چون ابوبکر و عمر و عثمان که پیش از  بود. آنان می ـ طالب علی بن ابی
رسوم  طبقیان خالفت را از او غصب کردند. ایران ،حقیقتدرخالفت را به دست گرفتند، 

ھمین  نیز فرزندانشدر مورد علی و  ؛ پسنگریستند می شان با دید تقدیس به شاھان ،خود
و اطاعت از او اطاعت از  ؛واجب است ،فرمانبرداری از امام«گفتند:  و می هدیدگاه را داشت

تمام اما از  ،بسیاری از ایرانیان به اسالم روی آوردندبینیم  این است که می .٢»استخداوند 
و به مرور  ؛که از گذشتگان خود به ارث برده بودند، رھایی نیافتند پیشینعقاید و باورھای 

اسالمی دادند. پس دیدگاه شیعه نسبت به علی و  ۀجھوِ رنگ و  ،خود به باورھای قدیمِی  ،زمان
شیخ محمد ابوزھره  شان نسبت به شاھان ساسانی است. ھمان دیدگاه نیاکان فرزندانش،

 اثر پذیرفته است.پادشاھی و وراثت  ایرانیان در موردما معتقدیم که شیعه از افکار «: گوید می
شیعه  ایرانیان،و اینکه اکثر  ؛تشابه میان مذھب آنان و نظام پادشاھی ایران بسیار روشن است

 ؛٣»کند را تأیید می ادعااند، این  از این دیار برخاستهنیز ھستند و اولین شیعیان 

با دختر  سحسین بن علی ،که مسلمانان سرزمین ایران را فتح کردند ھنگامی سوم:
و از او فرزندی به نام علی بن  کردکه در میان اسیران بود ازدواج  ـ شاه ایرانـ پادیزدگرد 

آن دختر را که از حسین بودند، وارث شاھان قدیم  فرزندان ،د. ایرانیانمحسین به دنیا آ
در جریان  شعلی بن حسین و فرزندان خونی که در رِگ  دانستند و معتقد بودند خود می

                                           
 .۲/۳۶۲؛ مقریزی، الخطط: ۲/۲۷۳حزم، الفصل:  ابن -١
؛ عرفان ۲۷۷سالم: ص ؛ احمد امین، فجراإل ۱/۳۷: ةسالمیبه: محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب اإل بنگرید  -٢

؛ ۱۶۸سالم ص: ؛ فلهوزن، احزاب المعارضه السیاسیة الدینیة فی صدر اإل ۲۳عبدالحمید، دراسات فی الفرق: 
 .۷۶فلوتن، السیادة العربیة ص: 

 .۱/۳۸: ةسالمیمحمد ابوزهره، تاریخ المذاهب اإل  -٣
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از ـ  وشاھان ساسانی  ۀاز سالل ـ دختر یزدگردـ مادرش  ؛ چرا کهخونی ایرانی است ،است
نزد ایرانیان  ـ شود چنانچه گفته میـ نام فاطمه  عالوه بر این. ١بسیار مقدس بود ن ـدید آنا

 ؛٢است داشتهای  چرا که در تاریخ ایران باستان جایگاه و مقام شایسته ؛نام مقدسی است
اصالت فارسی بودن تشیع به چشم  ،عشریه انگاھی گذرا در روایات متعدد اثن : باچھارم

او را از  وندخداـ  سسلمان فارسیبه  بشری فوقھای  دادن ویژگی نسبت مثالً  ؛خورد می
 ؛خداوند در زمین است درِب  ،سلمان«آمده است:  شیعهدر روایات  -.افترای آنان مبرا نماید

علمای  .٣»کافر است ،کس او را انکار نمایدو ھر ؛مؤمن است سد و تأیید کند،شنابھرکس او را 
اند:  گفتهکه  چنان ؛برند شان بھره می دوازده امام روایاتاز  ،توصیف سلمان برایشیعه 

حسن بن  .٤»گویدبفرستد تا در گوش وی چنین و چنان  ای نزد سلمان می خداوند فرشته«
او  "داد؟ آیا سلمان از آینده خبر می" :پرسیدم ÷از صادق«: کند میروایت نیز چنین منصور 

 :. گفتم"ای گرامی فرشته"گفت: وی  "داد؟ چه کسی به او خبر می" :گفتم ".آری" :گفت
"به  :گفتاو  "داشته است؟ قامیاو چه م صحبِت  ھمراه و ھمپس  ،گونه بود اگر سلمان این"

تلویحًا کند و  ثابت می سنزول وحی را بر سلمان فارسی ،. این روایت٥"»باشمشغول خود  کار
روایات بلکه  .داشته است یباالتر قاممـ  سیعنی علیـ سلمان صحبِت  ھمکه  اشاره دارد

 شأنطور که  ھمان درست؛ نماید ثابت می سرا برای سلمان پیامبراندانش ائمه و  شیعه،
سلمان به علم اول و آخر «د: گوی میدیگر شیعه دارند. روایت  مقرر می شرا برای رمباو پی امام

                                           
؛ صحیح ۲/۲۴۷در مورد اینکه مادر علی بن حسین دختر یزدگرد بوده است، بنگرید به: تاریخ یعقوبی:  -١

؛ عبدالله الغریب، و جاء دور ۵۶؛ نیز بنگرید به: سمیرة اللیثی، الزندقه و الشعوبیة: ص ۱/۵۳الکافی: 
؛ ۸۲المهدی و المهدویة: ص؛ عبدالرزاق الحصان، ۲/۱۱؛ النّشار، نشاة الفکر الفلسفی: ۷۷المجوس: ص

 .۱۰۱رونالدسون، عقیدة الشیعة: ص
تأثیر مجوسی که بر عرش کیانیان مستولی شده بود » سمردیس«آنان اعتقاد داشتند که فاطمه در کشف  -٢

داشته است؛ پس فاطمه قهرمان و مقدس بود؛ و اگر وی نبود، چیزی در مورد سمردیس مجوسی زیادی 
کردند؛ بنگرید به: عبدالرزاق الحصان،  َاوتانس ـ و یارانش علیه او توطئه نمیشد و پدرش ـ  شناخته نمی

 .۶/۹۵، ۴/۱۳۴؛ المقدسی، البدء و التاریخ: ۲/۴۶۲؛ هیرودوتس: ۸۴المهدی و المهدویة: ص 
 .۱۵رجال کشی: ص  -٣
 .۱۶همان: ص  -٤
 . ۱۹همان: ص  -٥
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و امر  سو علم علی ج یعنی علم پیامبر«: دھد توضیح می چنینرا  سپس آن ؛»دست یافت
که  است سلمان یکی از شیعیان: «است که شان آمده در برخی روایات .١»پیامبر و امر علی

روی  غلو و زیاده .٢»بارد تان باران می ید و برایگرد شوید و یاری می توسط او روزی داده می
. این قائل شدندسلمان حتی مقام خدایی برای ھای شیعه به جایی رسید که  بعضی از فرقه

ضمن اشاره  اوو  سربرآوردند) ق ۳۳۰ اشعری (م علی بن اسماعیل در زمان ابوالحسن ،فرقه
شاید  .٣»ھستندسلمان فارسی  خدایِی به  معتقدکسانی در این زمان «گوید:  می آنانبه 
 ،عشریه ااثن منابعچرا که  ؛فرقه باشد ھمیناز آثار  ،عشریهااثن ھای بادر کت تروایا گونه این

شامل  ـ اش اختالفیآمیز و  بدعتشاذ، ل ئمسا تمامبا ـ ھای شیعه را  فرقه دیدگاه ۀعمد
و برای خروج درواقع چراغ سبزی است  شیعه،ی ھا این روایات در کتاب وجودو  .شود می

 .برای بار دیگر شیعهاز مختلف  یھا فرقهپیدایش 
کوشد در مورد شخصیت و تأثیر  که می شود دیده میجنبشی  ،شیعهعلمیۀ ھای  در حوزه

. بزرگنمایی کنداند  عناصر پارسی که در توطئه بر ضد دولت خالفت شرکت داشتهاز برخی 
بابا «که لقب ـ  سبن خطاب قاتل خلیفه بزرگوار عمرـ مانند ابولؤلؤ مجوسی ایرانی 

دست ه ب حضرت عمرروز شھادت شیعیان [به ویژه در ایران]  .٤ندا به او داده» الدین شجاع
مرجع ـ آورند و شیخ جزایری  خود به حساب می و اعیاد ھا این مجوسی را یکی از جشن

نیز را  »نوروز« شیعیانکه  چنان .٥در این مورد روایاتی نقل کرده است ـ شیعهتقلید 
کند که نوروز یکی از  شان اعتراف می روایات و ٦دارند ھمچون مجوسیان گرامی می

 .٧ی پارسیان استھا جشن

                                           
 .۱۶همان: ص  -١
 . ۷و  ۶همان: ص  -٢
 .۱/۸۰االسالمیین و اختالف المصّلین: مقاالت  -٣
 .۲/۵۵بنگرید به: عباس قمی، الکنی و االلقاب:  -٤
 .۱/۱۰۸نوار النعمانیة: بنگرید به: األ -٥
داری در روز نوروز و غسل کردن و پوشیدن تمیزترین لباس و  بنگرید به: وسایل الشیعة، باب استحباب روزه -٦

 .۷/۳۴۶خوشبویی در آن روز: 
 .۴۸/۱۰۸نوار: األبحار  -٧
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 آسیایی کهنمرکز تجمع عقاید  ،تشیع -۳
بوده  ـمانند بودایی ـ آسیایی  کھنباورھای   جمعت مرکز ،شیعهمذھب که  معتقدندبرخی 

، جسم ٢ارواح ھای تناسِخ  گری مقوله تحت نام شیعه«گوید:  استاد احمد امین می .١است
، ٥ناین گفتارھا نزد برھماییا ،که در گذشته ظھور پیدا کردند ٤لولو ُح  ٣ أبودن خداوند
خاورشناسان نیز به . برخی از ٧»است از اسالم معروف بوده  پیش ٦زرتشتیانفیلسوفان و 

از  ،آن عقاید«گویند:  و می  رخنه کردن بسیاری از عقاید غیراسالمی به تشیع اشاره کرده
از ظھور اسالم در آسیا رایج  پیشادیانی که  دیگرو بودا و  ٨طریق آیین زردتشت، مانوی

                                           
 .۱/۳۷سالمیة: ، تاریخ المذاهب اإل ابوزهرة -١
انتقال روح پس از مرگ از جسمی به جسم دیگر است؛ خواه انسان باشد یا حیوان. برخی از » تناُسِخ ارواح« -٢

: هندوها و فیثاغورس یونانی این نظریه را مطرح کردند؛ ولی بعدها به جهان اسالم نیز نفوذ کرد؛ بنگرید به
 .۹۳؛ التعریفات جرجانی: ص ۵۵المعجم الفلسفی: ص 

های شیعه ـ مانند هشامیه، پیروان هشام بن  که برخی از فرقه أیعنی نسبت دادن صفاِت بندگان به خداوند -٣
 معنی اصطالحِی آن است، نه، بر سِر »جسم«حکم ـ به آن اعتقاد دارند؛ اما اختالف مردم در مورد لفظ 

؛ منهاج ۳۳و  ۳/۳۲سالم: ج مجموعۀ فتاوی شیخ اإل تیمیه،  این باره بنگرید به: ابن اش. در معانی لغوی
 .۱۰۳؛ تعریفات جرجانی: ص ۱۱۹و  ۱/۱۱۸؛ درء تعارض العقل و النقل: ۲/۱۴۵، ۲/۹۷: ةالسن

 گیرد؛ شان جای می آید و در جسم پنداری است مبنی بر اینکه خدا بر تعدادی از بندگانش فرود می» ُحلول« -٤
 ).۷۶(المعجم الفلسفی: ص » شود الهوت در ناسوت جایگزین می«به عبارت دیگر، 

اند که  )؛ نیز گفته۱/۲۵۱نام دارد (الملل و النحل: » براهم«منسوب به فردی از ایشان است که » براهمه« -٥
پیامبران را قبول  کنند؛ اما ). آنان به وجود خدا اعتراف می۷۲مل: صبرهام از شاهان ایرانی است (المنیة و األ

 های مختلفی هستند.  ندارند و فرقه
پرستند و به دو اصل معتقدند: یکی نور و تاریکی. آنان نور را ازلی و تاریکی را حادث  زرتشتیان آتش را می -٦

چرخد: بیان سبب امتزاج نور و تاریکی؛ بیان سبب نجات نور  دانند. همۀ مسائل مجوس گرد دو محور می می
به بعد؛  ۱/۲۳۲اند؛ بنگرید به: الملل و النحل:  . آنان امتزاج را مبدأ و نجات را معاد قرار دادهاز تاریکی

 ؛ اخبار امم المجوس، الکساندر سیبیل.۱۳۴رازی، اعتقادات فرق المسلمین المشرکین ص: 
 .۲۷۷سالم: ص: فجر اإل  -٧
د. وی با استفاده از اعتقادات زرتشتیان و آیین پیروان مانی بن فاتك است که در اصل زرتشتی بو » ماَنویت« -٨

ها با او مخالفت نمودند و در صدِد قتلش برآمدند تا سرانجام بهرام  مسیحیان، دینی به وجود آورد که زرتشتی
او را به هالکت رساند؛ اما مذهبش همچنان در میان پیروانش باقی ماند.  ÷بن هرمز بن شاپور پس از عیسی
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ه مذھب شیع«گوید:  مینیز مختصر التحفه  ۀنویسند .١»راه یافتندبه مذھب شیعه  ندبود
در  او .٢...» دارد یانتشترمشرکان و ز ، مسیحی،ھای یھودی با فرقه یتشابه و ھمگونی کامل

اند   . برخی مدعیکند را به تفصیل بیان می ھا گروهاز این  یکه تشابه با ھرووجاین به  ادامه،
آن  ۀاند که ھم به این نتیجه رسیده ،که پس از بررسی و تحقیق در مورد مذاھب شیعه

در این مذھب یافت  ،تالش نموده است شان ادیانی که اسالم برای نابودی مذاھب و
 .٣دنشو می

 اصل تشیع ۀدرباردیدگاه برگزیده 
عوامل  تحت تأثیرِ  امامت علی را ندارد،بنده بر این باورم تشیعی که ادعای وجود نص و 

شیعۀ امری طبیعی است و  ،ایشانبه نسبت بیت و محبت  اھلپیروی از  بلکهبیگانه نیست. 
 یککند و نه ھیچ نه در مورد آنان غلو می گذارد، تبعیض میبیت  نه میان افراد اھل حقیقی

انجام ھمۀ این کارھا را  ،ھای تشیع فرقه حال آنکه ؛نماید از اصحاب بزرگوار را تحقیر می
 دھند.  می

 مردممحبت  نمود، ردبیت وا بر اھل سو حسین سیی که شھادت علیھا از رنج پس
توزان از این  و کینه تعواطف مسلمانان را برانگیخ ،حوادث  این .شدبیشتر  نسبت به ایشان

 ؛سبأ جو مناسبی فراھم نبود ھای ابن برای ظھور اندیشهدر آغاز  فرصت استفاده کردند؛ زیرا
 .یافتفضای مناسبی برای رشد آمیِز وی  افکار مشرکانه و بدعت ،حوادث ایناز  پساما 

، بازگشت سمنصوص بودن خالفت علیدر مورد عقاید شیعۀ اثناعشری، از جمله: اما 
ائمه،  عصمِت  و ، غیبت امام زمان(بداء) أبه دنیا، تغییر تصمیمات خداوندو فرزندانش  وی

از بیرون به  و عرضه شدبر امت اسالم بعدھا  یعقاید چنین که تردیدی نیستباید گفت 
 ؛گردد میازمختلفی ب[و ادیاِن] به عناصر  ،عقاید اینمیان مسلمانان نفوذ کرده است. اصول 

رسیدن  ۀگری را وسیل شیعه ،آمد کس در صدد دسیسه علیه اسالم و مسلمین برمیزیرا ھر
                                                                                                             

گویند جهان از این دو منبع سرچشمه گرفته است، نور، بهتر  د: نور و تاریکی. آنان میها دو اصل دارن ماَنوی
مل به بعد؛ المنیة و األ ۱/۲۴۴از تاریکی است و خداِی قابل ستایش اوست؛ بنگرید به: الملل و النحل، 

 .۱۳۸؛ رازی، اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین: ص۱۸: صة؛ شرح الطحاوی۶۰ص
 ..۸۴و  ۸۳السیادة العربیة: ص فلوتن،  -١
 به بعد. ۲۹۸: ص ةثناعشریإمختصر تحفۀ  -٢
 .۱۲۵برکات عبدالفتاح، الوحدانیة: ص  -٣
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 کردند و افرادی بودند که به اسالم تظاھر می به عالوه، ؛داد قرار می یشھای خو به آرمان
 و یھودیت، نصرانیتـ از جمله  خود پیشیِن در سایۀ اعتقادات  ،خواستند با حیله و نیرنگ می

تشیع را دستاویزی برای رسیدن به اھداف شوم خود قرار  نزندگی کنند. آنا ـ زرتشتی
تیمیه بر این  االسالم ابن لذا شیخ وارد عقیدۀ شیعه شد؛بسیاری از افکار بیگانه  لذا ؛دادند می

اموری را از مذاھب ایرانی،  کردند، افرادی که خود را به تشیع منتسب میباور است که 
گوید:  می ویبرگرفتند و آنان را با تشیع درآمیختند.  ... رومی، یونانی، مسیحی، یھودی و

حاکی از آن  آنان [= شیعیان]احادیث از و برخی  ؛است ج مصداق خبر پیامبر ،این مطلب«
پیش از خود  مردماِن و راه و روش قوانین  ،ھا تابع سنت ،ت که این امت در آیندهاس

منتسب به تشیع دربارۀ این افراد  قیقاً د امرکند که این  اشاره می وی در ادامه. »شد خواھد 
  .١تحقق یافته است

 عهیش یها فرقه

مملو از بحث پیرامون شیعه و  ،اند ھا به نگارش درآمده ادیان و فرقه رۀھایی که دربا کتاب
طوری که  هب ؛ھاست فراوانی این فرقه ،نکته جالب توجه و است مختلف آن ھای گروه

 فقطھای آن است. گویا  ھمین کثرت فرقه ،شیعه فردِ  توان گفت نشانه بارز و منحصربه می
از  پسکه  چنان ست؛ا  شده مبتالست و کمتر مذھبی به این بال را داراویژگی  اینشیعه 

 برایھر گروه  و شده است جدیدی از شیعه نمایان  ھای هفرق ،شیعه  اماماناز یك وفات ھر
خود را از  ،از عقاید رخیبگرایش به با  ھستند،مذھب و دیدگاه خاص خود  پیروتعیین امام، 

 ند.ھست کنند آنان تنھا گروه بر حق و ادعا می سازند دیگر متمایز می ھای گروه
ی کّش که  چنان ؛شده است نکوھش نیزخود شیعه  سویاز  پراکندگی،این اختالف و 

این ھمه اختالف چیست  ،فدایت شوم«گفت:  صادق یکی از شیعیان به امامکند  گزارش می
ھای  در حلقه منامام صادق فرمود: کدام اختالف؟ وی گفت: ... که بین شیعیان شماست؟ 

شان در حدیث مشکوک  خاطر اختالفبه  تقریباً  وام  درس آنان در کوفه شرکت کرده

                                           
گاهی از نص روایت، بنگرید به: صحیح بخاری، کتاب اإل ۴/۱۴۷منهاج السنة:  -١ عتصام بالسنة، باب ؛ برای آ

َلتّتِبَعنَّ « ج ؛ صحیح مسلم، کتاب العلم، باب قول النبی۸/۱۵۱»: َلتّتِبَعنَّ سنَن من کان قبلکم« ج قول النبی
 .۵۲۷، ۵۱۱، ۲/۴۵۰؛ المسند:  ۲۶۶۹شماره »: سنَن من کان قبلکم
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در دروغپردازی به غرق واقعًا مردم  .چنین است ،بله«گفت: در پاسخ ابوعبدالله ». ام... شده
زد من در حالی گویم، از ن سخن می ]شیعیان[=  اند. وقتی من با یکی از آنان شده نام ما

شان از گفتگو و  زیرا ھدف ؛دکن ش تأویل میا را بر خالف معنای واقعی شود که آن خارج می
یک از ھر و ل دنیوی استئبلکه به خاطر مسا یست؛رضای خدا ن ،دوستی با ما

 بھرۀطلبی و   کند که ریاست داللت می روایتاین . ١»استریاست  و شھرتخواھان  ایشان 
بلکه در دروغ و مذھب گرویده بودند؛ این کسانی بوده که به ھدف بسیاری از  ،ناچیز دنیوی

اختالف و تفرقه باعث شیوع  حریص بودند... و درواقع این مواردبیت  به نام اھلن گفت
  .بودشده  شان میان

و ھر ھستند  بالغ بر ھفتاد و سه فرقه ،ھای شیعه فرقه«گوید:  می ٢مذھب شیعه مسعودی
بر این باور است که  ٤میردامادو بر این اساس  ؛٣»کند کدام از آنھا فرقۀ دیگر را تکفیر می

از میان و  استھای شیعه  فرقه ،٥در حدیث افتراق امت مذکور ھفتاد و سه فرقۀمنظور از 

                                           
 .۲/۲۴۶، بحارالنوار: ۱۳۶-۱۳۵رجال الکشی: ص  -١
کتابهای او سرشار از مسایلی «گوید:  حجر می ق) مورخ بود. ابن ۳۴۶(م  علی بن حسین بن علی مسعودی -٢

حال ـ او را یکی از  است که حاکی از اعتقادش به شیعه معتزلی است. علمای اثناعشری ـ در کتابهای شرح
 آورند.  دانشمندان خود به حساب می

 .۵۸المسلمین: ص عتقادات فرق إ؛ و بنگرید به رازی، ۳/۲۲۱مروج الذهب:  -٣
ق) یکی از علمای شیعه در دوران صفویه  ۱۰۴۰(م  محمدباقر بن محمد استرآبادی ـ مشهور به میردامادـ -٤

گاهی از شرح حال وی بنگرید به: الکنی و األ ؛ ۳۰۱؛ المحبی، خالصة األثر: ص۲/۲۰۶لقاب: است. برای آ
 .۸۳تاریخ العلماء: ص  حکیمی،

حدیث صحیح است و «گوید:  تیمیه می االسالم ابن دربارۀ حدیث پراکندگی امت به هفتاد و سه فرقه، شیخ -٥
حدیث افتراق را راویان بسیاری «گوید:  ). مقبلی می۳/۳۴۵(الفتاوی: » باشد در سنن و مسانید مشهور می

ماند (العلم  که در حصوِل معنای آن تردیدی باقی نمی چنانکنند؛  اند که همدیگر را تقویت می روایت کرده
ها به فرقۀ هالک شده تصریح نشده است.  شود، در برخی از روایت که مالحظه می ). چنان۴۱۴الشامخ: ص 

اند و در برخی از آنها آمده  بیشتر محدثین ـ از جمله اصحاب سنن به استثنای نسائی ـ این نص را روایت کرده
که اصحاب سنن ـ به استثنای ابوداودـ » شوند یابد و بقیه هالک می ها نجات می یکی از آن فرقه«... است: 

؛ ۱/۱۲۸؛ حاکم: ۴/۱۰۲؛ احمد: ۲/۲۴۱؛ دارمی: ۴۵۷۳اند؛ بنگرید به: کتاب السنة، ش  را تخریج نکرده آن
جز یک فرقه که آن هم  دهند، ها می . برخی از این احادیث، حکم به نجات تمام فرقه۱۸ی در الشریعة: آجّر 

اند؛ بنگرید به: کشف الخفاء:  ملحدان هستند و علمای حدیث به جعلی بودن این حدیث حکم داده
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از ، را ھا سنت، معتزله و سایر فرقه اھل گونه و این .١ستایافته  فرقۀ نجات ،فرقۀ امامیهھا آن
ھا  فرقهبه اعتقاد او این  و درواقع ؛دانند نمی »امت اجابت«آنھا را  برشمرده و »دعوت امِت «

از  سخنانیچنین  نیزدر گذشته  اما این سخن جدیدی نیست چراکهاند.  داخل اسالم نشده
 المعارف ةرئ. در دا٣اند  به آن اشاره کرده یو راز ٢شیعیان نقل شده است و شھرستانی

بیشتر از ھفتاد و دو  ،ھای منشعب از شیعه به این نکته اشاره شده است که فرقه اسالمی
به  ،ھای شیعه که مجموع فرقه شود ضمن اینکه مقریزی یادآور می ؛٤ھستندمشھور  ۀفرق

 .٥است  سیصد گروه رسیده
شیعیان باشد.  میبیت  امامت اھل دربارۀاختالف  ،پراکندگیو  این تفرقهدلیل اساسی 

توقف نمودن  ،از لحاظ تعداد ائمه ،. این اختالفاتروایات مختلفی دارندخود ائمه نیز  دربارۀ
. این باشد میامامت وی  پذیرِش و  یاو یا رفتن به سوی دیگرظھوِر بر یکی از آنھا و انتظار 

با  مذھب یا در تأویالت گوناگون  در فروع شیعیاناز اختالفاتی است که  جدا پراکندگی،
این «گوید:  عیین ائمه میخلدون پس از نقل اختالف آنان در مورد ت لذا ابن ؛دارند یکدیگر

آنان در  به بیان دیگر،. ٦»است ]در مورد امامت[دلیل عدم وجود نص  خود بزرگ،اختالف 

                                                                                                             
اند شیعه نیز  سنت حدیث افتراق امت را تخریج کرده طور که اهل . همان۱۶۱سرار المرفوعة: ص ؛ األ ۱/۳۶۹

هفتاد و دو فرقه تقسیم خواهند شد؛ هفتاد و یک امت من به «... را روایت کرده است؛ البته با این لفظ:  آن
آن فرقه کدام  ج خدا یابد. عرض شد: ای رسول رسند و یکی از آنان نجات می فرقه از آنان به هالکت می

پس از من امتم هفتاد و سه فرقه «؛ و با الفاظ دیگر: »است؟ ایشان فرمود: "جماعت، جماعت، جماعت"
و  ۲/۵۸۴بابویه قمی، الخصال:  (ابن» بد و هفتاد دو فرقه در آتش استیا نجات می  خواهد شد؛ یک فرقه

که در این  ها شیعه هستند وجود ندارد؛ و چنان ). در روایات شیعه، تصریحی مبنی بر اینکه همه این فرقه۵۸۵
 . یافته] جماعت هستند، نه شیعه روایت به صراحت گفته شده است: فرقه ناجیه [= نجات

. رشید رضا این کتاب را به محمد عبده ۱/۲۱۵افغانی، التعلیقات علی شروح الدوانی للعقائد: الدین  جمال -١
)؛ اما محمد عماره ثابت کرده است که این کتاب متعلق به جمال الدین ۸/۲۲۱دهد (تفسیر المنار:  نسبت می

 .۱/۲۰۹عمال الکاملة: ؛ محمد عبده، األ ۱۵۶و  ۱۵۵/ ۱عمال الکاملة: افغانی است؛ بنگرید به: افغانی، األ 
 ۱/۱۶۵الملل و النحل:  -٢
 .۸۵عتقادات ِفرق المسلمین:صإ -٣
 .۱۴/۶۷، ةسالمیدائرة المعارف اإل -٤
 .۲/۳۵۱الخطط:  -٥
 .۱۳۰خلدون، الباب المحصل: ص ابن -٦
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ھیچ  ،را برای خالفت تعیین و مشخص کرده است دیگر امامانعلی و  ج این ادعا که پیامبر
روی  یاتاختالف چنین ،زیرا اگر تعیین ائمه از جانب خدا بود ؛ای ندارند کننده دلیل قانع

 است ترین دلیل بر عدم وجود نص صحیح  بزرگ ،یاختالف شدید بلکه چنینداد.  نمی
 فرماید: خداوند متعال میکه  چنان

ِ لَوََجُدواْ �ِيهِ ٱۡختَِ�ٰٗفا َكثِٗ��﴿  ]۸۲النساء: [ ﴾َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ٱ�َّ
 ».یافتند بسیار در آن میاگر از سوی غیر الله بود، قطعًا اختالف « 

 پذیرفتهاختالف در مورد آن  باشد، می تشیعل اصولی ئیکی از مسا ،از آنجا که امامت
است. احمد بن امری [رایج و] پذیرفتنی در فروع دین گونه اختالفات،  این حال آنکه ؛نیست

اختالف شیعیان بعد از مرگ ھر  ـروزگار خوداز بزرگان زیدیه در ـ  ١ )ق ۸۴۰(م  یحیی مرتضی
 .٢داند میادعای منصوص بودن امامت  بطالِن ترین دلیل بر  امام در مورد امام بعدی را روشن

، اند را ذکر کردهھا و طوایف شیعی  کنیم که فرقه یی مراجعه میھا وقتی به کتاب
شیعه از آنھا سرچشمه ھای متعدد  خورد که فرقه اختالفاتی در اصول مذھب به چشم می

 یو .شود . جاحظ معتقد است که شیعه به دو گروه زیدیه و رافضه تقسیم میاند گرفته
بقیه پراکنده  ؛: زیدی و رافضیاستبدان که شیعه دو فرقه  ؛رحمت خدا بر تو باد«گوید:  می

 است معتقدو  پذیرد میاین تقسیم را  نیزشیخ مفید  .٣»ھستند و چارچوب مشخصی ندارند
ھای شیعه را سه دسته  اصول فرقه ،اما امام اشعری ؛٤دو گروھند: امامی و زیدی یانشیعکه 
ھای  مجموع فرقهبه نظر وی  ھمچنین ؛ھا)، رافضه (امامیه) و زیدیه غالیه (افراطی داند: می

شش چھار فرقه رافضیه و بیست و ،  رسد: پانزده فرقه غالیه شیعه به چھل و پنج فرقه می
آورد و آنان را  میعشریه را بخشی از فرقه رافضه (امامیه) به حساب  ااثن . او٥زیدیهفرقۀ 

 .٦کند وصف می »جمھور شیعه«نامد و به عنوان   می »قطعیه«

                                           
یمن های  گاه زیدی اش تکیه بود که تألیفات فقهیبیت  و از منتسبان اهلاو یکی از بزرگان شیعه زیدیه  -١

 ).۱/۱۲۲(شوکانی، البدر الطالع:  .باشد می
 .۲۱مل: ص المنیة و األ -٢
 .۲۰۷: ص تحقیق عبدالسالم هارون مامة،ستحقاق اإلإ؛ رسائل جاحظ، رسالة ۲۴۱جاحظ، ثالث رسائل: ص  -٣
 .۱۹۵رشاد: ص اإل  -٤
 .۱۴۰، ۸۸، ۱/۶۶سالمیین: مقاالت اإل  -٥
 .۱/۹۰همان:  -٦
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در تقسیم شیعیان به سه گروه اصلی، از روش اشعری پیروی  شناسان، فرقهاز  برخی
. ١اند نامیده »دیه، امامیه و کیسانیهزی«این سه گروه را  ،اند. امام رازی و اسفراینی کرده

االسالم  . شیخ٢»زیدیه، امامیه و باطنیه«: داند میسه فرقه را شیعه  نیزمرتضی  ابن
ھستند که  غالیهشان  بدترین« :شیعه را به سه درجه تقسیم بندی کرده است /تیمیه ابن

در درجۀ  رافضیه کنند؛ و یا او را به پیامبری توصیف می ندلئنوعی الوھیت قا سبرای علی
که علی را بر ھستند ھای دیگر زیدیه  و فرقهضلۀ فَ مُ نیز در درجۀ سوم  ؛گیرند دوم قرار می
را  دو و آن ندولی به خالفت و عدالت شیخین معتقد ؛دھند برتری می بابوبکر و عمر
 .٤را دارند نظر ھمین نیزشناسان دیگر  . علما و فرقه٣»دوست دارند

کند: زیدیه، امامیه،  ھای شیعه را به چھار دسته تقسیم می بغدادی فرقهعبدالقاھر اما 
به ـ ھای شیعه  . از دیدگاه او فرقه٥نامند ھا را رافضه می و ھمه این فرقه ؛کیسانیه و ُغالت

امامیه به ھای  جمله فرقهعشریه را از  ااثن یو .٧بالغ بر بیست گروھند ـ ٦استثنای غالیه
نیز نام نھاده  عشریه ااثنھمین گروه را که  چنان نامد؛ می طعیهقَ را آورد و آنان  میشمار 

مختلف  ۀعنوان دو اسم مختلف برای دو فرقه عشریه ب ااز قطعیه و اثن تر ھرچند پیش .٨است
عشریه  اقطعیه و اثن ،بغدادیبه تصریح که  گویا متوجه نشده استو  ٩برد نام میاز امامیه 

 را کهچ ؛ھای شیعه بسیار متعددند فرقه ،اعتقاد شھرستانیبه . ١٠یک گروه واحد ھستند

                                           
 .۷۷المسلمین: ص عتقادات فرق إ -١
 .۵/۱۲۵؛ مقدسی، البدء و التاریخ: ۲۰المنیة و األمل: ص  -٢
 . ۴۰: ص سالممجموعه فتاوی شیخ اإل  -٣
ترین آنان  شیعیان بیست و دو فرقه دارند که اساسی«گوید:  برای مثال، زین العابدین بن یوسف األسکوبی می -٤

 ، نسخۀ خطی).۹(الرد علی الشیعة: برگۀ  »امامیهو  زیدیه، غالیههای  سه فرقه هستند به نام
 .۲۱الفرق بین الفرق: ص -٥
 ).۲۳۲تعداد غالت نزد ایشان بالغ بر بیست فرقه است (الفرق بین الفرق: ص  -٦
 .۲۳همان: ص -٧
 .۶۴همان:ص  -٨
 .۵۳همان: ص -٩

داللت » الفرق بین الفرق«کند که تعریف مفصل بغدادی در کتاب  الدین عبدالحمید اشاره می به همین دلیل، محی -١٠
)؛ اما ظاهرًا وی فراموش کرده ۱/۹سالمیین: ای جدا از قطعیه هستند (حاشیه مقاالت اإل  دارد بر اینکه اثناعشریه فرقه

 ).۶۴کند که قطعیه و اثناعشری، فرقۀ واحدی هستند (الفرق بین الفرق: ص  است که بغدادی خود تصریح می
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و اختالفات زیادی دارند و ھر کدام از آنھا به  سخنانآنان پیرامون تعداد ائمه «گوید:  می
و  پیدایش عقیدهمنجر به این کار، اند که  توقف نموده بر ویو  رداز ائمه باور دا یکیامامت 

کیسانیه، زیدیه، امامیه، «اما او شیعه را به پنج فرقه  .١»شده است ایشانروش مختلف بین 
و  ٣شیعه را به شش فرقه تقسیم کرده است حمیری، .٢کند تقسیم می »الت و اسماعیلیهغُ 

ھیجده را  یانشیع ،طیلَ ابوالحسن مَ  .٤رسانده است ُقتیبه تعدادشان را به ھشت فرقه  ابن
 ؛٦است کی نیز با دیدگاه وی موافقسکُس و  ٥کند ملقب می رافضهو ھمه را به  داند میفرقه 

ھای  گروهنیز جوزی  ابن .٧نامد می لیهیاسماععشریه را املطی اثنکه است  اما عجیب این
بندی  در این تقسیم نیزو قرطبی  ٨نامد می رافضهرا  گیو ھم داند میشیعه را دوازده فرقه 

  .٩با وی موافق است
ه این است که زیدیه از ھای شیع بر ھمه گروه »رافضه«نکتۀ قابل مالحظه در اطالق نام 

از این  ،زیدیه به استثنای جارودیه ۀھم ،تر . به عبارت دقیقباشد مستثنی می این قاعده
شیخ مفید جز  لذا ؛رافضه ھستند روشراه و بر جارودیه  زیرا اند؛ شدهستثنا مبندی  تقسیم

به گفتۀ وی، آورد چرا که  شمار نمیھای زیدیه را شیعه به  فرقۀ جارودیه، دیگر فرقه
 .١٠جارودیه در اساس مذھب با آنان مشترکند

دیگری  شرو شیعه ھای ذکر فرقه ، برایعشریاشناسی شیعیان اثن فرقه ھای باکتاما 
از وفات ھر  پس یانشیعکنند؛ چرا که  میھای شیعه را بر حسب ائمه ذکر  و گروه دارند

در کتاب  اھ این فرقهتعداد  تا جایی که ند؛شد منشعب ختلفھای م ھا و گروه امامی به فرقه
 آید که می از کتاب نوبختی و قمی چنین بر .رسد قمی و نوبختی به حدود شصت فرقه می

                                           
 .۱/۱۴۷الملل و النحل:  -١
 مانجا.ه -٢
 .۱۴۵الحور العین: ص  -٣
 .۶۲۳و  ۶۲۲قتیبه، المعارف: ص  ابن -٤
 .۱۸التنبیه والّرد: ص  -٥
 .۳۶دیان: ص البرهان فی معرفة عقائد اهل األ  -٦
  .۳۳و  ۳۲التنبیه و الرد ص:  -٧
 .۳۲بلیس، تحقیق خیرالدین علی: ص إتلبیس  -٨
 (نسخه خطی). ۱بیان الفرق، برگۀ  -٩

 .۴۲: ص: ة، الجارودی۳۹وائل المقاالت: ص أبنگرید: شیخ مفید،  -١٠
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در از وفات حسن عسکری  پسیکی از چھارده یا پانزده فرقۀ شیعه است که  ،عشریه نااث
سیزده فرقه به که شیعه را  استنقل کرده روایتی نیز کلینی  .١شدند منشعب ق ۲۶۰سال

 .٢داند میاھل دوزخ ـ جز یک فرقه ـ و ھمه را کند  تقسیم می
دیگری  مجال ھاھای شیعه و دگرگونی آن با وجود این بررسی، موضوع پیدایش فرقه

به یاد باید  .شویم ما وارد تفاصیل آن نمی و تر است به بحث تاریخی نزدیک که خواھد می
بسیاری فرقه  این -که در بیان آرا و عقاید فرقه اثنا عشریه خواھد آمد چنان-داشته باشیم 

است بزرگی  ۀرودخان مانند ،ھای شیعه را در خود جای داده است. این فرقه عقاید فرقه از
شود. تحقیق در این  می ریزداخل آن سراه که تمام جویبارھا و رودھای مختلف شیعه ب

و  مستقل دارد پژوھشینیاز به ، ھا فرقهدیگر و آرای موضوع و ارزیابی روایات اثناعشریه 
به  .٣ام ارشد به بعضی از جوانب این موضوع اشاره نموده کارشناسی ۀنام بنده در پایان

در خالل  واند  بلکه بیشترشان ھنوز ھم باقی مانده ، اند ھا منقرض نشده این فرقه ،ھرحال
 . خواھد شدروشن حقیقِت موضوع  ،تفکر اثناعشریهاز بحث 

 های معاصر شیعه فرقه
 :٤ام ھای معاصر شیعه را به سه گروه ذیل منحصر کرده فرقه

 ؛اثناعشریه -۱
 ؛٥اسماعیلیه -۲

                                           
اصحاب حسن عسکری بعد از وفاتش به چهارده فرقه تبدیل : گوید . وی می۹۶ص:  ةنوبختی، فرق الشیع -١

 ).۱۰۲گوید آنان پانزده فرقه هستند (قمی، المقاالت و الفرق: ص  که قمی می ؛ درحالیشدند
و مجلسی برحسب معیارهای خود، این روایت را به درجۀ حسن  ۴/۳۴۴مرآة العقول: اصول کافی، حاشیه  -٢

 رساند؛ بنگرید به همانجا. می
 به بعد. ۳۴۶: ص ةبنگرید به: فکرة التقریب بین اهل السنة و الشیع -٣
الدین، ؛ محمد مهدی شمس ۱/۲۲: ةعیان الشیعأ؛ العاملی، ۲/۱۲بنگرید به: النشار، نشاة الفکر الفلسفی:  -٤

 : صفحۀ (کا).ة؛ هبة الدین شهرستانی، مقدمۀ فرق الشیع۶۱سالم: ص اإل  يرادة فنظام الحکم و اإل 
پس از جعفر صادق، اسماعیل بن جعفر امام است؛ سپس قائل به امامِت محمد بن  معتقدنداسماعیلیان  -٥

، »َقراَمطه«ون چهایی   فرقهلیه، اسماعیل بن جعفر شدند و امامت سایر فرزندان جعفر را رد کردند. از اسماعی
ها و القاب متعددی دارد که  اند. مذهب اسماعیلیه، فرقه منشعب گشته» دروزیه«و » فاطمیان«، »َحّشاشین«

ـ در هر زمانی  گونه که شهرستانی گفته است باشند؛ زیرا ـ همان بر حسب کشورهای مختلف، متفاوت می
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 .١زیدیه -۳

                                                                                                             
مذهبی است که «شان به قول غزالی  اند؛ اما مذهب ای طرح کرده اند و با هر زبانی اندیشه ادعایی داشته

شان، تعطیل  سخن نتیجه«گوید:  جوزی می که ابن ؛ یا چنان»ظاهرش رافضی است و باطنش کفر محض
واقعی   آنان در مرحلۀ نخست، عقیدۀاما ». ، معاد و رستاخیز استو عبادات آفریدگار و انکار و ابطال نبوت

شان درجات و مراتبی دارد و حقیقت این مذهب، فقط در اختیار کسانی  کنند؛ دعوت یخود را ابراز نم
اسرار   شود که به آخرین درجه رسیده باشند. برخی از دانشمندان ـ مانند بغدادی ـ موفق به کشف گذاشته می

کید و الناموس اإل  السیاسة و«کتابی از آنان به نام به اند؛ به عنوان مثال، در این مورد  و احوال آنان شده بالغ األ
و از مطالبش دریافته که آنان منکر وجود خدا هستند و خود را در لباس تشیع جای   مطلع شده» األکبر

به تعریف ماهیت و چگونگی حال و وضع آنان  »سرار الباطنیةاأل  کشف«اند. حمادی یمانی نیز در کتاب  داده
انگیزی از قبیل مباح  آنان مطلع شده و با مسایل شگفت »السبعةالبالغات «ندیم از کتاب  پرداخته است و ابن

های  کردن محرمات و جعل مذاهب و پیروان آنها برخورد کرده است. آنان حتی امروز نیز همچون کتاب
هایی داریم که کسی غیر از خودمان به  ما کتاب«گوید:  شان، فعالیت پنهانی دارند. یکی از آنان می مخفی

 ي(مصطفی غالب، الحرکات الباطنیة ف .»تواند از حقایق آنها مطلع شود یدا نخواهد کرد و نمیآنها دسترسی پ
کتاب الغلو والفرق «ضمن  ۲۸۷)؛ نیز بنگرید به: ابوحاتم رازی اسماعیلی، الزینة: ص۶۷سالم: صاإل 

، الفرق بین الفرق: ؛ البغدادی ۱۹۱و  ۱/۱۶۷به بعد؛ الملل والنحل:  ۳۷؛ غزالی، فضائح الباطنیة: ص »الغالیة
؛ المقدسی، البدء ۲۱۸؛ الملطی، التنبیه والرد: ص ۲۶۸و  ۲۶۷؛ ابن ندیم، الفهرست: ص  ۶۲۱، ۲۹۴ص

ظهیر،  ي؛ احسان إله۹۹جوزی، تلبیس ابلیس: ص الدین؛ ابن ي؛ اإلسفراینی، التبصیر ف۵/۱۲۴والتاریخ: 
 سماعیلیة.اإل 

البحر  ة؛ مقدم۱/۱۵۴طالب هستند (الملل و النحل:  بن ابی پیروان زید بن علی بن حسین بن علی» زیدیه« -١
شوند (یحیی بن حمزة، الرسالة الوازعة:  ) که به علت انتساب به زید، به این نام خوانده می۴۰الزخائر: ص 

). هنگامی که در مورد ابوبکر و عمر از زید سئوال کردند او درباره آن ۶/۳۴۰نساب: ؛ سمعانی، األ۲۸ص 
گروهی از امامیه از او جدا شدند و گروهی او به این دلیل کرد. و اعالن رضایت اظهار خوشنودی  دو بزرگوار

را ترک گفتند که به رافضه موسوم گشتند؛ افرادی دیگر از پیروان زید که او را ترک نکرده بودند و در بیعت 
 ۱۲۲یا  ۱۲۱عبدالملک، در سال موسوم گشتند. این اتفاق، در اواخر خالفت هشام بن » زیدیه«وی ماندند، به 

). زیدیه در عقایدشان با معتزله ۸۸و  ۸۷؛ الرسالة الوازعة: ص ۱/۲۱: ةهجری روی داده است (منهاج السن
ـ انتسابی به زید ندارند و درحقیقت، رافضی  های مختلفی دارند. برخی از آنان ـ جز در اسم موافقند و فرقه

علی گمراه و کافر شدند. گروه دیگرشان  امر خالفت به غیر سپردنلیل هستند؛ زیرا معتقدند امت اسالم به د 
جارودـ هستند. برخی از آنان که یاران حسن بن صالح بن حی فقیه هستند، بسیار به  جارودیه ـ طرفداران ابی
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در که  چنان ؛شود محسوب میدر عصر حاضر ترین فرقه شیعه  بزرگ ،عشریه افرقۀ اثن
از علمای برخی  .اند به عنوان اکثریت شیعیان مطرح بودهنیز بعضی از مراحل تاریخی 

 و  ٤حزم ، ابن٣عبدالجبار ھمدانی ،٢، مسعودی١شناس از جمله اشعری فرقه
عشریه  ااثن ،ھمهبا این  کنند. توصیف می» جمھور شیعه«با عنوان آنان را  ٥یرنشوان الحمی

محمد بن  پیروانکه  کند میخلدون ذکر  ابن ؛ مثالً اند غالب نبوده ۀدر ھمه عصرھا فرق
از طولی نکشید که ؛ اما ٦بیت بودند طرفداران اھل یانحنیفه در زمان خود اکثریت شیع

 کند که گزارش می بلخیحمیری نیز از قول تا اینکه ناپدید گشتند.  تعدادشان کاسته شد
  .١اند جعفری در زمان او بوده ۀفرقو پرشمارترین ترین  بزرگ ٧»فطحیه«

                                                                                                             
گوید: ثابت شده  حزم می اختصاص دارد (ابن سند. آنان معتقدند امامت به فرزندان علی ا سنت نزدیک اهل

) و همه صحابه را دوست دارند؛ اما علی را بر بودها  همه قریشیمیان امامت در  قائل به ه حسن بن صالحک
؛ الرازی، ۱/۱۶۲؛ الملل و النحل: ۳۱۹دهند؛ بنگرید به المقبلی، العلم الشامخ: ص  آنان برتری می همه

الحقه فی مسألة الصحابة؛ الروض عتدال الزیدیة إ؛ ابن الوزیر، ۲/۲۶۶حزم، الفصل:  ؛ ابن۲۴۷المحصل: ص 
 به بعد. ۱۴۶؛ القفاری، فکرة التقریب: ص ۳۲۶؛ المقبلی، العلم الشامخ: ص ۵۰و ۴۹الباسم: ص 

 .۱/۹۰سالمیین: مقاالت اإل  -١
 .۴/۹۹مروج الذهب:  -٢
 .۲/۱۷۶المغنی:  -٣
 .۴/۱۵۸، ۵/۳۸الفصل:  -٤
 .۱۶۶الحورالعین: ص  -٥
 .۳/۱۷۲خلدون:  تاریخ ابن -٦
پیروان عبدالله بن جعفر بن محمد صادق هستند که فرزند ارشد جعفر صادق بود و چون عبدالله » َفَطحیه« -٧

ای نیز به خاطر انتساب به عمار،  که عده سرش َافَطح [= پهن] بود، پیروانش به َفَطحیه معروف شدند؛ چنان
فقهای شیعه به این فرقه گرایش  بیشتر بزرگان و علما و«گوید:  شدند. نوبختی می خوانده می» عماریه«

یافتند؛ ولی عبدالله بعد از وفات پدرش، بیش از هفتاد روز زنده نماند؛ لذا از اعتقاد به امامت وی برگشتند و 
سالمیین: ؛ مقاالت اإل ۷۸و  ۷۷: ص ة؛ نوبختی، فرق الشیع۴۶مامة: ص پشیمان شدند (بنگرید به: مسائل اإل

این فرقه، منقرض شد و کسی «گوید:  ). ابوحاتم رازی اسماعیلی می۱۶۴و  ۱۶۳؛ الحور العین: ص ۱/۱۰۲
وجود نداشت که چنین چیزی را بگوید؛ و عبدالله پس از پدرش فقط هفتاد روز زنده بود و هیچ سخنی از 

های بعدی  )؛ شاید همین امر، دلیل انقراض آن فرقه باشد. در بخش۲۸۷(الزینة: ص» خود به جای نگذاشت
 های معتمد اثناعشریه باقی مانده است. د که روایات پیروان این مذهب به صورت مدون در کتابخواهیم دی
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 امامیه اثناعشریه ۀالقاب شیع

 ،کنند عشریه اطالق می اشناسی بر اثن که برخی از نویسندگان فرقه ھایی لقباز جمله 
 :عبارتند از

 شیعه -۱
اما امروزه این  ؛شود شیعه اطالق میمذھب ھای  در اصل بر ھمه فرقه »شیعه«لقب 
برخی از نویسندگان و پژوھشگران با این نظر موافقند؛ شیعه اثناعشریه است.  ویژۀاصطالح 
، عرفان ٦، محمد حسینی عاملی٥الغطاء ، کاشف٤علی امیر ، ٣یسطبر، ٢شتروتمانا :از جمله

عشریه اکه اثندلیل  نه به این ؛با این رأی موافق ھستمنیز . بنده ٨برخی دیگرو  ٧عبدالحمید
بلکه به دلیلی که از این ھم  ؛دھد جلوه می ھای شیعه فرقه اساسِی  ۀخود را به عنوان پای

 مندنیاز چنین پژوھشیآن پرداخته باشد و  ام که به بررسِی  و کسی را ندیدهـ  تر است مھم
و آن اینکه منابع و  ـ که متکی بر تحلیل و ارزیابی باشد استتحقیق و بررسی مستقلی 

ھای مختلف شیعه  آرای فرقه مشتمل بر بسیاری از ،عشریه ادیث اثناحامصادر روایات و 
نباشد. ھا  دیدگاهھمه  و لو اینکه شاملاند؛  تاریخ سر برآورده ھای گوناگون ُبرھهاست که در 

 .است ھای شیعه فرقهز دیگر ا شده شناخته تعبیری ،عشریه ابنابراین اثن

                                                                                                             
 .۱۶۴الحور العین: ص  -١
 .۱۴/۶۸: ةسالمیبنگرید به: دائرة المعارف اإل  -٢
 .۳/۳۱۱مستدرك الوسائل:  -٣
 ).۲/۹۵ سالم:(روح اإل  ز»اثناعشریه ُمراِدف و همسان شیعه شده است«گوید:  امیر علی می -٤
(اصل » مخصوص امامیه است؛ یعنی امامیۀ اثناعشریه شیعهامروزه اطالق نام «گوید:  می کاشف الغطاء -٥

 ).۹۲الشیعة و اصولها: ص
شوند و فطحیه و وافقیه  از آنجا که امروزه زیدیه و اسماعیلیه جز با این دو نوع انتساب شناخته نمی«گوید:  عاملی می -٦

 ).۴۳ندارند، چنین اسمی منحصر به شیعه امامیۀ اثناعشریه شده است (الشیعة فی التاریخ ص نیز وجود خارجی 
همین که اصطالح شیعه بدون قید اطالق گردد منحصر به مذهب اثناعشریه است (مجله «گوید:  عرفان می -٧

 ).۳۵ق، ص  ۱۳۸۷سالمیة، شماره اول، کلیة الدر اسات اإل 
؛ احمد زکی تفاحه، اصول الدین و فروعه ۸۲سامرائی، الغلو و الفرق الغالیة: ص  به عنوان نمونه بنگرید به: -٨

 .۹حسان الهی ظهیر، الشیعة و التشیع: ص إ؛ ۲۱: ص ةعند الشیع
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 امامیه -۲
ھای شیعه  ای از فرقه مجموعه هب ،شناسان این لقب نزد بسیاری از نویسندگان و فرقه

شاید  .عشریه اختصاص یافت ااما بعدھا نزد بسیاری از مؤلفین تنھا به اثن ؛شود اطالق می
 »اوائل المقاالت«باشد که در کتاب  شیخ مفید  است، نخستین کسی که چنین نظری داشته

چنین چیزی معروف نیز که در زمان او  دھد توضیح می. سمعانی ١است  بدان اشاره کرده
: ویدگ نیز میخلدون  ابن .٢شود عشریه اطالق می ابر اثن »امامیه«لقب که بوده و گفته است 

عشریه ااثن  ۀصاحب مختصر تحف .٣»است نام گرفته امامیهاثناعشریه نزد علمای متأخر آنھا «
و  ؛٤دوش به ذھن متبادر می نیزعشریه ااثن ،امامیهاشاره دارد به اینکه ھنگام اطالق لفظ 

ھمچنین  .٥»ندھستعشریه اامامیه ھمان اثن ،آنچه معروف است«گوید:  زاھد کوثری می
اطالق عشریه  القب امامیه را بر اثن ـ یکی از بزرگان معاصر شیعهـ  ءالغطا که کاشف بینیم می
برخی دیگر از علمای شیعه بر این باورند که امامیه چندین فرقه ھستند که  .٦کند می

 . ٧ندباش میاز جمله آنان  اسماعیلیهو  زیدیه، کیسانیه، اثناعشریه
است، به تعریفی تبدیل شده لقبی برای اثناعشریه به  ،از اینکه روشن شد امامیه پس

گوید:  میدر زمان خود بزرگان شیعه شیخ مفید از . اند گردیم که در مورد آنھا گفته برمی
ل به واجب بودن امامت، عصمت امام و منصوص بودن امامت ئامامیه کسانی ھستند که قا«

پس  اعتقاد دارند؛اند که به این سه اصل  بدین علت این اسم را کسب کرده. آنھا ھستند
آن  بهباطل را  یااگر حق ؛ حتی آید امامیه به حساب می ،کس معتقد به این اصول باشدھر

در مورد اشخاص  ،این اسم شدند و شامل باشد. سپس کسانی که شایسته افزودهسه اصل 
بنابراین اولین گروھی  ؛پراکنده گشتند ،شود و فروعی که به این اصول مربوط می ]ائمه[= 

  .٨»بود کیسانیه ۀفرق ،که از امامیه جدا شد

                                           
 .۴۴اوائل المقاالت: ص  -١
 ؛ سیوطی، لب االلباب فی تحری االنساب: حرف همزة، لفظ امامیة.۱/۸۴اثیر، اللباب:  ؛ ابن۱/۳۴۴االنساب:  -٢
 .۱/۲۰۱خلدون:  تاریخ ابن -٣
 .۲۰مختصر التحفه االثنی عشریه: ص  -٤
 .۱۸تعلیقات بر کتاب التنبیه و الرد: ص  -٥
 .۹۲اصل الشیعة و اصولها: ص  -٦
 .۱/۲۱محسن االمین، اعیان الشیعه:  -٧
 .۲/۹۱العیون و المحاسن:  -٨
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شود  میکه شامل ھمه کسانی  است ر دادهرا لقبی عام قرا »امامیه«اینجا در شیخ مفید 
 وی ،ھمهبا این معتقد و پایبندند.  »امامت، عصمت و وجود نص بر امامت«که به سه رکن 
 ۀرا منحصر به فرق آن تقریباً محدود کرده که  چناناین اصطالح را  ۀدامن شدر کتاب دیگر

و توصیف گروھی از شیعیان به عنوان  امامیهمذھب «گوید:  می وی. است کردهعشریه ااثن
نص  ی معتقدند،آن در ھر زمانضرورِت به وجوب امامت و مختص کسانی است که  امامیه،

امامت را منحصر به اوالد حسین  و دندان میواجب  یامامھر آشکار، عصمت و کمال را برای 
مستمر  السالم ـ یھماالرضا ـ عل علی بن موسی را تا و آن ـ علیھما السالم ـ دانستهبن علی 

  .١»دانند می
 داند؛ میوجود نص آشکار بر امامت را شرط  مفید،کنید که  بنابراین مالحظه می

شد.  میخفی و  جلینص که شامل  بودوجود نص را مطرح کرده  تر فقط پیشکه  حالیدر
الرضا را انحصار ائمه به فرزندان حسین تا علی بن موسی در اظھارنظِر اخیر، ،  عالوه بر این

کیسانیه را  بتواند چنین چیزی را شرط قرار نداده بود تا قبالً که  حالیاضافه کرده است؛ در
گوید:  می زیرا تجدیدنظر کرده است؛ شدیدگاھ ظاھرًا وی در. وارد کنددر این تعریف  نیز

پایبندند و مختص شده  ذکر که به اصوِل  استکسانی  نشانۀ ،در اصلھر چند  امامیه عنوان«
این عنوان از اصِل خویش  ،ھمهبه کسانی نیست که به امامِت افراد خاص پایبندند، با این 

ھا و اقوال باطلی که بدعت  گویی به خاطِر یاوهامامیه  ھایی از منتقل گردیده است؛ زیرا گروه
ستعمال بر آنان در ا امامیهبه جای عنوان دیگری شدند که ھای  عناوین و نام سزاوارِ  نھادند،

بر کسانی ، عامه مردم گرفته تافقھا  متکلمین واین لقب در عرف  ،. در نھایتغالب گردید
 ]امام نص آشکار، عصمت و امامت دوازدهبه اصول مذکور [= شود که  اطالق می

 .٢»باشند معتقد 
گاھ یو برا یمبگذر دیمفشیخ  فیتعر نیا زااگر   ،هیامام فیدر تعر عهیشریاز نظرات غ یآ

 بکه اغل خواھیم کردمالحظه  ،یمھا مراجعه کن ھا و گروه باب فرقه در گرید یھا به کتاب
 ،شانیدر نزد ا هیاند، بلکه لقب امام نکرده اثناعشریهرا منحصر به  »هیامام«، شناسان فرقه
به امامیه کسانی ھستند که : «ویدگ میلذا شھرستانی  است؛عشریه  ااز اثن رت و شامل تر عام

و  شخصطور مرا به  ویبر اساس نصی واضح که معتقد باشند، [آن ھم]  سامامت علی

                                           
 .۴۴وائل المقاالت: أ -١
 .۴۴وائل المقاالت: ص أ -٢



 ۱۴۷  مقدمه 

 

امامیه  ن راآنا «...گوید:  میچون او نیز . اشعری ١»رفی نمایدمع ـ نه با اشارهعینی ـ 
از  برخی. ٢»طالب منصوص است امامت علی بن ابیکه کنند  ادعا می نامند؛ زیرا می

این است که آنان  »هامامی«بر این باورند که دلیل نامگذاری آنان به  نیز انشناس فرقه
چه به صورت پنھانی و  ،چه به صورت آشکار ـ شود اند دنیا خالی از امام نمی مدعی

امور  ۀابن مرتضی دلیل نامگذاری امامیه را در این دانسته است که آنان ھم اما .٣توصیفی
امامی  وارهھممعتقدند و  دانند میمانند پیامبر م را ھاماکنند و  دین را به امام موکول می

 .٤خواھد بود که مردم در امور دین و دنیا به او مراجعه کنند
 ،اند نص را در سبب نامگذاری معتبر دانسته وضوع پذیرشم رخیب که دیدیم، چنان

اند  نیز گفتهاند و برخی دیگر  وجود امام در ھر عصر را به آن افزوده ،دیگر عالوه بر آن برخی
ند و بعضی از ا گردد. این گفتارھا از جھاتی به ھم نزدیک مسایل دینی به امام برمی ۀھمکه 

آشکار گردید و  شیعهاصطالح  رواِج از  پس امامیهگردند. اصطالح  آنھا به بعضی دیگر برمی
ت و امام امام و لهئشیعه به مس توجهبا آغاز  ،حصطالا اینرسد که ظھور  چنین به نظر می

بررسی این  بیت بودند مرتبط باشد. به امامت اھل معتقدھای مختلف شیعه که  ظھور فرقه
 مساله در موضوع امامت خواھد آمد. 

 شھرتاواخر این در  نامش ـظر از ن صرف ـ مقولۀ امامیهشود  میالحدید یاد آور  ابن ابی
ف صالح لَ َس  امامِت نسبت به  پیروان این مکتب کهامامیه و  مقولۀ«گوید:  یافته است. او می

برخوردار که اکنون دارد، ن شھرتی یچناز  ه]امی زدند، در آن ھنگام [=خالفت بنی طعن می
 .٥»نبوده است

 عشریهااثن -۳
سعد بن  که چنان ؛شود یافت نمی شناسی فرقه قدیمیی ھا چنین اصطالحی در کتاب

نوبختی (م حسن بن موسی  ،»الفرقالمقاالت و «) در کتاب ق ۳۰۱یا  ۲۹۹قمی (م عبدالله 
مقاالت « ) درق ۳۳۰(م  اشعریعلی بن اسماعیل و » ةیعالش قَر فِ « در) ق ۳۱۰

                                           
 .۱/۱۶۲النحل: الملل و  -١
 .۱/۸۶سالمیین: مقاالت اإل  -٢
ب (نسخۀ  ۲أ (نسخۀ خطی)؛ قرطبی، بیان الفرق: ق ۱۲ضوال: ق أعثمان بن عبدالله عراقی، ذکر الفرق و  -٣

 أ (نسخۀ خطی). ۱۲ثنتین والسبعین فرقة: ق خطی)؛ شرح اإل
 .۲۱مل: صو األ ةالمنی -٤
 .۴/۵۲۲: ةشرح نهج البالغ -٥
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مسعودی  ،را ذکر کرده است بسا اولین فردی که آن اند. چه را ذکر نکرده آن» سالمییناإل
که  چنان ؛) باشدق ۴۲۹عبدالقاھر بغدادی (م  یان،غیرشیعاز  و ؛١) باشدق ۳۴۹(م شیعه 

بش به َس امام دوازدھم است و نَ  ،کنند امام غایب ادعا میکه  این دلیلآنان به « :گوید می
 .٢»اند عشریه نامیده شدهااثن ،رسد می سطالب علی بن ابی

ای  عشریه لقبی است که بر شیعه امامیه ااثن«گفته است:  ـرافضی معاصرـ محمد جواد مغنیه 
 . ٣»کنند نص مشخص می بر طبقبه دوازده امام ھستند و نام آنھا را  معتقدکه  گردد اطالق می

بعد از وفات  وبوده  گانه دوازدهائمه  ۀاز پیدایش اندیش پسظھور این نام بدون شک 
کسی [عسکری]  وفات حسناز تا پیش « زیرا ؛) اتفاق افتاده استق ۲۶۰حسن عسکری (م 

امیه  در زمان علی و حکومت بنیھمچنین کسی را  نامید؛ نمیامام غایب را امام دوازدھم 
 .٤»باشدامام را داشته  دوازدهامامِت ادعای  که شناسیم نمی

 ۲۵۵سال  ،عشریهاعشریه معتقد است زمان پیدایش امامیه اثن ااثن ۀلف مختصر تحفؤماما 
که است این تاریخ را از آن جھت تعیین کرده  ویرسد که  . به نظر می٥بوده است قھـ
ھمان کسی است که و ا .٦کند در آن سال امام دوازدھم متولد شده است عشریه ادعا می اناث

 ،ھستند. اگر قضیه بدین صورت باشد شپندارند تا به امروز زنده است و در انتظار ظھور می
از وفات حسن  پس ،رادعای وجود امام دوازدھم منتَظ  زیرا ؛نمود را تعیین می ۲۶۰سال  دبای

 مطرح گردید.در ھمان سال عسکری 
عبارتند از: امیرالمؤمنین  دانند میآنان را امام خود  »جعفریه«فرقۀ که  دوازده نفریاما 

ھا و  کنیه، اسامی، القابزیر در جدول  حسین. فرزندانحسین و  ،طالب، حسن علی بن ابی
 آمده است:  ائمهیک از سال تولد و وفات ھر

                                           
 .۱۹۸شراف: ص التنبیه و اإل  -١
 .۶۴الفرق بین الفرق: ص  -٢
 .۱۵بیت: ص  و اهل ةثنی عشریإ -٣
 .۴/۲۰۹منهاج السنة:  -٤
 .۲۱: ص ةبنگرید به: مختصر التحف -٥
) با نص ۳۹۳(ص» عالم الوریإ«) و طبرسی در ۳۹۰(ص» رشاداإل «)، مفید در ۱/۵۱۴» (الکافی«کلینی در  -٦

 ۲۵۶برخی منابع دیگر، تاریخ تولد این موجود خیالی و موهوم را سال اند.  صریح در مورد این موضوع نوشته
عبدالله ؛ ۵۶: صةالعقل عند الشیعرشدی علیان، ؛ ۲/۲۱۵عالم: أ، يِزرِکلدانند؛ بنگرید به:  هجری می

 .۱۸۳مامیة: ص تاریخ اإلفیاض، 



 ۱۴۹  مقدمه 

 

 
 تولد و وفات (ھجری قمری)سال  لقب  ُکنیه اسم امام 

۱ 
۲ 
۳ 
۴ 
۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
۹ 
۱۰ 
۱۱ 
۱۲ 

 طالب علی بن ابی
 حسن بن علی

 حسین بن علی
 علی بن حسین

 بن علی محمد
 بن محمد جعفر

 جعفر  موسی بن
 علی بن موسی

 بن علی محمد
 علی بن محمد
 حسن بن علی

 بن حسن محمد

 ابوالحسن
 ابومحمد
 ابوعبدالله
 ابو محمد
 ابوجعفر

 ابوعبدالله
 ابراهیم ابو

 ابوالحسن
 ابوجعفر
 ابوالحسن
 ابو محمد
 ابوالقاسم

 مرتضی
 زکی
 شهید

 العابدین زین
 باقر

 صادق
 کاظم
 رضا
 جواد
 هادی

 عسکری
 مهدی

 بعد از هجرت ۴۰ ـ قبل از هجرت ۲۳
۲  -۵۰  
۳-۶۱  
۳۸- ۹۵  
۵۷ - ۱۱۴  
۸۳- ۱۴۸  
۱۲۸- ۱۸۳ 
۱۴۸- ۲۰۳  
۱۹۵-۲۲۰  
۲۱۲- ۲۵۴  
۲۳۲-۲۶۰  

قمری  ۲۵۶یا سال  ۲۵۵کنند که سال  گمان می
گویند تا به امروز [در  به دنیا آمده است و می
 .۱پردۀ غیب و] زنده است

 ١قطعیه -۴
و  ٤اسفراینی ،٣شھرستانی ،٢از جمله اشعری ،شناسان دیدگاه گروھی از فرقه بر اساس

 آن است که ایشان  دلیل این نامگذاری، است؛یکی از القاب اثناعشریه  »طعیهقَ « ،٥برخی دیگر

                                           
عالم إ؛ فضل بن حسن طبرسی، رشادو به بعد؛ مفید، اإل  ۱/۴۵۲در مورد اثناعشریه، بنگرید به اصول کافی:  -١

؛ شهرستانی، الملل و النحل: ۹۱و  ۱/۹۰سالمیین: کشف الغمة؛ نیز بنگرید به: مقاالت اإل اربلی، الوری؛ 
 . ۱۲۸خلدون، لباب المحصل: ص  ؛ ابن۱/۱۶۹

 .۹۱و  ۱/۹۰سالمیین: مقاالت اإل  -٢
 ۱/۱۶۹الملل و النحل:  -٣
 .۳۳التبصیر فی الدین:  -٤
 .۱۶۶الحور العین: بنگرید به:  -٥
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عشریه به آن باور  او این چیزی است که اثن ١دانند مرگ موسی بن جعفر صادق را قطعی می
در سال دویست و شصت وفات  [عسکری] ابومحمد حسن بن علی«گوید:  دارد. مسعودی می

برخی  .٢»باشد میپدر امام دوازدھم است که ھمان مھدی موعود  وی ،از دیدگاه قطعیه .یافت
 .٣عشریه انه از القاب اثن ،دانند ھای امامیه می قطعیه را یکی از فرقه ،دیگر

 اصحاب انتظار -۵
 پس عتقدندچرا که آنان م ؛کند خطاب می »اصحاب انتظار«عشریه را ارازی اثنفخرالدین 

به سر است که فعًال در حال غیبت امام  ـبن حسن  محمدـ  شپسر ،از حسن عسکری
 ۀاین ھمان مذھبی است که امامی« :گوید میرازی  .و در آینده ظھور خواھد کرد برد می

ھای مختلف شیعه  ای است که میان فرقه لهئمس ،انتظار امام و. ٤»زمان ما بر آن ھستند
مختص به  ،آن اختالف دارند و این امرمصداِق نسبت به تعیین چند که ؛ ھرمشترک است

 اثناعشریه نیست.

 رافضه -۶
؛ اند اطالق کردهاثناعشریه  هرا ب »رافضه«نام  ٦حزم و ابن ٥اشعری ھمچوناز علما  برخی
مجلسی در  .کنند این لقب از القاب آنان است تأکید مینیز عشریه  ااثن ھای باکت به عالوه،

                                           
؛ اشعری، مقاالت ۴۷کبر، مسائل االمة: ص ؛ الناشئ اال ۸۹بنگرید به: قمی، المقاالت و الفرق: ص  -١

 .۳/۲۲۱؛ مسعودی، مروج الذهب: ۲۰/۱۷۶؛ عبدالجبار همدانی، المغنی: ۱/۹۰میین: االسإل
 ۴/۱۹۹مروج الذهب:  -٢
است.  قَطعیهاثناعشریه، ادامۀ افکار و عقاید . تردیدی نیست که ۲۰و  ۱۹: ص ةعشری ثنیمختصر التحفه اإل -٣

است؛ اما  متفاوتاسماعیلیه  بافرقۀ قطعیه، پس از قطعی شدن امامت موسی، به این نام ملقب شد؛ لذا 
گشت شدند؛ پس قطعیه نیز به همین تفرقه دچار  بینیم که شیعیان پس از فوت هر امامی دچار اختالف می می

های اثناعشریه پدید  هایی از آن جدا شد که معتقد به امام دوازدهم نیستند. به بیان دیگر، برخی از فرقه و فرقه
 تر و فراگیرتر از اثناعشریه است. شامل» قطعیه«آمدند که در اثناعشریۀ پیشین وجود نداشتند؛ پس 

 .۸۴تا  ۵۲عتقادات فرق المسلمین و المشرکین: ص إ -٤
 .۱/۸۸سالمیین: به: اشعری، مقاالت اإل  بنگرید -٥
 .۱۵۸و  ۴/۱۵۷حزم، الفصل:  بنگرید به: ابن -٦



 ۱۵۱  مقدمه 

 

. گویا آنان ١است آورده »رافضی«شدن ایشان به  یدهنام مدحچھار حدیث در » نواراألبحار«
چنین اما از این احادیث  ؛ندشان را دلخوش کن پیروان ،این نام دادن  زیبا جلوهاند با  خواسته

عنوان ه نه ب ،اند و نکوھش آنان را رافضه نامیده سرزنششود که مردم از باب  استنباط می
گونه  اند که چرا مردم آنان را این ردهای نک اشارهمنابع حدیث شیعه نیز  .مدح و ستایش

نسبت اثناعشریه  گیری موضع هکنند که ب ذکر می دالیلی غیرشیعی،منابع  ؛ ولی٢اند نامیده
به این دلیل رافضه آنان را «گوید:  به خالفت شیخین ارتباط دارد. ابوالحسن اشعری می

ضمن تیمیه  االسالم ابن شیخ .٣»رد کرده و نپذیرفتندامامت ابوبکر و عمر را  کهد ننام می
 رافضهگویم صحیح این است که آنان زمانی  بنده می«گوید:  اشعری میاین سخن  نقل

                                           
از آن سخن گفته است. از جمله آنها این » مدح التسمیة بها ةباب فضل الرافض«مجلسی در بابی تحت عنوان  -١

ایم که حاکمان  گفتم: "فدایت شوم، ما به اسمی نامگذاری شده ÷به ابوجعفرباقر «روایت ابوبصیر است: 
دانند". او گفت: "کدام اسم؟" گفتم: "رافضه". او گفت:  به خاطرش خون و مال و آزاِر ما را حالل می

] در قوم د کهرفتند و [به جایی رسیدن ÷"هفتاد نفر از لشکر فرعون وی را ترک کردند و نزد حضرت موسی
نامیدند [چون والیِت  رافضهمندتر به هارون نبود؛ اما قوم موسی آنان را  موسی کسی از ایشان پارساتر و عالقه

شان ثبت کن  این نام را در تورات برایظالمانۀ فرعون را نپذیرفته بودند]؛ پس خداوند به موسی وحی کرد که 
». ه است"؛ و این نامی است که خداوند برای فرقۀ شما انتخاب نمودام که من این لقب را به ایشان عطا کرده

 .۱۸/۲۰۰؛ اعلمی، دائرة المعارف: ۱۵۷؛ برقی، المحاسن: ص ۱۳۹؛ تفسیر فرات: ص ۹۷و  ۶۸/۹۶البحار: 
» ُمُغیریه«بود که فرقۀ » مغیرة بن سعید«را بر شیعه نهاد،  رافضهبر اساس یک نظریه، نخستین کسی که نام  -٢

دست خالد قسری کشته شد. مغیره به امامت ق پس از فوت محمد باقر، به  ۱۱۹منتسب به اوست. وی در سال 
نفس زکیه ـ محمد بن عبدالله بن حسن ـ تمایل داشت و همین که چنین سخنی را ابراز داشت، پیروان جعفر بن 

کردند؛ لذا آنان را رافضی نامید (بنگرید به: قمی، المقاالت و برائت اعالم  از او محمد از او جدا شدند و
رسد  ). به نظر می۲۰/۱۷۹؛ قاضی عبدالجبار، المغنی: ۶۳و  ۶۲الشیعة: ص  تی، فرق؛ نوبخ۷۷و  ۷۶الفرق: ص 

برند  امروز آنان گمان می«ها این نکته باشد که طبری نیز به آن اشاره کرده است:  که سرچشمۀ گمان رافضی
). عبدالله ۷/۱۸۱(تاریخ طبری: » اند کسی که آنها را رافضیه نامیده است مغیره است؛ چرا که از او جدا شده

فیاضی روایت منسوب به مغیره در مورد نامگذاری شیعه به رافضه را روایت ضعیفی شمرده است که نیازی به 
گرفتند و  کرد، دیگر شیعیان مورد اذیت و آزار قرار نمی نقد ندارد؛ چرا که اگر مغیره آنان را رافضه نامگذاری می

 ). ۷۵مامیة: کردند (تاریخ اإل شان را حالل نمی و جان کنند ـ حاکمان خون که خود ادعا می ـ چنان
عتقادات فرق المسلمین و إ، رازی، ۱/۱۵۵؛ نیز بنگرید به: شهرستانی، الملل و النحل: ۱/۸۹سالمیین: مقاالت اإل  -٣

 .۲۱: ص مل؛ ابن المرتضی، المنیة و األ۱/۷۶؛ جیالنی، الغنیة: ۳۴؛ اسفراینی، التبصیر فی الدین: ص ۷۷المشرکین: ص 
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ھشام بن  که ھنگامیطالب را  زید بن علی بن حسین بن علی بن ابیکه  نامیده شدند
 نیزاشعری  نظرتیمیه به  ابن نظراین  .١»نپذیرفتندعبدالملک از کوفه خارج شده بود 

 آنانو خالفت  بابوبکر و عمر ۀخود را دربار زید نظرھمین که رافضیان  زیرا ؛گردد برمی
 دلیلبه  یاناینکه گفته شود رافض به نظر من،. پس ٢نمودند[= َترک]  َرفضاو را  کردبیان 

کند و  تفاوتی نمی ،شدندچنین نامیده  ،اعتقاد او مذھب و  نپذیرفتِن ترک کردن زید یا 
  .شود و منجر به یک نتیجه می جمله یکی است دومفھوم ھر 

زیرا  ؛تاریخی را رعایت نموده است جنبۀ ،در مالحظات خود بر کالم اشعریاالسالم  شیخ
خالفت ابوبکر و عمر  ،اختالف شیعه با زید پیش از ،ئیهبَ َس ھمچون  ،ھای شیعه برخی از فرقه

شد و وجود خارجی نداشت  بر آنھا اطالق نمی» رافضه«این اسم  اما ؛بودند  کرده انکاررا 
را  آنانکه زید  ـ از شیخینوی به عّلت ابراز رضایت ـ ود از زید جدایی خ ماعالمگر پس از 

به  آناندر مورد سبب نامگذاری  نیزدیگری ھای  شایان ذکر است که دیدگاه .نامیدرافضه 
عموم شیعه اطالق  هرا ب رافضه لفِظ  ٤انشناس فرقهاز  رخیب ؛ ضمن اینکه٣رافضه وجود دارد

 اند. کرده

 جعفری -۷
 پندارند میکه  چنان ـ شان به جعفر صادق امام ششم آنھا عشریه به دلیل نسبت ااثنفرقۀ 

ی عام به خاص است. کّش  ۀاز باب تسمینامگذاری، و این  ؛شوند نامیده مینیز  »هجعفری« ـ
 جعفریه) مدعی پیروی از او بودندجعفر در کوفه (یا کسانی که  پیروانروایت کرده است که 

یاران «گفت:  و ه، عصبانی شدشداین نامگذاری برای جعفر نقل ؛ ھنگامی که تندگرفنام 

                                           
 .۲۰/۱۳۰منهاج السنة:  -١
و  ۹/۳۲۹کثیر، البدایة و النهایة:  ؛ ابن۴/۲۴۶اثیر، الکامل:  ؛ ابن۱۸۱و  ۷/۱۸۰بنگرید به: تاریخ طبری:  -٢

 .۳/۹۹خلدون:  ؛ تاریخ ابن۱/۱۵۸عماد حنبلی، شذرات الذهب:  ؛ ابن۳۳۰
» به دلیل دریغ کردن از کمک به نفس زکیه« دربارۀ این وجه تسمیه نظرات دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله: -٣

(علی القاری، شم العوارض فی ذم » به خاطِر َترک محبِت صحابه«) یا ۲۱(ابن المرتضی، المنیه و األمل: ص 
، ۲۳(اسکوبی، الرد علی الشیعة: » چون دین اسالم را ترک کردند«ب، نسخۀ خطی)؛ یا  ۲۵۴الروافض، برگۀ 

 . ۱/۸۹سالمیین: الدین عبدالحمید، حاشیه مقاالت اإل  محینسخۀ خطی؛ نیز بنگرید به: 
و همچنین » التنبیه و الرد«، الملطی در »التبصیر فی الدین«، اسفراینی در »الفرق بین الِفَرق«مانند بغدادی در  -٤

 ».دیانهل األ أالبرهان فی عقاید «سکسکی در 
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ند و پرھیزگاربسیار  یاران جعفر کسانی ھستند که .شما تعدادشان کم است میان درجعفر 
 .١»دنکن می عمل رضای آفریدگارشانبرای 

 ی ازپیرو مردم مدعیاِن  ،در گذشته دھد که نشان میمطالبی ذکر شده » کافی«در کتاب 
ت کردند، او در یشکا نزد جعفر امربرخی از این چون نامیدند و  می» جعفری پلید«جعفر را 

 نآنا .اندک ھستندباشند  سوگند به خدا در میان شما افرادی که پیرو جعفر«گفت:  پاسخ
من یاران  چنین کسانی .کنند می عملو به امید پاداش برای خدا  ندپرھیزگار سیارب

در زمان جعفر  »جعفریه« نامداللت دارد بر اینکه  ،این روایت صحیح باشد اگر .٢ »ھستند
ھمچنین این روایت  ؛ه استدجعفر از بسیاری از ایشان راضی نبو و شایع بوده استنیز 

 زیرا ؛شد لقب جعفری بر اسماعیلیه و اثناعشریه اطالق می ،دلیلی است بر اینکه در گذشته
  وقوع پیوست.ه از وفات جعفر ب پس گروهجدایی این دو 

از  پس نآنا .اطالق شده استنیز شیعه  ۀشد منقرضھای  یکی از فرقهبر » جعفری« لقب
  اثناعشریه ،عالوهبه . ٣بودندبن علی جعفر درش به امامت برا معتقد وفات حسن عسکری

  .٤شود آنھا اطالق می ری کشورھا برخکه در بدارند القاب دیگری 

 هخاّص  -۸
و  سنت اھلدر مقابل، و  نھند میخود  طایفۀلقبی است که علمای شیعه بر  »هخاصّ «

در  هخاصّ «چنین آمده است:  تشیعالمعارف   . در دائرةنامند می »هعامّ «جماعت را 
و جماعت اطالق  سنت اھلبر  هعامّ عشریه ھستند و  ااثن ۀعلما، امامی از رخیب اصطالِح 

                                           
 .۲۵۵رجال کشی: ص  -١
 .۲/۷۷اصول کافی:  -٢
 .۲۱: ص ةعشری ثنیإ؛ مختصر تحفه  ۸۴سلمین: مادات فرق الرازی ، اعتق -٣
» متاوله«شد.  عاِمل و َبَعلَبک و جبل لبنان اطالق می که در دوران اخیر بر شیعیان َجَبل» المتاوله«مانند لقب  -٤

مدعِی ، به معنی دوست داشتن است؛ چرا که آنان مواالتو  والء، برگرفته از تَوالیجمع متوالی، اسم فاعل 
گفتند "برای دوستی علی  ها می آنان به خاطر اینکه در جنگ«اند:  بیت هستند؛ همچنین گفته محبت اهل

. ۱/۲۲: ةعیان الشیعأ؛ ۱۹۴و  ۱/۱۹۳سالمی: ؛ بنگرید به: حاضر العالم اإل »اند بمیر" به این نام خوانده شده
اکنون نام  است. هم» سر قرمز«به معنی  ای ترکی و باشد که کلمه می» قزلباش«این نامگذاری، مانند لقب 

خوار صفوی] مشهور است؛ و در هند و شام نیز  قزلباش در ایران [به عنوان گروه ترور و فشار حکومِت خون
 ).۲۴و  ۱/۲۳عیان الشیعة: أنامند (بنگرید به:  می» قزلباش«ای را  هر شیعه
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این «گویند:  برند و می احادیث به کار می نقلاین لقب را برای غالبًا آنان  .١»دگرد می
 .٢»ه روایت شده استعامه و این حدیث از طریق خاصّ  حدیث از طریِق 

*** 

 هیعشرااثن یها فرقه

آید.  شمار میه ای از آن ب امامیه و گونه ۀدر امتداد شیع ،به معنای عام »عشریهااثن«
از وفات حسن عسکری  پسکه  است شیعی بوده  اثناعشریه یکی از پانزده فرقه ،حقیقتدر

عشریه منشعب اھای متعددی از اثن فرقه ،و به دنبال آن ٣وجود آمدنده بق  ۲۶۰در سال 
 ورزیده است،استاد محمود مالح که به تحقیق و پژوھش در مورد این فرقه اھتمام  ند.شد

  :داند حاضر به شرح زیر میرا در عصر عشریه  ااثنھای  فرقه
 ؛٤اصولیه -۱
 ؛خباریهاَ  -۲
  ؛٥شیخیه -۳

                                           
 .۱۷/۱۲۲دائرة المعارف:  -١
هر چه «اثر هاشم بحرانی. از جمله روایات آنان این است: » غایة المرام«تاب به عنوان مثال بنگرید به ک -٢

 ). ۱۸/۷۶: ة؛ وسائل الشیع۱/۶۸(اصول کافی: » مخالف عاّمه باشد، هدایت در آن است
 به بعد. ۱۲۰: صةبنگرید به فرق الشیع -٣
 خواهیم پرداخت.» اخباری«و » اصولی«های بعد، به تعریف  در بخش -٤
رو به  باشد؛ از این ق) هستند که از علمای شیعه اثناعشریه می ۱۲۴۱ -۱۱۶۶پیروان شیخ احمد َاحسائی (آنان  -٥

آید که  از گفته آنان چنین برمی«گوید:  گویند. آلوسی در مورد احسائی و پیراونش می نیز می» احمدیه«آنان 
گونه که اعتقاد به حلول و خداپندارِی  ؛ همان»اند را داشته عقل اولاعتقاد فالسفه در مورد  سدر مورد علی

اند؛ همچنین از جمله اصول دین، اعتقاد به مرد کامل است  ائمه و انکار معاد جسمانی را نیز به او نسبت داده
نظر دارند: برخی مانند  که در شخص او تجسم یافته است. شیعۀ اثناعشریه در مورد این فرقه اختالف

برخی همچون محمد مهدی قزوینی (ظهور الحقیقة اند،  را ستوده آن )۱/۹۴(روضات الجّنات: خوانساری 
) در موردش ۴۰۸نوار البدرین: ص أاند، برخی مانند علی بالدی ( برخاسته وی ) به سرزنشةعلی فرقة الشیخی

مردم «... ند:  ا اند و برخی دیگر معتقدند که باید در مورد وی حد وسط را رعایت نمود و گفته سکوت کرده
اند؛ و  دانند و برخی کافر به حساب آورده درباره او اختالف دارند؛ برخی او را پایه و اساس [مذهب] می



 ۱۵۵  مقدمه 

 

 ؛١کشفیه -۴
 ؛١ هنیکُر  -۵

                                                                                                             
او پس از ستایش ». روی بهتر است. حقیقت امر آن است که وی یکی از علمای بزرگ امامیه است میانه

توان بر  ی به خاطر آنها نمیآری، در تألیفات او جمالتی متشابه و ناواضح وجود دارد ول«گوید:  احسائی می
). ۴۰۹و  ۴۰۸نوار البدرین: ص أالغطا، حاشیه  او هجوم ُبرد و جرئت تکفیر پیدا کرد (محمدحسین آل کاشف

های این مرد را  کند بر اینکه بسیاری از علمای شیعۀ اثناعشری خطرات و گمراهی این اختالف داللت می
گاهی بیشتر در مورد مذهب شیخیه، بنگرید به: آلوسی، نهج اند. برا اند و ناچیز انگاشته نادیده گرفته ی آ

؛ محمد ۲۰/۱۳۶ثر: األ ، اعلمی حائری، مقتبس۲۲: صة، نسخۀ خطی؛ مختصر التحف۱۹و  ۱۸: ص ةالسالم
؛ ۸/۳۹۰: ةعیان الشیعأ؛ ۱۹۹، ص ۳۳حسن آل طلقانی، الشیخیة نشأتها و تطورها، مجلة العرفان، مجلد 

؛ ۳۴و البهائیة: ص  ة؛ مصطفی عمران، تهافت البابی۳۶و البهائیة: ص  ةالبابی محسن عبدالحمید، حقیقة
 .۱۱۰: ص ة؛ مبارک اسماعیل، التیارات الفکری۲۷۰گولدزیهر، العقیدة و الشریعة: ص 

ـ و  ق) هستند و او خود شاگرد َاحسائی ـ مؤسس شیخیه ۱۲۵۹یاران کاظم بن قاسم رشتی (م » کشفیه« -١
هندۀ راه بود؛ با این تفاوت که عقاید غلوآمیزتری داشت. آنها را به جهت ادعای کشف و د جانشین و ادامه
لقبی است که بعضی از وزیران زوراء (علی  کشفیه«گوید:  اند. آلوسی می نامیده» کشفیه«الهام استادشان 

ظم حسینی رشتی ـ اند. آنان یاران سید کا به آنها اطالق کرده -اش را واال گرداند خدا درجه -رضا پاشا) 
اند. او سخنانی  التحصیل مکتب َاحسائی ـ هستند؛ ولی در بعضی مسائل با وی مخالفت کرده شاگرد و فارغ

تر است؛ تا جایی که علمای اثناعشریه او را یکی از افراطیان به  گوید که از سخنان استادش بدتر و تلخ می
ام و  جویند. بنده با او همنشینِی بسیار داشته بیزاری می آید می آورند و از آنچه از ظاهر سخنانش بر حساب می

گویند، در او ندیدم. آری،  هرگز چیزهایی را که تکفیرکنندگانش (از علمای اثناعشریه) در موردش می
کنم که  تردید، او در مورد ائمه و مبدأ و معاد عقایدی دارد که اثناعشریه قبول ندارند و بنده گمان نمی بی

). برخی این فرقۀ ۱۹با استادش، او و پیروانش را از فرقۀ شیخیه خارج سازد (نهج السالمة: صمخالفت وی 
این مسلکی «) گفته است: ۱۳۶(ص» الحیران  دلیل «در کتاب دانند؛ زیرا او خود  ای مستقل می شیعه را فرقه

). محمدحسین آل ۳۴ص(بنگرید: آل طعمه، مدینة الحسین: » را نداشته است است که پیش از من کسی آن
از راه راست، منحرف و در گمراهِی دور و درازی دانسته بر خالف استادشان احسائی ـ الغطاء او را ـ  کاشف

از عقاید او » بابّیت«ترین بال و فتنه را به میان شیعه امامیه کشانده است و بالی  ترین و سخت است که بزرگ
و  ۴۰۸نوار البدرین: ص أالغطاء، حاشیة  دحسین آل کاشفو پیروانش نشأت گرفته است (بنگرید به: محم

به  ۲۴الحسین: ص ةطعمه، مدین ؛ آل۳۹تا  ۳۷: ص ة). در مورد کشفیه بنگرید به: مصطفی عمران، البابی۴۰۹
های سرسلسلۀ فرقۀ کشفیه و پیروانش، بحث مفصلی دربارۀ  ترین کتاب بعد (در این کتاب، با استفاده از مهم

 .۱۰مده است)؛ عبدالرزاق حسین، البابیون و البهائیون: ص عقاید کشفیه آ
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 ؛٢کریمخانیه -۶
 .٣لباشیهزِ قِ  -۷

 ھای بادر کتشان  و اصول عقیدتی ھستندعشریه ااثن ۀزیرمجموع ه،ھای یادشد تمام فرقه
یکدیگر را تکفیر ھا  این فرقه پیروان، ھمهشده است. با این  نقلصورت پراکنده   هعشریه بااثن

 از اند؛ به این فھرست اضافه کرده نیزدیگری را  اسامی ٥شیعه قانبرخی از محق .٤کنند می
 ؛ و به اند را نیز افزوده ٣نوربخشیه ۀبرخی دیگر فرق؛ ٢و گوھریه ١ه، بابیّ ٦تیهرَّ : قُ جمله

                                                                                                             
و » سید کاظم رشتی«پیروان میرزا محمد کریم بن ابراهیم خان کرمانی هستند که یکی از شاگردان » رکنیه« -١

پیرو مذهب او بود. دلیل نامگذاری ایشان به رکنیه این است که او به رکن چهارم دین اعتقاد داشت؛ یعنی 
آورد   گردد. وی این رکن را از اصول دین به حساب می ای کامل که در شخص رهبر متبلور می هوجود شیع

اند و همه را یک  دانسته شیخیهای نیز رکنیه و کشفیه را از القاب  ). عده۵۶(آل طعمه، مدینة الحسین: ص 
 .۲۷۴طلقانی، الشیخیه: ص ؛ محمد آل ۱۹۹: ص ۳۳اند؛ بنگرید به: مجلة العرفان، مجلد  فرقه در نظر گرفته

پیروان محمد فجری کرمانی کریمخان هستند که او نیز پیرو مذهب شیخیه بود؛ لذا حائری در » کریمخانیه« -٢
 ).۲۷۵و  ۲۴/۲۷۴ثر: (مقتبس األ» رئیس طایفه شیخیه«مورد او گفته است: 

به » ِقِزلباش«شدند. واژۀ  محسوب میصوفیانی بودند که به تشیع گرویده بودند و از عمال صفویه » قزلباشیه« -٣
گذاشتند. برخی در  معنی کسی است که سرش قرمز است؛ زیرا به عنوان نشانۀ تشیع، کاله قرمز بر سر می

های خود  اند که حیدر ـ پسر جنید صفوی ـ به پیروان خود دستور داده بود که از وسط عمامه مورد آنان گفته
وکدار به صورت ِهَرم بلند کنند که از قلۀ عمامه به اطرافش به دوازده ای ن که تارهای متعددی داشت، قطعه

روی، صوفیان به خاطر پیوند با این   شد تا همواره یادآوِر علی و یازده فرزندش باشد و از این قسمت پخش می
نام گرفتند. احمد امین مدعی است که قزلباش در بعضی از کشورها لقب  قزلباششعار سرخ اثناعشریه، 

خواهد روی این واقعیت سرپوش بگذارد که  اثناعشریه است. شاید او مانند عادت همیشگی خود می
؛ ۴۰۶و  ۴۰۵اند؛ بنگرید به: مصطفی الشیبی، الفکر الشیعی: ص اش به چندین دسته و گروه تقسیم شده طایفه

 .۱/۲۳۲۴: ةعیان الشیعأ
 .۸۱اآلراء الصریحة: ص  -٤
 .۵۶و  ۵۵، مدینة الحسین: ص ةآل طعم -٥
تیه« -٦ بود. کاظم رشتی زمانی » العین قرة«و لقبش » سلمه ام«اش  بودند که کنیه» هند«پیروان زنی به نام » ُقرَّ

این لقب را بر او نهاد. این زن از کسانی بود که پس از مرگ رشتی، بابیت را    ای که همراه او بود، طی نامه
اند که او به  جمله تکالیف ـ با رشتی مخالفت ورزید. گفته یافته دانست سپس در چندین مسئله ـ از خاتمه

این زن حدود با اینکه «گوید:  حالل بودن زنا و فحشا و رفع تمام تکالیف اعتقاد داشت. آلوسی (ابوثنا) می



 ۱۵۷  مقدمه 

 

 

 .٤»پدید آید از امامیهنیز ھای دیگری  نیست که بعدھا فرقه بعید«آلوسی:  قول

                                                                                                             
دو ماه در منزل من محبوس بود چنین چیزی را از وی احساس نکردم ... و آنچه برای من ثابت گردید این 

تیه در مورد ائمه همان اعتقاد کشفیه را دارند و گمان میاست که باب کنند با انجام نمازهای پنجگانه  یه و ُقرَّ
گاهی در ۲۱(نهج السالمة: ص » تکالیف خاتمه یافته است؛ نیز اعتقاد دارند وحی قطع نشده است ). برای آ

تیه بنگرید به: آل طعم هایی که دربارۀ فرقه بابیه  تابو همچنین ک ۲۳۹و  ۵۶، مدینة الحسین ص ةمورد ُقرَّ
 نوشته شده است.

از شیعیان امامیه اثناعشریه هستند. وی ادعا   ق) ۱۲۶۵ -۱۲۳۵پیروان باب یا میرزا علی محمد شیرازی (» بابیه« -١
کرد که باِب [ارتباط با] امامی است که در انتظارش هستند و مدعی شد که او تنها سخنگوی امام زمان 

در وجودش حلول  أکرد که خودش امام غایب شیعه است؛ نیز گمان کرد که خداونداست؛ سپس ادعا 
کرده است؛ ضمنًا چندین کفر و گمراهی دیگر نیز داشت؛ بنگرید به: محسن عبدالحمید، حقیقة البابیة و 

 هیر، البابیة.البهائیة؛ مصطفی عمران، تهافت البابیة و البهائیة؛ محمود مالح، البابیة و البهائیة؛ احسان الهی ظ
دهند.  پیروان آخوند مال حسن گوهر هستند که تا امروز هم در کربال مذهب خود را ترویج می» گوهریه«  -٢

). در گذشته، فرقۀ کشفیه نقش زیادی در پیدایش این فرقه داشته است ۵۵، مدینة الحسین: ص ة(آل طعم
کنند  خداوند برای گناهکاران را نفی می). آنها مدعی خدا بودن ائمه هستند و مجازات ۲۳۹(همان: ص

 ).۵۴و  ۵۳(همان: ص: 
کنند  ق) منسوبند. علمای اثناعشریه ادعا می ۸۶۹ – ۷۹۵به ابوالقاسم محمد نوربخش ُقهستانی (» نوربخشیه« -٣

های هیمالیا و کوهستان پلتستان متصل به مرزهای تبت  ای از آنهاست. این فرقه، در دره که نوربخشیه فرقه
سنت در مورد نام مهدی  کنند. نوربخش ادعای مهدویت نمود و احادیث وارده از طریق اهل ن زندگی میچی

برخی  از این جهتاش تطبیق داد. او مهدی شیعیان را نفی کرد و از آنان جدا شد؛  را بر شخص خود و کنیه
باشد (احسان الهی  وجود می های اثناعشریه نیست و از صوفیان وحدِت  بر این باورند که این گروه، جزء فرقه

)؛ اما این اعتقاد، مانع از این نیست که وی در اصل، از شیعۀ اثناعشریه بوده و ادعای ۳۱۶ص: ةظهیر، الشیع
سنت را بر خود تطبیق داده باشد؛ چرا که او به دوازده امام اعتقاد داشت؛ لذا  مهدویت کرده و احادیث اهل

عدد دوازده، به خاطر تبرک به عدد ائمه اکتفا کرد (الفکر الشیعی: در روز بیعت با مهدویان، به قبول 
). در مورد ۳۳۳)؛ به عالوه او در سفر به عراق، عتبات مقدس شیعه را زیارت کرد (همان: ص۳۳۲ص

ه باید گفت که پیوند تصوف و تشیع همچنان استوار و پابرجاست. برای آشنایی با یگرایش آنان به صوف
 به بعد. ۳۲۸؛ مصطفی الشیبی، الفکر الشیعی: ص ۳۱۴قه، بنگرید به: الشیعة والتشیع: ص های این فر  اندیشه

 .۲۲ابوثنا آلوسی: نهج السالمة: ص -٤
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 درو  اند پیگیری نصوصی که اثناعشریه آنھا را به ائمه نسبت داده در نتیجۀبنده 
عقاید مختلف و ، شامل ام که این نصوص اند، دریافته روایت کرده ی معتمدشانھا کتاب

به مرام و مقصود را آنھا  ،گذاری بدعت گوِی  راِن گزافه ھوسکه ھر است  یھای متفاوت گرایش
 فراوانِی عتقاد به تقیه، دلیل گسترش تشیع چیزی نبوده است جز اپس  ؛کند تعبیر میخود 

ناتوانی علمای  شیعیان،گران به صفوف  و دسیسه کافرانپیوستن  ،افترا و دروغ بر ائمه
معیارھای صحیح و  فقداِن  ،ھا در طول قرن لحدانشان از نیرنگ مُ  سازی مذھب شیعه از پاک

بر  اساس و بی دروغاحادیث  بارشو بدعت بذرھای مسموم  رشد یات،روا پاالیشثابت برای 
 .منابع فکری و حدیثی شیعه

موضوعی است که نیازمند بررسی طوالنی  ،ھا یک از این فرقهبحث مفصل پیرامون ھراما 
نه چگونگی  ،ما بحث و بررسی اصول شیعه است ھدفخارج از موضوع بحث ماست.  واست 

 ،. چه بسا در بحث از پراکندگی شیعهھاآن سخنان بزرگانو  ھا دیدگاهھا، اخبار،  پیدایش فرقه
عشریه  ااکتفا نماییم؛ چرا که اصولیه اساس مذھب اثن »هاخباری«و  »هاصولی«به دو مذھب 

از اصولیه  چندھر ه قرار دارد،اخباری آنان و مقابل شیعه؛اکثریت  ندۀعشریه نمایااست و اثن
به تعریف  ،اصولیه برخوردار نیستند فراوانِی از  نیزھای شیعه  دیگر فرقه که از آنجا .کمترند

 یم.کرددر پاورقی اکتفا ھا کوتاھی از آن
 اختالفی ؛عشریه استامذھب اثندر  ادینبنی یھا اختالف اخباری ھا و اختالف اصولی

 اند؛ کردهآوری  عشریه را جمع اکه میراث مذھبی اثن کسانی باشد. میشیعه  بزرگانمیان 
لف ؤم(کاشانی مال محسن فیض  ة)،لف وسائل الشیعؤم( »حر عاملی« مبینی میکه  چنان
با اینکه از جمله مؤلفان منابع  )لف مستدرک الوسائلؤم(و نوری طبرسی  )الوافی
من ال یحضره « مؤلف ،بابویه ھمچنین ابن اند؛ ھستند، ھر سه اخباری شیعه اعتماد مورد

سوی  و در. ١اخباریه است ۀرئیس فرققدیمی شیعه ـ یکی از منابع چھارگانه ـ  »الفقیه
مرتضی که سید  )،ستبصار و التھذیباإل (مؤلفطوسی دیگر، کسانی ھمچون شیخ 

 .و دیگر اصولیون قرار دارند دھند مینسبت ـ سید رضی ـ به او یا برادرش را البالغه  نھج

                                           
. برخی از علمای َاخباری، مانند حسین ۴بنگرید به: االصولیون و االخباریون فرقة واحدة: ص -١

کنید که  اند؛ همچنین مالحظه می ان شهرت یافتهنزد ایش») اصل الشیعة و اصولها« الغطاء (نویسندۀ کاشف آل
توان از محسن حکیم،  اخباریها در بعضی مناطق ـ مانند بحرین ـ بسیارند. از جمله علمای بزرگ اصولی، می

 شریعتمداری، خوئی و خمینی نام برد.
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واقع اختالف در ارکان مذھب و میان بنیانگذاران در ،خباریبنابراین اختالف بین اصولی و اَ 
 در اینجا به تعریف این دو گروه خواھیم پرداخت.؛ و ما آن است

 . آنانندکن دانند و به اخبار و احادیث عمل می اجتھاد را ممنوع می ،خباریاَ علمای 
 از سوی  بیان این احادیثگانه شیعه صحیح است و  ھای چھار کتاب روایاتھمۀ معتقدند که 

خاطر منسوب بودن به  لذا به ؛کنند به کتاب و روایت اکتفا می و ؛امری قطعی استائمه 
و  ١ندکن اجماع و دلیل عقلی را نفی و انکار می آناناند.  هشدمعروف  »اخباری«به  َاخبار،

علمای  ،ندارند. در مقابل ایشان شبه صحتاعتقادی و دانند  نمییادگیری اصول فقه را الزم 
احکام عبارتند از: کتاب،  ۀدلّ ال به اجتھادند و معتقدند ئن قرار دارند که قاااصولی یا مجتھد

چھارگانه آمده  ھای باکه در کت روایاتی ۀبه صحت ھمآنان  .سنت، اجماع و دلیل عقلی
 .٢ندھستاکثریت شیعه نمایندۀ  و کنند حکم نمی ،است

 فقط ،دله شرعیااریه در استدالل به کند که اخب شیخ انصاری از غالمرضا قمی نقل می
فاوتی قائل آنکه بین روایات درست و نادرست تکنند و بدون  بر اخبار شیعه اعتماد می

علت آنچه در مورد «گوید:  می کنند. وی قبول میآنھا را  ،شوند، با وجود اشکاالتی که دارند
 له است:ئاز این دو مس ییک ،زده کرده منحرف (اخباریون) مرا شگفت ۀاین فرق نامگذاری

 ؛کنند عمل می ـ٣ن، موثق و ضعیفَس از صحیح، َح ـ اخبار  نواعآنان به تمام ا نخست اینکه
اینکه  دومفرقی بگذارند؛  روایات ایندر مقام عمل، بین و ن یمجتھد قبالبدون اینکه در 

ـ یعنی یکی باشد، تنھا  گانه که شامل قرآن کریم، سنت و اجماع می نان در میان دالیل سهآ
این روست که آنھا  اند؛ از و دو منبع دیگر را انکار کرده اند پذیرفتهرا به عنوان دلیل روایات ـ 

 .٤»اند هرا َاخباری نامید
که حکایت از ناقص کنند  ھای خود عمل می هافسان بر اساس اھ اخباری صورت،بدین 

بر  تنھا و دانند را حجت نمی کتاب خدا ،ھنگام استدالل به ھمین دلیل، .دارند  قرآن بودن
خود را از دایرۀ اسالم خارج  ،چنین عملیمتکی ھستند و با  ھا و َشطحیات خود افسانه

                                           
 مامیة،.بنگرید به: رشدی علیان، العقل عند الشیعة اإل -١
؛ فرج ۹۲؛ عزالدین بحرالعلوم، التقلید فی الشریعة: ص۱۰۷دائرة المعارف: صمین، بنگرید به: حسن األ -٢

 .۱۹خباریون فرقة واحدة: صالعمران، االصولیون و األ 
 خواهد آمد.» عقیدۀ در مورد سنت«توضیح این اصطالحات، در فصل  -٣
نگرید به: التقلید فی نصاری، مبحث حجة القطع؛ نیز بالقالئد علی الفرائد، حاشیة علی رسائل الشیخ األ -٤

 .۹۳سالمیة: صالشریعة اإل 
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ادعا  ان،اخباری علیرغم این کفر آشکارـ از علمای شیعه  برخی ،ھمهاند. با این  ساخته
 ،درون یک فرقهکه  چنان ؛ی استئدر موارد جز اھ و اخباری ھا کنند اختالف میان اصولی می

در  فرج العمران .١آید وجود میه ھای متفاوتی ب ، دیدگاهشنظر میان پیروان خاطر اختالفه ب
انجام ھای اصولیه و اخباریه  ھشی که در کتابوبنده در خالل پژ«گوید:  این باره میدر 

دو گروه این میان تفاوتی  ،جز چند مورد جزئی که موجب نقد و ایراد نیست ام، داده
 از یک اندیشۀ واحد ھستند؟ که ھر دوتوان گفت  پس آیا می ؛٢»ام احساس نکرده

و توجیھی پیدا کند  ،برای آرای فرقه اخباریه است  کوشیدهاز شیعیان معاصر  یکی
وی  .کنند دانند و تنھا به روایات خود عمل می قرآن را حجت نمیآنان چرا که توضیح دھد 

 .٣»کنند؟ قرآن را انکار می حجیِت چگونه  ،مسلمان ھستند ھا که اخباری درحالی«: گوید می
که  کند را نقل میدیدگاه استرآبادی این مشکل، رفت از  در جستجوی راھی برای برون او

 هجز ب پس ؛٤»نامفھوم است... متنی ،مردمعامۀ قرآن به نسبت اذھان «گفته است: 
زیرا  ؛ھر دو قول یکی است ۀفھم و عملی شدن نیست. گویا نتیج  ، قابلروایاتمقتضای 

صورت دیگری جلوه را به  الھی پیامو  کند مینی قرآن را تحریف امع آنھااخبار و روایات 
ت صحیح و اروای میان ،ویژه که این فرقهبه  ؛-که بیان این مساله خواھد آمد چنان- دھد می

 .تفاوتی قائل نیستباطل 
حرانی یادآور شده است که و اخباری، بَ عشریه به اصولی  ااثن بندی دستهدر مورد آغاز 
کسی است که باب بدگویی نسبت به  نخستین) ق۱۰۳۳بادی (م آمحمد امین استر

بعضی از  .٥تقسیم کرده استخباری مجتھد و اَ آنان را به دو گروه و  باز نمودهرا  نامجتھد
به تجدید آن فقط مطرح بوده و او نیز بادی آیش از استرپ ،گویند این مسایل آنان می
 کرده و میان آنھا ردیکدیگر  ۀ مخالف،این دو فرق این درحالی است که .٦است پرداخته 
برخی از آنان به تحریم نماز  حتی بسیاری رخ داده است؛ ھای ، تکفیر و بدگوییدرگیری

                                           
 .۱۷۰و  ۱/۱۶۹؛ نیز بنگرید به: البحرانی، الحدائق: ۹۲التقلید: ص -١
 .۳و ۲خباریون فرقة واحدة: ص فرج العمران، االصولین و األ  -٢
 .۹۳عزالدین، التقلید: ص -٣
گیریم که بر اساس روایات آنان،  نتیجه می. ۱/۱۶۹؛ الحدائق: ۹۴؛ التقلید ص۴۸و  ۴۷الفوائد المدینة: ص  -٤

 فهم و برداشت و عمل به قرآن جایز نیست. 
 .۱۱۷لؤلؤة البحرین: ص  -٥
 .۴خباریون فرقة واحدة: صبنگرید به: االصولیون و األ  -٦



 ۱۶۱  مقدمه 

 

ھا را  تألیفات اصولی ،از علمای اخباری رخیو ب .١دادند دیگری فتوا می پشت سرِ خواندن 
به خاطر دوری از نجاست آنھا،  ؛ لذاکردند دانستند و از لمس آنھا خودداری می می نجس

 .٢زدند شان به آنھا دست می تنھا از پشت لباس
متھم کند و آنان را به تخریب دین  را تکفیر می ھا بعضی از اصولی ،اخباری بادِی آاستر

  شیعه ۀاز مصادر ھشتگان ـ» الوافی«صاحب کتاب  اخباری، کاشانِی فیض که  چنان ؛٣سازد می
 ییھا علیه وی ردیه ھا نیز بعضی از اصولی .٤است دانستهفر ااز علمای اصولی را ک گروھی ـ

که دارد صوفیه و فالسفه  رویکردبر مبنای ھایی  او عقاید و نوشتهاند مبنی بر اینکه  نوشته
اینکه ھر دو از  با وجود. بدین ترتیب، ٥»وحدت وجود« اعتقاد به مانند ؛موجب کفر است

 .٦ندکن تکفیر مییکدیگر را  علمای پیشین، ، مانندعشریه ھستند ااثن ھای فرقه
رد اختالف میان این دو گروه، امو بارۀدرـ  از بزرگان شیعهـ  ءالغطا  کاشف شیخ جعفر

 ؛رساند به ھشتاد مورد می بین اخباری و اصولی رااختالف  و موارد ٧تألیف کرده استکتابی 
 ؛موارد مورد اختالف میان آنان را کاھش دھداست بینیم بحرانی تالش کرده  که می درحالی

 ،زیرا او معتقد است این اختالف؛ ٩یا کمتر اشاره کرده است ٨به ھشت مورد فقطکه  چنان
 ویاز  پس. ١٠گشاید بدگویی علیه شیعه را می بابو  منجر به جرح علمای دو طرف شده

[بین پنج و حد وسط نیز سوم  گروه و ١١ذکر کردرد اختالف را پنج مورد امو ،محسن امین

                                           
 .۷۴بنگرید به: محمدجواد مغنیه، مع علماء النجف: ص -١
 .۹محمد آل طلقانی، الشیعة: ص  -٢
 .۱۱۸لؤلؤة البحرین، بحرانی: ص بنگرید به:  -٣
 .۱۲۱همان، ص  -٤
 همانجا. -٥
 در همین کتاب بخوانید.» غیبت«مواردی دیگر از این تکفیر و تخطئه را در مبحث  -٦
ق، چاپ تهران. بنگرید به: الذریعة،  ۱۳۱۶، سال »خباریینالحق المبین في تصویب المجتهدین و تخطئة األ « -٧

 .۳۸و  ۷/۳۷
 .۹۵عزالدین بحر العلوم، التقلید: ص بنگرید به: -٨
 .۱/۱۶۷مراجعه کردم، بیش از چهار مورد نیافتم؛ بنگرید به: حدائق: » حدائق«وقتی در مورد این عناصر به  -٩

 همانجا. -١٠
 .۴۵۸تا  ۱۷/۴۵۳: ةعیان الشیعأ -١١
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 موردیا بیست و ُنه  ٢مورد چھل ،١مورد را چھل و سه این مواردو  اند گرفتهھشتاد] را 
 .٣اند برشمرده

ی دیگر رخمسایل را به ب رخیگردد که آنان ب به این برمی ،موارد اختالفاز  ستنکا
بنابراین  ؛کنند که مسئله نزد ھر دو دسته مورد اختالف است یدھند، یا حکم م ارجاع می

اختالف  ،مواردبرخی معتقدند که در  ھمچنین ؛آید اختالف بین طرفین به حساب نمی
را تأیید و اخباریون  که اصولیون آن »اجماع« ۀمانند اختالف در قضی ؛حقیقی وجود ندارد

ھرچند برخی از  زیرا ؛داند را واقعی نمی بحرانی این اختالفبه ھر حال،  .ندکن می شانکار
دله به حساب ارا از جمله  اند و آن اجماع را در این مکتب ذکر کرده ،مجتھدین اصولی

دربارۀ ثابت شدِن اجماع  استداللیی ھا که آنان در مقام تحقیق در کتاب مبینی می ،اند آورده
با ھم  ای گونه به ،مدلول آنو در مورد تحقق و وجود  دارندمناقشاتی  و حاصل شدِن آن،

تشریح  در اینجا، ذکر است که ھدف شایان .٤رود که اثِر آن کامًال از بین می کنند می بحث
شدن   به تقسیم  اشاره ،بلکه ھدف از ذکر این مطالب ؛٥ل مورد اختالف آنان نیستیمسا

بعضی از آنان چند ھر ؛باشد در اصول استدالل و غیره میمخالف و درگیر  شیعه به دو حزِب 
علت کنار گذاشتن ه کنم ب در نھایت اشاره میکمتر کنند.  اختالف رااند این  تالش کرده

بسیاری حقایق  ،عشریه ااثن ۀموارد اختالفی میان این دو فرق بر سرِ تقیه در میدان نزاع 
                                           

 .۱/۱۶۷الحدائق،  است. بنگرید به:» ُمنیة الُممارسین«منظور، عبدالله بن صالح بحرانی، صاحب کتاب  -١
 .۱/۳۶مانند آخوند شیعه، عبدالله سماهیجی؛ بنگرید به: روضات الجنات:  -٢
 .۱/۳۶منظور خوانساری است. همانجا:  -٣
 .۱۶۸/ ۱الحدائق:  -٤
گاهی در مورد این مسایل بنگرید به: حائری، مقتبس األ -٥ ؛ خوانساری، روضات الجنات: ۳/۲۹۶ثر: برای آ

؛ محمد صادق بحرالعلوم، دلیل القضاء ۳۸۹تا  ۳۸۶/ ۲؛ الکشکول: ۱/۱۶۷الحدائق: ؛ بحرانی، ۱/۳۶
؛ عزالدین بحرالعلوم، ۴۵۸تا  ۱۷/۴۵۳: ةعیان الشیعأمین، ؛ محسن األ۲۶تا  ۳/۲۲الشرعی اصوله و فروعه: 

اختالف  اند موارد . عالوه بر این، برخی از آنان گفته۹۹جتهاد و الفتوی: ص؛ الغریفی، اإل ۹۵التقلید: ص
شان در چهار چیز است: یکی تقسیم حدیث به صحیح، حسن، موثق و ضعیف؛ زیرا این امر مورد تأیید  میان

دانند، اما  ها تقلید از مجتهد متوفی را جایز نمی هاست؛ دوم تقلید که اصولی ها و انکاِر َاخباری اصولی
ها بعد از کتاب و  که اصولی چنانل است، دانند؛ نکتۀ سوم و چهارم اجماع و عق را جایز می ها آن اخباری

اند؛ بنگرید به: الغریفی،  را ممنوع دانسته ها آن سنت، قائل به حجیت اجماع و عقل هستند؛ اما اخباری
 .۹۹جتهاد و الفتوی: صاإل 



 ۱۶۳  مقدمه 

 

 به. گشت ھرگز این مسایل آشکار نمی ،اگر این اختالفات نبودکه  شداین مذھب فاش  دربارۀ
گاھانه و صبورانه در اختالفات  راستی که  در مورداسرار زیادی را  اخباری و اصولی،بررسی آ

 .١سازد این مذھب آشکار می

                                           
 ام. از اختالفات جاری بین دو طرف بحث کرده» عقیدۀ شیعه در مورد سنت و اجماع«در فصل  -١





 
 
 
 

 
 
 

 نخستباب 

 مصادر اسالم ةدربار شیعهاعتقاد 

 این باب از سه فصل تشکیل شده است:
 ؛قرآن موردشیعه در  ۀ: عقیدنخستفصل 

 ؛سنت موردشیعه در  ۀفصل دوم: عقید
 .اجماع موردشیعه در  ۀفصل سوم: عقید





 
 
 
 

 نخستفصل 
 قرآن کریم مورد شیعه در عقیدۀ

به توضیح و تبیین دیدگاه شیعه در مورد قرآن کریم  ـ به یاری خداوندـ در این فصل 
در مورد حجیت قرآن و خروج آنھا از اجماع مسلمین  آنانخواھیم پرداخت. ابتدا به دیدگاه 

  یکی از دوازدهـ یعنی بدون وجود قیم ، کنند که قرآن ادعا میشیعیان  زیرا پردازیم؛ می
تنھا به آنان شناختش  نزد ائمه است و ،علم قرآنمعتقدند که ھمچنین  یست؛حجت ن ـ امام

را  قرآن را خاص و مطلق آن عاِم ، امام سخِن نیز پندارشان بر این است که  ؛اختصاص دارد
با این بحث را  و به اعتقادشان در تأویل قرآن خواھیم پرداختاز آن، س پ سازد. مید مقیّ 
ای باطنی دارد که جز ائمه کسی قرآن یک معن«گویند:  یم که میکن آنان شروع می باور
 شدهشان نازل  و دشمنان ائمه بارۀدر ،قرآن ۀبخش عمد«: معتقدنداینکه و  »داند را نمی آن

 تا دریابیم خواھیم کردبررسی را در مورد نصوص قرآن  اندیدگاه آن ،. در مرحله بعد»است
علمای  و این درحالی است که قرآن ھستند یا خیر.در به نقص و تحریف  معتقدآیا آنان 

بعدًا در  اند؛ و دانند و در این باره موافق رأی معتزله می[و حادث] شیعه قرآن را مخلوق 
 الله.  شاء  انپراخت؛ له خواھیم ئاین مسبه  ،و صفات ءفصل اعتقاد شیعه در مورد اسما

ام به طور ویژه  ھای خود ادعای مشھوری دارد که تاکنون کسی را ندیده شیعه در کتاب
ھای آسمانی بر  و آن ادعای نزول کتاب ؛باشد کردهای  اشارهبدان پرداخته یا  آن  به بررسی

مخفی و پوشیده باقی مانده که برخی از پژوھشگران مانند  چنان ،لهئاست. این مسائمه 
ھای آسمانی  ادعای نزول کتاب« هلئمس ،احسان الھی ظھیر الدین خطیب و محب ،یھرزولدگ

اشتباه  ،شود که به شیعه نسبت داده می »تحریف قرآن یادعا« موضوعبا را  »بر ائمه
نزد ائمه  ،شده بر پیامبران نازل ھای کتاب ۀکنند که ھم ادعا می یانند. ھمچنین شیعا گرفته

در  شیعهتصور مجموع عقاید  این موضوع را به این علت مطرح کردم که .١موجود است

                                           
 که یکی از ارکان ایمان است، به این دو موضوع خواهیم پرداخت.» های آسمانی ایمان به کتاب« بعدًا در بحث -١
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قرآن عشریه در مورد اکه اطالع دارم، عقاید اثن تا جاییعالوه بر این،  مورد قرآن آسان باشد.
علمای معاصر در  و ؛صورت کامل و جامع مورد توجه قرار نگرفته بود نیکنون به اتا کریم
در خالل . اند پرداختهنقص و تحریف قرآن  دربارۀادعای شیعه  موضوعبیشتر به  بارهاین 

و متعصب در مورد آن  یافراط انیعیمسئله، به دنبال آنچه ش نیخواھیم دید که ابحث 
 .طلب در امان نمانده استم ِی ساز یلط مبحث و عموماند، از َخ  گفته

*** 

 یت قرآنّج در مورد ُح  شیعه: اعتقاد نخستمبحث 
 پردازیم: میله ئبه سه مس ،این مبحثدر 

 م؛عدم حجیت قرآن بدون قیّ 
 ؛علوم و معارف قرآن به ائمهدانستن نحصر م

 سازد. د میرا مقیّ  آن قرآن را خاص و مطلِق  عاِمّ  ،امام سخنکه  ادعااین 

 به اینکه قرآن بدون قیم حجت نیست شیعه: اعتقاد نخستله ئمس 
 موثق ایشان،ھای  شیعه دریافتم که در بیشتر کتاب ھای بادر اثنای مطالعه و بررسی کت

کرد که گروھی که  ذھن خطور نمی هله تأکید شده است. ھرگز چنین امری بئاین مسبر 
که خداوند  درحالی ؛»حجت نیست ،مقرآن بدون قیّ « نامند ادعا کنند خود را مسلمان می
 فرمود: خواستند چنین میدلیل  ج صداقت پیامبربرای خطاب به کسانی که 

نَزۡ�َا َعَلۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهمۡ ﴿
َ
آ أ َّ�

َ
َو لَۡم يَۡ�فِِهۡم �

َ
 ]۵۱ العنکبوت:[ ﴾أ

ازل کردیم که (پیوسته) بر آنها آیا برای آنها کافی نیست که همانا ما (این) کتاب (قرآن) را بر تو ن«
 .»شود؟! تالوت می

 ،ولی شیخ شیعه کلینی ؛شاھد، دلیل و حجت است ،خودبه خودِی بنابراین قرآن عظیم 
که نزد شیعه  »اصول کافی«در کتاب  ،معروف است »االسالم ةثق«به  شیعیانکه نزد 

م حجت قرآن بدون قیّ  «...روایتی آورده: چنین  است،سنت  ھمچون صحیح بخاری نزد اھل
 ج از رسول خدا پس واطاعت از او واجب است و ا ؛قرآن بوده است قّیِم  ÷و علی ؛نیست

 .١»است  بر مردم حجت بوده
رجال  ھمچون شیعه،ھای معتبر  ای از کتاب در مجموعه سخناین  افزون بر کافی،

                                           
 .۱/۱۸۸اصول کافی:  -١



 ۱۶۹ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

شان از منظور اما شود. یافت می نیزو ...  ٤وسائل الشیعه ،٣، المحاسن٢عیعلل الشرا ،١کشی
به نص  توان نمیامام  ۀکه بدون رجوع به گفت د بگویندنخواھ یآیا م ؟این عقیده چیست

یا آ .نه کالم خداوند رحمان ،گفتۀ امام حّجت است این سخن یعنی و نمود؟ ستداللقرآن ا
شود و حاکم   این است که برنامه و نظام قرآن بدون حاکم اجرا نمی احتماًال مرادشان

 ؛کند این احتمال را رد می اند پایان این روایت آوردهآنچه در اما مسئول اجرای آن است؟ 
که  کافرانیرجئه، قدریه و دیدم ھر کدام از افراد مُ و در قرآن نگریستم «اند:  آنجا که گفته

آنگاه  ند؛شد پیروز می بحثکردند و در  می استفاده  مناظرهاز آن برای  ،بدان ایمان نداشتند
از قول  ،قول امام این سخن بدین معناست که .٥»حّجت نیست ،دریافتم که قرآن بدون قیم

قدرت قول امام آید که ایشان معتقدند  و از آن چنان برمی ؛تر است تر و فصیح خدا روان
 »قرآن ناطق«امام را سخِن و  »تقرآن صامِ «را کالم خدا لذا  از قرآن است؛ بیشتر شبیان

کتاب  منو  ستخدا صامِت  کتاِب [قرآن،] این «کنند:  روایت می ساز علی  و ؛اند نامیده
را به  آن ،توانید اگر می ؛این قرآن است: «دگوی در روایتی دیگر نیز می ؛٦»خدا ھستم ناطِق 

گاهمن شما را  .زند تان حرف نمی ھرگز برای ؛سخن در آورید باز در  .٧»سازم می از آن آ
 کنند که ائمه عیِن  ادعا می و نیز .٨»خداست کتاِب  تفسیرِ  ،علی«خوانیم:  روایات شیعه می

آن ھم علی و تفسیر شده  نفربرای یک  فقطقرآن که  کنند گمان می آنان. ٩قرآن ھستند

                                           
 .۴۲۰رجال کشی: ص  -١
 .۱۹۲شیخ صدوق، علل الشرائع: ص  -٢
 .۲۶۸برقی، المحاسن: ص  -٣
 .۱۸/۱۴۱: ةحر عاملی، وسائل الشیع -٤
 همانجا. -٥
 .۲۳۵المهمة: ص حر عاملی، الفصول  -٦
 .۱/۶۱اصول کافی:  -٧
 .۳۰/۲۰؛ بروجردی، تفسیر صراط المستقیم: ۳۳تا  ۳۱حتجاج: ص ؛ طبرسی، اإل ۳۷/۲۰۹نوار: بحار األ -٨
نزَِل َمَعهُ ... ﴿ بینیم ایشان در مورد این آیه: لذا می -٩

ُ
َِي أ و از نوری که با او « ]۱۵۷[اعراف:  ﴾َوا�ََّبُعواْ ا�ُّوَر ا�َّ

). از این سخن کلینی ۱/۱۹۴(کافی: » آن نور، علی و ائمه هستند«اند:  ، گفته»شده پیروی نمودندنازل 
َِّناٍت قَاَل ﴿ اند. در مورد این آیه: گیریم که ائمه از آسمان نزول کرده نتیجه می �َذا ُ�تَْ�ٰ َعلَيِْهْم آيَاُ�َنا بَي

ِيَن َ� يَرُْجوَن لَِقاَءنَا ائِْت بُِقْرآ َ�ُ ِمن تِلَْقاءِ َ�ْفِ� إِْن ا�َّ بَِدّ
ُ
ْن �

َ
ْ�ُ قُْل َما يَُ�وُن ِ� أ ْو بَِدّ

َ
ـَٰذا أ ٍن َ�ْ�ِ َه
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؟ حال اگر استقرآن  عیِن  شکه خود حالیدر باشدآن قرقیم باید چرا علی  پس دیگر ؛١است
چرا و  نیز ھست،قرآن  تفسیر اوکه  باید پرسید درحالی ،قرآن یا قیم آن است علی خودِ 

بر اینکه  ھستندھا متضادند و دلیلی قطعی  شود؟ واقعًا این گفته چگونه برایش تفسیر می
د دین مسلمانان را نخواھ ستیزی است که می دین ۀ کافراِن ساخته و پرداختچنین روایاتی، 

را برای ھدایت مردم فرستاده است  آن گونه در مورد کتابی که خداوندد. چنتباه گردان
 ؟شود گفته می سخنانی چنین

نَّ ﴿
َ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱل�َّ ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� ٱ�َّ ۡقَوُم َوُ�بَّ�ِ

َ
 إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

ۡجٗر� َكبِٗ��
َ
 ]۹ اإلسراء:[ ﴾لَُهۡم أ

های  کند و به مؤمنانی که کار هاست هدایت می ترین راه استوارشک این قرآن، به راهی که آن  بی«
  ». دهد که برای آنها پاداش بزرگی است دهند بشارت می شایسته انجام می

کتابی است که خبر خدا، کتاب «فرماید:  میدر توصیف کالم الھی  سراشد علی ۀخلیف
است و  سخِن محکِم نھایی، است. قرآندر آن میان شما  حکِم از شما و  پسپیش از شما و 

                                                                                                             
تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰ إَِ�َّ 

َ
که به مالقات ما  که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود، کسانی و هنگامی« ]۱۵[یونس:  ﴾�

من حق «(ای پیامبر!) بگو: ». را تغییر بده غیر از این بیاور یا آن قرآنی«(در روز قیامت) امید ندارند، گویند: 
علمای ». شود کنم مگر آنچه را که بر من وحی می را از پیش خود تغییر دهم و من پیروی نمی ندارم که آن

 »است سطلبیدند] امیرالمؤمنین علی آن قرآن [که کافران به جای کالم الله می«اند:  شیعه در تفسیرش گفته
؛ ۲/۲۹۶؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۱۸۰؛ تفسیر البرهان: ۱/۴۱۹؛ اصول کافی: ۲/۱۲۰(بنگرید به تفسیر عیاشی: 

َ�ُ ﴿همچنین در مورد آیه:  ).۳۶/۸۰نوار: ؛ بحار األ۱/۳۱۰تفسیر قمی:  ۡم َ�ُقولُوَن َ�َقوَّ
َ
 ٣٣بَل �َّ يُۡؤِمُنونَ  ۥۚ أ

ْ ِ�َِديٖث ّمِۡثلِهِ  تُوا
ۡ
ْ َ�ِٰد�ِ�َ  ۦٓ فَۡلَي� محمد) آن (= قرآن) را «(گویند:  آیا می « ]۳۴-۳۳[الطور:  ﴾٣٤إِن َ�نُوا

﴾ پس اگر راست گویند ٣٣آورند. ﴿ (خیر، چنین نیست) بلکه ایمان نمی» بافته (و به الله نسبت داده) است؟
ْم َیُقولُوَن « در تفسیر قمی آمده است:». باید سخنی مانند آن بیاورند

َ
لَهُ أ  بَل ال ُیْؤِمُنونَ ؛ یعنی: امیرالمؤمنین تََقوَّ

ثِْلِه؛ گوید:  را از پیش خود نساخته و با نظِر خود نیاورده است؛ سپس می یعنی: قطعًا وی آن تُوا ِبَحِدیٍث مِّ
ْ
فَلَْیأ

 ؛ بنگرید به: تفسیر قمی:»مردی مانند او [= علی] را از طرف خدا بیاورندگویند،  اگر راست مییعنی: 
های از این قبیل بسیار  . نمونه۳۶/۸۶نوار: ؛ بحار األ۴/۲۴۲؛ بحرانی، البرهان فی التفسیر القرآن: ۲/۳۳۳

 است.
 .۱۱/۲۵۰اصول کافی:  -١
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ھم  خدا او را در ،ترک کند غروراز روی تکبر و را  آن هک ھر و بیھوده نیست؛شوخی 
سمان یآن رقرسازد.  خدا گمراھش می ،از غیر آن طلب کندرا  ھدایت هک شکند و ھر می

 ی نفسانیھا خواستهکتابی است که و راه مستقیم است. قرآن  و سخن حکیمانهمحکم 
 نیست وپایانی را ھایش  و شگفتی سخن باطل در آن راه نداردو  کنند نمی شمنحرفھرگز 

 گوید میراست  بگوید،آن سخن [استناد به] قربا  هک شوند. ھر از آن سیراب نمی دانشمندان
رعایت عدالت را  ،داوری کند شکمُح  هب هک و ھرگیرد  پاداش می کندبه آن عمل  هک و ھر
 .١»است کردهدعوت نماید به راه راست ھدایت  قرآن به سوی هک و ھر است کرده

کند  تالوتخداوند برای کسی که قرآن را «: گوید مینیز دربارۀ قرآن  سعباس ابن
سپس این  ؛»نباشد از شقاوتمندانکه در دنیا گمراه نشود و در آخرت است ضمانت کرده 

َبَع ُهَداَي فََ� يَضِ ﴿ آیه را تالوت کرد: هرکس از هدایت من «] ۱۲۳[طه:  ﴾لُّ َوَ� �َۡشَ�ٰ َ�َمِن ٱ�َّ
  .٢»شود و نه به رنج افتد (و بدبخت شود) پیروی کند، پس نه گمراه می

بنابراین  ؛نیست یدلیل ھیچ ارائهنیاز به  ،در مورد این مسئله که قرآن خود حجت است
ه ئارا ـ سنت منابع اھلـ به نقل از بیت  و احادیث اھل خداترجیح دادیم دالیلی را از کتاب 

                                           
به اشتباه  ج بعضی در مورد نسبت دادن این روایت به پیامبر«کثیر در توضیح این روایت گفته است:  ابن -١

 سهای کوتاهی از این حدیث، از سخنان امیرالمؤمنین علی که بخشتوان گفت  اند؛ و حداکثر می افتاده
را به صورت مرفوع گزارش کرده است (بنگرید به:  ). ترمذی نیز آن۱۵کثیر، فضائل القرآن: ص  است (ابن

؛ نیز بنگرید به: سنن دارمی، کتاب ۲۹۰۶شماره ، حدیث ۴/۱۷۲ثواب القرآن، باب ما جاء فی فضل القرآن: 
). درباره سند این ۷۰۴، حدیث شماره ۲/۷۰۳حمد: أ؛ مسند ۸۳۱ن، باب فضل القرآن: صفضائل القرآ

و  ؛شناسیم و سندش مجهول است حدیث جای بحث است، ترمذی گفته این حدیث را جز از این طریق نمی
و حافظ ابن العربی  ۴/۱۷۲باشد که جای بحث و سخن دارد. بنگرید به ترمذی:  حارث یکی از رجال آن می

. شیخ احمد شاکر گفته ۱۱/۳۰حوذی: گوید: حدیث حارث معتمد نیست. بنگرید به: عارضة األ  لکی میما
) و شیخ آلبانی ۲/۷۰۴(بنگرید به: المسند: » به دلیل وجود حارث، اسنادش جدًا ضعیف است«است: 

اند.  متهم کردهرا به دروغگویی او اسنادش به دلیل وجود حارث ضعیف است و برخی از علما «است:  گفته 
(شرح » نسبت داده است ج را به پیامبر شاید اصل این حدیث به علی برگردد و حارث از روی اشتباه آن

های شیعه، بنگرید به: تفسیر  ). برای روایت این حدیث از قول علی در کتاب۶۸طحاوی،تخریج آلبانی: ص 
 .۱۹/۷ ؛ بحار األنوار:۱/۱۵؛ تفسیر صافی: ۱/۷؛ البرهان: ۱/۳عیاشی: 

 .۱۶/۲۲۵بنگرید به: تفسیر طبری:  -٢
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شیعه اشاره  ھای بابه دالیلی از کت ،از اینکه این موضوع را به پایان بریم پیشنماییم. 
آنان را گویی  تناقضو  کند می کنم که ادعای شیعه مبنی بر عدم حجّیت قرآن را نقض می

 اشاره خواھیم نمود. سخناناز طرح این  نبه بیان اھداف آنا پایان نیز. در دھد نیز نشان می
از قرآن یاد کرد که  سروزی رضا«آمده است: چنین  شیعه از منابع معتبر رخیدر ب

 خداست ناگسستنِی   ۀو دستگیر حکمقرآن ریسمان م"سپس گفت:  ... حّجت بزرگی است
پیش رو و باطلی، از   ھیچ ؛١حجت است ـ و بر ھر انسانیـ  شخص سرگشته... راھنمای 

در روایت  .٢"»نازل شده است ستوده از جانب خداوند حکیِم  راه ندارد؛آن  به پشت سر،
شب سیاه  ھای هھا مانند پار که فتنه آنگاه«... آمده است:  چنین ھای شیعه دیگری از کتاب

شفاعتگری است که شفاعتش پذیرفته قرآن  زیرا ؛رد، به قرآن پناه ببریدیگرا در بر شما 
به آن پشت  هک و ھر ؛برد او را به بھشت می ،خود قرار دھدرا فراروی  آن هک ھر گردد؛ می
بھترین راه ھدایت   هبانسان را قرآن راھنمایی است که  .درانَ  را به دوزخ می او ،کند
راه آن  در یشیعه، ھیچ باطل به نظرِ  که ٤سمنسوب به علی ۀالبالغ در نھج .٣...»کند می

و ھم  ساکتھم  ؛دھنده و بازدارنده است فرمانقرآن «آمده است: نیز چنین  ٥ندارد
 .٦»و حجت خداوند بر مردم است ؛گویاست

وجود دارد که نیز  شیعه شواھد دیگری از منابع معتبر ،صریح سخناناین تأیید برای 
مشاھده که  چنان سازد. این قوم (شیعه) را آشکار میافکار گویی و نابسامانی موجود در  تناقض

 ،اند گویی وضع کرده که برای این تناقض ای شیوهاما  ؛در تعارضند ھم با شان روایات کنید، می
                                           

باشد؛ زیرا برهان » دلیل الحیران«تر آن است  آمده؛ اما درست» دلیل البرهان«شده، به صورت  در منبِع نقل -١
 نیازی به دلیل و راهنما ندارد.

 .۲/۱۳۰خبار الرضا: أبابویه قمی، عیون  ؛ ابن۹۲/۱۴بنگرید به: مجلسی، بحار:  -٢
 .۹۲/۱۷؛ بحار: ۱/۲به: تفسیر عیاشی:  بنگرید -٣
اند. ذهبی گفته  تردید کرده سمنتقدان ـ در گذشته و حال ـ در مورد درستِی نسبت دادن این کتاب به علی -٤

؛ سپس »اند را به دروغ به علی نسبت داده هرکس نهج البالغه را مطالعه کند، یقین خواهد کرد که آن«است: 
 ، شرح حال شریف مرتضی. ۳/۱۲۴عتدال: بنگرید به: میزان اإل کند؛  بیان می را دالیلش

الغطاء ـ یکی از علمای معاصر شیعه ـ یادآور شده است که انکاِر انتساِب این کتاب به علی، از  هادی کاشف -٥
کیفیت همۀ مطالب آن، مانند «نظِر شیعه، به منزلۀ انکار بدیهیات و ضروریات دین است. وی مدعی است: 

 .۱۹۰: صةالبالغ ؛ بنگرید به: مدارک نهج»شود روایت می ج ن چیزی است که از پیامبرکیفیت آ
 .۹۲/۲۰، تحقیق صبحی صالح؛ البحار: ۲۶۵: صةالبالغ نهج -٦
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 ـ سنت یعنی اھلـ ه با عامّ  شان مخالفت ،روایاتاین  پذیرِش  عیارم :بسیار خطرناک است
حتی  ؛کنند و مخالفت با جماعت مسلمانان را دنبال می َتکَرویجانب  انآن؛ بنابراین ١است
از  شان ھرگاه یکی از علمای به عالوه،باشد.  شان فکری و عقیدتیاصول  مخالِف  متنیاگر 

بزرگان  را با گمراھِی  شو مخالفت دھد فرا میبه ندای حق گوش  ،دوش میبیدار خواب غفلت 
که در  چنان- .»استتقیه کرده او «: گویند واکنش به سخنانش میدر  کند، می ماعال شیعه

  .-مبحث تقیه خواھی آمد
تأمل  است، شیعه به صورت متواتر آمده منابعکه در  »قرآن ُحجّیتعدم « مورددر  هک ھر
که  است شده توزی جعل کینهھا از طرف دشمنان  که این گفته خواھد دانست ،نماید

 بدین خاطر،و آنان را به گمراھی سوق دھند.  دارندرا از کتاب خدا باز یانخواھند شیع می
یکی از دوازده امام  که اند کرده» مقیّ «آن را منوط به وجود حجت بودن قر ،با این ادعا ھمواره

م قرآن از لسپس ع ؛است سعلیآن ھم تفسیر شده که  نفرقرآن تنھا برای یک  زیرا ؛است
مسئول رساندن این علم به نفر بعدی  ،از ائمه ھریک وانتقال یافته است  ائمهبه سایر  سعلی
بیش از یازده قرن  ـ به اعتقاد اثناعشریهـ او نیز  که ٢به امام دوازدھم رسیدسرانجام تا  بود

وجود خارجی  ،ادعاشده ھای شیعه معتقدند که آن اماِم  دیگر فرقهو است. است که ناپدید 
وابسته  ای افسانهغایب یا امام قرآن را به آن  یِت حّج  عقیده،بنابراین مادامی که این  ندارد؛

 استدالل به قرآن، وابسته بهچرا که  ؛دشو ه نمیدر مقام استدالل به قرآن مراجع ،کند می
بدین  .وجود ندارد یحجتھیچ  ،پس در زمان غیبت ؛ھم غایب است اوکه  باشد میامام  سخِن 
را » قرآن و اجماع و عقل« ۀگان دالیل سه ،اخباریه ، گروهعلمای اثناعشری به اعتراف ،علت

نامگذاری  »خباریاَ «لذا به  ؛استدانسته ت ااخبار و روای تنھا درت را یاند و حّج  انکار کرده
 .٣شدند

کافی  عقیده ھمین ،سازی آنان از راه مستقیم پروردگار گمراھی و گمراه اثباِت برای 
یکی از فقط بلکه  ؛علیه کتاب خدا و شیعیان نیست  ولی این ھم پایان دسیسه ؛است
در  کرده است.را از جماعت مسلمانان دور  یاناست که شیع ای دسیسه ۀھای زنجیر حلقه
که به گمان چرا  ؛از قرآن است نادرستتفسیر  برایتالشی تازه  آغاز این باوِر کفرآمیز، واقع

                                           
 بررسی خواهیم کرد.» عقیدۀ شیعه در مورد ِاجماع«این موضوع را در بحث  -١
 به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت. » سنت«در فصل  -٢
 .۹۳ص سالمیة: التقلید في الشریعة اإل بنگرید به:  -٣
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؛ ه شده استئبیت ارا اھل م و اماِم این تفسیرھا عین آن تفسیری است که از طرف قیّ  نآنا
گفتار و تفسیر او حجت است و  فقطآن است و  که ناطق به قرآن و روشنگرِ  یامام ھمان

 قرآن بدون او حجتی ندارد.

 .ائمه است و کسی دیگر در آن سھمی ندارد ویژۀ ،قرآن شناختبه اینکه شیعه  اعتقادمسئله دوم: 
 نبودهاسراری کریم قرآن علم شود این است که  طور قطعی از اسالم فھمیده میه آنچه ب

ھمچنین از میان صحابه  ؛یکدیگر به ارث ببرنداز بدانند و را  است که خاندان معلومی آن
نخستین کسانی بودند که به افتخار  شۀبلکه صحاب فقط علی نبود که دانش قرآن را داشت؛

به به طور کامل  را نایل گشتند و آن ج قرآن از رسول خدا محمد بن عبدالله دریافت
که و اعتقاد دارد  استمخالف این مسئله با شیعه  با وجود این،. کردندی بعد منتقل ھا نسل

تنھا آنان ھستند اختصاص داده است و  به دوازده امام علم کامل قرآن را فقط أخداوند
 گشته است.گمراه  ،علم قرآن را از غیر آنان جستجو کند هو ھر ک دانند ش را میتأویل که

سبأ   به ابن تفکر،اصلی این  یھا که ریشهاند  شدهسنت یادآور  ی از منابع اھلرخب
 .١»نزد علی است شاز آن ُنه بخش است و علم جزئیقرآن «او گفته بود: چرا که  ؛گردد برمی

 آمده است: ھای حدیثی شیعه قالب اخبار و روایات گوناگونی در کتاب در، این مقوله
مفسری مردم اگر : «چنین گزارش کرده استدر روایتی طوالنی از ابوعبدالله  کلینی -۱

را برای یک نفر  آن ج رسول خداھمان قرآن برایشان کافی است. د، آن بیابنقربرای 
طالب  علی بن ابی؛ و او رد را برای امت توضیح دادمو منزلت واالی این  کردتفسیر 

 ؛٢»است
خداوند قرآن را بر «آمده است:  ج ارسول خدشیعه از قول در چندین منبع معتبر  -۲

علم قرآن را از  هو ھر ک ؛شود گمراه می ،مخالف آن باشد سکھر ؛من نازل کرده است
 ؛٣»دگرد ھالک می کند،علی کسب  کسی جز

فقیه تو آیا  ،ای قتاده: «گفت باقر ابوجعفرمدعی ھستند که شیعه  ھای باکتھم باز  -۳
 ما شنیده"گفت:  سابوجعفرپس  ".پندارند چنین می"اھل بصره ھستی؟ قتاده گفت: 

                                           
 .۳۸حوال الرجال: ص أجوزجانی،  -١
 .۱۸/۱۳۱: ة؛ وسائل الشیع۱/۲۵اصول کافی:  -٢
؛ عماد الدین طبری، بشارة المصطفی ۱۹/۲۳، ۷/۳۰۲نوار: ؛ نیز بنگرید به: بحار األ۱۸/۱۳۸وسائل الشیعة:  -٣

 .۴۰صمالی: أ؛ صدوق، ۱۶لشیعة المرتضی: ص 
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وای بر تو ای "گفت:  ابوجعفر... " آری": پاسخ دادقتاده  ".کنی که قرآن تفسیر می
 ؛١»داده است"مورد خطاب قرار او را داند که قرآن  کسی قرآن را می! [فقط] قتاده

نازل شده که  چنان بر مردم واجب است که قرآن را: «... است در تفسیر فرات آمده -۴
از ما ھدایت بیایند و  به سوی ما ،پس زمانی که به تفسیر قرآن نیاز داشتندبخوانند؛ 
 .٢»بخواھند

یک  کنیم،را ذکر  ھاروایات زیادی در این موضوع دارند و اگر بخواھیم ھمه آن شیعیان 
که  ی متعددی وجود داردھا باب »الکافی«در  ،به عنوان مثال ؛گیرد بر می جلد کتاب را در

 :از جمله است؛این موضوع  بارۀدر شیعهای از روایات  مجموعه شاملاز آنھا  یکھر
 ؛٣ھستندعلم او  دارِ  ولی امر خدا و خزانه شائمه

 ؛٤ائمه ھستند کنند،ال ئواھل ذکری که خداوند به مردم فرمان داده از آنھا س
 ؛٥ائمه ھستند است، اھل علم توصیف کردهلفظ  اآنھا را در قرآن ب وندکسانی که خدا

 ؛٦ھمان ائمه ھستند ،ن در علموراسخ
 .٧است شتهشان ثابت گ ھای بخشیده شده و در سینهبه ائمه علم 

 »نواربحاراأل«ابواب  برخی ؛دارددر این میدان  فراوانیسھم دـ طبق عادت خوـ  مجلسی
 در این موضوع عبارتند از:

 ؛٨)روایت ۵۴( اند قرآن بوده ه آنھا اھل علِم ن مورد کبابی در ای
 .٩)روایت ۱۴(ھستند  الھیعلم  دارِ  که آنان خزانهمورد  بابی در این

                                           
؛ تفسیر ۱۸/۱۳۶؛ وسائل الشیعة، ۴۸۵، شماره ۱۲/۴۱۵: همراه شرح جامع مازندرانی ةکافی، کتاب الروض -١

 .۲۳۸و  ۲۴/۲۳۷نوار: ؛ بحار األ۱/۱۸؛ البرهان فی تفسیر القرآن: ۲۲و  ۱/۲۱صافی: 
 .۱۸/۱۴۹: ة، وسائل الشیع۹۱تفسیر فرات: ص  -٢
 .۱/۱۹۲اصول کافی:  -٣
 .۱/۲۱۰همان:  -٤
 ۱/۲۱۲همان:  -٥
 .۱/۲۱۳همان:  -٦
 همانجا. -٧
 .۲۰۵تا  ۲۳/۱۸۸بحار:  -٨
 .۲۶/۱۰۵همان:  -٩
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 در ضمن ابواب زیر ذکر کرده است:نیز چندین روایت وی دربارۀ این موضوع، 
 ؛١پوشیده نیست [= ائمه] که علم آسمان و زمین از آنانمورد  بابی در این
 .٢دمانَ  که ھیچ چیزی از ائمه پوشیده نمیمورد  بابی در این

عدم جواز استنباط «: دارد با این عنوان یبخش» ةوسائل الشیع«در نیز حر عاملی شیخ  
 ،در این موضوع یو. ٣»تفسیر آن از کالم ائمه شناختاحکام از ظواھر قرآن مگر بعد از 

 خشاین بنیز  »ةئمألفی اصول ا ةالفصول المھم«در کتاب او  .کرده استحدیث نقل  ھشتاد
ھای  یکی از مقدمهھمچنین  .٤»داند تفسیر قرآن را نمی ،جز ائمهکسی «است:  را آورده

 در مورد آنچه بیان«تفسیر صافی ھم به این قضیه اختصاص داده شده است، با این عنوان: 
، فصل پنجِم کتابش البرھان  مقدمهلف ؤم .٥»استبیت  نزد اھل ،قرآن علِم  ۀکه ھم کند می

نزد  ،قرآنکند که تمام علم تأویل  در بیان آنچه داللت می: «را چنین نام نھاده است
این مسئله ذکر کرده  بارۀدر شیعه ای از روایات مجموعه ،وی در این فصل .٦»بیت است اھل

 .٧»شمارش نیستند قابل ،روایات در این موضوع به نظر من،«گوید:  می آنگاه ؛است
 است کاوش کنیم،  ھایی را که شیعه به این موضوع اشاره کرده اگر بخواھیم کتاب

است و ایشان عقاید یکی از اصول  ،این مسئله زیرا خواھیم بود؛ر طوالنی بسیا ینیازمند زمان
بیت  بدانید که علم قرآن نزد اھل: «گوید می شیعه ـ از آیات عظامحسین بروجردی ـ یکی 

 .٨»ماست مذھِب  از ضروریاِت  ،ذخیره شده است و این امر
به  نیز، ھمه علوم دیگر را است ائمه نزدعلم قرآن که ادعا این است با وجود  تعجبجای 

من ھر آنچه «: اند صادق چنین جعل کرده ابوعبداللهاز قول که  چنان ؛اند ائمه نسبت داده
و به ھر چه  ؛دانم می ھر آنچه در بھشت و جھنم است و ؛دانم در آسمان و زمین است می

                                           
 ۲۶/۱۰۹همان:  -١
 .۲۶/۱۳۷همان:  -٢
 .۱۵۲تا  ۱۸/۱۲۹: ةوسائل الشیع -٣
 .۱۷۳: ص ةحر عاملی، فصول المهم -٤
 .۱/۱۹تفسیر صافی:  -٥
 .۱۵مقدمه البرهان: ص  -٦
 .۱۶همان: ص -٧
 .۳/۴المستقیم: تفسیر صراط  -٨
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گاھم خواھد دادروی داده و روی  سخنانش بر سپس مقداری مکث کرد و دانست که ( ... آ
قرآن ": است ام که فرموده را از کتاب خدا یاد گرفته آن )گفت ؛ پسشنونده دشوار است

 .١»"است یچیز رھ ۀکنند بیان
ھمه چیز را که کند  ادعا می اش گویندهرا مالحظه کنید و بیندیشید که  سخناین 

چنین چیزی  اش زیرا امامت و دینداری ؛دانیم مبرا می ھا این دروغرا از  سجعفرما  .داند می
بوده  خبر بیترین چیزھا در نزد خود  از نزدیکنیز ھمچون مردم عادی،  کند و او را نفی می

 »تبيان كلِّ يشء«عبارت که در قرآن شود  جعلی بودن این حدیث از آنجایی مشخص می است.
 فرماید: بلکه تحریف فرمایش خداوند است که می ؛وجود ندارد

ۡ�َ وَ ﴿ � َونَزَّ ُؤَ�ٓءِ ٰٓ�َ ٰ نُفِسِهۡمۖ وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا َ�َ
َ
ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم ّمِۡن أ مَّ

ُ
ِ أ

ا َ�ۡوَم َ�ۡبَعُث ِ� ُ�ّ
ءٖ َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب  ۡ�َ ِ

ٰى لِۡلُمۡسلِِم�َ  تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ   ]۸۹النحل: [ ﴾وَُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ

انگیزیم و تو را بر آنها گواه آوریم.  (میان) هر امتی، گواهی از خودشان بر آنها بر میکه در  و روزی«
و (ما این) کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و هدایت و رحمت و بشارت برای 

 ».مسلمانان است
که  درحالی به عنوان شاھد آورده است؛ ای از قرآن را که آیه پنداشته سازندۀ این حدیث، 

 کافرانی جعلیات رادلیلی است که این خود این  .کند خداوند با این آیه او را رسوا می
میان مسلمانان نفوذ  ،ایجاد نیرنگ و دسیسه علیه اسالم و مسلمینھدف  اکه ب اند ساخته

 اند. کرده

 مقولهاین  بررسینقد و 
 نصوص بررسیالف: 

 ؛آوری آنھا وجود ندارد فرصتی برای جمع موضوع، شیعه در این روایات فراوانی ه دلیلب
ھایی از  به ذکر نمونه ،. ما در این مبحثشود شامل میو نقد آنھا صفحات زیادی را  نقلزیرا 

علم قرآن به اختصاص  موضوع واحدی دارند: تمام این روایات، زیرا ؛آنھا خواھیم پرداخت
. دانند را میھمه چیز  ،آن اسطۀست و به ونزد آنان ا ،این علمگنجینۀ و اینکه  دوازده امام

سپس به اصل موضوع  کنیم؛ درنگ میاندکی   شود، ه میئاراکه  روایاتیدر تحلیل و بررسی 
 یم.کن را نقد می و آن گردیم بازمی

                                           
 .۲۶/۱۱۱بحار:  -١
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 ...». کرده است تبیینبرای علی  فقطقرآن را  پیامبر«: روایت نخست
 فرماید: می متعالخداوند  

نَزۡ�َآ ﴿
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهمۡ َوأ  ]۴۴ النحل:[ ﴾إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُبَّ�ِ

و (ما این) قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی آنها نازل شده «
 .»است

 ،قرآن برای مردم توضیح و تفسیر اعتقاد دارد که هشیعتر بیان کردیم،  که پیش چنان
 سطالب این است که منزلت علی بن ابی ویبلکه وظیفه مھم  ؛نیست ج پیامبر ۀوظیف

این  .ج نه محمد ،بیان قرآن و تفسیر آن وظیفه علی است اما کند.را برای مردم بیان 
 ج شباھت محمد«گفتند:  است که می »رابیهغُ «فرقۀ افراطی  یادآورِ  ،اثناعشریه عقیدۀ

 بارا  ÷جبرئیل أخداوند است و دیگر کالغبه  کالغیک شباھت بیش از  ،به علی
به  .١»نازل کردمحمد  بررا  ولی جبرئیل اشتباه کرد و آن ؛سوی علی فرستاده وحی ب

وحی را بدون آنان نیز که چرا  ؟اثناعشریه چیست عقیدۀ با این گفتار تفاوتراستی، 
برند که وظیفه و  و گمان میدھند  میبه علی نسبت  ،اشتباه جبرئیلاز  سخن گفتن

 فقط شناساندن علی بود.  ج رسالت پیامبر
 ؛ھستندگویای مطلب زیرا خود معانی  ؛کنیم معانی را به خواننده واگذار می ۀبقی
 .»دشو ھالک می کند،علی جستجو جز کسی قرآن را نزد  ھر که علِم « :دوم تیروا

ـ صحاب ایا یکی از  ج یا سنت مصطفی قرآنخوِد علم قرآن را از  هھر ک بدیھی است که
ھرکس علم قرآن که  ادعااما این  ؛شود ھدایت می ،کسب کند ـ ھم جزئی از آنان است علی که

بطالن این و  جایگاھی ندارداسالم  ندی در قطعاً گردد،  ھالک می ،را از غیر علی کسب کند
یک از ھیچ را به از شریعت مشخصی علم و دانش ج پیامبرمقوله در اسالم امری ھویداست و 

 فرماید: می أصحابه اختصاص نداده است. خداوند

ُرونَ ﴿ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َوَلَعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
 ]۴۴النحل: [ ﴾َوأ

و (ما این) قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی آنها نازل شده «

                                           
؛ اسفراینی، التبصیر فی الدین: ۲۵۰؛ نیز بنگرید به: بغدادی، الفرق بین الفرق: ص ۵/۴۲حزم، الفصل:  ابن -١

» جمهوریه«؛ او این فرقه را ۱۵۸؛ الَمَلطی، التنبیه و الرّد: ص ۳۰؛ ابن المرتضی، الُمنیة و األمل: ص ۷۴ص 
 نامیده است.
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 .»است؛ و باشد که آنها بیندیشند
نه یک شخص یا گروه خاصی  ،مردم است برای عموِم  »بیان« کهکند  آیه تصریح میاین 
 است این قضیه را نفی کرده نیزن یمؤمنالامیرو از طرفی  بیت باشند. اگر اھلحتی  ؛از آنان

 ج پیامبر .باشد  اختصاص دادهمشخصی  به علِم را او از میان مردم  ج که رسول خدا
 آنان را برای تبلیغ سنِت  داد، میب قرار طخاماز ایشان را  پسصحابه و مسلمانان ھمواره 

که  چنان به این امر اختصاص نداد.به طور مشخص را از آنان  یکو ھیچ کرد شویق میخود ت
د خداوند خرم و شاداب گردانَ «فرمود:  ج اند، پیامبر روایت کرده دیگرانزید بن ثابت و 

 یفقھ چه بسا حامِل  برساَند.تا به دیگران کند حفظ را  و آن بشنودکسی را که حدیثی از ما 
تر از خود  را به فقیه و آن چه بسا حامل فقھی که [خود فقیه است] و ؛که فقیه نیست

پس حجتی  ؛٢اند این حدیث را روایت کرده نیزمعتبر اثناعشریه  ھای باکت. ١...»  دانَ رس می
 ؛علیه آنان خواھد بود

مورد  یدیگر شخص ،گانه است که جز ائمه دوازده آنبر  روایتادعای این  سوم: روایت
گاھی ندارد بنابراین ؛خطاب قرآن نبوده است  فقط«بلکه  ؛غیر از ایشان کسی از قرآن آ

و  ج بزرگوار پیامبر ۀصحاب در نتیجه،. ٣»داند که مخاطب آن واقع شده باشد کسی قرآن را می
 ؛شوند محسوب می گرگمراه و گمراھ ی متمادیھا قرندر طول  اسالم، تابعین و پیشوایان

                                           
قتداء إرا روایت کرده است و لفظ هم از اوست؛ نیز بنگرید به: دارمی، مقدمه، باب  ) آن۵/۱۸۳(احمد  -١

؛ ابن ماجه، باب من بلغ علمًا: ۶۹و  ۴/۶۸بوداود، کتاب العلم، باب فضل نشر علم: أ؛ ۱/۷۳بالعلماء: 
رد الظمآن، کتاب ؛ موا۳۴و۵/۳۳ تبلیغ السماع: یباب ما جاء في الَحّث عل، ؛ ترمذی، کتاب العلم۱/۸۴

این «گوید:  حجر در تخریج المختصر می ابن. ۴۷باب روایة الحدیث لمن فهمه و لمن لم یفهمه: صالعلم، 
حاتم، خطیب، ابوُنَعیم، طیالسی و  حبان، ابن ابی حدیِث زید بن ثابت صحیح است و احمد، ابوداود، ابن

و در همان باب، از معاذ بن جبل، ابودرداء و انس و دیگران نیز روایت شده  اند را گزارش کرده آن ترمذی
را ذکر  آن )۶۹۰و۱/۶۸۹( ةحادیث الصحیحاال  ). آلبانی نیز در سلسلة ۶/۲۸۵القدیر:  (بنگرید به فیض» است

روایی دراسة «کرده است. شیخ عبدالمحسن العباد نیز تحقیقی دربارۀ این حدیث انجام داده است با عنوان: 
ر الله أمرءاً سمع مقالتیو درایی حدیث   ».نضَّ

 .۱۸/۶۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعه: ۱/۴۰۳بنگرید به: اصول کافی:  -٢
؛ تفسیر ۱۸/۱۳۶؛ وسائل الشیعة، ۴۸۵، شماره ۱۲/۴۱۵: همراه شرح جامع مازندرانی کافی، کتاب الروضه -٣

 .۲۳۸و  ۲۴/۲۳۷بحار النوار: ؛ ۱/۱۸؛ البرهان فی تفسیر القرآن: ۲۲و  ۱/۲۱صافی: 
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. آنان در توجیه این اند کردهآیات الھی را تفسیر  ،آنقراصول و قواعد  بر اساسچرا که 
عذر کسی اینکه در قرآن چیزھایی وجود دارد که  مثالً  دیگری نیز دارند؛ ھای بدعت، بھانه
به این ھا  عربھای قرآن را  برخی از آموزهنیست و اینکه  اطالعی از آنھا پذیرفته به خاطر بی

یا  دانند؛ را فقط علما می فھمند؛ یا نکاتی از آن شان است می دلیل که عربی زبان مادری
بر این  .١داند نمیمتعال کسی جز خداوند [مانند آیات متشابه] را آن قراز  ھایی اینکه بخش

که  است نیز معتقد ؛داند کس جز ائمه قرآن را نمیکه ھیچ چنین استشیعه پندار  اساس،
عقل و که  گمانی استنیاز به دلیل دارد و که  یی استاین ادعا .دانند تمام قرآن را می آنان
نموده و را رد  آن نیز دـآی بعدًا میکه  چنان شیعه ـسیر اتف حقیقِت و  کنند می شتکذیب نقل
 ؛پذیرد نمی

به استثنای دوازده ـ  اساسی تمام مردم ۀکند وظیف می ادعا روایتاین : چھارم تیروا
تفسیر قرآن  دارِ  عھدهکه جایز نیست برای ھیچیک از آنان است و تالوِت قرآن فقط  ـ امام

بوده  علی شخصیتو معرفی جایگاه  فقطچرا که وظیفۀ ایشان ـ ج حتی خود پیامبرـ باشد 
نیز  ی گذشتهیک از صحابه و علماھیچ سزاوار نیست کهبه طریق اولی  ،است. در این راستا

گاھی از تفسیر آیه به یکی از  دبای ،ای باشد چنین کاری کنند و چنانچه یکی از آنان نیازمند آ
 . اوستائمه شیعه مراجعه نماید که علم قرآن نزد 

ھای یا تفسیر تفسیر صافی، البرھان، عیاشی، قمی تفسیر ، مانندبه تفاسیر شیعه کسھر
مراجعه نماید، به  ،دھند که آنھا را به ائمه خود نسبت می ،نواربحاراألو  الکافیموجود در 

نی و امع و سیاق آیات به متن یا ربطیکه ھیچ خورد  ای از تأویالت باطنی برمی مجموعه
 .-ھایی از این دسته اشاره خواھد شد که به نمونه– م قرآن نداردیھامف

. است فرقهواقعیت موجود در تفاسیر این  ،ترین دلیل در رد این ادعا روشنبه راستی،  
گردانی از تدبر در قرآن و فھم معانی  رویاعراض و  درواقع بهچنین رویکردی،  ،عالوه بر این

این  جعل ۀانگیز شایدست. و شریعت او اخددین  از بازداشتن ،این کار خواند و فرامیآن 
چرا  ؛باشد آیاتشو فھم  الھیکتاب  تالوتشیعیان از  اکثریت بازداشتِن روایات، تالش برای 

و  ھا گمراھیو از  سازد میان بنیانگذاران این مذھب را نمای پردازِی  که تدبر در قرآن، دروغ
 دارد. پرده برمی آنان در تأویل کتاب خدا باطنی یھا روش

                                           
، تحقیق و تخریج احمد شاکر و ۱/۷۶عباس روایت شده است؛ بنگرید به تفسیر طبری:  این معنی از ابن -١

 .۱/۵کثیر:  تفسیر ابن محمود شاکر؛



 ۱۸۱ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

 مقولهب: نقد این 

ده سپرعلم قرآن را به علی  ج که رسول خدااست بنا شده اصل ، بر این عقیدهاین 
که با این ادعا  شدطرح م »ئیهبَ َس «است. اصل این مقوله، در زمان حیات علی از سوی فرقه 

ن این ادعا را یمؤمنال. امیر[از قرآن] دارد که دیگر مردم ندارند دانش و اطالعاتی علی
را آفرید، جز آنچه در  بشرسوگند به کسی که دانه را شکافت و «و گفت:  کردقاطعانه انکار 

 .»شود عطا میشخص به که از قرآن  نیست؛ مگر برداشت و فھمیچیزی نزد ما  ،قرآن است
 آموزشاصحاب خود  هگونه که الفاظ قرآن را ب ھمان ج که پیامبر باشیمباید به یاد داشته 

  اشاره به ھر دو مورد است: ،این آیه و نمود می و تفسیر تبیین نیزرا  داد، معانی آن می
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهمۡ ﴿  ]۴۴ النحل:[ ﴾ِ�ُبَّ�ِ

 ».شده استتا برای مردم روشن سازی، آنچه را به سوی آنها نازل «
عثمان بن عفان، عبدالله  ھمچونکسانی «گوید:  می ١میلَ در این راستا ابوعبدالرحمن ُس 

 ۀبه ما خبر دادند که وقتی اصحاب ده آی آموختند، میکه قرآن به ما  دیگرانبن مسعود و 
آیات جدید  یادگیریبه  ،و عمل به آن آیات فھمتا زمان  ،گرفتند یاد می ج قرآن از پیامبر

رو  از این ؛٢»"ایم قرآن و علم و عمل را با ھم یاد گرفتهگفتند: " میو  ندآورد روی نمی

                                           
امام عبدالله بن حبیب بن ربیعه کوفی، قاری و معلم قرآن در کوفه و یکی از فرزندان صحابه بود که در زمان  -١

مسعود فراگرفت (ذهبی، ِسَیر  تولد یافت. وی قرائت را از عثمان، علی، زید، ُاَبی و ابن ج یات پیامبرح
). او شخصی است جدای از ابوعبدالرحمن ۱۹؛ سیوطی، طبقات الُحّفاظ: ص ۴/۲۶۷عالم الُنَبالء: األ 

أویل قرآن بنا بر شیوه و هایی در مورد ت که گفته» حقائق التفسیر«شیخ صوفیه و صاحب  ق) ۴۱۲(م  ُسَلمی
باشد؛ بنگرید به:  روش باطنیه را به جعفر صادق نسبت داده است؛ ولی جعفر از چنین چیزی مبرا می

گاهی از شرح حال ُسلمی (شیخ صوفیه) نیز ۲۴۳و۱۳/۲۴۲؛ فتاوی: ۴/۱۴۶تیمیه، منهاج السنة:  ابن . برای آ
 .۳/۵۲۳عتدال: هبی، میزان اإل ؛ ذ۲۴۹و۲/۲۴۸بنگرید به: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد: 

را در تفسیر خود گزارش نموده است و محقق در تعلیق  . طبری نیز آن۱۳/۳۳۱سالم: اإل  مجموع فتاوای شیخ -٢
(تفسیر طبری، تحقیق و تعلیق محمود شاکر و » صحیح است وسندش متصل «خود بر این اثر گفته است: 

مسعود  ) طبری از طریق حسین بن واقد گزارش کرده است که اعمش از شقیق از ابن۱/۸۰احمد شاکر: 
پرداخت تا وقتی  کرد، به یادگیرِی آیات دیگر نمی هریک از ما تا وقتی ده آیه را حفظ نمی«چنین نقل کرده:

این ِاسناد، صحیح و موقوف بر «گوید:  محقق می». ها عمل کند ا بداند و بدانکه معانی آن ده آیه ر 
آموخته بود؛ پس او  ج مسعود، قرآن را فقط از رسول خدا مسعود است؛ اّما معنایش مرفوع است؛ زیرا ابن ابن
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 فرماید:  خداوند متعال می ؛ زیراکردند می درنگمدت زمانی   ،برای حفظ ھر سوره

َر ﴿ بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِۦ َوِ�ََتَذكَّ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
ۡلَ�ٰبِ كَِ�ٌٰب أ

َ
ْولُواْ ٱۡ�

ُ
 ]۲۹ ص:[ ﴾أ

 ،»را بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدّبر کنند و خردمندان پند گیرند کتابی است پر برکت که آن«
فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءانَ ﴿

َ
 ] ۸۲ النساء:[ ﴾أ
  ،»؟اندیشند آیا در قرآن نمی«
بَُّرواْ ٱۡلَقۡوَل ﴿ فَلَۡم يَدَّ

َ
 ]۶۸ المؤمنون:[ ﴾أ

  .»؟اند دهیشیندیگفتار ن نیآنان در ا ایآ«
  فرماید: مینیز خداوند متعال که  چنان ؛تدبر قرآن بدون فھم معانی آن ممکن نیست

ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ ﴿ نَزۡلَ�ُٰه ُقۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
َ
آ أ  ]۲یوسف: [ ﴾إِ�َّ

 .»[در مفاهیمش] بیندیشیدباشد که  م؛ینازل کرد  ی[به زبان] عرب یرا قرآن ما آن به راستی که«
ھر بیان باشد و بدیھی است که مقصود از  مینیز آن  شامل فھم ،قرآن اندیشیدن در 

قرآن بیش از ھر کالمی  و ش؛فھم الفاظ و کلمات فقطنه  ،آن است فھم معانِی  ،سخنی
کنند  نمیرا ھضم  سخنگروھی از شیعه این  ھمواره ،ھمه. با این است اندیشهسزاوار فھم و 

 که فقط دوازده اماماند  گفته ،به عنوان مثال گذارند. را یکسره کنار می آنو  پذیرند و نمی
گاھی دارنداز ظواھر نیستند که  اما  ؛شریکند ائمه بانیز در فھم آن، بلکه دیگران  ،قرآن آ

گی اختالف بزر ،ت قرآنیّج بر سر ُح است؛ بدین صورت، ائمه  ویژۀ ،درک معانی باطنی آیات
گروه اول بر این باور است که غیر از ائمه کسی تفسیر  ه است:بین اخباریه و اصولیه درگرفت

که دعوت به تدبر و فھم قرآن  شواھدیبه دلیل  یداند و دیگر ظاھر و باطن قرآن را نمی
 . ١ت ظواھر قرآن استیمعتقد به حّج  ،دکن می

 : استخداوند  این فرمودۀمخالف  ،»قرآن جز برای علی تفسیر نشده است« این ادعا که

ُرونَ ﴿ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َوَلَعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
 ]۴۴ النحل:[ ﴾َوأ

                                                                                                             
ه است: ). شعیب األرناؤوط گفت۱/۸۰(همان: » بوده است ج چیزی را نقل کرده که در دوران نورانی پیامبر

 . ۴/۲۷۰عالم النبالء: أ؛ بنگرید به تعلیق او بر کتاب سَیر »اعتمادند  رجال این حدیث قابل«
؛ ۲۶۳اند؛ بنگرید به: خوئی، البیان: ص های تفسیر و اصول فقه شیعه به این مسئله پرداخته بسیاری از کتاب -١

حکیم، االصول العامة للفقه  ؛۳/۱۳۰؛ المظفر، اصول فقه: ۲/۱۷۵بروجردی، تفسیر صراط المستقیم: 
 .۲۹۸؛ المیثمی، قوامع الفضول: ص۱۰۵تا  ۱۰۲المقارن: ص
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و (ما این) قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی آنها نازل شده «
 .»که آنها بیندیشند است؛ و باشد

کسی ؛ و سبرای علی فقط نه ،برای عموم مردم است ،قرآن بیاِن  گیریم که نتیجه می 
ابالغ  ،نازل شد او آنچه بر ج یا بگوید پیامبر اسالم :دو راه دارد تنھا کند، که چنین ادعایی 

یا قرآن را تکذیب نماید که این مسئله ھم مخالف عقل و بدیھیات اسالم است.  ؛نکرده است
 که بسیاری گردد با دانستِن این حقیقت باطل می ،ئمه استاقرآن ویژۀ  این ادعا که دانِش 

به زید بن ثابت  و عباس مسعود، ابن خلفای راشدین، ابن مانند ج صحاب رسول خداااز 
 .١ستود را میعباس  ھمواره تفسیر ابن سو علی دتفسیر کردن قرآن شھرت داشتن

توجه با سند  است که تفاسیر قابل سعباس این ابن«گوید:  می /تیمیه االسالم ابن شیخ
برده نشده است.  ساسمی از علی ،و در سند آن تفاسیر شدهو مدارک ثابت از او نقل 

بن عوف، زید بن ثابت، ابی ھریره، عبدالرحمن واز جمله عمر، اب ی،عباس از چندین صحاب ابن
 ؛و نیز از چند نفر از مھاجرین و انصار روایت کرده است شبن زید ةبن کعب و اسام

حدیث ھم یک حدیث صحیح که  بسیار کم است. اھل ساز علی وی قول نقلکه  درحالی
که حدیث او را از عمر،  درحالی ؛اند عباس از علی روایت کرده باشد نقل نکرده ابن

ای از علی  شده ... و ھیچ تفسیر ثابت اند ھریره و دیگران نقل کرده وبن عوف، اب عبدالرحمن
مملو از آثار صحابه و  ،ھای حدیث و تفسیر که کتابحال آن نیست؛در دست مسلمانان 

اکثر تفاسیری که از جعفر صادق  است؛ و اما تعداد اندکی از علی نقل شده ؛تابعین است
 .٢»اند داده وی نسبت بهدروغ  هبعمومًا  ،نقل شده

                                           
 .۱/۹جزی، التسهیل:  ؛ ابن۱/۱۹عطیه، المحرر الوجیز:  بنگرید به: ابن -١
سنت هستند که برخالف او گزارش  تیمیه، علمای دیگری از اهل [در مقابل ابن .۴/۱۵۵منهاج السنة:  -٢

(البرهان:  »عباس است رأس مفسران در میان صحابه، علی و سپس ابن«گوید: کشی میاند؛ مثًال زر  کرده
طالب در تفسیر روایت شده  از میان خلفا، بیش از همه، از علی بن ابی«. سیوطی نیز گفته است:)۲/۱۵۷

اندک به  است و [روایات تفسیری] از سه نفِر دیگر بسیار کم است؛ مثًال از ابوبکر در تفسیر قرآن، جز آثاری
از «اند: . علمای دیگر نیز چنین گزارش کرده)۴/۲۳۳تقان: (اإل »کند یاد ندارم که از ده روایت تجاوز نمی

علی در تفسیر بسیار روایت شده است؛ به طوری که ُمَعّمر از وهب بن عبدالله از ابوطفیل روایت کرده است 
فرمود:"از من بپرسید که به خدا سوگند دربارۀ  یخواند و چنین م که گفت: علی را دیدم که بر منبر خطبه می

دهم. از من دربارۀ کتاب خدا بپرسید که به خدا  پرسید، مگر آنکه پاسخش را به شما می چیزی از من نمی
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طبری که  چنان زیرا آشکار است؛ گزافگویی و غلوی ،دانند این ادعا که ائمه کل قرآن را می
 ج جز با بیان پیامبر  بخشی از قرآن که خداوند متعال نازل کرده است، علم تاویل آن«گوید:  می

 ؛مورد نیاز بندگان است شتفسیرباشد که  میسر نیست و این بخش شامل مجمالت قرآن می
حدود و فرایض است که بدون و چون مربوط به احکام دینی از قبیل امر و نھی، حالل و حرام 

نیز  ج و پیامبر ؛را تفسیر کنند توانند آن مردم نمی ج ا و روشنگری از سوی رسول خد تبیین
علم خداوند یگانۀ قھار قرار دارد که  ۀدانست. بخشی از قرآن در حوز را نمی آن الھیبدون وحی 

گاھی ندارد شجز او کسی از تأویل ولی قسمتی از آن  ؛رستاخیز و نفخ صور یِی مانند زمان برپا ؛آ
به  .١»داند را می شتأویل و معنای ،باشدـ یعنی زبان قرآن ـ آشنا به زبان عربی کس ھرکه ھست 
 ،قل کرده استتنمبر اینکه تنھا علی علم قرآن را به دیگران  بنیادعای شیعه م نتیجۀعالوه، 
صحابه به سایر طریق تواتر شریعت و قوانین قرآن از نقل می است به و توھین طعن ،در واقع

آن قوانین و شریعت  باشد، کسیکه علی  یجز یک صحاب شیعه ـ توھمبنا به ـ  چرا که ؛ھا نسل
نیرنگی است که  ادعاشود این  روشن می نجاست کهای نقل نکرده است. ج را از رسول خدا

رویگردانی مردم از اندیشیدن در آن  ،متعالفراروی کتاب خداوند  تراشی مانع ی ندارد بجزھدف
 ؛شآن کتاب باعظمت و تفکر در معانی و مقاصد ھایو الھام گرفتن از ھدایت و رھنمود
رجوع  مگر ،معانی قرآن وجود ندارد ی برای فھم و درکا  بنابراین در مذھب شیعه، ھیچ وسیله

بدیھی  ؛و از آن محروم ھستند دبرن نمی ای  از قرآن بھرهدیگران  و درواقع .گانه دوازده به ائمه
زیرا کتاب خدا به  ؛آشکار است  و غرضش پدیدار شای است که ھدف حیله این رویکرد،است که 

 :ھستند شطباخم ـثنابدون است ـ مردم  گیزبان عربی مبین نازل شده است و ھم

ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ ﴿  نَزۡلَ�ُٰه قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
َ
آ أ   ]۲ یوسف:[ ﴾إِ�َّ

 ؛»را قرآن عربی نازل کردیم شاید شما دریابید همانا ما آن«
 ]۱۳۸ آل عمران:[ ﴾َ�َٰذا َ�َياٞن ّلِلنَّاِس وَُهٗدى َوَموِۡعَظةٞ ّلِۡلُمتَّقِ�َ ﴿
 .»است برای مردم و هدایت و اندرزی برای پرهیزگاران استاین (قرآن) بیانی «

                                                                                                             
دانم در شب نازل شده است یا در روز، در بیابان نازل شده است  ای از قرآن نیست، مگر آنکه می سوگند آیه

تقان: ؛ سیوطی، اإل۲/۵۶۵؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱/۹۰التفسیر والمفسرون: (ذهبی، » یا در کوه"
 ). (مترجم)]۴/۲۳۳

 .۸۸و  ۸۷، ۷۴و  ۱/۷۳تفسیر طبری:  -١
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داده  فرمانقرآن  اندرزھایو  ھا مثالرا به اندیشیدن و عبرت گرفتن از  شخداوند بندگان
این  از«که توانایی فھم و تأویل کالمی را ندارد گفته شود:  یمحال است به کس پس ؛است
  .١»عبرت بگیرنداری  شفھمی و شناختی از بیان را نمی که آن یکالم

تفسیر قرآن که توسط انتقال دانش برای جلوگیری از است تالشی  این ادعای شیعه،
ین ابه ما رسیده است.  دانشمندان و پیشوایان گذشتهو  ج بزرگوار پیامبر ۀصحاب

گانه  ائمه دوازده قولاز زیرا  ؛در مذھب تشیع ھیچ ارزشی ندارد ،تفسیر ھای بزرِگ  گنجینه
: ندا  به این حقیقت تصریح نموده و گفته یعه،ش از علمای معاصر برخی .نشده است روایت

و  ؛٢»ھیچ ارزش و اعتباری ندارد باشد، وارد شدهبیت  اھل جز یتمام تفاسیری که از طریق«
اگر حال که چنین است، لند. ئارزش قا شیعه یی تفسیرھا برای کتاب آنان فقط درواقع
 به دست خواھیم آورد؟ یز ارزشمندیچه چ کنیم،را بررسی  شان یھا کتاب

، و البرھانو  صافی، عیاشی، قمیھمچون تفسیر  ،بسیاری از تفاسیر معتبر شیعه
دروغینی  فسیرھایتدیگر و  نواربحار األ، کافی، ھمچون اعتمادشان قابل ِی حدیث ھای باکت

به قرآن، تأویالت  تبنس ایشان آورِ  جھالت شرم نشانگرِ  اند، نسبت داده بیت اھلکه به 
و   این تأویلانتساِب . آنان از مفاھیِم وحی است ۀخودسرانتفسیرھای آیات و  انهمنحرف
نیست و ھرگز با مدلول و مفھوم الفاظ و به ھیچ وجه صحیح بیت  ھا به علمای اھلتفسیر
نھایت دانش  ھا، گویی یاوهآن  کنند که که آنان ادعا می درحالی ؛ھمخوانی نداردآیات سیاق 

دھد و  بیت را افرادی نادان نشان می اھل سخنانیچنین  حقیقت،در .بیت است علمای اھل
ایشان  پیرویکه مدعی محبت و  قومیھم از طرف  آن  کند؛ آن بزرگواران را تحقیر می

 .ھستند
این  کنند ادعا میاست که   این است، تر تر و خطرناک ای که به مراتب از این بزرگ لهئمس

 ؛تر ندارد معنایی از این بزرگکریم و قرآن  استقرآن و معنای آن  علِم  ،أویالت و تفسیراتت
 به راستی که این ادعا،اند.  شده استخراجاین معانی از منابع صحیح، اصیل و یگانه  زیرا
استفاده از و بلکه مبارزه با قرآن و  کتاب خداوند ارزش و جایگاهِ  تنّزِل و به قرآن حرمتی  بی

 .گسترش کالِم الھی استجلوگیری از برای ھای پلید  نیرنگ

                                           
 .۱/۸۲بنگرید به: تفسیر طبری:  -١
 .۱۹: صالشیعة و الرجعةمحمدرضا نجفی،  -٢
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د و را مقیّ  آن کند و مطلِق  قرآن را نسخ می ،امام سخنبه اینکه  شیعهله سوم: اعتقاد ئمس
 گرداند را خاص می آن عاِمّ 

باشد و ائمه  قرآن ناطق می و قرآن است قّیم و نگھدارندۀبنا بر اعتقادات شیعه، امام 
 ج با وفات پیامبرکه ھمچنین معتقدند آنان  .١علم خدا و مخزن وحی او ھستندداران  خزانه

است. علی نیز آنچه را  سپردهتشریع را به علی  ۀبقی پیامبربلکه است؛ شریعت تکمیل نشده 
تا  شتاز خود واگذا پس افرادیرا به  آن ۀبقی کرد وبود از آن استخراج  زمانشکه مورد نیاز 

د ساختن قرآن، مقیّ  ِمّ اع تخصیِص  وضوعبنابراین م .٢باقی ماند وینزد  به امام غایب رسید و
که گفتار  چرا ؛یابد پایان نمی ج موضوعی است که با وفات پیامبر آیات،آن یا نسخ  مطلِق 
 آنانقطع نخواھد شد. به اعتقاد  ج خداوند ادامه دارد و با وفات پیامبر و تشریِع  ج پیامبر

شان  وقوع پیوست و ارتباط آنان با امامه تا ابتدای قرن چھارم ھجری که غیبت کبری ب
سخن « آنان بر این باورند که ؛ زیراداشته است دامها ماجرااین  شد،برای دریافت وحی قطع 

طور که در کالم خداوند اختالف  است و ھمان أسخن خداوند ،اطھار هاز ائمیک ھر
کسی که حدیثی از « :اند گفتهھمچنین  ؛٣»آنان نیز اختالفی وجود ندارد سخننیست، در 

و حتی  نسبت دھد وی را به پدر یا یکی از اجدادِ  جایز است آن ،شنید [صادق]عبدالله واب
تواند قرآن را  امام می ـ اعتقاد آنان به ـپس  .٤"»خدا فرموده است"جایز است که بگوید: 

قرآن با  تقیید یا نسِخ  ،تخصیص ،در واقع کار،مقید سازد یا نسخ نماید. این  دھد،تخصیص 
افزون بر . ھمانند قول خداوند است ،امام سخن ـبرحسب افترای ایشان ـ  زیرا ؛قرآن است

اقتضا حکمت نزول تدریجی قرآن « :گوید گونه که یکی از علمای معاصرشان می آن ،این
این قسمت  ج پیامبر اما ؛پوشیده بماند نیزشود و بخشی  که بخشی از احکام بیان کند می

و ھر وصی این عھد و پیمان را از وصی پس از خود را به اوصیای خود واگذار نمود 
د یا مطلق را مقیّ  کنندص صَّ َخ بر حکمت موجود، عام را مُ  تا در وقت مناسب بناگرفت  می

گاھی اوقات یک حکم  ج حضرت رسول مثالً  ؛دنیا به بیان مجمل و امثال آن بپردازسازند 

                                           
»: داِر علم او هستند ولی امر خدا و خزانه باب اینکه ائمه،«؛ همچنین: ۱/۱۹۲بنگرید به: حاشیه اصول کافی:  -١

 همانجا.
 به فصل سنت در همین کتاب مراجعه فرمایید. -٢
 .۲/۲۷۲مازندرانی، شرح جامع:  -٣
 همانجا. -٤
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 ی چیزھا را اصالً رخد و بونم را ذکر می ص آنخصّ و پس از مّدتی مُ  داشت اظھار می عام را
 .١»را بیان کند مناسب آن وقتتا در  شتبلکه به وصی خود واگذا فرمود؛ذکر ن
ائمه ـ یعنی  اصلِی  ۀاز وظیفبخش کوچکی  فقطنسخ، تخصیص، تقیید و ...  وضوعم

و  سخن گفتهآن از » کافی«در  که کلینی ای وظیفه باشد؛ می ـ اختیار در امر دین واگذارِی 
 و ج واگذارِی اختیار در امر دین به رسول الله« آورده است: بابی را تحت این عنوان

 شده است؛ اختیار در امور دین به ائمه واگذارـ طبق عقیدۀ شیعه ـ بنابراین  .٢»‡هائم
 حق تشریع دارند. نیزپس آنان  کرده بود؛اعطا  ج به پیامبرخداوند این اختیار را گونه که  ھمان

اختیار داده و فرموده  ج به پیامبر أخداوند«گویند:  ھای شیعه در مورد ائمه می کتاب

ْ  َوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ ﴿ است: آنچه را که  ج پس پیامبر؛ ٣﴾َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا
 .٤»به ائمه واگذار کرده است ه،تفویض گردیدبه وی 

، به خدا سوگند خداوند چیزی نه«گفته است: صادق ابوعبدالله  آنان مدعی ھستند که 
خداوند  ۀو این گفت ؛مگر بر پیامبر و ائمه ،از بندگانش واگذار نکرده است یکرا به ھیچ

ٓ إَِ�َۡك ٱۡلِكَ�َٰب ﴿فرماید:  ھم جاری است که می ]ئمهاوصیا [= امتعال در مورد  نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

 ُ َرٮَٰك ٱ�َّ
َ
ٓ أ  ،کنند که ائمه ادعا مینیز از سوی دیگر  .٥»﴾بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس بَِما

پس این  ؛٦ھای آسمانی نزد آنان است و تمام کتاب ھستند پیامبرانکه و ئقرارگاه علوم مال
 است. شدهبخشی از فیض و برکت علومی است که نزد ائمه ذخیره تشریعی، مھم  ورام

در مسائل اعتقادی بسیاری را روایات  ،ی این عقیدهلعم در تطبیِق علما و بزرگان شیعه، 
اند.  و خروج از قواعد و اصول اّمت اسالم را در پیش گرفته َتکَرویو راه   اند و غیره نقل کرده

شامل کسی است که به خدا  ،در قرآن مشرکینو  شرک ،کفار ،کفر ھای  واژه ،به عنوان مثال

                                           
 .۷۷الغطاء، اصل الشیعة و اصولها: ص محمدحسین آل کاشف -١
 .۱/۲۶۵ ، اصول کافی:»ئمة في أمر دینباب التفویض ِالی رسول الله و ِالی األ« -٢
 .]۷[الحشر: » و آنچه را که پیامبر به شما داد، بگیرید و از آنچه شما را از آن نهی کرد دست بردارید« -٣
 .۲۶۶همان:  -٤
یقینًا (این) کتاب را بحق بر تو نازل کردیم. تا به آنچه الله به تو آموخته «. ترجمۀ آیه: ۲۵/۳۳۴نوار: بحار األ -٥

 .]۱۰۵لنساء: [ا» در میان مردم داوری کنی
های معتبر شیعه، روایات بسیاری در این موضوع آمده است و ما در فصل سنت، بحث ایمان به  در کتاب -٦

 به آنها خواهیم پرداخت. ،کتب
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 کفرروایات متعددی دارند که واژۀ  ھای شیعه کتاباما  ؛شریک قرار دھد شورزد و برایبکفر 
 ؛دنکن تفسیر می »کفر به والیت علی«را به  و آن زندسا میخارج  اش یی عمومارا از معن

بنابراین عموم  ؛اند اختصاص داده »امامی غیر از علی پذیرش«را به  شرکلفظ ھمچنین 
 بھانۀنصوص قرآن را به  اند، کردهص صَّ َخ مُ  ای، ھیچ دلیل و قرینهقرآن را بدون وجود 

بدون امامت را  موضوِع  ،صحیح بدون دلیل عقلی و نقلِی  اند، کردهتحریف  کردن،تخصیص 
اند و از اجماع و نصوص  قلمداد کردهتر از کفر و شرک  بزرگدلیل عقلی یا نقلی صحیح 

تجاھل کرده  شده است،ان نازل دو حتی در مورد زبان عربی که قرآن ب اند  متواتر خارج شده
 اند:  و خود را به نادانی زده

ا لََّعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُونَ ﴿ نَزۡلَ�ُٰه ُقۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
َ
آ أ  ]۲ یوسف:[ ﴾إِ�َّ

 .»نازل کردیم شاید شما دریابیدرا قرآن عربی  همانا ما آن« 
 .ھای آنان را خواھیم آورد تحریف از بسیاریھای  نمونه ھای بعد، فصلدر 

 نقد این اعتقاد
دین را  وی،پیامبران پایان بخشید و با رسالت  بعثِت به  ج با بعثت محّمد أخداوند

از بدیھیات و ضروریات  ،لئوحی منقطع گردید. این مسا حضرت، آنکامل نمود و با وفات 
یا کند  را انکار می عقیدتی این ارکاناز ھمان ابتدا  یا ،اما این ادعا ؛اسالم است ۀشد شناخته

شھادت « نقض صریِح  ،ییادعاھا چنین ،تردید ی. بخواھد شدمنجر به چنین امری در پایان 
 شود. مسلمان محسوب نمی ،بدون ایمان به آنکس ھیچاست که  »محمد رسالتبه 

که ھدف از   دانستخواھد  ،دکنرا بررسی  کسی که در این گفته تأمل نماید و ابعاد آن
به  أکالم خداوندزیرا  ؛است ج پیامبرتبدیل دین اسالم و تحریف شریعت  ادعا،طرح این 

قرار  اتو تحریف انواع تغییراتدر معرض  ،د، مبین و عامص، مقیّ صَّ َخ ناسخ، مُ  ۀوسیل
اند. وقتی  خود نقل کرده اماماناز  دعلمای شیعه مدعی ھستنکه  اردیھمان مو ؛گیرد می

نگریم که حتی دروغ را بخشی از دین و  می طایفهاین  گویِی دروغفریبکاری و به سرشت 
شود. کسی که به   تر می روشن ،این تبدیل و تغییر ١دانند به خدا می نزدیکیوسیلۀ 

 ،ھا نویسندگان این کتاباز دید که  دیدخواھد  ،جرح و تعدیل مراجعه کند ھای باکت
مسلمین  علمایگروھی از که  چنان ؛٢معروفند ییبه دروغگو ھا، فرقهدر میان سایر  یانشیع

                                           
 به این موضوع خواهیم پرداخت.» تقیه«در بحث  -١
 .۲۲بنگرید به: المنتقی: ص  -٢
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را  کردند و آن آنان حدیث جعل می زیرا ؛اند ندیدهاز شیعیان دروغگوتر اند که  شھادت داده
 اھل علم نامیدند؛ می دروغگویان]» [= کّذابین«را  نو مردم آنا ؛انگاشتند دین میبخشی از 

 این قوم ھای باحتی در کت ؛١اند ھا نھی کرده حدیث از رافضی دریافتاز  نیز مردم را
 .٢این فرقه زدِن   پردازی و بھتان بیت از دروغ شکایت اھل مبنی برھست  مطالبی

به  و استبه این معنی است که دین اسالم ناقص  ،کالم ائمه توسطنسخ قرآن به  عقیده
قرآن و سنت  با نیز حاکی از آن است که ؛را تکمیل نمایند دوازده امام نیاز دارد تا آن

؛ ھمچنین گویای این شریعت به ائمه سپرده شده است ۀبقی چون ؛شود نمیشریعت کامل 
ه ابالغ نکرد هتمام آنچه از طرف پروردگارش بر او نازل گردید ج رسول ھدایتکه  امر است

گذاشت. بدیھی است باقی را کتمان نمود و به عنوان سّری نزد علی  از آنبلکه بخشی  ؛است
. خداوند متعال استاصول اسالم  ھا کفر به خداوند و رسول و ناقِض  این گفته تمام
  فرمایند: می

ۡسَ�ٰمَ ﴿ ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت َلُ�ُم ٱۡ�ِ
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 ﴾ِديٗنا ٱۡ�َۡوَم أ

 ]۳ المائدة:[
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را (بعنوان) دین برای شما «

 ؛»بر گزیدم
ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ

ۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ   ]۸۹النحل: [ ﴾... َونَزَّ

 ؛...» است چیزو (ما این) کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه «
ءٖ قَِديرٌ ﴿ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ �ِض� َوٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ ُمۡلُك ٱلسَّ   ] ۱۸۹ آل عمران:[ ﴾َوِ�َّ

   ؛»ها و زمین از آن الله است و الله بر هر چیزی تواناست و فرمانروایی آسمان«
 تَْ�تُُمونَُه ...﴿

َ
ُبَِيّنُنَُّه لِلنَّاِس َوال   ]۱۸۷ عمران:آل [ ﴾... تلَ

   ؛»...را کتمان نکنید بیان کنید و آن مردمرا برای  که حتمًا آن... « 

                                           
 .۱/۳۲۷الراوی: ؛ سیوطی،تدریب ۱۷و۱/۱۶بنگرید به: منهاج السنة:  -١
(مبحث سوم در مقدمه)؛ نیز بنگرید به: رجال  ۱/۱۷۴؛ ممقانی، تنقیح المقال: ۲۵/۲۶۳بنگرید به: البحار:  -٢

که ذکر  ۱۰۴۸، ۱۰۴۷، ۱۰۰۷، ۹۰۹، ۷۴۱، ۶۵۹، ۵۸۸، ۵۴۹، ۵۴۴، ۵۴۲، ۵۴۱، ۲۱۶، ۱۷۴های:  کّشی شماره
 خواهد آمد.» سنت«بعضی از آنها در مبحث 
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ُٰه لِلنَّاِس ِ� ٱۡلِكَ�ٰ ﴿ نَزۡ�َا ِمَن ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلُۡهَدٰى ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ
َ
ِيَن يَۡ�ُتُموَن َمآ أ ِب إِنَّ ٱ�َّ

 ُ ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم ٱ�َّ
ُ
ٰعُِنوَن أ تُوُب  ١٥٩َوَ�ۡلَعُنُهُم ٱل�َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
ۡصلَُحواْ َوَ�يَُّنواْ فَأ

َ
ِيَن تَابُواْ َوأ إِ�َّ ٱ�َّ

اُب ٱلرَِّحيمُ  نَا ٱ�َّوَّ
َ
 ]۱۶۰و۱۵۹ البقرة:[ ﴾َعلَۡيِهۡم َو�

تاب (تورات) را در ک ایم، بعد از آنکه آن که آنچه را که از دالئل روشن و هدایت نازل کرده همانا کسانی«
کنندگان (از مؤمنان و فرشتگان  کند و لعنت کنند، الله آنها را لعنت می برای مردم بیان نمودیم، کتمان می

که توبه کردند و (اعمال خود را) اصالح نمودند (و آنچه را کتمان  کنند. مگر کسانی نیز) آنها را لعنت می
  ».پذیر مهربانم پذیرم و من توبه ایشان را میکرده بودند) آشکار ساختند، پس اینانند که توبه 

را به گروه  »کالم ائمه توسطنسخ قرآن «ادعای  بندی خود، در تقسیم امام اشعری
آنھا کسانی ھستند که  .افراطی و متعصب شیعه نسبت داده است ھای هپانزدھم از فرق

م و ئآید و عال فرود می بر ایشانکنند و فرشته  ائمه شریعت را نسخ می کنند گمان می«
 .١»شود معجزاتی از آنھا ظاھر شده است و به ایشان وحی می

 الیغ چرا که از مشرب مذاھِب  ؛٢عشری تبدیل شد ااثنمذھب شیعۀ به اصول  ،عقاید این
را  ) به این گفته اشاره کرده اما آنق ۳۳۸ ابوجعفر نحاس (م .و متعصب سیراب شده است

باب ناسخ و "اند:  کسانی دیگر گفته«: دارد ن اظھار میچنیبلکه  است؛ به کسی نسبت نداده
ترین  را بزرگی این سخن و .٣»"دکن نسخ می ،بخواھدھر چه  ؛مربوط به امام است ،منسوخ

 ج نسخ برای پیامبر زیرا«گوید:  این ادعا می طالِن کفر به حساب آورده است. سپس در بیان ب
 ؛٤ وسیله وحی غیر از قرآنه یا ب قرآنوسیله ه ، بأوحی از طرف خداوند مگر با نیست

 .٥ »نسخ نیز برداشته شد ،قطع گردید ج رسول خدا چون این دو با وفاتبنابراین 
                                           

 .۱/۸۸المیین: سمقاالت اإل  -١
گاهِی بیشتر دربارۀ این ادعای اثناعشریه که  -٢ ، به »آیند شود و مالئکه بر ایشان فرود می به ائمه وحی می«برای آ

و در مورد ادعای اثناعشریه مبنی بر اینکه معجزاتی بر ائمه  ؛در همین کتاب مراجعه نمایید» سنت«فصل 
 عه فرمایید.را مطال» ایمان به انبیا«شود، بحث  ظاهر می

 .۸الناسخ و المنسوخ: ص  -٣
َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى إِْن ُهَو ﴿فرماید:  زیرا خداوند می است؛ ج سنت حضرت رسول» غیر قرآن«منظور از  -٤

گوید. [این قرآن،] چیزی جز  و [محمد] از روی هوای نفس سخن نمی] «۴و۳[نجم:  ﴾إِ�َّ وَْ�ٌ يُوَ� 
 ».شود [به او] القا میوحی [الهی] نیست که 

 .۹و ۸الناسخ والمنسوخ: ص  -٥
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 تأویل قرآنمورد در  شیعهمبحث دوم: اعتقاد 
قرآن دارای معانی باطنی است که مخالف با ظاھر آن  که این ادعا: نخست مسئله

 است
 ،با تأثیر این اعتقاد گسترده و مھمی به خود گرفته است؛ زیرا، ابعاد این مسئله نزد شیعه
تبدیل  است و به کتابی غیر از آنچه در دست مسلمانان ندک میقرآن نزد آنان تغییر 

صدھا روایت  اند، تثبیت و توجیه این موضوع بسیار کوشیدهعلمای شیعه برای  .گردد می
و آنھا را به  اند دهنموآیات قرآن را به غیر از معنای خود تفسیر  ،اند نقل کردهو  اند ساخته

فاقد قواعد و  ،اند. از سوی دیگر، این تفسیر و تأویل باطنی گانه نسبت داده ئمۀ دوازدها
تأویل  برایو خواننده پی خواھد برد که تالش آنان  ؛ضوابطی است که بتوان بر آن تکیه کرد

 به شکست انجامیده است. ھایش ویژگیارکان و  تغییرو ھدف تحریف دین  اآیات قرآن ب
والیت و  نپذیرفتن«را به  کفرو  شرکآیات  دانند، می» ائمه«ارکان دین را  ،شیعه علمای

تفسیر  »شان ائمه و دشمنان«را به معنای  حاللو  حرامو آیات کنند  تفسیر می» امامت علی
آورد  خواننده به دینی غیر از دین اسالم روی می یی،تأویالت و تفسیرھا چنینکنند. با  می

 تکفیر و نفرین دشمنان آنان.  و دوازده امام : ایمان به امامِت داردکه دو رکن اساسی 
بن منصور روایت است  از محمد« :کند چنین نقل می» کافی«ھای  در یکی روایتکلینی 

َ ٱۡلَفَ�ِٰحَش َما ﴿ ال کردم:ئودر مورد این آیه س ١: از بنده صالحی که گفت َم َرّ�ِ قُۡل إِ�ََّما َحرَّ
قرآن ظاھر و باطنی دارد و ھر آنچه در قرآن تحریم "گفت: ؛ او ٢﴾...َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطنَ 

جور و ستم  رھبراِن  ،و مقصود از معنای باطنی ؛حاکی از معنای ظاھری آن است ،شده است
اما مقصود  ؛کی از معنای ظاھری آن استو ھر آنچه در قرآن حالل شده است حا ؛ھستند

ترین منابع  چنین روایاتی که در صحیح .٣»"ائمه حق ھستند ،باطنی از آن در کالم خداوند
اینکه قرآن دارای  و آناست  شیعهحاکی از یک اصل اعتقادی  اند، وارد شده شیعه ۀچھارگان
 »باتیّ َط «منظور از  کند ادعا می شیعهمخالف با ظاھر آن است.  باطنی است که کامالً   معانی

» دوازده امام«یا آنچه حالل شده است، مردان بزرگ و مشھور یا ھمان در قرآن کریم 
است؛ » ائمه دشمنان«یا آنچه خداوند حرام کرده است، » خبائث«مقصود از و  ھستند؛

                                           
 .۱/۳۷۴منظور، موسی کاظم امام هفتم است، اصول کافی: حاشیه، ص  -١
 .]۳۳[األعراف: ...» حرام کرده است فقط کارهای زشت را، چه آشکارا باشد و چه پنهان (الله) بگو:« -٢
 .۲/۱۶عیاشی: ؛ تفسر ۸۳، نعمانی، الغیب: ص ۱/۳۴۷اصول کافی:  -٣



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۱۹۲

 

ه در بلک ندارد؛ لغویعقلی، دینی یا  مبنایھیچ  ،این تأویل خلفای مسلمین. ۀھم یعنی
 .بندوباری گری و بی هتبلیغ اباحو اساس دین اسالم اصل و برای تحریف است تالشی  ،واقع

و نه از مخالفان و است نه از دوازده امام ذکری به میان آمده  کریم، در قرآن
لذا  ه است؛و امورشان را تباه ساخت ربودهخواب از چشمان شیعه  ،لهئاین مس شان. دشمنان

» که مخالف ظاھر آن است دارد ای قرآن معانی باطنی«که  در صدد طرح این مقوله برآمدند
انگیزۀ طرح درحقیقت،  جای دادند.خود  ھای کتابترین  صحیحدر  سپس این عقیده راو 

ھای شیعه، گنجاندِن نام ائمه در تفسیر آیات بوده  در کتاب ۀ ظاھر و باطن داشتِن قرآنمقول
از قوِل ائمه مدعی  ،اند که در قرآن یادی از ائمه نشده است کرده اگر چه تصریح آنان. است

نام ما در آن یافت  ،گردید گونه که نازل شده است قرائت می اگر قرآن آن« ھستند که
در قرآن به میان و ائمه ـ ذکری امامت شیعه ـ یعنی از اصل مذھب پس چون  ؛١»شد می

شان در میان  پیروان خود و ترویج مذھب کردِن قانع  علمای شیعه براینیامده است، 
 را مطرح کردند و حتی بنا »معنای ظاھری و باطنِی آیات«ادعای  خوردگان، جاھالن و فریب

 دادند. شبیت نسبت و به اھل ندمھر قبول زد ر آنب ،بر عادت
به  ت،آن اس ی باطنی دارد که مخالف معنای ظاھرِی ایاین موضوع که قرآن معن ،در واقع

اصول و مبانی اعتقادی گشته از  بخشی است که این فرقه شایع شده ھای بادر کت ای گونه
پذیر  امکان ،شان بدون این موضوع یا چیزی که در حکم آن باشد زیرا بقای مذھب ؛است

قرآن معنای «عنوان:  با آورده استبابی » نواراألبحار« جلسی درم روست که از ایننیست. 
است که نسبت  نقل کردهروایت ر ااین باب، ھشتاد و چھ در وی .٢»دارد یو باطن یظاھر

در مجلسی . استبسیار اندک  ،این موضوع آورده بارۀبه مجموع روایاتی که در کتابش در
ی رخو در اینجا ب آمدبسیاری از این اخبار در ابواب کتاب امامت «گوید:  ابتدای این باب می

 کند. سپس این چھل و ھشت روایت را ذکر می .٣»یم کرداختصار ذکر خواھ هاز آنھا را ب
این بابی در «است: رده وآ نواراأل بابی شبیه بحاردر تفسیر خود، نیز  سید ھاشم بحرانی

در و به تفصیل  »تفسیر البرھان« ۀدر مقدموی  .٤»استکه قرآن دارای ظاھر و باطن مورد 

                                           
 .۱/۲۲؛ هاشم بحرانی، البرهان:  ۱۹/۳۰نوار: ؛ بحار األ۱/۱۳بنگرید به: تفسیر عیاشی:  -١
 .۱۰۶تا  ۹۲/۸۷نوار: بنگرید به: بحار األ -٢
 .۹۲/۸۷همان:  -٣
 .۱/۱۹البرهان:  -٤
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شیعه معتمد  ھای بامیان کت را ازموضوع در این  شیعهئمه اجموع روایات مپنج فصل، 
تفسیر  شیعه، ھمچونمعتبر  دیگر تفاسیربسیاری از  . به عالوه،١نموده است و ارائهانتخاب 

مذھب ھمچون اصلی از اصول  ،خودۀ کتاب له را در مقدمئاین مس نیز عیاشی و صافی، قمی
قرآن باطن و «است: این روایت  ،از جمله نصوص آنھا در این موضوع ؛٢اند قرار داده شیعه

روایت نیز چنین عفی از جابر ُج . ٣»باطنی دارد تا ھفت باطن ش نیزو باطن ؛ظاھری دارد
 پاسخبه من  وال کردم و ائودر مورد چیزی از تفسیر قرآن س [باقر] از ابوجعفر«است:  شده
به جانم "دیگر به من داد. گفتم:  پاسخیولی این بار  پرسیدمسپس برای بار دوم  ؛داد

ای "گفت: او  د".غیر از این به من دادی پاسخیاین موضوع مورد شما دیروز در  ،فدایت
ای  .ظاھری داردھم  شو ظاھر داردقرآن باطنی دارد و باطن آن نیز باطن و ظاھری  ،جابر
شود  اوقات دیده می گاھی .دور نیست  تفسیر قرآن از عقل انسان ھمچونھیچ چیزی  ،جابر
و قرآن کالم متصل  ؛در مورد چیز دیگر انتھایشدر مورد چیزی است و  ای آیه ابتدایکه 

 .٤"»را به کار گرفت توان آن صورت میاست که به چندین 
 ،بلکه از این ھم بیشتر دارد؛معنای باطنی از قرآن، که ھر آیه  کنند می ادعاشیعه علمای 

اند ھر  ابلھانه گفته گماِن در ادامۀ این  آنان .قرآن ھفت معنای باطنی است معتقدند که
یکی از  .مشھور استکنند  نقل میدر این باره ی که آنان روایات .ای ھفتاد بطن دارد آیه

آید، ھر  برمیروایات از که  چنان باطن دارد... بلکه ظاھر و ای ھر آیه«...  گفته است: ایشان
حقیقت این ھمه بطن دانیم  نمیما  ،ھمهبا این  .٥»داردھفت بطن تا ھفتاد بطن  آیه،

 اثبات امامِت یکی خارج نیست: مساله که آنان به دنبالش ھستند از دو  ھدفی اما ؛چیست
 ھا باید چنین  باطناین ان. پس چرا ایش و تکفیرِ مخالفان  توھین به دوازده امام و دیگری

 ؟باشدو متعدد گوناگون 
تاب را به خود اختصاص چندین جلد ک و  استباطنی  پیرو رویکردِ  ،ن فرقهایروایات 

احادیث «اند:  گفتهشان  بزرگانو  باال ھستند؛دو موضوع دھد. به طور کلی، حول  می
                                           

 .۱۹تا  ۴سرار: ص نوار و مشکاة األ ابوالحسن عاملی اصفهانی، مرآة األ -١
 .۱/۲۹؛ تفسیر صافی: ۱/۱۱؛ تفسیر عیاشی: ۱/۱۶سیر قمی: بنگرید به: تف -٢
 .۱/۳۱تفسیر صافی:  -٣
؛ ۱/۲۹؛ تفسیر صافی:۲۱و ۱/۲۰: البرهان فی تفسیر القرآن؛ ۳۰۰؛ برقی، المحاسن: ص ۱/۱۱تفسیر عیاشی:  -٤

 .۱۸/۱۴۲: ة؛ وسائل الشیع۹۵تا  ۹۲نوار: بحار األ
 .۳ص نوار:مرآة األ -٥
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کنند بر اینکه معانی باطنی و  داللت می ،که نزدیک است به مرحله تواتر برسند بسیاری
اطھار آمده  در مورد فضیلت ساداِت  ،تأویل آیات و حتی بسیاری از آیات و تفسیرھای آن

و بلکه کرام نعام و مدح و اِ فضل و اِ  آیاِت  ۀروشن است که بخش عمد ،حقیقتدر...  ستا
آیات  ۀو قسمت عمد است  نازل شدهداران ایشان  و دوست[= ائمه]  ایشاندر مورد تمام آنھا 

مجموع  أشان آمده است. خداوند در مورد مخالفان و دشمنان ،توبیخ، تھدید، زشتی و تنفر
را  آن راھوظ ۀعمدکه  چنان است؛ برای دعوت به امامت و والیت قرار داده ھای قرآن را بطن

 .١»داده است اختصاصبرای دعوت به توحید، نبوت و رسالت 

 سخننقد این 
شکی نیست که قرآن عظیم دارای حرکات، اسرار، اشارات و الھامات مخصوص به خود  
. ھمه کرانبی شعجایب و اعجاز پایان است و بیھایش  است که گنج ژرفیباشد و دریای  می
 اما ؛شود تواند در الفاظ و کلمات باشد؛ ولی از دامنۀ معنای عام خارج نمی ھا می ویژگی این

  و  منطقی و معقول نیست تعبیرات و مفاھیم عجیب،این در مورد  یادعای این فرقۀ باطن
اطی ندارد، بلکه کامًال با مدلول و مفھوم کلمات و سیاق آیات ھیچ ارتبنه تنھا  شان تأویالت

دستیابی به دالیلی است که  ،ھدفشان از بررسی قرآن پس ؛قرآن است آیاتمخالف 
در  تراشی مانع ،شاندیگرھدف  کند؛ان را توجیه و تأیید و نادرش انحرافات و ادعاھای شاذ

شریعت،  و حاصل این رویکرد باطنی در تأویل و تفسیر نصوِص  ؛کتاب خداست از بازداشتن
 .٢چیزی جز انحالل دین نخواھد بود

به ظاھر توجه  تاً گویی عمدو در ھر گفت ،ھا با وجود اختالف زبان ،ھا انسانعموم  
اگر این  پس ؛جز در تفکر باطنی وجود ندارد بازی با کلمات،و  خوانیزغُ لُ  شیوۀ و کنند می

و نسبت به ھیچ  بودنخواھد  مفھوم ھیچ گفتمانی دھیم،قرار فھم کالم  ۀقاعد را شیوه
 .نداردضابطه و نظام مشخصی  ،زیرا معنای باطنی شد؛گفتاری اعتماد نخواھد 

 زیرا نشان خواھد داد؛گیری باطنی در تفسیر قرآن را  خطر این جھت ،در این مقولهتأمل 
 ج آیات است. بنابرین از کالم خدا و رسولش ِی به معنای ظاھر توجھی بیمقتضی  این رویکرد،

کند  زیرا معنی ظاھری که در مرحله اول به ذھن خطور می ؛شود ای نمی ھیچ استفاده
 ،. در این صورتای ندارد نظم و ضابطه نیزگوینده نیست و معنی باطنی  مقصودِ 

                                           
 همانجا. -١
 .۱/۲۱۶حجر، فتح الباری:  به: ابن بنگرید -٢
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تأویل  باباطنیه و بدین صورت،  ؛کند در مورد یک مسئله بروز می یمتناقض ھای برداشت
به . اگر تغییر دھند یشرا به نفع خو سازند و آن نابودشریعت را  تا تماماند  ظاھر کوشیده

تحقق نخواھد  اعجاز قرآن قابلچیزی به نام  ،آن تأویالت باطنی باشد ،منظور قرآنراستی 
 بدوی،  که عرب حالیدر است؛ ]سراسر رمز و راز[و بلکه  چیستانسرگرمی و  فقطبلکه  ؛بود

 است. درک کرده [و ھدایت شده] معانی ظاھری  بر اساس ھمینقرآن را 
کس مدعی علم باطنی یا علم به ھر: «گوید در این باره می /تیمیه االسالم ابن شیخ

کافِر یا  چنین شخصیو  ؛ادعایش نادرست است است ـظاھر  علِم  که مخالِف ـ باطن باشد 
مانند ادعاھای فرقه باطنیۀ  ،معلوم مخالف با ظاھرِ  باطِن  ... گمراه است ستیز یا جاھِل  دین

ٍء ... ﴿باطنیه در تفسیر این آیه ...  یریه و امثال آنھاستصَ قرامطی از اسماعیلیه و نُ  َوُ�َّ َ�ۡ
بِ�ٖ  ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� مُّ

َ
َة ... ﴿ این آیهدر مورد  و ؛است علی منظور، اند گفته ١﴾أ �ِمَّ

َ
ْ أ فََ�ٰتِلُٓوا

... ﴿ و در مورد آیه ھستند؛ زبیرو  طلحه ،کفر پیشوایاِن منظور از  اند گفته ٢﴾...ٱۡلُ�ۡفرِ 

َجَرةَ ٱلَۡمۡلُعونََة ِ� ٱۡلُقۡرَءانِ    .٤»است امیه بنیاند منظور،  گفته ٣﴾... َوٱلشَّ
عقیدۀ  در دقیقاً  ،دھد نسبت می آنان و به دهتیمیه از باطنیه نقل کر نبتأویالتی که ا

و در  ٥در پنج روایت یا بیشتر آمده است اول، ۀلذا تفسیر مذکور از آی دارد؛عشریه وجود ااثن
ھیچ داللتی بر چنین تأویلی  ،در این آیهچند ؛ ھر٦چندین منبع معتبر ایشان ثبت است

و بیشتر از  ٨آمده است نمعتبر آنا ھای بااز کت تعدادیدر  نیز دوم ۀآی تأویل .٧وجود ندارد

                                           
 .]۱۲[یس:  »آوریم و همه چیز را در کتابی روشنگر [= لوح محفوظ] به شمارش می... « -١
 .]۱۲[التوبة: » پس با پیشوایان کفر بجنگید...... « -٢
 ].۱۲[اسراء: » شده [َزّقوم] در قرآن آن درخِت لعنت« -٣
 .۲۳۷و۱۳/۲۳۶تیمیه:  سالم ابناإل  مجموعه فتاوای شیخ -٤
 .۳۲۳و ۳۲۱هاشم البحرانی: ص اللوامع النورانیة في أسماء علی وأهل بیته القرآنیة: بنگرید به: -٥
؛ هاشم بحرانی، تفسیر ۹۸خبار: صبابویه قمی، معانی األ  ؛ ابن۲/۲۱۲بنگرید به: تفسیر علی بن ابراهیم قمی:  -٦

 .۴۱۶تفسیر شبر: ص ؛۴/۲۴۷؛ فیض کاشانی، تفسیر صافی: ۷و۴/۶برهان: 
است؛ یعنی تمام کائنات در  الکتاب ام در اینجا  امام مبینمراد از «اند:  َسَلف صالح در تفسیر این آیه گفته -٧

 . ۳/۵۹۱کثیر:  ؛ بنگرید به: تفسیر ابن»لوح محفوظ مسطور و ضبط است

َة ٱۡلُ�ۡفرِ ﴿ ۴۲۵و  ۲/۴۲۴بنگرید به: البرهان  -٨ �ِمَّ
َ
 .﴾فََ�ٰتِلُٓواْ أ
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 ـ تیمیه ابن ۀبنا به گفتـ . در مورد آیه سوم نیز ١اند را نقل کرده یتأویل چنین ،ھشت روایت
معتبر ایشان ذکر  ھای بااند و در کت عشریه این تأویل را نقل کرده ااثن بیش از دوازده روایِت 

 شده است.
ل را ئاین مسادر اینجا اما  ؛اند در آینده خواھیم دید که آنان از این ھم پا فراتر گذاشته

علمای اسالم در مورد تأویالت منحرف فرقۀ باطنیه ذکر نقل کردیم تا روشن سازیم آنچه 
 ھای روشتبدیل به یکی از این رویکرد، اند و  را به ارث برده ھمگیعشریه  ااثن فرقه ،کنند می

را  ای چنین تأویل باطنی ،که علمای اسالماین در حالی است آنان شده است. تفسیرِی 
 ،یل نمایدوصحابه و تابعین تأ یزیرا کسی که قرآن را به غیر از روش تفسیر ؛ددانن مردود می
تحریف  اش حقیقیمنکر شده و کالم خدا را از معنای  را آیاتاست،  افترا بسته أبر خداوند

چنین  طالِن دینی و الحاد است و ب بی ۀگشودن درواز دیدگاھی درواقع و چنیناست.  کرده 
 .٢از بدیھیات اسالم است ،روشی

در  در اختیار داشتند، تأویالت باطنی مطالبی که علمای گذشتۀ اثناعشری دربارۀ
، شود می پخشنجف  تھران وقم و توسط انتشارات   آنچه امروز به طور گسترده مقایسه با

تا ا انتشار آنھو  فریب و تزویرند ھای دست ۀکه پرداخت آثاری ھستند اینھا. بسیار اندک است
کنند  آیات قرآن را به ھمین شیوه تأویل میحضرات علما ھنوز ھم  .به امروز ھم ادامه دارد

شان نازل شده است. در مبحث  و دشمنان ائمهقرآن درباره  ۀکه بخش عمد مدعی ھستندو 
 موضوع خواھیم پرداخت.این به ذیل 

 .است شان دشمنان ائمه وباره که بیشتر قرآن دربه اینشیعه  اعتقادمسئله دوم: 
  دشمنانداران ایشان و  دوست وقرآن درباره ائمه  ۀشیعه مدعی است که بخش عمد 

عربی  واژگانفرھنگ  بهکه اگر تمام قرآن را بررسی کنید و  حالیدر؛ ٣آنھا نازل شده است
ھرگز موفق نخواھید شد حتی نام یکی از آنھا را  ،و نام ائمه شیعه را جستجو کنیدمراجعه 
 بار ۱۱۵۴بحرانی مدعی است که تنھا نام علی  سید ھاشم ،با وجود این ؛پیدا کنیددر قرآن 

اللوامع النورانیة فی أسماء علی «به نام دارد و در این زمینه کتابی ا .در قرآن آمده است

                                           
؛ ۴۲۵و۲/۴۲۴؛ البرهان: ۲۰۲و۳/۱۹۹؛ تفسیر صافی: ۲/۲۹۷؛ تفسیر عیاشی: ۲/۲۱بنگرید به: تفسیر قمی:  -١

 .۲۰/۲۱ثر (دائرة المعارف الشیعیة): ؛ نیز بنگرید به: أعلمی، مقتبس األ۲۸۴تفسیر شبر: ص 
 .۱۳/۲۴۳: تیمیه سالم ابناإل  شیخ مجموعه فتاوی -٢
 عنوان را صاحب صافی برای مقدمه دوم گذاشته است.، این ۲۴/ ۱تفسیر صافی:  -٣
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و از است ھم ریخته ه عربی را ب زبان اصول و موازینتمام  ،در آنکه  ١»ةبیته القرآنی  وأھل
از منابع معتبر شیعه که تحریفاتی این  وشتنعقل و منطق تجاوز کرده است. او با ن مبانی
 مقابل چشم ھمگان رسوا کرده است.ه را در این فرق، نمودهآوری  جمع
چھارم  یک :چھار بخش نازل شده است درقرآن : «خوانیم می شیعهدر برخی از روایت  

چھارم  سنن و احکام و یک ۀچھارم دربار حرام، یک ۀچھارم دیگر دربار آن دربارۀ حالل، یک
آینده روی خواھد داد یا حال و یا آنچه در است گذشته  رویدادھایاخبار و  ۀدرباردیگرش 

نام ائمه به صراحت در قرآن نیامده و این یعنی  ؛٢»شماست دھندۀ اختالفاِت  ُحکِم فیصله
، گویا این روایت اند کرده بندی قسیمتمتفاوت  ای هقرآن را به شیو ،دیگر یدر روایتاست. 

سوم  یکبدین شکل که باشد؛  تالشی در جھت تالفی عدم ذکر ائمه در روایت پیشین می
 است: نازل شده بخشر سه دقرآن «اند:  شان قرار داده و گفته را سھم ائمه و دشمنان آن

سوم  امثال و یکسوم دیگر در مورد سنن و  یک ؛ماست دشمناِن  سوم آن دربارۀ ما و یک
شان را از  ئمه و دشمنانا سھم ،. روایت سوم٣»آخرش در مورد فرائض و احکام است

چھارم دربارۀ  یک است: قرآن بر چھار بخش نازل شده«دھد:  سوم به نصف افزایش می یک
رم دیگرش در اچھ یکو چھارم در مورد سنن و امثال  چھارم در مورد مخالفان ما، یک ما، یک

 .٤»استض و احکام مورد فرائ
 به نسبتھیچ امتیازی برای ائمه  ،ھا بندی  این تقسیمدر کنید که  مالحظه می

اند؛ لذا روایت چھارم را با  زیرکانه درک کردهاین نکته را ولی برخی  ؛شان نیست دشمنان
 نیزقرآن  آیات کریمانۀ«اند:  و تنھا این جمله را به آن افزوده  اند ھمان مضمون سابق ساخته

افزوده  نیزعیاشی این را «گفته است: در این مورد لف تفسیر الصافی ؤم. ٥»از آِن ماست
شان چنین  پس با این گفتار، سخن نھایی ؛٦»"از آِن ماست نیزقرآن  "آیات کریمانۀکه است 

 نازل شده است. شان و دشمنان ائمهاکثر قرآن در مورد شده است که 

                                           
 ق.  ۱۳۹۴چاپ انتشارات علمیه قم،  -١
 .۲/۶۲۷أصول کافی:  -٢
 .۶: ص ة؛ اللوامع النورانی۱/۲۴، تفسیر الصافی: ۱/۲۱: همانجا؛ البرهان -٣
 .۱/۲۱؛ البرهان: ۲/۶۲۷اصول کافی:  -٤
؛ البرهان: ۲، الکراجکی، کنز الفوائد: ص۲۴/۳۰۵ار: نو ؛ بحار األ½؛ تفسیر فرات: ۱/۹تفسیر العیاشی:  -٥

 .۷: صة؛ اللوامع النورانی۱/۲۱
 .۱/۲۴تفسیر الصافی:  -٦
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بیت وارد  اھلقوِل احادیث فراوانی از «گوید:  می ـ »الوافی« ۀنویسندـ فیض کاشانی  
شماری از قرآن در مورد خود ایشان، دوستان و  تأویل آیات بی مورددر  شده است

دربارۀ تأویل قرآن بر این ی را یھا کتاب شیعیان] [= ما دوستانحتی جمعی از  ؛شان دشمنان
ر مورد ایشان یا شیعیان یا آنچه از قول ائمه در تأویل قرآن داند و  تألیف نموده روش

از  اند. آوری کرده آیه جمع [آیاِت] قرآن و به شکل آیهبه ترتیب  شان وارد شده است، دشمنان
کتابی را در این زمینه مشاھده کردم که نزدیک به بیست ھزار بیت شعر ، ھا میان آن کتاب

اخبار  ،از ابومحمد الزکی شده نقل. در کتاب الکافی، تفسیر عیاشی، قمی و در تفسیر داشت
چنین  شیوع رشیعه است که بیکی از بزرگان  این اعتراِف  .١»زیادی از این قبیل وجود دارد

که در است ای شده  تبدیل به قاعده ،این موضوع کند. میشان تأکید  یھا در کتاب عقایدی
شده است.  از آن پیروی ی مورد اعتماد شیعه،و حدیث یی تفسیرھا کتابترین  صحیح

 از مسیر اصلی خویشو   اند آن بازداشته اصلی با این روش کتاب خدا را از معانی ،بنابراین
قرآنی که در میان مسلمانان وجود آن غیر از  اند ساختهکتابی  از آن و اند کردهحرف من

 تا جایی که آورند؛ شمار میمعتبر به  ۀدارد. آنان این تحریف را به عنوان یک اصل و قاعد
و  ج راھنمایی کردن به والیت پیامبر ،اصل در تنزیل قرآن«: اند گفته شان از بزرگان برخی
[=  آنان مورد درمگر آنکه  است دادهنخبر  یخیر ھیچطوری که قرآن از به  است؛ائمه 
و ھر شر و بدی که  ارد شده است؛اند و و کسانی که ایشان را شناخته شان پیروان و ائمه]

دلیل ھمین  هب .٢»کند صدق میایشان  و مخالفان دشمنانبر  است، در آن ذکر شده
در تحریف آیات قرآن و تطبیق این اعتقاد با ھم رقابت  شیعه بینیم علمای است که می

 کنند. می
 :عنواناین  با است آوردهبابی  »الفصول المھمة في أصول األئمة«ر عاملی در کتاب ُح 

مراد از باطن آنھا ولی  است؛در قرآن ھمان ظاھرشان منظور از آیات حالل و حرام «
، حالل احکام . او مدعی است که مراد از حالل در آیاِت ٣»باشد عادل و ظالم می پیشوایاِن 

 سبه استثنای امام علی ،و مقصود از حرام در این آیات، خلفای مسلمین ھستند؛ائمه شیعه 
گری که فرقه  هجز اباحنیست امر چیزی این  ،تردید ھستند. بی شیعهو سایر دوازده امام 

                                           
 .۲۵و۱/۲۴تفسیر الصافی:  -١
 .۵۴۸: صة؛ اللوامع النورانی۴مقدمه البرهان: ص نوارمرأة األابوالحسن الشریف،  -٢
 .۲۵۶فی أصول األئمه: ص ةالفصول المهم -٣
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 ئمهاصول ااز یکی اما حر عاملی این مقوله را شکل گرفته است؛ آن مبنای باطنیه بر 
 برشمرده است.

در این  بسیاریروایات  حدیثی شیعیان است،ترین کتاب  صحیح که» الکافی«کتاب در 
ھا و مطالبی است در  آن نکته که در یباب: «دزمینه وجود دارد؛ کافی است این باب را بخوانی

 که کلینیشوید  با نود و یک روایت مواجه می این باب،در  .»مورد نزول قرآن دربارۀ والیت
این تنھا  .١است کردهتحریف اش  و آیات قرآن را از معانی نموده آوری در این زمینه جمع

  شامل ٢ھا ز این بابیك ااند و ھر یک باب از مجموعه ابوابی است که در این موضوع ذکر شده
که موضوعی جز  است که قرآن را به یک کتاب شیعی تبدیل کرده ھستندھا روایات  ده

 آنھا ندارد.  امامان شیعه و پیروان و دشمنان
ابواب و عناوین بسیاری را  ،است ی شیعهکه یکی از منابع معتبر حدیث »نواراأل بحار«در 

 ھاو روایات متعددی در آن را داردقرآن  قواعد تفسیرصول و ا برای شیعه، ُحکمبینید که  می
. کافی است اند که ھمگی با این رویکرد در مورد کتاب خدا سخن گفته اند آوری شده جمع

عربی را از معانی خود  واژگان زبانچگونه  تا بدانید دعناوین این ابواب را مطالعه کنی
در تناقض است و با اصول و مبانی م سلیبا عقل  ،این تأویالتکه  چنان ؛اند منحرف کرده

آن است. در اینجا  نِی االحاد در کتاب خدا و تحریف مع  ترین این بزرگ .اسالم منافات دارد
 کنیم: می آمده است ذکر مجلسینوار که در بحار األھایی از این عناوین را  نمونه
 ؛ائمه و والیت آنھااسالم به  ن و ایمان و مسلمین ویمؤمن[کلماتی مانند] باب تأویل « -

بت و طاغوت و الت و کفار و مشرکین و کفر و شرک و جِ [کلماتی مانند] و تأویل 
  ؛است  آوردهو در این باب صد حدیث ا .٣»به دشمنان و مخالفین آنھا ،عّزی و اصنام

ن ھستند و وبن و مقّر وقین، سابقابرار، متّ  † بابی در مورد اینکه آنھا« -
الشمال   صحاباار، اشرار و ّج فُ  شان و دشمنان ؛الیمین  اصحاب انشان ھم شیعیان
 ؛است  ذکر کرده روایت بیست و پنجدر این باب  یو. ١»ھستند

                                           
 .۱/۴۱۲الکافی: اصول  -١
أن اآلیات باب «)، ۱/۲۰۶(اصول کافی: » فی کتابه أأن األئمة العالمات التی ذکرها اللهباب «از جمله:  -٢

هل الذکر الذین أمرالله الخلق بسوألهم هم أان باب «)، ۱/۲۰۷(اصول کافی:  »التي ذکرها الله هم األئمة
 ).۱/۲۱۰» (ةاألئم

 .۳۹۰تا  ۲۳/۳۵۴بحار االنوار:   -٣
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عدل، معروف، احسان، قسط و میزان  شان، والیتو  †ائمه«بابی در مورد اینکه « -
فسوق، عصیان، فحشا، منکر و  ،کفر نو دشمنی با آنا †و ترک والیت ایشان است

 .٢است کردهحدیث جمع چھارده  نیزمجلسی در این باب . »شود محسوب میغی بَ 
دارد  ای برمی و دسیسه  ابواب دیگری ذکر خواھیم کرد که پرده از نقشه ،بر اینھا افزون

یک شخص زیرا کل معانی دین منحصر به بیعت با  ؛خواھند دین اسالم را تغییر دھند که می
یعنی  ،دیگر عجیبشده است و مفھوم شرک، کفر، طاغوت و اصنام را به مفاھیم  ]امام[

 ـ شیعهجز دوازده امام ـ ب را کنند که تمام خلفای مسلمین تفسیر می ،مخالفان ائمه شیعه
ھمچنین شامل  آید؛ میروز قیامت ای که تا  ھر خلیفهتا  گرفتهابوبکر  از ؛گردد شامل می

. کنندبیعت و خلفای پس از ایشان تا پایان دنیا  ن خلفای صحابهای تمام کسانی است که با
 ،در مبحث امامت ھستند. شرکو  کفرھای  مصداق تأویل واژه ،این افراد ،به گمان آنان

 بیشتر به آن اشاره خواھیم کرد.
[پاسخ این است که از نگاه کدامند؟  شپس ارکان ایمان و اصول اسالم و شرائع و احکام

گونه که این روایات داللت  نآزیرا  اند؛ در معنی امامت خالصه شده آنھا ۀھمشیعه،] 
آیا این  .جز شرک به وجود امام و کفری جز کفر به والیت او وجود ندارد یشرک، کنند می

توز اسالم به این درجه از کفر و  کینه آیا حیله دشمناِن  ؟ستیزی نیست ترین کفر و دین بزرگ
پرداختۀ  سخنان، ھا حاکی است که این ساد آشکار این دسیسهرسد؟ بطالن و ف انحراف می

است که چگونه   این ،شگفتی دارد ی؛ ولی آنچه برای یک مسلمان جای بسن استجاھال
 کنند. پیروی می ھااند و از آن ھای بیھوده شده اسیر این گفتهی، جمعیتی چند میلیون

 :کرده استی دیگر را نیز با این عناوین نامگذاری ھا مجلسی، باب
و  ؛ر عباداتیو سا، روزه حج ،ت، زکاعبارتند از: نماز †بابی در مورد اینکه ائمه« -

این  .٣داردروایت  ھفده ،این باب ».ندھست گناھان و  کارھای زشت شان دشمنان
 ـ برخالفعین مذھب باطنیه است؛ کسانی که دستورات و منھیات قرآن را  ،عقیده

روشن است که این  کامالً کنند.  تأویل باطنی می ـ اعتقاد و فھم تمام مسلمانان

                                                                                                             
 ۹تا  ۲۴/۱همان:  -١
 .۱۹۱تا  ۲۴/۱۸۷همان:  -٢
 .۳۰۴تا  ۲۴/۲۸۶همان:  -٣
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از رسولش سخن بر افترا بر ھمه پیامبران، تحریف کالم الله و  دارند داللت ،تأویالت
 .١ستکفری آشکار به آیات خدا شان؛ و این کار، معانی اصلی

 »نوارراألبحا«ھای  عشریه را در خالل باب ادھد تا واقعیت اثن مجلسی ھمچنان ادامه می
تألیف کرد؛ یعنی در دولت صفوی حمایت سایۀ  درکتابش را  وزیرا ا ؛به ما معرفی کند

شان را آشکار  بود و علمای شیعه، چھرۀ حقیقیکمرنگ شده  نسبتاً  »تقیه«که  دورانی
ھای کتابش را چنین  وی دیگر بخش. داشتند ساختند و پرده از عقاید کفرآمیزشان برمی می

 : نام نھاده است
 ۲۰( ...» ھستند خدابّینات و کتاب و  الھی آیات †در مورد اینکه ائمهبابی « -

 ؛٢)تیروا
 ؛٣)تیروا ۱۰» (ھستند ]سوره فاتحه[=  َسبع َمثاِنی ،بابی در مورد اینکه ائمه« -
 عرش حامالِن ّبحون و صاحب مقام معلوم و َس بابی در مورد اینکه ائمه صاّفون و مُ « -

 ؛٤)تیروا ۱۱» (ھستند ]فرشتگان در قرآناوصاف [= گرامی  یو سفیران رحمان
 ؛٥)روایت ۲۵( »ھستند الھیکلمات  ،بابی در مورد اینکه ائمه« -
 ؛٦)روایت ۶» (ھستند الھی ھای حرمت ،بابی در مورد اینکه ائمه« -
 ؛٧)روایت ۶۵» (ذکر ھستند  ذکر و اھل ،بابی در مورد اینکه ائمه« -
 ؛٨)روایت ۴۲( »ھستند انوار الله ،بابی در مورد اینکه ائمه« -
سوی مردم ه ھستند که ب امامانیامت و بھترین  بابی در مورد اینکه ائمه بھتریِن « -

 ؛٩)روایت ۲۴( »اند فرستاده شده

                                           
 .۳/۲۹تیمیه:  مجموعه فتاوای ابن  -١
 .۲۱۱تا  ۲۳/۲۰۶نوار: بحار األ -٢
 .۱۱۸تا  ۲۴/۱۱۴همان:  -٣
 .۹۱تا  ۲۴/۸۷همان:  -٤
 .۱۸۴تا  ۲۴/۱۷۳همان:  -٥
 .۱۸۶تا  ۲۴/۱۸۵همان:  -٦
 .۱۸۸تا  ۲۳/۱۷۲همان:  -٧
 .۳۲۵تا  ۲۳/۳۰۴همان:  -٨
 .۱۵۸تا  ۲۴/۱۵۳همان:  -٩
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 ؛١)روایت ۳۷( »مظلوم ھستند ،بابی در مورد اینکه ائمه« -
 ؛٢)روایت ۱۳( »مستضعفین ھستند ،بابی در مورد اینکه ائمه« -
 ۲۰( »عراف ھستند که در قرآن ذکر شده استاھل اَ  ،بابی در مورد اینکه ائمه« -

 ؛٣)روایت
 ۲۳( »ربی در قرآنندالُق  یوِ رحام و ذَ اد، لَ والدین، َو  فسیرت ،مورد اینکه ائمه بابی در« -

 .٤)روایت
فرشته، گاه  صورت گاه به ،عشریه در این ابواب اامامان شیعه اثن ،بینید میکه  چنان 

مظلوم و مستضعف  ،ولی در ھمان حال ؛اند انوار الھی معرفی شده بعضاً ی آسمانی و ھا کتاب
نیازی به نقد ندارند و یکسره مردودند؛ زیرا جدای از  ھادعاگونه ا نیز ھستند. در واقع، این

و عقلی نیز پذیرفتنی نیستند؛ افزون بر آن، عناوین  لغوی اصول اسالمی، از جنبۀشریعت و 
ھمچنان به روش تأویل باطنی  مجلسیکنند. اما صاحب  میدیگر را نقض یکذکرشده در باال 

بابی پیرامون اینکه «گوید:  کند و می ئمه تفسیر میادھد و حتی اشیاء را ھم به  ادامه می
[= کاخ استوار و شید و َقصر مَ رونق]  [چاِه بی هلعّط مُ  و ِبْئر [= آب گوارا] ماء َمعین ،ئمها

 و میوه، سایه، باران، شان، تفسیر [و مصداِق] ابر اتو به خاطر دانش و برک باشکوه] ھستند
روایت از  بیست و یک ،بر عادت بنا یو باشند. ھای طبیعی و محسوس می پدیدهسایر 
 نیزاز این حد پا را  ،در ادامهاو  .٥دکن نقل میدر این مورد ی معتبر و معتمد شیعه ھا کتاب
ئمه نسبت ابه نیز که اوصاف پروردگار را کند  گویی می و پریشان و چنان غلو گذارد میفراتر 

 سپس ؛»الله و یدالله ھستند روح ،الله نبَج  ،ائمهبابی در مورد اینکه « گوید: می و دھد می
نام  »قبله«و  »کعبه«را  ائمه او در جایی دیگر، .٦می کندنقل در این باره روایت  سی و شش

 الله، بقیةدر مورد اینکه آنھا بابی «دھد:  نھد و بابی را به این عنوان برای آن قرار می می

                                           
 .۲۳۱تا  ۲۴/۲۲۱همان:  -١
 .۱۷۳تا  ۲۴/۱۶۷همان:  -٢
 .۲۵۶تا  ۲۴/۲۴۷همان:  -٣
 .۲۷۲تا ۲۵۷/ ۲۳همان:  -٤
 .۱۱۰تا  ۲۴/۱۰۰البحار:  -٥
 .۲۰۳تا  ۲۴/۱۹۱همان:  -٦



 ۲۰۳ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

ای از دانِش  [= بازمانده »من العلم ةٍ أثاَر « منظور ازاو ھستند و  ۀو قبل ١الله، کعبه حزب
 . ٢داردروایت ھفت  این باب، .است  کرده تفسیر اوصیاء [= ائمه] علِم را  پیشینیان]

. دھد در مورد امامان خود ادامه می ی دیگرھا باب گذارینامدر  کفرگویی مجلسی به این
ساختار  رویکرد،و این  ؛آشکارترین رد و نقد علیه مذھب شیعه است به راستی که این کار،

، عظمت و عقایدیوجود چنین  از سوی دیگر،سازد.  نابود می بیخ و ُبناین مذھب را از 
وی متضادشان راز  ھا را ء و پدیدهاشیا زیرا ؛سازد اسالم را بیشتر نمایان می حقانیِت 

بیش از ھر  ،ھا این تأویل .شد نمی شیرینی شناخته  ،اگر تلخی نبودکه  چنان شناسند؛ می
دلیل قاطعی ھستند که از جانب خود شباھت دارد و  »مه کذابیلَ َس مُ «ھای  چیزی به تالش

عربی آشکار نازل کرده است و  قرآن را به زبان باری تعالیزیرا  اند؛ نازل نشده متعالخداوند 
 فاسیر عجیبی،رد که چنین تبَ  می  پی ،به زبان عربی داشته باشد شناختیکس کمترین ھر

به دین، قواعد و مبانی اسالم  ارتباطیھیچ ارتباطی به زبان عربی ندارد؛ چه رسد به اینکه 
 باشد.  داشته

امامان را به  یھای قرآن و واژهتمام الفاظ ، نواربحار األبر این اساس، چیزی نمانده که 
ھواھای نفسانی و تعّصبش  تنھا در پِی ارضایھا  در این باب مجلسیتفسیر کند. شیعه 

ده که ھر چه در دل داشته و به فکرش خطور کرده بیان انبه جایی رسرا باشد و کار  می
و از این  ایی ترسی داشته باشداین رسوآنکه از افشا شدِن بدون  ؛نموده است

 :؛ خود بنگرید و قضاوت کنیدشرمنده باشد ھا  ستاخیگ
 نآیا آنا .٣)روایت ۷» (و مرجان ھستند جواھر دریا و ،بابی در مورد اینکه ائّمه« -

 ؟به آنھاست مخفیای  باطنی و اشاره یرمز یا این سخن،جان ھستند  بی یموجودات
 است:  آوردهلذا باب دیگری را با این عنوان  ؛جان نیستند بی که شیءولی آنھا 

 ،در این باب وی .١)روایت ۳( ».(ناس) ھستند انسان ،بابی در مورد اینکه ائّمه« -
بدین آید و  به حساب نمی انسان کسھیچ شیعه، کند که غیر از امامان بت میاث

                                           
روند؛ زیرا معتقدند کعبه، رمزی برای امام علی است (اسالم بالمذاهب:  میاسماعیلیان هند و یمن نیز به حج  -١

ای است برای  های رافضیان سرچشمه گرفته و وسیله ). در واقع، تمام این کفر و تحریفات، از روایت۲۴۰ص
 های باطنیه. افراط و غلو فرقه

 .۲۱۳تا  ۲۴/۲۱۱نوار: بحار األ -٢
 .۹۹تا  ۲۴/۹۷همان:  -٣
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ھرگز مذھبی که  ؛دھد می گسترشو نادر را  عجیباین مذھب بار دیگر ابعاِد  سان،
ھا و عقاید کفرآلود، به عنوان  با این ویژگی ،اسالمگذشتۀ نزد علما و اندیشمندان 

 »باطنیه« چنین مذھبی را با نامبلکه  ؛نبود شده شناخته» امامی دوازده«
 :دھد ز ھم ادامه میبا مجلسی. ٢شناختند می

 ۷» (ھستندائمه  ،بابی یگانه در مورد اینکه مراد از زنبور عسل (نحل) در قرآن« -
 ؛٣)روایت

 روایت). ۴» (ائّمهبه  ٤ ھا و ماه روزھادر تأویل بابی « -
جلد کتاب را در بر  ینچند کنیم،بررسی نقد و نوار را بحاراأل ھای این باببخواھیم اگر 

ھای مرجع شیعه برگزیدیم  معتبرترین کتاب ترین و ولی این چند نمونه را از بزرگ ؛گیرد می
ھایی را  نمونه ھای بعدی نیز در بخش .است  استناد کرده و کمیاب شاذتا نگویند به روایات 

شیعه در نقل و  منابع مورداعتمادای از  غالبًا مجموعه آورد کهعنوان مثال خواھیم ه ب
 مشترکند. شان روایت

بحار ـ بزرگ حدیث شیعه  المعارِف  ة ھای اندکی بود از دائر که ذکر کردیم گوشه ھایی باب
فنون ترین کتاب در  جامع«اند:  در توصیفش گفته شیعه ابی که علمای معاصرکت ؛نواراأل

کتاب جامعی  ،از آن پساز تألیف این کتاب و  پیش« :اند گفته ھمچنین؛ ٥»استحدیث 
یکی  این کتاب، منبعی است برای ھرکس که«و  ٦»نوشته نشده است نوار"األ بحار"چون ھم

تحقیق در یگانه مرجع  این کتاب،«و  ٧»کند را جستجو ج محّمد از موضوعات علوم آل
شیخ االسالم «را به  به عالوه، محمدباقر مجلسی .٨»شیعه است معارف مذھب

                                                                                                             
 .۹۶تا  ۲۴/۹۴همان:  -١
شیعیان «کند. در بحث  برخی از بزرگان شیعه معتقدند که این مذهب از زمانی به زمان دیگر تغییر پیدا می -٢

 به این موضوع خواهیم پرداخت.» شان ارتباط آنان با گذشتگانو  معاصر
 .۱۱۳تا  ۲۴/۱۱۰همان:  -٣
 .۲۴۳تا  ۲۴/۲۳۸همان:  -٤
 .۱/۲۹۳مین، أعیان الشیعة: محسن األ -٥
 .۳/۲۶آقابزرگ تهرانی، الذریعة:  -٦
 . ۲۷و  ۳/۲۶همان:  -٧
 .۱۹نوار: صبهبودی/ مقدمه بحار األ -٨



 ۲۰۵ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

الله فی العالمین، پناھگاه محدثین در ھمه  المحدثین، آیترئیس الفقھا و«، ١»والمسلمین
  .اند هتوصیف کرد اینچنینی ھای و لقب ٢»ھا عصرھا و پناھگاه مجتھدین در ھمه شھر

 شیعه است؛معتبر  ھای بابرخی از کت ،الزم به ذکر است که مبنا و اساس این روایات
دیگر را در   حدود دویست کتاب ،٣اربعه ھای کتاببحمدالله غیر از «گوید:  مجلسی می زیرا

ی ھا از کتاب ،نواراکثر مراجع بحاراأل: «معتقد است آقابزرگ تھرانی ؛ و٤»ام بحار جمع نموده
  .٥»ھستندمعتمد و اصول مورد اعتبار 

 ،زبان عربی داشته باشد شناختی ازھر کسی که کمترین  ،که گفتیم  ھمچنان ،تردید بی
قرآن و تحریف کالم پروردگار چیز  انکارجز  ،روایات ابواب و آن که این شود متوجه می

به اسالم که نسبت  کند باور میی انکسفقط  را این تحریفات ،در واقع .دیگری در پی ندارند
دسیسه  در صددِ  کسباشد بر اینکه ھر دلیلیو شاید این  ؛دنباشبیگانه عربی  زبانو 

گردد. عالوه بر این، روش  کند و حقیر می تا بدین درجه سقوط می ،کتاب خدا برآید علیه 
 اصِل «بلکه اگر مراجع تفسیری و  ؛تنھا مربوط به منابع روایت و حدیث نیست ،گری باطنی
این که  خواھید دانست ،را مطالعه کنیدـ قمی علی بن ابراھیم تفسیر ـ  ٦»یتفسیر اصوِل 

 صورت،. به ھمین را در خود داردگیری از عقاید باطل و تفسیر باطنیه  چشم بخش اثر،
اند که تأویل ھمه آیات در این تفسیرھا از جعفر صادق و  تفسیر عیاشی، برھان و صافی مدعی

از  ،به تحلیل یکایک این تفاسیر بپردازیم ما اگر در اینجا .امام گرفته شده استسایر دوازده 
 یم.کن اکتفا میشان در این باب  از روایاتلذا به ذکر چند نمونه  ؛شویم موضوع بحث خارج می

  ھای آن اصل این تأویالت و ریشه
 اصل این تأویالت:

از  فقط ،به قرآن ستداللشیعه مدعی ھستند ا ھای باکت کردیماشاره  تر پیش -الف
 ۀکه ھم است ییکی از آن دوازده امام این قیم که گیرد میصورت و سرپرست م طریق قیِّ 

                                           
 .۲/۷۸ردبیلی، جامع الرواة: األ  -١
 .۳۹نوار: صمقدمه بحار األ -٢
 است. » الکافی، من الیحضره الفقیه، التهذیب، و االستبصار«ربعه، امنظور از کتب  -٣
 .۶۱، به نقل از کتاب الفکر الشیعی، مصطفی الشیبی: ص ۲۴ص  اعتقادات مجلسی: -٤
 . ۲۷و  ۳/۲۶الذریعة:  -٥
 .۱/۱۶مقدمه تفسیر قمی:  -٦
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 ؛طور اختصاصی در اختیار دارد و ھیچکس در این امر با او شریک نیسته معارف قرآن را ب
توضیح آن و  مطلِق  مقید ساختِن ، قرآن عاِم  تخصیِص  را درگذار  قانون ۀوظیف ،ع آنبَ به تَ پس 

امور دین به تمام زیرا  ؛شته و به عھده داردبخواھد در اختیار داو نسخ ھر آنچه  آیات کلیات
و ضرورت وجود این سرپرست را برای تأویل قرآن بیان  ھا، او واگذار شده است. این کتاب

آنان با ظاھر آن است.  که مخالف دارد ای کنند که قرآن معانی باطنی میرا چنین توجیه  آن
 ،آیات قرآن بیشترمنظور از  کنند که ادعا میپرده برداشته و  ،سپس از این علم باطنی ائمه

گمان و  ]شبزرگوار و پیروان نیک آنھا صحابۀھمان [یعنی  شان یا ائمه ھستند یا دشمنان
، پس از تفسیریھای  اکثر موضوعات قرآن از این دایره خارج نیست. این فرضیهبرند که  می

ائمه یا  تاکردند جعل شیعه، صدھا روایت  علمایطوری که ه ب درآمد؛به مرحلۀ اجرا  طرح،
دیگر عقاید  بتوانندو یا  بگنجانندقرآن آیات در تفسیر ایشان را  دشمنان و مخالفاِن 

شان را توجیه کنند؛ ھمان عقایدی که باعث انزوای آنان از جماعت مسلمانان شده  باطل
 است.

کتابی که با این روش در تفسیر قرآن  نخستین«که باورند بر این  ١گران برخی از پژوھش
ضمنًا  ؛»در قرن دوم ھجری نوشته است ٢فیعُ ، تفسیری است که جابر ُج است شده تألیف

از روایات شیعه،  بر اساس برخی . ٣اند به این تفسیر اشاره کرده نیزشیعه علمای از  تعدادی

                                           
 .۴۰۴و  ۴۰۳ص: سالمیگولدزیهر، مذاهب التفسیر اإل  -١
جابر جعفی از «گوید:  اش می حّبان درباره ق) است. ابن ۱۲۷او جابر بن یزید بن حارث جعفی کوفی (م  -٢

گوید:  عقیلی نیز می». کرد طالب به دنیا را ترویج می عبدالله بن سبأ بود و مقولۀ رجعت علی بن ابییاران 
» متروک الحدیث«نسائی وی را ». گفت ناسزا می ج خدا  جابر جعفی، رافضی بود و به اصحاب رسول«

حجر نیز او  و ابن» احادیث جابر، قابل نوشتن نیست و هیچ کرامتی ندارد«خوانده است و یحیی گفته است: 
؛ تقریب التهذیب: ۳۸۰و  ۱/۳۷۹عتدال: معرفی نموده است (بنگرید به: میزان اإل » ضعیف و رافضی«را 

های شیعه دربارۀ جابر جعفی اختالف دارند: برخی او را تنها  . کتاب۱۹۶تا  ۱/۱۹۱؛ عقیلی، الضعفاء: ۱/۱۲۳
ای و عجیبی ـ حتی دربارۀ اطالع او از  صفات افسانه شود و بیت به وی منتهی می دانند که علوم اهل کسی می

» تقیه«هایی را که دربارۀ او نقل شده است نوعی  اند؛ برخی نیز طعن و بدگویی ـ برایش قائل شده غیب علم
کنند، حتی اگر دروغگو  مذهِب خود را توثیق می که عادت آخوندهای شیعه است ـ هم  اند و ـ چنان دانسته

). تفصیل این بحث را ۱/۱۴۴؛ جامع الرواة: ۱۹۱؛ رجال کشی: ص ۲۰/۵۱: ة: وسائل الشیعباشد (بنگرید به
 بیان خواهیم کرد.» عقیدۀ شیعه درباره سنت«در فصل 

 .۱/۱۹۶، ةعیان الشیعأ؛ ۴/۲۶۸: ة؛ آقابزرگ تهرانی، الذریع۷۰طوسی، الفهرست: ص  -٣
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ی با سند خود از شد. کّش  میمیان علمای شیعه دست به دست  مخفیانهاین تفسیر به صورت 
ال ئودر مورد تفسیر جابر س ÷از ابوعبدالله: «استروایت کرده چنین فی عُ ل بن عمر ُج ّض فَ مُ 

  .١»"دخواھند کر ایشفشارا برای افراد فرومایه نقل نکن که   آن"گفت:  پاسخدر او  کردم؛
ھای شیعه  فی در کتابعُ از جابر ُج به نقل روایات متفرقۀ فراوانی را  عالوه بر این،

دلیل شیعه ھرگز  ظاھراً  .٢ندا وبنسم ـمحمد باقرـ به جعفر صادق یا پدرش که بینید  می
برای توانند  نمیھرگز گونه تأویالت باطنی،  نخواھد داشت و جز با این ثابت و برھان قاطعی

این روش را از ھمان قرون اولیه  بینیم ـ میکه  چنان ـلذا  ؛ندبیابقرآن دلیلی از عقاید خود، 
زیرا  ؛است پا گرفته هئیبَ َس  زارِ  شورهدر  ،توان گفت ریشه این اعتقاد بلکه می ؛شروع کردند

که  ،»رجعت«برای نظریۀ  ،باطل از کتاب خدا تکرد با تأویال میسبأ کسی بود که تالش  ابن
کنم از  تعجب می«گوید:  آنجا که می ؛دلیل و سندی پیدا کند ،کرده بود جعلرا  آنخود 

کند،  را انکارمی ج ولی رجعت محمد ،کند عیسی به دنیا بازخواھد گشت می گمانکسی که 

َك إَِ�ٰ ﴿ :است که خداوند فرموده درحالی ِي فََرَض َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن لََرآدُّ   .٣»﴾َمَعادٖ إِنَّ ٱ�َّ
شیعه را برای ما  از سویھایی از تأویالت کتاب خدا  سنت نمونه ھای اھل برخی از کتاب

کرد و  اما آنچه امروز آشکار شده، موضوعی است که به ذھن ھم خطور نمی اند؛ کردهنقل 
تبدیل به اند،  شیعه نسبت دادهُغالت سنت به  ھلا علمای بزرگظاھرًا تأویالتی که برخی از 

 »بن سعید ةمغیر«شھرستانی از  و امام اشعری، بغدادی شده است.عشریه  اثنی میراثی برای
باشد، نقل  میبه او منتسب  ٤مغیریه فرقةاست و  ُغالتکه به اتفاق شیعه و سنی یکی از 

                                           
 .۱۹۲کشی، رجال، ص -١
او فقط هفتاد هزار حدیث از امام باقر روایت کرده است و گفته «گوید:  مظفر ـ از آخوندهای معاصر ـ می -٢

). در رجال کشی از قول ۱۴۳مام الصادق: ص(محمد المظفر، اإل» شود شده که علوم ائمه به وی منتهی می
از ابوعبدالله در مورد احادیث جابر سئوال نمودم؛ در جواب «ُزراره در شرح حال جابر جعفی آمده است: 

). این ۱۹۱(رجال الکشی:» ام و هیچگاه نزد من هم نیامده است بار نزد پدرم ندیده  جابر را جز یکگفت: 
 کند.  ثابت می †شیعه است که دروغگویِی جابر را در روایات از امام صادق و پدرش عابنشهادت م

تبلیغش را] بر تو واجب  که قرآن را [نازل نمود و کسی «. ترجمۀ آیه: ۳/۷۷ثیر: األ ؛ تاریخ ابن۴/۳۴طبری:  -٣
 .]٨٥[القصص: » گرداَند کرد، قطعًا تو را به جایگاهت [در مکه] بازمی

دانند و مقوالتی  شناسان او را در زمرۀ ُغالت و افراطیون شیعه می پیروان مغیرة بن سعید هستند. فرقه» ُمَغیریه« -٤
دانند. در  را از عقاید وی می »انگاری [= تجسیم] برای خدا جسم«و » الوهیت و نبوت علی«همچون 
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�َ�ِٰن ٱۡ�ُفرۡ ﴿ آیۀ که در اند کرده ۡيَ�ِٰن إِۡذ قَاَل لِۡ�ِ عمر بن را  منظور از شیطان ١﴾َكَمَثِل ٱلشَّ
 . ٢استدانسته  سخطاب

 ،مورد اعتماد خود یھا و در کتاب  این تأویل را به ارث برده دقیقاً  ،عشری اشیعه اثنبزرگان 
تفسیر « ،٤»صافی«، ٣»تفسیر عیاشی«در تفاسیری چون که  چنان ؛اند را ذکر کرده آن

اند که  روایت کرده صادق از ابوجعفر ٧»نواربحار األ«و مرجع حدیثِی  ٦البرھان« ٥»قمی

ۡمرُ ﴿ متعال سخن خداونداین  ۀدربار
َ
ا ُقِ�َ ٱۡ� ۡيَ�ُٰن لَمَّ در اینجا «: است گفته ٨﴾... َوقَاَل ٱلشَّ

قال  و عبارتدر قرآن ھر کجا و  ؛است ]سدوم عمریعنی خلیفه [ دومیشیطان ھمان 
این قاعدۀ  وضِع عشریه با  ااثن ھای باگویی کت ».استمنظور ھمان دومی  ،مدهآ الشیطان

اند.  ھم پیشی گرفته هیریغَ مُ فرقۀ کفرآمیز به عنوان یک قاعدۀ رایج در کتاب خداوند، از 
مجلسی در و  ؛٩»فالنی شیطان بود« کند: روایت می صادق نقل از ابوعبدالله به نیز کلینی

 . ١٠»، عمر استیمنظور از فالن«گوید:  شرح این عبارت می
                                                                                                             

ق به دست  ۱۱۹های شیعه از قول ائمه لعنت و نفرین نسبت به او نقل شده است. وی سرانجام در سال  کتاب
سالمین: شعری، مقاالت اإل ؛ األ ۱۳۰تا  ۷/۱۲۸خالد بن عبدالله قسری کشته شد؛ بنگرید به: تاریخ طبری

؛ شهرستانی، الملل ۴۴و  ۵/۴۳حزم، الفصل:  ؛ ابن۲۴۲تا  ۲۳۸ص؛ البغدادی، الفرق بین الفرق: ۷۴تا  ۱/۶۹
؛ ۱۶۲تا  ۴/۱۶۰عتدال: ؛ الذهبی، میزان اإل ۱۶۸؛ نشوان الِحمَیری، الحور العین: ص۱۷۸تا  ۱۷۶و النحل: 

های شیعه نیز بنگرید به: سعد بن عبدالله اشعری قمی، المقاالت  ؛ در میان کتاب۲/۳۵۳المقریزی، الُخَطط: 
 .۹۰۹، ۵۴۹، ۵۴۴تا  ۵۴۲، ۵۱۱، ۴۰۸تا  ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۳۶؛ رجال کشی: روایات شماره ۵۵: صو الفرق

 .]١٦[الحشر: » که به انسان گفت: "کافر شو"  داستاِن یهودیان] همچون [داستان] شیطان است هنگامی«[ -١
 .۱/۱۷۷؛ الملل والنحل: ۲۴۰؛ الَفرق بین الِفَرق: ص ۷۳/ ۱سالمین: مقاالت اإل  -٢
 . ۲۲۳/ ۲سیر عیاشی: تف -٣
 .۳/۸۴کاشانی، تفسیر صافی:  -٤
ای  را در نسخه ) به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده است؛ ولی آن۳/۸۴، در تفسیر صافی (این روایت -٥

 که بنده در اختیار دارم پیدا نکردم. 
 .۲/۳۰۹بحرانی:  -٦
 ، چاپ کمپانی.۳/۳۷۸نوار: بحار األ -٧
 .]٢٢[ابراهیم: ...» گوید  ] شیطان می کار گذشت [و داوری صورت گرفت، و چون کار از« -٨
 .۴/۴۱۶نسخۀ الکافی در حاشیۀ مرآة العقول:  -٩

 .۴/۴۱۶مرآة العقول:  -١٠
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حاصل دھند،  شیعه به ابوجعفر باقر نسبت می ھای باروایاتی را که کت ،در واقع
از  ١. عالمه ذھبی به نقل از کثیر النواءستبن سعید و امثال او ةمغیر ھای گوییدروغ

بن سعید و بیان بن سمعان  ةخدا و رسولش از مغیر: «کند چنین روایت میابوجعفر باقر 
از  ،در کتاب رجال خودنیز ی کّش . ٢»اند بیت دروغ بسته ھلابر ما  زیرا این دو نفر ؛بیزارند

بن سعید را لعنت کند که بر ما  ةخدا مغیر«: است روایت کردهصادق چنین ابوعبدالله 
که  کردهاشاره  و آورده است بسیاریھای  روایت موردکشی در این  .٣»بست دروغ می

کند  ت میروایکه  چنان ؛گرفت ھای خود را از یک منبع یھودی می گمراھیکفریات و مغیره، 
بن سعید را لعنت کند و آن زن یھودی را  ةخدا مغیر«گفت:  شروزی ابوعبدالله به اصحاب

 .٤»گرفت یاد میامور غیرعادی  شعبده و رفت و از او سحر و میاو  [مغیره] نزدلعنت کند که 
، ھمگی به دیگرانری و میَ حزم، نشوان حِ  شعری، بغدادی، ابنا شود که مالحظه می

، کردفی که اّولین تفسیر را برای شیعه با روش باطنی جعل عُ گویند جابر ُج  اتفاق می
 را در قرآن »شیطان«که مراد از  ھمان کسییعنی  ؛٥بن سعید بوده است ةجانشین مغیر

عناصر فاسد و  ،این اشخاص ،گمان بی دانست. می سامیرالمؤمنین عمر بن الخطاب
 کردند. یاری میتشیع و تباھی در فساد ایجاد برای را دیگر که یک بودند یخطرناک

 از تأویالت شیعه در آیات قرآن ھایی مثال
اثبات  در ،کنند از او یاد می »عالمه« لفظشیعیان با که حلی،  مطھر ابنعالم شیعی، 

ام این قول خداست:  دلیل سی«: چنین استدالل کرده است برای امامت، ساستحقاق علی

 دریا،از دو  نظورم": گوید وی می ٦﴾بَۡيَنُهَما بَۡرَزٞخ �َّ َ�ۡبغَِيانِ  ١٩يَۡلَتقَِيانِ َمَرَج ٱۡ�َۡحَرۡ�ِن ﴿

                                           
او را ضعیف «گوید:  اش برگشته است. ذهبی می اند که از عقیده ابتدا شیعه بوده و گفته» کثیر النواء« -١

 .۳/۳؛ الکاشف: »اند دانسته
 .۴/۱۶۱عتدال: میزان اإل  -٢
 .۳۳۶رجال کشی: شماره  -٣
 .۴۰۳همان: شماره  -٤
؛ ۵/۴۴حزم، الُمَحّلی:  ؛ ابن۲۴۲؛ البغدادی، الَفرق بین الِفرق: ص ۱/۷۳األشعری، مقاالت اإلسالمیین:  -٥

 .۱۶۸نشوان، الحور العین: ص 
شان مانعی است که  برسند؛ [در عین حال،] میاناو دو دریا [ی شور و شیرین] را روان کرد تا [به یکدیگر] « -٦

 ].٢٠و١٩[الرحمن: » آمیزند      با هم نمی
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 است و منظور از جپیامبر  ،از برزخ نظورم ﴾بَۡيَنُهَما بَۡرَزٞخ �َّ َ�ۡبغَِيانِ ﴿ است؛ فاطمهو  علی
 .٢»است حسین و حسن ١﴾َ�ُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجانُ ﴿

این سخن و : «گفته استمطھر  ابندر واکنش به این استدالل تیمیه  االسالم ابن شیخ
بیشتر به  ،این سخن .فکر نکرده است اصالً  سخنشگوید که در مورد  را کسی می امثال آن

 ازھای باطنیه  و قرامطی ھای کافرانو این تفسیر، از نوع تفسیر ؛ھذیان شبیه است تا تفسیر
 تفسیرِی ی ھا از روش ،گونه تفسیر کردن این ؛از بسیاری از آنھاقرآن است یا حتی بدتر 

 توھینترین  بزرگ ،گونه تفسیر کردن بلکه این ؛استانۀ طعن و توھین به قرآن نشدینان و  بی
ھای الکافی و بحار و  کتاب تیمیه اگر ابن . به راستی،٣»قرآن است دربارۀ بدگوییو 

که نام تفسیر شیعه را ی ھا تفسیر صافی و دیگر کتابتفسیرھای عیاشی و قمی و البرھان و 
آن وقت اند،  دید که چگونه معانی قرآن را تحریف کرده کرد و می اند مشاھده می بر آنھا نھاده

 گفت؟  چه می
اکنون در مقابل انبوھی از این روایات قرار داریم که بیان ھمه آنھا، چندین جلد کتاب را 

 است.  مانع رسیدن نور و ھدایِت قرآن به شیعه شده ،از این روایات بسیاریگیرد.  در بر می
 :کنم یذکر م باطنی را التیتأو نیاز اھایی  اکنون نمونه

ھمان  از نظر شیعه،که اصل دعوت پیامبران و جوھرۀ رسالت آنھاست،  ،توحید -۱
 این فرمودۀ باری تعالی:آنھا در تفسیر  .است »والیت امام«

ُٰغوَت َولََقۡد ﴿ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱل�َّ ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

 ]٣٦[النحل:  ﴾َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
و از  عبادت کنیدرا  کتایالله "که  می] فرستاد امیپ نیرا [با ا یامبریپ ،ی] هر امتانیما در [م ناً یقی«

 ،»"دیکن یطاغوت دور
مگر با است، خداوند ھیچ پیامبری را مبعوث نکرده « :کنند روایت میباقر از ابوجعفر 

  .٤»مان از دشمنان یزاریوالیت ما و ب
. خداوند دانند می »امام«قرآن را در [= معبود]  »هلإ«کلمه  مصداقشیعه،  در منابع -۲

 فرماید: متعال می
                                           

 .]٢٢[الرحمن: » آید از آن دو [دریا] مروارید و مرجان به دست می« -١
 .۴۰۰میرالمؤمنین، ص أکشف الیقین فی فضائل  -٢
 .۴/۶۶: ةمنهاج السن -٣
 .۳/۶۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۳/۱۳۴تفسیر الصافی: ؛ ۲/۳۷۳؛ البرهان: ۲/۲۶۱تفسیرالعیاشی:  -٤
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� إِ�ََّما ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدٞ ﴿  ]٥١[النحل:  ﴾َ� َ�تَِّخُذٓواْ إَِ�َٰهۡ�ِ ٱثۡنَۡ�ِ
 .»کتاستیکه [معبود شما] همان الله  ستین نی. جز ادیر یدو معبود برای خود [به پرستش] نگ«

امام فقط یکی  ؛دو امام نگیرید«اند:  نقل کردهچنین از ابوعبدالله در تفسیر این آیه، 
 .١»است
این  برایکه اند  کوشیده آنان .است »امام«ھمان  »رب« ی،شیع طبق منابع -۳
 رُب « :چندین معنی دارد »رب«در زبان عربی کلمۀ  زیرا توجیھاتی بیاورند؛شان  تأویل
ولی در اینجا چنین امری  مال] و مانند آن؛ مالِک [ »رب المال« [= صاحب خانه]، »البیت

متعال  خدایرا در آیات قرآن و نصی که از جانب  »رب«چرا که آنان کلمه  ؛ممکن نیست
را  »الله«که ھیچ احتمال دیگری جز معنی  حالیدر ؛اند امام تأویل کردهاست به نازل شده 

 رساند. در مورد این آیه: نمی

ٰ َر�ِّهِۦ َظهِٗ��﴿ ِ َما َ� يَنَفُعُهۡم َوَ� يَُ�ُُّهۡمۗ َوَ�َن ٱلَۡ�فُِر َ�َ   ]٥٥[الفرقان:  ﴾َو�َۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱ�َّ
بخشد و نه به آنها زیانی  کنند که نه به آنها سود می را عبادت میو (مشرکان) به جای الله چیزی «

 .»رساند. و کافر پیوسته در برابر پروردگارش پشتیبان (یکدیگر و یاور شیطان) است می
 ]سیعنی عمر بن خطاب[در اینجا منظور از کافر، نفر دوم «گوید:  قمی در تفسیرش می

بنابراین  .٢»گرفت یار و پشتیبان میبرای خود  ÷امیرالمؤمنین علی علیهکه  است
که از کند  میکاشانی روایت فیض قلمداد کرده است.  »رب«را به عنوان  سقمی علی
: گوید که چنین پاسخ داد و به دروغ میال شد ئوتفسیر این آیه س در موردامام باقر 

ان و رب ھم ؛در والیت است[= رِبّ عمر] او  رِبّ  ،علی .در بطن قرآن است شتفسیر«
از نظر گردد که  از این سخن برداشت می. ٣»است که قابل توصیف نیست آفریدگاری

دگار متعال ردر حق پرو ،آیهاین را که ؛ چ٤است ناپذیر توصیف »رِب «علی ھمان شیعه، 
در  لذاد؛ نک دوریتا از این برداشت  کوشیده استصاحب تفسیر صافی  نازل شده است.

                                           
 .۳/۶۰؛ تفسیر نور الثقلین: ۲/۳۷۳؛ البرهان: ۲/۲۶۱تفسیر العیاشی:  -١
 .۲/۱۱۵تفسیر قمی:  -٢
 ابوجعفر محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد. -٣
مالحظه کنید که چگونه  .۵۹ص مرآة العقول:؛ ۴/۲۵؛ نور الثقلین: ۳/۱۷۲؛ البرهان: ۴/۲۰تفسیر صافی:  -٤

 .دهند را به غیرخدا نسبت می گذارند و آن صفات خدا را کنار می
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و مقید به والیت باشد مطلق اگر  ،ربمنظور از : «ویدگ می روایتاین  توضیِح توجیه و 
در  »رب«زیرا  ؛کند استدالل او را تأیید نمی ،ولی نص آیه ؛١»نباشد، خالق متعال است

کس دیگری داللت ست و جز بر خداوند متعال، بر ھیچوالیت ا قیدِ دون این آیه ب
اصلی و حقیقی خود خارج را از معنای  وجود ندارد تا آننیز ای  کند و ھیچ قرینه نمی

شیطان  ۀدھند کافر، یاری« اند: تفسیر کردهگونه  اینرا  لف آنَس علمای از  برخیلذا ؛ سازد
 .٢»کند خداوند، او را پشتیبانی میاز و نافرمانی  گناهو در  باشد میدر مقابل پروردگارش 

�ُض بُِنورِ َرّ�َِها﴿  مورد آیۀدر  -۴
َ
قَِت ٱۡ� َ�ۡ

َ
 ]٦٩[الزمر:  ﴾َوأ

 .»به نوِر پروردگارش روشن خواهد شد نی] زمامت،یدر روز ق«[
وز قیامت روشن و بد، ربین مردم تجلی یا داوریبرای  أھرگاه خداوند«اند:  مفسرین گفته 

ل بن عمر با سند خود از مفّض  ـ ابراھیم قمیـ مفسرین شیعه  ؛ ولی بزرِگ ٣»گردد منور می
یعنی امام  ،زمین رِبّ «در تفسیر آیه فوق گفته است: صادق که ابوعبدالله کند  میروایت 

در «شود؟ در جواب گفت:  به او گفتم ھرگاه خارج شود چه می«گوید:  . مفضل می»زمین
خورشید و نور ماه نخواھند داشت و با نور امام سپری  آن ھنگام مردم نیازی به روشنایِی 

 .٤»خواھند کرد
به ائمه تفسیر  ھستند، أآیاتی را که متعلق به صفات خداوند علمای شیعه، -۵
 وجه الله منظور ازکند که  می  این  داللت بر غیرمتواتر فراوانیاخبار «اند:  گفته مثالً  ؛اند کرده
مجلسی  که روایات شیعه استاز اخباِر غیرمتواتر، ھمان منظور آنان  .٥»ھستند †ائمه

وجه  و الله نبَج  در مورد اینکه ائمه یباب« آورده است:عنوان  تحت اینرا  آنھاای از  مجموعه
آیات ذیل را ھم بدین معنی آیا  باید دید اگر چنین است، .٦»الله و یدالله و امثال آن ھستند

 کنند:  تأویل می

ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَهُهۥۚ ﴿  ]٨٨[القصص:  ﴾ُ�ُّ َ�ۡ
                                           

 .۵۹: صمرآة األنوار؛ ۴/۲۰تفسیر صافی:  -١
 .۳/۳۳۸کثیر:  ، تفسیر ابن۲۷و  ۱۹/۲۶تفسیر الطبری:  -٢
 . ۴/۷۰کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  ابن -٣
 .۲/۲۵۳، تفسیر القمی: ۴/۳۳۱، تفسیر الصافی: ۴/۸۷البرهان:  -٤
 .۳۲۴: ص مرآة األنوار -٥
 .۲۴/۱۹۱بحار األنوار:  -٦
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  ؛»شود همه چیز جز روی (= ذات) او نابود می«
ۡكَرام﴿  ]٢٧[الرحمن:  ﴾َوَ�ۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو ٱۡ�ََ�ِٰل َوٱۡ�ِ

 ».ماند و (تنها) روی پروردگار ذو الجالل و گرامی توست که باقی می« 
آنھا تنھا کسانی ھستند  ؛ند؟ بلهھستآنھا اعتقاد دارند که امامان شیعه جاودان  آیا واقعاً 

پیش رفته [در کفر و شرک] کردم آنھا تا این حد  باور نمیمن خود دارند.  یاعتقاد چنینکه 
گویند  آنان خود می .ی معتبرشان دیدمھا در کتاب دبا چشم خواین روایات را باشند تا اینکه 

 و در مورد آیۀ دوم گفته: ١»ما ھستیم ،الله وجه« است: اول گفته ۀآی بارهدرکه امام صادق 
مانند  نیزاما امامان شیعه ؛ ٢»رسد سوی خدا میما آن وجھی ھستیم که از آن سمت به «

 ؛ زیرا:سایر مردم از دنیا رفتند

 ]٢٦[الرحمن:  ﴾ُ�ُّ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ ﴿
 .»است، فنا خواهد شد نیزم یهر چه رو«

آنھا را در قضیۀ  تا کندتا امتیازی برای ائمه اثبات  است کوشیده »کافیال« درکلینی 
دانند و جز  را می شان ائمه زمان وفات«گوید:  لذا می نماید؛مردم جدا دیگر از  نیستیمرگ و 

دیگر  ،و اگر مرگ به اختیار خودشان بود ردندولی به ھر حال مُ  ؛٣»میرند به اختیار خود نمی
  .کنند تقیهلزومی نداشت از ترس مرگ 

ِ ﴿ هآیتفسیر این  در -۶ ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوُه ب
َ
ِ ٱۡ� ۖ َوِ�َّ  ]١٨٠[االعراف:  ﴾َها

 ، »دیها] بخوان هاست؛ پس او را به آن [نام نام نیباتر یز  یدارا وندخدا«
صادق از ابوعبدالله که  چنان دانند؛ میامامان را  »اسماءالحسنی«منظور از علمای شیعه 

جز با شناخت  دعای کسیالحسنی ھستیم و  خدا قسم ما اسماءه ب«اند:   روایت کردهچنین 

ۖ ﴿فرمود: چرا که خداوند  ؛شود ما پذیرفته نمی مفسران  تأویالت کهگونه  این. ٤»﴾فَٱۡدُعوهُ بَِها
[=  ئیهبکنند؛ از آثار َس  و صفات باعظمتش را به ائمه تفسیر می الله اله، رب،اثناعشری، 

                                           
طالب:  ؛ ابن شهرآشوب/ مناقب آل أبی۲۱۹؛ الکراجکی/ کنز الفوائد: ص ۲/۱۴۷بنگرید به: تفسیر القمی:  -١

ر: ص ۲۴/۱۹۳األنوار: ؛ بحار ۳/۶۳  .۳۷۸؛ تفسیر ُشبَّ
؛ الکاشانی/ تفسیر الصافی: ۳/۳۴۳طالب:  ؛ ابن شهرآشوب/ مناقب آل أبی۲/۳۴۵بنگرید به: تفسیر القمی:  -٢

 .۲۴/۱۹۲نوار: ؛ بحار األ۵/۱۱۰
 .۱/۲۵۸أصول الکافی:  -٣
 .۲۵۴/ ۲؛ تفسیر الصافی: ۵۱/ ۲؛ البرهان: ۲/۴۲تفسیر العیاشی:  -٤
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عقیدۀ مسموم، است که قائل به الوھیت علی ھستند و این  ]سبأ یھودی  بنا  پیروان عبدالله
از بزرگان این  رخیب ھنوز ھم و خلل ایجاد کرده استعشریه  ااثن شیعۀ پیوسته در موجودیِت 

  .١کنند می ماین ادعا را با صراحت اعال فرقه،
ز ی روایاتی بیان شد که دال بر انکار و ناخوشایندی جعفر صادق ادر کتاب رجال کِش  -۷

: کند میروایت چنین کشی  برای ائمه مقام خدایی قائلند.که  استاین تأویالت باطنیه 

�ِض إَِ�ٰهٞ ﴿ برخی از شیعیان نزد جعفر در مورد آیه«
َ
َمآءِ إَِ�ٰهٞ َوِ� ٱۡ� ِي ِ� ٱلسَّ  ٢﴾َوُهَو ٱ�َّ

به خدا  ،نه". ابوعبدالله گفت: "امام است ،منظور": است که یکی از شیعیان گفته گفتند
بدتر از  ]گویند که چنین می[آنھا  .شوم سوگند با چنین کسی در زیر یک سقف جمع نمی

در  ھاآن ھمچونو قسم به خدا ھرگز کسی  ؛ننداو مشرک مسیحیان و زرتشتیان و یانیھود
اھل کوفه گفته  میاناگر به آنچه در  ،خدا قسمه ب نکوشیده است.تحقیر عظمت خداوند 

به  متعلقستم که ھای  بنده فقطمن  .ردبَ  ، زمین مرا در خود فرو میشود اعتراف کنم یم
 .٣»"ندارمرا ھیچ ضرر و نفعی  توانایی رساندِن  و خداست

 نیز »رسول«را  د، آننکن یاد می »رب«و  »إله«گونه که از امام با نام  ھمانبزرگان شیعه، 
ُرُسل [= تأویل رسول به امام و «گوید:  می فیمحمد طاھر شر  بن  . ابوالحسنخوانند می

که امکان گرفتن معنی آن و  ه شکلیب است؛ در برخی از آیات وارد شده ،به ائمه پیامبران]
توان  می ،ُرُسل ذکر شد معنی که ھرگاه در قرآن لفظ نبدی ؛اعطای آن به دیگران وجود دارد

این رسل را ائمه دانست و گفت مراد ائمه است. از جمله دالیلی که بر این سخن داللت 
پس  است؛ اصل ھدف از بعثت پیامبران، والیت ائمه بوده آنان است که این سخِن  ،کند می

. ٤»شود [= ائمه] تأویل کنیم والیت مربوط میدرست است که رسالت پیامبران را به آنچه به 
اصًال دلیل درستی برای توجیه این عقیده نیست؛ زیرا بر مبنای تأویالت باطنی  ولی این

بیان شده است و راه به جایی ندارد؛ چرا که ھدف اساسی از رسالت پیامبران، شناخت و 
 فرماید: متعال می وندتبلیغ توحید است؛ به ھمین دلیل خدا

نِ ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ُٰغوَت  َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱل�َّ  ]٣٦[النحل:  ﴾ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ

                                           
 ».شان شیعیان معاصر و ارتباط آنها با گذشتگان«بنگرید به فصل پایانی:  -١
 ]. ٨٤[الزخرف: » اوست که در آسمان و زمین معبود است« -٢
 .۳۰۰رجال کشی: ص -٣
 .۱۶۳: ص مرآة األنوار -٤
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و از  عبادت کنیدرا  کتای خدای« :که می] فرستاد امیپ نیرا [با ا یامبریپ ،ی] هر امتانیما در [م ناً یقی«
 ؛»دیکن یطاغوت دور

نَُّهۥ ﴿
َ
رَۡسلۡنَا مِن َ�ۡبلَِك مِن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
نَا۠ فَٱۡ�بُُدونِ َوَمآ أ

َ
� ٓ   ]٢٥[االنبیاء: ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

: [به مردم بگوید] که میکرد  یمگر آنکه به او وح م،یرا نفرستاد  یامبریپ چیاز تو ه شیما پ«
 .»عبادت کنیدپس تنها مرا  ست؛ی[بحق] جز من ن یمعبود«

  :آیه استکنند، این  تأویل می »امام«را به  »رسول«ھایی که در آن  یکی دیگر از مثال
ةٖ رَُّسولٞ ﴿ مَّ

ُ
ِ أ

  ]٤٧[یونس :  ﴾َولُِ�ّ
 .»دارد یامبریپ ،یهر امت«

امامی وجود دارد که آنان را  ،یعنی در ھر قرنی: «است کنند که صادق گفته ادعا میآنان 
تفسیر و  »ائمه«به  نیزرا  »مالئکه«لفظ آنان  به عالوه، .١»به راه حق دعوت خواھد کرد

بر حسب ـ که  است آمدهچنین  شان در اخبار و روایات و مدعی ھستند که کنند تأویل می
 ،ذکر شده باشند »مالئکه«با لفظ  خواه ؛ائمه ھستند ،مراد از مالئکه ـ تفسیر باطنی قرآن

 . ٢و مانند آن »حامالن عرش«ھمانند  ؛رساند لفظ دیگری که آن معنا را میبا  خواه
را ھمان » کتاب«و » قرآن«شان، منظور از  گفتیم که آقایان در توھماتتر  پیش -۸

 دربارۀ این فرمودۀ خدای متعال:. دانند می »ائمه«

 ]٢[البقرة:  ﴾َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ� َرۡ�َب �ِيهِ ُهٗدى ّلِۡلُمتَِّق�َ ﴿
 »است زکارانیپره تیهدا یۀو ما ستیآن نبودِن]  [الهیدر  تردیدی چیاست که ه یکتاب نیا« 

 کتاب مراد از«ه است: گفتچنین اند که  در تفسیر قمی به نقل از امام جعفر صادق آورده
 ؛٣»مورد نیستاین در  تردیدیاست و  سعلی

 : کالم الھیھمچنین در این 

  ]٢١[الشوری:  ﴾َولَۡوَ� َ�َِمُة ٱۡلَفۡصِل لَُقِ�َ بَۡيَنُهمۡ ﴿
داوری  انش انیدرنگ] م نبود، [بی انیبه گناهکاران] در م دادن اگر ُحکِم قطعی [برای مهلت«

                                           
و  ۲۴/۳۰۶نوار: ؛ بحار األ۲/۴۰۵؛ تفسیر الصافی: ۲/۱۸۶؛ البرهان: ۲/۱۲۳؛ تفسیر العیاشی: ۱۶۴ص همان: -١

۳۰۷. 
 .۳۰۳: ص نوارمرآة األ -٢
 .۹۲و  ۱/۹۱؛ تفسیر الصافی: ۵۳/ ۱؛ البرهان: ۱/۲۶؛ تفسیر العیاشی: ۱/۳۰تفسیر القمی:  -٣
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 »شد می
 .١است »امام«، ھمان »کلمه«از  کنند منظور ادعا می

 و در مورد این آیۀ: 

﴿ ِ   ]٦٤[یونس:  ﴾َ� َ�ۡبِديَل لَِ�َِ�ِٰت ٱ�َّ
 .»است ریرناپذییسخنان الله تغ«
 .٢»دھد ری در امامت رخ نمیییعنی ھیچ تغی« :اند آنھا گفته 

 :این آیهدر مورد ھمچنین 

ْ�ُرٍ ﴿
َ
ُه ِمن َ�ْعِدهِ َسبَْعُة � قَْ�ٌم َواْ�َْحُر َ�ُمدُّ

َ
رِْض ِمن َشَجَرٍ� أ

َ
�ََّما ِ� اْ�

َ
ا نَفَِدْت  َولَْو � مَّ

  ]٢٧[لقمان: ﴾َ�َِماُت اللَّـهِ إِنَّ اللَّـَه َعزِ�ٌز َحِكيمٌ 
دریا (مرکب گردد) و هفت دریای دیگر به مدد آن ) درختان روی زمین قلم شود، و ۀو اگر (هم«

 .»تردید الله پیروزمند حکیم است یابد، بی بیاید، سخنان الله پایان نمی
: کنند چنین روایت می ھادی بن محمد  ابوالحسن علیدر یک روایِت خودساخته از  آنان

اخبار و . ٣»قابل درک و شمارش نیست نما ھای ھستیم که فضیلت یما ھمان کلمات«
در بحار روایت  به تنھایی بیست و پنجمجلسی  و بسیار است زمینه روایات شیعه در این

تأثیرپذیری این مذھب از مسیحیت  بیانگر ،»امام«بر  »کلمه«اطالق واژه  .٤است آورده
اند. اما نامگذاری  دهنمو اطالق  ÷را بر حضرت مسیح »کلمه« واژۀ نیززیرا آنان  ؛است

از  ÷مانند آدم نیزاست که خداوند متعال او را  دلیلبه این  »الله کلمة«به  ÷مسیح
با کلمۀ  ÷پس عیسی ؛درنگ پدید آمد بیاو و » پدید آی«گفت:  ه ویسپس ب ؛خاک آفرید

  صورت طبیعی آفریده شدهه ھمانند سایر مردم و ب ساما علی ؛وجود آمده ب الھی [= ُکن]
 .٥است
 :اند آیه نیز دست به تحریِف تفسیری زدهشیعه در مورد این  علمای -۹

                                           
 .۲۴/۱۷۴نوار: ؛ بحار األ۴/۱۲۱؛ البرهان: ۲/۲۴۷تفسیر القمی:  -١
 .۲۴/۱۷۵نوار: ؛ بحار األ۱/۳۱۴تفسیر القمی:  -٢
 .۵۵۲حتجاج: ص؛ اإل ۳/۵۰۸طالب:  بیأ؛ مناقب آل ۳۵۵؛ تحف العقول: ص۲۴/۱۷۴نوار: بحار األ -٣
 .۱۸۵تا  ۲۴/۱۷۳بحار األنوار، باب أنهم کلمات الله:  -٤
 .۳/۱۸منهاج السنة:  -٥
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َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ ﴿  ]٦[الفاتحة: ﴾ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
 .»فرما تیما را به راه راست هدا«

  .١اند علی تفسیر کردهامام به  را »صراط مستقیم«آنان 
 نیز در مورد تفسیر این آیه:

ۡمِس َوُضَحٮَٰها﴿   ]١[الشمس:  ﴾َوٱلشَّ
 »آن [به هنگام بامداد] ِی و روشن دیسوگند به خورش«

، ھمان روشنِی آنو  ؛است علی ،خورشیدز منظور ا« اند: روایت کردهچنین از امام صادق 
پنھان  خورشید ،معنی است که ھرگاه علی وفات یافت ناین بدی آیا .٢»باشد می قیام قائم

 سر خواھند برد؟ ه مردم در تاریکی ب ای، افسانه گردد و تا قیام مھدی می
است؛ امام و ائمه  ،»کعبه و قبله ،مساجد ،مسجد«منظور از الفاظ  ،در تفسیر شیعه -۱۰

 متعال: خداوند در مورد این قول مثالً 

ِ َمۡسِجدٖ ﴿
�ِيُمواْ وُُجوَهُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ

َ
 ]٢٩[االعراف:  ﴾َوأ

 ،»سوی او کنیدتان را به  یھا یو (نیز) در ھر مسجدی (و به ھنگام ھر نمازی) رو«
 ؛٣»مسجد یعنی ائمه«اند که گفته است:  از امام صادق روایت کرده

 در تفسیر آیۀ: ،ی از امام صادقو در روایت دیگر

ِ َمۡسِجدٖ ﴿
  ]٣١[االعراف:  ﴾ُخُذواْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ

ھای شایسته  نمازی) زینت خود را برگیرید (و لباس به ھنگام رفتن به مسجد (و در ھر«
 ،»)بپوشید

 ؛٤اند تفسیر کرده ئمهارا به  »مسجد«
 در مورد آیۀ: ھمچنین

َحٗدا﴿
َ
ِ أ ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع ٱ�َّ نَّ ٱلَۡمَ�ِٰجَد ِ�َّ

َ
  ]١٨[الجن:  ﴾ َوأ

                                           
 .۲۳/۲۱۱نوار: ، بحار األ ۱/۸۵، تفسیرصافی:  ۱/۸۹، البرهان: ۱/۴۲، عیاشی: ۱/۲۸قمی:  -١
. در همین تفسیر قمی آمده است که منظور از ۲/۴۲۴، تفسیر قمی: ۲۰۰نوار: صاأل، مرأة ۴/۴۶۷البرهان:  -٢

 روز] ائمه است. » [= نهار«
 .۲/۱۷، نور الثقلین: ۱۷۵نوار: ص؛ مرآة األ۲/۱۸۸؛ صافی: ۲/۱۲؛ عیاشی:  ۲/۸البرهان:  -٣
 .۲/۱۳؛ العیاشی: ۲/۹البرهان:  -٤
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 ، »و اینکه مساجد از آِن الله است، پس کسی را با الله نخوانید«
پس غیر از آنان، کسی دیگر را به  ؛محّمد است از آل ،امام«گویند:  میتفاسیر شیعه 
حرام، البلد ما : «است گفته ÷ھمچنین مدعی ھستند که امام صادق .١»عنوان امام نگیرید

  .٢»الله ھستیم ةالله و قبل ةکعب
 در آیات قرآن، »سجده«ھای معتمد شیعه، منظور از  بر اساس تفاسیر موجود در کتاب -۱۱

 :در تفسیر این آیهوالیت ائمه است. 

ُجودِ وَُهۡم َ�ٰلُِمونَ ﴿   ]٤٣[القلم:  ﴾َوقَۡد َ�نُواْ يُۡدَعۡوَن إَِ� ٱلسُّ
 ،»شدند که سالم بودند به سجود فرا خوانده می و یقینًا که پیش از آن (در دنیا) درحالی«

شاید  .٣»شدند در دنیا به والیت علی خوانده میمنظور این است که «...  اند: گفتهآقایان 
بر روی قبور و تعطیلی  ، ساخت ضریحامامان و قبرھای آنھا عبادتچنین روایاتی باعث رواج 

و کعبه و  ستھا زیارتگاهو مساجد ھمان مشاھد  ،در تفسیر شیعه زیرا ؛مساجد شده است
یا [= آداب قبور]  »مناسک المشاھد«ی به نام یھا لذا کتاب ؛ئمه ھستنداھمان  ،قبله

اند و در بیان فضایل  به رشتۀ تحریر درآورده »زارَم ال«یا  آداب زیارت]» [= مناسک الزیارات«
بخشی که  چنان ؛اند توجه و اھتمام بسیار به خرج داده ،قبور و روش و آداب زیارت زیارِت 

 .٤اند ھای مرجع و معتمدشان را به آن اختصاص داده از کتاببزرگی 
؛ اما »خدا بندگِی بازگشت از گناھان به سوی «کامًال واضح است:  »توبه«معنی  -١٢

کنند؛  امیه به سوی والیت علی تفسیر می از والیت ابوبکر و عمر و بنی بازگشت«شیعه توبه را به 

ِيَن تَابُواْ َوٱ�َّبَُعواْ َسبِيلََك ﴿ پس تأویل آیۀ  نزد آنان در سه روایت آمده است: ٥﴾فَٱۡغفِۡر لِ�َّ
 ؛بازگشتندامیه  و بنی ]ابوبکر و عمر [= یو فالن ییعنی کسانی که از والیت فالن: نخست

                                           
 .۴/۳۹۳البرهان:  -١
 .۲۱۳: ص مرآة األنوار، ۲۴/۳۰۳؛ بحار األنوار: ۲بنگرید به: کراجکی، کنز الفوائد: ص  -٢
 .۱۷۶: ص مرآة األنوار؛ ۲۱۵و ۵/۲۱۴؛ تفسیر صافی: ۴/۳۷۲؛ البرهان: ۲/۳۸۳تفسیر قمی:  -٣
حمد کتاب المزار؛ ممحمد بن علی فضل، ها عبارتند از: شیخ مفید، مناسک الزیارات؛  برخی از این کتاب -٤

 ۲۰/۴۸، عاملی: ةالمزار؛ بنگرید به: وسائل الشیعمحمد بن احمد، المزار؛ محمد بن همام، ؛ المزارمشهدی، 
 .۱۷/۴۹۸؛ الفتاوی: ۱/۱۷۵منهاج السنة:  تیمیه، ابن؛ ۴۹و 

 .]٧[غافر: » اند، بیامرز اند و راه تو را پیروی کرده را که توبه کرده  پس کسانی« -٥



 ۲۱۹ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

َبُعواْ ﴿و  بازگشتند؛امیه  و بنی ]شابوبکر و عمر و عثمان[= از والیت سه طاغوت  دوم: َوٱ�َّ
 ؛»از علی پیروی کردند«یعنی:  ﴾َسبِيلََك 

ْ ﴿ سوم: ِيَن تَابُوا َبُعواْ ﴿ بازگشتند،امیه  این سه تن و بنیاز والیت « :یعنی ﴾فَٱۡغفِۡر لِ�َّ َوٱ�َّ
 .١»گشتندازب [= علی] امیرالمومنینسوی والیت ه ب و ﴾َسبِيلََك 

 دینکه علم و  حالیاند؛ در نسبت داده سھر سه روایت مذکور را به ابوجعفر محمد باقر
 کند.  را به کلی نفی می یروایات چنیناو صحت 

دوست داشتن «ست از ا که عبارت دھند ارائه میمفھوم جدیدی از توبه  روایاتاین 
بر مبنای این تفسیر  و معنا و مفھوم دیگری جز این ندارد... ؛»یکسی و دشمنی با دیگر

والیت امام است و جز والیت، چیزی دیگری وجود  وضوعتنھا مربوط به م ،توبه و بازگشت
گویی شیعه با این  .لذا ھیچ ذکری از آن به میان نیامده است توبه باشد؛ ۀندارد که شایست

زمین  اندازۀگرچه گناھانش به  ،داشته باشددوست را  سھرکس علیکه تفسیر معتقد است 
 در مقابل دوست داشتن بھترین افراد پس از پیامبران یعنیو  ؛گناھی بر او نیست ،باشد

  مراه آن سودی ندارد.عملی ھکه ھیچ  دانند میعمر را کفری  و ابوبکر
 آن ھمه جھاد ورنِج  شو اصحاب کرام ج گرامی مبراآیا پی ؟این اسالم استواقعًا آیا 

تأثیر این از این گذشته،  ؟متحمل شدندتالش خالصانه را تنھا برای اعتراف به این موضوع 
روایات بر کسانی که به آن ایمان دارند و معتقدند از محمد باقر صادر شده چیست؟ آیا  قبیل
گناھان  بکند و به ارتکا اھمیت جلوه نمی ساده و بی یک شیعه،در نگاه  ،بزرگ انگناھ

 ؛گردد؟ بله عالقه نمی گردد؟ آیا نسبت به انجام اعمال نیک سست و بی تشویق نمی بزرگ
 .چنین خواھد شدو  استصحیح  یگیر این نتیجه قطعاً 

یکی از وجود دارد مبنی بر اینکه کافی روایت مھمی در اصول  موضوع،  این ۀدربار
اینکه از تفاوت بسیار بزرگی از شکایت کرد و  هفرقاین شیعیان نزد امام از بداخالقی افراد 

 .٢فتی نموداظھار شگ ،کند سنت مشاھده می که بین اعمال و رفتار طایفۀ او و رفتار اھل

                                           
 .۲/۲۵۵: ي؛ القم۴/۳۳۵؛ الصافی: ۹۳و  ۴/۹۲البرهان:  -١
من با کسانی معاشرت دارم که شما را دوست «از عبدالله بن ابو یعفور روایت است که به ابوعبدالله گفت:  -٢

گو هستند و به  دار و راست ندارند ولی فالن و فالن [= ابوبکر و عمر] را دوست دارند؛ با این حال، امانت
شناسم و با آنها معامله دارم که تو را دوست دارند؛ ولی صداقت و  کسانی را هم میعهد و پیمان وفادارند؛ 
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که در  ١داردارزشمندی  خاطرات و معاشرت با شیعیاننشست و برخاست ، از عالمه شوکانی
 ھای آینده به آن خواھیم پرداخت. بخش

 و اسالم ھستند اصلِی زکات که ارکان و مبانی حج و  و روزه و نماز ،از دیدگاه شیعه -۱۳
اند:  روایت کردهچنین از ابوعبدالله آنان  ھستند. »ئمها«اند، به معنی  در قرآن ذکر شده

از  ،بلکه از این ھم باالتر؛ ٢»ما ھستیم خدادر کتاب  ، زکات، روزه و حجنماز[منظور از] «
 است. سوالیت علی ،دیدگاه آنھا کل دین

 فرماید: متعال که می خداونددر تفسیر این قول  -۱۴

ْسلُِمونَ  ...﴿ نُتم مُّ
َ
يَن َفَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ  ]١٣٢[البقرة:  ﴾إِنَّ اللَّـَه اْصَطَ�ٰ لَُ�ُم اِ�ّ

 ،»الله این آیین را برای شما برگزیده است، پس نمیرید جز اینکه مسلمان باشید... «
یعنی والیت دین در اینجا : « اند روایت کردهدر تفسیر این آیه چنین ابوعبدالله صادق  از

ۡسلُِمونَ ﴿ سعلی نُتم مُّ
َ
 ؛٣»نمیرید جز اینکه تابع والیت علی باشید یعنی ﴾فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 :ھمچنین دربارۀ آیه
قُوا �ِيهِ َكُ�َ َ�َ ... ﴿ يَن َوَ� َ�َتَفرَّ �ِيُموا اِ�ّ

َ
ْن أ

َ
ۡ ٱأ اللَّـُه َ�َْتِ�  هِ إَِ�ۡ  ُعوُهمۡ تَدۡ  َما �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

 ]١٣[الشوری:  ﴾إَِ�ْهِ َمن �ََشاُء َوَ�ْهِدي إَِ�ْهِ َمن يُنِيُب 
دین را بر پا دارید و در آن فرقه فرقه نشوید، بر مشرکان گران است، آنچه شما آنها را بدان  ...«

 ،»کند هدایت میگزیند و هر که به سوی او باز گردد،  کنید. الله هر که را بخواهد بر می دعوت می
                                                                                                             

که عصبانی بود خطاب به من گفت: "کسی  داری و وفای به عهد ندارند. ابوعبدالله نشست و درحالی امانت
ابل، که از راه دوستی حاکِم ستمکاری که از جانب خدا نیست، خدا را عبادت کند، دین ندارد؛ و در مق

هرکس با پذیرش امام عادل، خدا را اطاعت کند، [اگرچه اعمال نیکی نداشته باشد] سرزنشی بر او نیست". 
شوند؟  کنند] سرزنش نمی سنت] دین ندارند و اینان [= شیعیانی که بدکاری می پرسیدم: آنان [= اهل

لَُماِت إَِ� ا�ُّ َوِ�ُّ ﴿فرماید:  ای که خدوند می ابوعبدالله گفت: "مگر نشنیده ْ ُ�ْرُِجُهم ّمَِن الظُّ ِيَن آَمُنوا ا�َّ
به خاطِر  و این َبرد؛ آمرزش می و یعنی ایشان را از تاریکِی گناهان، به سوی نوِر توبه ]۲۵۷:البقرة[ ﴾ا�ُُّورِ 

 .۱/۳۷۵؛ اصول الکافی: "»باشد می دوستی ایشان نسبت به هر امام عادلی از سوی خدا
شود که از  ای یافت نمی به تجربه برای ما و دیگران ثابت شده است که هیچ شیعۀ رافضی« گوید: شوکانی می -١

  .۷۳؛ طلب العلم: ص»محرمات خدا پرهیز کرده باشد
 ۲۴/۳۰۳بحار األنوار:  -٢
 .۱۴۸نوار: ص ؛ مرأة األ۱/۱۵۶البرهان:  -٣



 ۲۲۱ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

قُواْ �ِيهِ ﴿امام علی است  ،منظور از دین«گوید:  میچنین در تفسیر قمی  یعنی  ﴾َوَ� َ�َتَفرَّ

َ�َ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َما تَۡدُعوُهۡم ﴿در تفسیر  وی ھمچنین ».از ِگرِد امیرالمؤمنین پراکنده نشوید
؛ و باز »علی استله والیت ئمس ید،خوان میفرا ه سوی آنچیزی که ب آن«:  است گفته ﴾إَِ�ۡهِ 

ُ َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآءُ ﴿ دربارۀ  سعلی منظور از "ھر که را بخواھد": «گفته است ﴾ٱ�َّ
 . ١»است

دین «یا  »دین والیت«یا  »ردین منتَظ «چرا این دین را به  ،اگر چنین استبه راستی 
غیر از دین اسالم چیزی شیعه، که مذھب کنند؟ حقیقت این است  نامگذاری نمی »امامت
آید،  از شواھد امر برمیکه  چنان ؛ واست از یک فرداطاعت معنای اصلِی مذھب شیعه،  .است

: گوید می شھرستانی .است  به ارث برده ٢»ِکیسانیه«آمیز را از  اثناعشریه، این عقیدۀ شرک
جایی که این  تا نظر ھستند؛ ھم ،استاطاعت از یک شخص  ،تمام شیعه در اینکه دین«

ھمچون نماز و روزه و زکات و حج را به افراد و  شرعی،تا تمام ارکان  باعث شدهعقیده 
 یکسی که معتقد باشد دین، اطاعت از شخص خاص و کنند ... تفسیر [= ائمه] اشخاص

، چرا که در زیرزمینی پنھان گشته است، ردرا در اختیار ندا [= امام] او آن شخص و است
و  است منحصر شده سدین در نظر آنان در والیت و اطاعت علی ،در واقع .٣»دین ندارد

                                           
 .۳۶/۸۴نوار: أل، بحار ا۳۶۹و  ۴/۳۶۸؛ الصافی: ۴/۱۲۰؛ البرهان: ۲/۲۷۴تفسیرالقمی:  -١
بودند. علت نامگذاری این فرقه، انتساب » محمد بن حنفیه«های شیعه و قائل به امامت  از افراطی» کیسانیه« -٢

اند.  نامیده» مختاریه«شناسان آنان را  بود. برخی از فرقه» ِکیسان«ایشان به مختار ثقفی است که ملّقب به 
های دیگر داشت. برخی نیز  و گمراهی» بداء«همچنین عقیده به شود؛  مختار مدعی بود وحی بر او نازل می

در کوفه بود. برخی نیز او » بجیلة«اند کیسانیه، منسوب به مردی به نام کیسان است که غالمی از قبیلۀ  گفته
نظر دانند. از نظر ابوالحسن اشعری، فرقه کیسانیه یازده فرقه بودند؛ اما به  طالب می پیمان علی ابن ابی را هم

گفتند محمد بن حنفیه نمرده و مهدی منتَظر است و  ای که می رسید: فرقه بغدادی، ریشۀ آنان به دو فرقه می
فرقۀ دیگری که امامت را بعد از وفات محمد بن حنفیه به دیگری سپردند؛ اما بعدًا در مورد او نیز اختالف 

حزم،  ؛ ابن۵۳، ۳۸، ۲۳؛ الفرق بین الفرق: ص۱/۹۱سالمیین: کردند. در مورد کیسانیه بنگرید به: مقاالت اإل 
 ۱۵۷؛ الحور العین: ص۹۵تا  ۹۳عتقادات فرق المسلمین والمشرکین: إ؛ رازی، ۴۱،۴۳، ۵/۳۵،۳۶،۴۰الفصل:

کبر، مسائل اإلمامة:۸۳و  ۸۲به بعد؛ الُمنیة واألمل: ص به بعد؛ قمی،  ۲۶و  ۲۵. نیز بنگرید به: الناشئ األ
 دب.ریخ و األ ا؛ وداد القاضی، الکیسانیه فی الت۲۴و  ۲۳نوبختی، فرق الشیعة:  ؛۲۲و  ۲۱مقاالت والفرق: 

 .۱/۱۴۷الملل والنحل:  -٣



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۲۲۲

 

بر حسب روایات ـ  خودداری از گناھانو  انجام کار نیک پیامبرش،فرمانبرداری از خدا و 
 شود. دین محسوب نمی ءجز شیعه ـ
 است و در قرآن تکرار شده بار ۴۹ ،مشھور است که معنی آن معروف و »امت«واژۀ  -۱۵
آنچه از «گوید:  میابوالحسن عاملی اصفھانی کند.  تفسیر می شیعیانرا به امامان یا   آنشیعه 
به آنچه با  تمااین است که لفظ  ،شود برداشت میـ  شبا وجود اختالف الفاظـ ما  روایات

[این اگرچه  است؛ حق و شیعیان حقیقی تأویل شده تناسب دارد و به اھل †ائمه
 ھای باشان را از کت ای از روایات سپس در این زمینه، مجموعه .١»دنباشتعداد  کمشیعیان] 

که  بدین معناستدرواقع  ،ئمه باشدااگر امت به معنی  اما نقل کرده است. شیعهمعتبر 
ی به اجرا وظفمخاطب قرآن نبوده و ماسالمی، و امت است قرآن تنھا برای ائمه نازل شده 

 نیستند. دستوراتش
به  زیرا ن جان یب یایاشحتی  و شود میسطح خالصه ن نیآنھا در ھم التیتأو -۱۶

ولی  ]؛چاه[یعنی  معنایش واضح و روشن است »بئر«اند.  کرده لیو تأو ریامامان خود تفس
[= و والیت او، امام صامت  سعلیاند:  بدین معانی تفسیر کردهرا  کلمهشیعه این منابع 

ای  داری بھره فاطمه و فرزندانش که از حکومت [= مھدی موھوم] و بیامام غا ]،قرآن
 :اند نیز به کار برده کالم الھی این آنان ھمین تفسیر را در مورد. ٢نبردند

﴿ ٖ�ۡ
لَٖة َوقَ َعطَّ ٰ ُعُروِشَها َو�ِۡ�ٖ مُّ ۡهلَۡكَ�َٰها َوِ�َ َظالَِمةٞ َفِ�َ َخاوَِ�ٌة َ�َ

َ
يِّن ّمِن قَۡرَ�ٍة أ

َ
فََك�
ِشيدٍ    ]٤٥[الحج :  ﴾مَّ

که (مردمش) ستمگر بودند نابود کردیم، پس (اینک) بر  ها را درحالی پس چه بسیار آبادی«
حاصل مانده و (چه)  هایش فروریخته (و ویران شده) است؛ و (چه بسیار) چاه (پر آب) که بی سقف

 .»صاحب مانده است) قصر(های) بر افراشته استوار (که بی
 .٣پنج روایت در این راستا و بدین معانی وارد شده است »البرھان«در تفسیر  

علمای اما  ؛آمده است [= دریا] خود اصلِی معنای  هب آیه ۳۳ در بیش از »حربَ « -۱۷
ابوالحسن عاملی  .اند کرده شان تفسیر ئمه و دشمنانارا به امام و  »حاربِ «و  »بحر«شیعه 

                                           
 .۸۱: ص نوارمرآة األ -١
؛ اصول الکافی: ۹۷و  ۳/۹۶؛ البرهان: ۲/۸۵؛ تفسیر القمی: ۹۴نوار: ؛ مرآة األ۱۰۵و  ۳۶/۱۰۴نوار: بحار األ -٢

 .۱۱۱خبار صدوق: ص؛ معانی األ ۱/۴۲۷
 .۹۷و  ۳/۹۶البرهان:  -٣



 ۲۲۳ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

نتیجۀ : «است را در این مورد ذکر کرده و در آخر گفته شیعهتعدادی از روایاِت اصفھانی 
ھستند، به امام یا  سودمند دارند وبحث این است که جایز است دریاھایی که آب شیرین 

 .١»و دریاھای شور به دشمنان آنھا شوند تفسیر  لائمه و حتی به شخص فاطمه

َمَرَج ٱۡ�َۡحَرۡ�ِن ﴿یر آیۀ: تفسصادق در  از ابوعبدالله ،قمی و دیگر تفاسیر شیعه در تفسیر
دو دریای عمیق ھستند که  لو فاطمه سعلی«: است نقل شدهچنین  ٢﴾يَۡلَتقَِيانِ 

 یعنی حسن و ٣﴾َ�ُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجانُ ﴿ و کند نمی ستمشان بر دیگری  کدام ھیچ
 . ٤»حسین

؛ بدین اند و ائمه تفسیر کرده را به امامتو شایسته  واالی ھا ھمچنین معانی و مثال

َوٱۡ�َعلُواْ ﴿ کالم الھیدر مورد این  به عالوه، ؛اند را به والیت تفسیر کرده »خیر«شکل که 
 دربارۀ ھمچنین. ٦»یعنی والیت کار نیک«: است مدعی ھستند که امام کاظم گفته ٥﴾ٱۡ�َۡ�َ 

 .٨»ھا یعنی والیت نیکی«: است گفته باقر ابوجعفر مدعی ھستند که ٧﴾فَٱۡستَبُِقواْ ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ ﴿
در تفسیر  اند؛ مثالً  کرده تفسیربه ائمه  نیزھای خدا در جھان ھستی را  آنان نشانه -۱۸

 این آیه:
 ]١٦[النحل:  ﴾وََعَ�َٰ�ٰٖت َو�ِٱ�َّۡجِم ُهۡم َ�ۡهَتُدونَ ﴿
 ،»یابند گان راه می ها (قرار داد) و (در هنگام شب) بوسیله ستاره و (نیز) نشانه«

                                           
  .۹۴: ص مرآة األنوار -١
 . ]١٩[الرحمن:» او دو دریا[ی شور و شیرین] را روان کرد تا [به یکدیگر] برسند« -٢
 ].٢٢[الرحمن:» آید از آن دو [دریا] مروارید و مرجان به دست می« -٣
. البرهان نیز در این ۵/۱۰۹الصافی ؛ ۶۵بابویه، الخصال: ص  ؛ ابن۱۷۷؛ تفسیر فرات. ص۲/۳۴۴تفسیر القمی -٤

آورده ) بابی ۲۴/۹۷نوار (. مجلسی هم در بحار األ۴/۲۶۵تأویل، دوازده روایت آورده است؛ بنگرید به: 
  ».آنها [= ائمه] مروارید و مرجان هستند«با این عنوان:  است

 ].٧٧[حج : » و کار نیک انجام دهید« -٥
 .۱۳۹ص نوار:مرآة األ -٦
 .]١٤٨[بقره: » ها [بر یکدیگر] سبقت بگیرید نیکیپس در « -٧
 .۱/۲۰۰؛ الصافی: ۱/۱۶۳البرهان:  -٨



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۲۲۴

 

روایت صادق  از ابوعبداللهھمچنین  ؛»ھمان ائمه ھستند ھا نشانه«گویند:  چنین می
و  .١»ئمه ھستندا ھا نشانهو است  ج ھمان رسول الله ستاره«: است اند که گفته کرده

را  ھستند که خداوند آن ھایی نشانهامامان ھمان « :تحت عنوان آورده استبابی نیز کلینی 
نامگذاری عنوان این بابی را تحت  ،به پیروی از وی نیزمجلسی  ؛»کرده استدر کتابش ذکر 

که  چنان ـکه سیاق آیۀ مذکور  حالیدر ؛٢»ھستند ھا نشانهو  ستارگان †ائمه«کرده است: 
 .٣کند دیدگاه ایشان را نفی می ـ  اند سلف صالح تفسیر نموده

کلماتی نیز  ؛اند تفسیر کرده »والیت«یا  »رجعت ائمه«احوال روز آخرت را به آنان  -۱۹
نزد  اً غالب ھای مربوط به روز آخرت، و دیگر واژه »شور، آخرت، نُ ةقیامت، ساع«ھمچون 

را  ای قاعده یاصفھان یابوالحسن عاملتفسیر شده است.  »ئمهارجعت «به مفسران شیعه 
قرآن به معنی روز  الفاظی که در ظاھرِ «گوید:  ھا بیان کرده و می تفسیر این واژهبارۀ در

 در قرآن گفته »الساعة«مورد لفظ مجلسی در  .٤»شوند تفسیر میرجعت  به ،قیامت ھستند
آنان  .٥»رجعت است ش،باطن قیامت ودر قرآن، ظاھرش به معنی ساعة اللفظ : «است

 تفسیر آیۀدر امام رضا اند که  مدعی اند؛ لذا نیز تفسیر کرده »والیت«به را  »ةساع«ھمچنین 

اَعةِ ﴿ بُواْ بِٱلسَّ   .٧»اند را تکذیب کرده والیت علیآنان یعنی «گفته است:  ٦﴾بَۡل َكذَّ
 فسیرت[= بازگشِت ائمه به دنیا]  »رجعت«را به  »الحیاة الدنیا«لفظ علمای شیعه  -۲۰

به رجعت و  دنیال موجود حاکی از این است که یدال« است: گفته . ابوالحسن عاملیاند کرده
 :در مورد آیۀ .٨»گردد می فسیروالیت ابوبکر و عمر تبه ھمچنین 

ۡ�َيا﴿ ِيَن َءاَمُنواْ ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ  ]٥١[غافر:  ﴾إِنَّا َ�َنُ�ُ رُُسلََنا َوٱ�َّ

                                           
؛ تفسیر فرات: ۳/۱۲۹؛ الصافی: ۲/۳۶۲؛ البرهان: ۱/۲۰۶؛ اصول الکافی: ۲/۲۵۵؛ العیاشی۱/۳۸۳القمی:  -١

 .۴/۶۲؛ مجمع البیان: ۸۴ص
 .۸۲تا  ۲۴/۶۷؛ بحار األنوار: ۱/۲۰۶اصول کافی،  -٢
 .۲/۶۱۲کثیر:  ؛ ابن۱۴/۹۲طبری: تفسیر  -٣
 .۳۰۳ص نوار:مرآة األ -٤
 .۲۴/۳۳۴نوار: بحار األ -٥
 .]١١[الفرقان: » بلکه [مشرکان] قیامت را تکذیب کردند« -٦
 .۱۸۲صنوار: مرآة األ؛ ۳/۱۵۷؛ البرهان: ۵۴النعمانی، الغیبة: ص  -٧
 .۱۵۰: صنوارمرآة األ -٨



 ۲۲۵ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

 ،»کنیم اند، در زندگی دنیا یاری می یقینًا ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده«
 درباره آیۀ: ؛ نیز١»زمان رجعت است ،منظور«اند:  روایت کردهچنین  صادقاز امام 

ۡ�َيا﴿  ]١٦[االعلی:  ﴾بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ
 ،»دیده یم حیرا [بر آخرت] ترج ایدن یزندگشما [مردم]  بلکه«

. الزم ٢»دھید را ترجیح می ]عثمان ابوبکر و عمر و[= یعنی والیت آنھا «گویند:  میچنین 
بدون قرینه و که  دبینی می لذا ؛ضابطه و اصولی ندارد ھیچ ،تأویالت باطنیبه ذکر است که 

 رجعتـ به  با وجود تفاوت زیادی که بین آن دو وجود داردـ آخرت را دلیلی، زندگی دنیا و 
 .اند تأویل کرده والیتو گاھی به  رجعتدنیا را گاھی به  زندگیھمچنین  ؛اند کرده فسیرت
 بر زبان و قلم جاری شدهو بدون تفکر ھوای نفس از روی که  است ھایی یاوه سخنان، ینا

 . سازگار استبا عقل و منطق  نهو  مبنایی برای استناد دارد ؛ نه اساس واست
، این ذھنیت را ایجاد »ائمه«و  »امامت«بسیاری از آیات قرآن به افراطِی تأویل  -۲۱

مفسران و محدثان  .نازل شده است این دوازده نفردر مورد  فقطکند که گویی قرآن  می
 کهاند  گذاشتهاز حد طبیعی فراتر پا را  و  افراط کرده چناندر طرح این ادعا گو،  گزافه

 :تا جایی که در آیۀ فرھیختگان؛شباھت دارد تا کالم گان شان بیشتر به ھذیان دیوان سخنان

وَْ�ٰ َر�َُّك إَِ� ا�َّْحِل ﴿
َ
ا َ�ْعرُِشونَ َوأ َجِر َوِممَّ َباِل ُ�ُيوتًا َوِمَن الشَّ ِِذي ِمَن اْ�ِ ِن ا�َّ

َ
 ﴾أ

 ]٦٨[النحل: 
هایی که (مردم)  ها و درختان و داربست و پروردگار تو به زنبور عسل الهام کرد که: از کوه«

 ،»هایی برگزین سازند، خانه می
قمی از علی بن ابراھیم  .اند دانسته »ائمه« را» زنبور عسل«منظور از علمای شیعه 

ھستیم که خدا به او  زنبور عسلیما ھمان : «استروایت کرده صادق چنین ابوعبدالله 

َباِل ُ�ُيوٗتا﴿ ...است  وحی نموده ِِذي ِمَن ٱۡ�ِ ِن ٱ�َّ
َ
که از است خدا به ما دستور داده  :یعنی ﴾أ

َجرِ ﴿ ؛ان خود را انتخاب کنیمیشیع ھا میان عرب و ھمچنین از میان یعنی:  ﴾َوِمَن ٱلشَّ

ا َ�ۡعرُِشونَ ﴿ ھا غیرعرب شان در این ای  تامجلسی ھم روای .٣»و از میان بردگان... ﴾َوِممَّ

                                           
 .۴/۳۴۵؛ الصافی: ۴/۱۰۰ ؛ البرهان:۲۵۹ و ۲/۲۵۸تفسیر القمی:  -١
 .۴/۴۵۱، البرهان: ۱/۴۱۸الکافی: -٢
  .۱/۳۸۷تفسیرالقمی:  -٣



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۲۲۶

 

 به آنھا زنبور عسل فسیربابی نادر در ت« جمع کرده است:با این عنوان  بخشیموضوع را در 
 ھمان آب گوارا، قصرِ ائمه «گوید:  که میاست روایاتی ذکر کرده ھمچنین  وی ؛١]»ائمه[= 

 .٢»ھا و دیگر منافع ظاھری ھستند ابر، باران و انواع میوه محکم،
از قول امامان شیعه  »ھا و روزھا به ائمه ماه فسیرباب ت«در بابی با عنوان  مجلسی -۲۲

، یکشنبه کنایه ج  پس شنبه اسم رسول خدا ؛ھستیم ی ھفتهروزھاما «گوید:  میبه دروغ 
بن  ، محمد[سجاد] علی، دوشنبه حسن و حسین، سه شنبه علی بن حسیناز امیرالمؤمنین 

 ، علی بن موسی[کاظم] ؛ چھارشنبه موسی بن جعفر[صادق] بن محمد ، جعفر[باقر] علی
و  [عسکری] و پنجشنبه فرزندم حسن بن علی [ھادی] و من[جواد] ، محمد بن علی [رضا]

از جمله روز ـ ه برخی از روزھای ھفته جالب است بدانید ک .٣»باشد می[مھدی] پسِر پسرم 
 ی ھفتهائمه ھمان روزھاحال که پس  ؛نزد شیعه مذموم قلمداد شده است ـ٤دوشنبه
 گردد؟  آیا این نکوھش متوجه برخی از امامان نمی ،ھستند

ال ئودرباره تأویل این آیه سباقر از ابوجعفر « گوید: در روایتی ساختگی میعفی جابر ُج 
�َض إِنَّ ﴿ نمودم:

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ يَۡوَم َخلََق ٱلسَّ ِ ٱۡ�َنا َعَ�َ َشۡهٗر� ِ� كَِ�ِٰب ٱ�َّ ُهورِ ِعنَد ٱ�َّ ةَ ٱلشُّ ِعدَّ

ۡرَ�َعٌة ُحُرمٞ 
َ
ٓ أ يُن الَْقيِّمُ  ِمۡنَها نُفَسُ�مْ  َ�ٰلَِك اِ�ّ

َ
سرورم نفس عمیقی ؛ ٥﴾... فََ� َ�ْظلُِموا �ِيِهنَّ أ

یعنی دوازده  دوازده ماهو است؛  ج الله رسول جدم ،سالای جابر، منظور از "و گفت:  دکشی
محمد  شعلی و پسر شموسی و پسر شو تا پسرم جعفر و پسر ٦[= باقر] امام از علی تا من

... و چھار ماه حرامی  ھستند مھدیمحمد ھادِی  شحسن و پسر شعلی و پسر شو پسر
شان یکی است: علی  ھستند که نام ز این امامانا نفردیِن پابرجا ھستند، چھار ھمان که 

                                           
 ۱۱۳تا  ۲۴/۱۱۰بحار األنوار:  -١
 ۱۱۰تا  ۱۰۰همان، ص  -٢
. الزم به ذکر است که این روایت، منسوب به ۳۹۵؛ الخصال، صدوق: ص ۲۳۹و  ۲۴/۲۳۸نوار: بحار األ -٣

  دهم شیعه ـ علی الهادی ـ است.
 . ۱/۱۳۷سفینة البحار:  -٤
ها و زمین را آفریده،  ها نزد الله در کتاب خدا، از آن روز که آسمان گمان تعداد ماه بی« -٥

دوازده ماه است، که چهار ماه از آن، (ماه) حرام است. این، دین ثابت و درست (الهی) 
 .]٣٦[التوبة: ...»  ها به خود ستم نکنید است. پس در این ماه

 . ۲۴/۲۴۰مجلسی، بحار األنوار:  -٦



 ۲۲۷ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

 ،پس اقرار به اینھا ؛ن، پدرم علی بن حسین، علی بن موسی و علی بن محمدیمؤمنالامیر
نُفَسُ�مۡ ﴿ دین محکم و استوار است

َ
 ۀھم[حقانیت و امامت] به یعنی:  ﴾فََ� َ�ۡظلُِمواْ �ِيِهنَّ أ

 .١"»اعتراف کنید تا ھدایت گردید نآنا
به   .٢ است سعلی ،سورۀ بقرهدر  ]پشه[=  »عوضةبَ «منظور از ، علمای شیعه نظر از -۲۳

اند. برخی از آنان در صدد  تأویل کرده »علی«به  نیزرا  ]مگس[=  »بابذُ « ھمین شکل، آنان
 ؛عسل است زنبور ،منظورکه را ظریف و زیبا جلوه دھند و بگویند  شان تأویلکه اند  برآمده

  اند: تأویل کرده ئمهرا نیز به ا ریزآیۀ با این کار، اند که  کرده فراموشظاھرًا ولی 
ِ لَن َ�ۡلُُقواْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ ٱۡجَتَمُعواْ َ�ُ ﴿ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ   ]٧٣[الحج :  ﴾إِنَّ ٱ�َّ
توانند مگسی را  خوانید، ھرگز نمی گمان کسانی را که به جای الله (به خدایی) می بی«

 .»...بیافرینند، اگر چه (ھمگی) برای این (کار) گرد آیند
 سعلی را به ترین حشرات ی پستھا نام شیعیان،در کار است که  رازیدانم چه  نمی

؛ به قول عرب: که ادعای محبت و پیروی از او را دارندکسانی آن ھم  ؛دھند می نسبت
کارھایی که آنان  ».تر است آشکار است و آنچه در دل دارند بزرگ گفتارشاناز  شان یدشمن«

از  نیزقبور ائمه حتی که  چنان ؛تر است تر و شنیعبدبسیار اند،  بیت کرده درطول تاریخ با اھل
 که در تفسیر این آیه: چرا اند؛ ماندهبھره ن بی نابھنجار فسیرھایاین ت
تَٮَٰها نُودَِي ِمن َ�ِٰطيِٕ ﴿

َ
آ � ۡ�َمِن ِ� ٱۡ�ُۡقَعةِ ٱلُۡمَ�َٰرَ�ةِ  فَلَمَّ

َ
  ]٣٠[القصص:  ﴾ٱلَۡوادِ ٱۡ�

 ۀدر منطق ن،یراست آن سرزم ۀشد، در کنار  کینزد  ]آتش[به آن [موسی] که   یپس هنگام«
 ،»... ]سینا پربرکت [طورِ 

 این عبارت،از  نظورنص قرآن، مطبق که  حالیدر ؛٣»یعنی کربال بقعة المبارکة«اند:  گفته

ورِ ﴿ :است فرمودهۀ پیشین سیناست که در آی طورِ   .از طرف کوه طور یعنی ﴾ِمن َجانِِب ٱلطُّ
 نبه پیروان آنا نیزآیاتی را  ،اند که این روایات را به ائمه اختصاص داده آنان ھمچنان
ھستند که در این آیه ذکر  »شیء«اند شیعه ھمان  تا جایی که ادعا کرده ؛اند اختصاص داده

                                           
 ۲/۱۲۲؛ البرهان: ۲۴/۲۴۰؛ بحار األنوار: ۱/۲۴۴طالب:  شهرآشوب، مناقب آل ابی ؛ ابن۹۶طوسی، الغیبة: ص -١

 .۱۴۱؛ اللوامع النورانیة: ص۲۱۵و  ۲/۲۱۴؛ نور الثقلین: ۱۲۳و 
 .۱/۷۰؛ البرهان: ۱/۳۵تفسیر القمی:  -٢
 .۹۹: صنوارمرآة األ؛ ۳/۳۳۶؛ البرهان: ۴۹و  ۴۸کامل الزیارات، ابن قولویه: ص -٣



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۲۲۸

 

ءٖ ﴿شده است:  بدین طریق، رحمت تا  گویند . آنان چنین می١﴾َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ
خدا بر بندگان گشوده را که کنند و آنچه  یانرا منحصر به شیع وند متعالخدا ۀگسترد

 .ندنمایتنگ  ،است
اند  کرده عباراتی تفسیررا به  »َضاللو  رّدۀشرک، کفر، «  ھای قرآنی واژهبزرگان شیعه، 

ای که آنھا را به  گونهه بکه با برداشت رایج مسلمانان از این مفاھیم بسیار متفاوت است؛ 
از  یکطالب، ھیچ جز علی ابن ابیکه  حالیدر ؛اند تأویل نموده »گانه دوازدهترک بیعت ائمه «

زمینه این در  .آنان بیعت نمایند اآنان منصب حکومت را به دست نگرفتند تا مردم ب
 ،اشاره کردیمتر نیز  پیشکه  چنان .استھا روایت  ادی وجود دارد که شامل دهی زیھا مثال

 این ۀزمیندر  یکه عناویناست  ی را آوردهیھا باب »نواراأل بحار«مجلسی در محمد باقر 
ما در  .است  صد روایت را در خود جای دادهاز آنھا بیش از و برخی  دارد تأویالت باطنی

 :کنیم به عنوان نمونه ذکر میرا ھایی  اینجا فقط مثال
 متعال: خداوند در تأویل این قول

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ...﴿ َ�ۡ
َ
  ]٦٥[الزمر:  ﴾لَ�ِۡن أ

 »کاران خواهی بود شود و از زیان اگر شرک آوری، یقینًا اعمالت (تباه و) نابود می... «
اگر در امامت علی، والیت دیگری را شریک سازی، اعمالت «اند:  گفته عهیش یھا کتاب

ن شیعه، ابنابراین تمام مخالف«گوید:  میابوالحسن عاملی اصفھانی  .٢»تباه خواھد شد
شرک به خدا و شرک در عبادت را شیعه، متفقًا اخبار و روایات  ... آیند حساب میه مشرک ب

به ارتداد اصحاب و بر این اساس است که  .٣»اند هبه شرک در امامت و والیت تأویل کرد
از علی بیعت  پیشراشد  با سه خلیفۀ  ھمگی ایشانچرا که  ؛اند دادهحکم  ج رسول خدا

آنان با تحریف  اند. نیز تفسیر مشابھی ارائه داده» کفر«برای  حضرات علمای شیعه، کردند.
 : اند ای جدید بدین شکل درآورده و تغییر آیات قرآن، آیه

ْ ُ�ۡفٗر�﴿ ْ ُ�مَّ ٱۡزَداُدوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ُ�مَّ َءاَمُنوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ِيَن َءاَمُنوا  َبَل لَّن ُ�قۡ  ... إِنَّ ٱ�َّ

                                           
رحمتم همه چیز را فراگرفته  و«. ترجمۀ آیه: ۱۹۲ص  نوار:مرآة األ؛ ۲/۴۰؛ البرهان: ۱/۴۲۹أصول کافی:  -١

 .]١٥٦عراف: [األ » است
 .۴/۳۲۸؛ الصافی: ۱۳۳؛ تفسیر فرات: ص۴/۸۳؛ البرهان: ۲/۲۵۱تفسیر القمی:  -٢
 .۲۰۲: صمرآة االنوارابوالحسن الشریف،  -٣



 ۲۲۹ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

  ١﴾َ�ُتُهمۡ تَوۡ 
ند و سپس دش کافر  بازند و دایمان آور  ]باز هم[ سپسند دش ند و سپس کافر دکسانی که ایمان آور «

  ؛»شود نمی پذیرفته شان هتوب رگزه«» ... ندودبر کفر خود افز 
[= ابوبکر و عمر و  فالن و فالن و فالن بارۀدراند که این آیه  سپس در تفسیرش گفته

والیت  ۀسپس ھنگام عرض ؛ایمان آوردند ج به پیامبر ابتداکه در است  نازل شده عثمان]
شدند و پس از وفات  مؤمن مجدداً  ،بیعت با علی ه خاطرب آنگاه ؛کافر شدند ،علی بر آنان
خاطر گرفتن ه سپس ب ؛بار دیگر کافر شدند و بر بیعت خود باقی نماندند ج رسول خدا

 خود .٢باقی نماند شان ایمانی برایدیگر زوده شد و فا شانبر کفر ،بیعت برای خود
 ؛دھند نسبت می ج از پیامبر پساین حکم را به بھترین مردم چه وقیحانه بینید که  می

 یکیتر از ایشان ھستند چه اعتقادی دارند؟  مورد کسانی که از نظر درجه پایین پس در
به  کفرۀ در برخی از روایات، واژ: «استاشاره کرده  تفسیرشیعه به این  یاز آخوندھا

 ]خلفای راشدین [=آن سه نفر کفر و در خصوص  است رؤسای مخالفین تأویل شده
 .٣»مبالغه و تأکید صورت گرفته است

برگشتن از بیعت علی  ،شیعهعلمای  از نظر ]به معنای ارتداد و خروج از دین[ »ّدهَر «
  فرماید: متعال می خداونداین آیه که  بارۀدر دیگر منابع،. در اصول کافی و است
َ لَُهُم ٱلُۡهَدى﴿ ۡدَ�ٰرِهِم ّمِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

َ
ٰٓ أ واْ َ�َ ِيَن ٱۡرتَدُّ  ، ]٢٥[محمد:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

شدن (راه) هدایت برای آنها، به پشت سر خود باز گشتند (و مرتد  که بعد از روشن گمان کسانی بی«
 ،»...شدند)

                                           
کنید که او دو آیه از دو سورۀ مختلف را به عنوان یک آیه جمع کرده است که اشاره به این دارد  مالحظه می -١

لَّن تُقَبَل ﴿بیت، کافر نادانی است که حتی سواد قرآنی ندارد.  که سازندۀ این داستانها و افترازنندۀ به اهل
ْ ﴿و  ۹۰عمران آیۀ  از سورۀ آل ﴾تَوَ�ُتُهم ِيَن َءاَمُنوا باشد. (ما هر دو قسمت  می ۱۳۷از سورۀ نساء آیۀ  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 آیه را به صورت جدا نوشتیم تا تحریف ظاهری صورت نگیرد).
؛ بحار ۱/۵۱۱؛ الصافی: ۱/۴۲۱؛ البرهان: ۱/۲۷۶؛ تفسیر عیاشی: ۱/۱۵۹؛ تفسیر قمی: ۱/۴۲۰اصول کافی:  -٢

 .۲۸۹: ص رآة االنوارم؛ ۲۳/۳۷۵االنوار: 
 . ۱۸۷: ص مرآة األنوار -٣
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سه [ یفالنو  یفالنو  یفالن ۀدربار[این آیه] « اند:  روایت کردهصادق چنین عبدالله واز اب
  .١»شدندمرتد  سکه با ترک والیت امیرالمؤمنین علی است نازل شده ]از علی پیش ۀخلیف

این  بارۀاند و در تأویل کرده »امام نشناختن«به نیز را  [= گمراھی] »ضالل«آنان واژۀ 
  آیه:

َ�ٰلَةَ ﴿ وَن ٱلضَّ وتُواْ نَِصيٗبا ّمَِن ٱۡلِكَ�ِٰب �َۡشَ�ُ
ُ
ِيَن أ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
  ]٤٤[النساء:  ﴾�

  .»خرند است، گمراهی را می ای از کتاب به آنها داده شده آیا ندیدی کسانی را که بهره«
و در مورد این ؛ ٢»اند گمراه شده سیعنی در رابطه با امیرالمؤمنین«اند:  گفتهچنین 

آّلِ�َ ﴿ :کالم الھی یعنی کسانی که امام را  ضالین«اند:  گفته ﴾َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ٱلضَّ

 .٣»شناسند نمی
نفر،   به ترک بیعت دوازده» و َضالل هشرک، کفر، رّد «تفسیر کلمات  تردیدی نیست که

و  ـشرعی و لغوی ندارد، نتیجه و حاصلش این است  ،عقلی ،عالوه بر اینکه ھیچ سند نقلی
که فرد معتقد به آن، کفر و کافران را بر مسلمانان  ـھمین باشدنش ھم عالاچه بسا ھدف ج

و این واقعیتی است  ]؛دیدگاه شیعه رأس کفر ترک والیت استزیرا از [دھد  ترجیحغیرشیعه 
کند. ھمچنین این مسئله، موضوع شرک و  را تأیید می که تاریخ شیعه و مسلمانان آن

به معنای نابودی ، در واقعاین  و دھد؛ جلوه میاھمیت  ساده و بی شیعیاندینی را برای  بی
را  متعال او که خداوند  ھمان بزرگمردی ؛است ج پیامبرھای اسالم و دشمنی با رسالت  پایه

گذاری بنای توحید و شریعت اسالم مبعوث  و پایه گمراھیبرای براندازی شرک و کفر و 
 داشت.

تفسیر  »دوازده امامدشمنان «به  را و سایر محرمات »گناھان کبیره«منابع شیعه، 
و  سرکشیشاء و منکر و تأویِل فح«گوید:  میصادق ابوعبدالله طبق گزارش ایشان کنند.  می

خوک در  ردار و خون و گوشتو طاغوت و مُ  ھا بتو  کشی تیرھای قرعهو  قمارو  شراب
 ،ئمهااشاره کردیم که تأویل محرمات به دشمنان  تر نیز پیش. ٤»دشمنان ما ھستند ،قرآن

شامل ھا حدیث جعلی را  ھر باب، ده است وذکر شده  »نواربحاراأل«ھای مختلفی از  در باب
                                           

 ؛۲۳/۳۷۵نوار: ؛ بحار األ۵/۲۸؛ الصافی: ۴/۱۸۶؛ البرهان:  ۲/۳۰۸؛ تفسیر قمی: ۱/۴۲۰اصول کافی:  -١
 .۱/۱۳۹تفسیر قمی:  -٢
 .۱/۲۹همان:  -٣
 .۲۴/۳۰۳نوار: بحار األ -٤
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این  ۀکنند جعل ھویِت ھایی وجود دارد که پرده از  نشانه ،منابعاز این در برخی  .شود می
و تأویل محرمات به  ئمهاگذار تأویل فرائض به  سازد که پایه دارد و روشن می برمی ھا افسانه

لعن ھمواره و  ندجست میو بیزاری ائمه از ابه نام ابوالخطاب که  شخصی استمخالفان آنھا، 
ابوعبدالله برای ابوالخطاب «که است  شده ذکر »رجال کشی«در . کردند می شو نفرین

 ،، نماز و روزهشرابکنی زنا،  که تو ادعا میاست به من خبر رسیده "گفت:  ای نوشت و  نامه
 .١...» گویی نیست میتو که  چنانھر کدام یک شخص ھستند؛ اما 

کنند که محرمات، نام  از برخی شیعیان افراطی نقل می شناسی، فرقهھای  کتاب
نام نیز و واجبات  ؛با آنان دشمنی ورزیماست که خداوند به ما دستور داده  است اشخاصی

گوید:  شھرستانی میعبدالکریم  .٢آنھا را به دوستی برگزینیم داریمکه دستور  است افرادی
[=  این است که ھر کدام از آنھا ،مردانمقصود شیعه از انتقال نام فرایض و محرمات به «

از  ]شارع[و خطاب  گردد میساقط او تکلیف از  ،دوش شخصموفق به شناخت آن  شیعیان]
 .٣»شود میاو برداشته 
به ارث یکی پس از دیگری این روایات را  همجموع امامی، دوازده شیعه علمای  ،در واقع

فیض کلینی، عیاشی،  ،قمیعلی بن ابراھیم و کسانی ھمچون  اند آنھا را احیا کردهو  اند برده
این عقاید مسئولیت انتشار  ،دربار صفویخواِر  جیره کاشانی، مجلسی و دیگر آخوندھای

ھای شیعیان افراطی را زنده  افسانهھا و  گویی یاوهتمام  آنان .را بر عھده گرفتند مشرکانه
 .کردندبه عنوان معتقدات شیعه ثبت م دادند و به خورِد عوا ت ائمهاروای ه جایو ب  ندکرد
در  زیرا ؛طلبد میرا جلد کتاب  ینچند نگارشبیان تأویالت آنھا در این موضوع،  

مانند رجعت، غیبت، تقیه عقایدی خود را دارند؛  منحصر بهو  نادرموضوعات مختلف، عقاید 
آنچه ما در اینجا ذکر  ایم. هاین کتاب، به آنھا پرداختمختلف  مباحثو دیگر تأویالتی که در 

 برای پرھیزاما  ایم؛ ای است از دریای گمراھی خرافاتی که بدان دست یافته قطرهکردیم تنھا 
نه، پرداختن به تمام ابعاد جھل و ؛ وگرطوالنی شدن، از ذکر ھمۀ آنھا خودداری کردیماز 

 ،ھا از این مثال یکھر حکایِت مثنوِی ھفتاد من کاغذ است؛ با وجود این، شرِک این فرقه،
 صفات و ارکان اسالم برای ء،اسما ،نبوت ،در بحث الوھیت را ای از اعتقادات این قوم عقیده

  سازد. ما روشن می
                                           

 .۲۴/۲۹۹نوار: ؛ بحار األ۲۹۱رجال کشی: ص -١
 .۱/۱۷۹الملل والنحل:  -٢
 همانجا. -٣



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۲۳۲

 

 دانم: را الزم می نکتهذکر چند  تمام کنیم،که این بحث را آناز  پیش
 شان نازل شده مخالفان و ائمه ۀدربار ،قرآن بیشترِ  شیعه معتقدندعلمای  گفتیمقبًال  -۱
کند شیعه معانی قرآن را تحریف نموده  سپس چندین مثال بیان کردیم که ثابت می است؛

گانه و  ذکر امامان دوازده ،اکثر قرآن«که  عقیدۀ شیعه، بر این شواھداست. ھمۀ این 
روایت شیعه ھزاران  یله، آخوندھائد. برای اثبات این مسرگذا میصحه  »ستمخالفان آنھا

شان چنان  ادعای اما ؛اند که به برخی از آنھا اشاره کردیم آوری کرده جمعتولید یا  جعلی
ابیم که به یکباره ی دالیلی می ،خودشان روایاِت از میان ھمان گزاف و نامربوط است که حتی 

از ابوعبدالله  مثالً درد؛  اند، از ھم می بافته کشد و ھرچه را خِط بطالن می عقایداین تمام  بر
ما را با  ،خوانده شود است طور که نازل شده آن ،قرآن گرا«کنند:  روایت میچنین  صادق

کری از ائمه ذاین اعترافی از سوی خودشان است که در قرآن  .١»ندبیا مان می ھای ماس
 ویرانبا دست خود ـ که ھمچون خانۀ عنکبوت است ـ شان را  ھای گویی که خانه نیست؛ و

 و تمرکزش م تالشااین متن، تم سازندۀکه  گویی بدان علت باشد این دوگانهشاید  .کنند می
 است. یقیناً   از یاد برده، کرده بودجعل  تر پیشو آنچه را است اثبات تحریف قرآن بوده بر 

کسانی است که آنچه را از دین  آبرویِی ناشی از آن، جزای و بیگویی  این اختالف و تناقض
  آید: برمیشریفه  ۀگونه که از این آی ناھمو  ؛افزایند نیست بدان می

ِ لَوََجُدواْ �ِيهِ ٱۡختَِ�ٰٗفا َكثِٗ��﴿   ]٨٢[النساء :  ﴾َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ٱ�َّ
 .»یافتند اگر از سوی غیر الله بود، قطعًا اختالف بسیار در آن می«

نیست. قبًال ھم به روایتی  خداوندشان از جانب  که روایاتنقاطع است بر ای یپس این برھان
از یک اما در ھیچ ؛بودند  که قرآن را به چھار دسته تقسیم کرده   از خودشان اشاره کردیم

 .٢از ائمه نشده بود ذکریآنھا 
در زمینۀ تفسیر آقایان که ھر آنچه را که است شده  نقلمھمی روایت در رجال کشی 

بارۀ اند که از امام صادق در روایت کرده سازد: میاز بیخ برکنده و نابود  اند، باطنی بنا کرده
منظور از که است شما نقل شده قوِل از « به این صورت: ؛ال شدئوتأویالت باطنی س برخی
مردم را  وندخدا«ایشان گفت:  ».ھستند ی، رجال و مردانکشی تیرھای قرعهو  قمارو  شراب

 ،خداوند متعالکه یعنی محال است  ؛٣»دھد فھمند مورد خطاب قرار نمی با چیزی که نمی

                                           
 .۵۴۷: صة؛ اللوامع النورانی۱/۱۳؛ تفسیر عیا شی: ۹۲/۵۵نوار: ؛ بحار األ۱/۴۱الصافی:  -١
 .۲/۶۲۷بنگرید به: اصول کافی:  -٢
 .۲۹۱رجال کشی: ص  -٣
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ای خطاب کند که ھیچ راھی برای درک و فھمش نداشته باشند و به  بندگانش را به شیوه
 ـ یعنیل قرآن وو ھدف نز تبا حکم ،زیرا چنین امری ؛نگردند کالم ھدایت معنای واقعِی 

ت از اینکه و خداوند پاک و منّزه اس ؛در تضاد است ـھدایت مردم و دعوت به بندگی خدا
 ؛ ھمچنینباشدنکه قرآن قابل فھم و تدبر حال آن ،بندگانش را به تدبر در قرآن فرمان دھد

امام  ۀد. این گفتکنتر از آن است که مردم را با معما و طلسم خطاب  بسی مقدس أخداوند
تحریفات و آنچه از ، است شیعه وارد شده حدیثِی  و مصادرِ  ھا باکه در معتبرترین کت صادق

 .شکند میھم  أویالت باطنی و الحاد در کتاب الله و آیاتش بنا کرده بودند، درت
 نقدِ « ؛ به بیان دیگر،بود از روایات خوِد شیعه گیری با بھره ،لهئاین نقض و ابطال مس

آن  ر مبنایکه قرآن ب ،کسی که بر اساس معیار زبان عربینه، گرو است؛ »نصوصداخلی 
. در نخواھد یافت در آن شیعه راچیزی از ادعاھای  ،تأمل کند کالم الھیدر است،  نازل شده

آنھا کافی است  فقط، بینیم ھای شیعه می در کتابروایاتی که  برای اثبات باطل بودن واقع،
 ند.کَ  را از اساس برمی شان دارند که بنیان نکاتیاین روایات در خود  زیرا را بیان کنیم؛

نام در قرآن داشته باشد؟ آیا کسی  ۱۱۵۴به تنھایی  سکند که علی آیا کسی باور می
طالب باشند؟ آیا ھیچ مؤمنی قبول  بن ابی ی علیھا از نام »مگس«و  »پشه«پذیرد که  می
و بازگشت  عقیدۀ رجعت وصخص در شده،  ذکرکند آیاتی که در مورد روز آخرت در قرآن  می

که کرد  ظرهبا کسی بحث و مناتوان  میچگونه به راستی،  ؟به این دنیا باشددوازده امام 
 ،و آیات کفر و کافران ھستند ائمه بارۀدر، ھمگی ایمان و مؤمنینمربوط به مدعی است آیات 

سقوط شیعه به این  ،؟ به اعتقاد بندهپیامبر خدا نازل شده استدر مورد اصحاب بزرگوار 
ادعای  رکسا که ھچر است؛ اسالم بزرگ، از جمله معجزات دین گمراھیاز نادانی و  سطح
لباس شرک و بدعت بپوشاَند و  قامِت رعنای دین، و کوشید بر مودوحی ندریافت و  نبوت

 این سخنان ،به خدا سوگند رد.ک یشمردم رسوا در برابرمتعال خداوند  چیزی بر آن بیفزاید،
ترین  بزرگ ندارد،عربی و دین اسالم سازگاری  زبانکه در ھیچ حالتی با عقل و نقل و 

شان را  ھای دروغھا و  تھمتبدین طریق،  وند متعالخداو  ؛است یانبرای شیع آبرویی بی
 ساخته است. آشکار

تولید و  آثار شیعِی بزرگی ،نجف و بمبئیتھران،  ،قم  یانتشاراتھای اخیر، مراکز  در سال
توان  میو بھترین نامی که  ؛تواند نقش یک دین کامل را ایفا کند اند که خود می کرده منتشر

ی که امروزه ا هھا به انداز است. این کتاب »دین امامت«یا  »دین والیت«بر این دین گذاشت، 
جدید، به دین این ، در گذشته در اختیار آنان نبوده است. داردن قرار نامسلما در دسترس
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و از خالل آن،  است شده ریزی  مجلسی و دیگر آخوندھای شیعه پایهقمی، کلینی،  کوشش
ھا، نبا اطالع از آ حقیقت،اما در ؛بود که قبًال ناشناخته  گردد می آشکارمسائل مختلفی 

 یزی با ضدِ چ ھر زیرا ؛گردد می  بیش از پیش نمایان اش عظمت دین اسالم و راز جاودانگی
س احسا توحید اسالم نبود، شیرینِی شیعه  شرک و بدعِت  و اگر تلخِی  ؛شود خود شناخته می

 شد. نمی
نزدیک شدن  نشانۀ ه،دوبارۀ میراث شیع یاین احیاچنین نتیجه گرفت که شاید بتوان 

 ۀادامباور تقیه و اعتقادات ساختگی با در طول تاریخ،  ھمواره نآنا فروپاشِی این فرقۀ است.
 باور از عواِم سستبسیاری  تا جایی که کردند تبلیغ یکسره را  باورھای خودند و ا هحیات داد

چه در چنته  که ببینند شیعیان اما امروز مردم در پی آنند ؛شدندشان  ھای دروغ ۀفریفت
به وفور در دسترس ھمگان قرار که  شیعهی مورد اعتماد ھا کتاببا مراجعه به  ؛ پسدارند

 . گردد می ھویدا شان این فرقه برایافتضاحات  ،گرفته است
به وفور یافت  امامی ۀ دوازدهشیع ھای باکت تأویالت باطنی آیات قرآن که درگونه  این -۲

پنھان مانده  کنند تحقیق میاین فرقه  بارۀبسیاری از نویسندگانی که در از نظرشود،  می
از میان کسانی که در مورد  مبینی میھمین کافی است که  ،است. برای اثبات این مطلب

کامًال از ان را ی ھستند که آن، افراداند به تحقیق و نگارش روی آورده یامام شیعیان دوازده
فقط مربوط به اسماعلیه  ،آن بینشکه کنند  دانند و گمان می دور میبه اعتقاد باطنی 

صفاتی برای ائمه قائلند که  اناسماعیلی«گویند:  میپژوھان  برخی از فرقهکه  چنان است؛
گاه ن دیگر گروه  آنھا [= اسماعیلیان]زیرا  ؛و به آن اعتقادی ندارند یستندھای شیعی از آن آ

خوابند و  خورند و می اعتقاد دارند که ائمه در ظاھر ھمانند دیگر مردم ھستند که می
[=  الله ید ]،صورت خدا[=  وجه اللهامام "گویند:  اما در تأویالت باطنی خود می ؛میرند می

عین د که این درست کنی مالحظه می .١»باشد" می ]پھلوی خدا[=  جنب اللهو  ]دست خدا
تا  ؛اند برای اثبات و تأیید این غلو، روایات متعددی آوردهکه است  یامام دوازده شیعۀدیدگاه 

این موضوع اختصاص داده است و  ھای کتابش را به مجلسی یکی از بابجایی که حتی 
پھلوی خدا و صورت خدا و  †[ائمه]در مورد اینکه آنھا  یباب« چنین نام نھاده است: را آن

 . ٢»ھستندو امثال آنھا دست خدا 

                                           
 .۲۴۸ و ۲۴۷مصطفی الشکعة، إسالم بالمذاهب: ص  -١
 .۲۰۳تا  ۲۴/۱۹۱نوار: بحار األ -٢
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گاھی این علت  ای از نویسندگان  که بین طبقه ]امامی دوازدهشیعۀ در مورد اعتقادات [ناآ
 امامی در این زمینه دو نوع است: یانھای شیع است که کتاب آنانتشار یافته است، 

ه نوشته شد [یعنی ریاکاری و دروغگویی]» تقیه« شیوۀ هو ب استتبلیغ تشیع  نخست، ویژۀ
چھار کتاب  وحدیثی  کتابھشت  ،اعتبار داردارزش و که نزد آنھا ، نوع دوم؛ است
ھای مذکور  کتاب حکه در سط شیعه علمایھای  کتاباست؛ به عالوۀ دیگر  شناسی رجال

بسیاری  شناسی بداند، و آنھا را مالک شیعه ھای نوع اول اعتماد کند بر کتاب کسد. ھرنباش
اشاراتی کنایات و  گروه،این ھای  کتابدر زیرا  خواھد ماند؛بر وی پوشیده عقاید شیعه از 

 یعهش ھای معتمد که از کتابدانند  میی انکس وشیعه  علمای رازشان را فقطوجود دارد که 
گاھی  د. نکافی دار آ

قرآن  فسیراجتھاد در ت یا را از نوِع دیدگاه تأویالت باطنیعلمای شیعه، این  -۳
بلکه در موازین  ؛وجود داشته باشد ھاتصحیح آن یا بحث ،رد ،که امکان پذیرش دانند مین

شرعی ھستند که اھمیتی در حد وحی الھی یا  ھمانند متون، این تأویالت باطنی شیعه
کند که  این اختیار را از مردم سلب می. آنھا روایات زیادی دارند که دارنداحادیث نبوی 

که با ھیچ منطق سالمی سازگار نیست و  رد کنندرا  ستیز فطرت گریزِ  عقل این تأویالِت امثال 
بدون ھیچ و وچرا  چون بیآنان، واجب است که  یعنی ؛از نظر لغوی ھیچ جایگاھی ندارند

عقلت را خاموش  نورِ «اصطالح:  به بپذیرند؛ نویسد گوید و می را آخوند میچھر  ،اعتراضی
 پذیرِش  ر مبنایاند پیروان خود را ب کرده زیادیتالش  آخوندھای شیعه». و باور کن نک

ھا از گفتار ما  قلب« اند: گفتهبیت به دروغ  از قول اھلکه  چنان ؛چنین نصوصی تربیت کنند
ھرکس انکار کرد و نپذیرفت،  د ویبرایش بیشتر نقل کن ،ھرکس معرفت داشت .اکراه دارند

صادق به ابوعبدالله «ت: اند که گف از سفیان سمط روایت کرده؛ ھمچنین ١»کنیدرھایش 
و  آید که به دروغگویی مشھور است شما نزد ما می جانبشخصی از  ،فدایت شوم"گفتم: 

گوید  یا میآ "ابوعبدالله گفت:  ".میکند و ما نسبت به او اکراه دار یاز شما حدیث روایت م
اگر گفت  یحت": او گفتر. یگفتم : خ "ا روز شب است؟یام شب روز است و  که من گفته
ب یمرا تکذ درحقیقت ی،ب کنیب نکن که اگر تکذیرا تکذ اوام،  را گفته که من آن

  .٢»ی؟"ا کرده

                                           
 .۲/۱۲۹بحار:  -١
 .۵۵۰و  ۵۴۹: ص ة؛ اللوامع النورانی۲۱۲و  ۲/۲۱۱نوار: األبحار  -٢
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گونه روایات  که از این اند بودهکسانی  یان،که در میان شیعآید  برمیچنین از این روایت 
طبق ھمین ؛ اما اند و تبعیت کورکورانه از آنھا بوده شپذیر ناچار به، ولی شتندتنفر داجعلی 

 خودداریاز این روایات  و باور ھر کدام پذیرش ازحتی کسی که  روایات ساختگِی شیعه،
و چگونه ا شود؟ می چطور ؟چگونه ممکن است«و بگوید:  را رد کند] اینکه آنبدون [کند 

 .١ »شرک به پروردگار بزرگ استکار، ؟ قسم به خدا که این چنین است
آورده  عنواناین با و بابی را  ای قائل شده اھمیت ویژه ،موضوعاین برای  مجلسی نیز

چندین  شان سخت و پیچیده ھستند و کالم †احادیث ائمهبابی در مورد اینکه « است:
 ایشاندر مقابل شدن  و تسلیم ÷ارزش و فضیلت تدبر در احادیث آنھابیان و  ؛صورت دارد

 . ٢است  حدیث ذکر کردهشانزده . وی در این باب صد و »شان احادیث نپذیرفتِن و نھی از 
و باب مستقلی را به آن اختصاص  کردگذاری  که این اعتقاد را پایه  شاید نخستین کسی

روایاتی که بیان در  یباب« :عنوانآورده است با این  بیباکلینی باشد که در کتاب کافی  ،داد
  پنج روایت ذکر کردهو در این باب،  ؛٣»است پیچیدهسخت و  [= ائمه] حدیث آنھا کنند می

گشته  ای فسانها سخناناین ظھور روایاتی از این دست، موجِب رواِج  ،است. به احتمال زیاد
و که فریاد حق شیعیان نبوده است  در جمعانسان عاقلی مضاف بر اینکه ظاھرًا ھیچ  ؛است

مراھی نجات خبر را از این گناه و گ دھد، شرک و بدعت را بر مال سازد و مردِم بیسر توحید 
 بخشد.

احادیثی که از قول ائمه جعل شده است ـ خواھد به  می شکه از پیروانمذھبی  تفکراین 
است ان صوفی دیدگاهشبیه  بسته ایمان بیاورند، ـ چشم باشد شرعحتی اگر مخالف عقل و 

تسلیم  شبرابر اوامر وچرا در چون یخواھد ب از مریدان خود می ،»مراد«یا » ُقطب«که 
شور  مرده در اختیارِ رده مرید در پیشگاه شیخ باید ھمانند مُ «اند:  تا جایی که گفته ؛باشند
با ملت خود تا ھمان چیزی بود که فرعون را واداشت  ،این ھواپرستی و خودخواھی». باشد

 :نماید به آن اشاره می أبرخورد کند که خداوند چنان

َطاُعوهُۚ ﴿ 
َ
  ]٥٤[الزخرف:  ﴾إِ�َُّهۡم َ�نُواْ قَۡوٗما َ�ِٰسقِ�َ فَٱۡسَتَخفَّ قَۡوَمُهۥ فَأ

گمان  اطاعت کردند، بی و) سبک شمرد، پس آنها از او خرد پس (فرعون) قوم خود را (بی«
                                           

 .۱۹۴رجال کشی: ص -١
 .۲/۱۸۲نوار: بحار األ -٢
 .۴۰۲و  ۱/۴۰۱اصول کافی:  -٣



 ۲۳۷ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

 .١»ها گروهی فاسق بودند آن
معتبر را نیز ظاھری و باطنی دارد که ھر دو  شکلدو  ، تفسیر قرآنشیعه از دیدگاه -۴

ای ھیثم تمیمی، گروھی به : «اند جعل کردهصادق چنین ابوعبدالله آنان از قول . دانند می
رو، چیزی سودشان نبخشید؛ و پس از  د و به باطن کفر ورزیدند؛ از اینظاھر ایمان آوردن

کافر (منکر) شدند؛ و این شیوه نیز  ظاھر در آنان گروھی آمدند که به باطن ایمان آوردند و
یماِن به ظاھِر چیزی، ایمان نیست، مگر آنگاه که با ایماِن به باطن آنان را سودی نداد. ا

ھمراه باشد و ایماِن به باطِن چیزی، ایمان نیست، مگر آنگاه که با ایماِن به ظاھر توأم 
 ؛کنند ذکر نمی نفاسیر مختلف را ،برخی از تفاسیر شیعهبینیم  می روست که از این. ٢»باشد

 ندک میاھر آیه بیان ظبه آنچه  است، عربی یا آنچه از سلف نقل شده زبانبلکه تنھا با تکیه بر 
اعتقاد  ؛ زیرامخالف تأویل باطنی ھستند آنانبدین معنی نیست که کار، این  .کنند اکتفا می

[=  ی باطنی دارد و ھمۀ آنھاای ظاھری و یک معناای از قرآن، یک معن ھر آیهدارند که 
ی ظاھری را بیان افقط معناز آیات، برخی  که در موردھرچند  ؛شارع است منظورِ معانی] 

ھر دو را بعضًا یا  ؛کنند میبسنده ی باطنی امعن به ذکرِ  ،برخی دیگرو در مورد  نمایند می
وارد شده شیوۀ دوگانه ن یبه ھم نیزشان  روایات است که به این دلیلاین کار  .آورند می

 کند: بر آن داللت می زیر در مورد تفسیر آیه کلینیکه روایت  ھمچنان ؛است

وَّفُوا بِاْ�َيِْت الَْعتِيقۡ ﴿  ]٢٩الحج : [ ﴾ُ�مَّ ْ�َْقُضوا َ�َفَثُهْم َوْ�ُوفُوا نُُذورَُهْم َوْ�َطَّ
های  های خود وفا کنند و (برگرد) خانه  شان را بر طرف سازند و به نذر های سپس، باید آلودگی«

 ».کنند سال (کعبه) طواف کهن
[صادق] به ابوعبدالله «: کند مینقل چنین از عبدالله بن سنان از ذریح محاربی  وی
 ".را انجام دھم خدا در قرآن، ما را به دستوری امر کرده که دوست دارم آن"گفتم: 

مَّ �ُ ﴿  فرماید: این آیه قرآن که می" :عرض کردم "آن امر کدام است؟"ابوعبدالله گفت: 
 ْ ْ نُُذورَُهمۡ ۡ�َۡقُضوا ْ َ�َفَثُهمۡ ﴿": جواب گفت او در. "﴾َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُوا  امامبا  دیداریعنی  ﴾�َۡقُضوا

ْ نُُذورَُهمۡ ﴿ [پس از حج]؛ . عبدالله بن سنان "»باشد انجام آن مناسک و احکام می ﴾َوۡ�ُوفُوا

ْ َ�َفَثُهۡم �ُ ﴿دربارۀ آیه  ،فدایت شوم"خدمت ابوعبدالله رفتم و گفتم: «گوید:  مینیز  مَّ ۡ�َۡقُضوا
                                           

 .۱۱۵تا  ۱۱۳: ص ةسالمیبنگرید به: المدخل الی الثقافة اإل  -١
 .۱/۵۵۷؛ بصائر الدرجات: ۱۱/۳۰۲نوار: بحار األ -٢



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۲۳۸

 

ْ نُُذورَُهمۡ  ناخن و گرفتن سبیل و  کردِن یعنی کوتاه "گفت: او  "نظرتان چیست؟ ﴾َوۡ�ُوفُوا
اید  ریح محاربی گفت که شما به او گفتهولی ذُ  ،فدایت گردم"گفتم:  ".چیزھایی مشابه آن

 ".انجام مناسک و احکام آن یعنی ﴾نُُذورَُهمۡ َوۡ�ُوفُواْ ﴿ و یعنی مالقات امام ﴾�َۡقُضواْ َ�َفَثُهمۡ ﴿
 ؛و یک باطندارد زیرا قرآن یک ظاھر  ؛گویید ھم ذریح راست می ھم تو و" :ابوعبدالله گفت
 .١»؟"تواند ھمانند ذریح اینھا را به دوش بکشد و تحمل کند و چه کسی می

ی اقرآن یک معناند، تصریحی است به اینکه  ذکر کرده روایت باال که کلینی و صدوق
برای افراد  فقطشود و یک معنای باطنی که  ظاھری دارد که به عموم مردم گفته می

 آن ھم با توجه به نایاب بودِن افرادی کهرا دارند  درک آن قدرتشود که  بیان می خاصی
سوال اینجاست  .شوند یافت نمی توان نتیجه گرفت که چنین کسانی ریح، میھمچون ذ

شان  نشیعیا نزد انتشارشو از  اند آن علم باطنی را پنھان کرده مامان شیعه،که ا حالیدر
خود   مامانعشریه با روش ااچرا اثن ـ ذریح باشد ھمچون معدودیمگر ـ  ندا هخودداری کرد

 کنند؟ را برای ھمه فاش می پنھانیو این علم  ندورز میمخالفت 
برای برخی این پرسش شاید  .بودفرقه  این ھا و عقاید دیدگاهبرگرفته از  ،آنچه گفته شد

زبان عربی و آثار پیشینیان  و قرآن ظاھرِ با که  فسیریشود آن ت چرا گفته نمیپیش بیاید که 
، ھمان چیزی است که افرادی مانند امام باقر و صادق و علمای سازگار استو سلف صالح 

ھیچ مستند و اصل معتبری  ،باطنیھای  این تأویل به راستی، اند. نیز گفتهعلم و دین و لغت 
که در صدد  ھستندستیزی  دین کافراِن  ۀبلکه ساخته و پرداخت ؛لغت نداردو از عقل و نقل 

آن به ویژه،  و ھستند بیت پیامبرش بوده اھلحرمتی به  بیتوھین به کتاب خدا و دین او و 
را نقل  ھاشمار، کسی آن تاند و جز افرادی انگش شده که تنھا در نھان بیان  ای تأویالت باطنی

 اشاره شد.   روایت به آن پایاِن در که  چنان است؛  نکرده
به  خاص، کسی قدرِت  یکه جز افراد نیستسری  کاری پنھانی و کریم، تفسیر قرآن

، است خداوند متعال کتابش را برای عموم مردم فرستاده .را نداشته باشد شدوش کشیدن
عصر «اند که  در عصری زیسته شبیت ائمه اھل .حدودم یخاص یا گروھ افرادینه برای 

                                           
؛ عیون ۳۴۰؛ معانی األخبار: ص۲۹۱و  ۲/۲۹۰بابویه، من ال یحضره الفقیه:  ؛ ابن۴/۵۴۹کلینی، فروع الکافی:  -١

؛ بحرانی، ۲/۴۹۲؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین: ۳/۳۷۶؛ فیض کاشانی، تفسیر صافی: ۳۶۶أخبار الرضا: ص
وسوی، ؛ م۱۰/۲۵۳ وسائل الشیعة:؛ حّر عاملی، ۸۴و  ۹۲/۸۳نوار: ؛ مجلسی، بحار األ۸۹و  ۳/۸۸البرهان: 

 .۲۲۹و  ۵/۲۲۸مفتاح الکتب األربعة: 
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 آیا تفسیر قرآن در آن عصرِ  .ن بودیو اوج عزت و شوکت اسالم و مسلم »طالیی امت
حق این  ؟گردد ھمان تفسیر علنی می ،و پنھانی بود ولی در این زمان مخفیانه پرشکوه،

و از  بھراسندحقیقت تر از آن بودند که از بیان حق و  بیت شجاع اھل مامانااست که 
 داشته باشند. ھراسیمتعال  خداوندوامر ا آشکارسازِی 

 فرماید: می خداوندی که وند یکتاست؛قرآن و آیات خدابه  کفر ،تأویالت باطنی شیعه -۵

﴿ ٓ ِيَن يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا َ� َ�َۡفۡوَن َعلَۡيَنا  ]٤٠[فصلت:  ﴾إِنَّ ٱ�َّ
 .»کنند، بر ما پوشیده نیستند ما کجروی می که در آیات گمان کسانی بی«

کالم در  نیعنی قرار داد ،الحاد در آیات خدا«: گوید در تفسیر این آیه می سعباس ابن
گوید:  مینیز سیوطی  .٢»گیرد که با انحراف در تفسیر و تأویل صورت می ١غیر جای خودش

کنند که جوھرۀ و ذات الفاظ  میاین آیه ردی است بر کسانی که قرآن را به چیزی تفسیر «
انجام  کافرانھا و معتقدان به اتحاد و حلول و  ھمانند آنچه باطنی ؛کند بر آن داللت نمی

تحریف  اش را از معانی اصلی کنند و آن انکار می گونه آیات خدا را که این کسانی .٣»دھند می
توانند کفرشان  نمی ـ شانندچند کفر خود را پنھان کنند و خود را با باطل بپوھر ـ کنند می

َ� َ�َۡفۡوَن ﴿ فرماید: می خداوند متعالکه  چنان ؛را از خداوند متعال مخفی نگھدارند
 ٓ  .٤﴾َعلَۡيَنا
آنھا را  را برای عوام باورپذیر کنند،که این تأویالت و تحریفات آنبزرگان شیعه، برای  -۶

، استنامعقول و غیرمنطقی  ،تأویالتاند و از آنجا که این  بیت نسبت داده به ائمه اھل
را به جعفر  سخنو این  سازگار نیست؛با دیدگاه عقلی  ،اند که سبک و سیاق قرآن گفته

قرآن  ،ای جابر: «خوانیم میعفی از ایشان جابر ُج  در حدیث ساختگِی  .اند صادق نسبت داده
 ،درک مردمعقل و به  نسبتو بطن آن، پشتی دارد. سپس گفت: ھیچ چیز  داردبطنی 

و است در مورد چیزی  ای آیهکه] ابتدای  [چنان ؛نیستتفسیرش] آیات و [= دورتر از آن 

                                           
 .۴/۵۲۰؛ فتح القدیر: ۲۴/۱۲۳تفسیر طبری:  -١
 . ۲۴/۱۲۶؛ آلوسی، روح المعانی: ۱۴/۲۱۱قاسمی، محاسن التأویل:  -٢
 ، حاشیه جامع البیان.۲۵۴اإلکلیل: ص -٣
  .۲محمدشاه کشمیری، إکفار الملحدین: ص  -٤
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 .١»ھای گوناگونی دارد و آن کالم متصلی است که صورت ؛در مورد چیز دیگر انتھایش
تردیدی نیست که چنین حکمی نسبت به روایات آنھا سزاوارتر است و کمترین مصداقی در 

 و تفسیر صحیح آن ندارد.مورد کتاب الله 
را از  کنند که آن و روش باطنی را دنبال می مشی ھمین عهغالب تفاسیر شی -۷

اند. چنین به  بن سعید و دیگر افراطیان شیعه به ارث برده ةیرغَ مُ  عفی وابوالخطاب و جابر ُج 
در قرن پنجم در صدد برآمدند که از آن نگرش افراطی و علمای شیعه رسد که  نظر می

و از آورد  ردتفسیری گِ  شان برای »شیخ طوسی«ای که  به گونه ؛گویی فاصله بگیرند هگزاف
تا در  ه است. او کوشیدنمود یچین سنت و مصادر و منابع آنھا خوشه علمای اھلھای  دیدگاه

اصول کافی و دیگر  ،ھایی که در تفسیر قمی و عیاشی روی از غلو و زیاده ،این تفسیر
به دفاع  اوقاتگاھی ھرچند و  ؛و از آنھا بکاھد بدخورد، رھایی یا چشم میشان به  ھای کتاب

قمی و شاگردانش در  ۀبه اندازاما ، است ی فرقۀ خود پرداختهاز معتقدات و مبانی بدع
از توان  اند، می از دیگر کسانی که ھمانند طوسی عمل کرده باتالق گمراھی فرو نرفته است.

را به رشتۀ تحریر درآورده  »مجمع البیان«تفسیر کرد که  یاد »فضل بن حسن طبرسی«
طوسی و کسانی که «گوید:  تیمیه به این موضوع اشاره کرده و می االسالم ابن است. شیخ

و ھر علم  ؛اند سنت استفاده کرده در تفاسیر خود، از تفاسیر علمای اھل ،او ھستند هھمرا
 .٢»اند سنت اقتباس کرده را از تفاسیر اھلشود، آنھا  یافت می ایشانمفیدی که در تفسیر 

گاه به رجال  کهخود  دورۀیکی از مراجع شیعه در  آخرین  شیعه است،محدث و آ
 مانند ،استاد بسیاری از علمای بزرگ شیعهرا تدوین کرده و مجموعۀ حدیثی شیعه 

حسین  میرزا«بوده است، کسی نیست جز ابزرگ تھرانی قالغطاء و آ محمدحسین آل کاشف
و پرده از آن  بودمانده کند که تاکنون پوشیده  رازی را برای ما آشکار میاو  ».نوری طبرسی
بر اساس تقیه و  ،طوسی شیخ» تبیان«که تفسیر گوید  میبه صراحت و  دارد مجھول برمی

ماند  مخفی نمی ،بر کسی که در کتاب التبیان تأمل کند« نوشته شده است: مخالفانمدارا با 
مدارا و مماشات با مخالفین  نھایِت در در نوشتن کتاب التبیان،  ]شیخ طوسی[= او  شروکه 

ی، ّد تاده، ضحاک، ُس که در تفسیر آیات، به اقوال حسن بصری، قَ  دبینی زیرا می ؛است
 انمفسریک از و از ھیچاست ء نموده ازید و امثال ایشان اکتف اج، ابنّج ایی، َز بّ یج، ُج َر ُج  ابن

                                           
 شیعه بیان شد.های  قبًال گزارش این نص از کتاب -١
 .۳/۲۴۶: ص ةمنهاج السن -٢
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در مگر  ؛است نمودهنگزارش  †حتی خبری را از یکی از ائمهقول نکرده یا  نقل هامامی
در رأس  وی .ھمخوانی داشته استسنت]  [= اھلمخالفین  یکه با آرا اردمو رخیب

ته ستایش قرار گرف که طریقه و روش ایشان، مورد ، کسانی را به شمار آورده استمفسرین
 ھا شگفتی ۀاز جمل ،تقیه و مدارا ننوشته بودرا بر اساس  او این مطلبکه  در صورتی .است

تقیه نوشته  ر مبنایب تفسیر التبیان دھد نشان میاز دالیل دیگری که  آمد. به حساب می
گوید:  است که می السعود سعد کتاب در ،سوعلی بن طاوسید بزرگوار، ، سخن است شده

کنیم که جدم ابوجعفر محمد بن حسن طوسی در کتاب التبیان بیان  ما چیزی را ذکر می"
بر را که آیات مکی و آن این است  ـتا بحثش را کوتاه کند واداشتهو تقیه او را نموده است ـ 

 است و بحث را ناتمام گذاشته ،به ھمین صورت نوری. ١»...است  آیات مدنی برتری داده
بیش از ھر کسی به مقصود  ]سوطاو بن[= ااو «گوید:  س میوی بن طاوعل سخنپس از نقل 

گاه است و این امر بر ھرکس که از مقام و جایگاه   ،اطالع داشته باشد ویو مراد خود آ
 .٢»ن بیندیشپس در آ ؛ماند مخفی نمی

طوسی بر » التبیان«تفسیر که  شود میروشن  ،با این توضیحات مرجع معاصر شیعه
 قانع شدِن   نتیجه ،طوسی به قلِم تفسیر این نگارش  شایدیا   است تقیه نوشته شده اساس
معانی قرآن بوده است؛ زیرا دریافته بود که علمای شیعه، شیعه  به پستی و سقوط وی عقلِی 

بر اثر ممکن است شیخ طوسی ھمچنین  اند. و نام تفسیر بر آن نھاده اند تحریف کردهرا 
اعتدال و به گرفته و گرایش ایشان قرار تحت تأثیر  ،در بغدادسنت  با اھل ھمنشینی

این است که شیعیان  این واکنش به تفسیر تبیانمعنی اشد. ھر چه ھست، ب یافتهروی  میانه
عنوان مرجع ه او را ب »مستدرک الوسایل«آنھاست و کتاب  نمایندۀ امروز که نوری طبرسی 

از ھمه  تندرویاز لحاظ غلو و  دارند، و مقام رفیعش را گرامی می حدیث قبول دارند
نوشته شده و با روح تقیه  برای مخالفانگویند تفسیر طوسی  میکه  چنان ؛شدیدترند

سنت] نشان دھند که عقیدۀ شیعه در برخورد با غیرشیعه چگونه  [به اھلدرآمیخته است تا 
 است.

را دریافته این نکته  ،»التبیان« کتاب بارۀشیعه درمرجع  شاید خواننده در خالل این رأِی 
و  استداشته  در شیعهغلو و افراط و گسترش  ایجادسھم بسزایی در  ،»تقیه«که  باشد

                                           
 (نسخۀ خطی). ۱۷(نسخۀ چاپی) یا برگۀ  ۳۵األرباب: ص  ثبات تحریف کتاب ربإفصل الخطاب فی  -١
 همانجا -٢
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سنت  کنند با دیدگاه اھل که گمان میرا  یھر صدای عاقالنه و رأی معتدلکه باعث شده 
شیعۀ که  و چنین شد؛ کنند خفه » تقیه کرده است«این بھانه که با موافق است، 

اصالح  ھرگاه نسیِم از تقیه پناھگاھی ساخت که بسته باقی ماند و  ۀدایر این در امامی دوازده
 .بردند ، به آن پناه میگرفت وزیدن میو تغییر 

 »البیان مجمع«الزم به یادآوری است که آنچه در مورد کتاب طوسی گفتیم، در مورد 
 ؛است مودهطوسی را پی روشدر تفسیرش راه و نیز او  زیرا ؛کند طبرسی نیز صدق می

 ،مگر آنچه شیخ عالیقدر ..«.گوید:  می وبه این موضوع اشاره کرده  اش در مقدمهکه  چنان
 .آوری کرده است از کتاب تبیان جمع ـ قدس الله روحه ـ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی 

صدق  گوارایِی و  شود گلچین میحقیقت  نورِ  از آنکتابی است که [تفسیر،] آن  تردید، بی
 مسیری را که پیموده است،گیرم و  برمی شکه از نور است ... او رھبر و مقتداییھویداست 

 .١»گیرم پی می

 ؟رخ داده است یریا تغیینقص که در کتاب خدا  معتقد استمبحث سوم: آیا شیعه 
 شروع نمودیم: ملۀ پرسشیجاین بحث را با  دلیلبه سه 

بابویه  و ابن مانند شریف مرتضی ،ح بعضی از بزرگان تشیعیبیزاری و برائت صراول: اظھار 
 ؛ادعای تحریفقمی از 

 گردد: یحفظ و نگھداری م أاجماع مسلمانان بر اینکه قرآن از جانب خداوند م:دو

�ِيهِ ٱۡلَ�ِٰطُل ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهۦِۖ تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكي�ٍ ﴿
ۡ
  ]٤٢[فصلت:  ﴾َ�ِيدٖ  �َّ يَأ

گونه باطلی نه از پیش روی آن و نه از پشت سر آن، به آن راه نیابد، از سوی حکیم ستوده  هیچ«
 .»نازل شده است

و سھمی  نیستقبله  از اھل ،است پیش آمدهبگوید در قرآن نقص و تحریف ھرکس پس 
نھایت  ،لهئاین مس دربارۀ پژوھشھنگام لذا مقتضای عدالت این است که  ؛ندارداز مسلمانی 

ای  ھیچ فرقه ،تحقیق و بررسیبدون در گفتارمان عادل باشیم و مراعات نماییم، احتیاط را 
  ؛متھم نکنیمپیروی از این اندیشه  هرا ب

 ؛دھند تعمیم می شیعیانۀ ھمرا به اعتقاد کفرآمیز این ، نی از متفکریرخم: بسو
متقدمین  ایز نیست گفته شودجپس  ؛داردی گوناگونی ھا هفرق ،شیعهمذھب که  حالیدر

                                           
 .۱/۲۰مجمع البیان:  -١
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ن یا تعمیم اسلوب لذا ؛گویند چنین میجماعت زیدیه  یا ١ ندشیعه چنین اعتقادی داشت
  ست.ا امری ناپسند و غیرقابل قبول ،شیعهتمام مقوله به 

 سخن و گوش دادن به شیطانیاز خواندن این کلمات  ،مسلمان پژوھشگرِ  ،بدون شک
پا را از گلیم  أکه نسبت به کالم خداوند کسانی ؛برد یرنج مبه شدت  یچنین افراد حقیر
از آن رد و یا دفاع  برای ،بررسی این موضوع به ذکر است کهالزم  .اند خود درازتر کرده

ادعای افرادی  و کند را آلوده نمیقرآن دامان مقدس  ،ھا گویی یاوهچرا که این  ؛نیست
 مگر انسان .کند ھرگز در عظمت قرآن خللی ایجاد نمی ،ۀاھداف مغرضان باتوز و حقیر  کینه

 یبرا ینادعاھای دروغطرح از طرفی ؟ با دستانش مانِع تابش آفتاب و مھتاب شودتواند  می
ی را ر سخن دروغھکه ما ھم الزم نیست و بر  بسیار آسان است یانجو  و ستیزه انتوز نهکی

  م:یو پاسخ به آن برآیرد در پی و  کنیمدنبال 
 َتند ھر کسی بر طینِت خود می  د نور و سگ عوعو کندمه فشانَ 

 تربرای نابود کردنش مؤثر توجھی به آن، بیو دروغ ادعاھای نادیده گرفتن  ،عالوهبه 
در  وصحبت کنند  آناز گروھی و  شوددر میان مردم منتشر  سخنآن  ؛ مگر زمانی کهاست
 گردد.اش آشکار  نادرستیاین صورت واجب است  درکه  درج شودھا  کتاب

این نکته است  ررسِی ب برایبلکه  ؛به منظور رد و نقض آن نیست ،لهئاین مسدر  پژوھش
 چنان این موضوع، اثبات .قرآن ھستند یا خیردر معتقد به نقص و تحریف  یانکه آیا شیع

 ندک میکن  ریشهرا از اساس  آن کهدر پی خواھد داشت شیعه  یبرابزرگی  ییافتضاح و رسوا
ای شنیده  سخنی پذیرفته و کلمه آنانبه طوری که ھرگز از  سازد؛ را متزلزل می و تمامیتش
را  شسخن یمسلمان در عین حال، و ددرازی کن به حریم قرآن دستکیست که  .نخواھد شد

                                           
از متقدمین «گوید:  الخطاب) می های محدث نوری (نویسندۀ فصل احسان الهی ظهیر در تعلیقی بر نوشته -١

شود که  قمی، شریف مرتضی، طبرسی و طوسی ـ کسی یافت نمی بابویه جز این چهار نفر ـ یعنی ابن شیعه،
جهت که در قرآن   اندیشۀ تحریف قرآن را انکار کند... حاصل سخن اینکه متقدمین و متأخرین شیعه از این

). ولی حقیقت این ۱۲۲(الشیعة والسنة: ص » عقیده هستند تحریف و تغییر و تبدیل صورت گرفته است، هم
های نخستین، هرگز چنین عقاید  است که عقیدۀ شیعه به تحریف قرآن، در این اواخر پدید آمده است و شیعه

های مختلفی دارند که به هیچ وجه این  نداشتند. افزون بر آن، باید پذیرفت که شیعیان نیز گروه  ای گمراهانه
 سخن باطل را باور ندارند.
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آیا  دریابیمآن است که  پژوھشن یااز انجاِم  ھدف ما ١؟گرددراضی  شقضاوت به و دپذیرب
د وار خدشهبخواھد در قرآن زیرا کسی که  صحیح است یا خیر؛ب این مقوله به شیعه استنا

خود را بدان منتسب  اگر چه ؛است دوربسیار از اسالم  ،ال ببردئورا زیر س شقداست کند و یا
تا سازند روشن را دی افرات چنین ماھیکه بر مسلمانان واجب است  ،در عین حال .دنداب

گاه شوند؛او  و کینۀ دشمنیاز ت اسالم ام  ستیز دارد.  اسالم سرِ  با اصِل  ،زیرا چنین کسی آ
کسانی  سخن نقِل اعتقاد دارد که صرفًا عالمه ابوبکر باقالنی در بررسی مقولۀ تحریف، 

 و پاسخگویی به کافی است و نیازی به رد اش اثباِت نادرستیبرای ، که چنین اعتقادی دارند
حدی غنی است ه ب ،نگھداری رداری از وسایل حفظ و اسباِب زیرا قرآن در برخو ؛٢نیستآن 

 فرماید:  خداوند می زیرابدان راه یابد؛  یکه محال است نقص و تغییر و تحریف

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظونَ ﴿   ]٩[الحجر:  ﴾إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگهبان آن هستیم همانا«

 هب ،این اندیشه ه است.برآورد در محیط شیعه سر ،قرآندر ادعای تحریف و نقص 
که تردیدی نیست  .با خود داردرا  شنطالبُ  دالیِل و   نابودی اسبابکه  شدای متولد  گونه

 اآشکار ،بنابراین در عمل ؛است شتهنداآن مھارت کافی  ایجاد، در  این اندیشه سازندۀ
 ۀ شیطانی،اندیش ایناساس  کرده است. خود را نقضسخِن  وفضاحت و زشتی به بار آورده 

که از ھر  اصلی و قرآِن  یافته استدر قرآن راه قص و تغییر ط بر این ادعا استوار است که نفق
نیز از ایشان  پسو  است بوده سطالب یامیرالمؤمنین علی بن اب نزد تغییری محفوظ است،

[که او  قرار دارداند و ھم اکنون نزد مھدی منتظر  را به ارث برده یازده امام دیگر شیعه آن
اند،  نسبت داده سرا به امیرالمؤمنین علی ادعااین  علمای شیعه، .ھم فراری است]

قرآن را به عنوان حاکم و قاضی قرار  ھمین ،ددر زمان خالفت خو آن بزرگوارکه  درحالی
او قرآن اگر  به عالوه، .کرد میعبادت ر مبنای آن کرد و ب میرا تالوت  ھمواره آن ،داد می

و جایز نبود کرد  آشکار می را برای مردم آنباید  ،داشتغیر از قرآن فعلی در اختیار دیگری 

                                           
کرد، در پاسخ به ادعای ایشان مبنی بر اینکه  که با مسیحیان مناظره می حزم، زمانی  امام ابن روست که از این -١

ای هستند که علیه  آنان مسلمان نیستند؛ بلکه فرقه«گوید قرآن تحریف شده است، چنین گفت:  شیعه می
؛ بنگرید به: »گردد برمی ج سال پس از وفات پیامبر ۲۵اند و پیدایش آنها به  اسالم و مسلمین به وجود آمده

 .۲/۸۰الفصل: 
 ، تحقیق احمد صقر.۲۴عجاز القرآن: صإ -٢
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علمای که  اگر چیزی دھد. و ناقص قرار  شده تحریف یابکه عبادت خود را بر اساس کت
کرده  آوری جمعکه را  آن قرآن کاملیباید  سعلی کنند صحت داشت، ادعا میاثناعشری 

کنند؛  داد که آنان گمان می ای قرار می شده جای قرآن تحریفه ورد و بآ میبود بیرون 
غیر در ؛ کرد این موضوع را پیگیری میباید ھنگامی که خالفت به او واگذار شد، ھمچنین 
که  درحالیچنین نکرد؛]  ؛ [امابودشریک  ائنخ کنندۀ در خیانت شخص تحریف ،این صورت

ار یبس تحریف قرآن،وضوع مای درگیر شد که نسبت به  سر قضیه با معاویه بر سعلی
 اری نکرد؟یچ کھمورد در این او  راپس چ؛ تر بود تیاھم مک

این مھم که بنیان  پرسشبه این  یکھیچ ،زنند دامن می بھتان و افترا ه اینکسانی که ب
نعمت الله سید  شان آخوند بزرگبجز آنچه  ؛اند کند پاسخی نداده میرا از ریشه بر عقیده

، نتوانست نشستبر کرسی خالفت  ÷نین مؤزمانی که امیرالم«: گفته است ١ریئجزا
چرا که این  ؛زدسا پنھان دیِد افرادرا از  ]شده تحریف قرآِن [ین د و انن واقعی را آشکار کآقر

آری، شیعیان . ٢»گشت از او میپیش عمل پست و شنیع افراد  ِن کار باعث آشکار شد
است که تھمتی  چنیننامی باالتر از آورند. چه ایراد و دش و عذر میدھند  می پاسخگونه  این
 تھدایت ام جایکنند که به  را متھم می سعلی آنان؟ دھند نسبت می سنینؤممیرالمابه 

در را که  یلذا آن قرآن ؛است کرده  سازش مجامله و ،اند اسالم، با کسانی که قبل از او بوده
 .زنند حضرت می چه تھمت بزرگی است که به آن ،خدایا .بیرون نیاورد داشتاختیار 

و  ای ؛ یعنی موجود افسانهسازند شان مرتبط می بیرا به امام غا قرآنوجود  آنان 
ش یب یتوھم و خیال ،بیامام غایب و قرآن غا ،در واقع. است مدهدنیا نیابه که اصًال موھومی 

 ست.ین
از شده]  [یا حذف افتادهجاآیات آنھا را به عنوان که  ھای جعلی و دروغی و عبارتکلمات 

بیشتر به  ،این کلمات .است  را نمایان کردهشان  تھمتدورغ و  ،اند رو کردهمصحف 

                                           
گاه، محقق برجسته و «علمای شیعه، جزائری را با عناوینی چون:  -١ َند، الرکُن المعَتمد، محدث آ السّید السَّ

ق فوت  ۱۱۱۲در سال ترین علمای متأخر امامیه است. او  و معتقدند که وی از بزرگ  یاد کرده» نظیر مدقق بی
األنوار ؛ مقدمه ۶۰۱/ ۲؛ سفینة البحار، ۳/۲۹۸؛ الکنی واأللقاب،  ۲/۳۳۶کرد؛ بنگرید به: أمل اآلمل،

 .النعمانیة
 .۲/۳۶۲األنوار النعمانیة،  -٢



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۲۴۶

 

از نظر بالغت و و  ردھت داابشو اساس  پایۀ بیو ادعاھای  ١»کذاب ۀیلمَس مُ «ھای  دروغ
به خود سپس  . آناندندار یعربزبان ساختاِر ای با  و رابطهشباھت کمترین  ،دستور زبان

آنھا را به عنوان آیاتی از  بایدتوان اعتماد کرد و ن به این الفاظ و کلمات نمی«و گفتند: ند آمد
از طریق ؛ زیرا شوندقرائت به عنوان قرآن آنھا جایز نیست  ھمچنین ؛قرآن به حساب آورد

است مسلمانان اختیار در که را  یقرآننیز  †ائمه؛ اند ت آحاد و غیرمتواتر نقل شدهاروای
 نظر اتفاقدر موردش  ایشان [= ائمه]را که پس آنچه  ؛بستند میو به کار   کردند میقرائت 
خردمندان که  گروھی ازچنین شد که م. ینک ینم رھا به خاطر این روایات آحاد ،داشتند

 دیدند از خیل معتقدین به تحریف جدا شدند و به تناقض و نادرستِی این ادعا را آشکارا می
 ساختند؛شان را فاش  و دروغند ھجوم بردکه معتقد به نقص و تحریف قرآن بودند شیعیانی 

 حمایت نمود.مؤمنان را  ،دانین میخداوند در ا و
مطالب  از خالل ،این دو گرایش فکری در اثناعشریهدر بین  موجودمبارزه و کشمکش 

ادعای تحریف پس خواھد آمد.  تفصیل آنو  گردد روشن میبیشتر  »الخطاب فصل«کتاب 
را بر زبان  نھمین که جاعالن آو  است را درون خود جای داده اش اسباب نابودی، قرآن

 یی برایھا هنشان ،مسئلهاین در  .شد دروغ بودنش آشکار ،آوردند و بر قلم جاری ساختند
ناپذیرِی قرآن،  تحریفتردید،  . بیباشد میبر عظمت قرآن  دلیلی از ھزاران دلیلو مؤمنان 

و یکی از شواھد  دنکن نمی درکرا  آن ھا که عقلاین کتاب الھی است  یکی از اسرار اعجاز
 باشد. می عزیز خود کتاِب  به حفِظ  أخداوندۀ تحقق وعد

از اصًال چنین فکری  پردازیم که میبررسی و تحقیق این قضیه نزد شیعه  به ،در ادامه
به  .ه استرا برعھده گرفت جعل آنبزرگ چه کسی گناه ادامه یافت و  چگونه ،آغاز شد کی

در میان آنان کسانی ھستند عتقدند یا ی شیعه بدان مھا هآیا ھمه فرق عالوه خواھیم دید که
ذکر  سنت منابع اھل آنچه درابتدا  اند. جستهاز آن بیزاری  اند و نپذیرفتهرا  عقیده این که

 .پردازیم میعشریه  ااثن یھا بابررسی کتو سپس به  کنیم میبیان  شده

                                           
و در جنگ با سپاه اسالم به هالکت  کردمسیلمه، دروغگویی بود که در دوران خلیفۀ اول ادعای پیامبری  -١

 رسید.
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 تسن اھل منابعبر اساس  پردازی دروغاین  آغاز
و شرف ھمواره  ل،ضیلت و عقفصاحبان « :گوید می ١قاسم انباریامام ابوبکر محمد بن 

 نابود کردِن ھدف  ابمرتد  منحرِف  یکتا اینکه در زمان ما  تنددانس را میقرآن  جایگاه واالی
گونه با ھدف ابطال شریعت  اینو  وجود آورده را ب ]تحریف قرآن[ ن اندیشهیا ،شریعت اسالم

به کمک دیگران  سقرآنی که عثمان بن عفان او مدعی شد ور شد. حمله یاسالم امتبه 
شامل  ]ستو ھم اکنون در دست ما[ رسید ج اصحاب رسول تصویببه و آوری کرد  جمع
کفر و  یاز رو ،این کافر ... است افتادهجااز آن  کلمهزیرا پانصد  ؛شود نمی قرآن یتمام

د « گوید: و میکند  قرائت می بودآنچه نازل شده از غیر  صورتیبه را ، قرآن دینی بی لَقَ وَ

م اهللاُ بَ  كُ َ گمان، الله شما را در [جنگ] بدر در حالی با شمشیِر  و بی« :»وأنتم أذلّة يلعَ  يفِ سَ بِ درٍ بَ نَرصَ
 .٢»علی یاری کرد که ناتوان بودید

قرن سوم و  اواخرـ  ھا در زمان اواکه این افتر دھد نشان می انباری، سخن ابناین 
در این آیۀ » ِبَسیف َعلی«وجود عبارت است. ھمچنین  آغاز شده ـ یجر ھابتدای قرن چھارم 

این مطلب را است، نیز شیعه ۀ فرق بھتان افترا و این ۀ سرچشم دارد که  داللت بر اینجعلی، 
 ،دندونبت اسالم در میان امافتراھایی چنین شاھد ھرگز  در گذشته رساند که مسلمانان می

به شخص شیوۀ بیان، انباری با این  ابن پیدا شد. ظاھراً مرتد تا اینکه آن شخص منحرف 
در  اش ت مذھبیھوی ،شود گذار برده نمی نامی از این بدعتچند ھرو  دارداشاره معّینی 
 ھویداست.ھایش  گویی نقل یاوهخالل 

 .٣است »شام بن حکمھِ « ،گوی شخص بھتانکند که این  ) اشاره میق۳۷۷طی (م لَ الَم  
است و  شده جعلدر دوران عثمان است، میان مردم  ی که درمعتقد بود این قرآنھشام 

                                           
وی «گوید:  است. خطیب بغدادی دربارۀ او می ق) ۳۲۸ – ۲۷۱او محمد بن قاسم محمد ابوبکر بن انباری ( -١

های متعددی در  وی مؤلف کتاب». سنت، شخصیتی راستگو، فاضل، دیندار و نیکوکار بود از بزرگان اهل
. او الرّد علی من خالف مصحف العامةو همچنین  بتداءوقف و اال الزمینۀ علوم قرآن است؛ از جمله 

 .۱۸۶تا  ۳/۱۸۱؛ بنگرید به: تاریخ بغداد: »ترین فرد دوران خود در تفسیر قرآن و لغت بود حافظ
ۖ ﴿. اصل آیه چنین است: ۱/۲۸تفسیر القرطبی:  -٢ ذِلَّةٞ

َ
نُتۡم أ

َ
ُ بَِبۡدرٖ َوأ ُ�ُم ٱ�َّ و « ]١٢٣عمران: [آل  ﴾َولََقۡد نََ�َ

 ».گمان، الله شما را در [جنگ] بدر در حالی یاری کرد که ناتوان بودید بی
و در آغوش کافران تربیت یافت. هشام از نظر گرایشات  زیست وی در اصل اهل کوفه بود ولی در بغداد می -٣

کننده از  مقاله و نوشته گمراهپیوست و چندین » مجّسمه«نزدیک بود؛ ولی نهایتًا به فرقۀ » َجهمیه«فکری، به 
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 درگذشتق ۱۹۰در سال او  .١است به آسمان صعود کرده صحابهعلت ارتداد ه قرآن واقعی ب
کرده انباری به آن اشاره  از تاریخی بوده که ابنپیش  ،افترااین  معنی است که نو این بدی

جایگاه و ش از ھر چیز به بحث امامت یب بھتاناین  کهشویم  با کمی دقت متوجه می .است
 را از طریق خواستند مسئله امامت شیعه علمای  چون؛ مربوط استشیعه عقیدۀ ائمه در 

و به این دروغ ، نیافتندشان  برای اثباِت ادعایدر قرآن چیزی و  ن استدالل کنندآقرآیات 
رسد بنیانگذار  بعید به نظر نمیگوید ـ  َمَلطی میکه  چنان ـ بنابراین .متوسل شدندبھتان 

چرا که ھشام نخستین کسی بود که دربارۀ  ؛ھشام بن حکم باشد ،ننگین شوم و اندیشۀاین 
که بحث امامت را   ن کسیینخست«: گوید می ٢ندیم ابن امامت سخن به میان آورد؛ تا آنجا که

یی از جمله کتاب ھا صاحب کتاببود که بن حکم  ھشام ،مطرح کرددر میان مسلمانان 
برای  ھشام از جمله کسانی است که« :است همطھر حلی ھم گفت ابن .»باشد می امامت

کشی  .٣»مذھب شیعه را پاالیش نمود ،و با استدالل هامامت را مطرح کردۀ مقول اولین بار
 ؛کند را بیشتر تقویت می توطئهکند که دست داشتن ھشام در این  دیگری اشاره میۀ به نکت

 یقاضنظِر  .٤»دین فردی بیو ابوشاکر ھم  بود ھشام از غالمان ابوشاکر«گوید:  وی می
پیامبران دشمنی با  او به ؛اھل قبله نیست از ھشام«: چنین است نیز ار معتزلیعبدالجب
و به دوستی و  ؛دستگیر شد ـ ٥انیهصدیۀ موسس فرقـ  ابوشاکر دیصانی و ھمراه بودمعروف 

از یاران  یکیلذا  ؛عا کرد که از شیعیان استداما او ا ؛ر بودمشھوبا او نشست و برخاست 

                                                                                                             
از شیعه به او منسوب است. به » هشامیه«شناسی، فرقۀ  های فرقه او گزارش شده است. بر طبق گزارش کتاب

وفات یافته است. بنگرید به:  ۱۹۰های دیگر، در سال  و بر طبق گزارشه ۱۷۹نقل از رجال کشی، او در سال 
. دربارۀ هشامیه ۶/۱۹۴حجر، لسان المیزان:  ؛ ابن۳۳۸؛ رجال النجاشی: ص۲۸۰تا۲۵۵رجال الکشی: ص

 الفرق بین الفرق:؛ البغدادی، ۱/۱۰۶سالمیین: ؛ اشعری، مقاالت اإل ۲۴بنگرید به: الملطی، التنبیه والرد، ص
 .۱/۱۸۴؛ الملل والنحل: ۶۵ص

 ۲۵کتاب التنبیه والرد: ص  -١
 .۱۷۵الفهرست: ص -٢
 .۱۷۸رجال الحلی: ص  -٣
 .۲۷۸ص رجال الکشی: -٤
اش به  های َثَنوی (دوگانه پرست) است که قائل به اصالت نور و تاریکی است و ریشه یکی از فرقه» دیصانیه« -٥

 . ۳۳۸گردد؛ بنگرید به: الفهرست: ص  آیین مانوی برمی
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در او  بنابراین .١»و ھمراه ابوشاکر به دار آویخته نشد داد شنجات ـ عباسیـ خلیفۀ مھدی 
 درکه  چنان .»د که در اوستتراَو برون از کوزه ھمان «دامان کفار پرورش یافته است و 

 گرفت، کافرانوقتی مھدی عباسی تصمیم به تعقیب جماعت « است رجال کشی بیان شده
مھدی لب به سخن  تا فوِت «گوید:  میھشام  و ٢»شد که سکوت اختیار کند گفتهبه او 
 .٣»منگشود

در مورد خاستگاه تحریف اندیشۀ شیطانِی تحریف قرآن،  د،کنی که مشاھده می چنان
در زمان فکر توان گفت که این  اشاره دارند. حداقل میاش  ھشام و فرقه به و دالیل قرائن

 ،ره اشاره داردوجود آمده است. از جمله دالیلی که به بروز این عقیده در آن دوه ھشام ب
شر بن خالد به ام و بِ ّظ ابواسحاق ابراھیم نَ «: کند م از جاحظ نقل میحز قولی است که ابن

از  !تو وای بر" گفتند: طاقال  شیطانرافضی معروف به  ،ن جعفربه محمد بند که داد من خبر

ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ ﴿ ای: و این آیه را انکار کردهای  کتابت دم از امامت زده که در کنی خدا حیا نمی
َ َمَعَنا خدا سوگند : به گفتندآن دو ؟ ٤﴾إِۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ

 .٥»ایم ب گناه شدهکمرت گویی ما ھستیم که .دیجواب ما مدت زیادی خند طاق درال  شیطان
و  یوانگیدبا وجوِد : «او گفته است ۀاز جاحظ نقل نموده و دربار حزم داستان را ابن نیا

کند که خودش آنھا را قبول  نقلرا  یکه عمدًا دروغ مای هدیند شیھا اش، ما در کتاب یگمراھ
 .٦»نقل کرده است گرانیرا از د یاریبس یھا اگرچه دروغ ؛داشته باشد

                                           
 .۲۲۵بنگرید به: تثبیت دالئل النبوة: ص -١
 ۲۶۶و  ۲۶۵رجال الکشی: ص  -٢
 .۲۶۶رجال الکشی: ص -٣
اندوهگین مباش، «گفت:  دوم از دو نفری که در غار بودند، به یار خود (ابوبکر) مینفر « -٤

 .]٤٠[التوبة: » یقینًا الله با ماست
آمده است و » محمد بن جعفر«نام وی به صورت » الفصل«شدۀ کتاب  در چاپ تحقیق. ۵/۳۹الفصل:  -٥

 اند. ثبت کرده» علی«پدرش را های تراجم، نام  باشد؛ زیرا کتاب» ابوجعفر«تِر آن  شاید صحیح
 همانجا. -٦
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  ظاھرًا  ١»لحوَ اَ  جعفرابو«یا  محمد بن علی ابن النعمان یاق)  ۱۶۰(م طاق ال  شیطان
ـ بن حکم    وقتی به ھشامگویند  می« :گوید میحجر  ابن .است معاصر ھشام بن حکم بوده

 مؤمنھشام او را ، اند لقب داده طاقال شیطانخبر رسید که آن مرد را یان ـ رافضبزرگ 
 بوده یکم شرکدر این ُجرم با ھشام بن حیکی از کسانی است که . قطعًا او »لقب داد طاقال

از این  و ت داشتکاو مشارامامت با ۀ مسئلمورد مطالبی در  تألیفھمچنان که در  ؛است
 .استامامت ۀ مقولاندیشۀ تحریف قرآن، اصلی  توان دریافت که خاستگاه نصوص نیز می

 شیعه  بین این عقیده دربارۀ گسترشسنت  ھلا گزارش
، دنا داده »رافضی«لقب  دیگران به آنھاکه اشعری و   یعشر ااثنعلمای میان در  اعتقاد نیا 

 . به گزارش اشعری آنانعنوان سخن مشھوری در میان آنھا رواج یافت بهکه شد ع یشاچنان 
ممکن اما شایسته و جایز نیست که  ؛کم شده استقرآن یی از ھا قسمت یقیناً « :مدعی بودند
ه . ھمچنین جایز نیست که امکان تغییر آیات بھایی به قرآن اضافه شده است بدانیم بخش

[معتقدیم که] باشد. اما از جھت حذف آن  وجود داشته ،آنچه ھم اکنون ھستند جزصورتی 
گاه استآن  ۀبه ھمنیز امام بسیاری از مطالب آن حذف شده است.   .٢»موارد آ

را با ھم  اعتزال و امامتۀ اندیش یاشعر قولکه به  شیعهاز  دیگریۀ فرق ،در عین حال
صورت گرفته ن آقردر  ینقصنه تردید،  بی«ند: ا هن مقوله گفتیاضمن انکاِر اند،  ردهکجمع 
 ج بر پیامبر أه خداوندک شکلی به ھمانقرآن بلکه  ؛است به آن افزوده شده نه واست 

در ھم  یسومۀ فرق .٣»استچنین  ھموارهو باقی مانده  ه، بدون تغییر و تبدیلنازل فرمود
اشاره کرده ق)  ۴۲۹(م بغدادی که  چنان .٤است ھست که ظاھرًا از قلم افتاده این مورد

                                           
نیز  یهای دیگر داند؛ همچنین گمراهی را نمی آنخدا شود وی معتقد بود که تا چیزی روی ندهد،  گفته می -١

داشت. فرقه شیطانیه یا نعمانیه که جزء شیعیان افراطی بودند، منسوب به اوست؛ بنگرید به: رجال الکشی: 
، سفینة ۷۸، نوبختی: ص ة؛ فرق الشیع۳۰۱و  ۵/۳۰۰؛ لسان المیزان: ۲۴۹؛ رجال النجاشی: ص۱۸۵ص 

 .۴۸تا  ۱۴نتصار ابن الخیاط: ص؛ اإل۱/۱۸۶؛ الملل والنحل: ۱/۱۱۱سالمین: ؛ مقاالت اإل ۱/۳۳۳البحار: 
 . ۱۲۰و  ۱/۱۱۹مقاالت اإلسالمیین:  -٢
 همانجا. -٣
آید؛  ) چنین برمی۱/۱۲۰الدین عبدالحمید (ین، تحقیق محمد محی یسالمشده مقاالت اإل  از نسخه چاپ -٤

در برخی «گوید:  شدۀ دیگری از مقاالت اإلسالمیین، تحقیق هلموت ریتر. وی می همچنین از نسخه چاپ
ها از قلم  ای در ترتیب و شماره فرقه های خطی در پاورقی توضیحی آمده مبنی بر اینکه در کتاب فرقه نسخه
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در قرآن تغییر و تحریف  ج خدا اصحاب گرامی رسولمدعی ھستند  یانبرخی از رافض است
شان از دین اسالم  آنھا و خروج ایحکم کفر برصدوِر  او این تفکر را مجوزِ  .اند ایجاد نموده

 .١داند می
تا  ؛استه بود شایع شیعهدر میان  ای گستردهبه صورت  اندیشۀ ناروا،انتشار این  ظاھراً 
از ھیچیک  دھد و مامیه نسبت میا فرقۀتمام ف قرآن را به یتحر  ۀحزم مقول ابن جایی که

 .٢اند یافتهپرتگاه نجات از سقوط در این  کهسه نفر مگر  ،کند ستثنا نمیمرا  امامیهبزرگان 
 د؛دھ نسبت می ،ه استیعشر اه از القاب اثنک ٣رافضه فرقۀبه را ن مقوله یانیز علی قاضی ابویَ 

و «گوید:  میدھد و  نسبت می ھا باطنیرا به اندیشه این  /تیمیه ناالسالم اب شیخ ظاھراً  اما
ادعا کند چیزی از قرآن حذف یا مخفی شده  که] شود می کسیحکم به کفر [ھمچنین 

 یا ؛کند میکه واجبات شرعی را ساقط  دارد ای تأویالت باطنیقرآن یا اینکه ادعا کند  ؛است
و  یطرمَ داشته باشند، قَ  عقایدیکسانی که چنین  .از این قبیل داشته باشد یاعتقادات

 باطنیه به شمار آوردهاز را  ھا یعشر ااثن تیمیه، ابن االسالم آیا شیخ .٤»شوند باطنی نامیده می
ذکر نکرده شان را  ھستند نامای  معتقد به چنین مقوله نیز اطالع نداشته آنھا چونیا ، است

بر آن تکیه باطنیه ۀ قرامطکه روی تأویالت باطنی بر االسالم بیشتر  شیخشاید است؟ 
االسالم مطالعه  شیخ ی که ازھای بنده در کتاب ،به ھر حال. کنند متمرکز شده است می

                                                                                                             
(بنگرید به: » دانند دانند، ولی نقص را جایز نمی ن آیات به قرآن را ممکن میافتاده است. این فرقه، اضافه شد

پرداِز  گیری، دیدگاه شخصِی نسخه تحقیق هلموت ریتر). شاید این نتیجه ۴۷ن: صیسالمیحاشیه مقاالت اإل 
 کتاب باشد؛ زیرا هیچیک از علمای شیعه، چنین ادعایی نکرده است؛ و طوسی و طبرسی نیز اجماع علمای

؛ مجمع ۱/۱۵اند که ادعای اضافه شدن آیات به قرآن، باطل است؛ بنگرید به: التبیان:  بر این دانسته را شیعه
 .۱/۳۰البیان: 

 .۳۲۷الفرق بین الفرق: ص  -١
 .۵/۴۰الفصل:  -٢
قاضی ابویعلی به جهل آن گروه از رافضیان در خصوص مسائل مسّلم اسالم و جدال ایشان در زمینۀ حقایق  -٣

از  سطالب آوری شد که علی بن ابی جمع شقرآن با حضور اصحاب کرام«گوید:  کند و می متواتر اشاره می
جملۀ آنان است؛ و همگی بر آن اتفاق کردند و کسی منکرش نشد؛ زیرا از آنجا که چنین موضوعی کتمانش 

بود که آن [قرآن ظاهری] به طور معمول محال است، [اگر قرآن حقیقی پنهان بود،] بر علی و دیگران واجب 
 .۲۵۸؛ المعتمد فی أصول الدین: ص»کرد خواند و بدان عمل می را می آن سرا انکار کنند؛ زیرا علی

 .۵۸۶الصارم المسلول: ص  -٤
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عشریه نسبت  ااثنۀ این افترای دروغین را به فرقکه ایشان  به این مساله برنخوردم، ام کرده
 ـ حلی مطھر ابن ی ـشیع عالمکه در آن به رد  »منھاج السّنه«نه در کتاب  ؛باشد  داده

 در اختیار داشتم.که  شھای کتابدیگر و نه در  است پرداخته
 ـ گوید که خود می چنانـ زیسته و  شیعیاندر میان  یمیرزا مخدوم شیرازی که مدت

ھای حدیث  در کتاب انآن«: گوید میچنین  ١است ردهکآنان را مطالعه ی ھا تابکبسیاری از 
اشاره یی ھا هو به نمون ؛کاسته استقرآن از آیات  سکه حضرت عثمان اند  شان مدعی و کالم

ۀ سوردر مورد شان  ادعایمانند ھ؛ است در قرآن وجود داشته کنند ادعا میاز آنچه کند  می

و = [ »ھرکًا صِ یوعل« ۀجمل ﴾َوَرَ�ۡعَنا لََك ذِۡكَركَ ﴿این کالم الھی گویند بعد از  میکه  انشراح
  .٢استوجود داشته  ]را تداماد یعل

 شیعیان در زمان خودبه برخی از کارھای سماعیل امطھر بن عبدالرحمن بن علی بن 
 یاھانت به قرآن کریم و اختراع مصحف ،ھا قرآن آتش زدن :از جمله اشاره کرده است؛

 .٣ جدید
قرآن  نقص دربارۀ شیعهھای  کتابآنچه ضمن اشاره به نیز شیخ محمد بن عبدالوھاب 

و  »یننوَر «سوره یعنی  ،دیگرۀ دو سور ،اوزمان  یانشیعکه  دھد توضیح می، اند مطرح کرده

                                           
شان را بخواند. از  های وی یاد آور شده که ناچار بوده برای ماندن میان آنها، با ایشان معاشرت کند و کتاب -١

گاهی کامل یافته است؛ (بنگرید به: النواقض: برگۀ  های گویی ری از انحرافات و یاوهرو، از بسیا این شان آ
ها و اعتقادت و  کسی به اندازۀ من از عادت«، نسخه خطی). وی حتی گفته است: ۱۶۵، ۱۱۵، ۱۱۰

گاهی من از آنان به قدری است که نمی کارهای تهمت زده توانند بگویند فالنی به ما  شان اطالع ندارد. آ
های  کردند که آنان از اندیشه سنت وارد می است؛ و این ایرادی است که در گذشته، همواره به دانشمندان اهل

 .۸۷؛ همان، برگۀ »ای بیاورند توانند چنین بهانه شیعه اطالع کامل ندارند؛ ولی در مورد من نمی
آنها از بیان این ادعا خجالت «است: الدین خطیب گفته  (نسخه خطی). شیخ محب ۱۰۳النواقض: برگۀ  -٢

 ج دانند این سوره در مکه نازل شده است و در آن زمان، تنها داماد رسول خدا کشند؛ با وجود اینکه می نمی
 .۱۵: صة؛ الخطوط العریض»عاص بن ربیع اموی بود

دیِن  سب ناپاکزاِد بیاحوال طهما«(نسخۀ خطی). او این مطلب را در فصلی با عنوان  ۵۸: برگۀ ةتکفیر الشیع -٣
ق)  ۹۱۹(م  بیان کرده است. منظور از طهماسب، همان طهماسب پسر شاه اسماعیل بن حیدر صفوی» کافر

ق به سلطنت رسید و از جمله شیعیان  ۹۳۰و یکی از پادشاهان دولت صفوی است که بعد از پدرش در سال
 .۶/۳۲۱عشریه بود؛ بنگرید به: دائرة المعارف الشیعة:  متعصب اثنا
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را مخفی نموده آنھا  سعثمان بن عفانکه  گمانبا این  اند؛ اضافه کردهرا به قرآن  »الءالوَ «
 .١ه بودندکردبه آخر قرآن ملحق آنھا را  است و بودهیک جزء ۀ ھر سوره به انداز که. است

 که گردد او یادآور می .شود روشن میبیشتر شاه عبدالعزیز دھلوی نزد  ،مسالهصورت این 
دیگر و  سمربوط به فضایل علیرا که  یآیات شکه صحابهند باوربر این عشریه  ااثنعلمای 

 دشمناننام  شجایو به اند  حذف کردهو از کتاب خدا   تغییر داده گانه است، ائمه دوازده
 کند شیعه نقل میی ھا از کتابرا این ادعا شواھد دالیل و از  برخی اند. وی ذکر کرده راائمه 

ات بدیھی دین یضرور، علوم منقول و معقول ۀبا ھم ،با این کارکه آنان دھد  توضیح می و
 یننھمچاو اند.  به مخالفت برخاسته، است صورت متواتر ذکر کردهه آنچه تاریخ باسالم و 

 علمایحتی برخی از که کند  اظھار می ،از این عقیده بیت برائت و پاکی اھل بیانضمن 
 .٢اند از این عقیده ابراِز بیزاری کرده ،بابویه ھمانند ابن ،شیعه

و  شده این افترا معترضدر تفسیر خود نیز ) ق۱۲۷۰(م آلوسیسید محمود ابوالثناء 
یادآور را  این ادعا طالِن و بفساد  و کند شیعه نقل می یھا کتابرا از  آن شواھدِ  یبرخ
 فراھم گشتهبرای این کتاب بزرگ  متعددی زیرا عوامل و اسباب حفظ و نگھداریگردد؛  می

به ذھن کریم از قرآن حتی یک حرف احتمال سقوط یا حذف ھرگز  که با وجود آنھااست 
اگر غیر از این باشد، بسیاری . قابل تصور نیستھرگز برایش و کند  مینانسان مؤمن خطور 

ھنگامی «گوید:  سپس میوی  .خواھد گرفتقرار و تردید م در معرض شبھه ات اسالاز بدیھی
پذیرِش از [ است و اساس پایه اطل و بیادعا باین  نداز علمای شیعه متوجه شد که برخی

سخن  وی. ندنسبت داد شان از علمایدیگر به برخی  را آن طفره رفتند و]ت آن مسئولی
این ضمن انکاِر که  کرده استبه عنوان شاھد نقل  را »مجمع البیان«تفسیر طبرسی در 

خالف  ،صحیحنظریۀ آنھاست و  دوستانبرخی از نظر  فقطاین دارد که  ، اظھار میموضوع
ی برای حتکه او دوستان و فساد مذھب نادرستی «گوید:  یمدر این باره آلوسی . استآن 

آشکار ، او را وادار به این سخن کرده است. خدا را شکر که حق را است روشندکان نیز وک
 .٣نمود تیمؤمنان را حما دان،یم نیو خداوند در اد گردان

                                           
 .۱۴: صةرسالة في الرد علی الرافض -١
 .۸۲ص  :ةعشری مختصر التحفه األثنی -٢
 به بعد. ۱/۲۳آلوسی، تفسیر روح المعانی: ابوالثناء سید محمود -٣
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عربی به زبان به  وسعتیبا چنین این موضوع را که  ودبکسی  نخستین شاید آلوسی 
بیان شیعه ی ھا کتاباین افترا و بھتان را ھمراه شواھد مستقیم از و  تحریر درآوردۀ رشت

، وجود داشتدیگر منابع و  »اصول کافی«ه در کشکلی  ھمانبه را شیعه و احادیث نمود 
 معرفی اند منکِر این ادعا شدهه کرا شیعه ی ھا هگرودیگر در کتاب خود،  و نیز .نقل کرد

ۀ عالم ،ویۀ در ھمین راستا نو پرداخته است.ھای آنان  دیدگاه طرح و مناقشۀو به کرده 
 یا خالصه کرده عه نوشتهیش بارۀه درک مطالبیدر ) ق۱۳۴۲م المعالی آلوسی (ابو ،عراق
  .را بیان کرده است کفرشیعه در این  وقوعچگونگی  ،است

را بر  ماجرااین مجدد طرح مسئولیت ) ق۱۳۵۴م (شیخ محمد رشید رضا از آن،  پس
پرده از عقاید شیعه  »الشیعة السنة و«سپس در کتاب و  ١»المنار« نشریۀدر  عھده گرفت و

جویی برخی از  ب و ستیزهتعص . به تصریح وی،رسوا کرد برداشت و آنان را زمینهدر این 
رافضی  شیعیان«: گوید می وی. نمایداقدام  عملیبه چنین تا واداشت شیعه او را  آخوندھای
 شصحابابلکه  ؛کالم الله نیستوجود دارد،  ]قرآنآنچه بین دو جلد [برند که  گمان می

 .٢»اند کردهحذف از آن را  والیت ۀسورنیز آیات و  یبرخ
) ق۱۳۶۹م شیخ موسی جار الله (نوبت به ھای علمای پیشین،  پس از نقل دیدگاه

 ھای هو در حلقگشته شھرھای آنان بود، در میان شیعیان زندگی کرده  مدتی او .درس می
و ھای مرجع  و بسیاری از کتاب بودکرده شرکت  ی آنانھا هو خانمدارس  مساجد ودرس 
تحریف  در موردھای شیعه  کتاب«ه کن باور است یا بر وی را مطالعه کرده بود. شیعه معتبر
 ھا] ، [از متن سورهنازل شدهکه  یکلمات و آیاتبرخی از  به این کیفیت اجماع دارند که قرآن

بر  شیعیان، وی ۀگفت به. ٣»نیز تغییر کرده است و آیات ترتیب کلماتاست و  شدهحذف 
و کسانی که این  ھستند در مورد علی و فرزندانش ،شده این باورند که کلمات و آیات حذف

شیعه  ھایو از برخی آخوندھم اند. بوده ج اند نیز اصحاب رسول الله حذفیات را انجام داده
و ست امتواتر شیعه نزد تحریف و تغییر قرآن افترای کند که روایات مربوط به  نقل می

                                           
 .۴۳۶، ص۲۹المنار: ج ةمجل -١
 .۴۳السنة و الشیعة: ص -٢
 .۱۰۴،۱۳۸، ۲۵الوشیعة: ص -٣
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رجعت و ، مستلزم رد کردن سایر اخبار و روایات مربوط به امامت ،نپذیرفتِن این روایات
  .١خط بطالن کشیدن بر آنھاستو  دیگر عقاید خاص شیعه

 جامِع علمیمه کدریافته است  ،یانعیھمزیستی با ش دورانالله در  شیخ موسی جار
از یک ھیچ که طوری هب اند؛ قرار گرفته ]تحریف قرآن [= اعتقاد این امًال تحت تأثیرک هعیش

با وجوه یا  رده باشدکحفظ از که قرآن را  را نیافته استعلما و بزرگان شیعه حتی طالب و 
بتواند قرآن را بدون غلط  کهرا از بین آنان سراغ نداشته حتی کسی  ؛ت آشنا باشداقرائ

از آن ده و سپر یفراموشبه  قرآن را کامالً  که آنانبخواند؛ پس بدین نتیجه رسیده است 
بدین علت است که توجھی به قرآن،]  [رفتار و بیآیا این « :گوید یم یو .٢بودند  هدوری کرد

 و آوردِن ظھور مھدی موعود در مورد ی مراجع شیعه ھا هوعد ھا و داستاندارند انتظار  آنان
 .٣»؟به حقیقت بپیونددقرآن کامل 

ن المذاھب یدارالتقریب ب«) به مناسبت تأسیس ق۱۳۸۹م الدین خطیب ( استاد محب 
در  گری یبه منظور تقویت و نشر رافضرا  آنشیعه علمای که (مصر)  نانهکدر  »ةسالمیاإل

 »ةالخطوط العریض« کتابو  »الفتح« نشریۀ در، تأسیس کردند آن سرزمین ردممیان م
 .پرداخت] تحریف قرآن[= عقیدۀ شیعه دربارۀ  به بیان این افترا و بھتان و برددست به قلم 

 »رباباأل ف کتاب رّب یثبات تحرإفی  الخطاب فصل«به مطالب کتاب در کتاب خود  وی
نوشته  ـ علمیه نجف ۀاز بزرگان حوزـ  میرزا حسین نوری طبرسی رده است کهکاستناد 

                                           
 .۱۳۸همان: ص  -١
یکی از شیعیان که متوجه این پدیدۀ خطرناک شده بود سئوالی در رابطه با تحریف و تغییر قرآن در یک ورق  -٢

). سپس در ۲۸-۲۷(الوشیعة: ص  علمای شیعه فرستاد، ولی هیچ جوابی نگرفت رایبو کوچک نوشت 
ای دیگر آنان را همراه قسمتی دیگر از عقائد باطل شیعه نوشت و نامه را برای استاد مجتهدین کاظمین در  نامه

یع نمود، های علمیه شیعه نجف و غیره توز  را در حوزه بغداد ارسال کرد و سپس از آن کپی برداری کرد و آن
شیوخ شیعه پاسخی به این سئوال ندادند جز استاد مجتهدین شیعه در  ،ولی بعد از یک سال و اندی انتظار

دار و طعنه به عصر اول اسالم و با کلمات شدیدتر  ای و با کلماتی نیش صفحه ۹۰ای  بصره که در ضمن رساله
کند که  وی در آخر خاطرنشان می بیان کرد.های شیعه، جواب داد و تحریف و تغییر قرآن را  از دیگر کتاب

شان به هنگام ظهور مهدی موهوم به آنان وعده  شاید این امر بسبب انتظار کشیدن قرآن کاملی باشد که بزرگان
 ).۱۱۸-۱۱۷، ۹۸(الوشیعة: ص  اند داده

 .۱۱۲، ۳۱، ۳۰الوشیعة: ص  -٣
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دانستند  و ارجمند میبلندپایه پرداِز تحریف قرآن است] چنان  یان او را [که نظریهشیع .است
 مکان نتری شریفجایی که اش را در  جنازه ،از دنیا رفت ق۱۳۲۰که وقتی در سال 

[= فصل که این کتاب است نشان ساخته به خاک سپردند. استاد خطیب خاطردانستند  می
و حدیث جعلی را از علمای صدھا متن و عبارت  با استفاده از منابع معتبر شیعه،الخطاب] 
ن اعتقاد ه آو بدانند  میرا قطعی تحریف قرآن  نکند آنا ثابت  تا نقل کرده است اثناعشری

ه ککند؛ کتابی  استشھاد می» کافی«تاب کبه  ترین منابع خود وی در زمرۀ مھمدارند. 
در کتابش ت است. او ھمچنین سن اھلبرای مانند صحیح بخاری  ،عهشیبرای  اھمیتش

 دھد توضیح میو نام دارد  »والیتۀ سور«کند  ادعا میکه است  دادهرا ارائه  یتصویری متن
به دست آورده چاپ ایران  یھا قرآن یکی از از برداری عکس شیوۀرا به تصویر این سوره که 

دوم قرآن  ؛: اول قرآن عام و معلومدارنددو نوع قرآن  شیعیان ظاھراً « :گوید میآنگاه  است؛
 یواافتاز برخی ه در چآنبه وی در ادامه  .»است والیتسوره  یکه حاو پنھانخاص و 
به قرائت مصحف عثمانی توصیه آنان نیز که  کند می استشھاداست  آمده شیعهعلمای 

 کنند را به یکدیگر گوشزد میسخن ، خالف این عهیشعلمای خاص « :گوید ا میام ؛اند کرده
 .١»کنند سفارش می[= مصحف علی] بیت وجود دارد  اھله ئماکنند نزد  به آنچه گمان میو 

شیخ مھدی  ی،شیع عالم ھای تالشبرای مقابله با ) ق۱۳۸۹م ( مالحالشیخ محمود 
عقاید ، در عراق بپردازد شیعتنشر به وحدت اسالمی کوشید تحت پوشش  میکه خالصی 

، این علمابعد از  .٢است ردهکرسوا حقیقی شیعه را در این موضوع آشکار ساخته و آنان را 
بیان » الشیعة و السنة«و در کتاب مورد واکنش نشان داده این  دراحسان الھی ظھیر 

 عهیھای ش از کتاب را و شواھد زیادیا .اعتقاد دارندفر کن یبه اشیعیان ھمۀ ه ک دارد می
آن معتقد است . وی باشند می روایات و اخبار این افسانه متضمنھمگی که دھد  ارائه می

شان  سخنو اند  چنین گفتهتقیه از روی  ،اند فر شدهکن یا که منکرِ دسته از علمای شیعه 
 و مستند و مفصلبسیار روشن را در این موضوع  اتشقیتحق الھی ظھیر. نیست حقیقی

ه بکوشید  که می وی .٣در گذشته سابقه نداشته استچنان مفصل که ماننِد آن  داند؛ می
و  ةالشیع«کتاب مستقلی را تحت عنوان این مسئله بپردازد، بررسی  به تری گستردهطور 

                                           
 . ۱۹-۱۰ص  الخطوط العریضة: -١
 خذ والرد. بین األ  ةسالمیالوحدة اإل بنگرید به:  -٢
 .۱۴ص الشیعة و السنة: -٣
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که در کتاب  رسد میای  به نتیجه ،و در نھایتداده است ن موضوع اختصاص یبه ا» القرآن
کتاب  توضیِح  یبو  دقیقنقل  ،این کتابۀ قسمت عمد .نیز عنوان کرده بوداش  قبلی

 یھا ھیچیک از کتاب تردید، بی است. »ربابثبات تحریف کتاب رب األإفی  الخطاب فصل«
تنھا  .است  را در خود جای ندادهکتاب، نصوص و متون این افترا این ۀ به انداز ،شیعه

اقرار  یا جهینت به ھمانتاب کدر پایان این  موضوع عجیب این است که احسان الھی ظھیر
به منظور  کتابش را »الخطاب فصل«صاحب است.  بیان کرده نوری طبرسیه ک کند می

را  و آن ندفر بودکن یامنکر تحریف قرآن را باور نداشتند، که نوشته است یانی شیعاقناع 
بزرگان به سخنان برخی از  ،برای رد این بھتان مخالفان نظریۀ تحریف قرآن، پذیرفتند. نمی

نوری طبرسی در کتاب خود، این  .اند که منکِر چنین امری بوده کنند شیعه استناد می
داند زیرا مدعی است که آنان یا وقوع تحریف قرآن را صرفًا از روی  یھا را باطل م استدالل

و این ھمان  ؛اند نداشته یدسترسکافی در این مورد مصادر و مراجع به یا  اند تقیه انکار کرده
 .١کرده استبیان نیز  احسان الھی ای است که استاد نتیجه

که ادعای تحریف  شیعیانیکه آن دسته از ھمین عقیده است نیز بر نعمت الله جزایری 
 نیزاستاد محمد مال الله  .بوده است  »تقیه« از رویکارشان  ،اند ردهکرا انکار قرآن و نقص 

 دربارۀ یانکه شیع است در نھایت به این نتیجه رسیده »ف القرآنیعة وتحریالش« کتابدر 
دوازده نفر از سخنان به  ،خود ادعایبرای اثبات ی و .نظر دارند تحریف قرآن اتفاقافترای 
 شیعه تحریف قرآن با وجود اینکه گروھی از بزرگان یول ؛کند بزرگ شیعه استناد می علمای

وی به نقل از  ،. افزون بر آناست  نکرده ای اشارهآنان  نظر به اختالف ،اند را انکار نموده
نقل کرده  قرآنفات یتحراز  ییھا هرا به عنوان نمون آناندویست روایت  ھای شیعه، کتاب
 »ةالخطوط العریض«کتاب و توضیحاتش بر یقات ھمچنین برای این موضوع، در تعل ؛است

ـ به گمان شیعه ـ نشانگِر که را ای از روایاتی  مجموعه و آوردهدر پایان کتابش قرار جدولی 
 ،ھمهین با ا .است کرده استخراج شان یو حدیث یھای تفسیر از کتابھستند تحریف قرآن 

                                           
داند. وی انکاِر  دیدگاه علمای شیعه در مورد تحریف قرآن را بر دو نوع می» فصل الخطاب«نوری طبرسی در  -١

گروِه مخالف در مقولۀ تحریف را حمل بر تقیه کرده و مدعی است همۀ علمای شیعه بر این کفر اجماع 
دالیل جناح » الشیعة و القرآن«زمرۀ جناحی است که به تحریف اعتقاد دارند؛ اما نویسنده دارند. خوِد او در 

داند؛ لذا ذکر هر دو دیدگاه را الزم  شان را ناشی از تقیه می مخالف را ذکر نکرده است؛ زیرا انکار و مخالفت
بیان کنیم؛ چرا که با این کار، کند دیدگاه هر دو جناح را  داری اقتضا می ندانسته است. به هر حال، امانت

 گردد. های مذهب شیعه آشکارتر می بسیاری از نابسامانی
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در باب تأویل  وضوحه بلکه ب ؛اند ن باب به شکل صریح بیان نشدهیاز این روایات در ابرخی 
اشتباه افتاده  بهدر برخی موارد ھمانند احسان الھی ظھیر  محمد مال الله نیز .ندا آمده
 به این معنی که او برخی از اختالف قرائات را که از َسَلف نقل شده است اشتباھًا به ؛است

به کتاب اعتماد مطلِق آنان  دلیل این اشتباه، عنوان تحریف لحاظ کرده است.
الزم به ذکر است  .کنندتدبر و تأمل ای در آن  آنکه لحظهبدون است؛  »الخطاب فصل«

 .١دارندھستند که وضعیت مشابھی  نیزھای دیگری  کتاب
 .از جمله کسانی است که به این موضوع توجه نشان داده است دکتر علی احمد سالوس

الدین خطیب و دیگران  با محب ،هیامام تمام علمایزشت به  گناهِ این  انتساِب در او که 
 اختصاص دارد»خباری اَ « علمایفقط به اندیشه، این ؛ بر این باور است که نیست عقیده ھم
این دیدگاه و دواِم اما  .باشند و از آن بری می باوری ندارندشیعه چنین ھای  اصولیو 

 ای که با یکی از زیرا در مناظرهچندان زیاد نبود؛  با این قطعیت، بندی دکتر سالوس متقسی
در جواب گفت: او  و ردک الئواز او در مورد تحریف قرآن س داشت،خباری اَ  ۀمراجع شیع

او «: گوید می. دکتر سالوس »است صورت گرفته ییاتحریف قرآن فقط از لحاظ معن«
  عه را مورد ھجوم قرار دادهیکه ش بود ای بر مقاله تعلیق و توضیحه کبه من داد  ای کتابچه

... مذھب ما و مذھب ھر مسلمان این است که در قرآن " آمده بود: چهبود. در این کتاب
زوده و نه از و نه به آن چیزی اف است تحریفی واقع نشده ھیچ ،موجود در میان مسلمانان

و روایات در مورد نقص و تحریف از احادیث  رخیچه در بو آنآن چیزی کاسته شده است. 
 ذکر حکیم بوده که یآن قرآن .است کریمقرآن ۀ بار، مخالف عقیده ما درآمده استقرآن 
  .»"یابد به آن راه نمی، پس و پیش، از یگونه باطل چیھ است،

 ]ف قرآنیتحر[=  افترا و بھتاناین  معتقدان بهشاید «گوید:  در پایان میدکتر سالوس 
مقاله بر اساس تقیه بوده آن مطالب  شایدیا  ؛آنھاھمۀ باشند نه  اھ از اخباری گروھیفقط 
: گوید میکه است استدالل کرده  کتابچهبه مطالب ھمین برای این سخنش  ی. و»باشد

                                           
اش بر این باور است که انکار تحریف قرآن  ) که نویسنده۱۱۴(ص» و جاء دور المجوس«از جمله کتاب  -١

ند و قرآن نیز از توسط شیعه صرفًا بر مبنای تقیه است؛ زیرا آنان معتقد به خیانت و نفاق سه خلیفۀ اول هست
کنند که قرآن خائنان اعتباری ندارد]. آنان برای  طریق همین صحابه به دست ما رسیده است [پس ادعا می

و با تعظیم از آنان یاد  کنند دعای خیر می گروهی از بزرگان شیعه که معتقد به افترای تحریف قرآن بودند
ترجمه شده » طاعون«با عنوان » دور المجوسوجاء «ناگفته نماند که کتاب  .۱۱۷کنند؛ همان: ص می

 است. مصحح
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 ال ببردئورا زیر س ی ارجمندخلفاکرامت اند که  چیزی نگفته ھرگز شان امامانو  یانشیع«
سالم و  است؛بوده  نیکان   دست آن مسلمانان، به و خیرِ و تردیدی نیست که پیروزی  ...

واضح است که « :گوید میپس از نقل این سخن  دکتر سالوس .»ن باداندرود خدا بر ھمه آ
  .١»شیعه نیستو دیدگاه این رأی 

اند تا  بسیاری مبذول داشته ھای ز تالشیھند و پاکستان ن یعلماالزم به ذکر است که 
جھان مسلمانان  در اختیارعربی غیرھای  را به زبان آنو را بر مال سازند شیعه  یافترااین 

 .٢قرار دھند
تحریف قرآن در اندیشۀ شیعه که در مورد  ھایی پژوھشبه ھمین مقدار از  در اینجا

به ھا را  یبررساین از  رخیارزیابی و مالحظات ب تفصیل وکنیم  میصورت گرفته اکتفا 
با که بررسی جامع این موضوع را من بر این است تالش کنیم.  ھای بعدی موکول می بخش
دنبال و  این بدعت ی اساسیھا هریش اصول و بررسی اکه ھمان انجام دھم یدیگر روش
گاھی ازبرای  یفرصت بیشتر تا بتوانیم آن است سیر تاریخی کردن مخالف ھای  دیدگاه آ

این موارد  هشناسم که ب نمیزیرا کسی را اندیشۀ باطل و نقد و تحلیل آنھا داشته باشیم؛ این 
 کرده باشد. یتوجه زیاد

این تحقیقات انکار  بهشیعه  یھاآخونداز برخی ه کنم ک یاشاره م پیش از پایان بحث، 
 نو آنااند  [= تحریف قرآن] ستم دیدهاین قضیه بررسی در اند که  برآوردهاند و فریاد  برخاسته

از منتسبین به  یکیحقیقت امر چیست؟  به راستی،. ھستند ابرماز این اتھام پاک و 
احسان الھی ظھیر و را که  یمطالب بود و با ھیجانشده احساساتی  کهرا دیدم  ٣تسن اھل

و مراجِع آنھا گرد منابع اند ھمراه با  قرآن نوشته دروغ تحریفبارۀ الدین خطیب در محب
خواسته  و از او پاسخ  دهکرعرضه  ٤شیعه ندھایآخویکی از  هبرا  ای آن در نامهو آورده بود 

از  کریم سالمت قرآندربارۀ علمای شیعۀ امامیه «شیعه نیز چنین بود: عالم جواب آن بود. 
و    قاعده خارج شده ینا که ازنباید به نظر کسانی توجه کنیم و دارند اتفاق و اجماع  ،تحریف

                                           
 .۱۴۸صفقه الشیعة:  -١
 بنگرید به: عبد الشکور فاروقی الکهنوی، افسانه تحریف قرآن.  -٢
 است.» السّنـة المفتری علیها«منظورم سالم بهنساوی نویسندۀ کتاب  -٣
برادر و امام توصیف نموده است و اکنون این آخوند شیعه، محمد مهدی آصفی بود که او را با لفظ دوست،  -٤

 مقیم کویت است.
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. سپس ١»نیستایشان قابل توجه  نیزت سن لمای اھلع رأی شاذِ که  چنان اند؛ کرده یوکَر تَ 
ی بزرگان شیعه استناد ھا هگفتاز به برخی  ،تحریف قرآن عقیدۀبرای انکار  هشیع آخونداین 

 وجود داردغیرصحیح صحیح و روایات  شیعه،حدیث  ھای باکه در کت کند بیان می وکرده 
اجماع «: گوید می یو .صحیح ھستندرغی است، ھمگیذکر شده  نامهو روایاتی که در آن 

پس آن دسته از  ؛تحریف کتاب الله برای ما شناخته شده استادعای شیعه بر انکار ۀ فرق
نپرس که  و ؛مردودندنظر ما  از باشند،چند زیاد ھر ]کنند که تحریف را اثبات می[روایات 

ھستند که  یھای کتاب ھازیرا این ؛اند ثبت شده ما ی حدیثیھا هچرا چنین روایاتی در مجموع
 .٢»نیستند و عمل کردن پذیرفتنبرای  حاحصِ ھای  و ھمچون کتابند قابل نقد و اجتھاد

چه به حقیقت یا از  ـ تحریف قرآنافترای در خصوص  شیعهفراوان علمای نکار اعلت ه ب
عه یشمعتمد به نظرم مادامی که بزرگان و علمای «گوید:  یدکتر رشدی علیان م ـ روی تقیه

به آن  نیزما  ،است ای در قرآن واقع نشده قص و زیادهھیچ تبدیل و تحریف و ن گویند می
 .٣»ه شودشاذ پرداخت ھای هدیدگااکتفا کنیم و الزم نیست به ذکر برخی روایات بیھوده و 

از علمای  رخیپس از نقل سخنان ب» اظھار الحق«ندی در کتاب شیخ رحمت الله ھ
ق و ثابت محَق رویکرِد ه کپس روشن شد «گوید:  اند، می بھتانی شدهشیعه که منکر چنین 

 هنازل کرد ج مبرشابر پی أعشریه این است: قرآنی که خداوند اامامیه اثنۀ فرق ینزد علما
است و ھیچ  میان مسلماناننیز امروز  و دارد رو جلد قرآن قرامیان د ھمان است که ،است

 .٤»... امده استین دوجوه در آن ب تیکاستی و زیاد
ز متوجه شدیم که یو ن سنت آشنا شدیم ن به اھلیمنتسب ھای با محتوای کتابتا اینجا 

شیعه را در خصوص این قضیه به دو گروه ، چون اشعریھم ،تسن از متقدمین اھل یبرخ
منکر آن که دیگر  گروه و به چنین کفری ھستندمعتقد که  گروه یک :اند ردهکتقسیم 

یعلی این تفکر را به عموم شیعه  وکسانی مانند بغدادی و ابھمچنین دانستیم  .اند شده
آلوسی و دکتر   الدین شھابمانند ین متأخرھای  برخی نوشتهدر  اما ؛دانند منسوب می

و  دکتر سالوس .در خصوص این عقیده دو دسته ھستند یانعیخوانیم که ش می سالوس
                                           

ای است به تناقضی که در  زنند. خوِد این سخن اشاره سنت تهمت می مالحظه کنید چگونه به علمای اهل -١
 جای مناسب بدان اشاره خواهد شد.

 .۷۵تا  ۶۸ص  السنة المفتری علیها:آصفی، البیان التوضیحی حول دعوی تحریف القرآن، ضمن کتاب  -٢
 .۴۹ص  العقل عند الشیعة اإلمامیة: -٣
 .۷۷ظهار الحق: صإ -٤



 ۲۶۱ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

 ،شیعهھای  اصولیاعتقاد دارند که و  اند کرده متمایزرا با اسم از ھم  آنان پژوھشگران، دیگر
را  اثبات تحریف قرآنمربوط به  اخبارِ و  نصوصدارند،  نصوص نقد در که ای شیوهدلیل به 

ھر روایت و سخنی را که  زیرا ؛کنند را تأیید می این روایات اھ ولی اخباری ؛دانند مردود می
 . پذیرند میمنسوب به ائمه باشد 

این موضوع بر سِر شیعه علمای الله ھندی به اختالف  سخن شیخ رحمت روشن است که
قرآن دربارۀ تحریف  شیعهعقیدۀ ا دکتر رشدی علیان معتقد است که در مورد ام ؛اشاره دارد
. این در حالی است ھستند جعلیو شاذ  مابقی رأی، نیجز ابزیرا گفت؛  دیگری نباید سخن

 الدین خطیب ای دیگر از معاصرین مانند احسان الھی ظھیر و محب بینیم دسته می که
از راه  است،  منکر آن شدهاگر ھم کسی و ای دارند  عقیدهتمام شیعیان چنین که معتقدند 

 حقیقت ندارد. سخنش اعتبار و تقیه وارد شده و 
؛ کنیم و از آنھا کسب خبر میشیعه مراجعه معتمد  به مراجع مناقشات، اینۀ ھم از پس
  چه در مورد شیعه گفتهآیا آن .بیابیمدر مورد این اعتقاد  یتر تر و واقعی روشنسخن  امید که

در حالی شده و  وارداتھام  و علماھا  گروهبسیاری از به  گونه که ھمان ؛نیستشود قطعی  می
ما بر اساس نداشته است؟ حقیقت شده در مورد آنھا  گفته که مطالباست  ظلم شدهبه آنان 

در مورد آنان ذکر شده  شناسی هفرقی ھا آنچه در کتاب :گوییم شیعه می گمان نیک دربارۀ
ۀ فاصل آنان با مقتضیات مذھِب باشد که  گزارشاتیو چه بسا  از طرف مخالفین بودهاست، 

شده است؛ از تأویل دیگری  شان دیدگاه یا ازای ندارند  چنین عقیده یا اصالً  داردزیادی 
 ؛ زیرا:واجب است ،عدل و انصافپس  .١»اعتبار ندارد ،مخالف نقِل «: اند روست که گفته این

ن َ�ُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِل� ﴿ 
َ
  ]٥٨[النساء :  ﴾�َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس أ

  ؛»کنید، به عدالت داوری کنید میان مردم داوری میکه  و هنگامی«
ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ� ﴿

َ
ْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
� ٰٓ  ]٨دة:  [المائ ﴾اُن قَۡوٍ� َ�َ

تر  دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک« 
 .»است

                                           
 .۲۲ص الجهمیة و المعتزلة:، تاریخ يالقاسم -١
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 ؟گویند تحریف قرآن چه می ۀمنابع شیعه دربار
دو رأی  ،کرده است تألیف دربارۀ تحریِف قرآنشیعه  ی کهنخستین کتاب پیش از بررسِی 

 ھا کتابۀ ھمدر  تقریباً ، رضاین دو رأی متعا .کنیم بیان میدر این باره را  ناقضمختلف و مت
اجازه دھید ابتدا به پس  ؛شود دیده می ،اند کردهمورد اظھارنظر این شیعی که در منابع  و

گاه شویم دو  اینخوبی از  خوبی درک کنیم   هشیعه ب دیدرا از  موضوعتا بتوانیم این دیدگاه آ
 .نگذاریمگام  در تاریکیباز حرکت کنیم و  با چشِم  ،شیعه یھا کتاب بررسیطی و در 

ه کاست  »من الیحضره الفقیه«کتاب  مؤلفو   ) از بزرگان شیعهق ۳۸۱ مبابویه قمی ( ابن
اعتقاد ما بر این است «گوید:  میوی  .باشد می شیعه در حدیثاصلِی یکی از چھار منبع 

نی است که بین دو جلد قرار آھمین قر ،نازل فرمود ج بر محمدمتعال قرآنی که خداوند 
ھیچ کم و زیادی در آن صورت  دسترس مردم قرار دارد وھم اکنون در  واست  گرفته

این  .١»وستگدروغ ،چیزی غیر از این به ما نسبت دھددر مورد قرآن و ھرکس  است نگرفته
در این رأی  نیز طرفدارنشبسیاری از و  نامند می »صدوق«شیعیان او را است که کسی  نظرِ 

 اند. کرده شو تأیید او ھمراه بودهبا 
ه ب ج دمحم ھدایت از آل هاخباری از جانب ائم« گوید: ) میق ۴۱۳م ( شیخ مفید 

اختالف و ناھمگونی قرآن و  بر اللت داردکه د ستا  ت شدهیصورت مستفیض و مشھور روا
 جای دیگردر  یو .٢»اند آن انجام داده زنندگان در برخی از طعنه که حذف و نقصان

با  قرآنآورِی  جمع در ٣گمراھی سردمداراِن که  نظر دارند اتفاق ]امامیه[ و«... گوید:  می
 اند بود خارج شده ج و سنت پیامبر وحیمقتضِی از آنچه و  اند ودهنم تمخالفبسیاری موارد 

که او را  ،مفید نظر شیخشیعه با این  علمایگروھی از  .٤]»اند ردهکف یتحر را و آن[
 کنند. و او را تأیید می ندنظر ھم ،اند لقب داده »المک العَ لِ الله الَم   آیت«و  »االسالم کنُر «

 و مرجع بزرگ شیعه عالماز دو  ھستند که مختلف و متعارض دو قوِل آنچه خواندیم، 
 شیخبلکه  و در یک نقطه قرار دارندیت مذھبی مکان و ھو ،ه از جھت زمانک اند صادر شده

 باورتن را  دواین یک از   کدامسخِن ما در چنین شرایطی . است بابویه ابنشاگرد  ،مفید

                                           
 .۱۰۲و  ۱۰۱عتقادات: ص اإل  -١
 .۵۴وائل المقاالت: صأ -٢
 است. شمنظورش بزرگان صحابه -٣
 .۱۳وائل المقاالت: صأ -٤
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 دو تن دیگر از مراجع الزم به ذکر است کهرا رأی معتبر شیعه بدانیم؟  دیدگاهکنیم و کدام 
بابویه  ابنبا ، ھستندد که از شاگردان شیخ مفی ،مرتضیشریف طوسی و  ،شیعه بزرگ

 ،شیعه دیدگاه اھل تحقیق اینکه. نکتۀ دیگر کنند و او را تأیید می اند عقیده ] ھمصدوق[
یکی از دو جناح  را ا ھر کدام از این دو رأیام ؛پذیرد را نمیافترای تحریف قرآن  معتقد به

 ،از آن دو گروه و اصًال ھر کدام ؛طرفداران خود را دارندگروه، و ھر دو  اند تأیید کردهشیعه 
 هب ،کس غیر از این بگویدو ھر دیگری وجود ندارد نظرِ و  استشیعه ھمین  که نظرِ  اند  مدعی
و آرای ھا  دیدگاهانبوھی از  میانۀدر  ،شناخت حقیقت گوید. و دروغ میزده ت تھمشیعه 

 »تقیه«ه یکی از ارکان شیعه کبینیم  میا وقتی ام؛ آسانی نیست متعارض و مخالف، کار
 باه حقیقت ھمواره ک بریم پی می، »دین ندارد کسی که تقیه نداشته باشد«معتقدند  و است

پوشیده شده  ،از تقیه و کتمان حقموانعی و  اتاز تناقض یانبوھتزویر و  وابرھای دروغ 
اوقات  گاھی باشد، †ائمه خواھیم دید حقیقتی که گویای مذھبدر مبحث تقیه  .است
کدام  توانند تشخیص دھند نمیو  است مانده پنھان نیزشیعه  بزرگان و مراجعخود بر  حتی

از عوامل نابودی و امر این نًا یقی؛ و ی استقیحق سخنو کدام  است تقیهاز روی  ،سخن
 است. بیت اھل ۀدربار فراطو ا استمرار غلوو ئمه اانحراف مذھب 

کوشیم  میو  کنیم تحقیق و بررسی این موضوع را از ابتدای آن شروع میبر این اساس 
 خود ی دیگرھا در کتاب اش که گوینده یو آراھا  دیدگاهبا  آنھا قایسۀم تحلیل سخنان وبا 

تھمت از خداوند متعال خواستارم ما را از  .سازیمحقیقت را از تقیه جدا بیان کرده است، 
  .نگه دارد و داوری و از خطا در سخنبدارد به دیگران محفوظ  زدن

عه یش [اگر ثابت شود،] کهپردازیم  می یبسیار مھم و حساسموضوع به در این مبحث، 
 از ییخاطر جداه بآن ھم قرار خواھد گرفت؛  خروج از جماعت مسلماناندر معرِض اتھام 

دھیم:  ادامه میرا به ترتیب ذیل  بحث لذانظر دارند؛  در موردش اتفاقی که مسلمانان اصل
 اند داشته نقش یانشیع در میاناین کفر و گسترش  ایجادکه در را ی یھا کتاب در آغاز،

در  افتراکه این پردازیم  می یکتاب نخستینبه بررسی  ،در ابتدای امرو  .معرفی خواھیم نمود
 آنۀ بزرگان شیعه دربار دیدگاه وبدعت نھاده را  چه کسی آن و اینکهاست  شده بیانآن 

 ئیهبَ َس ی ھا دخالتکشف و  مصیبتی این ھا هو تحلیل ریش معرفیبرای  ،این روش .چیست
به سایر چگونه  این افتراکه  شرح خواھیم دادسپس  دارد.شایانی  اھمیِت  در این فاجعه

ھای  عبارتھا و  روایتھا و  کتاب اینبه محتوای  در ادامه، .سرایت پیدا کرد شیعه ھای کتاب
 در ادامه  ؛زیمپردا در نزد شیعه میو ارزش و جایگاه آن منبع  تحریف مسئلهمربوط به 
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ادعای به بررسی و  سخن خواھیم گفتو دیدگاه آنھا در این زمینه  »مصحف علی«دربارۀ 
، خواھیم کنند را در میان خود دست به دست می که آنشیعیان بین پنھانی  یک قرآِن وجود 

 آیا کهو اینپردازیم  می شیعه علمایاز گروھی از جانب  کفرانکار این  به سپس ؛پرداخت
ۀ با عرضھا  تمام این نقد و بررسی است. صورت گرفته تقیهبر اساس واقعی بوده یا  شانانکار

به که  مواردیمگر در  ؛صورت خواھد گرفتاز منابع شیعه ھا  روایات و دیدگاهمستقیم 
 کند می احساسخواننده گرامی اگر  ذکر شود.[از سایر منابع] برخی مسائل  ،عنوان مناقشه

 درنظر  اختالف خاطرو نیز به  آن تیاھم دلیلبه  ، تنھاقدری طوالنی شده استاین مبحث 
 . است کفرشیعه به متھم کردِن 

 منابع شیعهگزارش فترا بر اساس اآغاز این 
یم بن قیس لَ ُس «کتاب  است، ی در آن به ثبت رسیدهیکه چنین افترا یکتاب نخستین

دیگر  یکس بان،از اَ غیر  و کند میرا از او روایت  آن ٢اشیع یبن اب باناَ فقط  و ١است »یھالل
ی این کتاب، نخستین کتاب، برخی دیگرندیم و  بر اساس قول ابن .٣روایت نکرده است را آن

                                           
باشد.  کنیۀ او ابوصادق و از یاران امیرالمؤمنین می«گویند:  هاللی میهای شیعه دربارۀ سلیم بن قیس  کتاب -١

برد و تا  عیاش پناه  خواست او را دستگیر کند و به قتل برساند، گریخت و به َابان بن ابی زمانی که حجاج می
سلیم بن  کتابماند؛ اما زمانی که مرگش فرارسید، کتابی را به َابان هدیه کرد که همان  زمان مرگ نزد وی 

؛ الطوسی، الفهرست: ۴و  ۳؛ بنگرید به: برقی، الرجال: ص »ق فوت کرد ۹۰است. وی در سال  قیس
 .۸۳و  ۸۲؛ رجال حلی: ص ۱۶۷؛ رجال کشی: ص ۱/۳۷۴؛ اردبیلی، جامع الرواة: ۱۱۱ص

ث است و او متروک الحدی«گوید:  ق) می ۱۳۸عیاش فیروز ابواسماعیل (م  امام احمد دربارۀ َابان بن ابی -٢
حدیث َابان ارزش «گوید:  معین می ابن». نوشتند مدت زیادی مردم احادیثش را ترک کرده بودند و نمی

َابان در روایت «گوید:  شعبه نیز دربارۀ او چنین می». او ضعیف است«گوید:  َمدَینی می ؛ و ابن»ندارد
گاهی از شرح حال وی در منابع اهل»گوید حدیث، دروغ می ت بنگرید به: تهذیب التهذیب: سن ؛ (برای آ

). اما دیدگاه علمای ۲/۲۹۵حاتم، الجرح والتعدیل:  ؛ ابن ابی۴۱تا  ۱/۳۸؛ العقیلی، الضعفاء: ۱۰۱تا  ۱/۹۷
کتاب سلیم ابان در روایت حدیث بسیار ضعیف است و برخی از دوستان ما «گوید:  مطهر حلی می شیعه: ابن
). اردبیلی نیز چنین نظری نسبت به ابان دارد ۲۰۶حلی: ص  (رجال» دانند را منسوب به او می بن قیس

 ).۱/۹: جامع الرواة(بنگرید به: 
؛ اردبیلی، جامع ۸۳؛ رجال حلی: ص۴/۶۷؛ خوانساری، روضات الجنات: ۲۱۹بنگرید به: الفهرست: ص  -٣

 .۱۰۴؛ بروجردی، البرهان: ص۱/۳۷۴الرواة: 
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لیم بن قیس را بسیار کتاب ُس  ،شیعهعلمای  .١دربارۀ عقاید شیعه نوشته شده استاست که 
از یک در ھیچ را شلفؤکه بنده نام م حالیدر ؛٢دانند میرا معتبر و ارزشمند  و آن  اند ستوده

 یکیدر باید  حتماً نام او  ،گفتند راست میآنان اگر  .٣نیافتم ،ی که به آنھا مراجعه کردممنابع
از  یکیحتی  ؛ذکر نشده است نام او جز در منابع شیعهاما  ؛شد میذکر این منابع  از

ی شده نیست و نام لیم شناختهُس «: است رده و گفتهکمتقدمین شیعه شخصیت او را انکار 
 پسندند. را نمیسخن ین شیعه این متأخراما  ؛٤»وجود ندارداز او در خبرھا و روایات 

                                           
 .۲/۱۵۲؛ الذریعة: ۲۱۹الفهرست: ص -١
هرکس از شیعیان و دوستداران ما، کتاب سلیم بن قیس هاللی را «اند:  مثًال از ابوعبدالله چنین روایت کرده -٢

داند؛ زیرا کتاب او، ابجِد شیعه و  فهمد و از امامِت ما چیزی نمی خود نداشته باشد، روش و امور ما را نمی نزد
؛ ۲/۱۵۲؛ آقابزرگ طهرانی، الذریعة: ۴س: ص (مقدمه کتاب سلیم بن قی» است ج سّری از اسرار آل محمد

بین همۀ علما و راویان حدیث «). نعمانی در این باره گفته است: ۴، شمارۀ ۲۰/۴۲: الشیعة وسائلحاشیه 
ائمه، اختالفی در این نیست که کتاب سلیم بن قیس هاللی اصِل اصول است؛ و اهل علم و حامالن حدیِث 

ترین کتاب شیعه است؛ زیرا تمام محتوای آن از  اند و از نظر قدمت، کهن هبیت از آن بسیار روایت نمود اهل
 ج ذر نقل شده است؛ همچنین از تمام کسانی که رسول الله و امیرالمؤمنین، مقداد، سلمان و ابو ج رسول خدا

شیعیان برای اصول عقیدۀ خود به آن  .اند اند و از آن دو بزرگوار سخن شنیده را دیده ÷و امیرالمؤمنین
چاپ إیران؛ نیز  ۴۷، چاپ األعلمی بیروت و ص۶۱(نعمانی، الغیبیة: ص» کنند و متکی هستند مراجعه می

کتاب سلیم بن قیس، اصلی از اصول شیعه و «گوید:  ). مجلسی می۲۰/۲۱۰بنگرید به: وسائل الشیعة: 
کند  وی ضمن نقل چهار روایت از آن، اشاره می». استترین کتابی است که در اسالم تألیف شده  قدیمی

که این کتاب را برای علی بن حسین قرائت نمودند و او در پایان، سلیم بن قیس را تصدیق کرد (بنگرید به: 
 ).۱۰۵و  ۱۰۴؛ رجال کشی: ص۱۵۸تا  ۱/۱۵۶بحار األنوار: 

گاهی از شرح حال او به بسیاری از کتاب -٣ هایی  اجعه کردم اما نامی از او نیافتم؛ کتابسنت مر  های اهل برای آ
اثیر (فهرست اعالم احسان عباس یا سیف  عالم ابوالفضل ابراهیم)، تاریخ ابنأهمچون تاریخ طبری (فهرست 

سعد، لسان المیزان،  ، طبقات ابنکثیر البدایة والنهایة ابنعماد حنبلی،  الدین الکاتب)، شذرات الذهب ابن
کند که به دلیل  التاریخ الصغیر بخاری و تهذیب الکمال َمّزی. شیعه او را فردی معرفی میالتاریخ الکبیر، 

های سیاسی تحت تعقیب مأموران حجاج بود و چنین افکاری داشت و نخستین نویسندۀ شیعی بود؛  فعالیت
تد. فقداِن نام او شد و ممکن نبود از قلم بیف های سیره ذکر می پس نام چنین شخصیتی باید در بسیاری از کتاب

 اسالمی، خود نشانۀ شخصیتی خیالی است که شیعه جهت نیل به اهدافش ساخته است. منابع در این تعداد از 
 .۸۳رجال حلی: ص -٤
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یعنی خداپندارِی  ؛است ئیهبَ َس  یترین آرا خطرناکۀ دربرگیرندسلیم بن قیس، کتاب 
که  اینھا سبب نشده ۀاما ھم ؛١است العالمین ۀ ربستیشا فقطکه  صفاتی اف او بیوصتعلی و 

و بیت  لبه اھکه  سخنانییید أو ت کتاب اینخود در ستایش  روی زیادهشیعه در علمای 
آل را اصلی از اصول  تا جایی که آن د؛نبشناسحد و مرزی  ،دندھ نسبت می شیعهبزرگان 

 دلیِل  ،کتاب خودِ  الزم به ذکر است که .اند ایشان به شمار آوردهو سّری از اسرار  ج محمد
ت سن باشد که نزد اھل بن عیاش می بانزیرا از روایات اَ  ؛را با خود دارد شجعلی بودن

عه نیز از او به عنوان فردی ضعیف یاد یی رجال شھا و در کتاب استمتروک یا ضعیف 
تش ھوی داند، این کتاب مجھول میۀ نویسنداو را که شیعه  »سلیم« خودِ ھمچنین  اند. کرده

. ردوجود خارجی ندا شیعهجز در توھم و خیال این شخص  ،درحقیقت مشخص نیست.
گویند:  یمعلمای شیعه اما  ؛است ریخته ھم نیز پریشان و بهت این کتاب روای طرق

در اکثر  پریشانیاین زیرا  ناپسند نیست؛شود  اضطرابی که در طریق روایت آن دیده می«
را در  یی از متن کتاب، آنھا . بخش٢»وجود دارد اصحاب ما یھا کتابنقل حدیث در  طرق

 ۀی چھارگانھا ، صاحبان کتاباین ولی با وجود ؛دھد قرار می الحادیۀ ی باطنیھا کتابۀ زمر
بسیاری ھمچنین اند.  به آن اعتماد نموده ،در نقل مطالب ٣شان علمایمعتبر شیعه و دیگر 

                                           
گوید:  دهد و می در برخی روایات این کتاب، علی را با صفاتی که برایش ساخته است مورد خطاب قرار می -١

گاهی داریای اول، ای آخر، ای ظاهر، ای « گفته شده است که این ». باطن، ای کسی که از هر چیز آ
اوصاف، از طرف خورشید به علی داده شده است و ابوبکر و عمر و مهاجرین و انصار صدای خورشید را 

کرد؛ لذا از هوش رفتند و پس از چند ساعت به هوش آمدند (بنگرید  اند که علی را چنین خطاب می شنیده
چاپ نجف). بر کسی پوشیده نیست که  ۳۲و  ۳۱چاپ اعلمی و ص ۳۸ن قیس: ص به: کتاب سلیم ب

که خود از موحدین بود، از آثار  سطالب است و قائل شدن آن برای علی بن ابی أالوهیت، خاص خداوند
تر آن است که  اند؛ عجیب را به ارث برده شوم عبدالله بن سبأ یهودی است که برخی از علمای امامیه نیز آن

دهند؛ و اینچنین در حق آنان ستم روا  بیت نسبت می کنند و به اهل یان این سخنان را در منابع خود ذکر میآقا
ُل َوا�ِخُر ﴿: العالمین در توصیف ذات اقدس خود فرموده است دارند؛ حال آنکه الله رب می وَّ

َ
ُهَو ا�

ٍء َعلِيمٌ  اهُِر َواْ�َاِطُن وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ْ  .]۳ید:[الحد ﴾َوالظَّ
 .۴/۶۸الخوانساری، روضات الجنات:  -٢
باب ما جاء فی «است؛ مانند:  به آن اختصاص دادهکلینی بر این کتاب اطمینان کرده و چند باب  -٣

من الیحضره «) شیخ صدوق در ۲/۳۹۱(همان:» باب دعائم الکفر«) و ۱/۵۲۵(اصول کافی: » عشر اإلثنی
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رخ داد ای  منتظرهغیر ۀواقع ،در این میان غالی در این کتاب ثبت شده است.ۀ از عقاید شیع
ت یکتاب سلیم بن قیس پرده برداشتند و ھو حقیقتز اینکه برخی از بزرگان شیعه او آن 
بودند که بر خود واجب   زیرا چیزی را در مورد آن مشاھده کرده ؛ساختند فاشرا  اش واقعی

  .نمایند شآشکار ،عشری را منھدم گرداند از آنکه اساس و زیربنای مذھب اثناپیش دانستند  می
 را به لرزه انداخت حضرات آن اشکالی که تِن کنند گمان گان محترم خوانندممکن است 

ھای  ا طعنیال بردن قرآن کریم ئوزیر س ،علیخداپندارِی  ،شان ربود و خواب از چشم
بلکه آن خطر بزرگ و بالی چنین نیست؛ اما  ؛است دیگری است که بر اسالم وارد شده

 سیزدهامام، به وجود  دوازدهاین بود که او به جای کشف شد، ُسَلیم  ی که در کتابمھیب
به ویژه  ؛دنک می به سقوط عشریه را تھدید  اموضوعی که اساس مذھب اثن ؛امام معتقد بود

و  شیعهمذھب  الفبایدر کتابی یافته بودند که مصدر اساسی و  چنین خبطی را آنکه
زحمت  ھر چه بود، .بود شیعه تألیف شدهدر مذھب آمد که  نخستین کتابی به حساب می

اینچنین شیعه علمای از  برخیبه این صورت که  ؛را از دوش ما برداشتند آنابطاِل نقض و 
و اشکاالت آنان . ١»جعلی است، آن کتابتردیدی نیست که «: گشودنداعتراف لب به 

 ؛با تاریخ در تضاد است ،این کتابکه  و گفتندرا شرح دادند جعلی بودن کتاب ی ھا هنشان
ھنگام وفات پدرش، او را نصیحت و  سمحمد بن ابوبکر«که  زیرا در این کتاب آمده است

نکه محمد بن ابوبکر در سال یبا ا بود؛ امامت را از علی غصب نمودهاو چون  کرد میموعظه 
چگونه ممکن  ،نداشت ترشیسه سال ب سحجة الوداع متولد شد و ھنگام وفات ابوبکر صدیق

لذا  ؛است معرفی کردهھمچنین او ائمه را سیزده نفر  .٢»رده باشد؟کاست پدرش را موعظه 
نشده  یاداز او خبری ھیچ در و  استت سلیم بن قیس مجھول یھو« گویند: میاش  درباره
بن عیاش را  ابانعالوه بر این، آنان  .٣»استو مختلف  پریشانکتابش نیز و ِاسنادھای  است

تعیین کرده و را  آنجعل تاریخ  ،نااز معاصر یکی .٤کنند می به جعل این کتاب متھم 

                                                                                                             
)؛ همچنین بنگرید به: ۲/۱۵۴ الذریعة:؛ ۴/۶۸نیز چنین کرده است (بنگرید به: روضات الجنات » الفقیه

 .۶احتجاج طبرسی؛ اختصاص مفید؛ تفسیر فرات؛ مقدمۀ کتاب سلیم ابن قیس: ص 
 .۴۱۴و  ۴۱۳داود: ص ؛ رجال ابن۸۳رجال حلی: ص بنگرید به:  -١
 .۸۳؛ رجال حلی: ص۴/۶۷بنگرید به: خوانساری، روضات الجنات:  -٢
 .۴۱۴و  ۴۱۳؛ ابن داود، الرجال: ص۴/۶۷؛ خوانساری، روضات الجنات: ۸۳بنگرید به: رجال الحلی: ص -٣
 .۴۱۴و  ۴۱۳؛ ابن داود، الرجال: ص۲۰۶بنگرید به: رجال الحلی: ص -٤
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اما  ؛١»شده است جعلبا ھدف درستی امیه و  حکومت بنیاواخر این کتاب، در «گوید:  می
 است. د و دلیلی ارائه نکردهھشا  برای ادعای خود ھیچوی 

 از دست بدھند؛ به طور کلیکتاب را  اینگروه دیگر بسیار سخت بود که برای  ،در مقابل
به «: گویند می؛ لذا عه استیبزرگان ش مطمئنی برایگاه  هکیکه اصلی از اصول آنھا و تچرا 

و از پذیرش مطالب  حکم به عدالت سلیم بن قیس بدھیم کار درست این است کهنظر ما 
ویران را  امامی ۀ دوازدهشیع ۀاین مورِد فاسد، شالودبا اینکه  .٢»فاسِد کتابش خودداری کنیم

محافل  ین دلیل،ه ھمبچرا که شمار ائمه شیعه را سیزده تن ذکر کرده است.  کند؛ می
 اینگروھی دیگر مصلحت را در این دیدند که برای رفع شیعی این سخن را نپسندیدند. 

لذا دست  ؛، به صورت اساسی اقدام کنندای در عقیدۀ شیعه به پا کرده بود زلزلهمشکل که 
خوانساری  .گرددد تا با منطق شیعه ھماھنگ و سازگار زدن ای در آن به تغییرات گسترده

این عبدالله بن عمر  ،دست ما رسیدهه که ب ای هدر نسخ«گوید:  ر مییین تغیبه ااشاره ضمن 
نه محمد بن [ کرده استغصب امامت علی پدرش را موعظه  است که در خصوِص 

نه فسادی  است، رسیدهدست ما ه ای که ب نسخهدر «گوید:  نیز میحر عاملی  .٣»]ابوبکر
 .٤»بودن آن باشد یبر جعل لیلای که د وجود دارد و نه ھیچ نشانه

که گروه اول به آن اشاره کرده بودند، در  ،معایب این کتاب از دیدگاه شیعهبارۀ دربنده  
 نشان از آن داردن یا .از آنھا چیزی نیافتم یکاما در ھیچ ؛کردمق یتحق ٥چاپ مختلف دو 
 کنند. کم و زیاد میرا  شان بمطالو دھند  میر یشان را تغی ھای کتاب ،میل خود هب آنان که

 یکعنوان ه بیم لَ کتاب ُس  کنند، یحر عاملی اعتراف مشیخ و  مجلسیکه  چنان ،اینبا وجود 
 .٦ ین شیعه مطرح استمتأخر بھا و ارزشمند نزد منبع گران
 ی است در جھت زیرا کمک ؛بود یضرور نمودمکه بر کتاب سلیم بن قیس  درنگی

با توجه به استدالل و  ؛ف قرآنیتحر یافترا طرح ئیه دربَ َس ۀ فرق نقش آشکارتر شدن

                                           
 .۳۷۴و  ۲/۳۷۳ابوالحسن شعرانی، تعلیق بر کتاب کافی به همراه شرح مازندرانی:  -١
 .۲۰/۲۱۰: وسائل الشیعة؛ ۸۳رجال حلی: ص -٢
 .۴/۶۹روضات الجنات:  -٣
 .۲۰/۲۱۰ وسائل الشیعة: -٤
 این کتاب در انتشارات حیدریه نجف و انتشارات اعلمی بیروت چاپ شده است. -٥
 . ۲۰/۲۱۰: وسائل الشیعة؛ ۱/۳۲بحار األنوار:  -٦
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یم بن لَ و دروغ، در ابتدا از کتاب ُس  این بھتانکه  کنیم ، مالحظه میشدهذکر یھا قول نقل
ھم برخی  و کنند متھم می شرا به جعل بن عیاش بانه آنان، اَ ککتابی  ؛شده است آغازقیس 

 دانند. می امیه بنیرا اواخر دولت  تاریخ جعل آن
برخی  تری دارد، تحریف قرآن] گناه بزرگ =در این دروغپردازی [در مورد اینکه چه کسی 

شام بن حکم را طی، ھِ لَ مَ بًال نیز یادآور شدیم که ق .دانند بان را متھم میاَ  ،از بزرگان شیعه
 یم مطرح نبوده است. زمانی که آراقبل از قرن دوی این افترای بزرگ یعن ؛کرد متھم می

سبأ نقل شده  ن مقوله از ابنیندیدم که ا یم، در ھیچ منبعکرد یمنسوب به سبئیه را بررس
کرده چراکه بطالن  رسد این مساله به ذھن وی ھم خطور نمی به نظر میکه  چنان ؛باشد

چنین افترایی نزد شاھدان تنزیل که خود معاصر آنان بود، امری واضح و آشکار بود. و درواقع 
جرئت سبأ  ن ابنیبنابرا .شد کشف میبالفاصله ی او ھا دروغ تحریف وبا چنین ادعا و افترایی 

ن را تحریف صحابه قرآکه  نگفتھرگز او دھد. برای مثال،  ترویجرا  یچنین دروغ کرد نمی
ه علم آن کباشد  می جزءاز ُنه  بخشی ،قرآناین «گونه بیان کرد:  اند؛ بلکه سخنش را این کرده

؛ اما آنچه واضح نیست شمقصود که است یمبھم سخِن این  .١»طالب است یعلی بن اب نزد
از جمله «: دھد را توضیح می ، آناست نقل شده)  ھ۹۵ محسن بن محمد حنیفه ( که از نامۀ
یم که ا هحی ھدایت شدنوعی از وه ما ب مدعی ھستنداین است که ما  با ئیهسب گروهدشمنی 

گمان آنان  شده است.پنھان  دانیم] که نیز علمی [را میو  ؛از آن اطالعی ندارنددیگر مردم 
که اگر ایشان  در صورتی است؛ نموده پنھانقرآن را  دھِم  ُنه ج د که رسول خدانبر می

 ؛ردک را مخفی می حارثهھمسر زید بن ۀ یقض حتماً  ،کندپنھان قرآن را  از چیزیتوانست  یم

ُ َعلَۡيهِ ﴿فرمود:  ]سورۀ احزاب ۳۷در آیۀ [ آنجا که خداوند ۡ�َعَم ٱ�َّ
َ
ِٓي � . ٢»﴾...�ۡذ َ�ُقوُل لِ�َّ

پدید  اً بلکه بعد ؛سبأ نیست ابن سخنان زا تحریف قرآن] =[ هیشود این قض می پس مشخص
به افتن یدست  ؟کشد میاین ُکفر در میان شیعه را به دوش  جعِل  بارِ اما چه کسی  است. آمده
ما را به  اسناد روایات تحریف،آن از روی  دنبال کردنآسان نیست و  نمعیّ و قطعی جواب یک 

مانند روایاتی که در کتاب ھ ؛استاز سند  عاری روایاِت آن،چرا که برخی از  ؛رساند جایی نمی
این احادیث، در که مبنی بر اینقرائنی وجود دارد اینکه و  ستا  طبرسی آمده »احتجاج«

برای پیشبرد اھداف ھای شیعه  یکی از روش که ناگفته نمانداند.  ی بعد مستند شدهھا سال

                                           
 .۳۸جوزجانی، أحوال الرجال: ص -١
 ، نسخۀ خطی.۲۵۰و  ۲۴۹کتاب االیمان، محمد بن ابی عمر مکی العدنی: ص -٢
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ۀ نتیجاما این روش  ؛و ساختگی است ینت دروغاصحیح برای روای ھایسنادجعل اِ  ،خود
 خواھد داد.دست نبه قطعی 

 ی شیعهها در کتاب تحریف قرآن ۀعقیدگسترش 
کتاب سلیم بن  به ـ شیعه خودِ  ۀگفتطبق ـ این جریان  آغاز ،دردیککه مالحظه  چنان

 پسی ھا صراحتی که در کتابآن  لیو ؛گردد و این قضیه با دو روایت شروع شد بازمی قیس
ۀ مرحل کتاب او در در ،لهئمساین  گوییدر کتاب او وجود نداشت.  شود میاز او دیده 

را مطرح نکرده بود. این قضیه،  کسی ادعای دروغ بودن آنابتدایی خود قرار داشت و ھنوز 
 در قرن سوم امارا نپذیرفتند؛  آن در ابتدای امر، در کتابی مطرح شد که برخی علمای شیعه

و  باطلھای  و ستون کردند زندهدوباره را  نهفساااین که  شدندی پیدا انکسھجری 
و اگر این اقدام آنان نبود، عقیدۀ تحریف قرآن برای ھمیشه  ؛از نو ساختند را اش فروریخته

 از بین رفته بود.
در  و ١است این تفکر باطل انباشته ازتفسیرش را  ـ استاد کلینی ـ ابراھیم قمیعلی بن  

بزرگ  ـ عالمکاشانی فیض برای ھمین است که  .٢کند یتصریح م ه این امرب شتفسیر ۀمقدم
کندهاو  تفسیرِ «: است گفته ـ شیعه غلو و  و در این باره است اندیشۀ تحریف]= [ از آن آ
می در ق«گفته است:  نیز شیعه علماینوری طبرسی، یکی دیگر از  .٣»رده استکروی  زیاده
و کتاب خود را از اخبار آن  نمودهح یتصر ]تحریف قرآن= عقیده [تفسیر خود به این  آغاز

کنده د یجز از اسات ،در این تفسیر نمودهخود را ملزم رش یدر مقدمه تفس که درحالی ؛است آ
 آمیزکفر اتن اعتقادیاز امملو  ه تفسیر قمیکنیبا ا .٤»روایت نکندو موثق  خود و افراد معتبر

 پس .٥ددان یمعتبر م موثق و ات رایروا ۀھم ،ییخوالله  آیت ،شیعه بزرگ معاصر مرجع ،است
ترین  و مؤلف صحیح »سالمثقة اإل«) ملقب به  ھ۳۲۹ا ی ۳۲۸ شاگردش کلینی (م ،از قمی

ه کرد گزارش افسانهن یاز ا بسیاریروایات  »کافی«کتاب در  ،اربعۀ شیعه ھای کتاباز  کتاب
                                           

. ۱۲۵، ۲/۲۱،۱۱۱و همان:  ۱۵۹، ۱۴۲، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۱۸، ۱۱۰، ۱۰۰، ۱/۴۸به عنوان مثال بنگرید به تفسیر قمی:  -١
 های بعدی خواهد آمد. در بخشکه  از این دسته وجود داردی موارد زیاد

 .۱/۱۰تفسیر القمی:  -٢
 .۱/۵۲تفسیر الصافی:  -٣
 از نسخۀ چاپی. ۲۶)، صنسخۀ خطی( ۱۳نوری طبرسی، فصل الخطاب، برگۀ  -٤
 .۱/۶۳بنگرید به: سخن خوئی در مقدمۀ این کتاب یا معجم رجال حدیث خوئی:  -٥
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 ،بدین خاطر .٢روایات صحیح را نقل کند است فقطد شده ه او خود متعھک یحالدر ؛١است
به تحریف و نقصان قرآن  او« :گویند می ،اند د او اظھارنظر کردهرنویسندگان شیعه که در مو

 ؛این مفھوم ھستند دربردارنده کند که مینقل  چرا که در کتاب کافی روایاتی را ؛بودمعتقد 
ابتدای  حالی است که او در این در. باشد داشتهای  آنھا اشاره به ضعف و اشکال اینکهبدون 

 .٣»کند اطمینان دارد کتاب خود بیان کرده است به آنچه روایت می
 ،زیرا کلینی ؛صحت قرار داردۀ درج باالتریندر  یرافض لمایعروایات کلینی از نگاه 

لذا  ؛رنددا ارتباطر منتَظ  غایِب با مھدی کردند  میه ادعا ک بودای  گانه چھار ُنوابمعاصر 
زندگی بغداد ھمراه آنھا در  زیرا وی ؛نویسد صحیح است میشخصًا مطمئن بود که ھر چه 

 روایاتی م به جعلی بودِن کح ،بابویه قمی که ابن است نیجالب توجه اۀ تکن .٤کرد می
ت در اکه تعدادی از آن روایاست  حالی  دراین  ھستند.تحریف قرآن  مورد که در دھد می

 یوقت .ندنک می موثق و معتبر قلمدادبسیار را  آنشیعیان ه ک ذکر شده است »اصول کافی«
حکم به ضعیف بودن برخی  ومتوجه شدم که ا ،مجلسی مراجعه کردم »مرآة العقول«به 

صحیح دانسته  ،که در مورد تحریف قرآن آمدهرا روایاتی  اما، است داده »کافی«احادیث 
 .٦کند نیز صدق می» کافیشرح اصول فی الشافی «. این نکته در مورد کتاب ٥است

                                           
، ۸به بعد، روایات شماره:  ۱/۴۱۳»: باب فیه ُنَکٌت وُنَتٌف من التنزیل في الوالیة«بنگرید به: اصول کافی،  -١

: »أن القرآن َیرَفع کما أنزلباب «؛ نیز بنگرید به: ۶۴، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۴۷، ۴۵، ۳۲، ۳۱، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۳
این روایات، صراحتًا  .۲۸، ۲۳، ۴، ۳، ۲شماره:  به بعد، روایات ۲/۶۲۷»: باب النوادر«، و ۲، شمارۀ ۲/۶۱۹

 توان چنین عذر آورد که آنها از جمله تفسیر یا قرائات هستند. دهند و نمی اعتقاد به تحریف را نشان می
چاپ کتابخانه  ۱۴، چاپ اعلمی بیروت و ص۵۲؛ تفسیر صافی، مقدمۀ ششم، ص۹مقدمه کافی: ص -٢

 اسالمی تهران.
 چاپ تهران. ۱۴، چاپ اعلمی و ص۵۲تفسیر الصافی، مقدمۀ ششم، ص فیض کاشانی،  -٣
. چنین ۲۳۳ص الوحدة اإلسالمیة: بنگرید به: محمد صالح حائری، منهاج عملی للتقریب، ضمن کتاب -٤

. به مقدمه همین ۱۵۹طاوس،کشف المحجة: ص اند؛ بنگرید به: ابن سخنی را علمای قدیمی شیعه نیز گفته
 ید.کتاب نیز مراجعه کن

؛ حال آنکه تعداد آیات »قرآنی که جبرئیل برای محمد آورد هفده هزار آیه داشت«گوید  مثًال روایتی که می -٥
 .۲/۵۳۶ مرآة العقول:کند؛ بنگرید به:  قرآن از شش هزار و اندی تجاوز نمی

؛ نیز بنگرید به نظر او دربارۀ صحیح بودن ۷/۲۲۷صول الکافی: أخلیل بن غازی قزوینی، الشافی شرح  -٦
 روایتی که در پاورقی پیشین آمده است. 
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 یکتاب ش]۱۳۵۹[در سال  »محمد باقر بھبودی« شیعه به نام پژوھشگران معاصر یکی از
ۀ که نویسند دریافتمبا مراجعه به آن . نمود تألیف »صحیح الکافی«با نام سه جلد  را در
جدا کرده [و نادرست  داشته،وجود  کافیتحریف قرآن در ۀ درباررا که  ھر روایتی ،کتاب

ی کافی را که در این مورد بوده است، [به ھا تعدادی از باب ،بر اینافزون  دانسته] است.
ھمچنین ابوابی  ؛١استبه طور کامل و با تمام احادیثش حذف کرده دلیل نادرست بودن] 

ما  ، حذف کرده است.رود ال میئوآنھا زیر سۀ وسیله را که شامل عقایدی ھستند که شیعه ب
ه او احادیث کبه ویژه این یا حقیقت دارد؛ بودهاز روی تقیه  ویدانیم این تصرفات  نمی

آنھا را  »الشافی«و صاحب  »مرآة العقول« که عالمه مجلسی دراست را حذف نموده  زیادی
  اند. صحیح دانسته

به نام  یتفسیرکه  است »عیاشیابونصر محمد بن مسعود «، کلینی یھا هدور از ھمیکی 
نیز جای خود را در این کتاب تحریف قرآن ۀ افسان شدم کهمتوجه  .دارد »عیاشیتفسیر «

با این  .٢است ی از آن به میان آمدهذکر به دفعات در مباحث گوناگون این کتاب،کرده و  باز
رغم اینکه  علی؛ شیعه معرفی شده استیکی از منابع معتبر  به عنوان این تفسیر ،ھمه

 پردازان، است که یکی از نسخه چنینمجلسی تصور  .نداردی مدرک سند و ھیچروایاتش 
  .٣است  حذف کردهھایش را سناداِ 

                                           
های اصول کافی است که  این یکی از باب». آوری نکرده است  باب اینکه جز ائمه کسی قرآن را جمع« مثل -١

ا آشکار شان ر  به صراحت به تحریف قرآن اعتراف کرده است و برخی از شیعیان در خالل این باب، مذهب
باٌب فیه ُنَکٌت و ُنَتٌف من التنزیل في «های دیگری همچون  )؛ و باب۲۷و  ۲۶اند (فصل الخطاب: ص کرده

روایت دارد و فقط دو روایت است که در آنها، نص قرآن را مخدوش نساخته؛ بلکه گفته شده  ۹۲که  »الوالیة
ضمنًا ابوابی را که منجر به انتقاد از عقاید که انحرافی در تأویل یا تحریف معنای قرآن پیش آمده است. وی 

[باب اینکه اگر ائمه » باب أن األئمة إذا شاؤوا أن یعلموا َعِلموا«شیعه باشد حذف نموده است؛ از جمله: 
باب » [باب أن األئمة یعلمون متی یموتون وال یموتون إال باختیار منهم«دانند] و  بخواهند چیزی را بدانند، می

باب أن األئمة «و  ]میرند میرند و آنان فقط به میل و اختیار خودشان می دانند که چه زمانی می یاینکه ائمه م
[باب اینکه ائمه تمام علم گذشته و حاِل جهان » یعلمون علم ما کان و ما یکون و أنه ال یخفی علیهم الشيء

الحجة  کتاب «این موضوع،  برای روشن شدن بیشتر .دانند و هیچ چیزی از آنان پنهان نیست] هستی را می
 مقایسه کنید.» الحجة اصول کافی  کتاب«را با » صحیح کافی

 .۲۰۶، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱/۱۳بنگرید به: تفسیر العیاشی:  -٢
 .۱/۱۲۸بحار األنوار:  -٣



 ۲۷۳ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

 »تفسیر فرات«تفسیری را به نام  نیزفرات بن ابراھیم کوفی ، در قرن سوم ھجری
ر یتفس .٢برای خویش روا دانسته بودرا  این افسانهاخبار  نقلکه او ھم   حالیدر؛ ١نوشت
 ٣عمانیمحمد بن ابراھیم نُ  ،این قرنھمچنین در  شیعه است. معتبراز منابع  یکی نیزفرات 

این . ٤است آورده »ةیبالغَ « از روایات تحریف قرآن را در کتاب شماری نیزاو  وزیست  می
  .٥شیعه استی ھا ترین کتاب از معتبرترین و استوار نیز کتاب
ابوالقاسم  ،کرد زندگی می قرن سوم ھجری]= [ آن دورانکه در  یتوز افراد کینه یکی از 

او خود نیز  .٦اند کردهغلو متھم  فراط وارا به وی ھای شیعه  از کتابرخی ب که کوفی است
افراط و [ یگمراھ روشکه بر راه و  است گواھی داده شیخوعلیه بر  »ةاالستغاث«کتاب  در

 .٨را به او نسبت داده است »فیل و التحریالتبد« ی به نامکتابنیز  نجاشی. ٧قرار دارد ]غلو
 و در ندھای مشابه اکنون مفقود این کتاب و کتابدھد،  نوری طبرسی شرح میکه  چنان

                                           
تفسیر ارزشمندی «این تفسیر، در انتشارات حیدریه نجف به چاپ رسیده و روی جلد آن نوشته شده است:  -١

اند و علیرغم حجم کم، مطالبی دارد که تفاسیر بزرگ ندارند و کامًال با  از علما مشتاق آن بوده که بسیاری
 ».و ائمه مطابقت دارد ج احادیث پیامبر

 .۸۵، ۱۸بنگرید به: تفسیر فرات، ص  -٢
کفرگویی زیست. وی از شاگردان شیخ کلینی بود و شاید این  اند که او در عصر ُنواب چهارگانۀ مهدی می گفته -٣

بوده و کلینی را در تألیف آن » الکافی«اند وی کاتب  در مورد تحریف قرآن را از او گرفته باشد. همچنین گفته
 .۱۶۲؛ رجال حلی، ص۲۳۲؛ أمل اآلمل: ص۲۹۸یاری کرده است؛ بنگرید به: رجال النجاشی: ص

 .۲۱۸کتاب الغیبة، ص  -٤
 .۱/۳۰بحار األنوار:  -٥
دانست.  طالب می ق) مردی از اهل کوفه بود و خود را از آل ابی ۳۵۲لقاسم کوفی (م گوید: ابوا نجاشی می -٦

های زیادی تألیف کرده است که  کرد و مذهبش فاسد بود. او کتاب وی در آخر عمر در امور دینی غلو می
اب التبدیل کتاب األنبیاء، کتاب األوصیاء، کتاب البدع المحدثة، کت«شان فاسد و باطل هستند؛ مانند:  اغلب

قائل بودند (رجال نجاشی:  ینجاشی گفته است که غالیان شیعه برای وی مقام و منزلت واالی». والتحریف
ستغاثة که نام خود را فاش نکرده نویِس کتاب اإل  ). رافضی معاصر، مقدمه۲۳۳؛ رجال حلی: ص۲۰۳ص

 ».اإلستغاثه«مقدمۀ کتاب است، تالش کرده که صفت غلو را از او بردارد؛ بنگرید به صفحۀ ب از 
 .۲۵: صستغاثة أو البدع المحدثةاإل بنگرید به:  -٧
 .۲۰۳رجال نجاشی: ص -٨
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و آموخته  از قمیرا  تحریف فرآمیزِ کی روایات رخبھم  ابوالقاسم کوفی .١دسترس نیستند
وائل أ«در کتاب ) ق ۴۱۳مشیخ مفید ( ،از آنان پس .٢کند وی نقل میاز  بدون واسطه

در بعضی از ی و .٣است نموده تأییدشیعه بر این منکر را ۀ اجماع فرق »المقاالت
را  آن اتیبرخی از روا ،است شیعه برعتھای م که از کتاب ٤»رشاداإل«از جمله  ،ھایش کتاب
 .٥است  ردهکنقل 

باعث ، یید و اثبات این کفرأبرای ت فراوانی ھا ات و کتابتألیفاین تعداد وجود  ،در واقع
ۀ توطئ ،این قضیه یکه در ورا دباقی نمانَ مسلمان برای ھیچ شک و تردیدی شود که  می

 . است در کار بودهو دین اسالم و پیروانش  خداتاب که یعل توز کینهدین و  افراد بی
وجود در قرآن ی ھیچ دلیل این است که ،ورندآآنھا به این کفر روی که آنچه سبب شده 

د، کنن عقایدی که آنھا دنبال می و؛ د کندتأییرا  شیعهاساس  و ادعاھای بی ھا هیاوکه  ندارد
ر پیامبر را آنان توانستند برخی از روایات سنت مطھ .ددر قرآن ندار اساسیھیچ پایه و 

اما  ـ مال شد چند که این خیانت، به وسیلۀ عامالن خبرۀ این علم بردستکاری کنند ـ ھر
را دور از  ، آنگیرندسه را در مورد قرآن کریم به کار ھنگامی که خواستند ھمین دسی

طرح  ؛ چرا کهاست در قرآن نقص و تغییر صورت گرفته مدعی شدند که دسترس یافتند؛ لذا
 .آسان است انتوز برای کینه یاتو شایع ھا دروغ نینچ

ۀ به خاطر عدم اشارکه  شیعیانی بود خشنود کردنبرای  دروغ، یادعاظاھرًا طرح این  
 و شدپس چنین ادعایی را مطرح  ؛دادند ناله و شکایت سر می ،عقاید شیعهقرآن به ائمه و 

حساب  اما ظاھراً کردند؛  را آغاز  شتبلیغ ،در قرن سوم و چھارم ھجرینیز بزرگان شیعه 
 ،گشتازبه خودشان ببدترین عواقب  این بھتان باۀ لذا نتیج ؛ھمه جای کار را نکرده بودند

جویی  نفاق و ستیزه و. برداشت شان واقعیۀ و پرده از چھر نمودرا در مقابل عموم رسوا  نآنا
به  .کردبیت قطع  با اسالم و مسلمین و اھلرا و پیوندشان  ساختآشکار را با اسالم  آنھا

 ،یه قمیبابو ابنـ المحدثین شیعه  رئیسو  علمااستاد ، در قرن چھارمھمین دلیل است که 
                                           

 .۳۱و  ۳۰فصل الخطاب: ص  -١
 .۲۹بنگرید به: االستغاثة: ص  -٢
 .۵۱بنگرید به: اوائل المقاالت: ص  -٣
  .۳۶۵بنگرید به: االرشاد: ص -٤
 .۱/۲۷بحار االنوار:  -٥



 ۲۷۵ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

ھمچنین شریف  .١د اعالم کردیزاری تشیع را از این عقایبـ  »هیحضره الفقیالمن « نویسندۀ
صاحبان این افکار را  ـ ٢است اشاره کرده حزم ابنکه  چنان ـو  نمود این مقوله را انکار مرتضی
مجمع  تفسیر«صاحب  ـ طبرسیشیخ طوسی و شیخ  یعنی ،شیعه بزرگاناز  دو تن کرد.تکفیر 
 .٣اند به کلی منکر شدهبا شیعه را  آنھرگونه ارتباط ، ـ عالوه بر انکار عقیدۀ تحریف  »البیان

را که  نظراتیو  زیمپردا می مورد به نقل سخنان آنان در این ـ  الله  شاء  ـ انما در اینجا  
در انکار این موضوع علمای اثناعشری اند، با آنچه که  ی دیگرشان بیان کردهھا در کتاب

 سویله از ئمساین  با وجود انکارِ باید به خاطر داشت که  امامقایسه خواھیم کرد.  اند گفته
احمد بن علی  ،بلکه در قرن ششم ھجری ؛قضیه خاتمه نیافته است، الذکر فوق یعلما

فر کش را از این کتابرا زنده ساخت و  موضوعدیگر این  بارِ  ـ »حتجاجاإل« نویسندۀـ طبرسی 
 ۀدر مقدم وآورده سند  ذکر بدوندر این زمینه شیعه را  از روایات یا و مجموعها .٤انباشت

مورد اجماع  ،روایات اینۀ ھماست که  به این دلیل چنین عمل کردهکند  کتاب ادعا می
و  ناموافقبین  ،ھای سیره و دیگر منابع در کتاب یا اند ی عقلی بودهھا یا موافق داللتشیعه 
معاصر ، کند طبرسی که آشکارا به این کفر اقرار میاحمد بن علی  .٥ندمشھورن امخالف

ن مقوله را انکار یااست که  ]»مجمع البیان«تفسیر صاحب [طبرسی بن حسن فضل وعلی اب
 .٦ستدان ا میبّر مُ آن و شیعه را از  کرد می

                                           
 .۱۰۲و  ۱۰۱عتقادات: صرا بیان خواهیم کرد. بنگرید به: اإل به زودی سخنانش  -١
 .۵/۲۲الفصل:  -٢
 .۱/۳۱؛ مجمع البیان: ۱/۳التبیان:  -٣
 (نسخۀ خطی). ۳۲بنگرید به: فصل الخطاب: برگۀ  -٤
 .۱۴حتجاج: ص اإل  -٥
رغم شیعه بودنش، در  علیاند؛ مثًال نبیله عبید  برخی از نویسندگان، گاهی این دو شخصیت را با هم اشتباه گرفته -٦

را به صاحب » حتجاجاإل «) این دو را با هم اشتباه گرفته و کتاب ۴۰و  ۳۹(ص » نشأة الشیعة«کتاب 
به این کفر تصریح نموده و صاحب » حتجاجاإل «که صاحب  است؛ درحالی  نسبت داده» البیان مجمع «
و » حتجاجاإل «احمد بن علی طبرسی صاحب از آن بیزاری جسته است. برخی نیز در مورد » البیان مجمع «

اند؛ با اینکه آن دو  و هر دو را یک شخص دانسته  اشتباه کرده» فصل الخطاب«حسین نوری طبرسی صاحب 
 .۱۸۷اند؛ مثًال بنگرید به: عبدالمتعال الجبری، حواٌر مع الشیعة: ص بیش از شش قرن با هم فاصلۀ زمانی داشته
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علت خاصی  ،شد در خفا نقل میبا اینکه به صورت سری و  ،ظاھرًا انکار این چھار نفر
ه باندیشۀ تحریف قرآن نشر و تبلیغ  حکومت صفویان، پیش از. در این دوران و تا داشت

ھر چه  دامن زدن شاھد در زمان صفویانولی  ؛شود دیده نمیو گسترده  اصورت آشکار
 وھیگر توسط دروغ،یم. ترویج این ھستروایاتی در این زمینه  جعلو  افسانهاین به بیشتر 

کفرآمیز افسانۀ کنیم  ه میمالحظکه  چنان گرفت؛ میصورت  از آخوندھای دربار صفوی
به  ،در دوران صفویه، بود شده آغازلیم بن قیس با دو روایت که در کتاب ُس  ،قرآن تحریف
 ،دربار صفوی آخوندھای .١رسیدروایت  دوھزاربیش از  به ،نعمت الله جزایریآخوند  اعتراف

تفسیر «حرانی در بَ ، ٣»یر صافیتفس«در  یاشانک فیض، ٢»نواربحاراأل«مجلسی در  ھمچون
ف یشرابوالحسن  ،ھای دیگرش و کتاب ٥»ةعمانیالنُّ  نواراأل«لله جزایری در ا نعمت ،٤»البرھان

 گستردۀ چترزیر  ٧»شارح الکافی«مازندرانی مال صالح ھمچنین و  ٦»نواراأل ةرآمِ «در 
 ؛شدند بزرگنشر این افترای  دارِ  عھده ،ای وسیع و گستردهۀ دامن ، درحمایت دولت صفوی

 .بودرفته از میان تا حدودی کاری  تقیه و پنھان ،که در آن زمان چرا
زیرا  بزرگی شد؛رسوایی تحریف قرآن دچار شیعه در موضوع که  بود در قرن سیزدھم

این  دربارۀ ،٨استشیعه ه مورد تعظیم و احترام ک ،نوری طبرسیمحدث حسین میرزا 
نام و  وجود داشت، ِگرد آورد هافساناین  مورد آنچه در ونمود  تألیف آمیزکفرافسانۀ 

                                           
 سخه خطی).(ن ۱۲۵فصل الخطاب، برگۀ  -١
 .به بعد ۹۲/۶۶ ،»باب تألیف القرآن وأنه علی غیر ما أنزل الله عز وجل«بحار األنوار: کتاب القرآن،  -٢
 .۴۲۰، ۳۹۹، ۱۶۳، ۱۳۶، ۵۵تا  ۴۰تفسیر صافی، مقدمه ششم، ص  -٣
، ۱۴۰، ۱۰۲، ۷۰، ۳۴ص، »باب أن القرآن لم یجمعه کما أنزل إال األئمة« ۱/۱۵ البرهان در موارد متعدد مثًال  -٤

 و صفحات بسیار دیگر.  ۳۰۸، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۷۷، ۱۷۰
 . ۳۵۸و  ۲/۳۵۷: صاألنوار النعمانیة -٥
 .۴۹تا  ۳۶، مقدمه دوم: ص مرآة األنوارابی الحسن شریف،  -٦
ده است؛ تا جایی که شهای غلوآمیز و انحرافی کلینی همراه  وی اصول کافی را شرح نموده و با دیدگاه -٧

از قلم افتادن برخی از آیات قرآن و تحریف آن، از طریق ما علمای شیعه به تواتِر معنوی ثابت «گوید:  می
الزم به ذکر است که این تواتِر خیالی، نزد گروهی دیگر از علمای . )۱۱/۷۶(شرح جامع کافی، » شده است

 شیعه، دروغی آشکار است.
را یکی از منابع معتبر » مستدرک الوسایل«ه کتاب این شخص آنقدر مورد احترام علمای شیعه است ک -٨

ترین مکان است، دفن  دانند و پس از مرگ، جسدش را در نجف که به اعتقاد شیعه شریف حدیثِی خود می
 .۱/۵۵۳عالم الشیعة: أکردند؛ بنگرید به: آقابزرگ تهرانی، 



 ۲۷۷ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

برای ھمیشه  ،این کتاب .١نھادبر آن  »ربابثبات تحریف کتاب رّب األإالخطاب فی  فصل«
ۀ پراکندو نظرات  روایات متفرقه و اقوال تماماش  نویسنده زیرا ؛شد شیعهدامان ننگی بر ۀ لک

به معتقد  ،دالیلشیعه با استناد به این کند بت اثتا  ی کردآور جمعو اساتید شیعه را  علما
با او این کتاب را  ،کتاب روشن است پایاندر  لفؤمگونه که در پاسخ  آن است.تحریف قرآن 

 .٢بپذیرندرا نه اتوانستند این افس نمینوشت که  یاز شیعیان آن گروهمواجھه با انگیزۀ 
بر طبِل رسوایِی شیعه و  ساختعیان  ُمھر را راِز سر به ، این کتاب تألیفنوری طبرسی با 

قرآن و  در حقھای سال  سالاین فرقه که  یی راھا توزی کینه و ھا دشمنیتمام  و فتکو
در او . ساختآشکار ناگھان  ،پنھان شده بود ھایش و در زوایای کتابصورت داده  مسلمین

 کند: چنین بیان میرا  خداعلیه کتاب اش  توطئهاز کتابش، ھدف ۀ مقدم
ن به یخدا او را از واقفـ  ین طبرسیالد یگناھکار و بدکردار حسین بن محمد تقۀ بند«
زء شریفی است جگوید: این کتاب لطیف و  می ـدگردانَ  !!! تابشکن به کیو متمس شدرگاھ

را  و آن ام نوشته ستمگران و دشمنان رسوا کردناثبات تحریف قرآن و  برای را که آن
ھای بدیع در  حکمتچنان از ام و  نھادهنام  ربابثبات تحریف کتاب رّب األإ فی الخطاب فصل

 بدکاران چشمھمۀ از کسی که  .دگردانَ  روشن میھر چشمی را ام که  آن به ودیعه گذاشته
ای  مرا از آن بھره ،دندار یدر روزی که مال و فرزند سود خواستارم تا اند به رحمتش دوخته

 .٣»برساند
دنبال آن ه که ب یپلیدۀ خبر از نقش اد ساده و بیبرای فریب افر کافر اینچگونه  بنگرید

برخی در صدد  ،ھمهبا این ! ریا و دروغ پوشانده است در پِس نقاب خود راۀ است، چھر
 تألیفاز  ھدف طبرسی« :گویند میلذا  ؛ھدف و آرمان پلیدش پوشش بگذارند تا بربرآمدند 

تحریف  ھدف وی اعتقاد ،در واقع و آوری اخبار و روایات شاذ و نادر بوده جمع این کتاب،
چه ؛ گردد باطل می ،در عنوان کتاب و مالحظهتنھا با دقت این ادعا  .٤»است نبودهقرآن 

چیزی نیز از این دفاع و ادعا  تردیدی نیست که خوانده شود.آن  و متن  مقدمه کهآنرسد به 
 .ای بیش نیست تقیهاین ادعا واضح است که  زیرا ؛گردد عایدشان نمی

                                           
 ایران منتشر نمود. ق در۱۲۹۸ق تألیف کرد و در سال  ۱۲۹۲وی این کتاب ننگین را در سال  -١
 . ۳۶۰فصل الخطاب: ص -٢
 . ۲همان: ص -٣
 .۲/۳۶۴: األنوار النعمانیةمحمد الطباطبائی، حاشیه  -٤
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 و ردآو ه بارب کتاب این با نوشتن »الخطاب فصل«لف ؤکه م یبزرگ از ننگ و رسواییپس 
ۀ از این مقوله، شیععلمای معاصر جمعی از ، کردنصیب شیعه ی که حتافضو آبرویی  بی

 تفسیر بالغی در: جواد هاز جمل ؛ش نمودندانکارو ند اظھار برائت کردکفرآمیز 
عبدالحسین شریف الدین  ،٢»بین الحقائق و االوھام ةالشیع«محسن امین در ، ١»آالءالرحمن«

محمد حسین آل  ،٤»البیان«در تفسیر  ییخوابوالقاسم  ،٣»ة مسائل جاراللهبَ جوِ أ«در 
و  ٦»زانیالم يعة فیالش«غنیه در محمدجواد مُ و  ٥»عة وأصولھایاصل الش«الغطاء در  کاشف
 پردازیم. آنان مینظرات به نقد و بررسی پایانی کتاب  فصل در به امید خدا .ی دیگرشھا کتاب

است  بر این باوردر مورد عقیدۀ شیعه در مورد تحریف قرآن اشعری م که یتر دید پیش
اتفاق نظر له بیش از یک رأی دارند و ھمه بر این گمراھی ئشیعه در این مسعلمای « که

و گروه اند  کردهله غلو و افراط ئشیعه دو گروه ھستند: گروھی در این مس«اینکه و  »ندارند
و برخی از  سنت ن به اھلیبرخی از منتسب و البته ؛»اند دیگر مسیر حق را پیموده

ن یقت ایحقشاید ھم  ؟را بپذیریم ظر اشعریآیا باید ن اند. نیز چنین گفته ٧نویسندگان شیعه
. بوده استتقیه  از رویکارش  ،ردهک یعه نفیش را از دن اعتقایه اک ای نویسندهھر که  باشد

که خود  یشیعیانکنند و ھم  تأیید میسنت  اھلپیشین  علمایی از رخباین دیدگاه را ھم 
به تحلیل و بررسی  بحث آتیدر . ٨نعمت الله جزایریقرآن ھستند؛ از جمله  به تحریف قائل

 خواھیم پرداخت. این مسائلۀ ھم

 عهیش ھای باتکف در یات تحرین روایمضام
اکنون به بیان ، اند این افسانه را نقل کرده که ھای شیعه از کتاببرخی  معرفیاز  پس

بحث  پردازیم. آن می امل تاریخِی کی آغاز این افترا و مراحل تگچگون، آنھااز مطالب  یبعض

                                           
 . ۳۲تا  ۱/۱۷آالء الرحمن: ج  -١
 . ۱۶۰الشیعة بین الحقائق واالوهام: ص -٢
 . ۳۷تا  ۲۷ص أجوبة مسائل جار الله:  -٣
 . ۲۲۶تفسیرالبیان: ص  -٤
 . ۸۸ص ولها: أصل الشیعة وأص -٥
 .۵۸صالشیعة في المیزان:  -٦
 .۲۹۸؛ شیخ جعفر میثمی، قوامع الفضول: ص ۵۳و  ۱/۵۲فیض کاشانی: تفسیر الصافی،  -٧
 ۳۵۹و  ۲/۳۵۸األنوار النعمانیة:  -٨
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کتاب سلیم « .است کرده مطرحکه این افسانه را کنیم  آغاز می خود را با اولین کتاب شیعی
او این مسئله را در  .بینیم میآن از این افترا را در ای  جلوه کهکتابی است نخستین  »بن قیس

 ھستند: سمتعلق به امامت علی که ھر دوکند  طوالنی بیان می دو روایت خالل
یم بن لَ از ُس نظر دارندـ  بر ضعف او اتفاقگفتیم که ـ عیاش  ابیبان بن اَ  را نخستروایت  

 یخارج نشد تا اینکه تمام قرآن را رو شعلی از منزل«: اینچنین نقل کرده استقیس 
در تأخیر  یبراخواست  میکه  ھنگامی او .١»کردآوری  چرم جمع یھا هکیا ت ھا هفیصح

زمانی که ابوبکر برای  و ادآور شدیقرآن را تدوین اشتغال به  ،آورد عذربیعت با ابوبکر 
دایم را جز ام که َر  من با خود عھد کرده«: گفت شخصی را پیش او فرستاد ،درخواست بیعت

سنت  اھل منابعروایت در برخی از  اینمشابه  .٢»نمایمقرآن را جمع اینکه تا  نپوشمبرای نماز 
 :گوید میحجر  ابن لذا؛ صحیح به اثبات نرسیده است یھرگز با سندولی وجود دارد؛  نیز

ام که ردایم را جز برای نماز  من با خود عھد کرده"آنچه از علی روایت شده که گفت: «
ضعیف  ،سند به دلیل انقطاِع  "را جمع کرد پس آن ؛کنم آوری جمعتا اینکه قرآن را  نپوشم

در  کردِن قرآنآن، حفظ کردِن  از جمعوی  مراد صحیح باشد، سندشفرض بر . اگر است
را بین دو  تا اینکه آن"وجود دارد که  ھا و زیادتی که در برخی از روایت بوده است؛اش  سینه

 ،حدیث تر از این صحیح. توھمی است که برای راوی ایجاد شده است "آوری نمایم جلد جمع
سن از عبدخیر سناد َح اِ را با  داود آن یاب که ابنحدیثی است  ،باشد میھم که مورد اعتماد 

از ھمه  ،آوری مصاحف به خاطر جمعابوبکر اجر و پاداش ": گفته علی کروایت کرده است 

                                           
 .۸۱کتاب سلیم بن قیس: ص -١
آوری قرآن، از  کند که علی به علت اشتغال به جمع می بیانهمانجا. مالحظه کنید که این عبارت صراحتًا  -٢

. گویی جاعل این داستان، موضوع اساسی ـ نکردشتافتن برای بیعت با ابوبکر ُعذر آورد و عذر دیگری مطرح 
است. این داستان، با اساس عقاید تشیع نیز سازگار نیست؛ زیرا آنان معتقدند  برده ـ را از یاد یعنی مسئله امامت

آوری قرآن در بیعت با  یفه بالفصل و امام منصوص بوده است؛ پس نباید صرفًا به خاطر جمعکه علی خل
گفت ابوبکر را به دلیل غصب مقام خالفت قبول ندارد و به همین دلیل  ابوبکر تعلل کرده باشد؛ بلکه باید می

فرماید:  متعال می با او بیعت نکرده است. این تناقض و اختالف، نشانۀ جعلی بودن روایت است. خداوند
ِ لَوََجُدواْ �ِيهِ ٱۡختَِ�ٰٗفا َكثِٗ��﴿ و اگر [قرآن] از سوی غیر خدا آمده «] ۸۲[نساء:  ﴾َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ٱ�َّ

این آیه شاهدی است بر اینکه هرکس سخنی بگوید و ». یافتند بود، [تناقض و] اختالف بسیاری در آن می
 متعال نسبت دهد، قطعًا در داِم اختالف و تناقض گرفتار خواهد شد. وندخدابه را به دروغ  آن
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چون او نخستین کسی است که کتاب خدا را  ؛رحمت خدا بر ابوبکر باد .بیشتر است
  .١»"کرده است آوری جمع

 گویا فقط کهن توصیف کرده اروایت سلیم بن قیس جمع کردن قرآن توسط علی را چن
کرده  آوری و ناسخ و منسوخ را جمع آیات تفسیرقرآن و وی بلکه « جمع قرآن نبوده

که  استمخالف اصولی  ی ویعمل مورد ادعا و اساسی ندارد  ھیچ ،روایتاین  .٢»است
ال ت�تبوا «فرمود:  اینکه؛ از جمله بودفرموده  ابالغبرای جمع کردن قرآن  ج رسول خدا

 غ� 
ً
 ج پس رسول الله .٣»من ننویسیدقول چیز دیگری از  ،جز قرآن« :»القرآنع� شیئا

دیگر، از نوشتن  مطالبو برای جلوگیری از اختالط قرآن با  فرمودتنھا به نوشتن قرآن امر 
 نمود.ن منع آھر مطلبی ھمراه با قر

مانند دیگر نیز  کند که شاید علی ش از این را ثابت نمییب ،عهیادعای ش ِت ینھابه ھر حال، 
داشتن یک = امر [و این ؛ ٤استخود داشته  یمصحفی برا ،مسعود ابناز جمله  ه،صحاب

کند و  میتفا نکاادعا ن یا بهآنان ت یروااما  .کند یمنقرآن  ایرادی را متوجهمصحف شخصی] 
ولی  ؛دعوت نمود آن پذیرفتِن آمد و آنان را به  اصحاب خود نزدبا مصحف  علیدعی است که م

آن فرا به پذیرش ما را از مصحفی که  با ماست،که  یاین قرآن« در جواب گفت: بن خطابعمر 
ـ پس  .٥»تو ھم نیازمندیم] قرآِن خود، به  کامِل  [یعنی غیر از قرآِن  کند نیاز نمی بی ،خوانی می

را بلکه تفسیر و آیات منسوخ ، قرآن نباشد فقط ،مادامی که قرآن خیالی علیـ  به گمان شیعه
ۀ نسخ[که چرا  ؛امام مراجعه شودۀ این است که به نسخ کاِر درست ،باشد داشته در خود نیز

تحریف  افسانۀکه  ای فرقهلذا  .کند نیاز می بی ی دیگرھا هرا از ھمه نسخ مردم ]و است تر کامل
و  ؛دھند تغییررا  بیان آنتا سبک  تالش کردند ،راه به جایی نبردندچون  ،بودند  را ساخته

 ای که زیادهبنابراین ؛ به ایفای نقش پرداختبیش از پیش  توزانه کینه تخیالتچنین شد که 
به صورتی دیگر  »حتجاجاإل«کتاب طبرسی در احمد بن علی نزد  وجود داشت،در حدیث 

                                           
 .۱۶؛ نیز بنگرید به: کتاب المصاحف، ابن أبی داود: ص۱۳و  ۹/۱۲فتح الباری:  -١
 .۸۱کتاب سلیم بن قیس: ص -٢
؛ مسند احمد بن ۱۱۹، ص ۴۲؛ سنن دارمی، مقدمه، ش ۲۲۹۹و  ۲۲۹۸، ص۷۲روایت مسلم، کتاب الزهد، ش -٣

 .۳۹، ۲۱، ۳/۱۲حنبل، 
 به بعد. ۶۰بنگرید به: ابن أبی داود،کتاب المصاحف: ص  -٤
 .۸۲کتاب سلیم بن قیس: ص -٥
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صورت ه ب ۀ تحریفافسان ،شود. این بار دروغ که زیاد و کم می ھمیشگِی  مانند طبیعِت  ـ درآمد
 تغییر شکل داد. ج رسول اللهو اصحاب  علیین جنگ و درگیری ب

وقتی علی برای اولین بار مصحفش را به میان که  کند ادعا میت سلیم بن قیس یروا
را  مصحف انآنه ککند  ت طبرسی اشاره مییروا اما ؛نپذیرفتندرا  ھا آنآن ،اصحاب آورد

ثبت شده  قوم آن یھا رسوایی اش هصفحنخستین در  ،را گشود آن چون ابوبکر«گرفتند و 
 .قومھای  رسوایی؛ یعنی کند مطرح میرا و در اینجا یکی از موضوعات مصحف علی ا .١»بود

یم لَ این در حالی است که روایت ُس  .است ج رسول خداۀ به صحاب و توھینطعن  این کار،
تواند  نمیھم  شیوهاین  ؛ پسای به کتاب خدا وارد نکرده است و مستقیمًا خدشه صراحتاً 

خاموش  در دل دارند ج رسول اللهبه اصحاب  نسبتی را که نفرت و خشمو آتش کینه 
را فتح کردند و  ایران]= [ شان سرزمینکه بودند  ینسل ھمانحال آنکه آن بزرگواران  ؛سازد

ی ھا به جای سپاسگزاری، دلعلما  آقایاِن اما  ؛شان به ارمغان آوردند برایاسالم را 
به با توھین  راشان  سیاه ھای دلدھند و  ناسزاگویی به صحابه تسکین میتوزشان را با  کینه

رسول خدا نازل ۀ آیاتی که در توصیف و ستایش صحابتردید،  بی .کنند میآن بزرگواران آرام 
و آید  بر سرشان فرود می پوالدین ُپتکیھمچون  ،برد را باال می آنھاشده و شأن و مقام 

ی از جانب یاپس طرح چنین ادع ؛کشد را به آتش می شان یھا ھمچون اخگری سوزان قلب
 دور از انتظار نیست.امری  انآن

طبرسی در  روایت اما؛ کند میاکتفا  امقدار دروغ و افتر ھمینبه م یت سلیروا
 را سپس زید بن ثابت... «: دھد چنین ادامه میو  ایدافز می آن رفصل جدیدی ب »حتجاجإ«

که رسوایی است را آورده  قرآنیعلی " :گفت . عمرکردندر احضا ،که قاری قرآن بود
حرمتی  رسوایی و بی و کنیم تألیف یقرآن تصمیم گرفتیمدر آن است و ما  و انصار مھاجرین

کند که  یم اشاره میلَ حال آنکه روایت ُس [ "مھاجرین و انصار را از آن حذف کنیمبه  نسبت
این خواستۀ آنان را پذیرفت و زید بن ثابت  ].بود موجودنزد ابوبکر و عمر شده،  جمع قرآِن 
 تألیفقرآنی را که  علیآنگاه و  ترتیب دھمشما درخواست  بر اساساگر من قرآنی ": گفت

چاره پس "عمر گفت:  "؟کند باطل نمیرا شما تمام کارھای آیا  آشکار کند،است کرده 

                                           
 ، چاپ اعلمی.۱۵۶حتجاج: ص اإل  -١



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۲۸۲

 

او را  جز اینکهای نیست  چاره"عمر گفت:  ."ددانی خود بھتر می"زید گفت:  "چیست؟
 .١»نقشه کشید شپس برای قتل ؛"بکشیم و از دستش راحت شویم

نجامش به عھدۀ ادھد که  قتل موھوم را شرح میاین ۀ دسیس ،در جایی دیگرطبرسی 
از از ترس عواقب این عمل، ابراز تأسف کرد و ابوبکر و اینکه  شد گذاشته بن ولید خالد

 ؛٢»...او را نکش ،خالد« نماز گفت: ھنگامدر  لذا ؛خوداری کرداین توطئه شرکت داشتن در 
 یابد ... ناشیانه ادامه می نامۀنمایشو این 

اندک و با نیرنگ، علی را  که اندک کند میتالش  عمرخوانیم که  میبعدی ھای  بخشدر 
د، از او درخواست نعمل کنوی د به قرآن نخواھ با ادعای اینکه می لذا ؛کشدبسوی خود ه ب

تالش عمر تنھا برای تحریف مصحف تمام  کند که بیان میو  ؛قرآن را ھمراه بیاوردکرد که 
 :عمر پرسید این درخواست را رد کرد.[که البد متوجه توطئه شده بود] لذا علی  ؛علی بود

ھمراه این مصحف به «گفت: در پاسخ علی  و» کی زمان بیرون آوردن آن مصحف است؟«
کند و سنت و روش  آن می که مردم را وادار به عمل کردن به ظھور خواھد کرد قائمپسرم 

  .٣»یابد میجریان او 
 یکو نه ھیچ داده استبه آن پاسخ که نه روایت طبرسی در اینجا پرسشی مطرح است 

ف قرآن شکست خورد یھای اصحاب برای قتل علی و تحر تالش ۀاگر ھم :ھای شیعه از کتاب
 و قدرت حکومتدلیل که این علی به چرا علی قرآن خود را آشکار نکرد؟ اگر  ،نشد یو عمل

آشکار را اصلی آن قرچرا در دوران خالفت خود ، ترس داشت ناز آنا بود اختیارشاندر 
و سرگردان باقی بماند؟ چرا بر  حیرانت اسالم برای ھمیشه چرا سبب شد ام ؟نساخت

خود  ،در خیانتش گذاشت؟ آیا تأیید خائن سرپوشن و تحریف منحرفین اخیانت خائن
 ؟ کند چون او نیست و کسی که خائنی را در خیانتی تایید می خیانت نیست

که الله جزایری  نعمت مگر؛ اند پیدا نکردهال ئواین س رایپاسخی ب علمای شیعهکنون تا
این  .٤ت ترجیح دادرا بر ھدایت ام گذشتهمجامله و سازش با خلفای  علی است معتقد
 .باشد نیز می سترین توھین به علی بزرگ ،استاینکه اھانت به کتاب خد عالوه بر ،پاسخ

                                           
 همانجا.  -١
 .۹۰و  ۸۹همان، ص  -٢
 ، چاپ اعلمی بیروت. ۱۵۶و  ۱۵۵چاپ نجف، یا : ص  ۲۲۸و  ۱/۲۵۵همان،  -٣
 . ۲/۲۳۲نوار النعمانیة: أ -٤
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از امام خود پیروی  یانچرا شیع ،ه استبود سازشاگر علی تا این حد اھل مجامله و 
 سیاه کردهانباشته و  شان را یھا کتاب  جلد ازصدھا را که  ییطعن و ناسزاو  کنند نمی
از روش او گویند یا  آورند دروغ می که برای علی می یعذرپس یا در  ؟کنند رھا نمی است

بیشتر ھالک اشتباه یک از این دو  کدام ا تمسک بهدانم ب ؛ ولی نمیاند رویگردان شده
 .گردند می

شباھت که  کنم ره میااشس یق بن  یملَ ی از ُس روایت دیگر بیشتر به برای بررسی
که پرسد  می علی ازطلحه  است که ایناش  هاضاف عبارت تنھابه روایت اول دارد و زیادی 

 و در عوض، کند میسکوت  ،مقابل؛ علی در دآور بیرون نمی دچرا قرآنی را که ھمراه دار
و  هردکالش را تکرار ئوس . طلحه بار دیگرگوید سخن می امامتاش برای  شایستگی دربارۀ

الم را در مورد قرآن خود ئوخواھی جواب س مثل اینکه نمی ،ای ابوالحسن«: گوید می
عمدًا جوابت را  ،آوری؟ علی گفت: ای طلحه را برای مردم بیرون نمی چرا آن .بدھی

 ،که نزد عمر و عثمان است یکتاب آیا: به من بگو گفتندادم. بعد خطاب به طلحه 
طلحه در جواب گفت:  در آن وجود دارد؟چیزی ھم اش قرآن است یا غیر از قرآن  ھمه

از آتش  ،آن وجود دارد عمل کنید قرآن است. علی گفت: اگر به تمام آنچه در شتمام ه،بل
حجت ما و بیان حق  ،زیرا در آن قرآن ؛و داخل بھشت خواھید شد بیدیا مینجات  جھنم

اگر آن قرآن  .است یافکم یطلحه گفت: برا .وجود داردما و واجب بودن اطاعت از ما 
 .١»برای ما کافی است پس ،است

 آشکارطور   هببر کتاب خدا انتقاد وارد کردن از س یم بن قیاین روایت سل بینیم که می
نچه در آن مصحف وجود دارد آھر  ]با تأیید علی[دارد که  تأکید بلکه ؛خودداری کرده است

است. این بیان شده در آن  ایشانبیت و وجوب اطاعت از  و حقوق اھل استاش قرآن  ھمه
در حالی است که ما روایات دیگری از شیعه سراغ داریم که با این روایت در تضاد و تناقض 

انسان ھیچ حقوق ما بر  ،گرفت صورت نمی افزایشیو  ھشاکاین کتاب خدا اگر در «: است
قرائت است اگر قرآن به صورتی که نازل شده «: ھمچنین و ٢»ماند مخفی نمی یقلاع

 .٣»دیافتی آن میدر با اسم ما را  ،شد می

                                           
 .۱۲۴کتاب سلیم بن قیس: ص  -١
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 ی جعلھا هاز انگیزی برخ ،است که در خالل آن افسانهای دیگر از تکامل این  این مرحله
ـ  کهکسانی یعنی ھمان ؛  قرآن نیستدر نامی از دوازده امام که است   و آن این ھویداست

 اناز آن یکھرانکار و است  واقعی اسالمھمان ، شان امامتبه ایمان  ـ بنا به اعتقاد شیعیان
جمع آنان و  گسیختگِی  باعثـ  نام ائمه در قرآن فقدان یعنیـ  امراین  .قطعی کفر

جویی  در پِی چاره ،برای مقابله با این معضل رو، از این .شد می شیعهۀ اساس و پای فروریختِن 
 قرآن تحریف یادعاھمین آنھا  تریِن  که خطرناک متوسل شدند ھا هبرآمدند و به انواع حیل

 بود.
شکل عملی به خود گرفت  ،ۀ تحریفافسان ،دروغپیشرفت این  سیرِ ای دیگر از  در مرحله

 ـ کافیمؤلف  ،کلینیـ و شاگردش  ـ صاحب تفسیر قمیـ  بن ابراھیم قمی و از سوی علی
ریزی  باطل را پیۀ یدی این عقھا هپای ،این دو نفر شد. جعلاخبار و روایات بیشتری برای آن 

 کوشیدند. شترویج و نشر کردند و بر و محکم
عملی کرد. این ۀ را وارد مرحل ۀ تحریفروایات ساخته شده توسط قمی و کلینی افسان 
 شگردھای زیر آغاز شد:با  ،عمل

أنزل اهللا « ای که در آن لفظ ھر آیه از  عدب»] در مورد علی[= « »عيلٍّ  يف«ۀ افزودن کلم -۱

 ؛ به کار رفته است »أنزلنا إليك« یا »إليك

 ؛قرآن آیۀھر در  »موالَ ظَ « لفظبعد از  »مهُ قَّ حَ  حممدٍ  آلَ « لفظ افزودن -۲

 ؛»أرشكوا«بعد از لفظ  »ة عيلٍّ يوال يف« لفظ افزودن -۳

ة«ۀ تغییر کلم -۴ ة«به  »اُمّ   .در کل قرآن »اَئِمّ
این  محصوالتاز یکی  ردند.ک نو بافت نرآن شروع به ساختدر کل قآنان  ترتیب،بدین 

باقر جعفر  از ابی عفیبا سند خود از جابر ُج  نیزروایتی است که کلینی از قمی و او  ،کار
 د:کرنازل  ج دبر محمرا جبرئیل این آیه که است روایت کرده 

 اند] عبارت داخل پرانتز، بخشی است که آخوندھای شیعه جعل کردهتوجه: [

ۦٓ ﴿ ۡواْ بِهِ ُ بِۡئَسَما ٱۡشَ�َ نَزَل ٱ�َّ
َ
ن يَۡ�ُفُرواْ بَِمآ أ

َ
نُفَسُهۡم أ

َ
 ١]٩٠[البقرة:  ﴾َ�ۡغًيا )(يف عيلٍّ  أ

 .»فرستاده بود کافر شدند (دربارۀ علی)به چه بهای بدی خود را فروختند که از روی حسد، به آنچه الله «

                                           
 . ۱/۴۱۷اصول کافی،  -١



 ۲۸۵ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

 نازل کرد:پیامبر گونه بر  را این ١سوره بقره ۲۳که جبرئیل آیه  اند روایت کردهھمچنین 

ۡ�َا﴿ ا نَزَّ تُواْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِۦ )(يف عيلٍّ  �ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ
ۡ
 ٢﴾فَ�

 .»دیاور یهمانند آن ب یا سوره د،یهست دیدر ترد  میا نازل کرده (در مورد علی)که آنچه  ۀو اگر دربار «
 نازل شد: ج آیه بر محمداند که جبرئیل با این  کردهروایت صادق نیز عبدالله  واباز 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
ۡ�َا ٱۡلِكَ�َٰب أ ) َءاِمُنواْ بَِما نَزَّ بِيٗنا (يف عيلٍّ  ٣﴾نُوٗر� مُّ

 .»ایمان بیاورید )به آنچه دربارۀ علی نازل کردیم که نوری آشکار است( ای اهل کتاب« 
 :قرآن بدین شکل استشدۀ  دربارۀ آیات تحریفابراھیم قمی  بن  علیادعای 

ُ �َۡشَهدُ ﴿ ِٰ�ِن ٱ�َّ نَزَل إَِ�َۡكۖ  �َّ
َ
) بَِمآ أ نَزَ�ُ  (يف عيلٍّ

َ
 ]١٦٦[نساء:  ﴾َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة �َۡشَهُدونَ  بِعِۡلِمهِۦ أ

را به علم  آن دهد؛ یبر تو نازل کرده است شهادت م (دربارۀ علی)] آنچه ِی الله به [درست ولی«
 ؛»دهند یشهادت م زینازل کرده است و فرشتگان ن شیخو 
ِيَن َ�َفُرواْ َوَظلَُمواْ ﴿ م)إِنَّ ٱ�َّ هُ دٍ حقَّ ُ ِ�َۡغفَِر لَُهمۡ  (آلَ حممّ  ]١٦٨[نساء :  ﴾لَۡم يَُ�ِن ٱ�َّ

 ؛»دیستم کردند، الله هرگز آنها را نخواهد بخش (در حِق آل محمد)و  دندیکسانی که کفر ورز «
ّ�َِكۖ ﴿ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ(  ﴾�ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َه (يف عيلٍّ

  ]٦٧دة:  [مائ
بر تو نازل شده است، [به مردم] ابالغ کن؛ و  (درباۀ علی)آنچه از طرف پروردگارت  امبر،یپ یا«

 ؛»یا به انجام] نرسانده[رسالت او را  ،یکار را] نکن نیاگر [ا
﴿ ْ ِيَن َظلَُمٓوا  ٤ ﴾ِ� َ�َمَ�ِٰت ٱلَۡمۡوتِ  هم)حقَّ  دٍ حممّ  (آلَ  وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ

                                           
ثْلِهِ  �ن ُكنُتْم ِ� َر�ٍْب ﴿اصل آیۀ مبارکه چنین است:   -١ ن ِمّ تُوا �ُِسوَرٍ� ِمّ

ْ
ٰ َ�بِْدنَا فَ� ْ�َا َ�َ ا نَزَّ مَّ و اگر «﴾ ِمّ

 .»ای همانند آن بیاورید ایم در شک و تردید هستید، سوره دربارۀ آنچه بر بندۀ خود [محمد] نازل کرده
 .شده است از آن حذف» َعَلٰی َعْبِدَنا«بدان افزوده و » فی علّی «همانجا. این آیه تحریف شده و  -٢
قًا ﴿نساء سورۀ  ۴۷کنید که دو آیۀ  مالحظه می همانجا. -٣ ْ�َا ُمَصِدّ وتُوا الِْكَتاَب آِمُنوا بَِما نَزَّ

ُ
ِيَن أ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

نَزْ�َا إَِ�ُْ�ْم ﴿نساء  ۱۷۴و  ﴾لَِّما َمَعُ�م
َ
ُِّ�ْم َوأ � ن رَّ َها ا�َّاُس قَْد َجاَءُ�م بُرَْهاٌن ِمّ ُّ�

َ
بِيًنايَا � را  ﴾نُوًرا مُّ

 تا این آیه جعلی را بسازند.  اند با هم ترکیب کرده
. خوانندۀ عزیز توجه فرمایید که این افراد تا چه اندازه از لحاظ روحی و احساسی از قرآن ۱/۱۵۹تفسیر قمی،  -٤

دهند. بنگرید  میبیت نسبت  ها را به اهل کنند یا عمدًا این دروغ اند که حتی در نقل آیات خطا می دور شده
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(حِق های مرگ [= لحظاِت جان دادن]  ستم کردند، در گرداب (در حق آل محمد)و کسانی که «

 .»را خواهند شناخت آنها)
دارند که  دوجوبسیاری ھمانند او افراد  .استقمی ادعا کرده ای بود از آنچه  نمونهاین 

بر  ـوعده داده بودکه  چنان علی بن ابراھیم ـ .١در جای خود به آنھا اشاره خواھیم کرد
او  رکه روایت دیگ ھمچنان؛ ٢است انباشتهکتاب خود را از این کفریات اساس ھمین شیوه، 

ْ ﴿ فرماید: که می در این آیه قرآن ِيَن َظلَُموا نَزۡ�َا َ�َ ٱ�َّ
َ
عبارت  ،طبق معمول ]٥٩[البقرة:  ﴾فَأ

  .٣اضافه داردرا  د)(آل حممّ 
 کالم الھینزد او این که کرده است عبدالله روایت وقمی از اب در روایت جعلی دیگر

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿ قرائت شد:
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ن یالمؤمنریما ،ن امتیآیا بھتر«سپس گفت:  ٤﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ه چگونه نازل شد این آیه[اصِل]  ،فدایت شوم«گفت:  یراو »کشند؟ ین را میو حسن و حس

= [ه خدا آنھا کبینید  مگر نمی .أخرجت للناس أئمة رينتم خك«در جواب گفت:  وا؟ است

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن ﴿: فرماید و می ردهکش یرا ستا ]ائمه
ۡ
ادعا  این .٥»؟﴾ٱلُۡمنَكرِ تَأ

 .، حتی در شیعیانھیچ خیری وجود ندارد تدر این امبدین معناست که بجز دوازده امام، 
و  کند ثبت میرا  »مةا«لفظ در تفسیر و تأویل قرآن، شیعه گردد که روایات  مالحظه می

کنند که اصل لفظ  بیان میعلنًا  ،قرآن اما روایات تحریِف  نماید؛ میتأویل  »هئما«را به  آن
 تحریف شده است. آیا این تناقض نیست؟ ھابوده و بعد »أئمة«

                                                                                                             
يَّ ﴿سوره شعراء  ۲۲۷آور آیۀ  م که جاعالِن قرآن، چگونه با روشی احمقانه و شر

َ
ِيَن َظلَُموا أ وََسَيْعلَُم ا�َّ

الُِموَن ِ� َ�َمَراِت الَْموْتِ ﴿سوره انعام  ۹۳را با آیۀ  ﴾ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبونَ  اند و  ترکیب کرده﴾ َولَْو تََرٰى إِذِ الظَّ
اش گذشته است و  آموزی گیرد زمان پند اند. بدون شک، کسی که در لحظۀ مرگ قرار می را ساخته آیۀ باال

ها  گونه افسانه شود. این اند که شخص بیهوش می حالش بدتر از آن است که عبرت بگیرد؛ حتی برخی گفته
 ارزش بحث و مناقشه ندارند.

  ۱۱و  ۱/۱۰تفسیر قمی:  -۲
 .۱۵۹، ۱۴۲، ۱۲۵،۱۲۳، ۱۲۲، ۱۱۸، ۱۱۰، ۱۰۰، ۱/۴۸: تفسیر قمی، به عنوان مثال بنگرید به -٢
 .۱/۴۸همان:  -٣
 .]١١٠[آل عمران: » اید ین امتی هستید که برای مردم پدیدار شدهشما بهتر « -٤
 ».دارید دهید و از کاِر ناپسند بازمی به کار نیک فرمان می«معنی آیه:  .۱/۱۱۰همان:  -٥
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 لفظ ١﴾َكُ�َ َ�َ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ ﴿: آیهاو پس از این که است رده ککلینی از امام رضا روایت 

حممد من  (يا در قرآن ﴾َما تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ ﴿بعد از  گفت:و را اضافه کرده  )لیٍّ عَ  واليةِ بِ (

 .٢است بوده والية علی)

َ (﴿ :داند را چنین می ٣لکسوره مُ  ۲۹آیه  یو   يف يبّ ة رَ م رسالَ كُ أتُ أنبَ  يثُ حَ  بنيَ ذِّ كَ املُ  يا معرشَ

بِ�ٖ  ،هِ ن بعدِ مِ  واألئمةَ  عيلٍّ  اليةِ وِ   ،ای جماعت دروغگویان« ﴾فََسَتۡعلَُموَن َمۡن ُهَو ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
به  ،ابالغ کردمبه شما رسالت پروردگارم را  از او پس امامان و ھرگاه درباره والیت علی

 تحریف و کفربر این  وی .»آشکار است ِی در گمراھ یدانست که چه کس دیخواھ یزود
  .٤»است هگونه نازل شد این« :کند می تأکید چنین

ْ ﴿ :سوره فصلت را نیز چنین تحریف کرده است ٢٧آیه  کلینی ِيَن َ�َفُروا  فَلَُنِذيَقنَّ ٱ�َّ
ِي َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  )برتكهم والية أمرياملؤمنني(  ٱ�َّ

َ
ۡسَوأ

َ
 ٥﴾َعَذاٗبا َشِديٗدا َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ

چشانیم و  اند عذاب سختی می کافر شده )نیمؤمنالریام تیترک وال خاطِر به (پس یقینًا کسانی که «
 .»دهیم شان کیفر می آنان را بر اساس [جزای] بدترین کارهای

و  »تفسیر قمی« درتحریف بین روایات اگر ھای بسیاری در این مورد وجود دارد.  مثال
 ،مانند مجلسی، جزائری و نوری طبرسیشیعه،  متأخرعلمای  ی کهدیگر روایات با »کافی«

در  آنف قریبه تحر طات مربویکه روابینیم  می، کنیمانجام  ای همقایس اند ذکر کرده
بر این  و این افزایش روایت .است افزایش یافته توجھی قابل زبه طرین متأخر ھای کتاب

 ھمواره ادامه داشته است.و بھتان،   این افسانه گسترشبرای  نداللت دارد که تالش آنا
                                           

نْ ... ﴿ -١
َ
�ِيُموا أ

َ
ينَ  أ قُوا َوَ�  اِ�ّ اینکه دین را بر پا نگاه «...  ﴾ْم إَِ�ْهِ تَْدُعوهُ  َما الُْمْ�ِ�ِ�َ  َ�َ  َكُ�َ  �ِيهِ  َ�َتَفرَّ

 »فرقه نشوید [و اختالف نورزید. اما پذیرِش] دعوت تو بر مشرکان گران آمده است دارید و در مورد آن فرقه
 .]۱۳[شوری: 

 .۱/۴۱۸صول الکافی: أ -٢
َْنا ﴿ -٣ ـُٰن آَمنَّا بِهِ وََعلَيْهِ تََو�َّ بِ�ٍ  َضَ�لٍ  ِ�  ُهوَ  َمنْ  فََسَتْعلَُمونَ قُْل ُهَو الرَّْ�َ بگو: او [الله] رحمان « ﴾مُّ

ایم؛ پس [ای کافران،] به زودی خواهید دانست که چه کسی  ایم و بر او توکل کرده است؛ به او ایمان آورده
 .»در گمراهِی آشکار است

 .۱/۴۲۱همان:  -٤
 همانجا. -٥
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زبان  عربۀ خوانند است.  حذف شدهاز قرآن کند  ادعا میکه شیعه  اضافاتین است یا
 و بدون ھیچ ارتباطی ندارد شباھتیترین  کمبا سیاق قرآن  اضافاتاین شود که  متوجه می

 .کنند تا جایی که نص آیات این اضافات را دفع می ؛کالم خدا گنجانده شده است البالی در
زبان است که ھیج  ی یک غیرعربھا هاز ساخت ،این اضافاتیابند که  آنان به راحتی درمی

گاه  یعرب ساختار زبانارتباطی با زبان عربی نداشته و از  که ھیچ ذوق  جاعلی ؛استنبوده آ
 .عاجز بوده است آیات قرآنای در انتخاب الفاظ و کلمات نداشته و از درک معانی  و سلیقه
قرآن  شدۀ حذفو به عنوان آیات نموده جعل  آخوندھای شیعه که و عباراتی کلماتاین 
است باعث شده و ال ساخته مَ  برشان را  برداشته و دروغ شاناز کفر  پرده ،اند کرده معرفی

دارد شباھت  »کذابۀ مسیلم«ۀ بیشتر به دسیس آنان یھا تالش. آبرو گردند و بیرسوا که 
ھای  ھایی از این تالش نمونه .بیاوردرا  سعی داشت از قرآن کریم تقلید کند و ھمانند آنکه 

به  »الخطاب فصل« نوری طبرسی درکه  چنان ھای گذشته دیدیم و در مثال مذبوحانه را
 .١است  کرده ھزار مثال یا بیشتر از این دسته اشاره

ھمه اش  کالم نورانیقدر کافی است که  ھمین ،فصاحت و اعجاز بالغی قرآناثبات برای 
 کوتاهۀ حتی از آوردن یک سور انو آناست  هکرد  نامداران ادبیات را افسونو  سخنادان است

کشف برای حقیقت و این  اند؛ عاجز و درمانده ،آن ھمانندای  و یا آیه کوثر)ۀ (مانند سور
 کافی است.  ی شیعهھا دروغ

بخشی  ،که در اصل ھستنداند و مدعی  ساخته و پرداخته بزرگان شیعه ھایی که یاوه اکثر
 ،صورت  بدین است. تر پاییننیز  یک فرد عادی سخن گفتِن حتی از سطح  است،  از قرآن بوده

و  شد شناخته نمی یھرگز طعم شیرین، نبود یاگر تلخکه  راچ ؛گردد میقرآن نمایان عظمت 
بنابراین  ؛شود می شناختهمتضادش با  یچیز نداشت. ھر ییامعن گوارااگر شوری نبود طعم 

قرآن خود با  ،کند می حق داللت قرآن از جانب و سالمت نظر از ھر برھانی که بر حفظ صرف
 گرداند. رسوا می  را  جاعالنمدعیان دروغین و  و شیوایش، زبان گویا

 ی متوالیھا قرن، الھیدر کالم  یبشرناقص  سخنواردکردن برای  ی ابلھانهھا تالشاین 
تحریف  یناند بیشتر و سعی کردهاست ادامه داشته  از رافضیان یاز طرف برخ ست کها

ی ھا مثال ھا این تالش ۀزمین درعالوه بر آنچه گذشت،  .ایجاد کننددر کتاب خدا ممکن را 
وری آ جمع عنواناین  تحت یبابدر  برخی از آنھامجلسی محمدباقر بسیاری وجود دارد که 

                                           
 به بعد. ۲۵۳بنگرید به: فصل الخطاب: ص  -١
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 وندخالف آنچه خدابر  تحریف آیات قرآندربارۀ  روایات بزرگان مادر مورد  یباب«: کرده است
خود دارد بسیاری از این ھزلیات را در نیز اثناعشریه  یریتفس یھا تابک .١»نازل کرده است

  .٢است  کرده  جمع »الخطاب فصل«را در آنھا ھمه  نوری،محدث و 
کلینی  حذف شده است. قرآنداند که از  آیاتی میرا بخشی از  ھا دروغن یا یرافضشیعۀ 

 ؛٣»آیه بود ھفده ھزارآورد  ج دکه جبرئیل برای محم یقرآن« :استرده کت یکافی روا در
ن روایت یا .کند تجاوز نمی اندی دویست وھزار و   تعداد آیات قرآن از شش که درحالی

افترا و و این  ؛حذف شده استقرآن  دوسوِم  حدودکه است معنی بدین  »اصول کافی«
  .است شیعه وارد شده ھای کتاب ترین صحیحکه در بس بزرگ است  دروغی
 سخنما این حتی اگر  .٤»کل روایات کافی صحیح نیست«گویند:  از شیعیان می یبرخ

از درگذریم، نزد آنھا وجود دارد  اسنادی که و از ـ تقیه نه برـ  را حمل بر حقیقت کنیم
را در این زمینه  شان وشی کنیم و اختالفاتپ اصول و قوانین تصحیح و تضعیف نزد آنھا چشم

باز ھم  ـچون ھمه بر وجود احادیث ضعیف در کتاب کافی متفق نیستندـ در نظر نگیریم 
تنھا بر سند  ،کنند بیان میدربارۀ روایات اصول کافی بینیم که حکم ضعفی که آنھا  می

صحیح  اکثر احادیث اصول کافی سنادِ اِ «گویند:  را که میچ ؛نه متون آنھا احادیث است
معتبر بود متن آنھا و موافقت آنھا با اعتقادات حّقه، مورد اعتماد  ه خاطراما ب ؛نیست

 .٥»شود سناد توجھی نمیدی به اِ و در چنین موار؛ ھستند
 دنبالشیعه  یرجال ھای باتکاساس بر دیث را حسناد این اِ  کردن بحث، به منظور روشن

شھادت . ٦»این خبر صحیح است« :گوید روایت قبلی می مجلسی در مورد .کنیم می
کتاب مفسِر چرا که او شارح و  ؛داردبرای شیعیان را نھایت اعتبار  ،مجلسی در این زمینه

                                           
 .۹۲/۶۰، بحار األنوار: »باب التحریف في اآلیات التي هي خالف ما أنزل الله عزوجل مما رواه مشایخنا« -١
 به بعد. ۲۵۳فصل الخطاب: ص -٢
 .۲/۱۳۴أصول الکافی، کتاب فضل القرآن، باب النوادر:  -٣
دعوة «، در ضمن کتاب ةبنگرید به: کتاب محمد جواد مغنیه، العمل بالحدیث و شروطه عند اإلمامیمثًال  -٤

  ۴۲۰و  ۴۱۹:، ص الشیعة بین الحقائق واألوهام؛ محسن األمین، ۳۸۳ص »: التقریب
 میرزا ابوالحسن شعرانی، مقدمۀ شرح جامع: صفحۀ یب. -۵
 .۲/۵۳۶مرآة العقول:  -٦
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یکی از شھادت  بخواھیماگر  .١را روشن ساخته است صحیح و ضعیف آنو کافی است 
 ی،شیع نیم که عالمبی می ،بیان کنیم را صحت و سقم این روایت موردمعاصرین شیعه در 

منصفانه  در اینجا. ٢»صحیح استھمانند  و موثق ،تیاین روا«گوید:  عبدالحسین مظفر می
این  ،باشد که از بزرگان معاصر شیعه می »یافکح الیصح« صاحب ،میادآور شویاست که 

را صحیح  است که آنخاطر این به  نیاوردِن این روایت،آیا  اما ؛٣است را نادیده گرفتهروایت 
 ؛است ھمین طور ظاھراً  ،کتابش بدان اشاره نمودهۀ مقدم که در یبر اساس روش داند؟ نمی

پیمایند که ھیچ  مسیری را میبسیاری د در موارآنان ، شیعهتقیه نزد ۀ با توجه به عقید اما
یکی از مراجع  تا جایی که ؛و کالم خود راستگو نیستند و در عمل رنداعتقادی به آن ندا

کافی و غیره حدیثی از احادیث تواند ھر  می مامی ا دوازده ھر مجتھدِ «گوید:  معاصرشان می
قبول  رابخاری و مسلم صحیح ث موجود در یاز احادیک و ھر کند رد ،پسندد را که نمی

این بدان  .٤»و کسی ھم حق ندارد از لحاظ دین و مذھب او را مورد انتقاد قرار دھد ؛کند
وگرنه حقیقت  ؛است باز گذاشتهدر این اظھارنظر و را ادست تقیه، اعتقاد به علت است که 

را چنین » نواراألبحار «بیست و ھشتِم  بابمجلسی  آخوند ،بدین منظور .چیز دیگری است
روایت  ج در مورد اخبار رسول الله ]سنت اھل= [ه عامه ک یاتیروا«: نام نھاده است

ت یاز رجوع به روانھی و  است ]شیعیان= [ ایشان ح نزدصحیاخبار اینکه اند و  نموده
 .٥»شان یھا از کتاب خودشانمگر در صورت استدالل علیه  ،مخالفین

اما در خصوص معنی روایت  ؛بود در مورد صحت روایت از دیدگاه شیعه آنچه گفتیم، 
ی ھا هتعداد آی«گوید:  یمـ  یکی از شارحان کتاب کافیـ  ٦مازندرانی شیعه،در عقیدۀ  مذکور
خاطر ه که ب ]وجود داشته... و افزون بر این [آیاتی  است بوده ٧آیه و پانصد رازھ ششقرآن 

                                           
 .۳۸۴العقول؛ محمد جواد مغنیه، العمل بالحدیث و شروطه عند االمامیة، ضمن کتاب دعوة التقریب: صبنگرید به: مرآة  -١
 .۷/۲۲۷الشافی شرح أصول کافی:  -٢
 .۱۵۷و  ۱/۱۵۶صحیح کافی، محمدباقر بهبودی، کتاب فضل القرآن، باب النوادر:  -٣
 .۳۸۴اب دعوة التقریب: صضمن کت العمل بالحدیث وشروطه عند اإلمامیةمحمد جواد مغنیة،  -٤
 .۲/۲۱۴نوار: بحار األ -٥
 ق).  ۱۰۸۶یا  ۱۰۸۱م  حمد مازندرانی (أمحمد صالح بن  -٦
های مربوط به شمارش آیات قرآن که بدان مراجعه  از گزارشیك عددی را که او ذکر کرده است، در هیچ -٧

؛ فیروزآبادی، بصائر ذوی التمییز:  ۱/۸۹؛ اإلتقان: ۶۵و  ۱/۶۴تفسیر قرطبی: نمودم، نیافتم؛ بنگرید به: 
 .۵۶۰و  ۱/۵۵۹
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گوید:  میدر تأیید این سخن نیز مجلسی  .١»از آن حذف و ساقط شده است ،تحریف در قرآن
 .٢»کنند میصریح تو نقص قرآن  به تغییر و روایات صحیح،این خبر و بسیاری دیگر از اخبار «

آنھا کسانی بودند  است.صفویه در مورد تفسیر این روایت  حکومت علمای دیدگاهاین  
 .دندناوج رساۀ را به نقط و آنند برداشتدر غلو و افراط  شتابانیی ھا گری، گام شیعهکه در 

قمی در قرن ۀ با آنچه ابن بابویرا در قرن دوازدھم آخوندھای صفوی غلو  واگر این سخنان 
و  نظر اختالف از[ ،مقایسه کنید است خود گفته »عتقاداتاإل«چھارم ھجری در کتاب 

ابزرگ قآ که به شھادت درحالی شد.زده خواھید  ] شگفتشان ھای دیدگاه تناقض شدیدِ 
صدوق در آن  یراز ؛٣»باشد ھای معتبر و موثق نزد شیعه می از کتاب«این کتاب  تھرانی،

ھمراه و اگر  ندقرآن نیست[جزء] ه کاست ی از وحی نازل شده یچیزھا ...« :گوید کتاب می
جبرئیل:  سخنمانند این  ؛دیرس ھزار آیه می  ھفدهبه  ]ن[آیات قرآ ،ندشد می آوری جمعقرآن 

 ؛٤» ... القيهمُ  كَ فإنّ  ئتَ ل ما شِ واعمَ  هُ قُ فارِ مُ  كَ فإنَّ  ئتَ ما شِ  بّ وأحِ  تٌ ميّ  كَ فإنَّ  ئتَ ش ما شِ عِ "
که را  چهو ھر  ؛میری می ]در نھایت[چرا که  ؛خواھی زندگی کن طور که می ھر« :یعنی

 ؛دهب  و ھر عملی را دوست داری انجام ؛جدا خواھی شد آنزیرا تو از  ؛بدار خواھی دوست می
 پرداخته است. گفتارھایی از این ھا هسپس به ذکر نمون .»... خواھی دیدرا  آن ]ۀنتیجزیرا [

آن «گوید:  یم یکین یبابویه دقت کنید. ا ابنسخن کالم کلینی و بین به اختالف و تضاد 
 یعنی »جبرئیل آورد...قرآنی که «گوید:  و این یکی می »قرآن نیست ،نازل شده وحِی 

به ناقص بودن خود  ینیلکولی  ؛قرآن استاز غیر جایی ه نقص در که معتقد است یبابو ابن
سخنانی  ،روایت مزبوربر در تفسیر مجلسی و مازندارانی  روست که از این. قرآن تصریح دارد

کنیم  میکه مالحظه ن حال آ ؛شان ھمسویی دارد یکه با ظاھر نص الحاداست شده  گفته
 ؛داند میرا احادیث قدسی  روایتمورد آیات قرآن در آن عدد مذکور در فزونِی بابویه  ابن

از  تر مایه و بی آنھا ترسوترۀ ھم ھر چه ھست، .با ظاھر قول او سازگار است ،چون این تفسیر
 .کنندرد و تکذیب  روایت رااین اند که  بودهآن 

                                           
 .۱۱/۷۶شرح جامع کافی:  -١
 .۲/۵۳۶ مرآة العقول: -٢
 .۱۳/۱۰۱الذریعة:  -٣
 .۱۰۲عتقادات: ص اإل  -٤
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برخالف ؛ توجیھی که داشته باشدقبولی  قابلتوجیِه ھیچ  روایت کلینیممکن است آیا 
ۀ و اراد تنی شیعیانآنھا نسبت به اگر ؟ باشدمجلسی و مازندرانی  ھای دروغگویینظِر او 

توانستند  میالاقل را نداشتند،  جرئت تکذیب این روایت و امثال آن چون ،خیری داشتند
 شان منسوخ شده که تالوتاست آیاتی  ،یتاوراین تعداد آیات مذکور در از بگویند منظور 

انگاشتند و به  دروغ میبه کلی یا  کردند میپذیر تأویل  توجیهرا به شکلی  آنزیرا یا باید  ؛است
 انداختند. کناری می

بعد از بیان که  چنان ؛است ذکر کرده چنین تأویلی را برای این روایتنیز  صاحب الوافی
آن تعداد [ممکن است] که یا این ...«گوید:  می ،نندک یکه این روایت را تأیید م یاحتماالت

شده شان منسوخ  آیاتی باشد که تالوت شده که اضافه بر آیات قرآن است، شمارش آیاِت 
اعتقاد معتقد است  کند، می تظاھر به دفاع از قرآنکه  ٢یئخو یابوالقاسم موسو اما ؛١»است

ثابت را ۀ قاعدخواھد این  میا گوی؛ ٣استبه تحریف قرآن  اعتقاد ،نسخ تالوت آیات قرآن به
 .را ثابت کندش ا یدرون ۀعقید تا به این ترتیب رد کند

از تحریف  :وجود دارد یتفاوت آشکار ،بین تحریف و نسخ الزم به یادآوری است که
نسخ از  که حالیدر ؛را توبیخ کرده است اش دھنده انجام أخداوند کهبشر است رفتارھای 
 فرماید: که می استمتعال  وندجانب خدا

﴿ ٓ ۡو ِمۡثلَِها
َ
ِت ِ�َۡ�ٖ ّمِۡنَهآ أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
  ]١٠٦[البقرة:  ﴾َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

همانندش را  ایبهتر از آن،  م،ی] فراموشش گردانو میی[از دل مردم بزدا ای میرا نسخ کن یا هیهر آ«
 .»میآور  یم
 نیست. ھابردن در آیات و تحریف آن به ھیچ وجه مستلزم دست ،ت قرآنانسخ آی بنابراین 

ش از یب یمکاینکه تنھا  یعنی ،ندکاگر روایت کلینی بر سقوط دوسوم از قرآن داللت 
مقایسه دیگر آنان را با روایت روایت این اگر حال  .سوم آن برای ما باقی مانده است یک

 سومیک  ؛ما و دشمنان ماستۀ دربار سوم یک :قرآن سه قسمت است« :گوید که می کنیم
از ه کآید  ال پیش میئواین س، ٤»احکام و فرائض سوم دیگر نیز یکو  ؛است سننامثال و 

                                           
 .۱/۲۷۴فیض کاشانی، الوافی:  -١
معجم «الله العظمی، رئیس حوزه علمیه نجف، مؤلف  ملقب به امام اکبر و آیت ابوالقاسم موسوی خویی، -٢

 ». البیان فی تفسیر القرآن«و » رجال الحدیث
 .۲۰۱خویی، البیان: ص  -٣
 .۲/۶۲۷اصول کافی:  -٤
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که مربوط به سنن و  یسوم کدام است؟ آن یک ،ما یبراباقی مانده  سوم آن یکدیدگاه آنان، 
 ی کهسوم یک ،ملحد ۀن فرقیاگمان به  ،؟ بدون شکئضفرااحکام و  سوِم  یکاست یا  مثالا

گونه  اگر قرآن آن«اند:  گفتهاست؛ زیرا  شدهحذف  ،استمربوط به دوستان و دشمنان شیعه 
ھدف آنھا از ظاھرًا  و »یافتید می آنما را با نام خودمان در  ،شد قرائت میاست که نازل شده 

  است.ادعاثبات این  ،چینی مقدمهھمه آن 
 ی طوالنیھا قرن ،اسالم ست که امتامعنبدین ادعای گم شدِن دوسوِم قرآن کریم، 

سوم  تنھا یک ،تا به امروز ج است و از زمان وفات رسول خدا بودهگمراھی  درست که ا
تنھا نقش تماشاگر را ِن شیعه نیز ادر این میان، امام .شته استکتاب خدا را در اختیار دا

امت را از آن  و نداختیار داشت قرآن کامل را درآنھا ، آقایانبه ادعای که  چرا ؛اند داشته
و نتوانند دوست را از  حیران و سرگردان رھا شوند ،گمراھی بیاباِن محروم ساختند تا در 
 ودھند  می امام زمانظھور آن مصحف را ھمراه  ۀوعد و ھمواره. دشمن تشخیص دھند

صد و ؛ گردد و نه مصحفی نمایان می کند ظھور میبی یغاامام که نه  گذرد ھزاران سال می
 .١آید کسی آید، نمی ھزاران جمعه می

به  شظھور ۀاگر این امکان وجود دارد که امت بدون آن مصحف ھدایت گردد، پس فاید
مانع ائمه چرا  پایه و اساس ھدایت امت اسالم است،اگر قرآن  و ھمراه امام منتظر چیست؟

                                           
آید کسـی             آید، نمی صدهزاران جمعه می -١

بعــد قــرآن و پیمبــر حجتــی دیگــر نبــود            
پــدر شــاید بــزادی چــرخ بــازیگر، ولــی             بــی

بــدیل             جــز خــدای پــاِک ســتار العیــوِب بــی
ای             این همه ظلم و تو در اوهام خود خوابیده

کــاِر مــذهب نیســت جــز آلــودگّی و تفرقــه            
هـا             قصه و افسانه و حـرف و حـدیِث روضـه

هـا راِه تـو            چون عمل با فکر صالح هسـت تن
ــن شــعرهای آتشــین             ــد اگــر ای بشــنود آخون
مکتب آخونـد بـا توجیـه و مکـر و َسفَسـطه            

آمد کـه تـا آخونـدها رسـوا شـوند             کاش می
 در خیالی خام، اجداد تـو ُمردنـد، ای عزیـز

 

آیـد کسـی     آیـد؟ نمـی نور کی با ُخدعه مـی 
آیـد کسـی     بایـد، نمـی یچون تو را تغییـر مـ

آیــد کســی    زایــد، نمــی مــادر نمــی طفــِل بــی
آیـد کسـی  پایـد، نمـی کس تو را هرگز نمی

آیـد کسـی  ای شک کن دال، شاید نمی ذره
آیـد کسـی   دین ز روی عقـل فرمایـد: نمـی
آیــد کســی     جهــل روی جهــل افزایــد، نمــی

آیـد کسـی  آیـد، نمـی این نـدا از عـرش مـی
آید کسـی  ساید، نمیخشمگین دندان خود 

 ی ـد کسـآی یـد، نمـصه آالیـو با قـــِن تــدی
آیـد کسـی    مشِت آنهـا وا شـود شـاید، نمـی

 آیـد کسـی آیـد، نمـی صد هزاران جمعه می
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سرگردان و نظر علمای شیعه، در  اند تا در نتیجه، امت اسالم دسترسی امت به آن شده
ر منتَظ دستان فردی را اسیر  تا آن ا خداوند متعال قرآن را نازل کردآی ؟دنگمراه باقی بمان

 متعالخداوند وجود اینکه با ؟ نداشته باشدھیچ راھی برای دسترسی به آن این امت، و  کند
 ؛عدومم منتَظرِ به امام  نهاست واگذار کرده  پیامبِر معصومنه به حفظ و نگھداری قرآن را 

 است. به عھده گرفتهرا  بلکه خود حفظ آن
نتوانست آن  ،علی از بیم تحریف«گوید:  می شیعه روایاتتر گفته شد،  پیشکه  چنان

بھترین «خدا  به فرمودۀتی که امآن  یعنیسخن این  ».ه و آشکار کندقرآن را بیرون آورد
جز گمراھی و بدبختی  یسرنوشت ،»اند فرستاده شده ھا که برای ھدایت انسان است یتام

ۀ سرچشم از دیگر مردم زیرا ؛ستثنا ھستندمفقط یاران امام غایب  ،در این میانو  ندارند.
وسایل  ائمه این در حالی است که بر اساس اعتقادات شیعه، دورند.ھدایت و منبع سعادت 

 به گمان آنھا .اند در اختیار دارند که حتی پیامبران نیز به آن دسترسی نداشته اتیتبلیغ
 منتشرقرآن کامل را  توانست می آنھاۀ وسیله ای داشت که ب العاده ی خارقھا قدرت سعلی
نقل  »معجزات امیرالمؤمنین علی«با نام  یمجلسی در باب .نکرد؟] اما چرا چنین[ کند
حضرت خطاب . گذشتکرد  می »ھو ھو«مرد ولگردی که از کنار  سیکه روزی علکند  می

او در جواب گفت:  .»تر بودبھت یبرا یخواند یاگر قرآن م ،ای جوان«به آن شخص گفت: 
پس  .»را بخوانم کمی از آن توانستم می کهدارم  بخوانم و آرزو را خوب آنتوانم  من نمی«

مطالبی به صورت پنھانی به او آن مرد نزدیک شد و علی  .»به من نزدیک شو«علی گفت: 
 .١شد حفظقرآن را از  تمام ؛ در نتیجه،نقش بست شروی قلبرا تمام قرآن  خداوند و گفت

توانست با این روش  می سامیرالمؤمنین علیھای شیعه]  [طبق ھمین دروغ بنابراین
ه کرا  یا توانست ھر دسیسه میھمچنان  ؛ندک ابالغکس که بخواھد رسحرآمیز قرآن را به ھ

که در  ھمچنانایشان زیرا  ؛خنثی کند ،شد ریزی می ه قرآن و برای تحریف آن طرحیعل
آید خبر  پیش میآینده در و  از آنچه در گذشته رخ داده« است ھای کافی بیان شده باب
کسی که بدون رضایت و انتخاب خودش  ھمچنان؛ ٢»ماَند از او پنھان نمیو چیزی  دارد
دانند چه موقع  ه میائم«به ادعای اصول کافی زیرا  ؛توانست او را به قتل برساند نمی

                                           
 .۴۲/۱۷بحار األنوار:  -١
 .۱/۲۶۰صول الکافی: أ؛ بنگرید به: »یعلم ما کان وما یکون وال یخفي علیه الشيء« -٢
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چنین  یپس چرا عل، هھماین با  .١»میرند خودشان نمیو اختیار با انتخاب  و جز میرند می
فراھم برایم  ای زمینهاگر «: گفته است ی روایات وارد شده که گویا علیرخنکرد؟ در ب

خود  و کرد امالبر من  رسول خداکه قرآنی را ، شناختند مرا می حِق مردم  و شد می
 .٢»ساختم ، برای مردم آشکار میام نوشته

با کنیم که  توقف کوتاھی می )شد فراھم میبرایم  ای زمینهاگر : (اول  اکنون روی جمله
 یزمانعلی چرا  .٣حکومت است گرفتنکنایه از قدرت و در دست  ،مجلسی سخنتوجه به 

عمل ۀ جام اش وعدهاین به  را به دست گرفت، آنچه نزد او بود بیرون نیاورد و خالفتکه 
آنان  ؟است  کردهوعده  لفُخ  وی ،اند دروغ گفته هب افسانهاین  بافندگانکه  چنان یاآ ؟ نپوشاند
را حق علی توان  میچگونه ؛ »شناختند حق مرا میاگر «: ه استگفت کنند که او ادعا می

و ندارند در اختیار را  ]شیعه پنھانیقرآن [یعنی  شناختمنبع مردم این که  حالیشناخت در
: ه استعلی گفت کهجعلی آن قسمت از روایت  به عالوه، ؟استپنھان ھمچنان مصحف علی 

اند  که گفتهشیعه ای  افسانهروایات دیگر با  ،»کرد امالبر من  ج را رسول خدا یقرآن«
 در تناقض است. »تمام شد ج رسول خدا آوری قرآن بعد از وفات جمع«

در حق  توھینترین  بزرگ ،فترااه تمام اخبار و روایات مربوط به این کاین است  حقیقت
؛ و به ببندد دروغبیت  تا این حد بر اھلتواند  نمی ادبی فحاِش بیو ھیچ  استبیت  اھل

صدق  ندر حق آنا ـ شیعه ھم آمده استی ھا کتابدر که ـ شان  این سخن امامکه  راستی
ما دشمنی  کس به اندازۀ مدعیاِن دوستِی ما، با] ھیچیده کهرس ییار ما به جاک[«: کند می

 .٤»کند نمی
، »حتجاجاإل«ه طبرسی در کتاب ک است در مورد این افسانه، آن ھا روایتن یتر از عجیب

تحریف قرآن را دلیلی بر  کافرانبه اعتراض یکی از  سحضرت علیۀ کنند قانع جواِب 
در  ،کافرانطوالنی با یکی از ۀ ضمن مناقش سن علییمؤمنالامیروی،  به گفتۀداند.  می

 گفت:چنین  جواب اعتراض او

                                           
 .۲۵۸/ ۱همان: ». یموتون وال یموتون إال باختیارهمیعلمون متی « -١
 .۹۲/۵۲نوار: بحار األ -٢
 همانجا. -٣
 .۳۰۷رجال کشی: ص -٤
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بلکه  ؛نیستمتعال  یخدا کارھایاز  ،ستمکار در قرآنن امنافقسرکردگان نام اشاره به «
 ھایی که و کاستی اضافاتبیان  و نکنندگا تحریفذکر نام  ...چنین کردند کنندگان  تحریف

منجر  ،کاراین  چرا که ؛تقیه سازگار نیستاصل با  ،اند کرده وارددر قرآن خود  به میِل  آنان
تقویت  اسالمشده از  ی منحرفھا هتعطیل و کفر و فرق  اھلایمانِی]  [بی دالیِل شود که  می

که مخالف و  شود که این علم ظاھری [= قرآن و احکام دینی] گردد؛ ھمچنین موجب می
نظر دارند، [به خاطر افشای  اند و در فرمانبرداری از آن با یکدیگر اتفاق را پذیرفته موافق آن

؛ چرا که واجب استفرمانروایان  شکیبایی در برابِر [ظلِم]حقیقت] باطل گردد ... زیرا 

ولُو ﴿فرماید:  می ج خداوند متعال به پیامبرش
ُ
 .١﴾الَْعزِْم ِمَن الرُُّسلِ فَاْصِ�ْ َكَما َصَ�َ أ

پاسخی که دربارۀ این موضوع شنیدی برایت کافی است؛ زیرا قانون تقیه اجازه توضیح 

ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَهُهۥ﴿ این قول خداوند امادھد.  بیشتر در این باره را نمی گونه  این ٢﴾ُ�ُّ َ�ۡ

زیرا محال  ]؛اوجز دین  فناشدنی استھمه چیز [=  هإال دينَ  كٌ كل شئ هالِ نازل شده است: 

تر و باالتر از این است.  بزرگ او .نابود شود أخدا [= وجه] صورت بجزاست که ھمه چیز 
فرماید:  میکه  چنان ؛گردند متعال ھستند نابود می وندخداچیزھایی که غیر از ذات فقط 

َِّك ُذو﴿ ْكَرامِ  ُ�ُّ َمْن َعلَيَْها فَاٍن َوَ�بَْ�ٰ وَْجُه َر�  ؛ پس او [با این آیه] میان وجهِ ٣﴾اْ�ََ�ِل َواْ�ِ

�ْن ﴿ای  و آفریدگانش تمایز قائل شده است. اما آنچه تو در مورد این آیه انکار کرده یشخو
َِّساءِ  َن الن �َّ ُ�ْقِسُطوا ِ� اْ�ََتاَ�ٰ فَانِ�ُحوا َما َطاَب لَُ�م ِمّ

َ
[باید بدانی که]  ٤ ﴾... ِخْفُتْم �

عدالت کردن با یتیمان، شباھت [و ارتباطی] به ازدواج با زنان ندارد و چنین ھم نیست که 
این [نقص و اشکال] از ھمان مواردی است که قبًال بیان کردم تمام زنان یتیم باشند. 

از اند. بین بحث دربارۀ یتیمان و موضوع ازدواج با زنان، بیش  منافقان از قرآن حذف کرده

                                           
قدم بودند، در برابر آزار و تکذیِب  پس [ای پیامبر،] تو نیز همچون پیامبران اولوالعزم [که همواره ثابت« -١

 .]35[االحقاف: » قومت] شکیبا باش
 .]٨٨[قصص:  »شود (= ذات) او نابود میهمه چیز جز روی « -٢
 »ماند هرچه بر روی آن (= زمین) است، فانی شود. و (تنها) روی پروردگار ذو الجالل و گرامی توست که باقی می« -٣

 .]۲۷-۲۶[الرحمن: 
ید و) با زنانی (دیگر) که ها صرف نظر کن و اگر ترسیدید که در حق دختران یتیم نتوانید عدالت را رعایت کنید، (از ازدواج با آن« -٤

 .]۳[النساء:  »مورد پسند شماست ازدواج کنید
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سوم آیات قرآن وجود داشته که مطالب کلی و داستان بوده است [و در اثر تحریف قرآن،  یک
شد و  دیگر وجود ندارد]. این موضوع و مسایلی از این دست، مربوط به منافقان می

گاھی می اندیشمندانخردمندان و  یافتند [لذا برای جلوگیری از رسوایی، آن آیات را  از آن آ
ھای مخالف اسالم و آنھایی که آیات قرآن را تعطیل کرده  نین شد که ملتو چ حذف کردند]

بودند، راھی برای طعن و توھین به قرآن یافتند؛ و اگر بخواھم برایت توضیح دھم که چه 
کشد  چیزھایی [در قرآن] حذف شده یا دچار تحریف و تبدیل گشته است، کالم به درازا می

شود که تقیه آنھا را  بدکردارِی دشمنان آشکار میو مطالبی دربارۀ فضایل دوستان و 
 .١»پوشانده است [و صالح نیست گفته شود]

 ـ حتجاجاإل ۀنویسندبه ادعای ـ طوالنی است که  ای  بخشی از مناقشه ،آنچه خواندید
ھدایت او  ،از آن مناظره امیرالمؤمنینھدف  و است هصورت گرفت کافرانبین علی و یکی از 

ۀ صحاب را به ادعای تبدیل و تحریف قرآنکه  کسیتر از  کافرآیا  اماه است. به راه حق بود
در مورد قرآن بیش از تواند  میتوزی  آیا ھیچ کینه ؟وجود دارد دھد نسبت می ج رسول خدا

ن مردم به یتر دشمنۀ کین آیا عداوت و«گوید:  یموسی جارالله مشیخ ؟ ه کنددسیساین 
اسالم را زیر  ،دھند طالب نسبت می یبه علی بن ابشیعه  علمایکه  یسخنان چنین ۀانداز

 ٢»؟شود یافت می ایناز  ویرانگرتری زیچ دینقرآن و برای آیا  ؟برد ال میئوس
کنون بشر سراغ رترین نسلی که تاکه علیه ب ببینیدسیاه را در این روایت ۀ آن ھمه کین

نی امنافقصورت و آن بزرگواران را به  شود بیان می ـج بر ضد اصحاب رسول خداـ  داشته
توز که خشم و  کینهۀ زیرا این فرق ؛اند شده ھا ترین جنایت که مرتکب بزرگند ک میتوصیف 

از کینه و را  شان روحو  کردهشان را سیاه  یھا قلباین نسل یگانه قرآنی، نفرت نسبت به 
کنده نفرت  پردازی علیه  را با شبھهخود  شمخاند تا بتوانند  نیافتهدر قرآن  دستاویزی، استآ
منظورشان و [است نام منافقین  ذکرِ  ،قرآنسراسِر «ند: ا هبه ناچار گفتلذا  ؛فرونشانند صحابه
دست این از و  ؛»ندا هرا حذف کرد ناآن نام ،قرآن ولی تغییردھندگاِن  ]بزرگوار است صحابۀ
 دارند.بسیار روایات 

کنندگان جایز  ذکر نام تحریف ،رعایت تقیهبه خاطر که است در ھمین روایت آمده 
 اھبه ادعای آنبا اینکه در ھمین کتاب روایتی بیانگر این مطلب است که  ٣نیست

                                           
 .۲۵۴تا  ۲۴۹حتجاج: ص اإل  -١
 .۱۲۳ص الوشیعة: -٢
 .۱۵۶حتجاج: صبنگرید به: اإل  -٣
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تعداد  ، افزون بر این سه نفر،طبرسینوری . اند ابوبکر و عمر و زید بن ثابت بودهگران  تحریف
ب کمًا مرتیه مستقک یسانک«: گوید افزوده و میبه این فھرست را  ج از یاران پیامبردیگری 

 ،عمر ،ابوبکریعنی  ھستند؛ فهیصاحبان صح، دادند ریت بزرگ شدند و قرآن را تغیین جنایا
از زید بن  تحریف] [در امرِ  و و عبدالرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص ،دهیابوعب ،عثمان

شاگردان و  پرچمداران فتوحات اسالمی شتردیدی نیست که صحابه .١»ثابت کمک گرفتند
 کنونگذاری نمودند که تا مدنی را پایهتچنان  کهبزرگوارانی باشند؛  یم ج الله ممتاز رسول

و استخوانی در گلوی  در چشم خاری ھمچون انآنرا تجربه نکرده است.  مانند آنتاریخ 
این افراد را اینچنین آماج دروغ و اتھام قرار است که دلیل ھمین به  و شیعه ھستند

 اند. داده
 ،هیم تقکبه ح«به شخص مذکور گفت:  سیکه علاست در ادامه روایت طبرسی آمده 

یم مانع شد مصحف . آیا معنایش این است که ترس و ب»ز نیستیافزودن به قرآن جا
و با وجود  داد؟ این کار را انجام می ترسید و اگر از عواقِب آن نمی ورددروغین را بیرون نیا

 الخطاب فصل ۀنویسند شد؟ نه در بین آنھا رد و بدل میترس و بیم حاکم، بصورت مخفیا
ۀ این ھم کند که و ادعا می است آوری کرده ھای شیعه جمع از کتابشاھد بیش از ھزار 

که است اثبات کرده ھمچنین  یو .اند از آن حذف شده اند که هآیات قرآن بود ھا هنمون
خود و قومش را وی  ،بدین شکل .نکته توافق دارند اینبر  ،شیعهمعتبِر ھای  کتابترین  بزرگ

که نصوص آیا با این .افشا نمود را ترین جنایت شیعه و بزرگ نمودی بزرگی یرسوا گرفتار
با او که یا این است تقیه برداشته شده، دانند تقیه را تا زمان بازگشت مھدی الزم می ،شیعه

براستی اینھا است؟   مخالفت کرده شوممشی ق خط و زمان صیت امامو با نوشتن این اثر،
اند؛ بزودی تحقیق و بررسی این مطلب خواھد آمد که آیا  اوھامی ھستند که با ھم در تضاد

 شود؟ شیعه مصحفی مخفی در بین خود دارد که در میان آنھا دست به دست می
 ستا ادامه داده و گفته آن کافرکه علی سخنانش را با  ندک میروایت احتجاج یادآوری 

موجب  سخن بگوید؛ زیرا صراحتبه تواند بیش از این  به سبب ظروف و شرایط تقیه نمی که
موجب از میان برداشتن  کفاراین یعنی گفتگو با  شود. می تعطیل ی اھلھا استداللتقویت 

تقیه  ،مؤمنانبا  گفتگودر ولی  آشکارا از مسائل کفرآمیز سخن گفت؛توان  و می شود میتقیه 
که  به حساب آورند کافرانرا از حزب  سنیمؤمنالخواھند امیر آیا این فرقه می .استواجب 

                                           
 (نسخه خطی). ۷۳فصل الخطاب: برگۀ  -١
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گوید؟  کند ولی با کافران صراحتًا دربارۀ قرآن سخن می در برابر صحابۀ رسول الله تقیه می
طبرسی بعد از این کفرگویی مدعی است که علی گفته است صحبت کردن دربارۀ 

گردد  می» تعطیل  اھل«تقویِت دالیل  وجبده است، مش  ھایی که به آیات قرآن افزوده بخش
ردید، بازگویِی ھمین ت رانقدر و پیروان آنھا ھستند. بیو منظورش از این اصطالح، صحابۀ گ

توز در پِی چه ھستند و چه آیینی  دھد که این جماعِت کینه ھا نشان می گویی مقدار از یاوه
  این سخنان، کفِر آشکار به کتاب الھی است. دارند.

 ؛دھدبیشتر شرح تواند قضایا را  گفت نمی کافرشخص آن که علی به  استمدعی  شیعه
اطاعت از  ،که مذھب شیعه درحالی ؛»استفرمانروایان واجب  در برابر شکیبایی«زیرا 
اطاعت از غیرائمه واجب  ،ولی در این روایت ؛داند را مردود می غیر از دوازده امام یحاکم
حاکمان دیگری  دوازده امام،بدان معنی است که غیر از [سخن امام علی] این  .استشده 

را شیعه اصل مذھب  موضوعاین درحقیقت  .نیز وجود دارند که اطاعت از آنھا الزامی است
ر منجتناقض و اختالف به  به ناچار ،دروغپردازیجعل و که دھد  نشان میو کند  مینقض 

  شود. می
ایشان در نافرمانی خدا از این است که بگوییم  سنیمؤمنالبه امیر ترین توھین بزرگ

 ـ ضروری دانسته و پیروی از حاکم را ـ حتی اگر ظالم باشد ه استدیگری اطاعت کرد
که  چنان ؛مردود است أخدا ینافرمانراه در  بندۀ خدااطاعت از  ،در اسالمزیرا  ؛است

 :فرماید میخداوند متعال 

ن �ُۡ�َِك ِ� َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم فََ� تُِطۡعُهَما﴿
َ
ٰٓ أ  ]١٥ لقمان:[ ﴾�ن َ�َٰهَداَك َ�َ

و اگر آن دو (مشرک باشند و) تالش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار «
 .»دهی، پس از آنان اطاعت نکن

، راشدین یضمن اطاعت از خلفا ،هیم تقکبه ح سمدعی ھستند که علی علمای شیعه 
ی و یقبل از اینکه بدگو ،این مسئله .ھمکاری نموده استآنان در تحریف و تغییر قرآن با 

نًا این عده قبل از اینکه دشمن یقیو است؛  تکفیر علی، باشد ج خدا تکفیر اصحاب رسول
 ھستند. ج بیت رسول الله دشمن اھل، مسلمانان باشند

قرآنی استدالل این  ،کفر چگونه برای اطاعت از حاکم در امرِ طبرسی ه کمشاھده کنید 

ْولُواْ ٱۡلَعۡزِم ِمَن ٱلرُُّسلِ ﴿ :دھد نسبت می سرا به علی
ُ
 ،که این امر حالیدر؛ ﴾فَٱۡصِ�ۡ َكَما َصَ�َ أ

و  است فرمان داده اوسخِن بر خالف  کامالً زیرا این آیه  ؛داردروایت داللت سازندۀ بر نادانی 
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او را جاھل معرفی کرده و در واقع ، به علی چنین استداللینسبت دادن با  ،راوی دروغگو

ٍء َهالٌِك إِ�َّ  ﴿که اینآقایان دربارۀ ادعای  این به عالوه، به وی توھین کرده است. ۡ�َ ُّ�ُ
محال است «ادعای اینکه  ا؛ باست بوده »إال دينه كهال ءكل يش«به صورت در اصل  ﴾وَۡجَههُ 

 ،روایتسازندۀ این که  ھدد نشان می ١»اش باقی بماند گردد ولی چھره نابودکسی  ھمه چیزِ 
یا  اطالع بوده است بیو از داللت الفاظ  با زبان عربی نداشته ارتباطیعرب نبوده و ھیچ 

 بوده که خود را به نادانی زده است. کافری
در این مناظره به شخص  سباز مدعی شده که امیرالمؤمنین علی »حتجاجا« نویسندۀ

و اگر به  نساء افتاده استۀ سوربخشی از  ازقرآن آیات سوم  ش از یکیبکه  است گفته کافر
 فسانهنًا این ایقی. ه استداد را شرح می آن ،شدن کالم و مانع شدن تقیه نبود یخاطر طوالن

عه راست یزیرا اگر ش دھند؛ نسبت می سعلی هب ی است کهترین دروغ بزرگ ،در ذات خود
که  بینیم ولی می ؛کرد را آشکار میشده  حذفسوم  یکاین  ،در زمان خالفتش علی ،گفت می

پیروی از ھدایت و احکام آن دستور  را به اثبات این امر فرا نخوانده و به آنھا مسلمانان او
دروغ و ع علی را دارند و این ھمه یتش یی که ادعایآنھا ،عپس در واقآیات را نداده است. 

زیرا  ؛تر ھستند دشمنھم  ھا از ناصبینسبت به علی  ،دھند ینسبت م ورا به ا چرندیات
  .دھند را به او نسبت می به آناقرار  وبه کفر  رضایت

 ای شیعه از یافتن حیلهآخوندھای ھرگاه در طول تاریخ، ھمواره چنین بوده است که 
به  ـ ر اینجا ھم بنابراین د .اند پناه برده »تقیه«به  ،اند برای اثبات دلیل و حجت درمانده

بود، که حذف و تبدیل شده  یاز تشریح و بیان قسمت ،علی به خاطر تقیه ـ ھادروغ آنادعای 
 انبا مخالفیارویی رویک نیرنگ آشکار و فرار از  ادعا، این که حالیدرنمود؛ اظھار ناتوانی 

شدۀ قرآن را  آیات تحریفکه مواردی از از علمای شیعه یک ھر طبرسی نیزغیر از  .است
بیشتر به  یی،ھا مثال چنینزیرا  ؛است شان افشا شده رسوا گشته و نیرنگ ،اند آورده

توانند  چگونه می ناآن ، تا سخِن بزرگان.دمانَ  می کودکانو بازی  ُخردساالنی ھا شیطنت
  ؟بیاورندالشأن  قرآن عظیم ھمانند

 سخنان کفرآمیزی دربارۀچنین  ستیز را به دین ُملحداِن ن مذھب، ای اصولکه  تا زمانی
یک قرآن  »ِبراین«خاورشناسی به نام که  را باور کنیم ادعاآیا این  ،دھد می سوقکتاب خدا 

و از جمله این  بر کتاب خدا در آن وجود دارد هاضافمطالبی که در اختیار دارد  ایرانی

                                           
 .۶الخطوط العریضة: ص -١
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د که دارنیک قرآن سرّی  یانعیش یعنیسخن ن یا ١؟است »والیت«ای به نام  سوره ،ضافاتا
 .شان متداول است در میان

 شیعهی سّر  قرآن
جای کتاب ه را ب و آن ستھا این دروغ یوجود دارد که حاو یدیگر قرآنآیا نزد شیعه 

در این  مذھبِی ایشانگویند؟ واقعیت  چه می مورد  ی شیعه در اینھا ه؟ افسانخوانند می الله
 ھای قرآنشیعه «گوید:  الدین خطیب صحیح است که می ؟ آیا قول شیخ محییستچمورد 

در این راستا شیخ  ؟٢»ن متفاوت استانامتداول میان مسلم ه با قرآِن کخود را دارند  ۀویژ
این «و گفته است:  هرا منتشر نمود »سوره والیت«مشھور به ۀ سور ،الدین خطیب بمح

 نویسندۀ ،از آنان پیش .٣»گرفته شده است "مستر براین"نزد ایرانی خطی  ۀاز نسخ ،سوره
و صاحب کتاب  ٤بودکرده  تأییدالخطاب وجود چنین مصحفی را  فصل یرافض

که  چنان پس آیا ؛اند برای خود ساختهھا مصحفی آنم کرده بود که النیز اع »ةتکفیرالشیع«
الله در اثنای تحلیل و بررسی  شاء  ان ؟سری میان تشیع متداول است یمصحف ،کنند ادعا می
 پاسخ خواھیم داد.نیز  پرسشاین به  ،بزرگان شیعه سخنان

دھد تا زمان ظھور  ھا فرمان میبه آن که است وارد شده  سخنانی شیعهی ھا در کتاب
عمل  موجود به قرآِن  ،آورد شان را ھمراه خود می مصحفکنند  گمان میه کر مھدی منتَظ 

به «[آورده است: از سھل بن زیاد مضمون روایتی را بدین کلینی در کتاب کافی  کنند.
 را گونه که آن ؛ ولی آنشنویم میاز قرآن ما آیاتی را  ،فدایت شوم": گفتم ]حسنال واب

 .بخوانیمتوانیم  ایم خوب نمی از شما یاد گرفتهکه  چنان ھا راآنو  نیست ندر نزدما شنویم می
  اید یاد گرفتهکه  چنان را آن ؛نه" :در جواب گفتوی  "؟شویم محسوب میار ک آیا ما گنه

که  یابیم سخن درمیاز این  .٥»ددارا به شما تعلیم خواھد  آن کهآید  زیرا کسی می ؛بخوانید
ۀ گونه که جمل ھمان ؛کنند را به عنوان قرآن تالوت می این افتراھا ،ھا در بین خودآن

                                           
 .۱۱همان: ص -١
 .۳۲ص »:عشریة ثنیمختصر التحفة اإل«حاشیه  -٢
. الزم به ذکر ۹، ص۸۴۲؛ مجلة الفتح، شمارۀ ۳۲و  ۳۱؛ مختصر التحفة: ص۱۲و  ۱۱الخطوط العریضة: ص -٣

 منتشر نمود.» گری شیعه«است که پیش از خطیب، احمد کسروی این سوره را در کتاب 
 .۱۸۰فصل الخطاب: ص -٤
 .۲/۶۱۹صول الکافی: أ -٥
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 ھمچنین .١کند بر این داللت می »ایم که از شما یاد گرفته چنان«و  »شنویم گونه که می آن«
به توانند  نمی  ،است رسیدهشنوند و یا به آنھا  کنند که آنچه را می از این امر گالیه می نآنا

در زمان  ،دھد. این وعده یک معلم را به آنھا می ظھورِ  ۀوعد شان امام و تالوت کنندخوبی 
 »به سوی شما خواھد آمد«صورت گرفته است و عبارت ] [= امام ھشتم شیعه رضاابوالحسن 

فرستاده  کنند قرآن را خوب تالوت نمیکه کسانی حاکی از این است که این معلم به سوی 
 ،. بدین خاطرگذشتی متوالی ھا آن نسل رفتند و قرنو  این معلم نیامد اما ؛خواھد شد

  .٢اند ر تفسیر کردهشیعه این معلم را به مھدی منتَظ  علمایبرخی از 
اند که قرآن  شان دستور داده آید که بزرگان شیعه به پیروان کافی چنین برمی از روایت
ولی اجازه ندارند آن  ؛باشندنیز ر ظھور امام مسلمانان را تالوت کنند و منتظ موجود بین

 .بخوانندھا را توانند به خوبی آن چون نمی ؛کنند عنوان قرآن تالوته افتراھای ساختگی را ب
در مثالی دیگر، . ٣آورند نمیخود ھای  قرآنرا در  ھا پردازی این دروغآنان ھرگز  ،در ضمن

ھا به خواندن است که آن به ما رسیده سخبر صحیح از طرف ائمه« گوید: شیخ مفید می
تا  ؛اند بدون کمترین زیاده و نقصان امر نموده قرآن موجود] =آنچه میاِن دو جلد است [
 که خداوند نازل فرموده و یو قرآن را به ھمان شکل کنداینکه مھدی قائم ظھور 

                                           
که  اند؛ چنان کرده کنند ائمه آیاتی بجز این قرآن تالوت می میهای شیعه روایاتی زیادی دارند که ادعا  کتاب -١

نَّ الّلَه اْصَطَفی آَدَم َوُنوحًا إِ ﴿کرد:  از حمران چنین روایت شده است: از ابوجعفر شنیدم این آیه را تالوت می
آلَ حممد)َوآَل ِإْبَراِهیَم  شود؟ او گفت: جای حرفی را با  گونه خوانده نمی من گفتم: این ﴾َعَلی اْلَعاَلِمیَن  (وَ

)؛ و نیز روایات دیگری دارند که نشان ۹۲/۵۶؛ بحار األنوار: ۱۸(تفسیر فرات: ص » حرف دیگر عوض کن
 کنند.  کنند حکم می آنچه خدا نازل کرده و مسلمین تالوت می بر جزاند که  دهند آنها ائمه را متهم کرده می

 11/47): یرید به: مازندرانی، شرح جامع (علی الکافبنگ - 2

این نیز از ترفندهای مکارانۀ آخوندهای شیعه است. آنان با توجه به حساسیت جهان اسالم به موضوع تحریف  -٣
سنت قرار دارد؛ لذا  گران اهل بیِن نقِد پژوهش شان زیر ذره دانند که تمام تحرکات و سخنان قرآن، خوب می

های  کنند؛ بدین شکل که تقریبًا تمام قرآن محتاط هستند و با استفاده از حربۀ تقیه، ظاهرفریبی میکامًال 
رسد. آنان  ای است که در جهان اسالم ـ به ویژه در عربستان ـ به چاپ می منتشرشده در ایران، همان نسخه

شان  های هند؛ حال آنکه کتابد بدین شکل، در انظار عمومی خود را موجه و معتقد به قرآن موجود نشان می
های شیطانی  آفریِن سخنرانی و حلقه مملو از کفِر تحریف است و در جلسات خصوصی، منبرهای شرک

خبِر خود را به آمدِن قرآن مهدی مژده  گویند و پیرواِن بی های علمیه، از تحریف قرآن سخن می حوزه
 (مصحح)دهند. زهی خیال باطل!  می
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نیز ری یالله جزا نعمت .١»کندبر مردم قرائت  استکرده  آوری جمعرا  آن ÷نیمؤمنالمیرا
اند که تا  به شیعیان خود دستور داده ÷که ائمهاست ت شده یروا ،در اخبار« :گوید می

م و به احکام یاین قرآن موجود را در نماز و غیره بخوان ،ندک یموالنا صاحب الزمان ظھور م
 رود میآسمان سوی به از بین مردم این قرآن  ،کردظھور وی و ھنگامی که  آن عمل نماییم
و خواند  را می [مھدی] آن آنگاه؛ شود پدیدار می ،است نموده تألیفن یمؤمنالو قرآنی که امیر

  .٢»دکن عمل می شامکبه اح
دربارۀ ی را تای شیعه روایھا هاز فرقیک چرا ھر ،از این قرار است لهئمسمادامی که پس 

کرده [و تحریف شده  تا زمانی که این قرآن تغییربه عالوه،  ؟کنند می ی قرآن روایتھا فزونی
 ؟باشدصحیح تواند  میکردن به آن چگونه عمل  است،]

وجود دیگری ھای  دیدگاه، کند عمل به قرآن دعوت میه را ب مردمکه  سخنانیاین در برابر 
حفظ  در کوتاھیرا به  مردم مستقیمریصورت غ بهو نادرست، کننده  قانع ای شیوهکه با  دارد

 قرآِن شده است و ھر که ف یتحر ،این قرآن ـھابه پندار آنـ زیرا  ؛ندنک دعوت میموجود قرآن 
 . شود می دشوار بسیار ایشبر ،آورد میبا خود مھدی آنچه شده را حفظ کند، حفظ  تحریف

قائم ھرگاه « :کند میروایت چنین عفی و او از ابوجعفر سناد خود از جابر ُج شیخ مفید با اِ 
 پروردگار صورت که ه ھمانرا ب و قرآنکند  پا می بر ییھا همیخقیام نمود،  ج محمد آل

این ولی حفظ آن برای کسانی که امروز  ؛دھد یم آموزشبه مردم  ،نازل کرده استمتعال 
آن قرآن، با ترکیب قرآن کنونی،  زیرا ؛شود می دشوارسخت و  ،اند ا حفظ کردهقرآن ر

و مقدس  ان او را بزرگیرده است که شیعککسی نقل را این روایت  .٣»استتفاوت م
با لقب زیرا امام منتظرشان او را  ؛بشر است که مافوقھستند  و حتی مدعی دنراشم می

» ارشاد«در کتاب  ،این روایت .٤خطاب کرده است »شده ھدایت دوسِت  و اندیش نیک برادرِ «
کتاب «: است تا جایی که مجلسی گفته ؛است که در اوج اعتبار و ارزش است  آمدهنیز  مفید

از سناد کاذب خود با اِ ھمین روایت را شبیه  نیزنعمانی  .٥»مشھورتر استرشاد از مؤلفش اإل

                                           
 .۹۲/۷۴بحار األنوار:  -١
 . ۳۶۴و  ۲/۳۶۳األنوار النعمانیة:  -٢
 .۴۱۳مفید، اإلرشاد: ص -٣
 . طبرسی در مقدمۀ این اثر، جمالت خطاب به مهدی را به شیخ مفید نسبت داده است.۲۷۷حتجاج: صإبنگرید به:  -٤
 . ۱/۲۷مجلسی، بحار األنوار:  -٥
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رعرب در مسجد کوفه بودم که یغ در میان انبوه مردِم «: گوید و می روایت کرده سعلی
ن یمگر ا ،ای امیر :دادند. گفتم به مردم یاد میبود نازل شده به ھمان شکلی که قرآن را 

ھفتاد نفر از قرآن،  ایندر  ؛خیر" :گفتاو ؟ است نازل شده نیست کهھمانی  موجود، قرآن
 رِ یخاطر تحقه بنیز و نام ابولھب  ؛شده استحذف شان  پدراننام و  شان یھا قریش با نام
نعمانی دو  .١»عموی پیامبر استزیرا او  ؛است نخورده باقی مانده دست ج رسول خدا

 .٢استکرده نقل  مضمونھمین  ابدر این زمینه روایت را 
مندی از  بھرهزیرا  ؛دین است بی غیرعرِب یک  فسانه،این ا ۀکنند رسد که جعل به نظر می

نسبت به اصحاب آنان  کهعمیقی ۀ علت کین .داند غیرعرب میویژۀ  را آموزش قرآن اصلی
شان را فتح و اسالم را  سرزمینآن بزرگواران ست که ا این ،پرورانند در دل می ج رسول خدا

 .شود از این روایت به روشنی فھمیده می، دشمنیکینه و این  ؛ وشان منتشر کردند در میان
و بر این اساس ادعای تغییر و تحریف قرآن نزد وی متوجه عدم وجود اسامی مورد نظر آنھا 

ھا با مضمون کوتاھی در حفظ قرآن تاثیر  در کنار اسم ابولھب در قرآن است. این افسانه
الله که در میان شیعه زندگی شیخ موسی جارکه  چنان خود را در جامعه شیعی داشته است

کرده و روزگاری را سپری نموده است ھیچیک از شاگردان این مکتب و بلکه علمای آنھا را 
ندیده که قرآن را حفظ داشته باشند حتی کسانی که به درستی قرآن را بخوانند در بین آنھا 

موسی جارالله  نیافته است چه رسد به اینکه از قراءات مختلف اطالعی داشته باشند. شیخ
به اعتقاد -بر این باور است که سبب این امر، انتظار شیعه برای مصحف علی است که 

ھایی را در مورد  آیا شیعه چنین افسانه  ٣».قرار است ھمراه امام زمان ظھور کند -ایشان
 بافد تا حفظ مصحف موعود به ھنگام ظھورش آسان گردد؟  قرآن می

                                           
 .۹۲/۶۰األنوار: (نسخۀ خطی)؛ بحار  ۷؛ فصل الخطاب: برگۀ ۱۷۲و  ۱۷۱الغیبة: ص -١
 .۲۵/۳۶۴نوار: ؛ بحار األ۱۹۴بنگرید به: الغیبة: ص -٢
؛ روایات دیگری نزد شیعیان وارد شده که به آموختن این قرآن و حفظ آن تشویق نموده و ١١٦الوشیعة: ص  - ٣

ای  شد گفت: که ابوجعفر به یکی از یارانش که سعد الخفاف خوانده می کند چنان پاداش این امر را ذکر می
) و کلینی در کافی بابی با این عنوان مطرح کرده است: ۲/۵۹۶: سعد، قرآن را یادبگیرید... (اصول الکافي

و در این باب شش روایت با مضمون پاداشی که به ». کند باب کسی که قرآن را حفظ نموده سپس فراموش می«
) و باب دیگری با این عنوان ۶۰۹-۲/۶۰۷ ي:شود ذکر کرده است. (اصول الکاف خاطر فراموشی قرآن ضایع می

قرآن عهد و پیمان «کند که گفت:  کند. در این باب از ابوعبدالله روایت می ذکر می» بابی در قرائت آن [قرآن]«
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د بر مصحف که در ئزاائمه ما را از قرائت آیات «گوید:  مجلسی به نقل از شیخ مفید می
بلکه  ؛اند متواتر روایت نشدهخبر از طریق  ھا هزیاد چرا که ؛اند نھی کرده است  اخبار آمده

ھرگاه انسان  چرا که ؛دکن میاشتباه  ھم گاھیواحد  خبرِ  و آحاد ھستند جملگی اخبارِ 
ھمراه کسانی  خود را باشد، مخالف موجود عنوان قرآن قرائت کند که با قرآِن ه کالمی را ب

خود را در  و زدانگی میکشاند، ستمگران را بر مخالف ھستند به نابودی می که پیرو آن متِن 
ائمه ما را از قرائت قرآن بر خالف  ،بنابراین به دالیل ذکرشده .دھد قرار مینابودی معرض 

مخالف با  آیات ساختگی که بدان معناست کهسخن، این  .١»اند دهمتداول نھی کر قرآِن 
قرار  کنونی در قرآن علتبه دو  ،اند شده  عه پراکندهیش یھا تابکدر  وموجود ھستند  قرآِن 
از که  ھا آن فزونیر به خاط یو دیگر به علت ترس از مسلمانان :نخست: ندا نشده  داده

  .کند خبر واحد ھم گاھی در نقل اشتباه میطبعًا  و اند طریق اخبار آحاد نقل شده
شیعه تمام ھای  خباریاَ  اما ؛پذیرفته نیست ،ن شیعهوصولیاآحاد نزد  خبارادانیم که  می

و  دانند میاند، صحیح و متواتر  کتاب روایت کرده ھا هشان از قول ائمه در د آنچه علمای

                                                                                                             
باشد بنابراین برای هر مسلمانی شایسته است به عهد و پیمان خود توجه داشته باشد و   خداوند با مخلوقاتش می

 )۲/۶۰۹(همان: ». را بخواند نروزانه پنجاه آیه از آ
و در این باب از لیث ». شود هایی که در آنها قرآن خوانده می باب خانه«کند:  با این عنوان ذکر می که بابی چنان

تان را با تالوت قرآن نورانی کنید  های خانه«کند که رسول خدا فرمودند:  بن ابوسلیم به صورت مرفوع روایت می
 )۲/۶۰(همان: ». قبرستان نکنیدو آنها را تبدیل به 

کند. در این باب هفت روایت با مضمون پاداش  ذکر می» باب پاداش قرائت قرآن«همچنین بابی را با عنوان 
) و باب قرائت قرآن از روی ۶۱۳-۲/۶۱۱کند... (همان:  بزرگ خواندن قرآن و آموختن آن به دیگران ذکر می

پردازد. (همان:  ه ثواب و پاداش قرائت از روی مصحف میمصحف که در آن پنج روایت ذکر نموده و ب
۲/۶۱۳-۶۱۴ .( 

کند و بلکه فریبکاری و دروغپردازی  کند که آن روایات را نقض می و نیز ابواب دیگری در این موضوع ذکر می
نکه چگونه به دارد. ای کند و پرده از اکاذیب ایشان برمی شان و افترا بستن ایشان به اهل بیت را افشا می های کتاب

کنند و اینکه سزاوار است هر  کنند و پاداش بزرگی برای خواننده آن ذکر می قرائت قرآن از روی مصحف امر می
گویند:  که روایات جعلی و ساختگی ایشان می اش را به نور آن منور کند، درحالی را بخواند و خانه مسلمانی روزانه آن

  کند؟ آیا این خود بر تناقض بزرگی که در این مذهب است، داللت نمیقرآن دچار تغییر و تحریف شده است؟! 
 . ۷۵و  ۹۲/۷۴بحار األنوار:  -١
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بر این  .١است  شده روایت یناز معصوم شان، شده از طریق بزرگان نقل که اخبارِ یقین دارند 
شان وارد  بزرگان ھای در کتاب دروغ تحریف قرآنبارۀ درکه را  یتیھر روا اھ خباریاَ  اساس،

 اھ از اخباری« :ءالغطا اشفکجعفر شیخ  قولبه رو  از این ؛پذیرند میچرا  و چون بی باشد شده
مستند به روایاتی که است صادر شده  در مورد نقص قرآن سخنانی زشتو  ی شگفتاحکام

 .٢» یا کنار گذاشته شوندند گردتأویل  بایدیا است که 
 ھای باکتدر دانند که  درست میاز آن جھت را  ی تحریف قرآنھا هفساناخباریون ا

حرفی را که در ھر ه آنان کشگفتی است  یجای بس شده است.روایت شان  بزرگان
 در و باور دارند ـبا وجود ِاسنادھا و متون منَکرـ  باشد شیعه بزرگان ی منسوب بهھا کتاب

و  دانند حقیقت میی آشکار را ھا در مقابل، دروغ .کنند تردید می مورد کتاب خداوند متعال
 ه عقلکاست  اینتر از  بزرگ مجازاتی پس کدام .پندارند حقایق ثابت شدۀ قطعی را دروغ می

 از دست برود؟ اش ھشیاریدانایی و و شکَند بانسان فرو فطرت و
مورد  که از جمله اخبار آحاد ھستند، بھانۀاین به  یروایات چنینبدین سبب، رد کردن 

 .استم یترس و ب ،که ھمگی بر آن اتفاق دارند موضوعی بلکه ؛شیعه نیستعلمای اتفاق ھمه 
امری  ھا ، چیزی است که از سوی اخباریدورغینمصحف مخفیانۀ رواج  موضوع یعنی ،نیا

 حمد کسرویاالدین خطیب و  که محبآنچه را  ،چه بسا این مطلبو  است که حقیقت دارد
به این کار تنھا اما  .٣کند و توجیه میتفسیر  اند ردهکفاش  »والیت«نام ه بای  در مورد سوره

که مانند علی  خیالی قرآِن  وجود یی از قبیلھا دروغ ؛انجامد میآن افتراھا کردن جمع 
خبر و اثری از آن کنون و تا کشند و مردم انتظارش را می است غایبو منتَظر  ،مھدیمصحِف 

آوری این افتراھا تالشی  شود. جمع تا زمان ظھور ھمچنان به این قرآن عمل می اما ؛نیست
چه از کالم بزرگان برند. آن سر میه ب سرگردانیو تردید که در  یانیشیعقانع کردِن است برای 

 ؛نظر ندارند ھا در مورد وجود مصحف علی اختالفاین نکته است که آن ،ام ردهحظه کشیعه مال

                                           
 .۲۰/۶۱: ةوسائل الشیع -١
 .۲/۳۵۹: األنوار النعمانیةجعفر کاشف الغطاء، الحق المبین، از قول طباطبائی در  -٢
قرآن مرتب ساخته است؛ اما ظاهرش های  ها را طبق سوره الخطاب) این دروغ نوری طبرسی (صاحب فصل -٣

را از این افتراها  اش آن مانند یک مصحف نیست. اخیرًا مصحفی از پاکستان به دستم رسیده است که نویسنده
ُپر کرده است اما جرئت نکرده به اصل قرآن دست بزند؛ بلکه افتراها را شبیه تفسیر جاللین (قرآن در وسط و 

 ت.تفسیرها در حواشی) چاپ کرده اس
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وجود  ،اند که تظاھر به انکار تحریف قرآن کرده ،شیعه علمای قدیم و معاصراز  برخیحتی 
در  ییو خو »عتقاداتاإل«کتاب در ویه قمی ببا مانند ابنافرادی ؛ مصحف علی را باور دارند

 جزءرا  علی خیالیدر مصحف  زیادهکلمات  که آیاست اینجا توجهشایان   لهئمس .١»البیان«
 .گیرند در نظر می ترتیبعنوان تأویل و ه برا  آنیا  دانند یمنص قرآن 

 سیمصحف عل
مصحف خیالی ۀ دربار که شیعه احادیثی را کردیماشاره  به این نکتهبحث،  آغازدر  
 روایات  حجر آن ابن ۀگفته ولی ب ؛اند استناد نموده نیزسنت  ساخته و به روایات اھل سعلی

کنند که  ھا ادعا میآندارد و  یدیگر شیعه صورت ھای در کتاب لهئمسن یا .نیستندصحیح 
در نشر این دروغ  »کافی«کلینی در کتاب  .دارد موجود قرآنمطالبی اضافه بر  یمصحف عل

 †کسی جز ائمه« :استگشوده عنوان این  اب یحتی بابتا حد توان کوشیده است؛ وی 
است؛ از جمله  روایت ذکر نموده شش ،این باب در او ».آوری نکرده است قرآن را جمع ھمۀ

کس ادعا کند ھر«گفت:  یشنید که م [باقر] که از ابوجعفرادعا کرده است عفی جابر ُج اینکه 
کس جز چیھ رایکرده است دروغگوست؛ ز  گونه که خدا نازل نموده جمع قرآن را آن ۀکه ھم

جمع و  است فرستاده خداوند فرو که طور پس از او قرآن را آن و اماماِن  طالب یبن اب یعل
 .٢»اند حفظ ننموده

                                           
 . ۲۲۳البیان، صفحه  -١
دانند، چگونه این روایت را  سنت او را دروغگو می . مالحظه کنید جابر ُجعفی که اهل۱/۲۲۸أصول الکافی:  -٢

اند، وی هیچ ارتباط خاصی با امام باقر نداشت  را ذکر نموده های شیعه هم آن جعل نموده است و کتاب
را در کتاب کافی  های اوست؛ اما کلینی آن ز جمله دروغ). در واقع، این روایت ا۱۹۱(رجال الکشی: ص

طالب کسی دیگری همه قرآن را  زند. اگر جز علی بن ابی منتشر کرده و به این افکار کفرآمیز دامن می
آوری کرده، چه احتیاجی به  آوری نکرده است، پس آن قرآن کجاست؟ اگر وی تمام قرآن را جمع جمع
که هنوز به  ر آنکه شیعه بگوید که ائمه در جمع قرآن شرکت داشتند درحالیآوری ائمه بعدی است؟ مگ جمع

را ندیده است؟ بنگرید که آنان چگونه  دنیا نیامده بودند. به راستی چرا تا به حال هیچیک از مسلمانان آن
کردن و کنند باور دارند ولی اجماع صحابه بر حقانیت و عمل  هایی را که اندکی از دروغگویان نقل می یاوه

بیت و علمای اسالم نیز  طالب و همه امامان اهل که علی بن ابی کنند؛ درحالی تحکیم این قرآن را انکار می
 پذیرد. پرستی و کینه، این بینش خرافی را نمی قرآن موجود را قبول داشتند. قطعًا عقِل مبّرا از هوا
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ن یکس در میان اھیچ«: استت شده یرواچنین  سدر تفسیر قمی به نقل از ابوجعفر
تر  ـ که پیشاز روایت کلینی  .١»ج محمد یجز وصاست نکرده  آوری جمعامت قرآن را 

گویی ما به جای و اند  آوری کرده قرآن را جمع ،از ائمهیک آید که ھر می چنین بر ـ خواندیم
 این در حالی است که نه یک کتاِب واحد. ،ھای متعدد قرار داریم یک قرآن در مقابل کتاب

را  آن یکسی جز عل« گوید میحصر ۀ تعارض دارد و با صیغسخن روایت قمی با این 
 کسیکس مدعی باشد ھر که ھای دیگر آمده است . در روایات و باب»استآوری نکرده  جمع

 ج مبرازمان پی ازقرآن  بر این باورنده کنیبا ا. ستدروغگو ،وری کردهآ جمعجز ائمه قرآن را 
آیا  .٢نوار آمده استکه در بحاراألکنند  استدالل میبه روایتی و در این مورد  بود ن شدهدّو م

 ند؟بودآوری قرآن  جمع دارِ  عھده ج خدا ائمه در زمان رسولدیگر حسن و حسین و 
اطالع  خیالی مصحِف این شیعیان از از برخی  که کنند گزارش می ھا هافسانبعضی از این 

 نزد ابوعبدالله«که گفت: است ت شده یالحمید رواعبد بنابراھیم از در منابع شیعه دارند. 
ناگھان  ،زدم را ورق می صفحات آن یوقت .رفتم و او مصحفی را به من نشان داد [صادق]

 "افتاد که نوشته بود:  یچشمم به جای
َ

اْصلَِيا �ِيَها ال
َ
بَاِن ف ْنُتَما بَِها تَُ�ذِّ

ُ
يِت ك

َّ
َهِذهِ َجَهنَُّم ال

َْيَيانِ   حتَ
َ

مقصودشان از  .٤»است دو نفر اول ،منظور«: گوید میمجلسی  .٣»"َ�ُموتَاِن �ِيَها َو ال
یعنی ابوبکر صدیق و  ج رسول خداۀ دو وزیر و خلیف ،پدر زندو  ،دو دوست ،این دو نفر
  باشد. می ب عمرفاروق

مصحف شد که این  میداده ۀ اجاز فقط به افراد خاصی وفقط  ،روایت این بر اساس
؛ ن روایت استیکه مخالف ا آمده روایت دیگری یافکدر کتاب  ،ھمه. با این نندیرا بب یالیخ

ابوالحسن مصحفی را «: گوید میکه شده نصر نقل  یاز احمد بن محمد بن اب بدین صورت که

 ۀ را گشودم و سور آن یوقت ".به آن نگاه نکن" :و گفت نزد من گذاشت
َ
را بّینه]  =[ نِ �ُ م يَ ل

                                           
 .۹۲/۴۸، چاپ ایران؛ بحار األنوار: ۷۴۴تفسیر قمی: ص -١
 .۷بنگرید به: المرعشی، المعارف الجلیة: ص -٢
میرید و  پنداشتید. شما [دو نفر] به آنجا داخل شوید؛ نه می را دروغ می این است جهنمی که شما آن«یعنی:  -٣

 ةثبات الحجإلزام الناصب فی إ؛ ۱/۱۵قرب اإلسناد:؛ ۹۲/۴۸بنگرید به: بحار األنوار: ». مانید نه زنده می
 .۵/۲۱۴ان في تفسیر القرآن: البره ؛۱/۹۳الغائب:

 .۹۲/۴۸بحار األنوار:  -٤
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به دنبال . پس امام استشان در آن ذکر شده  ھفتاد مرد قریشی و پدران نامدیدم  و خواندم
 .١»"مصحف را به من بده"گفت:  من فرستاد و

یکی از پیروان خاص  نزدمصحف را به امانت  ،بینید که یکی از ائمه در این روایت می 
و در  ورزید اما او با دستور امامش مخالفت ؛آن بازداشت نگریستن درخود گذاشت و او را از 

گاه شدآن مطالب  یاز برخو  امانت خیانت کرد بر اساس که مخفی این است ھمان قرآن . آ
گاھی  از دید و دسترس خاص و عام پنھان بوده است ،این روایت و فقط ائمه از آن آ

ر یفکمربوط به ت ،از موضوعات آن یکی کند که میاشاره  مذکور، روایت . ھمچنینندداشت
 مسلمین نیست کهن قرآن متداول بین یا ،پس آن مصحف ؛ه استبود ج پیامبر ۀصحاب

بلکه  ؛د صحابه پرداخته استیبه توصیف و تمج یدر آیات متعددو  برای ھمگان نازل شده
و برخی  است دست به دست شده ھا ن باطنییدر ب مخفیانهصورت ه ب ،ای چنین نوشته

 دھند.  ھا نسبت میاین روایات را به آن ،بیت بدنام کردن اھلبرای  ،اخبار
محمد بن شده است. ه ئسابق ارا صورتمتفاوت از  شکلی هر و بدیگ بارتحریف،  ۀفسانا

که  ستارده کت یروا٢نطیزَ شخصی به نام بَ از  »بصائر الدرجات«در کتاب حسن صفار 
 ،که تنھا بودم یک روز«ادامۀ افسانه:  و به امانت گذاشتنزد او را قرآن خیالی آن  ÷رضا

 و در حین تالوت متوجه شدم که سوره  ردمکباز به قصد تالوت را  آن
َ
چند برابر این ن �ُ يَ م ل

                                           
دانند، چطور امام  اگر ـ بنا به عقیدۀ باطل شیعه ـ ائمه تمام علم گذشته و آینده را می .۲/۶۳۱صول الکافی: أ -١

 کار کند؟ اصوًال چرا باید چنین چیزی مهمی را نزد این مرد خیانت دانسته که این فرد در امانت خیانت می نمی
را به  ها پنهان گردد تا ناچار نباشد آن توانست آن کتاب را غیب کند تا از دیده شان نمی گذاشت؟ مگر امام می

اند؛ زیرا هیچ بخش آن با  تواِن ذهنی سر هم کرده این و آن بسپارد؟ ظاهرًا این احادیث ساختگی را افراد کم
را در کتابش آورده است و  کسی است که آن ساِز بدبخت، تر از آن حدیث عقل سلیم سازگار نیست. گمراه

های عمومی برای  کند و در منبر و رسانه تر و حقیرتر از او کسی است که این الطائالت را باور می باز بیچاره
 کند. (مصحح) عوام نادان روایت می

بزنطی راوی افسانۀ سابق است و چنین دروغ و افترایی را به صحابه نسبت داده است. وی با وجود اینکه  -٢
گونه که در معجم  ن است، نزد شیعه معتمد و موثق است. هما کردهخائن بوده و با امر امام خود مخالفت 

باشد، و گفته شده او  یوی احمد بن محمد بن ابونصر زید مولی سکونی ابوجعفر م«رجال خویی آمده: 
ای  ابوعلی معروف به بزنطی، اهل کوفه و موثق است و با امام رضا مالقات داشته و نزد او از جایگاه ویژه

فوت کرده است. معجم رجال الحدیث: ه ۲۲۱برخوردار بوده و کتابی را از امام روایت نموده و در سال 
۲/۲۳۱. 
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قلم و کاغذ  نفھمیدم. ولی چیزی ؛. شروع به خواندن آن کردمکه در دست ماست است
از آنکه چیزی پیش  ولی ؛سئواالتی بپرسماش  درباره و کنمرا یادداشت  آنکه آوردم 

ھر و مقداری نخ ھمراه داشت و مُ مال و تناگھان مسافری پیدا شد که یک دس یادداشت کنم،
ھر را مُ  مال بگذاری و آنتکه این مصحف را داخل دساست موالیم به تو دستور داده "گفت: 

  .١»کردمدستور ایشان را اطاعت  نیزمن  سپ ."یبفرست شرا برای ھر آنبزنی و ھمراه مُ 
 ؛شدناز مطالِب آن قرآن متوجه چیزی  که یدگو میدر این روایت بزنطی دقت کنید که 

شان  پدران مراه با نامھرا  انیقریشاز ھفتاد نفر  مدعی است که نامدر روایت قبلی راوی اما 
 کنم. را به خوانندۀ محترم واگذار میگویی  در مورد این تناقضقضاوت . دیده است

از او  .کند بیاننیز م شکل سو را به دروغ تا ایناست ت دیگری آمده در رجال کشی روای
آوردند، او را را  رضا] =[ وقتی ابوالحسن«کند:  چنین روایت مینصر  احمد بن محمد بن ابی

مصحفی را برایم  ،وقتی در قادسیه بودم... ه بود وارد کوفه نشدھنوز  ؛بردندقادسیه  هب

از این سوره مردم [چه افتاد که از آن كنيمل ۀ چشمم به سوراتفاقی  م ورا باز کرد ؛ آنفرستاد
مسافری آمد  آنگاه .را حفظ کردم مقداری از آن. تر بود طوالنی نددخوان می در قرآن موجود]

 ؛یاور"ب ]مصحف را"[گفت:  و ھر و مقداری ِگل ھمراه داشتمال و یک مُ تکه یک دس
 .کرد شھرو مُ قرار داد مال گذاشت و ِگل را روی آن ترا در دس آنوی  .مصحف را به او دادم

نتوانستم حتی کوشیدم ھر چه  و یادم رفته است دیدم که ھرچه حفظ کرده بودم از  ھانناگ
  .٢»را به یاد آورم یک حرف آن

که  کند ادعا میاو  است. »بزنطی«ھر سه روایت  راوِی  ،»بصائر الدرجات« کتابدر 
ناگھان  ،را بنویسد آنھایی از  وقتی تصمیم گرفته بخشرا نفھمیده و  آنمطالب چیزی از 

که  در روایت کشی ادعا شده .ه استشد اوو مانع نوشتن  هامام از راه رسیدۀ فرستاد
را شده  بخش حفظ، مصحف رفتنولی با  ؛است چه را که خوانده حفظ کردهآن مقداری از

حفظ کرده راوی [از مصحف] آنچه را که بینیم  یدر روایت کافی م است.کرده  فراموش
اگر نوشتن  .ائمه بوده استقریشِی مربوط به دشمنان کند که  عا میاد وآورد  به یاد میبوده 

در ؟ حفظ کرده و نوشته استرا  دروغچگونه این ھمه  ،یا حفظ قسمتی از آن ناممکن بود
؛ دکنن می را نقض ھمدیگر ،شیعه دروغین و مانند دیگر روایات متفاوتندھر سه روایت  ،واقع

                                           
 .۹۲/۵۱نوار: األ ، به نقل از: بحار۲۴۶بصائر الدرجات: ص -١
 . ۵۸۹و  ۵۸۸رجال کشی: ص  -٢
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 ست. ھا هافسان گویی، ویژگی بارز ھمۀ و این تناقض
الله  ب است. نعمتیامام غا نزد ،خیالی کنند که این مصحف روایات شیعه اشاره می 
جز  یکسکه این اشاره دارند  بر بسیاریاخبار و روایات مشھور «گوید:  می یریجزا

. وی در ادامه »نکرده استوری آ جمعنازل شده که  چنان قرآن را سامیرالمؤمنین علی
نزد  ،نیپیش یانبیا یراثھای آسمانی و م اکنون این مصحف با دیگر کتابھم «گوید:  می

علی ای به خط  ھایی قدیمی شیعیان قرآنکه  اعتقاداین  .١»استموالی ما امام مھدی 
قرآنی را با خط علی «گوید:  یم ندیم شیعی ابن به این قضیه مرتبط شده است. ،دارند
ه خود را به علویه ک عنبه ابن .٢»شد حسن نگھداری می نوادگانکه نزد یکی از  ام دیده

یکی  :دو مصحف با خط خود داشت ین علیرالمؤمنیکند که ام اشاره می ،نمود میمنتسب 
 است؛ ھا را دیدهنخود آاو کند که  ادعا می . ھمچنینجلدمجلد و دیگری در یک مدر سه 

 .٣شدندحریق ۀ طعمنسخه ھر دو  ،مشھددر سوزی  ولی ھنگام آتش
 ۱۳۱۳( ق۱۳۵۳الحجه  یدر ذ«: گوید می ـ از بزرگان معاصر شیعهـ  یابوعبدالله زنجان

دیدم که در پایان آن نوشته شده  یوفکخط  هنجف مصحفی را بدر  ةیتب العلوکدر دارالش) 

طالب در سال  یاین قرآن را علی بن اب[=  ة من اهلجرنيربعأ ةسن یطالب ف یبن اب یه علبَ تَ كَ بود 
ھای متمادی در  که سال  یرازیرزا مخدوم شیم ،رو یناز ا .٤»]چھل ھجری نوشته است

ب یاز جمله عجا«: گوید می ،شان را خوانده است یھا زیسته و بسیاری از کتابشیعیان میان 
ھا معتقدند که  از مصحف یاریدر مورد بس ،تحریف قرآن یادعاشیعه این است که با وجود 

متداول و  ھای ن قرآنیھا جز ھم که آن مصحف درحالی ؛ھستندعلی یا بقیه ائمه  ۀنوشت
  .٥»چیز دیگری نیستند ،متواتر بین مسلمین

است؛ ھمین قرآن امروزی را تالوت کرده و بدان حکم نموده  سنیست که علی تردیدی
ای شیعه ھ این چیزی است که کتاب .که مورد اجماع ھمه اصحاب بوده استھمان قرآنی 

 ازسناد صحیح از سوید بن غفله داود با اِ  یاب در ھمین راستا ابن .کنند میبدان اعتراف  نیز

                                           
 .۳۶۲تا  ۲/۳۶۰ األنوار النعمانیة: -١
 .۲۸الفهرست: ص -٢
 .۱۳۱و  ۱۳۰طالب: ص عمدة الطالب فی أنساب آل ابی -٣
 .۶۸و  ۶۷زنجانی، تاریخ القرآن: ص -٤
 (نسخۀ خطی). ۱۰۴النواقض: برگۀ  -٥
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عثمان بن عفان جز به نیکوی سخن ۀ دربار«: کند چنین روایت می سطالب یعلی بن اب
در  .١»ما کاری انجام نداده است ۀحضور ھم درقرآن جز  بارۀبه خدا سوگند در .نگویید

یک  ای ھر ناحیهبرای ، آوری قرآن پس از جمع سکه عثماناست صحیح بخاری نقل شده 
دستور داد دیگر مصاحف موجود  ]ھا هفع اختالف در مورد لھجربه منظور [فرستاد و نسخه 

 با خط علی باشد.  ید این روایت ھم منافی وجود مصحفیشا .[یا با آب بشویند] ٢را بسوزانند
 شان کسانی ھستند که سند قرائت، مشھور قرآن یھا قرائتشود که در بین  مالحظه می 
کند  میاستدالل  ،محقق مصری ،دکتر عبدالصبور شاھین ؛ لذاگردد برمی شبیت ھلائمه ابه 

[= تحریف قرآن]  مورد و روایاتی که در اینھستند ا تحریف قرآن مبّر ۀ بیت از مقول که اھل
 .است ھای برخی از شیعیان افترا و دروغ جزءھمگی  ،اند نسبت داده شبیت به ائمه اھل

به امام جعفر  »حمزه زیات« قرائِت  سندِ  ی ھفتگانه،ھا قرائتذکر است که در بین ه الزم ب
و او بر العابدین  و او بر زین را بر امام محمد باقر[مصحف را] آن  نیزاو  ؛گردد صادق برمی

 ،بیت مردان اھل یکاین ن .٣قرائت نموده است سطالب یابو او بر علی بن پدرش حسین 
ۀ و نشان ه مسلمین در مورد مصحف امام داشتند خارج نشدندک یاز اجماعھرگز 

بدون کم و کاستی و ھرگونه زیادتی را مصحِف شریف شان این است که خود آن  تیرضا
و ھیچگونه  خواندند فرامیسوی آن ه بنیز و دیگران را   کردند میقرائت و به احکامش عمل 

دکتر محمد بلتاجی در تأیید سخنان دکتر شاھین،  .٤ادعایی مبنی بر نقص قرآن نداشتند
برادر امام ـ  از طریق زید بن علی  سطالب یقرائت علی بن اب، عالوه بر این ...«: گوید می

ھم بدان  یانو این چیزی است که شیع است روایت شدهنیز  ـ باقر و عموی امام صادق
 .٥کنند اعتراف می

یک ھر«گوید:  ه میکافزاییم  نیز میرا  محمدباقر مجلسیاقرار  ،قضیه برای تقویت بیشترِ 
کسائی  قرائت حمزه و :گردد برمی ]سعلیاو [به نحوی به قرائت ھفتگانه،  یھا قرائتاز 
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ابوعمرو به کثیر و  قرائت نافع و ابنبخش زیادی از  است وبه علی وابسته  مستقیماً 
طالب  یبن کعب و علی بن اب یبه اب نیزعباس  که قرائت ابن حالیدر ؛گردد عباس برمی ابن

 قرائت علی ،باشد هکعب مخالفت داشت  بن یجا قرائت آنان با قرائت اب و ھر ؛گردد برمی
و  ّلمی قرائت نموده استبر ابوعبدالرحمن ُس [قرآن را] نیز عاصم  .شود برگرفته می

که  اند هگفت "؛ام طالب قرائت نموده یمن تمام قرآن را بر علی بن اب"گوید:  الرحمن میعبدابو
م ادغادیگران را که چه از اصل برگرفته است و آنزیرا ؛ استقرائت عاصم  ،قرائت ترین فصیح
او  ،اند لین خواندهدیگران به صورت  را که ییھا هو ھمز او آشکار ساخته است ،اند کرده

و در است  ÷منسوب به علی ،و عددھای کوفی موجود در قرآن ..، .است بخشیدهق یتحق
عدد بلکه ھر کدام از شھرھا  ؛به او منتسب باشد ینیست که عدددیگر میان صحابه کسی 

 .١»اند از برخی تابعین گرفتهرا 
گوید:  می »سعد السعود«در کتاب  یفاطم یعلو یبن محمد طاووس یعلعالم شیعی، 

وی  .٢»آوری نمود جمع سطالب یبابن  یعثمان برگشت و قرآن را با رأی موالنا علسپس «
در مورد عثمان خدا را به  ،ای مردم" علی گفت:: «گوید دربارۀ دفاع امام علی از عثمان می

در حضور  وا ،به خدا سوگند .یدخوانمصاحف نۀ یاد داشته باشد و غلو نکنید و او را سوزانند
  .٣»"ھا را آتش زد مصحف[و با رضایت آنان]  ج اصحاب رسول خدا ۀھم

از «: اند حتی سخنی فراتر از این گفته برخی منابع شیعه [در دفاع از تدویِن عثمان]
صحابه در مورد احساس کرد عثمان بن عفان وقتی که است وارد شده  †تیب طریق اھل

[یعنی  درخواست کرد ÷یرا از عل ‘مصحف فاطمه دارند، نظر اختالفقرائت قرآن 
و دیگر  ]ده بودکرفاطمه به فرمان پدرش جمع کنند  گمان میه کای از قرآن  نسخه
آن نبود با مطابق که را ھر چه تا  دستور دادو  داد تطبیقموجود را با آن  یھا قرآن

مصحف  [که امروز در اختیار ماست] مصحف متداول ،این روایت بر اساس. ٤»بسوزانند
تمام  ،تاآیا این روای .اش هکنند نه تدویناست ناشر آن بوده فقط فاطمه است و عثمان 

این ھمه  آیا؟ َبرد از بین نمی بودند بافتهآنچه  ۀھمو  کند را نقض نمیآنان ادعاھای قبلی 
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  ؟شان نیست بطالن مذھبۀ نشان ،شیعه ی در اخبار و روایاِت یگو تناقض
 ؛تحریف قرآنۀ گشت از مقولازتالشی است در راستای ب ،روایت اخیررسد که  به نظر می 
و زیان طرح این  .کند می ییبر پیشانی شیعه خودنمای ننگۀ مانند لکباور به آن، که چرا 

 ،این پشیمانی مساله تنھا متوجه مذھب آنان است و ضرری متوجه قرآن نخواھد بود. اما
خلفای الشأن از طریق  زیرا این قرآن عظیم ؛دھد معرض سرزنش دیگری قرار میآنان را در 

در مذھب شیعه که  حالیدر ؛به دست ما رسیده است شر اصحاب بزرگواریو سا راشدین
چگونه در یک  سوال اینجاست که ؛دارندبزرگواران  این متوجهلعن و تکفیر بیشترین بھره از 
و ھم  وجود دارداز ھرگونه تحریف و کاستی اعتقاد به سالمت قرآن ھم  ،قلب و یک عقل

به دوگانگی از این  یبرای رھایآنان ؟ شاید و خادمانشگردآورندگان  یانِت اعتقاد به خ
و  فاطمه مطابقت داد خیالِی  عثمان قرآن را با مصحفاند که  دست زدهروایت این ساخت 

 بارا  آنانھم قضیه ن یولی ا ؛دنسوزانبمصحف بود آن مخالف را که چه  ھر دستور داد
مخالفت صریح دارد که روایات آنان از زیرا این روایت با بعضی  ؛کند مواجه میتناقض سوم 

 غیر از این قرآن است. چیزی مصحف فاطمه  کند ادعا می
با این را  شخصیاین است که وی  شدهثابت  سعثمان بن عفان آنچه دربارۀ به ھر حال،

 ما برای یخود دار نزدای از قرآن را که  نسخه: «فرستاد لالمؤمنین حفصه نزد امپیام 
شیعه مانند عادت ھمیشگی  یول ؛١»تا در نوشتن دیگر مصاحف از آن استفاده شود تبفرس

واژگون کردن  از طریق ،دھند نسبت می دوازده امامو صحابه را به  پیامبرانخود که فضایل 
به فاطمه نسبت [که مربوط به حفصه بوده است] را موضوع این شان،  یھا حدیث در کتاب

تراشی برای  فضلرسد  نوبت به قرآن که می اما. تا برای وی فضلی ثابت کنند ندا هداد
 دھند. یا ادعای تحریف انجام میباطنی  تتأویاله وسیلۀ برا  بیت اھل

 شیعه های بادر کت افسانۀ تحریف حجم و ارزش اخباِر  
آن پرتگاه  ازو  اند فرو رفتهھای شیعه در این گنداب  قبًال دیدیم که بسیاری از کتاب 

به  ،تاریک؟ این روایات چقدر استمقدار این سقوط اندازه و  اما ؛اند خطرناک سقوط کرده
کس که بدان تا بر تن ھر است نفوذ کرده نیزو به مراجع جدیدشان   منابع شیعه راه یافته

آیا  د.نو آخرین پیوندش را با اسالم قطع کن ننگ و رسوایی بپوشاند دھد، لباس تمایل نشان

                                           
 .۱۳/۱۱بنگرید به: فتح الباری:  -١
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 مورد قبولو است قرار گرفته شیعه در منابع   دسیسهنیرنگ و تنھا با  ،شاذ این روایات
به علت نفوذ اند  شیعه مدعی یھا کتابچراکه  ؟پژوھشگران شیعه نیستو  فرھیختگان
به  ن و جعلیروایات دروغیچنین  ،ساختند یحدیث مت بی به نام اھلکه  یدروغپردازان

در کس ھر، دھد وقایع تاریخی نشان میکه  چنان در واقع، .شیعه راه یافته است اعتقادات
 .کرد، از تشیع استفاده کرده است میضربه زدن به اسالم و مسلمین  قصدِ طول تاریخ 

 لیم بن قیسکتاب ُس در از دو روایت  ،تحریف قرآن فسانۀکه ا ممالحظه کردی تر پیش
آن  اساِس  را بر یاتیچندین برابر بزرگ کردند و روا ،را توسعه دادند ولی برخی آن ؛شروع شد

آلوده  دانخود را برا بر دوش کشیده و تھمت این بزرگ از جمله کسانی که گناه  .ساختند
و دارد عھده  رین کفر باکه بیشترین سھم را در  باشد می »علی بن ابراھیم قمی« کرده است

 به تفسیرش،ۀ در مقدمخود که  چنان ؛ه استردکجعل  موضوعن یروایات متعددی در ا
 .بسیار کوشیده است ،خرافه نیاکردن و در عملی  این روایات تصریح کردهفراوانِی 

قمی برگرفته  ابراھیمعلی بن  از را کافیروایات ۀ بخش عمدکلینی الزم به ذکر است که 
کرد؛  ثبت می رشیو در تفسپذیرفت  می یارکگناھ دروغگویھر از ھا را آناو نیز است که 

حجر  امام ذھبی و ابن به شایستگی تقدیر شده است.سوی شیعه از  ھمان تفسیری که
 .١»ستقمی تفسیری دارد که سراسر نکبت و بال«گویند:  می

گونه روایات متمرکز  بیشتر روی جعل این ،ھجریم در قرن سو ُغالت شیعهالت کیتش
شھادت  ،الم استعَ ال کملال  الله  تیآ سالم واإل نکحتی شیخ مفید که نزد شیعه ملقب به ر ؛بود
اختالف قرآن و  ،ات مربوط به وجود تحریفیروادربارۀ  ج محمد آل هاخبار ائم« :دھد که می

  .٢»رسیده است فیضستَ مُ به حد ، ندا هوجود آورده ه ستمکاران در آن بک یحذف و نقص
در  شیعیانی است که برخی از یو افتراھا ھا پردازیدروغۀ ثمر ،فراوانی حدیثنًا این یقی

غیر از این  ج پیامبر بیت اھلاگر  زیرا ؛اند نسبت داده شبیت قرن سوم ھجری به امامان اھل
را  خود آن ،دادند میمردم توضیح را برای  آنحتمًا  ،ار داشتندیدر اخت یقرآن چیز دیگر

ائمه  ،اما به اعتراف شیعه ؛کنند شتوانستند کتمان و نمی کردند خواندند و بدان عمل می می

                                           
 .۴/۱۹۱؛ لسان المیزان: ۳/۱۱۱عتدال: میزان اإل  -١
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افترا دروغ و بیت از این  لاھ ،طور قطعه پس ب ؛اند را تالوت نکرده قرآن موجودجز چیزی 
 ،تواتر برسد و نزدیِک  کثرتۀ که باطل در آن به درج مذھبیگردد  و ثابت می ھستند امبّر 

  باطل است.
 رسیده کثرتۀ شیعه به درجۀ مدعی است این کفر در بین فرقدر حالی خ مفید یش 
 ،نسبت دھدای را به شیعه  کس چنین مقولهھر«گوید:  بابویه قمی می ابنکه  است

مفید شیخ ن ااز شاگردان و معاصربیت و  خود از ساللۀ اھلمرتضی که  سید. ١»دروغگوست
 ضعیف ۀدر مرتبزیرا  ؛نیستندقابل اعتماد  ،بوط به این موضوعروایات مر«: گوید می ،است

  .٢»ھا رد کردمخالف را با آن توان روایات قطعِی  نمی و قرار دارند
و تنھا نام را دارند  تفکر مخصوص به خودو  ھستند از بزرگان شیعه مستقلیك آیا ھر

به و ھر لحظه ھر جا به حکم تقیه  ،پرست آفتابیا مانند  ؟است  ردهکعه ھمه را جمع یش
بر  ،ھا شان با این دروغ یھا هبرد دسیساند برای پیش تصمیم گرفته یا اینکهآیند؟  رنگی درمی

کنند تا کسی نتواند از  بیانامور خود را به دو صورت مختلف و متعارض  ،حسب مناسبات
 . شودشان مطلع  مذھب حقیقِت 

این  ـ البیان مجمع صاحب تفسیرـ در قرن ششم بینیم طبرسی  بدین علت است که می
 »حتجاجاإل«و مؤلف کتاب  ویمعاصر  که، طبرسی دیگر اما ؛ندک قضیه را به کلی رد می

و معتقد است  کند میحدیث روایت   دهشان  و برای اثبات دنک به این کفرھا تصریح می ،است
در  ،روایات جعل اینالبته احتمال دارد که . است شیعیانمحل اجماع تمام  شکه سخن

اند تا  نسبت داده علمای پیشینھا را به آنجاعالن  یول باشد صورت گرفتهر یاخ یھا هسد
الله بزودی  بررسی این مساله  شاء ان .را بیش از پیش جلب کنندخورده  اعتماِد پیرواِن فریب

 ه و یا جنبه حقیقی دارد...خواھد آمد که این انکار از روی تقیه بود
اوج خود پردازی به  تیروا ،شوم دولت صفویۀ الزم به یادآوری است که در زیر سای

سوم و   فرات کوفی در قرن ومفید  ،قمی ،آنچه کلینیتمام از  ،حجم این روایات رسید.
 مجلسیمحمدباقر که د یشک ییارشان به جاکحتی  فراتر رفت؛ ،رده بودندکچھارم ثبت 
آنھا ات مربوط به امامت ھستند و یه روایشب ،اخبار و روایات این باب« :کهاست گواھی داده 

سلب اعتبار و اعتماد  موجِب  ،مه روایتھ و مردود دانستن آن بوده یمتواتر معنودر حکم 
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کمتر  ،باباخبار وارده در این [نادرست دانستِن]  ،بلکه به گمان من ؛گردد اخبار می ۀاز ھم
 .١»نیستائمه امامت اخبار از چنین تصوری در مورد 

در این  .داردف قرآن یتحردر  جعلیانبوه اخبار و روایات  داللت بر ،شھادت مجلسی
بابویه  و ابن وجود نداشتش از دو روایت یب »لیم بن قیسکتاب ُس «که ابتدا در است  حالی

و شیخ  »دروغگوست ،نسبت دھدھرکس مثل این روایات را به شیعه «: است قمی گفته
صاحب ـ نوری طبرسی با وجود این،  .٢آنھا به شیعه شده است باستنا منکرِ نیز طوسی 

از کالم شیخ  ،ممکنۀ ار انداخت تا به ھر شیوکتمام توان خود را به ـ  »الخطاب فصل«
زیرا به  ؛معذور است ،ف قرآنیتحرۀ طوسی در انکار قضی«گوید:  می؛ پس یابد رھاییطوسی 

برخوردار نبوده  از معلومات کافی در این زمینه ،ھا عدم دسترسی کافی به کتابعلت 
 .٣»است

زیرا او  ؛موافق باشد »الخطاب فصل«صاحب  اعتقادممکن نیست با ی گونه عذرآور این
شیخ  زیرا ؛سازد نظر با خود ھم ،تحریف قرآنعقیده به شیعیان را در  ۀھمکه ورزد  اصرار می

دو صاحب و  عهیمؤلف دو کتاب معتبر در حدیث ش، ان زمان خودیشیعمرجع بزرگ طوسی 
ـ او در خصوص تحریف قرآن دیدگاه نیست که پذیرفتنی پس  ؛معتمد در علم رجال است اثر

گاھِی  ، نداشتن منابع یاکافیناناشی از بررسی  ـ نوری طبرسی نیست مورد پسندکه   وی ناآ
  .باشد

گیریم که ثابت  در نظر می یخیتار یا سندی مھم یتعنوان شھادبه را ما اظھارات طوسی 
تعداد روایات جعلی دربارۀ تحریف قرآن ممکن نبود به این گستردگی و به این سطح کند  می

رسد که برخی از این  بعید ھم به نظر نمی . به عالوه،دولت صفویۀ در سای برسد، مگر
که شواھد به ویژه این ؛نسبت دھندخود بزرگان قدیم به  افسانهاین تقویِت  با ھدِف روایات را 

به آن ت سن اھل ھای باکتکه  چنان ؛در میان شیعه وجود دارد پردازیزیادی بر شیوع دروغ
 عترفند.مبدان خود  نیزاند و منابع شیعه  شھادت داده

 .اند شھادت دادهتحریف قرآن روایات مربوط به  فراوانِی بر  ،دربار صفویه آخوندھای
بیش از دو  ،شمار این روایات«اند:  گفته ـ الله جزایری نعمتـ شاگردش مجلسی و که  چنان

                                           
 .۲/۵۳۶ مرآة العقول: -١
 .۱/۳تفسیر التبیان:  -٢
 (نسخۀ خطی). ۱۷۵فصل الخطاب: برگۀ  -٣
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ترازو ۀ ی خود را ھمراه با قرآن در یک کفھا هافسان ھمچنین جزایری .١»استھزار حدیث 
منجر به سلب اعتماد  ،اعتراف به سالمت قرآن از تحریف و تغییرکه گذاشته و معتقد است 

 یھا بر متواتر بودن قرائت یعه مبنین شیلذا در رد اعتراف متقدم ؛شود از روایات شیعه می
که ھمه وحی الھی و اذعان به این سالمت قرائت آنان پذیرفتندر صورت «گوید:  می ھفتگانه

قرآن تصریح مستفیض و بلکه متواتری را که به وقوع تحریف اخبار و روایات  ۀھم دبای ،است
محافظت از حرمت و  اھمیتاین سخن وی بدین معناست که  .٢»دور بریزیماند  کرده

و اقرار به  شتر استیبکریم انت قرآن یاز حفظ و ص ،کفرآمیز سالمتی این روایاِت 
این مقوله خواھد شیعه در تمام اخبار و روایات  به یاعتماد بیموجب  ،قرآن ناپذیرِی  تحریف

ی شیعه و اقتصاد مذھبیوام د .استبس مشکل ی انتخاباین ، علمای شیعهاه گدیداز  شد.
عالوه، تمام به . است  وابستهجعلی  این روایاِت  به [به ویژه در حکومت آخوندی ایران]

اند، مدیون ھمین  قداستی که روحانیون شیعه در پرتو نیابت امام زمان به دست آورده
، یعنی چشم بستن بر روی تمام منافع آنھا اعتراف به جعلی بودِن  و است روایات دروغین

 ؛پردازند می» خمس«خبر، با نام  لوح و بی ای که شیعیاِن ساده مالی و ثروِت بادآورده
یا اینکه  اقتصادِی ناشی از آن است.سودھای و  منافعبه معنی محرومیت از تمام ھمچنین 

ز این تکفیر شدن از سوی مسلمانان و مساله تحریف قرآن را مطرح کنند و پس ا
واقعًا چنین نشین شدن پیروانش و از بین رفتن منابع درآمدش را به جان بخرند؛  گوشه

متناقض  ۀھمچنان با دو چھرباید اینکه یا . انتخابی برای آخوندھای شیعه مشکل است
  .ندیا به تناسب ظروف و شرایط عمل کن یا به کتمان و تقیه برگردند ظاھر شوند

ۀ از قدرت و سلط برخورداریدلیل بزرگان دربار صفویه به  ،گفته شدتر  پیشکه  چنان
بیرون تقیه از پوشش ریاکارانۀ  لذا ؛این کفر را داشتندسارِت بیاِن بیش از ھمه ج، سیاسی

حتی حسن  ؛بودرایج بسیار شان  تحریف قرآن در میاناخبار و ادعای تواتر   آمده بودند
از ضروریات را ۀ تحریف قرآن مقولتوان  میکه  بودمدعی  ـ شاگردان مجلسیاز ـ شریف 

قرآن و [آیات]  حذف بعضی از«گوید:  مینیز محمد صالح مازندرانی  .٣دانستمذھب شیعه 
نظر از اول تا  ل و دقتو ھرکس با تأم است به تواتر به اثبات رسیده ،تحریف آن از طریق ما

                                           
 .۴/۲۳۲األنوار النعمانیة: ؛ ۲۵۱شده: ص (نسخۀ خطی) و نسخۀ چاپ ۱۲۵فصل الخطاب: برگۀ  -١
 .۳۵۷و  ۲/۳۵۶ األنوار النعمانیة: -٢
 .۴۹: صاألنوار مرآة -٣



 ۳۱۹ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

شیخ محسن  .١»دیخواھد فھم ین را به روشنیا ،ما را مطالعه کند یحدیث ھای باآخر کت
 این ،به ما رسیده †بیت اھلآنچه از روایات مأخوذ از «: دارد نیز چنین بیان میکاشانی 

نازل  ج را بر محمد ونه که خداوند آنگ آن ،قرآنی که در دسترس ما قرار دارد ست کها
یافت در آن  رده استکآنچه خداوند نازل بر خالف  یبلکه چیزھای ؛کامل نیست ،استنموده 

در بسیاری ـ  ÷یاز جمله اسم علـ  بسیاری الفاظو  قسمتی از آن تحریف شده ،شود می
او  ج ن ترتیبی نیست که مورد رضایت خدا و رسولآبه  ھمچنین ؛است حذف شده آیاتاز 

  .٢»باشد
تحریف از اعترافات بزرگان شیعه در مورد حجم روایات و اخبار  آنچه خواندید، بخشی

 از نگاه شیعه تواتر این افتراتأکید و بر  ،ن شھادت خطرناکیا. در آن مقطع زمانی بودقرآن 
نادرستِی است بر  یو برھان قاطع کند شان داللت می ھای آن در کتاب کثرتو شھرت و 

 نیزشان  ر روایاتیبه سا ،دروغ نزد آنان متواتر باشدسخن که  زیرا مادامی ؛شان روایاتتمام 
ای با اسالم ندارد و  و ھرکس چنین مذھبی داشته باشد، ھیچ رابطه. توان اعتماد کرد ینم

عیاشی و ، کلینی، قمی، مجلسیبراستی که دین آنھا دین ائمه نیست بلکه دینی است که 
که  کافری استی ھا همانند دیگر فرق شان شاید دین ؛اند ساختهشان  دیگر علمای غالی برای

وششی که برای پ ،متعال وندبه خواست خدا . ھر چه ھست،ریخ اسالم پدید آمدندادر طول ت
حقیقت  ،کنار رفتبه ن ادعا یبا ا گرفتند خود به کار می ستیزِ  ت اسالمپنھان کردن ماھی

ناحق به این کفر به بارۀ تمام روایاتی که دراعتبارِی  بیغ و روو د امرشان افشا گردید
 دادند آشکار گردید. میت نسبت یب اھل

، شیخ حسین در دوران صفویه به ویژه ،در طی قرون متمادی ،جنبش جعل روایت در
مستدرک « حدیثیۀ شناس و صاحب مجموع رجال ،محدث ،مرجعکه  نوری طبرسی

محمدحسین آل  :از جمله ؛استاستاد بسیاری از بزرگان معتبر شیعه  بوده و »الوسایل
 یھا هفسانالزم نیست به سند ا که و شاگردانش معتقدند او. یھرانتابزرگ قو آ ءالغطا کاشف

ۀ مالحظ«گوید:  می یو .اند رسیدهتواتر به شیعه راویان چرا که از طریق  ؛توجه شودتحریف 
  بلکه شبیه وسوسه ؛تواتر معنوی است باِب  موجب سدِ  ،سند در این ھمه اخبار و روایات

                                           
 .۱۱/۷۶مازندرانی، شرح جامع بر کافی:  -١
 .۱/۴۹تفسیر الصافی:  -٢
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ـ نیز  مرجع شیعیان عراق  ـ خویی آیت الله .١»رداست که الزم است از آن به خدا پناه بُ 
که برخی از این  دارد داللت بر این ،تیب کثرت روایات تحریف قرآن از طریق اھل«گوید:  می

 کسِب  ،در این مورد کار ترین است و کم طور قطع از معصومین نقل شدهه ب ،روایات
 .٢»اند به طریق معتبر نقل شدهنیز و برخی از آنھا  ؛استاطمینان از این روایات 

که این قوم  تردید دارد  یسکھنوز آیا  ،از این ھمه اعتراف بزرگان و مراجع شیعه پس
این که  یمسلمانچقدر برای  ؟اند فرو رفته گمراھیباتالق و  تاریکی واقعًا در منجالب

چنین ملت و قومی با اعتماد به  آور است که دردآور و تاسف، شنود را می آور شرمی ھا هواژ
در سیاھچال بدبختی  علما، ـ به اصطالح ـ ن یا تکیه بر سخنان پوچ و بیھوده و یھا کتاب

امام زمان و جانشین که خود را  آخوندھاییگونه  اینتردیدی نیست که زیرا  ؛اند گرفتار شده
خود را به شیطان  ،آشکار این کفرِ  و تأیید تبیین خاطره ب ،دانند شیعه میۀ کار ھمه

اند.  هخریدرا دوزخ جاودان آتش در عوض، اند و  افسار خود را به دست او دادهو  اند فروخته
؟ آیا ھمه معتقد دارند گام برمی یکراه تار این درآیا تمام شیعیان  حال سئوال اینجاست که

 ھا خواھیم پرداخت. پرسش نیبه بررسی ا ،بحث ۀدر ادام به این کفر و الحاد ھستند؟

 ؟ و به تواتر آنها معتقدند دانند تحریف را صحیح میآیا همه شیعیان روایات 
تا ھمچنین  اند؛ سقوط کرده تاریکپرتگاه این  از ،شیعهکه بیشتر علمای دیدیم تا اینجا 

و   گر صورتانیبھمگی ه ک را توضیح دادیمشان  ھای کتابحدودی مفاھیم و مضامین روایات 
در طول قرون متمادی با چه جاعالن حدیث ن دیدیم که یھمچن .حقیقت این افتراست

کنند که بعضی  می دعاان اآنحتی برخی از  ؛اند شان افزوده دروغین روایاِت تعداد  ربای  شیوه
 علمایآیا تمام  .ندارندبه بررسی سند و راوی  نیازیو  ھستند صحیحت متواتر و اروای ایناز 

 ؟را قبول دارند مکاین ُح  امامی دوازده
ه اتفاق نظر دارند که یامام ۀھم«گوید:  می »وائل المقاالتأ«تاب کد در یخ مفیش

و از موجبات  کردند خودداری میقرآن  تألیفاز  ،مواردبسیاری در  گمراھی سرکردگاِن 
رجئه مُ ، هیدیز، خوارج، معتزلهھایی مانند  گروهو  اند؛ ده سرپیچی نمو ج پیامبرت تنزیل و سن

 .٣»اند اجماع کردهه یامام بر خالف ،حدیث و اھل

                                           
 (نسخه خطی). ۱۲۴فصل الخطاب: برگۀ  -١
 .۲۲۶خوئی، البیان: ص -٢
 .۱۳أوائل المقاالت: ص -٣
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 یھا هکه سایر فرقبه اینگواھی مھم و اعتراف صریحی است  ،ن شیخ مفیدخاین س
ُمشت محکمی  ،. این شھادتاند سقوط نکرده که دامنگیر شیعه شده است یاسالمی در کفر
ای مذبوحانه، این ننگ را به  دسیسهبا کردند  که تالش می ییھا رافضی است بر دھان

سنت دربارۀ تحریف قرآن چنان روشن و  خوشبختانه موضع اھل نسبت دھند.ت سن لاھ
 هبه سراغ شھادت شیخ مفید شیع برای این موضوعنیست نیازی صریح است که ھیچ 

 نصافاز ا مؤثرتر ،دشمن انصاف و اعتراِف وی تنھا بدین خاطر بود که  قول نقلاین  برویم.
 برای ساکت کردن آن دروغگویان دلیل خوبی است. . به عالوه،است طرف موافق

ای به  اشارهو ا .بر این کفر واضح اجماع دارند علمای شیعه ،شیخ مفید بر اساس اعتراف
ملقب به  ،یه قمیبابو ابن ـاستادش  ،ولی در مقابل مخالفان این عقیدۀ کفرآمیز نکرده است؛

را درست عه یتحریف قرآن به ش عقیدۀنسبت دادن  »عتقاداتاإل«در رساله  ـ صدوقشیخ 
د یکه ھر دو از شاگردان مفـ  ٣یطوسشیخ و  ٢ف مرتضییشر ،ت از اویبه تبع. ١داند نمی

 اند. ای شده منکر چنین عقیدهـ » مجمع البیان«ـ صاحب تفسیر  یطبرس سپسو  ـ ھستند
 ـ یه قمیبابو ابنـاستادش  ای به مخالفت چرا شیخ مفید اشارهسئوال اینجاست که 

را حمل  خود استادِ مخالفت اینکه خود را به نادانی زده یا آیا  مشخص نیست کهکند؟  نمی
 ی روی آوردهیگو به تناقض »وائل المقاالتأ«ظاھرًا شیخ مفید در کتاب  .بر تقیه نموده است

نوری  .٤»اند تحریف قرآن شده ای از امامیه منکرِ  عده«گوید:  زیرا در جای دیگر می ؛است
اجماع  عقیدۀ تحریف قرآنشیعه بر علمای مانند شیخ مفید مدعی است که نیز طبرسی 

گوید:  مخالفت نشان داد؛ حتی در مورد وی می ای چنین عقیدهبا ه یبابو تا اینکه ابن ندشتدا
  .٥پدید آوردد را ی جدی عقیدهاین در میان شیعه ابن بابویه قمی اولین کسی بود که «

بر مذھب و  ،از بدو پیدایشگویی معرفی کند که  چنانکوشد شیعه را  نوری طبرسی می 
ه کموضوع  نیا بارۀفقط در ،لیست که شیعه در اواا ولی حقیقت این ؛اند دیدگاه او بوده

                                           
 .۱۰۲و  ۱۰۱عتقادات: صاإل  -١
 .۱/۳۱؛ مجمع البیان: ۱/۳التبیان:  -٢
 .۱/۳بنگرید به: التبیان:  -٣
گویند که هیچ سوره،  اند و می ای از امامیه منکر عقیدۀ تحریف قرآن شده عده«گوید:  او در جای دیگر می -٤

). در بحث اجماع خواهیم دید که دیدگاه ۵۵(أوائل المقاالت: ص» ای از قرآن حذف نشده است آیه و کلمه
 علمای شیعه در بسیاری موارد دستخوش تفرقه و اختالف است. 

 (نسخۀ خطی). ۱۱۱طاب: برگۀ فصل الخ -٥
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ند؛ سپس از بدعتی به بدعت سنت اختالف داشت یت است با اھلب ت امامت برای اھلیاولو
بزرگان شیعه  ،که در قرن سومکار به جایی کشید  ،بینیم میکه  چنان و شدند دیگر کشیده

 جز ای نداشت نتیجه که کردند می رقابت یکدیگربا بارۀ تحریف قرآن در گویی گزافهبر سر 
در  د،وبقضیه شده این متوجه که  یه قمیبابو ابن .ھاآن ازو نفرت مسلمانان خود  وارِی خ

اما  سوق دھد؛ ھا و بدعت و فاصله گرفتن از این کفر یصدد بر آمد آنان را به اصالت شیع
سه نفر دیگر از بزرگان تنھا و نمود ثمر  ھای او را بی تالش »تقیه«به نام  ای مقوله دوجو

 .کردندانکار کفِر تحریف قرآن را  ،بابویه شیعه با پیروی از ابن
که  نفریآن چھار بجز  ھجری، که از قرن چھارم تا ششم ودش مینوری طبرسی یادآور 

 :. به تصریح ویباشدنظریۀ تحریف قرآن شود که مخالف  یافت نمی ینفر پنجم ،ذکر شدند
از نفوذ این بال  پسبنابراین  .١»سراغ نداریماین قضیه  فی صریح درالخم ،جز آن چھار نفر«

 منکر تحریف قرآنشود که  کسی یافت نمی ،جز آن چھار نفر که ذکر شدند ،تشیعنھاد به 
[=  این باطل به شیعیان ۀمتذکر شده است ھمحزم  اشاره کردیم که ابن نیز تر پیش .٢باشد

 ست.از جمله آنھا سه نفر که شریف مرتضی مگر ،دندقمعت ]تحریف قرآن
قوامع « نویسنده .امامیه بر این کفر متفق نیستند شیعه بر این باورند که بزرگان 

طالب  یو احمد بن اب یم قمیبن ابراھ یعل ،ینیلک یھا روایتاز ظاھر «گوید:  می »الفضول
                                           

 .۳۴(نسخۀ خطی)؛ نسخۀ چاپی: ص ۱۵فصل الخطاب: برگۀ  -١
شود که  کند که نفر پنجمی در میان شیعه پیدا نمی شیخ احسان الهی ظهیر ضمن نقل این جریان، تحدی می -٢

 عقیده باشد. در این موضوع، ذکر چند نکته الزم است: همبا این چهار نفر 
). آیا این ۵۵(أوائل المقاالت: ص» اند گروهی از امامیه مخالف این کفر بوده«گوید:  مینخست: شیخ مفید 

ـ یا منظورش  زیست ای است به مخالفت تنها آن سه نفر ـ زیرا طبرسی در قرن ششم و پس از مفید می اشاره
نوری طبرسی در این تعدادی بیش از اینهاست؛ چرا که واژه جماعت به تعداد زیاد اشاره دارد؟ با وجود این، 

در میان گذشتگان شخص معروفی نیست که موافق این باشد، مگر [شیخ] مفید که «گوید:  مورد با تردید می
)؛ ۳۳(فصل الخطاب: ص» دربارۀ جماعتی از امامیه سخن گفته و ظاهرًا منظورش صدوق و پیروان اوست

دند؛ ولی گروهی این اندیشه را از کفار دوم: در اوایل تشکیل اندیشۀ شیعی، همه مخالف عقیدۀ تحریف بو 
برگرفتند و به داخل تشکیالت شیعه نفوذ کردند. پس گفتۀ نوری طبرسی مبنی بر اینکه در میان علمای 

 نظر باشد، ظاهرًا دروغ است؛ قدیمِی شیعه، شخص معروفی نیست که با آنها هم
ای است به اینکه منکران  ست و این اشارهسوم: اشعری انکار تحریف قرآن را به گروهی از شیعه نسب داده ا

 ).۱۲۴صالشیعة و السنة: ؛ ۱۲۰و  ۱۱۹/ ۱اند (بنگرید به: مقاالت اإلسالمیین:  تحریف، تنها همین سه نفر نبوده



 ۳۲۳ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

در  .صورت گرفته است کاھشو  افزایشآید که معتقدند در قرآن  چنین برمی یطبرس
اکثر و  ١شیخ صدوق و محققاز  اما ؛نقل شده است اھ ثر اخباریکاز ااین سخن  ،حقیقت

مراد از ه کولی ظاھر قول صدوق این است  ؛نقل شده است لهئمسن یاانکار  ،مجتھدان
که ست ا این ،دندان میاضافاتی  یحاورا ن علی یرالمؤمنیام ۀشد آوری جمع قرآِن که  یروایات
 .٢»نه قرآن ،احادیث قدسی ھستند ۀبه منزلآنھا 

 و دھد میرا گسترش  د به تحریفاعتقا ۀدامن ،به این اختالفضمن اشاره طبرسی  نوری
ھا ولی مشھورترین آن ؛دارند یمختلف نظراتموضوع، این  ۀشیعه دربار[علمای] « گوید: می

 یو ».است وجود آمدهه اند در قرآن تغییر و نقص ب گفته یسانکاول اینکه  :استدو قول 
کند و گفتارشان را در این مورد نقل  معرفی می که بر این عقیده ھستند را کسانی آنگاه

نشان دھد  تا کند میمبالغه بسیار در این زمینه  جاست که ویقابل توجه اینۀ تکن نماید. می
را  ییھا در این زمینه کتاباو  .٣رأی ھستند  او ھمبا این کفر  دربزرگان شیعه  ۀھمکه 

 کند میو ادعا  ـ »لیالتبد«یا  »فیالتحر«مانند ـ که وجود خارجی ندارند  است معرفی کرده
[اگر وجود داشته ھا  شاید این کتاب اعتقاد داشتند؛ به تحریف قرآنھا  کتاب اینکه صاحبان 

در نقد ا ی اند قرآن نوشته شدهمعانی تحریف به شیعه نسبت  دیدگاهرد  ودر نقد باشند] 
 .اند به این اسامی نامگذاری شده رو از این ؛الفاظ قرآنتحریف در شیعه ادعای 

در قرآن ھیچ نقص و تحریفی صورت  هکقول دوم این است «گوید:  میدر ادامه طبرسی 
و  ]بین دو جلد[= تین فَّ نازل گشته امروز بین َد  ج چه بر پیامبرآن تمامبلکه  ؛است نگرفته

شیخ طوسی]  =[ شیخ الطائفهو  و شریف مرتضی دیعقاالو صدوق در  میان مردم وجود دارد
، ابیم که موافق آنان باشدی متقدمین کسی را نمی اما از ؛اند بر این دیدگاه بوده التبیاندر 

 او صدوق و ھمفکران شظاھرًا منظورکه کند  ھا اشاره میکه شیخ مفید به آنمگر افرادی 
علمای  اما ؛رافضی ھستند هاساتید و بزرگان امامی ،مراد طبرسی از متقدمین. ٤»ندستھ

 اند.  تا بدین درجه پیش نرفته لهئمسدر این  پیشین آنھا

                                           
 ۶۷۶به علی محمد بن محمد بن حسن طوسی و علی جعفر بن حسن ابن یحیی متوفای سال » محقق«لقب  -١

 . ۱۴۶شود. آقابزرگ تهرانی، األنوار الساطعة: ص اطالق می
 . ۲۹۸قوامع الفصول: ص -٢
 . ۳۱و  ۳۰بنگرید به: فصل الخطاب:  -٣
 .۳۳همان: ص -٤
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علمای بین  ]انکار تحریف قرآن= [ عقیدهسپس این «گوید:  میدر ادامه نوری طبرسی 
"در گوید:  می شرح الوافیهمحقق کاظمی در  شھرت پیدا کرد کهچنان و  ما شایع شداصولِی 

اجماع بر  یوشد ادعاک می او در ادامه .١»"ذکر شده استتحریف قرآن اجماع انکار  مورد
 با اندیشۀ شوِم خود ھمراه سازد.شیعه را بتواند اکثر علمای تا  دکنقرآن را رد تحریف عدم 

بر این تفکر کفرآمیز متفق  هعشری انتوان نتیجه گرفت اث آیا میبا توجه به آنچه گذشت، 
 بر قول گیھم اینکه یا ؟دو رأی دارند ـ اشعری اشاره نمودکه  چنان ـیا اینکه آنان  ؟نیستند

 ؟است بیان شده »تقیه«از روی  ]انکار تحریف قرآن[= رأی دوم  و تحریف متفق ھستند به
 خواھیم پرداخت.این موضوع در ادامه به 

 کنند؟ تقیه انکار می از رویتحریف قرآن را کفِر علمای شیعه آیا 
و بزرگان و  نیستندرأی  ھماین کفر و گمراھی  دربارۀامامیه علمای  ۀھم گفتیم که

برخی از و  یطبرس ،یطوسفضل بن حسن ، یه قمیبابو ابن ،چون شریف مرتضی  ینامحقق
را انکار در قرآن و تحریف یر و تبدیل یتغۀ مقول شیعه به تبعیت ایشان، متأخرعلمای 

است فریاد برآورده  ،مسلک خباریاَ  آخوند صفوِی ـ نعمت الله جزایری  ،این با وجود .اند دهکر
: گوید میاو دربارۀ خوانساری محمدباقر  .استبوده  »تقیه«به خاطر  ،این عده نکارِ اکه 

از  و ]است داده تیبه مسئله اجتھاد اھم اریاست، بس هیاخبار علمایاز  نکهیبا ا وی[«
 .٢»ترین دانشمندان ماست و از برجسته متأخرترین علمای  بزرگ

انکار  ظاھراً «: گوید می جزایری در مورد انکار تحریف قرآن از سوی برخی علمای شیعه
 یاز جمله دفع طعن و ناسزاگوی ؛بوده است خاطر مصالح فراوانه باز جانب آنھا این مقوله 

 ،در خود قرآن صحیح باشدورود تحریف  "اگر :گفتند از این جھت که می ؛مخالفان سویاز 
 چنیندعایش را ا دلیل ،در ادامهوی  .٣»؟"عمل کرد شتوان به احکام و قواعد چگونه می

ات تألیفکه این بزرگواران در آنحال  ،ن است تحریف را انکار کنندکچگونه مم« د:نک بیان می
نازل  گونه فالن آیه ایناند]  [گفته واند  روایت نمودهوقوع چنین اموری  دربارۀ روایاتیخود 

 .٤»است شده و به این شیوه تغییر کرده

                                           
 .۳۸همان: ص -١
 .۸/۱۵۰روضات الجنات:  -٢
 .۲/۳۵۸جزایری، األنوار النعمانیة:  -٣
 .۳۵۹و  ۲/۳۵۸ األنوار النعمانیة:جزایری،  -٤
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 کند نقل میرا آنھا ری یسخنان جزانیز چنین باوری دارد و در تایید  »الخطاب فصل«صاحب 
، و مدارا با مخالفین پرھیزت یشیخ طوسی با نھا«: که دنک میطاوس را نقل  ابنسخن که  چنان

 گوید حقیقت است؟  آیا آنچه او می .١»منکر چنین تفکراتی شده است التبیاندر کتاب 
ح یفر تصرکن یه بدک یسانکو  نوری طبرسیری و یالله جزا ه نعمتکست ین کیش

باید  ،جایی که الزم باشدبه فرمودۀ خداوند متعال  .با اسالم ندارند ارتباطیھیچ  ،نندک یم
د؟ کنی چه فکر می افراد  این حال در مورد خبرِ  ؛٢نمودحص خبر فاسق تحقیق و تفدربارۀ 

  اگر کالم پس جای تعجب نیست ؛ندباشاین کفر معتقد به  تمام شیعیانخواھند  یھا مآن
زایری کسانی که کالم جبه نظر بنده، کنند.  »تقیه«حمل بر نیز را  مخالفان اندیشه تحریف

در مورد  ،راین کفاساس  رب ،و بدون تحلیل و بررسی تصور نمودهرا مطلق و ھم مشربان وی 
  ند.اشتباھدر  اند، شیعه حکم کردهۀ کل فرق

باید ن معنی نیست که بدی ،نداریمطور مطلق قبول ه که کالم آن دروغگویان فاسد را باین
و از رأی آنھا غافل  یمننکایشان را ارزیابی  دیگرِ  پیروان دیدگاهبه ھمین سادگی گفتار 

و  آورد  میدھم دین به حساب  ُنه را آنو  استدانیم شیعه معتقد به تقیه  می چرا که ؛باشیم
  .»دین ندارد ،کس تقیه نداشته باشدھر« گوید: می

ضمنًا اگرچه . تحلیل کنیم را لهئمساین  ،و با رعایت امانت با متانتبنابراین الزم است 
ین متأخرای از  عده ،در عوض ،ندا هبر این قضیه اجماع کرد دیگر علمای شیعهشیخ مفید و 

 کند میاعتراف  محدث نوری .فر اجماع دارندکن یا ن بر انکارِ واند که اصولی ردهکنقل چنین 
به جایی رسیده  شاو شایع شده و شھرت اصولِی دوستان بین قرآن، تحریف ه دیدگاه انکار ک

 .٣»ن استواصولی مورد اجماع، این امر«: است شرح الوافیه گفته«که محقق کاظمی در 
دیدگاه خواھد  میاو  است؛ زیرارا به خشم آورده  الخطاب فصل ۀنویسند ،لهئمسن یا

 گوید: لذا می ؛دکن رأی مطرح و پرطرفدارترین مشھورترینعنوان ه برا  کفرآمیزش
توان ادعای  چگونه می .گستاخی بزرگی است ،اجماع بر عدم تحریف قرآن یادعا« 

 اکثرکرد که مطرح ای را  لهئمستوان ادعای شھرت مطلق  یا اصًال چگونه می ؟اجماع کرد

                                           
 (نسخۀ خطی). ۳۸فصل الخطاب: برگۀ  -١

يَن آَمنُوا إِن َجاَءُ�ْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ َ�تَبَيَّنُوا﴿ -٢ ِ
َّ

َها اذل ُّ�
َ
اید! اگر (شخص) فاسقی  که ایمان آورده ای کسانی« ﴾يَا �

 .]۶[حجرات: »آورد، پس (دربارۀ آن) بررسی (و تحقیق) کنیدخبری برای شما 
 همانجا. -٣
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بلکه بسیاری از  ؟اند کردهبا آن مخالفت  متأخرن و علمای بزرگ امحدثۀ علمای قدیم و عمد
و اگر کسی به پژوھش و  ؛اند ُتھی بوده لهئمسایم که از ذکر این  ھای اصول را دیده کتاب

ن یل ھمیھا دلنیاۀ با وجود ھم یول ؛ی ما را تصدیق خواھد کردھا هگفت ،تحقیق آن بپردازد
 گونه که سید مرتضی ھمان ؛نپذیرندرا  آناگر چه جز تعداد کمی  ؛شود ه پیروی میکاست 

راه خود وحشت داشته  پیروان کمِی نباید سالک از ": است برخی مسائل خود گفته ۀباردر
دلیل و برھان است بر راھی که برگزیده  نبودِن  دارد،چه جای بیم و وحشت بلکه آن ؛باشد
مخالفان مرا به وحشت  مخالفِت ": است الت خود گفتهادر مقنیز . شیخ مفید "است
 .١»"و نباید از حق وحشت داشت موجب انس و الفت است ،زیرا وجود حجت ؛اندازد نمی

یک ھر ؛ چرا کهور گردد آتشی بین دو گروه شعله ،البالی این کلمات که ازنزدیک است 
بر  آخوندیلباس  الخطاب فصل ۀنویسندولی  ؛او بر حق و مشھور استعقیدۀ مدعی است 

به ؛ و دھد یسوی جنھم سوق مه پیروانش را ب ،شیطان[استادش] و مانند است ده کرتن 
 شیعه موافِق  ھای ابدھد که دالیل کت او ندا سر می !است یسرانجامبد دوزخ چه  کهراستی 
ند ا هبودبا آن موافق نیز عه یم شیقد یه علماکاست  یاصل عقیده به تحریف،و  ستودیدگاه ا

 آن ادعای اجماع یا شھرتبه نگاه او است و گفتاری خارج از مذھب این ادعا  خالف و
 گستاخی بزرگی است.

تحریف قرآن تعداد ھم نیستندـ به  ـ که کماز شیعیان  برخیکه شود  معلوم میبنابراین 
که به نظر ای  این عده متقاعد کردنخاطر ه الخطاب ب فصل ۀنویسندو ظاھرًا اعتقادی ندارند 

و در برابر آنھا  استکرده  تألیفرا کتاب خود  ،شان کشیده شده جھالت بر چشمان ۀاو پرد
. کند که دلیل سزاوارتر به پیروی است ھرچند کسی از آن پیروی نکند چنین وانمود می

از پس  ؛کم شوند و طرفدارانش نابود گردند شکه مبادا پیروان ترسید میگویا او از این 
تعدادِی طرفداران عقیدۀ تحریف نگران و مضطرب  که از کمخواھد  خوانندگان کتابش می

جای بس  است.حق  باور به تحریف قرآن،او اعتقاد دارد که یعنی سخن این نباشند. 
و بلکه معتقدین  که از این کفر به دور استـ شریف مرتضی را  سخنان ویشگفتی است که 

را به سوی این  نرا بیم دھد و آنا یانشیعتا  مصادره به مطلوب کرده ـ داند  را کافر می به آن
 .الحاد روانه سازد

به این نکته پی بردم که گروھی از شیعیان این  »الخطاب فصل«بنده ضمن قرائت کتاب  
 و بردهآنھا ھجوم  ی مختلف بهھا کتاب در موقعیت ۀاند و نویسند خرافات را تصدیق نکرده

                                           
 . ۳۹و  ۳۸فصل الخطاب: ص  -١
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 سوادی] [= کم و پژوھش اندک  تحقیق  دردِ دوای « گوید: در پاسخ برخی از آنھا چنین می
حتی از آرا و نظرات شیخ وی  .١»ِی بازگشت [به عقاید پیشین] نیستجز تحمل سخت

ار صدوق مضطرب و ک«گوید:  و می به تنگ آمده ـ»هیحضره الفقیمن ال « لفؤمـ  صدوق
بعضی روایات را  یحت است؛ خود تغییر داده گرایش فکریروایات را بنا بر و  نابسامان است

بزودی ذکر دیدگاه و سخنان . ٢»استبه او شده که موجب سوء ظن  کرده واژگونطوری 
من «صدوق در این زمینه خواھد آمد البته با درنظر داشتن این مساله که کتاب وی 

 باشد.  یکی از منابع موثق و مورداعتماد آنھا می» الیحضره الفقیه
که تاکید دارد این مساله از طریق اسناد  – عقیدۀ تحریفمنکرین سایر برای محدث نوری 

که اخبار تحریف علت این ه ب«گوید:  و می دتراش می عذرنیز  -دروغین امری متواتر است
علت حقیقت این است که ولی  ؛٣»کنندحقیقت را درک این اند  آنان نتوانسته ،پراکنده بوده

شان چنین روایاتی یبوده که اصًال در زمان ان یااز مقولۀ تحریف قرآن،  آناناطالعِی  بی
 شیھا هافسانکم رشد کرده و  و کم شدهتولید بعدھا این اندیشه بلکه  ؛است مطرح نبوده

دادِن یا برای فریب و  ندخورد   فریب شو ھواداراننوری طبرسی  آنگاه ؛یافته استر یثکت
چنین که کند  تصور تواند  نمیھیچ انسان عاقلی  .دنرا پذیرفت ھا هافساندیگران آن اخبار و 

و مؤلف منابع معتبر و  که از بنیانگذاران شیعهـ ه قمی یبابو چون ابن سانیکاز  یا هیقض
این عقیده از آنان ھیچ اطالعی و باشد مانده  یمخفدیگر علمای شیعه و  ـ استعه یش معتمد

 د.ننداشته باش
مدعی است انکار  انکار آنھا از روی تقیه بوده وکه معتقد است  یالله جزائر نعمتحتی 

خبری و  را به بی و آن یقین نیست یاز رو ،این بزرگان سویمسئله تحریف قرآن از 
گاھی از آرا و خود را  شگفتی و نارضایتی ،هیفه سجادیدر شرح صحدھد،  شان ربط می ناآ

، از صدوق«گوید:  میلذا ؛را رد کندشان  کند دالیل و تالش می کرده ابرازشان  نظرات
و گمان اند  ه منکر تحریف قرآن شدهککنم  و شریف مرتضی تعجب می یاالسالم طبرس  نیام

تحریف و ۀ که روایات ما در زمین حالیدر ؛استواقعی ھمین قرآن موجود  کنند که قرآِن  می
د اخبار و درواقع چنین باوری ر را نداریم شانما توان انکارکه  چنان ؛تغییر آن متواتر است

                                           
 .۱۶۹(نسخه خطی) و نسخۀ چاپی: ص ۸۹فصل الخطاب: برگۀ  -١
 .۲۴۰نسخۀ چاپی: ص (نسخه خطی) و ۱۲۰همان: برگۀ  -٢
 (نسخه خطی). ۱۷۶همان: برگۀ  -٣
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وشد به اعتراض ک یمسپس  او. ١»باشد ھای خودساخته ایشان) می متواتر (یا ھمان افسانه
مستلزم این است که به  ،تحریف قرآنۀ پذیرفتن مقول«: اند گفته که جواب دھد شیعه بزرگان

عه و ائمه یمخالف عمل شکار، ن یو ا ؛دھد زیرا اعتبار الزم را از دست می ؛آن عمل نشود
اند که این قرآن را تالوت کنیم  به ما دستور داده †ائمه ...«گوید:  می لذا در پاسخ ؛»است

باید این صلِح ظاھری و [ است درگیری ِک و تر صلحزمان  چرا که ؛عمل نمایم شو به احکام
 یقرآنآشکار گردد؛  ÷قرآن علی شود و پا  بر دوازده امامتا اینکه حکومت را ادامه دھیم] 

 بایش را روی آن پیچیدعو آوری کرد  جمع ج ن علی بعد از وفات رسول خدایرالمؤمنیه امک
نه احتیاجی " :آن دو گفتند یول ؛ابوبکر و عمر برد که در مسجد در میان مردم بودند نزد و

 بعد این بهاز " :گفت وا. "موجود برای ما کافی استقرآن  ھمین ؛به تو داریم و نه به قرآنت
با  .. بنابراین ھمان قرآن بین مردم متداول شد"ظھور کندقائم اینکه تا  یافت درا نخواھی آن

و این  اند؛ کردهبیان را  آن ئمها ،باشد صورت گرفته در آیات احکامی تحریف گرا کهاینبه  توجه
اند،  برای ما روشن نساختهرا ئمه تحریفش اکه  یآن دسته از آیات بیانگر آن است که در

 .٢»صورت نگرفته است تحریفی
ف از یتحر انکارِ که ادعا کند با قاطعیت  تواند می یسکسخنان، این خواندِن از  پسآیا 

ھویداست، بر سر این که  چنان ؟تقیه بوده است به خاطرِ  ،شیعه گروه از علمایطرف این 
موضوع در میان ایشان اختالف شدیدی وجود دارد؛ تا جایی که حتی حاضرند برای توجیه 

در  یریالله جزا نعمتسوادی متھم کنند.  ود، یکدیگر را به غفلت و بیدیدگاِه کفرآلوِد خ
این که را چ ؛استبوده از راه تقیه  افراد نیانکار ا«گوید:  می یشھا هادامۀ توجیھات و بھان

 ؛باشد میف قرآن یوقوع تحردربارۀ اند که  اخبار زیادی روایت نموده ،ات خودتألیفبزرگان در 
  .٣»افتیگونه تغییر  آیه چنین نازل شد و این فالنه کاینمانند 

ادعا جزائری که  چنان اند یا آیا این گروه از علمای شیعه، حقیقتًا منکر تحریف قرآن بوده
 بابویه قمی بحث را از ابن ،ل موضوعیتحل یبرا خبری یا تقیه بوده است؟ از روی بیکند  می

از  »عتقاداتاإل« ۀکسی است که در رسال نخستین ؛ زیرا ویکنیم آغاز می (شیخ صدوق)
 مذھب شیعه نیستند.ۀ کند که آنھا نمایند انتقاد و اعالم می افراطیعلمای 

                                           
 .۴۳صشرح الصحیفة السجادیة:  -١
 .همانجا -٢
 .۳۵۹و  ۲/۳۵۸ األنوار النعمانیة: -٣
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 دھند مینسبت  به شیعهو انکار آنچه  هیبابو ابن -۱
ھمان است و  کردبر محمد نازل  أکه خداوند یما معتقدیم قرآن«گوید:  ه مییبابو ابن 

صد و چھارده سوره نبوده است و بیش از این  و مردم قرار دارد اختیاردر  دو جلدبین  که
ش از یبچیزی و ھرکس  ؛یک سوره ھستند »الم نشرح«و  »ضحی«به نظر ما سوره  و ؛دارد

 تالوتدر مورد پاداش  یاتی. سپس به روا»ستدروغگو ،نسبت دھد[شیعیان] این به ما 
ن یا معتقد است کهکرده و استناد قرآن را بخواند  ۀیا پاداش کسی که ھم ی قرآنھا هسور
 اگر تمام آن وحِی « :گوید یم وی در ادامه د.ننک یباطل مرا ی یھا چنین ادعا تیروا

مجموعًا به قرآن  ،شد آوری می ھمراه قرآن جمع ]است نازل شده ج که بر پیامبر[غیرقرآنی 
را به عنوان شاھِد سخنانش ذکر احادیث قدسی او سپس برخی از . »دیرس ھزار آیه می ھفده

با آن جمع  حتماً  ،و اگر اینھا قرآن بودند غیرقرآنی زیاد است  وحی«: گوید می و کند  می
به  ،آوری کرد گونه که امیرالمؤمنین وقتی قرآن را جمع انھم ؛دگشتن جدا نمی شدند و یم

نه حرفی بدان  ؛پیامبر شما نازل فرمودرا بر  که پروردگار آناست این کتاب الله "آنھا گفت: 
ما نیز  ؛نیازی به آن نداریم"گفتند: آنان  ."است کم گشتهچیزی افزوده شده و نه از آن 

 .فروختند کیاند یندند و به بھاکآن را پشت سر افقرآنان "گفت:  علی  ".چنین قرآنی داریم
 .١»"دندیخر یزیچه بد چ

؛ منبع مربوط به آن کمیاب استکه  نقل کردممفصًال به این دلیل مطالب فوق را  
که  اند نمودهابتدای آن اکتفا به  ،اند را نقل کرده شیعه که آن ھای باکت بسیاری ازھمچنین 

به بابویه  ضمن سخنان ابن دربه ھر حال،  دھد. را نشان نمیبابویه  ابنر کاملی از مذھب تصو
 توان توجه نمود:  می نکات زیر

دلیل ھمین  به ؛آورد یمامیه به حساب مال کده را مذھب یاین عق هیبابو : ابننخست
ھمچون  ییھا عبارت تحاصربه  ،بعد از نقل این عبارت الخطاب فصل ۀنویسنداست که 

به باد انتقاد در کتاب وی را  »اعتقاد امامیه«و  »به ما نسبت داده شده«و  »اعتقاد ما«
ای  عدهیا  است نگفتهکسی او از ه که غیر شدذکر  مطالبیدر کتابش «گوید:  گرفته و می

شیعیان را  ھمۀحریص است نوری طبرسی  ،گفتیم تر پیشکه  چنان .٢»اند گفتهاندک 
  ؛دسازخود ۀ عقید  ھم

                                           
 .۱۰۳تا  ۱۰۱عتقادات: صاإل  -١
 . ۳۳فصل الخطاب: ص -٢
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 ؛»به ما نسبت دھد، دروغگوست نیاز ا شیب یزیھرکس چ«: است هه گفتیبابو م: ابندو
کسانی  ھمۀو  نوری طبرسی ،نعمانی ـ قمیعلی بن ابراھیم  ـ  کلینی و استادش ،در نتیجه

، دانند می امامی دوازدهاصول مذھب بخشی از را  و آن اند کردهکه آشکارا به این کفر تصریح 
و گویا به نگاه او کسی که چنین باوری در مورد قرآن داشته  ھستند؛دروغگویان جمله از 

 باشد از جمله شیعیان نیست.
شعری و اکه  چنان و ـاست نگفته سخن دیگری  نظر صریح،جز این به یبابو م: ابنسو

 شایدالبته  ؛ـ از نظر دیگری در بین شیعه سخن نگفته است کنند دیگران به آن اشاره می
به که اینمگر  ؛کرده استتشیع قلمداد  ۀخارج از دایر نظر دیگری دارند،که کسانی را  ھم

 سکوت کرده باشند؛تقیه  خاطر
به ھفده ھزار آیه  ،اگر احادیث قدسی را به قرآن بیفزایم« ه است:ه گفتیبابو چھارم: ابن

 ÷لیکه جبرئ یقرآن«گوید:  ه میکاست  ینیلکاز  یتفسیر روایت سخن وی، این. »رسد می
ات قرآن از شش ھزار و یولی تعداد آ ؛»بالغ بر ھفده ھزار آیه بود ،نازل کرد ج بر محمد

که در قرآن آن قسمت از وحی را  احتصر هبکلینی که  بینیم می اما .کنند اندی تجاوز نمی
ھا را حمل بر احادیث بابویه آن و ابن آورد میاز قرآن به حساب ، بخشی است موجود نیامده

 ؛شان وجود دارد پس تفاوت فاحشی بین سخنان ند؛ک میقدسی 
 .است در امان نبوده دروغینو روایات  ھا هاز قید و بند افسان بابویه نیز حتی ابنپنجم: 

 ]به صحابه و پاسخ رد ایشان سقرآن از سوی علیۀ عرض[ = با روایت اخیر که  دبینی می
ه ککند  متوجه او میاتھام را این  ،به این خرافه شلذا اعتراف ؛را نقض کندخود  یقبلسخنان 

از چنین چیزی که  چنان ؛است از باب تقیه بوده ،دربارۀ تحریف قرآن اش گیری شاید موضع
چنین دیدگاھی در نیز ت سن ی از اھلرخو ب مطرح شدهنیز شیعیان از دیگر سوی برخی 

سخنی قرآن ده تا دربارۀ جرئت ندابه خود  بابویه ، ابنبه ھر حال .مورد این افراد دارند
ر دامِن آنان ننگ و عاری که از این طریق بۀ را از لک ۀ شیعهطایف کوشید می زیرا ؛بگوید

 ،آنھامستقیمًا با انکار روایت  یا نخواست ھم نتوانست اوالبته و  ؛نجات دھد بودافتاده 
یکی از این دو حالت صدق  خالصۀ کالم آنکه در مورد شیخ صدوق .شیعیان را مجاب کند

تحریف  ،تقیهاستفاده از حربۀ خواسته با یا رھایی یابد از آن سموم  ه استنتوانستکند: یا  می
؛ باشددر آن نمایان که اشاره به تقیه  است کالمش را طوری ادا نموده لذا ؛را انکار کندقرآن 

گاه ھا راِز دلخداوند به  و  تر است. آ
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بدون ھیچ دلیل و  یرئالله جزا چون نعمتھمکسانی  ،در میان شیعه بینیم که اما می
 توسلتنھا دلیلی که بدان  و  اند دهکرتقیه بابویه را حمل بر  انکار ابن ،یحیبرھان صر

چنین نازل شد و به این  این آیه که  گوید میصدوق در کتابش این است که  جویند، می
ه به فسانق در مورد این ایتحق یبراوقتی  این در حالی است که. کرده استصورت تغییر 

ال ئوس یم که براینیب یرا م داستان کافری ،کنیم مراجعه می بابویه ابن یھا کتاباز ی رخب
ھمان  »احتجاج«) در کتاب در قرن ششم(نیز و طبرسی  ؛طالب رفت ینزد علی بن اب

بر عقیدۀ  کند که ـ به گمان خودـ اشاره می موردُنه ، به آندر است و  کردهافسانه را روایت 
الزم به  .٢آن شھادت داده است برنیز نوری طبرسی که  چنان ؛١دکن میداللت تحریف قرآن 

در آن چیزی  یول ؛ده استکرنقل  »التوحید«بابویه این روایت را در کتاب  ابنکه ذکر است 
دو قرن از زمان گذشت از  پسآیا  .داللت کندقرآن تحریف  فسانۀکه بر اوجود ندارد 

 هآن قسمت را حذف کردشخصًا بابویه  یا ابن، به این روایت افزوده شدهچیزی  ،بابویه ابن
بیان  ت طبرسییه رواکتحریف قرآن  به کفر گیاز آلودبابویه  شخص ابن ،به ھر حال ؟است

  .است بری ،کند می
با  کافرشخص مواجھۀ بابویه (شیخ صدوق) روایت  ابن«گوید:  می الخطاب فصلنویسنده 

تحریف و تغییر در  قوِع برای اثبات و ش وجود دارد،را با تمام نقصی که در استدالل یعل
مورد که کمتر به این جریان پرداخته یا نیازی به آن این در وی اما  .قرآن بیان نموده است

این احتمال وجود دارد  .٣»نکرده است ای اشاره ،خود ندانسته دیدگاهرا موافق  یا آن نداشته
ھای مربوط به  و کفرگوییآمده است » التوحید«که اصِل کالم ھمانی باشد که در کتاب 

 دیگران اضافه شده باشد. یا» احتجاج«تحریف، پس از صدوق و توسط صاحب 
است و به  ناراضیصدوق بسیار شیخ از  ،این سخنبه سبب  الخطاب فصل ۀنویسندظاھرًا 

و  کار صدوق بسیار مضطرب و آشفته است ،در مجموع«گوید:  نقل از برخی اساتید خود می
گونه که از تصحیح و  ھمان ؛یشود و نه ظن و گمان حاصل می یاز فتوای او نه علم

در که  روایت کردهحدیثی از او  نواراألصاحب بحار...  گردد چیزی حاصل نمی نیزترجیحش 
و تغییرات عجیبی در آن صورت  از کافی برگرفته شده ،این خبرآمده است... توحید الکتاب 

 .٤»به صدوق است بدگمانیه موجب ک پذیرفته
                                           

 .۲۴۰حتجاج: صاإل  -١
 .۲۴۰فصل الخطاب: ص -٢
 به بعد. ۲۵۵بنگرید به : التوحید:  -٣
 .۲۴۰فصل الخطاب: ص -٤
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خاطر ه فقط ب ،اند گفته بابویه ابنۀ مشربانش دربار و ھم نوری طبرسیسخنانی که  تمام
رده و به آن معتقد کرا نقل ن ]تحریف قرآن[= مانند کلینی و دیگران این کفر  وااین است که 

زیرا در  ؛است فر و افترا سالم نماندهکبابویه از این  ھای ابن کتاب ۀھمالبته  .است نبوده
ار یاحزاب را بسۀ سور هھر ک: «نوشته است سعبدالله وبه نقل از اب »عمالثواب األ«کتاب 

 .»گیرد قرار می آن بزرگوارپاک  ھمسرانو  ج الله در روز قیامت در جوار رسول ،تالوت کند
 این سورهو  ردکقریش را رسوا  عرِب  احزاب زناِن  ۀسور حقیقت،در«گوید:  سپس میوی 

در روایتی از وی  .١»نمودند شتحریفقص و ندچار ولی  ؛است تر از سوره بقره بوده طوالنی
 :کنند شکایت می أخداوند نزدسه چیز در روز قیامت «گوید:  میچنین نیز  »الخصال«کتاب 
؛ ٢»ام کردند پاره خدایا من را سوزاندند و پاره"گوید:  می قرآن ؛]بیت اھل[مسجد و عترت ، قرآن

. است[= تحریفم کردند]  »یفونّر َح «واردشده  ۀکلم ٤پژوھشگرانو نزد برخی از  ٣ولی در بحار
 .باشد فر میکاین  بهصدوق  اعتقادترین دلیل بر  روشنروایت، ن یا

که کرده نقل  ÷از جعفرشبیه روایت پیشین  یروایت »مالیاأل«در کتاب شیخ صدوق 
 در روز قیامت در برابر خداکه یاد آورید ه برا  زمانی«: است فرموده ج خدا  رسول

 پس معترت کتاب خدا ویعنی  ]عهیر شیبه تعب[ عمل به ثقلین ۀباردراز شما  حتماً  ؛ایستید می
ما کتاب خدا را تحریف کردیم و  دیمواظب باشید تا در آن روز نگوی .ال خواھد شدئواز من س

را از انجام  شیعهبلکه  ؛کند این روایت بر تحریف و تغییر داللت نمی ،در واقع .٥»تغییر دادیم
که به ادعای ایشان ـ ولی اگر این روایت در کنار روایات سابق قرار گیرد  ؛دارد آن برحذر می

. روایات این کفر گرفتار شده است بهکه صدوق نیز  دھد نشان می ـ است قرآنتحریف نشانۀ 
در اما از آنجا که  ٦است ردهکنقل  الخطاب فصلدر این زمینه ھست که صاحب نیز دیگری 

 .٧شان خودداری نمودم از نقل ،اند آثار شیخ صدوق واقع نشده

                                           
 .۹۲/۵۰؛ نیز بنگرید به: بحار األنوار: ۱۳۹ثواب األعمال: ص -١
 .۱۷۵و  ۱/۱۷۴الخصال:  -٢
 . ۹۲/۴۹نوار: بحار األ -٣
 .۶۸ص احسان الهی ظهیر، الشیعة والقرآن: -٤
 .۲۳۱مالی الصدوق: صأ -٥
 .۱۵۸و  ۱۵۷فصل الخطاب: ص -٦
  به واسطه تفسیر البرهان که توبلی ـ» صدوق«به آمدن دانشمندی به نام  ج مانند روایت بشارت رسول اکرم -٧
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از شیخ صدوق نقل واسطه  نیز باروایات دیگری را  »الخطاب  فصل«وری طبرسی در ن
 .١ی صدوق نیافتمھا آنھا را در کتابزیرا  ؛کنم نظر می صرفذکرش که من از  استکرده 

اخبار است نقل از جھت صرفًا  کرده است،ی صدوق نقل ھا از کتاب محدث نوریروایاتی که 
ی از رخاما ب ؛ندارد تعجب یجاچندان طبرسی کار این  کند. داللت نمی ویو بر اعتقاد 

 .٢اند کردهرا دنبال شیوۀ او اند و بدون تدبر  ب او را خوردهیفرھم سنت  نویسندگان اھل
وی روایاتی دال  ھای باچه در کت اگر .بریم بابویه قمی را به پایان می اینجا بحث ابندر 

 ـا ین است یھمواقعًا اش  کنیم که عقیده ما قاطعانه حکم نمی، بر این کفر وجود دارد
  توانیم با اطمینان بگوییم که نمی .از راه تقیه بوده است شانکارـ اند  برخی گفتهکه  چنان
 واست  س و گماندحمحض سخن نیز این چند ھر اند؛ در امان بودهدستبرد  ازاو  ھای کتاب
[با ھدف موثق نشان افزایش منابع  این است که حقیقت .وجود ندارد ی برای آندلیلھیچ 

 »یم بن قیسلَ کتاب ُس «گونه که در  نھما ؛ای است عه کار سادهیبرای شدادن روایات] 
و بیش از نصف  اند ردهکر و جعل منابع خود اعتراف ییبه تغنیز شان  و بزرگان روشن شد

 اعتقاد«در فصل الله  شاء نا. اند هافزودرا به آن  »من الیحضره الفقیه«حجم کنونی کتاب 
 د.کر یمخواھ اشاره لهئمسبه این  »در مورد سنت شیعه

                                                                                                             
 .۱۵۸و  ۱۵۷است؛ بنگرید به: فصل الخطاب: ص  ـ نقل کرده محدث شیعی

) آورده است مبنی ۳۳۱) از معانی األخبار (ص۲۵۹مانند سه روایتی که محدث نوری در فصل الخطاب (ص -١
وارد شده  »حافظوا علی الصلوات والصالة الوسطی و صالة العصر«بر اینکه در مصحف عائشه و حفصه 

به  ۵/۱۷۳ـ در مصحف عایشه وجود دارد (بنگرید به: تفسیر الطبری:  شود که گفته می است. این خبر ـ چنان
کثیر:  ، تحقیق برادران احمد و محمود شاکر؛ تفسیر ابن۵۴۶۷، ۵۴۶۶، ۵۳۹۷، ۵۳۹۴، ۵۳۹۳بعد، شماره 

) نقل ۱/۳۰۴) و سیوطی (۸/۱۴۶الباری:  ). شیخ احمد شاکر گفته است: این خبر را حافظ (فتح۱/۳۰۴
) ذکر ۴/۳۵۴حزم این خبر را در المحلی ( ری به کسی دیگر نسبت داده نشده است. ابناند و جز طب کرده

. برای ۵، حاشیه جلد ۱۷۶؛ تفسیر الطبری: ص ۱/۱۲۸کرده است؛ نیز بنگرید به: عبدالرزاق، المصّنف: 
گاهی از وجود چنین قرائتی در مصحف حفصه بنگرید به: تفسیر الطبری:  ، ۵۴۰۶، شماره ۲۱۰و  ۵/۲۰۹آ

المساجد و مواضع الصالة، باب الدلیل لمن ؛ صحیح مسلم، کتاب ۱/۳۰۴کثیر:  ؛ تفسیر ابن۵۴۶۳، ۵۴۶۲
 . ۱/۴۳۸: قال الصالة الوسطی هي صالة العصر

 ).۱۲۲ص (الشیعة و تحریف القرآن: ) و محمد مال الله۹۶: صالشیعة و القرآناز جمله: احسان الهی ظهیر ( -٢
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 ف قرآنیو انکار تحر یشیخ طوس – ۲
است و باطل امری قرآن در  افزایش و کاھشۀ دربارگفتن سخن « گوید: می یخ طوسیش

اعتقاد  .بر خالف آن استنیز و مذھب و روش مسلمین  در شأن و منزلت وحی الھی نیست
ھرچند  ؛مذھب ماست شایستۀ ،به صحت و سالمت قرآن و حفظ آن از ھر تحریف و تغییر

در مورد نقص تعدادی از آیات  ـ  چه از طریق عامه و چه از طریق خاصهـ روایات زیادی 
آحاد بوده ] از طریق اخبارِ [ھا آن روایت اما ؛است قرآن و جابجایی برخی دیگر روایت شده

گاھی دست یافت نمی که از این طریقاست  ھا آن پس بھتر آن است که از ؛توان به علم و آ
این روایات حتی اگر  ؛تأویل ھستند زیرا قابل ؛و خود را بدان مشغول نداریم رویگردان باشیم

این قرآن معلوم است و  صحِت  چرا که ؛موجود نیست به قرآن ای طعنه ،دنباشھم صحیح 
روایات متعددی ، عالوه بر آن .اند نداشته یاز ائمه نسبت به قرآن متداول اعتراضیک ھیچ

 نیزات یحل اختالف در روا یکنند. برا و تمسک به قرآن تشویق می تالوتداریم که ما را به 
 با آنو ھر چه  کنیم میبدان عمل  ،ھر چه با قرآن موافق بود؛ به قرآن مراجعه شود دیبا

است که شده نقل روایتی  نیز ج پیامبرکنیم. از  میو بدان توجه ن پذیریم نمیبود  مخالف
و  م: کتاب خدارگذا می باقیمن دو چیز را میان شما " : را رد نکرده است کس آنھیچ
. این "گردند میاز ھم جدا ن ،شوند جمعکه نزد حوض کوثر  و این دو تا زمانی ؛مبیت اھل

 جایز و ممکنزیرا  ؛است وجود داشته، دلیلی است بر اینکه کالم خدا در ھر عصریخود 
ھمچنان که  ؛غیرممکن باشد تمسک به آنکه  کنندبه چیزی امر  کست امت را به تمسین

و اھل بیت و کسانی که پیروی از آنان واجب است در ھر زمانی قابل دسترسی ھستند. 
 شواجب است به تفسیر و بیان ،موجود در میان ما اجماع ھست مادامی که بر صحت قرآِن 

 .١»را ترک کنیم آن و غیرِ  شدهمشغول 
آیا انکار  .صاحب منابع معتبر علم رجال و حدیث شیعه است ،این سخنان شیخ طوسی

اختالف و  ،ھای تقیه یکی از نشانهشکی نیست که  است؟بوده تقیه از روی ف او یتحر
در اجماع  یو حت در روایات اصِل فراگیر و رایج،یک  ھمچون اقض آراتن و ؛گویی است تناقض

را حتی بر که شناخت حقیقت این مذھب تا جایی  ؛است نھادینه شده شان و کالم بزرگان
مگر با  ،قت را از ھم جدا کردیه و حقیتوان تق ینم چرا که ؛دساز مشکل می علمای شیعه

ھرگاه دو حدیث «شان ساخته است:  یبرا ساِز] کافر شیخ [حدیثکه  ای قاعدهاستناد به 

                                           
 .۱/۳التبیان:  -١
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 .١»است ]سنت اھل [=را قبول کنید که مخالف عامه  حدیثی ،مختلف بر شما عرضه شد
و  اختالفوجود البته  .جدا سازد از اسالم یلکرا به  شیعهچنین سخنانی نزدیک است 

 :طبیعی استامری تعیین نکرده باشد  خداوند تناقض در ھر آیین و مذھبی که

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿ َّ�  ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا  ]٨٢ نساء:ال[ ﴾�َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�
 .»یافتند اگر از سوی غیر الله بود، قطعًا اختالف بسیار در آن می«

طبیعی  ،کند را در کتاب خود نقل می [پرتناقِض] شیعهشیخ طوسی روایت  زمانی که
 ازشدید  لحنبا ، از انکار تحریف قرآن پساو  ،عالوهبه  .وجود آیده است که چنین اختالفی ب

 یاتینه روا ،معتبر است شرأی و نظر ،او درک دیدگاه و اعتقاد یزیرا برا ؛کند آن انتقاد نمی
  ند.ک یه نقل مک

برخی از  ،»رجال کشی« تھذیب و تلخیصدر که طوسی  توجه به این نکته الزم است
دینی خود را  ھای آموزه«ت: ین روایاز جمله ا ؛است کردهنقل نیز را  ۀ تحریففسانیات اارو

اید که به  هگرفتدین خود را از کسانی  ،ن صورتیزیرا در غیر ا ؛از غیرشیعیان ما برنگیرید
 اما ،امین دانستندآن بر قرآنان را  ؛اند کردهخیانت  خودمیان  یھا مبرش و امانتاخدا و پی

ن افسانه را یبرخی روایات مربوط به انیز  »بیانتال«تفسیر  .٢»کردندتحریف و تبدیل  را آن
 موارد دیگری و اند؛ کردهقرائت  شکل نیز اینرا به ه فالن آیه کن اساس یبر ا ،است نقل کرده

معتقد است  ، طوسیھمهبا این  .٣در قرآن استر ییف و تغیحاکی از وجود تحر گیھمکه 

                                           
 .۲/۲۳۳ البحار: -١
 . ۴رجال الکشی: ص -٢

َ اْصَطَ� آَدَم َونُوًحا َوآَل إِبَْراهِيَم َوآَل ِعْمَراَن َ�َ الَْعالَِم�َ ﴿ برای مثال، وی در تفسیر این آیه -٣  ﴾إِنَّ ا�َّ
این یک تعبیر ». آمده است و آل �مد ىلع العامل�بیت، به صورت  این آیه] در قرائت اهل«[گفته است: 

کنند که این همان قرآن صحیح  هایی که به صراحت ادعا می ظریف یا تالشی است برای تغییر در افسانه
خواهند مانع رسوایِی خود  تحریف شده است. آنان با این کار میتوسط صحابه ـ  نیست؛ بلکه ـ به ادعای شیعه

از این منجالب رهایی  اند ت افسانۀ تحریف منحرف شدهکوشد قوم خود را که بر اثر روایا شوند یا می
های  هایی که به عنوان بخش . این احتمال نیز وجود دارد که روایت طوسی اصل باشد و عبارتبخشند

های معاصر  اند، در دولت صفوی جعل شده باشد؛ ولی وجود این روایات در کتاب شده ذکر کرده تحریف
کند؛ مگر اینکه بگوییم  یر قمی، عیاشی و فرات ـ این احتمال را رد میتر ـ مانند تفاس طوسی و یا قدیم

نیز » کتاب ُسَلیم بن قیس«که به  اند؛ چنان های علمای پیشین خود را تغییر داده آخوندهای شیعه کتاب
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توان  نمی و ندنیست اعتماد قابل ،اند آحاد نقل شدهاخباِر چون از طریق  ،این قبیل روایاتکه 
عمل کردن به که  سازندال وارد کروایاتی اششمار توانند به  و نمی آنھا به یقین رسیدتوسط 

 د.نگردان واجب می اختالفرفع  یرا برا قرآن و مراجعه به آن
با توجه به  ،تحریف قرآندر مورد شیخ طوسی در توجیه انکار  »الخطاب  فصل« ۀنویسند

بیان  یونگناھم سخنانو  کردهمضطرب و آشفته بحث بسیار  عقیدۀ مذھبی اوست،اینکه 
از  یمکشیخ طوسی و تعداد ۀ فقط گفترویکرد، این مدعی است که  ،برای مثال کند؛ می

شریف «گوید:  می وی است. او صورت نگرفته تأییِد نظرِ و ھیچ اجماعی بر  ه استشیععلمای 
ح یطرفدارانش تصر کمِی به عدم اجماع و و کرده  حمایت[= طوسی] او  نظرمرتضی از 

تقیه  خاطربه  ،شیخ طوسی بیان چنین نظری از سوی«گوید:  بار دیگر می. ١»است نموده
 ندیشدیه بک یسکو بر  است بیان وارد شدهتانکار تحریف قرآن در تفسیر ال زیرا ؛است بوده

بیان را با نھایت مدارا با مخالفین خود نوشته تست که شیخ طوسی کتاب الیمخفی ن
ت سن اھل ھای فراوان شیخ طوسی از بزرگان قول نقل هببرای اثبات سخن خود، و ا .٢»است

نقل دارد که  و اظھار می دھد  ولی قاطعانه به این امر حکم نمی ؛کند اشاره میرش یدر تفس
 ؛استب یبسیار عج ،باشدنمدارا  از باباگر  ،سنت توسط شیخ طوسی اھل ھای دیدگاه

از یا  ،بیانتانکار تحریف قرآن از جانب شیخ طوسی در تفسیر ال گیرد نتیجه میبنابراین 
 داراست یا تقیه. مُ روی 

کند که کالم شیخ طوسی  دیگر روی آورده و اشاره می یسپس به جھتنوری طبرسی 
روایات این سخن که «گوید:  می وی ست؛او وجود تقیه در کالِم  ۀاین نشان و متناقض است

روایات آنھا آحاد است  طریقۀ گوید دیگرش که می سخنبا  ،دال بر نقصان قرآن بسیار زیادند
سپس از تمام وی  .٣»نماییم تقیه] برداشتبه آنچه گفتیم [= را  مگر اینکه آن ؛تناقض دارد
 ؛واقعًا شیخ طوسی در انکار تحریف قرآن معذور است«گوید:  و می روی گرداندهاین سخنان 

 .٤»است دسترسی نداشتهکافی در این زمینه  نابعم بهزیرا 

                                                                                                             
 اند. دستبرد زده

 .۳۸فصل الخطاب: ص -١
 همانجا. -٢
 همانجا. -٣
 .۳۵۱همان: ص -٤
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 بارۀشیخ طوسی در یھا هگفتو تعجب طبرسی نسبت به  واماندگیی از یھا هاینھا گوش
که است شان چنین  ات بزرگانیکه موضع آنان نسبت به آرا و نظر حال .تحریف قرآن بود

دھند و درواقع خود به نتیجه  ربط می» تقیه«را به  نباشد آن نظِر آنان مورد پسندشانھرگاه 
عذرمان نیز ما برند،  شان پی نمی رسند و به حقیقت مذھب درستی در مورد مذھب آنھا نمی

در مورد  .شان دست نیابیم ی قطعی و مفید از منابعا  نتیجهبه  است در اینکهبسیار بیشتر 
و در  کردهعسل  زھر در ،تحریفۀ در انکار قضینمودیدـ مالحظه که  چنان نیز ـشیخ طوسی 

 .١است ی روی آوردهیگو به تناقض ،ن دیدگاه خودییتب

 ف مرتضی و انکار تحریف قرآنیشر -۳
 ،ھا شھرمانند علم به  ،علم به صحت نقل قرآن«گوید:  می ق) ۴۳۶(م  شریف مرتضی

حراست و ۀ و انگیز ؛عرب است ۀشد ثبت اشعار و ادبیاِت  و وقایع بزرگ و مشھور ،حوادث
نبوت و ۀ زیرا قرآن معجز ؛این موارد بوده است ۀاز ھم بیش ،نقل قرآنسالمِت به  توجه

از آن مراقبت  توان تماِم  بامسلمین  یعلما و علوم شرعی و احکام دینی است ذمنبع و مأخ
پس چگونه  ؛آشنا ھستند شو آیات حروف ،عراباِ  ،قرائت در موارد اختالفی ۀبا ھمو  اند کرده

در آن تحریف و تغییر  ،شدید نظارِت صادقانه و ضبط و  توجهممکن است با وجود آن ھمه 
نقص و  ٢نیزَ مُ یا  یهسیبوَ مشھور مانند کتاب  یھا اگر کسی در یکی از کتاب ... ؟ایجاد گردد

                                           
که چنین چیزی  سنت را نیز در روایت کفر تحریف قرآن مشارکت داده است؛ درحالی او به خیاِل خود، اهل -١

دهد و جز شیعه، تمام مذاهب دیگر  دروغ محض است. شیخ مفید نیز خالف سخن وی را شهادت می
إِنَّا ﴿سنت با توجه به آیه شریفه  ). اهل۱۳وائل المقاالت، صأداند ( اسالمی را از اعتقاد به تحریف قرآن ُمبّرا می

ْ�َا اّ�ِْكَر �نَّا َ�ُ َ�َافُِظونَ  معتقدند که قرآن کامًال محفوظ و به دور از هرگونه نقص و  ]۹[الحجر:  ﴾َ�ُْن نَزَّ
گاهی بیشتر از دیدگاه سنت در این باره، بنگرید به: قرطبی، جامع أحکام  های مفسران اهل تحریف است. برای آ

؛ تفسیر بغوی: ۲/۵۹۲کثیر:  ؛ تفسیر ابن۴/۴۷؛ تفسیر الخازن: ۲/۱۷۹التأویل: ؛ النسفی، مدارك ۱۰/۶۵القرآن: 
و  ۵/۱۶۸؛ صدیق خان، فتح البیان: ۱۴/۱۶؛ األلوسی، روح المعانی: ۱/۵۳۸؛ بیضاوی، أنوار التنزیل: ۳/۴۴

گاهی از دیدگاه علم .۵/۱۹۴؛ سید قطب، فی ظالل القرآن: ۳/۱۲۰؛ شنقیطی، أضواء البیان: ۱۶۹ ای برای آ
؛ ۳۰۵و  ۲/۳۰۴سنت دربارۀ اجماع مسلمانان بر حفظ قرآن از تحریف، بنگرید به: قاضی عیاض، الشفاء:  اهل
 . ۵/۲۲حزم، الفصل:  ؛ ابن۳۲۷؛ بغدادی، الفرق بین الفرق: ص۲۰عتقاد: صقدامة، لمعة اإل  ابن

ابوبشر عمرو بن عثمان، معروف به سیبویه شیرازی، از دانشمندان ایرانی صرف و نحو زبان عربی است که آرامگاهش  -٢
 َبکر بن عبدالله ُمَزنی بصری نیز از محدثان و فقهای برجستۀ قرن اول و دوم هجری است.در شهر شیراز است. 



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۳۳۸

 

زیرا  ؛گردد توسط علما افشا میدرنگ  بی، کندرا حذف  از آنبخشی تغییری پدید آورد یا 
ھمان چیزی را ھا آنو مشروح از تفاصیل  ،کسانی که نسبت به آن کتاب توجه دارند

کسی یک باب را وارد حتی اگر که  چنان ؛شوند فھمند که از خالصۀ آنھا نیز متوجه می می
 مطالبی به اصِل که گردد  می شخصم، کند دیگرانیا کتاب مزنی و ، کتاب علم نحو سیبویه

این  ،در آنترین دستبرد و تصرف  کوچکبا در مورد قرآن ھم . شده است کتاب اضافه
 مسلمانان نسبت به قرآن بارھا بیشتر از توجهچرا که  ؛گردد می فاش به سرعت مسئله

مانند  ییھا همخالفت فرق است.امثال آنھھای شعر و  به کتاب سیبویه و دیوان شان توجه 
اھتمام ۀ ندارد و شایست یارزش و اعتبار ،قرآن از تحریف مقولۀ مصونیته و حشویه با یامام

است که به منسوب از اصحاب حدیث  گروھیبه  ،ن موضوعیمخالفت در ا .توجه نیست و
اما به علت وجود  ؛دنا برند که آن روایات صحیح کنند و گمان می میاستدالل اخبار ضعیف 

ادعای آنان  ،در ھر صورت را کنار گذاشت.دالیل قطعی توان  نمی ،فیات سست و ضعیروا
 .١»ندارد یاعتبار نیز

که است کسی . او کالم یکی از بزرگان شیعه به نام شریف مرتضی بود ،آنچه ذکر شد
شیخ طبرسی،  .کرده است یمستثن حریفت کفربه  معتقدانوی را از  /حزم عالمه ابن

 حمایتشیخ مرتضی در  راستی که هب«گوید:  می از او قول از نقلپس  ،البیان صاحب مجمع
 . بنده٢»مطلب را ادا کرده است حِق  ،المسائل الطرابلسیاتدر جواب  ،راستین  نگرِش این از 

کاشانی در که  چنان ؛اند آن غافل ماندهاز نقل  نیزین شیعه متأخرو  را نیافتمکتاب این 
نقل چیزی از آن نیز  »بحارال«و مجلسی در  »برھانال«بحرانی در  ،»صافیال«تفسیر 

 ،البیان ذکر کرده که طبرسی در مجمع یجز آن قسمت ، دانم تا جایی که من میو  ؛اند کردهن
شریف  نکارشود این ا گفته می، ھمهبا این  سخن نگفته است.کتاب  آنکسی دیگر از 

در کتاب  وی«  گوید: می او بارۀدر محدث نوریزیرا  ؛استبوده تقیه از روی نیز مرتضی 
از جمله و مدعی است پرداخته بر عثمان بن عفان  هو اتھامات وارد ھا هطعن به الشافی

[دستور داد]  وادار کرد،قرائت زید بن ثابت  هب رامردم که  این بودیکی  نادرستشکارھای 
                                           

کند که به این گمراهی  دگاه َاخباریون از شیعه اشاره میگویا جملۀ اخیر به دی .۱/۳۱بنگرید به: مجمع البیان:  -١
گوید:  اند. وی در پاسخ به ادعای ایشان می سنت را هم بدان متهم کرده به اعتقاد آلوسی آنها اهلمعتقدند. 

؛ »سنت بر عدم وقوع هر نقص و تحریفی در قرآن اجماع دارند این [ادعا] دروغ یا بدفهمی است؛ زیرا اهل«
 .۲۵و  ۱/۲۴المعانی:  : روحبنگرید به

 .۱/۳۱بنگرید به: مجمع البیان:  -٢
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بودنش شک  چه در مورد قرآنآن را به آتش کشیدند و ھر [ھای متفرقه و نامعتبر]قرآن
  .١»نددور ساخت [= کتاب خدا] از آنداشتند 

بیانات او با ؛ چرا که برد ال میئواین ادعا انکار تحریف قرآن او را زیر س ،بدون شک 
مردم فریب برای را سخن ن یا بسا کهپس چه  ؛رسد دالیل عقلی و تاریخی محال به نظر می

 ؛دھند شان را تغییر می یھا تابکمطالب  آنانتر نیز گفتیم که  پیش .باشند وارد آثار او کرده
اگر اعتقاد  عالوه،به  .را تغییر دادند ھا دیگر کتابو  »یم بن قیسلَ کتاب ُس « گونه که نھما

نوری ولی  ؛کردند بحث می اش درباره یبسیارافراد  ،ین بودچنشریف مرتضی واقعًا این
که نیاحتمال ا از سوی دیگر،دست نیاورده است. ه از او ب یدیگر چیزسخن جز این  طبرسی

 ،که از او نقل کردیم سخنیتر است.  از ھمه موارد ضعیف، باشدبوده تقیه  یانکار او از رو
 ۀھم از جمل سکه علی کند کم میُح ی به گمراھی امت، به قرآن باشد توھینکه آناز  پیش

سنگ ھواداری و والیت علی را به سینه  است که یگناه آن نیز بر گردِن کسان ؛ھاستآن
 .زنند می

که  ج رسول خدا یافتۀ تربیتشخص مسلمان در مورد نسل اول و ممکن است چگونه 
 ؟داشته باشدخود دست کشیدند چنین تصوری ۀ خاطر رضای خدا از خانه و کاشانه تنھا ب

که در راه خدا جانفشانی و برای این اسالم جھاد  اندیشد کسانی چنین می دربارۀچگونه 
چگونه  ؟دست از دنیا کشیدندقربانی دادند و در راه دفاع و پیشبرد دین اسالم  ،کردند

شود که علیه دین و کتاب مسلمین توطئه  می با کسانی ھمراهبر ضد آن بزرگواران مسلمان 
آوری قرآن توسط  این است که جمع یقتحق .است تھمتی بس بزرگکنند؟ این  می

 ۀدربار«: گوید می دفاع از او در سین علیرالمؤمنیام ه است ودر حضور عموم بود سعثمان
 قرآن در مورد ھمگانحضور در به خدا قسم او جز  .عثمان جز به نیکوی سخن نگویید

 .عطا فرماید یکخدا به نیابت امت اسالمی به او پاداش ن .٢»است انجام نداده یکار

 و انکار تحریف قرآن یطبرس - ۴
 نقصاِن و  زیادهاز گفتن سخن  ،آن از جمله ...«: گوید میدربارۀ تحریف قرآن طبرسی 

نادرستِی عقیدۀ اضافه شدن آیات در مورد  .بحث تفسیر نیستۀ شایستاست که قرآن آیات 
                                           

 .۳۳فصل الخطاب: ص -١
را بیان  ) آن۱۳/۱۸حجر نیز در فتح الباری ( داود با سند صحیح این گفتار را ثبت کرده است و ابن ابن ابی -٢

 نموده است.
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از  یروھگو  ھمفکراِن مااما برخی از  ؛وجود دارداجماع [در بین علمای شیعه]  به قرآن،
 عقیدۀ .اند ردهکروایاتی نقل  استی در قرآنکو در مورد نقص  سنت] [= اھل ه عامهیحشو

و در   کرده حمایتاز آن  ـ الله روحه قدسـ است که شریف مرتضی  ھمانصحیح مذھب ما 
بخشی از سخنانش را سپس  . وی١»حِق مطلب را ادا کرده استجواب مسائل طرابلسیات 

  کند. می نقل
نقص و تغییر  موردروایاتی را در  علمای شیعهاز  گروھیکه  دھد طبرسی توضیح می

خالف آن  بر ،شیعه اھل تحقیق روش فکرِی «گوید:  می آنگاه اند؛ کردهکتاب خدا روایت 
ه از ایشان به کسنت را  ی از اھلرخخواھد ب می ،و مانند عادت ھمیشگی شیعها .»است

نوعی دفاع از مذھب و کار، این  .فر شریک سازدکدر این ، کند تعبیر می »حشویه عامه«
که  چنان ولی ؛سنت است از اھل غیرمستقیمانتقادی در عین حال، و  حفظ آبرو و حیثیت

اجماع قطعی دارند  ،سنت اھلزیرا  ی؛فھمکژاین یا دروغ است یا «: است عالمه آلوسی گفته
کالم ، افزایش و کاھشیبدون ھیچ  ،قرار دارد امروزی] [= قرآنجلد قرآن میان دو که آنچه 

که  سالبته در زمان ابوبکر صدیق ؛ه امروز موجود استکبه ھمان صورت ، الله مجید است
و منسوخ آیات موارد غیرمتواتر و  ،دشآوری  به صورت جامع جمع بار نخستینقرآن برای 

ھا را تالوت سخ اطالع نداشتند آناز نَ سانی که و تنھا ک یدردخیر نبود حذف گاآنچه در عرضه 
حقیقی اما نور  ؛کار از ھیچ کوششی دریغ نکرداین برای صحت  س[= ابوبکر] وی .کردند می
ین یالزم به ذکر است که آلوسی به نقد و تب .٢»را فراگرفتآفاق  سزمان عثمان درآن 

مذھب  بطالِن چون فساد و که  گوید در ادامه می. وی ٣پرداخته استنیز اوھامات طبرسی 
 .ه استدرکتحریف قرآن را انکار طبرسی ، ه استھم آشکار شد کودکانشیعه حتی برای 

 یالله از مؤمنان کاف تیدر جنگ، حمای روزیپ یو برا خدا را سپاس که حق آشکار شد
 .٤است
خاطر سرپوش ه طبرسی دریافتم که وی ب »مجمع البیان«ھنگام مطالعه بنده در  

و به بعضی از ا است. متوسل شده یا به حیلهمذھبانش،  ھم عقیدۀ ننِگ داغ گذاشتن بر 

                                           
 .۱/۳۱مجمع البیان:  -١
 .۱/۲۵روح المعانی:  -٢
 .۲۵و  ۱/۲۴همان:  -٣
 .۱/۲۴همان:  -٤
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این آیه « اند: اند روی آورده که گفته تحریف نوشته فسانۀکه در مورد ا علمای شیعهروایات 
سنت را  خواھد اھل از این طریق می یو ».یافته استو این چنین تغییر  گونه نازل شده این

 ؛که صورت واقعی رسوایی آنھا آشکار نگردد ندا طوری تحریف قرآن را بیان کی ،فریب دھد
 غیرمستقیم به عقیدۀ تحریف صورت که به ،»استت ھم وارد شده قرائاین «گوید:  مثًال می

 رد.دااشاره 
 یمنابع شیعبه نقل از تحریف  فسانۀاز روایات ا  چند نمونهبه اینجا به عنوان مثال در 

 :است ر داده ییھا را تغچگونه آنم طبرسی ینیتا بب پردازیم می

إِنَّ ا�َّ اْصَطَ� آَدَم َونُوحاً َوآَل إِبَْراهِيَم َوآَل ﴿ آیه:بارۀ درقمی علی بن ابراھیم  -۱
 داند میکنایه از امام را  »عالم«ر خود یدر تفس ]٣٣ عمران:آل [ ﴾ِعْمَراَن َ�َ الَْعالَِم�َ 

آل ولی  ؛ه استبود آل عمران و آل محمدکند که شکل اصلِی این آیه،  ادعا می و
 ؛١ندا هاز آن حذف کرد محمد را

جعفر شنیدم این آیه واز اب«که گفت: است از حمران روایت شده  »ر فراتیتفس«در  -۲ 

 .ان اهللا اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل حممد عىل العاملنيخواند:  را بدین صورت می
حرف  به جای را یشود. در جواب گفت: حرف گفتم: این آیه چنین خوانده نمی

  ؛٢»کنم وارد می یدیگر
 ۀعبدالله دربارواز اب«: گوید میاز ھشام بن سالم روایت شده که  یاشیر عیدر تفس -۳

ِعْمَراَن َ�َ إِنَّ ا�َّ اْصَطَ� آَدَم َونُوحاً َوآَل إِبَْراهِيَم َوآَل ﴿: کردمال ئوس آیهاین 
 که، است بوده نيم وآل حممد عىل العامليآل ابراهدر اصل در جواب گفت: او  ؛﴾الَْعالَِم�َ 

 .٣»نداسم دیگر گذاشت یاسمی را جا
و تزویر فقط این است که ثابت کنند در قرآن نام دوازده امام  دروغھدف از ساختن این 

عام  »محمد آل«اند که لفظ  فراموش کردهسازان]  ظاھرًا [حدیثولی  ؛است وجود داشته
 ،دوازده امامکه  درحالی ؛گیرد یعبدالمطلب را در برم شم و بنیھا است و تمام فرزندان بنی

 پسران حسین]= [ علی و پسران یکی از دو پسرِ  [حسن و حسین] فقط علی و دو پسرش

                                           
 .۱/۱۰۰تفسیر قمی:  -١
 .۹۲/۵۶؛ بحار األنوار: ۱۸تفسیر فرات: ص -٢
 .۲۴۴؛ فصل الخطاب: ص۱/۲۷۸؛ البرهان: ۱/۱۶۸تفسیر عیاشی:  -٣
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، با تمام این ھمهدارند. با این د مورد دشنام و ناسزاگویی شیعه قرار آل محم ۀو بقی ھستند
 ج اصحاب بزرگوار رسول خداھا و تأویالت [باطنی] و اتھام تحریفی که به کتاب خدا و  دروغ
را  آن ی شیعهھای تفسیر کتاب ـ واصحابند در زمرۀ نیزبیت  که آل حالیـ در اند ساختهوارد 

در  طبرسی، وجود اینبا  ماندند.ناکام شان نرسیدند و  به ھدف اند، کردهاز یکدیگر نقل 

 .١»آمده است وآل حممد عىل العاملني[از این آیه]  بیت در قرائت اھل«گوید:  می تفسیر خود
  مطرح کرده مختلف یھا ئتخود را در موارد متعدد به عنوان قرا ھای دروغاو ھمچنین 

  این آیه:مورد  در مثالً  ؛دکن این افتراھا را معنی آیه تلقی می نیز یگاھالبته  ؛٢است

                                           
 .۲/۶۲مجمع البیان:  -١
اَر َوٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ ﴿ مثًال در مورد این آیه: -٢ َها ٱ�َِّ�ُّ َ�ِٰهِد ٱۡلُكفَّ ُّ�

َ
� ای پیامبر، با کافران و منافقان « ]٧٣[التوبة:  ﴾َ�ٰٓ

بوده است [یعنی به وسیلۀ منافقین با  جاهد الكفار باملنافقنيدر اصل «در تفسیر قمی آمده است: » جهاد کن
). در ۱/۳۰۱(تفسیر القمی: » علیه منافقان جنگ رو در رو نداشت سکافران جهاد کن]؛ چرا که نبی اکرم

سنت] با مذهب روافض مطابقت داشته باشد و از این راه اصحاب  [عقیدۀ اهل اند تا واقع، اینها را جعل کرده
اش دستور داده است  را به نفاق متهم کنند. شیعیان مدعی هستند که خداوند به فرستاده سو یاران رسول الله

م دهند. این تا در جهاد به منافقین اعتماد داشته باشد و جهاد در راه خدا را به آنان واگذارد تا برایش انجا
سخن دربارۀ قرآن و تاریخ مسلمین و تفسیر قرآن، یا جهل رسواگر است یا کفر و الحاد. در عین حال، 

او ». جاهد الكفار باملنافقنيبیت چنین آمده است:  در قرائت اهل«کند:  طبرسی این افتراها را چنین تعبیر می
کردند و در  منافقین با مسلمانان [زندگی می «...کند تأویل غلطش را چنین توجیه نماید:  سپس تالش می

شان جایز نبود، چون  دانست و قتل کردند و خدا کفرشان را می میان ایشان] بودند و کفرشان را آشکار نمی
وجه با معنی آیه سازگار نیست.   ). این استدالل به هیچ۳/۱۰۰(مجمع البیان: » کردند تظاهر به ایمان می

که پیامبرش علیه کفار و مفافقان جهاد کند؛ پس چگونه برای دلجویی از منافقان خداوند فرمان داده است 
ا َزاُدوُ�ْم إِ�َّ َخَبا�ً ﴿ فرماید: که می روند درحالی همراه آنها به جنگ می  ]۴۷[التوبة:  ﴾لَْو َخرَُجواْ �ِيُ�م مَّ

سلف صالح در ». آوردند بار نمی تان به شدند، جز فتنه و فساد برای اگر [منافقان] همراه شما رهسپار می«
با کافران با شمشیر و کشتار جهاد کن و با منافقین با زباِن خوش و نرمش نشان «اند:  معنی و تفسیر آیه گفته

با دست و زبان و قلب و هر چه در توان دارید با آنها مخالفت ورزید و «عباس فرمود:  که ابن ؛ یا چنان»ندادن
حسن ». با اجرای حدوِد شرعی بر آنها«گوید:  مسعود نیز می ابن». واجه نشویدبا چهرۀ گشاده با ایشان م

بصری و قتاده نیز نظر مشابهی دارند. تمام اینها به معنی مبارزه با آنان و عدم عفو ایشان است. بدین خاطر 
ی: (تفسیر الطبر» این آیه، هر بخشش و گذشتی را دربارۀ منافقین نسخ نموده است«عطا گفته است: 



 ۳۴۳ )دیدگاه شیعه درباره قرآن کریم :فصل اول( باب اول 

 

ْ�َمالَُهمْ ﴿
َ
ْحَبَط أ

َ
ُ فَأ نَزَل ا�َّ

َ
�َُّهْم َكرُِهوا َما أ

َ
  ]٩ محمد:[ ﴾َذلَِك بِ�

این بدان سبب است که آنان آنچه را که الله نازل کرده است ناپسند داشتند، پس الله «
 .»شان را تباه (و نابود) کرد اعمال

ت یرواچنین  امام باقراز  برای مثال:؛ اند ساخته ھا هفساناین آیه ا بارۀدرشیعه علمای 

لَ : نازل شدبا این آیه و این سیاق  ج ل بر رسول خدایجبرئ«: اند ردهک ا أَنزَ وا مَ هُ رِ ُمْ كَ لِكَ بِأَهنَّ ذَٰ

ـهُ  يل اللَّ مْ  يفِ عَ هلَُ امَ بَطَ أَعْ أَحْ و اند  افزودهبه آیه را کلمات چگونه این  که کنید می مشاھده. ١»فَ
معنی  درطبرسی این تحریف را  اند. معرفی کرده» عقیدۀ شیعه دربارۀ علی« را به عنوان آن
فرستاده است،  علی فرو انیتچیزی را که خداوند در حقآنان «: کند می توجیهچنین  آیه

 .٢»دانند ناپسند می
تفسیر  به شیوۀطبرسی بود که  »مجمع البیان« تفسیراز  ییھا هنمون آنچه گفتیم،

صاحب ـ نوری طبرسی  ،ین شیعهمتأخر از و استشیخ طوسی نوشته شده  »یانالتب«
دشمن [یعنی مدارا با تقیه و بر اساس  »یانالتب«کتاب  معتقد است که ـ الخطاب فصل
ھر  ؛ چرا که روِش کند ھا صدق میوصف بر ھر دوی آناین  اما ؛شده است تألیف سنت] اھل

فریب  ٣»ب قاھرهیدارالتقر«سنت از فعاالن  جمعی از منتسبین به اھل .است ساندو یک
 اب ،سنت بودند و شش نفر از بزرگان منتسب به اھل نگارش مجمع البیان را خورده  شیوۀ

رسد کسی که به  به نظر می .کردند می ح و بازنگری آن تفسیر کاریتصح یرو ،تقریب انگیزۀ
گاھی نداشته باشد سخنان نگارش  شیوۀبرد. این  نمی این تفسیر پی ۀفریبندروش به  ،آنان آ

 .٤کنند شیعیان انکار طبرسی را حمل بر تقیه از شده که برخی باعث 
چھار نفری ھستند که در میان شیعه  یو طبرس ضیتف مریشر، یشیخ طوس، هیبابو ابن

میان بوده این د افراد دیگری ھم در یو شا اند به صراحت تحریف و تغییر قرآن را انکار نموده

                                                                                                             
هایی وجود دارد که به  بینید که چه تفاوتی بین نص آیه و قرائت ). می۲/۳۱۱؛ تفسیر بغوی: ۱۷۴تا  ۱۲/۱۸۳

 جهاد با منافقان امر کرده است.
 .۳۳۱و  ۳۳۰فصل الخطاب:  -١
 ۶/۳۲مجمع البیان:  -٢
 کرد. فعالیت میاش افشا گردید، همچنان بر پا بود و  این مرکز، تا این اواخر که ماهیت حقیقی -٣
  چاپ دارالتقریب. کلمة ختامیة،، ۱۰/۵۷۵بنگرید به: مجمع البیان:  -٤
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ھرچند شیخ مفید  اطالعی نداریم. انز آنولی ما ا قبول ندارند؛را تحریف [افترای] د که نباش
 برخالفما ، دھد مامیه نسبت میاانکار تحریف را به جماعتی از  »وائل المقاالتأ«در 

طور ه ب ،مسلک خود قلمداد کند  خواھد تمام تشیع را ھم که می »الخطاب فصل« ۀنویسند
 .١تحریف را انکار کرده باشدنفر پنجمی نیست که شیعه علمای در میان که  میگوی قطع نمی

شان  ھای ه در کتابکشیعه در مورد انکار تحریف و تغییر قرآن  یاین بود موضع علما
سنت، نویسنده معتقد نیست که  برخالف بسیاری از علمای شیعه و برخی از اھل .آمده است

دو  درگیری به عالوه، ؛وجود ندارد قطعِی آناخت زیرا راھی برای شن؛ اند تقیه کرده آنان
دروغ  و ما همالحظه کرد »الخطاب فصل«تاب کدر نیز را تحریف قرآن  موافق و مخالِف گروه 

 ج بعد از ایمان به خدا و رسولکس ھر با وجود این،. ام ی منابع شیعی را نیز دیدهھا هو دسیس
پذیریم و باطن و نھان افراد را به خدا  از او می ،دجوی یفر تبرکن یبه ظاھر از احتی 

 .  سپاریم می
تردیدی و  آیند آن می در پیھای دیگر  گامی است که گام ،انکار تحریف قرآن لهئمس

تجدید  ،کند لی که آنان را از جماعت مسلمین جدا مییدر مسا دباینیست که علمای شیعه 
باید از مسلک تحریف پیروی آنان که  است ردهکمجلسی اشاره  محمدباقر؛ ھرچند نظر کنند

اعتماد نسبت به سایر روایات  موجب سلب ،روایات تحریف انکار و عدم پذیرشزیرا  ؛کنند
 ساختترین دلیل بر  بزرگ ،زیرا تواتر افترای تحریف قرآن ؛این درست است آری،. گردد می
 است. یعهش ھای دروغ در کتاباین  رواِج و 

*** 

 بررسیج این ینتا
در قرن  ،ی مربوط به آنھا هافسانف و یتحر ی: این احتمال وجود دارد که افترانخست 

ان افراطی یی از شیعرخب شو متولیان انذارگو بنیان باشد آمده دیدوم در میان شیعه پد
خالی بودن  نیزآن ؛ و چه بسا یکی از اسباب -تر به برخی از آنھا اشاره شد که پیش– باشند
باور آنان در مورد  و امام اثبات دوازده ھای آنان چون مساله مبنی بر بدعتی از دالیل قرآن

 ؛ه استو مخالفان ائمه بود ج اصحاب رسول خدا

                                           
 . ۳۳۸بنگرید به: فصل الخطاب: ص -١
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بیان  ریحچنان صو اند  را روایت کردهکفِر تحریف قرآن ھای معتبر شیعه  : اکثر کتابدوم 
تأویل آیه یا بیان که منظورشان چنین توجیه کرد را بتوان آنھا ممکن نیست که  اند شده

 ه بوداین آیه چنین نازل شدکه گویند  صراحت میه بلکه ب ؛استمختلف یک آیه ی ھا تئقرا
ش را ذکر یخداوند نام ھفت نفر از قر«گویند:  یا می ؛١تحریف کردند گونه اینرا  و صحابه آن

ھانت به ابه خاطِر قریش نام شش نفرشان را پاک کردند و فقط نام ابولھب  یول است؛ کرده
در قرآن نام چند مرد وارد شده «ھمچنین گفته شده:  ؛٢»باقی مانده است ج رسول خدا

این ل یجبرئبه خدا سوگند «گویند:  یا در بعضی روایات می ؛٣»ندکردھا را حذف ولی آن ؛بود
را  آنردند و که تحریفش کن از مواردی است یا یول ؛نازل کرد ج آیه را اینچنین بر محمد

به خدا سوگند چنین چیزی در آن وجود  ؛آری«: کنند چنین روایت مییا  ؛٤»دادندتغییر 
ھا بسیارند.  و از این قبیل مثال .٥»روی بوداَ  ابن ،را تغییر داد که آن  کسی نخستینداشت و 

نوع از  ،است وارد شده شان ھای باای بگوید روایاتی که در کت ھر شیعه بر این اساس،
 فرِ کفقط  ،است شدهشان نسخ  آیاتی است که تالوتاز جمله یا  آیه یک ی مختلِف ھا ئتقرا

 ؛است قائل نشده ھیچ تفاوتیبین حق و باطل حقیقت، درو  کردهرا توجیه  اعتقاد به تحریف
سرشار از این  شیعه موثقھای  شیعه مدعی ھستند که کتاب علمایی از رخ: بسوم

و به  .نه به کتاب خدا ،خودشان یھا به کتاباست   ای هن ادعا طعنیا ،در واقع .ستھا هفسانا
شیعه را از این تنگنا مذھب  تالش کردندشیعه  یجمعی از عقال ھمین دلیل است که

که ھاست  قرن ،نیرکمن رغم انکارِ یعل ولی ؛بگذارند سرپوشآن رسوایی  بریا  دهبیرون آور
را گسترش  نیرنگ آنبا دسیسه و  ستیز گروھی از کافراِن دینو  ن اسطوره وجود داردیا

ھیچ پیوندی با ، تحریف باشدۀ فسانا س معتقد بهکبر کسی پوشیده نیست که ھر دھند. می
  .بلکه دینی جز  دین اسالم دارد دندارو اھل بیت و قرآن و اسالم  ج پیامبرخدا و 

در  محدث نوریو » نواراأل بحار«مجلسی در محمدباقر مانند  یسانکجالب اینجاست 
خود  یھا بارا در کت ھا هفسانل به تحریف و تغییر قرآن ھستند و این ائکه قا»الخطاب فصل«

                                           
 .۵۵/ ۹۲نوار: بحار األ -١
 .۹۲/۵۴نوار: ، بحار األ۲۹۰رجال کشی: ص -٢
 .۹۲/۵۵نوار: ، بحار األ۱/۱۲تفسیر عیاشی:  -٣
 .۹۲/۵۶بحار األنوار:  -٤
 .۹۱/۵۶نوار: ؛ بحار األ۱۷۷فرات: صتفسیر  -٥
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ال ئوقرآن را زیر س ،تحریفۀ افسانه با روایت ک درحالی اند، گذاشتهھا صحه آنو بر   نقل کرده
شان را با یکی از آیات قرآن  کتابمختلف  یھا و باب نمودهبه قرآن ھم استشھاد ، برند می

وضو گرفتن اینکه  دربارۀبابی «گوید:  می »الوسائل کمستدر«طبرسی در  مثالً  ؛اند کردهآغاز 
ن را آقر و ُجُنبوضو  برای لمس و نوشتن قرآن مستحب است و جایز نیست شخص بی

و  کثرتۀ ی تحریف به درجھا افسانهاست  یه مدعکمجلسی  بلکه شیخ شیعه ؛١»بنویسد
آنچه «گوید:  نوار میدر بحار األ ،و از روایات مربوط به امامت کمتر نیستند اند شھرت رسیده

از اینکه پس  اما .٢»استکالم الله  ،بدون ھیچ کم و زیاد ،وجود دارد دو جلد قرآندر بین 
 شاید کسی«گوید:  می ،تحریف تناقض دارد افسانهبا روایات  سخنن یکه ا شود متوجه می

کالم الله  ـبدون کم و زیادـ جلد قرآن قرار دارد دو چه بین بگوید چگونه ممکن است آن

َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ خواندند: قرآن را اینچنین می اید که نقل کرده که روایاتی از ائمه حالیدر، باشد
ة ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ائمّ

ُ
ةَجَعۡلَ�ُٰ�ۡم  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ھمچنین ﴾أ را  ﴾يسألونك األنفال﴿ و ﴾وََسٗطا ائمّ

در پاسخ این اشکال باید ، بر خالف قرآن موجود در بین مسلمین است این کار و اند خوانده
کم شان ُح  توان به صحت طور قطع نمیه و ب ھستند آحاد یسند از نگاهِ  گفت: این اخبار

موجود  قرآِن  ھایو از دستور ایم برای ھمین است که ما در مورد آنھا توقف کرده، کرد
 :واقع شودبه دو صورت تواند]  [میکه قرائت  کنیم انکار نمی این، وجود با ایم. منصرف نشده

که  به ھمان صورت ؛و دیگری قرائت موجود در روایات یکی آنچه در مصحف قرار دارد
 نازل شده یھای مختلف اند که قرآن به صورت اعتراف کردهسنت]  [= اھلمخالفین ما 

سئوال  اما ھا اشاره کرده است. قرائتبه بعضی [به عنوان شاھد] سپس وی  .٣»است
چرا که نقل این عقاید کفرآمیز چنین فرجامی برای آنان به دنبال دارد،  مادامیاینجاست 

با توجه به مطالبی که سابقًا عرضه و  کنند؟ دیگر نقل مییکو از   انگیخته را بر ھا هشبھاین 
اند: قانع  ف را مطرح کردهعلما با دو ھدف اصلی افسانۀ تحریروشن است که  ،تحلیل شد

وجود داشته اردی در قرآن مواینکه و  که عقایدشان صحیح استپیروان خود به اینکردِن 
عالوه . است ولی توسط صحابه حذف و تحریف شده کرده میھا داللت که بر مذھب آن است

از قرآن غیر  یانی دیگرھای آسم کتابزول مدعی نآنان  که کنیم  مالحظه می ،بر این
                                           

 ۱/۴۳مستدرك الوسائل:  -١
 .۹۲/۷۵بحار األنوار:  -٢
 همان. -٣
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اند به تفسیرھای باطنی روی  جھت اقناع شیعیان مجبور شدهآنان ھمچنین  ؛ھستند
 تمامبنابراین  .عقاید شاذ و مخالف با جماعت مسلمین را اثبات کنند تا ھمه این ورندبیا

اثبات عقایدشان  برای دلیل کمبودکه از  ای فکری برای نجات از بحراناست  یادعاھا تالش
عشریه  و بلکه اثنیشیعه  ھای بر فرقهتأثیر خود را  آتِش دامنگیر، ایناما  .استناشی شده 

شان را  روایات ـعشریه ھستند اای از اثن که فرقهـ  اھ زیرا اخباری؛ ١بر جای گذاشته استنیز 
اختصاصی خود را  قرآنعشریه  ااثن است که تا جایی که شایع شده ؛ندندا بر قرآن مقدم می

  ؛دارند
روایاتی ھم دارند که ، که روایاتی دال بر تحریف قرآن دارند طور ھمان: آنان چھارم

جماع دارند اامت اسالم بدون اختالف «گوید:  شان می یکی از بزرگان .کند تحریف را نفی می
و  احتجاج ؛ اگر به آنبدون ھیچ شک و گمانی حق است ]میان مردم [رایجبر اینکه قرآن 
 ج رسول خدا زیرا ؛تصدیق آن رھیافته و رستگارند و بر اند راه صحیح را پیموده استدالل کنند،

نیز  »الکافی«در به عالوه،  .٢»"ندشو نمی جمعگمراھی و ضاللت  امت من بر"فرماید:  می
ۀ و واجب بودن عرض٤فضل و بزرگواری حامل قرآن ،٣ثواب قرائت قرآن بارۀدر نیز روایاتی

آن تا روز قروجوب تمسک به ھمچنین و و عیارسنجی احادیث بر قرآن جھت ارزیابی 
یا  ف قرآنیتحراز نند که حاکی ک یروایاتی را باطل م ،اینھا در واقع .وارد شده است ٥قیامت

  ؛کامل آن نزد امام منتظر ھستندۀ مخفی بودن نسخ
شان متناقض  چون محتوای ،ی تحریفھا هفسانات و ای: برای ما روشن شد که رواپنجم

دروغ و ، بیان ھر روایت و به مجردِ را درون خود دارند  هکنند باطل وامِل ع ،است
ھمین  سطالب در مورد علی بن ابی  ھا یان دروغ رافضیب یبرا .گردد ھویدا می اش نادرستی

و  گو سخن پیامبربرخی او را  ؛استھستی  آفریدگارِ  که ویاند  که برخی مدعی استکافی 
پنج سال و ُنه ماه بر مسند  حدود وی ند.ناد امر و ملک می امام معصوم و ولِی  ای نیز عده

                                           
اند؛ بنگرید به:  نامیده» مصحف منفرد بذاته«را  اند و آن که ُمصحفی برای خود برگزیده» دروز«مانند فرقۀ  -١

 .۱۸۴و  ۱۸۳صمصطفی شکعة، اسالم بالمذاهب، مقدمه چاپ پنجم؛ خطیب، عقیدة الدروز: 
 ،.۲/۴۱۴بنگرید به: الشعرانی، تعالیق علمیه علی شرح الکافی للمازندرانی  -٢
 .۲/۶۱۱بنگرید به: اصول کافی،کتاب فضل القرآن:  -٣
 .۳/۶۰۳همان:  -٤
 .۱/۵۹ باب الرد إلی الکتاب والسنة:همان،  -٥
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در وقت نیز و خود  شد و در آن مدت ھمین قرآن در مساجد تالوت می خالفت باقی ماند
در اختیار را  ـ ی اصلی ـ به گمان شیعهھا که مصحفبا آناو  .خواند را می نماز آن امامِت 
یفی در آن آیا اگر تحر .اعتراض نکردھم [از قرآن رایج] نسبت به یک حرف حتی  ،داشت

خلیفه  ]سحسن[= پسرش  چون پس از وی؟ کرد را تأیید و سکوت می آن ،کرد مشاھده می
ھمه   ز است با وجود اینیجا افراد نیا یچگونه برا .فترگ  پیشروش پدرش را  نیزاو ، شد

است؟ قطعًا اگر  کردهتغییر یا  حرفی بر قرآن افزوده یا از آن کاسته شده دالیل بگویند
بر  پیکاربر  را جنگ و جھاد علیه چنین کسانی سامام علی ،کرد  تغییر میحرفی از قرآن 

با او مخالفت  تر از تحریف قرآن ساده موضوعیدر  وقتیکه چرا  ؛داد ضد اھل شام ترجیح می
که  یبنابراین با دالیل قاطع .١وارد جنگ شد نابا آن ،خالف نظر او بود و نظرشان بر کردند
بر ھمگان  دروغ شیعه در مورد تحریف قرآن ،نیست در برابرشای جز تسلیم شدن  چاره

 الحمدلله رب العالمینآشکار گردید. و

                                           
 ۲۱۷و  ۲/۲۱۶حزم، الفصل:  ابن -١



 
 
 
 

 فصل دوم
 باره سنتدر اعتقاد شیعه

زیرا آنان  ؛آورد می شمارب ج ن سنت پیامبریرکعه را از منیش یبغداد مام عبدالقاھرا
سیوطی در کتاب  عالمه .١را قبول ندارند ج خدا اصحاب رسول شده از ی نقلھا روایت

و  ج ترک سنت پیامبر یبرا نادر یکند که در زمان او دعوت اشاره می »حتجاج بالسنةاإل«
. او یادآور شده ستا  ظھور یافتهبه قرآن  محض اکتفا کردِن  وگردانی از استدالل به آن  روی
این  ابطاللذا کتاب مذکور را برای نقض و  .است یک فرد رافضی ،این دعوت ۀسرچشمکه 

به  سنت اھلو  بنابراین شیعه با سنت در مبارزه ھستند نمود است. تألیفدیدگاه منحرف 
 .٢ندا کرده اختصاص پیدابه این نام  ج پیامبرت علت پیروی از سن

از  یانشیع یول ؛اند به آن اشاره نموده سنت اھلمنابع  برخی ھمان چیزی است کهاین 
و ھر  ؛شود ه ھمه چیز باید با قرآن و سنت ارزیابی و سنجیده ک اند کردهامامان خود روایت 

معنی  ھم بدینات دیگری یروا .٣دانند بیھوده می ،تاب خدا نباشدکموافق  گفتاری را که
منکر و مخالف سنت  که شیعیان آید می از مجموع آن روایات چنین بر که اند نقل کرده

میزاِن به عنوان  ،و سنت را ھمراه با قرآن کرده استداللبلکه به آن  ؛نیستند ج خدا رسول
را بررسی  کس نصوص و روایات شیعهھر ،ھمهبا این آورند.  حساب میه ب عیارسنجی روایات

ولی در باطن  ،عه به ظاھر سنت را قبول دارندیرسد که ش ن نتیجه مییدر نھایت به ا ،کند
سند و  ،تطبیق ،فھم بارۀشان در و روایات ھا هگفت ۀزیرا قسمت عمد ؛کنند را انکار می آن

 لهئمسنزد مسلمین است و تبیین این  متداولبر خالف جھت و روش سنت  روایات، متوِن 

                                           
 .۳۴۶، ۳۲۷، ۳۲۲ص  الفرق بین الفرق:بنگرید به:  -١
 .۲/۱۷۵ منهاج السنة:؛ ۱۸۹المنتقی: ص -٢
باب األخذ بالسنة و . در همین راستا به روایات دیگر بنگرید: اصول کافی، ۱/۱۱بهبودی، صحیح کافی:  -٣

 .۱/۱۱؛ صحیح کافی: ۲/۴۱۷ شواهد الکتاب:
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 .خواھد آمد ادامهدر 

 پیامبر استالم خدا و کمام مانند اسخن 
شود که از جانب یکی از  کردار و تأییدی گفته می ،از دیدگاه شیعه به ھر گفتار »سنت«

 آشنا نباشد،طبیعت مذھب شیعه با ه ککسی  .١صادر شده باشد بیت اھلمعصومین 
 ج خدا فقط رسول ،سنت اھلچرا که به اعتقاد  ؛ت فاصله دارندھا چقدر با سنداند آن نمی

و سخنان  نددا دوازده امام خود را معصوم می ج عه عالوه بر رسول خدایاما ش ؛معصوم است
ھوا و  یاز رو ج که پیامبر حالیدر ؛دآور میه شمار ب ج ایشان را مانند کالم خدا و رسولش

 ،عشریه ااثن از دیدگاهین ابنابر. ستین الھی یگوید جز وح آنچه می و دیگو یھوس سخن نم
عنوان ه بتنھا  ،ائمه از دیدگاه شیعه .وجود ندارد ج پیامبر گفتار وکالم ائمه میان  تفاوتی

از آن جھت حجت  شان سخناناینکه  و یا آیند شمار نمیه ب ج پیامبر خدا راویاِن حدیِث 
شایستگی پیروی و اطاعت دارند بلکه از آن جھت  ؛ندقابل اعتمادکه در روایت حدیث  باشد

تبلیغ احکام را  حقیقت تااند  منصوب شدهبدین مقام  ج پیامبر سخن ابو ه از جانب خدا ک
 .٢کنند ، حکم نمیھستند أخداوندجانب از احکامی که به  آنان جز ؛نمایند

فرقی عقلی  ائمه در سن کودکی و بعد از بلوغ و رشدِ بین سخنان  ،از دیدگاه شیعه
از حتی و نه  و نه سھواً  شوند؛ نه عمداً  زیرا آنان در طول زندگی مرتکب گناه نمی ؛ستنی

اعتقاد به عصمت ائمه باعث «گوید:  رو یکی از بزرگان معاصر شیعه می ینااز ؛ روی فراموشی
 ج الله به رسول این سخنان سند رسیدنبدون ، شود که از آنان صادر می یشود تمام سخنان می

 ج ه بدون سند متصل به رسول خداک سنت اھلعقیدۀ بر خالف  ؛دگیرصحت قرار ۀ در درج
از نگاه  و ٤دندان می »تنبوۀ ادام«امامت را  یانعیشچراکه  .٣»دانند روایت را صحیح نمی

 ،پیامبران است گفتارشان مانند یا گفتار« حقیقت،. درھستند †ائمه مانند پیامبران ،آنان
امر از و نافرمانی  گناه ،و نافرمانی آنان اطاعت از آنان اطاعت از خدا، فرمان آنان فرمان خدا

 .٥»وحی و پیام الھیاز [با الھام از] مگر  گویند سخنی نمیو  ستاخد

                                           
 .۱۲۲ص األصول العامة للفقه المقارن:محمد تقی حکیم،  -١
 .۲۷۴، و بنگرید به: السالوس، أثر اإلمامة: ص۳/۵۱الفقه المقارن: مظفر، أصول  -٢
 .۱۴۰ص تاریخ اإلمامیة:عبدالله فیاض،  -٣
 .۱۶۶ص عقائد اإلمامیة:محمدرضا مظفر،  -٤
 .۱۰۶عتقادات: صبابویه، اإل  ابن -٥



 ۳۵۱  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

سخن پدرم  و سخن من سخن پدرم است«که گفت: است عبدالله وارد شده  یاز قول اب
و سخن  ؛و سخن جدم سخن حسین است و سخن حسین سخن حسن ؛سخن جدم است

 گفتارو  ؛است ج خدا  رسول سخنرمؤمنان یو سخن ام سرمؤمنان علییحسن سخن ام
از آن  کیاین روایت حا«گوید:  کافی میشارح  .١»باشد می متعالخداوند ۀ فرمود ایشان

که در قول   و معتقدند ھمچنان آید خداوند به حساب می سخن ،از ائمهیک است که قول ھر
اند:  حتی گفته .٢»ھیچ اختالفی نیستنیز اقوال آنان در ، اختالفی وجود ندارد وندخدا

، را از پدر یا از اجدادش روایت کند آن ،بشنود سعبدالله یکس حدیثی را از ابز است ھریجا«
 دادِن نسبت  دراست  ین تصریحیاو  ؛٣ »فرموده است أز است بگوید خداوندیز جایو ن

 .وند متعالسخن بشر به خدا
 وندامام به خداۀ گفت انتساِب ز بودن یروایاتی داریم که بر جا«گوید:  شارح کافی می

گونه که در  انھم ؛٤»است فرموده وندبلکه اولویت بر این است که بگوید: خدا ؛داللت دارند
ه از تو کگفتم: حدیثی را  سبه اباعبدالله«گوید:  بصیر روایت شده که می یکافی از اب

به نام را  توانم آن می شنوم اینکه از پدرت مییا ، به نام پدرت روایت کنمتوانم  میشنوم  می
از اگر  ی؛ ول[یعنی با ھم تفاوتی ندارند] است یکسان :کنم؟ در جواب فرمود شما روایت 

چه آنبسیار زیباست  :گفت سسپس ابوعبدالله .بیشتر خوشایند استبرایم پدرم روایت کنی 
 .٥»به اسم پدرم روایت کنید ،شنوید یاز من م

 مثالً آنان چون  ؛دانند اینکه شیعه دروغ آشکار را جایز می بهاست  یحیصرتاین روایات  
بلکه برخی از نوادگان ، است دھند که او نگفته ینسبت م سین علیرالمؤمنیسخنی را به ام

گاھی شاید حتی کسانی که اند ـ  نقل کردهایشان  ز یجا آنان. باشندمشھور نھم به علم و آ
به علی نسبت دھند و بگویند  ،اند ب ساخته و پرداختهیغا ه به نام اماِم کرا  یدانند سخنان می

که  چنان ؛ز اولویت بر این است که به باالتر نسبت دھندین .چنین و چنان فرمود سعلی
است روایت چنین استنباط کرده این ند. شارح کافی از ک وایت سابق به این امر تصریح میر

                                           
 .۱۸/۵۸ وسائل الشیعة:؛ ۱/۵۳ باب روایة الکتب و الحدیث:أصول الکافی، کتاب فضل العلم،  -١
 .۲/۲۷۲مازندرانی، شرح جامع علی الکافی:  -٢
 همانجا. -٣
 همانجا. -٤
 .۲/۲۵۹أصول کافی با شرح جامع:  -٥
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و این نھایت گستاخی و جسارت  اده شودنسبت د أائمه به خداوند سخنانکه بھتر است 
 است.  أخداوند هب

ی ھا هبلکه سنت ائمه و گفت ،نیست ج بنابراین سنت از دیدگاه شیعه فقط سنت پیامبر
کنند  اعتراف میبدین صورت لذا  ؛آورند به حساب می ج خدا و رسولش سخنمانند ھھا را آن

کردار و  ،امامیه ھر گفتارۀ شیع«: است  که این بخش را شیعه به سنت مطھر ملحق کرده
  .١»اند ملحق ساخته مطھربه سنت  ،تقریری را که از ائمه صادر شده

گونه که یکی از بزرگان  انھم .کند بیان می مھمۀ شیعه این موضوع را بر مبنای دو قاعد
 بوده بر مردم حجت ج رسول خداۀ مانند فرمود ،امام گفتارِ که  کند اعالم می معاصر ایشان

 هاحکام صادر حقیقت چیزی نیست مگرو حکم ائمه  ؛است و پیروی از آنھا بر ایشان واجب
را از دو طریق دریافت  که ائمه معلومات دینی سازد میخاطر نشان  یو .از جانب خدا

قبل و یا از طریق امام معصوم  بر پیامبر وحی و الھام نزولمانند ھ ،از طریق الھام: کنند می
ھزار باب علم را به من  ج گفت: رسول خدا سیعل ]به ادعای او[گونه که  از خود، ھمان

ئمه دو نوع است: اپس علم  .٢»گردد ھزار باب دیگر بر من باز می ،ه از ھر باب آنک آموخت
که از است دیگری علمی ، یابد تحقق می غیرهکه از طریق الھام و است یکی علم حادث 

اکنون به توضیح آن  آیند. سنت به حساب می ،ه ھر دو نوعک اند به ارث برده ج خدا رسول
 پردازیم:  شیعه می اعتقادی مھمدو اصل 

 گردد یو الھام حاصل م یق وحیاصل اول: علم ائمه از طر
الھام  و حقیقِت  ؛باشد از طریق الھام می ،ی تحقق علم ائمهھا هاز دیدگاه شیعه یکی از را 

 یو .٣قلب استدر صورت خراشیدن و حک کردن ه ب ـ روایت کرده یافکصاحب که  چنان ـ
کند که  و تصریح می ؛باشد می »انداختن به قلب«صورت ه : باست دیگر گفته یدر روایت

 ،که معصوم استاز آنجا گردد و  می یعنی علم به قلب امام القا ؛٤استچنین امری الھام 
 قابل تصور نیست.  ویخطاکردن در مورد 

                                           
 .۹ص  ، سنة أهل البیت:محمد تقی الحکیم -١
 .۳/۵۱محمدرضا مظفر، أصول الفقه:  -٢
 .۱/۲۶۴أصول کافی:  -٣
 همانجا. -٤



 ۳۵۳  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

ه کد کن میتصریح  یافکاما الھام به قلب امام تنھا راه دریافت علوم نیست؛ بلکه صاحب 
 ،ھای علم ائمه که یکی از صورترده مبنی بر اینکرا نقل روایاتی  . اوی دیگر ھم وجود دارندھا هرا

 و گذارد فرق می ن امر و الھامین ایب کلینی یول زند؛ بانگ می ای است که در گوش امام فرشته
 .١»فرشته است امرِ  ،گوشبر  بانگاما  ؛ھمان الھام است ،خراشیدن قلب«گوید:  می

امام  رسخن فرشته ب یالقا ھماناه کوجود دارد  ی ھمدیگر رسانۀ ،پس عالوه بر الھام
بین رسول و نبی و  تفاوت« است بدون اینکه او را ببیند. این موضوع در چھار روایت در باب

امام کالم فرشته را «: است و در ھمه روایات گفته شده در اصول کافی وارد شده »محدث
اختصاص  ن مفھومیت را به ایروا مجلسی پانزده .٢»ندک مشاھده نمیاو را  لیو ،شنود می

 .٣است کردهذکر  »باب أنھم محدثون مفھمون«تحت عنوان  داده و آنھا را
که او را  درحالی ،داند که این صدای فرشته است میچگونه که امام این توجیهدر  کلینی

بخشد تا اینکه برایش  آن فرشته به وی آرامش و وقار می«گوید:  میچنین  ،بیند نمی
گردد  یم باز ذکر چند فصلاز  وی پس .٤»صدای فرشته است ،شود که این صدا مشخص می

 فرشتگانکند که ائمه  بت میاثو با چھار روایت  نمودهنقض  ،بودتر بیان کرده  پیش چهو آن
بابی پیرامون اینکه فرشتگان وارد منازل « :کند مطرح می با این عنوان و بابی را؛ بینند را می

طولی  .٥»آورند شان خبر می گذارند و برای می  پاشان  ھای شوند و روی فرش ائمه می
 و ددھ روایت افزایش می بیست و ششبه  کلینی رااین چھار روایت  مجلسیکشد که  نمی

که امام، فرشته  ندک می تأکید ،با تصریح ھر چه بیشتر کرده وآوری  جمع ٦ھا را در یک بابآن
 .٧بیند را می

که امام  شود میادآور یو پردازد  میبه امام  وحی ی از نحوهدیگر به نوعروایت دیگری 
 یو برا دنخوان مان می گوشدر از ما اخبار را  برخیبرای مالئکه ھمانا « :است گفته صادق

                                           
 همانجا. -١
 . ۳/۲۹. به دنبال او صاحب الشافی این روایات را تصحیح نموده است. شرح الکافی: ۱۷۷و  ۱/۱۷۶أصول کافی:  -٢
 .۲۶/۷۳نوار: بحار األ -٣
 .۹۳؛ الصفار، بصائر الدرجات: ص۲۶/۶۸؛ بحار األنوار: ۱/۲۷۱أصول کافی:  -٤
 .۳۹۴و  ۱/۳۹۳أصول کافی:  -٥

 ». بینند شان قدم گذاشته و آنها فرشتگان را می های آنها آمده و بر فرش یرامون اینکه فرشتگان نزدپبابي « - ٦

 .۲۶/۳۵۵بحار األنوار:  -٧
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شنود که روی طشت کشیده  و بعضی صدای زنجیری را می آید در خواب وحی می یبرخ
کنند که نزدشان  مشاھده میل را یائیکل و میتر از جبرئ بزرگ یدیگر صورت یو بعض شود می
 .٢آمده استن مفھوم یبه انیز ھای دیگری  روایت نوار،در این بخش از بحار األ .١»آید می

 تنھازیرا پیامبران  ؛از پیامبران باالترند ،گویی با این مقام و جایگاھی که ائمه دارند
روایاتی دیگر آمده  . دربینند فرشتگان دیگر را ھم می که آنان حالیدر ؛دیدند ل را مییجبرئ

. ٣استروح  ،آید و نزد ائمه میبوده تر  ل بزرگیائیکل و میکه از جبرئ یآن شکل است که
به وسیلۀ آن، ائمه را حفظ  ونده خدادربارۀ روحی ک یباب«باب را به نام  یککلینی 

اند که  از جمله از ابوبصیر روایت کرده ؛کند در این باب ذکر میروایت  شش و ٤»کند می

ْمرِنَا ﴿ :ال کردمئواین آیه از ابوعبدالله س ۀدربار«گوید:  می
َ
وَْحيَْنا إَِ�َْك ُروحاً ّمِْن أ

َ
َوَ�َذلَِك أ

يَمانُ  از مخلوقات خداست  یکی ،در جواب گفت: روح ؛٥﴾َما ُكنَت تَْدرِي َما الِْكَتاُب َوَ� اْ�ِ
 ،استحیات بوده  قیددر  ج که رسول خدا زمانیو تا  است تر ل بزرگیائیکل و میه از جبرئک

گاه ھمراھش بود ئمه ھمراه اکرد و بعد از ایشان با  می حمایتشان یو از ا و او را از خبرھا آ
 .٦»داد بود و آنان را در جریان امور قرار می

وَْحيَْنا﴿ لفظ؛ باشد میقرآن  ،این آیهبر کسی پوشیده نیست که مراد از روح در 
َ
بر نیز  ﴾أ

آن گرو ھدایت خداوند متعال قرآن را روح نامیده چون حیات حقیقی در  .کند آن داللت می
 ھایا بعد مفید پنھان بوده از شیخ ،انامام هوحی و الھام ببارۀ این ادعاھا درگویا  .٧است

ھرکس مدعی باشد که بعد از «ه کن است یکه اجماع بر ا معتقد استزیرا او  ؛اند ساخته شده

                                           
 .۶۳؛ بصائر الدرجات: ص۳۵۸همان:ص -١
 .۱۳۰، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰به بعد، روایات شماره:  ۲۶/۳۵بنگرید به: بحار األنوار:  -٢
و روح ستونی از نور است که در بین ما «بابویه در مورد تفسیر روح آمده است:  در معانی اخبار ابن -٣

 .۳۵۴؛ عیون األخبار: ص»قرار دارد أخداوند
 .۲۷۴و  ۱/۲۷۳أصول کافی:  -٤
گونه بر تو (ای پیامبر) روحی (= قرآن کریم) را به فرمان خود وحی کردیم، تو (پیش از  و این«ترجمۀ آیه:  -٥

 .]٥٢[الشوری: » کتاب و ایمان چیستدانستی  این) نمی
 . ۲۷۳همان: ص -٦
 .۴شرح طحاویة: ص -٧



 ۳۵۵  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

شاید ھم . ١»استچنین شخصی کافر و ده شاشتباه دچار  ،وحی شده یسکبه  ج الله رسول
 .دانست »تقیه« حمل بر راشیخ مفید ۀ گفت بایدبنا به توجیه شیعه 

در ، بینند ھا را میصورت آن، شنوند صدای مالئکه را می دوازده امامشیعه  یپس به ادعا
نزد ایشان فرستاده  سفیرانییا ، رود ھا میآن نزدفرشته  ،و در منزل و مجلسی خواب و بیدار

 .بخشد میدھد و استواری  یترند و به ایشان خبر م ل بزرگیائیکل و میشود که از جبرئ می
از جمله  ؛نزد ائمه وجود داردنیز  یبلکه ارواح دیگر ؛شود ه به اینجا ھم ختم نمییقضاما 

 .ةو روح الشھو ةروح القو، اتیروح الح، مانیح االرو، پنج روح: روح القدس
وجود  †ائمه نزدباب ذکر ارواحی که «به عنوان  خشیدر بکلینی در اصول کافی  

 ترقی مجلسیاین روایات نزد  .است ان کرده یروایت ب ششن موضوع را با ذکر یا ،٢»دارند
ز کالقدس متمر برخی روایات بیشتر روی روح .٣روایت رسیده است ھفتاد و چھارکرده و به 

وفات  ج وقتی پیامبر«: ؛ بدین قرارشوند ا به ائمه منتقل میینباکه بعد از وفات  اند شده
عرش  زیرِ  کهرا  چیزی س ھرُد الُق  به وسیله روح« ،٤»دیگرد س به امام منتقل القُد  روح ،یافت

شود  خوابد و دچار غفلت نمی القدس نمی روح« ،٥»شناسند زمین قرار دارد می زیرِ [حتی] تا 
از تواند  میالقدس  روح ۀبه وسیلامام  به عالوه،. ٦»گوید کند و دروغ نمی و آرزوی باطل نمی

آنان به  ،خالصهطور ه ب اطالع داشته باشد. ب استینج آسمان و زوایای زمین غاکُ چه در آن
گاھیزمین  عمقتا  الھی از عرشتر  مسایل پایین ۀھم  .٧نددار آ

و  روند ھر ھفته برای طواف به عرش خداوند میائمه  ،دنکن گمان می که شیعیان چنان
 ،در ھر شب جمعه«: ند. ابوعبدالله گفتهگیر برمی ،ھر چه از علم و دانش که بخواھند

گردد تا  البدمان برنمیکو ارواح ما به  رویم و ما به زیارت عرش می †و أئمه ج الله رسول
سه روایت کلینی .٨»گردیم می ما ھالک ،داشاگر چنین نب .کسب کنیم علم مفـیداینکه 

                                           
 .۳۹أوائل المقاالت: ص -١
 .۱/۲۷۱أصول کافی:  -٢
 .۹۹تا  ۲۵/۴۷بحار األنوار:  -٣
 .۱/۲۷۲أصول کافی:  -٤
 همانجا. -٥
 همانجا. -٦
 .۱/۲۷۲همانجا؛ حاشیۀ کافی:  -٧
 .۳۶؛ بصائر الدرجات، ص۸۹و  ۲۶/۸۸؛ بحار األنوار: ۱/۲۵۴أصول کافی:  -٨
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ئمه در شب ای] ھا [دانشھمانا «عنوان ا ب است آورده یرا در باب دیگر را با ھمین مضمون
عنوان ا روایت را در بابی ب سی و ھفتدر این موضوع  مجلسی نیز .١»یابند می افزایشجمعه 

ذکر کرده  »رود می ھا به آسمان شان یابند و ارواح می افزایشآنان ی] ھا [دانشھمانا «
 . ٢است

و  کرد رازگویی میبا علی  أکه خداونداین ده مبنی برش نقلروایت  نوزدهار وندر بحار األ
دادن   روایت دیگر دارند که از ھدیه ھفدهگونه که آن ؛٣نمود می امالرا بر او  جبرئیل آن

 خداوند« :استیادآور شده  نیز مجلسیکه  چنان .٤گوید به علی سخن می ÷خداوند
روایت را برای  شانزدهو  »به عمل بندگان نگاه کند جاتا از آن ستونی را برای امام برافراشته

 .٥آورده است اثبات آن
و تحقق  نام دارد  »علم حادث« ،آورند ت میکل علومی که ائمه از طریق این وسایل بدس

 کلینیدارند و  تأکیداین امر  رکافی بروایات  .وابسته استائمه ۀ به خواست و اراد نیزآن 
و سه  ٦»شود یاد داده میبه ایشان  ،دند بداننھرگاه بخواھ ÷انامام«عنوان:  اب گشودهبابی 

امام بخواھد چیزی ھرگاه «است:  در روایتی دیگر آمده. داده استروایت را بدان اختصاص 
وحی ائمه فقط به  شود که این سخن نتیجه گرفته می از .٧»آموزد میبه او  وندخدا ،را بداند

  امام ھم است.ۀ بلکه تابع خواست و اراد ؛نیست وندخواست خدا
که  موجب شده، گردد ه با خواست خودشان حاصل میک ،ئمهادر واقع این علم حادث 

یزی نیست چ آن ۀبیانگر ھم این .داشته باشدائمه با کالم خدا و رسولش ھیچ فرقی نکالم 
از  شیعه دسترسی دارند که روایاتنیز به دانش دیگری آنان بلکه ؛ وجود داردائمه  نزد که

ھا و  کتاب علوم، ست ازا عبارت که دکن می تعبیر ٨»علم مزبور«و  »علم غابر« آن به

                                           
 .۱/۲۵۳أصول کافی:  -١
 .۹۷تا  ۲۶/۸۶بحار األنوار:  -٢
 .۱۵۷تا  ۳۹/۱۵۱همان:  -٣
 .۱۲۹تا  ۳۹/۱۱۸همان:  -٤
 .۱۳۶تا  ۲۶/۱۳۲همان:  -٥
 .۱/۲۵۸أصول کافی:  -٦
 همانجا. -٧
 .۱/۲۶۴صول کافی: أئمه، أبنگرید به: باب جهات علوم  -٨



 ۳۵۷  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

که  و این اساس دوم برای گفتار ایشان است ؛ئمه به یادگار مانده استایی که از ھا هنوشت
که در اصل دوم بدان  مانند کالم خدا و رسولش معتبر باشد ،امامکالم تا موجب شده 

 پردازیم. می

 عت نزد ائمهینھادن شر به امانتعلم و  یھا گنجاصل دوم: 
سه جھت  رعلوم ما بۀ گستر«که: است ت شده یروا بن جعفر کافی از موسیدر کتاب 

گاھییعنی علم  اضیمغابر و حادث. ، یاست: ماض تفسیر  برای آنان کهگذشته  ۀدربار و آ
و  انداختن [وحی] در قلوب ،حادثچه روی خواھد داد. اما علم آنیعنی  غابراست.  شده

علم ماست و دیگر ھیچ پیامبری بعد از  برتریناین و  ؛گوش توسط فرشته دراست  ای زمزمه
سه روایت بدین لفظ وارد شده  نیز و بصائر الدرجات نواراأل در بحار .١»آید پیامبر ما نمی

 . ٢است
ن علم ائمه یبرتر ،اند به آن اشاره نمودهھم از بزرگان شیعه  رخیبکه  چنان ،علم حادث

از خدا  [مستقیمًا]  مالئکه واسطهبدون  ائمه آن علم را ،خودشان یزیرا به ادعا ؛است
 .٣است »عربی  ابن« ھمچونکنند و این شبیه قول صوفیان افراطی  دریافت می

: دھد میتوضیح  چنینرا  »وربر مزغابِ «و  »رماضی مفّس « ، اصطالحاتشارح کافی
با تفسیر نبوی برای ما و ای که علم ما متعلق به آن است  یعنی گذشته[ماضی مفّسر] «

با خط به صورت مکتوب علومی است که نزد ما قرار دارد و  ،وربتفسیر شده است. و غابر مز
پس معلوم  .»مانند الجامعه و غیره، نوشته شده است ج و امالی مالئکه و پیامبر سعلی
به  ج از رسول خداکه  ھایی کتابدو نوع است: بر ئمه اشده نزد  امانت دادهشود علوم  می

 این یداعتقا چنیناند. مفھوم  صورت شفاھی از ایشان دریافتهه بکه را  علومیو  اند هبردارث 
و بخش دیگرش را کتمان کرده  بخشی از دین اسالم را تبلیغ نموده ج اللهست که رسول ا

رده و ک بیانرا  یبخش او نیز به نوبۀ خود، ؛است  ردهکواگذار  سطالب یرا به علی بن اب و آن
ھر امامی قسمتی از  ترتیب،بدین  .است بقیه را ھنگام وفات به فرزندش حسن واگذار نموده

امام بعد از خود گذاشته  ۀرا بر عھد باقی آنو بیان نموده و شرایط ل حا فراخورِ  هرا بعلم آن 
 رسیده است. زمان دست امامه این زنجیره ادامه داشته تا بو  ؛است

                                           
 .۲۰۳حتجاج: ص؛ طبرسی، اإل ۲۵۷؛ مفید، اإلرشاد: ص۲۶/۱۸األنوار: ؛ بحار ۱/۲۶۴همان:  -١
 .۹۲؛ بصائر الدرجات ص ۲۶/۵۹بحار األنوار: -٢
 .۶/۴۴مازندرانی، شرح جامع:  -٣
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ه اشف الغطا را ذکر کردیم که گفتکن آل یسخنان مرجع شیعه محمد بن حس تر پیش
به اصحاب ابالغ  ج دو بخش است: یک بخش آن توسط رسول خدابر احکام در اسالم  بود
و ھر  ؛است گذاشته شدگان وصیت نزدرا  آن بخش دیگرش مکتوم مانده و پیامبر و شد

به وصی بعد از خود را  آنسپس  ؛سازد میرا خارج  آن زمان نیازھایو  نیاز مردم هب بناوصی 
صورت عام ذکر ه لی را بئگاھی اوقات مسا ج حتی مدعی شده که پیامبر یو .سپارد می

 .١را به وصی خود واگذار کرده است آن و توضیح و تخصیصنموده 
 دارِ  تنھا عھده ]قرآن[یعنی تاب الله عزیز کوقتی که «گوید:  بحر العلوم می عالءالدین
ولی  ... نیاز داشتندنبوی پس مردم به سّنت ، است شرح و توضیحبدون  یقواعد عموم

آیند که در زمان  حوادث جدیدی پیش می ؛ زیراتشریع اسالمی با سنت ھم کامل نشد
به جای او  ،تا در وقت نیاز گرددذخیره  اوصیا نزدپس الزم بود که علم ، نبودند ج حضرت

 .٢»را ادا کنند ھاآن
ھا به آن خطرناک شیعه بود که مختصراً  ۀاین عقید ی کلیھا هدیدگامطالب فوق بخشی از 

نقد و تحلیل را  آنبیاوریم و به تفصیل  یشواھد این مطالب یاگر بخواھیم برا .اشاره شد
 پردازیم. ھا میصورت اجمال به آنه بکشد. پس  بحث به درازا می نماییم،

                                           
 .۷۷: صةبنگرید به: اصل الشیع -١
به خاطر اشتغال به جنگ،  ج پیامبر«گوید:  . شهاب الدین نجفی می۴بحر العلوم، مصابیح األصول: ص -٢

فرصت نیافت تمام احکام دین را برای مردم تبلیغ کند؛ به ویژه که مردم ظرفیت کافی برای دریافت تمام 
). ۲۸۹و  ۲/۲۸۸حقاق الحق: إ(نجفی، تعلیقاته علی » اند ها را نداشته نکات و مسائل مورد نیاز در طول قرن

کنند که گویا جنگ را بر تبلیغ رسالت مقدم داشته است؛  می توهین ج خدا ببینید که آنها چگونه به رسول
ّ�َِك ﴿ فرماید: می وند متعالکه خدا درحالی نزَِل إَِ�َْك ِمن رَّ

ُ
ای پیامبر « ]۶۷[مائده:  ﴾يَا آيها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما أ

پروردگارش سر باز از فرمان  ج آیا پیامبر». آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابالغ کن
بیت رسول گرامی باشد. این  هم نیستند، چه رسد به اینکه طرفدار اهل ج الله زند؟ آنان حتی پیرو رسول می

�َْمْمُت َعلَيُْ�ْم ﴿فرماید:  عقیدۀ شیعه مخالف این آیه شریفه است که می
َ
ْ�َملُْت لَُ�ْم دِيَنُ�ْم َو�

َ
اْ�َوَْم أ

خود را بر شما   تان کامل و نعمت امروز دین شما را برای« ]۳[مائده:  ﴾ْسَ�َم دِيًنانِْعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ا�ِ 
پس خداوند این دین را برای همیشه تکمیل کرده و به ». تمام گردانیدم و دین اسالم را برای شما پسندیدم

امل نخواهد کمال رسانده؛ و خالف این سخن، کفر و گمراهی است. اما آن که کامل نیست و هرگز هم ک
شان هزاران حشو و خرافه بدان  شد، مذهب شیعه است؛ زیرا با وجود اینکه در طول تاریخ آخوندهای

 اند، همچنان ناقص و متناقض است؛ چرا که ساختۀ بشر است. افزوده



 ۳۵۹  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

آورده را  یکافی بابکلینی در  ھستند.علم و وحی الھی  گنجینۀئمه ا ،به ادعای شیعه
روایت  شش ،و در ضمن این باب ١»ھستند اوعلم  گنجینۀائمه ولی امر خدا و «تحت عنوان 

ئمه وارث ا«د: کن میبا این عنوان مطرح  یو باب دیگرا است. ردهکرا به ھمین معنی ذکر 
 ھفتھم شامل   که آن ٢»گذشته ھستند یایا و اوصیع انبیو جم ج تمام علوم رسول الله

ه ئمه به تمام علومی که با«: کند ی با این عنوان ذکر میباب دیگرھمچنین  .استروایت 
گاھی دارند ،فرشتگان، انبیا و اوصیا فرستاده شده استسوی  چھار روایت  ،و در مورد آن ؛٣آ

  ذکر کرده است.
است. علم مفسر  »مزبور«و  »رمفّس «بر دو نوع  ،گذاشته امانتدانستیم که این علم به  

بابی « :گوید و می کردهبه آن اشاره ئمه اعلم بارۀ کافی درصاحب ھمان چیزی است که 
مگر اینکه به او دستور  ،پیرامون اینکه خداوند عزوجل ھیچ علمی را به پیغمبرش یاد نداده

ت یروا سه این باب شامل .٤»با خود شریک سازددر آن علم میرالمؤمنین علی را اتا داده 
شریک  سعلی«این عنوان وجود دارد:  با ینوار بابدر بحار األ ،است. نزدیک به ھمین مفھوم

 داند می نیزاو  ،دبدان [= پیامبر] که ایشانو ھر علمی  ؛در علم نه در نبوت بود، ج رسول خدا
شاھد  عنوانبه روایت  نیز دوازدهبرای این باب او . ٥»بودداناتر  †ایانبدیگر و علی از 

 آورده است. 
و اینکه  استعلم علی  ھمگی حاکی ازکه  کند ذکر میروایت  ھشتاد و دومجلسی 

 حو بابی را پیرامون این موضوع مطرپیامبر ھزار باب از علم به ایشان آموخته است 
صورت ه ھزار حدیث را ب ج رسول خدا در یکی از روایات مدعی است کهاو سازد.  می

گاھی ندارندبه علی یاد داده  مخفیانه علی این و گمان برده است که  ؛که امت از آن آ
ھزار حدیث  ج ای مردم، ھمانا رسول خدا«: اطالع مردم رسانده استموضوع را چنین به 

و  .٦»دھزار کلید دار یھزار باب وجود دارد و ھر باب ،در ھر حدیثرا به من آموخته است که 

                                           
 .۱۹۳و  ۱/۱۹۲صول الکافی: أ -١
 .۲۲۶تا  ۱/۲۲۳همان:  -٢
 .۲۵۶و  ۱/۲۵۵همان:  -٣
 .۱/۲۶۳بنگرید به: همان:  -٤
 .۲۱۲تا  ۴۰/۲۰۸بحار األنوار:  -٥
 .۲/۱۷۴بابویه، الخصال:  ؛ ابن۴۰/۱۲۷همان:  -٦
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ھزار باب علم را به علی  ج خدا رسول« است: شود که ابوعبدالله گفته بار دیگر مدعی می
رده کسپس ادعا وی  .١»آید می پدیدھزار باب دیگر  ،آنکه در ھر باب  است وصیت نموده

تا و علم حوادث گذشته و آینده را  ھزار باب از حالل و حرام ج خدا رسول«که علی گفت: 
 اً ه مجموعکگردد  ھزار باب دیگر منشعب می یو از ھر باب ؛به من یاد دادزمان برپایی قیامت 

 .٢»ل گشتمئنا قضاوتبالھا و تا بدین حد که به علم تعبیر خواب،  ؛لیون باب استییک م
[یعنی  خود پوشاند سعلی را با لبا ،وقت وفاتدر  ج رسول خدا«اند:  چنین گفتهھم

ھزار باب  ،حدیثو ھزار حدیث را به او یاد داد که ھر  پوششی روی خود و علی انداخت]
 .٣»گشاید دیگر را می

 در علومی که نزد ماست،این  ۀھمگیریم که از نظر ائمه،  میاز آنچه گفته شد، نتیجه 
از لحاظ مقدار و ماھیت، چیز مختلفی نزد آنان وجود دارد،  علومئمه که ابا دیدگاه مقایسه 

گفتم شیعیان ، نزد پدرم وارد شدم«: ه استزیرا ابوبصیر گفت ؛آید به حساب نمی زیادی
یک باب از علم را به علی آموخته که از آن ھزار باب دیگر باز  ج الله گویند رسول می
ھزار باب علم را به  ج خدا خدا سوگند رسوله ب ،گفت: ای ابامحمد ÷ابوعبدالله .شود می

گفتم: تو را به خدا سوگند  .گردد ھزار باب دیگر منشعب می ،علی یاد داده که از ھر باب آن
 .٤» رایج ولی نه این علم ؛علم است ،یآر :ی علم است؟ گفتیگو که تو میاین

در طول حیات فقط این بوده که  ج اکرم مبراپیرسالِت  گویابر اساس این توھم شیعه، 
 بیاموزد، آن ھم طوری که کسی از آن مطلع نگردد. سبه علیرا  علم و اسرار فقط ،مبارکش

را  انسان عاقلی آنھیچ عقل سلیم و ای رسیده که  به مرحلهھای شیعه در این موضوع  غلو
علم  ج طور مداوم از دھان مبارک رسول خداه علی ب«: اند آنان حتی مدعی پذیرد. نمی

کرده است.  میعلم دریافت  یشاناز ا نیز ج رسول اللهحتی بعد از وفات  ؛است آموخته
 در ھنگام ج چه رسول خداآن« عنوان:ا بگشوده است  بابی را پیرامون این موضوعمجلسی 

                                           
 .۱۷۶و  ۲/۱۷۵؛ الخصال: ۴۰/۱۲۹بحار األنوار:  -١
 .۸۷؛ بصائر الدرجات: ص۲/۱۷۵؛ الخصال: ۴۰/۱۳۰بحار األنوار:  -٢
 . ۹۰و  ۸۹؛ بصائر الدرجات: ص ۴۰/۲۱۵بحار األنوار:  -٣
صول أگوید که نزد ائمه است. برای اطالع از آن، بنگرید به:  ای سخن می النی از علوم خیالیاین روایت طو  -٤

 .۱۷۷و  ۲/۱۷۶؛ خصال: ۴۰/۱۳۰به بعد؛ بحار األنوار:  ۱/۲۳۸کافی، 



 ۳۶۱  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

علی گفته:  ،در روایت نخست این باببه ادعای او  .١»است  بعد از آن آموزش داده وفات و
رس آب چاه غَ از شک شش مَ مرا با  ،وفات کردموقتی ه کبه من وصیت نموده  ج مبراپی«
دھانت را روی سپس  بپوشان؛مرا کفن  ،ھرگاه از غسل فارغ شدیو  بدهغسل  ]چاه مدینه[

من ھم چنین کردم و ایشان ھم از تمام حوادثی که تا روز  :گوید دھانم بگذار. علی می
وفات  وقتی ،ای علی«گوید:  روایت دوم می .٢»قیامت اتفاق خواھد افتاد به من خبر داد

را]  [پاسخ آنال کن و ئورا بنشان و از من سسپس م ؛بپوشان و کفنده غسل  مرا ،کردم
 ست؛ا  شده مضمون جاھالنه بیانبا ھمین که  نیز وجود داردروایات دیگری  .٣»بنویس
 ج مبراپی«گفت:  می ،داد طالب ھرگاه از چیزی خبر می یاند علی بن اب روایت کردهکه  چنان

 آری، جاعالن حدیث، بدین شکل .٤»داده استبه من را خبر این بعد از وفاتش 
سبب  آن ھم به، ندکن شان را افشا می ھای شان را با دستان خود ویران و دروغ یھا هخان

از روایات مربوط به علم و دانشی که  برخیاین بود  ناپذیرند. که پایان یھای روی افراط و زیاده
 اند. بردهاز او به ارث  نیزو ائمه  داده آموزش سبه علی ویژهطور ه ب ج رسول خدا

علم «ائمه  در توھمات آنان،بلکه  ؛است مقدار اکتفا نکرده اینگری به  تخیالت شیعه
 کلینیدر اختیار دارند. نیز را  ج  از پیامبر رسیده  ی به ارثھا هنوشتھمان یا  »مزبور

فر و َج بابی پیرامون ذکر صحیفه، علم « است: ن نوشتهین عناویرا تحت ا افیک یھا باب
 و ٦»ئمه بخشیده شده استااز اسم اعظم خدا به که آنچه « ،٥»‘هو مصحف فاطمجامعه 

 . ٧»ئمه وجود داردانزد  †نبیاا [و معجزات]از آیات که چه آن«
منابع  ترین مھماز را  شاخبارو  گردآوری روایات پرداخته گسترده به به شکلی یمجلس

ثبت کرده که بررسی  نواراأل بحارھای متعدد  ھا را در بابو آن است آوری نموده شیعه جمع
یی که در اختیار ھا هنوشتو ، †علمی ائمه یھا هنبج«مانند باب:  ؛ھا ممکن نیستآن ۀھم

                                           
 . ۲۱۸تا  ۴۰/۲۱۳بحار األنوار:  -١
 .۸۰همان؛ بصائر الدرجات: ص -٢
 منابع پیشین. -٣
 .۱۳۲والجرائح: ص ؛ الخرائج۴۰/۲۱۵بحار األنوار:  -٤
 .۲۴۲تا  ۱/۲۳۸أصول کافی:  -٥
 .۱/۲۳۰همان:  -٦
 .۲۳۲و  ۱/۲۳۱همان:  -٧
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ـ  ھا را ه آنک ١حدیث است یکصد و چھل و ُنهروایات این قسمت بالغ بر  فقطکه  »دارند
و در ا .است  شیعه تھیه کرده وثقھای م از مجموع کتاب ـھمچون عادت ھمیشگی خود

باره نام دردر اختیار دارند  ییھا هنوشتائمه «: دیگری نیز آورده است؛ از جمله یھا ادامه باب
ھای پیامبران  تمام کتاب †ائمه« ،٢»ی خواھند کردھزمین پادشاروی پادشاھانی که 

ھمه علوم  †ائمه« ،٣»خوانند پیشین را در اختیار دارند و آنھا را به زبان خودشان می
و  ؛ندبود نیز دار داده شده †به پیامبرانرا که آنچه  ۀو ھم مالئکه و انبیا را دارا ھستند

 †ائمه«و  ٤»ماند و زمین بدون عالم باقی نمی را ھم دارداز خود علوم امام قبل  مھر اما
  .٥»شان و شیعیان و دشمنان یانتی بھشھا حاوی نامدارند  ییھا هنوشت

گویند که ائمه به  یی سخن میھا هو صحیف ھا هنوشتھا از   روایات این باب بر این، عالوه
بحث به  اگر بخواھیم .شود تمام نیازھای بشر در آن یافت می ،و به ادعای شیعه اند بردهارث 

 نیازمند نماییم،ھا بپردازیم و تناقضات و توھمات آنھا را تحلیل  محتوای این باب و بررسی
 کنیم. می شارهو مثال ا موردچند جا به ایندر ولی  ھستیم؛مستقلی  بخش

را   و آن دبرن می نام »صحیفه«یا  »الجامعه«به نام  اثِر مکتوبیاز  ھا، روایات این مجموعه باب
است و به خط علی و  [حدود سی و پنج متر] ھفتاد ذراعطول آن « :اند توصیف کرده چنین

ز ھمه ی، و ن٦»حرامی در آن ذکر شده است و ھر حالل و نوشته شده ج رسول خدای امال
و  .٧شود در آن بیان شده است که بر بدن انسان وارد می ییھا خراش و دیۀ حتی غرامت ،چیز

 بیان اموری از این دسته و با این مضمون در روایات زیادی تکرار شده است.
حکومت را به دست  اگر ائمهدھند که  وعده می یانه به شیعکتر این بیاز ھمه چیز عج

مور ا دار عھدهاگر « گویند: میکه  چنان این صحیفه عمل خواھند کرد؛ دستورھای به ،گیرند

                                           
 .۶۶تا  ۲۶/۱۸بحار األنوار:  -١
 . این بخش شامل هفت روایت است.۱۵۶و  ۲۶/۱۵۵همان:  -٢
 . این بخش شامل بیست و هفت روایت است.۱۸۹تا  ۲۶/۱۸۰همان:  -٣
 امل شصت و سه روایت است.. این بخش ش۱۷۹تا  ۲۶/۱۵۹همان:  -٤
 . این بخش شامل چهل روایت است.۱۳۲تا  ۲۶/۱۱۷همان:  -٥
 .۲۶/۲۲؛ بحار األنوار: ۱/۲۳۹أصول کافی:  -٦
های مشابه آن در روایات متعددی آمده است؛ بنگرید به: بحار  آمیز و دروغ منابع پیشین. این مطالب اغراق -٧

 . ۹۰، ۸۰، ۷۸، ۶۵، ۶۱، ۲۵، ۲۳، ۲۲، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۱۳، ۱۱به بعد، روایات  ۲۶/۲۲األنوار: 



 ۳۶۳  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

کنیم و از آنچه در این  بر اساس آنچه خدا نازل فرموده بر مردم حکومت میمردم شویم، 
از قرآن به جالب اینجاست که در این روایات، نامی  .١»صحیفه است، سرپیچی نخواھیم کرد

داده و از  با اینکه مدعی ھستند قرآن قوانین و احکام ایشان را تشکیل ؛میان نیامده است
و  نمودهپیروی  آمده صحیفه چه در.. از آن.«: گویند صراحتًا میکه  چنان کنند. آن پیروی می

 .٢»کنیم از آن تجاوز نمی
راره ُز  و ٣ صحیفه را نزد ابوجعفر دیده آن از راویان شیعه) مدعی شده کهیکی ابوبصیر (

مانند ھسخن فرستادگان «گوید:  و می است را شنیده پنداشته که قسمتی از متن آنھم 
 .٤»ھمراه خود استشخص درگوشی انسان با  یا سخِن و صدای زنجیر 

ه در توصیف آن کاند  نقل نموده »کتاب علی« ی به ناماز کتابرا ھمچنین روایاتی آنان 
 ج پیامبر امالیبا خط علی و «اند:  و گفته ؛٥»مرد است ۀپیچید  ھم در  نامانند ر«گویند:  می

 ،اند را برای ما نقل نکرده یالیولی ھیچ حکمی از احکام این کتاب خ .٦»است نوشته شده
منقول از اموال غیرِ او  ،وفات یابد زنی اگر شوھر«گوید:  ه میکجز این حکم ظالمانه 

نوشته  ج رسول خدا یو به خدا سوگند این حکم با خط علی و امال برد ارث نمی شوھرش
که بین از نصوص عام قرآن  لیو ؛را قبول دارند خیالیتاب کن یعه ایشعلمای  .٧»شده است

شان در  ادعایاین این حکم با  ،عالوهبه  گردانند. رویاموال غیرمنقول و غیره فرق نگذاشته 
 .٨ه استداشت یزمین فدک سھماز فاطمه گویند  تناقض است که می

کنده از کفر و  یجز در فضا »کتاب علی«آید که  چنین برمی یعهش از روایات  دینی بیآ
که منابع شیعه او را غالی و افراطی معرفی  »رةیغَ مُ «نام کافری به چون  .شود ظاھر نمی

وقتی نص و  افزون گشتعلی  خیالیکتاب کردن  اشتیاق بر مخفی کشته شد، ،کنند می
                                           

 .۳۹، بصائر الدرجات: ص۲۳و  ۲۶/۲۲بحار األنوار:  -١
 منابع پیشین. -٢
 .۳۹، بصائر الدرجات: ص۲۶/۲۳بحار األنوار:  -٣
 .۴۰و ۳۹، بصائر الدرجات: ص ۲۶/۲۴بحار األنوار:  -٤
 .۴۵، بصائر الدرجات: ص۲۶/۵۱بحار األنوار،  -٥
 همان. -٦
 .همان -٧
فدک را در زمان حیاتش به فاطمه  ج یابند که پیامبر رهاییاند از این تناقض با این توجیه  سپس کوشیده -٨

  .۲۳/۱۷۹بخشیده بود. بنگرید به: مقتبس األثر: 
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نزد من در کتاب علی نوشته  ،این نص«گفت:  ،خواندندصادق والیت علی را برای جعفر 
 .١»آن کتاب را دور انداختم از ترس ،ولی دیروز که مغیره به دار آویخته شد ؛شده بود

 قراردیگر در آن ۀ صحیف نوزدهگویند که  ای سخن می شان از صحیفه ھمچنین روایت
این ش از یب یول ؛٢ھا مخفی کردنزد آن ئمه داد یاارا به  آن ج خدا که رسول است گرفته
 .اند اش نگفته درباره

شمشیر علی صحیفه کوچکی وجود  ۀدستکه در است آمده  یعهش در اخبار ھمچنین

به او حسن داد و رافراخوانده و این مصحف را به ھمراه چاقویی به فرزندش  سیعل .داشت
و کرد  را باز پس علی خودش آن. حسن تالش کرد ولی نتوانست باز کند را باز کن. گفت: آن

ن و یالف و باء و س و شروع به خواندن کرد سحسن .را بخواند آن خواست کهبعد از پسرش 
را به  ھمان شیوه آنتاب را جمع کرده و به کسپس  ؛نمودالم را حرف بعد از حرف قرائت 

شمشیرش ۀ دست داخلو دوباره  کردرا جمع  و در آخر آن داد سو محمد حنیفه سنیحس
ھا حروفی ھستند آن«در پاسخ گفت:  ؛ال شدئواین صحیفه س ۀدرباراز ابوعبدالله  .٣گذاشت

تا این لحظه جز دو «فت: و ابوعبدالله گ ٤»شود ھزار باب گشوده می ،که از ھر حرف آن
 .٥ھا بیرون نیامده استحرف از آن

 توضیحی ،باشند معانی این حروف که دارای ھزار باب می دربارۀ ،ایشان سخناین ولی 
که  حالیدر ،اند بردهن ای شیعه از این ابواب مھم استفاده انپس چرا تا بحال امام .دھد نمی

چرا با  ؟اند ھمیشه زندگی را در محنت و سختی سپری کرده شان امامان ،بنابر اخبار شیعه
ه کحتی  کردند زندگی تقیهدر ترس و  چنان ،ییھا هرخورداری از چنین گنجینوجود ب

متمادی است از ترس دشمنان به درون سرداب زیرزمینی  یھا شان قرنیآخرین امام ا
 کند؟ و از آنجا به امور ھستی رسیدگی میخزیده 

                                           
نوار: . در مورد کتاِب خیالی علی بنگرید به: بحار األ۴۵، بصائر الدرجات: ص ۵۳و  ۲۶/۵۲بحار األنوار:  -١

 .۵۹و  ۵۵، ۵۴های  ، روایت۲۶/۲۴
 .۳۹؛ بصائر الدرجات: ص۲۶/۲۴بحار األنوار:  -٢
 .۲۸۴ختصاص: ص؛ مفید، اإل ۸۹؛ بصائر الدرجات: ص۲۶/۵۶بحار األنوار،  -٣
 همان. -٤
 همان. -٥
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از ادعاھای شبیه این موضوع اشاره کرده که  یبه بخش /تیمیه  خ اإلسالم ابنیش
را آینده  »حروف ابجدکردن جمالت از طریق حساب «شان مدعی ھستند با  طبق روایت

شعبده، از زنند. او خاطر نشان ساخته که این  کنند و حوادث آینده را رقم می ویی میگپیش
نند با آن مدت زمان بقای امت اسالم را بدست ک یه تالش مک جمله میراث یھودیان است

 بازی نوعی جنون و ھوس عموماً ای یھودی دارند که  ریشه ،این ادعاھا و امثال آن .١آورند
ھای  از وظایف و مسئولیت تااین امت است  اغفالگری و  رفندھای حیلهیا از فنون و ت ،است

یا روشی است برای فریب عوام شیعه تا با غرق شدن و  منحرف شوند مھم و اساسی زندگی
کنده از افسانه و معمای پیچیده نتوانند راه خود را ببینند جھل و و بر اثر تاریکی  در فضای آ

 .پایانی نیسترا ی این باب ھا هانافس .دایت نگردندھرگز به صراط مستقیم ھ ،خرافات
نزد من «: است گفته سطالب یعلی بن ابکه  اند علمای شیعه در دروغی دیگر مدعی

ز فجایع ااست که  طهیعبای به اسم  شان صحیفه زیادی ھست که در میان یھا هفیصح
شان  که خونقبیله عرب  شصتاست و از وارد شده عرب  هرابگوید که در شدیدی سخن می

 .٢»ندا نبردهاز دین خدا  ای بھره که  برد مینام ھدر رفته است 
و  جاعالنتواند ھویت  به راحتی میای  با مطالعه این روایات افسانهخواننده 

ھا گروھی نژادپرست ھستند که نسبت به ه آنکبدیھی است  پردازان را تشخیص دھد. افسانه
ه توسط کبلکه به خاطر دین اسالم  ،آن ھم نه به خاطر عرب بودن دارند؛  و کینه خشمعرب 
 که دشمنی و اھداف شومش ھا هبرای تحقق دسیس قوم یھود است. افتهیعرب گسترش قوم 

چندین  کردند؛ بدین صورت کهاستفاده سوءگری  عهیاز ش، ستاو مسلمین اسالم  و شکست
این  ۀساخته و پرداخت را از روایات شان ھای و کتاب  را خورده ھا هآن حیل فریب ،شیعهۀ فرق

کنده یھودی االصل  گروهِ   ،در این میان .اند ھا ھمدست شدهبا آن خود حتی بعضاً  ؛ندا هکردآ
و تنھا به  اند خورده را  ھا هخبرند که فریب این افسان قربانیان اصلی عوام شیعه و پیروان بی

را ھا آنبه راحتی و بدون تأمل  ،بیت اھلی دینی به ھا هاین افساننسبت دادن  خاطرِ 
 ست. اھای دیگری خبرکه در پشت صحنه غافل از این ؛اند یرفتهذپ

آن  ،ه بر اساس روایات گوناگونکاست  یشیعه کتاب یالیھا و منابع خ یکی دیگر از کتاب
در این کتاب اسم تمام شیعیان  .نامند می »السمط«یا  »الناموس« ،»ةعیوان الشید«را 

                                           
 ، تألیف شیخ عبدالرحمن بن قاسم.۴/۸۲فتاوی شیخ اإلسالم:  -١
 .۴۱؛ بصائر الدرجات: ص۲۶/۳۷بحار األنوار:  -٢
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به ادعای  .ده استیھستند به ثبت رس دوازده امامشان که پیرو  پدران امیاسھمراه با 
گاه دیوانند تا از وجود نام خود در این رفت میئمه ا نزدشیعیان شیعه، گروھی از   ؛شوند آ

از زنی  شیعه روایات ،برای مثال .١ستدلیل رستگاری او ،کتاب نام ھرکس در این وجودزیرا 
ای  من برادرزاده«: گفتبرند که نزد ابوعبدالله رفته و به وی  نام می ةیبالوا ةبه نام حباب

خواھم بدانم آیا او از شیعیان شماست یا  می .شناسد دارم که فضل و بزرگواری شما را می
ابوعبدالله گفت: ناموس  .چیست؟ حبابه گفت: فالن پسر فالن نامش :خیر؟ ابوعبدالله گفت

نام او  ،و گفت: آری ابوعبدالله به آن نگاه کرد  .بزرگی را آوردند ۀپس صحیف ؛را برایم بیاورید
از  ،کس اسمش در این دیوان ذکر نشده باشدھر و .٢»با نام پدرش در اینجا ذکر شده است

ما  نزدشان  نام شیعیان ما با نام پدران«: است شان گفته چون امام ؛اھل اسالم نیست
 .٣»اسالم نیست جز ما و آنھا کسی بر دینمکتوب است و 

  وقتی«: اند ھا را از رسول خدا به ارث برده که این کتاب شیعه آمده است در برخی روایات
در یکی نام اصحاب  ؛دو صحیفه را به ایشان ھدیه دادند ،به معراج رفت ج خدا   که رسول

 .بودذکر شده  یاندوزخ یعنی ،مالنام اصحاب الِش  یو در دیگر اھل بھشتیعنی ن یمیَ ال
یکی پس از دیگری آن دو کتاب نیز و ائمه  دداتحویل طالب  یعلی بن اببه ھا را آن ج پیامبر

ھمچنین آنان  .٤»باشد امام زمان می نزدھم اکنون  ]ھا . [این کتابنددبر  به ارثیکدیگر  ازرا 

                                           
 .۱۳۲تا  ۲۶/۱۱۷بحار األنوار:  -١
 .۴۶؛ بصائر الدرجات: ص۲۶/۱۲۱ :همان -٢
 .۴۷، بصائر الدرجات: ص۲۶/۱۲۳بحار األنوار:  -٣
. آنان در همین راستا مدعی هستند که ۵۲، بصائر الدرجات: ص۱۲۵و  ۲۶/۱۲۴بنگرید به: بحار األنوار:  -٤

همۀ علوم را در اختیار دارد؛ از جمله نام بهشتیان و دوزخیان. ند و او هست  بزرگان شیعه با امام غایب در ارتباط
های روایت شده آیات عظام، در حکومت کنونی  های دروغ و افسانه پس بعید نیست تحت تأثیر این وعده

غۀ گناِه طاهر را بر باالی دار کنند و فاسِد فاجر را دارو  نامه صادر کنند، بی ایران از این به بعد عفونامه و تحریم
نایب بر  وسواد حوزۀ علمیه که امر بر او مشتبه شده  بینیم امروز یک طلبۀ کم . این است که میکوچه و بازار

حق امام زمان و ولّی امِر مسلمین جهان است (حال آنکه در ایران امروز، حتی کودکان هم بدین مقام قبولش 
خود را معیار حق و باطل بداند، مال و جان و  شرمی، عقِل ناقِص  دهد که با کمال بی ندارد) به خود اجازه می

ناموس مردم را ِملک خود بپندارد و به نام حاکم اسالمی، جوانان این سرزمین را دربند کشد، مساجد را تهی 
زدۀ شیعه،  ها را آباد. رفتارهای فرعوِن امروز، نتیجۀ توهم و مالیخولیایی است که محدثان یهودی کند و قبرستان



 ۳۶۷  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 سا و سفارشات حسینیوصا مشتمل بردر اختیار دارند که  یتابکئمه ااند که  مدعی شده
گوید که  از کتابی سخن میروایت دیگر  .١داردوجود و ھمه نیازھای بشر در آن  بوده

 .٢در آن ذکر شده است ،شود تا روزی که نابود می از روزی که دنیا پدید آمده بشر،مایحتاج 
تورات ، دوزبور داو ٣سفید فرَج که در شان مدعی ھستند  روایات علمای شیعه ھمچنین در

و  وجود داردحرام و مصحف فاطمه  حالل و، میراھبصحف ا، سییل عیانج، موسی
سوم  کنیم تازیانه و ی و تازیانه کیحتی [مجازاِت] و  است یبشر یھا نیاز ۀپاسخگوی ھم

 .٤در آن ذکر شده استنیز خراش ترین  کوچك ۀدیتازیانه و  چھارم یک و تازیانه

 د روایات نق
 حضه به مکچرا کنیم؛  بسنده می انبه این مقدار از ذکر مصادر و منابع خیالی رافضی

ھای  حتی اگر یکی از این کتاب گردد؛ می ھا روشن آن یتباھ فساد و ،ذکر و نام این منابع
برحسب منطق و که  چنان ؛شد اکنون مسیر تاریخ عوض می، وجود خارجی داشت خیالی

                                                                                                             
يَّ ُمنَقلٍَب يَنَقِلبُونَ ﴿اند.  به نام حدیث نوشته ها پیش قرن

َ
يَن َظلَُموا أ ِ

َّ
و « ]۲۲۷[الشعراء: ﴾وََسيَْعلَُم اذل

 (مصحح)». گردند ستمکاران به زودی خواهند دانست که به چه مکانی باز می
 .۵۴، بصائر الدرجات: ص۲۶/۵۴بحار األنوار:  -١
 . ۱/۳۰۴أصول کافی:  -٢
شده  ظرف ساخته» َجفر«کنند که ائمه َجفر سفید دارند. در روایات شیعه وارد شده که  می آنان همچنین ادعا -٣

صول کافی: أاسرائیل در آن ذکر شده است ( از چرم است و کل علوم پیامبران و اوصیا و علمای بنی
یا ). آ۱/۲۴۱گویند که پوست گاوی است که از علم پر شده است (همان:  ). در توصیفی دیگر می۱/۲۳۹

دین اسالم را برای ما کامل گرداند و  أمسلمانان به چیزی غیر از شریعت قرآن نیازی دارند؟ خداوند
َوَمن يَبَْتِغ َ�ْ�َ ﴿های آسمانی را با قرآن ختم کرد و با آمدِن اسالم، همۀ ادیان را نسخ و باطل کرد:  کتاب

و کسی که غیر از آئین و شریعت اسالم، آئینی برگزیند، از او « ]۸۵[آل عمران:  ﴾اِ�ْسَ�ِم دِيًنا فَلَن ُ�ْقَبَل ِمنْهُ 
روایات دیگری دارند که جفر را با انواع ». شود و او در آخرت از زمرۀ زیانکاران خواهد بود پذیرفته نمی

می دهد که هر رنگ با مضمون خود متناسب است؛ مانند جفر سفید و جفر سرخ.  های مختلف نشان  رنگ
گردد و شیعیان رافضی، صالحان  خ، حاوی مرگ سرخ است که امام غایب بعدًا با آن مبعوث میمثًال جفر سر 

کنند؛ زیرا حاکی از افسانۀ انتقام است (بنگرید به: اصول  ـ با آن تهدید می این امت را ـ از سلف و خلف
 )که در فصل مهدویت و غیبت بدان خواهیم پرداخت.۱/۲۴۰کافی:

 .۴۱؛ بصائر الدرجات: ص۲۶/۳۷بحار األنوار:  -٤



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۳۶۸

 

  و مشقتھمه محنت این ، ماندند ئمه از رسیدن به مناصب حکومتی باز نمیا ،تصورات آنان
 کنندـ خود ادعا میکه  چنان و ـ کردند تحمل نمی ـ از قتل و مسموم شدن و آوارگیـ  را

 مرگترس از از ظلم و جور رھایی بخشد، مجبور نبود را که قرار است دنیا شان  امامآخرین 
 سامرا بخزد و سختی تاریکی و سرمای زیِر زمین را به جان بخرد.ن سرداب روبه د
 ،اند تدوین نموده خود موثق ھای ب کتادر آنھا را این ادعاھای خطرناک روافض که  

 :استھای خطرناک  ن پیامیحامل ا
که چنین اعتقادی با دالئل  درحالی ج ادعای استمرار وحی الھی بعد از رسول خدا -۱

 ج پیامبراجماع دارند که بعد از وفات بر این و مسلمانان  عقلی و نقلی باطل و مردود است
 أ. خداوندشود و حی تنھا به پیامبران نازل می است شدهبرای ھمیشه وحی قطع 

 :فرماید می

ُ بُِ�ّلِ ﴿ ِ وََخاَ�َم ا�َّبِّيَِ� َوَ�َن ا�َّ َحٍد ّمِن رَِّجالُِ�ْم َولَِ�ن رَُّسوَل ا�َّ
َ
بَا أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ٍء َعلِيماً    ]٤٠ حزاب:األ [ ﴾َ�ْ
پدر هیچیک از مردان شما نیست و لیکن رسول الله و خاتم پیامبران است و الله به هر  ج محّمد«

گاه است  .»چیز آ
 ج خدا اند که در حق رسول ت کردهیروا سطالب یاز علی بن اب نیزدر نھج البالغه 

فاصله  †مبرانایپ بعثتان یرا در زمانی فرستاد که م ج : خداوند ایشاناست فرموده
که این دلیلی است بر این و .١با ارسال ایشان تکمیل و خاتمه دادرا و نزول وحی  افتاده بود
 ،که مالحظه گردید چنان و  استشیعه  علمای جدیدۀ ساخته و پرداخت ،شده مطرحادعاھای 

 ؛است کردهر یکفتنسبت وحی به غیر پیامبران را  مدعیان شیخ مفید
با این آیه و چنین ادعایی  ؛ھستندروایات مزبور مدعی ناقص بودن دین اسالم  -۲

  فرماید: می أمخالفت صریح دارد که خداوند

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

َ
 ﴾اْ�َوَْم أ

  ]٣ :ةمائدال[
و اسالم را (بعنوان) دین برای شما امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم «

 ».برگزیدم
                                           

 .۱۹۱نهج البالغة: ص -١



 ۳۶۹  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 ش را بصورت کامل ابالغ نکرده ویرسالت خو ج خدا ھمچنین مدعی ھستند که رسول
  :استرده کاجرا ن در این آیهفرمان خدا را  شانیا

�َِّك �ن لَّْم َ�ْفَعْل َ�َما ﴿ نزَِل إَِ�َْك مِن رَّ
ُ
َها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أ ُّ�

َ
 ]٦٧ :ةمائدال[ ﴾بَلَّْغَت رَِساَ�َهُ يَا �

ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده است،  (به مردم) برسان و اگر (این کار) «
 .»ای نکنی، رسالت او را نرسانده

لذا  ؛ج است به مقام واالی رسول خدا، اھانت آشکاری ادعای عدم ابالغ کامل شریعت
اند که بعدًا  اھانت به مقام واالی آن حضرت شده بکمرت »علبائیه«مانند شیعه از  ییھا هفرق

 د.آمد آن خواھذکر 
دین  ،رسالت خویش را آشکار ساخته ج خدا ه رسولکست ا نیر قابل انکار ایقت غیحق

ھیچ و  به مسلمانان ابالغ کردهو  ان اقامه نمودهیحجت را بر جھان، را کامًال تبیین نموده
به کسی واگذار نکرده است. خداوند  انهاختصاصی و مخفیبه صورت از این دین را  بخشی

 فرماید:  متعال می

نَزْ�َا ِمَن اْ�َّيَِناِت َوالُْهَدى ِمن َ�ْعِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس ِ� الِْكَتاِب ﴿
َ
ِيَن يَْ�ُتُموَن َما أ إِنَّ ا�َّ

ِعنُ  ولَ�َِك يَلَعُنُهُم ا�ُّ َوَ�لَْعُنُهُم ال�َّ
ُ
 ]۱۵۹بقره:ال[ ﴾ ونَ أ

را در کتاب  ایم، بعد از آنکه آن که آنچه از دالئل روشن و هدایت نازل کرده همانا کسانی«
کنندگان  کند و لعنت کنند، الله آنها را لعنت می (تورات) برای مردم بیان نمودیم، کتمان می

 .»کنند (از مؤمنان و فرشتگان نیز) آنها را لعنت می
ِي اْخَتلَُفواْ �ِيهِ وَُهًدى َورَْ�ًَة ﴿د: یفرما یو م  َ لَُهُم ا�َّ نَزْ�َا َعَليَْك الِْكَتاَب إِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ

َ
َوَما أ

 ]٦٤ نحل:ال[ ﴾ّلَِقْوٍ� يُْؤِمُنون
و (ای پیامبر! ما) کتاب (قرآن) را بر تو نازل نکردیم؛ مگر برای اینکه آنچه را که در آن «

ی هدایت و رحمت برای گروهی که  سازی و (نیز) مایه اختالف کردند، برای آنها روشن
 .»آورند، باشد ایمان می
از آن کم ، شود یاین دین تکمیل گشته و بر آن افزوده نم«حزم:  به قول ابنبنابراین 

 و نه از طرف امام غایب و موھوم. نه از جانب امام مزعوم ،١»گردد نمی نیزو تبدیل  شود نمی
                                           

 .۱/۲۶ابن حزم، المحلی:  -١



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۳۷۰

 

و تبیین کامل و ھمه  ابالغ رسالت از جھان فروبست که بهدر حالی چشم  ج پیامبر
 نموده بود،را به ھمه مسلمانان اعالم  مطابق فرمان خدا آنو   پرداخته دین اسالمۀ جانب

 .١»نیست یکسی دارای اسرار دین پس«
 گذاشتم که شِب  باقیچنان روشن  یا شما را بر راه و برنامه«فرماید:  می ج خدا رسول

و  گمراه مگر فرد، گردد نمیمنحرف مسیر از آن  کسھیچ ؛روشن است شروز ھمانند ،آن
 . ٢»شونده ھالک

 .٣»واقعًا ما را بر راه روشن ترک نمود ؛اند گفتهخدا و رسولش راست «گوید:  می سابودرداء
آن ۀ دربار ،از علم و دانشدر حالی ما را ترک نمود که حتی  ج محمد«گوید:  مینیز  سابوذر
: است فرموده سبن خطاب عمر .٤»بود  یاد دادهھم به ما  کند که در آسمان پرواز میای  پرنده

ه ک یخلقت انسان تا وقت یو ما را از ابتدا پرداختدر میان ما به ایراد سخن  ج رسول خدا«
گاه نمود. ،شوند شان داخل می به جایگاه بھشتیان و دوزخیان اند  را حفظ کرده ه آنککسانی  آ

 .٥»آورند نمی یاده برا  آن ،و آنان که فراموش کردند آورند یاد میه ب
ای  راه چاره ھر حادثه و اتفاقی برای اھل دین پیش آید حتماً «گوید:  می /یمام شافعا

امام جعفر که  کنند شیعه نقل می ھای باکت .٦»در کتاب خدا برایش ذکر شده است
به خدا سوگند  .ز استیچ  ھمه انگریه بکخداوند قرآن را نازل کرد «گفت:  نیز /صادق

نتواند بگوید: کاش خدا  یسک است تاجا نگذاشته ، ه مورد نیاز مردم باشدکرا  یھیچ چیز
پس ھر چیزی را بعد از این به امام جعفر صادق نسبت  .٧»کرد چنین چیزی را نازل می

 دروغ محض است.  ،دھند

                                           
 .۱/۱۵همان:  -١
، احمد در ۱/۱۶ماجه در سنن المقدمة، باب اتباع الخلفاء الراشدین:  ناین بخشی از حدیثی است که اب -٢

: ج ر قول النبیعاصم در کتاب السنة، باب ذک ، و ابن ابی۱/۹۶، حاکم در مستدرك: ۴/۱۲۶مسند: 
 را تصحیح کرده است.این روایات  اند و آلبانی بیشتر هدروایت کر » ترکتکم علی مثل البیضاء«

 آورده است. ۱/۲۶را در کتاب السنة:  ابن ابی عاصم آن -٣
 بیان نموده است. ۵/۱۵۳این روایت را امام أحمد در مسند:  -٤

 اْ�َلَْق ُ�مَّ يُعِيُدهُ « خصوص آیه صحیح بخاری،کتاب بدء الخلق، بابی در -٥
ُ
ِي َ�بَْدأ  ».وَُهَو ا�َّ

 . ۲۰ص الرسالة: -٦
 .۱/۵۹صول کافی: أ -٧



 ۳۷۱  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 ،علم و ایمان است بنیادینمخالفت با این اصل عظیم که اصل برای  یرافضشیعیان 
 ،بند باشد و بدان تمسک جویدتر به این اصل پایکس بیش ھر«و  نددارن ای دلیل و بھانهھیچ 

 .١»سزاوارتر است یقتبه حق از لحاظ علم و عمل
اکنون کجا ، گوید در روایاتش از آنھا سخن میکه شیعه پس این مصادر و منابع دینی 

و با این مصادر به میان مردم  دھد خواھد به انتظار مردم پایان  می چه وقتامام  ؟ھستند
 نیازشان  در امور دینی به امام غایب نیاز دارند؟ اگر مردم به حضور امام مسلمانان؟ آیا بیاید
است ھمچنان از منبع ھدایت   بیش از یازده قرن خیالی،چرا از زمان اختفای امام  ،دارند

ی علم ھا هل امروزی چیست که باید از وجود پر فیض و گنجینخود دور ھستند؟ گناه نس
چرا شیعیان از این ھمه ادعا دست  ،او نیستند نیازمنداگر امت  امام زمان محروم باشند؟

 ج خدا رسول قرآن و سنت صحیح که ھمان اصیل اسالمدارند و به منبع اساسی و  برنمی
 آورند؟ روی نمی، است
ه خداوند متعال دین را برای ما کن است یا ،در آن نیست ھیچ تردیدیه ک یقتیحق 

ْ�َملُْت لَُ�ْم دِيَنُ�مْ  ﴿ :است فرموده و دهنموکامل 
َ
ھر ادعایی بعد از این ؛ پس ﴾اْ�َوَْم أ

 باطل و بھتان بزرگ است. رھنمود الھی
در کتاب خدا  دوازده امامخاطر این بود که اثبات کنند دین تمام این روایات ب ،در واقع 

حذف  ج خدا اصحاب گرامی رسول توسطاما آیات مربوط به آنان  ؛جایگاه مشخصی دارند
حد چرا که ھر چیز از ؛ کشف گردید لهئمس ،و چون بیش از حد بر آن اصرار ورزیدند اند هشد

 دھد. معکوس میۀ نتیج ،و مرز تجاوز کند
ھا را در زمان آن حتماً  ،بود مند می بھره یو علوم دانشاز چنین  سدر صورتی که علی

و  داد را به گروه اندک رافضی اختصاص نمی و آنکرد  خالفت خود برای مردم آشکار می
 .کردند نقل می سھا را از علیآن سنت اھلی علما

و  گردد یبرم سرمؤمنان علییبه زمان ام ،ن ادعایشه و اصل ایر تردیدی نیست که
 یمیبخش عظ که انیسک ،حسن بن محمد حنفیه بیان شده» رجاءاإل«گونه که در رسالۀ  آن
قاطعانه  ساما امیر مؤمنان .برخی از عناصر سبئیه بودند ند،این توطئه را بر عھده داشتاز 

و با ایراد سوگند  نزد خود را در حضور عموم مردم نفی کرد ج ادعای وجود اسرار پیامبر
کسی پیدا شود و  ھاکه بعداز بیم این سایشان گویی؛ نمود تأکیدقضیه  این بر نفی ،مؤکد

                                           
 .۱/۱۳معارج الوصول: ص؛ نیز بنگرید به: موافقة صحیح المنقول:  -١
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حجت بر گمراھان تمام  ،لهین وسیبد است. بوده؛ سوگند یاد کرده »تقیه«بگوید نفی او 
که  این نشانی است از نسل اول .پویندگان راِه حق نیز دالیلی روشن و آشکار دارندو  است

برخوردار  یچنین فراست از ج پیامبر باجھاد  و ھمراھی در شاگردی ،به برکت مصاحبت
حادیث ا ھای کتابن توھمات و ادعاھای خیالی در یا یدر زمینه نف سدند. سخنان علیش

 است.  د ذکر شدهیصحاح و سنن و مسان
چنین آمده مثًال در تفسیر صافی  ؛ام افتهین نص را یا نیزشیعه  ھای کتاباز  یدر بعض

جز این قرآن چیزی از وحی را  ج پیامبرال شد که آیا ئوس ساز امیر مؤمنان علی«است: 
قسم به ذاتی که دانه را شکافته و ، شما جا گذاشته است؟ علی در جواب گفت: خیر نزد

 .١»ه به بنده بخشیده شده باشدکمگر فھم و استنباطی از کتاب خدا ، مخلوقات را آفریده
ون و افزگشت  گرگوندو پدرش  /در زمان امام جعفر صادق ھا و خیالبافی ن اوھامیا
را  ھا هاین دیدگا ۀعشریه مجموع اولی اثن ؛برخوردار شدند یو ھر گروه از شیعیان از سھم شد

تابش کدر  /هیمیخ االسالم ابن تیھا افزود. شریخ به آندر طول تا و بلکه در خود جای داد؛
را  اند که آن و امثال آن بوده »فرَج «ۀ که شیعه معتقد به خراف کند میاشاره  »ةمنھاج السن«

و  منتسب ندانستهعشریه را به آن اعتقاد  ااثنۀ فرق فقط ویولی  ؛اند نسبت داده بیت اھلبه 
ه یباطنۀ قرامطۀ به فرق ،شده  داده سمخالف با ظاھر به علی ِی ه گویا علم باطنکاین ادعا را 

از علم به آینده را به شیعیان  سادعای برخورداری علیچنین ھم .٢نسبت داده استنیز 
معتقد است که  یزیخ ابوزھره با استنباط از کالم مقریش .٣دھد غالی و افراطی نسبت می

 .٤اند نخستین کسانی ھستند که درباره جفر سخن گفته »هیخطاب«
کنم که در منابع شیعه ھم مطالبی شبیه این وارد شده و ابوالخطاب علم غیب  اضافه می

توھم  ایندر زمان حیات خود  صادقولی امام  ؛استنسبت داده  /جعفر صادقرا به امام 
ی عملی را یھا هدر زندگی خود نمون یو .ه استو از آن اظھار برائت نمود را تکذیب کرده
گاھی نیز یغیبموارد ین مترکبه او  کند ثابت مینشان داده که  و به مردم  شته استندا آ

 ندارد. یینه با سایر بشر تفاوتتفھیم کرده که واقعًا در این زم

                                           
 .۱/۱۹تفسیر الصافی:  -١
 .۴/۱۷۹ منهاج السنة: -٢
 .همانجا -٣
 . ۱۲۶اإلمام الصادق: ص  -٤
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شان را نفی یا شیعه دربارۀ ادعاھای خرافیئمه تمام اواقعیت زندگی  ،در ھر صورت
کس شرح و ھر .آموختند میعلم و دانش خود را از دیگران  مردم مانند سایرآنان ھ .کند می

 .١خواھد دید یرا به روشنمھم این  ،ایشان را بخواند زندگانی
 یند که محمد بن علک یاقرار م »یّش کرجال «علم رجال  ش درترین کتاب موثقشیعه در 

اما با توجیه  ؛روایت کرده است احادیث را از جابر بن عبدالله[یعنی امام سجاد] ن یبن حس
از او روایت  ،ه مردم او را تصدیق کنندکاین یبرا«گوید:  و می تراشد می یعجیبی برایش عذر

ی در معجزات و منابعچنان که ائمه سازگار نیست  با این ادعای آناناین بھانه،  .٢»کرد می
ۀ ھا از ساللآنکه چگونه با وجود این .توانند بر قلب مردم تسلط یابند اختیار دارند که می

 کردند؟ مردم ایشان را تصدیق نمی ،بودند ج رسول خدا بیت اھل
در تدبیر امور خالفت ، وی ددرست باش سن علییر المؤمنیاگر ادعای شیعه در مورد ام 

از کارھای  که ایشان درحالی ؛دست آورده نتایج بھتری را بکرد که  عمل می یدیگر به شیوۀ
حرکت امام حسین به سوی کوفه و عدم «گوید:  یعه میش .٣زیادی اظھار ندامت کرده است

 شوند،مرتد مردم که ھمۀ سبب شد  ،که منجر به شھادت او شد ،از ایشان کوفیان حمایت
 رفت. آنان نمی سویگاه به  ھیچ ،اگر او از آینده و ارتداد مردم خبر داشت .٤»جز سه نفر

 ،گفتیمکه  چنان .کرد ا میمبّر  غالیان افراطاز این افترا و خود را  ÷امام جعفر صادق
سوگند مؤکد یاد  ،ی ابوالخطاب که علم غیب را به او نسبت داده بودھا هدر مقابل گفتوی 

ای عملی از  و نمونها. و از ادعاھای او اظھار بیزاری نمود در کار نیست چیزیکرد که چنین 
را بین خود و عبدالله بن حسن  دیواری ...«و گفت:  شاھد آورد واقعیت زندگی خود را

 ؛٥»کوه نصیب منو  نصیب او شد که ھموار بود و آب داشت، یقسمت ؛تقسیم کردم

                                           
سلمة و صفیة فرا گرفت؛ همچنین از  علم را از جابر، انس و امهات المؤمنین، عایشة، اممثًال امام سجاد  -١

، مروان بن حکم، سعید بن مسیب و برخی ج عباس، مسور بن مخرمة، ابی رافع غالم آزادشدۀ رسول الله ابن
بیت نیز به  اهل از علمای مدینه. امام حسن نیز دانش خود را از پدر خود و از برخی تابعین فراگرفت. سایر

 .۴/۱۴۴و  ۲/۱۵۳همین روال دانش خود را از مردم یاد گرفتند؛ بنگرید به: منهاج السنة:
 .۲۸رجال کشی: ص -٢
 .۴/۱۸۰ منهاج السنة: -٣
 .۱۲۳، رجال کشی: ص۲/۲۸۰أصول کافی:  -٤
 .۲۵/۳۲۲، چاپ ایران؛ بحار األنوار: ۱۸۹و  ۱۸۸رجال کشی: ص -٥
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دانم! جز خدا کسی غیب  ه مدعی ھستند من غیب میک یشگفتا از اقوام«گفت:  ھمچنین
ولی از دستم فرار کرد و ، بزنم کتکم را کتصمیم گرفتم فالن کنیز یمن روز .داند نمی

 .١»خانه خود را مخفی نموده است نفھمیدم در کدام اطاِق 
غیب  بارۀھمه ادعاھای دروغین شیعه در ائمه، واقعیت زندگی شد،اشاره که  چنان

خطا و  چارمانند سایر مردم دھنیز آنان زیرا  ؛کند و اطالع از آینده باطل میدانستِن ایشان 
 .شوند میفراموشی 
ه در ک تناقضیرفت از این  برون برای حدیث شیعهو طراحان  دروغپردازی نامھندس

و  »تقیه« مسئلهاعتقاد به دو  است، هدیده شد شان حقیقی و کردار منتسب به ائمه گفتار
گویند:  می ،نادرست پاسخ داده باشدرا الی ئولذا ھرگاه امام س اند. ترویج دادهرا  »بداء«
 أوندخدا برگویند:  می ،اگر از آینده خبر داد و خالف آن اتفاق افتادو  ؛کرده است »تقیه«
فقط این ادعاھا «: گویند می پوچبرخی در واکنش به این عقاید  .٢صورت گرفته است »بداء«

اند  ھا را ثبت کردهن آنیز شیعه  ھای کتاب. ت زندگی ندارندواقعی و ردپایی درھستند  داستان
چون ائمه دیگر زنده  ؛ولی تأثیری در زندگی ایشان ندارد، تا ننگ و عارشان تا ابد باقی باشد

 شیعیانبر روان و عقل  ھا فسانهو شوم این ا رناکآثار خط . به نظر نویسنده،»نیستند
، اگر به عقل خود فرصت فکر کردن دھند ،دارندباور  اتن اعتقادایکسانی که به  .ھویداست

قبر و  بارۀکه چنین غلو و افراطی درعالوه بر این ؛آورند می روی کفرسرگشته و حیران به 
 تبدیل به غلو عملی شده است.از اعتقاد نظری گذشته و  ،آرامگاه ائمه

گویند: آیات عظام و مراجع بزرگ شیعه از  این است که می شیعه سوم از معتقداتۀ جنب
که این کنند  و ادعا می امام زمان در میان مردم باشندۀ ب و نمایندیاین حق برخوردارند که نا

ن اعتقادات یاند. ا هنمودبا او دیدار  نیزدر ارتباط ھستند و برخی  امام زمانبا گروه از علما 
جع اکه در میان مر است شده یخطرناک و تبدیل به امر بسیار  واقعی به خود گرفتهشکل 

 قرار خواھیم داد. یمورد بررسرقاع ات یاکاین جریان را در ذیل ح .ریشه دوانده است هشیع

  )ھا ه(نوشتتوقیعات  داستان
وفات  جریھ ۲۶۰در سال ،دانند او را امام یازدھم خود می یانعیه شکحسن عسکری  

نیز شیعه  یھا باکت .٣را دیده باشد شیا پسرکسی جانشینش را بشناسد که بدون این ،افتی
                                           

 .۱/۲۵۷صول کافی: أ -١
 به فصل تقیه و بداء بنگرید. -٢
 .۱۰۲المقاالت والفرق: ص -٣



 ۳۷۵  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 درگذشتدر حالی  او اند ن معتبر و موثق نوشتهیمورخ. اند اعتراف کرده به چنین حقیقتی
عه را یش کمرِ  ،ن واقعهیا .١ه بودجای نگذاشته ھیچ فرزندی از خود بعقیم بود و که 

بر  شان مذھبزیرا اساس و زیربنای  ؛پایان و انقراض ایشان بود یمعنا به چرا که ؛ستکش
اکنون  .است ج کالم خدا و پیغمبرھمانند گفتارش  ،ه به پندار آنانکاست  استوار یامام

او مراجعه کند. در این که شیعه به  داشته باشدکه پسری امام از دنیا رفته است بدون این
که به نام  ای بادآورده امواِل  و سیِل  شدمتوقف   ھ۲۶۰در سال  خیالی نص مقدس ،ھنگام
امورشان  ،متفرق شدند یانبنابراین شیع .قطع گردید ،کردند ی میورآ  جمع شیعیاناز امام 

 .گردیدایشان تنگ  بر ھا هو ھمه را دچار پریشانی و بحران بزرگی شدند، از ھم پاشید
ترین وظیفه خود  را مھم یاسالمامت میان   اختالفو  هتفرقایجاد ی که ا اما فرقه

 ه مددی گستراند که بدامش نمود و و خرافات خیاالتتار و پود  شروع به بافتن، دانست می
مسلمانان و علیه  توانندب آن بود تا بدین وسیلهاستمرار  وادعای تشیع  احیای در پِی  ،آن

نزد دست یابند و  نادانان ی مردمھا هسرمای بر ھا ترین روش به آسان ،شان توطئه کنند دین
 ند. باشداشته ای  ویژهایشان مقام و جایگاه 

گفتند:  ؛نھایت عجیب و غریب بود که بی مطرح کردنددر چنین شرایط ناگواری ادعایی 
 دلیلو به  حسن عسکری پسری دارد که تاکنون مخفی بوده و کسی او را نشناخته است

با وجود است. خود را مخفی کرده  ،اسالمیخالفت مأموران  به دستترس از کشته شدن 
  کشته نشده به دستور خلفای وقت اند، بودهھم که بزرگسال  که ھیچیک از اجدادشاین

 ،و واھی بودنش هکشند؟ این اندیشه با وجود سادببچه را  این پسرممکن بود چگونه  بودند،
در میان پیروان خود پراکنی  شروع به تبلیغات و شایعهو  افتیتوسعه شیعه علمای  نزد

نفوذ  تر بین شیعیان به سرعِت ھرچه تمام ،وار سلسلهو به طور مخفیانه  این نظریهو  نمودند
و ھر کدام سندی را  پیدا کردنداختالف  امامب یبر سر نا ھمین جاعالن دروغپردازاما  .کرد

یده شده است و با برگز یابتداد و مدعی بود که از جانب او به ن ه میئبه نام آن پسر بچه ارا
 د.کر رقیب و مخالف خود را لعنت و نفرین می ،ھمان سند

ر از مردم منتَظ که به نام امام بود  یبر اموال دستیابیو   طمع انگیزۀ اب این ادعاھا
چھار نفر از مدعیان در تنھا که راضی شدند عشریه  ااثنۀ فرقسردمداران لذا  ؛شد آوری می جمع

ی آن ھا اموال و دارایی ،ر نفرچھا اینبخشیدند. به آنان و این اعتبار را  مقام نیابت باقی بمانند

                                           
 .۳۱بنگرید به: المنتقی: ص -١
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و  ھا پرسش نیزو مردم کردند  میاو دریافت  نمایندگی ازشیرخوار را به  ۀپسربچ
 صورته سپس جواب خود را ب ؛دکردن میمطرح  »ُنّواب«ھای خود را از طریق  درخواست

(رقاع یا توقیعات) به خط آن بچه  که آن پاره کاغذھاو مدعی بودند  ندکرد میدریافت  مخفیانه
 زمانی رابرای ظھور او  ایشان .داده است پاسخاالت مطرح شده ئوبه ساو نوشته شده و 

 گونه خود را راضی نمود . سپس نسل بعد اینشان عجله نکنند تا مردم در تکذیب کردند تعیین 
 مشخصی وجود ندارد.  وقت ،امام ظھورِ خداوند تصمیمش را عوض کرده است و برای که 

شده صادر  پنھانۀ بچ گر به نام پسر که توسط آن گروه توطئه یی مجھولھا هنوشت  دست
 »توقیعات«را  که آن آمد دینی به حساب می و معتبرترین نصوص ھا ترین سنت موثق، شد می
پاسخ به در زمان امام  ۀنوشت دستھمان  ـ به گمان شیعهـنامیدند. پس توقیعات  می

 .١است یاناالت شیعئوس
و  ددھ میکارکردش را از دست عقل  ،گرایی حزبو تعصب ۀ که در سای پس روشن شد

 »قانونگذار«را در مقام  خیالِی امام فرزند ،دروغگویاناین شد که آن  .گردد تفکر فلج می
ای  جایگاه منحصر به انبیا و پیامبران است. با فرض وجود پسر بچه ،قرار دادند که در واقع

صدور روایات شرعی از یک ، تحت مراقبت سرپرست خود باشد دبایکه سن و سال  در این
 گنجد. نمی ھا هشیرخوار جز در توھم و خیال دیوانۀ بچ

به توھم ـ  کند که  میروایت  »نسیم«از زنی به نام  که گردیم بازمی بابویه ابناکنون به 
وقتی که بعد از گذشت چند شب « گوید: می او است. شیرخوار بوده کودکخادم آن  ـ شیعه

ه. نسیم گفت: گفت: َرِحَمِک اللّ  ؛ناگھان عطسه زدم ،از تولد صاحب الزمان نزد او رفتم

                                           
باوری و سادگی مربوط به همان دوازده قرن گذشته است، و  شاید خوانندۀ محترم گمان کند که این خوش -١

گیری را  یجهگذری کوتاه بر مسجد جمکران این نتامروز عقالنیت و منطق، پشتوانۀ باورهای مذهبی است. 
اند  را با اتاقکی فلزی پوشانده کند. امروزه در پشت مسجد جمکران چاهی است که اطراف دهانۀ آن باطل می

های خود را روی کاغذی نوشته و در این چاه بیاندازند تا امام  و مردم بر این باورند که باید عرایض و حاجت
ای  نظر از اینکه این امام خیالی چه عالقه برآورده سازد. صرفـ  زمان آنها را بخواند و ـ در صورت صالحدید

گذراَند،  های مشابه می به چاه دارد که نخستین بار از آنجا غایب شده و پس از آن نیز اموراتش را در چاه
کردند چه تفاوتی  اندیشند که بین آنها و کسانی که در اوایل غیبت امام زندگی می مردم غافل اندکی نمی

کردند و اینان همچنان  شان را به خط خود امام دریافت می های ه بر اساس این روایات، آنان پاسخ نامهاست ک
کنند موجودی خیالی ظهور کند و به کمک سیصد و سیزده نفر از  اند و دعا می پاسخ نشسته راه و بی به چشم

 یارانش، جهان را مملو از عدل و داد نماید. (مصحح)
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 ی بدھم؟ گفتم: ا مژده توعطسه به ۀ ایشان علیه السالم فرمودند: آیا دربار .خوشحال شدم
و کند  را یکی از بزرگان شیعه نقل می سخناین  .١»دھد گفت: سه روز از مرگ امان می .آری

ۀ معادل فرمود دقیقااعتقاد دارد آورد که  حساب میه ن بیئمه معصوما  سنِت جمله را از  آن
 .است ج خدا و پیامبر

اند و  شدهدروغی  اخبار چنینیان متولی انتشار ای از دروغگو الزم به ذکر است که عده
چھار نفر از ایشان با رضایت مردم در این مقام  و مدعی ھستند که با امام زمان در ارتباطند

غیبت «دوران  ،ن دوره را که حدود ھفتاد سال به طول انجامیدیجای گرفتند. آنان ا
عنوان ه جمع دیگری نیز ب، بودند ن دوره که چھار نفر نایب امامیدر ا .ندنھاد نام »غریصُ 

این چھار نفر بودند تا اموال ۀ اسالمی نمایند یھا سرزمیننواب در نقاط مختلف ۀ نمایند
  .صادر کنندشان  ی خیالی برایھا هو توقیعات و نوشت کنند  مردم را به نام امام جمع

وحی الھی است که باطل در آن  ،امام غایب جعلی اتتوقیعبه ادعای اینکه بزرگان شیعه 
از  ؛اند ھا را در منابع معتبر ثبت و تدوین نمودهلند و آنئقا ای ویژه اھمیت آن  یبرا ،ندارد راه

،  ٤»ةبیالغ«طوسی در ، ٣»مال الدینکإ«در  شیخ صدوق، ٢»افیکصول أ«کلینی در  :جمله
 .٦»البحار«و مجلسی در  ٥»حتجاجاإل«طبرسی در 

رب قُ «به نام  یشده از امام زمان را در کتاب تاخبار روای یریحمعبدالله بن جعفر 
عه را در این یتاب شکدو  »الذریعة«آقابزرگ تھرانی نیز در و  آوری نموده جمع »سناداإل

 .ذکر کرده است ٧»توقيعات اخلارجة من الناحية املقدسة«عنوان  اموضوع ب
را در بسیاری  آقانظر  و چندین کاربرد داشت: بود خیالیحال امام   زبان »توقیعات«این 

 یآرزوھا ،کشید غیب را به تصویر میبه علم  درقدرت او  ،کرد از امور دین و دنیا بیان می
شان را حل  مشکالت ،داد میشان را شفا  یھا بیماری، بخشید را تحقق می یانناروای شیع

                                           
 .۴۱۶و  ۴۰۷و  ۴۰۶إکمال الدین: ص  -١
 به بعد، باب مولد الصاحب. ۱/۵۱۷کافی:  -٢
 .، بحث توقیعات وارده از امام زمان ۴۹به بعد باب  ۴۵۰کمال الدین: صإ -٣
  .به بعد ۱۷۲ص الغیبة: -٤
 .، به بعد۲/۲۷۷حتجاج: إ -٥
 باب ما خرج من توقیعاته.  ۲۴۶تا  ۵۳/۱۵۰بحار األنوار:  -٦
 .۵۰۱ ۰و ۴/۵۰۰ الذریعة إلی تصانیف الشیعة:آقابزرگ تهرانی،  -٧
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. گرفت ی تقدیمی آنان را میھا داراییو اموال و  داد پاسخ میآنان  یھا پرسشبه  ،کرد می
 .١شد یی نیز ساخته میھا برای برخی از این کارھا گاھی داستان

ھر عاقل ھشیاری  ی،امور دین بارۀب دریصادره از امام غا ھاینگاھی کوتاه به فتوابا 
گاھی نداشتند ریعت ھمترین مسائل ش نسبت به ساده ،نایبان امامکه  خواھد فھمید این  .آ

ب و تقلحتی نادانی بوده که  سوادان بیاز  »توقیعات« کنندۀ جعل بر اینکه است   یلیلد
در مأل را ھا بدین وسیله آن وند متعالشاید ھم خدا ؛دانسته است نمیبه خوبی  نیزرا   جعل

نھایت مانند ادعاھای در  ،دروغپردازیشان در  ھای تالش ۀو ھم کرده آبرو بیعام رسوا و 
این اکنون به چند مورد از  د.مانناکام  ،کرد خود قرآن جعل می گمانکذاب که به   مسیلمه

 :افکنیم نظری می »توقیعات«
نوشته شد و درباره  ـ هیصلوات الله علـ ای به امام زمان  نامه جری ھ ۳۰۸در سال «

بیماری پیسی یا جذام به کسی که موضوعات مختلفی سئوال شد؛ از جمله دربارۀ اینکه 
جواب  ÷شانیایا خیر. است  [و مقبول دادگاه]ز یشھادتش جاآیا ، استفلج یا  مبتال شده

اگر  یول ؛شھادت اشکالی ندارد ،باشدبعد از تولد برایش پیش آمده دادند: اگر این وضعیت 
ی ھا بیماریو  بودن فلج ،پیسی ،جذام سئوال اینجاست که .٢»یستز نیجا ،مادرزادی باشد

یا  بعد از تولد باشند دارد تفاوتییا چه ، شھادت دارند یا رد چه تأثیری در قبول مشابه،
چگونه چنین چیزھایی را به  چنین موضوعی نیاز به بحث و مناقشه دارد؟آیا ؟ مادرزادی

 دھند؟ اسالم نسبت میاھل بیت و بلکه به 
 ؟بگویدتسبیح ذکر و  ،انسان با خاک قبرز است یآیا جادر موردی دیگر پرسیده شد که  

و  برتر از این نیست یھیچ تسبیحات«گوید:  وجود دارد؟ در جواب می یفضل این کار،آیا در 
حتی اگر تسبیحش  ،رده تسبیحات بگویدکفراموش  یآن این است که انسان وقت ایلاز فض

 .٣»شود تسبیح نوشته میثواب ھمچنان برایش  را بچرخاند،
                                           

دل  پردازی محدثان و علمای شیعه در قبوالندن اوهام و خرافات به عواِم ساده نویسی و افسانه نباید توانایی داستان -١
تردید، به جای دروغپردازی و منحرف نمودن مسلمانان از راه توحید و حقیقت، اگر آنان  بی نادیده گرفت.را 

کردند، هم بر غنای فرهنگی امت  های ساده حتی برای کودکان می استعداد خود را صرف نوشتن داستانتوان و 
 خریدند. (مصحح) شان به جان نمی اسالم افزوده بودند و هم انبوهی از آتش دوزخ را برای خود و پیروان

 .۵۳/۱۶۴بحار األنوار:  -٢
ها پیش، شب و  با این توقیع عالمانه و فتوای داهیانۀ امام زمان، تمام اراذل و زورگیرهایی که سال همانجا. -٣

شدند، چون طبق عادت  ایستادند و مزاحم نوامیس مردم می شب بر سر کوی و برزن عاطل و باطل می نیمه
 دارند. (مصحح) چرخاندند، در طبقات باالی بهشت جای تسبیح تربت امام حسین در دست گرفته و می
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 توحید ی که مبنای آنپرستان است نه دین بت از مبادی و اصول دیناعتقادات، این 
 شخص با چرخاندن و بازی کردن با تسبیح ھم برایکه  دھد چه شریعتی فتوا می .است

این فتاوای  یھا هکند؟ نمون چنین حکم می یکدام فقیھ ؟شود ذکر نوشته می پاداِش 
  .١استجاھالنه و احمقانه بسیار 

تحقق آرزوھای شیعه  ۀالعاد و قدرت خارق دھند یخبر م یغیبامور امام زمان از  توقیعات
 یماریبه ب کهبینیم  میای را  شیعه ،کشند. در میان این روایات را به تصویر می

ه را ینواب امام زمان قض .اند آن درماندهۀ از معالج طبیبانه کشود  دچار می ناپذیری درمان
در آن است آورده امام غایب شفا از جانب  یدعا ی کهتوقیع ؛رسانند شان مییا عرضبه 
  .٢یابد شفا میآن شخص کشد که  طول نمی ای جمعه ؛شود می

                                           
اگر طرف «گوید:  در جواب می» آیا سجده بردن بر قبر جایز است؟«کنند:  مثال دیگر: از وی سئوال می -١

راست صورتش را روی آن بگذارد، اشکال ندارد؛ اما نماز خواندن بر آن به شرطی جایز است که قبر در 
دهند؟ چرا صورتش را روی قبر بمالد؟  قرار می). چگونه قبر را قبله ۵۳/۱۶۵(بحار األنوار: » سمت جلو باشد

مگر مسلمان مأمور نیست به هنگام سجده و عبادت متوجه بیت الله شریف باشد؟ آیا نباید تنها برای خدا 
دهد لعن و نفرین نکرده است؟ نمونۀ  کسی که قبرها را محل سجده قرار می ج سجده کند؟ مگر رسول الله

شود و او نیز جواب را با  مان، سئوالی است که در هنگام شیرخوارگی از او میدیگر از این شاهکارهای امام ز
گویند:  اصحاب ما در این مورد اختالف دارند؛ برخی می«امضای خود فرستاده است. سئوال این است: 

اند: در  ماند؛ بعضی هم گفته شود و ِدینی بر شوهر نمی اش ساقط می هرگاه شوهرش با او همبستر شد مهریه
اگر «گوید:  امام زمان ـ به خیال آنها ـ در جواب می». دنیا و آخرت شوهر متحمل آن است [و باید بپردازد]

را بپردازد؛ در غیر این صورت،  مهریه نوشته شده باشد، به صورت بدهی است و بر شوهر الزم است که آن
یسته است چنین پاسخی از دهان آیا شا ).۵۳/۱۶۹(بحار األنوار: » شود اش ساقط می پس از دخول از عهده

ای عقل داشته باشد؟ آیا این اصل فقهی از مبادی اسالم است؟  شود یا حتی جاهلی که ذره عاِلم دین خارج 
ایم که اگر بدهی نوشته نشده باشد و سندی در دست صاحبش نباشد، پرداخِت آن، طبق  این ُحکم را دیده

عًا مدیون است نه قانونًا؛ اما مهریه که بدهی عادی نیست گردد و شخص بدهکار، شر  رأی دادگاه ساقط می
شود. این شرع و فقه راهزنان و  که گفته شود اگر نوشته نشد و سندی نداشت، از گردِن مرد ساقط می

گاهی بیشتر از این فتواهای جاهالنه، بنگرید به: بحار األ اباحه ؛ ۵۳ نوار: جلد گران است، نه مسلمانان. برای آ
 الدین شیخ صدوق، و الغیبة شیخ طوسی.کمال إ

 .۱/۵۱۹أصول کافی:  -٢
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 .دکن برای داشتن فرزند جزع و فزع میسوِز دل ه ھمسرش نازاست بسیار با ک یمرد
آید که  میجواب ، سندینو یر) ممقدس (کنایه از مھدی منتَظ ۀ ھمین که جریان را برای ناحی

 .١آورد شود و پسری به دنیا می بعد از چھارماه دیگر ھمسرت حامله می
از  یشوند. یک از زمان مرگ خود مطلع می ،ھمچنین از طریق این کودک شیرخوار غایب

 تو در ھشتاد«آید:  می »توقیع«جواب از طریق  ؛کند از امام درخواست کفن می یانشیع
و چند روز قبل  وفات کرداین شیعی در سن مذکور  .مودنخواھی پیدا به کفن نیاز  سالگی

 .٢»شده از مرگش کفن درخواستی برایش فرستاد
دارد که عمل به سنت و وجود امام زمان  یی دیگر با خط و امضاھا هھمچنین نوشت

ذیل  روایاتگونه که از نصوص و  آن .داند امام قائم میۀ احکام اسالم را منوط به اجاز
 احکام و نصوص(توقیعات) از  و ننگین رییسندھای تزو اینسنت و احکام  ،آید می بر

 تر است: مھم اسالمی
 ای برای تطھیر در روز ھفتم طی نامه ؛به دنیا آورد پسریھمسرم « :گوید شخصی می 

آری  .٣»در روز ھشتم نوزاد فوت کرد ،قبل از آمدن جواب، درخواست اجازه کردم ]ختنه[
ازدواج کردن ھم غالبًا به اذن  .ای صادر کند امام اجازهکرد تا  فرزندش صبرکردن برای ختنه 

با زنی ازدواج مخفیانه  ،امامۀ اجاز اب«گوید:  یکی از شیعیان می بستگی دارد. »قائم منتظر«
و  اندوھگینبسیار دختر  فرزندمن از به دنیا آمدن . به دنیا آورد دختریبعدًا  کهنمودم 

در جواب به من  ؛معصوم فرستادم رِ منتَظ  نزد شکایت از وضعیتمای در  نامه، دلتنگ گشتم
بعدًا از  فوت کرد.بعد از چھار سال [آن کودک] پس  .بگذارم شدستور داد او را به حال خود

 .٤»کنید میولی شما عجله  ،صاحب صبر است وندطرف امام پیام آمد: خدا

                                           
 .۴۶۰إکمال الدین: ص -١
  .۴۶۷تا  ۴۶۵؛ إکمال الدین: ص۱/۵۲۴أصول کافی:  -٢
 .۴۵۶بابویه، إکمال الدین: ص ابن -٣
بر این رسم گیریم که امام زمان وی را از باقی ماندن  . از این داستان نتیجه می۴۵۶بابویه،إکمال الدین، ص ابن -٤

َحُدُهْم ﴿فرماید:  می أدانستِن دختر] نهی نکرد؛ این در حالی است که خداوند جاهلی [= ننگ
َ
َ أ �ذَا �ُّ�ِ

ا وَُهَو َكِظيمٌ  نَ� َظلَّ وَْجُهُه ُمْسَودًّ
ُ
و هرگاه به یکی از آنها به (تولد) دختر بشارت «یعنی:  ]۵۸[النحل:  ﴾بِا�

همچنین پروردگار متعال تکفل ». خورد که او خشم خود را فرو می درحالیشود  اش سیاه می دهند، چهره
ُْن نَْرزُُ�ُهْم �يَّاُ�م﴿فرماید:  که می کند؛ چنان روزی را خود می ْو�َدُ�ْم َخْشيََة إِْم�ٍق �َّ

َ
ْ أ  ﴾َوَ� َ�ْقُتلُوا



 ۳۸۱  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

گوید:  می انیشیعاز  ییک .است خیالی پسر بچۀاین ۀ به اجازوابسته کردن ھم  حج
خبر  ،مکنسفر خواستم  می یوقت .برای سفر حج آماده شدم و از مردم خداحافظی کردم«

گوید: من ھم از  میراوی  ".دانی دانیم و خودت می ما سفر تو را ناخوشایند می" :رسید که
به تعویق  رغم اینکه سفرمعلی" :جواب نوشتمولی در ، این کار بسیار محزون و غمگین شدم

به فرمان  .غمگین مباش" :که آمدجواب  ".اما گوش به فرمان و مطیع ھستم ،افتد می
 .١»من صادر شد حِج  ۀسال بعد اجاز ".عد به حج خواھی رفتبسال  خداوند

از ارکان  یکیو شریعت اوست که باید برای انجام  وندامر خداباالتر از آیا دستور امام قائم 
ی ھا هو نوشت »توقیعات«این  ،در واقع ؟کسب اجازه کنند یھا هافسانین موجود از ا ،اسالم

 اھمیتنزد بزرگان شیعه از جایگاه و  ،و توھمات ھستند چرندیاته حاوی این کتزویری 
و [با ُحکم و فتوای دیگر ائمه  در صورتی که سخن امام زمانحتی  ؛ای برخوردارند ویژه

و اختالف باشد، توقیعاِت این اماِم خیالی و  در تعارض ]ج حتی شخص رسول اللهشاید 
 شود. داده میترجیح  ،اند بر احادیثی که با سند صحیح روایت شدهفراری، 

در باب  ،مقدسـ به قول اوـ  توقیعاِت پس از ذکر این  »هیحضره الفقیمن ال«در  بابویه ابن 
با خط ابومحمد حسن  ،این توقیع که نزد من است«گوید:  می »... ھمایوصی الین یالرجل«

مخالف این  یتیروا ینیلک یافکدر « :سپس یادآور شده که .»است نوشته شده یبن عل
و به خط حسن بن علی خودم  نزدولی من به توقیعی که  ؛ع از امام صادق وجود داردیتوق

سخن  ایندر توضیح  یُحر عامل .٢»نه به حدیث امام صادق ،دھم است فتوا می[عسکری] 
 .٣»تر است که با واسطه روایت شده قوی یتیزیرا خط امام معصوم از روا«گوید:  می

که ھنوز متولد کسی ر است (گویند: این خط امام حسن یا امام منتَظ  یچگونه قاطعانه م
خصوصًا که دروغ و تزویر در میان شیعه  ؛شبیه یکدیگرند ھا ه خطک یحالدر )است نشده

؟ نیستکه معصوم با وجود این ،غایب اعتماد دارندم ب امایبسیار شایع است؟ چگونه به نا
آسانی برای ۀ که مقام نیابت وسیل ؛ چرااست کوکب متھم و مشیناخوِد این ه کنیبر ا مضاف

                                                                                                             
دهیم، به راستی  و شما را روزی میتان را از ترس تنگدستی نکشید، ما آنها  و فرزندان«یعنی:  ]۳۱[اإلسراء: 

 ». کشتن آنها گناه بزرگی است
 .۱/۵۲۲أصول کافی:  -١
 .۴/۱۵۱من الیحضره الفقیه:  -٢
 .۳۰/۲۷۴وسائل الشیعة:  -٣
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بسیاری از بزرگان شیعه بر سر  و بودبادآورده  یھا آوری ثروت جلب منافع مادی و جمع
 کسب آن مقام به کشمکش و درگیری پرداختند.

مھارت  یگر در راھزنی و چپاول و حیله ،که این درب را برای شیعه گشودهکسی  احتماال
لباس دروغ و  ،حرام و توطئه و اغوای مردممال به منظور کسب  ؛ چرا کهاست زیادی داشته

شان  نکه حتی برای اکثر بزرگا غیرمعصوم شخصروایت یک  بر تن کرده است.نفاق 
 توقیعاتاین چگونه  ؟یات ائمه برتری داردچگونه بر روا ،است خته و مشکوک بودهناشنا

کسی که ادعا  ؟دھند ترجیح میخود ترین منابع  صحیح شده در نقل را بر روایاِت  مجعول
مورد اعتماد ھمه شیعه  ،کند کرد با امام غایب در ارتباط است و با او نامه رد و بدل می می

دروغ  که درحالی ؛١شناسی به موثق بودن او تصریح شده است ھای رجال است و در کتاب
 بودن این ادعا از بدیھیات عقلی و تاریخی است.

قرار ا تعدیل یمورد جرح  راویان حدیثبعضی  ،ھمچنین در توقیعات مربوط به امام زمان
مھم در جرح و تعدیل  یبه عنوان اصل ۀ این افراد راسخن امام زمان دربارشیعه و  اند گرفته

 شیعه، شناسِی  پس یکی از منابع بسیار مھم و انکارناپذیر در علم رجال .٢کنند تلقی می
 ب است.یامام غا »توقیعات«ھمین 

 ؛اند گرفتهی تزویری ھا هشان را از این کتیب آنان مذھب«گوید:  می /عالمه آلوسی
و جز کسی که  جز افترا بر خدا نیستند ھا هندارد که این نوشتکه ھیچ عاقلی شک  درحالی
سپس  .٣»کند ھا را تصدیق نمیکسی آن ،ه باشدکردنا یور و نابک و بصیرتش را چشمخداوند 

که مدعی رابطه با امام زمان در دوران  گوید میسخن  ییکی از رجال رافض ۀآلوسی دربار
. باشد می یقم بابویه ابنن بن موسی یبن حس یاین شخص عل .بوده است خیالیغیبت این 
دریافت نموده است.  وی یاز امام زمان با مھر و امضا ییھا همدعی است که نوشت وی

د که این نامن یمخف«: است  داده صدوق وی لقببه که چگونه شیعه  در عجب استآلوسی 
چند به شیعه ھر باشد. صدوِق  آن می اسم متضادِ به  چیزی نامگذاریاز قبیل  ،نامگذاری

. سپس به بیان و توضیح ادعای او پرداخته که ٤»افر بودکدر واقع ، ردک یاسالم تظاھر م
                                           

، شرح حال ۲۰/۳۳۲، شرح حال علی بن الجهم؛ وسائل الشیعة: ۱۰۰به این مراجع بنگرید: رجال حّلی: ص -١
 .۲۰/۲۶۲حمیری و همچنین شرح حال علی بن حسین بن بابویه در همان منبع: محمد بن عبدالله بن جعفر 

 .۹۰بنگرید به: رجال حّلی: ص -٢
 ، نسخۀ خطی.۱۲کشف غیاهب الجهاالت: ص -٣
 همانجا. -٤



 ۳۸۳  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 یل را رویه مساکاست  یمدع صدوق .ادعا برای ھر عاقلی آشکار است ایندروغ بودن 
امام و  گذاشت یرا در سوراخ درختی م شب آنھنگام نوشت و  می [پارچه یا چرم] یا هکت

 .١ نوشت یش میجواب را برازمان ھم 
بلکه  ؛اکتفا نکرده »خرافه«شیعه به تأیید و تصدیق این «گوید:  سپس میعالمه آلوسی 

 بیت اھلپیروی   چگونه مدعی...  داند ل و معتبرترین حجت خود مییترین دال را قوی آن
و حالل و حرام  کنند و افتراھا ثابت می اراجیفشان را با این  که احکام دینی ھستند درحالی

 بیت اھلآنان پیروان شیاطین ھستند و  ،در واقع ؟نمایند استنباط می ھا هاویرا از این 
 .٢»ھا بیزارندآناز  ج خدا رسول

که حتی به عقیده برخی از شیعیان وجود  ناشناخته یکودکی از طرف یھا هچنین نوشت
از دیدگاه  سازگار.و نه با عقل و منطق قابل قبول است ی ینه از نظر قضا، خارجی ھم ندارد

تواند  . یا مبنای حکمی میاست قطعیچنین شخصی محقق و  خیالی بودن ،اھل تحقیق
وجود این تفکر در میان  چنین باشد گذشته از اینکه خود مصدری از مصادر تشریع باشد؟

و دلیلی ھمیشگی بر  شیعه استپیشانی ننگی بر شان،  ھمچون دیگر عقاید مذھبی ،شیعیان
کند که  باشد و از طرفی رسوایی است که خداوند متعال شامل کسانی می دروغگویی آنھا می

 دھند که ھیچ جایگاھی در آن ندارند.   به دین اموری را نسبت می
قریب  واین توقیعات در دوران غیبت صغری صورت گرفته  افسانۀه کالزم به ذکر است  

شیعه چھار نفر را جانشین  ،در این مقطع زمانی است. نجامیدهبه ھفتاد سال به طول ا
 ،شانیچھارم انفر  .نامند می »امام زمان انبییا نا نرایسف«ھا را آنه کدانند  می مھدی خیالی

 دنگوی میدربارۀ چگونگی خاتمۀ نیابت پایان نیابت را اعالم کرده است.  ،یابوالحسن سمر
 : دصادر ش ن شرحیامام به ا سویاز توقیعی  که

ت فزونی یخداوند اجر و پاداش برادرانت را برا .گوش کن ،یبن محمد سمر یای عل«
به کارھای خود را جمع و جور کن و دیگر  ماند.خواھی زنده ن بیشترشش روز  تو ؛بخشد
 .است غیبت کامل آغاز شده .قرار بگیرد وت منصبدر  توصیت نکن که بعد از وفاتکسی 

و کسانی از شیعیان من ادعا خواھند کرد که  ؛مگر به اذن الله تعالیظھوری در کار نیست 
 ،شد دیدن منمدعی  حهیصو  یانیسفاگر کسی قبل از خروج  .اند مرا مشاھده نموده

 .٣»ستدروغگو

                                           
 .۲۰/۲۶۲: وسائل الشیعةبابویه که با امام منتَظرشان مکاتبه نموده است.  بنگرید به: سخنان شیعه در مورد ابن -١
 (نسخۀ خطی). ۱۲کشف غیاهب الجهاالت: ص -٢
 .۲۵۷ص طوسی، الغیبة:؛ ۲/۱۹۳بابویه، إکمال الدین:  ابن -٣
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معصوم ھمزمان با غیبت  ـ کالم ـ به اداعای شیعه گیریم که از این روایت نتیجه می
ارتباط با خود را  مدعیاِن  ،بیاگر چه امام غا .پایان یافته است جری ھ ۳۲۹ کبری در سال

بارھا و در طول تاریخ   دهکرن کتفان نص ایبزرگان شیعه به ا، دروغگو معرفی نموده است
 پایان نیافته ،این یعنی نص مقدس اند. نمودهمطرح را ر ادعای ارتباط و مالقات با امام منتَظ 

مدعی ارتباط با  یانشیعبرخی از سمری، بعد از وفات بینیم  میکه  چنان ؛است و ادامه دارد
کند که امام مھدی را  ادعا می »حّلیمطھر  ابن«شخصی چون  ،ن میانیاند و در ا او شده
 .١نوشته است شکتابی را در یک شب برای اوو  کردهمالقات 

و  شود غایب ناچار است صاحب امر «: روایتی بدین مضمون آورده است یافککلینی در 
گونه  چاما بر سی نفر ھی و بھترین منزل مدینه است؛ گیری را برگزیند در دوران غیبت کناره

در ھر عصری سی نفر «: گوید میدر تفسیر کالم فوق نوری طبرسی  .٢»ھراسی نیست
 . ٣»شوند امام زمان شرفیاب  یشوند که به لقا سته پیدا مییمؤمن شا

توانند او را مالقات کنند و  از مجتھدین میبعضی «: محدث نوری حتی مدعی است 
توانند چنین مالقاتی  ولی نمی ؛ل و احکام دینی را از شخص او دریافت کنندیبرخی از مسا

 ،در نتیجه .کنند و مخفی نگه دارند پنھانرا  چون امام دستور داده آن ؛را علنی کنند
چند ھیچ اجماعی ھر ؛کنندرا مطرح  حکمی ادعای اجماع بر آنمجبورند که برای چنین 

شیعه مدعی ھستند که در مورد برخی لذا برخی از مراجع  .٤»صورت نگرفته باشد نیز
اند؛ و این مسایل دقیقًا آنھایی ھستند که در مالقات علمای شیعه  مسایل فقھی اجماع کرده

ھیم کرد که وقتی گروھی ادر مبحث اجماع شیعه بحث خو با امام زمان مطرح شده است.
ھم در میان ایشان  شناختهحتی اگر افراد مجھول و نا ،کنند میز شیعیان بر چیزی اتفاق ا

چه بسا از آن فرد مجھول به عنوان  ؛دانند عنوان اجماع معتبر میه را بتوافق آن  ،باشند
 .امام ھم یاد شود

تقوی که ای از اھل علم و  با عده« ای افسانه رِ که این امام منتَظ  اند بزرگان شیعه مدعی
بحر العلوم  ید مھدیعالمه سمانند  ؛ندک یبا او را داشته باشند دیدار م ییارویاقت رویل

                                           
 .۵۱/۳۶۱بحار األنوار:  -١
 .۱/۳۴۵کافی: -٢
 ، چاپ شده همراه بحار األنوار.۵۳/۳۲۰نوری طبرسی، جنة المأوی:  -٣
 ، ضمن بحار األنوار.۳۲۱و  ۵۳/۳۲۰ همان: -٤



 ۳۸۵  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

عضی از ب .١»کند میدر آنچه از وی نقل  یحرانثم بَ یخ میه به آن شھرت یافته و شک ینجف
در قالب کتاب  ،اند که با امام زمان مالقات کردهرا داستان کسانی نیز شیوخ و بزرگان شیعه 

 یطبرس یسپس نورو  نوار نقل نمودهاأل در بحارکه آنھا را مانند مجلسی  اند؛ نموده تألیف
جنة المأوی فیمن فاز بلقاء الحجة « ه است به نامنوشت موضوعدر این  یکتاب مستقلکه 

کسانی که در زمان غیبت  احوال در :جایگاه بھشتیان« :یعنی »ومعجزاته في الغیبة الکبری
 پنجاه و ُنه . الزم به ذکر است در این کتاب»اند را دیدهامام منتظر و معجزاتش  ،کبری

کسانی را ذکر نام ابزرگ تھرانی ھم قو آ ؛وارد شده استدیدار با امام غایب  بارۀحکایت در
 .٢اند که بعد از مجلسی مدعی مالقات با امام زمان شدهاست کرده 

که از این نقطه ضعف و جھالِت  شدکالھبرداِر کالشی زمینه فراھم چنین برای ھر   این
خود را امام منتظر معرفی کنند و ، دنباور سوء استفاده کن دِل خوش ای شیعۀ ساده عده

و  ی مضحکھا هیاوو آن  ھرچه بیشتر از حق فاصله بگیرندکه د نشان بیفزای چیزھایی به دین
که  فاسدیو  کافرنمای  عالمھر ت و دین بپذیرند. عنوان سنه را ب عقاید جعلِی خودساخته

م و سید مشھور شان به عالِ  تواند در میان می ،سیاه بر تن داشته باشدۀ عبای امامت و عمام
قدرش بدانند و بر  ش کنند،گردد و مدعی مالقات با امام غایب گردد تا ھرچه بیشتر تعظیم

شان را  دین واھد و کفرش یاری کند،او متقابًال تا جایی که ھوسش بخو  صدرش نشانند؛
خود را به  این امام خیالی،کنند  خصوصًا که گمان می ؛مورد دستبرد و تحریف قرار دھد

 .٣شود ظاھر میدر جمع شیعیانش آورده و    گوناگون دری ھا و صورت  لاشکا
 مدعی نخست اینکهخارج نیستند: با امام زمان از دو حالت  خیالیھای  مالقاتاین 

و یا به منظور گمراه کردن مردم  سب کندک شھرتیخواھد در بین مردم  دروغگوست و می
راست او که دوم این ؛کند دو ھدف را دنبال مییا ھر ، کند ای می اقدام به چنین حیله

امام عنوان ه بخود را کسی که  داند نمیاما  اش را واقعًا دیده، و امام زمان خیالی گوید می
 . ٤است بوده ی از شیاطینشیطان ،زمان معرفی کرده

                                           
 .۱۲۳لفکر: صمحمد صالح، حصائل ا -١
 .۵/۱۵۹بنگرید به: آقابزرگ، الذریعة:  -٢
 .۴۰الکبری: صتاریخ الغیبة بنگرید به:  -٣
تا ایشان را  شود ظاهر میبرخی افراد و هیئت شکل  درهای شیطان و اینکه  برای آشنایی بیشتر در زمینه حیله -٤

 مراجعه کنید.» الُفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان«گمراه کند، به کتاب 
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ولی  ؛دیدند رشان را میبرخی از شیعیان امام منتَظ «گوید:  ه مییمیخ اإلسالم ابن تیش
 یسیزیرا معتقدند که ع ؛شدندگمراه  با این تصورھم  مسیحیان .در واقع او جن بوده است

شاگردانش  ینزد حواریون و برخ ،به دار آویخته شد ـ به گمان ایشان ـاز اینکه  پسمسیح 
شان ذکر  یھا در انجیل و این مسالهتوصیه نمود ایشان را رده و کبا آنان صحبت  ،بازگشت

شیطان  ،عیسی مسیح ھستم گفت من میو  هآنان رفت نزدولی در واقع کسی که  ؛شده است
یارانش  نزداو و شمایل شکل با شخصی ، وقتی که منصور حالج کشته شد .بوده است

پس ھمچنین  .دیدند و آنان با چشم خود حالج را می ؛من حالج ھستم :گفت و میرفت  می
شاگردان و ھوادارانش فرستاده  رایاو ب سویی از یھا و کتاب ھا هنوشت ،شیخ دسوقی از مرگ

شیخ دسوقی به  مخلصاز یاران  به کمک برخیکه  است سالم یادآور شدهاال خیش .١»شد می
فھمیدم که ھمه با خط  ،دیدمھا را آنوقتی « :گوید و می هدست یافت ھا هاز آن نوشت یبرخ

ی دیگر ھا ه. سپس به نمون٢»ام من چندین بار خط جن را دیده زیرا ؛جن نوشته شده بودند
یا  طالب یھمچنین کسانی که معتقد ھستند علی بن اب«گوید:  میو  کردهاز این قبیل اشاره 

فوق مستثنی ۀ از قاعد ،روند خود می پیرواننزد برخی از و ھستند   ه زندهیمحمد بن حنف
تر  ھر قومی جاھل گوید: سپس می .»روند شان می ی آنھا نزد یاران و جنی در چھره نیستند

 .٣»شود بیشتر گرفتار این ادعاھا می ،باشد

 صحابه شده) ی نقلها (روایت رویاتَم 
و جز روایات منتسب به  اند تنگ محدود کرده ی ا دایرهخود را در  عشریه ااثن دیدیم که

از  و اکتفا ننموده شیعه ھمبه علمای  ؛ حتی در زمینۀ نقل روایت،کنند را نقل نمی بیت اھل
خبر  بی . این کژدیناِن کنند نقل میحدیث  و حدیث ندارند نیز شھرت علمی  کسانی که ھیچ

بارۀ بودن یا درحتی نند که ک یعمل م خیالی ای ی منتسب به پسر بچهھا هحتی به نوشت
شده از این  نقلت ان دسته از رواییا دارند. ھمچنین گفتیم کهاختالف  نبودنش با ھم

                                           
. چنین اشتباهی که حواریون در آن افتادند، برای مسلمین هم ۹۵و  ۱۳/۹۴مجموع فتاوی شیخ اإلسالم:  -١

 یحقهمان  ،ب خدا گفتهممکن است پیش بیاید؛ اما آنچه عیسی مسیح قبل از باال رفتنش به آسمان از جان
و نیازی ندارد که بعدًا برگردد و به به آسمان برده نشد است که قطعًا تا رسالت و پیام خدا را اعالم نکرده 

 مردم توصیه کند. 
 همانجا. -٢
 همانجا. -٣
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خود را از منبع بزرگ علم  و اینگونه. دانند می ج خدا احادیث رسول در رتبه و مقامرا کودک 
 ھمراھِی افتخار که به  ای صحابهاند؛  محروم کرده، است شو ایمان که روایات صحابه

گاهشاھد نزول قرآن و  ،ندشد نائل ج خدا رسول و  اللهرد تمجید و مو بودندآن به تفسیر  آ
 ند.رسولش قرار گرفت

 [یعنی تسن«گوید:  عه مییالغطا در تأیید و تثبیت مذھب ش دحسین آل کاشفمحم
 اش ثابت شده باشد ... درستی بیت اھلق یمگر از طر ،نزد شیعه اعتبار ندارد ]احادیث نبوی

نزد  اند، ردهشان روایت کیبن جندب و عمرو بن عاص و امثال ا ةا آنچه را ابوھریره و سمرام
کند که مذھب شیعه عبارت  او در اینجا ثابت می .١»ارزش ندارد یزیپشۀ شیعه به انداز
نه آنچه بقیه صحابه  ،»اش ثابت شده باشد درستی بیت اھلآنچه از طریق «است از قبول 

 .٢روایت کرده باشد
 و در میان ایشان تنھا است »دوازده امام« بیت اھلما روشن گردید منظور شیعه از  یبرا

 ،رسیده ج به حضور پیغمبر [یعنی تشخیص درست از نادرست] زیکسی که در سن تم
را به ھمه  ج الله ت رسولممکن است امیر المؤمنین تمام سن آیابه این ترتیب  .است سعلی
ه او در تمام اوقات ھمراه و ھمدم کآنحال  امکان دارد،چنین امری ھا برساند؟ چگونه  نسل

                                           
 .۷۹ص صولها:أأصل الشیعة و  -١
او ناشی از نیرنگ و فریب است. کسی که با طبیعت مذهب شیعه آشنا  برخاسته از حقد و کینهاین کالم  -٢

باشد که از طریق  می ج کند که بیشتر اعتقاداِت این مذهب، برگرفته از کالم رسول الله نباشد، گمان می
 ج الله از آن دوازده نفر را مانند رسول یککه آنها هر  بیت به صورت صحیح روایت شده است؛ درحالی اهل

های شیعه به ندرت  گویند. به همین سبب در کتاب آورند که جز با وحی الهی سخن نمی ب میبه حسا
بیت،  اند. همچنین منظورش از اهل شود؛ چون آنها به روایات ائمه اکتفا کرده یافت می ج فرمودۀ پیامبر

بیت  همۀ اهلبیت شایستگی روایت حدیث ندارند؛ چرا که  بعضی از آنهاست؛ پس به عقیدۀ شیعه، همۀ اهل
معتبر نیست؛ زیرا هیچیک از فرزندان او امام  سامام نیستند. پس نقِل روایِت فرزنداِن فاطمه از اوالد حسن

شان مختارند،  آورند که در قبول یا رد روایات نبوده است. نهایت امر اینکه آنها را صرفًا راویانی به حساب می
صول أاند ( بیت ادعای امامت کرده باشد، تکفیرش نموده به همین سبب، غیر از دوازده امام هرکس از آل

داند  ). شیخ طوسی نیز روایات زید بن علی [پسر امام سجاد] را مردود می۳و  ۱، شماره ۱/۳۷۲کافی: 
در جهان اسالم   الغطا حیله است؛ زیرا کتابش را برای تبلیغ شیعه )؛ پس تعبیر آل کاشف۱/۶۶ستبصار: (اإل 

 نوشته شده است.
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 ـ  کرد رفت و او را جانشین می به مسافرت می ج بعضی اوقات پیامبر ؟نبوده است ج پیامبر
 ـماند در مدینه باقی می ج رفت و پیامبر می سفربعضی اوقات علی به  ؛تبوکۀ مانند غزو

ه ه ابوبکر را به مکک یاو را به یمن فرستاد. ھمچنین وقت ج رسول الّلهکه زمانی  مانند
در  ج پیامبر، نیملحق گردد. عالوه بر ا ویتا به  را نیز به دنبالش روان کردعلی  ،فرستاد

 را روایاِت آن ـ مادران مؤمنانـ  ایشانمنزل حاالت گوناگون داشت که تنھا ھمسران گرامی 
و احوال  بیان ج پیامبر چندھمسریھای  از اسرار و حکمت یکی و اتفاقاً  اند هنقل کرد
ت و احادیث تواند سن به تنھایی نمی سدر منزل است. بنابراین علی آن بزرگوار رفتارھای

 به عالوه،گویند جز مرویات او را قبول نداریم؟  پس چگونه می ؛را روایت کند ج پیامبر
موجب عدم وجود تواتر در نقل قرآن و سنت  ،در یک نفر ج برت پیامنانحصار نقل س

 ج غ علم پیامبربلّ ه جایز نیست مُ کست ا نیبر ابه ھمین خاطر اتفاق مسلمانان « شود می
یک نفر باشد؛ بلکه واجب است مبّلغین اھل تواتر باشند که غالبًا علم و یقین از آن حاصل 

 .١»شود می
 ساز کسانی غیر از علیرا  ج خدا  رسول یھا هو آموز ھای اسالمی علم اکثر سرزمین«

 بیت اھلاز غیر کسانی  ،اند را تبلیغ کرده ج مبراو بیشتر کسانی که علم پی ٢»اند آموخته

                                           
خبر تنها یک نفر، مفید علم به قرآن و سنِت متواتر «گوید:  سالم همچنین می. شیخ اإل ۴/۱۳۸منهاج السنة،  -١

شود، باید به آنها گفته شود که الزم  نیست؛ و اگر آنها بگویند که با خبر یک نفر معصوم علم حاصل می
شود؛ زیرا در  ش ثابت نمیخود  است ابتدا عصمتش ثابت باشد؛ و عصمت او فقط با خبر دادن دربارۀ

شود؛ چون اجماعی در آن نیست. نزد  آید؛ با اجماع هم ثابت نمی به وجود می َدور و تسلسلصورت،  این 
امامیه اجماع تنها زمانی حجت است که امام معصوم در میان اجماع باشد؛ پس اثبات عصمت او صرفًا به 

ام حقیقت دارد، باید از طریق دیگر غیر از خودش گردد؛ و معلوم شد که اگر عصمت ام ادعای خودش برمی
 ثابت شود. 

از طریق کسانی غیر علی به  ج علم رسول الله«گوید:  تیمیه در ادامه می االسالم ابن . شیخ۴/۱۳۹همان:  -٢
همه ممالک اسالمی رسیده است، اهل مکه و مدینه که امرشان واضح است، همچنین شام و بصره؛ چون 

اند. اغلب علِم علی در کوفه بود که کوفیان نیز قرآن و سنت را  می از علی روایت نکردهآنها جز مقدار ک
. فقهای اهل مدینه دین را در دوران سرسد به علی یاد گرفته بودند، چه  سحتی قبل از خالفت عثمان

یاد گرفتند و آموزش ُمعاذ برای اهل یمن و اقامت او نزد آنان بیش از علی بوده است؛ به  سخالفت عمر
اند تا علی؛ و شریح و دیگر بزرگاِن تابعین، فقه را از  همین سبب، اهل یمن بیشتر از معاذ بن جبل روایت کرده
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راره را به اسعد بن ُز  ج پیامبر« .علی باشد فقطآن فرد چه رسد به اینکه  ؛اند بودهایشان 
شان  یاموزد و با دین آشنایقرآن ببه انصار  ،کندمدینه فرستاد تا مردم را به اسالم دعوت 

، معاذ و ابو موسی را به یمن ،فرستادعالء بن خضرمی را به بحرین ، به ھمین منظور ؛گرداند
از کند تنھا یک مرد  پس کجاست ادعای کسی که گمان می ؛و عتاب بن اسید را به مّکه

 .١»استدار رات یروااز ایشان حق  ج رسول خدا بیت اھل
پانصد و ھشتاد و شش  ساز علی  شده روایت احادیثی مستندِ «اند:  گفته علمابعضی از 

ت سن تمامآیا  .٢»صحیح ھستند حدیثتنھا حدود پنجاه از این بین که  دباش میحدیث 
حرام اند علوم مربوط به حالل و  اقرار کرده انکه رافضی فقط ھمین است؟ درحالی ج پیامبر

در این  ن معنی است کهیاند. این بد دریافت کرده ر باقرابوجعفو مناسک حج را تنھا از 
شان روش عبادت خود را از روایاتی  و نیاکان ھا نرسیده استزمینه چیزی از علی به آن

 است.  نقل شده شکه از طریق صحابه اند آموخته
مناسک با احکام حالل و حرام و شیعه  ،... قبل از ابوجعفر«گویند:  شیعه می ھای کتاب

بیان نمود  چنان این احکام راشان گشود و یابه روی  یا ابوجعفر درام، آشنایی نداشت حج
 .٣»ھا نیازمند مردم بودندچنان که قبًال آنھم ؛ھا شدندکه دیگران نیازمند آن

 او راشیعیان روایت کند، کسی از غیر امام حدیث اگر که ست ینجاجای تعجب ا
عا کند کس اد... ھر«در اصول کافی آمده است: که  چنان ؛کنند میشرک به محکوم 

ھا آنبدین شکل،  .٤»مشرک است، گشوده است أکه خداوندشنیده  یراھ جزحدیث را از 
حالل و حرام و  زیرا ایشان علِم  ؛کنند حکم شرک صادر میخود نیز  پیشینیان ایبر

 .٥»باطل است ،باشد چه از طرف ائمه نیامدهھر«گویند:  اند و می مناسک را از مردم گرفته
ن امت یل اشریعتی که نسل او ؛است ج المرسلین ده شریعت سییاین گستاخی بزرگی عل

                                                                                                             
او و عبیده سلمانی فقه را از  اند. زمانی که علی به کوفه آمد، شریح در آنجا قاضی بود، معاذ بن جبل گرفته

 غیر علی دریافتند. پیش از اینکه علی به کوفه بیاید، علوم اسالمی در مدائن منتشر شده بود. 
 .۳/۱۵ همان: -١
 .۴/۱۳۹؛ منهاج السنة: ۴/۲۱۳حزم، الفصل:  ابن -٢
 .۴۲۵؛ رجال کشی: ص۱/۳۸۶؛ البرهان: ۲۵۳و  ۱/۲۵۲؛ تفسیر العیاشی: ۲/۲۰صول کافی: أ -٣
 .۱/۳۷۷صول کافی: أ -٤
 .۱/۳۹۹همان:  -٥
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اساس آن  طبقاست که مسلمانان  یت پاکو بیانگر سن ندھای بعدی نقل کرد برای نسل
 کنند. عبادت می

 ؛قبول نکنند ساز غیر علیرا که چیزی  نستندرافضی بر خود الزم داشیعۀ  دانستیم که
ـ به اعتراف که  چنان ،ستا اندک بسیار نیزعلی شده از  روایتار از سوی دیگر، اخب

که  بینیم رو می از این .نشده استعلی روایت از از احکام حالل و حرام چیزی ـ  خودشان
است که  دلیلبه ھمین  .اند را با دروغ پر کردهحدیثی خأل این  ،عه طبق قواعد خودیش

 .١»اند نبسته علی دروغۀ ت بر ھیچ کسی به اندازدر این ام«گوید:  شعبی می
اعتبار ھم ھا ی یک روایت آنکه حتموجب شده  ٢بر علی شیعیانوع دروغ بستن یش

شان  به کلی از روایات ،آوری روایات صحیح ھستند که در پی جمع ییو علما نداشته باشد
؛ یعنی اند روایت نکردهاو  بیت اھلرا جز از  یات علیمسلم روالذا بخاری و  .اند روی گردانیده

یا یاران ابن ، رافع یه و کاتبش عبیدالله بن ابمحمد بن حنفی، حسین، مانند حسن کسانی
چون  ؛ھاث تیمی و قیس بن عباد و امثال آنحار ،عبیده سلمانی ھمچون کسانیمسعود و 

صحاح احادیث ھای  مؤلف کتاب دلیلبه ھمین  اند. راست گفتهعلی از ھا در نقل روایات آن
 .٣اند ھا را نقل کردهآن

 اند، بیت نسبت داده که به اھل ھایی ھا و افسانه دروغ به کثرتو مراجع شیعه  ھا باتک
مردم « گفته است:اند که  روایت کردهجعفر صادق کتب شیعه از که  چنان .اند اعتراف کرده

 گروھی«مصیبت جعفر این بود که  :گوید شیعه می .٤»اند دروغ بستن بر ما شدهۀ شیفت
 ،کردند چون او را ترک می .ندکرد می رفت و آمدنزد او ، نادان اطرافش را گرفته بودند

از  ییھا سپس دروغ .گفتند: جعفر این احادیث را برای ما نقل کرد و چنین و چنان گفت می
بدین  .٥»کسب کنند مالمردم نان بخورند و  رنجتا بدین وسیله از دست تندگف میقول او 

                                           
 .۴/۳۰۷عالم النبالء: أبنگرید به: الذهبی، سیر  -١
شنیده و به میل خود آن را دیث احااز  اندکیها سه گروهند: گروهی از آنها  رافضی«ابن جوزی گفته است:  -٢

و   هایی بر جعفر صادق بسته دروغاند، بلکه  اند؛ گروهی دیگر از حدیث چیزی نشنیده را کم و زیاد کرده
گویند،  نادانی هستند که هر چه بخواهند می  گویند: "جعفر چنین و چنان گفته است"؛ گروه سوم عوام می

 ).۴/۱۱۹ السّنة: ، منهاجتیمیه ؛ ابن۱/۳۳۸(ابن الجوزی، الموضوعات: » را بپذیرد خواه نپذیرد چه عقل آن
 .۱۳/۳۲سالم: اإل  مجموع فتاوی شیخ -٣
 .۲/۲۴۶نوار: بحار األ -٤
 .۲۰۳و  ۲۵/۲۰۲نوار: ؛ بحار األ۲۰۹و  ۲۰۸بنگرید به: رجال کشی: ص -٥



 ۳۹۱  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

، جعفر صادق دروغ بسته نشدهۀ کس به اندازبر ھیچ«اند:  از اھل علم گفته برخی علت،
 .١»ستاو مبّر پاک  ھا از این دروغ ویکه  درحالی

اند که  بینیم چراکه روایاتی را قبول کرده از اینجاست که خطر بزرگی را متوجه شیعه می
روایت کسانی آنان  ند.ا هکردو به روایات صحابه پشت اند.  ایشان نسبت دادهدروغگویان به 

چھار ھزار «اند:  گفتهکه  چنان بودند؛  ند که اطراف جعفر را گرفتهدان میرا مقبول و معتبر 
که آن چھار ھزار ه بر این باورند بعضی از علمای امامیاند و  نفر از امام صادق روایت کرده

افراد به این ردازی پ از دورغ مام صادق. با اینکه ا٢»موثق و معتبر ھستند نفر بدون استثنا
 ،کنند و طرفداری ما را می  عای تشیعیی که ادھاآناز میان «گوید:  می نموده ونام او شکایت 

 .٣»من باشند ییابم که پیرو واقع ش از ھفده نفر را نمییب
را باید در  علت آن اند؟ روی گردانده شان اثناعشریه از روایات صحابهیا چرا شیعام

 یاست ول ج رسول خدا علی وصی« ابداع نمود و گفت:سبأ  که ابن نخستین بدعتی یافت
بود که از اینجا  .»خالفت سرپیچی کردند یو از انتخاب او برا  تش را اجرا نکردهصحابه وصی

 فقطو  اند شده صحابه از دین اسالم خارجبه این فکر شیطانی رسیدند که عشریه ااثن
از نظر شیعۀ  .ردندکستثنا از این گروه م ،درک تجاوز نمیرا که از انگشتان دست تعدادی 
کالمی با بھترین بندۀ  ھمفضیلت ، تمجید و توصیف خدا و پیامبر در حق اصحاب رافضی،

و دوری از  فداکاری، در ایمان پیشگامی، پروردگار متعالدر راه و جانفشانی  جھاد ،ج خدا
در و موجب  کردهشفاعت ن صحابه و نشر اسالم در گوشه و کنار زمین برای خانواده و میھن

 نخواھد بود.ایشان از اھانت شیعه  امان بودن
کنند  ه به صداقت و عدالت کسانی حکم میکھای شیعه این است  گویی از جمله تناقض

 خارجیاصًال وجود ماِم فراری خیالی این اکه آنحال ؛ اند دهیب را دیاند امام غا یه مدعک
، ف شده باشدمشر ـ عجل الله فرجه ـ تھرکس به دیدار امام حج«گوید:  می ممقانی ندارد.

حال که  .٤»باالتر از عدالت رسیده استۀ دھیم که به درج شھادت میدر مورد او ضرورتًا ما 

                                           
 .۴/۱۴۳ منهاج السّنة: -١
؛ آقابزرگ ۱۴۴مام الصادق: ص؛ محمد حسین مظفر، اإل۱۱۰المیزان: ص يف ةمحمد جواد مغنیه، الشیع -٢

 .۲۰/۷۲ وسایل الشیعة:؛ ۲/۱۲۹تهرانی، الذریعة: 
 .۲۴۳و  ۲/۲۴۲کافی: صول أ -٣
 .۱/۲۱۱تنقیح المقال:  -٤
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چنین حکمی  ج پیامبرۀ چرا در حق صحابگردد،  دیدار این امام خیالی باعث عدِل راوی می
 ؟دانند ھا نمیدلیل بر عدالت آنرا  ج ف شدن صحابه به دیدار رسول اللهچرا مشر ؟کنند نمی

در  معاصرشکه حتی شیعیان امامی  ،است »مترک« شان خیالِی فراریاز امام  ج آیا پیامبر
چه رسد به امروز که ھزار و چند صد سال از عمرش  ،ندبودمشکوک  و عدم وی وجود

عای چگونه کسی که اد یدتناقض نیست؟ پس ببینگیری  سخن و نتیجهاین در گذرد؟ آیا  می
از را شود و عدالت و صداقتش  می دانسته پاکعیب و  کند بی می یک موجود تخیلی رادیدن 

با این  ؛دلیل بر دروغگویی او باشدعا این ادکه اصل این است که  حالیدر دانند؛ میبدیھیات 
مرتد ھستند و  ش صحابه ،از نظر شیعه آری، کنند. توھین می ج رسول خداۀ صحاب هب ھمه

 نص بیان این مطلب کهاند جز  گناھی مرتکب نشدهآن بزرگواران  ؛مردود شان روایات
انکار اما  .آورند و چنین دروغ بزرگی را بر زبان نمی داردنوجود  سبر امامت علی یصریح

 یکس امامت یکھر است؛ زیرااز دیدگاه شیعه اتھامی بزرگ و جرمی نابخشودنی  ،دروغ این
 بابویه ابنھمچنان که  ؛شیطان است مانند، را انکار کند ای افسانهی آن غایب حت ،از ائمه

رد  یامعیار قبول  ،هایمان به ائم لذا از نظر شیعه، .١گذارد می صحه ُحکم ابلھانهاین قمی بر 
 .ه اساس ایمان و کفر استایمان به ائم زیرا ؛است روایت

 ،اند قرار داده حدیث راویاِن معیار ارزیابی را  علمای شیعه آنه کاین اصل  اثباِت نادرستی
را  قطعًا خداوند آن ،کنند گمان میآنان بود که  چنانچون اگر  ؛بسیار واضح و روشن است

                                           
لباس جدید «انۀ علمای شیعه در مورد انکاِر امام زمان فراری، داستان داین رفتار نابخر  .۱۳کمال الدین: صإ -١

آورد. در این داستان، دو شیاد کالهبردار مدعی  را به یاد انسان می» هانس کریستین اندرسون«نوشتۀ » پادشاه
ها در قصر پادشاه به  توانند برای پادشاهی احمق لباسی بسیار فاخر بدوزند. آنان روزها و هفته شدند که می

ها  عیش و عشرت گذراندند، به این بهانه که در اتاقی دربسته مشغول دوختن لباس هستند. پس از مدت
د و گفتند که لباس باالخره در روِز موعود با دست خالی در مقابل پادشاه و سران مملکت و مردم ظاهر شدن

توانند آن لباس را ببینند. این بود که پادشاه و  شان است و فقط کسانی که حرامزاده نیستند می در دست
وزیران و فرماندهان و حتی مردم عادی برای آنکه از تهمت حرامزادگی بگریزند، شروع به تعریف از طرح و 

احمق را لباس خیالی پوشاندند و او را با تن عریان رنگ و کیفیت دوخت لباس جدید پادشاه کردند. پادشاه 
در شهر گرداندند و همگان الجرم لب به تعریف گشودند. آری، آن لباس خیالی پادشاه، همین مهدی 

هاست با تهدیِد تکفیر، مردم بینوا را  موعوِد شیعه است و آن دو شیاِد کالهبردار، علمای شیعه هستند که قرن
ها یقین کند، از بیم تحریم و  اند و حتی اگر کسی به دروغ بودن این یاوه فسانه کردهوادار به پذیرش این ا

 تکفیر و مرگ، او را یارای مخالفت و اظهار نظر نیست. (مصحح) 



 ۳۹۳  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 ،بود پرسیده در جواب کسی که از حقیقت ایمان و اسالم ج مبراو پی کرد ذکر میدر قرآن 
چ عاقلی یذھن ھ هآیا ب .شد و در بین مسلمانان بر آن اجماع حاصل می کرد را بیان می آن

از صحابه گرفته تا کسانی که به نیکی از  ،ت در چند قرن متوالیکند که این ام خطور می
ان را ندانند و بر انکار آن اجماع داشته اساسی از ارکان ایم اصلی ،اند آنان پیروی کرده

بدون اند،  سوی انسانیت فرستاده شدهه که برا  یتخدا و رسولش ھرگز بھترین ام باشند؟
گاه چنین چیزی به و ھیچ دنکن رھا نمی تکمیل نمودن دین و شناساندن حقیقت اسالم

 رسد. خیال انسان مؤمن نمی
کنند  رد مینموده روایت کسی را که امامت یکی از ائمه را انکار دیدیم که علمای شیعه 

و اصًال به آن توجھی ندارند؛ اما باید بدانیم که آنان این اصل باطل و جاھالنه را جز در 
با توجه به ھمین معیار نابخردانه است که تمام و  کنند مراعات نمی برخورد با روایات صحابه

برخی راویاِن شیعه را که حتی منکر روایات  ،ھمه با این. ارندشم روایات صحابه را مردود می
حقیقت، مالک این نیست که راوی امامت را در .قبول دارند بودند،ه امامت بعضی از ائم
 تأکیدّر عاملی شیخ ُح نباشد.  سنت اھلمھم این است که آن روای از  ،قبول نداشته باشد

مانند  ١هیعبدالله بن بکیر و اخبار واقف مانند ،هحیَط فَ ۀ به روایات فرق میهاماۀ کند که فرق می
شان  بسیاری اوقات شرح حال رجال ھمچنین در .کنند عمل می، بن مھران ةسماع

 .٢فالنی از واقفیه و این یکی از ناووسیه بود، حیهَط که فالنی از فَ  خوانیم می

                                           
 چونواقفه: شیعیانی هستند که بر موسی بن جعفر توقف کرده و امامت کسی را بعد از او قبول ندارند.  -١

ر نمرده و هنوز زنده است و منتظر ظهورش هستند؛ همچنان که اثناعشریه منتظر اعتقاد دارند موسی بن جعف
: ةمامکبر؛ مسائل اإل؛ ناشئ األ ۹۳ظهور امام خیالی خود هستند (بنگرید به: قمی، المقاالت و الفرق: ص

(الزینة: » ای از علمای ما تا به امروز بر این مقوله ثابت هستند عده«). صاحب الزینه گفته است: ۴۷ص
اند. چه بسا واقفی به کسانی گفته شده که بر غیر موسی بن جعفر توقف  ) اما بعدها منقرض شده۲۹۰ص

 .و امامت بعد از آنها را قبول ندارند  اند؛ مانند کسانی که بر علی یا صادق یا حسن عسکری توقف کرده کرده
اند که ناووسی  ن بن ناووس هستند. بعضی گفتهناووسیه: پیروان مردی به نام ناووس یا ابن ناووس یا عجال -٢

و این فرقه معتقدند جعفر بن محمد صادق هنوز زنده است و تا زمانی که  ؛نسبت است به روستای ناووسا
این فرقه منقرض «دهد، وفات نخواهد کرد. صاحب الزینة گفته است:  کند و حکومت تشکیل می ظهور می

اما روایات رجال ایشان هنوز هم در ». نمانده که چنین نظری داشته باشداند و امروز کسی از آنها باقی  شده
، رازی، ۶۷؛ نوبختی، فرق الشیعة: ص۸۰عشریه وجود دارد؛ بنگرید به: قمی، المقاالت والفرق: ص کتب اثنا
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شان  تراویا آقایان علما؛ اما کنند از این سه فرقه بعضی از دوازده امام را انکار مییک ھر
د بن ولید در مورد محمکه  آمده است »رجال کشی«در کتاب . دانند را موثوق و معتبر می

 ؛ال شدئوس د بن سالم بن عبدالحمیدمحم و مصدق بن صدقه ،بن حکیم ةمعاوی ،خزار
بزرگ و اھل عدالت  یاز علما و فقھا یول ؛ھا ھمه از فطحیه ھستندآن«گفت: کشی ابوعمر 

کوفی  ھمه آنھااند و  رسیده سھا به خدمت امام رضابعضی از آنو  شوند محسوب می
 .١»ھستند

 ٤و عمر بن سعید مداینی ٣علی بن حدید بن حکیم ،٢که حسن بن علی بن فضال درحالی
 ةو حمز ٧عثمان بن عیسی ،٦علی بن جعفر مروزی ،٥ابوخالد سجستانی و ھستند هحیَط فَ از 

شان عمل  ھا را موثق دانسته و به روایاتآن رافضیان اثناعشری ؛ددارن هواقفیمذھب  ٨بن بزیغ
اب یکی ه و نصیزیدیه و واقف«: است شان را قبول ندارند که گفته امام سخن یکنند؛ ول می

ۀ با عقید یسکو اگر  اند روی آوردهاز حق تجاوز نموده و بر گناه و بدی  هواقفی .٩ ھستند
ه حیران یواقف«: گوید میھمچنین  ؛١٠»بدترین مکان استم است که جھن د اھلریواقفی بم

مشرک و  ،ھا کافرآن«: از او نقل است که باز ؛١١»دنمیر می کافرو  کنند و سرگشته زندگی می
آقایان صالح  ،شان از سوی ائمهیو تکفیر ا ھا بدگوییاین وجود تمام با  .١٢»ھستند دین بی

                                                                                                             
؛ نشوان، الحور العین: ۱۶۷و  ۱/۱۶۶؛ شهرستانی: ۱/۱۰۰سالمیین: شعری، مقاالت اإل أ؛ ۲۸۶الزینة: ص

 .۱۶۲ص
 .۵۶۳رجال کشی: ص -١
 .۵۶۵همان: ص -٢
 .۵۷۰همان: ص -٣
 .۶۱۲همان: ص -٤
 همانجا. -٥
 .۶۱۶همان: ص -٦
 .۵۹۷همان: ص -٧
 .۶۱۵همان: ص -٨
 .۴۵۶همان: ص -٩

 همانجا. -١٠
 همانجا. -١١
 همانجا. -١٢



 ۳۹۵  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

چون این دسته از . شاید ھم دلیلش این باشد که شان را قبول کنند روایاتدانند که  می
را قبول  شان سخن یعهش علمای ،کنند را تأیید میۀ شاذ و خارج از قاعد روایات راویان،

 نیست؟ دوگانگی و دورویی ردوبرخاین در آیا  .کنند می را رد شا روایات صحابهام ؛دارند
برای پذیرش یا رد  یمعیار ثابت و مشخص ،اند تناقض بزرگی گرفتار شدهدر  ناآنآری، 

ھا ھم آن وشان را کور کرده  گرایی چشم علما ب مذھبی و حزبتعص احادیث ندارند،
 اند. دهنموشان را گمراه و از منبع علم و ایمان محروم  پیروان

با معدود افراد پست و  ،اند ردهکش یستارا ایشان  ج و رسولش وندکه خدا یسانکآیا  
روایات صحابه را رد  ای ضابطهچ قاعده و یھا بدون ھآنه کنیا ای اند، سهیدروغگو قابل مقا

 کنند. می
در  ... به ابو عبدالله گفتم:«: است زم روایت شده که گفتهاح شیعه از ابن ھای کتابدر 

اند یا دروغگو؟ گفت: البته که  راستگو بوده ج دبرایم بگو؛ آیا با محم ج مورد یاران پیامبر
ایشان  از ج شو پیامبر وندخداکه  یتمجید و توصیف ااصحاب بزرگوار ب .١»اند راستگو بوده

خواستیم  شان رفع اتھام گردد؛ بلکه ی ندارند که با این سخنان از ساحتنیازاند،  نموده
شان که مطابق  ی امامانھا هآموزت تمام به سخنان و قاحثابت کنیم که آنان چگونه با و

تنھا از روایات کسانی اند و در عوض،  است، پشت کرده ج کتاب خدا و سنت رسول الله
و بر طبل کند  ھا اعتراف میو آنچه به دروغ آن ؛اند کنند که بر ائمه دروغ بسته پیروی می

 .است هھای خود شیع کتابکوبد،  شان می رسوایی

 عهیش درتدوین حدیث  آغاز
که از شیعه  یاّولین کتاب«عیاش روایت کرده که گفته است:  یبن اب ابن ندیم از ابان

تنھا ابن ندیم از او روایت کرده این سخن را  .٢»یم بن قیس ھاللی بودلَ کتاب ُس  ،ظاھر شد
. سخن گفتیماین کتاب  دربارۀ »تحریف قرآن نزد شیعه«ۀ بحث از افسان یدر اثنا. ٣است

این کتاب در «گوید:  و می نموده استاعتراف  مسالهاین  هبشیعه  متأخریکی از بزرگان 
کتاب به سلیم صحیح نیست.  اینیعنی نسبت دادن  ؛»شده است تألیف  اواخر دولت اموی

                                           
 .۲/۲۲۸نوار: ؛ بحار األ۱/۶۵صول کافی: أ -١
 .۲۱۹الفهرست: ص -٢
 .۱۰۴؛ بروجردی، البرهان: ص۱/۳۴۷؛ جامع الرواة: ۸۳؛ رجال الحلی: ص۴/۶۷همانجا؛ روضات الجّنات:  -٣
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 و ارزشمند را بسیار بزرگ این کتابشیعه علمای با اینکه   شدبرای ما روشن تر  پیش
شود سلیم  ییم ذکر نشده است و گفته ملَ نام ُس  هشخصی ب سنت اھلدر منابع  ،دانند می

گونه بود که از او تعریف  ؛ چون اگر آناست که صاحبش وجود خارجی ندارداسمی 
  شده بود. ای به وی ی و حدیثی اشارهتاریخمنابع در  حتماً  ،کنند می

ی پیشین در خود ھا هکتابی که نخستین بار بیشترین روایات شیعی را در سدظاھرًا 
) ق ۲۹۰ابوجعفر محمد بن حسین فروخ صفار قمی (م  نوشتۀاست اثری  داده است، جای
از ای  مجموعهاین کتاب،  .»ه بهما خّصھم اللّ  و محمد آل علوم فی الدرجات بصائر« با نام

 .١منتشر شدشده  چاپبه صورت  قمری۱۲۸۵سال در  واحادیث است 
غیرعربی  کشورھایه در فقه امامیمؤسس واقعی «صّفار را  ،مستشرق مشھور ،لمانبروکِ 

آثار امامیه را  کسی است که فقه و نخستینصفار « :د بلتاجیو به نظر دکتر محم ٢»داند می
نیست. شیعی آید که صفار اولین مؤلف  برمیچنین ندیم  ابن سخناز  .٣»تدوین نموده است

 کرده، در ابواب مختلف نقل »نواراأل بحار« کتاب خاللاین کتاب را در ۀ مجلسی بخش عمد
 و صحابه را تکفیر روی ه زیادهدر توصیف ائم، به قرآن توھین و دهنمو را از مملو از غلو آن
بر  اخبار و روایاتش جز دروغ راکث دھد نشان میکه نوشته در این اثر مطالبی  یود. کن می
مطالب این  »کافی«کلینی در کتاب  ،چیز دیگری نیست. در اوائل قرن چھارم ھجری ،هائم

پس از آن، بارھا این کتاب و مطالبش [به صورت مستقل یا در  کتاب را دوباره بیان کرد.
 ی شیعه] بازنویسی شد.ھا متن و حاشیه دیگر کتاب

 امامی دوازدهشیعۀ ث نزد یی حدصلا منابع
 »جوامع ثمانیه«ھا را که آن عنوان کتاب استھشت حدیثی معتبر شیعه منابع 

د صالح ممح .٥ه ھستندع معتبر احادیث روایت شده از ائمھا منابگویند آن ، و می٤نامند می
تاب کچھار ، ھای صحیح امامیه ھشت تا ھستند کتاب«گوید:  عه مییحائری عالم معاصر ش

                                           
 .۳/۱۲۴الذریعة:  -١
 .۳/۳۳۷دب العربی: تاریخ األ  -٢
 .۲۰۱/ ۱سالمی: منهاج التشریع اإل  -٣
 .۱/۵ربعة: مفتاح الکتب األ  -٤
 .۱/۲۸۸: ةعیان الشیعأهمانجا؛  -٥



 ۳۹۷  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

حسین نوری  ھا اثرآن ینھشتمھا از آِن سه محدث آخر و سه تای آنو  لواز آِن سه محدث ا
 .١»معاصر است
 .٢محّمد بن یعقوب کلینی است »الکافی« شیعه منبع حدیثیترین  و صحیح نخستین
 ٤»حکامتھذیب األ«سپس کتاب  ،د بن بابویه قمیمحم ٣»من ال یحضره الفقیه«سپس کتاب 

                                           
در قاهره منتشر شده است. » سالمرسالة اإل «که در مجلۀ  ای است الحائری، منهاج عملی للتقریب: مقاله -١

 .۲۳۳چاپ شده است، ص» سالمیةالوحدة اإل «همچنین با چند مقالۀ منتخب دیگر از همان نشریه به اسم 
؛ مقدمه ۳/۴۳۲؛ نوری، مستدرک الوسائل: ۱۷/۲۴۵ها بنگرید به: الذریعة:  این کتاب» کافی«برای شناخت  -٢

در میان منابع » کافی«کنند که  ها اعتراف می . این کتاب۲۰/۷۱، وسائل الشیعة: الکافی؛ حر العاملی
توان در  ترین است و اینکه چون این اثر در دوران غیبت صغری نوشته شده، می چهارگانۀ معتبر شیعه، صحیح

تاب کلینی پایه در حالی به ک مورد روایاتش تحقیق کرد و از صحت آنها مطمئن بود. این اعتماد کاذب و بی
گردد که در بین منابع چهارگانۀ حدیثی شیعه، کافی تنها کتابی است که افسانۀ تحریف قرآن را نقل،  ابراز می

(أعیان » رسد حدیث می ۱۶۰۹۹احادیث کافی به «گوید:  که حر عاملی می و از آن دفاع کرده است، و چنان
اند؛ از جمله:  را شرح کرده از علمای شیعه آن ). این کتاب بارها تجدید چاپ شده و تعدادی۱/۲۸۰الشیعة: 

را  که به صحت و ضعف احادیث کافی توجه کرده است؛ ولی احادیثی از آن» مرآة العقول«مجلسی در 
تفسیرهای کافی  صحیح دانسته که به اجماع مسلمانان کفر است؛ مانند روایات تحریف قرآن. دیگر شرح و

، محمد هادی بن »شرح فروع کافی«، خلیل بن الغازی القزوینی؛ »الشافی فی شرح الکافی« عبارتند از:
مولی محمد امین بن  های دیگری از امیر اسماعیل خاتون آبادی، المولی محمد صالح المازندرانی؛ و شرح

 محمد شریف، حسین سجاسی زنجانی و محمد حسین یحیی النوری.
عیان أ؛ ۲۳۷تا  ۶/۲۳۰های زیر مراجعه کنید: خوانساری، روضات الجّنات،  برای شناخت این کتاب به کتاب -٣

باب است: باب اولش باب طهارت و آخرین  ۱۷۶؛ مقدمۀ من ال یحضره الفقیه، که شامل ۱/۲۸۰: ةالشیع
را با حذف  کند که آن رسد، در مقدمۀ کتابش ادعا می حدیث می ۹۰۴۴بابش باب النوادر و احادیث آن به 

لیف نموده است تا ُطُرقش زیاد نشود؛ همچنین احادیثش را از مشهورترین مراجع استخراج نموده و سندها تأ
 شان ایمان دارد. فقط احادیثی را روایت کرده که به صحت

؛ مقدمۀ ۴/۵۰۴؛ الذریعة: ۴/۷۱۹ها مراجعه کنید: طبرسی، مستدرک الوسائل:  برای شناخت آن به این کتاب -٤
 ۳۹۳های آن به  ا جهت رفع تناقضاتی که در روایات موجود است تألیف نموده و بابر  حکام. آنتهذیب األ 

 رسد و بعدًا از تعداد احادیثش بحث خواهد شد. باب می
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مشھور به  جعفر محمد بن حسن طوسی یاب تألیفھر دو کتاب که  ١»ستبصاراإل«و کتاب 
 باشد. می »ةشیخ الطائف«

امروز محور اصلی احکام شرعی بر این « :ه استگفت ھا دربارۀ این کتابفیض کاشانی 
 .٢»دھند ھا گواھی میت آنحبر صشان  ھایی ھستند که مؤلفان و اینھا کتاب چھار اصل است

ھستند که تا امروز  یاحادیث مجموعۀ ،ھای چھارگانه کتاب«: نیز معتقد است ابزرگ تھرانیقآ
ھا و منابع  ترین کتاب یچھار کتاب قدیم  . این٣»شود ھا استنباط میاحکام شرعی از آنھم 

 شیعه ھستند.
ھایی را تدوین کردند  در قرن یازدھم و بعد از آن کتاب آثار مذکور، علمای شیعه تألیفپس از 

 »جدیدۀ مجامیع چھارگان« را عنوان آنچھار  عصرشان قرار گرفت. ھم یعلمامورد پسند که 
، محسن فیض کاشانی محمد بن مرتضی معروف به مال تألیف ٤»الوافی«ه عبارتند از کاند  دهینام
الی  ةعیوسائل الش« ،از محمد باقر مجلسی ٥»طھارر اخبار االئمة األَر نوار الجامعة لدُّ بحار األ«

 حسین نوری طبرسی.  ١»الوسائل مستدرک«و  ر عاملیُح  تألیف ٦»ةعیل مسائل الشریتحص

                                           
این کتاب در سه جزء نوشته شده است: دو جزء آن در عبادات و جزء دیگرش دربارۀ دیگر ابواب فقهی  -١

حدیث محصور نموده و گفته  ۵۵۱۱مؤلفش احادیث را در  رسد و می ۳۹۳هایش به  باشد و تعداد باب می
آمده است که تعداد  ةدر کتاب الذریع». ام تا از آن کم و زیاد نشود تعداد آنها را مشخص کرده«است: 

عیان أ؛ ۲/۱۴گوید در تضاد است؛ بنگرید به: الذریعة:  است، پس این با آنچه مؤلفش می ۶۵۳۱احادیثش 
 ستبصار.إلخسان در مقدمۀ ، و حسن ا۱/۲۸۰الشیعة: 

 .۱/۱۱الوافی:  -٢
 .۲/۱۴الذریعة:  -٣
احادیث آن به حدود «گوید:  باب نوشته شده است. محمد بحر العلوم می ۲۷۳این اثر در سه جلد قطور و  -٤

مین تعداد کل األ ) و این در حالی است که محسن۱۲۲رسد (لؤلؤة البحرین، حاشیه: ص پنجاه هزار مورد می
 .۱/۲۸۰عیان الشیعة:أداند؛ بنگرید به:  حدیث می ۴۴۲۴۴های چهارگانۀ حدیثی شیعه را  کتاباحادیث 

آوری شده  های معتبر شیعه جمع باشد که از کتاب ترین کتاب در حدیث می شده که این اثر، جامع  گفته -٥
 .۱/۲۸۰عیان الشیعة: أو  ۳/۲۷است. برای آشنایی بیشتر بنگرید به: الذریعة: 

ترین کتاب در احادیث احکام شیعه است. مؤلفش در آن روایاتی را از ائمه نقل کرده که در  کتاب، جامعاین  -٦
که آقابزرگ تهرانی  ـ در هر زمانی محور هستند. چنان های چهارگانه نیز موجود است و ـ به ادعای شیعه کتاب

معتبر بر آن افزوده است. اما   ابگوید، عاملی عالوه بر آن، روایات دیگری را نیز از حدود هشتاد کت می
گوید که آنها از یکصد و هشتاد کتاب بیشتر هستند؛ اما تناسبی بین این دو رأی  شیرازی در مقدمۀ الوسائل می
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 عهیش ۀگان مالحظاتی بر منابع ھشت
 ھمپایۀه از جھت اعتبار و حجت بودن ک ھای زیادی دارند کنند که کتاب عه ادعا مییش
بر  ٣الشیعة  در وسائلنیز عاملی  و حّر  ٢بحار ۀمجلسی در مقدم. ھای چھارگانه ھستند کتاب

بیان شده است. نیز ھا  این کتابخوِد  ۀدر مقدماین مطلب  و اند این نکته صحه گذاشته
بزرگ حدیثی ی ھا هھا به عنوان مجموعخاطر اھمیت و ارزش آنا به یھا  ظاھرًا ذکر این کتاب

؛ باشد سنت اھلمخالفت با  درعای مذھبی و اد اتیتبلیغیک حرکت صرفًا شاید ھم  .است
مستقل و اصیل نام  یرا به عنوان کتاب »الوافی«کتاب  ،گانه ھای ھشت در بین کتاب زیرا

 ،کافی« ۀھای چھارگان از احادیث کتابای است  این کتاب فقط گزیدهکه  درحالی، اند برده

                                                                                                             
هایی را که از آنها نقل نموده، ذکر کرده است که از هشتاد کتاب  وجود ندارد؛ ولی حّر عاملی اسم کتاب

های بسیاری غیر از آنها اشاره نموده که به آنها مراجعه کرده؛ اما احادیث  کتاببیشتر هستند. همچنین وی به 
را با واسطۀ کسانی دیگر که از آنها نقل نموده دریافت کرده است. این اثر چندین بار در سه جلد منتشر شده 

ده است؛ های اخیر نیز با تصحیح و تعلیق برخی از علمای شیعه در بیست جلد منتشر ش است، و در سال
؛ حر العاملی، ۳۵۳و  ۴/۳۵۲؛ الذریعة: ۲۹۳و  ۱/۲۹۲ عیان الشیعة:أبنگرید به: شیرازی، مقدمه الوسائل؛ 

 .۴۹تا  ۲۰/۳۶و  ۸تا  ۱/۴وسائل الشیعة:
های حدیثی جدید  کتاب مستدرک از لحاظ ارزش و اعتبار مانند مجموعه«آقابزرگ تهرانی گفته است:  -١

ن بزرگ واجب است از آن مطلع باشند و در استنباط احکام به آن رجوع است؛ به طوری که بر مجتهدی
). وی سپس به بعضی ۱۱۱و  ۲/۱۱۰(الذریعة: » کنند؛ و اکثر علمای معاصر ما بر این موضوع اتفاق دارند

اند (همانجا). ظاهرًا  آرای علمای معاصر استشهاد نموده که مستدرک را جزء منابع اساسی به حساب آورده
به شدت » الودیعة«بینیم که صاحب کتاب  از علمای شیعه با این نظر آقابزرگ موافق نیستند؛ لذا میبعضی 

احادیث کتابش را از منابع ضعیف و غیرمعتبری نقل کرده ... و دارای «گوید:  و می کردهاز آن انتقاد 
دهد که  یوی سپس توضیح م». هایش با هم اختالف زیادی دارند های ثابتی نیست و نسخه نسخه

است که در این اثر به شکل » نواربحار األ«شدۀ  های کوتاه های مستدرک الوسائل همان روایت روایت
تری عرضه شده است؛ چرا که وی این دو کتاب را حرف به حرف مقایسه کرده است؛ بنگرید به:  مفصل

 .۷۴: ص ةحسن الودیعأ
های چهارگانه کمتر نیستند؛  آنها، در شهرت، از کتابهای صدوق به غیر از پنج تای  کتاب«گوید:  وی می -٢

(بحار » اند کتاب بصائر الدرجات از منابع معتبری است که کلینی و دیگران از آن روایت کرده«همچنین: 
 های شیعه چنین نظری دارد. ). به طور کلی مجلسی در مورد بسیاری از کتاب۱/۲۶نوار: األ

 خاتمه.، ۲۰:جةبنگرید به: وسائل الشیع -٣
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کتاب حدیثی ل و پنجمین مستقاثری پس چگونه ، »استبصار و من ال یحضره الفقیه ،تھذیب
 محسوب شده است؟ شیعه

طوسی را یکی از منابع مستقل و جدا از چھار منبع قبلی  »استبصار«ھمچنین کتاب 
و  طوسی نیست »حکامتھذیب األ« ۀجز خالصاین کتاب، چیزی که  حالیدر ؛اند دانسته

با این دو کتاب را  سکھر .به این مطلب تصریح کرده است ١استبصارۀ مددر مق نویسنده
تبلیغات غوغاساالری و  چیزی جزیکدیگر مقایسه نماید، درخواھد یافت که استناد به آنھا 

 مذھبی نیست.
ا چون جلد ما ؛نمود تألیفرا در بیست و پنج جلد  »نواربحار األ«که مجلسی  دانیم می

و شش  بیستبه صورت را جدا نمود و مجموعًا  از آنقسمتی  ،بیست و پنجم آن بزرگ بود
نیستند؛ او  نوشتۀھایی به آن افزودند که  کتابشیعه معاصر پس از وی علمای  .٢درآمدجلد 

و چندین جلد در  مسترحمی »خبارھدایة األ«، نوری طبرسی »جنة المأوی«مانند کتاب 
به یکصد و بیست ٣را در چاپ جدید از شماره صفر آن آنقدر بر این کتاب افزودند که .اجازات

شکل و ظاھر پیشرفته و تبلیغ جدیدی به خود گرفته  مجموعه گویا این .ندا دهانرسجلد 
 .٤روش تبلیغاتی ھستنداین ۀ ھا شیفتآنچرا که است؛ 

                                           
 .۳و  ۱/۲ستبصار: اإل  -١
 ۳/۲۷الذریعة:بنگرید به:  -٢
 جالب اینجاست که جلد اول این مجموعه، از شمارۀ صفر حساب شده است. -٣
ها نوشتن یکی از موضوعات فقهی یا  شایان ذکر است که در بسیاری از موارد، عدۀ زیادی از آخوندها یا طلبه -٤

کنند، و وقتی کار را به پایان رساندند، آن کتاب را  رتبۀ حوزوی را با آن طی میحدیثی را برعهده گرفته و چندین 
ـ نسبت  به یکی از همان آخوندها و یا یک نفر از علمای شیعه ـ به اصطالح خودشان: ُحَجج اسالم یا آیات عظام

ندجلدی با چنان های چ که نوشتن یا گردآوری کتاب دهند که گویا کار توسط او انجام شده است؛ درحالی می
و مانند آن [از جمله » الغدیر«حجمی، نیازمند کاِر گروهِی مستمر و متمادی است. این مسئله در مورد کتاب 

شود، انگیزۀ این کار چیزی نیست مگر هوِس پیشکسوتی و  های فارسی قرآن کریم] دیده می برخی ترجمه
است. این   اند شیعه در هر علمی پیشی گرفته که گفتهبینید  می» سالمالشیعه و فنون اإل «الّلهی. در کتاب  آیت

سنت برگرفته، چیز دیگری ندارد؛ ولی نکاتی هست که  شود که شیعه جز آنچه از اهل دروغ در حالی گفته می
سنت را شیعه به  عاملی چندین دانشمند اهل ةعیان الشیعأکند؛ مثًال در کتاب  شان را رو می دست

که  اند؛ درحالی ه خاطر اینکه در زندگینامۀ ایشان ذکر شده که گرایشی به تشیع داشتهاند، صرفًا ب آورده حساب 
 سنت بسیار بیشتر از شیعه است. بیت نزد اهل گیرد؛ زیرا محبت اهل کسی به این دلیل در مسلک رافضیه قرار نمی



 ۴۰۱  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

و مستدرک  ةلشیعوسائل ا، من ال یحضره الفقیه، استبصار، ھای تھذیب موضوع کتاب
عقاید شیعه  م کتاب کافی مربوط به اصولول و دوھمچنین دو جلد ا .باشد الوسائل فقه می

بسیاری از که  الزم به ذکر است .دارد نام »فروع کافی«که  استفقھی مسائل آن  مابقیو 
ن یگویند ا اھل علم میبرخی از که  چنان ت دارد؛ھاشب سنت اھلفقه  هبآنان ل فقھی یمسا

 .١اند گرفته سنت از اھل آنان مسائل فقھی خود را  کهاست بر آن  یدلیلخود شباھت 
کس ھیچذھن  هکه ب معتقد استرا  نامعقولیل عجیب و غریب و یمساچنان شیعه 

قسمتی  مرتضی سیدھا نوشته شود. مورد آنو شایسته است کتاب خاصی در  ندک خطور نمی
ابن عقیل حنبلی  .٢کرده است آوری جمع» نتصاراإل«با نام  یرا در کتاب ھا این کژباوریاز 

ھا را به جوزی آنابن  .کرده است  اظھار شگفتیھا آن در موردو ل را نقل یمسا ایناز  یتعداد
 »الموضوعات«در کتاب  ی ھمچنینو .٣است نگاشته  »المنتظم«عقیل در کتاب  ابن نقل از

و  جعل کردهدر فقه  یرافضه کتاب«گوید:  و می نمودهاشاره  این روایات به ساختگی بودن
و اجماع تحاد که بدون ھیچ دلیلی ااند  نوشته مطالبیو در آن  اند دهینام مذھب امامیهرا  آن

 .٤»اند هبر ھم زدرا  مسلمانان
 ،عدل، لی از قبیل توحیدیبه مسا ،نواریعنی اصول کافی و بحار األ ،ھا تابکاین ۀ بقی
عه پیرامون امامت ید شیعقا غالبًا دربارۀ مسائل ذیل ھستند:و  اختصاص دارندغیره  و امامت

در مورد و بحث  و زیارت قبر ایشانائمه صفات و احوال  ،ھاآن نّص امامت ،گانه و ائمه دوازده
با آنھا  که تمام مطالبکنید  می. مالحظه ج شان و در رأس ھمه اصحاب پیامبریدشمنان ا

 .باشد امام و امامت می موضوعیت و محوریت
 سنت اھلروایات  مقایسه با جھترا  ی شیعهھا کتاب ذکر شده در ایندیث کسی که احا

روایت کرده و  سنت اھلبین آنچه خواھد دید تفاوت بسیار چشمگیری  ،بخواند
. بدان لفظ حدیث اطالق کرده استنموده و  نقلچه شیعه و آن اند نامیده  »حدیث«

ه در کـ دھند  نسبت می ج مبرارا به شخص پی آن ،کنند حدیثی را روایت می ھرگاه سنت اھل
                                           

 . ۳/۲۴۶ منهاج السنة النبویة:بنگرید به:  -١
الجوامع «هـ) و قبل از آن نیز در ضمن کتاب  ۱۴۰۵ضواء بیروت، (داراأل  ام من چاپ آخر این کتاب را دیده -٢

در تهران تحت عنوان ه ۱۳۱۵منتشر شده بود؛ و همچنین به صورت مستقل در سال ه ۱۲۶۷در سال » الفقهیه
 .۳۲۰حرین: صب؛ بنگرید به: لؤلؤة ال»نفرادات فی الفقهمسائل اإل«

 .۸/۱۲۰المنتظم:  -٣
 .۱/۳۳۸الموضوعات:  -٤
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ند دان کنند حدیث می نقل می دوازده امامه از کا شیعه چیزی را ما ـ است ھمینواقع حدیث 
 نیستند.ل ئقا یاز ائمه تفاوت ھیچیکو سخنان  ج رسول اکرمۀ و بین فرمود
نسبت داده شده  ج مبراکه به پیشود  میموارد اندکی یافت  ی حدیثی شیعهھا در کتاب

بسیار تعداد و  استجعفر صادق  از قول شدهروایت  »صول کافیأ«اغلب آنچه در  .است
از چیزی است که  ،و از آن کمتر است محمد باقر رسیده ،به پدرشاین روایات  سند کمی از

رسیده باشد  ج مبرابه پی سندش روایاتی که و نقل شده است سامیر المؤمنین علی قول
 بسیار نادر است.نیز 

ھا آن آخرینو   شده تألیفدر قرن یازدھم  شیعهاخیر  ۀگان ھای چھار کتابتر گفتیم  پیش
کرده است. او بیست و سه ھزار حدیث از  تألیف ،شیخ محمد عبده معاصر ،را نوری طبرسی

ه او صدھا سال بعد از کاینحال  ؛است  که قبل از او ناشناخته بوده ١آوری کرده ائمه جمع
 ،کنند سند نقل می ه ھمراهروایات را ب علما و محدثین شیعهاگر  .است زیسته میائمه 

یا سیزده قرن ناشناخته مانده و  که در طول یازده باور داردچگونه انسان عاقل به روایتی 
چگونه در طی سیزده قرن  ،ثبت شده یقبًال در کتاباین احادیث اگر  ؟نوشته نشده است

  ؟٢و به ناگاه از آستین جناب محدث نوری سر درآورد ھا را پیدا نکرده استکسی آن

                                           
 .۲۱/۷ الذریعة: -١
ایم که قبًال در کتابهای موثق تدوین  اند: به کتابهایی دست یافته ها صراحتًا گفته مؤلف بعضی از این کتاب -٢

الحمد لله عالوه بر کتابهای چهارگانۀ قبل، حدود دویست کتاب دیگر را «گوید:  نشده بودند. مجلسی می
). ۶۱؛ مصطفی کامل الشیبی، الفکر الشیعی: ص۲۴مجلسی: ص  (اعتقادات،» ام در بحار االنوار جمع کرده

اند که آنها را در وسایل  همچنین شیخ حر عاملی مدعی است که بیش از هشتاد کتاب نزد او موجود بوده
). نوری طبرسی نیز با وجود ۳۵۳و  ۴/۳۵۲؛ مقدمه الذریعة: ۱الشیعة جمع آوری کرده است (وسایل، ج

بودند. آقابزرگ تهرانی   به چند کتاب دست یافته که قبل از او تدوین نشدهاینکه از معاصرین است، 
انگیزۀ تألیف این کتاب، دستیابی مؤلف به برخی از کتابهایی است که قبًال در جوامع شیعه ثبت «گوید:  می

و این احادیث اکتشافی را که محدث نوری در مستدرک الوسایل گردآوری کرده است از » اند نشده
اند. آیت الله خراسانی شیعه، که صاحب الذریعه از او نقل کرده، چنین  ات الزم به حساب آوردهضروری
در این عصر، بدون مراجعه به المستدرک و اطالع از محتویات آن، حجت برای مجتهد کامل «گفته: 

اند؟  نداشته ). آیا این بدان معنی نیست که آنها قبل از تألیف المستدرک حجتی۲/۱۱۱: الذریعةشود ( نمی
 رسد. بخوانید و تعجب کنید. هر َدم از این باغ َبری می
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؟ چگونه اند دهنموشان ذکر ن ھای در کتاب و  ن روایات را جمع نکردهای انپیشینیان آنچرا 
که کتابش را  درحالی ؟ھا را ثبت نکرده استآن ،سفیر مھدی بودهکلینی که در محضر چھار 

و از  برای ھمه شیعه کافی است که قدر جامع و فراگیر استآن که   این ادعاکافی نامیده به 
برای «گفته:  وی ـ به ادعای شیعه ـ عرضه کرده و خیالی طریق سفیرھا بر امام زمان

کلینی تمام آنچه را که متعلق به فقه شیعه «: گوید میی طوسی ت. ح»ان ما کافی استیشیع
 کلی را تریبه ندرت مسا و کرده آوری جمع عقایدـو اصول  ھا و کتاباعم از احادیث  ـ  است

شده و به علمای پیشین نسبت  صفویه نگاشته ھا بعد از دوران  آیا این کتاب. ١»استرده ک
 رسد. اند؟ بعید به نظر نمی داده شده

که احادیث کتاب  چرا ؛خالی نیست تحریفاز دستبرد و  نخستینی چھار کتاب تح
طوسی خود  .٢حدیث رسیده است سیزده ھزار و نھصد و پنجاهطوسی به  »حکامتھذیب األ«

بدان و این  از پنج ھزار بیشترند ،که احادیث و اخبار تھذیب یادآور شده »صولعدة األ«در کتاب 
مختلف بیش از دو  یھا هآیا در دور .٣ رسد به شش ھزار حدیث نمی حداکثراست که معنی 

 کنند. دالیل شفافی داریم که درستِی این فرضیه را ثابت میبرابر بر آن افزوده شده است؟ 
کافی ی ھا بخشیکی از که  »الروضة«ھمچنین علمای شیعه اختالف دارند که آیا کتاب  

کتاب کافی  هکه بعد از او بیا این ات کلینی استتألیفاز  ،دارای چند باب و حدیث است و
 و عه امری بسیار طبیعی استیش یدیگران برا  تابکافزودن به  . ظاھراً ٤ افزوده شده است

 گیرد. صورت می در ھر شرایطی
لی (م حسین بن حیدر کرکی عامِ  شیعه،عالم  :تر است مسئله از این ھم خطرناک

از پنجاه کتاب  ،اند کتاب کافی مطابق سندھایی که به ائمه متصل شده«گوید:  ) میق۱۰۷۶
کتاب «گوید:  می زیسته، ھشت قرن پیش از وی میه کطوسی  یول ٥» ل شده استکیتش

 .٦»را شیخ به ما گفته است م روایات آنتماکه  باشد میکافی شامل سی کتاب 

                                           
 .۱/۲ستبصار: اإل  -١
 .۱/۲۸۸: ةعیان الشیعأ؛ ۴/۵۰۴: ةالذریع -٢
 .۴۸۵مام الصادق: صبنگرید به: اإل -٣
 .۱۷۶تا  ۶/۱۱۸روضات الجنات:  -٤
 .۶/۱۱۴همان:  -٥
 .۱۶۱الفهرست: ص -٦
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که ھر با این، افزوده شده است »کافی« هدھم بیست کتاب بیازقرن پنجم تا ۀ آیا در فاصل 
ن حدیث است؟ شاید این امری طبیعی یچندۀ کتاب شامل چند باب و ھر باب در برگیرند

علما  هب بستندروغ ، بنددو اصحاب و نزدیکانش دروغ ب ج چون کسی که بر پیامبر ؛باشد
 .وجود دارد ین زمینه شواھد زیادیدر اتر است.  آسانبسی برایش 

طوسی  . شیخشود ھا تضاد و اختالفات فراوانی مالحظه می در متن و نصوص این کتاب
 ییھا به جا باختالفات و تضاد احادیث این کتا«ه کدر این زمینه نگرانی خود را ابراز داشته 

و  باشدھم در مقابلش روایت متناقض آن مگر اینکه  ،یرا نیاب یرسیده که شاید حدیث
کند که  صراحتًا اعتراف می یو .١»ندکرا نفی ن ثی وجود ندارد که روایتی دیگر آنحدی

ترین ایراد وارد بر  و این بزرگ اختالفات در احادیث شیعه از ھر مذھب دیگری بیشتر است
وقتی به وجود این  یانی بعضی از شیعتح ؛برد ال میئورا زیر س ه آنکعه است یمذھب ش

 .٢کنند شان را ترک می مذھب ،برند اختالفات پی می
انجام جبران و توجیه این اختالفات و تناقضات  یبرا ای جهینت یب اقداماتشیخ طوسی 

تعلیقات خود بسیاری از او در . آلودتر نمود آب را ِگلبلکه  ،موفق نشدنه تنھا ا ما داد؛
 تقیه نموده است. برحمل  ،مطابقت دارند سنت اھلبا احادیث اینکه ۀ احادیث را تنھا به بھان

 شیعیانی ھدایت را بر ھا هتر نمود و بسیاری از را تفرقه را محکمۀ پای ،او با این کار ،در واقع
 احکاممربوط به پرآشوِب احادیث ساماندھی ۀ در زمیناما این تالش نافرجام مسدود کرد. 

 نکرده است. ای ل مذھبی اشارهیمساۀ ا به بقیما ،بوده است شیعه
کثرت  در سرپوش گذاشتن بر این رسوایی، ظاھرًا دلیل عدم موفقیت شیخ طوسی

ود را از این خ نارضایتی شیعه نیز از علمای رخیب ؛ زیرااختالفات بین اھل تشیع است
در مورد اختالفات شیعه  »الوافی«فیض کاشانی صاحب  مثال . برایاند واقعیت ابراز داشته

 رأی ـو حتی بیشترـ بیست تا سی  ،که شیعه در مورد یک مسئله دبینی می«گوید:  می
ای از فرعیات نیست که در آن و یا در  ھیچ مسئله که توانم بگویم مختلف دارد؛ حتی می

 .٣»اختالف وجود نداشته باشد ،بعضی از متعلقات آن

                                           
 .۳و  ۱/۲حکام: تهذیب األ  -١
 همانجا. -٢
 .۹الوافی: مقدمه ص -٣



 ۴۰۵  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

ی استنباط آرا ناشی از شیعه در روایات،اختالفات که  ست ا قابل مالحظه اینۀ تنک
ۀ گونه تناقضات نشان و بدون تردید این ستآنھابلکه در احادیث و نصوص  ؛نیست مختلف
تناقضات از منبع وحی و از  که ایناینو  باشد می شدن مذھب و دروغ بودن روایاتباطل بو

  د:یفرما خداوند می زیرا ؛جانب خداوند نیست
فََ� َ�َتَدبَُّروَن الُْقْرآَن َولَْو َ�َن ِمْن ِعنِد َ�ْ�ِ اّ�ِ لَوََجُدواْ �ِيهِ اْختِ�َفاً َكثِ�اً ﴿
َ
 ]٨٢ نساء:ال[ ﴾أ

 . »یافتند اندیشند؟ که اگر از سوی غیرالله بود، قطعًا اختالف بسیار در آن می آیا در قرآن نمی«
ند. دان بعضی از صاحب نظران شیعه کثرت اختالفات را مربوط به دروغ بستن بر ائمه می 

علت «گوید:  نزد ابوعبدالله از اختالفات فراوان در روایت شکایت کرده و میفیض بن مختار 
و نشینم  شان در کوفه می درسۀ من در حلق ؟ر بین پیروان شما چیستاین ھمه اختالفات د

 ،: ای فیضدھد پاسخ میکنم. ابوعبدالله  ت زیاد ممکن است در احادیث شکبه خاطر اختالفا
من برای یکی از  تن بر ما ھستند.بسار مشتاق دروغ مردم بسی .گویی درست است آنچه می

حدیث تأویل  را بر خالف معنای آن ،خارج نشدهاز نزد من خوانم؛ ھنوز  ھا حدیثی میآن
بلکه تنھا در پی دنیا  ؛خواھند را برای رضای خدا نمیھا حدیث و محبت ما آن زیرا ؛ندک می

کثرت کسانی  . شکایت ائمه از١»باشد ش مییھا در فکر مطرح شدن خوھریک از آن .ھستند
 .٢بسیار زیاد است ،دھند که به ایشان دروغ نسبت می

                                           
 .های شیعه آوردیم را در کتاب قبًال سنِد آن -١
از ما کسی هست که به او دروغ یک برای هر «کنند که گفته است:  کتب شیعه از جعفر صادق روایت می -٢

اند، پس  نسبت دهد؛ و گفت مغیرة بن سعید در کتب یاران پدرم دست برده و احادیثی ساخته که آنها نگفته
این در حالی ». از ما که با کتاب خدا و سنت رسولش مخالف است قبول نکنید روایاتیاز خدا بترسید و 

در [البالی] روایات «گوید:  کند و می ود بدان اعتراف میاست که به تأیید کتب شیعه، مغیرة بن سعید خ
روایت شده است که  ÷از جعفر صادق». رسد ام که به حدود یکصد هزار روایت می شما روایاتی ساخته

شان صداقت ما را ساقط  اند که دروغ بیت راستگو هستیم؛ اما کسانی بر ما دروغ بسته ما اهل«گوید:  می
به عراق رفتم و تعداد زیادی از یاران ابوجعفر و «س روایت شده که گفته است: همچنین از ان». کند می

شان احادیثی نوشتم و بعدًا آنها را بر  های را دیدم، احادیث زیادی از آنها شنیدم و از کتاب إابوعبدالله
وعبدالله دروغ ابوالحسن رضا عرضه نمودم؛ تعداد زیادی از آنها را انکار نمود، سپس گفت: "ابوالخطاب بر اب

گونه احادیث در  بسته است؛ لعنت خدا بر ابوالخطاب باد! و همچنان یاران ابوالخطاب تا به امروز از این
(بنگرید به » سازند. آنچه را که خالف قرآن است، از ما قبول نکنید" می ÷های یاران ابوعبدالله کتاب
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را  ـ خصوصًا جعفر صادقـ  ائمهاطراف متقلب  یتعدادی فریبکار و سودجو ،در حقیقت
د و آمدن اسالم می یایرفتند که از نقاط مختلف دن به استقبال مھمانانی می ،گرفته بودند

ۀ ی مھرشدھا هنوشت ریختند، به کاِم خود میو  کردند میائمه دریافت  ناِم شان را به  اموال
نقل  انش برای نشنیده بودند،از امام یی را که ھا روایتکردند و  ھا تقدیم میرا به آنجعلی 

این  ،کردند شان را تکذیب می یھا هھرگاه ائمه گفت این در حالی بود که .١»کردند می
 .٢»است تقیه کردهامام گفتند:  یمدروغگویان 

گرد جعفر صادق  در اطرافکه را  افرادی) ق۱۷۸یا ۱۷۷ قاضی شریک بن عبدالله (م
ه ابوعمرو کشی گفت. ، به خوبی توصیف کرده استندبودنقل روایت از او  مدعیو  آمده
گوید:  نوشته می سکه در اثبات امامت امیر المؤمنین ییحیی بن عبدالحمید در کتاب«: است

گفت  ؛کنند احادیث جعفر بن محمد ضعیف ھستند ی افراد ادعا میرخبه شریک گفتم: ب
 پارسامسلمان و  ،مردی صالح[صادق] کنم: جعفر بن محمد  داستانش را برایت تعریف می

ھنگامی که از پیش او خارج  ؛و با او آمد و شد داشتند های نادان اطرافش را گرفت هعد .بود
و ساختگی از  یناحادیثی دروغو  ؛گفتند: جعفر بن محمد چنین و چنان گفت شدند می می

احادیث  ،بدین صورت .بخورند یبگیرند و نان مالیتا از این راه از مردم  ،کردند او نقل می
ای  عده شدند و ھا را پذیرفته و گمراه میای از مردم عوام آن عده د کهساختنفراوانی  جعلی
 .٣»کردند ھا را انکار مین ھم آ

را چ باشد؛ از متقدمین صورت گرفته گروھیانکار از طرف این رسد که  چنین به نظر می
امام ت شده به نام یی رواھا هافسان ـ در دوران صفویه و بعد از آن ه ویژهبـ ین متأخر که

 .پذیرفتند می را آنو تحقیق  بدون انکارو  هرا بخشی از عقاید خود قرار داد صادق

                                                                                                             
). ۲۸و  ۱/۲۷عتدال: ؛ میزان اإل ۲۳تا  ۲۱: ص؛ المنتقی۱۷۵و  ۱/۱۷۴های گذشته در تنقیح المقال:  عبارت

رِش دروغ در بین شیعه بهتر تسنت را در برابر این سخنان قرار دهید، چگونگی گس چنانچه شهادت ائمه اهل
شود؛ و اگر دستمایۀ آنها را در علم سند و جرح و تعدیل بشناسید، خواهید دانست در خالل  روشن می

 گیرشان است..  دارند، چه خطری گریبانشان  های اعتمادی که به کتاب
 (نسخه خطی). ۹۲برگۀ  ثنی عشریة:التحفة اإل -١
هایی را که اکثر راویان به جعفر صادق  . خواهید دید که شیعه دروغ۷۰و ۲/۶۹عتدال، ترجمۀ زراره: میزان اإل  -٢

 کند.  اند، حمل بر تقیه می و ائمه نسبت داده
 .۲۰۳و  ۲۰/۲۰۲نوار: األ؛ بحار ۲۰۹و  ۲۰۸رجال کشی: ص -٣
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به محض کمترین  اند که ناشیانه جعل شده ،از جھت معنا و موضوعبه قدری این روایات 
با اصول اسالم و  چرا که آشکارا ؛ردپی بشان  به ساختگی بودنتوان  میھا آن دقت در متِن 

در روایات ، اینعالوه بر  .تضاد دارند مسلمانانات بدیھی و متواتر ثابت و مورد اجماع یضرور
در  .کند باطل میام که مبدأ نقد متون را  ن آشکاری دیدهئشیعه دالیل و قرا

عرض  ÷به ابوعبدالله«از سفیان سمط روایت شده که گفته است:  »بصائرالدرجات«
 و معروف است ییآید که به دروغگو شما نزد ما می جانبکردم: فدایت شوم مردی از 

گفت: از  ÷ابوعبدالله .بینیم را زشت و ناپسند می کند که آن حدیثی را برای ما نقل می
اگر چنین چیزی حتی  :گفت، نه :شب؟ گفت ،و روزاست روز  ،شبکه زبان من به تو گفت 

ھمچنین  .١»ای ب کردهکه [اگر چنین کنی] گویی مرا تکذی ھم گفت دروغگویش نپندار
بزرگش  ،را قبول کرد ث ما تنفر و انزجار دارند؛ پس ھرکس آنھا از حدی قلب« :آمده است

 .٢»او را رھا کنید ،را انکار کرد کس آنو ھر بشمارید
باب تحت این عنوان  یکحدیث را در  یکصد و شانزده »تجاهاإل«مجلسی در  محمدباقر

شان  و کالم طلب است  و سختیسخت  †کالم ائمهکه در مورد این یباب« :است آورده
ھا و تسلیم شدن به آنو  ھار در اخبار آنتدبّ  و در مورد فضیلت دارد ھای متعدد وجوه و صورت

گمراھی  ،مقایسه کنید سنت اھلاگر این مطلب را با رأی و نظر  .٣»شان نمودن نھی از رد
 .٤»شود می بھتر شناخته انضّدش اشیا با شناخت« ؛ چرا کهگردد میعه بیشتر نمایان یش

                                           
 .۲۱۲و ۲/۲۱۱نوار: بحار األ -١
 .۲/۱۹۲نوار: بحار األ -٢
 .۲۱۲تا  ۲/۱۸۲همان:  -٣
ق) کسی است که  ۶۳یا  ۶۱اند مقایسه کنید. ربیع بن خیثم (م  سنت در این زمینه گفته این را با آنچه ائمۀ اهل -٤

(تقریب التهذیب: » داشت دید، دوستت می تو را می ج خدا اگر رسول«گفت:  مسعود در مورد او می ابن
شوند و برخی  برخی احادیث همانند روشنایی روز روشن هستند و شناخته می«). از او نقل است که: ۱/۲۴۴

) و  ۶۰۵این سخن را خطیب بغدادی (کافیه: ص». کنیم را انکار می احادیث مثل شب تاریک هستند و ما آن
اند (بنگرید به: سخاوی، الضوء  جلدی) نقل کرده ۱۲۰حب الکواکب الدراری ابوالحسن علی بن عروه (صا

تواند حق را از  اگر قلب متقی و پاک و هوشیار باشد، می«). ابن عروه گفته است: ۲۱۵و  ۵/۲۱۴الالمع: 
 باطل و صداقت را از دروغ و هدایت را از گمراهی تشخیص دهد؛ به ویژه زمانی که روشنایی نور نبوی را به

داند و سالم را از ناسالم تشخیص  دست آورده باشد، آن قلب در این حالت مسایل پیچیده و پوشیده را می
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با روایات  یاگر حدیثنقد متن حدیث نزد شیعه بدین صورت است که  شیوۀ رایج
زیرا از  ؛پندارند مردود میرا  آن حدیث ،موافق باشد ـگویند ه میھا را عامّ که آنـ  سنت اھل

آمده نیز شان  در روایات و این اصل باشد ھدایت و راه درست در مخالفت عامه می نظر ایشان
 ھای کتابدر شود.  شان افزوده می یھا گمراھی دیگر بر گمراھی یک ،با این بینش .است

اما  ؛١»خالف کتاب پروردگارمان را از ما قبول نکنید«که  روایت شدهشیعه از بعضی ائمه 
را اصل قرار  »قرآن«اند  که ائمه امر کردهبا این و اند شیعه به این اصل عمل نکرده علمای

 اند. آوردهوی ر یا هافسانات یروا آنان به ،ن مراجعه کنندبداو  ادهد
که راویانی شناخت آنھا در بردارد، ات تألیفکه  ینیماو مض این روایات میزان درستی

موضوع  شیعهارھای نقد حدیث نزد یو مع اقسام حدیث، استشان راضی  شیعه از روایات
کشف  آنچه بسیار اھمیت دارد،زیرا  ؛مستقل دارد یمھم و بزرگی است که نیاز به کتاب

 است؛ ھمچنین نخوردگان و غافال بیفر برای ھاآن طالنبُ  یو افشا ھا کتابحقیقت این 
ھا به بعضی از ھا و نسبت دادن آن این گمراھی جعلسبئیه در  برمال کردن نقش فعال و مؤثر

از  خارجبررسی ھمۀ جوانب آن که  ابعاد گوناگونی دارداین موضوع  .بیت اھلعلمای 
 کنیم. اکتفا مین خالصه ایبه عرضه و ب لذا ،استاین کتاب  حوصلۀ

                                                                                                             
و یا در پِی اسنادی صحیح و ضعیف افتاد، آنها را  ج دهد؛ و اگر دنبال الفاظی ساختگی و دروغ بر پیامبر می

(القاسمی، قواعد التحدیث: » بر انسان عاقل پوشیده نیست ج کند. ذوق الفاظ پیامبر از هم جدا می
بزرگان حدیث، همچنان که به  نقل شده است.» الکواکب الدراری«). این مطلب از نسخۀ خطی ۱۶۵ص

دادند. آنان برای شناخت احادیث ساختگی،  سند حدیث توجه داشتند، به متن آن توجه خاصی نشان می
توان حدیث جعلی  نکه در سند حدیث دقتی شود، میاند که با توجه به آنها و بدون ای هایی در نظر گرفته نشانه

را تشخیص داد. اهل حدیث غالبًا با توجه به امور مربوط به الفاظ حدیث به ساختگی بودن حدیث حکم 
صالح یادآور شده است، اهل حدیث ساختگی بودن حدیث را  که ابن ). چنان۲۳۱قتراح: صکنند (اإل می

اند که از روی رکیک بودن الفاظ و  احادیث طوالنی ساخته«نند: ک شده درک می توسط قرائِن نِص روایت
آیا ممکن «قیم در جواب این سئوال که  ). ابن۸۹(علوم الحدیث: ص» شان مشخص است معنا، جعلی بودن

» المنار المنیف«کتاب مستقلی تحت عنوان » را شناخت؟ است بدون توجه به سنِد حدیث، ساختگی بودن آن
حدیث به عنوان مثال آورده که در  ۲۳۷قاعده در این مورد ذکر کرده و  ۴۴این کتاب، نوشته است. وی در 

 شان را بیان نموده است. های جعلی بودن شان، دالیل و نشانه اثنای نقد متن
، تعدادی حدیث به این مضمون نقل کرده ۷۱تا  ۱/۶۹خذ بالسنة و شواهد الکتاب: صول کافی، باب األ أ -١

 است.
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 ھا روایات این کتاب عیارسنجی
به که  استیی ھا هترین فرق شیعه از جمله بزرگ سنت اھلاز بزرگان  برخی دیدگاهاز 

این مساله را   عالمه حلی زمانی که .١شھرت دارد حقایق وارونه جلوه دادِن و  ردازیپدروغ
االسالم  شیخ، »اند دارند که رجال معتبر آنھا را روایت کرده یشیعه احادیث«: مطرح کرد که

دانید کسانی که در زمان قدیم این احادیث را برای شما نقل  از کجا می«: گفتابن تیمیه 
شان آشنا  احوال بهو  اید درک نکردهھا را که آنشما  ؟اند معتبر و قابل اعتماد بوده ،اند کرده

اخبار افراد موثق را از اخبار  ،ه بر آنکیدارید که با تھم نی یھا هات و نوشتتألیفستید و نی
  .٢»شان را بشناسید دارید که رجالھم ن یاسناد ؛دیص دھیدیگران جدا سازید و تشخ

حقیقت این است که از  ھا واقفند؟ کتاباسالم بر این  هآیا ائماما سئوال اینجاست که 
(صحاح و  منابع اصلی حدیثجز  یامت اسالم منابع مشھور و معروف، جھت دریافت احادیث

 سنن و مسانید) ندارند.
ـ  اند پرداخته به پژوھش و تحقیقعلمایی که در مورد شیعه ام،  تا جایی که من تحقیق کرده

 ترین مھمدر مورد  ه ویژهب؛ اند ھا نبرده نامی از این کتاب ـ تیمیه حزم و ابن ابن، از جمله اشعری
ن ی. آیا علت اھـ فوت شده است۳۲۹که نویسنده آن در سال  اصول کافی، یعنی شانیمنبع ا

به  یا اینکه، اند ی بودهشان سرّ  یھا ه کتابکعه در گذشته این است یمنابع ش ِی نام و نشان یب
 تألیفھمگی در دوران صفویه  شاید ھماند؟  ارزشی مورد توجه قرار نگرفته یعلت حقارت و ب

 .اند سپس به علمای قدیم نسبت داده شده و شده
ھا در بین  این کتاباند  در شرایط تقیه بودهشیعیان  چون در اصول کافی اشاره شده که

 .سند متصل ندارند شان احادیثاز این جھت  -کنند ادعا میکه  چنان و– و ی بودهعه سّر یش
 ) گفتم: قربانتمحمد تقیجعفر دوم ( ابوخالد شینوله گوید: به ابی«نص کافی چنین است: 

 ،روایت دارند و چون تقیه سخت بوده إ، استادان ما از امام باقر و امام صادق گردم
 فوت کردند،آنھا روایت نشده و چون  چیزی ازی خود را پنھان کردند و ھا کتاب
. ٣»رست استدفرمود: آنھا را نقل کنید که قطعًا  .است دست ما رسیدهه ب شان یھا کتاب

                                           
 .۲۸و  ۱/۲۷عتدال: ؛ میزان اإل ۲۳تا  ۲۱صمنهاج السنة: ؛ المنتقی مختصر ۴/۵۱ السنة:منهاج  -١
 .۴/۱۱۰منهاج السنة:  -٢
 .۱/۵۳صول کافی، کتاب فضل العلم، باب روایة الکتب والحدیث: أ -٣
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کسانی و عدم افشای روایات نزد  مخفی کردنشان به  شود که در برخی روایات مالحظه می
 .١امر شده است را ندارند که اھلیت آن

و در  کردقرآن استدالل  فقط باید بهه ککرد  ادعا ھا  یکی از رافضی ،در زمان سیوطی
در رد او  »حتجاج بالسنةاإل« نامبه  یکتاب نیزسیوطی  .مقام استدالل نیازی به سنت نیست

مطالعۀ به علمای شیعه مردم را چرا  ،ندداشتھا وجود  پس اگر در آن زمان این کتاب .نوشت
د؟ نھای خود را کتمان کن کتاب ندخواست با این کار می آیا؟ نددعوت ننمود ھا کتابگونه  این

 بدین صورت شایع نشده بودند. شان یھا کتاب ،و رواج افکار شیعه انتشارتا زمان  ،به ھر حال
 »النواقض فی الرد علی الروافض«شیعه در کتاب ۀ شاید اولین اشاره به منابع چھارگان

احادیث  ھای کتابه کن است یاز اشتباھات و انحرافات شیعه ا«گوید:  آنجا که می ؛باشد آمده
به چھار کتاب ایمان  ،نند و در مقابلک یانکار مکه مورد قبول امت اسالم ھستند صحاح را 

 .٢»اند اقوال ائمه در آن جمع کردهاحادیث و را ھمراه با بعضی  یھای فراوان دارند که دروغ
اما این بدان  ؛است زیسته میدر قرن دھم ھجری  ،صاحب النواقض ،مخدوم شیرازی

 یانه شیرازی در بین شیعکجا آناز  .اند در آن زمان ظھور کردهھا  معنا نیست که این کتاب
دانست که  میھا چیزھایی از آنو  آموزی کند کرد و ناچار بود در میان ایشان علم میزندگی 

 .٣ین موضوع تصریح کرده استاو نیز به ا خودِ  .مخفی بود سنت اھلعلمای بر شاید 
ھا در آن هکد گفت یبا شان، ی حدیثیھا کتاب بارۀ دیدگاه شیعه پیرامون میزان درستیدر

ھا را از ائمه روایات را صحیح و حرف به حرف آن این ۀای ھم دسته اند: این زمینه دو دسته
ھم و وجود دارد صحیح حدیث ھا ھم  ای دیگر معتقدند در این کتاب و دسته اند دانسته

ه کست ین یدیترد« کند: بیان میشیعی بدین صورت  این مطلب را ممقانی غیرصحیح.
بلکه با دقتی در آن معلوم ، ھای چھارگانه متواتر است مجموع محتویات و مطالب کتاب

                                           
شنیدی اگر در تمام عمرت تنها این حدیث را «شان گفته است:  آمده که امام» لوح فاطمه«در پایان افسانۀ  -١

این نصی است که ابوبصیر از جعفر ». را نزد کسی که اهلیت دارد حفظ کن برایت کافی است؛ پس آن
؛ ۲/۷۲؛ کاشانی، الوافی، مجلد اول:۵۲۸و  ۱/۵۲۷صول کافی: أصادق روایات کرده است؛ بنگرید به: 

 ۱۵۲عالم الوری: ص إ؛ طبرسی، ۳۰۴تا  ۳۰۱کمال الدین: صإبابویه،  ؛ ابن۸۷تا  ۱/۸۴حتجاج: طبرسی، اإل 
 .۱۸ستنصار: صبه بعد، کراجکی، اإل 

 (نسخۀ خطی). ۱۱۰و  ۱۰۹النواقض: ص -٢
 .۱۵۱و  ۸۷همان: ص -٣



 ۴۱۱  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

و  ھا متواتر ھستنددیث آناک احیکایآیا به نسبت  حال .شود که از متواتر ھم باالتر است می
کلمات و ی و نیز ترتیب ھمه یو بنا یعراببه عبارتی دیگر آیا تمام کلماتش با جمیع حرکات اِ 

این در که  چنان ؛معروف استدوم قطعی ھستند یا نه؟ در بین مجتھدین ما رأی  ،حروف
 اند دانستهرا صحیح یا غیر صحیح  شانسندو  اند ھا را آحاد دانستهاخبار آنکه مورد 
که از ادعای ایشان  چرا، اخباریه بر رأی اول ھستندۀ و اکثر فرق شان اختالف ھست میان

 .١»آید برمیچنین مبنی بر وجوب عمل به آن و اعتقاد به قطعی بودنش 
در میان قرآن جایگاه  نسبت بهھای چھارگانه  کتابدوازده امامی   نزد فرقۀ اخباریهپس 

ھایی را که معارض با کتاب خدا  به ھمین سبب روایت .مسلمانان در مقام باالتری قرار دارند
است  این  ؛ندکن میحکم کتاب خدا  در مورد شان تیروابا توجه به و  ھستند قبول دارند

 گمراھی بزرگ و کفر صریح.
 سندشان بر آنھا بهحکم  دراند و  این روایات را آحاد دانسته ،اما اصولیون و یا مجتھدین

امامیه و رئیس ۀ شیع علمای که از )ق۱۲۲۷(م  جعفر نجفی لیلدبه ھمین  .ندکن دقت می
در مورد  »الغراء عةیعن مبھمات الشر ءکشف الغطا«در کتابش  ٢بود مذھب در زمان خود

 گوید: این چھار کتاب می انمؤلف
ھمدیگر را تکذیب که  حالیدر ،شود آن سه محمد اعتماد میعلم چگونه بر  کسبدر «
شان روایاتی  ھای در کتابو عالوه بر این  ؛شان با ھم متضادند عضی از روایاتو ب کرده

مانند اخبار مربوط به جسم بودن و تشبیه کردن  ،موجود است که قطعًا دروغ ھستند
 .٣»ازلی بودن جھان و ثابت بودن زمان و مکان ،خداوند

که جز اند  شان مدعی شده یھا هتاب در مقدمککه چرا مؤلفین این چھار اما در مورد این
در خصوص آنچه در مقدمه آن «گوید:  صاحب کشف الغطا می ،اند اخبار صحیح را ذکر نکرده

؛ بر مجاز شودشان] حمل  اینکه [سخنیا ، باید قایل به تخصیص بودیا  ،ھا نوشته شده کتاب
 ؛اند اند ذکر کرده چه را که در مقدمه گفتهآنشان خالف  ھای کتاب ۀدر قسمت عمد زیرا

                                           
 ه.۱۳۴۹، چاپ ۱/۱۸۳تنقیح المقال:  -١
 ، حاشیه.۲۷۲الشیعة فی المیزان: ص  -٢
 .۴۰کشف الغطاء: ص -٣
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[برنیامده و از آن] اند  ح که در اول کتاب ذکر نمودهیآوری روایات صح جمع تعھدِ یعنی از 
 .١»اند تجاوز کرده

 ـ بر این ادعا که احادیث این چھار کتاب یشود مبن یوارد م تری جدیسپس اعتراض 
و اصول  اند شده که بر ائمه عرضه شده  گرفته یاز اصول و منابع ـ اند گفتهخود که  چنان

ب بر احادیث آن یممکن است امام غا ؛ پساست زمان غیبت صغری نوشته شده کافی در
این «: هگفتاو ) عرضه شده و خیالی اند بر مھدی (امام زمان گفته حتی ؛حکم کرده باشد

یعنی  »من ال یحضره الفقیه«کتاب  ۀنویسند  نیھمچن. ٢»کتاب برای شیعیان ما کافی است
پس چرا ائمه  ؛٣»دوران غیبت صغری زیسته استدر بیست و چند سال از «شیخ صدوق، 

نیافته  پرسش پاسخیبرای این  »ءالغطا  کشف«اند؟ صاحب  نکرده یاعتراض جعلیاخبار  هب
 ،جواب درماندند در ست و ھرگاه ھاآن پاسخی که دستاویز ھمیشگی ؛»تقیه«جز پناه بردن به 
[و شده  آغازای که از روز سقیفه  به خاطر تقیه«: ویدگ می او چنین .شوند بدان متوسل می

انکار نمودن  در جھتکه نیست بر ائمه واجب  کند] شیعیان را از اظھار نظر صریح منع می
 .٤»غلط اقدامی انجام دھندصحیح از [حدیِث] و یا جدا ساختن 
شیعه روش تصحیح و تضعیف  ال شود: اگر اصولیوِن ئوشایسته است س ،با وجود این

آیا در مورد رجال حدیث و  ،اند حدیث را از روی بررسی و تحقیق در سندھا پیش گرفته
گاھی دارند؟ۀ رشت ھای رجال  در پاسخ باید گفت: با دقت در کتاب جرح و تعدیل ھیچ آ

 یکتابچ یھتا قرن چھارم  ،حدیث ھا در مورد احوال رجاِل شود که آن شیعه روشن می
با نھایت اختصار در این زمینه را  یکشی کتاب محمد بن عمراما در قرن چھارم  ؛اند هنداشت
روایات متعارضی در جرح و تعدیل که  چنان ؛٥ختسا را برآورده نمی ینمود که نیاز تألیف

جز شرح احوال بعضی از نیز شیعه  موجود یشناس رجالھای  کتابۀ و در زمین است. دهآور

                                           
 .۴۰همان: ص -١
 همانجا. -٢
 .۱۲۵صدر، الشیعه: ص -٣
 .۴۰ص کشف الغطا: -٤
 به عنوان مثال به شرح حال زرارة بن اعین، ابوبصیر و جابر ُجعفی بنگرید. -٥



 ۴۱۳  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 ،نام پدر ،راویاندر مورد اکثر سندھا در اسم «ه کنیعالوه بر ا ؛١چیز دیگری ندارند انیراو
 .٢»ستا  ھا دچار اشتباه و غلط شدهکنیه و القاب آن

چیزی حدیث علِم اصول  دربارۀشیعه  ،٣ملقب به شھید ثانی ،الدین عاملی زینپیش از تا 
حسین  ،عهیعالم ش کند. اعتراف میشان بدان  ھای این مطلبی است که کتابو  ٤دانست نمی

این است که قبل  ،که ھیچکس در آن شکی ندارد اموریاز جمله «گوید:  حائری میاعلمی 
و علم درایت از  اند حدیث چیزی ننوشته از علمای ما در مورد درایِت  یکھیچ یاز شھید ثان

بررسی بعد  یھا در بخشاند.  به آن پرداخته سنت اھلیعنی  ؛٥ »استعلوم عامه جمله 
تقسیم حدیث به صحیح و غیرصحیح  میان شیعه خبری ازدر تا قرن ھفتم که   خواھیم کرد
 .نبوده است

روی آورد، در این علم  تألیفبه  ناچار بودشیعه از این جھت معتقد است صاحب تحفه 
 ھای کتابو در نوشتن این اصول ھم از  بودندشان  در روایات یتناقضات زیادشاھد  چون
 امورھای خاصی ھم دارند که مانند سایر  اریاما شیعه مع .٦اند استفاده کرده سنت اھل

کسانی که ادعای  دبینی نیست. به عنوان مثال میگمراھی خالی از  ،منحصر به خودشان
نکته و این  ٧نزد شیعه مورد وثوق و اعتبار ھستند ،کنند دیدن امام غایب متولد نشده را می

                                           
الزم به ذکر است که اصل کتاب هم اکنون موجود نیست و آنچه  ، نسخۀ خطی.۱۱۳شیرازی، النواقض: ص -١

است. به   امروز در دست ماست، خالصۀ آن است که محمد بن حسن طوسی به شاگرد خود امال کرده
محقق شوشتری، نام کتاب رجال کشی در اصل » قاموس الرجال«شهرآشوب و  ابن» معالم العلماء«گزارش 

اما نامی که شیخ طوسی یا شاگردانش به  بوده است؛» معرفة الرجال«یا » ئمة الصادقینمعرفة الناقلین عن األ«
 است. (مترجم)» ختیار معرفة الرجالإ«اند  کتاب داده

 .۱/۱۷۷، تنقیح المقال: ممقانی -٢
 .۱۱۲و  ۱۱۱النواقض: ص -٣
 .۲/۳۴۴لقاب: قمی، الُکنی و األ -٤
 ،ای است که در علم درایِت حدیث او نخستین شیعه«گوید:  حائری در مورد زندگینامۀ شیخ حر عاملی می -٥

سنت]  اصطالحات را از کتب عامه [= اهل  اند، که پسرش و غیره گفته کتاب تألیف نموده است؛ اما چنان
 .۷۳/ ۳؛ ُمقَتـَبس األثر: ۱/۸۶أمل اآلمل: ». نقل کرده است

 (نسخۀ خطی). ۱۰۵: صثناعشریهتحفة اإل -٦
ـ در  الله شاء اند. ما ـ ان شناسی این سخن را ثابت کرده هایی از شیعه و مورخین معتبر و علمای نسب فرقه -٧

 پرداخت.مبحث غیبت به آن خواهیم 
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صحبتی با  که ھمراھی و ھم حالیدر ؛اند تلقی کرده راوی العادۀ را دلیلی بر عدالت فوق
 .دانند مؤثر نمی ج را در تزکیه و تعدیل اصحاب بزرگوار و شاگردان پیامبر ج رسول خدا

ۀ و دالیل عدالت را نشان دانند گمراھی را دلیل بر عدالت می ھا دروغ وآن ،بدین صورت
 راکلینی علمای شیعه . شان وارونه و غلط است تا چه حد معیارھای دپس ببین ؛دروغگویی

معتبر و معتمد  مطرح و منتشر کرده است،» کافی«را در تحریف قرآن  یھا هافسانکه 
 ٢»الخطاب فصل«، نوری طبرسی در ١»تفسیر صافی«کاشانی در  ،به ھمین سبب ؛دانند یم

به تحریف قرآن بوده کلینی معتقد که اند  گفته ٣»قوامع الفضول«و محمود نجفی تھرانی در 
و چون این ادعا از جانب کلینی مطرح شده، در نظر آنھا صحیح بوده و جای چون و  است

ای داشته  کسی که چنین عقیده«ابوزھره گفته است:  این در حالی است که چرا ندارد.
ترین و  کلینی موثق«گوید:  حلی می مطھر ابن ،با وجود این .٤»اھل قبله نیست ،باشد

دارند که خود  آنان در حالی کلینی را چنین عزیز می .٥»رین مردم در حدیث استتدرستگو
نقطۀ ضعف و باعث سرزنش راوی  -یکی از مبادی فقه اسالمی- معتقدند اعتقاد به قیاس

چگونه به کفار باور و اعتماد  دببیناما  ؛٦است و روایات چنین کسی باید نادیده گرفته شود
 کنند. روایات مسلمین را رد می ولی، دارند

اما  ؛درس صحت نمیۀ روایتش به درج ،مذھب امامیه نباشدکسی که بر شیعه،  به اعتقاد
 ائمه بوده مورد مذمت و نکوھشحتی اگر  ؛روایتش مقبول است ،ه از امامیه باشدک یکس

طعنه در طعنه در دین کسی موجب «گوید:  حلی با کمال صراحت می مطھر ابنبلکه  باشند.
ت رجال یوضع ،شان باشد معیارھایاز بعضی  گربیانت یاگر این وضع .٧»ستین شحدیث

 ؟خواھد بودشان چگونه یحدیث ا

                                           
 سالمیة تهران.، چاپ المکتبة اإل ۱۴علمی بیروت، و ص، چاپ األ ۱/۵۲تفسیر صافی:  -١
 به بعد، نسخه چاپی. ۳۰فصل الخطاب: ص -٢
 .۲۹۸قوامع الفصول: ص -٣
 .۴۴۰مام الصادق: صاإل -٤
 .۴۵رجال حلی: ص -٥
 .۱۴۵همان: ص -٦
 .۱۳۷همان: ص -٧



 ۴۱۵  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 رجال سندھای شیعه
ق یاز طر فقطھا را آن سخنانو  را ندیده بودنداز ائمه  یكھیچ ،عهیمنابع معتبر ش ینمؤلف

و که این ھمه گمراھی  راویانیوضع و حال  سوال اینجاست که بودند؛  واسطه دریافت کرده
 است؟ بوده اند چگونه را از جعفر و غیره روایت کردهدروغ 

  حدیثروایت ھا در  اند که رافضی شھادت داده سنت اھلاز علمای بزرگ  برخی
را قبول  فتوااین نه عشریه  ااما اثن نمود؛ ھا پرھیزاز روایات آن و باید مردم ھستند یندروغگوتر

 شان.یبه جرح و تعدیل اکردن چه رسد به عمل  ،روایات عامه رانه  دارند
پیرامون  است انجام دادهپژوھشی شیعه  البالی منابعدر  »عشریه ااثنۀ تحف«صاحب 
نیز  ٢»الصواقع المحرقه«ه صاحب ک یھمان کار ؛١ھای چھارگانه رجال کتاب شرح حال

ای کوتاه به  اشاره »کشف غیاھب الجھاالت« کتابدر نیز  /و آلوسی بدان مبادرت کرده
ه مؤلف کبه چاپ رسیده  »ةرجال الشیع«کتابی تحت عنوان   عالوه بر این .٣نموده استھا آن

ۀ حدیث و منابع شیعه انجام داده که شایست ھای کتابدر آن تحقیقاتی در مورد راویان 
 .٤تقدیر است

ھای شیعه کسانی ھستند که  رجال کتاباغلب  که شود از خالل این تحقیقات روشن می
نیز خود را  دینو  مسیحی ھستندھم ھا بعضی از آن حتی ،آخرت ایمان ندارند انبیا و ،به خدا

ادق صراحتًا دروغگویی بعضی امام جعفر صو  .اند ھا بودهکرده و ملبس به لباس آن بیان علناً 
از ما «گفته است: که اند  ھای شیعه بدان اعتراف کرده کتاب وھا را اعالم نموده از آن

و صفات  احوالبه و  ٥»دھند افترا نسبت می ]بیت اھل[کنند و به ما  روایت می ییھا دروغ

                                           
 .۶۹: صةبه بعد (نسخۀ خطی)؛ مختصر التحف ۱۰۷، ۹۷ص :ةالتحفة اثناعشری -١
تألیف نصیر الدین محمد مشهور به خواجه نصرالله هندی ». الصواعق المحرقة الخوان الشیاطین و الزندقة« -٢

 خالصه نموده است.» مختصر الصواعق«را به نام  و محمود آلوسی آن ؛مکی
 خطی).(نسخۀ  ۱۰کشف غیاهب الجهاالت: صبنگریه به:  -٣
 را چاپ کرده است،. رقم کویت آنهجری داراأل  ۱۴۰۳این کتاب تألیف عبدالرحمان زرعی است و در سال  -٤
 .۷۹تحفه: ص -٥
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ان یعه تعدادی از این راویرجال ش یھا کتاب. پردازند می آنان  شان و انواع گمراھییرجال ا
 .١اند را ذکر نموده اسامی آنھااند معرفی کرده و  را که به این مذھب الحادی روی آورده

حدیث ۀ تاب از منابع چھارگانکعه و مؤلف دو یشۀ الطائف شیخمعروف به  ،طوسی
 ٢و صاحب دو یا سه کتاب از چھار منبع معتبر در رجال حدیث »ستبصاراإل«و  »التھذیب«

 را بر زبانش جاری کرده است یاعتراف مھم أرا خالصه نموده و خداوند عهیاحوال رجال ش
[ولی] ... اند اکثر مؤلفین ما به مذاھب فاسدی معتقد بوده واقعاً «گوید:  میکه  چنان
ھا فقط شیعه بودن است و بعد از آنمھم برای ۀ نکت گویا .٣ »شان معتبر ھستند ھای کتاب

ھا روایات زیدیه و آن ،ھمهمعتقد بودن به ھر مذھب فاسدی مھم نیست. با این  ،ادعای تشیع
که طوسی در  شمارند؛ ھمچنان بیت است مردود می را که از اھل سخود زید بن علیحتی 

پس . باشند میشیعه ھم زیدیه  و این در حالی است که٤ ھا را رد کرده استآن »ستبصاراإل«
به  باشد.غالی   یا افراطی امامی دوازدهشیعه کسی است که  منظوِر آنان از راوی معتبر و موثق،

، ھستند  غلوکنندگان زیدیهجمله که از را جارودیه  مذھب و اعتقادات ،ھمین سبب
کنند و  را رد می شان روایات ،دانند میرا کافر  ج اکثر اصحاب پیامبر چرا که آنان ؛پسندند می
تنھا شرِط الزم،  پس .٥مانند یکدیگرند ـ ر صحابهیفکغلو و تـ یعنی  ترین عقاید مذھبی مھمدر 
پیرو مذھب فاسد یا معتقد به راویان حدیث که  ایرادی ندارد ،بعد از آنعقیده بودن است و  ھم

حلی  مطھر ابنابن غضائری و  مانند شیعه، شناس حتی علمای رجال  ؛عقایدی باطل باشند
 .٦تش تأثیری نداردیبر صحت حدیث و روا ،اند که مخدوش بودن دین کسی اعتراف کرده
ھا را شان روایات آن ستند که علمای قدیمھایی ھ افراطی شیعه، ان مذھبیراو برخی از

چون از انتقاد علمای پیشین ین شیعه متأخراما  ؛اند را رد کرده ھاقبول نداشته و صراحتًا آن

                                           
روایاتی که  یابی و بررسی احوال راویاِن  برای حقیقت» سنت«های اسالمی در رشتۀ  برخی از دانشگاهدر شاید  -١

 ای انجام شده باشد. دقیق و گستردههای  عشریه هستند، پژوهش مبنای مذهب اثنا
را تهذیب کرده  که طوسی آن» رجال کشی«و کتاب سوم » رجال طوسی«و » الفهرست«آنها عبارتند از:  -٢

 را در دست ندارند، به اضافۀ کتاب رجال نجاشی. چیزی به عنوان اصل آن» تهذیب طوسی«است و شیعه جز این 
 .۲۵و  ۲۴الفهرست: ص -٣
 ۶۶و  ۱/۶۵ستبصار: اإل  -٤
 کند. به چنین چیزی اقرار می» وائل المقاالتأ«شیخ مفید نیز در  -٥
 .۱۳۷رجال الحلی: ص -٦



 ۴۱۷  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

مذھب «اند:  ل عجیب و غریبی را مطرح کرده و گفتهیدلآن راویان راضی نیستند،  ازخود 
نزد شیعیان گذشته غلو محسوب آنچه  بینیم . بنابراین می»تغییر کرده استتکامل یافته و 

در نقد  شیعه یارھایمع با این حساب،نون از ضروریات بدیھی مذھب است. کا ،شد می
کند.  دیگر تغییر میۀ ای به دور از دوره ،مذھب در خودِ به علت تغییر و تکامل  ،اشخاص
شیعه چیزی را  قدیِم  یعلما«گوید:  می ،در علم رجالعه یترین عالم معاصر ش بزرگ ،ممقانی

به حساب  غلوّ روی و  زیاده ،آوریم یکه ما امروز از ضروریات مذھب شیعه به حساب م
و  قرار داده انتقادحدیث را مورد  راویانترین  معتبرترین و موثوق ،و بدین سبب اند آورده

 .١»مخفی نیست ،باشندشان اطالع داشته  بر کسانی که از سخنان[این نکته] 
از راویان دروغگوی  صراحتًا برخیه کدارند  یثابت و صحیح مستندروایات بدتر، از این 

ال آنکه اصل و اساس مذھب شیعه بر پایۀ روایاِت ح؛ است کرده و لعنت را نکوھششیعه 
مذمت ذکر شده از این راویان،  شیعه علمای اماھمین دروغگویان و مفسدین بنا شده است؛ 

از شوند و  محسوب می سنت اھلاز  بپذیرند،اگر  چرا که ؛روایات را قبول ندارند در این
به  کوبنده، انتقاداین برای مقابله با آقایان  بنابراین .ندیاب یم ییرھاشان  مذھب یھا گمراھی

نپذیرفتن  یعنیدر این مورد  تقیه زیرا ؛اما تقیه ھم کارساز نیست ؛برند پناه می »تقیه«
کسی سخن امام را واقعًا اگر باور به آن در دل؛ چون و  به صورت ظاھریقول امام  سخن

 .است از دین خارج شده ـ شیعهبه اعتقاد  ـ   قبول نکند
 رااغلب راویان شیعه ائمه اعتراف کرده که ، از علمای معاصر شیعه ،محمد رضا مظفر

او در مورد مذمت و نقد  .کنند ھای شیعه این مطالب را نقل می کتاب و خودِ  اند هیدنکوھ
  مانند ھمان، است انتقادھایی بر او وارد شده«گوید:  وارده بر ھشام بن سالم جوالیقی می

و  شده است گفته بیت اھلاغلب پیروان و اصحاب معتبر و موثق  است که دربارۀ نقدھایی
سپس  . ویتقیه استدلیلش مثل ھمیشه یعنی ، ٢»است یعموم انتقادات،جواب این 

جز  بیت اھل وضوِع چگونه طعنه زدن بر این بزرگان صحیح است؟ آیا دین حق و م«گوید:  می
 .٣»؟ھا بر چیز دیگری استوار بوده استدالیل قطعی آنبر 

 راویان دروغگوییاز  که چنین وقیحانه آورد پیروانش مید تعصب چه بالیی بر سر ینیبب
شان بر  و مردم را از پلیدی ذھن و زبان نکوھیده را نیز آنان بیت اھلحتی کنند که  دفاع می

                                           
 .۱۹۳؛ محب الدین الخطیب، حاشیۀ المنتقی: ص۳/۲۳تنقیح المقال:  -١
 .۱۷۸مام الصادق: صمحمدحسین مظفر، اإل -٢
 همانجا -٣
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گونه  گویا این. شده استنقل شیعه ھم  یھا باخود کتو این گفتاِر ائمه در  اند حذر داشته
 ،اند هروایت کرداین دروغگویان ھر چه را که  ،حقیقتدرکنند. و  بیت را تکذیب می اھل

ه مائ نکوھشکه  برند و گمان می اند نمودهتأیید و تصدیق بی چون و چرا  علمای شیعه
 شود گیری جاھالنه چنین می نتیجۀ عملی این موضع .است تقیه بوده یاز رودربارۀ آنان، 

ـ ھمسو  سنت اھلـ یعنی  ت اسالمماعتقاد ا سخنی گفته باشند که با بیت اھلکه اگر امامان 
دشمنان ائمه  ازبلکه ، کنند ھم پیروی نمی بیت اھلاز  و موافق باشد، علمای شیعه حتی

 کنند.  ائمه را بر تقیه حمل می سخنان صریحو  پذیرند میھا را رای آنآ کنند، پیروی می
دانسته و صدھا موثق در حالی  را حدیث رجال فاسد و دروغگویاز  برخیعلمای شیعه، 

و اند  هآنان گشودلعن و تکفیر و تکذیب  بهزبان صراحتًا  ائمهاند که  کرده نقل را شان روایت
 اند. اعتراف کردهبدان  نیزھای شیعه  کتاب

ھمان به ی آنان است، ھا ی حدیثی شیعه سرشار از دروغھا این راویان دروغگو که کتاب
روسیاه و  سنت اھل منابعدر رجالی شیعه نامعتبر و رسوا ھستند،  ھای کتابصورت که در 

اکثر آن لذا  برمال گشته است؛اند،  نسبت داده بیت اھلاعتبارند و سخنان دروغی که به  بی
خود را از دست اعتبار را از جمع مسلمین دور ساخته  یانکه شیع ای کننده گمراهروایات 

ھمان کسانی  گردد؛ ھویدا میشیعه سواداِن  و کمعوام بدین صورت، حقیقت نزد  دھند. می
شان عینًا  مذھب کنند اعتقاداِت  گمان می شان، در اثر فریبکارِی آخوندھا و علمای گمراه که

پست و  یدروغگویاناز  ،این روایات دانند نمیکه  حالی؛ دراست از روایات ائمه گرفته شده
بینیم  میند. پس دانست یھا را دروغگو مو آن بودندزار یھا بکه ائمه از آن شده نقل فرومایه

 و مراد از این باورھا چیست. دانند منظور و نمی شان غافلند حقایق مذھباز  اکثر شیعیان
. قرار داردجعفی  جابرشیعه از او روایات بسیاری نقل کرده است، در رأس اشخاصی که 

روایت نموده و  ÷ھفتاد ھزار حدیث را از باقروی «: است گفتهدربارۀ او ُحّر عاملی 
 †ئمهااز  صورت گفتگوی رو در روو ظاھرًا آنچه به  مجموعًا صد و چھل ھزار حدیث دارد

 نخستۀ رتب ،د روایاتاعدتنابراین جابر از جھت ب .١»ات جابر استیبیشتر از روا شده،روایت 
شیعه حدیثی مجموع احادیث چھار مرجع  اینکه است. با در نظر گرفتن ردهکسب کرا 

روایات او اینکه و  پی خواھیم ُبردجابر جعفی  یھا تیروا ، به تعدد٢ستین ۴۴۲۴۴ش از یب

                                           
 .۲۰/۱۵۱وسائل الشیعة:  -١
 .۱/۲۸۰أعیان الشیعة:  -٢



 ۴۱۹  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

مذھب شیعه یکی از ارکان  »جابر«بنابراین  دارد.شیعه  یھا را در کتابسھم بیشترین 
بن اعین   ةراراز ُز  است، منبع اصلی رجال شیعهکه در رجال کشی با وجود این،  است.

 یکجز «گفت:  ،ال کردمئودر مورد احادیث جابر س ÷از اباعبدالله« روایت شده:چنین 
 ÷. پس امام صادق١»ھم نزد من نیامده است باریک حتی و  ام مرتبه او را نزد پدرم ندیده

حال علمای  کند. از او و پدرش روایت کرده تکذیب می ـبه گمان خودـ آنچه را که جابر 
اماِم وقتش کنند که جز یک بار  یحدیث را چگونه از کسی روایت م تعداد فراواناین شیعه 

 ام؟ هگوید از او شنید صراحتًا می ولی، است  نکردهدیدار  را
ذیب کدر مورد این روایت که جابر را ت ،یئخو، ابوالقاسم عهیش رجالیمرجع دیگر 

حمل  از توریهنوعی بر را  آن دیبا«گوید:  ای جز پناه بردن به تقیه ندیده و می چاره ،کند می
گوید:  که میکما این ؛موثق و معتبر است راویانکند جابر از  او گمان می چرا که ؛٢»نمود

دعای ااثبات  یبراوی  .٣»شود یه جابر از بزرگان معتبر محسوب مکالزم به ذکر است «
رده کمفید استدالل شیخ قولویه و علی بن ابراھیم و  مانند ابن ،سخن بعضی از علمابه خود 

صحیحة تاب کدر صادق  ماما«گوید:  سپس می، اند که جابر را معتبر و موثق توصیف کرده
 »جامع الرواة«در  که درحالی .٤»قوِل او از ما راست [و صحیح] استنقل  :گوید می زیاد

طریق  بانزد آنھا  ،رده استکف یح توصیصحطریق به را  آنی ئاشاره شده روایتی که خو
 ،روایات دیگر را تأویل کنددانم چرا به جای اینکه  نمیو من ، ٥روایت شده استمجھول 

 .بدون دلیل این روایت را آورده است
به اشعار زیادی سروده که است، رده ک یمعتبر و موثق معرفکه خوئی او را  شخص،این 

و  ٦»دارای اختالالت ذھنی است شخصیاو «بر اختالط عقل او داللت دارند: گفتۀ نجاشی 
[به  جابر جعفی نزد اکثر مؤلفین رجال حدیث متھم«گفته است: حسنی ھاشم سید 

                                           
 .۱۹۱رجال کشی: ص -١
 .۵/۲۵معجم رجال الحدیث:  -٢
 .۴/۲۵همان:  -٣
 همانجا. -٤
 .۱/۱۴۴اردبیلی، جامع الرواة:  -٥
 .۱۰۰نجاشی، الرجال: ص -٦
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گوید:  کند می میدربارۀ برخی از روایات شیعه اظھار نظر که  او درحالی .١»است دروغگویی]
و در مورد  ؛نددو ضعیف  آن کهعفی وجود دارند نی و جابر ُج زَ صباح مُ  ،در سند این روایت«

که او  معتقدندش وارد شده است؛ اما اکثرًا یوھش و ھم مدح و ستاکھم طعنه و ن ،جابر
 .٢»ده استبو پریش] سخن آشفته [و  یشخص

یکی از  ۀو نویسندشناسی  در علم رجالھا نجاشی که یکی از دانشمندان آناحمد بن علی 
در مورد «گوید:  میاست، دربارۀ جعفر جعفی رجال حدیث  شیعه درۀ ی چھارگانھا کتاب

اکثر روایت او در منابع «گوید:  اما خوئی می ؛٣»شده استناز او روایت  چیزی ،حالل و حرام
خوِد که است که عالوه بر این نکته شایان توجهاین  .٤»الل و حرام استچھارگانه در مورد ح

ند. نجاشی در کتاب رجال به این بند جمع فراوانی ھم بر او دروغ می ،ذاتًا دروغگوستجابر 
یف ھستند و نادیده عضاند،  افرادی که از او روایت کرده«گوید:  می و کردهقضیه اشاره 

در شرح حال  حسنی ھاشم .٥»بن شمر و مفضل بن صالح عمرو شوند؛ از جمله: گرفته می
 جعل احادیثۀ اند و دسیس نویسندگان رجال او را ضعیف دانسته«گوید:  بن شمر می وعمر
او در کتاب جابر «اند که:  ھمچنین گفته. ٦»اند به او نسبت داده را کتاب جابر جعفیدر 

دلیل دیگری است که به فراوانی این نیز . ٧»داد و به او نسبت میکرد  جعل میحدیث 
 کند.  ی حدیثی شیعه اشاره میھا روایات دروغ و جعلی در کتاب

گمان آنان که جابر دیوانه بوده و  کند میثابت  اقوال مختلف علمای رجالی شیعه
ین ھمچن .٨استبوده کنند به دلیل ترس از ظلم خلیفه خود را به دیوانگی زده  می

                                           
 .۳۳۴خبار: صالموضوعات فی اآلثار و األ  -١
 .۱۸۴همان: ص -٢
 .۱۰۰النجاشی الرجال: ص  -٣
 .۴/۲۶خوئی، معجم رجال الحدیث:  -٤
 .۱۰۰ص نجاشی الرجال: -٥
 .۱۹۵دراسات فی الحدیث: ص -٦
 .۲۳۴الموضوعات و اآلثار: ص -٧
 .۱۹۵و۱۹۴رجال کشی: ص -٨



 ۴۲۱  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 ؛استبوده از شیادان و ساحران ماھر  ییکگویی اند که  توصیف کرده چنانشان او را  روایات
 .١اند از وی نام نبردهچنین اسمی  بار چند ھ

او  .وجود دارندجعفی روایات جابر  ،شیعه آمیزکفر اصول و اعتقاداتاکثر بیان در دیدیم 
قرآن  ۀھمھستند که تنھا ائمه  شده کهروایت به نقل از وی کافی ھمان کسی است که در 

را بنیانگذاری  »تأویالت باطنی«است که  یسک نخستینھمچنین  ؛اند آوری کرده را جمع
و  کند و حتی روایاتی دارد که به وجوب کتمان بعضی از این تأویالت اشاره می است کرده

 جابر ُجعفیپس روایات  .کنند او را محکم میو گمراھی که بنیان کفر  یچیزھای دیگر
وی اند که  شھادت دادهنیز  سنت اھل یاوست و علما یھا ترین دلیل بر دروغ و افترا بزرگ

دروغگوتر از جابر جعفی «فرماید:  امام ابوحنیفه می یکی از دروغپردازان افتراگر است.
 ؛جابر یکی از طرفداران عبدالله بن سبأ یھودی است«: نیز گفته استابن حبان  .»ام ندیده

دانم  حالل نمی«گوید:  جریر بن عبدالحمید می .»گردد میبازبه دنیا  ÷علی گفت: می زیرا
 ؛»او دروغگویی است که معتقد به رجعت است ... حدیث روایت کنم یکه از جابر جعف

 .٢»دھد را دشنام می ج خدا است که اصحاب رسول ای جابر رافضی«گوید:  مینیز زائده 
ه ک استمانند جابر دروغگویی و فساِد روایت، ھ از لحاظ نیز)  ھ۱۵۰مبن اعین ( ةرارُز  

حتی او را  ؛٦دانند و دیگران او را موثق می ٥مطھر ابن ،٤نجاشی ،٣مانند طوسی ،شیعه علمای
بر  عدۀ زیادی«اند:  و گفته دهآور به شمار  امام باقر و امام صادق ۀیکی از یاران ششگان

برادران  و شیعه روایات زیادی دارد ھای کتابدر  ةرارُز  .٧»عقیده ھستند ھم ناآن راستگویی

                                           
 .۱۹۷هایی گزارش شده است: ص بازی بنگرید که در رجال کشی از وی چه شعبده -١
 .۱/۳۷۹عتدال: ؛ میزان اإل ۲۰۸/ ۱حبان، المجروحین:  ؛ ابن۱۹۶/ ۱عقیلی، الضعفاء الکبیر:  -٢
 .۳۵۰و ۲۰۱؛ رجال طوسی: ص۱۹۴صالفهرست:  -٣
 .۱۳۳و  ۱۳۲رجال نجاشی: ص -٤
 .۷۶رجال الحلی: ص -٥
 .۱/۳۲۴ردبیلی، جامع الروایة: ا؛ ۲۰/۱۹۶: ةحر العاملی، وسائل الشیع -٦
 ۷/۲۱۹معجم الرجال الحدیث:  -٧
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آنان روایات و «گوید:  طوسی می ،بر این اساس .١در این امر با او شریکندش نیز و فرزندان
 .٢» فراوانی دارند اتتألیفاصول و 

ذکر کرده و  آمده،ھای چھارگانه  در کتاب زرارهاز به نقل را که  یروایات ۀھمخوئی  
، رسد مورد می ۲۰۹۴به بیش از  سنِد بسیاری از روایات وجود دارد وزراره در  نام«گوید:  می

 إ امام صادقو  امام باقرھمچنین از  ؛نقل کرده ÷باقر جعفر یحدیث را از اب ۱۲۳۶ه ک
 ۴۴۹بیش از  ÷؛ و با روایت صادقاست روایت با ھمین عنوان نقل کرده ۲۸بیش از 

مورد  ۵۶به بیش از  ۀ عناویندو با ھم از آنو ھمه روایاتش  است روایت ذکر کرده
  .٣»رسد یم

را ندیده جعفر  یزراره ھرگز اب«گوید:  سفیان ثوری می است؛ ولیاین اظھارات شیعه 
 جعفر حدیث روایت کرده وبن اعین از اب ةزرار که وقتی به سفیان بن عیینه گفتند .٤»است

در  .٥»کرد می تحقیقاحادیث او در بلکه ؛ جعفر را ندید واو ھرگز اب«گفت: است، در پاسخ 
جعفر نسبت  یاھل بھشت و جھنم را به اب شناخِت  آمده که زراره علِم نیز  »عتدالمیزان اإل«

آیا من از اھل بھشتم یا  پرسب ،به او رسیدی وقتی: «گوید میو به ابن سماک  داده است
 یانبه او بگو از دوزخ«: پاسخ دادجعفر  یاب ،وقتی به جعفر رسید و از او پرسید ؛»جھنم
خود اھل  ،اھل بھشت و جھنم را داشتهشناخِت علم  سکس ادعا کند که علیھر زیرااست؛ 

 .٦»آتش است
ابیم که ی ھیچ اثری را نمی«گویند:  ون شیعه معاصر مییات عظام و روحانیاز آ برخی

در ھا را و آنمورد انتقاد قرار دھد را ھا آنطاق و امثال الزراره و محمد بن مسلم و مؤمن 
کار ه توان خویش را در این راه ب ۀما ھم چندھر .بداند[و ضعیف] مجروح حدیث روایت 

                                           
 .۱۰۴طوسی، الفهرست،: ص -١
 همان. -٢
 .۲۴۷ص ۷خوئی، معجم رجال الحدیث: ج -٣
 ۲/۴۷۴المیزان: لسان  -٤
 همانجا. -٥
 .۴۷۴و  ۲/۴۷۳؛ لسان الغیب: ۷۰و ۲/۶۹عتدال: میزان اإل  -٦



 ۴۲۳  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 محض ِی ظلم و دشمن [نسبت به آنان] پس چنین ادعایی ؛به چیزی دست نیافتیم گرفتیم،
 .١»است

بلکه ، ندارد یبودن زراره اصل و اساس نکوھیدهکنند که  گمان می ظاھرًا آقایان
 چرا که ؛اند مطرح کرده شرا در مورد سخنانینند که چنین ک یبدخواھانش به او ستم م

طرفانه و دقیق حضرات، نتیجۀ نامطلوبی در پی نداشته است. ناگفته  بی یھا پژوھش
جویاِن  که حقیقتالزم است گردد.  پیداست که ھرکس یکطرفه به قاضی رود، راضی بازمی

ۀ متأسفانه پدید ؛ اماسنجیده شود ادعاعه کنند تا صحت این مراجشان معتبربه مراجع شیعه 
بھترین منبع قابل اعتماد در این مورد  .مانع تأیید و تصدیق ھر پژوھشی است »تقیه«شوم 

 به دنیا آمده؛ زیرا مسیحی ای هخانواد درزراره کند  تصریح میطوسی است که  »الفھرست«
  .٢» شیبان از بنی یمردۀ و پدرش بردبود از راھبان روم  »ننِس َس « پدربزرگش

سبأ  کمتر از تأثیر عبدالله ابن ،در مذھب شیعه زرارهو تخریب رسد که تأثیر  به نظر می
 ۀکس به اندازھیچ«گوید:  ابوعبدالله می روست که از این ؛ه شاید بیشتر ھم باشدکبل ؛نیست

زراره از «: است ھمچنین گفته .٣» !خدا بر او بادنفرین  .زراره در اسالم بدعت ایجاد نکرد
 مرتبهعبدالله سه واب ،کشیبه تصریح  .٤»بدتر استھم ث یبه تثل معتقدانیھود و نصاری و 

و بعد از  ٦»خداوند قلب زراره را واژگون کرده است«ھمچنین گفته: و  ٥بر او نفرین فرستاده
 کند. او ذکر می مذمتروایات دیگری را در آن 

. »چرکین و ناراحتم نسبت به جعفر [صادق] دل«کند:  نقل میچنین زراره از کشی  
ھایش را افشا کرده و  عیباو ن بود که یا عبداللهبا ابو اش دشمنیعلت «گوید:  راوی می

گوی سبقت را از دیگران  ،ادبی و بی وییزراره در دروغگبه تأیید کشی،  .٧»ش نمودیرسوا

                                           
 .۳۱۳موسوی، المراجعات: ص -١
ثبت کرده » سنبس«ندیم نام پدر زراره را  ابن .۲۲۰؛ ابن ندیم، الفهرست: ص۱۰۴طوسی، الفهرست: ص -٢

 است.
 .۱۴۹رجال کشی: ص -٣
 .۱۶۰همان: ص -٤
 .۱۵۰و  ۱۴۹همان: ص -٥
 .۱۶۰همان: ص -٦
 .۱۴۵و  ۱۴۴همان: ص -٧
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د. در دا می نسبت مام صادقا ساخت و آنھا را به روایات دروغ میو عمدًا ا .١ربوده است
، وارد شدم ÷عبدالله یبر اب«: است عمیر روایت شده که گفته یرجال کشی از محمد بن اب

نماز عصر را در وقت  که از پیش او آمدمدر حالی زراره را ترک کردی؟ گفتم  گفت: چگونه
ی او ھستی؛ به او بگو: باید در وقت نزدمن  ۀنمایندگفت: تو  .آورد به جای میخورشید ب وغر
گوید: داستان را برای او تعریف  . راوی میاو ھم نماز بخواند دنآور میجای ه بارانم نماز را ی که

ولی او مرا ، ییگو دانم که تو دروغ نمی زراره گفت: من می ؛کردم و دستور را به او ابالغ نمودم
 ÷که جعفر صادق کند گمان میو  .٢»کنم کرا تر ندارم آنداده که دوست  زی دستور به چی

 است. ولی جعفر از این بھتان مبّر  ؛به او دستور داده نمازش را به تأخیر اندازد
آخوندھای معاصر  ،اینبا وجود  .ھای شیعه کتابتوصیف این بود شرح حال زراره طبق 

او در منابع از  انتقادینتوانستند  ،جوی فراوانش و جستتال رغم علیکنند که  شیعه ادعا می
را به کار  »تقیه«اند یا سالح خطرناک  آیا واقعًا پیدا نکرده .و مراجع معتبر شیعه پیدا کنند

او را موثق شیعی  ھایچگونه آخوند ،در مورد زراره بدگویی و تضعیفگیرند؟ با این ھمه  می
او را پندارند،  میمعصوم یان که شیع یامام به تصریح طوسی و کشی، کنند؟ مگر معرفی می

  ؟است  دهنکرتکفیر و لعن 
و ی که در مذمت روایات ۀھم«دھد:  چنین جواب میبه این اعتراض ملی عاحر شیخ 

که از این دسته ھمچنین روایات دیگری  .شوند بر تقیه حمل می اند وارد شده زرارهاز انتقاد 
ه محمد کست ا نیشان ا دلیل .٣»را دارند اند ھمین حکم روایت شده بزرگان امامیهدر مورد 

اند که  از عبدالله بن زراره روایت کرده ،حسن و حسین ،بن عبدالله بن زراره و پسرانش
خاطر خودش ه ب :سالم مرا به پدرت برسان و به او بگو«به پسر زراره گفت:  امام صادقگویا 
نند و اگر بدانند ما کسی ک را اذیت می نما دوستداران ما چون دشمنان ؛ام گرفته ایراداز او 

 .٤»ندکن اذیت می او را ،را دوست داریم
روایت پسر به نفع پدر  دانند که گویا نمی کنند به این روایت استدالل میآقایان در حالی 

به خاطر  ھا بدگوییاگر این ، از این گذشته .کند از او دفاع می زیرا طبیعتاً  ؛شود پذیرفته نمی
                                           

گوید) وقتی خارج شدم، او را به  از ابوعبدالله سئوالی پرسیدم ... (تا اینکه می«گوید:  . حتی می۱۵۸همان  -١
 ).۱۵۸(همان: ص» شود باد تمسخر گرفته و گفتم: هرگز رستگار نمی

 .۷/۲۲۲معجم رجال الحدیث:؛ خوئی، ۳/۱۱۳:ة؛ حر العاملی، وسائل الشیع۱۴۳رجال کشی: ص -٢
 .۲۰/۱۹۶: ةوسائل الشیع -٣
 .۷/۲۴۵؛ معجم رجال الحدیث: ۲۰/۱۹۶: ةشیعال، وسائل ۱۳۸رجال کشی: ص -٤



 ۴۲۵  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

با  ،در دوران خود صادق جعفر به عالوه، است. دهیرس چرا به لعن و تکفیر  ه،بود »تقیه«
شود؟  اھانت  و ھمفکرانشبه دوستان  چه دلیلی داشت کهپس  ؛عزت و سربلندی زیست

و  کردهاو را در مورد نماز تکذیب نظِر چرا زراره  ،ھمچنین اگر کار جعفر به خاطر تقیه بوده
عه یآخوند ش بنگرید کهنماید؟ آیا این ھم تقیه است؟  می ادبی حتاکی و بینسبت به او 

 یبه تقیه رو است، زراره از بخش آغازین روایت، که دربارۀ بدگویی ازبرای خالصی چگونه 
این چه روایتی  .کند ایراد وارد میآن  به سندِ  ،و برای نجات از قسمت دیگرش ١آورد می

 است که نیمۀ اولش تقیه است و نیمۀ دومش دروغ؟
 یرجال ھای کتاببا مطالب  ،از سند روایات فوق خوئی ه نقدِ کاست  نیقابل توجه ا ۀتکن

زراره را به این دلیل رد  بدگویی دربارۀمثًال روایات  ؛سازگار و ھماھنگ نیست شیعهمعتبر 
در جبرائیل ولی  ؛٢مجھول استشخصی ھا جبرائیل بن احمد ذکر شده که د که در آنکنن می

او مقیم کیش «گوید:  گونه که اردبیلی می انچون ھم، ھا مجھول نیستمعتبر آن ھای کتاب
او فقط  ،عالوه بر این .٣»قم و خراسان نقل کرده است ،بود و روایات فراوانی را از اھل عراق

ه این ک ،گوید کند و در مورد روایات مدح چیزی نمی نقد میرا و تضعیف راویان م روایت ذَ 
اند،  آنھا را تقبیح نمودهاما آخوندھای شیعه در مورد تمام افرادی که ائمه  .ن تعصب استیع

نقد  یاتضعیف  ،با تقیهرا ھا ائمه در مورد آننکوھش یعنی  ؛دانند جاری میم را کحھمین 
مانند احمد بن ھ ای نکوھیدهافراد  به اخبارِ  بینیم این است که می .اند سند توجیه کرده

ز بن عبدالله یو حر ٦برید بن معاویه عجلی ،٥یاسماعیل بن جابر جعف ،٤محمد مروزی
 .١و خشنودندراضی  سجستانی

                                           
 .۷/۲۴۵معجم رجال الحدیث:  -١
 .۷/۲۴۱همان: -٢
 .۱/۱۴۶: جامع الرواة -٣
اند؛ ولی شاید  ل کردهکشی و دیگران در نکوهش و ستایش او سخنانی نق«گوید:  حر عاملی در مورد او می -٤

روایات نکوهش همانند روایاتی باشد که دربارۀ زراره آمده است [یعنی نکوهش را نوعی تقیه دانسته 
 .۴۹و  ۱/۴۸؛ جامع الروایات: ۵۶۲تا  ۵۵۹؛ رجال کشی: ص۲۰/۱۲۷: ةشیعالوسائل ». است]

شده، از لحاظ سند و روایت، ضعیف هایی که در مورد او روایت  نکوهش«گوید:  حر عاملی در مورد او می -٥
 .۱۹۹؛ رجال کشی: ص۲۰/۱۲۹:ةوسائل الشیع». های مربوط به زراره را دارند هستند و همان توجیه روایت

وی یکی از یاران بزرگ ماست و کشی او را از اصحاب اجماع به حساب «گوید:  حر عاملی در مورد او می -٦
هایی که در مورد او  شیعه به اجماع آنان راضی است]. نکوهشهستند که   آورده است [اهل اجماع افرادی
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ھا و حداقل باید در مورد آن نیست و قطعی دنیست که تقیه در این موارد مؤک یشک 
را در مورد راویان خود  سنت اھل یآرانه تنھا شیعه زیرا علمای  ؛توقف کنند و نظر ندھند

نظر امامان بلکه ؛ و شیعیان] ھستند بیت اھل[ھا دشمن آن آورند که و بھانه می شتهبول نداق
از روی تقیه و به خاطر کنند که  ادعا می خود را نیز دربارۀ این راویان دروغگو قبول ندارد و

فدای شیعه حقیقت را بینیم علمای  که می این است بیان شده است. سنت اھلبا  سازش
 است.  شیعه مبنای مذھبدروغگو یان و ھوس آخوندھا و روا غرض امروزو  منفعت کرده

 دیث شیعهاحا نواعا
 هآنھا ب پرداختِن  علم رجال و یھا کتاب تألیفدر شیعه علمای تاریخی با وجود تأخیر 

الشافی «مجلسی و  »العقول مرآة«از جمله  ،شیعه متأخرھای  کتاب ۀخوانندمسایل بیھوده، 
 آن یکیاین حدیث ضعیف و  گویند ھا گاھی میآنشود که  متوجه می »در شرح اصول کافی

 تر نیز گفتیم پیشخود نیستند.  یھا کتابملتزم به حتی چند در این راستا ھر ؛صحیح است
اھل  علوم حدیثالبته شیعه در  .گویند می »اصولیون« امامی را شیعۀ دوازده از فرقهکه این 

 سنت اھل یبدین علت علما ؛ندارددر مورد آن علم و بصیرت نیستند و اطالعات چندانی 
بندی حدیث نزد شیعه  پس علت تقسیم .اند خود قرار داده شدید انتقاداتآماج را ھا آن

 چیست و از کجا آغاز شد؟ 
ھا حدیث را به که آن دریافتم ،علم جرح و تعدیل دیدگاه شیعه در مورددر خالل بررسی 

بندی خیلی  میالبته این تقس .٢کنند میموثق و ضعیف تقسیم ، نَس َح ، چھار بخش صحیح

                                                                                                             
؛ همچنین ۱۴۶و  ۲۰/۱۴۵:ة؛ وسائل الشیع»های مربوط به زراره را دارند روایت شده همان توجیه روایت

؛ رجال کشی: ۱۱۹تا  ۱/۱۱۷؛ جامع الرواة: ۲۷و  ۲۶؛ رجال حلی: ص۸۷بنگرید به: رجال نجاشی: ص
 »).خدا برید را لعنت کند!«ته: الله گف(در آن از قول ابوعبد ۱۴۸ص

او کوفِی قابل اعتمادی است که ستوده شده است «گوید:  املی در مورد حریز بن عبدالله سجستانی میعحر  -١
؛ همچنین ۲۰/۱۶۲: ةوسائل الشیع» دانند ـ تقیه می اش گفته شده ـ همانند زراره هایی را که درباره و نکوهش

 .۱۸۷تا  ۱/۱۸۲؛ جامع الرواة: ۶۳؛ رجال حلی: ص۱۸۱؛ رجال طوسی: ص۱۱۱صبنگرید به: رجال نجاشی: 
 تعریف شیعه از انواع حدیث عبارتند از: -٢

 : حدیثی که تمامی راویان آن تا امام معصوم، شیعه دوازده امامی و عادل باشند؛حدیث صحیح
عدالت آنان نشده باشد. به : حدیثی که همه راویان آن شیعه و ممدوح باشند؛ لیکن تصریح بر حدیث حسن

 اند؛ راویانش ممدوح و بعض دیگر شیعه و عادل باشند نیز حدیث حسن اطالق کرده یحدیثی هم که بعض



 ۴۲۷  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

در نتیجه الزم است در این مورد تحقیق کنیم تا مطلب شفاف ، ه استدیر صورت گرفت
 .١پردازیم میاصطالحات مذکور  بررسیبه  ،از تحقیق پیش لذا ؛باشد

به قرن ھفتم ھجری روایات،  بندی دستهو  ی شیعهحدیث یھا پژوھش پیشینۀ
صورت در قرن چھارم  ،احوال رجال حدیثھرچند ابتدای کاوش و تحقیق در  ؛گردد یبرم

منھاج «تاب گرانقدر کدر  /تیمیه امام ابن انتقادھای تندبعد از دقیقًا ھا کار آن گرفته است.
خود قرار داد و  شدیدعه را آماج حمالت یش این عالم عالیقدر، .شروع شد »النبویة السنة

 .ان ساختیو نمارسانده اثبات به  یشناس ھا را در علوم حدیث و رجالگاھی آنآناجھل و 
عدم ، اند برگرفته سنت اھله شیعه استدالالت خود را از منابع کت ین واقعیعالوه بر افشای ا

                                                                                                             
 ]طبق معیارهای شیعه، نه موازین دین[: حدیثی که راویان آن به رغم فساد و انحراف اعتقادی حدیث موثق

ه باشند؛ یا حدیثی که بعضی راویان آن چنین و برخی همچون واقفی یا سّنی بودن، از سوی امامیه توثیق شد
 دیگر، امامی و عادل یا ممدوح باشند. حدیث موثق، حدیث قوی نیز نامیده شده است؛ 

: حدیثی که همه یا بعض راویانش فاقد شرایط معتبر در حدیث صحیح، حسن و موثق باشند؛ حدیث ضعیف
وجود داشته باشد؛ گرچه مابقی  یا توثیق نشدهو  ای لعقیدهمانند اینکه در سند حدیث، راوی مجهول یا فاسدا

 شیعه و عادل باشند؛
را از معصوم نشنیده، لیکن بدون واسطه از وی نقل کرده باشد، یا  : حدیثی است که راوی، آنحدیث مرسل

را  آن با واسطه نقل کرده، اما واسطه را فراموش کرده و به فراموشی تصریح نموده، یا از روی عمد یا سهو
؛ خواه »َعن بعض اصحابنا«یا » عن رجٍل «نیاورده باشد، یا واسطه را با ابهام ذکر کرده باشد؛ مانند تعبیر 

؛ ممقانی، مقیاس ۴۷و  ۲۴، ۲۳، ۲۱، ۱۹عاملی، الدرایة: ص الدین واسطۀ حذف شده یکی باشد یا بیشتر (زین
 ).۵؛ بهاءالدین عاملی، الوجیزة: ص۳۵تا  ۳۳الهدایة: ص

نیست؛ بلکه همه امامان شیعه دارای  ج از دیدگاه شیعه، تنها پیامبر» معصوم«نکتۀ قابل توجه این است که  -١
هستند. همچنین یکی از مهمترین شروط برای تأیید حدیث، آن است که  ج این ویژگی مخصوص پیامبر

روایت «گوید:  حلی میمطهر  صورت، روایتش مردود است؛ همان طور که ابن راوی شیعه باشد؛ در غیر این 
؛ همچنین »گوید] شود، حتی اگر در دین او دروغ گفتن حرام باشد [و بدانیم که راست می کافر پذیرفته نمی

شود؛ زیرا در زمرۀ فاسقین قرار گرفته است  معتقدند که روایت کسی که با شیعه مخالف است پذیرفته نمی
عه، جز شیعیان، همۀ مسلمانان را کافر یا فاسق ). علمای شی۷۸و  ۷۷مطهر، تهذیب الموصول: ص  (ابن
روایات دال بر کفر و فسق آنها به قدری زیاد است که قابل شمارش «گوید:  که ممقانی می دانند؛ چنان می

)؛ اما آنها در تطبیق این شروط اختالف دارند و این نکته را برادراِن ۳/۲۰۷(تنقیح المقال: » نیست
 .اند شان افشا کرده َاخباری
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 »ضعیف«طوری که به حدیث ه ب ؛ان نمودیاحادیث ضعیف و موضوع ب را از این فرقه اطالع
 نمایند. ت مییاعتماد نقل روا کنند و از منابع غیرقابل استناد می نیز »موضوع«و 

گاھی از میشیعه علمای   پاالیشبه  ،زمینهن یادر شدید خود ضعف  توانستند پس از آ
و به جای تصحیح  انه آنان راه نادرست را برگزیدنداما متأسف ؛ندناقدام کاحادیث خود 

 نسبت به سنت اھلاماِن  بیرھایی از انتقادات  یبرابھترین روش  شان، احادیث و اعتقادات
بدین  .دانستند سنت اھل یتقلید از علما را ی شیعهھا کتاب ۀکنند و گمراه آمیزکفرروایات 

، »است کفرآمیزن دلیل یتاب کافی به اکفالن حدیث « :گفت می ی عالم سنّ  ھرگاه صورت که
و بدینسان  »استو جعلی ضعیف  بله،: «گفتند می جوابی در آستیِن ریا داشتند و ھا ھمآن

 برای فرار از ھر انتقادی، به دامان ننگین و آلودۀ تقیه پناه بردند.
 تألیف از احادیث کفرآمیز شیعه با /تیمیه ابن شیخ االسالم ات تندانتقاد یزمانمھ
علمای شیعه تا چه حد است که  آندال بر  ،عهیحدیث ش و اصطالحات علومیی در ھا کتاب

اند این  اعتراف کرده تا جایی که خود نیز ؛اند هبرآشفته و تأثیر گرفتتیمیه  از نقد ابن
رخ داده حلی در دوران عالمه حدیثی (صحیح، موثق و ضعیف) و تقسیمات اصطالحات 

در رد او نوشته است.  را ٢»منھاج السنة« کتاب /تیمیه  کسی که ابن یعنی ،١است
اولین کسی بود که اصطالحات علوم  مطھر ابن«گوید:  طور که صاحب الوافی می ھمان

بر شیعه چنان  »ةمنھاج السن«تاب کتیمیه و  ابنکه  بینیم میپس  .٣»حدیث را به کار برد
فکر بیفتد تا معیارھایی ـ ھرچند ضعیف و این به مطھر  ابنشد  که منجر بوده استمؤثر 

  وضع نماید.عه یشبندی احادیِث  پاالیش و دسته یابر ـ  نادرست
ه ب روایت، که علت وضع اصطالحات حدیث و توجه به سندِ است حر عاملی اعتراف کرده 

دفع  ،ذکر سندۀ دیفا«گوید:  متوجه شیعه کردند. ھمچنین می سنت اھلبود که  ینقدخاطر 
 ؛ن نیستندنعَ عَ مُ تا ثابت کنند احادیث آنھا از احادیث شیعه است  سنت اھل عیب و انتقادِ 

                                           
؛ ۲۰/۱۰۲: ةمطهر است، وسایل الشیع برند منظورشان ابن عالمه را به طور مطلق به کار میاصطالح وقتی شیعه  -١

 کاشانی، الوافی: مقدمه دوم.
موجود است:  قلمترجمۀ این کتاب به قلم توانای عالمه سید ابوالفضل برقعی قمی در سایت کتابخانۀ  -٢

www.qalamlib.com (مصحح) 
 ۱/۱۱الوافی، مقدمه دوم:  -٣

http://www.aqeedeh.com/
http://www.aqeedeh.com/


 ۴۲۹  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

آید که  چنین برمی سخن عاملین یاز ا .١»شان نقل شده است ه از اصول و منابع بزرگانکبل
تا  ،است فسارگسیخته و نابسامان بودهھا اروایت آنه کبل، نداشته »سند«چیزی به نام شیعه 

سند  ذکر [و غالبًا جعِل]ناچار به پس به ، کردندکه مردم انتقادات سختی را متوجه آنان این
اظھار  یدوران بعدی و بر مبناۀ ھا ساخته و پرداختروایات آن سندپس  .آوردند یحدیث رو

در  .اند هذکر کرد سنت اھلاز انتقادات  یخالص یه براکعه است ینظر قدما و پیشینیان ش
د گفت: بعید نیست یبا »اسانید شیعه معنعن نیست«: دگوی می پاسخ به حر عاملی که

نام و نشان  ی باشد که با جعل نام افراد بیدافراۀ سندھای روایات شیعه ساخته و پرداخت
 ریزی کرده باشند. ھا را پایهآن

متوجه  ـ عهیشحدیثی اولین کتاب ـ یم بن قیس لَ کتاب ُس  یدر اثنای تحقیق و بررس
کنند که اصًال وجود خارجی  اشخاصی را ذکر می ھای نوشتهھا روایات و که آنشدم 

کتاب سلیم بن قیس به دروغ به نام معترفند که با اینشان  حتی بعضی از بزرگان ؛اند نداشته
مانند است  وضع شدهحقیقتًا این کتاب با اھداف صحیح  گویند: می است او ساخته شده

که سلیم  یابیم یقین درمیبه پس  ؛٢ةیمدرسال ةبن طاوس و رحلاکتاب حسینیه و طرائف 
 .بن قیس اصًال وجود خارجی ندارد

سید : «ھدد میمھمی  شھادِت ه یزیدۀ یکی از عالمان شیع یبرا »الحور العین« نویسنده
 وجود خارجی ندارند ... ،هیعشر ااثن ۀشیع رجال روایاِت : بسیاری از است گفته ٣ابوطالب

دانستند.  حالل میرا روایات منقطع  یسند براام که ساختن  ھا را دیدهآن راویانبسیاری از 
ساخت و آنھا را به  شان سند می ، برایکرد را جمع می روایت بزرگمھراو که حکایت شده 

نسبت  آن: حکمت به اھل داد پاسخ می کردند، میاو اعتراض به  یوقت و داد ائمه نسبت می
 .٤»ه شدداد

                                           
َثنی» «أخَبَرنی«حدیث معنعن حدیثی را گویند که بدون ذکر الفاِظ  .۲۰/۱۰۰: ةشیعالوسائل  -١ یا » َحدَّ

بن ادریس، عن محمد بن  احمد«از] تکرار شده باشد، مانند: » [= َعن«، در سلسله سند آن واژه »َسمعُت «
ه  ...» ÷حّسان، عن أبی محمد الرازی، عن سیف بن عمیره، عن اسحاق بن عمار، قال: قال ابوعبداللَّ

 .۳۷۴و  ۲/۳۷۳ابو الحسن الشعرانی، تعلیقات العلمیة (بر شرح الکافی اثر مازندرانی)  -٢
ق) در کتاب الدعامة چنین گفته بود. معجم المؤلفین:  ۴۲۴(م  ابوطالب یحیی بن حسن بن هارون حسنی -٣

 ۱۹۳و  ۱۳/۱۹۲
 .۱۵۳الحور العین: ص -٤



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۴۳۰

 

تمام مصنفات و او «اند:  گفته ـ شیعه انیکی از راوی ـ در مورد حیدر بن محمد سمرقندی
در  یبایست ،صحیح بودسخن البته اگر این  .١»و ھزار کتاب شیعه را روایت کرده استاصول 
جا نامی   ؛ ولی در ھیچشد ای می یا به او اشاره رفت می ی از اوذکر ،رجال و تاریخ ھای کتاب

 از او ندیدم.
است که در  سخنی ،کند را ثابت می شیعهسند بودن روایات  و بی سخن باالچیزی که 

 إعبدالله وجعفر و اب وبزرگان ما از امام اب«: است ذکر شدهموثق آنان و ح یصحھای  باکت
 بیانھا را کتمان کرده و ولی به خاطر تقیه شدید آن ،اند ردهاحادیث فراوانی روایت ک

در مورد  ی. وقت»ما رسیدندشان به دست  یھا کتاب ،وقتی بزرگان از دنیا رفتند .اند دهکرن
سخِن ھا را نقل کنید که آن«گفتند:  در جواب می میپرسید یکی از آن روایات از امامان می

 ند.ک یه بر انقطاع سند شیعه داللت مکاست  یاین اعتراف مھم .٢»حق ھستند
ضامن صحت آن روایات است؟ چه کسی  ،چه کسی در آن دوران خوف و تقیهواقعًا 

نباشد که خواستار  ستیز کافران اسالم ۀساخته و پرداخت ،ھا باکند که این کت ضمانت می
از  پسو  ھا از جماعت مسلمانان بودندآن ھرچه بیشتر کردنفساد و تباھی شیعه و دور 

چیزی بعید دادند؟ اصًال چنین  ینسبت م بیت اھلرا به  جعلی آنھات اروای اینساخت 
قرآن ھا به آنھجوم  ،کند می و ثابت که این احتمال خطرناک را تأیید موضوعی .نیست

 دھند. را آماج حمالت خود قرار می ه تنھا این گروه منحرف آنکمقدس است 
به تقلید از  ،کند که اصطالح جدید تقسیم حدیث به صحیح و غیره می تأکیدحر عاملی 

[= عامه  ھماھنگ با اصطالحات و اعتقادات ،طالحات جدیداص«بوجود آمده است:  سنت اھل
این مساله با اندکی که  چنان ھا گرفته شده استی آنھا حتی از کتابو بوده  ]سنت اھل

در آید که اھتمام و توجه شیعه به سند احادیث  می از این اعتراف بر .٣»بررسی نمایان است
روایات  از سنت اھل انتقاداتتنھا  ،این کار ازاصلی ۀ و انگیز عصرھای بعدی رخ داده است

برای دفاع از موضع خود به این کار روی آوردند. بدین آنان  بلکه و ھا بودهآنضعیف و جعلی 
حتی فیض کاشانی  ؛مملو از اختالف و تناقض است شیعهقواعد جرح و تعدیل  ،علت
خورد  یبه چشم م شیفاحتناقضات و اشتباھات  ،ط آنیدر جرح و تعدیل و شرا«گوید:  می

                                           
 .۱۸۵/ ۲۰وسائل الشیعة:  -١
 .۵۳/ ۱اصول کافی، کتاب فضل علم، باب روایت کتب و حدیث:  -٢
 .۲۰/۱۰۰وسائل الشیعة:  -٣



 ۴۳۱  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

گاه پوشیده  و این موضوع بر خبرگاِن  کند سلب مینان و اعتماد را از انسان یکه اطم آ
و بگو مگوھای تنھا در سایه اختالف فراوان  ،عاملی کاشانی و حر مھماین اعتراف  .١»نیست
تقیه بیان شده که ای  در جامعهبه ویژه که  ؛است  اظھار شدهشیعه  ناخباریون و واصولی

دارند:  دو ویژگی مھم یانشیعکه  دارد اظھار میکافی در مقام انتقاد  .اساس دین است
دال بر  یاعتراف چنین. ٢»کاری [و تقیه] کوتاھی در پنھان :دوم ؛پروایی و بی کیبا یب :اول«
تنھا  این کار،آوردن شیعه به  بوده و روی سنت اھل ۀویژ حدیث، سنادست که بررسی اِ ا ینا

ـ   گفتیمکه  چنان ـو  ؛ه استبودفراوان  اتداقتنادر برابر  شان از باب تقلید و دفاع از مذھب
از اوضاع آشفته و نابسامان تیمیه شدید ابن  انتقادبه خاطر  ،مطھر این قواعد توسط ابن ابداع

 برای پوششیعنوان ه بتقیه اعتقاد به گونه که از  انپس ھم حدیث شیعه بوده است.
که  اند ای آن وضع شدهرنیز ب اتحصطالااین ، ندنک استفاده میخود  و غلوّ  گری یافراط

شان گرفته شد، بگویند آنھا نیز  ھرگاه ایرادی به روایاتکه  چنان پاسخگوی منتقدان باشند؛
روایات ھستند و بدین صورت از زیر باِر کمرشکن انتقادات بگریزند. این  بندی قائل به دسته

 شود.  کودکانه و بھانۀ جاھالنه، در آثار بسیاری از علمای معاصر شیعه دیده میپاسخ 

در را  و اگر آن پیش گرفتندعه را یتصحیح و تضعیف احادیث ش رویکردین شیعه متأخر
روایی شیعه، حدیث چندانی باقی  ھای کتاباز  دادند، می تطبیق شان مورد احادیث

یا باید مانند « گوید: این فاجعه برده بود، می که پی بهیوسف بحرانی شیخ ماند.  نمی
؛ یا دین و شریعت و روش دیگری ابداع کنیم، تمسک جوییمبه این اخبار  خود گذشتگاِن 

ولی  ؛وجود ندارد است و ھیچ دلیلی بر احکام آنتمام اقص و نان ،این روش کنونی زیرا
[این و  وجود ندارد یسومۀ گزین با اینکه، ھا پایبند نیستندکدام از آن  بینم که به ھیچ می

 .٣»است آشکار ،نباشد تکبره اھل ک یبه لطف پروردگار بر ھر انسان منصف] حقیقت
ل یرا در پرتو علم جرح و تعد شیعهاخبار و روایات حقیقِت مھمی است که  سخناین 

 بر باِد فناشان  اکثر روایات ،علم الحدیث را با دقت اجرا کنند ھا قواعدِ و اگر آن دساز می ھویدا
که ای ندارند جز این چارهپس  .ماند ھا باقی نمید و چیزی برای آنتاف ت مییود و از حجر می

ا ی، بی چون و چرا بپذیرندشان را  یھا هھا و افسان بدون نقد دروغخود،  یشینعلمای پمانند 

                                           
 .۱۲و  ۱/۱۱الوافی: مقدمه دوم،  -١
 .۲۲۲و  ۲/۲۲۱صول کافی: أ -٢
 .۴۷لؤلؤة البحرین: ص -٣
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 یجوابگوی نیازھاحتی شان ناقص است و  زیرا مذھب ؛در جستجوی مذھب دیگری باشند
 زندگی نیست.دۀ سا

 یرا در کنار اعترافات دیگر بپذیریم و آندربارۀ آشفتگی حدیث شیعه ھا را اگر اعتراف آن
ه ابوجعفر ک یتا وقت«و بیانگر این مطلب ھستند که در اخبارشان وارد شده قرار دھیم 

در «و نیز  ،١»دانستند مناسک حج و حالل و حرام را نمیشیعیان] از [یکھیچ ،امده بودین
» بستند فراوان شدند دروغ میائمه  [صادق] کسانی که برو فرزندش باقر جعفر  یدوران اب

اصوِل و اگر  شود که اکثر روایات شیعه ساختگی است یامل مکگونه  نیه ایقضاکنون صورت 
د و به دوران مانَ  چیزی از اخبارشان باقی نمی ،ھا اجرا شودآنعلم جرح و تعدیل بر روایت 

از شیعیان به امور دینی خود جز ه کای  دوره ؛گردند برمی امام باقرقبل از گمراھِی شیعه 
گاھی نداشتند ]سنت اھل= [ مسلمانان ھای کتابطریق   .آ

علوم  خودساختۀ ملزم به رعایت این قواعدِ حتی خود را متأسفانه آنان بینیم که  اما می
حتی یکی از  ؛گذارند میمھر تأیید البالغه  نھجسند و محتوای بر مثًال  .دانند نمینیز حدیث 

 متعدد و اختالف آنھا با یکدیگر، یھا هفرقوجود شیعه با «گوید:  آخوندھای معاصرشان می
اتفاق دارند و معتقدند که کالم امیرالمؤمنین علی بن  و سنِد آن البالغه نھجروایات بر صحت 

و درایت و فقاھت او اعتماد  یبر روایت شریف رضدر اصل، که  حالیدر[ است سطالب یاب
تکذیب بدیھیات و  هانکار آن به مثابحتی  ]ن قطعی است کهاچن این حکم نزد آنان ؛اند کرده

و افراد معدودی از آنان ھستند که چنین اعتقادی  شود انکار یکی از ضروریات دین تلقی می
و آداب  ھا تحکم ،وصایا ،ھا هنام ،ھا هه تمام خطبکو نیز معتقدند  ...نداشته باشند 

ولی  .٢»ھستند ج در حکم احادیث پیامبر[از لحاظ حجیت و ضرورت اجرا] البالغه  نھج
 زیرا ؛ھم از جھت متن و ھم از لحاظ سند مخدوش و مورد اعتراض است ،البالغه کتاب نھج

نسبت  ٣را به شریف رضی آن تألیفو شیعه  آوری شده جمع سسه قرن و نیم بعد از علی
روایاتی را که با اعتقادات اگر  حتی ؛که از نظر محدثین قابل اعتماد نیست دھد می

پس  ؛نبود یاعتماد به سخنشباز ھم  ،کرد ذکر میسند آمیز او سازگاری دارند ھمراه  بدعت

                                           
 .۲/۲۰صول کافی: أ -١
 .۱۹۱و  ۱۹۰هادی کاشف الغطا، مدرک نهج البالغه: ص -٢
رافضی دروغگویی «گوید:  او محمد بن حسین بن موسی رضی ابوالحسن است که ذهبی در موردش می -٣

 .۳/۵۲۳؛ میزان االعتدالل: »است



 ۴۳۳  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

از نظر محدثین، متھم اصلی در ساخت را بدون سند ذکر کرده چه حکمی دارد؟  که آن حال
ل علم اھ«فرماید:  می /تیمیه ابنباشد.  می ـ١علیـ  یف رضیشر برادر ،و جعل نھج البالغه

علی  هبآنھا را [جعل کرده] البالغه دروغ ھستند و  ی نھجھا هاتفاق دارند که بیشتر خطب
شود و نه  یافت می البالغه قبل از نھجھای  نه در کتاب ھاغالب آن ،بدین علت اند. نسبت داده

 .٢»دارند ای سند شناخته شده
ما به ھمین مقدار بسنده  ،فراوان است البالغه نھجی جعلی بودن نصوص ھا هنشانچند ھر

روایت تا امام شیعه اتصال سند بدانیم است که طرح این موضوع، آن ھدف از  .٣کنیم می
اتصال سند کجاست؟ از البالغه  در نھجاما  ؛اند دانستهصحت حدیث شرط  معصوم را

صحیح و ضعیف  ه و نامعتبرساخت خودبه معیارھای حتی شیعه  علمایروزگاران گذشته 
این حدیث «کند:  روایت میچنین کردند. حر عاملی از شیخ طوسی  ھم عمل نمی شانخود

یم از نیب ولی در موارد زیادی می ؛است ضعیف بوده فالن فردِ  ،ی آنواضعیف است چون ر
یث مرسل را ضعیف و یا بعضی مواقع حد ندک یتر از او روایت م ھمان شخص و یا ضعیف

بلکه بیشتر مواقع به  ؛کرد و به آن استدالل می ،بعدًا حدیث مرسل را روایت ، امادانست می
شیخ  .٤»پذیرفت نمی را موثقولی روایت مسند و ، کرد مراسیل و روایات ضعیف عمل می

 ابطالجرح و تعدیل منجر به  شیوۀکند که تطبیق و اجرای  اعتراف مینیز بحرانی  یوسف
ازدھم یدر قرن  که »جامع الرواة« کتابدر  ٥اردبیلی ؛ اماشود از اخبار شیعه می یاریبس

ه با کد بر گمان میو ب را مطرح کرده یب و غرینھایت عج ادعایی بی ،نموده تألیفھجری 
و  را تغییر داده نخستین یھا هشیعه در سدھزار حدیث ائمه  احکام دوازده  ،تابکاین  تألیف

                                           
 .۳/۱۲۴هجری. میزان االعتدالل:  ۴۳۶مرتضی، متکلم رافضی معتزلی، متوفی  علی بن حسین علوی شریف -١
 .۴۳۰؛ المنتقی من منهاج االعتدال: ص۴/۲۴: منهاج السنة -٢
؛ المنتقی من منهاج االعتدال: ۴/۱۵۹البالغه در منهاج السنة:  برای اطالعات بیشتر بنگرید به: باب نقد نهج -٣

؛ مختصر تحفه اثنی ۴/۲۲۳؛ ابن حجر، لسان المیزان: ۳/۱۲۴دال:؛ ذهبی، میزان االعت ۵۰۹و  ۵۰۸ص
؛ احمد ۴۳۰و حاشیه المنتقی: ص ۵۸؛ محب الدین خطیب، حاشیه مختصر التحفه: ص۳۶عشریه: ص

؛ الزعبی، ۱۶۲تا  ۱۲۵طالب: ص ؛ احمد زکی صفوت، زندگینامه علی ابن ابی۱۷۸امین، فجر االسالم: ص
، ربیع االول ۲۴۸: ص۲۵؛ مجله المقتطف: شماره ۴۰تا ۳۶لمراجعات: صالبینات فی الرد علی االباطیل ا

 .۱۶۳و  ۱۶۲؛ الوادعی، ریاض الجنة: ص۱۳۳۱سال 
 ۲۰/۱۱۱:ةوسائل الشیع -٤
 هجری . ۱۱۰۱محمد بن علی اردبیلی غروی حائری، متوفی  -٥



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۴۳۴

 

 یو است. ضعیف و مرسل و مجھول به صحیح تغییر دادهحالت این روایات را از  احکاِم 
با این کتاب من ممکن است  ،و سرورمان محمد و خاندان پاکش با عنایت خداوند«: گوید می

ضعیف یا ـ مجھول یا  ـ رضوان الله علیھمما  یکه میان علما ،ا بیشتریدوازده ھزار روایت 
 .١»گردند  شان روشن گردد و صحیح تلقی وضعیت ،شدند محسوب می مرسل

ن است اخبار و ککه ممنیمبنی بر اکند  به این قول استدالل می »الخطاب فصل«صاحب 
گاھی علمای قدیم ،ف قرآنیات تحریروا علوم حدیث و ضعف در  به نسبت به دلیل ناآ

این احادیث  ؛ لذاباشند  ضعیف و مجھول قلمداد شدهبه عنوان  ،شناخت حدیث صحیح
 .٢شوند صحیح تبدیل میضعیف، اکنون برای علمای جدید به احادیث 

چند شیعه ادعا ھر ؛کند را تضعیف می »کافی«بیشتر اخبار  »مرآة العقول«مجلسی در 
و اگر سندی را ذکر  ؛چھارگانه نیازمند ذکر سند نیستیم ھای کتابما در «کند که  می
عجیب  ی بساین تناقص .٣»است سنت پیشینیانتنھا به خاطر تبرک و پیروی از  ،کنیم می

 ٤حدیث کافی تعداداین  ضعیف دانستن« :ھاشم معروف معتقد استشیخ  ھمهبا این  ؛است
 سندِ  ضعِف  ؛ زیرااعتماد کنیمبر کافی است که مجاز نیستیم در امور دینی  یمعناین به 

 روایات در یکی از اصول اینوجود  و آن گردد؛ آن نمی قوتمانع از جھتی دیگر روایت، 
زیرا اکثر فقھا  ؛اند ه علما به آن عمل کردهکاینیا  ...معتبر است  ھای کتابیا  ٥گانهصدچھار
، اعتماد کردند ھاو بر آن متداول شدف ین باورند که اگر عمل کردن به روایت ضعیبر ا

در مواقعی که با روایات صحیح و حتی  گردد؛ میمانند دیگر روایات صحیح [وضعیتش] 

                                           
 .جامع الرواةاردبیلی، مقدمه  -١
 .۳۵۴فصل الخطاب: ص -٢
 .۴۷۱و  ۴۷۰زهره، اإلمام الصادق: ص رساله لزوم نقد رجال کتاب من ال یحضره الفیقه؛ ابی -٣
روایات  ۳۰۲روایات موثق و  ۱۷۸روایت صحیح،  ۵۰۷۲روایت ضعیف،  ۹۴۸۵دارای » کافی«شود  گفته می -٤

 ؛ نوری، مستدرک الوسائل: فائده چهارم.۲۴۶ ۱۷/۲۴۵باشد؛ بنگرید به: الذریعة:  قوی می
نامیده » صولاأل «کنند که علمای پیشین بر چهارصد منبع حدیثی اعتماد داشته و آنها را  علمای شیعه ادعا می -٥

شان منابع  های خاصی جمع شد که بهترین شان در کتاب بودند. این منابع بعدها خالصه شدند و چکیده
 .۲۰/۶۷چهارگانۀ حدیثی شیعه (کتب اربعه) هستند. وسائل الشیعة: 



 ۴۳۵  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

گوید:  شعرانی میابوالحسن  استبدین علت  .١»شوند تعارض دارند، بر آنھا ترجیح داده می
 .٢»دنباش معنی صحیح میاز لحاظ ولی  ،اگر چه سند احادیث کافی اکثرًا ضعیف ھستند«

جرح و  مبادی یاز اجرا فرار یاست برا یتالش  چینی کنیم که این مقدمه مالحظه می
 ای بخش عمده ابطالمنجر به و  نھادرا در قرن ھفتم بنیان  آنحلی مطھر  که ابن یتعدیل

پس از این رویداد  .از این مھم پرده برداشتشیخ بحرانی که  چنان ؛روایات شیعه شداز 
 را شان اتیروابا توسل به آنھا ه ککردند  ینیقرا یشروع به جستجوناگوار، علمای شیعه 

و دلیلی برای صحت تبر ھیچ معنی ندارد مع ھای کتابنه ذکر روایات در وگر ؛نندکت یتقو
 عرضه شده خیالیه بر مھدی ک دارندرتری از کافی بکتاب معت شیعیانآیا آنھا نیست. 

اگر ُمھر تأیید مھدی برای صحیح بودن احادیث کافی  ؟را تأیید کرده باشد و او نیز آن باشد
ی آن به سراغ اصول جرح و تعدیل ھا و بدعت ھا توجیه گمراھی بس است، دیگر چرا برای

  روند؟ می
 وجود دارد، اصول چھارصدگانهدر یکی از کافی ت اروای گوید میجناب معروف که اما این

 ھای کتاباربعه و دیگر  ھای کتابسازد. به تصریح علمای شیعه  خود تناقض دیگری را می
از  ،و بسیاری دیگر طوسیامالی  صدوق، خصال و علمال  مدینة مورد اعتماد شیعه، ھمچون

در صحیح بودن روایت ائمه  است که دلیلپس چگونه  ؛٣اند این چھارصد منبع نقل شده
ـ به گمان که  درحالی، دانند می منابع چھارصدگانهکافی را وجود آن اخبار در یکی از 

سخن، آیا این  .نقل شده استبه طور کامل از ھمان منابع چھارصدگانه کافی کتاب ـ  ایشان
 نشانۀ مشوش بودن شیعه در امور روایی نیست؟

 شان دربارۀ امامانشیعه ارزیابی ادعاھای 
به  ایشان معتبر یھا باتمام روایات کتکه  یابیم با نگاھی اجمالی به احادیث شیعه درمی 

و  روایت شده است صادقھا از امام بیشتر آناز این میان، و  اند شده  نسبت داده دوازده امام
 .شود نزد ایشان دیده می ج پیامبراز  یروایتآید که  پیش می ـ حتی به ندرتـ  بسیار کم

                                           
 .۱۳۷هاشم معروف، دراسات فی الحدیث و المحدثین: ص -١
 .۲/۱۲۳شعرانی، تعالیق علمیة (بر شرح کافی مازندرانی):  -٢
 .۲۰/۶۷وسائل الشیعة:  -٣
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حدیث روایت  ج پیامبرما از «گوید:  میدر توجیه این ضعف عاملی  ایشان ُحر شیخبلکه 
  .١»باشد سنت اھلاز روایات که احتمال دارد  زیراکنیم؛  نمی

به ھمین  ؛دھند نمی میتیھا اھآنو شناخت صحت  ج دیث پیامبراحابه «پس این گروه 
 یھا و روش نابعمبا  تا [بلکه از این رھگذر،]ی نداشتند به آثار اصحاب و تابعین توجھ صورت،

 ج شخدا و رسول[ُحکِم] به سوی را حدیث آن  ،حل اختالف یتا برا ،شوندھا آشنا آن
ـ آن بیت  کنند از اھل روایاتی که گمان میۀ بخش عمد جالب است بدانیم که .٢»برگردانند

را طوسی روایات زید بن علی بن یز ؛اند دروغ است نقل کردهـ  بیت ھم از برخی از اھل
که  چرا ؛اند بیت را تکفیر کرده از اھلبرخی  محدثین شیعهحتی  ؛٣حسین را رد کرده است

 .٤نندک یتصدیق نمپذیرند و  نمی عشری را اشیعه اثنپوچ و مشرکانۀ ادعاھای 
 روایات مرسلکردند و به  را قبول می سرمؤمنان علییام یان گفتارای کاش شیع

 ھا هدند که ا هرفت  یسانکسراغ به  . آنھا متأسفانهچون علی بن حسن قناعت داشتند ینیتابع
[محمد تقی و حسن عسکری] که  ھا ریکمانند عسافرادی  ؛ندا هزیست سال پس از امام علی

 کالم رسول خداست. مانند  شان [از لحاظ صحت و حجیت] سخن به اعتقاد شیعه،
چنان آندر دوران خود  آنھا ھاشمی و معاصراِن  ھا داند که عسکری ھر انسان عاقلی می

حتی  ؛ھا باشندو مردم نیازمند علم آنز یامتماز دیگران  به خاطر آن هک نداشتندعلمی 
پسرش  ،و نزد علی بن حسین نزد علمای زمان خوددگان علوم دینی نیز بیشتر جوین

و به این سه تن و امثال  کردند می یآموز علمـ ش جعفر بن محمدـ پسرش  جعفر و پسرِ  واب
این دوره، معروف و سرشناس  یعلما بینیم که لذا می ؛ن شیعهاتا امام نیازمند بودند ایشان

با وجود این و با اینکه این گروه از امامان  نیاموختند. یایشان علم  ھا و امثال از عسکری
ھر چه ائمه که اصرار دارند  آخوندھای شیعه باز ھم یی کامًال عادی بودند،ھا شیعه انسان

ه خداوند او را کپیامبری  است؛ ج کالم پیامبر هھا به مثابکالم آند و رکقبول باید گویند  می
 سنتقرآن یا آیات نورانی ۀ به منزلشان را  سخنیا  ؛کرده است برای ھمه جھانیان مبعوث

                                           
 .۲۰/۳۹۱همان:  -١
 .۳/۴۰المنهاج السنة:  -٢
 .۱/۶۶ستبصار: اإل  -٣
 .۱۱۴تا  ۲۵/۱۱۲نوار: ؛ بحار األ۱/۳۷۲صول کافی: أ -٤



 ۴۳۷  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 یمگر کس ؛کند ین بنا نمآرا بر  نشید یکه کساعتقادی است این  .دانند می نبوی متواتر
 .١»باشدمردم به راه و روش اھل علم و ایمان  دورتریِن  که

ھا را از آن عد از جعفر بن محمد کسیب«گوید:  روافض می دربارۀ این ادعایحزم  ابن
بودند  ھا عالم البته اگر آن ؛نه از جھت روایت و نه از جھت فتوا، شناسیم که عالم باشد نمی

و فرزندش جعفر و بعضی که محمد بن علی  ھمان طور ،شدند حتمًا شناخته و معروف می
ر به طو .٢»اند ھا حدیث روایت کردهو مردم از آن ھا به علم و درایت معروف ھستنددیگر از آن

 ند.نداشت نظیر  دانشفضل و در  صادق بودند، عفرامامانی که پیش از ج کلی،
مانند کالم خدا و  ئمهاکه کالم  ھا رافضی دربارۀ این ادعای /ابن تیمیهشیخ االسالم 

پس  سمانند علی ،ھا خلیفه بودندی از آنبعض«گوید:  چنین می، است ج رسول خدا کالم
ن و یبعضی دیگر مانند علی بن حس ؛ایشان واجب استن اطاعت از یراشد یمانند خلفا

ھر چه در مورد [پیروی از] دیگر  و محمد صادق عالم دینی بودندجعفر بن و  باقر جعفر یاب
چنین  بقیه [ائمه شیعه]ولی  در مورد اینان نیز واجب است؛ علمای علم و دین واجب است،

وی در بخش دیگری از کتابش، وضعیت علمی دیگر ائمه شیعه  .٣»ندارندجایگاھی [حق و] 
روایات [برخالف ادعای شیعیان] موسی بن جعفر «کند که  مفصًال بیان میرا بررسی کرده و 

امام ھمچنین ؛ از اوعلی نیز و برادرش  نمود میاز پدرش روایت  وی فقط چندانی ندارد؛
 یشان علم کدام از ھیچ کاظم اما بعد از موسی ؛اند نقل کردهروایاتی ترمذی و ابن ماجه از او 

ھا فتوا از آنفقه  ھای کتابدر  ،ندارند یروایات ،ھای مرجع و قابل اعتماد در کتاب .گرفته نشد
ھا معروفی از آن سخنو اصًال  ؛ھیچ اثر دیگری ی دارند نهنه تفسیر، نقل نشده نظر فقھیو 

 ۀ آنانخداوند از ھم ؛خود ھستندۀ ستیال و محاسن شیبلکه دارای فضا ؛روایت نشده است
 .٤»راضی و خشنود باد

 فھرستو موسی بن جعفر را به  نموده استنادحزم  سخن ابنبه این  /تیمیه ابنگویا 
دارای روایاتی است ولی نه  حدیثی ھای کتابکند که او ھم در  و بیان می افزودهعلما 

او «: است و گفته شمردهششگانه ھای  کتابحتی امام ذھبی روایات او را در  ؛زیادچندان 

                                           
 .۴۱و  ۳/۴۰ منهاج السنة: -١
 .۴/۱۷۵الفصل:  -٢
 .۱۹/۶۹سالم: اإل  مجموع فتاوای شیخ -٣
 .۲/۱۵۵ منهاج السنة: -٤
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 نیز ـالرضا علی بن موسی  . به عالوه، پسر وی ـ١»ماجه دو روایت دارد در سنن ترمذی و ابن
حجر ھم شرح حال او  و ابننموده ماجه یک روایت دارد که ذھبی به آن اشاره  در سنن ابن

که فقط یک روایت  توضیح دادهنیز امام مزی  .٢کرده است ذکر» قاف« حرف در ذیلرا 
صلت  یاب«طریق  زشویم که این روایت ا متوجه مینیز ماجه  با رجوع به سنن ابن. ٣دارد

 اودارقطنی در مورد  استدالل نمود.به حدیث او توان  نمی، پس ٤روایت شده است »ھروی
و این  ٥»باشد در قلب میایمان  متھم به جعل حدیثرافضی پلیدی است که او «گوید:  می

صلت از علی بن موسی روایت  یماجه از طریق اب حدیث ھمان حدیثی است که در سنن ابن
خلل و نقص در روایات «گوید:  مینیز ابن سمعانی بر این اساس است که  شده است.

حجر  ابن .٦»کنند میقول افراد متروک از او نقل  ؛ زیرا فقطاست انالرضا از طرف راوی موسی
اشکال  ،اند ولی افرادی که از او روایت کرده ،ستراستگو«: عتقد استنیز در مورد وی م

 .٧»دارند
از اھل  یکھیچ«فرماید:  حجر ھمان تعبیر ابن تیمیه باشد که می شاید این سخن ابن

 او سنت روایتی ندارد؛ تنھا ابوصلت و امثال ھای کتاباند و در  علم روایات او را نپذیرفته
ھا پاک  ھا را از این دروغکه خداوند ساحت مقدس آن کنند نقل می یی از پدران ویھا دروغ

 .٨»کرده است

                                           
 .۶/۲۷۰نبالء: العالم أسیر  -١
 .۴۵و  ۴۴حجر، تقریر التهذیب: / ؛ ابن۲/۲۹۶ذهبی، الکاشف:  -٢
 (نسخۀ خطی). ۲/۹۹۳تهذیب کمال المزی:  -٣
وزی نیز او را به جعل حدیث متهم نموده است؛ بنگرید به: ج . ابن۲۵، حدیث ۲۶و  ۱/۲۵ماجه،  سنن ابن -٤

 ۱/۱۵۱؛ الکنانی، تنزیه الشریعة: ۱۴۰؛ همچنین: سخاوی، المقاصد الحسنة: ص۱۲۹و  ۱/۱۲۸الموضوعات: 
 .۱۲؛ بوصیری، مصباح الزجاجة: ص۱۵۲و 

 .۶۱۶/ ۲عتدال: میزان اإل  -٥
 .۳۸۹/ ۷؛ تهذیب التهذیب: ۶/۱۳۴نساب:األ -٦
 .۴۵/ ۲التهذیب: تقریب  -٧
. در ۲/۱۵۶منهاج السنة:». امیه. ..  شنبه برای ما و یکشنبه برای پیروان ما و دوشنبه برای بنی«مانند حدیث  -٨

ترین  این روایت در مهم صلت نقل شده است. های ابو هایی از دروغ ) نمونه۳۸۹و  ۷/۳۸۸تهذیب التهذیب (
 .۸/۲۵۸؛ وسائل الشیعة: ۲۰۷خبار: صید به: عیون األ خورد؛ بنگر  منابع حدیثی اثناعشریه به چشم می



 ۴۳۹  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

 ھای کتابھیچ حدیثی در اثناعشریه) امام ھشتم (الرضا  از امامان بعد از موسی شیعه
 )شیعهامام یازدھم از حسن عسکری ( سنت اھلادعا کرد که  مطھر ابنوقتی  .حدیث ندارند

چنین چیزی تنھا ادعا «گفت:  کرد و  را رد  آن /ابن تیمیه ،اند حدیث فراوانی روایت کرده
معاصر حسن عسکری از او حدیثی روایت  مشھورِ  یعلما زیراباشد؛  و دروغ محض می

نسائی ، داود یاب ، مسلم نیشابوری،بخاریامام مانند ( سنت اھلکه بزرگان  درحالی ؛اند نکرده
را واران بزرگاین  اساتیدنام تمام عساکر  بنمعاصر او بودند و حافظ ابوقاسم ا )ماجه و ابن
از نام و نشانی در میان ھزاران حدیثی که از این بزرگان روایت شده، و  آوری کرده جمع

احادیث  سنت اھلکند که  چگونه ادعا میمطھر]  [ابن؛ پس شود حسن عسکری دیده نمی
حجر در شرح حال  بنا .١»وایات کجا ھستند؟اند؟ اصًال این ر دهکراز او روایت را فراوانی 

ضعیف  »الموضوعات«کند که او را در کتاب  میجوزی را نقل  حسن عسکری سخن ابن
کالم  معتقدندکه  مشاھده کنید را یسانکاین سخن و سخن  خود تفاوتاکنون  .٢پندارد می

 حسن عسکری وحی است.
 بوده هسال ائمه سهیکی از وقتی  شیعیان که به گواھی تاریخ،ادعای  این موردحزم در  ابن

کودک  که پرسیم ا میھاز آن«گوید:  میچنین  ،شدهاو جانشین  پسرش هپدرش فوت کرد و
 خردسالی،به علت  که حالیدر ،علوم شریعت را یاد بگیرد ۀتواند ھم ساله چگونه می سه

به او "بگویند:  کهاین جزندارند  یا ؟ چارهاین علوم را به وی بیاموزدتوانسته  نمیپدرش 
توانند  نمیو  کفر صریح و آشکار است سخنیو چنین  که این یعنی مقام نبوت ،"وحی شده

باطل  سخنپس این  بیاورند. ای معجزه این ادعاکنند و برای اثبات  پیامبریبرای او ادعای 
. لذا پرورانندبتوانند برای او ادعای الھام را ھم در سر  ؛ حتی نمیارزد پشیزی نمیاست و 

 .٣»برد نیز کاری از پیش نمیاین ادعا 
از حشو و زوائدی که شیعه به دین بسته است خبر حزم  ابنبا این سخنان، گویی که 

اند  آنھا پنھان شده ورایکه در  یتاھاز شب ؛ و ھمچنیندھد ھا ھشدار مینسبت به آنو داده 
 تأکیدشان  و حتی در روایات ھستند امام به وحی یا الھاممعتقد به  دارد؛ چرا که پرده برمی

 بزیع نقل شده که گفته در اصول کافی از ابن .باشد کودکی خردسالتواند  امام می شده که
تواند کمتر از ھفت  آیا امام می :ال کردم کهئوجعفر س یدر مورد امور امامت از اب«: است

                                           
 .۱۶۴و  ۱۶۳/ ۲ منهاج السنة: -١
 .۲/۲۴۰لسان المیزان:  -٢
 .۴/۱۷۲الفصل:  -٣
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که  اند گفته حتی؛ ١»از پنج سال ھم باشدکمتر تواند  گفت: بله می ؟باشدسن داشته سال 
نسبت خیالی را به مھدی  یکه روایاتگفتیم  تر نیز . پیش٢امام جواد در پنج سالگی امام بود

 گذشت. که بیش از یک روز از تولد وی نمی درحالی ،اند داده
کفایت طالن روایات منسوب به ائمه برای پی بردن به بُ ھم  تصور این مطلبحتی 

که در چنین سن  شکی نیست ،سنت و اجماع امت اسالم، قرآنآیات  بر اساس زیرا کند؛ می
و ھم اموالش تحت سرپرستی و حضانت دیگران باشد و قبل از کودک باید ھم خود  یو سال

پس چگونه چنین فردی امام معصوم مسلمین  .شود یھفت سالگی به انجام نماز امر نم
ه خداوند قلبش را ک یسکشود و سخنش مانند کالم خدا و رسول حجت است؟ آیا جز  می

عه یش شناسی فرقه یھا باتکبدین علت  آورد؟ کور ساخته باشد به چنین دروغی ایمان می
در سن  زیرا او ؛اند امامت جواد را انکار کرده ،اند که بعضی از طوایف شیعه ردهکاعتراف 
 کودک اند: امام باید حتمًا بالغ باشد؛ چون اگر امامت و گفته است؛ به امامت رسیدهکودکی 

طور که معقول نیست  ؛ و ھماندانستمکلف را نیز بتوان باید انسان نابالغ پس  ،ز باشدیجا
نیست که قضاوت نابالغ میان مردم دقیق باشد و بتواند ھم معقول  ،بالغ مکلف باشد غیرفرد 

تا قیامت  ج خدا  احکام دین را بدون نقص به مردم ابالغ کند و تمام امور و دستورات رسول
 .٣شود [به مردم] ابالغ کودک یکبر زبان 
را ت دروغگویانی یروامنجر به آن شد که  ،تحت حضانت کودِک جایز بودن امامت ۀ مقول

ھا آنزیرا  بود؛ھا صادر نشده از آن ه ھرگزکدادند  ائمه نسبت میبرخی به را  یسخنانبپذیرند که 
گوید:  س مییممقانی در شرح حال معلی بن خن بودند. را تنھا در دوران کودکی دیدهائمه 

پس او در  .به دنیا آمد ۱۲۹یا  ۱۲۸در سال و کاظم  کشته شد جریھ ۱۳۴معلی در سال «
و  کردهاز کاظم حدیث روایت او  . با وجود این،٤»ه استساله بود ششیا  پنجمعلی  ھنگام قتِل 

به ایشان مانع علم ائمه  کیکود«گوید:  می شو ممقانی در توجیھ ؛پذیرد می روایتش راشیعه 

                                           
 .۲۵/۱۰۳نوار: ؛ بحار األ۱/۳۸۳صول کافی: أ -١
 .۱۰۳/ ۲۵نوار: بحار األ -٢
 .۹۵؛ قمی، المقاالت و الفرق: ص۸۸و  ۸۷: صةنوبختی، فرق الشیع -٣
 ».معلی«ممقانی، تنقیح المقال، شرح حال  -٤



 ۴۴۱  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

ممکن  پس ؟بینید امام جواد در کودکی امامت را بر عھده گرفت مگر نمی .احکام شرعی نیست
  .١»نقل کرده باشدوی را از  آن سپسو  نمودهال ئوس خردسال است معلی از کاظِم 

به سند کنند  نقل می بیت اھلکه از قول برخی از علمای  یمورد روایاتن شیعه در امحدث
. این بدان ریثابت است یا خاز ایشان روایت بیاِن  کنند و دقت نمید دھن نمی آن اھمیتی
ھا جز آخوندھا و آن ،قتیحقدر .٢ندارندحدیث و ِاسناد  شناختی ازایشان  که دلیل است

 بزرگانی ،دارند یخورند و ایشان را از راه خدا بازم شان را به باطل می مراجعی که اموال
 انیپیشین از یھای کتاببه بینیم  لذا می ؛٣در ارتباط باشندھا آنبا به طور مستقیم ندارند که 

سنادشان مقطوع اِ  یخالفت اسالمبه خاطر ترس از مدعی ھستند  و اند خوش کرده دل خود
 .ح ھستندیھا گفته شده به آن عمل کنید چون صحبه آن یول، است

قبول را  ھا این کتاببدون تحقیق و بررسی روایات  شیعه به ھمین منوال و بزرگان
صحیح احادیث و روایات و تقسیم شروع به تحلی مطھر  ه در قرن ھفتم ابنکنیاتا  کردند می

و در قرن دھم اولین کتاب آنھا در زمینه مصطلح الحدیث تالیف  نمود.ھا به صحیح و غیره آن
با این حرکت مخالفت  شدند، نامیده میخباری اَ که  ، گروھی از شیعیاندر ھمان زمانشد. 
شیعه را در  بدینسان ؛است سنت اھلتقلید و پیروی از ار کگفتند: این ضمن رد آن و  هکرد

 این مورد رسوا کردند.
 بودهج یاند که دروغ و تزویر میان شیعه بسیار را ن شھادت دادهیمسلم بزرگاِن از  ای عده

تعصب  .دادند انجام میبخشی از دین  به عنوان »تقیه«ۀ و حتی این کار را به حکم عقید
صرفًا به این  رابعضی از ائمه  ن امامِت ویان و منکریغگکه روایات درو مذھبی به جایی رسید

بزرگوار ۀ اما روایات صحاب پذیرفتند، باز می آغوش، با گری برده بودند از شیعه یبویخاطر که 
 کردند. ، رد میھستند ج خدا و رسولش شدۀ ه ستایشکرا 

موثق و کسی را که  چنان ؛است ار عجیب و غریبیبس شیعه معیار ارزیابی اعتبار رجال
 بیت اھلبیشتری به  یھا دروغیا  ،بودامام غایب  دیدِن  مدعِی یا که  دانستند میقابل اعتماد 

را  بھشت امامکه  کرد مییا ادعا  ١کرد گویی می زیادهآنھا غلو و  بارۀیا در ،٤داد نسبت می

                                           
 همانجا. -١
 .۱۶۳، المنتقی: ص۲/۱۳۴منهاج السنة:  -٢
 همانجا. -٣
منازل و جایگاه مردم را بر اساس میزان روایتی که از ما نقل «اند:  علمای شیعه از امامان خود روایت کرده -٤

 ).۱/۵۰(اصول کافی: » کنند بشناسید می
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 .٢است ردهکضمانت  راوی یراب
  وضعیت راویان حدیث ـ؟ اگر به است و تایید عدالت بودنچگونه دروغ گفتن موجب موثق 

که  ھای از آنبزرگان خواھید شدمتوجه  ندازید،ـ نظری بی ی رجالی شیعهھا حتی در پرتوی کتاب
و ائمه از  اند قرار گرفتهن ائمه یو حتی لعن و نفر نکوھشمورد  ،اند کردهزیادی را نقل ت اروای

 علمایاما  ن مطالب را نقل کرده است.یانیز شیعه  ھای کتابو حتی  جستند شان دوری مییا
عمل به تقیه  فقطو  به ھمه سخنان و اندرزھای ائمه پشت کرده بدون ھیچ دلیل موجھیشیعه 

 تر. از آن ھم ضعیفسست است، شاید مانند تار عنکبوت  آن ھمکه  کنند می
دروغ بودن بسیاری از این روایات  از نقد و بررسی سند نوبت بررسی متن است. بعد

 خواه ایم، خواه روایاتی که در این کتاب از منابع شیعی نقل کرده ؛و محرز استشیعه واضح 
امثال آن. دلیل رجال کشی و  ،عیاشی تفسیر ،تفسیر قمی نوار،األ بحار ،اصول کافی روایات

با  د،بر ال میئوقرآن را زیر ساین است که مضمون این احادیث،  نیزدروغ و ُبطالن آنھا 
کسانی که از آنھا به و قرن اول در  امت انبھترین، دارد جنگ  سرِ  ج سنت پاک پیامبر

 خداکتاب  درکه   گذاری کرده ی را پایهاتو اعتقاد شمارد میکافر  نیکویی پیروی کردند،

                                                                                                             
آمده است که کشی برای موثق دانستن او به این » واصل«در شرح حال فردی به نام در کتاب رجال حلی  -١

به بدن ابوالحسن نوره [= داروی نظافت] کشیدم و مانع ریختن آب حمام به چاه «روایت استناد کرده است: 
خته بود] ها جمع شد]؛ سپس همه آن آب و نوره را [به همراه موهایی که از بدن امام ری شدم [تا همۀ کثیفی

کند و  این سخن، بر اوِج اعتقادش داللت می«گوید:  مطهر حلی می ). ابن۶۱۴سرکشیدم (رجال کشی: ص 
 ). ۱۷۸و  ۱۷۷(رجال الحلی: ص » سند آن صحیح است

دهد (بنگرید  ضمانت امام بر بهشتی بودِن راویان حدیث، آنها را در جایگاه ممتاز اعتماد و راستگویی قرار می -٢
؛ رجال ۱۰۷۳حدیث  ۶۵۷و ص ۷۱۴حدیث  ۳۸۱؛ رجال کشی: ص۲۰، حدیث ۲۰/۱۱۸ل الشیعة:به: وسائ

موثق و معتمد دانستِن افراد از سوی امام را در رجال کشی در مورد  نوع ای از این ). نمونه۱۵۸و  ۹۸حلی: ص
دربارۀ پرسش او از احمد بن محمد بن عیسی تقریبًا پازده صفحه حدیث «خوانیم:  محمود می ابراهیم بن ابی

کند که به گمان او دال  کشی در ادامه مواردی را بیان می». روایت کرده است سهای موسی کاظم و پاسخ
بر «که با سند خود از ابراهیم بن ابی محمود روایت کرده که گفت:  بر موثق بودن آن مرد است؛ چنان

خداوند مرا داخل بهشت کند؟ او  کنید که جعفر وارد شدم ... به او گفتم: فدایت شوم، تضمین می ابی
). بدون شک، کسی که در مورد ۵۶۷گفت: بله. من هم پای او را گرفتم و بوسیدم (رجال کشی: ص 

رسد به اینکه موثق باشد؛ حتی جعفر صادق  امامان چنین اعتقادی داشته باشد، بویی از اسالم نبرده است، چه 
  ).۷۰و  ۱/۶۹تدال: عحکم به کفر چنین افرادی داده است (میزان اإل 



 ۴۴۳  (فصل دوم: اعتقاد شیعه درباره سنت)  باب اول 

 

است به  یافک ھاآناظھار نظر در مورد احادیث  یبرا چنانچه. برھان و دلیلی بر آن نیست
در تناقض اصول دین  با یا، ا مخالف عقل و نقل ھستندیھمه  که بیفکنید ینگاھ شان متون

 .١اند منتسب شده ج به پیامبرکه  ین ھستنددروغکه روایاتی پس بدان  .باشند می

                                           
 .۱/۱۰۶ابن جوزی، الموضوعات:  -١





 
 
 
 

 :فصل سوم
 شیعه در مورد اجماع ۀعقید

اصل سوم است و در  ،یعنی بعد از کتاب و سنت ،است سنت اھلاجماع یکی از اصول 
ل به ئھرکس قا«فرماید:  تیمیه می بر این اساس ابن .١باشد علم و دین قابل اعتماد می

. ھمو ٢»دیآ شمار میه بو جماعت  سنت اھلاز  ،سنت و اجماع باشدن، قرآ[حجّیِت] 
این گروه به  .سنجند و جماعت تمام مسایل دینی را با این سه اصل می سنت اھل«گوید:  می

پراکندگی  مخالِف ستگی است و بمعنی ھم  جماعت به زیرا ؛اھل جماعت معروف ھستند
بر آن دوران اول اسالم در  صالح که سلِف  استآن  مورد نظرو اجماع اساسی و  است
اما شیعه  .٣»دیگر متمرکز نبودند اسالم و امت ات زیاد شداختالف ھاولی بعد از آن ؛اند بوده

 ،در این باب ،بدین علت ؛پندارند را اجماع نمییا اجماع امت اصحاب و سلف صالح  اجماِع 
 کنیم: ھا را ذکر میگوناگونی دارند که آنو قاید مخالف ع

 قول امام است نه اجماعنخست: حجیت در 

نه بدین  ،اجماع حجت است«اند:  نقل کردهاز شیعیان چنین  سنت اھلاصول ی ھا کتاب
باشد و حتی  سخن امام معصوم می ۀدربردارندبلکه بدین سبب که  ؛علت که اجماع است

 .٤»انفرادی ھم حجت است صورت  بهقول امام معصوم 
گاه شد. آنانیدگاه داز توان  میبا نگاھی به منابع اصلی شیعه  گوید:  حلی می مطھر ابن آ

                                           
؛ غزالی، ۱/۲۰۰حکام: صول األ أحکام فی صول األ أ؛ آِمدی، ۳/۱۵۷تیمیه:  سالم ابناإل  مجموع فتاوی شیخ -١

 . ۴/۲۶۷عبدالبر، التمهید:  ؛ ابن۴۰۳؛ امام شافعی، الرسالة: ص۱/۱۷۳المستصفی: 
 .۳/۴۳۶تیمیه:  سالم ابناإل  مجموع فتاوی شیخ -٢
 آیند.  برای هدفی مشترک گرد هم می  شود که به گروهی گفته می» جماعت. «۱/۱۵۷همان:  -٣
 .۳/۲۴۷سنوی، نهایة السول: إ -٤
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یک خواه افراد ، بنابراین .باشد شامل قول امام معصوم می زیرا ؛نزد ما اجماع حجت است«
 بهایشان اجماع ، باشد در تمام اقوال ایشانسخن امام   که مادامی، فراوان باشند یا نه گروه
 .١»اجماعذات خاطر ه بنه  ،سخن امام حجت است خاطرِ 

یابد و مدار  تحقق نمی، اجماع بدون امامی که معقتد به عصمتش ھستند، بنابراین
حقیقت در با توجه به این سخن، .نه بر ذات اجماع ،چرخد حجیت اجماع بر سخن امام می

امام معصوم ھستند و  سخنت ل به حجیّ ئبلکه قا ؛ل به اجماع نیستندئقاعلمای شیعه 
گوید: اجماع نزد ما حجت  مطھر که می ابناین سخن . پوچ نیستجز نامی اجماع  ادعای

 چون حجیِت  ؛اجماع حجت نیست :بگوید . وی در اصل بایدسخن لغو و باطلی است، است
امام را  آنان .ھا ھمین استمذھب آن اینتیجه و مقتض کهچرا ؛باشد آن مبنی بر قول امام می

فرمان  باید از او پیروی کنند و گوش بهکه دانند  مییا در مقامی باالتر از پیامبر مانند پیامبر 
شود و نزد وی آمده و بلکه مخلوقاتی  فرشته در گوش امام اموری را یادآور می ؛او باشند

و دیگر مواردی که به طور مفصل در بیان دیدگاه  .بینند تر از جبریل و میکائیل را می بزرگ
 ؛نیازمند اجماع نیستند ،ا با وجود امامھآنکه  خواھیم دید آنھا در مورد سنت ذکر شد.

 نیازمند اجماع نبودند. ج اکرم طور که اصحاب با وجود رسول ھمان
و از نگاه آنان حجت در قول دارند؛ » امام«به نام  پیامبر یکدر ھر عصر و زمانی  شیعیان

ثابت برای ما عقلی و نقلی  دالیلگونه که با  ھمان«گویند:  می لذاامام است نه در اجماع؛ 
وجود  زمانیھیچ ی دوستان شیعۀ ما نیز آمده است، در دوران تکلیف، ھا و در کتابشده 

ھا رجوع باشد و ھنگام اختالف به اقوال آنندارد که از امام خالی باشد تا محافظ شریعت 
 از آنجا که سخنش عاری از خطا و برتر از ،ھا بودامت اجماع کردند و امام میان آن اگر .شود

به خاطر وجود حجت ـ یعنی  اجماع، پس حجیِت  .حجت استاجماع این  ھمگان است،
 .٢»در آن است ـ معصوم امامکالم 

به گمان  ،باشد چنینچون اگر  ؛زمین ھرگز از امام خالی نیستشیعیان معتقدند که 
این سخن بدین معنی با توجه به تعریف ایشان از اجماع، و  ،٣»شود زمین نابود می« ایشان

                                           
؛ برای مثال نظری دارند. بسیاری از بزرگان شیعه هم چنین ۷۰صول: صمطهر، تهذیب الوصول الی علم األ  ابن -١

 .۱۶؛ معتوق، المرجعیة الدینیه العلیا: ص۳۰۵؛ قوامع الفضول: ص۱۰۰و  ۹۹المقاالت: صوائل أبنگریه به: مفید، 
 .۴۰۶نحاریری، معالم الدین: ص -٢
 .۱/۱۷۹اصول کافی:  -٣
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در اگر به مفھوم اجماع  .شوداست که اجماع مفھومی ندارد و باید برای ھمیشه تعطیل 
، چون سنت مگر در لفظ؛، با سنت ھیچ تفاوتی ندارد یابید که درمی ،کنید دقتشیعه  عقیدۀ

بنابراین حق دارید  معصوم است. شیعه نیز آشکارکنندۀ سخن است و اجماِع سخن معصوم 
برایشان که  درحالی ،دکنن یاد میبسیار اجماع از  شان یاصول یھا کنید که در کتاب تعجب

نفر ھم  صدبه  حتی اگر ،اند که قول فقھا ارزش ندارد حتی اقرار کرده ؛مسمایی است بی اسِم 
 ؛حجت است ،امام معصوم باشد سخِن اگر اجماع ھمراه به نظر ما « :اند حتی گفته برسند.

حجت  ،متفق باشند نظربر یک  اگر صد نفر از فقھاحتی  ،امام نباشدبا ه ولی اگر ھمرا
؛ نه به خاطِر یابد اجماع تحقق می ،امام اتفاق حاصل کنند سخنو اگر دو نفر با  ؛نیست

 انست که اجماع آنامعناین سخن بدان  .١»نظر بودن فقھا، بلکه به اعتبار سخن امام ھم
 .بنامندسنت را اجماع که بلکه نھایتًا این است  ؛ای ندارد ھیچ فایده

قلب [به تناقض عقیدۀ شیعه دربارۀ اجماع] این اعتراض   کهآید  از ظواھر امر چنین برمی
از شریف  شان بزرگانای که بعضی از  به گونه ،دار کرده است را جریحهشیعه متقدم  علمای

اجماع حکم کرده  ِت نبودیم که به حجیّ ما اولین کسی «: است اند که گفته رضی نقل کرده
را پیشنھاد کردند و بر ما   آن ]سنت اھل =[ بلکه ابتدا مخالفین ؛را لغو بدانیم  باشیم تا آن

یم چون ردحکم را قبول ک جز موافقت با آن نداشتیم؛ لذا آنای  پس چاره ،نمودند عرضه
پذیرفتن اجماع از سوی یعنی  ؛٢»ھا مخالفت کردیمولی در علت و دلیل با آن ؛ذاتًا حق بود

 بوده است. سنت اھلشیعه فقط برای تقلید از 
سخن امام از اجماع خارج مشخص شود که اگر «گوید:  مینیز  »ولضقوامع الف«صاحب 

شده یا به آن وارد گردیده [یعنی نظِر امام موافق یا مخالف اجماع است] تأثیر و خاصیت 
با اجماع مقولۀ است که این  کند، کار را بر ما آسان میاما چیزی که  .رود اجماع از بین می

 .٣»که ما را محکوم کنند از طرِف آنھا مطرح شدهاین ھدف 
ھماھنگ  علمای شیعه با آنھاپس چرا  ،اند را اصل کلی قرار داده  آن سنت اھلکه  مادامی

 ھا در مورد امامت با اجماع تناقص دارد؟آن ۀکه عقید حالیدر ،شوند می
تا وقتی که سخن امام معصوم در امامیه  ۀشیع از نظر«گوید:  محمدرضا مظفر می

                                           
 .۴۰۵معالم الدین: ص -١
 .۳۰۵قوامع الفصول: ص -٢
 همانجا. -٣
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اجماع [کمِک] ندارد ... اگر سخن امام با  علمی ھیچ ارزشاجماع  ،نشود مشخص ای مسئله
یعنی [ نه اجماع علما ،سخن امام است به خاطر وجودحجیت  ،حقیقتدر ،کشف شد

اجماع  در اینصورت ].(اجماع) فاقد ارزشمکشوف (سخن امام) اصل است و کاشف 
 .١»نیست[در کنار سنت] و خود دلیل مستقلی  خواھد بودسنت  زیرمجموعه

 ؛حجت مستقلی نیست، اجماع در مقابل سنتاز نظر ما شیعیان، «گوید:  رضا صدر می
 .٢»شود می مشخص معصومیننظر ، با اجماع زیرا بیانگِر سنت است؛بلکه 

 اختالفات ،اجماع بر سرِ  شیعهین متأخرمتقدمین و «: نیز معتقد استمحمد جواد مغنیه 
: استمصادر تشریع چھار چیز که  ھمصدا ھستندمتقدمین  با یکدیگر دارند؛ زیرافاحشی 

را دلیل ھر اصل و   ای در اجماع غلو کردند که آن به گونه . آناناجماع و عقل، سنت، قرآن
ولی  ،گذاشتند منابع تشریعیاین  در کنارلفظ اجماع را صرفًا ین متأخراما  .فرعی دانستند

که ھمراه دلیل معتبر دیگری  کردندآن اعتماد  هب تنھا زمانیو  ؛به آن اھمیتی ندادند
اجماع را دلیل مستقلی ، ینمتأخر چرا که برخی از ؛مطلق نیستنیز اما این کالم  .٣»باشد

ھا گم شده آن اماِم  ،که از قرن سوم تا به حال این نکته را نیز در نظر داشته باشید .٤دانند می

                                           
 .۳/۹۲صول الفقه: أمظفر،  -١
 .۱۷ص :جتهاد و التقلیدرضا صدر، اإل  -٢
 .۲۸۶تا  ۲۸۴: سال دوم، شماره سوم، صسالمرسالة اإل ، مجله مامیة بین القدیم و الجدیدصول الفقه للشیعة اإلأ -٣
دانند، معتقد است اجماع به عنوان یک دلیل مستقل، حجیت دارد  مثًال شعرانی، که شیعیان او را دریای علم می -٤

طور که  پس سخن مغنیه قطعی نیست. اما همان)؛ ۲/۴۱۴(شعرانی، تعالیق علمیة علی شرح جامع مازندارنی:
مسلک  ها در این موضوع اختالفات زیادی دارند؛ مثًال حر عاملِی َاخباری ها و اخباری مشاهده کردیم، اصولی

سنت است و در مذهب  های اصول آمده، از اعتقادات اهل معتقد است هر آنچه در مورد این بحث در کتاب
). در مقابل این گروه، ۲۱۴شود و اصًال توجیهی ندارد (الفصول المهمة: ص افت نمیشیعه هیچ دلیلی برای آنها ی

اند؛  های اصول فقه دربارۀ آن بحث کرده اند و ضمن اقرار به حجیتش، در کتاب ها اجماع را پذیرفته اصولی
کید بر این اصل می طبرسی «ید: گو  هرچند که این مقوله با بحث امامت در شیعه متناقص است. شعرانی در تأ

این مورد  برامت «حتجاج از ابی حسن علی بن محمد عسکری در حدیثی طوالنی چنین روایت کرده: إدر 
  اند و بنا به در قرآن هیچ شک و گمانی وجود ندارد و در این اجماع سخن درستی گفته  که اتفاق نظر دارند 

». کنند" مود: "امت من هرگز بر گمراهی اتفاق نمیفر ج تصدیق ما انزل الله بر هدایت هستند؛ زیرا پیامبر اسالم
توان به  اجماع دلیلی مستقل است و می  این حدیث دال بر حجیِت اجماع است و اینکه«گوید:  شعرانی می

کند (شعرانی، تعالیق علمیه:  کمک آن به علم [و یقین فقهی] رسید؛ همچنین درستِی این حدیث را نیز ثابت می
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اجماع حاصل از آن طریق تا پی ببرند به نظر امام که پس چه راھی وجود دارد است. 
 ١شود؟

رسیدن به اجماع ، بعد از غیبت امامکه ن معتقد ھستند شیخ حر عاملی و دیگر اخباریو
یقین حاصل کرد که نظر توان  نمیچون  ؛شود نمی علما حاصلغیرممکن است و اجماع 

گاھی از دیدگاه امام امکان در  .نیستپذیر  امام در اجماع علما لحاظ شده یا خیر؛ یعنی آ
به رؤیایی بدل شده که چون کیمیا ھر چه بیشتر بجویی، کمتر علمای شیعه  اجماع ،نتیجه

 .٢نیستغایب اثری از امام  ای از دنیا در ھیچ گوشه زیرا یابی؛ می
به رأی  توان که میاجماع را قبول دارند و معتقدند  شیعه اصولیوِن  ،ھا یبرخالف اخبار

در اصل و اساس «گوید:  می »مصباح الفقیه«ھمدانی در رضا شیخ  امام دست پیدا کرد.
آنان در یک  نظرِ  ھمچنین اتفاق .است، نه ھمۀ علمامتأخروحدِت نظِر علمای  ،اجماع حجیِت 

که پاسدار شریعت  ه باید به کمِک فتوای علمای شیعهبلک باشد؛ دوره نیز مالِک اجماع نمی
 .از راه حدس و گمان [یا چیزی شبیه خواب و الھام غیبی] به نظِر امام دست یافت ھستند،

                                                                                                             
۲/۴۱۴.( 

آنان با توسل به مقولۀ  ای یافته است. حکومت شیعی ایران برای این مشکل و تناقض نیز راه چارهالبته  -١
خودساختۀ والیت فقیه، جانشینی جعلی برای امام همیشه غایب ساخته و او را متولی انجام وظایف و نقِش او 

الشرایط و مدیر و  فقیه جامع قانون اساسی ایران، والیت مطلقۀ فقیه را که شایستۀ ۱۱۰و  ۵۷اند. اصل  کرده
داند و عمًال رهبر را حاکم بر مال و جان و ناموس  مدبر است، در رأس سه قوۀ مقننه، مجریه و قضاییه می

شمسی، این اصل تغییر یافت و شرط اعلمیِت  ۱۳۶۸نماید. پس از مرگ روح الله خمینی در خرداد  مردم می
اش، نه درس و بحث  رهبر کشور شود که سرگرمِی دوران جوانیسوادی  فقیه از آن برچیده شد تا آخوند کم

در مشهد و اشتغال به ساز و موسیقی بود. ذکر این » انجمن ادبی پیکار«فقهی و علمی که شعرخوانی در 
نکته الزم است که حتی خمینی هم هیچیک از شرایط همین والیت فقیه جعلی شیعه را نداشت. او یک 

دوران طلبگی به عرفان و فلسفه عالقه داشت و ناگهان سر از دنیای فقاهت درآورد. آخوند معمولی بود که در 
های اوست؛ چرا که عرفا و فالسفه و فقها در طول تاریخ  آور در افکار و گرایش این خود تضادی خنده

 شود که همواره با یکدیگر سِر نزاع و تعارض داشتند و اینک این سه تناقض در شخصیت آخوندی جمع می
دهند تا او را از خطِر  ای از روحانیون شیعه شهادِت دروغ به اجتهاد وی می در زمان حکومت پهلوی، عده

کارترین  اعدام برهانند؛ غافل از اینکه این گواهی ایشان چند سال بعد، منجر به روی کار آمدن یکی از جنایت
 گردد. (مصحح) های تاریخ می حکومت

 .۶۳ثر: صألبنگرید به: حائری، مقتبس ا -٢
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در نتوان   که باشد ای هلئبسا مس  چه .اختالف وجود دارد علماالبته در این موضوع بین 
ۀ بزرگان را با خود ھمموافِق  نظر اگرحتی ، را حاصل کردامام قطعی  موافقتآن مورد 

از طریق   اگرچه خود دارد،امام را با ای که قطعًا موافقت  چه بسا مسئلهو داشته باشد؛ 
 .١»شھرت باشد

حدس و گمان ، دیدگاه امامبه  دستیابیراه به عقیدۀ ایشان شود که  از اینجا روشن می
دھند  برای کشف نظر امام قرار می حدس و گمان را راھی اساسیکه چگونه  یدکن دقت .است
کنند؛ بنگرید که این دو  تلقی نمیحجت را ولی اجماع سلف امت ، دانند را حجت می  و آن

امت  یعلما ۀھم نظر بودِن  از نظر آنان ھمھمچنین  شیوۀ اجماع تا چه حد از ھم دورند.
فتوایی باعث اطمینان اما شھرِت  شود که یقین کنند که با نظِر امام یکسان است؛ نمیموجب 

اف اعتر زبانی گو اینکه خود با زباِن بی ؛دارند ای وارونه عیارواقعًا م گردد. از موافقت امام می
 دارند.نظر  اتفاِق با یکدیگر گمراھی  در جھل و که علمای شیعه چگونه اند کرده

 گروھی دھد که ایشان به سخن نشان می توجھِی آشکاِر آنھا به حجیت اجماع، این بی
 دھند. شان اھمیتی نمی علمایجماعت معروف و مشھور به نظِر و کنند  عمل میناشناس 

آنان در توجیه این  از نتایج و ثمرات دنبال کردن امور شاذ و نادر است؛رویکرد، البته این 
 حسن بن زین الدین .نظر] است امام با گروه ناشناخته و مجھول [ھم گویند میشاذ رویکرد 

اگر یکی از  ،اختالف پیدا کردند دو نظر مورد یک مسئله] بر سرِ در [اگر امامیه «گوید:  می
این دو گروه از نسبی معلوم برخوردار بودند و [با بررسی نسب این دسته] امام یکی از آنھا 

این نظر نابخردانه  .٢»نبود، حق با گروه دیگر است ھرچند نسب آنھا معلوم و آشکار نباشد...
دانند  وجود این گروه مجھول را شرط اجماع در عصر غیبت مینجا پیش رفته است که تا بدا

 زیرا برسیم؛به اجماع روایت بدون نقل  ،در این دورانکه است غیرممکن  واقعاً «اند:  و گفته
گاھی از نظِر امام  باشند که  ای نداریم؛ مگر اینکه مجتھدان ناشناخته راھیھیچ برای آ

                                           
عبارت است از شایع بودن فتوایی که به » شهرِت فتوایی« .۱۷جتهاد و التقلید: ص؛ اإل ۴۳۶مصباح الفقیه: ص -١

های امامیه عقیده دارند که  حد اجماع نرسیده است و در مقابلش فتوایی شاذ قرار دارد. برخی از اصولی
حّجت بر حکم برای فقیه  ،هرچند فتوای یک فقیهگویند  است. آنان می» امارات معتبره«شهرت فتوایی از 

تواند برای فقیه دیگر  شود، ولی همین فتوا وقتی به حّد شهرت رسید و فتوادهندگان زیاد شدند، می دیگر نمی
دلیل بر حکم باشد و او نیز حکم را استنباط کند. این نظریه را شمس الدین محمد بن بکری ـ معروف به 

 . (مترجم)۱/۵۲، مقدمه مؤلف: ةه است؛ بنگرید به: ذکری للشیعـ نیز پذیرفت شهید اول
 .۴۰۶معالم الدین: ص -٢
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و چنین  یمبپیوندشان نھفته باشد و ما به جمع ایشان  یھا هگفت در میان اسخن امام
کنون از آن تا [طوسی]دوستان ما از دورۀ شیخ ھر اجماعی که ، چیزی قطعًا منتفی است

نداشته باشد که به  شواھدییا  ،نباشد واحدمتواتر یا حدیث  نام ببرند که مستند به روایت
ناچاریم بگوییم که منظور از آن،  حقیقی نیست و][اجماع  کمک آن به علم و یقین رسید،

گیری از  مبنای تصمیم .١»ھمان شھرِت فتوایی است که شھید اول بدان اشاره کرده است
از دوران شیخ  و شود این ھم کم پیدا می که گروه مجھول است نظرِ اعتماد به نظر آنھا 

ھمان اجماع  ،موجود اجماِع منظور از پس  .ه استرخ ندادطوسی به بعد چنین چیزی 
  .است این نوع اجماع وجود داشته طوسی از شیخ پیش گویا  ؛٢باشد منقول می

گردند تا از  گروھی ناشناخته می به دنبال سخِن   ند،را رد کرد صحابهکه اجماع کسانی 
اعتنا خود  علمای سخنانحق را پیمودند که به راه در این مورد آنان  .آن پیروی کنند

؛ اما متأسفانه علت اتفاق نظر داشتند اگر ھمۀ آنھا دربارۀ یک موضوعحتی  ،نکردند
 گردان شدند. روی لَف و َس  صحابهکه از اجماع این بود  شان گمراھی

ھر  باشد، کنند اجماع می گمان می آنچهبرای رسیدن به  این گروه از علمای شیعه
 ،ی شدند و در نتیجهمرتکب چنین اشتباھ که در روایاتکما این ؛پیمایند مسیری را می

شود.  و غیره دیده می »بحار«و  »استبصار«که در کتاب است   شده ساخته ضیروایات متناق
در ند؛ زیرا نظرات مختلف یک فقیه گویا آنان با خودشان نیز درگیر ھست  کهایناز این بدتر 
یحضره من ال «صاحب کتاب  ،قمی بابویه ابن با ھم در تعارض و تضاد است. ،مورد اجماع

، در این است و مالک عمل ایشان که یکی از چھار کتاب مھم احکام در فقه شیعه »الفقیه
                                           

 همانجا. -١
ل -۱باشد:  عشریه بر دو نوع می اجماع در دیدگاه شیعه اثنی -٢ : یعنی اجماعی که با جستجوی فقیه اجماع محصَّ

در تحقیق و جستجو به آن دست : اجماعی است که فقیه اجماع منقول -۲آید؛  در میان فتاوی به دست می
پیدا نکرده، بلکه از فقها برای او نقل شده است، خواه مستقیم باشد یا با واسطه. این نقل شاید با روش تواتر 

ل را دارد یا با خبر واحد نقل می شود، بنابراین اگر  باشد که از لحاظ حجیت، همان حکم اجماع محصَّ
گویند، منظورشان اجماع دوم است؛ هرچند که علما در مورد  یها به طور مطلق از اجماع سخن م اصولی

فقهای جعفری «گوید:  ). اعلمی می۳/۱۰۱صول الفقه: أاند (مظفر،  حجیت اجماع دوم اختالف پیدا کرده
گویند: اجماع یعنی اعتماد و اعتقاد قطعی به رأی امام؛  در مورد اجماع اصطالحات فراوانی دارند؛ بعضی می

ل هستند و بعضی دیگر اجماِع منقول به خبر واحد را پذیرفتهبعضی هم معتق وی ». اند د به اجماع محصَّ
ل حاصل نمی  ).۳/۶۲ثر:قبول است (مقتبس األمورد شود و فقط اجماِع منقول  اعتقاد دارد که اجماع محصَّ
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کنند که با آن  ی میاجماع مسئله دیگرو در  شود اجماع می ای مسئلهدر « گوید: مورد می
این وضعیت چنان نابسامان است  .١»و از این قبیل بسیار است در تضاد است [اجماِع قبلی]

چگونه  ،اگر کسی در اجماع دارای چنین روشی باشد«گوید:  می »جامع المقال«صاحب  که
 .٢»؟روایتش مطمئن بود درستِی  ازو  کرد اعتماد توان به وی می

ندارد و کسی امکان در مواردی مدعی اجماع ھستند که اصًال اجماع  آخوندھای شیعه
، صاحب مجمع [طبرسی شیخ گاھی«گوید:  میطبرسی نوری  ل نیست.ئآن قاحجیِت به 

اند،  اند که امامیه بر سر موضوعی اجماع نموده شدهمدعی ] مرتضی[و سید  ]البیان
این معضل ھمچنین بر وجود او  .٣»اصًال مدعی چنین چیزی نشده استکسی که  درحالی

 که از یک شخص نقل شده متضادی یھا اجماع«کند به وجود  و اقرار می تأکیدشیعه  در
 و ھمچنین و اینکه شخصی فتوای خود را که در اجماع نقش داشته، پس گرفته است است

 .٤»فتوایی مخالف فتوای قبلی خود داده است ،شخص قبل یا بعد از اجماع
گاه است،شیعه  یھا باکتبه طبرسی است که نوری  اعترافاین  این  ناچارولی  آ

و قصد دارد ھدف اجماع شیعه نوشته  ازکند که در طرفداری  میحقیقت را در کتابی بیان 
ما از اعتراف او بھره  .ای دیگر جلوه دھد را [از لحاظ ماھیت و کارکرِد فقھی] به گونه

رفتار و مضطرب  ضتناقم بسیار ،شیعه در مورد اجماععلمای جوییم تا ثابت کنیم  می
 را بیان کنند.  ط آنیتوانند حدود و شرا و حتی نمی اند کرده

خود به آن  ،امام معصوم است سخن و رأیکاشف  ،اجماع معتقدندشیعه که علمای 
سخن نه کشف نظِر موافق دوستان خود ھستند،  حقیقت در پِی جلبدر پایبند نیستند؛ زیرا

کند  را ذکر می لماسخن یکی از ع ابتدا »معالم الدین«صاحب ه این دلیل . بامام معصوشان
 سخنبدون  نه اتفاق فقھا ،امام معصوم است سخن اجماع،  اساساصل و «که گفته بود: 

در  توجھی بیو اصًال  ؛در مورد این اصل دوستانغفلت  شگفتا از«گوید:  می؛ در ادامه »امام
که برای مسایل فقھی به قول امام احتجاج  درحالی ،چنین چیزی به اجماع یدننام

اند و  از اجماع باقی گذاشته تنھا یک عبارت را ] کهاند  دهنموافراط چنان [حتی  ؛کنند می

                                           
 .۱۵حوال الحدیث و الرجال: صأطریحی، جامع المقال فیما یتعلق ب -١
 همانجا. -٢
 .۳۴الخطاب: صفصل  -٣
 همانجا. -٤
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تبدیل  معنا به اسمی بیو   را از اصطالح اصلی خودش تحریف نموده  آن ،بدون قرینه آشکار
شود که حجیت اجماع را چنین زیر سئوال  ؛ و ھیچ نظری مانند این یافت نمیاند کرده
 .١»ببرد

عنوان   اجماع را به ،این با وجود ؛ل به اجماع نیستندئقا آخوندھای شیعه ،حقیقتدر
 تناقضدچار ، و اجرای این مدعادر اثبات  لیو ؛ندکن قلمداد میفقھی شیعه اصلی از اصول 

  در کالم، دلیل نادرست بودن آن است. ضتناقو ناگفته پیداست که ؛ شوند می
تصور  ،و تشیع در مورد اجماع سنت اھلعلمای برای روشن شدن تفاوت اساسی بین 

 یا نظری فتوا ،٢گی به امامت رسیدسال جپنکه به گمان شیعه در از امام جواد اگر کنید که 
تمام ولی  ،ک مسئله شرعی ُحکمی داده استگزارش شود، یا گروھی از روافض بگویند او در ی

  .٣اتفاق امتنظر امام مالک و حجت است، نه اجماع و  ،امت اسالم با فتوای او مخالفت کنند
 ھستند و به تأیید تاریخ وجود خارجی ندارد، منتظرش ستھا ی که قرناگر از امام

 نظر یا ُحکممسلمانان مخالف  تمامو  سخنی نقل کنند که از طریق توقیعات به آنھا رسیده
 ارزد. نظِر کل جھان اسالم پشیزی نمیشود و  پذیرفته میۀ فراری نظر این گمشد، او باشند

یچکس با آن موافق داشت و ھ نظریاگر امام «گوید:  شیخ مفید در اقرار به این موضوع می
فساد و اوج در   این مذھبی است که .٤»سخن امام برای حجت و برھان کافی است نبود،

اقرار  »مفید«بدین خاطر جدل در این مورد نیست. و   مناقشه  و نیازی به قرار دارد تباھی
و خوارج و اھل حدیث معتزله و مرجئه فقط مخصوص شیعه است و  دیدگاهاین « :کند می
 .٥»اند مخالفت کرده آنبا نیز 

                                           
 .۴۰۶و  ۴۰۵معالم الدین: ص -١
 .۲۵/۱۰۳نوار: بحار األ -٢
ساله جایز و صحیح است (بنگرید به: اصول کافی، کتاب  کند که حتی امامِت امام سه کلینی روایت می -٣

سال هم اگر از سه «اند:  )؛ حتی برخی گفته ۱/۳۲۱جعفر الثانی:  يشارة و النص علی أبالحجة، باب اإل 
؛ بحار ۳۳۱عالم الوری: ص أ؛ طبرسی، ۲۹۸رشاد: ص مفید، اإل  :؛ بنگرید به»کمتر باشد، اشکالی ندارد

 .۱۰۳و  ۲۵/۱۰۲نوار: األ
 .۱۰۰وائل المقاالت: صأ -٤
 همانجا. -٥
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 است سنت اهلبا مخالفت راه هدایت، دوم: 

زیرا  ؛ضروری است و پیروی از آن به اجماع  اتفاق دارند که مراجعه ھمۀ مسلمانان
بر گمراھی اسالم امکان ندارد امت  شود درست است و تصمیمی که از این راه حاصل می

 فرماید: خداوند متعال می .١نظر شوند ھم

ِ َما تَوَ ﴿ َ َ�ُ الُْهَدى َوَ�تَّبِْع َ�ْ�َ َسبِيِل الُْمْؤِمنَِ� نَُوّ�ِ �َّ َوَمن �َُشاقِِق الرَُّسوَل ِمن َ�ْعِد َما تَبَ�َّ
 ]١١٥ النساء:[ ﴾َونُْصلِهِ َجَهنََّم وََساءْت َمِص�اً 

روشن شد؛ با پیامبر مخالفت کند و از راهی که پس از آنکه هدایت (و راه حق) برایش  و کسی«
جز راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده وا گذاریم و او را به جهنم در افکنیم و 

 .»بد جایگاهی است
 یاد، رھایی ھستناستوار حق امر گروھی از امتم بر  تا وقتی که«فرماید:  می ج رسول خدا

 آنان که درحالی ؛روردگار فرارسدپتا اینکه فرمان  رساند نمی مخالفت دشمنان آسیبی به آنان
روایت شده  ج احادیث فراوان دیگری از رسول اکرم .٢»مدام بر مردم چیره و غالب ھستند

 .٣کنند اتفاق نمیامت اسالمی ھرگز بر گمراھی  مبنی بر اینکهاست 
                                           

هرکس از اجماع مسلمین سر باز زند، درحقیقت، راه غیر از مسلمانان را پیموده «معتقد است: /  تیمیه ابن -١
در اثبات حجیت اجماع به این  /). بدین سبب امام شافعی۱۹/۱۹۴سالم: (مجموع فتاوای شیخ اإل » است

البته ایشان بعد از تفحص و ». براساس این آیه، مخالفت با اجماع حرام است«گوید:  آیه استدالل کرده و می
یل است؛ هرچند بعضی در تفسیر ترین و بهترین دال  تدبر فراوانی به این نتیجه و جواب رسید که انصافًا قوی

االسالم  شیخ  ). گفتنی است که۱/۵۹۰کثیر:  اند (تفسیر ابن و این سخن را نپذیرفته  این آیه دچار مشکل شده
 را ذکر کرده است؛ آن ۱۹۲، ۱۷۹، ۱۷۸/ ۱۹در مورد این آیه تحقیق بدیعی نموده که در فتاوای کبری: 

 ﴾َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ﴿آیه «گوید:  کثیر می شود. ابن  مراجعه ۵/۴۵۹تفسیر قاسمی:   همچنین به
باشد؛ اما بعضی مواقع شامل مخالفت با نِص شارع و یا  وش می ترین ر بیانگر مخالفت با بهترین و شایسته

است   ضامن عصمت امتش در خصوص اجماع شده ج شود؛ زیرا رسول خدا هم می ج اجماع امت محمد
شوند. احادیث فراوانی در این مورد روایت  امتش دچار اشتباه و خطا نمی ج و به خاطر مقام و ارزش محمد

 ).۱/۵۹۰کثیر:  (تفسیر ابن» شده و حتی بعضی از علما مدعی تواتر آنها هستند
همان معنی در  . امام بخاری این حدیث را با۲/۱۵۲۴امام مسلم، کتاب جهاد، باب ال تزال طائفة من امتی:  -٢

 .روایت کرده است ۸/۱۴۹طائفة من امتی:  عتصام، باب ال تزالکتاب اإل 
باشد و شواهد متعددی بر مرفوع  فرماید: متن حدیث مشهور است و دارای اسانید فراوانی می امام سخاوی می -٣
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شیعه اجماع  اعتقاد درولی  ؛است و جماعت سنت اھل، یعنی جمھور مسلمین دیدگاهاین  
نیز در  عشریااثناجماع فقھای شیعه  و در مذھب ؛گیرد نه با امت اسالمی با امام صورت می

ـ  و دآشکار سازرأی امام را شان  صورتی اعتبار دارد که در بر دارندۀ نظر امام باشد، یا اجماع
توجھی  ج محمدھا اصًال به اتفاق مجتھدین امت آن ـ بیان کردیمھم طور که قبًال  ھمان

 ندارند.
که  اند رسانده چون کار را به آنجااجماع شیعه است؛  عدم اعتبارِ  از تر بزرگقضیه 

، سنت اھلبا اجماع  عین ھدایت است و مخالفت مسلمین،مخالفت با اجماع «گویند  می
آنان  یھا . به عالوه در کتاباست هاساسی مذھب شیع یھا هترجیحی و پای از اصول یکی

 گمراھیو مردم را به سوی این  نموده تأکیداین اصل بر که  وجود داردروایات فراوانی 

                                                                                                             
خداوند شما را از «فرمود:  ج ). روایت شده که پیامبر۴۶۰کنند (المقاصد الحسنة: ص بودن آن داللت می

» سه مشکل و نقص محافظت کرده است یکی از آنها عدم اجتماع و اتحاد امت اسالمی بر گمراهی است
و در جای » ِاسنادش منقطع است«گوید:  ). حافظ در التلخیص می۴۲۵۳، شماره ۴/۴۵۲بوداود: أ(سنن 

بصره غفاری روایت کرده  مام احمد از ابی). ا۱۱/۳۲۶(عون المعبود: » سندش حسن است«فرماید:  دیگر می
را به من عطا  نیز آن أ؛ خداوندجمع نکنداز خداوند خواستم که امتم را بر گمراهی «که رسول خدا فرمود: 

رجالش ثقه هستند؛ ولی یک راوی ضعیف در «گوید:  ). حافظ در تلخیص می۶/۳۹۶(المسند: » فرمود
 ج کند که رسول خدا روایت می س). ترمذی از عمر۱۱/۳۲۶ سند آن وجود دارد (عون المعبود:  سلسله

کند و دست  کند یا امت محمد را بر گمراهی جمع نمی خداوند امتم را بر گمراهی جمع نمی«فرمود: 
حدیث «گوید:  ابوعیسی می». رود همراه جماعت است هرکس از آن بگریزد به سوی آتش می أخداوند

» تخریج المختصر«حجر در  ). ابن۲۱۶۷، شماره: ۴/۴۶۶(سنن ترمذی: » باشد فوق از این طریق غریب می
اند و رجالش  را تخریج کرده  آن السنةو االللکائی در  الحلیهاین حدیث غریب است. ابونعیم در «گوید:  می

إن «حجر نیز این حدیث را به این شکل روایت کرده است:  ابن». باشند رجال صحیح، اما معلوم و مشهور می
). ۳۹۵۰، شماره ۲/۱۳۰۳(سنن ابن ماجة، کتاب الفتن، باب السواد األعظم: » ی التجتمع علی ضاللةأمت

)؛ اما سندی گفته ۲/۴۳۱به عنوان حدیث صحیح روایت کرده (فیض القدیر:» الجامع«را در   سیوطی آن
ه (حاشی» در سندش ابوخلف اعمی وجود دارد که اسمش حازم بن عطاء و فردی ضعیف است«است: 

روایت حدیث با چند طریق «گوید:  ). عراقی در تخریج احادیث بیضاوی می۲/۴۶۴ماجه: سندی بر سنن ابن
أنها قیل چندین طریق دارد که در مورد همه «گوید:  حجر می (همانجا). ابن» که همه آنها مشکل دارند شده

اند؛ بنگرید به:  احتجاج کردهها به این حدیث  )؛ اما اصولی۲/۲۰۰(فیض القدیر: » و قال وجود دارد
 .۱/۲۱۹؛ آِمدی، األحکام: ۱/۱۷۵المستصفی:
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 کنند. دعوت می
اگر یکی از خبرھا «که از یکی از ائمه پرسیده شد:  آمدهاصول کافی یکی از روایات در 
را بپذیریم؟ گفت: آنچه مخالف  کدام یک، باشد و دیگری مخالف آن )سنت اھلعامه (موافق 

اگر  ،ت شومیگفتم: فدا) کند نقل می(راوی  .ھاستآنبا ھدایت در مخالفت  زیرا ؛است عامه
 یآن خبرچه کنم؟ گفت: آن وقت  سازگار، سنت اھل[اعتقادات]  با ھر دوو دو خبر باشند 

گفتم:  .عمل شود گریضات آنھا سازگارتر است، رھا گردد و به خبر دو قُ  حاکمان لیکه با م
چون ھنگام  ؛این را بگذار تا وقتی امامت را مالقات کنیاگر ھر دو مثل ھم باشند؟ گفت: 

 .١»کاِر ناسنجیده کردن و ھالک شدن استتوقف بھتر از  ،رویارویی با شبھات
ـ یکی از مواردی را که در ھنگام اختالف و تناقض روایات شیعه  شیعه معتمد ـکلینی 

: است گفتهبه ادعای شیعه کند که  میذکر  جعفر صادقشود، سخن  باعث درک درست می
حدیث دیگری نیز  .٢»ھا ھدایت استچون مخالفت با آن ؛را رھا کنید سنت اھلموافقت با «

 ،اگر دو حدیث را دیدی که مخالف ھم بودند«گوید:  می اند که از امام صادق جعل کرده
حسن بن جھم روایت خودساختۀ دیگر از  .٣»است سنت اھلرا بگیر که مخالف  حدیثی

) گفتم: آیا در مورد روایات شما غیر از تسلیم سصالح (لقب امام گوید: به عبدِ  میاست که 
گفتم:  .سوگند به خدا غیر از تسلیم ھیچ چاره دیگری ندارید ،چاره دیگری داریم؟ گفت: نه

را که  روایتیریم؟ گفت: یپذرا ب کدام یک ،اگر از ابوعبدالله دو سخن مخالف روایت شود
 .٤»ھاست پرھیز کنیدو از روایتی که موافق آن بگیرید است سنت اھلمخالف 

 امام صادق استداللبه روایت  ،برای پذیرش و پیروی از این اصلآخوندھای شیعه 
 ی]ھا [اعتقادات و ارزشاز  ای ذرهھرگز بر شما  ،سوگند به خدا«: است کنند که گفته می

  با گمراھی آنان به بنابراین .باشند از اصول شما نمی ای ذرهبر  نیزھا و آن نیستید سنت اھل
 .٥»اند از دین حق نبرده یا ترین بھره زیرا اینھا کوچك ؛مخالفت برخیزید

                                           
؛ طبرسی، ۶/۳۰۱؛ طوسی، التهذیب:۳/۵؛ ابن بابویه قمی، من الیحضره الفقیه: ۶۸و  ۱/۶۷اصول کافی، -١

 .۷۶و  ۱۸/۷۵؛ حر عاملی، وسائل الشیعة: ۱۹۴حتجاج: صاإل 
 .۱۸/۸۰: ةشیعال؛ وسائل ۸مقدمه: ص  اصول کافی، -٢
 .۱۸/۸۰: ةشیعالوسائل  -٣
 همانجا. -٤
 همانجا. -٥
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از بادۀ  ،امت اسالمی ھستند پراکندگیو  هکه خواھان تفرق نمایی کافران مسلماناین 
از به سبب آن که  یا هجاھالن کورکورانۀپیروی اند؛ آن ھم فقط به دلیل  غرور مست شده

موھبت عقل و تفکر محرومند. آری، این کوردالن ذھن تباه و دل سیاه خود را با توھمی به 
که  اند و عقل و منطق خود را قربانی پاداش بزرگی کرده اند انباشته» بیت اھلی ھا رنج«نام 

شان خواھد شد. آن  نصیب بیت اھلفقط به خاطر دوست داشتن  پندارند شان می در خیاالت
اصل این است که  گویند و می دلخوشند بین این جاھالن کوته غوغای به صفت شیوخ شیطان

مردم مخالف او بودند و مسیر دیگر را   کهمگر این ،ن و روشی را اتخاذ نکردھیچ دی سعلی«
پس  ؛کردند یاز او سئوال م ،دانستند یکه نظر امیرالمؤمنین را نم یو در موارد پیمودند می

کردند و تنھا بدین سبب از او  خالف فتوای او عمل می کرد، یکه نظر خود را بیان م یھنگام
در ھر  سعمرکه گویند  می ، خودھمهبا این  .١»پرسیدند تا مردم گمراه شوند ال میئوس

نمود و بر اساس فتوای او قضاوت  او عمل می توصیۀبه ، کرد مشورت می سای با علی مسئله
به او مراجعه  شان اصحاب برای حل مشکالتدر بسیاری از موارد، ھمچنین  .کرد می
[امیدوارم ، یا ابا الحسن«علی گفت:   اند که عمر به روایت کردهخود آقایان  .٢کردند می

پیش نیاید مشکلی «روایتی دیگر: ؛ و در ٣یستیدر جمعی نباشم که تو در آن میان نھرگز] 
 بینیم می؟ بپذیریمحال کدام یک از دو سخن را  .٤»دنباش حل کردنشکه ابوالحسن برای 

 .دروغ ۀنتیجھم ی است و این یگو تناقص جاعالنکه روش 
وصیتی خیالی و نادرست را  علمای شیعه به جای تالش برای حفظ یکپارچگی مسلمین،

                                           
شان تا  خود قضاوت کنید که نابخردی و کینۀ سیاه .۸/۸۳؛ وسائل الشیعة: ۵۳۱بابویه، علل الشرائع: ص ابن -١

سیره و روش اهل باطل در برخورد با «گوید:  کجا پیش رفته است که شیخ انصاری بعد از نقل این روایت می
با جعفر در تمام آنچه گفت و «کند:  وی از ابوحنیفه چنین نقل می». کند این خبر را تصدیق می †ائمه

دانم که در سجدۀ نماز، دو چشم او باز است یا بسته تا در این مورد هم با  عمل نمود مخالفت کردم؛ ولی نمی
در سجدۀ  ]/[که ابوحنیفه  اند هایش را تکمیل کرده و گفته پیروان گمراه او نیز یاوه». او مخالفت کنم

بست تا به هر شکِل ممکن با جعفر مخالفت  گذاشت و یک چشم خود را می نماز یک چشم خود را باز می
 ، رساله قطع و ظن، آخر باب انسداد. (مترجم)۱۸۸کرده باشد؛ بنگرید به: رسائل شیخ انصاری، ص

 .۴/۱۶۰منهاج السنة:  -٢
 .۱۲۰؛ صادقی، علی و الحاکمون: ص۴۹۳و  ۱/۴۹۲طالب:  مناقب آل ابی -٣
 .۹۸و  ۹۷رشاد: صمفید، اإل  -٤



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۴۵۸

 

از شیعه  تر شدندور باعثکند و  می را بیشتر تداوم آنتر و  عمیقالف را تخاکنند که  می نقل
: است الرضا گفته کنند که به موسی از علی بن اسباط روایت می ؛گردد میامت اسالمی 

توانم به شناخت دقیق آن دست پیدا کنم و در آن منطقه  نمی که آید موضوعی پیش می«
 سنت اھلپس چه کنم؟ گفت: پیش عالم ، واھمبخ ان تو وجود ندارد تا از او فتوکسی از یارا

 .١»آن است رھمانا که حق د ؛خالف آن عمل کن ،برو و به ھر چه فتوا داد
 أخداوند یی کهھا یکی از نعمت«گوید:  بر این روایت تعلیقی گذاشته و می حر عاملی 
را  آنان و را فریفته سنت اھلکه شیطان علمای  این است ،دهکرارزانی  فرقۀ برحِق شیعهبه 

[شیوۀ تفکر و  عمل کردن به خالِف  بدین صورت، ؛نظری گمراه ساخته است در تمام مسایِل 
با  گوید: میدرست ھمانند روایتی که ؛ شود میای برای اعمال ما  قاعده ،سنت اھل] روِش 

 .٢»[ھر چه که گفتند] خالفش را انجام دھیدو  یدمشورت کن انزن
تن امت ستار فریفخوا  که کافر ملحدی استساختۀ خطرناک سخنان این  شک، بی
مسلمین را از دین ، ای که شده کوشد تا به ھر وسیله و بھانه با تمام توان می و استاسالم 

ای  نین عقیدهخدا خارج سازد. مایۀ شگفتی است که سردمداران شیعۀ ایران با وجود چ
و ھفتۀ وحدت را به غوغای تبلیغاتی و  کنند چگونه مردم را به تقریب مذاھب دعوت می

پیوند و دوستی برقرار سازند، حال  سنت اھلچگونه امکان دارد با ؟ گذرانند ای می رسانه
زھی  دانند؟ آیا این وحدت عملی است؟ آنکه ھدایت و رستگاری را در مخالفت با آنان می

  خیال باطل!

  نقدی بر این گفتار
اصول  علمای .دھیم رائه میا مسئلهشتری در این افزون بر مطالب گذشته توضیح بی

اند و به صورت کافی و وافی برای آن استدالل  اثبات حجیت سنت را به عھده گرفته
حقیقت با اما در ؛اجماع را قبول دارند فقط در ظاھرشیعه علمای  ،دیگر سویاز  .اند کرده

متقدمین مغنیه اتفاق محمد جواد  .کنند آن مبارزه می و با حقیقِت  شتهاجماع سازگاری ندا
را اصلی از اصول استدالل   آن ینمتأخر گوید که می ، اماشیعه را بر اجماع ذکر کرده

                                           
نوار: ؛ بحار األ۸۳و  ۱۸/۸۲؛ وسائل الشیعة: ۶/۲۹۵؛ طوسی، التهذیب: ۵۳۱بابویه، علل الشرائع: ص ابن -١

۲/۲۳۳. 
سی نیز در این کالم جاهالنه، بر مبنای روایتی بیان شده که مجل .۷۱و  ۷۰یقاظ من الهجعة: صإحر العاملی،  -٢

 ) آورده است. (مترجم)۷۷/۱۶۷بحار (
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 .١اند بر آن اعتماد نکرده لیو ،دانند می
. از این اند مخالفت کردهاست،   استدالل فقھییکی از اصول   کهپس یعنی آنان با اجماع 

ین متأخریا  ،اند یا علمای متقدم شیعه گمراه بوده شود: مال حاصل میتگیری دو اح نتیجه
اند که متقدمین ایشان بر  و به مخالفت با امری روی آورده بر حق نیستند و از آن گریزانند

چند ھر ؛ھا انکار اجماع استآن کارِ  ۀنتیج  کهاست  مطلب این ۀخالصاما  .اند آن اجماع کرده
دوصد گفته چون نیم کردار «زیرا  ؛در سر بپرورانند را ادعای حجیت آن، ی اصولھا در کتاب

چون «و ادعای محض پذیرفتن اجماع، دلیلی بر التزام به آن نیست و ھمانا که:  »نیست
 ». عمل در تو نیست، نادانی

، سرگردانی آنھا در این وادی گمراه و نرسیدن به ھمین اجماع بر مطالب گذشتهافزون 
 روشی ھیچ دیگری است بر اینکه آخوندھای شیعه پایبندعلیل و ناقص خودشان نیز دلیل 

به این است  ای ناشناختهعالم  حضورِ  شرِط ، سخنیل این ترین دال یکی از روشن .نیستند
االسالم ابن تیمیه این  یابد. شیخ بدون وی اجماع تحقق نمی اعتبار که او امام غائب است و

ھای  در کتاب«گوید:  می و  قلمداد نموده شیعه یھا ترین نادانی عنوان یکی از بزرگ  را به
یکی از آن دو ۀ و گویند اختالف باشد دیدگاهدر موردی بر دو  چون  که علمای ایشان دیدم

اش  گوینده  است که یقول معتبر نزد آنان ھمان، و دیگری مجھولباشد دیدگاه مشخص 
 .امام معصوم است سخن حتماً پس  را نشناسیم، صاحبنظرزیرا معتقدند: اگر  است؛ناشناس 

نشناختن کند که چگونه  تیمیه تعجب می امام ابن .٢»تر وجود دارد؟ آیا جھلی از این بزرگ
 وی .باشد صحت قول می نشانۀ گویندۀ یک سخن و درستی یا نادرستی خود سخن،

چرا امام  ؟از آِن امام معصوم است، فرد ناشناس فھمید سخن توان میاز کجا «گوید:  می
قول  از کجا معلوم کهاش مشھور است؟  گوینده  فردی باشد که سخنموافق نباید معصوم 

؛ خواھند جھل را با جھل ثابت کنند ھل یا شیطانی صادر نشده باشد؟ آنھا میدیگری از جا
این حال کسی  شک، . بیدانند معصوم می سخنرا عالمت گوینده  و شناخت عدم علم زیرا

گمراھی و بدعت گم شده  یھا تاریکیاست که از نور تابناک سنت منحرف شده و در 
 .٣»است

                                           
 .۴۰۶المغنیة: ص  -١
 .۲۶۶و  ۳/۲۶۵منهاج السنة:  -٢
 همانجا. -٣
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نی است که اجماع را خباریواز اَ  زیرا کند؛ میدر این مورد به آنھا اعتراض  حر عاملی
 یکی از عجایب، یک سخنفرد ناشناس برای صحت  وجودشرط «گوید:  می یو .قبول ندارد

وجود دارد؟ چگونه با وجود سخن این  ایچه دلیلی بر چه دلیلی است؟ اصالً این  .است
 .١»باشد؟ بوده سخن امام معصوماین شود که  چنین چیزی معلوم می

که پنج ساله  کودکی سخنچگونه  کهاست  این ،که از این ھم کمتر نیست یی دیگرامر
اجماع امت اسالمی از اجماع محسوب شده و  ،است یھنوز تحت سرپرستی شخص دیگر

یا  کودکشود و سخن چنین  امت رھا می قول علمای   جا کهتا آن ،استتر  تر و صحیح قوی
 گمراھی و فساد نیست؟  نھایتشود؟ آیا چنین چیزی  می ترجیح دادهای  گمشده

که کاشف رأی امام است تحقیق و بررسی شیعه  اساس ظاھری و بیاگر در مورد اجماع 
مثًال روایات  ؛در تعارض قرار دارنددیگر یکبا که  خواھید یافترا  ناقضیروایات مت فقط ،کنید

در مقدمه  الطائفه شیعه (طوسی)حتی شیخ  چنین حالتی دارند. »استبصار«و  »تھذیب«
موجب خروج ھمین عقیده تصریح نموده است که  ،به این حقیقتضمن اعتراف  »التھذیب«

 .٢است  شماری از تشیع شده افراد بی
ن آن یدر تعیحتی ه کدر مذھب شیعه بحث امامت است  مسئلهترین  مھم دانیم که می

ی آنان چنان پریشان و ھا گیری و جھت دارند ات شدیدیشیعه با ھم اختالف یھا هفرق نیز
جالب  .در این مورد استآنان  ۀمملو از بحت و مناقش ،کالمی یھا که کتابپراکنده است 

شرِط درستِی اجماع، وجود سخن و دیدگاه امام در آن است. وقتی  گویند است که خود می
ی سست شیعه در این حیرانی ھا هھنوز در تعیین امام دچار بحران و درگیری ھستند و پای

 !یابد؟ ھرگز اجماع چه وقتی تحقق می ریزد، پس پوسد و فرو می می
ھرگاه شیعه در  .استمتعارض و متضاد ھا بینیم که ادعای اجماع نزد آن ھمچنین می

چنین ، باشند  و در مورد آن ادعای اجماع کرده شتهدا  نظری ویژهای  مسئلهخصوص 
 ،خیالیایمان به مھدی  ؛ ماننددر نھایت فساد است ـ اصول باشد یا فروعاز خواه ـ اجماعی 

تیمیه  ابنامام  امام و موارد دیگری که در ادامه خواھد آمد.ویژگی و معجزات اغراق در 
[ھمۀ د که ندارای وجود  نظر و عقیده ھیچشیعه در «گوید:  میدربارۀ این پراکندگی شیعه 

 .٣»باشند سخن ھمبر آن علمایش] 
                                           

 .۳/۶۳ثر: مقتبس األ -١
 .۳۶۱طوسی، التهذیب، ص -٢
 .۱۲۹/ ۲ منهاج السنة: -٣
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 »اصول کافی«مثًال در  ؛اند شیعه خود نیز بدان اقرار کردهعلمای این حقیقتی است که 
او  ،پرسیدم صادق جعفر ای از ابی مسئلهدر مورد «: استروایت شده  چنینبن اعین  ةراراز ُز 

اما خالف جواب من را به او ، ال کردئوسپس مردی آمد و از ھمان چیز س .ھم جواب داد
 پاسخی متفاوت بانیز  باراین  ،ال کردئوسپس مردی دیگر آمد و از ھمان چیز س گفت.

رسول  پسرگفتم: ای ، وقتی دو مرد بیرون رفتند گفت.به فرد سوم  جواب من و نفر دوم
متفاوت ھا پاسخی ھر کدام از آن  اما به، دو مرد از پیروانت در عراق از یک چیز پرسیدند خدا،

اتحاد  نظرزیرا اگر بر یک  ؛این به نفع من و شماست ،؟ گفت: ای زرارهگفتیپاسخ دیگری  با
کوتاه و این کار باعث  دیکن تصدیق میرا ما دانند  شناخته و میمردم شما را ، باشیم  داشته

 .١»شود ما و شما می[و قتل]  مرشدن عُ 
یکی از  ھا هدیدگا تضاد و اقوال اختالف ،ه حکم تقیهدال بر این است که بنا ب فوق روایت

ھا پیدا نکند و مذھب آنھا دست تا دشمنان به حقیقت مذھب آن ،است شیعهاصول مذھب 
این اختالف ۀ یادر س، شان شناخته نشود ھا بخواھند حقیقت مذھباگر آنپس  .شودنضایع 

 کنند؟  یا حکمی اجماع می نظرچگونه بر 
زیرا چنین کاری از  ؛استدور و بیزار  ھا گویی یاوهاز این  سباقرامام شکی نیست که 

دیگر علمای  و آن بزرگوارآرای خواھند مردم از  می  که است ملحدانی یھا پردازی دروغ
گاه بیت اھل ستیزان  این دین .ھا منتشر نمایندآن کفر و افراط خود را میان تا بتوانندند شابن آ

شان اعتراض نموده و نسبت دادن این روایات را به  به سخنانکسی ھرگاه  صفت شیطان
 این تقیه است. گویند: ، در پاسخ میندائمه تکذیب ک

آنان  ادلهیکی از اجماع  ندگوی میاینکه اما «گوید:  میدر این مورد  سراج الھند دھلوی
داشته حجیت  نیست که اجماع زیرا این نفِس  ؛باشد باطل می ،است [در استدالل فقھی]

بر آن پس مدار حجیت  .بخشد در ضمن آن بدان حجیت می امام معصومبلکه قول ، باشد
 .٢»اجماع خود گردد نه بر می معصوم سخن

نیز در عصمت امام  دارند،نظر   اختالف شان مامانگونه که در تعیین ا ھمان علمای شیعه
 ـ امت اسالم دراختالف  ایجاداز  ـ پیشاجماع صدر اول از نظر آنان حتی  متشتت ھستند.

 ج اکرم میراث رسول ،اجماع کردند عثمان بر خالفت ابوبکر و عمر و فاقد اعتبار است؛ زیرا

                                           
 .۶۵/ ۱صول کافی: أ -١
 .۵۱(نسخۀ خطی)؛ مختصر التحفة: ص  ۱۱۸عشریه: ورقه  ثنیاإل ةالتحف -٢
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ھا باطل در نظر آن چنین چیزھایی ؛ وندادند و نکاح متعه را تحریم کردند انشرا به وارث
و پراکندگی   ھمه بعد از آن  چگونه، استاجماع نسل اول غیرمعتبر  وقتی ینابنابراست. 

پر در مسایل  به ویژه ؛گیرد اجماع صورت می گسیختگی فراوان در میان امت اسالمی
 ھستند؟ قاطع که نیازمند دلیل و برھان ای مناقشه

ی از رخکه ب آنجا ؛کند اشاره می در شیعهتناقض ی ھا هنمونبه در ادامه  »التحفه«صاحب 
. پندارند می را دروغ و افترا  که دیگران آن حالیدر ،دکنن نقل میرا موضوع بر یک ھا اجماع آن

 الطائفه دربابی مستقل بیان کرده که شیخ در  شیعه است، علمایشھید ثانی که یکی از 
 را ادعا خود در جای دیگر خالف آنکه  حالیدر مدعی اجماع شده، یلامسمورد بعضی از 

 . ١است دهکر
کنند  دانند و ظاھرًا به آن استناد می شیعه اجماع را حجت میمذھب در  بدیھی است که
نه از این جھت که امت اسالمی بر  ،کند می آشکار و بیانرأی امام را که فقط بدین خاطر 

که نزد آنان نیز ثابت است  ج از پیامبر  پس آنان با حدیث نقل شده .یابند  گمراھی اتفاق نمی
 .٢»شوند امت من بر گمراھی جمع نمی« :فرماید می  اند که مخالفت ورزیده

معتبر خود ذکر  ھای کتابرا در   کنند که ھر دو گروه آن نمی توجه روایتپس چرا به این 
نقل  سحسن بن محمد عسکری ابیروایتی طوالنی بدین مضمون از مجلسی  .اند نموده
[حقانیت و در   کهاتفاق دارند ی آن بر این امر ھا هو ھمۀ فرقامت تمام «: ستا  کرده

و  نظر درستی دارنددر این اجماع  ؛ پس آنھاوجود ندارد تردیدین ھیچ شک و آقرحجیِت] 

                                           
کند که شیخ طوسی در آنها مدعی اجماع است؛ ولی در جاهای  حر عاملی (شهید ثانی) چهل مسئله ذکر می -١

گونه که برخی از علمای شیعه در مسایلی مدعی اجماع هستند  است؛ همان  دیگر با اکثر آنها مخالفت ورزیده
آنها وقتی «گوید:  این اختالف میکه فقط خودشان در آن مورد نظر مساعد دارند. مجلسی در توجیه علت 

به فروع مراجعه کردند، اساس اصول را فراموش نمودند؛ لذا در بسیاری از مسایل مدعی اجماع شدند؛ خواه 
). در برخی مواقع ۳۲۳المیزان: ص يف ةمسایل مورد اختالف باشد یا نباشد، موافق روایات باشد یا خیر (الشیع

های  شی نبوده؛ بلکه بدین علت بوده که اکثرًا مسایل فروع را از کتاباختالفات از روی فرامو   گونه این
اند، در نتیجه، در مورد مسایل مربوط به امامت از نظرات خود فاصله گرفتند. برای  سنت نقل کرده اهل

گاهی از نمونه (نسخّه خطی)  ۱۱۸: صةعشری ثنیاإل ةگویی شیخ طوسی، بنگرید به: التحف های تناقض آ
  .۵۱حفة: ص مختصر الت

 .۴۱۴/ ۲بنگرید به: شعرانی، تعالیق علمیة (بر شرح الکافی نوشتۀ مازندرانی):  -٢
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امت "فرماید:  می ج پیامبر اسالم زیرا ؛ھدایت ھستند مسیردر  کتاب خداتصدیق  به خاطرِ 
"؛ پس ھرچه که امت اسالم در مورد آن اجماع کنند و کنند گمراھی اتفاق نمیمن ھرگز بر 

و این است معنی صحیح این حدیث نبوی،  ای بر سِر آن نباشد، حق است مخالفت و مناقشه
خواھند حکم  که میگویند  نه چیزی که دشمنان میو  کنند میتأویل آنچه که جاھالن نه 
با میل و ھوس ویرانگر باشند که  یروایات دروغ و مزخرفحکِم پیرو تا ن را باطل کنند آقر

 .١» ... آنان سازگار است و با نص کتاب خدا مخالف
کن که امام  توجه گروھی در این نص نگفته به اجماعامام آنھا بینید  میھمان طور که 

به دنبال  گوید و ھمچنین نمی .باشد و نظر گروه دیگر را رھا کن در میان آنھا معصوم
خودش شاید یا اصًال  ،ھاستچون مھدی منتظر در میان آن، باش ص یا گروه ناشناسشخ

 شمخالفکسی ھستند و  موافقآنچه امت بر آن «گوید:  بلکه می ؛ھمان فرد ناشناس است
کتاب و  هاعتماد ب ،کند که اساس حق ھمچنین روایت بیان می .استحق ھمان ، نیست

باشد که  می ج حق در ھنگام اجماع به خاطر حدیث رسول اکرم حضورسنت است و 
یکی از ، این حدیث در بیان حجیت اجماع ».کنند اتفاق نمیامتم بر گمراھی «فرماید:  می

بنابراین از پیروی سایر  .در اثبات حجیت اجماع است علماھمۀ دالیل محکم ترین  اساسی
  نیست.و بدعت دروغ بپرھیزید که چیزی جز روایات 

، خود را از خیل عظیم مسلمانان روایات دروغ شیعیان با درست پنداشتن ایناما چرا 
و سخن  نمودهجماعت را رھا چرا کنند؟  می اعتنایی بیکالم امام خود و حتی به  جدا نموده

ھمه اینھا بدین  ؟کنند و اجماع امت اسالمی را رھا می دانند حق میرا  ای یک کودک افسانه
راه اند که  کرده  نھادینه در ذھن آنانکلی را  اصلستیز، یک  ای کافِر دین عدهعلت است که 

این را به عنوان آنان «بینیم  این است که می است. سنت اھلمخالفت با ھدایت و سعادت در 
نکه مایۀ رستگاری است؛ حال آ و جماعت سنت اھلت با که مخالف اند یک قانون پذیرفته

انجام  سنت اھلرا پس ھر چه  ؛ھستند شو اصحاب گرانقدر ج پیرو رسول اکرم سنت اھل
با این روش  .دھد انجام میشیعه  ،انجام ندھد سنت اھلکند و ھر چه را  رھا میشیعه  ،ددھ

 قطعی پیش تو ھالک گمراھی آشکارسوی شوند و به  از دین خارج میبه طور کلی 
 :فرماید می متعال خداوند .٢»روند می

                                           
 آورده است.» حتجاجإ«این روایت را شیخ طوسی نیز در  .۲۲۵/ ۲نوار: بحار األ -١
 (نسخۀ خطی). ۶آلوسی، کشف غیاهب الجهاالت، برگۀ  -٢
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ِ َما تَوَ ﴿ َ َ�ُ الُْهَدى َوَ�تَّبِْع َ�ْ�َ َسبِيِل الُْمْؤِمنَِ� نَُوّ�ِ �َّ َوَمن �َُشاقِِق الرَُّسوَل ِمن َ�ْعِد َما تَبَ�َّ
  ]١١٥ النساء:[ ﴾َونُْصلِهِ َجَهنََّم وََساءْت َمِص�اً 

پیامبر مخالفت کند و از راهی که پس از آنکه هدایت (و راه حق) برایش روشن شد با  و کسی«
جز راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده وا گذاریم و او را به جهنم در افکنیم و بد 

 .»جایگاهی است
و ائمه شیعه  راست باشد ،موجب سعادت است سنت اھلبا مخالفت که  اگر این اصل

ھمان طور  اما؛ ندکرد میاز ھمه به آن عمل  پیشبدان توصیه کرده باشند، خود ائمه شیعه 
که  چنان ؛ زیراھرگز از صحابه فاصله نگرفت سکه علمای شیعه معترف ھستند، حضرت علی

ھا اقتدا نمود و به آندر نماز ی اصحاب را قبول کرد و آراعلی «گوید:  شریف مرتضی می
دخترانش را به ازدواج ایشان شان ازدواج نمود و  دخترانو با  شان را پذیرفت یھا هھدی

و اجماع ھرگز با تصمیمات  او. ١»شدآنان [برای تعیین خلیفه] وارد ی اشور درو  درآورد
روایت  سبخاری از علیکه  چنان .زیرا اختالف را دوست نداشتصحابه مخالفت نکرد؛ 

چون من  ؛قضاوت کنید ،دنا قضاوت کردهتان  برایگونه که  ھمان«: است کند که گفته می
 .٢»مردم متحد باشند کوشم تا] [و میاختالف را دوست ندارم 

یعنی چیزی که منجر به «گوید:  می» اختالف«توضیح منظور علی از حجر در  ابن
 .]»را دوست ندارم[ابوبکر و عمر با یعنی مخالفت «گوید:  التین می ابنو  ».شود می درگیری

تا مردم "جمله و  ؛شود درگیریمخالفتی است که منجر به  منظور«اند:  و دیگران گفته
 .٣»کند را تأیید می  این متحد باشند"

ی ھارھنمود از ،باشد ھا میآن عقیدۀ اختصاصیه مخصوص شیعه است و ھر چیزی ک
ھمراھی چون سعادت را در  ؛بود و اجماع آنھا ھمراه جماعت آن بزرگوارزیرا  یست؛ن سعلی

امت اسالمی را از ، نه در مخالفت با آن. به این دلیل ھم بود که خود دید می با جماعت
 ،شود و انشقاق می هگونه که موجب تفرق اختالف ھمانچرا که  داشت؛ تفرقه برحذر می

کارھای نصایح و توجیه  آخوندھای شیعه دربدین سبب  .آورد به بار می دشمنی نیزکینه و 

                                           
 .۱۳۲نبیاء: صالمرتضی، تنزیه األ -١
 .۷/۷۱بخاری: صحیح  -٢
 .۷/۷۳فتح الباری:  -٣



 ۴۶۵  باب اول (فصل سوم: عقیده شیعه در مورد اجماع) 

 

در  سعلی این است که معنای این سخن گزافکرده است. تقیه که وی  گویند می سعلی
ریخ اسالم اتحقایق و سلیم  چنین چیزی با عقل .اصحاب نفاق به خرج داده استبرابر 

خداوند متعال او را از افترا و تھمت شیعه  و دین اسالم. عچه رسد به شر ؛منافات دارد
 حفظ کند.

و  نددھند این اصل دروغین را بر علی تطبیق نتوا شیعه نمی که آقایان علمایبینید  می
ھا موافق بوده است و اند که علی با آن اقرار کرده ـ مانند شریف رضیـ  کسانی از خودشان

با این وجود  کرد؛ خود نیز ھمواره با آنان ابراز موافقت و ھمراھی می حتی در دوران خالفت
پیشه کند و آنان را بزرگ بدارد. تقیه نبود که  نیازیکه زمام قدرت را در دست داشت و 

نتوانست قرآن ، سند قدرت نشستوقتی علی بر مَ «گوید:  میدر این مورد ری یالله جزا  نعمت
چنین کاری موجب تشنج فراوانی  زیرا ؛و قرآن دیگر را مخفی کند کرده واقعی را اظھار

حج و نکاح متعه  متعۀحی نھی کند و به از نماز ُض مردم را طور که نتوانست  ھمان ؛شد می
باز  حکومتو معاویه را از  ،یح را از قضاوتَر ھمچنین نتوانست ُش  ؛ ...رسمیت ببخشد

که علی از جماعت مؤمنین جدا  کردیمثابت  یشیعه و سناستفاده از روایات پس با  .١»دارد
امت اسالم کمر مخالفت   بهکه  ھنگامھمان   ،امامیهعلمای  . حقیقت این است کهنشد

 اماِم  سعلی  نه ،ھستند سعلیۀ آنان شیع  پس نه نیز مخالفت کردند؛  سعلیبستند، با 
 .ستھاآن

                                           
 .۲/۳۶۲نوار النعمانیة: األ -١
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 فصل اول
 عقیده شیعه در مورد توحید الوهیت

تنھا او  ؛ زیراتنھا خداوند مورد عبادت قرار گیرد  نظور از توحید الوھیت این است کهم
اخالص در عبادت تنھا سزاوار  ،ھیچ شریک و انبازی ندارد ،شایسته و سزاوار عبادت است

این ھمان توحیدی است  .١جایز نیست ـھیچ عبادتی برای ھیچکس غیر از خدا و ستوا
ت را بیتوحید ربودر طول تاریخ ھا  ھمۀ ملت چرا که ؛اند کردهکه پیامبران به آن دعوت 

از پیامبران گذشته مانند نوح، ھود، صالح و شعیب خبر  أخداوندکه  چنان ؛قبول داشتند
 گفتند: می شان قومداده که خطاب به 

ۥٓ ﴿ ُه َ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُ  ]۸۵، ۷۳، ۶۵، ۵۹عراف،: [اال  ﴾ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ
 ».که جز او معبودی (راستین) برای شما نیست عبادت کنیدالله را «

  :ھمین بوده است ۀ پیامبرانشکند که رسالت ھم بیان می أخداوند

ُٰغوَت ﴿ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱل�َّ ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ�َّ
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

 ]٣٦: نحل[ال ﴾َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ

الله یکتا را عبادت کنید و از طاغوت «امت پیامبری را فرستادیم که: یقینًا ما در (میان) هر «
 .»اجتناب کنید

نَا۠ فَٱۡ�ُبُدونِ ﴿
َ
� ٓ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
 ]٢٥[االنبیاء:  ﴾َوَمآ أ

مگر آنکه به او وحی کردیم که: معبود بر حقی جز  و (ما) پیش از توهیچ پیامبری را نفرستادیم،«
 ».من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید

                                           
گاهی بیشتر دربارۀ مفهوم توحید الوهیت بنگرید به:  -١ ؛ ١/٢٩ :نوارلوامع األ ؛١٦ص ة:شرح الطحاویبرای آ

 .٣٦ص: تیسیر العزیز الحمید
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 : فرماید ، پروردگار متعال میعبادات ھمین است شدن قبولسبب اصلی اساس نجات و و 

َك بِهِۦ َوَ�ۡغِفُر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآءُ ﴿ ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ  ]٤٨: ساء[الن ﴾إِنَّ ٱ�َّ

را برای هرکس بخواهد  بخشد و غیر از آن گمان الله این را که به او شرک آورده شود، نمی بی«
 ».بخشد می

بر  مامتاند یا  اعتقاد آنان به ا محافظت کرده دین و اساس مھماین اصل  ازآیا شیعه 
در ھفت تأثیر گذاشته است؟ این موضوعی است که در توضیحات ذیل  أتوحید خداوند

 :پردازیم میبدان  مبحث
که گمراھی  ترین اصل دین در مورد بزرگ  آنھا معتقدند ھدف از آیات واردشده اول:

و   اثبات والیت علی و ائمه عبادت،یعنی توحید بیشتر مردم در این زمینه رخ داده است، 
 ؛باشد می امامتقرار ندادن شریک برای آنان در امر 

عبادات، ایمان به امامت دوازده امام و والیت  یاصل و اساس برای قبول  معتقدند که دوم:
 ؛أقرار دادن خداوند  توحید و یگانه  نه ،باشد می نانآ

بدانجا تا این عقیده  .بین خدا و انسان ھستندو واسطه رابط   معتقدند که ائمه سوم:
را  نوی شوق یا خوف آناد و از رننشان میرا به جای خدا   در نھایت ائمه  کهرود  پیش می

 خوانند؛ کنند و به تضرع و دعا می ھمچون خدا عبادت می
 ؛دارندرا حق تشریع و حرام یا حالل کردن چیزی   : معتقدند ائمهچھارم

 ؛: معتقدند که خاک قبر حسین برای ھر دردی دوا و برای ھر ترسی امان استمجپن
از فرد  یاری خواستندفع بالھا و رفع دردھا و  برای: دعا کردن با رمز و طلسم ششم

  ؛مجھول برای ھدایت
 .١جاھلیت ۀقاع دوررِ   کردن شبیه: استخاره ھفتم

*** 

 مبحث اول: تأویل نصوص توحیدی برای والیت ائمه
که دال را ترجمه و معنی آیاتی که این است  ،شود می شگفتینخستین چیزی که باعث 

 و اند و تعبیر کرده تغییر دادهو ائمه به ایمان آوردن به امامت علی  ،بر توحید الوھیت است

                                           
ممکن است چهار مسئله اخیر داخل توحید ربوبیت نیز قرار گیرند. بدون شک، توحید الوهیت مقتضی  -١

 توحید ربوبیت است، و بر عکس، توحید ربوبیت نیز مقتضی توحید الوهیت است. 



 ۴۷۷ )فصل اول: عقیدۀ شیعه در مورد توحید الوهیت( باب دوم

 

قائل شریک که گویی منظور از آنھا  کنند چنان تفسیر می ،کنند که از شرک نھی میرا  آیاتی
 . ـائمه شیعه است، نه خداوندبرای والیت شدن 

 سوره زمر:   ۀآیاین در مورد  الف:

وِ�َ إَِ�َۡك ﴿
ُ
ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َولََقۡد أ َ�ۡ

َ
ِيَن ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ  ]۶۵[الزمر:  ﴾�َ� ٱ�َّ

که پیش از تو بودند، وحی شد که اگر شرک آوری، یقینًا  و براستی به تو و به کسانی«
 ».شود اعمالت (تباه و) نابود می

ترین  مھمـ  ٢و تفسیر قمی ـ شیعهنزد  مجموعۀ حدیثیترین  صحیحـ  ١در اصول کافی
است: آمده چنین   ی آیهامعن ٣شیعهسایر مراجع معتمد ھمچنین در و  ـآنھا یتفسیرمنبع 

اگر بعد از خودت ھمراه «یا در لفظ دیگر  »اگر کسی را در والیت با علی شریک قرار دادی«
در تفسیر  .»شوند اعمالت نابود می ،سفارش کردی شخص دیگری والیت علی به والیت

 .٤ار روایت مانند روایت گذشته با ھمان مضمون نقل شده استالبرھان چھ
را  سدستور داد که علی ج به پیامبر أخداوند«اند که:  آورده  در مورد سبب نزول آیه

رفت و گفت: در والیت، ابوبکر و عمر را نیز  ج پیامبر نزد سمعاذ .امام مردم قرار دھد
پس وقتی آیۀ ذیل نازل  .تا مردم آرام گیرند و سخن شما را تأیید نمایند  شریک علی قرار بده

ّ�َِك ﴿ فرمود: أخداوند  شد که نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ ُّ�

َ
� یعنی:  ]٦٧دة:  [المائ ﴾َ�ٰٓ

به  ج پیامبر »ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است،  (به مردم) برسان«
پس خداوند  .پذیرند کنند و سخنم را نمی جبرئیل شکایت کرد و گفت: مردم مرا تکذیب می

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ﴿ را نازل فرمود:   این آیه َ�ۡ
َ
 ]٦٥[الزمر:  ﴾لَ�ِۡن أ

بودند، وحی شد که اگر شرک آوری، یقینًا که پیش از تو  و براستی به تو و به کسانی«یعنی: 
 .٥»شود اعمالت (تباه و) نابود می

                                           
 .٧٦، شماره ١/٤٢٧أصول کافی:  -١
 .٢/٢٥١تفسیر قمی:  -٢
 .٤/٣٢٨تفسیر الصافی:  ؛٤/٨٣البرهان:  -٣
 .٤/٨٣ :البرهانرید به: بنگ -٤
  همانجا. -٥
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گاھی خواننده از  و حیله و دسیسۀ آنھا برای تحریف  تحریف شیعه در معنی این آیاتجھت آ
 کنیم:  می بررسیرا  این آیه قبل و بعد  اتآی ـتوحید ـترین اصل آن  تغییر مھم از راهاسالم 

 فرماید: میخداوند در سوره زمر 

َها ٱۡلَ�ِٰهلُوَن ﴿ ُّ�
َ
ۡ�ُبُد �

َ
ٓ أ ُمُرٓوّ�ِ

ۡ
ِ تَأ َ�َغۡ�َ ٱ�َّ

َ
ِيَن ِمن َ�ۡبلَِك  ٦٤قُۡل أ وِ�َ إَِ�َۡك �َ� ٱ�َّ

ُ
َولََقۡد أ

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َمُلَك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن  َ�ۡ
َ
َ فَٱۡ�ُبۡد َوُ�ن ّمِنَ  ٦٥لَ�ِۡن أ  بَِل ٱ�َّ

ِٰكرِ�نَ   ]٦٦تا  ٦٤[الزمر:  ﴾ٱل�َّ

دهید که غیر الله را عبادت کنم؟ و براستی به تو و به  بگو: ای نادانان آیا به من فرمان می«
که پیش از تو بودند، وحی شد که اگر شرک آوری، یقینًا اعمالت (تباه و) نابود  کسانی

 ».ت کن و از شکر گزاران باشکاران خواهی بود. بلکه تنها الله را عباد شود و از زیان می

ٓ ﴿ شیعه معنی دستورعلمای ولی  ؛در مورد توحید است  آیه  است که روشن ُمُرٓوّ�ِ
ۡ
را  ﴾تَأ

ذکری از علی وجود ندارد. گویی  در آیه ھرچند ؛در مورد علی استکه اند  و گفته  تغییر داده
واضح است و به   اما آیه ؛اند را به والیت تعبیر کرده »عبادت« و را به علی »هاللّ «لفظ جاللۀ 

و بین معنای صحیح آن و تعبیر شیعه از آن ھیچ  پذیرد شیعه را نمیغلط ھیچ وجه تأویل 
 .ای وجود ندارد رابطه

 هدھد که این آی به پیامبرش دستور می أخداوند«گویند:  می  آیهاین اھل علم در تفسیر 
ھا  و گفتند: بت فراخواندند ھا بت عبادتبه او را   د کهکنرا در جواب خواستۀ مشرکین بیان 

به مشرکین قومت بگو:  ،ای محمد«چنین است:   پس معنی آیه .١»ھستند تو یدین اجداد
عبادت جز  ؟دھید شناسید، آیا مرا به عبادت غیر خدا دستور می ای کسانی که خدا را نمی

 .»یستبرای او شایستۀ احدی ن
، در این آیه قرآن شود صادر می سوی جاھالنبه عبادت غیرخدا تنھا از از آنجا که دستور 

 نیزاز تو  پیشد که به پیامبران کن بیان می در ادامه نموده وخطاب » ای جاھالن«آنھا را با لفظ 
برای ھشدار، شوند و این  عباداتش نابود می ،اگر کسی به خدا شرک ورزدکه وحی شده است 

 ،اند هفتنر به سراغ شرککه ھرگز را افرادی    أحال اگر خداوند .تبیان زشتی و خطر شرک اس
 رند؟حالی دا  اند چه ور شده افرادی که در آن غوطهپس دارد،  از آن بازمی چنین با جدیت

                                           
 :کثیر ابناند؛ بنگرید به: تفسیر  چنین بیان کردهیه را آاز سلف صالح سبب نزول و دیگران به نقل  کثیر ابن -١

 .٤/٢٨٤ :تفسیر بغوی ؛٤/٦٧
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َ فَٱۡ�ُبدۡ ﴿فرماید  سپس می برای کسی که مشرکین خواهان آن هستند، عبادت «یعنی:  ﴾بَِل ٱ�َّ
 .١»بلکه تنها خدا را عبادت کن و هر چیزی غیر از خدا را رها کن ؛مکن

 ؛ساخت نمی  واضح و روشن بود و کسی را با مشکل مواجه  تفسیر آیه ،که دیدیم چنان
اما  .ق کور کرده باشدیروی از ھوی و ھوس، چشمانش را از دیدن حقا مگر کسی که دنباله

 تنھاو بلکه شان  را با این روایات جعلی تغییر دھند، ھدف  خواھند معنی آیه که می کسانی
و  آنھا در این راه کورکورانه .است از طریق سندی قرآنی اثبات امامت شان ھّم و غم
ند، چه برسد به کن یا عقلی استناد نمی قاعدۀ لغویھیچ   اند و به برداشته گام نسنجیده 

 اصول شرعی و دینی.
تنھا این است که  ،پیمایند یی گروھی که این مسیر را میھدف نھانگارنده، به گمان 

و   و مسایل ساده دالیلچون وقتی این  ؛دور گردانند اسالم جوانان و عاقالن شیعه را از دین
به اصل دین کنند که اسالم ھمین است،  و گمان میبینند که مخالف عقل است  فاسد را می

و   توز است که ھمیشه در فکر دسیسه این یکی از اھداف این گروه کینه .کنند شک می
مخصوصًا وقتی  ؛کنند خارجرا از اسالم   اند تا شیعه علیه اسالم و مسلمین بوده  توطئه

آنان به کنند.  حمله می ج به رسول اکرم ـ ذکر کردیمکه  چنان ـ بینی در متون شیعه  می
وند متعال را نموده بود، یا حتی خداالفت با دستور قصد مخ ج گویند پیامبر دروغ می

 .منافات دارد ج با عصمت رسول خدا که این امر، درحالی احتمال آن وجود داشته است؛
اثبات عصمت ائمه  که در کنند چنین به بھترین بندۀ خدا توھین می در حالی این نابخردان
کفر  پیامبران الھیبه  احترامی و بیحمله  پر واضح است که .مبالغه کردنددر حد توان 

 .٢است
چرا که  ؛اسائۀ ادب شده است ج شخص رسول اکرم  ھمچنین در این روایت نسبت به

و در انجام  شتایشان را فردی ضعیف و ترسو معرفی کرده که از واکنش قومش ھراس دا
ازل تا وحی ن و ھمچنان بر این حالت تردید و دودلی بود بود؛دستورات پروردگارش مردد 

 گردد. عملش نابود می ،را اجرا نکند  شد و او را تھدید کرد که اگر آن

                                           
فتح شوکانی،  ؛٧/٤٣٨ :طیالبحر المح ،انیأبی ح ؛٢٧٧و  ١٥/٢٧٦ :ر قرطبییتفس ؛٢٤/٢٤ :ر طبرییتفس -١

 .٢٤و  ٢٤/٢٣ :روح المعانیآلوسی،  ؛٤/٤٧٤ :ریالقد
 .٦ص :الرد علی الرافضة يرسالة ف بنگرید به: محمد بن عبدالوهاب، -٢
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  فرماید: می أخداوند :ب

ُ وَۡحَدهُۥ َ�َفۡرُ�مۡ ﴿ ۥٓ إَِذا ُدِ�َ ٱ�َّ نَُّه
َ
ْۚ  َ�ٰلُِ�م بِ� ۡك بِهِۦ تُۡؤِمُنوا فَاْ�ُْ�ُم لِلَّـهِ الَْعِ�ِّ  �ن �ُۡ�َ

 ]۱۲[غافر:  ﴾الَْكبِ�ِ 
شد، انکار  شود:) این (عذاب) بدان سبب است که چون الله به تنھایی خوانده می گفته می(به آنھا «

آوردید، پس (اینک) داوری از آن الله بلند مرتبه  شد ایمان می کردید و اگر به او شرک آورده می می

 ». است
در مورد رویگردانی آنھا از بندگی الله را مشرکین  حقیقت حالدر این آیه  أخداوند

کند و این جوابی است برای مشرکان ھنگامی که درخواست خروج از آتش  تعال بیان میم
از دوزخ و [آیا راھی برای خارج شدن « گویند: پس می ؛کنند جھنم و برگشت به دنیا می

این  « شود که: داده میچنین واب ایشان ؛ ج»؟وجود دارد گناھان]بازگشت به دنیا و جبران 

عذابی که شما  یعنی ».کردید شد، انکار می ه چون الله به تنھایی خوانده می(عذاب) بدان سبب است ک
در دنیا خداوند متعال به یگانگی  که وقتی برید به خاطر این است اکنون در آن به سر می

ھنگامی که  اما ؛ھا کردیدرگردان شدید و توحید را  رویید، کفر ورزید ،شد خوانده می
را قبول  آن ند،داد میدا شریک قرار خبا را  امثال آنھاو  ھا چیزھایی دیگر از جمله بت

آوردید و این دعوت را اجابت  و درواقع به شرک ورزیدن به خداوند ایمان می کردید می
ھمین مبنی بر خروج از آتش دوزخ، درخواست آنھا  رد شدنترین دلیل  . پس مھمکردید می

 ،آننوع و در عبادت است که باالترین ا اب یک نمودن دیگرانترک توحید الله متعال و شر
در آخرت ن اسزای مشرکآن، از از  پیش  و آیه  این آیه باشد. و دعا می خواھی حاجتشرک در 
ھرچند  و شوند نمی خارجشان به سوی آتش است و از آن  دھند که سرنوشت خبر می

 ورزیدن به خداوند متعال در امر عبادت  به خاطر شرک ،خواھان بازگشت به دنیا ھستند
 .١گیرند جوابی نمی

اند که ھرگز  از امامان خود روایت کردهرا به دروغ  تفسیری  آیهاین شیعه در تأویل اما 
از به دروغ   یکی از روایات این است که اند. برداشت نکرده  مسلمانان چنین تفسیری را از آیه

اگر  شما به والیت علی کفر ورزیدید و« :معنای آیه چنین است کنند روایت می امام باقر

                                           
 :ریفتح القد ؛٨٠و ٤/٧٩ :ریکث ر ابنیتفس ؛٩٤و  ٤/٩٣ :ر البغوییتفس ؛٢٤/٤٨ :ر طبرییتفسبنگرید به:  -١

 .٦/٥١٢ :م الرحمنیر الکر یسیت ،ابن سعدی ؛١٤/٢٢٧ :ر قاسمییتفس ؛٤/٤٨٤
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؛ پس حکم از آن آورید  میایمان  ،که سزاوار والیت نیست  کسی با او شریک قرار داده شود
  .١»الله بلندمرتبه و بزرگ است

بر  ھرگزو سیاق آن   لفظ آیه زیرا است؛از نوع تأویالت باطنیه  ،این تأویالت روشن است 
برخالف  صاحب مجمع البیان (طبرسی) به این دلیل،کند.  این مسئله داللت نمی

را بر   کند و آیه تأویالت پشت میبه این  روایات جعلی منتسب به ائمه،و خود ھمکیشان 
دل در جو خفقان عانظریات مت  گونه اما این .٢نماید اساس ظاھر و قول سلف صالح تفسیر می

 کنند. انعکاسی پیدا نمی   روند و ھیچ از بین می تقیه شیعه، بسیار زود
، چنانچه در تأویل  کننده و تأویل فاسد بنیان شده بر ھمان روش گمراه شیعهروایات  :ج

 : این آیه

ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ ﴿
َ
ِۚ بَۡل أ َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
  ]٦١[النمل:  ﴾أ

 ».دانند شان نمی بیشترآیا معبود دیگری با الله است؟! (نه) بلکه «
یعنی آیا در یک قرن ممکن است «:  گفته آندر تفسیر  مام صادقاشیعه، طبق افترائات 

 .٣»باشد  امام گمراه دیگری وجود داشته ھدایتگر،ھمراه امام   که
برای پرورش تفکرات  زمینۀ مساعدی است، ی دیگری از این قبیلھا این روایات و نمونه

 گردد؛ ی شیعه بیان میھا در البالی کتابمدام   پندارند و علی را خدا می ای که گرایانه افراط
متعال را بیان وحدانیت پروردگار  بلکه ھیچ ارتباطی با امام آنھا ندارد؟  آیهگرنه این و

  فرماید: می أخداوندکه  چنان کند؛ می

ِيَن ﴿ ٰ ِعَبادِهِ ٱ�َّ ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ ا �ُۡ�ُِ�ونَ قُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ مَّ
َ
ُ َخۡ�ٌ أ ۗ َءآ�َّ   ٥٩ ٱۡصَطَ�ٰٓ

َ
ۡن َخلََق أ مَّ

ا َ�َن  �َبۡتَنا بِهِۦ َحَدآ�َِق َذاَت َ�ۡهَجةٖ مَّ
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل َلُ�م ّمَِن ٱلسَّ

َ
�َض َوأ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ٱلسَّ

ِۚ بَۡل  َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ن تُ�بُِتواْ َشَجرََهاۗٓ أ

َ
 ]٦٠و  ٥٩[النمل:  ﴾ُهۡم قَۡومٞ َ�ۡعِدلُونَ لَُ�ۡم أ

که او (آنها را)  (ای پیامبر) بگو: حمد و سپاس مخصوص الله است و سالم بر بندگانش، کسانی«
آورند؟ (آیا این معبودان باطل شما  برگزیده است. آیا الله بهتر است یا آن چیزهای که شرک می

                                           
 ؛١/٤٢١ :صول الکافیأ ؛٢/٢٥٦ :ر القمییتفس ؛٢٣/٣٦٤ :بحار األنوار ؛٢٧٧ص :دیکنز جامع الفوا، البرقی -١

 .٤/٣٣٧ :ر صافییتفس ؛٩٤و  ٤/٩٣ :البرهان
 .٥/١٨٦:مجمع البیانبنگرید به:  -٢
 .٢٠٧ص :کنز جامع الفوائد؛ ٢٣/٣٩١ :نواربحار األ -٣
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های  و از آسمان برای شما آبی نازل کرد، پس با آن باغ ها و زمین را آفرید که آسمان بهترند) یا کسی
را نداشتید، آیا معبودی دیگری با الله  خرم (و زیبا) رویاندیم که شما هرگز توان رویاندن درختان آن
طراز (الله) قرار  ها را) هم شوند و بت است؟! (نه) بلکه آنها گروهی هستند که (از حق منحرف می

 ».دهند می
ِۚ ﴿فرماید:  می  پایان آیهدر  أخداوند َع ٱ�َّ ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
 ھمراه خداوند  به معبودییعنی آیا  ﴾أ

معنی نفی   چنین عملی را انجام دھد؟ این استفھام انکاری است و به  که  وجود داشته متعال
 با اینو  .دھد کنند که تنھا خداوند چنین کاری را انجام می ا نیز اقرار میھباشد، زیرا آن آن می

تنھا او فریادرس  مستلزم آن است که وندخدا خالق بودنکند که  اصل، علیه آنھا استدالل می
 .١و معبود باشد

 فرماید: در سوره انبیاء می أاگر خداوند :د

نَا۠ ﴿
َ
� ٓ نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
 ]٢٥[االنبیاء:  ﴾فَٱۡ�ُبُدونِ َوَمآ أ

و (ما) پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم: معبود برحقی جز من «
 .»نیست، پس تنها مرا عبادت کنید

ی این امعن عکسخواھند در جھت  گویی می ،اند که روایات شیعه را جعل کرده کسانی
خداوند ھیچ پیامبری را «گویند:  میآنان ند. کنبا آن مخالفت علنًا یا  ،آیه قرار بگیرند

در . ٢»و برائت از دشمنان ما را فرستاده است [ائمه] ھمراه او والیت ما  نفرستاده مگر اینکه
نشده  مبعوثاست که ھیچ پیامبری بدون آن خدوالیت ما والیت «روایت دیگر آمده: 

عنوان ھدف و اساس کار   به اند، دنیا نیامده  وز بهکه ھنانی بنابراین امر والیت امام .٣»است
 .٤اند قرار داده پیامبران

                                           
 .٢٥ص :طحاویه ۀشرح عقید -١
 .٣/١٣٤ :تفسیر صافی؛ ٢/٣٦٧ :البرهان -٢
 .٣شماره  ،١/٤٣٧ج :صول کافیأ -٣
 .مبرا هستند این سخناناز  ی آن بزرگواراناند که هر دو این روایات را به جعفر صادق و پدرش نسبت داده -٤

باز  از درک حقیقت راخود که عقل دهند  انجام می ای خورده پیروان فریب چنین کاری را برای فریِب 
 :مانند ؛کنند ط زمانی و مکانی عملی مییبر اساس شراو رفندهای گوناگون تالبته این کار را با  اند. داشته

خواهند  اعمال و ترفندهایی میین چنا . آنها ببیت و اصحاب بیت یا نزاع بین اهل بیت یا محنت اهل محبت اهل
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و  جعلیی امعن بهشرک نھی از توحیدی و  تفسیر آیات شیعیان در  روایاتی بودند که ھااین
ای از آیات توحید یا نھی از  ھیچ آیه  گفتنی است که اند. بیان کرده ابداعی آن نزد ایشان،

 را به امامی نسبت داده  و آن  شیعه برای آن روایتی جعل نموده  مگر اینکه ،شرک وجود ندارد
 درای کلی  تأویل قاعدهنوع این از یکی از شیوخ شیعه و بر این اساس است که  .١است

نی است اای که ظاھرش در مورد مشرک ھر آیه«است:   و گفته استخراج نمودهتفسیر قرآن 
کنند، مانند بتی که با دست خود  را عبادت میکه ھمراه خدا شخص یا چیز دیگری 

محبت ورزیدند و در نھایت به عبادت   و نسبت به آن هرا بزرگ پنداشت اند، سپس آن ساخته
و بر مبنای ھوی و و بدون اجازه و امر خدا  هقرار داد شریکروی آوردند و برای خدا   آن

گوید: بطن چنین آیاتی در  می ،شافعان ما نزد خداوند ھستندھا  گفتند: این بتھوس خود 

                                                                                                             
ها نآ کیِش  همو هر مسلمانی که  ج کینه و عداوت اصحاب و یاران رسول اکرم قلب و روان پیروان خود را از

ریخ و مقایسه آن با اشان در طول ت تحقیق در مورد تأثیر این روایات بر تربیت و اخالق پیروانپر کنند.  نیست
 نهانی آنپ رطخ میزانها و  ورهطخطر این اسبزرگی تا  ،توجه ۀشایستی است تحقیق، ی تربیتی دیگرها حرکت

 شان آشکار گردد. و دین علیه امت اسالمبر  ها برای مردم روشن شود و توجیهات این باطنی
  که سوره بقره است ١٦٥ۀ آیاند،  کردهتأویالت فاسد تحریف  را با علمای شیعه آن  ی کهیاتآیکی دیگر از  -١

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿فرماید:  می أخداوند نَدادٗ  �َّ
َ
ِ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ و از « یعنی: ﴾�َّ
کنند و آنها را مانند دوست داشتن الله  مردم کسانی هستند غیر از الله همتایانی را انتخاب می

آیۀ فوق   آنان دربارۀ». دارند اند الله را بیشتر دوست می که ایمان آورده دارند و کسانی دوست می
از امام قرار دادند و عنوان   بههستند که مردم آنها را [ابوبکر و عمر] فالن  والیت فالن و آنها«: اند گفته

 ؛٨٣ص :الغیبةبود (ُنعمانی،   او را برای امامت آنان معرفی کرده أخداوند  امامت شخصی سرباز زدند که
 ﴿ سوره روم: ٣٠  آیه)؛ همچنین دربارۀ ١/١٧٢ :البرهان؛ ٣/٣٥٩ :نواربحار األ

َ
 ﴾اَحنِيفٗ  لِّ�ِينِ  َهَك وَجۡ  قِمۡ فَأ

منظور والیت « :گویند می »گرایی (و اخالص) به سوی دین آور پس روی خود را با حق«یعنی: 
در یا )، ٢٣/٣٦٥: نواربحار األ ؛٣/٣٦٥ :برهانال ؛٤١٩و  ١/٤١٨ :اصول کافی ؛٢/١٥٤ :تفسیر قمی» (است

ِينَ  ٦َوَوۡ�ٞل ّلِۡلُمۡ�ِ�َِ�  ...﴿ سوره فصلت: ٧و  ٦  آیهمورد  َكٰوةَ َ� يُۡؤتُوَن  ٱ�َّ ِ  ٱلزَّ ُهۡم  ٱ�ِخَرةِ وَُهم ب
» دهند و آنها که به آخرت ایمان ندارد که زکات نمی (همان) کسانی»! و وای بر مشرکان«یعنی:   ﴾َ�ٰفُِرونَ 

  قرار دادند و نسبت به برای امامت نخست شریکوای به حال مشرکانی که «گویند:  میآخوندهای شیعه 
 :تفسیر صافی ؛٤/١٠٦ :البرهان ؛٨٤و  ٢٣/٨٣ :نواربحار األ ؛٢/٢٦٢ :تفسیر قمی» (کافر شدند!  سایر ائمه

 .اند داده  ارائهاسالم ترین رکن  بزرگ برای  ی کهتأویالت خطرناک ) و سایر٤/٣٥٣
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اند و آنھا را بزرگ پنداشتند و در دل  مورد افرادی است که با دست خود امامانی ساخته
اند و امامان  محبت داشتند و خود را ملزم به پیروی از آنھا نمودهایشان به نسبت 
 .١»اند خدا قرار داده ۀشد نیامام تعی شریکخود را  ۀشد ساخته

به تواتر  ،که روایات آنھا برای اثبات این منکر دارداین نشان از  ،ای چنین قاعده طرح
روایات فراوانی وجود دارند «اند:  اند و گفته به این ھم تصریح نمودهخود البته  .است  رسیده

ھمچنین شرک در عبادت را به  و کنند که شرک به خدا را به شرک به والیت تأویل می
اند،  شده از سوی خدا تأویل نموده با امام تعیینکه اھلیت امامت ندارد شریک کردن امامی 

] با والیت جز آنھا را به شرک گانه شیعه امامان دوازده[والیت آل محمد اینکه ھمراه کردن یا 
 .٢»تاویل کردند

روایتی را   ای در مورد توحید و نھی از شرک نازل نشده مگر اینکه  ھیچ آیه ،سان ھمین  به
امامت و والیت امامان  به معنایو  دگرگون نمودهرا   ایشمعن ،اند ی تحریف آن ساختهبرا

 یی از آنھا استنباط نشود.اباشند و چنین معن یھرچند آیات صریح اند؛ دانستهخود 
این  زیرا ؛٣ای کلید ھر شری ھستند و باب ھر فتنه جعلی و تفاسیر به رأی، این تأویالت

در  ھستند،پیامبران  ۀھممورد اتفاق که اختصاص دارند به اصول دین و مسائلی  ،تأویالت
در اند و  فرستاده شده آموزش ھمین مفاھیمپیامبران به خاطر  ،نازل شدهکتاب مورد آنھا 

 .استھمین آیات بودِن مردم، و جھنمی  یبھشت ترین معیار و اساس روز حساب، مھم
کنم که  میاشاره  شیعهھای  به روایتی از کتاب دازیم،دیگر بپرمطلب  به  از اینکه پیش

 شیعیدر تفسیر  :کند آنھا را بیان می اصل و انگیزۀ و را نقض غلط شیعهاین تأویالت 
ابوخطاب را برای  سخن«: گوید میاز حبیب بن معلی خثعمی روایت شده که » البرھان«

بخش از آیه تا به این  ،صحیح ھستند ،گفت: بله ؛کردم نقل سابوعبدالله (امام صادق) 

ُ وَۡحَدهُ ﴿ رسید که: در مورد امیر المؤمنین ": فتگ »هرگاه تنها خدا یاد شود« ﴾�َذا ُذكَِر ٱ�َّ

                                           
 .١٠٠ص ألنوار:مرآة اابوالحسن شریف،  -١
 .٢٠٢ص  همان: -٢
از این که کند  اشاره می یهای فتنهبه و در پی دارند خبر داده این تأویالت که  یسدافمقیم جوزی از  امام ابن -٣

است  یتأویالت نتیجۀخرت در آدنیا و نابودی و تباهی «شود. به تعبیر وی  میدامنگیر جامعۀ اسالمی  رهگذر
عالم (إ» نه هیچ دلیلی برای آن وجود دارد که نه منظور خداوند متعال بوده، نه در کالم پیامبرش آمده و

 ).٢٥٤تا  ٤/٢٥٠ :الموقعین
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ِيَن ِمن ُدونِهِۦٓ ﴿  آیهاین بخش از و در مورد  "است و  یفالن"منظور گفت:  ﴾�َذا ُذكَِر ٱ�َّ
گفت: ھر کسی معتقد به  سه بار سپس ابوعبدالله ."ھستند ]بعمر یعنی ابوبکر و[ یفالن

چون  جویم؛ نزد خدا برائت میمن از آنھا سه بار گفت مشرک است و  ،چنین چیزی باشد
گفت: پس آیۀ دیگری که در سوره [آنگاه]  .باشد در این آیات خودش می أھدف خداوند

ۥٓ إَِذا ُدِ�َ ﴿ فرماید: می أخداوند  آنجا که است؛چیزی   چه دربارۀاست » حم« نَُّه
َ
َ�ٰلُِ�م بِ�

ُ وَۡحَدهُۥ َ�َفۡرُ�مۡ  گفتم: ابوخطاب گمان کرده که  ؟»شوید اگر تنها خدا یاد شود کافر می« ﴾ٱ�َّ
 ،معتقد به چنین چیزی باشد هگفت: ھر ک سه بار ابوعبدالله .است ÷در مورد علیاین آیه 

،  در آیه أخداوند منظور زیرا ؛جویم از او دوری میبا تمام وجود مشرک است و من قطعًا 
 .١»باشد خودش می

مانند کافی، برھان، بحار و  شیعه،معتمد  ھای بادر کت ،طور که قبًال بیان کردیم ھمان
اما در مورد ؛ است  اخیر تأویالتی مانند تأویل ابوخطاب ذکر شده  در مورد آیه ،تفسیر صافی

 ابوعبدالله تاویل و تفسیر نادرستی ذکر شده که ،اعتراف و اقرار خودشان هاول، ب  تأویالت آیه
 .٢است کردهانکار دھند  را به ابوجعفر نسبت می را در روایتی که آن آنھا 
علمای شیعه که چنین اعتقادی دارند و به این تأویالت باطل  در مورد سامام صادق 

 .٣حکم شرک صادر کرده است ،خشنود ھستند
بلکه احادیث  ؛تأویل آیات نیستند موارد این مانندفراوان دیگری وجود دارند که روایات 

خطرناک را  ۀو قاعد آمیز شرکاز ائمه روایت شده و این اصل   مستقلی ھستند کهجعلی 
را که امامت وی از جانب خداوند  ھرکس امامی« که: روایتاین مانند  ؛کنند می  نھادینه
. روایات ٤»، مشرک استاز جانب خداوند استبا امامی شریک قرار دھد که امامتش  نیست،

                                           
 .٤/٧٨ :البرهان -١
 .٢٧١ص :کنز جامع الفوائد؛ البرقی، ٣٦٨و  ٣٦٢/ ٢٣ :بحار ؛٣٠٤ص :روضة الکافیبنگرید به:  -٢
 یامام صادق فقط برا تیاثبات است و روا یاست که سخن ابوخطاب فقط برا یادیو ش رنگیچه ن نیا -٣

و عربده  دهند یچاک م نهیشان است، س که به نفع کنند یرا جعل م یانکار؟ هرگاه از امام صادق سخن
دست  ای زنند یدن میو نشن دنیباشد، خود را به ند عهیش زیآم شرک دیبه ضرر عقا یتیاما هرگاه روا کشند؛ یم

 . (مترجم)شوند یم هیتق فیکث رنگیبه دامن ن

 .٢٢/٧٨ :نواربحار األ ؛٨٢ص ة:الغیب، نعمانی -٤
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 و علمای ایشان به این مساله  تاکید دارند. .١اند شده نقلدیگری نیز با ھمین مفھوم 
خداوند ھمان پروردگاری «گوید:  میچنین  ،ستشیعیان اکه از معتمدین  قمی بابویه ابن

خدا را پرستش   ھرکس بدون حجت ائمه، .گرداند م خالی نمیرا از اما زمانیاست که ھیچ 
ھرکس به خدا  که این استشیخ صدوق منظور  .٢»ھمانا غیر خدا را عبادت کرده است ،کند

ولی معتقد نباشد که خداوند علی را به عنوان امام  د،پرستب او راایمان بیاورد و مخلصانه 
 .کرده استخدا را عبادت  غیردرحقیقت ، آیه نازل نمودهامامتش  دربارۀمنصوب کرده و 

حکم تکفیر مسلمانان غیرشیعی را  ،ھا داستانو  روایاتاز طریق این آری، آخوندھای شیعه 
 شیعه]در متون [بدان که لفظ شرک و کفر «گوید:  مینیز مجلسی محمدباقر  اند. صادر کرده

دیگران را بر آنھا  و تقد نباشدشود که به امامت علی و امامان بعد از او مع بر کسی اطالق می
 .٣»جاودانه در آتش خواھند بودو  ھستند چنین افرادی کافر .دھد برتری

 شان اساسی ھستند که در قرآن و دین خدا سند و مدرکی برای ھمه اینھا ادعاھای بی
ارتباطی ندارند. اگر کمترین غیر از دین اسالم بوده و به آن  ھمگیشوند و  پیدا نمی

ھیچ بدون  ،خداوند در کتاب خود در آیات متعدد و صریح ،حقیقت داشت نآنا ھای گفته
فرمود تا در آن دچار اختالف و مشکل  می نمسئله را برای مردم بیا نای ای شک و شبھه

اگر چنین چیزی واقعیت داشت، پیامبر با سنت پاک و مطھرش به طور واضح و  . ونشوند
به یکی از این امر کردند و  نقل میرا  سخنانشفرمود و امت اسالمی  تشریح میرا  آنمفصل 

و دروغگو قرار  شیادتنھا در انحصار افراد نقل آن گشت و  اصول مشھور و معلوم تبدیل می
  گرفت. نمی

کردند و  اصحاب به آن پشت نمی ،داشت حقیقت  اعتقادات شیعه اگر چیزی از اینو 
جان و مال خود در راه خدا از حاب ھمان افرادی بودند که اص زیرا ؛نمودند را اجرا می آن

و  به دیار غربت شتافتندبرای ابالغ دین خود جدا شدند و  ۀاز خانه و خانواد گذشتند،
 زندگی خود را صرف آن کردند. 

دین خدا توحید است ۀ اساس و پای کهآیات قرآنی صریح و فراوانی وجود دارند دال بر این
 مثًال آیات ذیل: ؛ا خدا عبادت شودباید تنھاینکه و 

                                           
 .١/٤٣٧ :اصول کافیبرای مثال بنگرید به:  -١
 .٢٣/٨٣ :نواربحار األ ؛١٤ص :علل الشرائع -٢
 .٢٣/٣٩٠ :نواربحار األ -٣
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ٓ إِيَّاهُ ﴿ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
  ]٢٣[االسراء:  ﴾...َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 ؛...»و پروردگارت (چنین) مقرر داشته است که: جز او را عبادت نکنید«
﴿ َ ٰٓءِيَل َ� َ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ ٱ�َّ َخۡذنَا ِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ�

َ
  ]٨٣[البقرة:  ﴾...�ۡذ أ

و (به یاد آورید) زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز الله یگانه را عبادت «
 ؛»نکنید

ۡ�َِك بِهِۦٓۚ ﴿
ُ
َ َوَ�ٓ أ ۡ�ُبَد ٱ�َّ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
َمآ أ   ]٣٦[الرعد:  ﴾قُۡل إِ�َّ

 ».را عبادت کنم و به او شرک نیاورم» الله«بگو: من مأمورم که «
ھم  شیعهحتی نصوص  ؛ای در قرآن وجود ندارد  امام ھیچ آیهدوازده اما در مورد والیت 

خواھند این  می بدعت. آنھا فقط با تحریف و گذشتکه  چنان اند امر اعتراف کردهبر این 
ی ھا ، باعث ایجاد بدعتیچنین تأویالت و تحریفات باطل .اصل دروغین را اثبات کنند

 کند.  دینی را باز می و باب شرک و بی شدهدر دین  فراوانی

 است  اعمال یتمبحث دوم: والیت، شرط قبول
 أخداوند آنھا.و شرک سبب بطالن  است توحید اساس قبول اعمال تردید، بی

 فرماید: می

َك بِهِۦ َوَ�ۡغِفُر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآءُ ﴿ ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ   ]٤٨[النساء :  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

را برای هرکس بخواهد  بخشد و غیر از آن گمان الله این را که به او شرک آورده شود، نمی بی«
 .»بخشد می

را جعل  نیو روایات دروغی  قرار داده دوازده اماماما شیعه ھمه اینھا را فقط برای والیت  
به مغفرت و فردوس اعلی  ،معتقد باشد ائمهکسی به امامت و والیت بگویند اگر   اند که نموده

به امامت و والیت  سھرک ؛ وپا غرق در گناه و معصیت باشد تا سرکه ھرچند  ؛خواھد رسید
آنان در این  .شود شود و در نھایت به آتش انداخته می طرد و نفرین می ،ایمان نداشته باشد

 .ار داده استقر شبین خود و مخلوقات ای نشانهخداوند علی را به عنوان «اند:  گفتهمورد 
او را نشناسد  هاو را انکار کند، کافر است و ھر ک هو ھر کاست  مؤمن ،را بشناسد ھرکس او 

 نزدبا والیت او  هک ھمراه او امام دیگری قرار دھد، مشرک است و ھر هک و ھراست گمراه 
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را  ماوالیت  سھرک«اند:  در روایات دیگری گفته .١»شود وارد بھشت می حاضر شود،خدا 
به والیت  هو ھر ک ؛شود ش پذیرفته میزکات و حّج  و روزه و نماز ،بپذیرد و بعد از آن بمیرد

 .٢»دپذیر را نمی ھیچ عملی از اوخداوند متعال  ،اقرار نکند ما
اگر حتی  ،مخالف شما باشد سھرک«: است گفتهمام صادق کنند که ا میگمان  آنان 

ٞ يَۡوَم�ٍِذ ﴿ کند: صدق می در موردش ]غاشیه سوره ۴تا  ۲[  اتآیاین  ،عابد ھم باشد وُُجوه
 .٣»﴾تَۡصَ�ٰ نَاًرا َحاِمَيةٗ  ٣َ�ِملَةٞ نَّاِصَبةٞ  ٢َ�ِٰشَعٌة 

ای «جبرئیل بر محمد نازل شد و فرمود:  پندارند علمای شیعه در توھمات خود می
 ؛در آن است خلق کردم  فرماید: ھفت آسمان و آنچه کند و می خداوند بر تو سالم می ،محمد

تر از مقام و رکن  اما ھیچ جایی را محترم ؛آفریدم استگانه و آنچه بر روی آن  زمین ھفت
به فریاد خوانده و  ھا و زمین خلقت آسمانای در آن مکان مرا از روز  اگر بنده .ام خلق نکرده

 او را به دوزخ ،باشد والیت علی کافردر حالی با من روبرو شود که به  دست به دعا بردارد اما
 .٤»اندازم می

عبادت منکرین والیت تا ثابت کنند  ستندھھا  گویی گزافهاین  انواعاز مملو  شیعهروایات 
گویند:  می  که رود  تا آنجا پیش می ھا و کفرگویی ھا بدعت این .نفعی به حال آنھا ندارد

باز ھم عبادتش پذیرفته  ،شود قطعفراوان، گردنش  ۀاگر بر اثر سجدُمنکِر والیت] «[
 وند متعالکه خدادیگر معتقدند  آنان در توھمی .٥»بیت اھل ما مگر با والیت ،شود نمی

شود، سپس  ای مرا عبادت کند تا جایی که الغر و نازک  اگر بنده ،ای محمد«: است فرموده
 درو نه  شتمبھنه او را در  کرده است،که والیت امامان را انکار  نزد من حاضر شوددر حالی 

یکی از اگر «فرموده:  ج کنند که پیامبر ادعا می ھمچنین .٦»دھم می جای زیر سایۀ عرشم
 فته باشد، خداوندوالیت علی را نپذیر اماھا بیاید  در روز قیامت با عبادتی به اندازۀ کوه شما

                                           
 .١/٤٣٧ :صول کافیأ -١
 .١٥٥و  ١٥٤ص :مالی صدوقأ -٢
و رنج  دیدائمًا خواهند کوش در آن روز خوار و زبون خواهند بود.  ،یمردمان« . ترجمۀ آیه:٢/٤١٩تفسیر قمی:  -٣

 .». به آتش بس سوزان و گدازان دوزخ در خواهند آمد و خواهند سوختدیخواهند کش
 .٢٧/١٦٧ :نواربحار األ ؛٢٩٠ص :مالی صدوقأ -٤
 .١٦٨و  ١٦٧/ ٢٧ج :نواربحار األ ؛٢٢٤ص :المحاسن ؛١/٤١ :الخصال -٥
 .٢٧/١٦٩ :نواربحار األ -٦
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با عبادت ھفتاد روز قیامت ای  اگر بنده« در روایت دیگر: یا ،١دکن آتش پرت می  او را به
پذیرد تا اینکه با اعتقاد به والیت من و والیت اھل  خداوند متعال از او نمی حاضر شود، پیامبر

 ؛شود توحید بدون والیت پذیرفته نمی عتقدندحتی م؛ ٢»بیت خداوند را مالقات کند
الله وارد ھرکس بگوید ال اله اال «اند:  کردهنقل چنین  ج از پیامبر ی جعلیروایات درکه  چنان

  که درحالی ج گوییم: ال اله اال الله. پیامبر دو مرد از اصحاب گفتند: ما می .شود بھشت می
الله تنھا از این و پیروانش پذیرفته  اله اال دستش را بر سر علی گذاشته بود، فرمود: ال

او را  پیروی از علی این است که در جای او ننشینید و ۀآنان گفت: نشان  شود و خطاب به می
به یگانگی  مقدم بر شھادت علی، والیتگیریم که  از این روایت نتیجه می .٣»تکذیب نکنید

 شود. علی پذیرفته می شیعیانشھادت تنھا از  نیاز کلمۀ توحید است و بلکه پیشو  خداوند
سبب خشم  ،بخشش است و انکار آنو و مدار عف ،اعتقاد به امامتدر باور شیعه، 

 سعلی  کهاین از جملهاند؛  عل نمودهجھا، روایات فراوانی  تأیید این دروغ برایآنان  ست.خدا
فرموده: سوگند به عزت و  أخداوند«:  نقل کردهچنین  ÷جبرئیل  از قول ج از پیامبر

که والیت امام ظالمی را که از جانب من نیست عذاب خواھم کرد ھمه کسانی را  ،جاللم
بخشش خود را  و و دارای اعمال حسنه فراوانی باشندی نیکوکار ھا ھرچند انسان ؛بپذیرند

کنم که امامت امام عادلی را بپذیرند که از جانب من برگزیده  شامل حال ھمۀ بندگانی می
 .٤»باشند کارھرچند گناھ ،شده

عنوان   به .ده استمآ »األنوار بحار«غالبًا در در این باب روایات فراوانی دارد که  شیعه
به  ھیچکس.. و . امامان علیھم السالم اصحاب اعراف ھستند« ا عنوانی بدر باب  نمونه

تقریبًا بیست روایت  »مگر اینکه آنھا را بشناسد و آنھا او را بشناسند ،گردد بھشت داخل نمی
ھفتاد و » شوند مگر با قبول والیت اعمال مورد قبول واقع نمی« و در باب ٥ذکر کرده است

  قرآن کهزیرا در  ؛اند از این روایات بویی از اسالم نبرده یكھیچاما  .٦ده استآوریک روایت 

                                           
 .١/٣١٤ :امالی ،شیخ طوسی -١
 .٢٧/١٧٢ :نواربحار األ -٢
 .٢٧/٢٠١ :نواربحار األ -٣
 .٨٣ص ة:الغیبنعمانی،  همانجا؛ -٤
 .٢٥٦تا  ٢٤/٢٤٧ :نواربحار األ -٥
 .٢٠٢تا  ٢٧/١٦٦ همان: -٦
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  دهشاست، ھرگز به چنین اصلی اشاره ن و اختالفی نخستین معیار و مرجع برای ھر مشکل
و اساس پذیرش عبادات و دوری از   کند که پایه بیان می در قرآن کریم أخداوند است.

 :باشد می جھنم  شرک موجب محروم شدن از بھشت و رسیدن به و آتش، توحید است

َوٮُٰه ٱ�َّارُ ﴿
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡ�َنََّة َوَمأ َم ٱ�َّ ِ َ�َقۡد َحرَّ   ]٧٢دة:  [المائ ﴾إِنَُّهۥ َمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ

 ،»همانا هرکس به الله شرک آورد، الله بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است« 
َك بِهِۦ َوَ�ۡغِفُر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآءُ ﴿ ن �ُۡ�َ

َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ  ]٤٨[النساء :  ﴾إِنَّ ٱ�َّ

را برای هرکس بخواهد  بخشد و غیر از آن گمان الله این را که به او شرک آورده شود، نمی بی«
 ».بخشد می

 نماید: را تکذیب می  ھای شیعه گویی تمامی گزافه کریم صراحتاً  قرآن

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهمۡ ﴿
َ
ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلَُهۡم أ   ]٦٢[البقرة:  ﴾َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ

شان نزد  آنان که به الله و روز قیامت ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دهند، پاداش«
 ».پروردگارشان است

 فرماید: و فقط می والیت را ذکر نکرده  ایمان به ،در ضمن آیات فوق أخداوند  

هِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ وََعِمَل َصاِ�ًا فََ� َخوٌْف َعلَيْهِْم َوَ� ُهْم َ�َْزنُونَ ﴿  ]۶۹: مائدة[ال ﴾َمْن آَمَن بِاللَـّ
ترسی بر آنها خواهد بود و  هرکس به الله و روز قیامت ایمان بیاورد و کارهای شایسته انجام دهد، نه«

 ».نه آنان اندوهگین شوند
از نماز و سایر ارکان اسالم بھتر و  دوازده امامکنند که ایمان به والیت  آنھا گمان می

صورت واضح و صریح بیان ه ب باررا ھشتاد  »صالة«که قرآن لفظ  درحالی ؛تر است بزرگ
 أآیا خداوند .والیت سخن نگفته استبار ھم در مورد  حتی یکدر مقابل ولی  است؛ کرده

بزرگی  تھمتاین  او. منزه است !خواھد بندگان گمراه شوند یا به حقیقت نرسند؟ ھرگز می
 است:

ا َ�تَُّقونَۚ ﴿ َ لَُهم مَّ ٰ يُبَّ�ِ ُ ِ�ُِضلَّ قَۡوَمۢ� َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮُٰهۡم َح�َّ  ] ١١٥[التوبة:  ﴾َوَما َ�َن ٱ�َّ
کند، تا آنکه چیزهای را که باید از  را بعد ازآنکه آنها را هدایت کرد گمراه نمیو هرگز الله قومی «

 ». آن بپرهیزند، برای آنها بیان کند
برخی باورھا و  که ذکر شدهھای آنان روایاتی  جالب اینجاست که در میان روایت

وسل به سالح تتأویل و آنان با استفاده از حربۀ ھرچند  ؛گرداند باطل میاعتقادات ایشان را 
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کنم تا  را ذکر میمساله   اما این دھند؛ و صحیح را واژگون جلوه می این روایات معتدل ه،تقی
 روایات و سخنانشود که  ثابتھای خودشان حجت را بر آنھا تمام کنم و  با استناد به کتاب

 :شود می  شان دیده ھای متناقضی در البالی کتاب

ٓ ﴿ آیۀ نازل شداین وقتی «گفت:  سطالب آمده که علی بن ابی »فرات«در تفسیر  قُل �َّ
 �ۡ

َ
ةَ ِ� ٱۡلُقۡرَ�ٰ  َٔ أ ۡجًرا إِ�َّ ٱلَۡمَودَّ

َ
بگو: من بر (رساندن) آن هیچ «یعنی:  ]٢٣[الشوری:  ﴾لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ

 ج خدااز رسول  »کنم، جز محبت خویشاوندی (که بجای آورید) پاداشی از شما در خواست نمی
اصل دین قول  .ھر دینی اصل و فرعی دارد ،فرمود: جبرئیل گفت: ای محمد شنیدم که می

در آنچه موافق  شماستبیت و قبول کردن والیت  اھلشما و فرعش محبت  »الله اله اال ال«
 .١»حق باشد و به سوی آن فرا بخواند

دھد و  اصل دین را توحید قرار می زیرا ؛شیعه است روایاتمخالف اخبار و  روایتاین 
 .داند میفرع  ـ تش با حقیقتشرط موافقرا ـ به بیت  والیت و محبت اھل

*** 

 بین خدا و مخلوقات هستند و واسطه اینکه ائمه رابط  مبحث سوم: اعتقاد به
رابط بین خدا و انسان ھستند. مجلسی از امامان  دوازده امام،: دگوی می عشریه اشیعه اثن

و در  .٢»ھا ھستند خدا و رابط بین پروردگار و انسان ھای ائمه حجاب«کند که:  روایت می
یابند  مردم بدون ائمه ھدایت نمی« :تحت عنوان است  گشودهبابی  نواراین مورد در بحار األ

شود که آنھا را شناخته  رد بھشت میو آنان رابط بین مردم و خدا ھستند و تنھا کسی وا
 أما واسطۀ میان شما و خداوند«است:   گفته  امام صادق  که  آمده روایات شیعهدر  .٣»باشد

 .٤»ھستیم
او   ھای رسیدن به ابواب خدا و راه« دوازده امامآمده که  »عقائد امامیه«در کتاب 

شود و  بر آن سوار شود وارد بھشت می سھرک ھستند کهآنھا مانند کشتی نوح ...  ندباش می

                                           
 .٢٣/٢٤٧:نواربحار األ ؛١٤٩ و ١٤٨ص :تفسیر فرات -١
 .٢٣/٩٧ ، همان:نواربحار األ -٢
 .همانجا -٣
 ٢٣/١٠١همان:  -٤
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 .١»دگرد جا بماند غرق می هھر ک
ھا  رابط بین خدا و انساندر رساندن شریعت الھی، پیامبران که  معتقدندمسلمانان 

چون مانند پیامبران  ؛استموجود ائمه در ی تکه چنین منزل اعتقاد داردشیعه ولی  ؛ھستند
صفات الوھیت مانند ھدایت  زیرا ؛تر ھستند ھم بزرگحتی از آنھا ؛ گیرند از خدا دستور می

و اینکه  دھند عبادات و استغاثه ھنگام سختی و مشکالت را به آنھا نسبت می یتقبول ،مردم
ا گذشته رفتن به مزار آنھا را حج، بلکه از حج ھاز این شود. آنان پذیرفته نمی  دعا جز با نام

حتی  ارزش بیشتری برای کربال قائل ھستند؛ کعبه در مقایسه با و دانند تر می ھم بزرگ
نامند و  می »شاھدمناسک الَم «برای زیارت مزار ائمه مناسک و عباداتی دارند که آنھا را 

دور آن  ،شتابند آنجا می زیارتبه  ،را مایۀ قیام مردم قرار داده  آن وندمانند کعبه که خدا
الله در آینده با رعایت امانت علمی این  شاء ان .٢خوانند کنند و به سویش نماز می طواف می

 .کردم یخواھذکر ھای مورد اعتماد شیعه  از کتابرا مطالب 
، امری ناشناخته که ادعای وساطت برای ائمه کنم یادآوری می ،قبل از بیان این موضوع

نسبت ائمه  به  است که و افترایی منکر در میان متون اسالمی است و بلکه این سخن گزاف
از این  بشرپیامبران را برای نجات  أخداوند و عین دین مشرکین است زیرا ؛ دهش داده

مانع و    و پروردگارش ھیچ  میان بنده در امر عبادتگفتنی است  فرموده است. مبعوثشرک 
 فرماید: می خداوند متعال  ؛ چرا کهای وجود ندارد واسطه

﴿ �ِ ْ اِع إَِذا َدَ�نِ� فَۡليَۡسَتِجيُبوا ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
�َذا َس�

                                           
 . ٩٩و  ٩٨مظفر، عقائد اإلمامیة:  -١
شود. پس از مرگ روح الله خمینی در سال  این شرک و بدعت فقط به امامان و امامزادگان شیعه ختم نمی -٢

ترین  ترین و مرفه ترین، مجلل شمسی، قبر وی در گورستان بهشت زهرای تهران تبدیل به یکی از بزرگ ١٣٦٨
لوح  ای ساده کشد. متأسفانه عده های ایران شده است و هر ساله هزاران نفر را به سوی خود می زیارتگاه

ریزند. جالب اینجاست که در این  خبر نیز به زیارت این بتکده رفته و در ضریح آن نذورات و صدقات می بی
عموم قرار گرفته است تا مردم با  در دسترس» زیارتنامۀ امام خمینی«مکان، متنی سراسر شرک و کفر به نام 

بدیل شیعه در جعل حدیث، چندان  آمیِز زیارت را آغاز کنند. با توجه به مهارت بی خواندن آن، مراسم بدعت
بعید نیست که چند سال بعد ادعا کنند که این زیارتنامه را امام زمان به فالن آیت الله آموزش داده یا در 

فته اینها را برای شادی روح فرزندم روح الله بخوانید. و اینگونه چند مورد خواب فالن پیرزن سید آمده و گ
 کرامت و شفا و معجزه نیز به آن بیفزایند تا مجموعۀ کفر و شرک و بدعت را کامل کنند. (مصحح)
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  ]١٨٦[البقرة:  ﴾َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� َلَعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ 
ا و چون بندگان از تو درباره من بپرسند، بگو: به راستی که من نزدیکم، دعای دعاکننده ر «

کنم. پس (آنان) باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند،  که مرا بخواند، اجابت می هنگامی
 ». یابند باشد که راه
 فرماید:  می أخداوندھمچنین 

وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن ﴿ ِيَن �َۡسَتۡكِ�ُ ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ٱۡدُعوِ�ٓ أ

  ]٦٠[غافر:  ﴾َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 
که از عبادت من سرکشی  و پروردگار شما فرمود: مرا بخوانید تا (دعای) شما را اجابت کنم همانا کسانی«

 ».شوند کنند، به زودی با خواری به جهنم وارد می می
بر آنھا توکل نماید  ،را قرار دھد ھایی واسطهاند: ھرکس بین خدا و خودش  اھل علم گفته

این چون  شود؛ میبه اجماع مسلمین کافر  و از آنان چیزی بخواھد دنبخوارا به فریاد و آنھا 
 فرماید: کسانی که خداوند در موردشان میھمان  ؛پرستان است بتعملکرد عمل ھمانند 

ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ﴿
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱ�َّ ِ ُزۡلَ�ٰٓ  َوٱ�َّ   ]٣[الزمر:  ﴾ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ٱ�َّ

پرستیم جز برای  (گفتند) اینها  را نمی ) گرفتندیکه به جای او معبودان (و اولیای  کسانی و«
 .١»ما را به الله نزدیک کنند کهاین

ما باید بین خود و خدا «: فتگ شد که می ئوالدر مورد فردی س ستیمیه وقتی از ابن
در پاسخ چنین  ،»توانیم به او برسیم طریق نمیاین چون ما جز از  ؛ای قرار دھیم واسطه

دستورات خدا را به ما  ای وجود داشته باشد تا باید واسطه اگر ھدف این باشد که«فرمود: 
چه چیزی را دوست دارد و از  أدانند خداوند مردم نمی زیرا ؛حق استسخن این  ،برساند

 و کند انسان تنھا توسط پیامبران از امر و نھی الھی اطالع پیدا میآید و  چه چیزی بدش می
گویند:  چون ھمه می ؛ل به این اصل ھستندئی مسلمان، یھودی و مسیحی قاھا ھمۀ ملت

. گیرند را از آنھا می أپیامبران رابط بین خدا و بندگان ھستند و اوامر و نواھی خداوند

ُ ﴿ فرماید: خداوند متعال می یعنی:  ]٧٥[الحج :  ﴾يَۡصَطِ� ِمَن ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ رُُسٗ� َوِمَن ٱ�َّاِس ٱ�َّ
 و .»گمان الله شنوای بیناست گزیند و (نیز) از مردم، بی الله از فرشتگان رسوالنی را بر می«

                                           
 .١٦٩و  ٦/١٦٨ :کشف القناع ،بهوتیبنگرید به:  -١
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اگر  اما کافر است.ھا  به اجماع ھمه ملتباشد، و این نوع واسطه منکر این اصل  کسھر
میان خود و خداوند  ضررو دفع  سودبندگان برای جلب   ای باشد که ھدف از واسطه، واسطه

آن رابط  ھا از انسان و واسطه باشد موفقیترسانی، ھدایت و  در روزیاینکه قرار دھند، مثًال 
گردد  محسوب می  شرکانواع ترین  بزرگاز چنین چیزی بخواھند و به سوی او رو کنند، این 

غیر از خدا، دوستان و  ؛ زیرامشرکین را تکفیر کرده استدلیل ھمین  هب أداوندخ که
پس ھرکس  .پنداشتند می ضررھاشفیعانی قرار داده بودند و آنھا را باعث جلب منافع و دفع 

بر آنھا توکل که  چنان بین خود و خدا بداند و واسطه یا پیامبران یا اولیا را رابط فرشتگان
بخشش گناھان از آنھا طلب  ، مثالً داشته باشد ضررجلب منفعت و دفع توقع نماید و از آنھا 

، چنین انسانی به گشایی و دفع بال و مصیبت داشته باشد توقع مشکلکند، ھدایت بخواھد و 
و  اھ ھرکس بین خدا و انسان رابطه  -گوید: تا آنجا که می -اجماع مسلمین کافر است.

ای  دار میان پادشاه و رعیتش قرار دھد، به گونه پرده هبه مثاب را قرار دھد و آنھا  ھایی واسطه
بر این باور باشد و  تلقی کندنمایندگانی برای رساندن نیازھای مردم به سوی خدا را که آنان 

 دھد  میو رزق  نموده، به آنھا کمک کند میآنان مردم را ھدایت  ی اسطهو  به أخداوندکه 
از خدا طلب  آنھا را ھا واسطه وبخواھند  واسطهزھا را از دیگر مردم این نیا عبارتبه  و

 ،ای وجود دارد و مردم جھت رعایت ادب میان پادشاه و مردم چنین واسطهکه  چنان ؛نمایند
توسط رابط  شان خواسته  کنند و یا معتقد ھستند که نمی درخواستخود چیزی از پادشاه 

دیدگاھی ھرکس چنین  .به این کار اقدام کنندمستقیمًا خود اینکه شود تا  بھتر برآورده می
کافر و مشرک است و باید  ھایی باشد، در مورد واسطه داشته باشد و معتقد به چنین واسطه

 .١»شود کشته می[به جرِم کفر و ارتداد]  ،کردناگر توبه  ؛دکنتوبه بخواھند از او 
عشریه اشیعه اثنروشن شدن حقیقت شرک و دعوت به سوی آن در مذھب برای اکنون 

 :کنیم نقل می  را از کتب معتبرشان مطالبی

 پذیر است مسئله اول: ادعای شیعه در این مورد که ھدایت مردم تنھا با ائمه امکان
دھند  جواب نمی ،کنیم شان اگر دعوت ؛مصیبت مردم بزرگ است«گوید:  می امام صادق

ثابت  روایتاین  .٢»یابند بدون ما ھدایت نمی ،کنیم شان یاگر رھا ]کنند و و قبول نمی[
                                           

أبا بطین،  به بعد؛ ١/١٢١ :خلق و الحقالبین  ةباب الواسطشیخ اإلسالم،  مجموع فتاوی ،تیمیه ابنبنگرید به:  -١
 .٣١و  ٣٠ص :نینتصار لحزب الله الموحداإل

 .٢٣/٩٩ :نواربحار األ ؛٣٦٣ص :مالی صدوقأ -٢
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سر ه در بال و گمراھی ب  پیوسته و ھمۀ مردم نداردکند که ھدایت مردم بدون ائمه امکان  می
محدود کم (ھر دو ُح ناگفته پیداست که  .کرده و نپذیرفتندبرند، چون دعوت ائمه را رد  می

 واقعیتمخالف عقل، نقل و زیرا  ست؛اھدایت در ائمه و گمراھی مردم) باطل و دروغ  بودن
 باشد. می

وسیلۀ ما شناخته   خداوند به« کنند: در روایت [جعلی] دیگری از امام باقر چنین نقل می
  .١»گردد تلقی می  شود و یگانه عبادت میو 

؛ غافل از دھد ھدایت قرار می رجعکند، اما ائمه را م ھدایت را از امت نفی نمی ،این روایت
تنھا در دست خداوند  »توفیق برای رسیدن به حق و پذیرفتن آن«ھدایت به معنی اینکه 

بین آدمی و خداوندی که  ؛ھاست و چشم ھا دل کنندۀ دگرگونخداوندی که  ؛منان است
با  اما شیعه .شود پس می »شوب«اگر به چیزی بگوید که خداوندی  شود؛ قلبش حائل می

ھدایت شریک خدا قرار این نوع در  شان را امامان ھا، و شرط از این عبارت قید استفادۀ بی
 وتنھا خداوند ھادی و راھنماست  ؛ زیراشرک اکبر است ای عقیدهچنین و  .دھد می
 فرماید: می

ۡرِشدٗ ﴿ ُ َ�ُهَو ٱلُۡمۡهَتدِ� َوَمن يُۡضلِۡل فَلَن َ�َِد َ�ُۥ َوِ�ّٗا مُّ   ]١٧[الکهف:  ﴾اَمن َ�ۡهِد ٱ�َّ
کند، پس او هدایت یافته (واقعی) است و هرکه را گمراه کند، سرپرست و هرکس را هدایت «

 .»راهنمائی هرگز برای او نخواهی یافت
 فرماید: یا خطاب به پیامبرش می

َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآءُ ﴿ ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
  ]٥٦[القصص:  ﴾إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

توانی هدایت کنی، ولی الله هرکس را بخواهد  دوست داری نمیتردید تو هرکس را  (ای پیامبر!) بی«
  ». کند هدایت می

تمام کسانی است و  ج اکرم وظیفۀ رسول ،حق راھنمایی به سویی ااما ھدایت به معن
 أخداوند .باشد نمیگانه  دوازدهو تنھا در انحصار ائمه کنند  که به نیکویی از او پیروی می

 فرماید:  می

َبَعِ�� قُۡل ﴿ نَا۠ َوَمِن ٱ�َّ
َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َ�َ ِۚ ۡدُعٓواْ إَِ� ٱ�َّ

َ
  ]۱۰۸[یوسف:  ﴾َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ أ

کنم و  (ای پیامبر!) بگو: این راه من است، من با بصیرت (کامل) به سوی الله دعوت می«

                                           
 .٢٣/١٠٣ :نواربحار األ -١
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  ». کند) که از من پیروی کردند (نیز چنین می کسانی
ھدایت مردم بدون ائمه امکان پذیر نیست، سخنی گزاف و باطل است و  این ادعا کهاما 

 جسارتی در برابر پروردگار متعال.

 شود ه دعا تنھا با اسم ائمه پذیرفته میکادعا این مسئله دوم: 
 سھرک و یابد نجات نمی ،ندبخواگوید: کسی که خدا را بدون ذکر نام ائمه  میشیعه 
 نابود خواھد شد. ،چنین کند

با  سیابد و ھرک نجات می بخواند،ما خدا را [ناِم] ھرکس با «اند که  از ائمه نقل کردهآنان  
  به  جسارت آنان در این زمینه .١»گمراه و نابود خواھد شد ،غیر ما، از خدا طلب کند

) و طلب شفاعت از  ل به آنھا (ائمهسدعای انبیا تنھا با تو«گویند:  می  که  ای رسیده درجه
استدالل  شیعهمجلسی برای اثبات این موضوع به یازده روایت  .٢»شود پذیرفته می ایشان

مخصوصًا در مورد  ؛کند را ذکر می ، روایات مشابھی پیامبران  در ابواب مربوط به ویکند.  می
ھایی را نقل  چنین گزافه ج احوال آدم، موسی و ابراھیم و ھمچنین در باب معجزات پیامبر

آمده  شیعهھای معتبر  روایات فراوان دیگری بدین مضمون در کتابھمچنین  .٣کند می
 .٤است

 ؛ زیراشود ه) ائمه مییتألخداپنداری (خطرناک، منجر به  شیوۀاین روش فریبکارانه و 
 ۀو قبل خانۀ امید درماندگان ،نیازمندان پناھگاهکه امامان،  کند این اندیشه را ترویج می

حتی معتقدند  ؛شود پذیرفته میآنھا  ذکر نام ائمه و توجه بهبا  فقط ھادعاھستند؛ و داعیان 
براستی میان این عقیده و  خواھد شد.برطرف  انبال و مصیبت تنھا با خواندن نام آن  که

 شان چه تفاوتی وجود دارد؟ ھای دیدگاه مشرکان در مورد بت
مشرکین در وقت   اساسی وجود دارد و آن اینکه تفاوت شیعیانبین مشرکین و  ،آری
 آوردند: به سوی خدا روی می ، خالصانهو ناراحتی سختی

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِينَ ﴿   ]٦٥[العنکبوت:  ﴾فَإَِذا َر�ُِبواْ ِ� ٱۡلُفۡلِك َدَعُواْ ٱ�َّ

                                           
 .٤/١١٤٢ة: شیعالوسائل  ؛٢٣/١٠٣ األنوار: بحار ؛١١٩تا  ١١٧ص :بشارة المصطفی ،طبری -١
 .٢٦/٣١٩: نواربحار األ -٢
 .٣٢٤تا  ٢٦/٣١٩بنگرید به: همان:  -٣
 .٢٨و  ٢٧ص :حتجاجاإل ، طبرسی ؛٤٢ص :معانی األخبار ؛١/١٣٠ :الخصال ،بابویه ابن ؛١/٤١ :اشییر عیتفس -٤

 .٤/١١٣٩ عة:یوسائل الش ؛١١٨و  ١١٧ص :ر الحسن العسکرییتفس همچنین بنگرید به:
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 ]دهد یشان دست میه او ترس و نگرانی ب[شوند  سوار کشتی می ]مشرکان[هنگامی که «
  . »]نندک و غیر او را فراموش می[خوانند  خالصانه و صادقانه خدای را به فریاد می

کنند که  حتی گمان می ؛ورزند در ھر دو حالت شادی و ناراحتی شرک میشیعیان اما 
 نام ائمه امکان ندارد. خواندنبدون  سختیرھایی از 

 ،نزدیک بود نوح غرق شودوقتی «کند:  یکی از روایات شیعه از امام رضا چنین نقل می
 ،ابراھیم به آتش انداخته شد  و ھنگامی که ؛پس خداوند او را نجات داد ،به حق ما دعا کرد

موسی در دریا   و آنگاه که ؛به حق ما دعا کرد، پس خداوند آتش را برای او به باغ تبدیل کرد
خواستند  یانودیھ و ھنگامی که ؛به حق ما دعا کرد و آب دریا خشک شد ،به راه افتاد

یافت و خدا او را به باال [نزد به حق ما دعا کرد، پس از قتل نجات  وی ،عیسی را بکشند
 .١»خود] برد

دلیل دانند،  می پیامبراناستجابت دعای ائمه را باعث طور که  ھماندر اعتقادات شیعه، 
گویند:  می -غبه درو-مثًال  ؛دانند امامان میموضع ایشان در برابر را ھم  نبیامشکالت ا

داد، پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین را به او  جایوقتی خداوند آدم را در بھشت «
حسد ورزید و منکر  ناننسبت به آ  ÷نشان داد و والیت آنھا را بر او عرضه کرد. اما آدم

به خاطر  پس از آنکه بیرون انداخت؛او را  خودھای  با برگپس بھشت  .شد شان والیت
به حق محمد، علی، حسن، حسین و (با توسل)  اقرار کرد و ایشانتوبه و به والیت   حسادتش

  :و این سخن خداست ، خداوند او را بخشیدنمودفاطمه دعا 

ّ�ِهِۦ َ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ� ﴿ ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ  ] ٣٧[البقرة:  ﴾َ�َتلَ�َّ
او  ۀو خداوند توب ]با گفتن آنها توبه کرد و[سپس آدم از پروردگار خود کلماتی را دریافت داشت «

 .٢»را پذیرفت
طالب  علت حبس یونس در شکم ماھی، انکار والیت علی بن ابی معتقدند کهھمچنین 

، اما ھای اوست پردازی سخنان شیعه و دروغاین  .٣بیرون آورده نشد ،را نپذیرفت  بود و تا آن
 فرماید: خداوند متعال در قرآن می

                                           
 .٤/١١٤٣ ة:شیعالوسائل  ؛٣٢٥ /٢٦ :نواربحار األ -١
 .٢٦/٣٢٦ :نواربحار األ؛ ٤١ /١ :اشییتفسیر ع -٢
 .٣٣٤و  ٣٣٣ /٢٦ :نواربحار األ ؛١٣ص :تفسیر فرات -٣
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ِ ٱ﴿ ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاَوِ�َّ
َ
 ] ١٨٠[االعراف:  ﴾ۡ�

  . »ها) او را بخوانید های نیک است، پس به آن (نام و برای خدا، نام«
 مناز ھای ایشان  گاه یا زیارتائمه یا به حق آنھا  یھا نامکه با  فرماید خداوند نمی

 فرماید: می؛ بلکه بخواھید

ۡسَتِجۡب لَُ�مۡ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
 ]٦٠[غافر:  ﴾ٱۡدُعوِ�ٓ أ

 .»و پروردگار شما فرمود: مرا بخوانید، تا (دعای) شما را اجابت کنم« 
باید خداوند  و اساس پذیرفته شدن دعا، ذکر اسامی ائمه بود، اگر سخن آنھا درست باشد

بلکه این ادعای  ؛ائمه از من بخواھید تا درخواست شما را اجابت کنم یھا نامفرمود: با  می
اخالص در دعا برای الله متعال یک زیرا  دروغین شیعه، یکی از اسباب عدم پذیرش دعاست؛

  فرماید: باشد؛ خداوند متعال می اصل اساسی در پذیرفته شدن و قبولیت دعا می

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِينَ ﴿  ] ١٤[غافر:  ﴾فَٱۡدُعواْ ٱ�َّ
   ،»را برای او خالص گردانیدید بخوانیدکه دین خود  پس الله را درحالی«

 ]٢٩[االعراف:  ﴾َوٱۡدُعوهُ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِينَ ﴿
 ».دانیدر که دین (خود) را برای او خالص گ نیایش) بخوانید درحالیو  را (به دعا او و« 

 ھای دیگر ھستند: کند که ائمه مانند انسان می بیان خداوند متعال به صراحت

ْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم إِنَّ ﴿ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَٱۡدُعوُهۡم فَۡليَۡسَتِجيُبوا
َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ ٱ�َّ

 ] ١٩٤[االعراف:  ﴾َ�ِٰد�ِ�َ 

خوانید، بندگانی همچون شما هستند، پس آنها را بخوانید، اگر  گمان کسانی را که غیر از الله می بی « 
  . »الله هستند)، پس باید (دعای) شما را اجابت کنند گویید (و آنها راست می

و  رابطاش، نه  بندهکه برای عبادت بین خدا و  آیات صریح قرآن داللت بر این دارند
چرا که ھمۀ اینھا  ی؛بفرشتۀ مقّر نه و  یپیامبر نه اولیای صالح، نه ،وجود دارد ای واسطه

 خدا ھستند: گانبند

ُ�ونَ  لَّن �َۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيحُ ﴿ ِ َوَ� ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة ٱلُۡمَقرَّ َّ ن يَُ�وَن َ�ۡبٗدا ّ�ِ
َ
 ] ١٧٢[النساء :  ﴾أ

   ،»ی الله باشد و نه فرشتگان مقرب (ابا دارند) مسیح هرگز ابا ندارد که بنده«

ٓ َءاِ� ٱلرَّ� َ�ۡبٗدا﴿ �ِض إِ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ] ٩٣[مریم:  ﴾إِن ُ�ُّ َمن ِ� ٱلسَّ
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  . »ها و زمین نیست مگر اینکه به بندگی سوی (الله) رحمان بیاید هیچ چیز در آسمان« 
بسیار  شان آمده، یھا آمیزی که در کتاب شرک بر اساس دعاھا و مناجات یانتربیت شیع

امر کند و در  می نھادینهانسان  روحچون رو کردن به غیر خدا را در قلب و  است؛خطرآفرین 
متعال؛ در خداوند به  گرایش و توجهنه  شود، میبه مخلوقات  انسانعبادت موجب گرایش 

در این  نیزرا خود  ۀو خانواد فرزندانکند و  میپرستی رشد  در لجنزار شرک و بت نتیجه
چرا که  ؛فراموش کند به کلیچه بسا نام پروردگار را  نموده وسیاھچاله گمراھی تربیت 

این  .بیند میو ھنگام دعا و نیایش آنھا را در قلب حاضر  بوده شھمیشه نام ائمه ورد زبان
شود و در  ا ایجاد میھآن معصوم دانستنمشکالت در خالل سخن گفتن فراوان از امامان و 

به این اصل  شان بعضی از روایاتدر  آنان با کمال وقاحت .١گردد نھایت در قلب تثبیت می
در حال  و  نوشته  به امامش ای نامه یانشیعیکی از مثًال روایت شده که  ؛کنند اقرار میکفرآمیز 

اگر کسی دوست داشته باشد در اموری که به خدا رو «:  ه و شکایت از او سئوال کرد کهلگ
نیازی  ھرگاه«آید:  جواب می ،»؟چه حکمی دارد ،دآوَر  یامام روخواھد،] به  کند [و از او می می

این روایت از  .٢»فتگرجواب خواھی   بالفاصله بیاوری؛ پس را بر زبان ، کافی است آنداشتی
 شانو نیازدھند  بندگان را میجواب از خداوند متعال زودتر شیعه  امامانگیریم که  نتیجه می

ت شرک دوران جاھلی تر از و بزرگتر  خطرناکبسیار  یاین شرک براستی .کنند را برطرف می
تلخ این  ۀثمرھا در مذھب شیعه،  و زیارتگاهھا  محوری و بارگاه و ُمردهقبرپرستی این  ؟باشد می

 ھا و شرکیات است. افسانه
در زیرا  ؛است   جاھالنه سخنیتوسل به ائمه،  به خاطرقبول شدن دعای پیامبران  ادعای

چرا  ؛وجود خارجی نداشتند و این ھمان دعوت به شرک استاصال ائمه  انبیای الھی،دوران 
سخن آنان ھمانند ادعای  .دھد ی ائمه قرار میھا نام رای دعا اجابت و اساس قبولکه کلید 

کنند و موجب تقرب به خدا  ھا برای ما نزد خدا شفاعت می بت :گفتند مشرکین است که می
پیامبران بنا به نص صریح قرآن،  ؛ چرا کهاساس است این گمانی باطل و بیاما  .شوند می

                                           
شنویم که در ایران بسیاری از مردم در هنگام نشستن و  بینیم و می جای بسی تأسف است که امروز می -١

وداع و جدا شدن از هم نیز این لفظ  آورند؛ حتی در هنگام را بر زبان می» یا علی«برخاستن، لفظ مشرکانۀ 
را گرفته است. یعنی بدون هیچ فکری نام خدای متعال را حذف و نام علی را » خداحافظ«جای عبارت 

 اند. (مصحح) جایگزین کرده
 .٩٤/٢٢ :نواربحار األ -٢
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 .اند ل نشدهئقا اوو ھیچ شریکی را برای   دهخوان مبارکش ھای را با نام  خداوند یگانه  ھمیشه
 فرماید:  می ÷نقل از یونس  به أخداوند

ٰلِِم�َ  ...﴿ نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن ٱل�َّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
لَُ�ِٰت أ   ]٨٧[االنبیاء:  ﴾َ�َناَدٰى ِ� ٱلظُّ

داد که: (پروردگارا!) هیچ معبودی بر ها ندا  پس (وقتی که در شکم ماهی فرو رفت) در تاریکی« 
 . »گمان من از ستمکاران بودم حق جز تو نیست، تو منزهی! بی

 بر زبان آوردند، عبارت بود از: ھمسرشو کلماتی که آدم و 

نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ﴿
َ
  ]٢٣[االعراف:  ﴾قَاَ� َر�ََّنا َظلَۡمَنآ أ

(آن دو) گفتند: پروردگارا! ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی، مسّلمًا از «
  ». کاران خواهیم بود زیان

واضح و و در دین امری  مسلمانانبرای ھمۀ   آمیز شیعه این سخنان شرک بطالنفساد و 
  ی است کهانکار ملحداندیشۀ شیطانی، این گسترش است و باید گفت و بدیھی روشن 

 د:ننمای هشرک آلودبه پلیدِی اسالم را   خواھند می

ُ ُمتِمُّ نُورِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱۡلَ�ٰفُِرونَ  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿ ۡفَ�ٰهِِهۡم َوٱ�َّ
َ
ِ بِأ   ]٨[الصف:  ﴾واْ نُوَر ٱ�َّ

نور خویش است  کنندۀ کنند، ولی الله کاملخواهند نور الله را با دهان خود خاموش  آنها می«
  . »هرچند کافران خوش نداشته باشند

آنجا که نوع اند  نقل کرده موارد نقض این ادعا در مورد ائمه راھای شیعه  کتاب خودِ 
چون  ،خداوندا«: است گفته ÷گویند علی میمثًال کنند:  دعای و مناجات ائمه را بازگو می

و ھرگاه که  ندشو یم در نظرم کوچک و خوار میخطاھا ،کنم یش تو فکر مایدر وسعت بخش
آه اگر من . شود من بزرگ می یو بال یگرفتار ،آورم یم اده یقاب تو را بو عِ  حسابرسیشدت 

ام و تو آنھا را حساب  را فراموش کرده که آن گناھی را در نامۀ اعمالم بخوانم درحالی
ای که نه  پس وای بر دستگیرشده "؛دستگیر کنیداو را "دھی:  آنگاه دستور می !ای کرده

ھیچ به راستی،  .١»اش به حالش سودی دارد تواند نجاتش دھد و نه قبیله می اش خانواده
اند که مجال ذکر آنھا  از او روایت کردهقبیل از این  زیادی یدعاھا  مگر اینکه نیستامامی 

 .٢ذکر کرده است »وارنبحاراأل«. مجلسی ھمه آنھا را در نیستدر این تحقیق 

                                           
 .٩٤/٩٢ :نواربحار األ ؛٤٨ص :مالی صدوقأ -١
گاهی بیشتر به جلد  -٢  راجعه فرمایید.بحار األنوار م ٩٤برای آ
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 ائمه  به ١ مسئله سوم: استغاثه
 تاکنند  شیعه مردم را دعوت میعلمای اما  گیرد؛ صورت میاستغاثه  أخداوند ازتنھا 

کمک  از ائمه، استپروردگار متعال در حوزه اختیارات و توانایی  ی که تنھایدر کارھا
حتی در بعضی از روایات چنین کاری را به عنوان  بخواھند و در اصطالح استغاثه بطلبند.

و  دنشو میبه فریاد طلبیده  کار خاصیبرای یک از آنھا دھند و ھر وظیفه ھر امامی قرار می
ِورد و پادشاھان و ظلم برای نجات از  [سجاد] علی بن حسین«مثًال  ای دارند؛ تخصص ویژه

پاداش برای آخرت و  و صادق][باقر  شیاطین، محمد بن علی و جعفر بن محمد جادوی
خواستن سالمتی و عافیت از برای  [کاظم] ، موسی بن جعفراطاعت از خداوند متعال

 در خشکی و دریا، محمد بن علی سالمتی و امنیتبرای  [رضا] ، علی بن موسیأخداوند
 اعمال مستحبی،برای  [نقی] ، علی بن محمدو روزی از جانب خدا برای نزول رزق [تقی]
، حسن بن گردد یانسان م بیمتعال نص ونداز عبادت خدا پاداشی کهبرادران و  بهنیکی 

اگر شمشیر بر گردنت گذاشته که  ]مھدیصاحب الزمان [برای آخرت و  [عسکری] علی
 .٢»رسد بخواه که به دادت میکمک ، از او ندبود

ھریک در روایت فوق آورده است، دعاھایی را ویژۀ تخصص ترتیبی که  مجلسی بهسپس 
دروغین ارائه  این روایات و تفسیر شرحبا ھدف دعاھا این   اینکهگو  ؛٣آورد از ائمه می

بھترین شفا و مفیدترین دوا برای   ائمه کند میاعالم  وی در کمال وقاحت، صراحتاً  .اند شده
 .٤که از آنھا درخواست شفا کنند ھستندکسانی 

  ائمهتا نشان دھند  اند کرده جعلبر ھمین منوال  دیگری نیز یدعاھاشیادان مشرک، 
ه در دعایی که از فرد شیع .ھستند بندگان خدا ھاینیاز ۀکنند تنھا فریادرس و برطرف

                                           
مانند استنصار که به معنی  ؛حتی استاو نار  سختیاستغاثه: یعنی طلب کمک، که همان بر طرف کردن  -١

ولی  امکانپذیر است؛و وضعیتی  تهر حال درتفاوت استغاثه و دعا در این است که دعا  .است یاریطلب 
مان بن یسل ؛٨٨ص :الرد علی البکری ،ةیمیابن تاست. بنگرید به: حتی احالت شدت و نار  دراستغاثه تنها 
 .٤٩و  ٤٨ص :دیالقول السد ،ابن سعدی ،٢١٥و  ٢١٤ص :دیز الحمیر العز یسیت ،عبدالوهاب

 .٣٣ /٩٤ :نواربحار األ -٢
 .همانجا -٣
ای که به  دهد که ائمه پروا ندای شرک سر داده است، هیچ توضیحی نمی مجلسی که چنین بی همانجا. -٤

شان از بیماری فوت  و شفای بیماران هستند، چرا خود و فرزنداندرمانی ادعای وی متخصص امور پزشکی و 
 اند. (مصحح)   کرده
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 ھای ای ستون«گوید:  میمھدی منتَظر نقل شده است، ائمه را خطاب قرار داده و 
با شما نیازم را بر  ،عطایا گانبخشندھای ایمان، ای  ای باب ،احکام انای قاضی ھا، سرزمین

... د ھستیآن و راھی به سویش شما سبب   هکھیچ چیزی نیست مگر این ؛مکن طرف می
گریزی از شما نیست، ای  گیرد، مگر به وسیلۀ شما؛ صورت نمی [از عذاب] نجات و فرار

را  نانآ زیرا ؛شود دیده می آشکارا  ائمهخداپنداری  متندر این  .١»خداوند گرِ  نظارهچشمان 
تمام  ۀو آنھا را بخشند ساخته منحصرآنان   دانند، نجات را تنھا به سبب ھر چیزی می

 نند.دا می ھا نعمت
ایفا  بسزایی نقش  افراطترویج دعاھای فراوانی وجود دارند که در این گمراھی و 

ھایی  این دعاھا در کتاب .دھند قرار می ھا در مقام آفریدگار زمین و آسمانکنند و ائمه را  می
در  .اند ذکر شده ھا بسیاری از این قبیل شرکنامهو  »عمدة الزائر«و  »ح الجنانیتامف«مانند 

تحقیق و نقد   اند که شده  نوشته »ادعیه«و  »المزار«ابوابی مخصوص چون  ،ھا کتاب گونه این
ی سبئیه دیده  شهو در این دعاھای برخاسته از اندی آنھا نیازمند کتاب مستقلی است.

 اند.  ھا، به علی مقام الوھیت بخشیده شود که در خالل این دعاھا و به فریاد خواندن می
رند [و بین زائران گذا میجان ائمه  بیسرد و نوشته و بر قبور را دعاھا   این پرستان مرده

نقطۀ و مکان امید   ،ائمهفایدۀ  بیکنند که قبور  گمان می کنند]؛ زیرا جاھل پخش می
داشتی، به درگاه خدا اگر نیاز و حاجتی «گفته: سازان  یکی از حدیث استجابِت دعاست.

 میان ماسهرا محکم بسته و در   یا آن ؛را در قبر یکی از ائمه قرار بده  ای بنویس و آن نامه
رسد  می ]امام[ ÷خودش به سید بینداز؛آبی  در نھر آب روان یا چاه عمیق یا برکۀ یا ،بگذار

که در آن نامه چنین  دھد توضیح میسپس وی  .٢»کند می ت رسیدگینیازشخصًا به و 
در حالی  که درود خدا بر تو باد، ای سرورم .مھربان ۀبه نام خداوند بخشند«نوشته شده: 

و نیاز  سختیھنگام پس ای سرورم، ... که به شدت نیازمندت ھستم  نویسم مینامه برایت 
خداوند  .نیازم را پیش خدا ببر ،دشمنان و بدخواھِی  دشواری به دادم برس، قبل از رسیدن

 وندو از خداگوید)  (اینھا را خطاب به قبر امام می ،دکن تو نعمت را بر من ارزانی می به خاطر
 .٣»نادر و نایابی بخواهپیروزی  برایم

باید دھد که شخص نیازمند  مجلسی گونۀ دیگری از این مراسم مشرکانه را چنین شرح می
                                           

 .٩٤/٣٧ همان: -١
 .٣٠و  ٩٤/٢٩ همان: -٢
 همانجا. -٣
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ای « :و چنین فریاد بزندندا دھد را  ١نواب مھدیای برود و یکی از  و یا تپه  بر روی رودخانه
ای و ھنوز زنده  دھم که تو در راه خدا مرده شھادت می .سالم خدا بر تو باد ،فالن پسر فالن

به خواھم که نیازم را  از تو می نزد خدا ات اکنون در زندگی .ھستی و نزد خدا روزی داری
را   سپس نامه. ھمانا تو معتمد و امین ھستی .را به او تسلیم کنی برسانی و آن ÷انم موالی

 .٢»ای داده  دست شخص فراخوانده  را به آن  بینداز و تصور کن که  در رودخانه
ھایی وجود دارد که به سوی امام زمان فراری و معدوم فرستاده  و در این زمینه نامه

 خواھند.  از او کمک می شود و به این روش می
اصًال  ی که رافضه در انتظار اوستاند مھدی منتظر رخین ثابت کردهوو م انشناس نسب

و بر این اساس عقیم بود.   که وفات کردچون حسن عسکری در حالی  ؛به دنیا نیامده است
ری تصومھدی «فرماید:  میای  در مورد این موجود افسانهتیمیه  ابن است که شیخ االسالم 

روایاتی  ،اینوجود با  .٣»ندارد و ھرگز چشم به جھان نگشوده است یکه حقیقت است
که تنھا  درحالی نویسی برای او جھت رفع نیازھای مردم؛ در صحت و اصالت نامهاند  ساخته
 سازد، نه چیز معدومی که وجود خارجی ندارد. میتواند آن نیازھا را بر طرف  می أخداوند

"بسم الله الرحمان  :الزمان بفرست و در آن بنویس ای به صاحب نامه«گویند:  مثًال می
ای محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن  .الرحیم

 ،ای راه مستقیم بزرگ،ای خبر  .جویم به تو توسل می ،طالب علی بن حسین بن علی بن ابی
به حق اجداد پاکت به تو  دوزخ،ھشت و ب  کنندۀ مردم به ای تقسیم ،ای ریسمان خدایی

 [حاجتخواھِی] جویم که در دفع بال و حل مشکل و رفع مصیبت نزد خدا وسیلۀ توسل می
ھر دو نامه را  ای دیگر به خدا بنویس و سپس نامه«: ھمچنین گفته شده .٤"»من باشی

                                           
پسرش  د،یعثمان بن سعهای برقراری ارتباط با او هستند و عبارتند از:  به اعتقاد شیعه، نواب امام زمان راه -١

 ی.سمر ی، حسن بن روح و علبن عثمان محمد
در  ازیرفع ن یوجود دارند که برا یگرید  یها نامه ،ینگار و نامه یسینو  ضهینظاِم مضحِک عر  نیدر ا همانجا. -٢

 یاسیو امور س یعلم لیمسا دیشا یو حت یروابط خانوادگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یمختلف پزشک یها نهیزم
 (مترجم) .شوند یم نوشته یفرار یمهد یبرا

 .٢٨/٤٠١ شیخ اإلسالم:فتاوی مجموع  -٣
گوید نباید صراحتًا نام اصلی  اند که می جاعالن حدیث در جای دیگر روایاتی آورده .٩٤/٢٩ :نواربحار األ -٤

نامه چگونه ). بنگرید که این روایت دربارۀ متن ٣٣٣و  ١/٣٣٢امام زمان (محمد) را ذکر کرد (أصول کافی: 
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میان ماسه را در   آن  امام قرار بده و بعد از اینکه ۀخدا را در نام ۀنام خوشبو بگردان و
 .١»یندازب آبچاه  نھِر روان یادر ،گذاشتی

 گاهرا چگونه با اوصافی چون پناھ ناشناخته و معدومیفرد  بیندیشید و قضاوت کنید که
 هکه چنین اوصافی تنھا ب درحالی ؛کنند بال توصیف می کنندۀ ناراحتی و دفع ۀکنند و برطرف

کند و  اجابت می ـچون وی را بخواند ـ ه را درماند شخصشود که  اطالق می وند متعالخدا
به راه مستقیم خداوندی که ھرکس به او توسل جست،  .گرداند گرفتاری را برطرف می

این اوصاف  متأسفانه شیعیاناما  ؛است خالق آشکار و نھان پرودگار مھربانی که ھدایت شد،
. بدتر و کفرآمیزتر از خارجی ندارد وجود  گونه ھیچ  دھند که نسبت می امامی خیالیرا به 
نامۀ خدا را در نامه امام «گوید:  که می نگاری است این دستورالعمل نامهقسمت پایانی ھمه، 

و نامه باید طوری پیچیده شود که در  بر خدا مقدم استاین امام معدوم   اینکه گو ؛»قرار بده
 ھنگام باز کردن ابتدا نامۀ امام خوانده شود.

با راه تو به « :کند بدین مضمون که ر ذکر میتغاثه دیگری را به مھدی منتَظ مجلسی اس
خواھم  کمک می فراری]یکی دیگر از اوصاف امام [گردم و از صاحب زمان  سوی خدا بر می

دوستان مؤمنش  و دستگیرِ  دھنده یاریچون بھترین  ؛گیرم دھنده می و او را به عنوان نجات
سالم بر تو  ،سالم بر تو ای وارث پیامبران ،مسلمین و مؤمنین ... سالم بر تو ای اماماست 

ِن اکافر ۀکنندخوارسالم بر تو ای  ،مؤمنان ضعیف  بخِش  سالم بر تو ای عزت ،ای پایۀ دین
... نیازم این و این است. در به ، سالم بر تو ای ولی من، ای صاحب الزمان ،متکبر و ظالم

 .٢»دست آوردنش برایم شفاعت کن
آنھا از ترس  ِن زماالصاحب شان،  ھاي معتبر عتقاد شیعه و بر اساس نصوص و روایتبه ا

به درون چاه سامرا گریخت و پس از آن دوازده قرن است که در گمنامی ن ه شدکشت
 یانششیع نزد ھراسد و از بیم دشمنانش جرئت ظھور و حضور کند و ھمچنان می زندگی می

؟ از او رفع دارد ییھا چگونه چنین صفات و ویژگی این موجود خیالِی ضعیف را ندارد.
ھا به  حال آنکه از ترس جان در تاریکی چاه ؛آید که تنھا از خدا بر می خواھند را مینیازھایی 

                                                                                                             
شان در تضاد است و این جای شگفتی ندارد؛ چرا که تناقض در ذات شیعه نهادینه شده و دروغگو  با روایات

 حافظه است.  کم
 .٩٤/٢٩ :نواربحار األ -١
 .٣٢و  ٩٤/٣١همان:  -٢
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  . پس بیندیشید ای خردمندان.تا کسی او را نبیند برد سر می

 مسئله چھارم: زیارت مزار ائمه از حج خانۀ خدا بھتر است
 یانی از افراد قابل اعتماد به من خبر دادند که شیعرخب«گوید:  تیمیه می ابناالسالم  شیخ

یعنی شرک به خدا را از عبادت خدا و  ؛خدا بھتر است ۀمعتقدند زیارت قبر ائمه از زیارت خان
 .١»باشد ترین ایمان به طاغوت می این بزرگو  .دانند اقرار به وحدانیتش بھتر می

گوید از افراد  و می کردهبه آن اشاره  ـ تیمیه ابنـ سنت  گ اھلای که امام بزر این مسئله
  هھای معتبر شیع در کتاببینیم و  ھا می در رسانه، ما به وفور ه استقابل اعتمادی شنید

 امام [= محل شھادت] کنند که زیارت مشھدِ  می ذکریم که برای اثبات آن، روایاتی را خوان می
با بیست  برابرزیارت قبر حسین «: است اصول کافی آمدهدر  از حج خانه خدا بھتر است.

وقتی خوانیم که  در روایت جعلی دیگر می .٢»حج است و از بیست حج و عمره بھتر است
ام،  به عمره رفته باربه حج و بیست  باریکی از شیعیان خطاب به امامش گفت: من بیست 

آنگاه و عمره انجام دھی بروی اگر یک بار دیگر به حج «گفت:  امام با لحن تمسخرآمیزی
گوید:  زبانی می در واقع او با زباِن بی .٣»شود ثواب یک زیارت قبر حسین برایت نوشته می

و  زیارت قبر حسین از ھمه این حج مرتبهیک که  درحالی ؟کنید چرا این ھمه تالش می
دیگر به حج و عمره برود تا  بارکه باید یک کند  تفھیم می ؛ لذا به اوبھتر است عبادات

نھایت  ،این جواب .قبر حسین برسدزیارت مساوی زیارت قبر حسین شود و به فضل و ثواب 
 . ٤است عابد پرسشگرِ و شوق انگیزه  نابود کردنایجاد حسرت و  ،تمسخر

از را  که ارزش آن کنند مبالغه میزیارت قبر حسین در ای  آنھا به گونه ینروایات دروغ
ای سر از کفر  در نھایت چنین مبالغه .برند باالتر می حج بیت الله است،م اسالم که رکن پنج

؛ زیرا با این حشو و زوائدی که این مشرکان بر پیکر رشید اسالم آورد دینی درمی و بی
نه دین  ،پرستی و قبرپرستی است گوید: اصًال دین اسالم، دین شرک و بت انسان می اند، بسته

کنند که مسلمانان  شیعه، دینی را به مردم معرفی میسازان  حدیث .و آسمانی یتوحید

                                           
 .٢/١٢٤ :منهاج السنة -١
کامل  ،هیابن قولو  ؛٢/١٦ :األحکامب یتهذ ،وسیط ؛٥٢ص :ثواب األعمال ،هیبابو  ابن ؛١/٣٢٤ :فروع الکافی -٢

 .١٠/٣٤٨ :عةشیوسائل ال ،عاملی رح ؛١٦١ص :اراتیالز 
 .١٠١/٣٨ :نواربحار األ ؛١٠/٣٤٨ ة:شیعالوسائل  ؛٢/١٦ :حکامتهذیب األ طوسی،  -٣
 (مترجم). دهد یبه خرج نم یخباثت نیجز دشمن خدا و اسالم چن یکس شک، یب -٤
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اینھا  .ست نه دین پروردگار عالمیانھا الله آیتدین آخوند و این  .اند را نشناخته  ھرگز آن
به  .الھیان پیامبر سید و سرور ت نه وحی نازل شده برسھای آنھا افیبو خیال ھا دروغ

ر دین خدا و قبله مسلمین و یدشمنان برای تغی  و توطئه  دسیسه  به بیشتر کار آنانراستی 
این معنی  شیعهروایات و اخبار دروغین  ماند تا به دین خدای عالمیان. بیت الله الحرام می

لوحان و جاھالن را متأثر کنند و  کند تا قلب ساده مختلف بیان می یھا را به صورت
ھا بسیار  بدعتچرا که  ؛فریب دھندا نیستند و کسانی را که به زبان عربی آشن مسلمانان تازه

 .١کند سریع در آنھا اثر می
شود و به  یکی از اعراب از یمن رھسپار قبر حسین میاست که  ھای شیعه آمده در افسانه

 .رسد می ھای آنھا مبراست ـ ھا و دروغ ـ زیرا جعفر از تھمت نامند جعفر که او را صادق می
موجب که دھد  او ھم جواب می ؛پرسد جعفر در مورد تأثیرات زیارت حسین از اعرابی می

سپس جعفر به او  .شود می یشبرکت در مال و خانواده و فرزندان و بر طرف کردن نیازھا
او ھم  »خواھی چیزی بھتر از این را به تو نشان بدھم؟ می ،ای برادر یمنی«گوید:  می
 [یعنی خودش] ابوعبدالله(قبر) زیارت «گوید:  میجعفر  ».سول اللهر پسربله ای «گوید:  می

کند.  میاعرابی تعجب  ».است ج ھمراه رسول خدا  به  مانند یک حج مقبول و پسندیده
ھمراه رسول   به  حج مقبول و پسندیده برابر است با دوبله والله، «گوید:  میابوعبدالله به وی 

و به این مقدار  دھد این روال را ادامه میعبدالله ھم ابوکند. و  مرد یمنی تعجب می »خدا
مقبول و پسندیده به ھمراه رسول خدا سی حج  اینکه زیارت خودش را برابر باتا افزاید  می

جعفر در  ،دمانَ  می و سرگرمی کودکانبه بازی بیشتر با این روش غریب که  .٢کند بیان می
 برد. ش سی حج خانه خدا باال میرزا اندازه وزیارت قبر را به  یک گفتگوی ساده

 ج از این ھم فراتر گذاشته و این شرک عظیم را به پیامبرپا را حتی جاعالن حدیث شیعه 
 ج  الله رسول آغوشروزی در  ÷حسین«: گویند در دروغی دیگر میکه  چنان اند؛ نسبت داده

به این  چقدر ،ای رسول خداشه گفت: یعا خنداند. کرد و او را می می  بود و پیامبر با او بازی
مند  عالقهفرمود: چگونه او را دوست نداشته باشم و به او ایشان ؟ مند ھستید عالقهپسر 

                                           
سعادت جوانان  :گوید ایوب سختیانی می ـکند الاللکائی روایت میطور که  همانـ  بدین سبب -١

شرح  .ی کندیهنماار  سنت سوی یکی از عالمان اهلشده و غیرعربها این است که خداوند آنها را به  تربیت تازه
 .١/٦٠:اصول اعتقاد اهل السنة

 .٣٥١ و ١٠/٣٥٠ ة:وسائل الشیعحر عاملی،  ؛٥٢ص :عمالثواب األ  ،بابویه قمی ابن -٢
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بعد از  سکشند و ھرک ، امتم او را میاستکه ثمرۀ قلبم و روشنی چشمانم  درحالینباشم 
شه گفت: یاع .نویسد را برای او میمن حج  را زیارت کند، خداوند ثواب یکاو  ، قبرشوفات

و حتی چھار  ،گفت: دو حج؟ فرمود: بله .حتی دو حج ،؟ فرمود: بلهھای شما از حج یک حج
داد تا به  را افزایش می  ثواب آن ج  الله کرد و رسول شه تعجب مییعابه ھمین منوال حج. 

خداوند  ،عبدالله را زیارت کند ھرکس قبر ابی«آمده:  یدر روایت دیگر .١»ھفتاد حج رسید
کند و  روایت دیگر به این ھم قناعت نمی. ٢»نویسد ھشتاد حج مقبول را برای او می[ثواِب] 

مانند آن است که  ،حق او را بشناسد که قبر حسین را زیارت کند درحالی سھرک«گوید:  می
 .٣»صد مرتبه به حج رفته باشد ج ھمراه رسول خدا  به

را از صد مرتبه تا  و ارزش آن رقابت دارندبا ھم  قبورزیارت  گذاری روایات شیعه در ارزش
دین فقط در   اینکه گو .کنند به این ھم قناعت نمی حتی و برند ھم باال می حج ھزار مرتبه

 ھمین است و بس.  ششود و رسالت خالصه میھا  قبرھا و ایستادن در کنار ضریحزیارت 
اگر مردم «وایت شده: رچنین  باقر جعفر از محمد بن مسلم از ابی» وسائل الشیعة«در 

مردند و در حسرت آن خود را  شوق دیدار آن می از ،دندانست زیارت قبر حسین را می فضل
خداوند  ،دارد؟ گفت: ھرکس قبر حسین را زیارت کند فضلیگفتم: مگر چه  .کردند نابود می

شھید از ثواب ھزار برای او و  کند؛ برای او ثبت می قبول شده ۀھزار حج و ھزار عمرمتعال 
فی سبیل الله و آزاد کردن ھزار اسیر به  دار و ھزار صدقه مقبوِل  شھدای بدر و ھزار روزه

 ،شود و در آن سال از ھر درد و مصیبتی محافظت می خاطر رضای خداوند خواھد بود؛
اگر در آن سال  ؛دھد تا از ھر چھار طرف نگھبان او باشد ای برای او قرار می خداوند فرشته

و کفن  غسل دادهشوند و او را  او حاضر می جنازۀفرشتگان رحمان ھمه بر  ،دوفات کن
 ؛گذارند کنان او را در قبر می خواھند و استغفار می آمرزش او برایوند کنند و از خدا می

گردد و خداوند او را از فشار  وسیع میبه اندازه دید چشم قبرش  ،شود وقتی وارد قبر می
شود و نامه  باز می شروی هب دِر بھشتھراسد و  یر و منکر نمیدھد و از نک قبر نجات می

بین که  شود به او داده میو در روز قیامت نوری  ؛شود اعمال به دست راستش داده می
ھمه  ؛ھد که این زائر قبر حسین است د ندا می منادی ؛کند مشرق و مغرب را روشن می

                                           
 .٣٥٢و  ١٠/٣٥١ ة:وسائل الشیع -١
 .١٠/٣٥٠ ة:وسائل الشیع ؛١٦٢ص :کامل الزیارات ؛٥٢ص :عمالأثواب  -٢
 .١٠/٣٥٠ ة:وسائل الشیع ؛٥٢ص :عمالأثواب  -٣
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 .١»بودیمقبر حسین  کنندگان زیارت ازورزند که ای کاش ما ھم  مردم به او حسادت می
سپس به و کند  یک از شما در فرات غسل اگر ھر« است: دیگر آمدهدروغین در روایت 

  داند، خداوند در مقابل ھر قدمی که را می او حق  که برود، درحالیزیارت قبر حسین 
م عادل برایش ھمراه پیامبر و یا اما  به  مقبول و صد غزوهو صد عمرۀ  صد حج  است برداشته

ھرکس قبر حسین را در روز عاشورا زیارت کند و در آن گریه «: باز ھم دروغ .٢»نویسد می
کند  جھاد مالقات می دو میلیونعمره و  دو میلیونحج و  دو میلیونکند، خداوند را با ثواب 

ھدایتگر حج و ثواب ھر حج و عمره و جھادش مانند این است که ھمراه رسول خدا و ائمه 
و  افترا [دشمنان خدا و پیامبر به این مقدار .٣»کرده و عمره گزارده و به جھاد رفته باشد

که خواھد بود برای کسی ھمچنین این ثواب فراوان «د: ندھ ادامه میو  ] کردهقناعت نشرک 
 او به قبربا اشاره اش  ولی اگر باالی بام خانه ؛به زیارت قبر حسین برود در این روز تواند نمی

ھای او را  و خوبی کندو بر قاتالنش نفرین بفرستد و برای حسین گریه  الم بفرستدس
 .٤»یافت، به چنین پاداشی دست خواھد بکشدکار  دست ازو در آن روز بشمارد 

شود و  خسته مینوشتن و چشم از خواندنش ھا نمونه دیگر که دست از  این روایات و ده
خداوند یگانۀ مردم از عبادت  بازداشتن ھدفی ندارند جز، ماند حیران می اندیشۀ آنعقل در 

 شانه خالی فرجام چنین روایات کفرآمیزی درواقع قھار و دعوت به عبادت مخلوقات ضعیف.
قبر به زیارت  بارتنھا در زندگی یک اگر فردی که  چنان باشد، شرعی میتکالیف  کردن از 

گری  چنین باوری در نھایت به اباحییابد.  تمام اعمال دست می به پاداش برود  ÷حسین
اگر این انجامد.  گردانی از اوامر الله و شریعتش و تجاوز در مرزھا و محارم الھی می و روی

حج را  همسئل  چرا قرآن در چندین آیه .کرد قرآن باید آنھا را ذکر می ،حقیقت داشت سخنان
که به گمان  درحالی است؟ کردهنھم ای  زیارت قبر حسین اشارهبه  ھرگزولی  نمودهبیان 

الله فضیلت بیشتری دارد و از آن برتر است. [براستی اگر  روافض چنین زیارتی از حج بیت
خانۀ خدا حج  که به ادعای شیعه زیارت قبر حسین از چنان اجر و ارزشی برخوردار است

را با  ای به نام زیارت نازل نشده تا ھمگان ، چرا سورهرسد حتی به یک ھزارم آن ھم نمی

                                           
 .١٠١/١٨ :نواربحار األ ؛١/٣٥٣ ة:وسائل الشیع ؛١٤٣ص :اتر کامل الزیا -١
 .١٠/٣٧٩ ة:وسائل الشیع ؛١٨٥ص :اتر کامل الزیا -٢
 .١٧٦ص :کامل الزیارات ؛١٠١/٢٩٠ :نواربحار األ -٣
 منابع پیشین. -٤
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 دریای فضایل کربال آشنا سازد]؟
زیارت قبر حسین از چرا  با دقت و توجه به این مساله متعجب شده کهیکی از شیعیان 

به حج خانه خدا دربارۀ ، ولی به میان نیامدهدر قرآن  یذکر که فضیلتی صدبرابر حج دارد،
بعد از او نیست؟  جعلی بودن این روایاتدلیلی بر  خوداین  آیا تفصیل سخن رفته است.

را از امامش شنید، گفت: خداوند حج را بر مردم واجب قبر حسین ل زیارت یفضا  اینکه
پاسخی در امامش  .١»؟سخنی به میان نیامده استزیارت قبر حسین از اما در قرآن  نمود؛

   گونه  را این  آن أ، خداوندھرچند چنین ھم باشد«گوید:  میو دستپاچگی اضطراب  سراسر
، باطنی قرآن ھستند کنندگان بدترین مفسران و تأویلکه علمای شیعه  .٢»است  قرار داده

 دھد می و این امر، خود نشان باشد کنند که قرآن خالی از این بدعت می گونه اعتراف می این
و آنان با دلیل است  ترین ترین و قوی مھمزیرا اعتراف  ؛خود تناقص دارند ۀدر عقیدآنان که 

پاسخ آن گویا  چرا که اند؛ ھای خانۀ پوشالی شرک شیعی را تخریب کرده پایه ،خوددستان 
روش راه و خداوند  ؛ ھمین است که ھست؛ندارم یجواب«: پرسشگر چنین است که  به امام

 . »نکرده است مشخصعبادت و تقوا را برای بندگانش 
ب درمانده بود، به این جای اماِم قصه که از جواد به نخواھ بعد از ذکر این داستان می

و عذر بدتر از گناه  است تر ھم جاھالنهاول پاسخ از  انش پاسخاما  ؛دندھ پاسخ پرسش
بر روی پا پا مسح کردن کف گوید:  اید که می المؤمنین را نشنیده مگر سخن امیر«: باشد می

آنان . ٣»کرده است واجببر بندگان این [= مسح روی پا] را ولی خداوند  اولویت دارد؛
مسح کردِن مانند  نیززیارت حسین چنین نتیجه بگیرند که  ربط از این روایت بی  خواھند می
 رسد: نوبت به توجیه و بھانۀ اصلی میسپس  است. که بر مردم واجب نشده ٤پاھاست کِف 

برای خود ، قرار داشتدر حرم  [= محل توقف حجاج در عرفات] دانی اگر موقف مگر نمی«
  .٥»داد؟حرم قرار از غیر جایی را در  ولی خداوند آن ؛بودبھتر حرم نیز 
 نکرده واجبرا زیارت خداوند  اعترافی است بر اینکهسابق  توجیهمانند  پاسخ نیزاین 

                                           
 .٢٦٦کامل الزیارات، ص ؛١٠١/٣٣ :نواربحار األ -١
 همانجا. -٢
 .همانجا -٣
  است.کِف ُخف (موزه)  تر در این روایت صحیح لفظ -٤

 .همانجا -٥
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  که این توجیه چنان ناشیانه استاست.  تر کنند زیارت آنھا اولی گمان میھرچند  است؛
گویا به این امر اشاره  شود. أخداوندرقیب و تشریع در قانونگذاری  شود امام باعث می

– دارد که خداوند متعال آنچه را که در اولویت قرار دارد و سزاوارتر است، انجام نداده است.
اینکه موقف عرفات را در حرم  -گویند پاک و مبراست خداوند متعال از آنچه ظالمان می

خداوند کرد.  بود چنین میکه بھتر  درحالی قرار نداده بلکه خارج از آن تعیین نموده است؟
خود را چنان بزرگ  جاعالن حدیث، دین و جماعت بیاین  .از افتراھای آنھا بری و پاک است

د نخواھ و می کنند درازی می دستخدا و حکمت شرع  به شرمی، که در کمال بی دانند می
 دخیل نمایند.خدا کار  درخود را  معیوب و بیمارِ  ھای سلیقه

اکنون   در این باب فراوان است که جعلی شیعهروایات  ،اشاره کردیمتر  پیشکه  چنان
این ھمه فریب و  ،اگر انسان خودش آنھا را نبیند و آنھا را پیش رو دارم؛شماری از  تعداد بی

به دانم  که نمی استبه حدی فراوان این قوم گمراه روایات  .کند باور نمینیرنگ و شرک را 
با وجود این  .دارد وا می شگفتیاز آنھا انسان را به  یکھر .م را رھا کنمو کدا بپردازمکدام 

از بخش بسیار کوچکی یا  ،باشدعجین کتاب خدا  اب کسیاگر  حجم عظیم از شرک و کفر،
تفکرش را چشم تعصب  را نخواھد خورد،دینش را فرا گرفته باشد، ھرگز فریب این خرافات 

ھای مذھبی  به خاطر بدعتو  را کور نخواھد کردی و ھوس چشم عقلش و ھو نخواھد بست
  ای، دامان خود را به گناه نخواھد آلود. و تعصبات فرقه
خرافات آزاد  تاریکیخود را از ھم که شده برای چند لحظه شیعۀ حقجو ای کاش 

نابودی سیاھچالۀ شرک و به  که او را اندیشید می یخطرترین  بزرگکرد و با دقت به  می
که ھیچ نفع و ضرری دل خوش کند  ای ُمرده خدا را فراموش کرده و به قبر تا کشانده است؛
 نه مرگی را در اختیار دارند و نه حیاتی و نه رستاخیزی را: برایش ندارد،

ۡمَثاُلُ�مۡ ﴿
َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ   ]١٩٤[االعراف:  ﴾ إِنَّ ٱ�َّ

 ».خوانید، بندگانی همچون شما هستند الله میهایی را که غیر از  گمان آن بی«
ھا بر  برتری زیارتھای مبنی بر  گویی گزافهلو و غُ  در بعضی از روایات شیعه  شگفت اینکه

کند  ولی مجلسی چنین توجیه می اند؛ قائل شده و آنھا را تعدیل کردهتخفیف ، حج خانه خدا
و ھمچنان بر برتری زیارت قبور به حج خانۀ خدا  اند روایات در دوران تقیه گفته شده اینکه 

عبدالله گفت: در مورد زیارت  حنان به ابی«گوید:  مثًال یکی از روایات آنھا میورزد.  اصرار می
برابر اند که زیارت قبر حسین  روایاتی از شما به ما رسیده ؟دیگوی چه می ÷قبر حسین

ولی  .ای است و اصًال چنین نیست ھودهسست و بی این سخِن  ،گفت: نه ه؛حج و عمر است با
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او را فراموش نکنید و به زیارتش  ؛حسین سید جوانان بھشت است  را بدانید که  این
 .١»بروید
بن  ھا روایات ایشان را از بیخ و مجلسی در تأویل این روایت که اساس و ریشه ده 

شاید ھدف این باشد که «گوید:  میچنین سازد،  شان را بر مال می آورد و گمراھی درمی
 راولی بھتر است بگویم این روایت  ؛معادل حج و عمرۀ واجب نیست[زیارت قبر حسین] 

به خاطر سنت یا  اھل با ھدف ابراز رفتار نیکو بایعنی جعفر این کالم را  .٢»تقیه دانستباید 
   گونه ینا شیعهو بزرگان  علما ،شیعه نیست. آریاین دیدگاه چون  گفته است آنھا ترس از
مضمونش را با اسلحۀ خطرناک  ،آنھا باشد امیالو  سھر روایتی که مخالف ھو ؛ھستند

گویی و غلو را از  چنین شد که شیعیان به مرور زمان گزافه دانند. باطل می »تقیه«
بیت را کنار نھادند و مذھب علمای  ھای حقیقی اھل آخوندھای فریبکار آموختند، آموزه

 شان تبدیل شد به دین روافض نه دین ائمه. گرفتند و درحقیقت دینفاسدشان را پیش 

 زیارت کربال در روز عرفه از ھر روز دیگری بھتر است
قائل زیارت قبر حسین در روز عرفه برای خاصی یلت فضشیعه در روایات جعلی خود، 

نقشۀ ی، آر .دارد برمی مسلمانانعلیه  شوم خودو دسیسۀ   از توطئه  پرده  است و بدینسان
امت اسالم را از خانۀ خدا دور سازند و در راستای برپایی فساد  این است کهآنان شیطانی 

مانع  بدین صورت که تا حِد توان بکوشند؛ ،ن و ایجاد اختالفیدر میان جامعۀ مسلم
ھرکس در «گوید:  یکی از این روایات می شوند.  عظیم حجمسلمانان در کنگرۀ  آیی گردھم

از بیست [این کار وی]  ،که حق او را بشناسد قبر حسین را زیارت کند درحالی روز غیر عید،
صد پاداش  خداوند متعال ،را زیارت کندقبرش ... و اگر در روز عید  حج مقبول بھتر است

را زیارت کند و حق   ... و ھرکس در روز عرفه آنکند  برای او ثبت می ۀ مقبولحج و صد عمر
ھمراه با یکی از پیامبران یا امامی  خداوند ھزار حج و ھزار عمره و ھزار جھاد ،را بشناسد آن

حتی بعضی از روایاِت آنھا به این ھدف اشاره  .٣»کند در دفتر اعمالش ثبت می عادل
اگر فضل و بزرگی زیارت قبر حسین را برای « د:نگوی امام جعفر میاز قول که  چنان ؛کنند می

                                           
 .٤٨ص :سنادقرب اإل  ؛١٠١/٣٥ :نواربحار األ -١
 منابع پیشین. -٢
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وای به حال  .کنید حج نمی تان کدام کنید و ھیچ خدا را رھا می حج خانه ،شما توضیح دھم
  چنین مقامی را به کعبه عطا کند، کربال را به  دانید خداوند قبل از اینکه مگر نمی !شما

 .١»؟عنوان حرمی امن و مبارک قرار داده بود
زیارت کربال از حج ترک حج و کند که  اشاره می چگونه در لفافهکنید که  مشاھده می

خداوند قبل از زائران کعبه به «گوید:  در جای دیگر می ھمچنینخانه خدا بھتر است. 
ابوعبدالله  ]پرسد: این چگونه ممکن است؟  راوی می[ .کند زائران قبر حسین نگاه می

ولی در میان زائران قبر حسین  ؛وجود دارد ِزنازادهگوید: چون در میان زائران کعبه  می
مسلمانان غیرشیعی  این توضیح نیز الزم است که از نظر شیعه، .٢»نیست ای ِزنازاده ھیچ

 .٣ھمگی ِزنازاده ھستند
این  راویانتأثیر گذاشته که حتی یکی از  یانشیعذھن و قلب این روایات به حدی در 

روایت  .٤»رفتم کردم و به زیارت قبر حسین می ای کاش من حج نمی«: است ه گفتهفسانا
او را از  ھای دنیا یا مانعی مشغولیتو  داشتحج یا عمره  نیتاگر کسی «گوید:  دیگری می

پاداشی و حتی در عوض حج برایش کافی است ، به زیارت حسین بیاید که بازداشترفتن 
معادل چند حج و چند پرسیدم  )گوید راوی می(آورد،  را به دست می بھتر از آنچندین برابر 

را حساب کرده؟ گفتم: ھزار   گفتم: صد تا؟ گفت: چه کسی آن ان شمرد.تو عمره؟ گفت: نمی
 .٥»ھای خدا را بشمارید توانید نعمت سپس گفت: ھرگز نمی .تا؟ گفت: از این ھم بیشتر

                                           
  .٢٦٦ص :کامل الزیارات ؛١٠١/٣٣ :نواربحار األ -١
  .٢/٢٢٢ :الوافی، فیض کاشانی -٢
 هستند زنازادهمردم ۀ هم، به جز پیروان ما ،سوگند به خدا«: است روایت شده که گفته باقر از ابوجعفر -٣

 یحیی از جعفر بن محمد روایت دیگر از ابی .)٢٤/٣١١ :نواربحار األ ؛١٣٥ص :الروضه من کافی(کلینی، 
 کودکاگر  .شود رش حاضر مییکی از شیاطین بر س ،یدآ میبه دنیا  کودکی که هر«گوید:  می نقل شده که

اگر پسر  ،و اگر از پیروان ما نباشد ؛کند می حفاظتشیطان  برابرخداوند او را در  ،در آینده از پیروان ما باشد
 ،و اگر دختر باشد ؛شود زشت و بداخالق می  کند و درنتیجه، فرو می مقعدششیطان انگشتش را در  ،باشد

 ).٢/١٣٩ :البرهان ؛٢/٢١٨ :تفسیر عیاشی( شود کار می ینده زناآدر او د و بر  می فرو او انگشتش را در فرج
دوازده  ،و در آنآورده » شود مگر شیعه صدا زده می مادرشهر انسانی با اسم «مجلسی بابی تحت عنوان 

 ). ٢/٥١٣ :نور الثقلین ؛٧/٢٣٧ :نواربحار األ( ذکر کرده استدر این مورد حدیث 
  .٣٥ص :عمالأل ثواب ا ؛٣٣٥ص :فروع کافی ؛١٠/٣٢١ ة:وسائل الشیع -٤
 .٨/٢٢٣ :وافیال -٥



 ۵۱۳ )فصل اول: عقیدۀ شیعه در مورد توحید الوهیت( باب دوم

 

اگر مانعی   کند و اینکه حج اشاره می برتریبه  این روایت دروغین،ابتدای که بینیم  می
را تأیید  روایت خالف آن پایانیاما قسمت  ؛حج است جایگزینزیارت قبر حسین  ،ایجاد شد

این مقدار «گوید:  میفضایل زیارت قبر حسین ت اشیخ کاشانی در تعلیقی بر روای کند. می
عنوان امام مؤمنین قرار داده و زمین و آسمان را به خاطر   او را به أبرای کسی که خداوند

ورودی و  و درِ   و دلیل خود معرفی نموده عنوان صراط، راه، چشم  کرده و او را به خلقاو 
  باید گفت که به عالوه، .زیاد نیستچندان ھم ، ستریسمان اتصال میان خدا و انبیا و اولیا

امید و آرزوھا، دوری از خاک و میھن،   مکانی است برای انفاق مال، دلبستن به  قبر ائمه
 .١»تن احساساتر و برانگیخئتحمل سختی، تجدید عھد و پیمان و دیدن شعا

که حسین را ریسمان اتصال میان خدا و پیامبران و اولیا قرار  بیندیشید گزافگوییبه این 
عنوان چشم و باب خدا معرفی   را به  کند و ائمه نمی  بسندهھم این   بهحتی  داده است؛

 که ھمگی؛ اموری کند چه توجیھی برای فضل زیارت قبر حسین ذکر می ببینید که .کند می
در این مسیر انفاق مال سفر عبادی به سوی قبر،  : استپرستی  شرک و بتوقوع در  اسباب

با اما  آمیز و اسباب آن؛ شرکاعمال سایر وھا و آرزبرآوردِن طلب شفاعت و جھت  یا نزد قبر
 ٢.ترین عبادات نزد آنان است!! این عمل یکی از بزرگ این ھمه،

 استترین اعمال  زیارت قبر حسین از بزرگ
از حج نیست، بلکه از ھر عملی بھتر است؛ در برتر زیارت قبر حسین تنھا  از نظر شیعه

از «در روایت دیگر:  .٣»اعمال است برترینزیارت قبر حسین «آمده: چنین روایات آنھا 
زیارت «حتی مجلسی بابی را تحت عنوان  .٤»ترین اعمال، زیارت قبر حسین است محبوب

                                           
 همانجا. -١

ها و حجج عظام  الله شود که با وجود این همه روایات در این زمینه، چرا آیت در اینجا این سوال مطرح می -٢
عمل کنند؟ واقعیت این است که یکی از اسباب  آقایان به این روایات عمل نکرده و به سوی حج دعوت می

نکردن به این روایات این است که احتمال شرارت آنها در میان جهان اسالم منتشر شده و در خالل این توطئه 
بزرگ دست ایشان رو شود... و از طرفی ترس آن دارند که مورد نکوهش و مالمت سایر مسلمانان قرار گرفته و 

که معتقد به فرض بودن حج هستند. علی رغم شان را از دست بدهند به ویژه این زمینه مناسب برای نشر دعوت
 گذارد.    ای برای حج بیت الله الحرام باقی نمی هایی در قلب مومن هیچ انگیزه اینکه چنین روایت

 .٤٩ /١٠١ :نواربحار األ ؛١٤٦ص :کامل الزیارات -٣
 .منابع پیشین -٤



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۵۱۴

 

  .١کرده است نقلو روایات فراوانی در این مورد  گشوده »بھتر استقبر حسین از ھر عملی 
و بدون دلیل و فقط به سپرده فراموش گونه به دست   اینمتعال را  ونداحکام خدا آنان

ل ئبرای قبور و گنبدھا این ھمه ارزش قا و الھامات شیطانی، خاطر اوھام و خیاالت آخوندھا
آیا این  ؟گذاری در دین نیست آیا این کار، قانون .دانند را بھترین اعمال می  آنو  شده

 ؟دخالت در اموری نیست که حق ندارند در آن دخالت نمایند جسارت،

 ادعای شیعه در مورد اینکه کربال از کعبه بھتر است
محل کعبه  .است مناطق خانه کعبهو بھترین ھا  مکانترین  قبلۀ مسلمانان، مقدس

که  است جاییخانۀ کعبه  ن مشروع برای طواف است.تنھا مکان و اب مؤمنوآرامش قل
محل مالقات  است؛ مکانی امن برای مردم قرار داده محل گردھمایی و را آن خداوند

به آن رو ھمگی ای است که  کنگرۀ ساالنه مسلمین و قبلهمسلمانان و محل برگزاری 
نسبت به کعبه گوید:  عشریه در مورد این مکان مبارک میاشیعه اثناما روایات  .کنند می

 ارزش است. بیپست و  یتکه زمین ،کربال
 ،ساالنه مسلمانان در این مکان مقدسباشکوه گردھمایی . پشت پرده خبرھایی است

برای آنان  بود.کرده  آشفتهدشمنان را  خواب ،یکدیگرشان به  و سفارشاتبحث و تبادل نظر 
که ھمانا ایجاد بدعت و تفرقه در صفوف امت اسالم ان شیطانی و پلیدشرسیدن به ھدف 

که بودند  ای راه چاره ھمواره در پِی یافتنو  خدعه و نیرنگی متوسل شدندھر است، به 
راه بھترین   که . در نھایت متوجه شدندددینی دور گردانَ  ھای ارزشمسلمانان را از خدا و 

چنین شد که این اندیشه  .شیع استتاز عقاید مذھب  استفادهاین ھدف شوم، نیل به برای 
حتی از کعبه یعنی قبله مسلمانان نیز بھتر  ،قبر حسین از ھر مکانیکه  را طرح نمودند

اساس کردند و ھمۀ  برای توجیه کار خود، شروع به ساختن روایات دروغ و بی آنان .است
غافالن و عقل قلب که  چنان ؛بیت نسبت دادند اھلبرخی از بھتان به افترا و آنھا را با 

و ھر  اھل بدعت دشمنان صحابه، ،توزان کینه دنیاپرستان، ؛ لذاداد جاھالن را فریب می
 به آن گرایش پیدا کرد. ،در دین بود نابسامانی و آشوبو  هکسی که خواھان تفرق

 و کوفهکه  چنان ؛ندا هھای مقدسی تبدیل کرد را به مکاندیگر   قبور ائمهشیعه، کربال و 
 »حرم«مشھد، ری و قبر ھر امامزادۀ جعلی یا موجوِد ناشناختۀ دیگری] را نیز [و قم 
کوفه حرم خدا، رسول خدا و امیرالمؤمنین علی بن «. در روایات آنھا آمده که نامند می

                                           
 .٤٩ /١٠١ :نواربحار األ -١
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 ھای دیگر مکانھزار نماز در  ۀبه اندازکه در آن خوانده شود، طالب است و ھر نمازی  ابی
به  ھمچنین .١»داردرا ارزش ھزار درھم در جای دیگر  ،در آن ثواب دارد و ھر درھم صدقه

ھم  ج پیامبر ؛دارد  نام مکه  خداوند حرمی به«:  گفته  اند که از جعفر روایت کردهدروغ 
نام   دارد و ما نیز حرمی به  نام کوفه  حرمی بهھم دارد، امیرالمؤمنین   نام مدینه  حرمی به

را  او  هھر ک شود دفن خواھد شد که فاطمه نامیده مییکی از دخترانم  . در آنجاداریم ٢قم
در روایت جعلی دیگری از علی بن حسن چنین  .٣»گردد واجب می او بر بھشت ،زیارت کند
کعبه و قرار دادن آن به عنوان  بیست و چھار ھزار سال قبل از خلق زمیِن « اند: نقل کرده

را مقدس کرده و در  حرم، خداوند کربال را به عنوان حرم امن و مبارکی قرار داده است و آن
و مدام این  ، پیوسته پیش از آفرینش توسط خدا مقدس و مبارک بودهآن برکت گذاشته است

دھد و  قرار می شتبھترین مکان در  را بھترین و مقدس  تا خداوند آن داردقداست ادامه 
 . ٤»اند بھترین مکانی است که اولیا در آن اسکان گزیده

جسد کنند  گمان میبدین خاطر است که در اندیشۀ شیعۀ غالی تقدیس زمین کربال 
 .٥قداستش را از وجود او گرفته استو  در آنجا دفن استحسین شھید 

  دفن شده بود؟ یا اینکه ن در کربالسیآیا بیست و چھار ھزار سال قبل از خلق کعبه، ح
کرد؟ اگر کربال به خاطر قبر حسین  ھای مدیدی خود را آماده می برای استقبال از آن، مدت

چنین فضیلتی  ج خدا پیکر رسولپس چرا مدینه به خاطر وجود  چنین فضیلتی دارد،
ھا به خاطر  این دروغ درواقعمذھب شیعه نیست؟  اساس آشکار در ی؟ آیا این تناقصندارد

                                           
  .٨/٢١٥ :باب فضل کوفه و مساجدها، الوافی -١
قم یکی از شهرهای مقدس شیعه است و ساکنانش همگی شیعۀ اثناعشری هستند. علت اصلی مقدس  -٢

پنداشتن این شهر، وجود قبر فاطمه ـ دختر موسی بن جعفرـ در این شهر است. بنگرید به: معجم البلدان: 
 به بعد. ١٦٢ص ة:مشاهد العتر  ،عبدالرزاق؛ ٤/٣٩٧

  .٢٦٧ /١٠٢ :نواربحار األ -٣
  .١٠٧ /١٠١ همان: -٤
زار روایات  های کربال و ثواب زیارت قبر حسین، هر چه بیشتر در شوره در زمینۀ باورهای مربوط به ارزش -٥

شود. آخوندهای مشرک و  پرستی کمتر می رویم، امید رسیدن به چشمۀ توحید و حق جعلی شیعه پیش می
ای که در بیان برتری  اند؛ به گونه ر و الحاد پیش بردهمعاند شیعه، جسارت به خانۀ امن الهی را تا مرحلۀ کف

کنند و این اصل شیادان و فریبکاران را سرلوحۀ کارشان قرار  کربال بر مکه، هیچ حرمتی را رعایت نمی
 تر است. (مصحح) تر باشد، باور کردنش آسان اند که دروغ هر چه بزرگ داده



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۵۱۶

 

جھت نابودی  امت اسالمی اسالم و علیه ھایی  و دسیسه  توطئه از بلکه ؛تقدیس کربال نیست
وجود دارد که کربال را بر کعبه  ھای شیعه در کتابروایات فراوانی  .دارد آنھا پرده برمی

ین ھا حکایت از گفتگوی میان کعبه و کربال دارد که ا برخی از این افسانه دھند. ترجیح می
باشد چه برسد به اینکه  ھا می خود بیانگر نادانی و بی عقلی جاعالن این روایات و افسانه

: دین داشته باشند. در روایت جعلی دیگر از جعفر بن محمد (صادق) چنین نقل شده
 زمینیمتعال مغرور شده بود] گفت:  چه  یھا و الطاف خدا کعبه [که به کرامت نیزم«

و  آیند؟ من می نزد ھر سوه خانه خدا روی من بنا شده و مردم از مانند من است؛ حال آنک
وحی شد: "ای  نینمود، چن یچون مکه فخرفروش حرم الھی و سرزمین امن او قرار گرفتم.

کربال دادم،  نیزم هکه ب یبا مقام و ارزش سهی. در مقانیخود بنش یمکه بس کن و بر جا
فرو  ایکه در در یشدِن آب سوزن سیمگر به اندازه خ ست،ین یزیکه به تو دادم چ یارزش

و اگر  دادم؛ ینم یلتینبود، ھرگز به تو فض نی. اگر خاک قبر حسردیرود و آب بر خود گ
را که بر  یا خانه یحت کردم؛ ینبود ھرگز تو را خلق نم ،آنچه خاک کربال در خود قرار داده

 ی. پس آرام باش و بر جاکردم یخلق نم زین یکن یتو قرار دادم و تو به آن افتخار م یرو
صورت، بر تو   نیا ریو فرمانبردار باش؛ در غ لیکربال فروتن و ذل نیو در برابر زم نیخود بنش

 . ١»فرستم یو تو را به قعر جھنم م رمیگ یخشم م
کعبه نصیحت خداوند را قبول نکرد و برای کربال  ،گویند که روایات شیعه می چنان

و نه تنھا  روا نمود؛را بر خود  عذاب الھی ،بدین علت ؛نشدخوار و ذلیِل آن و  فروتنی ننمود
شیعه در این روایات خودش، بلکه ھر آب و خاکی غیر از زمین کربال این عذاب را چشید. 

[در برابر  عذاب فروتنی نکردنبه   وجود ندارد مگر اینکه خاکیھیچ آب و «گویند:  میزمینه 
خداوند، مشرکین را بر کعبه مسلط ساخت و آب   دچار شد تا اینکهخدا  ه عذاببکربال] 
نجات  عذاباما کربال از این  .٢»فاسد کند را تا طعم و مزه آن روان کردبه سوی زمزم  شوری

در خاک و آب  .من زمین پاک، مقدس و مبارک پروردگار ھستم«گفت:  افتخار میبا یافت و 
 .٣»غرور بیھوده ندارم من [ھمچون کعبه]من شفا وجود دارد و 

این و تحلیل  آوری ھرچند جمع ؛این بخشی از ادعاھای شیعه در مورد کعبه است

                                           
 .١٠١/١٠٩ :نواربحار األ ؛٢٧٠ص :زیاراتالکامل  -١
پرداِز جاهل توضیح نداده که گناه ساکنان و حتی حیوانات و گیاهان مکه چه بوده که باید  همانجا. افسانه -٢

 خوردند. (مصحح) دادند و آب شور می تاوان کبر و غرور کعبه را می
 .همانجا -٣
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جایی چنان سخیف و حقیرند که این سخنان طلبد.  ای می و تألیف جداگانهکتاب  ،روایات
ھاست که  دیوانه یاوۀیان و دروغ و ذھچون  ھمگیچرا که  ؛برای بحث و بررسی ندارند

موثق ھای  را در کتاب این چرندیات ندارند، اگر  بحث و بررسی عقالنی و منطقی جایی برای
کردم.  نبود، ھرگز آنھا را مطرح نمی شان صحتیافتم و روایات فراوانی دال بر  نمی آنھا

 شیعیانکه است به کسانی  یادب بیبیت و  اینھا دروغ و افترا به اھلناگفته پیداست که ھمۀ 
این  ،اما درحقیقت ھستند؛ شان ی حقیقیکنند پیرو می گمانو  بودهدوستی آنھا  مدعی

ھمه از  ھا گویی زیرا این یاوه ؛بیت ھستند ترین دشمن اھل بزرگشرم،  دروغپردازاِن بی
به درستی این روایات ایمان  هشیععاقالن  یان وفرھنگکه چون  دین شیعه است اتضاحتفا

 نخواھند داشت.الحاد سرانجامی جز کفر و درواقع  داشته باشند،
شیطانی  فاھدیك از اھیچ  و بهخوردند پرست شکست  خرافهپردازاِن  افسانهسرانجام این 

 .به کربال توجه نکردند و دست از کعبه بر نداشتندجھان مسلمین  زیرا ؛دست نیافتند خود
پردۀ تعصب را و کرده عقل را تعطیل ھا قرار گرفتند که  تحت تأثیر این نیرنگگروھی  فقط

این  ند،چشم را از دیدن حق و حقیقت محروم کرد کرده بودند. آنانی که  عقلتحجاب 
 گمراھی پیدا کرد. تاریکیو شرک باید آنھا را در وادی  ،و در نتیجهرا راست پنداشتند ھا  دروغ

این   ھرگز مسلمانان با ،تا وقتی کتاب خدا بین مسلمین باشدحقیقت این است که 
و حقیقت را  باشند  را ترک کرده قرآن مگر کسانی که  ؛خورند ھا فریب نمی خرافات و نقشه

در  حتی اگر جستجو کنند؛شیعه  ھای ھا و حجت االسالم الله آیتسخنان آخوندھا و فقط در 
 یافت نشود. ی آنقرآن شاھدی برا

ی است به نام صفوان روایت کرده، فرد صادقرا از امام  ه و افسانه اخیرکه خراف کسی
 شیعهبوده و نزد جعفر  یکی از یاران اماماو «کنند  شیعه گمان می علمایکه  چنان .جمال

اگر این سند از اصل ساختگی نباشد، چه بسا او کسی است که گناه این تھمت  .١»معتبر است
  او نیافتم.سنت ھیچ ذکری از  ھای رجالی اھل را به دوش کشیده باشد. اما در مراجعه به کتاب

 کند کنند و خدا با آنھا گفتگو می فرشتگان از زائران قبر حسین استقبال می
 ؛اند مبالغه کرده اند تا توان داشتهل زیارت قبر حسین و امامان دیگر یشیعه در بیان فضا

کند و نه انسان  میرا  شاند که نه عقل تصور رسیدهگویی  از افراط و گزافهای  حتی به درجه
ھرکس به «: اند در حدیث جعلی دیگری از امام صادق چنین روایت کرده .پذیرد عاقل می

                                           
 .٩/١٢١ :معجم رجال الحدیث -١
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 یک ثواب،  است برداشته  بیرون بیایید، خداوند برای ھر قدمی کهاز خانه نیت زیارت حسین 
آید و  او می نزدای  ... فرشته وقتی اعمال زیارت را به پایان برد ...کند  برایش ثبت می

کند و خطاب به تو  خداوند بر تو سالم می .ھستم الله پروردگار تو ۀگوید: من فرستاد می
 .١»ات درگذشت خداوند از گناھان گذشتهعملت را از سر گیر که  !فرماید: مژده باد می

سالم  ،شوند فرشتگان با زائران قبر حسین روبرو میدرحقیقت، پیام این روایت این است که 
این ادعاھا نھایت  .کنند نامه را میان آنھا توزیع می شآمرزکنند و  خدا را به آنھا ابالغ می

ترین جرات و جسارت ایشان این است که  . و در این میان بزرگاست جھالتدیوانگی و 
گوید:  میدروغین آنھا روایات کند.  معتقدند خداوند متعال با زائران قبر حسین نجوا می

گوید:  کند و می می نجواگردد، خداوند با او  ر قبر حسین بر مزار او حاضر میئھنگامی که زا«
  .٢"»پذیرم میکه دھم، دعا کن  به تو میکه بخواه  ۀ من،ای بند"

 گویند خدا دروغ می از جانب   گونه  اینآری، دشمنان یکتاپرستی و وحدت امت اسالمی، 
در مورد آنان که  .کنند که ایمان ندارند و تنھا کسانی چنین می بندند؛ و به خدا دروغ می

کنند که خداوند با زوار قبر  گمان می در پیش گرفتند،کالم خداوند مذھب اھل تعطیل را 
 ، دروغ بزرگ و بھتان خطرناکی است.شان سخن این  راستی کهه ب .گوید حسین سخن می
 ؛ندا هدکرگویی اکتفا ن به این مقدار افراط و گزافه ـ ھمیشگیطبق عادت جاعالن شیعه ـ 

نوار کند. در بحار األ را زیارت می امامان ورھمراه زائران، قبنیز  أدند که خداوندمعتق  بلکه
را زیارت  امیرالمؤمنینو مؤمنین قبر  ءخدا، فرشتگان، پیامبران، اولیا«مجلسی روایت شده: 

ناپسند   راستی کهه ب اند]. اند و شرِک محض نوشته کفِر محض گفته[حقا که  .٣»کنند می
 .ندیگو یو جز دروغ نم دیآ یبرم شانیکه از دھان ا یاست سخن

 مناسک زیارت قبور
روایت که  چنان و ٤یکی از فرایض مذھب شیعه است ضریح و بارگاه و زیارتگاهزیارت 

                                           
 عة،یوسائل الش ؛٥١ص :ثواب األعمال ؛١٣ص :اراتزیکامل ال، هیابن قولو  ؛٢/١٤ :بیهذتب الیهذ، تطوسی -١

 .٣٤٢و  ١٠/٣٤١
 .٥١ص :عمالثواب األ ؛ ١٠/٣٤٢ ة:وسائل الشیع ؛١٣٢ص :کامل الزیارات -٢
  .١٠٠/٢٥٨ :نواربحار األ -٣
تا  ١٠/٣٣٣ة: وسائل الشیع ،حر عاملی ؛١٩٤ص: کامل الزیارات ،ابن قولویه ؛٢/١٤: امحکتهذیب األ  ،طوسی -٤

٣٣٧. 
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وجوب زیارت «عنوان با  در بحار آورده. مجلسی بابی ١کافر است چنین نکند،ھرکس  ،شده
و در آن   »ی کنندچکسانی که از آن سرپیو تھدید  روایات مربوط به سرزنشقبر حسین و 

برای زیات قبر حسین مناسک  لذا. ٢شیعه را ذکر کرده استجعلی  چھل حدیث از احادیث
گونه که مسلمانان برای زیارت خانه خدا مناسک و واجباتی  ھمان ؛اند در نظر گرفته و آدابی
شیخ نعمان که نزد آنھا معروف به « فرماید: میدر این مورد تیمیه  االسالم ابن شیخ دارند.

زیارت قبور  ،کتاب . وی دراین»مناسک المشاھد«کتابی تألیف کرده به نام  ،مفید است
 أخداوند  الحرامی است که ھمان بیت  کعبه،؛ مانند کعبه قرار داده استھرا  بندگان خدا

دنیوی و اخروی مردم قرار داده است، اولین  امورای برای سامان بخشیدن به  را وسیله  آن
ای که نماز  شود، خانه آن طواف می به دورای که تنھا  باشد، خانه خانۀ روی زمین می

ای که حج کردن تنھا به سوی آن مشروع   خواندن تنھا به سوی آن درست است، خانه
  .٣»باشد می

 ی شیعه اختصاص دارد،ھا که به معرفی کتاب »الذریعة«کتاب در ابزرگ تھرانی قآ
به شصت کتاب  قبر حسین شده در مورد مناسک و واجبات زیارت تألیفگوید: آثار  می
 .سوز است ھای لرزان این شرک خانمان ھا برای محکم کردن پایه ھمه این کتاب .٤رسند می

سرشار که  شیعه استھای حدیثی  ھا غیر از کتاب این کتاب یادآوری این نکته الزم است که
این مراسم و  .است و واجبات زیارت قبر حسین آداب بارۀدر دروغ و روایات جعلیاخبار  از

  آداب عبارتند از:

 طواف قبر -الف
 رشیعه طواف قب علمایاما  ؛٥مسلمانان اتفاق دارند که طواف تنھا دور کعبه جایز است

جعل را از قول ائمه و برای این فتوای شوم، روایاتی  دانستهجایز  ائمه را نیز برای شیعیان

                                           
که زیارت قبر پرسیدم در مورد کسی [صادق] عبدالله  واز اب«: اند کردهروایت چنین از هارون بن خارجه  -١

 ؛٣٣٧و  ١٠/٣٣٦ ة:وسائل الشیع ».پرسیدم؟ گفت: چنین مردی از اهل آتش است کند حسین را ترک می
 .١٩٣ص :کامل الزیارات

  .١١تا  ١٠١/١ :نوارار األحببنگرید به:  -٢
 .١٧/٤٩٨ شیخ اإلسالم:مجموع فتاوی  ؛١٧٥، ص١ج :السنةمنهاج  -٣
  .٣٢٦تا  ٢٠/٣١٦ ة:ریعذالآقابزرگ تهرانی،  -٤
  .٤/٥٢١ :مجموع فتاوای این تیمیه -٥
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ما « چنین آورده است:ائمه  مربوط به زیارتمجلسی در روایات برای مثال،  .اند نموده
اطراف قبر را « گوید: می یا ١»مما طواف کنیشدور قبور [شیعیان] بضاعتی نداریم جز اینکه 

 ج رسولحضرت رضا دور قبر وسی العلی بن م گویند کما اینکه به دروغ می ؛٢»ببوسید
 . ٣کرد طواف می

 آمیزِ  شرک مناسکمشروع بودن دلیلی برای  جعلی رااین روایت  علمای مشرک شیعه
از با صراحت تمام، که  دارندقرآن ن آیاتاصًال توجھی به در این مورد اند و  کرده قلمداد خود

تر گفتیم و باز  پیشکه  چنان اما. دھد می هشرک نھی کرده و آتش جھنم را به مشرکین وعد
ھم مانند  باراین پردازان جاعل،  ھم خواھیم دید، تناقض با عقیدۀ شیعه عجین است. دروغ

تأویل  دامندست به  ،شده و برای نجات از آن گویی ضتناق خود مرتکبسابق در روایات 
چیزی  ،اید ایستادهکه  درحالی«گوید:  مثًال در بعضی از روایات آنھا آمده که می اند. شده

چنین کند، تنھا باید خود را سرزنش کند و  کس.. ھر. ننوشید و دور قبرھا طواف نکنید
خدا   مگر اینکه ،شود از او جدا نمی[گناھش]  ،شود کسی که مرتکب چنین جرمی 

زند و بعد از تالش فراوان  این روایت به ھر دری میو توجیه  مجلسی برای تأویل .٤»بخواھد
ِگرد خانۀ خدا انجام   باشد که ی قبر به تعداد نھی از طواف منظور احتمال دارد«د: گوی می
 . ٥»گیرد می

 روایات صریح شیعهاجماع مسلمانان و  ،قرآناز آیات خواھد  بینم که مجلسی نمی می
 دیگر شیعیانتا خود و  دربارۀ منع قبرپرستی پیروی کند و از طواف دور ضریح دست بردارد

و برای تأویل   اصل قضیه،  پس از اقرار به  را از این بدعت و شرک خطرناک بازدارد؛ بلکه
گیرد تا  به کار میانحراف تمام توان خود را برای اثبات این  آری، او کند. می تالشآن توجیه 

دل مقلد را به آتش دوزخ  ای ساده را ھموار کند و عدهھای شرک  راھی از راه بلکه بتواند
ای متوسل  به ھر بھانۀ جاھالنه ھای خود پوشاندن اشتباھات و یاوهبرای  وی مون گردد.رھن

                                           
 .٩٩/١٦٧ :نواربحار األ -١
 .٩٧/١٢٦ همان: -٢
  .١٠٠/١٢٦ همان: -٣
 .١٠٠/١٢٦ :نواربحار األ ؛٢٨٢ص :علل الشرائع ،بابویه ابن -٤
نتیجۀ این توجیه ابلهانه این است که شیعیان از هفت دور طواف کردن به دور قبر نهی  .١٠٠/١٢٦ :نواراألبحار  -٥

 اند؛ آن هم به خاطر شباهتش با عدد طواف خانۀ کعبه؛ وگرنه کمتر یا بیشتر از هفت بار طواف منعی ندارد. شده
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در قضای حاجت  شده، نھی از طواِف منظور ممکن است «گوید:  می  تا جایی کهگردد،  می
 .١»اطراف قبر باشد

شیخ  انو عمل شیعه بر اساس سخن ؛دین مجلسی است نه دین ائمهدرواقع  ،دین شیعه
که امام  توصیۀاز شرمی و وقاحت  آنان در کمال بی .است نه بر اساس سخن امامانو آخوند 

 سخن الله و از  پیش از آنکه  چنان ؛گردانند رو برمی» دور قبرھا طواف نکنید«گفته 

پس خود گمراه شده و دیگران را از راه راست  ؛نددردانگ یو اجماع مسلمین رو ج رسولش
 .کنند گمراه می

 ھا و بارگاه خواندن کنار قبرنماز  -ب 
خواندن دو رکعت نماز  ھا، مراسم و مناسک رایج شیعه در کنار قبور و بارگاهیکی دیگر از 

قبر را  و ؛خوانند حتی بعضی مواقع به سوی قبر نماز می ؛قبور ائمه است در جواریا بیشتر 
 ؛است با صدھا حج خانه خدا برابر ،ھر رکعت از این نماز  دھند و معتقدند که قبله قرار می

به اندازه صد حج خانه  ،قبر حسین در کنارھر رکعت نماز «در روایات آنھا آمده: که  چنان
پیامبران ثواب  در رکاببار جھاد  ان ھزارو ھزار بردهخدا و صد عمره و آزاد کردن صد 

از چنین  تمام ائمهبلکه قبر  ؛تنھا مخصوص قبر حسین نیستاجر و پاداش این  .٢»دارد
کسی که قبر امام رضا یا یکی از ائمه «روایت شده:  »نواربحار األ«در  ویژگی برخوردار است.

صد حج و صد عمره و آزاد کردن  ،ھر قدمیوی در ... برای  را زیارت کند و آنجا نماز بخواند
شود و صد گناه از  و صد حسنه برای او نوشته می شود ثبت میدر راه خدا  بردهصد 

                                           
دروغگو جای گرفته است که گویی شیطان شرمان  رذالت و خباثت چنان در وجود این بی .١٠٠/١٢٧ همان: -١

ای دارد،  شان حلول کرده است. محمدباقر مجلسی که در توجیه و گندُزدایی از روایات مهارت ویژه در جسم
تفسیر کند. » قضای حاجت«را به » طواف«برای آنکه اصل روایت جعلی خود را ابطال نکند، حاضر شده 

» کنند هزاران بار بر کعبه شرف دارد و خدا و مالئکه طوافش می«ان آیا به راستی قبر حسین که به گفته آقای
ارزش است که ممکن است روی آن یا کنارش اجابت مزاج کند؟ مگر زائر قبر امام  برای زائرش چنان بی

ساز برای جلوگیری از کثیف شدن قبر و ضریح، چنین  داند که شیِخ حدیث تفاوت مستراح با ضریح را نمی
دهد؟ به راستی مجلسی با این توجیه ناشیانه، عقاید شیعۀ غالی را چنان کثیف و  ای ارائه می هتفسیر احمقان

 توانست قبر امام را چنین به کثیفی بیاالید. (مصحح)   آلوده کرده است که آن زائر خیالی هرگز نمی
 .٢٣٤ /٨ ، جلد دوم:الوافی -٢
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 .١»گردد گناھانش پاک می
چگونه نماز خواندن کنار قبر حسین را بر حج، عمره، جھاد و غیره برتری بنگرید 

دھند. در گذشته  ترجیح میتوحید  را بر آن و دادهشرک را اساس دین خود قرار  ؛دھند می
ن مسلمانا خود را ازشان از دین خدا بھتر است و  گفتند دین میدوران جاھلیت ن امشرکنیز 

  دانستند. تر می و ُمِحق تر فتهھیارا

، خواند و در آنجا نماز می کند تبدیل می قبور را به مساجدکسی که  ج پیامبر اسالم

یعنی:  »لعنة اهللا ىلع ايلهود وانلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد« است: لعنت کرده
در  .٢»اند تبدیل کردهاء را به مساجد یقبور انب  نفرین خدا بر یھود و نصاری باد که«

، اصحاب در مورد زیبایی و از وفات پیش ج ھنگام بیماری پیامبر  صحیحین روایت شده که

إن « فرمود: ج خدا رسول .شده بود ساختهکه در حبشه  گفتند سخن میای  تصاویر کنیسه

أوئلك أوئلك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ىلع قربه مسجًدا، وصوروا فيه تلك اتلصاو�ر، 

بر روی قبرش مسجد  ،میان آنھا بمیرد نیک و صالحیاگر مرد « :»رشار اخللق عند اهللا

 أخداوندنزد آنھا بدترین مخلوقات  .کنند سازند و تصاویری بر روی آن حک می می

                                           
ایران مذهبی ترین اماکن  یکی از مقدس مشهددر  الرضاعلی بن موسی قبر  .١٣٨و  ١٣٧ /١٠٠ :نواربحار األ -١

). به طور کلی ١٠٢ص :ایران يف يمشاهدات، عبدالله فیاض( اند ساخته آنبر  از طال گنبدی  کهباشد  می
دانند. به عالوه، درآمد  میتر  از هر عبادتی با ارزشها را  مدفن امامان و امامزادهیبا کردن ز قبرپرستی و شیعیان 

، انگیزۀ مهمی گردد حسابی که از تجدید قبور و جذب زائران بیشتر نصیب متولیان شرک و گمراهی می بی
 برای بازسازی و تجهیز قبِر بیش از ده هزار امامزادۀ ناشناخته و جعلی در ایران و عراق است. (مصحح)

باب ؛ ١/٢٩٤) ٥٥ (باب» نماز«باب در چند مورد ذکر کرده است؛ بنگرید به: بخاری این حدیث را  -٢
» و ابوبکر و عمر آمده است ج آنچه دربارۀ قبر پیامبر«؛ باب ٣/٢٠٠ »مساجد بر قبور کراهت ساختن«
 »ج و وفات پیامبر بیماری« باب ،مغازی  باکت؛ ٦/٢٩٤» اسرائیل گفته شده آنچه دربارۀ بنی«؛ باب ٣/٢٥٥
را در کتاب  یحدیث اهمین معن هامام مسلم ب .١٠/٢٧٧» خمایلالو  یةکسأل ا«باب  ،کتاب لباس ؛٨/١٤٠

نیز در چند مورد این  امام احمد .روایت کرده است ٣٧٧و  ٣٧٦، ص»مساجد بر قبور ساختن«باب  ،مساجد
در دارمی  ؛ و همین طور٢٧٥ و ٢٥٥، ٢٥٢، ٢٢٩، ١٤٦، ١٢١، ٨١، ٦/٨٠ ،١/٢١٨ حدیث را آورده است:

 .١/٣٢٦» هاقبر  مساجد بر ساختننهی از «باب  ،کتاب نماز



 ۵۲۳ )فصل اول: عقیدۀ شیعه در مورد توحید الوهیت( باب دوم

 

 ؛ز نیستیکه ساختن مسجد بر قبور جا است ثابت شده نیزعشریه ادر کتب اثن .١»ھستند
 ای دارند. و توجیه مھارت ویژه تأویل در  شیوخ شیعهتوان کرد که  چه میاما 

 بوسیدن و افتادن بر قبر -ج
بر صورت گذاشتن  ،بوسیدن ،به زانو افتادن دین شیعه، آداب زیارت قبور دریکی دیگر از 
 در بخشی با عنوانمجلسی نفس بند بیاید. که  چنان ،است ُمردۀ درون قبرقبر و مناجات با 

کند که شیخ طوسی در توصیف  می اشاره ٢»... مستحب ھستند مامااعمالی که نزد قبر «
 ،: ای سرورمگویی نھی و می میصورتت را بر قبر «: است گفته روز جمعه اعمال زیارت

بند نفسش  آن قدر بگوید که ؛خواھم خواھم، کمک می کمک می ام کن؛ یاری ،مظلومم
 .٣»بیاید

بر افتادن روی قبر و مالیدن صورت به آن و به فریاد  ھا، زیارت اغلبپایان  و آغازدر 
 جعفراند  به دروغ گفتهکه است این زیارت قبر حسین  کنند. خواندن صاحب قبر تأکید می

باید سه روز روزه بگیرند،  آنقبل از که دھد  و دستور می کردهبه آن سفارش [صادق] 
 گوید: سپس می ؛نماز بخواننددو رکعت و  ای بپوشند سپس غسل کنند و لباس پاکیزه

چشم به آن اشاره نما و بگو:  ۀ، بیرون از گنبد توقف کن و با گوشیآن رسید به درِ  وقتی«
و و پسِر کنیزت [= ت بندۀ پسرِ و و ت بندۀمن  ،رسول الله پسرای  ،ای اباعبدالله ،ای سرورم

 تقو به حکوچکم  تمقام بلندِی  مقابلو در خوارم  در برابرت پسِر پدر و مادرم] ھستم؛
 ۀبه وسیلم. رو به سوی مقامت کردو   ممت نمودَر َح  م؛ قصدِ خواه به سویت آمد پناهمعترفم؛ 

؟ ولی خدا  آیا وارد شوم ای؟ آیا وارد شوم ای موالی منشوم.  متوسل میتو به خدای تعالی 
این  گزیدگاِن  یای مأو این حرم، کنندگاِن  احاطهای ؟ آیا وارد شوم ای فرشتگان خدا

که  ام درحالی به سوی تو آمده ،... صورتت را بر روی قبر بگذار و بگو: ای سرورم؟ زیارتگاه
 نیازم گردان پس بی تھیدست آمدم،؛ خواھم، پناھم بده پناه می ؛ترسم، پس مرا امان بده می

                                           
 ١/٥٢٦» ؟جایش مسجد ساختو به  کردنبش را ن جاهلیت اقبر مشرکتوان  میآیا «باب  ،کتاب نماز ،بخاری -١

کتاب  ،مسلم ؛٣/٢٠٨ »مسجد بر روی قبرساختن «باب  ،کتاب جنائز و ١/٥٣١ »ةعیالب یالصالة ف«باب  و
، ٦ج :احمد ؛٤٠١و  ١/٤٠٠ :مسند ،ابوعوانه ،٣٧٦و  ١/٣٧٥ »بر قبور ن مسجدساختباب نهی از « ،مساجد

 .٤/٨٠ :بیهقی ؛٥١ص
 .١٠١/٢٨٥ :نواربحار األ -٢
 .١٩٥طوسی، مصباح المتهجد، ص -٣
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کفر فقط  آن، پایانتا خوانندۀ این زیارت . ١...» ... سپس دوباره صورتت را بر روی قبر بگذار
در  که گویی کند خدا تضرع و نیایش می ۀدر مقابل بندزیرا چنان  ؛آورد شرک بر زبان میو 

گوید:  پس شرک چیست؟ شیخ مفید می نیستاگر این شرک  .مقابل خداوند ایستاده است
محل را ببوس... سپس به  صورتت را بر روی قبر بگذار و آن ،اگر خواستی بیرون بیایی«

تو در مقابل آتش جھنم سپر من سالم بر تو ای اباعبدالله، بگو:  ن برگرد وسیح شھادت
 . ٢»ھستی

  مستحب قرار گرفتهدر زمرۀ امور  مذھب شیعه  در ، آمیز اعمال و سخنان شرک  این 
برند  سجده میھاست با خاک یکی شده،  که سال صاحب قبرسوی قبر و برای   آنان به .است

ھیچ سود و زیانی ندارد، چیزھایی   ای که از مرده ،نامند می »بابنکِ اِ «را  این گناه بزرگ و 
بر ھر چیزی   زیرا اوست که ؛باید از آفرینندۀ زمین و آسمان طلب نمایند  که خواھند  می
 فرماید:  خداوند می ست.توانا

ۥٓ إَِ�ٰ ﴿ ِ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ ْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممَّ
َ
يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ وَُهۡم َعن َوَمۡن أ

  ]٥[االحقاف:  ﴾ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ 
خواند که تا روز قیامت (هم دعای)  تراست از آن که (معبودی) غیر از الله را می و چه کسی گمراه«

  . »خبرند؟! او را اجابت نکند و آنها (= معبودان باطل) از خواندن (و دعای) ایشان (کامًال) بی
کنند که  شان گمان می ند و پیرواندان ترین عبادات می از بزرگ عمِل مشرکانه راین آنھا ا

از  باعث رھایی است،بھشت  [ضامِن] ورودو گناھان  بخششموجب «خانمانسوز  این شرِک 
و دعاھا را مستجاب  موجب رفع درجات بوده ،دایدُز  گناھان را می ،دگرد می دوزخآتش 

نماید، روزی را  شود، مال و جان را حفظ می موجب طول عمر می« و اینکه ؛٣»گرداند می
 ، و در دروغی دیگر گفته شده:٤»کند بالھا را دور و نیازھا را برطرف می  بخشد، افزونی می

آری، از این نوع فضائل  .٥»ثوابش برابر حج و عمره و جھاد و آزاد کردن برده است«
قا که آخوندھای شیعه، دینی را برای ھای شیعه بسیار است؛ و ح دروغین در کتاب

                                           
 .١٤٤و  ١٤٣ص :عن المزار الکبیرمحمد المشهدی،  ،٢٦١تا  ٢٥٧ /١٠١ :نواربحار األ -١
 .١٥٤ص :، مزار الکبیر٢٦١تا  ٢٥٧ /١٠١ :نواربحار األ -٢
 .٢٨تا  ٢١ /١٠١روایت دارد:  ٣٧های بحار األنوار است که  عنوان یکی از باباین  -٣
 .٤٨تا  ٤٥/ ١٠١دارد:  تیروا ١٧نوار است که بحار األ یها از باب یکیعنوان  نیا -٤
 .٤٤تا  ٢٨/ ١٠١دارد:  تیروا ٨٤نوار است که بحار األ یها از باب یکیعنوان  نیا -٥
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 عملیآنھا با ھر اند که خداوند متعال ھرگز بدان اجازۀ نداده است.  شان پدید آورده پیروان
ھای  حتی اگر از میان کتاب کنند، را تأیید می و آن ارتباط دارند ،دھد میکه بوی شرک 

در مورد «گوید:  مجلسی مینیابند.  اش بارهدرروایتی  شان نیز خرافات ماالمال از شرک و
اما امامیه بدان معتقد  ؛وجود ندارد تا بر آن اعتماد کنیم روایتیبوسیدن قبر ائمه ھیچ 

 برای این کار ھیچ دلیلی ندارند، تنھا از گذشتگاِن شیعیان  تر، به بیان  واضح .١»ھستند
به  شانقابل اعتماد ھای باکه در کت یآلود شرک کارھایگویی  .کنند خود تقلید می مشرک

 بگویند:  دورۀ جاھلیتباید مانند مشرکین  لذا ؛کند آنھا را قانع نمی ،شود وفور یافت می

ۡقَتُدونَ ﴿ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ  ] ٢٣[الزخرف:  ﴾إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َ�َ

 ».کنیم ه (اعمال و) آثار آنها اقتداء میگمان ما ب ما نیاکان خود را بر آیینی یافتیم و بی« 
باید شرک جدیدی به ھر کدام از امامان آنھا نسبت داده شود، حتی مھدی منتظر آری، 

آداب نیست و برای زیارت او ھم و مستثنی بھره  بی اعدهاز این قنیز که ھنوز به دنیا نیامده 
پشت کردن به کعبه در نماز و  و مانند رو کردن به قبرکارھایی  ؛قوانینی وجود داردو 

شیعه  زمان خیالیتوسط سفیران دروغگو از امام  ،ھمچنین قرار دادن صورت بر روی قبر
این است که سمت راست صورت باید بر  شود انجام میآنچه « شده است؛ بدین قرار:روایت 

ھا  بارگاهدر بیان آداب زیارت این قبور و شیعه  رو علمای از این .٢»روی قبر گذاشته شود
صورت را بر روی قبر سمت راست زیارت و خواندن دعا، باید حتمًا  پایانبعد از «اند:  گفته

نزد ما سنت  بلکه ؛لی ندارداشکابوسیدن قبر ائمه « اند: ھمچنین فتوا داده ؛٣»گذاشت
 . ٤»اما اگر برای تقیه باشد، ترک آن بھتر است .است

  نھادینهخبر  عقل و روح شیعیان بی در رافضه علما و بزرگانھستند که  یاصول ھااین
کن جز برای دو ُر بوسیدن و لمس کردن دارند نظر که مسلمانان اتفاق  درحالی ؛اند کرده

شود و رکن  حجر االسود لمس و بوسیده می :یمانی، برای ھیچ نقطۀ دیگری جائز نیست
شود که نظری ضعیف  می؛ و نیز گفته شده که رکن یکانی بوسیده گردد یمانی تنھا لمس می

حتی  کعبه و صخره وھای  قسمت ی چوندیگر مکانز نیست ھیچ یاین جا جزاما  است.

                                           
 .٢٩ص :عمدة الزائر ؛١٠٠/١٣٦ :نواربحار األ -١
 .٣١ص :ة الزائردعم -٢
 .٣٠ص :عمدة الزائر ؛١٠٠/١٣٤ :نواربحار األ -٣
 .١٠٠/١٣٦ :نواربحار األ -٤
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 .١»لمس شده و بوسیده شود و قبر سایر انبیا و صالحین پیامبر مرقد
از راه خدا و  نبازداشت ھای کفرآمیز، تحریفات و گسترش این بدعتھدف اساسی از این 

دعاھایی جاعالن و شیادان رافضی  .استو اسباب آن امامان  خداپنداریدعوت به شرک و 
دعاھایی که دربردارنده  .شوند آلود خوانده می این اعمال شرک انجامھنگام  بهاند که  ساخته

 عمل و شرک به خداوند متعال و الوھیت ائمه تمام این کارھا و سخنان، شرک محض است
 .است چیزنا شرک شیعه یسه بادر مقا دورۀ جاھلیت مشرکیِن 

 دھند قبرھا را مانند کعبه، قبله قرار می -د
رو  ...ھرچند در جھت قبله نباشد  ؛رو کردن به قبر الزم است«گوید:  می ساز حدیثشیخ 

بدین  ؛چرا که آن نیز به طرف خداست ؛است قبلهرو کردن به  ۀکردن به قبر برای زائر به منزل
اما  .٢»به آن رو کننددر چنین موقعیتی امر شده مردم به معنی که این ھمان جھتی است که 

 یابد:  متناقض می سخندو  ـ طبق معمول ھمیشه ـ  مجلسی در روایات شیعه ھمین
رسول خدا فرمود: قبر مرا نه مسجد «روایت شده: چنین جعفر محمد باقر  : از ابینخست

شان را  که قبر پیامبرانکسانی را خداوند  ؛ زیراقرار دھید و نه مانند قبله به آن رو کنید
  ؛٣»نموده استلعنت  مسجد [= محل عبادت] قرار داده بودند،

اند عبدالله بن جعفر بن مالک  روایت کرده که نبوده و نیست، ر: از مھدی منتَظ دوم
ای نوشته و در مورد مردی پرسید که  به ناحیه مقدسی که مھدی در آن است نامه ٤حمیری

را قبله قرار   پشت قبر بایستد و آن ،آیا اگر بخواھد نماز بخواند .دکن ر ائمه را زیارت میوقب
قبر پشت و  نماز بخواندقبر  ی؟ آیا جائز است جلوامام بایستد دھد یا کنار سر یا پاھای

در مورد نماز باید قبر را در جلو خودش «دھد:  میجواب ای  افسانه ؟ مھدی سرش باشد
چون درست نیست  ؛امام قرار گیردقبر  یچپ یا جلوز نیست طرف راست یا یقرار دھد و جا

 . ٥»امام یا دوشادوش او باشد یمأموم جلو

                                           
 .٥٢١ /٤ :سالممجموع فتاوای شیخ اإل  -١
 .٣٦٩ /١٠١ :نواربحار األ -٢
 .١٢٨ /١٠٠ :نواربحار األ ؛٣٥٨ص :علل الشرائع ،هیبابو  ابن -٣
داند.  شته است و شیعه او را مطمئن میمکاتبه دا خیالی کنند با مهدی که گمان می ییکی از دروغگویاناو  -٤

 .١٠٦ص :رجال الحلی ؛١٣٢ص :الفهرستبنگرید به: طوسی، 
 .١٠٠/١٢٨ :نواربحار األ ؛٣١٢ /٢ :حتجاجاإل طبرسی،  -٥
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را  آلود مصلحت مذھب شرکگیرد،  قرار می روایت متناقضوقتی مجلسی در مقابل این دو 
یا  باشد،امکان دارد که خبر اول تقیه «گوید:  می برگزیند؛ لذادوم را رای  بیند که چنین می

از ھر طرف که  چنان تصور کندکعبه چون قبر را [زائر] درست نیست که این باشد   از آن ھدف
اند و خبر دوم را  و بعضی از یاران ھم خبر اول را بر نماز جماعت حمل کرده ؛١به آن رو کند

 .٢خواھد آمد روایاتی برای ترجیح خبر دومدر ابواب زیارات، بر نماز فردی. در آینده 
کند و اگر در  چگونه شرک به خدا را تأیید میجاعل شیخ خود قضاوت کنید که 

شده از  نقلکند و روایت  می توجیهرا  آن پیدا شود،مخالف این شرک  روایتی شیعه ھای باکت
را که  ج از رسول خدا صادقاما روایت امام  ؛دھد نام و نشان را بر آن ترجیح می مھدِی بی

 کند. رد می ،ن استانااجماع مسلمسنت و موافق قرآن و 
و شرح چگونگی زیارت قبر از راه دور، بار دیگر با امامش ھمراه شده مجلسی در 

ای بپوش و بر  غسل کن و لباس پاکیزه ،روز جمعه یا ھر روزی که دوست داری«گوید:  می
بعد از اینکه جھت قبر  .سپس رو به قبله کن ؛بروات یا صحرا  در خانهمکان  نیترروی بلند

چون رو کردن به  ؛کند توقف می نصمجلسی در این  »... است طرف کدام را دانستی که
. او در توضیح شود از این روایت وجوب فھمیده نمیـ ھرچند قبر در مذھب او واجب است 

"رویت را به سمت قبله کن"  برای کسی باشد که  این سخن امام که گفتهشاید «گوید:  می
که منظور از قبله در اینجا مجازا یا احتمال دارد  قبر و قبله برایش در یک جھت ھستند ...

 ولی اشتباھًا قبله نوشته شده ،قبر ... بعید ھم نیست که امام فرموده باشدجھت قبر باشد 
به طور «شیعه و توجیھات مجلسی بدین خاطر است که علمای  فات. ھمه این تکلّ ٣»باشد

با موافق این نظر، و اند  بر حکم دادهھا) به رو کردن به ق مطلق (یعنی در مورد تمام زیارت
ھمچنین . وی ٤»است که دربارۀ زیارت از راه دور نقل شده است روایات شیعهدیگر 

                                           
بلکه به خاطر  ؛نیست ضمنًا این کار به خاطر ارزش و افضلیت کعبه. قبر مانند کعبه از هر جهت قبله نیست -١

 .پیشی گرفتن از قبر امام است ترِس 
 .١٢٨ /١٠٠ :نواربحار األ -٢
شنیده و » قبله«را  آن،و راوی یا کاتب» قبر«این احتمال ناشیانه که امام گفته باشد  .١٠١/٣٦٩ :نواربحار األ -٣

شنیده یا ثبت » فتنه«را  آن ، ولی»فقر«ضبط کرده باشد، از نظر وزنی دقیقًا مانند این است که گفته باشد 
 کرده باشند. 

 .٣٧٠و  ٣٦٩ /١٠١ :بحار االنوار -٤
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به پشت کردن و در نماز به قبر  رو کردنزائر از قبر دور باشد، که  قدر ھمھر «گوید:  می
که  انجام دھدزیارت  نمازھنگام خواندن دو رکعت  را این کارو زائر باید  .١»نیکو استکعبه 

البته  .٢»شود خواندهزیارت باید نزد ھر قبری نماز دو رکعت « گوید: چنین میآن مورد در 
را در مقابل کربال  ـ  مردم و حرم الھی پناھگاه  و خانۀ خداـ کسی که کعبه گویی از  چنین یاوه

را در خود پنھان کربال جسد حسین [ھر چه باشد، بعید نیست داند،  چنین خوار و ذلیل می
 !].کرده است

د ندھد به قبله پشت کن که به پیروانش دستور میرا دینی  ماند انسان عاقل حیران می  
به سوی این دین عوام را که آخوندھایی  و نیز د.چه بنام ،دنائمه را قبله قرار دھ و قبور

حقیقت این است که بر این آیین شرک و  ؟بنامدچه کنند،  خودساخته دعوت می ِی  نوساخته
یکتاپرستی دین زیرا اسالم  ؛غیر از اسالم توان نھاد نامی میھر پرستی و قبردوستی،  مرده
را  قبر  چه رسد به اینکهفرموده است، در قبرستان نھی خواندن نماز از  شپیامبر و است

در  .ھم روایت شده استدر کتب شیعه صریح حتی این نھی   شگفت اینکه قبله قرار دھند.
کتب شیعه روایت شده که نماز خواندن به دیگر و ھمچنین در  ٣حر عاملی »الشیعة وسائل«

 انگیزترین عجایب دنیاست. شیعه از شگفت تناقض در مذھب .٤سوی غیر قبله باطل است
قابل  منابعمناسک و زیارت در  موضوعبود که در  بخش کوچکی از روایات فراوانیاینھا 
 زیارتتوجه فراوان و اھتمام بیش از حدی به  زیرا شیعیان. استوارد شده  شیعه،اعتماد 
 ھای مھم شیعه در کتاب ؛بحث امامت توجھی از جنسآن دارند  تشریفات و آدابقبور و 

مسلمانان موحد چنین چیزی به چشم ھیچیک از  ھای بخشی وجود دارد که در کتاب

                                           
 .١٣٥ /١٠٠ همان: -١
 .١٣٤ /١٠٠ همان: -٢
قرار و مسجد قبله قبر مرا فرمود:  از رسول خدا شنیدم که می«: است تهفروایت شده که حسین بن علی گ -٣

وسائل  ؛١/٥٧:من ال یحضره الفقیه» (کرده است یهود را به خاطر این گناه نفرین خداوند ؛ زیرادهیدن
و  سنت  با اهلکه اند  و آنها هم در ابتدای کار پیمان بسته آخوندهاستدین  شیعهاما دین  )؛٣/٤٥٥:الشیعه

 اند. هم خود گمراه هستند هم دیگران را گمراه کرده . حقا کهمخالفت کنندروش پیامبر 
. ٣/٢٢٧ :وسائل الشیعه. بنگرید به: روایت کرده است ضمونهمین م احدیث ب جپن الشیعه صاحب وسائل -٤

 ؛١٢٢و  ١/٧٩ :من ال یحضره الفقیه باشد، بنگرید به: قبله از غیرمکانی به سوی  ی کهنماز اطل بودنب دربارۀ
 .٨٣ /١ :فروع الکافی ؛ ٢١٨و  ١٩٢، ١٧٨، ١/١٤٦ :تهذیب االحکام



 ۵۲۹ )فصل اول: عقیدۀ شیعه در مورد توحید الوهیت( باب دوم

 

 خورد. نمی
وجود دارد که شامل  »کتاب المزار«عنوان  کتابی مستقل باار مجلسی نودر بحار األ 

این ابواب تقریبًا است؛  چندین باب است و صدھا حدیث در این زمینه را در خود جای داده
حر  »ةوسائل الشیع«. ھمچنین در ١گردد این مجموعۀ حدیثی را شامل میسه جلد از 

در کتاب نیز کاشانی  .٢وجود دارد »المزار ابواب«عاملی صد و شش باب تحت عنوان 
ابواب المزارات و «عنوان با که جامع اصول اربعۀ شیعه است، سی و سه باب  »الوافی«

ابواب متعددی در  »من ال یحضره الفقیه«در شیخ صدوق نیز  .٣است ذکر کرده »المشاھد
در  .٤ورده استآحسین و حریم قبرش و زیارات ائمه و فضل آنھا  خاِک  گرامیداشتمورد 

ساخته دربارۀ  شیخ طوسی نیز ابواب متعددی مشتمل بر روایات شیعه» حکامتھذیب األ«
احترام به قبر ائمه و مناجات با آنان وجود دارد که ھمگی مستلزم خداپنداری ایشان 

 تنظیمھشتاد و شش باب در این مورد  »سائلومستدرک ال«در . نوری طبرسی نیز ٥است
 . ٦استکرده که شامل دویست و ھفتاد و شش روایت 

ھا و  احادیث دروغ و جعلی غیر از روایاتی است که در این زمینه در کتاب حجم ازاین 
 . بابویه و غیره ابن »عمالثواب األ«مانند گانه این قوم وجود دارد؛  مصادر ھشت

ین مساله در گذشته و و این نیز جز تالیفاتی است که با موضوعیت مزارات و محوریت ا
عباس  »مفاتیح الجنان« ،قولویه ابن »کامل الزیارات«ھای چون:  حال تالیف شده است. کتاب

 جوھری. »ضیاء الصالحین«حیدر حسینی و  »عمدة الزائر« ،قمی
ل زیارت قبور یاز فضا، حکایت غلو و افراط شامل این روایات مشرکانه و خودساخته و ۀھم

کمك خواستن از صاحبان این قبرھا  شان، کنار قبرھایدعا کردن در  ،و طواف به دور آنھا
ھای  و زیارتنامه. دعاھا نیستپرستی  شرک و بتجز  این اعمال چیزیکه دارند؛ و به راستی 

تک جمالت  و کفری در تک برد و چنان شرک باال می وندئمه را تا حد خداامقام  شیعه،

                                           
 از کتاب بحار األنوار. ١٠٢ و ١٠١ ،١٠٠های جلد -١
 به بعد. ١٠/٢٥١بنگرید به: وسائل الشیعة:  -٢
 به بعد. ٨/١٩٣ الوافی: :بنگرید به -٣
 .به بعد ٢/٣٣٨ من ال یحضره الفقیه: :بنگرید به -٤
 به بعد. ٦/٣بنگرید به: تهذیب األحکام: -٥
 .٢٣٤تا  ٢/١٨٩ :مستدرک الوسائل -٦
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گاه اس ھاآن ازخداوند  فقط آنھاست که این شرک و  برای حفظ و نشرِ آنھا و عزم اھتمام  ت.آ
ھای  در سرزمین ۀ ویرانگرش رااصل توحید است که نتیج نابودیتنھا برای  ،پرستی بت

 لیو ؛١اند تعطیل کرده ھستندھای توحید  خانهمساجد را که آنھا  .بینیم نشین می شیعه
عمران و توسعۀ آن کمِر  رایو ب نمودهآباد  ،استخداگریزی  را که مرکزھا و قبور  زیارتگاه

 اند. ھمت بسته

 نقد تفکر قبرپرستی و زیارت 
 شو اطراف دارند برمیدعا دست به  خوانند، ای دارند که رو به آن نماز می مسلمانان کعبه

دارند که ھمان  بارگاه و کعبهمزار و صدھا اما شیعه در مقابل،  گزارند؛ کرده و حج میطواف 
پایۀ کعبه و شاید باالتر از آن  که نزد ایشان از شأن و منزلتی ھمھستند  ٢ائمهقبور 

 دارند و توحید را خوار. ھا، شرک را عزیز می در این مکان .برخوردارند
ھا  اکثر این مکان[ھویت]   واقعیت این است که«فرماید:  تیمیه می االسالم ابن شیخ 

تواند با یقین  است و ھیچکس نمی و کسی در آنھا دفن نشده است جعلی و خودساخته
دربارۀ آنھا سخن بگوید؛ مگر در مورد تعداد بسیار اندکی از این قبور، آن ھم پس از بحث و 

و ساخت  این است که قبرشناسی بررسی شدید. دلیل [ناشناخته بودن محل دفن ائمه]

                                           
کنده از شرک و بدعت انجام میامروزه در مساجد شیعیان حتی اقا -١ گیرد. در  مۀ نماز نیز در فضایی آ

گهی ترحیم و  ای نصب شده و دیوار بیرونی های خمینی و خامنه های مختلف مسجد عکس بخش اش نیز با آ
آلود شب سوم و هفتم و چهلم اموات، از زیبایی و رونق افتاده است. بر در و  اطالعیه برگزاری مراسم بدعت

اند. در ایام عزاداری ـ به  های مشرکانه نوشته نامه خدا احادیث جعلی و روایات مجهول و زیارت دیوار خانۀ
های  جا برای حسین سیاهپوش است و ناله و فریاد عزاداران و عربده های محرم و صفرـ همه ویژه در ماه

واقع، مسجد بیش از  کند. در سرا تبدیل می خوار، فضای روحانی مسجد را به ماتم گوشخراش مداحان جیره
های جعلی همچون عاشورا،  نامه آنکه برای شیعیان محل عبادت خالصانه باشد، مکان خواندن دعاها و زیارت

ناحیه مقدسه، ندبه، توسل و... است؛ بیشتر از آنکه مسجد محل راز و نیاز با خالق متعال باشد، محل 
اش،  شیعه نیز همچون دیگر اعتقادات و اعمال دینیبرگرازی مراسم فوِت این و آن است. آری، نماز و مسجد 

 سرشار از تضاد و تناقض است. (مصحح)
 است. ولی کسی در آنها دفن نشده ؛دهند که به ائمه نسبت میزیادی دارند قبرهای   شیعه  گفتنی است که -٢

ریخ این را خوب اهمه اینها دروغ هستند و ت باشد. نمیمثًال قبر علی در نجف نیست و قبر حسین در کربال 
 .١٥٨ص :المنتقی، محب الدین خطیبو بدان معترف است، حتی اگر آقایان را خوش نیاید.  داند می
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 .١»شریعت اسالم نیست ءمسجد بر روی آن جز
به قدری زیارتگاه دارند  اند و غلو کرده نیزاین مسئله در حتی  یانرافضباید دانست که 
برای  نکرده واکتفا  ائمهزیرا آنان به زیارت قبر  ؛است بسی بیشتر شان که از تعداد امامان

فضل قبر «باب در  »نواربحار األ«مثًال در  .ھستندقائل چنین حکمی  سایر قبور نیز 
ھرکس قبر عبدالعظیم را زیارت «: چنین روایت شدهحسن عسکری  از قول »عبدالعظیم

. ھمچنین مجلسی بابی در مورد زیارت فاطمه ٢»استقبر حسین را زیارت کرده  گویا ،کند
  .٣دختر موسی در قم نوشته است

در پرستی  که قبر درحالی دانید میرا برای شیعه عیب  زیارت قبور چرا «گویند:  ی میرخب
افراط شیعه و و غلبحث دربارۀ  در خاللتیمیه  ابنامام  ».؟شود دیده می نیزسنت  میان اھل

که برخی بر این باورند که ھر کند  اشاره میائمه و شرک و بدعِت این عمل، در مورد قبر 
پس چرا [ شود سنت نیز به وفور دیده می شیعه رایج است، بین اھل میانشرک و بدعتی که 

خدا   است که امریاین «فرماید:  در جواب می تیمیه ابن امام]. کنید؟ نمی انتقادسنت  اھلاز 
مذموم،  ،باشند  نھی کرده از آن خدا و رسولش  و ھر آنچه ؛اند و رسولش از آن نھی کرده

اما اعمال منافی قرآن  .شیعهیا  را انجام دھد ، خواه سنی آناست و ممنوع ناپسندناشایست، 
 باید گفت کهبر توضیحات امام  افزون .٤»سنت است و سنت شیعیان، بسیار بیشتر از اھل

با اصول سنت چنین چیزی دیده شود،  اگر میان اھل ؛ زیرااین مقایسه درست نیست
کنند؛  دانند و از آن نھی می عقایدشان در تضاد است و این کار را شرک و بدعت می

 جھتروایات فراوانی بلکه ی ندارد و تشیعه مخالف اصول اعتقادیاین مسایل  که درحالی
عقیدۀ بر این  شیعهاصل مذھب شده است. به طور کلی باید گفت ذکر  و تشویق به آن تأیید

 ،ای نباشد یا چنین کاری را انجام ندھد استوار است و کسی که دارای چنین عقیده مشرکانه
اھل سنت کار  اھل از نظر که زیارت قبور به سبک شیعه درحالی ؛است خارجاز کیش شیعه 

داند و اھل  توان گفت شیعه این عمل را محبوب می در یک کالم می ست.و جاھالن ا بدعت
 سنت منفور. 

                                           
 .٢٧/٤٤٧ اإلسالم: شیخمجموع فتاوای  -١
 .٣٢٤ص :کامل الزیارات ؛٨٩ص :عمالثواب األ  ؛٢٦٨ /١٠٢ :نواربحار األ -٢
 .٢٦٥ /١٠٢ :نواربحار األ -٣
 .١٧٨و  ١٧٧ /١ :منهاج السنة -٤
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سنت قابل عالج است، ولی نزد شیعه  این انحراف نزد اھل نتیجه این تفاوت آن است که
ی اصالحو درواقع اگر چنین  مگر با تغییر اصول اعتقادی آنھا؛ غیرممکن استاصالح آن 

این در  .ھمه عقائد آنھا چنین است نخواھند ماند؛ چرا کهقی ای با شیعهدیگر ، صورت گیرد
بلکه به عنوان  .نیست در حد وھم و گمانسنت  چنین اصالحی در میان اھل حالی است که

محمد بن االسالم  حرکت اصالحی شیخ مثال حدود دو قرن پیش، چنین اصالحی در قالب
خود را نشان داد؛ و این درحالی  در جنگ با شرک و خشکاندن ریشه این انحرافعبدالوھاب 

 است که چنین اصالحی در تشیع بسیار دشوار است.
ناپذیری عقیدۀ زیارت در اندیشۀ شیعه، حقیقتی است که متفکران و نویسندگان  اصالح

چیزی «گوید:  میـ  ـ نویسنده و متفکر معاصراحمد کسروی اند.  ایران نیز بدان اعتراف نموده
این است که بعد از گذشت یک قرن و نیم از ظھور  ،کند جاجت میکه شیعه در مورد آن ل

سنت و انتشار  ھای اھل وھابیت و جاری شدن مباحثات و مجادالت فراوان بین آنھا و گروه
ھا، علنًا اعالم شد که زیارت قبور و توسل به مرده و امثال آنھا شرک  رساالت و مجالت و کتاب

کن کردن این نوع  اسالم برای ریشهاینکه و  ؛ی ندارندھیچ تفاوت ھا ھستند و با عبادت بت
از  ،سنت اھل ھای منحرِف  بسیاری از گروه .کند شرک آمده و آیات فراوانی این اصل را تأیید می

بود که برای آن اھمیتی قائل  امامیه یا روافض شیعه این تأثیر پذیرفتند و فقطاین تبلیغات 
شیعه تنھا  سویھا از  نصیب وھابیدر مقابل توجھی نداشت و کمترین و به دالئل آنھا  نشد

 .١»لعنت و دشنام بود
بسیار محترم و مقبول است،  ،شیعهمعتبر و منابع  ھا کتابدر آمیز  و اعمال شرکشرک  

و ھمچون شیطانی است که جامۀ حق به تن کرده و به زوال عقل و دین شیعیان مشغول 
این خطری بزرگ و دردی   راستی کهه ب است.ھمین  تنھا. دین در میان آنھا است

روایات  شیعهھای اصلی  باباشد. کتمردم  ناپذیر است که شرک، به عنوان دین درمان
و قواعد  و مشروع بخشیدهقانونی وجھه پرستی را  تا این شرک و بت اند نقل کردهفراوانی 

و دروغ و کفر شر  انواعشده که   ھای مستقلی نوشته د. در این زمینه کتابننمای را ترسیم  آن
 اند. را در خود جمع کرده

است که  یدقیقًا روشاین  اند و را به حد نھایت رساندهشیعه در مورد ائمه و قبور آنھا غلو 
که  چنان و  عبادت پروردگار را رھا کرده یانشیع .ندش گرفتدر تقدیس عیسی پی مسیحیان

                                           
 .٨٩ص گری): (شیعه شیعه ،کسروی -١
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از کاربرد اصلی  باشد،در آنھا  باید یاد و ناِم پروردگار خدابه فرمودۀ که  رامساجد  ،بینید می
کنند قبر امامان و امامزادگان است، حرم  روی قبرھایی که گمان می اند، خود خارج ساخته

ورزی و  به شرکسراپا گناه و بدعت،  ھای آنان در این مکان .اند حسینیه ساخته و ضریح و
شان  و در آرزوی دیدنشتابند  آنھا میسوی  بهپردازند،  می بیت خداپنداری ائمه و اھل

سفر در عقیدۀ این جماعت،  .شتابند مسلمانان به سوی خانه خدا میکه  چنان ھستند،
، ذبح کردن ضریح، نماز خواندن به سوی آنھاطواف کردن دور زیارت قبور،  قصدکردن به 

را  عبادات است و آنترین  از بزرگ به آنھا،حیوانات برای آنھا، طلب شفاعت و توسل جستن 
که آنتر است از  چه کسی گمراه .دانند تر می با ارزش ـجھاد حتی حج وـ از ھر عبادت دیگر 
، کعبهمکه، خاک کربال را بر خاک مبارک «حسینیه و قبر را بر مسجد و  ،شرک را بر توحید

دانست تر از شخصی  توان گمراه را می به راستی چه کسی .١»؟دھد ترجیح میعرفه و ِمنی 
 داند؟ تر می یافته کند و خود را از ھمه ھدایت حق را با باطل عوض میکه 

ھرگز به چنین کارھایی دستور  ج شود که پیامبر وضوح فھمیده می  از نصوص دینی به
و اعمال و حسینیه و قبور را بر مسجد ترجیح نداده و ھرگز به چنین عبادات  ھیچگاه ،نداده

بلکه چنین  است؛ دستور ندادهدر جوار قبور پیامبران و صالحین  یآلود شرکمناسک 
در مورد  متعال خداوندکسانی که  است.  مناسک و عباداتی را روش مشرکین قلمداد نموده

 فرماید: میآنھا 
ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق وَ ﴿ �َوقَالُواْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ  ] ٢٣[نوح:  ﴾�َۡ�ٗ
و » یعوق«و » یغوث«و » سواع«و » ود«و گفتند: معبودان خود را رها نکنید. و (بخصوص) «
  . »را رها نکنید» نسر«

 ند؛بود السالم علیه و متقی از قوم نوح درستکار افرادی نام ھاگوید: این می عباس ابن
از آنھا  با ھمین اسامی ییاھ را وسوسه کرد که مجسمه مردمشیطان  وفات کردند،وقتی 
نسل اول  .چنین کردند نیزآنھا  و باشد ایشانآور  تا یاد و در مجالس خود قرار دھند بسازند

از حکمت  جدید کهنسل و ظھور این نسل  با وفات اما ؛ھرگز به عبادت آنھا نپرداختند
 . ٢»قرار گرفتندعبادت  مورد ،اطالعی نداشتند ھا مجسمهساخت این 

                                           
 .٧١ :الورقه ةفی الرد علی الرافض ةالمعارض ،جرجانی -١
 تیسند موقوف از ابن عباس روا  با ثیحد نیا«: دیگو  یم یآلبان خیش .٨/٦٦٧ :تفسیر سوره نوح ،بخاری -٢

 .٨٠:حاشیۀ صطحاویهشرح عقیده ». و حکم مرفوع را دارد است  شده
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خواھی تو را برای انجام کاری  آیا می«: گفتھیاج اسدی  بوابه  سطالب ابیعلی ابن 
باقی نگذارید مگر  ای مجسمهھیچ اینکه بود؟  فرستادهآن  رایمرا ب ج که پیامبر بفرستم

 .١ »را با خاک مساوی کنید آن  کنید و ھیچ قبری باقی نگذارید مگر اینکه شتخریب  اینکه
اند. کلینی از ابوعبدالله روایت  دهاشاره کر سخن امام علیاین  هبعضی از روایات شیعه ب

ھر قبری را با و و را مح ای مجسمهمرا فرستاد تا ھر  ج رسول خدا«گفت:  سکرده که علی
مرا برای نابود  ج رسول خدا«است: در روایت دیگر آمده  .٢»کنم یکسانخاک [سطِح] 

 است: روایت شده امام صادق نیز. از ٣ »دھا و تصاویر فرستا و شکستن مجسمهقبرھا کردن 
یا چیزی  نشسته شود روی آنبر قبر نماز خوانده شود یا از اینکه رسول خدا نھی فرمود «

روی بنا  ساختناز «: است روایت شدهچنین  مام صادقاز ا باز ھم .٤»شود روی آنھا ساخته
گوید  ھمو به نقل از پدرانش می .٥»پسندید را نمیاین عمل  ج پیامبر زیرا ؛پرھیز کنید قبر

 .٦از گچکاری [و زیباسازی] قبرھا نھی فرمود ج که رسول خدا
سازی و  از مقبره حر عاملی گمان کرده نھیبا وجود این روایات صریح و آشکار، 

اینکه این نھی، فقط نشانۀ و  باشد؛ می و ائمه ج خدا رسول کسانی جز، شامل قبرآرایی
کراھت «تحت عنوان  »ةوسائل الشیع«باب مخصوصی را در  لذا نه حرمت؛ کراھت است

که  گوید نمیاما متأسفانه ؛ ٧است آورده »و ائمه ج ساخت بنا بر قبوری غیر از قبر پیامبر
 .استکند و حتی با آنھا مخالف  را تأیید نمی شیعهنظر  باب ھفتم،از احادیث یک ھیچ

که این روایات با صیغه عام ذکر شده و عمومیت دارد و ھمه قبرھا را شامل  است آشکار
حر عاملی  .آشکار استنیز  این کارحرمت که  چنان پذیرد؛ شود و ھیچ استثنایی نمی می

                                           
 :ترمذی ؛٣٢١٨حدیث ، ٣/٥٤٨ :بوداودأ ؛١/٦٦٦ :»قبرال ةامر بتسوی«باب  ،جنائزالکتاب  ،امام مسلم -١

 :حاکم ؛١/١٦٨ :السییبوداود الطأ ؛١٢٩ و ١/٩٦ :حمدأ ؛٨٩و  ،٤/٨٨ :نسائی؛ ١٠٤٩حدیث ، ٣/٣٦٦
  .٤/٣ ، سنن:هقییب؛ ١/٣٦٩

 .٢/٨٦٩ ة:وسائل الشیع ؛٢/٢٢٧ :فروع کافی -٢
 .٢/٨٧٠: عةی؛ وسائل الش٢/٢٢٦: یفروع کاف -٣
 .٢/٨٦٩ :عةیوسائل الش ؛١/١٣٠ :حکامب األ یتهذ، طوسی -٤
 .٢/٨٧٠: عةیوسائل الش ؛٦١٢برقی، محاسن: ص ؛١/١٣٠حکام: األ  بیتهذ -٥
 .٢/٨٧٠ :عةشیوسائل ال ؛٢٥٣ص :مالی؛ صدوق، األ٢/١٩٤ :هیحضره الفقیمن ال ، بابویه ابن -٦
 .٢/٨٦٧ ة:وسائل الشیع -٧
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 ۀتابع عقیددر برخورد با روایات،   مگر اینکه ،نداردبر این سخن نادرست خود ھیچ دلیلی 
این امر، یعنی داشتن یک باور انحصاری و غریب در و  ؛شاذ و منحصر به فرد شیعه باشد

و  ج ن و سنت رسول اکرمآا که با قررچ ؛دال بر بطالن مذھب شیعه است میان مسلمانان،
بیت  از اھلکه  چنان .مخالف است اند، بیت نیز از این دسته که اھل نانااجماع مسلم

 ؛داشتند برحذر می و شیطانی که مردم را از این عمل شنیع شدهچنین روایت  ج خدا رسول
 متعال است. خداوند، ابزاری برای شرک به کارچرا که این 

قبور یکسان است و  ۀ برای ھم ،این نھی بیان شده ،گفتنی است حکمتی که به خاطر آن
و جدّیت  شدت ائمه،قبر  زیارت نھی ازحتی  ؛بین این قبر و آن قبر نیست در آن تفاوتی

 گیرد قرار میشرک  در معرضبیشتر  بزرگانقبور  زیرا ؛ھای عادی بیشتری دارد تا قبر انسان
اساس شرک را محبت بیش از  بابن عباس و بر این اساس است که عادی.تا قبر افراد 

 .١است و غلو در مورد آنھا دانستهو صالحان  به بزرگانحد 
با پروردگار،  آنان ، مناجاتدچار تناقض شده است ھای شیعه در نقل دعاھای ائمه کتاب
چنین  خالِق یکتاست. به درگاه آنان تضرع، ذلت، اخالص و اظھار ضعف و نیازمندینشانگر 

و درواقع مھر بطالنی است بر تصورات  شیعه ھایی، نشانۀ نادرستی عقاید دعاھا و مناجات
و دعوت  ھا ضریح و بارگاهدر این  آمیز شیعیان اعمال شرکد که کن می ثابت و واھی ایشان؛

 خواھی از ایشان، ھرگز در زمرۀ ارشادات ائمه نبوده و نیست. زیارت مردگان و حاجتبه مردم 
چگونه با کتب شیعه ـ از  به نقلیکی از دعاھایش ـ  در ÷صادقجعفر  بنگرید که امام

 برای خود مالککه  رسانم درحالی شب را به صبح می ،خداوندا«: کند خدایش راز و نیاز می
، قدرتم رو به کاستی نھاده و ضعفم و برانگیخته شدن نیستمو مرگ  زندگیو  زیانو  سود

 [حقانیِت] حجِت  آشکار شدنو بعد از  ؛اند آشکار شده و عذرم قطع گشته و یارانم کم شده
تو   د و بهان مرا تسلیم تو کرده فرزندانمو  والدین ھمسر و، در برابرملت یبر من و ظھور دالتو 

اند و  ھا بر من بسته و تنگ شده ناتوان شدم، راه  کارگیری نقشه از به ،خداوندا اند. سپرده
 ،امیدھایم قطع شدندو مگر آنھایی که از طرف تو ھستند  ،اند ھمه آمال و آرزوھایم نابود شده

 .٢»ام بسته تو بهمگر امیدھایی که 

                                           
شان، غلو دربارۀ  دینی سبب کفر بنی آدم و بی«(همراه شرح تیسیر العزیز الحمید)، باب  کتاب توحید -١

 .٣٠٥ص »:شان بوده است بزرگان
 .٢١٦؛ مهج الدعوات: ص٣١٨/ ٨٦نوار: بحار األ -٢
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برای دارد که  برد و بیان می که امام جعفر با آنھا به خدا پناه می ھستندعبارتی  ھااین
 زیان برساند،یا  سودتواند به دیگران  پس چگونه می ؛نیست ھیچ سودی و زیانیمالک خود 

ضعیف و چنین  شحیات زماندر او  وقتی بیمار شفا دھد و نیاز دیگران را برطرف نماید؟
چنین  است. تر ناتوان پس از مرگش قطعاً ت، و نیازمند توجه و رحمت خداس سالح بی

 یی با این مضامیندعاھاشیعه بیشتر ائمه از صادق نقل نشده، بلکه  امامدعاھایی تنھا از 
 .١نقل شده است

وضعیت خود را در قبر به تصویر  سامیرالمؤمنینکه  اند ھای شیعه خود نقل کرده کتاب
با نفِس ضعیف، درون قبرم  گویا ،خداوندا«گوید:  می چنینو در مناجات با پروردگار  کشیده

... زیان نبودنش، بینندگانش را  اند منصرف شده اوام، مردم از ھمراھی  دراز کشیده
 .٢»اندیشی ناتوان گشته است ... داده و از چاره قرار خود ... خاک را بالین ھراساند نمی
ای برای نجات خود ندارد، مگر با  کند چاره بینیم که حتی امام علی نیز اعتراف می می

 نموده بخشششفاعت و درخواست قبرش از او کنار پس چگونه در  .خداوندرحمت و فضل 
نتوانست  ÷حسینسپارند؟ وقتی  به دست فراموشی میپروردگار را  فراگیرِ و رحمت 

متعال  خالق جزخواھند که ھیچکس  برھاند، پس چگونه از او چیزھای می مرگخودش را از 
  ٣؟ا یارای برآورده کردن آنھا نیستر

به  بحسن و حسینبا این دعا برای  ج که رسول خدااست  شدهشیعه نقل  در منابع
 و مالام،  جان و دین و خانواده ،بسم الله الرحمن الرحیم: خداوندا«جوید:  خدا پناه می درگاه

مورد آنھا به تو پناه سپارم و در  م را به تو میا نتیجه اعمالم و رزق و روزی و فرزندان
با چیزی  بالھا و شیاطیناست که نفس خود را از شر از آن تر  پس او ضعیف .٤»جویم می

                                           
ذکرهای «و همچنین باب ، به بعد ٨٦/٢٤٠ »:ذکرهاو  دعاها«باب  ،نواربحار األبرای مثال، بنگرید به:  -١

 به بعد. ٩٤/٨٩»: مناجات
 .٩٤و  ٩٣ /٩٤ :نواربحار األ -٢
که  اهند خو یم یماریب یو از آنها شفا خوانند یامام رضا را در مشهد و معصومه را در قم م یدر حال انیعیش -٣

تب ساده را از خود دور  کینتوانسته  یحت اتیکه در زمان ح یرفتند. کس ایاز دن یماریبه خاطر بخود  نهاآ
 ی؟ اندکشود گرانید  یماریبسبب بهبود پس از دوازده قرن  تواند یم اش دهیپوس یها سازد، چگونه استخوان

 .(مصحح) خردمندان یا دیشیندیب
 .١٣ص :عواتدمهج ال ؛٢٦٤ /٩٤ :نواربحار األ -٤
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و ضعفی چنین وضعیت  اش زندگیاو در  وقتی .خداوند محافظت کند یاریو  غیر از حمایت
غیر  ،بین خود و مردم ـکه خداوند به راستی .شود ھم می تر ناتوانبعد از مرگ  اً حتم ،دارد

تا پیام روشن و آشکار او را به ھمگان دیگری قرار نداده است  واسطۀاز پیامبران ھیچ 
  برسانند.

*** 

 مبحث چهارم: امام حق تشریع و قانونگذاری دارد
 دین را شارع و قانونگذارِ  متعالیکی از اصول توحید و ایمان این است که تنھا خداوند 

برای دارد و حق تعیین حالل و حرام  أخداوندط فقاین بدان معناست که  .بدانیم و بس
 پس است.به مردم  الھیاحکام ابالغ تنھا نیز پیامبران وظیفۀ  .ھیچ شریکی ندارداین کار 

تواند بنا به میل و صالحدید خود چیزی را حالل یا حرام  که می دارد ھرکس ادعا کند امامی
 :استبوده و به خدا شرک ورزیده زیر   آیه مشمول نماید،

﴿ ُ َذۢن بِهِ ٱ�َّ
ۡ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن ٱّ�ِيِن َما لَۡم يَأ ۡم لَُهۡم ُ�ََ�

َ
  ]٢١[الشوری:  ﴾أ

 ».اند؟! آیا (مشرکان) معبودانی دارند که بدون اجازۀ الله آیینی برای آنها مقرر داشته«
از آفریدن زمین  پیش سالھزار  أکنند خداوند ت خود گمان میابر اساس روای یانشیع

از این مدت مدید، زمین و آسمان را خلق  پسو آسمان، محمد و علی و فاطمه را آفرید و 
زمین و آسمان شاھد گرفت و پیروی از آنھا را بر مخلوقات واجب  تکرد و آنھا را بر خلق

 امتعیین حالل و حرتوانند در  می رو ائمه از این ؛سپرد نگردانید و اختیار کار را به آنا
 .١و آنچه را بخواھند حالل یا حرام کنند دخالت کنند
در زمین و آسمان پیروی «: دھد بخشی از این روایت را بدین شکل توضیح میمجلسی 

 اجرام زمینی و آسمانییعنی بر ھمه مخلوقات حتی جمادات و  ؛آنھا را جاری ساخت از
تسبیح ذکر و رو کردن درخت و  ،مثًال شکافتن ماه ؛واجب گردانید که از آنھا پیروی کنند

حالل و  أخداوند و .باشند از این مقوله می ،شمار ھستند ھا و غیره که بی خرده سنگ
این ظاھر دھد که  وی در ادامه توضیح می .٢»و عطا و بخشش را به آنھا سپرده است حرام

 .بوده است »حالل و حراماحکام «منظور از تفویض احکام، سخن، بیانگر آن است که 

                                           
 .٢٥/٣٤٠ :نواربحار األ ؛١/٤٤١ :صول کافیأ -١
 .٣٤٢و  ٢٥/٣٤١ :نواربحار األ -٢
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کنند که صراحتًا دال  ذکر می ائمه و دیگر صادق مفید روایاتی را از جعفرشیخ مجلسی و 
ھرکس که ما برای او «اند که گفته:  جعفر روایت کرده از ابی مثالً  بر ھمین معنی ھستند.

 .به دست آورده، برای او حالل است ١ستمگران حکومتحالل کردیم آنچه از خدمت در 
حالل است و  ،اختیار داده شده است. پس آنچه را حالل کنند ما ھمانا به امامان خاندان

 .٢»باشد حرام می ،آنچه را حرام نمایند
ھرچه از  پس ؛دارند تشریع و حالل و حرام کردندارند که ائمه حق  اعالم می   گونه این

این سخن بدین  است. حرام ،و ھرچه را حرام کنند است حالل ،اموال مسلمین حالل کنند
تعیین حق برای ایشان اند، چون  گرفته خداییبه  وند متعالائمه را به جای خدامعناست که 

چراکه  .است ربوبیتشرک در  ای عقیدهل ھستند و چنین ئقا تشریع و تعیین حالل و حرام
در  دیگراناطاعت از که  چنان ؛است أحاکمیت و تشریع تنھا حق انحصاری خداوند

کنند یا مقید حکم خدا را نسخ ائمه اگر  .باشد می ـقانونگذاری، مخالف با شریعت خداوند
اند و این عمل  درواقع آنھا را به جای خداوند عبادت کرده پیروی نمایند،از آنھا مردم نیز و 

حتی پیامبران  است و ـوندخدا از آِن حق تشریع تنھا  .شود خدا محسوب می عبادت غیر
از یک ھیچ .متعال را به مردم ابالغ کنند وندتنھا باید احکام خدا  بلکه ؛حق تشریع ندارند نیز

و  ندردک و نه حرام معرفی میکرده پروردگار نه چیزی را حالل  اجازۀبدون  انبیای الھی
در وصف  أخداوند .معرفی حالل و حرام از سوی ایشان تنھا بر مبنای وحی بوده است

 ،اند از شیوخ و آخوندھای خود پیروی کرده حالل و حرام کردنع و اقوامی که در تشری
 فرماید: می   چنین

﴿ ِ ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ   ]٣١[التوبة:  ﴾ٱ�َّ

 .»قرار دادند الله به جای ییرا معبودها شیدانشمندان و راهبان خو « 

آنان  حالل دانستن حرام و حرام دانستن حالل را عبادتدر  علماپیروی از  أخداوند
اند [نه بر اساس دستورھای  شان دریافت کرده حالل و حرام را از علمای«زیرا  داند می

                                           
اسالمی حاکم و خلیفۀ طالب و فرزندش حسن  امیرالمؤمنین علی بن ابی فقط و اندیشۀ شیعه، در فرهنگ -١

های مختلف زمام امور مسلمین را به دست گرفته و تاریخ  هستند و دیگر حاکمان و خلفایی که در دوره
امام به غیر از این دو چون  گردند. از دیدگاه شیعه، اند، ستمگر و جائر محسوب می رقم زده پرشکوه اسالم را

 .استو غاصب  ستمگر ای ههر خلیفلذا خالفت را به دست نگرفتند، شان یک روز هم  از امامانیك هیچ
 .١١٣ص :بصائر الدرجات ؛٢٥/٣٣٤ :نواربحار األ ؛٣٣٠ص :ختصاصاإل  -٢
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که مساله حالل و حرام تنھا و تنھا از خداوند متعال دریافت  خداوند متعال] درحالی
 .٢دارندنظر  اتفاقدر تفسیر این آیه به این معنا مفسرین که  چنان ١»شود می

 ،سوگند به خدا«است: آمده به این معنا  نیز روایتی از امام صادقدر اصول کافی 
مردم به آنھا  ،کردند اگر دعوت ھم می ؛خود دعوت نکردند عبادتآنھا را به شان]  [علمای

ھم در این  مردم ؛حالل کردندبلکه برای آنھا حالل را حرام و حرام را  ؛دادند جواب نمی
 .٣»پیروی کردند ناناز آ حالل و حرام کردن

ھر دو  :شان است در مورد راھبان مسیحیاناعتقاد شیعه در مورد امامان ھمانند اعتقاد 
امامان  استوقتی شیعه معتقد  کنند. را به جای خدا عبادت می شان گروه علما و عابدان

مردم بندگان آنھا ھستند. جھت توضیح  ۀد ھمان دارند، یعنی مدعی حالل و حرام کردنحق 
امام رضا به دروغ به   نمایید که  این روایت توجه  به نآنا آمیز شرک این رفتاربیشتر برای 

این  .ما ھستند و ما سرپرست دین آنھا ھستیم ۀمردم در پیروی بند ۀھم«: دھند نسبت می
 . ٤»ن برسانندابین به غااحکم را حاضر

 فرماید: می أکه خداوند درحالی

ُ ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱ�ُُّبوَّةَ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعَباٗدا ّ�ِ ﴿ ن يُۡؤ�َِيُه ٱ�َّ
َ
 َما َ�َن لِبََ�ٍ أ

 ِ   ]٧٩عمران:  لآ [ ﴾ِمن ُدوِن ٱ�َّ
پیامبری بدهد، سپس او به برای هیچ بشری سزاوار نیست که الله به او کتاب و حکم و «

 .»مردم بگوید: به جای خدا، بندگان من باشید
ندارد،  الوھیتحق  أوندخدا ھستند و ھیچکس غیر از خدا ۀبند تنھاھمه مردم 

به او داده شده که کتاب و نبوت و حکمت  ی باشدپیامبران از ؛ھرچند از بندگان مقرب باشد
 ؟ امام شیعه یا مدعیان امامت چه حقی دارندند، رچنین حقی ندا وقتی پیامبران است.

پس حتمًا باید این ند، ردا حالل و حرام کردناگر بر اساس عقیده شیعه، امامان حق 
اجازه و اختیار را ھم داشته باشند که حالل و حرام را برای مردم بیان کنند یا اگر 

                                           
 .٨/١٦٦ :المحرر الوجیز، ابن عطیه -١
 .٣٧٤و  ٣٧٣ /٢ :ابن کثیر ؛١١٤و  ١١٣ /١٠ :طبری -٢
و  ٢/١٢٠ :البرهانبحرانی،  ؛٤٩و  ٤٨/ ٣ :طبرسی را بنگرید در:. نمونه همین تفسیر ١/٥٣ :صول کافیأ -٣

 .٢/٣٣٦:تفسیر صافی کاشانی، ؛١٢١
 .٢٥/٢٧٩ :نواربحار األ ؛٤٨ص :مالیمفید، أ -٤
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از « است: دهاز معلی بن محمد بن وشاء روایت شخواستند، از آنان مخفی نمایند. 

ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َ�  َٔ فَۡ�  ﴿منظور از اھل ذکر در  ،فدایت شوم :پرسیدم سرضا
َ
ْ أ لُٓوا

 شود. گفت: منظور ما ھستیم و از ما پرسیده می وا چه کسانی ھستند؟ ١﴾َ�ۡعلَُمونَ 
از گفتم: بر ما واجب است . گفت: بله ھستیم؟ شونده و ما پرسشگر پرسشگفتم: آیا شما 
این  ،گفت: نه بدھید؟ پاسخگفتم: بر شما نیز واجب است که . گفت: بله شما بپرسیم؟

. این ٢»دھیم جواب نمی ،دھیم و اگر بخواھیم جواب می ،اگر بخواھیمدر اختیار ماست، 
ممکن و برترین پیامبران  ج برای رسول اکرمحتی چنین چیزی   در حالی است که

 فرماید: میمتعال نیست. خداوند 

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل ﴿ نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
  ]٤٤[النحل:  ﴾َوأ

و (ما این) قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی آنها نازل شده  «
 ،»است

ّ�َِكۖ ﴿ نزَِل إَِ�َۡك مِن رَّ
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَلِّۡغ َمآ أ ُّ�

َ
  ]٦٧دة:  [المائ ﴾�ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  َ�ٰٓ�

ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده است،  (به مردم) برسان و اگر (این کار) «
 ».ای نکنی، رسالت او را نرسانده

 است:  شده  بیانکنند  شدیدی برای افرادی که دین را کتمان میجدی تھدید  به عالوه،

ُٰه لِلنَّاِس ِ� ٱۡلِكَ�ٰ ﴿ نَزۡ�َا ِمَن ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلُۡهَدٰى ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ
َ
ِيَن يَۡ�ُتُموَن َمآ أ ِب إِنَّ ٱ�َّ

ٰعُِنونَ  ُ َوَ�ۡلَعُنُهُم ٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم ٱ�َّ
ُ
 ] ١٥٩[البقرة:  ﴾أ
را در کتاب  ایم، بعد از آنکه آن نازل کرده که آنچه از دالئل روشن و هدایت همانا کسانی«

کنندگان (از مؤمنان  کند و لعنت کنند، الله آنها را لعنت می برای مردم بیان نمودیم، کتمان می

                                           
 »دانید نمی ]خود[از آگاهان بپرسید، اگر  ]براي روشنگري[پس «] ٧و االنبیاء:  ٤٣[النحل:  - ١
. در همین معنی روایات فراوان ٢٣/١٧٤ :نواربحار األ ؛٢/٦٨ :تفسیر قمی ؛٢١٣تا  ٢١٠ /١ :صول کافیأ  -٢

اهل الذکر الذین امر الله الخلق بسؤالهم هم «باب ، صول کافینیز روایت شده است. بنگرید به: أدیگری 
عتهم المسئله یانهم اهل الذکر و هم المسؤلون، و انه فرض علی ش«و باب  ٢١٢ ١/٢١٠ :»م السالمهاالئمة علی

و  ١٥٢ص :سنادقرب اإل حمیری،  ؛٢/٢٦١ :تفسیر عیاشی ؛١٨٨تا  ٢٣/١٧٢ :»و لم یفرض علیم الجواب
١٥٣. 
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  ». کنند و فرشتگان نیز) آنها را لعنت می
من سئل عن علم ثم «فرمود:  ج متعدد روایت شده که رسول خدا ھمچنین در منابع

گاه است[علمی او دربارۀ از  سھرک« »القيامة بلجام من ناركتمه أجلم يوم   ]که از آن آ
کند، خداوند در روز قیامت لگامی از آتش در دھانش  پنھانرا  آناو [پاسخ] شود و  پرسش

در اختیار  ،آیا بیان حقی که مردم نیازمند آن ھستند و باید به آنھا ابالغ گردد .١»گذارد می
دھیم و  اگر بخواھیم جواب می ؛بر ما واجب نیست«بگویند: که چنین امامان است؟  و میل

  ٢؟»دھیم جواب نمی ،اگر بخواھیم
، بنا بر امامان است میلشیعه بیان دین و تعلیم آن تابع اراده و  ذھبدر م از آنجا که

اینکه دانستند تا  حالل و حرام و مناسک حج و غیره را نمی یانشیع«منابع خودشان، 
بیان  شان گشود و مناسک حج و حالل و حرام را برای نرا بر آنا بابابوجعفر باقر این 

کنند که امامان حق دارند مردم را  گمان می ه واکتفا نکرددروغ تنھا به این  آنان .٣»کرد
بدھند، چون چنین حقی به آنھا داده  آنانی به ضھای مختلف و متناق گمراه کنند و جواب
بر ابوعبدالله وارد شدم «: کرده استروایت چنین ید از موسی بن اشیم شده است. شیخ مف

آمد و ھمان مسئله  یسپس مرد دیگر .او ھم جواب داد ،ای از او پرسیدم و در مورد مسئله
آمد و در مورد ھمان  یسپس مرد دیگر گفت.را از او پرسید، ولی خالف جواب من را به او 

وقتی  .شدم  زده شگفت بسیار داد. پاسخنفر دوم به او  خالف من وبراین بار  ،پرسید موضوع
ھا و  در خصوص نعمت أخداوند ،به من نگاه کرد و گفت: ای ابن اشیم ،مردم رفتندھمۀ 

ۡمِسۡك بَِغۡ�ِ ﴿ د را مختار قرار داد و فرمود:و، داواش پادشاھی
َ
ۡو أ

َ
َ�َٰذا َ�َطآُؤنَا فَٱۡمُنۡ أ

دار، حسابی بر تو  خواهی) ببخش و یا نگه ماست، پس (به هرکس  میاین عطای « ]٣٩[ص:  ﴾ِحَسابٖ 

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل ﴿ تفویض کرد و فرمود: ج دین را به محمد ھمچنین امرِ  ».نیست َوَما
 ْۚ را بگیرید،  آنچه که رسول الله به شما بدهد آن«  ]٧[الحشر:  ﴾ فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَٱنَتُهوا

                                           
کراهت منع «بو داود کتاب علم باب أ، ٥٠٨ ،٤٩٩ ،٤٩٥ ،٣٥٣ ،٣٤٤، ٣٠٥ ،٢٦٣، ص٢ج :حمدأامام  -١

، ٢٦٤٩، شماره ٢٩، ص٥ج :»کتمان علم«، ترمذی کتاب علم باب ٣٦٥٨، شماره ٦٧، ص٤ج :»علم
 .٢٦٠ص :، ابن حبان١٠١، ص١ج :مکحا

 .١/٢١٢ :صول کافیأ -٢
 .٢٠ /٢ :صول کافیأ -٣
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 ج آنچه را به محمد أپس خداوند. »آنچه شما را از آن نهی کرده است پس خودداری کنید و از
بر بنگرید که چگونه و به سادگی  .١»بنابراین تعجب نکن است؛ به ما ھم سپرده ،سپرده

 دھند. و شرکیات را به ایشان نسبت می سازند زبان ائمه دروغ می
تشریع و حق در شریعت ائمه  فراوان شیعه بیانگر این مساله ھستند که روایات

توانند  حتی می و مساله حالل و حرام کردن به آنھا واگذار شده است،دارند  قانونگذاری
به خود  میل و ارادۀبر اساس  ،کتمان کنند و ھرگاه خواستند را ارکان اسالم و اصول آن

توانند  میآری، ائمه . که از پاسخ آن خوداری کنندو یا این دھند ھای مردم پاسخ پرسش
در  یانشیع و بر این اساس است که .و آنھا را گمراه کنند بگویندخالف حقیقت را به مردم 

احادیث رسول خدا از  ؛ زیرابردند سر میه بخبری  و بیدوران امام باقر، در جھل تا مورد حج 
ائمه خود بودند و ائمه ھم بر  ع روایاتمطیکردند، بلکه فقط  اصحاب را قبول نمیطریق 
 .کردند پنھانباقر تا دوران محمد  را حج و احکام آنموضوع  میل و صالحدیدشاناساس 

به و به دین خدا و کتاب مبارکش  را ھا و دروغ ھا روزه این یاوه علمای شیعه ھنوز و ھمه
 در نقاب آلود را شرکو باورھای این تفکرات  آنان .دھند می نسبت بیتش اھل و ج پیامبر

علی، حسن، حسین و  شیعیان ،آیا چنین افرادی کنند. پنھان می بیت ادعای پیروی از اھل
خواھند با این  می آنان؟ بندند که چنین وقیحانه به آنان دروغ می علی بن حسین ھستند

حرام و  و؛ چرا که ائمه حتی حالل ھا ثابت کنند کتمان دین جرم نیست دروغھا و  تھمت
از اختیارات ایشان، پنھان کردِن حتی یکی و  دادند؛ احکام حج را برای مردم توضیح نمی

 ھای نادرست بود. از راه پاسخگمراه کردن مردم حق و 
*** 

 مبحث پنجم: خاک قبر حسین برای هر دردی شفا است
 قبرکند که خاک  ادعا می است،و حکمت  طب و که مخالف عقل و نقلدر ادعایی شیعه 

 درمانھر نوع بیماری را  ست وبرای ھر دردی شفاھای پیرامون آن،  و زمینحسین 
ھیچ ارزشی  ،این باورند که حس و مشاھده و تجربه و عقل و طبیعت آنان برگویی  .کند می

لطف و توجه  نهاست  بھبودین موجب سیخاک قبر ح و فقطاند  ندارند و ھمه تعطیل شده
 کفرآمیز دقیقًا در تضاد با این آیات است:. این عقیدۀ أخداوند

                                           
 .٢٣/١٨٥ :نواربحار األ ؛٣٣٠و  ٣٢٩ص :ختصاصاإل  -١



 ۵۴۳ )فصل اول: عقیدۀ شیعه در مورد توحید الوهیت( باب دوم

 

ۥٓ إِ�َّ ُهوَ ﴿ ٖ َفَ� َ�ِشَف َ�ُ ُ بُِ�ّ   ]١٧[االنعام:  ﴾�ن َ�ۡمَسۡسَك ٱ�َّ
 ،»را دفع کند تواند آن اگر الله (بخواهد) زیانی به تو برساند، هیچکس جز او نمی« 

ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ﴿ مَّ
َ
وٓءَ أ  ]۶۲[النمل:  ﴾ٱلسُّ

کند؛ چون او را بخواند  که (دعای) مضطر (= درمانده) را اجابت می ها بهترند) یا کسی (آیا این بت«
  ،»سازد؟ و گرفتاری را بر طرف می

  ]٨٠[الشعراء :  ﴾ �َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشفِ�ِ ﴿
 ».  دهد اوست که مرا شفا می ،و هنگامی که بیمار شوم«

که  ھستند نیاشبیه مشرک ،حسین قبردر مورد شفا بودن خاک  شانبا این اعتقادآنھا 
 . مجلسیدھد را نجات می آنانآورد و  و زیان به بار می سود شان ھا برای سنگمعتقد بودند 

 ھشتاد و سه روایت در بیان شفا بودن خاک حسین و فضل و آداب و احکامش روایت کرده
، مرھم و کنند که خاک قبر حسین تأکید می کفربر این  ،این روایات دروغ ۀھم .١است
، اگر بیمار از آن بخورد، چنان سالم ٢ی و پناھگاه امِن ھر نگرانی و ترسی استھر درد دوای

، اگر در کام کودک بریزند، او را از ٣گردد که گویی اصًال دردی نداشته است و سرخوش می
، اگر با مرده در قبر بگذارند، او را در برابر عذاب الھی محافظت ٤کند خطرات حفظ می

                                           
 .١٤٠تا  ١٠١/١١٨بنگرید به:  -١
دارد و هر  یفراوان یها یماریدرد و ب یبه امام صادق گفتم: مرد« :اند کرده تیرواچنین  رهیاز حارث بن مغ -٢

هر نوع  یبرا نیخاک قبر حس دیدان یچه کند؟ گفت: مگر نم دیاست؛ با افتهیکه به کار برده شفا ن یدرمان
 /١٠١ :نواربحار األ ؛٣٢٦ /١ :مالیأ طوسی» (و آرامش است؟ تیامن یشفاست و در برابر هر ترس یماریب

 .)٢٨٥تا  ٢٧٨ص :کامل الزیارات ؛١٠/٤١٥ ة:وسائل الشیع ؛١١٩
اند؛ و حقا که  جعل نموده یفراوان یها ها و افسانه داستان زیآم باور شرک نیا ۀدربار  عه،یش سازان ثیحد -٣

که  کنند یم تیرا حکا یها حال فرد داستان نیاز ایک ها هستند. هر  ها و تقلب دروغ  گونه نیمتخصص ا
  نکهیاست، تا ا جهینت یب برای او یو هر درمان برد یرنج م یریناپذ درمان یماریاست از ب یدیمد یها سال

 نیاز ا یکینبوده است.  ماریاصًال ب ییکه گو  ابدی یو چنان درمان م  خورد یخاک م نیاز ا یمقدار
بحار ( »خود َجستم یبه محض آنکه شربت را خوردم، از جا: «دیگو  یخود م تیحکا انیدر پا انیدروغگو 

 ).٢٧٥ص :کامل الزیارات ؛١٢١و  ١٢٠ /١٠١ :نواراأل
تان خاک حسین بمالید که باعث محافظت از آنان  به کام فرزندان«از امام صادق روایت است که:  -٤

 ).  ١٢٤ /١٠١ :نواربحار األ ؛٢٧٨ص :کامل الزیارات» (گردد می
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ھدف در دست بگیرد، برایش پاداش  را بی شده از] آن ، و اگر شخصی [تسبیح ساخته١کند می
 شخصدر دست  ،باشد نیکه از خاک قبر حس یحیتسبشود؛ زیرا  گویندگاِن ذکر نوشته می

 .٢دیوخودش ذکر بگ او نکهیبدون ا ،دیگو یذکر م
قبر باید به سراغ خاک بیمار گردد،   ای ھرگاه شیعهھای مشرکانۀ شیعه،  بر اساس آموزه

تاریکی دل سپس در  این کار در نظر بگیرد.و وقت مناسبی را برای  برود [در کربال] حسین
نماز در برابر سر امام  ،قبر رسید هوقتی ب ؛پوشدب را شلباسترین  پاکیزه و  ندشب غسل ک

تکرار  باررا ھزار  »کراً ُش «و کلمه  کندای طوالنی  د، سجدهشتمام  شنمازو چون بخواند 
رسول  پسرای  ،ای سرورم«چسباند و بگوید: و ضریح ب قبرسپس بلند شود و خود را به  ؛کند
گردان ب درمان ھر دردیرا این خاک  ،خداوندا .دارم را برمی قبرتخاک  ۀ تومن با اجاز ،الله
باعث و  ھا عامل ایمنی از ھمۀ ترسو ھا قرار ده  سربلندی از ھمۀ خواریرا مِایۀ  آنو 
با سه انگشت،  پس از این کفرگویی، شخص بیمار باید .٣...»از ھر فقرینیازی و رھایی  بی

ای قرار دھد و  را در پارچه پاکیزه خاک  کنند که آن روایات سفارش می سه بار خاک بردارد.
به اندازۀ  ،سپس در وقت نیاز .ھر کندمُ است عقیق  که نگینش ای  هسرش را با انگشتر نقر

 .٤بگیردشفا  تا مصرف کند  نخود از آن
کند؛ بدین صورت که شخص  درمانی] اضافه می روایت دیگر، بخش دیگری [بر این خاک

و به  بیتربت پاک و ط نیبه حق ا ایخدا و بالّله، بسم الّله«گوید:  خود را به گریه زده و می

                                           
 فرمایید.به مبحث اعتقاد شیعه دربارۀ آخرت مراجعه  -١
 دمیپرس ]موهوم یمهد[=  هیاز فق«مردم ـ گفته است:  نیدر ب یفرار یمهد میمستق ۀندیـ نما یریمحمد حم -٢

وجود دارد. او پاسخ داد:  یدر آن فضل ایدرست است و آ حیتسب یبرا نیخاک قبر حس استفاده از ایکه آ
ذکر گفتن بهتر  یبرا یزیاز هر چ دیو بدان دیی: بله با آن ذکر بگو میگو  یات را خواندم و در جواب م "نامه

فرد  یرا چرخاند، برا حیو فقط آن تسب دیاست اگر شخص فراموش کرد ذکر بگو  نیاز فضائلش ا یکیاست. 
آمده:  یگرید  تیدر روا ).١٣٣و  ١٣٢/ ١٠١نوار: ؛ بحار األ٧٥/ ٦حکام: األ  بی(تهذ "شود یثواب نوشته م

را  و اگر آن کند دریافت میچهل حسنه  حیتسب ۀهر دان یرا با ذکر خدا بگرداَند، برا حیتسب یها اگر دانه«
گاه و بدناخو  نوار: ؛ بحار األ٦/٧٥حکام: األ  بی(تهذ شود یم  نوشته شیحسنه برا ستیبچرخاند، ب هدف یآ
که موافق شود و هر چه را  بدین صورت، حتی کارهای بیهوده نیز برای شیعه عبادت محسوب می ).١٠١/١٣٢

 شمارند. شان باشد، مجاز و شرعی می های امیال و هوس
 نقل کرده است. ١٣٦ص :از مصباح الزائر مجلسی این دروغ را، ١٠١/٣٧بحار االنوار،  -٣
 منابع پیشین. -٤



 ۵۴۵ )فصل اول: عقیدۀ شیعه در مورد توحید الوهیت( باب دوم

 

به حق  است و به حق جد و برادر و پدر و مادرش و پنھان نجایکه در ا یوص نیحق ا
زنند و  یقبر او حلقه م اطرافو گردند  یکه دور او م فرشتگانیبه حق و  فرزندان صادقش

برای من و ھمسر و خاک  نیدر ابر ھمه آنھا درود فرست و  ،آن امام بزرگوارند یاریمنتظر 
 .١»را قرار بدهتمام دردھا  یشفافرزندان و برادرانم 

دھند. امام  توضیح می ای دیگر به گونهشیوۀ درمان با خاک حسین را بعضی از روایات 
ن بودن از اامدر خداوند تربت جدم حسین را موجب شفا از ھر بیماری و «گوید:  می صادق

بر ، سپس ابتدا باید ببوسد ،را گرفت اگر یکی از شما آن .شتی قرار داده استوحھر ترس و 
به حق این خاک و صاحب قبر و کسی که در آن  ،چشم و صورتش بمالد و بگوید: خداوندا

 دھد. می چگونگی و میزان برداشتن خاک را توضیحروایت دیگر  .٢» دفن شده، مرا شفا ده
  به ،را مصرف کند : اگر یکی از شما بخواھد آناند صادق به دروغ چنین روایت کرده جعفراز 

 .٣»، سپس ببوسد و بر چشمانش بگذاردرا با انگشتانش بردارد اندازۀ یک عدد نخود از آن
شیعیان است و توانایی تشخیص و ھمراه که ھمواره این ھمان بیمارستان سیاری است 

 ھا را دارد. درمان انواع بیماری

قول  نه تنھا درمان نبوده که خود دردی بر دردھا افزوده است؛ بهاین خاک  ظاھراً 
، به کند بر آن توکل  وابسته به چیزی شود وھرکس  ».از قضا سرکنجبین صفرا فزود«شاعر: 

[از آنجا که خاک کربال نیز مانند ھر خاک دیگری قطعًا آلوده به انواع  شود. آن واگذار می
مصرف کرده بودند،  را شیعیانی که آنبعضی از زا بوده و ھست،]  و عوامل بیماری ھا بیماری

امامان ھم  .اند بدتر شدهاند که  ، نه تنھا شفا نگرفتهآنمصرف که با  بردندزد ائمه شکایت ن
قرار داده  دوستداران ماو  یارانبرای خداوند است که  یاین امتحان«ند: فتگ در جواب می

 .٤»است
ی رونام دارد  »تربت حسینی«ھنگام بیماری به این بت که به  هھمانطور که شیع

و او را در وقت اندوه  دشو می ندهپناھ ھمین بتبه و یورش دشمن نیز ام ترس آورد، ھنگ می
بدون  ،دشمنی ترسیدی یا حاکماگر از «گوید:  امام آنھا می داند. و ماتم، یار و ھمراه خود می

                                           
 .١٣٨ /١٠١ :بحار االنوار -١
 .١٠١/١١٩ :بحار االنوار ؛٣٢٦ /١ :امالی ،طوسی -٢
 .١٢٠ /١٠١ :بحار االنوار ؛١٨٩ :مکارم االخالق -٣
 .١٠١/١٢١ :نواربحار األ ؛٢٧٥ :کامل الزیارات -٤
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من از  ،خداوندا«که بگوید: است دستور داده ؛ ھمچنین ١»خارج نشوخاک حسین از خانه 
از آنچه تا  ،قرار بدهدژ استواری را برای من   آن .ام خاک قبر دوست و فرزند دوستت برداشته

او این عمل را  گوید در ادامه می افسانه،راوی این  .٢»ترسم محافظتم کند ترسم و نمی می
 ھیو اندو یافته است و بعد از آن ھیچ بدی انجام داده و از ھر درد و ترسی که داشته نجات 

 .٣به او نرسیده است
وقتی «:  چنین آمده شیعهھای  هفسانر اد است. این خاک، دسترسی به آرزوی حور العین

عنوان   گویند: به خطاب به آنھا می یانآیند، حور فرشتگان از آسمان به سوی زمین پایین می
 قبرسجده بر خاک «: اند گفتهھمچنین ؛ ٤»از خاک قبر حسین برای ما بیاورید  ھدیه

 . ٥»کند حسین، ھفت حجاب بین انسان و خدا را پاره می
در تقدیس و   شیعیان . گویااین بخشی از ادعاھای شیعه در مورد خاک حسین است

گفتند: نزد  ھا می مشرکین در مورد بت ؛ زیرااند ن پیشی گرفتهااین خاک از مشرک بهاحترام 
با  ،دانند تر می خاک حسین را از ھر چیزی با ارزش اینھاولی  ؛کنند خدا برای ما شفاعت می

شکافند و حتی خاک و صاحب خاک را خدا  ھفت حجاب را می ،رسند آن به خدا می
نزد خدا شافع ما ھستند و ما را به خدا ھا فقط  بت :گفتند مشرکین می که درحالی ؛دانند می

                                           
آسایی که خاک قبر  با این خواص چندمنظوره و معجزه .١١٨ /١٠١ :نواربحار األ ؛٣٢٥ /١ :مالیأ ،طوسی -١

سپس حسین دارد، معلوم نیست چرا امام زمان خیالی شیعه، از ترس جان ابتدا به سرداب سامرا گریخت و 
کند. اگر همراه داشتن  دوازده قرن است که ناپدید و ناشناخته، همچون مجرمان فراری، پنهانی زندگی می

توانست به اندازۀ یک کیسۀ نخود خاک حسین  می ویکند،  یک دانۀ نخود از این خاک چنین و چنان می
شود آقایان مراجع و علمای شیعه  د میهمراه داشته باشد تا چنین آواره و نیازمند یاری نماند. به عالوه، پیشنها

ای  ـ که خود مبّلغ این مزخرفات هستند، به منظور اثبات خواص درمانی و بیمه ـ حجج اسالم و آیات عظام
های خطرناک، به جای سفر به کشورهای کافر غربی برای درمان و  خاک کربال، در هنگام ابتال به بیماری

آن خاک را طبق دستور مصرفش در حلق خود بچکانند یا بر سِر  صرف هزاران دالر پول خمس، اندکی از
خود بریزند تا تأثیرش ثابت شود. البته شاید هم آقایان اهل مالحظه و دوراندیشی هستند و برای جلوگیری از 

 کنند! (مصحح) بیکار شدن افراد شاغل در صنعت داروسازی و بیمۀ کشور این معجزه را رو نمی
 منابع پیشین. -٢
 .نیشیمنابع پ -٣
 .١١٩ص :المزار الکبیر ،محمدمهدی ؛١٠١/١٣٤ :نواربحار األ -٤
 .١٠١/١٣٥ :نواربحار األ ؛٥١١ص :مصباح التهجد ،طوسی -٥
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شیعه است و دین خدا  به منحصرادعای شفا بخشیدن با خاک، تنھا آری،  کنند. نزدیک می
 فرماید:  می أخداوند .است بیزاراز آن 

 ]٨٥ل عمران: آ [ ﴾َوَمن يَبۡتَِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقبََل مِۡنُه وَُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ مَِن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ﴿
آخرت از زیانکاران و هرکس دینی غیر از اسالم برگزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در «

  ». است
تربت حسین اثرات شفابخش در مورد ای  اشاره ترین کریم و سنت نبوی کوچکدر قرآن 

 داند: بلکه تنھا مایۀ آرامش و درمان را کالم نورانی خداوند متعال می است؛ نشده

ِيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى وَِشَفآءٞ ﴿   ]٤٤[فصلت:  ﴾قُۡل ُهَو لِ�َّ
 ،»که ایمان آوردند، هدایت و شفاست برای کسانیبگو: این (قرآن) «

 فرماید:  یا می

ٰلِِمَ� إِ�َّ َخَساٗر�﴿ ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ� يَزِ�ُد ٱل�َّ  ﴾َوُ�َ�ّ
  ]٨٢[االسراء: 

کنیم و ستمکاران را جز زیان  و از قرآن آنچه را که شفا و رحمت برای مؤمنان است نازل می«
  ». افزاید نمی

نه به وسیلۀ خاک و بت ولی  ،ردبیان شده که باید با دعا به خدا پناه بُ  ج نبویدر سنت 
 ۀآورد و فقط از او خواست، تا با اراد یتنھا باید به خدا رو ؛پیامبر مرسل ومقرب  ۀفرشت یاو 

 .١بندگان محفوظ و ایمن باشندپروردگار متعال 
درمان بیماری استفاده پزشکی برای و معقول  وسیلۀ مشروعاز مسلمان مکلف است 

تنھا در  ای مسخره جھِل چنین ھای  نمونه بدعتی بزرگ است و قبر، خوردن خاک  کند؛ ولی
 شود. می یافتشیعه  مذھب

*** 

 از مجهوالت ستنخوا مبحث ششم: دعا کردن با طلسم و رمز و یاری
دعا کردن با رمز و طلسم و حروف است  ،ھای شیعه و گمراھی  یکی دیگر از انواع شرک

شان نقل شده  از امامان» ِحرز«ھایی را که به نام  شیعیان طلسم .دانند می ائمه خود که ویژۀ
                                           

گاهی از دعاها و ذکرهای شرعی، بنگرید به:  -١  ؛بیالکلم الطتیمیه،  اإلسالم ابن شیخ ؛اذکار نوویبرای آ
 الذاکرین.تحفة شوکانی،  ؛الوابل الصیبقیم،  ابن
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در لباس یا وسیله نقلیۀ خود برای شفا و سالمتی آنھا را  نویسند روی کاغذھای کوچکی می
آوری کرده و  را جمع این ِورد و جادوھای ھمه مجلس آویزند. گذاشته، یا به گردن می

ھا  بعضی از این طلسم نمونهحتی وی  است؛ دهنمومعنی را ذکر  از این الفاظ بی مجموعۀ بزرگی
 .١است رسم کرده »نواربحار األ«امامان ھستند در  ۀ شفابخِش کند ھدی را که گمان می

 د؛ھای ائمه ھستن گاه یکی از پناهاثر،  و جادوھای بیمعنی  این الفاظ بیبه گمان شیعه، 
... ما را از  عین و میم و فاء و الحائین به نور پدر اشباحه [کمِک] ب ،خداوندا«گویند:  مثًال می

که ائمه  دانند میرمزی استتار و را ھا  یاوهاین آنان البته  ».... شر گراز و خزندگان نجات بده
 فرماید: خداوند میاین در حالی است که  .٢کردند شان فحاشی می در پناه آنھا به دشمنان

ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها﴿
َ
ِ ٱۡ�  ]١٨٠عراف: [األ  ﴾َوِ�َّ

 .»ها) او را بخوانید های نیک است، پس به آن (نام و برای خدا، نام«
ھا و حروف، شرک به  گونه طلسم این تردیدی نیست که نوشتن، ساختن و استفاده از

نه  ،است أخداوند غیردعا کردن و خواستن از  زیرا بیان این کلمات، ؛یکتاستپروردگار 
با اسماء تأکید شده خداوند را که در قرآن و سنت  درحالی ؛خواندن خدا با اسماء و صفاتش

از  .ندارند شخصیمعنی ماصًال ھا  این نوع طلسم نه با ھیچ چیز دیگری. بخوانیم،و صفاتش 
معنی عربی  زیرا ؛کفر باشد ،کردن این کلمات که ادا چه بسا«فرماید:  امام صنعانی می رو این

ءٖ ﴿ فرماید: دانیم و خداوند می آنھا را نمی ۡطَنا ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ِمن َ�ۡ ا فَرَّ در این « ]٣٨[االنعام:  ﴾مَّ
کند که  سپس بیان می "».آھیا شراھیا"گوید:  ولی او می؛ »ایم کتاب، هیچ چیز را فروگذار نکرده

 .٣اند گمراه شده ی مجھولشماری با این دعاھا افراد بی

                                           
 رود، هر جا انسان میکه  ای (اجنهو توابع  جادوشدگانبرای  ÷ِحرِز امیرالمؤمنین« ها یکی از این طلسم -١

آن چیزی است که انسان را شیطان و هر صرع و مسمومیت و [ستِم] حاکم و [وسوسۀ] و  هستند) شدنبال
ا ی ،طحیطنیارشش عطن ،ای کنوش ،ای کنوش .میبسم الله الرحمن الرح« است:چنین  ن آنترساَند؛ که مت می
عجیبی  هایسپس رمز  .ها این طلسم خرآتا  »... طوشیطشا لوش خیطسویا ون ما و ما ساما نالسیطرون فر یمط

، ٢٢٩. در صفحه ٩٤/١٩٣ :نواربحار األه است... (کشید و خطوط متقاطعرا با اشکال عجیب و غریب 
پناه  های روشکند یکی از  حتی ادعا میمجلسی  .ندا هرموز تکرار شدنمونه این نیز  از همان جلد ٢٩٧و  ٢٦٥

 ).٩٤/٢٢٢ (همان:» برم پناه میبه او ...  هیا شراهیاآیا کمک به « :است چنین به وسیلۀ الفاظ عجیب جستن ائمه
 .٣٧٣و  ٣٧٢ /٩٤ :نواربحار األ -٢
 .٦٣ص :موضوعاتال ،صنعانی -٣
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طور که قبًال  گردند، ھمان نیز به چیزھای ناشناخته متوسل می ھنگام گم کردن راهآنان 
کمک خواستن از بیان کردیم که  پیشیندر صفحات  امید بسته بودند. ھم به مردگان ناتوان

مصداق یا دفع زیان،  سودبرای جلب  یگرشخص و شیء دانبیا یا ھر  ،فرشتگان ه،جنا اموات،
 نخواھد بخشید،او را  أخداوند ،و اگر کسی با چنین حالتی بمیرد استشرک اکبر بارز 
به معبود چنین استعانت و فریادخواھی، تقرب  ؛ زیراقبل از مرگ توبه کرده باشداینکه مگر 

 ھیچکس دیگر.ز است نه یبرای خداوند جا این کار فقطو  گردد محسوب میو عبادت 
 خداوند متعال در قرآن کریم به بندگانش آموزش داده که فقط او را بخوانند:

  ]٥[الفاتحة:  ﴾إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتِع�ُ ﴿
    ،»جوییم و تنها از تو یاری می کنیم عبادت میتنها تو را «

ٓ إِيَّاهُ ﴿ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
 ] ٢٣[االسراء:  ﴾َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 .١»عبادت نکنیدپروردگارت فرمان داده که جز او را «
: است روایت شده که گفته (صادق) از ابوبصیر از ابوعبداللهبه نقل  منابع معتبر شیعهدر 

راه را به ما  ،ای اباصالحیا  ،با صدای بلند بگوید: ای صالح ،یکی از شما راه را گم کرد ھرگاه«
بعد از  »دعاء الضال عن الطریق«بابویه در باب  ابن .٢»خداوند شما را رحمت کند نشان بده.

خشکی به حمزه سپرده شده  روایت شده که دریا به صالح و«گوید:  میاخیر ذکر روایت 
در حدیث را از علی  روایتیبابویه  اما صالح و حمزه چه کسانی ھستند؟ ابن .٣»است

ھرکس در سفر گم شد یا : «نماید بیان می   گونه را این کند که ھویت صالح می چھارصد ذکر
 ،در میان برادران جنی شما ؛ زیرامرا نجات بده و به دادم برس ،ترسید، پس بگوید: ای صالح

اگر  .دگوی می ذکرگردد و  می ھای مختلف سرزمیندر او  .جن وجود دارد به نام صالحیک 
کند و حیوانش را که گریخته  اش می ھنماییرارسد و  به دادش می ،کسی او را فرا بخواند

 .٤»دارد است برایش نگه می

                                           
، ١٤٠٧رجب، سال  ٦ ة:الجزیر  نشریةبه  بنگرید به: و فتواست. علمی های پژوهش دائمیاین فتوای هیئت  -١

 .٥٢٧٢شماره 
 .٨/٣٢٥ ة:یعالشوسائل  ؛٣٦٢ص :المحاسنبرقی،  ؛١٩٥ /٢ :من ال یحضره الفقیه ،بابویه ابن -٢
 .٨/٣٢٥ ة:شیعال، وسائل ٣٦٢ص :، المحاسن١٩٥ / :من ال یحضره الفقیه -٣
 .٣٢٥ /٨ ة:، وسائل الشیع٦١٨ /٢ :الخصال -٤
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آنان  وضعیتقرآن  ؛ زیرااند را از اھل جاھلیت به ارث بردهعقیده این  ظاھرًا علمای شیعه
 کند: نقل میرا چنین 

ّنِ فََزاُدوُهمۡ ﴿ �ِس َ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن ٱۡ�ِ نَُّهۥ َ�َن رَِجاٞل ّمَِن ٱۡ�ِ
َ
  ]٦[الجن:  ﴾رََهٗقا َو�

  . »شان افزودند بردند، پس آنها به گمراهی و سرکشی و مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می«
ۀ دوران جاھلیت عادت داشتند وقتی وارد منطقدر اعراب مشرک «گویند:  اھل علم می

به  اشرار تا از گزندِ  ندبرد آن مکان پناه می بزرِگ قبل از ھر چیز به  ند،شد ای می ناشناخته
ورود به آنجا به  به محض شود،پادشاھی   قلمرویطور که اگر کسی وارد  ھمان ؛دندور باش

ھا به آنھا پناه  بینند انسان وقتی جنیان میبنابراین  .برد فرد بزرگ و قدرتمندی پناه می
 .ناھنده شوندکنند تا آنھا بیشتر بترسند و بھتر پ بیشتری ایجاد می وحشتبرند، ترس و  می

افزایند و جن جرئت گناه را  یعنی به گناه ایشان می ﴾فََزاُدوُهۡم رََهٗقا﴿جمله «گوید:  قتاده می

جنیان بیشتر آنھا را  ،بردند و ھنگامی که به غیر خدا پناه می ... دھد در او افزایش می
 .١»ترساندند می

ھرکس غیر از پناه بردن به صراحتا  انداز شد، در عالم طنیناسالم ندای دلنواز وقتی 
پناه بردن  ھمچنین .٢را باطل نمود و مردم را از این عادت زشت برحذر داشت خداوند منان

پناه بردن به غیر این کار زیرا  ؛حساب آورد  ھا به ترین شرک عنوان یکی از بزرگ  را به اجنهبه 
 فرماید: می پروردگار متعال .٣خداست

﴿ ُ ۡ�ٖ َفَ� َرآدَّ لَِفۡضلِهِۦۚ يُِصيُب �ن َ�ۡمَسۡسَك ٱ�َّ
ۥٓ إِ�َّ ُهَوۖ �ن يُرِۡدَك ِ�َ ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ بُِ�ّ

ِۦۚ َوُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيمُ    ]١٠٧[یونس :  ﴾بِهِۦ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه
ی خیری  اگر ارادهرا بر طرف کند و  و اگر الله زیانی به تو برساند، پس جز او هیچکس نتواند آن«

رساند  برای تو کند، پس هیچکس فضل او را باز نتواند داشت، به هرکس از بندگانش که بخواهد می
 .»ی مهربان است و او آمرزنده

*** 

                                           
 عهیش ریتفاس یحت .٥/٣٠٥ :فتح القدیر و ١٠٨ /٢٩ :طبریتفسیر  . همچنین بنگرید به:٤٥٥و  ٤/٤٥٤ :کثیر ابنتفسیر  -١

 .٥٣٥ص :رتفسیر شبّ  ؛٢٣٥و  ٥/٢٣٤ :تفسیر صافی ؛٤/٣٩١ :البرهان. بنگرید به: اند نکته اشاره کرده نیهم به ا
 .١٠٩ /٢٩ :طبری -٢
 .١٧٥ص :»ر اللهیستعاذه بغإ«باب  ،التوحیدکتاب بنگرید به:  -٣
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 مبحث هفتم: استخارۀ شیعه همچون قمار دوران جاهلیت است
 ، ظرفی راقصد سفر یا انجام کاری داشتاگر در دوران جاھلیت یکی از اعراب 

 :روی دومی ،»انجام بده« :روی یکی از آنھا نوشته بود در آن بود؛که سه پیکان  چرخاند می
بر یکی از آنھا نوشته «اند:  گفته رخی نیزب .شد و روی سومی چیزی نوشته نمی »انجام نده«

چیزی نوشته  یخداوند نھی کرده و بر روی سوم :بر روی دومی ،خداوند دستور داده بود:
تصمیمش را  ،شد. اگر اولی بود ھا خارج می حرکت ظرف، تیری از یکی از پیکانبا شد.  نمی

کشی  قرعه ،و اگر سومی بود کرد نظر می از انجام آن صرف ،و اگر دومی بود کرد اجرایی می
 .١»داد را دوباره انجام می

دچار  »نصاباَ «انبوھی نیز به بالی که  چنان فریب خوردند، »زالماَ «بسیاری از مردم با 
ویی و طلب علمی است که گانصاب شرک ورزیدن در عبادت است و ازالم پیش شدند.

 مخالف است.ھر دو  بادین و شرع خدا و باشد  می أمنحصر به خداوند
آن   اند و چیزھایی را به وارد کرده شان دین  عشریه، استخاره به ازالم را بهااثن پیروان

مستحب بودن استخاره با «اند. حر عاملی بابی تحت عنوان  نامیده »قاعرِ «را   و آن  افزوده
مجلسی نیز در سه باب،  .٢نقل کرده استآورده و در آن پنج روایت  »ِرقاع و چگونگی آن
 ةستخارإلا«و » بالبنادق ةستخارإلا« ،»بالرقاع ةستخارإلا« ھای باب درانواع استخاره را 
 .٣است  کردهذکر  ریزه] [تسبیح و سنگ» بالسبحة و الحصی

استخاره  شیوۀابتدای آن با   اند که استخاره را توضیح داده چگونگیشیعه ھای  ابکت
ی ھاآلود و دعا اینھا نماز بدعت ۀدر میان استخار  که متفاوت است؛ چرا دوران جاھلیت 

زیرا  ؛شود به عمل جاھلیت منتھی میھمه چیز اما در نھایت  شده استافزوده  خاصی
یا اینکه روی یک تکه دوران جاھلیت است (ازالم)  تسبیح آنھا برای کسب خیر، ھمان پیکان

را چندین بار امتحان کنند  و آن» انجام نده«و روی کاغذ دیگر » انجام بده«کاغذ بنویسند 
 .یادآور ھمان ِرقاع عرب جاھلی است

ور  را شعله ده و آتش آنمتأسفانه باید گفت علمای شیعه نیز خود بدین بدعت دامن ز
اگر «: اند کردهروایت چنین  جعفر صادقاز ھارون بن خارجه از برای مثال،  .اند کرده

                                           
 .٥١٠ /٩ :، تفسیر طبری٢/١٢ :کثیر ابنتفسیر  -١
 .٢١٣تا  ٢٠٨ /٥ ة:وسائل الشیع -٢
 .٢٥١تا  ٢٢٦ /٩١ :نواربحار األ -٣
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بنویس "بسم الله  آنھاقعه (کاغذ) را بیاور و در سه تا از شش ُر  ،خواستی کاری را انجام دھی
و در سه  بده"آن کار را انجام ، ١هخیری از خداوند منان برای فالن بن فالن .الرحمن الرحیم

خیری از خداوند منان برای فالن فرزند فالنه،  .کاغذ دیگر بنویس "بسم الله الرحمن الرحیم
وقتی  .و دو رکعت نماز بخوان بگذارسپس کاغذھا را زیر جانمازت  .کار را انجام نده" آن

از رحمتت خیر  ،ونداخدا"بگو:  بارسجده کن و در سجده صد یک نماز را به پایان رساندی، 
ارزانی  ه مندر ھر کاری خیر را ب ،خداوندا"و بگو:  برخیزسپس  ".خواھم و مصلحت می

اگر سه تا پی در  .کن و یکی یکی آنھا را بیرون بیاور مخلوطسپس کاغذھا را با ھم  ".فرما
 »انجام نده«ام بده و اگر سه تا از آنھا پی در پی جان را کارآن بیرون بیاید،  »انجام بده«پی 

بود،  »انجام نده«و دیگری  »انجام بده«و اگر یکی از آنھا  ؛بیرون آمد، آن کار را انجام نده
، کار را انجام بده و به ودب »انجام بده«اگر بیشتر آنھا  بار دیگر کاغذھا را بیرون بکش؛ جپن

 .٢»اھمیت ندهکاغذ ششم 
نیازت را در «: شیعه چنین استروایات (ُبنادق) دستورالعمل  لولهاستخاره با  دربارۀاما 
دو تکه را   و آن بلهو در دیگری بنویس  نهدر یکی از آنھا بنویس  ؛و دو کاغذ بیاور دار دل نگه

 :سپس دو رکعت نماز بخوان و آنھا را در زیر خودت بگذار و بگو .قرار بده دو لولۀ ِگلیدر 
و  به چیزی که مصلحت .ھستیکنم که بھترین مشاور  من با تو مشورت می ا،خداوند"

کار را انجام بده  ود،ب بلهاگر  ؛سپس یکی از آنھا را بیرون بیاور .است اشاره کن فرجام نیک
 .٣»را انجام نده آن ود،ب نهو اگر 

 آرزویش رااین است که آنچه موالنا امیرالمؤمنین استخاره «در روایات آنھا گفته شده که 
باید  کهقرار بده (ُبنُدق)  دو لولهرا در   را بنویس و آنداری در سینه حبس کن و استخاره 

پر از آب قرار بده و بر روی یکی از آنھا  یرا در ظرف ن آ سپس ند.وزن باش مثل ھم و ھم
ھمان کار را انجام  ،ھر کدام بیرون آمد ؛»انجام نده«و بر روی دیگری  »انجام بده«بنویس 

 . ٤»و با آن مخالفت نکن بده

                                           
 ُعوُهمۡ دۡ ٱ﴿ فرماید: ن میآند در قر چهر  ؛شود می خواندهمادرش نسبت با کننده  در روش شیعه، استخاره -١

� ٓ  .»بخوانید شان پدرهای نام با را هاآن« ]٥:  االحزاب[ ﴾�ِِهمۡ بَا
 .٥/٢٠٨ ة:وسائل الشیعحر عاملی،  ؛١/٣٠٦ :التهذیبطوسی،  ؛١/١٣١ :فروع من الکافیکلینی، ال -٢
 .٢٠٩ /٥ ة:، وسائل الشیع٣٠٦ /١ :، التهذیب١٣٢ /١ :الفروع الکافی -٣
 ».البنادقب ستخارهإ«، باب ٢٣٩و  ٢٣٨ /٩١ :نواربحار األ -٤
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 این ۀھم .بود بری و بیزارو اوھام  پرستی بتاز این شرک و  سعلی کهشکی نیست 
ھای  کتاب زیرا فقط ؛شیعه استپردداز  ساز و خیال ذھن افسانهھا ساخته و پرداخته  یاوه

چرا فقط  این دیدگاه علی بود،و اگر حقیقت داشتند و  است. دهکرنقل  رااین خرافات آنان 
  است؟ پیدا کرده بھا دست شیعه به این ُدِرّ گران

شنیدم که پدرم از «گوید:  صی) میریزه (َح  سنگ تسبیح ومجلسی در مورد استخاره با 
مھدی [= قائم قول خود از  علمایگفتگویی را از «. که گفت: ..کرد  می شیخ بھائی روایت

 رد وبرداباید چند سنگریزه کننده]  که [استخارهشنیدیم  تسبیحدر مورد استخاره با  ]معدوم
و آنھا را دو  بگیرددست کف ھا را در  سنگ ، سپسبفرستد صلوات ج خدا بر رسول بارسه 

از  ،و اگر دو تا باقی ماند دھدکار را انجام  ،اگر در پایان یکی باقی ماند .تا دو تا بیرون بیاورد
 .١»دانجام دادنش خودداری کن
و  به آن رنگ اند شیعه خواسته اما علمای ؛ھا، ریشۀ جاھلی دارند ھمۀ این نوع استخاره

گرِگ شرک را در جامۀ فخیم و آراستۀ دین به مردم عرضه کنند. د و ناسالمی ببخش لعاب
از او طلب خیر  ،به مسلمانان دستور داده اگر در انجام امری مردد شدند د متعالخداون
قادر سپس از و مشفغول عبادت او تعالی شوند و  ابتدا نماز بخوانندصورت که   بدین کنند؛
 .٢به آنھا نشان دھدراه خیر و صالح را در کاری که مردد ھستند بخواھند که  متعال

اند که  روایت کرده ساز جابر بن عبداللهسنت  دیگر بزرگان اھلامام احمد، بخاری و 
را   استخاره چگونگیآموخت،  ما می  ای از قرآن را به خواندن سوره  که ھمچنان ج پیامبر«

 ،ھنگامی که یکی از شما تصمیم گرفت کاری را انجام دھد فرمود:  و می  داد می آموزشنیز 

ا� إ� أستخ�ُك بعلمك، وأستقِدُرك بقدرتك،  سپس بگوید: ؛دو رکعت نماز سنت بخواند
ك من فضلك العظيم، فإنَّك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، ا� 

ُ
وأسأل

أو قال:  ؛أن هذا األمر (و�س� حاجته) خ� يل يف دي�، ومعايش، واعقبة أمري إن كنت تعلم
فاقدره يل، و�رسه يل، ثم بارك يل فيه. و�ن كنت تعلُم أن هذا األمر، رشٌّ يل  ؛اعجل أمري وآجله

فارصفه ع� وارصف� عنه، واقُدر  ،أو قال: اعجل أمري وآجله ،يف دي� ومعايش، واعقبة أمري
من است طلب  خیرِ   را که  من از علم تو، آنچه ،خدایا«یعنی:  حيث اكن، ثم أرض� به يل اخل�

                                           
 .٩١/٢٥٠ همان: -١
 .٢/١٣ :کثیر ابنتفسیر  -٢
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زیرا  ؛طلبم جویم و از بخشش فراوان تو می مدد می [در آنچه ناتوانم]و از قدرت تو  ،کنم می
دانم و فقط تو  داری و من چیزی نمی ]کامل[تو علم  ،ھستی و من ناتوانم ]مطلق[تو قادر 

  خیر دین و دنیای من نھفته ،کار در این  دانی که اگر می ،ھستی. خدایا ضمیرھادانای ھمۀ 
کن و  شآن قادر ساز و برایم آسانانجام برایم نیکی است، پس مرا بر ش است و سرانجام

دین و دنیا و سرانجام  شرِ  ،دانی در این کار اگر تو می ،را برایم مبارک فرما. خدایا  سپس آن
خیری است،   و ھرجا که ؛از آن منصرف گردان نیزرا از من دور ساز و مرا   نبدی قرار دارد، آ

این نوع استخاره، حتی  .١»دست آوردن آن قدرت عطا فرما و بدان راضی گردان  مرا در به
 .٢سنت روایت شده است با ھمان نص منقول از اھل نیزشیعه  ھای بادر کت

 ھای سالحترین  ترین و خطرناک این بار ھم تقیه را که یکی از بزرگ علمای شیعه
با وجود  آنان .اند به کار گرفته ،است  پنھانکاری بوده و شیعه ھمیشه دست به دامن آن شده

، برای جدا بودند ھای خود یافته استخاره را در میان کتابشیوۀ صحیح و اسالمی   اینکه
 و  رنگ و به آن ندروایات خود را برای مردم تفسیر کردسنت و جماعت، خالف  شدن از اھل

گمراھی و ضعف روایت  ۀسنت و جماعت را نشان موافقت با اھل زیرا ،بوی جاھلی بخشیدند
را  با کاغذل متعددی استخاره یدال  طاوس بنا به ابن«گوید:  حر عاملی می ند.ستدان میخود 

ھیچیک از عامه چون  شد؛ نمی خارهاین نوع استزیرا تقیه شامل  ... داد ترجیح می
با کاغذ  استخاره  این خود نوعی اعتراف است که .٣»اند را روایت نکرده  آن سنت) (اھل

سنت  [از سوی دیگر نشانگر عمق دشمنی آنان با اھل باشد. می  مخصوص شیعهفقط  (رقعه)
است؛ تا جایی که حاضرند عقیدۀ عرب جاھلی را که به صراحت در قرآن رد شده بپذیرند، 

  سنت نباشند]. نظر و ھمسو با اھل ولی ھم
 ندارد جنبۀ شرعیرقاع با که استخاره  علمای شیعه به این حقیقت اقرار کردندی از رخب

مشھور به  ـ جعفر بن حسن حلی  .نما اخته و پرداختۀ مشرکین مسلمانو بدعتی است س
امور ، در دایرۀ »انجام نده« یا »انجام بده«که اینو  با کاغذاستخاره «گوید:  میـ  محقق حلی

                                           
 شماره ،١٨٨و  ٢/١٨٧بوداود، أ ؛»قل هو القادر«، باب ٨/١٦٨ ؛»سنت های دو رکعتی«باب ، ٢/٥١ :بخاری -١

 :حمدأامام  ؛١٣٨٣، شماره ١/٤٤٠ :ماجه ابن ؛٨١و  ٦/٨٠ :نسائی ؛٤٨٠شماره  ،٢/٣٤٩ :امام ترمذی ؛١٥٣٨
٣/٣٤٤. 

 .٣٧٢ص :مکارم االخالق ؛٩١/٢٦٥ :بحار االنوار -٢
 .٢١١ /٥ :وسائل الشیعه -٣
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شیخ ابن ادریس  اند. را زیر سئوال بردهحتی بعضی از آنھا سند روایت  .١»گیرد شاذ قرار می
 هو سماع هزرع راویان آن افرادی از فطحیۀ ملعون، مانندچون  ؛خبرش شاذ است«گوید:  می

رد  ؛ بلکه آن راانی نداشتدمیان متأخرین شیعه رونق چندر  ،این صدای حق .٢»ھستند
که بین محدثین و مصنفین  درحالی ،چگونه ممکن است شاذ باشد«گویند:  می ه وکرد

در را   آنخودشان که  درحالی ،آن اطالق نمود  توان حکم شاذ به و چگونه می ؟مشھور است
یکی از بزرگان به نام رضی «گویند:  ھمچنین می؛ ٣»اند؟ شان آورده ھای ھا و نوشته کتاب

ھا نوشته و در آن  استخارهانواع کتاب بزرگی در مورد  ،بن طاووس حسنیعلی الدین حسن 
ثار و برکات آن، سخنان عجیبی گفته و از آاعتماد فراوانی نموده  با کاغذبر روایات استخاره 

اند که  اند: فقط تعداد اندکی از علمای شیعه منکِر این نوع استخاره شده و گفته .٤»است
 . ٥انکار آنھا اعتباری ندارد

ای که در مورد آن بین  در مورد ھر چھار نوع استخاره و مناقشه شیعهداستاِن بود این 
 ؛کار مشرکین دوران جاھلیت استھمان  دقیقاً  ،ھا این استخاره .پا شده است برشان  علمای

محل قبر حسین را نیز اند و بعضی از روایات  با این تفاوت که نماز و دعا را به آن افزوده
 ،این بدعت و شرِک خطرناک تا باب شرک بیشتر باز شود. ٦اند مخصوص استخاره دانسته

                                           
 .٢٨٧ /٩١ :بحار االنوار -١
 همانجا. -٢
 .١٨٧ /٩١ همان: -٣
 .٩١/٢٨٨ همان: -٤
عالم نظر دارند.   نوع استخاره شد، اختالف نیبار منکر ا نینخست  یبرا یچه کس نکهیالبته آنان در مورد ا -٥

که بر مسلک او  یو افراد سیمگر ابن ادر  ستیمنکر آن ن یکس«: دیگو  یمعروف است م دیکه به شه شیعه
 خیاز شاستخاره،  انکارِ معتقد است که  یمجلس یول )؛٩١/٢٨٨نوار: بحار األ( نینجم الد خیهستند مانند ش

را  ما آنشاذ است و  تیروا نیا«: دیگو  یم با کاغذاستخاره  تیهنگام ذکر رواوی در  ؛ زیراد شروع شدیمف
 دیمف خیدر کتاب ش یعبارت نیمنکر وجود چن نیاز متأخر  یبعض با این همه،». میا ذکر کرده قیبدون تحق
). این خود دلیلی ٢٨٨و  ٢٨٧/ ٩١: اند (همان بر این باورند که در سخن او دست برده و بدان افزودههستند و 

به  دهند. را طبق میل و خواستۀ خود تغییر می و چه بسا آن برده شان دست است بر اینکه آنان در کتاب علمای
استخاره با همان بر صحت  و همچنان دهند ینم اهمیتی تکذیب شیخ مفید نیزبه  نیاز متأخر  یبرخهر حال، 

 .کنند یم یپافشار شرایط مشرکانه
 .٥/٢٢٠ ة:وسائل الشیع ؛٢٨٥ /١٠١ :نواربحار األ -٦
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از آنھا بھره  شان اھداف و امیالو برای رسیدن به  اند خو گرفتهن به آ ؛است فقط ویژۀ شیعه
 فرماید: خداوند میزنند که  آنان در حالی دست به چنین گناھی می گیرند. می

مُ ﴿ ۡزَ�ِٰم� َ�ٰلُِ�ۡم فِۡسقٌ  ... ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱ�َّ
َ
ن �َۡسَتۡقِسُمواْ بِٱۡ�

َ
  ]٣دة:  [المائ ﴾َوأ

... و آنکه با تیرهای فال؛ بخت و قسمت طلب کنید (همه) بر شما حرام (گوشت) مردار و خون «
  ». شده و (روی آوردن به تمام) اینها  فسق و نافرمانی است

 ھا یا تیرھای چوبی) ای مؤمنان، تعیین قسمت به وسیلۀ ازالم (لوله پیام آیه این است که
ای است که در  وسیله منظور«ید: گو میدر توضیح ازالم عباس  . ابن١استبر شما حرام 

توسط آنھا «یا  ٢»کردند از آن استفاده میگیری]  برای تقسیم امور و [تصمیمدوران جاھلیت 
؛ و ٣دست آورنددربارۀ سھم و قسمتی که برای آنھا مشخص شده اطالعاتی به خواستند   می

 اد،فس موجبذالکم فسق یعنی انجام دادن چنین کارھایی «فرماید:  اینکه خداوند می
 .٤»است جھالت و شرک ،گمراھیھالکت، 

دھند و خطای آنھا را تکرار  دقیقًا کار مشرکان را انجام می استخاره نوع روافض با این
قانونی که بر اساس  ؛ زیرا٥دھند میشرعی ترجیح  ۀرا بر استخار ھا ُقرعهاین آنان  .کنند می

را جرم نابخشودنی به   و مخالفت با آن دانستهخود را ملزم به پیروی از آن  علمای شیعه
عقیده صحت آن  دلیل ، ناشناخته بودِن یک عقیده و اختصاصش به شیعه،آورند شمار می

نتیجۀ مخالفت با  به عالوه، باشد. ج است، ھرچند مخالف با کتاب خدا و سنت پیامبر
باید حتمًا از آن  ،شدبا »انجام نده«اگر نتیجه «: گویند گناه بزرگی دانسته و میرا  استخاره 

ھمان  ،آید کاغذھا بیرون میبین که آنچه از  بر این باورندروافض گویا  .٦»دوری کنیدکار 
که این کار، ھمان تعیین قسمت با  کرد؛ درحالیمنظور پروردگار است و باید از آن پیروی 

این نوع «قیم:  دادند. به تعبیر ابن تیرھای چوبی است که مشرکان دورۀ جاھلیت انجام می
شود انجام  تعیین قسمت و سرنوشت، یعنی بر خود الزم بدانند که ھر چه از قرعه خارج 

                                           
 .٢/١٢ :کثیر ابنتفسیر  -١
 .٧٨ /٦ :طبریتفسیر  -٢
 .٢٢٧ /١ :غاثة اللهفانقیم، إ ابن -٣
 .١٣ /٢ :کثیر ابنتفسیر  -٤
 .٧١و  ٢/٧٠ ة:یقاظ من الهجعاإل ، حر عاملیبنگرید به:  -٥
 .٩١/٢٢٨بحار األنوار:  -٦



 ۵۵۷ )فصل اول: عقیدۀ شیعه در مورد توحید الوهیت( باب دوم

 

 .١»اند دھند؛ گو اینکه سوگند خورده
به راستی جای شگفتی و سئوال است که چگونه شیعیان باور دارند که آنچه از این 

را چنین ملزم به انجام آن  آید، ارادۀ خداست که خود بیرون می ھای تسبیح کاغذھا یا دانه
اند؟ این کاغذھا بدون دلیل و  بستهویژه با خدا پیمانی علم غیب دارند، یا آیا دانند.  می

و  نمایند؛ دقیقًا ھمان وضع دارند یا به کاری تشویق می افراد را از کاری باز می، شاھدی
شناسی که  توصیۀ ستارهو  این کاربین «و چه بسا  جاھلیت داشتند. ۀمشرکان دوری که حال
متعال خداوند  »نداردتفاوتی وجود  گوید به خاطر طالع فالن ستاره این کار را نکن، می

اَذا تَۡ�ِسُب َغٗدا﴿ فرماید: می داند فردا چه  و هیچکس نمی« ]٣٤[لقمان:  ﴾َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ
و تسبیح  ھا ریزه که سنگبسان ھمان مشرکان معتقدند  نیز یانشیع . ٢»آورد می به دستچیزی 

؛ و کم ٣را انجام نده انجام بده و یا آن را این کارتوانند تعیین کنند که  ھم می و کاغذھا
اند، و بدون در نظر گرفتن  نیستند کسانی که با این کار ابلھانه، تصمیمات غلطی گرفته

 .٤اند شان را به تباھی کشیده ھای مختلف یک تصمیم، زندگی خود و اطرافیان جنبه

                                           
 .٢٢٧ /١ :غاثة اللهفانإ -١
 .همانجا -٢
و کار اعمال و عقاید مشرکانه چنین است  شود. اصوًال ساز استخاره فقط به همین چند نوع وسیله ختم نمی -٣

آید. استخاره با قرآن و  گردد و بدعتی نو در آن پدید می که هر روز شاخ و برگ جدیدی بدان افزوده می
های قبلی به وجود آمده است. در استخاره یا فاِل حافظ، بر اساس  دیوان حافظ بدعتی است که در پِی بدعت

کنند. در استخاره با قرآن  است، خوب و بد بودن کار یا نیت را مشخص می موضوع و پیام غزلی که باز شده
ـ بر اساس مضمون  کنند و ـ مانند دیوان حافظ نیز کتاب خدا را پس از نیِت استخاره، به صورت اتفاقی باز می

ه متأسفاننمایند.  ای که در صفحۀ سمت راست آمده است، خوب یا بد بودن کار را مشخص می و پیام آیه
هایی از قرآن کریم منتشر شده است که در باالی تمام صفحاتش نتیجۀ استخاره با آن صفحه  حتی نسخه

نتیجه را در اختیار » متوسط«و » بد«، »خوب«نوشته شده است؛ بدین صورت که با ذکر کلماتی همچون 
قرآن محمد صادقی تهرانی کنند. ترجمۀ  دهند، یا پیام آیه را برای استخاره ذکر می کننده قرار می استخاره

 ای از این نوع هستند. (مصحح) های ترجمۀ مهدی الهی قمشه ) و بعضی از نسخه١٣٨٧(انتشارات شکرانه، 
یک دلیل دیگر بر اصرار و عالقۀ شیعیان به این عمل مشرکانه، فرار از مسئولیت و پذیرش خطا و اشتباه در  -٤

آمیز نبود، شخص به  یک تصمیم یا عمل مطلوب و موفقیتگیری است؛ بدین معنی که هرگاه نتیجۀ  تصمیم
ـ اشتباه را متوجه  کند و درحقیقت ـ العیاذ بالله بهانۀ استخاره به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می
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داند. به عالوه، بهانۀ استخاره بهترین راه برای پاسخ منفی دادن به درخواست دیگران است؛  می ـخداوند

استخاره «توجیه و عذرآوردن دیگر نیازی به دلیل منطقی نیست و همین که به شخص بگویید یعنی برای 
بسته  سالح و دهان شود که از ارائه دلیل و شاهد فرار کنید و طرف مقابل نیز بی ، باعث می»کردم و بد آمد
کاری و دروغگویی به بینیم که استخاره عالوه بر مفاسد عقیدتی، در روابط اجتماعی نیز ریا بماند. لذا می

فردی است که باعث شده استخاره تا این حد در جامعۀ ایران  همراه دارد و همین کاربرد در روابط بین
تر، مثل قم، شدیدتر و پرطرفدارتر  پرطرفدار و حتی باعث درآمدزایی باشد. این قضیه، در شهرهای مذهبی

ار دینی بیاورد یا منافع مادی یا هر دو؛ مخصوصًا اینکه بر تواند برای افراد یا اعتب است. به هر حال، این کار می
ها و  حسب اتفاق، نتیجۀ استخاره با میل و عالقۀ شخص نیز سازگار باشد. امروزه کم نیستند طلبه

شان درآمد؛ حتی با یک مبلغ  گیرند، از خجالت ای که برای افراد می استخاره در برابرسرهایی که باید  به عمامه
اند و با استخارۀ  اند و فناوری را به خدمت گرفته ای نیز برای خود دستگاهی مفصل برپا کرده عدهناچیز. 

دهند. بدین شکل که پس از تماس با پاسخگوی خودکار، به  تلفنی، راه را به درماندگان و بیچارگان نشان می
آن، از نتیجۀ استخارۀ خود  شود تا روز بعد با وارد کردن شمارۀ متقاضی استخاره یک کد رهگیری داده می

مطلع شود و بداند که خدا برایش چه چیزی مقرر داشته است. هزینۀ استخاره نیز از طریق مخابرات در 
گردد.  بدین شکل آخوندها از اعتقادات  کننده پرداخت می شود و به استخاره صورتحساب تلفن محاسبه می

 رسند.  یبرند و به نان و نوایی م عوام حداکثر بهره را می
 خـورد واعظ شهر بین که چون لقمه به ُشبهه مـی

 

 پار ُدمش دراز باز ایـن َحَیـوان خـوش علـف
 

 (مصحح)



 
 
 
 

 فصل دوم
 اعتقاد شیعه دربارۀ توحید ربوبیت

بنده باید اعتقاد  .ر امور بدانیمخدا را فرمانروا، آفریننده و مدبّ  فقطتوحید ربوبیت یعنی 
و  باعث سود و زیان، هدھند رسان، حیات آفریننده، روزی أپروردگار عالمداشته باشد که تنھا 

 فرماید:  ست، ھمانطور که قرآن میواست و آفرینش و فرمانروایی مخصوص ا ۀ جھانکنند اداره

ُ َربُّ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿ ۡمُرۗ َ�َباَرَك ٱ�َّ
َ
َ� َ�ُ ٱۡ�َۡلُق َوٱۡ�

َ
  ]٥٤[االعراف:  ﴾�

گاه باشید که « وایی از آِن او است، پر برکت (و به غایت بزرگ) است الله که پروردگار ر ش و فرماننآفریآ
 ،»جهانیان است

ِ ٱلَۡمِص�ُ ﴿ �ِض� �َ� ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ ُمۡلُك ٱلسَّ   ]٤٢[النور :  ﴾َوِ�َّ

 ».استها و زمین از آِن الله است و بازگشت (همه) به سوی الله  و فرمانروایی آسمان«
 .١شود ای برای او یافت نمی و نمونه  شریک ندارد و شبیه امریخداوند در ھیچ 

خواھیم عقیده  بلکه می ؛این اصل نیست از مطرح کردین بحث ربوبیت بررسیھدف 
در  مھمآیا با وجود اعتقاد به امامت، این اصل اساسی و رکن  .بشناسیم در این مورد شیعه را

 است؟ داشته یعقیده آنھا تأثیر
کافر به عبادت خداوند متعال ھرچند  ،بیان کرده که مشرکین قریشدر قرآن خداوند 

که خداوند  معتقد بودند دادند، اما ھا را برای غیرالله انجام می و انواع عبادت بودند
 و آفریننده است: دھنده روزی

                                           
 :تجرید التوحیدمقریزی،  ؛١٧ص ة:طحاوی ةشرح العقید ؛ ابی عز،١٠/٣٣ اإلسالم: شیخمجموع فتاوای  -١

 ؛٣٣ص :تیسیر العزیز الحمید ،سلیمان عبدالوهاب؛ ١٢٩و  ١/١٢٨ة:نوار البهیلوامع األسفارینی،  ؛٨١ص
 ٢٧ص :دعوت التوحیدمحمد خلیل هراس،  ؛٥ص :هم المهماتأسؤال و جواب فی عبدالرحمن بن سعدی، 

 هـ . ١٤٠٦، سال ١٥ة، مجله البحوث اإلسالمیة، شماره طحاویال ةعقیدال علیتعلیق عبدالعزیز بن باز،  به بعد؛
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﴿ ُ ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ ٱ�َّ ۡ�َُهم مَّ
َ
  ]٨٧ [الزخرف: ﴾َولَ�ِن َس�

   ،»گویند: الله چه کسی آنها را آفریده است، قطعًا می که بپرسی ]مشرکان [یعنیو اگر از آنها «
بَۡ�َٰر َوَمن ُ�ۡرُِج ٱۡلَ�َّ ﴿

َ
ۡمَع َوٱۡ� ن َ�ۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
�ِض أ

َ
َمآءِ َوٱۡ� قُۡل َمن يَۡرزُُقُ�م ّمَِن ٱلسَّ

فََ� َ�تَُّقونَ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُ�ۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن 
َ
ۚ َ�ُقۡل أ ُ ۡمَرۚ فََسَيُقولُوَن ٱ�َّ

َ
 ﴾ٱۡلَ�ِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡ�

  ]٣١ [یونس:
نوایی  دهد؟ کیست که مالک شنوایی و بی بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می«

و چه کسی کار  آورد؟ آورد و مرده را از زنده بیرون می هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده بیرون می
 ؛»ترسید؟! پس بگو: آیا (از او) نمی» الله«کند؟ پس بی درنگ خواهند گفت:  (جهان) را تدبیر می

و بلکه غیرالله را با الله  کردند ورزیدند و تنھا خدا را عبادت نمی شرک می ،با وجود این
 فرماید: میمتعال خداوند  کردند. در عبادت شریک می

ۡ�ُِ�ونَ َوَما يُۡؤِمُن ﴿ ِ إِ�َّ وَُهم مُّ ۡ�َ�ُُهم بِٱ�َّ
َ
  ]١٠٥[یوسف:  ﴾أ

  ». گیرند جز اینکه [با او چیزی را] شریك می ،آورند و بیشترشان به خدا ایمان نمی«
گفتند: خداوند آفریننده و  بود که می   گونه  ایمان آنھا به خدا این«فرماید:  مجاھد می

آیا  .١»دادند اما در عبادت برای خدا شریک قرار می ؛میراند ماست و ما را می دھندۀ روزی
 ؟نیستبیشتر دورۀ جاھلیت ن اشیعه از مشرککفر 

امری است فطری که خداوند  أاند که ایمان به ربوبیت خداوند اھل علم بیان کرده
اثبات دو خالق که به اعتبار ربوبیت  در اما شرک ؛ھر انسانی خلق فرموده است ر نھادرا د آن

ثابت نشده  قوم و گروھیفات و افعال ھمانند ھم باشند، در طول تاریخ بشر از ھیچ صدر 
ه بدیگر از این جھان توسط خالقی  بخشیبودند که  معتقدبرخی از مشرکین  فقطو  ؛است

 .٢وجود آمده است
عنی با ؟ یاستشیعه تأثیر گذاشته  ۀآیا این اصل در دین و عقیدکه پرسش اینجاست 

و قرار دادن اوصاف و القاب فراوان  دوازده امامبه  توجه افراطی و مشرکانهوجود این ھمه 
این موضوع در خالل بحث  است؟ پدیدار گشتهآنھا  در عقیده و رفتاربرای آنھا، آیا شرک 

از این روایات و تحقیق در  خواھد شد.روشن  ایشان معتبرو روایات فراوان در کتب  امامت

                                           
 .٢/٥٣٢ :کثیر تفسیر ابن -١
 .١٨و  ١٧ص :شرح عقیده طحاویه ؛٩٧و  ٩٦ /٣ :تیمیه ابناإلسالم  شیخمجموع فتاوای بنگرید به:  -٢
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 که عبارتند از:  ،یابیم دست میشیعه حتمی  برداشت و عقیدۀبه پنج  ھای شیعه باکت
  ؛امام است ،نخست: رب

  ؛دوم: دنیا و آخرت برای امام است
؛ مسخرند نو برای آنا ھستند  باران به دستور ائمهو بارش رعد و برق پدید آمدِن سوم: 

 ؛به ائمه طبیعینسبت دادن حوادث یعنی 
  ئمه؛اوجود چھارم: حلول بخشی از خدا در 

  .و زیان سودپنجم: تأثیر روزگار در 
بنده «گویند:  پردازیم که آنھا می ، به این موضوع میدر باور شیعهدر بحث ارکان ایمان 

شرک در ربوبیت است. بحث در این زمینه را  باوریچنین و  »باشد کردار خود می ۀآفرینند
 شیعه کامل گردد. از دیدگاهبحث ارکان ایمان ابتدا تا  دبعدًا ادامه خواھیم دا

*** 

 مبحث اول: رب، امام است
ی پروردگارھمان من «: است گفتهکه  بندند دروغ می سعلیچنین به  شیعهدر روایات 

غیر  واقعًا چه کسی بنگرید. گزافگوییبه این  .١»گیرد میبا آن آرام زمین ھستم که  (=رب)
ھا و  چه کسی جز خالق و پدید آورنده آسمانپروردگار زمین است؟  قھاروند یکتای از خدا

 فرماید: میمتعال خداوند  کند؟ زمین آنھا را حفاظت می

َحٖد ّمِۢن ﴿
َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
ٓ إِۡن أ ن تَُزوَ�ۚ َولَ�ِن َزاَ�َا

َ
�َض أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َ ُ�ۡمِسُك ٱلسَّ إِنَّ ٱ�َّ

ۦٓۚ  ِ   ]٤١[فاطر:  ﴾َ�ۡعِده
دارد از آنکه (از نظام خود) منحرف شوند؛ و اگر منحرف  ها و زمین را نگه می تردید الله آسمان بی«

   ،»تواند آنها را نگه دارد گردند، کسی جز او نمی
 ».زمین ھستم اماِم  زمین یعنی من رب«گوید:  میشیعه به دروغ از قول امامش ولی 

 است: علیذیل  اتکه منظور از آی اند گمان کردهآنان 

�ُض بُِنورِ َرّ�َِها﴿
َ
قَِت ٱۡ� َ�ۡ

َ
  ]٦٩[الزمر:  ﴾َوأ

                                           
» بصائر الدرجات«از کتاب این سخن را  نیزاو  .٩٥ص :نوارمرآة األابوالحسن بن محمد طاهر شریف،  -١

 نقل کرده است. صفارنوشتۀ 
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 ،»شود و زمین به نور پروردگارش روشن می«
 سوره کھف:  آیهاین در مورد  ھمچنین

بُُهۥ َعَذاٗبا نُّۡ�ٗر�﴿ بُُهۥ ُ�مَّ يَُردُّ إَِ�ٰ َرّ�ِهِۦ َ�ُيَعّذِ ا َمن َظلََم فََسۡوَف ُ�َعّذِ مَّ
َ
  ]٨٧[الکهف:  ﴾أ

که ستم کرده است، مجازات خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش باز گردانده  اما کسی«
   .»شود، آنگاه او را مجازات سختی خواهد کرد می

شود و  می  به امیرالمؤمنین برگرداندهآن شخص ستمگر] «[گویند:  میعلمای شیعه 
 .١»چشاند خواھد او   عذاب سختی را به

   :آیهاین در مورد ھمچنین 

َحَدۢ�﴿
َ
  ]١١٠[الکهف:  ﴾َوَ� �ُۡ�ِۡك بِِعَباَدةِ َرّ�ِهِۦٓ أ

 ».پروردگارش کسی را شریک نسازد عبادتو در «
منظور این است که تسلیم علی شوید و در خالفت، « آمده:چنین در تفسیر عیاشی 

نیز . قمی ٢»را دارد است و نه حق آناھل خالفت نه کسی دیگر را شریک او قرار ندھید که 
 .٣ویلی در تفسیرش ذکر کرده استأچنین ت

در  »رب«بدین دلیل است که لفظ آمیز  شرکتأویالت    اینکه  دگمان نکنخوانندۀ محترم 
 متعالسیاق آیات در مورد خداوند  ؛ زیراآید مینیز  »سرور«و  »صاحب«لغت عرب به معنی 

اضافه کردن عبادت به . به عالوه، ندارد أمرجع و مدلول دیگری غیر از خداوندو  است
در  تعریف الف و الم وقتی«گویند:  می شناسان ھمچنین واژه کند. را ثابت می سخناین  ،رب

 .٤»گردد اطالق می متعالبر خداوند  فقط، آید میرب  ابتدای کلمۀ
اسماء و صفات دو گونه ھستند: نوعی تنھا مخصوص پروردگار «فرماید:  تیمیه می امام ابن

 .گردد این نوع ھرگز بر بنده اطالق نمی .و امثال آنھا "رب العالمین"و  "له"إمانند  است،
نوع دوم  اند. در این نکته دچار انحراف شده ،دھند که برای خداوند شریک قرار می ینامشرک

؛ مانند حی، عالم و قادر ،شوند که ھم بر خدا و ھم بر بنده اطالق می ھستند اسماء و صفاتی
ولی جایز نیست صفتی را که برای خداوند قائل ھستیم، [با ھمان شرایط و کیفیت] برای 

                                           
 .نسبت داده است »کنز الفوائد«به را  آن، و او هم ٥٩ص  :نوارمرآة األ -١
 .٣/٢٧٠ :تفسیر صافی ؛٢/٤٩٧ :البرهان؛ ٢/٣٥٣ :تفسیر عیاشی -٢
 .٢/٤٧تفسیر قمی:  -٣
 .٢٥٤ص :المصباح المنیر -٤
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در  ،که مخصوص پروردگار استرا  »رب«لفظ  علمای شیعهاما ؛ ١»بنده نیز قائل باشیم
 کنند. خالل تأویالت فراوان، بر امامان خود اطالق می

 اند کردهندارد برای شیعیان جعل که اعتقادی به خدا  دینی کافران بیچنین تأویالتی را 
ند و ستدان شاید گروھی از آنھا که علی را خدا می دور کنند.را از پروردگار جھانیان  نتا آنا

مروز ادامه ارا تا شان  نامبارک حیات رسید، به گوش می هدر گذشت شان ھای شیطانی زمزمه
معتبر  ھای بااند که کت نوشیده متعفن و بدبوییاز ھمین لجنزار آنان  شک، اند. بی داده

 اند. را تا به امروز حفظ کرده شیعه آن
*** 

بخواهند مبحث دوم: دنیا و آخرت برای امامان است و در آن هرگونه تصرفی 
 کنند می

 .٢»امامان است  ھمۀ زمین متعلق به«عنوان  آورده است باین موضوع بابی ابرای  کلینی
دانید که  آیا می«است: نقل کرده  (صادق) عبدالله بصیر از ابی ابی رایکی از روایات این باب 

کنند و این حق را خدا به  دنیا و آخرت برای امامان است و به میل خود در آن تصرف می
متعال خداوند چراکه  ؟آیا چنین چیزی شرک در ربوبیت پروردگار نیست .٣»؟آنھا داده است

 فرماید: می

﴿ َ نَّ ٱ�َّ
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
�ِض� �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�   ]١٠٧[البقرة:  ﴾ َ�ُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ

 ،« الله است؟ ی آسمانها و زمین از آِن یدانی که فرمانروا آیا نمی«
�ِض َوَما بَۡيَنُهَماۖ �َ�ۡهِ ٱلَۡمِص�ُ ﴿

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ ُمۡلُك ٱلسَّ  ] ١٨دة:  [المائ ﴾َوِ�َّ

آنچه میان آن دو است از آن الله است  و بازگشت (همه) به ها و زمین و  و فرمانروایی آسمان«
 ،»سوی اوست

�ِض َوَما �ِيِهنَّ ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ ُمۡلُك ٱلسَّ   ]١٢٠دة:  [المائ ﴾ِ�َّ

   ،»ها و زمین و آنچه در آنهاست از آِن الله است فرمانروایی آسمان«

                                           
 .١/٣٤٢ :منهاج السنة -١
 .٤١٠تا  ٤٠٧ /١ :صول کافیأ -٢
 .١/٤٠٩ :صول کافیأ -٣
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�ِض ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َ�ُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ ُۥ َ�ِ�ٞك ِ� ٱلُۡمۡلكِ ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ  ﴾َولَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ

  ]٢[الفرقان:
ها و زمین از آِن اوست و فرزندی (برای خود) برنگزیده  که فرمانروایی آسمان (همان) کسی«

 ،»است و در فرمانروایی هیچ شریکی ندارد

وَ�ٰ ﴿
ُ
  ]٢٥[النجم :  ﴾فَلِلَّهِ ٱ�ِخَرةُ َوٱۡ�

  ». دنیا و آخرت از آن خداست«
﴿ ُ �ِض� ُقِل ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�   ]٢٤[سبا:  ﴾قُۡل َمن يَۡرزُُقُ�م ّمَِن ٱلسَّ

دهد؟ (در پاسخ) بگو:  ها و زمین روزی می (ای پیامبر! به مشرکان) بگو: چه کسی شما را از آسمان«
 ،»الله
ِ ٱلّرِۡزَق َوٱۡ�ُبُدوهُ ﴿ ۥٓ  فَٱۡ�َتُغواْ ِعنَد ٱ�َّ   ]١٧[العنکبوت:  ﴾َوٱۡشُكُرواْ َ�ُ
 ».پس روزی را تنها (از) نزد الله طلب کنید و او را عبادت کنید و شکر او را بجای آورید«

 در فرمانروایی و تدبیر امور ھستی یکتاست و شریکی ندارد. متعالبراستی خداوند 
قدرت ھیچ انسانی  درکنند که  ادعا می  چگونه چیزھایی را برای ائمه مشرکاناین 
آنان برای این  ؟خداوند است ضروریاِت ربوبیتدھند که از  صفاتی به ائمه می چگونه نیست؟

. تنھا چیزی دھند ارائه نمی خداکتاب ھیچ دلیل و حجتی از گویی و ادعای گزاف خود،  یاوه
ن شیطااطاعت از  ھای دنیایی، پیروی از ھوس که باعث این جسارت و کفرگویی شده است،

اینھا را به ائمه  ۀھم  شگفت اینکه ساِز شیعه است. تقلید محض از علمای مشرک و حدیثو 
کفر . آیا این عین »این حق را خدا به آنھا داده است«گویند:  دھند و در نھایت می نسبت می

ائمه و قائل شدن  پنداریو تالش برای پنھان کردن ھدف خطرناک شیطان در مورد خدا
 نھا نیست؟صفات خدا برای آ

*** 

 مبحث سوم: نسبت دادن حوادث طبیعی به ائمه
در و  گیرد او صورت میبا دستور خداوند و تقدیر  ،دھد ھر چیزی در این جھان رخ می

 شان از اعتقاداتی سخن ھای در کتابعشریه ااثن علمایاما  ؛ندارد شریکیھیچ  این امور
 پیشامدھایکنند که ائمه در  ادعا می آنان کند. را دچار شگفتی میگویند که انسان  می

: ھمراه نقل شده استبن مھران  ةروایات از سماعاین . یکی از نقش و تأثیر دارندطبیعی 



 ۵۶۵ )اعتقاد آنها در خصوص توحید ربوبیت :فصل دوم( باب دوم 

 

از این  یکابوعبدالله گفت: ھیچ شروع به رعد و برق نمود.بودم که آسمان  ÷ابوعبدالله
مگر با دستور صاحب شما. گفتم: صاحب ما کیست؟ گفت:  ،گیرد ھا صورت نمی رعد و برق

 .١»طالب امیرالمؤمنین علی بن ابی
خداوند،  به ارادۀبه دستور علی است، نه  ،گیرد یعنی ھر رعد و برقی که صورت می

خداوند  گوید که شیعه در حالی چنین به صراحت کفر میروایت . صاحب آسمان و زمین
 فرماید: می متعال

َحاَب ٱ�َِّقاَل ُهَو ﴿ َق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوُ�نِشُئ ٱلسَّ ِي يُرِ�ُ�ُم ٱۡلَ�ۡ   ]١٢[الرعد:  ﴾ٱ�َّ
نمایاند و ابرهای سنگین (بار) را  به شما می ،شدن او کسی است که برق را برای ترساندن و امیدوار«

  ». آورد پدید می
ھای  را در البالی کتابخود چنین ھای عبدالله بن سبأ یھودی نیست که  آیا این نقشه
ک یشراعتقاد نیست؟ آیا این و ربوبیت او علی  خدایِی دھد؟ آیا این ادعای  شیعه نشان می

خرافات   این اند کردهنیست؟ چگونه مجلسی و مفید جرئت بودن علی در ربوییت خداوندی 
الحادی چنین نسبت دھند؟  سرا به امام جعفر ھای خود بنویسند و آن را در کتابو کفریات 

از امثال مفید و مجلسی پنھان نیست و کسی جز یک زندیِق ملحد به چنین باورھایی ایمان 
پیروان آنھا دین خود را از چنین   کهی است شگفتخواند؛ جای  نیاورده و به آنھا فرانمی

 .کنند را تبلیغ می  ھستند و آشکارا آن یخرافات چنینگیرند که مملو از  ی میو افراد ھا کتاب
و این  شتهخود را از این خرافات اعالم دا بیزاریشود که  یا در این قوم عاقلی یافت نمیآ

خواھند  کفر آشکار را از ائمه بزداید؟ شیعه صفویۀ جاھل و بدعتگذار با این نوع خرافات می
 .دار سازند خدشهرا ساحت مقدس ائمه را پلید کنند و شخصیت آنھا 

قد علم  کفر شیعهبه پا خیزد و در مقابل  »کسروی«مانند  اصالحگِر حقگویی حتی اگر
بسیاری از با که  چنان ؛کنند یا سخنش را حمل بر تقیه می ،دھند جوابش را با قتل می ،کند

توان  آیا با این اوصاف و شرایط، ھنوز می دارند. چنین رفتاریخود  علمایروایات و سخنان 
 ٢به اصالح و ھدایت این قوم امید داشت؟

                                           
 .٢/٤٨٢ :البرهان ؛٣٣ /٢٧ :نواربحار األ ؛٣٢٧ص :ختصاصاإل مفید،  -١
زده شیعه  ای اشاره کنیم که از دِل جامعۀ خرافه یافته های خالصانۀ موحدین هدایت در اینجا الزم است به تالش -٢

بیرون آمده و با شجاعت و شهامت، تمام خطرات را به جان خریدند و با زبان صریح و قلم بلیغ وارد عرصۀ 
، ابوالفضل برقعی و شریعت سنگلجی، این جهاد بزرگ عقیدتی شدند. بزرگانی همچون حیدرعلی قلمداران
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 ؛معتقدند اسالم ھمین است و بسراسخانه  خورده و مغرور فریبپیروان کنم  گمان می
اختالفات اند که  تلقین کرده نبه آنااین گمان باطل را سنت و شیعه  گروھی از اھل زیرا

اندیشۀ مجال تفکر و این دروغ بزرگ،  .در اصولنه  در فروع دین است،شیعه و سنی 
از آن شده تا در حقایق و اصول عقاید اسالم بیندیشند و منطقی را از آنان سلب کرده و مانع 

 ای بیش نیست. به یقین برسند که وحدت یا تقریب شیعه و سنی توھم و افسانه
که ھر کجا را و ابی ذلیل برای علی ھستند رکَ ابر و مه، مَ خوانیم که  در منابع شیعه می

، رعد و برق بزند تنھا علتش سوار ھرگاه ابر«گوید:  یکی از روایات آنھا می .برند بخواھد می
گاه باشید !ھان .شدن علی بر آن است کند،  شود و به ھر جا پرواز می او بر ابرھا سوار می !آ

 .١»خراب طبقهو دو است آباد طبقۀ آن   نوردد که پنج ھا و زمین را درمی ھفت طبقۀ آسمان
 فرماید:  می أخداوند  کفر ورزند که قرآنآیات   به شان خواھند با این ادعای می  ظاھرًا آنان

قَلَّۡت َسَحاٗ�ا ثَِقاٗ� ُسۡقَ�ُٰه �َِ ﴿
َ
ٓ أ ٰٓ إَِذا ا َ�ْ�َ يََدْي رَْ�َتِهِ َح�َّ َ�اَح �ُْ�ً ِي يُرِْسُل الرِّ َ�ٖ وَُهَو ا�َّ

نَزۡ�َا بِهِ ٱلَۡمآءَ 
َ
ّيِٖت فَأ   ]٥٧[االعراف:  ﴾مَّ

که  فرستد، تا هنگامی شاپیش (باران) رحمتش مییدهنده در پ را بشارت ها   او کسی است که بادو «
فرستیم، سپس از آن آب  زمینی مرده میر را به سوی (شهر و) س ابرهای سنگین بار را بر دارند، ما آن

 ،»کنیم را نازل می
َمآءِ َكۡيَف ﴿ ِي يُۡرِسُل ٱلّرَِ�َٰح َ�ُتثُِ� َسَحاٗ�ا َ�َيۡبُسُطُهۥ ِ� ٱلسَّ ُ ٱ�َّ   ]٤٨[الروم:  ﴾�ََشآءُ ٱ�َّ
ها)  آورد، سپس آن (ابر ها را به حرکت در می فرستد، آنگاه ابر ها را می الله همان کسی است که باد«

 ».گستراند گونه که بخواهد می را در آسمان آن
برگرفته از سخن عبدالله بن سبأ  ،شود عشریه که علی بر ابرھا سوار میااثن این ادعای

و  وسترعد صدای ا ؛آید میان ما می  علی کسی است که بر روی ابرھا به«گفت:  است که می

                                                                                                             
ها با جهل و خرافات شیعه در ایران جنگیدند  برکفی بودند که فقط با توکل بر خداوند مهربان سال مردان جان

های متعددی که در رد عقاید  های فراوانی را متحمل شدند. آنان با کتاب و در این راه، صدمات و سختی
وافض را به لرزه درآوردند و با آثار خود، بسیاری از گمگشتگان را به مسیر های عقیدتی ر  شیعه نوشتند، بنیان

شان را در جوار مهر و رحمت خود گیرد. برای دریافت  توحید و رستگاری رهنمون شدند. خداوند روح پاک
 (مصحح)  www.qalamlib.com :مراجعه کنید قلمهای ایشان به وبسایت کتابخانۀ  کتاب

 .٣٢ /٢٧ :نواربحار األ ؛١٩٩ص :ختصاصاإل  -١

http://www.aqeedeh.com/
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قدرت چنان  نموده و. مجلسی روایتی طوالنی را در ھشت صفحه ذکر ١»شبرق لبخند
تر از  ی بزرگکند، معجزات کند که یارانش را به آسمان بلند می مطلقی را برای علی ثابت می

و آنھا را با یک صاعقه نابود اقوامی عبور  از کناردھد،  پیامبران به آنھا نشان می معجزات
ھا را در  ملکوت زمین و آسمانآن قدر از من «د: گوی می دھد تا ادامه میھمچنان  کند؛ می

گاھیاز آن  خشیتوانید به ب نمیحتی شما  که اختیار دارم در ھمین   وی. ٢»پیدا کنید نیز آ
پس ھریک از ابرھا مانند فرشی گسترده شدند؛  ؛دعلی دو ابر از ابرھا را صدا ز«گوید:  میحدیث 

بر ابر دیگر سوار  دیگرانخود تنھا بر یکی از آنھا سوار شد و یارانش مانند سلمان و مقداد و 
من در میان مردم زبان  .من چشم خدا در زمین ھستم"فریاد زد و گفت:  از باالی ابر او .شدند

خدا  ]دین[ ۀدرواز. من گردم ھرگز خاموش نمی کهخدا ھستم  من نورِ  .پروردگار ھستم گویای
 .٣». من حجت خدا بر مردم ھستم"آمد ]خدا یبه سو[توان  ینم اوکه جز از طریق ھستم 

یارانش از چیزھای عجیب و غریبی مانند  و ادامه داردطوالنی ھمچنان  این افسانۀ
تا  »دھم شما نشان میتر به  از این بزرگ«گوید:  میو او پرسند  معجزات پیامبران خدا می

ملکوت زمین و آسمان را آن قدر از را شکافت، من   سوگند به کسی که دانه«گوید:  می  اینکه
گاھیبه بعضی از آن حتی توانید  در اختیار دارم که شما نمی نام اعظم خدا  .پیدا کنید ھم آ

وی چه میان پس ھر آن .دانست را می  آناز آصف بن برخیا یک حرف  .ھفتاد و دو حرف است
تخت بلقیس بود در کام زمین فرو رفت و آصف دست دراز کرد و تخت را برداشت و و 

در یك چشم بر ھم زدن رخ داد. ھفتاد و دو  ۀ اینھاھم .سپس زمین به حال نخست برگشت
را به علم  باشد و آن حرف از اسم اعظم نزد ماست و یك حرف نزد خداوند تبارك و تعالی می

 .٤»تاس ص دادهاختصاغیب خود 
 از دنیاھای در حال عبورکه آنھا دھد  داستان تخیلی شرح میاین ادامۀ در مجلسی 

بعضی از آن پیامبران با دیدن علی گریه  .کردند مالقاتپیامبران را  بودند کهعجیب 
علی  زیرا«گفت:  در پاسخ   د،کن چرا گریه می پرسیده شد کهیکی از آنھا  ازوقتی  .کردند می
مدت ده اکنون ولی  ؛کردیم آمد و ما با نگاه کردن به او عبادت می ما می نزدصبح روز ھر 

                                           
 .١٧٤ /١ :الملل و النحل ،شهرستانی -١
 .٤٠تا  ٣٣ /٢٧ :نواربحار األ -٢
 .٣٤ /٢٧ همان: -٣
 .٣٧ /٢٧ همان: -٤
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علی کننده،  باری، در ادامۀ این قصۀ سرگرم .١»کند حت میااین مرا نار وروز است که نیامده 
برد که بازار فراوانی داشت  میآنھا را به شھری و  ندان را ببندش چشمان گوید میبه یارانش 

قوم عاد  ھااین«گفت:  یارانش]به علی [ .آن به اندازه یک درخت خرما بلند بودند اھلو 
داستان ادامه  .٢»نمودآنھا پدید آورد که ھمه را نابود  سرِ ای را بر  سپس صاعقه ؛»ھستند

ھمۀ یاران  .گردند می زدنی به خانۀ علی بر  ھم  به  علی و یارانش در چشم  د تا اینکهیاب می
 مان و خروجداد  اذان میداشت مدینه ھنگام اذان ظھر بود که مؤذن به ما  دورو«گفتند: 

علی گفت: پس امیرالمومنین  .٣»عبور کرده بود ظھرخورشید تازه از خط وقتی بود که 
ھفتاد  ؛ زیراگردمبازتوانم در یک چشم به ھم زدن ھمۀ دنیا را بگردم و  می ،اگر بخواھم«

 که توسوگند به خدا  امیر مومنان،م: ای یگفتپس  ؛نزد من است أحرف اسم اعظم خداوند
 .٤»ھستیو معجزۀ آشکار بزرگ پروردگار   ۀآی

ھرچند  ؛که دارد، رد نکرده است شرک و کفریبا آن ھمه را  مجلسی این روایت طوالنی
ما «گوید:  ولی می؛ ٥»این روایت را ندیدمی که نزد ماست اصول ھای بادر کت«گوید:  می
 .٦»دھیم امامان ـ علیھم السالم ـ نسبت میکنیم و علمش را به  ایت را رد نمیرو

در آن  با اینکه و وجود نداردمنابع معتبر شیعه در روایت جعلِی کفرآلود و مشرکانه این 
آقایان علما این روایت اما باز ھم  ،دساز که انسان را متحیر می مبالغه و افراط شدهچنان 

شود  یافت می ھای اصلی شیعه کتابچه رسد به رد روایاتی که در  ؛دننک رد نمی دروغین را
 کنند. که در پذیرش آنھا تردید نمی

*** 

 مبحث چهارم: حلول خداوند در کالبد امامان
عبدالله  ابو. بخشی از نور خدا در علی حلول کرده است دال بر اینکهروایاتی دارد شیعه 

ما حلول وجود را لمس کرد، پس نورش در ا م شراست با دست [خداوند] سپس«گوید:  می

                                           
 .همانجا -١
 .٣٩ /٢٧ همان: -٢
 .٤٠ /٢٧ همان: -٣
 همانجا -٤
 .جاهمان -٥
 .جاهمان -٦
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 . ٢»کرد ترکیبما را با خودش  أخداوندولی «...  :. در روایت دیگر آمده١»کرد
 زیرا ؛ای آنھاست هفساناین نور الھی منشأ ھمان قدرت خیالی و ابر اساس توھمات شیعه، 

شود که  متوجه می ،را ببیند گوناگون ائمهمعجزات   روایت مربوط بهصدھا از  اندکیھرکس 
میرانند،  آورند، می ـ ھمچون پروردگار جھانیان ھستند که به دنیا می بالله ـالعیاذائمه 

ند، تنھا اند می أخداوند  خاصر را وام  این  روایات شیعه که و ٣دھند آفرینند و روزی می می
 است. گری فریبکاری و حیلهنوعی 

مرده را زنده کند. در اصول کافی از تواند  علی می در روایات شیعه آمده است که
 دایی«آمد و گفت:  سنزد حضرت علی مخزوم عبدالله روایت شده که یکی از جوانان بنی ابی

خواھی او را  گفت: میاو  .برادرم وفات کرده و ما را اندوه بزرگی فراگرفته است جان،
 گفت: علی با عبای رسول خدا ]راوی[ گفت: قبرش را به من نشان بده.. ببینی؟ گفت: بله

از قبرش  ؛ [ُمرده]به آن زد یشردی خواند و با پاوقتی به قبرش رسیدند، وِ  .بیرون رفت ج
 یامیر المؤمنین به او گفت: مگر زمان .گفتن کردسخن شروع به بیرون آمد و با زبان فارسی 

 ]ابوبکر و عمر[ یو فالن یفالناز  حال پیروی ردی عرب نبودی؟ گفت: بله، اما چون درکه مُ 
کنند که علی ھمه مردگان  حتی گمان میعلمای شیعه  .٤»است  ردیم، زبان ما تغییر کردهمُ 

صد شتر از آن بیرون   زد وای به سنگی  ضربه«: اینکهیا ، ٥کرد را زنده  »جبانه«قبرستان 
را به خدا ن اگر ابوالحس«: آمده استسلمان ھمچنین در روایت جعلی دیگر از قول  .٦»آمد

                                           
 .٤٤٢و  ١/٤٤١ :نواربحار األ ؛١/٤٤٠ :صول کافیأ -١
 .٤٣٥ /١ همان: -٢
آنان حتی برای قبر  .٥٦تا  ٤٢/٥٠ :»غرائب معجزه«و باب  ،٥٠و  ٤٢/١٧ :»جوامع المعجزات«باب  همان، -٣

معجزات و «علی نیز معجزاتی قائلند که جز از خداوند متعال ساخته نیست. مجلسی در بحار بابی با عنوان 
). بدین صورت، برای دوازده امام کرامات و ٣٣٩تا  ٤٢/٣١١گشوده است (» کراماتی ضریح مقدس [علی]

را نداشتند. در این میان، معجزات قبر حسین و  معجزاتی آورده است که مجموعۀ پیامبران الهی یکی از آنها
 آید. برمی  ـای دارد و تأثیرش در رزق و روزی و سالمتی چنان است که فقط از خداوند تربت او جایگاه ویژه

 .٧٦ص :بصائر الدرجات ؛٤١/١٩٢ :نواربحار األ ؛١/٤٥٧ :صول کافیأ -٤
 ۀدر نسخاین روایت اما  ؛نسبت داده است» الخراج و الجرائح«را به کتاب  او هم آن .٤١/١٩٤ :نواربحار األ -٥

 چاپی آن وجود ندارد.
 .١٩٨ /٤١ همان: -٦
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 .١»کند که ھمۀ مردم از ابتدا تا انتھای جھان زنده شوند، آنھا را زنده می دھمسوگند 
پرست است که  شرک مذاھب بتتر از  حتی بدتر و بزرگ و و افراط،این غلشکی نیست 

و پوچ باطل چنان  . این سخنان ابلھانهدھند نسبت می شان یھا افعال و صفات خدا را به بت
مخالف عقل و نقل  را کهچگردد؛  حتی تصور کردنش باعث ابطال و تخطئه آن میاست که 

طور که مخالف زندگی واقعی ائمه عظام و پیامبر  ھمان ؛و سنت الھی در جھان ھستی است
 فرماید: خداوند به پیامبرش می .باشد می ج اکرم

ا إِ�َّ َما شَ ﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ُ قُل �َّ   ]١٨٨[االعراف:  ﴾آَء ٱ�َّ

 ».بگو: من مالک سود و زیان خویشتن نیستم، مگر آنچه را الله بخواهد«
مخالف و  روایاتشگفت این است که کتب شیعه با این ھمه غلو و افراط در مورد ائمه، 

مال  را برآنان گویی  و باطل پردازی دروغ کنند، تا این تناقضات، عادِت  متناقضی را روایت می
ما  ،سوگند به خدا«: است از جعفر بن محمد روایت شده که گفته »یرجال کّش «در  .گرداند

و زیان  سودتوانیم به کسی  نمی و ایم انتخاب شده آفریده و بندگانی ھستیم که فقط
 ،و اگر ما را عذاب دھد باشد بر اساس رحمت خودش می ،به ما رحم کندخدا اگر  .برسانیم

و خود را پاک و نداریم  حجتیما بر خداوند  ،سوگند به خدا .مان است گناھان ه خاطرِ ب
گردیم و در بارگاه پروردگار  شویم، زنده می میریم، دفن می ما می دانیم. گناه نمی بی
 ج نفرین خدا بر کسانی که رسول خدا آنان! روای ب .گیریم ایستیم و مورد محاسبه قرار می می

و فاطمه و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن  کنند و علی را در قبر اذیت می
 .ج رسول خدا از نسلمن انسانی ھستم که گیرم  د میھ... شما را شا دھند علی را آزار می

و  دھد می مپاداش ،اگر اطاعت کنم ؛ام نگرفتهگناھی  برای بیاز طرف خداوند ضمانتی من 
اما شیوخ و علمای شیعه چنین  .٢»به سختی عذابم خواھد نمود ،اگر نافرمانی کنم

و شیعه را به  نمودهقوم خود را گمراه و به این ترتیب  ٣دانند اعترافاتی را از باب تقیه می
 اند نه مذھب ائمه. تبدیل کرده آخوندھامذھب 

 ،را ذکر کردیم آن شواھد رخی ازب کهحلول خدا در ائمه بدعت عقیدتی شیعه در بحث 

                                           
 .٨٢ص :، الخرائج و الجرائح٢٠١ /٤١ همان: -١
 .٢٢٦و  ٢٢٥ص :رجال الکشی -٢
 .١٥١ص همان: -٣
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چنین  شان ه است و بزرگانآورد در ١»وحدت وجود«سر از  اینجا متوقف نشده، بلکه در
توحید  باالترین حدِ این «گوید:  حتی شیخ نراقی می ؛دانند ترین توحید می کفری را بزرگ

در این  یو قبول داشت.را  وجود توحدعقیده نیز  ـ کاشانی ـ نویسنده الوافی .٢»است
عارفان بزرگ یکی از را  اوو  گرفته پیشرا عربی   ھمان روش ابن وای نوشته  مورد رساله

 .٣است  قلمداد نموده
اندیشۀ عشری راه پیدا کرد و اساختار مذھب اثن  گرایش تصوف افراطی بهدر طول زمان، 

تشابه زیادی  تشیع،راستی بین افکار افراطی تصوف و ه ب آلوده نمود.بزرگان متأخر آنھا را 
 .٤وجود دارد

*** 

 تأثیر روزگار در سود و زیان  مبحث پنجم:
 فرماید:  میمتعال در قرآن کریم  خداوند

ُّ فَإَِ�ۡهِ تَۡ� ﴿ ُ�ُم ٱل�ُّ ِۖ ُ�مَّ إَِذا َمسَّ  ] ٥٣[النحل:  ﴾ُرونَ  َٔ َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن ٱ�َّ

شما رسد، باز که ناراحتی به  آنچه از نعمت دارید، پس (همه) از (جانب) الله است، سپس هنگامی«
  . »کنید به سوی او زاری می

 ؛در آن تأثیر ندارندو روزگار و ... و ایام  ستارگان و نفع و زیان تنھا از طرف خداوند است
بعضی از روزھا شوم ھستند و نیازھای انسان  استو مدعی  بودهاما شیعه مخالف این اصل 

برای برطرف نمودن   در روز جمعه«گوید:  می  شود. ابوعبدالله برآورده نمی این روزھادر 
از خانه برای بر طرف کردن نیازھایت  ،اما با طلوع خورشیِد روز شنبه ؛نیازھایت بیرون نرو

                                           
 ).  ١/١٤٠ اإلسالم: شیخمجموع فتاوای وحدت وجود بدین معناست که کائنات، همان وجود خداست ( -١
  .٥/٥٨ة: ریعذال. بنگرید به:  ه ۱۲۰۹، متوفی سال ینراق مهدی کاشانی .١٣٣و  ١٣٢ص :جامع السادات -٢
 .١٢١ص :لؤلؤة البحرین -٣
النزعات عی و یالفکر الش«کتاب  ، همچنینبین تصوف و التشیع ةالصلبنگرید به: مصطفی کامل الشیبی،  -٤

، یعنی پیوند و این حقیقتبیان  .٣٨٩ص :الفکر الصوفی ،عبدالرحمن عبدالخالقاز همین نویسنده؛ » ةیالصوف
واکنش به مانند هاشم معروف حسنی را به متعصب بعضی از شیعیان  ارتباط نامبارک و شوم تشیع و تصوف،

 این عقیده را رد کرد. »عین التصوف والتشیب«در کتاب  به صورتی که واداشتاظهارات الشیبی 
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ھیچ « :ھمچنین؛ ٢»است امیه گویند: شنبه برای ما و یکشنبه برای بنی یا می ١»خارج شو
بلکه  نشوید؛... پس در روز دوشنبه بیرون  روزی به اندازه دوشنبه نامبارک و نحس نیست

روز دوشنبه مسافرت نکنید و «: است ابوعبدالله گفته؛ نیز ٣»شنبه بیرون بیایید روز سه
. ٥»نحس است ماه ھمیشهچھارشنبه  آخرین«ھمچنین گفته: ؛  ٤»نروید تان دنبال نیازھای

 ؛به روز مکر و حیله استروز شن«: اند نیز به دروغ چنین روایت کردهطالب  علی بن ابیاز 
شنبه روز مسافرت و برآوردن  روز دو ؛است ساختنشنبه روز کاشتن نھال و خانه  روز یک

روز  ؛منی استیُ  روز چھارشنبه روز بد ؛شنبه روز جنگ و خون است روز سه ست؛نیازھا
 ھای نمونه .٦»و روز جمعه روز خطبه و نکاح است حاکمانشنبه روز داخل شدن بر  پنج

 .٧خورد روایی شیعه به چشم میھای  این احادیث در کتابزیادی از 
 ،شنبه، دوشنبه و چھارشنبه جمعه، یک ھایشویم که روز از عموم احادیث متوجه می

بینیم  خر میآدر روایت  ز نیست.یند و برطرف کردن نیازھا در این ایام جاذاتی داربدیمنی 
ولی در روایات  ؛است  نیازھا معرفی کرده که روز دوشنبه را روز مسافرت و برطرف کردن

حر عاملی روایت اخیر را بر تقیه حمل  لذا شده است.بیان  سخنمخالف این  از آن،  پیش
 .٨کند می

 شیعهیعنی از نظر  ؛، ھمۀ روزھا بدیمن ھستند روز در ھفته  بنا بر این روایات، جز سه
این باور و اعتقاد جاھلی شیعه، بخشی از  تنھا این سه روز برای رفع نیازھا مناسب است.

                                           
 .٣٥٢ /٨ ة:وسائل الشیع ؛١/٩٥ :من ال یحضره الفقیه -١
 .٨/٢٥٣ ة:وسائل الشیع ؛٢/٣٤٢ :من ال یحضره الفقیه -٢
: و بنگرید به، ٨/٢٥٤ :عةیوسائل الش ؛٣٤٧ص :المحاسن ؛٣١٤ص :الروضة ؛١/٩٥ :هیحضره الفقیمن ال  -٣

 .٢/٢٦ :الخصال
 .٨/٢٥٥ :عةیوسائل الش ؛٣٤٦ص :المحاسن -٤
 .٨/٢٥٧ :عةیوسائل الش ؛٢/٢٧ :الخصال -٥
 .٨/٢٥٨ :عةیوسائل الش ؛١٣٧ص :ون األخباریع ؛٢/٢٨الخصال،  ؛١٩٩ص ع:علل الشرائ -٦
هایی که به بررسی احادیث جعلی اختصاص دارد معرفی  سنت، این نوع روایات را در کتاب محدثین اهل -٧

 ؛٥٦تا  ٢/٥٣ ة:المرفوع ةتنزیه الشریععراق،  ابن ؛٧٢و  ٧١ص :الموضوعاتجوزی،  اند. بنگرید به: ابن کرده
 .٤٣٨و  ٤٣٧ص :المجموع الفوائدشوکانی، 

 .٢٥٨ /٨ ة:وسائل الشیع -٨
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ھا را در بر  خانه، الفاظ و ھا از روزھا، پرندگان، اسم رخیبکه  است ١»انگاری شوم«عقیدۀ 
رسول و  سرزنش کرده است. أخداوند  که استدوران جاھلی باورھای یکی از و  گیرد می
چون ھیچ  ؛است دانسته از انواع شرک یکیرا   من دانستن نھی کرده و آناز بدیُ  ج خدا

است. شیطانی ھای  و وسوسهو دفع زیان ندارد و تنھا القائات  سودتأثیری در جلب 
 فرماید: می أخداوند

ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ ﴿
َ
ِ َوَ�ِٰ�نَّ أ َ�ٓ إِ�ََّما َ�ٰٓ�ِرُُهۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
  ]١٣١[االعراف:  ﴾�

باشد) و لیکن بیشتر آنها  شان می به کیفر گناهانهمانا فال بدشان فقط به نزد الله است (و «
 ».دانند نمی

ِ ﴿ کند: روایت می سعباس طلحه از ابن علی بن ابی َ�ٓ إِ�ََّما َ�ٰٓ�ُِرُهۡم ِعنَد ٱ�َّ
َ
یعنی  ﴾�

ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ ﴿از طرف پروردگار است  شان یھا ھمه مصیبت
َ
جریج  ابن. ﴾َوَ�ِٰ�نَّ أ

ِ ﴿ روایت کرده: سعباس از ابننیز  َ�ٓ إِ�ََّما َ�ٰٓ�ُِرُهۡم ِعنَد ٱ�َّ
َ
 .٢یعنی از طرف خداوند ﴾�

ا«فرمود:  ج که رسول خدااست روایت  سابن مسعوداز 
ً
 :»الط�ة رشك الط�ة رشك ثالث

این  .٣»جزء شرك است یبدشگون، جزء شرك است یبدشگون ،جزء شرك است یبدشگون«
 داند که میشرک  این کار را از آن جھتصریح است و بسیار  انگاری شوم  حدیث در تحریم 

علت «ید: گو مینیز در این مورد حجر  ابن .٤گرداند قلب انسان را به غیر خدا مشغول می

                                           
ر«را  انگاری که عرب جاهلی آن شوم -١ نامید، بدین شکل بود که به جهت پرواِز پرندگان اعتماد  می» َتَطیُّ

سفر را  رد،ک دید که به طرف راست پرواز می میای  هیکی از آنها در سفر پرندبه این معنا که هرگاه  کردند؛ می
های  گشت. لذا عرب شد و بازمی منصرف میراه  ۀاز ادام ،نمود چپ پرواز می سمتبه پرنده داد و اگر  ادامه می

اگر پرنده از سمت چپ به سمت کردند.  جاهلی پرندگان آسمان را بر اساس جهت پروازشان نامگذاری می
رفت،  نامیدند و اگر از راست به چپ می می» سانح«ُیمن دانسته و  را مبارک و خوش کرد، آن راست پرواز می

 ). ١٠/٤٠٦؛ لسان العرب ٢١٣و  ١٠/٢١٢گفتند (بنگرید به: فتح الباری: می» بارح«را بدشگون دانسته و  آن
 .٢/٢٥٧ :ابن کثیر -٢
 ١٦١و  ٤/١٦٠: »رةیالط يما جاء ف«باب  ،کتاب سیر :ترمذی ؛٤/٢٣٠، »رةیالط«باب  ،طب کتاب :بوداودأ -٣

 :»رهیکره الطیو  فألعجبه الیمن کان «باب  ،کتاب طب :ابن ماجه ؛حدیث حسن استکه این و گفته 
 .١٤٢٧شماره  ،»موارد الظمآن«در صحیح  :ابن حبان ؛ ٣٥٣٨، شمارۀ ٢/١١٧٠

 .٣٦١ص :فتح المجید -٤
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را  گویا آن ؛دھند و دفع زیان را به غیر خدا نسبت می سودشرک بودنش این است که جلب 
وقت را ضایع  زیرا ؛باطل است اعتقادیچنین  .١»دھند در این زمینه شریک خداوند قرار می

و  سودبه سوی مخلوقاتی که  أھا را از خداوند اندازد و قلب نیازھا را به تأخیر می کند، می
  اما باز ھم با وجود این، روایات دیگری از شیعه وارد شده گرداند. ندارند، منصرف می یزیان

 است.آمیز  که مخالف این روایات شرک است
کتب  .گویی و اقرار مخالفان است ھمان تناقض ،فاسد ۀوسیله برای ابطال عقیدبھترین 

 ٢»درست نیستانگاری  شوم«: است اند که ابوعبدالله گفته کرده نقلشیعه روایات فراوانی 
ھرکس در روز «گوید:  مینیز  سثانیحسن الابو .٣»توکل است انگاری، شومکفارۀ «: یا

از ھر بال و  ،معتقد به شوم بودن این روز ھستند بیرون برودچھارشنبه، بر خالف کسانی که 
 آمدهنیز در روایت دیگری  .٤»سازد برآورده میرا ماند و خداوند نیازش  مصیبتی محفوظ می

 .٥»عمل کنرا  خالف آن به پرنده فال زدی،اگر «: است
دوست  راو خوشبین بودن  زدننیک  فال ج پیامبر«روایت شده که  »نواربحار األ«در 

کسانی را که نسبت به چیزی احساس  ج خدا رسول .آمد بدش می انگاری شوم داشت و از
: خداوندا، خیرھا تنھا از طرف بدی داشتند و در مورد آن بدگمان بودند امر نمود تا بگویند

 .٦»ھیچ نیرویی جز نیروی تو نیست ؛گردانی شرھا را دور میکه  ییآیند و تنھا تو تو می
 نشانهو تناقض  آلود و مشرکانۀ ایشان است با دیگر روایات بدعتتناقض روایت در این 
مانع استفاده و سنت  تقیه و مخالفت با اھل پایبندی بهاما  باشد؛ مذھب میبطالن 

که از  یعاملی حدیث بینیم حر می و بر این اساس شود. گونه روایات می جستن از این بھره
حمل بر  دانست، را روز سفر و خواستن نیازھا می کرد و آن به خوبی یاد میدوشنبه  روز 

 کند. تقیه می

                                           
 .٤/٥١٣لسان العرب، ، : ابن منظوربنگرید به ، و١٠/٢١٣ :فتح الباری -١
 .١٨/٢٦٢ :عةیوسائل الش ؛١٩٦ص :روضة الکافی -٢
 همانجا. -٣
 .٢٧ :، الخصال١/٩٥ :هیحضره الفقیمن ال  -٤
 .٢، ط٥٠ص :تحف العقول -٥
 .٤٠٣ص :خالق/طبرسیأ، مکارم ٣-٩٥/٢ :نواربحار األ -٦



 
 
 
 

 فصل سوم
 عقیدۀ شیعه در مورد اسماء و صفات خداوند

 :گرفتارندگمراھی موضوع به چھار شیعه در این 
 ؛: افراط در اثبات (تجسیم)نخست

 ؛دوم: تعطیل اسماء و صفات پروردگار متعال
  ؛اسماء و صفات خداوند اسوم: توصیف ائمه ب

 که نتیجۀ عقیده تعطیل اسماء و صفات بین آنھاست. تحریف آیات چھارم:
یك شیعه در مورد ھر ۀتا عقید بحث خواھیم کرداندازۀ کافی   از مسایل بهیك در مورد ھر
کامًال روشن شود و برای اثبات آنھا، تنھا از مصادر معتبر شیعی استفاده از این موارد 

 .١کنیم می
                                           

مذاهب  یدارد و علما میقرآن کر  ریتفس یبه درازا یا نهیشیاسماء و صفات خداوند متعال پ ۀبحث دربار  -١
منکرش  یکرده، گروه هیو توج  ریرا تفس آن یا گرفتند؛ عده شیدر پ یدگاهیو د  وهیهر کدام ش یاسالم

شکل داد و از  رییتغ ثبح نیا یرافض عهی. اما پس از ظهور شنمودندمحدود و منحصرش  زین یا شدند و فرقه
شد  یبه سالح لیتبد جز شوق تدبر و لذت تفکر نداشت،  یا زهیمحض که انگ یریتفس  ـ  یموضوِع کالم کی

 نیسنت در ا اهل یریگ . آنان برداشت و موضعرندیسنت و جماعت به کار گ اهل ِن یراست دیعقا هیرا عل تا آن
ـ را به   َسَلف ۀدیعق روانیپ ژهیبه و   سنت ـ اهل وارهسرکوب و شماتت قرار داده و هم یۀباره را دستما

وست که همواره  ر نیاز ا ؛اند ) متهم نمودهوند متعالخدا یبرا یانسان کلی(قائل شدن ه میتجسپیکرانگاری یا 
. دانند یدست و پا و چشم م یسنت، خداوند را دارا که اهل گردد ینکته مطرح م نیا ،ها و مناظرات در بحث

موضوع، کامًال  نیسنت با ا برخورد اهل ۀو یش ،یمذهب یاغراق و جانبدار چیه ناست که بدو  یدر حال نیا
بحث و مجادله،  ینه در پِ  نجای. ما اباشد یم ج نبوی لیاص یها و مطابق با آموزه میبر عقل و منطق سل یمبتن

 لهیوس نیتا بد مییارا بازگو نم هیناج ۀفرق یقیحق ۀدیکه عق میکوش یم م؛یهست یو روشنگر حیکه در مقام توض
 یگونه اسماء و صفات، دانش الزم را برا نیو شک بَرَهد و هم در برخورد با ا دیمحترم از بنِد ترد  ۀهم خوانند

 .میداشته باش صیتدبر و تشخ
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تکرار  نیاند؛ اما با وجود ا تکرار شده ج یسنت نبو  کلمات بارها در قرآن و نیکه ا ستیو انکار ن دیترد  یجا

 یسئوال ج آنها از حضرت رسول ۀدربار  شکرام ۀکه صحاب میدر دست ندار  یحیصح تیروا چیفراوان، ه
به اجماع و اتفاق، کنکاش در  ندارجم یلذا علما ؛را خواستار شده باشند آن ِت یفیو ک تیباشند و ماه دهیپرس

جهت رفع اتهامات و  ن،یوجود ا. با دارند یرا از آن بر حذر م نیموضوع را بدعت دانسته و مسلم نیا
  .گردد یمورد ارائه م نیدر ا یحاتیتوض ها یکژفهم

 :مینیب یم یاصل کردیمجادالت اسماء و صفات، چند رو  خیگذارا به تار  نگاهی با
 ثیحد ای میرا که در قرآن کر  یالفاظ دیبا یفهم اسماء و صفات اله یبرا کرد،یرو  نی: بر اساس افیتحر .١

 یها که نمونه یظاهر رییمعنا باشد. در تغاز نگاه  ای یظاهر تواند یم رییتغ نیداد که ا رییآمده است، تغ ینبو 
 »یِاستول«را به صورت  »یِاستو «مانند آنکه فعل  دهند؛ یم رییلفظ را تغ خودِ  ،از آن وجود دارد یفراوان
لفظ را  ییداللِت معنا ،ییمعنا رییدر تغ. دیشدن و فائق آمدن از آن به دست آ رهیچ یتا معنا آورند یدرم
قدرت  ای(دست) نعمت  »دیَ «منظور از  کنند یکه ادعا م چنان کنند؛ یمعنا م ِل یبه اصطالح ـ تأو   و ـ فیتحر 

 ییو معنا یرا به دو نوع ظاهر فیتحر  توان یم نیو حکمت است. بنابرا ریدبت» َعرش«منظور از  ایاست، 
. ندیگو  یم زین لیرا تأو  یاسماء و صفات اله یدر مورد معنا یبه رأ ریتفس ای ییمعنا فینمود که تحر  میتقس

 ندارد؛ جودآن و  دییتأ یاز قرآن و سنت برا یلیدل چیبوده و ه یفرد یها بر برداشت یکامًال مبتن کردیرو  نیا
منصوص در  یها از اسماء و وصف دینبا یتعال یبار ینامگذار یاعتقاد بودند که برا نیهم بر ا ی: برخفیتوق .٢

صرفًا  عهیمتکلمان ش یالبته برخ دند؛ینام یم یاله یبودن اسما یفیرا توق نیکتاب، سنت و اجماع تجاوز کرد و ا
از متکلمان  یو گروه یبصره، ابوبکر باقالن ۀمعتزل ل. در مقابدانستند یشان را منبع موثق م دوازده امام ثیاحاد 
بلکه محل  ؛ستیمطرح ن» الله«اسماء عَلم، مانند  ۀاسماء دربار  فینبودند. توق یاٰله یاسما فیقائل به توق هیامام

صفات  یمعن نیاند و به هم است که از صفات و افعال خداوند مأخوذ شده ییها به اسم یتعال یبار یۀنزاع، تسم
یۀ آ کنند، یبه آن استناد م یسماء الهبودن ا یفیکه قائالن به توق ینقل لیدل نیتر  . مهمردیگ یدر بر م زیرا ن یاله

ُْسَ�ٰ فَاْدُعوُه بَِها ﴿سوره اعراف است:  ١٨٠
ْ
ْسَماُء احل

َ ْ
ِه األ ينَ  وََذُرواَولِلَـّ ِ

َّ
ِحُدونَ  اذل

ْ
ْسَمائِهِ  يِف  يُل

َ
 َما َسيُْجَزْونَ  أ

بخوانید و کسانی را که در ها) او را  های نیک است، پس به آن (نام و برای الله، نام«یعنی: ﴾َ�ْعَملُونَ  اَكنُوا
این و » کردند، داده خواهند شد کنند، رها کنید؛ بزودی آنها کیفر آنچه را می هایش تحریف (و کجروی) می نام

ْحصاها َدَخَل اْلَجنَّ  َن یِإنَّ ِلّلِه َتباَرَك َو َتعالی ِتْسَعًة َو ِتْسعِ : «یمشهور نبو  ثیحد
َ
 »ةَ اْسمًا ـ ِمئٌة ِإّال واِحَدٌة ـ َمْن أ

. اما »رود خداوند تبارک و تعالی نود و ُنه اسم دارد؛ هرکس آنها را بشمارد [و نام ببرد] به بهشت می«یعنی: 
 یث نبو یدر حد یاسم اله ۹۹ لیاند؛ چه، تفص ندانسته زیشمار جا نیخداوند را به ا یمحدود بودن اسام گرانید 
مرکب چون  یها اسم یو برخ »رینص« ،»یمول«از اسماء چون  یبرخ ن،ینشده است. افزون بر ا تیروا کسانی

 یبازگو نشده است. ابوحامد محمد غزال تیروا نیاست که در قرآن آمده، اما در ا ییها از اسم» الدرجات عیرف«
 نیا رفتنیپذ نکهی: نخست اداند یم دیبع لیدلو حصِر مورد ادعا را به دو  تیمحدود  ث،یحد نیا لیپس از تحل
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 م؛یاور یخداوند نهفته است، به شمار ن بیرا که در علم غ یاست که ما آن دسته از اسام نیحصر، منوط به ا

 نی. استین نیرا بشمارد که قطعًا چن یاسماء اله ۀبتواند هم یاست که نب نیحصر، ا نیا یآنکه مقتضا گرید 
 ست؛ین یرفتنیپذ یتعال یکردن اسماء و صفات بار دودبنا به مح زین کردیرو 

و آن دسته از  ستیاوصاف خدا و اوصاف مخلوقات ن نیب یاساس یگروه معتقدند که تفاوت نی: اهیتشب .٣
دارند که در هر دو  یواحد و مشترک یمعنا شوند، یکه هم بر خدا و هم بر مخلوقات او اطالق م یصفات

با همان شکل و  باشد، یمانند دست و چشم مخلوقاتش م قاً یدست و چشم خدا دق ب،یترت نی. بدکسانندی
اقدس  درباره ذاِت  یبرداشت نیکه چن داستیناگفته پ .ها یها و ناتوان طبعًا با همان ضعف و ؛اتیخصوص

 خداوند کامًال اشتباه است؛
آن است که  ،ممکن راِه ندارد و تنها  یبه شناخت اوصاف اله یعقل انسان راه دگاه،ید  نی: بر طبق الیتعط .٤

که  یدرحال م،یاور یب مانیخداوند اعتراف کرده و به آن ا یبرا اتیاجماًال به ثبوت صفات مذکور در قرآن و روا
را  یاز صفات اله یبعض ایهمه  یحت ه،یظر ن نیاز طرفداران ا ی. برخمیصفات عاجز  نیا یمعان قتیاز درک حق

 نیبه استدالل ندارد؛ در ع یازیچنان واضح و مبرهن است که ن یرعقالنیغ کردیرو  نی. بطالن اکردند یم ینف
 اشاره دارد؛ زین کردیرو  نیگفتار آمده است، به ا نیا انیسنت که در پا اهل ۀبرجست یعلما یحال، فتوا

را  یاستوار بوده و راه سوم هیو تشب لیمسلک تعط یبر نف دگاهید  نی: اهیاثبات بدون تشب ای صحیح ِض یتفو .٥
از  یلیتحل کوشند یم هینظر  نیا روانیدارد. پ یشتریب یسازگار اتیو روا اتیآ یکل یکه با فضا دهد یارائه م

مخلوقات  یها تیو محدود  صینقا زخداوند را ا و حریمسو تنّزه  کیارائه دهند که از  یصفات اله یمعنا
 نیتر  حیکه صح کردیرو  نیاوصاف او صّحه گذارد. طبق ا یریپذ بر شناخت گر،ید  یپاس دارد و از سو 

 یها و صفات مبارک خداوند متعال را به همراه معنا است، ما اسم یاسماء و صفات اله ینگرش در بررس
آنها را به  یو چگونگ تیفیک ۀاما بحث دربار  م،یآور  یم مانیو به آنها ا میر یپذ یو متداول آنها تمامًا م جیرا

 چیاست و ه اتیبیعلت که از غ نیبد میآن عاجز  تیفیاز فهم و درک ک رایز  م؛یکن یواگذار م میخداوند عل
که  میدار  نیقیننموده است. بنا بر آنچه گفته شد،  نییرا تب آن یو چگونگ تیفیسنت ک ایاز کتاب  ینص

با  اسیوجه قابل ق چیبود که به ه یقیحق یاستقرار، عمل نیقرار گرفت و ا ای افتیاستقرار  رشخداوند بر ع
به قول  م؛یکن یگذار م وا ـرا به خداوند ن آ تیفیو ک یرو چگونگ نیاز ا باشد؛ ینم یاعمال و حرکات انسان

 یۀناج ۀفرق روانی. پ»مجهول اش یاست، اما چگونگ یخدا (قرارگرفتن) معلوم و قطع یاستوا«امام مالک: 
چرا  رند؛یپذ ی) متیفیکردن ک (مشخص فییو تک لیرا بدون تمث ـصفات خداوند یسنت و جماعت، تمام

ءٌ ﴿که:   ».ستیمانند او ن یزیچ چیه« ]١١[شوری:  ﴾لَيَْس َكِمثِْلِه يَشْ
که عبارت است از اثبات لفظ بدون اقرار به معنا؛  میاشاره کن زین ضیالزم است به نوع نادرست تفو  نجایا در

ُن ىلَعَ ﴿: ما لفظ ندیبگو  نکهیمانند ا ـٰ َعرِْش اْستَوَى الرَّمْحَ
ْ
نه بر  م،یدان یرا م آن ینه معنا یول میرا قبول دار  ﴾ال

گاه تشیفیک باطل و مردود  ض،ینوع تفو  نیخداوند از آن چه بوده است. ا رکه منظو  میدان یو نه م میدار  یآ
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 مبحث اول: افراط در اثبات (تجسیم)
  دربارۀدر قرآن کریم دالیل زیادی  .مشھور استبسیار گمراھی تجسیم در میان یھود 

 فرماید: می أخداوند .است  دهاین گمراھی بیان ش  گرفتار شدن یھود به
                                                                                                             

 نییبدون تع اتیمحِض لفظ آ رِش یمعتقد به پذ یعنیالفاظ را انکار کرده است  یمعنا یشخص حت رایاست؛ ز 
پر واضح است که خداوند متعال به ما امر : «دیگو  یم هیمیت اإلسالم ابن خیروست که ش نیمعنا هستند. از ا

. پس چگونه ممکن است با وجود مییرا درک نما مان آن عقل و فهم ۀو به انداز  میفرموده که در قرآن تدبر کن
  .)١/١٢٥(درء التعارض: ...»  م؟یباش گردان یدستوِر فوق، امر کند که از فهم و شناخت و تعقل در آن رو

 :میکن یسنت را ذکر م بارز اهل یعلما یاز فتاوا یبرخ دگاهید  نیتر شدن ا روشن یبرا
بن  عةیاز امام رب ینظر نی. چن»مجهول است تشیفیک یِاستواء معلوم، ول ایمعن«فرمود:  امام مالک •

صفات مشخص و واضح است. مثًال  نیا ینقل شده است. پس معن زیعلما ن گریرحمان و د عبدال یاب
که  ندهست زیو متوجه ن دانند یکه رضاء، غضب، محبت، ِاستواء و ضحک را م دانند یسنت و جماعت م اهل

 .ستیآنها و صفات و حاالت بندگانش ن نیب یشباهت یتفاوت دارند ... ول گریکدیبا  یمعان نیا
را حمل  که در قرآن و سنت وارد شده است معترف هستند و آن یسنت به صفات اله اهل ۀهم«ابن عبدالبّر:  •

 .)٢٥الغفار، ص ی(العلّو للعل »ندینما یرا مشخص نم آن تیفیک ینه بر مجاز؛ ول کنند، یم قتیبر حق
را رد کرده و آنها را  ضیمذهب َسَلف، اهل تفو  یعلما گریامام احمد و د «بن باز:  زیعبدالعز  خیش •

را  شیخطاب قرار داده که معنا یزیند خداوند ـ بندگانش را با چمعتقدآنان  رایاند؛ ز  گذار دانسته بدعت
ها ُمبّراست.  نگرش نیاز ا خداوندو  ؛که منظور پروردگار از آنها چه بوده است دانند یو نم فهمند ینم

و از  کنند یو او را با اسماء و صفاتش وصف م دانند یسنت و جماعت، مراِد خداوند را از کالمش م اهل
خداوند متعال گفته شده، در  ۀدربار  یسنت نبو  ایکه هر چه در قرآن  اند افتهیدر  ج امبرشیسخن پو و کالم ا

 .)٣/٥٥ابن باز:  یفتاو ع(مجمو » است یکمال و بزرگ تینها
 تیفی. اهل سنت و جماعت فقط کتیفیک ضیمعنا و تفو  ضیدو نوع است: تفو  ضیتفو : «نیمیابن عث خیش •

ک یدرست هب خوانند، یاسماء و صفات را م نینه معنا را. آنان ا کنند، یم ضیتفو  ]میعل یبه خدا[را   دیآن تأ
و  است ضیسنت قائل به تفو  . پس هرکس ادعا کند اهلندینما یم یبند و شرح داده و دسته کنند یم

 .)٢٤/٦٧(لقاء الباب المفتوح: » باشد، بر آنان دروغ بسته است زیمعنا ن ضیمنظورش تفو 
را که  یینصوص و معنا نینبوده است؛ بلکه ا ]محض[ ضیسلف، تفو  ۀشیمذهب و اند«صالح الفوزان:  خیش •

 ی(المنتق »کنند یم هیتشب یاز آن نف یگونه که نازل شده است، قبول دارند، ول همان قاً یبر آنها داللت دارد دق
 .)١/٢٥الفوزان: یمن فتاو
اهل سنت و جماعت آشنا شده و  حیصح دیبا عقا توانند یم یبه راحت ها دگاهید  نیمحترم از برآورد ا خوانندگان

 (مصحح) .ابندیبا اسماء و صفات مقدس پرودگار متعال را در  حیبرخورد صح ۀنحو 
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﴿ ِ  .»یهودیان گفتند: ُعَزیر پسر خداست« ]٣٠[التوبة:  ﴾َوقَالَِت ٱۡ�َُهوُد ُعَزۡ�ٌر ٱۡ�ُن ٱ�َّ
 أ نصوص فراوانی وجود دارد که ھر کدام از آنھا خداوند ،شده امروزی تحریف در توراِت 
آدم و حوا صدای خدا را «مثًال:  ؛کنند ھا توصیف می و متداول بین انسان بشریرا با صفات 

اسرائیل  بنیبزرگان موسی و ھارون و ھفتاد نفر از « اینکه: یا ١»در ھنگام راه رفتن شنیدند
 .٢»که زیر پاھایش ھمانند سنگفرش بود... دنددیباال رفتند و خدای اسرائیل را به 

 ؛بودند رافضیشیعیان میان مسلمانان ایجاد کردند،  در اولین کسانی که این بدعت را
ھای انسانی)  (قائلین تشبیه خدا به ویژگی  ھهشبَّ مُ از  یانیھوداکثر «ید: گو امام رازی میلذا 

روافضی مانند ھشام بن حکم، ھشام  با [عقاید] ،تشبیه در میان مسلمانان عقیدۀو  ھستند
افراد،  این تمام .٣»شد آغازجعفر احول  بن سالم جوالیقی، یونس بن عبدالرحمن قمی و ابی

 .٤و راویان معتمد و موثق شیعه ھستندن دمدارااز سر
ھای مذھبی  ھا و گرایش شناسی، نام برخی فرقه ھای فرقه اینان کسانی ھستند که کتاب

 یونسیه ،ھشام بن حکم انپیرو ھشامیه: «گوید یماشعری  اند؛ را به ایشان منسوب کرده
ھشام بن  انپیرو ھشامیه با نام مشابه][گروھی دیگری یونس بن عبدالرحمن قمی و  انپیرو

 .کنند روی می از روافض دنباله گیلیقی ھستند که ھماسالم جو
 در اسالماولین کسی که «فرماید:  تشبیه میعقیدۀ  گذارِ  پایه بارۀدرتیمیه  ابناالسالم  شیخ

سازد  خاطر نشان میاشعری  تیمیه، پیش از ابن .٥»ھشام بن حکم بود ،گفت خدا جسم دارد
وی پس از نقل  .بودندقائل به جسم بودن خداوند [= مجسمه]  اِن نخستینشیعیکه 

                                           
 .٨ِسفر تکوین: فصل سوم، عبارت  -١
های فراوان دیگری از این قبیل وجود دارند. برای  . نمونه١١تا  ٩چهارم، عبارت ِسفر خروج: فصل بیست و  -٢

: ِسفر الویان؛ ١٠، عبارت ٣٤؛ ِسفر َتثنیه: فصل ٢٢، عبارت ٣٢اطالعات بیشتر بنگرید به: ِسفر تکوین: فصل 
 .٤، عبارت ٢٤؛ ِسفر خروج: فصل ١١، عبارت ٦فصل 

 .٩٧إعتقاد فرق المسلمین و المشرکین: ص -٣
ها و  فرقه ینام برخ ،یشناس فرقه یها هستند که کتاب یکسان نانیا .١/١٠٦محسن األمین، أعیان الشیعة:  -٤

 هیونسیهشام بن حکم،  روانیپ هیهشام: «دیگو  یم یاند؛ اشعر منسوب کرده شانیرا به ا یمذهب یها شیگرا
همگی بر مذهب و هستند که  یقیلاهشام بن سالم جو  روانیپ هیو هشام یبن عبدالرحمن قم ونسی روانیپ

 .)١١٠تا  ١٠٦/ ١هستند (مقاالت اإلسالمین: روافض  مسلک
 .١/٢٠ج منهاج السنة: -٥
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در  علمای شیعهبعضی از  دھد که ھایی از سخنان و اعتقادات ایشان، توضیح می بخش
گرایش  گیریم که از این سخن نتیجه می .١روی آوردند »تعطیل«بعد به مذھب  ھای هدور

وجود این گرایش را بیان  مبدأدر صفحات بعدی   و ماتعطیل در مذھب شیعه متأخر بوده است 
 خواھیم کرد.

کنند که  جمالتی را از ھشام و پیروانش در مورد تشبیه و تجسیم نقل می شناسان فرقه
بغدادی عبدالقادر آید.  گردد و اندام به لرزه می روح ھر مسلمان مؤمن از شنیدنش آزرده می

پھن و  قدبلندکرد که خدا دارای جسم محدود و متناھی است و  میھشام گمان «گوید:  می
ھشام بن سالم جوالیقی در تشبیه و «؛ ھمچنین: ٢»برابرندطول و عرضش و است و عمیق 
ھمانند ... و  شکل آدمی است بهش یخدا ُبرد میگمان  ؛ زیراکرد میافراط  بسیارتجسیم 
قمی ھم بن عبدالرحمن یونس  وی ھمچنین یادآور شده که .٣»دارد  انهگجحواس پنانسان، 

حزم نیز دربارۀ  ابن .٤کند میاو را نقل  سخنانشده و بعضی از  فراوانی طافرادر تشبیه دچار 
گفت که قد پروردگارش ھفت َوجب ـ بر اساس اندازۀ وجب خوِد  ھشام می«گوید:  او می

ھشام بن حکم و ھشام جوالیقی و  ھای نیز دیدگاهامام اسفراینی . ٥»باشد خداـ می
در نگاه نخست  یعاقلھر «گوید:  سپس می و در مورد تجسیم نقل کردهرا شان  پیروان

 .٦»استاز اسالم نبرده ای  بھره ،این سخنان  ۀد که گویندفھم می
سخنان فراوانی از ھشام و پیروانش در مورد افراط در  شناسی، ھای فرقه در کتاب

را آنان   ھای دیدگاهھای معتزله و زیدیه  ھمچنین بعضی از کتاب .٧م نقل شده استتجسی
صورت   اند و برای خدا روافض چنین گفته«گوید:  جاحظ معتزلی می .اند کردهو بررسی نقل 

                                           
 .١٠٩تا  ١٠٦/ ١مقاالت اإلسالمین:  -١
 .٦٥الفرق بین الفرق: ص -٢
 .٦٩و  ٦٨همان: ص -٣
 .٧٠همان: ص -٤
 .٥/٤٠الفصل:  -٥
 .٢٤التبصیر فی الدین: ص -٦
و  ١٨٧، ١/١٨٤؛ شهرستانی، الملل والنحل: ٢٤بیشتر بنگرید به: الملطی، التنبیه و الرد: صبرای اطالعات  -٧

: الفرق اإلسالمیة ؛ محمود البشبیشی،٦/١٩٤حجر، لسان المیزان:  ؛ ابن٤١؛ سکسکی، البرهان: ص١٨٨
 .٣٠٠ص تاریخ الفرق اإلسالمیة:؛ علی مصطفی الغرابی، ٥٨ص
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جسم است، [مشاھدۀ] بدون  دیدِن خدا ل به ئرا که قا کسانیو  ؛اند دهو جسم تصور کر
 .٢اند پرداخته نیز به طرح و نقد عقاید ایشانالجبار  خیاط و قاضی عبد ابن. ١»اند تکفیر کرده

ل به ئاکثر روافض قا«گوید:  میاست، در این مورد  ٣که از پیروان زیدیه مرتضی یمانی ابن
 .٤»اند مگر آنھایی که با معتزله درآمیخته ؛تجسیم ھستند

تشیع  ؛ زیراتشیع نفوذ کرد عقایدبه  بعداً بود و رایج  یانپس تشبیه ابتدا در میان یھود
اولین کسی  و است دشمنان اسالمھای شیطانی  هنقش ترین طعمه برای اجرای بھترین و ساده

عشریه از گمراھی چنین ااثن علمایاما  ھشام بن حکم بود. کفری را بیان کرد،که چنین 
به فال نیک  را آنکنند و  دفاع می ه بودھمه کس را فرا گرفتوجودشان  افرادی که شِرّ 

دیوار نباشند،  پذیر تأویل اگرکنند و  تمام نصوص را طبق نظر آنھا تأویل می ؛ لذاگیرند می
در دفاع مجلسی ساز، محمدباقر  برای مثال، عالم حدیث .٥شان بلند است و حاشا برایتکذیب 

تجسیم و [= این دو قول  ،شاید مخالفین از سر دشمنی«گوید:  میاز آنان سینه سپر کرده و 
 .٦»اند نسبت داده ]ھشام بن حکم و ھشام بن سالم جوالیقینفر [=  این دورا به  ]تصویر

تکذیب   زیرا آنان بهیست؛ انکار بعضی از شیعیان برای چنین مسایلی عجیب ن البته
دفاع کردن از چنین گمراھانی  ؛ لذااند ھای آشکار خو گرفته حقایق روشن و تصدیق دروغ

عادت ھمیشگی از یاران خود  ربلکه آنھا بنا ب ؛است و نه بعید عجیبدر کیش شیعه، نه 
وقت و دانش خود را صرف آن  نمای حقیر و زبون، ای مسلمان آری، عده .کنند دفاع می

نحرف قت ماز مسیر حقیو مردم را   از این گمراھان که دنیا را به فساد کشیدهتا  اند کرده
خود  دفاع کنند. آنان در حالی سعی در تبرئه این دشمنان خدا دارند کهاند،  نموده

و ناسازگاری دارند. حتی دشمنی  سرِ  ایشانو با  تاخته ج محمد به صحابۀناجوانمردانه 

                                           
امیه و  التنازع و التخاصم فیما بین بنی«(ضمیمۀ کتاب  ٩٩صامیه:  نیبنگرید به: رسالة الجاحظ في ب -١

 ).١٩٣٧، چاپ ابراهیمیه، قاهره، »هاشم بنی
 .١/٢٢٥: دالئل النبوة تیتثب؛ قاضی عبدالجبار، ١٤بنگرید به: ابن الخیاط، االنتصار: ص -٢
 قاً ینظرات آنان دق د،یدر اصول عقا« :دیگو  یم یمانند معتزله هستند؛ لذا شهرستان دهیدر عق هیدیاز ز   یبرخ -٣

 .٣١٩العلم الشامخ: ص ،ی؛ المقبل١١/١٦٢(الملل و النحل:  »مانند معتزله است
 .١٤٩و  ١٤٨؛ نشوان حمیری، الحور العین: ص١٩: صالمنیة و األمل  -٤
 .٢٩٢تا  ٢٩٠/ ٣کند: بحار األنوار:  سرایان دفاع می بنگرید که مجلسی چگونه از این یاوه -٥
 .٢٨٨/ ٣همان:  -٦
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توسط دشمنان شیعه  ،شده از ھشام و پیروانش : سخنان نقلاند گفتهای از علمای شیعه  عده
 تواند شاھد و حجتی برای سرزنش و تخطئه شیعیان باشد. لذا نمی ؛تاسشده  بیان

مذھبی  ھای گرایش اند، ھای اھل تشبیه و تجسیم را نقل کرده کسانی که دیدگاه
مانند شیعه روایت، راستگوترند و در نقل  یرافضشیعۀ این افراد از ولی  ی دارند؛مختلف

تفکر  درھا  این بدعتایجاد و گسترش کند که شیعه در  این امر ثابت می .کنند خیانت نمی
دشمنان را تجسیم  ۀعقید«ادعای آنھا که   این به عالوه، است. بوده وپیشرھمواره  ،اسالمی
شیعیان چنین اصوًال ب شیعی ذکر نشده و ادر ھیچ کت »اند در مذھب تشیع وارد کردهشیعه 

 کنند. ثابت میشواھد و قرائن، خالف این را  و اند چیزی نگفته
مانند ھشام بن  ،متکلمین شیعه  کند ثابت میروایاتی آمده که  شیعهھای معتبر  در کتاب 

تنھا به اثبات صفات خدا در  ،یونس بن عبدالرحمن قمی و حکم، ھشام بن سالم جوالیقی
دچار بدعت و در اثبات و تجسیم پا از این فراتر گذاشته و بلکه  ؛اند قرآن و سنت اکتفا نکرده

آمده  منابع دیگر چنینبابویه و  ابن »التوحید«کلینی و کتاب  »اصول کافی«در غلو شدند. 
در  ه بودند؛ زیراھجری، در بیابان تاریکی سرگردان شد ۲۵۵در سال  هشیععلمای که 

خداوند  معتقد بودند کهگروھی  زدند؛ دست و پا میتجسیم و پراکندگی دربارۀ اختالفات 
آنان این وضعیت را برای امام  بودند.جسم قائل به  برای پرودگاربعضی دیگر و  صورت است

 ».اید ھمه شما از توحید دور شده«امام گفت:  و تصویر کشیدند[حسن عسکری] به خود 
ھجری  ۲۵۵سال در « چنین است: ـکند صدوق از سھل نقل میکه  چنان ـروایات آنھا 

 ؛اند پیروانت ھمه دچار اختالف شده ،ای سرورم مضمون:به این  ممحمد نوشتابوای به  نامه
آیا صالح  .خداوند صورت است معتقدند کهو گروھی  ١خدا جسم است که گویند بعضی می

با خط امام  تا به کار ببرم و از آن سرپیچی ننمایم؟ بیاموزیدبه من  آنکه چیزی از  دانید می
 .ولی چنین چیزی از شما دور است ؛از توحید سئوال کردید :جواب داده شد   گونه این

ھیچ مشابه و  ؛است  و کسی را متولد نکرده  از کسی متولد نشده ؛نیاز است خداوند تنھا و بی
 را ساخته است ھا خداوند ھمه اجسام و صورت ؛آفریننده است و آفریده نشده ؛ندارد شریکی

                                           
اند. پس حقیقت این است که باید از  لفظ جسم و امثال آن بدعت هستند؛ چون در قرآن و سنت بیان نشده -١

در صدد نفی و   را اثبات نماییم و نه  آن  بحث دربارۀ آن، به منظور نفی یا اثباتش، خودداری کنیم؛ یعنی نه
(تحقیق محمد بن  ٦٥است. بنگرید به: التدمریة: ص  شدهانکارش برآییم؛ زیرا دلیلی در این خصوص وارد ن

 .٣١٨تا  ١٢/٣١٦عودة السعودی)؛ مجموع فتاوی شیخ اإلسالم: 
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 بسی ؛ھایش مقدس و نام است بزرگ ثنایش و ستایش گنجد؛ و خود در وھم و تصور نمی
 یاو شنوا ؛ ھیچ چیزی مانند او نیست وداشته باشد الیشبیه و مثاز آنکه تر  بزرگ

 . ١»بیناست
ابداع و در آیدـ  برمیاز روایات شیعه که  چنان ـھشام بن حکم و ھشام بن سالم جوالیقی 

اصول کافی روایت شده که در  .داشته استنقش بسزایی در شیعه تجسیم گسترش اندیشۀ 
نامه نوشتم و از کار ھشام بن [نقی]  به ابوالحسن«: است محمد بن فرج رخجی گفته

 ؛پرسیدم انگاری [برای خدا] صورت به خاطرِ ھشام بن سالم دربارۀ حکم در مورد تجسیم و 
دو از آن یك زیرا سخن ھیچ ؛و به خدا پناه ببر رھا کنرا  سرگردانیدر جواب نامه نوشت: 

 .٢»ھشام صحت ندارد
 ھنگامی که .ندستج می ھمواره بیزاریو  بودهمبرا  نفرائمه از سخن و اعتقاد این دو  
: و پاسخ دادا ،»ما فتهپذیر ھشام را  ۀمن عقید«: گفتو  آمد علی النقی نزداز شیعیان  یکی

 ،از ما نیست ،کسی که گمان کند خداوند جسم است سخن ھشام چه ربطی به شما دارد؟«
 .٣»ھستیم و ما در دنیا و آخرت از او مبرا

یکی  دارد. میبر پرده أ در مورد خداوند از دیدگاه حقیقی ائمهروایات شیعه، برخی از 
نقل [صادق] عبدالله ورا برای اب  یانیعقوب سراج، اعتقاد شیع به نامشیعه  اویان موثقاز ر
مانند انسان است و  أ کنند خداوند میگروھی از شیعیان گمان «گوید:  کند و می می

با شنیدن این سخنان به سجده  امام ».بالغ است تازه یدر شکل جوان گویند گروھی دیگر می
چیزی شباھت  هسبحان الله! خداوند ب«گوید:  و می کردهسرش را بلند آنگاه افتد و  می

 .٤»دست یابدتواند به او  و ھیچ علمی نمی کنند درک نمیھا او را  چشم ؛ندارد
بر «اند:  بابویه از ابراھیم بن محمد خراز و محمد بن حسین روایت کرده که گفته ابن

گوید: با خدا مالقات  با خدا را ـ که می ج پیامبرابوالحسن رضا وارد شدیم و روایت مالقات 
 ؛که خدا در شکل جوانی در سن سی سالگی بود ـ برای او حکایت کردیم کردم درحالی

                                           
 .٣/٢١٦؛ بحار االنوار: ١٠٢و  ١٠١بابویه، التوحید: ص ؛ ابن١/١٠٣اصول کافی:  -١
؛ حر عاملی: ٣/٢٨٨؛ بحار االنوار: ٢٢٨ص امالی:؛ ٩٧بابویه، التوحید: ص ؛ ابن١/١٠٥اصول کافی:  -٢

 .١٥ص الفصول المهمة:
 .١٠٤بابویه، التوحید: ص ؛ ابن٣/٢٩١بحار االنوار:  -٣
 .١٠٤و  ١٠٣بابویه، توحید: ص  ، ابن٣/٣٠٤بحار االنوار:  -٤
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خدا تا نافش خالی شکم گویند:  می ٢و میثمی ١ھشام بن سالم و صاحب طاق :یمسپس گفت
تو را  انآن .پاک و منزھیخدایا امام به سجده افتاد و گفت:  ؛باشد نیاز می اش بی است و بقیه

وصف    گونه  تو را این خاطر است کهبدین  .اند نیاورده یرا به جا تو توحید  نشناخته
کردند که خود وصف  ای تو را وصف می به ھمان شیوه ،شناختند اگر تو را می .کنند می

 .٣»ای نموده
ھا تشبیه  حتی خدا را به انسان و در اثبات افراط کردهبزرگ شیعه ن ابینید که متکلم می

  کند که تکذیب میرا  ؛ زیرا این اعتقاد آنان، قرآن کریمآشکار است فرِ اند که ک دهنمو
 فرماید: می

ءٞ ﴿   ]١١[الشوری:  ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
 .»نیست ]خدااو [= هیچ چیزی همانند «

اند که  توصیف نموده ھایی ویژگی او او را ب  صفات مناسب پروردگار را تعطیل کردهآنان 
این شرک را از آنھا  ائمه نیزتوصیف نفرموده و  ھاخودش را به آن أ حتی پروردگار

به قرآن و  ،که باید در صفات خدابسیاری از ایشان نقل شده مبنی بر اینروایات  .دنپذیر نمی
 . ٤سنت ملتزم باشیم

علمای  روشی پدیدار شد کهدر مقابل در اثبات خداوند متعال، ھای افراطی  این گرایش
دو گرایش مخالف در مذھب شیعه پدید آمد: گرایشی که  ؛ لذاداشتند اعتقادبیت به آن  اھل

یا پاک دانستن گرایش تنزیه  را بدعت گذاشت و آنم بود و ھشام بن حکم معتقد به تجسی

                                           
است؛ ولی رجالیون شیعه به او » شیطان الطاق«وی محمد بن علی بن نعمان، ملقب به ابوجعفر و معروف به  -١

 گوید. می» مؤمن الطاق«
یکی از متکلمین شیعه و شاگرد هشام بن حکم بوده  وی علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم بن یحیی تمار، -٢

 ).١٧٦اثر اوست (رجال النجاشی: ص» اإلمامة«است. کتاب 
 .١١٤و  ١١٣، التوحید: صبابویه ؛ ابن٤/٤٠؛ بحار األنوار: ١/١٠١أصول کافی:  -٣
گاهی از این روایات، بنگرید به:  -٤  ستیکه ب» بجسم و الصورة سیالله ل«باب  د،یالتوح ،هیبابو  ابنبرای آ

بحار ؛ دارد تیکه هشتاد روا ١٠٦تا  ١/١٠٤، »عن الجسم و الصورة یالنه«باب  ی،صول کافأ ؛دارد تیروا
 ؛ شرح حال هشام ابن حکم،دارد تیکه چهل و هفت روا» الجسم و الصورة و التشبیه ینف« ببا ،نواراأل

هشام بن سالم و یونس ابن عبدالرحمن در رجال کشی. برای اطالع از روایات دیگری در این مسئله، بنگرید 
 .٢٣ص :نیصول الداأل  یف دیمجالس التوحبه: طباطبایی، 
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اشاره  نیز بدانبیت  اھلھای انسانی که روایات  خداوند متعال از توصیفات نابخردانه و ویژگی
 .١»ثابت شده استبه طور کامل  دانشمندان دینی ھای بادر کت«کنند و  می

*** 

 مبحث دوم: تعطیل صفات در عقیدۀ شیعه
اساسی در مذھب  یبعد از این افراط فراوان در اثبات، در اواخر قرن سوم ھجری تغییر

در باری تعالی و صفات ثابت  پذیرفتر یای که از مذھب معتزله تأث به گونه ؛شیعه ایجاد شد
شدت به قدری این گرایش ھجری قرن چھارم  ۀدر آستان .قرآن و سنت را تعطیل کردند

ھایی  جعفر طوسی، کتاب پیروانش مانند شریف مرتضی و ابیبرخی از مفید و شیخ یافت که 
بسیاری از  .٢معتزله اعتماد نمودندھای  گرایشبه رشتۀ تحریر درآوردند و بر نظرات و 

 در بسیاری موارد،حتی  است؛منقول از معتزله  ھای اینان بیان شده، در کتابکه  مطالبی
آیاتی که دربارۀ صفات و قضا و قدر تفسیر  در . ھمچنینکنند نقل میعینًا متن آنھا را 

تفاوت  ،اسماء و صفات بابدر  رو از این .٣اند نقل مطلب کردهمعتزله مستقیمًا از  ھستند،
روافض نیز ھمانند معتزله  شود. دیده نمیشیعه متأخر بین کتب معتزله و کتب  محسوسی

که علمای شیعه  بینیم رو می . از اینعقل است مدعی ھستند که مبنای کارشان در تفسیر،
اند؛ مواردی  ھمسو و ھمصدا شده و سخنان ایشان را تکرار کرده  نیز با دانشمندان معتزلی

 . خداوند در قیامت توسط مؤمنین و انکار صفات رؤیتنفی  ،قرآن مخلوق بودن ھمچون 
 اند، مطرح کردهمتأخر شیعه  علمایحتی شبھاتی که نکتۀ قابل توجه اینجاست که 

تنھا تفاوتی که در این میان به چشم  ھایی ھستند که روزگاری ِورد زبان معتزلیان بود. ھمان
و تصریح به نھی  الھی روایات تعطیل صفاتـ  ـ برخالف معتزلهاین است که شیعه  ،خورد می

فرماید:  تیمیه می االسالم ابن طور که شیخ ھرچند ھمان ؛دھند آنھا را به ائمه خود نسبت می
اساس در اسماء و  اصل وشان است و  یپیرو قیاس عقل ،آنھا در باب توحید و صفاتدین «

، در صفات در مورد تعطیل شیعه یاستدالل شیوۀاین  .٤»دانند صفات را عقل و قیاس می
 حلی آشکارا دیدهمطھر  ناب »نھج المسترشدین«مفید و شیخ  »عتقادیةالنکت اإل«کتاب 

                                           
 .٢/١٤٤: منهاج السنة -١
 .١/٢٢٩: همان -٢
 .١/٣٥٦: همان -٣
 ، چاپ امیریه.١/٢٣٢، تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، یا ٧٩و  ٧٨/ ٢: همان -٤
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اند.  کالمی اتخاذ کردهـ  رویکردی عقلی أ صفات خداوند و بر اساس آن، در بررسید شو می
؛ مخالف عقل و قیاس و شرع است تردیدی نیست که اتخاذ چنین روشی برای این موضوع،

را این مسیر توانایی پوییدن  خردمندانغیب است و عقل  ۀصفات پروردگار در دایر زیرا
عقیده و ایمان باشد. در اعتقاد به اسماء و اساس   ندارد تا بتواند نظر دھد، چه رسد به اینکه

 تراوند. باید پیرو قرآن و سنتی باشیم که از منبع وحی می صفات الھی
 اعتقاد بهکنیم که در  اما مشاھده می ؛کنند بر عقل اعتماد میمدعی ھستند که  روافض

ائمه دیگر  و سطالب علی ابن ابی از قول ،کنند استناد می نیزبه روایات ائمه  صفات، تعطیل
را به  غلطی کنند و چنین اعتقاد بیت مانند محمد باقر و جعفر صادق دروغ جعل می اھل

ی از ، روایاتبحث اسماء و صفاتحتی بعضی از آخوندھای معاصر در  ؛دھند آنھا نسبت می
آیا بعد از کالم امیر « گویند: ائمه دربارۀ نفی صفات از خداوند متعال ذکر کرده و می

آیا برای پی بردن به ماند؟  انکار باقی میو مجالی برای بحث  ،طالب علی بن ابی ،مؤمنینال
است:  وجود دارد که گفته [درستِی] سخن امام علیبه ای جز اعتراف  [حقیقِت] آن، چاره

 . ١»؟نفی صفات از پروردگار است ،کمال اخالص
 ؛ثابتی ندارند روشھای دینی  در پژوھششیعه علمای  کنید، میطور که مشاھده  ھمان

بر عقل  گاھیآنان  .شود منجر به تناقض می قطعاً بنیان آن تقلید باشد،   زیرا مسلکی که
 ِی یروا َمشربو  هبین مسلک عقلی معتزل ست کهرو  از این ؛بر روایت گاھیو کنند  اعتماد می

نظر و  روند و چون خود صاحب اشاعره، انگشت به دھان از این سو به آن سو می
گردد. زنھار از این بیابان،  شان افزوده نمی سبک نیستند، از ھر طرف، جز بر حیرت صاحب

 نھایت!  وین جھِل بی
در  أگویی عالمان شیعه دربارۀ اسماء و صفات حضرت باری این سرگشتگی و تناقض

در مورد اثبات صفات  زیادی ت صحیحاروای علی، به ویژه بیت از ائمه اھلحالی است که 
با وجود  ،شیعه ھای بای از کترخحتی ب ؛٢است  نقل شدهدر تصنیفات علمای اسالمی 

روایاتی را در اثباِت آن نقل ، صفات دارند تعطیلکه دربارۀ و تاریکی مطلقی  گمراھی
شوند  می  بیانگر نفی صفات ھستند و به ائمه نسبت داده  روایاتی که  اما متأسفانهاند.  کرده

یا روایت  ٣»کمال توحید، نفی صفات خداوند است«گویند:  اشند، مثًال میب بسیار فراوان می

                                           
 .٢٨عشریة: ص زنجانی، عقائد اإلمامیة اإلثنی -١
 .٢/١٤٤: منهاج السنة -٢
 .٥٧بابویه، توحید: ص ابن -٣
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 ،با وجود اثبات صفات« اینکه:یا  ١»نفی صفات، از مقوله حمد و ستایش خداوند است«
مذھب رویکرِد تصریح کرده که  حلی مطھر ابنبا وجود این،  .٢»را نفی کرد  توان تشبیه نمی

ی یو بعضی دیگر مانند طباطبا ٣مذھب معتزله است اسماء و صفات مانندمورد شیعه در 
 . ٤»فالسفه است رویکردمانند «گویند:  می

صفاتی سلبی و مخالف با صفات   ارا ب خداوند متعالطور که بعضی از روایات آنھا   ھمان
آنھا دال بر این  ۀبابویه تقریبًا ھفتاد روایت ذکر کرده که ھم قرآنی توصیف نموده است، ابن

با زمان، مکان، کیفیت، حرکت، انتقال و ھیچیک از صفات اشیاء  أ خداوند«که ھستند 
شیعه نیز  سایر علمای .٥»و خداوند نه جسم است، نه حس و نه صورت ؛شود توصیف نمی

نفی  أ در قرآن و سنت را از خداوند  را پیموده و صفات ذکر شده انهگمراھ روشھمین 
ق) مشھور به ۱۳۰۰م (حسینی مھدی  محمدیکی از این آخوندھای گمراه،  .کنند می

باشد چون مدعی شده سه بار امام زمان خیالی شیعه را  قزوینی حلی و امام سیزدھم می
ھر چیزی  ؛خداوند جزء ندارد«گوید:  میوی در توصیف خداوند متعال  است. مالقات کرده

ھر  ؛نه جوھر است نه عرض ،که مرکب نباشد ھر چیزی ؛جزء نداشته باشد ترکیب نداردکه 
ھر چیزی جسم نباشد در  ؛نه عقل است نه نفس نه ماده نه جسم نه صورت ،چیزی جوھر نباشد

نه کیفیت دارد نه  ،ھر چیزی در جھت قرار نگیرد ؛گیرد مکان و زمان و جھت و وقت قرار نمی
توان متصف  نه جھت و نه وضع و نه می ،ھر چیزی کمیت نداشته باشد، نه کیفیت دارد ؛کمیت

ھر چیزی جسم  ؛به وقت و زمان و مکان و اضافه و نسبت و فعل و قبول کردن فعل قرار گیرد
 .٦»گردد شود و نه درک می نه دیده می ،نه جھت ،نه مکان ،نداشته باشد، نه رنگ دارد

زھرآلود  فاسد فلسفه و درخت چشمۀنفی محضی است که از سخن، این که بینیم  می
 فرماید: می أ خداوند .حامل کفر و الحاد است وکند  دینی تغذیه می بی

                                           
 .٣٥و  ٣٤همان: ص -١
 .٤٠همان: ص -٢
 .٣٢مطهر، نهج المسترشدین: ص ابن -٣
 .٢١الدین: ص  طباطبائی، مجالس الموحدین فی أصول -٤
 به بعد. ٣١بابویه، التوحید: ص ابن -٥
مطهر،  ابن توانید ببینید: . این عقیدۀ انحرافی را در منابع ذیل نیز می٥٠قالئد الخرائد فی أصول العقائد: ص -٦

 .٢١ص الدین: الموحدین في أصول  مجالس ؛ طباطبایی،٤٧تا  ٤٥المسترشدین: ص  نهج
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ا يَِصُفونَ ﴿ ةِ َ�مَّ ِ َرّبِ  ١٨١ َوَسَ�ٌٰم َ�َ ٱلُۡمۡرَسلِ�َ  ١٨٠ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك َرّبِ ٱۡلعِزَّ َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
 ] ١٨٢ تا ١٨٠[الصافات:  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

کنند. و سالم، بر  تو، پروردگار عزت، از آنچه (مشرکان) توصیف میپاک و منزه است پروردگار «
  ». است که پروردگار جهانیان است اللهمخصوص  رسوالن. و سپاس و ستایِش 

 ؛اند بلکه روش کسانی است که از راه پیامبران منحرف گشته ؛تازه نیست سخنیاین 
و باطنیه [= اسماعیلیه]  ٢ھمیهَج ، ١ئینکفار، مشرکین، اھل کتاب، فالسفه، صابِ کسانی چون 

کنند و  با صفات سلبیه توصیف میبه طور تفصیلی آنھا خداوند را  اند. که پیرو ایشان بوده
                                           

اند؛ بدین علت، ابوریحان بیرونی در مورد صابئیاِن  گروهی بزرگی از صابئین خدا را با سلبیات توصیف کرده -١
گویند: خدا ظلم  کنند، نه ایجابیات؛ مثًال می آنها خدا را با سلبیات توصیف می«گوید:  منطقۀ حّران می

دانند؛ زیرا از نظر آنها صفت حقیقی  مجازی میشود. همچنین ایشان اسماء الحسنی را  کند و دیده نمی نمی
دهند (اآلثار الباقیة عن القرون الخالیه:  وجود ندارد و گردش و تدبیر جهان را به فلک و اجرام آسمانی نسبت می

گروهی هستند «کند که  ). در مورد فرقۀ صابئیه اختالف فراوانی وجود دارد. طبری از مجاهد روایت می٢٠٥ص
کثیر  ). ابن٢/١٤٦یهودی و مسیحی و دینی ندارند (تفسیر طبری، تحقیق احمد و محمود شاکر: بین زرتشتی و 

صابئیان گروهی بودند که در «گوید: ). امام رازی می١/١٠٧کثیر:  نیز این نظر را ترجیح داده است (تفسیر ابن
). شهرستانی نیز ١٤٣ص(إعتقادات فرق المسلمین والمشرکین، » پرستیدند گان را می ستار ÷زمان ابراهیم

به خاطر «) و اینکه ١/٢٣٠مردم در زمان ابراهیم دو گروه بودند: ُحَنفاء و صابئین (الملل و النحل: «گوید:  می
). برای ٢/٥(همان: » های الهی و دور شدن از روش پیامبران، آنان را صابئی نامیدند شان از سنت انحراف

گاهی بیشتر دربارۀ  تیمیه، الرد علی  ؛ ابن٦٣، بنگرید به: اسفراینی، التبصیر فی الدین:صشان نها و اعتقاداتآآ
 .٢/٣٤٤؛ مقریزی، الخطط: ٤٥٧تا  ٤٥٤، ٢٨٩تا  ٢٨٧المنطقیین: ص 

های دیگری را نیز در دین  کرد و بدعت جهمیه پیروان جهم بن صفوان بودند. وی صفات الهی را نفی می -٢
گاهی بیشتر از گمراهیپدید آورد؛ از جمله: إرجاء، جبر و فنای  های این فرقه، بنگرید  بهشت و دوزخ. برای آ
به بعد؛ أشعری،  ١١٨به بعد؛ امام بخاری، خلق أفعال العباد: ص ٦٤به: امام احمد، الرد علی الجهمیة: ص

؛ مقدسی، ٦٣؛ إسفراینی، التبصیر فی الدین: ص٢١٨؛ ملطی، التنبیه والرد: ص١/٢١٤مقاالت اإلسالمیین: 
فقط » جهمیه«قاسمی، تاریخ الجهمیة و المعتزلة. الزم به ذکر است که اصطالح ؛ ٥/١٤٦التاریخ:  البدء و

علمای سلف، «گوید:  تیمیه می منحصر به پیروان و همفکراِن جهم بن صفوان نبوده است. شیخ اإلسالم ابن
شد،  در قیامت می کرد و معتقد بود قرآن مخلوق است و منکر دیدار خدا هرکس که صفات خدا را نفی می

فالسفه و معتزله «دهد:  )، و در جای دیگر چنین توضیح می۱۲/۱۱۹(مجموع الفتاوی: » نامیدند جهمیه می
 ).۱۲/۵۴۲(همان: » گویند کالم خداوند مخلوق است و در زمرۀ جهمیه هستند می
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ھیچ حقیقتی  که نھایتاً  کنند بدون ھیچ صفتی اثبات می وجود مطلقبرای خداوند فقط یک 
 ،در نھایت و اسماء و صفات خداوند را تعطیل ؛ زیرااین سخن آنھا، عین تعطیل است .ندارد

دقیقًا نیز تمثیل  ندارد. وجود حق ای جز نفی نتیجه ،تعطیل و عقیدۀ ؛کنند خدا را نفی می
مثل و مانند  ١معدومات و جمادات ،چون خداوند را به ممتنعات ؛داردرا ھمین نتیجه 

که از شوند  تار امری مشابه آن میگرف اماکنند  فرار می ای مسئلهاز خبران،  این بی .کنند می
؛ و این عالوه بر تحریفات و تعطیالتی است که برای اثبات تر است اولی بسیار خطرناک

 .٢شوند دیدگاه خود به ناچار مرتکب می
صفات مبارکش را به تفصیل ثابت نمایند تا  به سوی بشر فرستاد پیامبران را  أ خداوند

بدین دلیل است  .٣و ھمانندی به صورت ُمجمل نفی کنند و او را از ھرگونه تجسیم و تشبیه
صورت تفصیلی و نفی [ تشبیه و صفات نقص] به در قرآن به  أ صفات خداوند بینیم که می

 .٤صورت کلی و مجمل آمده است
 فرماید: می أ خداوند

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ ﴿ ءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ   ]١١[الشوری:  ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
 ».او شنوای بیناستهیچ چیز همانند او نیست و «

این طرز بیان، آمده و و در قالب یک جمله کوتاه  کلیبه صورت   آیه شباھت در این نفی
 فرماید: می أ مثًال خداوند ھاست؛ در نفی شباھتقرآن  شیوۀ کلی

�ِض َوَما بَۡيَنُهَما فَٱۡ�ُبۡدهُ َوٱۡصَطِ�ۡ ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ا رَّبُّ ٱلسَّ  ﴾لِعَِ�َٰدتِهِۦۚ َهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُۥ َسِمّيٗ

  ]٦٥[مریم: 
دو است، پس او را عبادت کن و بر عبادتش  ها و زمین و آنچه میان آن (همان) پروردگار آسمان«

 ».شناسی؟ نامی برای او می شکیبا (و پایدار) باش. آیا (مانند و) هم
از  این تفسیر ٥؟ر او گذاشته شودیعنی آیا خداوند نظیر و مشابھی دارد تا اسم خدا ب

 فرماید:  میمتعال خداوند ھمچنین . ٦روایت شده استنیز عباس  ابن
                                           

 .١٦ابن تیمیه، التدمریة: ص -١
 .١٩همان: ص -٢
 .٨همان: ص -٣
 .٤٩الطحاویة: صشرح العقیدة  -٤
 ، لسان العرب، ماده س م ی.٨التدمریة: ص -٥
 .١٠٦/ ١٦تفسیر طبری:  -٦
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َحُدۢ ﴿
َ
ُۥ ُكُفًوا أ   ]٤خالص: [اإل  ﴾َولَۡم يَُ�ن �َّ

  ». و هیچکس همانند و همتای او نبوده و نیست«
َوُهَو ﴿ : از جمله ؛است  بیان تفصیلی ـحضرت باریصفات  روش قرآن کریم در اثبات

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ    و ھمچنین: ﴾ٱلسَّ

َ�َٰدةِ� ُهَو ٱلرَّۡحَ�ُٰن ٱلرَِّحيُم ﴿ ِي َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ ُ ٱ�َّ ِي  ٢٢ُهَو ٱ�َّ ُ ٱ�َّ ُهَو ٱ�َّ
َ�ُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيمِ  وُس ٱلسَّ ۚ ُسۡبَ�َٰن َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱلَۡملُِك ٱۡلُقدُّ ُ ُن ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َبَّاُر ٱلُۡمَتَكّ�ِ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ِ َ�مَّ � �َُسّبُِح َ�ُۥ َما ِ�  ٢٣ ٱ�َّ ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ
َ
ُ ٱۡلَ�ٰلُِق ٱۡ�َارُِئ ٱلُۡمَصّوُِرۖ َ�ُ ٱۡ� ُهَو ٱ�َّ

�ِض� وَُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيمُ 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�   ]٢٤ تا ٢٢[الحشر:  ﴾ٱلسَّ

 ۀاو الله است که جز او معبودی (راستین) نیست، دانای غیب و آشکار است، او بخشند«
مهربان است. او الله است که جز او معبودی (راستین) نیست، پادشاه، نهایت پاک، منّزه (و 

عظمت و  ۀکننده) و شایست سالم از هر عیب)، ایمنی دهنده، نگهبان پیروزمند، جبار (جبران
آورند. او الله است، خالق،  است. الله پاک و منّزه است از آنچه (برای او) شریک می بزرگی

ها و زمین است تسبیح  های نیک است، آنچه در آسمان نظیر) برای او نام نوآفرین، نقشبند (بی
  ». گویند و او پیروزمند حکیم است او می

 .١دارد شواھد فروانی در قرآن کریم و سنت رسول وجودمورد در این 
با فطرت بلکه با روش قرآن در تضاد است، صفات خداوند، نه تنھا روش این گروه در نفی 

زیرا حتی اگر انسانی را با این صفات و بدین شکل توصیف  نیز سازگار نیست؛و عقل سلیم 
 .٢کنیم، ننگین و زشت است، چه رسد به پروردگار جھانیان

                                           
 به بعد بسیاری از آنها را ذکر کرده است. ٨تیمیه در التدمریة: ص  امام ابن -١
 رایوجود دارد؛ ز  یادب یدر آن ب یحت شود؛ ینم دهید  یفیتعر  چیمطلق، ه ینف نیدر ا: «دیگو  یم هیشارح طحاو  -٢

خواهد کرد،  تان هیسخن تنب نی"، قطعًا به خاطر ایستی: "تو نفهم و احمق و کودن ندییما به پادشاه بگو شاگر َ 
 نکهیمثل ا د؛یا او گفته یمدح و ثنا د،یکن دهو بجا استفا یرا به درست ی. اما اگر نفیداگر درست گفته باش یحت

 یاگر نف نی". بنابرایو واالتر تر فیان برتر و شر آنتو از  ؛یستیو کارگرانت ن  تیاز رعیک چی: "تو مانند هدییبگو 
  ).٥٠العز، شرح الطحاویة: ص (علی بن ابی »دیا سخن به ادب گفته د،یبه کار ببر  ییکو یرا به ن
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تنھا با صفاتی توصیف  أ خداوند« گویند: شان می علمای شیعه به نقل از امامان 
 ،اند رو گردانده خویش نیز اما از این اصل ؛»کرده است وصفشود که خودش را با آنھا  می

گونه که طبق عادت ھمیشگی، از عقل و فطرت  گونه که از قرآن رو گرداندند و ھمان ھمان
فیلسوفان گذشته  ھای پسمانده پذیرفتنمحض و  این به خاطر تقلیدِ  اند. کردهانحراف پیدا 

گردد. کدام انسان خردمندی است  سلیم ھرگز چنین خطایی مرتکب نمیعقل  گرنهو است؛
 ؛ چرا که در مسیر شناخت معنویات،کند بر عقل ناتوان خود اعتماد فقط در امور غیبی،  که

ا که در این ؛ چرو خبر آسمانی است یوحی خداوندبھترین و تنھاترین راه، تکیه و اعتماد بر 
 اند و تحقیقات متفاوت. امور، عقل ناتوان است و اندیشه پرخطا، تصورات متناقض

را بیان  نادرستی این دیدگاه اند و شیعه به تفصیل در رد عقیدۀ تعطیل سخن گفتهائمه 
. کنیم آن خودداری مییا تکرار  از بازگویی ،پرھیز از طوالنی شدن بحثبرای  که ندا ردهک

ھای شیعه و مقایسۀ  اشاره به آن الزم است، نحوۀ انعکاس این عقیده در کتاب ای که نکته
روایات و سخنان آخوندھای این بین چرا که  باشد؛ بیت می شده از ائمه اھل آن با روایات نقل

 علمایو  بزرگوارائمه  دھد که نشان می آید ی به چشم میھای فراوان گویی شیعه، تناقض
تغییر یا  با چرا که حضرات علما ؛جمع آنھا ممکن نیستو  تندمتفاووادی دو شیعه در 

خود را بر پایه و اساِس  بیسخنان  آنان ثابت کنند.تا نظر خود را  کوشند روایات، میتحریف 
را بر  »تعطیل«عقیدۀ نادرست کنند تا  جعل می یروایات؛ حتی دھند روایات ائمه ترجیح می

اعتقادات سراپا غلط خود را با وادار کردن مردم به تحمیل کنند و و مقلد  لوح مردم ساده
 درست جلوه دھند.  تقلید،

نخست: خلق  :ھای شیعه در این موضوع، سه گفتار را برگزیدم به منظور بررسی دیدگاه 
شیعه ثابت  ھای با استفاده از کتابسپس  سوم: نزول خداوند.؛ دوم: رؤیت خداوند؛ قرآن

لهمیان نظرات افراطی  ،بیت مذھب اھل خواھیم کرد که قرار گرفته   معطله و تفریِط  ُمَمثَّ
سنت و جماعت ھماھنگ  این امت و اھل صالِح  بیت با مذھب سلِف  است و مذھب اھل

 موافق عقل صریح و نقل صحیح ھستند. زیرا ؛است
*** 
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 اعتقاد شیعه به خلق قرآن -۱
دال بر این  سلفقرآن و سنت و اجماع  ؛مخلوق استخدا و غیرِ ی  نازل شدهقرآن کالم 

حتی  ؛ھمیه ھستندرف َج د صِ شیعیان دوازده امامی در بحث خلق قرآن، مقلّ  .١اصل ھستند
 در نظر گرفته» بابی دربارۀ اینکه قرآن مخلوق است«مجلسی باب مخصوصی تحت عنوان 

دش مخالف مذھب خو آنھایازده روایت نقل کرده که اکثر  ،در این بابوی  .٢است
مھارت چشمگیری در تأویل و توجیه و دروغ دارند، به شیعه چون آخوندھای اما  ؛باشند می

 کنیم. اند که بزودی آنھا را ذکر می تاویل و تفسیر این روایات پرداخته
این  .٣»گویند: قرآن مخلوق است شیعه و معتزله می«گوید:  محسن امین می ی،شیع عالم

گویند:  کنند و می انکار می أ صفت کالم را برای خداوندبنا شده که اصل تفکر بر این 
مانند درخت ھنگام سخن گفتن با  ؛آورد سخن درمی  خداوند بعضی از مخلوقات خود را به«

 .٥امر بودشیوخ شیعه در این  بخشی از اقوالاین  .٤»موسی و یا جبرئیل ھنگام نزول قرآن

                                           
گاهی از عقیدۀ سلف در این موضوع و پاسخ به مخالفین، بنگرید به: امام احمد، الرد علی الزنادقة و  -١ برای آ

قطیبه، اإلختالف فی اللفظ و الرد  م بخاری، خلق أفعال العباد؛ دارمی، الرد علی الجهمیة؛ ابنالجهمیة؛ اما
 منده، الرد علی الجهمیة. علی الجهمیة و المشّبهة؛ نجاد، الرد علی من یقول القرآن مخلوق؛ ابن

 .١٢١تا  ١١٧/ ٩٢بنگرید به: بحار األنوار:  -٢
 .١/٤٦١أعیان الشیعة:  -٣
 .١/٤٥٣همان:  -٤
که به کفر وی و اینکه باید  شد سوال هیمیت االسالم ابن خیاز شکسی که قائل به چنین امری باشد در مورد  -٥

شود. و گفت: کسی که چنین دیدگاهی  استتابه شود فتوا داد که اگر توبه کرد که خوب وگرنه کشته می
ُ ٱَوَ�ََّم : ﴿دیفرما یخداوند م  که ردیرا بپذ  هیآ نیهرچند اشود  داشته باشد کافر می  ﴾الِيمُموَ�ٰ تَ�ۡ  �َّ

و به حق بودن این الفاظ اعتراف کند ؛ »و الله (بدون واسطه) با موسی سخن گفت«] ١٦٤: النساء[
جمهور  کهاست  هیمذهب جهم نی. اکرده است، کافر خواهد بودرا رد  آن ایو معن قتیحقچون  یول

سنت، آنها را جزء  از اهل یاریبس یهستند. حت بدعتو  یگروه اهل هو  نیسنت اتفاق دارند که آنها بدتر  اهل
 خیش تاوی، و مجموع ف١/٤٧٤(مجموعة الرسائل والمسایل:  »کنند یحساب نم زین یاسالم ۀهفتاد و دو فرق

اتفاق دارند که معتقدند  یا هیجهم ریتکفسنت بر  اهل: «دیفرما یم گرید  یدر جا شانی). ا١٢/٥٠٢اإلسالم: 
 ریتفس وهیش نیرا به ا میاز اجسام مانند درخت خلق کرده است و تکل یخداوند کالم خود را در بعض

 ).١٢/٥٣٣اإلسالم:  خی(مجموع فتاوی ش» اند کرده
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؛ شیعه ھستند نظر علمایبیشتر آنھا مخالف  یابیم که درمیبیت  به روایات اھل با مراجعه
 گفت: ؛ ویاز امام رضا در مورد خلق قرآن سئوال شد«مثًال در تفسیر عیاشی روایت شده: 

... کالم « روایت شده:نیز در رجال کشی  .١»... مخلوق است ... قرآن کالم خداوند و غیر
[کاظم] حسن موسی ال که به ابی کند میبابویه قمی روایت  ابن .٢»... خدا مخلوق نیست

گذشتگان در مورد آن اختالف  ؟گویید در مورد قرآن چه می ،رسول الله پسر ای«گفته شد: 
او  .ندستدان مخلوق می را غیر مخلوق است و گروه دیگر آنمعتقد بودند بعضی  ؛ندداشت

 متأسفانهاما  .٣»است أ گویم: کالم خداوند بلکه می ؛گویم گفت: من ھرگز مانند آنھا نمی
 سخند و وش و توجیه میتأویل  دامان  به  دست بالفاصلهروایات پس از نقل این بابویه  ابن

از مخلوق بودن قرآن،  ایشانھدف «گوید:  می وکرده  تفسیرای نامناسب  ائمه را به گونه
علت اطالق «افزاید:  ھمچنین می .٤»نیستث حَد غیر مُ اینکه نه  ،باشد دروغ نبودنش می

وقتی گفته  ؛یکی از معانی مخلوق، دروغ است کهاین است  ،ردن مخلوق بر قرآننک
 .٥»یعنی کالم دروغ ،شود: کالم مخلوق می

ھای  که روایات ائمه، دیدگاهروشن است  ؛ زیراز نیستیجا و توجیه این تأویل ،بدون شک
نیز در تخطئه این سلف علمای و  کند به کلی رد میقرآن اھل اعتزال را دربارۀ مخلوق بودن 

و بابویه  ابنو بر خالف آنچه قرآن غیر مخلوق است سخن معتزله، یکصدا اعالم کردند که 
 چراکه باشد. منظور این نیست که کالم خدا دروغ نمی ،پروراند در سر می ھمفکرانش

بلکه چنین  به رد آنھا بپردازندبخواھند قرآن دروغ است تا ائمه  اند ن نگفتهانااز مسلم یک ھیچ
این بود که   انحراف معتزله داند؛ را می ادعای کفری آشکار است که ھر مسلمانی کفر بودن آن

و ھمه با   قرآن مخلوق است و سلف صالح امت در مقابل این عقیده قد علم کرده معتقد بودند
 .٦اند ھای فراوانی به رشتۀ تحریر در آمده ھم به رد آن پرداختند، در این مورد کتاب

                                           
 .١/٨تفسیر عیاشی:  -١
 .٤٩٠رجال کشی: ص -٢
؛ بنگرید به: بحار اإلنوار: است اریبس عهیش یها در کتاب اتیدست روا نیاز ا. ٢٢٤بابویه، التوحید: ص ابن -٣

 .٢٢٩تا  ٢٢٣؛ التوحید: ص١٢١تا  ٩٢/١١٧
 .٩٢/١١٩؛ بحار األنوار: ٢٢٥بابویه، التوحید: ص ابن -٤
 .١١٩/ ٩٢؛ بحار األنوار: ٢٢٥التوحید: ص -٥
 .٣٠١/ ١٢بنگرید به: مجموع فتاوای شیخ اإلسالم:  -٦
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کرده بابویه نقل  از ابنروایتی  »تفسیر صراط المستقیم«بروجردی در کتاب  اللهت آی
شاید علت «: گوید داند و می میتقیه در معنای مخلوق بودن قرآن را گذشته  و نصوص است

خاطر این   یا به ؛باشد عامهبا  یتقیه و ھماھنگ اند نباید قرآن را مخلوق دانست، اینکه گفته
چون  ؛اند را به کار برده کافران آن  شود که ھای دیگری نیز می از لفظ مخلوق، برداشت  که

 .١]»است ج محمد ساختۀ ذھنیعنی [گفتند: قرآن اختالق است  کافران می
ھای مشابه  بھانهتقیه یا جز توسل به ای  چارهبرای فرار از حقیقت، البته شیوخ شیعه 

اصوًال شیعه علمای کند که  ثابت میبرخورد آنان با مباحث دینی و کالمی، این روش  ندارند.
و با بھانه تراشیدن و محمل شیطانی تقیه، ھر زمان که بخواھند، ھر  اعتقاد خاصی ندارند

کنند. و  دھند و از پذیرش حقیقت شانه خالی می ای را درست یا نادرست جلوه می عقیده
با تمام نصوص و روایاتی است که پرده از حقیقت این  درواقع این روش آنھا در برخورد

 بر پایۀ میل و ھوسمذھب شیعه  کند. به بیان دیگر، دارد و آنان را رسوا می مذھب برمی
 .٢بیت بابویه بنا شده است، نه بر مبنای روایات صحیح ائمه اھل ابنمجلسی و کلینی و 

 کافر یا دروغگویی یاآخوند ھر علت این انحراف و بدعت در مذھب شیعه آن است که 
ھر و خود را حجت االسالم و آیت الله نامیده  ای بر سر کوفته و عبایی در بر کرده، عمامه

آنچه جھل و ھوس و تعصبش فرمان داده، سر نھاده و اطاعت کرده است. این است که 
آنچه اند و ھر  ستیز، ھزاران روایت جعلی و متناقض ساخته سازان دین بینیم حدیث می

اند و ھرگاه که در تنگنای  خبر ریخته بیت در حلقوم عوام بی اند به نام مذھب اھل خواسته
تمام نمایان  اند. آری، شیعه اند، به دامان متعفن تقیه پناه برده تعقل و استدالل قرار گرفته

تقیه محکوم سالح با  شان بوده است، میل و اندیشۀ مسموممخالف را که  ینصوص و روایات
مقوله مخالفت با  کار موفق نشوند،در این اگر  حتی ؛دنکن و از میدان به در می مودهن

؛ چرا که بنابر عقیدۀ فاسدشان، راه رستگاری و ھدایت، در کشند سنت را به میان می اھل

                                           
 .٣٠٤/ ١تقیم: تفسیر الصراط المس -١
. بحرانی در این کتاب، اختالف روایات شیعه را در موضوع تقیه ذکر ٦٠هاشم بحرانی، الدرة النجفیه، ص -٢

دانند کدام نظر را برگزینند، چه کنند،  دارد که نمی کرده است از حیرانی و سرگشتگی علمای شیعه پرده برمی
گوید، تقیه باعث  که خود بحرانی می رفتار کنند. چنانچه بگویند و با این روایات متناقض و آشفته چگونه 

ها همدیگر را پس بزنند؛ و بدین علت،  که دالیل، اختالف و ناسازگاری داشته باشند و قرائن و نشانهشده 
 ).٦١احکام گرفتار شک و تردید و آشفتگی باشند (الدرة النجفیه: ص
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آنان با این شگردھای شیطانی، علم و دین و حقیقت را قربانی  سنت است. مخالفت با اھل
 پراکندگیو  هتفرقرا با بھانۀ پیروی از ائمه به اسالم کتاپرست یامت و  کنند ھوس می

 کردند که فریاد درآمده و شکایت میھای آنھا به  سازی ائمه از دروغکه  . درحالیدکشانن می
  .١»اند از قول ما دروغ بگویند حریصمردم «

َعَلم  به قصد اصالح امت قد دوستی باشد که حال اگر در این میان شیعۀ موحد و حقیقت
سنت و جماعت  با اھل بازگرداَند،اصل دین و قرآن و سنت و بخواھد ایشان را به  کند

برھاَند، او را به قمی و  و کلینی، مجلسی فریبمکر و شیعه را از  و ھمفکر و ھمصدا باشد
 . ٢دھند حکم قتلش را می، درنگ کفر و الحاد متھم کرده و بی

اند  نقل کردهبیت  اھلکه کتب شیعه از  یوایاتسنت را با ر اگر بخواھیم روایات اھل
و حتی  اند نبودهبه مخلوق بودن قرآن  معتقدبیت ھرگز  گیریم اھل مقایسه کنیم، نتیجه می

ی خدا و  و بر این اعتقاد بودند که قرآن کالم نازل شده اند.  هکردبا آن مخالفت سرسختانه 
جعفر به اتفاق روایت شده که چون از امام  ٣سنت غیر مخلوق است. برای مثال، در کتب اھل

». قرآن نه خالق است نه مخلوق«فرمود: ، شد سئوالدر مورد مخلوق بودن قرآن  سصادق
 .٤»این روایت از جعفر از چند طریق نقل شده است«گوید:  تیمیه می االسالم ابن شیخ

دنبال  ،مسلمانان بر آن اتفاق دارند ۀرا که ھم ای عقیدهچرا حال که حقیقت این است، 
تنھا شیعه آخوندھای  ؟رھا نسازیم ،که ھیچ اساسی ندارند یو تأویالت لباطامر نکنیم و 

خواھند، و غیر از شذوذات و اقوال منحصر به فرد، پیرو  امت اسالمی را می تشّتتو  هتفرق
                                           

 .١٣٦و  ١٣٥رجال کشی: ص -١
همچون حیدرعلی قلمداران، ابوالفضل برقعی و شریعت سنگلجی مؤید این ادعا و  زندگی دلیرانۀ موحدانی -٢

 .)صححبهترین شاهد بر جنایت و خونخواری مدعیان والیت است (م
(ضمن مجموعة عقائد السلف)؛  ١٣٥(تحقیق البدر) و ص  ٣٦بنگرید به: امام بخاری، خلق أفعال العباد، ص -٣

(تحقیق دکتر محمد رشاد سالم)؛ ابوسعید دارمی، الرد علی  ١٨٨و  ١٨٧/ ٢تیمیه، منهاج السنة النبویة:  ابن
؛ ٢٤٢و  ٢٤١، ٢/٢٣٨ی، شرح أصول إعتقاد أهل السنة: اللکائ؛ ٧٧؛ آجری، الشریعة: ص١٠١الجهمیة، ص

. بیهقی ٣٦عتقاد، صو کتاب اإل  ٢٤٧؛ بیهقی، األسماء والصفات: ص٢٦٥أبوداود، مسائل اإلمام أحمد: ص
این روایت از جعفر صحیح و مشهور است. این روایت از جعفر بن محمد از «گوید:  بعد از ذکر روایت می

را از مالک بن انس  پدرش علی بن حسین روایت شده و زهری از علی بن حسن روایت کرده و ما هم آن
 ).٣٩ایم (همان: ص روایت کرده

 .٢٧٨/ ١ منهاج السنة: -٤
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ُخمس به دست  به بھانۀ تا اموال مردم راآنان حریصانه در پِی آنند  .چیز دیگری نیستند
، فراریب ینیابت از امام غا نام هبکوشند که  ؛ میچپاول کنندثمرۀ زحمات آنان را آورند و 

ھای دنیوی،  ھمۀ این نعمت پوشالی دست و پا کنند.  برای خود جایگاه اجتماعی و تقدس
 کوبند می علت است آنان که روز و شب بر طبل تفرقهبدین آید؛  در سایۀ تفرقه به دست می

 دانند. میو ھدایت  سعادتموجب را سنت  مخالفت با اھلو 
 ،١شوند محسوب میسنت  اھل از نگاه اعتقادی جزءمعتزله  جالب اینجاست که ھرچند

زیرا اعتقاد  ؛ندنپیروی ک معتزلهمسئله از بوده است که در این  چنین  شیعه مصلحت علمای
 »صول الخمسةشرح األ«عبدالجبار معتزلی در کتاب  ھاست. ویژۀ معتزلی ،خلق قرآنبه 
و وحی  کالم خداقرآن، این است که  ]قرآن[یعنی خلق مورد این ما در  عقیدۀ«گوید:  می

 ،شیعه در مورد خلق قرآن. تردیدی نیست که علمای ٢»باشد میمخلوق و حادث  اوست و
  خاص، پس در این مسئله .اند این عقیده را از آنھا گرفته ؛ چرا کهمعتزله ھستند خوارِ  جیره

  اند. را رعایت نکردهمخالفت با عموم مسلمانان قانوِن 
حاتم  عبدالرحمان بن ابی .٣جعد بن درھم بود گفت،سخن مورد این در اولین کسی که 

سخن مخلوق بودن قرآن  ازکسی که  نخستینگفت:  از پدرم شنیدم که می«گوید:  می
بعد از او جھم  و او اولین کسی بود که این بدعت را ایجاد کرد .٤جعد بن درھم بود ت،گف

به  ،اعتقادمبانی اصلی این  بر این باورند کهی رخب .٥»از این سخن استقبال کردبن صفوان 
اند که  ان گفتهدانشمند تیمیه و دیگر اثیر، ابن ابن .گردد برمی بیگانه و غیر اسالمیتفکرات 

از این اعتقاد را  نیزخلق قرآن را از ابان بن سمعان گرفته است و او  اعتقاد بن درھم، جعد
به خلق تورات  معتقدرا سحر کرد و  ج یھودی که پیامبر لبید بن اعصِم  پسر خواھرطالوت 

                                           
 (تحقیق دکتر محمد رشاد سالم). ١٦٣/ ٢ همان: -١
 .٣٣١. همچنین بنگرید به: المحیط بالتکلیف: ص٥٢٨صشرح األصول الخمسة:  -٢
 کرد خداوند جعد بن درهم جزء تابعین، ولی گمراه و بدعتگذار بود. او گمان می«گوید:  حجر می ابن -٣

ابراهیم را به عنوان دوست خود نگرفته و با موسی سخن نگفته است. وی در روز عید قربان و در بغداد به 
؛ ابن نباته، سرح العیون: ١/٣٩٩؛ میزان اإلعتدال: ٢/١٠٥خاطِر این عقائد انحرافی کشته شد (لسان المیزان: 

 .٢٩٤و  ٢٩٣ص
 .٣٨٢اللکائی، شرح األصول اإلعتقاد أهل السنة، ص -٤
؛ درء تعارض العقل ٥/٢٠؛ مجموع فتاوی شیخ اإلسالم: ١/١٢٧ بیان تلبیس الجهمیة:بنگرید به: ابن تیمیة،  -٥

 .٢٩٣؛ ابن نباته، سرح العیون: ص٥/٢٤٤والنقل: 
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از او  پس ؛به رشتۀ تحریر در آورد زمینه راکتاب در این کافری بود که اولین طالوت  گرفت. بود
پدر بشر دھد  نیز توضیح میخطیب بغدادی که  چنان .١را مطرح کرددرھم این بدعت  جعد بن

معتزله گرایش داشت و قبل   به آمد، به حساب میخلق قرآن  مدعیان ترین بزرگمریسی یکی از 
 گردد.  ظھور مقوله خلق قرآن آشکار مییھودیت در  و از اینجا ردپای .٢از آن یھودی بود
گوید:  می کرده واشاره بر این بدعت دیگر گذاِر تأثیرعوامل به  /تیمیه ابن شیخ االسالم

ھای دو تفکر صابئی و فالسفۀ مخالف با  جعد بن درھم اھل حران بود و در حران، بازمانده«
ھیم امنکر سخن گفتن موسی با خدا و دوستی ابر رو، ؛ از اینکردند زندگی می ÷ابراھیم

خود را که این دو پادشاه زیرا  نظر بودند؛ ھمراه و ھمنمرود  فرعون و و بابا پروردگار بودند 
 .نداردھیچ دوستی گوید و  خدا با کسی سخن نمیگفتند  میند دانست می مردمپروردگار 

را  اش انحرافید یعقاقتل وی بعد از  ھمفکرانشولی  ؛مسلمانان جعد بن درھم را کشتند
 .٣منتشر نمودند

 ،که دال بر غیرمخلوق بودن قرآن ھستند، درحقیقتروایات واردشده در کتب شیعه 
اھل علم که  چنان ،دارای چنین اعتقادی بودند  کهاست شیعه متقدم  اتاعتقاد متعلق به

 .٥ھای شیعیان متأخر است از بدعت ،خلق قرآن و اعتقاد به .٤اند اشاره کرده نکتهبه این نیز 
از  ـ امامان شیعهاز یك ھیچ ؛قطعی استثابت و نیز بیت  مخلوق نبودن قرآن نزد اھل عقیدۀ
اند و  ل به خلق قرآن نبودهئقا صادقجعفر باقر و پسرش جعفر  ابی ،علی بن حسینجمله 
امامیه در بیشتر اصول علمای اما  است. نشده نقلدر این مورد از ایشان صحیحی  روایت

 .٦مذھب خود مخالف آنھا ھستند
صحبت خداوند سخن را در درخت خلق نمود و از طریق آن با موسی   کهاعتقاد   این

 : است صریح قرآن مخالفآیۀ ، با کرد

                                           
؛ ٢١و  ٥/٢٠؛ ابن تیمیة، الحمویة (ضمن مجموع فتاوی شیخ اإلسالم): ٥/٢٩٤اثیر، الکامل:  بنگرید به: ابن -١

 .١/٢٣؛ السفارینی، لوامع األنوار: ٢٩٣رح العیون: صابن نباته، س
 .٧/٦١تاریخ بغداد:  -٢
 .١٧٦و  ١٧٥/ ٧درء التعارض بین العقل و النقل:  -٣
 .٢٦٩/ ١ منهاج السنة: -٤
 .١١٤/ ١أشعری، مقاالت اإلسالمیین:  -٥
 .٢٩٦/ ١: منهاج السنة -٦
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ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما﴿  ]١٦٤[النساء :  ﴾َوَ�ََّم ٱ�َّ
 ».و خداوند با موسی سخن گفت«

 ،بدین علت ؛کند ای را رد می هھب، ھر ُش »تکلیم«فعل با مصدر بر انجام گرفتن تأکید 
 .١»کند چنین تأکیدی، ھر مجازی را رد می«اند:  بیشتر علما گفته

وجود در سخن گفتن با خدا برای موسی ھیچ امتیاز و افتخاری  معتزله بر این باورند که
از طریق   کسی که زیرا ؛گیرد ای نمی کند و مرتبه ندارد و در این مورد فضیلتی کسب نمی

 چون است؛اش از موسی بیشتر  مرتبه ،باشد  فرشتگان و یا پیامبران سخن خدا را شنیده
و یا پیامبر سخن خدا   ولی آنھا از طریق فرشته  ،درخت شنید را با واسطۀموسی سخن خدا 

 :درحقیقت، این سخِن درخت است کهاند و  را شنیده

﴿ ٓ ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ نَا ٱ�َّ
َ
نَا۠ َفٱۡ�ُبۡدِ� إِنَِّ�ٓ �

َ
  ]١٤[طه:  ﴾ �

 ».یقینًا من الله هستم، هیچ معبودی (به حق) جز من نیست«
 .٢بریم؟ به فساد آن پی نمی دقتنیست و با کمترین  اشتباه برداشتاین به راستی آیا 

 نفی صفات را دربارۀ سخن جھمیه  و علمای مشھور بسیاری از تابعین، تابع تابعین
اما چیزی که  .٣اند جای گذاشته  به  آثار فراوانی  ،و در مسئله خلق قرآن اند دهکررد  خداوند

ھای شیعه و  این است که بعد از ظھور کتاب ،افزوده شود هالزم است به نقد مذھب شیع
فضیلت سخن گفتن موسی با الله متعال را نفی مشخص شد که آنان آنھا بین مردم،  انتشار

کنند درخت،  گمان میآنان  .کنند با خداوند را انکار می و مناجات او کالمی ھم کرده و
ائمه  بیان فضیلتدر  جالب اینجاست که و است موسی را فراخوانده و با او سخن گفته

 اند. به کلی کنار نھادهاین قضیه مھم را  و نکردهمطرح  شان، چنین انکاری راخود
خداوند متعال با امام « عنوان با آورده استبابی  »نواربحار األ«در  محمدباقر مجلسی

 عقیدۀ شیعهچندین روایت بر اساس  ،در این باب که »صلوات الله علیه پنھانی سخن گفت
 معتبر خود نسبت دادهھای  بااز آنھا را به کتیک ھرطبق عادت ھمیشگی و   کرده نقل

به  توبهابوبکر را ھمراه سوره  ج وقتی رسول خدا«گوید:  روایات میاین مثًال یکی از  .است
فرستی که ھرگز با او سخن  نازل کرد: آیا کسی را میرا  این آیه أ مکه فرستاد، خداوند

                                           
 .٥١٥/ ١٢مجموع فتاوای شیخ اإلسالم:  -١
 .٣٣بیهقی: صاإلعتقاد/  -٢
 .١٢/٤١٨مجموع فتاوای ابن تیمیه:  -٣
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  نزول این آیه،بعد از  ١کنی؟ ام رھا می که چندین بار با او سخن گفته را  ام و کسی نگفته
علی  .علی داد  و به را از ابوبکر گرفت  آنکسی را به سوی ابوبکر فرستاد و  ج خدا رسول

کند و با  پیامبر فرمود: خداوند به تو سفارش می خطاب به پیامبر گفت: چه سفارشی دارید؟
ظھر تا  قبل از نماز وندخدا ،تو سخن خواھد گفت. علی رھسپار مدینه شد. در روز برائت

روز  ،در روز طائف أ خداوند«گوید:  روایت دیگر شیعه می .٢»عصر با او سخن گفتھنگام 
بصائر «، »نواربحار األ«در نیز روایت دیگری  .٣»ین با علی سخن گفتنَ عقبه و روز ُح 

به  ج رسول خدا«گوید:  شده که می نقل [صادق] عبدالله واز اب »ختصاصاإل«و  »الدرجات
خداوند توسط او  ؛فرستم که مانند خودم است اھل طائف فرمود: مردی را به سوی شما می

گرداند، (سپس روایت اختیارات علی  کند و شمشیرش را بر شما مسلط می خیبر را فتح می
او رسید)   وقتی بهو شد  پیوستبه او  ج کند و اینکه رسول خدا را بیان می  برای این وظیفه

 .خطاب به او فرمود: جای خودت بایست، او ھم ایستاد ج پیامبر .علی را بر قلۀ کوھی یافت
: این پرسیدندرسول خدا از  [اصحاب] .٤شنیدیم را می ساییغرِش رعدآدر آن ھنگام صدای 

 .٥»گوید سخن می سفرمود: خداوند است که با علیایشان  صدای چیست؟
فتح شود و  این روایت دیده میدر تاریخی  از نظرپوشی از ھمه اشتباھاتی که  با چشم

 تشبیه شده است وکالم حق چگونه که  یابیم درمیاست،  اشتباه گرفتهطائف را با خیبر 
غرش صدای «جمله  مثالً  ؛خورد روایت به چشم میاین عنصر تجسیم و تمثیل آشکارا در 

صدا را از درخت  که او گویند در مورد موسی می. جالب است که »شنیدیم را می رعدآسایی
 ؛شنید از کوه میعلی صدا اما در این روایت اصًال اشاره نشده است که  ؛شنید نه از خدا می

 گفت. مستقیمًا با خدا سخن میاو گوید:  بلکه می
 ؛کنند مبادا دچار تجسیم شوند، نصوص صریح قرآن را رد می  از ترس اینکهآقایان علما 

                                           
ون کسی را نفرستاده که با خدا سخن گفته است... از طرف چگیرد  بینیم که خداوند از محمد عتاب می می -١

منافی عصمت نیست که شیعه برای محمد و ائمه مدعی آن  دیگر آیا برآمدن چنین کاری از رسول خدا
 ی است در نصوص شیعه. هستند؟... این تناقص آشکار

 .١٥٥/ ٣٩بحار األنوار:  -٢
 .٣٢٨، اإلختصاص: ص١٥٤/ ٣٩بحار األنوار:  -٣
 .٢٠٠؛ اإلختصاص: ص٣٩/١٥٦بحار األنوار:  -٤
 ؛ صفار، بصائر الدرجات.١٥٦و  ٣٩/١٥٥؛ بحار األنوار: ٢٠١و  ٢٠٠اإلختصاص، المفید: ص -٥
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دارند، آیا چنین روایتی جریان تاریخی تغییر و تحول  را اعالم می ولی در مورد علی علنًا آن
که  خوانندگان محترم به یاد دارند؟ کند شیعه از تجسیم به تعطیل را آشکارا بیان نمی

بودند و در آستانه قرن سوم با  (مجسمه) طرفداران تجسیماز شیعه در ابتدا  تر گفتیم پیش
روایت بیانگر جریانات و این  شاید ھم به تعطیل روی آوردند. ،پیروی و تقلید از معتزله

برای خود روایاتی ساخته  گروھیھر  و پدید آمدهھای مخالفی است که در شیعه  دیدگاه
گویند:  خود میچرا که  ؛درست باشد گزینهدو . این احتمال نیز وجود دارد که است

ھیچ آنان . »رساند به آن نمی یوجود گناه و بدی زیان  عملی نیک است که محبت علی«
نیابند که روایت را به  ھیحتی اگر راو تقیه شوند   دست به دامن  اینکه جزای ندارند  چاره
 ؛ زیراسنت یا عموم مسلمانان باشد گزینند که مخالف اھل را برمی نظری، مرتبط کنند  تقیه

ھر «گفتند:  میحداقل ای کاش  در این کار نھفته است.بر این باورند که ھدایت و رشادت 
 .»تقیه است ،چیزی موافق قرآن باشد حق است و ھر چیزی مخالف آن باشد

کافی نیست که بگوییم برای امت اسالمی  ھمینمذھب شیعه اثبات نادرستی ی آیا برا
آنان در دشمنی نیز  تناقض و تضاد دارد.بیت  اھلحقیقی  ھای با آموزه کهعنصر غریبی است 

روایات حتی علیه سنت باشد،  شان موافق اھل اگر روایاتکنند که  منطق رفتار می چنان بی
 در ھمه روایات آنھا تعارض و تناقض عجیبی وجود دارد.کنند و  خودشان نیز قیام می

 مسئله رؤیت (دیدن خداوند در روز قیامت) -۲
بدون احاطه به خدا و علم به   توسط اھل بھشت حقیقتی است که أ دیدن خداوند

 فرماید: این حقیقت می دربارۀ أ گیرد، خداوند کیفیت آن صورت می

ةٌ ﴿ ٞ  ٢٢ وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ  ] ٢٣ و ٢٢[القیامة:  ﴾إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة
  ». نگرد ھایی تازه (و شاداب) است. به سوی پروردگارش می آن روز چھره«

و اصحاب  ج خدا احادیث روایت شده از رسول«فرماید:  امام طحاوی در کتابش می
و ضمنًا این  شود در روز قیامت دیده می أ دال بر این ھستند که خداوند بزرگوار

ھمچنین وی  .١»اند به حد تواتر رسیده آمده،روایات که در کتب صحاح و مسانید و سنن 
 ،اند رؤیت خداوند از اصحاب و تابعین و امامانی که در دین به امامت رسیده«: گوید می می

را موضوع سنت و جماعت این  ھای منسوب به اھل به ثبوت رسیده و حتی ھمۀ گروه

                                           
 .١٥١علی بن ابی العز، شرح الطحاویة: ص -١
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 .١»اند پذیرفته
 ؛٢اند از خوارج و شیعه، با این اصل مخالفت کردهاعم  ،اما جھمیه و معتزله و پیروان آنھا

 .٣»است و مردود کتاب و سنت و اجماع سلف باطلبا توجه به  شان دیدگاهولی 
شیعه به حکم تقلید از معتزله، قایل به نفی رؤیت ھستند و روایات فراوانی از آنھا نقل 

ای از آنھا را ذکر  پاره »التوحید«بابویه در کتاب  ابن :کند را تأیید میشده که این دیدگاه 
 مثالً  ؛کنند رؤیت را رد می اصلآورده است که  »نواربحار األ«ھمۀ آنھا را در  مجلسیکرده و 

آیا روز معاد خداوند دیده  عبدالله جعفر صادق پرسیده شد: از ابی« :بندند چنین افترا می
ھا تنھا  ... چون چشم تر از آن است که دیده شود خداوند خیلی بزرگگفت: نه،  شود؟ می

و  ھا که خداوند رنگ ندارد، بلکه خود آفریننده رنگ بینند، درحالی را می و کیفیت  رنگ
 .٤»ھاست کیفت

انکار وجود خداوند  ،درحقیقت ،کنند شویم دلیلی که شیعه به آن استدالل می متوجه می
بعضی از سلف صالح  ،بدین علت .موجود نیست ،چون چیزی که مطلقًا کیفیت ندارد ؛است

ولی کیفیت آن  ،استواء معلوم است«اند:  گفته »استواء«معنای از  شدنال ئوھنگام س
 اند که کیفتی برایش متصور نیست. ولی نگفته ؛٥»مجھول

نه ذات کیفیت؛ این در حالی شود  نفی می نسبت به کیفیت در این روایات، تنھا علم بشر
                                           

 .١٤٦مان: صه -١
 همانجا. -٢
؛ ٤١٣؛ رد اإلمام الدارمی عثمان بن سعید علی المریسی: ص٨٥: صالرد علی الزنادقة و الجهمیة امام احمد، -٣

آجری، التصدیق بالنظر إلی الله في اآلخرة؛ أبی شامة، ضوء ؛ ٣/٤٥٤ اللکائی، شرح أصول إعتقاد أهل السنة:
الصواعق ؛ مختصر ١٤٦: صشرح الطحاویة؛ ٢٢٩ص التبصرة: الساری إلی معرفة رؤیة الباری؛ شیرازی،

 .١٧٩ص المرسلة:
 .٤/٣١بحار األنوار:  -٤
به: شرح اصول اعتقاد اهل السنة:  دیاست. بنگر  کرده تیسلمه روا مضمون از ام نیرا با هم یاثر یاللکائ -٥

جواب به صورت مرفوع از ام سلمه  نیا: «گوید می هیمی. ابن ت١٣/٤٠٦: یو ابن حجر، فتح البار ٣/٢٩٧
 نیا نی)؛ همچن٥/٣٦٥: مسالاإل  خیش ی(مجموع فتاوا »ستیشده است؛ اما اسنادش قابل اعتماد ن تیروا

شرح اصول  ،یبه: اللکائ دیبنگر  نیثابت شده است (همانجا). همچن زیاستاد امام مالک ن عهیجواب از رب
الدر  ،یوطی؛ س١/١٧١شرح السنة:  ،ی؛ بغو ٤٠٩و  ٤٠٨: ینسماء الحساأل  ،یهقی؛ ب٣/٣٩٨سنت:  اعتقاد اهل

 ..٣/٩١المنثور: 
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روایت کرده که  سازد. او امام صادق این باور شیعه را باطل میاز  است که روایت کلینی
الزم است که کیفیتی برای خدا ثابت گردد که ھیچکس دیگر مستحق آن « فرماید: می

خ شی .١»داندنرا  ن و آ شتهکسی به آن احاطه ندا ،کسی دیگر در آن شریک نباشد ،نباشد
موجب  ،اگر بعضی از صفات مانند رؤیت به خدا نسبت داده شود«گوید:  می نیز جعفر نجفی

  داند و بابی را گشوده یت خدا را یکی از اصول شیعه میؤحر عاملی نفی ر .٢»شود ارتداد می
بیند و ھیچکس او را در دنیا و آخرت مشاھده  ھیچ چشمی خدا را نمی« :است تحت عنوان

 .٣»نخواھد کرد
ی شریعت و حتی خروج از ادیدن خداوند توسط مؤمنین در قیامت، خروج از مقتض انکار

مثًال:  ؛اند اعتراف کرده رؤیت خداوندبه  آنھا بعضی از روایات چرا که .بیت است مذھب اھل
عبدالله گفتم:  وبه اب«: استروایت کرده چنین عبدالله  واز اببه نقل بصیر  وبابویه قمی از اب ابن

 .٤»گفت: بلهاو توانند در قیامت خداوند را ببینند؟  آیا مؤمنین می بگوبه من 

 أ نزول خداوند -۳
و امت اسالمی و اھل معتقدند سنت به آن  است که اھل موضوعی وند متعالنزول خدا

عظمت  و شایسته مناسب را به صورتی که اند و آن را قبول و تصدیق کرده علم و حدیث آن
 .٥اند دهنموثابت  أ برای او ،خداوند باشد

اما  .٦شوند منکر این اصل می  بیت نقل شده است که اھلمنسوب به عشریه اروایاتی از اثن
از سنت  اھلروایاتی که و با  دکن دارند که نزول الھی را اثبات میبیت  از اھلروایات دیگری 

عبدالله  واز اب« است: روایت شدهچنین ، در کتب شیعه استموافق اند  آنھا روایت کرده
عبدالله گفت: بله ما ھم چنین  واب کند؟ پرسیدند: آیا خداوند به آسمان دنیا نزول میصادق 

                                           
 .١/٨٥أصول کافی:  -١
 .٤١٧کشف الغطا: ص -٢
 .١٢ص الفصول المهمة فی أصول األئمة: -٣
 .٨٤٨، شماره ٤٥٠؛ رجال کشی: ص٤٤/ ٤؛ بحار األنوار: ١١٧بابویه، التوحید: ص ابن -٤
؛ ابن ابی عاصم، السنة: ٢٨٤ابی سعید دارمی، الرد علی الجهمیة: ص؛ ٦ابن تیمیه، شرح حدیث نزول: ص -٥

 .٣/٤٣٤، اللکائی، شرح أصول أهل السنة: ٢١٦/ ١
 .٣١٤و  ٣/٣١١؛ بحار األنوار: ١٢٧تا  ١/١٢٥أصول کافی:  -٦



 ۶۰۳ )عقیده آنها در مورد أسماء و صفات :فصل سوم( باب دوم

 

نمونه ھمین روایت در تفسیر  .١»اند بر آن صحه گذاشتهچون روایات و احادیثی  ؛گوییم می
گونه روایت  این »نوارحاراألب«قمی که یکی از مھمترین تفاسیر است نقل شده و ھمچنین در 

را تغییر   معانی آنکنند که  مواردی را به آنھا اضافه میولی ناشران و محققین  است؛ شده
کنند و تغییرات را بر مال  را ثابت می  اند که بقیه نصوص، آن فراموش کرده اما دھد. می
آید و چون  دنیا میخداوند ھر شب به آسمان « :در روایات آنھا آمده که سازند؛ مثالً  می

 .٢»گردد عرش خود بازمی  به ،خورشید طلوع کرد
یکی از طرفین قضیه باطل است و بدون شک  اختالف روایات دال بر این است که حتماً 

 ؛ندت ھستعین حقیق ،ندا و اجماع امت اسالمی خدا روایاتی که موافق قرآن و سنت رسول
اختالف متقدمین شیعه  از باشند. معتزلیانپیرو و ھرچند شیوخ شیعه از آن رویگردان شده 

یا  ؛بر گمراھی باشند دستهدو این باید یکی از   که آید چنین الزم میبا متأخرین آنھا 
 .٣یا متأخرین آنھا ومتقدمین شیعه 

میان  دھد ائمه نشان میارد شده که وروایات دیگری   ھای شیعه، اعتراف کتاب  بنا به
اتخاذ  و میانه معتدل ای شیوه ،متأخرین در تعطیل  افراط متقدمین در اثبات و تفریط

 ٤»بغیر ما وصف به نفسه تعالی الصفةالنھی عن «بابی تحت عنوان در  کلینی اند. کرده
باب را با روایتی از عبدالرحیم بن عتیک وی این دوازده حدیث از ائمه نقل کرده است. 

این مضمون به   ای به با حضور عبدالملک بن اعین نامه«که گفته است: قصیر شروع کرده 
را با صورت و خط  أ خداوند  نوشتم: در عراق گروھی ھستند که[صادق] عبدالله  واب

از  .رحمت خدا بر تو باد"در جواب نوشت: او گویید؟  کنند، در این مورد چه می توصیف می
 ؛ندارد مانندیخداوند مثل و  نیافتند.از آنھا به توحید دست یک ھیچ ؛توحید سئوال کردی

موجودات  هرا ب وندکه خدا کنندگانی تشبیهتر است از صفات  بزرگ بسیار ؛او بینا و شنواست

                                           
اجعه کردم، است، من هم به آن مر   بابویه نسبت داده را به التوحید ابن  . نویسنده بحار آن٣/٣٣١بحار األنوار:  -١

اند که  ولی در آنجا لفظی که دال بر نزول است، حذف شده بود؛ اما محققین کتاب در حاشیه اشاره کرده
، ولی به دلیل ناسازگاری با عقیدۀ شیعه، در متن  های خطی کتاب وجود داشته این روایت در برخی از نسخه

 .٢٤٨بابویه، التوحید: ص کتاب نوشته نشده است. بنگرید به: ابن
 . خود قضاوت کنید چگونه غلو و افراط از این روایت هویداست.٢/٢٠٤؛ تفسیر قمی: ٣/٣١٥بحار األنوار:  -٢
 .١/٢٧٥: منهاج السنة تیمیه، ابن -٣
 .١٠٤تا  ١/١٠٠أصول کافی: ، »نهی از توصیف خداوند به غیر از صفاتی که خودش بیان کرده است«باب -٤
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بدان که  .خداوند بر تو رحمت فرستد .رانند کنند و بر زبان خدا دروغ می دیگر تشبیه می
 .در قرآن بیان کرده است ونداست که خدامذھب صحیح در مورد توحید، ھمان چیزی 

از توصیفات  ؛نه نفی درست است نه تشبیه ؛از بطالن و تشبیه و غیره دوری کن بنابراین
امام که از  است در روایت دیگری از مفضل آمده .١"»شوی چون گمراه می ،قرآن تجاوز نکن

مورد از مفاھیم قرآنی در این «در جواب گفت:  ؛در مورد صفات خداوند پرسیده شد سعلی
پیروی از  ،وجود داردحدیثی شیعه چھارگانۀ  ھای بابینیم نصی که در کت می .٢»تجاوز نکن

از اھل اعتزال پیروی کند یا عقل خودش را حاکم قرار دھد یا به قرآن  هقرآن است و ھر ک
 ÷ضارامام  ده است.دان اھمیتیامام  ھای توصیهپشت کند، از قرآن پیروی نکرده و به 

کنندگان و  تشبیه ،کنندگان صفات توحید سه گروه ھستند: نفیعقیدۀ مردم در «گوید:  می
تنھا  ؛چون خداوند مشابھی ندارد ،اول و دوم باطل ھستند گروه .گران بدون تشبیه اثبات

 .٣»که اثبات بدون تشبیه است ماند راه سوم باقی می
اند و متأخرین آنھا  تشبیه را پذیرفته امامیهمتقدمان آید،  که از روایات شیعه برمی چنان

اسالم که مذھب ائمه کرام  روی شیوۀ میانهدر ھر دو حالت از و  اند نفی یا تعطیل شده گرفتارِ 
راه نیز و   منھج قرآن و سنت را رھا کردهدر این زمینه شود  پس روشن می .اند گریز نموده ،بود

بلکه در اوائل با اھل تمثیل ھماھنگ بودند  ؛نپیمودندشان ھستند  که مدعی پیرویای را  ائمه

ءٞ ﴿  و با آیه اھل تعطیل را پیش  رویکردِ به مخالفت پرداختند، سپس  ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
 .روی گرداندندکه دال بر صفات خداوند ھستند  نبویو  یگرفتند و از تمام نصوص قرآن

*** 

                                           
اثبات صفات و نفی تشبیهات بنا شده است؛ چون خداوند در پاسخ کسانی . مذهب سلف بر ١٠٠همان: ص -١

ءٌ ﴿فرماید:  که قائل به تشبیه هستند می کنند  کسانی که صفات را نفی می  و در پاسخ به، ﴾لَيَْس َكِمثْلِهِ َ�ْ
ِميُع ا�َِص�ُ ﴿فرماید: و اهل تعطیل هستند می ). ٥/١٩٦یمیه: ت (بنگرید به: مجموع فتاوای ابن ﴾َوُهَو السَّ

کند.  می اش دانند که قرآن نفی را در حالی صحیح می متأسفانه لفظ تشبیه بین مردم معنی نامفهومی دارد و آن
توان بعضی از مخلوقات را توصیف نمود؛ اما هیچیک از  عقل سلیم دال بر این است که با صفات خداوند می

که  کنند؛ چنان این هم معنای نادرستی برداشت میمخلوقات در هیچ صفتی مشابه خداوند نیستند، ولی از 
 ).٤٠شود (بنگرید به: شرح الطحاویة: ص گویند: هیچیک از صفات خداوند ثابت نمی می

 .١/١٠٢أصول کافی:  -٢
 .٣/٢٦٣بحار األنوار:  -٣
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 داوندمبحث سوم: توصیف ائمه با اسماء و صفات خ
منحصر به شیعه آنھا را از امت اسالمی جدا کرده است. اگر شیوخ متقدم  ۀاین عقید

گروھی دیگر تجسیم،  شیعه، خداوند را به صفات مخلوقات تشبیه کردند، در مقابل افراِط 
معدومات و  ،خداوند را به جماداتآنان  اتخاذ کردند که از اولی بدتر بود.را تعطیل  موضع

آنھا در  تشبیه کرده و آیات و احادیث فراوانی در مورد صفات را تعطیل کردند.عات نِ متَ مُ 
یا  ذاتش را توصیف کرده ای که خود خداوند را به گونه ،دیدگاه دومدر گرایش اول و 

بلکه بعضی از صفات  ؛بیان کرده، توصیف نکردند. آنان تنھا به این اکتفا نکردند شپیامبر
مذھب  ،ھا مانند امامان نسبت دادند و در نھایت بعضی از انسان را به متعال شایسته خداوند

جدید، در این مذھب و  .سوم را تدوین نمودند که تشبیه کردن مخلوقات به خداوند بود
د. شباھت دارنبه یھود (تجسیم)، طور که در گرایش اول  ھمان ؛کردند عملنصاری  شبیه

ھای  کنند ائمه، نام گمان می ؛ چرا کهبدعت سومی را ایجاد کردند ج آنان در دین محمد
عبارت از  ،کند که خداوند در قرآن برای خود بیان میرا ھایی  نام ؛ یعنیخداوند ھستند

و آنھا را به بشر نسبت   خداوند را تعطیل کرده ھای اسم آنان با این کار، دوازده امام است.
روایت شده که دال بر  »معصومین«کنند نصوصی از  گمان می . آری، این گمراھاناند داده

. وای به حال اند و به آنھا نسبت داده  این بھتان بزرگی است که ساخته و این معنی ھستند
 !زنند ی که چنین بھتانی مییآنھا

ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوهُ ﴿ روایت کرده که در مورد آیه[صادق] عبدالله  وکلینی از اب
َ
ِ ٱۡ� َوِ�َّ

سوگند به خدا ما اسماء الحسنی ھستیم و خدا « است:  گفتهچنین   ]١٨٠عراف: [األ  ﴾بَِها
این روایات ساخته و پرداختۀ . ١»پذیرد را از بندگان نمی عملیبدون شناخت ما ھیچ 

ھای متعددی آنھا را به  و بزرگان این مذھب است که در قالب روایتشیعه  آخوندھای
  .٢دھند بیت نسبت می اھل

ما «گویند:  ولی آنھا می؛ »ھا از آِن خداست نیکوترین نام: «فرماید میمتعال  خداوند
ھای باطنیۀ  گروه ؟تر است چه جنگ و جدالی با خدا از این بزرگ ».ھستیم الحسنی اسماء

تغذیه  آلوده و متعفنھای  از این چشمه ،کنند ھا را به خدا تبدیل می انسان  ملحد که

                                           
 .١٤٤و  ١٤٣/ ١اصول کافی:  -١
؛ نوری ٩٤/٢٢، بحار األنوار: ؛ مجلسی٢٥٢؛ مفید، االختصاص: ص٢/٤٢بنگرید به: تفسیر العیاشی:  -٢

 .٢٥٥و  ٢/٢٥٤؛ تفسیر الصافی: ٢/٥٢؛ البرهان: ١/٣٧١طبرسی، مستدرك الوسائل: 
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روایات دیگری دارند شان را اشباع کرده است. ھمچنین  ریشه رگ و گنداِب آن،کنند و  می
ما «: است کنند که گفته جعفر روایت می از ابی ؛ مثالً دھند که روایات قبلی را توضیح می

در میان ما چشمان خدا  .کنیم میان شما بر روی زمین حرکت می ؛صورت خدا ھستیم
چه ما را  ؛باز شده است بندگانشرحمت، میان  برایھستیم و دستانش ھستیم که ھا  انسان

 .١»بشناسند و چه نسبت به ما جاھل باشند
خداوند ما را با بھترین شیوه «: گوید میعبدالله روایت شده که  از ابیدر روایتی دیگر، 

در میان ما را به عنوان زبان ناطق خود  ؛آفرید، ما را چشم خود میان بندگان قرار داد
و وجه خویش  قرار دادبه بندگانش ش برای رحمت یباز خو و ما را دسِت  مخلوقات آفرید

که به سوی آن راھنمایی  دری ھستیم به سوی خداما  آیند. قرار داد که از طریق آن می
و  دھند به وسیلۀ ماست که درختان میوه می ؛ای ھستیم در آسمان و زمین خزانه کند؛ می

 .گردند بارد و گیاھان سبز می میباران  ست کهوسیلۀ ما  به شوند. مینھر و جویبارھا جاری 
 .٢»شد خداوند عبادت نمی ،شود و اگر ما نبودیم با عبادت ما خداوند عبادت می

من چشم و دست و «: است گفته طالب کنند که علی بن ابی می خبران ادعا این بی
من علم خدا «: است گفته طبق افترائات آنھا، علی .٣»خداوند ھستم و و درگاهپھل

 .٤»من دست خدا ھستم .و چشم بینای خداوند ھستم گویامن قلب و زبان  ؛ھستم
خداوند موجوداتی را از رحمتش « :کرده استروایت صادق چنین عبدالله وبابویه از اب بنا

آفرید و بعضی دیگر را از نورش به وجود آورد.. آنھا چشم بینای خدا و گوش شنوای 
ھستند... با آنھا گناھان بخشیده در میان مخلوقاتش طق آفریدگار پروردگار و زبان نا

ھا  گردند و زنده ھا زنده می شود و مرده گردند و رحمت نازل می ھا دفع می شود و زیان می
مجلسی  .٥»گردد گیرند و قضاوت بین مردم اجرا می میرند و مردم مورد آزمایش قرار می می

ائمه چشم و دست خدا «گویند:  کند که ھمه آنھا می سی و شش روایت ذکر مینیز در بحار 
 روایت شده که علی گفتهبه دروغ  ھای شیعه نیز کتابدر رجال کشی و دیگر  .٦»ھستند

                                           
 .٣/٢٤٠؛ البرهان: ١/١٤٣اصول کافی:  -١
 .٢٤١و  ٣/٢٤٠؛ البرهان: ٢٤/١٩٧؛ بحار األنوار: ١٥٢و  ١٥١بابویه، التوحید: ص ؛ ابن١/١٤٤أصول الکافی:  -٢
 .٢٤/١٩٨؛ بحار األنوار: ١/١٤٥أصول الکافی:  -٣
 .٢٤/١٩٨؛ بحار األنوار: ١٦٤بابویه، التوحید: ص ابن -٤
 .١٦٧التوحید: ص -٥
 .٢٠٣تا  ١٩١/ ٢٤بحار األنوار:  -٦
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 . ١»من اول و آخر و ظاھر و باطن ھستممن وجه الله ھستم. من پھلوی خدا ھستم. «: است
 است:  ذیل ذکر شده تفسیر دو آیۀ درباره شیعهروایات فراوانی از منابع معتبر 

ۡكَرامِ ﴿   ]٢٧[الرحمن:  ﴾َوَ�ۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو ٱۡ�ََ�ِٰل َوٱۡ�ِ
  ». ماند و (تنها) روی (وجه) پروردگار ذو الجالل و گرامی توست که باقی می«
ۥۚ َ�ُ ٱۡ�ُۡ�ُم �َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ ﴿ ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَهُه   ]٨٨[القصص:  ﴾ُ�ُّ َ�ۡ
شود، فرمانروایی (تنها) از آِن اوست و (همه) به سوی او  همه چیز جز روی (وجه) او نابود می«

 ».شوید بازگردانده می
ما ذاتی ھستیم که خدا  .ما وجه خدا ھستیم«اند که گفته:  از امام جعفر روایت کرده

دیگری به روایات  .٢»شود ما وجه خدایی ھستیم که ھرگز نابود نمی .کند بدان ظھور می
 .٣ھمین معنی از آنھا روایت شده است

بر وجود دارد که موی دھد  روی میقیامت  آنچه دردر تفسیر عیاشی روایتی در توصیف 
گوید:  از زبان ائمه می[در شرح رویدادھای قیامت] که  چنان ؛کند می ستبدن انسان را

  .٤»ینیمنش می پروردگارمان .. بر عرش. از آن پس«
 کند. تفسیر می  ائمه شیعهبه  وند متعال رات که اسماء و صفات خدااین نصوصی اس

 کلینی نیزاند، حتی  ائمه نسبت داده ه را ب ...بر این، صفات دیگری مانند علم غیب و   اضافه
 ٥»نه ال یخفی علیھم شیءأئمه یعلمون علم ما کان و ما یکون و ن األأ«بابی تحت عنوان 

ی از روایات را ذکر کرده و بابی دیگر را نیز تحت عنوان رخب ،در این بابوی است.   آورده
 در این موردھایی  در این باب ھم روایت است.  آورده ٦»ن یعلموا علمواأذا شاءوا إ ةإن األئم«

 : از جمله ؛ذکر کرده است
دانم و به آنچه در بھشت و  ابوعبدالله گفته: من آنچه در زمین و آسمان وجود دارد می«

                                           
 .١٥١؛ بصائر الّدرجات: ص٩٤/١٨٠؛ بحار األنوار: ٣٧٤، شماره٢٢١رجال کشی: ص -١
 .٣/٢٤١؛ البرهان: ٤/١٠٨تفسیر الصافی: ؛ ٢٤/٢٠١؛ بحار األنوار: ١٥٠بابویه، التوحید: ص ابن -٢
روایت با   سیزده» البرهان«. در تفسیر ٢٤/١٩١؛ بحار األنوار: ١٥٣تا  ١٤٩ص بابویه، التوحید: باب تفسیر ابن -٣

 .٢٤٢تا  ٣٠/٢٤٠است؛ بنگرید به:   های معتمد آنها گزارش شده همین معنی از کتاب
 (چاپ کمپانی). ٣/٣٠٢؛ مجلسی، بحار األنوار: ٢/٤٣٩: ؛ بحرانی، البرهان٢/٣١٢تفسیر العیاشی:  -٤
 .٢٦٢تا  ١/٢٦٠أصول الکافی: ». دانند و چیزی بر آنها پوشیده نیست ائمه علم گذشته و حال را می«یعنی:  -٥
 .١/٢٥٨أصول کافی:  -٦
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 ؛١»..دانم. وجود دارد علم دارم و علم گذشته و حال را میجھنم 
 ؛عبدالله بودیم ھمراه ابی  : ما گروھی از شیعیان بهگوید میاز سیف تمار روایت شده که «

ولی چیزی را  ،بیند؟ ما ھم این طرف و آن طرف نگاه کردیم گفت: چشمی ما را میاو 
پشت سر ھم گفت: سوگند به پروردگار   مرتبه  بیند. سه گفتیم: چشمی ما را نمی ؛ندیدیم

کردم که از آنھا داناتر ھستم و از  بودم به آنھا ثابت می ھمراه موسی و خضر   اگر به ،کعبه
چون  ؛نبودشان]  [= محدودۀ فھم و دانشدادم که در دست آنھا  خبر می یشانچیزھایی به ا

اطالعی   دھد چه تا قیامت رخ میو آن آینده  موسی و خضر از گذشته خبری نداشتند و به
 .٢»دانیم ولی ما ھر دو علم را می ؛نداشتند

آتشین مذاھب  ۀشعل یانشیع شک، . بیتوضیحات بیشتر نیازی نیست  به در این موضوع
دانند  که علی را خدا می آنانی ؛بینیم را در تاریخ می شان نامبارکپای   باطنیه ھستند که رد

آنان  .استمبنای مذھب شیعه کفرآمیز،  ین تفکراتااند.  قرار دادهو ائمه را به جای خدا 
. تا به این دھند بیت نسبت می را به اھل و آنھا  کردهبرای گسترش این اباطیل، روایاتی جعل 

که اندیشه و عقیدۀ سراسر کفِر خود را از  بیت به عنوان سپری استفاده کنند از اھلترتیب 
گوید من اول و آخر و ظاھر و باطن  کسی که میاستی، به ر زبان ائمه گسترش دھند.

ی گفت: من پروردگار بلندمرتبه ھستم؟ چگونه کّش  ھستم، چه تفاوتی با فرعون دارد که می
 ةچگونه کلینی را ثق دارند؟ چنین الحاد و کفریجرات نقل  دیگر علمای شیعهو طوسی و 

 آشکار ھستند؟ این کفرِ ۀ دھند گسترشکه خود و یارانش  دانند درحالی سالم میإلا

 ھا توجیھی دارد؟ آیا این دروغ
این « گوید: آورده و می یجاز روتفسیر آیات به مَ  کمال درماندگی، برای شیخ مجلسی در

آبرو میان مردم  یگویند: فالن می مثالً ؛ نوع مجازھا بین مردم مشھور و شایع ھستند
 جھتوجه بر بر ھمین قیاس،  .دارد )قدرت(دست  شخص و فالنی بر فالن دارد (جایگاه)

به آنھا  تا است مردم را مکلف کرده أ ائمه جھتی ھستند که خداوند .گردد نیز اطالق می
ھر چیزی محکوم به مرگ و  .باشد آورند و توجه به خدا جز با توجه به آنھا مقدور نمی یرو

یعنی امامان بر مردم  ؛آنھا عین خدا ھستند  که ؛ چرامگر دین و روش امامان ،نابودی است
گاه و مطلع ھستند  کند و از چیزی محافظت  طور که انسان با چشم نگاه می ھمانو آ

                                           
 .١/٢٦١همان:  -١
 .٢٦٢تا  ١/٢٦٠همان:  -٢
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اطالق دست بر   گفتنی است کهو ناظر بر امور مردم ھستند. نماید، ائمه ھم محافظ  می
 ،خاکی و ساکنانش ۀآنھا برای این کر است.میان عرب مشھور  ،رحمت و نعمت و بخشش

بدین  ،ائمه پھلوی خدا ھستند  که عقیده  این .شش و رحمت خداوند ھستندنعمت و بخ
از   یا احتمال دارد کنایه ،متوجه ائمه باشندتا مفھوم است که خداوند به مردم دستور داده 

طور که نزدیکی فرشتگان  ھمان ؛نزدیکی به خداوند بدون آنھا ممکن نیستکه این باشد 
 .١»چنین است

ال او  ؛به این کفرھاست شیعه رضایت شیوخ  ھایی دلیلی برای توجیه چنین عذر و بھانه
ند؟ چرا چنین سخنانی به دیوار کوبیده نک پیدا می چه راِه فراریبرای این الحاد و شرک 

از تشیع کوتاه شود؟  مشرکان و کافرانتا دست  زدایند شوند و لباس تشیع را از آنھا نمی نمی
چرا سخن پس  ،ز استیتأویالت باطل جا   گونه حال اگر این؟ استآیا تأویالت مجلسی درست 

بلکه چنین » أنا ربکم األعلی«آنجا که گفت: شود؟  عنوان عیب و ننگ قلمداد می  فرعون به
ھا کافران و ملحدان بر  توجیه و تاویلی درواقع سرپوش گذاشتن بر باطل و دفاع از دیدگاه

 باشد.  مبنای ھوی و ھوس می
جایگاھی در اینجا  ؛ اما٢جایز باشد ض کنیم استفاده از تعابیر َمجازیاجازه دھید فر

ای در  ای وجود داشته باشد و قرینه جاز و حقیقت رابطهچون در لغت عرب باید بین مَ  ندارد،
ز یمعنی اصلی جاتوجه به یا اصًال  ،میان باشد تا بیان کند معنی اصلی مورد نظر نیست

که  استفاده کردجاز مَ از  توان زمانی میحقیقت است و تنھا  ،زیرا اصل در کالم ؛٣نیست
 .٤حمل کالم بر حقیقت ممکن نباشد

  به  اند و با توجه را بر حقیقت حمل کرده  ھای شیعه آن بسیاری از فرقه ،بدین علت
حق طبیعی این  . آری،اند علی اعتقاد پیدا کرده خدایِی عشری، به ااثن علمایمنقوالت 

ای بین  و قرینه رابطهآیا  .معنی است بی ،ادعای مجاز زیرا ؛کذیب استسخنان رفض و ت
خر آھای اول و  ای بین نام چه رابطهنسبت دادن اسما و صفات خداوند به ائمه وجود دارد؟ 

                                           
 .٢٠٢/ ٢٤بحار األنوار:  -١
مختصر الصواعق المرسلة: ؛ ١١٩تا  ٧/٨٧مجموع فتاوی شیخ اإلسالم، ز بنگرید به: در مورد  موضوع مجا -٢

 به بعد. ٢٤٢ص
؛ حفنی ٢٩٦المراغی، علوم البالغة: صهای شیواگویی (بالغت) عربی مراجعه کنید؛ از جمله:  به کتاب -٣

 .٣٤١ناصف و همکاران، البالغة: ص
 .١٠٦أبو شامة، ضوء الساری: ص -٤
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 فرماید: می أ باطن و اوصاف ائمه وجود دارد؟ خداوندو و ظاھر 

ۡسَمآُء ٱۡ�ُۡسَ�ٰ فَٱۡدُعوهُ ﴿
َ
ِ ٱۡ�   ]١٨٠[االعراف:  ﴾بَِهاَوِ�َّ

 .»پس او را با آنها بخوانید ؛ها به خدا اختصاص دارد نام ترینو نیکو «
. جؤ ای وجود دارد که این معنی را از حقیقت به مجاز تغییر دھد؟ ھیچ قرینهدلیل و چه 

گوید:  می کلینیکه  چنان این تصور که  در ائمه بخشی از وجود خداوندی وجود دارد
اگر این روایت کافی  .١»کرده است ترکیباند: خداوند ما را با خودش  ائمه گفتهبعضی از «

نه  ،ای است برای اثبات غلو شیعیان قرینه این روایت دروغین،  که بگوییمباید  ،قرینه است
در تردیدی نیست که کند.  صفات خدا را برای ائمه ثابت می ؛ چرا که از رھگذِر آن،نفی آن

تنھا  او  توان گفت که میبه جرئت شود و  دیده میکفر کلمات مجلسی آشکارا غلو و 
 روایات افراطی است.این   ۀکنند منعکس

ای  ترین رابطه و قرینه توان بین مجاز رایج میان عرب و این تأویالت فاسد، کوچک آیا می
  ھمان جھتی ھستند که  و ائمه وجود دارد تا بیان کند علی ھیچ دلیلیپیدا کرد؟ آیا 

 برای اثبات این ادعای نامعقول دارند؟ برھانیشود؟ آیا   بدان روی آورده  خدا فرمان داده
شوند، مسلمانان تنھا به کعبه رو  مردم ھنگام انجام عبادات تنھا متوجه خداوند می

به  نموده ورا اشغال   وجود ندارد تا امامان آن ای واسطهکنند و بین خدا و بنده رابط و  می
که  اصل را بپذیریماگر این  پیامبران فقط حق تبلیغ دارند. .حق انحصاری خود تبدیل کنند

 ممکن است برخی افرادچگونه  است،اثبات  یاھر کسی قابل رد  سخنان ج جز رسول اکرم
 ند؟ھست مستثنیمگر آنھا از این قاعده  شوند؟خدا و مردم  بین  ۀواسط

گاھی دارند، باید گفت بر   و آینده  گذشته  ائمه بهعلمای شیعه معتقدند   اینکه در مورد آ
به تصریح قرآن، جز ذات و  استجزو صفات انحصاری خداوند توانایی اساس آیات ذیل، این 

 : نیست آراستهھیچکس به چنین صفتی  ـاوپاک و مقدس 

�ِض ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۚ قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ ُ   ]۶۵[النمل:  ﴾ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ

   ؛»داند ها و زمین جز الله هیچکس غیب نمی بگو: در آسمان« 
  ]٥٩نعام: [األ ﴾وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيِب َ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ ﴿
 ؛»داند و کلیدهای غیب نزد اوست؛ و جز او کسی آنها را نمی«

                                           
 .١٤٦صأصول کافی:  -١
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﴿ �َ َ َمآءِ إِنَّ ٱ�َّ �ِض َوَ� ِ� ٱلسَّ
َ
ءٞ ِ� ٱۡ�   ]٥ل عمران: آ [ ﴾َ�َۡ�ٰ َعلَۡيهِ َ�ۡ

  ». ماند شک هیچ چیز، (نه) در زمین و نه در آسمان بر الله پوشیده نمی بی« 
 دھد:  دستور میچنین خداوند به پیامبر ھمچنین 

ا إِ�َّ َما ﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َ�ۡسَتۡكَ�ُۡت قُل �َّ

َ
ۚ َولَۡو ُكنُت أ ُ َشآَء ٱ�َّ

 ۚ وُٓء ِ�َ ٱلسُّ   ]١٨٨عراف: [األ  ﴾ِمَن ٱۡ�َۡ�ِ َوَما َمسَّ
دانستم، خیر (و  بگو: من مالک سود و زیان خویشتن نیستم مگر آنچه را الله بخواهد؛ و اگر غیب می «

  ». رسید هیج بدی (و زیانی) به من نمیساختم و  سود) بسیاری (برای خود) فراهم  می
ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب ﴿

َ
ِ َوَ�ٓ أ قُوُل َلُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ٱ�َّ

َ
ٓ أ   ]٥٠نعام: [األ ﴾قُل �َّ

 ».دانم گویم خزاین الله نزد من است و غیب نمی بگو: من نمی«
امر  ج پیامبر  که ھمۀ کارھا به او سپرده شوند و بهاست دستور داده متعال خداوند 

  او خبر دھد:به  وندخدا  مگر اینکه ؛ندارد  د ھیچ اطالعی از آیندهکناعالم   که  نموده

َحًدا ﴿
َ
ٰ َ�ۡيبِهِۦٓ أ   ]٢٧ و ٢٦[الجن:  ﴾..إِ�َّ َمِن ٱۡرتََ�ٰ ِمن رَُّسولٖ  ٢٦َ�ٰلُِم ٱۡلَغۡيِب فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ

گاه نمی(الله) دانای غیب است و هیچکس را بر « سازد. مگر رسوالنی که آنان  (اسرار) غیب خود آ
 ». را پسندیده (و برگزیده) است

متعال چون خداوند  ؛کافر است ،غیب باشدعلم مدعی  هھر ک«گویند:  اسالم می یعلما
  کردهعلم غیب را تنھا به خود نسبت داده و ھیچکس را بر غیبش مطلع ندر آیات متعددی 

این ھمان غیب مطلقی است  .١»را برگزیده و انتخاب کرده است مگر پیامبری که او است
 :استغیب دو نوع «: عتقدندم اعلم است.که منحصر به پروردگار 

سوره نمل  ۶۵  داند و منظور از آیه را می  آن وندکه تنھا خدا  غیب مطلق یا حقیقی  -۱
 ؛ھمین نوع است

ولی  ؛دانند را می  آنـ  از جمله فرشتگان ـ ی از مردم رخد که بغیب اضافی یا مقیّ   -۲
گاھی ھا انسان به آن علم  و وسایل ندارد، اما غیبیاتی که بشر توسط اسباب از آن آ

شیعه در مورد ائمه  با وجود این، .٢»نیستنوع اول غیب  در زمرۀ یابد، دست می
یا ائمه  فراری ِب یاست، نه امام غا عالماند که تنھا مخصوص خداوند  ادعاھایی کرده

                                           
 .٣و  ٧/٢تفسیر قرطبی:  -١
 .٧/٤٢٢؛ تفسیر المنار: ١٦/١١٠مجموع فتاوای ابن تیمیه:  -٢
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 اند. که ھرگز چنین نگفته یدیگر
به روایاتی از  ،دھد در این گیر و داری که شیعه علم غیب را به ائمه نسبت می

این کفریات را از دامان و  ١کند را رد می شان ادعاھایتمام دست یافتم که  شان ھای باکت
: است گفته[صادق] له عبدال وکند که اب کافی روایت میبرای مثال . زداید بیت می اھلئمه ا

تنھا خدا از غیب اطالع   بدانید که !دانیم کنند ما غیب می شگفتا از اقوامی که گمان می«
ندانستم در کدام اتاق فرار کرد و ولی  تنبیه کنم،را  کنیزمبسا تصمیم گرفتم   چه .دارد

، امام مدعی ھستند ی گمراه شیعهآخوندھادیگر و  کلینیکه  چنان اگر .٢»مخفی شده است
کنیزش را در یک باید دانست،  خواست بداند می و چون می صادق واقعًا دانای غیب بود،

 کرد. پیدا می چشم بر ھم زدن
بیت از تصورات و باورھای نادرست چنین راویانی شکایت داشتند که  ائمه اھل ،از گذشته

در روایات بحار حتی  دھد؛ کلینی اقوال آنھا را در کافی جمع نموده و به ائمه نسبت می
 ،صفاتی نسبت دھندکه او را به چنین خداوند از این«اند:  نوار و احتجاج آمده که ائمه گفتهاأل

بلکه فقط خداوند  ش؛نه در علم نه در قدرت ،ما ھرگز شریک خدا نیستیم .پاک و مبراست

َ�َٰ�ِٰت ﴿فرماید:  می زیرا ؛غیب است یدانا ۚ قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ
َ
 ﴾َوٱۡ�

ھمانا جاھالن و  .»داند کس غیب نمیزمین جز الله هیچها و  در آسمان بگو:« ]۶۵[النمل: 
دھم  . شھادت میاند آزار دادهرا ا م ،تر است شان از بال مگس ضعیف احمقان شیعه که دین

کافی  گواه بودنجز پروردگار متعال وجود ندارد و خداوند برای  معبود به حقیکه ھیچ 
لک و قدرت یا در مُ  ،دانیم گویند ما غیب می جویم که می می از کسانی بیزاریاست. من 

بینیم که  باز ھم می .٣»توانیم حالل را حرام و حرام را حالل کنیم یا می ،شریک خدا ھستیم
 سازند. روایات خودشان را بر مال میروایات شیعه خود تناقص نصوص و 

 »ھستند ھا سایر نعمت کنندۀ باران و و نازل رزق موجودات مصدرائمه «:  کهادعا  اما این

                                           
» راه نجات از شر غالت«ترین کتابی که در رد عقیدۀ باطل علم غیب ائمه تألیف شده است،  تردید، مهم بی -١

گاهی از  بدیل استاد حیدرعلی قلمداران قمی است. عالقه اثر بی روایات جعلی شیعه در این مورد مندان برای آ
 www.qalamlib.comدریافت نمایند:  قلمتوانند کتاب مذکور را از سایت کتابخانۀ  و دلیل نادرستِی آنها می

 (مصحح)  
 .١/٢٥٧أصول کافی:  -٢
 .٢٦٥طوسی، اإلحتجاج: ص -٣

http://www.aqeedeh.com/


 ۶۱۳ )عقیده آنها در مورد أسماء و صفات :فصل سوم( باب دوم

 

 ھمان کسانی است؛افراطیان شیعه غالیان و سخن کنند،  را روایت می و شیوخ اثناعشریه آن
آمده که وقتی  شیعهیات در روا .شان برائت جستند کرده و از مذھبکه ائمه از آنھا دوری 

روزی بندگان را مشخص شما «:  مفضل بن عمر گفته  که رسیدخبر   مام صادقا  به
 کند؛ مقدر میروزی ما را  وند است کهتنھا خداکه  اللهسوگند به «گفت:  یشان، ا»کنید می

اما این نوع .  ١ولی چیزی پیدا نکردم ،ام بیرون رفتم برای دفع گرسنگی خانوادهمن حتی 
 است گشودهتقیه بابی  ،دیگر سویاز  شمار است. در منابع شیعه بسیار نادر و انگشتروایت 

ھمیشه باز است. حال با وجود چنین وضعیتی چه انتظار  ،برای فرار از این نوع روایات که
 ؟دارید
روایت گذشته  در توضیحکه  یدبه کالم شارح کافی توجه کن ،برای توضیح این مثال 

شگفتی [و خداپندارِی ائمه این بیان ھدف از «گوید:  ) میامام صادق و کنیزش(روایت 
ی رخخواھد گمان ب او را خدا نپندارند یا می النھااین است که ج گویان شیعه] توسط گزافه

یعنی در این نعمت، شخص اوست [ فقط برایگفتند این امتیاز  از حاضرین را رد کند که می
عالم به گذشته و حال که [به گمان شیعه] او  گرنهو ]خدا را فراموش کرده بودند منعم بودِن 

چنین خبری از طرف  در صورتی کهشود:   داند؟ اگر گفته را نمی جای کنیزشاست، چگونه 
گویم: وقتی دروغ  در جواب می ،بودن وی است  گوبیانگر دروغ ،ابوعبدالله خالف واقع باشد
ستفاد از خدا، یعنی ھدف او این بوده که بدون علم مُ  ؛باشداست که در کالم توریه ن

 .٢»ھا مخفی شده است در کدامیک از اتاق کنیزداند  نمی
عجیبی توجیه و سفسطۀ  بنگرید آخوند فریبکار چه [صوفی نھاد دام و سِر حقه باز کرد.]

گاه گذشته و حال و آینده  از شگیرد تا ثابت کند امام به کار می چنان در اثبات او  .استآ
که  درحالی ؛کند متھم به دروغگویی  حتی حاضر است او راکند که  افراط می علم غیب امام

 عصمت است. ،شیعه دین یکی از اصول اساسی
مگر شما با این  ،استآنان  ]تألیهپنداری [= دور کردن جاھالن از خدا ،اگر ھدف امام

 ۀدلیلی دارید که بعضی از حاضرین در آستانچه  کنید؟ اصالً  تأویل، او را به خدا تبدیل نمی
ھمه شیعه ھستند؟ با کدام قاعده  ،که سلسلۀ سند درحالی ،ارتکاب چنین گناھی بوده باشند

                                           
گاهی از روایات دیگری با همین مضمون، بنگرید به: ٣٢٣ص؛ رجال کشی: ٢٥/٣٠١بحار األنوار:  -١ . برای آ

 .٥١٩و  ٥١٨، ٣٢٤،٣٢٥؛ رجال کشی: ص٣١٦و  ٢٥/٣٢بحار األنوار: 
 .٣١و  ٦/٣٠مازندارانی، شرح جامع کافی:  -٢



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۶۱۴

 

شعرانی در شرحش بر کافی چنین در مقابل،  و دستور و زبان چنین کاری توریه است؟
 را روغ دانستن روایت آنیعنی دترین روش  بلکه با ساده ؛ی را به کار نگرفتهو توجیھ فتکلّ 

 .١ رد کرده است
کنند،  ع مییبیت شا علمای اھل از قولھا را  این نوع دروغ خواِر ملحد، سازاِن جیره حدیث

شیعه  علمایرا تکذیب کردند،  جاعالنو  هشورید ھا و افترائات یاوهعلیه این  ای عدهاگر و 
. کنند و انکار را حمل بر تقیه می این تکذیبخیزند و  ھا به پا می دفاع از این دروغ رایب

کند و  سالحی است که در تشیع ھر مشکل و تضاد و تناقضی را حل میتقیه  درواقع
جھت اشاعۀ کفر و ای  و حربهگرایان شیعه  ای است برای مکر و حیله در دست افراط اسلحه

 بیت. ائمه اھلساحِت ادبی به  رد کردن حقایق و بی
از اھل بھشت و جھنم  صادق  بن اعین مدعی شد جعفر ةزراردر خبر آمده است که 

گاھی دارد اما را تکفیر نمود.   اش را انکار کرد و گوینده  د، آنیخبر به امام رساین اما وقتی  ؛آ
شما تقیه کرده  نزدامام «خبر گفت:  راویخطاب به  او، نقل شدزراره  پاسخ امام برای چون
 .٢»است

 دف تأیید دیدگاه شیعه در عقیدۀ تعطیل مبحث چهارم: ادعای تحریف با ه
چنین  جز آناناند و کسی  پیموده یانتنھا شیع وادی ضاللت و بیابان گمراھی رااین 
 کنند، الھی را اثبات می اسماء و صفاتکه  یاز آیات فراربرای  زیرا شته است؛ندا جسارتی

 پردازیم: به اختصار به آن میدر اینجا  اند که کرده ناکیادعای خطر
الھی اسماء و صفات است که به آیات قرآن کریم آن دسته از تحریف  دربارۀاین ادعا  
 کند: روایت می الرضا بابویه در مورد آیۀ ذیل از علی بن موسی مثًال ابن پردازند؛ می

ُ ِ� ُظلَٖل ّمَِن ٱۡلَغَماِم َوٱلَۡمَ�ٰٓ�ِ ﴿ �َِيُهُم ٱ�َّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ِ َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ ۡمُرۚ �َ� ٱ�َّ

َ
َكُة َوقُِ�َ ٱۡ�

ُمورُ 
ُ
  ]٢١٠[البقرة:  ﴾تُرَۡجُع ٱۡ�

کنند) جز این انتظار ندارند که الله (برای  پویند و در زمین فساد می که راه اسالم نمی آیا (کسانی« 
(برای  هایی از ابرها به سوی آنان بیاید. و (نیز) فرشتگان داوری و قضاوت میان بندگان) در سایه

  ». شود اجرای فرمان الهی بیایند) و کار یکسره شود؟! و کارها به سوی الله برگردانده می

                                           
 .٦/٣١همان:  -١
 .٧٠و  ٦٩/ ٢میزان اإلعتدال، شرح حال زرارة بن أعین:  -٢



 ۶۱۵ )عقیده آنها در مورد أسماء و صفات :فصل سوم( باب دوم

 

هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا « نازل شده است:   چنین این  گوید: آیه رضا راجع بدان میامام 

 .١»باملالئكة يف ظلل من الغامم
 خدا را نفی کنند. ھمانند معتزله، آمدِن خواھند  می :ھدف شیعه از این تحریف واضح است

او را خواست  می  که کافرانیبا یکی از  گفتگوعلی در «گوید:  می »حتجاجاإل«در نیز طبرسی 

ٍء َهالٌِك إِ�َّ ﴿فرماید:  می أ خداوند  و اما اینکه" ، گفت:در مورد اسالم قانع کند ۡ�َ ُّ�ُ
نابود  وجود خداوندامکان ندارد  زیرا ؛خداست دیِن  ،از وجه منظور ،]٨٨القصص: [ ﴾وَۡجَهُهۥ
 .٢»از آن است وارتر و بزرگ تر خداوند بس بزرگ .ی باقی بمانداو تعال  وجهتنھا شود و 

و از لحاظ  را نداشته استعربی  کمترین سواد افسانه،این  جعل کنندهروشن است که 
 ،بکشاند، بر کتاب خدا دروغ ببنددخواسته اسالم را به نابودی  بوده که می کافریعقیدتی، 

. آنان حتی دھد علی نسبت امیرالمومنین کند و چنین کفر زشتی را به  صفاتش را تعطیل 
خواسته  گویی امام علی میکنند که  تأویل میطوری را   آن آورند و عذِر بدتر از گناه می

آن در دفاع از  جاعلاین است که  بیانگررا قانع کند. چنین روشی در تعطیل،  کافری
کند و ھیچ حرمتی برای خود باقی  ھیچ حدودی را رعایت نمی ،و اصول خود یمباد
 گذارد.  نمی

به فقط ه و را آماج حمالت خود قرار نداد شقرآن و الفاظ ھای دیگر، و گروه اگر معتزله
ترین  اصلی ،پا فراتر از این گذاشته و برای اثبات اصول خود شیعۀ غالی، روی آوردندتأویل 

اند تا از این رھگذر، به  بردهرا زیر سئوال  گرفته و آنھاانکار  باورھای اسالمی را به باِد انتقاد و
ھای مشرکانه و شوم خود نائل شوند که با این کار به طور کلی از اسالم خارج  اھداف و نیت

نفی و ھایی که صفات پروردگار را  این خود دلیل واضحی است بر اینکه گروهشوند.  می
 ـ قرآن است اکه ھمانـ  را اسالم ۀخواھند با نیرنگ و دسیسه، ریش می ،کنند تعطیل می

؛ و زشت گشتندشد و خود و رسوا  شدهبرمال  شان ھای شوم نقشه ،گونه بخشکانند. بدین
 خداوند بر مشرکان سیطره دارد.

                                           
 .١/٢٠٨؛ البرهان:٣/٣١٩بحار األنوار:  ؛١٦٣بابویه، التوحید: ص ابن -١
 .٢٥٣اإلحتجاج: ص -٢



 
 
 
 

 فصل چهارم
 عقیدۀ شیعه در مورد ایمان و ارکان آن

 :عقیدۀ شیعه را در دو موضوع بررسی خواھیم نموددر این فصل  
 ؛. ایمان و وعد و وعید۱
 .. ارکان ایمان۲

 :باشد میپنج مسئله شامل  موضوع اول
 ؛نخست: مفھوم ایمان نزد شیعه  مسئله

 ؛شھادتین ھمراه: شھادت سوم مسئله دوم
 ؛در مورد ارجاء شیعهمسئله سوم: عقیده 
 ؛مسئله چھارم: وعد
 .مسئله پنجم: وعید

*** 

 ؛ایمان و وعد و وعیدمبحث اول: 
 مسئله نخست: مفھوم ایمان نزد شیعه

این  و ١نمودهائمه را از اصول ایمان محسوب امامت و حقانیِت عشری ایمان به  ااثنشیعۀ 
در مورد تعریف اسالم آمده  »اصول کافی«در  ند.اند را عین ایمان قرار می  تفکر انحصاری

شھادت ھمان امر ظاھری که عموم مردم بر آن ھستند: که اسالم عبارت است از است 
سپس بقیه ارکان اسالم را ذکر  ؛ج به نبوت محمد عترافدادن به وحدانیت خداوند و ا

ایمان عبارت است از شناخت «گوید:  پردازد و می ه توضیح ایمان میکند و بعد از آن ب می
ولی اقرار به  ،اگر کسی اسالم را به جای بیاورد[پس]  ؛ارکان اسالم ھمراه اقرار به امامت

                                           
 .دهد عشری نسبت می ااین عقیده را تنها به شیعه اثن ١/١٢٥ نیسالمیامام اشعری در کتاب مقاالت اإل  -١



 ۶۱۷ چهارم: عقیدۀ شیعه در مورد ایمان و ارکان آن)فصل ( باب دوم

 

ایمان  ،ثواب در آخرت اساِس عتقدند که حتی م؛ ١»گمراه است یمسلمان ،امامت را رھا کند
أن اإلسالم یحقن به الدم وأن الثواب علی « تحت عنوانابی کلینی نیز ب . نه اسالم ،است

 .است  آورده ٢»اإلیمان
 اند: در برخی تفاسیر شیعه به آیات زیر اشاره نموده

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿
ُ
ٓ أ نِزَل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ َم �ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب  ۧ قُولُٓوا

َحٖد ّمِنۡ 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
ُهۡم َوٱۡ�

ْ فَإِ�َّمَ  ١٣٦ َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِمونَ  ْۖ �ن تََولَّۡوا ٓ َءاَمنُتم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهَتَدوا ْ بِِمۡثِل َما ا ُهۡم فَإِۡن َءاَمُنوا
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ  ۚ وَُهَو ٱلسَّ ُ  ]١٣٧ و ١٣٦[البقرة:  ﴾ِ� ِشَقاقٖ� فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ

بگویید: ما به الله ایمان آوردیم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعی و اسحاق و « 
شده و به آنچه به پیامبران یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردید و به آنچه به موسی و عیسی داده 

اندازیم و ما  (دیگر) از طرف پروردگارشان داده شده است؛ و در میان هیچیک از آنها جدایی نمی
اید، ایمان بیاورند، قطعًا هدایت  تسلیم الله هستیم. پس اگر آنها (نیز) به مانند آنچه شما ایمان آورده

آنان در ستیزند، پس بزودی الله تو را از (شر) آنها اند. و اگر پشت کنند، پس جز این نیست که  یافته
 .»کفایت کند و اوست شنوای دانا

علی،  ات،آی منظور این«است: اند که گفته  نسبت دادهصادق چنین جعفر  وبه ابآنگاه 

ْ ﴿  . آیه.. حسن، حسین، فاطمه و سایر ائمه است  یعنی اگر مردم ایمان آوردند ﴾فَإِۡن َءاَمُنوا

و فاطمه و حسن  علی یعنی اید به ھمان چیزی که شما ایمان آورده ﴾َمآ َءاَمنُتم بِهِۦبِِمۡثِل ﴿

ْۖ �ن تََولَّۡواْ فَإِ�ََّما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ� ﴿ و حسین و امامان بعد از آنھا  .٣»﴾َ�َقِد ٱۡهَتَدوا
امامت یکی از ارکان مھم ایمان است که موجب «گوید:  حلی میاست که بدین علت 

عتقد منیز محمد جواد عاملی  .٤»شود می خشم خداوندبھشت و نجات از  انگی درجاود

                                           
  .٢/٢٣ :صول کافیأ -١
صول أ ».گرداند پاداش را عاید انسان میایمان تنها و  کند انسان محافظت میخون ریختن  ازاسالم «یعنی:  -٢

 .٢/٢٤ :کافی
 .١/١٥٧ :، البرهان١/٩٢ :ر الصافیی، تفس١/٦٢ :اشییر العیتفس -٣
 .١: ص منهاج الکرامة في معرفة اإلمامة -٤
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کسی که در دوران یکی  مگر ،یابد تحقق می گانه دوازده ایمان با اقرار به ھمۀ امامان«: است
در ایمان چنین شخصی شناخت امام زمانش و امامان قبل از او شرط  .میرد از امامان می

 ،کافر باشدامامان ھرکس به والیت علی و دیگر «گوید:  میھم محمد قزوینی  .١ ».باشد می
 .٢»گردد ایمانش ساقط و اعمالش نابود می

 مسئله دوم: شھادت سوم ھمراه شھادتین
ای را ایجاد  سوم و خودساخته شھادتعشریه از ایمان،  با توجه به تعریف انحصاری اثنی

اشهد ان علياً «کردند که در واقع شعار این ایمان جدید است. و این شھادت عبارت است از 

کنند.  شان تلقین می را به مردگان آنو  تکرار نموده بعد از ھر نماز ،اذانھر در  که  ٣»اهللا ويل
ر نمازی گفته باید بعد از ھ ،ھمراه با شھادتین  ائمهحقانیت و والیت اقرار به و معتقدند 

استحباب الشھادتین واإلقرار باألئمة بعد کل «حر عاملی بابی تحت عنوان  ؛ تا جایی کهشود
 نگاشته است.» صالة

توانستم  اگر ھنگام مرگ می«گفت:  باقر جعفر در روایات آنھا از زراره روایت شده که ابی
بودی؟  مفید  چگونه برای اوگفتند:  .بودم او مفید می، برای حاضر شوم ٤بر بالین عکرمه

جعفر روایت شده که گفته:  بصیر از ابی و. از اب٥»کردم شما را به او تلقین می ۀگفت: عقید
این شھادت ھنگام وارد کردن  .٦»شھادت ال اله اال الله و والیت را به مردگان تلقین کنید«

 یمجلسی باب .گذارند ی که مردم او را تنھا میو ھمچنین وقت ٧گیرد مرده به قبر صورت می

السالم بأسامئهم بعد  ستحباب تلقني الويل امليت الشهادتني واإلقرار باألئمة عليهمإ«تحت عنوان 

                                           
 .٢/٨٠مفتاح الکرامة:  -١
 .٢٤ص :عقائدهم وأحکامهم يعة فیالش -٢
این شهادت همانند دو شهادت دیگر، دو بار گفته  .»دهم که علی دوست خداست شهادت می«یعنی:  -٣

ج اهللاأ«شود و حتی در بار دوم به صورت  می جَ  شود.  نیز گفته می »شهد أنّ علياً و أوالده املعصومني حُ
 .یکی از مفسران قرآن استاو  -٤
وسائل ، ٢١٦ص :، ورجال الکشی١/٨٢ :ب األحکامی، تهذ١/٤١ :هیحضره الفقی، من ال ١/٣٤ :فروع الکافی -٥

 .٢/٦٦٥ :عةیالش
 .٢/٦٦٥ :عةی، وسائل الش١/٨٢ :ب األحکامی، تهذ١/٣٤ :فروع الکافی -٦
 .٢/٦٦٥ :عةیوسائل الش، ١/٨٢ :ب األحکامی، تهذ١/٣٤ :فروع الکافی -٧
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مطھر  ابن .١برای آن قرار داده و چند روایت را در این زمینه ذکر کرده است »نرصاف الناسإ
صحه گذاشته است و  است امامت حقانیت  اقرار به ھمانا  این شھادت تازه که حلی نیز بر
 .٢باشد ترین مسایل دینی و شعائر مسلمانان می یکی از مھم  که اعتقاد دارد

گانه رکن ایمان است یا عین ایمان است و از  عتقاد به اینکه ایمان به ائمه دوازدها
پردازند،  گذاری می بدون اذن خداوند به تشریع و قانون  و اینکهمھمتریم مسائل دین است 

ثابت  نبوی سنت چنین چیزی در قرآن و ؛ زیراآشکارترین دلیل بر بطالن مذھب شیعه است
یکی از کفرھای واضح و  ٤عقیده امامت«فرماید:  تیمیه می ابن ؛ به این دلیل٣است نشده

ایمان به خدا و رسول   ھای اساسی و واضح دین این است که زیرا یکی از پایه ؛روشن است
 .٥»باشد میتر از ایمان به ائمه  بسیار مھم

بر این  است؛ زیرادور  آناز ھمه از بیش ، شیعه باشدتنھا امامت  نیکیثواب و  محوراگر 
ر برافراشته معدوم منتَظ مھدی که قبل از امام طلبی  حقخواھی و عدالت ھر پرچمباورند که 

به  .٦دبوکافر باید ای غیر از علی و حسن  ست و به ھر خلیفها شود، پرچم و قیام جاھلی
گونه که شناخت پیامبر به تنھایی موجب  ھمان ،شناخت ائمه به تنھایی کافی نیستعالوه، 

 .٧دمطیعش بوباید از او اطاعت کرد و  بھشتی شدنبلکه برای  ؛شود به جنت نمی ورود

 سوم: عقیده به ارجاء  مسئله
آنان برای   عشری است، باید گفت که اتنھا اقرار به ائمۀ اثن از نظر شیعه،ایمان  حال که

 اصل و اساسرو   از این ؛دانند را کافی می  اثبات ایمان و رسیدن به بھشت، شناختن ائمه
بر این اساس است که صاحب کافی بابی تحت  .٨اند را باور خود قرار داده »رجئهمُ « مذھب

                                           
 .٨٦٢، ص٢ج ة:عیوسائل الش -١
 .١ص ة:منهاج الکرام -٢
 .٢٠، ص١ج :منهاج السنة -٣

اعتقاد به دوازده امام که تنها  کند نه این مساله را در مورد کلیت امامت مطرح میشیخ االسالم ابن تیمیه  - ٤
 را نپذیرفته است مگر روافضی که حلقه به گوش آنها هستند.   منحصر به شیعه است و هیچ مسلمانی آن

 .٢٠ /١ :منهاج السنة -٥
 .٧ص :طاغوت ام القائم فصاحبهایة ترفع قبل قیأن کل را يفنعمانی، باب  ،بةیالغ -٦
 .٣١ /١ :منهاج السنة -٧
هیچ گناهی  ،با وجود ایمان :گفتند دانستند و می مرجئه گروهی بودند که تنها ایمان را برای انسان کافی می -٨

، ١٤٦-١/١٣٩: ، الملل والنحل٢٣٤-١/٢١٣ :مقاالت اإلسالمیین. بنگرید به: زیان آور نیست و تأثیری ندارد
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 و در آن شش روایت ١است آورده »ر ال ينفع معه حسنةاإليامن ال يرض معه سيئة والكف«عنوان 
نیست و  بار ھیچ عملی زیان ،ھمراه ایمان«است:  باقر جعفر وکه یکی از آنھا قول اب نقل کرده

محبت و شناخت  حقیقی نزد شیعه،و ایمان  ٢»باشد ھمراه کفر سودمند نمینیز ھیچ عملی 
 ائمه است.

محبت علی ھیچ گناھی وجود معتقدند با  یانبیشتر شیع«تیمیه فرمود:  وقتی ابن
چنین چیزی بھتان « :و گفتند ردیه نوشتهآن دوران مشرِک آخوندھای ، ٣»آور نیست زیان

به این اصل معتقد ھستند و تخصیص آن تنھا برای  یانھمۀ شیع زیرا ؛است و حقیقت ندارد
 .٤»دروغی واضح است  اکثریت شیعه

وجود ائمه که  ،تأثیر باشد اگر با محبت ائمه گناه بی«فرماید:  میھمچنین تیمیه  ابن
 ،اگر محبت او کافی باشد چه سودی دارد؛ زیرا ،لطف و رحمت خدا ھستند معتقدند

. پس ٥»باشدامام باشد یا نخواه یابند،  با محبت او ھمه نجات می ؟آید وجودش به چه کار می
 از ؛دارد ضلطف و رحمت است، با اصل محبت تناق ۀقاعدمبنای آن مسئله عصمت ائمه که 

البته و ی داشته باشد، ضشیعه باید متناقو دیدگاه ھر قول   ظاھراً  .پذیرفترا رو باید یکی   این
چه بسا آنھا از  است.و دروغگویی  ضمحکوم به ھمین تناق ،ھر دینی که از طرف خدا نباشد

 که از نظر داند درحالی می وندخدا تنھا شناخترا  مرجئه ایمان زیرا ؛رجئه ھم بدتر باشندمُ 
 ایشان.محبت به اظھار  وشناخت ائمه ایمان عبارت است از  ،شیعه

مثًال  خورد؛ ھای شیعه به چشم می در کتاباخبار و روایات فراوانی  ،در این مورد
أمان والیتھم وأنھم  ھم وبّ ثواب ُح «مجلسی در باب . ٦»؟آیا دین جز محبت است«گویند:  می

والیت علی سپری است در مقابل آتش و اگر «که است این روایت را ذکر کرده  »من النار

                                                                                                             
، ٥/١٤٤ :التاریخ ، البدء و٥٩ص :نیالد ير فیالتبص، ٤٣ص :، التنبیه والرد٢٠٧-٢٠٢ص :الفرق بین الفرق

 .٣٥٠-٢/٣٤٩ :مقریزی /، الخطط١٠٧ص :نیالمشرک ن ویعتقادات فرق المسلمإ
 .٢/٤٦٣ :صول کافیأ -١
 .٢/٤٦٤ همان: -٢
 .١/٣١ :منهاج السنة -٣
 .١/٩٨ :ةیمیعة فی الرد علی ابن تیمنهاج الشر ، محمد مهدی الکاظمی -٤
 .١/٣١ :منهاج السنة -٥
 .٢٧/٩٥ :بحار األنوار ؛١/١٦٧ :تفسیر عیاشی -٦
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 است:آمده  یوایت دیگرردر  .١»آمد پدید نمیجھنم  ،کردند مردم بر محبت او اتفاق می
جھنم  بهکسی  فقطشود که ھمۀ ائمه را دوست داشته باشد و  می بھشتتنھا کسی وارد «

 .٢»دشمن بداردود که آنھا را ر می
و  وظایفو تمامی  ـاعم از ایمان به خدا و رسول  ـ تمام تکالیف دینی ،بر این اساس

ماند و ھر  در شریعت اسالم چیزی جز محبت علی باقی نمی و شود ساقط می شرعیاحکام 
که دوستدار فساد و را ھا، بسیاری از کسانی  البته این دروغ .گردد چیز دیگری مباح می

 .٣گمراه کرده است ،ھستند گری احیو اب فحشا
برای ھدایت، بلکه برای گمراه کردن آمده نه با توجه به این روایات باید گفت قرآن 

علی اصل و  حال آنکه نشده است و دشمنی با او محبت علیدر آن ذکری از  زیرا ؛است
ھای  راهترین  باشد. و به بیان دیگر، قرآن یکی از اصلی اساس ورود به بھشت و دوزخ می

نجات و رستگاری را از مسلمانان پنھان کرده و در این مورد سکوت نموده؛ [حال آنکه بارھا 
 از سگ و اسب و زنبور و مورچه سخن به میان آورده است].

برای  ،بدون ایمان و عمل صالح ،محبت خدا و رسولش وقتی حتی«گوید:  سویدی می
است که  أخداوند  سخنین مخالف ، چگونه محبت علی کافی است؟ ایستنجات کافی ن

هرکس کار بدی انجام دهد، به کیفر آن «] ١٢٣[النساء :  ﴾َمن َ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِۦ﴿ فرماید: می
� يََرهُۥ﴿: ھمچنین و» خواهد رسید ّٗ�َ ٖ�  ۀانداز  و هرکس به« ]٨[الزلزلة:  ﴾َوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

؛ است شیعهحتی مخالف اصول و روایات   ؛ و»بیند را می (کیفر) آنای کار بد کرده باشد،  ذره
ای شود و  اگر کسی از روافض مرتکب گناه کبیرهمخالف با اصول آنھاست از این جھت که: 

  شود خداوند واجبی را ترک کرده موجب میکار این  نزد آنان خداوند او را عذاب ندھد،
نقل که  چنان شیعه در تناقض است؛روایات ه] با به عالوه، این اعتقاد [ھمچون ھمیش باشد.

ند ردک بسیار گریه می شاندر دعاھا و راز و نیاز ائمه امام سجاد و دیگر ،علیشده است امام 
اگر امثال آنھا از عذاب خدا بترسند، چگونه دیگران حق دارند با  .نددبر و به خدا پناه می

تنھا دشمنان  اگر به گفتۀ شیعیان، .٤»؟شوندشان مغرور  به محبت و ترك عمل، آنھا رب تکیه

                                           
 .٣٩/٣٢ :نواربحار األ -١
 .١٦٢ص :علل الشرائع -٢
  .٣٤ ص :سویدی /عةینقض عقائد الش -٣
  .٣٥و  ٣٤ص :ةعیشالنقض عقائد  -٤
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وارد جھنم  دیگر ستمکارانو  قارونشوند، پس فرعون و ھامان و  علی وارد جھنم می
بنگرید غلو و افراط  .شناختند بلکه او را اصال نمی ندا هچون با علی دشمنی نکرد ؛شوند نمی

 با آنان چه کرده است.
در فساد و بطالن آن  ؛ زیرازیادی نیاز نداریم زحمت  برای رد این عقیده به ،بدون شک

و شدند  مبعوث نمیپیامبران  کنند، چنان بود که آنان تصور میاگر  .بسیار آشکار استاسالم 
در میان  ،نامبارک ۀاین عقید گردید. شد و شریعتی وضع نمی ھای آسمانی نازل نمی کتاب

بر حدود خدا جسارت ورزند و شرایع الھی  ،تا با آن دین را مسخره کنند است شیعیان مانده
 دھند. هرا در ذھن مردم سبک جلو

 خدا] وعدهمسئله چھارم: وعد [
 عمِل  خود را در مورد پاداِش  وعدهما اعتقاد داریم که خداوند حتمًا «گوید:  بابویه می ابن

و روایات  اند در این باب بسیار افراط کردهساِز شیعه  علمای حدیث .١»آورد صالح به جای می
کنند  ھمۀ آنھا پاداش اعمالی را ثابت می  اند که فراوانی به جعفر صادق و غیره نسبت داده

دلیل خالف آن وجود دارد، یا  بر عکس، ،شود ھیچ دلیلی بر آنھا یافت نمینه تنھا که 
مثًال لعن  ؛پاداش  و مستوجب عذاب، نهکه چنین سخن و عملی شرک است  ھست شواھدی

کردن  دریدن یقه و زخمی، ٢خواھان پاداش ھستند ،دانند و در مقابل بادت میاصحاب را ع
 ھا عبادتترین  از بزرگبه اسم سوگواری حسین را  و قمه و شمشیر با زنجیر بدنصورت و 

ھایی را ایجاد  و عبادتدانند.  را عبادت میآنھا  خواستن از  یارییا حج قبر ائمه و ، ٣دانند می
ترین  را بزرگ که ھیچ نصی از سوی خداوند در مورد آنھا وارد نشده است ازاند  و ابداع کرده

 .٤اند ھای بزرگی را بر انجام انھا مترتب کرده و ثواب و پاداش

                                           
 .١٠٠ص :عتقاداتاإل  ،مجلسی ؛٥٧ص :وائل المقاالتأ ؛٩٤ص :عتقاداتاإل بابویه،  ابن -١
 .٧٣٠، و ٢٧/٢١٨ :بحار األنوار -٢
 :ناتیات البیاآل  ،الغطاء ن آل کاشفیمحمد حس ؛ةینیمبحث المواکب الحس ،١/٢٨٩ :ةیعقائد اإلمام ،زنجانی -٣

 .٢١/٧٠٦ :ةیعیدائرة المعارف الش؛ ةینی، فصل المواکب الحس٤ص
تعلق یروز وما یوم النیباب عمل « و ٣٢٣تا  ٩٨/٢٩٨تهما، یلته وأدعیر ولیوم الغدیباب أعمال  :بحار األنوار -٤

ه ولبس أنظف یروز والغسل فیوم النیستحباب صوم إباب « :عةیبنگرید به: وسائل الشنیز  ؛٩٨/٤١٩ »:كبذل
ن ین من ذی القعدة وقال بأنه کفارة سبعیوم التاسع والعشر یستحباب صوم إباب «، ٧/٣٤٦ »:بیاب والطیالث

صالة المباهلة وتعدل مائة  و ٥/٢٤٣ :صالة فاطمة و ١٩٧و  ٥/١٩٤ :صالة جعفرأبواب  و ٧/٣٣٣ »:سنة
 .٥/٢٨٧: ألف حجة
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شان  بھشت را برای پیروان  حاکی از آن است که ائمه ورود به شیعهروایات برخی 
و آنھا را بھشتی به  رفتهگاز خدا خصوصی  قولحتی برای بعضی از آنھا  اند؛ ضمانت کرده
کنند؟ در رجال کشی از زیاد  در این موارد به چه نصوصی استناد می. آنان اند حساب آورده

 .١الحسن برای او بھشت را تضمین کرده است یقندی از علی بن یقطین روایت شده که اب
مرا  نیقطیعلی بن «الحسن گفته:  در روایت دیگری از عبدالرحمان حجاج آمده که به ابی

امام   که جالب استگفت: در مورد آخرت؟ (امام  تو فرستاده تا برای او دعا کنید. نزد
گوید: امام دست بر  راوی می. خواھد) گفت: بله میاش چه  شیعهداند  دان نمی غیب
 .٢»مس نکندلکنم که آتش علی بن یقطین را  گذاشت و گفت: تضمین می اش سینه

دارند و  اختیاررا در  الھیرحمت  ۀگنجین آنانگویی  نیست؟آیا این خدا پنداشتِن ائمه 
گویی از سوی خداوند متعال برای واگذاری سرقفلی بھشت  و کلید ھر چیزی دست آنھاست

 .زنند میکه بخواھند ھرکس  کارنامۀرا بر  رحمتھر بخشش و مُ و جھنم وکالت تاّم دارند و 
مشورت با خدا  نیازی بهه شیعیان، توجه خاص ببخشی و  به راستی برای این حاتمآیا 

گاھی دارند؟ آیا آنان  ،شود آنھا وحی میبه  آیا اینکه پیامبرند وندارند؟  خدا  ازیا از غیب آ
 اند؟  پیمانی گرفتهعھد و 

ھا را  براستی چنین تصورات و اوھامی بیانگر الحاد و زندقه کسانی است که این افسانه
ایمان ندارند و ھدف نبوی سنت  وکه به قرآن  سازی اند، ھمان عالمان حدیث جعل کرده

چه  باشد. عملی کردن این ھدف می راهتشیع، تنھا  که و حقا ؛دین است ینابود شان نھایی
 آناندر این جرم شریک ، دنگیر می بھشتضمانت این کافران برایش علی بن یقطین که بسا 
.گفتنی ٣»دشکشته  کفرجرم  به او«گوید:  میھجری  ۱۶۹حوادث سال  بارۀطبری در .است

وفور   عشریه بهااثن ھای باشان در کت برای پیروان  ضمانت ائمه  روایات مربوط به  است که
 .٤شود یافت می

                                           
 .٤٣٠ص :رجال الکشی -١
 .٤٣١ص :کشیالرجال  -٢
 .٨/١٩٠ :ریخ طبریات -٣
 اینهمۀ  .١٨٥ , ٩٨رجال الحلی: ص؛ ٤٨٤ و ٤٤٨ ،٤٤٧رجال الکشی: ص ؛٤٧٥ و ١/٤٧٤أصول الکافی:  -٤

، بدین علت در کتب آنها روایات و باشد می سندی ،و هر ضمانت ،صفحات دارای چنین ضمانتی است
 نی وجود دارد.اشوند چون ضمانت فراو  رجال زیادی یافت می
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 مسئله پنجم: وعید [تھدید]
نه  ،دارند که جھنم مخصوص کافران استنظر امامیه اتفاق «گوید:  مفید میشیخ 

شناسند و به فرائضی مانند نماز و غیره اقرار  خدا را می وشوند  افرادی که مرتکب گناه می
 ؛گردد از اسالم خارج نمیانجام داده است گناه کبیره  کسی که« ؛ ھمچنین:١»دارند

 .٢»گیرد ھرچند با ارتکاب گناھان در ردیف اھل فسق قرار می
ای  اندازهدر معنی لفظ کفر به آنان ولی  ؛سنت است اھل دیدگاه ظاھرًا این قول موافق

 علمای بدین سبب شیعیان است. غیر ازھمۀ امت اسالمی مصداق آن، اند که  افراط کرده
به امام باید دوباره آنھا را  اھل بدعت ھمگی جزو کفار ھستند. دارند کهنظر امامیه اتفاق 

باید به جرم ھمین  وگرنه که ھیچ، برگشتندپند گرفتند و اگر  ؛دعوت کندمذھب َحّقۀ تشیع 
به  ،و ھرکس بر چنین حالتی بمیرد دچار ارتداد شدندایمان زیرا در  ؛ت به قتل برسندبدع

به سبب جنگ با او  یدهعلی جنگھرکس با دارند که  نظر ھمچنین اتفاق .٣درو جھنم می
 .٤مانند میجھنم  برای ھمیشه در ،و به خاطر ھمین دشمنی ، گمراه و ملعون است.کافر

 ،بدین سبب .دنمخالف مذھب شیعه باش  شود که اجرا میتمام کسانی برای نیز این حکم 
کند  اعتقاد ما در مورد کسی که در یکی از امور دین با ما مخالفت می«گوید:  بابویه می ابن

در این  .٥»کند ھمان اعتقاد ما در مورد کسی است که در تمام امور دین با ما مخالفت می
در  ،متأخرین شیعه«فرماید:  مینیز تیمیه  االسالم ابن خشیو ھستند  »وعیدیه«مورد، آنھا 

 .٦»باشند وعیدیه می ،صفات باب اسماء و
دانند  و  ثابت می ،خود وعید را در حق مخالفانگروھی از روافض «گوید:  اشعری می

گیرند و  کیشان خود چنین حکمی در نظر نمی اما برای ھم شوند؛ معتقدند آننھا عذاب می
  وارد دوزخ شوند، بیرون آورده  حتی اگربرد و  بھشت می  خداوند آنان را بهمعتقدند 

اند که ائمه با طلب آمرزش از خداوند، تمام گناھان  روایت کرده . ھمچنینشوند می
  ؛ حتی اگر آن گناه ناشی از نافرمانی شیعیان از ائمه باشد،گردانند شان را محو می پیروان

                                           
 .١٤ص :وائل المقاالتأ -١
 .١٥ص همان: -٢
 .١٦ص همان: -٣
 .١٠ص :وائل المقاالتأ -٤
 .١٠٠ص :عتقاداتاإل  ،: مجلسیبنگرید به ، و١١٦ص :عتقاداتاإل  -٥
 .٦/٥٥ :سالماإل  شیخ فتاوای -٦
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کسب رضایت و برای ائمه  ،و مردم دیگر باشد شیعیاناگر بین کنند و  خود از آن گذشت می
 ؛ ١کنند می شان شفاعت بخشش آنھا نزد مردم

نوار در مجلسی در بحاراأل کرده است،  ھمین معنی که امام اشعری بدان اشاره در مورد
نقل  این عقیدهروایت برای اثبات  نود و ھفت »الصفح عن الشیعة«بابی تحت عنوان 

گوید:  می لذا ؛داند می اندکآنھا را باز ھم   اینکه گوبعد از ذکر ھمۀ این روایات، اما  .٢کند می
و  و احوال مؤمنین و مجرمین در قیامت [کوثر] روایات بیشتری را در باب شفاعت، حوض«

کند که  در ابتدای روایات، روایتی را ذکر میوی  .٣»ام نقل کرده ابواب مربوط به فضایل ائمه
در یکی از احادیثشان آمده است:  کند. بندی اشعری را بیان می مان تقسیمدقیقًا ھ

شود؛ پس آنکه جرمش  مان به ما واگذار می ھنگامی که قیامت بر پا شود، حساب شیعیان«
شویم [و گناه شخص  کنیم؛ پس اجابت می در حق الله عزوجل باشد، دربارۀ آن حکم می

کنیم پس  مردم باشد، درخواست بخشش میشود] و آنکه جرمش در حق  بخشوده می
شود و آنکه جرمش در حق ما باشد، ما به گذشت و بخشش  [گناھش] به ما بخشیده می

 اند ش گرفتهرا پی »وعیدیه«نسبت به مخالفان خود روش آنان  در یک کالم، .٤»سزاوارتریم
را  »رجئهمُ «روش خود، ولی در مورد موافقان  کنند؛ محکوم میرا به جھنم  نو ھمۀ آنا

 برند. را به بھشت می هو ھم  اند دنبال کرده
*** 

 مبحث دوم: ارکان ایمان در عقیدۀ شیعه
، قیامت و پیامبران، ھای آسمانی باایمان به خدا، فرشتگان، کت عبارتند از:ارکان ایمان 

 دھد: توضیح می   گونه ارکان ایمان را این أخداوند؛ قدر

                                           
 ،دل دیبا انیعیش ه،یو کفرآلوِد منابع اثناعشر  یجعل ثیکالم: بنا بر احاد  کیدر  .١/١٢٦ :نیسالمیمقاالت اإل  -١

دارد که  کیشر  یحت ای لیبالله ـ دوازده وک اذیـ الع خداوندخاطر باشند که هر چه کنند،  دارند و آسوده یقو 
 یکه حت ستا نیو چن دهند؛ یو بهشت و جهنم را به هر که بخواهند م اند ابتکار عمل را به دست گرفته

  .شوند یچشم امام وارد بهشت م ۀغمز  کیبا  زیرباخوار نو و زناکار، دروغگ نماز، یشرابخوار، ب انیعیش
 .٦٨/١٤٩ :نواربحار األ -٢
 .جاهمان -٣

 .۲/۶۸عیون أخبار الرضا: ، ۶۸/۹۹منبع پیشین: - ٤
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ن ﴿
َ
ِ لَّۡيَس ٱۡلِ�َّ أ ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱۡلِ�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ تَُولُّوا

  ]١٧٧[البقرة:  ﴾..نَ  ۧ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ 
نیکوکار)کسی است نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی (و «

 ،»که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران، ایمان آورده باشد
ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿فرماید:  می ھمچنین   ]٤٩[القمر:  ﴾إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

  . »اندازه آفریدیم گمان ما همه چیز را به بی«
اما در  ؛توضیح دادیم و اسماء و صفات الله را در مورد الوھیت و ربوبیت شیعه ۀعقید قبالً 

 ،امامتاعتقاد به  الزم به ذکر است که. گذاریم میبحث  بهاز نظر آنھا را اینجا ارکان ایمان 
از خالل بحث نیز بدین مطلب که  چنان است؛بسیار تأثیرگذار تعریف شیعه از ارکان ایمان در 

 یابیم: دست می

 ان به فرشتگان ایم
از نظر  نصیب نمانده است؛ چرا که نیز از تأثیرات و برکاِت ائمه شیعه بیاین رکن ایمان 

حتی  ؛اند و خادمان آنھا ھستند آنان مالئکه موجوداتی ھستند که از نور ائمه آفریده شده
 شیعهروایات . قبر حسین ھستند درباِن کنند گروھی از فرشتگان برای ھمیشه  گمان می

او و  برای پیوستهعلی، ھفتاد ھزار فرشته آفریده است که  خداوند از نور صورِت «گوید:  می
خداوند فرشتگان را از «: اند ؛ ھمچنین گفته١»کنند استغفار میتا روز قیامت  دوستدارانش

 .٢»علی آفریده است نورِ 
گریه بر ندارند مگر  یکنند بعضی از فرشتگان ھیچ کار گمان میآقایان علمای شیعه 

خداوند چھار ھزار فرشته را برای قبر حسین «گویند:  میکه  چنان ؛زیارت قبرش و حسین
 .٣»کنند تا روز قیامت گریه میآنان ژولیده و غبارآلود آفریده است و 

ھرکس در آسمان «زیارت قبر حسین یکی از آرزوھای اھل آسمان است: و از نگاه ایشان 
گروه  و آنان گروه کندخواھد که زیارت قبر حسین را به او ارزانی  از خدا می ،وجود دارد

خدمتکاران و  خدمتکاراِن ما ،فرشتگان« :اند گفتهنیز ائمه  .٤»آیند پایین می ویزیارت  رایب

                                           
 .٢٣/٣٢٠ :بحار األنوار ؛٣٣٤ص :دائکنز جامع الفو  -١
 .٢٤٩ص :عالم الزلفی -٢
 .١٨٩ص  :اراتیکامل الز  ؛٤٩ص :ثواب األعمال ؛١/٣٢٥ :فروع الکافی ؛١٠/٣١٨ :عةیوسائل الش -٣
 .١٠/٣٢٢ :عةیوسائل الش ؛٥٤ص :ثواب األعمال ؛٢/١٦ :بیالتهذ ،الطوسی -٤
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اند که جبرئیل دعا کرد که  نقل کرده یو در روایت طوالنی دیگر؛ ١»ما ھستنددوستداران 
 .٢»یل خادم ماستئجبر«: س ائمه گفتندپخادم ائمه باشد، 

را به مالئکه  (خدمتکار) مطھر که چنین لقبی ابن سخنتیمیه در رد  االسالم ابن شیخ
الله متعال به  ۀنمایندکه  ÷یلئدادن صفت خادم به جبر نسبت«فرماید:  داده بود می

گیرد که درک درستی از منزلت و  از سوی کسانی صورت می است، ج سوی محمد مصطفی
چه  ،سوی پیامبران از طرف خداوند متعاله فھمند ارسال آنھا ب ند و نمیرندا گانفرشتمقام 

دھند که خداوند در  بار را به کسی نسبت می آنان این لقب ذلت .٣»ی داردارزش و عظمت
  فرموده است: او مورد
ٍ� ِعنَد ذِي ٱۡلَعۡرِش َمِك�ٖ  ١٩ إِنَُّهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِ��ٖ ﴿  ]٢٠ و ١٩[التکویر: ﴾ذِي قُوَّ

گمان این (قرآن) سخن فرستادۀ بزرگوار (= جبرئیل) است. که (مقتدر و) نیرومند است و نزد  بی« 
 .»(الله) صاحب عرش مقام و منزلت واالیی دارد

فرشتگان تنھا یک وظیفه دارند و آن زیادی در مورد فرشتگان دارد گویا  ھایشیعه ادعا
 خدا.فرشتۀ نه  ،فرشتۀ ائمه ھستند  گویی ؛ھم خدمت به ائمه است

ما ھمراھی ھا در  فرشته«: اند در روایتی سراسر جعل و دروغ از قول امام صادق گفته
شوند و از  ھای ما حاضر می پردازند و بر سفره استراحت می  راش ما بهشوند و در فِ  نازل می

را بر  آنھاو  دادهھای خود را به ما نشان  بال ؛آورند برای ما می را نباتی تازه و خشک آنھر 
 نزدنماز  به ھنگامو  دھند حیوانات موزی به ما برسند  و اجازه نمی ندکش ما می بدن فرزندان

ما  نزدفرشتگان   ھیچ روز و شبی نیست مگر اینکه تا ھمراه ما نماز بخوانند؛ آیند ما می
میرد  ھیچ پادشاھی بر روی زمین نمی کنند و آیند و خبرھای زمین را برای ما تعریف می می

 .٤»آورد ای اخبار و زندگانی او را برای ما می فرشته  گیرد، مگر اینکه و دیگری جای او را نمی
ھای فرشتگان  را از بال شان فرزندانرختخواب ائمه کنند که  ادعا می جاعالن حدیث

به تا جایی که  نمایند؛ می گویند فرشتگان از فرزندان آنھا پرستاری حتی می کنند؛ تھیه می
ه بآنھا به فرزندان ما لطف و مرحمت بیشتری از آنچه ما «: اند صادق گفتهابوعبدالله نقل از 

                                           
 .١٣ص :علل الشرائعصدوق،  ؛١/٢٦٢ :ون أخبار الرضایع ؛١٤٧ص :نیإکمال الد ،هیبابو  ابن ؛٢٦/٣٣٥ :األنوار بحار -١
 .٤٨٣؛ کنز جامع الفوائد: ص٢١٤إرشاد القلوب: ص ؛٣٤٥و  ٢٦/٣٤٤ :األنوار بحار -٢
 ٢/١٥٨منهاج السنة:  -٣
 .٢٧ص :بصائر الدرجات ؛٢٦/٣٥٦ :بحار األنوار -٤
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 .١»دھند نشان میداریم  ایشان
مقرب  مالئکتنھا از این والیتمداری اما  ؛فرشتگان مکلف به والیت ھستند ،نظر شیعه از

اگر یکی از فرشتگان مخالف والیت  این، آنان اعتقاد دارند که با وجود .٢شود پذیرفته می
منین، ؤیکی از فرشتگان به خاطر قبول نکردن والیت امیرالمکه  چنان ؛شود عذاب می ،باشد

از گناه  ،آلود نکرد خاک قبر حسین خود را گل باعذاب شد و تا  یشھا بال نشکست وسیلۀ به
شرافت دست   والیت علی به  فرشتگان جز با گردن نھادن به  معتقدند کهآنان  .٣نجات نیافت

چون غذا و  ؛به ائمه و رحمت فرستادن بر آنھا بستگی داردنیز زندگی فرشتگان . ٤یابند نمی
از  .٥و طلب بخشش برای شیعیان گناھکار دوستدارانششرابی ندارند مگر درود بر علی و 

مه و پیروان آنھا، چیزی از تسبیح و تقدیس فرشتگان قبل از تسبیح و تقدیس ائنظر شیعه، 
اگر فرد شیعی با  .دارند  به شیعه  ای توجه ویژه است که آنانبدین علت ؛ ٦دانستند نمی

د تا ھر چه دوست دارد انجام بدھد و چیزی نگذار او را تنھا می گانفرشت ،شود دوستش تنھا 
حدیثی شیعه به صراحت اظھار منابع  .دنکن او را یادداشت نمی ان]گناھ[و از اعمال 

؛ آنھا را تنھا بگذاریم :گویند شوند، نگھبانان به ھم می تنھا با ھم  دو نفر شیعهاگر «: کنند می
 .٧»را پوشانده است  اسراری دارند که خدا آن زیرا

 فرماید: می أخداوند  این در حالی است که

َماِل قَعِيٞد إِۡذ َ�َتلَ�َّ ٱلُۡمَتلَّقَِياِن َعِن ٱۡ�َِمِ� وَ ﴿ يۡهِ َر�ِيٌب  ١٧َعِن ٱلّشِ ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إِ�َّ َ�َ مَّ
  ]١٨ و١٧[ق:  ﴾َعتِيدٞ 

گیرند.  اند (و اعمالش را) فرا می ) فراگیرنده بر جانب راست و چپ نشستهۀکه دو (فرشت هنگامی«
   ،»نوشتن) استآورد، مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر (و آماده  هیچ سخنی را بر زبان نمی

 فرماید:  میباز و 

                                           
 .٢٦ص :بصائر الدرجات ؛٢٦/٣٥٤ :بحار األنوار -١
 .٢٠ص :بصائر الدرجات ؛٢٦/٣٤٠ :بحار األنوار -٢
 .٢٠ص :بصائر الدرجات ؛٢٦/٣٤١ :بحار األنوار -٣
 .٢٦/٣٣٨بحار األنوار:  ؛٣١حتجاج للطبرسی: صاإل  ؛١٥٣ص :تفسیر الحسن العسکری -٤
 .٢٦/٣٤٤ :نواربحار األ -٥
 .٢٦/٣٤٤ :بحار األنوار ؛٩ص :جامع األخبار ،هیبابو  ابن -٦
 .٥٦٤و  ٨/٥٦٣ ة:وسائل الشیع -٧
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يِۡهۡم يَۡ�ُتُبونَ ﴿ نَّا َ� �َۡسَمُع ِ�َُّهۡم َوَ�َۡوٮُٰهم� بََ�ٰ َورُُسلَُنا َ�َ
َ
ۡم َ�َۡسُبوَن �

َ
  ]٨٠[الزخرف:  ﴾أ

شنویم؟! آری، (می شنویم)  (سخنان) در گوشی آنان را نمیپندارند که ما راز گویی و  آیا آنها می«
   ». نویسند ما (از فرشتگان) نزد آنها (هستند) و  میو فرستادگان 
ساز و دروغگوی  آخوندھای حدیث .شیعه است که انواع مختلفی دارد توھماتاینھا ھمه 

ھای عجیب  مبالغه ،گویند ب دروغ میزبان فرشتگان مقّر  از ھا، پردازی خیالدر این شیعه، 
ای جز انکار فرشتگان  چنین سخنانی نتیجه .رانند گزاف بر زبان می انو سخن کنند می

شرفی  حرمتی به  و بی مالئک الھیف یانکار مسئولیت و وظا ھا گونه یاوه تردید، این . بیندارد
آنان معتقدند فرشتگان به جای عبادت  است. که خداوند متعال به آنھا عطا نمودهاست 

در قبر حسین  ورزی کو شرائمه والیت  تقدیسبه خداوند متعال و اجرای اوامرش، 
  زیرا وجودی که ؛استو بھتر تر  آسان شان انکار اگر بخواھند واقعًا چنین باشند،که  مشغولند

گفتنی  ».این چنین بد زندگانی، ُمرده ِبه«ھمان بھتر که نباشد و  ،با شرک باشد  آمیخته
را به ائمه  صفات فرشتگان اند، زیرا اسماء و از انکار ھم گذشته حتی  شیعهعلمای است 

 اند. وظیفۀ آنھا را به ائمه سپرده  و   نسبت داده
أنھم علیھم السالم الصافون والمسبحون «آورده است با عنوان: بابی در بحار مجلسی 

آنھا در مورد  .١»وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن وأنھم السفرة الکرام البررة
 فرماید: آنان چنین می مورددر  أکه خداوند درحالی ؛اند گفتهگزاف و بیراه فرشتگان چنین 

ۡكَرُموَن ﴿ ۡمرِهِۦ َ�ۡعَملُونَ  ٢٦بَۡل ِعَبادٞ مُّ
َ
  ]٢٧ و ٢٦[االنبیاء:  ﴾َ� �َۡسبُِقونَُهۥ بِٱۡلَقۡوِل وَُهم بِأ

گیرند و تنها به فرمان او  بلکه بندگان گرامی و محترمی هستند. آنان در سخن گفتن بر او پیشی نمی«
   ،کنند می کار
َ َعُدّوٞ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ ﴿ ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦ وَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ ٱ�َّ َّ ِ�ّ �  ﴾َمن َ�َن َعُدّوٗ

  ]٩٨[البقرة: 
گیرند و به  بلکه آنان (= فرشتگان) بندگان گرامی (او) هستند؛ (هرگز) در سخن بر او پیشی نمی«

  ». ندکن فرمان او کار می

                                           
 .٢٤/٨٧ :نواربحار األ -١
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 ھای آسمانی  ایمان به کتاب
 ای باشد؛ عقیده می ]امامت[= متأثر از عقیدۀ منحصر به فرد خود  نیزشیعه در این مورد 

 شبه کتابی ایمان دارند که خداوند دلیلی برای . آنانل نیستئھیچ مسلمانی به آن قا  که
نازل فرموده کتاب آسمانی طور که بر پیامبران  ھمان خداوند اند مدعی زیرا است؛ نفرستاده

بر این باورند تمام که  چنان است نازل کردهھایی  نیز کتاب عشریهااست بر ائمه اثن
ھا را  باشد و آنان این کتاب گانه می ھای آسمانی نازل شده بر پیامبران نزد ائمه دوازده کتاب

آسمانی  ھای باکتاینک دو قضیه را در مورد  نمایند. مفاد آن حکم می بر اساسو خوانند  می
 کنیم: در منابع مھم شیعه بحث می

 آسمانی بر ائمه ھای نزول کتاب مبنی برمسئله نخست: ادعای شیعه 
واقع وجود  ھای خطرآفرینی دارند که در عالِم  ھای شیعه ادعاھای فراوان و گمان کتاب

به چشم روافض ت اتنھا در کتب و روای  بلکه ؛شود ندارد و ھیچ آثاری از آنھا دیده نمی
مقدسی از آسمان، به وسیله وحی از طرف خدا به  ھای کتابتوھمات، این بنا بر  خورد. می

کتب شیعه روایات و احکامی را از آن نقل   سوی ائمه نازل شده است. گفتنی است که
 دھند. کنند و این روایات را مبنای عقیدۀ خود قرار می می

شان در مورد  ردن عقیدۀ خود، تنھا به ادعاھایک   جاعلین عقیدۀ شیعه برای نھادینه
تقوای شیعه که نان به نرخ روز و لقمه  ساز و علمای بی . آخوندھای حدیثقرآن اکتفا نکردند

در مورد قرآن، برای  شان یترسیدند که ادعاھا خوردند، ھمواره از این می می به ُشبھه
اموال و  ،و در نھایت شوندپراکنده  شان شان کافی نباشد و طرفداران رسیدن به اھداف شوم

گاِه خودکه به اسم خمس و نیابت امام زمان از را امالک و جاه و مقام و تقدسی   پیروان ناآ
ھا و ادعاھای جدیدی  دروغ لذا برای حفظ مال و جاه بادآورده، از دست بدھند. ،گیرند می

برسند و ضربۀ دیگری بر شان  به اھداف شوم ھای پیشین، دروغاند تا با کمک  جعل نموده
 ند.کنشان وارد  پیکرۀ امت اسالم و دین

بر ائمه و وحی به آنھا، اختالف چندانی با ادعاھای  آسمانی نزول کتاب، یعنی این ادعا
که �چنان ؛باشد شکل گرفته سعلیامام دوران  از باورشاید این  پیامبران دروغین ندارد.

کند که به علی گفت:  اشاره می نکتهجحیفه به این  از ابی /یکی از احادیث امام بخاری
کتاب الله یا فھمی که به یک  جز ،علی گفت: نه آیا کتابی نزد شما غیر از قرآن وجود دارد؟«

 .[چیزی وجود ندارد] که در این صحیفه ھستند یو چیزھایشخص مسلمان داده شده است 
مسلمان در   ردن اسیر و اینکهگفت: بحث قصاص و آزاد کاو  ؟استگفتم: چه چیزی در آن 
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جحیفه این بود که  علت سئوال ابی«گوید:  حجر می ابن .١»شود کافر کشته نمیقصاص 
وحی ـ  سعلی ـ به ویژهبیت   کردند از آسمان به سوی اھل گروھی از شیعیان گمان می

 .٢»سئوال کردنددر مورد ھمین مسئله از علی  نیزقیس بن عباد و اشتر نخعی  .شود می
اما عبدالله  ؛است  در گذشته نیز وجود داشته کفرآلود،این مقولۀ گیریم که  نتیجه میپس 

گسترش و موجب  زاِر عقیدۀ شیعه] پرورش داد را [در شوره بن سبأ یھودی این بذر سّمی
 آن شد.

کند  حسن بن محمد بن حنفیه مطلبی آمده است که اشاره می» اإلرجاء«در رساله 
ای دست  ما به وحی«عبدالله بن سبأ] چنین باوری را رواج دادند و گفتند: سبئیه [= پیروان 

دھم قرآن را پنھان کرده  و ادعا کردند که رسول الله نه» اند کرده  را گم یافتیم که مردم آن
 .٣است

کرد قرآن بخشی از  آمده که عبدالله ابن سبأ یھودی گمان می »حوال الرجالأ«در کتاب 
مخفی نزد  به علِم  هئیبَ َس  ادعاییعنی  .٤است که نزد علی وجود دارد یا یبخش کلّ  ُنهآن 

ھای گوناگون  یافت و صورت گسترشھمین است. این ادعا  ادعاکند و اصل  علی اشاره می
بیت وحی  شدند که اھل ھمۀ آنھا به این نتیجۀ خطرناک منتھی  ؛ امابه خود گرفت

این اندیشۀ باطل ادامه  دسترسی نداشتند.کردند که مردم به آن  دریافت میای  جداگانه
 نیز خود ،پس ھر چیزی بر این باطل بنا شود .را نفی کرد قاطعانه آن سعلیاینکه تا یافت 

ما نیز با رعایت امانت علمی، بعضی از  گیرد. اصل را می کِم چون فرع نیز ُح  ؛باطل است
 کنیم: معتقدات آنھا را از کتب معتبر شیعه نقل می

 فاطمه الف: مصحف

است.   مصحفی بر فاطمه نازل شده ج کنند بعد از وفات پیامبر شیعه ادعا می ھای باکت
وقتی پیامبر به ملکوت اعلی پیوست، «گوید:  یکی از روایات آنھا در مورد مصحف فاطمه می

 ای به سوی او فرستاد تا غم و فرشته أخداوند .فراوانی شد اندوه فاطمه دچار حزن و
اگر "شکایت کرد. علی گفت: [از آمدِن آن فرشته] علی  نزد نیزاو  .را کاھش دھد اش هغص

                                           
 .١/٢٠٤ :بخاری -١
 .١/٢٠٤ :فتح الباری -٢

 (نسخۀ خطی) ۲۵۰و ۲۴۹رسالة اإلرجاء (ضمن کتاب اإلیمان) محمد بن یحیی العدنی: ص - ٣

 .٣٨ص :حوال الرجال أ، انیججوز  -٤
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فاطمه  ".نویسمبرا   آن  تاگوید برایم بازگو کن  صدایش را شنیدی به من خبر بده و ھر چه می
 اش هرا نوشت و نتیج  از مدتی ھمۀ آن پستا علی [و این ماجرا ادامه یافت] ھم قبول کرد 

  حالل و حرام چیزی ذکر نکرده  دربارۀاما  ؛داشت خودم آیندگان را در مصحفی شد که عل
 .١»بود

فاطمه نازل شده است و  گیِن غم مصحف تنھا برای تسلی دِل کند  ادعا میاین روایت 
یابد  دانم فاطمه با اطالع از آیندگان چگونه تسلی می علم آینده است. نمیش نیز موضوع

دھند فرزند و شوھر  به او خبر می قرار است آرامبخش باشد،ی که که در ھمان کتاب درحالی
ھای زیادی را متحمل  بیت سختی و اھل شوند ھایش با وضعی فجیع کشته می و نوه

که  د درحالیکن چگونه فاطمه علم آیندگان را دریافت میشوند. حال سئوال اینجاست که  می
 فرماید: قرآن در مورد پیامبر می

ۡعلَ ﴿
َ
 ]۱۸۸عراف:[األ  ﴾ُم ٱۡلَغۡيَب َ�ۡسَتۡكَ�ُۡت ِمَن ٱۡ�َۡ�ِ َولَۡو ُكنُت أ

 ».ساختم دانستم، خیر (و سود) بسیاری (برای خود) فراهم  می و اگر غیب می«
اگر قرار بود کسی علم غیب داشته باشد، آیا پیامبر  تر است؟ بر خدا رسولاز آیا فاطمه 

  تر نبود؟ خدا شایسته
روایات دیگر  که درحالی ؛نوشت علی بود که سخنان فرشته را می ،این روایتبر اساس 

این دو روایت  . حالآن بود قر جمعخدا مشغول  از فوت رسول پسگویند علی  شیعه می
بینیم و این،  شیعه را می گویی تناقص  باز ھم داستاِن ھمیشگی شوند؟ چگونه با ھم جمع می

قرآن فعلی  سه برابرِ  ،مصحفاین حجم  که ویندگ میتکراِر تکرار است. برخی از منابع نیز 
طوالنی در مورد علمی که  یحدیث پس از بیانبصیر  کافی از ابیاصول در روایت  است.بوده 

ما مصحف فاطمه را در دست داریم. «گوید:  میچنین  بود، علی به امانت گذاشته نزدپیامبر 
قرآن  که در آن ھمچونگفتم: مصحف فاطمه چیست؟ امام گفت: مصحفی  ]گوید: راوی می[

 .٢»شماست که سه برابر آن حجم دارد و حتی یک حرف از این قرآن در آن وجود ندارد
با سندی صحیح روایت را  آن ،معتبر راویاناز  یکی ٣ به ادعای شیعهاین داستان باطل که 

تر است و مفادشان یکی  از قرآن بزرگمصحف فاطمه از نظر حجم  مدعی است که ،کرده

                                           
 .٤٣ص :، بصائر الدرجات٢٦/٤٤ :، بحار األنوار١/٢٤٠ :صول کافیأ -١
 .١/٢٣٩ :صول کافیأ -٢
 .٣/١٩٧ :صول الکافیأالشافی شرح  -٣
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و مصحف فاطمه  تر است قرآن از مصحف فاطمه کوچک این بدان معنا نیست که آیا نیست.
 فرماید: می أکه خداوند درحالیاست؟  تر و بھتر کامل کتاب خدااز 

ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة ﴿ ۡ�َ ِ
ۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ ٰى لِۡلُمۡسلِِم�َ َونَزَّ  ]٨٩[النحل:  ﴾َو�ُۡ�َ

و (ما این) کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و هدایت و رحمت و بشارت برای «
 .»مسلمانان است

پس به ھیچ کتاب دیگری نیاز ندارد تا  ؛قانون کلی جھان است ،قرآن تا پایان ھستی
تواند  و چون این کتاب در دسترس نباشد نمی را اثبات کنند.  ھای خود آن شیعه در دروغ

آخر بینیم که امروزه به اعتراف ھمه وجود خارجی ندارد.  سبب خیر و ھدایت شود و می
زیه (ھمچنان که روایات گذشتۀ آنھا بیان کردند) از عچگونه ممکن است کتاب تسلی و ت

عقلی و  نھایت بی یباطل تر باشد؟ آیا چنین گمان تر و بزرگ ، کاملگرقرآِن روشنگر و ھدایت
 نیست؟  گوییدروغ

روایت  .اند شده گویی دچار تناقض نیزطبق معمول در این مورد  شیعه سازاِن  حدیث
را   و علی آن آورد می  برای تسلی خاطر فاطمهرا مصحفی  فرشته«گوید:  می نخست

به قلب  مصحف فاطمه ھمان قرآنی است که«گوید:  روایات دیگر می ؛ حال آنکه»نویسد می
 ،بر اساس این روایت .١»را نوشته است خدا بر او خوانده و علی آن فاطمه الھام شده و رسول

 نیزنه فرشته و کالم  ،خدا بوده کننده رسول  ءمصحف در زمان حیات رسول اکرم بوده و امال
چگونه ممکن است نزول  .مخالف و متناقض است شاین روایت، با پایانآغاز  کالم خداست.

باشد؟ در روایت  اش نویسندهباشد و علی  امال کردهرا   رسول آن ،بر فاطمه باشدف مصح
 لقابلکه چیزی بود که به قلب فاطمه ا ؛مصحف فاطمه قرآن نبود«: است  دیگر آمده

را   آن ج پیامبر از آسمان بر فاطمه القا شده و مصحفی بر اساس این روایت .٢»شد می
از وفات پدرش  ھمۀ این رویدادھا پسو  در کار نبودهای  فرشته را ننوشته، علی آنه، نخواند

 صورت گرفته است.
[صادق] کنند. ابوعبدالله  ائمه با این مصحف به علم غیب دست پیدا می شیعه،گمان  هب
 و  بیست و صدیکدر سال  کافرانبا نگاه کردن به مصحف فاطمه متوجه شدم که «گوید:  می

مگر کشته شدن   ،ای رخ نداد در این سال ھیچ حادثه .٣»شوند می ریدادھشت ھجری پ

                                           
 .٤٢ص :، بصائر الدرجات٢٦/٤٢ :بحار األنوار -١
 .٤٣ص :، بصائر الدرجات٢٦/٤٨ :بحار األنوار -٢
 .١/٢٤٠ :صول کافیأ -٣
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چیز دیگری   این در حالی است که دیگران؛، مانند جھم بن صفوان و گمراھیی از سران رخب
به مصحف فاطمه نگاه «گوید:  ابوعبدالله مینیز دیگر  یدر روایت در داستان بیان شده است.

 ااین روایت ب .١»زۀ غبار کفشی پیدا کردیماندا  فالن تنھا به فۀ بنییطا[نام] از  و کردم
مذکور را بیان نکرده و اصًال به آنھا  ۀقبیل نام زیرا است؛ پوشیده شده و ابھام ای از تقیه پرده

جالب است که حتی مجلسی نیز ـ بر خالف عادتش ـ در مورد این ابھام  است. نکردهاشاره 
این حدیث، پرداختن به مسئله توضیحی نداده است. تردیدی نیست که منظور از جعل 

است؛ زیرا  شطالب نیز فرزندان حسن بن علی بن ابی» فالن بنی«خالفت بوده و منظور از 
کنند؛ از جمله این  استفاده می ششیعیان از ھر فرصتی برای تخریب چھرۀ فرزندان حسن

 . ٢»دارد سرپیچی و انکار وامی هرا ب[= فرزندان حسن]  آنان ،حسد و دنیاطلبی«روایت: 
ای است برای  مصحف فاطمه وسیلهاز جعل داستان فوق، بیان این مساله است که ھدف 

به شد و ھرگز ائمه  تاریخ عوض می ،بود درستاز حوادث جھان. اگر این ادعا  شیعهاطالع 
آخرین امام آنھا از  ؛شدند کند دچار نمی ھایی که کتب شیعه به آن اشاره می چنین محنت

با شناخت آنان  زیرا ی نبود؛و ھرگز به تقیه نیاز کرد شد و فرار نمی ھان نمیپندر چاه ترس 
نیز آنھا را دنبال  شان شیعیاندادند و  اسباب، خود را از دچار شدن به مشکالت نجات می

مانند  نیزصورت آنھا  قدرت تغییر اتفاقات را ندارند، در این ائمهبگویند ھم  اگر کردند. می
مندی از  مدعی ھستند با بھرهزیرا بر خالف روایاتی که  ؛امتیازی ندارند ر مردم ھستند ویسا

به آینده موجب افزایش حزن و  ایشانشود، علم  زدوده می ائمه وحشِت این امتیاز، 
 شود. می شان اندوه

به  شیعهروایت دیگر که  درحالی ؛داند این روایت، موضوع مصحف فاطمه را علم غیب می
، قرآن [مصحف] آنمطالِب کنم که در ضمن  گمان نمی«گوید:  میصادق عبدالله  واز ابنقل 

ما به   شود و اینکه رفع نیاز مردم توسط ما در آن یافت می نحوۀبلکه  ؛باشدداشته وجود 

                                           
 .٤٤ص :، بصائر الدرجات٢٦/٤٨ :بحار األنوار -١
از  ،یبدعت امامت اوالد عل ،ینامعلوم لینکته الزم است که به دل نیذکر ا. ٣٠٦و  ١/٣٠٥ :صول کافیأ -٢

 پرسش نیا در پاسخ یواضح لیدلنیز  انیعیش .نه برادرش حسن رد،یگ یصورت م نیفرزندان حس یمجرا
بوده است که  یپدر و مادر هستند ـ چه تفاوت کیـ که هر دو از  نینسل و نژاد حسن و حس نیکه ب ندارند

همواره از پاسخ  عهیش یاست که علما ینکته از جمله موارد نیمحبوب. ا یکیمبغوض است و آن  یکی نیا
 .   کشند یم شیرا پ یو اسرار اله یبیامور غ یبه آن طفره رفته و پا
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 .١»حتی بحث قصاص و غیره ،چون ھر چه بخواھیم در آن وجود دارد ؛ھیچکس نیاز نداریم
و ھر چیز  حدود و دیاتدر مصحف فاطمه عالوه بر علم غیب، بحث  ،این روایتبنا بر 

  اینکه . امااست »مصحف قانونگذاری« ،مصحف فاطمه گو اینکه ؛دیگری وجود دارد
نیاز  که خود را از قرآن بی آیا به این معناست ،»کنیم به ھیچکس نیاز پیدا نمی«گوید:  می
برای خودش و  شیعه لذا باید گفت دین؛ دین آنھا مصحف فاطمه است نه قرآن و ؛دانند می

به ھیچ مسلمانی ست و اقرآن برای شریعت اسالمی کافی مسلمانان؛ زیرا اسالم ھم برای 
  ندارد. مصحف فاطمه نیاز

دوازده امام [یا حتی چھارده خواھند  آنان می :واضح است طرح این مطالبھدف از  
گرا  معصوم] . شکی خداوند است به نحصرغیب معلم  نشان دھند؛ حال آنکه غیب  اه بهآ

از سوی  .باشد ای به صفت الوھیت پروردگار متعال می لطمهاعتقاِد کفرآمیز، این  نیست
مصحف فاطمه در مورد شریعت و قانونگذاری ھم سخن رانده، ناقص   که این موضوع دیگر، 

روایت ھای حدیثی شیعه  در عین حال، در کتاب .کند ثابت میرا بودن شریعت اسالم 
نه در مصحف  ،د علم تشریع در صحیفۀ جامع وجود داردکن می ادعاکه  ھستدیگری 

  که صحیفۀ جامعای داریم به نام  ما صحیفه«گوید:  روایتی دارند که می؛ از جمله، فاطمه
یز به نام صحیفۀ دیگری ن .٢»حتی مسئله قصاص است، حالل و حرام  حاوی ھرگونه

ه لاما وسی .٣وجود داردتشریع و حکم حالل و حرام  نیز در آن  دارند که »صحیفۀ حدود«
که  . این علم، چیزی استاست »علم َجفر«، بلکه مصحف فاطمهنه  ،دسترسی به علوم آینده

ای در  ھیچ پرنده«گویند:  تا جایی که می ،٤باشد تر می و مھمتر  از جبرئیل و میکائیل بزرگ
گویند  می و شان برگشته سپس از ادعای. ٥»ستآن نزد ما مگر اینکه علِم  کند، پرواز نمیھوا 
[صادق] این روایت که ابوعبدالله  از جمله ؛شود تاب خدا گرفته میکاز  یاین علوم غیب ۀھم

گاھ ،ھا و زمین و بھشت و جھنم است ھمانا من از آنچه در آسمان«گفت:  م و ھر ی دارآ
گوید:  می ]راوی[ دانم. ، میدآمخواھد  [در آینده] پیشرخ داده و را [در گذشته] نچه آ

پس  ؛دگان بسیار سنگین استنبرای شنو سخنسپس امام مکثی کرد و متوجه شد که این 

                                           
 .١/٢٤٠ :صول کافیأ -١
 .٣٩بصائر الدرجات: ص، به نقل از ٢٦/٢٣ :نواربحار األ -٢
 .. (ثلث جلدة من تعدی ذلك کان علیه حد جلدة)٣٩به نقل از بصائر الدرجات: ص، ٢٠و  ٢٦/١٩ :نواربحار األ -٣
 .٢٦٠؛ طوسی، أمالی: ص٢٦/١٩ :نواربحار األ -٤
 .٢٠٠؛ عیون أخبار الرضا: ص٢٦/١٩ :نواربحار األ -٥
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ھمه چیز  را در آن توضیح داده  ـ ـ عزوجلخداوند  ،ام گفت: ھمۀ اینھا را از کتاب خدا گرفته
 .١»است

اقرار کریم قرآن  به صحت و درستِی از علمای معاصر شیعه  رخیب کهگفتیم  تر پیش
با مصحف فاطمه  موجود قرآن سدر زمان عثمان ایشان، ۀطبق عقیدکه چرا  ؛ندا هکرد

د و رمصحف فاطمه با قرآن تفاوت دا«گوید:  می علمااما یکی دیگر از  ؛٢تطبیق داده شد
دیگر را یک شیعه اقوال و روایاتبینیم  ھم میباز  .٣»کند بر این موضوع داللت می مطالب آن

گویی و  ھمه تناقضاز این اند. شگفتا که آخوندھای شیعه  با ھم در تناقضو  کردهتکذیب 
باید شرم و حیا داشته باشند، حال آنکه مبنای دین و چرا و  !کشند خجالت نمیدروغ 

 اعتقادشان تقیه است؟ 
است، روایاتی وجود دارد  شیعهھای مورد اعتماد  که از کتاب »مامةدالئل اإل«در کتاب 

اخبار گذشتگان و  [مصحف،] نآ در« :کند توصیف می چنینرا  خیالیمصحف  نکه ای
که در است  اخبار آسمان و تعداد فرشتگانی در آن،آیندگان تا روز قیامت وجود دارد و 

و نام ل ـ مرس و غیررسل اعم از مُ ـ مچنین تعداد ھمه مخلوقات ھھا وجود دارند و  آسمان
تکذیب کرده یا [آنھا را] که به سوی آنھا فرستاده شده و اسامی کسانی که است کسانی 

گذشته  ھای نسلو اوصاف  ـمنین گرفته تا کفارؤاز مـ قبول کردند و اسامی ھمۀ مخلوقات 
و  شان و تعداد آنھا ھایی که حکومت کردند و مدت حکومت و احوال و حکایات آنھا و طاغوت

[مصحف،] ... در آن  نام امامان و اوصاف آنھا و ھر آنچه یک به یک آنھا در اختیار داشتند
و وصف اھل بھشت و تعداد  ھست کرده و سرنوشت آنھا قآنچه خداوند خل ۀھای ھم نام

ند و اسامی اینھا و شو گردند و تعداد کسانی که وارد جھنم می وارد میبه آنجا کسانی که 
وجود دارد و علم  ـ  گونه که نازل شده آنـ  علم قرآن ،ھمچنین در آن آنھا وجود دارد.

گونه که نازل شده و علم زبور و تعداد  نای که نازل شده و علم انجیل ھما تورات به گونه
 .٤»در ھمۀ شھرھا ھا خانهدرختان و 

گوید  است. راوی می  جای گرفته برگ اولجالب اینجاست که ھمۀ این مطالب در دو 
سوم وجود دارد برای شما توصیف نکردم و حتی حرفی از آن  برگهآنچه در «شان گفته:  ماما

                                           
 .٢٦/١١١ :نواربحار األ -١
 .٢٧الجلیة: صمرعشی، معارف  -٢
 .١/٤٧الخنیزی، دعوة اإلسالمیة:  -٣
 .٢٨و  ٢٧دالئل النبوة: ص  ،طبریبن رستم  محمد بن جریر -٤
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دانیم چرا ائمه از  ھمچنان که نمی ؛چقدر است برگهدانیم حجم این  . ما نمی١»را ذکر نکردم
این علوم استفاده نکردند تا حق حکومتی را که به ادعای شیعه از آنھا غصب شده به خود 

که  چنان-، ھراسد گردد و از مرگ می چرا امام منتظر آنھا از چاه خارج نمی .باز گردانند
و پیوسته مخفی است  -اند ای را چنین بیان کرده خود دلیل پنھان شدن این موجود افسانه

 ؟اوستھمه علوم نزد   که این درحالی
نزول این  ویژگی [و چگونگی]، است ذکر شده »مامةدالئل اإل«کتاب روایتی که در 

نچه آکه علی ھر بود  کند و آن این کتاب کافی ذکر میوارده در خالف روایت  مصحف را بر
که روایت  ی استدر حالاین  .از فرشته شنیده بود نوشت تا اینکه به مصحفی تبدیل شد

یعنی  ،صحیفه به صورت یکجا از آسمان و توسط سه فرشته : «...گوید می »الدالئل«کتاب 
به که فاطمه  شدندسرافیل و میکائیل نازل شد و این سه فرشته در حالی نازل جبرئیل و ا

خداوند "فاطمه نشست و سالم داد، آنھا بر او سالم کرده و گفتند:  بود. وقتی ایستادهنماز 
سالم و درود برای "گفت:  وا و مصحف را در اتاق ایشان گذاشتند. "فرستد بر شما درود می

به آسمان آنھا . سپس "ست و سالم و درود بر شما ای فرستادگان خدابرای اواو و خدا و از 
کرد تا اینکه به  را مطالعه می بعد از نماز صبح تا نزدیک ظھر پیوسته آن ویکردند.  عروج

انتھای آن رسید و اطاعت ایشان بر ھمه مخلوقات از جن و انس و پرنده و حیوانات وحشی 
فدایت شوم بعد از ایشان این مصحف به چه "گفتم:  .و حتی پیامبران و فرشتگان واجب بود

به حسن و سپس به حسین رسید.  واز ا پسرا به علی داد و  آن"گفت: " وی کسی رسید؟
 . ٢»... را به صاحب این امر واگذار کرد ایشان بود تا آن ۀسپس ھمچنان در اختیار خانواد

در مورد مصحف فاطمه ذکر  شیعهھای  ست که در کتابا از مطالبی آنچه نقل شد، بخشی
بر  ج ست که بعد از وفات رسول الله ا فاطمه صاحب مصحفیاست. آنان معتقدند که شده 

و غیره مطالبی ارائه شده و ھم  اتدی ،قصاص ،حدود ،نازل گشته و در آن از علوم غیبی وی
اما  است،و اینکه این مصحف ھمانند قرآن وحی  ؛آنھا قرار دارد فراریاکنون در اختیار امام 

 ،قرآن نیستآمده در  حجم آن سه برابر قرآن بوده و حتی یک حرف از آنچه در این مصحف
باید  ؟نازل گشته تا قرآن را تکمیل کند مصحفپس آیا این  .با قرآن تفاوت دارد بلکه کامالً 

کنند  دیگری که شیعه ادعا میھای فراوان  و بررسی این مصحف و مصحف صیفتودانست که 

                                           
 .همانجا -١
 همانجا. -٢
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 در صفحات پیش رورو  از این .ھمانند مصحف فاطمه ھستند، نیازمند کتاب مستقلی است
 کنیم. ذکر میبه ھمراه معرفی کوتاه ھا را  فقط نام برخی از این مصحف

 کتابی غیر از قرآن  نیز بر ایشان نازل شد ج قبل از وفات پیامبر -ب
کتابی بر او  ج خداوند قبل از وفات پیامبر«اند:  روایت کردهچنین عبدالله صادق  واز اب

 زادگاِن  این کتاب وصیت توست برای یکی از بزرگان و نجیب ،: ای محمدو فرمود نمودنازل 
: علی بن او پاسخ دادزاده کیست؟  آن نجیب ،: ای جبرئیلعرض کرد ج پیامبر ات. خانواده

و به او  سپردرا به علی   پیامبر آن  ز طال وجود داشت کهُمھرھایی ا ،روی آن کتاب. طالب ابی
بعد از خود  و .علی چنین کرد ؛را باز کند و به آنچه در آن است عمل نماید دستور داد که آن

در آن  ؛را به حسین داد  کرد و بعد از خود آنعمل او ھم مثل پدر  و را به حسن داد  آن
شود  شھادت ھیچکس پذیرفته نمی ؛ھمراه قومت برای شھادت بیرون برو :نوشته شده بود

سپس به دست علی  چنین کرد. نیزھمراه تو باشد و خودت را به خدا بفروش؛ او   هکمگر این
در خانه بمان و عبادت  ؛را باز کرد در آن نوشته شده بود: ساکت باش  آن ؛بن حسین رسید

را باز   او ھم آن .چنین کرد تا به محمد بن علی رسید زنیاو  .برسی کن تا به مالقات خدا 
برای آنھا فتوا بده و از ھیچکس ھراسی به و و با مردم سخن بگ :کرد، در آن نوشته شده بود

با  :در آن نوشته بود ؛را باز کردم  آن .رسید [= جعفر بن محمد]سپس به من  .دل راه نده
و از کسی  نماا منتشر کن و پدرانت را تصدیق بیت ر توا بده و علم اھلو و فمردم سخن بگ

را به  . من [خود نیز] این کار را کردم؛ سپس آندر امان ھستی زیرا ؛ھراس نداشته باش
این  دھد. آید می را به کسی که پس از وی می دھم و ھمچنین موسی آن موسی بن جعفر می

 .١»قیام مھدی ـ علیه السالم خواھد داشت تامیراث ادامه 
دانست که چه چیزی در آن  رسول خدا نمی آید این روایِت سراپا دروغ چنین برمیاز 

ھستند  تر زاده نجیباش  افراد خانوادهکدام یک از که   و تا ھنگام وفات ندانست  وجود داشته
برای مردم بیان نکرد که ھرگز یعنی پیامبر  .ی جبرئیل بدان دست یافتیبا راھنمافقط و 

آیا این مسئله اصول شیعه را در مورد امامت و فضل  ؟آنھاست بزرِگ  ،بیت کدام یک از اھل
 کند؟ علی منھدم نمی

ولی به حسین  ؛کند این کتاب، مأموریت علی و حسن را بیان نمی جالب اینجاست که

                                           
 طوسی:مالی أ ؛٢٤٠ص :مالی الصدوقأ ؛٣٧٦ص :نیکمال الدإ ،هیبابو  ابن ؛١٩٣و  ٣٦/١٩٢ :بحار األنوار -١

 .١/٢٨٠ :صول کافیأ ؛٢٨٢ص
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 زیرا ؛این خالف تاریخ است کشته شود.دھد که رھسپار میدان کارزار شود و  دستور می
 ؛و خود تصمیم به آن نگرفت کوفه توقع آنچه رخ داد نداشتسفر خود به سوی حسین در 

ھای  آنان نامه .قلمداد نمودند وی ۀکشتند و خود را شیعو  بلکه مردم او را فریب دادند
 ،نزدیک شدنبرد   و ھنگامی که گرفترفتن   بهتصمیم   فرستادند تا اینکه  شبه سوی بسیاری

 شھادت گونه سبب این  و ١ پیوستند شمنکردند و به صف دش یشرھا ،پیمان را شکستند
ھمۀ مردم  ،جز سه نفر ،کتب شیعه بعد از حسینست که رو  . از اینشدندبسیاری از یارانش 

چگونه در چرا و بیت است؟  دفاع از اھلتالشی در جھت . آیا این روایت ٢دانند را مرتد می
 ،باید در گوشۀ خانه عبادت کندیکی ای  به گونه ،لندئتفاوت قا ائمهنشر و تبلیغ دین بین 

 علم را منتشر سازد؟ دھد و فقط فتوا  ییکی دیگر جان دھد و دیگر
به نشر علم   اند که نداشته و محدثی عالم یانکند که شیع بیان میبه صراحت این روایت 

ضعف این ی نیز روایات دیگر فرارسید. بو جعفر صادقادر میان آنھا بپردازد تا اینکه دوران 
چیزی از عبادت و [باقر] شیعه قبل از ابوجعفر « :کند تأیید میبدین شکل را اتوانی و ن

گشود  انره را برای آنابوجعفر آمد و این گِ  اینکه  تا ؛دانست نمی حج و حالل و حرام مناسک
 پیش یانبیانگر آن است که شیعروایات این  .٣»دنمورا بیان  حج و حالل و حرام و مناسک

کردند و چیزی از امور  را بر اساس جھل و نادانی عبادت می وند متعالخدا ،جعفرواز اب
 دانستند. عبادی خود نمی

علی بن حسین چه حکمی کاِر  آید، این است که پرسش دیگری که از این روایات برمی
نشین نشد و مردم را  در خانه گوشه ،به نشر دین پرداخت ،دارد که خالف وصیت عمل کرد

او  .علی بن حسین یکی از بزرگان تابعین و اھل علم و دین بود دعوت کرد؟به راه بصیرت 
 .اسالم مرا دوست داشته باشید عالقه بهبا «گوید:  می خطاب به شیعیانی چنین دروغگو

 .٤»است دشمن داشتهما را در اذھان عمومی  ،شما دوست داشتِن [افراطی]سوگند به خدا 
ای ندیدم که از علی بن حسین بھتر و داناتر  قریشی«گوید:  زھری میاین در حالی است که 

حتی شیخ شیعه  .١»الحدیث است معتمد، امین و کثیر«فرماید:  تیمیه می ابن و ٥»باشد
                                           

 .٦٢ص ة:مختصر التحف -١
 .٢/٣٨٠ :صول کافیأ -٢
 .٢/٢٠ همان: -٣
 .٥/٢١٤ :طبقات ابن سعد -٤
 .٢٧٣ص ة:الخالص، الخزرجی -٥
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ای  به اندازه سنت] اھل =[ عامهفقھای «گوید:  مفید به انتشار علم توسط او اقرار نموده و می
ھای فراوانی در مورد  مواعظ و خطبه واند که قابل شمارش نیست  از او دانش فراگرفته

به شرح و بسط آن بپردازیم اگر   از او روایت شده است کهو روزھا حالل و حرام و مغازی 
دال بر  شان این تناقضات در اخبار و روایت آنھا و تعارض اقوال. ٢»کشد سخن به درازا می

 دروغ و افترای آنان است.

 لوح فاطمه  -ج
چرا که  ؛غیر از مصحف فاطمه استچیزی این لوح،  آید، ه برمیشیعکه از روایات  چنان

از فرشته را   بر او نازل شد و علی ھمۀ آنبه واسطه فرشته  پیامبرمصحف فاطمه بعد از وفات 
 وسیله سه فرشته بر او نازل شد.ه و ب یکبارهنوشت سپس به فاطمه داد، یا اینکه فراگرفت و 

را به   آن ایشاننازل شده و  ج مثًال بر رسول خدا است؛اما لوح فاطمه دارای صفات دیگری 
اند که  نقل کرده مطالبیاز آن لوح   ،شیعهعلمای عنوان ھدیه به فاطمه داده است. 

بسیار  ،که نقل خبر از لوح فاطمه و خود خبرگردد  مشخص میکند و  را ثابت می شاندیعقا
که این اسرار برای غیر خودتان  دھد دستور می ،بوده است. حتی در پایان متن محرمانه

دانم چگونه مردم به آن  حال نمی .ی از اسرار آنھاستسّر  ،آن[مطالب] چرا که  ؛فاش نشود
 کنیم: فاطمه را نقل می مصحف قسمتی ازاینک  اند؟ دست پیدا کرده

: است روایت کرده[صادق] چنین عبدالله  وبصیر از اب واز کافی از اببه نقل صاحب وافی 
طور   و به با تو خلوت کنمداری  فرصتکی  .کاری دارمبا تو پدرم خطاب به جابر گفت: «

 ؛؟ جابر گفت: چه وقتی را دوست دارید؟ روزی با ھم تنھا شدندتو سئوال کنمخصوصی از 
دیدی به من  ج از آن لوحی که در دست فاطمه دختر رسول خدا ،عبدالله گفت: ای جابر ابو

دھم من  شھادت می ،جابر گفت: بله در مورد آن لوح به تو چه گفت؟خبر بده و بگو فاطمه 
در دستانش  .و والدت حسین را به او تبریک گفتم رفتممادرت  نزددر حیات رسول خدا 

 ھمچونو در آن لوح، کتاب سفیدی  ودکنم از زمرد ب دیدم که گمان می سبزی لوح
گفت: در آن اسم پدرم  اینھا چه ھستند؟ ،به او گفتم: پدر و مارم فدایت باد .خورشید دیدم

 را به من داد تا به من مژده دھد. پدرم آن .و اسم علی و پسرم و اسم تمام ائمه وجود دارد
پدرم گفت:  برداری کردم. را خواندم و از آن نسخه  را به من داد آن  جابر گفت: مادرت آن

                                                                                                             
 .٢/١٥٣: منهاج السنة -١
 .١١٢ص :ةیاألنوار البه ،عباس القمی ؛٢٩٣و  ٢٩٢ص :اإلرشاد ،دیالمف -٢
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جابر صحیفه را  .م به خانه رفتندھمرا پدر گفت: بله. را به من نشان دھید؟  توانید آن می
خوانم. جابر به آن  ھا را می به آن نگاه کن و من اسم ،عبدالله گفت: ای جابر ابی بیرون آورد.

جابر گفت: سوگند  بدون کم و کاست و تغییر ھمه را خواند. .دخوانْ  کرد و پدرم می نگاه می
ده مھربان. این نامه از طرف به نام خداوند بخشن" به خدا در نسخه چنین نوشته شده بود:

را از طرف   خداوند به محمد پیامبر و فرستاده و نور و حجاب و دلیلش که روح االمین آن
ھایم را سپاس  ھای من بزرگ ھستند، نعمت نام ،ای محمد .است نازل کردهپروردگار 

 .١"»بگو...

 آنھاستادعای شیعه دربارۀ نزول دوازده صحیفه از آسمان که نام ائمه در  -د
خداوند «کند:  روایت میچنین  از قول پیامبرطوالنی جعلی و بابویه در حدیثی  ابن

در ھر انگشتر اسم ائمه و در ھر  است. دوازده صحیفه و دوازده انگشتر را بر من نازل کرده
از  پس .٣در این مورد فراوان است توھمات شیعه .٢»صحیفه صفات یکی از ائمه وجود دارد

و قرآن را از چنین ادعای  ائمه باطل گشتالھی بودن والیت آنھا در مورد  ادعای  اینکه
پیمایند تا عقیدۀ خود  زنند و ھر مسیری را می به ھر دری میعلمای آنان  واھی خالی دیدند،

ھای  اند که ھمراه قرآن کتاب نند. آنان خود را به این خشنود کردهکرا در مورد ائمه ثابت 
 ،دانند که این ادعا ولی نمی ؛برای اثبات این ادعا نازل شده استدیگری از طرف خداوند 
 گردد. می افزودهھای آنان  ییسیاه رسوافھرست دروغی دیگر است که به 

                                           
هم یأبواب العهود بالحجج والنصوص عل :الوافی ،ض کاشانییف ؛٥٢٨ و ١/٥٢٧ :الکافی ،نییکل :بنگرید به -١

 :نیکمال الدإ ،بابویه قمی ابن؛ ٨٧تا  ١/٨٤ :حتجاجاإل  ،طبرسی ؛٢/٧٢صلوات الله وسالمه، المجلد األول، 
 .١٨ص :ستنصاراإل  ،کراجکی ؛١٥٢ص :أعالم الوری ،طبرسی ؛٣٠٤تا  ٣٠١ص

 .٢٦٣ص :کمال الدینإ ،بابویه قمی ابن -٢
که اسم ائمه  است، از جنس یاقوترنگ ای سفید صحیفهکه های دیگری دارند مانند صحیفۀ فاطمه  کتاب -٣

کسی حق بیت  یا اهل یا وصی ایشاننبی  زیرا غیر از ؛حرام است مردم به آن دست بزنند ، امادر آن ذکر شده
مثًال یکی از آنها  .اند کردهرا نقل  این صحیفۀ خیالی ی از نصوص رخبهای شیعه  را لمس کند. کتاب ندارد آن

 ،مرتضیالطالب  مادرش آمنه، ابوحسن علی بن ابیالمصطفی، ابوقاسم محمد بن عبدالله « :چنین است
 :بحار األنوار: بنگرید به .کند ذکر میشان مادر  سپس بقیۀ ائمه را با اسم خود و» مادرش فاطمه دختر اسد

  .٢٥و  ٢٤ص :الرضا ون أخباریع ؛١٧٨ص :نیکمال الدإ ؛١٩٤و  ٣٦/١٩٣
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 نقد این گفتار
 :است خداوند متعال فرموده

� َ�َقۡد سَ  َٔ �َۡ� ﴿ َمآءِ َِل َعلَۡيِهۡم كَِ�ٰٗبا ّمَِن ٱلسَّ ن ُ�َ�ّ
َ
ۡهُل ٱۡلِكَ�ِٰب أ

َ
ۡ�َ�َ ِمن لَُك أ

َ
ْ ُموَ�ٰٓ أ لُوا

َ
�

ِٰعَقُة بُِظۡلِمِهمۚۡ  َخَذۡ�ُهُم ٱل�َّ
َ
َ َجۡهَرٗة فَأ رِنَا ٱ�َّ

َ
 ]١٥٣[النساء:  ﴾.. َ�ٰلَِك َ�َقالُٓواْ أ

خواهند کتابی از آسمان (یکجا) بر آنها نازل کنی، همانا آنها  اهل کتاب (= یهودیان) از تو می«
خواستند و گفتند: الله را آشکارا به ما نشان بده. پس بخاطر این ظلم تر از این را  از موسی، بزرگ

 ؛»شان صاعقه آنها را فرو گرفت و ستمکاری

�ِض يَ�ُبوً� ﴿
َ
ٰ َ�ۡفُجَر َ�َا ِمَن ٱۡ� ِيٖل  ٩٠َوقَالُواْ لَن نُّۡؤِمَن لََك َح�َّ ۡو تَُ�وَن لََك َجنَّةٞ ّمِن �َّ

َ
أ

نَۡ�ٰ 
َ
َر ٱۡ� ۡو  ٩١َر ِخَ�ٰلََها َ�ۡفِجً�ا وَِعَنٖب َ�ُتَفّجِ

َ
َمآَء َكَما زََ�ۡمَت َعلَۡيَنا كَِسًفا أ ۡو �ُۡسقَِط ٱلسَّ

َ
أ

ِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ قَبِيً�  ِ�َ بِٱ�َّ
ۡ
َمآءِ َولَن  ٩٢تَأ ۡو تَۡرَ�ٰ ِ� ٱلسَّ

َ
ۡو يَُ�وَن لََك َ�ۡيٞت ّمِن زُۡخُرٍف أ

َ
أ

َِل  ّ�َ�ُ ٰ � رَُّسوٗ�  نُّۡؤِمَن لُِر�ِّيَِك َح�َّ ۥۗ قُۡل ُسۡبَحاَن َرّ�ِ َهۡل ُكنُت إِ�َّ �ََ�ٗ ۡقَرُؤُه  ﴾َعلَۡيَنا كَِ�ٰٗبا �َّ
  ]٩٣ تا ٩٠سراء: [اإل 

ای برای ما جاری کنی. یا باغی از  آوریم؛ تا اینکه از زمین چشمه و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی«
به خوبی جاری سازی. یا آسمان را آنچنان که  نخل و انگور داشته باشی، آنگاه نهرها در میان آن

پنداری پاره پاره بر (سر) ما فرود آوری، یا الله و فرشتگان را روبروی (ما) بیاوری؛ یا اینکه  می
های (پر نقش و نگار) از سیم و زر داشته باشی، یا در آسمان باال روی، و هرگز به باال رفتنت  خآن

را بخوانیم. بگو: پروردگارم منزه است، آیا  بر ما نازل کنی که آن آوریم؛ مگر آنکه کتابی ایمان نمی
   ؛»من جز بشری فرستاده شده هستم؟!

ٓ إِ�َّ ﴿ ْ إِۡن َ�َٰذا ِيَن َ�َفُرٓوا يِۡديِهۡم لََقاَل ٱ�َّ
َ
ۡ�َا َعَلۡيَك كَِ�ٰٗبا ِ� قِۡرَطاٖس فَلََمُسوهُ بِ� َولَۡو نَزَّ

بِ�ٞ    ]٧نعام: [األ ﴾ِسۡحٞر مُّ
های خود لمس کنند؛ قطعًا  را با دست اگر کتابی (نوشته) بر کاغذ بر تو نازل کنیم که آن و«

  ». گویند: این (چیزی) جز جادویی آشکار نیست که کافر شدند، می کسانی
ای مکتوب از آسمان  صحیفه ج کسانی که از رسول خدایابیم  می با توجه به آیات باال در

دیگر  کلینی و داده نشد. یآنھا پاسخاین درخواست به  و بودنداھل کتاب  کفار و ،خواستند
به    صحابۀ کرام را چناناند  اند، خواسته که این افتراھا را شایع کرده محدثان و علمای شیعه
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ی از ھای کتاباست؛ چون  از یھود و کفار ھم شدیدتر بودهگویی کفرشان تصویر بکشند که 
 ایمان نیاوردند، یعنی دوازده امام خود را نشناختند. آنھابه آسمان بر آنھا فرود آمد که 

از این ادعاھا یک زیرا اگر ھر کند؛ را ثابت میھا  باطل بودن ادعای رافضی ، این آیه
به  ج اکرد، یا رسول خد کرد، یا این ادعا را انکار نمی قطعًا قرآن بدان اشاره می ،بود واقعی 
ولی  ».من نازل شد، یا بر ائمه نازل خواھد شد طمه یا برفا بگیرید آنچه بر«فرمود:  آنھا می

بدیل جعل و دروغگویی  روافض، اساتیِد بیاین  است. و حقا که کدام از اینھا نبوده ھیچ
 ھستند.

چرا امت مسلمان قرآن و سنت را نقل و پاسخ مانده این است که  پرسشی که ھمواره بی
؟ کنند تنھا این روافض ھستند که آنھا را نقل میروایت نکردند و ھای خیالی را  این کتاب
ند؟ ا هھا چیزی نگفت کدام از امت و علمای تاریخ و ھیچیک از ادیان دربارۀ این کتاب چرا ھیچ

که این  درحالی ،شدند نشعبھا فرقه م به ده ،امامت بارۀدربه خاطر اختالف چگونه شیعه 
 خیالی را در دست داشتند؟  ۀھای نازل شد صحیفه

از  :دم که با این ادعا تناقض داردیکتاب کافی د را در ر خالل تحقیق، روایتید
اند که گفت:  روایت کرده ـ اند کسی که تمام افتراھا را به نام او ساختهصادق ـ عبدالله  ابی

و با کتاب  ؛پس بعد از او ھرگز پیامبری نیست ،شما نبوت را ختم نمود با پیامبرِ  أخداوند«
و در آن  ؛پس ھرگز بعد از آن کتابی نخواھد بود ،ھا را به پایان رساند کتابنزول  ]قرآن[شما 
آنچه قضاوت ھا و زمین و خبر گذشتگان و  ھمه چیز و آفرینش شما و آفرینش آسمان ،قرآن

ه سرانجام شما برا که شماست و اخبار بعد از شما و امور بھشت و دوزخ و آنچه  در بین
این نص صریحی است که نیازی به تعلیق و تبصره  .١»است مودهبیان فر ...سوی آن است 

در حدیث دیگری که  کند. طور قطع نفی میه ب و را تکذیب ی شیعهندارد و ھمۀ ادعاھا
تا روز قیامت نسخ نخواھد  ج شریعت محمد«آمده است:  ، چنینشیعه از رضا نقل کرده

برای ھرکس که خونش  ،پس ھرکس ادعای نبوت کند یا بعد از قرآن کتابی بیاورد ؛شد
 ،دھیم ما عقل و شعور آنھا را مخاطب قرار می .٢»حالل استچنین ادعایی را از او بشنود 

اجماع امت بر این  .شان کافی است برای شناخت باطل بودن سخناین  نقلوگرنه قطعًا 
 ]جز قرآن[است که کتابی جز کتاب الله نیست و ھرکس ادعا کند نزد او کتابی آسمانی 

                                           
 . ٦٥و  ٨/٦٤ :ربعةمفتاح الکتب األ  ؛١/٢٦٩ :صول الکافیأ ؛١/٣١ :صحیح الکافی -١
 ده است.نقل کر بابویه  ابن و مجلسی این حدیث را از قول ١١/٣٤، ٧٩/٢٢١ :نواربحار األ -٢
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که  ھا است درحالی چه نیازی به نازل شدن این کتابدروغگوست. کافر و  ،وجود دارد
  :فرماید میخداوند متعال 

ٖء ﴿ ۡ�َ ِ
ۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ ٰى لِۡلُمۡسلِِم�َ َونَزَّ  ]٨٩[النحل:  ﴾ َوُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ

و (ما این) کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و هدایت و رحمت و بشارت برای «
  ؛»مسلمانان است

ۡقَومُ ﴿
َ
 ] ٩سراء: [اإل  ﴾إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

  ». کند هاست هدایت می ترین راه که آن استوار شک این قرآن، به راهی بی«
فایدۀ انباشتن آنھا نزد  ؟ آیا اثری از آنھا وجود دارد وھا امروز کجا ھستند این مصحف 

گری، امثال  شیعه یچیست؟ البته آشکار است که مھندسین طراح[و فراری] ر امام منتَظ 
از کتاب خدا شاھدی را  زیرا ؛دندھبرا از دست  شان پیروان تا مبادااند  این روایات را ساخته

 ھمانا توطئهدارند که  ی نیزاھداف دورتر ھا آنان از طرح این دروغیابند.  نمی ادعاھااین  بر
از مسلمانان است تا خود کتابی مستقل  یانساختن شیع علیه این امت و دین آنھا و دور

 و از آن استفاده نکنند. باشند نیاز و دستورھایش بی از قرآن داشته باشند و
 گرفته تااز گذشتگان  ـ شیعه علمایبرخی از   کهاست  انگیز این غریب و شگفت  نکته 

ای به مذھب شیعۀ  ھمه روایات افسانه این نفوذاعتقاد به تحریف قرآن و  ـ نامعاصر
کلینی و  ھای دروغآنھا در مورد افتراھا و  . جالب اینجاست کهکنند انکار میرا عشری ااثن

که بزرگان شیعه اند؛ حتی  مدعی تحریف قرآن ھستند، موضعی دیگر اتخاذ کردهامثال او که 
 ؛اند بر آن چشم بستهھا سکوت کرده  با مقولۀ تحریف مخالف بودند، در برابر این بدعت

بابویه و  ابن ؛ لذا کسانی ھمچونکمتر نیست تحریفادعای خوِد از  سکوت که خطرِ  درحالی
خود  شان، به دلیل سکوت ،که ھر دو از انکارکنندگان افسانۀ تحریف قرآن ھستندطبرسی 

 .اند در اشاعۀ این گمراھی شریک بوده
قطع نشده و نبوت الھی وحی   از جمله اینکه است، یخطرناکبسیار این ادعا حاوی نکات 

ھای  کتاب از ایشان ھستند؛ زیرا تر انبیا یا بزرگ ھمانندائمه   و اینکه است به پایان نرسیده
 هھم محقق نگردید ج برای رسول اللهحتی نازل شده که این امر  آنھامتعددی از آسمان بر 

به دلیل نپذیرفتن این تمام صحابه و امت اسالم،   اینکه ونازل شد.  ایشانو تنھا قرآن بر 
 ،این مذھب  هکاست بر اینی واضح دلیلاین ادعا  اند. گمراه قلمداد شدهھای خیالی،  کتاب

با جعل احادیث به نام  واند  نکردهو دریغ که از ھیچ دروغی پرھیز  استگویانی  گرفتار دروغ
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 واند  وند بھتان زدهھا، به خدا کتابوجود این  یو با ادعا اند پردازی پرداخته به دروغ پیامبر
 گویند که ایمان ندارند. تنھا کسانی به نام خدا دروغ می

 ھای آسمانی نزد ائمه است تمام کتاب  دوم: ادعای شیعه در این مورد که مسئله
عشری وجود داشته و  ااثن هکند ھر کتابی که از آسمان نازل شده نزد ائم شیعه ادعا می 

 ،برای این موضوع کلینی .کردند قرائت می  ھای مختلفی که نازل شده ھا را با زبان آنھا کتاب
 ،ھایی که از آسمان نازل شده کتاب تمام  بابی در مورد اینکه«عنوان  داده با اختصاصفصلی 

در ضمن ی و .١»ندسشنا ھای مختلف مربوط به آن می آنھا را با زبان نزد ائمه وجود دارد و
با ن کار را انجام داده و فصلی ینیز ھم مجلسیای از روایات را ذکر کرده است.  آن مجموعه

موجود  ـ صلوات الله وسالمه علیھمـ نزد ائمه  ،ھای انبیا کتاب« این عنوان آورده است:
بیست و ھفت حدیث  ،و در این فصلا .٢»خوانند می شان ھای مختلف آنھا را با زبان و است

ھر «اند:  نقل کردهچنین این روایات از ائمه برای مثال، در زمرۀ  ذکر نموده است. جعلی
ف ُح صُ «یا این روایت:  ؛٣»اھل علم ھستیمکتابی که نازل شده، نزد اھل علم است و ما 

ھمانا علم تورات و انجیل و زبور و آنچه در «یا اینکه:  ؛٤»ماست نزدِ ابراھیم و الواح موسی 
که منظور از الواح، ھمان الواح است در روایتی دیگر آمده  .٥»الواح موسی بود نزد ماست

د در آنھا داخواھد رخ رستاخیز  بھشت است و ھر چیزی که تا قیام دِ رَج بَ که زِ  استموسی 
 آنھا را به امیرالمؤمنین سپرده و ج ذکر شده و با زبان عبری نوشته شده است و رسول خدا

ھای موسی  در آن است و این لوح گذشتگان و آیندگانھمانا علم  .اینھا را بگیر«به او گفت: 
توانم  نمی ،ای رسول خدا«گفت: او  .»است که پروردگارم مرا امر فرمود آنھا را به تو بدھم

د به تو دستور دھم امشب آنھا کر: جبرئیل به من امر پیامبر فرمود». خوبی بخوانمه را ب آنھا
آنھا را زیر سرم «. علی گفت: »دانی چون صبح شود خواندن آنھا را می ؛را زیر سرت بگذاری

 ج . پس رسول خدا»در آنھا بود یاد گرفته بودمرا که ھمۀ آنچه  شد،وقت صبح  .قرار دادم
را نوشت و آن  برداری کند و علی روی پوست گوسفند آن آنھا نسخه به او امر کرد که از

                                           
 .١/٢٢٧ :صول الکافیأ -١
 .٢٦/١٨٠ :نواراأل بحار -٢
 .٥/٣٥٥ :همراه با شرح جامع مازندرانی ،صول کافیأ -٣
 .٥/٣٥٤ همان: -٤
 همانجا. -٥
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توان خبر داشت و حاوی  آن از حوادث آینده می هوسیله حاوی علمی بود که ب» جفر« کتاب
 .١»این علم نزد ماست« :علم گذشتگان و آیندگان بود و گفت

را به الواح موسی تفسیر » فرَج «مضمون و معنای جعلی،  روایتدر  پس مجلسی 
عبدالله واب«گوید:  این ھم فراتر نھاده و می روایت دیگری دارد که پا را ازشیعه  .کند می

... که زبور داود، تورات موسی، انجیل  فر سفید وجود داردنزد من َج "گفت: [صادق] 
کنم که قرآن  گمان نمی .استف ابراھیم، حالل و حرام و مصحف فاطمه در آن ُح ، صُ عیسی

حتی  ؛و ما نیازی به ھیچکس نداریم وجود داردچه نیاز مردم باشد  و در آن ھر ؛در آن باشد
کافی  شارِح  گویی .٢»در آن ھستنیز  گیبھای خراشید حکم تازیانه و نصف تازیانه و خون

پنداشته که ھمه چیز در آن پوست گوسفند نوشته شده نیز ـ ھمچون روایت پیشین ـ 
 ،ھا درون آن قرار داشته ظرفی است که تمام این صحیفه ]رفْ َج [ظاھرًا «: گوید میلذا  است؛

مخالف این صراحتًا  یکه روایت قبل درحالی .٣»ھمه روی آن نوشته شده باشد  نه اینکه
این سخن، بدین  ».پوست میش نوشتدر را  آن علی «: گوید میبا نص صریح  زیرا ؛است

که تنھا  درحالی نوشته شده باشد؛ست که محال است این ھمه چیز در پوست گوسفند امعن
آن  به تنھایی حاوی علم اولین و آخرین بود و این بیانگرِ  ،موسی بودیکی از آنھا که الواح 
ن به خوبی برنیامده از پِس آجعل نموده که  کاری متقلِب جاھل و تازهاست که این ادعا را 

حوادث را  ھا و داند که اگر ائمه علم اولین و آخرین انسان ھر خردمندی میاست؛ زیرا 
 کرد.  تاریخ تغییر می ،دانستند می

 مانده،ن در حِد یک حرف باقیتنھا  ھستندھای آسمانی نزد ائمه  ھمۀ کتاب  که توھماین 
که  کنند آنھا گمان می .بلکه پا را فراتر گذاشته و به محدودۀ عمل وارد گشته است

دن یبعد از شناو  و قرائت کرد »بریه«به نام  کشیش مسیحیانجیل را نزد یک  ،ابوالحسن
سپس ایمان آورد و به امام  ،»پنجاه سال است که به دنبالش بودم«قرائت به امام گفت: آن 

ما آنھا را از «گفت: امام  ».ای؟ را از کجا آورده پیامبرانھای  انجیل و کتابتورات و «گفت: 
سخنی را خوانیم و ما نیز ھمان  آنھا را می پیامبرانایم و ما ھم مثل  ایشان به ارث برده

گذارد که در مورد  ھمانا خدا حجتی را در زمین خود نمی"گوییم که ایشان گفتند:  می

                                           
 .١٨٨و  ٢٦/١٨٧ :نواربحار األ -١
 .١/٣٤٠ :صول کافیأ -٢
 .٥/٣٨٩ :شرح جامع ،مازندرانی -٣
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 .١»"دانم در جواب بگوید: نمیاو  چیزی از او سئوال شود و
ھای  دیگر کتاب انجیل و تورات و شیعه، شود که ائمه استنباط میچنین این روایت  از 

تا بتوانند به  ،اند قرائت کردهاند،  شان خوانده را به ھمان زبان و شکلی که پیامبران آسمانی
کرده و به حکم و  از قرائت و فتوی ھم تجاوزحتی مسئله  مردم پاسخ دھند. ھای پرسش

بابی «عنوان برای این موضوع قرار داده: این  افصل خاصی را ب کلینی .قضاوت رسیده است
کنند و از آنھا دلیل  می قضاوتداود  آل با حکم داود و ،ھرگاه ائمه ظھور کنند  در مورد اینکه
جعید «است:  بدین شرحباب ذکر نموده  ایندر وی روایاتی که  یکی از .٢»شود خواسته نمی

از علی بن حسین روایت کرده است که گفت: از ایشان پرسیدم شما به چه چیزی حکم 
حکم را  ]÷جبرئیل[= س ُد اگر باز ھم درماندیم روح الُق  ؛داود آل با حکم :کنید؟ گفت می

 .٣»درسانَ  به ما می
کند  می قضاوتداود  آنھا با حکم آل موھوِم مھدی دال بر اینکه  داردزیادی روایات  شیعه 

کنند که  را ذکر می یمجموعه احکامآنان ھمچنین . ٤شود و شاھد خواسته نمی دلیلو از او 
جزیه را از   اینکه ؛ از جملهکند به موجب شریعت خاصی به آنھا حکم می شان امام زمان

گاھ ازرسید و  گیھر کسی را که به بیست سال ،پذیرد کتاب نمی اھل  ی کاملامور دین آ
در فصل اعتقاد  .٥کند می و امثال آن قضاوتداود  رساند و به احکام آل به قتل می داشتن

 در این مورد سخن خواھیم گفت.به طور مفصل الله  شاء انشیعه در مورد مھدی منتظر، 
 ،ورمآدست ه اگر حکومت را ب«گوید:  علی می  که مورد  این درھایی دارند  روایتشیعیان  

کنند  در این روایات ادعا می .٦»با کتاب خودشان حکم خواھم کرد گروھیبرای ھر طایفه و 
اگر حکم و «یا  ٧»دست بگیرمه را ب[حکومت و قضاوت] اگر کرسی «: است که علی گفته

                                           
 :کتاب التوحید؛ صدوق،١٨٢ و ٢٦/١٨١ :نواربحار األ ؛٥/٣٥٩ ی:همراه با شرح جامع مازندران ،یصول کافأ -١

 .٢٨٨تا  ٢٨٦ص
 .١/٣٩٣٨ :صول کافیأ -٢
 .١/٣٩٨ همان: -٣
 به بعد. ١/٣٩٨ همان: -٤
 .٦/٣٩٣ :شرح کافی مازندرانیبر  شعرانیتعلیقات  -٥
 شوند. به بعد یافت می ٤٠/١٣٦و  ٢٦/١٨٠ :نواربحار األ این روایت در -٦
 .٤٠/١٣٧ :نواربحار األاست؛ بنگرید به:  دست گرفتن حاکمیت تفسیر کردهه ب مجلسی این را به والیت امر و -٧
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اھل  میان ،اھل تورات با تورات میان ،صوحان نفوذ داشت دستور من بین یارانم ھمانند ابن
 .١»کردم ن با قرآن حکم میآمیان اھل زبور با زبور و بین اھل قر ،انجیل با انجیل

 نقد این گفتار

ھا را با او ختم  جن فرستاد و تمام نبوت نس واِ ھدایِت را برای  ج خداوند متعال محمد
 :و فرمود ھا را نسخ کرد ھمۀ رسالت شنمود و با بعثت

 ]٨٥ل عمران: آ [ ﴾ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ َوَمن يَبَۡتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا فَلَن ﴿
و هرکس دینی غیر از اسالم برگزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران « 

 ».است
پیروی  ج قطعًا از محمد ،عیسی زنده بودند موسی و این آیه، بدین معناست که اگر  
 .٣ندک حکم می ج شریعت محمد بر مبنای آید،به زمین فرود  ÷عیسی چونو  ٢کردند می

 فرماید: میکه  چنان است؛ ھای آسمانی را منسوخ کرده کتاب تمام ،قرآننزول خداوند با  و

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب ﴿ نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ُمَصّدِ
َ
َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ� فَٱۡحُ�م َوأ

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�ۡ 
� لُِ�ّ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡ�َّقِ ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ

َ
ۖ َوَ� تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ َعٗة بَۡيَنُهم بَِما

َۡبلَُوُ�ۡم  ٗة َ�ِٰحَدٗة َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ مَّ
ُ
ُ َ�ََعلَُ�ۡم أ ۚ َولَۡو َشآَء ٱ�َّ ٓ َءاتَٮُٰ�ۡمۖ فَٱۡستَبُِقواْ َوِمۡنَهاٗجا ِ� َما

ِ َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيٗعا َ�ُينَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن  ِن ٱۡحُ�م  ٤٨ٱۡ�َۡيَ�ِٰت� إَِ� ٱ�َّ
َ
َوأ

ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�عۡ 
َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
ُ َوَ� تَتَّبِۡع أ نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ ُ بَۡيَنُهم بَِما نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ ِض َما

 ]٤٩و  ٤٨دة:  [المائ ﴾إَِ�َۡكۖ 
های  پیش از  ی کتاب کننده که تصدیق و (این) کتاب (= قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم درحالی«

آن است و بر آنها شاهد و نگاهبان است، پس با آنچه الله نازل کرده است در میان آنها حکم کن و 
به جای آنچه از حق به تو رسیده است، پیروی نکن (و از احکام الهی های آنان  از هوی و هوس

خواست  روی مگردان) ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر الله می
                                           

است.  بیغر  ت،یروا نیصوحان در ا ذکر نام ابن: «دیگو  یمدر پایان این روایت  ی. مجلس١٢٦/١٨٢بحار:  -١
 ».بوده است انیسف یدر اصل، ابن اب دیشا

  .٥١٣ص :ةشرح الطحاوی -٢
 .٥١٣ص ة:شرح الطحاوی ؛٤/٣١٦ :سالممجموع فتاوای شیخ اإل  -٣
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خواهد) شما در آنچه به شما داده است بیازماید،  داد، ولی (خدا می ی شما را یک امت قرار می همه
ی شما به سوی الله است، آنگاه از آنچه در  یکدیگر پیشی گیرید، بازگشت همهها بر  پس در نیکی

دهد. و در میان آنها (= یهود) بر اساس آنچه الله (در قرآن)  کردید به شما خبر می آن اختالف می
های آنان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را از بعضی  نازل کرده حکم کن و از هوس

   ».ه الله بر تو نازل کرده منحرف کنندچیزهایی ک

ۖ ﴿ابن جریر طبری در تفسیر  ُ نَزَل ٱ�َّ
َ
خداوند متعال «فرماید:  می ﴾فَٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ

کند که چون اھل کتاب و سایر ادیان برای داوری نزد او  در این آیه پیامبرش را امر می
بر او نازل شده است و آن ھمان قرآن است آمدند، در بین آنھا بر مبنای کتابی حکم کند که 

را با شریعتش ممتاز نموده است. خداوند متعال قرآن را چنان نازل کرده که تصدیق  که آن
ھای پیش از خود  ھای پیشین و شاھد و حافظ آنان است و در مورد کتاب کننده کتاب

ٓ ﴿ :فرماید متعال میخداوند که  چنان ».کند قضاوت می نَزۡ�َا
َ
ٗقا َوأ إَِ�َۡك ٱلِۡكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ُمَصّدِ

 بر این باورند کهھای شیعه  کتاب با وجود این،. ١»﴾لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ� 
آیا  .کنند آل داود و برای صاحب ھر دینی با کتاب خودش حکم می  تائمه با حکم و شریع

، خود دلیلی است واقعیت م است یا دعوت به وحدت ادیان؟ ایناین خارج شدن از دین اسال
ھر دین و اینکه پیروان و  ؛گری پناھگاھی است برای تمام ادیان و عقاید شیعه  بر اینکه

یابد و در خالل آن  گری به مطلوب و آرزوی خود دست می ای غیر از اسالم، در شیعه عقیده
 .ضربه بزننداسالم  بهد نتوان می

ھای انبیا نزد ائمه است ھیچ دلیلی  مجموع کتاببر ادعای خود در این مورد که شیعه  
دارای چنین امری  ج که محمد مصطفی چگونه چنین امری ممکن است درحالی .ندارند
در  :گفتند و آمدند ج نزد رسول خدا یانیھود« است کهدر صحیحین آمده که  چنان ؛نبوده

: حکم سنگسار خدا به آنھا فرمود رسول .اند میان ما زن و مردی با ھم مرتکب عمل زنا شده
زنیم. عبدالله بن سالم گفت:  یگفتند: آنان را رسوا مي کنیم وشالق م یست؟در تورات چ

گویید، در این مورد در تورات حکم رجم (سنگسار) آمده است. آنگاه تورات را  یدروغ م
ما بعد  آیات ما قبل و رجم گذاشت و ی  از آنان دستش را بر آیه ییک که نمودندباز  آوردند و

دستش را برداشت، آنگاه  چونرا خواند. عبدالله بن سالم به او گفت: دستت را بردار،  آن

                                           
 .١٩/٢١٨ :سالممجموع فتاوی شیخ اإل  ؛٢٦٩و  ٦/٢٦٨ :تفسیر طبری -١
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رجم وجود دارد.  ی گوید در تورات آیه یمحمد، او راست م یگفتند: ا رجم را دیدند و ی آیه
  .١»مرد رجم شدند آن زن وو ستور داد سرانجام رسول الله د

» یست؟حکم سنگسار در تورات چ«فرمود:  ج رسول خدا اینکه اھل علم معتقدند
باشد که حکم رجم در  از طریق وحی دریافته و ایشان ناشی از وحی باشداحتمال دارد 

عبدالله بن سالم (که قبل از  از طریق دارداحتمال  .ثابت است یھودتورات، بنابر شریعت 
شان از علمای یھود بودند  اسالم آوردن از علمای یھود بود) و دیگر افرادی که قبل از اسالم

برای دانستن حکم زنا نزد یھود از که  نیز وجود داردباشد و این احتمال  این امر را دانسته
خداوند متعال استعالم از  ،آنھا پاسخ یابِی  حقیقتسپس جھت  و سئوال کرده باشد ایشان

اند که تورات نزد او بوده باشد و این ادعا از  این احتمال را ذکر نکردهھرگز اما  .٢کرده باشد
کرد یا  خود را آشکار می توراِت  باید شیعه ادعا بر ادعای ؛ چون بناھای شیعه است بدعت

تورات خود را یھودیان داد  کرد و دستور نمی علی درخواست میاش  برادرزادهرا از  اینکه آن
 بیاورند.

گذشته و ھای آسمانی  کنند کتاب شیعه گمان میعلمای   کهاست   دیگر این هلئمس 
تحریف و تبدیل  دچار است، شان ماماننزد ابه گمان آنھا دیگری که ھای موجود  کتاب
 است:فرموده چنین  در وصف یھودخداوند متعال  اند؛ حال آنکه نشده

يَثاَ�ُهْم لََعنَّاُهْم وََجَعلَْنا قُُلوَ�ُهْم قَاِسَيةً فَبَِما ﴿ فُونَ  َ�ْقِضِهم ِمّ َواِضعِهِ  َعن الَْ�ِمَ  ُ�َرِّ  َو�َُسوا مَّ
ا ا َحظًّ مَّ ُروا ِمّ لِعُ  تََزاُل  َوَ�  بِهِ  ُذكِّ ٰ  َ�طَّ نُْهمْ  َخا�َِنةٍ  َ�َ نُْهمْ  قَلِيً�  إِ�َّ  ِمّ  ﴾ِمّ

شان  را سخت  های آنها را از رحمت خویش دور ساختیم و دلشان  پس به خاطر پیمان شکنی«
کنند و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شده  گردانیدیم سخنان (خدا) را از موردش تحریف می

                                           
ۡ�َنآَءُهۡمۖ  َ�ۡعرِفُونَ  َ�ۡعرِفُونَُهۥَكَما﴿ قول الله تعالیباب  ،کتاب المناقب،بخاری -١

َ
، ٦/٣٦١ ]١٤٦بقرة: [ال ﴾...�

 ،الحدودکتاب صحیح مسلم، اند؛ بنگرید به: روایت کرده مضمونبا این دیگران نیز احادیثی  .٣٦٣٥دیث ح
کتاب الحدود، باب فی رجم  ؛ أبوداود،١٦٩٩، حدیث ٢/١٣٢٦، أهل الذمة في الزني:هودالیباب رجم 
، ٨٥٥و  ٢/٨٥٤ :ةیهود یهودی و یرجم باب  ،حدودال کتاب ،ابن ماجه ؛٤٤٤٦دیث ، ح٤/٥٩٣الیهودیین:

 :الرسالة ،عیشاف ؛٢/٥ :حمدأامام  ؛٢/٨١٩ :جاء فی الرجم باب ما ،کتاب الحدودالموطأ،  ،مالک ؛٢٥٥٨ح
 حمد شاکر.أ، تحقیق ٦٩٢شماره 

 .١٢/١٣١ :عون المعبود ؛١٢/١٦٨ :فتح الباری ؛٧/١٣٣ :تقینالم، الباجی -٢
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گاه می بودند، فراموش کردند و پیوسته تو به خیانت (تازه شوی؛ مگر عده کمی از  ای) از آنها آ
 ».آنان

 ،و با تاریخ اھل کتاب آشنا شدند ندسوادی بیرون آمد و بی جھلاز مسلمانان  ھنگامی که
و اند  را نیافته  و دیگر آن  از دست داده آورده بودتوراتی را که موسی  یان،که یھود دریافتند

آن شان نوشتند که  قسمتی از آنچه را که حفظ کرده بودند برای شان یبرخی از علما فقط
در دست دارند بیانگر این اکنون و توراتی که  ؛آن است ای از تورات و غیر آمیختهھم 

  .١است حقیقت
ھای زبور در بسیاری از  تر است و نسخه ھا مسئله از تورات ھم آشفته در مورد انجیل

خواھد ، آنھا را مطالعه کنددیگر دارند و اگر کسی زیادی با یک تفاوتالفاظ و معانی 
 .٢شده است جعل ÷و به نام داود بودهبسیاری از آن دروغ   که  دانست

 بازگوییبلکه تنھا به منظور  ؛تحقیق و شرح این موضوع نیستیم ما در صدد بررسی و
ایم که  دست گرفته  قلم بهپیشین  آسمانیھای  گرفته در مورد کتاب ھای صورت نتایج بررسی

دستخوِش باقی نمانده و  نزولشحالت زمان ه شکل و ھیچ کتابی ب کند به یقین بیان می
ھای آسمانی  کتاب شان امامانھای شیعه مدعی ھستند  کتاب جز اینکهاست.  گشتهتحریف 

 واقعا چنین ادعای گزافی درست بود،دارند. اگر  اختیارقدیمی را بدون تحریف و تغییر در 
بر ائمه واجب بود جھت امر به معروف و نھی از منکر در برابر اھل کتاب قیام کنند تا آنھا را 

اعالم  از پیروانش پنھان ماندهو   ھا ذکر شده و اخباری را که در آن کتاب دبه حق برگردانن
اگر که  ؛و واجب بودن پیروی از او ج ظھور و رسالت پیامبر اسالماخباری ھمچون  ؛ندنک

و این موضوع را  گشتند از کفر برمی بسیاری از مسیحیان و یھودیان کردند، می چنین
 .یافت کردند و شھرت می ھمگان اعالم می

و نزد چه ھای آسمانی کجا  این کتاببپرسد: شنود  ممکن است کسی که این ادعا را می 
شریعت اسالم را   که است  ھدف از وجود آنھا نزد ائمه چیست؟ آیا برای این کسانی ھستند؟

 مسیحیان و یانھای یھود تحریف کتاب چرا با آنھا بر اگر چنین است،با آنھا تکمیل کنند؟ 
یافت  شان ای برای کننده ھستند که جواب قانع ھایی پرسشاینھا  کنند؟ استدالل نمی

ز این ادعا ا است. ھای باطل گماناساس و  ھای بی آنھا افسانه عقیدتی مبنای ؛ زیراشود نمی

                                           
 .٦/٣٩٦ :تفسیر المنار -١
 .٣/٥٨ :ق التفسیرئدقاة، ابن تیمی -٢
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این است که در دنیای عجیب  ؛نیست عجیبکنند  قومی که ھمه چیز را برای ائمه ادعا می
ظاھرًا دروغپردازان و  د.نکن میھا را باور  افسانه این خرافات وھستند که ی سانامروز ک
ھای  در مورد ھمۀ کتاب اند؛ چرا که بودِن این ادعا پی برده  سازان شیعه خود به یاوه حدیث

و  ١مھدی خیالی است نزد ھمگی گویند ھای انبیا می ھای آسمانی و میراث مصحفمخفی، 
 اند. دل بستهدروغین به آن سراب فریبندۀ   پیوسته شیعیان چنین است که

 ایمان به پیامبران
  از جمله اینکه ؛گردد گمراھی شیعه در مورد این رکن، در عقاید متعددی نمایان می

ادعای عصمت ائمه و ضرورت پیروی از   و ھمچنین ٢»شود به ائمه وحی می«گویند:  می
لذا شیخ االسالم  ؛اند بری را به آنھا دادهمشان خصوصیات پیا آنان با این عمل ؛ھای آنان گفته

که ایمان به ھمه  ل به عصمت کسی باشدئقا ج به غیر از رسول خدا سھرک: «است فرموده
 ،با لفظ ھم نگفته باشد است ھرچندنبوت را به او داده مقام درواقع  اقوال وی واجب است،

 .٣»او نبی است
پیرو  †انبیای الھیاند که معتقدند ھمۀ  و در ضاللت و گمراھی چنان مبالغه کرده

در  . حتیاند علت عدم پذیرش والیت علی مجازات شده  علی ھستند و برخی از آنھا به
خدا والیت مرا بر اھل «اند که امیرالمؤمنین گفت:  روایت کرده العرنی حّبةاز  شان روایات
 ÷یونس ای انکار کردند. کسانی پذیرفتند و عدهاھل زمین عرضه نمود، پس  ھا و آسمان

آنان  .٤»بدان اقرار نمود[باالخره] پس خدا او را در شکم ماھی حبس کرد تا  ؛را انکار کرد آن
اند ائمه از  کردهاعتراف از ھمین جاست که  .٥دارند بسیاریدر این موضوع، روایات 

 در مورداند.  آورده یمردم، ھمگی معجزات برترند و نیز ائمه برای اقامۀ حجت بر پیامبران
 در صفحات بعدی با تفصیل بیشتری سخن خواھیم گفت. ،این دو مسئله

                                           
 .١/٢٢١ :اصول الکافی -١
 :نواربحار األهای آسمانی گذشت.  تر اثبات آن در فصل سنت و مساله ایمان به کتاب که پیش چنان -٢

٥٤/٢٣٧، ١٧/١٥٥. 
 .٣/١٧٤ :منهاج السنة -٣
 .٢٢ص :، بصائر الدرجات٢٦/٢٨٢ :نواربحار األ -٤
 .٣١٩و  ٢٦/٢٦٧ بنگرید به: بحار: مجلسی آنها را در باب برتری ائمه بر انبیا ذکر کرده است. -٥
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 برتری دادن ائمه بر انبیاء و پیامبران 
وند خدا ؛ زیرااند ھا برای رسالت الھی بوده انسانترین  پیامبران برترین بشر و شایسته 

 آنھا را برای کمال بندگی و تبلیغ و دعوت و جھاد آماده نمود: متعال

ۡعلَُم َحۡيُث َ�َۡعُل رَِساَ�َُهۥ﴿
َ
ُ أ  ]١٢٤نعام: [األ ﴾ٱ�َّ

گاه«  ».تراست که رسالت خویش را کجا قرار دهد الله آ
خداوند متعال پیروی  .١ندو ممتاز رسالت از تمام مردم برتربنابراین آنھا با رتبه و مقام  

 فرماید: میکه  چنان ؛مردم واجب گردانده است بر از آنھا را

﴿ ِ رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن ٱ�َّ
َ
 ]٦٤[النساء: ﴾َوَمآ أ

 ؛»اطاعت شود ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان الله (از وی)«
 و جماعت سنت آنھا برتری ندارد. امام طحاوی در بیان اعتقاد اھل لذا ھیچ بشری بر

گوییم  و می دھیم از اولیا را بر ھیچ کدام از انبیا برتری نمییک ھیچو «فرموده است: 
  .٢»از ھمۀ اولیا برتر و باالتر است پیامبریک 

برتری  که اند دهکرتأکید  ٥تیمیه االسالم ابن شیخ و ٤قاضی عیاض، ٣عبدالقادر بغدادی
امام محمد بن عبدالوھاب  ھای افراطی و اھل غلو است. رافضی از اصول اندیشۀائمه بر انبیا، 

برتری دارد یا  پیامبرانبر  از پیامبرانکه ھرکس معتقد باشد کسی غیر است ذکر کرده 
 شدهاجماع نقل  ی زیادیمورد از علمادر این و  .، کافر استدارد مساوی با آنھاای  مرتبه
این  بهافراطی و اھل غلو را  ما قاطعانه روافِض «:  قاضی عیاض گفته بر این اساس، .٦است
به  ،عین این عقیده  گفتنی است که .٧»کنیم تکفیر می ائمه از انبیا برترند عتقدندم  که  دلیل

که  بیان کرده» الوسائل«کتاب صاحب زیرا  ؛عشری تبدیل شده است ااثنشیعه  یکی از اصول

                                           
 .١/٢٣٨ :مانیشعب اإل  يالمنهاج ف، حلیمیال -١
 ،منظور شیخ«: ه استشیخ ابن ابی العّز گفت .٤٩٣ص :العّز  العقیدة الطحاویة، همراه با شرح ابی به: بنگرید -٢

 ».صوفیه و رافضه نقاط مشترک بسیاری دارند .نادان است صوفیانوجود و  وحدِت  پاسخ به طرفداران
  .٢٩٨ص :صول الدین، أبغدادی -٣
 .١٠/٧٨ :الشفاء قاضی عیاض، -٤
 .١/١٧٧ :منهاج السنة، ةابن تیمی -٥
 .٢٩ص :رسالة الرد علی الرافضة -٦
 .١٠/٧٨ص: الشفاء -٧
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به ائمه  این عقیدۀ کفرآمیز را از اصول مذھب شیعه است و  ،برتری دوازده امام بر پیامبران
 .٢شمارند گونه روایات نزد شیعه بی وی مدعی است که این .١است  نسبت داده

باب برتری ائمه علیھم « :است  گشودهرا با این عنوان بابی » نواربحاراأل«مجلسی در 
و بر جمیع خلق و عھد و میثاق گرفتن از آنھا و از مالئکه و از سایر مردم و  ءانبیا السالم بر

برای  وی. ٣»اولوالعزم ھستنداست که سبب محبت ائمه ه ب فقطاینکه پیامبران اولوالعزم 
 ٤م خود نسبت دادهھشتاد و ھشت حدیث استناد کرده که آنھا را به دوازده اما  این اصل به

ما فقط  ؛شمارش باشد اخبار و روایات آنھا در این مورد بیش از آن است که قابل«: گوید میو 
در از این دسته روایات   ذکر است که  الزم به ».ایم تعداد کمی از آنھا را در اینجا ذکر کرده

 ،̀»علیھم السالم̀باب صفات انبیا و اصناف آنھا «اند:  صورت پراکنده آمده  ھای زیر، به باب
ائمه علیھم السالم از اینکه باب «، »باب آغاز انوار آنھا«، »آنان کلمۀ الله ھستند  باب اینکه«

 .٥»فاطمه صلوات الله علیھماو  ل امیرالمؤمنینیفضا«ھای  در فصلھمچنین و  »ترند داناانبیا 
این اعتقاد را  شود،̀شناخته میشیعۀ امامیه  اساسکه  »اعتقادات«کتاب بابویه در ̀ابن 

و  ج کسی را برتر از محمد أکه خداوند اشیمواجب است معتقد ب«گوید:  ذکر کرده و می
اند  ترین خلق نزد خدا ھستند و اولین کسانی بوده گرامی ترین و آنھا محبوب ؛ائمه نیافریده

و  ؛ائمه[والیِت] اقرار به  برای پیمان گرفته شد آنان، از ندبود در عالم َذر پیامبران وقتیکه 
را شناخته و  ج که پیامبر مااست   ای قرار داده خداوند قدر و منزلت ھر پیامبری را به اندازه

اگر  ؛ وآفرید اش او و خانوادهخدا تمام مخلوقات را برای  ... است  در اقرار به او سبقت گرفته
ھا و نه ھیچ چیز  نه فرشته ،بھشت و دوزخ، نه آدم و حوانه زمین و آسمان، نه  ،آنھا نبودند

 .٦»آفرید دیگری را نمی
در مورد  ـ رحمه اللهـ بابویه  بدان که آنچه ابن«گوید:  این عبارت میپس از نقل  مجلسی 

                                           
فضل أ †عشر ثنیئمة اإلباب ان النبّی و األ ،ئمةصول األأالفصول المهمة فی شیخ حر عاملی،  :بنگرید به -١

 .١٥١ص :رهمین والمالئکة و غیاء السابقیوصاء واأل ینبالمخلوقات من األ من سائر
 .١٥٤همان: ص -٢
 .٢٦/٢٦٧ :نواربحار األ -٣
 .٣١٩تا  ٢٦/٢٦٧همان،  -٤
 .٢٩٨و  ٢٦/٢٩٧ همان: -٥
 .١٠٧و  ١٠٦ :عتقاداتإل ا ،بابویه ابن -٦



 ۶۵۵ چهارم: عقیدۀ شیعه در مورد ایمان و ارکان آن)فصل ( باب دوم

 

 مامانبر جمیع مخلوقات و نیز برتری و فضل ا ـ صلوات الله علیھمـ فضل پیامبر ما و ائمه 
ای است که ھرکس از  مسئله ،ذکر نموده ـ صلوات الله و سالمه علیھمـ ما بر سایر پیامبران 

باقی در [حقانیِت] آن شک و تردیدی ھیچ بپردازد، برایش  شروی یقین به بررسی اخبار
 در این مورد بیش از آن است که قابل شمارش باشد  زیرا اخبار و روایات ذکر شده ؛ماند نمی

 .١»ندارد مخالفتامامیه بر این اعتقادند و جز انسان نادان، کسی در این مورد ... بیشتر 
 .٢تألیفاتی دارند عقیدهاین مورد  برخی از بزرگان شیعه درالزم به ذکر است که 
، برتری ائمه را به اموری نسبت کننده و غلوآمیز̀گمراه روایاتاین   گفتنی است که

که برخی از این موارد در فصل اعتقاد – د.نلرز میبه خود دھند که مؤمنان از شنیدن آن  می
ائمه تنھا از پیامبران برتر   آنان معتقدند که. -آنھا در باب توحید الوھیت و ربوبیت گذشت

سبب   به نیزاین ھم فراتر نھاده و معتقدند فضل و بزرگواری پیامبران  بلکه پا را از ؛نیستند
موجب فضل آدم که خدا او را با دست «گوید:  یعه میش بزرگانوالیت ائمه است. یکی از 

والیت  خاطر  جز به وندنبود. خدا ÷جز والیت علی ،خویش آفرید و از روح خود در او دمید
عنوان   علی با موسی سخن نگفت و عیسی را جز به علت تواضع و فروتنی در برابر علی به

ھیچ کسی اھلّیت و   خالصۀ امر اینکهگوید:  سپس می ... ای برای جھانیان قرار نداد نشانه
به نقل این بخواھیم اگر  .٣»جز با بندگی کردن ما ،خداوند را نخواھند یافت نظرِ  شایستگِی 

گمان صفحات زیادی را ̀بپردازیم، بی شیعهھای  و سایر کتاب» نواربحاراأل«ھا از  قبیل روایت
 .٤دربرخواھد گرفت

پدید آمده عشریه ااثن ۀامامیتاریخی در اندیشۀ  تحوالتتغییر و نتیجۀ در  تفکرظاھرًا این  

                                           
 .٢٩٨و  ٢٦/٢٩٧ :نواربحار األ -١
محمدکاظم  من الرسل؛ العزم یاول علی يتفضیل عل؛ نبیاءعلی األ ةئمتفضیل األ، هاشم بحرانی بنگرید به: -٢

 علي علی من عداتفضیل امیرالمؤمنین  محمدباقر مجلسی، جدهم من األنبیاء؛غیر  علی ةئمألتفضیل ا، هزار
 مهدی قائم برتری«عنوان ا کتابی را ب ،فتحعلی شاهبه نام بزرگان شیعه یکی از نکته جالب اینکه  .ّینیخاتم النب

 سخن نیا اندیشۀ او نیز و طرفداران ینیخم .٣٦٠تا ٣٥٨/ ٤ ة:الذریع ست؛ بنگرید به:ا  نوشته» ائمه دیگر بر
 به این موضوع خواهیم پرداخت.در فصل چهارم  اند.̀به صراحت بیان کردهرا 

 .٢٦/٢٩٤ :نواراأل بحار ؛٢٥٠ص :ختصاصاإل  -٣
 ء:نبیاألاعلی  ةئماأل باب تفضیلویژه:   یابید؛ به مینوار در جلد بیست و ششم بحاراألها را  بسیاری از این روایت -٤

 .٣٣٤تا  ٣١٩ص أستجیب بالتوسل واإلستشفاء بهم صلوات الله علیهم أجمعین: ءنبیاألا ءدعاأّن باب  ؛٣١٩تا  ٢٦٧ص



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعۀ دوازده  ۶۵۶

 

طرف   این مذھب به د که طبیعِت کن̀می عترافانیز مامقانی تر گفتیم،  پیشکه  چنان است و
ائمه بر  برتریدر مورد  یانشیعنیز معتقد است اشعری  .غلو و افراط پیش رفته است

از ائمه برترند، اما تنھا برخی از  پیامبران ای بر این باورند که̀عده سه فرقه ھستند: پیامبران
برند که ائمه از  گمان می؛ گروھی دانستند که ائمه از فرشتگان برتر باشند آنھا جایز می

 معتقدند کهکه معتقد به اعتزال و امامت ھستند  ومفرقۀ س؛ و فرشتگان برترند پیامبران
  چھارمی را به فرقۀ» وائل المقاالتأ«شیخ مفید در  .١از ائمه باالترند پیامبرانفرشتگان و 

گفتنی  .پیامبران اولوالعزم، بر سایر انبیا برتری دارند غیر ازائمه معتقدند آنھا افزوده که 
کند به ̀نکرده و ادعا میرا بیان خود از میان این چھار فرقه  عقیده شیخ مفید  است که

 .٢ منظور تفکر در این موضوع سکوت نموده است
از بین کوشش دولت صفویه و پیروان آنھا  هھا ب دیدگاهعقاید و آشکار است که تمام این 

. ثابت گردید ،که بر غلو و افراط در مورد ائمه استوار بود شیعۀ صفوی و تنھا مذھِب  رفت
ه پیامبران اولوالعزم ب«گوید:  می تنظیم کردهمجلسی در فصلی که در بحار به این مناسبت 

اند و  العزم دست یافتهواولمقام   به ـ صلوات الله علیھمـ وست داشتن ائمه سبب محبت و د
را نیز استثنا نکرده ـ  ج حتی پیامبر بزرگ اسالمـ ھیچیک از پیامبران  ،در این میان

 ج الله علی و رسول بدین مضمون که میانشده  نقلھایی  عبارتدر روایات شیعه  .٣است
 زیرا به ؛گردد منتھی می ج علی بر پیامبر برتریدر نھایت به   که اند ای انجام داده مقایسه

ـ العیاذ شریک است و  ج خدا ھا با رسول علی در تمام ویژگی شان̀هگمراھان خیال واھی و
بابی تحت در نوار که رسول خدا از آن برخوردار نیست. صاحب بحاراأل داردفضایلی بالله ـ 
» چیز به تو داده شده که به من داده نشده استبه علی که سه  ج اگفتۀ رسول خد«عنوان 
 .٤است را ذکر کرده جعلی وصاین نص

                                           
 .١/١٢٠ :سالمیینمقاالت اإل  -١
 .٤٣و  ٤٢ص :وائل المقاالتأ -٢
 .٤٣همان: ص -٣
دهند که فرموده است:  ها، روایاتی است که به رسول الله نسبت می از جمله این مثال .٣٩/٩٠ :نواربحار األ -٤

به من سه چیز داده شده و علی با من در آنها شریک است و به علی سه چیز داده شده که به من داده نشده «
است. پرسیدند: ای رسول خدا، آن سه چیزی که علی با تو در آنها شریک است کدامند؟ ایشان پاسخ داد: 

ت؛ به من کوثر داده شده و علی ساقِی آن است؛ به من به من پرچم حمد و ثنا داده شده و علی حامِل آن اس
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 در این مورد کهعبارات بسیاری ھست  ھای دیگر، و کتاب» بحار األنوار«، »کافی«در 
ھستند، ولی  ج مانند رسول خدا ،علی و ائمه در فضل و بزرگواری و واجب بودن اطاعت

نه تنھا ھمین،  ؛برترند نیز ج د که ائمه از رسول خداکشانَ  میخواننده را به اینجا بالفاصله 
ند که ھیچیک دارد: ائمه خصوصیات منحصر به فردی کن میادعا رسد که  بلکه به جایی می

ھا خواھی دید که آنھا از صفات پروردگار  ولی با کمی تأمل در آن ویژگی ؛از مخلوقات ندارند
ھر چه از «دھند این است:  ھا به ائمه نسبت می که رافضی صفاتیاز جملۀ  .متعال ھستند

 .١...»ام  من ھم دارم و از ھر چیزی که از من غایب بوده غافل نبوده ،من سبقت گرفته
 شبیت علی و اھلعلیه و  ج شپیامبرو ھایی علیه خدا و دین  چه تھمتخود بنگرید که  

برتری خود بر ابوبکر و منکِر ھرگونه که امیرالمؤمنین است حالی این در  .اند جعل نموده
 ]ھشتاد تازیانه[= حد افترا او را این باره چیزی بگوید  در ھرکسو تھدید کرد  بودعمر 

که علی بر منبر کوفه است روایت متواتر و از ھشتاد جھت ثابت شده  ھمچنین با .٢زند می
جالب است بدانید  .٣»ابوبکر و عمر ھستند ،این امت بعد از پیامبرش بھتریِن «: گفت
با صفاتی که شیعه  سنظر شما علی  به .٤اند ھای شیعه نیز ھمین موضوع را نقل کرده کتاب

؟ بدون برخوردی خواھد داشت  دھد چه کند و او را بر پیامبران برتری می برایش ادعا می
 بیانکه برخی از علما این نکته را  درحالی ؛تر است شک انکارش از ھمه شدیدتر و بزرگ

صلوات الله ـ بر ابراھیم یا محمد  ـ چه رسد به فرزندان بعد از اوـ اند که ھرکس علی را  کرده
 نیزھای شیعه  کتاب .٥است از یھود و نصارا شدیدتر شکفر ،برتری دھد ـ وسالمه علیھما

وای بر «: است یا خیر، پاسخ داد پیامبر پرسیده شد آیاامیرالمؤمنین  ازاند وقتی  روایت کرده

                                                                                                             
کنندۀ آن است. آن سه چیزی که به علی داده شده و من ندارم، این  بهشت و جهنم داده شده و علی تقسیم

دارد، ولی من ندارم؛ علی پسرعمویی مثل من دارد، ولی من [مانند خود]   است که علی همسری مانند فاطمه
عیون  :بنگرید به موضوعدر همین ». حسین داده شده ولی به من داده نشده است ندارم؛ به علی حسن و

 .٢/٤٧ :طالب ل ابیآ مناقب  ؛٢١٢ص :خبار الرضاأ
 .١/١٩٧ :صول کافیأ -١
 .٢٨/٤٧٥ :الفتاوی است؛ بنگرید به: مختلف از علی روایت شده سندهایاین نکته با . ٤/١٣٧ :منهاج السنة -٢
 .١٣٨و  ٤/١٣٧ :منهاج السنة -٣
 .٥٢ص :الشیعة و اهل البیت ؛٢/٤٢٨ :تلخیص الشافی -٤
 .٤/٦٩ :منهاج السنة -٥
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منظورش از «: است گفتهدر این مورد بابویه ̀ابن .١»ھستم ج محمد انو من یکی از غالمت
 گیری افراطِی  احتمال دارد این موضع .٢»نه چیز دیگر ،، اطاعت از رسول خداستغالمی

باشد که معتقد به برتری  »علبائیه«ای از شیعه به نام  یکی از آثار فرقه یعشر امذھب اثن
 .٣ھستند ج بر محمد سعلی
 عقاید شده    این پیدایشبه گمان من اعتقاد به معصوم بودن امام نزد شیعه، منجر به  

 ھاخدا با آن پیامبراناز  یککنند که ھیچ ف مییوصت ھایی ویژگیآنھا ائمه را با  زیرا است؛
بیند که ذکری از دوازده امام به میان  مراجعه نماید می قرآناند و کسی که به  توصیف نشده

 برتر باشند. پیامبراناز بخواھند   ، چه رسد به اینکهاست نیامده
بیش از دیگر بندگان  ،از آنجا که انبیا باالترین مقام و مرتبه را دارا بودند بینیم، می بلکه

  فرماید: اند. خداوند متعال می شایسته ذکر شده

ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ﴿
ُ
َ َوٱلرَُّسوَل َفأ ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱ�َّبِّ�ِ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ ۡ�َعَم ٱ�َّ

َ
ِيَن � يقَِ�  ۧ ٱ�َّ ّدِ َن َوٱلّصِ

ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا
ُ
ٰلِِحَ�ۚ وََحُسَن أ َهَدآءِ َوٱل�َّ   ]٦٩[النساء :  ﴾َوٱلشُّ

که الله و پیامبر را اطاعت کند (روز قیامت) همنشین کسانی خواهد بود که الله بر آنان  و کسی«
 ».ست از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان؛ و اینان چه نیکو رفیقانی هستندا انعام نموده

رتبه،  به ترتیِب  ھای خداوند برخوردارند، از نعمتبندگان خوشبختی که  متعالخداوند 
در تمام آیاتش بر انتخاب و  قرآن  که الزم به ذکر است .٤ذکر کرده است جایگاهدر چھار 

 .٥تاکید کرده استبر تمام جھانیان  پیامبرانبرگزیده شدن 
بر دیگران اجماع  پیامبرانبر برتری  )لهضَّ فَ قرون مُ (سه قرن اول اسالم  سلمانان درم

                                           
  .٨/٢٨٣ :نواربحار األ، مجلسی ؛١٧٥و  ١٧٤ص :التوحید، ابن بابویة -١
 .١٧٥ص :التوحید -٢
 محمد رسول خداای است از شیعه که یاران علباء بن دراع دوسی یا اسدی بودند و علی را از  فرقه »علبائیه« -٣

برای دعوت محمد که بعثت و رسالت  بردند گمان میو  کردهبدگویی  ج از پیامبر آنان .دانستند برتر می ج
 نیز بنگرید به: )؛١/١٧٥ :الملل والنحل( ه استخود دعوت کرداو مردم را به سوی ولی  ،به سوی علی بوده

 .٢٥/٣٠٥ :نواربحار األاست)؛  آنها را علیائیه نامیده(کشی  ٥٧١ص :رجال کشی
 .١١/٢٢١ :سالممجموع فتاوی شیخ اإل  -٤
 .١٠١ص :مختصر التحفة -٥



 ۶۵۹ چهارم: عقیدۀ شیعه در مورد ایمان و ارکان آن)فصل ( باب دوم

 

این اجماع  بخشی از نیزائمه  ؛ زیرانظر شیعه ھم حجت است  اند و این اجماع حتی به داشته
ی از ائمه و سایر اولیاـ این امت  صالِح  سلِف «: گوید̀میتیمیه  االسالم ابن̀شیخ .١اند بوده
برتری اند)  الھی (که پیامبر نبودهاولیای  خدا بر تمام پیامبران  هکاند  اجماع داشته ـ̀الھی
ای که  ر و بازدارندهدادن پیامبر به عنوان آمِ  قرار  کند که حکم مینیز چنین عقل  .٢»دارند

دادن امام به عنوان نایب  و قرار واجب استطور مطلق و بدون قید و شرط ه اطاعت از او ب
و از  است که پیامبر بر امام برتری داشته باشد؛معقول و قابل تصور تنھا در صورتی و تابع او، 

 است،ائمه مفقود  ھمۀو در خصوص دارد این معنی در حق تمامی پیامبران وجود  آنجا که
 .٣استپس ھیچ امامی بر ھیچ پیامبری برتری ندارد و اصًال چنین چیزی محال 

این اجماع و عقل موافق است و  ،روایاتی وارد شده که با قرآننیز ھای شیعه  در کتاب
برای مثال،  کنند. ادعاھای شاذ و نادر و و مخالف با اصول و قواعد کلی دین را نفی می

از ائمه برترند و ھرکس  پیامبران: «است روایت کردهنین به نقل از زید بن علی چکلینی 
روایت کرده: چنین  ÷صادقامام  ازنیز بابویه ̀ابن .٤»گمراه است ،غیر از این را بگوید

  .٥»ترند پیامبران نزد الله از علی محبوب«
 ،باشدداشته  یبصیرتاندک ھرکس است و اساس ̀بیباطل  و  تفکرتردیدی نیست که این 

 .داند میھای سالم  فساد و بطالن این مقوله را در دین و از نگاه تاریخ و فطرتضرورت 
  .در عصر حاضر نیز ھستفاسد مذھب رافضی  عقایدیکی از  ،این دیدگاه  گفتنی است که

 معجزات امام 
برخالف ؛ ٦معجزات، جز برای انبیا به کسی دیگر داده نشده استمعتقدند سنت  اھل

                                           
 .١٨٧و  ١٨٦ص :مختصر الصواعق -١
 .١١/٢٢١ :سالممجموع فتاوی شیخ اإل  -٢
 .١٠١ص :مختصر التحفة -٣
 .١٨٧ص :مختصر الصواعق -٤
 .١٠٠ص :مختصر التحفة -٥
دست ه برا  متعال آن وندخدا را انجام دهد و هاتواند آن کسی نمی وندجز خدا  هایی هستند که معجزات نشانه -٦

لفظ  ،سنت قرآن و در« گوید: میشیخ االسالم  باشد. نآناگفتار صداقت  بر یدلیل تاکند  می جاریپیامبران 
). وی ٤/٦٧ :الجواب الصحیح» (است شده ذکر برهان و بینه،  آیهبلکه الفاظ  به کار نرفته است،معجزات 

سلف ـ ائمۀ  و شود اطالق می ای کار خارق العاده هربه  ولغت عام است  معجزه در«گوید:  همچنین می
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گویند:  می زیرا ؛دانند امام بودن را، صادر شدن معجزه از او می ھایی که نشانۀ رافضی
از میان بندگانش  أگونه که خداوند آنان معتقدند ھمان .١»استمرار نبوت استامامت «

 ،به ھمان صورت ،کند گزیند و با معجزات او را تأیید می کسانی را که برای رسالت برمی
افسانۀ مملو از  شیعهھای حدیث  کتاب .٢گزیند امامت از میان بندگانش برمیافرادی برای 

تعبیر را به معجزات ائمه کرامات  ،نھایت که دراست  ای̀ھا و اتفاقات خیالی داستان، معجزات
 کرده است.

 العاده  تصدیق کرامات اولیا و امور خارق ،سنت و جماعت یکی از اصول اھل ،بدون شک 
» کھف«؛ مانند آنچه در سورۀ فوق بشری و تأثیرات ھا اعم از مکاشفات و انواع قدرت̀است ـ 

است و ھمانند آنچه در مورد مؤمنین صدر اسالم از   ذکر شده  ھای گذشته امت  دربارۀ
 ،تا روز قیامت و بلکه .ھای این امت به درستی نقل شده است اصحاب و تابعین و سایر قرن

 .٣ و مصادیق گوناگون آن وجود خواھد داشت کرامت
سئله چنین است پس نامگذاری کرامات به معجزات، تنھا یک اختالف لفظی و وقتی م
از «مطھر حلی در مورد امیرالمؤمنین گفت: ̀و برای ھمین است وقتی ابن بودهاصطالحی 

 کرامات را به  مثل اینکه«، شیخ االسالم در نقد او فرمود: »ایشان معجزات زیادی ظاھر شد
شود: علی از  معجزات نام برده و این اصطالح بسیاری از مردم است، مثًال گفته می عنوان

زیادی از  کراماِت  وقتیذکر است   الزم به .که کرامات دارند برتر است بسیاری از کسانی
پس  ؛است  دھند نقل شده سنت که ابوبکر و عمر را تفضیل و برتری می بسیاری از عامۀ اھل

 داشتن کرامات، دلیل برتری بر غیرِ  صرفکه  درحالی ،لی ثابت نیستچگونه کرامت برای ع

                                                                                                             
؛ بدین اند الفاظ را از هم جدا کرده ،ولی بسیاری از متأخرین .اند نامیده آیاترا  آنهاـ  همچون احمد بن حنبل

العاده  شامل امور خارق دو که هر اند را برای ولی تعریف کرده کرامترا برای نبی و  معجزه صورت که
 ؛٣١٢و  ١١/٣١١ :سالممجموع الفتاوی شیخ اإل  ١١ ؛٢ص :الکرامات قاعدة فی المعجزات و» (شود می
 :المحلی، حزم ابن ؛٤٩٥ص ة:شرح العقیدة الطحاوی ؛٢٨٢ص :التعریفاتجرجانی،  ؛النبوات ،تیمیه ابن

١/٣٥(. 
 .٩٤ص ة:مامیعقاید اإل -١
 .٥٨ص :صولهاأعة و شیصل الأ -٢
 .٣/١٥٦ اإلسالم: مجموع فتاوي شیخ -٣
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  .١»؟خود نیست
دھند،  به ائمه نسبت میکه  یکرامات موضوعروافض به  توجهاالسالم معتقد است  شیخ
 یکرامات که به ھمین دلیل ھی استال یشان از راه اولیا ستم و دور بودن ،جھالت ناشی از

 و در بین آنھا وجود ندارد تا به آن توجه داشته باشند؛کرامات اولیای با تقوا و پرھیزکار  چون
را بزرگ  آن ،شنیدند العاده  ای خارق ھرگاه قصه ،کرامات واقعی  دسترسی بهبه علت عدم 

ھمچون  یا ،داند را زیاد می بیند آن چون مقداری پول می مانند فقیری که ؛دھند می  جلوه
  .٢کند ش تلقی میزی که تکه نانی را بزرگ و با ارا گرسنه

 اند؟ را معجزات نامگذاری کرده آن اند و را دیدهی خدا ھای اولیا اما آیا امامیه این کرامت
ھا به مذھبی دیگر  این کرامتدر اعتقاد به خواھد دید که  ،کسی که در مذھب آنھا تأمل کند

اند که اینھا  آنھا به خاطر اثبات امامت و اقامۀ حجت بر مردم، بر این باور بوده .اند رفته
ائمه بر ھر کسی که زیر آسمان و « :گویند روایات شیعه میکه  چنان زیرا ؛معجزات ھستند

  جز به«گوید:  میدر روایتی دیگر کلینی بلکه  .٣»ھستندروی زمین قرار دارد حجت بالغه 
ھای  در کتابروایات زیادی با این مفھوم  .٤»شود ا بر مردم اقامه نمیوسیلۀ امام، حجت خد

 ،اگر ما نبودیم« ،٥»ما حجت خدا بر بندگان او ھستیم«: گویند لذا می شود؛̀دیده می شیعه
ھستند که ورود از  أخداوند[رحمِت] ھای  درب اوصیا،« ،٦»شد نمیعبادت  أخداوند

وسیلۀ آنھا ه شد و ب خداوند شناخته نمی ،طریق آنھا ممکن است و اگر آنھا نبودند
در کتابی  بحرانیو بر این اساس است که  .٧»است  کرده  حجت را بر مردم اقامه أخداوند

آشکار به دست آنھا خداوند معجزات و دالئل را «گوید:  می که در مورد معجزات ائمه نوشته
 .٨»حجت خدا بر بندگان ھستند زیرا آنان ؛کند می

                                           
 .٢/١٤٩ :منهاج السنة -١
 .٤/١٩٦ :همان -٢
 .٤٣ص :مامعلم اإل، المظفر ،١/١٩٢ :صول کافیأ -٣
 .١/١٧٧ :صول کافیبنگرید به: أ باشد؛ میاین معنی  درچهار حدیث شامل صول کافی که أاین عنوان بابی است در  -٤
 .١/١٩٣ همان: -٥
 .همانجا -٦
 .همانجا -٧
 .٢ص :ینابیع المعاجز، هاشم بحرانی -٨
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 أکه خداوند داند و بر این باور است میپیامبران خدا  ھمچونائمه را شیعه بنابراین  
پیامبران  که  ھمچناننموده و   حجت خود را بر مردم اقامه ائمهوسیلۀ   به ،ھمانند پیامبران

، ائمه برای اثبات رسالت خود نیازمند برای اثبات رسالت خود نیازمند معجزه ھستند
طاعه بودن و تحقق معجزات، در اإل̀واجب ،را در فضل و منزلت  شیعه ائمه معجزاتی ھستند.

 پیامبراناز  فراترای  مرتبه  شود و یا اینکه می  داده نبرترین رسوال  ای قرار داده که به مرتبه
 ÷ھرچه علی: «است گفتهصادق به ادعای آنھا ابوعبدالله  گیرد. برای آنھا در نظر می

زیرا فضل و  ؛کنم ترک می است ھرچه از آن بازداشتهکنم و  بدان عمل می است آورده
برای ائمه  صورت  ھمینبه ». ھست نیزبرای او  ،درجریان است ج منزلتی که برای محمد

در روایت ساختگی دیگر، از  در جریان بوده است. امتیاز و فضیلتیکی بعد از دیگری این 
  کسی داده  حال به  تا به چند ویژگی به من داده شده که«گویند: ̀چنین می ÷قول علی

دانم، چیزی از آنچه گذشته از  الخطاب را می ھا و فصل بَس ھا و بالیا و نَ  من مرگ :اند نشده
و  دادهبه اذن خدا بشارت  ؛از من غایب نیست آیندهاز ھیچ امری نرفته و  بیرونمن  علم

 .١»دھم تمام آنھا را انجام می
از ائمه حدیث یا ُحکمی را ھرکس   که  داردنص عبارت داللت بر این  دبینی میکه  چنان 

از قول امام لذا  ؛یا بھتر از او گرفته است ج این است که از رسول خدا مانند ،گرفته باشد
نه از رسول  د ودین را از علی یاد بگیر ددھ ترجیح میکه او «: اند̀صادق چنین جعل کرده

از آنھا محروم  ج علی دارای صفاتی است که پیامبر  اینکهسپس برای اثبات . ٢»ج خدا
من « :یعنی »... انا قسیم الله« :علی گفته  که  روایت جعلی استناد کرده استاین به  است

عبارت این معنی را  پایانو در  ]الله اعاذنا[ ...» کنم کسی ھستم که برای خدا تقسیم می
داده شده که پیش از من به ھیچکس داده نشده ھایی  به من ویژگی: «کند تأکید میچنین 
 اند که است و کفریات دیگر. آنان از این غافل ھای خداوند را افزوده و برای او صفت »است...

و از ھیچ غایبی غافل  نیستگذشته از او پنھان  امری دراست که ھیچ  أتنھا خداوند
                                           

آورده » رضرکان األ أئمة هم ن األإ«روایات دیگری با این مفهوم در باب  یو .١٩٧و  ١/١٩٦ :صول الکافیأ -١
 است.

و  راهی جز راه معتقد بهزیرا هرکس  دانیم؛ می یبردینی  بیت را از این بی سایر اهل وصادق جعفر امام ما  -٢
مجموع باره بنگرید به:  . در ایندین است بیو کافر برای حرکت به سوی خداوند باشد،  ج خدا روش رسول

 .١١/٢٢٥ :سالماإل ̀الفتاوی شیخ
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پس اینھا معجزات  .]ندک می» بداء«در کارھایش  وندولی به گمان آنھا، خدا[ نیست؛
  ائمه است. پندارِی بلکه این افترا و خدا ؛نیستند

به دست ائمه که این معجزات برای اقامه حجت بر مردم  است این باور شیعۀ امامیه بر
و این امور خارق عادت از قبیل کرامات نیستند بلکه ھمچون معجزات  دھد؛ رخ می

 باشد.  تر از آنھا می پیامبران یا بزرگ
توانند مردگان را  ائمه می«آورده است: عنوان این  ابابی را ب» نواربحاراأل« مجلسی در 

معجزات  ھمۀذام را عالج کنند و و کور مادرزاد را شفا دھند و بیماری پیسی و ُج  کنندزنده 
ھمین  است. به کرده ای از احادیث را ذکر مجموعه در این باب و ١»انجام دھندرا  پیامبران

باشد آنچه خارق عادت : «نمودهکه شیخ قزوینی، معجزات ائمه را چنین تعریف  استدلیل 
 .٢»طلبی برطرف کنندۀ قدرت باشد، ھمراه با عدم معارضه و مطابقت با ادعا̀یا ھنگام مبارزه

طلبی برای ̀مبارزه ،پس معجزه آن است که برخالف عادت و روال طبیعی باشد و ھدف از آن
 ؛اند ھای زیادی را به رشتۀ تحریر درآورده مورد معجزات ائمه کتاباقامۀ ادعاست. آنھا در 

 شیعهاخبار و روایات  اما  .٣دارندتألیفاتی  ج سنت در مورد معجزات رسول الله اھلکه  چنان

                                           
 .٣١تا  ٢٧/٢٩ :نواربحار األ -١
 .٧٢ص :قالئد الخرائد -٢
است که ادعا  پنجماز شیخ شیعه حسین بن عبدالوهاب در قرن » ون المعجزاتیع« ها یکی از این کتاب -٣

که به امامت آنها شهادت است  یسخن گفتن با حیوانات ردگان وزنده کردن م ائمه،از جمله معجزات نموده 
 ه خاطربو  )٥٧ص(دهند  از حوادث گذشته و آینده خبر میاینکه امامان و  )،٣٢، ٢٥، ٢٢، ١٧ص(دهند  می
جز و اینابیع المع«در کتاب هاشم بحرانی همچنین  ). ٨٠ص( بینند اعمال بندگان را می ،که همراه آنهاست ینور

علم آنچه در « :باب پنجم بیست و یک باب را به این موضوع اختصاص داده است؛ از جمله: »صول الدالئلأ
گاهی از و دهد  رخ میخواهد آمد و آنچه در شب و روز در آینده زمین است و علم گذشته و آنچه  وآسمان  آ

این باب ششم در  ).٤٢تا  ٣٥ص( »است‡ائمه نزد برپایی قیامت و علم و دانش پیامبران و بیشتر از آن  زمان
 ۀاراد محِل های آنها  دانند و همانا قلب می ،هرگاه بخواهند چیزی را بدانند ‡هانآ«آمده است: کتاب چنین 

در  . بحرانی کتاب دیگری)٤٦تا  ٤٣ص(» خواهند را می ، آنها هم آنخواهدب چیزی راخداوند خداست و هرگاه 
نام ذکر در هنگام  د. در کتاب مذکور،باش تر بزرگشاید از این هم که  دارد »مدینة المعاجز«همین موضوع با نام 

، دنبال ذکر امیرالمؤمنین  هب ،باب اول از مثًال بعد ؛کند می ، نقلاند معجزاتی را که به آنها نسبت داده ،امام هر
 عروج به)، ٩ص(جات با خدا امن)، ٥ص( از جمله معجزات میالد اوآورد؛  میمورد معجزه برایش پانصد و پنجاه 
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 .ستا  در این مورد، ائمه را از حد انسان به مقام خالق باال برده
 عجیب و غریبیانگیز و  ھای شگفت حکایات و افسانه بیان  عالقه شدیدی به شیعیان 

دارند که گاھی به کارھای جادوگران و شیادان و گاھی به خیالبافی و رؤیاھای عجیب 
و کار را تا است شیعه پندارند که این از اصول ثابت امامت  شباھت دارد. آنان چنین می

ئمه جعل برای پیروان ائمه نیز معجزاتی شبیه به معجزات ااند که حتی ̀جایی پیش برده
ائمه به پایان رسیده و  وفاتھا با  این حکایات و افسانه که شود تصورشاید  .١ندا̀کرده
 در اندیشۀپیوسته  ،این معجزات حقیقت این است کهولی  ؛کدام وجود واقعی ندارند̀ھیچ

اکتفا و محافل  ھا در مجالس  تنھا به مطالعۀ این افسانه . آنھاشیعه در حال تولید است
 کشیدنزنجیر به عقل و شعور و  به بند کشیدن با ھدف ھا̀این افسانه ؛ بلکهکنند نمی

در دو جنبه  و صورتی واقعی به خود گرفته شوند و گاھی̀ھمواره جعل و نقل میھا،  اندیشه
  ند:گرد نمایان می

از بزرگان  آن عدهدھند و  العاده و معجزاتی که به غایب منتظر نسبت می̀اول: امور خارق
مطھر حلی شیعه داستانی ̀کنند. ابن مدعی ارتباط با مھدی ھستند آنھا را نقل می شیعه که

ولی صاحب کتاب  ،گیرد امانت می  رداری بهب کند که گویا کتابی را جھت نسخه را نقل می
آید و کل کتاب را  در آن شب مھدی می .دھد می امانتتنھا برای یک شب کتابش را به او 

باره دارند که نوری  این ھای بسیاری در حکایات و داستانآنان  .کند برایش بازنویسی می

                                                                                                             
پس از این برای علی  یو). ١٦ص (گفتگو با ابلیس  و) ١٦ص( زمین با اوکردن صحبت )، ١٢ص( آسمان
علی به  ج رسول خدادنبال آن   هب و ؛استرفته نزد فرعون کند؛ از جمله اینکه او  میذکر ی قبل از تولدش معجزات
 ه وسیلهآشکارا ب که مرا  است؛ درحالی تقویت کرده تأیید وبه صورت پنهانی  خدا توسط تو پیامبران را« :فرمود

 که وجود حتی برای مهدی منتظر است؛ کرده ذکررا امامی معجزاتی  بدین صورت برای هر وا». نمودتو تأیید 
ۀ شد های نازل کتابتمام  ،وقت والدت این بود که دریکی از معجزات مهدی « :یسدنو  ؛ چنین مینداردخارجی 
را  آنکه هیچ عاقلی  پردازد میهایی  افسانه سپس به ذکروی  ».باال رفت به سوی عرش خدا ونمود قرائت الهی را 

و افراط  را تا این حد در غلو که پیروان خودآخوندهایی از  دشوی زده می شگفت به راستی .کند تصدیق نمی
 هستند.تسلیم  هایی گویی یاوهچنین  در برابراین اندازه  از پیروانی که تاکنید  میتعجب  و اند گرفتار کرده

گوید:  محمد بن عمر کشی نیز می. ١٠١ص: عیون المعجزات ،حسین عبدالوهاب :به عنوان مثال بنگرید به -١
با  ،تو ای فالن و میری تو با فالن چیز می ،فالنی: «گفت می ،کرد با مردی مالقات میامام کاظم وقتی «

 .)٧٦ص :رجال الکشی( »شد که او خبر داده بود واقع می نانچ شوی و چنین چیزی کشته می
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 هبتواند ̀میآوری کرده است. پس معجزات  جمع »جّنة المأوی«طبرسی تعدادی را در کتاب 
 ؛ شود نمایان   دست امام غایب جاری شود و در شیوخ و آیات عظام شیعه

آنان با  .اتفاق افتاده است هی ائمای که مدعی ھستند نزد قبرھا دوم: مسایل خارق العاده
ه و با شرک فریب داد و ̀هخود را از راه راست منحرف کرد پیروانھا  از این افسانه  استفاده

ھای  از باب بسیاریمجلسی محمدباقر ند. ا̀بلکه دروازه شرک و کفر را به روی آنھا گشوده
ات بیست و ُنھم: آن معجزباب «: مثالً  ؛است  آلود کتاب خود را برای این ھدف نگاشته شرک

باب پنجاھم: جور و ستم خلفا بر « و ١»است و کراماتی که نزد مقبرۀ مقدس ظاھر شده
در ھمچنین وی  .٢»وقوع پیوست  به وی معجزاتی که نزد قبر و از خاکو مقبرۀ شریف 

 درسازاِن شیعه ̀حدیثپردازد.  به ذکر معجزاتی خیالی برای او می ،بحث از ھر امامی ھنگام
 .٣اند ھای زیادی تألیف کرده مورد این خرافات، کتاب

 قبر در جوار ی پرداخته کهبه معجزات ھای شیعه بسیاری در کتاب ھای افسانه 
ھای جداگانه مربوط به  و مجلسی تعداد زیادی از آنھا را در باب رخ داده است شان امامان

 نشان  که  انگیز را نقل کرده̀اعجاب و ھای خیالی قصهوی از ائمه برشمرده است. یک ھر
به سادگی به  این باورھای مشرکانه چگونهاند و  د این قوم چگونه به خرافات خو گرفتهھد می

العالج ̀شفا دادن قبرھا به بیماران صعب دربارۀھایی  داستانوی  قلب آنھا راه یافته است.
اش را به دست آورده  ییمحض نزدیک شدن به قبر، بینا  بهکه نابینایی  از جمله ؛ذکر نموده

مثًال حیوانی که خود را  ؛اند رفته  قبرھای ائمه راغسه برای طلب شفا بکه  حیواناتییا  ٤است
ائمه مانند زندگان در کارھا که  اعتقاد دارندآنھا  .٥شفا یافت شغلتاند و زخم روی قبر 

                                           
 .٤٢/٣١١ :نواربحار األ -١
 .٤٥/٣٩٠ همان: -٢
(امام هفتم و نهم) بارگاه کاظمین  درکرده که  نقلالمعجزات معجزاتی را در کتاب  داویلمحمد علی بمثًال  -٣

 .٢١/٢١٥ :عةیلذر ااست؛ بنگرید به:  واقع شده (امام دهم و یازدهم) عسکریین و
آور است. ̀بافی شگفت̀پردازی و قصه̀به راستی توانایی برخی محدثان شیعه در داستان .٤٢/٣١٧ :نواربحار األ -٤

نویسی روی آورده ̀داستانی و قصهاگر آنان به جای تالش در راه نشر دروغ و خرافه و شرکیات، به ادبیات 
ها و  بودند، نه تنها خود را از این باِر شرک و گمراهی رهانیده بودند، بلکه امروز به خاطر داستان

 شان شهرۀ عالم بودند. ویراستار های̀افسانه
 .٤٢/٣١٢ همان: -٥
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مثًال  است؛ در قبرھای خود محبوس جان ایشان جسِم بیکه  درحالی ؛دخالت و تصرف دارند
 .١»کند را قبول کرده و از آنھا نگھداری می  قبر ائمه امانت« :گویند می

ھا را  ھا و افسانه ھا، این داستان واضح است که برخی از خادمان قبور و بانیان زیارتگاه 
کنند، با  ھا می عتبات و بارگاه نذرخورده ̀فریباند تا عالوه بر اموالی که مردم  جعل نموده

یکی از زائران نزدیک درآورند؛ برای مثال: عبای  شان چنگ، اموال بیشتری از  حیله دزدی و
شناسم که  جز تو کسی را نمی«گوید:  می قرار داده و خطابقبر را او  .دشو قبر امام پاره می

لب ھا در قا تمامی این افسانه .٢شود اش برآورده می پس خواسته ،»برایم جبران کند
ھای زیادی که  قصه .شود لوح و عامی ساخته می̀قشر ساده فریبھایی خیالی برای  داستان

شرک دعوت   که بهرسند  به پایان میطوالنی بوده و با ذکر مطالب عجیب و غریبی  غالباً 
اندازند و انسان را از  خرافاتی که عقل را فلج کرده و فکر و اندیشه را از کار می ؛کنند می

ھا را  یاوهخرافات و این عاقالن از طرفی چون و  ؛دارند عمل صالح و شایسته باز میانجام 
ه ببه طور کلی دست از دین شسته و ، کشد بینند که عقل سلیم خط بطالن بر آنھا می  می

 وند.ر کفر می سوی
 ھای گویی̀گزافه ÷جعفر صادقامام ،  ھای شیعه در کتاب  شده̀طبق روایات نقل 

به خدا سوگند اگر به آنچه آنھا به من «انکار کرد و گفت:  در حق خود راشیعیان کوفه 
ای مملوک نیستم  من جز بنده ؛گیرد زمین مرا می ،کنم [و آنھا را تایید] اند اقرار نسبت داده

این ادعاھای افراطی  .٣»کسی سود برسانم  توانم به که نه توانایی زیان رساندن دارم و نه می
و آنھا را معجزات  بخشد باال برده و به آنھا الوھیت می ییآنھا را تا مقام خدابه نام ائمه که 

باشد که برای نابودی اسالم و ضربه زدن به آن، به  مجوسیانیمیراث  ممکن است ،نامند می
 زیرا ؛اند عقاید خود را به نام اسالم اظھار کنند اند، یا خواسته دهکر دینگری وارد  نام شیعه

ادعا  ÷عیسیبرای  مسیحیانآنچه  ھایی بیش از نشانه تشت معجزات وبرای زر انآن
 .٤بودند قائل، کردند می

ائمه حجت خدا بر مردم ھستند و جز با آنھا حجت اقامه مدعی است شیعه دیدیم که 

                                           
 .٤٢/٣١٨ همان: -١
 .٤٢/٣١٦ همان: -٢
 .٣/٣٣٢ :تنقیح المقال -٣
 .١/١٨٥ :النبوةت دالئل یتثب -٤
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 این باور اگراست.  شود و برای اثبات امامت، معجزاتی بر دست ایشان جاری گشته نمی
 یافت آن ھرگز دلیلی برایو  گردد̀اش آشکار می̀نادرستیشود، در کتاب خدا بررسی 

حجت خدا توسط پیامبران بر خلق اقامه  اینکه م؛یابی را می بلکه خالف آن ؛دش دنخواھ
 فرماید: خداوند متعال می شده و

� َ�ۡعَد ﴿ ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ ُ رُُّسٗ� مُّ ٱلرُُّسِل� َوَ�َن ٱ�َّ
 ]١٦٥[النساء :  ﴾َعزِ�ًزا َحِكيٗما

دهنده بودند، تا بعد از (آمدن) این پیامبران برای مردم بر الله  دهنده و بیم پیامبرانی که بشارت«
  ». حجتی نباشد و الله پیروزمند حکیم است

پس  .ه استذکر نکردائمه نامی از ذکر پیامبران اکتفا نموده و   خداوند در آیۀ فوق به
خودشان و دروغ محض است و معجزاتی که به قبرھا یا به  ۀمعلوم شد که این ادعا ساخت

زیرا امام غایب  ؛یا پیام شیطان به آنھاست بودهدروغ و بھتان  ،اند غایب منتظر نسبت داده
ھایی از شیعه به این امر اقرار   فرقهکه  چنان ؛عشری وجود ندارد اجز در خیاالت فرقۀ اثن

 اند. و دانشمندان انساب و تاریخ چنین ذکر کرده نموده
سوی شرک و   دعوت شیطان به چیزی نیست مگرمزارھا،   معجزات مربوط بهاما 

حتی برای خود اند و  مقصد خود شده روانهآنجا مردگانی وجود دارند که  ؛ زیراپرستی بت
 عالوه بر اینکه چه برسد به اینکه برای دیگران مفید باشند.ند ھیچ نفع و ضرری نیستمالک 

بردند و قدرت و توانایی را از خود نفی  خود نیز در حال حیات، برای ھرکاری به خدا پناه می
 کردند.  می

به  متعالخداوند  .اند روایات زیادی را در این مورد نقل کرده نیزھای شیعه  کتاب
  :فرماید میپیامبرش امر 

ُ  قُل﴿ ا إِ�َّ َما َشآَء ٱ�َّ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ   ]١٨٨عراف: [األ  ﴾�َّ

 ،»بگو: من مالک سود و زیان خویشتن نیستم، مگر آنچه را الله بخواهد «
﴿ ُ � َوَ� َ�ۡفًعا إِ�َّ َما َشآَء ٱ�َّ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ّٗ

َ
ٓ أ   ]٤٩[یونس :  ﴾قُل �َّ

 ،»برای خودم مالک هیچ زیانی و سودی نیستم، جز آنچه الله بخواهدبگو: من «
ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب ﴿

َ
ِ َوَ�ٓ أ قُوُل َلُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ٱ�َّ

َ
ٓ أ   ]٥٠نعام: [األ ﴾قُل �َّ

 ،»دانم گویم خزاین الله نزد من است و غیب نمی بگو: من نمی«
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� رَُّسوٗ� قُۡل ُسۡبَحاَن َرّ�ِ َهۡل ُكنُت إِ�َّ ﴿   ]٩٣سراء: [اإل  ﴾�ََ�ٗ
 ،»؟بگو: پروردگارم منزه است، آیا من جز بشری فرستاده شده هستم«
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿

َ
َمآ �   ]١١٠[الکهف:  ﴾... قُۡل إِ�َّ

 .»هستمهمچون شما بشری  نیزبگو: من «
که چنین  ھاست آخرین انسان سرور اولین و این رسول ھدایت و خاتم النبّیین وآری، 

شان از مقام او  پس کسانی که جایگاه کند؛̀بشری را از خود سلب می̀ھای فوق تمام قدرت
 ؟باشند داست چگونه بای تر پایین

 ایمان به آخرت
آیات آنان  :ھای فراوانی دارد ھای زشت و بدعت دیدگاه ،شیعه در مورد این رکن بزرگ

ای مکارانه از طرف  این حیله .کنند تأویل می »رجعت«روز قیامت را به   مربوط به
و  .ی انکار کنندلک هقیامت را ب موضوعتا از طریق آن، است  عقایداین  دھندگان̀ترویج

یا معنای  ،ھای شیعیان را از قیامت رویگردان که قلب آسیب چنین باوری آن است کمترین 
ھای  جز تأویل ،در آیات مربوط به آخرت را کهچ ؛کند محو می ذھن ایشانرا از  رستاخیز

را به بازگشت مردگان به این دنیا  ھایی که قیامت تأویل ؛خوانند بزرگان دین خود را نمی
 اند. معنی کرده

امام است.  در حوزه اختیاراتآخرت امر است که باور ھای آنان این  یکی دیگر از بدعت 
دھد و به ھرکس  ھرجا بخواھد قرار می ؛آخرت برای امام است«گوید:  میکلینی  برای مثال

اما چرا امر آخرت  .١»از جانب خدا برای او جایز است[کار] این  ؛کند که بخواھد واگذار می
در  و عقیدۀ شیعهای از بینش  شاخه ،این اعتقاد زیرا ؟مربوط به امام است و در دست اوست

دوزخ خلق  بھشت و ،اگر ائمه نبودند«گویند:  میکه  چنان ؛مورد بھشت و دوزخ است
بحرانی در کتاب خود بابی را  .٣»خداوند بھشت را از نور حسین آفریده است«و  ٢»شد نمی

؛ بھشت مھریۀ ازدواج فاطمه با علی است گویند: و گاھی می .٤گشوده استبا این عنوان 
                                           

 .١/٤٠٩ :صول کافیأ -١
 بهشت و، زمین آسمان و متعالخداوند  ،نبودند آنهاکه اگر  باشیم واجب است معتقد« :ویدگ میبابویه  ابن -٢

 .)١٠٧و  ١٠٦ص :عتقاداتاإل ( »کرد مینخلق  ی رادیگر فرشته و هیچ چیز، حوا آدم و، دوزخ
 .٣٩٥ص :خلق الجنة و النار يف نظارمنار األ و ربرانزهة األ  ،هاشم بحرانی ؛٢٤٩ص :المعالم الزلفی -٣
 .٢٤٩ص :المعالم الزلفی -٤
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که از نور پسرش حسین خلق  درحالی ،دانم چطور بھشت مھریۀ ازدواج فاطمه بوده ولی نمی
شیخ طوسی  .از ازدواج پرداخت گردد پیشاصل در مھریه آن است که  به عالوه، است. شده

چھارم دنیا و بھشت و ̀خداوند یک«عبدالله روایت کرده که گفت: ̀بصیر و او ھم از ابی̀از ابی
اندازد و دوستانش را وارد  پس او دشمنانش را به آتش می .جھنم را مھریۀ فاطمه قرار داد

:  آورده استبابی را به این عنوان در کتابش » المعالم الزلفی« بحرانی در .١»کند بھشت می
  .٢»باب چھارم: بھشت مھریۀ فاطمه است«

؛ از این اصل در مھریه آن است که در دنیا به دست صاحبش برسدباید بدانیم که  
بحرانی برای این مسئله،  .»خورند ائمه در دنیا از نعمات بھشت می«اند:  ست که گفتهرو

در دنیا جز پیامبر یا وصی او، کسی دیگر «عنوان: این  اا در کتابش اختصاص داده ببابی ر
ھای معتبر شیعه نقل کرده که  و روایات متعددی را از کتاب» خورد طعام بھشت را نمی
آید و  می ائمهھا از بھشت برای  خوراکی مملو ازھای  ھا، انار و سینی بیانگر آن است میوه

ولی فراموش  ،ھای طوالنی جعل نموده آنان این پندارھا را با قصه .خورند از آن میایشان 
 بایستی قیدِ  ؛ لذا»خورد پیامبر و وصی او می فقطرا  یبھشت غذای« :کردند که گفته بودند

فاطمه را ھم از مھریۀ خودش و از  ،با این حساب زیرا ؛افزودند را به آن می» یا دختر پیامبر«
 و چون فاطمه به اتفاق شیعه وصی نیست ؛اند لق شده محروم کردهآنچه از نور فرزندش خ

 ج دیگر دختران رسول خدا  رسد آنھا به خاطر اینکه خورد. به نظر می نمی یبھشت غذایاز 
که در  و حقااند.  را به این روایت نیفزوده» یا دختر پیامبر«نشوند جملۀ  این امتیاز شامل

 .ندنصیب بیشیعیان و دوستی  محبتاز  خدا دین شیعه دختران رسول
مادامی که امور مربوط به جھان آخرت در نظر این فرقه به این صورت مذکور باشد؛  
علمای شیعه اند. ̀آمیختهتمام مراحل زندگی اخروی را با افراط و اغراق در مورد ائمه  قطعاً 

شوند. مجلسی  میحاضر افراد ائمه در لحظۀ مرگ اند که ̀این باور نادرست را نیز ترویج داده
 ھنگامواجب است به حضور پیامبر و دوازده امام در «نویسد:  می فرقهدر بیان اعتقادات این 

آنھا با شفاعت خود در  .ھای نیک، فاجر، بدکاران، مؤمنین و کفار اعتقاد داشت انسان مرِگ 
ن به ورزا رسانند و بر منافقین و کینه آسان شدن سختی و فشار مرگ، به مؤمنان سود می

-آنھا به چه صورتی اندیشیدن در اینکه  .. و گیرند سخت میـ ̀صلوات الله علیھم̀ـبیت  اھل

                                           
 ٣٥٠ص :همان -١
 .٣١٩تا  ٣١٧ص همان: -٢
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 .١»شوند جایز نیست  حاضر می -آن در اجسام اصلی یا مثالی یا غیرِ 
 شخص متوفیمقداری از خاک مزار حسین را با  شان، در ھنگام دفن مردگان شیعیان 

ُحر عاملی برای شیخ امان است. موجب این خاک می کنند گمان  زیرا ؛گذارند در قبر می
باب مستحب بودن گذاشتن تربت حسینی : «آورده است عنواناین  ااین موضوع بابی را ب

نیز بابی را به ھمین عنوان  »مستدرک الوسائل«صاحب  .٢»ھمراه مرده در کفن و قبر
مقداری از ُتربت «این است: ھای شیعه در این مورد،  سفارشیکی از  .٣نامگذاری کرده است

. ٤»است ]از عذاب خدا[روایت شده که موجب امان  ؛ زیرا(خاک) را با او در قبر گذارند
به گمان آنھا مردۀ شیعه ھرچند که  .٥در این مورد احادیث فراوانی دارند علمای شیعه

حفص  ازگردد. کلینی  نیک می شو اعمالرفیع  شدرجات ،درون قبر قرار دارد، با این عمل
گفت: آیا انسان ماندن در دنیا را  از موسی بن جعفر شنیدم که می«روایت کرده که گفت: 
الله احد. سپس ساکت شد  : چرا؟ گفت: برای قرائت قل ھوپرسید ؛دوست دارد؟ گفت: بله

بمیرد و قرآن را خوب بلد   از دوستان و شیعیان ما ھر که ،و بعد از مدتی گفت: ای حفص
درجات او را رفیع [کار] را بخواند و خدا با آن  چگونه آن کهگیرد  ر یاد میدر قب ،نباشد

 .٦»درجات بھشت به مقدار آیات قرآن بستگی دارد ؛ [زیرا]گرداند می
نیز گردد و حتی پس از مرگش  د و به قرائت آن مشغول میآموز شیعه در قبر قرآن میپس  

آیا این دعوتی پوشیده  .دیگر از نکات شگفت آنھاستو این یکی ؛ دیاب̀میادامه  اش̀هل شایستاعما
در دنیا و به تاخیر انداختن آن  آن توجھی به قرائت̀بیی دیگر نیست برای ترک قرآن و  ا حیله و

 ؟فرصت دارد قبراین امید که تا روز قیامت برای خواندن قرآن در  ا، بتا قرار گرفتن در قبر
که  چنان ؛محبت دوازده امام است قبر، میزانسئوال  به اعتقاد شیعه، موضوع نخستین 

] بیت اھل[شود محبت ما  می از بنده پرسیدهاولین چیزی که در مورد آن «اند:  گفته

                                           
 .٩٤و  ٩٣ص :عتقاداتاإل  -١
 .٢/٧٤٢ :عةیوسائل الش -٢
 .١/١٠٦ :مستدرک الوسائل -٣
 همانجا. -٤
 :حتجاجاإل ، طبرسی ؛٢/٢٧ :حکامتهذیب األ  ،طوسی ؛١/١٠٦ :مستدرک الوسائل ؛٢/٧٤٢ :وسائل الشیعة -٥

 .٥١١ص :المصباح، الکفعمی ؛٢٧٤ص
 .١٣٣ص :المعالم الزلفی ؛٦٠٦/ ٢ :صول الکافیأ -٦
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دو فرشته یکی پس از دیگری در مورد اعتقاد به ائمه از او سئوال  آنان معتقدند که .١»است
زنند و  او را با ستونی از آتش می ،نداددرستی  پاسخ اماماناز  چیکاگر دربارۀ ھی و دنکن می

 ،اما اگر در زندگی به دوازده امام اعتقاد داشته باشد .٢شود پر از آتش می شتا قیامت قبر
 .٣برد سر ه خوش ب حالتیپاسخ دھد و تا روز حشر در  گاناالت فرشتئوتواند به س می

مجلسی در  ت.منحصر به ایشان اس ۀبه حشر بعد از مرگ معتقدند و این عقید یانشیع 
جماعتی از مؤمنین را  ،تر خداوند در زمان قائم یا کمی پیش«نویسد:  می» عتقاداتاإل«

شان روشن و خوشحال شوند و  د تا با دیدن ائمه و دولت آنھا، چشمگردانَ  محشور می
  .٤»گرداند جماعتی از کافران و مخالفین را نیز برای انتقام عاجل در دنیا محشور می

در روایات آنھا  است.روز قیامت خالف اعتقاد تمام مسلمانان  دربارۀاعتقادات شیعه 
 در معرض بیم و ،گردد ایشان نمی از شیعیانچنین بیان شده که حشر شامل گروھی 

 ؛کنند صراط عبور نمی از پلایستند و  در آن جایگاه بزرگ نمی ،گیرند قرار نمیقیامت  ھراِس 
 .ھستند» ُقم«آنھا اھل شھر  ؛روند از قبرھا به بھشت میو کتاب  و حساببلکه بدون واسطه 

ند و از آنجا یکسره به بھشت شو شان محاسبه می اھل ُقم در قبرھای«گوید:  می شیعهروایت 
ـ یکی از درھای  شیعهبلکه ـ به گمان  گردد؛̀این تبعیض به اینجا ختم نمی .٥»روند می

الحسن رضا روایت است که گفت: ̀از ابیکه  چنان ؛اختصاص دارد» قم«بھشت به اھل 
باز  !خوشا به حالشان .یکی از آنھا برای اھل قم است [که] ھمانا بھشت ھشت در دارد«

خدا  .شیعیان برگزیدۀ ما بین سایر مردم ھستند[= مردم قم] آنھا «و  ٦»!خوشا به حالشان
گوید:  قمی می شیخ عباس .٧»نموده استوالیت ما را در طینت و سرشت ایشان عجین 

چنین دری از درھای بھشت برای آنھا   قم و اینکه بیت در مدِح  اھل مامانروایات زیادی از ا«

                                           
 .٢٢٢ص :خبار الرضاأعیون  ؛٢٧/٧٩ :نواربحار األ -١
 .٩٥ص :عتقاداتاإل  ،مجلسی -٢
 .٧٧ص :دستور سالم عقیدة واإل  ،جاللیالحسینی ال محمد -٣
 . ٩٨ص عتقادات:اإل  -٤
 .٣/٧١ :لقابالکنی واأل ،عباس قمی ،٦٠/٢١٨ :نواربحار األ -٥
 .١/٤٤٦ :نة البحاریسف ؛٦٠/٢١٥ :نواربحار األ -٦
 .٦٠/٢١٦ :نواربحار األ -٧
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 ؛٢اند دهبرای قم قائل شھای دیگری نیز  ویژگیآنان فضایل و  .١»گشوده شده وارد شده است
و  فریب داده   را چنینآنھا  ھای آنجا تشویق کرده و تا جایی که شیعیان را به خرید زمین

به ھزار درھم خریداری  ،گردد که جای یک اسب قدری آباد میه ُقم ب«اند که  تطمیع کرده
گاهبنابراین ھم از جنبۀ مادی و ھم از جنبۀ معنوی روی  .٣»شود می تأثیر  شیعیان ناآ

قم در ایران شھر  نیز پیدا کرده است؛ زیرااند و در عین حال، موضوع، جنبۀ سیاسی  گذاشته
این روایات را  سازان شیعه̀حدیث عالوه،به  .٤صفویه بوده است حکومت در قلب قلمروی و

را ھرچه بیشتر  شان پیروانشان رواج دھند و  اند تا کفر و الحاد را در میان پیروان جعل کرده
. و چه بسا شیاطین جنی در لباس مھدی موھوم و خیالی نزد آنان آمده از اسالم دور سازند

 اند شان ایجاد کرده اند در دین خواستهو آنچه 
 ؛اند شده بھشت به روی قم را افزایش داده̀ ھای گشوده بزرگان معاصر شیعه تعداد درب

بھشت ھشت در دارد که «اند:  نسبت دادهرضا ال این سخن جعلی را به علی بن موسیمثًال 
  .٥»سه تای آن برای اھل ُقم است

[پل] امور مربوط به حساب، سازان شیعه این است که ̀ھای حدیث یکی دیگر از بدعت
از امام صادق که  چنان ؛اند صراط، ترازوی سنجش اعمال و بھشت و دوزخ را به ائمه سپرده

 .٦»سوی ماسته صراط و میزان برای ماست و حساب شیعیان ما ب: «اند̀چنین روایت کرده
روز قیامت حسابرسی کل   که  ستدانسته ااین  را عقیدۀ شیعهیکی از اصول  نیزحر عاملی 

کسی از «روایات زیادی از آنھا نقل شده مبنی بر اینکه ھمچنین  .٧دست ائمه است  مردم به
 جوازی داشته باشد که والیت علی در«یا  ٨»کند مگر والیت علی با او باشد صراط عبور نمی

                                           
 .٣/٧ :لقابالکنی واأل -١
 .٢٢١تا  ٦٠/٢١٢ :نواربحار األ -٢
 .٦٠/٢١٥ همان: -٣
سپس اصفهان بود و تنها مدت کوتاهی قزوین را ـ که فاصلۀ  در حقیقت، پایتخت صفویان ابتدا تبریز و -٤

 زیادی از قم ندارد ـ به عنوان مرکز حکومت قرار دادند.
 .٣١٤و  ٣١٣ص :حسن الودیعةأ ،مهدی کاظمی محمد -٥
 .٣٣٧ص :رجال الکشی -٦
 .١٧١ص :ئمةصول األأ يالفصول المهمة ف -٧
 .٢٣٩ص :المعالم الزلفی -٨



 ۶۷۳ چهارم: عقیدۀ شیعه در مورد ایمان و ارکان آن)فصل ( باب دوم

 

والیت علی تبرئه شده با [گناھانش] ای داشته باشد که  نامه«یا  ١»آن نوشته شده باشد
 .٢»باشد
 :است گفتهچنین » عتقاد فی الصراطاإل«در باب  »عتقاداتاإل«بابویه در کتاب ̀ابن 

ھای خدا که ھرکس آنان را در دنیا بشناسد  صراط در صورتی دیگر، نامی است برای حجت«
روی جھنم دھد که روز قیامت  مجوز عبور از پلی را به او می وندو از آنھا اطاعت کند، خدا

و و ت ومن  ،ھرگاه روز قیامت فرا رسد ،فرمود: ای علیبه علی  ج ... پیامبراست  نصب شده
با والیت تو   کند مگر اینکه کسی از آن عبور نمی و نشینیم صراط می[پل] جبرئیل روی 

ای وجود دارند به نام  روی صراط گردنه«: است گفتهوی ھمچنین  .٣»تبرئه شده باشد
شوند و در مورد والیت امیرالمؤمنین و امامان پس  ۀ خلق پشت آن متوقف میکه ھم والیت

یابد و  نجات می ،پس کسی که والیت علی را داشته باشد ؛شود از او، از آنھا سؤال می
در کتاب خود  نیزمجلسی  .٤»باشد، باقی خواھد ماند  را نداشته  آن  گذرد و در صورتی که می
کنندۀ بھشت و دوزخ و ̀تقسیم ÷ایشان  باب اینکه«آورده است: عنوان  با اینرا  یفصل

در  دیگر بزرگان شیعه .٦است آوردهین مشابه ابحرانی نیز بابی  .٥»ھستندعبور از صراط 
ھای معتبر شیعه نقل  ھای آن مذھب را از کتاب و افسانه آورده یاین مورد روایات متعدد

 اند. کرده
 کنندۀ بھشت و دوزخ است̀علی تقسیم  کهمورد  این دررا  اطالعات واقعی فرقۀ امامیه 

بھشت   مأمون در مورد معنی تقسیم بینیم وقتی میکه  چنان گویند؛ فقط به افراد خاصی می
علی ایمان است  محبِت «داد:  پاسخامام رضا چنین  ،سئوال کرد ÷علی به دستو دوزخ 

که  اما وقتی ؛»بھشت و دوزخ استکنندۀ ̀تقسیم و از این جھت ؛او کفر دشمنی باو بغض و 
ولی از پدرم  ؛جواب دادم چنیناو  همن فقط ب«، امام رضا گفت: آمداو  نزدابوالصلت ھروی 

تو در روز  ،ای علی"فرمود:  ج گفت: رسول خدا کرد و می شنیدم که از پدران خود نقل می

                                           
 .٤/١٧ :البرهان ؛٨/٦٨ :نواربحار األ -١
 .٨/٦٦ :نواربحار األ -٢
 .٩٥ص :عتقاداتاإل  -٣
 .٩٦ص همان: -٤
 .٣٩/١٩٣ :نواربحار األ -٥
 ، باب علی قسیم الجّنة و النار.١٦٧ص :المعالم الزلفی -٦
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من و اینھا برای گویی: اینھا برای  به جھنم می ؛کنندۀ بھشت و دوزخ ھستی̀قیامت تقسیم
 .١"»تو

روایات  .علی صاحب بھشت و دوزخ استدھند که ̀شیعه این عقیده را ترویج می علمای
 .بینند را می شود که خالیق آن منبری گذاشته می ،وقتی روز قیامت فرا رسد«گوید:  آنھا می

او ایستاده  ای در طرف چپ ای در طرف راست و فرشته رود که فرشته مردی از آن باال می
طالب، صاحب بھشت ̀این علی بن ابی ،ای مردم"دھد:  . فرشتۀ طرف راست ندا سر میاست

این  ،ای مردم"گوید:  و فرشتۀ طرف چپ می "کند است که ھرکس را بخواھد وارد آن می
آنان  .٢»"فرستد بخواھد داخل آن می  طالب، صاحب دوزخ است و ھرکس را که̀علی بن ابی
از مفضل بن عمر  حاکم و قاضی روز جزاست.اند که علی  جا رساندهاینرا به  اغراق و غلو

امیرالمؤمنین در روز "گفت:  عبدالله شنیدم که می̀از ابی«است: شده روایت چنین جعفی 
 .٣...» کند می  قیامت مردم را محاکمه

برای فقط و بدان اعتقاد دارند، گویند  از آن سخن میعلما و بزرگان شیعه بھشتی که 
کلیدھای که  چنان است؛ائمه چراکه بھشت از آِن  ھاست و کسی در آن سھمی ندارد رافضی
بھشت فقط برای «و فقط برای دشمنان و مخالفان آنھاست:  ناندست آ  به نیزدوزخ 

خود را فراموش  سخناما این  .٤»است بیت خلق شده و جھنم برای مخالفان ایشان اھل
یکی  .٥»وندش بھشت می واردھا  امت شیعیان ھشتاد سال قبل از سایر«اند:  گفته  اند که کرده

 ،شوند می خواندهشان  مردم در روز قیامت با نام مادران«دیگر از اصول شیعه این است که: 
ھمچنین شیعه به بھشتی غیر از  .٦»شوند̀ه میشان خواند که به نام پدران یانشیع مگر

نیز به دوزخی غیر از جھنم  ؛نامد می »بھشت دنیا«را  آنو  اعتقاد داردبھشت جاویدان 
خداوند متعال در   به اینکه ه باشیمواجب است اعتقاد داشت«گوید:  . مجلسی میمعتقد است

                                           
 .٣٩/١٩٤ :نواربحار األ ؛٢٣٩ص :خبار الرضاأعیون  ،بابویه ابن -١
 .١٢٢ص :، بصائرالدرجات٣٩/٢٠٠ :نواربحار األ -٢
 .١٣ص :تفسیر فرات منابع پیشین؛ -٣
 .٢٥١ص :المعالم الزلفی -٤
وسائل  ،حر عاملی ؛١٣٧ص :کامل الزیارات، قولویه̀ابن . همچنین بنگرید به:٢٥٥ص :المعالم الزلفی -٥

 .١٠/٣٣١ :عةیالش
 .٢٤ص :ئمةصول األأ يالفصول المهمة ف -٦
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 :گوید میدر جای دیگر  یو .١»دنیا بھشت و دوزخی دارد غیر از بھشت و دوزخ جاویدان
بھشتی که آدم و حوا در «ید: گو تیمیه می االسالم ابن̀شیخ .٢»این ھمان بھشت آدم است«

سنت و جماعت، ھمان بھشت جاویدان   اھلو به عقیدۀ سلف صالح  ،ندداشتآن سکونت 
یا از برادران  کافر بافاِن  ، از فلسفهاستبوده در دنیا بوده است و ھر کسی بگوید آن بھشت 

به  ورقب: اھل گوید̀مجلسی ھمچنین می .٣»سفه و معتزله استفال سخناین  ؛ زیراآنھاست
از سئوال و فشار قبر، به جسدھای غیرواقعی  آنان پسزیرا  ؛شوند آن دو مکان منتقل می

شوند و  شوند که گاھی روی قبرھای خود ھستند و از حال زائران باخبر می خود منتقل می
 .٤»روند گاھی نیز به نجف می

ھای  زیرا آنان بدعت ؛مشکل است امری بسو تخیالت شیعه در این مورد  توھمات نقل 
به ذکر بخواھیم اگر  وبود گذرا  ای̀هآنچه ذکر نمودیم تنھا اشار .دارند زشت بسیاری

این ھمۀ شود. به طور کلی باید گفت ̀مثنوی ھفتاد من میتحلیل آنھا بپردازیم  ھا و عبارت
شاھدی  نیزائمه  سخنانسنت ھیچ دلیلی ندارند و در  و از قرآن وبوده  بدعت اعتقادات،

آنھا را نقل  تنھا کافی است این روایاتبودن  ̀ساختگی . برای اثباتشود برای آنھا یافت نمی
ائمه قرار  را حقشیعه آخرت  شان را دریابد. کنیم تا ھر عقل سلیم و ذھن فھیمی دروغ

  فرماید: که خداوند متعال میحال آن است؛ داده

وَ�ٰ ﴿
ُ
  ]٢٥[النجم :  ﴾فَلِلَّهِ ٱ�ِخَرةُ َوٱۡ�

  ». پس آخرت و دنیا از آِن الله است«
و موھومات یھودیان است که سرای آخرت  تخیالتدر شبیه قچ علمای شیعهواقعًا افکار 

 فرماید: میمتعال دانند. خداوند  را از آِن خود می

ِ َخالَِصٗة ّمِن ُدوِن ٱ﴿ اُر ٱ�ِخَرةُ ِعنَد ٱ�َّ �َّاِس َ�تََمنَُّواْ ٱلَۡموَۡت إِن ُكنتُۡم قُۡل إِن َ�نَۡت لَُ�ُم ٱ�َّ
ٰلِِم�َ  ٩٤َ�ِٰد�َِ�  ُ َعلِيُمۢ بِٱل�َّ يِۡديهِۡمۚ َوٱ�َّ

َ
َمۡت � بََدۢ� بَِما قَدَّ

َ
 ] ٩٥ و ٩٤[البقرة:  ﴾َولَن َ�تََمنَّۡوهُ �

بگو: اگر سرای آخرت در نزد خدا، مخصوص شماست نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید، «

                                           
 .٩٨ص :عتقاداتاإل  ،مجلسی -١
 .١٢٤ص :ئمةصول األأ يفالفصول المهمة  -٢
 .٤/٣٤٧ :الفتاوی -٣
 .٩٧ص :عتقاداتاإل  ،مجلسی -٤
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شان پیش فرستاده است، هرگز آرزوی مرگ  های راستگوئید. ولی آنها، بخاطر آنچه دستاگر 
  ». نخواهند کرد و الله به ستمگران داناست

 :فرماید میکه خداوند متعال  درحالی ،نددان̀میائمه  حققیامت را  قضاوت و امورھمچنین آنان 

وَ�ٰ َوٱ�ِخَرةِ� َوَ�ُ ﴿
ُ
  ]٧٠[القصص:  ﴾ٱۡ�ُۡ�ُم �َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ َ�ُ ٱۡ�َۡمُد ِ� ٱۡ�

ی شما) به سوی  ستایش در دنیا و آخرت برای اوست و حکم (و فرمانروایی) از آن اوست و (همه«
  ». شوید او باز گردانده می

درست  ؛»بھشت برای ماست«گویند:  می علمای شیعه ـ و به تبع ایشان ھمۀ شیعیان ـ
 گفتند: ھمان گونه که یھود می

َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�مۡ ﴿
َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
 َوقَالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱۡ�َنََّة إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

ۡجُرهُۥ ِعنَد َرّ�ِهِۦ َوَ�  ١١١إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
َ
ۥٓ أ ِ َوُهَو ُ�ِۡسٞن فَلَُه ۡسلََم وَۡجَهُهۥ ِ�َّ

َ
� َمۡن أ  بََ�ٰ

 ] ١١٢ و ١١١[البقرة:  ﴾َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 
های  که یهودی یا مسیحی باشد، این آرزو و گفتند: هرگز داخل بهشت نخواهد شد جز کسی«

که مخلصانه روی خود را  (باطل) آنهاست. بگو: اگر راستگویید دلیل خود را بیاورید!. آری، کسی
اشد، پس پاداش و ی نزد پروردگارش (محفوظ) است و نه ترسی بر تسلیم الله کند و نیکوکار ب
  ». شوند آنهاست و نه اندوهگین می

اما  ﴾َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ ﴿  گوییم: می شیعهدرمورد ھمۀ پندارھای  نیزما 
تان تنھا حیلۀ  ھستید و ادعاھای بلکه شما نیز مانند سایر مردم بشر ؛گویید ھرگز راست نمی

 در مقابل ماست واینک کتاب خدا  .دین است توزان و تدابیر کافران بی ساختۀ کینه ،ناتوانان
اش را  اما کسی که عقل و اندیشه است. وھمات راھی باقی نگذاشتهتو  تخیالتبرای این 

را  زیان آن ، کنداش را کور  تعصب اندیشهاجازه دھد که و به گناه افتخار نماید و  کنار گذارد

ا َوَ� ُ�ۡقَبُل ِمۡنَها َشَ�َٰعةٞ َوَ�  ٔٗ �َّ َ�ِۡزي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس َشۡ�  ...﴿  در روزی خواھد یافت که
ونَ  و نه از او  ردیپذ یرا نم یگریمجازات د  یکس« ]٤٨[البقرة:  ﴾يُۡؤَخُذ ِمۡنَها َعۡدٞل َوَ� ُهۡم يُنَ�ُ

 .»شوند یم یاریو نه غرامت از او قبول خواهد شد و نه  شود یم رفتهیشفاعت پذ

َدر
َ
 ایمان به ق

الھی متفق بودند و  تقدیرشیعیان قدیم بر اثبات «د: ایفرم̀می  تیمیه̀االسالم ابن̀شیخ 
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این  .١»شان شایع شد قدر در میان نفی و انکارِ  ارتباط یافتنداز زمانی که با معتزله  درست
 تألیفات شیخ مفید و در نتیجۀ رخ داد ودر اواخر قرن سوم و قرن چھارم تغییر عقیده 

بیت بر اثبات َقَدر  که علمای اھل ؛ یعنی در ھمان زمانی٢پیروانش این افکار افزایش یافت
 .٣اتفاق نظر داشتند

که ای  که رافضه در مورد افعال بندگان سه فرقه ھستند: فرقه دھد̀توضیح میاشعری  
این عقیده را نقطه مقابل آنھا ھستند و  که ای̀فرقه ؛نددان̀میآفریدۀ خداوند را  افعال بندگان

و  عقیدۀ بینابینی دارندفرقۀ سوم  ؛کنند مخلوق خدا باشند نفی می ،افعال بندگانکه 
گونه که معتزله  است آن تفویضگویند و نه  می هجھمیکه  چنان گویند: نه جبر است می
آنھا   نقل شده و چنین تکلیفی به مورد از ائمه در این یروایات ،به گمان ایشان ؛ زیراگویند می

. ٤آیا مخلوق ھستند یا چیز دیگر  که در مورد افعال بندگان تحقیق نمایند که  نشده
ولی  ؛٥داند̀میکننده ̀کننده و فرقۀ دوم نفی̀االسالم این طایفه را بین فرقۀ اول اثبات̀شیخ

چیزی نگفته جز این چند کلمه:  یهمورد امام در» ةعشری̀ثنیإلالتحفة ا«صاحب کتاب 
 باشد. این گزارِش مصادر اھل سنت در این زمینه می .٦»کند افعال خود را خلق می بنده،«

عقاید خود که کتاب بابویه در ̀ابن :خوریم̀برمینکات ذیل به  ،با مراجعه به منابع شیعه
گوید:  میچنین  ،شھرت یافته »عقاید صدوق«عنوان عقاید شیعه تألیف کرده و به با را  آن
 ،نه خلق تکوینی ،اعتقاد ما در مورد افعال بنده این است که مخلوق ھستند با خلق تقدیری«

گاه بوده وندو معنی آن این است که خدا فقط سخن این  .٧»است ھمیشه به مقادیر آنھا آ
و  ؛نه اثبات عموم خواست و مشیت خدا است، ه افعال بندگاننسبت ب اثبات علم خداوند

در ادامۀ شیخ مفید  ھمهبا این  ؛خالق افعال بندگان باشد أضی این نیست که خداوندقتم
به درستی نقل شده این است که افعال و کردار  ج آنچه از آل محمد«گوید:  میسخن این 

                                           
 .٢/٢٩: منهاج السنة -١
 .١/٢٢٩ همان: -٢
 .٢/٢٩ همان: -٣
 .١١٥و  ١/١١٤: سالمیینمقاالت اإل  -٤
 .١/٢٨٦ :منهاج السنة -٥
 .٩٠ص :مختصر التحفة -٦
 .٧٥ص :صدوقالد ئعقا -٧
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بندگان مخلوق خدا نیستند و آنچه ابوجعفر ذکر کرده است حدیثی است که به آن عمل 
عرب  زباننشده و سند آن پسندیده نیست و اخبار و روایات صحیح برخالف آن است و در 

روایت «: ویدگ̀میسپس وی  .١»معنی خلق آن باشد  چیزی به  ھم مشھور نیست که علم به
 ؛که آیا مخلوق خدا ھستند یا خیر شدافعال بندگان سئوال  الحسن در مورد̀شده که از ابی

َ ﴿فرماید:  کرد آنجا که می خود را از آنھا تبرئه نمی ،اگر خدا خالق آنھا بود"گفت:  نَّ ٱ�َّ
َ
أ

گفتنی است ). خدا و پیغمبرش از مشرکان بیزارند( ]٣[التوبة:  ﴾بَرِٓيءٞ ّمَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َورَُسوُ�ُۥ
تنھا از شرک و کارھای زشت خداوند بلکه  نیست؛ذات آنان خلق اعالم برائت و بیزاری از   که

 .٢»ایشان اعالم بیزاری کرده است
 ؛شود ف آشکاری دیده میرا به امام رضا نسبت داده تکلّ  از این عقاید که شیخ مفید آن

از کارھای ایشان است و این موضوع،  نارضایتی ه دلیلب ،خداوند متعال از مشرکین بیزاری زیرا
 : فرماید خداوند متعال می .کند را نفی نمی أقدرت و خواسِت شامل و فراگیر خداوند

﴿ ْ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ َمآ أ  ] ١٠٧نعام: [األ ﴾َولَۡو َشآَء ٱ�َّ

 ».آوردند) ورزیدند، (و به اجبار ایمان می خواست شرک نمی و اگر الله می«
 ؛با این عقاید تناقض دارد و موافق حق است  که  روایاتی نقل شده شیعهھای  در کتاب
جز الله تعالی ھر چه ھست مخلوق است و خدا آفرینندۀ ھمه چیز «گوید:  آنجا که می

ولی این عبارت را زیبا  ؛خالق افعال خود است ،شیخ مفید بر این باور است که بنده .٣»است
کنند،  آورند، اختراع می دھند، پدید می نجام میمردم ابه نظر من «گوید:  می و ندانسته

کنند یا خالق  گویم آنھا خلق می طور مطلق نمیه ولی ب ؛نمایند کنند و کسب می درست می
و این رأی اجماع امامیه،  ؛کنم ذکر فرموده تجاوز نمی وندھستند و در این مورد از آنچه خدا

و معتزلۀ بصره برخالف  ؛است ـ اصحاب حدیثاز معتزله و اکثر ُمرجئه و ـ زیدیه و بغدادیین 
از  [سخن] بندگان خالق افعال ھستند و با اینکه اند  طور مطلق گفتهه این نظر ھستند و ب

آنھا  ؛ زیراگمان خود پایبند روش قرآن استشیخ مفید به  .٤»اند اجماع مسلمین خارج شده

                                           
 .١٢ص صدوق:الد ئشرح عقا -١
  .١٣همان: ص -٢
 .٣٥ص :الفصول المهمة ،حّر عاملی -٣
 .٢٥ص :وائل المقاالتأ -٤
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ادامه  چندان -اگر رخ داده بود–او  اجماع طایفۀ با وجود این، .کننده̀خلق نه ،را فاعل نامیده
را بر بندگان  »خلق«از بزرگان شیعه راه معتزلۀ بصره را پیمودند و واژۀ  برخی نیافت؛ زیرا

طول در وجود داشت، معتزلۀ بصره  و ای که میان آنھا̀و تنھا اختالف لفظی ١اطالق کردند
 .از میان برداشته شد  جمعی از بزرگان شیعه کوشش هبو تاریخ 

این عنوان آورده  اکند، بابی ب بحث می  که پیرامون اصول ائمه یشیخ حر عاملی در کتاب 
وی در این باب چنین  .٢»بندگانافعال  مگر ،خالق ھمه چیز است متعالخداوند « است

شود و آنھا  است افعال بندگان از آنھا صادر می معتقدمذھب امامیه و معتزله «:  گوید̀می
این است که افعال و  رأی امامیه و معتزله بر«: گوید̀نیز میباطبائی ط .٣»خالق آن ھستند

آیاتی که بر خالق  .پس خالق آن ھستند ؛حرکات بندگان به قدرت و اختیار خودشان است
یا  است،غیر از افعال بندگان  مخصوص اموریکند، یا  چیز داللت می  بودن خدا برای ھمه

                                           
َ�َتَباَرَك ﴿است:  فرمودهوند خدا گفت: بزرگوار کسی خالق است؟ وندآیا جز خدا الحسن گفته شد: به ابی« -١

ْحَسُن اْ�َالِقِ�َ 
َ
ُ أ )». بهترین آفرینندگان استپس (پر برکت و) بزرگوار است، الله که ( ]١٤: المؤمنون[ ﴾ا�َّ

شکل پرنده  ،از ِگل ÷عیسی :از جمله ؛ق وجود داردلغیرخاهم  هم خالق و ،میان بندگان پس در
نظر  .سلف نسبت داده شده استاز این توجیه به برخی  مانند سخنانی و) ١٨ص :الفصول المهمة( ساخت می
این است که کسی همچون عیسی  صورت جمع  به خالقینآمدن کلمۀ علت « :است جریر گفته ابن  اینکه  به

ْ�ِ ﴿: گونه که فرمود همان، کرد خلق مینیز  ِ� َكَهيَْئةِ الطَّ ْخلُُق لَُ�م ّمَِن الّطِ
َ
ّ�ِ أ

َ
من از ( ]٤٩[آل عمران:  ﴾�

مورد ذات خود فرموده که او بهترین آفرینندگان  پس خداوند در). سازم یبه شکل پرنده م یزیِگل، چ
 و اجازهتنها به  ÷عیسی ). این در حالی است که٣/٣٠٤ :تفسیر بغوی ؛١٢/١١ :طبریتفسیر ( »است

 :اند بیشتر اهل علم گفته از این روست که .پس هیچ خالقی جز الله نیست ؛کرد خلق می وندخواست خدا
ـ  مفسریناز  ـ  مجاهد .»کند داللت میامر این  بر یعرب زبانطور که  معنی تقدیر است، همان  هفقط ب خلق«

سخن مجاهد از   باید گفت که ».تر است خدا از همه سازنده سازد و خدا می سازند و آنها می« :ه استگفت
 خلق، واژۀ روافض نظر  هب .)١٢/١١ :تفسیرطبری( گوید عرب سازنده را خالق می هاست؛ زیرا بهترین دیدگاه

گونه که  همان ؛باشد می دل خو افعالق اخمعانی دیگری غیر از ایجاد هم دارد. آنان بر این باورند که بنده، 
 هر انسانی افعال خویش  کهیست دلیلی ناین  ه است.کرد خلق مینیز عیسی     شان استدالل کرده است که امام

ْخُلُق َلُکم«با لفظ  وشد  جاری می به فرمان خداو  بود ÷عیسیۀ معجز  ،آن کار زیرا ؛کند را خلق می
َ
ي أ نِّ

َ
 »أ

 .کند کسی اطالق می هرای ولی شیعه این لفظ را بر  است؛ وارد شده
 .٨٠ص :ئمةصول األأالفصول المهمة فی  -٢
 .٨١صهمان:  -٣
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خواه خود مستقیم و بدون واسطه  ،استھمه چیز شود که خدا خالق  تأویل می   گونه این
: نیز معتقد استقزوینی  .١»مخلوقاتش این کار را کرده باشدبه واسطۀ آفریده باشد، خواه 

شیعه در این  علمایزیادی از  سخنانعالوه بر اینھا  .٢»مخلوق آنھاست بندگان،افعال «
 .عین مذھب اھل اعتزال استدیدگاه شیعه، این  د،بینی میکه  چنان و ٣است  نقل شدهمورد 

شیعه  عقایدبر  معتزلهاند اعتقاد  گفته دیگران تیمیه و̀ابنکه  چنان آیا حال سوال اینجاست
شاید بھترین مرجع برای بررسی  اند؟ بر این اعتقاد بوده خودیا متقدمین شیعه  اثر گذاشته،

 شیعه باشد. یھای حدیث این مسئله کتاب
 ۀکه مجموع یابیم̀درمی ھای اساسی آنھا شیعه و کتابحدیثی  منابعبررسی پس از 

با آنچه در مذھب شیعه کند، ̀کتب شیعه که در مورد افعال بندگان بحث میبزرگی از روایات 
آنھا در  بزرگاناز  گروھیمخالف است و با آنچه ھمسوست ـ معتزله بوده ـ  و با دیدگاه شایع 

گونه که برخی از  ھمان ؛اند در تعارض و تضاد است این موضوع از روش معتزله برگرفته
؛ از جمله: ذکر کردیم دیگران، حر عاملی و حلی مطھر̀را از اقوال شیخ مفید، ابن شواھد آن

را  آنھا  که تر از این است خداوند نسبت به خلق خود مھربان"ابوجعفر و ابوعبدالله گفتند: «
از  عزیزترخداوند  .دکنکند، سپس آنھا را به خاطر آن گناھان عذاب  مجبوربه گناه کردن 

گفت: از آن دو امام [راوی]  ".ددنگر [آن چیز] خلقآن است که چیزی را اراده کند و 
منزلت سومی وجود دارد؟ گفت:  ]امور به بنده [= سپردن شد: آیا بین جبر و تفویض پرسیده

جبر و  رویکردمنظور این است که بین دو  .٤»"است تر ین و آسمان وسیعاز فاصلۀ زم ،بله"
 ، موضع سومی وجود دارد.قدر نفی
بینابینی  ،»َقَدر«در مورد  شان دیدگاه  روایات زیادی دارد مبنی بر اینکه علمای شیعه 

                                           
 .٢١ص :صول الدینأمجالس الموحدین فی بیان  ،محمدصادق طباطبائی -١
 .٦٠ص :ائدر قالئد الخ -٢
عقیده،  که این کند پرداخته و ادعا می خلق اعمالبه بحث دربارۀ » نهج المسترشدین«در  حلیمطهر  ابن -٣

  تصریح نموده  این مسئله  نیز به» کشف المراد«کتاب ی همچنین در . و)٣٢(ص معتزله است و شیعه رویکرد
 قدرت و حرکات عباد با این باورند که افعال و امامیه بر معتزله و« :است گفتهنیز مجلسی  .)٣٣٢صاست (

باب الشرح  فيالنافع یوم الحشر  ،مقداد حلی؛ ٤/١٤٨ نوار:بحار األ( پس خالق آن هستند ؛هاستناختیار آ
 ).٣٣و  ٣٢ص :الحائي عشر

 .١/١٥٩ :صول کافیأ -٤
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 بدان که آنچه از ائمه مشھور بوده: «وید̀گمیمجلسی ؛ لذا ١و نه تفویضاست ؛ نه جبر است
، نفی جبرواضح است که منظور از  .٢»است بین دو امر بوده ر و اثبات امرِ َد نفی جبر و قَ 

: معتقد است وی چیست؟ »تفویض«اما منظورشان از  ؛خارج شدن از مذھب جبریه است
و آنھا را بر انجام  آفریدهخداوند بندگان را "گویند:  اعتقاد معتزله است که می ،تفویض«

پس آنھا در ایجاد  است. را به ایشان واگذار کرده[امور] و اختیار  هکارھا توانایی بخشید
در خلق افعال آنھا دخالتی  وندافعال بر طبق خواست و قدرت خود مستقل ھستند و خدا

را زشت  شھمچنین روایاتی دارند که از بینش معتزله انتقاد نموده و افکار پیروان. ٣"»ندارد
راه  علمای شیعه نیزچرا که  است؛حال، رّدی بر شیعه  عینچنین روایاتی در  .دانسته است

 . اند روش معتزله را در پیش گرفته و
گفتۀ پیروان آنھا این و  )کنند که تقدیر الھی را نفی می(در رّد قدریه  ،تفسیر قمی در

 قادرکنند  تقدیر وجود ندارد و گمان میاند  ھایی که گفته ریَد قَ : «است امام شیعه نقل شده
یابند  ھرگاه بخواھند ھدایت میکه آنھاست  به اختیارو این امر  ھستندھدایت و گمراھی  بر

این  .این امت ھستند مجوِس [در ُحکِم] آنھا  ،گیرند و ھرگاه بخواھند گمراھی در پیش می

ُ�ۡم َ�ُعوُدونَ .. .﴿ مشیئت و قدرت خداوند متعال را تکذیب کردند ،دشمنان خدا
َ
 ٢٩َكَما بََدأ

َ�ٰلَةُ  شما را همانطور که در آغاز ... ( ]٣٠ و ٢٩عراف: [األ  ﴾فَرِ�ًقا َهَدٰى َوفَرِ�ًقا َحقَّ َعلَۡيِهُم ٱلضَّ
مراهی بر گگروهی را هدایت نمود و گروهی (دیگر) گردید.  باردیگر بسویش) باز می  آفرید (بعد از مرگ،
سوی او ه به ھمان صورت ب ،او را بدبخت آفرید وندپس ھرکس خدا) گشتآنها محقق (و ثابت) 

 ج رسول خداگردد.  و ھرکس را خوشبخت آفرید به ھمان صورت نزد او بازمی .گردد بازمی
و خوشبخت کسی است که  اشدبدبخت کسی است که در شکم مادرش بدبخت ب"فرمود: 

 .٤»باشددر شکم مادرش خوشبخت 
ر سئوال َد تو از کالم و گفتار اھل قَ «: چنین نقل شدهابوعبدالله در روایتی دیگر از  
ام  بیتم را یافته̀من است و نه کسی از اھل پدراننه دین  که نه دین من و کنی، درحالی می

                                           
 .٧٢ص :الفصول المهمة ؛٥٦ و ٥/٢٢ :نواربحار األ ؛١/١٥٥ :همان -١
 .٥/٨٢ :نواربحار األ -٢
 .٥/٨٣ همان: -٣
 .٥/٩ :نواربحار األ ؛٢٢٧و  ١/٢٢٦ ی:تفسیر القم -٤
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: به عالوه، این سخن نیز به وی منسوب است .١»ای داشته باشد گفته که چنین اعتقاد و

تَهُ مۡ ٱ إِ�َّ ﴿ فرماید: می کنند که را تالوت نمی  آیا این آیه !ریهَد وای به حال این فرقۀ قَ «
َ
 ۥَر�

رۡ  مگر همسرش که مقدر کردیم او از بازماندگان (در آن شهر) ( ]۵۷:نمل[ال ﴾ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َهاَ�ٰ قَدَّ
امثال  .٢ »؟است را تقدیر کرده خداوند تبارک و تعالی آن جزچه کسی  !آنھا وای بر)؟ باشد
 .٣ ھا بسیار است روایتاین 
متأخر  ولی شیعیاِن  ھستند؛ رَد ائمه در اثبات قَ  رویکردِ  دھندۀ̀نشان ،روایاتگونه  این 

و از تعارض این   داشته باشند از این روایات رویگردانده از معتزلهدلیلی جز تقلید   بدون اینکه
را یکی  »عدل« ـ̀معتزله مانندآنان ـ ھ .اند پوشی کرده̀عقیده با بسیاری از روایات خود چشم

 آن سویدر نزد شیعه ولی  ؛این کلمه در ظاھر لفِظ زیبایی است .اند داده از اصول خود قرار
یکی از بزرگان  است. أتقدیر خداوند انکارھمانا که  دارد ناکی، معنای بزرگ و خطرخود

  .٤»تعدل یکی از ارکان ایمان و اصول اسالم نزد شیعۀ امامیه اس« شیعه گفته است:
صراحتًا َقَدر را نفی ائمه  آید که سخنان̀ھای معتبر شیعه چنین برمی دیدیم از کتاب

 و کرده است؛بینش آنھا انتقاد و از  تاختهمورد این معتزله در به دیدگاه بلکه کند؛ ̀نمی
 .سوم است با گروهبلکه حق  ؛نه با جبریهاست، حق نه با معتزلۀ قدریه  دیدیم،که  چنان
  چیست؟ )دو امر(بین  ابینبین یا امرِ  سوم تفسیر این جایگاه حال،

و این گفته را   نموده امتناعاز تفسیر آن  شیعهبرخی از روایات حقیقت این است که 
چون از  گیری آن باشد که معتقدند̀. شاید دلیل این موضعاند مطلق و بدون قید ذکر کرده

دو یا سه بار « و فقط نداد یپاسخایشان  ،در مورد تفسیر آن سئوال شد ÷مام صادقا
کافر  ،اگر در این مورد به تو جواب دھم"ھایش را وارونه کرد، سپس گفت:  دست

؛ زیرا اند کرده تفسیربه تقیه را گیری او ̀این موضع ،برخی از بزرگان شیعه .٥»شوی می
پس یا در مورد آن ،  را نداشته پاسخکننده توانایی درک  دانست عقل سئوال می معتقدند که او

                                           
 .١/٣٩٨ :البرهان ؛٥/٥٦ :نواربحار األ -١
 .٥/٥٦ :نواربحار األ -٢
 .به بعد ٥/١١٦ همان: -٣
 .٤٣ص :دة المؤمنیعق ،میر قبالنعبداأل ؛٢٤٠ص :شاعرة و المعتزلةن األ یعة بیالش ،هاشم معروف -٤
 .٥/٥٣ :نواربحار األ ؛٣٦٣ :توحید ،بابویه ابن -٥
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در این معنی وارد  نیزروایات دیگری  .١شود کند و مرتکب کفر می کند، یا انکار می شک می
و  ٣»فاصلۀ زمین تا آسمان است ،بین آن دو« یا ٢»این سّری است از اسرار«: ؛ از جملهشده

 امثال اینھا.
دانسته گانۀ رافضه  یکی از مذاھب سه را آنباشد که اشعری مذھبی شاید این ھمان  
 ،افعال بندگان«کند:  بیان می   چنینرا  نخستطور که شیخ مفید دیدگاه  ھمان ؛است

اثبات تقدیر خداست که  ،سوم رویکردگردد که  مالحظه می .٤»خدا نیست مخلوِق 
فرقۀ گانه  م که مذاھب سهبینی میو  باشد. میروایاِت آنھا بیانگر این موضوع  ای از مجموعه

ھا  ھر سه در ضمن گفته کند، آنھا اشاره میاشعری در کتاب مقاالت به که یۀ رافضه عشرااثن
 .باشد و روایات این مذھب می

را تفسیر  بین دو امر امرِ روایتی را ذکر کرده که  »عقاید«در کتاب  نیز صدوقشیخ  
مردی ل ثَ این مَ "گفت:  گفته شد: امر بین دو امر چیست؟[صادق] عبدالله وبه اب« :کند می

بردار نباشد ̀ولی او از آن دست ؛است که او را برانجام گناھی ببینی و او را از آن کار بازداری
تو او را به انجام آن گناه  ،درواقع است، و او را رھا کنی؛ پس چون او حرف تو را نپذیرفته

و  است کرده بنابراین او در اینجا َقَدر الھی را تنھا به امر و نھی تفسیر .٥"»ای فرمان نداده
خداوند متعال جز امر و   باشد،چنین اگر زیرا  ؛این برای بیان حق در مورد َقَدر کافی نیست

کنیم که  در میان بزرگان شیعه کسی را پیدا می با وجود این،ای بر مردم ندارد.  نھی، سلطه
 ذکر شدهشان  که در روایات اند̀سنت تفسیر کرده و چیزی گفته را به دیدگاه اھلعقیده این 

دیدگاه اند رویگردانده و  گفته شیعه از علما و بزرگان برخیاثبات َقَدر. او از آنچه  یعنی است؛
وی ضمن شرح  است. فرقۀ خود به حساب آورده اتاعتقادجمله را از   سنت اھل

فرقۀ «کند که ̀، بیان مینسبت به این مسئله رویکردشاندر  »جبریه«ھای فرقۀ  گمراھی
اند و با این کار،  برند؛ چرا که َقَدر را به کلی نفی کرده̀در گمراھی به سر مینیز » َقَدریه

اعتقاد : «گوید̀اند. او می̀بندگان خدا را در خلق امور ھستی با خداوند متعال شریک دانسته

                                           
 .٥٤و  ٥/٥٣ :نواربحار األ -١
 .٥/١١٦ همان: -٢
 جا. همان -٣
 ١٢تا  ١٠ص صدوق:الشرح عقاید  -٤
 .٧٥ص :عقاید الصدوق -٥
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بین  امرِ ھمانا آمده که  ـ علیھم السالمـ اطھار  هتابع چیزی است که از ائم ،ما در این مورد
ای  در بیان راه وسط کلمه ÷زیرا امام ما صادق ... است دیدگاهدو امر و راه بین دو 

 »."بلکه امر بین دو امر ؛نه جبر و نه تفویض"مشھور دارد که فرمود: 
افعال ما از آن جھت که کار ما «دقیق است: معنایش چه و  ستزیبا هاین عبارت چ 

قدرت و اختیار ما ھستند؛ و از جھتی دیگر  تحت ،ھستند و ما اسباب طبیعی آن ھستیم
پس او ما را  .او وجودبخش است و بس زیرا دارد؛تسلط  او بر آنھاتحت قدرت خدا ھستند و 

مان به ما ستم روا داشته باشد و ما بر کاری  گناھان به خاطرکند تا  به انجام کارھا اجبار نمی
و آفرینش کارھا را به ما واگذار نکرده تا ولی خلق  ؛دھیم قدرت و اختیار داریم که انجام می

بلکه خلق و امر از آِن اوست و او بر ھمه چیز  ؛افعال را از تسلط خود خارج کرده باشد
 .١»تواناست و بندگان را احاطه کرده است

سنت در مورد افعال بندگان مخالفتی ندارد و بیانگر آن است  با عقیدۀ اھل دیدگاه،این  
خود ھستند که  پیشین، بر عقاید و دیدگاه بزرگان زمینهمتأخرین شیعه در این از که برخی 

نداشته یا به ھمراه اگر آن کلمات نوعی تأویل البته  کند؛̀میبیشتر روایات ھم ھمین را تأیید 
حقیقت را نفی این سخن، این  داند. که این را خدا می نگرفته باشد ـتقیه ریا و رنگ 

ممکن است گفته شود:  اند. معتزله شده عقیدۀرو ̀ان شیعه، دنبالهکه غالب بزرگکند ̀نمی
اثبات َقَدر در قدیم از سوی شیعه اصل بوده و نفی قدر بعدًا تحت تأثیر بینش و گرایش 

شکی نیست کسی که کنند. ̀برخی اثبات می ورا نفی  آن اً و متأخرین غالب پدید آمدهاعتزال 
کسی که  است؛ ورا تعطیل کرده   هرا به کار برده و بقی دالیلاز  بخشی ،تقدیر را نفی کند

 ،و کسی که در حد وسط بوده هیل عمل کرددالاز دیگر  بخشیبه نیز  استمعتقد به جبر 
آیات قرآن، فعل و قدرت و خواست و اراده برای بندگان را  است. یل عمل کردهبه تمام دال

 د:ایفرم̀میخداوند متعال  دانسته است. وندخدا ۀتابع قدرت و ارادرا  آناثبات کرده، اما 

﴿ ُ ن �ََشآَء ٱ�َّ
َ
ٓ أ   ]٣٠نسان: [اإل ﴾َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ
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 ۶۸۵ چهارم: عقیدۀ شیعه در مورد ایمان و ارکان آن)فصل ( باب دوم

 

سپس  ١"»کند داللت میسخن سنت بر این  کتاب وکه  چنان ؛گونه که خالق ھمه چیز است
  پردازد. دالیل در این زمینه می به ذکر

ترین شاھد از خودشان بر ̀بزرگ را بیان کردیم، ھابرخی از آنکه روایات فراوانی از رافضه 
 .٢است طل بودن دیدگاه بزرگان شیعه در گرایش به مذھب اعتزالبا
 
 
 
 
 

                                           
 .٢١و  ١/٢٠ :منهاج السنة -١
 ، بنگرید به:اند هایی که از آنها تقلید کرده های معتزله و رافضی َقَدر و نقض شبهه موضوع یتفصیلبحث برای  -٢

شرح العقیدة  ؛١٥٣تا  ٣٦/١٤٣ :سالماإل ̀مجموع فتاوی شیخ ؛٣٥٦، ٢٨٩، ٤٥تا  ١/٣٩ :ةیمنهاج السنة النبو 
 عبدالرحمن المحمود، القضاء والقدر. ؛٣٥٢تا  ٣٤٧ ،به بعد ٢١٧ص :الطحاویة
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