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 فصل نخست
 ١امامت

به آن  شانعقاید بوده وشان  احادیثدرواقع محور شیعه اصلی است که  نزدامامت 
است و شیعه در   تأثیر شگرفی بر فقه، اصول، تفسیر و سایر علوم آنھا گذاشته و گردد میباز

 ،مفھوم بحث دربارۀبه  در این فصل .توجه خاصی داشته استو حال بدان   گذشته
دید که  خواھیمپردازیم و  میشیعه ترین جوانب آن در مذھب ̀مھم ومنزلت خاستگاه، 

عنوان   به بیان و اظھار آنچه به شان سپس بزرگان ؛کردند را پنھان می در ابتدا آنشیعیان 
 دست یازیدند. ھمچنین خواھیم دید که آنان چگونهآوردند  یل به حساب میترین دل قوی

را  امامتو منکرین  در برابر مخالفین به بحث و جدل پرداختند این اندیشۀ باطلبرای اثبات 
 ،بیت، ُحّکام و ُقضات مسلمین اھل ،ج تا جایی که اصحاب رسول خدا ؛تکفیر کردند

تکفیر یکایک آنھا ھا و ذکر نام  را با تمام گرایش ھای اسالمی ھای مسلمان و فرقه ملت
مطالب این  موثق شیعهھای  کردند. در صفحات بعد و در خالل ذکر اقوال موجود در کتاب

 را توضیح خواھیم داد.
*** 

 مفهوم امامت در شیعه و منشأ آن 
أ سب̀ابن مفھوم امروزی سخن به میان آورد،  امامت به لفظکسی که از  نخستینشاید  

وصیتی از جانب  ،با این استدالل که این امر ؛امامت پرداخت بدعِت  ترویجیھودی بود که به 

                                           
 امام واو « :یعنی »وَم القَ  مَّ اَ « :ندگوی میکه  چنان ؛مقدم شدن است افتادن و پیشمعنی   هلغت ب امامت در -١

به خلیفه  .گمراهی به او اقتدا نمایندراه راست یا در پیمودن امام کسی است که قومی ». شدپیشوای آن قوم 
 :به؛ بنگرید گردد اطالق می نیزجماعت  اماِم  عالم پیشوا و . این لفظ، بهشود جانشین هم امام گفته می و

 ،ماوردیسنت، بنگرید به:  برای تعریف امامت نزد اهل». أّم «ۀ المصباح ماد و المحیط قاموساللسان العرب، 
 .٥١٨تا  ٢/٥١٦خلدون:  ۀ ابندممق ؛٥ص :ةیحکام السلطاناأل 
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را برعھده گیرد بیزاری  کسی غیر از وصی آن اگربوده و مخصوص وصی است و  ج پیامبر
  اند که اعتراف کردهبه این حقیقت ھای شیعه  کتاب .واجب است شاز او و تکفیر نجست

پراکنی در مورد واجب بودن امامت علی پرداخت و ̀کسی بود که به شایعه نخستینسبأ ̀ابن
 ؛١و تکفیرشان اقدام کرد امامت علیمخالفین  معرفیاز مخالفان او اظھار برائت نمود و به 

پس  است؛ ÷وصی موسی »یوشع بن نون«که اعتقاد داشت او در اصل یھودی بود و زیرا 
  .٢طالب نیز اظھار داشت̀را در مورد علی بن ابی سخنکرد، این  یوقتی ادعای مسلمان

عقاید شیعه را در قرن که بابویه قمی ̀مثًال ابن نیز پذیرفتند؛بزرگان شیعه عقیده را این  
که ھر پیامبری یک وصی دارد که  است شیعه معتقد«گوید:  چھارم تدوین و ثبت نموده می

صد و بیست یکشده که تعداد اوصیا  یادآور یو .٣»به فرمان خدا برای او وصیت کرده است
 و ٥دانستهآخرین وصی را در روایات خود علی نیز مجلسی که  . چنان٤استھزار نفر  چھار و

امامت از جانب خدا   باب اینکه: «را چنین نام گذارده است »نواربحار األ«ھای  برخی از باب
 ٦»نماید دیگری واگذار می  بهاین مسئولیت را [= امامان] گردد و ھر کدام از آنان  منعقد می

ای از  مجموعهاین ابواب، در  ی. و٧»ھریك از آنھابر امامت  ج خدا و رسولش نصوصباب « و
 ؛آورند حساب میه امامت ب قطعیآنھا را دالیل [علمای شیعه] که   کرده استروایات را ذکر 

دارد که از  شیعه کسی استحقاق امامت از نظر«گفته است: ق)   ۸۲۱مقداد حلی (ملذا 
انتخاب [و بر اساس رأی] کسی که به اتفاق  باشد، نه ھرگرفته] ̀[= پیمانجانب خدا معھود 

 .٨»شود

                                           
: نةیالز رازی،  ؛٢٢ص :عةیفرق الشنوبختی،  ؛٢٠ص :المقاالت والفرق ،قمی ؛١٠٩و  ١٠٨ص :رجال الکشی -١

او نخستین : «گوید سبأ می مورد ابنوی در  .١/١٧ :الملل والنحل شهرستانی، :بنگرید بههمچنین . ٣٠٥ص
 ».مطرح کرد را سنص بر امامت علیوجود بود که قول کسی 

 .منابع پیشین -٢
 .١٠٦ص :صدوقالعقاید  -٣
 همانجا. -٤
بودن نماید وصی  تواند ادعای نمی از علی هیچکس ست که بعدسخن بدین معنا این. ٣٩/٣٤٢ :نواربحار األ -٥

 کند. عشریه را باطل میامذهب اثن ،این اصل و ها وصی نیستندنآ زیرا ؛او باطل است از امامت بعد و
 .١/٢٢٧ :الکافیصول أ -٦
 .١/٢٨٦ همان: -٧
 .٤٧ص :النافع یوم الحشر -٨



 ۵  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

 نیز مانندامامت «گوید:  می ـشیعه معاصر یکی از مراجع ـ الغطاء ̀محمدحسین آل کاشف 
نبوت گونه که خداوند ھرکس را بخواھد برای  نبوت، یک منصب الھی است؛ بنابراین ھمان

که مانند نص و تصریح از جانب خدا ھستند به  کند گزیند و با معجزاتی تأیید می برمی
دھد به  گزیند و به پیامبرش فرمان می که خود بخواھد برای امامت برمی ھر ،صورت ھمان

 .١»دامامت او تصریح کند و او را برای امامت مردم بعد از خود منصوب گردانَ 
گونه  مفھوم امامت به نظر آنھا مانند مفھوم نبوت است و ھمان د،بینی که می چنانپس  

برای  نیزرا  افرادی است، در میان مردم کسانی را برای پیامبری برگزیده متعالکه خداوند 
را آنھا  ،است کردهحجت را با آنھا اقامه  ،به مردم اعالم نموده ،امامت با نص صریح برگزیده

آنھا جز با امر  و فرستد به آنھا وحی می ،ن کتاب نازل فرمودهشا ه تقویت نموده، برایزبا معج
 است امامت ھمان نبوت. به بیان دیگر، کنند گویند و کاری نمی سخنی نمی خداوندو وحی 
مجلسی  به ھمین دلیلفقط در نام است. این دو  تفاوت  است وپیامبر ھمان و امام 

ما برای ...  وایات، خالی از اشکال نیستاین ر دربین نبی و امام  تفاوتبررسی : «گوید̀می
و  ؛االنبیاء̀بینیم جز رعایت خاتم توجیھی نمیتوصیف نکنیم، نبوت  را ھمچونامامت  آنکه

این بود گفتۀ شیعه در مورد مفھوم  .٢»بیابدتواند ھیچ فرقی بین نبوت و امامت  عقل ما نمی
مگر کافی است که بگوییم این ادعاھا ھیچ سندی ندارد ھمین ھا  برای نقد این گفته .امامت
 یھودیت. سبأ و ابنھای  دروغ

 جایگاه امامت از دید شیعه
سنت از اصول دین نیست و شخص مکلف نیازی ندارد نسبت به آن  امامت نزد اھل 

گاھی داشته باشد اما  .٣اند این امر پرداخته بیینبه تنیز ای از علما  هعدگونه که  ھمان ؛آ
 است . نوبختی ذکر کردهداردشأن و منزلتی دیگر  ـ ئی آنبَ با مفھوم َس ـ امامت نزد شیعه 
ولی به نظر آل  ،٤دانند ترین امر بعد از نبوت می̀ھای شیعه، امامت را بزرگ که برخی از فرقه

امامت  »الکافی« کلینی در احادیث .٥الغطاء امامت مانند نبوت یک منصب الھی است̀کاشف

                                           
 .٥٨ص :صولهاأعة و یصل الشأ -١
 .٢٦/٨٢ :نواربحار األ -٢
 .٣/١٠٨٠ :مقدمة ابن خلدون ؛١٣٤ص :قتصاداإل ،غزالی ؛٣٦٣ص :غایة المرام ،آمدی :بنگرید به -٣
 .١٩ص :عةیفرق الش ،نوبختی -٤
 .٥٨ص :عةیصل الشأ -٥
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است که جمع زیادی از بزرگان شیعه  ای̀عقیدهو این  ١از نبوت به حساب آورده را باالتر
 و رسالت از درجۀ نبوت ،امامت عامه: «ویدگ̀میالله جزایری ̀اند. نعمت بدان تصریح نموده

مقام و  امام: «نیز معتقد است تقلید معاصرـاز مراجع  ـھادی تھرانی  .٢»باالتر است
ابراھیم را بعد  أای سوم است که خداوند امامت مرتبه چراکه ؛ستا وتاز نب ای باالتر مرتبه

روایات زیادی وجود دارد که امامت نیز  »الکافی«در  .٣»ت و خلیلیت بدان مشّرف کردواز نب
روایت باقر چنین جعفر ̀وکلینی با سند خود از اب .است اسالم قرار داده رکنترین ̀را بزرگ

و  است شده نھاده نماز و زکات و روزه و حج و والیت بنیانپنج اصل اسالم بر : «استکرده 
 ]والیت[ولی مردم سه تای آنھا را گرفتند و این  است؛ کدام مانند والیت تأکید نشده به ھیچ

 . ٤»را رھا کردند
 شجای  و به  اند شھادتین را از ارکان اسالم ساقط کرده علمای شیعه د،بینی که می چنان 

 و به ھیچ«گونه که جملۀ  ھمان ؛اند دانستهدین  رکنترین ̀را بزرگ  و آن  امامت را قرار داده
طور که حدیث  کند و ھمان بر این امر داللت می »است کدام مانند والیت تأکید نشده

ھمان حدیث قبلی است به اضافۀ این جمله:  ،این حدیث .کند میبر این داللت نیز دیگری 
. ٥»گفت: والیت[امام] کدامیک از ھمه باالتر است؟  گفتم: بین اینھاگوید:] ̀[راوی می«

به آنھا اجازه داده شده که فرایض «گوید:  می هافزوداین با  شبیه به اینروایتی دیگر 
؛ اما در ترک والیِت ما به ھیچیك از مسلمانان رخصت داده نشده ٦انجام ندھندرا   چھارگانه

اند:  حتی در روایات خود گفتهآنان  .٧»است. قسم به خدا که ھیچ رخصتی در آن نیست

                                           
 .١/١٧٥ :صول الکافیبه: أبنگرید  -١
 .١٢ص :الربیع زهر -٢
 .١١٤ص :ع النبوةئودا -٣
ۀ این بیان درج در شرح الکافی در .٣، شماره ٢/١٨ :سالمیمان والکفر، باب دعائم اإل کتاب اإل  ،صول کافیأ -٤

 .)١٤٨٧، شماره ٥/٢٨ :الشافی شرح الکافی» (موثق است ،مانند حدیث صحیحه«شده: دیث نزد شیعه گفته ح
این حدیث بنا به گفتۀ علمای شیعه، سند  .٢/١٨سالم، یمان والکفر، باب دعائم اإل کتاب اإل  :صول الکافیأ -٥

 .١/٣٩٤ :نواربحار األ ؛١/٣٠٣ :البرهان ؛١/١٩١ :تفسیرعیاشی ؛٥/٥٩ :الشافی ؛ بنگرید به:صحیح است
زکات در  حج و ادا نکردن وو بیماری  روزه نگرفتن در سفر و مانند کوتاه کردن نماز« :است مجلسی گفته -٦

  .)٤/٣٦٩ :مرآة العقول( »موقع ناتوانی
  .)٤/٣٦٩ :مرآة العقول( »این حدیث، صحیح است«. مجلسی گفته است: ٢/٢٢أصول کافی: -٧
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پس از او  مامانھر بار والیت علی و ا أخداوند رفت؛به معراج  بارصد و بیست  ج پیامبر«
ھیچیک از فرایض به اندازۀ در مورد «دیگر اینکه و  ١»توصیه فرمود ورا بیشتر از فرایض به ا

 .٢»اند ند امامت انکار نکردهاما مردم ھیچ چیزی را مان ؛امامت به بندگان تأکید نشده است
یکی از مراجع معاصر شیعه  .گویند ھا ھذیان می بزرگان شیعه با این گمراھیآری،  
مبعوث کرد،  آن را به خاطر پیامبر أترین مسایل دین که خداوند̀یکی از بزرگ«گوید:  می

سند و که آنان دانم  نمیمن  .عشریه استااثن از دیدگاهامامت  ارزشاین آری،  .٣»امامت است
بارھا و بارھا تأکید  قرآنکه  درحالی ؛اند دلیل این منزلت موھوم و خیالی را از کجا آورده

الله و محمد رسول الله، نماز، روزه، زکات و   اال  اله  ارکان اسالم عبارتند از: شھادت به الکند  می
 است. مورد شأن والیت ائمه چیزی بیان نفرموده در ھیچ کجا و در ؛حج

 سّری بودن اندیشۀ امامت
در وسیلۀ آن، ه بود تا بمخفی برای شیعیان  تشّکلی ِی آن،امامت به مفھوم شیع موضوع 

شد،  آشکار در زمان خالفت راشدهبه ھمین دلیل  .کنند تالشانھدام خالفت اسالمی  جھت
؛ ع گرفتقاط یبرابر آنان موضع  دربر منصب خالفت نشست و طالب ̀علی بن ابیتا اینکه 

صدد  که وی درو تمام افکاری  نمودن تبعید ئسبأ را تعقیب و او را به مدا̀ابن بدین صورت که
ھای شیعه خود  که کتاب این حقیقتی است .جامعۀ اسالمی بود دور ساخت اشاعۀ آنھا در

و شروع به تبلیغ  مخفیانهصورت ه ب این فکر پلیدبار دیگر اما  .٤اند اعتراف کرده آنبه نیز 
و  دیرضا پرس اماماز  یا لهئاست که مس تیاز احمد بن محمد روا یدر کاف ؛کرد سمپاشی

به شما  دیخواھ یاگر ھرچه م«: گفتسپس  ی نداد،کرده و جواب یخوددار ایشان از پاسخ
ـ  السالم هیعلـ . امام باقر رندیامر را بگ نیموجب شر شما گردد و گردن صاحب ا ،میعطا کن

به راز سپرد  ج به محمد لیبه راز سپرد و جبرئ لیبه جبرئ دارا خ تیوالامر "فرموده است: 
را  سپس شما آن "؛به ھر که خدا خواست به راز سپرد ÷و علی ÷یبه عل ج و محمد

                                           
 .٢٣/٦٩ :نوار، بحار األ٦٠١و  ٦٠٠ص :الخصال ،بابویه̀ابن -١
 .٢٣/٦٩ :نواربحار األ ؛١٢٣ص :سنادقرب اإل  ،حمیری -٢
 .٤ص :رسالة عین المیزانالغطاء، ̀محمدحسین آل کاشف ؛١١٥: صع النبوةیودا، هادی تهرانی -٣
علی امام مده است که آدر رجال کشی . ٢٣و  ٢٢ص :فرق الشیعة ،نوبختی ؛٢٠ص :المقاالت والفرق ،قمی -٤

  .)١٠٧ص( است را به قتل رسانده او
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: ه استگفتنیز  سباقر ابوجعفر. ١»نگھدارد؟ دهیرا که شن یآن سخن ستیک .دیساز یفاش م
کند، به شأن و مقام خویش روی  حفظباید خود را مسلمان  که  داود آمده̀در حکمت آل«

 .٢»از قول ما سخنی نگوییدپس از خدا بترسید و  ؛د و اھل زمانش را بشناسدآوَر 
گفتگو و از بحث مردم را تنزیل الھی بوده و  از اسرار والیت  که دارداین نصوص اشاره  

د والیت و شأن و منزلت در مور ،یعنی در عصر شکوفایی اسالم بر حذر داشته؛در مورد آن 
توجیه  چنینرا  وضعاین  تعل »لکافیاشرح «مازندرانی در  است. نبودهمطرح آن بحثی 

به  ـ̀علیھم السالمـ ائمه ، شد شدت تقیه رعایت میه که در دوران آنھا ب از آنجا«: است کرده
و احکام مختص به مذھب  [= ائمه] شیعیان فرمان دادند اسرار و امامت خود و سخنان آنھا

اسرار ما را فاش «روایت کرده بود که ھمچنین آنجا که کلینی   .٣»خود را مخفی نگه دارند
این دستور که به مخفی نگه «: است شارح الکافی گفته ٤»ننمایید منتشرما را  نکنید و امرِ 

ز در حدیث دیگری ا . و٥»است و خالفت لۀ امامتئداشتن آن سفارش شده، ھمان مس
را انکار  مثل کسی است که آن ،کسی که سخن ما را فاش کند«: کند̀نقل میجعفر 

نسبت به نفس مقدس خود  ÷بدان که جعفر: «گوید̀و سپس خود دربارۀ آن می ٦»کند می
خبری که بر امامت  انتشارلذا از  ؛نمود می  و شیعیان بیمناک بود و با نھایت احتیاط تقیه

  .٧»کرد خود و پدرانش داللت کند، جلوگیری می
را حفظ شان  مذھباسرار   ھمیشه عھد و پیمانی بوده بر اینکهگفتیم که میان شیعیان 

ما  پس ھرکس پردۀ رازِ ؛ مر ما با عھد و پیماِن محکم پوشیده شدها«اند:  گفته که ؛ چنانکنند
 راززمان فاش شدن  شیعه، برخی از روایات .٨»دگردانَ  را پاره کند، خدا او را خوار می

                                           
  .٩/١٢٣ : شرح جامع ،مازندرانی -١
  .٢/٢٢٤ :الکافیصول أ -٢
 .٩/١١٨ :شرح جامع ،مازندرانی -٣
 .٢/٢٢٢ :صول الکافیأ -٤
  .٩/١١٩ :شرح جامع ،یمازندران -٥
 .٢/٢٢٤ :صول الکافیأ -٦
 .١٠/٢٦ :شرح جامع ،یمازندران -٧
یعنی با پیمانی که خدا و رسولش «نویسد: ̀مصحح کافی در تعلیق بر این روایت می .٢/٢٢٧ :صول الکافیأ -٨

 ».را از نااهالن پنهان دارند ائمه ـ علیهم السالم ـ گرفتند که آناز 



 ۹  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

پوشیده باقی ماند تا ھمواره ما  رازِ «گویند:  می و  ربط داده »یسانیهکِ «را به دوران  »والیت«
 .٢»ھا و شھرھا جار زدند را در راه افتاد پس آن ١به دست پسر کیسان  اینکه
ئی بنا نھاده بود، بَ والیت را مطابق با روش َس  اندیشۀکه خطوط اساسی  فکر پلیداین  

معتدل استتار کنند تا بتوانند افکار و  یانشیعخود را ھمانند کرد  پیروانش را توصیه می
زبان خود را : «است بنابراین در اصول کافی آمده ؛شان را میان مردم رواج دھند ھای اندیشه

ھرگز به ھدفی که دارید دست نخواھید صورت در غیر این زیرا  ؛نگه دارید و در منازل بمانید
. احتمال دارد معنای آن چنین ٣»ھستندزیدی ھمیشه برای شما سپر شیعیان یافت و 

و شما چون پایبند تقیه  شوند می دردسرباشد که زیدیه به علت اظھار طلب والیت دچار 
 .٤گونه که شارح الکافی بدان اشاره نموده است ھمان ؛مانید ھستید سالم می

مخفی با  یدباچرا و  بماند باید پنھانچرا  ،سطح نبوت یا باالتر از آن باشد̀اگر امامت ھم 
که مأمور است آنچه بر او نازل شده  ج حتی رسول خدا ؟کردن در مورد آن احتیاط نمود

را پنھانی به ھر  آن نیزد و علی رسانَ  به علی می مخفیانهبالغ کند والیت را به طور صراحتًا ا
  .رساندب خواست  که 

 نموده تعداد افرادی را که علی والیت را به صورت سّری به آنھا واگذار  ،این روایت 
دلخواه خود کسانی را   به  که کند علی واگذار می  را به  مسئله  بلکه است؛ مشخص نکرده
 پس چگونه والیتی که به نظر ؛غیر از علی کسی دیگر حق انتخاب ندارند وانتخاب نماید 

بین ایمان و کفر است مخفی شد و ھمچنان  ۀاساس قبول اعمال و فاصل ،شیعه اصل نجات
با این را فاش کرد؟   یسان آنکِ  تا زمانی که ابن ]آن محروم بودند و مردم از[مخفی باقی ماند 

 اند. دانند که به آن فرمان داده شده خارج شدن از اصلی می افشای این راز را ھمه،
، ۀ والیت و امامتبنیانگذاران اندیش  که  دارندداللت بر این  ،این نصوص و روایات 

ه خود ب ھای ناند و این مسئله را برای رسیدن به اھداف و آرما دشمنان امت اسالمی بوده
 ،اند بیت نسبت داده̀را به آل آن و نگه داشتهدر فضایی پنھانی را  این اندیشهلذا  ؛اند کار برده

شان را به  بیت قلب̀اھلعلمای وارده بر  مصائبی راه یابند که اناین روش به قلب مردمتا با 

                                           
 .١٢٢و  ٩/١٢١ :شرح جامع ،یمازندران. لقب مختار بن ابی عبید کیسانیه بود »یسانکِ « -١
 .٢/٢٢٣ :صول الکافیأ -٢
 .٢/٢٢٥ :صول الکافیأ -٣
 .٩/١٢٦ :شرح جامع ،یمازندران -٤
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 از ادعای پیروی کهتوز و دشمن اسالم  که این فرقۀ کینهاین در حالی بود  .درد آورده بود
 بیت بود.̀خود از مسببان اصلی مصایب وارده بر اھل را داشت، بیت̀آل

 تعداد معّین  انحصار ائمه به
از  ای̀عدهرا به  از او کسانی آمدند که آن پس اما ؛کرد ختمیت را به علی اسبأ امر وص̀ابن 

 آرام و پنھانیھای سرطانی شیعی به صورت  سلول سان و بدین تعمیم دادندنیز  علی فرزندان
بیت  از اھل گوش برخیھم برخی از این ادعاھا به  ، بازھمهبا این  .شروع به فعالیت کردند

چنین کرد و نیز  سکه پدرشان علی ؛ چناندندش می  آنمنکر طور قطع ه آنان ب و رسید می
بیت جعل نمودند تا به آسانی ̀را به نام اھل» تقیه«برای ھمین بود که آن دروغگویان عقیدۀ 

صادقانۀ  و سخنان تحت تأثیر موضعشیعیان  مانع آن شوند تاافکار خود را نشر کنند و 
 .قرار گیرندبیت ̀اھل
نشان روایتی وارد شده که  ،ھای شیعه است ترین کتاب که از مھم ،»رجال کشی«در  
بیت منحصر کرد،  از اھل خاصیاولین کسی بوده که امامت را به افراد  ١شیطان طاقدھد ̀می

او فرستاد تا در مورد حقیقت خبر تحقیق کند.  در پیو چون این خبر به زید بن علی رسید، 
وجود االطاعه ̀بیت امامی واجب̀میان آل در معتقدیام تو  شنیده«گفت:  به او علیزید بن 

چنین گفت: چگونه  ».بله، پدرت علی بن حسین یکی از آنھا بود«شیطان طاق گفت:  .»دارد
را سرد   ابتدا آن ،داد به من می [غذای] داغای  که او وقتی لقمه درحالی ،ممکن استچیزی 

یک لقمه به من رحم  داغینسبت به که ا به نظر تو او آی ؛داد سپس به من میو کرد  می
او   به«شیطان طاق گفت:  ».سوخت؟ نسبت به گرمای جھنم دلش به حال من نمی ،کرد می

گفتم: پدرت دوست نداشته به تو خبر دھد و تو ھم بدان کفر ورزی و او نتواند برایت شفاعت 
چنین کلینی » الکافی«در روایتی دیگر در  .٢»نه به خدا سوگند خواسته تو گرفتار نشوی .کند

؛ نشستیم سفرۀ غذا می من با پدرم بر ،جعفر گفت: ای اباجعفر̀زید بن علی به ابی«آمده است: 
ولی نسبت به آتش  ؛کرد سرد میاز روی دلسوزی را  کرد و آن ھای بزرگی را برایم لقمه می تکه

 .ولی به من نگفته ،دین خبر دادهتو در مورد  چراکه بهنکرد  نسبت به من دلسوزیدوزخ 
ترسیده که  ؛ [زیرا]خاطر آتش دوزخ به تو خبر ندادهه ب ،شیطان طاق جواب داد: فدایت شوم

                                           
 ).١٨٥ص :ل کشیارج(گویند  می» الطاقمؤمن «را  او یانشیع -١
 .١٨٦ص :رجال کشی -٢
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یافتم و  نجات می ،پذیرفتم چون اگر می ،و به من خبر داد ؛قبول نکنی، پس وارد آتش شوی
 . ١»برایش مھم نبود که وارد آتش جھنم شوم ،کردم اگرقبول نمی

کند  از آن چنین استنباط می نقل و ٢را از کتاب مامقانی سخناین خطیب  الدین̀محب
امامت و تشریع را  ،نمود جعلکسی بود که این اعتقاد باطل را  نخستین »شیطان طاق«که 

 مختصر«خطیب در تعلیقی بر  .٣شدبیت ̀لاھاز  افراد خاصیمنحصر کرد و مدعی عصمت 
 ،آری: «است آن گفته ادامۀ در نقل کرده و »المقال تنقیح«این نص را از کتاب  »التحفة

دین اصول را یکی از  آن شیعهدروغی که  ؛امامت را جعل نمود دروغ   گونه  شیطان طاق این
را  این اصل دین  العابدین را متھم کرد به اینکه̀امام علی بن حسین زین او حتی داند.̀می

گونه که امام زید را  مخفی کرده؛ ھمان محمد بود̀که از برگزیدگان آل دشخو حتی از پسر
ی ھا ترین رافضی پست حتی در حد و اندازۀ ،در ایمان به امامت پدرش  متھم نمود که اینبه 

 نمودهشیعه در معتبرترین منابع خود روایت  [علمای]... این روایت را نبوده است  شیعه نیز
امام زید چیزی از  مورد پدرِ  گمان کرده دربا کمال وقاحت کنند شیطان طاق  می ظھارو ا

البته  ».است از آن خبر نداشته نیزامام زید حتی دانسته که ̀میامور مربوط به اصول دین را 
که جاحظ در کتابش در مورد . او کسی است نیست از شخصیت شیطان طاق بعیداین ادعا 

نفر « ]٤٠[التوبة:  ﴾َما ِ� ٱۡلَغارِ ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ هُ ﴿ خدا نفرموده:«کند که  امامت از او روایت می
 .٤»دوم از دو نفری که آن دو در غار بودند

رسید که چگونه  امام صادقشیطان طاق به  سخناناند که  شده مدعیھای شیعه  کتاب
 مخالفاناگر یکی از «پس فرمود:  خت؛پردا در مورد امر امامت به جدال و مناقشه می

: پرسیدم گوید:]̀میراوی [کند؟  کند، آیا او قبول می بحثبا او   محضر از او بخواھد که خوش
آیا این گفتۀ امام توست؟ اگر   گوید: به من بگو که می لفچطور ممکن است؟ گفت: مخا

گویی  به او بگو: چگونه چیزی را می ،گوید و اگر بگوید: خیر به نام ما دروغ می ،بگوید: بله
گویند  به نام ما می سخنانیگفت: اینھا  ]صادق جعفر[؟ سپس است نگفته را تو آن که امام

برایم  از آن برائت جویم،و اگر  ھستمبر گمراھی  ،که اگر من بدان راضی باشم و اقرار نمایم

                                           
 .١/١٧٤ :کافیالصول أ -١
 .١/٤٧٠ممقانی، تنقیح المقال:  -٢
 ه.١٣٦٧م ذوالحجة ، پایان سال هیجده٨٦٢، شماره٥ة الفتح: صمجل -٣
 .١٩٦و  ١٩٥عشریة ص ة اإلثنیتحفالپاورقی مختصر  -٤
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آیا  ،گفتم: فدایت شوم ]گوید: راوی می[سخت است. تعداد ما کم است و دشمنان ما زیادند. 
از آن به خاطر غیرت، اند که جز  وارد امری شدهکنم؟ گفت: ولی آنھا  نقل از قول شمااین را 
گفت: پدر او کردم؛  بازگول حوَ جعفر اَ واب رایرا بسخن گفت: این [راوی] د. ندار نمیبر دست

باعث دست کشیدِن من از او  غیرتچیزی جز  ؛گوید راست می ،فدایشبه و مادرم 
 .١»شود̀نمی
با شیطان در این گمراھی و بدعت نیز  ق)۱۷۹م (نام ھشام بن حکم   مردی دیگر به 

ھشام بن حکم بود که این است  این باور طاق مشارکت داشت. قاضی عبدالجبار ھمدانی بر
ابوبکر، عمر، عثمان، به و مردم را بر ناسزاگویی  نمودکه ادعای وجود نص بر امامت 

سی ک  او نخستین کسی بود که این نص را جعل کرد و .گستاخ کرد شمھاجرین و انصار
 .٢قبل از او چنین ادعایی نداشت

 هلئخبر توطئۀ ھشام بن حکم در مورد مسدھد ̀نشان میکه  استدر رجال کشی روایتی 
ای «یحیی بن خالد برمکی به او گفت: رسید؛ بدین صورت که رشید الامامت به ھارون 

کند در روی زمین غیر  می که او گمان ام̀چنین فھمیدهھشام  موضوعمن از  ،امیرالمؤمنین
 گفت:[یحیی] الله!  گفت: سبحانھارون است.  اطاعتش واجباز شما امام دیگری ھست که 

از تعجب ھارون  .٣»کند... پا می شورش بر ،دستور دھدآن امام کند که اگر  گمان می او ،بله
نداشته ای سابقه  چنین شایعه ناگھانی بوده و شبرایخبر این شنیدن که  گیریم̀می ̀نتیجه
 است.

او  .باشد موسی کاظم می در مورد ،گوید میدربارۀ امامت ھشام شایعه کرد که آنچه 
[باعث شد موسی بن جعفر] که  حرمتی و دروغپردازی نسبت به ایشان را به آنجا رساند̀بی

و از او پیمان گرفت که « آوردرا بیرون  ویسپس  شود؛مھدی عباسی زندانی به دستور 
من  کارِ نه این "قسم یاد کرد که وی بنابراین  .شورش نکند فرزندانشک از ھیچیو و علیه ا

موسی   که اشاره کرده به این نکته  نیزاالسالم ̀شیخ .٤"»ام بدان فکر کرده ھرگزاست و نه 

                                           
 .١٩١و  ١٩٠ص :رجال کشی -١
از  خاصیافراد  در مورد اعتقاد به وجود آیه یا حدیث ،شاید منظور قاضی.١/٢٢٥ :وةبدالئل النّ تثبیت  -٢

 کرد در مورد امامِت علی نص وارد شده است. ادعا میکسی بود که  نخستینسبأ ̀ابن ؛ زیرابیت باشد̀اهل
 .٢٥٨ص :رجال کشی -٣
 .١٠/١٨٣ :ةیة والنهایالبدا ،کثیر̀ابن -٤
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[پسرش سپس و ابتدا مھدی  است؛ لذامتھم بوده  حکومتبه چشم دوختن به  ـ̀ :ـ کاظم 
رسد کسی که پنھانی به اشاعۀ این ادعا  به نظر می .١»او را زندانی کردند ھارون] الرشید

و بر این اساس است  ؛اند ھشام بن حکم و ھمفکرانش بوده ،پرداخت موسی بن جعفرعلیه 
 زیرا است؛ ھشام بوده اند سبب زندانی شدن موسی کاظم، روایات شیعه اعتراف کرده که

وقتی که بود دلیل ن میھ هب .داد را به او نسبت می ادعاھای جعلی خود در مورد امامتوی 
دست این مرد و یارانش را «به والی خود گفت:  ،ھشام شنیدقول ھارون این مطالب را از 

ھمین [زندانی شدن] پس سبب  به زندان انداخت؛الحسن فرستاد و او را ̀ببند و دنبال ابی
 .٢»دیگر دالیلبه اضافۀ   بود

 ؛٣است در قتل موسی کاظم دست داشته  که اند  ھشام را متھم کرده ،نصوص شیعه
ابوالحسن شریک  قتلدر   کهبود  گریگمراھ گمراه و ،ھشام بن حکم«اند:  گفتهکه  چنان
ابوالحسن از او خواسته بود از سخن است که ـ بنا به ادعای شیعه ـ در حالی این  .٤»است

 ؛ پسداد  ولی تنھا یک ماه زبان نگه داشت، سپس سخنانش را ادامه ؛گفتن خودداری کند
 .ابوالحسن به او گفت: آیا دوست داری در ریختن خون مسلمانی شریک باشی؟ گفت: نه«

 در غیر این ھیچ؛شوی؟ اگر ساکت باشی که  گفت: پس چطور در خون من شریک می
ترسیدند اتفاق  آنچه از آن می  کهساکت نشد تا ایناو  با وجود این، شوم.̀کشته می ،صورت

که ابوالحسن رضا  اند ھای شیعه روایت کرده کتاببدین خاطر،  .٥»افتاد. درود خدا بر او باد
فکر  ... ھشام بن حکم بود که با ابوالحسن چنین کرد و به آنھا گفت و گزارش داد«. :گفت

  .٦»است؟  ظلمی شده در حق ما مرتکب چنین  که درحالیکنی که خدا او را بیامرزد  می
در محضر اند که ھشام بن حکم کسی بود که  هدریافتھای شیعه این نکته را  کتاب
 ،ھشام یکی از غالمان ابوشاکر بود: «... در رجال کشی آمده است ه بود.پرورش یافتکافران 

                                           
 .٢/١٥٥ :منهاج السنة -١
 .٢٦٢ص :کشیرجال  -٢
 ه است.به قتل رسیدمسموم شده و رشید هارون الزندان  او در ،به گمان شیعه -٣
 .٢٦٨ص همان: -٤
 .٢٧٠،٢٧١،٢٧٩ص همان: -٥
 .٢٧٨ص همان: -٦
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 . با وجود ھمۀ اینھا، یکی از آیات عظام معاصر شیعه در١»بودو زندیق دین ̀و ابوشاکر بی
، کنند را نقل می ھای شیعه آن تمام بالھایی است که معتبرترین کتاب باعثکه  مورد ھشام

ھیچ کدام از گذشتگان ما در مورد چیزھایی که دشمنان به او نسبت «گوید:  می چنین
 اطالع̀تا این حد بینسبت به مسئله او دانم  . من نمی٢»ستا  اند به چیزی دست نیافته داده

ھای  گمان کرده مردم در مورد محتوای کتاب زیرا ظاھرًا پیش خود است؛ دهبوده یا تقیه کر
سبأ در مورد ̀شان نظریۀ ابن بنابراین ھشام بن حکم و شیطان طاق و پیروان خبرند. آنھا بی

تعمیم دادند. آنھا با استفاده از  نیزبیت ̀اھلرا به دیگر افراد  و آن ندکرد را احیاامامت علی 
احساسات مردم  ـ ÷حسین علی و شھادت ـ از جملهبیت ̀واردشده بر اھل مصایببرخی 

 عواطف عوامو از  ای خزیدند̀ھای آنان نفوذ کردند، خود در گوشه ، به قلبرا برانگیختند
 دند.نموبرداری ̀برای براندازی دولت اسالم بھره

ی از پیروان ا ظاھرًا عقیدۀ منحصر کردن امامت در تعدادی از افراد، با تالش مجموعه 
برخی از کسانی که درجامعۀ اسالمی  ؛ لذا٣ھشام و شیطان طاق به کوفه نیز سرایت کرد

نزد جعفر رفتند تا حقیقت مسئله را جویا شوند. بود به آنھا پیشنھاد شده  عقیدهاین پذیرش 
دو نفر اجازۀ ورود  که بودیم سنزد اباعبدالله«کند که گفت:  سعید اعرج روایت میاز کشی 

گفت: آیا در میان شما امامی از ایشان یکی  .وارد شوند  به آنھا اجازه داد که ؛خواستند
شناسم.  ھست که طاعتش واجب باشد؟ اباعبدالله گفت: من کسی را در میان خودمان نمی

ھست و آنھا  ةواجب االطاع یکنند در میان شما امام گفت: در کوفه کسانی گمان میاو 
جمله عبدالله بن یعفور و  ... از مجتھد ھستند پرھیزکار وافرادی  انزیرا آن ؛گویند وغ نمیدر

چنین که ام  و نگفتهنداده  یفرمانچنین به آنھا  نگفت: م س. ابوعبداللهیو فالن یفالن
صورتش برافروخت و به شدت خشمگین سپس  ؟گفت: پس گناه من چیستاو . ٤بگویند

گفت: آیا آن او و رفتند.  برخاستند ،ا در صورتش مشاھده کردندخشم رآنان شد. وقتی که 
  .٥»بله آنھا دو مرد از زیدیه بودند دو مرد را شناختید؟ گفتیم:

                                           
گمراه کردن هشام بن حکم  کسی بود که در وی .دیصانه بود گذاِر فرقه پایه. او ابوشاکر دیصانی همانجا -١

 ). ١٧٦ص تحت رایة القرآن: ،رافعینقش داشت (
 .٣١٣ص :مراجعات، عبدالحسین موسوی -٢
 .١٠٠/٢٥٩ :نواربحار األ -٣
 دهد انکاِر جعفر، از روی تقیه بوده است. در این سخن نکتۀ ظریفی است که نشان می -٤
 .٤٢٧ص :رجال کشی -٥
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بیت  ای از مدعیان مرتبط با اھل فرقهمتعلق به  خاص،پس نظریۀ انحصار ائمه به تعدادی 
 ھشام بن حکم.شیطان طاق و زیستند؛ افرادی ھمچون ̀میدر قرن دوم است که 

بدان «آمده است:  التحفةدر مختصر  .شیعه در مورد تعداد ائمه اختالف دارند یھا فرقه 
اما در مورد تعداد آنھا اختالف نظر  ھستند؛که امامیه معتقد به محدود بودن تعداد ائمه 

 د؛نفر معتقدنبرخی به ھشت  ؛اند: ھفت نفرند برخی گفته ؛اند: پنج نفرند برخی گفته ؛دارند
ھای  دیدگاهدر این مورد علمای شیعه . ١»برخی دیگر به دوازده نفر و بعضی به سیزده نفر

برای  ،میبپرداز در منابع شیعهبه ذکر ھمۀ نظرات بخواھیم دارند و اگر  متضاد بسیاری
است و این  متفاوتھای آنھا در این مورد بسیار  گفته زیرا آور خواھد بود؛̀ماللخواننده 

ای  از وفات ھر امامی فرقه پس ؛ چرا کهگردد اختالفات به یک صورت و یک روش تکرار می
به پایان ائمه را با او  تعدادو  ندکرد یافته توقف می̀برخی بر امام وفات ؛آمد وجود می  به

خود او را امام  تاآمدند  بیت برمی̀دیگر از اھل شخصییافتن  صددو برخی دیگر در  بردند̀می
ھای عقیدۀ دینی پیشین خود ̀ند، بازماندهکرد از این روش کسب درآمد می . آنانقرار دھند

که بدان چشم  ای را̀گرایانه̀ملییا آرزوھای  دادند̀داشتند بروز می لکه در د را (مجوسیت)
عملی  ۀ خود را کین ،در ورای آنند؛ ضمن اینکه ساخت محقق می بدین صورت ند،دوخته بود

برای خواننده ھمین کافی است که  ند.یافت دست می شان ومش به مطامعو ساخته 
گاه ه تا از این موضوع ب را مطالعه کند» شناسی  فرقه«ھای  کتاب این توصیه  گردد.خوبی آ

شیعه این تضاد و تناقض را به خوبی نشان  شناسی نزد ھای فرقه کتاباز آن روست که 
عبدالله نوشتۀ  »إلمامةمسائل ا«مانند  ̀ـسماعیلیه باشد ھای ا ندارد از کتاب ؛ تفاوتیاند داده

المقاالت «مانند ـ  ̀عشریهاھای اثن یا از کتاب ـ̀حاتم رازی̀واب» الزینة«کبر یا ا یناشبن محمد 
 المنیة«مانند  ـ ھای زیدیه یا از کتاب  ـ̀نوبختی» فرق الشیعة« یااشعری قمی » الفرق و

 . یالمرتض یاحمد بن یحی» ملواأل
 ؛عادی باشدامری  اش بارهاختالف در کهامامت نزد شیعه یک امر فرعی نیست  هلئمس 

به اماِم آنھا ایمان  معتقدند ھرکس ؛ تا جایی کهآنان است استوار بلکه اساس دین و اصِل 
را تکفیر  است که برخی از آنھا برخی دیگردلیل ھمین  به .نداشته باشد، دین ندارد

فرقۀ امامیه یا  .٢کردند حتی پیروان یک امام ھمدیگر را لعن و نفرین می اند؛̀نموده

                                           
 .١٩٣ص :مختصر التحفة -١
 .٤٩٩و  ٤٩٨ص :رجال کشی -٢
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. این در [به عنوان جانشین پیامبر و سرپرست مردم] اعتقاد دارنددوازده امام  بهعشریه ثناا
که  نبودکسی  ـ ھاشم̀بنینبوت ـ  خانوادۀ بین شحالی است که در زمان خلفای راشدین

تا بعد از وفات حسن عسکری مطرح  ای چنین عقیدهو ١اشدمعتقد به امامت دوازده نفر ب
 نشد.
مورد  سرگردانی در ھایی ھمراه با تردید و توان اشاره عشریه میادر برخی روایات اثن 

از  ھای پیش که به سال یروایاتبودن جعلی  دلیلی است برامر خود این  یافت وتعداد ائمه 
چیزی به نام عقیده و  ،تاریخ آن پیش ازاست که  بدیھی مربوط است. وفات حسن عسکری
 بدعتاین   بلکه ؛مطرح نبود د ـدھ را به ائمه نسبت می شیعه آنکه ـ ایمان به دوازده امام 

 گیری̀جھت افکار و این روایات، نقدی واضح بر ،بدون شک  و فرقۀ جعفریه جعل شد توسط
 .استعشریه ااثن عقیدتی

 به ھرموضوع والیت و امامت را آمده است علی » الکافی«در روایات تر گفتیم که  پیش 
 ماماناز ا یکبه ھر: «مازندرانیبه قول  ؛گفت صورت پنھانی می  خواست به که خود می

. نه افراد را است، کرده شخصولی این روایت نه تعداد را م ؛٢»خواست معصوم که خود می
با تمام مسئله ھنوز این  ،کردند̀میرا جعل فوق ت رواینما]  [یھودیان مسلمانکه  یگویا زمان

را ھفت نفر ائمه روایات دیگری ھست که تعداد  ،آن عالوه بر .بود ابعادش استقرار نیافته
این چیزی است که  و ٣»است[= مھدی] ما قائم نفر از ھفتمین «گوید:  و میاست ذکر کرده 

تعداد ائمه نزد موسویه یا قطعیه و  به آن اعتقاد دارند. ھنگامی کهفرقۀ اسماعیلیه 
گذاران  و بنیان شدپیروان این طایفه باعث تردید عشریه افزایش یافت، روایِت ذکرشده، ااثن

را با این روایت برطرف  شان شک پیروان ؛ لذاآن مذھب خواستند خود را از آن خالص کنند
به خدا  ،گفتم: فدایت شوم سحسن رضاال̀از داود رقی روایت است که گفت: به ابی«کردند: 

جعفر ̀واباز  شنیدم جز حدیثی که از ذریح ،سوگند در مورد تو ھیچ شکی به قلبم راه نیافته
 گفت: .ماست ما قائِم  گفت: ھفتمیِن  : میعرض کردمگفت: کدام حدیث؟ او . کرد میروایت 

ت: سپس گف ؛. پس بیشتر به شک افتادمسجعفروھم ابو ذریح ھم راست گفتی و تو ھم 
 [که داستانش در سورۀ کھف آمده] آن دانشمنداگر موسی به  ،خالد̀ای داود بن ابی

                                           
 .٢/١١١ :منهاج السنة -١
 .٩/١٢٣ :شرح جامع ،مازندرانی -٢
 .٣٧٣ص :رجال کشی -٣
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اگر  .کرد الله مرا شکیبا خواھی یافت، دربارۀ ھیچ چیزی از او سئوال نمی شاء  گفت: ان نمی
شد [یعنی محمد باقر با گفتن ̀گفته بود میکه  چنان ،گفت را نمی» الله شاء  ان«ابوجعفر نیز 

. را به خدا واگذار نموده؛ پس امری حتمی نیست] صرفًا ابراز امیدواری کرده و آن این لفظ،
را مورد این علمای شیعه  ظاھرًا  .١»]و دیگر تردیدی نداشتم[شدم  مصممگفت: پس بر آن 

  به ؛ زیرابخشی از عقاید شیعه استخود که  اند̀در باب بداء و تغییر مشیت خدا قرار داده
و ھر چیزی را توجیه  را خواھند یافت سخنان   گونه از این یر و خالصوسیلۀ آن، راه فرا

 خواھند کرد.
بود و  »یم بن قیسلَ کتاب ُس « دانستزده نفر سینخستین کتاب شیعه که تعداد ائمه را 

ترین  صحیح ھمچنین شد.از وی عشری ااین کار، یکی از اسباب انتقاد بزرگان شیعۀ اثن
د. دان̀می سیزده نفررا احادیثی است که تعداد ائمه  مشتمل برـ » الکافی«ـ  شیعهکتاب 

فرمود: من و  ج رسول خدا«کند که گفت:  روایت می باقر جعفروکلینی با سند خود از اب
 یھا و کوه ھا خیم یعنی ؛میھست نیبند و قفل زمی، علای دوازده عدد از فرزندانم و تو 

وقتی که آن دوازده  .گذارد مردم در زمین فرو روند خدا با ما زمین را کوبیده و نمی .نیزم
 .٢»شوند رد و دیگر مھلت داده نمیبَ  نفر درگذشتند، زمین اھل خود را فرو می

دوازده نفرند و با علی سیزده نفر  ،جز علی ،رساند که ائمه حدیث فوق چنین می 
 طوسی در کتاب لذا شیخ ؛ریزد ھم می عشری را برااثنشیعۀ بنیان سخن این   شوند که می

من و یازده نفر از : «این شکل درآورده است را به در نص روایت تغییراتی داده و آن» الغیبة«
اند که  و او ھم از جابر روایت کردهباقر  جعفرواز اب هھای شیع ھمچنین کتاب .٣»فرزندانم

آن  او دراز اوالد [= امامان]  اوصیااو لوحی بود که اسم  مقابل رفتم.نزد فاطمه «گفت: 
سه نفر نام  ؛شان قائم بود آخرین ؛دوازده نفر بودند ،نوشته شده بود؛ وقتی که آنھا را شمردم

 .٤»علی بود نیزاز آنھا محمد و سه نفر 
علی امام  ،با این حساب !اند چگونه دوازده امام را از فرزندان فاطمه حساب کردهبنگرید 

باید مجموع  در غیر این صورت، ش؛نه فرزند ھمسر فاطمه بوداو  ؛ زیرااز جملۀ ائمه نیست

                                           
 .٣٧٤و  ٣٧٣ص همان: -١
 .١/٥٣٤ :صول الکافیأ -٢
  .٩٢ص :بةیالغبنگرید به:  -٣
  .٩٢ص :بةیالغ ،طوسی ؛٣٩٣ص :رشادإل ا ،مفید ؛٢٦٤ص :الدین کمالإ ،بابویه ابن ؛١/٥٣٢ :صول الکافیأ -٤
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ائمه  در زمرۀعلی را  جاعل این حدیث چنان دستپاچه بوده که ظاھراً  ائمه سیزده نفر باشد.
؛ حال »سه نفر از آنھا علی نام داشتند: «گوید̀؛ چرا که به نقل از جابر می است حساب نکرده

امیرالمؤمنین علی، علی بن  است:علی ، نام چھار نفر از ائمه عشریابه عقیدۀ شیعۀ اثن آنکه
دست به ابویه ̀باین بار ابن .]ھادیبن محمد [ و علی ]رضابن موسی [، علی [سجاد] حسین

روایتی که نزد ون چ ؛تغییر داده است» الخصال«ظاھرًا نص روایت را در کتاب کار شده و 
نسبت به ادامۀ روایت غافل وی  . با این ھمه،آمده است» از اوالد فاطمه«اوست بدون جملۀ 

را به ھمان صورت که در منابع دیگر  و آن »سه نفر از آنھا علی نام داشتند«بوده که گفته: 
روایت را در  ایننص » خبارالرضاأعیون «در کتاب  . ھمو١است عشری آمده روایت کردهااثن

را تغییر  کسی دیگر آن  شاید ھم ؛شدمذھبش منطبق باعقاید با  تا ھر دو جا تغییر داده است
 ؛دانند می جعلیبرخی از بزرگان شیعه کتاب سلیم بن قیس را   شگفت اینکه .٢باشدداده 

شیعه و دیگر منابع  »الکافی«است، ولی بر کتاب   سیزده نفر رسانده  تعداد ائمه را به زیرا او
 !اند کمی نکردهاند چنین ُح  که ھمان روایت را ذکر کرده

 هو شاید این روایات از جمل است کند که تعداد ائمه سیزده نفر شیعه ادعا میاز ای  فرقه
و نجاشی نیز  ٣نام بردهاین فرقه از عشری، ااثن انمخالف پاسخ بهطوسی در  .آثار آنان باشند

  گفتنی است که .٤است  پرداخته  ذکر این فرقه  به »احمد بن محمد ة اللهبَ ھِ « نامۀ زندگیدر 
 ھمگی ھای تعیین ائمه  روایت داند و مدعی است̀خود را برحق می ھای شیعه̀فرقهھریک از 

دلیل قاطعی خود این  .داند ھا را باطل می ند و بینش و عقاید دیگر فرقهناپذیرمتواتر و انکار
 ،ھا متواتر بود فرقهاین اگر روایت یکی از  ؛ زیراکدام از آنھا بر حق نیستند ھیچ  است بر اینکه

 مصالح بر اساساست که  و افتراھایی این ادعاھابین آنھا وجود نداشت. بلکه  یھرگز اختالف
امامی برگزیده و ای برای خود  ھر طایفه اند؛ لذا نسبت دادهبیت ̀به اھلو اقتضای ھر زمان 

                                           
  .٤٧٨و  ٤٧٧ص :الخصال، بابویه ابنبنگرید به:  -١
  .٢/٥٢ :خبار الرضاأعیون  ه،بابوی ابنبنگرید به:  -٢
 .١٣٧ :بةیالغ -٣
حاضر   ه علوِی زیدیالحسن بن شیب در مجلس ابی هبة الله اهل کالم بود و دهد که̀نجاشی توضیح می -٤

به  و، با زید بن علی بن حسین سیزده نفرند ،نمود که ائمه ذکر پس کتابی برایش نوشت واو س .شد می
». همانا ائمه دوازده نفر از اوالد امیرالمؤمنین هستند« که گفته: حدیث سلیم بن قیس هاللی احتجاج نمود

 .٣٤٣ص :رجال نجاشیبنگرید به: 



 ۱۹  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

شان  خود، از پیروان خیالِی تا بدین وسیله به نام اماِم  خوانند̀مردم را به سوی او فرا می
 یھای بعد نسلگونه  و این .نوش کنند دست آورند و با آن عیش وه ب هخمس و نذر و ھدی

  :١اند و در ورطۀ گمراھی سقوط کرده از آنھا پیروی کردهبدون دلیل و کورکورانه نیز 

ۡلَفۡواْ َءابَآَءُهۡم َضآّلَِ�  ﴿
َ
ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم ُ�ۡهرَُعونَ  ٦٩إِ�َُّهۡم �   ]٧٠ و ٦٩[الصافات :  ﴾َ�ُهۡم َ�َ

  ». روند دنبال آنان شتابان می بهگمان آنها نیاکان خود را گمراه یافتند. پس اینها   بی«

 نقد انحصار ائمه به تعداد معین
 است: و این امری آشکار هی محصور نکردخاص االمر را به عدد̀خداوند متعال اولی

ِطيُعواْ ﴿
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ۡمرِ ِمنُ�مۡ َ�ٰٓ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ   ]٥٩[النساء :  ﴾ٱ�َّ

فرمانبرداری  صاحبان امر تانمبر اطاعت کنید و از ااز خدا و از پی ،اید ای کسانی که ایمان آورده«
 ».یدینما

از آن تر ̀ترین امور دین است و ھمتراز با نبوت یا بزرگ̀، تعیین ائمه از بزرگاز نظر شیعه
تعیین  شان نامذکر و ائمه را با  نکردهپس چگونه خداوند چنین امری را در قرآن بیان  ؛است

و تعیین آنھا ذکری از ائمه نیز نص صحیح متواتر قرآن، بلکه در در ننموده است؟ نه تنھا 
 حیران و مبھوتدر امر تعیین امام  اینچنینشیعه  ،اگر چنین چیزی وجود داشت. نیست

والیان امر را در عدد  ،در ھیچ حدیث صحیح و مشھوری ج زیرا رسول خداشد؛  نمی
 خلیلم« :روایت شدهچنین ذر وصحیح بخاری و مسلم از اب نکرده است. در معرفی شخصیم

 دست و پا ای حبشِی  اگر چه برده ؛که بشنوم و اطاعت کنم نمودمرا سفارش  [= پیامبر]
 .٢»بر من فرمانروا باشد بریده
و مشخص عشری سرشار از روایاتی است که دوازده امام را محدود  اشیعۀ اثن ھای کتاب 

یکی پس از دیگری نقل شده و  مذکور، روایات  که است  کرده است. نکتۀ قابل مالحظه این
گفتار تردید را در مورد صدق  شک وواکنش آنان، و این  اند̀کردهشان را تکذیب  راویاننیز ائمه 

در مورد آنچه به آنھا  قضاوتاند ھنگام  ائمه دستور دادهاینکه خصوصًا  زد؛انگی̀میبر راویان
ولی در قرآن ھیچ شاھد و گواھی بر این روایات وجود  ؛به قرآن مراجعه شود ،نسبت داده شده

. بنابراین تنھا چیزی که شود̀نقل می از طریق تأویالت باطنیه و روایات جعلیآنچه  ، مگرندارد
                                           

 .٢٠٠ص :مختصر التحفة -١
 . ٢/١٠٥ :منهاج السنة -٢
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، دروغ موجود شواھدِ  و از قضا استکنند ھمان روایات  آن تکیه می بر در نھایت علمای شیعه
نخستین کسانی که چنین روایاتی را جمع کردند الزم به ذکر است  کند. ید مییشان را تأ بودن

را خارج از  باید آنانبودند و  الیاز شیعیان افراطی و غ ـ مانند صفار، ابراھیم قمی و کلینیـ 
 ؛اند افسانۀ نقص و تحریف قرآن را روایت کردهاینان  زیرا نیم؛محسوب کاسالم  جماعت

 شان قابل اعتماد است. ھای بنابراین نه خود امین ھستند و نه کتاب
دوازده امام با نام و  ،شیعه است از نظرترین کتاب ̀که صحیح »البالغه نھج«در  

ذکر شده که مبدأ انحصار ائمه را باطل  روایتیدر آن برعکس، بلکه  ؛اند مشخصات ذکر نشده
چه نیکوکار و چه  ؛مردم از داشتن زمامدار ناگزیرند ،تردید یب : «...گوید̀میزیرا  ؛کند می

کند و بدین  یپردازد و کافر زندگب یحکومتش مؤمن به کار و سازندگ یتبھکار، تا در پرتو
امان گیرد و دشمن از پا درآید، نیز بیت المال س ؛سر آیده دنیا بچرخد و روزگار ب ،ترتیب

بدکردار در امان  تا نیکوکار از شرِ  ،شود گرفته یضعیف از قو ھا امن و آباد گردد و حِق  راه
 و افراد خاصی بنابراین نھج البالغه ھم ائمه را به عدد معین .١»ندگی کندز یماَند و به راحت

 به گمان خود،که  درحالی ،دنرو می در کدام بیراھهشیعه علمای پس  ؛محدود نکرده است
ھای  اختالف فرقه  بینیم ̀مضاف بر اینکه می د؟نکن تمام حروف نھج البالغه را تصدیق می

ائمه، حقیقت این و مصداق در تعیین تعداد شان  علمایو تضاد   شیعه در خصوص این مسئله
ھم  در را ی، پندار دیگری را تکذیب کرده و آنگروھھر  زیرا ؛دساز میروشن ادعا را 

ائمه را قبول و مصداق تعیین تعداد  موضوع نیزعقل و منطق حتی  . به عالوه،٢کوبد می
به ھمین دلیل  .شوند میرھا امت بدون امام  آخرین امام،از درگذشت  ؛ زیرا پسکنند نمی

 بیشتر دوام نیاورد. حدود دویست و پنجاه سالدوازده امام،  عصرِ  بود که
نیابت مجتھد  وضوعناچار شد م ،شیعه برای خروج از مشکل منحصر کردن تعداد ائمه 

در مورد حدود این نیابت دچار اختالف این بار ھم آقایان علما ولی  ؛برای امام را طرح کند
مذھبی شیعه قواعد  که یکی از مشکل،برای خروج نھایی از این حاضر در عصر آنان . ٣شدند
؛ ولی به جای آنکه از را از طریق انتخابات تعیین کنند حکومتیس ناچار شدند رئ ،است

                                           
 .٤٠اإلسالم: خطبۀ  و نسخۀ فیض ٨٢ص ة، نسخۀ صبحی صالح:نهج البالغ -١
بعد از جعفر صادق  ائمه اثناعشریهامامت  مورد مشکوک بودن بنگرید به آنچه ابوحاتم رازی در برای مثال -٢

 نسخه خطی.، ٢٣٣و  ٢٣٢ص نة:یالز : استنوشته 
 .٦٨ص :ةسالمیحکومة اإل الالخمینی و  ،بنگرید به: محمد مغنیه -٣
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را متوجه نوع حاکم نمودند. به بیان  دست بردارند، آن محدودیت تعداد امام [و اولی االمر]
 دیگر، به جای آنکه مفھوم امامت را از میان بردارند، مصداقش را تغییر دادند؛ بنابراین

 .١قیه شیعه منحصر کردندبه فپس از امام رھبری حکومت را 
سنت استدالل  ھای اھل به کتاب ،عشری برای محدود کردن تعداد ائمهاشیعیان اثن 
. ھستند امیردوازده « که گفت:است آنجا که از جابر بن سمرة روایت شده  ؛کنند می

از قریش  گیفرمود: ھموی پدرم گفت:  ؛نشنیدمکه  گفت سخنی و: اگوید̀می ]راوی[
جابر گفت: از «آمده است: نیز روایت بخاری است و در صحیح مسلم  ،لفظ. این ٢»ھستند

عزتمند خواھد ماند.  خلیفه،دوازده  شنیدم که فرمود: اسالم پیوسته تا ظھورِ  ج رسول خدا
 فرمود:ایشان گفت: [پدرم]  ؟فرمود که نفھمیدم. به پدرم گفتم: چه فرمود سخنیسپس 

پیوسته این دین عزت و شوکت « چنین آمده است:ر لفظی دیگر د. ٣»ھمه از قریش ھستند
کار ، تا آنکه دوازده مرد بر آنھا فرمان برانند«نیز:  :؛٤»آورند تا دوازده خلیفه سر برمی دارد

تا وقتی که دوازده « در روایت ابوداود چنین آمده است: ، ھمچنین٥»مردم پیوسته بگذرد
 .٦»نظر دارند امت بر ھمگی آنان اتفاقو  دین پیوسته برپاست ،خلیفه بر شما حکومت کنند

را روایت کرده است و حدیث ھمین  مانندھمچنین ابوداود از طریق اسود بن سعید از جابر 
از گفتند: پس  ه وقریش نزد ایشان آمد ،وقتی به منزل برگشت«را افزوده است: قسمت این 
و   کرده نقلصورتی دیگر   این اضافه را به نیز. بزار ٧»شود؟ فرمود: نابسامانی چه میآن 

فرمود:  نزد ایشان آمدند و عرض کردند: سپس چه؟ ؛سپس به منزل برگشت«... گفته: 
 .٨»نابسامانی

سنت  ھای اھل به کتاب  کهدلیل  نه به این ؛اند عشری به این نص دلبستهاشیعیان اثن 

                                           
 .٤٨ص ة:سالمیإل ا ةحکوم، الخمینی -١
 .١٢٧/ ٨ :ستخالفإل باب ا ،حکامکتاب األ ،صحیح بخاری -٢
 .٢/١٤٥٣قریش،  يلقریش والخالفة ف اس تبٌع نمارة، باب الکتاب اإل،صحیح مسلم -٣
 همانجا. -٤
 .١٤٥٢ همان: -٥
 .٤/٤٧١ :کتاب المهدی ،داود بیأسنن  -٦
 .٤/٤٧٢ همان: -٧
 .١٣/٢١١ :فتح الباری ،حجر ابن -٨
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ا باید گفت این ام ؛١سنت بدان استدالل کنند علیه اھل ، بلکه بدین منظور کهایمان دارند
بینیم که این دوازده نفر چنین  با تأمل دقیق در این نص می ادعای آنھاست. علیهحدیث 

اسالم در عصر ایشان دارای   ،گیرند اند که خالفت و جانشینی را بر عھده می توصیف شده
بدون  امور روزمرۀ اجتماعخالفت آنھا متفق ھستند و دربارۀ عزت و شوکت است، مردم 

مدعی امامت  شیعهکسانی که  مورد از این اوصاف در یکولی ھیچگیرد. ̀انجام میمشکل 
آن ھم ـ طالب و پسرش حسن ̀جز امیرالمؤمنین علی بن ابی زیرا کند؛̀مین صدق ستآنھا

 .امت اسالم متحد نبود شان دورانخالفت را به دست نگرفتند و در  چیکھی ـ̀کوتاهمدتی 
استوار و پابرجا  کدام از آن دوازده نفر̀امت در زمان ھیچ امرِ  از نظر خود شیعیان،  ،عالوهبه 

در دوران بسیاری از  و رو به فساد و نابسامانی و بحران بود ـ ھمواره ̀برعکس ̀ـبلکه  ؛نبود
و  تقیه یخود در امور دیننیز ائمه و  ٢کردند حتی کفار حکمرانی می ظالمان وآنان، 

در زمان امیرالمؤمنین  ،شیخ مفید و ادعای به تصریح. و ٣کردند می شان را پنھان اعتقادات
و  کرد̀باز ھم تقیه می َمسنِد خالفت بود [و قدرت و اختیار داشت]که بر  درحالی سعلی
. ٤کم نمایداسالم ُح حقیقی  احکاِم  بر اساس قادر نبودتوانست قرآن را آشکار کند و  نمی

بر اساس این  اند.̀نیز مطرح کرده ٦رتضیو سید م ٥جزایری ھمانند این ادعا را نعمت الله
حدیث  در نتیجه، .مدارا نماید اطرافیانشدین، با  خاطرناچار بود به  ادعا، آنان معتقدند علی

 دیگر. سویقرار دارد و پندار شیعه در  سومذکور در یک 
خبر  ج بلکه رسول خدا ؛اند تعداد ائمه به دوازده نفر منحصر نشده ،دیث مذکوراحادر 

                                           
، اردبیلی ؛٨٨ص الغیبة:، طوسی ؛٤٧٠ص الخصال:، بابویه ابن :اند از جمله کسانی که بدان احتجاج نموده -١

، السماوی ؛٣٣٨ص حق الیقین:، شبر ؛٢/١٠٠ الصراط المستقیم:، البیاضی ؛٥٧و  ٥٦ص الغمة: کشف
 .١/١٤٧مامة:اإل

های بعدی روایاتی از شیعه خواهیم  . در بخش٥٣٣ص :المنتقی مختصر منهاج السنة ؛٤/٢١٠ :منهاج السنة -٢
همۀ مردم بعد از وفات پیامبر مرتد شدند، مگر سه نفر ... و بعد از حسین از دین خارج «کنند ̀دید که ادعا می

 ...».  شدند، مگر سه نفر 
 خطی.نسخه ، ٢٣١ :مختصر الصواعق -٣
 .١٢مفید، اإلرشاد: ص -٤
 .٢/٣٦٢األنوار النعمانیة:  -٥
 .١٣٢تنزیه األنبیاء: ص -٦
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عصر   دانیم که̀؛ و میکه اسالم در عصر آنھا ھمچنان دارای عزت و قدرت است است داده
 ؛ و بر این اساس است کهامیه عصر عزت و اقتدار اسالم بود̀خلفای راشدین و بنی

تر و  پیروزمندامیه از ھر عصر دیگری ̀اسالم و شرایع آن در زمان بنی«: گوید̀میاالسالم ̀شیخ
دین اسالم ھمچنان «نماید:  سپس به این حدیث استدالل می . وی»تر بوده است گسترده

؛ »باشند  داشته  عھده  خالفت را بهھستند از قریش که ھمگی دارای عزت است تا دوازه نفر 
سپس  ؛علی خلیفه بودند زیرا ابوبکر، عمر، عثمان و ؛اینچنین بوداوضاع] «[: گوید̀آنگاه می

عزت و شوکت دارای کسانی والیت را به دست گرفتند که مردم بر آنان اتفاق داشتند و 
، سپس عبدالملک و چھار فرزند او که عمر بن عبدالعزیز از پسرشیعنی معاویه و  ؛بودند

 .١»بعد از آن، نقص و کاستی حاصل شد که تا امروز ھم ادامه دارد اماجملۀ ایشان بود. 
 پردازد. مساله میسپس به شرح این 

 .منتظر تا پایان دنیا اعتقاد دارندمھدی به ادامۀ والیت «امامی ̀شیعیان دوازدهبینیم که  می
[برخالِف  گردد؛ و اگر چنین باشد، از دوازده امام خالی نمی ھرگز [زمین و] زمان نانبه اعتقاد آ

امت در آن اقامه  امرِ  نوعی که" فرمایش پیامبر،] ھیچ گاه روزگار به دو صورت نخواھد بود:
ھا  زمان ھمهامت در  امرِ "؛ بلکه [به خاطر حضور دائمی امام،] گردد و نوعی که اقامه نگردد

برخالف معتقدات این سخن  به عالوه، ... خالف حدیث مذکور استاست و این، استوار 
مان تقیه ز ،کند تا وقتی که مھدی منتظر قیام می، عصر دوازده امام"گویند:  آنھاست که می

 .٢»است"کسی است که نماز را ترک کرده  ھمچون ،پس ھرکس تقیه را ترک کند ؛است
جز علی ـ آنھا ھیچیک از  زیرا ؛آنان اتفاق نکردندامامِت  گفتنی است امت اسالمی نیز بر 

حتی خود شیعیان ھم در مورد شأن و منزلت و تعداد و ائمه  .نبودند حاکم - بو حسن
 برشمرد وشان را  ھای توان ھمۀ فرقه زیاد نمی زحمِت اختالف داشتند که جز با  چنان
در حدیث  نکتۀ دیگر این است که است. حثابگونه م مملو از این شناسی̀ھای فرقه کتاب

به علی و اوالد او  ،ست که امامتاو این بدان معن »ھمه از قریش ھستند: «گوید̀میمذکور 
از  .که آنھا را مشخص نماید گفت̀سخنی میاگر مختص به آنھا بود،  ؛ چرا کهاختصاص ندارد

ھمه از عرب «، یا »ھمه از اوالد اسماعیل ھستند«نفرمود:  ج بینیم که پیامبر̀رو می این
پس  ؛ھستند و معروف ممتاز »قریش«ای بود که به نام  آن قبیله ایشان مقصود ؛ زیرا»ھستند

                                           
 .٤/٢٠٦ :منهاج السنة -١
گاهی بیشتر به مبحث تقیه مراجعه فرمایید.   .٤/٢١٠ همان: -٢  برای آ
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. شدند نمود، حتمًا با آن ذکر می می مشخص »از قبیلۀ علی« یا »ھاشم̀بنی«اگر آنھا را با نام 
ند و ھست ، معلوم است که از قریش ذکر کرده از قریشطور مطلق ه بآنھا را بنابراین وقتی 

 تمیم و̀یبن«بلکه قریش شامل  ؛دنحتی به یک قبیله و طایفه در میان قریش اختصاص ندار
 .١بودند قبایلاز این نیز خلفای راشدین  و ھستند »ھاشم̀یعبدشمس و بن̀یبنعدی و  بنی
[=  را نیافتند تا بر افراد مورد نظر خود ای̀مشخصه  جز عدد دوازده، ھیچ علمای شیعه 

الزم به کند.  عدد بر چیزی داللت نمیناگفته پیداست که منطبق گردانند و  دوازده امام]
؛ اند و ھم مخالفان آنھا ھم خلفای صالح و شایسته وصف شده ،با این عدد ذکر است که

  چنین به .٢»میان امت من دوازده نفر منافق ھستند« در صحیح مسلم آمده است: که چنان
باورھای یھودیت  به ،در اصل را دارد، ادعای آنامامی ̀که شیعۀ دوازده عددیآید این  نظر می

  تیمیه نیز اشاره̀االسالم ابن̀شیخ و ٣است وارد شدهنیز ه در کتاب دانیال ک چنان ؛گردد برمی
 .٤وجود دارد مانند این ادعا ھمدر تورات   که کند ̀می

 استدالل شیعه بر مسئله امامت
بلکه باید در  ؛نداردرا رعیت حق انتخاب امام «این است که  انیکی از اصول رافضی 

و  ٦امامت جز با نص و سند شرعی جایز نیست بنابراین ؛٥»باشدموجود مورد او نص شرعی 
آنھا تا  و ٧است  سخن گفتهامامت علی و فرزندانش  دربارۀ ـ به ادعای شیعه ـ ج رسول خدا

ھاشمیه  ،سبئیه سردمداران ،این افکار گذاراِن  تر گفتیم بنیان پیش قیام قیامت امام ھستند.

                                           
 .٤/٢١١ همان: -١
 .٢٧٧٩دیث ، ح٢١٤٤و  ٣/٢١٤٣حکامهم، أکتاب صفات المنافقین و  ،صحیح مسلم .»فی امتی اثنا عشر منافقاً « -٢
که  ام دیدهکتاب دانیال  در« :گوید ، مینموده تألیفمورد مهدی  که در بخشی در منادی بنبوالحسین ا -٣

سپس پنج نفر از و گیرند  دست می قدرت را درش بزرگۀ نو  فرزندان پنج مرد از ،هرگاه مهدی درگذشت
قدرت را در دست  بزرگۀ نو  فرزندانمردی از  کهکند  وصیت می آنهاس آخرین پس ش؛کوچکۀ نو  فرزندان
از  هر کدامکه  شوند تمام می دوازده نفر ،بدین صورت .گیرد دست می قدرت را در شبعد از او پسر  گیرد و

 .)١٣/٢١٣ :فتح الباری» (استامام مهدی [همانند] آنها 
 .٤/٢١٠ :منهاج السنة -٤
 .٦٣ص :نهج المسترشدین ،المطهر̀ابن ؛١٤٢ص :ئمةصول األأ يالفصول المهمة ف، حر عاملی -٥
 .١٠٣ص ة:مامیعقاید اإل ،مظفر -٦
 به بعد. ١/٢٨٦ :کافیالصول أ -٧
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 و خدا بخشی از شریعت ،که این فرمان کردند̀ادعا میولی بزرگان شیعه  بودند؛و شیطانیه 
از اسناد و نصوصی که آنھا را   با استفاده ؛ لذابیت است ائمۀ اھلاقوال  از و ج رسولش

نمودند؛ ̀میاستدالل  به آن روایات [جعلی]کردند،  مطابق با مقتضای مذھب خود تأویل می
آن نصوص و روایات را  ،شریعت راویانسنت و  نخبگان اھلھیچیک از که  درحالی

بوده یا اینکه از علی و از جھت سند، مورد طعن و اشکال ج آنھا اکثر ؛ چرا کهشناسند نمی
 .١است علمای شیعهتأویالت فاسد این روایات،  ،درواقع ند.ورھای فاسد آنان بسیار د تاویل
تا  ه؛مبالغه کرد در این زمینه آوری روایات شیعه ھمچون عادت ھمیشگی خود، در جمع 

تألیف  »امامت امیرالمؤمنین[اثباِت]  دردو ھزار حدیث « با ناممطھر کتابی ̀جایی که ابن
که در توان یافت ̀میذکر است در میان نویسندگان شیعه کمتر کسی   الزم به .٢است کرده

شان بر  مذھباساس  را کهچ ؛٣در اثباتش سخنی نگفته باشداین موضوع چیزی ننوشته و 
  ه، از جملهحسب منطق شیع رتمام این روایات ببا این ھمه، . این اصل استوار است

چون او دروازه است و  ؛است  نقل شده ھای آحاد ھستند و این روایات تنھا از علی روایت
که  چنان ؛٤است حتمًا شرک ورزیده ،کسی که مدعی شنیدن روایت از کسی دیگر باشد

به کفر و  ـ جز علی و سه یا چھار یا ھفت نفر از صحابه، ھمۀ مسلمانان را ـ ھای شیعه کتاب
 دانیم که̀به عالوه، می بنابراین روایات آنان قابل قبول نیست.و  کرده استارتداد محکوم 

که جمع  به ویژه زمانی ؛، جای شک و تردید استرا نقل کرده آنیک نفر که تنھا  یروایت
 »عصمت« به طرح بدعتشیعه ناچار علمای  رو از این ؛باشند آن روایت کردهزیادی مخالف 

بدعت دیگری را مطرح  بازپس  ؟شد ولی چگونه عصمت با ادعای یک نفر ثابت می .نددش
قضیه امامت نزد آنھا بر سه اصل اساسی بنابراین  .بود »اثبات معجزه برای ائمه«کردند که 

عشری اامامت نزد اثن«: که به تصریح شیخ مفید متمرکز است: نص و عصمت و معجزه؛ چنان
 . ٥»کند را واجب میعصمت و نص و معجزه  (=امام)برای صاحب این منصب 

                                           
 ، تحقیق علی عبدالواحد وافی.٢/٥٢٧خلدون:  ابنۀ مقدم -١
حتی با آن همه دروغپردازی هم نتوانست  و نائل نشد شبه هدف »مامة امیرالمؤمنینإ یلفین فاأل«در کتاب  او -٢

داللت  علیامامت  بر ویهشتاد روایت نوشته که به گمان  سیصد و فقط هزار و ؛ زیرادست یابدتعداد به آن 
 .١٠ص :لفینمقدمة األ، علمیاأل به:  . بنگریدکنند می

 .١/٣٢٠ :الذریعة الی تصانیف الشیعة -٣
 .١/٣٧٧ :صول کافیأ -٤
 .٢/١٢٧ :العیون -٥
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شیعه  است. با وجود این، پیامبران مخصوصکه معجزات  کردیماین موضوع را بیان  قبالً 
نه  قائلند،ائمه  برایآنھا معنای نبوت را چرا که  ؛کند خود ادعای معجزات می امامان برای

ادعاھای خود این برای  . آنانستندکنند که ائمه بر مردم حجت ھ نیز گمان می را؛ اسم آن
دین در عصرھای گذشته ̀بی راویان زندیق وپیروی از روایاتی که  مگر ،ھیچ برھانی ندارند

  د:ایفرم̀میخداوند متعال  اند. جعل کرده

� َ�ۡعَد ٱلرُُّسِل� ﴿ ِ ُحجَّ   ]١٦٥[النساء :  ﴾ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ
 ».این پیامبران برای مردم بر الله حجتی نباشدتا بعد از (آمدن) «

پس حجت خدا  ؛ام بر مردم اقامه کردهرا نفرمود با فرستادن ائمه حجت  وند متعالخدا
شیعه در   گفتنی است که آنھا را با معجزات تأیید نمود. ـاوتنھا با پیامبران اقامه شد و 

سازی  دسیسه گرِ  چرا که ھیچ حیله ؛ندارد ھیچ دلیل و برھانی جز ادعا ،مورد معجزات ائمه
  از ادعا عاجز نیست.

ولی  ؛موقوف بر خبر صحیح است ،آن صدورِ  ،فرض صادر شدن معجزه از ائمه اباما 
موثق و  ]مرتدند ـجز سه نفرـ ھمۀ اصحاب  ،به نظر شیعه[مرتد صحابِی چگونه خبر 

 ،لۀ خبرئشیعه به مس مه،ھبا این  .است مساله چنیناعتماد است؟ در مورد عصمت نیز ̀قابل
چرا که  ؛دھد ای می العاده̀اھمیت فوق ،است[در مورد امامت] که ھمان ادعای نص و وصیت 

 سنگ بنای این مذھب و پایۀ اساسی اعتقاد آنھاست. 
تعیین کسی که تا قیام قیامت متولی امامت دربارۀ عبارت صریح  وجود ،بدون شک 

  که شد  منجر به اینگنجید و در عقل رافضه تنھا  خرافه. این مسلمین باشد غیر ممکن است
برای  (=مھدی منتظر) ناگزیر ادعای زنده ماندن بشریآنان  :شوند یبزرگ توھمتسلیم 

خاص و عام کردند. این در  گونه خود را مضحکه و این مطرح کردندھای متمادی را  قرن
ترین  با کاملاین بدعت را  ـ دھستن شکه مدعی امامت ـرضا بن موسی العلی حالی است که 

نقل خود ھای رجال  او را در معتمدترین کتاب ردِ  نیزو شیعه  رد نموده دالیل ترین̀قویو 
مدت  مردم به کسی، خاطر نیاز  بهخواست ̀می ونداگر خدا: «گوید̀میآنجا که  است؛ کرده
شیعه با  با این ھمه، .١»کرد را طوالنی می ج قطعًا عمر رسول خدا کند،را طوالنی  اوعمر 

خاطر ه ھای متمادی ب کند بقای مھدی در طول قرن و گمان می کرده این اصل واضح مخالفت
 رفت. زمین با تمام ساکنانش فرو می ،و اگر او نبود ؛به اوست ـ̀جھان ھستیاصًال و ـ نیاز مردم 

                                           
 .٤٥٨ص :رجال کشی -١



 ۲۷  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

بعد از این اصل، در مورد قضیۀ نص و سنِد صریح، نیازی نیست به بررسی   باید گفت که
چون امروزه این اصل برای آنھا منتھی به ایمان به آن امام  ؛نصوص این مسئله بپردازیم

و نه اثری  ھستنه ھیچ خبری از او  ،شنود شده که نه صدایش را کسی می و غایبی رمنتَظ 
ماند  کسی نیاز داشتند، باید رسول خدا باقی می ه ماندگارِی و اگر مردم ب ؛شود از او دیده می

قرآن و سنت پیامبرشان، از ھر وجود مردم با   که ؛ اما ناگفته پیداستکه از او بزرگوارتر است
گمان  یانشیعبا وجود این، نیازند. ̀موھوم و از ھر کتاِب واھی بیای و ̀افسانهمنتظر 

نظر اتفاق  آن مورددر سنت  شیعه و اھلیاتی وجود دارد که امامت آ دربارۀقرآن در کنند  می
سنت را نیز در اوھام و خرافات خود شریک  اھلبا طرح این شایعات، خواھند  می آنان. دارند
ھای شیعه در  به بررسی آنچه کتاب در بخش بعدیلذا  ؛شان را فریب دھند و پیروان کنند

 تحلیلترین دالیل برگزیدۀ آنھا از قرآن و سنت را  پردازیم و قوی اند می کرده مطرحاین مورد 
قرآن از با استفاده  ،رویم و در پایان ھای خاص آنھا می سپس به سراغ دلیل ؛خواھیم کرد

را  »امامت در قرآن« هلئمس ھمه، امور واضح و مورد اتفاق و اعتبار عقلی نبوی،سنت  کریم،
  نقد خواھیم نمود.

 استدالل شیعه به قرآن
َما ﴿ است:  ترین دلیل قرآن بر وجود امامت، این آیه قوی«: گوید̀میشیخ طوسی   إِ�َّ

َكٰوةَ وَُهۡم َ�ٰكِ  لَٰوَة َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َّ ُ َورَُسوُ�ُۥ َوٱ�َّ  .١»﴾ُعونَ َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ
بعد از  علیبالفصِل ترین دلیل بر امامت  روشن  ،این آیه«: گوید̀در این مورد میطبرسی 

ن دلیل یتر قوی ه،آیاین   که  دارندنظر  تمام بزرگان شیعه اتفاقتقریبا  .٢»رسول خداست
به  .٣کنند ذکر می شان دالیلرا در صدر  آن ،مقام استدالل در چرا که ؛استبر امامت شیعه 

                                           
اند،  یار و ولی شما تنها الله است و پیامبرش و آنها که ایمان آورده«ترجمۀ آیه:  .٢/١٠ :تلخیص الشافی -١

این باور  .]٥٥دة:  [المائ »دهند دارند و آنان  با خشوع و فروتنی زکات را می پا میکه نماز را بر  (همان)کسانی
های فارسی شیعه از قرآن ̀های قرآن اثر گذارده است؛ به طوری که تقریبًا تمام ترجمه̀شیعه، بر تمام ترجمه

 اند. ̀کریم، معنای این آیه را تحریف کرده و مطابق عقاید خود ترجمه کرده
 .٢/١٢٨ :البیانمجمع  -٢
)؛ ١٤٧ص( است را برهان اول به حساب آورده مطهر حلی که آن̀ابننوشتۀ  ةمثًال بنگرید به: منهاج الکرام -٣

 .٨٢و  ١/٨١ ة:عشری ثنیمامیة اإلعقاید اإل ،زنجانی ؛١/١٤٤ :حق الیقین ،شبر همچنین بنگرید به:
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کنند؟  استدالل می مقصود خود به کار برده و بدان برای را   چگونه این آیهراستی آقایان 
در مورد   این آیه  اتفاق دارند بر اینکه ـ از خاص و عامـ مفسرین و محدثین  آنان معتقدند که

[به آنگاه که انگشتر خود را در حضور اصحاب، در حال نماز  ؛ طالب نازل شده علی بن ابی
به . ١ذکر شده است »هتّ صحاح ِس «در ته نکبه مسکینی بخشید و این عنوان زکات مال] 

ه ب» ولی«برای حصر است و  شناسان،̀واژه اجماعبه  ،در آیۀ فوق» اّنما«کلمۀ عقیدۀ شیعه، 
امور در اولویت قرا دارد که مترادف با امام و خلیفه  معنی کسی است که برای تصرِف 

 .٢است
به روایتی بود که در مورد سبب   ،آیهاین استدالل شیعه در مورد کنید که  مشاھده می

آنان کند،  بر مقصود ایشان داللت نمی  نص آیه از آنجا که .آیه خودنه به  ،نزول آن گفته شده
نه به قرآن. ولی آیا روایت مورد نظر صحیح و  ،اند دوباره به روایت استدالل کرده به ناچار

 :ین مسئله را بررسی کنیماجازه دھید ادرست است؟  ایشانثابت است؟ آیا وجه استدالل 
مذکور در مورد   آیه  که ھمگی معتقدند و اتفاق دارندسنت  اھل  پندار شیعه که   این اول:

اجماع و اتفاق علمای نقل و بلکه  است. ینی دروغھاترین ادعا̀، بزرگاست علی نازل شده
نماز انگشترش را نیز در او نازل نشده و  سدر مورد علی  فقط  آیهاین روایت بر این است که 

 ساختگیاین روایت را دروغ و  ھمگیعلمای علم حدیث  مضاف بر اینکه است؛ صدقه نداده
در صحاح سته ذکر شده دروغ محض چنین چیزی گویند  این نکته ھم که می .٣دانند می

رو   از این .٤وجود ندارد گانه ھای شش کتاباز  چیکھیدر روایت  اینزیرا  ؛است

                                           
لذا  ؛دانند را صحیح نمی  های ششگانه کتابسنت همۀ  اهل ؛ زیرادرست نیست »صحاح سته«البته اصطالح  -١

باشد و این افترا در حق  . اما ویزگی روافض غلو و مبالغه و کذب و افترا میگویند می »سته کتب«آنها را 
 سنت در راستای تلبیس و فریب عوام در برابر دروغ بستن ایشان به الله و رسولش چیز زیادی نیست.  اهل

 .٨٢و  ١/٨١ ة:عشری ثنیمامیة اإلد اإلئعقا ؛١/١٤٤ :لیقینحق ا ،شبر -٢
 .٤/٤ :منهاج السنة -٣
زبان  بر ،تعجب اینجاست که این دروغ .حیا ندارد شرم و شاثبات درهایی است که شیعه  این یکی از دروغ -٤

آن  که چنین دروغی در دانند̀نمیشان ایآیا  .استجاری  ـ̀زنجانی ر وبَّ ُش  ـ امثال های این عصر الله آیت
 آنها این حقیقت را توان با استفاده از که می ی استبسیار های معجم مروزه فهارس وا ها وجود ندارد؟ کتاب

موع جیا به م ؛»مفتاح کنوز السّنة«، »ثیلفاظ الحدالمعجم المفهرس أل: «بهبنگرید  برای مثال، .کشف نمود
سبب  به تمام روایات مربوط به تفسیر آیات و ی کههای کتاب نیز و» صولجامع األ «مانند  ،روایات سنن سته
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اند و در  جمھور امت اسالم چنین روایتی را نشنیده«: ه استتیمیه گفت االسالم ابن شیخ
ات و نه صنفسنت، نه صحاح و نه مسانید و نه جامع و نه م ھای معتبر اھل از کتاب یکھیچ
کثیر مجموع آثاری که روایت ̀ابن  گفتنی است که  .١»از مراجع موجود نیست یکھیچ
کند  است، ذکر میھنگام صدقه دادن انگشتر نازل شده  به سدر مورد علی  کنند این آیه می

چون یا  ؛ھا صحیح نیستند از این روایت چیکھی«گوید:  میو پس از نقل این روایات 
 ؛٢»اند و مجھول آنھا ناشناخته راویانیا  است، ضعیف شانسند

را با زی ؛کند شان را باطل می مذھب ،کنند امامیه بدان استدالل میعلمای : دلیلی که دوم
بر سلب امامت از » اّنما«د و شو والیت در امیرالمؤمنین منحصر میآنانإل تفسیر  توجه به

برخی  ،منظور از منحصر کردن که دھندجواب آقایان چنین کند. اگر  سایر ائمه داللت می
 با دیدگاه صورت موافق  در این ؛یعنی وقت امامت او نه وقت امامت نفر بعدی ؛اوقات است

نه  داشت،بود والیت عامه  [یا خلیفه] امام علیوقتی که فقط : اند که سخن گفتهسنت  اھل
 ؛٣[والیت نداشت]زمان خالفت سه خلیفۀ راشد یعنی  ـ قبل از آن

  کند که کاری سزاوار ثنا انجام داده خداوند متعال زمانی انسان را تحسین می سوم: 
در اثنای  دادنعلمای اسالم صدقه  باشد، خواه واجب باشد و خواه مستحب؛ اما به اتفاق

داد و مردم  انجام می ج قطعًا رسول خدا ،اگر مستحب بود ؛ زیرامستحب نیستحتی نماز 
مشغول بودن با  . ضمن اینکه باید بدانیمکرد نمود و کارش را تکرار می را بدان تشویق می

وقت خاصی ندارد که دارد؛ و صدقه دادن به فقیر ̀انسان را از ھر کار دیگری بازمینماز، 
صدقه به نظر بسیاری از علما،  . بلکهبعد از فراغت از نماز صدقه دادتوان ̀می فوت شود لذا

 ؛٤گردد̀میدادن در حال نماز موجب باطل شدن نماز 
  که این کار در حال نماز مشروع است، باید گفت که را بر این بگذاریماگر فرض  چھارم:

که در است کسی  سرپرست [و امام]: «گوید̀ه چرا میشیعپس  ؛مخصوص حالت رکوع نیست
برای شناساندن علی است، در جواب  سخن اگر گفته شود این؟ »دھد حال رکوع صدقه می

                                                                                                             
 .١٠٦تا  ٣/١٠٤ المنثور: الدراند، مانند:  نموده  توجهنزول آن 

 .٤/٥ :منهاج السنة -١
 .٧٧و  ٢/٧٦ :کثیر تفسیر ابن -٢
 .٦/١٦٨ :بنگرید به: روح المعانی -٣
 .٤/٥، ١/٢٠٨ :بنگرید به: منهاج السنة -٤



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۳۰

 

پس چطور  آشکار است و بسیار؛شود  شود: اوصافی که علی با آنھا شناخته می گفته می
 یگردد که کس معرفی میکاری با  شود و̀ھای مشھور کنار گذاشته می̀نشانهاو با  ندنشناسا

که امت اسالم آن خبر را نشنیده و در این در حالی است ؟ را قبول ندارد آن روافض جز
 ؛١وجود ندارداثری از آن ھای معتبر ھم  کدام از کتاب̀ھیچ

  بعد آیهو گویند علی در حال رکوع انگشترش را به عنوان زکات داد  که میادعا  این پنجم:
ی انکساز جمله  ج در زمان حیات رسول خدا سمخالف واقعیت است؛ چون علی شد،نازل 

او فقیر بود و زکات نقره فقط زمانی واجب  چرا که ؛بر او واجب باشد دادن نبود که زکات
 علی از این دستهکه  باشد، درحالیداشته است که انسان یک سال تمام نصاب مال زکاتی 

پرداخت انگشتر به جای زکات جایز نیست،  ،اری از فقھابه نظر بسیبه عالوه،  نبوده است.
باید از جنس ھمان زیورآالت  بوده وزکات در زیورآالت واجب پرداخِت مگر اینکه گفته شود 

دادن انگشتر به که داده  . حتی اگر بگویند علی این کار را بر این مبنا انجامپرداخت گردد
ارزیابی در حال نماز این قطعًا  است،د جایز نقپول با یابی آن ̀از معادل پس عنوان زکات

 ؛٢کند می تفاوتمختلف، قیمت  شرایط  چون بنا به ؛ممکن نیست
را تأویل   آیهاین به اقتضای آنھا علمای شیعه که معلوم شد روایاتی که  حال ششم:

توانند به صورتی جایز و صحیح به آن آیات  پس نمی ،اند از جھت متن و سند باطلند کرده
سفارش به در مورد   آیه زیرا این ؛آنان است دلیلی علیهزیرا ھمان آیات  ؛کنند استناد

                                           
 .٤/٥ :منهاج السنة -١
این ادعای شیعه بدین معناست که علی در حال رکوع، تمام محاسبات مربوط به زکات مالش  .٤/٥ همانجا: -٢

نظر از اینکه  تواند انگشترش را به عنوان زکات بدهد. صرف̀را انجام داده و به این نتیجه رسیده است که می
انجامیده است، باید گفت چنین روایت برد و این رکوع چقدر به طول ̀ای چقدر زمان می̀چنین محاسبه

داری با مدعیات شیعه دربارۀ کیفیت نماز گزاردن علی نیز در تضاد است. آنان معتقدند علی در نماز ̀خنده
آوردند و او حس ̀گشت که تیِر جنگی از پایش درمی̀شد و محو راز و نیاز با خالق می̀چنان از خود بیخود می

اآلمال و عروة الوثقی). حال چگونه کسی که محو در مناجات  ضاء، منتهیکرد (بنگرید به: محجة البی̀نمی
کند و با اطالع از قیمِت روِز نقره،  گردد، سریعًا زکات مالش را حساب می است، متوجه حضور مسکین می

 دهد؟ باز هم یک تضاد و تناقض دیگر در عقاید شیعه! (مصحح) ̀انگشترش را به جای زکات می
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ھای رافضیان  که از کتاب چنانو  ١دوستی با کافران نازل شدهاز مؤمنان و نھی  بادوستی 
به روشنی از  ،این معنی ای ندارند.̀از این آیه بھره برای اثبات مدعای خودآنان  پیداست،
این فرمودۀ خداوند متعال آمده   ،سوره مائده ۵۵ قبل از آیه زیراگردد؛  درک می  سیاق آیه

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� وَ ﴿ است:
َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
ْ ٱۡ�َُهوَد َوٱ�ََّ�َٰرىٰٓ أ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� َمن َ�ٰٓ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ إِ  ٰلِِم�َ َ�َتَول َ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ که  ای کسانی« ]٥١دة:  [املائ ﴾نَّ ٱ�َّ
که از شما با آنها  ایمان آوردید! یهود و نصاری را به دوستی بر نگزینید، آنان دوستان یکدیگرند و کسانی

نھی صریح از   ،پس این آیه . »کند دوستی کنند، از آنها هستند، همانا الله گروه ستمکار را هدایت نمی
  در این آیه »والیت«منظور از  ،ست و به اتفاق علمااز آنھا حمایتبا یھود و نصاری و  دوستی

کسانی را ذکر در ادامه سپس  ؛نیست و اصًال این معنی وارد نیست »امارت و حکمرانی«
و و خداوند متعال و رسول گرامی اکه که والیت و دوستی آنھا واجب است است  نموده
است که عین ھمین  »محبت و یاری« ،والیتمنظور از واضح است که  .ان ھستندمؤمن

در آیۀ دوم امر شده  ،در مقابل است. والیت در آیۀ اول نسبت به یھود و مسیحیان نھی شده
عرب به  در زباناین معنی  ونسبت به خدا و رسول و مؤمنان عملی شود این حاالت، که 

در آیات قبلی از دوستی و  أوقتی خداوند«ه است: رازی گفتفخر شود.  می درکوضوح 
واجب  شان دوستیبه دوستی با کسانی امر کرد که   در این آیه ،محبت کفار نھی فرمود

  که این آیه دانند̀، یکی پس از دیگری میاھل تفسیر«تیمیه فرمود: ̀االسالم ابن̀شیخ .٢»است
 ؛٣»مؤمنان نازل شده است بادوستی با کفار و فرمان به دوستی از نھی  بارۀدر

فرمودۀ این با  ،استو امارت فرمانروایی  ﴾إِ�ََّما َوِ�ُُّ�مُ ﴿ گویند منظور از می  اینکه: ھفتم 

ْ ﴿ فرماید: خداوند متعال سازگار نیست که می ِيَن َءاَمُنوا ُ َورَُسوُ�ُۥ َوٱ�َّ  ﴾إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ
زیرا  ؛آنھاست و امیرِ بوده توان چنین توصیف نمود که او بر بندگان متولی  را نمی اللهچون 

توان گفت: الله  و نمی او خالق، رازق، پروردگار و مالک است و خلق و امر از آِن اوست.

                                           
لفظ است نه به  اعتبار به عموِم   ، باید گفت کهسبب نزول خاصی دارد  آیهاین ثابت شود که  اگر همحتی  -١

 .سبب خصوِص 
 .١٢/٢٥ :تفسیر فخر رازی -٢
 .٤/٥ :منهاج السنة -٣
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اما . ١که امرا و خلفایی چون علی و غیر او امیرمومنان نامیده شدند امیرمومنان است چنان
مؤمنان را دوست  أخداوند  عداوت، باید گفت که تضادم معنای  در خصوص والیت به

 ؛شوند شود و آنھا ھم از او راضی می و از آنھا راضی میا ،دارد و آنھا ھم او را دوست دارند می
؛ ٢کند خدا ھم با او عداوت را آشکار می ،و ھرکس با یکی از اولیای خدا دشمنی ورزد

 :یعنی ﴾وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ عبارت: ھمچنین. ٣است والیت مقصودنوع این  ،بنابراین در آیۀ فوق
در اصل به معنی خضوع و  ،رکوع ؛ زیراکنند فرمان پروردگارشان فروتنی می در برابرآنھا «

دارند و زکات را در حالت تواضع و خشوع برای خدا ادا  پا می نماز بر«فروتنی است. یعنی: 
 ؛٤»کنند می

الیت َو  :معروف استعربی  زبان(با کسر) در  ِوالیت(با فتح واو) و  َوالیتفرق بین : ھشتم
ِوالیت نیست که به معنی منظور است و  آمدهاست که در این آیات  [= دشمنی] داوتمتضاد عَ 

دانند و  می حاکم]» [= امیر«را  دوست]» [= ولی« خبران بیاین  ؛ امااست [= ُحکمرانی] مارتاِ 
و باشد  میعداوت  متضادِ  »الیتَو «واضح است که   با اینکه ؛گذارند یفرق نم  میان این دو واژه

برخی از  دلیلھمین  به .٥است متولیو  والیاما ِوالیت اسمش  ؛است ولیو  مولیآن  اسِم 

                                           
 قدر و ؛ زیراامیر مؤمنان است مردم والیت دارد و او برکه شود  هم گفته نمی ج حتی نسبت به رسول خدا -١

اولین کسی را که امیرالمؤمنین  و فه نامیدندیفقط خل نیزبوبکر صدیق را ا .است از این باالتر ایشان،منزلت 
  .)٤/٩ :منهاج السنة( بودفاروق  عمر، نامیدند

 به خاطرکه مخلوق رای دوستی مخلوق ب مانند والیت و ؛نیکی خداست رحمت وه از جمل ،این نوع والیت -٢
ُ َ�ِ�ٌك ِ� الُْملِْك ﴿ :فرماید متعال میخداوند  .نیاز نیست ا َولَم يَُ�ن �َّ ِي لَْم َ�تَِّخْذ َوَ�ً ِ ا�َّ َوقُِل اْ�َْمُد ِ�ّ

لَّ  ُ َوِ�ٌّ ّمَِن ا�ُّ و بگو: ستایش برای الله است که فرزندی (برای خود) «  ]١١١:سراء[ا ﴾َولَْم يَُ�ن �َّ
بخاطر ناتوانی (و ذلت حامی و) سرپرستی برای او  برنگزیده و او را در فرمانروایی هیچ شریکی نیست و

: فرماید بلکه اوست که می ؛»دهد پس خداوند متعال از روی نیاز کسی را دوست خود قرار نمی». نیست
که خواهان عزت است، پس (بداند که) عزت  کسی« ]١٠: فاطر[ ﴾ن َ�َن يُرِ�ُد الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ َ�ِيًعامَ ﴿

 .)٤/٩ :منهاج السنة» (از آن الله استهمگی 
 .٤/٩ همانجا: -٣
 .١٢/٢٥ :رازیفخر تفسیر  ؛١/٦٢٤ :تفسیر الکشاف ،بنگرید به: زمخشری -٤
 »و ل ی«ۀ ماد »الصحاحمختار «به فرهنگ لغت  .٢٢١و  ٢٢٠ص :رسالة فی الرّد علی الرافضة ،المقدسی -٥

 ید.مراجعه کن
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ای حاضر شدند، والی برای نماز مّیت مقدم  دو بر جنازه ھرگاه والی و ولی ھر معتقدند کهفقھا 
لفظ  در نتیجه، ؛ولی مقدم است ،دیگر ای̀ۀ عدهو بنا به گفتکه این دیدگاه اکثر آنھاست. است 

چنین  بود،مارت اِ  به معنیالیت اگر منظور خداوند وِ  .١الیت غیر از والی استولی و َو 

» دوستی«به معنی واالت بر مُ مذکور   ۀپس معلوم شد که آی. »...إنّام يتولی عليكم«فرمود:  می
چنین مواالتی برای ھمۀ مؤمنان نسبت به ھمدیگر  وکند  داللت میاست متضاد عداوت که 

ْ وَ ﴿ لذا فرمودۀ خدا بعد از آن ؛٢ثابت است ِيَن َءاَمُنوا  با صیغۀ جمع ذکر شده است. ﴾ٱ�َّ
 با این توضیح روشن شد ،ترین دلیل آنھاست قوی ـ̀بزرگان شیعهـ به ادعای  آیه اگر این

بر این باید  ؛ زیرا اساساً نیست استوار بر ھیچ اصل و اساسی در باب امامتادعای ایشان که 
را  آن جامعهکه ھمۀ اقشار مختلف  گفت̀سخن می واضحو  شفاف چنان ،مھم وضوعم

نیز کند و آیندگان  درک می دانشمندکه به ھمان صورتی بفھمد را  بفھمند، فرد عامی آن
 از نظر شیعه، کردند؛ چرا کهرا درک   حاضرین آندرک کنند که به ھمان روشنی را   آن

. استدر شمار کفار  ،را انکار کند ترین امر دین است و کسی که آن̀مھمموضوع امامت، 
، معلوم است که را برساند نیامده دلخواه آنھاکه معنای  عبارتیبنابراین وقتی در کتاب خدا 

بدان استدالل   مذکور و سایر آیاتی که آیۀ لذا ؛شان ندارند برای ادعایاز قرآن  دلیلیھیچ 
عربی  ه زبانعرب معروف است و قرآن ھم ب زباناز الفاظ استخالفی نیست که در  کنند، می

آقایان علمای شیعه و  رود؟ پس شیعه بعد از این به کجا می است؛ نازل شدهآشکار 
یا باید افراط و تعصب  ،تکفر به اسالم اس با به قرآن کفر بورزند که برابریا باید شان  پیروان

 ھمین است.نیز ما  خواستۀسوی حق بازگردند که ه و ب گذاشتهرا کنار 
 »آیۀ والیت«را  کنند و آن ای بود که از کتاب الله بدان استدالل می  ترین آیه قوی آیه، این 
تمسک  نیزبه آیات دیگری  ،ھدف خودرسیدن به آنھا برای   ذکر است که  الزم به .نامند می
ھای جامع  با پاسختیمیه نیز ̀ابناالسالم ̀و شیخ ذکر کردهمطھر حلی آنھا را ̀جویند که ابن می

ھای تفسیر و حدیث شیعه مراجعه  ھرکس به کتاب .٣است ساختهنقش بر آب  شان را رؤیای

                                           
 .٤/٨ :منهاج السنة -١
 .٦/١٦٧ :تفسیرآلوسی؛ به بعد ١٢/٢٥ :رازی تفسیر فخر :برای تفاصیل بیشتر بنگرید به .همانجا -٢
 به عرضه و مناقشه آیاتی »میدلة من القرآن العظة واأل یالجعفر  مامة عنداإل«عنوان ا ای ب رساله در دکتر سالوس -٣

گیرد: از  وی چنین نتیجه میست. ا  برای اثبات امامت بدان استدالل کرده از قرآن کریم پرداخته که شیعه
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که  چنان اند؛̀تفسیر کردهوالیت و ائمه  حول محورِ قرآن را آنان که  شود̀متوجه می ،کند
 این دلیلی بر ناتوانی و شکست آنھاست. .را بیان داشتیم از آن ای̀نمونه

بر والیت علی  مبنی بر ادعای آنان صریحی قرآن ھیچ داللت که در ظاھرِ  تردیدی نیست 
تمامی آیاتی که بدان  مورددر مدعیان امامت،  .یا بقیۀ دوازده امام باشد، وجود ندارد

سوی مقتضای ه اده از تأویالت باطل، معنای آنھا را بتا با استف کوشند̀می ،کنند استدالل می
به آنان بنابراین درحقیقت تحریف کنند. خواھند،  روایات ساختگی و معنایی که خود می

  که  شان ادعایاین کنند و  می ناداست شیعهبلکه تنھا به روایات  ؛کنند قرآن استدالل نمی
 است. باطلگیرند، ادعایی  قرآن برمی امامت را ازیل دال

 دالیل شیعه از سنت
سنت به آنچه در مورد فضایل  اما در مورد سنت مطھر، شیعه در اثبات نص از طریق اھل

ھای  دروغ علی در باب فضایل آنانکه گفتنی است  شود.̀متوسل میوارد شده  سعلی
 حدید شیعهال̀ابی. ابن شیعه است ھا دروغاساس این شود  اند و گفته می زیادی نقل کرده

که  بینیم̀رو می از این .١»دروغ در احادیث فضائل، از جانب شیعه وارد شده است«گوید:  می
بیش  سعلی بارۀدر کند،̀را بررسی و معرفی میروایات جعلی  که» موضوعات«ھای  در کتاب

 از دیگر خلفای راشدین دروغپردازی شده است. 
امامت و جانشینی او  بر و نصوص دالوارد شده از الفاظ  سفضایل علیالفاظی که در 

بلکه  ؛نه در شریعت اسالم و نه در عقل خردمندان ،نه در عرف، عرب زباننیست، نه در 
پس از حزم ̀. ابناند̀در ھنگام طرح این ادعا ساخته و مطرح کردهفضایلی ھستند که آنھا 

فضایل صحیح وارد شده در مورد علی «احادیث وارده در فضایل علی گفته است:  شمردن
  منزلۀ ھارون و موسی ھستی؛ جز اینکهه تو برای من ب"فرمود:  ج این است که رسول خدا

  .١»حجت نیست [اعتقاد امامت نزد] روافضو این برای  ٢»"بعد از من پیامبری نیست

                                                                                                             
 تأویالت اسباب نزول و روایاِت  اند آیات صریحی برای امامت ذکر کنند، ناچار به آنجا که شیعیان نتوانسته

 شان هیچ ارزشی ندارد.  و به عنوان دلیل ادعای صحیح نیست  آنهاکدام از ̀که هیچاند  متوسل شده غریب
 .٧٦ص :عیالتشر  يالسنة ومکانتها ف ؛٢/١٣٤ ة:شرح نهج البالغ ،دیالحد ابن ابی -١
به سوی تبوک خارج شد و علی را جانشین  ج رسول خدا«نص حدیث بر اساس روایت بخاری چنین است:  -٢

فرمود: آیا راضی  ج کنی؟ رسول خدا گفت: آیا مرا بر زنان و کودکان جانشین می سقرار داد. علی
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فردا پرچم را به دست « :است ج فرمودۀ رسول خدادیگر استدالل علمای شیعه، این  

                                                                                                             
» آید؟ بعد از من پیامبری نمی  که شوی که تو برای من به منزلۀ هارون برای موسی باشی، جز این  نمی

همچنین بنگرید به:  ؛٤٤١٦دیث ، ح٨/١٢ :تبوک ةکتاب المغازی، باب غزو  ،فتح الباری ،صحیح بخاری(
 :المناقبکتاب  ،سنن ترمذی ؛٢/١٨٧٠ :طالب باب فضایل علی بن ابی ،صحیح مسلم باب فضایل صحابه

، ١/١٧٠ :امام احمد ؛١١٥دیث ، ح٤٣و  ١/٤٢ :مقدمةال ،ابن ماجة ؛٣٧٣١و ٣٧٣٠حدیث، ٦٤١و  ٥/٦٤٠
 .)٤٣٨ و ٦/٣٦٩ و، ٣٣٨، ٣/٣٢، و ٣٣٠، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٢، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣

نیست؛ چون این موجب فضل علی بر دیگران و موجب استحقاق امامت «حزم در اثبات آن گفته است:  ابن -١
یوشع بن نون ـ غالم  ÷از موسی اسرائیل را بعد از موسی به دست نگرفت؛ بلکه بعد هارون والیت امِر بنی

 ج گونه که بعد از رسول خدا امر بود؛ همان رفیقی که همراه او در طلِب خضر سفر کرد؛ همان موسی ـ ولی 
که علی ـ بر خالِف  درحالی .دینه سفر کردـ جانشین شد که همراه او به م سیاِر غار او ـ ابوبکر صدیق

جانشین او نشد. پس درست است  ÷ـ پیامبر نبود. با این همه، هارون نیز بعد از وفات موسی ÷هارون
 .مانند هارون برای موسی باشد، که این فقط به معنی خویشاوندی است ج برای رسول خدا سکه علی

و به غزوۀ تبوک رفت؛  او را در مدینه جانشین خود قرار دادتنها وقتی چنین فرمود که  ج همچنین رسول خدا
ولی پس از غزوۀ تبوک و پیش از آن نیز کسانی جز علی را جانشین خود قرار داده بود. پس صحیح است که 

گونه که برای دیگر جانشینان هم  این جانشینی برای علی، موجب فضل و برتری بر دیگران نیست؛ همان
تشبیه علی به هارون، باالتر از تشبیه ابوبکر به ابراهیم و  .)١٦٠و  ٤/١٥٩ :الفصل( »موجب فضل نبوده است

)، ٣٦٣٢، حدیث ١/٣٨٣گونه که امام احمد در مسند ( عیسی و تشبیه عمر به نوح و موسی نیست؛ همان
اند؛  روایت کرده را از آن یقسمت) ٤/٢١٣) و ترمذی در کتاب الجهاد (٢٢و  ٣/٢١حاکم در المستدرک (

اند، نه به یک  تشبیه شده اند و ابوبکر و عمر به دو نفر از آنها زیرا آن چهار نفر همه از هارون بزرگوارتر بوده
اند. بنابراین تشبیه ابوبکر و عمر به نوح و ابراهیم و موسی و  نفر، بلکه به دو نفر از آن پیامبران تشبیه شده

ا آنکه علی مانند دیگر اصحاِب همانند خود در منصب عیسی، از تشبیه علی به هارون واالتر است، ب
جانشینی قرار گرفت و این مقام، منحصر به او نبوده است؛ ولی تشبیه آن دو نفر با کسی دیگر مشترک نبوده 

های منحصر به او نبوده و نیز تشبیه کردنش به یکی از انبیا،  است. پس جانشین کردن علی، یکی از ویژگی
). برای باطل کردن استدالل رافضه به این حدیث، ٣١٥و  ٣١٤ص :المنتقی(بنگرید به:  خاص او نبوده است

؛ ٢٢٢و  ٢٢١: ص، اإلمامة والرّد علی الرافضةنعیم ؛ ابی١٥/١٧٤ : شرح نووی بر صحیح مسلم،بنگرید به
لی ؛ مقدسی، الرد ع٧/٧٤؛ فتح الباری: ٣١٤، ٣١١، ٢١٣، ٢١٢به بعد؛ المنتقی: ص ٤/٨٧منهاج السنة: 
، اإلمامة عند الجعفریة في ؛ سالوس١٦٤و  ١٦٣ص عشریة: ؛ مختصر التحفة اإلثنی٢٠٨تا  ٢٠١الرافضة: ص

 .٣٤و  ٣٣: صضوء السنة
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و  ١»را دوست دارد و خدا و رسول ھم او را دوست دارنددھم که خدا و رسولش  مردی می
به این حدیث  آنان ھمچنین. ٢برای ھر مسلمان فاضل واجب است این صفت را داشته باشد

جز منافق کسی جز مؤمن علی را دوست ندارد و کسی «کنند:  استدالل می ج رسول خدا
 «شده:  نیز نقل شدر مورد انصار چون این یروایت صحیح .٣»نداردرا بغض و کینه او 

 .٤»دارد دوست نمی ،جز کسی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشدانصار را 
من دوست و موالی او ھستم، علی موالی  هھر ک« روایتکه  ذکر این نکته الزم است

سایر احادیثی که شیعه برای ھدف خود به آنھا  ق صحیح نیست.وثاز طریق راویان م» اوست
کدام صحیح نیستند و ھرکس کمترین  و ھیچ بودهھمه ساختگی نیز جوید  مسک میت

گاھی  .٥داند را میحقیقت این  ،در مورد اخبار و روایت داشته باشد و دانشی آ

                                           
کتاب الفضائل  ،فتح الباری ،بخاری. »ألعِطَیّن الّرایة غدًا رجًال یحّب الله و رسوله، ویحبه الله ورُسوُلهُ « -١

فضائل علی بن من  باب  ،فضائل الصحابةالکتاب  ،مسلم ؛٧/٧٠ :طالب علی بن ابیالصحابة، باب مناقب 
 .١٨٧٣و  ٢/١٨٧١ :طالب ابی

خدا . دیگران نیز باشد اوعصمت  امامت و این نصی بر  اینکهه ویژۀ علی نیست، چه رسد ب ،یعنی این وصف -٢
. این شهادت، خاص اند رسول هم آنها را دوست داشته خدا و دارند و می اند و ست داشتهو را د ج رسول و

گویند  افضی که میو ر است.   گونه که برای ده نفر از صحابه به بهشت شهادت داده است؛ همان سعلی
خوارج به آنها  ؛ زیراتوانند به این روایت استدالل کنند نمی ،اند از دین برگشته ج صحابه بعد از وفات پیامبر

 »اجماع دارند کفر علی خوارج بر« :است هاشعری گفت که ؛ چنان»علی هم مرتد شد« گویند: می
؛ همچنین اند باطل کرده[در مورد کفِر علی] با دالیل بسیار خوارج را ۀ گفت ،سنت اهل). ١/١٦٧ :المقاالت(

 .)٩٩ و ٤/٩٨ :منهاج السنةاند ( ها ثابت نموده ایمان خلفای پیش از علی را نیز به وسیلۀ همین استدالل
 این حدیث حسن صحیح است. گوید که می یو .٣٧٣٦، ح٥/٦٤٣ :کتاب المناقب ،ترمذی -٣
روز آخرت ایمان داشته  مردی که به خدا و«: فرمود ج هریره روایت کرده که رسول خداو مسلم از ابامام  -٤

 نصار وّن حب األأل علی یالدلباب  ،یمانکتاب اإل  مسلم، صحیح(» از انصار نداردکینه و دشمنی  ،باشد
مطابق  نیزاحادیث دیگری ). ١٣٠دیث ، ح١/٨٦ :عالماته و بغضهم من عالمات النفاق و مانیمن اإل  شعلی
 ج اند که رسول خدا مسلم روایت کرده از جمله آنچه بخاری و ست؛ا  مورد علی ذکر شده لفظ دراین 

» اردند دشمنیآنها با جز منافق  را دوست ندارد و جز مؤمن آنها [باید گفت که] انصاردر مورد « فرمود:
 ،مسلم؛ ٣٧٨٤ و ٣٧٨٣، ح٧/١١٣ :یماننصار من اإل نصار، باب حب األألکتاب مناقب ا ،فتح الباری، بخاری

 .٣٩٠٠دیث ، ح٥/٧١٢ :نصار و قریشباب فضل األ ،کتاب المناقبترمذی،  ؛١٢٩دیث ح همانجا:
 .٤/٢٢٤ :الفصل -٥
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اگر : «گوید چنین می ادامهحزم نقل کرده و در ̀تیمیه این عبارت از ابن االسالم ابن̀شیخ
انت مّنی و انا "فرماید:  حزم این روایت را که در صحیحین آمده و می̀گفته شود چرا ابن

 که شود در پاسخ گفته می ٣است را ذکر نکرده "کساء"و  ٢"مباھله"و نیز حدیث  ١"منک
در اما  ؛در آن ذکر شده سحزم روایاتی بود که در صحیح بیان شده و تنھا علی مقصود ابن

فرمود:  سبه جعفر ج مثًال پیامبر ؛اند̀ذکر شده نیز عالوه بر علی کسانی دیگرروایات، این 
در و . "ما ھستی دوستتو برادر و "و به زید فرمود:  "من شباھت داری چھرۀبه اخالق و "

به عنوان نکته پس این  ؛اند̀ذکر شده شفاطمه و حسن و حسین  ،حدیث مباھله و کساء
خود  جعلِی را با روایات سخن شیعه این  با این ھمه، .٤»حزم وارد نیست̀اشکال بر ابن

ی که در باب روایات ھای و کتاب  بر نصوص صحیح افزودهروایات دروغ را  ،توسعه داده
                                           

عمرة باب  ،، و کتاب المغازی٢٦٩٩دیث ، ح٣٠٤و  ٥/٣٠٣ :کتاب الصلح ،فتح الباری ،صحیح بخاری -١
 .٤٢٥١ حدیث ،٧/٤٩٩ :القضاء

َ�ُقْل ﴿ۀ مباهله نازل شد وقتی که آی «... :چنین روایت شده استوقاص  صحیح مسلم از سعد بن ابی در -٢
�َْناءُ�ْم 

َ
�َْناءنَا َو�

َ
...)  میتان را فراخوان مان و فرزندان تا فرزندان دییایب بگو:( ]٦١: عمران آل[ ﴾...َ�َعالَْواْ نَْدُع �

صحیح ( "»اینها اهل من هستند ،خدایاگفت: " و فراخواندحسن وحسین را  فاطمه و علی و ج رسول خدا
 امامت و بر یاین دلیل ).٢/١٨٧١ :طالب رضی الله عنه مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی بن ابی

پیامبر، خویشاوندان اگر و حتی گردید  حاصل مینزدیک مباهله با خویشاوندان  ؛ زیرانیست سبرتری علی
برای  .گردید نمی لحاصمباهله  مقصودِ خواند ـ هرچند نزد خداوند فضیلت بیشتری داشتند ـ  دور را فرا می
رسالة  ،المقدسی ؛٣٦تا  ٤/٣٤ :منهاج السنة :بنگرید به ،استدالل به این حدیث روافض در پاسخ جامع به

 .٢٤٥تا  ٢٤٣ص :الرد علی الرافضة
ی یکه قبا درحالی رفت بیرون ج روزی رسول خدا«چنین روایت شده:  لشهیمسلم از عاصحیح  در -٣

 دررا  او حسن بن علی آمد و .از موی سیاه بافته شده بود شتران نر روی آن بود و نگار نقش وبود که  پوشیده
سپس علی هم  ؛هم وارد قبا شد سپس فاطمه آمد او ؛را هم داخل کرد او، سپس حسین آمد ؛کرد یشزیر قبا

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم ﴿ فرمود:پیامبر پس  ؛وارد شد مد وآ
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َعنُ�ُم الرِّْجَس أ إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ

که باید شما را  خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنان الله قطعًا می«یعنی:  ]٣٣: حزاب[األ  ﴾َ�ْطِهً�ا
. ٢٤٢٤، ح٢/١٨٨٣ :بیت صحیح مسلم، کتاب فضایل الصحابة باب فضائل اهلبنگرید به:  ».پاک سازد

 :رسالة فی الرّد علی الرافضة ؛٢٥تا  ٤/٢٠ :منهاج السنةشیعه به این حدیث بنگرید به:  استدالل برای پاسخ به
 .١٥٦و  ١٥٥ص :مختصر التحفة ؛٢٤٦ص

 .٤/٨٦ :منهاج السنة -٤
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کنند ̀بدان استناد میشیعه را که علمای روایاتی   ، مجموعهاند موضوع و جعلی نوشته شده
اما  ؛فراوانند سفضائل صحیح علی: «است گفتهدر این مورد جوزی ̀. ابن١اند ذکر کرده

 ج به پیامبر شکه سند جعل کردند فضایلی برای اوو  هقناعت نکرد[به آنھا] شیعه 
 .٢»رسد نمی

حیله و فریب،  رویکه آنھا را از  شود̀روایات زیادی استدالل میبه  شیعه ھای در کتاب
سنت اصل و اساسی  اھل نابعدر ماحادیث مذکور که  دھند؛ درحالی سنت نسبت می به اھل

از آنچه بزرگان شیعه به صحیح بخاری و  بسیاری«: است گفته :تیمیه̀ابن رو از این .ندارند

مطھر حلی قسمت ̀ابن .٣»ندارد و اساسی باطل است و اصل ،دھند مسلم و غیره نسبت می

تیمیه در کتاب ̀آوری کرده و ابن کنند جمع شیعه بدان استدالل میعلمای عمدۀ آنچه 
 .٤نموده است بیانحق و باطل آنھا را  »منھاج السنة«

 .ای دارند گرانه ھا و ترفندھای حیله سنت، روش ھای اھل استدالل به کتاببرای شیعه 
عالمه شاه عبدالعزیز دھلوی بوده  ،کسی که حیلۀ آنھا را کشف و تشریح نمود نخستینشاید 

نامدار  دانشمندھمچنین  .٥است  ھا پرداخته بدان »ةعشری ثنیالتحفة اإل« باشد که در کتاب

شیخ محمد مشھور به خواجه نصرالله ، عصر خود یگانۀ ـ ̀که آلوسی توصیف نموده چنان ̀ـو 
ھمچنین  .٦شان برداشته است ھای پرده از حیله »قةالصواعق المحّر «در کتاب  ،ھندِی مکی

سھم بسزایی داشته  مھمدر این  »نقض عقاید الشیعة«کتاب  با تألیف :شیخ سویدی

                                           
 به بعد. ١/٣٣٩ :الموضوعات ،حزم̀ابن -١
 .١/٣٣٨ همان: -٢
 .٤/٢٧ :منهاج السنة -٣
مسند امام  الموطأ و، سنت اهلۀ های ششگان ب کتا امامت که در هدکتر سالوس مجموع احادیث مربوط ب -٤

به این نتیجه ی و .استمتن بررسی نموده  آنها را از لحاظ سند و جمع آوری کرده واند  وارد شدهاحمد 
با تمام آنها بلکه  ؛کند امامت تأیید نمی مسئله در را شیعه یها گاهد دی ازکدام   هیچ ،که سنت نبویرسیده 

 .ضوة السنةي ة فیالجعفر  مامة عنداإل. بنگرید به: شوند باطل می ثابت نقض و احادیث صحیح و
  به بعد. ٣٢ص یة:عشر  ثنیالتحفة اإل مختصر ؛به بعد ٤٤ص ة:عشری ثنیتحفة اإلال -٥
آلوسی کتاب مذکور را خالصه نموده و با نامی  به بعد. ٥٠ص :السیوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة -٦

 که در این پاورقی به آن ارجاع دادیم منتشر کرده است.
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ذکر » فکرة التقریب«فریب را در رسالۀ مکر و قسمتی از این راھکارھای اینجانب نیز . ١است

  .٢ام̀نموده

 مهم̀ترین دالیل شیعه از سنت
نامند و  می» حدیث غدیر«را  روایتی است که آنبر اثبات امامت، شیعه دلیل  ترین̀اساسی 

 درکتابی به نام امینی، شیعۀ معاصر اند که یکی از آخوندھای  داده اھمیتبه حدی بدان 
 کتاب و غدیر در«را  تا صحت و شھرت حدیث غدیر را اثبات کند و آن  شانزده جلد نوشته

خود ـ  حج آخرین از  ج رسول خدا ھنگامی که به اعتقاد شیعهنامیده است. » ادب سنت و
  گفتمردم  ، در آنجا بهرسید ٣به غدیرخم، چون به گشت̀ازمیب ـ» حجة الوداع«معروف به 

 و نمودهچون خداوند او را بدان امر  ؛طالب است̀وصی و جانشین بعد از او علی بن ابی
  فرمود:

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َُهۥ﴿ نزَِل إَِ�َۡك مِن رَّ
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَلِّۡغ َمآ أ ُّ�

َ
  ]٦٧دة:  [املائ ﴾َ�ٰٓ�

پروردگارت برتو نازل شده است،  (به مردم) برسان و اگر (این  ای پیامبر! آنچه از طرف«
 .»ای کار) نکنی، رسالت او را نرسانده

[=  نما ما و مخالفان«: است گفته در این مورد ٤حدیث ضمن نقل یکصد و پنج مجلسی
که ھمۀ مسلمانان  روز غدیر خم درحالیایشان ایم که   روایت کرده ج از پیامبرسنت]  اھل

 سزاوارترآیا من برای مؤمنان از خودشان  ،ای مردم"فرمود:  برخاسته و بودند جمع شده
پس علی ھم موالی  ،ھرکس من موالیش ھستم". فرمود: "است چنین ،بله"گفتند:  "نیستم؟

دارد دشمن  را دشمن می او هرا او را دوست دارد دوست بدار و ھر ک هھر ک ،خدایا .اوست
  .٥"»خوار گردان کند را خوار می او هھر ک یاری کن و کند ش می̀ایاری سو ھرک ؛بدار

                                           
  به بعد. ٢٥ص :بنگرید به: نقض عقاید الشیعة -١
 به بعد. ٥٢ص :بیفکرة التقر بنگرید به:  -٢
نیز » کثرة الوخامة«دره با نام  نیوجود دارد. ا یا جحفه است که آنجا برکه در نهیمکه و مد نیب یا دره ریغد -٣

 ).٢/٣٨٩ :معجم الولدان(شده است  دهینام
 .٣٧/٢٢٥ و ٢٥٣تا  ٣٧/١٠٨ :نواراأل بحار -٤
 .٣٧/٢٢٥ همان: -٥
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آیۀ  امامت علی در کنار هشیعه این حدیث را برای استدالل ب یھای تفسیر کتاب 

نزَِل إَِ�َۡك ﴿
ُ
ٓ أ َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َما ُّ�

َ
� ھای شیعه که در مورد  سایر کتاب. ١اند ذکر کرده ﴾َ�ٰٓ

 رأِس شیعه در علمای  .٢دانند دلیل خود میترین ̀مھماین آیه را  نیز اند امامت بحث کرده
. عبدالله نمایند̀مطرح میکنند حدیث غدیر را  می نادسنت به آنھا است روایاتی که علیه اھل

فراوان روایت  سندھایمتواتر و با  سندبا بیش از صد  ]سنت اھل[آنچه عامه : «گوید̀میشبر 
 .٣»حدیث غدیر است ،اند به وقوع آن اعتراف کردهو  به صحت آن اتفاق کردهو   نموده

داده  پاسخبه او  قاطعبا جوابی  :به این حدیث احتجاج کرده و شیخ االسالمنیز مطھر ̀ابن
نسبت  شیعهگونه که امام محمد بن عبدالوھاب با شیخ مفید در مورد دیدگاه  ھمان ؛٤است

در  به نوشتن ردیهسنت که  اھل دانشمنداناز  بسیاری .٥است کردهحدیث مناقشه  اینبه 
ھای  جواب ۀخالص و ما در اینجا ٦اند در مورد این حدیث بحث کرده اند، پرداختهشیعه مورد 

  :شویم آور می سنت در مورد حدیث غدیر را یاد اھل
جز  ی حدیثاند و جمعی از علما ای به این حدیث افزوده ساز، ادامه حدیثجاعالن  

این در حالی است که برخی  ٧دانند را صحیح نمیبقیه » مواله مواله فعيلمن كنت «قسمت 

                                           
 .٤٩١تا  ١/٤٨٨ :البرهان ؛٧١تا  ٢/٥١ :تفسیر صافی ؛١٥٣و  ٢/١٥٢ :بنگرید به: مجمع البیان -١
علی  ،صادقی ؛٧١ص :دهمیعقا يعة فیش ،قزوینی ؛٣٩٥ص :کشف المراد ،مطهر بنگرید به: ابن -٢

 ؛١/٩٠ ة:عشری ثنیاإلاإلمامیة عقاید  ،زنجانی ؛٢٩٢ص :امام علی ،خلیل یاسین ؛٧٦تا  ٥٥ص :والحاکمون
 .٥٥ص :مامةاإل يعة فیدة الشیعق ،صفهانیإ

که  و روایاتی است راثترین آ بتاثز جمله داستان غدیر اقطعًا « :است دقی گفتهاص .١/١٥٣الیقین:حق  -٣
ای نداشته  بهانه ،بالغه غایب تا مردم بعد از این حجِت  حاضر و است بر یاین حجت...  اند راویان نقل کرده

 .)٧٣و  ٧٢ص :علی والحاکمون( باشند
 .٤٦٨تا  ٤٦٦و  ٤٢٥تا  ٤٢٢ص: المنتقی ؛٨٧تا  ٨٤، ١٦تا  ٤/٩ :منهاج السنة -٤
 .٧و  ٦ص ة:رافضعلی الرّد فی البنگرید به: رساله  -٥
تا  ٢٢١ص :رسالة فی الرّد علی الرافضة ،مقدسیال ؛١٣ص :مامة والرد علی الرافضةاإل ،بنگرید به: ابونعیم -٦

 .١٩٩تا  ٦/١٩٢ :روح المعانی ،آلوسی ؛١٦و  ١٥ص :ن اهل السنة والرافضةیالمناظرة ب ،، طفیلی٢٢٤
روایت  ج سند خود از پیامبره ترمذی ب ماجه و̀حدیث را ابناین  .١٣ص :علی الرافضة الرّد  ،محمد بن عبدالوهاب -٧

 .»پس علی دوست اوست ،هرکس من دوست او هستم« :»من کنت مواله فعلی مواله« اند که فرمود: کرده
، ٥/٦٣٣: طالب باب مناقب علی بن ابی ،تاب المناقب(ک» است صحیحو حسن  ،این حدیث« :گوید میترمذی 
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حزم در این مورد گفته  ابن دانند. از علمای حدیث ھیچ بخشی از این روایت را صحیح نمی
به ھیچ وجه از طریق راویان موثق به صحت  این لفظ حدیث [من کنت مواله ...]«است: 

از بخاری و ابراھیم حربی و جمعی از دانشمندان علم حدیث نقل شده که . ١»نرسیده است
 .٢اند و تضعیفش نموده ایراداتی وارد کردهروایت  اینبه 

در  "من کنت مواله فعلی مواله" لفظ«: گوید̀تیمیه در مورد حدیث غدیر می̀ابن 
اند و  ولی از جمله روایاتی است که اھل علم روایت کرده ؛ھای صحاح حدیث نیست کتاب

اللهمّ وال من وااله و عاد  "جملۀ « ھمچنین به گفتۀ وی. ٣»صحت آن مورد اختالف است
شناس، دروغ ̀علمای حدیث نظر ھمۀبه  "من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله

ایت، دروغ بودنش معلوم متن رو دیدن محضاالسالم بیان کرده که به ̀سپس شیخ .٤»است
پس این روایت از ؛ ٥تاریخی است یتخالف واقع» وانصر من نصره«جملۀ  زیرا گردد؛̀می

                                                                                                             
الوداع  از حجة ج همراه رسول خدا« :نقل کرده چنین روایت از براء بن عازب هماجه ب ابن). ٣٧١٣دیث ح
 آیا" فرمود: پس دست علی را گرفت و .نماز فرمودۀ دستور به اقام پیاده شد و میان راه رسول خدا در .گشتیم میبر

من برای هر مؤمنی  آیا" فرمود: ".بله ای رسول خدا" گفتند:" ؟ندارمخودشان اولویت نسبت به رای مؤمنین من ب
"آیا من نسبت  :فرمودایشان دست علی را گرفت و  ". آنگاهرسول خدا یبله ا" گفتند:" خودش نیستم؟زاوارتر از س

تک مؤمنان از  باز فرمود: "آیا من نسبت به تکبه مؤمنان، از خودشان حق بیشتری ندارم؟" پاسخ دادند: "بله". 
 .که من موالی او هستم هر کسی است دوست علی این خودشان حق بیشتری ندارم؟" گفتند: بله؛ پس فرمود: "

 :المقدمة ،ماجة ابن( "»هرکس که دشمن اوست دشمن بدار دارد دوست بدار و را دوست می هرکس که او ،خدایا
ـ  علی بن زید بن جدعانوجود خاطر ه ب« :است گفته یبکر بن سلیمان هیثم یبا بن یعل .)١١٦دیث ح ،١/٤٣

(مسند:  روایت نمودهنیز این حدیث را   امام احمد). ٦٩ص: الزوائد(سند آن ضعیف است ـ  یکی از راویان
آن در  اکثر طرق های زیادی وارد شده و از راه متن حدیث صحیح است و« :است گفته احمد شاکر) و  ١/٨٤

 .١٠٩تا  ٩/١٠٣، تحقیق احمد شاکر؛ مجمع الزوائد: ٢/٥٦بنگرید به: المسند: .»استموجود المجمع الزوائد 
 .٤٦٧، ذهبی، المنتقی: ص٤/٨٦ :سنةلمنهاج ا؛ و بنگرید به: ٤/٢٢٤حزم، الفصل:  ابن -١
 .٤/٨٦منهاج السنة:  -٢
 .همانجا -٣
 .٤/١٦ :همان -٤
خوار  ینکردند ول یاریهم او را  ینشدند؛ و اقوام روزیپ یکردند، ول یاریرا  یعل یدر جنگ جمل، گروه -٥

 هیامی̀و بن هیمعاو  ارانی نینکرد. همچن یاریرا در جنگ  یعل یکه عراق را فتح کرد ول» سعد«نشدند؛ مانند 
 .)٤/٤١٨ :سالماإل ̀مجموع الفتاوی شیخ( کفار را فتح نمودند یها نیاز سرزم یاریبس دند،یجنگ یکه با عل
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 "اللھم وال من وااله و عاد من عاداه"  هجمل«به تصریح شیخ: صحیح نیست.  ج رسول خدا
، قرآن بیان فرموده که مؤمنین برادران ھمدیگر ھستند زیرا ؛مخالف اصل اسالم است نیز

 .١»شورند̀بر یکدیگر میجنگند و  گاھی علیه ھمدیگر می اگر چه
من کنت مواله فعلی «روایت  درستی در مورداالسالم بعد از ذکر اختالف مردم ̀شیخ 

ولی اگر  ؛حرفی نداریم ،نفرموده باشد[چنین سخنی]  ج اگر رسول خدا«ید: گو می» مواله
بیانگر  این روایتالفاظ  زیرا است؛ بعد از خود نبوده قطعًا منظورش خالفِت  ،فرموده باشد

 بالغ شفاف بیان شوداِ  اببه صراحت و  دای با این اھمیت بای چنین مقصودی نیست و مسئله
از جمله  شپس علی مؤمنی ثابت است. ... مواالت متضاد دشمنی است و این حکم برای ھر

باطنی  ایماِن  ،در این حدیث .ست داردآنھا را دواو  را دوست دارند و مؤمنانی است که او
او مستحق محبت و دوستی ظاھری و باطنی است و   که  دھد̀می علی اثبات شده و شھادت

آید  ولی از آن چنین برنمی ؛کند را در مورد او رد می ـ نواصب از خوارج وـ گفتۀ دشمنانش 
رسول شخص که  درحالی ،چگونه چنین باشد .نیستال مو یکه در میان مؤمنین کس دیگر

 .٢»؟دبودنن صالح امؤمن گی در زمرۀکه ھم داشتچند دوست  ج خدا

ُ َورَُسوُ�ُۥ﴿ آیه:  اینکه گمان رافضه مبنی بر«گوید:  فیروزآبادی می  یا  ﴾إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ
جانشین  ج علی بعد از رسول خدا  کند بر اینکه داللت می »من کنت مواله فعلی...«حدیث 

واژۀ  ؛ زیرادر اشتباه است کسی که چنین گمانی داردو قطعًا  بودهناشی از جھل  ،است
و معنی رھبری ه اما ِوالیت ب ؛مولی و ولی است شداوت است و اسم فاعلمتضاد عَ  ،َوالیت
 ؛است که دو طرفه است متضاد دشمنیمواالت  ... اسم آن والی و متولی است است وامارت 

َ ُهَو َمۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ﴿ :مانند فرمودۀ خداوند �ن تََ�َٰهَرا َعلَۡيهِ فَإِنَّ ٱ�َّ
و اگر شما دو نفر بر علیه او همدست (متفق) شوید پس ( ]٤[التحریم:  ﴾َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َظِه�ٌ 

ردمان شایسته از مؤمنان و فرشتگان (نیز) بعد از آن (بدانید) که الله یاور (و موالی) اوست و (نیز) جبرئیل و م

نَّ ٱۡلَ�ِٰفرِ�َن َ� ﴿ و فرمود: )پشتیبان (و مددکار او) هستند
َ
ْ َوأ ِيَن َءاَمُنوا َ َمۡوَ� ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
َ�ٰلَِك بِأ

وردند و (این بدان سبب است که الله یاور (و موالی) کسانی است که ایمان آ] ١١[حممد:  ﴾َمۡوَ�ٰ لَُهمۡ 

                                           
 .٤/١٦منهاج السنة:  -١
 .٤/٨٦ :همان -٢
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ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� ﴿ و فرمود: »آنکه کافران (موال و) یاوری ندارند
َ
 ﴾َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت َ�ۡعُضُهۡم أ

آیات  مورددر این . ١»و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان (و یاور) یکدیگرند« ]٧١[التوبة: 
 .٢وجود دارد بسیاری

، اضافات را برآورده نکردرسد چون این روایت اغراض و اھداف رافضه  چنین به نظر می 
 ھایی بخشی از عبارتکه  استبدان افزودند. امام محمد بن عبدالوھاب بر این باور  یزشت

را  ھا̀این افزوده. کسی که ٣به اجماع مسلمین کفر است ،اند که رافضه به این روایت افزوده
 .بیند آوری کرده بخواند، کفر و گمراھی را به وضوح می جمعنوار که مجلسی در بحاراأل

 .دنگاه کنی ھاکافی است به متن آن آنکه بدانیم دورغ ھستند،برای 
جامعه رف عُ به و برده  ای̀و منطق بھره ھرکس اندک دانش زبانی داشته باشد، از عقل 

گاه باشد، می استفاده  یو عباراتالفاظ  داند که برای انتصاب کسی به جانشینی از چنین̀آ
وقتی به «کند: ̀بیھقی روایت می گردد؛ پس شرع مقدس قطعًا چنین نخواھد کرد.̀نمی

من "به علی بن ابی طالب نفرمود:  ج طالب گفته شد: آیا رسول الله̀حسن بن علی بن ابی
از  ج اما به خدا سوگند اگر منظور رسول خدا[بله،] : او پاسخ داد "؟کنت مواله فعلی مواله

گونه که صریح و  ھمان ؛کرد را با فصاحت بیان می خالفت و رھبری بر مردم بود، آن مولی
ھمانا "فرمود:  نماز و زکات و روزۀ رمضان و حج خانۀ خدا را بیان فرمود و به آنھا می ،فصیح

پشت این  پس در "؛بشنوید و اطاعت کنیداز او پس  ؛امر شما بعد از من است این ولِی 
 .٤»تر است از ھر کسی برای مسلمین خیرخواه ج چون رسول خدا ؛یستھا چیزی ن حرف

برای ھر مؤمنی عمومیت  ، فراگیر است وحدیث ذکر شدهاین معنا و مفھومی که در 
برخی از اصحاب نسبت به علی  است؛ زیرا ولی اینجا به علی اختصاص داده شده ؛دارد

زمانی رخ داد که رسول  ھا دورتکاین  .خشمگین بودند و چندین بار از او شکایت کردند
 به. ٥طرف مدینه برای ادای آخرین حج، او را به یمن فرستاده از خروج ب پیش ج خدا

                                           
 .١٣ص :القضاب المشتهر -١
 .»ی ل و«مادۀ  ،بنگرید به: معجم المفهرس -٢
 به بعد. ٦ص :الرد علی الرافضة ةبنگرید به: رسال -٣
 .٢٢٣و  ٢٢٢ص :الرّد علی الرافضة يرسالة ف ؛٤/١٦٩ :تهذیب تاریخ دمشق ؛١٨٣و  ١٨٢ص :عتقاداإل  ،بیهقی -٤
 .١٠٥و  ٥/١٠٤ :ةیة والنهایالبدا ؛٢/٦٠٣ :هشام ابن هسیر  -٥
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اگر اسناِد روایت درست ھم باشد، نصی برای والیت «گوید:  است که بیھقی میدلیل ھمین 
کتاب "که در  ،ثیھای مختلف این حد چون با توجه به روایت نخواھد بود؛علی بعد از پیامبر 

از این مطلب را بیان کردیم که وقتی علی را به  ج بیان شد، منظور رسول خدا "الفضائل
پس رسول  ؛شکایات زیادی از او داشتند و نسبت به ایشان اظھار خشم کردند ،یمن فرستاد

کند و آنھا را به محبت و دوستی و  اظھارخواست محبت خود را نسبت به ایشان  ج خدا
، "علی را ھم دوست بدارد ،ھرکس مرا دوست دارد"با او تشویق نمود و فرمود:  دشمنیترک 

است که یکدیگر را دوست داشته  واجببرمسلمانان  و ؛منظورش محبت اسالم است که
 .١»نسبت به ھمدیگر دشمنی نورزند باشند و

                                           
َها ﴿آیه کنیم:  به این نکات اشاره می ،حدیث غدیربحث . در خاتمۀ ١٨١ص :عتقاداإل  -١ ُّ�

َ
� بَلِّۡغ َمآ  ٱلرَُّسوُل َ�ٰٓ

ّ�َِك  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
هجدهم  ،روز غدیرکه  است؛ درحالی نازل شده »حجة الوداع« قبل ازها  مدت ﴾أ

 ،نازل شد  وقتی این آیه  اینکه مبنی بر ادعای شیعه درنتیجه، است؛ از حج بوده بازگشتالحجة بعد از  ذی
دانسته چگونه  پرداختۀ کسی است که خودش هم نمی ساخته و ،خطبۀ غدیر را ایراد نمود ج رسول خدا
من جز بشری " غدیرخم فرمود: خدا در رسول« است:روایت مسلم نکتۀ دوم این  دروغ بسازد. و یروایت جعل

ه ب یان شما دو چیزم من در را اجابت کنم و اش من خواسته نیستم که نزدیک است فرستادۀ پروردگارم بیاید و
بدان تمسک  الله را بگیرید و پس کتاب ؛آن است در هدایت اول کتاب خدا که نور و گذارم: می یجا

به شما بیتم  اهلخدا را دربارۀ  ؛بیتم اهل و" گفت: آنگاه .ترغیب نمود تشویق و در این موردسپس جویید"؛ 
 :عنه الله طالب رضی کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی بن ابی ،صحیح مسلم( "»...م شو  یادآور می

ی است که تنها تاروایروایت، از جمله این « :ه استتیمیه فرمود سالم ابناإل  شیخ .)٢٤٠٨دیث ، ح٢/١٨٨٣
 این امری است که قبًال در است. به پیروی از کتاب الله سفارش شدهدر آن فقط  ورا نقل کرده  آنمسلم امام 

"خدا  بلکه فرمود: است؛ عترت امر نفرمودهاز به پیروی [مردم را]  ایشان و حجة الوداع بدان توصیه شده بود
مورد  مقتضی امری است که در ،بیت امت نسبت به اهلبه کر تذم". شو  یادآور میبه شما بیتم  اهلرا درباره 

بنابراین  بود. غدیرخم بیان شده قبل از به آنها، ستم امتناع از ظلم و وصورت گرفته است آنها قبًال  اعطای حِق 
 :منهاج السنة( »نه غیر او نه در حق علی و امر نکرد؛ ای شرعیحکم به  ،در غدیرخمپیامبر شود که  معلوم می

 م)شو  یادآور میبه شما بیتم  اهل(خدا را درباره  ج فرمودۀ رسول خدا« :ه استفیروزآبادی گفت .)٤/٨٥
 علی و لآ بیت مشترک بود، از  تمام اهل بلکه بین علی و؛ چیزی نیست که به علی اختصاص داشته باشد

چون آنها با مجموع ؛ دندبو  ها رافضی ،این وصیتپذیرش از  دورترین مردم و؛ عباس آل عقیل و آل جعفر و آل
 .)١٣ورقۀ  :المشتهر بالقضا(یاری کردند  آنان علیهکفار را  بیت دشمنی ورزیدند و  لاه
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آنھا، و پاسخ به  ج و سنت رسول خدا قرآن کریمترین دالیل شیعه از ̀از عرضۀ مھم پس
کنیم که به  سنت واگذار می اھلاز  ییھا را به کتاب و آننموده بقیه دالیل را رھا  طرح

بدون  .اند̀برانداختهو آنھا را از ریشه   ھای ایجاد شده از سوی روافض پرداخته بررسی شبھه
منھاج «تنھا مراجعه به کتاب  زیرا ؛آسانی است آنھا کار پاسخھا و ̀شناخت این شبھه ،شک

ھا، چندین جلد ̀عرضه و تحلیل تمام آن شبھه ؛ با وجود این،و امثال آن کافی است» نةالس
ترین دالیل  ما تنھا به قوی ؛ لذانیست ھادر آن نیزگیرد و چیز جدیدی  می کتاب را در بر

 از قرآن و سنت اکتفا نمودیم. شیعه
وارد سنت  شیعه اصًال به روایاتی که از طریق اھلعلمای که است دیگر این مھم  نکتۀ

و  ھا̀این شبھهآنھا از طرح  نگارنده، به نظر .صحیح باشندکامًال  حتی اگرباور ندارند،   شده
 : کنند̀دنبال میھدف را  دواتخاذ چنین رویکردی 

 مذھبکه  فتن آنھا به این روشفریبا  ؛و سرگردان خود حیرانمتقاعد کردن پیروان : اول
 ؛ورزند سنت عناد می اھلدارند اما  اتفاق نظراین عقاید اھل سنت و اھل تشیع در 

تا شبھات، دفاع و پاسخ دادن  برایگونه مسائل  سنت به این مشغول کردن اھل: دوم 
چشم  در برابرِ و حقیقت را  بپردازند ی شیعهو تفسیر یرجال معتبرھای  نتوانند به کتاب

 کنند. ھویداپیروان نادان شیعه 
اما  ؛اند تالش و کوششی بزرگ مبذول داشته ،اول ھدفدر رویارویی با  سنت اھلعلمای  

شان  نتوانیم حقایقتا ھای شیعه موجب شده  عدم دسترسی ما به کتاب ،دومھدف در مورد 
. اند̀داشتهاین اواخر که علمای ھند و پاکستان در این کار سھم بسزایی  مگر ؛را کشف کنیم
 ،تا با بررسی علمی و موضوعی ،کوشش است پیگیری وھمچنان نیازمند این موضوع 

 شان̀خورده̀پیش چشم پیروان فریب عقاید و دالیل شیعهحقیقت بیان شود و دروغ بودن 
سنت اشاره  ترین دلیل آنھا از طریق حدیث اھل گردد. اکنون بعد از آنکه به قوی آشکار

 گردیم. ھای شیعه برمی در کتاب ]سبر امامت علی[صریح  روایت هلئکردیم، به مس

 های شیعه نص امامت در کتاب
این ادعا و ١اصل ادعای شیعه در مورد امامت، وجود نص و عبارت صریح بر امامت است 

ھای آسمانی برای بیان  د کتابگوین گاھی می :کنند می ی مطرحھای گوناگون صورته برا 

                                           
 .٣/٣٥٦ :منهاج السنةبنگرید به:  -١
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ھمراه با امام غایب  جری ھ ۲۶۰ھا از سال  این کتابھمۀ امامت علی و ائمه نازل شده، اما 
پیرامون امامت دوازده امام نازل  یصریح آیاتدر قرآن که  اند̀مدعیگاھی  ؛اند ناپدید شده

نص صریح از سوی معتقدند  یا اینکهصحابه از قرآن پاک شده،  به دستشده بود، ولی 
نخستین بار مقولۀ اینکه د و کردنمخفی را  ھمگی آنبیان شد ولی امت اسالم  ج رسول خدا

دیگر و  که در (رجال کشی) چنان ـ سبأ مطرح گردید̀ابن از سویامامت و نص آن 
مدعی تاویالت باطنی برای آیات قرآن ھستند و و گاھی  ـ بیان شده است شان ھای کتاب

 داند.  اند. اما نوع این تاویالت را جز ائمه کسی نمی آیات را به ائمه تفسیر کرده
شوند و در ̀به ھر چیزی متوسل می ادعاھای خودسردمداران شیعه، برای اثبات علما و 

دربارۀ دالیل عجیب و غریب از  کنند؛̀جھت تأیید و تقویِت آن از ھیچ چیز فروگذار نمی
ھای  وجود کتاب ،ادعای عصمت مطلق برای آنھا گرفته تاالعادۀ ائمه ̀معجزات و امور خارق

  .از وحی آسمانارثی و علم و دانش دریافتی 
 ؛سبأ یھودی بود̀ابن نمودرا مطرح  سنص بر امامت علیوجود نخستین کسی که ادعای 

ھای  فرقهشدید اختالف موجب که  نیز مطرح شدبیت ̀دیگر افراد اھل دربارۀسپس این ادعا 
این  گناهِ  بیشترین  ی اسالم،علمابرخی  و مصادیق ائمه شد. به عقیدۀشیعه در مورد تعداد 

از این پس  است. »شیطان طاق«و  »ھشام بن حکم«به گردن  ی دروغین،ادعا
طلب که در پِی کسب روزی از طریق ̀گروھی راحت جری، ھ ۲۶۰بعد از سال دروغپردازی و 

را مطرح دوازده امام و ادعای وجود  بودند، مدعِی نیابِت امام غایب شدند ̀نذورات و ُخمس
 کردند.

ھای معتبر شیعه را  ، بخش عمدۀ کتابمامتامنصوص بودن روایات شیعه در مورد  
بزرگان  ھای باکت اکثرھای تفسیر و  کتاب ،نوارالکافی، بحاراأل از جمله: شود؛̀شامل می

ھای شیعه  کتاب .حلیمطھر ̀طوسی و ابنشیخ  ،بابویه̀ابن ،شیعه از جمله تألیفات شیخ مفید
در رواج را ترین نقش ̀سبأ کسی است که مھم̀که ابننظر دارند ̀مورد اتفاقاین  درو سنی 

احادیث طرح ند که ا̀هھای شیعه نقل کرد کتاب بر امامت داشته است.افترای وجود نص 
موضوعی سّری بود و این موضوع نزد علمای  ،امامت بین عناصر منتسب به تشیع مربوط به

و  سری ن جوّ اعالم نشد و چنی ـ̀ بیت از جملۀ آنھا بودند̀اھل امامانکه ـ اسالم 
 و افترا بود. سازی̀حدیث، میدانی مناسب برای ای̀فریبکارانه

  که ھیچ آغاز شداز سوی کسانی دربارۀ امامت، پردازی  روایتجعل حدیث و  جریان 
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تنھا به  . آنانابراھیم قمی و کلینی ،مانند صفارافرادی  ؛ارتباط و پیوندی با اسالم نداشتند
تواند  مؤمن می ،آیا مادامی که مسئله چنین است کردند.̀حدیث جعل مینام قرآن و سنت 

  اند اعتماد کند؟ به چنین نصوص و روایاتی که پیوسته و در طول زمان افزایش یافته
ھا اعتماد  به تمام مطالب این کتاب نیزن شیعه وبرخی از اصولیجالب است که حتی 

مورد  ھای از کتابکه » ءغطاال̀کشف«کتاب الغطاء در ̀کاشف̀تا جایی که جعفر آل ؛ندارند
سه نفر آنھا ھر چگونه از کسِب علم  ؛محمدھا سه نفرند«گفته: چنین  ،اعتماد شیعه است

است؛  »البالغه نھج«بدان اعتماد دارند کامًال شیعه علمای تنھا کتابی که  .١»؟ممکن است
حال آنکه امیرالمؤمنین در قرن اول  شده،آوری  در قرن چھارم جمعاین کتاب  ھرچند که

ھای  شده است. پس وقتی کتاب̀شناخته ، فاقد سندِ مضاف بر اینکه این اثر ؛زیسته است̀می
به ھمین ؟ خواھد بودشان چگونه  ھای دیگر کتاب وضعباشد،    گونه این عتَمد شیعهو م اصلی
این نص را به  ،امامیه[علمای] از  یکھیچ«: است فرموده :تیمیه̀االسالم ابن شیخ دلیل

وقتی ھا،  وجود ھمۀ این کاستیبا  .٢»متواتر باشد  چه رسد به اینکه ،سند متصل نقل نکرده
و تمام  نمودهبینیم که ادعای نص امامت را نقض  می ،م و داور قرار دھیمکَ البالغه را َح  نھج

 نیزکند و تناقض  یرا اثبات م شتناقض به کلی از بین برده یا راشیعه در این باب ادعاھای 
 است. این مذھبدلیل باطل بودن 

گفت: وی  ،وقتی مردم خواستند با امیرالمؤمنین بیعت کنند ،البالغه نھج طبق گزارش 
ھا و  کنیم که دارای صورت ما به کاری اقدام می .از من دست بردارید و دیگری را بطلبید«

ابر  .آن نخواھند رفت ھا زیر بارِ  ھا بر آن استوار نیست و عقل ھای مختلف است، دل رنگ
 ،سیاه آفاق را فراگرفته و راه روشن تغییر یافته و بدانید که اگر من دعوت شما را بپذیرم

کننده گوش ̀توبیخ سرزنِش  گوینده و به سخِن  دانم عمل خواھم کرد و طبق آنچه خود می
 سخنان شما بیش به چه بسا مانند کسی چون شما ھستم و ،اگر مرا رھا کنید و ؛دھم نمی

که او را والی و زمامدار  باشمفرمان کسی ترین شما نسبت به  مطیع گوش دھم واز دیگران 
 .٣»باشم شما زمامدار امیر و  بھتر است از اینکه مبرای شما باشم،وزیر و مشاور  .دھید̀می قرار

                                           
از منابع شیعه هستند: محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن حسن صاحبان چهار کتاب  ،منظورش از سه محمد -١

 بابویه قمی.طوسی، و محمد بن علی بن 
 .٤/٢١٠ :منهاج السنة -٢
نزد من «کند:  سخن امام علی را دربارۀ نحوه بیعت چنین گزارش میشیخ مفید . ٩٢: خطبۀ البالغه نهج -٣

و از  دیبا من به کشاکش پرداخت .و دستم را واپس نگه داشتم زدم یباز م و من سر دیکن عتیتا با من ب دیآمد
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کند  میداللت  ج خدا رسولبر عدم منصوص بودن امامت وی از سوی علی  سخناناین 
که بنابر باور شیعه  درحالی .١»... مرا رھا کنید«بگوید: [و حق نداشت] توانست  وگرنه نمی

تواند مردم را به بیعت با دیگری  امامت مھمترین ارکان دین است لذا چگونه اجازه دارد و می
نکتۀ دیگر این است که امام معصوم ؛ »به دنبال کسی جز من باشید«امر کند و بگوید: 

  دست از سرش بردارند؛ حال آنکهخواھد  مردم با امامِت خود را رد کرده و از آنھا میبیعت 
، با آنھا اندازد خدا به سه گروه از مردم نظر رحمت نمی«ھای شیعه  بنا بر ادعای کتاب

کند و ایشان عذاب شدیدی خواھند دید: کسی که با امامی بیعت کند که از  صحبت نمی
[اگر این ادعای دروغ را بپذیریم،] آیا بدین معناست که امام علی .». جانب خدا امام نباشد ..

ادعاھای شیعه در این مورد   دھد؟ یا اینکه مسلمانان را بعد از ایمان آوردن به کفر فرمان می
بھای  خود خون نتوانستهتوزی است که  کینه کافرِ ربطی به امام ندارد، بلکه دسیسۀ 

و اختالف را بین  درگیرید و امت اسالم را متفرق گردانَ  تا بر آن شدهخویشانش را بگیرد و 
 گسترش دھد؟ ایشان
اگر امام  زیرا ؛امام نیست ،کس خواھان فسخ بیعت باشدھر  که حلی اقرار کرده مطھر ابن

با  دادهو دستور  کردهکسی که بیعت را رد تکلیف پس  ؛٢کرد میتقاضایی چنین  نباید ،بود

                                                                                                             
 .پس نگاهش داشتم ؛دیدیکش عتیب یرا برا پس بازش داشتم و آن ؛دیو دستم را گشود  دیکرد  یم تیمن حما

بر سر من  ؛ندیبه آبشخور خود درآ نآب خورد تشنه که روزِ  مانند هجوم شتراِن  ،دیآنگاه بر من هجوم آورد 
 عتیو ببا ت": دیپس گفت ...ُکشید  می مرا ایکشت  دیرا خواه گریکدیکه پنداشتم  دیچنان ازدحام کرد 

 و جز به خالفِت  میافتین] خالفت ۀستیشا[را  یشد و ما جز تو کس عتیآنچه با ابوبکر و عمر ب مطابق میکن یم
من به کتاب  پس ."سخن دچار اختالف نگردد و اتحادِ  میتا پراکنده نشو  ریما را بپذ عتیب ؛میستیتو خرسند ن

 عتیخود ب لیخود فرا خواندم. هرکس به م عتیکردم و مردم را به ب عتیاو با شما ب یخدا و سنت رسول گرام
و  ١٣٠ص :رشاداإل ( »... نکردم و به حال خودش واگذاشتم اجبارش ،و هرکس نخواست رفتمیکرد از او پذ

آیا همراه  گوید؟ میسخنانی چنین  اشد،دوخته ب  چشمبدان  . آیا کسی که خواهان خالفت باشد و)١٣١
 آیا برای ادعای وجود نص برکنند؟ بیعت خواهد با او  از آنها می گردد و اصحاب را می های فاطمه خانه

سوی ه مردم را ب سکند که علی خطور می به فکرچگونه  تکفیر مخالفان جایی باقی مانده است؟ امامت و
؛ ودش کافر محسوب می ،فرهنگ شیعه هرکس با امام بیعت نکند در دانیم،̀که می چنان کفر دعوت کند؟

 .کند اینجا بیعت را رد می علی درحال آنکه 
 تعلیقات علی ردود الشیعة، خطی.، محمود شکری آلوسی -١
 .١٩٥ :منهاج الکرامة ،مطهر ابن -٢
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 نیست برمحکمی دلیل  ،طریق اولیه باین موضوع، دیگری بیعت کنند چگونه است؟ آیا 
البالغه  ؟ این معنا که در نھجوجود نداردامامت  دربارۀ ج از رسول خدا حدیثیھیچ   اینکه

چرا که  دارد؛ تطابق گزارش شده،حوادث تاریخی از  ونازل شده آمده، با آنچه در قرآن 
از خالفت  ؛ زیراو خواھان آن نبودند داشتهن طمع به مقام خالفت چشِم  شخلفای راشدین

 بود. دشوارتکلیفی پرمشقت و  امانتی عظیم و انآن نگاه
در دوران خالفت ابوبکر و  سعلی  که در این مورد اتفاق نظر دارند سنت و شیعه  اھل 

 او بیعت مورد با ھم در اینخود دعوت نکرد و کسی با کسی را برای بیعت  شعمر و عثمان
کنند که با مقام و  را طوری تفسیر میحقیقت شیعه این . با وجود این، علمای ١نکرد

 امامت شایستۀبرحق و  معتقدند که تنھا او اماِم  ؛ زیرامنین سازگاری نداردؤشخصیت امیرالم
ترین  و از بزرگ بردهبه تقیه پناه شد پس ناچار  ؛٢توانست حِق خود را بگیرد نمی اما بود،

تا را ـ   »کاملیه«ـ ای از شیعه  این موضوع، فرقه .دنشانه خالی ک ،دین مسئله و تکلیِف 
خود  از مطالبۀ این حِق دانند؛ زیرا بر این باورند که وی  را کافر می شعلیکه  بدانجا کشاند

د اعتقا گذاران بنیان ه است. دلیل این رویکرد افراطی، آن است کهشانه خالی کرد
بلکه تنھا  ؛او را پیروز گردانند و رساندهرا یاری  شخواستند امام علی گری نمی شیعه
سخن و نتیجۀ  رو، ؛ از اینبین امت اسالم و دسیسه علیه آن بود هتفرقایجاد  شان ھدف

یکی از  نیز شبود که امیرالمؤمنین علی اسالم حکم گمراھی تمام امتصدور  ان،آن عقیدۀ
 باشد. آنھا می

از  به سخنان شما بیش چه بسا : «فرموده استمیرالمؤمنین ا البالغه نھجبه روایت  
که او را والی و زمامدار  باشمفرمان کسی ترین شما نسبت به  مطیع گوش دھم ودیگران 

از روی تقیه با خلفای گویند وی  که میادعای آنھا را  ساین سخنان امام. »دھید̀می قرار
 ،کسی که تقیه کند ؛ زیراکند باطل می است، و از آنھا اطاعت کردهبیعت نموده  خودقبل از 

از ھمه بیشتر   چه رسد به اینکه ،کننده عمل کند تواند مانند یکی از مسلمین بیعت نمی
 کسی که شما او را والی و زمامدار قرار«... ھمچنین اینکه گفته:  بشنود و اطاعت کند.

 نظرِ  به رأی اکثریت مسلمین و اتفاق ،والیتامِر که  بیانگر این واقعیت است ...» دھید̀می
 موھوم و خیالی و نه منحصر کردن امامت در یک شخص. حدیث ه، نه ببستگی داردآنھا 

                                           
 .١/٢٢٥ :منهاج السنة -١
 همانجا. -٢
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 وزیر و مشاور شما«کند:  امام علی بار دیگر و به روشی دیگر، بیعت با خود را رد می
ادعای شیعه در مورد  ،این عبارت .»باشمتان زمامدار امیر و  بھتر است از اینکه باشم، برایم
برای  پیشینخلفای  خرده گرفتن ازو  به فضائل و تظاھر به معجزات سافتخار علی

اساس را از » وصیت«مقولۀ  ونفی  به کلی را امامت نسبت بهبر حقانیت خود  استدالل
 کند. می باطل
ه رغبت، بلکه ب دلیل، نه به پذیرفتن خالفت  که کند  اشاره می یدر عبارت دیگر سامام 

وی ھرگز [برای  .خاطر درخواست مسلمین و تحمیل این مسئولیت بر او بوده است
من ھیچ رغبتی  ،به خدا سوگند«فرمود:  بلکه  نبود؛و وصیت  وجود حدیث خالفتش] مدعی

و آن  یدسوی آن دعوت کرده به خالفت و ھیچ طلبی برای والیت نداشتم؛ بلکه شما مرا ب
توسط مھاجرین و  سشود که بیعت با علی می گفته .١...» ام گذاشتید عھدهوظیفه را به 

پس اگر  .در آن مقام معتبر بود ایشانحق آنھا بود و فقط اجماع  اشور ؛ زیراشد کاملانصار 
اعتبار بیعت و اجماع  ،مرتد بودندھمگی  ،کنند ھای شیعه آنھا را توصیف می آنگونه که کتاب

نیازی به بیعت و اجماع اصوًال  ،او وجود داشت امامِت  حدیثی دربارۀآنھا جایز نیست و اگر 
  نبود. مھاجرین و انصار

با ابوبکر و  که ھمان کسانی: «کند چنین نقل میامیرالمؤمنین شیعه در روایتی دیگر از 
 بیعت کردند (پس روِش نیز با ھمان شرایط و مقررات با من  ،عمر و عثمان بیعت کردند

حق ندارد کسی  ،پس کسی که شاھد و حاضر است ؛نداشت) تفاوتیگر خلفا بیعت او با دی
ـ  با علیبیعت   (این اشاره است به اینکهرا نپذیرد  آن دیگر را برگزیند و غایب ھم حق ندارد

انصار با  بلکه تنھا بعد از بیعت مھاجرین و ؛از قبل ثابت نبوده ـکند که امامیه گمان می چنان
اگر پس  ؛فقط از آِن مھاجرین و انصار است اشور .)است حق رد نداشتهاو ثابت شده و کسی 

 درخشنود است (پس اصل  خداوند از آن ،و او را امام نامیدند هکرد نظر اتفاق مردیدر مورد 
اگر کسی از فرمان اھل  .)آیه و حدیثنه  ،رأیی مھاجرین و انصار است انتخاب، اجماع و ھم

با او  ،و اگر فرمان آنان را نپذیرد ؛گردانند او را به آن برمی ،شورا با انکار و بدعت بیرون رود
را که خود بر عھده چیزی جنگند و خداوند آن  اھل ایمان می راهِ  به خاطر پیروی از غیرِ 

 . ٢»بر گردن او نھد] یعنی عذاب دوزخ[گرفته 

                                           
 .٢٠٥خطبۀ  ة:نهج البالغ -١
 ید.کن آورده است مقایسه )١٣٠ص( رشادبا آنچه شیخ مفید در اإل این سخن را . ٦نامۀ  همان: -٢
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از قرآن و سنت ھیچ دلیلی   بر اینکهدال نص صریحی است  ،ؤمنیناین فرمودۀ امیرالم 
تنھا از آِن مھاجرین و  ـ در مورد امر امامتـ  اپس شور نداشته است؛ بر امامت او وجود

او امام است و ھرکس از آن دستور  ،انصار بوده و آنھا در مورد ھرکس اجماع کرده باشند
راه غیر مؤمنین را در پیش گرفته است. اگر  کهچرا  ؛واجب است با او بجنگند ،خارج شود

 فرمود.  نمیچیزی چنین ھرگز  شوجود داشت، امیرالمؤمنین تنصی در مورد امام
شک و  که بنا به اعتقاد شیعه، سخنانی بی است البالغه عبارات نھج آنچه نقل شد، عیناً 

 م معصوم است.کال که دارندو یقین  راه نداردباشد و در پس و پیش آن باطل  شبھه می
تمام آنچه   تنھا ھمین یک خطبه که البالغه اعتقاد دارد نھجدر حالی به وثاقت تمام شیعه 

 کند. ریزد و منھدم می اند در ھم می در مورد نص امامت علی و ائمه ساخته و پرداخته
 سنت از امیرالمؤمنین البالغه با آنچه از طریق اھل شده از علی در نھج روایت سخِن این  

زیرا امام  ؛گیرد است؛ پس نزد ھر دو فرقه صورت اجماع به خود می سازگارروایت شده 
از علی شنیدم (و یادآور «کند که گفت:  احمد در مسند خود از عبدالله بن سبع روایت می

گفتند: پس کسی را برای جانشینی ما تعیین [که مردم به او] شد که کشته خواھد شد) 
من ھم شما را ترک  ،شما را ترک کرد ج گونه که رسول خدا ماننه، بلکه ھ"فرمود:  ؛کن
 ،گویم: خدایا می"گویی؟ فرمود:  گفتند: وقتی نزد پروردگارت رفتی چه میآنان  ".کنم می

سپس مرا  ؛روشن و آشکار بود که ھمه چیز برایت درحالی مرا در میان ایشان رھا کردی
آنھا را  ،اگر خواستی ؛تو خود در میان آنھا ھستی .سوی خود بازگردانیدیه گرفتی و ب
 .١»"گردانی آنان را فاسد می ،کنی و اگر خواستی اصالح می

 ،بابدر ھمین . ٢است روایت کردهبه نقل از راویانی دیگر نیز را سخن امام احمد ھمین 
در  ج کند حضرت رسول که ثابت می ٣موجود است نیز در سایر منابع رواییروایات دیگری 

گفت:  سعباس به علیمورد شخص خاصی برای خالفت وصیت نکرده بود؛ از جمله اینکه 
اگر  ؛از او کیست پس جانشیِن بپرسیم  که رویمب ]ج رسول خدا[یعنی  بیا نزد ایشان «...

                                           
 این حدیث در ».اسنادش صحیح است«: است گفته احمد شاکر. ١٠٨٧ ، شماره٢/٢٤٢ :مسند احمد -١

صحیح  ،اند و رجال آن احمد و ابویعلی روایت کرده«می گفت: ثهی ) وجود دارد.٩/١٣٧( :مجمع الزوائد
 .»است بزار به اسناد حسن روایت کرده است و

 ».اسناد آن صحیح است« :ه استشاکر گفت . احمد١٣٣٩ ، شماره٢/٣٤٠ :المسند -٢
 .٣٢٥و ٧/٣٢٤ و ،٢٥١و  ٥/٢٥٠ :ةیة والنهایالبدا ؛٨/١٤٩ :سنن الکبری ،دارقطنی -٣
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ما را به [اطاعت از]  ،باشدنما  در میانشناسیم و اگر  را می او ،در میان ما باشد[آن شخص] 
 .١»نماید توصیه می ]نسبت به وی[کند و  میامر  او

بود، پس دوشنبه روز وفات «که در برخی روایات آمده است  ج در مورد وفات رسول الله
  .٢»بدون وصیت در مورد امارت وفات یافت ج کند که رسول خدا این داللت می

وصّی  سیادآور شدند که علی لنزد عائشه«آمده است که نیز در صحیح بخاری 
که وقت وفات بر حال آن ،چه موقع در مورد او وصیت کرد"گفت:  ؛ ایشاناست [پیامبر]

درخواست تشت کرد، خود را  ،در دامن و آغوش من بود"یا گفت: " سینۀ من تکیه زده بود؟
در دامن من رھا کرده بود و احساس نکردم کی وفات کرده است، پس کی برای او وصیت 

این وصیت نکرد.  ج به روایت صحیح نقل شده که پیامبر عباس از ابن. ھمچنین ٣"کرد؟
 .٤حبیل از او روایت کرده استَر شیبه از طریق ارقم بن ُش  ابی  ابنسخن را 

 استدالل به امور معلوم و مورد اتفاق در مسئله نص
امامت  دربارۀ ج رسول خدا کند̀که ثابت میدارند  یو صحیح محکمسنت دالیلی  اھل

سنت ادعا  و آنچه شیعه در مورد وجود نصوص امامت نزد اھل استسخنی نگفته علی 
و ھیچ حجتی برای  استآورند، باطل  یا در معنایی که برای آن می و یا در اصل ،کند می

 دھای مخصوص خو دالیل خود را در کتاب نیزشیعه  .شود در آنھا یافت نمی شان ادعای
ھایی است که از سوی  اینھا دروغتقدند که و مع شتهسنت بدان باور ندا اما اھل ؛اند دهآور

ـ شیعه معتبر ھای  دالیلی که در کتاببه ائمه نسبت داده شده است.  انرافضیبرخی از 
به تأویل یا تقیه کند؛ لذا به ناچار  می این ادعای آنھا را نقض آمده نیز ـ»البالغه نھج«ھمانند 
باید به امور  ،اصول است اصِل  شیعهبرای حکم این مسئله که نزد  رو، از این .برند پناه می

                                           
 .٧/١٣٦ :ستئذانکتاب اإل ، صحیح بخاری -١
 .٥/٢٥١ :ةیة والنهایالبدا -٢
 كتر کتاب الوصیة، باب  ،مسلم ؛ صحیح٥/١٤٣ :، و کتاب المغازی٣/١٨٦ :کتاب الوصایا، صحیح بخاری -٣

وصی أهل حباس، باب نسائی کتاب األ  ؛١٦٣٦دیث ، ح٢/١٢٥٧: هیوصی فیُ س له شٌئ یة لمن لیالوص
 .٦/٣٢ :احمد؛ امام ٦/٢٤٠يالنب

 :فتح الباریبنگرید به  است؛ را تصحیح نموده این حدیث حجر ابن ؛١٠٩٨٨، ١١/٢٠٧ :شیبه مصنف ابن ابی -٤
٥/٣٦١. 
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االسالم ابن تیمیه  که شیخ چنانکنیم  فرض می .متواتر و مورد اتفاق مراجعه کرد ،معلوم
وجود ندارد، یا معلوم نیست کدام درست [دربارۀ امامت] روایات مورد نزاع «ه است گفت

مراجعه  ـشود آنچه با عقل و عادات معلوم می مانند تواتر وـ معلوم  امورپس به  ؛است
اکنون قسمتی از  .١»کنند بر آن داللت می ،آنچه نصوص مورد اتفاق ؛ ھمچنین بهکنیم می

 :٢کنیم می ررسیبـ  است ای جداگانهنیازمند کتاب در اصل، خود که ـ را  مبحثاین 
 فھِم  را از طریِق  کریم و قرآن کردهرا رھا شیعه و سنی : روایات مورد اختالف نخست 

خداوند متعال قرآن را با زبان  زیرا ؛عربی، داور قرار دھیم زبانصحیح آن و با استفاده از 
سنت و شیعه بر حدود و تعاریف زبان عربی و  و اھل هنازل فرمودو فصیح عربی روشن 

داور مناسبی تواند  عربی می زباناین بدان معناست که  .معنای مفردات آن اتفاق نظر دارند
در کند  که شیعه ادعا می چنانآیا خواھیم بدانیم  میاین مسئله باشد.  مورد دربرای قضاوت 

و برده نام  ج خدا رسولاز ھست؛ ھمانگونه که  شان با نام و نشاندوازده امام قرآن ذکری از 
قیدۀ بنا بر ع این موضوع از این نظر اھمیت دارد که است. کردهھای او را توصیف  ویژگی
گناھش از آن ھم شاید نبی است، یا  منکرامام مانند  منکرامام مانند پیامبر است و  شیعه،
 ھای مختلف سورهصریح و واضح و در که ارکان و دستورھای اسالم  چنانآیا  تر است. بزرگ

برای شناخت   بدون اینکهبیابیم، امام در قرآن  توانیم ذکری از دوازده می ،اند قرآن ذکر شده
که به  این در حالی است روایات جعلی باشد؟و نھا نیازی به تأویل و تفسیرھای باطنی آ

چنین نه چرا  ترین رکن اسالم است. اگر واقعًا چنین است، بزرگامامت،  شیعه،اعتقاد 
 خود بیانگر این مسالهآیا این نامی از آنان به میان آمده است؟ شده و نه  ذکرموضوعی 
باید چنین  حقا کهندارد؟  ی، اصل و اساسموردامامیه در این  باورپندار و   نیست که

  .آشکار ھستندتضاد و تناقض در متعال  خداوندبا کتاب  زیرااعتقاداتی رھا شوند؛ 
 اگر«گوید:  کند و می مطھر حلی به این روش اشاره می االسالم در مناقشه با ابن شیخ 
سپس این روش وی  .٣»را ترک کنی آن توانی تو نیز می اند، کنار گذاشتهروایت را آنھا 

ما  یدفرض کن«گوید:  کار برده و میه ادعای رافضه در مورد امامت ب نقضبرای را استدالل 

                                           
 .٤/١٢٠ :منهاج السنة -١
امامت علی  در موردچیزی  ج که رسول خداواضح است  علمابرای « د:ایفرم میتیمیه  االسالم ابن شیخ -٢

 ). ٤/١٤ :منهاج السنة» (کنند این علم را ثابت میآنان دارد که وجود های زیادی  راه ونفرمود 
 .١/٣٢ :منهاج السنة -٣
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ِيَن إَِذا ُذكَِر ﴿ خداوند متعال فرموده: .کنیم به حدیث استدالل نمی اصالً  إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ
ُ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم  ُوَن ٱ�َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِيَن  ٢�َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتُهۥ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ ٱ�َّ

ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  لَٰوةَ َوِممَّ َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم  ٣يُقِيُموَن ٱلصَّ اۚ ل ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ُ
أ

ٞ وَ  دھد که این گروه مؤمن ھستند، بدون  . بدین صورت، شھادت می١﴾رِۡزٞق َكرِ�مٞ َوَمۡغفَِرة

إِ�ََّما ﴿ :فرماید اینکه سخنی از [اعتقاد به] امامان شیعه به میان آمده باشد. ھمچنین می
 
َ
ِ َورَُسوِ�ِۦ ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُواْ َوَ�َٰهُدواْ بِأ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ�َّ ِۚ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

ِٰدقُونَ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
بدون  ،ایمان این مؤمنان را تصدیق فرموده ات،در این آیخداوند  .٢﴾أ

االسالم شواھد دیگری از   . سپس شیخ»٣شده باشدمطرح به امامت  عتقاداینکه بحثی از ا
 ریشهدر کتاب خدا  ،دوازده امام ن ھستند که امامِت بیانگر ای ھمگیاین قبیل ذکر کرده که 

 .است  داده دین قرار» اصل و اساس«را  شیعۀ امامیه آن   ھرچند که ؛و اساسی ندارد
انگیزه  ،آن[روایاِت] برای نقل  بسیاریکه افراد  شود باعث میای  : چنین مسئلهدوم 

دروغین که فضایل  به ویژه ؛اند را نقل کرده آن مشابهگونه که احادیث  ھمان ؛داشته باشند
چگونه حقیقتی  حال .ندارند یاصل و اساس ھیچاند که  روایت شده سزیادی در مورد علی

به مردم دستور داده بود چیزی  ج پیامبر ،عالوهبه د؟ وش نقل نمی ،که به مردم ابالغ شده
را چیزی آنان اجازه نداشتند بنابراین  ؛کنند برای دیگران نقلشنوند  میاز آن بزرگوار را که 

نص بر امامت علی را مخفی  وضوعاگر صحابه م .٤پنھان نمایند بودند، شتبلیغکه موظف به 
را نقل  و چیزی از آن نمودهمناقب و فضایل علی را ھم کتمان پس باید  ،کردند می

                                           
های شان ترسان گردد و چون آیات  کسانی هستند که چون نام الله برده شود، دلمؤمنان تنها «ترجمۀ آیات:   -١

که نماز را بر پا  کنند. کسانی شان افزون گردد و  بر پروردگارشان توکل می او  بر آنها خوانده شود، ایمان
رای آنان درجاتی کنند. اینان، مؤمنان حقیقی هستند، ب ایم، انفاق می دارند و از آنچه به آنان روزی داده می
نفال: [األ» پی (عالی) نزد پروردگارشان است و (همچنین) آمرزش و روزی فراوان و نیکو (در بهشت) است پیا
 .]٤تا  ٢

اند، سپس (در این باره) شک (و تردید)  اند که به الله و پیامبرش ایمان آورده مؤمنان (حقیقی) تنها کسانی: «یهآ ۀترجم -٢
 .]١٥[الحجرات: » اند، اینانند که راستگویانند های خود در راه الله جهاد کرده خود و جان اند و با اموال نکرده

 .١/٣٣ :منهاج السنةبنگرید به:  -٣
 .٤/١٤ همان: -٤
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 شود که اگر چیزی ھم در مورد امامت پس معلوم می حال آنکه چنین نبود. ؛کردند نمی
ای بزرگ است و ھر  واقعه ،خالفت وصیت کردن دربارۀ زیرا ؛کردند نقل می ،روایت شده بود

مخالف و  ،شد واقعۀ بزرگ، باید شھرت بسیار داشته باشد و اگر چنین شھرتی حاصل می
 اخبار و روایاتکدام از فقھا و محدثین از این  داشتند. پس وقتی که ھیچ اطالعموافق از آن 

ھستند تنھا این شیعیان  بلکه .١دروغ است گیریم که چنین ادعایی تیجه میندارند، نخبر 
و به خاطر نقِل [احادیث  اند کرده اساس بسنده و به ادعایی بی کرده مسئله را روایتکه این 

 محال و مخالف با عقل و منطق یادعایبا  به ویژه زمانی کهجعلی دربارۀ] آن متھم ھستند؛ 
به ناسزا و  گمراھی و سرگردانی شان در مسیر و حرکت شان و بدعتدروغگویی و فسق 

 ج از رسول خدارا ھر چه  شکه صحابه حالی؛ در٢ آشکار و نمایان شد ج اصحاب رسول الله
گفتار و امر و نھی و خوردن و آشامیدن و نشستن و خواب و سایر و  از کردارـ صادر شده 

 ج که پیامبر ممکن است یتصورچنین پس چگونه  .اند برای ما نقل کردهـ احوال ایشان 
ولی صحابه برای ما نقل  ،ته باشدفگ به صراحت سخنبعد از خود  سخالفت علی دربارۀ

  درحالی ج خدا رسول  که است  این ناپذیریک دلیل انکار«گوید:  حزم می ابن ؟کرده باشندن
دین را به مردم  ـ ھای دور بودند که در سرزمین شماریجز  ـ صحابه اکثر که وفات یافت

روایتی از رسول خدا در مورد  ای به اشاره کمتریناز آنھا  یکاما ھیچ ؛دادند می آموزش
و  طبایعبا  ،محال است بیش از بیست ھزار انسان [امامت و خالفِت] علی نکردند؛ به عالوه،

با آنھا بسته باشد  ج خدا بر پنھان کردن عھد و پیمانی که رسول ،گوناگون روحیاتانساب و 
جز روایتی واھی از  ؛امامت نیافتیم روایتی در مورد ادعای نص بر یچما ھ ھمدست شوند.

 .٣»کیست او داند نمیکه ھیچکس  »حمراء واب«نام ه ب ای ناشناخته
پس وقتی  ؛: امامت از جمله واجباتی است که تمام مصالح مردم بدان بستگی داردسوم 

سخنی طور مشخص ه کسی ب و امامت بر جانشینی ج در مورد آن گفته شود رسول خدا
تعداد نمازھا ھم ده مدعی شود  تواند می کافریھر  اند، را تغییر داده و صحابه آن فرموده

 ،ھوای نفسانی ه خاطر پیروی ازند و با هرا کتمان کرد ولی صحابه پنج وعدۀ آن ه،وعده بود
در مورد تمام فرائض، تواند  میھر کسی  صورت،  نیبه ھم کاھش دادند. نوبتنج پبه را  آن

                                           
 .١٣٧ص :صول الدینأ ،رازی -١
 .٣٧٧ص :غایة المرام ،دیآمِ  -٢
 .٤/١٦١ :الفصل -٣
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به این چنین ادعایی ممکن است منجر  .باشد ج رسول خدا سخن حذف و تحریفمدعی 
 .١از امور دین اعتماد کردیک ھیچ بهنتوان   که شود 
مانند گفتۀ  سعلی وجود حدیث صریح در مورد خالفِت رافضه در مورد  ادعای چھارم: 

در مورد  حدیثوجود  بگویند:وجود دارد. اگر  حدیثکسی است که بگوید در مورد عباس 
 هب ؛ یعنیدرست نیست نیزدر مورد علی  وجود حدیثشود:  عباس صحیح نیست، گفته می

؛ شود ادعای نص در مورد علی ھم باطل می ،نص در مورد عباس بودنباطل ھمان دلیل 
ھای  وجود ندارد. بسیاری از فرقه یصحیح و صریح ، قولکدام ھیچخالفِت در مورد زیرا 

نص بر امامت بسیاری از امامان آنھا وجود در مورد ادعای  ان دوازده امامیشیعه با رافضی
حتی در مورد امام دوازدھم، بیست فرقه با ایشان درگیری دارند و ھر کدام گمان  ؛مخالفند

  کند نص فرقۀ دیگر باطل است. می
 بلندروی اسب و جای  معنی ظاھرشده بره گرفته شده که ب» ةصَّ نَ مَ «اسم از  »ّص نَ «ۀ واژ

 ؟امامت کجاست ظاھر بودن نِص  ؛ اما به راستیچنین کسی آشکار و نمایان است زیرا ؛است
گشت  می نقل محافلیافت،  شھرت می ،شد ظاھر میقطعًا  ،داشت حقیقتاگر چنین چیزی 

نص وجود  گویند: در پاسخ این ادعای رافضیان که می .گردید میو میان خاص و عام شایع 
ـ امامت عمویش  دربارۀ ج خدا رسول : پسگوییم ، میندا هرا پنھان کرد ولی آن ،داشته
 پنھان کردن به عالوه، اگر اند. پنھان نمودهرا  آندشمنان ولی  وصیت کرده، ـ نیز عباس
این امکان وجود دارد که کسی نیز مدعی  ممکن باشد، و اھمیت بزرگی این های ب مسئله
ولی صحابه به او حسادت  او را خلیفۀ خود قرار داده بود،پسری داشت و  ج رسول خداشود 
سوی آنھا ه بھیچ عاقلی و چیزھایی شبیه به این ادعاھای فاسد که  ؛و او را کشتند هورزید
 .٢رود نمی
مورد اختالف این ھیچکس در  کرد،وصیت خالفت عمر دربارۀ ابوبکر  ھنگامی که پنجم: 

نیز در ھنگام عمر . صورت نگرفتباره  ای در این و دسیسهکاری  ھیچ مخفی و پیدا نکرد
 چنان مسئول انتخاب خلیفۀ بعدی باشند. این کارشش نفر از قریش وفات، وصیت کرد که  

یا عمر که ابوبکر  به راستی محال بود .ممکن بودنا شو آشکار بود که رد و انکار واضح
ی پیدا شود و این اختالف اختالفآنگاه در این مورد و  خود سخنی بگویند جانشین دربارۀ

                                           
 .از نسخۀ خطی ١٥برگۀ  :دفع شبه الخوارج والرافضة -١
 .١٤برگۀ  :همان -٢
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وصیت کرد، این سخن پنھان جانشینی یزید  دربارۀمعاویه  حتی آنگاه که پنھان بماند.
و جدالی  جنگھیچ  شو در مورد را نقل کردند گشت، ھمگان آنمشھور  بسیار؛ بلکه نماند

پنھان شد و به  ج رسول خدا فرمایشولی  ،معاویه نقل شد سخِن پس چگونه  گرفت.درن
از ھمه  ج این در حالی بود که پیامبر اکرم ؟را نقل نکرد اعتراف خود شیعه ھیچکس آن

مشتاقانه سخنان آنان از ھمه بود و  شیب شانیاوامِر ا یاجرا یمردم برا اقیبزرگوارتر و اشت
تنھا توجیھی که شیعه برای این ادعای پوشالی  .کردند یرا نقل م آن بزرگوار یھا و آموزه

سّری از اسرار  ،آنمربوط به والیت و احادیث  برند گمان میاین است که  کنند، مطرح می
 .١[و باید پنھان بماند] آنھاست

در مورد  سچگونه مھاجرین و انصار و تمام مسلمین درخواست ابوبکر صدیق ششم:
در مورد جانشینی علی را قبول  ج جانشین شدن عمر را قبول کردند، ولی امر رسول خدا

  کردند؟ اطاعت می ج بیشتر از رسول خدا سنکردند؟ آیا مسلمین از ابوبکر
مھاجرین و انصار و تمام پیروان نیک نتیجۀ پذیرفتن ادعای رافضیان این است که] «[

و به آنھا  سخن گفته سطالب علی بن ابی امامِت  دربارۀ ج که رسول خدا دانستند میآنھا 
را رھا  ج و امر رسول خدا هنافرمانی کردآنھا ولی  او را امام خود قرار دھند،که  هدستور داد

 ،ارندمبگ خلیفهعمر بن خطاب را تا خواست  که ابوبکر از آنھابه محض این اما ؛نمودند
عمر بن خطاب به آنھا فرمان داد که و نیز چون  د؛کردنپذیرفتند و اطاعت ای  ھیچ بھانه بی

. چگونه عقل سلیم مخالفتی نکردندباز ھم  ،بسپارند هنفر شششورای را به  تعیین خلیفه
...  ؟را باور کند پذیرد، یا حتی ممکن است فردی ـ نیکوکار یا بدکارـ آن این ادعا را می

انجام نماز و زکات و روزه حج و جھاد و دیگر  بهچگونه قابل تصور است که مسلمانان 
را ترک کنند که ترک آن  ـ علی باشدبا که ھمان بیعت ای ـ  اما فریضه بپردازندفرایض اسالم 

در بیعت با ابوبکر و ترک برای آنان چه مصلحتی شان را نابود کند؛ و براستی  تمام اعمال
 .٢»؟بودبیعت با علی 

 در زمرۀ او حق نداشت ،امامت علی صحیح باشد مورد درنص ادعای وجود : اگر ھفتم
گفت: من  باید می بلکه ای تعیین خلیفۀ تعیین کرده بود؛شش نفری باشد که عمر بر

ھستم و نیاز ندارم [یعنی کسی که دربارۀ او روایت یا وصیتی وجود دارد] » علیه منصوٌص «

                                           
 .١٥و  ١٤برگۀ  همان: -١
 (بدون شماره صفحه). بکر الصدیق، نسخۀ خطی مامة ابیإ ،ابوبکر محمد بن زنجویه -٢
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جایز نبود با  او برای ھمچنین؛ ١است را تعیین کردهکه عمر آنھا  باشمجمع کسانی  در
از در مورد علی چنین تصوری داشت که  توان نمی نیز ؛ابوبکر و عمر و عثمان بیعت نماید

شیر «او  حال آنکه است؛خودداری کرده  شامامتبه  روایات مربوطبیم مرگ از ذکر 
در  وقرار داده بود  در معرض شھادتخود را  ج خدا بود و بارھا در پیشگاه رسول» شجاعت

و ناچار  کشاند یزدلترس و بُ  بهپس چه چیز او را ھا نمود.  دالوریجمل و صفین نیز نبرد 
 ٢اش نمود؟ به تقیه

وجود داشت و  حدیث صریح علیامامت  به فرض پذیرش ادعای شیعه، از آنجا که در مورد
که  اش بود بر عھدهای  وظیفهدرحقیقت  ،واگذار شده بود ویبه  ج امت بعد از رسول خدا امرِ 

به مقابله  ـ  صورتشکل و ھر  هبـ واجب بود بدان قیام نماید و در برابر ھر باطلی بر او 
پس با دستور خدا  ،باشد کردهترک  علترا بدون دستور و وظیفه آن علی اگر  رخیزد.ب
 پسو اگر شکست خورده باشد،  ـ است ساین دور از شأن علیکه  ـالفت نموده است خم

است؛ خصوصًا که  کردهکه او را نسبت به گرفتن حقش معذور  دلیلی وجود داشتهتردید،  بی
تر و  از علی ضعیف شیعهکه نزد  سبه او واگذار شده بود. دیدیم عثمان بن عفان خالفت امرِ 

و  نمودکه به او واگذارشده بود ضایع ن امری و خالفت را به نااھل تسلیم نکرد ،تر است ناتوان
و از پرداخت  هدیدیم وقتی قبایل عرب مرتد شدھمچنین  .خداوند راضی گشتبه قضا و قدر 

موجب نابودی  در آن مورد، اھمال زیراامت را رھا نکرد؛  امرِ  سکردند، ابوبکر خوداریزکات 
کسی در چیره شد. آری، خدا بر آنان به خواسِت جنگید و  مرتدینپس با  گشت؛ اسالم می

 شود میچگونه شیعه راضی  با این ھمه. ٣ق سکوت کندمیان اصحاب نبود که نسبت به ح
 سبزدلی و ترس از مطالبۀ حق را به امیرالمؤمنین علی ھای ناشایستی ھمچون ویژگی

تا جایی که کنند علی در بیان حق کوتاھی نمود،  بنگرید با چه وقاحتی ادعا می ؟دھد نسبت 
جز چند از دین برگشتند و  ،آن سویه و دعوت ب شحق مسبب تأخیر او از اعاله تمام مردم ب
 .بود شاو شیر خدا و پیامبر ؛ حال آنکهمرتد شدندنفر ھمگی 

                                           
به انتخاب عثمان را  در مورد نظر امام بخاری داستان بیعت و اتفاق .١٥ برگۀ :دفع شبه الخواج والروافض -١

البخاری، کتاب فضائل األصحاب، باب قصة البیعة و اإلتفاق علی ؛ بنگرید به: صحیح کند نقل میتفصیل 
 بعد. به ٤/٢٠٤ عثمان:

 .٤/١٦٢ :الفصلبنگرید به:  -٢
 .١٦ برگۀ :ج والروافضر دفع شبه الخوا -٣
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کسی را برای بیعت با خود فرا خوانده  سکه علی در منابع تاریخی حتی گزارش نشده 
برای این  ؛ چه رسد به جنگیدنبحث و جدل کرده باشدبه خاطر بیعتش با کسی  یاباشد 

که  درحالی یافتند؛ مردم از آن اطالع میقطعًا  ،گرفت صورت میاگر چنین امری  مساله؛
یا حدیث  درصورت وجود نص بایست میکه  ه بوداتفاق افتاد یرخدادھای مھمتر نیز  پیش

؛ اما علی ھیچ شورای مھاجرین و انصار یاسقیفه  چونھمحوادثی  شد؛ می، اظھار صریح
کند، بعد از  شیعه نیز اعتراف و اقرار میکه  چنانبلکه ؛ ١ای ننمود نکرد و کمترین اشاره

 .٢ادعای نص نکرد اما ھرگز نمود،یارانش را برای بیعت با خود دعوت  سشھادت عثمان
در مورد  ج دانیم رسول خدا می آشکاراھایی که  از جمله راه ،شیخ االسالمبه تصریح 

، این است که چون ایشان وفات یافت، برخی از انصار درخواست سخنی نفرمودهامامت علی 
                                           

کرد،  میرا اظهار  اگر آننخست:  :نظر کرد صرفنص  ادعایاز  دلیلبه دو علی « :گوید شیعه میبیاضی  -١
 متواتری را انکار کرده بودند. که امرچرا  ؛کرد حکم می آنهاصورت به کفر  این در. کردند شاید انکار می

که موجب مقدم  کردحجت  ۀپس بر آنها به چیزی اقام؛ بودند یبهتر شخص پِی  در اآنها با تشکیل شور دوم: 
نقیض  ضد و کهخواهید دید  ید،تأمل کن پاسخ بیاضی در). اگر ١/٢٩٩ :الصراط المستقیمد (بودن او بو 

اعالن  کافر شوند، از و با این انکار را انکار کنند آن  از ترس اینکه سعلی تصور او چنین است که زیرا ؛است
چون به گمان آنها نص امامت علی را انکار ، دانند صحابه را کافر میلی بازهم شیعیان و خودداری کرد؛ نص 
مردم را به اصِل دین چون بدین معناست که ، است اعتبار بی وضعیف حجتی  سخن،پس این  .اند کرده

این عذرتراشی که علی به خاطر اما دعوت نکرده است از ترس اینکه مبادا کسی انکار کند و کافر تلقی گردد. 
 ؛نیست منطق سازگار با عقل ومصالح جامعه، آیاتی قرآن را که بر امامتش داللت داشت در شورا مطرح نکرد، 

  .استو اساس دین که به اعتقاد شیعه اصل در میان بوده است؛ موضوعی امامت  ع مهموضو که ماینخصوصًا 
نص وجود   هکاین است بر یدلیل ،او علی از یارانش برای بیعت بادرخواست  گفتند« :است بیاضی گفته -٢

 بدان دست یابدراه ممکن  پس او حق داشت با هر، گوییم خالفت حق او بوده ما هم میاست.  نداشته
نصی را برای یارانش  ؛خالفت رسیدعلی به وقتی   کهاعتراف دارند  یانشیع). ١/٢٩٩ :مستقیمال   الصراط(

  اینکه بیعت نبود. نیازی به انتخاب و کرد و قطعًا اظهار می وجود داشت،نصی  در این مورداگر  و نکرد ذکر
با ادعاهای نیز ، این دلیل »ن برسدبا هر راه ممکن به آداشت حق  خالفت حق او بود و« گوید: میبیاضی 

امامت  و؛ مردم مرتبط بود ایمان یا کفر هلئقضیه به مساین به اعتقاد آنها  ؛ زیراشود باطل می خودشان نقض و
را  اگر خواست آن ی نبود که اگر خواست بگیرد وصیک حق شخ واز آن؛  منصبی است مانند نبوت یا باالتر

ولی  ،کنند می را رد آنگویند که به نظر خودشان  می سخنیای  مسئله هر در ها ولی رافضی؛ به تأخیر بیندازد
 اند. داشته اعترافاتیکنند که قبًال چه  فراموش می



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۶۰

 

این چیزی است که شیعه  ـ امیر از مھاجرین انتخاب شودیک امیر از آنھا و یک نمودند که 
امارت جز برای قریش جایز «شد و گفتند:  ردولی این در خواست انصار  ـ١کند بدان اقرار می

 .٢»نیست
 ؛»قریش است امامت از آِن «اند که  روایت کرده ج امبراصحاب در روایات متفرق از پی 
روایت نکرده که خدا  از رسولچیزی  ـنه در آن مجلس و نه در مجلس دیگرـ  ھیچکسولی 

ن در حالی با ابوبکر بیعت کردند که اکثر انامسلم و داللت کند سبر امامت علی
 تمایلطالب  علی بن ابی خالفِت به  ـ ھاشم و غیر آنھا امیه و بنی از بنیـ عبدمناف  بنی

را ذکر  چنین حدیثیبیت و یاران معروف او  از آنھا یا اھلھیچیک داشتند، ولی  بیشتری
و در زمان عمر و عثمان نیز وضعیت به ھمین ترتیب بوده است و کسی ادعای  نکردند.

وجود نص بر خالفت و امامت آنھا نداشته است و حتی در زمان خود علی چنین بود 
بیت و اصحاب به نصی در این زمینه اشاره ھم  که نه خود علی و نه ھیچیک از اھل نانچ

 نکردند.
 .پیوست وقوع نمیه اختالفی در زمان او ب ،نصی وجود داشتدر مورد خالفِت علی اگر  

 نظر نداشتند. اتفاق دیگر افرادعلی و زمامدارِی امت اسالم در مورد که  به یاد داشته باشیم
و بیشتر مردم با علی  پیش آمدجریان حکمیت  سزمان خالفت خود علی بعدھا در

وجود حساس که نیروی کافی  برھۀدر آن  اما احدی از یاران ایشان ؛طالب بودند ابی بن
چه رسد  ـنکرد را مطرح  وجود نص در مورد امامت، ادعای بودنیاز سخت بدان و نداشت 

عمار را «استدالل کردند که فرمود:  ج خداتنھا به این حدیث رسول آنان  .به غیر آنھا
ی است که از دو یا سه نفر بیشتر خبر ،این حدیث .٣»رساند ای متجاوز به قتل می فرقه

                                           
 .١/٢٩٩ :بنگرید به: الصراط المستقیم -١
، ١٢٥ص :طیالسی ابوداود و ؛٤/٤٢١ و ٣/١٢٩است؛ بنگرید به: مسند:  امام احمد روایت کردهاین واقعه را  -٢

الیزال هذا األمر : «در لفظی دیگر روایت کرده و »ألناس تبٌع لقریش«لفظ را با  نیز آنمسلم . ٢١٣٣، ٩٢٦دیث ح
 .)١٨٢٠و ١٨١٨دیث ، ح١٤٥٢و  ٢/١٤٥١ :مارةکتاب اإل ،صحیح مسلم» (في قریش مابقی من الناس اثنان

 ؛٣/٢٠٧ :باب مسح الغبار عن الناسبنگرید به:  است؛کرده  تیروا در کتاب الجهاد والسیررا  آنبخاری  -٣
، ٥/٦٦٩ :باب مناقب عمار بن یاسر ،ترمذی، کتاب المناقب؛ ٢٩١٥دیث ، ح٣/٢٢٣٥ :کتاب الفتن ،مسلم

، ٦/٢٨٩ و ٣٠٦، ٥/٢١٤و  ٤/٩٧و  ٩٠، ٢٨، ٢٢، ٣/٥ و ٢٠٦، ١٦٤، ٢/١٦١ ، مسند:احمد؛ ٣٨٠٠حدیث 
٣١٥، ٣١١، ٣٠٠. 
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حال آنکه قائلین به امامت، معتقد به متواتر بودن نص در این  .متواتر نیست روایت نشده و
ه این حدیث احتجاج کنند که نزد مردم ب داند می چگونه شیعه روا !شگفتازمینه ھستند. 

 ١بدان استدالل نکرد؟ھای علی  جنگ حساس برھۀدر  کسکه ھیچ درحالی
تر، باطل بودنش ظاھرتر و  بزرگ نیزاز این  ،امامت دوازده نفر دربارۀ وجود نصادعای 

را نقل نکرده و سایر  امامی، کسی آن فرقۀ دوازدهپیروان جز  ؛دروغ بودنش آشکارتر است
دربارۀ امامت عشریه اکه اثن روایاتی .کنند و تکذیب می دانستهرا دروغ  آن ھای شیعه فرقه

ھای شیعی که قائل به امامت دوازده امام نیستند و تعداد  با نصوص دیگر فرقه ،کنند نقل می
ھستند که با  روایتیمدعی   زیرا ھر فرقه باشد؛ میآنھا بسیار زیاد است، در تعارض و تضاد 

تا دویست و پنجاه سال بعد از  ،این ادعاالزم به ذکر است که . دارد تفاوتدیگران  روایت
متأخر شیعه است سازاِن  حدیث جعلیاِت از  ،پس این روایت ؛نشد مطرح ج وفات رسول خدا

 مخالف بودند.با آن  هشیععلمای پیشین و 
ر سنت و علمای آنھا که چندین برابر شیعه ھستند، با علم یقینی که ھیچ تردیدی د اھل

ساخته  ج که به نام رسول خدا نددروغی بیش نیست روایات،دانند که این  آن نیست، می
 نیز بیت نقل متواتر از اھل کنند. ناظرهشیعه معلمای و حاضرند در مورد آن با  اند شده

امامت آنھا حدیثی دربارۀ اند  ادعا نکردهھرگز بیت  اھل .کند تی را تکذیب میاچنین روای
  چه رسد به اینکه ؛کردند کرد تکذیب می بلکه ھرکس را که چنین ادعایی میوجود دارد؛ 

اگر امر امامت چنین بود که  .٢امام را اثبات کنند دوازدهوالیِت وجود نص بر بخواھند 
که شیعه  چنان ـ را به معاویه واگذار نماید و توانست آن نمی سگویند، حسن می انرافضی

و  کرد حق و انھدام دین یاری می ابطاِل او را بر گمراھی و  گونه نباید این ـ کند گمان می
امام دوم  شد؛ ھای او شریک می درنتیجه با تسلیم این امر به معاویه در تمام ظلم و ستم

حال  ؛کرد را باطل می ج شد و عھد و پیمان رسول خدا در این ظلم شریک میشیعیان نباید 
با این کار موافقت نمود و تا ھنگام وفات معاویه، بیعت با او را  نیز ]سحسین[که برادرش آن

جایز است که بدون اکراه و اجبار، عھد و ب . چگونه برای حسن و حسین نکردنقض 
آن ھم  ؛به آنھا واگذار کرده نادیده بگیرند و به معاویه واگذار کنند ج پیمانی که رسول خدا

نفر یار و یاور داشت که حاضر بودند در دفاع از او در زمانی که امام حسن بیش از صد ھزار 
                                           

 .١٥و  ٤/١٤ :منهاج السنة -١
 .٢١٠و  ٤/٢٠٩ همان: -٢
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دانست حق ندارد حکومت و والیت امر را  می ساگر حسن ،پس به خدا سوگند جان دھند؟
دانست که این  اگر او می کرد. نمیبه معاویه تسلیم کند، خالفت و حکومت را به او تسلیم 

پس این  .نمود نمیمعاویه  تسلیمرا  آن ،شش ماه خالفتکارش اشتباه است، ھرگز بعد از 
ـ  ج خدا رسولـ پدر بزرگش زیرا  ؛تر بود برایش مباح بود؛ بلکه بدون شک، او برتر و فاضل ،کار

ه و امید است خدا ب ؛بزرگوار و سرور است ،این فرزندم«در مورد او فرمود:  یا در خطبه
دالیل بدیھی در این باب   .١دوسیلۀ او بین دو طایفۀ بزرگ از مسلمانان صلح برقرار گردانَ 

 ھمین مقدار کافی است. ،پیرو ھوای نفس و اھل تعصب نباشد کسی کهولی برای  ؛بسیارند

 امام را انکار نماید از دوازده یحکم کسی که امامت یک
و بلکه اصل و اساس دین  استاز آن تر  نبوت یا بزرگ امامت ھمساِن  ،به اعتقاد شیعه 

کسی که امامت یکی از دوازده امامش  ایعشری براکه شیعۀ اثن است. و بر این اساس است
 زیراکنند؛  می کاملکند. آنھا با این حکم، غلو و افراط خود را  حکم صادر می ،دنمایرا انکار 
 .دوزخ خواھد مانددر آتش که منکِر امامت، کافر بوده و برای ھمیشه و جاویدان  معتقدند

از  پس امامانکه ھرکس امامت امیرالمؤمنین و معتقدیم ما : «گوید باره می در اینبابویه  ابن
و اعتقاد ما در  رده است؛مانند کسی است که نبوت پیامبران را انکار ک ،او را انکار نماید

بعد از او را انکار  ماماناز ا یولی امامت یک ،مورد کسی که به امامت امیرالمؤمنین اقرار کند
را انکار  ج نبوت محمد اما ردایمان دا پیامبرانبوت تمام مانند کسی است که به ن نماید،

ھای مسلمین  عشریه تمام فرقهااثنعلمای شیعه آن است که  رویکرد. مقتضای این ٢»کند می
اند  ای را که در طول تاریخ پدید آمده ھای شیعۀ غیر امامیه د و حتی فرقهنکن را تکفیر می

 زیرا اند؛ تهگرفرا از آنھا  شانباورھای دینی و مذھبیاز  بسیاریکه  د؛ درحالیندان کافر می
 ،امامت نپذیرفتِن «گوید:  از رجال آنھاست. شیخ طوسی می راویان باورھا و اعتقادات ایشان

جھل نسبت به ھر دو یکسان  زیرا ؛نبوت کفر است فتنپذیرنکه  طورھمان ؛کفر است

                                           
گاهی از سنِد حدیث، بنگرید به: صحیح ال .١٧٣و  ٤/١٧٢ :الفصل ،حزم ابنبنگرید به:  -١  ،بخاریبرای آ

کتاب السنة  ،بوداودأ ؛٣/١٦٩ : ... ابنی هذا سیٌد  بحسن بن علیلل ج النبی قولباب  ،کتاب الصلح
 :کتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسین ،ترمذی ؛٤٦٦٢دیث ، ح٥/٤٨ :باب ما یدل علی ترک الفتنة

 :حمدأ ؛٣/١٠٧ رعیته وهو علی المنبر: مامباب مخاطبة اإل ،کتاب الجمعة ،نسائی ؛٣٧٧٣دیث ، ح٥/٦٥٨
٥١، ٤٩، ٤٤، ٥/٣٧،٣٨. 

 .٢٧/٦٢ :نواربحار األ ؛١١١ص :عتقاداتاإل  -٢
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که انکار  زیرا او بر این باور بود ؛کردهن قانعی را حلّ  مطھرِ  ابن نیزظاھرًا این حکم  .١»است
عام و  لطِف  ،امامت: «است گفته که چنان ؛است تر از انکار نبوت بزرگ ،امام دوازده امامِت 
 که در یک دورۀ زمانی، پیامبِر زنده [بر روی زمین]امکان دارد  زیرا ؛لطف خاص است ،نبوت

بدتر از انکار لطف  ،عام انکار لطِف  خالی از امام باشد وکه [زمین] باشد؛ ولی ممکن نیست ن
 .٢»خاص است

از یھودیان و مسیحیان  ،ایمان نداشته باشد امام دوازدهبنابراین شیعه کسی را که به  
این  داند. [و حجت] نمی ھرگز خالی از امام زمین را داند و بر این مبناست که  کافرتر می

شیعه  ۀغایبی که حتی چندین فرق منتَظرِ امام وجود به  اعتقاد شیعهای است به  اشارهنکته، 
چنین کسی را انکار تولد  نویسان، تاریخو  انشناس اند و نسب کرده انکاروجودش را نیز 

 ترین کفر است. بزرگ ،امامت شیخ شیعه معتقد است که انکارِ  با وجود این، اند؛ نموده
امامیه «گوید:  میرده و را نقل کتکفیر امت اسالم در شیعه نظِر علمای  اتفاق ،شیخ مفید 

کافر و گمراه و  ،را انکار کند تاالطاع واجب اماماِن ھرکس امامت یکی از   که نظر دارد اتفاق
 امامتبه  اعتقاد ـ جزایریالله   ـ نعمتدیگر شیخ شیعه  .٣»مستحق ماندن ابدی در دوزخ است

[یعنی دیگر با آنھا «گوید:  و می دانستهجدایی کامل شیعه از مسلمین  را حِد فاصل و باعِث 
پروردگار ما "گویند:  می انآن زیرا ؛شویم یک پیامبر و یک امام جمع نمیو  بر یک خدامسلمین] 

ولی ما نه به چنین  "؛اوست و ابوبکر جانشین بعد از اوست پیامبرِ  ج کسی است که محمد
 خدایی که ابوبکر جانشیِن  عتقدیمبلکه م ؛پروردگاری اعتقاد داریم و نه به چنین پیامبری

 .٤»پیامبر ما نیست ،خدای ما نیستو پیامبری که ابوبکر جانشینش بود ،پیامبرش بوده
را  اسالمھای  فرقهدیگر ، شیعیانن جز انامسلم تماماز تکفیر  پس آری، علمای شیعه

شامل تکفیر و حکم به ارتداد آنھا  .کنند صادر می شان راو حکم ارتداد نمودهلعن و نفرین 
 : گردد ھا می گروهاین 

ابوبکر صدیق و خدا یعنی  بھترینان این امت بعد از رسولو در رأس آنھا ـ  شصحابه -۱
  ؛بعمر فاروق

                                           
 .٨/٣٦٨ :نواربحار األ ؛٤/١٣١ :تلخیص الشافی ،طوسی -١
 .٣ص :لفیناأل ،حلی مطهر ابن -٢
 .٨/٣٦٦ :نواربحار األ است؛ بنگرید به: مجلسی از او نقل کردهاین قضیه را  .المسایل ،مفید -٣
 .٢/٢٧٩ ة:نوار النعمانیاأل -٤
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 ؛بیت اھل -۲
 ھا؛خلفای مسلمین و حکومت آن -۳
 ؛ساکنان آنھا و ھای اسالمی سرزمین -۴
 ین؛مسلم ضاتق -۵
 مسلمانان؛ و پیشوایان علما -۶
 ؛اسالمیھای  فرقه -۷
 امت اسالم. -۸

 م کرد.یھا را به تفصیل ذکر خواھ در ادامه اعتقادات آنھا در مورد این دسته

 شتکفیر صحابه -۱
کسانی که خدا از آنھا راضی  ؛ ھماناست صحابه ھای شیعه مملو از لعن و تکفیرِ  کتاب 

اھل  ،اھل بدر ،انصار ،لعن مھاجرینعلمای شیعه، در  .اند بوده و ایشان از خدا راضی بوده
 فروگذارکسی را  شمارـ انگشت یجز تعداد ـ ج خدا رضوان و سایر اصحاب رسول بیعِت 
با حتی ھای شیعه، جزء اموری شده که  از ظھور و انتشار کتاب پس ،این مسئله .اند نکرده
اسالم  علمایبر برخی از  رویکرِد شیعه در تکفیر اصحاب،این  د.گرد پوشیده نمی نیزتقیه 
امامیه « گوید: میامام نووی در شرح مسلم که  چنان و از آن اطالعی نداشتند؛ بودن آشکار

پس  .١"»اند اند؛ ولی کافر نبوده علی به خطا رفته صحابه در مقدم قرار دادن غیرِ "گویند:  می
فرسایی  اسالمی کنکاش و قلم یھا و کسانی که در مورد اعتقادات فرقه علمابرخی از  از آن
گاه شدند. قاضی عبدالجبار می د،نمودن  معتقدمذھب امامیه «گوید:  از این اعتقاد امامیه آ

را انکار  که ھرکس آن  امام از طریق نص جلی ثابت شده است؛ چنان امامت دوازدهاست که 
را  ج صحابۀ رسول خداو بر این اساس  کنند. شکفر ورزیده و واجب است تکفیر ،کند

نقل را  نیز مطلب مشابھی ٥دیگر علماو  ٤تیمیه ابن ،٣عبدالقادر بغدادی .٢»اند تکفیر کرده
  اند. هکرد

                                           
 .١٥/١٧٤ :شرح مسلم ،نووی -١
 .٧٦١ص :شرح االصول الخمسة -٢
 .٣٢١ص الفرق بین الفرق: -٣
 .٤/١٢٨: منهاج السنة -٤
 .٢٤٨و  ٢٤٧ص :اصول الدین، بزدویبنگرید به:  -٥
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کند، کسی را نیافتم  تکفیر استثنا می در مورد تعداد افرادی که رافضه آنھا را از حکم عاِم 
عشریه باشد. عبدالقادر بغدادی اھای اثن موافق با کتابسخنش که بدان اشاره کرده و 

علی و دو  ، مگراز دین برگشتند ج از پیامبر پسکه صحابه  معتقدنداکثر امامیه «گوید:  می
گویند:  رافضه می«د: نویس تیمیه می االسالم ابن . شیخ١»از ایشان دیگر سیزده نفرش و پسر

که سیزده نفر  پس جز تعداد اندکی ؛را کتمان کردند[امامت علی] مھاجرین و انصار، نص "
گاھی  "؛اند ابوبکر و عمر و امثال آنھا ھمیشه منافق بودهو ...  مه کافر شدندیا بیشترند، ھ

بزودی خواھید دید که تعداد  .٢»"سپس کافر شدند ،بلکه ایمان آوردند"د: فتنگ مینیز 
 دانند کمتر از این مقدار است. عشریه از میان صحابه کافر نمی افرادی که اثنی

دیدگاه شیعه نسبت به صحابه آمده  دربارۀسنت و غیره  ھای اھل این بود آنچه در کتاب
، دیدگاه آنان را دربارۀ صحابه بیان شیعه وثقھای م کتاباز  در ادامه، با استفاده .است

  خواھیم کرد. 
والیت به ابوبکر کافر شدند، دلیل سپردن امر صحابه به «گویند:  عشریه می اھای اثن کتاب 

نیز به آن سه نفر را چھار نفر دیگر  ،. برخی روایات»دین برگشتندو جز سه نفر، ھمه از 
ای را در  ھای افسانه این روایت شیعهعلمای تا مجموع آنھا به ھفت نفر برسد.  ،اند افزوده
یعنی کتاب  شیعی،را در اولین کتاب  و آن ھای موثق خود، دست به دست نمودند کتاب

شان یکی پس از دیگری این مسئله را  ھای کتاباز آن، پس . ٣سلیم بن قیس، ثبت نمودند
که یکی از قرار دارد کلینی  »الکافی«تقریر و تأیید نموده و اشاعه دادند که در رأس آنھا 

و  ـ رجالدر علم  اثر موثِق شیعه ـ ٤رجال کشی در . این قضیهاستشیعه چھار منبع موثق 
 تفسیر نور، ٧الصافی، ٦البرھان ،٥یتفسیر عیاش نیز آمده است؛ از جمله: دیگر منابع ایشان

                                           
آنها در   اشعری اشاره نموده که دهد، و تمام امامیه تعمیم نمی این حکم را بر گردد که عبدالقادر مالحظه می -١

 .)١٢٩و  ١/١٢٨ :سالمیینإل امقاالت ( فرقه هستندچند  ،این مورد
 .٣/٣٥٦ :سالممجموع الفتاوی شیخ اإل  -٢
 .٧٥و  ٧٤ص :کتاب سلیم بن قیس -٣
 .١١، ٩، ٨، ٧، ٦ص :رجال کشی -٤
 .١/١٩٩ :تفسیر عیاشی -٥
 .١/٣١٩ :البرهان ی،هاشم البحران -٦
 .١/٣٨٩ :الصافی ،کاشانیال سنمح -٧
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 ؛این تنھا دیدگاه برخی از بزرگان آنھا نیست .٤نوارو بحاراأل ٣السرائر، ٢ختصاصاإل، ١الثقلین
اعتقاد به که  دھند؛ یعنی امامانی به معصومین خود نسبت میبلکه روایاتی ھستند که 

 ند.دار »تقدس«و  »عصمت« شیعه،
را با ناسزاگویی به آن نسِل قرآنِی نمونه  خود ھای بخش عمدۀ کتاب ،بزرگان شیعه 

 ھا را نقل کنیم، گویی یاوهتمام آن  بخواھیم که اگر اند؛ چنان [یعنی صحابۀ کرام] انباشته
که در کنیم  اشاره میچند مورد تنھا به بیان  . در اینجاگیرد چندین جلد کتاب را در بر می

 :اند اصحاب را تکفیر کرده ،صراحت هب ھاآن
 روایت کردهچنین ن عیُ حمران بن اَ از قول  »الکافی«در  ـ کلینیـ د شیعه معتَم  شیخ

ای ما آنقدر کم است که اگر ھمه بر تعداد ،فدایت شوم"گفتم:  ÷جعفر وبه اب«: است
خواھی خبری  "میگفت: او  ".توانیم تمامش کنیم نمی ،یک گوسفند جمع شویم خوردن
[سه انگشت]  و با  "سه نفر ؛ مگرمھاجرین و انصار رفتند ؟تر از این به تو بدھم عجیب

 یعنی ج رسول خدا اصحابترین  رتکفیر شامل ب د،بینی که می چنان .٥»دستش اشاره کرد
در  ،کند که به نظر شیعه می اعتراف کلینی در این روایت است. شده نیزمھاجرین و انصار 

 عقیدۀ ر اساسکه ب شیعه] وجود نداشت [یعنیجز تعداد کمی مسلمان  باقر جعفر واب زماِن 
که  چنان؛ آمدند چیزی به حساب نمیدر مقابل تعداد مسلمین آنان کردند و  عمل می ائمه
آنگاه که یکی از شیعیان در و  ؛٦ندنک تمام  راگوسفند یک گوشت توانستند حتی تمام  نمی
تعداد شیعیان : گفتدلگرمی آن شیعۀ دلسرد برای  نیزاو  ،کرد شکوهنزد امامش  زمینهاین 
این  بودند.و مرتد شده از دین برگشته مردم  ۀد و باقیماندبواز سه نفر نبیش  نیزاول  عصر

                                           
 .١/٣١٩ :ثقلینلا نور ،یینحویز  -١
 .٥و  ٤ص :ختصاصاإل  ،مفید -٢
 .٤٦٨ص :السرائر ،ادریس ابن -٣
 .٤٤٠، ٣٥٢، ٣٥١، ٢٢/٣٤٥ :نواربحار األ -٤
با دست به سه  یعنی جعفر« گوید: بارۀ این خبر میدر ،یکی از بزرگان معاصر شیعه ،علی اکبر غفاری -٥

ببینید  .پاورقی)، ٢/٢٤٤ :الکافی( »هستند مقداد ابوذر و سلمان و اشاره کرد که منظور از آنها انگشت خود
صول است. بنگرید به: أ شدهبزرگان شیعه محو ن یدۀاز عقهنوز این معنای خرافی که پس از چندین قرن، 

 .٢٢/٣٤٥ :نواربحار األ ؛٧ص :رجال کشی ؛٢/٢٤٤یمان والکفر، باب قلة عدد المؤمنین، کتاب اإل  ،الکافی
 با این حساب، تعداد آنها از ده یا پانزده نفر بیشتر نبوده است. مصحح -٦
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 ،مسلمیندر مقایسه با انبوه جعفر باقر  ابوبیانگر آن است که رافضه تا دوران  اعتراف،
در  ،یافت نشر نمیشد، عقایدشان  پذیرفته نمی گری به شیعه شان دعوت ،بودند تعداد کم

جعل بیت  نام اھله زیستند و با افتراھایی که ب کاری می تقیه و پنھان ھای سیاھچاله
 د.دادن ی میتسلّ را ، پیروان خود کردند می

 را کهچ ؛نکرده است بیانروایت کافی، نام آن سه نفر را که از ارتداد سالم مانده بودند  
در  ؛نشد پدیدارولی مذھب رافضه تا بعد از شھادت عثمان  ؛مذھب رافضه بودندمعتقد به 

 و گسترشئیه بوده بَ که آنھا از َس  نیستھیچ بعید  .اند صحابه نبوده نیزآن سه نفر  نتیجه،
نیست که آن سه نفر چندان دور از ذھن  ھمچنین است. بودهآنھا  عھدۀرافضیه بر اندیشۀ 

نام صحابه از  ،خودحقیقی ه و به جای نام زیدھای مستعاری برای خود برگ ئی، نامبَ َس 
حنان بن سدیر  «...آمده است:  »رجال کشی«ای است که در  این نکته باشد. استفاده کرده

از دین  ج مردم بعد از پیامبر"جعفر روایت کرده است که گفت:  از پدرش و او ھم از ابی
مقداد بن اسود و "فت: گ "آن سه نفر چه کسانی بودند؟" :گفتم ".سه نفر مگر ،برگشتند

و از  نموده نیقیو [ "ه شدند، شناختندکه متنبّ  یسپس کسان ؛ابوذر غفاری و سلمان فارسی
آن سه نفر کسانی بودند که با ابوبکر بیعت نکردند، "گفت:  آنگاه ].کردند تیتبع والیِت علی

 ."١ندو بیعت کرد ه شدندآوردبه زور امیرالمؤمنین ھمراه   تا اینکه
اولیۀ مذھب رافضی اشاره  ھستۀبه  ،ج عالوه بر تکفیر صحابۀ رسول خدا سخن،این  
که شیعه از  یاند و حتی آن سه نفر ھای مستعار، خود را پوشش داده کند که با این نام می

 ند، مگرنبود ایمن ـ که اصل ایمان استـ  از شک در شناخت امام ،کرده جدامجموع مرتدین 
بالفاصله گفت: » سه نفر مگر ،مردم مرتد شدندھمۀ «لذا وقتی که ابوجعفر گفت:  .یک نفر

البته ». فقط مقداد است ، اونبوده شاگر منظورم کسی باشد که ھیچ شکی در مورد«
 درونشای در  عارضه ،نزد امیرالمؤمنین است وندخدا» اسم اعظم»  سلمان در مورد اینکه

او چنین بود تا اینکه به خاطر  .گرفت زمین او را می ،آورد ایجاد شد که اگر بر زبان می
چیزی مانند   ھایش را دور گردنش جمع کرد؛ سپس آنھا را رھا کرد تا اینکه لباس  خصومت،

این به جای  ،ای اباعبدالله«غده آنجا جمع شد. پس امیرالمؤمنین بر او گذر کرد و گفت: 
در ابوذر را به سکوت دستور داد و  ÷نینامیرالمؤماما بیعت کرد. او پس  ؛»بیعت کن ؛آن
عثمان بر  .کرد سکوت نمیو  داشت باز نمی[از سخن گفتن] او را  کسخدا سرزنش ھیچ راه

                                           
 مازندرانی. ، همراه با شرح جامع٣٢٢و  ١٢/٣٢١ :الکافی کتاب الروضة ؛٦ص :رجال کشی -١
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نجات یافتند از عیبجویی شیعه در  ارتدادآن سه نفر که از  .١او عبور کرد و به او امر نمود
 ؛یادآور شده که رابطۀ بین آن سه نفر در ظاھر خوب بوده شیعهروایات  زیرا ؛امان نماندند

او را  ،دیگری چه در دل داردھریک نسبت به دانست که  ولی اگر ھر کدام از آنھا می
مثًال  .ھر کدام نسبت به اعتقاد دیگری بیگانه بود ؛ زیراکرد کشت، یا بر قاتلش ترحم می می

داند به تو  ذر، اگر سلمان آنچه را که میوابای «کشی آمده که امیرالمؤمنین گفت:  در رجال
از «بصیر روایت است که گفت:  واز اب .٢»را بیامرزد : خدا قاتل سلمانخواھی گفت ،بگوید

اگر دانش تو بر مقداد  ،ای سلمان"فرمود:  ج گفت: رسول خدا میکه شنیدم  شعبداللهواب
 .٣"»شود کافر می ،اگر دانش تو بر سلمان نمایان شود ،ای مقداد .شود کافر می ،عرضه گردد

به گمان شیعه  حال آنکه ؛کردند بود که آنھا بر اساس تقیه با ھم سازش میدلیل ھمین  به
که گفت:  شدهاز پدرش روایت  به نقل جعفر واز ابھمچنین  .اند ترین شیعه بوده آنھا خالص

چه دانست در قلب سلمان  گر ابوذر میا"گفت: او کردم،  صحبتتقیه نزد علی از روزی «
بین آن دو پیمان برادری  ج که رسول خدا درحالی ؛رساند او را به قتل می ،استچیزی 

 .٤»پنداری؟" چه میسایر مردم دربارۀ پس  .برقرار کرد
گونه که خداوند در مورد  ھمان زیرا ؛کند اھل کفر و نفاق مطابقت می اتنھا ب اخباراین 

ٰ ﴿ فرماید: غیرمسلمانان می  تاز این صف ج صحابۀ رسول خدا ٥﴾َ�َۡسُبُهۡم َ�ِيٗعا َوقُلُو�ُُهۡم َش�َّ
که بنا  درحالیشود؛  استنباط می ج خدا شیعه، تکفیر صحابۀ رسول روایاتاز این  .مبّرا بودند

 زد؛ زیرا موج می ]شیعه[= اھل رفض در میان  بر ھمین اخبار، پراکندگی و نفاق و حسادت
برخی از آنھا نسبت به برخی دیگر،  ،کرد شان یکدیگر را رد می ھای قلب ،اندک بود شانتعداد
. پروراند و اعتقادشان بر این بود که جز آنھا کسی بر ایمان نیست در دل می شومیقصد 

بقیۀ آنھا وضعیت پس اگر وضعیت اولین مسلمانان نزد شیعیان چنین بوده است،  براستی
 ؟گونه استچ

 یعنیاند تا تعداد مؤمنین ( گوید: چھار نفر دیگر به این سه نفر پیوسته شیعه می روایات 

                                           
 .٢٢/٤٤٠ :نواربحار األ ؛١١ص :رجال کشی -١
 . ١٥ص رجال کشی: -٢
 .١١ص همان: -٣
 .١٧ص همان: -٤
 ].١٤[حشر:» شان پراکنده است یها دل که درحالیپنداری  آنان را متحد می« -٥



 ۶۹  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

تجاوز نکرد. تعداد  گزارش اخبار آنھا از اینولی  ؛به ھفت نفر برسد ه) در عصر صحابیانشیع
از حارث بن مغیره نصری روایت است که «چیزی است که در روایات آنھا آمده: ھمان  این 

به او گفت:   کرد تا اینکه سئوال می سعبداللهولک بن اعین پیوسته از ابگفت: شنیدم عبدالم
مردم ھمه  ؛عینا آری ابن"عبدالله گفت: واب .١"مردم ھالک شدند ۀپس در این صورت ھم"

به خدا سوگند ھمه مردم "گفت:  "ھر چه در مشرق و مغرب بود؟": پرسیدم ".گمراه شدند
را به آنھا  ٤و ابوعمره ٣ و عمار بن یاسر و شتیره ٢ابوساسان. سپس "جز سه نفر ،گمراه شدند

 .٥ »پس ھفت نفر شدند ؛افزود
کسانی که پس از وفات پیامبر مسلمان باقی کند تعداد  تأکید می شیعهنصوص  برخی از

 ابوجعفرکه در حدیثی از قول  بود؛ چناناز ھفت بیشتر نماندند و والیت علی را پذیرفتند 
 .٦»کسی حق امیرالمؤمنین را نشناخت نفرھفت نفر بودند و جز این ھفت « اند: گفته باقر

به خدا «گوید:  بر این نکته قسم یاد کرده و می صادق نیز ابوعبداللهدر حدیث جعلی دیگر، 
 .٧»ھفت نفر مگر ،به والیت وفا نکردند که سوگند

نظر ه چنین ب .٨برخی از آن ھفت نفر متفاوتندمصادیق اخبار شیعه در مورد تعیین 
                                           

 .بود شبیعت مردم با ابوبکر و ج منظور بعد از وفات رسول خدا -١
 .)٢/٣٨٧ :جامع الرواة» (ابوسنان شد گاهی گفته می است و نذرصین بن مُ َح  ،ابوساسان«گوید: اردبیلی می -٢

 بود. یکی از فرماندهان علی در صفین» بن حارث رقاشی ابن منذر حضین« او است که حجر یادآور شده بنا
 ). ١/١٨٥(تقریب التهذیب:  وفات یافت اوایل قرن دومدر  بود و یموثوقوی راوی 

شود  بار دیگر روایت کشی را یادآور مییک ، سپس »بود سشتیره یکی از یاران علی« :گوید میاردبیلی  -٣
 .»١/٣٩٨ :جامع الرواة(

بن عمرو بن  بشر« اند: نیز گفته ؛»است بن عمرو بن محصن ةثعلب ،انصاری همر ابوعَ  نام« گوید: اردبیلی می -٤
در صفین کشته وی  ».الله شاء است ان تر حیحصگفته این « :است ابن عبدالبر گفته». محصن بن عتیک

 .)٥/٢٦٣ :سد الغابةأ ؛٤/٤٤١ :صابةاإل  ؛١٣٤و  ٤/١٣٣ :ستیعاباإل بنگرید به:  .شد
 .٧ص :رجال کشی -٥
 .١٢و  ١١ص همان: -٦
 .٢٢/٣٢٢ :نواربحار األ ؛٣٨ص :سنادقرب اإل  ،حمیری ؛٦٣ص :ختصاصاإل  ،مفید -٧
آنچه در قرب به سپس ید و طوسی را با هم مقایسه کن ت کشی واروای، تعیین آن هفت نفرمورد مثًال در  -٨

سلمان، ابوذر، : جز هفت نفر بدان وفا نکردند به خدا سوگند« گوید: که می مراجعه کنید سناد آمده استاإل 
قرب ( زید بن ارقم و ثبیت ج موالی رسول خدا دالله انصاری وعمار، مقداد بن اسود کندی، جابر بن عب

 .)٢٢/٣٢٢ :نوارألابحار  ؛٣٨ص :سناداإل 
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ی تاھای شیعه بر سر تعیین آنھا اختالف وجود داشته و ھر کدام روای رسد که میان فرقه می
این  دروغ، اختالف و تناقض است. ھای ویژگییکی از ھرچند  اند؛کردهجعل  به سود خود

را از آن جھت  و این ھفت نفر نمودهاصحاب را تکفیر  ھمۀوجود دارد که رافضه نیز احتمال 
ھیچیک  زیرا ؛باشد [شناخت] نخستین اعضای فرقۀ رافضهرمزی برای که  اند ردهمستثنی ک

  .ردی با صحابه نداتاھبید آنھا شاصفات و عقاز 
 ماز اصل عامعدودی که صحابه را به افراد  ستایشایمان و  بیانگر گھگاھی آیات یانرافض

  ، این آیات را در نظر بگیرید:عنوان مثاله ب. ١کنند اند تأویل می ستثنا نمودهمتکفیر 

ُ وَِجَلۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتُهۥ َزاَدۡ�هُ ﴿ ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱ�َّ ۡم إِ�ََّما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱ�َّ
ُوَن  ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  ٢إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٣ٱ�َّ

ُ
ُهُم أ

َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  اۚ ل  ] ٤-٢نفال:[األ ﴾ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ

شان ترسان گردد و چون آیات او بر  های مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام الله برده شود، دل«
که نماز را بر پا  کنند. کسانی کل میشان افزون گردد و  بر پروردگارشان تو  آنها خوانده شود، ایمان

کنند. اینان، مؤمنان حقیقی هستند، برای آنان  ایم، انفاق می دارند و از آنچه به آنان روزی داده می
پی (عالی) نزد پروردگارشان است و (همچنین) آمرزش و روزی فراوان و نیکو (در  درجاتی پیا

 .»بهشت) است
و  در مورد امیرالمؤمنین ،این آیه« :گوید میچنین که خواندید  آیاتیتفسیر قمی در مورد 

اند تعریف و تمجید شیعه از  فراموش کرده گویی آقایان. ٢»سلمان و مقداد نازل شد و ابوذر
 ، بلکه به خاطر نه به خاطر اوصاف مذکور در آیه مومن واقعی خواندن آنھا،این سه نفر و 

در است. جالب اینجاست ابوبکر  خالفِت  شان به یدنایمان آنھا به امامت علی و کفر ورز
ھمواره  آناناصل و معیاری که از  استایمان این سه نفر  به گمان شیعه دلیِل ای که  آیه

به میان نیامده؛ ذکری  [یعنی پذیرش خالفِت بالفصل علی] سنجد مخالفان خود را با آن می
نه حجت و  ،ین آیه علیه آنھاستپس ا .بدین صورت استمساله آیات قرآن  تمامدر  بلکه
کفر و کافران و شرک و مشرکان نازل شده در مورد ھمچنین شیعه آیات  .شان به نفع یدلیل
و  »الکافی«ھای  را در تعدادی از باب نکته این  که . چناندھند می نسبتسایر صحابه  بهرا 

                                           
 .کنند را به ائمه تأویل می آیات قرآناغلب  در حالت کلی، آنان -١
 .٢٢/٣٢٢ :نواربحاراأل ؛١/٢٥٥ :تفسیر قمی -٢



 ۷۱  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

 .١یمیاب می »نوارألبحارا«
و یاران و محبوبان  ج حضرت رسولاصحاب  برای ھمۀحکم تکفیر صدور شیعه با وجود 

ھا و  روایت ،اند و در این مورد هسخن گفتلعن و نفرین بزرگان صحابه بارھا از  ش،و برگزیدگان
ابوبکر و عمر و در این میان  افتد. به لرزه می شنصوصی دارند که بدن مؤمن از شنیدن

دیگران بیش از شان در تکفیر از سوی روافض  خدا، سھم وزیران و دامادھای رسول شعثمان
را یگانه  که برخی از بزرگان معاصر شیعه آن »نواربحاراأل«مجلسی در کتاب حتی . بوده است

باب کفر و نفاق و «عنوان  ابابی را ب ،اند به حساب آورده ٢مرجع و منبع تحقیق معارف مذھب
؛ از آوردهباب در این موضوع  چندین نیز بحرانیھاشم  .٣است آورده» سه خلیفه ایحفض

تا روز قیامت به  ،آن دو نفر که بر امیرالمؤمنین پیشی گرفتند نود و ھفتم:باب «جمله: 
تر االدر دوزخ از مقام عمر ب شیطانمقام نود و ھشتم: باب « ،٤»اندازۀ تمام امت گناھکارند

 .٥»بیند] [و کمتر عذاب می بر او برتری دارد جھنم است و ابلیس در آتش
است.  گرفته فراکه ھمه جا را   چنان در این کفر غرق شده  ھای شیعه، کتابروایات 
اعتقاد به  را ترین کفر ند، بلکه بزرگدان ھا نه تنھا ابوبکر و عمر را کافر می این روایت

سه دسته ھستند که «: گوید می یروایتدر  کلینی. دانند میدو بزرگوار   آن مسلمان بودِن 
: خواھند دید یکند و عذاب دردناک نمی پاکگوید، آنھا را از گناه  با آنھا سخن نمی وندخدا

امامت که  ی،  کس٦که امام نباشد کسی که از جانب خدا ادعای امامت کند درحالی
 سھمی درابوبکر و عمر  برایو کسی که  ٧استرا انکار کند که از جانب خدا امام  شخصی
بت و طاغوت گاھی آنھا را به جِ ـ علمای شیعه،  صطالحاین ـ به ا. ٨»قائل شوداسالم 

قرار لعن و نفرین آنان را آماِج شان  ھای نامه و زیارت ھاگاھی در دعا، ٩کنند توصیف می
                                           

 روایت وجود دارد. ٩٢و در آن  ،٤٣٦تا  ١/٤١٢ :الکافی -١
 .١٩ص :نواربحار األ همدمق ،بهبودی -٢
 .سنگیچاپ  ،٢٥٢تا  ٨/٢٠٨ :نواربحار األ -٣
 .٣٢٤ص :المعالم الزلفی -٤
 .٣٢٥ص همان: -٥
 .امتیتا روز ق مورد تکفیر کل خلفای مسلمین است در ُحکمیاین  -٦
 .آخرتا اول  ، ازمسلمین ارند؛ یعنی همۀایمان ند شیعهامام  تکفیر تمام کسانی است که به دوازدهسخن این  -٧
 .٢٥/١١١ :نواربحار األ ؛١/١٧٨ :تفسیر العیاشی ؛٧٠ص :الغیبة ،نعمانی ؛٣٧٤ و ١/٣٧٣ :صول کافیأ -٨
 .١/٤٢٩ :صول الکافیأ -٩



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۷۲

 

بدانجا تا و در این کار  ؛ندفرست لعن می به ایشاننماز و تعقیبات در اذکار  ، یا١دھند می
 ج ابوبکر و عمر و سایر اصحاب رسول خدابر که تمام اذکار را به نفرین اند  پیش رفته

 .٢اند تبدیل کرده
در  آنھاادبی  ، فضاحت و بیاند تحقیق کردهشیعه  دربارۀبرخی نویسندگان معاصر که  

توان به این تحقیقات افزود  . اما آنچه می٣اند دهنموتکفیر صدیق و فاروق این امت را نقل 
ترین اصحاب  ترین و فاضل بزرگصراحتًا بزرگان شیعه در سایۀ دولت صفوی، این است که 

 نوشتهو پس از او در عصر کلینی آنچه در این زمینه که  درحالی ؛اند کرده را تکفیر ج پیامبر
برطرف شد، نسبتًا زمانی که تقیه  اما و صراحتی در کار نبود. با رمز و اشاره بود شد، می

. و به برمال ساختنداسرار و  برداشتندسابق  ھای و اشاره رمزھارده از پبزرگان شیعۀ متأخر، 
 عشری آشکار شد.اشیعۀ اثن حقیقِت این ترتیب 

 با دو اسم  ـابوبکر و عمرـ شیخین از حات خاص آنھا این بود که صطالااز جمله  
 مستقیماشارۀ در زمان دولت اسالم جرئت نداشتند  چون بردند؛ نام می »رمع«و  »فصیل«

ان خدا چه ندشم"به امام گفتم:  «...در تفسیر عیاشی آمده است:  .داشته باشندبه نام آنھا 
 صیلابوفَ "گفت:  "آنھا چه کسانی ھستند؟"گفتم:  ".آن چھار ُبت"گفت:  "کسانی ھستند؟

ل و معاویه و کسانی که بر آیین آنھا ھستند. پس ھرکس با آنھا دشمنی ورزد، با عثَ و نَ  و رمع
 .٤»"دشمنان خدا جنگیده است

ابوبکر است، چون  ھمان ابوفصیل«حات گفته است: صطالااین  توضیحمجلسی در  
کفتار نر، = [ ھستند، رمع بر عکس شدۀ عمر است و نعثلتقریبا به یک معنی فصیل و بکر 

لََها َسۡبَعُة ﴿ تفسیر این فرمودۀ خداوند متعال:ھمچنین در  .٥»احمق] عثمان است خیش
 
َ
ۡقُسومٌ � ِ بَاٖب ّمِۡنُهۡم ُجۡزءٞ مَّ

برای آن هفت در هست، برای هر دری «یعنی: ] ٤٤[احلجر: ﴾بَۡ�ٰٖب ّلُِ�ّ
صادق روایت عیاشی از ابوبصیر از جعفر بن محمد  .»اند گروهی از آنها تقسیم (و معین) شده

برای ظالم که اول درِب  دارد:که ھفت دروازه  شود درحالی جھنم آورده می«که گفت: کرده 

                                           
 .٢/٣٥٤ :من الیحضره الفقیه -١
 .١٠/٣٤٢ :مستدرک الوسایل -٢
 .احسان الهی ظهیراثر  »الشیعةو  السنة« شیخ موسی جارالله واثر » الوشیعة« بنگرید به -٣
 .٢٧/٥٨ :نواربحار األ ؛٢/١١٦ :تفسیر عیاشی -٤
 .٢٧/٥٨ :نواربحار األ -٥



 ۷۳  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

چھارم برای معاویه، پنجم برای  ،سوم[خلیفۀ] ر، سوم برای بتَ دوم برای َح  ،زریق است
سالمه؛  وھفتم برای اب و ، ششم برای عسکر بن ھوسر[پنجمین خلیفۀ اموی] عبدالملک

گوید:  می خبرمجلسی در تفسیر این  .١»ھست نیزھا برای پیروان ایشان  سپس آن درب
بدُیمن و شر را به  رنگ آبی عرب چشِم  زیرا ؛اول[خلیفۀ] است از   کنایه ]آبی چشم[ یقَر ُز «

در روایات  .از حیله و فریبکاری او باشد  روباه است که شاید کنایهھمان  حبتر دانست. می
تر  اول مناسب[خلیفۀ] چون حبتر برای  ؛است تر دقیقدیگر برعکس آمده است که این 

به این  یبر اول یھمان باشد و فقط مقدم قرار دادن دوم ظورنیز منممکن است اینجا  .است
از برخی خلفای   کنایه عسکر بن ھوسر .تر بود و خشنتر  و بدزبانتر  است که او بدبخت دلیل
احتمال دارد ؛ و جعفر دوانیقی است از ابی  کنایهنیز  ابوسالمه .عباس است امیه یا بنی بنی

 .٢»از عایشه و سایر اھل جمل باشد و روایت شده که او شیطان است  که عسکر کنایه
آنان با  برند. نام می »فالن و فالن«با لقب از ابوبکر و عمر  ،شیعه منابعدر بسیاری از  

ۡيَ�ِٰن� ﴿ :این قول خداوند متعالاشاره به  ْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ و  208و ١٦٨[البقرة:  ﴾َوَ� تَتَّبُِعوا

در کنند که  نقل میباقر  از ابوجعفر، »ها شيطان پريو مكنيد و از گام«یعنی:  ]١٤٢األنعام

 آنان ھمچنین دربارۀ این .٣»فالن و فالن یعنی والیِت  ،ھای شیطان گام«گفت: آن تفسیر 

 ﴿ وند متعالفرمودۀ خدا
َ
ّٖ َ�ۡغَشٮُٰه َمۡوٞج ّمِن َفۡوقِهِۦ َمۡوٞج أ ّمِن فَۡوقِهِۦ ۡو َكُظلَُ�ٰٖت ِ� َ�ٖۡر لُّّ�ِ

ُ َ�ُۥ ۗ َوَمن لَّۡم َ�َۡعِل ٱ�َّ ۡخَرَج يََدهُۥ لَۡم يََ�ۡد يََرٮَٰها
َ
ٓ أ  َسَحاٞبۚ ُظلَُ�ُٰتۢ َ�ۡعُضَها فَۡوَق َ�ۡعٍض إَِذا

ۡو َكُظلَُ�ٰتٖ « :اند چنین تفسیری ارائه داده ٤﴾نُوٗر� َ�َما َ�ُۥ ِمن نُّورٍ 
َ
ِ�  ،یعنی فالن و فالن أ

 ّٖ ُظلَُ�ُٰتۢ َ�ۡعُضَها فَۡوَق  و طلحه و زبیریعنی  ّمِن فَۡوقِهِۦ َمۡوجٞ  ،یعنی نعثل َ�ۡغَشٮُٰه َمۡوجٞ  َ�ٖۡر لُّّ�ِ

                                           
 .٢/٣٤٥ :، البرهان٢/٢٤٣ :تفسیر عیاشی -١
 .٨/٢٢٠ و ٤/٣٧٨ :نواربحار األ -٢
 .١/٢٤٢ :تفسیر الصافی؛ ١/٢٠٨ :البرهان ؛١/١٠٢ :تفسیر عیاشی -٣
را پوشانده و بر فراز آن موج  هایی در دریای پهناور که موج آن تاریکی شان) همچون یا (اعمال«ترجمۀ آیه:  -٤

گونه که) هرگاه  هایی است یکی بر فراز دیگری، (آن دیگری است (و) بر فرازآن ابری (تاریک) است، تاریکی
 را ببیند و کسی را که الله نوری برای او قرار نداده است، پس دست خود را بیرون آورد، ممکن نیست آن

 ].٤٠[النور : » (هیچ) نوری برای او نیست



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۷۴

 

 ،مراد از فالن و فالن، ابوبکر و عمر و نعثل«: است گفتهنیز مجلسی  .١»یعنی معاویه َ�ۡعٍض 
 به اشارۀ رمزیبرای  آخوندھای شیعهحات صطالا. یکی دیگر از ٢»عثمان بن عفان است

ٰ ﴿« :اند است که در تفسیر سورۀ لیل گفته آن ،ابوبکر و عمر یعنی قیام قائم  ﴾َوٱ�ََّهارِ إَِذا َ�َ�َّ

ِۡل إَِذا َ�ۡغَ�ٰ ﴿و  آخوند درباری صفویه  .٣»دانآنھا را پوش ،حق زیرا ھستند؛ حبتر و دالم ﴾َوٱ�َّ
  .٤»ابوبکر و عمر ھستند ،حبتر و دالم«گوید:  مینیز  ـ مجلسیـ 

را به خاصی  ھای واژهھای قدیمی و نسل اول شیعه برای شیخین  برخی از کتاب در
 ،کنند وقتی بعضی از بزرگان دولت صفوی آنھا را نقل می اما ؛اند به کار بردهصورت رمز 

برای مدت طوالنی به تکفیر و بزرگان شیعه  .٥شود رمز به اسم صریح تبدیل می
آنھا  .از اصحاب را دشنام گفتند بسیارینام، صریح ادامه دادند و با ذکر  خلفاناسزاگویی 

ه عالوه بر توھین بکه  چنان اند؛ کردهرا برای دشنام انتخاب این امت برگزیدگان ھمواره 
عبدالرحمن بن عوف، سعد بن  ھمچون صدر اسالم، دیگر بزرگاننخست، خلیفه 

اند. در تفسیر  را ناسزا گفته ـ ابوحذیفه زادشدۀـ بردۀ آسالم  عبیدۀ جراح وووقاص، اب ابی

در روز غدیرخم  ج از صادق روایت است که وقتی رسول خدا«قمی و صافی آمده است: 
و عبدالرحمن بن عوف و  ٦ابوبکر و عمر :او بودند کنارن در اھفت نفر از منافق ،برخاست

 ٧بن شعبه. عمر ةیرغَ و مُ  ـ فهیحذابو ۀآزادشد ۀوقاص و ابوعبیده و سالم ـ برد سعد بن ابی

 [نعوذ ـ منظورش پیامبر بود ـ  ؟ھاست دیوانه بینی چشمانش مانند چشِم  آیا نمی"گفت: 

                                           
 .٣٠٥و  ٢٣/٣٠٤ :نواربحار األ ؛٢/١٠٦ :تفسیر قمی -١
 .٢٣/٣٠٦بحار األنوار:  -٢
و  .دسوگند به شب چون فرو پوشانَ «. ترجمۀ آیات: ٧٣و  ٢٤/٧٢؛ بحار األنوار: ٣٩٠و  ٣٨٩کنز الفوائد: ص -٣

 ».سوگند به روز چون روشن شود
 .٢٤/٧٣ :نواربحار األ -٤
اما وقتی که  است؛ به آنها اشاره کرده »فالن و فالن«لفظ  ، آنجا که با١/٣٠١ :بنگرید به: تفسیر قمی -٥

 .٢/٣٩٥ :تفسیر صافیبنگرید به:  .گوید شان را می با صراحت اسم ،کند را نقل می کاشانی آن
 اند. شده ذکر »دوم اول و«لفظ قمی با  تفسیر اما در صافی اینچنین آمده است؛ تفسیر در -٦
 .آمده است [یعنی دومی]» ثانی«به صورت  تفسیر قمی در و به صراحتعمر نام تفسیر صافی  در -٧
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ایشان که  ھنگامی. ١"گفت[چنین] گوید: پروردگارم  خیزد و می ھمین اآلن برمی ]اللهب
خدا و "گفتند:  "شما از خودتان سزاوارتر است؟ هچه کسی ب ،ای مردم"برخاست گفت: 

گاه باشید!. سپس گفت: "گواه باش ،خدایا"فرمود:  "؛رسول او ھرکس من موالیش  "آ
پس جرئیل نازل  ".نام امیرالمؤمنین سالم کنید او بر او ب ؛علی موالی اوستپس  ،ھستم

گاه ھای آن قوم  از گفتهرا  خدا شد و رسول و دربارۀ  فراخواندآنھا را  درنتیجه .نمود ..آ
پس  خوردند؛قسم [بر دروِغ خود] و  کرده د از ایشان پرسید، ولی انکارآنچه گفته بودن

ِ َما قَالُواْ َولََقۡد قَالُواْ َ�َِمَة ٱۡلُ�ۡفرِ ﴿ نازل شد:  این آیه که  یدمالحظه کن. ٢﴾َ�ۡلُِفوَن بِٱ�َّ

ولی ائمه خود از ھمه  ،باخبر شوداز دسیسۀ منافقان باید از سوی جبرئیل  ج رسول خدا
ری نامگذاعنوان این  ابابی را ب کلینی نیزگونه که  ھمان ؛چیز گذشته و آینده خبر دارند

  .٣کرده است
 الھیان شریعت گکنند دیگر اصحاب بزرگوار و نقلبه  آخوندھای شیعه به ھمین شکل

و  ٧زبیر و طلحه، ٦براء بن عازب ،٥انس بن مالک، ٤ابوھریره :اند؛ از جمله دهبر حمله

                                           
توهین کرده  ج پیامبربه  گویندۀ این سخنان، پیش از هرکسیهیچ انسان خردمندی پوشیده نیست که  بر -١

 و همه چیز را از خودش برگرفتهه، بود اوعصر  هم ترین اصحابش که وقتی بزرگ :گوید رواقع میدزیرا  است؛
 .ندتر سزاوار  به سرپیچی از اوپس دیگران ، یمان نداشتندابه او  اند، دیدهمعجزاتش را 

کنند که (سخنان نادرست)  (منافقان) به الله سوگند یاد می« .٢/٣٥٩ :تفسیر الصافی ؛١/٣٠١ :تفسیر قمی -٢
 .]٧٤[التوبة:  »اند اند و به راستی که سخن کفر گفته نگفته

 .١/٢٦٠ :صول کافیأ -٣
 شمورد ابوهریره کتابی در ،عبدالحسین موسوی، . رافضی معاصر١/١٩٠ :الخصال ؛٢٢/٢٤٢ :نواربحار األ -٤

، برای رد افترای او بنگرید به: محمد عجاج الخطیباست.  کافر بوده او منافق وکه کرده و ادعا تألیف 
 ابوهریرة و ،عبدالرحمن زرعی ؛دفاع از ابوهریره ،عبدالمنعم العزی ؛بعدبه  ٢٠١ص سالم:ابوهریرة راویة اإل 

 .اقالم الحاقدین
 .٤٥رجال کشی: ص -٥
 همان. -٦
: البرهان ؛٧٨و  ٢/٧٧ ي:بنگرید به: تفسیر العیاش ».پیشوای کفر بودند آنان دو« اند: مورد آنها گفته در -٧

 .٢/٣٢٤ ي:تفسیر الصاف ؛٢/١٠٧
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ھنگام سخن گفتن در  بدھانی و فحاشی این ُحَجج اسالم و آیات عظام .بسیاری دیگر
از  ھیچیک است؛ زیرا صفحات زیادی را سیاه کرده پیامبر، اصحاب بزرگوار دربارۀ
مگر آنکه  یابیم اند نمی نوشته موضوعاتدر مورد امامت و این قبیل  را کهی ھای کتاب

کنده از ھایی است که به فکر ھیچ مسلمانی خطور  تکفیر و توھین و لعن و نفرین آ
را  صحابهنه تنھا  یانشیع روست که تقوایِی آقایان، از آن ادبی و بی کند. این بی نمی

ترین دشمنان و ستمکاران  ترین و بزرگ بلکه از سرسخت آورند میمسلمان به حساب ن
با ھم بر یک کلمه  ،و عمر و عثمان بیعت کردندھمۀ اصحاب با ابوبکر چرا که  ؛دندان می

، نمودندپا  دولت اسالم را بر ودیگر بودند یکبرادر  ـخدا لطف هبـ وحدت داشتند و 
کفر و آتش  خدا گسترش دادند،، اسالم را بین بندگان کردندھا را فتح  سرزمین

پرستی را منھدم ساختند و مردم را از بندگی  دوگانهمجوسیت را خاموش کردند، طاغوت 
قلب سردمداران کفر و پیروان  گونه و این. سوق دادندبه بندگی آفریدگارشان  ھا انسان
کنده از خشم و کینه ،شده ھای فتح جعلی در سرزمین ادیان پس نسبت به آنھا شد.  آ

 »تشیع«نام  ا، بماسال برای فاسد کردن امتبا مکر و نیرنگ  خورده دالِن زخم این سیاه
ھدف آنھا و تنھا  »امامت« موضوعو طبیعی بود که  ؛نددش در جامعه اسالمی ظاھر

و کارشان به آنجا کشید که  ه [و از آن راه ضربه زنند]؛چیزی بود که بدان مشغول شد
اعتقاد به  سازی، نیرنگ و افسوناین  نتیجۀمکر و حیله کردند و پس  ؛کشید مینباید 

 د.شکفر و ارتداد حاکم و رعیت 
 ،ھرکس ادعای امامت کند ولی امام نباشد«گوید:  عتقادات میبابویه در کتاب اإل ابن 

 شخصیو [ برای کسی جز اھل آن قائل شودھرکس امامت را  . ھمچنینظالم و ملعون است
، ردمو م نامکافیر حاین تک .١»ظالم و ملعون است ]،را امام بداند که در واقع امام نیست

از شیخ  . ھنگامی کهبعلی و حسندوران حکومت  شود، مگر می ھا دوره ۀھمشامل 
 این سخنم معروف است، دربارۀ ّال العَ  الله و ملک االسالم و آیت مفید که نزد شیعه به رکن

من بیاورند که مرا بر ابوبکر و  نزدرا  کسھر«سئوال شد که گفت:  سامیرالمؤمنین علی
توجیه این سخن «در پاسخ گفت:  ؛ او»کنم جاری میاو حد افترا بر  ،عمر برتری داده باشد

برتری دادن باید بین  زیرا باشد؛ می اافتر ،بر آن دو نفر[علی] این است که برتری دادن 
چون ابوبکر و عمر]  [=ولی آن دو نفر  اند؛ کسانی باشد که در فضل و برتری به ھم نزدیک

                                           
 .٢٧/٦٢ :نواربحار األ ؛١١٣و  ١١٢ص :عتقاداتاإل  -١
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 برداشته شد.پس فضل اسالم از آنھا  ؛از ایمان خارج شدند ،نص امامت را انکار کردند
دارند که نزدیک به فضل امیرالمؤمنین باشد؟ ھرگاه کسی امیرالمؤمنین  یفضل هبنابراین چ

 دین برای آن دو نفر دروغ در اثبات فضِل  زیرا؛ است دهز تھمت ،آنھا برتری دھد را بر
 ؛را بر کافر مرتد برتری داده باشد شایسته و مانند کسی است که مسلمان پرھیزگارِ  گوید می

را بر ابوجھل بن ھشام برتری  ج نیز مانند کسی است که جبرئیل را بر ابلیس و رسول خدا
را به منزلۀ ابلیس و  شاین امت بعد از پیامبر افرادچگونه بھترین که او  ببینید .١»دھد

  .ابوجھل قرار داده است
 بر کفرِ «د: نگوی می زیرا ؛شیعه استعلمای مورد اجماع  موضوع کافر دانستن شیخین،

گفته است: در این مورد مجلسی  .٢»است اجماع حاصل شدهآوردنش  عمر بعد از ایمان
تع و اظھار بیزاری از حالل بودن متعه و حج تم ،٣امامیه دین یکی از ضروریات و بدیھیاِت «

گوید:  حّر عاملی نیز در اظھارنظری دیگر چنین می .٤»ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه است
اگرچه علی را دوست  ؛دشمن است ،ھرکس از ابوبکر و عمر و عثمان اعالم برائت نکند«

راشِد فۀ یسه خلبر ن فرستادبا لعنت  ،بعد از ھر نماز[بسیاری از شیعیان] لذا  .٥»بدارد
به عبادت خود را  ،ج و برخی از مادران مؤمنان، ھمسران پاک رسول خدا ج رسول خدا
 جویند.  و پاداش می پایان برده

باب مستحب بودن لعنت کردن «عنوان:  اباست  آوردهعاملی در کتاب خود بابی  حّر 
چنین و سراج  ثویر از ابن نیز کلینی». دشمنان خدا بعد از ھر نماِز واجب با نام مشخص آنھا

شنیدیم که بعد از ھر نماز واجب، چھار نفر از  شصادق عبداللهواز اب«: است کردهروایت 
یعنی سه خلیفۀ راشد) و (فالن و فالن و فالن  :کرد مردان و چھار نفر از زنان را نفرین می

خواھر ـ حکم  شه و حفصه) و ھند و امیو معاویه و فالنه و فالنه (عا ؛گفت شان را می نام
استحباب لعنت کردن به «عنوان:  ابآورده بابی  کتابشدر نیز نوری طبرسی  .٦»معاویه

                                           
 .١٢٣و  ٢/١٢٢ :العیون والمحاسن -١
 .١/٩ :العیون والمحاسن -٢
دین مستقلی است  دان اعتقاد دارد،گویا آنچه امامیه ب است! کرده سوءاستفاده »دین« هکلماز بنگرید چگونه  -٣

 .اسالم ندارد هب ربطیعقایدی است که هیچ  ،نوار نوشتهبحار األ ه مجلسی درچآن ،بدون شک. جدا از اسالم
 .٩١و  ٩٠ص :عتقاداتاإل  ،مجلسی -٤
 .٥/٣٨٩ ة:ل الشیعئوسا -٥
 .٤/١٠٣٧ :عةیوسائل الش ؛١/٢٢٧ :التهذیب، طوسی ؛١/٩٥ :فروع الکافی -٦
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ای از  مجموعه ی در این باب،و .١»شان ھای نامذکر  دشمنان دین بعد از نمازھای واجب با
روایت است [صادق] عبدالله  واز اب«: مانند این روایت ؛ذکر کرده شیعه را در این موردروایات 
برنگردانند ی از جمله حق ما بر دوستان و شیعیان ما این است که بعد از نماز رو"ت: که گف

چندین برابر کن بر آن دو نفر که کفران را لعنت و عذابت  ،تا اینکه این دعا را بخوانند: خدایا
را در مورد  او و پیمان وصی او را شکستند و عھدِ  ... نعمت تو کردند و رسولت را ترساندند

کردند و احکامش را تغییر دادند و سنت او را را کنار گذاشتند و ادعای مقام او  شجانشین
را آنھا به ھای دیگرت را تحقیر کردند و ستم  حجتتو و  دگرگون ساختند و منزلت حجِت 

شان را در پیش گرفتند و  و قتل ایشان امرِ با آنھا و مخالفت به کردند و راه خیانت آغاز 
ھا و اجرای احکام و اظھار دین اسالم  ھا و راست کردن کجی انشینت را از گرفتن شکافج

شان را نفرین کن و ھر  آن دو نفر و دختران ،خدایا .و مانع اقامۀ حدود قرآن شدند ندبازداشت
لعنتی چنان به آنھا تمایل دارد و بر راه آنان باشد و بدعت آنھا را گسترش دھد، را که 

 ،خدایا .خواھند لعنتی که اھل دوزخ از آن پناه می ؛ھیچ قلبی خطور نکند بفرست که بر
 هب[مردم را]  شان باشد و  آنھا را دین قرار دھد و پیرو فرمان سخنلعنت کن ھرکس را که 

 .٢"»از اولین و آخرین ؛والیت آنھا دعوت کند و در مورد کفر آنھا شک کند
لعن و نفرین  ـاز اول تا آخرـ تمام مسلمین را  ،چگونه با این کلمات ستمگرانه ببینید 

گذاری کردند و اسالم را   را پایه یدولت اسالم ج خدا آن دو نفر که بعد از رسول به و نموده
شان (یعنی تمام  و آن دو بزرگوار و پیروان فرستادهدادند لعنت مضاعف  گسترشدر جھان 

به چه دینی معتقدند که صحابۀ  انینامگر  .اند مسلمین) را دشمنان دین به حساب آورده
 اسالمیقینًا  ھست،و پیروان نیک ایشان، دشمنان دین آنھا ھستند؟ ھر دینی  ج رسول خدا

ھستند که به  ادیانیپیروان  تفکرکه بنیانگذاران این نشان از آن دارد ھا  این لعنت نیست.
 یچیده شد.و طومارشان پ از بین رفتند ششان رھبری ابوبکر و عمر و برادران

ه آن ھم ب نیز جاری است؛ھا  نامه زیارتدرون و  ھا زیارتگاهکنار ھا  این لعن و نفرین امروز
اند و با آن  ستیزان عصرھای گذشته برای پیروان خود نوشته دعاھایی که اسالم خاطر
نفرت و خشم  ،کارند شان می را قلببھترین امت  بانھال کینه و دشمنی  ،درپی ھای پی لعنت

ور  دھند و آتش دشمنی علیه ایشان را شعله گسترش می را نسبت به آن بزرگواران

                                           
 .١/٣٤٢ :مستدرک الوسائل -١
 .همانجا -٢
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و  کنند میرا لعن  شصحابه دیگرابوبکر و  »زیارت فاطمه«در  برای مثال،سازند.  می
ارث تو  ای فاطمه، ای سرور زنان جھان، لعنت خدا بر کسی که مانِع  بر توسالم «گویند:  می

لعنت کن و را یاوران و پیروانش  ،خدایا نمود.شد و تو را از حقت منع کرد و حرفت را رد 
 .١»بفرستدوزخ  آنھا را به پاییِن 

را آماج حمالت قرار  سنامه، صدیق این امت این زیارت جاعِل  د،کنی که مالحظه می چنان 
 نیز سپس امیرالمؤمنین علی ؛دنگردا سپس تمام یاران و پیروانش را به او ملحق می و  داده

 و بود. وا دھنده و وزیرِ  ابوبکر و یاری )شیعهپیرو (او ھم  زیرا گیرد؛ در زمرۀ ایشان قرار می
ھم ابوبکر و ھم ـ او دشمن ھمه است  بلکه ؛سازندۀ این دعا مخفی نبوده از ،این حقیقت

عوام چرا که عقل  یافتند؛تشیع را بھترین بستر برای مخفی شدن در ورای آن علی. آنھا 
و مبارزه با  انضایع کردن حق آن بیت و ستم به اھل دربارۀبا اظھار عواطف دروغین را شیعه 

جھت آنان  اند. ) فریفتهاند بوده ج آنھا صحابۀ رسول خدا ادعایکه به (شان  دشمنان
با  تا اند گرد آوردهای  افسانهجعلی و ھای  انبوھی از داستان ،گری تحریک احساسات شیعه

انتقام چیزی و  میل به خونریزیجز خشم و کینه و  پیروان خوددر قلب استفاده از آنھا، 
 گواھی بر این مدعاست.  حقیقت گفتار و کردارشانو  ؛دنذارنگباقی 

که  اند انباشته ھایی از دروغرا  ھای خود کتاب، صحابهشیعه عالوه بر لعن و تکفیر علمای 
 .٣اند پاسخ گفتهسنت نیز به آنھا  اھلعلمای برخی از که  ٢نامند می ھای صحابه را بدی ھاآن

                                           
  .١٩٨،٢٠٠ ،١٠٠/١٩٧ :نواربحار األ -١
 .١٣٢ص :منهاج الکرامة، حلی مطهر ابن -٢
توان  می طور خالصهه باند.  مطرح کردهاین مورد  که روافض در پرداختهبه رد ایرادهایی  سالم مفصالً اإل  شیخ -٣

 ویا با افزودن  ،دروغ استکامًال آن یا  یک نوِع  :است نوع دهند دو به صحابه نسبت میآنان معایبی که گفت 
 بخش عمدۀ باعث سرزنش و مذمت شخص گردد.که  اند تحریف کردهاستن، حقیقت را طوری ک

مخنف لوط  امثال ابی ،معروف به دروغگویی جاعالنرا  این نوع احادیث است.از این نوع  آنان یها عیبجویی
روایت  ،دهد اعتباری اخبارشان گواهی می بی هشام بن سائب کلبی که امت اسالم به دروغ و بن یحیی و

صحابه برای انجام دادن آنها که باشند  میاموری  در بیشترلی و حیح هستند، ، اخبار صنوع دوم کنند. می
درست  اجتهادی است که اگر موارد از وسازد؛  گناه خارج میدایرۀ را از و  این دالیل، آنان  اند دالیلی داشته

نوع از این  نقل شده،خلفای راشدین  دربارۀآنچه  . اغلبیک اجر ،کرد خطا اگر اجر دارد و مجتهد دوبود، 
حتی ؛ زیرا کاهد آنها نمیبودن  پیشگام بزرگواری و از فضل و ،گناه فرض شده، آنچه از این امور .است
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است برای  پوششیدرحقیقت  ،کردن این قضایا از سوی شیعه حقیقت این است که زنده
نیز صحابه از ھر خطا و گناھی اگر  زیرا حتی ؛نسبت به صحابه آنھا دیدگاه مخفی کردن
گناه شیعه معتقد است  چرا که ؛شدند راضی نمیامامیه از آنھا باز ھم علمای  ،معصوم بودند

 این مورد؛ مگر ،است بخشودنیو ھر گناھی  است؛ بیعت با ابوبکر قبل از علی ،صحابه
 ،داشته باشد» جواز والیت« با خود بوده اما کارزمین گناھ تماماگر کسی به اندازۀ  که چنان

 اھل نجات است.
 بسیاری اوقات«گوید:  و می جلب کردهمھم  به این حقیقتما را  توجهقاضی عبدالجبار  

در مورد رفتن طلحه و  یاعثمان خویشاوندانش را بر سر کار گذاشت   امامیه در مورد اینکه
ان آن درماندگیاین تنھا به علت ضعف و  .کنند سوی بصره سئوال میه ب شزبیر و عایشه

 ه بودکه کردرا گذاشت و کارھایی  ن خود را بر کار نمیونداچون اگر عثمان خویشا ؛است
برای خود و ابوبکر و عمر ادعای زیرا  ؛داد، باز ھم به نظر شیعه کافر و مشرک بود انجام نمی

و  هبود اگر طلحه و زبیر و عایشه در لشکرگاه علی  ھمچنین حتی .دنموو خالفت  رھبری
ابوبکر و عمر و  خالفِت چون به  ؛ه مشرک بودندباز ھم به اعتقاد شیع ،جنگیدند ھمراه او می

 شخصیصحبت کند، مانند با امامیه کسی که در مورد این شبھه اعتقاد داشتند. عثمان 
، یا در مورد حالل کندیھودی در مورد واجب بودن نیت در طھارت بحث  یکاست که با 

مورد بحث کرد  توان در این با کسی می .کند جدل با یک مسیحیمشروبات الکلی  نبودن
و بر سر کار  کردن چراگاه [برای حیوانات خود] ُقُرق ،تنھا گناه عثمانکه معتقد باشد 

ھمچنین با  .مانند عمر بوداو نیز  کرد، این کارھا را نمیو اگر  ؛بود خویشاوندانش آوردن
گناھی جز رفتن به بصره  شطلحه و زبیر و عائشه که بگوید کردبحث توان  میکسی 

مسعود بودند. پس این  عبیده و عبدالرحمن و ابنومثل اب ،کردند و اگر چنین نمی ؛نداشتند
در مورد ادعای نص  با آنان فقط صحبت مکن.را بدان و ھرگز با آنھا در مورد آن موارد 

 .١»ین استھم ،چرا که اصل ؛امامت بحث کن

 بیت  تکفیر اھل -۲
جز ھفت ـ نظیر  آن جامعۀ بی تمام دادارتبه از منابع شیعی نقل کردیم، ھایی که  روایت 

                                                                                                             
 و هستندکه محوکنندۀ گناهان  ییها نیکی مانند توبه و ؛شود اسباب متعددی برطرف می با هم هگنا عقوبِت 

 .)٣/١٩ :السنةمنهاج گردند ( که سبب پاک شدِن گناهان می هایی رنجنیز با 
 .١/٢٩٤ :دالئل النبوةتثبیت  -١
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در  وجود ندارد. نفر بیت در میان آن ھفت ولی حتی یک نفر از اھل ؛کنند حکم می ـنفر
جعفر  واز اببه نقل استثنا شده که آن ھم روایت فضیل بن یسار  سبرخی روایات فقط علی

علی، مقداد، سلمان و  :چھار نفر مگر ،ھمه مردم به جاھلیت برگشتند«است که گفت: باقر 
آن سه  ،ابوذر. گفتم: عمار؟ گفت: اگر منظورت کسانی است که ھیچ اشکالی در آنھا نبوده

و  ج بیت از جمله ھمسران رسول خدا صحابه و اھل اخبار،در این  ارتدادحکم  .١»ھستند نفر
این  جاعالندر حالی است که   این [توھین و افترا] گیرد. را نیز در بر مینزدیکان ایشان 

  که نیست دلیل خود بھترین آیا این  کنند. معرفی میبیت  شیعیان اھلخود را از  ،روایات
بیانگر بر ضد اسالم و مسلمانان؟ آیا  ھداف پلیدشانگری تنھا پوششی است برای اجرای ا شیعه

 د؟ان بوده ج بیت پیامبر دشمن صحابه و خویشاوندان و اھلسازان،  حدیثاین   که آن نیست 
شدگان تکفیردر زمرۀ که  ییھا نام ھیچ بعید نیست تر نیز گفتیم، که پیش چنان

اگر چنین  اند. نھاده  شیعه را بنیانفکر اولیۀ  ھستۀباشند که  کافرانینام مستعار  اند، نیاورده
اند؟ چرا از آن سه  نکرده ذکرھمراه آنان بیت را  یک نفر از اھلنام حتی چرا  ،نیست
نظر  اختالف (ابوبکر و عمر) دو خلیفۀ راشد نه تنھا با یکھیچ ،اند ستثنا کردهمای که  صحابه

 ؟بودآشکار  از شیخین  شان حمایتو  دوستیبلکه  و خصومتی نداشتند،
عباس و  جعفر، آل آل ،عقیل آل ،حسین ،به ارتداد علی، حسن در منابع روایی شیعه، 

از افراد  برخیحتی شیعه،  اند. حکم کرده نیز(مادر مؤمنان)  ج ھمسران رسول خدا
ادعا تا جایی که  ـج عموی رسول خدا ـ مانند عباس  ؛اند دهکربیت را لعن و نفرین  اھل

ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ﴿ :٢است در مورد او نازل شده آیهاین  اند کرده
َ
ۦٓ أ ِ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذه

َضلُّ َسبِيٗ� 
َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
که در این (دنیا از دیدن حق) نا بینا بوده  و (اما) کسی«یعنی:  ]٧٢رساء: اإل[ ﴾أ

عموزادۀ رسول  ـ عبدالله بن عباس. در مورد »تر است است؛ پس او در آخرت (نیز) نابینا و گمراه
در  ند. ا ھای مشابھی مطرح کرده اھانتدانشمند این امت و مفسر قرآن نیز و  ج خدا

 آید که او جاھل و برمیچنین تکفیر اوست و از آن  نشانگرِ عبارتی آمده است که  »الکافی«
لعنت  ی رادو پسر فالن ،خدایا«چنین آمده است:  »رجال کشی«در  .٣استبوده مغز  سبک

                                           
 .١/٣٨٩ ي:تفسیر الصاف ؛١/٣١٩ :البرهان ؛١/١٩٩ :تفسیرعیاشی -١
 .٥٣ص ي:رجال کش -٢
 .١/٢٤٧ :صول الکافیأ -٣
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شیخ  .١»ای شان را کور کرده ھای طور که قلب  ھمان ؛شان را کور گردان کن و چشمان
عبدالله و  ی،منظور از دو پسر فالن«گوید:  نوشته و می یتعلیق این روایتحسن مصطفوی بر 
  .٢»استعبیدالله بن عباس 

تکفیر دایرۀ از  زیرا ؛مشمول خشم و کینۀ شیعه ھستندنیز  ج دختران رسول خدا 
را  ج دختران پیامبربقیه فرزندِی  ،جز فاطمه، شیعهعلمای حتی برخی از اند.  نرفته بیرون

 سخنیو دخترانش چنین  ج خدا رسولکسی که در مورد به راستی آیا  .٣اند نفی کردهنیز 
در روایات خود تصریح کرده که ھرکس به  کلینی را دوست دارد؟پیامبر  ،آورد میبر زبان 

. این ُحکم، ٤فاطمی علوی باشد حتی اگرکافر است؛  ،دوازده امام ایمان نداشته باشد
بیت و اصحاب  اھلیعنی یکایِک  ؛از آنھاست پسھای  نسل صحابه و نسل تکفیرِ حقیقت در

 دو قرن پس از ایشان پدیدکه را ـ عشری  اتفکر اثن بزرگواران، آن زیرا ؛تکفیرند حکممشمول 
 ند.بود نشناخته ـآمد 
غافل ) ج مادران مؤمنان (ھمسران بزرگوار رسول خداعلمای شیعه حتی از توھین به  

و حفصه را  ٥شهیعا بلکه نکردند؛ستثنا ماز تکفیر را از ایشان  یکھیچ چراکه؛ اند نشده
بابی را تحت عنوان  »بحار األنوار«در مجلسی  .٦اند هنستلعن و تکفیر ویژه دا مستحق

 ،و در بقیۀ روایات ٧کند ذکر میروایت ھفده و در آن  آورده» شه و حفصهیاحوال عا«
به  در حد توان بیت، در مورد اھل چنین او .٨ددھ می ارجاعھای دیگر  خواننده را به باب

 است.  توھین کرده و ایشان را آزرده ج رسول خدا
ھفت  فرازِ کنند که خداوند از  متھم می ادر اخبارشان کسی را به فحشحتی  آقایان

                                           
 .٥٣ص :رجال کشی -١
 همانجا. -٢
 .١/٢٧ یة:شیعال ةسالمیدائرة المعارف اإل  ،حسن امین ؛٥ص :الغطاء  کشف ،بنگرید به: جعفر نجفی -٣
 .٢٧٤و  ١/٢٧٣ :مامة و لیس لها بأهلدعی اإلإباب من  ،بنگرید به: الکافی -٤
 .٦٠تا  ٥٧ص :رجال کشی ؛١/٣٠٠: الکافی -٥
 .٢٢/٢٤٦ :نواربحاراأل -٦
  ٢٤٧تا  ٢٢/٢٢٧: نواربحاراأل -٧
 در ج رسول خدا اوالدباب احوال « در و »هجباب ازدواج خدی شه دریبرخی از احوال عا« گوید: آنجا که می -٨

 .٢٢/٢٤٥ :نوربحاراأل! کنند چگونه حقایق را واژگون می کهبنگرید ». قصۀ ماریه که آیات افک نازل گشت
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. در بصدیقابوبکر دختر  ،صدیقه هشیعا مگرنیست و او کسی  مود؛نآسمان تبرئه 
این اتھام زشت را  وقاحِت تمام،با  تفاسیر شیعه است، ترین یاصلیکی از که  »تفسیر قمی«

در تفسیر سورۀ  :کثیر . ابنکند را تکذیب میقرآن کریم  بدین سان، آیاتو  ١نموده مطرح
شه ناسزا گوید یا یالمؤمنین عا امبه ھرکس   که  نکته اجماع دارندعلما بر این «ه: گفتنور 

قرآن  دشمنچنین کسی  زیراذکر شده متھم کند، کافر است؛   آیهاین ایشان را به آنچه در 
برا نموده متھم ھرکس ایشان را به آنچه خداوند از آن مُ «گوید:  مینیز امام قرطبی  .٢»است

 .٣»و چنین کسی کافر است ؛کند، درحقیقت خداوند را تکذیب نموده

                                           
ُ  َ�ََب ﴿زند  خدا عایشه و حفصه را مثال می«گفته است: علی بن ابراهیم  -١ ِينَ  َمَث�ً  ا�َّ ةَ  َ�َفُروا ّلِ�َّ

َ
 اِْمَرأ

ةَ  نُوٍح 
َ
الله برای « یعنی: ]١٠تحریم:[ال ﴾فََخاَ�َتاُهَما َصاِ�َْ�ِ  ِعَبادِنَا ِمنْ  َ�بَْديْنِ  َ�َْت  َ�َ�َتا لُوٍط  َواِْمَرأ

اند، همسر نوح و همسر لوط را َمَثل زده است که آن دو در نکاح دو تن از بندگان صالح  که کافر شده کسانی
ی [یعنی فالن باید بر زی دیگر نبوده ویاین خیانت جز فاحشه چ ».ما بودند، پس به آن دو خیانت کردند

را دوست  که فالن او درحالی ؛دش می جراا حد زنا ،اه بصره مرتکب شدر  در آنچه حضرت عایشه] به خاطر
بدون که برایت حالل نیست " فالن به او گفت:، بصره خارج شود ه سویخواست ب یوقتی فالن .داشت می

این نص عبارت قمی ه). شیع کفر از ایننعوذ بالله » (آورد در یازدواج فالنبه را خود او پس  "؛حرم خارج شویمَ 
، تفسیر قمی آمده است عین این عبارت در ).٢٢/٢٤٠ :نواربحاراأل( است که مجلسی از او نقل کرده چنانبود 

بنگرید ( است. نقطه گذاشته شبه جای وحذف کرده  شده آن ذکر اسم بصره را که دو بار در ،ولی مصحح آن
زنا باید حد « گوید: که میدر آنجا  و اند نشده به صورت صریح ذکر ها نام ،این نص در .)٣٧٧ :به: تفسیرقمی

این  . مجلسیچه کسانی هستند  هفالن فالن و، یا کند میاقامه را حد توضیح نداده که چه کسی  »کند جراارا 
 :گوید میاو  .زیست دولت صفویه می زیر چتِر حمایِت  است؛ چرا که را گشوده آن رمز وکنار گذاشته تقیه را 

؛ تصریح نمودهعایشه المؤمنین  به نام اموی علنًا ». کند حد را اقامه می ،رجعت از بعد[یا مهدی موهوم] قائم «
 ه که در این روایت بداننکرد جرئتولی  ؛»است ماریهبه اتهام او  ه خاطرِ ب ،اجرای آن حد: «گوید می اما

 در سخناین  د،بینی که می چنان .)٢٢/٢٤١ :نواربحاراأل( »طلحه است ،منظور از فالن« :هگفت و تصریح نماید
 آن صورت نگرفته تعلیقی بر هیچ تصحیح و و شیعیان معاصر استکه کتاب مورد اعتماد آمده  »تفسیر قمی«

تعلیق  نواربحاراألبر که  شخصی یراز  ؛معاصر و قدیم ۀشیعبر دامان علمای ننگی است لکۀ  ،این تفسیراست. 
گواهی المؤمنین بعد از  ام هرچند است؛ به دفاع از شیخ قمی پرداخته ،المؤمنین ام به جای دفاع ازنوشته، 

 شرمی و هتاکی آقایان ذکر کردیم. و ما این نکته را فقط برای اثبات بی کسی ندارد گواهینیازی به  وندخدا
 .٥٧١ص :الصارم المسلول ،تیمیه ابن؛ ٢٩٠و  ٣/٢٨٩ :کثیر تفسیر ابن -٢
 .١٢/٢٠٦ :تفسیر قرطبی -٣
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حامل   بدین خاطر که ،صحابهھرچند مختص به صحابه نیست؛ تنھا ظاھرًا تکفیر شیعه، 
مشمول بیشترین سھم  ،بودند ج قرآن و سنت رسول خداو مبلغ   قلاشریعت اسالم و ن

طعن زدن به دین  ،در واقع ،طعن زدن به آنھا« روست که . و از ایناند ناسزا و تکفیر بوده
ھای  حمله در ورایآنان  وستیز است  دین کافرانتنھا ھدف مخالفان اسالم و  ،. این١»است

 ،زنجیرۀ تکفیر نزد شیعه... اما  در پی نیل به آن ھستندبر ضد صحابه  شان ناجوانمردانه
 ج مردم بعد از وفات رسول خدا«اند:  که نوشته طور و ُمستدام بوده است؛ پس ھمانمستمر 

ھمۀ مردم  ،بعد از شھادت حسین«اند:  در عین حال گفته ،»سه نفر ، مگرھمه مرتد شدند
که در  دبینی می .٢»طویل و جبیر بن مطعم سه نفر: ابوخالد کابلی، یحیی ام مگر ،مرتد شدند

 ٣حتی حسن بن علی است؛ ستثنا نکردهمبیت را  از اھل یکشیعه ھیچ روایات جعلی،این 
با معاویه آنان بدین دلیل که وی  .آورد عشری او را یکی از ائمه به حساب می اکه شیعۀ اثن

خوارکنندۀ ای «با لقب او را  ،حتی برخی از شیعیان ند وا گرفته او خشم بر ،صلح کرد
بر او یورش بردند و تمام ] شیعه بودندھمگی که [ افراد سپاھش ؛٤اند خوانده» مؤمنان

او را زخمی به  که زد امامکمر  های ب ضربهچنان بشیر کندی  را غارت کردند و ابن شوسایل
 .٥مداین برگرداندند

 حکومت آنھا تکفیر خلفای مسلمین و  -۳
ظالم و  شنحاکماعشری باطل و  اھای غیر اثن تمام حکومت ،عشری ااثن مذھبدر  

خدا درواقع غیرِ  ،شوند و ھرکس با آنھا بیعت کند می عبادتطاغوت ھستند که به جای خدا 
باب «: مانند ؛کردهذکر  »الکافی«را در چندین باب  عقیدهکلینی این  را عبادت کرده است.

کسی که امامت برخی یا تمام و  که شایستۀ آن نیست ادعای امامت کند، درحالیکسی که 
وی در  .٦»کسی که امامت کسی را تأیید کند که شایستۀ امامت نیستو ائمه را انکار کند 

                                           
 .١/٥ :منهاج السنة -١
 .٢/٣٨٠ :صول کافیأ ؛١٢٣ص :رجال کشی -٢
پیش از حادثه کربال وفات یافت. در این روایت علی بن حسین که چهارمین امام شیعیان  سالبته امام حسن  -٣

را مد  ج است نیز از دایرۀ ارتداد خارج نشده است. شاید هم مؤلف روایت پیشین یعنی ارتداد بعد از پیامبر 
 نظر داشته است. (مترجم) 

 .١١١ص :رجال کشیبنگرید به:  -٤
 .١١٣ص :همان  -٥
 .٣٧٤تا  ١/٣٧٢ :یالکاف -٦
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عزوجل را  وندخدا کهی کسباب « ؛ ھمچنین:ذکر کرده است ]دروغ[دوازده روایت این باب، 
. در است پنج حدیث آورده ،باب ایندر که  ١»کند ینداریاز جانب او د یبدون امام

مجازات کسی که به ناحق ادعای «خورد:  نیز بابی با این عنوان به چشم می »نواربحاراأل«
 .٢»امامت کند، یا کسی که پرچم ستم را بلند کند، یا از امامی ستمکار اطاعت کند

؛ ھستندطاغوت  ـ علی و حسنجز ـ بتمام خلفای مسلمین  ،از دیدگاه شیعهبنابراین 
دارند؛  باشند و دین خدا را بر پا رفتاربیت نیکو با اھل نند،سوی حق دعوت که ب ھرچند که

صاحبش  ود،ھر پرچمی که قبل از پرچم امام قائم برافراشته ش«معتقد است شیعه  زیرا
حق  سویه ب ،برافرازندۀ آن پرچم حتی اگر«: است شارح الکافی گفته، و ٣»طاغوت است
بر حسب معیار شیعه، به صحت این روایت  ،مجلسی. ٤»باز ھم طاغوت است ،دعوت نماید

خلفای  [یعنی ھجری ۲۶۰در مورد خلفای قبل از سال وی ھمچنین .٥حکم کرده است
مرتد و لعنت خدا بر  یو ستمگران انغاصب ان کسانی نبودند، مگرآن«: چنین گفته ]راشدین

 .٦»بیت از آنھا پیروی کردند؛ از اول تا آخر ظلم و ستم به اھلکه در باد و بر کسانی  ایشان

 حکم به دارالکفر بودن ممالک اسالمی -۴
گرفته و  فحش و ناسزا قرار آماج ،ھای اسالمی در روایات شیعه، بسیاری از سرزمین

قرار ناسزا و تکفیر بیشتر مورد کسانی . به ویژه در این میان، اند تکفیر شده ساکنان آنجا
 صراحتًا از که چنان. اند بوده ج خدا اند که بیشتر به اسالم پایبند و پیرو سنت رسول هرفتگ

. مثًال در سخن رفته است ]صحابه [عصر دورۀ اسالممکه و مدینه در بھترین  یکفر اھال
بدترند و اھل مدینه از  )یعنی مسیحیان(اھل شام از اھل روم «گفتند:  صادق می عصر جعفر

 إلبصیر از یکی از ائمه واب .٧»ورزند اھل مکه بدترند و اھل مکه آشکارا به خدا کفر می
ورزند و اھل مدینه از اھل مکه  اھل مکه علنًا به خدا کفر می«: کردهروایت چنین 

                                           
 .٣٧٦تا  ١/٣٧٤ همان: -١
 به بعد. ٢٥/١١٠ :نواراأل بحار -٢
 .٢٥/١١٣ :نواربحار األ ؛١٢/٣٧١ :شرح مازندرانی ،الکافی -٣
 ١٢/٣٧١ :شرح مازندرانی ،الکافی -٤
 .٤/٣٧٨ :ة العقولآمر  -٥
 .٤/٣٨٥ :نواراأل بحار -٦
 .٢/٤٠٩ :صول کافیأ -٧
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سه قرن در  ـ به ویژهکه اھل مدینه ناگفته پیداست  .١»تر ھفتاد برابر خبیث ؛ترند خبیث
ی در ھمه چیز الگورا  ایشانو   پیروی کرده ج ھا از رسول خدا بیش از سایر سرزمین ـ اول 
از شھرھا  یککه اجماع اھل ھیچ ندعلمای مسلمین بر این نظر بود لذا ؛دادند قرار می خود

 .٢اجماع اھل مدینه مگرست، نیو پیروی از آن واجب  نیست حجت
حدودًا و  جستند میتمسک  ]ج دوران رسول خدا [دراھل مدینه به راه و روش قدیم  
نجا ه آاز مشرق بشیعه، بعدھا روافض  کردند. تبعیت میمذھب مالک  ازل قرن ششم، یتا اوا

را به  کافرانپایبندی اھل مدینه به اسالم، این  .٣و عقیدۀ برخی افراد را فاسد کردند هرفت
تاریخ ھا بعد  قرن. اند را بروز دادهو کینۀ خود  عصبانیت ،خشم آورده و با این کلمات

ـ در سخنرانی  شیعهیکی از خطیبان محمد مھدی صادقی ـ  حاضر نیزشد و در عصر  تکرار 
 .٤»کنند که از یھود بدترند ای افراد حقیر بر مکه حکومت می مجموعه«گفت:  خود

را آشکار نموده و  حقد و نفرتاین  است، تعلیق نوشته »الکافی«عالم معاصر شیعه که بر 
شان گفته شده باشد که  امیه و پیروان شاید این سخن در زمان بنی«گوید:  می تحاصربه 

و منافقان بدتر از کفار  کردند کفر را پنھان می نموده وتظاھر به اسالم  ،منافق بودند یمردم
باشد که  و احتمال دارد مبنایش این. دوزخ قرار دارند .. جایگاهترین  در پایینبوده و 

که ظاھر بسیاری از اخبار و  چنان ؛مطلقًا از سایر کفار بدتر باشند ،مخالفان غیرمستضعف
؛ شود حق است و بر آنھا چنین حکم می ،. به نظر او این تکفیر٥»رساند چنین مینیز روایات 

ی از پیرو دلیلبر مبنای یکی از این دو امر از کفار بدترند: یا به آنان  زیرا [به نظر شیعه]
[از دیدگاه ایشان]  علت کهاین ترین نفاق است، یا به  امیه که نزد شیعه بزرگ خلفای بنی

ھای مسلمین در  با این توضیح، تکفیر شامل تمام سرزمین .ترند مخالفان شیعه از کافر بد

                                           
 .٢/٤١٠ همان: -١
با  قیه علمااگر بحتی  ؛حجت است ،است که اجماع اهل مدینه مشهور اصحاب او امام مالک واین قول از  -٢

اتفاق  علما ،از آن ولی بعد ؛است نخست اسالمیسه قرن  در ،اجماع اهل مدینه از منظور مخالفت کنند.آنها 
 .)٢٠/٣٠٠ :سالماإل  مجموع فتاوی شیخ( دارند که اجماع آنها حجت نیست

 .٣٠٠و  ٢٠/٢٩٩ :بنگرید به الفتاوی -٣
بنگرید به:  شد.اسالمی پخش  جمهوریاز صدای  ٢٦/١٢/١٣٥٧ ظهر مورخ ١٢در ساعت  ،ن سخنرانییا -٤

 .٣٤٧تا  ٣٤٤ص :مجوسال ردو  وجاء
 .٤١٠و  ٢/٤٠٩ :غفاری علی اکبر، تصحیح صول کافیأ -٥
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 شود. ھا می کل زمان
اھل «اند:  در مورد مصر و اھل آن گفته که اند؛ چنان تر کرده آنان دایرۀ تکفیر را گسترده 

 ؛١»است تبدیل کردهمیمون و خوک را به  آنھا اند و خداوند هشدلعن  ÷دوزبان داو ازمصر 
اسرائیل خشمگین شد آنھا را وارد  بنی از وندوقتی که خدا: «یا روایاتی جعلی از این قبیلو 

آنھا را از آنجا به جایی دیگر خارج ساخته  ،و ھرگاه از آنھا راضی شده باشد همصر کرد
از او  ونداسرائیلی است که خدا آنجا زندان ھر بنی ؛مصر است سرزمینبدترین « ،٢»است

) موجب چرا که( ؛نکنید جاماندن در آنقصد  و از مصر دور شوید« ،٣»استناراضی بوده 
ه اھل آن و بر حذر ھای دیگری در مذمت مصر و ناسزاگویی ب روایت؛ و ٤»شود میوثی دیّ 

بن باقر و علی  و محمد ج آنھا را به رسول خداذکر کرده و  از سکونت در آنجامردم داشتن 
 در دوران طالیی اسالم. مصر بارۀدر یانرافض دیدگاهاند. این است  رضا نسبت دادهموسی ال

 زیرا؛ مصر در آن زمان از بدترین شھرھا بود«گوید:  می سخناناین  ادامۀمجلسی در 
 .٥»رین و کافرترین مردم بودندت مردمش بدبخت

راه و روش رافضه را در پیش نگرفتند. احتمال مصریان   که است خاطر  دینھمۀ اینھا ب
بر مصر  [یعنی سلطنت فاطمی] قبل یا بعد از دوران حکومت اسماعیلیه ،دارد این روایات

 باشند که از کفرِ   دولتی داشته وھمسو بوده گری با آنھا  کسانی که در رافضی ؛ زیراباشد
مورد نکوھش و  ،باشد نکردهآنھا را سرزنش  عقایدو در مورد این   پوشی کرده چشم رافضی

نسبت  رافضیان از کینه و خشم بخشی ،این نصوص شاید ھم گیرد. یی آنھا قرار نمیگوناسزا
 به دست فرماندۀ بزرگ شان حکومت برادران اسماعیلیسقوط  خاطربه  یان باشد،مصر به

پاک کرد.  وجود آنان را از پلیدِی  »کنانه«که سرزمین  ،:صالح الّدین ایوبیاسالم، سلطان 
که امام مسلم در صحیح  احادیثیباب  و در حق مردم مصر کجارافضیان ستمگرانه  گفتار
  ؟کجا ٦دربارۀ ایشان آوردهخود 

                                           
 .٥٩٦ص :تفسیر قمی ؛٦٠/٢٠٨ :نواربحار األ -١
 .١/٤٥٦ :البرهان ؛٣٠٤/ ١ :تفسیر عیاشی ؛٢٢٠ص :سنادقرب اإل  ؛٢٠٩و  ٦٠/٢٠٨ :نواربحار األ -٢
 .١/٤٥٧ :البرهان ؛٦٠/٢١٠ :نواراأل بحار ؛١/٣٠٥ :تفسیر عیاشی -٣
 .٦٠/٢١١ :نواربحاراأل -٤
 .٥/٢٠٨ :نواربحار األ :بنگرید به -٥
 .٢/٢٩٧٠ :صحیح مسلمبنگرید به :  ؛»مصرتوصیۀ پیامبر به مردم « های او چنین است: عنوان یکی از باب -٦
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و اھالی آنھا  اسالمیشھرھای  تھای [دروغین] بسیاری در مذم روایت ،شیعهمحدثین 
نظرشان باشند و از  اند؛ مگر کسانی که ھم و از ھیچ شھر و دیاری فروگذار نکرده١نقل نموده

اند.  آنجایی که شھرھای شیعی در آن زمان کم بود، تقریبًا ھمه را از دِم تیغ تکفیر گذرانده
ھای  [ائمه] را به سرزمینخداوند والیِت ما «گویند:  آنان در یک روایت جعلی چنین می

 .٢»را نپذیرفتند، مگر اھل کوفه مختلف عرضه کرد؛ ھیچیک آن

 تکفیر قضات مسلمین -۵
 ؛اند طاغوت به حساب آوردهدر زمرۀ را ھای اسالمی  سرزمین نقاضیا ،شیعه روایات 

ن از عمر ب »الکافی«اند. در  با امامت باطل ارتباط داشته ـ گمان شیعهبه آنھا ـ   چراکه
یاران ما که بر سر  ازدربارۀ دو نفر  ÷[صادق]  عبداللهواز اب«حنظله روایت است که گفت: 
  سئوال کردم که آیا اگر برای حل اختالف به حاکم یا قاضی ،قرض یا ارث با ھم نزاع دارند

ھرکس برای حل مشکل و اختالف به آنھا مراجعه "گفت: ایشان  ؛مراجعه کنند حالل است
 از طریقیا باطل، درواقع داوری را نزد طاغوت برده است؛ و ھر حقی را باشد حق  خواه ،کند

طاغوت گرفته  را با حکِم  حق آن زیرا ؛او باشد باحق  ھرچند ؛حرام است ،آن داوری بگیرد
 :. خداوند فرمودهبه طاغوت کفر ورزیده شودکه  نمودهامر  وندکه خدا درحالی ؛است

ن َ�َتَحاَكمُ ﴿
َ
ن يَۡ�ُفُرواْ بِهِۦيُرِ�ُدوَن أ

َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ  .٣»"﴾ٓواْ إَِ� ٱل�َّ

مسلمین را طاغوت به حساب  تقضاو  ساِز] شیعه، حاکمان علمای [حدیثکه  دبینی می 
 ،ھرکس توسط آنھا حق خود را بگیردو معتقدند که اند  حکام آنھا را باطل دانستهاو   آورده

ھا و  مسلمین در طول قرن قضات تمامیشامل  نیزاین حکم  است. تنھا حرام را گرفته
                                           

 به بعد. ٦٠/٢٠٦نوار، بحار األ ؛٥٧و  ٥٦ص :الخصال :بنگرید به -١
مجلسی این روایت را به بصائر الدرجات نسبت داده است. جالب است همین اهل  .٦٠/٢٠٩نوار، بحار األ -٢

 برا در حق امام علی و پسرش کوفه که والیت امامان را پذیرفتند، به عقیدۀ شیعیان، بیشترین خیانت
 ها یا نماز کردند و امروز نماد خیانت و نامردمی هستند؛ تا جایی که امروز جمعیت حاضر در سخنرانی

ما اهِل کوفه نیستیم، علی تنها «آورند که:  ای فریاد برمی شیعی در ایران، در حمایت از خامنه های جمعه
ترین دشمن آنها شدند و ـ به  آورندگان به والیت ائمه، خود بزرگ پس دلیل چیست که تنها ایمان». بماَند

 گشتند؟ (مصحح) ج محمد بیت و آل ترین ظلم به اهل بزرگموجب  ـ عقیدۀ شیعه
خواهند برای داوری نزد طاغوت (و حکام سرکش) بروند با آنکه به آنها  می: «ی آیهعنم .١/٦٧ :صول کافیأ -٣

 .]٦٠[النساء :  »ورزنددستور داده شده به او کفر 
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 انقاضی در مورد آید ـ برمیسناد آن به جعفر که از اِ  ـ چنان گردد و درپی می ھای پی نسل
وقتی نظرشان در مورد  براستی .کند صدق می نیز  دوران جعفر صادق و دیگر دوران

چنین باشد، در مورد [= سه قرن نخست ھجری] له فضَّ ھای مُ  ھای مسلمین در قرن قاضی
 توقعی از آنان باید داشت؟ه چھای بعدی  قرن
 آقایان علمای شیعه، ،رسد به نظر میکه چنین که در روایات شیعه آمده و  چنان 
جامعه و مصحف فاطمه و حکم  فر وقاع و َج رِ  ھای یتاخواھند که با حک می انیقاضی

قرآن و سنت و اجماع سلف  با حکِم  واز بینه و شاھد سئوال نکنند  کنند، قضاوتد، وداو آل
نکوھشی ھستند که در آیۀ  مشمولپس خودشان  کاری نداشته باشند. صالح امت اسالم
طاغوت را بر  در مورد برخی از منافقانی نازل شد که حکِم  ،کماین ُح  زیرا ؛فوق ذکر کردند

 !ن ھستندااز نژاد آن منافق ناین رافضیاحقا که و  ؛١برتری دادند ج محمد بن عبدالله حکِم 
خمینی  .نکرده است یتغییرنیز  معاصراز بزرگان شیعه  یکھیچ عقیدۀدر  رویکرد،این  

مردم را از مراجعه به  ÷امامشخص «گوید:  آن میبر این روایت، برای تأکید  پس از نقل
مراجعه به طاغوت [ھمچون] دارد و مراجعه به آنھا را  ھای آنھا بازمی سالطین و قاضی

  کند که با تأیید خبر، داللت بر این می  ،این آیه«گوید:  می »الکافی« نویِس  حاشیه .٢»داند می
 یدیگر ۀچار اگرشود:  گفته مینیز گاھی ؛ شود محاکم جور و ستم مراجعه به  نباید امطلق

[و  حق معلوم ،ھا آن قاضیبا توسل به توان  نمود، می  مراجعهفقیه عادل نتوان به نباشد و 
 .٣»گرفتخود را  مسّلِم]

شان  برخی از پیروان برای اند، وضع نموده این کافراناصولی که  چنینروشن است که  
اند که  عدالت و انصافی را یافته ،مسلمینحاکمان  پرتوی حکومتدر  ؛ زیرانیست پذیرفتنی

و   تیمیه به این امر اعتراف کرده م ابناالسال نزد شیخ شیعیانیکی از  .اند نزد قوم خود نیافته
در . ٤»با یکدیگر نداریمخود با ما انصافی دارید که ما  )سنت اھل(شما «: است گفتهچنین 

 ،سنت که نزد اھل  بردندامام خود شکایت  نزدبعضی از شیعیان خوانیم که  می» الکافی«

                                           
 .١/٤٤٦ :تفسیر بغوی ؛به بعد ٨/٥٠٧ :تفسیرطبریبنگرید به:  -١
 .٧٤ص ة:سالمیإ ةحکومال -٢
 .١/٦٧ :صول الکافیأ -٣
 گفتند میبه من کردند،  میقضاوت نشین  در مناطق شیعهسنت که  اهلان قاضی برخی از  .٣/٣٩ :منهاج السنة -٤

 . بزرگان خودشانبه قضات و نه مراجعه کنند، سنت  اهلخود به برای رفع اختالف  بودندمایل شیعیان 
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 ،که در میان شیعه درحالی شاھد بودند؛اخالقی و خوشرویی و پیروی از حق  امانت و خوش
 .١اندوھگین بودند خاطر این و به  وجود داشتآن  خالِف 

 تکفیر علما و بزرگان اسالم -۶
ھای  ھمچون ملت ،سنت آموزی از بزرگان و علمای اھل شیعه نسبت به علمعلمای  

 اند دادند، از ھارون بن خارجه روایت کرده شان ھشدار می مشرک و دشمنان خود به پیروان
و  میبشنو ثیتا از آنھا حد میرو یم ٢نامخالف نیما نزد ا"گفتم:  ÷عبداللهوبه اب«که گفت: 
و خدا آنھا  .نشنو یزیچ ایشاناز و و نر شاننزد" گفت: او. "میاستفاده کن علیه آنان

که گفت: است  کردهروایت  محمد باقراز  کلینی نیز .٣»!"شان را لعنت کند مشرک یھا ملت
 تکنند نشان یم یدین خدا جلوگیرگرایش مردم به را که از  یکسان یخواھ یمای سدیر، «

 :گفتنگریست و  درس داشتند ۀکه در مسجد حلقثوری آنگاه به ابوحنیفه و سفیان  دھم؟
 یاز دین خدا جلوگیر، آشکار بدون کتابیاز جانب خدا و  یھدایتھیچ اینھا ھستند که بدون 

 یمردم به سو خود بنشینند و مردم را گمراه نکنند، یھا اگر این پلیدان در خانه .کنند یم
 .٤»دھیم یخبر م ج پیامبرشو  وند تبارک و تعالیخدا از به آنھاما  آیند و یما م

 ن ناشی از چیست.خشم و کینۀ این باطنیاکه  از محتوای این روایاِت ساختگی پیداست
را به  آموختند و آنان میرا به مردم  نبوی سنت، قرآن و سنت اھل علمایکه  دیدند میآنھا 

ایشان توشه کنند، مردم به آنھا روی آورده و از علم و دانش  دعوت می[حقیقی] اسالم 
و  پررونقسنت در مساجد با دوستداران علم و توحید،  ھای درس اھل ند، حلقهرفتگ برمی

 گانفرشت و بودفرا گرفته را آرامش و رحمت الھی آنجا  بود،دانش و سرشار از علم 
 ؛پیشوای پرھیزکاران بودند بزرگ،آن علمای  احاطه کرده بودند. آری، شان را اطراف

فرو  ُعزلت و تنھایی سر در گریباِن  شان ھای در گوشۀ خانه ن [رافضی]آن باطنیا که درحالی
ذلت و  یافت، حضور نمیشان  در مجلس و کرد به آنھا توجه نمی ھیچکس ،برده بودند

سرافکنده نگریستند و  میتحقیر  آنان را با خشم ومردم  ،را فراگرفته بود وجودشانخواری 

                                           
 .٢/٤ :صول الکافیأ -١
 .مخالفی بود گاهی منظورشان هر و شد سنت اطالق می اهله ب غالباً  ،این لقب -٢
 .نسبت داده است ادریس ابن »السرائر«را به  آن . مجلسی٢/٢١٦ :نواربحار األ -٣
 .٤/١٣٢ :تفسیر نور الثقلین ؛٣٩٣و  ١/٣٩٢ :صول الکافیأ -٤
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انگیزی  فتنهکه برای فریب پیروان خود و  تمام افکار پلیدی رابنابراین  ؛بودند نشین و گوشه
و از  دادند بیت نسبت می اھل ه، بداشتند مسلمین علمایبیت و  فاصله انداختن میان اھلو 

را تکفیر  علما و بزرگان اسالمواھی،  اھداف نایآنان برای نیل به . کردند می قول آنھا جعل
برای تحقق فرصتی خالی شود تا  ایشانکنند که زمین از وجود  کنند و آرزو می می

 گردد. فراھمان ش اغراض

 ھای اسالمی تکفیر فرقه -۷
سنت را  اھل به ویژه،ند؛ کن تکفیر میلعن و ھای اسالمی را  بسیاری از فرقهعلمای شیعه، 

از ابومسروق روایت است : «گوید کلینی میدھند.  رجئه لقب میو گاھی مُ  »ناصبه«گاھی 
و  هرجئابوعبدالله از من سئوال کرد اھل بصره چه کسانی ھستند؟ گفتم: مُ "که گفت: 

ھای کافر مشرک که با ھیچ چیزی  لعنت خدا بر آن ملت"گفت: او . "قدریه و حروریه ھستند
که و بر این اساس است  سنت است اھل ،منظور آنھا از مرجئه .١»!"پرستند ا را نمیخد
رجئه را لعنت کن که در دنیا و مُ  ،خدایا«گوید:  حدیث میشرح این  در مجلسیبینم  می

به  سعلیاعتقاد به خالفت  جا،در این »ارجاء«منظور از  ظاھراً   .٢»آخرت دشمن ما ھستند
 .پندارند] که روافض می [چنان ٣اول نه خلیفۀ عنوان خلیفۀ چھارم است؛
ای از  ھا که خود فرقه زیدیبدانیم  انگارِی رافضه، ھمین بس که برای اطالع از دشمن

زیدیه برای مثال، آنان دربارۀ  .اند مذمت و تکفیر شده ھا اثناعشری سویشیعه ھستند، از 
دربارۀ صدقه دادن به ناصبی و "از عمر بن زید روایت است که گفت: «: گویند چنین می

و  "نه آب ،اش بده صدقهبه او نه  ،اگر توانستی"گفت:  ". اوزیدی از اباعبدالله سئوال کردم
به : «کردهروایت چنین از عبدالله بن مغیره  کلینی .٤"»زیدیه ناصبی ھستند"به من گفت: 

به یکی از آنھا ناصبی و دیگری زیدی است و  :داریم  ما دو ھمسایه"گفتم:  ÷حسنوالاب
ھر دو مساوی "گفت: او  ".یک معاشرت کنم؟ با کدام .وآمد داشته باشم باید با آنھا رفت

                                           
 .٤٠٩، ٢/٣٨٧ :صول الکافیأ -١
 .٤/٣٧١ :مرآة العقوله با شرح راهم ،فروع الکافی -٢
 .٤/٣٧١ :مرآة العقول -٣
بیت دشمن بوده و ایشان را دشنام  روافض به کسانی که با اهل .٧٢/١٧٩ :نواراأل بحار ؛١٩٩ص :رجال کشی -٤

 گویند.  می» ناصبی«دهند، 
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درواقع تمام قرآن و ھمۀ پیامبران را  نادیده گرفت،را  خداای از کتاب  ھستند، کسی که آیه
 این زیدی برای ما ناصبی شدهاین برای تو ناصبی شده و "سپس گفت:  ".تکذیب کرده است

  .١»است"
شفاعت  و شیعه بودند، باعث٢» کردند دعوت میبه والیت علی زیدیان مردم را «اینکه 
کار ـ و این  ٣»بودند آمیختهوالیت علی را با والیت ابوبکر و عمر « گردد؛ زیرا آنان آنان نمی

آنھا کفر است.  از نظرِ نیز  سحتی محبت ابوبکر و گناھی نابخشودنی است ـ شیعهاعتقاد  به
روایت است که س علی خراسانی از بردۀ علی بن حسینواز اب«نوار آمده است: األ در بحار
من بر تو حقی  به راستی،عرض کردم:  ؛بودم ÷در خلوت و تنھایی ھمراه ایشان"گفت: 

کافر ا "آنھگفت: او  ".ابوبکر و عمر دربارۀ ؛دھی دو مرد خبر ایندربارۀ  به مندارم که 
 .٤»کافر است ،آنھا را دوست بدارد سھستند و ھرک

ترین  بزرگو موجب ناصبی بودن  ،ابوبکر خالفتاعتقاد به  به اعتقاد علمای شیعه، فقط
 هگاھی ناصبی ب آید، برمیاز بسیاری روایات  که چنان: «گوید میلذا مجلسی  ؛کفر است

جایز نیست بر مخالفی : «ھمو گفته است .٥»گردد مطلق مخالِف غیرمستضعف اطالق می
کند،  یا انکار امامت می رددارا که اعتقاد به جبر یا تشبیه یا اعتزال دارد یا اعتقاد خوارج 

اگر شخصی چنین کرد (و از روی تقیه ناچار به این  .خاطر تقیهه مگر ب ،نماز میت خواند
 نیزشیخ مفید  .٦»ا لعنت کندر متوفی ]به جای دعای خیر[از تکبیر چھارم  پس کار شد)،

باب کفر مخالفین و «لذا مجلسی بابی را به عنوان:  ؛٧»کافرند ،تمام اھل بدعت« :است گفته
ھای ما مملو از اخباری است که بر  کتاب: «گوید می یو .٨در کتابش آورده است.» ھا ناصبی

                                           
 .٨/٧٦: ربعةمفتاح الکتب األ  ؛١٢/٣٠٤ :کتاب الروضة،الکافی شرح مازندرانی -١
 .٧٢/١٨١ :نواربحار األ -٢
 .همانجا -٣
 .١٣٨و  ٧٢/١٣٧ همان: -٤
 .٤/٧٢ :مرآة العقول -٥
 .٧٣و  ٤/٧٢: همان -٦
 .١٥ص :وائل المقاالتأ -٧
 .٧٢/١٣١ :نواربحار األ -٨
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ھایی که  این فرقه .١»کنند داللت می ـ فطحیه و واقفیهـ ھمچون کفر زیدیه و امثال آنھا 
 یست؟غیرشیعه چ دربارۀشان  کمپس ُح  ؛ھمه شیعه ھستند کرده،ذکر مجلسی 

در کتاب کشی محمد بن عمر   .کنند تکفیر مینیز حتی یکدیگر را  اثناعشری بزرگان
این  .موافق استبا او  نیز ـ امامیهمشھور  دانشمند ـ طوسی شیخ که خود روایتی آورده 

کنند، با ھم  چگونه یکدیگر را تکفیر میدھد که آقایان علمای رافضی  روایت، نشان می
شانزده  ھجری، ۱۹۰روایت کرده که در سال وی  دشمِن یکدیگر ھستند.اختالف دارند و 

یکی از آنھا که جعفر بن  .جمع شدند [علی بن موسی الرضا] ابوالحسن دوم منزلنفر در 
نزد خدا و  ،که نسبت به یاران خویش داریم از وضعیتیما  ،سرورم" گفت: نام داشتعیسی 

به خدا "جعفر گفت:  "مگر شما با آنھا چگونه ھستید؟"گفت: او  ".کنیم شما شکایت می
یاران علی "گفت: وی  ".جویند انند و از ما بیزاری میخو دین و کافر می را بیا سوگند آنھا م

یاران  .چنین بودند  نیز ـ مصلوات الله علیھـ بن حسین و محمد بن علی و جعفر و موسی 
و یونس ". کردند... دیگران نیز آنھا را تکفیر میو کردند  غیرخود را تکفیر می نیز رارهُز 

نسل اول شیعه بود وضعیت  . آنچه خواندید،٢»شمارند یم کافررا آنھا ما  ،فدایت شوم"گفت: 
که بعد از آنھا  یپس حال شیعیان .دادند میبیت نسبت  و دروغ را به اھل اینچنین باطلکه 

 آمدند چگونه است؟

 تکفیر امت اسالم -۸
از  .ھای شیعه مشھور است است که در کتاب امریامت اسالم و تکفیر آنھا ِت لعن

ھمواره این روافض خالی از لعن این امت مبارک نبوده و  یھای شیع نامه که زیارت روست این
لعنت «گویند:  در زیارت امیرالمؤمنین می ،عنوان مثاله ب کنند. ھا را زمزمه می لعن و نفرین

و ستم کرد و لعنت خدا  به تو تھمت زدو لعنت خدا بر آنکه  ت کردمخالفآنکه با تو  خدا بر
بدان  رسید و به او آن خبرو لعنت خدا بر کسی که  ٣از تو غصب کرد[خالفت را] که آنبر 

با تو مخالف ورزید  لعنت خدا بر امتی که .یمجو . من نزد خدا از آنھا برائت می٤راضی گشت
                                           

 .٣٧/٣٤ همان: -١
 .٤٩٩و  ٤٩٨ص :کشیرجال  -٢
 ١١٢ص: عتقاداتاإل  ،بابویه ابن :بنگرید به .خالفت ابوبکر و عمر و عثمان است شیعه،نظر  ازظلم و غصب  -٣

 .١١٣و 
 و چون به گمان آنها به ظلم و غصب راضی بوده ؛به خالفت ابوبکر راضی باشد ی است کهکس منظور -٤

 .ان افراطییشیع ملعون است؛ مگر
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و امتی که علیه تو قد علم کرد و امتی که از تو منحرف  ١ردوالیتت را انکار کو و و امتی که ت
که جایگاه آنھا را دوزخ قرار داد که را . سپاس خدایی ننمودشد و تو را خوار کرد و یاری 

ھا و  ھا و طاغوت ُبت ،خدایا ... آن ھستند بدترین جایگاه است و آنھا بدترین واردشدگان به
و ھر  ٢لعنت کن که غیر از خدا خوانده شود را  ّزی و ھر نظیریھا و الت و عُ  فرعون
کنندگان و  آنھا و یاوران و طرفداران و پیروان و یاری ،خدایا ای را. زننده تھمت

  .٣»شان را لعنت بسیار کن دوستداران
 قوم رافضی این بر زباِن  ،که به جای تسبیح و ذکر خدااست ھایی  لعن و نفرین ھااین

شان گذاشته و خشم و کینه از امت اسالم و  تأثیر ژرفی بر دروناین عبارات،  .جاری است
سنت  [یعنی اھل  امت اسالمبه  ن،این رافضیا است. شان نھادینه کرده دروندین آنھا را در 

ای جز  ھای ھیچ طایفه که در کتاب دھند نسبت میالقاب زشت و شنیعی  و جماعت] چنان
بلکه فقط  ؛ایشاناز سوی جرم و جنایتی  ارتکابھم نه به خاطر   آن ؛شود شیعه یافت نمی

از کسانی راضی ھستند که مھاجرین و انصار به خالفت ایشان راضی   کهاین دلیل به 
ھا گناه و فجور نسبت کنند و به آن گاھی تمام امت اسالم را متھم می علمای رافضی ند.ا هبود
و روز قیامت  ٥کنند که تمام امت اسالم زنازاده ھستند گاھی ادعا می ،٤دھند می

گویند سرشت و  گاھی می ،٦شوند شان خوانده می شان آشکار شده و با نام مادران حقیقت
خوک  سگ و طبیعت امت اسالم واژگون شده و در واقع بشر نیستند؛ بلکه میمون و

 و فراوان دیگر. زشت یاربسھای  توھینو  ؛٧ھستند

                                           
پس هرکس به خالفت آن سه نفر اقرار  آغاز شد.وفات رسول خدا  زماناز  ـ به ادعای شیعهـ والیت علی  -١

 .١٢ص :رشاداإل  ،مفید :بنگرید به است. کرده را انکار علی والیت ،کند
و  هستند؛ خصوصًا سه خلیفه راشد و خلفای اموی، خلفای مسلمینها،  منظور از بت شیعه،اعتقاد  بنا بر -٢

 گانۀ شیعه با او بیعت شود. هر امامی است که جز ائمۀ دوازده [= شریک]ّد نِ منظور از 
 .٢/٣٥٤ :فقیهالمن الیحضره  ،بابویه ابن -٣
 ،و جز شیعه سوق دهدتا او را به گناه  گردد میحاضر  شنزد ،تولد نوزاد در هنگامشیطان معتقدند  شیعیان -٤

 ماند. سالم نمی خطراز این کسی 
 یان.شیع مگرفرزند زنان فاحشه هستند  ،تمام مردم شیعه،بنا به اعتقاد  -٥
 .٧/٢٣٧. بنگرید به: بحار األنوار: است نواربحار األ های باب ازعنوان یکی  ،این موضوع -٦
گفتم:  ÷جعفر به ابی«اند که گفت:  کرده نقلبصیر  واز ابکه است  روایتی بر این ادعا، یکی از شواهدشان -٧

ائمه  نشانۀ خواهی نمیگفت:  را برایم ضمانت کن.بهشت  ؛چشمم کم بیناست ؛هستمتو شیعۀ من دوست و 
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[از را  ج عشری ھستند که ھیچ کسی از امت محمد ااثنشیعۀ  اخبار و روایات ھااین 
از مھاجرین و ـ  ج در این میان، اصحاب رسول خدا .کنند ستثنا نمیتوھین و تکفیر] م

ھا  بدترین دشنام آماجرا  ـ ھای اسالمی ھای اسالمی و فرقه بیت و اھالی سرزمین انصار و اھل
لعن  شان ھای نامه زیارتو را در نمازھا و دعاھا  ج اند و تمام امت محمد داده قرارھا  و نفرین

  .دکنن و نفرین می
ھای  و فرقه علما ضات،ق، خلفا ،صحابه و نزدیکان آنھا یتمام ،امامی دوازدهشیعۀ  حال که

ستایش و  شایستۀپس چه کسانی  ،اند را تکفیر کرده) چندین فرقۀ شیعه(حتی اسالم 
 آنھا بله،؟ گذشته و فروگذار کرده است یھیچ کساز شیعه اصًال آیا  تمجید ایشان ھستند؟

 شان یثناو  مدحاز آنھا دفاع کرده و  اند، از دایرۀ تکفیر خارج نمودهرا فقط یک گروه 
 اند. هگفت

 ستایشریخ را تمجید و یۀ تا افراد پست و فرومابزرگان و علمای شیعه، دیدیم  پیشتر
. زیرا کنند و از آنھا دفاع می داشته  گرامیرا  دین بین اکافران و منافق اند و حتی کرده

؛ ھر جا که یکدیگر را بیابند، به ھم خود سازگارند لشکری ھستند که با ھمنوِع  ،ارواح«

                                                                                                             
؟ گفت: هر دو [هم چشم بینا و هم نشانۀ ائمه] را داشته باشمدهم؟ گفتم: چه اشکالی دارد که برا به تو 

دوست داری؟ گفتم: چگونه دوست نداشته باشم؟ طولی نکشید که بر چشمانم دست کشید و تمام  طوراین
بنگر که با چشمانت چه  .این چشم توست ،گفت: ای محمداو  .سانی را که در سقیفه نشسته بودند دیدمک

شده  مسخ گفت: به خدا سوگند جز سگ و خوک ندیدم، گفتم: این خلِق وی [یعنی راوی]  .بینی می
جماعت مسلمین است و اگر پرده کنار زده  ،این سیاهی بزرگ .بینی چیستند؟ گفت: آن چیزی است که می

اگر دوست  ،سپس گفت: ای محمد .بینند نمیجز با این شکل و صورت شان را  مخالفان یانشیع ،شود
برایت به خدا قسم  ،کنم و حسابت بر خداست و اگر دوست داری تو را بر حالی که هستی ترک می ،داری

مرا به  ؛ندارم لعونگفتم: نیازی به دیدن این مردم م .گردانم شوم و تو را به حالت اول برمی ضامن بهشت می
بحار ( »پس به حال اول برگشتم ،دستش را بر چشمم کشیدوی  .معادلی ندارد ،بهشت ؛حال اول برگردان

 سخنان عجیببه این  .دهد نسبت می راوندی »الخرائج والجرائح«به  ). مجلسی این روایت را٢٧/٣٠ :نواراأل
آن  ، یاتوانند ضامن بهشت باشند گویا ائمه می .شود جادوگران و شیادان دیده نمی میانبنگرید که جز در 

َكُ�َْت َ�َِمًة َ�ُْرُج ِمْن ﴿ .سگ و خوک هستند سنت] [یعنی اهل تمام مردم  کهنای شان مبنی برادعای دیگر 
فَْواهِِهْم إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذبًا

َ
شود! آنان جز دروغ  شان بیرون می سخن بزرگی از دهان« ]۵: کهف[ ﴾أ

 ».گویند نمی
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 دینانی بیاز  ،١»یلمۀ کذابَس مُ «نی ھمچون طرفداران اشیعه از مرتد ،آری». پیوندند می
ی ھمچون زنندگان و دروغگویان از تھمتو  ٣و نصیر طوسی ٢عبید ھمچون مختار بن ابی

توزی   از مجوس کینهدرست به ھمان شکل که  ؛کنند ن دفاع میعیُ اَ بن  ةرارعفی و ُز جابر ُج 
 »الدین شجاع بابا«او را حتی دفاع نموده و  ـ سقاتل عمر بن خطابـ  بولؤلؤفیروز اھمچون 

از  ،این روز«گویند:  دانند و می روز شھادت عمر را یکی از اعیاد بزرگ می . آنان٤اند ادهلقب د
گیرند که معتقد به نقص و  دین خود را از کافرانی میاین قوم،  .٥»اعیاد برگزیده است

علی بن افرادی ھمچون  ؛دانند را کافر و مرتد می ج و اصحاب رسول خدا بودهتحریف قرآن 
 شیعه ھستند. مذھبگاه  د و تکیهکلینی که معتَم  ابراھیم قمی و

 نقد و بررسی تکفیر مسلمین از سوی شیعه
از آن نجات نیافته، نیاز به نقد و  نیزیک مسلمان حتی آیا این تکفیر عام و فراگیر که 

 شباشد و دروغ بودن توضیح نیازمندتر از آن است که  روشن شباطل بودنبلکه تحلیل دارد؟ 
ھیچ  ـ بیتکفیر امت اسالم، ادامۀ تکفیر صحابه است و  .گردد بر مالآشکارتر از آن است که 

است که ھرکس نسبت به صحابه خشم و  بدیھیامری این  سبب ھر دو یکی است. ـ تفاوتی
از قطعًا ادبی و ناسزاگویی کند و ایشان را کافر بداند،  آنھا بی در موردباشد و  داشتهکینه 

گونه که یکی از سلف   ھمان .داند و آنھا را کافر می شتهخشم و کینه دا نیزاسالم تمام امت 
نسبت به مسلمین  ،کینه داشته باشد ج خدا ھرکس نسبت به اصحاب رسول«صالح فرموده: 

اھل  و وقتی از ابوبکر و عمر و عثمانتوز،  شخِص کینه. ٦»دارد یغل و غش و کینۀ بیشتر
راضی ، در اوج فضل و نیکی ھستندھمگی و مھاجرین و انصار که  شبدر و بیعت رضوان

 شود؟ از چه کسی راضی می ،نباشد

                                           
 .٢٧٣تا  ٢٧١ص :المنتقی ؛١٩، ٤، ٣مقدمة چاپ دوم، ص :نیاإلمام الحس ،لییعبدالله العال :بنگرید به -١
 .٦٢ص :خ الکوفةیتار  ،ن البرقییحس ؛٤٧٥ص :السرائر، سیابن إدر  :بنگرید به -٢
 .١٢٨ص ة:اإلسالمی ةحکوم، النییخم ؛٣٠١و  ٦/٣٠٠ :روضات الجنات، بنگرید به: الخوانساری -٣
 .٢/٥٥ :الکنی واأللقاب، عباس قمی -٤
نوٌر سماوی «فصل  .به بعد ١/١٠٨:النعمانیة ،بنگرید به: جزایری ،این مورد شیعه در از روایات برای اطالع -٥

  .درباۀ بزرگمرد اسالماین است اعتقاد آنها ».  یکشف عن ثواب یوم قتل عمر ابن خطاب
 .٤١ص :اإلبانة ه،بط ابن -٦
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نص امامت علی را انکار کرده و  شاین ادعاست که گویا صحابه ،رافضه رویکرداین  دلیل
بیعت نمودند. ما قبًال باطل بودن ادعای نص امامت را با عقل و نقل و  سبا ابوبکرصدیق

باطل خود  ،پس ھر چه مبنایش باطل باشد ثابت کردیم. ناپذیرو معلوِم تردیدامور متواتر 
دلیل واضحی است بر بطالن اساس مذھب رافضه  ،ارتداد صحابهدیدگاه رافضه دربارۀ  است.

اند  گذاری کرده  ستیز پایه اسالم کافرِ حقیر و پست و ای  را مجموعه اصول و قواعد آن  و اینکه
ادعای شیعه « لذا احمد کسروی گفته است: ؛ادعای ایشان از بدیھیات است نادرستیِی و 

باید  .گستاخی و افترای بزرگی است ج مبنی بر ارتداد مسلمین بعد از وفات رسول خدا
زمانی به ایشان آنکه حال  ،مرتد شدند ج د: چگونه اصحاب بعد از وفات رسول خداپرسی

تکذیب کردند، در مقابل دشمنان از او دفاع  را ن اوو تصدیقش کردند که دیگرا ایمان آوردند
در راه  و ھا را با جان پذیرفتند پیروزِی ایشان، تمام آزار و سختی جنگ برای ،کردند

به خاطر  ،پس در دوران خالفت ابوبکر. ای نداشتند او به جان خود عالقه[پاسداری از جان] 
نفر از  چنداست: دروغگویی  تر انچه مصلحتی مرتد شدند؟ پس پذیرفتن کدام احتمال آس

ن؟ اگر جوابی اناترین مسلم افراد حقیر و دارای اغراض فاسد، یا ارتداد ھزاران نفر از مخلص
 .١»بگویید ،دارید
 و تاریخ، شرع، عقلبا  تشمخالف (به دلیلبا وجود روشن بودن بطالن مذھب شیعه  

که در گذشته  چرا مطالب اشاره کنیم؛به برخی ناگزیریم برای رد بر ایشان،  )بدیھیات اسالم
زده و چشم بر حقیقت دالیل قاطع، خود را به نادانی  در برابراند که  کسانی بوده نیز

به نام محمد خالصی که  معاصرھای شیعه  یکی از آیت الله متنھا کافی است بدانی اند.بسته
 االول  ربیع ۲۶ در ٢دھد می ھا و سفرھایش شعار وحدت اسالمی سر در نشریات و سخنرانی

از « گوید: می البیطار به شیخ محمد بھجت ای نامهدر  شمسی] ۵/۶/۱۳۴۱مری [ق   ۱۳۸۲
خواھم در معرض خشم و عذاب الھی قرار بگیرم و  چون نمی ؛کنم صحابه به نیکی یاد نمی

کنم که قرآن و سنت او را  و کسی را مدح و ستایش نمی ؛قرآن و سنت عمل کنم مخالِف 
 ج متواتر رسول خدا پردازم که قرآن و احادیِث  و به تعریف و تمجید کسی نمی اند کردهمذمت 

قرآن و   که گویم این است  نویسم و می چیزی که می نھایِت اند.  اعمالش را تقبیح نموده
پس با  .٣»نیستشان  بر فضلدلیلی  ،بودن یاند و صحاب سنت، از صحابه به نیکی یاد نکرده

                                           
 .٦٦ص :گری شیعه و شیعه ،کسروی احمد -١
 .٦٥ص :سالم فوق کل شیءاإل بنگرید به:  -٢
 .٦ص :عةین السنة والشیاإلسالم والصحابة الکرام ب لةرسا ،طاریمحمد بهجة الب -٣
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بزرگواران به آن آخوند خالصی از  ،فضل صحابه وجود دارد دربارۀ یمتواتراینکه نصوص 
دوازده امام شیعه، ارکان ایمان «گوید:  خود می امامان دربارۀ ھموولی  کند؛ نیکی یاد نمی
که در کتاب  درحالی ؛١»کند اعمال بندگان را جز با والیت آنھا قبول نمی وندھستند و خدا

روشن را تکذیب و  چگونه حقایِق  بنگرید کهنشده است.  ه امام شیعهدوازدخدا اصًال یادی از 
 کنند! صریح را تصدیق می دروِغ 
ھای  گزارش بزرگان،اقوال  نبوی، سنت ،قرآنبا استفاده از  کار بدینجا کشید،که  حال 

صحابه فضل  و مذھب رافضه بطالنبر محکمی دالیل  ،و متواتر بدیھیعقل و امور تاریخی، 
[در  نشان خواھیم داد که این نگرش رافضهھای شیعه،  از کتاببه نقل دھیم و  ارائه می

شود و موسس آن چه کسی بوده است. نتیجه این خواھد بود  از کجا ناشی می قبال صحابه]
صحابه را آنان  زیرا ؛دگرد نقض می ،امت اسالمشیعۀ اثناعشری در قبال  یتکفیرکه رویکرِد 

چه در قدیم و چه در ـ  شاما صحابه .کنند که سایر مسلمین را یتکفیر م ای بھانهھمان  هب
روست  این دشنه و دشنام، از آن .اند ی بودهبیشتر دشناملعن و نفرین و  آماِج  دورۀ معاصرـ

نقل را که برای امت اسالم شریعتی دار کردن حیثیت اصحاب،]  که بتوانند [از راِه خدشه
 ، از میان بردارند. اند کرده

 توصیف صحابه در قرآن کریم -الف
بسیاری از  .دھد شھادت می آنھاو عدالت  از صحابه أبر رضایت خداوند ،قرآن آیات 
که برای شناخت و درک  استواضح  این موضوع چنان است. ایشان را صراحتًا ستوده ،آیات
که آیات قرآن را  [شیعی]تأویالت از آن دست  ـ نیازی به تأویل باطنی نداریم ش،معنای

 خداوند متعال فرموده است:. داند امام می دوازده دربارۀ

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ]١١٠ل عمران: آ[ ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 .»اید شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده«
که خداوند تبارک و تعالی در این خطاب، شھادت داده که آنھا  بسھمین افتخار « 

آنھا  متعال بھترین مردم ھستند و ھیچ مقام و منزلتی باالتر از مقام قومی نیست که خداوند
  .٢ »را برای ھمراھی و یاری پیامبرش برگزیند و از آنھا راضی باشد

                                           
  .٤٣ص :عتصام بحبل اللهاإل ، الخالصی -١
 .٧ص :الصواعق المحرقة، ثمییابن حجر اله -٢



 ۹۹  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

مقتضای خطاب، این است که آیه «نقل شده: چنین از سلف صالح   لذا در تفسیر آیۀ فوق
 [یعنی "شما بھترین امتی ھستید": فرماید میخداوند  زیرا است؛ در مورد صحابه نازل شده

 .١ »ه است]سخن گفت آنانبا خطاب حاضر با 
 : است فرموده متعالخداوند و 

ِيَن ٱ�َّ ﴿ نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� ُ َ�ۡنُهۡم َوٱل�َّ َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلعَ 
َ
نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

َ
ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ� َعدَّ لَُهۡم َج�َّ

َ
 ﴾ِظيمَورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

 ]١٠٠[التوبة: 

آنها پیروی کردند، الله از آنها که به نیکی از  و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی«
هایی (از بهشت) آماده کرده است که  خشنود گشت و آنها (نیز) از او خشنود شدند و برای آنها باغ

 ».نهرها از زیر (درختان) آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند، این کامیابی بزرگ است
[یعنی  نصار و پیروان نیک آنھااز مھاجرین و ا بر خشنودی خداوندبه روشنی   ،آیه این
مژدگانی داده و زندگی جاودانه در آن پرنعمت  کند و آنھا را به بھشِت  داللت می تابعین]

وای به حال کسی که آنھا را دوست نداشته « :گوید می  کثیر در مورد این آیه لذا ابن ؛است
یعنی  شان؛ سرور صحابه و بھترین و بزرگوارترین به ویژه !از آنھا را ناسزا گویدیکی باشد یا 

با برترین صحابه  ،فرقۀ پسِت رافضه .سابوبکر بن ابوقحافهـ صدیق اکبر و خلیفۀ اعظم 
پناه بر خدا از این  .٢گویند ناسزا می به ایشاندارند و نسبت به آنھا کینه دارند و  دشمنی

براستی آیا  .هگشت تباهشان  ھای عقل و سیاهشان  ھای قلب  کهبر ایناست  یاین دلیل کار!
گویند که خداوند از آنھا در  اینان به قرآن ایمان دارند که چنین به کسانی دشنام و ناسزا می

 .٣»قرآن اعالم رضایت کرده است؟

                                           
بعد از  ،عالم زیدی ،. برای همین است که عالمه محمد بن ابراهیم وزیر٣/١٩٣ :زیالمحرر الوج، ةیابن عط -١

 ؛هوشیار کردن غافل و تقویت بصیرت استبرای  سخنان،این : «ویدگ چنین میذکر احوال اصحاب بزرگوار 
ْخرَِجْت لِلنَّاِس ُكنُتْم ﴿الهی که فرموده:  سخنوگرنه تنها 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
کافی است و نیازی به استدالل در  ﴾َخْ�َ أ

ن یالد بنگرید به: محب همچنین )؛٥٧و  ١/٥٦ :لروض الباسم(ا نظیر نیست بی مورد عظمت آن امِت 
 .١٩ص :ل المثالییالج ،بیالخط

 ست.ا صحابه رسانده  رِ یکفتبه  دشنام دادن، ازشیعه کار را  -٢
 .٢/٤١٠ :ریکث ر ابنیتفس -٣



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۱۰۰

 

  فرمود:متعال خداوند باز 

ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت ﴿ نَزَل لََّقۡد رَِ�َ ٱ�َّ
َ
َجَرةِ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ ٱلشَّ

َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا
َ
ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم َوأ که  هنگامی -به راستی الله از مؤمنان « ]١٨[الفتح:  ﴾ٱلسَّ

شان بود دانست، لذا  های پس آنچه در درون دل خشنود شد -زیر درخت با تو بیعت کردند
 ».کرد و پیروزی (و فتحی) نزدیک را به آنها پاداش دادآرامش را بر آنها نازل 

 در مورد آنھا به ما خبراز قلب کسانی که  أخداوند: «است گفتهدربارۀ این آیه حزم  ابن
گاه است و از   است و بر آنان آرامش فرستادهکرده  یو خشنود تیارضاعالن  ایشانداده آ

و شک داشته  [و تردید] آنھا توقف کس جایز نیست که در موردھیچبرای  است. بنابراین
 کنارسانی که زیر درخت در حدیبیه ک«گوید:  تیمیه نیز در مورد آیۀ مذکور می ابن .١»باشد
ن امشرک از آنجا که ند.بیعت کردند، بیش از ھزار و چھارصد نفر بود ج پیامبربا  ٢تنعیمکوه 

به تصریح  .٣»کردندبیعت  ج با رسول اللهآنان [ھمانجا] به عمره شدند،  شان تشرفمانع 
با ابوبکر و عمر و [پس از وفات پیامبر] بودند که  کسانیھمان  این افراد،شیخ االسالم 

مبنی بر پروردگارش  سخنزیانکار و بازنده است کسی که  هواقعًا چ .٤بیعت کردند شعثمان
داشته ھرکس کمترین دانشی نپذیرد!  را خدا از اصحاب رسولخشنودی  اعالن رضایت و

 مشموِل  شبن شعبه ةعمار و مغیر ،زبیر ،طلحه ،علی، عثمان، عمر، داند که ابوبکر می ،باشد
به خاطر مخالفت با خداوند  فقط ن از ایشانایخوارج و رافضبیزارِی صف ھستند و این و

  .٥است دشمنیمتعال و از روی 
 فرماید:  میدربارۀ صحابه ھمچنین خداوند متعال 

ٞد رَّسُ ﴿ َمَّ ٗدا �ُّ ٗعا ُسجَّ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ وُل ٱ�َّ

� َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ُجودِ ثَرِ ٱلسُّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ِ َورِۡضَ�ٰٗنا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ

ۡخَرَج َشۡ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� وَ 
َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ ٰ ُسوقِهِۦ  َٔ ُهۥ َ�  َٔ َمَثلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ اَزَرُهۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ

                                           
 .٤/٢٢٥ :الفصل -١
  .مکه فاصله دارد با حدود پنج کیلومتر »تنعیم« -٢
 .١٦و  ٢/١٥: منهاج السنة -٣
 .١/٢٠٦ همان: -٤
 .٤/٢٢٦: الفصل -٥



 ۱۰۱  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

ٰلَِ�ِٰت ِمۡنُهم  ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ ۗ وََعَد ٱ�َّ اَر اَع ِ�َِغيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّ رَّ ُ�ۡعِجُب ٱلزُّ
ۡجًرا عَ 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ  ]٢٩[الفتح:  ﴾ِظيَمۢ�مَّ

گیر (و شدید) و در میان خود  که با او هستند، بر کافران سخت ) رسول الله است و کسانیجمحمد (« 
نشانۀ (درستکاری) طلبند،  خشنودی میبینی که از الله فضل و  مهربانند، آنها را در حال رکوع و سجده می

است و توصیف آنها در ) است. این توصیف آنها در تورات شان از اثر سجده (نمایان یها آنها در چهره
گردیده و بر پای خودایستاده است و  را تقویت کرد تا محکم انجیل همانند زراعتی که جوانه بزند، سپس آن

خشم آورد، الله به کسانی از آنها که ایمان  دارد تا از (دیدن) آنها کافران را به کشاورزان را به شگفتی وامی
 .»است و کارهای شایسته انجام دادند وعدۀ آمرزش و پاداش عظیمی داده آوردند

و خبر داده که  ستودهبا این اوصاف چگونه آنان را که خدا  بنگریدبه مقام بلند صحابه 
جایی که برخی از علما  تا است؛ شده ذکرنیز در تورات و انجیل  شان حتی ھای ویژگی
نسبت به در قلب خود،  زیرا؛ داردھا  رافضی کافر بودنداللت بر   این آیه ظاھرِ « :اند گفته

ۗ ﴿ :فرماید دارند و قرآن می دشمنیصحابه خشم و کینه و  اَر   .١ ﴾ِ�َغِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّ
 : ه استخداوند متعال در مورد صحابه فرمودباز ھم 

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ۚ أ نَفَق ِمن َ�ۡبِل ٱۡلَفۡتِح َوَ�َٰتَل

َ
ۡن أ ِيَن َ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن ٱ�َّ

َ
�َِك أ

 � ُ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ْۚ َوُ�ّٗ وََعَد ٱ�َّ نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا
َ
 ]١٠[احلديد:  ﴾أ

که پس از فتح انفاق  کسانی از شما که قبل از فتح (مکه) انفاق کردند و (با مشرکان) جنگیدند (با کسانی«
که بعد از فتح  آنها مقام (و منزلت) شان واالتر (و برتر) است از کسانی کردند و جنگیدند) یکسان نیستند.

 .»نیک (= بهشت) داده است ۀ(مکه) انفاق کردند و جنگیدند و الله به هریک وعد
  :است کم کردهچنین ُح  ،وعدۀ نیکو دادهبه آنھا خداوند در مورد کسانی که 

ِيَن َسَبَقۡت لَُهم ّمِنَّا ٱۡ�ُسۡ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدوَن إِنَّ ٱ�َّ
ُ
َ� �َۡسَمُعوَن َحِسيَسَهاۖ وَُهۡم  ١٠١َ�ٰٓ أ

وَن  نُفُسُهۡم َ�ِٰ�ُ
َ
ۡ�َ�ُ  ١٠٢ِ� َما ٱۡشَتَهۡت أ

َ
  ]١٠٣ تا ١٠١نبياء: [األ ﴾َ� َ�ُۡزُ�ُهُم ٱۡلَفَزُع ٱۡ�

شده است، آنها از آن (= ی) نیکوی برای آنها مقرر ا تر از سوی ما (وعده که پیش به راستی کسانی«
شان بخواهد  شنوند و در آنچه دل شوند. آنها  (حتی) صدایش را نمی جهنم) دور نگاه داشته می

شان  جاودانه (متنعم) هستند. وحشت بزرگ (قیامت) آنها را اندوهگین نسازد و فرشتگان به استقبال

                                           
 .١٥/١٠٤ :ر القاسمییتفس ؛٤/٢١٩ :ریکث ر ابنیتفس ؛٢٥ص :نیالد ير فیالتبص، نیییاإلسفرا :بنگرید به -١



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۱۰۲

 

 .»شد آیند (گویند:) این همان روزتان است که به شما وعده داده می
وعدۀ  است، رسول خدا بودهصحابۀ  که در زمرۀھر  بهخداوند که  دھد آیه نشان می این

  :ایدفرم می که خود چنان و نیکوی بھشت داده است
َ َ� ُ�ۡلُِف ٱلِۡميَعادَ ﴿  ]٩عمران:  لآ[ ﴾إِنَّ ٱ�َّ

 .»کند وعده نمی خالِف  الله قطعا«
دور دوزخ از آتش  ،وعدۀ نیکو داده باشد او خدا به صحیح ثابت است که ھرکس قبالً  با نِصّ 

 جاودان دلخواھشھای  در میان نعمتخواھد شنید، را ن و مھیبشصدای ناھنجار  ،خواھد بود
قطعًا منافقین و دیگر کفار، اصحاب  .کند نمی شغمگین [قیامت] بزرگ وحشِت و  است

  .ھا نخواھند بود] [و مشموِل این نعمت ١نبودند ج خدا رسول
  د:ایفرم مید متعال خداون

ِ َورِۡض ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِيَن أ َ�ٰٗنا لِۡلُفَقَرآءِ ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ٱ�َّ

ِٰدقُوَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَ�ُ وَن ٱ�َّ اَر  ٨َوَ�نُ�ُ ِيَن َ�َبوَُّءو ٱ�َّ يَ�َٰن ِمن َوٱ�َّ َوٱۡ�ِ

 ٰٓ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا
ُ
ٓ أ ا  َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِۦ فَأ

َ
ِ  ٩أ يَن َوٱ�َّ

يَ�ِٰن َوَ� َ�َۡعۡل  ِيَن َسَبُقونَا بِٱۡ�ِ ِ� َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ٱۡغفِۡر َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا ٱ�َّ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ    ]١٠ تا ٨[احلرش:  ﴾قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

شان بیرون رانده شدند، از الله فضل  رای مهاجری است که از خانه و اموال(این اموال َفی) برای فق«
و (نیز برای)  ﴾۸﴿کنند، آنها راستگویانند.  طلبند و الله و پیامبرش را یاری می و خشنودی می

که پیش از آنان در دیار خود (مدینه دار االسالم) جای گرفتند و (نیز) ایمان آورده بودند،  کسانی
های  خود از آنچه (به مهاجران)  دارند و در دل شان هجرت کنند دوست می که به سویکسانی را 

دارند، هرچند خودشان  کنند و آنها را بر خود مقدم می داده شده احساس حسد (و نیازی) نمی
و  اند، پس آنها رستگارانند که از بخل (و حرص) نفس خویش باز داشته شده نیازمند باشند و کسانی

گویند: پروردگارا! ما را و  که بعد از آنها (بعد از مهاجران و انصار) آمدند، می انی(نیز) کس

                                           
 .١/٤٢ :حلیالمُ  -١



 ۱۰۳  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

که  ای نسبت به کسانی مان کینه های مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دل برادران
 ». گمان تو رؤوف و مهربانی اند قرار مده، پروردگارا! بی ایمان آورده

ا و ستایش مھاجرین و انصار و کسانی است که پس از آنھا برای این آیات متضمن ثن
خواھند که کینه و نفرتی  کنند و از خداوند متعال می ایشان طلب مغفرت و آمرزش می

شان قرار ندھد و بیانگر این مساله است که چنین افرادی مستحق  ھای نسبت به آنھا در دل
از دو گروه [ زیرا ؛خارج ھستند دستهرافضه از این سه  تردیدی نیستو فیء ھستند. 

شان نسبت به  ھای کنند و در دل برای سابقین استغفار نمی مھاجرین و انصار نبوده و]
پس درواقع آیات قرآن کریم به ثنا و ستایش اصحاب و اھل  .اصحاب بزرگوار کینه دارند

ا از این پردازد؛ ھمان کسانی که صحابه را دوست دارند و از طرفی روافض ر سنت می
آیات  کریم در قرآن .١گردد میمذھِب آنان  بطالن باعث ـ راند؛ که ـ بالطبع گردونه بیرون می

 متعددی در این مورد وجود دارد.

 توصیف صحابه در سنت مطھر نبوی -ب 
ایشان نسبت به صحابه و بیان فضل  ج خدا رسول ستایشمملو از  حدیث،ھای  کتاب

 ھستند:. این احادیث، چند دسته است
 :از جملهاند؛   ستودهرا  ھمۀ صحابهکه  احادیثی -۱
ُحٍد ذهًبا ما «

ُ
ال �سّبوا أصحايب ال �سّبوا أصحايب فواذلي نفيس بيده لو أّن أحد�م أنفق مثل أ

اصحاب من ناسزا به  .اصحاب من ناسزا نگوییدبه «یعنی:  ٢»أدرك ُمدَّ أحدهم وال نصيفه
از شما به اندازۀ کوه ُاُحد یک اگر ھر ،ت اوستسوگند به کسی که جانم در دس .نگویید

  ؛»کند که آنھا انفاق کنند برابری نمیُمد یا نصف یک ازھم با ، بانفاق کندطال 
، مؤمنان قرن مردمانبھترین «یعنی:  ٣»ثم اذلين يلونهم ثم اذلين يلونهم خ� انلّاس قر�«

                                           
 .١/٢٠٤ :منهاج السنة -١
م یمسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب تحر  ؛٤/١٩٥ :ه وسلمیبخاری، باب فضائل أصحاب الّنبی صلی الله عل -٢

الّنهی عن سّب أصحاب في بوداود، کتاب السنة، باب أ ؛٢٥٤٠دیث ، ح٢/١٩٦٧ :شسّب الّصحابة 
 .٣٨٦١دیث ، ح٦٩٦و  ٥/٦٩٥، ٥٩باب  :الترمذی، کتاب المناقب ؛٤٦٥٨دیث ، ح٥/٤٥ :الله رسول

 فضائل الّصحابة،کتاب  ،مسلم .٣/١٥١ :شهد علی شهادة جور إذا شهدیال کتاب الّشهادات، باب ،بخاری -٣
 .٢٥٣٣دیث ، ح٢/١٩٦٢ :لونهمین یلونهم ثم الذین یفضل الّصحابة ثم الذباب 



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۱۰۴

 

 ـ راوی حدیثـ عمران (قرن بعد از من، سپس مؤمنان قرن بعد.  من ھستند، سپس مؤمناِن 
 ؛»)دو قرن را گفت یا سه قرن ،دانم بعد از قرن خود گفت: نمی

 :از جمله ؛گفته استمدح و ثنا  مشخصاز آنان را به صورت  ھایی گروهکه  احادیثی -۲
اّطلع ىلع أهل بدر . وما يدر�ك لعّل اهللا ..« :فرمود دربارۀ آنان ج خدا اھل بدر که رسول

خداوند متعال از  ؟دانی تو چه می... و «یعنی:  ١»فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت ل�م
ھر چه دوست «زند مطلع بوده است آنجا که فرموده:  یآنچه از اھل بدر سر م یتمام

  ؛»از تقصیرتان درگذشتم دارید انجام دھید ھمانا من شما را بخشیدم و
  ]که زیر درخت رضوان در ُحدیبیه بیعت کردند[ بیعت رضوان اھلیا  الشجره اصحاب

من أصحاب الّشجرة أحد  ال يدخل انلّار إن شاء اهللا« در مورد آنھا فرمود: ج که رسول خدا
 .»الله شاء ، انشود وارد دوزخ نمی الشجره  از اصحاب یکھیچ«یعنی:  ٢»اذلين بايعوا حتتها

 ؛٣و بزرگداشت صحابه آمده استروایات بسیار دیگری با موضوع ستایش 
این نوع نصوص است.  ستوده از صحابه را [با ذکِر نام]که افراد خاصی  احادیثی -۳

 اند. ھای صحیح سنت و مسانید آنھا را ذکر نموده بسیارند و کتاب
[در و  که از این جایگاه عظیم دور باشداست  ترجیح دادهشیعه  با وجود تمام این اخبار، 

نیز این روایات  هاحتجاج ما بطبعًا و  استدالل نکندبه این نصوص مناظره]  ھنگام بحث و
شان  که احتجاج آنھا به روایات چنان کنند نمی أییدما را تسخن و است  معنی بیآنھا  برای 

الزم  [در یک بحِث سازنده و مفید] کنیم. معنی است و ما نیز آنھا را تصدیق نمی برای ما بی
قبول آن سخن را علیه یکدیگر استدالل کنند که طرف مقابل  سخنانیبا  که دو طرفاست 
از خوانندۀ محترم دعوت  .٤قبول داشته باشد، خواه نهرا  کننده آن استدالل خواه ؛دارد
گاھی بیشتر دربارۀ  می ھای زیادی که در این زمینه  ، به کتابفضایل صحابهکنم که برای آ

در بیان فضل اصحاب و  بسیاریاحادیث  ھا، کتاب گونه ایندر  تألیف شده مراجعه نماید.

                                           
 .٢٤٩٤دیث ، ح٢/١٩٤١ :هل بدرأباب من فضائل  فضائل الّصحابة،صحیح مسلم، کتاب  -١
 .٢٤٩٦دیث ، ح٢/١٩٤٢ :صحاب الشجرةأمن فضائل باب  ،همان -٢
فضائل  ،حمدامام ا ؛ مسندبه بعد ٨/٥٤٧ :الباب الّرابع فضائل الّصحابة ومناقبهمبنگرید به: جامع األصول،  -٣

صحابة  ،سییالکب؛ والصحابةفی مناقب القرابة در السحابة  ،الشوکانی ؛فضائل الّصحابة ؛ سنن نسائی،الّصحابة
 .١٦١ص :الکتاب والسنة يف ج رسول الله

 .٤/١٥٩ :الفصل -٤



 ۱۰۵  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

 نیزھای شیعه  کتابطور که  ھمان است؛ شدهنقل ایشان به تمجید آنھا و نھی از ناسزاگویی 
آنھا را ھمچون [از نظِر وثاقت و ارزش استدالل] که  اند خود نقل کرده امامانروایاتی از 

 ام. نوع روایات استدالل کرده در بخش آتی، به اینو  دانند می ج احادیث رسول خدا

 ستایش ائمه از صحابه  -ج
دوازده  ج خدا اصحاب رسول": گوید میعبدالله روایت است که  واب از: «گوید می هبابوی ابن

ھشت ھزار در مدینه و دو ھزار در مکه و دو ھزار نفر از افراد پراکنده که  :ھزار نفر بودند
 شان وجود نداشت و شب و روز در میان بدعتاھل  ئی و حروری و معتزلی وَقَدری و ُمرَج 

  .١"»کردند گریه می ]خدا خوفاز [
کرده روایت چنین  ÷از پدران خود، از علیبه نقل  امام صادقطبق گزارش مجلسی، 

زیرا  ؛آنھا را دشنام نگویید :کنم سفارش می ج به اصحاب پیامبرتاننسبت شما را « است:
ایشان کسانی بودند که در زمان خود ھرگز در دین بدعت بوجود نیاوردند و به بدعتگذار 

  آمده »نواراأل بحار« . باز ھم در٢»در مورد آنھا به نیکی توصیه کرد رسول خدا .پناه ندادند
کسانی که آنان را دیدند  مژده باداند و  که مرا دیده آنان مژده باد« فرمود: ج که رسول خدا

. مجلسی ھمچنین از ٣»اند که دیدند کسانی را که اصحاب مرا دیده اند و آنان که مرا دیده

                                           
را نادانان  تیروا نیا .٢٢/٣٠٥ األنوار: بنگرید به: بحار ؛ همچنین٦٤٠و  ٦٣٩ص :الخصال ،ه القمییبابو  ابن -١

نظر از  ـ صرف ،شرکت داشتند نیخدا در جنگ ُحن  که همراه رسول یا تعداد صحابه ؛ زیرااند جعل کرده
نیز برای جنگ به حضور » هوازن« لیقبا نانامسلماین تعداد، عالوه بر  .هزار نفر بود  دوازدهتابعین و زنان ـ 
حضرت رسول، مکه را در حالی ترک کرد که مملو از مسلمان بود؛ مدینه نیز همین طور. وی  ایشان رسیدند.

که رسید، مسلمان بودند؛ پس تمام این افراد، افتخار صحابی بودن  در راه حنین، به هریک از قبایل عرب
[و دفتِر  وانیدر د ثبتش بود که  ادیز  یبه قدراسالم] سپاه آنها [= مسلمانان تعداد  داشتند. در جنگ تبوک،

 ،ریثابن األ( آمار] ممکن نبود. حجة الوداع نیز به همین صورت بود و همۀ این افراد جزو صحابۀ پیامبر بودند
هزار زن و مرد به او  از صد شیکه ب افتیوفات  یخدا زمان  رسول«: گوید می. ابوزرعه )١/١٢بة: اسد الغأ
اإلصابة:  ؛٢/٢٢١الراوی:  بیتدر ( »بودند  شده ابیفو به حضورش شر  دهیاز او سخن شن ،آورده بودند مانیا

معّینی از تعداد مسلمانان شمارش  آید که چنین به نظر می یول مقدمه).سماء الصحابة، أ دیتجر ، الذهبی ؛٤ص
 .٣/١١١: ثیفتح المغ ،به: السخاوی دیبنگر  ؛وجود ندارد

 .٣٠٦و  ٢٢/٣٠٥ األنوار: البحار -٢
 .٢٢/٣٠٥ :نواربحار األ ؛٢٤١و  ٢٤٠ :مالی الصدوقأ -٣



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۱۰۶

 

وجود من برای اصحابم موجب « :فرمود ج رسول خداکه  کند روایت میموسی بن جعفر 
شود و وجود  ھای پروردگار به اصحابم نزدیک می . وقتی وفات یافتم وعدهمنیت استا

ھای پروردگار  وعده ،وقتی اصحابم وفات یافتند حاب من برای امتم موجب امنیت است.اص
، باشد که مرا دیده است کسی [از صحابه]میان شما  تا زمانی کهو  شوند به امتم نزدیک می

 .١»است پیروزاین دین بر سایر ادیان 
که  کردهروایت  إلو او از پدران خود [صادق] بن محمد از جعفرشیخ صدوق به نقل 

 ،بدان عمل کنید؛ چون برای ترک آن ،در کتاب الله یافتیدکه ھر چه را «فرمود:  ج پیامبر
پس  وجود داشت، من در سنِت  [لی]و ھر چه در کتاب الله ذکر نشده بود و ؛ندارید یُعذر

و اگر در سنت من ھم یافت نشد، به گفتۀ اصحابم عمل  ؛سنت من ندارید عذری برای ترِک 
شوید  راھیاب می ،ی ھستند که از ھر کدام پیروی کنیدناگاصحاب من مانند ستار .دکنی

گفته شد:  ؛آن افزودند) هرا ب بخشو این کرده  تحریفرا  روایت، این انگیزان (بعدھا تفرقه
 .٢ »ام بیت و خانواده گفت: اھلایشان  اصحاب تو چه کسانی ھستند؟ ،ای رسول خدا

است و  دور از ذھنبسیار  ،بیت تفسیر صحابه به اھلمحدود کردن نیست که  تردیدی
[در بیت  اھل«گوید:  می حدیثو در دنبالۀ  موضوع شدهاین نیز که متوجه صدوق 
فتوا [به شیعیاِن خود]  بر اساس حق و حقیقتولی  ؛نداشتند یاختالفشان] با ھم  فتواھای

شان با ھم ای پس ھر چه در سخنان .باشد بودهتقیه  شان از روی فتواھای و چه بسا ؛اند داده
او در اینجا، مدح و ثنای  .٣»و تقیه برای شیعه رحمت است است؛تقیه به دلیل  رد،داتفاوت 

 ولی عقل و منطق بر این تأویل و تفسیر ؛صحابه را به تقیه توجیه نمودهبیت در مورد  اھل
و تاریخ به  ج و پیامبر ند متعالوکه خدا ای صحابه ستایشآیا  .دناعتراض دارشده  تحریف

و  توھیندھند، تقیه است، ولی  شھادت می حقدر راه  شانفضل و بزرگواری و جھاد
 ،ھیچ دلیلی ندارندآنان بر این ادعا ائمه است؟  مراِم و مذھبناسزاگویی به آنھا حقیقت و 

 ج رسول خداجعفر صادق از که  در این روایت با منطق دشمنان امت اسالم. ییھمسو مگر
 از قولامتش تقیه کرده، یا جعفر صادق به خاطر تقیه،  در برابر ج کرده، آیا رسول خدا نقل

                                           
 داده است. نسبت) ٢٣ص(الرواندی  »نوادر«به  . مجلسی این روایت را٣١٠و  ٣٠٩/ ٢٢ :نوارالبحار األ -١
 .٣٠٧ص األنوار: البحار ؛١٥٧و  ١٥٦ :معانی األخبار ،هیبابو  ابن -٢
 همان. -٣



 ۱۰۷  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

 در تعارِض و  ،بیت و اھل ج به رسول خدا توھین ،دو احتمال ؟ ھراست تهفگ دروغ  پیامبر
 .است با نصوص صریح در روایات صحیح آشکار

با توجه به اختالف  – بعمر یادر مورد ابوبکر  سعلیآمده است که  البالغه در نھج 
خدا او را در آنچه « :اینچنین زبان به ستایش گشوده است -علمای شیعه در این زمینه

د و نموھا را راست کرد و بیماری را مداوا  کجیوی ھمانا  ؛آزمایش کرد پاداش خیر دھد
ه ب از دنیا رفت؛یب ع و کم جامه پاک؛ سنت را اقامه نمود و فتنه را پشت سر گذاشت

رھایی یافت و وظایف خود را نسبت به پروردگارش یش ھا یھای دنیا رسید و از بد نیکی
 .١»انجام داد و به حق پرھیزکار بود

دشمنی و کدورت در مورد  آخوندھای شیعهرا که  ھایی دروغ تمام ،این نص گرانقدر
خاطر وجود چنین اخباری در  بهھا  رافضی .سازد آشکار می اند، گفتهشیخین و علی  میان
در  سنت، بلکه] زیرا این اخبار، [نه در منابع اھل ؛و سرگردانند مبھوت شان ھای کتاب

و  تردیدناپذیرشیعه  [صحِت مطالبش] برایکتابی که  ؛ یعنیاست آمده »البالغه نھج«
شیعه موضوع [که موجب نگرانی و سرگردانی این دربارۀ  ٢حرانیباست. میثم الثبوت  قطعی

مبنی بر اینکه اند  کرده مطرحبدان که شیعه اینجا سئوالی «گوید:  می شده است] چنین
 یان]شیع[مخالف با اجماع ما  است، شده ابراز نفریکی از آن دو  موردکه در  ھایی ستایش

این پس یا  از جانب ایشان است؛خالفت به خاطر غصِب  خطاکار دانستِن آن دومبنی بر 
امام  سخن علمای شیعه [در واکنش به این ایراد،]». ما خطاست یا اجماِع علی نیست  کالِم 
دل  نرم کردِن تنھا به منظور سازش و این خطبه، اند  بر تقیه کرده و گفتهحمل را  سعلی

 سشیعه، علی گمانیعنی به  ؛خالفت شیخین بودند حقانیِت که معتقد به بیان شده کسانی 
 بر زبان آوردهبر خالف عقیدۀ خویش سخنان را  اینخواست صحابه را فریب دھد و  می

در حضور مردم این خطبه را ایراد نموده که در حالی او گویند  به تعبیر دیگر، آنھا میاست. 
 .٣علی است ۀکند شیع که گمان می است این پاسخ کسی ،است. آریبوده دروغ  شمبنای

                                           
؛ فیض اإلسالم، ٢٢٣محمد عبده، شرح نهج البالغة: خطبۀ   .٤/٩٧ :شرح نهج البالغة ،ثم البحرانییم -١

 نظر دارند. . علمای شیعه دربارۀ مصداق این خطبه اختالف٢١٩ترجمۀ نهج البالغة: خطبه 
شرح «های او  کتاب از بود. هل بحرینا و مامیهشیعه ابزرگان ز میثم بن علی البحرانی کمال الدین ا -٢

 .)١٣/٥٥: نیمعجم المؤلف( بحرین وفات یافت در ق ٦٧٩سال  است. وی در» البالغة نهج
 .٤/٩٨ :شرح نهج البالغة، ثم البحرانییم -٣
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از اجماع شیعه  تردیدی نیست که .راضی باشد پاسخاین  ازکنم ھیچ عاقلی  باور نمی بنده
او کسی بود که در راه  .حق و درست است سو گفتۀ علیاست گمراھی بوده سر جھل و 

 .بیم نداشت  کسخدا از سرزنش ھیچ
با  ،ھای شیعه شده در کتاب نصوص نقلنکته به ذھن خطور کند که این  ممکن است 

ھایش مذھب  روایتدر  آری، د.ارتناقض د از قول ایشان گفتیمآنچه در مورد تکفیر صحابه 
رفت  از این اخبار و برون رھاییولی علمای شیعه جھت  ؛وجود داردزیادی  اتشیعه تناقض

ھمین یکی از بر اساس  .اند وضع و به ائمه نسبت دادهرا  یاصولروایات و  گنا،از این تن
امری مطلوب است برای پنھان کردِن ماھیت مذھب شیعه و پیروان آن، این تناقض  ،اصول

 کند که اصل دیگر، توصیه می .١نابود نگردند )سنت یعنی اھل(عامه  در پناھش به دستتا 
 ؛ زیرابه آنچه مخالف عامه است عمل کنید« در احادیث شیعه اختالفمشاھده در ھنگام 

» تقیه«گونه روایات را بر  علمای شیعه این بنابراین. ٢»در مخالفت با آنھاست ،ھدایت[راِه] 
روایات متعددی که صحابه را  در مقایسه بااین روایات  منابع شیعه،در  زیرا ؛کنند حمل می

کنند.  عمل نمی چنین روایاتیبه آقایان علما  و و ناچیزند اندک بسیار ،کنند تکفیر و لعن می
به قدری که از ائمه دربارۀ عمل به تقیه روایت شده، در مورد خوِد «گوید:  شیخ مفید می

در دنبالۀ آن بابویه  ابناست که دلیل ھمین  هب .٣»روایت نشده است [و ماھیِت آن] تقیه
بیان  تقیهشیعه که دربارۀ صحابه ھستند، ھمگی از روی که روایات است اشاره کرده 

اثبات  دلیلمن تنھا به  اند. ھمین اظھارنظر، در مورد روایت َبحرانی نیز آمده است. شده
 یانیو اندیشمندان و جھت روشنگری فکر شیع برابر خردمنداندر مذھب شیعه در تناقض 

از که تا بدانند که روایات ستایش صحابه  ،این روایات را ذکر کردم ،دنکه طرفدار حق باش
با کتاب خدا و اجماع  ،این روایات زیراحقیقت ھستند نه تقیه؛ نقل شده، شان  سوی بزرگان

                                           
 .١/٦٥ :صول الکافیأ بنگرید به: -١
؛ وسائل الشیعة: ١٩٤؛ اإلحتجاج: ٦/٣٠١؛ التهذیب: ٣/٥؛ من ال یحضره الفقیه: ٦٨و  ١/٦٧ :الکافیصول أ -٢

 .٧٦و  ١٨/٧٥
کردن به  منظور شیخ مفید این است که در منابع شیعه، روایات متعددی دربارۀ عمل .٧١ص :عتقادح اإل یتصح -٣

ر مورد چیستِی تقیه و مصادیق آن بحث تقیه وجود دارد. در مقابل، روایات محدود و اندکی هستند که د
کنند، بدون آنکه از معنا و مفهوم آن درک درستی  کنند. به بیان دیگر، شیعیان در بسیاری امور تقیه می می

 داشته باشند. (مصحح)
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را بازیچۀ دست علما و  هامر این است که اعتقاد به تقیه، مذھب شیع حقیقِت  امت سازگارند.
 ،درواقع .کنند داده و ھر طور که آنھا بخواھند و اراده کنند، با آن بازی می قراریش آخوندھا

 بیت.  فقط مذھب کلینی و قمی و مجلسی و امثال آنھاست، نه مذھب و دیدگاه اھل شیعه

 دالیل عقلی و تاریخی
باشد. به  قی بسیاری در دست است که حاکی از فضل و نیکی صحابه میدالیل منط

ھای تاریخی فراوانی نیز در این مورد وجود دارد که ھمگی با تواتر به  عالوه، اخبار و گزارش
 اند: اثبات رسیده و امت بر آن اجماع کرده

گاھند آنھااز  خاص و عام بر اساس اخبار متواتری که: اول  شابوبکر و عمر و عثمان ،آ
با ایشان صمیمیت داشته و مردم  دیگراند و بیش از  داشته ج با رسول خدا ای ارتباط ویژه

شدند و این افتخار را داشتند که  خاص پیامبر محسوب میصحابه  آنان مأنوس بودند.
 نیزن بودند و عثما ج رسول خدا ابوبکر و عمر، پدرزِن [ آن بزرگوار باشندخویشاوند سببی 

در . بنابراین آنھا ستود میدوست داشت و بسیار را  آنان ج پیامبر شد].دو بار داماد ایشان 
با حال  .اند قدم بوده استوار و ثابت حضرت، آندر حال حیات و بعد از وفات و ظاھر و باطن 

 حالتیکی از این دو بودند،  ایمان [و ریاکار] واقعًا سست اگر دوستی و صمیمیت،آن ھمه 
گاه نبوده، یا با آنھا سازش نموده حال از پیامبر خدا: یا آید پیش می ھر کدام از  است. شان آ

 :به قول شاعر باشد؛ می ج رسول خدابه  طعن و توھینترین  بزرگ ،این دو احتمال
 فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة

 

 إن كنت تدري فاملصيبة أعظمو 
 

تر  بزرگ یمصیبت ،]و سکوت کنی[مصیبت است و اگر بدانی یک  ،ندانیچیزی را اگر «
 .»است

 ازخدا که  واقعه بیانگر  آن استاین  ،منحرف شده باشند ج اگر آنھا بعد از رسول خدا
که وعده داده  کسی حمایت نکرده است؛واص امت و بزرگان اصحاب َخ به وسیلۀ  شپیامبر
 نزدیکشترین افراد  بزرگممکن است ، چگونه خواھد شددینش بر تمام ادیان غالب شده 
شیعه به مقام سوی است که از  ایرادیو  توھین؟ این ادعا و امثال آن، بدترین شوندمرتد 
ھدف درواقع «اند:  گفته امام مالک و دیگران که چنان ؛دشو وارد می ج خدا رسول واالی

ی است مرد بد"تا گفته شود:  باشد می ج رسول خدا شخص ]به اصحاب اھانتاز [ھا  رافضی
شایسته و صالح نیز ای بود، یارانش  و شایسته درستکارمرد او اگر  ؛بد دارد ییارانکه 
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 .١»استکافران گری، دسیسۀ  یرافض«اند:  علما گفته رو از این "».بودند
این ست که ناگفته پیداشود و  شھوات مرتد می یاشبھات پیروی از : انسان به علت دوم 

امت  هبر عام نارفامسلمانان در اقلیت بودند، ک چرا که ؛تر بود اسالم قوی صدردر مل دو عا
نزدیکان اقوام و  به دستو  شدند میاسالم سیطره داشتند، مسلمین در مکه آزار و اذیت 

. داند را می سختی آن وندگرفتند که فقط خدا قرار می ییفرسا ھای طاقت مورد شکنجه خود
 آنان به جان خریدند.کردند و تلخی امتحان و آزمایش را  صبر و شکیبایی  با وجود این،

تنھا و فقیر بود و قدرتی نداشت، در حالت ایشان پیروی کردند که  ج زمانی از رسول خدا
ترس و ھراس و زیر سلطه مشرکین بود و تمام اھل زمین در آن روز، در عداوت و دشمنی 

مال و وطن و عزت و مقام خویش را  ریا، اوفا و مؤمنان بییاران ب .ایشان ھمدست بودند علیه
را با میل و  ھا سختیتمام این آنان پیامبرش رھا کردند. و خدا  خاطر خشنودی و محبت هب

، ندکوه داشت به استواریکسانی که در حالت ضعف، ایمانی  براستی .اختیار خود برگزیدند
صحابه  یان،رافض ٢چگونه خواھد بود؟شان  ایمانھای حق،  از ظھور آیات و انتشار نشانه پس

اما حقیقت این است که  ؛کنند تکفیر می ـ به جای علیـ به خاطر بیعت با ابوبکر پیامبر را 
سابقه و جھاد خود ، ایمان خود را فدا کنندبه این دلیل د که شتھیچ انگیزه و رغبتی نداآنھا 

چه چیزی آنھا را به واقعًا  .را بفروشندرا از دست بدھند و به خاطر ابوبکر، آخرت خود 
از دین  ارتداددانستند این کار، کفر به پروردگار و  که میآنحال  ،داشت میچنین امری وا

گشتند و از اطاعت  در مورد بیعت با علی برمی ج خدا  از فرمودۀ رسولآنان باید چرا  ؟است
از ابوبکر  ورزیدن به خداآیا معقول است مھاجرین و انصار در کفر کردند؟ امتناع میاو 

 ایشانکه  درحالی ؟رھا کنندرا در مورد علی  ج رسول خدااز  ولی پیروی ،پیروی کنند
 شھمان کسانی بودند که خانه و کاشانۀ خود را برای فضل و خشنودی خدا و پیروزی رسول

 .آنان ھمان راستگویان بودندو رھا کردند 
به [ ؛ زیراگیرد در برمی نیزرا  ساز سوی رافضه، علی ج خدا تکفیر اصحاب رسول :سوم 

مرتد  ،کنندگان این اسالم و مادامی که نقل ؛او ھم از امِر خدا شانه خالی کرد ]ادعای شیعه
به  رمنجاین امر،  و آید و باطل بودن شریعت الزم می رود از بین میتواتر دین  ،بوده باشند

ابوبکر و عمر و عثمان و  طریقاز  زیرا این کتاب عزیز ؛گردد اشکال و ایراد در قرآن عظیم می

                                           
 .٤/١٢٣ :منهاج السنة -١
 .٤/١٢٨ :همان -٢
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[که از راه زیر سئوال ھدف اصلی روافض و ھمین است  .به ما رسیده است ششان برادران
ھرگاه کسی را دیدی «گوید:  لذا ابوزرعه می بردن صحابه، وثاقِت قرآن را مخدوش نمایند]؛

 حقانیِت  زیرا ؛کرد، بدان که او کافر است اشکال وارد می ج خدا کی از اصحاب رسولکه به ی
را به ما  ج خدا رسول و قرآن ثابت است و قطعًا اصحاب، این قرآن و سنت ج رسول خدا
 ؛کردن شاھدان ما، باطل کردن کتاب و سنت است دار تنھا ھدف آنھا از لکه .اند ابالغ کرده
و  دین بیواقعًا  زیرا باشند؛ میبیش از ھمه خودشان  ھا، و برچسب  این ننگ اما مصداق

سبأ  اند که بنیانگذار این اعتقاد باطل، ابن ھای شیعه اعتراف کرده رو کتاب از این .١»کافرند
ابوبکر و عمر و  گیری از به خردهسبأ نخستین کسی است که  ابن«اند:  یھودی بوده و گفته

را به او  سادعا کرد علی و .و از آنھا اظھار برائت نمود آوردروی  شعثمان و دیگر اصحاب
 .٢»داده است دستورچنین کاری 

تکفیر نکرد،  ـحتی خوارج راـ ھیچیک از کسانی را که با او جنگیدند  سعلی: چھارم 
کدام از  ھیچ ایشان را غنیمت محسوب نکرد و بر اموال ،نگرفت گیشان را به برد اسیران

حنیفه و  که ابوبکر و دیگر صحابه در مورد بنی ؛ درحالیحکم کفر و ارتداد صادر ننمود آنھا
افراد دیگری از طلحه و ُزبیر و سایر صحابه و  امثال آنھا حکم ارتداد صادر کردند. بلکه علی

دست به با او جنگیدند راضی بود و در مورد آنھا و یاران معاویه و کسانی که علیه او  که
است که روز جنگ  در روایِت صحیح آمده .کرد ھمچون مسلمین حکم می دندشمشیر بر

کسی نروید که [کشتِن] به دنبال «د و گفت: زفریاد [رو به سپاھیان علی] او  منادِی  ،جمل
شان را به غنیمت  و به مجروحین کاری نداشته باشید و اموالاست  کردهبه جنگ پشت 

در مورد کشتگان لشکر معاویه  سه که علیمشھوری روایت شد ھای گزارش. ٣»گیریدن
 نیزروایات شیعه در  واقعه،این  .٤»... مسلمانند، نه کافر و منافقھمگی آنھا «گفت:  می

 روایت کردهچنین از پدرش [صادق] ھای معتمدشان نقل شده که جعفر  ثابت و در کتاب
بلکه  ،متھم نکرد از افرادی را که علیه او جنگیدند به شرک و نفاقیک ھیچ ÷علی«: است

                                           
 .٤٩ص :الکفایة -١
 .٢٠و  ١٩ص :عةیالش فرق ،وبختین ؛٢٠ص :المقاالت والِفَرق ،قمی -٢
عباس در این مورد با  خوارج همواره منکر این اخالق و مشی جوانمردانۀ علی در جنگ جمل بودند و ابن -٣

 .٤/١٨١ :منهاج السنةآنان مناظره کرد؛ بگرید به: 
 همانجا. -٤
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شان را به  تقیه، دینبه  اعتقاد با وجود این روایات، .١"»اند آنھا علیه ما شوریده"گفت:  می
به نظر : «گوید می [و توجیه] این روایتعاملی در توضیح  ّر زیرا ُح  ؛دین آخوندھا تبدیل کرده

 .٢»بوده استتقیه  از روی ]علی [سخِن این  من،
اھل صفین آمده و و بین ا اتفاقات، ذکر حوادث و مختلفی به شھرھا سدر نامۀ علی

نمود که  می ابتدای کار ما چنین بود که با شامیان روبرو شدیم. چنین«گوید:  می وی .است
یکسان بود. نه ما از آنھا خواستیم که [نیز] پیامبرمان یکی بود و دعوت ما به اسالم  خدا و

[چنین ن به پیامبرش بیفزایند و نه آنھا از ما شا بر ایمان خویش به خداوند و گواھی دادن
مان  جز در باب خون عثمان که میان ،ما در ھمه چیز یکی بود ۀخواستند. عقید میچیزی] 

و سپاه  به معاویه لشکریانشناسزاگویی  آن بزرگوار، .٣»بّرا بودیمو ما از آن مُ  :اختالف بود
ولی اگر به توصیف  ؛دھنده باشید امدوست ندارم که شما دشن«را ممنوع کرد و گفت:  شام

تر است. به  تر و عذرتان پذیرفته تان به صواب نزدیك شان بپردازید، سخن اعمال و بیان حال
و میان ما و  شدن برھان ما و آنان را از کشته ،خدایا شان دھید، بگویید: جای آنکه دشنام

حق را  که  کسیتا  ،راست برسان گمراھی به راهِ آنان را از ن و کقرار برایشان سازش 
. پس به ٤»ایستد رود و بدان آزمند است باز داند بشناسد و آن که برای دشمنی می نمی

 .است دشنام و تکفیر نبوده سھای شیعه، روش علی ترین کتاب اعتراف صحیح
ستثنا م یانفقط به این علت از حکم ارتداد رافض ،سلمان و عمار و مقداد تردید، بی: پنجم 
مذھب رفض و عدم بیعت با ابوبکر و عمر، با  آنھا، این سه نفر در موردگمان به که اند  شده

 نه این زیرا ؛شیعه است ھای تلبیسو  ھا نیرنگاز جمله  این« .اند بودهو ھمفکر ھمراه  رافضه
رسی حتی سلمان فا ؛نداشتند اختالفبر سر خالفت با ابوبکر و عمر  ،کس دیگر و نه ھیچ افراد

دعوت  ساطاعت از عمر [مردم را] بهد و شن منصوب ئمدا حکومِت به  سعمر با فرمان
در لشکر صحابه و  دیگرانو  و مقداد قرار داد؛کوفه امیر  راعمار  س... عثمان کرد می

 .٥»؟ردبَ  پس این فریب رافضه راه به کجا می ؛کردند میشرکت  انآن ھای جنگ

                                           
 .١١/٦٢ :عةیوسائل الش ؛٦٢ص :قرب اإلسناد -١
 .١١/٦٢ :عةیوسائل الش -٢
 .٥٨اإلسالم): نامۀ  (نسخۀ فیض نهج البالغة -٣
 .٢٠٦خطبۀ  همان: -٤
 .٦٦ ورقة :المناظرة ،بوالمحاسن الواسطیا -٥
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به وضوح مشخص  وقایع تاریخیبا بررسی  ،صحابهھای  گیری و موضع رویکرد: ششم 
و  را به جان خریدندھا و مشقات  سختی ،ھرگز چیزی را بر خدا ترجیح ندادند نآنا گردد: می

و متعال به وسیله آنھا پیامبرش را تایید  وندخدااینکه در راه خدا جان خود را فدا کردند تا 
ایمانی به خدا  حتی کمتریننه کسی که پس چگو .دشپیروز  خدا دین تا اینکه نمودتقویت 

دارد؟ چگونه کسی که  روا میادبی نسبت به آن بزرگواران را  و بی داشته باشد، توھین
 روست که از این. ١انتقاد کند؟ آنانکند آنھا را ناسزا گویند و از  ادعای اسالم دارد، جرئت می

 ،گفت ایشان چیزی نمیاگر خداوند متعال در ستایش [حتی] «گوید:  خطیب بغدادی می
ھجرت و جھاد و بذل جان و مال و کشتن پدران و اوالد خود در راه خدا و  دراحوال آنھا 

عدالت  ه، موجِب یقیِن قطعی بشان خیرخواھی و دلسوزی در دین و نیروی ایمان و یقین
 ،مراجعه کند ج کسی که به حوادث تاریخ پیامبر .٢»گردد شان می و اعتقاد به پاکی آنان

در مکه و از جانب قریش را و اصحابش چه سختی و فشارھایی  خدا رسول که خواھد دانست
و  طالب چشیدند در شعب ابیرا تلخی قطع رابطه و شدت محاصره  گونهمتحمل شدند، چ

را با جان و دل پذیرفتند و به حبشه و مدینه ھجرت کردند،  خانوادهرنج جدایی از وطن و 
با  ]برای رضای خدا[و  دار گشتند عھدهمسئولیت بزرگ جھاد و جانفشانی را  چه سان
قطعًا  ،کسی که به این حاالت بیندیشد و در آنھا تأمل نماید. و اقوام خود جنگیدند خانواده

پی ایمان و صداقت و سربلندی ایشان در امتحان الھی  نیرویآن نسل بزرگوار و  عظمِت به 
 .خواھد برد

ایشان با   رابطهبر  تردیدناپذیریقرائن عملی و دالیل  سیرۀ امیرالمؤمنیندر س: ھفتم 
تا جایی  ؛وجود دارد که بسیار مشھور ھستند ـ ابوبکر و عمر و عثمانـ دیگر برادران خود 

آن پیشگامان ممتاز و  ۀمحبت صادقانه و برادری صمیمانبر  نیز یانحتی رافض که
ازدواج  ،نئاین دالیل و قرا صدرِ در  .اند صحه گذاشتهنظیر صحابه  تبار بیآن  گاِن برگزید

براستی  .٣خورد به چشم می سبا امیرالمؤمنین عمر ـسطالب دختر علی بن ابیـ کلثوم  ام
به عقل خود مراجعه  آیا، استنزد امامیه از ابلیس کافرتر  ـ فاروق این امتـ  سعمر اگر

 را به دنبال دارد شان مذھب فساد به نتیجه این دیدگاه که درحقیقتکنند و  نمی
                                           

 .١١و  ١٠ص :ه والردیالتنببنگرید به:  -١
 .٤١٣ص :المواقف ،جییبنگرید به: اإل نیز  ؛٤٩ص :ةیالکفا -٢
 کلثوم بنت علی. أمج یتزو  يق الجلی فیالتحق ،قیمحمد صد؛ کلثوم مأعقد  ،فاروقی :بنگرید به -٣
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ا ب شعلی با به ازدواج درآوردن دختر ،دناگر ابوبکر و عمر کافر بودچراکه اندیشند؟  نمی
؛ زیرا ازدواج دخترش را در معرض زنای محض قرار داده استگشته و  عمر، کافر یا فاسق

 .١کافر با زن مسلمان زنای محض است
 کند صادق است، به این حقیقت اعتراف می شدر شیعه بودن که یغرض بی انسان عاقِل 

 یکی از این شیعیان راستین، .برقرار بوده است ای محبت صادقانه شکه بین ھر چھار خلیفه
اما  ؛گفت به صحابه ناسزا می و داشترافضی ابتدا عقیدۀ که  بود حمد بن بویهامعزالدوله 

درآورده، مسئله را  سرا به ازدواج عمر ـ کلثوم امـ دخترش  سعلیند گفتوقتی به وی 
[برای و بالفاصله توبه کرد و ا ».دانستم نمیاین را [قبًال] من «بسیار مھم تلقی کرد و گفت: 

از  بسیاریکنیزھایش را آزاد کرد،  ،قسمت عمدۀ اموالش را صدقه داداستغفار از گناھش] 
زیرا  ؛٢شد میکه بیھوش  کرد می هگرداند و آنقدر گریازب شان را به صاحبان اموال [غصبی]

فته شعور خود درک کرد و فھمید که بر اثر فری[عقِل سلیم و] اش را با   گناھان گذشته بزرگِی 
 سپری کرده است. پاکانحیثیت آن آبرو و ، عمری را با توھین به رافضیان اتشبھبا  شدن

با جعل بنابراین  ؛دناین دلیل را باطل جلوه دھکه  اند تالش کردهآخوندھای شیعه 
آنان با این  .٣»عورتی است که از ما غصب شد [ازدواج،] این« اند: روایاتی به نام ائمه گفته
 غیرتی مرد بیرا  [العیاذ بالله] علی، توھینبا این  اند؛ زیرا تر کرده سخن، اوضاع را خراب

خود  خانوادۀدر  ابه فحش و اند که از ناموس و حیثیت خود ھیچ دفاعی نکرد دهدا جلوه
حقیرترین فرد عرب، در «تصور کرد؟   را چنین ستوان امیرالمؤمنین علی آیا می راضی بود.

چه  سپارد؛ می  تیغ مرگو در دفاع از ناموس، خود را به  دھد خود جان میدفاع از حیثیت 
 از ھمه شان مردانگیبودند و غیرت و  ییواال عرب و دارای نسب  ھاشم که سرورِ  رسد به بنی
مرِد  شجاع به آن ؛ددھن می نسبتامیرالمؤمنین  هچگونه این ننگ شنیع را ب .بیشتر بود

رسد که  چنین به نظر می .٤»؟خدا در شرق و غرب بود شیرِ  و شیرمرِد ظفرمندی که دالورِ 
در صدد برآمدند با منطقی  ؛ لذانبودند خشنوداین توجیه آخوندھا  از علمای شیعه،برخی از 

، بودهدختر علی ن کلثوم اصالً  ام این ادعا کردند ؛ پساز این دلیل خالصی یابند ،تر عجیب

                                           
 .١/٣٤٧ :األنساب ،السمعانی -١
 .٣٩و  ٧/٣٨ :المنتظم، ابن الجوزی -٢
 .٤٣٥و  ٧/٤٣٤ :عةیوسائل الش ؛٢/١٠ :فروع الکافی: »ذلك فرج ُغصبناه« -٣
 .٨٦ص :مؤتمر النجف ،دییالسو  -٤



 ۱۱۵  )امامت :فصل اول( باب سوم 

 

یکی دیگر از دالیل محبت و صمیمیت جدی . ١»آمد میدر اوبه صورت  کهبود  یبلکه جن
؛ تا ھای مکرر و محبت بین آنھاست خویشاوندی پایدار و ازدواج شصحابهبین علی و دیگر 

 نام »عمر«و  »ابوبکر«برخی از پسران خود را  شنحتی علی و حسن و حسی جایی که
نامگذاری کند؟ آیا  شترین دشمنان آیا کسی حاضر است پسرش را به نام سرسخت نھادند.
کند یا نام دشمنانش را در فضای منزل خود تکرار  ھاھر روز بار که طاقت داردانسان 
 ٢؟بشنود

                                           
بنگرید  ؛آمده است نیزهای اسماعیلیه  شبیه همین توجیه در کتاب .٨٤و  ٨٣/ ١ :ةیاألنوار النعمانبنگرید به:  -١

رهاَند؛ زیرا با این توجیه، به  این بهانه و توجیه نیز شیعه را از مخمصه نمی به بعد. ٨٤ص :فیبه: الهفت الشر 
زنند؛ چرا که او یک جن را به نام دختِر خویش به عقد عمر درآورده است. در  علی نسبت فریبکاری می

زند، بیشتر در آن فرو  همچون باتالقی است که هر چه بیشتر در آن دست و پا میواقع، این موضوع برای شیعه 
 شود. (مصحح) تر می رود و به مرگ نزدیک می

بیت  اصحاب و اوالد اهل بین آل و نسبی و سببیمورد روابط  الدین خطیب در بنگرید به مطالبی که محب -٢
یت به نام سه خلیفۀ راشد و همکاری و محبتی که ب نامگذاری پسران اهلبیان کرده است. همچنین دربارۀ 

 به ١١صحملة رسالة اإلسالم األولون ما کانوا علیه من المحبة و التعاون،  است، بنگرید به: بوده بین آنها برقرار
 .تیهل البأو  ةالشیع ،ریلهی ظهإحسان ؛ إ١٢ص :نشأت التشیع و تطوره؛ بعد





 
 
 

 

 فصل دوم
 عصمت امام

 یمبادی اعتقاداولین و از  ١داردشیعه اھمیت بسیاری  اندیشۀعصمت امام در  هلئمس 
و عصمت بنده از است  »و جلوگیری منع« به معنیدر زبان عربی  »عصمت«. ٢آنھاست

عصمت از دیدگاه شیعه، طی معنای  .٣کند میاو را از گناه حفظ  وندجانب خدا یعنی خدا
 آید که از ظواھر امر، چنین برمی .کند می تفاوتھای مختلف تحول و دگرگونی تشیع  دوره

وی در این  .) استقرار یافتق۱۱۱۱در زمان مجلسی (م ،در مورد عصمت ائمه شیعهدیدگاه 
 نظر از گناه کوچک و بزرگ اتفاق إلبدان که امامیه بر عصمت ائمه«نویسد:  می مورد
زند، نه از روی عمد و نه بر اثر فراموشی، نه در تفسیر  نمی پس ھیچ گناھی از آنھا سر  ؛دارند

بنابراین مجلسی  .٤»کند کنند و نه خداوند سبحان آنھا را دچار سھو می و تأویل خطا می
از  اعم ؛معصوم باشند کند گناھانی که به فکر خطور میتمام  ازائمه که داند  جایز می

 .و اشتباھی فراموشی یا ھرگناھان صغیره و کبیره، 
صریح ت هب نموده، متصویری که مجلسی برای عصمت ترسیم و اتفاق شیعه را برآن اعال

 بلکه. ٥تحقق نیافته است نیزالھی  پیامبرانبرای حتی قرآن و سنت نبوی و اجماع امت، 
فراموشی از ائمه، تشبیه آنھا و  اشتباهنفی مطلق و  .با اصول اسالمی بیگانه است عقیده، این

 :است فرموده به خداوند متعال است که در توصیف ذات اقدس خود 

ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞ ﴿
ۡ
 ]۲۵۵[بقره: ﴾َ� تَأ

 ».نه چرت او را فرا گیرد و نه خواب«
                                           

 .١٥٧ص :ةیخ اإلمامیتار  ،اضیعبدالله ف -١
 .١/١١١ :اة اإلمام موسی بن جعفریح، ف القرشییباقر شر  -٢
 »م ص ع«مادة  :ب اللغةیتهذ -٣
 .٤/٣٥٢ :مرآة العقولبنگرید به  نیز ؛٢٥/٢١١ :نواربحار األ -٤
 .٢٩٩ص :بیفکرة التقر بنگرید به:  -٥
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 داند، معصوم می ماما ینھشتمرا  وکه شیعه ا رضاعلی بن موسی الوقتی به  رو از این
فراموشی در نماز دچار  ج خدا کنند رسول ھستند که گمان می گروھیدر کوفه «گفته شد: 

تنھا کسی که دچار سھو  شان کند! لعنتخدا  .دروغ گفتند"گفت:  است. او نشدهاشتباه  و
ممکن  ،صحیح باشداین روایت اگر  .١"»بحق است است که یگانه معبودِ  خداوندی ،شود نمی

شیعۀ اصول یکی از به  ھاشود که عصمت و نفی سھو که بعد است از آن چنین استنباط 
اعتقاد قومی بود که خود را به  ÷رضا زماندر  در دوران اخیر تبدیل شد،امامی  دوازده

 ،یا زشتی اعتقادشان شان اندک بودن تعدادشان، حقارت ه دلیلدادند و ب تشیع نسبت می
به  قائل ـج محمد ـ بھترین بندۀ خدا برای  است. آنان که به میان نیامدهنامی از فرقۀ آنھا 

با این لحن  یان مواجه شدند کهاز سوی امام شیع یگیری تند موضعبا چنین  بودند،عصمت 
درواقع تشبیه کردن  ،این اعتقاد چرا که نمود؛لعن و تکفیر و تکذیب آنان را  ،شدید
 ÷اگر رضا. زند گیرد و نه چرت می خواب او را میبود که نه به خداوندی  ج خدا رسول

چه  ،چنین اعتقادی وجود داردفرزندان و نوادگانش و  خوِد او و پدران بارۀدید که در می
ھمراه  تندتری بسیارانکار واکنش او نسبت به این اعتقادات با لحن و  ،تردید یگفت؟ ب می

به عصمت امامان شیعه، شود که اعتقاد  میبرداشت  نیز از این نص این نکته به عالوه،  بود.
شده است [چرا که اگر در زمان او چنین عقیدۀ کفرآمیزی وجود  رایجبعد از عصر رضا 

  .کرد]  اش اظھارنظر می داد و درباره داشت، وی حتمًا به آن واکنش نشان می

 خاستگاه و دگرگونی عقیده به عصمت ائمه
تا . ٢سبأ است عصمت، از نظرات ابنبه بیان کرده که اعتقاد  :تیمیه االسالم ابن شیخ 

از  ،بدون شک اما است سبأ نقل نشده از ابن» عصمت«واژۀ  داند، جایی که نگارنده می
باشد؛  تر ھم می آن چنین عصمتی و بلکه بزرگ  ی نقل شده که نتیجۀسبأ افکار و اعتقادات ابن

عصمت ائمه  او دربارۀ ،امامیهبه نظر  .٣سامیرالمؤمنین علی بودن خدابه  عتقادا ھمچون

                                           
 .٣٢٦ص :ون أخبار الرضایع، هیبابو  ابن نیز بنگرید به: ؛٢٥/٣٥٠ :نواربحار األ -١
 .٤/٦٠ :منهاج السنة ؛٤/٥١٨ :اإلسالم خیمجموع فتاوی ش -٢
 :الملل والنحل ؛٢١ص :ن الفرقیالفرق ب ؛١٨ص :ه والردیالتنب ؛١/٨٦ :نییمقاالت اإلسالم :بنگرید به -٣

ح یتنق ؛٣٠٥ص :نةیالز ، الرازی ؛١٠٧و  ١٠٦ص :رجال الکشی های شیعه نیز بنگرید به کتاب در .١/١٧٤
 .٢/١٨٣ :المقال
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 را نخستیناو  ھمچنین آنان .مربوط به علی بود شقسمت عمدۀ آرا و نظرات و نکردادعایی 
 .١را مطرح کرده است »اورجعت «و  »علی انتظار ظھور امام«که  دانند میکسی 

جایز نیست دچار   امام و اینکه اعتقاد به عصمت«قاضی عبدالجبار بر این باور است که  
تا زمان ھشام بن حکم در عصر صحابه و تابعین و غفلت شود، فراموشی و اشتباه و لغزش و 

در  نیزالدین خطیب   محب .٢»بدعت نھاداین مقوله را  او  بود، تا اینکه ای شناختهعقیدۀ نا
این طرح اما  ؛است وجود آمد با قاضی عبدالجبار موافقه تعیین زمانی که عقیدۀ عصمت ب

نخستین : «گوید داده و میرا به شخصی دیگری از معاصرین ھشام بن حکم نسبت  عقیده
معروف  "طاقال  شیطان"پلید را ابداع کرد، نزد مسلمین به  کنندۀ کسی که این اعتقاد گمراه

محمد بن علی « نام واقعی این شخص، .٣»نامند می "محمد مؤمن آل"است و شیعه او را 
در  ،شیعه درعصمت  این احتمال را مطرح کرده که عقیدۀ» نوونلدسد« .٤است »حولاأل

ھشام بن حکم و   که است  . نکتۀ قابل مالحظه این٥وجود آمده باشده ب [صادق] زمان جعفر
 دردر زمان جعفر صادق  ،پس شاید این اعتقاد ؛شیطان طاق ھر دو از معاصرین جعفر بودند

به صورتی ، مرحلهپس از طی چند یافته و  تغییرکم  ، ولی کمپدیدار گشتهشیعه اندیشۀ 
 است.نموده عرضه را  آنکه مجلسی درآمده 

 مراحل دگرگونی عقیدۀ عصمت
شیعه  روایاتآن دسته از به سراغ  رای بررسی سیِر تحول اندیشۀ عصمت،وقتی ب 
 :خوریم به موارد ذیل برمی اند، رویم که صراحتًا به این عقیده اشاره کرده می

معصوم کسی است که به ریسمان خدا «: کنند چنین روایت میالعابدین  زینقول  از
این  که انتسابکند  نمی تفاوتی .٦»قرآن است ،مان خداسری[منظور از] چنگ زده باشد و 

ما را از نظریۀ این سخن  یا خیر. ھر چه ھست، درست باشد سبه علی بن حسینسخن 

                                           
 .٢٠ص :المقاالت والفرق ،قمی -١
 .٢/٥٢٨ :ت دالئل النبوةیتثب -٢
 .اند نیز نامیده» مؤمن الطاق«شیعیان او را  .١٨٥ص :رجال الکشی -٣
 .١٨/٢٧٧ :مجلة الفتح -٤
 .١٣٤ص :ة اإلمامةینظر ، محمود صبحی ؛٣٢٩ص :عةیدة الشیعق ،ونلدسند -٥
 .٢٥/١٩٤ :نواربحار األ ؛١٣٢ص :معانی األخبار ،هیبابو  ابن -٦
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عصمت و ارتباط آن به این معنای اسالمی زیبا در ابتدای پیدایش تشیع  درست و صحیح
گاه می  و پیروی از آن، باعث دوری از گناه و رھایی از عذابتمسک به قرآن  بنابراین .سازد آ

که خداوند  چنان ؛نیست خاصیعصمت، در انحصار افراد و این برداشت از معنای  .است
 د: ایفرم میمتعال 

ِ َ�ِيٗعا﴿  ] ١٠٣ل عمران: آ[ ﴾َوٱۡ�َتِصُمواْ ِ�َۡبِل ٱ�َّ

 ،»و همگی به ریسمان الله (= قرآن و اسالم) چنگ زنید«
ۡسَتقِي�ٖ ﴿ ِ َ�َقۡد ُهِدَي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ   ]١٠١ل عمران: آ[ ﴾َوَمن َ�ۡعَتِصم بِٱ�َّ

 .»است و هرکس به الله تمسک جوید، قطعًا به راه راست هدایت شده«
ھشام بن حکم که قاضی ، از به نام حسین اشقرای  بینیم که شیعه در روایت دیگر می 

معنی سخن شما «: پرسد چنین می ،عبدالجبار اختراع عقیدۀ عصمت را به او نسبت داده
در جعفر صادق امام باید معصوم باشد؟ ھشام گفت: از اباعبدالله  گویید چیست که می

ھای  حراماز تمام  ،ب خدانمعصوم کسی است که از جا" گفت: ؛ اوباره سئوال کردم این

ِ َ�َقۡد ُهِدَي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط ﴿ فرمود: ـامتناع ورزد و خداوند الھی َوَمن َ�ۡعَتِصم بِٱ�َّ
ۡسَتقِي�ٖ    .١»﴾مُّ

 مندتریندر طول مصاحبت با ھشام، سود«به نام ابن ابوُعمیر گفته است:  یشیعه دیگر
محل زیرا  ؛کند امام گناه نمی":  که گفت بود در مورد عصمت امامکه از او شنیدم،  یکالم

 .٢"»امام منتفی است در مورد مواردو این  ؛حرص و حسد و خشم و شھوت است ،نفوذ گناه
مجلسی نیست و آثاری که  آمیزِ  اغراق از نوِع روایاِت  ،عصمتاز  برداشتاین  ،به ھرحال 

[و  آن مفھوم قدیمی حاصل نشدهاز  نگاشته شده،شیعه در  عصمتاخیر  رویکرد بر مبنای
به آن معنای (به عصمت شیعه بعدھا  که علما و نویسندگانچیزی آن  تأثیر نگرفته است].

اند  به حساب آورده الھیاند، این است که کالم و گفتار امام را وحی  افزوده )آن ولیۀقدیم و ا
اشتباه و غفلت و و و از قبیل سھ انسانی عوارض . آناندراه ندار به آنباطل به ھیچ وجه که 

و ساخته طور کلی از مرحلۀ مخلوق بودن خارج ه اند تا امام را ب فراموشی را از او نفی کرده

                                           
  .ستآمده ا ١٩٥و  ٢٥/١٩٤بحار األنوار: و  ١٣٢ص األخبار:معانی  نص دراین  -١
مالی أ ؛١٣٣ص :معانی األخبار ؛١/٢١٥ :الخصال، بابویه ابن بنگرید به: .١٩٣و  ٢٥/١٩٢ :نواربحار األ -٢

 .٣٧٦و  ٣٧٥ص :الصدوق
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 صفات خالق را به او نسبت دھند.
فقط کار او و لزوم اینکه  خطاعصمت امام از گناه و  بهکم ُح  ،شود که مالحظه می چنان 

ر با مذھب َد قَ  هلئدر مس ـ  ـ یعنی از سوی خدا جبرًا بدین کار مأمور است دھدنیک انجام 
آزادی و اختیار  ،دھد چون آنھا معتقدند بنده در کاری که انجام می ؛عشری تعارض دارد ااثن

مفھوم در مذھب رافضه،   نکهآ است بر یاین دلیل .افعال خویش است ۀفرینندآ ،و بنده دارد
ھمین  بهاند.  اعتقاد را در قرن سوم از معتزله برگرفتهو آنان این  دارد متقدعصمت بر َقَدر 

شیعه با برخی  در مفھوم عصمت ،است که بعد از تأثیرپذیری شیعه از افکار معتزلیعلت 
 شیخ مفید که ؛ چنانشد آمیخته ـ ھمچون لطف الھی و اختیار انسانیـ افکار معتزله 

عصمت لطفی الھی است که خداوند متعال «کند:  ) عصمت را چنین تعریف میق۴۱۳(م
کند  طوری که ارتکاب گناه و ترک طاعت را از او منع میه ب ؛دھد ف انجام مینسبت به مکلَّ 

معنی عصمت در کنید،  که مالحظه می چنان .١»را دارد توانایی انجام آنوی که  یبا وجود
با آنھا از روی  که ستبه او سبتنبلکه الطاف الھی  ؛امام به ترک معصیت نیست اینجا جبرِ 

برای تعریف و تعیین مفھوم عصمت، از آنان که  اینجاست .کند گناه را ترک می ،اختیار
 .اند کردهحات معتزله استفاده صطالا

از آقایان علمای شیعه پا را متوقف نشد؛ بلکه  از امامنفی گناه  فقط به ،عصمت هلئمس 
 اساس اعتقاداتکه  »عتقاداتاإل«) در کتاب ق۳۸۱(متوفای بابویه  . ابنندفراتر نھاد نیزآن 

ما در مورد ائمه این است که آنھا  عقیدۀ«گوید:  میچنین شده  شیعۀ امامیه نامیده 
انجام  ـ  نه صغیره و نه کبیرهـ ھیچ گناھی و  پاک ھستندو خباثتی  و از ھر پلیدی ندمعصوم

در ھر  هو ھر ک ؛دھند آنھا امر شده انجام می کنند و ھر چه به دھند و نافرمانی خدا نمی نمی
درواقع نسبت به آنھا جاھل بوده و چنین کسی کافر  ،حالتی، عصمت را از ایشان نفی کند

ایشان را در تمام امورشان، از معصومند و آنان اعتقاد ما در مورد ایشان این است که  .است
نقص و نافرمانی  اب ،شان احوالامور و از  یکو ھیچ کنیم وصف میاول تا آخر، با کمال و علم 

نفی  امامان شیعهرا از » نافرمانی و جھل و نقص«در اینجا  وی .٢»گردد وصف نمی نادانیو 
بوده و مخالف این  عجینکند که از ابتدای زندگی با آنھا  شان اثبات می و کمالی را برای

؛ با این تفاوت عصمت است شۀتکامل اندیحل امریکی دیگر از داند. این  اعتقاد را کافر می

                                           
 .١٦ص :توفیق التطبیق، الجیالنی ؛١٠٦ص :عتقادتصحیح اإل  ؛٣٤و  ٣٣ص :عتقادیةالنکت اإل ، المفید -١
 .١٠٩و  ١٠٨ص :عتقاداتاإل  -٢
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مجلسی و دیگر  ـ حال آنکه است سھو را از ائمه نفی نکردهصراحتًا در اینجا  صدوق که
خدا را مذھب  به صراحت نفی سھو از رسولبلکه  ـ اند کرده چنین ،بزرگان متأخر شیعه
 سھوِ  باد! ـ آنھا لعنت خدا برکه  ـضه وَّ فَ و مُ  الیانغ«گوید:  میداند و  غالیان و مفوضه می

جایز بوده که  ند،اند اگر جایز باشد او در نماز سھو ک کنند و مدعی را انکار می ج رسول خدا
و سھو  ... که تبلیغ فریضه است طور ھمان ،است هضیچون نماز فر ؛در تبلیغ ھم سھو کند

مخلوق  که او بشر و ردم] بدانندم[تا  ،سھو او از جانب خداست ؛ما نیست مانند سھوِ  پیامبر،
 ... سھو را بدانند مردم با سھو او، حکِم  اینکهعبادت نشود و  أ به جای خداوند تا ،است

نفی سھو از  ،غلومرحله  "نخستین: فتگ حسن بن احمد بن ولید می بن محمدـ استاد ما 
در مورد سھو  ای جداگانهکتاب  ،و من به امید پاداش پروردگار "؛است ج خدا رسول
  .١»کنم تألیف میآن  ُمنکریِن  پاسخ بهو  ج خدا رسول

ادعای کسانی که سھو را از  نامند، ترین عالم شیعه می او را بزرگبابویه که  ابن دبینی می
شان از  کسانی که مقاموضعیِت پس  ؛است نمودهانکار  ،اند نفی کرده ج محمد مصطفی

غلو و  ۀسھو را نشان نفِی  ی آشکارا؟ واست هگونچ ـ  مانند ائمه است ـتر  پایین ج پیامبر
 که نفِی  هنیز اشاره نمود ؛است غالیان، مذھب عقیدهکند که این  و اشاره می دانستهافراط 

 سھو، تشبیه مخلوق به خالق است.
 سیر تحول اندیشۀای دیگر از  در مرحله ،است که شیعیان متأخر موضوعی ،نفی سھو 

 قول از در گذشته که بینیم سخنانی میکه  و بر این اساس است اند. به آن افزودهعصمت 
سخن سھو از ھنگامی که نزد ابوعبدالله  ؛ مثالً استعقیده اند، مخالف این  ئمه جعل کردها

یابد؟ من گاھی خادمم را پشت سر  مگر کسی از سھو نجات می« گفت: به میان آمد، وی
امام تر گفتیم که  و نیز پیش. ٢»باشدنمازم ھای]  مواظِب [تعداد رکعتنشانم تا  خویش می

الله  فقط«که  فرستاده و گفتهکند لعنت  نفی  ج بر کسی که سھو را از رسول خدانیز رضا 
در نماز اخباری  ج سھو رسول خدا بارۀھای شیعه در کتاب». کند تعالی است که سھو نمی

 .٣اند را روایت کرده
با ، اجماعاین   که کنند  بر این اعتقاد ادعای اجماع میآنان در حالی تعجب اینجاست که  

                                           
 .١/٢٣٤ :من ال یحضره الفقیه -١
 .٢٥/٣٥١ :نواربحار األ -٢
 .١/٢٣٣ :من ال یحضره الفقیه :بنگرید به -٣
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 با وجود این،گردد.  نقض میبه کلی  ،در قرن چھارم بر ایشان علمای شیعۀ مقّدممخالفت 
بر عصمت  ،ما مذھِب  امامی دوستان«د: نگویشود که ب باعث میافراط و اغراق به  میل
 دولت زماناز  ـ از گناھان کبیره و صغیره، عمدی و اشتباھی یا از روی فراموشیـ  إلائمه

: از ایشان پرسیدندکه  و ھنگامی .١»اند اجماع نموده لقای خداوند[مرگ و]  ھنگامتا 
 ـ الولید  ابن ـ که شیخ صدوق و استادش  درحالی ،شود چگونه اجماع شما منعقد می«

به اجماع زیان  ،خروج آن دو نفر«در جواب گفتند: ، وی »؟بودندمخالف این دیدگاه 
به  معتقدکه  یدیگر ۀدر میان دستاما . ٢»است شده شناختهایشان  ِب َس نَ  ؛ زیرارساند نمی

شان، یا  سبنَ  یاناشناخته است  شان یا ھویتکه شوند  می دیدهکسانی  ،عصمت مطلق ھستند
رأیی کرده باشد  پس احتمال دارد امام قائم از مخفیگاه خود بیرون آمده و با آنھا ھم ھر دو؛

یعنی برای اثبات حجیت  ؛در انعقاد اجماع است عامل اصلی او [در اعتقاد امامیه] سخِن  و 
افراد  ھمراهغایب معصوم   که کافی است با ظن و گمان ادعا شود  ،اجماع در این مسئله

زده  شگفت دحق داریآری،  .اند تثبیت کرده سھو را تقریر وبوده که  یناشناخته و نامعلوم
و به   نمودهشان ثبت شده رد  ھای در کتابکه را صریح ائمه  روایاتچگونه آنان که  شوید

اما  .رأی امام غایب است نمایانگرِ  ،و احتمال تردیدکنند که با  می استناد موھومی اجماِع 
 نه مذھب ائمه. ،مذھب آخوندھاست ،مذھب شیعهکه  بدانید

و ھفکراِن او در مورد عصمت  مجلسی که خود روایاتی را که مخالف اجماع یاران 
اخبار و آیات  زیرا ؛اشکال است مسئله در نھایِت «گوید:  می با درماندگی دیده است، باشد می

بر  چند نفرـجز ـ ما  اما دوستان ؛کنند ائمه داللت میسوی خطا از و و سھ انجامزیادی بر 
اجماع   که کند  سان اعتراف می وی بدین. ٣»نظر دارند سھو اتفاق[اعتقاد به] عدم جواز 

واقعی و  یدلیلسخن، این  .صمت مطلق ائمه، مخالف روایات آنھاستشیعۀ متأخر بر ع
حتی از برای اثبات این عقیده،   بر اجماع آنھا بر گمراھی و اینکه صریح است  یاعتراف
 یچ دلیلی ندارند.نیز ھھای خودشان  کتاب

                                           
 .٣٥١و  ٢٥/٣٥٠ :األنوار بحار -١
 .٢٥/٣٥١ همان: -٢
 همانجا. -٣
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 استدالل شیعه به عصمت ائمه

 قرآن .۱
چه رسد به ذکر ـ  امام به میان نیامده استدر قرآن کریم ھیچ ذکری از دوازده   با اینکه 

متوسل عشری برای اثبات عصمت ائمه به قرآن  ااثن هشیعباز ھم علمای  ـ عصمت آنھا
 : کنند میشان متفقًا به این آیه استدالل  و آخوندھای شوند می

ۖ قَاَل إِّ�ِ  ۧ�ذِ ٱۡ�َتَ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ ُهنَّ َ�مَّ
َ
ۖ قَاَل َوِمن  َم َر�ُُّهۥ بَِ�لَِ�ٰٖت فَ� َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما

ٰلِِم�َ   ]١٢٤[البقرة:  ﴾ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ٱل�َّ
که الله، ابراهیم را با سخنانی (مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف) آزمود،  و (به یاد آورید) هنگامی«

فرمود: بدرستی که من تو را پیشوای مردم قرار پس او همه را بخوبی به انجام رسانید. (الله به او) 
دهم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (نیز پیشوایانی قرار بده). (الله) فرمود: پیمان و عهد من به  می

 ».رسد ستمکاران نمی
 [اعتقاد به]لزوم  ... باب«عنوان  امجلسی در کتابش بابی را در شأن عصمت ائمه ب 
از علمای معاصر شیعه چون محسن  برخیآغاز کرده است.   فوقۀ آیھمراه  ١»ائمه تعصم
 راقرآن  بهاصل استدالل عصمت،  ء در بحث پیرامونالغطا و محمد حسین آل کاشف ٢امین

ائمه لزوم عصمت به صراحت دربارۀ   دانند و مدعی ھستند که این آیه میبر مبنای این آیه 
عصمت  برای اثبات  این آیه هب شاستدالل ھمکیشان در مورد شیخ طبرسی .٣باشد می
 زیراھا معصوم است؛  امام از زشتی  اند که استدالل کرده  این آیه هما ب دوستان«گوید:  می

نسبت یا  ،و کسی که معصوم نباشد ٤به ظالم نرسد شوعده داده که عھد و پیمان أ خداوند
در تنھا رسیدن عھد به ظالم را  أ اگر گفته شود خداوند .دیگریبه خود ظالم است یا به 

ظالم نیست و صحیح است که دیگر  ،دننفی کرده، پس وقتی توبه کحال ظلم کردن وی 
تواند از  ھرچند توبه کند، باز ھم نمی ،ظالم در پاسخ باید گفت که نایل گردد.مقام بدان 

                                           
 .٢٥/١٩١ :نواربحار األ -١
 .١/٤٥٨ :عةیعیان الشأ -٢
 .٥٩ص :عةیصل الشأ -٣
 موافق با هوای نفسانیو دلیل  یولی روافض ب ؛اند داشتهنظر  در آیۀ فوق اختالف »عهد«ف در مورد معنای لَ َس  -٤

 .اند فتهگ ند ا هچه خواست هرخود، 
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 .بوده استظالم شده،  زیرا در زمانی که آیه شامل حالش می ؛آیه خارج شود کم عمومِی ُح 
به ظالم را به طور مطلق و بدون مقید پیشوایی رسیدن عھد  أ خداوند چون در نتیجه،
ظالم  صدق کند؛ لذاتمام اوقات  درباید [این اصل،] ، پس است ، نفی کردهزمانکردن به 

 .١»اگر توبه کندحتی  ؛رسد ھرگز به مقام امامت نمی

 نقد این استدالل 
که  ھای مختلفی دارند؛ چنان دیدگاه  ،ذکرشده در این آیه عھدِ ف در مورد معنای لَ َس  :اول 
 عھد"خداوند فرمود: منظور از اینکه  ؛عھد در اینجا نبوت است«اند:  عباس و سدی گفته ابن

: نظر دیگری داردمجاھد  ».رسد نمی انیعنی نبوت من به ظالم رسد، من به ظالمان نمی
دھم که از او پیروی  قرار نمیو پیشوا را امام  فرمود ظالم وندپس خدا ؛یعنی امامت ،عھد«

عھد خدا در آخرت به «اند:  حسن بصری و عکرمه گفته، عطاء ،ابراھیم نخعی ،. قتاده»شود
خورد و زندگی  می ،گیرد ، در امنیت قرار مییابد دست میاما در دنیا بدان  ؛رسد ظالم نمی

یعنی ستمکاران به امان من نائل  ؛حسن است این قوِل «زجاج گفته است: ». کند می
. ربیع »مشرک است ،و مراد از ظالم ؛دھم یعنی آنھا را از عذاب در امان قرار نمی ؛گردند نمی

؛ دین اوست ،آن عھد و پیمانی که خدا با بندگانش بسته«اند:  بن انس و ضحاک گفته

ۚ َومِ ﴿ که فرموده: چنان ٰٓ إِۡسَ�َٰق َۡفِسهِۦ ُمبِ�ٞ َوَ�َٰرۡ�َنا َعلَۡيهِ َوَ�َ  ﴾ن ُذّرِ�َّتِِهَما ُ�ِۡسٞن َوَظالِٞم ّ�ِ
روایت شده  سعباس ھمچنین از ابن ».فرزندانت بر حق نیستند ۀھم ،: ای ابراھیم گفتهپس 

را  آن ،اگر دوباره با خدا عھد ببندند ؛ زیراکه فرمود: ظالمان عھد و پیمان ندارند
 .٢»شکنند می

به  .نظر دارند اختالف  آیهاین سلف صالح در مورد تفسیر  کنید، مالحظه میکه  چنان
را به امامت  در مورد امامت نیست و کسانی ھم که آن  اصًال این آیه ،گفتۀ اکثر مفسرین

علم و صالحیت و پیروی بوده، نه امامت به مفھوم  پیشوایِی منظورشان  ،اند تفسیر کرده
 .اش یرافض

                                           
 .٢٥/١٩١ :نواربحار األ ؛١/٤٤٩ :التبیان، طوسی ؛ نیز بنگرید به:١/٢٠١ :مجمع البیان، طبرسی -١
، القرطبی ؛١/٢٥٠ :المحرر الوجیز، ابن عطیة ؛١/١١٢ :تفسیر البغوی ؛٢/٢٠ : تفسیر الطبری :بنگرید به -٢

، األلوسی ؛١/١٣٨ :فتح القدیر؛ الشوکانی ؛١٧٣و  ١/١٧٢ :تفسیر ابن کثیر ؛٢/١٠٨ :الجامع ألحکام القرآن
و (ما) بر او و اسحاق برکت دادیم، و از «معنی آیه: . ٢٤٦و  ٢/٢٤٥ :تفسیر القاسمی ؛١/٣٧٧ :روح المعانی

 ].١١٣[الصافات:  »آن دو، (افرادی) نیکوکار بودند و (افرادی) آشکار بر خود ستم کردند دودمان
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 زیرا ؛کند داللت نمی نانبر عصمت آ ،در مورد امامت باشد  آیهاین گر حتی ادوم: 
ـ فراموشی ندارد و و کند و سھ خطا نمی ،معصوم است یست،ھرکس ظالم ن توان گفت نمی

ظالم  ،کند عیار مذھب آنھا این است که ھرکس اشتباهمچون  ؛مفھوم عصمت در شیعه یعنی
این نظر با اصول اسالم سازگاری اصًال و  ؛موافق نیستبا آنان ھیچکس در این نظر  اما ؛است
عدالت را اثبات  ،نفی ظلم چرا که است؛تفاوت بسیار مظلم  با نفِی  ،زیرا اثبات عصمت ؛ندارد

 .را کند نه عصمت شیعه می
و ظلم شود  بھرکس مرتککه  گویند میعلمای شیعه، در اظھارنظری اشتباه سوم: 

زیرا  ؛ندارد یتأثیر شظلم ظلم الزمۀ اوست و توبه در رفِع  تباز ھم صف ،سپس توبه کند
   فرماید: میخداوند متعال گونه که  ھمان ؛است أ ترین ظلم، شرک ورزیدن به خداوند بزرگ

ۡهَتُدونَ ﴿ ۡمُن وَُهم مُّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم ٱۡ�

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ  ]٨٢نعام: [األ ﴾ٱ�َّ

 ». اند و ایمان خود را به شرک نیالودند، ایمنی از آن آنهاست؛ و آنها هدایت شدگانند آنان که ایمان آورده«
 چنین تفسیر فرموده:  سپس ظلم را این

َك لَُظۡلٌم َعِظيمٞ ﴿ ۡ  ]١٣[لقامن:  ﴾إِنَّ ٱلّ�ِ

 ».گمان شرک، ستم بزرگی است بی«
 کفار فرمود: بارۀدر أ خداوند ،با وجود این

ْ َ�َقۡد َمَضۡت ُسنَُّت ﴿ ا قَۡد َسلََف �ن َ�ُعوُدوا ْ ُ�ۡغَفۡر لَُهم مَّ ْ إِن يَنَتُهوا ِيَن َ�َفُرٓوا قُل ّلِ�َّ
لِ�َ  وَّ

َ
 ]٣٨نفال: [األ ﴾ٱۡ�

شان  های که کافر شدند بگو: اگر (از کفر و دشمنی) دست بر دارند، گذشته (ای پیامبر!) به کسانی«
گمان سنت (و روش الله دربارۀ)  شود و اگر (به همان اعمال خود) بازگردند، پس بی آمرزیده می

 ».شود) پیشینیان گذشته است (و دربارۀ آنها نیز اجرا می
یا مرتکب گناه  ـ اگر یک لحظه باشدـ حتی شرک ورزید  هقیاس آنان این است که ھر ک

این سخِن  .گردد از او جدا نمی ظالم است و صفت ظلمباز ھم  ـ حتی اگر صغیره باشدـ شد 
 زیرا ؛مشرک استھم باز  ،بیاورد اسالماگر حتی انسان مشرک   بدین معناست که شیعه
ھم  »خوارج وعیدیه«از در این مورد، شیعه علمای بنابراین  .١ھمان شرک است ،ظلم

                                           
از شرک  است که بعد عمر و چون هدف آنها باطل کردن خالفت ابوبکر ؛شرک است ،منظورشان از ظلم -١

: است کلینی گفته ؛  لذاجداشدنی نیست پیوسته همراه آنهاست و ،شرکاین به گمان آنها  اند، و ایمان آورده
 .)١/١٩٩ :کافیالصول (أ »امامت هر ظالمی را باطل کرده است ، این آیه«
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عدم توبه جز در حالت  گناه کبیره مرتکِب خوارج، وعید و تھدید را برای  ؛ زیراترند سرسخت
  اند. ثابت نکرده

شناسی، کسی که کمترین ھوش و خردی داشته  نظر از دالیل شرعی، عرفی و واژه صرف
و سپس توبه نماید  ،ھرکس کفر ورزد یا ظلم کندداند که طبق نص صریح قرآن،  باشد، می

ز بود جای در غیر این صورت، اطالق گردد؛کافر یا ظالم نسبت به او واژۀ  نباید ،اصالح گردد
 بگوییم،فقیر  را ثروتمندبدانیم، بیدار  را شخص خوابیده کودک بگوییم،به انسان پیر، 

کسی  بود،. ھمچنین اگر چنین امری شایع بخوانیم و بالعکس مرده را سیر و زنده را گرسنه
ھا قبل کافر بوده سالم  ھرگاه به کسی که سال ،کافر سالم نکند هب خورده بودکه قسم 

چیزی چنین  یتاکنون کسحال آنکه  داد؛ اره میکفّ  باید به خاطر شکستن قسمکرد،  می
 .١نگفته است
را انجام گناه اصًال آن توبه نموده، از کسی که  یگاھی اوقات کسی که از گناھ چه بسا

  اند که تمام کسانی که کفر نورزیده این اعتقاد مخالف بدیھیات اسالم است. باشدتر  بر نداده
  و بعد از گمراھی ھدایت یافته  از کسانی که بعد از کفر ایمان آورده ،اند اه نشدهو مرتکب گن

از  ،صدر اسالم اولین پیشگامان درکه  ناگفته پیداست زیرا برترند؛ اند و بعد از گناه توبه کرده
تشبیه  شان پدران رآیا ھیچ عاقلی فرزندان مھاجرین و انصار را ب .شان برترند فرزندان

ـ جز چھاده بیت  و اھل یانو شیع انانآنھا با این استدالل، تمام مسلمکه  دبینی می ٢کند؟ می
که  معصوم نیستند؛ درحالیآنھا  زیرا ؛کنند را ظالم و ستمکار معرفی میـ   معصوم شیعه

اسم ذّم است و جایز نیست جز بر کسی که مستحق لعنت  ،ظلم«: است شیخ طوسی گفته

ٰلِِم�َ ﴿ فرماید: د متعال میچون خداون ؛است اطالق گردد ِ َ�َ ٱل�َّ َ� َلۡعَنُة ٱ�َّ
َ
�﴾«٣. 

استدالل شیعۀ امامیه در  ابطالاین بحث را با اقرار یکی از علمای شیعۀ زیدیه در : چھارم
ھا با استدالل به این  برخی از رافضی«گوید:  می. وی برم به پایان می  شان به این آیه استدالل
امامت ابوبکر و  از . آنانمستحق امامت نیست ،بار ظلم کند  یک گویند ھرکس آیه می

ذکر شده   در آیهکه  "عھدواژۀ " اگر زیرا ؛و این ادعا درست نیست گیرند خرده می بعمر
کسی که از ظلم  باشد،امامت  ه معنیبھم اگر  ؛نیست ی برای آنھاحجت ،معنی نبوت باشده ب

                                           
 .١/٣٧٧ :روح المعانی، آلوسی -١
 .٣٠٣و  ١/٣٠٢ :منهاج السنة :بنگرید به -٢
 .]١٨[هود: » خدا بر ستمگران باد!  هان! لعنت«معنی آیه:  .١/١٥٨ :التبیان -٣
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 حال ظلم، او را از رسیدن به عھد جز در أ خداوندشود و  به ظلم توصیف نمی ،توبه کند
 .١»منع نکرده است ]امامت و رھبری[

 سنت. ۲
جویند و  سنت تمسک می سنت، به چند روایت اھل شیعه برای استدالل علیه اھل

این که آن؛ حال دارنداعتقاد اجماع در مورد این  شیعه و سنی  که فریبد  چنین میرا  پیروانش
 منظوِر آنھا بسیار دور. در فصل امامت تفصیل آن گذشت.یا از است دروغ استدالل یا 

تواند آن  نمیبیت است و امامیه  متعلق به اھل ،کنند بدان استدالل می که ایشانوایاتی ر
ای  رابطه مگربیت ندارند،  امامیه پیوندی با اھل تردیدی نیست که زیرا بداند؛حجت  را

 ؛کنند شان را می که ادعای امامت شبرخی پسران حسینو  و حسن و حسین موھوم با علی
 از دنیا رفت.زیرا حسن عسکری عقیم  شده استبه کلی قطع  نیزارتباط ھرچند این 

ارتباط شیعیان صرفًا  ،نسل ائمه امامیه قطع شد و از آن تاریخ به بعد ق۲۶۰بنابراین از سال 
آنھا ھمان کسانی  .ھستند خیالیکنند نائب امامی معدوم و  که گمان می استبا بزرگانی 

 را گفتیم. ھای آن بودند که فرجام مذھب را به جایی رساندند که برخی از صورت
لذا تمسک آنھا به  ؛بیت توسط روافض بیان کردیم تکفیر اھل قبًال شواھدی را در 

را  ـ عصمت ائمهـ از جمله خود  اتعشریه اعتقادااثن ست.بیش نی یفریب ،بیت عصمت اھل
 ؛اند روایت کرده  ھامجلسی و امثال آن ،ابراھیم قمی، کنند که کلینی بت میابا روایاتی ث
ت، اروایاین نوع با آنھا  .چه رسد به سندشان باورناپذیر است،و  دروغمتن آنھا  روایاتی که

ای  ابتدا آیه، آورده عصمت دربارۀکنند. مجلسی در بابی که  اثبات میرا امام  عصمت دوازده
سه روایت از  و  بیستکند و سپس  بقره] ذکر می ۱۲۴را که در مورد آن بحث کردیم [آیه 

کلینی چندین باب در  نقل کرده است. ـمفیدو  عیاشی، چون قمیـ ھمروایات اساتیدش 
امام نقل کرده که گویا ادعای  و اخباری را با سند دوازده آوردهمعنای عصمت موھوم 

ای از  که مجموعه(اند  کرده الھیعصمت و مشارکت در نبوت و حتی ادعای داشتن صفات 
 »أن األئمة ھم أرکان األرض« در باب: یو ).آنھا در باب اعتقاد شیعه در اصول دین گذشت

از نظر  امام مبنی بر اینکه دوازدهاست  آوردهزمین ھستند) سه روایت  ھای ستونائمه (
واجب  ،ج از پیامبر پس«و ھستند  ج خدا مانند رسولو وجوِب اطاعت، ھفضل و تکلیف 

                                           
 ، نسخۀ خطی.١/٦٠  :انعةیالثمرات ال ،حمد الزیدیایوسف بن  -١
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این ُحکم، . ١»شد، اطاعت کنیم ھمان مواردی که از پیامبر اطاعت میدر  سعلی است که از
را از مقام  اماماننکشید که  یچندان طولاز آن، پس  کند. نیز صدق میسایر ائمه  در مورد

پنج خصلت به من : «چنین جعل کردندعلی  مقام خدایی ارتقا دادند و از قولپیامبری به 
ھا و  ھا و نَسب مصیبتھا و  : علم مرگبود داده شده که به ھیچکس قبل از من داده نشده

از  ،و آنچه از من غایب است ؛از من غایب نیست ،آمد آنچه گذشت و آنچه خواھد ... بنابراین
گاھِی]  و   از مرگ أ کسی جز خداوند این در حالی است که .٢»نیستمن پنھان [علم و آ
  فرماید: که می ؛ چنانبالھا خبر ندارد

�ٖض َ�ُموُت ﴿
َ
ّيِ أ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ  ]٣٤[لقامن:  ﴾َو ما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ

که در کدام سرزمین داند  آورد و هیچکس نمی داند فردا چه چیز به دست می و هیچکس نمی«
 ».میرد می

 است که فرمود:  أ آنکه ھیچ چیز از او غایب نگردد و از او ناپدید نباشد خالق متعال

�ِض ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَ� ِ� ٱۡ� �ٖ ِ� ٱلسَّ  ]٣: أ[سب ﴾َ� َ�ۡعُزُب َ�ۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ

 ».ها و در زمین از او پنهان نیست در آسمان ۀذر  ۀانداز  به«
و  است رسیده ائمه خدایِی نبوت و بنابراین مسئله از حد عصمت گذشته و به ادعای  
  خارج شدن از اسالم است.چیزی، ین چن

این روایات تمام  تردید، بیو  ٣اند یکی پس از دیگری در این مورد آمده »الکافی«ھای  باب
در  و محدثین شیعه دین که آقایان علما وی بیغیبگُمشتی  ھاِی  گویی چیزی نیست مگر یاوه

 اند. بیت نسبت داده از اھل برخیآنھا را به  طول تاریخ

  دالیل عقلی شیعه بر عصمت
خالصه یک اصل  در رابرای اثبات عصمت امام علمای رافضی   توان دالیل عقلی می 

                                           
 .١/١٩٨ :صول الکافیأ -١
 .١/١٩٧همان:  -٢
باب در و  ذکر کرده روایت هفده جادر آن. کلینی ١/١٨٥بنگرید به: أصول الکافی، باب فرض طاعة األئمة: -٣

أن األئمة «باب ی همچنین در و آورده است.روایت  شش )١/١٩٢(أن األئمة والة أمر الله وخزنة علمه «
هایی که دروغ بودن  دیگر بابهمچنین در  و است؛  سه روایت آورده )١/١٩٣( خلفاء الله عز وجل فی أرضه

 .١/١٨٥ :باب فرض طاعة األئمة :صول الکافیأآنها با بدیهیات اسالم روشن است. بنگرید به 
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این و تنھا کسی که آنھا را از  ھستنددر معرض خطا و گمراھی اسالم امت  تمام« کنیم:
اند:  و گفته ساختهاین اساس  دالیل خود را برآقایان لذا ؛ »امام است ،کند می گمراھی حفظ

، پس اگر جایز شودداشته باشد که مانع خطا و اشتباھات آنھا  رھبر معصومیامت باید «
 ،صورت  او را استوار گرداند و بدین الزم است که شخصی دیگر ،خطا کند نیزاو که باشد 

 اعتماد زیرا ؛بنابراین مقولۀ عصمت امام الزم و ضروری است .آید می پیشتسلسل 
حافظ شریعت است و بدون او  ،امام که اند . و گفته.. تنھا بر امام است نه به امت [مسلمین]

این  خالِف  حقیقت کامًال براما  .١...»کرد به کتاب و سنت و اجماع اعتماد  توان نمی
، شوند از گناه و خطا دور می ج رآن و سنت پیامبرقتمسک به با  اسالم، زیرا امت ؛استادع

 .شوند بر گمراھی جمع نمیھرگز و مجموع امت 
 در مورد حکمِت  نکته راعلما این  .امام ندارد به عصمِت  ینیاز ،مجموع امت عصمِت «

شان را تغییر  از ما دین پیشھای  امتھر زمان که اند:  و گفته  امت ذکر کرده عصمِت 
 ،این امتپیامبر ولی بعد از  ؛حق را بیان کند تافرستاد  خداوند پیامبری را می ،دادند می

پس  عصمت امت جایگزین مقام نبوت شده است؛بنابراین  ؛پیامبر دیگری نخواھد آمد
گزیند تا اشتباه آن  خداوند کسی را برمیکند، ایجاد تغییر و تحریف  خدادین در  ھرکس

ن ادر آیۀ ذیل، راه مؤمن أ است که خداونددلیل ھمین ه بشخص را به وی گوشزد نماید. 
  فرماید: مقارن نموده و می ج را با اطاعت از رسول

ِۦ َما ﴿ َ َ�ُ ٱلُۡهَدٰى َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِ� نَُوّ�ِ َوَمن �َُشاقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ   ]۱۱۵[نساء:  ﴾وََسآَءۡت َمِصً�اتََو�َّ

که پس از آنکه هدایت (و راه حق) برایش روشن شد، با پیامبر مخالفت کند و از راهی جز  و کسی«
راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده وا گذاریم و او را به جهنم در افکنیم و بد 

 ».جایگاهی است
ـ  نصوص شرعی آمده که در ـ چنانامت اسالم از گمراھی  ]عصمت[و بنابراین حفظ 

گیری است که اگر یکی از مسلمین در میان آنھا معصوم نباشد،  کامًال مخالف این نتیجه

                                           
 ؛به بعد ٥٦ص :األلفین ؛٦٣ص :المسترشدین  نهج ؛٣٩١و  ٣٩٠ص :المرادکشف ، المطهر ابن بنگرید به: -١

، هاشم معروف الحسینی ؛٧٧ص :عقائد اإلمامیة، زنجانی ؛٣٦٩و  ٣٦٨ص :الشیعة فی عقائدهم، قزوینی
 .١٣٢و  ١٣١ص :أصول التشیع
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 .١»شوند میگمراھی جمع  کنند و بر میمسلمین خطا  ھمۀ
با رسالت  ،ضرورت وجود معصومدالیل عقلِی  در مورد ھای علمای شیعه فرسایی قلم تمام

به قرآن و سنت مراجعه  ،لذا امت اسالم ھنگام اختالف ؛محقق گردیده است ج رسول خدا
  فرماید: ؛ زیرا قرآن کریم نیز میکنند نه به امام می

ِ َوٱلرَُّسولِ ﴿ وُه إَِ� ٱ�َّ ءٖ فَُردُّ  ]٥٩[النساء :  ﴾فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ

 ».را به الله و پیامبر باز گردانید و اگر در چیزی اختالف کردید، آن«
و بعد از وفات  ش؛رسول[سنِت] خدا و کتاب به مراجعه «اند:  در تفسیر این آیه گفتهعلما 

 .٢»مراجعه به سنت او پیامبر،
قیاِم تا  زیرا ؛شوند ھدایت با قرآن و سنت، بر گمراھی جمع نمی ه دلیلامت اسالم ب

جویند. بنابراین با آمدن   میه قرآن و سنت تمسک که ب وجود دارندکسانی ھمواره  ،قیامت
 فرماید: شده است، خداوند متعال می تمامحجت خدا بر امت  ،پیامبران

وَۡحۡيَنآ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ ﴿
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َكَمآ أ

َ
آ أ ِۦۚ  ۧ إِ�َّ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ...  َن ِمۢن َ�ۡعِده

 ِ ُ َعزِ�ًزا َحِكيٗماٱ�َّ � َ�ۡعَد ٱلرُُّسِل� َوَ�َن ٱ�َّ  ]١٦٥ تا ١٦٣[النساء:  ﴾ُحجَّ

تا بعد از ...  گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم همان همانا ما به تو وحی فرستادیم«
 ».(آمدن) این پیامبران برای مردم بر الله حجتی نباشد و الله پیروزمند حکیم است

ای نداشته  خدا بھانهدر مقابِل تا بعد از ائمه مردم ... « ه:نفرموددر این آیات وند خدا
مدعی ھستند مردم غیر از پیامبران به کسان کسانی که  تمام ادعاینکته، . این »باشند

 .٣کند دیگری چون ائمه نیاز دارند باطل می
 مردم است و امت نیاز مبرِم  ،که امام معصومدارد عقلی  یدالیلـ به گمان خود ـ شیعه  

در نھایت منجر به بطالن عصمت ائمه  ،این دالیل .ایمان و امان ندارد ،بدون اماماسالم، 
 اند. تحقق نبخشیده دارند، شان اناز سخنایشان آنھا مقاصدی را که  امامان ؛ زیراشود می

به پایان  ق۲۶۰شیعه در سال  ائمه سلسلۀھمین کافی است که  ،برای باطل کردن این ادعا
اکثر که  ـ چناننداشته خارجی اصًال وجود  موھوم آن اماِم که کند  نمی حال تفاوتی ؛رسید

                                           
 .٤١٠ص :السنة منهاجمختصر  ،المنتقی -١
 .٤/٢٦٤ :التمهید، ابن عبد البر -٢
 .١٩/٦٦ :الفتاوی، ابن تیمیة :بهبنگرید  -٣
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و علمای  ـدر رأس آنھا جعفرـ  سخانوادۀ حسن عسکری واز حسن  پس ۀھای شیع فرقه
که  چنان ـ او خود را مخفی کرده باشد  کهیا این ـ کنند تأکید می دانشناس و تاریخ نسب

، ھیچ موھومموعود و غایب، یا معدوم و  اماِم ھر چه ھست، آن  .کند عشری ادعا می ااثنشیعۀ 
 نفعی برای دنیا و آخرت مردم ندارد.

پوچ و  آنان را دالیل کهاست ناپذیر  ترمیمشکافی  ،در مذھب امامیهگسست این  
در  یکھیچ سجز علی ؛ زیرااند او بوده ھمانندِ  نیزاجداد امام غایب  حتی کند. ارزش می بی

علما  رو کرد؛ از اینقرار نگرفتند و امام حسن ھم از آن مقام استعفا و رھبری مقام امامت 
آن نیست ای برھانی بردلیل و است که ھیچ  امری ،شیعهمذھب  دراند ادعای عصمت  گفته

 مامانجھان را از ابنا بر مصلحت و لطفش،  ،خداوند متعال  به اینکه آنانجز گمان و توھم 
که آن لطف و مصلحتی روشن است  گان یقیناً برای ھم حال آنکه ؛دگردانَ  معصوم خالی نمی

نه با دیگر ائمه و  ،نه با امام غایب حاصل شد ،برای مردم داشت ج که وجود رسول خدا
بعد از  ج پیامبر که حکومت نیز داشتند. دلیل این سخن، آن است که شان معصوم پدران

و مسلمانان در رھبر و امامی برای مؤمنین بود که اطاعتش واجب بود  ،ھجرت به مدینه
 سعلیرھبری جز   ھیچبرای  آن بزرگوار،بعد از  .سعادتمند بودندنتیجۀ این [اطاعت،] 

که مصلحت و ُلطفی که مؤمنین در زمان سه  ناگفته پیداستو  است؛ شدهنادعای عصمت 
تر از مصلحت و ُلطفی بود که در زمان خالفت  رگبزبسیار  ،خلیفۀ اول از آن برخوردار بودند

بعد از  .١بود دوران جنگ و آشوب و تفرقه حکومِت علی، زیرا زمان ؛علی وجود داشت
علی بن  پس بردند؛ بھره میاز علم و دین ائمه  [ھمانند دوراِن علی] فقطمردم نیز  سعلی

را به مردم یاد  مطالبی [صادق] او جعفر بن محمد و پسرِ  [باقر]ـ ابوجعفرـ حسین و پسرش 
نیز [مسایل گونه که دیگر علمای آن زمان  ھمان ؛دادند که خدا نصیب آنھا کرده بود می

تر  عالمحتی از ایشان نیز  ائمه، برخی افراددر زمان  .دادند می آموزشبه مردم دینی را] 
گاھند.ن ایاھل علم و خرد از و  ؛نفع بیشتری داشتند اسالم بودند و برای امِت   حقیقت آ

 شان در این برتریاند،  بوده دیندارتراز دیگران داناتر و  امامان شیعه کنیماگر فرض حتی 
 زیرا مسلمان در جامعه دارد، نخواھد داشت؛که حاکم  تأثیر مثبتی راعلم و دین، آن 

را از  ن، آناۀ خودو با قدرت حاکم کنند می ملزممردم را به حق  ، [با اھرِم قدرت]حاکمان
امامین عسکریین [امام دھم و  ائمه ـ از جمله اما جز این سه نفر، بقیۀ ند.ردا میباطل باز

                                           
 .٢/١٠٤ :منهاج السنة -١
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کمک  آنھا اند که مردم از آن استفاده کنند و نه قدرتی که امت از نه علمی داشته یازدھم] ـ
زان میخود را داشتند و  شأناحترام و  ،ھا و سادات بودند بلکه مانند بقیۀ ھاشمی بخواھند؛

آموزی به  سھم ایشان در علملذا  ؛بودبه اندازۀ دیگران  ،معارف دینی شان از اسالم و دانش
 .١رسد نمیآن سه امام ھرگز به پای  دانشمندان،

 نقد خاستگاه اعتقادی عصمت 
 تماماز که واجب است بر مردم زیرا  است؛مشارکت در نبوت  نوعی ،ادعای عصمت ائمه 

این از  نمایند؛ حال آنکهو جایز نیست در چیزی با او مخالفت  کنندگفتار معصوم اطاعت 
 انآن به آنچه برتا فرمان داده متعال  وندخدا ؛ و بر این اساس است کهویژگی پیامبران است

  بیاوریم:نازل شده ایمان 

نزَِل إَِ�ٰٓ ﴿
ُ
ٓ أ نِزَل إَِ�َۡنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ َم �ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب  ۧ إِبَۡ�ِٰ� قُولُٓوا

َحٖد ّمِنۡ 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ

ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
ُهۡم َوٱۡ�

 ]١٣٦[البقرة:  ﴾َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِمونَ 

م و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و بگویید: ما به الله ایمان آوردی«
یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردید و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه که پیامبران 

اندازیم و ما  (دیگر) از طرف پروردگارشان داده شده است و در میان هیچیک از آنها جدایی نمی
 ».تسلیم الله هستیم

نازل شده  پیامبرانبه خدا و به آنچه بر «دھد که بگوییم:  پس خداوند به ما فرمان می 
بعد از را پس ھرکس  ؛و این امری است که مورد اتفاق مسلمین است »ایمان داریم

درواقع  ند،گوید ایمان آور که الزم باشد به ھر چه می چنان بدانند،معصوم  ج خدا رسول
 کار، بنا بهاین .٢دنکار نبره ب شلفظ پیامبر را برایھرچند ؛ اند ادهمعنای پیامبری به او د

خداوند متعال  ، مخالف اسالم است.علمای امتل قرآن و سنت و اجماع سلف و یدال
  فرماید: می

ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ ﴿
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ�  َ�ٰٓ

                                           
 .٣/٢٤٨ همان: -١
 .٣/١٧٤ همان: -٢
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ِ َوٱلرَُّسولِ  ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ٱ�َّ  ]٥٩[النساء :  ﴾َ�ۡ
اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید؛  از اللهاید،  ای کسانی که ایمان آورده«

 ».پیامبر عرضه بدارید]  ] خدا و [سنت را به [کتاب ، آنداشتید  ] اختالف پس هرگاه در امری [دینی
نظر، فقط به خدا و پیامبرش مراجعه  به ما دستور داده که ھنگام اختالف قرآن کریم

متعال بیان خداوند  دسترسی داشتند، ج خدا به فرد معصومی جز رسول اگر مردمکنیم. 
که بر ایناست  یدلیل قاطع این آیۀ کرد که برای حل اختالف به سراغ او نیز بروند. لذا می

  د:ایفرم ھمچنین می  .١نیست معصومکسی  ج جز رسول خدا

ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ ۡ�َعَم ٱ�َّ
َ
ِيَن � ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ٱ�َّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل َفأ يقَِ�  ۧ َوَمن يُِطِع 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 انعام  و کسی«
 ،»است از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان و اینان چه نیکو رفیقانی هستند نموده

َ َورَُسوَ�ُۥ فَإِنَّ َ�ُۥ نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن ﴿ بًَداَوَمن َ�ۡعِص ٱ�َّ
َ
 ]٢٣[اجلن:  ﴾�ِيَهآ �

 .»و هرکس نافرمانی الله و پیامبرش کند، قطعا آتش جهنم از آِن اوست جاودانه در آن خواهد ماند«
اطاعت  ج ھرکس از رسول خدا  که کند  می تأکیددر موارد متعدد کریم بنابراین قرآن 

پیامبر از و ھرکس  ـ اطاعت از معصوم دیگری را شرط قرار نداده و ـاھل سعادت است  ،کند
 ج کرده باشد که با مخالفت رسول خدا تصوراگرچه  ؛مستحق عذاب الھی است ،نافرمانی کند

گاه به قرآن و سنت عالماِن  از کسی اطاعت کرده که به گمان او معصوم بوده است.  ،آ
  دیگری خشباجراست و   قابلو  پذیرفتنی ھر شخص،بخشی از سخنان   که نظر دارند  اتفاق
، از کنیمتصدیق را  گفتارشکه قطعًا واجب است  ج رسول خدا اعتنا نیست؛ مگر قابل

 مطابق شریعتخداوند را فقط و  نماییماجتناب  فرمودهنھی آنچه از  و ھایش پیروی فرمان
 گوید، ھوس سخن نمی رویکه از است » معصوم«او آن  فقط زیرا کنیم؛او عبادت  [و سنِت]

داللت حقیقت بر این  نبوی نیزسنت مطھر  .٢شود الھامی است که به او وحی می بیانش و
[که عمومًا برساختۀ خود یا علمای قبلی ھای ائمه  جز به گفته علمای رافضیولی  ؛کند می

                                           
 .٢/١٠٥ همان: -١
 .٣/١٧٥ :همان -٢
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کنیم که خود  را نقل می مامان شیعهھای ا اینک برخی از گفته .کنند مراجعه نمیاست] 
 :مذھب آنھاست کنندۀ باطل

 سخنانی ،دنشک ندارنیز یک کلمۀ آن درستِی حتی در  یانکه شیع» البالغه نھج«در 
 سکه امیرالمؤمنیناز جمله آن َبرد؛ از بین میعصمت را  دربارۀادعاھای شیعه  تمامآمده که 

بر من  ،با مدارا و چاپلوسی با من رفتار نکنید و گمان مبرید که اگر حقی گفته شود« فرمود:
زیرا ھر که شنیدن حق بر او گران آید یا نتواند  ؛خواھم که مرا بزرگ انگارید میآید و ن دشوار

اندرز کسی را در باب عدالت بشنود، عمل کردن به حق و عدالت بر او دشوارتر است، پس با 
تر از آن نیستم  زیرا من در نظر خود بزرگ ؛من از گفتن حق یا رأی زدن به عدل باز نایستید

از یارانش  سعلیبنابراین . ١»و در اعمال خود از خطا ایمن باشم که مرتکب خطا شوم
خواھد در اظھار نصیحت اندرز و مشاوره تردید نداشته باشند و مدارا و چاپلوسی مانع  می

و  خاطر غروربه  ،به او گفته شد یحقسخن که وقتی  نکنند، یا گمان شودآنھا ن
که  نخواھدو  نپذیردرا  زیردستانزیرا حاکمی که مشورت  ؛پذیرد مینرا  آنبینی  خودبزرگ

کسی  ؛ زیرااست مانده ، از عمل به حق و عدالت دوروشزد نمایندگدیگران کار اشتباھش را 
از ھرگز است. بنابراین  تر دشوار باشد، از عمل کردن به آن ناتوان برایشکه شنیدن نصیحت 

جماعت بیشتر از فرد به حق و  ا که؛ چرحق و مشورت به عدل خودداری نکنید نگفت
 نیست. ایمن اشتباهعصمت نزدیکترند و فرد از 

او باقی نگذاشته خطایِی  عصمت و بیجایی برای گمان شیعه مبنی بر   سعلیاین سخِن  
 ھمفکرینیازی از  که بی نکند؛ چناناشتباه خود مطمئن نیست که از  کند میو حتی تأکید 

 ؛خواھد که به حق و عدالت با او مشورت کنند بلکه از آنھا می ؛را اعالن نکرده زیردستانبا 
. و ھرکس به تنھایی در معرض گمراھی و شوند چون مجموع امت بر گمراھی جمع نمی

 از اختراعات شیعیان افراطی است. ،پس معلوم شد که ادعای عصمت ائمه اشتباه است؛
داشته امیر و فرمانروایی باید مردم : «داده است علی گزارش دیگری دربارۀ البالغه نھج 

او به کار خود پردازد و کافر  که مؤمن در سایه حکومِت  ـخواه نیکوکار و خواه بدکارـ  باشند
رد آورده المال مسلمانان گِ  آید و حق بیت به سر یکتا زمان ھر ،گیرد بھرهاز زندگی خود 

و حق ضعیف را از قوی بستانند و نیکوکار  ھا امن گردد شود و با دشمن پیکار کنند و راه

                                           
 (نسخۀ فیض اإلسالم). ٢١٦؛ خطبۀ ٣٣٥ص :نهج البالغة -١
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  .١»دبدکار آسوده مانَ  بیاساید و از شرِ 
 ای به آن نکرده است؛ اشاره  ه و ھیچقرار نداد حکومت عصمت را شرِط علی که  مبینی می

به  ملت و مملکتچرا که مصالح  ؛باید امیری منصوب گرددناچار بلکه نظرش این است که 
امر مردم را بر   والیتکسی حق ندارد معصوم جز امام  ه کهنفرمود ایشان .او وابسته است
 ـپرچم جاھلیت است  ،پرچم عصمتغیر از  یپرچمکه ھر  ادعا نکردهعھده گیرد و 

را  و رھبری امامتبر خالِف علمای شیعه،  س. علیگویند میھای شیعه  که کتاب چنان
به نظر او بلکه  .دنموین را تکفیر نمنحصر به دوازده امام معصوم شیعه نکرد و خلفای مسلم

  زیرا ؛باشد و امامت او شرعی است یاگر انسان فاجر و بدکارحتی  ،قیام امام ضروری است
شیعه  با رویکردِ  را» البالغه  نھج«د. این سخن کننجھاد  شدر سایۀ حکومتتا اجازه داده 

جھاد  ست،ا  خود کرده دوازده امامفقط منحصر به ع را وشرم چون رھبرِی که  مقایسه کنید
 .داند را تا خروج امام منتظر ممنوع می

از  الھیو در بارگاه بودند  ان خود معترفبه گناھ[ھمچون دیگر مؤمنان] ائمه 
امیرالمؤمنین در دعای خود خوانیم که  میالبالغه   نھج. در کردند می استغفارشان  گناھان

تو  ،آنچه را که از من بدان داناتری و اگر بدان بازگشتم ایبر من ببخش وندا،خدا«گوید:  می
خویش  ۀام و به وعد ، اگر با خود وعده کردهیابه بخشایش بازگرد که بدان سزاوارتری. خدا

آن کردم،  ستم و به دل خالِف ُج  نزدیکی، اگر به زبان به تو الھا ام، مرا ببخش. بار وفا ننموده
زبان رفت و نشاید  رھایی را که نباید و سخنانی که ب نگاه بر من ببخشای ،بر من مگیر. خدایا

 آن بزرگوار،که  دبینی . می٢»و آنچه دل خواست و نبایست و آنچه بر زبان رفت از ناشایست
و زبان  خطاھایھای دل و  شھوت ،چشم ھای لغزش ،از توبه پس ارتکاِب دوبارۀ آنبه گناه و 

را باطل  ائمهعصمت شیعه درمورد اینھا ادعای   ۀھم. دکن اعتراف میمخالفت آن با قلب 
کاری  شان انطلب آمرزش از گناھ ،معصوم بودند دیگر ائمهو  ساگر علیچرا که  ؛کند می

استغفار از روایاتی نقل شده مبنی بر  شان امامان یھای شیعه از تمام در کتاب .بیھوده بود
نقل ابوعبدالله مثًال از  کردند. نمیگناه ھرگز  ،معصوم بودنداگر  حال آنکه اشتباه؛گناه و 

سوی خدا ه ب[از گناه خود] کنیم، سپس  کنیم و فراموش می ما گناه می«گفت: اند که  کرده
] چنین روایت موسی کاظم[= ابوالحسن  ھمچنین از .٣»کنیم] گردیم [و توبه می بازمی

                                           
 سالم).اإل  ضیف ۀ(نسخ ٤٠ ۀ؛ خطب٨٢نهج البالغة: ص -١
 سالم).اإل  ضیف ۀ(نسخ ٧٨ ۀ؛ خطب١٠٤نهج البالغة: ص -٢
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زبانم را الل  ،خواستی اگر می ،به عزتت قسم .با زبانم نافرمانی کردم ،پروردگارا: «اند کرده
کردی و بر چشمانم  نابینایم می ،خواستی تو کردم و اگر می و با چشمم نافرمانِی  ؛کردی می

خواستی  اگر می ،ھایم تو را نافرمانی کردم و به عزتت قسم و با گوش کشیدی؛ میپردۀ تار 
دستم را  ،ی به عزتت قسمخواست تو کردم و اگر می و با دستانم نافرمانِی  ؛ساختی مرا َکر می

 ،به عزتت قسم ،خواستی و با پاھایم تو را نافرمانی کردم و اگر می کردی؛ خشک و فلج می
دی تو را نموعنوان نعمت به من عطا ه آنھا را بکه و با تمام اعضایم  ؛ساختی لنگم می

 .١»کدام از این گناھان، [الیِق] قدردانِی من از تو نبود و ھیچنافرمانی کردم 
در  شان با اعتقادات ؛ زیراسرگردانند و استغفارھا دعا   گونه علمای شیعه در توجیه این 

درمانده  علت چنین استغفاری توجیه که از محمدباقر مجلسیمورد عصمت منافات دارد. 
به شیعه اعتقاد  باگویم: چگونه  ام و می در مورد معنای آن فکر کرده«گوید:  میچنین  است،

 شدر مورد معنایتردیدم که  هروشن نشدبرایم آنقدر  این قضیهدارد؟  عصمت ھماھنگی
ـ به استادشان  پرسش در این مورد،کند که برای  سپس ذکر می . وی»برطرف گردد

و اشکالش را  مراجعه نمود ـ الحسن علی بن موسی بن طاووس علوی حسنی بواالدین  رضی
در مورد آن از من نیز وزیر مؤیدالدین علقمی "ابن طاووس گفت:  ؛با او در میان گذاشت

آموزش توبه به مردم بیان فرموده  برایرا سخن این  [امام]گفتم: به او سئوال کرد؛ 
به تجدیدنظر در پاسخ  مجلسیولی  ؛آن جواب قانع شد ازعلقمی  ظاھرًا ابن». "است

تم: او این دعا را فکر کردم و گف[جواب] سپس من به آن : «ویدگ میو  هطاووس پرداخت ابن
 دھد آموزشبه او [نحوۀ توبه کردن را] در سجده گفته و کسی نزد او نبوده تا ھنگام و شب 

 بیان کردهاز روی فروتنی این سخن را   که  خطور کرد  ذھنمسپس جواب دیگری به   ...
مشغول شدن آنھا  گوید که در ادامه میو ه او را قانع نکرد پاسخ نیزاین  با این حال، ».است

را گناه به  [و اموِر زناشویی] ازدواج به پرداختنخوردن و آشامیدن و «مانند  ،مباح امورِ به 
اشکالی ھیچ  پاسخ،که این  شده استیادآور  یو». کردند میاستغفار  از آنھا  حساب آورده

کرد و با  علقمی زنده بود تا او را راھنمایی می کند که ای کاش ابن آرزو میو  گذارد میباقی ن
 .٢نمود این پاسخ حیرتش را برطرف می

                                           
 .٢٥/٢٠٣ همان: -١
ای که به قول مجلسی حتی از امور زناشویِی حالل استغفار  جالب است که ائمه .٢٠٥تا  ٢٥/٢٠٣ همان: -٢

نفر  ٦٠کردند، هر کدام صاحب چندین فرزند بودند؛ تا جایی که تعداد فرزندان امام هفتم شیعیان را تا  می
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با شریعت اسالم سازگار  است، ل آنھا را حل کردهشکمگمان مجلسی که به  پاسخاین 
را  شھای مباح ھبانیت و ترک دنیا و لذتکرده و ُر    حالل نھی اسالم از تحریِم  زیرا ؛نیست

 فرماید: می أ خداوند. پذیرد نمی

َم ﴿ ّيَِ�ِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِق� قُۡل َمۡن َحرَّ ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطَّ
َ
ِ ٱلَِّ�ٓ أ  ]٣٢عراف: [األ ﴾زِ�َنَة ٱ�َّ

های پاکیزه را  یهای) را که الله برای بندگانش پدید آورده و روز بگو: چه کسی لباس (و زینت«
 . »حرام کرده است؟!

ازدواج را که یکی  ؛ یعنیآوردند می ائمه این امور را گناه به حساب که  کنند آنان ادعا می
که خداوند  درحالی کردند؛ و از آن استغفار می تلقی نمودهاز شرایع اسالم است گناه 

 فرماید: می

  ]٣[النساء: ﴾فَٱنِ�ُحواْ َما َطاَب لَُ�م ّمَِن ٱلّنَِسآءِ ﴿
 .»با زنانی که مورد پسند شماست ازدواج کنید«
 ؛دانند خوردن و آشامیدن را معصیت و نافرمانی می شان اند که امامان ھمچنین مدعی 
 :است که خداوند متعال فرمودهآن  حال

 ]81: و طه ١٦٠[أعراف: ﴾ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�مۡ ﴿

 .»ديبخور ميا دهيكه به شام بخش یا زهيپاك یز روزا«

و شریعت اسالم سازگار  ائمه حقیقتکند و با  را برطرف میشیعه جوابی که این معضل  
اقرار  ھمچنین معتقد است؛که شیعه است ادعای عصمت به آن شکلی  دانستنباطل  ،است

عالوه بر ھماھنگی با نصوص سخن، این  .اند معصوم نبوده گناهائمه از خطا و   به اینکه
رای ب سازد. می فراھممطابقت دارد و امکان پیروی از ایشان را  نیز ائمهبا واقعیت  ،شرعی

                                                                                                             
). به فرض پذیرش این ادعای ١٩٨؛ روضة الشهداء: ٢٢٦اند (عمدة الطالب:  ) اعالم کرده(دختر و پسر

سال در زندان  ٣٥ـ   سالگی از دنیا رفته و ـ به ادعای شیعه ٥٦یا  ٥٥نظر از اینکه امامی که در  مجلسی، صرف
طور متوسط، هر چهار ماه فرزند بسازد (یعنی به  ٦٠سال،  ٢٠الرشید بوده، چگونه توانسته است در طول  هارون

های مکرر جنسی و تقدیم امامزاده به جامعۀ شیعیان، یکسره در حال  یک فرزند) حتمًا وی به خاطر آمیزش
هایی که نوشیده، غذاهایی که خورده و دیگر اموِر  عذرخواهی از خداوند بوده است. بگذریم از تمام آب

که هر انسان سالمی باید آنها را بنا به فطرتش انجام دهد. این دروِغ شاخداِر مجلسی،   طبیعی و غریزی
 (مصحح)    ». از قیاسش خنده آمد خلق را«است؛ به قول مولوی: » عذِر بدتر از گناه«مصداق 
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در  ،آشامیدند میو   ندخورد [از طیبات] می، ھا انسانمانند سایر  ،ھمین است که انبیای الھی
، اذیت و آزار قوم کوشیدند به حق میبرای نشر دعوت  ،رفتند [در میان مردم] راه میبازارھا 

تمام اینھا  خریدند. به جان میھای جھاد در راه خدا را  کردند و سختی میخود را تحمل 
 برای این بود که مردم از آنھا پیروی کنند و الگوی نیک باشند.

تناقضی  ،کند ھای شیعه را باطل می که ادعای عصمت موجود در کتاب ینکته دیگر
که در اعمال انسان  درحالی ؛وجود داردائمه  یھا گیری است که در برخی مسایل و موضع

یکدیگر را کارھا و سخنانش باید  ـ  رعکسببلکه ـ  باشد؛تناقض و ناھماھنگی نباید  ،معصوم
که این مساله کامًال در مورد پیامبر  باشند [چنانبرخی دیگر شاھِد کنند و برخی  تصدیق 

عصمت را که  ئمه،ابعضی از گفتار و کرداِر این اختالف و تضاد در  کند]. صدق می ج اکرم
و باطل  مخدوش نیزاصل امامت  ،و به تبع آن ؛کند نقض می ،شیعه استنزد شرط امامت 

اختالف آشکار در اعمال ائمه، عامل خروج بینیم  میاست که  ه ھمین دلیلب گردد. می
را  ن، آناھای رفتاری و گفتاری وجود تناقض زیرا؛ است تشیع بوده عقیدۀبرخی شیعیان از 
 .بوددچار تردید نموده 

اینکه بعد از قتل  از جمله ؛کنند را ذکر می ضاتتناقھایی از  نمونه »نوبختی«و  »ُقمی«
 حیرِت اعِث ب ،کارھای حسن و حسین«از یارانش سرگردان شدند و گفتند:  گروھی ، حسین

ـ با وجود کثرت سپاه و بود که  درستحسن حق و واجب و  عملاگر  زیرا ؛استم
پس  و صلح کرد، تسلیم او شد رد،را ندا معاویهتوانایی جنگ با  ـ چون دریافت تجھیزات

یارانش  یود و تمامبود که موجب شد خ ضروریمبارزۀ حسین با یزید بن معاویه باطل و غیر
برادر یکی از آن دو [پس  آنکه یارانش اندک بودند و یاران یزید فراوانبا ؛ ندوکشته ش

بیش از حسن  ،چون حسین برای ترک جنگ و درخواست صلح داشتند]؛گیری باطل  موضع
حسین حق و واجب و  پس اگر کارِ  .گیری کرد که از جنگ با معاویه کنارهعذر داشت 

با  ،حسن صلِح  ـ یارانش کشته شدندفرزندان و که با یزید جنگید تا خود و ـ بود  درست
[از ند و افتادشک  بهبنابراین در مورد امامت آنھا  ه است.باطل بود ،لشکر فراوانِی وجود 

 .١»سنت] وارد شدند عوام [= اھل به گفتاربرگشتند و عقیدۀ خود] 
یکی دیگر  ،این مسئلهاست و   بسیار گسترده ،ائمه سخناناختالف و تناقض در  مصداق 

که شھادت داده نیز شیخ طوسی  .بود تشیعامل انصراف و رویگردانی برخی شیعیان از وع از

                                           
 .٢٦و  ٢٥ص :عةیفرق الش ،نوبختی ؛٢٥ص :المقاالت والفرق ،قمی -١
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اینکه خبری  مگر نیست خبریکه  استمتضاد و متناقض  شیعه، چنان اخبار و روایات
این وی . متضادی نباشدروایت در برابرش   که و روایتی نبود  وجود دارد؛ با آنمخالف 

خود از مذھب  یانمذھب شیعه و سبب جدا شدن برخی شیعایراد ترین  بزرگمعضل را 
که از منابع چھارگانۀ شیعه  »ستبصاراإل«و  »التھذیب«در  یطوس خیش .١دانسته است

تقیه توسل به با را  آن تا یدهو کوش را تأیید نمودهطی روایاِت فراوان، این تناقض  ،ھستند
 شان افزوده است. بر مشکالت و مشکلیولی موفق نشده  ؛کند توجیه

ھا و  رپوش گذاشتن بر اختالفسرا برای  »بداء«و  »تقیه« دو اعتقاد شیعه علمای
و امثال سلیمان بن جریر . کار گرفتندبه اخبار و روایات و اعمال ائمه  یھا ناھماھنگی

: دست کشیده و گفت شیعاز ت دریافتند،سبب ابداع این دو عقیده را شیعی که بعدھا 
ھرگز دروغ  ھاآن ه کمکند تا با هکرد مطرح عقیدهبرای شیعیان خود دو  یپیشوایان رافض«

 .٢»تقیه بود ]ه نامدروغ گفتن ب[ ۀبداء و اجاز عبارتند از:آن دو  .آشکار نشود شان رھبران
 پاسخکنند که امام گاھی در یک مجلس و برای یک سئوال سه  ھای شیعه نقل می کتاب

آزادی در فتوی، یا  ،تقیه هرا بشان  کار اماماین  علمای شیعه، .مختلف و متضاد داده است
 بر اساس یکی از این روایات،. اند تعبیر نموده حذف و اضافه [در احکام شرع]اختیار 

 ،وقتی جوابش را گرفت و نزد امامش رفت سئوالعمر بن ریاح برای  به نام ای شیعه
 .درست برخالف سال قبل دادامام جوابی سال بعد ھمان سئوال را از او پرسید و  ؛گشتازب

امام گفت:  و» این بر خالف جوابی است که سال قبل به من دادی«گفت:  به اعتراض وی
امامتش مشکوک  نسبت به امام و [حقانیِت] آن مرد که ».استھای ما از روی تقیه  جواب«

و را دید  »محمد بن قیس«یکی از شیعیان به نام  خارج شد و در راه امامنزد از  ه بود،شد
تصمیم قطعی  ،او رفتم نزدداند که وقتی  خدا می«گفت: به او جریان پس از شرح این 

تقیۀ او در جواب پس  ؛او دینداری کنم و به گفتۀ او عمل کنم ر اساس فتوایب  که  داشتم
شاید کسی «. محمد بن قیس گفت: »ھیچ توجیھی نداشت ،دادن به من در چنین حالی

از آن دو  یکدر ھیچ ،خیر«گفت: او  ؛»است خاطر او تقیه نمودهه بامام حاضر بوده که  آنجا
و به خاطر  جواِب او از روی تخمینبلکه ھر دو  ؛مورد، کسی دیگر نزد ما حضور نداشت

                                           
 .٣و ١/٢تهذیب األحکام:  -١
شود که او همان کسی است که طایفۀ  گفته می .٥٦و  ٥٥ص :عةیفرق الش ؛٧٨ص :مقاالت والفرقال -٢

 دهند. سلیمانیه از فرقۀ زیدیه را بدو نسبت می
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را فراموش کرده بود که  اش قبلیجواب  این بدین معناست که امام ».ساکت کردن من بود
و گفت:  دست برداشتعمر بن ریاح از امامت او  پس از این ماجرا،. را دوباره بگوید مثل آن

 . ١»امام نیست ،باطل دھدجواب کسی که «
چنین نقل نموده ن عیُ اَ بن  ةرارُز ردھای تقیه را به نقل از کارباز داستانی دیگر کلینی 

سپس مردی  ؛به من پاسخ داداو سئوال کردم و  وضوعیدر مورد مباقر جعفر  واز اب: «است
به من داده بود که  یبرخالف جواب به او گفتکه  پاسخی ولی ،دیگر آمد و ھمان را پرسید

ولی به او ھم برخالف ھر دو جواب قبلی  ،ی دیگر آمد و ھمان را پرسیدشخصسپس  ؛بود
دو مرد از اھل  ،ای پسر رسول خدا"عرض کردم:  ،داد. وقتی آن دو نفر بیرون رفتند پاسخ

عراق از شیعیان خودتان آمدند و سئوال کردند؛ به ھر کدام از آنھا جوابی دادی غیر از آنچه 
یک  دربارۀاگر ھمه  .است این برای ما و شما بھتر ،ای زراره"گفت:  "به دیگری دادی؟

به شما یاد را  [احکام و کیفیِت] آنکنند که ما  مردم باور می ،متفق باشید ھمفکر ومسئله 
گاھی امام در تفسیر البته [به ادعای شیعه]  .٢»"و این موجب نابودی ما و شماست ؛ایم داده

[یعنی  آنھاکرد که این کار به  و ادعا می داد سه جواب مختلف و متباین می قرآنای از  آیه
در  دبینی بنابراین می .٣گویند ھر چه بخواھند می و آنھا در این مورد شده نسِل ائمه] واگذار

ادعای  ،اند و این مسئله ھای مختلف و متضاد داده جواب ،یک مجلس و برای یک سئوال
از این  یكھیچوگرنه  ؛منطق شیعه است توجیھات، مبتنی براین  کند. عصمت را باطل می

تا از روی ترس و د اد علم و تقوای او اجازه نمی زیرا ؛حوادث برای محمد باقر اتفاق نیفتاد
عصمت و غلو در مورد به ی است که اعتقاد ۀ کسانحیل ،این روایات .دھد ی دروغفتوا تقیه

 ۀآنھا ساخت اکثرکردند تا بر اختالف و تناقض روایاتی پوشش بگذارند که  جعلائمه را 
شایستۀ جھل و  زند، که در این روایات موج می ھایی ات و دروغتناقض پس ؛خودشان بود

 نادانی آنھاست.
آنھا را از اختالف در نتوانسته  ،کنند میاش را  پیرویادعا شیعیان امام معصومی که  

 و اختالف دارند که با یکدیگر نناچ کند؛حفظ  ـ امامت  ـ یعنیشان  اصل و اساس دین
، امامبر توقف مصادیِق آن، در مورد تعداد ائمه و  زیرا ؛کند را رد و نفرین می دیگریھریک 

                                           
 .٦١تا  ٥٩ص :عةیفرق الش -١
 .١/٦٥ :صول الکافیأ -٢
 .٢٦٦و  ١/٢٦٥ بنگرید به: همان: -٣
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این  موضوعات زیاد دیگری، دیدگاه یکسانی ندارند. پیوستن به امامی دیگر و ،رجعت ،انتظار
است.  ـ اعم از اصول و فروع ـ شان یعالوه بر روایات مختلف و ضد و نقیض در امور دین

و درحقیقت  فرقه نشد. پیروان اینمانع اختالف  خیالِی شیعه،بنابراین عصمت موھوم و 
 عدم وجود اثر عصمت دلیلی بر عدم وجود اصل و اساس آن است.

اعتقادی عصمت را از آیین مجوس گذاران شیعه، اصل  این احتمال وجود دارد که بدعت 
یارانش و و کنند که ا ھستند و ادعا می ھا در انتظار شخصی س مجو زیرا ؛باشند بردهبه ارث 

 سر ناز آنا ـ اعم از کبیره و صغیرهـ کنند و ھیچ گناھی  د، نافرمانی خدا نمینگوی دروغ نمی
 زیرا ؛به عصمت ائمه، امروز دیگر تأثیری نداردشیعیان اعتقاد  گویند برخی می .١»دزن نمی

انتظار موعود غایب باقی نمانده جز چیزی پایان یافته و  ق۲۶۰از سال حضوِر ائمه پس 
شیعه تأثیر [اندیشه و عقیدۀ]  قطعًا این عقیده امروز ھم در وضِع در پاسخ باید گفت  است.
 در چند نکته نمایان شده است: تأثیر، این  .دارد

 کنند؛ عمل می به آثار و روایات منتسب به ائمهشیعیان [اعم از خواص و عوام]  :اول
 ؛به قرآن و سنتکه سایر مسلمین  چنان

به را  ائمهافراط در مورد عصمت  شان. شیعه ھای ھا و زیارتگاه لو در مورد قبرغُ : دوم
را ھای آنھا  و زیارتگاه ھاند و این غلو، قبرا هجایی رسیده که آنھا را با صفات خدا توصیف کرد

کنند  طواف می [ائمه و امامزادگان] قبر دلیل است که آنان اطرافھمین  نیز شامل شد. به
 ؛خوانند آنھا را به فریاد می ـبه جای خداـ و 

 زیرا اند؛ نیز اختصاص دادهشیعه  انرا به مجتھد عصمتی از ھای بخشآنان : سوم
کالم خداست که این مسئله، در حد نپذیرفتِن مانند  ،معتقدند که رد کردن حرف مجتھد

آیات عظاِم چون امروز  است؛خطرناک  این موضوع، بسیارو  بوده شرک ورزیدن به خدا
را با ھای آنان  آموزهنیز ملت ؛ درنتیجه، کنند را رھبری می یشیع حکومِت ھستند که  شیعه

به آنھا  ،شوندنمرتکب شرک   اینکه به خاطرِ و  پذیرند این اعتقاد که شریعت الھی ھستند، می
 ؛کنند نمی یاعتراض

 آن. بر اساسداری و دین [تقیه] این اعتقاد فاسد حفِظ : چھارم

                                           
 .١/١٧٩ :ت دالئل النبوةیتثب -١



 
 
 

 

 فصل سوم
 ١تقیه

 تعریف تقیه 
مخفی حق و  تقیه، کتماِن «کند:  تعریف می   گونه شیخ مفید تقیه را از دیدگاه شیعه این

 شانیدر مقابل ا نکهیو ااست  از مخالفین [عقیده]آن و پنھان کردن  لواِی اعتقاد در کردن 
 ،پس طبق تعریف شیخ مفید .٢»یانجام ندھ رساند یتو ضرر م یایدن ای نیرا که به د یزیچ
ھمان مخالفین که  سویاز [احتمالی] زیان  دلیلاعتقاد به  مخفی کردنیعنی » تقیه«

را به کار » مخالف«لفظ طور مطلق ه بعلمای شیعه چرا که وقتی  ؛سنت ھستند اھل
که به ـ   سنت اھل یعنی تظاھر به مذھباین سخن مفید  .سنت است اھلشان منظوربرند،  می

از  ؛حق استکنند بر گمان میکه ـ مذھب رافضه  پنھان نمودِن و  ـ باطل است آنھااعتقاد 
منافقین که  چرا ؛بدترندنیز از منافقین  باوراین  پیرواِن  معتقدندسنت  رو برخی از اھل این

کنند باطل است و از بیم جان خود به اسالم تظاھر  می پنھانکه  ُکفریاتید معتقد بودن
و  پیامبرراه ادامۀ شان  اند حق است و راه معتقدند آنچه کتمان کرده یانولی شیع ؛کردند می

                                           
نهفته [ذهن انسان] از اظهار عقاید و دیگر چیزهایی است که در درون  دوری ،تقیه«: ویدگ میحجر  ابن -١

آنچه را که  خالِف  ،شود با زبان ناچار میشخص گاهی  .و این یعنی کتمان)  ١٢/٣١٤ ،فتح الباری( »است
 ؛ و»یمان باشدا ثابت برکه قلب  درحالی ؛تقیه با زبان است«: است عباس گفته ابن .کند در درون دارد اظهار 

فتح  ؛، تحقیق احمد شاکر٣١٥و  ٦/٣١٤ :تفسیرطبری( »نه با عمل ،تقیه با زبان است«: است ابوالعالیه گفته
 :ثیرالنهایة ابن األ :بنگرید به(است ، سخن گفتن بر خالف عقیدۀ درونی بنابراین تقیه). ١٢/٣١٤ :الباری

ْ ِمنُْهْم ُ�َقاةً ﴿لذا در قرآن آمده است:  ؛کنند تلفظ می» قاةتُ «ب تقیه را اعر ااکثر ). ١/١٩٣ ن َ�تَُّقوا
َ
 ﴾إِ�َّ أ

اگر چه  ؛»مگر اینکه (از آزار و اذیت) آنها بترسید (در ظاهر با آنان دوستی کنید)« ]٢٨عمران:  [آل
 ،فراءبنگرید به: ». است هم خوانده شده "تقیهاین کلمۀ آیه، به صورِت] "«[ :گونه که فراء گفته است همان

 .٦/٣١٧ :تفسیر الطبری ؛٢٠٥ص :معانی القرآن
 کتاب أوائل المقاالت.پیوست ، ٢٦١ص :شرح عقائد الصدوق -٢
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 .١ائمه است
 فرماید:  خداوند متعال می .ودش میاستفاده کفار  واجھه بادر اسالم، غالبًا تقیه در م

﴿ ٓ ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰةٗ إِ�َّ
َ
 ]٢٨ل عمران: آ[ ﴾أ

 ».مگر اینکه (از آزار و اذیت) آنها بترسید (در ظاهر با آنان دوستی کنید)«
 ،بیان کرده  ای که خداوند در این آیه تقیه«گوید:  میدر این مورد طبری محمد بن جریر 

بر این باور بودند که بعد از  لذا برخی از سلف؛ ٢»شود کار برده میه فقط در مقابل کفار ب
تقیه «اند:  معاذ بن جبل و مجاھد گفته .نیست ای در کار تقیه ،شوکت و قدرت یافتن اسالم

وجود  تقیه ،اما امروز که اسالم عزت یافته ؛در دورانی بود که اسالم قوت و قدرت نداشت
تا جایی که  ؛کند می  تقیه ـ سنت خصوصًا اھلـ ن انااما شیعه در مقابل مسلم .٣»ندارد

شیخ ای است که ھم  این نکته .دانند اسالم را زمان تقیه می نخستسه قرن شان  علمای
این  .شود اند مالحظه می که آنھا به ائمه نسبت داده روایاتیدر ھم اقرار نموده و  آنمفید به 

 ؛و مسیحیان بدترند یاناز یھود ،سنت معتقدند اھلروست که آنان  از این التزام آنھا به تقیه
 دانند. بدتر میانکار نبوت ز ارا امام   دوازده انکارِ  زیرا
برای  ؛در حالت اضطرارای است [برای انجام دادن یا ترک برخی از امور]  اجازه ،تقیه 

ستثنا نموده و مدوستی با کفار  نھی از قاعدۀرا از  آنمتعال ھمین است که خداوند 
  فرماید: می

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن �َّ ﴿
َ
َ�تَِّخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱۡلَ�ٰفِِر�َن أ

ِ ٱلَۡمِص�ُ  ۥۗ �َ� ٱ�َّ ُ َ�ۡفَسُه رُُ�ُم ٱ�َّ ۗ َوُ�َحّذِ ْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة ن َ�تَُّقوا
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ ۡ�َ �ِ ِ  ﴾ٱ�َّ

 ]٢٨عمران:  لآ[
مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و ولی خود بگیرند و هرکس چنین کند، با الله هیچ «

ای ندارند و (عهد و پیمان او با الله گسسته شده است). مگر اینکه (از آزار و اذیت) آنها  رابطه
د و بازگشت به دار  بترسید (در ظاهر با آنان دوستی کنید). و الله شما را از (کیفر) خودش برحذر می

 ».سوی الله است

                                           
 .١/٢٤٨ :ةیر یمجموعة الرسائل المنضمن  علم الظاهر والباطن،ي رسالة فابن تیمیة،  -١
 ، تحقیق شاکر.٦/٣١٦ :تفسیر الطبری -٢
 .١/٣٣١ :فتح القدیر ،شوکانی ؛٤/٥٧ :تفسیر القرطبی -٣



 ۱۴۵  )تقیه :فصل سوم(باب سوم  

 

را در این  شدیدیو تھدید  نمودهکفار نھی با از دوستی مسلمانان را  متعال، خداوند
ای ندارند و (عهد و پیمان او  کس چنین کند، با الله هیچ رابطههرو «فرماید:  می ومورد بیان کرده 

ی الھی عمل کند، او را با ؛ یعنی کسی که در این مورد، خالِف نھ»با الله گسسته شده است)
ها بترسید (در ظاهر با آنان آنمگر اینکه (از آزار و اذیت) « خدا کاری نیست؛ و سپس فرموده:

؛ یعنی استثنای آیه دربارۀ کسی است که در زمان و یا مکان خاصی، از گزنِد »دوستی کنید)
کند و ظاھرا با آنھا ھمراه تواند [فقط] در ظاھر، در برابر آنان تقیه  کافران بھراسد؛ لذا می

ای است  نظر دارند که تقیه، اجازه علما در این مورد اتفاق .١»شود، نه در باطن و نیِت درونی
مجبور از ترِس مرگ ھرکس   اھل علم اجماع دارند که: «گوید میمنذر  ابندر حالت اضطرار. 

وی حکم کفر به  ،است[و سرشار] ایمان مطمئن  از که قلبش درحالی ،شود گوییبه کفر
، کار استفاده نکند اجازهکسی که در شرایط اکراه و اجبار از این  با این ھمه، .٢»شود نمی

اجماع علما بر این است که ھرکس با اجبار و : «گوید میبطال  ابن بھتری انجام داده است.
تری  بزرگپاداش وند نزد خدا ،مرگ را برگزیند[به جایش] اکراه وادار به گفتن کفر شود و 

  .٣»دارد
را نه یک اجازه، تقیه  زیرا آنان باشد؛ میخالف این بر  که شیعه معتقد است، ای هتقیاما 

به اعتقاد : «گوید میبابویه  ابن .باالترحتی مانند نماز یا  دانند؛ می شان دینبلکه یکی از ارکان 
کرده کسی است که نماز را ترک  ھمچون ،را ترک کند ما تقیه واجب است و ھرکس آن

مانند کنندۀ تقیه  اگر بگویم ترک«است:  گفته امام صادقکنند که  ھمچنین ادعا می .٤»است
نسبت  ج به رسول خدا[روایتی ساختگی] حتی آنان  .٥»ام درست گفته ،کنندۀ نماز است ترک
 رب. ھمین آقایان در اقدامی دیگر ٦»مانند ترک نماز است ،ترک تقیه« فرموده:اند که  داده

و تقیه را  هبه این ھم کفایت نکرد؛ اما ند  ا هدین قرار داد »ُنه دھِم «را  ه و آنافزود تقیه رزشا
                                           

 .١/٣٧١ :کثیر تفسیر ابن -١
 .١٢/٣١٤ :فتح الباری -٢
 .١٢/٣١٧ همان: -٣
 .١١٤ص :عتقاداتاإل  -٤
، الحر العاملی ؛١١٠ص :جامع األخبار ؛٢/٨٠ :من ال یحضره الفقیه، بابویه ابن ؛٤٧٩ص :السرائر ،دریسا ابن -٥

 .٤١٤و  ٧٥/٤١٢ :نواربحار األ ؛٧/٩٤ :وسائل الشیعة
 .٧٥/٤١٢ :نواربحار األ ؛١١٠ص :األخبارجامع  -٦
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این روایت [دروغین] از قول  دیگر منایع حدیثی،در اصول کافی و  دانستند وتمام دین 
دین  ،کس تقیه نکند در تقیه است و ھر ،دین دھِم   قطعًا ُنه: «اند آوردهجعفر بن محمد 

کنند. در  در حد شرک به خدا معرفی می و ترک تقیه را گناھی نابخشودنی آنان .١»ندارد
 ،کند یم پاک آن از را او و بخشد یگناھان مؤمن را م ۀخداوند ھم«آمده: چنین  شیعهاخبار 

 . ٢»نمودن حقوق برادران عیو ضا هیتق ترِک  :گناه ومگر د ؛و ھم در آخرت ایھم در دن
و مسلمانان و نشان معمول راه و روش  ،تقیه در اسالم که دین جھاد و دعوت است

حالتی شخصی و موقت در ھنگام اضطرار است  ـ غالباً ـ بلکه  ؛جامعۀ اسالمی نیستویژگی 
و با بر طرف مجاز است  ھای فشار] [و رھایی از اھرمجرت اھم نبودن امکانات که به خاطرِ 

از طبیعت  تقیه بخشی ،اما در مذھب شیعه رود؛ میشدن اکراه و اجبار، این اجازه از بین 
شما بر : «کنند چنین روایت میابوعبدالله که از  چنان ؛آید ذاتی و بنیان مذھب به شمار می

را فاش  کس آن بخشد و ھر او را عزت می وندخدا ،را کتمان کند دینی ھستید که ھرکس آن
 یکنان وبوعمر.کلینی ھمچنین در روایتی دیگر از قول ا٣»کند ذلیلش می وندخدا نماید،

دادم،  ییفتوا ایگفتم  یثیحد تیمن بگو اگر براه ب ،اباعمرو یاگفت: " بوعبداللها«: دیگو می
 ایتو گفتم ه اولم ب ۀو من بر خالف گفت یدیو از ھمان مطلب پرس ینزد من آمدبعدًا سپس 

و عمل کرده تر  ه فتوای جدیدب": گفتم "؟یکن یدو عمل م از آن کیکدامه دادم، ب یفتو
و خدا نخواسته جز  ؛اباعمرو یا یرفترا درست "[راِه] : وی گفت. "کنم یرا رھا م یگرید

در آن  من و شما رِ یخ د،یکن نیاگر شما چنقسم خدا ه ھمانا ب .آنکه در نھان عبادت شود
 .٤»"نخواسته است هیجز تق نشیده بما و شما نسبت  یعزوجل برا وندست و خداا

 بابویه  حالتی است مستمر و راه و روشی جمعی و دائمی است. ابن ،شیعه در مذھبتقیه 
تقیه واجب است، «: ه استگفتکه دین امامیه نامیده شده دربارۀ آن » عتقاداتاإل«در کتاب 

او از تقیه خارج  قیاِم پس ھرکس قبل از  .قائم جایز نیست قیاِم آن تا [ُحکِم]  و برداشتِن 
 کردهو از دین امامیه خارج شده و با خدا و رسول و ائمه مخالفت  ی تعالیشود، از دین خدا

                                           
 :نواربحار األ ؛١١/٤٦٠ :وسائل الشیعة ،الحر العاملی ؛٢٥٩ص :المحاسن، البرقی ؛٢/٢١٧ :أصول الکافی -١

٧٥/٤٢٣. 
 .٧٥/٤١٥ :نواربحار األ ؛١١/٤٧٤ :وسائل الشیعة ؛١٣٠ص :تفسیر حسن عسکری -٢
 .١/٢٢٢ :صول الکافیأ -٣
 .٢/٢١٨ همان: -٤
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ھرکس تقیه «اند که گفته:  روایت کردهنیز ھای شیعه از علی بن موسی الرضا  . کتاب١»است
شما نزد خدا کسی است که بیشتر به تقیه عمل  تریِن  و ھمانا گرامی ؛ایمان ندارد ،نکند
 ؛قائم ماست تا کی؟ گفت: تا وقت معلوم که روز قیاِم  ،خدا  : ای پسر رسولپرسیدند. ٢کند

شیعه باید در به اعتقاد آنھا  .٣»از ما نیست ،ترک کند خروج قائمتقیه را قبل از  سپس ھرک
 نامیده »ةالتقی دار«سالم را اإل که دار تا جایی ؛ھای اسالم تقیه را رعایت کند سرزمین تمام

ھای  حکومت آنان ھمچنین .٤»تقیه در دارالتقیه واجب است ..: «.اند آوردهشان  و در روایات
در دولت  ،ھرکس به خدا و آخرت ایمان دارد«اند:  و گفته نامیده »باطلدولت «را  اسالمی

 ولقب داده  »ستمگراندولت «را  یا در جای دیگر، آن ؛٥»باطل جز با تقیه سخن نگوید
دین با  ،را ترک کند پس ھرکس آن ؛، تقیه بر ما واجب استستمگراندر دولت «اند:  گفته

  که کنند  ھمچنین تأکید می علمای شیعه .٦»است شده و از آن جدات کرده امامیه مخالف
ضوع بابی عاملی در کتابش برای این مو حر .سنت با تقیه رفتار کنند در مقابل اھل یانشیع

آنان ھمچنین  .٧است آورده »سنت] بر اساس تقیه وجوب معاشرت با عامه [اھل«عنوان  اب
در صف اول نماز  ]سنت اھل[ھرکس با آنھا «اند:  ابوعبدالله نسبت دادهاین روایت را به 

 یا در روایت ؛٨»استدر صف اول نماز خوانده  ج مثل این است که با رسول خدا ،بخواند
ئمه امانند کسی است که پشت سر  خواند،ھرکس با تقیه پشت سر منافقین نماز ب«: دیگر

ھر  ،وقتی تقیه واجب شد«گفته است: نیز  »الغطاء کشف«صاحب  .٩»استنماز خوانده 

                                           
 .١١٥و  ١١٤ص :عتقاداتاإل  -١
ْتَقاُکْم ﴿اند:  این آیه را تفسیر کردهبا این روایت جعلی،  گویی -٢

َ
ِه أ ْکَرَمُکْم ِعنَد اللَّ

َ
همانا ] «١٣[حجرات:  ﴾ِإنَّ أ

 ».شماست ترین شما نزد خدا پرهیزکارتریِن  گرامی
 ؛٣٢٣ص :کفایة األثر، بوالقاسم الرازیا ؛٤٠٨ص :أعالم الوری، الطبرسی ؛٣٥٥ص :إکمال الدین ،بابویه ابن -٣

 .٧٥/٤١٢ :نواربحار األ ؛١١٠ص :این مورد بنگرید به جامع األخبار در .٤٦٦ و ١١/٤٦٥ :عةیوسائل الش
 .٧٥/٤١١ :نوار، بحار األ١١٠ص :جامع األخبار -٤
 .٧٥/٤١٢ :نوار، بحار األ١١٠ص :جامع األخبار -٥
 .٧٥/٤٢١ :نواربحار األ -٦
 .١١/٤٧٠ :عةیوسائل الش -٧
 .٧٥/٤٢١ :ةیالتقباب  ،نواربحار األ -٨
 .٧٥/٤١٢ :نواربحار األ ؛١١٠ص :جامع األخبار -٩
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 ؛ در مورد تقیه بسیار تشویق شده است وانجام شود باطل است آن بر خالِف که عبادتی 
 .١»ایمان ندارد ،ھرکس تقیه نداشته باشدمحمد است و  دین آلقسمتی از تقیه 

شان  احادیث که توان تقیه کرد؛ چنان نیز میای  بدون ھیچ بھانه در مذھب تشیع، حتی
. این کند به استفاده از تقیه در برخورد با افراد مورد اطمینان ھم تشویق می نیز شیعیان را

در مقابل کسانی  ند و بتوانندعادت کن ه تقیه کردنبتا آنان  گیرد کار بدان دلیل صورت می
. در ٢رفتار کنند[کامًال طبیعی] سازی  ف و ظاھر، بدون تکلّ دارندکه از آنھا بیم 

به تقیه پایبند باشید، زیرا از ما نیست ھرکس تقیه را در «اند:  شان روایت کرده ھای کتاب
بر کسی که از او در برابرخورد با کسی که از او ایمن است شعار و جامۀ خود نکند، تا بدان 

 و معنی دروغ و نفاق نیسته ، جز بتعریفاز آنجایی که تقیه با این  .٣»عادت کندبیم دارد 
وشند ک ھا قبولش ندارند، لذا روایات شیعه می از آن متنفر است و عقل انسان سرشت سالم

پایبند آن  تافریبند بای  به گونهداشتنی جلوه دھند و آنھا را  را برای پیروان خود دوست آن تا
برای ترین عبادت.  عبادت است، حتی محبوبتقیه کردن، گمان کنند  تا جایی که شوند؛
ترین چیز  محبوب ،به خدا سوگند «...روایت کرده: چنین  سجعفر بن محمدکلینی از مثال 

 کاری پنھان گوید:] پرسیدم: [راوی می کاری است. شود، پنھان نزد خدا که با آن عبادت می
روایت  سعبدالله واز محمد بن مروان از اب. : «..اند روایتی آوردهو در ، ٤»گفت: تقیهچیست؟ 

 انمچشم روشنِی ی بیش از تقیه فرمود: چه چیز می [محمد باقر] است که گفت: پدرم
را روشن پدرت که بیش از تقیه چشم  خدا چیزی را نیافریده«و روایتی دیگر:  ،٥»؟است

                                           
 .٦١ص :کشف الغطاء، جعفر النجفی -١
 .٧٥/٣٩٥ :نواربحار األ ؛١١/٤٦٦ :عةیوسائل الش ؛١/١٩٩ :مالی، األطوسی -٢
کنند و به ناِم  شان برگزار می تزویر برای پیروانآقایان علمای شیعه با این کارشان، یک دوره کالس ریاکاری و  -٣

دهند. پرواضح است که آنان این سالح ننگین را فقط در برابر  تقیه، فریبکاری را در جامعۀ شیعی ترویج می
برند. نتیجۀ  برند؛ بلکه دروغ و تزویر و نیرنگ را در بین خود نیز به کار می سنت به کار نمی مخالفان و اهل

ها  ـ و انباشِت میلیون آلود و شیطانی، وضع نابسامان اجتماعی در ایران ـ به عنوان مرکز تشیع گناه این رویکردِ 
هاست. شاید دلیل این بحران اخالقی و قهقراِی انسانی این باشد که دروغ، مادِر  پرونده قضایی در دادگاه

سنت که در مقابل  در برابر اهل گناهان است و هنگامی که دروغگویی و ریا در جامعه نهادینه شد، نه فقط
 شود. (مصحح)   یکان نیز استفاده میزد کیشان و ن هم

 .١١/٤٦٢:عةیوسائل الش ؛١٦٢ص :معانی األخبار، بابویه ابن نیز بنگرید به: ؛٢/٢١٩ :صول الکافیأ -٤
 .٢/٢٢٠ :صول الکافیأ -٥
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تقیه را مربوط به اخبار  کلینیامامی.  از دیدگاه شیعۀ دوازدهتقیه مفھوم این است  .١»کند
بحار «در نیز مجلسی  .٤ذکر کرده است» باب اإلذاعه«و  ٣»باب کتمان«و  ٢»باب تقیه«در 
روایت  »باب التقیة و المداراة« در بابی تحت عنوان تقیهصد و ُنه حدیث در مورد یک »نواراأل

 .٥است نموده
 :گردد باز میغلو و افراط شیعه در مورد تقیه به چند مسئله 

با و کسانی که  سه بزرگوار و آن پندارد مییعه امامت سه خلیفۀ راشد را باطل ش :نخست
 ،بیعت نمود آنانبا  نیز سعلی داند. این در حالی است که میکافر  اند بیعت کرده ایشان

یکی از را به ازدواج کلثوم]  [امشان به جھاد رفت، دخترش  ھمراه ،پشت سرشان نماز خواند
آری،  .بر راه و روش آنھا عمل نمود ،درآورد و چون خالفت را به دست گرفت ]سعمر[آنھا 
ھای شیعه نیز به آن  کتاب و تغییر نداد بعملکرد ابوبکر و عمررویه و چیزی از  سعلی

 بست و این بنبرای خروج از  ؛ لذاکند یاساس مذھب شیعه را باطل مامر، این  اند. عترفم
 پوش بگذارند.سر این حقایقروی  »تقیه« مفھومتناقض، تالش کردند با طرح 

را چیزی نه و  کنند می ائمه معصوم ھستند، نه اشتباه و خطامدعی است : شیعه دوم
تا جایی که  ؛ کسی پوشیده نیست بر وخالف احوال ائمه است  ،این ادعا کنند. فراموش می

طوسی بدان اعتراف   که نـ چنا و ھستنددر تضاد با این مسئله  نیزروایات منسوب به ائمه 
وجود نداشته آن  با نافیشود که روایتی متناقض و مُ  حتی یک روایت یافت نمیـ  کرده
را  تقیهآنھا اعتقاد به کند.  . و این اعتقاد و باور عصمت را از اصل و اساس نقض میباشد

ند. کلینی از ا هشان درست کرد رپوش گذاشتن بر دروغسگویی و  توجیه این تناقض رایب
چطور است که من "گفتم:  ÷[صادق] عبداللهواببه «روایت کرده چنین منصور بن حازم 

 ،پرسد دیگر ھمان سئوال را می شخص و چوندھی  کنم و به من جواب می سئوالی می تواز 
شارح  .٦"»دھیم به مردم پاسخ می کمما با زیاد و "فت: گ "دھی؟ جواب دیگری به او می

                                           
وسائل ، الحر العاملی ؛٢٥٨ص :المحاسن، البرقی ؛١١٠ص :جامع األخبار ؛٢٢ص :الخصال، بابویه ابن -١

 .٧٥/٣٩٤ :نواربحار األ ؛٤٦٤ و ١١/٤٦٠ :عةیالش
 .٢/٢١٧ :صول الکافیأ -٢
 .٢/٢٢١ همان: -٣
 .٢/٣٦٩ همان: -٤
 .٤٤٣تا  ٧٥/٣٩٣ :نواربحار األ -٥
 .١/٦٥ :صول الکافیأ -٦
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در  کاستن از آنھنگام تقیه و  یعنی زیاد کردن حکِم «: گوید در توجیه این روایت میالکافی 
  است که آنھابلکه بدین علت  ؛نیست[امام] ... و این دال بر فراموشی  ھنگام عدم تقیه

شان  بود و برای بقای عقاید] بیشتر به صالح ایشان[و گوناگونِی کلمه  دانستند اختالِف  می
شد و  آنھا کشف می تشیِع  ،ھماھنگ بود ارشانگفت[کردار و] اگر  زیرا ؛نفع بیشتری داشت

 »سلیمان بن جریر زیدی« روست که از این .١»گردید ئمه میاموجب کشته شدن آنھا و 
چون  ؛ھای ائمه بود گویی  ضپوش گذاشتن بر اختالف و تناقسرمعتقد است تقیه تنھا برای 

در [ائمه] یک مسئله چندین جواب مخالف و متناقض دارند و گاھی  برایدیدند  وقتی می
گویند که  [آقایان علمای شیعه] به دروغ می ،اند جواب دادهنوع مختلف، یک  وضوعچندین م

جواب [متشّتت و متناقض]    گونه  به خاطر تقیه این: «ندا هگفت[در پاسخ به این ُشبھه] ائمه 
شود و ما مصلحت  این به ما مربوط میزیرا  ؛دھیم بخواھیم جواب می ایم و ما ھر طور داده

. »دانیم و این روش موجب بقای بیشتر ما و شماست و دشمن به ما کاری ندارد شما را می
 ،شود می پس دیگر چطور دروغ آنھا کشف«: گوید [در پرسشی زیرکانه] میجریر   بن  سلیمان

 .٢ »کند؟ را از ھم جدا می شان و چه کسی حق و باطل
حقیقت مذھب تراشی در راه فھم  مانع تالشی بود برای» تقیه«طرح مفھوم  سوم:

کردند؛ تا  احادیث دروغین جعل مینام ائمه سازانی که به  حدیثتسھیل کار  و بیت اھل
 اساس ،کنند تقیه از ائمه نقل می گذاران کردند آنچه بنیان چنین تصور می یانشیع جایی که

و در برابر چشم مسلمانان است  مشھور و فراگیرایشان  از قولمذھب آنھاست و آنچه 
خاطر تقیه است. بنابراین ه نیست؛ بلکه بحقیقی بیانگر مذھب اند،  اند و انجام داده گفته

روایات  و با دسیسه و نیرنگ، ائمه را رد کنند سخنانتوانستند  فریبکاریآخوندھا با این 
گفتند ھمۀ آنھا از روی تقیه  [زیرا به مردم می که از آنھا نقل شده بود تکذیب کنندرا حقی 

امام محمد باقر یا که  سخنی را مبینی می به ھمین دلیل است که. کاری بوده است] و پنھان
 ،اند روایت کرده را اند، یا جمع زیادی از مسلمین آن در مأل عام گفته ب جعفر صادق

امام تقیه لذا  ،اند حضور داشتهدر آن جمع سنت  برخی از اھل؛ با این ادعا که پذیرند نمی
 اندروغگوی روایت اخبار این در حالی است که است. کرده و منظورش چیزی دیگر بوده

کسی وجود  ،در آن حالکه   دلیل به این ؛کنند قبول می را ـ عفیجابر ُج چون  ـ یشیاد

                                           
 .٢/٣٩٧ :شرح جامع، مازندرانی -١
 .٦٦و  ٦٥ص :عةیالشفرق ، نوبختی ؛٧٨ص :المقاالت والفرق، قمی -٢
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اند که امام  عشریه نقل کرده اھای اثن کتاببرای مثال،  به خاطرش تقیه کند.امام نداشته که 
که ایشان ھنگام وضو  نمودهروایت  ساز علی ،بیت است که یکی از اھل ب زید بن علی

» شیخ الطایفه«که به او لقب شیخ طوسی  با وجود این، ؛شست گرفتن پاھایش را می
در کتاب  یو ندارد. ھیچ دلیلی جز ادعای تقیهبرای سرپیچی از این حدیث،  ،اند داده

که نشستم «طالب روایت کرده که گفت:  از زید بن علی از علی بن ابیبه نقل  »ستبصاراإل«
آب را در "آمد و گفت:  ج شروع به وضو نمودم رسول الله کهی پس ھنگام ؛رمیوضو بگ

سپس صورتم را سه بار  ی"؛را بشو تیھا ن و دندانخود ک ینیدھان بگردان و آب را در ب
گفت: پس دستم را تا آرنج شستم و  ی]عل[ ".است یدوبار کاف" :فرمود غمبریپس پ ؛شستم

را شستم پس  میو پا "؛کند یم تیکفا بار ک"ی :فرمود امبریپس پ ؛سرم را دوبار مسح نمودم
که  چنان .١»د"انگشتانت را خالل کن که آتش در آنھا نفوذ نکن نیب ،یعل یا"فرمود:  امبریپ

نمود که بین  میتأکید  ج شست و رسول خدا میدر وضو پاھایش را  سعلی دبینی می
و  ج خدا خالف روش و رھنمود رسولبر ،شیعهعلمای ولی  ؛انگشتان پایش را خالل کند

بیت وارد شده  شان به نام اھل ھای در کتابی از این قبیل که و به روایات رفتار کرده سعلی
خود را مکلف به  ،»تقیه«حجت قاطع  بھانۀ وجودآخوندھای شیعه به  .کنند توجھی نمی
این حدیث که موافق : «است لذا طوسی گفته ؛دانند نمیو تدبر در آنھا ھا  روایت  بررسی این

 نیست که امامان مازیرا ھیچ تردیدی  ؛تقیه وارد شده از روی ،است ]سنت اھل[=  عامه 
[در مذھب اثناعشریه] ھمه از عامه ھستند و  ،راویان این حدیث اند ... بودهپا قائل به مسِح 

سپس روایت دیگری از او  .٢»شود عمل نمی نقل شدهآنھا  ازآنچه و  به رجال زیدیه
 .٣است دانستهتقیه  نیزرا  در مورد شستن پا در وضو ذکر نموده و آن ]صادق[عبدالله واب

. آنان ٤اند حمل بر تقیه نموده نیزدر مورد اذان را  ائمه روشھماھنگی با بزرگان شیعه، نا
این در حالی  .٥برد زن از عقار و خانه و زمین ارث نمی عتقدندمھم در مورد تقسیم ارث 

                                           
 .٦٦و  ١/٦٥ :ستبصاراإل  -١
 .همانجا -٢
 .١/٦٥همان:  -٣
  .١/٣٠٨ :همان -٤
 .١٥٥تا  ٤/١٥١ :ستبصار، باب أن المرأة ال ترث من العقار والدور شیًئااإل  ،طوسی :بنگرید به -٥
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عبدالله وعفور از ابیَ  واب است:از ائمه وارد شده روایتی درست بر خالف این نظر که  است
و زمین ھمسرش سھم ارث  خانهاز او در مورد مرد سئوال کردم که آیا از : «نقل کردهچنین 

ھم زن از ": او گفت .ندارد یدر این مورد مانند زن است و سھم[مرد نیز]   یا اینکه ،گیرد می
دربارۀ این روایت طوسی  .١»"برد برد و ھم مرد از ترکۀ ھمسرش ارث می ترکۀ شوھر ارث می

چون مخالفان ما در این مسئله با ما مخالف  ؛کنیم را بر تقیه حمل می آن: «است گفته
توان  می ،باشد   گونه موافق ما نیستند و ھرچه ایندر این مورد کدام از عامه  ھستند و ھیچ

را تحریم  »متعه«شده که  نقلروایات زیادی از آنھا نیز  ازدواجدر مورد  .٢»دانستتقیه را  آن
در  ج رسول خدا«روایت است که فرمود:  سھای شیعه از علی مثًال در کتاب ؛نموده است

دربارۀ این روایت حر عاملی  .٣»کردمتعه را تحریم ازدواج و  االغ گوشِت  ،روز فتح خیبر
مباح بودن متعه از  زیرا ؛اند را حمل بر تقیه کرده آن دیگران،شیخ طوسی و : «است گفته

 .٤»امامیه است ضروریات مذھِب 
مسلمین جامعۀ از  یانگیری و دور شدن شیع هبرای کنار ،اصل اعتقادی تقیه: مرچھا 

این روایت [جعلی] از قول  کنند؛ از جمله را تأیید می آن نیزشیعه  بنیان نھاده شد و اخبار
و ھر چه از  ؛تقیه است ،عامه بود گفتارھر چه از من شنیدی که شبیه : «صادقابوعبدالله 

این اعتقاد خطرناکی است که  .٥»تقیه نیست ،من شنیدی که خالف مذھب عامه بود
گریز  دین طور کلی از اسالم خارج ساخته و آنھا را در مسلک ملحدیِن ه اجرای آن، شیعه را ب

 ؛اند مخالفت با مسلمین را اساس و قاعدۀ دین خود قرار دادهآنان  ؛ چرا کهدھد قرار می
ستیز  کافران دین یدبیندیشخود کنند.  موافق با کفار و مخالف مسلمین عمل می ،درنتیجه
 !اند را تا چه حد بازیچۀ دست خود ساخته شیعیان ،گذشت

تا جایی که  ؛است یاننابود شدن مذھب و روش ائمه نزد شیع ،شوم تقیه یکی از آثار 
است و کدام ائمه حقیقت  سخن توانند تشخیص دھند کدام ھم نمی شان یآخوندھاحتی 

شان را به سوی غلو و افراط سوق داده  اند که مذھب قرار دادهی برای خود معیار . آنان٦تقیه

                                           
 .٤/١٥٤ :همان -١
 .همانجا -٢
 .٧/٤٤١ :عةیوسائل الش، الحر العاملی ؛٣/١٣٢ :ستبصاراإل  ؛٢/١٨٤ :تهذیب األحکام،طوسی -٣
 .٧/٤٤١ :عةیوسائل الش -٤
 آن را به تهذیب األحکام طوسی نسبت داده است. . مجلسی٢/٢٥٢ :نواربحار األ -٥
 .١٠٦: صالنجف مؤتمرگویی: ها از پاسخنناتوانی آ مورد وعلمای شیعه در این  باسویدی  بنگرید به مناظرۀ -٦
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 .»استدر آن ھدایت  ،بود ]سنت اھل[ھر چه مخالف عامه : «گوید عیاری که میم ؛داده است
کام از اح: «استاعتراف نموده [دربارۀ نقش مخرِب تقیه] چنین  »الحدایق«مؤلف کتاب 

چون اخبار آن با  ؛شود دانسته نمی و قطعی طور یقینه بمقداری اندک ـ چیزی جز ـ دین 
جامع "در  نیزکلینی محمد بن یعقوب  االسالم ثقة. استاخبار و روایات تقیه آمیخته 

عمل  ،ضد و نقیض بودن روایاتدر ھنگام اعتراف کرده و حتی به ھمین موضوع  "الکافی
 پذیرفتن اخبار وبه رد کردن صرفًا داند و  شده را اشتباه می روایت حاِت یرجتکردن به 

 .١»برده استپناه  ابرارائمه [سخِن] 
در که تقیه حقیقت است  بھترین برھان بر این ،الف روایاتتعمل به تقیه در موارد اخ

وقتی حتی اعتراف نموده که ائمه  َبحرانی نیزندارد.  اضطرارربطی به حالت مذھب شیعه، 
باز ھم در پاسخ به احکام فقھی  ،باشندبوده کسی حضور نداشته باشد که مجبور به تقیه 

زیادی  ھای بسیار . مثال٢اند ھای مختلفی داده برای یک موضوِع واحد، پاسخو   تقیه نموده
شیم گفت: نزد ا. موسی بن .«.روایت کرده: چنین کلینی دارد؛ مثًال در این مورد وجود 

 ؛به او جواب داد[امام]  و سئوال کرد قرآنای از  مردی در مورد آیه که بودم عبداللهواب
 پاسخاول  بار این بار بر خالِف و او سپس شخص دیگری وارد شد و ھمان سئوال را پرسید 

. "شود بر من وارد شد، گویی قلبم با چاقو باز می ،آنچه خدا خواست"داد، سپس گفت: 
ترک کردم که [در قرائت تاده را در شام در حالی اباقَ "سپس به خود گفتم: گوید:]  [راوی می
 [آشکارا]گونه  کرد و نزد این آمدم که این را اشتباه نمی حتی حرف واو یا مثل آنو تفسیر،] 
سئوال   دیگر وارد شد و در مورد ھمان آیه شخصی. مدت کمی نگذشت که "کند اشتباه می

بنابراین  ؛داده بود آن دیگریبر خالف جوابی که به من و  پاسخی دادباز ھم او کرد و 
ای "و گفت:  کردمن به سپس رو  ؛تقیه است[کار از روِی] ساکت شدم و فھمیدم که این 

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ٱلرَُّسوُل ﴿ و فرمود: کردخدا ھمه چیز را به رسول خود واگذار  ،شیمپسر اَ  َوَما
ْ فَُخُذوهُ َوَما َ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  ذارشد، به گوا ج به رسول اللهپس ھر چه [از جانب خدا]  ﴾ٱنَتُهوا

 .٣"»ما نیز واگذار شده است

                                           
 .١/٥ :الحدائق الناضرة ،یوسف البحرانی -١
 همانجا. -٢
و از  ]دیو اجرا کن[ دیر یشما آورده بگ یآنچه رسول خدا برا«ترجمۀ آیه:  .٢٦٦و  ١/٢٦٥ :صول الکافیأ -٣

 .]٧[الحشر:  »دیینما یکرده خوددار یآنچه نه
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 دھند که با تأویل و تفسیر غلِط  دروغ نسبت میصادق چگونه به جعفر خود بنگرید 
داده بین امت اشاعه  در مردم را گمراه نموده و تفسیرھای مختلف و متناقضی را ،قرآن

عمل طور بخواھد  ھرو او واگذار شده  ویکنند که امور دین به  سپس ادعا میاست؛ 
به راه دین است. آیا  از بازداشتنف قرآن و یبلکه انکار و تحر ؛تقیه نیستکار، این ! کند می

 بیت اھل دانشمندِ  بود که نیاز و ضرورتی  ،و در بھترین قرون راستی در مورد تفسیر قرآن
 ؟شودتقیه داماِن  به دست دانند] [که مذھب شیعه را وامداِر تالش علمی و فقاھتش می

به  دلیلیبه تقیه و بدون ھیچ عذر و بنا تنھا  شان اماماناند که  مدعی علمای شیعه 
بن تغلب روایت است که  اباندر الکافی از  .اند حرام فتوا داده حالل کردِن تحریم حالل و 

داد  امیه فتوا می در زمان بنی ÷پدرم"گفت:  میکه شنیدم [صادق] لله عبداواز اب«گفت: 
ولی من از آنھا تقیه  ؛کرد آنھا تقیه می در برابرحالل است و  شاھینکه کشتن باز و 

 . ١»"حرام است کشتن آنھاگویم]  [میکنم پس  نمی
 عذرصریح و بدون  گوییجز دروغچیزی تقیه  کند میداللت  اً صراحت مواردی کهاز  یکی

عبدالله ونزد اب: «استو دلیل نیست، روایتی است که کلینی از محمد بن مسلم روایت کرده 
خواب  ،فدایت شوم"عرض کردم:  .حنیفه آنجا بود وکه اب وارد شدم درحالی ÷] صادق[

است"،  اینجا عالم و دانایی نشسته [زیرا] که بگو ،مسلم پسِر ای ": او گفت ".ام عجیبی دیده
 ـ  به ادعای شیعه ـ و  تعریف کردابوحنیفه ای راوی خوابش را بر[ .و به ابوحنیفه اشاره نمود
راوی [ ."به خدا قسم درست گفتی ابوحنیفه"ابوعبدالله گفت:  .]ابوحنیفه ھم جواب داد

[امام]  ".آن ناصبی خوشم نیامد از تعبیرِ  ،فدایت شوم" :گفتممن  ؛ابوحنیفه رفت ]:ویدگ می
نیست و  سازگارتعبیر خواب ما با آنھا  تعبیر خواِب  ناپسند مدان؛مسلم،  پسرای "گفت: 

. عرض کردم: "نیست که او گفت چنانتعبیر ما ھم موافق تعبیر آنھا نیست و تعبیرش 
 "؟که او اشتباه گفت درحالیتو گفتی درست است و قسم ھم یاد کردی  ،فدایت شوم"

 .٢»گفته است"اشتباه درست که بله، قسم خوردم "گفت: [امام] 
ی قدرتاز دارد؟ آیا ابوحنیفه  یمجوزھیچ [توجیه و]  حدیثآیا استفاده از تقیه در این 

و بر  از او تعریف کنداز او بترسد و تقیه کند؟ آیا ضرورت داشت جعفر  کهبود  برخوردار
 شاشتباھتعبیِر بر ناصبی بودن و  ،از خروج او اما پسجوابش قسم یاد کند،  صحیح بودن

                                           
 .٦/٢٠٨ :د البزاة والصقوریباب ص ،فروع الکافی -١
 .٨/٢٩٢ :روضة الکافی -٢
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ما ساحت پاک  ؟بدون توجیه است جز حیله و دروِغ  این کار، چیزیحکم صادر کند؟ آیا 
ناسزاگویی به حدیث، گوییم: این  دانیم و می جعفر صادق را از این بھتان و افترا مبرا می

 زند. َدم می او طرفداری و دوستِی از و بوده که مدعی تشیع است کسی  سویجعفر از 
گری مھارت بیشتری  و حیله  دروغتولید ھر اندازه که در  ،شیعهو] علمای  حدیث [جاعالن

لذا محمدباقر صدر به ثناگویی  ؛رود باالتر می آخوندھانزد  انش مقام و منزلت ،دنداشته باش
را به خوبی انجام  [و نمایندگی] او وظیفۀ بابیت«: است پرداخته و گفته ١حسین بن روح

در  .٢»کرد می سنت تظاھر بود و به مذھب اھل مضاعفروش او، پایبندی به تقیۀ  زیراداد؛ 
از عبدالله بن غالب روایت است که گفت: کسی را  ..: «.خوانیم نیز میطوسی  »ةالغیب«

یسار با ھم  روزی در منزل ابن .تر باشد القاسم حسین بن روح عاقلواز شیخ ابکه ام  ندیده
یاد به  ... مورد احترام بودنیز در جایگاه بزرگی داشت و نزد عامه او نزد سید و مقت ؛بودیم

 ج خدا ابوبکر بعد از رسول مدعی بودیکی از آنھا  که کرد دارم که با دو نفر مناظره می
 .علی از عمر برتر است بلکهدیگری گفت:  ؛٣ترین مردم است، سپس عمر، سپس علی فاضل

چیزی که مورد "گفت:  سابوالقاسم [تا اینکه] بحث و گفتگو بین آنھا به طول انجامید
، سپس عثمان ساست، سپس بعد از او فاروق سم قرار دادن صدیقاجماع صحابه است مقّد 

حدیث بوده و به نظر ما ھم صحیح  . این دیدگاه اھلسعلی وصی سپس، سالنورین ذی
که سنت  لآن عده از اھزده شدند و نزدیک بود  حاضرین مجلس از این حرف شگفت ."است

خرده کردند و به  ی بسیاربرایش دعاآنان  .آنجا حاضر بودند او را روی سرشان قرار دھند
 ام گرفت ولی من خنده ؛کرد که او را به رافضی بودن متھم می روی آوردند کسیگرفتن از 

لذا از ترس  ؛گذاشتم را روی دھانم می مو آستینتا جلوی خود را بگیرم کردم  میتالش  و
 .سوی من نگاه کرد و منظورم را فھمیده او ب .به ناچار از مجلس خارج شدم دن،رسوا ش

ابوالقاسم  ،وقتی در را باز کردم و بیرون رفتم ؛ناگھان در زدند ،وقتی به منزل رسیدم
از  پیش و و بعد از ترک مجلسا بود. سوار بر قاطرش ایستادهکه دیدم را حسین بن روح 

چرا  حفظت کند!خدا  ،عبداللهوای اب"گفت: پس  ؛ن آمده بودنزد مبرود اش  به خانهآنکه 

                                           
 .دانند می ی موهوممهدباب و نمایندۀ  ینسومرا  شیعیان او -١
 .٤١١ص :تاریخ الغیبة الصغری -٢
با این  ؛گری بر فضای آن مجلس حاکم بوده گویی گرایش عام شیعه نامی از عثمان به میان نیامده است. -٣

 است.  وجود تقیه کرده
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ه نزد تو گفتم حق نبود[در آنجا] خواستی مرا رسوا کنی که آنچه  ات گرفت؟ شاید می خنده
کنم  من حاللت نمی ،از خدا بترس ای شیخ"گفت: او  ".ھمین طور است" :گفتممن . است"

مردی که معتقد باشد ھمراه و وکیل امام  ،سرورم". گفتم: "اگر این حرف مرا بزرگ کنی
به "گفت:  او  ".خندند شوند و به حرفش می زده می است و چنین سخنی بگوید از او شگفت

 .٢»رفتبا من خداحافظی کرد و سپس  "؛کنم اگر تکرار کنی با تو قھر می ١جان تو
 شیعهگری  چگونگی حیله کهنقل کردم بدان دلیل رغم طوالنی بودنش  این قصه را علی 
به آن  گویند که در دل با زبان چیزی میآنان  است.  به تصویر کشیدهرا سنت  اھل برابردر 

 حال آنکه فقط گویند؛ سنت سخن می از اھل رخیدر میان خود از تصدیق ب اعتقاد ندارند؛
 برند. عقل و شعور شیعیان امروز ھم پیوسته به این نفاق و فواید آن دروغ و نفاق به کار می

او نقل کرده  رویکردِ تأیید  را به منظورابن روح حسین  داستاناین شیخ طوسی  .٣باور دارد
اخبار زیادی در این روش، از آنھا نقل شده که اگر محدودیت  است. الزم به ذکر است که

و  ؛پرداختم کردم و به نقد و تحلیل آن می می بیانھمه را  پرھیز از درازگویی نبود،زمان و 
ھای شیعه را آشکار  ھا و روش حیله است؛ زیراسزاوار بررسی خاصی ین اخبار، اکه حقا 

 .٤نماید می

 های شیعه برای توجیه تقیه استدالل
 ٦و نحل ٥عمران آل هسوراز به دو آیۀ  ،تقیهو عمل اعتقاد توجیه  ایعشریه برااثنعلمای 

                                           
 . باب امام است نایب و در مسلِک  ،خدا یرِ غبه خوردن قسم  -١
 .٢٣٧و  ٢٣٦ص :الغیبةطوسی،  -٢
 .٣٨٥ص :تاریخ الغیبة الصغری، محمد باقر الصدر -٣
 بعد. به ٧٥/٤٠٢ :األنوار بنگرید به: بحار -٤

ن َ�تَُّقواْ ِمنُْهْم ُ�َقاةً  ﴿-٥
َ
ايشان مصون داريد  ]اذيت و آزار[خويشتن را از  ]ناچار شويد و[مگر آنكه « ﴾إِ�َّ أ

 ».]به خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد[و 
ْ�رِهَ َوقَلُْبُه ُمْطَم�ِنٌّ بِاِ�يَمانِ ﴿ -٦

ُ
که بعد از ایمانش به الله  کسی« ﴾َمن َ�َفَر بِاّ�ِ ِمن َ�ْعِد إيَمانِهِ إِ�َّ َمْن أ

که قلبش به ایمان آرام  که به زور (به کفر) وا داشته شود درحالی شود) مگر کسی کافر شود (باز خواست می
َ�َما ﴿مانند:؛ کنند حسب مذهب باطنی تأویل می برعلمای شیعه که  ی هستنددیگرآیات به عالوه،  .»باشد

ن َ�ْظَهُروهُ َوَما اْسَتَطاُعوا َ�ُ َ�ْقًبا
َ
ها (=  (سر انجام سد محکمی ساخت) پس آن« ]٩٧:الکهف[ ﴾اْسَطاُعوا أ

إَِذا َجاء فَ ﴿، و »ن ایجاد کنندیأجوج و مأجوج) اصًال نتوانستند از آن باال روند و نتوانستند سوراخ و نقبی درآ
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از دیدگاه  تقیهلذا اھل علم در اثنای تعریف واقعی  ؛نابجاست یاستدالل کهکنند  استدالل می
در است که  یاین حقیقت ».چیزی جز دروغ و نفاق نیست ۀ شیعهتقی« :گویند شیعه می

که تقیۀ  دبینی پس می برای ما روشن شد.مورد بررسی قرار گرفت و شیعه  روایاتخالل 
 ـ دین تماِم و حتی ـ دین [بخشی از] را  ھا آنآن که درحالی ؛یعنی دروغ و نفاق ،شیعه

که  ینه حال انسان ،حال آنھا در استفاده از تقیه، ھمانند حال منافقین است اند. شمرده
 .است مطمئنلبریز و ایمان  ازشده و قلبش به تقیه مجبور 

تقیه در اسالم «: گوید میتقیه و نفاق  تفاوت میاندر توضیح  :تیمیه االسالم ابن شیخ 
نفاق کار م؛ چون این یدر دل ندار بیاوریم کهزبان بر  چیزیم و یبگویاین نیست که دروغ 

میان کفار و در مؤمن ھرگاه پس  ... کنم که در توان دارم کاری مییعنی است، بلکه 
 ،آنھا جھاد کند؛ بلکه اگر توانست با ،بر او واجب نیست با وجود ناتوانی ،تبھکاران قرار گرفت

بر زبان گوید و چیزی را  دروغ نمی  ضمن اینکه ؛رنه با قلببا زبان جھاد و مبارزه کند وگ
او با این  نھان.یا  سازد می آشکاربلکه یا دینش را  ؛که خالف معتقدات قلبی اوست آورد نمی
فرعون  مؤمن آل ھمانندبلکه نھایتش این است که  ؛طور کلی موافق دین آنھا نیسته ب ،حال

گفت  نه دروغ می ،که نه موافق تمام دین آنھا بودکند  عمل می ]شده که در سورۀ یس ذکر[
 .بلکه ایمان خود را پنھان نمود ؛گفت که در دل بدان اعتقاد نداشت و نه با زبان چیزی می

دین  ابرازِ  وندخدا .باطل چیزی دیگر است چیزی است و اظھار کردِن  ،پنھان کردن دین
 آمیزکفرسخن  استبرای کسی که در اکراه قرار گرفته و مجبور  مگرباطل را مباح نکرده 

ولی منافق و دروغگو ھرگز  ؛خداوند او را معذور قرار داده استدر اینصورت  بر زبان آوَرد.
 ،کند مسلمانی که از روی ناچاری و اضطرار در بین کفار زندگی می.. . معذور نیستند

صداقت و با آن کافران با  که در دل دارد، یایمانش را پنھان نموده به مقتضای ایمان
 ÷که یوسف چنان باشد؛موافق دین آنھا نھرچند  ـ کند می رفتارو خیرخواھی  داریامانت

 ، یبر خالف رافضدرست  ... بودند افرکه آنھا ک درحالی کرد، زندگی میمصر  مردمدر بین 
 .١کند مخالفین خود دریغ نمیشرارتی علیه [ظلم و] ھیچ  از دارد،توان تا جایی که در که 

                                                                                                             
ء علمای  ».کوبد یرا در هم م پروردگارم فرا رسد، آن ۀکه وعد یاما هنگام]  «٩٨[الکهف: ﴾وَْعُد َرّ�ِ َجَعلَُه َد�َّ

شیعه  در عقیدۀبرای تفسیر این دو آیه  .اند مخالفان تفسیر کرده قام ازتان در هنگامتقیه  رفِع را به   این آیهشیعه، 
 .٢٢١و  ٢٢٠ص :بیفکرة التقر  ؛٥/١٦٨ األنوار: بحار ؛٢/٤٨٦ :البرهان ؛٢/٣٥١ :تفسیر العیاشی :به بنگرید

 .٣/٢٦٠ :منهاج السنة -١





 
 
 

 

 فصل چهارم
 مهدویت و غیبت

 ـ به صورت عامـ ھای شیعه  فرقه اندیشۀمھدویت و غیبت در  هلئمس دربارۀ ،این فصل در
آن  جزئیاتامامیه و  درچگونگی دگرگونی این اندیشه خاستگاه و  با ؛ آنگاهبحث خواھیم کرد

غیبت  یازده قرندر طی  اندیشۀ مھدویتبرای دفاع از آنان آنچه به نیز  آشنا خواھیم شد؛ و
بعد از  است که شیعه معتقدرا ـ دولت خیالی مھدی  ،به دنبال آن. کنند بدان استناد می

اینھا خیاالتی ھستند که و خواھیم دانست که  بررسی خواھیم کرد ـ دھد رجعتش تشکیل می
شان عصمت و قداست  اند تا نزد پیروان بیت ساخته و پرداخته اھل آخوندھای شیعه از قول

به  خواھیم داد و آنگاه اتیتوضیحمھدی و سپاھیان  تسیر ،شریعت از آن، دربارۀ. پس بیابند
 عقایدیاحکام و ھمچنین  ؛ردندک وضعغیبت  دورانشیعه در علمای که پردازیم ̀میقوانینی 

خواھیم شناخت. در پایان نیز با  ه و کنار گذاشتندتعطیل کردمھدویت عقیده  در نتیجۀکه را 
جعل اندیشۀ  و امامبودن  اندیشی برای ناپدید شیعه جھت چاره سازان̀و حدیث تالش آخوندھا

 م.یبر را به پایان می بحث ،نقد این اندیشهپس از  شویم و آشنا میھدی منیابت 

 های شیعه  مهدویت و غیبت از نگاه فرقه
 ؛ھای شیعه موجود است نزد بیشتر فرقه ،امام مخفی یا غایبیک اندیشۀ ایمان به 

مخفی شدنش از  نیز ل به جاودانگی وئمعتقدند امام آنھا بعد از مرگ ھم نمرده و قا که نانچ
 در ھا جز این فرقه ھستند. ]شده ھدایت[ »مھدی« نام اآینده ب درو ظھور او بازگشت  مردم و

درمورد تعداد  البته ؛ندارند یاختالف اند، واجب دانستهرا ش مورد تعیین امامی که بازگشت
 دارند. نظر اختالف نیزآنھا  مصداقتعیین  ائمه و

که  ھستندای  فرقه نخستین »سبئیه« ،شھرستانی نوبختی و قمی و بر اساس گفتۀ
 ،که او کشته نشده اعتقاد داشتند ؛١غیبت او را مطرح کردند و ١علی توقف امامت بر

                                           
 .ندنستدا نمی کسی دیگر رایاو ب از یعنی امامت را بعد -١
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سوق دھد و زمین را [به راه راست] نمرده و نخواھد ُمرد تا وقتی که عرب را با عصایش 
شھادت  چون خبر .٢است شده از ستم و بیداد که پر طور ھمان ؛کند پر از عدل و داد 

اگر مغز او را در حتی  گویی؛´میدروغ « ت:گف خبررسانبه شخص  ،سبأ رسید علی به ابن
میرد و  دانیم که او نه می کنیم و می نمی باور ،ای با ھفتاد نفر شاھد عادل بیاوری کیسه

منتظر بازگشت علی از  ، و ھمواره٣»گردد مالک زمین تا شود و نخواھد مرد  نه کشته می
منتقل  ٤»کربیه«ھمچون  »کیسانیه«ھای  از سبئیه به برخی فرقه ،این تفکر .غیبت بود

آنان ، درگذشت دانستند ـ میاو را امام آن فرقه که ـ  بن حنیفه   محمد وقتی زیرا ؛شد
 او سمت راست در باشد؛ می مدینه کوه رضوی بین مکه و او زنده است و در«گفتند: 

زمان قیامش به  تارا که وظیفه حفظ او است  َببریسمت چپ  در شیری قرار دارد و
این بود که او به مدت  . پندار آنھا بر١»است راو مھدی منتَظ « :اند گفته و ٥»دارندعھده 

                                                                                                             
 .١/١٧٤ :والنحلالملل ، الشهرستانی ؛٢٢ص :عةیفرق الش، النوبختی ؛٢٠و  ١٩ص ق:والفر  المقاالت ،قمی -١
 .١/٨٦ :نییمقاالت اإلسالم ؛٢٢ص :عةیفرق الش ؛١٩ص :الفرق المقاالت و -٢
 .٢٣ص :عةیفرق الش ؛٢١ص :الفرق المقاالت و -٣
  نیز توضیح دادیم.کیسانیه تر دربارۀ  پیش ؛بودندضریر کریب  پیروان ابی ،کربیهفرقۀ  -٤
 العزة چنین سروده است: کثیر  جایی کهتا ،اند به این موضوع توجه نموده شیعه شعرای -٥

ــــــــــــريش ــــــــــــن ق  أال إن األئمــــــــــــة م

 عــــــــــيل والثالثــــــــــة مــــــــــن بنيــــــــــه

ــــــــــرّ  ــــــــــامن وب ــــــــــبط إي  فســــــــــبط س

ـــــــوت حتـــــــى ـــــــذوق امل ـــــــبط ال ي  وس

ـــــــــان ـــــــــا زم ـــــــــر عن ـــــــــب ال ي  تغي
 

ـــــــــــواء ـــــــــــة س ـــــــــــق أربع  والة احل

ـــــاء ـــــيس هبـــــم خف  هـــــم األســـــباط ل

ــــــــــــربالء ــــــــــــه ك ــــــــــــبط غيبت  وس

ـــــــواء ـــــــدمها الل ـــــــل يق ـــــــود اخلي  يق

 برضــــــــوا عنــــــــده عســــــــل ومــــــــاء
 

گاه باش که ائمه از قریشند، چهار نفر ب«یعنی: سه فرزندش که نوۀ  علی ودارند:  طور مساوی والیت برحق ه آ
نیکی  ایمان ونوۀ  ،های دختری یکی از آن نوه .مخفی نیست[این موضوع،]  و هستند دختری رسول خدا

است و  میرد تا وقتی که سوار بر اسب نمی ها نوهیکی از این  شد.[= شهید] ناپدید  دیگر در کربالنوۀ  است و
 شنزدو  بودهدر کوه رضوی  . اوشود دیده نمی ما مدتی در میان شود و یب میا. او غپرچمی در دست دارد

؛ الفرق بین الفرق: ٩٣و  ١/٩٢؛ مقاالت اإلسالمیین:٢٦بنگرید به: مسائل اإلمامة: ص». است عسل آب و
تا  ٢٦اند. بنگرید به: مسائل اإلمامة: ص عران دیگر نیز آوردههای مقاالت، اشعاری را از شا . کتاب٤١ص
 .٤٣تا  ٤١ص :ن الفرقیالفرق ب ؛٢٩
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سپس ظھور  ؛شود کوه رضوی غایب می و درنموده سال، خود را از آنھا پنھان  ھفتاد
امیه را  دھد و سردمداران استبدادگر بنی کند و برای آنھا حکومت تشکیل می می
شان  از آرزوھای ھیچیکو به  نکردشان ظھور  امسال گذشت و ام ھفتاد چون. ٢کشد می

کنند که  قانعرا بر این عقیده  شان یاران کردند، برخی از شعرای آنھا تالش نیافتنددست 
از آن پس  .٣نوح ھم غایب باشد مھدی آنھا به اندازۀ عمرھرچند  ؛باشند راضی به انتظار

ھای شیعه  در بین فرقه ـھدایتگربه عنوان ـ انتظار بازگشت او  امام و توقف بربود که 
ای از پیروانش این ادعا را  بیت، فرقه اھل یک از ائمهمثًال بعد از وفات ھر ؛گردید رایج

که  یتعیین امام  سر برمنجر شد تا  . این اعتقادظھور او بودند منتظر و کردند مطرح می
از  پیدا کنند.دی اختالف شدی بودند  شبازگشتدر انتظاِر شد و  امامت در او متوقف می

بودند،  راھش به چشم کهامامی انتظاِر مورد  آنھا در: «ویدگ میسمعانی  روست که این
 .٤»بود از آن ھویداکه حماقت آشکاری  شدند یاختالفدچار چنان 

 ،ھای زیدیه برخی از فرقه ،اند گفته ٨نشوانو  ٧شھرستانی ، ٦بغدادی ،٥که اشعری چنان
موعود اختالف داشتند، [اصل  تعیین اماِم  یفرعمسایل  درآنکه با وجود  ،»جارودیه«مثل 

 اینکهلذا  بودند؛سرگردان حیران و  درگذشته، اماِم ظھور در توھم قضیه را پذیرفته بودند و] 

                                                                                                             
ر یالتبص ؛٣٩ص :ن الفرقیالفرق ب ؛١/٩٢ :نییمقاالت اإلسالم ؛٢٧ص :عةیفرق الش ؛٢٦ص :مسائل اإلمامة -١

 .١٩و  ١٨ص :نیالد يف
 .٢٧ص :مسائل اإلمامة -٢
 گوید: می شیعه شاعر -٣

مـــر نـــوح أيقنـــت لـــو غـــاب  عنـــا عُ

 إين ألرجـــــــــــوه وآملـــــــــــه كـــــــــــام
 

ــــــــيؤوب ــــــــه س ــــــــوس بأن ــــــــا النف  من

ا يعقــــــوب  قــــــد كــــــان يأمــــــل يوســــــفً
 

من به  .آمدخواهد او که  ما قلبًا یقین داریم ،نوح هم از ما غایب باشد مدت عمرِ [مهدی] به  اگر«یعنی: 
 ).٢٩ن: ص(هما داشت گونه که یعقوب به بازگشت یوسف امید همان ؛بازگشت او امیدوارم

 .١/٣٤٥ :األنساب -٤
  .١٤٢و  ١/١٤١: مقاالت اإلسالمیین -٥
  .٣٢و  ٣١ص :الفرق بین الفرق کتاب -٦
  .١٥٩و  ١/١٥٨: الملل والنحل -٧
  .١٥٦ص: الحور العین، نشوان -٨
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گونه  ھمان ؛صحیح نیست ،اند این دیدگاه را انکارکرده ،زیدیه ھای ھمۀ فرقهاند  گفته رخیب
 .اند کردهبدان اشاره نیز  ٢یھرزولدگ و ١که احمد امین

بیت نسبت  ی از اھلشھورکه به افراد ماست ھای شیعه  غیبت از دیدگاه فرقه ۀ این عقید
 ؛مردم زیستند  تاریخ حضور حقیقی داشتند و در زندگی مانند سایر افرادی که در اند؛ داده

 زیرا ؛ح کردندمطر  چنین ادعایی را ایشانمورد  ھا در آن فرقه وفات کردند،ولی ھمین که 
غایب شده و برای ظھور و قیام رجعت خواھند وی کردند  گمان می و باورنداشتهمرگ او را 

شخصیت خیالی یک  دربارۀ زیرا ؛دارد کامال تفاوتعشری ااثنشیعۀ این اندیشه نزد  .کرد
از نظِر  این فرد، .، وجود خارجی نداشتشیعه ھای معاصر که به اعتقاد اکثر فرقه ستا

 ،بود که مردم او را ندیده بودند ٣زیورمم، شخصیت که به مھدویت باور داشتند کسانی
 غایب شد و تولداز  بعدـ  ـ به ادعای شیعهکسی که  ؛دانستند شناختند و جایش را نمی نمی
 و خانوادهحتی افراد  ای از رمز و راز بود؛ تمام ماجرا در پرده ش را کسی ندید؛ زیراتولد

را  و آن هنداشت اطالع وی تولد و بارداری مادرشاز  نیز به او اشخاصترین  نزدیک وکیل و
شیعیانی که ھا شباھت دارد] حتی برای  کردند. این امام غایب [که بیشتر به فراری انکار می

با او ارتباط  مدعِی که  و نمایندگانی ّوابنُ  بودند نیز ظاھر نشد؛ مگر برای شغیبت مدعی
 بودند.

اصلی  است؛عشریه  اایمان نزد اثن اصلو  در شیعهر شخصیت مھدی منتَظ  آنچه دیدیم،
شیعه  امامانحضور که  وفات حسن عسکری از پس ؛ چرا کهگردید آن بنا که مذھب آنھا بر

حول  شیعه محوری بود که عقاید ،او خیالِی  به غیبت پسرِ  عتقادادر جامعه پایان پذیرفت، 
این اندیشه کی و چگونه نزد  شد. بنیان آنھا می نابودِی  اساسی بود که مانع از و گشت آن می

 ؟شکل گرفتعشریه ااثن

 خاستگاه اندیشۀ غیبت در شیعۀ اثناعشری و دگرگونی آن
از وفات حسن عسکری  پسشیعه را  وضعیتاین اندیشه، باید  خاستگاه برای بررسی

از وفات  بعد دارد. محکمیمستقیم و ارتباط  ،این تفکر گیرِی  نحوۀ شکلبا  زیرابدانیم؛ 

                                           
  .٣/٢٤٣: ضحی اإلسالم -١
 .٢١١ص :عةیدة والشیالعق -٢
 . کردند می بدل و در  را اخبارش، نام او بدون ذکر یانشیع -٣
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 نیزفرزندی  او پیدا نشد و برایجانشینی  ق۲۶۰ سال در ـ امام یازدھم شیعهـ  حسن
ھای  کتاب و ،١را تقسیم کردندوی مادرش، میراث  و ـجعفرـ بنابراین برادر او  نداشت؛
 پراکنده شان جمع امور شیعه آشفته شد و ،بدین سبب کنند. بدان اعتراف مینیز شیعه 
چون امام بر اھل زمین   بدون امام ھم دینی نداشتند؛ چون بدون امام شدند؛ و ؛گردید

بقای ھستی  بدون امام حجت نیست و نیز خداحتی از دیدگاه شیعه، کتاب ؛ ٢حجت است
؛ اوست که پناھگاه و ٣»رود فرو می ،اگر زمین بدون امام باشد« امام است؛ چون وابسته به

از روی زمین برداشته شود، زمین ساکنانش را ای  حظهلاگر امام « و؛ امان مردم است
با وجود این،  .٤»ددنور ساکنانش را درمی ]به ھنگام طوفان[که دریا  نوردد، آنچنان میدر

ھیچ حادثۀ  ماند و[از حجت خالی] امام بدون جانشین و فرزند وفات یافت، زمین بدون امام 
ـ شان  ترین امور دین متحیر شدند و در مورد بزرگ یانشیع رخ نداد. این شد کهناگواری 

بنا به قول یا  ،به چھارده فرقه ٥نوبختی بنا به قول لذا افتادند؛اختالف  به ـ تعیین امام یعنی
 در دورانھم  ھای امامیه بوده و فرقه ھم از این دو نفر،به پانزده فرقه تقسیم شدند.  ٦قمی

گاھی و د و بودنقرن سوم  درھر دو  را کهچ زیستند؛ میاختالف و فروپاشی شیعه  آ
 فرجام شیعه بعد از حسن عسکری مھم است. شرحبرای  شان اطالعات
 تر شد؛ گستردهاختالفات  افزایش یافتند و ی شیعهھا فرقه قمی و نوبختی، از  پس

 چناننموده که شیعیان حسن بعد از وفات او،  ) ذکرق۳۴۶.(م مسعودی شیعی که چنان
تا زمان اگر این تفرقه و اختالف  .٧شدندتقسیم بیست فرقه به که  شدنداختالف  دچار

 .٨چه وضعی داشته است یبعدھای  بنگرید در دورهبوده، پس  چنینمسعودی 
                                           

 .٩٦ص :عةیفرق الش ؛١٠٢ص :المقاالت والفرق -١
 .١/١٨٨ :صول الکافیأ -٢
 .١/١٧٩ همان: -٣
 همانجا. -٤
 .٢٥٨ص الفصول المختارة:، دیالمف ؛٩٦ص :عةیفرق الش -٥
 .١٠٢ص :المقاالت والفرق -٦
 .١٦٨الصواعق المحرقة، ص بنگرید به: و ؛٤/١٩٠مروج الذهب،  -٧
ۀ بابیت لغو گشته و اندیش . در آن دوره،متوقف نشد »سمری«تا قیام در مورد مهدویت، شیعه نظر  اختالف -٨

مولود اتفاق  ادعای غیبِت  برهمه علمای شیعه بنابراین  شد.ختراع بدعِت نیابِت عام مهدی برای آخوندها ا
 کرده بودند. توافقبا هم  دش می سرازیر سوی آنهاه بمهدی  تقسیم غنایمی که به نام نایِب  سر بر زیرا ؛نمودند
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حسن بن « گفتند: میبرخی  ؛مورد امامت داشتند ھای گوناگونی در ھا دیدگاه این فرقه
جایز نیست بمیرد  و قیام خواھد کردو است او غایب  نمرده؛زنده است و  [عسکری] علی

 بنابراین این فرقه بر .١»شود چون زمین از امام خالی نمی ؛ندارد مشخصیکه فرزند  درحالی
 که چنان ؛او را مطرح نمودند و انتظارِ  ویتامامت حسن عسکری توقف نمودند و ادعای مھد

ی دیگر ۀفرق و ند.بودامامت او [ادامۀ] مدعی  ،امامی از وفات ھر بعدبود که عادت شیعه  این
غایب است و  ولی ،کردند بعد از مرگ ھم زنده اما گمان می ،به مرگ او اعتراف از شیعیان

کوشیدند امامت را از حسن به  ھای دیگر می فرقه ،ھمان حال در .٢ظاھر خواھد شدروزی 
عقیم بودنش امامت حسن را به علت  نیزھای دیگر  فرقه و ؛٣منتقل کنند ـجعفرـ برادرش 
  .٤دانستند باطل می

والدتش را مخفی « کهعشری این بود که حسن عسکری پسری دارد افرقۀ اثناما پندار 
از سوی حکومت،  تعقیبشو  دشوار آن زمان به علت شرایِط و این موضوع را  نگه داشته

 نیز مردم  حسن پدیدار نگشت و بیشتر  دوران زندگی پس پسرش در... پنھان نموده است 
  .٥»ندبعداز وفات او پسرش را نشناخت

وفات حسن خبِر] «[گوید:  ه میکگیری دیگری وجود دارد  ، جھتاین دیدگاهدرمقابل 
 اثباتبه  شاھدان بسیارکه با اخبار متواتر و  پدرانشھمانند وفات  ،بن علی صحیح است

به  .تردید نمود شدشمن ھمراه بوده و نباید در مورد تواتِر دوست و با توافق و ،رسیده
 است.نداشته  یفرزندبگوییم وی صحیح است که  ،ھمین دالیل ھمین صورت و بر اساس

 [یعنی مرگ حسن و عقیم بودِن وی] را درست فرض کردیم،صورت  بنابراین وقتی این دو
امامت قطع [زنجیرۀ]  وجود ندارد و یامام [عسکری] از حسن بن علی که بعد شود میثابت 

قطع گردید، جایز است که امامت ھم قطع  ج از محمدپس که نبوت  و چنان ...ه است شد
مردم به نبوت بیش از امامت و  استاز امامت  تر بزرگو  تر مھم ،نبوت ؛ چرا کهگردد

 ؛شود با نبوت بیش از امامت قطع میخبری از احکام الھی]  [دربارۀ بی عذِر افرادو  نیازمندند

                                           
 .١٠٦ص :المقاالت والفرق ؛٩٦ص :عةیفرق الش -١
 .١٠٧ص :المقاالت والفرق ؛٩٧ص :عةیفرق الش -٢
 .١١٠ص :المقاالت والفرق -٣
 .١٠١و  ١٠٠ص :عةیفرق الش ؛١٠٩ص :المقاالت والفرقبنگرید به:  -٤
 .٣٨٩: صاإلرشاد، دیمف -٥
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 ؛نبوت قطع گردید ،است؛ ولی با این حال ھای واضح نشانهو  دالیل آشکارنبوت ھمراه  زیرا
  .١»تواند پایان پذیرد امامت نیز میپس 

ھیچ تردیدی او  فرزندِی  بی مورد مرگ حسن عسکری و دراز شیعه  یی دیگر فرقه
، اگر ه خواھد کردقائمی را برانگیخت محمد میان آل خداوند در« گفتند: می و نداشتند

 ما اکنون در کند و اگر خواست غیر او را مبعوث می انگیزد و علی را برمیخواست حسن بن 
 .٢»داریم که امامت قطع شده است قرار[زمان بین دو ظھور]  دورۀ َفتَرت

شان متناقض. این  ھای شیعه با یکدیگر متعارض بود و سخنان بدین صورت، دیدگاه فرقه 
گفت  میدسته به آنچه  ھر تقسیم شوند و بسیاریاحزاب  ھا و فرقهآنان به  اختالف باعث شد

به جایی  امامی بی در آن مدِت  شیعیان سرگردانِی  و انیحیربود.  و اعتقاد داشت دلخوش
 واین باره چه بگوییم  دانیم در ما نمی«را برگزیدند و گفتند: و رکود رسید که برخی توقف 

کوچکی بود به  ۀاشار آنچه گفتیم، .٣ »تو [حقیقِت امر،] نامعلوم اس به شدهشتَ ما مُ  مسئله بر
 در بین شیعه ایجاد شد. عسکری که بعد از وفات حسن بزرگی اختالف

 دالیل ادعای غیبت
بیت  امامت یکی از اھل بر[سردمداران و علمای شیعه] شاید خواننده از اصرار شدیدی که 

مرگ کسی را که انکار، یا ادعا کنند او حاضر بودند حتی جایی که  تازده شود،  شگفتداشتند 
 کمترخیالی بسازند. پسری بود ھم زنده است، یا برای کسی که عقیم  وفاتاز  ھمچنان پس
، راه رشد و استفرزند از دنیا رفته  بدون  شامامشد که وقتی دریافت  یافت میکسی از آنھا 

و به  هامامت شدسلسله قطع  معتقد به و کردهرا رھا  و تشیع گرایی فرقه برگزیده وھدایت 
صادقانه در پِی  تعداد اندکی که فقطشاید  عادی [و به دور از شرک و خرافات] بازگردد.زندگی 

ترین  مھم عقیدۀ خود دست کشیدند.و از  ه، قانع شدچون با واقعیت روبرو شدند ،شیع بودندت
برای دفاع  ھا این فرقه کشمکش خالل اختالف و ، درآنھا [بر این عقاید باطل] پافشاری دلیل

ای برای مھدی  طایفه زیرا ھر ؛شود روشن می تالش برای بیشترین یارگیری خود و دیدگاهاز 
 ست کهھا درگیری ھمیندر اثنای  کرد. و می دیگری را تکذیبمھدِی و  نمودهخود تبلیغ 

                                           
 .١٠٥ص :عةیفرق الش ؛١٠٨و  ١٠٧ص :المقاالت والفرق -١
 .١٠٥ص :عةیفرق الش ؛١٠٨ص :المقاالت والفرق -٢
 .١٠٨ص :عةیفرق الش ؛١١٦و  ١١٥ص :المقاالت والفرق -٣
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 پسرِ  امت برتوقف ام غیبت امام و بارۀعشریه درابه روایات اثن مثالً گردد؛  می حقیقت ھویدا
ای دیگر که مدعی غیبت و توقف بر  به ادعای طایفه یاکنید،  دقتحسن عسکری  خیالی
 مۀحالی وفات یافت که ھ در ]موسی کاظم[ابوابراھیم «گویند:  کاظم ھستند و می موسی

سبب توقف آنھا امر  و این در اختیار داشتند ھای وی را] ی [از دارایینمایندگان او اموال فراوان
را به  خواستند آن و نمی ورزیدند میبه اموالش طمع  [زیراانکار وفاتش بود و و امامت ا بر

 و سی ھزار در اختیار داشتزیاد بن مروان قندی ھفتاد ھزار دینار  ].بازگردانند وارثانش
  .١...»بود دینارش نزد علی بن ابوحمزه 

بر و  دارد ھای پنھان برمی پرده از حقیقت ٢نقل شدهشیعه مضمون از این  ابکه روایاتی 
ثروت  اموال و چپاول، بازگشتشانتظار  کند که در ورای ادعای غیبت امام و داللت میاین 

 ۀخورد فریبای  عدهگری، از  آنھا با ادعای شیعه صدھا نفر ازکه  است؛ چنان مطرح بودمردم 
امام،  و نمایندگان ّوابو با نام نُ  انداختند چنگ می ندارایی آنا، بر بردند لوح سود می ساده

کردند تا اموال و  می را انکار شمرگ ،یافت بنابراین ھرگاه امامی وفات می ؛گرفتند ُخمس می
امام غایب، پیوسته اموال   باشد و به نام ُخمس انشدست نایب درھمچنان  ویھای  ثروت
 ،این میان در ل ادامه داشت ومنوابه ھمین  ،عملیات غارت و چپاول. ٣را به یغما برندمردم 

پرداختند که  را به کسانی می دشدند و اموال خو خبر قربانی می لوح و بی ساده شیعیان
که از این ھم جھان اسالم ھستند. کسانی  جانشین امام غایب در معتقد بودند نایب و

ھایی را که به آنھا شده بود  ظلم بیت و ھمیشه محبت آل ،مند بودند ھای گوارا بھره غنیمت
شدند و  ھای ایشان را یادآور می رنج داستان محنت و ،داشتند اطرۀ مردم زنده نگه میخ در

امت اسالم را متفرق ھا برای آن بود که  ھمۀ این تالش بیت بودند. خواھان انتقام حق آل
خود را که برای نابودی کیان دولت اسالم  مخفی تشکیالتاموال مردم،  چپاولکنند و با 

 تغذیه نمایند. ،کرد فعالیت می

                                           
سئوال اینجاست که همین موسی کاظم که ـ به ادعای شیعه ـ مدت بیست سال  .٤٣و  ٤٢ص :بةیالغ ،طوسی -١

 مال و ثروت از کجا آورده بود. (مصحح)در زندان بود و هیچ شغل و مهارت خاصی نداشت، این همه 
 .٨٩٣، ٨٨٨، ٨٧١، ٧٥٩ :ات شمارهیروا ،رجال الکشی؛ ٤٣ص :بنگرید به: همان -٢
این دقیقًا همان کاری است که امروز ولی فقیه و آیات عظام و ُحجج اسالم در ایران با ثروت و درآمدهای  -٣

خورند؛ و این،  سهم امام، از ثمرۀ جان کندِن مردم میوار، به بهانۀ خمس و  کنند و زالوصفت و انگل مردم می
 خوَرد ... (مصحح) تکراِر تکرار است. واعِظ شهر بین که چون لقمۀ ُشبهه می
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سیاسی  تشکیالتشیعه به برپایی  امیدادعای مھدویت و غیبت،  دالیلشاید یکی از 
امامت برای ما  موضوعآنھا به  توجهاین چیزی است که در  مستقل از حکومت اسالم باشد و

از حقیقِت دین  و شان فروریخت آرزوھایخانۀ پوشالِی وقتی  به ھر حال، .ملموس است
ه ب حقیقتاز شان،]  [برای تسکین دردھایگشتند، ازخوار و ذلیل ب و شکست خوردند

 دلسردیشان را از  نابودی و سقوط و شیعیان گونه خود را از دند، تا اینش ندهخیالبافی پناھ
 راه نگه دارند  به چشم و وارامیدشان را ھمچنان  پیروان لذا برآن شدند تا ؛میدی برھانندااو ن

پس از ست که روھمین  ازاز آِن ایشان خواھد بود.  کار،سرانجام و آنان را قانع کنند که 
 عالوه بر زیرا آمدند؛ وجد میمھدویت و غیبت، به  وفات ھریک از امامان شیعه، مدعیاِن 

 شیعیان مقابله کنند. افسردگی با یأس وتوانستند [برای مدتی]  می، سرکیسه کردن مردم
فضای  آنجا در زیرا ؛تندرو بود مناسبی برای مذاھب افراطی و اهجوالنگگری  شیعه

ھایی  بنابراین گروه؛ یافتند شان می مناسبی را برای تحقق اھداف خود و بازگشت به معتقدات
ناھمگن و این مجموعۀ و کاروان پیوستند  اینبه  داشتند آمیزافراطی و غلو اعتقاداتکه 

از آنکه  پس به ویژه ؛کشید باستانی  و یموروث اورھایبسوی بیراھۀ ه شیعه را ب نامتجانس،
 آنھا دست کشید. شیعه از اصول امت اسالم و اجماع 

[از  ادیانریشه در برخی از  ُمنجی با نگاه شیعی آن غیبِت  مھدویت وبنابراین عقیده 
این  ریزِی  پیدر  ادیانپیروان آن  نیستھیچ بعید  و ؛داردجمله مسیحیت و یھودیت] 

، این اعتقادکه  معتقدندبرخی از مستشرقین  نقش داشته باشند. یاناندیشه در اذھان شیع
 آخر به آسمان باال برده شده و در »ایلیا«معتقدند که  یانیھود زیرا دارد؛اصالت یھودی 

  .١شیعه است ۀشد مخفیامامان  نخستین مثال برایلذا ایلیا  ؛خواھد گشتباززمان 
موضوع  بر شیعه، تنھا بسنده کردن به اینیھودیت تأثیر  یابی ریشهبرای به اعتقاد بنده 

برده  سوی آسمانه ب ÷که عیسیاین اعتقاد وجود دارد  نیزدر اسالم  ؛ زیراکافی نیست
 وغریب نیست ھم اسالمی  در باورھایاین نظریه  لذا ؛آینده رجعت خواھد کرد شده و در

شایان . اند ای مطرح کرده نظریهچنین  ،کنند یمھدویت را انکار ماصِل چون مستشرقین 
از  ؛شود دیگر به وضوح دیده می جھاتاز بر اندیشۀ شیعه، تأثیر تفکر یھود  ذکر است که

به  .ه استگردد که یکی از علمای یھود بود میازسبأ ب به ابن ،نظریۀ غیبتاصِل اینکه  جمله
مھدویت برگرفته از روایات  باوراند که  برخی از شعرای شیعه تصریح نمودهعالوه، 

                                           
 .١٩٢ص :عةیدة والشر یالعق، هرزیولدگ -١
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که  ای هدر سروداین نکته،  داشته است.که قبل از اسالم آیین یھود بوده » بارحاأل کعب«
 شود: به روشنی دیده میگفته حنیفه  در وصف ابن ـ کیسانیه شاعرـ  »کثیر عزت«

 ١اخلوالی أخو األحبار يف احلقب هو املهدي خربناه كعب

عقیدۀ مھدویت  دنیای غرب،در « گوید: میـ در این مورد  ھلندیخاورشناس  ـ فان فلوتن 
 ارا بعقیده این وی  .٢»به صورت خاصی توجه مستشرقین ما را به خود جلب کرده است

 زیرا ؛گرداند برمی مسیحیت یھودیت وعقیدتی را به اصول  آن و ستهدان مرتبط  ٣اسرائیلیات
برخی اشخاص و حوادث  مورد [ظھوِر]در به پیشگویی  مھدویت،این باور است که  بر

 به باور وی، شوند. می به وفور دیده  اتھای اسرائیلی کتاب در ،و این موضوع پردازد می
 و یانو تنھا از طریق یھود دانستند ھا در ابتدای امر دربارۀ این اندیشه چیزی نمی عرب

تباط این اعتقاد با است که ار واضح .٤با آن آشنا شدند بودند هوردآمسیحیانی که اسالم 
ھا با آن  که عرب است ای اخبار غیبی  از جملهتنھا به این دلیل که  مسیحیت، یھودیت و

اخباری  نیز ج اسالم پیامبرمعجزات زیرا در برخی  ؛ارتباط ضعیفی است ،آشنایی نداشتند
 رویکرد و آمیزکفر عقایدمسائل را مطابق اخبار و آنھا این  اما ؛بود امور غیبیبرخی از  بارۀدر

نگارنده بر این باور است که  کنند. تحلیل می ج خود نسبت به نبوت محمد انکارگرانۀ
بیشتر  زیرا ؛گردد برمی آیین زرتشتیبه  ،مھدویت و غیبت در موردعشری ااثنشیعۀ عقیدۀ 

مھدی [ظھوِر] یک که  بود ایرانھای  از جمله آیینآیین زرتشت ھستند و  شیعیان ایرانی
است  پھراسلُ  [یا بشتاسپ] پسر  پشتاسگ« فرزندانکه از  کشید را انتظار می جاوید زنده و
مطابق عقیده، دقیقًا این  .٥دارد ای بین خراسان و چین قرار و در قلعه »نسبشاوا«به نام 

                                           
] خبر را نی[ا یحقب الخوال ۀحبار در منطقاأل  است و کعب یاو مهد: «ی شعرعنم .١/٢٧٥ :ر عزةیکثوان ید  -١

 ».ما داده است به
 .١١٠ص :اتیلیة واإلسرائیادة العربیالس -٢
 یاسالمر یغ میاز تعال یگرید  نمودهایو  یپرداز اسطوره ،ییاست از داستانسرا یانیحاصل جر  »اتیلیاسرائ« -٣

شده  مسلمان اِن یهود یتوسط  شتریب. این اخبار و روایات، است  رفتهینخست اسالم صورت پذ یها که در سده
  منابع اسالمی شده است. (مصحح)وارد 

 .١١٢ص :السیادة العربیة واإلسرائیلیات -٤
 .١/١٧٩ :ت دالئل النبوةیتثب -٥
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 .١عشری استاھستۀ مذھب اثن

                                           
برای اینکه دریابیم باورهای زرتشتی تا چه حد بر عقاید شیعه اثرگذار بوده است،  .١/١٧٩ :ت دالئل النبوةیتثب -١

سه  ظهور از پیش بنا بر عقاید زرتشتی، جهانای شیعه دقت کرد:  توان به شباهت منجی و مهدی افسانه می
 زشتی سختی و گرفتار هرکس و هر چیز که است؛ چنان تباهی و سیاهی ستم و از منجی (یا سه مهدی) انباشته

 هزارۀ ابتدای در ،»َیسن هومن« و »زند« متن بنا بر. پیماید نمی نابودی و فساد جز راهی و است نابسامانی و
 با شوند، می چیره ایران بر موی گشاده دیوهای شده، یاد »زمان ترین پست« عبارت با آن از که زرتشت

 و شده واژگونه چیز تا جایی که همه سازند؛ می ویران و تباه را چیز همه کنند، می فرمانروایی ستم و عدالتی بی
 دست از را خود همیشگی نظم نیز طبیعت بلکه گسلد، می هم از اجتماعی و فردی امور شیرازۀ تنها نه

 همراه سال نامنظم فصول نابهنگام، ایجاد گرم و سرد بادهای وزش آسمان، در باران بی ابرهای ظهور. دهد می
 ها انسان .اند جمله  آن از کشتزارها شدن بر  بی و ها چشمه شدن خشک فرسا، طاقت و سخت سرمای و گرما با

 که طوری به یابد؛ می راه نیز چهارپایان به تغییرات، این و کنند یم ولد و زاد کمتر گیاهان، همانند نیز
 شان پوست و چربی کم آنها شیر کنند، تولید مثل می کمتر اسب و گاو و گوسفند همچون اهلی حیوانات

چهار دورۀ  جهان، ۀعمر دوازده هزار سالدر طول . دارند کمتری نیروی جنگی های اسب و شود می تر ُتُنک
 :کند وجود دارد و در هر دوره، یک منجی ظهور میهزار ساله   سه
پروراند  ) به معنای کسی است که قانون مقدس را میUkhsyat Ertahیا   (Eretaُاوخشیت َاِرَته -١

گویند و در » هوشیدر«یا » اوشیدر«(نیرودهنده و رواکنندۀ قانون دین و داد زرتشت). امروزه این نام را 
را به آن افزوده و » بامی«کلمۀ  یآمده و گاه» اوشیتر«یا » خورشیتدر«کتب پهلوی به صورت 

 .است» هوشیدر درخشان«گویند که به معنای  می» هوشیدر بامی«
) به معنای کسی است که نماز برپا Ukhsyat Nemadیا  (Namamgah ُاوخشیت ِنَمه یا َنَمنگه -٢

گویند؛ ولی در کتب پهلوی به صورت » هوشیدرماه«یا » هاوشیدرما«را  دارد. امروزه آن می
به  »نمنگه«چون کلمه  باشد؛» اوشیدر نماز« دبایظاهرًا ضبط شده که » اوشیترماه«و » خورشیتماه«

 است. »نماز«معنی 
استوت . رسند به معنای کسی است که همه از پرتو او به زندگی فناناپذیر می )(Astvat Ereta هتَاستَوت ِارِ  -۳

ستا (اوستای جدید) هر جا که سومین و آخرین موعود در آیین مزدیسناست. در اوِ  »سوشیانس«ارته همان 
 گاهکه امروز نیز هر   استوت ارته است؛ چنان هماناز آخرین موعود، منظور سوشیانت به صورت مفرد آمده، 

 وی است.مورد نظر شتی بخش و موعود زرت شود، آخرین نجات سوشیانس به طور عام مطرح می ۀواژ 
سوشیانس  پاک کند.  و ناپاکی  آید تا جهان را از آلودگی بخشی است که به زمین می آخرین نجات

کمال  ا(سوشیانت) همانند خورشید نورانی است که شکوِه کیانی با اوست. با ظهور وی دین مزدیسن
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همچون دو  و در ابتدای ظهورش،پنجاه و هفت سال است  حکومت اوماند. دوران  پذیرد و استوار می می

 ۀکند. به نشان و با آنان گفتگو می رود سالگی به دیدار هرمزد و امشاسپندان می  در سی  ،پیش از خود نجیمُ 
و مردمان  ـآغاز آفرینش  ـ مانندایستد  آسمان می ۀروز در میان این دیدار، خورشید به مدت سی شبانه

گو،  و هنگام بازگشت از این گفت. خواهند شد مواجهانگیزی  شگفت ۀحادثبا دیگر  رِ فهمند که با می
کنار  ۀاز قبیل برافکندن بتکد(آید و کارها و افتخارات خویش را  می یانسسوش استقبال بهکیخسرو 

که  خواهد از او می و او را ستوده نیز کند. سوشیانس  بازگو می شبرای )چیچست و کشتن افراسیاب تورانی
کیخسرو  اصالحگرِی کند. در طول پنجاه و هفت سال دوران  می چنینکیخسرو  ستایش نماید؛دین را 

ای مانند زرتشت  برگزیدهاو را  . متون زرتشتی،فرمانروای هفت کشور و سوشیانس موبدان موبد است
. در طول پایان برساندبه زرتشت آغاز شده، پیامبرِی هر آنچه با معتقدند که وی مأمور است تا و  دانند می

جهان  ۀهم مهدی زرتشتیان، و یابد جریان می ها)اتگاهای زرتشت ( آموزه وی کلیه کارها بر مبنای  ۀهزار 
برای سپاهی به همراه سوشیانس  ،پیش از برانگیختن مردگان. بنا به عقیدۀ زرتشتیان، بخشد مادی را سود می

فلزات در جهان مادی است) او  ۀکه پاسدار و نگهدارندرود و شهریور امشاسپند ( دیو بدعت  می جنگ با
را  هاگناهکاران، دیو  مجازاِت سوشیانس  بعد از . افتد کند و سرانجام این دیو به قعِر دوزخ می را محبوس می

نیز خیزد و هرمزد  مانند. ایزد سروش به نابودی دیو آز برمی یمن باقی میاهر  و سازد و تنها دیو آز نابود می
از طریق همان سوراخی که در آغاز آفرینش از  ـ یعنی تاریکی و بدیـ اهریمن را با تمام مظاهر پلیدش 

سوشیانس،  حکومتدوره . ای که دیگر نتواند بازگردد به گونه ؛کند آنجا آمده بود، از آسمان بیرون می
شوند  نابود می هایو د  ۀهم :کمال و رشد موجودات است ۀدور همانند دوران خیالی حکومت مهدی شیعه، 

بیماری، پیری، مرگ، . در دوران حکومِت منجی، روند از میان می شیطانی های و دروغ ها زشتی ۀو هم
همه در کنار یکدیگر به  ،های دینی هستند مردم مطیع فرمان گردد، ناپدید میها  بدی ۀآزار، بدعت و هم

ای  برگزیدهاو را  زرتشتیانو سرسبز و خرم. گیاهان همیشه در رویشند  و کنند خوشی و شادمانی زیست می
؛ دقیقًا ها برهاند ها و بدعت که مأمور است دین او را به کمال رساند و از پیرایهدانند  میاز نسل زرتشت 

مردم به دستور او سپاه می آرایند و با شرک و همان طور که شیعیان چنین اعتقادی نسبت به مهدی دارند. 
او داشتن رستاخیز (تن پسین) نیز هست.  سوشیانس مأمور زنده کردن مردگان و برپا .جنگند بدعت می

از  پس و را از هر ظلم و ستم پاک کرده و جاودانه خواهد ساخت همان مهدی موعد شیعه است که جهان
خواهند ماند. اکنون خوانندۀ و با یکدیگر دوست و مهربان  هستند های دینی مردم مطیع فرمان ۀهم آن،

تواند قضاوت کند که عقیدۀ مهدویت شیعه ـ حتی در برخی جزئیات ـ تا چه حد برگرفته از  محترم خود می
توان ادعا کرد که مذهب شیعۀ  باورهای باستانی زرتشتی است. بر همین اساس است که به جرئت می
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 گذاران اندیشۀ غیبت در شیعۀ اثناعشری بنیان
را  ÷نص بر امامت علیوجود  بدعتھمان کسی باشد که  »سبأ  ابنعبدالله «اگر 

برای  بدان معترفند ـعشری ااثن شناسی فرقه منابع موضوعی که ـ باشد مطرح کرده
جایگزین نظریۀ امامت ای را  عقیدهامامت،  پایانسبأ دیگری ھست که بعد از  ابنمھدویت نیز 

 این احتمال نیز وجود دارد که عسکری قطع شده است.   نسل حسندریافت که   زیرا کرد؛
. این مرد بدعت را بنیان نھادندکه این بود ای  مجموعهاز اعضای یکی چھرۀ سرشناس و او 
 ؛کرد خود را ایفا می[مخّرِب] پنھانکاری نقش  در نھایِت که  ١بود »عثمان بن سعید عمری«

اموالی را که به نام  ترس [از حاکمان]علت تقیه و به  اما بود؛روغن تاجر  در ظاھرزیرا 
 حیواناتروغن و پوست  ھای ظرف در ،گرفت می شیعیانبیت از  زکات و حق اھلخمس و 

پسری چھارساله داشته که خود را مخفی عسکری که حسن وی مدعی بود  .٢گذاشت می
ش سفیر و واسطۀ امام و شیعیانخود را  ویکند.  نمی مالقات یجز او با کس دیگر و ٣نموده

تا به امام  گرفت میشان را  ستاند و سئواالت و مشکالت را از آنھا می مردم اموال دانست، می
 غایب برساند.

جز گفتار معصوم را قبول  ـ به خیال خودـ که شیعه است  نکتۀ جالب توجه این
که پای ولی اینجا  پذیرفته نیست؛تا جایی که اجماع بدون حضور امام معصوم  ؛کنند نمی
البته  .کنند غیرمعصوم را قبول می راوِی ادعای یک  شان در میان است، ترین عقیده مھم

ه ای ب یعنی دروازه[» باب«خود را  ھاھرکدام از آن و گونه ادعاھا داشته از ایننیز افراد دیگری 

                                                                                                             
است که خود را در های مختلف ـ به ویژه یهودیت و زرتشتی ـ  ای از ادیان و آیین امامی، ملغمه دوازده

 پوشش اسالم پنهان کرده است. (مصحح) 
از موالی » محمد بن نصیر«ۀ غیبت، شخصی به نام اندیش گذارِ  پایهالدین خطیب معتقد است که  استاد محب -١

 استامام غایب  های شیعه آمده که وی مدعی بود باب ). در کتاب٣٧: ص(الخطوط العریضةنمیر است  بنی
را  ادعا این ی نیزدیگر دنبال او کسانه باست. از او پیشی گرفته  این ادعا در »یعیشر «مردی دیگر به نام  و

 .٢٤٤. بنگرید به: طوسی، الغیبة: صدندکر مطرح 
 .٣٩٧و  ٣٩٦ص :بة الصغرییخ الغیتار ، محمد الصدر ؛٢١٥و  ٢١٤ص :ةیبالغ ،طوسی -٢
شیعه دربارۀ اینکه این پسر چند سال داشته است اختالف دارند. علمای  .٢٥٨ص :بةیالغ ،طوسیبنگرید به:  -٣

اکثر روایات حاکی از آن هستند که وی پسری بوده که کمتر از پنج سال «گوید:  مجلسی در این مورد می
 .)٢٥/١٢٣ :نواربحار األ» (داشته، یا [حتی] کمتر از یک سال
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کدام از آنھا  ھر بودند. ادعا درگیراین سر  به شدت بربا ھم و  دانستند میامام غایب  ]سوی
ر صادرشده و حاوی امام غایب منتَظ سوی آورد که به خیال او از  می سندی بیرون و امضا

این افراد را تھیه کرده و از  فھرستیطوسی . شیخ نفرین و تکذیب دیگری است لعنت و
خدا  ؛اند که ادعای بابیت کرده ای افراد نکوھیده نام«آورده است: تحت این عنوان 

 .١»کند! شان لعنت
وکال و ھای اسالمی  سرزمیناز  بسیاریعثمان بن سعید در ھای شیعه،  به گزارش کتاب

بابویه قمی  کردند. ابن تبلیغ می عثمان بابیِت  داشت که برای امامت آن معدوم و نمایندگانی
 فھرستترین  جامع ،صدر محمدباقرفھرستی از نام این نمایندگان را تھیه کرده که به تأیید 

او  پیروانکه از عثمان بن سعید و  بودندی نیز کالی دیگرعالوه بر این افراد، و .٢است
نام افراد « عنوان ااز ایشان را در مبحثی ب تنھفت نام طوسی شیخ ناراضی بودند و 

 ،از دیدگاه شیعهالزم به ذکر است که . ٣ذکر کرده است »ای که نمایندۀ ائمه بودند نکوھیده
ولی وکیل با باب  بیند؛ می راکه باب امام غایب  استاین  »وکیل«و  »باب«بین  تفاوت

 .٤است یانو واسطۀ بین باب و شیع بیند و امام را نمی کند مالقات می
[طی وفات یافت،  ـھا امامی عتمد دوازدهمباب اول ـ ھنگامی که عثمان بن سعید 

با این  شیعیاناز  گروھی اما ؛خود تعیین نمود نیینشرا به جاـ  محمدـ  پسرش وصیتی]
کشمکش  و درگیری راضی نبودند، عثمانپسر  بابیِت  نمودند و چون بهمخالفت کار 
شیخ طوسی در مورد یکی از این مخالفان  گرفت و یکدیگر را نفرین کردند.باال شان  میان

محمد  آیا فرمان ابوجعفر" ھالل کرخی گفته شد:  احمد بن به«چنین گزارش داده است: 
در  ٥االطاعت که امام واجبحال آن ؛گردی نمیازبسوی او ه کنی و ب عثمان را قبول نمی  بن

 سخنی گفتهاو  وکالت دربارۀام  نشنیده"گفت: وی  "؟سخن گفته استاو [بابیِت]  مورد

                                           
 .٢٤٤ص :بةیالغطوسی،  -١
 .٦٠ص :الصغری بةیخ الغیتار  -٢
 .٢١٤و  ٢١٣ص :الغیبة ،یطوس -٣
 .٦٠٩ص :بة الصغرییالغخ یتار  -٤
انه گاو یبر اساس عقیدۀ شیعه،  چون ؛دانستند گفتۀ باب اول را گفتۀ امام می زیرا است؛ منظورشان امام منتظر -٥

نص بر اساس  به عنوان جانشین پدر و باب مهدی،عثمان بن سعید فرزند پس تعیین  .بود سفیر او باب و
 .ندشد لعنت می این تصمیم، مخالفین و بودمقدس امام 
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 ١جعفر وکیلوکه اب یقین کنم اگر . پسکنم نمی را انکار[عثمان] پدرش  و باشد

"دیگران [این سخن گفتند:  ".کنم نمیبه او جسارتی [بانافرمانِی خود،]  ،زمان استال صاحب
پس نفرینش کردند  "؛اید آنچه شنیده و[خود دانید] شما "گفت: وی  ".اند شنیدهرا از امام] 

 .٢»و از او بیزاری جستند
 ساخته است؛را آشکار  مدعیان نیابت و وکالت میاندرگیری  علتشیعه  منابعبرخی از  

نقل نموده که بابیت را  »بن بالل محمد بن علی« به ناممردی  ماجرایطوسی شیخ مثًال 
 رخ داد یمعروف داستانعمری وی و بین نپذیرفت؛ در نتیجه، عثمان عمری را   محمد بن

و  کرد امتناع ھااز تسلیم آن وانداخت چنگ  در اختیار داشتاولی به اموال امام که «که 
پس  .٣»کردندنفرینش  و جسته یزاریجماعت از او بتا آنکه  ؛استامام  که وکیِل  مدعی شد

آن  عثمان،وفات از  پسو  بودهعثمان بن سعید در وکالت شریک که او  دکنی مالحظه می
 یتسر باب به جان ھم افتادن آنھا برچنین ِگرد آمدن و خود برداشت. بنابراین برای اموال را 

مام غایب اگر چیزی به نام ادر غیر این صورت،  ؛بود مالآوری  ، تنھا به خاطر جمعالتو وک
اموال به این مرد آن کرد،  را رھبری می خودشیعیاِن  یشھا طریق باب و از داشتوجود 

عقیدۀ شیعه، به چرا که  ؛چنین کسی مورد اعتماد امام زمان نبوداصًال رسید و  گر نمی حیله
او پس چرا ابتدا به آنھا ھشدار نداد که با اگر چنین است،  .امام از گذشته و آینده خبر دارد

بلکه  ؛معامله نکنند تا اموال مردم را برندارد؟ حقیقت این است که امام غایب وجود ندارد
 نیزشان  اختالفاتھمۀ  خورند و مال مردم را به باطل می ،گروھی به نام تشیع و دینداری

 است. مال و ثروتبرسر 
، در ٤از آنکه حدود پنجاه سال سرپرستی بابیت را برعھده گرفتپس محمد بن عثمان 

او بردند و  می وی نزدشان را  مردم اموال در این نیم قرن، .٥وفات یافت ق ۳۰۵یا  ۳۰۴ سال
[از جانب وی  ÷زمان حیات حسن با ھمان خطی که در ،آورد می ھایی نوشتهبرای آنھا 

                                           
بر اساس اعتقادات  خوانند و می »باب«را  عشریه اواکه اثن؛ حال آنخواند می »وکیل«را  که اوید مالحظه کن -١

 .وکیل فرق داردبا باب شیعه، 
 .٢٤٥ص :الغیبة ،یطوس -٢
 .همانجا -٣
 .١٤٩ص :، رجال الحلی٢٢٣ص :الغیبة ،یطوسبنگرید به:  -٤
 .منابع پیشین -٥
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صحبت  ویدنی و یدینمھم مورد امور ھای جعلی،] در  [آن نوشتهو  آوردند برای مردم] می
  .١ داد ھای عجیب و غریب می شد جواب که از او می ھایی پرسش بهو کرده بود 

را  اش هوظیف »القاسم حسین بن روح واب«مردی به نام  ،از محمد بن عثمان پس
وظایف بابیت  ،محمد بن عثمان اواخر حیاِت  در یوبه گزارش منابع شیعی،  .دار شد عھده

لذا مردی  ؛شد پرداختند به او تحویل داده می اموالی که شیعیان می یعنی ؛داد را انجام می
شد نزد ابوجعفر  من اموالی را که از وقف حاصل می«گفت:  »دسوَ محمد بن علی اَ «به نام 

گرفت. دو یا سه سال قبل  از من تحویل میآنھا را  نیزردم و او ب محمد بن عثمان عمری می
 یالقاسم روح ورا به اب آنکه داد  دستوروی ولی  ؛ردماو ب برای مقداری اموالاز وفاتش 

[در قبال پرداخِت اموال] از او خواستم که رسید بدھد. او [از این من  .تسلیم کنم
رسید شکایت کرد و او به من دستور داد که از او درخواست  ابوجعفرنزد  درخواسِت من]

آن، اموال  پس از ".رسد به من می ،دست ابوالقاسم بن روح برسده چه بآن ھر" نکنم و گفت:
 .٢»کردم نمی رسیددرخواست از او بردم و  ابوالقاسم ابن روح می نزدرا 

القاسم بن  وھنگامی که یکی از آنھا در مورد تسلیم مال به ابخوانیم  در گزارش دیگر می
فتم چرا آنچه به تو گ«و گفت:  گرفت او خشم برمحمد بن عثمان  باِب  شد،تردید دچار روح 

 بر ای مبنی نوشتهاز ترس اینکه مبادا  ،کرد او را آرام کند آن مرد تالش می ».عملی نکردی؟
بود نسبت به کسانی  امام باِب  گیعادت ھمیشزیرا این کار،  ؛برایش بیرون آورد تکفیرلعن و 

به «ناچار با مالیمت و عطوفت گفت: وی  .کردند که از پرداخت اموال خودداری می
 غضبناک حالتی باھمچنان ولی باب  ؛»بودی جسارت نکردم نوشتهدستوری که برایم 

من جز اقدام فوری کار : «گوید میمرد آن  .»گویم عمل کن  که می برخیز و چنان«گفت:  می
 رفتم و دمنزل کوچکی بو القاسم بن روح که در واب نزد ؛ لذاآمد دستم برنمی دیگری از

ھا را به او  خدا را شکر کرد و من ھم پول خوشحال شد واو  .جریان را برایش تعریف کردم
 . ٣»بردم داشتم برایش می سودچه  ھر ھمیشه از آن پس تحویل دادم و

در خود را چگونه  ھا] باب[یعنی وکال و شیعه مخفِی  بزرگانسران و بینید،  می که چنان
داشتند و اطاعت از خود را گفتار  ادعای عصمت دربودند، چگونه  دهانپوش پردۀ قداست

                                           
 .٢٢٣ص :الغیبة ،یطوس -١
 .٢٢٦و  ٢٢٥ص :همان -٢
 .٢٢٤ص :الغیبة ،یطوس -٣
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در  از رحمت خدا دوریلعنت و کرد،  و ھرکس چنین نمی دانستند؛ واجِب مطلق می
ھا و وکالی  غایب و ِورِد زبان باببه امام ھای منسوب  نوشته انتظارش بود. آری، زبان دست

 او فقط مال و ثروت بود.
، امام غایب وی در اختفای محلبود که دلیل  ه اینب ،متای این ِس القاسم بروانتخاب اب

انتخاب ای  باِب امام را بر اساس ضوابط ویژه ه،شیع تشکیالت .بوداز دیگران  رازدارتر
 بود. آنچه در پرھیز از افشاگری حفظ اسرار و عدم اظھار و ھاکه شاید بارزترین آن کردند می

چگونه این ": پرسیدنداز سھل نوبختی «کند:  داللت می این امر برنیز کتاب طوسی آمده 
دانند چه کسی  آنھا بھتر می"گفت: وی  "نه به تو؟ ،القاسم بن روح واگذارشدوبه شیخ اب امر

 جایمن  اگر .کنم مناظره می و بحثان نمن مردی ھستم که با دشم. ١را انتخاب کنند
فشار قرار  برای افشای آن تحتو  ـداند میکه ابوالقاسم  ـ چناندانستم  مھدی غایب را می

با  ابوالقاسم باشد و دامان زیر ٢ولی اگر حجت ؛کردم شاید مکانش را اعالم می ،گرفتم می
 .٣]"»[که او را نشان دھدزند  دامنش را کنار نمی تکه کنند، تکهبدنش را  قیچی

باعث  و اد کردایجقاسم بن روح، کشمکش بزرگی بین اعضا ابوالب اصتنابا وجود این، 
 ھا لعن و نفرینچه و . .. ندنو ادعای بابیت ک هشد جدا تشکیالتاز رؤسای آنھا از شد برخی 

را  بابیت امام زمانشدند حقیقت  برخی ناچارشان رد و بدل شد! در این میان،  که میان
این  یکی از خورده، ناکام مانده بودند. شیعیان فریب شکاریارگیری و در  ؛ زیراکنند آشکار
کسانی بود که  از وی .٤کشته شد ق۳۲۳سال که دربود  »علی شلمغانی محمد بن «افراد، 

سر آن مقام با ابوالقاسم حسین بن روح به  بر، کردروافض  مھدِی  و نیابت ادعای بابیت
القاسم حسین بن روح وارد  با ابو: «اینچنین حقیقت ماجرا را افشا نمودرقابت پرداخت و 

[مقام] سر آن بر  به راستی .ایم دانستیم وارد چه چیزی شده اینکه می مگر ،این امر نشدیم
ـ احمد کسروی  .٥»جنگند ای می الشه سر ھا که بر مانند سگ ؛به جان ھمدیگر افتادیم

درگیری  زیرا است؛ راست گفته[شلمغانی] : «ـ در این مورد گفته است نویسندۀ شیعه ایرانی

                                           
 .دانند امام می حِق  را که آن درحالیواگذار کرده؛ زرگان شیعه برا به انتخاب باب  که اختیار یدمالحظه کن -١
 مهدی موهوم.یعنی  -٢
 .٢٤٠ص :بةیالغ -٣
 .٨/٢٩٠ :، الکامل١١/١٧٩ :ةیة والنهایالبدا ،ریکث ابن، ٢٤٨ص :الغیبة ،یطوسبنگرید به:  -٤
 .٢٤١ص :الغیبة ،یطوس -٥
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طمع گرفتار کرد و  را جمع می[مردم] یک اموال ھر است. بوده ثروتخاطر ه ب آنھا فقط
طولی نکشید که ابن  .١»را به دیگری تحویل ندھدھا کرد تا آن بعد ادعای بابیت میو  شد؛ می

ابوالحسن علی «چھارم به نام  بابیت با وصیت او به نفر وفات یافت وق ۳۲۶ روح در سال
نزدیک به  که حالی برعھده گرفت ا دربابیت ر مقاِم او . ٢منتقل شد »مریبن محمد َس 

برای ظھورش، علیرغم اشک و گذشت و آرزوی شیعیان  ھفتاد سال از غیبت امام موھوم می
 .محقق نشداندوه فراوان 

سراپای وجود تردید،  و شک و حقیقت نداشت پنھانیظھور امام دربارۀ ھای شیعه  وعده
کم حقیقت  از درگیری بین مدعیان بابیت، کم از سوی دیگر، پس .گرفت را فرا یانشیع

 هب .از میان رفتکامًال [یعنی سمری] باب   نشاط و فعالیت بدین علت، ؛شد می مسئله آشکار
که دربارۀ  رغایب منتَظ به  منسوبامضای  سند و ،ھای شیعه کتاب است که در دلیل ھمین

. برخی شد نوشته میپیشین ای ھ باببرای  که از آن اسنادی ؛شود یافت نمیتأیید او باشد 
جامعۀ زیاد علیه  فشاررا ناشی از  اند آن کوشیده ،به این مسئلهضمن اعتراف شیعیان معاصر 

 .٣دھند نشانشیعه 
ارزشی  شکست خود و بی . وی٤دار بود را برای سه سال عھدهمقام تشریفاتی  اینسمری 

 از«مرگ  بستر وقتی که در .کرد احساس می ٥منصبش را به عنوان وکیل معتمد امام غایب
بدین  .٦»رساند گفت: خدا فرمان خود را می بعد از مرگ توست؟ ی: چه کسی وصپرسیدنداو 

، مقام سر آن سبب رقابت بره ب زیراادعای پیوند مستقیم با امام پایان یافت؛ شکل بود که 
ویژه،  بابیِت  نظریۀ ه بود؛ زیرابست رسید شان رو شد. ادعای غیبت امام به بن دست

بزرگان شیعه سندی منسوب به سمری از جانب مھدی  . با این ھمه،کسب نکرد یموفقیت
 »نیابت عامه«اصل  مستقیم قطع شده و بابیِت  کرد می مبیرون آوردند که اعال منتظر

مشترک مندی از مواھبش  بھره که ھمه آخوندھای شیعه در جاگزین آن شده است؛ اصلی

                                           
 .٣٣ص :گری شیعه و شیعه -١
 .٢٤٤ص :الغیبة ،یطوسبنگرید به:  -٢
 .٤١٤ص :بة الصغرییخ الغیتار ، محمدباقر صدر -٣
 .٤١٣ص :بة الصغرییخ الغیتار  ،صدرال ؛٢٤٣ص :الغیبة ،یطوس. وفات یافتهجری  ٣٢٩سال وی در  -٤
 .٢٥٧ص  :عةیدة الشیعق، نو لدسارون -٥
 .٢٤٢ص :الغیبة ،یطوس -٦
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سِر  ھا بر کشمکش، خارج شد بست بنقضیۀ غیبت مھدی از  ،با اختراع این اصلبودند. 
. شد تقسیم می[مدعیان بابیت]  ۀبین ھمبه طور مساوی غنایم  و از بین رفتمنصب بابیت 

 تثبیت شد. »نیابت«عقیدۀ بدین سان، 
 ـ یسمرابوالحسن  ابن روح وابوالقاسم پسرش،  عثمان بن سعید وـ این چھار باب  

ھای بارزی بودند که  چھرهـ  کم ـ دستیا  ؛مھدویت بودند غیبت و اندیشۀ گذاران بنیان
دوران فعالیت [و کالھبرداری] این  .امامیه ترسیم نمودندشیعۀ را برای  تیونظریۀ مھد

در  .١طول انجامیده که ھفتاد سال ب داردنام  »غیبت صغری« چھار نفر تحت عنوان بابیت
د و کرھای اثناعشری آمده بررسی خواھیم  کتاب که در چناناندیشۀ غیبت مھدی را ادامه، 

 آشنا خواھیم شد. ،که امروز اساس مذھب شیعه است ،مضمون آنبا 

 افسانۀ امام  زمان 
را توھم  شپود انگیزی است که تار و شگفت ماجرای ،ھای شیعه کتاب داستان مھدی در

ریزی  قالبچنان  پیش آمده،این داستان به موازات رویدادھایی که  .دھد خیال تشکیل می و
ھیچ برد و  نمی یراھانسان ای آنچنان بزرگ تبدیل شده که به عقل  به افسانه کهشده 

ھای شیعه که معاصر  فرقهاز  بسیاریکه  چنان پذیرد؛ نمیرا  آن یسرشت و فطرت سالم
 مادر مھدِی اند. اکنون داستان را از انتخاب  کرده را انکار وی ،اند بودهآن امام خیالی والدت 
چگونگی والدت مھدی و نحوۀ  و پس از شرح کنیم  شروع میعسکری حسن  توسط  موھوم

 سیرِت وی خواھیم پرداخت.و  رجعت به ش،مخفی شدن
 [ملقب به نرجس خاتون] حسن با مادر مھدی توصیف شیعه از نحوۀ مالقات و آشنایی

این انتخاب کنیزکی که که آنھا عقیده دارند . است یک شب ھزار وھای  قصهشبیه  بیشتر
غیب  در پردۀپوشیده و  امام درک و درایِت  تصمیمی ناشی از ،دھند پسر را به او نسبت می

، نوع لباس، کنیزک ھای از ویژگیفرستد و   می برای خرید کنیز به بازاررا  خادم خودبود. او 
                                           

). ١٣(کشف الغطا: ص» سال طول کشیدهفتاد و چهار  ،غیبت صغری« گوید: نجفی می جعفرالله  آیت -١
 را رد کرده و عدداین است؛ زیرا ممقانی نبوده همه آخوندها مورد اتفاق  ها آن سالدقیق ظاهرًا تعیین 

 سال والدت ه ازکاین مگر ؛اشتباه است ،اند سال تعیین کرده چهار و اینکه مدت غیبت را هفتاد« گوید: می
  تنقیح» (ماه منهای چند ،ُنه سال است هشت یا شصت و و  شصت ،مدت آن...  را حساب کنند آن [مهدی]
است؛ بنگرید  دهکر  عنوانسال  این مدت را هفتاد ،صدرمحمدباقر که است حالی  دراین  ).١/١٨٩المقال:

 .٣٤٥ص :بة الصغرییخ الغیتار  به:
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گاه افتد او  ند و آنچه در میانۀ داد و ستد اتفاق مینز معامله می حینھایی که در  حرف را آ
که تا چشم کنیزک به آن  دھد می به خادمشای به زبان رومی  نامهھمچنین  سازد. می
 .دنک میھایش را پاک  اشک ھمان نامهبا سپس  و ستهشدت گریه برای مدتی ب ،افتد می

یوشع  دختر »ملیکه«که  کند ا میافشھویت خود را  زده دیده، امام را بھتخادم کنیزک که 
که  دھد خادم چنین شرح میرا برای  اش داستان زندگیی و .است ـ پادشاه رومـ بن قیصر 

را  ج رسول خدا نیز دچار شده؛ھای بزرگی  مصیبت به ه،خواستگاری کرداو را ھرکس 
 ای«: است فرموده خواستگاری نموده و ÷حضرت عیسی مسیح درخواب دیده که او را از

دخترش ملیکه را برای این پسرم  ـ شمعونـ از وصی تو آنکه ام برای  نزد تو آمده ،الله روح
 گوید ھمواره کنیز می اشاره کرد. ]حسن عسکری[با دست به محمد  و »کنم خواستگاری

و  ـ دختر عمران ـ که مادر حسن عسکری به ھمراه حضرت مریم آندید تا  میخواب را این 
مریم به مادر حسن عسکری اشاره کرد و  به دیداِر وی آمدند. یای بھشتھزار نفر از کنیزھ

پس ام مھدی دست  ؛»است ـ÷محمد وابـ تو  ھمسرِ  مادرِ  ؛١سرور زنان است ،این«گفت: 
کند که حسن از دیدار او خودداری  شود و با اشک و آه شکایت می به دامان مادر حسن می

مالقات را که مشرک باشی تو  درحالیپسرم «گفت: در پاسخ مادر حسن کند.  می
تأثیر این رؤیاھا اسالم را در نتیجۀ  اینکه آن کنیز رومیتا  یابد میداستان ادامه  .٢»کند نمی

 .ببیندخواب  دررا حسن عسکری شود  موفق میو  هپذیرفت
 برای »سجنر« نامدست مسلمین و انتخاب ه بتش راداستان اسکنیزک در ادامه، به 

را جز به  او خواسته بودخود  ارباب از  گوید که ی میو کند. اشاره میمخفی کردن حقیقت 
در خواب به  ھایش ویژگیھمان کسی است که آن شخص، کسی که او راضی باشد نفروشد و 

ھیچ تعجب  کند میمالقات [در دنیای حقیقی] با حسن  کهاز آن پس یو بود. وی وحی شده
او را به  حسنبنابراین  .کرده بود رخواب با او آشنا شده ارتباط برقرارد تر زیرا پیش ؛کند نمی

                                           
 است؟ برترهم فاطمه  آیا او از .اند حسن عسکری اطالق کرده مادره را ب» سرور زنان«که لقب  یدمالحظه کن -١
 مریم مادر زنان جهان و ولی سرور ؛کند مالقات نمیرا او است، آن کنیز مشرک  که یابومحمد درحال ،آری -٢

. جالب است که ائمه حتی در خواب هم مشرکان کنند گفتگو می و دیدار انبا مشرک حوریان بهشت عیسی و
همان کنیز مسیحی را در خواب برای حسن  ج کردند؛ ولی پیامبر اکرم کتاب را مالقات نمی و اهل

 خواستگاری کرده بود. (مصحح)
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زمین را  خویش درآورده وتصرف به دھد که دنیا را از شرق تا غرب  فرزندی بشارت می
 .١کند سرشار از عدل و داد می

کند که  افسانه تأکید می زیرا؛ است تر عجیب از ھمه چیز داستان باردارِی نرجس،
 نتوانست ٢حکیمهھای شیعه،  . بنا بر گزارشاو دیده نشد درحاملگی ھای  نشانهھیچیک از 

این موضوع را با او در نزد حسن برگشت و  پس ھیچ اثری از بارداری در وجود آن زن ببیند؛
ھرگاه وقت «گفت: او و به  کردهتأکید  حاملگی کنیزشھم حسن بر  ولی باز میان گذاشت؛
حتی که است  این ،آورتر شگفتنکته از این  .٣»شود می یت آشکاربرا بارداری ،فجر فرا رسید

: گوید اش نشده بود؛ زیرا به حکیمه می متوجه بارداری زایمانتا شب  نوزاد نیزمادر آن 
واضح است که  .٤»خود احساس نکردم را در[بارداری] چیزی از این بانوی من، «

برادر حسن  ـ که جعفر  این حقیقت از فرار تالشی است برای از این امر،  اطالعِی نرجس بی
 حامله نبودِن آنانحبس نمود تا  ویحسن را بعد از وفات  انکنیز ھمسران و ـ عسکری

، این خبری تقسیم ارث حسن صورت گرفت آنگاهحاکم وقت ثابت گردد و  برای قاضی و
 .٥اند را تأیید کرده است که حتی منابع شیعه آن

                                           
 .٤٠٠تا  ٣٩٥ص :باب ما روی فی نرجس أم القائم ،نیکمال الدإ ،بابویه ابن -١
 ی است. (مصحح)و عمه حسن عسکر ـ  تقی ـ امام دهم شیعیاندختر محمد او  -٢
های بارداری در وجود  جالب است بدانید که طبق همین افسانه، وقتی حکیمه از نبودن نشانه .٤٠٤ص :همان -٣

بلکه در  ؛میستیها ن ما ائمه در شکم جان، عمه«گوید:  و می کند، حسن تبسمی کرده آن کنیز صحبت می
ما نور  رایز  ؛میشو  یراست مادران خارج م بلکه از راِن  ؛مییآ ینم رونیم بو از راه رِح  میباش یمادران م یپهلوها

راِن  شود؟ آیا آنها نیز از اگر چنین است، پس تکلیف پیامبران چه می .»دیآال  یرا نم آن ها یدیکه پل مییخدا
اند یا این امتیاِز عجیب فقط منحصر به امامان شیعه است؟ آیا رِحم مادر ائمه در ران  شان به دنیا آمده مادران

شان قرار دارد؟ این سخن، دقیقًا مثال همان احمقی است که سنگی در چاه انداخته که صد عاقل  پای
ـ دانشمند و محدث شیعه است، سخن گزافی را بیرون آورند؛ یعنی یک نفر که ـ به اصطالح  توانند آن نمی
گوید که بقیه آقایان ناچارند برای توجیه آن، الطائالت دیگری ببافند که بر گند و نکبتش سرپوش  می

گذارند؛ غافل از اینکه توجیه خرافات و شرکیات شیعه، همچون باتالقی است که هر چه بیشتر تقال کنند، 
 نهایت! (مصحح)  ن روافض وین جهِل بیروند ... زنهار از ای بیشتر فرو می

 .همانجا -٤
 .٧٤ص :الغیبة ،یطوس -٥
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گوید،  اش سخن می خبرِی مادر از بارداری داستان تخیلی که از بیجالب است که ھمین 
 و آن اینکه فرزند در کند گوید که ادعاھای پیشین را باطل می جای دیگر دروغی می در

مادر جنین از درون شکم : «ویدگ میحکیمه که  کرده است؛ چنان صحبت میشکم مادرش 
 .١»به من سالم کرد خواند و میم خوانم او ھ که من می طور ھمانبه من جواب داد، 
 تولدنظارت بر  برایکند که وقتی حسن او را  خود حکیمه روایت می ھمچنین طوسی از

[از ھمسران یا یک   کدام از ،فدایت شوم سرورم«گفت:  وی ،اش دعوت نمود مھدی به خانه
به آنھا نگاه گوید:]  . [حکیمه میسوسناز گفت: حسن آید؟  فرزند به دنیا میکنیزانت] 

  .٢...» دوش دیده نمی [از حاملگی] ای نشانه آنھا کدام از ھیچدر دیدم جز سوسن و کردم 
را تشخیص  آن زن حاملگِی حکیمه تنھا با نگاه کردن توانست  طوسی، روایت بر اساس

از  چنین آمده که حکیمه علیرغم بررسی دقیق، نشانیبابویه  روایت ابن در حال آنکه ؛دھد
 حال آنکه؛ یاد شده »سوسن«شیخ طوسی از وی با نام روایت  در. ھمچنین ندید یباردار

 ،روایاِت دیگر دراین زن،  ذکر کرده است. الزم به ذکر است که »سجنر«نامش را بابویه  ابن
ھمۀ این روایات [با  وبه دلخواه خود چیزی ساخته  سیک ھر ؛ یعنی٣ھای دیگری دارد نام

 منعکس شده است. نیز ھای شیعه کتابشان] در  وجود تناقض
دو  ]از مادر[ خروجبالفاصله پس از «ای چنین گزارش شده که  تولد این موجود افسانه

 ،آسمان بلند کرده بود به سویکه انگشتان سبابه را  یدرحال و زانو رو به قبله نشست
بر خدا و حمد مخصوص ذات پاک خداوند است و درود  شیستا": و گفتکرد  یا عطسه
اگر  ]که یدرحال[ ؛رفته است نیحجت خدا از ب هستمگران پنداشتند کخاندانش. و  محمد

آمده  روایت دیگر در .٤»رفت یم نیاز ب شک و تردید ،شد یبه ما اجازه سخن گفتن داده م
که به من  یا به وعده ،خداوندا: «خوانداین دعا را  آن نوزاد به سجده افتاد و شھادت داد و

جھان را پر  مامیق یۀرا ثابت بدار و در سا میھا قدم ؛مرا تمام فرما امیق ا کن و امرِ وف  یا داده
  .٥»از عدل و داد کن

                                           
 .٤٠٤ص :نیکمال الدإ -١
 .١٤١ص :بةیالغ -٢
 .٤٠٨ص :نیإکمال الد؛ بنگرید به: »لیصق«و  »حانهیر « :از جمله -٣
 .١٤٧ص :الغیبة ،یطوس ؛٤٠٦ص همان: -٤
 .٤٠٥و  ٤٠٤ص :نیإکمال الد -٥
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کند:  سوارِی مھدی اشاره می در ادامۀ افسانه، عمه خانم به شیر خوردن و سپس پرنده
او بردم و  پیشاو را برگرفتم و  ". مناوریبنزد من عمه، او را ": گفتو  مرا صدا زدابومحمد «

پدر خود سالم  هب ،قرار گرفتموی [= حسن] بود و مقابل  انمدر دست [= مھدی] چون او
سپس  ؛دیآن نوش ازگذاشت و او  شدر دھانرا حسن او را از من گرفت و زبان خود  .کرد

او را به مادرش  من. "آنگاه نزد من بازگردان ؛دھد ریاو را نزد مادرش ببر تا بدو ش": گفت
 یکه پرندگان باال یدرحال مدداد بعد از آن او را به ابومحمد بازگردان ریش ه ویو ب دمرسان

و نگھدار و ھر چھل روز نزد  ریاو را برگ"از آنھا گفت:  یکیبه . [حسن] بودند پروازسرش در 
 .بودند شبه دنبال زین گریآن پرنده او را برگرفت و به آسمان برد و پرندگان د ".ما بازگردان

 ".سپرد] را [فرزندش یموس سپردم که مادرِ  ییتو را به خدا": گفت یکه ابومحمد م دمیشن
تو  ۀنیخوردن جز از س ریخاموش باش که بر او ش": گفت ه اوو امام ب ستیآنگاه نرگس گر

 ... شد دهبه مادرش بازگردان یھمچنان که موس ؛گردد مینزد تو باز یحرام است و به زود
گمارده شده است، آنان را موفق و  ـ السالم ھمیعلـ  ائمهس است که بر ُد الُق  روح[پرنده]  نیا

 .١"»آموزد یعلم م ایشانو به  دارد یم استوار
 کامالً ھای زندگی و شخصیتش]  [مانند بقیۀ جنبه امام زمان شیعیان نیزنمو  رشد و

که موجودات زنده  از قانونی واست مخلوقات مورد  در وندسنت خدا مخالف نظام خلقت و
چنین حکیمه  نیز از قول بخش. این کند پیروی نمی تابع آن ھستند وند متعالبه فرمان خدا

ولی  ؛محمد رفتم ووالدت نوزاد گذشت نزد اب وقتی چھل روز از«کشیده شده:  به تصویر
بانی و ز مبود  ندیدهاز او  ای زیباتر چھره .رود منزل راه می در [مھدی] مان دیدم که موالی

نزد خدا عزیز و گرامی  فرزنداین " گفت: ÷م. ابومحمدبود  زبان او ندیده تر از فصیح
چھل فقط که  بینم درحالی می [و با این وضعیت]گونه  ایناو را  ،سرورم"گفتم: من  ".است

ئمه اما  دانی که رشدِ  آیا نمی ،ای عمه"تبسمی کرد و گفت: وی   ".گذرد می تولدشروز از 

                                           
های  های ایران باستان است. در داستان این بخش از افسانۀ مهدی نیز برداشتی از اسطوره .٤٠٥ص همان: -١

ـ پسری داشت که چون مانند افراد کهنسال موهایش سپید شده  خوانیم که سام ـ پدربزرگ رستم پارسی می
ا کرد تا بمیرد؛ نام نهادند. سام از شرمندگی داشتن چنین کودکی، او را در پای کوهی ره» زال«بود، او را 

های خود  برد و همراه جوجه غافل از آنکه سیمرغی که در باالی کوه النه داشت، کودک را یافته و به النه می
های ایرانی کامًال  بینید، در این بخش از افسانۀ مهدی نیز سایۀ سنگین داستان که می کند. چنان بزرگ می

 محسوس است. (مصحح) 
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: چنین آمده است در روایت قمی. این سخن، ١"»مثل یک سال دیگران است؟روز  در ھر
م مادرش سخن و کودک ما، در رحِ  است؛ساله  کیمانند کودک  [ائمه] ما ۀماھ کیکودک «

او از مالئکه  رخوارگییکند و ھنگام ش میرا عبادت  عزوجلو خدای  خواندمیو قرآن  دیگو
 ینوزادھمه، ھیچکس از وجود  با این .٢»ندیآ میبرند و صبح و شام بر وی فرود  میفرمان 

این پس فایدۀ  دید. نمیاز او اثری  والعاده خبر نداشت  ھای خارق ویژگیاین ھمه با 
 ھا چه بود؟ شگفتی

که شیعه مدعی است ـ [از میان اقوام و  ـ چنان ناپدید شد واین کودک طولی نکشید که 
حسن به  گوید میوی  .چیزی نفھمید شدر مورد غیبتجز عمه حکیمه ھیچکس دوستان] 

از  که اختالف شیعه را بعد فاش کندرا فقط زمانی  پسراین وجود او دستور داد که خبر 
 دچارکه مرا دیدی   ھرگاه خدا مرا ناپدید کرد و وفات یافتم و شیعیان« بیند:بوفات او 

را از مردم ناپدید نموده و  خود ولّی  وندبده که خدا نھا خبراند، به افراد معتمد آ اختالف شده
[از طریق  وندخدا تا کند میبیند تا وقتی که جبرئیل اسبش را تقدیمش  را نمی ھیچکس او

  .٣»یافتنی را اعمال نماید امری تحققاو] 
طریق حکیمه  از ش،غیبت مھدی و گیریم که داستان از کتاب طوسی و صدوق نتیجه می

ادعای یک زن  چطورکه آنھا  جای تعجب است ه است.شیعه رخنه کرد اندیشۀبه 
را به دلیل عدم اجماع تمام امت  پذیرند؛ حال آنکه می شان غیرمعصوم را در اصول مذھب

تناقض دیگر  ای فرعی باشد. در مسئله حتی اگر ،کنند شان رد می میان درمعصوم  حضور
را جز از افراد معتمد شیعه،  شغیبت مھدی و ضوعمودھد  شان دستور می که اماماین است 

                                           
ها و  اند که حکیمه نیز امامزاده بوده است؛ با این حال چنان از ویژگی شیعیان مدعی .١٤٤ص :الغیبة ،یطوس -١

کرد و هر چیزی در مورد خانوادۀ امامان وی را به  خبر بود که دائمًا دربارۀ همه چیز سئوال می های ائمه بی توانایی
گفته:  های او ابتدا می پرسشبینید، حسن عسکری در پاسخ به بسیاری از  که می داشت؛ و چنان شگفتی وا می

کند،  ای که شیعه ادعا می های معنوی های روحی و توانایی صرف نظر از حالت...». دانی  عمه جان، مگر نمی«
های طبیعی و جسمی آنها اطالعی نداشتند. به راستی معلوم نیست  ظاهرًا حتی خواهر و مادر ائمه نیز از ویژگی

شدند که چون  ها نبود،پس چگونه به وسیلۀ عواملی کشته می مانند دیگر انساناگر ـ به ادعای شیعه ـ بدن آنان 
 شان طبیعی است؟ (مصحح)    شان غیرطبیعی است، چرا عوامل مرگ میرند. اگر جسم های عادی می انسان

 .٤٠٥ص :نیإکمال الد -٢
 .١٤٢ص :الغیبة ،یطوس -٣
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درواقع  ،به اعتقاد شیعه ھرکس امامش را نشناسدکه  درحالی ؛از دیگران مخفی نگه دارد
 .٢نفاق مرده است با کفر و ،آن حال بمیرد در اگر و ١عبادت کرده غیرخدا را شناخته و
از قول حکیمه طوسی  .ضد و نقیض است مورد زمان غیبت مھدی روایات شیعه در

آنھا  نزد ؛بودم خدا از والدت نوزاد، مشتاق دیدار ولِیّ  پس روز  سه«کند:  روایت میچنین 
؛ ولی آنجا اثری ندیدم و صدایی نشنیدم ؛بوددر آن رفتم و از اتاقی شروع کردم که سوسن 

ت خجالابتدا  ؛رفتم ÷نزد ابومحمد سپس بپرسم. یدوست نداشتم سئوال با وجود این،
 پناه حفظ و او درجان، عمه «گفت:  و ، پس او پیشدستی کردکشیدم از او سئوال کنم می

در روایت دوم آمده  .٣»غایب است[مھدی]  ،فرماید  اجازه پروردگارتا زمانی که  خداست و
سومین روایت آمده است که حکیمه بعد  در .٤دیگر او را ندیدھفت روز،  از پسکه حکیمه 

 .٥گشتناپدید از آن بود که از چشمش پس و رود  راه میکه خانه دید  در از چھل روز او را
زد و چند روز  چھل روز به منزل عسکری سر می است که حکیمه ھر مدعیروایت دیگر 

 پسرآن  ،آن موقع در .آنجا رفتبه خود ھمیشگی ھمچون عادت نیز از وفات عسکری  پیش
مردی را دیدم که «: دھد چنین شرح میوی ماجرا را  .٦سن داشتپنج سال کمی بیش از 

دھد جلو او  که مرا فرمان میمرد کیست گفتم: این  ÷ام او را نشناختم، به برادرزاده
به زودی  باشد. بعد از وفاتم مینرگس است، این جانشین من  این پسرِ "گفت: او بنشینم؟ 

مھدی ین بود که چن .٧»نما"اطاعت از او  و گوش کنپس حرف او را  ؛دھید مرا از دست می
ـ به ای که  حکیمهمگر برای  ؛برای ھیچکس معلوم نشد حقیقِت وجودش ناپدید شد و

  بازگو کرد.معتمدین شیعه  این ماجرا را نزدخبر ادعای شیعه ـ 
است و از زمانی که خبر  مخفی یمحلمکان غیبت نیز خود داستان دیگری است؛ زیرا 

 امام ولی باِب  ؛اند تکاپو بوده در اش برای شناساییھمواره ، هبه شیعه رسید خیالیغیبت این 

                                           
 .١/١٨١ :صول الکافیأ -١
 .١/١٨٤ همان: -٢
 .١٤٢ص :الغیبة ،یطوس -٣
 .همانجا -٤
 .١٤٤ص :همان -٥
  وفات کرد. ٢٦٠سالدر عسکری  بود وق ٢٥٦یا  ٢٥٥لسادر  او تولدبنا بر روایات شیعه،  -٦
 .٤٠٦و  ٤٠٥ص: نیإکمال الد -٧
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 یسّر  ای نوشته دستمحل او امتناع ورزید و  افشایاز  ،ارتباط است که مدعی بود با او در
مکان [شیعیان] اگر «گفت:  و میرا نوشته  مدعی بود مھدی آنبیرون آورد که  [و جعلی]

در  گیریم که وی سخن نتیجه میاین  از. ١»دھند را نشان می آن ،را بدانند[مخفی شدِن ما] 
دلیل این پنھانکاری نیز ترس  و دانست جز باب نمیکسی مخفیگاھش را و  مکان معینی بود

یک شھر  توان نتیجه گرفت که وی در می »الکافی«برخی روایات  از بود. از افشای آنجا
 [و نشینی گوشهایام آن است و در  نشینی گوشهدوران  ،صاحب این امر یبرا« مخفی شده:

 یو به قوت و[کنند  یدور م یرا از و ییوحشت و تنھا ]ھستند اوکه با [نفر  یس ]غیبت
 زیرا ؛اشاره دارد منوره این روایت به مدینه .٢»!است طیبه یخوب جایگاھچه و  ]؛دنافزای یم

 شیعیانیکی از که  . در روایتی دیگر نیز آمده است٣است» طیبه«ھای این شھر  یکی از نام
 گفت: دراو ؟ بیابمکجا او را ای اتفاق افتاد  اگر برای تو حادثه« پرسید:عسکری حسن  از

 .٤»مدینه
: داند می »کوه رضوی« درمخفیگاه مھدی را  آورده، »الغیبة« درطی روایتی که طوسی 

 ؛خارج شدم[از شھر] عبدالله  وگفت: ھمراه ابکه از عبداالعلی موالی آل سام روایت است «
این کوه را "نگاه کرد و به من گفت:  جابه کوه آنامام  ،پیاده شدیم ٥وقتی که در روحاء

 ؛ پسرا دوست داشتما  کهبود  فارس ھای کوه ازکه  ٦نام دارد یضوبینی؟ این کوه َر  می

                                           
امامی که ـ به ادعای شیعه ـ قرار است شرق و غرب را بگیرد، عالم را از پلیدِی وجود  .١/٣٣٣ :صول الکافیأ -١

ستمگران پاک سازد و با قدرت ملکوتی خویش همه را تحت فرمان خود درآورد، چنان از جان خود بیم دارد 
زنان و ات! در تاریخ، شرح حال راه که حاضر نیست مکانش را هیچکس بداند. زهی به شجاعت و مردانگی

بردند و  تر از اماِم فراری شیعه بودند؛ زیرا دست به شمشیر می خوانیم که به مراتب شجاع اشرار و عّیارانی را می
بخِش  از افشای هویِت خود باک نداشتند. او که از حفظ جان خود عاجز است، چگونه قرار است نجات

 عالم و آدم باشد؟ (مصحح) 
 .٥٢/١٥٣ :األنوار بحار ؛١٢٥ص :بةیالغ ،نعمانی ؛١/٣٤٠ :صول الکافیأ -٢
 .٢/٩٠٠ :معجم ما استعجمبنگرید به:  -٣
 . ١/٣٢٨ :أصول الکافی -٤
 .مدینه حوالیمحلی است در  »روحاء« -٥
 آندر ه یمحمد بن حنف ،گمان کیسانیهبه  دارد و یآب فراوان مدینه که درخت و کوهی است در »ضویَر « -٦

 .)٣/٥١ :معجم البلدان( خورد آن می یزرو رزق و از زنده است و  قامت گزیده وا
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(دو بار گفت:) آنجا آنجا تمام درختان میوه وجود دارد و  در .را نزد ما منتقل کرد خدا آن
وجود دو غیبت  ،امامت برای صاحب امرِ و  ؛که بیمناک باشداست ترین امان برای کسی بھ

ھای  در یکی از درهمدعی ھستند که روایات دیگر در  .١»طوالنی"دیگری  یکی کوتاه و :دارد
برخی از  در ]امامت[ صاحب این امر: «اند که از باقر چنین نقل کرده چنان ؛مکه مخفی شده

 .٢»کردوی اشاره گردد و به ناحیۀ ذی َط  میھا غایب  این دره
دھد  ھایی است که نشان می عبارتائمه  ھای نامه زیارت در دعاھا و، احادیثصرف نظر از 

سپس به «آمده است: چنین  ھا نامه این زیارتدر یکی از  .سرداب سامراء اقامت دارد او در
مثل ـ سپس سرفه کن  ؛بگیر کنار در را با دست توقف کن و میان دو درو، سرداب غیبت بر

آرام در عرض سرداب و  وقاربسم الله بگو و پایین برو و با ـ خواھد کسی که اجازۀ ورود می
کردند و به  سرزنشخدایا انتظار طوالنی شد و ناپاکان ما را ... و بگو:  خواندو رکعت نماز ب

را در زنده  ولِیّ خود جمال بامیمنِت  ،خدایا بر ما سخت گشت. یدست آوردن پیروز
به بازگشت پیش روی   شوم یبه تو تسلیم م خدایا مان و پس از مرگ به ما بنمایان. بودن

پیوند با تو، از دوستان  راهدر  ، فریاد، فریاد، فریاد، ای صاحب زمان ؛صاحب این بارگاه
ان کردم و کارھایم را از اھل شھرھا پنھ کھا را تر ریدم و برای زیارت تو، وطنبُ  ام یصمیم

... ای موالی من، ای فرزند حسن بن  شفیع باشی منمودم تا تو نزد پروردگارت و پروردگار
  .٣»ام علی، برای زیارت تو آمده

 داللت، ھمگی ھا و اجازۀ ورود خواستن و مناجات ھاص سرداب سامرا به این دعااصتخا
این توھم را به پیروان خود خواستند  میکنندگان این روایات  که جعل کند میبر این 

یان انتظار شیع«: گوید میخلکان  ابن و بر این اساس است که ؛سرداب است کنند که او در القا 
ـ اثیر  ابن .٤»ی [نام قدیمی سامرا] ظھور کندمن َرآُسرَّ در  یاز سرداب دارند که او در آخر زمان

 .٥اقامت دارد سرداب سامرا معتقدند مھدی در شیعیاننموده که  ذکرنیز  ـ معروفمورخ 

                                           
 .١٠٣ص :بةیالغ -١
 .٥٢/٣٤١ :األنوار بحار ؛٨٢و  ٢/٨١ :البرهان ؛٢/٥٦ :اشییر العیتفس -٢
 ١٠٢/١٠٢ :نواربحار األ ؛٢١٦ص :ریالمزار الکب، محمد المشهدی ؛٢٢٩ص :مصباح الزائر، علی بن طاووس -٣

 .٤٧٢و  ٤٧١ص :کلمة المهدی، رازییالش ؛١٠٣و 
 .٤/١٧٦ :انیات األعیوف -٤
 .٥/٣٧٣ :الکامل -٥



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۱۸۶

 

را انکار کرده و  پنداراین شیعه، معاصر  یکی از علمای با وجود این اخبار و روایات،
وجود ندارد این  ھای شیعه، روایتی مبنی بر از کتاب یکاخبار وارده و در ھیچ در«گوید:  می

بلکه  ؛گردد ظھور از آنجا خارج می ھنگام در یا اینکه ... که مھدی در سرداب غایب شده
  .١»گیرد بیعت می[از مردم] خروج او از مکه است و بین رکن و مقام ابراھیم 

-در زیارت کنند که عمل می این سخن و بر اساس مطالبیمخالف در عمل،  یانشیع
خلدون تاریخ خود را  که ابن ھفتم ھجریقرن  تا اواخرکه  چنان ؛آمده است شان یھا نامه

 صداکردند و نام او را  شب بعد از نماز مغرب بر در سرداب سامرا تجمع می ھر ،لیف نمودتأ
ھا  که ستاره. آنھا این کار را تا پاسی از شب ند که بیرون بیایدستخوا او میاز کردند و  می

به دلسرد و اندوھگین  ،طوالنیی از انتظارپس و دادند  انجام میشدند  نمایان می
تا جایی که  تمسخر و خندۀ مردم بود؛موجب  ھا،تمام این انتظار .٢رفتند شان می ھای خانه
 :ندگفت می

 مـــــا آنَ للرســـــداب أن يلـــــد الـــــذی
 

 كلمتمــــــوه بجهلكــــــم مــــــا آنــــــا 
 

 فعلـــــی عقـــــولكم العفـــــاء فـــــإنكم
 

 ٣ثلثــــــــتم العنقــــــــاء و العيالنــــــــا 
 

کسی را که از روی نادانی با او سخن گفتید به دنیا  آن ،سردابنرسیده که  شوقتآیا «
ای بعد از  شما سومین موجود افسانهبه راستی که  را خاک پوشانده است.تان  عقل ؟وردبیا

 .»یدا هدرست کردرا غول  ققنوس و
و   و مضحکه بشریتموجب ننگ  این افراد،: «گوید دربارۀ این کار شیعیان میقیم  ابن

به مواردی اشاره شان  که در دعاھای بینیم رو می از این. ٤»ھستندھر عاقلی تمسخر 
دشمن  و سرزنشمسخر تمورد ھمواره  شاناین اعتقاد ه خاطرِ که بدال بر این کنند می

انتظار طوالنی  «...کنند:  و چنین در مناجات با غائب _ھمیشه غائب_ شکوه می ؛اند بوده
 ».... کردند سرزنششد و ناپاکان ما را 

                                           
 .١٠٢ص :البرهان علی وجود صاحب الزمان، نیمحسن األم -١
 :فیالمنار المن، میابن الق ؛ و بنگرید به:٥٣٢و  ٢/٥٣١مقدمة ابن خلدون:  ؛١/٢١٠ :روح اإلسالم، ر علییما -٢

 .١٥٢ص
 .١٥٢ص :فیالمنالمنار  ؛١٦٨ص :الصواعق المحرقةبنگرید به:  -٣
 .١٥٣و  ١٥٢ص :فیالمنار المن -٤



 ۱۸۷  )مهدویت و غیبت :فصل چهارم(باب سوم  

 

خبر و  بی ،مھدی مخفیگاهدر مورد دھد  نشان میکه  مطالبی آمده ھا نامه برخی از زیارت در
کدام  ای ،یاکنون کجا اقامت دار دانستم ی..کاش م«. :دھند و او را چنین ندا می سرگردانند

من سخت است  ی. برایطو یآن، در ذ ریغ ای ،یبه کوه رضو ایآ ؛یھست یا منطقه ای نیسرزم
بر روایات دیگر  .١...»ی نه راز شنوم یم ییو نه از تو صدا ینشو دهیو تو د نمیکه خلق را بب

 در و کند میان مردم زندگی می بلکه در ندارد؛او مکان ثابتی «کنند که  این نکته تأکید می
 .٢»بینند را نمی ولی آنھا او ؛بیند را می او آنھا .گردد موسم حج حاضر می

برای ای   فرقه ھر ؛اختالف دارندشان  مخفیگاه امام زمانمورد  در ،شیعه اخبار دیدیم که
ھای خاص آن فرقه دربارۀ مھدی است،  . این اختالف، یا برخاسته از دیدگاهنظری داردخود 

آنکه ریشه در یا  ھایی که به مرور در عقاید یک گروه خاص صورت گرفته، از دگرگونی یا ناشی
داشته ادامه این اختالف طبیعی است که البته کامًال  .[بزرگان شیعه] دارد تزویر و فریبکاری

 خارجی ندارد. وجوداصًال آنھا  غایِب اماِم  زیرا باشد؛
برای شیعیانش نامعلوم  نیزطبیعی است که نام او  ،ی باشدسّر  مخفی و وقتی مکان او

نام  اگر«آمده است: چنین شد  می که از طریق باب صادر ھایی نوشتهزیرا در اسناد و  ؛است
امام غایب، مجھول که نام  داللت بر آن دارد روایتاین  .٣»کنند را منتشر می آن ،مرا بگویید

 نیز ناشناختهپرورش او  چگونگیولد و ت نحوۀ طور که محل اقامت، است؛ درست ھمان
 را اسماین او با ذکر ولی  ، اند گزارش کرده »محمد«او را  اصلی نام ،ھای شیعه کتاب .است

کسی معتقدند حتی  ؛٤»برای شما حالل نیست از او نام ببرید«د: نگوی می و  هدانستم احر
کافر  را جز[امامت] امر این نام صاحب «فر است: اکبر زبان بیاورد، او را اصلی که نام 

 نامش ،آید ذکری از او در روایات به میان می ھرگاه بینیم که میروست   .  از این٥»گوید نمی
ای از  عدهوقتی که ھمچنین  .٦»م ح م د« :نویسند می بدین شکلو جدا از ھم را با حروف 

                                           
 .١٠٢/١٠٨ :نواربحار األ -١
برند.  با این اعتقاد، مهدی را تا مقام خدایی باال می .١١٦ص :بةیالغ ،نعمانی، ٣٣٨و  ١/٣٣٧ :صول الکافیأ -٢

 (مصحح)
 .١/٣٣٣ :صول الکافیأ -٣
 .٦٠٨ص :نیإکمال الد ؛٣٩٤ص :اإلرشاد همانجا؛ -٤
 .٦٠٧ص :نیإکمال الد ؛١/٣٣٣ :الکافیصول أ -٥
 .١/٣٢٩ :صول کافیبنگرید به: أ -٦



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۱۸۸

 

 بگویید:«گفت:  وی در جواب ند،چگونه از او نام ببرشیعیان از حسن عسکری پرسیدند 
 .١»سالمه صلوات الله علیه وـ آل محمد  حجةال

کردند که  ای بیان می فقط با کلمات رمزیرا  اصلی مھدی نام شیعهی قدیم تشکیالت
مورد اطالق این نام بر او  شیخ مفید در ».غریم« :گفتند می مثالً  ؛ھا آشنا بودند خود بدان

 ÷خطاب او  ن آشنا بودند وا آقدیم در بین خود ب یاناین رمزی است که شیع«گوید:  می
 ،قائم از جمله:ھای رمزی زیاد بودند؛  نامگونه  این .٢»ه استبه خاطر تقیه بودبدین صورت، 

ھای  نام صاحب االمر و ،٣الزمان، صاحب العصر ، صاحب، صاحبهناحیۀ مقدس ،سید ،فلَ َخ 
مخصوص  اصلی وی،نام ذکر  ممنوعیتبر این باورند که  شیعه آخوندھای برخی از .٤دیگر

 .٥ه استترس و تقیه بود دوران
درون در  مخفیاست که یک سازمان  حقیقتبیانگر این شیعه، عملیات پنھانکاری این 

 نمادینی و یرمز واژگانخود  پیروانو  عضادولت اسالمی فعالیت داشته است که برای ا
 این کار ،دیگر سوی از ھای خود از آنھا استفاده کنند.گفتگو کرده بود تا برای طراحی

دربارۀ ادعای شیعه  در عین حال، .دروغ و پنھان کردن حقیقت اندنتالشی بود برای پوش
 اشارهبه نام خود صراحتًا مھدی  گویند حرمِت ذکر نام اصلی مھدی، با روایات دیگر که می

 نام بردن«نیز چنین است:  »الکافی«ھای  عنوان یکی از باب که ؛ چنانتناقض دارد کرده
 .٦»یک ائمهایکاز اسم  خدا و رسول
و بازگشت غیبِت امام شان را به کوتاھی مدت  پیروان ھمواره ،غیبت افسانۀطراحان 

نخواھد شش سال  ازاین مدت، بیش که  کردند میدادند؛ حتی تأکید  وعده میسریع وی 
او «ر گفت: منتَظ مھدی که دربارۀ  دھد کلینی روایتی جعلی را به امام علی نسبت می بود.

 تیھدا گرید یھا و گروه شوند میگمراه  ییھا که در آن، گروه دارد یبتیو غ رتیح
گفت: او  ،است غیبت چقدر حیرت ودوراِن این . وقتی ھم که سئوال شد ٧»رندیپذ می

                                           
 .٣٩٤ص :اإلرشاد ؛١/٣٣٣ :صول الکافیأ -١
 .٤٠٠ص :اإلرشاد -٢
 .٣٥ص :حصائل الفکربنگرید به:  -٣
 .١/٣٣٣ :صول الکافیبنگرید به: أ -٤
 .٢١٧و  ٦/٢١٦ :شرح جامع، المازندرانی -٥
 به بعد. ١/٢٨٦بنگرید به: أصول کافی،  -٦
 .١/٣٣٨ همان: -٧
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در نخستین  کامًال واضح است که این حدیث جعلی، .١»ماه یا شش سال روز یا شش شش«
 انیھای حیر قلب تسّالیو  آشفتهھای  برای تسکین وجدانو  غیبت ظھور اندیشۀروزھای 

 گردد حیله برمالباعث شد  کهروبرو شدند  عقیم یمرِگ امام تلخِی ساخته شد که ناگھان با 
ادعای غیبت با این وعدۀ نزدیک مرتبط  ،نابسامانچنین  یاوضاع در آشکار. ،و حقیقت

شیعیان را سرکیسه کرد  ،بیت آل  به نام حق و بتوان در کنار آنآسان باشد  شگردید تا باور
 کند، این اموال را به او تحویل دھند. باطل] وقتی امام ظھور میتا [به خیال 

علمای شیعه بود که بتوانند غیبت امام را ھر برای  مجالی گسترده ،اصل بداء و تقیه 
فسیر و تأویل نمایند؛ نیز فرصتی برای آنکه ھرگاه در آینده صالح ت خواھند طور که می

 شان را اصالح کنند؛ رف خود برگردند و عقیدهببینند یا شرایط اقتضا کند، بتوانند از ح
: از این فرصِت ترمیمی بھره برده و گفته متأخرآخوندھای بینیم یکی از  که می چنان

[شش  حیرت در آن مقدار از زمان احتمال دارد منظور از این روایت این باشد که غیبت و«
اند  برخی کوشیده .٢»دصورت گیر ھابداء در آن سپس وامری قطعی باشد  ماه یا شش سال]

مدت که [این دوره،] احتمال دارد «اند:  دیگر از این بحران خالصی یابند و گفته ای بھانه با
نسبت صراحتًا ھیچکس جرئت نداشته  . با این ھمه،٣»نه غیبت ،حیرت و سرگردانی باشد

[از  امام، که تخمین ظھور بینیم بدین صورت، می نماید.و تردید ابراز طعن  ،به اصل غیبت
به مدتی نامعلوم  آنگاهو سال چھل  صد وبه  سال، سپسھفتاد شش ماه یا شش سال] به 

که در آغاز  ای هعحروف مقّط با کمک توان  اند می گفتهائمه قول  و حتی از ؛٤ یافت تغییر
 .٥زمان ظھور اطالع یافت است ازقرآن ھای  برخی سوره

پیروانش را ، زمام امور تشیع را در دست داشت که ھرکسآید  چنین برمیشان  از روایات

                                           
 همانجا. -١
 .٦/٢٣٧ :شرح جامع، المازندرانی -٢
و این  استشان چنان دامنگیر داستان غیبت هم حیرت در شک وهای شیعه پیداست که  جا. از کتابهمان -٣

اند کامًال هویداست. چه بسا انگیزۀ اصلی از تألیف  هایی که دربارۀ غیبت نوشته سرگردانی در کتاب
همین تردیدی باشد که فکر بسیاری از علمای شیعه را به خود مشغول کرده است.  های مرتبط با غیبت، کتاب

 .٢بابویه، إکمال الدین: ص  بنگرید به: ابن
 .١٩٧ص :بةیالغ ،، نعمانی٢٦٣ص :بةیالغ ،طوسی، ٦/٣١٤ :صول الکافی با شرح مازندرانیبنگرید به: أ -٤
 .١٠٩تا  ٦٢/١٠٦ :نواربحار األ ؛٢/٣ :البرهان ؛٢/٢ :اشییر العیتفس -٥
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انتظار جایی که برخی از شیعیان  تا کرد؛ نسبت به نزدیک بودن فرج و ظھور امیدوار می
انتظار ه آمده است که برخی از آنھا ب شیعه تادر روای ظھور کند. لحظه داشتند که او ھر

 وداده  سر شکایت شد، نمی و چون خبری از امام ندکرد میرا ترک  کسب و کارامام ظھور 
ایم؛ حتی نزدیک است مردان ما گدایی  ما بازارھا را به انتظار ظھور رھا کرده«گفتند:  می

 : ادامۀ بازی و براساس فقط یک چیز بود پوچ و بی یھا این وعدهتمام ھدف از اما  .١»کنند
خیاالت  هب اداستنشیعه در علمای این بود روش  شیعیان. سرگردانیطرف نمودن تردید و 

حتی در روایات  و محال؛ تا جایی که خود ھای واھی با وعده شان پیروانخام و تخدیر 
اینکه به سبب  .٢دویست سال با خیاالت واھی پرورده بودندرا شیعه که اند  اعتراف نموده

د این امر دویست یا گفتن که اگر می این بودنزدیک است،  کردند وعدۀ ظھور  مردم تلقین می
مذھب (= مردم از اسالم  اکثرو  شد تفاوت می سخت و بیھا  دل ،کشد سیصد سال طول می

تا  »نزدیک استامام،  لحظۀ ظھورِ  چقدر« گفتند: ھمواره می پس کشیدند؛ ) دست میشیعه
بست  [و از این بن ٣ھا به ھم نزدیک شود و فَرِج امام زودتر حاصل گردد دل بدین وسیله
 .رھایی یابند]

با  ،اند مشکل تعیین مدت غیبت جعل کردهاز  رفت برونشیعه برای علمای روایاتی که 
 یما خبر یوقت«گویند:  کنند و می بنابراین گاھی به تسلیم شدن امر می ؛ھم اختالف دارند

ما و اگر  "؛خدا راست گفت" یید:بگو ،گفته ما به شما برسانند موافقو  میدھ یبه شما م
خدا راست ": دییبگو[باز ھم]  شما، ندیبه شما بگورا ما  ۀر خالف گفتب یول ،میگفت یثیحد

روایات ائمه اختالف دلیل ھمچنین این روایات گاھی  .٤»دیریتا دوبار پاداش بگ "گفت
 که وقتی برخی از روست از این اند. نستهدا یانشیع عدم رازدارِی وعدۀ ظھور را دربارۀ 
پایانی ندارد تا ما  ]غیبت[ هلئاین مسآیا «گفتند: به امام [جعفر] شکایت برده و  شیعیان

را  آن وندخدا ،را فاش کردید ولی چون شما آن پایان دارد؛«گفت: در پاسخ  وا »ت شویم؟حرا
چھل  و خداوند متعال وقت ظھور را صد«: در روایتی دیگر نیز آمده .٥»به تأخیر انداخت

                                           
 .٣/٣٣١ :مفتاح الکتب األربعة ؛٨/٨٠ :روضة الکافی -١
 .٥٢/١٠٢ :األنوار بحار ؛٢٠٨و  ٢٠٧ص :بةیالغ ،طوسی ؛١٩٨ص :بةیالغ ،نعمانی ؛١/٣٦٩ :صول الکافیأ -٢
 منابع پیشین. -٣
 .٥٢/١١٨ :نواربحار األ ؛١٩٨ص :بةیالغ ،نعمانی، ١/٣٦٩ :صول الکافیأ -٤
 .٥٢/١١٧ :نواربحار األ ؛١٩٤ص :بةیالغ ،نعمانی؛ ٢٦٣ص :بةیالغ ،طوسی -٥
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برداشتید و  رازپردۀ  ش کردید ویاشفاشما ھم  را به شما گفتیم و ما آن ؛سال تعیین نمود
قتل حسین بھانۀ دیگر برای تأخیر در ظھور،  .١»از آن وقتش را به ما اعالم نکرد بعد وندخدا
خداوند متعال وقت ظھور را ھفتاد : «ویندگ می ٢ابوعبداللهدر حدیثی جعلی از قول . بود

؛  شدت یافت  مردم خشم خدا بر ،کشته شد ÷وقتی حسین اما .٣سال تعیین نموده بود
 .٤»انداخت را به تأخیر پس آن

لذا مازندرانی  اند؛ جای داده »داءبَ «اندیشۀ  را درتناقضات  نتمام ای، توجیه شیعهعلمای 
برای ھمین است  ... است بدائی یک تعیینظھور این امر، برای  تعیین وقت: «است گفته

روایات تعیین  تمامگاھی از آنھا . ٥»صورت گرفتآن  در] تصمیم خدا تغییر در [=که بداء 
زمان [کنندگان  عیینت«گویند:  می سدر روایاتی از قول جعفر و  وقت ظھور دست کشیده

شدگان نجات  تسلیم ]تنھا[ند و شومی نابودکنندگان  دروغگو ھستند، عجله ظھور]
[ظھور را] وقت  ـ  بیت اھلـ ما ؛ ندویگ میدروغ [وقت]  کنندگان تعیین«؛ ٦»یابند می

چنین آینده  نه در ایم و تعیین کردهرا گذشته وقت ظھور  ما نه در«؛ ٧»کنیم نمی مشخص
را برایت [ظھور] ھرکس وقت : «سو دو حدیث ساختگی از قول ابوجعفر باقر ؛٨»کنیم می

خدا «؛ ٩»کنیم ما برای کسی وقت تعیین نمی .نترس از اینکه او را تکذیب کنی ،تعیین نمود
 بدین .١٠»اند، مخالفت کند کرده مشخصگذاران  که وقت زمانیخواھد که با  ینم نیجز ا

                                           
این روایت  .٥٢/١١٧ :نواربحار األ ؛١٩٧ص :بةیالغ، نعمانی؛ ٢٦٣ص :بةیالغ ،طوسی ؛١/٣٦٨ :صول الکافیأ -١

را از زمان ظهور دهد که خداوند حتی به رازدارِی ائمه نیز اعتماد نداشت؛ در غیر این صورت، آنان  نشان می
گاه می  را به مردم نگویند. (مصحح)  فرمود که آن کرد و به ایشان امر می آ

یبت را جعلِی غروایات علمای شیعه ولی  ؛غیبت وفات یافتدسیسۀ  پیدایشقبل از  که جعفر تردیدی نیست -٢
 .دهند به تمام ائمه نسبت می

 .)٦/٣١٤ :شرح جامع مازندرانی( »استپس از غیبت سال  ظاهرًا منظور هفتاد« :است شارح الکافی گفته -٣
 .٥٢/١١٧ :األنوار بحار ؛٢٦٣ص :الغیبة ،طوسی، ١٩٧ص :بةیالغ ،نعمانی ؛١/٣٦٨ :صول الکافیأ -٤
 .٢٦٤و  ٢٦٣ص :بةیالغ ،طوسی ؛٦/٣١٤ :شرح جامع -٥
 .١٠٤و  ٥٢/١٠٣ :األنوار بحار ؛١٩٨ص :بةیالغ ،نعمانی ؛٢٦٢ص :بةیالغ ،طوسی ؛١/٣٦٨ :صول الکافیأ -٦
 .١٩٨ص :بةیالغ ،نعمانی ؛١/٣٦٨ :صول الکافیأ -٧
 .٥٢/١٠٣ :األنوار بحار ؛٢٦٢ص :بةیالغ ،طوسی -٨
 .٥٢/١٠٤ :األنوار بحار ؛٢٦٢ص :بةیطوسی، الغ ؛١٩٥ص :بةیالغ ،نعمانی -٩

 .١٩٨ص :بةیالغ ی،نعمان ؛١/٣٦٨ :صول الکافیأ -١٠
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بنا به موقعیت  را سازان، روایات حدیث زیرا است؛تناقض مروایات شیعه بینیم که  ، میصورت
  .کردند و بر حسب شرایط زمان و مکان جعل می

گوید:  می چنین ١رارهُز قول از  مھدیغیبت  دلیلمورد  درکلینی  سبب غیبت:
"دلیلش : پرسیدم ".قائم قبل از قیام غیبتی دارد"گفت:  می [صادق] عبداللهواب شنیدم که«

کنایه از خطر کشته [آنگاه امام به شکم خود اشاره کرد  "؛ترسد می "ویگفت: او  "؟چیست
بر این شیخ طوسی . ٣است وارد شدهانگیزۀ غیبت  مورددر  یروایات متعدد دیگر .٢»]شدن

از  ترسجز  ،که مانع ظھور امام شود  ھیچ علتی نیست: «گوید و می تأکید نمودهموضوع 
را  ھا ھا و اذیت جایز نبود پنھان شود و مشقت ،این بود جز اگر زیرا ؛قتلبیم جان خود و 

خدا  ھایی بوده که به خاطر به علت مشقت ‡زیرا مقام و منزلت ائمه و انبیاء کند؛تحمل 
 صحیحائمه مورد  در کند، میبیان  امام برای غیبت که طوسی استداللی .٤»اند تحمل کرده

 اختیار همیرند و آنھا جز ب دانند چه وقتی می می ائمه«شیعه اعتقاد دارد که چون  ؛نیست
الفاظ را در چندین روایت ثابت نموده و ھمین موضوع این نیز کلینی  .»میرند خودشان نمی

 بحار«در  نیزمجلسی . ٥است قرار داده کتاب خود ایھ برخی باببرای را  ھا و عبارت
مرگ [ میرند و می چه زمانیدانند  ائمه می« :گوید عقیده تأکید کرده و میاین بر  »نواراأل

زمان دقیق مرگش را  اگر مھدی شیعه. ٦»گیرد صورت نمیخودشان  با اختیار جز ]آنھا

                                           
 پیدایش اندیشۀ غیبت مرده بود. قبل از که راوی این حدیث، جالب اینجاست -١
ترس بزدالنۀ امام زمان از  .٤٤٩ص :نیإکمال الدبابویه،  ابن ؛١١٨ص :بةیالغ ،نعمانی ؛١/٣٣٨ :صول الکافیأ -٢

های صدر اسالم که  و صحابۀ بزرگوار ایشان در جنگ ج نظیر پیامبر های بی مرگ را مقایسه کنید با شجاعت
زدند و در راه رضای خالق متعال، از  محابا به صفوف دشمن می انجام اوامِر الهی، بیبرای استقرار دین حق و 

مرگ و شهادت بیم نداشتند. الزمۀ جهاد در راه خدا و برافراشتِن پرچم حق، دالوری و مردانگی است و اگر 
در اشک  ها شیعه را کند و میلیون جرئت است که از ترس مرگ ظهور نمی مهدی شیعه آنچنان ضعیف و کم

های نمور و تاریک بماند، مانند اشرار فراری مخفیانه  و آِه فراق وانهاده است، همان بهتر که در سرداب
 زندگی کند و هرگز سر برنیاورد. (مصحح)

 .٤٤٩ص :نیإکمال الد ؛١١٨ص :بةیالغ ،نعمانی ؛٣٤٠تا  ١/٣٣٧ :صول الکافیأبنگرید به:  -٣
 .١٩٩ص :ذکر العلة المانعة لصاحب األمر من الظهور يفصل ف، بةیطوسی، الغ -٤
 .١/٢٥٨ :صول الکافیأ -٥
 .٢٧/٢٨٥ :نواربحار األ -٦
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چگونه این کند؟ علمای شیعه  داند، پس چرا از ترس مرگ غایب شده و ظھور نمی می
 .١دھند؟ ھا را پاسخ می تناقض

و چیزی اطالع دارند آنچه اتفاق خواھد افتاد  آنچه گذشته واز «ائمه معتقد است شیعه 
به  بنابراین تألیف نموده است. بابی را با عنوان مذکور نیزکلینی  و ٢»نیستآنھا پنھان  از

 خطوردشمنان  ذھِن  تصوری که برخیاِل خام و  ھراز خود را توانستند  میائمه باوِر آنھا 
 ای ایب یا نمایندهکدام از آن چھار ن چرا ھیچ سئوال دیگر این است که  .نمایندکرد حفظ  می

مثل امام نبودند آنھا  حال آنکه ؛را داشتند کشته نشدند مھدیکه ادعای ارتباط مستقیم با 
 یشیع ھای و حکومت ھا رخی از سرزمیندر ببه عالوه،  رد؟می خودش نمی که بدون اختیار

تا با خیال آسوده [و بدون وحشت از امنیت کامل برای امام فراھم بوده [از جمله در ایران] 
 آشنابا سیمایش حکومتی تشکیل دھد که مردم  تاآنجا ظھور نکرد  چرا درقیام کند؛  مرگ]

رفت باز به کمینگاه خود  مند گردند و چون این دولت از بین بھرهعلم و قدرتش  شوند و از
جانش  ترس از رمھدی منتَظ  اگر«گوید:  احمد کسروی میبر این اساس است که  بازگردد؟

عباس از آنھا  سیطره یافتند و خلفای بنی بر بغداد   بویه چرا وقتی شیعیان آل ،مخفی شده
راه به  جویبار سنت، اھلخون  چرا وقتی شاه اسماعیل صفوی از نکرد؟ ظھور نمودنداطاعت 

 اسم ،ایران بود پادشاھانترین  خان زند که یکی از بزرگ چرا وقتی کریم نکرد؟ انداخت ظھور
 نکرد؟ ظھور نھاد،را وکیل او نام  کرد و خود روی سکه ضرب را  ]زمان[صاحب التان  امام

رسیده است ظھور  لیون نفریکه شمار شیعیان به شصت مامروز چرا  ،از این گذشته
 ؟کند که دولت آیات عظام تشکیل شده ظھور نمیچرا امروز  تر، از ھمه مھم .٣»کند؟ نمی

پناه  دامانشبه  ،خوانند او را می  که آنھا صدھا سال است با دعا و روضهمگر نه این است 
 طلبند؟ کمک می درگاھشبرند و از  می

 داند. می ھا غیبت امام را امتحان قلبدلیل اند که  روایات دیگری ساخته جاعالن حدیث،
برای عالج شک و تردیدی که  است یتالش شوند، دیده میروایات گونه  در اینکه  ھایی بھانه

                                           
چیزی  دربارۀ این مطلبدیدم که و الکافی مراجعه نمودم  این موضوع به شرح مازندرانی بر جهت اطالع از -١

 .است ننوشته
 .١/٢٦٠ :صول الکافیأ -٢
این عدد، آمار شیعیان در زمان کسروی بود و امروز جمعیت شیعیان بیش از صد  .٤٢ص :گری شیعه و شیعه -٣

 میلیون نفر است. 



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۱۹۴

 

 یافت، عقل و منطق بسیاری از شیعیان راه نمیبه چراکه این مساله  افتاد؛شیعیان  جانبه 
 شد دست از عقیدۀ تشیع بردارند.  و ھمین امر باعث می

فرج و [ این امر«که گفتند:  چنان یأس و اندوه کردانتظار غایب موعود، شیعه را دچار 
مان به  و از اندوه جان هتنگ شد نما ھای سینه جایی کهتا  هبر ما به درازا کشید ]گشایش

 شک و تردید بروحشتناک ح بَ َش خبری از زمان ظھور]  [در اثر بی آری، .١»ه استلب رسید
به «د: گوی میداده و شھادت  این امر قمی بر هبابوی ابنکه  شده بود؛ چنان مستولی شیعیان

زده و  بیشتر شیعیان را حیرت ،امام دیدم که غیبِت  ؛در آنجا مقیم شدم نیشابور رفتم و
 .٢بودند افتادهشبھه  به شک ومورد قائم  سرگردان کرده بود و در

را در  شیعهسرگردانی  اند، درِد غیبت جعل کردهمعالجۀ  سازان برای حدیثروایاتی که 
از  کلینی .کشیده است او به تصویر خبری از بیو  شغیبت نی شدنطوال و غایبامام مورد 
قیام غایب  قبل از ،این پسر"گفت:  شنیدم می ÷از اباعبدالله«: کند چنین روایت میزراره 

پدرش  گویند برخی می کنند؛ شک میوالدتش در و او منتَظر است و اوست که ... شود  می
[ھنگام مرگ پدر] در شکم : او گویند میوفات یافت، برخی  فرزندبدون ] [حسن عسکری

ولی  انتظاِر او ھستند؛ چشمشد و  مرگ پدر متولد گویند: دوسال قبل از بود، برخی میمادرش 
 . ٣..."» اھل باطل تردید دارند ھنگام،آن  در .خداوند متعال دوست داشت شیعه را بیازماید

کنند که این حادثه بعد از وفات حسن عسکری اتفاق  گزارش میشناسی  ھای فرقه کتاب
را برای مواجھه با بحران حیرت و سرگردانی  افتاده است. ظاھرًا آقایان این روایت و امثال آن

که بسیاری از ھمین روایات، این حقیقت  عقیم جعل کردند؛ چنان شیعیان بعد از مرگ اماِم 
نه، نه؛ به ... «گوید:  روایتی ساختگی از قول جعفر میدھد. کلینی در  را به خوبی نشان می

افتد، مگر آنکه  اید [کنایه از انتظار ظھور] اتفاق نمی خدا سوگند آنچه بدان چشم دوخته
مگر شود،  اید واقع نمی به خدا قسم آنچه دیده به سویش دوخته ،نه .ھمگی شما غربال شوید

کشید جز بعد  آنچه انتظارش را می ،به خدا قسمنه  .خوب و بد شما از یکدیگر جدا شود آنکه
اید اتفاق نیفتد تا  چشم دوخته دانبه خدا قسم آنچه ب ،نه .واقع نشودو دلسردی  یأساز 

 .٤»سعادتمند شوداست، خوشبخت آنکه  و گردد، بدبخت است بدبختآنکه 

                                           
 .١٢٠ص :بةیالغ ،نعمانی -١
 .٢ص :نیإکمال الد -٢
 .١/٣٣٧ :صول الکافیأ -٣
 .١/٣٧٠ همان: -٤
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به خاطر  بر سرشان آمد،غیبت به خاطر کنند آنچه  ادعا میآنھا  بینید، که می چنان
 .گردد قائم برمیامام  ،به اتمام رسداین ارزیابی ھرگاه  بوده وآنان امتحان  وپاالیش شیعیان 

خوانیم که وی به ھمراه چند تن از  نقل کرده، می» یرفیص ریسد« دیگر که در روایتی
یابند که مانند مادِر  روند و او را روی زمین در حالی می می صادق جعفرشیعیان نزد 

پرسند وی چنین پاسخ  زند؛ چون سبب را می ُمرده و شیدای جگرسوخته ضجه میفرزند
است مشتمل بر  یو آن کتاب ستمینگر یصبح امروز در کتاب جفر م !بر شما یوا«دھد:  می

 ... اتفاق خواھد افتاد امتیو علم آنچه اتفاق افتاده و آنچه تا روز ق رھایم مرگ و علم بالھا و
کردن و طول عمرش و  ریو تأخ بتشیقائم ما و غ الدیم ستم،ینگر یاز آن م ھایی بخش در

 برگشتِن و  بتیطول غ خاطربه  شان بدر قلو تردیدھا شیدایمؤمنان در آن زمان و پ آشوب
 ھا بخشپس از آنکه در آن ...  شان یھا اسالم از گردن ۀکندن رشت و بر شان نیآنھا از د

این روایت منسوب به  .١»شد چیرهندوه بر من فرا گرفت و اوجودم را  دلسوزی ،ستمینگر
 .گوید غیبت سخن میشدن زمان  طوالنیان به سبب یشیع از جمع کثیریاز ارتداد  ،جعفر

 است؛ زیرابعد از آن حادثه جعل شده  روایات مشابه،مانند  نیزاین روایت تردیدی نیست که 
 رغیبشیع تعقیدۀ ت در پایداریبه  مردم رااند،  با این ادعا که ائمه از این اوضاع خبر داده

 اند. دانسته غایبھای امام  نشانه از[شک و سرگردانی] را  این وضعیتکرده و 
از بزرگان شیعه در قرن سوم و از جمله کسانی بود که که محمد بن جعفر نعمانی 

در ، بود غیبت درک کرده دورانابتدای  دررا شیعه زده و سرگرداِن]  جامعۀ [بھتواقعیت 
  غیبت در امر یانشیعاکثر  تردید ازاست. او  بسیار حایز اھمیت این مورد اعترافی کرده که

منسوب  ج ھای منسوب به تشیع که خود را به محمد ما دیدیم طایفه«گوید:  میو داده  خبر
 اند شده میتقس یمختلف اھبھا و مذ و به گروه اند ختهیاز ھم گس ... کردند و امامیه بودند می

آنھا  پس برخی از ؛را سبک شمردند الھیم فرایض خداوند متعال اھانت کردند و محارِ و به 
به خاطِر  ـ جز تعداد کمیـ ھمه  و ؛به غلو و افراط ادامه دادند و برخی بسیار کوتاھی کردند

شک  دچارو حجت پروردگارشان امرشان  ّی امام زمان و ول ۀدرباراندوِه ناشی از این غیبت، 
 گروه دیگر را در این بلوا و آشوب ناشی از بالتکلیفی، ھر گروھی .٢»... اند گشته دیو ترد

را به وضعیت نعمانی این  داد. میشھادت بر کفرش جست و  می ، از او بیزاریکرد مینفرین 
                                           

 .١٠٦و  ١٠٥ص :بةیالغ ،طوسی -١
 .١١ص :بةیالغ ،نعمانی -٢
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امری که انتظارش را دارید اتفاق نخواھد افتاد تا وقتی که بعضی از : «است تصویر کشیده
کفر یکدیگر گواھی  و بر اندازند کنند و به صورت یکدیگر تف می میاظھار برائت دیگر بعضی 

را  اوضاع نابسامان و بحرانیاین جالب است که وی  .١»کنند دھند و یکدیگر را نفرین می می
 .خیر در آن زمان است تمام«: گوید و می امام استنشانگِر ظھور  زیرا ند؛ک میخیر تلقی 

 .٢ »کند میرا دفع  و آن نمودهقائم ما قیام 
سقوِط واژگونی و این  هب واکنشمحدثین شیعه در  یابیم که از این روایات درمی

طوری را  موضوع و داستان آنبیت نمودند و  جعل روایات به نام اھلبه  شروع الوقوع، قریب
غیبت  دورانو ارتداد آنھا در  آزمودن شیعیان ،شیعه پاالیشکه به  طراحی و تنظیم کردند

گسترۀ شیعۀ  تشویق آنھا به ماندن درھا برای  جعل و دروغاین تمام و  ؛اشاره داشته باشد
 امامیه بود.

 امامیه ناچارعلمای غیبت که  نظریۀ فریبکارانه،اعترافات روایات جعلی و رغم این  علی
به خاطِر که نزدیک بود در باورھای مذھبی شیعه به راه انداخت ای  زلزله ،شدندبه طرح آن 

 اش ھمیشگی به سقوط کند و منجر نابودکیان تشیع را جدا شدن شیعیان از عقایدشان، 
خدا  اگر«گویند:  میآنھا خود را به ظاھر مطمئن نشان داده و  با وجود این، گردد.

لحظه ھم  یک یحت ،شوند دچار شک و تردید می [یعنی اولیای الھی] دانست که آنھا می
تواند باالتر از سرگردانِی  ھیچ سرگردانی و تردیدی می آیا .٣»کرد ینم حجت خود را پنھان

 باشد؟ یکدیگرلعن و نفرین  و بدتر از گسستگیو  ـ تعدادی کم جزشیعیان ـ  ۀھم
امام را ـ به ویژه در اوایل پیدایش آن ـ دروغ غیبت بسیاری از شیعیان، ادعای 

کردند،  ھا زندگی می کسانی که در آن سالتکذیب آن باشد که این دلیل شاید دانستند.  می
بنیانگذاران این اندیشه برای  بینیم بدین خاطر است که می دیدند. حقیقت را از نزدیک می

داد، روز و  ھایی که بر دروغ بودِن این ادعا گواھی می زدایی و از بین بردن شواھد و نشانه ابھام
با جعل روایاتی به نام آنان  مشغول بودند. کردند و ھمواره تراشی می فرسایی و بھانه شب قلم

از ھای مکرر شوند؛ و با استفاده از ھمین جعلیات،  تالش کردند مانع از لعن و نفرین ،بیت اھل
ای جلوه  فرخنده رخداد کوشیدند که غیبت امام را میو  دادهخبر غیبت حادثه روی دادِن 

                                           
 .١١٥و  ٥٢/١١٤ :نواربحار األ ؛١٣٨و  ١٣٧ص همان: -١
 .١٥ص :نواربحار األ ؛١٣٨ص :بةیالغ ،نعمانی -٢
 .١٠٧ص :بةیالغ ،، نعمانی١/٣٣٣ :أصول الکافی -٣
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این  ت رخ داد و آن قائم قیام نکرد.بگذریم که این غیب داد؛ میقیام قائم دھند که مژدۀ 
حسن از سوی خانوادۀ که  مھدی انکار غیبتتکذیب و برای حل مشکل  سازان خبره، حدیث

قائم غیبتی دارد و « :گفت می کردند که جعلرسید، روایاتی  به گوش پیروان می عسکری
که  ابوجعفر ـ چنانو ھنگامی که زراره سبب این را پرسید،  ».کنند را انکار می او آن خانوادۀ

 ترسد و با دستش اشاره به شکمش کرد. کند ـ گفت: می روایت ادعا می
 این بود که ھیچیک از افراد خانوادۀ حسن وغیبت  افسانۀ تناقضاتیکی دیگر از 

جاعالن حدیث برای رفع این  .نداشتند اطالعی مھدیاز والدت  دوستان و آشنایان آنھا
ما بین از  کارخداوند پسری را برای این «اینکه:  ی برمبن ساختندروایاتی مشکل نیز 

زده خواھد شد ھرکس که  . و چه شگفت١»انگیزد که والدتش مخفی است بیت برمی اھل
 روایات شیعه را از این منظر بررسی کند!

عدم ظھور مھدی موھوم بسنده نکردند.  وجاعالن حدیث، فقط به توجیه دالیل غیبت 
معرفی ترین اعمال  که انتظار فرج قائم را بھترین و بزرگکردند به جعل روایاتی آنان شروع 

 آمده بودحاصل طوالنی ماللتی را که بر اثر انتظار بدین وسیله دلسردی و تا  کرد، می
د. در الکافی روایت شده نبزدای از ویز دوری را ناشی او احساس محرومیت  برطرف نمایند

حالت بندگان نزد خداوند زمانی است که حجت خدا را گم  و بھترینترین  نزدیک«که 
 عھد و دانند که حجت و دانند و آنھا می کند و مکانش را نمی شان ظھور نمی اند و برای کرده

آنان  .٢»شام در انتظار فرج ھستند صبح و ،این حال درو  است. پیمان خداوند باطل نشده
[یا فراِر]  غیبت سال از  ھزار و صد امروز بیش ازدانند که  در حالی غیبت را مقدمۀ ظھور می

خواندن این آرزوھای  رخ نداده است. با این اوصاف،ھا  گذرد و چیزی از آن وعده می خیالی
گاھی از آنھا ممکن است  بر تردیدشان  قطعاً  بر افراد داشته باشد؟ چه تأثیریواھی و آ

ھا] و اینکه  گویی ود [برای رھایی این یاوهش ای می انگیزه و کاھد شان می افزاید و از یقین می
 گویند به ویژه اینکه آخوندھای شیعه به دروغ می برآیند؛غیر از اسالم  آیینی در پِی 

 نظر دارند. اتفاق مھدی موعود مورددر  یانشیع سنت و اھل
در یکی از مجلسی  .عقیدۀ انتظار دارند ر موردد بسیاریروایات ھای شیعه،  کتاب

باب : «را چنین نام نھاده است در این موضوع آورده و آنروایت ار ھفتاد و ھفت ھای بح باب
                                           

 .١١٢ص :بةیالغ ،، نعمانی٣٤٢و  ١/٣٤١ :صول الکافیأ -١
 .٥٢/١٤٥ :نواربحار األ ؛١/٣٣٣ :صول الکافیأ -٢
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 .١»و آنچه باید در آن دوران انجام دھد تغیب دوران در هشیع ستایش ازفضل انتظار فرج و 
 ،بھترین اعمال امت من« :اند گفته ج رسول خداقول  از آنان حتی در یک حدیث جعلی

ترین عمل نزد خدا  انتظار فرج را محبوبآنھا  مھدی. ظھور یعنی ؛٢»فرج خداست انتظارِ 
به  باز چنین و ٣»ھستند ای مردم در ھر دورهاو بھترین  منتظران ظھورِ «: اند معرفی کرده

آیند که ھر مرد  بعد از شما قومی می« :بندند که به اصحابش فرمود دروغ می ج رسول خدا
ما ھمراه  ج گفتند: ای رسول خدا[اصحاب]  .دارداز آنھا اجر و پاداش پنجاه نفر از شما را 

اگر "فرمود: ایشان قرآن نازل شده است. [آیات] مورد ما  تو در بدر و حنین بودیم و در
 ،دننک میصبر گونه که آنھا  آنشد،  شما وارد می هشود ب ھایی که به آنھا وارد می مصیبت

وافض رفراموش کرده صحابه نزد داند یا  نمیاین روایت  ظاھرًا سازندۀ. ٤"»دردیک نمی صبر
و  کاستهغایب امام به ظھور  شیعیاناشتیاق شدید . در روایات دیگر از چه جایگاھی دارند

سپس قبل از قیام قائم بمیرد، پاداش او ھمانند  ،کسی که امر غیبت را بشناسد«گوید:  می
 .٥»جنگیده است ویکسی است که ھمراه 

ر و یکفتتھدید به  نپذیرد،ھا، کسی که غیبت قائم را  تشویقو ھا  امیدواریدر کنار این 
و دانسته  ج را چون کفر به رسالت محمد حتی انکار آنو  شده است؛جاودانگی در دوزخ 

با سند واھی خود از ابویعفور روایت  بایویه ابن اند. کفر ابلیس به شمار آورده ھمچوناصًال 
اقرار  ـ  من فرزندانو  پدراناز ـ ائمه [والیِت] کسی که به « فرموده: ÷نموده که ابوعبدالله

 ج ولی محمد ،تمام انبیا اقرار[رسالِت] مانند کسی است که به  ،ولی مھدی را انکار کند ،کند
 ینپنجم"گفت: ایشان  "این مھدی فرزند تو کیست؟ ،سرورم"گفتم:  .کند می را انکار

زبان  نامش را برکه حالل نیست  گردد و غایب میھفتم که از آنھا از  [امام]  ]فرزند[
 ھرکس فرزند قائِم «گویند:  چنین می ج رسول خدادر حدیث جعلی دیگر  از قول . ٦»ورندآ

                                           
 بعد. به ٦٠٣ص :نیإکمال الد ؛١٥٠تا  ٥٢/١٢٢ :نواربحار األ -١
 .٥٢/١٢٢ :نواربحار األ -٢
 .همانجا -٣
 .٥٢/١٣٠ همان: -٤
 .٥٢/١٣١ همان: -٥
 .٣٨٨ص :نیإکمال الد -٦
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را  ÷ کسی که قائم: «نیز در روایت دروغین دیگر و؛ ١»کرده است مرا انکار ،کند مرا انکار
 .٢»آدم خوداری کردسجده به  ازکه ابلیس است  مانند ،در غیبتش انکار کند

 ب صحابه ازکینه  فعالیت آخوندھای شیعه به منبع خشم و اثر بر امام، غیبت موضوع
 ای برای ھرگاه مسئله: «است جزایری گفتهبینیم  که می چنان ؛تبدیل شده است تابعینو 
آنھا سبب مخفی شدن حجت  زیرا ؛آنھا لعنت بفرستم ام که بر کرده نذر ،مشکل شده نم

را که در اثر سختی و  ینفرت و عصبانیت توز، آخوندھای کینهکه  دکنی مالحظه می .٣»شدند
دھند و با لعن و نفرین صحابه و  چگونه بروز می ،شده  پنھانشان  تلخی انتظار در درون

ب، رانده یامام غا«گشایی کنند؛ زیرا بر این باورند که به خاطر آنھاست که  سنت، عقده اھل
شیعیانش به دست  خوِن  شده و سیِل  ظلماو  است و به حِق  غضبمورد خشم و شده و 

و  احکام حق، خط بطالن کشیده شده رشان به غارت رفته و ب روان شده و اموال او دشمنان
فجایع دیگری به وقوع و صرف گردیده  موارد نابجادر  ھا ھا رسیده، و زکات بر یتیمان ستم

 غلطی و احساس باورناشی از چنین  ۀکین نآنا .٤...» پیوسته که بر اھل حق پوشیده نیست
ھا  دھند و کار زشت خود را با این بھانه نشان می صحابه و تابعینرا با لعن و ناسزاگویی به 

 .کنند توجیه می

 دالیل شیعه  بر وقوع غیبت
علمای امامیه برای دالیلی که نشانگِر درستِی دیدگاه شیعه دربارۀ غیبت ھستند، ارزش 

روی  خداکتاب به  بسیاری قائلند. آنان برای درست جلوه دادِن این افسانه،و اھمیت 
 ،آن نیافتند را در خواستۀ خود ؛ اما چوناند تا بلکه برای عقیدۀ خود سندی پیدا کنند آورده

ھای باطنی و  به تأویل یآمیز گویِی مبالغه با تکلف و سفسطه شان، گیمانند عادت ھمیش
 :؛ از جملهکردند آیات قرآن را با این روش تفسیر دی ازرمزی متوسل شدند و تعدا

۱- ﴿ ٰ  ]٢[الليل:  ﴾َوٱ�ََّهارِ إَِذا َ�َ�َّ
 ». که آشکار شود و سوگند به روز هنگامی«

                                           
 .٤٩٢منتخب األثر: ص، لطف الله الصافی ؛٣٩٠ص :نیإکمال الد -١
 .١٣ص :نیإکمال الد -٢
 .٣٧ص :ةیفة السجاد یشرح الصح -٣
 .١٢ص :نیإکمال الد -٤
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 ؛١»بیت ماست قائم اھل روز،منظور از «گفته: علی بن ابراھیم 

ۡصَبَح َمآؤُُ�ۡم َغۡوٗر� َ�َمن ﴿ -۲
َ
رََءۡ�ُتۡم إِۡن أ

َ
عِي�قُۡل أ �ِيُ�م بَِمآءٖ مَّ

ۡ
 ]٣٠[امللك:  ﴾يَأ

تواند برای  (ای پیامبر) بگو: به من خبر دهید اگر آب (شرب) شما (در زمین) فرو رود، پس چه کسی می«  
   .»شما آب روان (و گوارا) بیاورد؟!

ھرگاه امام : «در تفسیر این آیه گفته است چھارگانۀ شیعهاز منابع ترین کتاب  صحیح در
 ؛٢»آورد؟ تان امام جدیدی می چه کسی برای ،غایب گردد شما

 ۳- ﴿ ِ�َ�ۡ
َ
ِ َورَُسوِ�ِۦٓ إَِ� ٱ�َّاِس يَۡوَم ٱۡ�َّجِ ٱۡ� َ�ٰٞن ّمَِن ٱ�َّ

َ
  ]٣[التوبة:  ﴾َوأ

 .»و (این) اعالمی است از جانب الله و پیامبرش به مردم، در روز حج اکبر (= روز عید قربان)«
و اعالم یعنی  ؛روز خروج قائم است ،حج اکبر روز: «آیه گفته است اینتفسیر  در عیاشی

 .٣»دعوت او برای خود
 ؛اند این موضوع تألیف نموده مستقلی در ھای ھا آنقدر زیادند که کتاب این قبیل تأویل

 .٥»ةجَّ ة فیما نزل في القائم الُح جَّ َح الَم «و  ٤»ما نزل من القرآن في صاحب الزمان«مانند: 
به تحقیق این  ٦در چاپ جدید کتاب المحجه »میالنی منیر«معاصر به نام  رافضیانیکی از 

ھای تحریفی به مھدی  ترجمه قرآن را با تأویل و آیه از ۱۲۰کتاب پرداخته و در این تحقیق 
به ھیچ یکی از افتضاحات شیعه است که  ی،تفسیرکتاب منتظر تفسیر نموده است. این 

محقق به این تعداد ھم قانع نشده و تأویل دوازده  وجود این، با .دن نیستانقابل پوشروی 
 قرار داده است. »جةَح الَم  مستدرک«کتاب با عنوان  پایانرا در  آیۀ دیگر را بدان افزوده و آن

شود که این تأویالت باطنی که برای اثبات غیبت مھدی  معلوم می انهمنصف وبا نگاه دقیق 
گونه  این. استخدغلو شدید و تحریف کتاب نه استدالل، که  کنند، میھا استدالل  بدان

 نمایند. ثابترا  آن اصِل  کوشند میھستند که  ای عقیدهفساد  بر دلیل روشن تفسیرھا

                                           
 .٢/٤٢٥ :ر القمییتفس -١
 .٢/١٠٢ :البرهان ؛٣٣٩ص :نیإکمال الد ؛٢/٧٦ :اشییر العیتفس ؛ نیز بنگرید به:١/٣٣٩ :صول الکافیأ -٢
 .٢/١٠٢ :البرهان ؛٢/٧٦ :اشییر العیتفس -٣
 .١٩/٣٠ :عةیبنگرید به: الذر  است. جلودی رافضی عبدالعزیزاین کتاب نوشتۀ  -٤
 . هاشم بحرانینوشته   -٥
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را دلیلی بر صحت حادثۀ غیبت  پیامبرانحادثۀ ناپدید شدن برخی از  ،امامیهعلمای 
 و از مصراز سرزمین  ÷غیبت موسی بن عمران مواردی ھمچون: ؛اند مھدی شیعه دانسته

تا از سرنوشت او  پدرشاطالعِی  بی و ÷، غیبت یوسفاسرائیل] [ھمراه بنی یانفرعونظلم 
ھمچنین خبرش را آشکار نمود و با پدر و برادرانش جمع شدند و و و خداوند ا زمانی که

اصرار  ناشایستای کارھبه انجام  شوند و ھدایت نمی شقومکه چون دید  ÷داستان یونس
را  شطوری که ھیچکس جایه ب شان غایب شد از میانند نک میاو را تحقیر دارند و 

تا آن  را حفظ نمود و رمقشدانست و خداوند او را در شکم ماھی مخفی نمود و جان  نمی
 ج محمدحضرت پنھان شدن شیخ طوسی نیز  .١گرداندازمدت گذشت و او را نزد قومش ب

اگر « داند. وی در پاسخ به این پرسش که بر درستی ادعای غیبت مھدی می را دلیلیدر غار 
چنین  »؟غایب شده راچپس  ،امامت است ھای سختیامام شما مکلف به قیام و تحمل 

طوری که کسی به او ه ب ،طالب مخفی نشد عب ابیِش  سال در  سه ج آیا پیامبر«گوید:  می
 . ٢»پنھان نشد؟ ثور][ آیا سه روز درغار ؟کرد دسترسی پیدا نمی

 خود و قانع کردن پیروانھای امامیه برای  قیاسھا و  این تالشاین است که  حقیقت
تواند آتش  و نمیبرد  راه به جایی نمی اند، دچار شک و تردید شده در امر غیبتکسانی که 

 وقیاس بر این ھرچند نگرند خاموش کند؛  درون آنان را که با عقل سلیم به این مساله می
 برایبابویه  ابناین تردیدھا چنان فراگیر و فراوان بود که  .کنند بسیار  ۀتکیتأکید و ھا  مقارنه

ناچار دست به  ،سرگردانی شده بودند دچار تردید وامام اقناع کسانی که در مورد غیبت 
 .٣و خود بدین امر معترف است کتاب بردهتألیف 

 :اثر است بیکامًال  زماِن شیعه، اثبات غیبت امام درھا  و تالشھا  این قیاسبه چند دلیل، 
با نص صریح و بدون تأویل و را  ٤ج محمد خداوند متعال غیبت موسی و یونس و: نخست

غیبت  بارۀدر ھا که اخبار و گزارش نموده است؛ درحالیبیان در قرآن پوشش و پیچیدگی 
وایات و اسنادھا صحیح ھستند بگذریم که آیا اصًال این ر ـ به حکیمه ختم شدهصرفًا مھدی، 

                                           
 .٧٧ص :بةیالغ ،طوسی -١
 .١٣ص همان: -٢
 .٤تا  ٢ص :نیإکمال الد -٣
با غیبت امام  محاصره بود و بلکه قطع رابطه و ؛طالب اصًال غیبت نبود شعب ابی در ج رسول خداۀ محاصر  -٤

 ای شیعه قابل قیاس نیست. زمان افسانه
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 که به ھیچ وجه پذیرفتنیھا بر غیبت  نفر از باب شھادت چھاراز او نیز به پس و  یا خیرـ
این شھادت، از روی  ؛ زیرامتھم ھستندپردازی  افسانهآن  آنھا خود درچرا که  ؛نیست

رابط امام از مردم  عنوانھایی بود که به  ُخمس اموال و اھمان که مادی بیان شد مصلحت
ادعای برای کسب مال و ثروت افراد  بسیاری ازدر طول تاریخ، که بینیم  می لذا گرفتند. می

 اند. بابیت کرده
ولی غیبت  ؛زیستند میبا آنھا  زیرا ؛شان معروف بود غیبت انبیای الھی نزد اقوام: دوم

اش  حتی خانواده ؛نکردآن مشاھده  اثری از یامام شیعه برای ھیچ کسی معلوم نبود و کس
اند که  شھادت داده نیزرخین معتبر ومو  اند را انکار کرده [سودجو] این ادعای شیعیان

 عقیم بود. سحسن عسکری
مدت کوتاھی نزد  از بعدآنان محدود به زمان و مکان بود و  ‡غیبت پیامبران سوم:

 از امام غایب شیعه اثری ھای متمادی گذشته و ولی قرن؛ گشتندازخود ب خانوادۀ قوم و
 داند. نیست و کسی جایش را نمی

را  أشدند که حجت خدا میغایب ھنگامی [به طور موقت] ‡ خداپیامبران  چھارم:
که نسل پشت  درحالی رسانده بودند؛و رسالت آسمانی را به نسل خود  کرده  مردم اقامه بر

 یده است.نشن امام زمان شیعهاز و ھیچکس خبر و اثری  گذرد نسل می
د؛ یعنی در چارچوب اصول و قوانین بون غیرعادیامری  ‡غیبت پیامبران پنجم:

 ینزد قوم حضور و شاز پدر   جدا شدنبا   ÷مثًال غیبت یوسف گرفت؛ طبیعی صورت می
غیبت در کند و این  سفر می که کسی از شھری به شھر دیگر طور ھمان صورت گرفت؛دیگر 

در مقایسه با تعداد  وجود این، غیبت برخی پیامبران،. با بود خاصیزمانی  محدودۀ
ـ جز آن چند نفر نقل نشده که این اتفاق و است تکرار  و کمیک حادثۀ استثنائی زیادشان، 

 محدود ـ برای پیامبر دیگری رخ داده باشد.
استداللی « ،غار در ج خدا رسولشدن  پنھانعشری به  ااثنعلمای استدالل  ششم:

نوع  بلکه از ؛برای مخفی کردن ادعای پیامبری نبود ،غار در ج پیامبراستتار  زیرا ؛ستنابجا
به عالوه،  .نشوند شتا کفار مانع حرکت ،جنگ بود در واقعیت] به خالِف  تظاھر[یعنی  توریه

، نه دید کفار مخفی شد فقط ازایشان  و[سه روز طول کشید  فقطاین مخفی شدن 
 زیرا ؛نھایت حماقت است شیعه، غیبت مھدِی ا دثه بآن حا هسیقامبنابراین  دوستانش].

دارد با بسیاری  تفاوتکردن دین،  که مقدمۀ عاجلی باشد برای آشکار پنھان شدِن موقت
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 و عقیدهکردن  و رھا خواریکه نتیجۀ آن رسوایی و  [از سِر ترس] مخفی شدن طوالنی
 .١»است آشوب گسترش

 دفاع شیعه از طوالنی شدن دوران غیبت
 کند، ثابت میب یدر مورد وجود امام غارا که دروغ بودن ادعای شیعه  ھایی نشانهاز یکی 
ـ زیرا ؛ ممکن استغیرسال   صد و از ھزار به مدت بیشب یامام غا زنده ماندِن که  این است

چنین تا مسلمانان  طوالنی شدن عمر یکی از است ـ فرموده نیزاالسالم  که شیخ چنان
را  ھیچکس .گردد مشخص می ج چیزی است که دروغ بودنش برای امت محمد ،مدتی
چه  ؛و بیست سال زندگی کرده باشد صدابتدای اسالم متولد شده و یکدر  شناسیم که نمی

[به که است نقل شده  ج حدیث صحیح از رسول خدا . درعمری چنین طوالنیرسد به 
که امروز روی زمین  افرادیدیگر از  ،الصد س ازپس  ؟امشب را دیدید« فرمود:صحابۀ خود] 

 اند و یکسال یا بیشتر آن وقت بوده که در افرادیپس . ٢»ماند باقی نمی ھیچکسھستند 
 آن زمان مردم عمرشان از وقتی که در .اند نکرده اند، قطعًا بیش از صد سال عمر داشته عمر

عمر مردم که  دارد ی وجودصد سال تجاوز نکرده باشد، بعد از آن عصر احتمال بیشتر
افراد  میانگین عمر این امت بین شصت تا ھفتاد سال است و .دنباش تری داشتهکم

میانگین عمر  نیزآمارھای جھانی  امروز در. [٣این زندگی کنند ازبیش که  معدودی ھستند
                                           

 .١١٩ص :مختصر التحفة -١
 .٢/١٢١،١٣١ :مسند أحمد؛ ١/٣٧ :بخاری، کتاب العلم، باب السمر فی العلم حیصح ؛٢/١٦٥ :منهاج السنة -٢
بنگرید حدیث نبوی در سنن ترمذی، کتاب الزهد، فصل ما جاء فی فناء أعمار هذه  .٢/١٦٥ :منهاج السنة -٣

 . ترمذی٣٥٥٠، حدیث ٥/٥٥٣:فی دعاء النبیاألمة ما بین الستین الی التسعین، کتاب الدعوات، باب 
گوید:  حجر می ابن». این حدیث، حسن غریب است که تنها از این طریق روایت شده است«گوید:  می

» هریره روایت شده است گوید؛ زیرا در مورد زهد نیز از طریق ابی جای تعجب است که ترمذی چنین می«
؛ حاکم، ٤٢٣٦ ٢/١٤١٥األمل واألجل، ماجه،کتاب الزهد، باب  ). بنگرید به: ابن٢/١١(فیض القدیر: 

  از آن تعبیر نموده» حسن«. سیوطی با کلمه ١٢/٤٨و  ٦/٣٩٧، خطیب، تاریخ بغداد: ٢/٤٢٧المستدرک: 
؛ بنگرید به: فیض »سند آن حسن است«گوید:  حجر نیز در الفتح می ). ابن٤٨است (جامع الصغیر: ص

او موافق است (المستدرک:  و ذهبی نیز با» صحیح است با شرط مسلم«. حاکم نیز گفته است: ٢/١١القدیر:
تر این است که این حدیث حسٌن ِلذاته و صحیٌح  صحیح«گوید:  ). آلبانی نیز به دنبال این رأی می٢/٤٢٧

. نیز بنگرید به: آلبانی، الصحیح ٧٥٧، حدیث ٢/٣٩٧لغیره است (سلسلة األحادیث الصحیحة: 
 ). ١٠٨٤، حدیث ١/٣٥٤الجامع:
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 .است] این حدود در ھا انسان
بیخ درآورده است.  از را شانریشۀ اعتقاد امامیه را خفه کرده وآخوندھای  ،این اعتراض

 و کامًال عادیمقایسه کنند که ی را با پیامبرانموھوم مھدی تا اند  نمودهبسیار ھا تالش نآ
میان قوم خود  که در دانند می ÷نوح را ھمچونمھدی  یعنی ؛اند طبیعی زندگی کرده

 را از ای مقایسهین بایویه است که چن یکی از این افراد، ابن .١پنجاه سال زندگی کرد ُنھصد و
 ؛٢»است ھای نوح را دارد که طول عمر سنت یکی از ،قائم« :نقل کرده÷ علی بن حسین

است یا  ٣»÷مانند بقای عیسی بن مریم « ،مھدیعمر بقای معتقدند که نیز دیگران 
 ابلیسبا حتی توان  معتقدند او را میاند که  تا جایی پیش رفته و؛ ‡یاسلا خضر وحضرت 

پیروان  بتواننداند تا  بیت نسبت داده را به اھل ای مقایسهروایات این آنان تمام  .٤مقایسه کرد
خود را نسبت به وثاقت و صحت حدیث مطمئن سازند؛ چرا که ـ به ادعای ایشان ـ سخن 

طوالنی ی که عمرکنند  استناد میکسانی  شرح حالبه آنھا ھمچنین . ٥معصوم است
 وفرشته مرگ  با جبرئیل و شان را اند که امام زمان ردهعجیب است که از یاد ب .٦اند داشته

 !زمین مقایسه کنند آسمان و الھی، یا حتی با فرشتگان دیگر
حدود مھدی از که  اند دعیم زیرااند؛  این استدالل را باطل کردهشان  با ادعاھایشیعیان 

 غیر ازبدون او قرآن حجت نیست،  ،م قرآن استیِّ قَ  و حاکم شرعی این امت ،یازده قرن پیش
 جفر وعلوِم  و مصحف فاطمه و اصلی] و[، قرآن کامل وجود ندارداو ھدایتگری برای بشریت 

مھدی شیعه، ند ھمراه اوست. بنابراین ردنیا نیاز دا دین و امور چه مردم درآن و جامعه
 اوست. ھمراهرت آخ دنیا و در امت اسالم سعادت مسئول این امت است و امکانات ھدایت و

زیادی  ھای تفاوت ویاند، با  مقایسه کرده ایشانکسانی که مھدی را با  که تمام آنھا غافلند
 ،کرد سوی خدا دعوت ه را ب آنھا و خود ماندمیان قوم  پنجاه سال در ُنھصد و ÷نوح :دارند

 :فرمودبه او خداوند تا اینکه 

                                           
 .٧٩ص :بةیالغطوسی،  -١
 .٤٨٨ص :نیإکمال الد -٢
 .١٠٨ص :ةیعقائد اإلمام -٣
  .١/٢٨٣ :إلزام الناصب، الحائری -٤
 .١/٢٨٥ :إلزام الناصب ؛به بعد ١٣٤ص :نیإکمال الد ؛به بعد ١٠٨ص :بةیالغ ،نعمانیال ؛٣٣٧و  ١/٣٣٦: الکافی -٥
 به بعد. ٧٩ص :بةیالغطوسی،  -٦
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نَُّهۥ َلن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك ... ﴿
َ
 ]٣٦[هود:  ﴾ ... إِ�َّ َمن قَۡد َءاَمنَ �

 .»اند، دیگر هیچکس ایمان نخواهد آورد ... ... از قوم تو جز آنانی که ایمان آورده«
مردم را در کفر  که . او راضی نشدجایگاھش را نداند یکس تاسرداب مخفی نشد  نوح در

 پی واھای پی نسل متمادی وھای  طی سال و گرددخود از دید آنھا ناپدید  گمراھی ببیند و و
ھم  ÷اکنون عمر مھدی از عمر نوح ،عالوهبه  .ھای مکرر ھمچنان ناپدید باقی باشد قرن

که به آسمان باال آناز  نیز پیش ÷عیسی قابل مقایسه نیست. نیزبا او حتی بیشتر شده و 
 پنھان شدن نمود.امانت را ادا و حجت را اقامه ، برده شود، رسالت پروردگارش را ابالغ کرد

 کودکی غایب شد و موجب ضرر و زیان پیروانش نشد؛ برخالف غایِب شیعه که از عیسی
و اختالف کنند و  ندوبا ھم درگیر شیت او بابدر مورد وجود او و شیعیانش را رھا کرد تا 

به جایی  رااختالف  تعمیم دھند وچیز مذھب او بر ھمه  حقیقِت  مورد شناخِت  تقیه را در
 کنند. ه یکدیگر را لعن و تکفیرد کاننبرس

قطعًا آن دو  معتقدند کهعلمای محقق  نیز باید گفت یاسلا در مورد مقایسه با خضر و
آنھا  زیرا ؛مھدی با آنھا قابل مقایسه نیست ،به فرض اینکه زنده باشند؛ ١اند نفر وفات یافته

مسئول  ـ ادعای آنھا بهـ برخالف امام شیعه که  ؛رھبری این امت نبودند مکلف به ھدایت و
 تمام امور مسلمین است.

                                           
یاس تفکری است لا و که اعتقاد به زنده بودن خضر باور استبر این قیم  . ابن٢٦ص: :بنگرید به: المنتقی -١

آن  نیزصوفیان  و زنده است ÷الیاس فنحاس بن عازار بن هارون ندمعتقد یانیهود  ؛ زیرایهودیت برگرفته از
معتقد به  انهمچنین صوفی). ٥/٣٧ :الفصل( گردد می بیابان درمدعی هستند که الیاس  وه گرفتپیش راه را 

 :ةیالفتوحات المک، بنگرید به: ابن عربی. مورد مالقات با او دارند هایی در حکایت هستند و ضرزنده بودن خ
 :الفصل ؛٢/٥ و ١/٩٧ :طبقات الشعرانی؛ ٥٣و  ٥٢ص :لطائف المنن، عطاءالله السکندری ابن ؛١/٢٤١
پشت را  خضرمالقات با مورد  قیم ادعاهای صوفیه در ابن .٧/٤٧٧ :بیب التهذیتهذ، حجر ابن ؛٣٨و  ٥/٣٧

مخالف دالیلی است ، امروزبه تا  خضر زنده بودنادعای  .)٥/٣٨ :الفصل( داند می یتتمااعتقاد خبه  پا زدن
گاهی بیشتر دربارۀ اند. برای  که اهل تحقیق ارائه داده ، میق ابن ؛١/٢٨ :این موضوع بنگرید به: منهاج السنةآ

تا  ٦/٣٠٩ :فتح الباری، حجر ابن ؛٣٣٧تا  ١/٣٢٥ :ةیة والنهایالبدا ،ریکث ابن ؛٧٦تا  ٦٧ص :فیالمنار المن
نفس آنچه « :است خاتمه گفته در و دارد خضربارۀ ای در رساله حجر ابن .٣٣٥تا  ٢/٢٨٦ :اإلصابة ؛٣١٢

پندارند، یعنی  چیزی است که عوام می خالف برپذیرد و دالیلی قوی برای اثباتش وجود دارد،  را می آنانسان 
 .)٢/٢٣٤ :الزهر النضر فی نبأ الخضر( استمرار حیات خضر.
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برخالف  است؛ او در قرآن آمدهطول عمِر خبر  که شیطان نیز باید بدانیمبقای  بارۀدر
 .اند کرده را انکار شچندین فرقه از شیعه وجود و و دوستانش مھدی آنھا که حتی خانواده

راه خداست، فعالیت جدی  مورد وظیفۀ خود که گمراه کردن مردم از ابلیس در به عالوه،
کارھای شیطان  معدوم، یکی ازامام گمراه شدن شیعه با پیروی از آن  ،بدون شک و ؛دارد
اینکه  بر مضاف ؛نه خبریپیداست، غایب آنھا نه اثری از مھدی  این در حالی است که .است

 . ١نیست پذیرفتنیھیچ حالی  ھم دربا  آن دومقایسه و  جنس انسان نیست از شیطان
 عمرشانھر اندازه نیز باید گفت  اند داشته بلندمدت زندگیھایی که  انسان در مورد سایر

بدین کنند.  شان ادعا می غایبامام مورد  رسد که آنھا در میبه عمری نباز ھم  ،طوالنی باشد
برای توجیه عمر طوالنی مھدی قرن چھارم  گان شیعه دررھایی که بز تمام مثالصورت، 

 فراتر رفتهعمرھای طوالنی   ھمۀ آن غایب آنھا ازامام  عمر زیرا ؛امروز ارزشی ندارند ،اند آورده
 کنند.  برای مھدی موھوم ادعا میآقایان که وظایف خطیری نبودند کدام از آنھا مسئول  ھیچ و

امام بقای  حتمالا با استناد به علوم جدید، برتا  اند هدیکوش برخی آخوندھای معاصر 
طول زندگی از عمر طبیعی « گوید: مظفر میمحمدرضا  ؛ مثالً استدالل کنندر خود منتَظ 

آن [افزایِش] علم پزشکی نه مانع  ،طبیعی است شود که عمر می تصورآنچه  ، [و]بیشتر است
عمر انسان به پزشکی ھنوز به جایی نرسیده که بتواند  .داند را محال می نه آنشود،  می

 .٢»ھمه چیز تواناست خداوند بر[در عوض]  ،قادر به این امر نیست پزشکی ولی اگر بیفزاید؛
وجود امکان معتقدند این فالسفۀ بزرگ غرب « گوید: مینیز الغطاء  محمدحسین آل کاشف

اگر "دانشمندان بزرگ اروپا گفته است:  یکی از ... انسان در دنیا جاودان باشدکه دارد 
صفات  ھمۀ زیرا ؛٣بود جاودان ھای  کی از انسانیطالب  نبود علی بن ابی ملجم شمشیر ابن

ـ بود دربارۀ عمر جاودان نظریات کفار  این قسمتی از .٤»را در خود داشت"اعتدال  کمال و

                                           
دهد  افکنی و گمراهی و شرکی که در جامعه اسالمی ترویج می توان امام زمان شیعیان را از نظر تفرقه البته می -١

 با شیطان مقایسه کرد. (مصحح)
 .١٠٨ص :ةیعقائد اإلمام -٢
 با قرآن واعتقاد، این  ».مقتول را قطع نموده است اجِل  ،قاتل« گویند: اعتزالی است که میۀ شیعۀ این گفت -٣

مجموع فتاوی  رسیده است. بنگرید به:این دنیا به پایان  در شاجل ،میرد هرکس می ؛ زیراسنت مخالف است
  ١/٣٤٨؛ لوامع األنوار:٩٢ص.:ةیشرح الطحاو  ؛٨/٥١٦ :خ اإلسالمیش

 .٧٠ص :عةیأصل الش -٤
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خداوند متعال خطاب به پیامبرش اما  .باشد صادق این سخن،نقل  شیعه دربه فرض اینکه 
 فرماید:  می

ونَ َوَما َجَعۡلَنا لِبََ�ٖ ّمِن َ�ۡبلَِك ﴿ فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم ٱۡلَ�ِٰ�ُ
َ
ۖ أ  ]٣٤نبياء: [األ ﴾ٱۡ�ُۡ�َ

و پیش از تو (ای پیامبر!) برای هیچ بشری جاودانگی قرار ندادیم، آیا اگر تو بمیری، پس آنها «
 ،»جاوید خواهند بود؟!

 ]٥٧[العنكبوت:  ﴾ُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ٱلَۡمۡوِت� ﴿

  ،»مرگ است ۀهر کسی چشند«

ۡرنَا بَۡيَنُ�ُم ٱلَۡمۡوَت َوَما َ�ُۡن بَِمۡسُبو�ِ�َ ﴿  ]٦٠[الواقعة:  ﴾َ�ُۡن قَدَّ

  ». ما در میان شما مرگ را مقدر کردیم و ما ناتوان (از آن) نیستیم«
گاه متعالخداوند   پس بعد از کالم خدا، اعتبار به  ؛تر استراستگوھمه  تر و از به خلق آ

اوھام ھم که شده، خود را به بقا و زندگی  ا تمسك بهحتی بکوشد  گفتۀ کافری نیست که می
 کند. امیدواردر این دنیا 

 در رد برخی از اند نقل کرده درستی سخن ]رضابن موسی [  علیاز ھای شیعه  کتاب
 باورو مرگ آنھا را  بودندبیت  آل برخی از جاودانھای شیعه که معتقد به حیات  فرقه

 "رضا گفته شد:   علیبه « گردند: رمیو در آینده ب اند شدهغایب آنھا  بودندد و مدعی داشتنن
. گویند دروغ می"گفت: وی  ".کنند او نمرده است گمان می و کردهبر پدرت توقف گروھی 

مدت عمر کسی را خواست  میاگر خدا  .ھستند نازل شده کافر ج محمد آنھا به آنچه بر
 با یانشیع با وجود این احادیث، .١»"داد میرا افزایش  ج مر محمدقطعًا عُ  دھد،افزایش 

 بلکه نیازـ خاطر نیاز بشریت ه کنند خداوند ب گمان می و کرده مخالفت  خود گفتار امام
زیرا در توھمات  است؛ را طوالنی ساخته شان امام غایبعمِر  ـ ھمۀ کائنات جھان ھستی و
 .٢شود غرق می مردمانشتمام با  رود و زمین فرو می ،او نباشد کنند اگر خود گمان می

                                           
 .٤٥٨ص :رجال الکشی -١
 .١/١٧٩ :صول الکافیأ -٢
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 مهدی پس از بازگشت خیالی
 شریعت مھدی منتظر -الف
شریعت  ،غیبت خود بازگشت کند ھرگاه مھدی از می دعاا »اعتقادات«کتاب  بابویه در ابن

 ھزار خداوند دو«گوید:  امام صادق میاز  به نقل یو .کند احکام میراث نسخ می اسالم را در
بیت ما قیام  قائم اھل اگر .ھا، میان ارواح عقد برادری برقرار نمود بدن خلِق  سال قبل از

که از لحاظ والدت با  آنانھم برادر شده، نه به  شان با دھد که روح ارث می انیبه برادر ،کند
؛ پنھان شده انآن پِس ذھِن بیانگر افکاری باشد که در  ،شاید این روایت .١»ھم برادر ھستند

سازمانی خود را در ارث، جایگزین روابط  غب ھستند روابط حزبی ورابیشتر که  بدین معنی
اموال مردم را به نام  بدین صورت، تا را منحل کنند قانون ارث خویشاوندی نمایند و بی وَس نَ 

آنان منتظرند تا با برپایی دولت موعودشان، به . نماینداین رابطه و این نوع برادری چپاول 
دھند تا  نسبت می بیت به آل این روایات جعلی را نند؛ لذاجامۀ عمل بپوشا شان رؤیاھای

به را  شموضع سازندگان چنین احادیثی پذیرفتنی بدان ببخشند.دلیلی منطقی و ظاھری 
؛ دارند هعالقاحکام دین  یبه تعطیلآنان تا چه حد که د سازو آشکار میکند  بیان میوضوح 

 مبارزه بااسالم و  نابودِی الحادی است که برای جریانی  نمایندۀ رویکرد،این  مضاف بر اینکه
 ازمدعیانش خروج نشانگِر اینکه  عالوه بر ،این ادعا کند. فعالیت می یتتمااعتقاد به خ

مربوط به  ،احکام ارثزیرا  ؛داردنیز صراحتًا منافات منطق  با عقل و ،شریعت اسالم است
، برای بشر شیعه خیالِی  لی موھوم واما برادری از ؛خویشاوندی است والدت و روابط ظاھرِی 

تقسیم  نوناساس قاتواند  چنین معیار نامعقول و غریبی میپس چگونه  .قابل درک نیست
 گیرد؟  قرار ارث

 کند. روایات کتاب لغو می اھل ۀمورد جزی مھدی غایب بعد از قیام، احکام اسالم را در
مخالفت  ج الله زمینه با روش رسولر در این منتَظ  که امام گویند با نص صریح می شیعه 

 کرد ـ میقبول  ج که رسول خدا چنان ـ جزیه را  ،صاحب این امر«گویند:  لذا می ؛کند می
تغییر عمدی  و ج الله از سنت رسول امام زمانخروج  بهاعتراف سخن، . این ٢»پذیرد نمی

منزلت احکام اسالمی را  که شأن و در پِی آن نیستندکنندگان این روایات  آن است. آیا جعل
آن تشویق  ازخروج نادیده گرفتن و را به  آنھا شان ناچیز جلوه دھند و پیروان نظرِ در 

                                           
 .٨٣ص :عتقاداتاإل  -١
 .٥٢/٣٤٩ :نواربحار األ -٢
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 ج شریعت مصطفیاز  غیرچیزی قضاوت در دولت مھدی غایب،  کم وُح مبنای  بلکه نمایند؟
محمد قیام  ھرگاه قائم آل«گفت: صادق روایت شده که ابوعبدالله  »الکافی«. در خواھد بود

شاھد  و [برای ُحکِم خود] دلیل کند و کم مید و سلیمان ُح ود، به حکم دانمای
در میان مردم ، کندمحمد قیام  ھرگاه قائم آل: «آمده استدیگر  روایتی و در ؛١»خواھد نمی

 شیعه االسالم  ثقة  .٢»شاھد ندارد و دلیلبه  کند و نیازی حکم می÷  دوبه حکم دا
را با این عنوان بدان باب خاصی  داده و قرارتشیع را مبنای عقیده نکته این  نیز (کلینی)

 با احکام داود و ،دست گرفتند باب اینکه وقتی ائمه حکومت را در«: است اختصاص داده
 رویکرد، ناشی از یکآشکار است که این  .٣»خواھند دلیل نمی کنند و داود حکم می آل

این روایات تعلیق  لذا کسی که بر]؛ یھود بود پیامبراند از وداو [زیرایھودی است  دیدگاه
به دین  د ونکن دین محمدی را نسخ میآنھا یعنی «را چنین معنی کرده است:  آن ،نوشته

 ـ اند دروغ لباس تشیع پوشیده هکه ب ـسازندگان این روایات  یدببین .٤»دنگرد یھود بر می
 د.ناسالم حکم کنغیر از  یبه شریعتنند بتواکه  نمایندآرزو دارند حکومتی بر پا چگونه 

حکم  گاھی ،کم آدمُح  مبنای قضاوت در دستگاه مھدی را گاھی شیعهاز روایات  رخیب
از  یکه بعض کند یقضاوت م یا قائم به گونه«دانند:  می قضاوت ابراھیم و گاھید وداو

و  شمارند یا را نادرست م آن قضاوت ـ اند زده ریشمش ھمراه اوکه  ییھا ھمانـ اصحاب او 
قضاوت چیزی به  دوم بار. زند یپس گردن آنان را م ،و آن قضاوت آدم است ؛ندکن یانکار م

و آن ـ  کنند یاند انکار م زده ریحضرت شمش ھمراهکه  یکساناز  گریرا جمع د که آن کند یم
به روش  یگرید یایقضا مورددر . بار سوم زند یم نیزرا  شانیقضاوت داود است؛ پس گردن ا

را  اند آن زده ریاو شمش ھمراهکه  یاز کسان گرید یجمع زیبار ن نیا .کند یقضاوت م میابراھ
 .٥..».زند یم زیرا ن شانیپس گردن ا ؛کنند یو انکار م شمارند یم ]و خالف شرع[نادرست 

                                           
 .١/٣٩٧ :صول الکافیأ -١
 .٤٣٣ص :أعالم الوری، طبرسی ؛٤١٣ص :رشاداال ، دیالمف -٢
 .١/٣٩٧ :صول الکافیأ -٣
 .٣٠٢ص :المنتقی تعلیق بر، بین الخطیمحب الد -٤
شیوۀ امام زمان شیعه در برخورد با معترضین و دگراندیشان، دقیقًا مانند  .٥٢/٣٨٩ :نواربنگرید به: بحار األ -٥

دلیل نیست که ولی فقیه و رهبر را نایب برحِق امام زمان  حاکمان خونخواِر جمهوری اسالمی است؛ پس بی
 رحمی مانند یکدیگرند. (مصحح)    دانند؛ چرا که در خونریزی و بی می
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اند؛ از  بیان کردهپس از ظھور را  شان زمانھای امام  قضاوتھایی از  نمونه ،روایات شیعه
حکم نکرده است: زناکار و  ھا کند که کسی قبل از او بدان کم میبه سه چیز ُح جمله اینکه 
رساند و به  را به قتل میکند]  [یعنی کسی که مردم را از زکات دادن منع میمانع زکات 

؛ ١اند با ھم برادر شده ھا انسانشان قبل از آفرینش جسم  دھد که ارواح ی ارث میانبرادر
گاھی نداشته باشد امور از لیکسی را که به سن بیست سالگی برسد وھمچنین  به ، دین آ

 .٢رساند قتل می
 که درحالی ؛کند دینی با کتاب خودشان حکم می حکومت مھدی منتظر برای اھل ھر

جز با شریعت اسالم حکم که اسالم به ھیچ مسلمانی اجازه نداده مسلمانان اجماع دارند که 
 مساوی تقسیم طوره ب[اموال را] قائم قیام کرد،  وقتی«در اخبارشیعه آمده است:  .٣نماید

ھای خداوند متعال را از  کتاب سایر کند و تورات و و در میان رعیت با عدالت رفتار می نموده
بین  با انجیل و مسیحیانبین  با تورات و یھودیانبین  در تا آورد غاری در انطاکیه بیرون می

تحقِق احادیث به  جاعالنقانونی که  .٤»کند ر با زبور و بین اھل قرآن با قرآن حکم اھل زبو
حد زیادی  دھند، تا می ممھدی موھو در حکومِت  را شاند و وعدۀ اجرای چشم دوختهآن 

آرزو، برخاسته این زنند.  از آن َدم میی رماسونتشکیالت فرااست که  ھایی آرمانشبیه افکار و 
 است.  اندیشهآزادی  به بھانۀدین آسمانی  که اساسش انکارِ است تفکر الحادی از یک 

کنند که  احکام جدیدی تالش می ابداع برای نسخ شریعت قرآن وآمیز،  این رویکرد بدعت
بازگشت به شریعت داوود به جای شریعت است؛ یعنی نداده اجازۀ آن ھرگز به  وندخدا

نھفته ای مسموم  اندیشه رویکرد،ورای این . در ادیانھمه احکام فقھِی اجرای  و ج محمد
 و به دست مھدیمنحل نمودن قرآن و آرمانش  جز نابودی اسالم ندارد ھدفیکه  است

از به نقل کند که نعمانی  این نکته به روایتی اشاره می .است جایگزین کردن کتابی دیگر
ی جدید وتقضا کتابی جدید و ومری جدید ابه  ،قائم«کند:  نقل می ÷ابوجعفراز  بصیر ابی

 در[مقام  که بین رکن و بینم میی او را یگو«در روایت دیگر آمده است:  .٥»کند حکم می

                                           
 .٢٧٥ص :بشارة اإلسالم ،الکاظمی ؛٥٢/٣٥٩ :نواربحار األ ؛١٦٩ص :الخصال، هیبابو  ابن -١
 .٥٢/١٥٢ :نواربحار األ ؛٤٣١ص :أعالم الوری، الطبرسی -٢
 .٣٤٣ص :المنتقی ؛٣/١٢٧ :ةیمنهاج السنة النبو ، ةیمیت بنگرید به: ابن -٣
 .٥٢/٣٥١ :نواراأل بحار ؛ نیز بنگرید به:١٥٧ص :بةیالغ ،نعمانی -٤
 .٢/٢٨٣ :إلزام الناصب ؛٥٢/٣٥٤ :نواربحار األ ؛١٥٤ص :نعمانی، الغیبة -٥
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 .١»کند کتابی جدید بیعت می ایستاده و با مردم بر ]کعبه کنار
جھت به بھانۀ تحریف قرآن و د که قائم نکن کارھایی را توصیف میشیعه روایات 

مخالف آورد که  برای آنھا میکتاب دیگری و  دھد انجام می کتاب خداگردانی مردم از  روی
چگونه مردم را با این ادعا که  او . با خواندن این روایات متوجه خواھیم شد کهبا قرآن است

» عجم«چگونه و  فریبد می نازل شده، ج خدا بر رسول که است یکاملکتاب کتاِب او 
راه این دھند و در  و آموزش می نموده منتشررا بین مردم ضاّله آن کتاب  ]عربغیرِ [

 مردم قرار دارد تغییر ذھنقلب و  در خداکتاب  ازآنچه تا  ،ندبی ھای فراوان می سختی
 .٢دھند
تفاوت نشانگر و  ٣شدهشیعه رد و بدل  مخفی بین تشکیالتکه  ھستندروایاتی  ھااین

کسی  .دھد د از رجعت تشکیل میاساسی حکومت اسالمی با حکومتی است که مھدی بع
خیاالتی را  ھای دولت مھدوی مسایل پس از ظھور و ویژگی ،که مھدی منتظر را باور ندارد

ای بابت  انگارد، دغدغه ارزش می ای پوچ و بی را افسانهچون مھدی قائم و  داند بیش نمی
 که بیانگر دارنداز آن جھت اھمیت این روایات نخواھد داشت. درواقع دولت موعود تحقق 

 .اند شریعت اسالم ساخته علیهرا احادیثی  چنینکه  افرادی ھستنداھداف و افکار واقعی 
مھم و  مفاھیم و اھداف بر ھایی که از مخزن اسرار و افکارشان نشت کرده، این یاوه
به چه نوع نظام  ،این اخبار کنندگاِن  دھد که جعل کند و نشان می داللت می یخطرناک

 در سر دارند ورؤیاھایی چه کنند، این اخبار،  اند و برایش تبلیغ می چشم دوخته وحکومتی
و  امت اسالم نفوذ کنندصفوف  درگری،  کوشند تا در پوشش شیعه و شیعه چگونه می

الحکم اال «ھای اسالمی، بر اساس شعار  آنان با دولتمبارزۀ  تغیییر دھند.شریعت قرآن را 
آرزوی دیرین آنان،  دانند. امامان خود می حقتنھا را حکومت است؛ چرا که  ٤»لألئمة

کم قائم موعود که به ُح است با نظامی  ھاآن یاسالمی و جایگزین ھای براندازی حکومت
 . حکومت کند

                                           
 .٥٢/١٣٥ :نوار، بحار األ١٧٦ص :نعمانی، الغیبة -١
 .٤١٣؛ مفید، اإلرشاد: ص٩٢/٧٤ :نواربحار األ ؛٢٦٤و  ٣/٢٦٣ ة:نعمانیبنگرید به: األنوار ال -٢
 کسانی که اهل محمد از آل ارسر ا حفظ«عنوان تحت این روایات را  نعمانیآخوند بینیم  می روست که از این -٣

 .١٧ص :بةیالغاست؛ بنگرید به:  آورده »نیستند [و َمحرم]
 ».هیچ حکومتی جز حکومت ائمه پذیرفته نیست« -٤



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۲۱۲

 

 سیرۀ قائم منتَظر -ب 
ل یمسا مسلمانان را در زیرا دارد؛جدید  ینشان از شریعت ،قائمحکومتی و رفتاری روش 

 مکه و[حرمین شریفین حتی مساجد و تمام و  دادهشان زیر فشار قرار  ساتمربوط به مقد
مسجد  مسجدالحرام و ،قائم: «که در حدیث آمده است چنان سازد؛ را نابود می ]مدینه
به  .١»نمایدا نب ه شکل اولشبخانۀ کعبه را  کند تا تخریب میاز پایه و اساس را  ج الله رسول

دوست و دو  ج متوجه قبر رسول خدا تصریح این روایات، وی پس از خراب کردن خانۀ خدا
آن دو را با بدن تازه بیرون «... آنگاه: شود و  می] ب [ابوبکر و عمربزرگوارش  و صحابی

سپس  کشد؛ جوید و به صلیب می آنھا بیزاری می از کند و نفرین می را لعن و آورد، آنھا می
اولین «  روایتی دیگر در .٢»دھد باد میخاکسترشان را به  سوزاند و پایین آورده و میرا  آنھا

را  آنھا آورد و را با بدن تازه بیرون مینفر این است که آن دو  ،دھد کاری که قائم انجام می
 .٣»کند تخریب می مسجد را د ودھ سوزاند و خاکسترشان را به باد می می

به معراج  ج گویند وقتی رسول خدا میسازان شیعه در روایت دروغین دیگر  حدیث
تو را از  ھای شیعیاِن  ھمان کسی است که دل ... این قائم« خداوند به وی فرمود: ،رفت

را با ] ب [یعنی ابوبکر و عمرّزی عُ  الت و ؛ سپسدھد کافران شفا می و منِکرانظالمان و 
و منّزه است و از آنچه  کاو پاـ  ٤»دسوزانَ  را می آنھا و آورد بیرون میاز قبر بدن تازه 

  گویند بسی واالتر است. می
مھدی واکنش نشان این عمِل مسلمانان به د که نکن اشاره می شیعه برخی از روایات

گویند:  دھد و قریش می سپس کاری انجام می. : «..خیزند با او برمیمبارزه  داده و به
چنین کاری  ،او محمدی بود سوگند اگر به خدا .طغیانگر قیام کنیمبیایید علیه این "

مجلسی . ٥»"کرد نمیچنین  ،فاطمی بود اگر و ؛کرد چنین نمی ،علوی بود اگر و ؛کرد نمی

                                           
 .٥٢/٣٣٨ :نواربحار األ ؛٢٨٢ص :، الغیبةطوسی -١
این شیوۀ وحشیانۀ برخورد با مخالفان و دشمنان، دقیقًا منش حاکمان خونخوار  .٥٢/٣٨٦ :األنوار بحار -٢

اش  صفوی بود و جعل این روایت با این جزئیات به قلِم آخوند مزدوِر دربار صفویه (مجلسی)، به خاطر آشنایی
 با این مرام و عملکرِد ظالمانه بوده است. (مصحح)

 .همانجا -٣
 .٥٢/٣٧٩ :نواربحار األ ؛١/٥٨ :لرضاون أخبار ایع، هیبابو  ابن -٤
 .٥٢/٣٤٢ :نواربحار األ ؛٢/٥٨ ی:اشیر العیتفس -٥



 ۲۱۳  )مهدویت و غیبت :فصل چهارم(باب سوم  

 

سوزاندن  ،انگیزد که مردم را برمی یشاید آن کار«گوید:  میدر توضیح این روایِت جعلی 
 .١»خوانند را طغیانگر می ÷مھدی روست که آنان ؛ از اینشیخین ملعون باشد
کارھای ھا در مورد  از این وعدهھای حدیثی شیعه، سرشار  کتابناگفته پیداست 

آنھا ھای درونی [و پلید]  نیتاز بازتابی است  ست. این سخنان،مھدی غایب آنھا ]نۀ[وحشیا
دست ه ان بش تا جایی که آرزوی ؛پرورانند ضد اسالم در سر می ھایی که بر توطئه دسیسه و و

را نبش  آن دو بزرگوارو قبر  نابودمدینه را  آوردن فرصتی است که حرمین شریفیِن مکه و
آنان به را  یآرزویچنین حقق ، اجازۀ تآن زمان ولی چون حکومت اسالمی و قدرمندِ  ؛کنند
نفرت درونی خود نسبت به اسالم و  و آرزوھای واھی، خشم و ی خام، با این رؤیاھاداد نمی
. در نتیجه، نشانند فرو می صدر اسالم برانداختند فرشان را درک که نظام فاتحی رانانحکم

. بر اساس این روایات را دارند است که تمنای تحقق آن تصویِر دورانی ،تاروای و این اخبار
 را در سر دارند و منتظرندآرزوی فتح مکه و مدینه نیز آخوندھای معاصر بینیم  است که می

 ،گویند صراحت از آن سخن می هشان ب روایاتدر که  خیاالتیھا و  این خواببلکه روزی تا 
کرد و الله  اندیشیدند و الله (هم) تدبیر می آنها چاره و مکر می«اما غافلند که  عملی سازند؛
 . ٢»جویان و) تدبیرکنندگان است بهترین (چاره

عام  کند؛ بلکه اقدام به قتل اکتفا نمی[و جنایت] امام قائم تنھا به این مقدار فعالیت 
شیعه  احادیث رو از این ؛سازد نابود میبه طور کامل را  آنھا کند و ای از نژاد عرب می گسترده

که مرد و انتقامی خونبار  ؛کند تھدید می امام غایب پس از بازگشتبزرگ  انتقامیعرب را به 
روایت چنین  [صادق] ابوعبدالله از نعمانی گذارد. زن و بزرگ و کوچک آنھا را باقی نمی

ی که دربارۀ روایت ظاھراً  .٣»است بریدن باقی نمانده عرب چیزی جز سر بین ما و«کند:  می
تأکید  بر اینولی  گذارد؛ نمی فرقی هغیرشیع شیعه وھای  بین عرب، ُکشِی مھدی آمده نسل
اند امام  مدعیکه  استبدین خاطر  ؛شوند قائم نمیامام شیعۀ  ھا، از عرب ھیچیککه  دارد

برای آنھا خبر  رایز ؛زیز عرب بپرھا«گوید:  می و داشتهرا از عرب برحذر  شیعیان صادق،
ُکشِی  اخبار عرب .٤»نخواھد کرد قیامبا قائم ھمراه کس از عرب چیکه ھ بدانناگواری است. 

                                           
 .٥٢/٣٤٦ :األنوار بحار -١
 ].٨[االنفال:  ﴾َوَ�ْمُكُروَن َوَ�ْمُكُر اللَّـُهۖ  َواللَّـُه َخْ�ُ الَْماكِرِ�نَ ﴿ -٢
 .٥٢/٣٤٩ :نواربحار األ ؛١٥٥ص :نعمانی، الغیبة -٣
 .٥٢/٣٣٣ :نواربحار األ ؛٢٨٤ص :بةیالغ ،طوسی -٤



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۲۱۴

 

 وجود این،؛ با وجود دارد ھای بسیاری عرب یانمیان شیع در شود که مھدی در حالی نقل می
باقی کسی [از ایشان]  ،ناچیز یتعداد شوند، پس جز آنھا خالص می«گوید:  میروایات شیعه 

 .٢»کند عام می عرب را قتل ۀھفتاد قبیل ،قائم« بر این تأکید دارند که و؛ ١»ماند نمی
کشتار  به ای ویژهُکشی پس از ظھور امام زمان، بخش مفصل و  در بحث از قتل و نسل

 تعلققبیله  این بهاصحاب  بسیاری ازکه اختصاص دارد؛ چرا  ـ  قریشـ  ج قبیلۀ رسول خدا
محمد  وقتی قائم آل«کند:  روایت میصادق چنین عبدالله واز اب» رشاداإل«دارند. شیخ مفید 

 .دیگر سپس پانصد نفر ؛زند گردن آنھا را می کند و از قریش را زنده می پانصد نفر ،قیام نمود
تعداد آنھا ھمین "عرض کردم: گوید:]  [راوی می .کند کار را تکرار می بار اینتا شش  وا

کسی پوشیده نیست که اختصاص بر  .٣»شان" دوستانآنھا و از  از ،بله"گفت: او  "است؟
میزان بیانگر  سازندگان این روایات و انۀگرایی عرب به قتل عام، دلیلی بر وجود افکار ملی

جز با  شان آتِش درون آنچنان که ؛عرب استبا نژاد ِ »رفض«ذاراِن مذھب گ پایهدشمنی 
بلکه مربوط به دینی  ؛گردد به نژاد برنمی کینهاین درحقیقت،  .نشیند فرو نمیعرب  عاِم  قتل

 حامل آن بودند. ھا است که عرب
مھدی  به دستھولناک  را نیز مستحِق انتقامیخاندان پاک نبوی حتی ، یعهش روایات

را  ـج عزیز رسول خدا ـ ھمسر  المؤمنین عایشۀ صدیقه ام ویکنند که  ادعا می زیرا داند؛ می
گویند  میزیرا به دروغ  ؛کند حد اجرا میبر او  آورد و  میبیرون  قبر قیامت از قیاِم  قبل از

به حال او رحم عایشه گناھی انجام داده بود که مستوجب مجازات [افترا] بود، ولی پیامبر 
کنند  وارد می ج رسول اللهبه  آنان در حالی چنین اتھام بزرگی مود.نناجرا را حد و آن  کرد

 ،دزدی کند ـ محمد دخترـ فاطمه  اگر ،به خدا سوگند«کسی بود که فرمود: که آن بزرگوار 
حالی  درتوجھی پیامبر به احکام الھی،  ادعای شیعه در مورد بی. ٤»کنم دستش را قطع می

                                           
 .٥٢/١١٤ :نواربحار األ ؛١٣٧ص :نعمانی، الغیبةبنگرید به:  -١
. بر اساس این اخبار شیعه، شاید بتوان مهدِی خونریز را با چنگیز یا تیمور مغول مقایسه ٥٢/٣٣٣ :األنوار بحار -٢

اند. جای شگفتی است که اگر او ـ  نکردهکرد؛ هرچند آنان به اندازۀ این ُمنجی عالم بشریت قتل و جنایت 
های نمناک به این سو و  گوید ـ چنین َمهابت و صالبتی دارد، چرا از ترس مرگ در سرداب که شیعه می چنان

 شود! (مصحح) آبرو، مخفیانه در جماعت حاضر می کند یا مانند دزدان و اشراِر بی آن سو فرار می
 .٥٢/٣٣٨ :نواربحار األ ؛٤١١ص :اإلرشاد -٣
گاهی از متن کامل حدیث، بنگرید به: -٤ کتاب فضائل  و ٤/١٥١ ،اءیکتاب األنب ،بخاریصحیح  برای آ

صحیح  ؛٨/١٦ :ة الشفاعة فی الحدیکراهکتاب الحدود، باب  و ٤/٢١٤ :دیذکر أسامة بن ز األصحاب، باب 



 ۲۱۵  )مهدویت و غیبت :فصل چهارم(باب سوم  

 

 د:ایفرم میکه خداوند متعال است 

ُخۡذُ�م َوَ� ﴿
ۡ
فَةٞ  بِِهَما تَأ

ۡ
ِ  دِينِ  ِ�  َرأ ِ  تُۡؤِمُنونَ  ُكنُتمۡ  إِن ٱ�َّ  ] ۲النور: [ ﴾بِٱ�َّ

و اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید نباید در (اجرای احکام) دین الله نسبت به آنها رأفت (و «
 .»رحمت کاذب) داشته باشید

کاری انجام قائم آنھا  و حد را اجرا نکرد ج خدا رسولکنند  شیعه ادعا میآری، احادیث 
رجعِت  عصر ھم در  آن ؛گیرد عھده می بود بر عاجز شاجرای که برترین خلق خدا ازرا 

 تحقق دین خدا توانمندتر از تر و بر کامل پیامبران  خاتم یعنی قائم ازسخن این  .١خیالی
ای است که  این نکته جھانیان باشد. ویکرد تا الگرا مبعوث  که خدا اواست کسی 

از « :است دهکرروایت چنین بابویه  ابنمثًال:  کنند؛ میبدان تصریح صراحتًا اخبارشان 
ِيٓ  ُهوَ ﴿ مورد آیه در[صادق] دالله بکه ابوع شدهبصیر روایت واب رَۡسَل  ٱ�َّ

َ
 بِٱلُۡهَدىٰ  رَُسوَ�ُۥ أ

 ،سوگند به خدا"گفت:  چنین ٢﴾ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ  َكرِهَ  َولَوۡ  ُ�ِّهِۦ ٱّ�ِينِ  َ�َ  ِ�ُۡظِهَرهُۥ ٱۡ�َقِّ  َودِينِ 
 مھدییعنی  ؛٣"»نخواھد یافتتحقق  ،قائم قیام نکنداست و تا  یافتهنتأویل آن، تحقق 

                                                                                                             
الحد  يالحدود، باب فکتاب داود،  بوأ ؛١٦٨٨، حدیث ٢/١٣١٥ :د السارقیقطع کتاب الحدود، باب  ،مسلم

 :الحدود يشفع فیة أن یکراه يما جاء فالترمذی، کتاب الحدود، باب  ؛٤٣٧٣حدیث ، ٤/٥٣٧ :هیشفع فی
ابن ماجه،  ؛٨/٧٢ :سرقت ية التیذکر المخزومالنسائی، کتاب قطع السارق، باب  ؛١٤٣٠حدیث ، ٣٨و  ٤/٣٧

 يالحدود، باب الشفاعة فالدارمی، کتاب  ؛٢٥٤٧حدیث ، ٢/٨٥١ :باب الشفاعة و الحدودکتاب الحدود، 
 .١/٥٦٩ :الحدود دون السلطان

یشه] عا[= حضرت  ُحمیراء، دنقائم ما قیام کوقتی «حدیث جعلی منسوب به ابوجعفر باقر چنین است:  متن -١
 را حد چه چیز ،فدایت شوم گفتم: .را بگیرد انتقام فاطمه کند و او اجرا حد را بر تا شود گردانده میاز ب نزد او

را برای  آن[اجرای حِد]  گفتم چگونه خداساخت. ابراهیم  مادرای بهتانی که بر انتقام  گفت: زند؟ او می به
بال  و عذاببه عنوان  قائم را و را به عنوان رحمت فرستاد ج خداوند محمد گفت: انداخت؟ قائم به تأخیر
مجلسی در . )٣١٥ و ٥٢/٣١٤ :بحار األنوار ؛٥٨٠و  ٥٧٩ص :علل الشرائعبابویه،  (ابن» است مبعوث کرده

 ابراهیم از« :آورد مبنی بر اینکه حضرت عایشه به ماریه قبطیه (همسر پیامبر) گفت ادامه گزارشی دروغین می
ولی علی  ؛ابراهیم کرد مادر مسئول سنگسارِ علی را  رسول خدا و ،»فالن قبطی است بلکه پسر ؛نیست تو

 .)٥٢/٣١٥ :بحار األنوار(کشف نمود  را او پاکِی  و گناهی یب
ها غالب گرداند، اگر چه  را بر همۀ دین او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن« -٢

 .]٣٣[التوبة: » مشرکان کراهت داشته باشند
 .٥٢/٣٢٤ :بحار األنوار ؛٦٢٨ص :نیإکمال الد -٣
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  ند.ا هعاجز بود انجامش از حتی پیامبراند که گردانَ  چیزی را محقق می
اند و عالم  بدان تصریح کرده -خمینی-معاصر آنھا و این امری است که علمای بزرگ و 

ی آنھا  شیعیان معاصر و رابطه«که به این مساله در باب  را انکار کرده است. چنان اسالمی آن
 خواھیم پرداخت.» شان با گذشتگان

تا جایی  ؛دانش دارد چندین برابر انبیای الھی علم وپندارد که مھدی  ھمچنین میشیعه 
آنچه  ھمۀ .ھفت حرف است بیست و ،علم[تمام] « گوید: مام صادق میبه نقل از اکه 

حرف را  دو پس مردم تا به امروز بیش از ؛دو حرف بوده است ،اند آورده[تا کنون] پیامبران 
 بین در آورد و پنج حرف را بیرون می بیست و ،ولی وقتی قائم ما قیام کند ؛اند نشناخته

 .١»افزاید تا به بیست و ھفت حرف برسد حرف میدھد و به آنھا دو  میگسترش مردم 
گیرد و  مھدی صورت می به دستکه  باریفاجعۀ بزرگ خون جمعی و عملیات نابودی دسته

به را ـ مختلف بشری  ھای گروه ھا و نژاد تقریبًا تمام ،بینند شیعۀ امامیه خوابش را می
 کند و خشمگین قیام می برافروخته وبا حالتی «وی  زیرا ؛گیرد می در بر ـ  شیعیاناستثنای 

سنت را درو  اھل کند و شروع به کشتار می؛ آنگاه ٢»گذارد شمشیر را کشیده بر دوش می
این قتل و کشتار به حدی . ٣ندنام می »مرجئه« بعضاً شیعه  ی که اخبارھای نھما ـ کند می

فردا که قائم ما قیام مرجئه! [پیروان] این  وای بر«گفته: باقر امام کنند  ادعا میکه است 
ـ   اند جز کسانی را که توبه کرده مھدی در این خونریزی، .٤»برند؟ به چه کسی پناه می ،نمود

از  کیھر: «خوانیم در ادامۀ روایت می کند و میستثنا نم ـ اند  یعنی وارد مذھب شیعه شده
داشته باشد، خداوند  ییگذرد و اگر در درون خود نفاق و دورو یتوبه کند، خدا از او مکه آنان 

از آن نفاق را آشکار سازد، خدا خونش را  یزیکند و اگر چ یو آواره نم دیرا تبع یجز او کس
 ، اوردبُ  می را سرش قصاب گوسفندکه  چنان ،سوگند گفت: به خدا[امام] سپس  .ختیخواھد ر

گاھی در این روایات ساختگی، آنھا  .٥»و با دست به حلق خود اشاره کرد ـرد بُ  آنھا را می سرِ 

                                           
 .نیز آمده استراوندی  »الخرائج«این روایت در  .٥٢/٣٣٦ :بحار األنوار -١
 .٥٢/٣٦١ :بحار األنوار -٢
کنند خداوند نصب  این است که گمان می اند، کردهنامگذاری اینکه آنها را ُمرجئه علت «گوید:  میطریحی  -٣

). ١٧٨و  ١/١٧٧ ین:مجمع البحر » (انتخاب گردد ج از رسول خدا بعد توسط امِت  انداخته تار به تأخی امام را
 .٤/٣٧١ :مرآة العقولبنگرید به: 

 .٥٢/٣٥٧ :بحار األنوار ؛١٩٠ص :نعمانی، الغیبة -٤
 .٥٢/٣٥٧ :بحار األنوار؛ ١٩١و  ١٩٠ص :نعمانی، الغیبة -٥
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را در  ھا ناصبیتمام وقتی قائم ما قیام نمود، «گویند:  و می هنامید »ناصبی«سنت را  اھل
اقرار کرد  ـ که ھمان والیت استـ به اسالم [ھریک از ایشان] اگر  کنند؛ پیشگاھش حاضر می

پس مانند اھل  جزیه بپردازد. پذیرد که میزند یا  را می شگردن ،صورت این غیر در و ھیچ؛که 
جزیه  اھل ذمه که از چنانآمده شیعه برخی روایات  در .١»دھد میجزیه  ]یھود و نصارا[ه مّ ذِ 

در مورد  ]س[جعفر شان از اماموقتی چون  ؛شود قبول نمی ھا یناصب از، دشو پذیرفته می
 سازشبا آنھا  ج رسول خدا ھمچون«گفت: شد ه در دولت قائم سئوال اھل ذمّ  یتوضع
مورد دیگر مخالفین رافضه گفت:  اما در ؛٢»کنند با ذلت جزیه را پرداخت میایشان کند و  می

خداوند در زمان قیاِم قائم، نخواھند داشت.  یا در دولت و حکومت ما بھره مخالفان«
 . ٣»ما حالل خواھد کرد یشان را برا خون

از َدم تیغ  و کردهشیعیان زیدی غیرافراطی را ھم دنبال ای، حتی  افسانه امام زمان
 کند و سوی کوفه حرکت میه ب ،ظھور کرد ÷وقتی قائم«گوید:  شیعه می اخبار گذراند. می

که  درحالیآنھا کند و  از آنجا اخراج می  شوند ده مینامی ٤"هتریّ بَ "چندین ھزار نفر را که 
ما  ؛ای برگرد راھی که آمدهھمان از " :گویند قرار داده به او می شمشیر شانسر بر[مھدی] 

بین  را ازشان آخرین نفر و تا کرده  به آنھا حمله وی ".نیازی به فرزندان فاطمه نداریم
گوید:  شان می رساند. روایات که خطاکار نیست به قتل میرا حتی کسی  وا. ٥»برد می

حسین را به انتقام کاری که اجدادشان  قاتالِن  و دودمان فرزندان ،وقتی قائم بیرون آمد«
کشتار نیست و  جز قتل و کاِر او«کنند که  خود اعتراف میپس  ؛٦»خواھد کشت اند هکرد

 خواھد از کسی توبه نمیشناسد و  او فقط شمشیر را می«. آری، ٧»گذارد کسی را باقی نمی
                                           

با روایاتی که  را پذیرفته،پرداخت جزیه او  ادعا کهاین  .٥٢/٣٧٣ :بحار األنوار ؛١٠٠ص :ر فراتیتفس -١
 تناقض دارد. کند گویند جزیه قبول نمی می

 .٥٢/٣٧٦ :بحار األنوار -٢
 همانجا. -٣
که هستند از زیدیه ای  فرقه، آنان گوید که اشعری میآنچنان  .یاران حسن بن صالح بن حی هستند »ریهتَ بَ « -٤

 اعتقاد دارند.با او فقط پس از بیعت کنند و به امامت علی  ها قبل از قیامت را انکار می بازگشت مرده
 .)٢/٣٥٢الخطط:  ؛١/١٦١ :الملل و النحل ؛١/١٤٤ :نییاإلسالممقاالت (

 .٥٢/٣٣٨ :بحار األنوار ؛٤١٢و  ٤١١ص :اإلرشاد -٥
 .٥٢/٣١٣ :بحار األنوار ؛١/٢٧٣ :ون أخبار الرضایع ؛٢٢٩ص :علل الشرائع -٦
 .٥٢/٢٣١ :بحار األنوار -٧
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 .١»پذیرد و نکوھش ھیچکس را نمی
اگر مردم : «اند ارائه دادهخونریزی  قتل و شیعه، تصویری ھولناک از برخی از روایات 
 اکثرشان دوست نداشتند او ،کند می[جنایاتی]  هدانستند وقتی قائم منتظر ظھور کرد چ می

 ازشخص این "گویند:  مردم می جایی که بیشتر تا ... کشد آنھا را می را ببینند که چطور
امام آن است که  بیانگر ،این گفته .٢»"کرد رحم می ،بودمحمد  آل از اگر .محمد نیست آل

نشانی  ،اند محمد بدان شناخته شده حتی از عدالتی که آل و ندارد یشفقت رحم و ھیچ ،قائم
در منابع حدیثی است که  حقیقتیاین  خارج است و ج مصطفیشریف بلکه از سنت  ندارد؛

آیا قائم با «سئوال شد  امام باقر ازگویند  که می چنان بدان اشاره شده است؛ اً صراحتشیعه، 
درمیان امت با نرمش رفتار  ج ! رسول خدارگزھ"گفت: او  کند؟ قیام می ج سیرۀ محمد

کسی  از کند و کشتار برخورد می ولی قائم با قتل و ؛کرد و با مردم الفت و مھربانی داشت
 .٣»کسی که با او دشمنی ورزد! پس وای بر .خواھد توبه نمی

                                           
مسئول و کسی را نیز آمده است که یعنی مهدی  »ال یستنیب أحداً «، با عبارت روایت . این٥٢/٣٤٩ همان: -١

 دهد. را انجام می شخصًا آن کار و ندادهقرار ها  این قتلنایب 
نگاهی کوتاه به عملکرد حاکمان خونریز جمهوری  .٥٢/٣٥٤ :بحار األنوار ؛١٥٤ص :نعمانی، الغیبة -٢

دهد به خوبی توصیف  م میای انجا ای از آنچه مهدی افسانه شان، گوشه اسالمی پس از روی کار آمدن
کند. آنان در برخورد با مخالفان، از جمله بازماندگان رژیم پهلوی و اعضای حزب توده، نهضت آزادی  می

ترین انعطافی نشان ندادند و تا جایی که در توان  شان ـ کوچک نظر از ُجرم  ایران و سازمان مجاهدین ـ صرف
های تشریفاتی، همگی را به چوبۀ دار و جوخۀ تیربار  برگزاری بیدادگاهداشتند آنان را شکنجه دادند و پس از 

لباِس  سپردند. سردمداران حکومت آخوندی که خرقۀ تزویر در بر و دستاِر ریا بر سر دارند و خود را هم
و علی، فجایعی به بار آوردند که قلم از  ج دانند، به نام خدا و به بهانۀ پیروی از مسلک محمد مهدی می

ورد. الگوی رفتاری و حکومتداری مسلمانان، آن آوشتنش شرم دارد و دل هر انسان شرافتمندی را به درد مین
پیامبر مهربانی است که در روز فتح مکه، در پاسخ به فریادهای انتقامجویی از کافران، شرافتمندانه فرمود: 

شان، نشانی از اسالم و  ف ادعایشیوۀ ددمنشانۀ  آخوندهای شیعه، بر خال». امروز، روز مهربانی است«
است. اگر امام زمان چنین است که شیعه وصف » جنایت مهدوی«عیاِر  ندارد؛ بلکه تبلوِر تمام» تشیع علوی«

های شیعه  ؛ پس همان بهتر که در دخمۀ افسانه»منجی بشریت«دانست، نه » قاتل بشریت«کند، او را باید  می
 (مصحح)  بپوسد و در چاه جمکران مدفون باشد. 

 .٥٢/٣٥٣ :بحار األنوار ؛١٥٣، صنعمانی، الغیبة -٣
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 ج خدا روش رسول که مخالف سیره و کند حکومت میکند مھدی به روشی  شیعه گمان می
رفتار  ج خدا که مسلمانان اجماع دارند که ھرکس مخالف روش رسول درحالی ؛باشد می

 گردد؟ با رسالتی غیر از اسالم مبعوث میمھدِی شیعه آیا  .ای با اسالم ندارد ھیچ رابطه کند،
دھد؟ آیا او پیامبری است که از نو به او  فرمان می ج رسول اللهچگونه خالف سیرۀ وی 

نه پیامبری خواھد بود که به او وحی  ج االنبیاء خاتم ازقطعًا خیر، زیرا پس شود؟  وحی می
 افتراکننده و کند،ادعا عقیده کس خالف این  ھر و آید میاز وفات او وحی  شود و نه بعد

امت اسالم اجماع دارند که  عارض است ودر تص قطعی با نصو ،این ادعا زیرا ؛ستدروغگو
 وحی خاتمه یافته است.  ج بعد از وفات سید المرسلین

امت  ـ به ویژهنسبت به مردم  جاعالِن حدیثکه  داردنفرتی  کینه ونشان از  ،این روایات
 ھستندفرا رسیدن روزی انتظاِر  چشمدھد که آنھا  نیز نشان می ؛پرورانند در دل می ـ اسالم

 شیعه ذات حقیقی این احادیث [در عین جعلی بودن،]گردانند.  عملیرا  که رؤیاھای خود
در آخوندھا  فعلیحکومت  در، صفویهدوران [ننگین]  در ھمان ذاتی که ؛دساز می آشکاررا 

 خود را نمایان ساخته است.ھای لبنان  سازمانھای]  در [ترورھا و جنایت وایران 
 ،ھستند اش مدعی پیروی شیعیانکه  سکه امیرالمؤمنین علی تجای ھیچ تردیدی نیس

امام پس  ؛سرکشی کردند نجنگید جز با کسانی که تجاوز و را تکفیر نکرد و ن خودامخالف
شیعیان علی  ازقطعًا  ،ندنک جنایت می چنینپیمایند و  و کسانی که راه او را می شیعهقائم 

؛ علی نیستامام روش  کرده که قائم بر راه وبا صراحت بیان نیز  شیعه روایات .نیستند
 ،باشد قائم خالف سیرۀ علی میسیرۀ آیا  که صادق سئوال شد ازگویند وقتی  می که چنان
که دانست  می ؛ زیرانمود یرفتار م ]از کشتن[ یبا گذشت و خودداری بله، عل«گفت: وی 

داند  زیرا می رفتار خواھد نمود؛اما قائم با شمشیر و اسارت  ؛شوند مغلوب می شیعیانش بعداً 
در روایت جعلی دیگر، سخن امام صادق با  .١»خواھند شدمغلوب نھرگز شیعیانش دیگر 

قائم  ارانی ینیکه بب یبود ھنگام یچگونه خواھ ،دیرف یا«یکی از یارانش آمده است: 
که بر عرب گران است،  دیآنگاه مثال جد ؛اند را در مسجد کوفه به پا کرده شان یھا مهیخ
. "کشتن": او گفت "ست؟یچ دیمثال جد ،شوم تیفدا": دمی. پرسشود یآورده م رونیب

در مواجھه  طالب یبن اب یعل ۀریس ایآآنھا چگونه رفتار خواھد کرد؟  انیقائم در م": دمیپرس
ـ  دیفر سفبا آنھا به آنچه در َج  یعل د،یرف یا ر،یخ": او گفت "با اھل بصره را خواھد داشت؟

                                           
 منابع پیشین. -١
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 انشیعیپس از خودش ش یبه زود دانست یم رایـ بود رفتار نمود؛ ز یشتنداریخویعنی 
 رایقائم به آنچه در جفر سرخ ـ کشتن ـ است رفتار خواھد نمود؛ ز یول ؛شوند یمغلوب م

 .١»د"مغلوب نخواھند ش انشیعیش دیگر ھرگز داند یم
ی جدید قیام یسنتی جدید و قضا، کتابی جدید، با امری جدید« خیالی شیعه،امام 

 دربینند،  آنچه شیعیان خوابش را می تا ثابت نماید کافی است ھمین عقیدۀ آنان .٢»کند می
شان بدان قیام  اصل و اساسی ندارد؛ بلکه بدعتی است که قائم شکتاب خدا و سنت رسول

 که کنند میزندگی ی وحشت خوف و خون و در نیامردم دپس از این قیام خونبار،  کند. می
؛ شود می نسل بشر مأموربدبختی  ت وکبن رایکه باست؛ ھمو قائم شیعه ارمغان منحوِس 

که مردم از چنین حالی  در .٣بود و خیررحمت بعثتش سراسر  که ج محمد بر خالف
حیاتی سرشار از  سپاھیانش در ودر رنجند، وی  قائمپیامدھای وحشتباِر ظھور مھدی 

به یارانش او ھای شیعه،  بر اساس داستان .کنند ھا زندگی می شادابی نعمت و شادی و
که را و سنگی  ؛علفی حمل نکنند آب و شان ھیچ غذا و حرکت مسیر درکه دھد  دستور می

او «گویند:  می . آناندارد با خود برمیو  از آن آب بیرون آورد بار شتری نموده ÷موسی
در  و شوند به ھر حال با او ھمراه می ».مان از گرسنگی بمیریم ھای خواھد ما و اسب می

خوراک پس  ؛زند شود به سنگ می پیاده می از اسب امام زمان رسند، گاھی که میاولین منزل
[و به  آشامند می خورند و آن می شان از ھای اسب خود و وجوشد  آن می علف از آب و و

. در روایت دیگر آمده ٤»شوند وارد میبه نجف از راه کوفه تا  پیمایند] ھمین شکل راه می
ثروت آنقدر به یارانش وی  ،نزد او جمع شود زمین از پشت و دروِن آنوقتی اموال است 

 در به عالوه، مال و ثروت است. نبخشیدهچنین مقداری را از او  پیشدھد که ھیچکس  می
ارزاق به مردم ـ یعنی شیعیان ـ دو بار دو بار  ،در ھر ماه کهشود  می افزونن ادست او چن

ھمگان که برد  او این بذل و بخشش را تا جایی پیش می یه.ھددو بار  ،سال ھر دھد و در می
پیدا  ثروتش خرج کردنجایی برای  یانشیع یک نفر ازگیرند و حتی  در رفاه مطلق قرارا می

                                           
 ).٥٢/٣٥٣ :بحار األنوار( است »بصائر الدرجات«این روایت در  . به گفتۀ مجلسی،٥٢/٣١٨ :بحار األنوار -١
 .٥٢/٢٣١ همان: -٢
 مبعوث کرده بال و عذابقائم را به  را به رحمت و ج خداوند محمد« :کرده است روایتچنین کلینی  -٣

 ).٥٢/٣٧٦ (همان:» است
 .١٥٨، صنعمانی، الغیبة -٤
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 .١کند نمی
است ھای آنان برای فردایی  و نقشهشیعیان در مورد آینده  زمندیآنشانگر  ،این روایات

رویکردی  ؛کشد تصویر میخوبی به را به آنان ی لما ھمچنین رویکرد که ھرگز نخواھد آمد؛
 بر اساسجھان  نظام سوسیالیستی دربرپایی رؤیای  که ھمانامشترکند  یانکه در آن با یھود

 که درھا  مھدی خواھیم پرداخت؛ ھمانو یاران  یانلشکردر ادامه، به  .استنظریه مارکس 
ناز و نعمت او خرامیده و سایۀ در پس از خونریزی، ند و ا با او شریک ُکشی نسلعام و  قتل

 اند. بھشتش را برگزیده

 سپاھیان مھدی  -ج
غیرعرب ھستند، تعداد  موالی و سپاھیان قائم از شیعه مدعی ھستند کهبرخی روایات 

یک  ،شود داده میجانب قائم به آنھا  ای که از است و اسلحه نفر دوازده ھزار آنھا بالغ بر
که  را ھرکس«گوید:  سپس به آنھا می دارد؛ صورت دو کهشمشیر و یک کالھخود است 

 کند که . روایتی از نعمانی یادآوری می٢»بکشید ،نداشت سر پوششی چون پوشش شما بر
 یروایت ،ھمین حال در .٣»استسیزده مرد از اوالد عجم  سیصد ومتشکل از  ،سپاه قائم«

ھفت مرد را  از پشت کعبه بیست و ند،ظھور ک ÷محمد وقتی قائم آل« گوید: دیگر می
 کنند و پنج نفر از قوم موسی ھستند که به حق داوری می بیست و آورد [که] بیرون می

فرعون،  آل  و مؤمن ـ وصی موسیـ یوشع  از اصحاب کھف و [دیگر] و ھفت نفر ؛ندا عادل
پیداست که ، حدیث جعلیاین از  .٤»ھستند مالک اشتر سلمان فارسی، ابادجانۀ انصاری و

رخنه کرده کامًال تشیع  مذھب گذاران بنیاندر اندیشۀ  ،یھودیھای  ارزشنژادپرستی و 
که ھر  شود شامل میرا  یای از نژادھای مختلف شیع مجموعهت بینید، که می چنان است.

مصالح خود  بهعجم  :کند عمل می اش مطابق گرایش نژادیاساس آرزوی خود و  کدام بر
                                           

 .٧٦ص: همان -١
 .٥٢/٣٧٧ :بحار األنوار -٢
 .٢١٤ص :نعمانی، الغیبة -٣
 ٢٧ مجموعاً آنها   با آنکه ذکر نموده و  بر این حدیث تعلیقی ننوشته کرده، تصحیحکه بحار األنوار را  یهیئت -٤

 قوم موسی ازنفر  پانزده«: ه استگفتدر تفسیرش عیاشی  ه است.رسید نفر ٣٧به  شتفصیل نفر هستند، عمالً 
را » و«حرف  )٢/٤١(اما در تفسیر البرهان  ؛موافق است نفر ٢٧ کلیجمع وی با  )؛ یعنی١/٣٢» (هستند

 . »بیست و پنج از قوم موسی و[هستند] بیست و هفت مرد «: است افزوده تا عبارت همگون باشد و گفته



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۲۲۲

 

را بدون  رویکردھا ۀھمنیز عشریه اھای اثن کتابو  فکر خویش استیھود به اندیشد و  می
 در دل خود جای داده است.جداسازی  و شناخت

 کدام از جایگاه ھر یان مھدی خیالی،یکایک سپاھ نام احادیث شیعه، در برخی از
از اھل شام : «این روایت جمله از ؛شده است ذکرآنان به تفصیل  ۀوظیف وقبیله  وسربازان 

 وعطار  ،باشند که یوسف (صریا) می صباح و یوسف بن جریا  ھای ابراھیم بن دو مرد به نام
یابد  این روایت ھمچنان ادامه می». صویقان شھر قصابی است از ،ابراھیم اھل دمشق است و

 بدر رزمندگان جنگ با نتا تعدادشا نام ھمۀ سیصد و سیزده نفر یاران مھدی را برشمارد؛ تا
کنند تا خود را حتی از لحاظ عدد، به اصحاب بدر  آنان عاجزانه تالش می .١ برابر باشد

صحابه  سایر در مقابل اھل بدر ورا شان  شرمانه موضعگیری زشت و بی گویی نزدیک کنند؛
به خنده اختیار  ای را بی اند. اطالع از نام یاران مھدی موھوم، ھر خواننده هفراموش کرد

 ھا ھویداست. از البالی این نامدروغگویی اندازد؛ زیرا تالش مذبوخانۀ آنان برای جعل و  می
ھمه جرئت دروغگویی دارند و   چگونه اینسازاِن شیعه  حدیثکه  شود زده می شگفت انسان

 این ننگ وعلنی کردن تر اینکه چگونه شیعیان امروز از  عجیب نادانند.عقل  سبکتا چه حد 
است خواسته  أخداوندشاید  .کنند می منتشر ھمگانرا برای  و آن دارندر شرم نعا

 گرداند.  بر مالشان را  خیانت و آشکاررا  شان ھای دروغ

 شیعه و غیبت مهدی
به که سال است  ھزار و صد ـ شیعت اصل مذھب ـ یعنیسایۀ غیبت  در یعه،ش آخوندھای

ای از احکام  مجموعهآنان  .کنند زندگی میدغدغه]  [آسوده و بیاز امام غایب  مایندگیحکم ن
 وند ھرگزاند که خدا عقاید و احکامی را اختراع کرده ؛ در مقابل،اند شرعی دین را متوقف کرده

 غیبت امام بھانۀبه  علمای شیعهده است. شنازل نشان  براینداده و ھیچ دلیلی آنھا را  ۀاجاز
نماز «: اند هگفت و همسلمین را منع کردو رھبر تعیین امام  و جمعه را متوقف ، اقامۀ نماززمان

انتظارش را کسی است که فقط و امام  ٢»برای امام مسلمین است ،حکومت[ریاسِت] جمعه و 
متأخرین  از یکیحتی ؛ ٣خوانند جمعه نمی شیعیان تا امروز ھم نماز از بسیاریلذا کشند؛  می

                                           
 .٣١٤. برای اطالعات بیشتر بنگرید به: دالئل اإلمامة: ص٤٦ص :الحجة، بنگرید به: بحرانی -١
 .٢/٦٩مفتاح الکرامة، کتاب الصلوة:  -٢
جمعه  شیعه نمازعلمای امروز « گوید: میدر این مورد  ،عراق بزرگان شیعه در یکی از ،کاظم کفایی -٣

را با خط خود برای اعتراف این وی ». صحن کاظمی مسجد صفوی در شیخ خالصی درمگر  ؛خوانند نمی
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 .١»جمعه را ترک کردنماز  ،زمان ائمهاز شیعه «: است گفته
که  روست ؛ از اینجز برای مھدی منتظر معتقد نیستشرعی را شیعه بیعت که  چنان

گویند:  می» دعای عھد«در  مثالً  ؛کنند ھر روز تجدید میای]  شان را [با این موجود افسانه بیعت
 که پیمان و تعھد و کنم عھد را تجدید می ،زمانی که زنده باشم تا امروز و در بامدادمن  ،خدایا«

در دعای  .٢»دارم برنمی دستشوم و  گردان نمی از آن رویھرگز گردن دارم و  بیعت او را در
خوانند،  گویند و پس از نماز صبح می می» زیارت حضرت حجت«را  ی که آندیگرروزانه 

 .٣»ستاگردن من  تا روز قیامت در این بیعت او ،یا خدا: «کنند اینچنین با مھدی بیعت می
مانند دست  ،زند دست چپ می با دست راست بر [در ھنگام خواندِن این دعا،]«مجلسی گفته: 

 .٤»بیعتدر ھنگام  دادن
داند، جھاد  را منوط و موقوف به ظھور امام غایب می از دیگر کارھایی که علمای شیعه آن

فقط باید جھاد  دارند؛ زیرا اعتقاد اند کرده  منعرا رھبر مسلمانان  در رکاِب جھاد است. آنان 
شده:  صادق چنین روایتعبدالله واز اب دیگر منابع حدیثی،و  »کافی«در  باشد. امام ھمراه با

 خون و و [ھمچون خوردن] گوشت ُمردهطاعتش واجب است اجز با امامی که  ،جھاد«
ھمان کسی  ،طاعتش واجب استاامامی که منظور از آن و ؛ ٥»گوشت خوک حرام است

                                                                                                             
شیخ  جزنیز بکویت  در .است منتشر کرده )٢٦٤ص( عةیفقه الشو اخیرًا در کتاب  هعلی سالوس نوشت دکتر

فقه  ،بنگرید به: سالوس( کند نمی پا جمعه برـ کسی نماز   اخباریشیعیان مرجع ـ ابراهیم جمال الدین 
شیخ محسن  جمعه از امام برای نمازحضور مورد دلیل شرط بودن  شیعیان دراز برخی  .)٢٠٣ص :عةیالش
ۀ بزرگان شیعه اقام برخی از ،عین حال در. این باره نباید سئوال کرد که در؛ وی پاسخ داد کیم سئوال کردندح

، نص بنگرید به: محمد عبدالرضا األسدی. کنند را اقامه نمی آنخود ولی  ؛دانند جمعه را واجب می نماز
 .٢٨و  ٢٤/٢٧ص الکتاب و متواتر األخبار علی وجوب الجمعة في جمیع األعصار:

 .١٣١الجمعة: ص ،خالصی ک به نقل از:بهبانی بر المدار تعلیق  -١
 .٥٣٨ص :الجنان اتیحمف، عباس قمی -٢
 همانجا. -٣
منظور از دست زدن در این روایت،  .٥٣٩و  ٥٣٨ص :ح الجناناتیمف ؛ نیز بنگرید به:١٠٢/١١١ :بحار األنوار -٤

دهند؛ بلکه کوبیدن دست دو نفر به یکدیگر در نگام  آن چیزی نیست که در هنگام تشویق افراد انجام می
 کند. (مصحح) بیعت و عهد و پیمان است که با دست دادن عادی تفاوت می

 .١١/٣٢ :عةیوسائل الش ؛٢/٤٥ :ب األحکامیتهذ ؛١/٣٣٤ :فروع الکافی -٥
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؛ و پیش از این تاریخ نیز سایر ١استخزیده در سرداب  کنونتا ھجری ۲۶۰ سال ازاست که 
و بنابراین جھاد ھمراه با ابوبکر و عمر و عثمان و بقیۀ خلفا  اند؛ چنین بودهامامان شیعه 

 گوشت مردار و خون حرام بوده است. خوردن مانند  ،تا امروزاز گذشته  رھبران مسلمین
ھای اسالم نگھبانی  ر مرزھای سرزمینداسالم که  سپاھیان بر اساس این اعتقاد شیعه،

طغیان و فساد روی زمین را دوست نداشتند،  کردند و در راه خدا جھاد می ،دادند می
ھمگی فقط  ،را فتح کردند چون ایران و روم و... یھای ھمچنین کسانی که سرزمین

برای  کهشان  و وای به حال شان ھیچ ارزش ندارد، که مرگ حاصلی ھستند کشتگان بی
روایت چنین عبدالله بن سنان  شیخ طوسی از. اند خود شتاب کردهفرجاِم کاِر  رسیدن به

جنگند  دربارۀ کسانی که در این مرزھا می ،فدایت شوم": گفتمعبدالله  وبه اب«است: کرده 
اند و در  شدگانی ھستند که شتاب کرده شان! کشته وای به حال"گفت: او  "؟گویی چه می
حتی اگر  ،کسی شھید نیست جز شیعیان ما ،به خدا سوگند .شده ھستند کشته نیزآخرت 

  .٢ "»دنبمیر شانبستر در
که داند  باطل میجھادی طول تاریخ را  تمام مسلمانان در شیعه جھادِ  که دیدیم، چنان

 الفاظذکر از  و دھد لقب میشدگان  حتی مجاھدین را کشته ندارد و یاجر و ثوابھیچ 
کند. ھر  خودداری میایشان را بدان مفتخر گردانیده  وندکه خدا »شھادت« و »مجاھد«

گذاران این  که بنیانکند  تردید نمی ،عاقلی که از ھوای نفسانی و تعصب دور باشد انسان
برای و نابودی گرفتاری  بال و که جزھستند  کافری یانجو انتقام توز و کینه اناعتقاد، دشمن
از میان بردن مجاھدان راه خدا و برای  ھای شیطانِی آنان آرزو ندارند. طرحامت اسالم 

بیت  افراد اھل دیگر را به جعفر و سخنان به جایی رسیده که این برانداختن پرچم توحید،
شان رواج  را نزد پیروان نادانبتوانند چنین افکار پلیدی  به راحتی ھمتا  ،اند نسبت داده

 کنند. دار را لکه ج بیت رسول خدا اھلھم نام  دھند و
ت حکومحدود شرعی در  کنند به دلیل غیبت امام، اجرای صراحتًا اعالم میشیعه منابع 
 امام است و فقط وظیفۀ یحدود شرع اجرای ـ ادعای آنانـ به چون  ممنوع است؛اسالمی 

 اواسط آخرین آنھا تقریبا در و نصی نگذاشته شیعهبه گمان آنھا خداوند جز بر دوازده امام 

                                           
صحبت و قرین شیعیانش باشد، همدِم  ای، بیش از آنکه برای مردم امامت کرده و هم ظاهرًا این موجود افسانه -١

 ها و پستوها بوده است. (مصحح) جانوران موذی و خزندگان سرداب
 .١١/٢١ :عةیوسائل الش ؛٢/٤٢ :بیالتهذ -٢
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. البته این انتظار رجعتش باشند تا حدود را اقامه کند باید در ؛ لذاغیب شدھجری سوم قرن 
آخوندھای شیعه  انجام این وظایف به ،از غیبتپس سال  ھفتاد قانون یک استثنا دارد:

نه  ،ھستند یا انجام چنین وظیفهفقط آخوندھای شیعه سزاوار  سپرده شد. به بیان دیگر،
در  شیعه آخوندھای از ییک ،اگر در تمام جھان اسالمبدین صورت،  .مسلمان نقاضیا دیگر

مھدی یا نایب او از  این کار،متولی چرا که  ؛اقامۀ حدود شرعی جایز نیست  ،نباشد رأس امور
: در این مورد روایات مختلفی ساخته شده است؛ مثالً  است. و ُحَجج اسالم میان آیات عظام

بر پا  را[اسالمی] چه کسی حدود ": پرسیدم ÷عبداللهوحفص بن غیاث گفت: از اب... «
برای [امامت] اقامۀ حدود برای کسی است که حکم "گفت: وی  "قاضی یا سلطان؟ ،دارد می

جانب  است که از حاکمیاقامۀ حدود برای : «گوید در اظھارنظری میشیخ مفید  .١»"اوست
 و یرانھمچنین ام ھستند و ‡محمد آلاز  گرھدایت مامانآنھا اکه  باشد خدا منصوب شده

امامان این امر را به فقھای  اند. تعیین شده[برای انجام این کار]  ائمهسوی  حاکمانی که از
. روایات ٢»را بر عھده گیرند ولیت اجرایی آنئمس ،تا در صورت امکان اند کرده شیعه نیز واگذار

جایی  دارد؛ تا حذر می شان بر ھای قاضی مسلمین و ھای دادگاهمردم را از مراجعه به  ،شیعه
نزد آنھا  دادخواھی یبرا ،که در موضوع حق یا باطل یکس«اند:  گفتهاز قول امام صادق که 

 شو آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن ؛است که نزد طاغوت رفته است یکس ھمچون ،برود
را توسط حکم طاغوت باز پس گرفته  آن زیرا ؛ثابت باشد یو یاگر چه حق برا ؛حرام است

مھدی  تغیب دلیلبه اجرای آنھا را ای از احکام اسالمی بود که شیعه  این مجموعه .٣»است
 . ٤گرددمتوقف  او  ظھورزمان تا  باید آنھا اجرایمعتقد است که  و حرام دانسته

                                           
 .١٨/٣٣٨ :عةیوسائل الش ؛١٠/١٥٥ :ب األحکامیتهذ ؛٤/٥١ :هیحضره الفقیمن ال  ،بابویه ابن -١
 .١٨/٣٣٨ :عةیوسائل الش ؛١٣٠ص :المقنعة -٢
 .١٨/٤ :عةیوسائل الش ؛٦/٢١٨ :بیالتهذ ؛٧/٤١٢ :فروع الکافی -٣
شاید کسانی که در صدد پاسخ به این ایراد هستند، به اجرای احکام شرعی و نماز جمعه و جنگ و جهاد در  -٤

شیعی ایران اشاره کنند و بخواهند نشان دهند که در دیکتاوری آخوندی، احکام اسالم جاری حکومت 
شان را دربارۀ اجرای حدود الهی و اقامۀ نماز و جهاد بپذیریم ـ هرچند که در  است. با فرض آنکه ادعای

تی که در منابع صورت و محتوا هیچ شباهتی به احکام اسالم ندارد ـ سئوال اینجاست: تکلیف آن همه روای
شود؟ آیا آن احادیث دروغ بوده، یا اینکه  موثق شیعه دربارۀ لزوم توقِف اجرای احکام آمده است چه می

 اند؟ (مصحح)  اعتنایی کرده طلب به دستورهای صریح ائمه بی داراِن جاه خمینی و دیگر عمامه
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به  ھرگزکه خداوند متعال شده  وضع ی احکامیبرای دوران غیبت مھد در مذھب شیعه
برای حالت  اجازه موردی و خاصاسالم یک  که در »تقیه«جمله  از ؛نداده است ۀاجازآنھا 

که  ه استدائمی در دوران غیبت قرار دادیک واجِب را  آن شیعهولی  ،ضرورت استتنگنا و 
 آنکه بازگشتی در کار نیست؛ زیراغافل از  ؛خروج از آن جایز نیستتا قائم منتَظر بازنگردد، 

بر این  ،ھای شیعه فرقهاز  بسیاری و شناسان نسب و نگاران تاریخدر کار نبوده و  یتولد اصالً 
 مھدیھرکس قبل از بازگشت کنند که  ادعا می لی آنھا ھمچنانو؛ کنند تأکید می حقیقت

 . استاین است که نماز را ترک کرده  مانند ،تقیه را ترک کند
 شیع وت طلبی تنھا با شھادتیکی دیگر از باورھای شیعی مرتبط با غیبت، این است که 

، باز منزل خود بمیرد در پس شیعه اگر ؛راه خدا شود، نه با جھاد در امام حاصل می انتظارِ 
کسی از شما قبل  اگر« :اند صادق دروغ بستهامام گونه به  رو این از این شھید است. ھم

پاداش دو  ،کند و ھمراه او بجنگد و ھرکس با قائم دیدار ؛شھید است ،میردقائم ما ب ظھورِ 
ای از روایات شیعه را در این  مجموعه »المعالم الزلفی«کتاب  بحرانی در .١»شھید را دارد

باب پنجاه و نھم: در این مورد که شیعیان « موضوع نقل کرده و ذیل این عنوان آورده است:
گویی و اغراق ـ که  این گزافه .٢»شان بمیرند اگر در بسترھای محمد شھید ھستند؛ حتی آل

چنین بن حسین   از علی رود که شیخ صدوق ویژگی بارز شیعه است ـ تا بدانجا پیش می
خداوند اجر و پاداش  ،باشد استوارغیبت امام بر والیت ما  دوران ھرکس در«کند:  روایت می

 .٣»دھد میرا به او و ُاحد ھزار شھید از شھدای بدر 
در اثنای دعاھا و بارھا حتی  ؛غایب منتَظر است اجمله احکام واجب شیعه، بیعت ب از

امت ھریک از افراد این «زیرا معتقدند  کنند؛ می تجدید بیعتبا او  شان امامان ھایزیارت قبر
[شِب خود را]  ،عادل نداشته باشد و ٤آشکار خداوند اماِم  سوی برساند و از شبکه روز را به 
کفر و نفاق مرده  بر ،چنین حالی بمیرد در اگر و است؛ سرگردانی صبح کرده با گمراھی و

 .٥»است

                                           
 .٥٢/١٢٣ :بحار األنوار -١
 .١٠١ص :ة األولی و األخریان أحوال النشأیب يالمعالم الزلفی ف -٢
 .٥٢/١٢٥ :بحار األنوار ؛٣١٥ص :نیالد إکمال -٣
شیعه، به دلیل آشکار نبودن امام مخفی  در این روایت، خود دلیلی است بر آنکه» آشکار« کلمۀاین وجود  -٤

 ندارد.ترین ویژگی یک امام را ـ که همان آشکار بودن است ـ  ؛ زیرا ابتداییامام نیست برای مردم، اصالً 
 .١/٣٧٥ :صول الکافیأ -٥
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اعتقاد به نیابت فقیه شیعه  اند، بنیان نھادهسایۀ غیبت  درعلمای شیعه بزرگی که بدعت 
 را حالل کرده است. بسیاریامور  نیابت،به نام نیز به جای امام غایب است. فقیه شیعه 

برخی  ومعتقدند برخی به اختیارات کم  ؛مورد حدود نیابت اختالف زیادی دارند در آنان
وظایف امام  االترین مرحلۀنیابت را باز ایشان تا جایی که برخی  ،دیگر به اختیارات بیشتر

اضر آخوندی ح دولتتشکیل  صدور فتوا در مورد  و حکومتریاست  یعنی ؛اند غایب رسانده
در حالی است که آنھا ھمان کسانی ھستند که حکومتداری را فقط حق امام این  در ایران.

قوانین مربوط به مھدی توسط از  پنھانیخروج سرپیچی و روش،  دانستند. این معصوم می
 کند برای نیابت مھدی از گمان می شان کدام که ھر ستآخوندھا از یای بزرگ مجموعه

 تر است. دیگران شایسته

 نیابت امام غایب 
الزم بود  حسن عسکری تثبیت شد و غیبت برای پسر باور بهھای  پایهتا اینجا دیدیم که 

نایب غایب در  ۀعھده گیرد و واسط را بر شیعیان امور تااثنای دوران غیبت باشد  وکیلی در
 آید، که از منابع شیعه برمی چنان ھای مکه باشد. یا دره یضوھای َر  کوه سرداب یا در

بنا به فرمودۀ و  ؛یک زن بود شیعه را به عھده گرفت سرپرستی امورکه  کسی نخستین
از وفات حسن  پس. ١»گردد مین قومی که رھبرشان زن باشد رستگار« ج رسول اکرم
ی امام ظاھر و آشکار از وی، شیعیان دیگرمخفی  پسریوجود به  ترویج اعتقاد عسکری و

. بر اساس به چه کسی مراجعه کنند پرسیدند که [در امور دینی] پیوسته می نداشتند؛ لذا
یعنی دو سال  ۲۶۲در سال  ٢به نام احمد بن ابراھیم شیعیان یکی ازھای شیعه،  یکی از قصه

مورد  دررفت تا  ـ رضا  دختر محمد بن علیـ  خدیجه سال بعد از وفات حسن عسکری نزد
 پشِت از ... «ن را از زبان او بخوانید: ادامۀ داستا. کندفرزند موھوم حسن عسکری سئوال 

گفت:  ؛ سپسو او نام امام خود را برد دمیاو پرس نی، از دمپرده با او صحبت کرد
که از روی نیا ای یا دهیرا به چشم خود د او ایآ ،شوم تی: فداگفتمپسر حسن. به او   ٣فالنی

                                           
ترمذی، کتاب الفتن:  ؛٨/٩٧ :و کتاب الفتن ٥/١٣٦ :صریإلی کسری و ق  بخاری، کتاب المغازی، باب کتاب النبی -١

 .٥١، ٥/٤٣ :أحمد ؛٨/٢٢٧: الحکمی ستعمال النساء فإباب النهی عن ، نسائی؛ ٢٢٦٢ حدیث ،٥٢٨و  ٤/٥٢٧
 .١٦ص :رجال حلیبنگرید به:  -٢
او را با کسی که : «گفتند می و دانستند حتی بر زبان آوردن نامش را نیز حرام میها نکه آ دکنی مالحظه می -٣

 ».است کافرنامش [یعنی محمد] صدا بزند، 
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نوشته  ادرشکه از حضرت عسکری به م تیی: از روی روااو پاسخ داد یی؟گو میچنین اخبار 
چه کنند و  یانعیگفت: پنھان است. گفتم: پس شاو کجا است؟   فرزند: آن پرسیدماست. 

. گفتم: ابومحمد [حسن] به جّده، مادرِ  گفت:  ند؟ینزد چه کسی مشکالت خود را بازگو نما
 إبن علی نیحس او را بر عھده دارد؟ گفت: به  تیبه کسی اقتدا کنم که زنی وصا ایآ

علی بن حسین  کرد و ھرگونه دانشی که از  تیوص نبیاقتدا کن که در ظاھر به خواھرش ز
 .١»محفوظ بماند علی بن حسینشد تا جان  نسبت داده می نبیبه ز ،کرد بروز می [سجاد]

شان در خانوادۀ حسن  اند نیابت امام غایب شیعه خواسته بزرگانکه  رسد به نظر می
حسن عسکری  خود شایع کردند که مادرِ  پیروانابتدای کار بین  در لذا ؛بماندعسکری باقی 

بوده ھمۀ مسلمانان  به نیابت از مھدی، حاکِم پس او  ؛باشد وکیل امام غایب موھوم می
این تفکر  ترویجبه منظور ایجاد فضای مناسب جھت  ،آشکار است که این تعیین نایباست. 

 پس از وفات پسرش،حسن  مادرِ بنا به گفتۀ شیعه، ون چ ؛شان بوده است بین پیروان در
 آنچه در این میان باعث شد .پس طبیعی بود که جانشین پسرش باشد وصی او بوده است؛

مبارزه و مخالفت خانوادۀ بیت باشند،  شیعیان به دنبال وصی و نایبی خارج از خانوادۀ اھل
» الغیبة«کتاب  لذا در است؛ بوده از حسن پس یوجود فرزند اعتقاد بهحسن عسکری با 

شش  پنجاه و سال دویست و در ـ صلوات الله علیهـ مھدی «آمده است: چنین طوسی 
وقتی که عثمان بن سعید وفات یافت، ابوجعفر به  .متولد شد و وکیل او عثمان بن سعید بود

سمری الحسن علی بن محمد وبرای ابنیز ابوالقاسم  ابوالقاسم حسین بن روح وصیت کرد و
نیابت با آنھا رقابت  ھم برسری دیگر افراد واب چھار نفر بودند وبنابراین نُ . ٢»وصیت نمود

 ارتباط ،نیابت. منظور از خانوادۀ حسن عسکری بودنداز خارج  گیکه ھم کردند می
غیبت « این افرادمدت نیابت شیعیان به برای ھمین است که  ؛با مھدی بودشخص مستقیم 

 .گویند می »صغری
برخوردار امام داشت  که اعتمادی حق اطاعت ویا نایب مھدی، از ھمان چھار نماینده 

رفتند تا از او حسن عسکری چھل نفر از شیعیان به دیدار که  کند می طوسی روایت بودند.
درخشید، اشاره  دربارۀ جانشینش سئوال کنند. وی به مھدی موھوم که چون قرص ماه می

از او اطاعت کنید و  خلیفۀ من در میان شما. وست ن امام شمابعد از من ای«گفت: کرد و 

                                           
 .١٣٨ص :بةیالغ ،طوسی -١
 .٢٤٢و  ٢٤١: صهمان -٢
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 گردد. مینابود  تان دینشوید و  [در غیر این صورت] گمراه مینشوید که  پراکندهاز من  پس
گاه باشید که بعد از امروز  عمرش او را  سپری شدن بخشی ازتا و یابید  او را نمیدیگر آ

و  دیریشما خبر آورد، بپذ یاز او برا (باب اول) دیعثمان بن سع ھر چه پس ؛نخواھید یافت
تان است و بازگشت امور به  ؛ او خلیفه امامدیو گفتارش را قبول کن دیستیاز ھشدار او باز ا

ابوعمرو که  نای«گوید:  در روایتی دیگر نیز به نقل از حسن در مورد او می .١»سوی اوست
و مرگ مورد  یھم در زندگو  ی]ھاد[پیشین امام  اطمیناناست، ھم مورد  نیام متعمدِ 

از  ،رساند یو آنچه به شما م دیگو یمن مقول از  ،دیگو یپس آنچه به شما م ؛ستن اماعتماد 
  .٢»رساند یمن مطرف 

گفتارش  ؛به وی موکول شدامامت مر ا حق نیابت برای باب تثبیت شد و چنین بود که
بنابراین ھرکس با این چھار  گفت. می از طرف امام سخن زیرا ؛خود معصوم بود مقدس و

گونه که  ھمان ؛شد گرفت و مستحق دوزخ می مورد لعن قرار می ،کرد نماینده مخالفت می
 .٣شده است ھا ذکر سوی امام غایب در مورد مخالفان باب صادرشده از[جعلی]  ھای نامهدر 

 مغان آورد؛ زیراشان به ار برایگذاری  قانون ھار نفر، حق تشریع وچاین  بهنیابت  اعطای
حق تخصیص یا مقید کردن نیز گفتند و امام معصوم  از امام معصوم سخن می مایندگیبه ن

 ،کردند می غایب جعلکه به نام امام  ھایی نامهبرای ھمین بود که  .یا نسخ شریعت دارد
حق بخشش [اموال] ھمچنین  انآنبیشتر. حتی  را داشت،گفتار امام  ارزش منزلت وھمان 

 دار عھدهزکات را به نام امام خمس و اموال وقفی و  محرومیت [افراد از دارایی] و دریافتیا 
از او  افتاد،بستر مرگ  وقتی سمری در«این نیابت باالخره به پایان رسید؛ زیرا  .شدند

پس نیابت به  "؛رساند مرش را به جایش میاخداوند "  گفت: اما او ؛وصیت کند خواستند که
 .٤»شد آغازسمری  بعد از ]کبریتاّمه [غیبت  پایان رسید و

 و موافقت کردندسوی سمری  بابیت از اتمام باسران شیعه که  دالیلییکی دیگر از 
رسوایی  در برابرتفکر غیبت مھدی از  تفظاحم منتشر کردند، شان پیروانسخن او را بین 

از بزرگان شیعه  بسیاری تر گفتیم، که پیش چنان .جلوگیری از کشف حقیقت بود احتمالی و

                                           
 .٢١٧ص :همان -١
 .١٥ص :همان -٢
 .٢٤٤ص :بنگرید به: همان -٣
 .٢٤٢و  ٢٤١ص همان: -٤
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شان به  بزرگی میان درگیری ،بن روححسین زمان  در تا جایی که بودند؛مشتاق مقام نیابت 
کردند و ھریک از تکفیر و نفرین چنان باال گرفت که یکدیگر را لعن و  ووقوع پیوست 

 نواب مھدیاسنادی که ھا و  نامه درماجرا این  مدعیان نیابت، از دیگری اعالم بیزاری نمود.
سمری که  به ھمین علت بود .١نیز منعکس شده است کردند جعل میامام غایب به نام 

 برای ھمیشه ختم کرد.را امام بابیت  [برای جلوگیری از افشای حقیقت،] داستان
 ؛در مذھب شیعه حاصل شد کلی ـطور ه بـ نیابت و  موضوع اینجا تحول دیگری دردر 

سندی  ،امامیه تشکیالت ؛ بدین صورت کهدھا قرار دادندنیابت را حق مطلق آخون زیرا
آن را اعالم کرد سمری پایان بابیت آنکه بعد از  منسوب به غایِب موھوم صادر کرده و

به راویان  ،دنآی یکه پیش م یو اما در رخدادھای: «گفت که می را منتشر کردنداعالمیه 
. ٢»و من حجت خدا بر آنان ھستمحدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند 

مھدی را به راویان نمایندگی  قطع رابطۀ مستقیم با مھدی را اعالم نمود و این حدیث،
مجموعه اھدافی را محقق  ،این اعالمیه موکول کرد. کنندگان اخبار جعل حدیث شیعه و

تنھا با  وبه آسانی کسی نتواند  تایکی اینکه ادعای بابیت منحصر به یک نفر نباشد  :ساخت
دوران غیبت آغاز برای ھمین است که در  را افشا نماید. حقیقت آن از چند نفر،مراقبت 

که پیامدھای منفی  یتدوم اینکه رقابت بر سر باب زیاد بوده است. ھا در این موردتردید ،اول
[تا  را حفظ کردھمکاری و پشتیبانی بین بزرگان شیعه این امر،  .داد کاھش بسیاری داشت،

طور مطلق قطع ه ب »بابیت خاص«لذا  مگی بتوانند از این سفرۀ گسترده، لقمه برگیرند]؛ھ
امام دارای دو غیبت شد: صغری پس  .داد» غیبت کبری« ۀجای خود را به نیابت عامّ  شد و

؛ لذا برای ٣گوید روایاتی دارند که تنھا از یک غیبت سخن می. این در حالی است که کبری و

                                           
 به بعد. ٢٤٤ص :همانبنگرید به:  -١
 :حتجاجاإل  ،طبرسی ؛١٧٧ص :طوسی، الغیبة ؛٤٥١ص :نیإکمال الد ؛٤/٥٥ :مرآة العقولالکافی با شرح  -٢

 .٤٧ص :الدرة الطاهرة، محمد مکی العاملی ؛١٨/١٠١ :عةیوسائل الش ؛١٦٣ص
نخستین روزهای پس از مرگ وی روایات ساختگی شیعه در مورد غیبت فرزند موهوم حسن عسکری در  -٣

). گویا ١/٣٤٠(أصول کافی: » را انکار نکنید اگر از صاحِب شما خبر غیبت رسید، آن«کنند:  چنین بیان می
خواهد تفکر غیبت را در بین شیعیان  این روایت، بدون اینکه از زمان ظهور مهدی سخنی گفته باشد، فقط می

کید می رواج  قط یک غیبت صورت گرفته، نه بیشتر؛ اما روایات دیگر مصرانه کند که ف دهد. این حدیث تأ
هانی گفته است: از ابوجعفر  ام«کند. در کافی چنین آمده:  گویند که بعد از این غیبت، امام ظهور می می
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گوید:  ی جعل کردند که با این وضع سازگار است و از دو غیبت سخن میروایاتحل مشکل، 
جز بغیبت اول  در .دیگری طوالنی یکی کوتاه و :غیبت دارد گفت: قائم دو ÷ابوعبدالله«

او در  یاراناز  یداند و در دومی جز افراد خاص افراد خاص شیعه، کسی جایش را نمی
این روایت دو غیبت صغری و  دبینی میکه  چنان .١»داند دینش، کسی دیگر جایش را نمی

 که ط داشتندابترابا او  ای غیبت نخست، افراد ویژهدر  .است کبری را به اثبات رسانده 
نیز دوم غیبت در  کردند. میبابیت  ادعایبه سفیر و نمایندگانی که به نوبت دارد اشاره 

تعدادشان سی  »کافیال« روایتی در که بر اساس ندطابتردر ا وبا ا یخاص دوستان و یاران
اند؛ علی  رابطۀ مستقیم با قائم را نفی نکرده ،ھر دو مرحله پس روایات آنھا در .٢است نفر

 جعلمھدی غایب  از جانب ای نامه ،دار شد رغم اینکه وقتی سمری وظیفۀ بابیت را عھده
 .کنند مرا می ۀاھدادعای مش آیند که می انیعیش از برخیبه زودی  ...« گفت: کرد که می

ی دروغگو ،کند[مرا] آسمانی ادعای مشاھده  ۀحیو ص انییفاز خروج ُس  شیپ سھرک دیبدان
 .٣»است زننده تھمت

از امام حاصل شد. نعمانی  یمحرومیت بزرگ ،غیبت کبری در معتقدند کهشیعه  علمای
شده قائم دو  احادیثی که در آنھا ذکر«گوید:  دو غیبت می دربارۀبعد از ذکر احادیث شیعه 

بین و امام بین  سفیرانیغیبتی است که  ،ما صحیح ھستند. غیبت اولنظر  از ،غیبت دارد
با  وشد  شفا حاصل می شان اندسته و ب آشکار بودند ظاھر وبودند که خلق منصوب شده 

[وضعیت دوراِن] این  .٤دادند میخود جواب ھر پرسش و مشکلی را حکمت  علم و دانش و
[حتی] آن بود که  ،مدوغیبت  .پایان یافتو مدتش  تمام شد شغیبت کوتاه بود که روزھای

                                                                                                             
ُنَِّس ﴿ محمد بن علی [باقر] در مورد این فرمودۀ خداوند سئوال کردم:

ْ
قِْسُم بِاخل

ُ
ََواِر  فََال أ

ْ
ُكنَِّس اجل

ْ
 ﴾ال

؛ »شوند یپنهان م ها دهیو از د  کنند یحرکت م؛ گردند یکه بازم یسوگند به ستارگان] «١٦و  ١٥[تکویر: 
دویست که از سال  یا گونهه ب ،است که خود را پنهان نموده یامام ۀدربار  هیآ نیا ی،هان ام یا«فرمود:ایشان 

اگر تو آن  .کند یظهور م ،یکدرخشنده در شب تار  یهابسپس مانند ش ،شناسند یمردم او را نمو شصت 
 ).١/٣٤١(أصول کافی: !» چشمت روشن ی،کرد کزمان را در 

 .١١٣ص :بةیلغا ،نعمانی -١
 .١/٣٤٠ :صول الکافیأ -٢
 .١/٣٤٠ :صول الکافیأ -٣
 چقدر سطحی و جاهالنه بودند. دیدیم کهامام موهوم را در فصل سنت ذکر کردیم و های  از پاسخهایی  نمونه -٤
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 .١»برداشته شدندنیز  ھا و واسطه انسفیر
مورد  اینو در  ھستنددعی نیابت امام غایب م نیزغیبت دوم  دوران آخوندھای شیعه در

؛ یعنی ھمان جملۀ نمود جعل زمان شیعهامام جانب کنند که سمری از  استناد می ای نامهبه 
که آنھا  دقت کنید ».ما مراجعه نمایید ... به راویان حدیث آمده، در حوادث پیش«معروف 

 دھند. شان ارجاع می بزرگان آخوندھا وتقلید از که به  سنت قرآن وپیروی از به نه را  شان پیروان
و به فضل و برکت نمایندگِی  شد مقام بابیت به جای امام غایب برگزیده ،بدین صورت

 تقدساند، برای خودشان  را برایش ساخته عجیبو فضایل  غریبامامی که این صفات 
 مقاِم آخوندھایی که به  هاست که بدلیل ھمین  هشان ایجاد کردند. ب خاصی در بین پیروان

امام  از و نمودی مظھر چرا که آنان گویند؛ می» عظام آیات مراجع و« اند، رسیدهامام  نیابِت 
عقیدۀ ما در «گوید:  می مظفر که محمدرضا بر اساس ھمین عقیده استمعصوم ھستند. 

 .حال غیبت، نایب امام و حاکم مطلق است الشرایط این است که او در مورد مجتھد جامع
نیز برای او  ،ین مردم ھستب حکومت در قضاوت و و حال اختالفبرای امام در که حقی  ھر

 در نیزاین کار  خداوند متعال است و انکارِ و رّد امام،  ؛امام استرّد او  نپذیرفتِن  وجود دارد.
نقل شده است. پس مجتھد  ÷جعفر  حدیثی از که در چنان ؛حد شرک به خداست

 و قضاوت دارد و در نیزبلکه حق والیت عامه  ؛فتوا نیست ط فقط مرجِع یالشرا  جامع
جایز نیست کسی  ھای اوست و از ویژگییکی این  شود و به او مراجعه می اختالف  ھنگام

یرات ھم بدون زتع گونه که اقامۀ حدود و دار شود؛ ھمان را بدون اجازۀ وی عھده دیگر آن
 شود. حکم او جایز نیست. ھمچنین در مورد اموالی که از حقوق امام است به او مراجعه می

غیبت،  دوران شرایط عطا نموده تا در به مجتھد جامع ÷را امامعامه یاست این مقام یا ر
ھمۀ این کفریات و  .٢»شود گفته می نایب امام برای ھمین است که به او .نایب او باشد

 مقتضای عقیدۀ نیابت است. ھا گویی شرک
معدوم فرارِی و به این   اند بیت جدا شده آخوندھای شیعه کامًال از اھل د،بینی میکه  چنان

، خود را به جای امامی مکان و نشان این اماِم بی بھانۀ نمایندگیبه  آنان اند. دل خوش کرده
 .استو منفعتی بس سُترگ غنیمتی بس بزرگ شان  برایاین  اند و داده بیت قرار از اھل

 مستقیم تبابیمنصب  جنجالی که سرِ از خاموشی پس است که خاطر ھمین به  دقیقاً 

                                           
 .١١٥ص :بةیالغ ،نعمانی -١
 .٥٧ص :ةیعقائد اإلمام -٢
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را کنار نھادند. این اتحاد [شیطانِی علمای  اتاختالف و تماممتفق شدند با ھم ، داشتند
و با این  از شیعه به ایشان تمایل یابندھای زیادی  فرقهباعث شد  شیعه و مدعیان بابیت]،

 حاکم مطلِق « ،»مھدی«، »امام« کس و ھر چیز، یکھر از این عقیده، .ندنتفکر دینداری ک
بیت  از اھل ھیچیکرا با  این ِسمتساخت و  می» اموال کننده عجم«و » االطاعت واجب

بیت ھم  اھل کسی ازسازی و جعل روایت بودند،  چون خود مسئول حدیث کرد و تقسیم نمی
 را افشا نکرده است.اسنادشان ھا و  دروغ بودِن نامه و نساختهرا رسوا  ایشان

فقط برای آخوندھای شیعه وی آید که  از سندی که منسوب به مھدی است چنین برمی
به  ،آمده شیدر حوادث پ«گوید:  می زیرا است؛ ل جدید قرار دادهیمسا درحق نیابت فتوا 

ولی آخوندھای  ؛کند نمی واگذارآنھا به و نیابت عامه را » دییما مراجعه نما ثیحد انیراو
 در عصر مفھوم،خود نیز در آن جای گیرند. این شیعه مفھوم نیابت را آنقدر توسعه دادند تا 

 در نمونۀ نظری و عملِی این رویکرد را غلو و افراط رسید. اوجخمینی به  حاضر توسط
ارتباط  بارۀدرآنان  .دبینی می والیت فقیه در ایرانحکومت  در ومظفر محمدرضا  اظھارنظر

 .ھای طوالنی بسیار دارند داستان ،غیبتدوران از  پسبا مھدی علمای شیعه 

 نقد عقیدۀ غیبت و مهدویت در اندیشه شیعه
چه  ،عشریه مخالفندابا اثن ،مورد تولد و وجود مھدی غایب مسلمین در ھای  هتمام فرق

اثبات  ایبر یانشیع .او بودِن شده]  [= ھدایتھدی مَ  و عصمت ،امامت ،رشد ،رسد به بلوغ
سنت تنھا  بنابراین اھل .١مایندارائه ن قاطعی توانند برھان واضح و نمیاز این موارد کدام  ھیچ

غیبِت  موضوعکنند که  حقایق تاریخی و دالیل عقلی، اثبات می، به مقتضای نصوص شرعی
نه عینیت دارد نه اثر، نه با حس شناخته شده  زیرا ؛و خیال نیست خوابمھدی چیزی جز 

با اعتقاد به وجود  ،عکس بلکه بر نیا؛نه در دبرد  از آن سود می دیننه با خبر، نه کسی در 
 .٢و بس داند که فقط خدا می گردد پدیدار میفسادی  شر و ،او

؛ ٣فرزندی نداشت سعلی عسکری  اند که حسن بن کرده تأیید مورخان و شناسان َنسب
سال یا پنج سال  که دو درحالی ،مھدی بعد از مرگ پدرشاند  دعیشیعه م حال آنکه شیوخ

شد و از آن تاریخ به  [در سامرا] وارد زیرزمینیـ در این مورد اختالف دارند ـ سن داشت 

                                           
 .(نسخه خطی) ٥٩برگه  :ن أهل السنة و الرافضةیالمناظرة ب، بوالمحاسن الواسطیا -١
 .٤/٢١٣ :منهاج السنة -٢
 .٢/١٦٤ بنگرید به: همان: -٣
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بر اساس  این در حالی است کهامام مسلمانان شد.  ـ رغم کودکی و پنھان بودنش علی ـ بعد
یتیم کودک این ثابت شده، اجماع مسلمین  ونبوی سنت  و قرآنبا که تعال م خداوندحکم 

اموال [و از  وحت نظارت و سرپرستی یکی از خویشاوندان باشد تد بای ـ وجودشبه فرض ـ 
چگونه کسی که  .او مشاھده گردد عقلی درنگھداری کند تا وقتی که آثار رشد  اش] ارثیه

 ممکن است صادر کرد، جرَح  حکم شمال بدن ومورد در توان  [به خاطر عدم بلوغ عقلی] می
 اگر ١به او کامل نشود؟ اعتقادکه ایمان کسی بدون  چنان ،باشد ھمۀ مسلمانانامام معصوم 

االثر   مدتی مفقودبرای زنی شوھِر چه؟ اگر  گم شودیا  بمیردطول آن مدت طوالنی  در
تا مصلحت زن با  ،آورد او را به ازدواج کسی دیگر درتواند  میحاضرش  حاکم یا ولّی  ،باشد

این [غیبِت] طول زمان با مصلحت یک امت در  راپس چ ؛ضایع نگردد سرپرستشغیبت 
 ٢؟گردد ضایع می ،اماِم مفقود

، کسی که در نصوص شو غیبت شیعهمورد مھدی  سنت در گیری اھل از موضع نظر صرف
نظرش را  مھمبسیار  ای نکته کند،عشری تأمل  اھای معتبر اثن کتاب مھدویت و غیبت در

نبوده و آن  پذیرفته دوران اخیرکند و آن اینکه این ادعا نزد خود شیعه ھم جز در  جلب می
ه ب وگردید  لغو یتتفکر باب ،ترویج این اندیشه جدی شد وقتی بود که ادعاھای شیعه در

 شیخ نعمانی که یکی ازو بر این اساس است که  .وجود آمده غیبت ب وضوعواسطۀ آن م
غیبت شک مورد  در ـ جز تعداد اندکیـ  یانثابت کرده که شیع ،معاصرین غیبت صغری بود

به زیرا  و دلیل محکمی بر آن داشتند؛ روشن بود شانھای تردید چون نشانه دارند؛تردید  و
در وجود فرزند  حالی وفات یافت که اثری از حسن عسکری دراعتراف خودشان، 

 بود و میراثش را بین برادر و ھمسرش تقسیم کردند.ن اش خانواده
: است شدهچنین روایت  ٣الله بن خاقاناز احمد بن عبدھای شیعه  در برخی از کتاب

شصت حسن عسکری وفات یافت، کسی که چنین دید فریاد  سال دویست و وقتی در«
آنجا را تفتیش کند و  کهکسی را به منزلش فرستاد  حاکم. "الرضا ُمرد ابن" :کشید می

را  بارداریزنانی آوردند که  ند وگشت شفرزند به دنبالبر تمام اشیاء مھر زدند و [مأموران] 

                                           
 .همانجا -١
 .٦ص :نیرسالة رأس الحس ؛٣١ص :المنتقی ؛١/٣٠ همان: -٢
 :صول الکافی(اقم بود در شهر آوری مالیات  جمعمأمور  »معتمد علی الله بن متوکلال«خالفت زمان  در وی -٣

 .)٣٩ص :نی، إکمال الد١/٥٠٣
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کنیزی "یکی گفت:  ؛نگاه کردند ایشانبه  و رفتندش ننزد کنیزا آنھا تشخیص دھند.
مراقبت از او  برایرا  زنانی او را در اتاقی سکونت دادند و ".اینجاست که شاید حامله باشد

 از این کار فارغ شدند، حاکم. وقتی پرداختند .. جنازهآنگاه به کارھای مربوط به  گماشتند؛
عیسی به ابوکه  ھنگامیعیسی بن متوکل فرستاد تا بر او نماز میت بخواند. وکسی را نزد اب
سرداران ھاشم و  از بنی انعباسی و انبه علوی صورتش برداشت و پرده از ،او نزدیک شد

خوابش  این حسن بن علی بن محمد رضا در بستر"نشان داد؛ سپس گفت:  کاتبانو  لشکر
 سپس بر..."  اند یرالمؤمنین و افراد مورد اعتمادش نزد او حاضر شدهخادمان ام .وفات یافت

برای یافتن شروع به جستجو  مردم دیگر و [مأموراِن]حاکمنماز،  از... پس او نماز خواند 
کسانی . تقسیم ارث را متوقف کردند و ھا را تفتیش نمودند خانه ۀھمآنان  کردند. فرزند او

معلوم شد اینکه تا  چشم از او برنداشتندپیوسته  ،بودندکه مسئول مراقبت از کنیزک 
ـ ارث را بین مادر و برادرش  ،به اثبات رسید حاملگیوقتی که عدم  .در کار نیست فرزندی

 .١»کردندتقسیم ـ جعفر
نقل این روایت را برای ابطال گفتۀ شیعیانی  ،عشریااثنشیوخ که  دکنی مالحظه می

 در با این ھمه، اند. نموده و وفات او را انکار کردهی توقف امامت حسن عسکر که برکنند  می
خانوادۀ حسن  زیرا ؛شود خالل این بحث، باطل بودن ادعای وجود فرزند به خوبی روشن می

بررسی  به طور علنی و شفافمر را احقیقت  شخص حاکم،و  منزل نگھبانان  عسکری و
 نوبختی و، برای ھمین است که قمی .باطل است مورداین  اعتقاد شیعه درپس  ؛دندکر

ھای متعددی  اند که شیعه بعد از وفات حسن عسکری به فرقه اقرار کرده دیگر بزرگان شیعه
آنھا  حتی برخی از .٢کردند شدند که اکثرشان اصل وجود فرزند حسن را انکار پراکنده
بود که ادعا کنیم اگر جایز  .ایم ممکن به جستجوی فرزند پرداخته صورِت  ما به ھر«گفتند: 

؛ جایز بود دیگری نیز مرده مورد ھر درطرح این ادعا  ،حسن فرزندی داشته که مخفی است
خود  ھم جایز بود ادعا شود پسری از ج مورد رسول خدا در ؛نداشته باشد یفرزند اگرحتی 
مانند  ،گذاشته که نبی و رسول است، چون خبر وفات حسن بدون داشتن فرزند به جا

ادعای فرزند برای حسن است؛ بنابراین پسری نداشته  ج پیامبرگوید  است که می یخبر

                                           
 .٤٢و  ٤١ص :نیإکمال الد ؛١/٥٠٥ :صول الکافیأ -١
 .١١٢تا  ٩٦ص :عةیفرق الش ؛١١٦تا  ١٠٢ص :المقاالت و الفرق -٢
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 .١»عسکری ھم باطل است
 شدندمجبور به جعل احادیثی  به خاطر ھمین حقیقت،آخوندھای شیعه  بنده معتقدم

او قرار پنھانِی  لدوتو حاملگی  را رمھدی منتَظ [اعتقاد] به له ملزومات و شروط مکه از ج
را فاش  دروغ شیعهای که نزدیک بود  از مرحله برای گذارکار آنھا تالشی بود  این .دھند
این مورد موضعگیری  در نیزبیت  اھل ،شیعیان بسیاری ازسوی  از غیبت انکارِ  عالوه بر .کند

تاریخ  در .ترین دالیل بر بطالن این ادعاست از جمله قوی ،این امر داشتند و یقاطع صریح و
بالله  مقتدرالآمده است که مردی در زمان خلیفه  ھجری ۳۰۲حوادث سال  در بخشطبری 

بزرگان داد  خلیفه دستور .بن موسی بن جعفر است  علی  حسن بن  بن  ادعا کرد که محمد
احمد بن عبدالصمد معروف به ـ  نطالبیالنقیب حاضر شوند؛ به ویژه طالب  ابی خاندان

ھاشم از ادعای آن مرد فریاد  . بنی»نداشت یفرزندحسن «گفت: او به خلیفه  طومار. ابن
 بگرداننددر بین مردم شھر شخص را واجب است این «و گفتند:  کردند پا به ییغوغا کشیدند و

عرفه  کردند و روزھای ترویه و شتری سوار را بر وی. پس »مجازات کنندشدیدترین عذاب  هو ب
 .٢به بند کشیدندقسمت غربی  ھا در در زندان مصریاو را سپس  گرداندند؛در موسم حج 

 زیرا وی ؛مھم بودبسیار  ـطومار ابن آنھادر رأس  وـ ھاشم  طرف بنی از ،این گواھی
بسیار رسمی  سندثبت زاد و ولد آن خانواده در نسبت به  ونماینده و بزرگ علویان بود 

دوران غیبت  بانزدیک بودن زمان آن  دیگر جنبۀ اھمیت این شھادت،. ٣داد اھمیت می
او  را مطرح نموده و خود را نمایندۀادعای وجود پسربچه شیادان و دغلکاران صغری بود که 

ابن شھادت  عالوه بردانستند و بسیاری از بزرگان شیعه ادعای بابیت او را داشتند.  می
کرد که  نیز تأکید می ـجعفرـ یعنی برادرش  ،ترین شخص به حسن عسکری ، نزدیکطومار
علمای  .٤خود به یادگار نگذاشته است حالی وفات یافته که نسل و فرزندی از در حسن
ھای برادرش را حبس  کنند که جعفر کنیزک نقل می به این حقیقت،اعتراف  ضمنشیعه 

به شدت  ،کرد با ھرکس که چنین ادعایی می یو. ٥نمود تا ثابت شد که حامله نیستند

                                           
 .١٠٤و  ١٠٣ص :عةیفرق الش ؛١١٥و  ١١٤ص :المقاالت و الفرق -١
 .ةینی، چاپخانه الحس٢٧و  ١٣/٢٦ :خ الطبرییتار  -٢
 .١٧٣ص :ق بر المنتقییب در تعلین الخطیالد  محب -٣
 .١٦٨ص :الصواعق المحرقة -٤
 .٧٥ص :بةیالغ ،طوسی -٥
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 .١پروراند ای در سر می رد که توطئهب اسالمی شکایت می به حکومت از اوو نمود  برخورد می
از جمله شبھاتی نیست که کسی بدان «جعفر  انکارِ که این  معتقد استطوسی با وجود این، 
 عصمتی چون عصمت پیامبراننظر دارند که جعفر از  اتفاق گانھم زیرا؛ اعتماد کند

ممکن  و از سوی او غیرممکن نیست؛ باطل یادعا ایحق  پس انکار است؛ نبودهبرخوردار 
چون غیرمعصوم  ؛پذیرد طوسی انکار جعفر را نمیشیخ . ٢»است دچار خطا و اشتباه بشود

عثمان  سخن ،عشریهااثن شیخ الطائفه و دیگر ھمفکرانش از ـ به اصطالح ـولی ھمین ؛ است
 ؛بابیت قبول دارندرا دربارۀ  شو ادعایپذیرند  میمورد اثبات پسر برای حسن  بن سعید را در

 در حالی شیوخ شیعه ٣آیا این تناقض نیست؟ .استنبوده معصوم  که عثمان ھم درحالی
پس از وفات  بیت و که او برادر حسن عسکری و از ساللۀ اھل کنند میجعفر را تکذیب 

پسر برای حسن  وجود بارۀدرادعای کسی را  ،در عین حال وی بود. ۀگاه خانواد تکیه ،حسن
ی با ادعا چرا که ؛ادعایش متھم بود به خاطربیگانه و  خانوادۀ اوکه نسبت به  دارندباور 

 و بر منصب واالیی تکیه زد. منافع و مواھب فراوانی برای خود فراھم نمود بابیت امام غایب،
 مردود شمرد؟را آیا شایسته نیست در گفتار چنین کسی شک کرد و شھادتش 

کوشیدند برای حسن  میشیعه که  تشکیالتھای  تالش علیهموضعگیری قاطع جعفر 
جایی  تا ؛را سخت تحت فشار قرار دھندوی  یانموجب شد شیع فرزندی دست و پا کنند،

 ندجعل کردی روایاتی غیباز قول امامان گذشته  و ٤لقب دادند  »کّذابجعفر «که او را به 

                                           
 .١٦٢ص :نة البحاریسف -١
 .٧٥ص :بةیالغطوسی،  -٢
از همین جناب شیخ و همفکرانش پرسید: آیا عمه حکیمه ـ دختر محمد بن علی ـ هم معصوم  باز هم باید -٣

چون و چرا   بوده که سخن شاخدار و عجیبش را دربارۀ افسانۀ تولد و غیبت َاَبرانسانی به نام مهدی، بی
غیرمعصوم، شک  پذیرید؟ آیا خبِر واحد دربارۀ موضوعی با این اهمیت، آن هم از زبان پیرزنی فرتوت و می

اید چشم عقل و  خبر ربوده ای که از کیسۀ شیعیان بی های بادآورده انگیزد؟ یا اینکه سیل ثروت شما را برنمی
 ها برافتد! (مصحح) تان را بسته است؟ وای از روزی که پرده گوش جان

 .١٤/٣١٤ :مقتبس األثر ؛١/٥٠٤ :صول الکافیأ ؛١/١٦٢ :نة البحاریسف ؛٣١٢ص :نیالد إکمال ،هیبابو  ابن -٤
لقب  »کذاب«یا  »کاذب«جعفر برادر حسن عسکری را  ،در مقابل ؛جعفر صادق است ،جعفر بن محمد

مشخص و  بن محمد [امام ششم شیعه] جعفره ب» صادق«طالق لقب ا ).١٤/٣١٤ :مقتبس األثر( دادند



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۲۳۸

 

به امام سجاد نسبت این روایت را مثًال گفت؛  و اقداماتش سخن میآیندۀ جعفر  که از
مورد  کند در بینم که طغیانگران زمانش را وادار می گویی جعفر کذاب را می«اند:  داده
 مشتاق قتلش بر و خبر بوده بی آن پسر،والدت  از زیرا وی ؛الله غایب تفتیش کنند  ولی

ین روایت، آنھا در ا .١»را به ناحق بگیرد ورزد تا آن چون در میراث پدرش طمع می ؛است
 والدت مھدی را انکار ،میراث برادرشبه ورزی  طمع اند که به خاطر جعفر را متھم کرده

سازندگان این روایات که  زیرا ؛»کافر ھمه را به کیِش خود پندارد«است؛ و حقا که  کرده
 دانستند، آن امام غایب موھوم می خود را نمایندۀکردند و  برای حسن ادعای پسر می

مردم  نذورات از به نام خمس و ی کهی سرشارھا ثروتقصدی نداشتند مگر چپاول 
 والدت فرزندِ  ازجعفر کند  ادعا می زیرا ؛متناقض استساختگی این روایت  .گرفتند می

چگونه  است. بوده مشتاقش ا زادهبر کشتن برادروی  گوید سپس میو  خبر نداشتهبرادرش 
اشد که حتی از تولدش خبر نداشته است؟ آنان در ممکن است جعفر مشتاق قتل پسری ب

را  کنند و جعفر عثمان بن سعید دفاع می ازبیت را دارند که  حالی ادعای پیروی از اھل
 خوانند. دروغگو می

از روایات شیعه چنین  .کرد میخانوادۀ رضا نبود که این ادعا را انکار عضو تنھا  جعفر
اند.  را انکار کردهتولد چنین کسی و پسرعموھایش ھم  خیالینوزاد آن که خانوادۀ  آید برمی
 ٣از محمد بن عثمان عمری«: کنند میروایت چنین  ٢ھای شیعه از اسحاق بن یعقوب کتاب

 به وجود آمده بوددر آن شبھاتی که برایم ؛ من به امام برساندطرف ای از  که نامه خواستم
برگشت که نوشته  ٤مان صاحب الزمان والیبعدًا با امضای م[جواب آن نامه]  .ذکر کرده بودم

                                                                                                             
بن علی [برادر حسن  جعفر ازخواستند  که می بود یانیشیع کار ،او با آن لقب در بین نزدیکانش کردن

 به خاطر انکاِر مهدویت انتقام بگیرند.  عسکری]
 .١/١٦٢ :نة البحاریسف ؛٣١٢ص :نیالد کمالإ -١
 است. ها یهودی این نام یدمالحظه کن -٢
 .مهدی باب دوِم  -٣
هم  ها شبیه به ، خطمحال وجود مهدیفرض  هب ؟صاحب الزمان است خطنامه به که  متوجه شد چطوراو  -٤

و  لحامص معصوم نبود؛ چه بسا وی به خاطر کرد، های مهدی را امضا می ها و نوشته نامهکسی که  هستند و
ها را دستکاری کرده باشد. به عالوه، کسی که این سند را از محمد بن عثمان نقل کرده،  نامه منافع خود،

 یهودی بوده است.
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 خدا تو ،ای نوشته ـ ھایم عموزاده و ام جمله خانوادهاز ـ آنچه در مورد انکارکنندگان من "بود: 
و ھرکس مرا  ؛بین ھیچ کسی خویشاوندی نیست و أکند، بدان که بین خداوند ھدایترا 

و پسرش،  ـجعفرـ اما راه عمویم  ؛است ÷نوح از من نیست و راه او، راه فرزندِ  ،انکار کند
 که خانوادۀ حسن عسکریکند  داللت میصراحتًا  ،این روایت .١...» راه برادران یوسف است

ی وجود این که ادعااینو  کردند حسن، وجود چنین پسری را تکذیب می ھای زادهبرادرو 
حال خود قضاوت است. شده  مطرح اقوام حسن خانواده واز خارج توسط اشخاصی  شخص
بیت دروغگو تلقی شوند و  اھلبزرگان  بایدتراست؟ آیا  نزدیک حقیقتکدامیک به کنید 

 ی ندارد؟تلاھیچ منزلت و اص ،سبنَ  علم و که در دین وسخن کسی را راست پنداشت 
خاطر ه ب کردند که آنھا در توجیه انکاِر صریح خانواده و اقوام حسن ادعا میگاھی شیعه 

غایب موھوم شود  ادعا میکه  ھای نامهاما  ؛کردند او را مخفی می ی، وجودمھد حفظ جان
حکم وی  ، نه انکار ظاھری و مصلحتی؛ زیراکند داللت میآنان بر انکار واقعی  نوشته است،
[و او این سخن را صراحتًا علیه ایشان کافرند،  ÷پسر نوح آنھا ھمچونکه  صادر نموده

حالی است که مذھب  این در .خویشاوندی نیست ،بین خدا و ھیچکس دیگر گوید] زیرا می
چنین جایگاه و  ج شیعه بر این اساس استوار است که خویشاوندی ائمه با رسول خدا

 مقامی به آنھا بخشیده است.
به ھر  لقب دادند و »کذاب« او را حمله بردند، جعفر به ناگاه سازان و شیوخ شیعه حدیث

سوی  مھدی از یانکار حقیق ازآشکاری است نشان  ھم کردند و این خودعیب و نقصی مت
 کینه و صراحتاً  مدعیان غیبت و نیابت،است که دلیل ھمین  به حسن عسکری.خانوادۀ 

و در  کردند میبیان  ھایش و عموزاده مھدیخانوادۀ شدید خود را نسبت به خشم 
علت این برخورد تشکیالت شیعه با  پرداختند. شان به سرزنش و تقبیح آنھا می ھای روایت

روی افکار  ،حساس برھۀ آن در ناھماھنگ آنھاموضعگیری که  خانوادۀ حسن، این بود
اندکی تعداد  جزـ  یانتمام شیع ؛ به ویژه در شرایطی که بسیار تأثیرگذار بودعمومی جامعه 

سکری که این ھمۀ اینھا خود حسن ع عالوه بره بودند. این ادعا شک کردمورد صحت  در ـ
در بیماری قبل از  زیرا ؛است اند، چنین موضوعی را نفی کرده  فرزند را به او نسبت داده

ه در موقوفات و صدقاتش را به او موکول نمود تجدیدنظر وصیت کرده وبه مادرش  ،وفات

                                           
 .١٤/٣١٦ :مقتبس األثر ؛١/١٦٣ :بحارالنة یسف؛ ٢/٢٨٣حتجاج: اإل  ؛٤٥١ص :نیالد إکمال -١
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 ،١که کلینی چنان ؛شاھد قرار دادوصیت آن  را برگواھان  افراد برجستۀ دولت و بود و
اند. اگر او فرزندی داشت که امام مسلمین بود و  روایت کرده را آننیز  ٣طوسی و ٢ویهباب ابن

او را وکیل و وصی خود قطعًا  را داشت،العاده  خارق کامل و ھای ھا و توانایی آن ویژگی
ھستی باشد، بشریت و تمام  نامت اسالم و اما حاکم ،چون کسی که درحال غیبت کرد؛ می

نیست. پس وقتی حسن عسکری چنین کاری  صدقات پدرش عاجز موقوفات و نظارت بر از
 اصًال فرزندی نداشته است. بدین علت بوده که ،نکرده

حسن عتقد است که منمانده و وی نصیب  از تعلیق طوسی بی ،این گواھی عملی حسن
 وقت انجام داده حاکِم از  وی پسرش و مخفی کردن تولدپنھان کردن  ا ھدفاین کار را ب

باطل بودن  و قطعًا با این کار حسن، بدون برھان است ادعایی . این سخن طوسی،٤است
 شود. ثابت می و حواشی آن [ھمچون غیبت، نیابت و والیت فقیه] نتایج وجود مھدی و

 ،طالب خانوادۀ آل ابی بیت و بزرگان اھل ،شیعه ھای هفرق اکثر ،سنت اھل تا اینجا گواھی
وجود ادعای  که ھمۀ آنھا را بیان داشتیم و دیدیم ـجعفربرادرش ـ عسکری و  خود حسن

ھا را  ادعای بابیت غریبه ؛ دقیقًا به ھمان شکلی کهندنک فرزند حسن عسکری را تکذیب می
 شخصی برای چنین زندگیچه رسد به  قبول ندارند؛ دیدار با مھدی و ارتباط با اودر مورد 

داند و ھیچ  را نمی مکانشکسی جا و ھم  ھنوز ،با وجود آن ھمه عمر طوالنی که صدھا سال
گوید اگر خداوند متعال عمر  که ابوالحسن رضا می و چنان آورد. از او خبر نمی وثقیفرد م

کرد که مردم به او چنین نیاز داشته باشند، قطعا عمر رسول خدا  کسی را چنین طوالنی می
از دید ظالم مخفی  ،دالیل دیگر یابه خاطر ترس  تواند میھر کسی کرد. البته  را طوالنی می

 سئوال اینجاست شود. نمی مخفی دیِد ھمگانمدت پنھان شدنش موقت است و از  ؛ اماشود
شود؟ آیا ھمۀ  غایب می مدیدیچنین مدتی برای  ،این امت اوِل طراز چگونه مسئول که 

ساخته و پرداختۀ کافراِن ای است  سانهاف ،غیبت قصۀاینھا دلیل روشنی نیست بر اینکه 
 برند؟ به یغما میکه اموال مردم را  یتوز کینه سودجوی

 ی مھدویت و غیبت ـ ھمچون خالفت و امامت ـرسد که انگیزۀ ادعا نظر میه چنین ب

                                           
 .١/٥٠٥ :صول الکافیا -١
 .٤٢ص :نیالد  إکمال -٢
 .٧٥ص :بةیالغ -٣
 .همانجا -٤
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تالش برای براندازی  و شیعیانعالقۀ شدید به تصرف اموال  رغبت و .سیاسی باشد مادی و
تمام در رأس  ،مال و ثروت است. اساسی اختراع این اندیشه بودهخالفت، دو ھدف 

عشریه ااثن ھای و شواھد این ادعا در کتاباساس تمام اختالفات آنھاست  و یتوجیھات شیع
را از  تشکیالت شیعه ،اندیشۀ امام مخفی تر به آن پرداختیم. طرح موجود است و ما پیش

آنھا برای  .افی را به دست جاعالن سپرداین جریان انحربیت نجات داد و رھبری  اھل
این  زیرا چندانی نکردند و زحمت زیادی نکشیدند؛تحقیق و رسیدن به این ھدف، تفکر 

برداری بود؛ چون  و الگوی مناسبی برای تقلید و نسخه وجود داشت آیین زرتشتاعتقاد در 
ش ظھور که در انتظاردارند  یغایب و ماندگاربخِش  نجاتکردند که  ادعا می نیز ھا زرتشتی

شان  زرتشتی، آنان را ھدایت خواھد نمود و خوشبختی جاودان نصیبمھدی این  ھستند و
 خواھد کرد.





 
 
 

 

 فصل پنجم
 رجعت

؛ اصول مذھب شیعه است یکی از ـ بازگشت مردگان به دنیاـ یعنی رجعت به اعتقاد 
از ما  ،کسی که به بازگشت ما ایمان نداشته باشد: «شان آمده است در روایاتکه  چنان
 ؛٢»مورد رجعت این است که آن حق است اعتقاد ما در«گفته است: نیز بابویه  . ابن١»نیست

مردگان  یاری ازبس [باور به] بازگشت وجوِب  هامامیه ب« ھم بر این باور است کهشیخ مفید  و
 ٤»اجماع شیعۀ امامیه« حِل م ،رجعتدیگر علمای شیعه نیز معتقدند که  .٣»دارند نظر اتفاق

که به آن  موظفند«به ادعای حر عاملی ھمۀ شیعیان  .٥»است  شیعه از ضروریات مذھب«و 
 و ھا و روزھای جمعه نامه زیارت در دعاھا و رااعتراف  اینو  باشند معتقدو  نموده اعتراف

مانند اقرار به توحید و نبوت و امامت و تجدید کنند [و مرور نمایند] درست تمام اوقات 
 .٦»قیامت

کند که  اثیر اشاره می ابن .٧معنی بازگشت به دنیا بعد از مرگ استه رجعت بگفتیم که 
ھای  .بسیاری از فرقه٨یکی از اقوام عرب در دوران جاھلیت بوده است اعتقاد، نگرش این

                                           
: یصاف ریتفس ،یفیض کاشان ؛٧/٤٣٨: ةعیوسائل الش ی،حر عامل ؛٣/٢٩١: هیالفق حضرهیمن ال  ،هیبابو  ابن -١

 .٥٣/٩٢نوار: بحار األ ؛١/٣٤٧
 .٩٠ص :عتقاداتاإل  -٢
 .٥١ص :أوائل المقاالت -٣
 ؛٤/١٠١ :نینور الثقل، زییالحو  ؛٣٣ص :قاظ من الهجعةیاإل ، الحر العاملی ؛٥/٢٥٢ :انیمجمع الب، الطبرسی -٤

 .»اند اجماع داشته اش دربارهتمام عصرها  شیعه در«: است مجلسی گفته .٥٣/١٢٣ :نواربحار األ
 .٦٠ص :قاظ من الهجعةیاإل  -٥
 .٦٤ص :همان -٦
 .٤/٣٣٤ :نیمجمع البحر  ؛٣/٢٨ :القاموس -٧
 .٣/٢٠٢ :ةیالنها -٨



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۲۴۴

 

سپس  و به مرگ آنھانیز برخی  ؛گردند آنھا به این دنیا بازمی مامانکنند که ا ادعا میشیعه 
غایب که آنھا  بر این باورندو  نمودهرا انکار  ائمهبرخی دیگر مرگ  معتقدند؛شان  بازگشت

سبأ  ابن ،مطرح کرددر اسالم رجعت را عقیدۀ کسی که  نختسین .گردند برمی واند  شده
. به سپس رجعت خواھد نمودو ناپدید شده  سعلی کرد که ادعا می او البته ؛بودیھودی 

 »کیسانیه« و »سبئیه« در اندیشۀاعتقاد به رجعت  کرد. و وفاتش را تصدیق نمیا بیان دیگر،
بسیاری از مردم  به ،امام کرده و عالوه بر  را عمومی آنعشریه ااما اثن ؛تنھا مخصوص امام بود

رجعت امام به  ویژۀ از رجعِت  ـ شیعه دردگرگونی مفھوم رجعت  ظاھراً  نیز نسبت دادند.
 ھای شیعه به علت اعتقاد به رجعت و و برخی از فرقه ١قرن سوم صورت گرفت در عمومی ـ

گروه سه  ،عشریهااثندر باور  .٢شھرت یافتند »رجعتی«به  اھمیتی که برایش قایل بودند
 : رجعت خواھند کرد

غیبت  آید و از خود بیرون می مخفیگاه مھدی ازعد از اینکه ب : دوازده امام شیعهنخست
 ؛گردند شوند و به این جھان بازمی زنده می ،گردد بازمی

خالفت را از صاحبان شرعی آن (یعنی  ـ شیعه ـ به اعتقادکه  مسلمیندوم: رھبران 
 عمر و و در رأس آنھا ابوبکر وـ اند. بنابراین خلفای اسالم  دوازده امام) غصب نموده

که شیعه  چنان تا ـگردند  به این دنیا برمی شوند و شان برانگیخته می قبرھای از ـ ش عثمان
بنابراین عملیات شکنجه و  ؛گرفته شود ایشانغصب خالفت از انتقام  بیند ـ در خواب می

 ؛کنند آنھا اجرا می در موردن را تکشتن و به دار آویخ
 ؛ زیراھستند شیعیان انھم که کسانی که ایمان محض دارند به ویژهسوم: عامۀ مردم، 

ھمچنین  آید، ایمان مخصوص شیعیان است. برمیبزرگان شیعه  سخنروایات و از  که چنان
به استثنای  ،که شامل تمام مردم کنند رند نیز رجعت میکسانی که کفر محض دا

 .٣شود میمستضعفین 

                                           
 .٣/٢٣٧ :ضحی اإلسالم، نیماحمد ا . بنگرید به:٢٠/٢٧ :روح المعانی -١
 :تلبیس ابلیس ،جوزی ابناند. بنگرید به:  به عنوان یک فرقه مستقل نام برده» رجعیه«برخی از علما از  -٢

(نسخۀ خطی بدون شماره صفحه)؛ سلخی،  ٢: العالم، صفندی محمد ؛٣ ورقه :بیان الفرق ،قرطبی ؛٢٢ص
 (نسخه خطی).  ١٣شرح اإلثنین و السبعین فرقة: برگه 

است. آنان  شده آنها تکرار جدید علمای قدیم و از قول شان منابع ح شیعه است که درصطالا »مستضعف« -٣
 کسانی که برو مانند آنها و  ابلهان، پیرزنان ؛ مانندالعقل هستند افراد ضعیف مستضعفین،«اعتقاد دارند که 
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رجعت، «اند:  رجعت گفته عه در تعریفبندی است که علمای شی بر اساس ھمین دسته
 به زندگی پس از مرگ بازگشت«و  ١»است قیامت ھا به دنیا قبل از مرده بازگشت بسیاری از

به باور آنان،  .٣»اند صورتی که قبًال داشته شکل وبه ھمان «درست  ٢»است
 معصومین و هائم و ‡پیامبر خاتم و سایر پیامبران«به دنیا عبارتند از:  کنندگان بازگشت
که از  جاھلیتطبقۀ بجز  ؛باشدخالص کفر در که  ھرکس باشد و خالصاسالم در که ھرکس 

ھرکس به درجۀ عالی «شیخ مفید یا به عبارت  .٤»شود تعبیر می "مستضعف"آنھا با اصطالح 
ھمچنین کسی  .٥»کنند جملگی بعد از مرگ رجعت می ،ایمان یا نھایت فساد رسیده باشد

باشد، از قاتلش قصاص ن محضفر ایا ک محضمؤمن اگرچه  ،قصاص باشدکه دارای حق 
 .٦گیرد می

و  ‡محمد آل ھنگام قیام مھدِی «اند:  رجعت عام گفتهروایات شیعه در مورد زمان 
 به ظھورربطی  ،رجعتمعتقدند شان  از آخوندھای ولی برخی ؛٧»برگشتن از غیبت است

چون امام زنده غایب است و  ؛است ظھور از غیرچیزی «رجعت امر  زیرا ندارد؛مھدی 
زمان از  ،رجعت مبدأ . بنابراینددھ دست نمی ازرا  حکومتشاءالله ظھورخواھد نمود و  ان

اولین کسی که زمین «گوید:  میروایتی در تأیید این ادعا  .٨»حسین به دنیاستبازگشت 
برخی از روایات  .٩»است؛حسین بن علی ،گردد گردد و به دنیا برمی برایش شکافته می

                                                                                                             
 اند جایی زندگی کرده ، یا دراند مرده[فاصله بین بعثت دو پیامبر]  تتر زمان فَ  در حجت نشده و اتماِم  ایشان

شان را  هتوب یا دهد یا آنها را عذاب می؛ پس امرشان مربوط به خداست است. ابالغ نشده ایشان حجت به که خبرِ 
 .)١٠٠ص :عتقاداتاإل  ؛٨/٣٦٣بحار األنوار، ( »بنابراین امید است که از آتش نجات یابندپذیرد.  می

 .٥١ص :وائل المقاالت، أدیالمف -١
 قاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة.یاإل ، الحر العاملی -٢
 .٩٥ص :وائل المقاالتأ -٣
 .١/٢٥٣ :ةیالمعارف العلو دائرة ، جواد تارا -٤
 .٩٥ص :وائل المقاالتأ -٥
 .٣٨٣ص :مةیالفطرة السل، میم بن إبراهیکر  -٦
 .٥٨ص :قاظ من الهجعةیاإل  ،الحر العاملی ؛٩٥ص :وائل المقاالتأبنگرید به:  -٧
 .٣٨٣ص :مةیالفطرة السل، میبراهام بن یکر  -٨
 .٥٣/٣٩ :بحار األنوار -٩
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 جسد پاِک دو بیرون آوردن و خراب شدن بارگاه پیامبربعد از  ،آغاز رجعتکنند  ادعا می
آنگاه که حاکم «گوید:  غایب میامام در اخبار شیعه آمده است که  ؛ زیراباشد خلیفۀ راشد می

راه  به ارانشیبا  یرا به حرکت درآورد و عّمان شیلشکر خو یرسم شود و مغرب کودکانشدن 
من به  ،آن زمان .شود یخروج داده م ۀخدا اجاز ّی کنند، به ول عتیب یانیافتد و مردم با سف

کوفه  یو به سو کنم یم امیصفا و مروه ق نینفر مرد کارزار، ب زدهیو س صدیس یھمراھ
 ۀو ھم سازم یم گرید یآن مسجد یو به جا کنم یو مسجد کوفه را خراب م میآ یم

را که در اطراف مسجد کوفه توسط مستکبران ساخته شده بود، خراب  ییھا ساختمان
و آن دو  میآ یم امبریپ ۀو حجر نهیبه مد آنگاه .دھم یو حج را با مردم انجام م کنم یم

و دستور  آورم یم رونیتازه است از قبر ب شان ھای هرا که ھنوز جناز] ب[ابوبکر و عمر
دو  آن؛ کنند زانیخرما آو ۀدیبر دو درخت خشک عیدر مقابل قبرستان بقآنھا را  دھم یم

امتحان واقع  نیدتریخاطر است که مردم در شد نیبه ھم .شوند یسبز م دهیدرخت خشک
از آسمان ندا  یمناد ،آن زمان در مشخص شود. ھا یو ناخالص ھا یتا خالص شوند، یم
 جز نیزم یاز آن روز به بعد بر رو ".ریبرگ ،نیزم یفرو فرست و ا ،آسمان یا": دھد یم

... بعد از آن، بازگشت و بازگشت است؛  خواھند کرد یزندگ [یعنی شیعیان] مؤمن خالص
 .١»رجعت و رجعت

 که ٢شان است دشمنان از یانائمه و شیعو خونخواھی  گیری انتقام ،ھدف از رجعت
 در اثر ،به ھمین علت .ینفبه استثنای مستضعـ  هشیعغیرھمۀ مسلمانان  :عبارتند از

 گفته[صادق] ابوعبدالله که  ؛ چنانچکد مسلمین، از شمشیرھای شیعه خون می عام قتل
شان  با شمشیرھایکه بینم  عبدالعزیز را می  ن و میسر بنعیَ گویی حمران بن اَ : «است

تعیین  تردیدی نیست که .٣»کنند ر میھا پُ  بین صفا و مروه را از اجساد کشته[فاصلۀ] 
ن اناکند که ھدِف کشتار، مسلم میبر این ، داللت مسلمینجدالحرام به عنوان کشتارگاه مس

نظر از  صرف ـامثال آن  . این روایت و؛ و ھمواره این مساله رؤیای امامیه بوده استھستند
را جعل  سخنانیکه چنین  ھای شیعی بازتابی است از افکار آن دسته از گروه اتش ـخراف

آرزوھای  ای از نمونه و سازد آنھا را نمایان می شوِم  ھای نقشه اھداف وضمن اینکه  ؛اند نموده

                                           
 .١٠٥و  ٥٣/١٠٤ همان: -١
 .٥٨ص :قاظ من الهجعةیاإل بنگرید به:  -٢
 .٥٣/٤٠ :نواربحاراأل -٣



 ۲۴۷  )رجعت :فصل پنجم(باب سوم  

 

اخبار  این .اند شماری کرده برای نابودی امت اسالم لحظهکه  استای  شدۀ فرقه سرکوب
در  یانقرمط از جمله: جنایت ؛سازد ، برخی از جریانات تاریخ را برای ما روشن می١محرمانه

به از این اخباِر منسوب به آل بیت، آنان  اینکهو  ٢ه در داخل حرمالل حجاج بیت کشتار
پرده آرزوھایی از این مسئله ھمچنین  اند. استفاده کرده قیام و خونریزی برایسندی عنوان 

و سوِز  و با صراحت و شیفتگی اند آشکار نمودهرا  آنحاضر عصر در که شیعیان  دارد برمی
اکنون حرمین گویی که  چنان زنند؛ َدم میفتح مکه و مدینه  برایخود  از اشتیاق، درون

 .استاشغال کفار  شریفین در
 که است؛ چنانحسین  بر عھدۀرجعت، شیعه، حسابرسی مردم پس از  عقیدۀ به

کسی که قبل از روز قیامت مسئول حساب مردم است حسین  راستیب«گوید:  ابوعبدالله می
در  .٣»دوزخ است رفتن به بھشت و برای ،قیامتروز [حسابرسِی]  پس ؛است ؛علی بن

به لشکریان علی تبدیل  ،که ھمان پیامبران الھی ھستند بھترین مردمانھنگام رجعت، 
مگر اینکه ھمه به  ،مبعوث نشده یھیچ پیامبر«اند:  گفته سازان حدیثکه  و چنانشوند  می

و خواب در  یانشیع .٤»دطالب بجنگن ابی شوند تا تحت فرمان علی بن دنیا برگردانده می
، خواھند بود ناپذیر وصف ید که در زندگی پس از رجعت، در ناز و نعمتنبین میخیال چنین 

ھر نیازی از نیازھای دنیا و  و ٥شان نیز از بھشت است آشامیدنی و خوراککه حتی تا جایی 
تواند  میشیعه پندارند که  آنان می .٦سازد شان برآورده می برای ،خدا بخواھند آخرت را از

 ی،ای فالن«شود:  به او گفته می که کند؛ چنانرجعت یا  بمانددر قبر انتخاب کند که 
کرامت خدا  خواھی در اگر می به او ملحق شو و ،خواھی اگر می است؛ ظھور کرده صاحبت

 .٧»بمان ،بمانی

                                           
 .استشیعه  اسرار یکی از ،رجعت -١
گاهی از این حادثه که در  -٢ ؛ ١١/١٦٠ :ةیة و النهایالبدا ،ریکث ابن :بنگرید به هجری رخ داد، ٣١٧سال برای آ

  .٣/١٩١ :العبر ،خلدون ابن ؛به بعد ٦/٢٢٢ :المنتظم ی،جوز ابن
 .٥٣/٤٣ :باب الرجعة ،نواربحار األ -٣
 .٥٣/٤١همان:  -٤
 .٥٣/١١٦ همان: -٥
 .همانجا -٦
 .٥٣/٩٢ :بحار األنوار ؛٢٧٦ص :بةیالغ ،طوسی -٧



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۲۴۸

 

 رگم اند و مرده[به مرِگ طبیعی] با کشته شدن کسانی که قبًال  ،شیعه در باوررجعت 
 زیرا ؛یکی از اھداف رجعت استخود یابد و این  می پایاناند  کسانی که کشته شده[طبیعِی] 
طور ه گردند تا ب برمی ،اند کشته شدهتر]  [پیشمنانی که ؤمتمام «گویند:  شان می در روایات

 .١»گردند تا کشته شوند برمی ،اند طور طبیعی مردهه منانی که بؤم تمامطبیعی بمیرند و 
 که ابوالحسین خیاط ؛ بر این اساس استیکی از اسرار مذھب شیعه است ،تعتقاد رجاع

این مسئله [پیروان خود را] به پنھان نمودن  آنھا«گفته است:  ـ٢بزرگان معتزله یکی از ـ
ھایی که در این مورد صحبت کرده، در  اینکه به استثنای کتاب و اند؛ توصیه کرده ]رجعت[

عشریه  اھای اثن کتاب دربنده  .٣»از آن به میان نیاورند یشان ذکر ھای کتاب مجالس ودیگر 
 یکدیگر را به کتماِن آنان اشاره به این دارد که  »خیاط«ام که به گفتۀ  چیزھایی یافته

از قول امام باقر چنین ھای شیعه  کتاب برخی از که ؛ چناناند رجعت توصیه کرده موضوع
[قبًال] شما " :اگر به شما گفتند .و نگویید رجعت ٤طاغوت بت ونگویید جِ «اند:  روایت کرده

در روایتی دیگر  .٥"»گوییم نمیسخن اما امروز دیگر " :، بگویید"گفتید میباره سخن  در این
 اگر گفتند: .گویید رجعتنطاغوت و  بت ونگویید جِ « دھند: نسبت می چنینصادق امام به 

است که در زمان  ای باب تقیه و این از "؛گوییم یاآلن نم«بگویید:  "،گفتید؟ چرا قبًال می"
 .٦»استعبادت قرار داده [وسیلۀ]  را برای بندگان خدا، آن یاوصیا

قطعی  را آنحتی  شد و در میان عناصر اصلی شیعه رد و بدل می ھای مخفیانه، آموزهاین 
 دین وسیله،تا ب ،دادند بیت نسبت می علمای اھل به برخی از[روایاتش را]  دانسته و و حتمی

 شان را بفریبند و به ورطۀ نابودی اندازند. غیرعرب و پیروان نادانو  واردهاتازه

                                           
بنگرید به: همان:  و ؛٥٣/٤٠ :األنوار بحار ؛٤/٧٦ :ر الصافییتفس ؛٣/٢١١ :البرهان ؛٢/١٣١ :ر القمییتفس -١

 .٤٠٨و  ٤٠٧ص :رجال کشی؛ ١٣٧، ٧٧، ٥٣، ٤١
 .٥/٢٢٣به معجم المؤلفینبنگرید به:  کرد؛ می ندگیز   هجری  ٣٠٠سال  قبل ازوی  -٢
 .٩٧ص :نتصاراإل -٣
 :نواربحار األ( ».نکنید اشارهیا به هیچ صورتی به آنها  آن دو ملعون نام نبرید یعنی از« :است مجلسی گفته -٤

 باشد.  می بعمر بوبکر ومنظور وی، دو پدر زن رسول خدا، حضرت ا ).٥٣/٤٠
 .٥٣/٣٩ :نواربحار األ -٥
 .١١٦و  ٥٣/١١٥ همان: -٦



 ۲۴۹  )رجعت :فصل پنجم(باب سوم  

 

 استدالل شیعه در موضوع رجعت
دلیلی  چوناند؛ ولی  آورده یرو قرآنبه  ،رجعتموضوع  برای اثباتآخوندھای شیعه 

تفسیرھای باطنی متوسل  به تأویل وشان  گیمانند عادت ھمیش ،برای مقصود خود نیافتند
در گویی  راه یاوهچنان  . آنانند ا عجیبی انداختهو دردسِر و در این راه خود را به تکلف  هشد

بر اثبات  شده استدلیل  و به کار رفتهشان علیه خودشان  اند که استدالل پیش گرفته
 ترین و قوی پندارد ادعایی را که شیعه می برای تبیین حقیقت، شان. بطالن مذھب انحراف و

 کنیم: بررسی می باشد برای اثبات رجعت می ترین دلیل مشھور
ترین  معتقد است بزرگاند،  د او را مفسر بزرِگ خود میشیعه علی بن ابراھیم قمی که 

 این آیه است: ،بازگشت مردگان به دنیارجعت یا دلیل بر 

�َُّهۡم َ� ﴿
َ
ۡهلَۡكَ�َٰهآ �

َ
ٰ قَۡرَ�ٍة أ و (مردم) هر شهری را «یعنی:  ]٩٥نبياء: [األ ﴾يَرِۡجُعونَ وََحَ�ٌٰم َ�َ
  .»را هالک کردیم، محال است که (به دنیا) بازگردند که (بر اثر کفر و گناه) آن

ھیچکس  ؛ زیراترین دلیل بر رجعت است بزرگ ،این آیه«گوید:  آیه میاین  تفسیر دروی 
کسانی که به ھم  ؛گردند قیامت برمیکند که تمام مردم در روز  از اھل اسالم انکار نمی

 ادعای شیعهعلیه  یحجت ،این آیه .١»اند کسانی که ھالک نشدهھم  اند و ھالکت رسیده
ابوجعفر  ،عباس گونه که ابن آنـ  شمعنای ؛ زیراکند بر نفی رجعت به دنیا داللت می و است
 اھل شھری که بر بر حرام است«ین است: چن ـ اند تصریح نموده دیگر مفسران قتاده و ،باقر
مانند عبارت، این  .٢»قیامت به دنیا بازگردند روز قبل از ،شان ھالک شده باشند گناھان اثر

 این فرمودۀ خداوند است:

�َُّهۡم إَِ�ِۡهۡم َ� يَرِۡجُعونَ ﴿
َ
ۡهلَۡكَنا َ�ۡبلَُهم ّمَِن ٱۡلُقُروِن �

َ
لَۡم يََرۡواْ َ�ۡم أ

َ
 ]٣١[يس:  ﴾�

ها را نابود کردیم که آنها هرگز به سوی ایشان باز  آنها چه بسیار نسل آیا ندیدند که پیش از«
 ،»گردند؟! نمی

ۡهلِِهۡم يَرِۡجُعونَ ﴿
َ
 ] ٥٠[يس:  ﴾فََ� �َۡسَتِطيُعوَن تَوِۡصَيٗة َوَ�ٓ إَِ�ٰٓ أ

 .»خود بازگردند ۀتوانند وصیتی کنند و نه به سوی خانواد پس (در آن وقت) نمی« 

                                           
ة دالة علی یأعظم آ« است: قرار داده آن در باالی صفحه این عنوان را برای یو .٢/٧٦ :ر القمییتفس -١

 .»الرجعة
 .٣/٢٠٥ :ریکث ر ابنیتفس -٢



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۲۵۰

 

ھای بالغی قرآن  َسبکاز  که است» حرام«[نوِع] اینجا برای تأکید نفی از  در» ال« تکرار
عدم بازگشت به دنیا با وجود واضح بودن آن،  دادن از علت خبر و در نھایت دقت است.

ابدی و از دست  نابودِی تأسف شدید کرده و به ایشان خبر  را دچار کافراناعالمی است که 
پس وقتی که  .١زندگی دنیاست اکه ھماندھد  را میان ش ی ترین امید و آرزو دادن بزرگ

، ٢بازگشت مردم به روز قیامت است ،این رجعت شکی نیست که ،اثبات رجعت است ،مقصود
خداوند  .٣است محالجزا قطعًا [حسابرسی و]  برای خداسوی ه ب بازنگشتِن ایشانیعنی 

تخصیص بازگشت کافران [به پیشگاِه الھی] عدم  به موضوع محال بودِن  متعال، این آیات را
 :است هفرمودشود  یک قانون کلی که ھمگان را شامل میکه طبق  درحالی ،دھد می

 ]٩٣: نبياء[األ ﴾ُ�ٌّ إَِ�َۡنا َ�ِٰجُعونَ ﴿
 .»گردند همگی به سوی ما باز می«

 .٤بس آنھاست وبازگشت  خاطر انکار زنده شدن وه تنھا ب کار [و تأکید بر این معنا]،این 
رجعت بدان  اثباتامامیه برای علمای مشھورترین آیاتی که  به گفتۀ آلوسی، یکی از

 این فرمودۀ خداوند متعال است:، کنند استدالل می

ُب �﴿ ن يَُ�ّذِ ةٖ فَوٗۡجا ّمِمَّ مَّ
ُ
ِ أ

 ]٨٣[النمل:  ﴾َ�ٰتَِنا َ�ُهۡم يُوزَُعونَ َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ

کردند، محشور  آور) روزی را که ما از هر امتی گروهی از آنان که آیات ما را تکذیب میو (به یاد «
 .٥»شوند کنیم، آنگاه آنها (به صف) نگاه داشته می می

که مردم  یروز ؛حساب است روز جزا و دربارۀ ـ گویند ه مفسرین میک چنانـ این آیه 

                                           
 .١١/٢٩٣ :ر القاسمییتفس -١
: اءیاألنب[ ﴾ُکلٌّ ِإَلْیَنا َراِجُعوَن ﴿ۀ ماقبلش تتم و برای تثبیت ایمان به رستاخیر ،اند این آیه مفسرین گفته برخی از -٢

کید را نمی »ال«در اینجا پس باشد.  ] می٩٣ اثبات  بر نفی است و نفِی  ،همراه با حرام ورساند  معنای تأ
بلکه واجب  ؛به قیامت برنگردند شهر شدۀ هالک اهِل که حرام است « معنی آن چنین است: کند. داللت می
باطل کردن ادعای کسانی است که قیامت را  ،آیهاین  هدفبنابراین  ».برگردندجزای اعمال دیدن است برای 

 .١١/٢٩٣ :ر القاسمییتفسبنگرید به:  .کنند می انکار
 .٣/٤٢٦ :ریفتح القدبنگرید به:  -٣
 .١٧/٩١ :روح المعانی -٤
 . ٢٠/٢٦همان:  -٥



 ۲۵۱  )رجعت :فصل پنجم(باب سوم  

 

اعتقاد به عنوان دلیلی برای  را ولی شیعه آن ؛١ستندیا یم انیپروردگار جھان شگاهیدر پ
بینیم سید عبدالله حسینی (معروف به  می روست که از این کنند. استفاده میرجعت به دنیا 

نیز در طبرسی  .٢»به رجعت تفسیر شده است ،این آیه«: در تفسیر خود گفته است )ربَّ ُش 
عقیدۀ  درستِی آیه بر  با این ،امامیه[علمای] از  برخی«: باره چنین اظھارنظر کرده است این

 ؛استاز باب تبعیض  کالم در "ِمن"اند؛ بدین صورت که داخل شدن  رجعت استدالل کرده
 ،گونه بازگشت اینو  .کنند برخی نمی کنند و کند بر اینکه بعضی رجعت می پس داللت می

در توصیف آن  وندخدا و] باید به آن برگردند گانھمرا ندارد که [ یبازگشت به قیامت ویژگی

َحٗدا﴿فرموده: 
َ
َ�ُٰهۡم فَلَۡم ُ�َغادِۡر ِمۡنُهۡم أ  . ٣»﴾وََحَ�ۡ

یا تبعیض سوره نمل] را از نوع  ۸۳[در ابتدای آیه » ِمن«برخی اولین مورد اینکه  در
ھر امتی به  زیرا ؛٤است یشایعی تفسیرباید بگوییم که این نظر  گیرند، جداساز در نظر می

روزی که  و«: پس معنی آیه چنین است .گردد کننده تقسیم می تکذیب کننده و تصدیق
ھا؛ جماعت زیادی که  ھای انبیا، یا از اھل ھر قرنی از قرن جمع گردند از ھر امتی از امت

کند.  لت نمیبه این دنیا دال بازگشتبر  آیه به ھیچ وجهاین . ٥»کنندۀ آیات ما بودند تکذیب
سوی ه معنی بازگشت مردم بو  بودهدر مورد رستاخیز  شیعه به تمام آیاتی که با این ھمه،

بدان  به رجعت، اثبات اعتقاد بتوانند برایتا  جویند تمسک می را داردپروردگارشان 
اینکه شیعه در این آیه، فقط  است.دیرینۀ ایشان  عادتشیوه و  و این ؛استدالل کنند

درستِی  دلیلی برتواند  نمی داند، میشدن   برانگیخته[و کافران] را مشموِل کنندگان  تکذیب
 برای توبیخ و ،کنندگان آوری تکذیب جمعحشر و این  باشد؛ زیرا [دربارۀ رجعت]شان  توھم

                                           
، القرطبی ؛٦/١٩٤: ریزاد المس، ابن الجوزی ؛٣/٤٣٠ :ر البغوییتفس ؛٢٠/١٧ :ر الطبرییبنگرید به: تفس -١

، الشوکانی ؛٣/٣٩٣ :ریکث ر ابنیتفس ؛٧/٩٨ :طیالبحر المح ،انیأبی ح ؛١٣/٢٣٨ :الجامع ألحکام القرآن
 .١٥٤و  ٤/١٥٣ :ریالقد فتح

 .٣٦٩ص :ربَّ ر ُش یتفس -٢
 »گذاریم آنان را فرو نمیآوریم و احدی از  همگان را ِگرد می: «هیآ یمعن .٢٥٢و  ٥/٢٥١ :ر طبرسییتفس -٣

 .]٤٧[الکهف: 
 .٢٠/٢٦ :روح المعانی ،لوسیآ  ؛٧/٩٨ :طیالبحر المح ،انیح یبنگرید به: اب -٤
 .٢٠/٢٦ :روح المعانی -٥
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 . ١گردد میکه شامل تمام خلق است  ای عمومیاز حشر  پس کافرانعذاب 
لذا ؛ ٢است آمده »فوجاً «توضیح  برای است و از نوع تبیینی در آیۀ مذکور، »ِمن«دومین 

و   تفسیر این آیه پی برده در شان ھمفکران شیعه به گمراھِی  مفسرین معاصر برخی از
 مانند ؛تبعیض نیست[جداسازی و] برای  و بودهبیانی [در نقِش] اینجا  در "ِمن"«اند:  گفته

در میان  "بنابراین معنی آیه چنین است:  ].انگشتری از آھن[ "ِمن حدیدٍ  خاَتٌم " عبارت
را تصدیق  ھاآن نیزکسانی  و  معجزات خدا را انکار کرده اند که آیات و ودهھا کسانی ب امت

و  ؛کند برای حساب جمع می ـ بدون استثناـ کنندگان را  تمام تکذیب وندخدا و ؛اند نموده
زیرا  ؛ذکر فرموده ویژهطور ه خدا آنھا را ب ،شامل ھمه استو جمع با وجود اینکه حشر 

 .٣»تھدید و وعید است متعال خداوندمقصود 
  این آیه است: کنند، تاویل میرجعت را به  علمای شیعه آنجمله آیاتی که  ازو 

ۡ�َفَرُهۥ﴿
َ
�َ�ُٰن َمآ أ  ]١٧[عبس :  ﴾قُتَِل ٱۡ�ِ

 .»مرگ بر (این) انسان، چقدر ناسپاس است؟!«
َما " .منظور امیرالمؤمنین است«است:  گفتهچنین  آنتفسیر  درعلی بن ابراھیم قمی 

کَفَرهُ 
َ
سپس  نھاد؛و در قبر  راندیاو را م[خداوند] بعد ؟ او چه کرده که او را کشتند"یعنی:  "أ

منظور از « :گوید چنین میدر مورد رجعت  وی ھمچنین. »کند یماو را زنده  ،ھرگاه بخواھد

َمَرهُ ﴿
َ
ٓ أ ا َ�ۡقِض َما  انجامش بود، مأمور بهامیرالمؤمنین کاری را که این است که  ٤﴾َ�َّ لَمَّ

 .٥»انجام دھدرا  آنانجام نداد و رجعت خواھد کرد تا 
  است: توجه شایاندر اینجا چند نکته 

ۡ�َفَرهُ ﴿  آیۀ را در »انسان«قمی کلمۀ علی بن ابراھیم  -۱
َ
�َ�ُٰن َمآ أ بن  به علی  ﴾قُتَِل ٱۡ�ِ

کند که  می سیاق بر این داللت با وجودی که آیه با نص و ؛کند طالب تفسیر می بیا
لعنت خدا بر انسان «اند:  تفسیر آن گفته لذا سلف صالح در. کافر استشخِص  شمنظور

                                           
 .٢٠/٢٦ :روح المعانی ؛٤/١٥٤، یر:فتح القد -١
 .٢٠/٢٦ :روح المعانی -٢
 .٤٤١ص :نیر المبیالتفس، ةیمحمد جواد مغن -٣
 »پندارد) او هنوز آنچه را که (الله) فرمان داده به جای نیاورده است چنین نیست (که او می هرگز«معنی آیه: -٤

 ].٢٣[عبس : 
 .٢/٤٠٥ :ر قمییتفس -٥
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اھانت  یا تالشی است برای ،تفسیر غلط این تأویل وبنابراین  .١»ورزد! چقدر کفر می !کافر
یعنی ؛ است ٢»کاملیه« فرقۀ آثار یا اینکه از ؛به امیرالمؤمنینتلویحی و غیرمستقیم 

عشریه این افرقۀ اثنبعدھا  نستند ودا می بقیۀ اصحاب را کافر علی وکه  یانیشیعھمان 
این عبارت شاید ھم  .اند تغییرداده [مطابق عقاید و امیاِل خود]و   برگرفته ایشاناعتقاد را از 

 کفرش که تنھا تعصب وباشد قرآن  زبان اطالع از بی از اختراعات یک غیرعرب نادان و
دھد که  نشان میاین تفسیر  ذھن وی متبادر ساخته است. ھر چه ھست،فکری را به چنین 

 .اند مایه بی و پیروان عقیدۀ رجعت، تا چه اندازه از لحاظ دلیل و برھان درمانده

هُۥ﴿ -۲ َ�َ�
َ
کند و از  سپس ھرگاه که بخواھد او را (زیاده می«  ]٢٢[عبس:  ﴾ُ�مَّ إَِذا َشآَء أ

اما آنھا  ؛گوید صراحتًا از برانگیخته شدن و رستاخیز سخن می آیهاین   »انگیزد قبر) بر می
شود که  باعث میاز تحریف معنای قرآن،  نظر صرفکار، این . اند را به رجعت تأویل نموده آن

به این عقیدۀ  دست کشیده واز ایمان به روز قیامت کنند،  می باوراین روایات را که  کسانی
 روزھای افراطی شیعه،  بینیم برخی از گروه است که می روی آورند. به ھمین دلیلابداعی 

اثبات رجعت، به  برایامامیه علمای  .٣اعتقاد داشتندبه تناسخ ارواح  و  کرده قیامت را انکار
آورده و آنھا را به رجعت به دنیا تفسیر  یتمام آیاتی که در مورد قیامت نازل شده رو

آنھا شده  نزد عمومی کار، تبدیل به قاعدهاین  تر نیز گفتیم ـ که پیش چنانـ اند و  کرده
 است.

متعال  خداوندکه  داند دستورھایی می واین روایات، ھدف از رجعت را انجام وظایف  -۳ 
است؛  ؛حق امیرالمؤمنین افترای بزرگی در بھتان وسخن، . این امر کرده استبه علی 

                                           
  .٣٠/٥٤ :ر الطبرییتفس -١
 تکفیر ،بیعت با ابوبکررای اجازه دادن آنها ب با صحابه و نجنگیدن به خاطر ای بودند که علی را فرقه »کاملیه« -٢

. از این فرقه با اند کرده رکفیت ندتسلیم امامت علی نشدنیز به این دلیل که صحابه را  سایر. آنان حتی کردند
 شهرستانی بغدادی و، اشعری .اند بوده »کمیل بن زیاد«یاران که  اند گفته و نیز نام برده شده »کمیلیه« عنوان

؛ بنگرید به: »اند کامل بوده وباآنها پیروان « اشعری گفته است: اند. ثبت کرده »کاملیه«نام آنان را 
 ؛٥٤ص :ن الفرقیالفرق ب ؛١/٨٩ :نییمقاالت اإلسالم ؛١٤ص :المقاالت والفرق ؛٤٥ص :اإلمامة مسائل

 .١/١٧٤ :الملل والنحل
 ، ترجمة عبدالرحمن بدوی، و٢٤٨ص :عةیالخوارج والش، و فلهوزن ؛٢٧٢ص :ن الفرقیبنگرید به: الفرق ب -٣

  .٤٥ص :ةیالبهائ؛ لیالوک عبدالرحمن
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آنھا را به دوراِن پس از رجعتش به دنیا و انجام شانه خالی کرده  الھی وامرا ازکه گویا او چرا 
خدا فاصله  دین به مشرکین است که از علیتشبیه  ،شانای آیا منظور موکول کرده است.

آرزوی بازگشت به دنیا  چشیدند، میعذاب الھی را  رفتند و میدنیا  اما وقتی از ،گرفتند می
 اند! بزرگی کرده اھانتبیت  آنھا به اھلحقا که د؟ ردنک می

این فرمودۀ خداوند  اند، تاویل کردهرجعت را به  علمای شیعه آنی دیگر از آیاتی که یک

آنھا . »هرکس چشنده (طعم) مرگ است «] ١٨٥عمران:  لآ[ ﴾ُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ٱلَۡمۡوِت� ﴿ است:
به [طعم مرگ را نچشیده است و باید  ،کسی که کشته شده«اند:  تفسیر این آیه گفته در

ـ تا  داند، میمردم  تمامرا برای به دنیا این روایت، رجعت  .١»برگردد تا مرگ را بچشد ]دنیا
خود آنھا که است حالی این در  اتفاق بیفتد.برای ھمه و قتل  به خیال شیعه ـ مرگ

این تأویل  .گویند رجعت مخصوص کسانی است که ایمان محض یا کفر محض دارند می
 آنان قتل زیرا است؛که قرآن با آن نازل شده است زبان عربی  ازآنھا  اطالعِی  بی بیانگر ،شیعه

علم  نھایت درک و ،این و ؛اند به حساب نیاوردهاست را جزء مرگی که آیه بدان اشاره کرده 
 آقایان است!

ھای  با تأویل و  متوسل شدهنیز به آیات دیگری برای اثبات این موضوع، آخوندھای شیعه 
گونه تأویالت و  در این ـ مانند عادت ھمیشگی خودـ  آنان .اند سیر کردهباطنی آنھا را تف
نزد این احادیث تا  گیرند پیشی مییکدیگر  از ،اند کردهجعل بیت  آلنام روایاتی که به 

تعداد که حّر عاملی ذکر کرده،  چنان برای مثال،. باشندشان رواج بیشتری داشته  پیروان
که در آنھا تأویل  ٢آیه است، ھفتاد و دو اند تفسیر کردهبه رجعت شیوخ شیعه آیاتی که 

ھمۀ دالیلی کند  وی ادعا میحالی است که  این در .٣گویی رسیده است باطنی به نھایت یاوه

                                           
 .٥٣/٧١نوار: بحار األ ؛١/٢١٠اشی: یر العیتفس -١
 .٩٨تا  ٧٢ص قاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة:یاإل  ،حر عاملیبنگرید به:  -٢
 بر استدالل شیعه در درماندگینهایت  که بر کنیم واضح را بیان می یها آن تأویل از چند مورد دیگردر اینجا  -٣

مورد  باب سوم در" درحر عاملی  :گذارند بیراهه قدم می درکند آنان  داللت داشته و ثابت میشان  اعتقادات
َولََقْد آتَيَْنا ﴿کند:  " به این آیات استناد میکنند صحت رجعت داللت می آیات قرآن که بر ای از مجموعه

َولَْم �َِسُ�وا ﴿ ،»خود فضیلتی (بزرگ) دادیمو به راستی (ما) به داود از سوی ] «١٠: سبأ[ ﴾َداُووَد ِمنَّا فَْض�ً 
َ
أ

رِْض 
َ
ُه ﴿ ،»؟گردش نکردند نیدر زم ایآ] «٩: الروم[ ﴾ِ� ا� مُّ

ُ
يْهِ إِْحَسانًا َ�َلَتُْه أ يَْنا اِ��َساَن بَِواِ�َ َوَوصَّ

مادرش  ؛کند یکیمادرش ن که به پدر و میما به انسان سفارش کرد ] «١٥: األحقاف[ ﴾ُكرًْها َوَوَضَعتُْه ُكرًْها
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 استدالل به آیاِت پایان  دراو  .استنکرده  وجود دارد ذکر[در مورد رجعت]  شیعه  که نزدرا 
تمام نتوانسته ھا،  علت عدم دسترسی به کتابه بخواھی کرده که از خواننده عذر ،ذکرشده

 .١نمایدرا بیان  آیات آن
معجزات پیامبران  دربارۀآیاتی که  به برخی از علمای شیعه برای اثبات بدعِت رجعت،

ند ویا آیاتی که خدا ،؛سوی عیسی زنده کردن مردگان از :مانند ؛اند است استدالل کرده
 :از جمله کرده است؛مرگ زنده  دھد کسانی را بعد از خبر میمتعال 

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � ْ  ٱ�َّ لُوٌف  َوُهمۡ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِمن َخرَُجوا

ُ
ُ  لَُهمُ  َ�َقاَل  ٱلَۡمۡوتِ  َحَذرَ  � ْ  ٱ�َّ  ُ�مَّ  ُموتُوا

ۡحَ�ُٰهمۡ 
َ
 ]٢٤٣[البقرة:  ﴾أ
هزاران نفر بودند؟ که  های خود بیرون شدند درحالی آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه«

 .٢»سپس آنها  را زنده کرد» بمیرید«پس الله به  آنان گفت: 
؛ استدالل کنند ،روش به قدرت خدا که مورد اختالف نیست نیخواھند با ا میآنان گویی 

ادعای  ،کند، بلکه آنچه مورد انکار است متواتر را انکار نمی ھیچکس اخبار ثابت و زیرا
این  باشد. میرسیدن رستاخیز  جزا قبل از فرا از مرگ برای حساب و پسبه دنیا  بازگشت
وسیله   آنھا بدین .وجود ندارد ایشکه ھیچ دلیلی برمنکری است  ترین امرِ  بزرگعقیده، 

ھیچکس در مورد وگرنه  کنند؛تضعیف  ل افرادایمان به قیامت را در د خواھند تأثیر می
 .نداردخلقت اختالف  درأ ھای خداوند نشانهو  ‡معجزات انبیا

دانند و حتی آنھا  را دلیلی بر صحت رجعت می هضابط و بیادعاھای شاذ  علمای شیعه،
شیعۀ امامیه چنین ادعایی  چرا که ھیچکس جز ؛نامند را آشکارترین برھان بر رجعت می

 است. نکرده آن اقرار درستِی ) به ۀ امامیهشیع عامه (غیر کسی از زیرا« ؛٣مطرح نکرده است
ائمه  زیرا ؛٤»حق است سنت] [یعنی خالف عقیدۀ اھل گونه باشد چیزی که آن پس ھر

                                                                                                             
َماء رِزْقُُ�ْم َوَما تُوَعُدونَ ﴿ ،»گذارد می نیبر زم یبه دشوار کند و یحمل م یاو را به دشوار  ﴾َوِ� السَّ

این است نهایت ». شود در آسمان است و رزق (روزی) شما و آنچه به شما وعده داده می] «٢٢: اتیالذار [
 .اند یات قرآن شدهآتحریف  رجعت و پس همزمان مرتکب بدعِت  یعه.ش احتجاجو  لاستدال

 .٩٨ص :قاظ من الهجعةیاإل  -١
 .١٣١ص :قاظ من الهجعةیاإل  ؛٥٣/١٢٩ :نواربحار األ -٢
 .٣ص :قاظ من الهجعةیاإل  -٣
 .٦٩ص همان: -٤
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آن  ھیچ چیزی نیستند که شما بر آنھا بر ،سوگند به خدا«اند:  گفتهچنین عامه  بارۀدر
پس مخالف  .دارند آن قرار چیزھایی نیستید که آنھا بر ھیچ کدام از شما ھم بر و ؛ھستید

 دیگران است که طبرسی ودلیل ھمین  به .١»چون آنھا بر دین حنیف نیستند ؛آنھا باشید
راه به این استدالل اما  .٢»اجماع است ،مورد رجعت دلیل مورد اعتماد امامیه در« :اند گفته

برای  پس چطور؛ اجماع نزد شیعه حجت نیست تر گذشت که پیش برد چنان جایی نمی
عقیدتِی گاه  تکیهرا  کرده و آند اعتمرین دلیل به آن ات به عنوان مھم ،رجعتعقیدۀ  اثباِت 

مر رجعت را دلیلی برای اشیعه در  در میان مخالفوجود شاید عدم  ؟اند داده خود قرار
این  هب اگر چنین باشد، .داده باشند کنندگان قرار داخل شدن معصوم ھمراه با اجماع

کشف گفتۀ معصوم  اجماع تنھا با ِت یحجزیرا در اعتقاد شیعه،  ؛حجت استاجماع  ،اعتبار
 .شود محرز می

بودن آنھا از اعتقاد  ااند که بیانگر مبّر  نقل کرده از ائمهشیعۀ زیدیه روایات زیادی اما 
ی واقعی این ادعا را به شدت  لذا شیعیان زیددارد؛ با روایات امامیه تعارض  و استرجعت 
 این پس چطور شیعه امامیه بر .٣اند کردهمفصل رد  کامل و طوره شان ب ھای کتاب در انکار و
 ،کنند نقل می ایشانو از  دادهبه ائمه نسبت  را آن، قاطع ھستندآمیز  بدعت اعتقادِ 

الزم به ذکر است که حتی که در این زمینه حتی با خود شیعیان نیز اختالف دارند؟  درحالی
را به بازگشت حکومت  آن د ونکن میان امامیه نیز کسانی ھستند که رجعت را انکار می در

ی این اختالفاتبا وجود پس  .٤بدان معترفندشیعه  علمای ؛ تا جایی کهاند شیعه تأویل کرده
و سخن صحیحی را که  کجاست؟ شان اجماعشود،  دیده می میان فرقۀ امامیه  حتی در که

 در این مورد از ائمه نقل شده باشد در کجا باید یافت؟
جملۀ آنھاست  از نیز سکه امیرالمؤمنین علیـ از صحابه  ،رجعتخرافۀ باید بدانیم که  

؛ چرا که ندردا نظر اتفاق این نکته شیعۀ زیدیه بر سنت و منابع اھلو  است نقل نشدهھرگز  ـ
صحابه تنھا به  عصر در ی،خرافاین باوِر  بود. مشھور  ،این مورد وجود داشت چیزی در اگر

 یکی از ویاند.  بدان اعتراف نمودهنیز منابع شیعه  ونسبت داده شده » بأَس  ابن«

                                           
 .٧٠ص همان: -١
 .٥٣/١٢٧ :نواربحار األ ؛٤/١٠١ :نینور الثقل . بنگرید به:٥/٢٥٢ :انیمجمع الب -٢
 .٧٧ص :ةیدیالز ، حمد صبحیبنگرید به: أ .٢٠/٢٧ :المعانیروح ، آلوسی -٣
 .٥٣/١٢٧ :نواربحار األ ؛٥/٢٥٢ :انیمجمع الببنگرید به:  -٤
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 دیگر مذاھب نیز وه عشریااثن و منابع نمودهنفرین بارھا او را لعن و دروغگویانی بود که ائمه 
ساختگی در مورد رجعت،  ، گناه روایت صحابهدوران از  . پسکنند روایت می این موضوع را

چه  ،متھم به دروغگویی است نیزھای شیعه  کتاب درحتی که  است »عفیجابر ُج «بر دوش 
 سنت. رسد به منابع اھل

 نقد مقولۀ رجعت
، مخالف نص صریح قرآن است و [و پیش از قیامت] از مرگ پسبه دنیا  بازگشتاندیشۀ 

 :ایدفرم میخداوند متعال  .باطل است أکتاب الله با استناد به آیات متعددی از

ٰٓ إَِذا َجآَء ﴿  َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل َرّبِ ٱرِۡجُعوِن َح�َّ
َ
ۚٓ  ٩٩أ ۡ�َمُل َ�ٰلِٗحا �ِيَما تََرۡ�ُتۚ َ�َّ

َ
ٓ أ لََعّ�ِ

 ]١٠٠ و ٩٩[املؤمنون :  ﴾إِ�ََّها َ�َِمٌة ُهَو َقآ�ِلَُهاۖ َوِمن َوَرآ�ِِهم بَۡرَزٌخ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ 

که مرگ یکی از آنها فرا رسد، گوید:  دهند) تا زمانی (کافران پیوسته به راه و روش خود ادامه می«
 ۀام، کار شایست پروردگارا! مرا (به دنیا) باز گردان؛ باشد که در آنچه (در دنیا) ترک (و کوتاهی) کرده

گوید (و  به فرض محال  گمان این سخنی است که او به زبان می انجام دهم. هرگز چنین نیست، بی
که  دهد) و پشت سر آنها برزخی است تا روزی اش ادامه می گذشتهاگر باز گردد، به کارهای 

    ». برانگیخته شوند
صراحتًا و به  »شوند ختهیکه برانگ یاست تا روز یآنان برزخ سرِ  پشِت «وند که فرمودۀ خدااین 

  :در آیاتی دیگر فرموده است متعالخداوند  ھمچنین .١ کند را نفی میرجعت طور مطلق، 

لَۡم ﴿
َ
�َُّهۡم إَِ�ِۡهۡم َ� يَرِۡجُعونَ �

َ
ۡهلَۡكَنا َ�ۡبلَُهم ّمَِن ٱۡلُقُروِن �

َ
 ]٣١[يس:  ﴾يََرۡواْ َ�ۡم أ

ها را نابود کردیم که آنها هرگز به سوی ایشان باز  آیا ندیدند که پیش از آنها چه بسیار نسل«
  ؛»گردند؟! نمی
�ِيِهُم ٱۡلَعَذاُب ﴿

ۡ
نِذرِ ٱ�َّاَس يَۡوَم يَأ

َ
ِۡب َوأ

َجٖل قَِر�ٖب �ُّ
َ
ۡرنَآ إَِ�ٰٓ أ ّخِ

َ
ِيَن َظلَُمواْ َر�ََّنآ أ َ�َيُقوُل ٱ�َّ

ۡقَسۡمُتم ّمِن َ�ۡبُل َما َلُ�م ّمِن َزَوالٖ 
َ
َو لَۡم تَُ�ونُٓواْ أ

َ
 ]٤٤[ابراهيم:  ﴾َدۡعَوتََك َونَتَّبِِع ٱلرُُّسَلۗ أ

آید، بترسان؛ آنگاه آنان که ستم  شان می که عذاب به سراغ و (ای پیامبر!) مردم را از روزی «
اند، گویند: پروردگارا! ما را تا یک مدت نزدیک (و کمی) مهلت بده (تا) دعوت تو را اجابت  کرده

                                           
  .٢٠١ص :مختصر التحفة -١
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شود:) آیا شما نبودید که پیش از این سوگند یاد  کنیم و پیامبران را پیروی نماییم. (به آنان گفته می
 ؛»ستتان نی کردید که هیچ (فنا و) زوال برای می
نَا وََسِمۡعَنا فَٱرِۡجۡعَنا َ�عۡ ﴿ بَۡ�ۡ

َ
َمۡل َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ٱلُۡمۡجرُِموَن نَاكُِسواْ رُُءوِسِهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َر�ََّنآ �

 ]١٢[السجدة:  ﴾َ�ٰلًِحا إِنَّا ُموقُِنونَ 

اند،  ندهشان به زیر افک های   که در پیشگاه پروردگارشان سر و اگر ببینی مجرمان را هنگامی «
گمان ما (به  انجام دهیم، بی ۀ(گویند:) پروردگارا! دیدیم و شنیدیم، پس ما را بازگردان تا کار شایست

 ؛»قیامت) یقین داریم
َب �﴿ ْ َ�ٰلَۡيتََنا نَُردُّ َوَ� نَُ�ّذِ ْ َ�َ ٱ�َّارِ َ�َقالُوا َ�ِٰت َرّ�َِنا َونَُ�وَن ِمَن َولَۡو تََرىٰٓ إِۡذ ُوقُِفوا

ُهۡم  ٢٧ٱلُۡمۡؤِمنَِ�  ْ َ�ۡنُه ��َّ ْ لَِما ُ�ُهوا ْ لََعاُدوا وا ۖ َولَۡو ُردُّ ْ ُ�ُۡفوَن ِمن َ�ۡبُل ا َ�نُوا بَۡل بََدا لَُهم مَّ
 ]٢٨ و ٢٧نعام: [األ ﴾لََ�ِٰذبُونَ 

شوی) پس  اند، ببینی (شگفت زده می که در برابر آتش نگه داشته و اگر (آنها را) هنگامی«
کردیم و از مؤمنان  شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی ای کاش بازگردانده میگویند:  می
شان  آشکار شده و  کردند برای بودیم؛ (نه چنین نیست) بلکه آنچه را که پیش از این پنهان می می

   .»گردند و اینان دروغگویانند تردید به آنچه از آن نهی شده بودند باز می اگر بازگردانده شوند، بی
حضور پروردگار و رؤیت آتش  رسیدن به زمان ھنگام مرگ و درافراد  بنابراین تمام این 

در قضا و قدر  زیرا گردد؛ خواستۀ آنھا اجابت نمی و شوند خواستار بازگشت به دنیا می دوزخ،
اعتقاد  علما و بزرگان، روست که از اینکه آنھا ھرگز به دنیا برنگردند.  چنین مقدر شدهالھی 

به شمار  تشیعادعای رجعت به دنیا را از شدیدترین مراحل غلو و افراط در بدعت  و
ترجیح  محبت علی و ،گری شیعه«: ه استگفتباره  در این حجر ابنبرای مثال،  اند. آورده
م مقّد  سکه او را بر ابوبکر و عمر[از شیعیان] کس ھرپس  .صحابه است[دیگر]  او بردادِن 
وی اگر  .شیعه است ،صورت  غیر این در ؛شود و رافضی نامیده می ستاشیعۀ افراطی  بداند،

ناخوشنودی خود از آنھا را اعالم  افزود یا با صراحت ُبغض و[عقیده] دشنام و ناسزا را بدان 
بسیار  ،غلوامِر در  ،بود معتقد به رجعت به دنیا و اگر است؛ گری غلو کرده در رافضی ،کرد

 سیاران علی که از که عاصم بن ضمره کردهروایت نیز امام احمد  .١»شدید و افراطی است

                                           
 .٤٥٩ص :هدی الساری مقدمة فتح الباری -١
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کند. حسن گفت:  کنند که علی رجعت می گمان می یانشیع«علی گفت:   بن  به حسن ،بود
ھمسرانش ازدواج  ما به چنین چیزی اعتقاد داشتیم،اگر . گویند دروغ میآن دروغگویان، 

  .١»کردیم کردند و میراث او را تقسیم نمی نمی
با طبیعت و سرشت  ،نیکوکاران  و پاداش بدکاران   مجازات دنیا برای   به رجعت  ادعای  

و خداوند متعال در  و جزا نیست پاداش   که این دنیا، محِل چرا  ؛این دنیا منافات دارد
 فرماید:  باره می این

ُجوَرُ�ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َ�َمن زُۡحزِحَ ﴿ 
ُ
ۗ َوَما  ��ََّما تَُوفَّۡوَن أ ۡدِخَل ٱۡ�َنََّة َ�َقۡد فَاَز

ُ
َعِن ٱ�َّارِ َوأ

ۡ�َيآ إِ�َّ َمَ�ُٰع ٱۡلُغُرورِ   ]١٨٥ل عمران: آ[ ﴾ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ
شود، پس هر که از آتش (دوزخ) دور  تان بطور کامل به شما داده می های و همانا روز قیامت پاداش«

  .»است. و زندگی دنیا چیزی جز مایه فریب نیست داشته شد و به بهشت درآورده شد، قطعًا رستگار شده 
 قیامتروز معاد و جانب ایمان به  ،عقیدۀ روافض در مورد رجعت این در حالی است که

ھمین  نیزران این اعتقاد گذا رسد که اھداف بنیان نظر میه چنین ب کند و را تضعیف می
آیاتی که در مورد قیامت ھستند به رجعت، عمًال این با تاویل  امامیهعلمای  .٢بوده است

ھای منتسب به شیعه  از فرقه رخیب براعتقاد، کنند، این تأویالت و این  نقش را بازی می
معتقد به تناسخ ارواح  ورا به کلی انکار کرده قیامت باعث شده که  وتأثیر بسزایی گذاشته 

و تفسیرھای شیعه، مردم را به  ورود به آن است راهِ عقیدۀ رجعت، باشند؛ یعنی باوری که 
 کنند. دعوت می این امر

 از طریق تأثیرات یھودیت و ،که اعتقاد به رجعت بر این باورندمحققین  برخی از
وارد   تشیعبه یان باورھای یھودیان و مسیحو  ٣نفوذ کردهدر اعتقادات شیعه مسیحیت 

که مبدأ اعتقاد  رسیدهبه این نتیجه  شیعه ـ آخوندھای معاصر ازـ یکی صادقی  است.  شده
را به عنوان  و آن ؛٤گردد ھای یھودی برمی به کتابدر اصل او،  ھمفکراِن به رجعت نزد 

                                           
طبقات ؛ بنگرید به: »است حیسنادش صحاِ «احمد شاکر گفته:  .١٢٦٥حدیث ، ٢/٣١٢: حمدأمسند  -١

 .٣/٣٩ :سعد ابن
 .آخرت را باطل نموداعتقاد به  و نهاد کسی بود که این اعتقاد را بنیان نخستینسبأ  اند ابن برخی هم گفته -٢

 .)٥٠ص :البرهان، السکسکی(
 .١٥٩ص :الخالفة، محمد عمارة ؛٢٧٠ص :فجر اإلسالم، نیأحمد أم ؛٢١٥ص :عةیدة والشر یالعق، هرزیولدگ -٣
  است. دهدا نسبت )١٣تا  ١٢/١( را به کتاب دانیال آن باره نقل کرده و این یهود را درنصوص  برخی ازوی  -٤
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 شیعه و یھا که کتاب چنان -ابن سبأ یھودی .١است  حساب آوردهه بشارتی برای شیعه ب
 است. وی رجعت نقش اساسی داشته عقیدۀدر تأسیس  ـکنند طور یکسان نقل میه سنی ب

 مانند ؛کرد طور کلی انکار میه دانست و حتی مرگ او را ب می ؛علی را ویژۀرجعت 
 .وجود دارد خیالی کنند مھدِی  گمان میکه عشریه ااثن

را  مفھوم آن کشد، به دوش میرا  بدعتاین  ترویجکسی که گناه بزرگ رسد  به نظر می
این شخص، بود.  »عفیُج  جابر«تأویل کرد [اثباتش]  آیات قرآن را برای عمومی ساخت و

تا جایی که روایات شیعه او را به علمای شیعه احترام بسیاری برایش قائلند؛ که است کسی 
گفت:  باقر جعفروتفسیر قمی آمده است که اب در اند. امر رجعت ستوده فقھش درخاطر 

گاھی فقه و ؛ت خدا بر جابررحم« إِنَّ ﴿ ش به جایی رسید که تفسیر این آیه را فھمید:ا آ
َك إَِ�ٰ َمَعادٖ  ِي فََرَض َعلَۡيَك ٱۡلُقۡرَءاَن لََرآدُّ  .٣»رجعت است، که منظور ٢﴾ٱ�َّ

دین اسالم  بدیھیات معلوِم  امامیه با ضروریات و درعقیدۀ رجعت به گفتۀ سویدی، 
قیامت، حشری در کار نیست و ضروریات اسالم است که قبل از روز  ازو این  .مخالف است

کند، او را تنھا به روز قیامت وعده  ھرگاه خداوند متعال، کافر یا ظالمی را تھدید و وعید می
. به عالوه، این عقیده بر خالف آیات قرآن و احادیث متواتر و انکارناپذیری است که ٤دھد می

، بزرگان امامیه ھمه. با این ٥قیامت، بازگشتی به دنیا در کار نیستقبل از روز دارند تصریح 
دلیل  در این موردرا خود عقیدۀ انحصاری کنند و  صراحتًا بر عقیدۀ رجعت پافشاری می

                                           
 .٢٤١تا  ٢٣٩ص :ةیالکتب السماو  يرسول اإلسالم ف -١
تردید کسی که قرآن را بر تو فرض (و نازل) کرد، قطعا تو را به جایگاهت (مکه)  بی«ترجمۀ آیه:  -٢

   .]٨٥[القصص:  »گرداند بازمی
صلوات الله وسالمه ـ خداوند تعالی به رسولش « گوید: می آیهاین تفسیر  کثیر در . ابن٢/١٤٧ :ر القمییتفس -٣

خواهد باز را به معاد  دهد که او می به او خبر کند و مر میامردم  تالوت قرآن بر به ابالغ رسالت و ـ علیه
 واجب کردهوی  بررا یعنی ادای ابالغ آن به مردم شود ...  از او سئوال مینبوت  سنگینی بارِ  از وگرداند 

 ؛١٢٦تا  ٢٠/١٢٣ :طبری ریتفسبنگرید به: آیه اطالع از تفسیر این برای  ).٣/٤١٩کثیر:  است (تفسیر ابن
ر یتفستعبیر دیگر معاد، قیامت است؛ بنگرید به:  .٢٥١تا  ٦/٢٤٩ :ریزاد المس ؛٤٥٩و  ٣/٤٥٨ :ر البغوییتفس
 .٣/٤٢٠ :ریکث ابن

 .کنند را به رجعت تهدید می یانشیعغیر  تمام ،شیعهعلمای ولی  -١
 .)خطی(نسخه  ١برگه  :عةینقض عقائد الش، دییالسو  -٥



 ۲۶۱  )رجعت :فصل پنجم(باب سوم  

 

 :کهاست  ینا دانند؛ حق می اش درستی

ۡمَ�ٰ لَُهمۡ ﴿
َ
َل لَُهۡم َوأ ۡيَ�ُٰن َسوَّ  ]٢٥[حممد:  ﴾ٱلشَّ

  ».است فتهیفر  یطوالن یداده و آنان را با آرزوها نتیرا در نظرشان ز شان  اعمال زشت طانیش«
 





 
 
 

 

 فصل ششم
 ظهور

 شان برای برخی مردم در اعتقاد شیعه عبارت از این است که ائمه پس از مرگ   ظھور
رجعِت از اعتقاد به چیزی جدای  ،این اعتقادگردند.  قبرشان بازمیبه سپس  ه ونمایان گشت

این با آورده است  نواردر بحاراألبابی  در این موردمجلسی  .شان است از مرگپس ائمه 
شوند و کارھای عجیبی از  شان نمایان می باب در مورد اینکه ائمه بعد از مرگ« :عنوان

دھند و برخی از مردم آنھا  از مرگ، خود را نشان می. بنابراین ائمه بعد ١»زند ایشان سر می
به مر ابلکه این  گیرد؛ صورت نمی خاصیوقت  دراین ظاھرشدن مانند رجعت  بینند و را می

از  یکھر: «است اند که گفته نسبت داده ؛تاجایی که به امیرالمؤمنین ؛ارادۀ ائمه است
که پس از مرگ گویند  میھمچنین  ھای شیعه افسانه». مرده نیست ،میرد می[ائمه] که ما 

ھایش را  گفته مالقات داشته و وصایا و خود با پدر ـابوالحسن رضاموسی بن جعفر، پسرش ـ 
بعد از شھادت امام : «گوید شیعیان می یکی ازدر حدیث ساختگی دیگر،  .٢گرفت از او بر می

: چرا با خودت او گفت. زدم یکه با خودم حرف م یدرحالرفتم،  نزد ابوعبدالله [صادق]باقر 
و وارد آن  زی: برخوی گفت .ی: آرگفتم ؟ینیرا بب بوجعفر [باقر]ا یخواھ یم ؟یزن یحرف م

در روایت ». دمیرا د ابوجعفرو وارد اتاق شدم؛ ناگاه  برخاستمگوید:] من  [راوی می اتاق شو.
ابوعبدالله او گفت: آیا دوست داری «دیگری آمده است که وی نزد ابوالحسن رفت و 

گوید:] گفتم: بله به خدا سوگند دوست دارم. او گفت: برخیز و  [صادق] را ببینی؟ [راوی می
. باز ھم در این ٣»وارد آن خانه شو؛ وارد شدم و ناگھان ابوعبدالله را دیدم که نشسته است

 امام حسننزد  انیعیاز ش یگروھ ،نیالمؤمنریپس از شھادت ام«: خوانیم روایات چنین می

                                           
 .٧٨ص :بصائر الدرجات ؛٣٠٤و  ٢٧/٣٠٣ :نواربحار األ -١
 .٧٨ص :بصائر الدرجات ؛٢٧/٣٠٣ :نواربحار األ -٢

 .٧٨ص :بصائر الدرجات ؛٢٧/٣٠۴ :نواربحار األ - ٣



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۲۶۴

 

او را  د،ینیرا بب نیالمؤمنری: اگر امگفتحسن  امام .سئواالتی پرسیدند ویو از  رفتند
ناگاه  ؛پرده را باال زدند آنان .دی: پس پرده را باال بزنوی گفت .ی: آرگفتندآنان  د؟یشناس یم
[ائمه] که از ما  یکس": گفتبه آنان  نیالمؤمنریام را شناختند. اوو  دندیرا د نیالمؤمنریام

حجت  شما یبرا د،مانَ  یم یکه از ما باق ینرفته است و کس ایدر واقع از دن رود، یم ایاز دن
 .١"»ستا

شان  برای نیزھا  کنند اولین مرده می ادعادر این مورد به جایی رسیده که ادعای شیعیان 
از قول  ٢کسی که به او خبر داده ازعثمان بن عیسی  »الدرجات بصائر« شوند. در مینمایان 

پوش و  رفتم که مردی ژنده؛ نزد امیرالمؤمنین«کند:  میروایت چنین  اسدی ةعبای
آن مرد  ،وقتی برخاست گفتم: ای امیرالمؤمنین .کرد آشفته نشسته بود و با او صحبت می
 ؛موسی مشغول کرد؟ گفت: او وصِیّ [به خود]  چه کسی بود که تو را از ما غافل و

رفت و   یانبه قبرستان یھود ÷که علی برند چنین گمان می در جای دیگر نیز .٣»بود
ای  ،لبیک لبیک"دادند:  از درون قبرھا جواب  نیزآنھا «داد و  را مورد خطاب قرار  مردگان
 از تو،با نافرمانی "گفتند: " آنان بینید؟ عذاب را چگونه می": وی پرسید .شده" اطاعت

 .٤»"عذابیم در کند، ینافرمانھر که از تو  پس ما وھستیم.  موسی]برای ھمچون ھارون [
شده تا به  ظاھر شبعد از وفات ج که رسول خدا پندارند چنین می شان آنان در توھمات

 ائمهحج برای  راسمابوبکر و عمر در ماینکه  یا ؛٥اطاعت کندابوبکر فرمان دھد از علی 
روست که به  ھمین از .٦کننددو را سنگباران  رمی جمرات، ھر ھنگامشوند تا در  نمایان می

که  و ھنگامیپنج عدد سنگ انداخت  از جمرات،غیر محلی گویند محمد باقر در  میدروغ 
غاصب  آن دو فاسِق  ،موسم حج ھر در«گفت: چنین  ،آن از او سئوال کردنددلیل دربارۀ 

                                           
 .نیشیمنابع پ -١
شان نرسیده  اند که دیگر نامی به ذهن آنان در دروغگویی و جعل حدیث و ساخِت راوی، آنچنان افراط کرده -٢

کنند که ایـن روایـت  اند؛ و البد ادعا می و ناچار به جای ذکر نام راوی، از این عبارت مضحک استفاده کرده
 )  اشکال است. (مصحح از نظر سلسلۀ راویان، صحیح و بی

 .٨١ص :بصائر الدرجات؛ ٢٧/٣٠٥ :نواربحار األ -٣
 ،.٨٢ص :کنز الفوائد؛ ٢٧/٣٠٦ :نواربحار األ -٤
 .٧٨ص :بصائر الدرجات ؛٣٠٤/ ٢٧ :نواربحار األ -٥
 .٨٢ص :بصائر الدرجات ؛٣٠٦و  ٢٧/٣٠٥ :نواربحار األ -٦



 ۲۶۵  )ظهور :فصل ششم(باب سوم  

 

من پس  .بیند و جز امام عدل آنھا را نمی کنند میھم جدا  سپس آنھا را از ؛١آیند بیرون می
دومی از  زیرا ؛را سه سنگ زدم] س[= عمررا دو سنگ زدم ولی دومی ] س[= ابوبکراولی 

 .٢»استاولی پلیدتر 
بیشتر روایات است که بود. مجلسی گفته  »ظھور«مورد  درشیعه برخی از روایات  ھااین

، باب ]ش[= ابوبکر و عمر و عثمان باب کفر آن سه نفر، باب برزخ را در موضوعمربوط به این 
 بنابراین اخبار .٣است آورده ‡ائمه سایر ھای معجزات امیرالمؤمنین و باب کفر معاویه و

اجساد  در ،مجلسی گفته است این ظھوراست؛ تا جایی که  مورد این خرافه بسیار در شیعه
اعتقاد اجمالی به آنچه از آنھا در این مورد وارد « و اینکه گیرد صورت می ائمه اصلی خود

 .٤»گردد باز میبه ائمه  ،آن مسلمان کافی است و علم به تفاصیِل  شده برای متدیِن 

 نقد عقیدۀ ظهور
شرح این عقیده ضمن بیان معتقدات شیعه، به  که در است  کسی را ندیدهنگارنده 

به حد است که اخبار آن نزد شیعه ی عقاید از جمله ،این موضوع ھرچند ؛پرداخته باشد
را بیان  فقط آنکافی است  عقیده،این اثبات فساد و نادرستِی برای  .است رسیده ٥مستفیض

باور به  .فطرت سالم سازگار نیست عقل صریح و به ھیچ وجه با نقل صحیح و زیرا نماییم؛
ملحق کرده که ای  را به مذاھب خرافی آن ودار نموده  را خدشهمذھب شیعه ظھور، 

این اعتقاد، از جمله اعتقادات شیعی  [متأسفانه] در ذھن بسیاری از مردم نفوذ کرده است.
توان از ھمان دالیلی استفاده کرد که برای ابطال  اش می است که برای اثبات نادرستی

 تردید، فراوانی اخبار و روایات شیعه در بی عقیدۀ رجعت، غیبت و بداء نیز استفاده کردیم.
این مورد، نشانه و دلیلی قطعی است بر اینکه این دروغ چقدر در میان ایشان گسترش یافته 
است. اگر چه روایات شیعِی بسیاری در تأیید این باور خرافی وجود دارد، اما تا زمانی که با 

                                           
 .٢٧/٣٠٥ :نواربحار األ -١
 .٨٢ص :بصائر الدرجات ؛٣٠٦و  ٢٧/٣٠٥ :نواربحار األ -٢
 .٢٧/٣٠٧ :نواربحار األ -٣
 همانجا. -٤
حدیث مستفیض، حدیثی اسـت کـه توسـط چنـدین راوی و بـه صـورت متعـدد و بسـیار نقـل شـده اسـت.  -٥

 (مصحح)
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واقعیت [و حقیقِت دین] در تضاد است، ھیچ اعتبار و صحتی ندارد. به عالوه، حتی اگر 
مسلمانان  خبرش میانحتمًا داد،  موردی از این خرافه [در عالم واقع] رخ می ترین کوچک

 .نبود انرافضیاز ای ناچیز  مجموعهفقط محدود به  یافت و انتشار می
و  روایات صحیح بر اساسبازگشت مردگان به دنیا بعد از مرگ و قبل از روز قیامت، 

در است که ھمچنان  ھایی ننگح و یکی از فضای ،این خرافه .اجماع مسلمانان باطل است
که  گروھیزیرا ھر  ؛این باشد شاید حکمت خداوند متعال بر پابرجاست و یعهش مذھب

است،  شدهمورد آن ھیچ حجتی نازل ن نسبت دھند که در وند متعالدینی را به خدا ھدخواب
بارھا این را روزگار  گردِش  ود گردانَ  خوار و رسوا می چشم ھمگانرا در  آن وندحتمًا خدا

 ثابت کرده است.



 
 
 

 

 فصل هفتم
 بداء

 .است متعالخداوند در مورد  »بداء«عقیدۀ  امامی، عقیدتی شیعۀ دوازدهیکی از اصول 
و  ١»عبادتی مانند بداء نیستھیچ «اند:  اند که گفته مبالغه کردهچندان در این مسئله آنان 

مردم  اگر«و  ٢»خداوند نیست بزرگداشتھیچ چیزی چون اعتقاد به بداء موجب «
حرف زدن دربارۀ آن سست  از ،پاداشی دارد و اعتقاد به بداء خداوند چه اجرکه دانستند  می

 و شرابتحریم [مأموریت]  اب است، مگر خدا ھیچ پیامبری را مبعوث نکرده«و  ٣»شدند نمی
  .٤»ونداقرار به بداء خدا

ملقب به   کلینی ـ محمد بن یعقوب ،شیعهمذھب در گذاِر این بدعت  پایهرسد  به نظر می
مطرح  »الکافی«کتاب از اصول بخش باشد. او این اعتقاد را در ق)  ۳۲۸(م.  ـ االسالم ثقة

را  »باب البداء«عنوان ا ھمچنین بابی بوی کرده است.  التوحیدرا ضمیمۀ کتاب  و آن نموده
نموده  منسوب به ائمه را ذکر[جعلی] آن شانزده حدیث  و در دادهص اصتخا به این موضوع

عقاید تبیین ضمن » عتقاداتاإل«کتاب  درنیز ) ق ۳۸۱م.بابویه ( ابن کلینی،از  پس است.
به آن اختصاص داده » باب بداء«ای به نام  عقیده پرداخته و باب جداگانه شیعه، به این

وی این عقیده  .نامند می »امامیه دین«را  که آن ای است . اھمیت این کتاب به اندازه٥است
 موضوعبه نیز  ق)۱۱۱۱م.( مجلسی . محمدباقر٦نیز ذکر کرده است» التوحید«را در کتاب 

                                           
نوار، بحار األ ؛٣٣٢ص :د، باب البداءیالتوح، بابویه ابن ؛١/١٤٦ :د، باب البداءیصول الکافی، کتاب التوحأ -١

 .٤/١٠٧ :د، باب البداءیالتوحکتاب 
 .٤/١٠٧ :نواربحار األ ؛٣٣٣ص :بابویه ابن، دیالتوح ؛١/١٤٦ :صول الکافیأ -٢
 .٤/١٠٨ :نواربحار األ ؛٣٣٤ص :بابویه ابن ،دیالتوح ؛١/١٤٨ ی:صول الکافأ -٣
 .منابع پیشین -٤
 .٨٩ص :عتقاداتاإل بنگرید به:  -٥
 .٣٣١ص :دیالتوحبنگرید به:  -٦
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و  تنظیم کرده» بداء باب نسخ و«عنوان  ابابی ب »نواربحاراأل«و در  دادهزیادی  میتبداء اھ
علمای ھای عقاید  کتاب بداء درعقیده به  .١حدیث به ائمه نسبت داده استدر آن، ھفتاد 

ھای مستقلی  کتاب این عقیده،منزلت  مورد شأن و درحضرات  و ٢نقل شده شیعه نیز معاصر
آنھا را فھرست  »الذریعة« درآقابزرگ تھرانی  و بیست و پنج عنوان استکه بالغ بر  اند نوشته
 .٣است کرده

برای مسلمانان این موضوع چرا که  ؛شاید خوانندۀ مسلمان از این عقیده تعجب کند
وجود با  ،است نرفتهذکری از آن  ج سنت پیامبرش و خدادر کتاب  شده نیست و شناخته

یکی از  متعال و وندخدا عبادتو  بزرگداشتترین وسیلۀ  بزرگـ بر اساس توھِم شیعه ـ آنکه 
که اگر مسلمانان  خود نھفته دارداست و اجر و پاداشی در  ‡پیامبراناصول رسالت 

 کردند. را برزبان جاری می آن ینھمانند شھادت ،دانستند می
بدا «و  شدن است معنی ظاھره ب »ةًا و بداءبدّو  ،بدواً  ،بدا« ی،عربفرھنگ واژگان  بر اساس

 »نظر جدید پدید آمدن رأی و« و »تغییر رأی«معنی ه ب »بداةً « و »ءً بدا« و »له فی األمر بدواً 
  دو معنی دارد: »بداء«واژۀ . پس ٤باشد می

یعنی: » سور المدینة بدا«گویند:  مثًال می ؛»شدن بعد از مخفی بودن آشکار«: نخست
 ؛»دیوارھای اطراف شھر نمایان شد«

بدا لی بداء «گوید:  میشناس قرن دوم ھجری]  [واژه. فّراء »پدید آمدن رأی جدید«دوم: 
 .٥نظر را داردھمین  نیزجوھری اسماعیل  و ؛»وجود آمده یعنی رأی جدیدی برایم ب

 : کریم به کار رفته استقرآن  درباال ھردو معنی 

﴿ ۖ ُ ۡو ُ�ُۡفوهُ ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ ٱ�َّ
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
 ]٢٨٤[البقرة:  ﴾�ن ُ�ۡبُدواْ َما ِ�ٓ أ

را پنهان نمایید، الله شما را به آن محاسبه  د یا آنو اگر آنچه را در دل خود دارید، آشکار کنی«
  ؛»کند می

                                           
 .١٢٩تا  ٤/٩٢ :نواربحار األبنگرید به:  -١
 .١/٣٤ :ةیعشر  ثنیة اإلیعقائد اإلمام ،الزنجانی ؛٦٩ :ةیعقائد اإلمام، مثًال بنگرید به: مظفر -٢
 .٥٧تا  ٣/٥٣ :عةیف الشیعة إلی تصانیالذر  :بنگرید به -٣
 .٤/٣٠٢ »:و د ب« ۀط، مادیالقاموس المح -٤
 ،حییطر  بررسی کنید؛ از جمله: عهیش یها کتاب معنی را در نیا .١٤/٦٦ :لسان العرب ؛٦/٢٢٧٨ :الصحاح -٥

 .١/٤٥ :نیمجمع البحر 
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ٰ ِح�ٖ ﴿  ُواْ ٱ�َ�ِٰت لَيَۡسُجُننَُّهۥ َح�َّ
َ
 ]٣٥[يوسف:  ﴾ُ�مَّ بََدا لَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َرأ

  .»های (پاکی یوسف) را دیدند، تصمیم گرفتند تا مدتی او را زندانی کنند سپس بعد از آنکه نشانه«
حادث شدن علم   نادانی سابق و است که بداء با ھر دو معنای آن، مستلزم جھل وواضح 

رأی به خداوند  تغییرِ  نسبت جھل و حق خداوند متعال محال است و دو در است که ھر
ترین عبادت به حساب  را بزرگعقیده پس امامیه چگونه این  .است ترین کفر بزرگ متعال،

، موجب بزرگداشت ونداعتقاد به بداِء خدا ھمانندکند ھیچ چیزی  آورد؟ چگونه ادعا می می
 .است یبزرگ تھمت نیا ؛تو یمنّزھ ،خداوندا نیست؟او تعالی 

در توراتی که یھودیان مطابق با  .ھای یھود نیز موجود است در کتاب ،این معنای زشت
 »بداء«ضمن آنھا  اند، نصوص صریحی وجود دارد که در ھواھای نفسانی خود تحریف کرده
تا  بسیار کوشیدسبأ یھودی  واضح است که ابن .١است به خداوند متعال نسبت داده شده
کرد به نام  تالش می وی ترویج دھد.جوامع اسالمی  در ،اعتقادی را که از تورات برگرفته بود

 به بداء »سبئیه«چون فرقۀ  ؛گری و زیر سایۀ دعوت به والیت علی تأثیرگذار باشد شیعه
یا  »کیسانیه«به فرقۀ عقیده بعدًا این  .٢خدا چندین بداء دارد ه و باور داشتند کهمعتقد بود

منتقل گشت و آنھا با عقیده به بداء و ـ عبید ثقفی  بیامختار بن  ـ پیروان »مختاریه«
 مشھور شدند. باورپایبندی به این 

دانستند که  میبداء را برای خدا جایز  دین علتکیسانیه ب شناسان، بنا بر نظر فرقه
 نیزب بن زبیر لشکر نیرومندی را به جنگ با مختار و پیروانش اعزام نمود و مختار صعَ مُ 

به من « به آنھا گفت: مبارزه با او فرستاد و رایاحمد بن شمیط را با سه ھزار جنگاور ب

                                           
شد و  آفرینش انسان پشیمان از پس پروردگار .مردم زیاد شد نسبت به پروردگارظن  سوء« تورات آمده است: در -١

شبیه این معنی  ).٥شماره  ،ششمن، فصل یسفر تکو ( »کنم ام نابود می زمین آفریده روی بر که انسانی را گفت:
، فصل دوم، اضیانسفر ق ؛١٤ و ١٢شماره ، ٣٢بنگرید به: سفر خروج، فصلتکرار شده است. تورات  باطل در
سفر  ؛١٦شماره ، ٢٤ ل دوم، فصلیسفر صموئ ؛٣٤ و ١٠شماره  ،ول، فصل پانزدهمال یسفر صموئ ؛١٨شماره 

سفر  ؛٣شماره ، ٧سفر عاموس، فصل ؛١٠شماره ، ٤٢ا، فصلیرمأسفر  ؛١شماره ، ٢١ام األول، فصلیخبار األ أ
که آنها نسخ را و این در حالی است  تورات یهود آمده است این چیزی است که در. ١٠شماره ، ٣ونان، فصلی

 :مناهل العرفان ؛٧٥ص :مسائل اإلمامة :مستلزم بداء است. بنگرید بهنسخ،  کنند که زیرا گمان می ؛قبول ندارند
 .کنند هایی دارند و چگونه حق را رد و باطل را قبول می گویی چه تناقض دببین .٢/٧٨

 .١٩ص :ه والردیالتنب، ملطی -٢



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۲۷۰

 

و  ١ندشکست خوردو لشکریانش شمیط  ولی ابن ؛»شماست آِن  وحی شده که پیروزی از
 مختار »کجاست آن پیروزی که به ما وعده دادی؟«برگشتند و گفتند:  مختارنزد  چون

َ�ۡمُحواْ ﴿ :است فرمودهکه  چنان ؛اینچنین به من وعده داد سپس بداء نمودخدا] «[گفت: 
مُّ ٱۡلِكَ�ٰبِ 

ُ
ۥٓ أ ُ َما �ََشآُء َوُ�ۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ مدعی مختار ابتدا  د،بینی که می چنانبنابراین . ٢»﴾ٱ�َّ

که برخالف ادعایش  ولی ھمین دھد بود؛ و آنچه در آینده رخ می علم غیب
نیز یافت عشریه ااثن روایات در ،ھمین معنی .»کرد ءپروردگار بدا«گفت:   افتاد   اتفاق

آینده خبر  گذشته و ائمه از«اند که  در بین پیروان خود چنین شایع کرده زیرا آنان شود؛ می
در خبری را که به ائمه نسبت دادند و  پس ھر ؛٣»آنھا پنھان نیست چیزی از دارند و

مجلسی نیز در  .»این از باب بداء است«گفتند:  افتاد می میواقعیت خالف آن اتفاق 
بوجعفر و ا«است: کرده روایت چنین حمزۀ ثمالی وبااز  ،باب بداء» نواربحاراأل«
جای  از آید و اینجا می اگر به تو خبری دادیم که از ،حمزهوباگفتند: ای  إبوعبداللها

امروز چیزی به تو گفتیم و فردا  و اگر ؛کند چه خود بخواھد می قطعًا خدا ھر ،دیگر آمد
 .٤»کند چه خود بخواھد محو یا تثبیت می ھمانا خدا ھر ،را گفتیم خالف آن

امور به دست  ،آینده در که ردندک می تلقینشان  آخوندھای شیعه این آرزو را به پیروان
حتی در روایتی که به جعفر نسبت  ؛خواھد بود ایشانحکومت از آِن  و باز خواھد گشتآنھا 
آن  چیزی از ولی وقتی ھفتاد سال گذشت و ؛سال تعیین کردند زمان را ھفتاد ،دنداد

شیعه مذھب  گذاراِن  و اینجا بود که پایه ؛شان شکایت کردند پیروان ،ھا تحقق نیافت وعده
 .٥»مقتضی این تغییر بوده است ،خداوند متعال ءبدا« :گفتند معضلخروج از این  برای

گفته بعد از  گفتند که جعفر روایات شیعه در حیات جعفرصادق از خبرھایی سخن می
 و اتفاق افتادای  نشده بینی موضوع پیشولی  ؛امامت برای پسرش اسماعیل است وی،

                                           
 .کشته شدهجری  ٦٧ل وی در زمرۀ لشکریان مختار بود و در سا -١
الله «معنی آیه:  .٥٢تا  ٥٠ص :ن الفرقیالفرق ب، البغدادی . بنگرید به:٢٠ص :نیالد ير فیالتبص، نیییاإلسفرا -٢

 »الکتاب (لوح محفوظ) نزد خداوند است کند و ام هرچه را که بخواهد محو و (هرچه را بخواهد) اثبات می
 ].٣٩[الرعد: 

 .١/٢٦٠ :هم الشیءیخفی علیکون و أنه ال یعلمون علم ما کان و ما یأن األئمة صول الکافی، باب أ -٣
 .٢/٢٩٩ :البرهان ؛٢/٢١٧ :اشییر العیتفس ؛٤/١١٩ :نواربحار األ -٤
 .٤/٢١٤ :نواربحار األ ؛٢٦٣ص :بةیالغ ،وسیط ؛٢/٢١٨ :اشییر العیتفسبنگرید به:  -٥
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 و رخداد، ضربۀ ھولناکی بر پیکر شیعه بوداین  .دنیا رفت فوت پدرش از از پیشاسماعیل 
لذا  ورد.آ ھم باقی است در مذھب شیعه پدید که تا امروزمذھبی را  درونترین شکاف  بزرگ

 بازبا وجود تمام این تمھیدات،  .پناه بردند »بداء«به عقیدۀ  ،بزرگ این مشکل برای رھایی از
ماندند که ھمان فرقۀ باقی ھم گروه بزرگی از آنان جدا شده و بر امامت اسماعیل 

 روایاتی را به جعفر رفت از این مشکل، علمای شیعه، برای برون ھستند. »اسماعیلیه«
او  یبرا لیاسماع ۀبر خدا آشکار نشد مانند آنچه دربار یامر«گوید:  ند که میا هنسبت داد

بدانند او امام بعد [مردم]  لهیوس نیمن، جان او را گرفت تا بد اتیآشکار شد که در زمان ح
جای اسماعیل، به امامت موسی ه و ب پذیرفتندعشریه این عقیده را ا. فرقۀ اثن١»ستیاز من ن

 روی آوردند. 
روزِی و  زمان مرگآینده و  حوادث گذشته و ازائمه کنند که  مؤسسین تشیع ادعا می

مردم به چنین ادعاھایی اعتقاد دیگر پیروان آنان و  حالی است کهاین در دارند.  خبر ھرکس
چنین توانی داشتند و نه اصًال نه  گفتند؛ زیرا نمیمردم چنین چیزی به  نیزائمه  .ندارند

 »بداء«ھا، جز عقیدۀ  گذاران تشیع برای توجیه آن ناتوانی بنابراین بنیان مدعِی آن بودند.
 کردند که ائمه از بیم اینکه خداوند بداء کند و آنھا نقل می از لذا ؛ای دیگر نیافتند چاره

که  کردند آنان ادعا می .٢اند دربارۀ غیب چیزی به مردم نگفته ،دھد ھایش را تغییر تصمیم
گاھی  علِم « ھا به ائمه  بیماری حوادث و، بالھا، روزی رزق و، مرگاز [زمان و چگونگِی] آ

شان اتفاق  ادعایاگر خالف  زیرا ؛بود یدیگر ۀاین حیل. ٣»استآن  بداء شرِط و  داده شده
 .و توجیه کنند پوشانندبآن کمک شان را با  دروغتوانستند  می افتاد، می

اختالف و دروغ  تناقض واین که به مقتضای این عقیده، تسلیم  شیعیان موظف بودند
و  دھد عباس خبر می پایان دولت بنی قمی روایتی طوالنی نقل شده که از تفسیر در .باشند

موافق با  دادیم و ی را به شما خبرزچی اگر: «اند گفته  چنینامام در روایت دروغی از قول 
[باز  ،خالف آن بود یت برعاگر واق و "؛خدا و رسولش راست گفتند"بگویید:  ،واقعیت بود

 .٤»دداری دو برابر پاداِش [برای این کار،]  ".خدا و رسولش راست گفتند" :بگوییدھم] 
                                           

 .١/٣٢٧ :صول الکافی. بنگرید به: أ٣٣٦ص :دیالتوح ،هیبابو  ابن -١
 افتد یحوادثی را که تا قیامت اتفاق م ،بداء نبود اگر« :است علی بن حسین گفتهکنند که  برای مثال، نقل می -٢

 .)٤/١١٨ :نواربحار األ ؛٢/٢١٥ :اشییر العیتفس» (گفتم به شما می
 .٤/١٠١ :نواربحار األ ؛٢/٢٩٠ :ر قمییتفس -٣
 .٤/٩٩ :نواربحار األ ؛٣١١و  ١/٣١٠ :ر قمییتفس -٤
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تا  پدید آورد؛عاقل  دل شیعیان فراوانی در، شک و تردید ظھورشعقیدۀ بداء در آغاز  
مذھب امامیه فاصله  ند و به کلی ازپی بردحقیقت بازی به  ایشان ازجایی که برخی 

 »سلیمان بن جریر« به نامافراد  اینداستان یکی از  شناسی، ھایی فرقه کتاب. در گرفتند
منسوب است. بدو  ـ زیدیهانشعابات از ـ  »سلیمانیه«که فرقۀ است کسی او  نقل شده است.

 تردید، بی: «اند فریبِی شیوخ شیعه تا آنجاست که خود بدان اعتراف کرده دروغگویی و عوام
مردم ھرگز  ۀ آنھاوسیل هاند که ب تدارک دیده اعتقاد شان دو بزرگان رافضه برای پیروان

سلیمان بن  .١»است جازۀ تقیهاو  بداء سخن،آن دو  و ؛کنند شان را کشف نمی ھای دروغ
چگونه با توسل آنان که  دریافت شیعیان،معاشرت با  جامعۀ شیعه و دراثنای زندگی در جریر

پس گفت:  ؛پوشانند مورد ادعای علم غیب ائمه می شان را در ھای به عقیدۀ بداء، دروغ
خود  ،خبر از آنچه فردا خواھد بود ینده وآ بزرگان و رھبران شیعه در مورد علم به گذشته و«

در آینده " :گفتند شان می پیرواندادند و به  میرا به مثابه پیامبری برای پیروان خود قرار 
به  ،آینده مطابق چیزی بود که آنھا گفته بودند اگرپس  "؛خواھد بودچیز فالن چیز و فالن 

ـ عزوجل ـ جانب خداوند  بود؟ پس ما از آیا به شما نگفتیم چنین خواھد"گفتند:  می مردم
ھمان ـ  عزوجلـ دانستند و بین ما و بین خداوند  دانیم که انبیای الھی می چیزھایی را می

از جانب خدا چیزھایی  ،ای برقرار است که پیامبران به وسیلۀ آن اسباب و رابطه
 داد، رخ نمیان پیشگویی آن مطابق با خبر و ،صورتی که آن واقعه دراما . "دانستند می
سپس ادامه وی  .٢»ه است"را تکوین نکرد پس آن نموده؛خداوند متعال بداء "گفتند:  می
در نتیجه،  ؛دادند را فریب می شان پیروانبه مقتضای عقیدۀ تقیه، بزرگان شیعه، دھد که  می

که  شود شخص میمسخن، این  با .٣کردند پیروی میآنھا  ازو   شده تمایلبه آنھا م گروھی
ی یھا اخبار و وعده زیرا گردد؛ می کن ریشهنیز عشریه  ااثن مذھب، گرددعقیدۀ بداء ساقط  اگر

                                           
 .٦٤ص :عةیفرق الش ،نوبختی ؛٧٨ص :المقاالت و الفرق ،قمی -١
محّصل  رازی، . همچنین بنگرید به:٦٥و  ٦٤؛ نوبختی، فرق الشیعة: ص٧٨المقاالت و الفرق: صقمی،  -٢

ها را به  حیلهفریبکاریها و برخی از [به اشتباه] ر یمان بن جر یسل .٢٤٩ص :نین و المتأخر یفکار المتقدما
گرفت که خود را به  میصورت  کافرانیاز سوی  ،ولی حق این است که این کار ؛دهد بیت نسبت می اهل

علیه خاندان پیامبر خدا  یغما برند،موال مردم را به ا ،تا بدین وسیلهکوشیدند  و می ،کردند ت منتسب مییب هلا
 تخریب کنند.ِوجهۀ ایشان را و  نمایند  توطئه

 .٦٥ص :عةیفرق الش ؛٧٨ص :المقاالت و الفرق -٣
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 کند. صفت امامت را از آنھا نفی می ،اند که تحقق نیافته
 شیوخ بدعتگذاِر شیعهبه سوی  ،ترین عواقب وخیمو ھا  با بدترین پیامد ،مقولۀ بداء

 اینبا آنان  زیرا ؛١ارتدادشان است بر کفر و یدیگر عامِل آن ھم اضافه شدن  گردد و بازمی
منزه  ،عقیدهدر اختالف در گفتار و تغییر ، وعده لِف ُخ  را از »امام«اعتقاد، مخلوقی به اسم 

. او پاک و برتر ند ا دانستهالله متعال و داناِی آشکار و نھان  شأن و برابر با ھمرا  اوو  دانسته
 لِف مخلوق را از ُخ  ،به جای خالق نآنا .٢تر هنزّ برتر و مُ  اریبس ؛ندیگو یاست از آنچه آنھا م

باعث شده  مورد امام آنھا در غلو و افراطآشکار است که  زیرا اند؛ دانستهمنّزه  وعده پاک و
 زارِ  شوره درھمچنان پس  نماند؛عزوجل باقی  شان برای الله ھای ھیچ ھیبت و وقاری در دل

 نند.حیرا گمراھی سرگشته و کفر و
. بیابندراھی  آن، فرار از کفرِ  عقیده و اینننگ  اند برای خالصی از بزرگان شیعه کوشیده

بداء را به  است، داده »محقق«) که مجلسی به او لقب ق ۶۷۲مطوسی ( نصیرخواجه مثًال 
آنھا معتقد : «گوید چنین میاش  طایفهعقیدۀ درمورد  و نمودهعشریه انکار اعنوان عقیدۀ اثن

مبنی اند  تنھا در روایتی آمده است که از جعفر نقل کرده ،بداءاز  سخنبه بداء نیستند؛ بلکه 
که جعفر به آن  کاری کردولی اسماعیل  مقام خود قرار داد؛ اسماعیل را قائم ویکه بر این

 :گفتوی  ،وقتی علت را از او پرسیدند .موسی را جانشین خود قرار داد پس ؛راضی نبود
روایت است و به اعتقاد  تنھا یک این و "؛بداء صورت گرفت ،مر اسماعیلا برای خدا در"

خالف  حقیقت این است که این سخن، .٣»عمل نیست واحد موجب علم و خبرِ  ،شیعه
 اند و روایات و بدان اعتراف کردهایشان واقعیت است؛ چرا که بداء یکی از عقایدی است که 

را طوسی  این جواِب ، است که مجلسیخاطر ھمین  به است. بسیار اخبارشان در مورد آن
گاھی کامِل از  ناشیرا  و آن دانستهعجیب   .٤داند اخبار و روایات می از وی عدم آ

 ؛کنند بداء به عنوان یکی از عقاید شیعه اقرار میدر مورد  ،شیعهشیوخ  گروه دیگری از
بابویه احادیث بداء را طوری توجیه  مثًال ابن. ارائه دھندکوشند برایش تأویل مقبولی  ولی می

 ، بداء«گوید:  ابتدا می در ویھویداست.  ھاآشفتگی در آن ھای اضطراب و کند که نشانه می

                                           
 .١/١١٠ :المستصفی، غزالی -١
 .١٨٢ص وشیعة:ال -٢
 .٢٥٠ص :ص المحصلیتلخ، طوسی -٣
 .٤/١٢٣ :نواربحار األ -٤
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 خداوند از آن پاک و .ستنی اخدمعنی پشیمان شدن ه کنند ب مردم نادان تصور می که چنان
صورت که   بدین ؛بداء دارد ـما واجب است اقرار کنیم که خداوند  ولی بر ؛ستامنزه 

سپس آن  ؛آفریند را قبل از چیز دیگری می کند و آن شروع به آفریدن چیزی از مخلوقات می
که گفتار او در  دبینی می .١»کند دیگری را آغاز می چیز آفرینِش  برد و چیز را از بین می

که ھیچ  حالی در ،گوید سخن می خلقت شروِع  از ؛ زیرااینجا کامًال خارج از موضوع است
کسی  ،بودمعنی از بداء این علمای شیعه  اگر مقصود .ندارد اختالفیاین مورد  مسلمانی در

شان در  تناقض روایاترفت از  برای برون ؛ اما حقیقت این است که آنھاکرد انکار نمیرا  آن
 فرماید: میخداوند  .اند این مورد، راھی نیافته

�َ�ِٰن ِمن﴿  َخۡلَق ٱۡ�ِ
َ
 ]٧[السجدة :  ﴾ِط�ٖ  َوَ�َدأ

 ،»و آفرینش انسان را از ِگل آغاز کرد«

  ]٣٤[يونس :  ﴾َ�ۡبَدُؤاْ ٱۡ�َۡلَق ُ�مَّ يُعِيُدُهۥ﴿
 ،»گرداند را باز می کند، سپس آن الله آفرینش را آغاز می«

  ]٦٨[القصص:  ﴾َوَر�َُّك َ�ۡلُُق َما �ََشآُء َوَ�ۡخَتارُ ﴿
  .»گزیند آفریند و (هر چه بخواهد) بر می و پروردگار تو هر چه بخواهد می«

از حرفش برگشته و بداء را به نسخ شود. وی در ادامه  از این آیات، مفھوم بداء برداشت نمی
سپس از آن نھی  ،دھد یا به انجام کاری فرمان می... : «گوید می بالفاصلهتفسیر کرده و 

مثل [کار] این  وکند.  امر میکند سپس به چیزی مانند آن  یا از چیزی نھی می ؛کند می
او یا نادان است یا  .٢»کند تغییر قبله و عّدۀ زنی است که شوھرش فوت می، ھا شریعت نسِخ 

که منسوخ  یبلکه آن حکم آید؛ به وجود نمیبداء  ،در نسخ زیرااست؛  زدهخود را به نادانی 
ی او معلوم بوده برا زمان پایانشمدت حکم و  علم خداوند متعال موقت بوده و در ،شده

علم  بداء درامر، و این  گردد؛ آشکار می ،این برای ما بعد از نازل شدن حکم ناسخ ،است. بله
 خداوند متعال منزه از توصیف شدن به بداء، ین خاطردب .٣علم الله تعالی نه در ،ماست

از نسخ  متعالھمه چیز منافات دارد، ولی خداوند  ربا احاطۀ علم خدا ب ،بداء زیرا باشد؛ می

                                           
 .٣٣٥ص :دیالتوح -١
 .٣٣٥ص :دیالتوح -٢
 .١٨٣ص وشیعة:ال -٣
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به صورتی که سابقًا درعلم باری تعالی  ،اول است حکِم  نسخ، بیان مدِت چرا که  ؛ه نیستمنزّ 
 ،خود علم ازلِی  زیرا خداوند متعال در« ؛١ما بداء است[علِم] به نسبت این کار، اگر چه  ،بوده

د، حکم وقت زمان آن به سر رس که ھر است فرموده تعیینرا  شخصیزمان م ،کمُح  برای ھر
تغییری صورت  ،علم ازلی خداوند پس در .گردد جایگزین آن می وندبا امر و نھی خدا یدیگر
 :است خداوند متعال فرموده .٢»گیرد نمی

﴿ ٓ ۡو ِمۡثلَِها
َ
ِت ِ�َۡ�ٖ ّمِۡنَهآ أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
 ]١٠٦[البقرة:  ﴾َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

را  مردم بزدائیم) و فراموشش گردانیم، بهتر از آن یا همانند آنای را نسخ کنیم یا (از دل  هر آیه«
  .»آوریم می

؛ کند را رسوا می نآنا واست شیعه را به باد انتقاد گرفته در این مورد بغدادی،  عبدالقاھر
اند که ھرگاه  شیعه نسخ را چیزی از قبیل بداء دانسته، پس گمان کرده«گوید:  میاز جمله 

 چیزی دیگر برایش معلوم شده ،را نسخ کرد سپس آنو خداوند متعال به چیزی امر کرد 
که مجلسی روایات منسوخی را در  ور شده است؛ چنان شیعه در این گمراھی غوطه .٣»است

و با وجود اینکه نسخ ھیچ رابطه ؛ ٤داند در زمرۀ بداء میرا  کند و آن این موضوع ذکر می
  .٥با بداء ندارد نسبتی
بداء فقط «گردد که  به این گفته برمی ،بابویه در پایان توجیه خود برای عقیدۀ بداء ابن

ِ َما لَۡم يَُ�ونُواْ ﴿ خداوند متعال فرموده: .امر است شدِن  ظاھر  ٦﴾َ�ۡتَِسُبونَ َو�ََدا لَُهم ّمَِن ٱ�َّ
و  ؛گردید کردند از جانب خدا بر ایشان آشکار  آنچه تصور[ش را] نمی بدین معنی است که

                                           
 .١/٢٠ :النسخ فی القرآن، دیمصطفی ز  -١
 .٢٤١ص :اإلمام الصادق، محمد أبوزهرة -٢
 .٥٢ص :الملل و النحل -٣
 .٨٤و  ٩٣/٨٣بحار األنوار:  -٤
گاهی از تفاوتبرای  -٥ یکی و یهود که نسخ و بداء را  شیعه پاسخ به توهمات و »بداء«و  »نسخ«بین  آ

المعتمد فی أصول  ،ن البصرییحسو با ؛٤٤ص :الناسخ و المنسوخ ،جعفر نحاس أبی دانند، بنگرید به: می
أصول  يحکام فاإل  ،حزم ابن ؛٩٩و  ٩٨ص :ضاح لناسخ القرآن و منسوخهیاإل  ،سییالق ؛٣٦٩و  ١/٣٦٨ :الفقه

دراسات  ،محمد حمزة ؛١١٢تا  ٣/١٠٩ :اإلحکام فی أصول األحکام، اآلمدی ؛٦٩و  ٤/٦٨ :األحکام
 .٥٩ص :األحکام و النسخ فی القرآن

 ].٤٧[الزمر: » کردند شود که هرگز گمان نمی و برای آنها از سوی الله چیزهایی آشکار می«معنی آیه:  -٦
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طوالنی عمرش را  ،نموده[با اقوامش] صلۀ َرِحم  ای ھرگاه برای خدا آشکار شد که بنده
 ،بابویه نشینی ابن این عقب .١»کاھد از عمر او می صلۀ رحم را ترک نمود،و آنگاه که  کند؛ می

 باشد. می بسیارتقلب  رنگ و به بداء، بعد از تغییر نادرسِت شیعهبرای تثبیت اعتقاد  فقط
شدن  از بداء و ظاھرناشی  ،کند میافزایش عمر کسی که صلۀ رحم حقیقت این است که 

جل ابلکه صلۀ رحم سبب طول عمر است و خداوند  ؛نیست وندعلم خدا در [جدید]مری ا
 حدیعمر به چنین  ،که اگر آن سبب نبود است تقدیر فرموده نیزرا  آن انسان و سبِب 

صلۀ رحم و پیوند  ،تقدیر نموده که این انسان«بنابراین خداوند متعال  ؛رسید نمی
 ،اگر آن سبب نبود .کند تا فالن تاریخ عمر می ،بدین سبب وکند  را محکم  اش خویشاوندی

کرده که  تقدیر نموده است. ھمچنینولی او سببش را قضا  ؛شد طوالنی نمیآنقدر عمرش 
 .٢»باشدمدت  تا اینپس عمرش  ،کند کسی قطع صلۀ رحم چون 

که از روش   پیش گرفته در تأویل بداء راه دیگری در ـ طوسیشیعه ـ طایفۀ ال شیخ

 یعنی از ؛است بدا من اهللا فيه معنایش بدا هللا فيه«گوید:  می که ؛ چنانتر است بابویه سالم ابن
در مورد سایر  و نیز است؛ شود که قبًال معلوم نبوده آن مورد چیزی روشن می جانب خدا در

را  آن وندمثل موضوع اسماعیل، معنایش این است که خدا ،مواردی که بداء روایت شده
اسماعیل بن جعفر بعد از پدرش  کهکردند  مردم گمان میزیرا  [برای ھمگان] آشکار نمود؛

طوسی با این  .٣»استبوده باطل  شان گمانفھمیدند که  ،ولی وقتی وفات یافت ؛استامام 
صورت  بدین ،و شکی نیست که اگر بداء برای خلق باشد کند توجیه از عقیدۀ بداء دفاع می

 ییک که در اموری واقع شوند که انتظارش را نداشتند، ھیچ تعارضی با عقیدۀ اسالمی ندارد.
طوسی این استدالل از نیز  »لغطاءا محمد حسین آل کاشف«به نام شیعه  جع معاصرامراز 

معنی ظاھر شدن چیزی بعد   به اصلچه در  اگر ،بداء«گوید:  می کرده وپیروی در مورد بداء 
 .ظاھر شدن آن چیز برای خدا نیست از آن منظور ی در اینجاآن است، ولپنھان بودِن از 

 .کند باز نمیو کفری زبان به چنین گمراھی  ،باشدشعور برده  عقل و کسی که بویی از
جانب خدا برای بندگانی است که خود بخواھد، بعد از  مر ازاکردن  آشکار[از بداء] منظور 

                                           
 .٣٣٦ص :دیالتوح -١
 .٩٢ص :ةیشرح الطحاو  -٢
 .٥٥ص :بةیالغ ،طوسی -٣
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 خدا امریا  خدا کِم یعنی ُح  "دا للهبَ " گوییم و اینکه می ؛را از آنھا مخفی کرده بود اینکه آن
 .١»شد ظاھر

عقیدۀ کند  باور نمی ،مطلع باشد یعهش روایات ازکسی که  با وجوِد ھمۀ این توجیھات،
نسبت  شان بر چون روایات ؛داشته باشد طابقتتأویل م با این توجیه وبداء در اندیشۀ شیعه، 

ر روایات [د است کهدلیل ھمین  هب .کنند، نه به خلق داللت می ونددادن بداء به خدا
ر و جریان رویدادھا] از غیبگویی خودداری [و تغییائمه از ترس بداء خدا  شیعه] ساختگِی 

حضرت به ند. آنان در روایت دروغی که  اند و درحقیقت،  به این بھانه متوسل شده کرده
پیش از کرده که  فرشتگان را تشویق میوی گویا  اند مدعی شده ،اند نسبت داده ؛لوط

بر قومش عذاب نازل ھر چه زودتر آنکه خداوند [از تصمیمش منصرف گردد] و بداء نماید، 
مورد آنھا بداء  در وندترسم خدا می زیرا ؛را گرفتار کنید آنھا االنھمین « گفت: و می ؛کنند

آیا صبح نزدیک  .آنان صبح است گاهِ  وعده، ای لوط"گفتند: [فرشتگان] داشته باشد. 
 و توجیه نمود؟ تأویل را چنین کفر و الحادی توان  میآیا  .٢»؟"نیست

پس از وفات ابوجعفر « :کند میروایت چنین ھاشم جعفری  واز اب دربارۀ بداءکلینی نیز 
 نیا[ماجرای]  ایفکر بودم که گو نیدر ا رفتم. ÷نزد ابوالحسن ھادی علی النقی]فرزند [

 ـ دو پسر لیو اسماع یموس[وضعیت] ابوالحسن مانند  ـ ابوجعفر و ابومحمد یعنی نفر ـ دو
چرا که پس از  باشد؛آن دو  داستانمثل نفر نیز دو  نیا یھستند و ماجراـ  ÷امام صادق

ه ب یزیاز آنکه چ شیرفت امامت مختص به ابومحمد باشد. پ یمانتظار  ÷مرگ ابوجعفر
ابوھاشم، پس از مرگ ابوجعفر  یا" :گفتخطاب به من  و وارد شدھادی امام  ،زبان آورم

 ؛بداء حاصل شددر مورد امری که برای او شناخته نبود  ،ابومحمددر مورد خداوند  یبرا
حال او  ،سبب آنه که ب یامره نسبت ب ÷یموس ۀدربار ،لیبعد از وفات اسماعکه  چنان
که تو با است گونه  نھماو این مطلب،  ؛حاصل شد ءبدا[= خداوند] او  یبرا ،گشت آشکار
پس  نیجانش ـابومحمدـ فرزندم  .اھل باطل خرسند نباشند ھرچند که اندیشیدی؛ میخود 

 .٣"»ازمندندیکه مردم بدان ن دارد یاز من است و دانش
در مورد امری که برای او شناخته نبود  ...خداوند  یبرا: «بیندیشید سخناین  در معنِی 

                                           
 .١٧٣ص :ن و اإلسالمیالد -١
 .٥/٥٤٦ :فروع الکافی -٢
 .١/٣٢٧ :أصول الکافی -٣
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 .دھند صراحت بداء را به خداوند متعال نسبت می هبآنان که  دبینی می .»بداء حاصل شد
ـ به گماِن که  چراقائل نیستند؛  وند متعالھیچ احترامی برای خدااین قوم براستی که 
و [تجدید نظر و] انصراف از  امامفرصتی برای انتخاب  ،با توسل به عقیدۀ بداءباطل خودـ 

آنھا را بدین خاطر شان  پیرواناینکه بدون  اند؛ فراھم آوردهبیت  اھلاین انتخاب در میان 
 زیرا ؛اند رعایت نکردهـ را عزوجل ـ حق خداوند نگ و فریب، نیردر این  آنان. سرزنش نمایند

 اند. خود را از بیم خدا خالی کرده ھای دل روایات،کنندگان این  جعل
مجوز و دلیلی برای این مر برای مردم از جانب خدا، ا معنی آشکار شدنبه  ،تأویل بداء

شیعه اصول اعتقاد  و ھا عبادتترین  را بزرگ که آن چنان نیست؛در مورد بداء  ھا گویی گزافه
 ؛حامل معنای باطلی است ،که قرآن بدان نازل شده یدر زبان عرب »بداء«لفظ  .قرار دھند

راه  تأویل وبه دنبال که برایش  آید درحالی اصل دین به حساب میچنین چیزی پس چگونه 
 ؟ھستند فرار

 استدالل شیعه به بداء
به عنوان  برای شیعهبداء  موضوع، ھمفکرانش بعد از آنکه به مقتضای روایات کلینی و

برای یافتن خود ـ مانند عادت ھمیشگی ـ بزرگان شیعه  ،تثبیت شد ه [مذھبی]یک عقید
به نسبت دادن این تھمت  افتادند؛ گو اینکه فقطبه تکاپو در قرآن شان  سند و مدرک ادعای
به ؛ لذا کند را تأیید می شان باطلخدا نیز عقیدۀ کتاب که  پنداشتند و می  به خدا اکتفا نکرده

 این آیه متوسل شدند: 

مُّ ٱۡلِكَ�ٰبِ ﴿
ُ
ۥٓ أ ُ َما �ََشآُء َوُ�ۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ  ]٣٩[الرعد:  ﴾َ�ۡمُحواْ ٱ�َّ

 .»کند الله هرچه را که بخواهد محو و (هرچه را بخواهد) اثبات می«
 آیه استدالل کرده، مختار به اینبرای اثبات عقیدۀ باطل بداء کسی که  ظاھرًا نخستین

را به  آن سازان نیز حدیث علمای شیعه از او پیروی کردند وبعدھا و  استعبید بوده  وبن اب
استدالل آنھا به  .١تر] بپذیرند را [راحت مردم آندادند تا  میبیت نسبت  علمای اھل برخی از
 جانب خداوند متعال،از » اثبات«و  »محو کردن«منظور از  برای آنکه نشان دھنداین آیه 

 با علم و قدرت و ،اثباتو و چرا که مح ؛گویی و ادعایی بیش نیست است، یاوه »بداء«ھمان 
 وندچگونه بداء برای خدا اصالً . چیزی بداء کرده باشد بدون اینکه در ،ارادۀ الله تعالی است

                                           
 به بعد. ٣٣٣ص :دیالتوح ،هیبابو  ابن ؛١/١٤٦ :ل الکافیو صأبنگرید به:  -١



 ۲۷۹  )بداء :فصل هفتم(باب سوم  

 

یر بر ھمه چیز نزد اوست و در ازل دارای علم فراگ »الکتاب اّم «که  قابل تصور است درحالی
 ؟بوده است

ِ َوٱۡ�َۡحرِ� َوَما �َۡسُقُط ِمن َورَ ﴿ ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َو�َۡعلَُم َما ِ� ٱلَۡ�ّ قٍَة إِ�َّ وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيِب َ� َ�ۡعلَُمَها
�ِض َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰبٖ 

َ
بِ�ٖ  َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت ٱۡ�  ]٥٩نعام: [األ ﴾مُّ

داند  داند، آنچه در خشکی و دریاست می و کلیدهای غیب نزد اوست؛ و جز او کسی آنها را نمی«
های زمین  و  ای در تاریکی داند و نه هیچ دانه را می افتد مگر اینکه آن و هیچ برگی (از درختی) نمی

 ،»آشکار (= لوح محفوظ ثبت) استنه هیچ تر و خشکی (و جود دارد) مگر اینکه در کتابی 
ۡصَغُر ِمن  ...﴿

َ
�ِض َوَ�ٓ أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَ� ِ� ٱۡ� �ٖ ِ� ٱلسَّ َ�ٰلِِم ٱۡلَغۡيِب� َ� َ�ۡعُزُب َ�ۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ

بِ�ٖ  ۡ�َ�ُ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ
َ
 ]٣: إ[سب ﴾َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

در  ۀذر  ۀانداز  حتمًا به سراغ شما خواهد آمد، بهکه  ... به پروردگارم (آن) دانای غیب سوگند«
تر، مگر (اینکه) در کتابی  تر از آن و نه بزرگ ها و در زمین از او پنهان نیست و نه کوچک آسمان

 »آشکار (ثبت) است
این  تمامتکذیب  وند،،درواقع توھم بداء برای خدا بسیار دیگری از این دست که و آیات

اثبات و و و که ھر محخداوند متعال در آیۀ اخیر به صراحت بیان فرموده  .١یات استآ
                                           

گاهی از رد  -١  ،آمدی ؛١/١١٠ :مختصر الصواعق ؛١/١١٠ :المستصفی ،غزالی: به بنگریدشیعه  این عقیدۀبرای آ
 ٤/٣٣٧ر، یزاد المس، جوزی ابن(هشت قول هستند  تثبیت برو و محتفسیر مورد  . مفسرین در٣/١١١ :األحکام

 ،بخواهد هرچه را کند و نسخ می ،بخواهد احکامی را که خود ازیک هر وند اند: خدا برخی گفته )؛٣٣٨و 
شرح ( »کند این داللت می یه برآسیاق : «گوید طحاویه میۀ شارح عقید .کند نسخ نمی و نمودهت یثبت

 متعالاین است که خداوند  ،آیه تفسیر بهترین قول در« :است طبری گفته ابن جریر .)٩٤ة، صیالطحاو 
 و عذاب کرد تهدید به عقوبت و ،خواستند هایی به خواست خود می نشانه رسول خدا نی را که ازامشرک
ن ﴿: فرمود

َ
َجٍل كَِتاٌب َوَما َ�َن لِرَُسوٍل أ

َ
ِ أ

ِ�َ بِآيٍَة إِ�َّ �ِإِذِْن اّ�ِ لُِ�ّ
ْ
و هیچ پیامبری حق ] «٣٨: الرعد[ ﴾يَأ

به آنان اعالم  و، »ای مقرر است ای بیاورد، برای هر (امر و) زمانی، نوشته نداشت که جز به فرمان الله معجزه
بخواهد با کسی که اجلش نزدیک را آنچه  خدا، رسد چون به سر آنان ثبت شده است و که مدت عمر کرد

معنای این  دهد و میان خلق انجام می را درکار پس این  گردد. ش قطع میا روزی دهد و شده انجام می
 .دهد روزی می و گرداند نرسیده ثابت می شان فرا کسانی که اجل آنچه را که بخواهد از هر است، و »محو«

و و عموم مح برخی دیگر). ١٣/١٧٠ :ر الطبرییتفس( »کند نمیاو را محو  گذارد و می پس به حال خود وا
را به  آن ،آیه تفسیر کسانی که دربه  زیو ن جبا ).٣/٨٨ :ریفتح القد(گردانند  برمی ءاثبات را به جمیع اشیا
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و قبًال نزد او در "ام الکتاب" ثبت شده  بوده یالھ تیبا مش رد،یگ یکه صورت م یرییتغ
 .١است

 های اثناعشریه که با بداء تضاد دارند روایات کتاب
را باطل  شخود ادعای ،مخالفشخِص آن است که  ییادعاھر  ابطالبھترین نوع نقض و 

بر باطل  دلیلاو بارزترین  گویِی  آشکار شدن تناقض و شود ش نابود مییبا سالح خو زیرا ؛کند
 که معتقدان به بداء را رسوا وجود داردعشریه روایاتی اھای اثن بودن اعتقاد اوست. در کتاب

ارتباط محکمی با علمای  موثق، این روایات کند. شان را باطل می و روایات گذشته سازد می
[چنین حقگویی]  کنند و می عبورمعنای حق مجرای از این سخنان  زیرابیت دارند؛  اھل

باقی رو  آثار شیعیان میانه به عالوه، برخی از این روایات در .شایستۀ آن برگزیدگان است
نیست که  بعیدھرچند  وجود دارد؛عشریه اھای اثن کتابھای آنان ھنوز در  قول و نقل مانده

 ،به ھرحال عقیدۀ بداء گذاشته باشند. دین بر بینابخرداِن پوششی باشد که آن  ،این روایات
اینکه  است و شیعه دربارۀ این موضوعتناقض روایات  میزاناثبات این روایات بیانگر 

، روایاتو در  است شاذ و خارج از قواعد و اصول بر پا شده پایۀ اخبار و عقایدبر  شان مذھب
در روایت و روشی  ،، ھدایت و ارشادروافضدر قانون  زیرا ؛مخالف جماعت مسلمین ھستند

 برگزیند،را  ھرکس آنور نه این روشی است که  ؛باشد سنت اھلکه مخالف نھفته است 
 است.شده مستقیمًا از دین خارج 

منصور بن  بابویه از ابنکند، روایت  یکی از این احادیث شیعه که عقیدۀ بداء را نقض می 
آیا روزی چیزی اتفاق خواھد افتاد که قبًال در علم خدا " :عبدالله پرسیدمواز اب«حازم است: 
گفتم:  ".کند خدا خوار و رسوایش می ،نه، ھرکس چنین بگوید"گفت: وی  "نبوده باشد؟

                                                                                                             
؛ و آن قاعده این است که کند قاعدۀ مقرر این را رد می« گوید: می وکرده اعتراض  گردانند میازهمۀ اشیا ب

معتقد است که  شوکانی .)٢/١٣٦ :لیالتسه(کند  نمی تغییر علم خدا تبدیل نیست و الهی قابل تغییر و قضای
 :ریفتح القد( »الهی هستند قدر و جملۀ قضا از نیزاثبات و و مح زیرا«؛ با آن قاعده تضاد ندارد ،قول به عموم

). ٣٧٣و  ١٣/٣٧٢ :ر القاسمییتفس(بنگرید به: معجزات است معتقد است منظور [از آیه،]  یقاسم .)٣/٨٨
گاهی بیشتر دربارۀ تفسیر این آیه، بنگرید به: تا  ٢/٥٥٩ :ریکث ر ابنیتفس ؛٢٣و  ٣/٢٢ :ر البغوییتفس برای آ

. آنچه بیان شد، ١١٧و  ٤/١١٦ :م الرحمنیر الکر یسیت، السعدی ؛١٧٢تا  ١٦٩/ ١٣ :لوسیآ ر یتفس ؛٥٦١
  .ندادعای شنیع شیعه را نداشتیک هیچ که دیدیم، دربارۀ این آیه بود و چنان علمای تفسیردیدگاه 

 .٣/١١١، تعلیق علی اإلحکام لآلِمدی: فییعبدالرزاق عف -١
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آری، قبل از اینکه خلق را "گفت: او  "؟است بوده در علم خدا ،چه بوده و خواھد بود آیا ھر"
موجب روایات  به  اش، واژگانیبه مقتضای معنای  ،شکی نیست که عقیدۀ بداء .١"»بیافریند

است که در علم خدا  آنمقتضی  شیعه، عشریه و بر حسب تأویل برخی از آخوندھای ااثن
  .استنبوده  تر پیشوجود آید که ه چیزی ب

ـ به خداوند  ای را کافی است که چنین عقیده ننگھمین  ،عشریهابرای رسوایی اثن
یکی از  سخنجویند. زمانی که  که ائمه از آن بیزاری می دھند، درحالی نسبت می ـ عزوجل

اشتباه را به خدا  سازگار نبود،با واقعیت  دھند] به آنھا نسبت میدروغ [که خودشان به ائمه 
را از چنین  وندخدابیت،  اھلکه ائمه است حالی  دراین  ؛نه به امام ،دھند نسبت می

 اسماء و مورد توحید ربوبیت و الوھیت و وقتی ھم که در دانند. مبرا می اعتقادی پاک و
تأثیر انبوھی از  در نتیجۀکه  مبینی میکنیم،  میمراجعه  شیعه صفات خداوند به معتقدات

پس  را گرفته است. متعال خداوند جایامام در قلب و اندیشۀ آنھا  کفرآلود، اخبار
 غلو و افراط در مورد امام است. ه دلیلتنھا ب ،ن در مورد بداءاعتقادشا

                                           
. روایتی نزدیک به همین مضمون نیز در الکافی وجود دارد. ١/١٤٨ :صول الکافیأ ؛٣٣٤ص :دیالتوح -١

 .٩، شماره ١/١٤٨بنگرید به: الکافی: 





 
 
 

 

 فصل هشتم
 طینت

و  اطالع کنند از حتی توصیه میشیعه است که  پنھانی عقاید یکی از اعتقاد به طینت،
 برای ،دواین عقیده مطلع ش ازاگر فرد عامی شیعی  زیرا؛ دسترس عوام مخفی بماند

عقوبت  و عذاب ددان می چرا که ؛دنز ھای دنیوی، به ھر کاری دست می دستیابی به لذت
ـ  یارھوش و خردمندشیعیان  برخی از را عقیدهاین  .١دیگران استتنھا برای  ،اخروی

اگر چه اخبار و روایات  ـ آنھا رنظبنا به ـ  زیرا ند؛ رد کردهادریس  ابن مرتضی وسید چون ھم
اما چون اخبار آحادی ھستند که  است، ھای شیعه رخنه کرده در مورد این عقیده به کتاب

زمان رو  به مروراین اخبار  .٢واجب است رد شوند ،اجماع ھستند سنت و مخالف با قرآن و
 دوستان: «است ) گفتهق۱۱۱۲م.الله جزایری (  گذاشت؛ تا جایی که آخوند نعمت فزونیبه 

بنابراین راھی برای انکار  .اند غیره روایت کرده وان در اصول واما این اخبار را با سندھای فر
 مشھور به اخباری مستفیض وآنھا بلکه  وجود ندارد؛آحاد ھستند  اخبارِ آنھا اینکه  و حکم بر

پیش از بزرگان به  پاسخرا در سخن او این  .٣»ندناپذیراصًال متواتر و انکار اند و تبدیل شده
 گفته که آن روایات را انکار کرده بودند.خود 

محمد بن  ه،عھده گرفت کسی که گناه بزرگ تثبیت این عقیده را بررسد  به نظر می
 »کافر مؤمن و تباب طین« بابی را به عنوان ،موضوع  اینکه برای  استکلینی یعقوب 

.پس از کلینی باز ھم ٤نقل کرده است موضوع طینت آن، ھفت حدیث در در ترتیب داده و
 و تباب طین« را درھفت روایت  مجلسی شصت وکه  چنان یافت؛این روایات افزایش 

 .٥جای داده است »میثاق
                                           

 .١/٢٩٥ :ةینااألنوار النعم -١
 .١/٢٩٣ همان: -٢
 همانجا. -٣
 .٦تا  ٢/ ٢ :صول الکافیأ -٤
 .٢٧٦تا  ٥/٢٢٥ :نواربحار األ -٥
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عھدۀ  رگناھش ب ،دنمرتکب شو یانشیعھر نافرمانی و گناھی که  بر اساس عقیدۀ طینت،
است.  یانثوابش برای شیع ،سنت انجام دھند سنت است و ھر عمل صالحی که اھل اھل

شیعیان اند تا  مخفی داشتهعوام بدین خاطر است که بزرگان شیعه این اندیشه را از 
نابودی  به فساد و] نیست که ھیچ گناھی به عھدۀ آنھا[با این باور را  شان ھای سرزمین
نقل  »الشرایع  علل« بابویه در روایتی است که ابن ،این عقیده ترین شرح مفصل نکشانند.

به  تفصیِل این بدعت، کتاب راو با  به آن اختصاص دادهپنج صفحه از کتابش را  وکرده 
 ھمچون بابویه، کار ابن. برخی از آخوندھای معاصر بر این باورند که این ١پایان برده است

 .٢»است به پایان بردهاو کتاب علل الشرایع را با این حدیث شریف «ختام است:  ِک شمُ 
سنت  ھلااند و  شده  خاصی آفریده ]ِگل[=  از طینت یاناین است که شیع بمطلۀ خالص

 که ھر طوریه ب ؛اند با ھم مخلوط شده شخصیم میزانبه  ،لگِ نوع دو  . اینل دیگرگِ  از
 گیرد و طینت سّنی سرچشمه می از تأثیر ِگل و ،زند گناھی که از شیعه سر مینافرمانی و 

روز در پس  .تأثیر طینت شیعه است از ،سّنی وجود دارد که در  و درستکاریھر شایستگی 
در  شود. به شیعه داده می یپاداش سن شود و دوش سنی گذاشته می گناه شیعه بر ،قیامت
 ورد وجود دارد.این م ردشصت روایت  بیش ازھای شیعه  کتاب

ائمه  بهکه  باشد بسیاری شکایاتسئواالت و  ،ابداع این عقیده ھای یکی از انگیزه شاید
دیگر یکبا  ھستند،نافرمانی خدا  گناھان کبیره و غرق در شیعیاناینکه  مبنی بر رسید می

 ؛دانند را نمی ند و سبب آننک میاندوه و نگرانی ند، در وجود خود احساس نک بدرفتاری می
 نخستینآفرینش  طینت شیعه در را به تأثیر طینت سّنی در ھمۀ اینھادر پاسخ، امام لذا 

اوضاع نابسامان شیعه  که بیانگرِ  کنیم نقل میرا  هایی از شکواییهاینک برخی  د.اد نسبت می
  :دنباش می

محمد بن علی  جعفروبه اب: «کند روایت میچنین اسحاق لیثی از بابویه با سند خود  ابن
که آیا اگر در  ٣بده مورد مؤمن بابصیرت به من خبر در ،ای پسر رسول خدا: «گفتم؛ باقر

نوشد؟ گفت:  گفتم: آیا شراب می .خیر کند؟ گفت: درجۀ کمال برسد زنا می شناخت به
 گفت: خیر. رود؟ می کارھای زشتاین گناھان کبیره یا  سراغ یکی ازبه گفتم: آیا  .خیر

                                           
 .٦١٠تا  ٦٠٦ص :علل الشرائع -١
 .٥/٢٣٣ :نواربحار األ -٢
 است. رافضیمنظورش شیعۀ  -٣
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نوشند،  شیعیان شما را سراغ دارم که شراب می من کسانی از خدا،رسول  پسرگفتم: ای 
خورند، مرتکب  میدھند، ربا  کنند، زنا و لواط انجام می میھا را ناامن  کنند، راه راھزنی می

کنند،  دھند، قطع صلۀ رحم می شوند، به نماز و روزه و زکات اھمیت نمی می کارھای زشت
گفت: ای او  ؟چنین است چرا روند، پس این چگونه است و به دنبال گناھان کبیره می

چیزھایی از  ؛چرا ای پسر رسول خدا :گفتممن آیا جز این چیزی در دل نداری؟  ،ابراھیم
بینم  گفت: آن چیست ای اسحاق؟ گفتم: ای پسر رسول خدا، میوی  تر. این ھم بزرگ
عمره  حج وبه درپی  پیپردازند،  میزکات گیرند،  میروزه خوانند،  مینماز  ١دشمنان شما

را  برادران خودحقوق کنند،  و صلۀ رِحم می نیکی  مشتاقند،جھاد در راه خدا  برروند،  می
لواط و  کنند، از نوشیدن شراب و زنا و میھمکاری ، با یکدیگر با مال و دارایی نمایند ادا می
را  آن ،رسول خدا است؟ ای پسرچنین چرا  پس این چیست و .کنند دوری می گناھانسایر 

 دارتمام شب بی، ش شدهسوگند فکرم مشوّ  به خدا ش را بگو.برایم تفسیر و بیان کن و دلیل
این یکی از آن  .٢»ام ام و به تنگ آمده گرفته در اوضاع روحی نابسامانی قرار، ھستم

گناه  که بیانگر رنجش و دلخوری شیعیان از آن وضعیت سرشار از استسئواالت و شکایاتی 
 جامعۀعمدۀ  بخش سنت و اھل بزرگان مقایسه با گذشتگان صالح این امت و در وباشد  می

کنده ازدر سنت است که  اھل  زیستند. میاصالح و امانت  پرھیزکاری و تقوا و فضایی آ
نزد که  انیکه گناھ چنان ؛بر اساس عقیدۀ طینت است ،داده شده پرسشگرجوابی که به 

ای که جوامع مسلمان  اعمال شایسته سنت است و اولیۀ اھل سبب طینِت ه ب ،شیعه است
 سبب طینت شیعه است.ه ب ،سنت را فرا گرفته اھل

 ،جعفر باقر عرض کردم: فدایت شوموبه اب«گوید:  شخص دیگری به نام اسحاق قمی می
دیانتش والیت  گویم و گوید که من ھم می شناسم که چیزی می میی موحدو مؤمن [شیعۀ] 

دھد،  کند، عمل لواط انجام می نوشد، زنا می می شرابشماست و با من ھیچ اختالفی ندارد، 
دھد،  به من جواب می ای گرفته چھرهبا  ،روم او می که نزدگرفتاری  ھنگام تنگدستی و در

 ]سنی[= ولی ناصبی  کند؛ می یو برآوردن نیازم سستکردن کمک  درشود،  رنگش تیره می
او  نزدداند که من شیعه ھستم، برای طلب کمک  می و بینم که مخالف اعتقادم است را می

شتابد،  م میا با خوشحالی به یاری اً سریع ده وروم ولی با خوشرویی با من برخورد نمو می
                                           

 است.سنت  اشاره به اهل -١
 .٢٢٩و  ٢٢٨ /٥ :نواربحار األ ؛٦٠٧و  ٦٠٦ص :علل الشرائع -٢
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 .١»اھل امانتداری است گیرد، بسیار اھل صدقه است و روزه می بسیارخواند،  نماز می بسیار
شکایت  نوفایی آنا قبلی از بدرفتاری یاران خود و جفای طبع و بینفر  بیش از پرسشگر،این 
وی و در رفع نیاز و کمک به  داند می را دشمنسنت که او  اھلیکی از که  درحالی کند؛ می

 است.بھترین مردم جزء  ،رفتار و عبادت
یکی «: کند بیان می صادق عبدالله واز شیعیان نزد ابدیگر یکی  را نزدیک به ھمین معنی

زبانش پلید است، رفتارش زشت  ،بینم که اعتقادی دارد که ما داریم خود را می دوستاناز 
 که درحالی ؛شود اندوه من می موجب غم و کند، بسیار ا میاست، کمتر به وعدۀ خود وف

وفا  ۀ خودبه وعد و ٢خوشرو ھستند رفتار و خوشبسیار بینم که با ما  را می خود  مخالفین
 .٣»شوم اندوھگین می[وضعیت] از این من کنند و  می

این . و توجیھی بیابد تواند برایش تفسیر چھارم از چیزی نگران است که نمی شاکِی 
گفتم:  و عبدالله رفتموشیعیان نزد اباز ھمراه با یکی «: کند چنین نقل میبصیر  واز اب ،روایت

 خورم بدون اینکه بدانم می صهغ شوم و فدایت شوم ای فرزند رسول خدا، من اندوھگین می
ولی امام به  یست؛رسد که منبع نگرانی آنھا واضح ن نظر میه چنین ب .٤»دلیلش چیست

 پردازد. آشفتگی می یدۀ طینت، به تفسیر آن نگرانی ومقتضای عق
 طبیعت ترکیبی درون شیعه و روابط آنھا و و ھمگی ٥شکایات بسیارند این سئواالت و

 ،آخوندھای شیعه برای مواجھه با این احساس د.ندھ شان را توضیح می رفتار و دین اخالق و
جامعۀ آشفتۀ  وخیم و و اجتماعی دینیوضعیت  به دلیل مشاھدۀکه برخی از افراد صادق را 

ت اشکای و ھا پرسشتا این نوع  گرفتندای به کار  ساخت، حیله گری دور می از شیعه شیعیان
 پاسخ گویند.با عقیدۀ طینت را 

ای اسحاق «گوید:  شان می امامکه  خوانیم را میھا  آن شکایت مورد از پاسخاینک چند 
 ؛دانم فدایت شوم به خدا نمی ،اید؟ گفتم: نه آمده کجا دانی شما از آیا نمی ]راوی حدیث[= 

                                           
 .٢٤٧و  ٥/٢٤٦ :نواربحار األ ؛٤٩٠و  ٤٨٩ :علل الشرائع -١
 .٥/٢٥١ :نواربحار األ -٢
 .٥/٢٥١ :األنوار بحار ؛١٣٨و  ١٣٧ص :المحاسن، البرقی -٣
 .) نسبت داده است٤٢صدوق (ص علل الشرائع را به آن مجلسی .٥/٢٤٢ :نواربحار األ -٤
 شیعه در باب تأثیر آنها در از یی دیگرها نهنمو  شوند و یافت می بحار الکافی و های طینت در باب درمشابه آن  -٥

 .جهان خواهد آمد
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تنھا بود، ـ عزوجل ـ آنگاه که خداوند  ،گفت: ای اسحاقوی مگر اینکه به من خبر دھی. 
را را ھفت شبانه روز بر زمین اگو پس آب شیرین و ؛آفرینش اشیاء را از نیستی شروع کرد

 شتی از ِگل صاف وپس مُ  ؛سپس آب آن به زمین فرو رفته و کم شد ؛پاک جاری نمود
 .سپس خداوند ما را برای خود برگزید ؛بیت بود ھلال ما گِ  شده برداشت که طینت و تصفیه

 رفت]، [و برای ساخِت شیعیان به کار می شد ل ما به ھمان صورت به حال خود رھا میگِ  اگر
آنچه ذکر  زو چیزی ا نوشید شد، شراب نمی لواط نمی دزدی و کسی از شیعیان مرتکب زنا و

شده  روز، آب شور را بر زمیِن نفرین اما خداوند به مدت ھفت شبانه ؛داد کردی انجام نمی
نقصان  ل فساد وسپس مشتی از ِگِل آن برگرفت که گِ  ؛ردرا فرو بُ  سپس آب آن ؛جاری کرد

 ،کرد صورت رھا می خداوند گل آنھا را به ھمان اگر . طینت دشمنان ما شد ِگل و[آن،] بود و 
کردند، نماز و روزه و  دیدید که آنھا اخالق آدمیت داشته باشند، به شھادتین اقرار نمی نمی

ولی  ؛دیدی ھیچکس از آنھا را با اخالِق زیبا نمی آوردند و حج به جا نمی ادای زکات و
را مخلوط  پس آن را ـ آنھا طینت شما و ـ دو ِگل را با ھم جمع کرد ھرـ عزوجل ـ خداوند 
زنا [دلیل اینکه] شنوی، یا  بنابراین حرف بدی که از برادرت می نمود.ا آب عجین کرد و ب

بلکه بر اثر تماس  ؛ایمان او نیست مربوط به جوھر و ،کردی آنچه ذکر کند، یا چیزی از می
 ازاعم  ـ بینی خوبی که از ناصبی می کار ھر شود و جنایت می با ناصبی مرتکب گناه و

 ؛در اثر جوھر اصلی او نیست ـ نیکی صدقه و حج و و نماز و روزه واخالق زیبا  خوشرویی و
گفتم: فدایت  ایمان است. تماساساس  پس کارھای او بر .تماس با ایمان است بلکه در اثر

آیا خدا خیر و شر را در یک جا جمع  ،گفت: ای اسحاقاو ؟ شود می قیامت چه روز ،شوم
سازد و به  ایمان را از آنھا جدا می اثرِ خداوند متعال  ،کند؟ وقتی که روز قیامت فرا رسید می

کند و به  ناصبی را ھمراه با تمام آنچه کسب کرده جدا می اثرِ  د وگردانَ  شیعیان ما برمی
 ،گفتم: فدایت شوم گردد. میبازخود  نخستین د و ھمه چیز به عنصرِ گردانَ  دشمنان ما برمی

سوگند به  ،گفت: آریاو شود؟  آنھا برگشت داده می گناھان ما به ھای آنھا به ما و نیکی آیا
 دیدگاه شیعه.  این است عقیدۀ طینت از .١»خدایی که ھیچ معبود بحقی جز او نیست

بیان «: شود پاسخ امام با این جمله آغاز می واشاره شده  این حدیثدر روایت قمی نیز به 
 .٢»بگیر اش سئوال کردی آنچه دربارهبرای را الله  اسرار گنجینه و شافی و علمی پوشیده از

ای  نگھدارخودت  نزدرا  آن: «ھمچنین در پایان سخنان امام، این جمله آمده است
                                           

 .٢٤٨و  ٥/٢٤٧ :األنوار ، بحار٤٩١و  ٤٩٠ص :علل الشرائع -١
 .٥/٢٢٩ :األنوار بحار ؛٦٠٧ص :علل الشرائع -٢
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 پنھاِن ھای  گنجینهاز  ھستۀ نھان ما و به خدا سوگند این از احادیث برجسته و .اسحاقواب
گاه از اسرار ما مطلع مگردان بابصیرت و کسی را جز مؤمِن . ماست چرا که اگر اسرار ما را  ؛آ

 .١»ندشو بال می خانواده و فرزندانت دچار جان و مال و ،فاش کنی
آخر  در اول و کهبود  ای پنھانیعقاید  این مسئله در دوران قدرت دولت اسالم، یکی از

این عقیده خطور نکرده که این  سازندۀ ذھن هآیا ب است. سّری بودنش تأکید شده بر ،آن
 فضایح و مأل عام به عنوان یکی ازرا در  ایشان آنرسد و  می سنت اھلدست روایت روزی به 

 کنند؟ ھای شیعه فاش می ننگ

 نقد این عقیده
شیعه در گویند  ؛ زیرا میکنند خود یکدیگر را نقض و باطل می ،: این روایاتنخست

و اخالق و  ندروی کرده و از ھمۀ غیرشیعیان بدرفتارتر گناھان مھلک، زیاده م ویانجام جرا
خلقتش  برتر و جوھرش چگونه طینت و ،گونه باشد کسی که این دارند.تری  دین زشت

 تر است؟  پاک
 متعالخداوند  ؛ زیرااز افسانه ھای شیعه استبندگان خدا، تمایز بین  : جدایی ودوم

 فرماید: می ھمه را بر فطرت اسالم آفریده و

﴿ ۚ قِۡم وَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفا
َ
ِۚ فَأ ۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق ٱ�َّ ِ ٱلَِّ� َ�َطَر ٱ�َّاَس َعَلۡيَها فِۡطَرَت ٱ�َّ

گرایی (و اخالص) به سوی دین آور،  پس روی خود را با حق«] ٣٠[الروم:  ﴾َ�ٰلَِك ٱّ�ِيُن ٱۡلَقّيِمُ 
این است  فطرت الهی است که (الله) مردم را بر آن آفریده است، دگرگونی در آفرینش الله نیست،

   ؛»دانند دین استوار و لیکن بیشتر مردم نمی
نقض کرده و با مورد افعال بندگان  دررا مذھب خود  عقاید ،اخبار طینت : شیعه درسوم

است که بنده بر انجام کارھایش  آنمقتضای این اخبار  زیرا است؛ مخالفت برخاسته آنھا به
وجود ه رھایش به اقتضای طینت او بباشد؛ چون کاداشته مجبور باشد و ھیچ اختیاری ن

مورد افعال بندگان این است که بنده خود  اعتقاد شیعه در . این در حالی است کهآیند می
 ؛مانند مذھب معتزله ـ کند فعل خود را خلق می

سنت گناھان شیعه را بر  شده که اھل اخبار و روایات طینت شیعه، مقرر : درچھارم
مخالف با عقیده، این  .شود داده می یانبه شیع انانتمام مسلمھای  نیکی و کشند دوش می

                                           
 .٥/٢٣٣ :األنوار بحار ؛٦١٠ص: علل الشرائع -١



 ۲۸۹  طینت) :تمشه فصل(باب سوم  

 

چه رسد به  ؛نیست با عقل صریح و فطرت سالم سازگاربه ھیچ وجه عدالت الھی است و 
 فرماید: خداوند متعال می .نصوص شریعت و اصول اسالم

ۡخَرىٰ ﴿
ُ
 ]١٦٤نعام: [األ ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 ،»گیرد بارگناه دیگری را به دوش نمیکاری  و هیچ گناه«
 ]21[الطور: ﴾ُ�ُّ ٱۡمِر� بَِما َكَسَب رَهِ�ٞ ﴿

 ،»و هرکس درگرو دستاورِد (و اعمال) خویش است«
 ]٣٨[املدثر:  ﴾ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنةٌ ﴿

  ،»هرکس در گرو اعمال خویش است«
 ﴿� ٍ� َخۡ�ٗ � يََرهُ  ٧يََرهُ  َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ�  ]٨ و  ٧: زلزال[ ﴾َوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

 ۀذر  ۀانداز  بیند. و هرکس به  را می کار نیک انجام داده باشد (پاداش) آن ۀاندازۀ ذر  پس هرکس به «
 ،»بیند را می کار بد کرده باشد، (کیفر) آن

 ]١٧[غافر:  ﴾َكَسَبۡتۚ َ� ُظۡلَم ٱۡ�َۡومَ ٱۡ�َۡوَم ُ�َۡزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما ﴿

 .»شود، امروز هیچ ستمی نیست امروز هرکس به (حسب) آنچه کرده است، پاداش داده می«
تنھا  اش، و نادرستید اباطل بودن ادعای طینت بسیار واضح است و برای شناخت فس

با  عشری است.امذھب اثن بارِ  یکی از ننگ و عارھای فضیحت ،تصورش کافی است. این عقیده
آن از صورت علنی ه و ب کنند نمی امروز ھم از بیان این عقیده شرم حتیشیعه این ھمه، علمای 

 »نواربحاراأل« در مورد این افترا درمتعددی اخبار و روایات  بینیم که می گویند؛ چنان سخن می
که این خود نشانۀ  ١دننویس شیعه بر آن تعلیق می انو محقق داردوجود  »ةنوار النعمانیاأل« و

حال که چنین وقیحانه بر گسترش این بدعت اصرار  است. این باور جاھالنهاز  آنان رضایت
 .٢»چو شرمت نیست، رو آن کن که خواھی«گوییم:  دارند، به آنان می

                                           
 .٥/٢٣٣ :نواربحار األ ؛١ ق شمارهی، تعل١/٢٨٧: ةیاألنوار النعمان -١
 .»إذا لم تستح فاصنع ما شئت«حدیث صحیح نبوی:  -٢



 
 
 

 

 

 :باب چهارم

 شان شیعیان معاصر و ارتباط آنها با گذشتگان

 
 :استن بخش شامل چھار فصل یا

 افتیدر منابع و مصادر در  ل: رابطهوفصل ا
 قدیمی یھا هآنھا با فرقۀ رابط فصل دوم:
 انان گذشتگان و معاصریم یاعتقادۀ رابط فصل سوم:

 خوندیآ حکومت فصل چھارم:



 
 
 

 

 پیشگفتار

در قرن حاضر  یامام  دوازده شیعیانمذھب عقاید و رویکردھای ان یبه ب ،ن بابیدر ا
مواردی که در مگر  سخنی نقل نخواھیم کرد؛ نیالم معاصرکجز  دلیل،ن یھم. به میپرداز یم

ه در صد سال ک ھستند یسانکن، ی. منظور از معاصرمناقشه برخی از اقوال بیان شده است
در بخشی که پیش رو دارید، خواھیم دانست که علمای معاصر شیعه تا چه  اند. ستهیر زیاخ

موافق  شان آمده ـمنابع و مصادرکه در  ـ چنان ھا و رویکردھای پیشینیاِن خود اندازه با دیدگاه
ھای قبلی بدان  در بخش تر و پیش است و مشرکانه م غلطیه پر از مفاھک یمصادر اند؛ بوده

 ز سرِ عه، ایش قدیمی یھا ها فرقآنان ب ه نوع ارتباطکح خواھم داد یتوضپرداختیم. ھمچنین 
دھم  یح میآنان را توض یدتیعق یاز آرا یبخش در ادامه، .ارکا رد و انیت است یت و مقبولیرضا

صورت  یامام  دوازدهۀ عیدر مذھب ش تغییری در این عصر و زمان روشن گردد آیا تا از خالل آن
ع از خالل آن یقت تشیو حق حکومت آخوندی ایراناز  نیزبحث  پایاندر  است یا نه. گرفته
 خواھیم گفت.سخن 





 
 
 

 

 :فصل اول
 ش            ا شیعۀ معاصر با منابع قدیمی ۀرابط

ھر جریان در یکپارچگی و اعتقادی نظر  تنھا عامل اتفاق ،منابع فقھی و حدیثییکی بودن 
 ،یان امروزیعیش دھد. یوند میرا به گذشتگان پ معاصرین ،ن عاملیھمو  است عقیدتی وفکری 

» کتب اربعه«به ه کاند  گرفته  بھره یمیقد منبعاز چھار  ،خود یافت علوم مذھبیدر یبرا
از  برخی. »قیهاْلف  َمْن ال َیْحُضُرهُ « و »ستبصارإلا«، »بیتھذال«، »یافکال«عبارتند از: ند و ا معروف

نیز بر  ٢»ةعیان الشیعأ«ن در یو محسن ام ١»عهیالّذر«در  یعه مانند آقابزرگ تھرانیبزرگان ش
 مشھور شیعه یھا هالل تیآعلما و از  یکیه ک ین موسویعبدالحس .٣اند این نکته صحه گذاشته

به حد  هیاْلَفق  ْحُضُرهیب و استبصار و َمْن ال یتھذ ،یافک«د: یگو یتاب مکن چھار یاۀ دربار ،است
آن  ِن ین و بھتریتر حیصح ،نیتر یمیباشد. قد یح میامًال صحکآنھا  یاند و محتوا دهیتواتر رس

 .٤»است یافکاصول  ،تابکچھار 
 ،نندک یافت میمصدر و منبع در یکاز عقاید مذھبی خود را ه ک ،یان امروزیعیا شیآ

 اند، ی که در حد و اندازۀ او بودهگذشتگان دیگرو  ]یافکال[و  ینیلک جایگاهۀ توانند دربار یم
 .یژه در اصول اساسیوه ب ؛باشند  ه ھرگز اختالف نداشتهکاست  یعیطب؟ باشند  اختالف داشته

ن آنان در قرن دوازده یمتأخرعه، آنچه را یه بزرگان معاصر شکبل ؛شود یجا ختم نم نیار به اکاما 
 یگردآور »الوسائل کمستدر«در  ینور محدث تاً یه را نھااند و آنچ ردهک یآور زده جمعیو س

اند و  خود به حساب آورده ]اصول و اعتقادات و علوِم [افت یدر به عنوان مصادر و منابعنموده، 
ات یبر اعتماد آنان به روا مضاف کار، نیا واند  دهھانام ن »متأخر چھارگانه یھا تابک«را  ھاآن

 باشد. یاول مشده در قرن چھاردھم از امامان عصر  ثبت

                                           
 .١٧/٢٤٥ الذریعة: -١
 .١/٢٨٠ أعیان الشیعة: -٢
 البحار مراجعه شود. نة یبه مقدمه سف -٣
 .١١٠ ة:المراجع ؛٣١١ :جعاتاالمر  -٤



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۲۹۴

 

 هیصفو دوران اوج قدرت و نفوذدر  ـ الوسائل کر از مستدریبه غـ  ھا تابکن یه اکد گفت یبا
 ذھنه ھرگز به کھستند  آمیزی شرکامور و  و غلو  بدعت یحاو ،لین دلیبه ھم ؛اند شده تألیف

 ،ھمه نیابا . نیز نمایان است یمجلس »نواراأل بحار«در  که چنان ؛است  دهیان گذشته نرسیعیش
که بنا به طبیعت است   ین بدان معنیو ا ھا اعتماد کامل دارند به این کتابمعاصر ۀ عیش علمای

معاصرین بوجود آمده که آنھا را به اعماق   خطرناکی در میان دگرگونیو  انحطاطشان،  حال
 دھد. گمراھی و افراط سوق می

را به گذشتگان خود  ھاه آنکگر یمنبع د ھا هبه د یان امروزیعیشبلکه  ؛تنھا این نیست
 چون راھا آناعتبار  ،استداللدر مقام ارزش و  و حتی ؛اند ردهکاعتماد  ،دھند یت منسب

نیز ن منابع یشگفتار ایدر مقدمه و پ . این حقیقت،نددان یم نخستیِن خودۀ چھارگان یھا تابک
ـ  ه کتابشکاست  یمجلسباقر  محمد ،یومت صفوکه بزرگ حیفق ھااز آن یکی. ھویداست

 ند. ک یم یمعرف منابع پیشینو جایگاه  منزلت را در ھمان ـنواربحاراأل
ز ین ه یلیاسماعۀ از مصادر فرق رخیبآخوندھای شیعۀ معاصر، به  یحتجالب اینجاست که 

(متوفی  بن محمد بن منصور نعمان  یقاض »دعائم اإلسالم«تاب ک از جمله اند؛ کردهاعتماد 
به عشری اثنا شیعهکه برخی از مصادر  چنان  باشد، که فردی اسماعیلی مذھب می ھـ) ۳۶۳

مراجعه  ھانه آعه بیمعاصر ش علمایھم  باز این، با وجود ؛ ولی١دارند این مسئله اقرار و اعتراف
ن بیدر  منابع حدیثی و مذھبی اشتراک، به معاصر یامام  دوازده یاز علما برخی .٢نندک یم

  بر مذھب دوازده ھا یاگر چه فاطم«د: نیگو یو م کردهاره اش ھا یامام و دوازده ھا یلیاسماع
و نفوذ  افتهی چشمگیریرشد  مر ھمت بسته و در زمان خودکمذھب اما این ستند، ین یامام

و  اثناعشریهه کن خاطر است ین بدیا ..اند. ردهکار تالش یوتگران آن بسرده و دعکادی یز
 ھای مشترکی دارند؛ در بسیاری موارد ارزشند، ا با ھم متفاوت یجھاته، ھرچند از یلیاسماع

دا یوند پیگر پیبا ھمد ،مردم بر اساس آن تربیتت و یب س علوم آلیدر تدر خصوصاً 

                                           
» قاضی نعمان بن محمد شیعۀ اثناعشری نیست«گوید: می  هـ.ق) ٥٨٨امامی (م   ابن شهر آشوب شیعۀ دوازده -١

امامی معتقدند هرکس یکی از امامان شیعه را  ). این در حالی است که شیعیان دوازده١٣٩(معالم العلماء: ص
نادیده بگیرد، مانند این است که نبوت یکی از انبیا را انکار کند؛ یعنی او کافر است؛ و شیعیان اسماعیلی نیز 

امامی برخی احادیث  همه، باز هم علمای دوازده  کنند. با این امامی بعد از جعفر صادق را انکار می امامت هر
 گیرند. کنند؛ و این بدان معناست که مذهب خود را از کافران می و روایات خود را از اسماعیلیه دریافت می

 .٦٧ص ،نی در کتاب حکومت اسالمییخم بنگرید به سخن -٢



 ۲۹۵  باب چهارم: فصل اول رابطه در مصادر دریافت 

 

 .»١نندک یم
ه ک یسانک[یعنی  ھا و افراطی غالت به اثناعشریه رویکردِ در مورد اسالمی المعارف  ةریدر دا

 :است  آمده چنین ]اند و بعضًا دچار شرک شده ردهک یرو ادهیبزرگان خود غلو و ز بزرگداشِت در 
تاب بزرگ ک به دلیل این سخن، رویکرد آنان و »آنان حد و مرزی ندارد روِی  غلو و زیاده«

ند، ک   ه را مطالعهیلیاسماع یھا تابکاز  رخیب سک. ھر٢است ـ»دعائم اإلسالم«ـه یلیاسماع
  .٣دکن یمشاھده م گروهدو  این ات یان روایدر مو تشابه توافق  ینوع

 متالطم شرک و خرافه یدریا به، خود را عصر حاضردر  ،ن گروهیه اکن معناست یبداین 
د. این گمراھی و سرگشتگی کشانَ  ھر لحظه ایشان را به این سو و آن سو می شامواج سپرده و

 ،به آنھا رسیدهگذشتگان  که ازرا  نابعیو م ھا تابک شتریتا ب از زمانی آغاز شد که بر آن شدند
 .مورد اعتماد خود قرار دھند منابع

ردن کو آشنا  گسترش میراث منحوس شیعۀ قدیم یان فعال برایجر یک ھای اخیر، در سال
ن تھاجم یاست. ا به راه افتادهان مردم یدر معقاید فاسد و گمراھش ج یمردم با آن و ترو

سرشار و  ج و سنت رسول خدا أتاب خداکبه  توھینماالمال از و این میراث ننگین،  یفرھنگ
در آتش  که آن بزرگوارانکند  میادعا  و باشد یر مردان بزرگ صدر اسالم میفکن و تینفر از

و تعداد  سنیاز امھات المؤمن برخیگرفته تا  سثالثه یاز خلفا جاودان خواھند بود؛دوزخ 
آنھا از وند متعال خدا ،ح قرآنیه مطابق نص صرک یسانکیعنی  ؛سانصار ن ویاز مھاجر زیادی

ن یعه در این شین مجتھدیرا مشھورتر یان و تھاجم فرھنگین جریا .است اعالم رضایت کرده
 حات و تعلیقاتی، اظھار نظرھا و توضزیآم نین منابع توھیاز ا یارینند. در بسک یزمان اداره م

فر کن ھمه یابه  نسبت از آنان یکچیاز جانب ھ یا انتقاداما ھرگز اعتراض و ی ؛ن وجود داردآنا
ن مجتھدان ید اییاقرار و تأ خودن یا ای. آشود دیده نمی ،و منابع ھا تابکن یو الحاد نھفته در ا

 ست؟ یات آن منابع نینسبت به محتو
اصول « آمیزو غلو افراطیات یرواۀ عه درباریمعاصر ش یاز علما یکیسالوس از  یتر علکد

 ]افیک[تاب خود کدر  ینیلکه ک یاتیتمام روا«رد: یگ یجواب م چنینند و ک یم سؤال »یافک
  آمدهبا این مضمون  یافکدر  ھمچنین آنچهو  ؛، نزد ما موثوق و مورد اعتماد استکند یان میب
امامان ھرگاه بخواھند  ،دانند یشده م  امبران دادهیه به فرشتگان و پکرا  یه امامان تمام علومک

                                           
 .١٦٣ص  :زانیالم في ةعیش، الهینجواد مغ محمد -١
 .١٤/٧٢ ة:رةالمعارف اإلسالمییدا -٢
 .٤٩ص ،»یةلیسماعإ أربعة کتب«در » س مّناینا فلتِ َرْجعَ بؤِمْن یَمْن َلْم «ث یحدبنگرید به برای نمونه  -٣
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گذشته رند و علم یم یم ار خودشانیرند و فقط با اختیم یم چه وقت دانند یدانند و م یم ،بدانند
خدا و  یایآنان اول و تردیدی نیست که .دمانَ  یپنھان نم ھااز آن یزیرا دانسته و چ و آینده

قولوا فينا ما « ه:کنیا و آن ندک یاز امامان خود نقل م یسخن سپسھستند.  او بندگان مخلِص 
ت و یما را از ربوب یول ؛دییما بگوۀ خواھید دربار یھرچه م :یعنی »ة�وّ�يهونا عِن الرُّ زَ ِشئُتم و نَ 

  .»١دیدارنگه دور ه خدا بودن ب
 یخالق ھستۀ ستیفقط شاچنین توصیفی ه ک شوند یف میتوص یا گونهه امامان ب یقتو 

ات ین و محتویمضامکاظم کفایی نیست که معتقد است  تنھان یا توان گفت؟ است، دیگر چه می
در  که یدر کتابنیز  یزینبلکه ُخ  ؛در مورد امامان است ییگو ادهیاز مبالغه و ز مملو یافکاصول 

ارائه  ییفاکمانند نظری  ،سواالتگونه  نیا پاسخ بهدر  ،دهنمو یعه و سنیوحدت ش یآن ادعا
اما به این حقیقت تلخ  نگاشته است، هیتق و اسلوب  وهیبا ش را تابکاین  ویھرچند  .٢کند می

منتشر  و اھل سنت شیعهان یم یالیخبه وحدت دعوت  یبرا چون این کتابکند؛  نیز اقرار می
در صفوف اھل سنت  گری یرافضۀ و تبلیغ عقیدر یتبش ینوع ،قتیه در حقک یدعوت شده است؛
 د.یآ یبه شمار م

 پاسخ بهدر  »گلپایگانی یالله صاف لطف«نام ه عه بیش علمایگر از ید یکین یھمچن 
ز ین غلوانگیاز عناو یدر مورد بعض» ةالخطوط العریض«در کتاب ه ک »بین خطیالد محب«
 ینی، عناویافکعنوان شده در اصول  موضوعات«د: یگو ین میچن ،نوشته است مطالبی ٣یافک

  .»٤اند بردهبه ارث  ج الله رسول از جد خود[ائمه] ه کھستند 
ان یعیفخر و مباھات ش مایۀ ھستند یمبالغه و غلو چنان یه حاوکن منابع یا یحت

امامت  بر ـ یگمان وه بـ ه کگوید  احادیثی سخن می دربارۀ خوندھای شیعهاز آ یکیمعاصرند. 
 .باشد یم شان ل امامتیه دلکدارند  یو آثار ھا هن امامان نشانیا«داللت دارد: ائمه شیعه 

 ھای نزدیک به ایشان  یا سال نا در زمان آنایت شده و یاز آنان روا خواھم تو را از تمام آنچه ینم
ف العقول، بصائر الدرجات، الخرائج و الجرائح، َح تُ  :مانند سازم،و نگاشته شده با خبر  تألیف

را  خواھم تو یه مکگر؛ بلیاز آثار د یاریخ صدوق و بسید شیو الخصال و التوح یاحتجاج طبرس
سالم اإل ةثق »یافکاصول «شراب ناب است و آن  یھر امام یه براکنم کاثر جامع مطلع  یکاز 

                                           
 .٢٥٦صة: عیفقه الشحدیث کاظم کفایی. همچنین بنگرید به:  -١
 .٢٨و  ١/٢٧ یة:اإلسالم ةالدعو  ،زییابوالحسن خن -٢
 .٢٩ص الخطوط العریضة: -٣
 .١٤٩صالدین خطیب في خطوط العریضة:  مع محب -٤



 ۲۹۷  باب چهارم: فصل اول رابطه در مصادر دریافت 

 

رده و در آن و ک تألیفست سال یبھا را در ب تاب گرانکن یو اا .است ینیلکعقوب یمحمد بن 
گوارا و ۀ ن سرچشمیدھد ا یه نشان مکاست   را به ثبت رسانده یثیحد یاز ھر امام ،ابواب آن

بھا  گونه آثار گران نیر مردم از ایجوشد و سا یم یض الھیفۀ رودبار روان تنھا از چشم
ه ک ییاند تا جاینما یتر م را بزرگ د و آنیافزا یم یافکت اصول یھم بر اھم بازوی  .»١ندا محروم

  .٢ابدیقت را درید تا حقیآن مراجعه نما یھا خواھد به ابواب و بخش یم هاز خوانند
فر کبه غلو و  چنان یافکتاب اصول ک که را بیان داشتیمقت ین حقیقبل ا یھا در فصل

کفایت برای فھم این حقیقت آن ست. حتی نگاھی گذرا به ابواب یه قابل تصور نکاخته پرد
 ات آن.یاخبار و رواۀ چه رسد به مطالعه و مراجع کند؛ می

                                           
 .١٠١ص ة:مامو اإل ةعیالش ،محمدرضا مظفر -١
 .١٠٢ص ة:ضیخطوط العر  فی بین خطیالد محبمع  -٢





 
 
 

 

 :فصل دوم
 اش  ي قدیمیها هامامی با فرق دوازده ۀشیع ۀرابط

تب فرق و مقاالت کدر که  یمیقدۀ عیش یھا هبا فرق شیعیان معاصرۀ ت رابطیفکیحدود و 
فه یاز طاخواھند  یه مک یھنگام یعیشو آخوندھای معاصر  سران اند، چگونه است؟ معرفی شده

ه کرا  افرادیو  ھا دولت ،ھا هفرق یتمام ،نندکخود بحث  یھا و دولت گروه خود و مردانو 
 کافراِن  ،هیباطن  ،هیلیاز اسماع حتی اگر ؛دھند یبه خود نسبت م ،اند ع داشتهیتش گرایشی به

عه یخواھند از دولت ش یم یوقت مثال ه عنوانب باشند. اِن اھل تجسیما از غلوپردازیه یدھر
 که آنھا؛ با ایندھند یشان قرار م یھا ومتکه را در صدر حیدولت فاطم ،ندیسخن بگو

 .١ستندین یامام  دوازده
را  ینید یو ب یاز سران گمراھ یاریبستوان  می ،دیآ یان میعه به میسخن از رجال ش یوقت

 یامام و دوازدهشود  ینسبت داده مبه آنھا  خاص ھای فرقه هک یسانک حتی در میان آنان یافت؛
یکی از شیوخ شیعه  مثًال: ؛اند دهکر ینام آنان نامگذاره برا  ھا هآن گرو ؛ تا جایی کهستندین

ونس ی پیروان ،هیونسیو  مکھشام بن ح پیروان ،هیھشامامامیه  از نظر«د: یگو ین میمحسن ام
مورد اعتماد و  ...و طان طاقیمحمد بن نعمان ش پیروان ،هیطانیو ش بن عبدالرحمن قمی

ه کاست  نیتر ا کخطرنا .٢»ھستند یامام و دوازده امامیه گیو ھم بوده درستۀ دیعق یدارا
حتی  ؛به خود نسبت دھد ،ع داردیتشبه  تمایلیه کرا  یا ھر فرقه ندک یه تالش میم امامینیب یم

را ھا  برخی گروهآنان  ،نمونه یبرا .فر باشدک یھا هاز فرق ،انیعیش یمیتب قدکاعتراف ه ب اگر
 .»هیرینص«مانند  شمارند؛ مشروع می ،دنیآ یافر به شمار مک الِت اتفاق مسلمانان از غُ ه به ک

ت یاھل ب ۀعیش ،انیعلو«با عنوان  یا رسالهدر  یرازیه به نام حسن شیامام یاز علما یکی 
نام   به ینیاز مراجع د یکیبه دستور  کند می ) اعترافاسته ریینصفرقه ان لقب یعلو( »ھستند

                                           
و  ٤٥و  ١/٤٤ ة:عیان الشیعأ ، و همچنین:بعدبه  ١٢٧ص ة:عیشالبحث دول  ،زانیالم في ةعیشال بنگرید به: -١

 ه.یمحمدجواد مغنل الشیعة، دو 
 .١/٢١ ة:عیان الشیعأ -٢
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آنان از  گوید می یو .است  دار نمودهید سوریه و لبنان انیریبا نص ،یرازیمحمد شآیت الله 
  به حق به یبندیو پا کیت اخالص و پایه در نھاکھستند  یسانکۀ ت و از زمریان اھل بیعیش

ھمانند  ،مترادفۀ لمکعه دو یش و یو علو اند؛ را پذیرفتهطالب  یبن اب یعل  والیت و برند یسر م
با  ؛رده استکرا رد ن یرازیش این سخنعه یبزرگان ش از یکچیھ .١»است  هیجعفره و یامام

گاھندھمگان بسیار مشھور بوده و  هیرینص ینید یفر و بکه کنیا  یمیتب قدک کهو بل .٢از آن آ
 .٣اند خارج شده از اسالم به شمار آوردهۀ فرق یکرا  رده و آنکر یفکه را تیرینص ،عهیش

و  ؛اند شده ینامگذار یگریچند با عنوان ددانند ھر یم یرا جعفر هیرینص ،ان معاصریعیش
بر  الیغ یھا هاز فرق یا چ فرقهیھامروزه ه کن باورند یعه بر ایاز بزرگان و مراجع بزرگ ش یبعض

 داشت گرامیدر را  هیاخانقو آ هیدروز ،هیریچ وجه نصیبه ھگویی آنان  .وجود نداردروی زمین 
د: یگو یاشف الغطاء مکن یمحمد حس دانند. ینم یرو ادهیاھل غلو و ز شان بزرگان و امامان

تر کد .»٤شود یافت نمیق َر ن فِ یاز ا یا چ فرقهیاند و امروز ھ ن رفتهیاز ب غالی یھا هتمام گرو«
که وجودی  یا باآستند؟ یل به حلول نئه قایاخانقآ آیا«د: یگو یم باره ایندر  /ایمان دنیسل

ا امروزه بر یباشند؟ آ یعه نمیا منتسب به شی؟ آیند به شمار نمیملحد  ،حلول ھستند معتقد به
 .»٥؟وجود ندارندن یزمن یاز ا یبخش یرو

و  ھا دیدگاه یول ،مانده پنھان یعیش یھا هاز گرو یارینام بس امروزه ن است کهیت ایواقع 
تب که ک یمعاصر ھنگامان یعیش پابرجاست. ھا یامام  تب دوازدهکد آنان ھنوز در ینظرات و عقا

آراء و ، در واقع نندک ید مییخود تأ فقھی و اعتقادیگانه و امثال آنھا را به عنوان مصادر  ھشت
تب مدون کن منابع و یقبول دارند و ا یخیادوار تار ۀرا در ھم یعیش یھا هگروۀ د ھمیعقا

 تیواقعن ید و اگرد یم یان بدان منتھیعیش یبارھایجو ه تمامکاست  یرود ھمانند
ھیچ ، شود که مالحظه می چنانند. ک یبر آن داللت م یادیه شواھد زکاست  یریارناپذکان

را در کتب  توان شاھد و دلیلی از آن ینکه میمگر ا ،وجود ندارد ھا های از عقاید این فرق عقیده
 یکوند از ابازگشت خد[بداء ۀ دیعق شناسان، فرقهه ک مبینی می الً مث .نمود عشریه پیدا اثنی

                                           
 .٣و  ٢ت، صیبالاهل  ةعیش یونعلو ،رازییحسن ش -١
 بعد. به ٣٥/١٤٥ :هیمیسالم ابن تخ اإل ی: مجموعه فتاوای شبنگرید به -٢
 .٢٥/٢٨٥ :نواربحار األ :بنگرید به -٣
 .٧٥ص :بیالتقر  ةدعو  :و بنگرید به، ٣٨ص :صولهاأو  ةعیصل الشأ -٤
 .٣٧ص ة:عیو الش ةن السنیب -٥



 ۳۰۱ های شیعه قدیمی با فرقهدوازده امامی  باب چهارم: فصل دوم رابطۀ شیعۀ

 

ه یمختارۀ را به فرق و آن ١دانند یالت مد غُ یاز عقارا  ]م بھتر از آنیتصم یکم به خاطر یتصم
بداء نقل شده است و در ۀ ث درباریشانزده حد یافکدر اصول  ،نیبا وجود ا .٢دھند ینسبت م

عقاید  از درواقع، بداء جزئیو  ت آمدهیشتر از ھفتاد روایب »باب بداء و نسخ«نوار در بحاراأل
خاطر ه ب ھستند تا یراه فرارو  دنبال گذرگاهه شان ب بزرگان چندھر شیعۀ اثناعشری شده است؛

رجعت را ۀ دیابند. ھمچنین عقینجات  ر مسلمانانیفکغ تین اعتقاد فاسد و غلط، از تیداشتن ا
و  نمودهان یب سنت این موضوع را اھل یھا تابک .اند الت به حساب آوردهد غُ یاز عقا نیز

 یھودیسبأ  بنا یاز اصول اعتقاد »رجعت«ند که ا بدین حقیقت معترفنیز  شیعه یھا تابک
 .٣رود یبه شمار منیز  یامام دوازدهشیعۀ د یرجعت از اصول عقا ،ن وصفیبا ا است.
با  است.ه یمانند سبئ یغال یھا هفرق د فاسدیاز عقا یکیز ین »خداپنداری ائمه«ۀ دیعق 

با استناد ر یتفس[مأثور  بهر یتب تفسکو در  و بحار یافکمانند  شیعهتب معتبر کدر این،  وجود
، نصوص یشکھمانند کتاب رجاِل  ،تب رجالکو ھم در  یاشیو ع یر قمیمانند تفس به احادیث]

که نقل بخشی از آنھا - ت امامان را به اثبات برساندیالوھتا  کوشد ه میکشود  یده میادی دیز
  .-تر گذشت پیش

 است غالیان یعیش یو اعتقاد یرکف ھای بنیاناز  یکیز یامبران نیامامان بر پ یبرتر همسئل
را  آنه یمیت اإلسالم ابن خی) و ش ھ ۵۴۴ماض (یع ی) و قاض ھ ۴۲۹ م( یامام عبدالقاھر بغدادکه 

 از ُغالت پیشین به ارث این عقیدۀ فاسد را یامام دوازده شیعیان .اند ان داشتهیببه تفصیل 
  .اند برده

آن با آنچه در  یکیو نزد یعیش یمیقد یھا هق در آراء و نظرات فرقیبررسی و تحق
ن یوند ایه روابط و پکباشد  ید میجد تحقیق و بررسی یک ،آمده است یامام دوازده یھا تابک

 ند.ک یان مینما یمیقد یھا هر گرویفه را با سایطا
ھای شیعیان  در کتاب منسوب به ائمهصورت روایات به  هعیش غالی یھا هنظرات فرق

ن آراء یسبب ورود ابدین امر رضایت دادند. نیز امامی منعکس شد و علمای معاصر آنان  دوازده
ه کرا  یتیآنھا را وادار نمود تا ھر روا ،بودن یعیاند. تعصب ش عه بودهیخود بزرگان شنیز 

 عامهۀ یه از ناحک یتیو از ھر رواند کنقبول  ود،ب یعه با ھر مذھبیاز منابع ش یکیمنسوب به 

                                           
 .١/١٧٣ :ملل و نحل ،: شهرستانیبنگرید به -١
و  ١/١٤٧ :ملل و نحل بود.خداوند  برایل به بداء یقا وی هستند.د ثقفی یمختار بن ابی عب پیروانه: یمختار  -٢

 ه.یسانیف کیتعر  بنگرید بهو  ،١٤٨
 .مراجعه کنید فصل رجعتبه  -٣
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از  شیعه،ث یشتر رجال حدیه بکرده کاعتراف  یخ طوسیگردان شوند. ش یرو بود ]اھل سنت[
آنان مورد اعتماد  یھا تابکاست   ن حال گفتهیبا ا ؛اند ھب فاسد بودهامذو پیروان اصحاب 
یابد؛ چرا که در  درمیت را ین واقعیا ،دیرجال آنھا مراجعه نما شرح حاله به ک یسکاست و 

 .١وجود دارند نیز یحَط فَ  و یواقف میان این رجال حدیثی،
د یآراء و عقا شامل ھا یامام ر دوازدهکه تفک اند ردهکاقرار  هعیران معاصر شکتفاز م برخی

الزم  ،ه قلم را بر زمین بگذاریمکنیقبل از ا«د: یگو یه مکباشد. آنجا  یم میقدۀ عیش یھا هفرق
 پس از مدتیبود،  یخاص یھا همربوط به فرق گذشت وعه یار شکه آنچه از افک مینکاست اشاره 

 ینونکع یتش .و نصوص پوشش داده شد ین عقلیشد و با براھ یامام  ع دوازدهیوارد تش
تا  سان،کیمختار و  و یمار گرفته تا حجر بن عداز ع ؛باشد یم یعیانات شیجرۀ ھماز  یا دهکیچ

اران عبدالله یالت و تا غُ  یوفکان بن سمعان و از غلوپردازان یب ھاشم تا یه و ابیمحمد بن حنف
لمان و کآنگاه مت .شدند یامام ه دوازدهک یا هیسپس امام .ھا یلیو اسماع ھا یدیحارث و تا ز بن

 .»٢را پدید آوردند یامروزۀ عیو ش این ترکیب را انجام دادهعه یمصنفان ش
 گرایی غلو و افراطۀ با ھم هعیش ھای فکری گرایش چکیدۀ بردارندهدر ینونکع ین تشیابنابر

 یاز البال ،یآن در مورد امام عل یرو ادهیه با تمام غلو و زیئسب گرایش فکری یباشد. حت یآن م
و بحاراألنوار را نگاه  یافکن ابواب اصول یعناو فقطس کخورد. ھر یبه چشم م شیعهات یروا

  خواھد شد. ت ین واقعیند، متوجه اک
ات یالت آنان نسبت به آیتأو یاز البال شیعه،ھای  در کتاب گری یباطنبه  گرایش ھمچنین

ن یشود. بنابرا یده میبه وضوح د ،اند گفتهکتمان ه و یان اسالم و آنچه در مورد تقکقرآن و ار
ھر  طوری کهه ب ؛است  ل شدهیتبد یعیانات شیتمام جر یبرا امیدن یبه آخر یاثناعشرۀ عیش

 ابد.ی یم گروهن یا یھا تابکدر  ،دنک ید مییو مذھبش را تأ نمودهآنچه آرزو  ،افراطیغالی و 
ر مذھب ییه به تغکشده نقل  هعیبزرگ ششناسان معاصر و  رجالاز  یکیاز  سخن مھمی 

 ،ن اعتقاد داردبه آ یعشر ثناامذھب امروز آنچه  و اینکه دکن یماعتراف آن  سیر تکاملیو شیعه 
ات مذھب یرا از ضرور یدیعقا عیان معاصریآمد. ش یبه حساب م افراطو  غلو عهیش ینزد قدما
 آمد. یفر به حساب مکو  یرو ادهیز ،عهیش از نظر علمای پیشینه کدانند  یآن م انکخود و ار

                                           
 .مراجعه کنید سنت فصلبه  -١
 .٢٣٥ص :عیتشالتصوف و الن یب ، الصلةبییشال کامل مصطفی -٢



 ۳۰۳ های شیعه قدیمی با فرقهدوازده امامی  باب چهارم: فصل دوم رابطۀ شیعۀ

 

در جواب و  یعفُج  ومفضل بن عمر در دفاع از ١یعه به نام عبدالله ممقانیاز بزرگان ش یکی 
و اعتراف ت را بیان ین واقعیدادند، ا یرا مورد طعن قرار م یه وک یمیقدۀ عیش یاز علما یبعض
 یقدما سویاز  یرو ادهیز به غلو و کسیتوان بر متھم کردن  م نمییا ما بارھا گفته«: کند که می

نزد  ،ن مراتب فضایل امامانیمترکه سخن گفتن از کچرا  ؛ت دادیعه اعتماد کرد و بدان اھمیش
ات مذھب یاز ضرور را ه آنچه ما امروزه آنکواضح است عه غلو به حساب آمده و پر یگذشتگان ش

 راسھو از امامان نفی خ صدوق ی. مثًال شآمده است ی، نزد قدما غلو به شمار ممیدان یع میتش
 ،قدمااز نظر ن یشود. ھمچن یات مذھب انگاشته میه امروزه از ضرورک یحال، درداند میو غل

ه امروز از کحال آن ،شود یو شمرده مامبر غلیل و پیجبرئۀ ب به واسطیامامان بر علم غ ییتوانا
 .»٢دیآ یات مذھب به شمار میضرور

رده و کتفا نکخود ا پیروی از گذشتگانعصر حاضر به ۀ عیه شکشود  ین عبارت روشن میاز ا
خ یدر قرن چھارم مانند شعه یه بزرگان شک ییاند تا جا گرفته یشیاز آنان پ یرو ادهیدر غلو و ز

آنان باشد و  یدان بیل به غئا قای ئمها از سوی سھوعدم س معتقد به کھر: ندیگو یم ...صدوق و
از آنان پنھان  یزیون را دانسته و چیکان و ما کد: ما یگو یم یافکدر  ینیلکا چنانچه ی

ون شمرده یاز افراطعه در آن زمان یدر نظر بزرگان ش یدین عقایبا چن یسانکن یماند، چن ینم
که ممقانی بدان  چنانـ رد و کر ییاما مذھب تغ ؛است ات آنان از امامان مقبول نبوده یشده و روا

ن بدان یگردد. ا یع محسوب میات مذھب تشیاز ضروراین عقاید امروزه  ـکند اعتراف می
قابل  را یسخنانچنین دانسته و  غلوعه را یمعاصران شدیدگاه عه، یش یه قدماکمعناست 
  دانستند. یاعتماد نم

اھل  ی، نه از جانب علماعه صادر شدهیبزرگان شاز سوی  اینان ییگرا م افراطکح که دببین
 ت.ع بوده اسیتش یر و دگرگونییز تغن نظرات آنان در قرن چھارم و بعد ایه اکنیا تر و مھم ؛سنت

تنھا در مقدم دانستن شان  عیه تشک یآنان ،چگونه باشد نخستینان یعیش گیری موضعد یپس با
 ؟شد یخالفت خالصه م هبر حضرت عثمان در مسئل یامام عل

ن ید مدلول دیب را بر آن داشته تا بگوین خطیالد  خ محبیه شکست ھا هدین پدید ھمیشا 
ن یا« است:  گفته ورده کاشاره  یالم ممقانکاین ان به ین بیو در ا ؛شود یعه دگرگون مینزد ش

 (علم رجال) است، لیدجرح و تعۀ دربار ھاتاب آنکن یرت ن و تازهیتر در بزرگ یعلم اعتراف یک

                                           
است. از جمله کتب اوست: تنقیح المقال ه) ١٣٥١، از بزرگان شیعه (متوفی عبدالله بن محمد حسن ممقانی -١

 ).٦/١١٦ :نیمعجم المؤلففی علم الرجال (
 .٣/٢٤٠ :المقالح یتنق -٢



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۳۰۴

 

 آنچه را در باشد. یم شان میاز مذھب قد یداآنان ج ینند مذھب فعلک یه در آن اعتراف مک
 ،اند ردهکز طرد یرا ن غالیاناند و به سبب آن  را دور انداخته گذشته افراط و غلو پنداشته و آن

شان  از مذھب ین مذھب امروز آنان جدایاست. بنابرا  ل شدهیات مذھب تبدیامروزه به ضرور
و مذھب قبل  ؛مطھر قبل از ابن ایشانر از مذھب یغ هیقبل از صفو آنانو مذھب ؛ هیاز صفو شیپ

ش از یپ ھااز مذھب آن یجدا ۀیبو از آل  و مذھب قبل ؛هیش از آل بویر از مذھب پیغ مطھر از ابن
ات حسن و یاز مذھب آنان در زمان ح یجدا طان طاقیو مذھب قبل از ش ؛طان طاقیش

 .١»باشد ین میبن حس ین و علیحس

                                           
 .١٩٣ص :منتقیالۀ یحاش -١



 
 
 

 

 :فصل سوم
 پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید

ان یعیان شیم یوند اعتقادیگفتن از پ به سخن یازیباشد، ن یکی فقھیه مصادر ک یتا زمانآیا 
بر  را در عهیز شیتر آراء و نظرات غلوآمشین مصادر، بیه اک اصر ھست؟ خصوصاً م و معیقد

باز  ،ن حالیا با ای. آذکر شده یا نشده باشندو مقاالت  ھا هتب ِفرقکھا در  ؛ خواه این دیدگاهگیرد می
ه کچرا  ؛ستالزم ا این کاردرواقع وجود دارد؟  یدتیوند عقین پیا ینگر باز یبرا یلیھم دل

نقاط  اقصیرا به  یادیو مبلغان ز منتشر کردهرا  یدایز یھا هو رسال ھا تابکان معاصر یعیش
 یکیندارد و  تفاوتیبا مذھب اھل سنت  شان مذھب نندکاند تا وانمود  اسالم فرستاده جھان

ستم شیعه به ایشان  دشمناِن  نمایی نشان دھند که کوشند تا با مظلوم است. ھمچنین می
 ھافه از آنین طایه اک اند ه ایشان نسبت دادهبرا  سخنانیو  اند بر آنھا بسته یادیات زئافترا اند، دهکر

 و نندک یع و تسنن تالش میان اھل تشیب میجاد تقریا یبرا شیعی مبلغان . به عالوه،مبراست
شده و  تألیف یانبوھ یھا تابکر شده و یدا یاریز بسکمرا دھند، سر می یوحدت اسالم یشعارھا
ه ک غلویو  ییگرا ن ھمه افراطیان معاصر از ایعیش ندیگو یم ای خود روز با تمام تواِن رسانه شبانه

ند و با وحدت یع به خود آیه اھل تسنن و تشکده یحال وقت آن رس و ھستند؛اند مبرا  قدما داشته
نند. ک یستادگیان اش ندشمنا یھا هتوطئ صف در مقابل یکرداشته و در لمه از اختالف دست بک

 .است و بحرانی آشفتهار یا بسیاد و وضع دنیدشمن ز یھا هامروزه توطئ
ا فالن بزرگ ی ،ن و چنان استیتاب چنکث در فالن یفالن حد ان گفته شودیعیاگر به ش

 یھا تابکه ھر چه در کست یگونه ن نیا«ند: یگو یدر جواب م ،گفته استن و چنان یعه چنیش
د یبا ،خ گفتهیآنچه فالن ش« :ندیگو یا می .»میباش یا بدان راضیدرست باشد  ،ما وجود دارد

به مورادی از این ه اھل سنت را کنیا ای ».ت استالم معصوم حجکخود جوابگو باشد و فقط 
 .دھند یات را به آنان نسبت مئانواع و اقسام افترا یبیعجل کنند و به شک یمتھم مقبیل 
تا مشخص گردد آنان  کنیمان یب یمھم و اساس یاین را در قضاین الزم است نظر معاصریبنابرا

 اسالم چه اندازه فاصله دارند. مسلمانان وبا 
عه یرامون شیاند تا آنچه را پ ع موظف شدهیتش سویاز  یاریبس یھا قلم ،در عالم اسالم



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۳۰۶

 

آنان   به یسخن و داور یآزاداجازۀ  یا به اندازه ، هیتقۀ دیعق. ندیگفته و نوشته شده رد نما
ه کنیبدون ا ،نندکخواھند صادر  می یمکا ھر حیند و یگو میخواھند  یھر چه م است که  داده

در جھان  هکدارند مخصوص به خود  ییھا هو نوشت ھا تابکبا وجود این،  .کننداحساس گناه 
 .١ابندی یاسالم انتشار نم

ارتباط ھا و وسایل  رسانهه کدارد  یظاھر کردیرو یک یامام دوازدهۀ عیش ،گریعبارت ده ب
 کردیرو یکو  گیرد. به کار میسالم در جھان ا ج مذھب و انتشار تشیعیترو یرا برا آن یجمع

 ـ  یا فقط در مصادر اساسیو  یعیعات شاجتماو  هیعلم یھا هه در حوزک دارد درونی و مخفی
 گردد. یظاھر م ـ یر قمیو تفس یافکمانند اصول 

اند.  از آن تأثیر گرفتهو  ردهکق یرا تصد و فریبکارانه یرظاھ کردین رویه اک یچه بسا افراد
از جوانان جھان اسالم  یاریجذب قلوب بس یراه خود را براریاکار، ع یتشاین بدان معناست که 

ار جھان اسالم متأسف ؛ کسانی که از وضعیت اسفباست افتهیھای اسالمی  و طرفداراِن جنبش
دن به یسر یبرا ای راه و روزنه یافتندنبال ه ته بوسیپ ،زگاهیگذرگاه و گر یدر پ و و ناخشنودند

. شوند و در این مسیر، در دام تزویر و ریای آخوندھای شیعه گرفتار می باشند یاھداف خود م
 شده  عثبا ند،ا جھان اسالم قد َعَلم کردهدر مقابل علنًا که  و نابکاری گر حیله ننادشم وجود

شیعۀ غالی و . بماند و پوشیدهاز آنھا پنھان  ،شده یکه در لباس اسالم مخف حقیقیدشمن 
مشرک ھمچون گرگی است در پوستین گوسفند که به صفوف یکپارچۀ مسلمین حمله برده و 

باطل سخنان  ،دل بینیم مسلمانان ساده این است که میندارد. ھدفی جز نابودی و انحطاط 
 یکسنت تنھا  اھلشیعه و ان یھرگونه اختالف در م دان ردهکگمان  ونموده ق یتصدشیعیان را 

 .٢واقع ندارد یایدر دن یگاھیاست و جا یساختگ هتوطئ
و کفرآمیز  کد خطرنایعقا ھیم،بزرگان شیعه گوش فرا د به سخنانالزم است  ه این دلیلب

ان یم از .سازد یآنان را از مسلمانان جدا مچگونه  دریابیم که این اعتقادات ایشان را بدانیم و
به  ییگرا بیش از حد و افراط دگرگونیدعوت جدید یا  یھا هنشاندر آن  این آراء و نظرات، آنچه

گر یداندازه با یک تا چه شیعه نسل گذشته و امروزتا روشن گردد  کنم انتخاب می خورد یچشم م
 .وند دارندیپ

**** 

                                           
، نبوت و زاد المعاد مجلسی نواربحار األاز  هایی ، بخشطبرسیمحدث نوری مانند کتاب فصل الخطاب  -١

 .مانند آنری و یثمی الغدین میف حسیطالب، تأل ابی
 .السنة والشیعة دجة مفتعلة: بنگرید به -٢



 ۳۰۷ باب چهارم: فصل سوم پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید 

 

 از دیدگاه شیعیان معاصر قرآن
 م:ینک ین موضوع بحث میاز ا زمینهدر دو 

ف ینقص و تحر اثباتاند و به  ردهکعه را پر یتب شکه ک ییھا اوهیو  ھا افسانه: نخست ۀزمین 
آورند و قبًال  یزبان معه به ینان شید یاز ب یآنچه بعضاز این قبیل است و  ؛پردازند یم قرآندر 

ه آنان را از کموضوع  نیاۀ دربار ان معاصریعیه شکست نجایا سؤالم. حال یان داشتیرا ب ز آنین
 بهشدن  یکنزد ین براه آناک است  یدر حالاین  ؟ندیگو یچه م ،ردبَ  یرون میاسالم بۀ ریدا

 ؛دھند سر می ینند و شعار وحدت اسالمک یسنت تالش م اھل
 و آن یف معنایتحر که درواقعقرآن  آیات یباطنل یوأدر مورد تمعاصر ۀ عیش: دوم زمینۀ

ر از یغد دھ جلوه می یگریتاب دکرا قرآن  که فیل و تحریوأت ؟دیگو ی، چه مدر آیات استالحاد 
 است.نون در دست مسلمانان بوده که تاک کتابی

 زمینۀ نخست:
خوانندگان  در اختیار »فیتحر یافترا«ن را در مورد ینظرات و آراء معاصر یدر جمالت آت

 . در این بررسی باع استیار شایعه بسیش یھا تابکه بحث آن در ک ییافترا؛ میدھ یقرار م
 :شویم روبرو میمختلف  وجهچھار 

 شیعه؛ یھا تابکف در یتحرعقیدۀ ار وجود کان ل:او رویکرد
 ؛آن هیتوج یقرآن و تالش برا فیاعتراف به تحر دوم: رویکرد
 ؛قرآن و استناد به آن فیبه تحر یاعتراف علن سوم: رویکرد
به  تحریف قرآناثبات  یو تالش برا کفرن یار اکان رایب تالش ظاھری ھارم:چ رویکرد

 .دیگر زیرآمکده و میچیپ یھا روش

 ھای شیعه بتاکف در یتحرعقیدۀ ار وجود کل: انوا رویکرد
از  ؛نندک یار مکانرا  خود یھا تابک ف دریبه تحر عقیده یلکعه به طور یش از آخوندھای یبعض 

در دربارۀ عقیده شیعه حزم  ابندر رد سخن  وی ».ریالغد«تاب کدر  ینجف ینین امیجمله عبدالحس
از  یکی در ن افترایبه مصدر و منشأ ا ،ردهک ین جسارتیه چنک  یسککاش «د: یگو یمتحریف  باب

 یگاه و وزنیاو جا یه جامعه براکرا عه یش یاز علما یکیا یرد و ک عه اشاره مییمعتبر ش یھا تابک
روستایی را به عنوان ۀ شان یا سخن فرد ساد حتی اگر قول نادانی از نادانان .برد نام می ل استئقا

 هکاجماع دارند  ـ هیو در صدر آنان امامـ عه یش یھا هگرنه گروو ؛کنیم دلیل بیاورد باز ھم قبول می
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تین) فَّ  .»١ستین ھیچ تردیدیه در آن کاست  یتابکھمان  قرآن کنونی (ما بین الدَّ
ند که ا کردهین اتھام را به شیعه وارد بسیاری ا«: گوید می ین موسویالد ن شرفیعبدالحس

آن از قلم افتاده و گویند کلمات یا آیاتی از قر که میچنان ؛آنھا معتقد به تحریف قرآن ھستند
را به  یرأن یس اکو ھر .برم ین جھل به خدا پناه مین سخن و از ایا از من و ؛ساقط شده است

گاھی ،دھد ما نسبت  م با تمام یرکقرآن تواتر . خواھد بر ما افترا ببندد یا می ،ارددن از مذھب ما آ
 .»٢ما به اثبات رسیده است سویاز لمات آن کات و یآ

ف قرآن یاثبات تحر یبرا »الخطاب فصل«تاب که کرده کار کاننیز  گلپایگانی یالله صاف لطف
 .٣بوده است اندیشۀ تحریفبا  مبارزه ،آن تألیفمنظور و ھدف از است شده باشد و گفته  تألیف

  ،فر بوده استکن یا یھا از ستون یکیه ک ینیلکدفاع از  یاز آنان برا رخیب به ھمین شکل،
 .٤اند دست به کار شده

                                           
 ٧١ص، »ةضیخطوطه العر  يب فیالخط مع«ز در کتاب خود به نام یالله صافی ن لطف .٩٤و  ٣/٩٤ :ریالغد -١

 ه آن دارد.یسخنی شب
 .٢٩و  ٢٨ص :مسائل جارالله ةجوبأ ،سید عبدالحسین شرف الدین الموسوي -٢
 .٦٦تا  ٦٤ص ة:ضیالعر  ةخطوط ،بیالخط  -٣
قرآن را هیچیک از علمای امامیه افترای وجود نقص در «گوید:  در دفاع از کلینی می» عقیدة الشیعة«نویسنده کتاب  -٤

؛ بلکه او معتقد است قرآن از هرگونه شائبۀ نقص و زیادت منّزه و محفوظ ساإلسالم امام کلینی پذیرند؛ حتی ثقة نمی
کلینی معتقد به نقص است. با این حال، شیخ ابوزهره به او هجوم برده و وی را مورد طعن زیادی قرار داده است ...

ونه برای یك مسلمان جایز است این افترا را به وی نسبت دهد؟ شیخ ابوزهره چگونه به قرآن نیست؛ پس چگ
دهد بدون رعایت تقوی این گفته را به وی نسبت دهد و چگونه باید تا این حد و با این  خود اجازه می

ه کلینی از . به نظر بنده اصل نسبت دادن این اعتقاد ب)١٦٢ص  ة:عیشال ةدیعق( »سنگدلی به وی هجوم آورد؟
باشد و کتاب اصول کافی شاهد و گواهی علیه او و ننگی برای وی و تمام شیعیان تا ابد  خود بزرگان تشیع می

امامی غیر  رسید، حکم آنان علیه شیعیان دوازده  خواهد بود. اگر اصول کافی کلینی به دست علمای اسالم می
 تفسیر صافی گفته، اعتماد کرده است (بنگرید به: زهره بر آنچه کاشانی در بود. و شیخ ابو   از این می

است » الوافی «کاشانی یکی از ارکان مذهب شیعۀ اثناعشری و صاحب کتاب ، مقدمۀ ششم). ١/٥٢،رصافییتفس
گرد آمده  هیمنقول در کتب اربعه امام یمربوط به اصول، فروع، سنن و احکام اسالم ثیدر آن اخبار و احاد که 

ترین  دانند. اعتقاد به تحریف را یکی از بزرگ مصادر و منابع معتبر و مورد اعتماد شیعه می را یکی از و آن است
 :الخطاب فصل دهد. (بنگرید به: به کلینی نسبت می» الخطاب فصل«علمای شیعه، یعنی محدث نوری در کتاب 

ز کلینی که این کفر ماند؟ چگونه ا کنند این موضوع بر اهل سنت مخفی می آیا اینان گمان می). ٣١و  ٣٠ص
 دهند؟ الله را مورد لعن و نفرین قرار می کنند و چگونه صحابۀ رسول  را نوشته، دفاع می
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 ینقد و بررس
ن روش و یچن امروزه. استه یتق نوعی و در اصل فقطندارد  یسود چیت ھیار واقعکان
رازھای رده و ک. مطبوعات نجف و تھران آنان را رسوا یک عقیده پذیرفتنی نیستدر رد  یاسلوب

 ،بود یمخف آنچه »الخطاب فصل«تاب کدر  ـ نوری طبرسی ـ یعیش عالم .اند شدهبرمال  پنھان
 ندارد. سودی گیری و دیدگاھی موضعن ین چنیبنابرا ار نمود.کآش

منحصر به فرد و  یان مسلمانان و در ھر موضوعیدر م ،ندیمایپ یار مکدر انشیعیان ه ک یراھ
بدان  »ستبصارإلا«تاب خود به نام ک ین جایدر چند یخ طوسیه شکنیما اک ؛آنان استۀ ژیو

با  آنان .»١نموده یتقد یبا ،اھل سنت اجماع داشتندکه  در ھر موضوعی« :دیگو یرده و مکاشاره 
با مسلمانان اتفاق داشته و در آنھا ه کرا  یاتیروا یتمام گیری و سیاست جاھالنه، جھتن یا

رنگ با مسلمانان رفتار یر و نیبا تزو علمای شیعه، اند. ن بردهیاز ب ،ندک یان میت را بیمذھب اھل ب
 ند.ھست شان مخالفو در باطن  ھادر ظاھر موافق آن به طوری که ؛ندینما یو تعامل م

در  شیعهھای  چرا که کتاب ؛دگرد یمعت آشکار سربه ه یتقکاری و  این پنھانامروزه  اما 
خود را با  سخن تااست کوشیده حزم  در رد ابن ینجف مثالً  .دسترس ھمگان قرار گرفته است

آنچه را در اصول ین معنی است که این کار به اا یآ .دیعه اثبات نمایاز افراد ش یالم ھر فردک
 اند و قبالً  ح نمودهیبدان تصرشان  بزرگان ا آنچهیآ ؟ردیگ یده میاست ناد  و بحاراألنوار آمده یافک

خورد  یرا م ن سخن اویب ایفر یسک ھم ند امروزک یا تصور میآ ؟داند ین اشاره شد نمآ  به
 ند؟ک ید مییفر را تأک اینه کھست  ییھا تابک حتی در بین شیعیانه ک یحالدر

 یول ،نموده ارکرا انکفرآمیز ن اعتقاد یتابش اکدر جزء سوم  یه نجفکاست  نیتر ا بیعج 
ابوبکر ن و انصار با یعت مھاجریاز ب سخندر ھنگام  مثال: یبرا پذیرد؛ را می آندر جزء نھم 

 یھا اسالم را فرا گرفت و در دل بت آنکه نکبود  یعتیعت، بیآن ب«د: یگو یم سقیصد
 یکتاب کن یدر ا وی .»٢ر دادییام را تغکو احنمود ف یاشت و قرآن را تحرک هگنا بذر مسلمانان

بار  یک یعنی، شیوهن یند. اک ی، اثبات منموده ینف قبالً آنچه  بدین وسیله،و  ٣ آورده دروغینۀ یآ

                                           
 .٤/١٥٥ :ستبصارإبنگرید به:  -١
 .٩/٠٣٨٨ :ریالغد -٢
َن «و نص آن آیۀ دروغین چنین است:  -٣ ن ملَ يأتَمَّ بِهِ و ممِ مَ تِهِ فَ م بإمامَ م دينَكُ لتُ لَكُ ن أليَوم أكمَ ي [!] مِ لَدِ ن وَ كانَ مِ

مَ  ج آدَ ون إنَّ إِبليسَ أَخرَ م خالدُ م و يفِ النارِ هُ بَطَت إعامهلُُ ة فأُولَئِكَ حَ يامَ ومِ القِ لبِهِ إِيل يَ ع » السالم عليه«صُ نَّة مَ ن اجلَ مِ

ة  فوَ ونِهِ صَ م كَ كُ لَ أقدامَ زِ م و تَ تَحبَطَ أَعاملُكُ دوا فَ سِ دِ فَال حتَ سَ امروز با امامِت او [= علی] دین «نی: ؛ یع»اهللاِ بِاحلَ
شما را کامل کردم؛ پس هرکس تا روز قیامت از او یا از فرزندان من که از پشت او هستند پیروی نکند، 
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و ظاھر شدن در برابر مردم با اقوال مختلف و عبارات و جمالت  ؛ارکگر انیاثبات و بار د
ات آنان علت و یاست. در اخبار و روا یعهش گفتار بزرگان یاساسۀ دائم و قاعدۀ ویمتناقض، ش

قت مذھب یگاه حق چی(اھل سنت) ھ ه عامهکاست  نیان شده است و آن این روش بیسبب ا
  .١از آن مطلع نگردندابند و یآنان را در ن

تنھا  که رنگ استیخدعه و ن ی، نوع هفسانن ایار اکدر انموسوی ن یاما روش عبدالحس
 واۀ ن گفتی. در اشناخته باشند یآنان را به خوب یھا هلیو ح ھا شیوهه کابند ی یرا درم آن یسانک

 .»است دهیو کلمات آن، از جانب ما به اثبات رس اتیبا تمام آ میتواتر قرآن کر«: یدنکتأمل 
است  یا منظور ھمان قرآنیدارد؟ آ یست و چه معنیآنان چ جانباز قرآن متواتر از  ویمنظور 

 موھوم یه ھمراه مھدکاست  یبیقرآن غاکنند  که ادعا می چنانا ی ،ه فعال در دست ماستک
 باشد؟ یم

 است؛ر یاخ یداند، اشاره به معن یمربوط م شیعهق خاص یتواتر قرآن را به روش و طر وه اکنیا
ر و کبزرگوار اسالم ابوبشیخ ه دو کای بود  ژهیت ویآن عنا ،از اسباب حفظ قرآن کریم یکیرا یز

ردن آن، کنسخه  یکو  یآور در جمع سنیالنور یبذل نمودند و برادرشان عثمان ذ بعمر
 :ابدیتحقق  بود، حفظ قرآن فرموده یه خداوند براک یا تا وعده ،سنگ تمام گذاشت

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظونَ  إِنَّا َ�ۡنُ ﴿   ]٩[احلجر:  ﴾نَزَّ

 . »همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگهبان آن هستیم«
ن طرز یق آنان با ایاز طرفعلی  ثالثه معروف است. پس قرآن یعه در مورد خلفایش  دیدگاه

 . استر متواتر یثالثه، غ یر در مورد خلفاکتف
عه و یبزرگ ش ییپوشاندن رسوا یبرا یو آقابزرگ تھران یالله صاف لطفۀ مذبوحاناما تالش 

ن یه اکژه یبه و است؛ ثمر بی یتالش )الخطاب فصلتاب ک( شود یه ھرگز پوشانده نمک یننگ
                                                                                                             

گردد و جاودانه در آتش هستند. همانا ابلیس، به دلیل حسادت، آدم را از بهشت بیرون  اعمال ایشان تباه می
گردد و دچار  تان نابود می برگزیدۀ خداوند بود. پس حسادت نکنید که اعمالراند، با وجودی که او [= آدم] 

این افتراء از اضطراب و رکیك بودن لفظ و معنای آن کامًال  ).٢١٦تا  ١/٢١٤ :الغدیر( »شوید لغزش می
آن آیه در مورد امام «گفته:  ج پندارد که رسول الله هویداست. با وجود این واقعیت، این رافضی جاهل می

؛ و تالش کرده با لفاظی و نیرنگ، خوانندگان را به انحراف بکشاند و این افترا را به محمد »علی نازل شده
بن جریر طبری سنی نسبت دهد، که اگر این نسبت درست باشد، او محمد بن جریر طبری رافضی است. 

 ه مسلمین دروغ بسته است.این مرد بر خدا و کتاب خدا و پیامبر خدا و ائم
 .٢/٢٣٦ :نوارو بحار األ ١/٦٥ :صول کافیأبنگرید به:  -١
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 یحت و متأسفانه است  دهیو به دست اھل سنت رسشده صادر  یعیش نھادھایز و کتاب از مراک
 نیو د یه امت اسالمیخود عل یھا هآن بر توطئۀ لیتا به وس  دهیرس زیناسالم به دست دشمنان 

  .١ندیافزایب آنان
خیالی و ل یو دال بیان کردهھدف خود را به صراحت  ،تابشکۀ مقدمدر  محدث نوری 

را پنھان  آنعلما و نویسندگان شیعه ا امکان دارد یآ .ه استشرح دادرا  اش انگیزۀ شیطانی
متفرق و  ه قبالً کشان را  بزرگان سخنانو  عهیگذشتگان ش یھا ییگو اوهیه تمام ک یحالدر کنند،

 ؟ است  ردهک یآور جمع هنده بودکپرا

 ه آنیتوج یو تالش براقرآن ف یتحردوم: اعتراف به  رویکرد
نند  ک یاز آنان اعتراف م گروھی :است  به خود گرفته یگوناگون یھا ن اعتراف صورتیا

ف یضع ،اتین روایا«د: نیگو یم یول ؛ھستند قرآن بیانگر تحریف ه کوجود دارد  یاتیان روانزدش
ا یرد و کل یتأوآنھا را به نحوی  یا باید باشد؛ مید علم و عمل نیفو شاذ و اخبار آحاد ھستند و م

ات یاز روا یاریاما در بس ؛ثابت ھستند یاتیروا نھایا«ند: یگو یگر مید ی ا عده .»٢ور انداختد  به
ی است بر رین نازل شد)، تفسین چنیا( کذا َنَزَل ند: یگو یه مکف، مراد از سخن امامان یتحر
در آن  یفیه در دست ماست، تحرک یقرآن«ند: یگو یگروه سوم م .»٣شأن نزول اساس بر آیات

اما  ؛اند حذف شده یاساقط  ،بوده یت علیه مربوط به والک یاتیاما ناقص است و آ ؛وجود ندارد
استفاده  هیفالن آا یدن) فالن موضوع بو(ناقص  صیف از عنوان تنقیعنوان تحر یبھتر بود به جا

ان گمراه نمودن افراد کافران امکشد، تا  یح میا عدم آن تصریگر ید یا به نزول وحی ،شد یم
آنان تحریف که بگویند کتاب مسلمانان بنا بر اعتراف گروھی از  چنان ،یافتند را نمیالعقل  فیضع

 ینونکن قرآن یه ھمک معتقدیمان یعیما جماعت ش«ند: یگو یمنیز گروه چھارم  .»٤شده است
نازل  ج اءیرا بر قلب خاتم األنب ه خداوند متعال آنکاست  یھمان قرآن ،باشد یه در دست ما مک

 نکمم یزین چیچگونه چن .وارد شده باشدآن  در یادتیا زیه نقص کنیبدون ا ،است  نموده

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ ﴿ :است  را بر عھده گرفته ه خداوند خود حفاظت آنک یحالاست در إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

                                           
ح نموده ین موضوع تصر یبه ا» ةعیأحسن الود «مهدی اصفهانی در کتاب خود  ان به نام محمدیعیکی از شی -١

 .٩٠ص :است
 .٦٤و  ٦٣ص ة:عیصل الش، أن آل کاشف الغطاءیحس محمد -٢
 .١٢/١٠٨ :قرآنالر یتفس فيزان یالم، ییطباطبا -٣
 .٣١٤و  ٣/٣١٣ ة:عیالذر ، آقابزرگ تهرانی -٤
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م ینک یم و اعتراف میمعتقد یعشران اثنایعیما ش ،گرید سویاما از ...  ]٩[احلجر:  ﴾لََ�ٰفُِظونَ 

خود نوشته است، بعد از ف یرا با دست شر آن سیه امام علکز وجود داشته ین یگریقرآن د
 را به مسجد آورد، عمر آورد، آن یجاه او را ب ھای رد و سفارشکفن کرا  ج الله ه رسولکنیا

است و قرآن  یفاکتاب خدا کرا از دست او گرفت و دور انداخت و گفت: ما را  الخطاب آن  بن
مدام از آن  یالھ امانت یکرا به خانه برد و ھمانند  آن یامام عل ز نزد شما ھست. پسین

شان محفوظ یا نزدنون کقائم افتاد و ا یه به دست امام مھدکنیرد تا اک یمحافظت م
ل به ائمتقدم ما به اشتباه افتاده و ق یاز علما یبعض«ند: یگو یگروه پنجم ماما  .»١باشد یم

و  مکه اجتھاد نموده و در صدور حک چنان ؛دارند یھایخود عذر یاند و برا هشدف قرآن یتحر
 یفیه تحرکم یرس یجه مین نتیبه ا ،مینک یم یابیق و ارزیتحق یاند. اما وقت ردهکخطا  یرأ

ه ک یسانک«ند: یگو یششم مۀ فرق .»٢نمودیمداده و بر آن اجماع  یوجود نداشته و بدان رأ
را از ھم جدا  غلطح و یث صحیاخبار و احاد اند،  داده یو بدان رأ  ردهکف را مطرح یموضوع تحر

 .»٣نندک یار مکن امر باطل را انیون ایاما اصول ؛عه ھستندیون شیو آنان اخبار اند ردهکن

 ینقد و بررس
 م:ینک یم یب طرح آنھا بررسینظرات مطرح شده را به ترت

 یتایعه روایش نظرس در اسا یب یھا ییگو اوهیو  فسانهن ایند ایگو یم یا ه عدهکنیا :نخست
د و یخ مفیمانند ش ،عهیاز بزرگان ش یا فهیطاآنچه را یز ؛ستیف ھستند، قابل قبول نیشاذ و ضع

اند این ادعا را  بیان داشته در باب شھرت و تواتر این مساله و دیگران یریالله جزا ، نعمتیاشانک
ثرت و مقبولیت، معتبر کند اخبار امامت در ات و اخبار را مانیآن روا یه مجلسکبل ؛کند رد می

م به کح ،عالوهه ب عه شده است.یاز بزرگان ش یمذھب گروھ ،درویکر اینطوری که ه داند، ب یم
 کثرت اعترافعه با وجود یاز علمای ش یات از طرف عالم بزرگین روایف بودن ایشاذ و ضع
ن یاباشد.  ین مذھب میش از حد در ایب یردازپل دروغی، خود دلتحریف قوععه به ویبزرگان ش

مذھب شاذ احکام از آن دسته شایسته است که سبب رد  - باشد  ھم درستاگر  - ارکم آشکح
 یبرا آغازی باشد ھمچنان که مناسب است ؛کند را از مسلمانان جدا میکه شیعیان  شودشیعه 

ه ک اعتماد و اعتبار کسانی سلب گرددشایسته است که عه. یرجال ش بررسیع و یات تشینقد روا

                                           
 .٢٠٤ص :عیاإلسالم علی ضوء التش، خراسانی -١
 .٤٩و  ٤٨ص :زانیالم في ةسنالو  ةعیشال -٢
 .٢/٣٥٩ یة:نوار النعماأحات خود بر یدر توض یی: طباطبابنگرید به -٣



 ۳۱۳ باب چهارم: فصل سوم پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید 

 

و  ینیلکمانند ھافرادی  ؛دھند یخود قرار م مذھبمبنای را  ھاو آنکرده ات را نقل ین روایا
عه و ی) در مذھب شدر قرآن فیتحر وقوع( ن مسئلهیا ریزی پیدر  یادیه سھم زک یم قمیابراھ
 .١ اند ان داشتهیعین شیآن در بۀ اشاع

ر یف تعبیباره آمده و به تحر نیه در اک یاتیمقصود از روا دیگو یم یگریه دیتوج :دوم
آیات قرآن نازل ۀ باشد که برای تفسیر و ترجم تحریف بعضی از نصوصی میدر واقع  ،اند شده
 ؛ستا و خرافه افسانهن ید اییتأۀ به منزل ،ه دفاع محسوب شودکنیا یجا  به اند. این ادعا شده

ا یا رد یف یتحر ،نازل شدهبرای تبیین و تفسیر قرآن ه از طرف خداوند کرا  یس نصوصکرا ھریز
قرآن  یمعندر ه ک یسک . به راستیاست  ف نمودهیا تحریات قرآن را رد یآد، درواقع یساقط نما
د؟ کرنان یاطم به او ھا] [و امانتداری آیات و سوره لفظدر حفظ  توان میچگونه  ،باشدامانتدار ن

ۀ ر صحابیچگونه تفس ،گرید یدارند؟ از سو ارزشیالفاظ چه  ،مفقود شوند یه معانک یھنگام
قرآن  یمعان یبرا یو مجلس ینیلکو  یفات قمیشود، اما تحر یمحسوب مف قرآن یتحر ،رامک

باشد،   داشته یبا زبان عرب یوندیو پ یین آشنایمترکس که ھرک یحالد؟ دریآ یر به شمار میتفس
قرآن  یه معانک ی. ھنگاماستات خداوند یآ کفر به ،ھای شیعهآخوند فاتیه تحرکند ک ینم کش

ابند و ی یات قرآن راه مین امت به آیب شده باشند، چگونه ایمفقود و غا فراری یھمراه مھد
 بمانند؟ یگونه سرگشته و گمراه باق نید ھمیا بایآ ؟شوند یت میھدا

که  ھستندقرآن  یمعان با این ادعا که اینھا اند مان آورده یبرا ھایی علمای جاعل شیعه، مثال
 شکه صحابۀ کرام کنند؛ درحالی تفسیر الھی معرفی میرا به عنوان  اند و آن از ائمه نقل شده

 ِل ین تاویا ،عالوهه ب بریم. پی می شدروغ بودن به را قبول نداشته و ما نیز با اندکی تأمل آن
 یو جعل یات ساختگیندارد. چون در روا یات خود آنھا سازگاریاز روا یاریبا بس ھا ییسرا اوهی
ل ین تأویپس ا .٢است لمات و الفاظ صورت گرفتهکر ییتغدر قرآن  که  ح شدهین نکته تصری، اھاآن

                                           
پندارد؛ آنانی که این  صاحب این قول، محمد حسین آل کاشف الغطاء، بعضی از ملحدین شیعه را بزرگ می -١

ـ چنین  کنند. به عنوان مثال، دربارۀ نوری طبرسی ـ صاحب کتاب فصل الخطاب کفر را آشکارا طرح می
نوری کسی است که او حجت خدا بر جهانیان است و فرشتگان از تقوای او متعجب هستند. «گوید:  می

 اإلسالم حسین نوری این نور من است، موالی ما ثقة«فرمود:  شد، می اگر خداوند در برابر خلق ظاهر می
 .)١٣١٨ ،قم ،د العلماین نوری طبرسی، نشر مؤ یکشف األستار حس همقدم، محمد آل کاشف الغطاء(

از جملۀ آنچه از قرآن «مران] گفته است: ع سوره آل ١١٠گویند حضرت علی [در مورد آیه  مثًال به دروغ می -٢
  ةٍ أئمنتم خیر کُ فرماید: " تحریف شده، قول خداوند است که می

ُ
 أمةبه  ائمة"  که در آن اِس ت للنّ َج خرِ أ

بازان، دزدان، راهزنان،  که در این امت [یعنی در امت اسالم] زناکاران، همجنس تحریف شده است. درحالی
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و  این عقیدهردن ک، رد صحیح رویکرده کست بلیفر نکن ننگ و یفرار از ا یبرا راِه خوبی
 ند.یآ ینان اھل قبله به شمار نمیرا ایز ؛باشد ات کسی است که بدان معتقد مییروا تکذیب

ه دفاع کنیا یمانند مورد دوم به جا ،اما ناقص است ،ستیشده ن فیه قرآن تحرکنی: اسوم
ن امت با قرآن ناقص ی. چگونه استتاب خداک به توھینو  این سخن یاوهبر  یتأکید ،باشد
نیز را  آنۀ یتواند بق یند، حتمًا مکاز قرآن را ناقص  یه بتواند قسمتک یسکشود؟  یت میھدا
پایه گذار این افترا و  .انریو بست پایو خانه از  است آلود د. اما آب از سرچشمه گلیف نمایتحر

 .استطبرسی  یشاگرد نور وابزرگ تھرانی قادعا، شخصی به اسم آ
بد یگونه بفر نیخواھد مسلمانان را ا یبه گمان خود م یتھران بزرگه آقاکشود  یمالحظه م

 یبه جااشتباھش این بوده که اما  ،ندکخواسته از قرآن دفاع  یم الخطاب فصله مؤلف ک
ند با ک یاو در واقع تالش م .١ار برده استکبه در عنوان کتاب را  »فیتحر« ، کلمۀ»صیتنق«

 آشکارقت یحق ناشیانه، ن دفاعیاما با ا ؛را بپوشاند یباطل نورۀ عقیدرنگ، یخدعه و ن ینوع
و اینکه  دارد یا ملهکت یالھ یدارد و وح یا ماندهیند قرآن باقک یح میه تصرکآنجا  ؛گردد یم

الھی  ینزول وح«عنوان یا  »نقص قرآن«از عبارت  تحریف، اصطالح یبه جا نوری بھتر بود
در برابر دشمنان اسالم و  دفاع از قرآن ،ن کاریاکه پندارد  یاو م .کرد استفاده می »گرید

خود ن یا ؛ امااستت دفاع از قرآن و اسالم ینھا که این عملشنید و ایآ یمسلمانان به شمار م
 است. یبزرگ توھین

                                                                                                             
شود  کنندگان واجبات و تجاوزگران از حدود خداوند وجود دارد، چگونه می ستمگران، شرابخواران، تباه

 ج الله ـ صحابۀ رسول الله  کنندۀ این روایت ـ لعنه منظوِر جعل». خداوند از چنین کسانی تعریف نماید؟
ن را به این دهد. بنابراین قرآ گوید، اما آخوند شیعه آنان را دشنام می باشد؛ زیرا قرآن کریم آنها را ثنا می می

گویند  سوره نحل] می ٩٢کند. دیگر اینکه [در مورد آیه  اند که صحابه را تمجید می دلیل مورد طعن قرار داده
سوره بقره در  ١٤٣به جای أمة؛ و یا معتقدند که آیه » ةأئم هي أربي من ةٌ ن تکون أمأ«فرماید:  که خداوند می

که باز به جای أمة، أئمة » بین الرسول و بین الناس وسطاً  ةً أئمو کذلك جعلناکم «اصل چنین بوده است: 
 ٤٠کنند که خداوند در آیه  اند. همچنین ادعا می را اضافه کرده بین الرسول و بین الناساند و عبارت  نوشته

اما این آیه تحریف شده و کلمۀ ُترابًا را به  »الکافر یلیتنی کنت ُترابیاً َوَیُقوُل «: فرموده است سوره نبأ در اصل 
 :نواربحار األ( کرد خطاب می» ابوتراب«حضرت علی را بیشتر  ج اند؛ زیرا حضرت رسول جای ُترابیًا گذاشته

 توان تفسیر و تأویل تلقی نمود؟ را می آیا این روایت و امثال آن .)٢٨تا  ٩٣/٢٦
 .٥٥٠ص :دوم بخشجزء اول،  ،عهیأعالم الش -١
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 آنھا فراری ینزد مھد یگریقرآن د هککنند مبنی بر این : آنچه گروه چھارم ادعا میچھارم
 فرماید: یممتعال ه خداوند ک یحالامل نشده است. درکن یه دکاست  ین معنیه اب ،وجود دارد

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ ... ﴿
َ
  ]٣دة:  [املائ ﴾...أ
 »...امروز دین شما را کامل کردم... «یعنی: 

ای  چه بھرهگذرد  یاو م ھا از غیبت بلکه قرنو  ھا سال که یمھد تاِب پنھانیک بندگان از
 اند؟ ا گمراه بودهیآ اند چیست؟ بدون آن زیسته ھا ندر طول این قرکه ؟ حکم شیعیانی برند می

 اند؟ راه انداختهه برا اھو و جنجال یھ نیچرا ا ،شود یت میز ھداین خیالیاگر امت بدون آن قرآن 
شان در امور شاذ و  قانع کردن پیروان یبرا ھا ییگو اوهین یاۀ ھم که ن استیاقت یحق

برای آنھا وجود تاب خدا کاز  یل و شاھدیچ دلیھنادری است که رافضه بدان معتقد ھستند و 
در  ،آنھا خرافاِت ل یدال بقبوالنند به آناننند ک یتالش م شان، پیروانب یفر ین براید. بنابراندار

  باشد. یآنھا م فراری یا در دست مھدیامل بوده و که کاست  یگریقرآن د
تب و منابع کدر  کتاب خدا و ادعای تحریف یا نقص آنبه  توھینگر و یوجود قرآن د همسئل

ان گمان یعی. شتفکیک نمود از ھم را توان آن نمیاست و مورد اتفاق  یا عه، مسئلهیش یاساس
آنان  یول ،صحابه عرضه نمود بهرا  رد و آنک یآور مال جمعک، قرآن را تمام و یه علکنند ک یم

آن حذف  بود از  نازل شده یت علیدر مورد وال و آنچه کردند تألیف یگریقرآن د و رفتندینپذ
 تا به امام منتظر گردد منتقل می بین ائمهقرآن مورد گمان آنان دست به دست  و ؛ردندک
 هک چرا ؛ب دارندیفقط قصد خدعه و فر ،ھستند او عقیده ھم هک یسانکو  ین رافضیا رسد. یم
ا یف یتحر ینسبت به افترا ،ھات ارائه شدهیاز توجیکی  ارا ب انج مسلمانیخواھند به تدر یم
 نند.ک قانعقرآن  قصن

تر رخ  پیشه ک انحرافی بودهاشتباه و  دیدگاھیف، یتحرعقیدۀ ند یگو ی: گروه پنجم مپنجم
 ؛ لذامیگردان شدیاز آن رو ،روشن شد ما  یبرا خطایش چون اما میا دنبال آن رفتهه ما بداده و 

د ون گفته مشھیه در ایتق ید. اما ردپانکن یم تشویقن اعتقاد فاسد یمسلمانان را به بازگشت از ا
 ،فر ھستندکن یا یه حاوک یو منابع قرآن)(تحریف  عقیده زشت چرا که صاحبان این است؛

توان به صدق گفتارشان  تنھا زمانی می .ھستند ی در میان شیعیانبسیاراحترام  مورد ارج و
و  یو قم یافکتابش کو  ینیلکمانند ـ  نآنا یھا تابکو  تحریف تفکر به از معتقدانپی ُبرد که 

اگر راست  .ابراِز برائت کنند ،اند ش گرفتهیفر را در پکن یه اک کسانیو تمام  ـ رشیتفس
ن یاتا  ،تبکو  ادات باطلقچگونه این اشخاص با این اعت کار را انجام دھند. این ،گویند می

عت از آنھا یده و شریچگونه عق ؟اند شده و پیشوای شیعیان  اعتماد این گروه بوده ورداندازه م
 اقتدا شده است؟ ایشان کردارو  گفتارده و به یافت گردیدر
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 ؛ستیقابل قبول ن ،دست کشیدهن اعتقاد یاز ا به طور کلی یعشراثناۀ عیش ن ادعا کهیا
 ینق ید علین سیھمچن. ندک یرا ثابت م آنخالف  الخطاب فصلتاب کرا عالم معاصر آنھا در یز

به ه ک  یتابک) در  ھ۱۳۲۳متوفی(شیعه از علمای معاصر  یھنوکل یلحسن نقواد ابویفرزند س
گر از ید یاریبس . به عالوه،ندک یعه اثبات میدگاه شیاز درا ف قرآن یتحر ١زبان اردو نگاشته

آنچه از آقابزرگ  ،ند و چنانچه گذشتک یارا نقض مکن ادعا را آشیا ،باره نیات آنھا در اتألیف
ن یدر اھمچنان از آنان  یا عدهد. ن ادعا تعارض داریز با ایه ندینقل گرد ین نجفیو ام یتھران

و با  نندک یفا میا یا گونهه خود را بتخریبی رده و نقش ک ییفرسا ف قرآن قلمیتحرۀ زمان دربار
ه مورد ک ین است در امرک. چگونه ممدارند تمام توان در جھت ایجاد تفرقه و بدعت گام برمی

ن است گفته شود کچگونه مم گونه جسارت کنند؟ این ،اجماع و اتفاق عموم مسلمانان است
رفته یپذ یرده و عذرکخطا  یدر واقع اجتھاد ،مخالف سالمت و حفاظت قرآن است کسی که

 دارد؟ل یاجتھاد و تأو جای ،ن امریمگر ا ؟دارد
تنھا ه ک، بلندارند یاعتقاد چنین یعشراثناان یعیشۀ ند ھمیگو یم دیگر: گروه ششم 

 غلطح و یاخبار صح که میانشوند  یده میون نامیخباره اَ کھستند  ھا امامی از دوازده یگروھ
ه کد، آنجا یگو یم یف مرتضیعه به نام شریش یقدمااز  یکین سخن را یا .تفاوتی قائل نیستند

ست. یمورد اعتبار و اعتماد ن ، مخالفت اون باشدیه مخالف اکه یس از امامکھر«گفته است: 
ث یاخبار و احاده کگردد  یان) برمیعیث (از شیاز اصحاب حد یبه گروھ ھمانا این مخالفت

از  توان ینم ،ثین اخبار و احادیبا عمل به ا که اند ح دانستهیرده و آنھا را صحکرا نقل  یفیضع
  .»٢رجوع کردت و صحت آن معلوم است یه قطعک یزیچ

این  .باشد یون مین افترا مخصوص اخباریا کند که می تأکیدعه یمرجع بزرگ شجعفر نجفی 
عه یتب شکه در شد وارد ِی فیات تحریرواۀ ون بوده و درباریاصوله خود او از کحالی است  در
ن افتراء یا«د: یگو یم کهچنان ؛ستون کمتر نییخبارظر اَ از نخطرش ه کند ک یرا دنبال م یراھ

الزم است ... و ن، باطل است یدۀ ات معلومیو ضرور یو نقل یل عقلیون بوده و به دالینظر اخبار
قرآن ۀ لمات خلق شدکخبار بر ناقص بودن ن ایل شوند: الف: ایدو روش تأو یکی از ن اخبار بهیا

ن داللت یبه زمو قبل از نزول ا یآسمان دن به ا بعد از نزول قرآنیا یآسمان دن  قبل از نزول به
را ترجیح  این حقیر آنو آنچه  ؛ل شوندیر قرآن تأویدر تفس یا باید بر نقص معنیب: ؛ ٣دارند

                                           
 .٣/٣٩٤: الذریعة الی تصانیف الشیعةبنگرید به:  -١
 اند. را از او نقل کرده آن ١/١٥ :انیمجمع الب در طبرسی و ٣تا  ١ص ،انیتبال در طوسی -٢
 چون همانند معتزله معتقدند که قرآن مخلوق است. -٣



 ۳۱۷ باب چهارم: فصل سوم پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید 

 

قرآن  ،ن صورتیه در اکرده است ک داین نقص پیزم دن بهیقرآن بعد از رس کهدھم این است  می
اند  را نوشته آن] کاتبان وحی[رده و کرا بر مردم تالوت  امبر آنیه پک بخشیگردد:  یم بخشدو 

ر یغ یسکنگه داشته و  یرا از مردم مخف که آندوم  و بخش .است  رفتهیو اعجاز بدان صورت پذ
ده است و یر امامان رسیپس از او به ساو  ؛است  از آن مطلع نشده س یعلن یرالمؤمنیاز ام

 .»١منتظر محفوظ است ینون نزد مھدکا
ن یب ایذکت جرأت یف مرتضیالغطاء ھمانند شر شفکصاحب  ،شود یه مالحظه مک چنان

آمده و رون یشمار گرفتار ساخته و از چاله ب یلف و رنج بکه خود را به تکبل ندارد؛را  ییگو اوهی
و  ،تمان نمودهکاز قرآن را از مردم  یبخش ج امبریه پکپنداشته او واقع است. در  به چاه افتاده

نگه  یرا نزد فرزندان خود مخف آن نیز یعل ساخته است؛آن با خبر نوجود را از  یسک یجز عل
 ن بدتر؟ یاز ا ییحال چه افترا .منتظر است یمھد این کتاب نزدنون کداشته و ھم ا

 آن ناد بهف قرآن و استیتحر اعتراف علنی بهسوم:  رویکرد
 یبراه ک است یطبرس ین نوریحس ،کشد به دوش میرا  ن افتضاحیا طرحگناه ه ک یسک

نوشته  »ربابتحریف کتاب رب األ ثباتإ يف الخطاب فصل«، کتابی به اسم ھا گویی اوهین یاثبات ا
 ھای فسانهو ا ھا ییگو اوهیبزرگی از حجم  هکن بار در طول تاریخ باشد ین اولید ایشا است.

در   هدیا نقص گردیف یدر قرآن تحر -شان به گمان - هکرا  یاتیعه و بزرگان آنان و آیش پراکندۀ
آنان  ییرسوا شه باعثیھم ی. این تنھا بدین خاطر است که برااست شده آوری جمع یک کتاب

آن  نویسندۀتاب و کن یا یگمان برا ی، بداشتند قدرت کافیو و اگر مسلمانان توان  .باشد
صادر  یمک، ُح یعشراثناۀ عیا نبودن شیمسلمان بودن  دربارۀو داده ل کیتش ییم قضاکمحا

 ،دھند میج یترودر جھان اسالم ع را یتش شرک و کفره ک یخواران رهین جیو از شر چن کردند یم
از خواب  ،اند ردهخورا عه یبزرگان ش یھا رنگیو ن ھا هلیب حیه فرکرا  کسانیو  شدند می رھا

 ؛دانند ینم یگریز دیچت یب ع جز محبت اھلیه از تشک ھمان جاھالنی ؛نددکر یدار میغفلت ب
 شان خواھد کرد. بھشت را نصیب ،تابکال آنان بدون حساب و یه به خک یمحبت

 الخطاب فصلاز  یادیز یھا عه و قرآن) قسمتیتاب خود (شکر در یظھ یاستاد احسان الھ
پرده از حقیقت شیعه  عه و قرآنیش است. ھرچند کتاب  و شبھات مؤلف آورده دالیلرا ھمراه 

تفا کا نقد ایح و یبه نقل عبارات بدون توض دارد، اما متاسفانه این بزرگوار برمیدر این زمان 
 یوازده شبھه براحدود د لفؤه مکژه یوه ب ؛خاص خود را دارد ار خطرِ کن ینموده است و ا

                                           
 . ٢٩٩ص :کشف الغطاء -١
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ممکن اما  ،مانند یبوت مکبه تار عنن شبھات یا چندھر .است  ردهکان یب خود یاثبات افترا
چه و  دچار تزلزل گشته ،ندارند یبا علوم اسالم یچ ارتباطیه ھک یسانکبا این شبھات است 

رد  و بر شده ارکشف و آشک نوری طبرسیی ھا گویی یاوهلذا الزم بود  .رندیر قرار گیتحت تأث بسا
 د. یگرد یاستدالل م یشبھات و

ن یات ایاز محتو یمختصردر ادامه است،  ینمعاصر از تابکن یمؤلف ا با توجه به اینکه 
و  اشتباھاتان یدر حد توان در ب یالھۀ و به حول و قو ١شود یان میخوانندگان ب یبرا تابک

 م. یینما یتالش م شلیدال یار نمودن شبھات آن و نقد و بررسکآش
شود، رد یا نقد آنکه بدون  و گسترده یلکدر جھان اسالم به ش لھی ظھیرتاب استاد اک

بطالن عقیده به تحریف یا نقص قرآن کریم به قدری آشکار و مسّلم است که  .استشده  منتشر
ی شبھاتشایسته بود  ،ھمهحتی بیاِن سادۀ آن، خود نشان از پوچی و نادرستی ادعا دارد. با این 

گردید و نادرستی سخنان محدث نوری  به طور کامل بررسی میشده  وارد الخطاب فصل درکه 
گاه تأث افراد نابر  را ممکن استیزرسید؛  به اثبات می  .داشته باشد یراتیآ

برداشته و اخبار   ف قرآن پردهیتحرۀ دربار یعشراثناۀ عیشۀ دیمؤلف از عق ،قتیحقدر
عه را نسبت به تواتر آن یش انحات بزرگیو تصر نموده یآور را جمع زمینه  نیآنان در اۀ ندکپرا

را  ج امبریاران پیو  استت یاز دو ھزار روامشتمل بر بیش ه ک یاخبار ؛است  ردهکاخبار نقل 
 امیرالمؤمنینه جز کنیبدون ا ؛کند میمتھم و ھمدستی در این زمینه قرآن ف یبه تحر

را یز ؛است یز صورین استثنا نیاالزم به ذکر است که  .رده باشدکرا استثنا  یسک ؛یعل
تلویحًا دال بر مشارکت علی در این ف قرآن، یصحابه بر تحر ھمۀ شیعه در مورد ھمدستی ادعای

حتی در بود، ده مان از تحریف در امان که طبق ادعای شیعه نزد علی یقرآن چون ؛باشد کار می
 زمان خالفت و قدرت علی نیز به دست مردم نرسید. 

به آیات ه کرده ک ت ذکریروا ۱۰۶۲ شیعه یھا بتاکمحدث نوری طبرسی با استفاده از 
 خود ای فسانها یھا تابکآیات را از  صحیح ترتیب و لفظد و ندھ نسبت خطا و اشتباه میقرآن 

و به آنچه  پذیرند نمی ،اند آنچه را که امت بر آن اجماع کرده . بدین شکل،دننک یان میب
ای  جعلی یھا هسوراز ذکر وی د. ندھ یت میرضا اند، گفتهعه یاز افتراسازان ش یزیناچۀ مجموع

در مصحف مورد  ھا هاز این سور یچ اثریه ھک یحالدر ؛ای ندارد واھمه آمده یشیع در منابعکه 
  داشته یعرب زبانبا  یین آشنایمترکس کشود. و ھر یافت نمی )کریم (قرآنن یمسلم اجماع

                                           
نجا به ین کتاب اشاره شد و در ایبه ا ،پردازند ی مییگو  اوهین یعه که به ایدر اثنای بحث از کتب و منابع ش -١

 خواهیم پرداخت.ات کتاب مذکور یبررسی شبهات و محتو 
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را  آن ،غرضن مُ ید یجز ب یسکابد و ی یم در اش یرا در ظاھر عبارات و معان باشد، دروغ بودن آن
ان یرد و بیپذ ینم دیگر علمای شیعهرا از قرآن ف یار تحرکن انیھمچناو ند. ک یج نمید و تروییتأ
ه اخبار و ک یسکرا یز ؛است  رفتهیه صورت پذیتق یز از رویعه نیش یار قدماکه انکدارد  یم

 چرا که ؛دیار نماکز انیات امامت را نید اخبار و روایآ یبر او الزم م ،ندک یار مکف را انیات تحریروا
 و به بیان بھتر، الزم و ملزوم یکدیگرند. .وجود دارد نوعی ھماھنگی و اشتراک ،دو  ن آنیب

چاپ شد و ران یدر اقمری)  ۱۲۹۸( شمسی ۱۲۶۰در سال  ،و الحاد فرک سراسرتاب کن یا
بارۀ درعه یاز بزرگان ش یکی .نمودشان و مضطرب یپر راان یعیاز ش یاریبس به محض انتشار،

و کتاب بر ضد آن  شدی، که وارد می یمجلس ھربه در حوزۀ علمیه «د: یگو یم این فضاحت
ب، ین خطیبه نظر استاد محب الد .»١ردندک یم یو بدزبان بودادھا بلند یفر شناشر مؤلف و

منحصر به خواص  ،د در صحت قرآنیو ترد کیکتش ستندخوا یه مکن بود یا اد آنانیسبب فر
حفظ  شانمعتبر ھای باتکنده در کبه صورت متفرق و پرااین سخنان کفرآلود و  باشدعه یش

از  شان و در ھزاران نسخه چاپ شود و دشمنان یآور تاب جمعک یکگونه در  نیا اینکه نه ،شود
 یو .عرضه کنندحجت  به عنوان شیعهه یبر علرا در انظار عمومی  مطالب آنآن باخبر شوند و 

، بیان نمودند مخالفت خود را با کتاب و مطالب آنعه یش اندیشمندانه ک یھنگام«د: یگو یم
 الخطاب فصل عنرد بعض شبھات "با عنوان  یگریتاب دکرد و کتاب با آنان مخالفت کمؤلف 

 .»٢ردک تألیف "تاب رب األربابکف یثبات تحري إف
آنھا  یه براکه یتقۀ دیاز عق یریگ شتر اوقات با بھرهینند در بک یعه تالش میون شیافراط 

حتی  یاد و نگرانین فریا .بگذارندسرپوش  یین رسوایا یرو بر است،م کمستح یدژ ھمچون
ز به خاطر یرا آنھا نیز ؛خورد اند نیز به چشم می بوده ۀ تحریفگذار عقید که پایهکسانی ان یدر م

شان، از انتشار این اندیشه جلوگیری  از مذھبقوم خود و حفاظت  یحفظ اعتبار و آبرو
را الزم و  یین رسوایا پنھان کردن گردد؛ لذامتزلزل  شان تیان و موجودکی کردند تا مبادا می

ۀ ھم هب یم را به صورت قطعکن حیب این خطیمانند استاد محب الد بنده. دندید یم یضرور
ار و از آن کفر را انکن یوسته ایان پیعیاز ش یبرخکه ن باورم یه بر اکبل ؛دھم یم نمیان تعمیعیش

حفظ  يف رسالةٌ «تاب ک از جمله: ؛اند ھا نوشته یهرد الخطاب فصلتاب کند و بر یجو یبرائت م
تاب کبر  یه ردک یمحمد حسن مرعشۀ نوشت »الکتاب الشریف من شبھة القول بالتحریف

 . ٣شود یمحسوب م الخطاب فصل
                                           

 .٢١ص یة:لجالمعارف ال، مرعشی -١
 .١١ص ة:ضیالخطوط العر  -٢
 .٢١ص یة:: المعارف الجلاین کتاب هنوز به صورت نسخۀ خطی است. بنگرید به -٣
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ند و ک یف مجادله مین موضوع تحریرکه مؤلف با منکنم یب یم الخطاب فصلتاب کدر خالل 
ه کابد ی یدرمند، ک تاب را مطالعه کن یس اکھر .داند یمردود مسخن منکرین تحریف قرآن را 

آنچه صاحب  .١ندا قانع کردن کسانی است که با این کفِر شیعه مخالف آن، تألیفھدف از 
ند یگو یه مکست ین یسانکبر درواقع رد  ،نگاشته است در پاسخ به مخالفانش الخطاب فصل

بدان  :نیرا آنچه محب الدیز ؛و سر به مھر بماند ین آنھا سّر یدر بباید ف قرآن یتحرموضوع 
 ن است.یر از ایغ چیزی ،قت امریه است و حقیقض یصورت ظاھر ،ندک یاشاره م

عه محمود ابن ابوالقاسم، مشھور به معرب یشعالم  ،افتیانتشار  »الخطاب فصل«ه ک یھنگام
رد  ادعای محدث نوری را »تابکف الیعدم تحر ياب فیشف اإلرتک« به نام یتابکدر  یتھران
ند ک ینقل م ابیشف اإلرتک یه در این زمینه را از صاحبن ردیاول شیخ آقابزرگ تھرانی .نمود

د: یگو یم وی .ن افترایا مخفی کردننه دعوت به  ،است فیتحر بیانگِر نپذیرفتن عقیدۀه ک
ھم  یانھودیف قرآن ثابت شود، یه اگر تحرکن است یاب ایشف اإلرتکتاب ک ٢ۀھن شبیاول«

اما  .»٣اند ست و ھر دو از اعتبار افتادهیتاب ما و شما نکان یم تفاوتی "اکنونند: یبگو توانند می
ن بدان اشاره یالد محب است که هنوشت »کشف اإلرتیاب علی ردال«به نام بر آن  یرد یطبرس

 ،در اختیار داشترا  الخطاب فصل کتاب هک  سکبه ھرمحدث نوری شود که  گفته می .٤ندک یم
، تا جایی که از او چنین داشته باشدنزد خود ن رساله را یادر کنار آن، ه کرد ک یماکید سفارش 

. »٥را بخواند، ولی این رساله جوابیه را نخواند الخطاب فصلراضی نیستم کسی «که نقل شده 
بر  نوشته شده بود که شیخ محمود معرب تھرانی یشبھاتبه  پاسخدر رد و  رسالۀ مذکور،

 یشده ول تألیف یبه فارسخ محمود یتوسط ش رد شبھاتۀ مقال بود. کردهوارد  الخطاب فصل
 است. شدهچاپ نتجدید 

بازگشت و  یتالش برا یاب، نوعیاألرتکشف ل صاحب یدر رد دل یدر واقع جواب طبرس

                                           
 .بعد به ٣٦٠ص :به: فصل الخطاب دیبنگر  -١
برد؛ زیرا صاحب ذریعه مذهب صاحب فصل  شود که صاحب ذریعه عبارت شبهات را بکار می مالحظه می -٢

نامد، این خود فرو رفتگی در این  الخطاب را در این مورد دارد، پس او ادلۀ کشف األرتیاب را شبهات می
و استاد صاحب ذریعه است و اینگونه باشد زیرا صاحب فصل الخطاب شیخ  گردد؛ باید هم  کفر محسوب می

 است و در کتابی که نگاشته بر مدح و ثنای او افراط نموده است. بیش از حد از او تمجید کرده 
 ، حرف راء.١٠/١٢ ؛حرف کاف ١٨/٩ ة:عیف الشیالی تصان ةعیالذر ، ابزرگ تهرانیقبه: آ دیبنگر  -٣
 .١٠/٢١١ همان:: بنگرید به -٤
 .٣/٢١٦ همان: -٥
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منظور  ؛ زیرااست یلفظ درگیری ینوع نیا«د: یگو یه مکآنجا  ؛باشد یی بر تناقض در آن ملیدل
ادت و یل و زیر و تبدییتغ یعنیرساند،  یلفظ مه ظاھر ک غیر از آن چیزی است ف،یاز تحر

تنھا  ،فیمنظور از تحر .گران وجود داردیھود و دی یھا تابکه تمام آنھا در کره یص و غیتنق
ۀ ھم ۀشد ثابت ادت، با اجماِع یافته است. اما زیام تحقق کات احیر آیدر غ ه قطعاً کاست  صیتنق

ه ک یقرآن در گان معتقدنداست و ھم یمنتف ،ھای اسالمی تمام فرقهمسلمانان و اتفاق 
به  یحت ؛وجود ندارد اضافیالم ک یک یحت ،باشد یم عمومدسترس شده و در  یآور جمع
نظر و  ه تمام اھل قبله اتفاقکبل .ح باشدیالم فصک یکه مصداق ک یا هین آیتر کوچکۀ انداز

وجود ندارد. پس  ـ میرا ندان آن یه جاک چنان ـ یاضافۀ لمک یک ،ه در تمام قرآنک اجماع دارند
 یگریز دیچ یلفظۀ ا جز مغالطیجاست و آک ،درسان یرا م ه ظاھر لفظ آنک یجمالص این تنقیا
  ».١تواند باشد؟ یم

ت یما روا یعه برایصاحب ذر ون دو رساله وجود دارد یدر اکه است  یزیچ از آن ین بخشیا
 لزومنه در  ،استا عدم آن یف یتحروقوع  بر سرِ  بحث اصلی به گفتۀ آقابزرگ، .ندک یم

در  یرویکردکند که  این حقیقت را نفی نمی او .عهیان خواص شین افترا در میا کردن مخفی
بدین تا  ،استان یعیدر نزد ش عقیدهن یا مخفی کردنضرورت شیعه وجود دارد که قائل به 

 پذیرد. نمی انیعیشۀ بر ھم را آنبه  مکم حیتعم یول ؛عه مصون بماندیحرمت مذھب شوسیله 
 آثار اختالط و ،استرده کخالصه  الخطاب فصل یفارسۀ را از رسال ه آنک آقابزرگدر سخن 
 .٢استن موارد یدر ا ھا یشتر رافضیبو شیوۀ عادت  و این شود یده میه دیتناقض و تق

                                           
 .١٠/٢٢١ ة:عیالذر  -١
نظر وجود دارد   اجماع و اتفاق«گوید:  کند، سپس می مثًال او در ابتدا، زیادت در قرآن را به طور مطلق نفی می -٢

گوید  اگر به این عبارت او که می». را ندانیم ای که مکان آن ای در تمام قرآن، به گونه بر عدم زیادت حتی کلمه
الخطاب  کند که صاحب فصل با این جمله و با کنایه به چیزی اشاره می بینیم که بنگریم، می را ندانیم مکان آن

شود.  سخن می الله، با محدث نوری طبرسی هم نیز بدان اعتقاد دارد و زیرکانه در این اعتقاد به زیادت در کالم
مورد « گوید: کند، چنین می های تغییر در قرآن را بیان می که بنا به توهم صورت صاحب فصل الخطاب درحالی

نَفالِ  َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ در قول خداوند عنهفتم از زیادات، افزودن یك کلمه است مانند کلمۀ 
َ
: ص[ ﴾ٱۡ�

). الزم به ذکر است با اینکه او در کتاب فصل الخطاب قائل به وجود نقص و ٢٥(فصل الخطاب: ص]» ٢٥
کند در قرآن زیادتی وجود ندارد؛  ادعا می باشد، در رد بر کتاب شیخ محمود معرب تهرانی زیادت در قرآن می

ادعا او را از تکذیب کالم باری تعالی تبرئه این ورزد و  وجود نقص در قرآن اصرار میبا این همه، همچنان بر 
ۡ�َا ﴿ فرموده است: خداوند متعالکند؛ چرا که  نمی  .﴾لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
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اخبار و  ،نخست ۀاست. در مقدم  را در سه مقدمه و دو باب تنظیم کرده شکتاب نوری طبرسی
مانند  ؛ندک یبحث م نانید ین بیر اکتف یبر مبناآوری قرآن  جمعاز ه کرده کعه را نقل یات شیروا

ه نازل شده کگونه  ھمان ،موجود قرآِن ۀ باشد ھم یس مدعکھر«د: یگو یه مکت یروااین 
 یھمان شکلبه طالب و امامان بعد از او قرآن را  یابن اب یست. تنھا علدروغگو ،دهیگرد یآور جمع

مذھب برخاسته از اعتقادات مشرکانۀ ن سخن یا .»١اند و حفظ نموده یآور جمع که نازل شده
را بر مسیر حق و حقیقت و دیگر مسلمانان را در بیراھۀ جھل و  فرزندانش و یعل است کهعه یش

 دارد.پادشاھان  نسبت بهغلط باستانی در باورھای ریشه مشرکانه، این اعتقاد  داند.  ضاللت می
ادعا  یول ،صحابه را مردود دانستهۀ ه قرآن مورد اجماع ھمکننگ است ۀ یتعجب و ما یجا

ن گروه یاالت ان ادعا جز در خییه اک یلحادر دارد؛از آنان اعتبار  یکیتنھا سخن  کند می
نداشته و  یگریرآن دن قرآن، قیر از ای، غیو امت اسالم یرا علیز ؛عراب ندارداز اِ  ین، محلید یب

 نمود. یار و بدان عمل مکرا آش آن ،وگرنه حداقل در دوران خالفت خود اند،  نشناخته
 کماز آن  یه به گمان آنان حرفکپردازد  می یقرآن عل ت ازیروانقل به در ادامه  لفؤم
نتیجه ن یا که ھر خوانندۀ عاقلی به کند نقل میعه را یات شیاز روا یا مجموعه پساست؛   نشده

ه به ک ؛ چراندک یق میگر خرافات را تصدیتر از ھر عقل د عیسر یعیه عقل شک خواھد رسید
ه مورد اجماع کد اما به قرآن موجو ،آنھا وجود ندارد یھا فسانهه جز در اکمان دارد یا یتابک

 ،اوهیات یروااین  باور ندارند.به آن ده و یفر ورزک ،داردامامان قرار  یحت یتمام امت اسالم
او را  و اینکه آنان قرآن پیشنھادی استصحابه  هآن بۀ و ارائ یقرآن توسط عل یگردآورۀ دربار

ه با کند ک یرا نقل م یا عهیت شیروا ،نمونه یبرااند.  ه و به آن توجھی نکردهمردود دانست
د: یگو یم غایب به اوامام رده و کدار ید -که اصال وجود خارجی ندارد فراری-منتظر  یمھد

آنچه  ٢شیو دو بت قر وفات نمود ـج د البشریسـ  ه حضرت محمد بن عبداللهک یھنگام«
 یتمام قرآن را گردآور ین علیرالمؤمنی، امو خالفت را غصب نمودند ردندکخواست  دلشان می

 یتاب خداکن یا"ان گفت: شیآنان برد و به ا نزدبه مسجد ای قرار داد و  در پارچهرا  رد و آنک
بر شما  را آن، قیامتجھت اتمام حجت در روز  دستور داده تا مرا ج الله رسول هک سبحان است

ه در دستان ک نداریم یقرآن نیاز بهما "گفت:  ٣ن امتیا اما فرعون و نمرودِ  "؛میعرضه نما

                                           
 .١/٢٢٨ کافی:أصول  -١
 باشد. می بفاروق و عمرق یصدابوبکر  قریش، منظورشان از دو بت -٢
فارس را  سرزمین، کسی که است ن امت، حضرت فاروق عمر بن الخطابینمرود او منظورشان از فرعون  -٣

 .استر یکفتدشنام و  ،توزان نهین کیپاداش او نزد ا به ارمغان آورد و برای ایرانیانو اسالم را نمود فتح 
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 یول ؛شما را به من گفته بود واکنشن یا ج ب من رسول اللهیالبته حب: گفتعلی  ."ستتو
ن به منزلش برگشت. آنگاه ابن یرالمؤمنینم. پس حضرت امکخواستم بر شما اتمام حجت 

از قرآن  یا ا سورهیو  هیس آکھر نزد"و به آنان گفت:  فراخواندمسلمانان را [= ابوبکر] فه حاقُ  یاب
 ابن ةیوقاص و معاو یبن جراح، عثمان و سعد ابن اب ةدی. پس ابوعب"اوردیرا ب آن ،دارد وجود
ثابت و  ابنو حسان  یدرد ِخ یدالله و ابوسعیعب ابن ةعوف و طلح ابنان و عبدالرحمن یابوسف
نمودند و  یآور آن را جمعن قریر آوردند و اکابوب نزد ،مسلمانان، ھرچه از قرآن داشتند دیگر

[بنا به ادعای شیعه از سوی صحابۀ کرام سر زده و در قرآن ه کرا  تمام نواقص و معایبی
ات یه آکل است یدل نیبه ھم از آن حذف کردند. ج بعد از وفات رسول اللهمنعکس شده بود] 

را با خط خود نگاشته و  ن آنیرالمؤمنیه امک یند. اما قرآنینما یمرتبط م ریگر غیبا ھمد
 یقرآن ؛شده است ینگھدار ـ عجل الله فرجهـ الزمان  ھمچنان نزد صاحب ،رده بودک یگردآور

ی . قرآنیک خراش کوچک ھم در آن ذکر شده استۀ و حتی دی ز در آن وجود داردیه ھمه چک
باشد. از  یم متعالالم خداوند کنًا یقیدر صحت آن وجود ندارد و  یدیو ترد کچ شیھکه 

 .»١ن صادر شده استین چنیصاحب امر ا
با موضوعیت و ات آنھا یاکن حیشتریرا بیز ؛میردکنقل  بودنش یطوالن وجودبا ن عبارت را یا

و  ج رسول اللهۀ ن گروه نسبت به صحابیاۀ نکین مسئله از یواقع ا. درباشد محوریت آن می
ن مالحظه یرد. بنابرایگ ی، سرچشمه ماند به ما رسانده رامکۀ ه صحابک ینیبر د آنانبغض 

 یه گردآورک یرآندر قآنان  هکنیصحابه است و ا یاحترام یو ب ییه بحث از ناسزاگوک دینک یم
شان را آشکار  اسرار درونگونه  اینپس روافض  .اند نمودهرا حذف  ھا یاحترام ین بیا ،اند ردهک

 .است از اینتر و سیاه تر به مراتب بزرگ ،گذرد یشان م یھا آنچه در دل ھرچند ؛اند ساخته
پس ، نپذیرفته باشند که نزد علی بودرا  یقرآن ش بهصحاکنند،  که شیعیان ادعا می چنان اگر

 شد، تمامحجت بر صحابه ؟ اگر مخفی نگه داشته شدبعد از صحابه  یھا از نسلقرآن آن چرا 
حجت را این قتدار خود ام خالفت و ایدر ا علی چرا ؟  اقامه نشدندگان یبر آاین حجت چرا 

 ؟ردکاقامه ن
بنا به ادعای جاھالنۀ اگر  .کند یکدیگر را نقض و باطل می شیعه، یھا ییگو اوهی یراسته ب

ن امت در طول ادوار یا در ایآ امتناع کردند، یعلۀ شد  رش آن قرآن نگاشتهیصحابه از پذشیعه 
ه با امامان کاند  بوده ین امت افرادیه در اک یحالرد، دریرا بپذ آن  هکدا نشد یپ یسکخ، یتار

حکومت و  بارھا دارای انیعیش و اند ردهکدار یمنتظر د یبا مھدو  نشست و برخاست داشته

                                           
 .١٠و ٩ص :فصل الخطاب -١
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مخفیگاه مھدی  سرداب و کنِج در و  بماند پنھان شیعیانشد از یباقرآن علی چرا  اند؟ بودهقدرت 
عقل  یا ه ذرهک یسک یبراخرافی بودن این ادعا  ،دیگر دالیلنظر از تمام  صرفا یآ فراری باشد؟

 ست؟ یروشن نباشد،   اشتهد
 یاز عل یوقت هکنیبر ا یند مبنک ینقل م یاتیروان مقدمه اخبار و یدر ا الخطاب فصلمؤلف 

و  نمود یخوددار از این عمل اورد،یصحابه ب یخود را براۀ شد یقرآن گردآورتا شد    خواسته

ُرونَ ﴿ ۀیآ به ،خود کارِ ن یابرای  ُه إِ�َّ الُْمَطهَّ استناد  »نندک ینم را لمس آنان کر از پایغ« ﴾�َّ َ�َمسُّ
 آنان پشتکه  ستا چیزی  ن آنیا .١ھستنددوازده امام فقط  پاکان ،عهیش بنا به اعتقاد ؛ کهکرد
را  و آن اری کردهدخودغ قرآن ابالاز ه کاست  یسک ین افترا، علیند. پس بر حسب اکش یرا م

از  یحداو  دیگو ینم یزین چیان، چنیعیز شج یسکاست.  و فرزندش دانسته  مخصوص خود
واقع آنچه از این کالم در .علی نیالمؤمن ریند، چه رسد به امک ینم ین جسارتیچن مسلمانان

است که جعلی ھمین اخبار  به خاطر وجود  .استادب نسبت به اھل بیت ۀ اسائ آید برمی
 ایات واین روتردیدی نیست که  دانند. امام علی را کافر می ـ مانند کاملیهـ گروھی از شیعیان 

 کاملیه گیری شکل ، در نھایت منجر بهاند گردآوری کرده ی اثناعشریھا آثاری که کتاب
ز این که امام علی را ا واقع کسانیدر .ندا نه شیعیان علی که پیروان شیطاننھا ایگردد.  می

 حقیقی او ھستند.  شیعیانو  یاران ،دانند میاباطیل و امثال آن مبرا 
. کند در کتاب خدا اشاره میتحریف وقوع به ھای مختلف  صورت در ،مقدمه دوم این کتاب

یا  ، کلمهآیه ،در قالب سوره به او القا کرده،را که شیطان  ھا صورتانبوھی از آن  ،در نتیجه
ھای دیگر  که زیاد کردن سوره و تبدیل آن به سوره کند اعتراف میوی  حرف ارائه کرده است.

 فرماید: می زیرا خدواند ؛٢استمحال در قرآن امری 

تُواْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِۦ﴿
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ   ]٢٣[البقرة:  ﴾�ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ

ای همانند  ایم در شک و تردید هستید، سوره ) نازل کردهجآنچه بر بنده خود (محمد ۀو اگر دربار «
در حتی یک حرف  ھیچ عنوان امکان افزودنبه  کند که خود اقرار میاو . »...آن بیاورید

ای مانند  زیرا بشریت از آوردن سوره ؛وجود نداردموجود در دست مسلمانان آن قر
ھای قرآن ـ از  سورهکاسته شدن از برد  اما زمانی که گمان می ؛ھای قرآن ناتوان است سوره

برد که در  گمان می وی. کند ، این سخن خود را نقض میجایز است ـ سوره والیتجمله 
این  ،زند که بدون تردید کتاب خدا نقصان و حذفی صورت گرفته و سوره والیت را مثال می

                                           
 .٧فصل الخطاب: ص -١
 .٢٤همان: ص -٢



 ۳۲۵ باب چهارم: فصل سوم پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید 

 

را امری زیادت  ،و از طرفی دیگر ؛باشد می ای در کتاب خدا ادعا بیانگر وجود زیادت سوره
 والیت، خود شاھد کذب و نادرستی آن است. ۀجعل شدۀ ھرچند سور داند؛ محال می

عبارت است  ،جعل شدهۀ آن سور زیرا اند؛ کردهمال  بر ١شیعه از بزرگان برخیتناقض را این 
جعل یابیم  درمیکه از البالی آن و یک معنی ساقط  سستیک ترکیب  ،از یک متن اضافه

شدن   افزوده«گوید:  و میا غیرعرب و نادان بوده است. ـ شد دبیان خواھکه  چنانـ  اش کنند
را با این  ش. سپس این سخن»٢دیگر نیز به اجماع منتفی استۀ آیه به آییک ای به قرآن، یا تبدیل  آیه

خود، امکان  و بر اساس توھماتا .کند می ای غیرممکن نیست، نقض و کاستِی آیه نقصانکه گمان 
آیه یکم سوره انفال  ،باطلو برای این گمان  داند را غیرممکن نمیای در قرآن  اضافه شدن کلمه

 فرماید: زند که می را مثال می

نَفاِل�  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 .»پرسند یاز تو درباره غنائم م« ]١[االنفال:  ﴾لُونََك َعِن ٱۡ�

ز و بعد ا ج زیرا شیعیان انفال را مخصوص رسول الله ؛ددان را اضافی می »عن«او کلمه 
انفال به آنھا از  ،صدقه از باباند  خواسته ج ند و صحابه از رسولدان امام میدوازده  ۀویژ ،ایشان
 .را آن حکِم خواستند، نه  که صحابه خوِد انفال را میبگویند خواھند  نتیجه میدر ؛بدھد

 رسند. به این ھدف نمی »عن«ھا جز با حذف کلمه  رافضی
قرآن اتفاق افتاده از  مورددر چندین » في علي « عبارت حذف :گوید میدیگر  ی در جایو

اند.  را حذف کرده ، ولی صحابه آناست. به گمان آنان اسم علی در چندین جای قرآن وارد شده
که ھرچه در قرآن  کنند خود مطرح می پیروانبرای  از این جھتاساس را  این ادعای بیآنان 

و این موضوع  ندیاب در مورد علی نمی شان علمایی ، سندی برای اثبات ادعااند بررسی کرده
است که  عواملیاین یکی از  و تردید انداخته است. شان به شک نسبت به مذھبرا  آنھا

بر  بیخ و بنھای تشیع را از  ریشه ،این افترا کشانده است. اما این کار سویرا به  انرافضی
ھای دیگری از تغییر و  صورت در ادامهاو  د.ساز را از اسالم دور میشیعه  بیش از پیشند و کَ  می

به جای  »عمران آل« عبارت کند ادعا میعنوان مثال ه کند. ب بیان میتبدیل کلمات قرآن را 
 فرماید: گذاشته شده است. آنجا که می »محمدآل «

َ ٱۡصَطَ�ٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿   ]٣٣عمران: ل آ [ ﴾إِنَّ ٱ�َّ
و خاندان ِعمران  ]عقوبیل و اسحاق و یاسماع ل:یاز قب[م یخداوند آدم و نوح و خاندان ابراه«
 .»دیان برگز یان جهانیرا از م ]میو مادرش مر  یسیو هارون و ع یموس ل:یاز قب[

                                           
 . ٢٥و  ٢٤بنگرید به: محمد جواد بالغی، تفسیر خود آالء الرحمن: ص  -١
 .٢٤ص :طابخفصل ال -٢
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ذکر  است که ھر طور شده ثابت کنندموارد این ن ایمطرح کردن و ھدف شیعه از  
عمران اسم برده شود  از آل ممکن استچگونه  ند کها حیراندر قرآن آمده است و  شان امامان

 به میان نیاید؟ از امامان معصوم آنھا ذکری ولی 
شان،  یھا سرایی کند و به مقتضای یاوه یک حرف صحبت میکاسته شدن یا  سپس از اضافه

حرف ھمزه  د کاسته شدنمانن حرف کاسته شدن گوید: که می چنانداند؛  را ممکن می وقوع آن
 « در کلمه

ُ
ةأ   فرماید: می عمران که در سوره آل »مَّ

ةٍ ﴿ مَّ
ُ
  ]١١٠ل عمران: آ [ ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 فرماید: می سوره نباء که در» یاء«کم شدن حرف  ھمچنین و

 ].٤٠: أ[النب ﴾َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت تَُ�ٰبَۢ�﴿
شود و آن اینکه در  می مشخص شان ھای البالی افسانهاز  این افترا نیت و قصد آنھا از 

امت بود  ھمینزیرا  ند؛ا ملعون و گمراه و ظالمامت محمد کسانی ھستند که  ،قاموس این قوم
 انش در میانرا و اسالم  شان را واژگون کرد ی سلطنتھا تخت ،ھای آنھا را گشود که سرزمین

 ؛آورد درد میه را ب شان ھای دلاز این امت، خداوند در قرآن  و ستایش گسترش داد. ثنا
امامانی  ؛معرفی کنندامام دوازده  تنھا متوجهقرآن را  مدح و ستایشاند تا  تالش کرده ،نتیجهدر

  که ھنوز دوازدھمین آنھا زاده نشده است.
م«آن کلمه  گویند معتقدان به تحریف می

ُ
ھمچنین کلمه  ؛بوده است »ةائم«بلکه  ؛نبوده »ةأ

بنا بر این آیۀ بود و  »ابوتراب«با این توجیه که لقب علی  ؛بوده است »ارابیّ تُ « در اصل »راباتُ «
 من .بود می[یعنی از پیروان علی] کند که ای کاش ترابی  کافر در روز قیامت آرزو میخیالی، 

بوده آیا علی از پیامبر ھم برتر  .از شیعیان و اتباع محمد باشد کند دانم چرا کافر آرزو نمی نمی
 فرجامیعه را به بدترین ش ،نوری طبرسیی ھا هو یاو ھا بسیاری از ھذیانسان،  بدین است؟

 .دناشن می شبه دامانتا ابد ننگ را رساند و  می
در قرآن آن وقوع وقوع تغییر یا عدم  مورد اقوال بزرگان شیعه در به سوممقدمه در لف ؤم

 است: نظردارند که مشھورترین آنھا دو  یزیاد نظراتباره  بدان که آنان در این« :گوید میو  پرداخته
نام دارند اعتقاد امر این به کسانی را که  وی .»: تغییر و نقصان در قرآن روی داده استاول 
از جمله کسانی ھستند این دو نفر گوید  میاو ه ک چنان .کلینی وقمی علی بن ابراھیم مانند  ؛برد می
 .اند نقل کرده در این زمینه راروایات بیشترین  غلو فراوان نموده و ،در مورد روایات تحریفکه 

بصائر  در(صفار  ،مرآة العقول)در (مجلسی از  توان می ھمچنین از دیگر کسانی که بر این رأی ھستند
و ) ةیالدرر النجف در(حرانی بَ  ،ة)یالمسائل السرو در(شیخ مفید  ،)بةیالغ در(عمانی نُ  ،الدرجات)
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که این  شیعه راشھور علمای ماو بدین صورت  نام برد. )در تفاسیرشان(عیاشی و فرات کوفی 
 کند و ادعا می برد نام میشان   نمایی در القاب با بزرگ ،و به آن معتقدند مطرح کردهرا  ھا یاوه

ھای  به ھمین دلیل نام بزرگان شیعه و کتاب .اند که ھرگز به خطا نرفته اینان کسانی ھستند
. برای کند آورده و به عنوان شاھد مطرح میشده  تألیفز موضوع کفرآمی که در این را آنان 
که تحریف و نقص کند  را نقل می »مراة األنوار« نظرات شیخ ابوالحسن شریف، مؤلفاو  ،مثال

 .١قرآن را از ضروریات و بدیھات مذھب شیعه دانسته است
: در قرآن تغییر و نقصان واقع نشده است و قرآنی که اکنون در دست مسلمانان است دوم

کتاب شیخ صدوق در نازل شده است.  ج ھمان قرآنی است که از جانب خداوند بر رسول الله 
که   و از قدمای شیعه کسی .در تبیان بر این باورند طوسیسید مرتضی و شیخ  و »عقاید«

حکایت  گروھی از شیعیاناز نیست، مگر آنچه شیخ مفید شده موافق آنان باشد شناخته 
  .٢باشد می پیروانشخ صدوق و منظور او شیظاھرا کند که  می

یک عقیده را به عنوان خواھد این  نیز گفته شد، او می تر پیشو  دکنی ه مالحظه میک چنان
و اند  بری بودهگرنه بزرگان مذھب شیعه از این کفر و ؛نزد شیعه معرفی کند شده پذیرفته اصِل 

 چه بوده است. ،پیدایش آن أشد که اصل و اساس این افترا و منش اشاره
آنان ھای  باره در کتاب یان و با استفاده از آنچه در اینسپس بعضی از سخنان مخالفان را ب

حقیقت چیز دیگری است و این کند تا به این نتیجه برسد که  مخالفت می ایشانبا  ،آمده است
 .و حقیقی نیست ٣استاھل سنت دادِن  فریب فقط برایواقع در ،انکار

ه و باب پرداختاپا شرک و گمراھی، به اصل موضوع رنوری طبرسی پس از این مقدمات س
توان  میو  اند کردهآن استدالل  به[منکران تحریف] دالیلی که «اول را چنین نامیده است: 

به تعداد امامان شیعه، دوازده  یو ».تغییر و نقص در قرآن به آنھا استدالل کردبرای وقوع 
 :شبھه مطرح کرده است

ی بعد  یھود و نصارطور که  ھمان :دلیل اول اینکه« گوید: طبرسی مینوری  :نخستۀ ھشب
قرآن را  ج از پیامبرشان کتاب خدا را تغییر داده و تحریف کردند، این امت ھم بعد از پیامبر ما

در این امت ھم اتفاق  خواه ناخواه ،اداسرائیل اتفاق افت زیرا تمام آنچه در بنی ؛دادندتغییر 

                                           
 .٣٢ص :به فصل الخطاب بنگرید به: -١
 .٣٣ص همان: -٢
 .همانجا -٣
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 .»١آن خبر داده است از ج پیامبر صادق که چنان ؛افتد می
  دھیم: ه را به سه صورت جواب میھاین شبما 

امت نیز پدید  در این ،اسرائیل روی داده ھرچه در بنی بر فرض آنکه بپذیریم صورت نخست:
از این قانون کلی مستثنی ھستند. بنا بر برخی مسائل  ،بنا بر دالیلی باز ھم باید بگوییم ،آید می

 باشد: می از این قاعده مستثنی نص صریح قرآن تحریف این کتاب،

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظونَ ﴿    ]٩[الحجر:  ﴾إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگهبان آن هستیمهمانا «
 حدیثی با نص قرآن تخصیص داده شود؟ یتکه عموموجود دارد تر  از این قوی دلیلی آیا  

اولین نادانی شما این «: گوید میقالنی به ھمین دلیل با ؟است وم کجا رفتهعقل و خرد این ق
ر و تبدیل گویید قرآن دچار تغیی صورت قطعی میه ب ،خبر و روایت آحاد است که به استناد یک

 .»٢کنید رد می را  آنتر از  قوینِص که  حالیشده است. در
 اھل کتاب سپرد و از آنھا خواست عنوان ودیعه و امانت به ه کتاب تورات را ب وند متعالخدا

را ضایع  بلکه عمدًا آن ؛دندکرنگھداری ن آنان خیانت کردند و از آن اما ؛ننداز آن محافظت ک
بلکه  ؛را بیابد دند. اما خداوند حفظ قرآن کریم را به کسی نسپرده تا امکان ضایع کردن آننمو

 :فرماید که می چنان عھده گرفته است ررا ب شحفاظت خود

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظونَ ﴿   ،]٩[الحجر:  ﴾إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 فرماید:  می و در جای دیگر

�ِيهِ ٱۡلَ�ِٰطُل ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهۦِۖ ﴿
ۡ
  ]٤٢[فصلت:  ﴾�َّ يَأ

 ،»گونه باطلی نه از پیش روی آن و نه از پشت سر آن، به او راه نیابد هیچ«
 .٣پردازند به این حقیقت میکه  دیگرآیات  ی ازبسیارو 

بدین خاطر است که قرآن  ،به حفاظت آن وندمتعالخدا تعھدتحریف و تغییر قرآن و  عدم
نیز آخرین پیامبر  ج شود و پیامبر است و کتابی بعد از آن نازل نمیآسمانی آخرین کتاب  ،بزرگ
از  ،پس شود. میو با وفات ایشان وحی قطع  نخواھد کردست و پیامبری بعد از او ظھور االھی 

 ،ھدایت یعنی قرآن است حفاظت کتاِب  پایان خداوند نسبت به بندگان خود، بی ھای رحمت هجمل

                                           
 .٣٦ص همان: -١
 .١٠٤ص :نتصارت اإلکَ نُ  -٢
 .١٠١و  ٢/١٠٠ :ضواء البیان، أبنگرید به: تفسیر شنقیطی -٣
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 بخش باقی بماند. و روشنی گرتا برای امت آخرالزمان ھمچنان و تا روز قیامت ھدایت
روی نیز ن امت اسرائیل اتفاق افتاده باید در ای لف که ھر چه در بنیؤگمان ماین صورت دوم: 

این مقدمه بدان اعتماد کرده،  بر ای که بنا و نتیجه ؛م و پذیرفته نیستسلّ ھم م خودش نزددھد، 
را به طور مطلق و کامل  حتی خودش ھم آنکه  ی بنا شدها زیرا بر مقدمه ؛نتیجه غلطی است

ولی در این  ،اند اسرائیل پیامبران خود را کشته بنیاین سخن آن است که دلیل  نپذیرفته است.
 .اند ھدف تالش کردهمنافقین برای این  ھرچند گروھی از ؛امت چنین چیزی روی نداده است

آن در این امت روی نداده است. که نظیر  حالیدر ؛اند پرستی کرده اسرائیل گوساله بنی ھمچنین
و موضوع تحریف قرآن از آنچه بیان نمودیم  مقدمه به صورت مطلق پذیرفته نیستاین  ،نتیجهدر

یی از منافقین در لباس ھا هگرو ھرچند ؛باشد نص قرآن از این قاعده مستثنی می زیرا با ؛برتر است
امت ما با  اینچنین است که کردند.بسیار تالش  برای رسیدن به این ھدِف شوم،تشیع 

برای ھمیشه از این امت گروه فرموده است  ج ه پیامبرک و چنان اسرائیل تفاوت زیادی دارد بنی
رساند و  ضرری نمیمخالفان به آنان مخالفِت کنند و  پشتیبانی می از حقھستند که ای  و طایفه

را از   آناننخواھند توانست تا روز قیامت ، دھند و دشنام میکنند  می که آنان را تحقیر سانیک
گرداند تا آنھا را نابود  از بیگانگان را بر آنان مسلط نمید و خداوند دشمنی ندار از حق باز دفاِع 
ا مسلط نکند و خداوند در این که دشمنی بیگانه بر آنھ از خداوند خواسته ج اکرمپیامبر  کند.

نیز خداوند  و َنمیراند در قحطی را  ناآنکه  از خداوند خواستهزمینه او را اجابت نموده است و 
از خداوند خواسته که ما بین آنھا مخالفت و دشمنی شدید پیش باز و  ؛او را اجابت کرده است

  .١استدرخواست مورد اجابت واقع نشده  اما این ،نیاید
زاع به حدی شدید بود که ھیچ گروھی از آنان برای ھای پیش از ما اختالف و ن میان امتدر 

 ھمچنانشد.  دشمن بیگانه بر آنان مسلط می ،اطربه ھمین خ .کرد قیام نمی از حق پشتیبانی
 .٢ماندلکی باقی نبرای آنھا مُ  المقدس دو بار ویران گشت و بیت شد،ه بر بنی اسرائیل مسلط ک

نص مذکور از آن عموم خارج اگر در مقام مجادله بپذیریم که قرآن با  صورت سوم:
اند  و تالش کرده مطرح کردهقرآن را  بودند که موضوع تحریف معنای یانتنھا شیع ،دشو نمی

                                           
ترمذی،  ؛٢٨٩٠دیث ح ٣/٢٢١٦ :بعُضهم ببعٍض  ةمهالِک هذِه األ، باُب ةشراط الساعأکتاب فتن و  ،مسلم -١

ه، ماج ابن؛ ٢١٧٦ و ٢١٧٥دیث ح ،٤٧٢و  ٤/٤٧١ :متهأ يف ثالثاً  جسوال النبی  يما جا فکتاب الفتن، باب 
، ١٥٦، ٣/١٤٦، ١٨١ و ١/١٧٥ :حمد؛ أ٣٩٥١دیث ح ،٢/٣٠٣ :کون من الفتنیکتاب الفتن، باب ما 

٦/٣٩٦، ٢٤٣، ٥/١٠٨،٢٤٠. 
 .٣/٢٤٢ ة:منهاج السن -٢
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ل ایشان آوردیم، برای اثبات این ادعا کفایت ا. دالیلی که قبًال از اقولفظ قرآن را تحریف کنند
 خود حفاظِت  وند متعالزیرا خدا ؛رسند یبه اھداف خود نرسیده و نم ھرگزآنان اما  کند. می

 .١گرفته استبه عھده  را  کتابش
خود  ،که چگونگی گردآوری قرآناست  دلیل دوم این«گوید:  می یطبرس ینور دوم:ۀ شبھ

اشاره بدان  "العقول مرآة"باشد و عالمه مجلسی در  مستلزم وقوع تحریف و تغییر در آن می
نتشر شده و مصورت پراکنده در میان مردم ه که قرآن ب ھنگامی": گوید میکرده است، آنجا که 

کند که کامل بودن و مطابقت آن با  عقل حکم می ،فردی غیرمعصوم متصدی گردآوری آن بوده
 .»٢باشد"غیرممکن  ،واقعیت

امامیه بنا شده که اجماع تمام امت را بر  ۀشیع محوری عقل نا برب ،این شبھه :پاسخ
 امتی و نظر فردی از أولی ر ،، خطا و نادرست دانستهاز تحریف موضوعی مانند سالمت قرآن

آید که "فردی  او برمیۀ ه از گفتک چنان ؛دنک که پیامبر ھم نیست، درست تلقی میرا 
این  ،در بحث عصمت گفتیم ه قبالً ک و چنان آن بوده است"قرآوری  غیرمعصوم متصدی جمع

 نیز باطل است.  باشدباطل  مبنای آنیک نظر باطل و نادرست است و آنچه 
امامیه، ۀ بیانگر این واقعیت است که بسیاری از بزرگان شیع ،که او طرح کرده ییھا هھبش

گرنه گردآوری قرآن با و ؛کنند و خرافات را تصدیق می دروغو نموده حقایق روشن را تکذیب 
، حافظان نوشتند کاتبان وحی می :ترین روش صورت پذیرفته است ترین شیوه و محکم دقیق

سات خود، قرآن و آیاتش را بازگو و جل ھا قهامت در نمازھا و حلۀ کردند و ھم حفظ می
ھمگی برای حفظ و کتابت و یادگیری و  ،شد نازل میاز قرآن ای  آیه یا سورهھرگاه  ؛کردند می

شدن حرفی  کاستهشدن یا اضافه  ،بنابراین آنچه غیرممکن است ؛شدند پیشقدم میعمل به آن 
باشد. به ھمین دلیل امت اسالمی اجماع دارند که قرآن غیرقابل تحریف و تغییر  از قرآن می

  معصوم است. ،و اجماع ؛است

                                           
 ج وجه اشتراک در عمل این دو امت این است که در امت محمد«در این موضع دکتر رشاد سالم گفته است:  -١

ای نادرست و  را به گونه اند؛ مانند شیعۀ رافضی، یا آن یف قرآن تالش کردهاند که عمًال برای تحر  کسانی بوده
اسرائیل تورات حقیقی را پنهان و  اند؛ مانند جهمیه؛ ولی نتیجه متفاوت است. در امت بنی پیچیده تأویل کرده

امت اسالم هایی از  شده را عرضه کردند. مسیحیان نیز با انجیل چنین کاری کردند. اما گروه تورات تحریف
اند؛ زیرا خداوند حفظ کتاب مسلمانان یعنی قرآن را  که قصد چنین کاری را داشتند، به هدف خود نرسیده

 ».خود به عهده گرفته است
 .٩٧ص :فصل الخطاب -٢
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یان شیع ، تنھا اینشیعه ھای هاز بین طوایف و فرقکه  ر دھیمر قراداومان را  عقلباید 
را  کنند که علی آن د. این گروه از قرآنی بحث مینکن میمطرح را  این ادعاھستند که  اثناعشری

ا که مسلمانان بر آن عیب و نقص است و قرآنی ر کامل و بی ،کرده و در نظر آنان آوری جمع
 کردهما این قرآن مورد اجماع که تاکنون مسلمانان را ھدایت ند. آیا کن رد می ،اجماع دارند

و ھنوز دیده نشده و شناخته نشده و خروج و ظھور آن است تصدیق کنیم یا کتابی که غایب 
بر عھده را  وابسته به مھدی منتظر موھوم است و به اعتراف آنھا تنھا یک نفر گردآوری آن

 است؟ داشته
 ؛باشد عالمکه محال است کالم خداوند  استآیاتی مدعی وجود ، شیعه خیالیدر آن کتاب 

اینکه جزئی از کالم چه رسد به  ،گوید زیرا یک انسان عادی ھم چنان ضعیف سخن نمی
  متعال باشد؟ خداونداعجازآمیز 

بر خود  ،دھند می موھوم را به او نسبتۀ آن کتاب دست نخورد ،که شیعیان  دیدیم کسی
ا به تقیه ی شیعه وی رول ؛ه استنمودعبادت کرده و ھمان را تالوت  کنونیھمین قرآن  مبنای

عنوان ه ای که باید در برابر کفار و در ھنگام خطر مرگ ب تقیهدرست است یا د. آکن متھم می
ھا  تباھی دین و گمراھی نسلد که موجب گرددر امری استفاده  ،گرفته شود کاره یک رخصت ب

د. شاید یکی از کن تکذیب می را  آنای است که دالیل و شواھد زیادی  این گفته گردد؟ می
فاده ی طوالنی با استھا و قرن ھا گروه بعد از اینکه سال این باشد که اینوند متعال تقدیرات خدا

آشکار برای جھان اسالم  را بدین وسیله خودماھیت اند،  زیسته از تقیه در میان مسلمانان
 ند.نمای

و  سابوبکر صدیق آوری قرآن در دوران خالفت جمع ،روشن است که با اجماع صحابه
ات ئو اغلب قرا س کاتبان وحی بودأدر ر سعلی  و به اتمام رسید سعثمان منینؤامیرالم

در  به عالوه، گردد. به حضرت علی برمی ،با سند متواترمتداول، به اعتراف خود شیعیان و 
و  ؛وجود ندارد ،باشدموجود قرآن با مخالف که چیزی  ،آوری و قرائت علی ی جمعھا هشیو

  ،آوری قرآن جمع شان در توجهالنورین، به خاطر  ابوبکر صدیق و عثمان ذی از منینؤامیرالم
 ولیانکار کرد،  در آسمان بی ابر راروشنی خورشیدی  توان آیا می .نماید تمجید و تعریف می

اند، تصدیق نمود؟ چه کسی  نقل کرده دشمنان دین از اندکیگویی و اباطیلی که جمع  یاوه
جعلی رویگردانی از کتاب خدا و انتظار کتابی   خود را به پیرواناز آنکه  است تر گمراه
که بیشتر از ھزار سال است از ترس به سرداب  خیالی استنزد امامی کتابی که  ؛خواند فرامی
چگونه کند؟  و پس از آن نیز ھمچون راھزنان فراری در ترس و خفا زندگی می گریختهسامرا 

که شیعیان نیز  حالیدرصورت گیرد، اتمام حجت بر بندگان  ای سانهافبا این کتاب ممکن است 
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دنبال ظن و به فقط  اناینراستی ه ب؟ اطالعی از آن مصحف نداشته و ارتباطی با آن ندارند
 غلط و باطل چیزی در دست ندارند. ۀو جز اندیش ندگمان

 انواعدر مورد  شیعهاز  گروھیاکثر اھل سنت و «گوید:  الخطاب می لف فصلؤم :سوم ۀشبھ
ولی حکم آنھا باقی  ،اند که تالوت آنھا منسوخ ذکر کرده ھایی مثال، ی که منسوخ ھستندآیات

زده و یا روایاتی را  ھا مثال نوعو برای ھر دو  ؛شده است مانده و یا تالوت و حکم آنھا با ھم نسخ
اثری از  ،ن قرآن متداولت و کلماتی است که در ای اند که ظاھر آنھا بیانگر وجود آیا نقل کرده

 را یکی از دواند و آنھا  را تالوت کرده صحاب آنا ج اما در عصر پیامبر ؛خورد آن به چشم نمی
ما  از نظر وقتیباشد. وجود داشته بر آن  ای یا اشاره لیلبدون اینکه د ،ددانن مذکور می نوع

آنھا  از روی نادانی یا به عمدیا  وافتاده جا کلمات باید از قرآن  ، این آیات ورخ نداده نسخ تالوت
خدا و رسولش مجوزی برای این کار وجود  سویبدون اینکه از  ؛انداخته باشندخدا را از کتاب 

صورت گرفته  شرسول خدا و اجازۀبدون این کار داشته باشد که در واقع ھمینطور بوده است و 
 .»١است

کنند در البالی آن به  گردد و تالش می تکرار می بارھازبان شیعیان معاصر این شبھه بر 
 یایجاد کنند که آیات شو این وھم را برای تحت تأثیر قرار دھندذھن خواننده نفوذ کرده و او را 

و  ھمانند اخباربه ما رسیده است،  [= حدیث] سنتو از طریق  شدهمنسوخ شان  که تالوت
مطالعه را  شیعهھای  کتاب کتابی ازھرگاه  لذا .٢باشد نزد اھل تشیع می تحریفبیانگر روایات 

با اخباری که نزد اھل  ھای خود را فسانها دبینی می ،شود ه در آن از این افترا بحث میک دکنی
حجت و استدالل باطل گونه  این شکی نیست .٣کنند منسوخ ھستند، مقایسه و توجیه می سنت
باشد. آنجا که خداوند در سوره بقره  می وند متعالخ در قرآن از جانب خدازیرا نس ؛اثر است و بی
 فرماید: می

﴿ ۗ ٓ ۡو ِمۡثلَِها
َ
ِت ِ�َۡ�ٖ ّمِۡنَهآ أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
  ]١٠٦[البقرة:  ﴾َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

                                           
 .١٠٦ص :فصل الخطاب -١
آیاتی و کلماتی را ها هم با استناد اخباری  سنی ،دانند یعنی اگر شیعیان به استناد اخباری، تحریف را روا می -٢

 نه در محتوا. مترجم ،دانند که فرق در لفظ و تعبیر است منسوخ التالوة می
بین الحقائق و  ةشیعال«محسن امینی در کتاب  ،»اللهر جا مسائل ةجوبأ«مانند عبدالحسین موسوی در کتاب  -٣

الي وحدة اهل السنة و الدعوة «و خنیزی در کتاب  »شتباهکشف اإل «عبدالحسین رشتی در کتاب  ،»األوهام
 ».اإلمامیة و غیرهم
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ای را نسخ کنیم، یا (از دل مردم بزدائیم) و فراموشش گردانیم، بهتر از آن یا همانند  هر آیه«
  ،»آوریم را می آن
 پس این کجا و آن کجا؟  ؛کار انسان است ،که تحریف حالیدر

استناد آنھا  شوند و این اندیشۀ باطل متمایل میبر ھمین اساس بسیاری از بزرگان شیعه به 
توان  را نمیسنت  از علمای اھل یکھیچو  باره است در اینتشیع  ھای و افسانه ھا گویی فقط یاوه

 این افترا نزد مسلمانان ھیچ اصل وباشد.  نسخ آیات داشته در بحث یرویکردچنین که  یافت
ار و زیرا این آث ؛چیز دیگری نیست ،ای عمدی ندارد. تحریف جز گمراھی آشکار و توطئه اساسی

که ھنوز وحی نازل  و ھنگامی ج کنند که در زمان حیات پیامبر تنھا بر این داللت می ،اخبار
 گردیده است منسوخا حکم و تالوت آن ی ،قرآن محسوب شده و آنگاه حکم ءجز ای ه، آیدهش  می

 فکربه  اما .در مباحث علوم قرآنی اھل سنت، در باب نسخ قرار گرفته است ،و به ھمین خاطر
بر  ؛باشد شده رده که این نسخ، دلیل تحریف قرآِن نازلخطور نکھم سنت  اھلعلمای از یك ھیچ

 ج الله رسول ۀتحریف قرآن را به صحاب وبدان معتقدند شیعه اثناعشری که  یاخبارخالف 
ضروریات و اخبار اما  ،ای از دروغپردازان را تصدیق خبر عده ،زیرا آن گروه ؛دھند نسبت می

 نمایند. متواتر و گواھی خدا و رسولش برای صحابه را تکذیب می
که چنین کاری از  بودند تر از آن پارساتر و متقی ج الله رسولۀ صحاب ،اھل سنتاز نظر 

باز ھم  ند،پروراند میچنین کاری را در سر  سودایسر بزند. به فرض محال اگر بپذیریم  ایشان
دربارۀ  متعال فرمایش خداوند امری بر خالفگرنه و اد؛د به آنھا این امکان را نمیمتعال خداوند 

از صحابه  این امرحتی وقوع محال است.  چنین چیزیکه  گیرد صورت می ضمانت حفظ قرآن
قرآن از  تظاحف متعھد وندمتعال خودازیرا خد ؛ممکن نیستنیز و فراموشی  سھو ولو از روی

چند نوری ھر ؛کنند سخ تالوت قرآن اقرار و اعتراف میبه ن نیز ھا خود رافضی است. شده
انکار را به  اینیید نماید و أی اقرار به نسخ تالوت را انکار کرده تا مذھب باطل خود را تسطبر

خود منصرف و  ۀدرواقع از عقید ،درست بگوید ادعااگر او در این  تمام شیعه نسبت داده است.
و این بدین معناست که آنھا بیشتر از گذشتگان  ؛پیوندد بعضی از معاصرین گروه خود می هب

) به ھـ ۵۴۸ متوفیطبرسی (شیخ  شیعهبزرگ عالم اند.  افراط و غلو کرده مسئلهخود در این 
از جمله این «گوید:  می شکه در تفسیرآنجا  ؛باره اقرار کرده است ثبوت نسخ تالوت در این

، مانند آیۀ ه استماندثابت  شان ولی حکم ،تی ھستند که لفظ آنھا برداشته شدهآیات، آیا
 را به عنوان شاھدی این دیدگاه اورا انکار کرده و بزرگان شیعه قرآن سی تحریف طبر .»١مرْج 

                                           
 .١/١٨٠ :مجمع البیان -١
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از آنھا اثبات نسخ تالوت طبرسی یک و ھیچ ؛دھند ارائه میبرای برائت مذھب خود از این ننگ 
که  توضیح داده »التبیان« از طبرسی در تفسیر پیششیخ طوسی  کنند. را به تحریف تعبیر نمی

  :است نوعنسخ در قرآن کریم بر سه 
 ؛آن لفظ نسخ حکم بدون نسِخ  -۱
 (متاھل) نحصِ مُ  در وجوب رجم زناکارِ  .رجمۀ مانند آی ،لفظ بدون نسخ حکمسخ ن -۲

  منسوخ شده ،حکم رجم ی بیانگر آیهنظر دارند که  ھمگان بر این اتفاقو  الفی نیستتخا

 یو .»١»اينخة اذا زَ يو االشَ  خُ يوالشَ «که فرمود:  وند متعال استاست و آن فرمایش خدا
 ،و آنچه ما بیان کردیم اند جواز نسخ قرآن را انکار کردهعضی ب«گوید:  در جای دیگر می

که مبنی بر این اند وارد شدهو اخبار و روایات بسیاری  ؛نادرستی سخن آنان است دلیِل 
 عالمپیش از طبرسی و طوسی،  .»٢در قرآن بوده که تالوت آنھا نسخ شده است مواردی

او  نموده است.از کسانی است که این افترا را انکار  )ھـ۴۳۶ متوفیشیعه سید مرتضی (
اند مستثنی کرده  ای که این یاوه را گفته را از جمھور امامیه ویحزم  کسی بود که ابن

مرتضی شیخ انکار  به تحریف برای برائت مذھب شیعه از کفرِ شیعیان معاصر  است.
و عنوان آن بخش  کردهبه نسخ تالوت اقرار در کتابش که او  حالیدر ؛کنند استدالل می

و نسخ التالوة  جواز نسخ الحکم دون التالوة يفصل ف«: است قرار دادهرا چنین 
چیزی غیر ر دو فرقه و امری است مشترک میان ھ ،بنابراین اقرار به نسخ تالوت .٣»دونه

  ؛باشد تحریف می از عقیده به
 یکی باشد. می »ھم نسخ حکم و تالوت با« ،استلف بدان اشاره نکرده ؤسوم که م نوع -۳

 ،از آن خالی نیست معاصر انشیعی ھای از کتاب یکھیچ ھایی که تقریباً  از نیرنگ
انکار سید به و  کند را انکار می تحریف قرآن یکه شیعه افترابه این ادعاست تظاھر 

این افترا را با  کنند تالش می و آنگاه کرده استدالل دیگرانطبرسی و  شیخمرتضی و 
که  حالیدر .به آنان نسبت دھند معتقدند،وت نسخ تالبه این توجیه که اھل سنت 

برای است  یاین نیرنگ حقیقتدر قائل به نسِخ تالوت ھستند.طبرسی و مرتضی نیز 
آن ھدف، اعتقاد به تحریف قرآن و را ندارند و  اظھار آن جرأترسیدن به ھدفی که 

                                           
 .١/١٣ :التبیان -١
 .١/٣٩٤ همان: -٢
 .٤٢٩و  ٤٢٨ص ة:یعر صول الشألی إ عةالذری -٣
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 است. آمیزکفر و ترویج این عقیدۀ شوم
قرآن  ؛علی امیرالمؤمنین :دلیل چھارم«گوید:  می نوری طبرسی چھارم:ۀ شبھ

اضافاتی در آن بوده که نه  و مخصوصی داشته که در ترتیب، مخالف قرآن موجود بوده است
 .»ویلأت ونه تفسیر است، احادیث قدسی 

در اختیار مسلمانان را  آن ،مصحفی غیر از این قرآن داشت با خود ؛امیرالمؤمنیناگر 
 فای، فرضًا در زمان خلیعهر طرز تفکر شبو اگر بنا ؛کند شتوانست کتمان و نمی داد قرار می

 را آشکار  آنتوانست  در ایام خالفت و اقتدار خود می ،را آشکار نماید توانست آن پیش از خود نمی
نه  داند،او روا ب ررا ب کس این تھمتھرشکی نیست  بود. کفر و گمراھی کتماِن آن، چون؛ نماید

حق و بیان  کند که امام، اظھار زیرا چنین ادعا می ؛آید می ه حسابب شاز شیعیان که از دشمنان
و کتمان  ؛بود شحال آنکه او شیر خدا و رسول .کتمان کرده است زدلیرا از روی ترس و ب آن

در  را  آنعلی نتوانست  محال،به فرض  باشد. اگر خروج از اسالم میۀ به منزل ،دین اصل و اساس
حتی ـ  گانھمبه شھادِت اما  .کرد آشکار می را  آن شحسن در ایام خالفت ،آشکار کندزمان خود 

 ھمینبا  ا تالوت کرده و در زمان خالفتش تنھارموجود قرآن  ھمینعلی در نمازش  ـھا رافضی
 . ایناند گونه عمل کرده ای اھل بیت نیز اینقرآن قضاوت و حکومت کرده است و سایر علم

از قرآن که خالی بودن  کسانی ،کند را باطل می انتمام ادعاھای رافضی حقیقت،
 ساختهو کارشان را متشتت کرده را پراکنده  شان جمع ،را شکسته کمرشان ،شان ھای گویی یاوه

خود ، برای ندلی برای اثبات گمراھی خود نیافتدر کتاب مسلمانان دلی چون ،نتیجهدر .است
گونه که  ھمان ؛ند که ھرگز بدان دسترسی نداشته و نخواھند داشتدست و پا کرد یغایب نقرآ

 برای خود فرض نمودند.  [حسن عسکری] پسرشان بی را بعد از مرگ امام بییامام غا
طبیعی و عادی  خود داشته، یک امر کامالً خاص ۀ نگاشت یمصحف علی منینؤاگر امیرالم

از صحابه بوده که  برخی ھمچونزیرا او  ؛کند داللت نمی بر تحریف قرآنبه ھیچ عنوان و  است
 ١مصحف امام ۀولی به رتب ،اند شان نوشته اند که برای یی مخصوص داشتهھا برای خود مصحف

 رسند. اند، نمی نوشته ج که کاتبان وحی با اشراف و نظارت رسول ھدی

                                           
آوری و یک نسخه واحد از روی آنها نگاشته  های مختلف کاتبان وحی جمع در زمان ابوبکر صدیق، نسخه -١

ر است. الزم به ذکر است که برخی از صحابه همانند ابن مسعود، ابی ابن کعب مشهو » نسخۀ امام«شد که به 
 اند که با نسخۀ امام تفاوتی نداشت.   طالب نیز مصاحفی مخصوص به خود داشته و علی ابن ابی



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۳۳۶

 

داشته، آنچه  امام متفاوت با مصحِف کنند، علی مصحفی  ادعا میعلمای شیعه ه ک اگر چنان
عاری  مسلمین، زیرا اجماِع  ؛اعتبار ندارد ،مخالف استکه با مصحف مسلمانان  علی از مصحف
 ،عالوهه ب .چیزی است که اھل اسالم بر آن اجماع دارند متوجهبوده و اعتبار  از اشتباه

بوده، بلکه ستایش او از این  قرآن کنندگان و جمع کنندگان س اجماعأدر رنه تنھا  امیرالمؤمنین
 است. مشھور ـ ه گفتیمک چنانـ ابوبکر و عثمان  اقدام

به  ،نکار نکرده استتقیه قرآن را تغییر نداده و اعلی به خاطر  اگر بگویند«: گوید میباقالنی 
[گونه . این شد علی یافت نمیاز تر  و شجاعتر  ھاشم کسی قوی شود: در میان بنی آنھا گفته می

 کند نموده و ثابت میاشاره  ھا سپس به تناقضات رافضیاو  .»١نھایت نادرستی استقضاوت] 
 او نکردِن  و سکوت حقگوییبا آنچه از شجاعت و  ،این گفته و طرز تفکر آنان در مورد علی که

در دوران  امیرالمؤمنین وضعیتکه  دھد شرح می یو تناقض دارد. شود، در برابر باطل بیان می
شھرت یافت و در  علی بعد از اینکه شمشیر .کند باره نفی می ور تقیه را در اینتص ،شالفتخ

تحریف قرآن تر از  اھمیت دیگر تقیه چه معنا دارد؟ علی در موضوعی کم پیکار نمود،صفین 
ای به این اھمیت سکوت کرده و  دست به شمشیر برد؛ پس چگونه امکان دارد در برابر مسئله

 .٢باشد و این خود بیانگر بطالن این ادعا می پیش گیرد؟راه تقیه در 
که عبدلله است  این[بر وقوع تحریف در قرآن] دلیل پنجم «: گوید نوری می پنجم: ۀشبھ

وی . »تآن فعلی نیسابن مسعود مصحف معتبری دارد و در آن چیزھایی وجود دارد که در قر
 شیعه ـروایات  بنا بر ادعای نوشته شده ـدر مصحف ابن مسعود فقط یی از آنچه ھا هسپس نمون

 : ؛ از جملهکند بیان می

 »طالب بن ايب عيلبِ  تالَ القِ  نيَ منؤوكفی اهللا امل«
 .»کند طالب کفایت می واسطه علی ابن ابیه منان را بؤخداوند م ]با کفار[در جنگ «
 .»كصهر بعيل كذكر كعنا لفَ رَ و«

 .٣»دامادت علی برافراشتیمو ما ذکر و یاد تو را به سبب « :یعنی
ه خود داشتند یی مخصوص بھا مصحف ،ی از صحابهرخکه باختالفی نیست این موضوع در 

ای به  خدشهامر، این  .نوشتند میدر آنھا  ،شنیدند به عنوان قرآن می ج آنچه از پیامبرکه 
آن  ،زیرا اصل ؛دنمای مین لتدال ،گویند بر آنچه این گمراھان میکند و  وارد نمی امام مصحِف 

                                           
 .١٠٨ُنَکت اإلنتصار: ص  -١
 .همانجا -٢
 .١٣٦ص :فصل الخطاب -٣
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مورد  باشد،و چیزی که فقط یک نفر گفته  اند است که مسلمانان بر آن اجماع نمودهچیزی 
 اعتماد و اعتبار نیست.

مسعود را معتبر دانسته و ھدف  ابنمصحف  ،الخطاب لف فصلؤکه م دکنی مالحظه می 
یی که ھا هنمون .استده مآدر مصحِف او نام علی  ،ردبَ  که او گمان می زیرا چنان ؛مشخص است

بر دروغ بودن مطالبی که به مصحف  مطرح کرده، خود دلیلی استبه عنوان شاھد نوری 
 :ۀآی مثالً  دھند؛ مسعود نسبت می ابن

  ]٤[الشرح:  ﴾َوَرَ�ۡعَنا لََك ذِۡكَركَ ﴿
 ز»و (نام و) آوازۀ تو را بلند ساختیم«

ای که به آن  مکه نازل شده و جمله این سوره دریه و تمام آیات آاین  ،که معلوم است چنان
زیرا تنھا داماد  .سازد می آشکاردروغ آنھا را  ]»صھرک و جعلنا علیاً «یعنی [ ،اند اضافه کرده

و به دلیل جھل به  ،اند ود. پس آنھا این آیه را جعل کردهعاص ابن ربیع اموی ب ،در مکه پیامبر
را بنویسد که مسعود چیزی  ابناست  ممکن . چگونهتاریخ مھارت کافی در جعل آن نداشتند

 ؟ نشنیده باشد ج پیامبر و از بودهخالف واقع 

زیرا  ؛است واقعیتصریح قرآن و  مخالف نصنیز  »القتال بعيلاملومنني وكفی اهللا «آیه جعلی 
 فرماید: می که کند؛ چنان خبر داده است که چه کسی برای مؤمنان کفایت میخداوند 

رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا وَُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَهاإِۡذ َجآَءتُۡ�ۡم ﴿
َ
    ]٩حزاب : [األ ﴾ُجُنودٞ فَأ

هایی به سوی شما آمدند، پس ما تند باد (سختی) بر آنها فرستادیم و  که لشکر  هنگامی«یعنی: 
 .»ها را درهم کوبیدیم) دیدید (و آن هایی (از فرشتگان) که آنها را نمی لشکر

من خود ؤای بندگان م با چه وسیلهچه کسانی و خداوند متعال با دھد که  می این آیه توضیح
 متعالخداوند  ۀفرموداین ویل أدر تسلف امت به ھمین خاطر  کند. کفایت میدر جنگ را 
 .»١با لشکریانی از مالئکه و بادھایی که بر آنھا فرو فرستاد«گویند:  می

، این است باشد میمنین خالف واقع ؤبرای مجنگ اینکه گفتیم کافی بودن علی در  دلیل
غیر از او اگر  دانست و نیاز نمی بی شلشکریان خود را از وجودمعاویه که علی در جنگ با 

 .٢شد اقامه نمیدین خدا ، بود نمی ج با حضرت رسولشخص دیگری 

                                           
 .٤/٢٧٢ :فتح القدیر ،٢١/١٤٨ :تفسیر طبری -١
 .٤/٥٦ ة:منهاج السن بنگرید به: -٢
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 ۲۵ۀ آی[کنند ابن مسعود  می ن ادعااینکه آنا«: گوید میاست که باقالنی  دلیلبه ھمین 

نادرست و افترا  ،تالوت کرده»  القتال بعيلنيكفی اهللا املومنو«به صورت  ]سوره احزاب را
گویند: مصحف عبدالله ابن مسعود  می شان که اما این ادعای«گوید:  مینیز حزم  ابن .»١باشد می

ھمان  زیرا مصحف عبدالله ابن مسعود ؛باشد کذب و افترا می ،ف ماست، باطلخالف مصح
 .»٢را قبول دارند آنو تمام اھل اسالم، در شرق و مغرب زمین  است مشھور عاصم تئقرا

ۀ در برگیرند ،که قرآن موجوداست  این دلیل ششم«: گوید نوری طبرسی می ششم:ۀ شبھ
  .»باشد نمی ،که نزد ما معتبر است ابن کعب َبّی اُ  محتویات مصحف یتمام

َبّی نزد آنھا معتبر است  !توز است متعصب و کینه قدرچ بنگرید که این دشمن خدا
ُ
مصحف أ

مصحف  کهچه دلیلی بر اعتبار و صحت مصحف ابّی وجود دارد  .ولی مصحف امت معتبر نیست
برای  اینانشدید  ۀجز رغبت و عالق ھیچ دلیلی نداردگیری  این بھانه بھره است؟ امت از آن بی

این است که حقیقت  .خواھند رسیدھرگز به مقصودشان ن که درباره کتاب خدا و بدزبانی توھین
شان به بدترین شکل ممکن به  و افتراھای وجود ندارد یدیگر مصحف ،موجود قرآنجز 

 گیرشان شده است.و دامن ازگشتهخودشان ب
طبق اخبار و روایات موجود در  ،عایشه و سالم موالی حذیفه ،بّی بن کعباُ  ،اگر ابن مسعود

انب جیک کار فردی از  مخصوص، حِف اواقع آن مصدر ،مصاحفی دارندو شیعه  منابع اھل سنت
این نبوده  شان اند و ھدف استفاده شخصی خود این کار را کردهبعضی صحابه بوده و برای 

ت بر ام ،ی مخصوصھا و پایبند باشد. لذا این مصحفمصحفی بنویسند که امت بدان ملتزم 
روایات آحاد تلقی ۀ به منزلاز آنھا قطعی نبوده و  یکھیچحجت نبوده و غیر از مصحف عثمان 

یک امر  ،باشد امام ای چیزی نقل شود که مخالف مصحِف  اگر از نسخهھمچنین  .٣شوند می
نوشت  میبرای خود  را آنچون ھنگام نزول قرآن،  بهاز آنھا یک زیرا ھر ؛عادی و طبیعی است

کار دچار اشتباه  ولی آنھا در این ؛کرد مکتوب میی آن، تفسیر بعضی از آیات را نیز ھا هدر گوش
چه بسا اصحاب «گوید:  ری میزَ ابن َج  .کردند تفکیک می یکدیگرشدند و آیات و تفسیر را از  نمی

اشتباه در این مورد به زیرا آنھا  ؛کردند ات داخل میئ، تفسیر را در قراشرحو  توضیحی برا
باشد. چه  آن می ، تفسیرِ قرآن و کدام قسمت ،نوشته و یقین داشتند کدام قسمت از افتادند نمی

                                           
 .٢١/١٧٥ :: روح المعانیبنگرید به و ،١٠٧ص :نتصارت اإلکَ نُ  -١
 .٢/٢١٢ :الفصل -٢
 .١/٢٢٢ :البرهان -٣
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اند که  چه بسا آنان آیاتی را نوشته«و  »١نوشت ز آنھا تفسیر را نیز ھمراه آن میبسا بعضی ا
ادی از علما حروف موجود در زیۀ عد ،به ھمین خاطر .نسخ شده است شتالوت ھابعد

 ،است امام  که خالف مصحفرا ی دیگر ھا مصحفو  مسعود و ابّی بن کعب ی ابنھا مصحف
اخیر آن تغییر  هکه آیاتی از قرآن نسخ شده و در ارائوجود ندارد دانند و تردیدی  منسوخ می
کما اینکه آنچه  ؛نوشتند نه برای امت این بدین خاطر است که آنھا برای خود می .»٢یافته است

الزم به یادآوری  .٣کنیم فراموش نمی ،اند ھا نسبت داده مصحفو به این  جعل کرده ھا رافضی
ند، با نوشت میتمام آنچه را کاتبان وحی  و آن پرداختهقربه حفظ  ،حافظانی از صحابه است که

 ج پیامبرآن از طریق جبرئیل بر  هو مطابق آنچه در آخرین ارائ ج اشراف و نظارت پیامبر
ل نازل واست که در بر حضرت رسقرآن کنونی، ھمانی نتیجه در .ندنمود آوری جمع ،خوانده شد

 آندر از اصحاب  یدو نفر  ھیچ رو از این .ه نیافته استو نقصانی در آن را اضافهو ھیچ گشته 
  .٤را انکار نکرده است نیز یک حرف آن ؛و حتی حضرت علیاختالف نداشتند 

بار آوری قرآن برای  ھفتم اینکه عثمان بعد از جمع«: گوید نوری طبرسی میھفتم:  ۀشبھ
کند برای اثبات این ادعای  آنگاه تالش میوی  .»٥را ساقط نمود  بعضی از کلمات و آیات آن ،دوم

به عدالت و ، آوری شده آنچه توسط عثمان جمعمطابقت  از اطمینان«: بیاورددلیل  ،باطل خود
دارد بستگی  [= مصحف زمان ابوبکر] آن بر قرآن صحیح َعرضه [= مقایسه]صداقت کاتبان و 

 شود.  فراھم نشده و ثابت نمی نوری طبرسینظر  ازاین شرایط که  ،»٦
در مورد صحابه بنا نھاده  ھا باطل رافضیۀ ادعای خود را بر عقید اوکه  دکنی مالحظه می 
 .استو وقایع متواتر  ھای تاریخی گزارش ،اجماع امت ،سنت ،ای که مخالف کتاب عقیده ؛است

در کما اینکه اندیشۀ شیعی چندان ھم غریب نیست؛  و البته اعتقاد بر مبنای توھم در آیین
آوری کرده و امامان بعد  را جمع که علی آندارد شیعه قرآنی  کنند تصور می پریشی کمال روان

این بار ھم  کنند که این مصحِف خیالی، قرآن اصلی است. و خیال میاند  شده شاز او وارث

                                           
 .١/٧٧: تقاناإل، سیوطی ؛١/٣٢ :النشر، ابن الجزری -١
 .١/٣٣ :النشر، ابن الجزری -٢
موضوع و ساختگی هستند، تذکر داده و به بیان آنها به همین دلیل اهل علم در مورد انواع قرائاتی که  -٣

 .١/٧٧ :تقاناإل: اند. بنگرید به پرداخته
 .١/٣٣النشر،  -٤
 .١٥٠ص :فصل الخطاب -٥
 .١٥٤ص همان: -٦
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 نیست. پذیرفتنی باره در این شیعه ارزِش  بی جاھالنه نوری، ھمانند دیگر براھیِن دالیل  
جز به کتابت آنچه مکتوب  نوشته شد و ابوبکر ج است که تمام قرآن در زمان پیامبر بدیھی

تا  دست نگه داشت توبهۀ آخر سوراز  ای نوشتن آیه در ھنگام ،دستور نداد. به ھمین خاطر ،بود
آیه به ھمراه شاھدی ۀ نویسند داد ھرچند که ابوبکر دستور می ؛یافت را آن مکتوِب صورِت اینکه 

 ھم ،آوری قرآن زیرا آنھا در جمع ؛١حاضر شوند ،حضور داشته ج که در ھنگام قرائت رسول الله
ان این بود که از عین شقصد ؛ چونکردند اعتماد میـ  ھر دو با ھم ـ بر حفظ و ھم بر کتابت 

نیز خداوند متعال  .٢نه از حفظ تنھا ،نقل کنندنوشته شده بود  ج حضور پیامبردر قرآنی که 
 آوری شده است: ف جمعُح اعالم کرده است که قرآن در صُ 

َرٗة ﴿ َطهَّ  ]٢[البينة:  ﴾َ�ۡتلُواْ ُصُحٗفا مُّ

 »های پاک را بخواند صحیفه«  
آنھا را  صدیقبکرابو بود،چون به صورتی پراکنده ولی  ،قرآن در صحف نوشته شده بودآری،  

صحف دستور داد چندین مُ  تا اینکه عثمان نگھداری شدجا گردآوری کرد و این نسخه   در یک
 .٣دنفرستباسالمی  ھای سرزمینده و به کربرداری  از آن نسخه

در سال «گوید:  قرآن می آوری جمعطور خالصه در مورد عملیات ه تیمیه ب االسالم ابن  شیخ 
قرائت  ھمان ،دومۀ عرضه کرد. عرض ایشان جبرئیل دوبار قرآن را بر ج مبارک پیامبرآخر عمر 

 شاست که خلفای راشدین، ابوبکر و عمر و عثمان و علی یو ھمان قرائت دیگرانزید بن ثابت و 
در  را  آن کردر زمان خالفت ابوب رمدادند. ابوبکر و ع دستوردر مصاحف خود   آنکتابت به 

خالفت خود زمان در  سکتابت آن بود. سپس عثمانمسئول صحفی نوشتند که زید بن ثابت م
 از جمله صحابهھمه ند و کنیسند و به بالد اسالمی ارسال در مصاحف بنو را  آندستور داد 

 ،اند به خطا رفته ابوبکر و عثمان کند  ادعاکه  یکسپس  .٤ندبر آن قرآن اجماع کرد علی
زیرا حقیقتی که مسلمانان بر آن اتفاق نظر  ؛صحابه را خطاکار دانسته است ھمۀواقع علی و در

 .٥آوری کرده است صحابه جمع یقرآن را با موافقت تمام ،که عثماناست  این ،دارند

                                           
 .١٣و  ٩/١٢ :فتح الباری -١
 .٥٨ص :تقان سیوطیإل: ابنگرید به، و ٥٧ص :المرشد الوجیز، بوشامهأ -٢
 .٩/١٣ :فتح الباری -٣
 .١٣/٣٩٥ :سالممجموعه فتاوی شیخ اإل  -٤
 .٥٣ص :المرشد الوجیز ،شامه وبأ: بنگرید به -٥
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کس صحیح و مجاز نبود که در برابر برای ھیچ ،گویند رخ داده باشد اگر آنچه شیعیان می
دالیل بسیار  اما .شدند گمراه می ـ حتی علی ـ ھمه  و کندتغییر اصل و اساس اسالم سکوت 

 اند بر کمتر از این ھم سکوت نکرده صحابه کهاست  ایناز حاکی  ،قوی و واضح و مورد اتفاق

ای  با معاویه بر سر مسئله س ند و علیبا مانعین زکات جنگیدآنان  چه رسد به تحریف قرآن؛
 ،شد گویند واقع می اگر آنچه روافض میو  بودتر  اھمیت که از این امر به مراتب کم جنگید

را تبلیغ و ترویج  آن ،دشمنان اسالم که پیوسته به دنبال آسیب زدن به امت اسالم ھستند
  مدعی آن نبودند.ھا  تنھا رافضی د وکردن می

. اند روایت کردهرا نیز  اند، خالف آن را نقل کرده تحریف که کفر گونه ھمان روافض 
مان علی  عثمان، قرآن را با رأی موالی«طاووس که از بزرگان شیعه است، روایت کرده که  ابن

به دروغ تبلیغ ھا  قرن آنچه را شیعه در طول ،این روایت و »١کرد آوری جمعطالب  ابن ابی
 اقرار و این و باشد می ھمسومتفق و  ،زیرا این روایت با اجماع امت ؛دکن ، نقض مینموده
بھتر در دل  از اعتراف فرد موافق بیشتر و ،مخالف اعتراِف  ماً مسلّ  رف آنان است واز ط یاعتراف

 گیرد. جای می
تواند وجود این  نمی ،کند که برای اثبات این افترا بیش از حد تالش می الخطاب فصلصاحب 

 ؛»٢استاین روایتی غریب «ید: گو اما در مورد آن می ؛عبارت و روایت را نادیده بگیرد
 باشد.  می ریبکه روایت فقط نزد این ملحد و ھمراھان او غ حالیدر

 بیانبه این مضمون روایتی را  ابن ابوداود با سند صحیح از علی ،گوید حجر می ه ابنک چنان
آنچه درباره مصاحف  قسمزیرا به خدا  ؛در مورد عثمان فقط خیر و خوبی بگویید«: است  کرده

 .»٣]و خود به تنھایی کاری نکرد[ما بود جمعی از با مشورت و حضور  ،انجام داد
را  عثمان آن پندارند و می مطرح کردهاین دروغگویان  ای که نمونه نظر از تمام اینھا، صرف

 آنان است.  ادعاھایسخن و  دروغ بودنترین گواه بر  رگساقط کرده، خود بز
الرضا   نقل کرده که علی ابن موسی شیعهچھار کتاب معتبر  چھار روایت از نوری طبرسی

قسم از شما به خدا  .شود ر در آتش دیده نمینف از شما حتی دو ،قسمبه خدا «ست: گفته ا
به او گفتم: خداوند تو را اصالح کند،  گوید: می[راوی]  شود. حتی یک نفر در آتش دیده نمی

ال «فرماید:  آنجا که خدا می ،رحمانۀ در سور :گفت تاب خدا قرار دارد؟این گفته در کجای ک

                                           
 .٦٧ص :نآتاریخ القر  ،زنجانی -١
 .١٥٣ص :فصل الخطاب -٢
 .٥٣ص :المرشد الوجیز، بوشامهأ ؛١٩ص :کتاب المصاحف، داوود بیأ: ابن و بنگرید به، ٩/١٨ :فتح الباری -٣
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م" کُ نْ "مِ ۀ به او گفتم: در این آیه، کلم گوید: [راوی] می »جانّ  وال نسٌ إكم نْ نبه مِ ن ذَ عَ  لُ سئَ يُ 
را تغییر  که آن و اولین کسیاست به خدا قسم آن کلمه در آن ثابت  ه،گفت: بل. او وجود ندارد

 »ابن أروی«رسانند و منظور آنھا از  روایت دیگر نیز ھمین معنا را می سه .»١ابن أروی بود ،داد
 باشد. ابن عفان خلیفۀ سوم مسلمین می عثمانحضرت 

عثمان  تا ثابت کنند آورند میرا به عنوان شاھد  یعه رافضی آنی شھا این مثال که کتاب
نه  ،در ھنگام نازل شدن قرآن کهد ساز پنھان را بر مال می یچیزی را از قلم انداخته، حقیقت

 شیعیانکه  چنانـ آیه  این .ھای ضاله از گروهنه ھیچ گروھی  و ئهرَج نه مُ  وجود داشت، شیعه
این ادعای  شود. نمی سؤالدر مورد گناه شیعیان در آخرت کند که  ثابت می ـپندارند می

یات و و بدیھبلکه با نصوص قرآن  ؛وجود ندارد ای آنھیچ دلیلی بر ست کها  خطرناکی
 حالل دانستنبر  مخّربیآثار  ی خطرناک،. این افتراآشکار استضروریات اسالم در تناقض 

 شود. یافتن بر ارتکاب گناھان بزرگ می جرأت موجب شرعی دارد و و محرمات تکالیف
او آیا  .ندشو وارد آتش نمی پیروانشک نفر از خورد که حتی ی سوگند می یانشیع ھشتمامام 

غلو  یانخدا گرفته است؟ آنھا با این ادعا بیشتر از یھود ازاز غیب اطالع پیدا کرده یا عھدی 
 :آنھا که گفتند ؛اند کرده

ۡعُدوَدةٗ ﴿ يَّاٗما مَّ
َ
� ٓ َنا ٱ�َّاُر إِ�َّ   ]٨٠[البقرة:  ﴾َوقَالُواْ لَن َ�َمسَّ

 ،»آتش دوزخ جز چند روز محدودی، هرگز به ما نخواهد رسید گفتند:«
 :کند آنان را رد میۀ در قران کریم گفت متعالو خداوند 

ِ َما َ� ﴿ ۡم َ�ُقولُوَن َ�َ ٱ�َّ
َ
ۥٓۖ أ ُ َ�ۡهَدهُ ِ َ�ۡهٗدا فَلَن ُ�ۡلَِف ٱ�َّ َۡذُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ َّ�

َ
قُۡل �
َ�َٰطۡت بِهِۦ َخِطٓ�  بََ�ٰ  ٨٠َ�ۡعلَُمونَ 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  َٔ َمن َكَسَب َسّيَِئٗة َوأ

ُ
ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ� ُهۡم  ُتُهۥ فَأ

َ
أ

وَن   ] ٨١-٨٠[البقرة:  ﴾٨١�ِيَها َ�ِٰ�ُ
و گفتند: آتش دوزخ جز چند روز محدودی، هرگز به ما نخواهد رسید. بگو: آیا از نزد الله پیمانی « 

دهید؟! آری  دانید به الله نسبت می اید؟! که الله هرگز خالف پیمانش نکند؟ یا چیزی را که نمی گرفته
 .»اند و جاودانه در آن خواهند بود مرتکب گناه شود و گناهانش او را احاطه کنند، آنها اهل آتشهرکس 

به  بخشیدنکند. ھدف از ادعای تحریف، تحقق  این آیات کذب ھمه این دعاوی را روشن می
ندارد. پس آشکار  ج یا سنت صحیح نبویخدا است که ھیچ سندی در کتاب  شذوذ و مخالفتی

                                           
 .١٥٧ص :فصل الخطاب -١
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این . بوده است و جاھل به معانی کتاب خدا دین بی کافری ،این روایتۀ کنند جعلکند که  می
را به  آنو  است کند و او پنداشته که در مورد صالحین مجرمین بحث می ۀواقع درباردر ،یهآ

ر خود را تقویت به آن، این پندا »منکم«دن کلمه افزوو تالش کرده با  نمودهشیعیان تأویل 
از تمام خلق  ذابشد، ع به آن افزوده نمی »منکم«که اگر واژه نماید. ھمچنین استدالل نموده 

ا ب ؛شود او ساقط می یانفقط از شیع عذاب، به گمان و افترای او که حالیدر ؛شد برداشته می
 :متعال است خداونداینکه آن آیه مانند این قول 

  ]٧٨[القصص:  ﴾ُذنُو�ِِهُم ٱلُۡمۡجرُِمونَ ُل َعن  َٔ َوَ� �ُۡ� ﴿
 .»شوند شان پرسیده نمی هاناو مجرمان از گن«

پرسد آیا چنین و  یعنی از آنھا نمی«گوید:  می این آیه عباس در تفسیر ابن ،ھمین دلیلبه 
فرشتگان از «گوید:  و مجاھد می »اند داند که چه کرده زیرا او از آنھا بھتر می ؛اید چنان کرده

 .»١شناسند می از روی چھرهآنھا را زیرا  ؛کنند نمی سؤالمجرم 
به آوری قرآن توسط عثمان  آنان پیرامون جمعۀ سخن را با قولی از جاحظ در بطالن شبھ

در واقع علی و کند،  ، عثمان را تخطئه میآوری قرآن که در مورد جمع یکس«بریم:  پایان می
 اگر این کار. برده است سؤالزیر را  مام صحابهطلحه و تزبیر و  عبدالرحمن و سعد و

را  آن ،و اگر تغییر ممکن نبود ؛داد تغییر میرا  حتمًا او آن مخالف بود،ی علی أبا ر آوری] [جمع
 میسر بود، در زمان خالفت خودش و اگر در زمان خالفت عثمان امکان نداشت ؛کرد بیان می
اتمام  اظھار و نبر آنا ،توانست امت را متحول کند نمیو حداقل اگر را مطرح کند]؛  [که آن

بلکه  .ردک تجربه می را آن اگر به موفقیت خود اطمینان کامل نداشت، حداقل و ؛کرد حّجت می
ن سابقی ءکه جز  باره ممکن و جایز نبود، برای جمیع صحابه و کسانی آنچه برای عثمان در این

باره واضح و روشن است. بلکه در  آنان در این دیدگاهکه  حالیدر ؛ممکن و میسر نبود ،بودند
نگری و  عملکرد آنان غیر از جانب احتیاط و دستیابی به حق و رحمت و شفقت و آینده

اگر  کنیم. ن ھرگونه طعنی از طرف بدزبانان، چیز دیگری مشاھده نمیجلوگیری از راه یافت
اجماع اول و آخر این امت بر آن ھرگز  ،بود نان مورد رضایت و خشنودی خدا نمیعملکرد آ

 بر آن شان دیدگاهاختالف  با وجودِ  ،ئهرَج امری که معتزله و شیعه و خوارج و مُ  .کردند نمی
اگر  واضح است. شروشن و برھان نظر دارند، خود بیانگر این است که درستی آن کامالً  اتفاق

ھا این را انکار و از اقرار و اعتراف مذکور خودداری  تمام رافضی کسی به صورت اشکال بگوید
 انرافضی :گوییم د به تغییر آن ھستند، در جواب میقرآن را مورد طعن قرار داده و معتق ، نموده

                                           
 .٤/٢٩٤ :کثیر تفسیر ابن ؛١٤٣و  ٢٧/١٤٢ :طبریتفسیر  -١
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زیرا آنکه اذانش غیر از اذان ما و نمازش غیر از نماز  ؛به ھیچ وجه و از ھیچ راھی با ما نیستند
حجت و برھان او غیر  ،تق ماتق و آزاد کردنش غیر از عِ عِ  ، طالقش غیر از طالق ما وستما

امام او غیر از امام ما، قرائتش غیر از قرائت ما، حاللش  ،ما یاو غیر از فقھا یفقھا ،حجت ما
 .»١ستو نه او از ماھستیم غیر از حرام ماست، نه ما از او  شحرام و ل ماغیر از حال

اند، در اخبار و  عالوه بر آنچه مخالفین روایت کرده«گوید:  می نوری طبرسی ھشتم: ۀشبھ
آنگاه روایاتی را که اھل سنت  .»٢بر وقوع نقص در قرآن وجود دارد ، داللت صریحروایات زیادی
در این مورد مستمسکی  ،که گفتیم چنان ، بیان کرده است. امااند آوردهتالوت  در مورد نسِخ 

و تحریف از جانب بشر صورت پذیرفته است. به ھمین  وند متعالزیرا نسخ از طرف خدا ؛ندارد
که را  یبحث ما در اینجاھای اھل سنت در باب نسخ از آن بحث شده است.  در کتاب ،دلیل
 یی گوناگونھا صورته دالیل را بطبرسی  جالب است که کنیم. نمی رتکرا ،بیان شد تر پیش

ۀ در این موضوع یک سور یو کند. برابراثناعشری  هتا تعداد ادله را با تعداد ائم ،کند تکرار می
لف این سوره را در ؤو م پیدا کرده است »٣دبستان مذاھب«آورد که گویا در کتاب  ساختگی می

والیت باشد که ۀ ھمان سور چه بسا این سوره،«: گوید او میاست.  نیافتهشیعه  یھا کتابدیگر 
دارای کند که  طور کامل ذکر میبه  را  آن متنسپس  و» ٤اند به آن اشاره کرده علمابعضی از 

باشد که ھمدیگر را نقض و  امنظم میجمالتی ن ربط و ک، الفاظی ناموزون، معانی بیعباراتی رکی
بسیار  صورته رگرفته از بعضی از الفاظ قرآن بوده و ببکه  داردکلماتی  ،سوره. این کنند نفی می

آن چیزی است که شیعه را سرگردان و آشفته کرده  اند و موضوِع  شده تلفیقبا یکدیگر ربط  بی
بدان مبتال  شیعیان که موارد نادر و غریبیبودن کتاب خدا از خرافات و  عاری ؛ یعنیاست

 وصیت علی برای امامت و تکفیر صحابه به خاطر هلئمسمذکور سوره  ،ھمین دلیله ب .ھستند
 است: جعلی چنین ۀسوراین لفظ د. کن انجام ندادن آن وصیت را بیان می

ات هلم يآ وفون و رسوله يفين يانّ الذ ايتيكم آيتلوان علين انزلنامها يبالنور ان آمنويا الذهيا اي«

                                           
 .٢٣٤و  ٣/٢٣٣ ة:ظ، رساله حجج النبو حاجرسائل  -١
 .١٦٢ص :فصل الخطاب -٢
این کتاب به زبان فارسی و نویسندۀ آن، محسن فانی کشمیری است. اثر مذکور چندین بار تجدید چاپ  -٣

) این سورۀ افترا شده را ٢/١٠٢خ المصاحف: شده است. یکی از مستشرقین بنام نولدکه در کتاب خود (تاری
: بنگرید به منتشر نمود. ٤٣٩تا  ٤٣١در صفحه  ١٨٤٢را در سال  نقل کرد و نشریه آسیایی ـ فرانسوی نیز آن

 .١٣ص ة:طوط العریضخال
  .١٨٠ص :فصل الخطاب -٤
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هم و ما عاهدهم الرسول عليهم مضِ ن كفروا من بعد ما آمنوا بنقيم والذيجنات نع  قذفون يفيه يثاقَ

ر السموات  يان اهللا الذم يسقون من محالرسول يُ  عصوا الوصیَّ انفسهم و م ظلمواياجلح نوّ

شاء انّ يفعل اهللا ما يخلقه  يف ك اولئنيمنؤاالرض بام شاء واصطفی من املالئكة وجعل من املو

ابرون ويّ ن فانّه و ذريوم الديه حقه ينا لنوفإ ونياً من املتقيعل ا هيّ ا اي نيمام املجرمإان عدوهم ته الصّ

سول قد جعلنا اكرفخذه و هداً ن آمنوا عياعناق الذ يف كل الرّ ل ياً قانتاً بالليّ ن بأنّ عليكن من الشّ

جعل االغالل يعلمون سي ن ظلموا و هم بعذايبيستوی الذيرجو ثواب ربه قل هل ياآلخرة و ذرحي

  ».١ندمونياعناقهم و هم علی اعامهلم  يف
 ، یکعبارات پریشاناین به نقد ندارد.  یازیبود که ن یجعل ۀاز کلمات آن سور یبرخ نیا 
 تا است؛ آشفتهفاظ مضطرب و ریخته و ناموزون و یک ترکیب نامرتب با معانی و ال ھم به کالِم 

چه رسد به اینکه از  ،را به خود نسبت دھند آید آن ادیبان، عارشان می سوادترین مکه ک ییجا
 ده است.کر مبھوترا ناتوان و  سخنورانکتابی که  ؛کتاب خدا باشد

القرآن  يف فیالرد علی مدعی التحر يف فیالجواب المن« شیخ یوسف دجوی در کتاب خود 
نیز و یکی از شیوخ و بزرگان شیعه به نام بالغی  ٢نمودهساختگی را نقد ۀ این سور »فیالشر

                                           
و  میا که نازل کرده یکه به دو نور یکسان یا« معنی این جمالت پوچ چنین است: .١٨١و  ١٨٠ص همان: -١

 کنند، یبا رسول خدا وفا م یاتیکه در مورد آ یهمانا کسان د،یا آورده مانیا شود یآن که بر شما تالوت م اتیآ
آوردن با نقض عهِد خود و خالف وعده و  مانیکه بعد از ا یآنهاست. و کسان ۀهای پر نعمت بهر  بوستان

 یعنی امبر،یپ یاند و از وص . آنان به خود ستم کردهشوند یبا رسول خدا کافر شدند، در دوزخ انداخته م مانیپ
را  نیها و زم که آسمان یی. همانا خداشود یاند، [پس] از آب داغ دوزخ به آنها نوشانده م نموده ینافرمان یعل

 دگانیقرار داده، آنان آفر  نیاز مؤمن او آنها ر  دهیخود برگز  یرا برا یو فرشتگان دهیبخش یبا آنچه خواسته روشن
است و ما در روز جزا حق او را  نیاز متق یعل ی. به راستدهد یانجام م خواهد، یخدا هستند. خداوند آنچه م

است.  نیمجرم یشوایهمانا او و فرزندانش از جمله صابران هستند و دشمن آنان پ .میکن یبه طوِر کامل ادا م
 یو از شکرگزاران باش که عل ریرا بگ . پس آنمیا نهاده مانیاهل ا ۀتو بر عهد یرارا ب یا حقرسول خدا، م یا

 ایاست. بگو: آ دواریو به پاداش پروردگارش ام ترسد یداِر خداست، از آخرت م زنده فرمانُبردار و شب ۀبند
و از  دانداخته خواهد ش ریزنج شان یها هستند؟ بر گردن یکه از عذاب من خبر دارند مساو یستمکاران

 ».شوند یم مانیکردار خود پش
 به بعد. ١٧٤ص :بنگرید به: الجواب المنیف -٢
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 .١کرده است اثباترا اش  نادرستیرا رد و  آن
 .تر از آن است که نیاز به تبیین و روشنگری داشته باشد واضح ،ساختگیۀ سور اینبطالن 

تنھا با یک نظر  و دجوی و بالغی وجود ندارد ھای استداللی یبنابراین دلیلی برای نقل و بازگو
که جعلی  ۀاگر به این عبارت از آن سور :مثالً  د؛یابی می را در شبه الفاظ آن، ساختگی بودن

که  دبینی میتوجه کنید،  »خلقه يف ك اولئنيه و جعل من املومنواصطفی من املالئك« گوید می
را به خوبی ادا کند. از خود تواند مراد و مقصود  این جمله از جعلیات یک غیرعرب است که نمی

خواسته بگوید:  میجاعل ناشی شاید  ؛مالئک چه چیزی را برگزید؟ معنی کامل نشده است
ولی  ش؛اوصیایکه فرستادگانی باشند از جانب الله به سوی برگزیده است خداوند فرشتگانی 

معنی و  چیست» جعل من املؤمنني«منظوِر عبارت  دیگر اینکه .نتوانسته جمله را کامل کند

  چه معنایی دارد؟ »خلقه يف كاولئ«
خداوند او را به ، است کس در پی مقابله و رویارویی با قرآن بودهکه ھر مبینی میبه یقین  

 آبرویی گرفتار نموده است. سرگردانی و بی
 و اولیای اوصیاھای  و ناماسامی  متعالخداوند «گوید:  می الخطاب فصل مؤلفنھم:  ۀشبھ 
آن اوصاف ن کرده است، پس باید ی مبارک پیشین بیاھا تابدر ک شان را به ھمراه اوصاف خود

تحریف  و به گمان او نیامدن این اسامی، دلیلی است بر »٢کرد ذکر می نیزدر قرآن را و اسامی 
 شیعهۀ گان گر ذکر اسامی امامان دوازدهد که بیاننک می ذکرآنگاه مجموعه روایاتی را وی  قرآن.
 .٣استی آسمانی پیشین ھا تابدر ک
ی پیشین ذکر شده ھا شیعه در کتابۀ گان امان دوازدهمبنای این ادعا این است که اسامی ام 
 ،ثبوت آن ای است که و خرافه است که بر باطل بنا شده دروغاین یک ادعای  که الیح؛ دراست

را در  چه کسی ذکر اسامی و اوصاف امامان آنھا ای دیگر است. وابسته به خرافه و یاوه
گونه که  نماھد؟ کنپذیرد تا ذکر نام آنھا را در قرآن قبول  ھای آسمانی پیشین می کتاب

ذکر شده، ولی عالمان فاسد و  ج پیامبرآخرین نام آسمانی پیشین ھای  کتابدانیم، در  می
طلب، نام مبارک ایشان را از آن حذف کرده و دست به تحریف بردند. وقتی در این  منفعت

اھل  از کسانی ئمه برده شود؟سایر ا چگونه امکان دارد نام ،نامی از علی برده نشدهھا  کتاب

                                           
 .٢٥و  ٢٤ص :آالء الرحمنتفسیر : بنگرید به -١
 .١٨٤ص :فصل الخطاب -٢
 .٢٠٤تا  ١٨٤ص همان: -٣
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در  .١ھای آنان برده شده است که نام علی نزد آنھا و در کتاب اند نگفته ،اند مسلمان شده کهکتاب 
 نوید داده شده است: ءنبیاآمدن خاتم األ ،مانند تورات و انجیل ،پیش از قرآن ھای آسمانِی  کتاب

ِي َ�ُِدونَُهۥ َمۡكُتوً�ا ِعنَدُهمۡ ﴿ َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ِ� ٱ�َّۡوَرٮِٰة  ٱ�َّ

ِ�يلِ    ]١٥٧عراف: [األ  ﴾َوٱۡ�ِ
کنند که صفاتش را در  درس ناخوانده) پیروی می» (= أمی«آنان که از (این) رسول (الله)، پیامبر «

  .»یابند تورات و انجیلی که نزدشان است، نوشته می
 :ذکر صحابه و توصیف و ثنای آنان در تورات و انجیل آمده استھمچنین، 

ٗعا سُ ﴿ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ٗدا �ُّ جَّ

ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُجُ  ِ َورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ ثَرِ ٱلسُّ
َ
َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  وهِِهم ّمِۡن �

ۡخَرَج َشۡ� ٱ�َّ 
َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ   ]٢٩[الفتح:  ﴾هُ  َٔ ۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ

گیر (و شدید) و در میان خود  که با او هستند، بر کافران سخت ) رسول الله است و کسانیمحمد («
 نشانۀطلبند،  بینی که از الله فضل و خشنودی می مهربانند، آنها را در حال رکوع و سجده می

است و ) است. این توصیف آنها در تورات شان از اثر سجده (نمایان یها (درستکاری) آنها در چهره
 .»..توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی که جوانه بزند

و اصحاب برده  ج است نام رسول ھدایتو گران برای این دسته از مردم بسیار سخت 
 ند وا  و گمراه آنان مرتداز نظر صحابه  که ؛ درحالیذکر نگردد انولی نام امامان آن ،شود

دِل  بدین دلیل، برای فریب دادن پیروان سادهند. و باالتر تررخدا ب پیامبراناز حتی شان  امامان
اگر چنین  .اند یاد شده آسمانیھای  امامان در کتاب دکن می ادعااند که  کرده جعلروایاتی را  خود

برای این اعتراض جوابی ندارند جز اینکه آنان  ؟ستنی قرآن است، پس چرا نام ائمه شیعه در
 .خواھد نمودرا دامنگیر آنھا  ھا فرجامتحریفی که بدترین  ؛»قرآن تحریف شده است« :بگویند

اختالفات و تغییرات  اند که این را پذیرفته مسلمانان«گوید:  می نوری طبرسی دھم: ۀشبھ
و بر وجود  وارد شده است؛زیادت و نقصان جھت  ازدر کلمات و حروف قرآن  بسیاری

گوناگون را ھای  قرائتاین   ھمچنینآنان  اند. نموده تأکیدھای ھفتگانه یا دھگانۀ قرآن  روایت
. پس قرآن در ذات خود و ھنگام اند نسبت داده ج حضرت رسول را به  توجیه نموده و آن

که تغییر و اختالفی در قرآن راه نیافته  اجاز آنبر اختالف و مغایرت بنا شده است و  ،نزولش

                                           
 .٤/٤٦ ة:منهاج السن -١
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 یو». نازل فرموده تفاوت دارد با آنچه خداوند متعالھا،  باید بپذیریم که این قرائت ،است
قرآن یکی است و از طرف یکی «گویند:  کند که می میذکر را  شیعهخبار و روایات از ابخشی 

را مورد طعن قرار  قاریان ھفتگانهو ا .»١نازل شده و اختالفات آن از جھت راویان بوده است
کسانی ھستند که  قاریانن طبقات زیرا اولی ؛قرائت آنان حجت نیست« گوید: میداده و 

 .»٢بیعت نکردند ـ یعل امیرالمؤمنینیعنی ـ و با امام زمان خود  ندرأی و مستبد بودخود
متوسل  یا دھگانه][ھفتگانه  ھای وارده قرائتموضوع به برای اثبات این ادعای خود  نوری

 ؛شود چیزی دستگیرش نمی رگزھاما  .را ثابت کند شیعهی ھا گویی و یاوه ھا بتواند تھمتتا  شده
زیرا این  انجامد؛ مسئله تحریف نمیبه  ـکند که وی مطرح می چنانـ ھا  زیرا اختالف قرائت

به دلخواه  ند،با یکدیگر اختالف داشت ی کهقرائت آیاتدر  قاریانزمانی ممکن بود که ھر کدام از 
 ،کدام از آنان دارند که ھر داللتبر این  که احادیث صراحتاً  حالیدر ؛کردند خود قرائت می

ھمه  ج پیامبر به عالوه،  .مخالف قاری دیگر بود شگرفته و قرائت ج الله قرائت خود را از رسول
ھا از جانب  پس روشن شد که ھمه قرائت .٣گونه نازل شده است آیه این فالنیید کرده که أرا ت

 واضح و روشن است. ،گویی شیعه میان آن و یاوه تفاوتخداوند نازل شده و 
زم و ملزوم دو را ال  ھم آمیخته و آنه ھا و قرآن را ب مسئله قرائت ،دروغپردازآخوند این 

ه یرا قرآن بز ؛آن، جھل آشکار استھای  یکی دانستن قرآن و قرائت یکدیگر پنداشته است.
 .رسد می ج ینکه به پیامبرکند تا ا نسلی از نسل دیگر نقل میمتواتر بوده و  ،جماع مسلمانانا

 ھمچنین .٤شوند می مدّرج و موضوع تقسیم ،شاذ ،آحاد ،متواتر ۀکه قرائات به چند دست حالیدر
از  استروشی زیرا قرائات،  ؛شده است گرفتهاز آن ھفت یا ده قاری  ھیچکس نگفته قرآن

 .از قاریان، روشی مخصوص به خود دارد که ھریک ھای ادای قرآن روش
زیرا قرآن  ؛از ھم ھستندجدا  حقیقِت  ود ،بدان که قرآن و قرائات«گوید:  عالمه زرکشی می

اختالف وحی مذکور  ،ولی قرائات ،جھت بیان و اعجاز است ج مصطفی ل بر محمدنزَ وحی مُ 
و ، »٥باشد می از قبیل تخفیف و تثقیل و غیره تلفظ آنھادر کتابت و نوشتن حروف یا چگونگی 

                                           
 .٢/٦٣٠أصول کافی: -١
 .٢١٠ص :فصل الخطاب -٢
 .٩/٢٢ :صحیح البخاری: بنگرید به -٣
 .٧٧ص ن:اقتإلاشود.  مّدرج آن چیزی است که در قرائت، به عنوان تفسیر به قرآن اضافه می -٤
 .١/٣١٨ :برهان -٥
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در مورد حروف  ج با وجود اینکه حدیث پیامبر .١تفاوت دارد »ف سبعهحُر اَ « باقرائات مسئله 
قرائات ھفتگانه یکی دانسته  بارا ف را انکار کرده و آن احُر  این رافضی آن ،سبعه ثابت شده است

 .٢است
وارد شده که بیانگر نازل شدن قرآن بر ھفت حرف  یی شیعیان نیز احادیثھا بدر کتا 
که به  کسی .٣آن تدوین کرده است ایبابی را بر »الخصال« حتی قمی در کتاب .باشد می

خورد که شیعه به  به کسانی پیوند می ھاکه برخی از آن یابد درمینگرد، بمستندات این قرائات 
 .سایرین و ‡جعفر ،منین علیؤمانند امیرالم است؛معتقد  شان امامت

به به صراحت  ،معتبر یدلیل یازدھم اینکه اخبار و روایات«گوید:  می طبرسی یازدھم: ۀشبھ
بر کمتر از آن چیزی است که  ،کنند و این قرآن می اعترافموجود  حذف و نقص در قرآِن  ایجاد

. »ده صورت پراکنده وجود دارب وثق شیعهھای م در کتابمسئله  این .پیامبر نازل شده است
 کرده است. شیعه اشارهروایات زیادی از کتب و منابع به  ی سپسو

که مورد اجماع امت  کند نمی قرآنی داللت بر تحریفنھا استدالل کرده، ه آباو که  روایاتی
ھای قطعی بر صحت و سالمت آن اقامه  دالیل و قرینه و رفتهرا بر عھده گ خداوند حفظ آن بوده و
که به  ی رااحادیث اعتباری بین دروغ بودن این روایات و ئاین براھین و قرا ر عکس،. باستشده 

ھای  دھندۀ منحرف بودن کتاب این ادعای دروغین، نشان کند. ثابت میاند  امامان نسبت داده
ھای ضعیف و  دھد. چنین استدالل شان را نشان می به خوبی ماھیت ننگین منابعو  استشیعه 

 اساسی، فقط برای شیعیان مناسب است و مسلمانان و خردمندان را با آن کاری نیست. بی
اعتراف  »تفسیر القرآن يف الرحمن ءآال«بالغی در کتاب  محمد جوادیکی از شیعیان بنام 

طیون و  افرا در زمرۀاند که  کرده گزارشباره  در اینرا اخبار و روایات شیعه کسانی  :کند می
محدث معاصر «گوید:   می یو مجاز نیست.روایت از آنھا نقل و شیعه ھستند دروغپردازان 

                                           
دانند.  اهل علم در این موضوع اختالفی ندارند و برخی از افراد نادان قرائات و حروف سبعه را یکی می -١

 ری کرد، ابوبکر ابن مجاهد در اثنای سده چهارم بود. بنگرید به:که قرائات هفتگانه را گردآو  نخستین کسی
 .١/٢٤ :النشر ،ابن جزری ؛١٣/٣٩٠ :تیمیه سالم ابنمجموع فتاوی شیخ اإل  ؛١٤٦ص :المرشد الوجیزابوشامه، 

آورده است. بنگرید  حرفأ ةعلی سبعالقرآن نزل أقرآن، باب الفضایل  کتابرا به این معنا در  یبخاری حدیث -٢
أن القرآن علی المسافرین، باب بیان  ةصال کتاب ،مسلم ؛٤٩٩٢دیث ، ح٩/٢٣ :فتح الباری شرح بخاریبه: 

، ٢/١٥٨ علی سبعة أحرف:قرآن النزل أباب  ة،کتاب الصال،بوداودأ ؛٨١٨دیث ح ه،و بیان معنا سبعة أحرف
 .١٤٧٥دیثح

 .٣٥٨ص :حرفأ ةنزل القرآن علی سبع، الخصال -٣
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نقص در قرآن به  در موضوعکه  آورده استی ھای روایت الخطاب فصلدر کتاب [نوری طبرسی] 
وارد کرده به چند دسته تقسیم  الخطاب فصلروایاتی که صاحب  کند. میآنھا استدالل 

ه ب ،باشند بخشی دیگر مورد اختالف می وجود ندارد؛شوند: برخی که احتمال درستی آنھا  می
منتھی  رفتن]گ  در مقابل ھم قرار[و تعارض  کردن] یکدیگر را نفی[نافی ای که به تَ  گونه
آنھا را ی علم رجال،  که علما گردد می بر کسانیه ب انش روایاتبیشتر  با وجود این، .گردند می

المذھب  مضطرب الحدیث و خیانتکار، ،فاسدالمذھب ،ضعیف الحدیث اند: کردهتوصیف  چنین
ه دروغگو و یا اینک ؛کند روایت می ضعیفافراد د و از شو که حدیث او شناخته و انکار می چنان

به  ، یا کسی است کهتفسیرش را روایت کنمدانم حتی یک حدیث از  متھم است که حالل نمی
 یا اینکه غالباً  ،تر است و نسبت به امام رضا از ھمه کس دشمناست عقیده وقف معروف 

و از افراطیون  بودهالروایه  یا اینکه فاسد ،شود و توجه و اعتماد نمیه اعیف است و بدروغگو یا ض
 .»١ونه افراد ھیچ سودی نداردگ و پر واضح است که کثرت و افزونی این ؛گردد می محسوب

مطرح شده دربارۀ حادیث کند که اخبار و ا بیان می نیزمیرزا مھدی شیرازی، مرجع شیعه 
وی  .متناقض ھستندیکدیگر با  از لحاظ متن و ھستندشاذ و ضعیف تحریف قرآن، از لحاظ سند 

؛ کنند را اثبات نمی یموضوعات وارد شده، درباره تحریف بعضی از آیکه  یروایات و اخبار«گوید:  می
سیاری . »٢اند بسیاری از آنھا از سّیاری نقل شده وسناد ھستند اإل شاذ و ضعیفبسیاری از آنھا زیرا 

، طوسیشیخ  »فھرستال«کما اینکه در کتاب  ؛اند کسی است که علمای رجال، او را ضعیف دانسته
ضعیف الحدیث، را نجاشی او  »رجال«و  حلی عالمه »الرجال ةمعرف يقوال فاأل ةخالص«

 .٣اند دانسته شود] [یعنی کسی که حدیثش پذیرفته نمی فاسدالمذھب و مجفو الروایه
قسمتی از آن با « کند: بیان می چنینرا  احادیث تحریفمتن در سپس تناقض و تعارض او 

که ساقط  قرآنھایی از  تعیین قسمت: تعارض آنھا در از دو وجه تعارض دارند: اوالً  ،قسمت دیگر

                                           
های علمی (!) افرادی است که نوری  اینها برخی از صفات اخالقی و ویژگی .٢٦ص :الرحمنءآال، بالغی -١

طبرسی در فصل الخطاب به سخن آنها استناد و اعتماد نموده است. و پرواضح است که این اعتماد چه 
 فاجعه و ننگی در پی داشته است.

، ابو عبدالله الکاتب البصری آمده است: احمد بن محمد بن سیار در منابع شیعه در معرفی سّیاری چنین -٢
معروف به سیاری، ضعیف الحدیث، مجفوالروایه، کثیر المراسیل است؛ یعنی در روایت حدیث ضعیف بوده 

 ؛٦٢ص :رجال نجاشی ؛٥١ص :الفهرست ،طوسیکند. بنگرید به:  و بیشتر احادیث مرسل را روایت می
 .)١/٢٥٢ :لسان المیزن( زیست میدۀ سوم سسّیاری در اواخر « :گوید حجر می ابن .٢٠٣ص :رجال حّلی

 .١٨ص ة:المعارف الجلی -٣



 ۳۵۱ باب چهارم: فصل سوم پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید 

 

ی آیات وارد شده که اسم علی از برخچنین : در بسیاری از روایات انیاً ث ؛شده و افتاده است
اسم علی در قرآن  که روایات دیگر دال بر این ھستند که اصالً  افتاده و حذف شده است، درحالی

 »١ذکر نشده است
ما در اثبات سخن  است. ھرچند شیعه حدیثیغی و شیرازی در مورد رجال این سخن بال

ذکر کردیم تا تناقض  تنھا بدین خاطررا این مورد اما  ،نیازی به حکم روافض نداریم خود
پیشین  علماینگی که شان و انکار کفر و ن ھای آنان برای مخفی نگه داشتن مذھب گفته
قمی و ابراھیم علی بن  ،کفر و الحادی که امثال کلینی ؛روشن شود ،اند شان فراھم کرده برای

ۀ دربار شان را رو، اعترافات از ایناند.  را به عنوان اصول مذھب شیعه وضع کرده مجلسی آن
 رجال حدیثی شیعه ذکر کردیم.

در موارد  یاخبار و روایات زیاد :دلیل دوازدھم اینکه«گوید:  می طبرسی دوازدھم: ۀشبھ
یر بعضی بر تغی ،گفته شد که قبالً  ھای تحریف یکی از شیوهمخصوصی از قرآن وجود دارد که به 

[جزایری] در برخی از الله  که سید نعمت ییتا جا ؛کند ، داللت میھا هھای آیات و سور از واژه
اند و بر این موضوع داللت  باره روایت شده حادیثی که در ایناخبار و ا"است: اتش گفته تألیف
و عالمه  دامادمیر ،شیخ مفید چونھم ای عدهو  .از دو ھزار حدیث بیشتر است ،کنند می

 اینبه کثرت  »تبیان«در کتاب  نیز. شیخ مفید اند" ھا را پذیرفته کثرت این روایت ...مجلسی و 
ھستند که ما مصادیق ادعای آنان را ھا روایات تصریح کرده است. و جماعتی ھم مدعی تواتر آن

 سالم را از قرآِن  گمان آنھا، قرآِن که به پردازد  میآنگاه به بیان اخباری وی  .»٢کنیم می بیان
صد یکھای قرآن در  را به ترتیب سوره مثال ۱۰۶۲ در این راستا و کند شده جدا می تحریف

کنم تا حقیقت و ماھیت  می نقلبرخی از آن اخبار را  در این بخشصفحه ذکر کرده است. 
 الزم به ذکر است  پیش از ھر چیز .روشن گردد ،گشتهپنھان این افترا  در پِس اھدافی که 

داللت بر این دارد که ماھیت و  ،گوید از آن سخن میالخطاب  فصل مؤلفکه احادیثی کثرت 
 کریم ـ قرآنـ شیعه با رکن بزرگ و اساس اسالم  و ریزی شده شیعه بر دروغ پایهمذھب اساس 

نزد  باطلعقیدۀ این  انتشارو  نوری طبرسی در حالی از فراوانی دشمنی است.جنگ و در 
[موافقان و طرف و ھر دو  آن بودهدیگران مدعی نادر و شاذ بودن  که کند شیعیان حکایت می

در تناقض  دال بر ،. آیا این رویهھستند معتبر شیعه علمایاز بزرگان و  مخالفان عقیدۀ تحریف]
 ؟نیستش پیرواناین مذھب و 

                                           
 .همانجا -١
 .٢٥٢و  ٢٥١ص :فصل الخطاب -٢



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۳۵۲

 

ۀ نشاناندیشۀ باطل، این  که داند؛ درحالی می تحریف قرآنای اثبات بر یو این ادعا را دلیلا
 شیعهخواھد  را بدان آلوده کرده است. او با این ادعا می شیعهو لکه ننگی است که تا ابد  کفر او

و در  خیالی فراریھمراه مھدی  این کتاب خیالی، ھمچنانزیرا  ؛ن کندگردا را از قرآن روی
 است. جاودانیعزلت دائمی و غیبت  ِگرو

 نساخت در جھتاست  ای یوسانهأه کرده، تالش نومیدانه و مارائطبرسی  ھایی که مثال
توجیه خود را  و متزلزل تا پیروان سرگردان ،کتاب خدا دربارۀاعتقادشان  ای اثباتسندی بر

تمام دین  برای شیعهوالیتی که و  نیست گانه از امامان دوازده چرا در قرآن کریم نامیه ککنند 
  .بار استاعت ، در قرآن بیدشو سوب میمح

 کنیم: ھای طبرسی اشاره می به برخی از مثال اکنون

�َذا ﴿ :روایت است که فرموده خداوند این ابر جعفی از ابوعبدالله دراز ج سوره بقره: -۱
نَزَل اللَّـُه 

َ
نزَِل َعلَيَْنا) (يف عيل�ِيَل لَُهْم آِمُنوا بَِما أ

ُ
 ١﴾قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أ

دینان به  اند و این بی کریمه اضافه کردهۀ به آیرا  »يعل يف« عبارتکه  دکنی مشاھده می 
اند، با سیاق آیات  و عبارتی که افزوده است اسرائیل اند که آیه در مورد بنی این پی نبرده

کند. سخن و جواب  می تکذیب راادعای آنان   یهآ و لفِظ  نگی و ھمخوانی نداردھماھ
مسلمانان ۀ صریحی است که این آیه دربار دلیل »نایِبما ُانِزَل َعلَ « گویند اسرائیل که می بنی

یک  کار فھمند، یا این نمی معنی آیات را کهھستند  عرب کافران غیرِ ۀ اما اینھا یا از جمل ؛نیست
و به سوی کفر و الحاد کند دین بیرون ۀ شیعه را گمراه و آنھا را از دایر تادار است  جھت ھدِف 

 بکشاند. 

قوا امياِنَّ اَّلذ«سوره انعام: کلینی از ابوعبدالله روایت کرده است  -۲  و صاروا نيَ املؤمنريَ نَ فارَ

 :دنتحریف کنرا سخن خداوند این ین شیوه ه اد بنکن تالش میآنان  .٢»اَحزابا

﴿ � ٍء ُقواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ ِيَن فَرَّ   ]١٥٩نعام: [األ ﴾إِنَّ ٱ�َّ
گونه کاری  چیدسته شدند، تو را با آنان ه ن خود را پراکنده ساختند و دستهییکه آ به راستی کسانی«
 .»ستین

و گروه  جدا شدند و گروه علیکه از  کسانی«گوید:  آنان می دروغینکه روایت  حالیدر

                                           
 .٢٥٤ص :فصل الخطاب -١
 .٢٦٢ص همان: -٢



 ۳۵۳ باب چهارم: فصل سوم پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید 

 

ملحدان این  اصحاب پیامبر است. ھاکه منظور آن» حزب شدند تو از آنان نیستی حزب
شخصی   ج حیات پیامبری است و در زمان مک کنند، زیرا آیهروایت اند چگونه جعل  نفھمیده

بودند نه پیروان  ج و ھمه پیروان رسول الله با نام و سمت امیرالمؤمنین وجود نداشته است
 .علی

اند  رضا روایت کردهو عیاشی از ابوالحسن  کلینی نوری طبرسی مدعی است: توبهسوره  -۳
بر ما به عنوان حجت سخن خدا را [یعنی اھل سنت] آنان «که حسین ابن جھم به او گفت: 

  :فرماید می کهکنند  بیان می

  ]٤٠[التوبة:  ﴾...ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ ﴿
 »..که در غار بودند. ]پیامبر و ابوبکر[از آن دو نفری  ]ابوبکر[نفر دوم «

 : دلیلی ندارند؛ چرا که خداوند فرموده استآنھا  :فتگحسن رضا در پاسخ لابوا

ُ َسِكينََتهُ ﴿ نَزَل ٱ�َّ
َ
ولِه فَأ سُ لی رَ  .]٢٦[الفتح:  ﴾)(عَ

 .»بر رسولش فرو فرستادخداوند آرامش خود را «
چنین  آن به او گفتم: قرائِت « گوید: راوی می .نشده است یادبه خوبی از ابوبکر و در آن 

بینی که  چنین است و ابوجعفر نیز مانند آن روایت کرده است. آیا نمیقرائت این :گفت است؟
منظور خداوند [در بخش پایانی ھمان آیه] ابوبکر نازل شده و  ج فقط بر پیامبر خدا آرامش

ْفَ�ٰ ﴿که فرموده: عتیق است  ِيَن َ�َفُروا السُّ کسانی را که  و سخن«یعنی:  ﴾َجَعَل َ�َِمَة ا�َّ
 نداشتن ابوبکرایمان بر  هگفته است که این آی طبرسی ملحد ».تر گردانید پست ،کفر ورزیدند

 .١کند می داللت

ُ ﴿ کنند تا سخن خداوند را تحریف کنند: می دینان تالش که این بی بینیم میپس  نَزَل ٱ�َّ
َ
فَأ

 »علیه«را به جای  »علی الرسول« عبارتاند  یعنی آنھا سعی کرده ]٤٠[التوبة:  ﴾َسِكينََتُهۥ َعلَۡيهِ 
ترین مناقب ابوبکر  از تحریف نص و عبارتی که از بزرگ ھا ھدف رافضی در قرآن قرار دھند.

 دشمنان اسالمغافل از اینکه این  این خلیفۀ بزرگ است؛تکفیر  رود، می به شمار س صدیق
 .٢رساند نمیاند  را به ھدفی که داشته ان، آندانند که این تغییر نمی

                                           
  .٢٦٦ص همان: -١
مشهورترین قول دربارۀ این آیه، این است که خداوند آرامش خود را بر «گوید:  کثیر در تفسیر این آیه می ابن -٢

و همچنین گفته شده که منظور، ابوبکر صدیق است. این  )٢/٣٨٤ :کثیر تفسیر ابن( [قلب] رسول الله فرستاد
 .)٣/٤١ :زاد المسیر( ثابت است عباس و حبیب ابن ابی طالب و ابن تأویل، نظر علی ابن ابی
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مدار والیت و تکفیر صحابه دور حول  شیعه ھای فسانهتحریفات و ا کنید که مشاھده می
بعد  وی .استپیرامون این دو محور  ،به ھمین شیوهنیز  طبرسی کافر ھای دروغبیشتر  .زند می

مخالفت آن دسته از علمای شیعه که با او بر  ،١گانه خود را عرضه کرده از اینکه شبھات دوازده
یل مخالفان اب خود اضافه کرده و ضمن طرح دالرا به کتباب دیگری وی  .اند تاخته است کرده

 این مورد را در صفحات آتی بررسی خواھیم نمود.  خود، به پاسخگویی به ایشان پرداخته است.
ا زیر ؛خود را باطل کرده است سخنان ،این بابآوردن با  الخطاب فصل در حقیقت صاحب

 وی دھد. پاسخبه درستی اند،  علمای شیعه را که با نظرش مخالف بودهته دالیل نتوانس
به قرآن راه نیافته است  گویند: تغییر مطلقاً  که میاست   کسانیۀ باب دوم در ذکر ادل«گوید:  می

 نازل شده است. و آن دالیل عبارتند از: ج و قرآن موجود، تمام آن قرآنی است که بر رسول الله
 :وندخداۀ فرمود اول: 

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظونَ ﴿     ]٩[الحجر:  ﴾إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگهبان آن هستیم«

 نیافت هارحفظ آن از ، منظور از حفظ است؛ زیرا این استدالل مورد اعتراض قرار گرفته
 .»٢در آن وجود ندارد نفوذبرای  راھی الحمدللهاست، چون به آن و ایراد معاندین  شبھات

 ءجز ،ندز دامن میاو تحریفی را که شیعه به آن  ید.بنگر ناداناین ۀ به این اعتراض ابلھان 
در مورد حفظ قرآن،  دنووعدۀ خدا گیرد که لذا چنین نتیجه می ؛دھد معاندین قرار نمی اتشبھ

 خواھد بگوید: تحریفی که ما شیعیان به آن می در واقع شود. شامل مسئله تحریف شیعه نمی
 حقیقتدر زیرا ما معاند نیستیم. ،کند وارد نمی تظاای به مفھوم حف خدشه اعتقاد داریم،

پذیر  تأویلدر عموم لفظش،  ،مذکور ۀترین معنی حفظ، حفظ از تغییر و تبدیل است و آی نزدیک
 نیاید. خوشرا چند کافران ھرنیست؛ 
 له یک اعتراض دیگر به استدالل فوق وارد است و آن اینکه ضمیر«گوید:  در ادامه میوی 

                                           
گاهی بیشتر دربارۀ رد و پاسخ اباطیل و یاوه یخواننده م -١ » اإلنتصار«های روافض به کتاب  گویی تواند برای آ

های خطی عربی قاهره موجود  صفحه در مؤسسه نسخه ٣٠٤تألیف باقالنی مراجعه نماید. جزء اول این کتاب در 
با تحقیق دکتر محمد ُزغلول مراجعه نماید.  »ُنَکت اإلنتصار لنقل القرآن«تواند به کتاب  است. همچنین می

هایی بر  اند و علمای اسالمی ردیه شبهات این رافضی تازگی ندارند؛ بلکه گذشتگان کافرش نیز بدان قائل بوده
اند، تا قوم خود  هایی گرفته است که بدون رد مانده اند. ظاهرًا این رافضی شبهات را از آن دسته نوشته آنها نوشته

 باقالنی آمده است مقایسه کنید. » ُنَکت اإلنتصار«راهه بکشد. شبهات طبرسی را با آنچه که در کتاب را به بی
 .٣٦٠ص :فصل الخطاب -٢
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حال ؛ »١شود تحریف نمیعدم در نتیجه شاھدی بر  ؛نه به قرآن ،گردد برمی ج در آیه به پیامبر
ترین  در ادبیات عرب ضمیر به نزدیک زیرا ؛گردد برمی »ذکر«به  »له« آنکه واضح است ضمیر

آیا ممکن است خداوند  وانگھی .٢از سیاق آیه معلوم استاین نکته گردد و  میازمرجع مذکور ب
که سخن را  قوم را چه شدهراستی این  ؟ولی کتابش را تباه و ضایع نماید ،رسولش را حفظ

 فھمند؟ نمی
، قرآن حفظمنظور از  بپذیریماگر ھم « گوید: طبرسی در یک اظھارنظر جاھالنۀ دیگر می

زیرا  را؛ای  ، نه ھر آیه یا کلمهشود می شامل به صورت کلی، حفظ قرآن را تاسحفظ از تغییر 
ه ولید بن ک چناناست؛ ده شاست. چه بسا قرآن پاره ات جزئی [در قرآن] واقع شده تغییر

  .»٣این کار را کردند دیگرانمغیره و 
ای از  کسی گمان کند سوزاندن نسخه که و نشانۀ حماقت استجاھالنه  این اعتراض کامالً 

ر را انکا ادعاشیعه که این  علمایاز  برخی ،باشد. به ھمین خاطر میتغییر آن  ۀقرآن به منزل
مل أاین سخن از روی اندیشه و ت به گفتۀ ایشان اند. داده جواب شبھۀ کفرآمیزکنند، به این  می

، نه هنازل شد ج ، یعنی آنچه بر پیامبرباشد می خود قرآن ،زیرا مراد از قرآن ؛گفته نشده است
از بین  ی روی زمینھا هتمام نسخ ـ نعوذ بالله ـ حتی اگر  .نگاشته شده است ھا هدر نسخکه آنچه 
 .٤ھا محفوظ است چون در سینهباز ھم ُصُحف [یعنی خوِد قرآن] محفوظ خواھند ماند؛ ، برود

 فرماید: می أ: این آیه که خداونددوم

�ِيهِ ٱلَۡ�ِٰطُل مِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� مِۡن َخلۡفِهۦِۖ تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ�  ٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�ٞز �نَُّهۥ ﴿
ۡ
�َّ يَأ

 .]٤٢-٤١[فصلت:  ﴾٤٢َ�ِيٖد 
آن،  گونه باطلی نه از پیش روی آن و نه از پشت سرِ  که هیچ و به راستی که آن کتابی ارجمند است«

  .»از سوی حکیم ستوده نازل شده است .به او راه نیابد
 بار یک لجاجت شده است. گویی و پریشان لزل وبه این آیه دچار تز پاسخلف ملحد در مقام ؤم

 .»٥مذکور این نیستۀ منظور آیاما  ـ باشد میباطل  چندھرـ  تغییر  حذف و :گوید می

                                           
 .همانجا -١
 .٢/٥٩٢ :کثیر تفسیر ابن -٢
 .٣٦٠ص :فصل الخطاب -٣
 .٣٦٠ص :به نقل از صاحب فصل الخطاب ةمحسن کاظمی در شرح الوافی -٤
 .٣٦٢ص :فصل الخطاب -٥
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 ملحد این مذکور نیست؟ۀ منظور آی ،ستھا ترین باطل ، باطلتغییرحذف و   با وجودی که چرا اما
ساند که درست نیست در قرآن چیزی ر ظاھر آیه این را می«گوید:  میجاھالنه عصب از روی ت

 ؛و قصص آن حکام قرآن یا دروغ بودن اخبارمانند تناقض ا ،حاصل شود که مستلزم بطالن آن باشد
این  .»١منظور آن ھم ھمین استو است آن در قرآن غیرممکن  وقوعچنین چیزی باطل و  چرا که

ـ اگر  .دکن آنھا داللت می یعیار یا ھر دو تمام دینِی  سالم یا بیویلی است که بر عقالنیت ناأت
آن،  در احکاِم  ماً افتاد، مسلّ  میدر قرآن اتفاق  است نوری طبرسی تغییری که منظورِ  ـ معاذالله
 داد. می رخ دروغ و در اخبار و قصص آن نیز تناقض

نسخ در برخی آیات قرآن یا تالوت  حکم و نسِخ  وقوِع  با ،این دلیل« گوید: میاو در ادامه 
به  تر پیشبازگشت به ھمان حجت و استداللی است که  دلیل نیزاین  .»٢شود می نقض تالوت

العالمین را  رب نابجا،او با این تأویل  گویی اش را ثابت نمودیم. پاسخ گفتیم و نادرستیآن 
بنگر  .که در قرآن اتفاق افتاده است حالیدر ؛پندارد که نسخ باطل است زیرا می ؛کند میتکذیب 

 وندزیرا از جانب خدا ؛نسخ حق است تردیدی نیست که چه جرم بزرگی مرتکب شده است!
 ـ طبرسی طوسی و  مرتضی وشریف مانند ـ  علمای پیش از این کافرحتی  و آمده است متعال

ھلی جو  غلو به چنان ،ن معاصرشگویی که او و ھمراھا .اند دهکربه آن اقرار و اعتراف 
 است.  سابقه نداشتهان ش پیشینیاناز  یکدر میان ھیچکه  اند رسیده

نفی بطالن از کتابی که نزد اھل ، آنقر برای نفی بطالن از« گوید: الخطاب می لف فصلؤم
ه ب .»٣]آنھاست نه قرآن واقعی خیالیمنظور نفی باطل از قرآن [ باشد بیت است، کافی می

محافظت  . چگونه آیاتی را که بیانگرِ جای تعجب و شگفتی دارد ھا راستی دیدگاه این رافضی
کتابی که به گمان آنان در دست  ؛کنند ویل میأخود ت قرآن از جانب خداست به کتاب موھوِم 

از  نیست؟ آن و اثری ازنشده برده  به چیزی از آن پیز که ھنوز است ب بوده و ھنویمھدی غا
ای دارد؟ مگر تغییر نکردن آن  گذشته، حفظ قرآن نزد مھدی منتظر برای مردم چه فایدهاین 

اگر قرار است به خاطر محافظت و نگھداری از تغییر و تبدیل و . نزد خداوند بھتر و مفیدتر نبود
 ،بدون تردید .ماند متعال می وندچه بھتر که نزد خدا ،ردم باشدتحریف، دور از دسترس م

تا به عنوان  ھا، حفظ کرده آمدنش به میان انسان قرآن را بعد از فرود متعالخداوند 
ام قیامت سالم باقی بماند. غیر از این ھیچ معنا و یدستورالعمل و روش زندگانی امت تا ق

                                           
 .همانجا -١
 .همانجا -٢
 .٣٦٣ص همان: -٣
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 شود. نمی تصورقرآن حکمتی برای حفظ 
شیخ  .١ھای قرآن وارد شده است سوره فضایلدر بیان  ،زیادی که نزد شیعیانروایات  سوم:

که  روایاتی ،ایت شده استھای قرآن رو آنچه از پاداش قرائت تمام سوره«گوید:  صدوق می
و  قرائت دو سوره در یک رکعت نافله ، درست بودنشود نقل می پاداش ختم کل قرآنۀ اردرب

؛ کند می قرآن تصدیق مورددیدگاه ما را در  واجب،یک رکعت  نھی از خواندن دو سوره در
و اینکه درست نیست  ؛کند تمام روایاتی که از خواندن کل قرآن در یک شب نھی میھمچنین 

[که  نماید می قرآن کمتر از سه روز ختم گردد، باز ھم دیدگاه ما را در مورد قرآن تصدیق
 . »٢تحریف قرآن غیرممکن است]

بر  شان عرضه کردن اخبار و سخنانامامان نسبت به و  ج روایات متواتر از پیامبر« چھارم:
شده ھیچ  تحریف روایات بر قرآِن ۀ عرض ،طرفیک از  ].دال بر عدم تحریف قرآن است[ قرآن

که نزد امام زمان [ی محفوظآنھا بر قرآن ۀ عرض ،از طرف دیگر و توجیھی ندارد و معقول نیست
 .»٣نیستپذیر  امکان ]است

                                           
 .همانجا -١
نوری طبرسی تالش نموده به این موارد پاسخ دهد؛ بنابراین  .٣٦٣ص :فصل الخطاب ؛١٠٢ص :عتقاداتاإل  -٢

کند که امر به خواندن و ختم قرآن، به معنی عدم تحریف در قرآن نیست. وی به مقتضای اصول  اظهار می
گوید:  ادعای خود، استدالل غلطی نموده که بر باطلی دیگر استوار است. او میناپسند شیعه، برای اثبات 

ماند ...  و عدم توانایی برای اظهار قرآن حقیقی و ظاهر نکردن  این مورد به بحث تشویق به پیروی از امام می«
از دیدگاه ). این سخن، ٣٦٣ص :فصل الخطاب( »باشد امانتی که نزد اوست، به دلیل ترس یا تقیۀ امام می

شود که بطالن آن، با نقل و عقل و بدیهیات ضروری و  ها دربارۀ غیبت و تقیه و والیت امام ناشی می رافضی
متواتر ثابت گردید. پیدایش چنین موضوعی، در اصل مبتنی بر تکروی آنان است؛ چرا که در کتاب خدا 

 شاهد و مدرکی برای اثبات مدعای خود ندارند.
که کار بر  یبه طور شود؛ یآشکار م یبیبه شکل عج عهیتناقض ش ،استدالل نیبا ا .٣٦٤ص :فصل الخطاب -٣

 قیاز حقا یاستدالل، ناچار شده به بعض نیجواب دادن به ا یالخطاب سخت شده و برا صاحب فصل
به قرآِن موجود  و  یشده، ضرر کلمات حذف نکهیاست بر ا یلیدل نیا: «دیگو  یکه م اعتراف کند؛ چنان

 نکهیندارد؛ خصوصًا ا یبه قرآن موجود مانع اتی. پس اضافه کردن روارساند یآن نم ِی اعجاز ۀنبو ج تیتمام
 ۀعرضبه که  ینصوص انیپاسخ در رفع تناقض م نی. ا(همانجا) »احکام اختصاص دارد اتیموضوع به آ نیا

 نیا صیتخص یو ادعا ؛ستین یکاف ،رساند یقرآن را م فیکه تحر  یو نصوص دهد یبر قرآن دستور م اتیروا
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که نزد آنان، امر به است  این ،اند کرده ناداح مخالف به آن استکه جن دالیلییکی از پنجم: 
دلیل موجودیت قرآن در وارد شده است و این خود صورت متواتر ه ب ،تمسک به قرآن و عترت

 .١در توانش نیستکه  مکلف شودبه چیزی اسالم زیرا جایز نیست امت  ؛باشد ھر عصری می
 .٢ماند مادی برای مراجعه به آن باقی نمیاعت ،باشد حذف شدهاگر چیزی از قرآن  ششم:

                                                                                                             
 یصورته را بر قرآن ب اتیتمام روا ۀکه عرض احادیث شیعه رایز  ؛ندارد یلیدل چیه زیاحکام ن اتیموضوع به آ
 منحصر و محدود به آیات احکام نیستند. ،داند یواجب م ریعام و فراگ

مؤلف ملحد، بنا به خرافات شیعه، به این شبهه  .٣٦٤ص :الخطاب فصل ؛١/٣ :التبیان، طوسی بنگرید به: -١
هاست که غایب است؛ پس پیروی  باشد؛ زیرا امام قرن دهد. از نظر وی تمسک به عترت مقدور نمی پاسخ می

در رد این » شرح وافیه«باشد. یکی از علمای شیعه به نام محسن کاظمی در  از کتاب نیز به همین صورت می
رغم غیبت امام منتظر، میسر و ممکن است؛ زیرا ما از راه  مامان و عترت، علیتمسک به ا«سخن گفته است: 

گاهی داریم. این برخالف تمسک جستن به کتاب است؛ زیرا تمسک به کتاب جز با به دست  و روش آنان آ
). مؤلف ملحد به این جواب رضایت نداده ٣٦٥ص :فصل الخطاب (بنگرید به:» گردد آوردن آن، میسر نمی

گاه است. سپس کالمی را گ و می وید: هیچیک از بزرگان ادعا نکرده که از تمامی راه و روش امام غایب آ
کند و همچنین دانستن آن بخش از  های امام کفایت می کند بدین مضمون که علم به برخی از روش ذکر می

این  که ). اینچنین است٣٦٥ص :فصل الخطابکند ( قرآن که از تحریف سالم مانده است، کفایت می
 گرداند. مذهب فاسد از درون خود را نابود و تباه می

کند؛ زیرا احتمال  ای به بحث ما وارد نمی این قضیه خدشه«مؤلف ملحد در پاسخ به این دلیل گفته است:  -٣
ایم در آنها به ظاهر کتاب  شده، متعلق به احکام عملیۀ شرعی نباشد که ما مأمور شده دارد ظاهِر تغییر داده

خواهد بگوید ما فقط در آیات احکام به قرآن مراجعه  گویی می ).٣٦٥ص :فصل الخطاب( مراجعه نماییم
کنند مگر در آیات احکام که به ظواهر  کنیم، یا اینکه آنها به تأویالت باطنی خود در مورد قرآن مراجعه می می

گویند اصحاب  ات احکام و اینکه میارشاد امامان در تمسک به آی«گوید:  می آنجا کهگردند. بنگرید  بر می
اند و همچنین تمسک آنها به آن آیات در چندین مورد، خود بیانگر عدم ساقط شدن  آن آیات را تغییر نداده

(همان). او در اینجا  »آن بخش اجمالی از آیات و احکام است. و منافی سقوط و حذف در بقیه قرآن نیست
پذیرد و  اکم کرده و ُحکِم آن اخبار در مورد رجوع به آیات احکام را میهای خود را بر قرآن ح اخبار و افسانه

گویی  دهد. به راستی تناقض دستور روایات در تمسک به کتاب را به آن بخش از آیات احکام اختصاص می
شود و  نزد آنان کامًال واضح است؛ زیرا امر تمسک به کتاب، عام بوده و شامل آیات احکام و غیره می

اعتباری اخبار و روایات شیعه بوده  گردد. و تناقض نیز دلیل بی تحریف نیز عام و شامل تمام قرآن می داستان
 پایه است. های آنان پوچ و بی و اینکه استدالل
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وجود دارد،  آنو اھتمامی که در مورد حفظ  تأکیدحذف بخشی از قرآن با آن ھمه  ھفتم:
زمان نزول قرآن  گوید: طوالنی بودن مدت مورد میاین در  ١»وافیه«رح . شامنطقی نیست

 که ھنگام حالیماند، در مخفی می ج چنین چیزی بر پیامبر باشد. چگونه حفظ آن می الزمۀ
آمد  رکب به لرزه در میبود، پاھای آن مَ  رکبیبر مَ  اگر سوارشد که  وحی، چنان سنگین می نزول

 او نازل شده بود،یافت، آن بخش از وحی را که بر  می که سنگینی نزول وحی پایان و ھنگامی
یک خطیب و  چونھمآن بزرگوار در بیاِن وحی برای اصحاب،  ؟کرد برای اصحاب تالوت می

ه سراید و ب که پشت سر ھم ابیات شعرش را می بود دست و یک شاعر ماھر سخنران چیره
برای آنان وعده و وعید،  ج پیامبر .گوید حکیمانه و بجا سخن می به صورتی کامالً  ،دنبال ھم

 تازهو سخنان عجیب و  ھای گذشته استان امتھای تازه، د ولیتئو مستکالیف ترغیب و ترھیب، 
 راه و منتظر نزول قرآن بودند.  هترس چشم ب میل یاکه از روی  و آنجا مردمانی بودند ؛آورد می

و تالوت  کردهاندیشه در معانی آن دعوت و  آیات حفِظ و  تالوت ،آنھا را به دریافت ج پیامبر
 دلیل،به ھمین  .داد و در برابر آن به بھشت وعده می دانست می ترین عبادات قرآن را از بزرگ

برای حفظ  حضرت رسولعالوه، به  کردند. می سپریای از اصحاب، شب را با تالوت قرآن  عده
این  .٢و چھارده نفر از اصحاب را وکیل کتابت آن نمود هکردقناعت نھم  قرآن، به این کار

قرآن معجزه زیرا  ؛خواندند می نزد ایشانرا  آنداشتند و  عرضه می ج قرآن را بر پیامبر ،کاتبان
که گروھی از تا جایی  ؛گواه و شاھد امامان است خذ احکام شرعی و مرجع امت ونبوت و مأ

قرآن  ختم کردند. پیامبر نزدبن کعب، چندین بار قرآن را ا  آنان مانند عبدالله بن مسعود و ابی
روز  اش ثیرگذاریأیافت، شھرت و ت می روز به روز انتشارنی آن گردید و روش می پخشی پدر پی

، جایی برای که ظھور و بروز آن ییتا جا ؛کرد سال به سال و قرن به قرن امتداد پیدا می ،به روز
شکار آ ـ مرتضیـ سید سرور ما ۀ ست که ِسّر و راز گفتاینجا اش نگذاشت. تردید در درستی

                                           
است. » المحصول«یا » شرح الوافیة«صاحب کتاب ه) ١٢٢٧(متوفای  یاعرج ینیبن حسن حس محسن دیس -١

چند نسخه از آن کتاب را نزد بعضی از اساتید خود دیده است (الذریعة:  کند که آقابزرگ تهرانی اشاره می
٢٠/١٥١.( 

اند و ابوشامه حدود بیست و پنج نفر را اسم  کاتبان وحی بسیارند و برخی از علما اسامی آنها را ذکر کرده -٢
کند. در این  آنان ذکر میقیم نیز هفده نفر صحابی را از میان  ). ابن٤٦ص :المرشد الوجیز (بنگرید به: برد می

را ذکر نموده است  ج میان حافظ عراقی به شرح و بسط بیشتری پرداخته و نام چهل و دو کاتب پیامبر
). برهان حلبی در حواشی الشفاء تعداد کاتبان وحی را به چهل ١/١١٦ ة:داریالتراتیب اإل  ،کتانی (بنگرید به:

 ).٦٧ص :علوم القرآني حات فمَ لَ ، الصباغ ؛ بنگرید به:١/١١٧ (همان: رساند و سه نفر می
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علم به صحت "از او حکایت کرده که:  »البیان مجمع«در  طوسی شود، آنجا که شیخ ابوعلی می
ھای بزرگ دوقایع و رخدا حوادث وو نقل قرآن مانند علم به وجود شھرھا و کشورھای معروف 

آوری نباشد و آنقدر پراکنده نبود که  قرآن مجید آنقدر ھم زیاد نبود که قابل جمع...  باشد می
که  استواقع به منزله دیوان شعر یکی از شعرای بزرگ ھم کردن آن ممکن نباشد. در سرِ 

حافظانی داشته  ی رایج باشد و حامالن وھا المثل و ضرب آموز حکمت نکات ،شامل اشعار نفیس
نویسند تا  می خوددفاتر  یا آنھا را در ،سرایند مجالس خود می را در مجامع و مردمانی آنھا و

 را  آن، آنان رفتۀ از ابیات آن دیوان از حافظ ـنه قصیده یا قطعه شعری ـبیتی حتی اگر ھرگاه 
 دگان وسراین حافظان و حامالن و ،وقتۀ و خلیف حاکم جارچیھمچنین و  ؛در دفاترشان بیابند

، اوصافبا این  آیا .خود دارید نزد من بیاورید نزدخواند که ھر چه  کاتبان آن دیوان را فرا می
 شود؟ کم پنھان مانده یا گم میاز حا چیزی از آن دیوان

حافظان و کاتبان قرآن از  حامالن و یم ودل آورامث شاست که برای واالتر از آنکریم قرآن 
 ؛ چراقابل مقایسه نیستشعر آن با یک دیوان رغبت به حفظ قر تمایل و و بیشترندآنچه گفتیم 

توسط  قرآن در زمان پیامبر. تمام به مراتب بیشترند کتاب خدا حافظان خوانندگان وکه 
در جنگ « :گوید قرطبی می طوری کهه ب ؛تا چه رسد به بعد از ایشان شده بود، آوری جمعگروھی 

نیز ھمین تعداد در بئر معونه به  ج عھد پیامبر یمامه ھفتاد نفر از قاریان قرآن شھید شدند. در
از انس بن مالک پرسیدم: چه : «و بخاری از قتاده روایت کرده که گفته است .شھادت رسیدند

ابن کعب، معاذ ابن  بّی گفت: چھار نفر از انصار: اُ  ؟نمود آوری جمعقرآن را  ج کسی در زمان پیامبر
 . »گفتم، ابوزید کیست؟ گفت یکی از عموھای من است .یدزجبل، زید ابن ثابت و ابو

منزلت  نسبت به شأن و متعالاھتمام خداوند  ، اعتنا وو توجھات ھا تالشتمام این  جدای از
 آن ترین ارکان که از بزرگدین ین چیره نمودن ا حفظ آن و ۀدربار خودۀ وعد صدِق  قرآن و
 سھیم بودن در آن وصیانت قر تر است. حتی حفظ و مطمئن تر و باشد، از ھمه مھم میقرآن 

آنان،  فتن بسیاری ازرغم از بین ر به ھمین خاطر بود که علی و .شد سعادت محسوب می ،آن
 .١م ھمچنان باقی ماندآن اصل اسال

منافقان  کافران و انان وقرآن در میان مسلم کرد ایجاب می دالیل زیادی وجود داشت که
اشتمال آن بر احکام اولیه  ،اعجاز آن ،طلبی قرآن توان به مبارزه می جمله آن ازکه  .شر گرددتنم

ختم آن در ماه  شان، بین خود و فرزندانتعلیم و تعلم در و آن و یادگیری قرائت  ،و ضروری
آن در قسمتی از ئت ابار، یا قر و در ھفته یا سه روز یا یک شب یک بار و در ھر ماھی یک رمضان

                                           
 .٣٦٧تا  ٣٦٥ص  :فصل الخطاب :به دیبنگر  -١
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 ،حتی نگریستن به آن ،مل و اندیشه در معانی آنأت ،حفظ و شرف حمل آن ،ھر شب
اشاره کرد و بسیاری دالیل دیگر که قابل شمارش نیستند،  آن ھایو وعد و وعید ھا المثل ضرب

دیگر نیز از آنان  ۀفزونی مسلمانان و غلب د.نباش ھمه و ھمه از دالیل حفظ و نشر قرآن میکه 
به  حجةالوداعھزار و در  لشکر اسالم به سی ،تبوک ۀدر غزو است؛ به طوری کهحفظ قرآن  دالیل

 .١رسید مینفر ھفتاد ھزار 
چرا که مجبور است  ؛هتنگ آمد به الخطاب فصلزمین و آسمان برای صاحب به راستی که 

انکار در مورد تحریف قرآن که تھمت و افترای او را  کند  نقلرا  از شیعه یو بزرگان علماسخنان 
سخن  یابد. آنان در اینجا پایان می نقل سخنان«گوید:  نقل قول آنان می وی پس از کنند. می

گاھی و دانشی شبیه سخن کسانی است که ھیچ  ایشان  یتوضعاز و ندارند به مباحث امامت آ
گاه نیستند حیات و بعد از وفاتطول در آنان گمراھی و کجروی  و صحابه  .»٢پیامبر، آ

شیعه در ابطال این افترا، سخنانی دارند. به ھمین دلیل است که  علمایای از  عده
[صاحب  طبرسیشیخ ابوعلی  سوینقل انکار این کفر از از آلوسی بعد الدین  شھاب
حتی برای  شیعیان رامذھب  بطالِن  سخن [دربارۀ تحریف قرآن]این «: گوید می البیان] مجمع
 .»٣را آشکار کردو سپاس خدای را که حق  کند میروشن  اطفال

 قرآن کریمھیچ آسیبی به  »الخطاب فصل«ھای کتاب  گویی یاوه تردیدی نیست که
به ضرر  ھا فرجامگشته و سپس با بدترین ازب شیعه هبآثار سوء و شوِم آن،  بلکه ؛رساند نمی

و  افتضاح و ننگ بزرگی برای شیعه خواھد بود یقیناً این کتاب، . خودشان تمام شده است
 که نانچ باشد؛ میشان  یھا سست بودن روایتاخبار و اعتباری  بیبر ن او برھ یلدل مھمترین

 علماییکی از  دلیل،به ھمین  مقبولیت آن روایات، دلیلی بر صحت آنھا نخواھد بود.و تواتر 
به حق و راستی  شو در گردآوری مطالب هنکرد تألیفآن کتاب را خوب « گوید: می معاصر شیعه

را  آنکاش  ،کرد تألیفاگر کرد و  نمی تألیفرا  آن[نوری طبرسی] ای کاش  .نرسیده است
ھیچ سودی انتشار آن از ؛ بلکه از سودش بیشتر است ،این کتاب و زیاِن ضرر کرد.  نمی منتشر

سالح خوبی به دست دشمن [یعنی اھل سنت] داده   ،گردد. این کتاب تصور نمی[شیعه]  برای
را  او ،تشیعکه بعضی از دشمنان اسالم و  شدهگفته  ا برای نبرد آماده ساخته است ...و او ر
گاھی از این ھدف شوماند و او  این کتاب تشویق کرده تألیفبرای  یا  نقلو این  است نداشته آ

                                           
 .٣٦٧همان: ص -١
  همانجا. -٢
 .١/٢٤ :روح المعانی -٣
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 .»١رسد به نظر نمیبعید  گمان
شان در  و روایات ھرگز آشکار نگرددوشیده بماند و پ ننگاین  کنند آرزو میآری، علمای شیعه 

از سودش  زیان آنبرای آنان زیرا  ؛نگردد آوری جمعھرگز  بماند وچنان پراکنده ھماین مورد، 
در بین   نشر و پخش آن ھیچ سودی ندارد و باید به ھمین شیوهکه  آنان معتقدندبیشتر است. 

 شیعه وجود داردیی در میان ھا که ھنوز کتاب استبیانگر آن  دیدگاهبماند. این  سّریخودشان 
و آثار خطرناکی از  کردهپا  برھا در جھان اسالم آشوب  زیرا مطالب آن کتاب ،نشر نیافته ۀکه اجاز

 اصالً این تصور  گردد. در میان خودشان دست به دست می ،درنتیجه ؛گذارد می یخود به جا
 .٢بعید نیست

ی فریبنده ھا چھارم: تظاھر به انکار این افترا و تالش برای اثبات آن با روش      رویکرد
 و مخفیانه

دفاع از به  ،و به خیال خود  افترا را انکار کردهر این ای از بزرگان معاصر شیعه به ظاھ عده
د نخواھ میو  آن منکر را باور دارند شان البالی سخناندر  ولی ؛اند پرداخته وند متعالکتاب خدا

خویی  ابوالقاسمشیخ  ،گرفتهپیش  درکه این رویه را   . پلیدترین کسیدنرا انتشار دھ آندر خفا، 
آنچه در بین علما و محققان شیعه مشھور « :گوید کرده و میاظھار را  آناست که در تفسیرش 

 .»٣باشد می ]قرآن[قول به عدم تحریف  ،است
 ،کثرت روایات«گوید:  میو  کردهیید أاز روایات تحریف را ت سخن، برخی اینوجود با ولی 

. کردتوان به آنھا اطمینان  و حداقل می است.از امامان معصوم  قطعی بودن صدور آنھابیانگر 
 .»٤اند شده نقل یمعتبراسناد  اآنھا روایاتی وجود دارد که بمیان در  ھمچنین

که از داند  را معتبر میروایاتی  کرده و باره را دنبال در این ھای شیعه فسانهروایات و ااو 
مطالبی ھست که در کتاب خدا نیست  در این مصحف :گویند می کنند و مصحف علی بحث می

 کرده،یی که از نقص قرآن صحبت ھا ھمچنین یاوه ؛شده است ذکرو در آن روایات اسم امامان 
که در مصحف علی وجود  اضافاتی معتقد استاو  .شود ثابت و معتبر قلمداد می نزد آنان گیھم

، بارات و کلمات اضافی. یعنی این عنازل شده است وندنب خداکه از جا است تفسیری ،دارد
و مراد خداوند از آیات قرآن  یا برای شرح مقصود ،کالم خدا که به عنوان تأویل ی ھستندتفسیر

                                           
 .٢/٣٦٤ ة:نوار النعمانیاأل، طباطبایی -١
 کنند. میهای بحار األنوار جلوگیری  های علمیۀ شیعه، از چاپ و نشر برخی از قسمت حتی به دستور حوزه -٢
 .٢٢٦ص :البیان -٣
 .٢٢٢ص همان: -٤
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  .»١اند نازل شده
 .رسد به بیست روایت میقرآن، تحریف  دربارۀ ھای شیعه فسانهاکند که  خویی اعتراف می

 در شرحکه  چنان ؛دندھ می صحابه نسبتیل قرآن را به است که تحریف و تبد او روایاتی منظور
 روایت شده که:از کافی و صدوق به اسناد خودشان از علی ابن سوید «گوید:  ادعای خود می

ۀ و به این جمل کند جواب را به طور کامل ذکر میتا اینکه  "»...ای به ابوالحسن نوشتم  نامه"
حابه سپرده شد و آنھا کتاب خدا را قرآن به عنوان امانت به ص«گوید:  می رسد که ابوالحسن می

ت بر گوید آن روایا ولی می ؛وایات جعلی را قبول داردواقع او آن ردر .»تحریف و تبدیل کردند
، حمل مراد از تحریفآن داللت بر این دارد که و ظاھر « ،کند تحریف الفاظ قرآن داللت نمی

حقوق عترت محفوظ و حرمت  ،و اگر این تحریف نبود ... ستھامعانی واقعی آنغیر آیات بر 
از  پیامبر آزردنحقوق امامان و به  اھمیتی بیو کار به  گردید یآنان رعایت م از سوی پیامبر

آیات قرآنی  ،س آنان صحابهأو در ر پندارد که امت او می .»٢شد منتھی نمی طریق آزردن ایشان
در  یتحریفات کلینی و قمی و عیاش ویاما به گمان  ؛اند را حمل بر معانی غیرحقیقی آن نموده

خرد و دانِش  ۀدرج نھایتآید. وقتی  تفسیر حقیقی کتاب خدا به حساب می ،مورد آیات قرآن
وضعیت ، باشدشیعیان امروزی و نھایت دفاع او از کتاب خدا، این اندازه ترین مرجع  بزرگ

 شیعیان عوام و عادی چگونه خواھد بود؟ 
گاه استخویی به   لذا کند؛ ور می شعلهخشم خواننده را  ھایش، گویی یاوهبا که  خوبی آ

کسانی که با  برایاو  ھای جاھالنۀ ویلأداند ت می ویژه کهه ب ؛آید کردن آن برمیخاموش صدد در
این  اگر«گوید:  پس می ؛قابل تصدیق نیست ،دآشنا ھستن شیعهعبارات و اخبار و روایات 

 افسانۀۀ درباراو  .»٣دور انداخته باید این روایات را ببه ناچار  درست نباشد،برداشت از روایات 
. آنگاه از بعضی »است بیشتر این روایات از جھت سند ضعیف«گوید:  شیعه می درنقص قرآن 

ھمانا نقصان کتاب از جمله مسائلی است که «: که علمای شیعه این سخن را نقل کرده است
ی بزرگ ھادر رخداد اعادت ؛ زیرایافت رسید و شھرت می به تواتر می وگرنه ،ھیچ اصلی ندارد

 .»٤سترویدادھاترین  از بزرگ ،گونه است و این موضوع این

                                           
 به بعد. ٢٢٣ص همانجا: -١
 .٢٢٩ص همان: -٢
 .٢٣١و  ٢٣٠ص همان: -٣
 .٢٣٣ص همان: -٤
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و  داردداللت  که به گفته خود او بر وقوع تحریف در قرآن پردازد می  سپس به روایاتیوی  
ھای دیگر  و به جای آنھا واژهداده ھا را تغییر  برخی از واژه ج ربامت بعد از پیامکند  ادعا می
[صادق]  از ابوعبدالله«که گفت: کند  نقل میبن سالم : عیاشی از ھشام ابرای مثال ؛گذاشتند

َ ٱۡصَطَ�ٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ﴿ :ۀدر مورد آی ل عمران: آ [ ﴾إِنَّ ٱ�َّ
او  .کردم سؤال »دیان برگز یان جهانیم و خاندان ِعمران را از میآدم و نوح و خاندان ابراه خداوند«  ]٣٣

پس اسمی را به جای اسمی  ؛آل محمد علی العالمین بودهآل ابراھیم و  [در اصل،]پاسخ داد: 
به این  و ا .»اند اند، یعنی تغییر داده و آل عمران را به جای آل محمد گذاشته دیگر قرار داده

 افزایشسنت و اجماع مسلمانان بر  و مخالف کتاباین روایت، «دھد:  روایت چنین جواب می
ھیچ  گویند قائلین به تحریف نیز میحتی که  ییا جات ؛باشد می حتی یک حرف در قرآن کریم

با این  که ؛ چنانبرد کار میه ب نیرنگ بزرگی چه بنگرید که .»١است اضافه نشدهقرآن  بهحرفی 
 روایاِت تحریفکند که بطالن  می به ذھن القاتوھم را  ، اینروایات باطل این ظھارنظر در موردا

 قرآناین افترا را به مورد اتفاق مسلمانان نیست و او سخن کسی که  ،بیان شد تر پیشکه 
 دھد.  می اجماع مسلمانان قرار زمرۀ، در دادهنسبت 

یک ھدف  برای دستیابی بهفریبنده  یپوششواقع در یک عالم شیعه،چنین تالشی از طرف 
ھای مخفیانه و فریبنده.  به روشبردن کتاب خدا  سؤالزیر برای ای است  توطئه یا ؛شوم است

مالحظه  اند. را نوعی دفاع از کتاب خدا دانستهروش این شیعیان  از ای عده، ھمهبا این 
ثابت  ای مکارانه شیوهو با سنت  اھلسرایی خود را از طریق  یاوهتا  ندک که او تالش می کنید می
 اعتقادھمان  ،به نسخ تالوت عقیده«گوید:  از کتاب خدا میطوری که با تظاھر به دفاع ه ب ؛کند

وقوع نسخ در تالوت نزد  عقیدۀ شدنمشھور او بر این باور است که . بنابراین »به تحریف است
التزام به صحت «گوید:  که می چنان؛ ٢باشد قول به تحریف می شھرت مستلزمسنت،  علمای اھل

: ھمچنین گفته استو ؛ »٣روایات نسخ تالوت، در واقع التزام به وقوع تحریف در قرآن است
زیرا نسخ تالوت  ،ت استسن بیشتر دانشمندان اھل باورِ ، توان ادعا کرد که قول به تحریف می«

 ان دیگری نیزملحد پیش از او ؛ای نیست تازهچیز  ،شیعه آخونداین نیرنگ  .»٤دانند را جایز می

                                           
 .٢٣٣و  ٢٣٢ص همان: -١
 .٢٠١ص همان: -٢
 همانجا. -٣
 .٢٠٦ص همان: -٤
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 .١اند را رد کرده ھاداده و آنھل سنت نیز به آنھا پاسخ را مطرح کرده بودند و ا آن
 ؛و مشخص است و تفاوت میان نسخ و تحریف بر کسی پوشیده نیست واضح موضوع کامالً  
کار انسان است و خداوند  ،گفتیم: تحریف توز باشد و چنانکه قبالً  که مغرض و کینهآن مگر 

 فاعل تحریف را مالمت کرده است:

َواِضعِهِۦ﴿  ] ٤٦[النساء :  ﴾ُ�َّرِفُوَن ٱۡلَ�َِم َعن مَّ
 ،»گردانند یخود منحرف م یسخنان را از جاها«

 پذیرد:  می صورت متعالو نسخ از جانب خداوند 

ِت ِ�َۡ�ٖ ﴿
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ۗ َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ ٓ ۡو ِمۡثلَِها

َ
  ]١٠٦[البقرة:  ﴾ّمِۡنَهآ أ

 یرا م همانند آن ایبهتر از آن  م،یو) فراموشش گردان میی(از دل مردم بزدا ای م،یرا نسخ کن یا هیهر آ«
 .»میآور 

که  شیعهدانشمندان قدیمی  کتاب خدا نیست. گر دستکاری شدِن وجه بیان نسخ به ھیچ
 تفسیرطبرسی در  ند؛ کسانی ھمچونا در قرآن معترفتحریف را قبول ندارند، به وجود نسخ 

 .»صول الشریعةألی إ ةالذریع«مرتضی در سید و  »مجمع البیان«
 ؛برد کار میه خود خدعه و نیرنگ بۀ در گفتچگونه باز شیعه  آخوند دغل جالب است ببینید

مشھور و  ،تحریف در میان اندیشمندان شیعه و محققان آنان عدمبه  عقیده«گوید:  آنگاه که می
کند  استناد میالبیان   به سخن طبرسی در مجمع ،برای اثبات این ادعا یو .»٢مورد اتفاق است

بعد از طرح این موضوع، چندین صفحه را به که طبرسی  حالیدر ؛ترا را انکار کرده استکه این اف
خویی ابوالقاسم  با این وجود، .و برای اثبات آن استدالل کرده است نسخ تالوت اختصاص داده

 نیست؟آشکار تناقض یک آیا این  .کند نسخ تالوت را تحریف قلمداد می
صاحب (طبرسی  و قمی ،مانند کلینی ،ای از بزرگان شیعه که عدهاست حالی دراین  و

د، نکن یید میأرا طرح و ت تحریفوقوع شکارا آ ،آیند که سران این کفر به حساب می )تجاجحاإل
آیا این خدعه و . داند علما و محققین شیعه می به عدم تحریف را اعتقاد و اتفاق قول خویی

 نیرنگ نیست؟
خود اخبار و روایات زیادی در در تفسیر یم قمی زیرا ابراھ ؛تر است موضوع از این پیچیده

برای مثال،  باشد. شیوخ شیعه میدیگر  و اومسّلم و این از اعتقادات  .وارد کرده است مورد  این

                                           
 ، آنجا که این را ابطال نموده است.١٠٣ص: نتصارت اإلکَ نُ ، باقالنی :بنگرید به -١
 .٢٠٠ص :البیان -٢
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که  واضح استاعتقاد مشایخ ما در این زمینه،  ۀدربار«گوید:  می کاشانیمال محسن فیض 
او  چنین استادِ ھم .باشد قرآن می محمد بن یعقوب کلینی معتقد به تحریف و نقص االسالم ثقة

بوده و در آن  تفسیرش مملو از آن روایات زیرا ؛را قبول دارد عقیدهعلی ابن ابراھیم قمی این 
پردازد که این الحاد را  کسانی میۀ به ذکر بقی وی در ادامه. »١غلو و افراط کرده است ،موضوع
 .اند کردهدنبال 

کفرآمیز روایات  پر از اینتفسیر قمی  کند اعتراف می کاشانی ،شود که مالحظه می چنان
تفسیر قمی را  ،کند می تحریف قرآن انکار تظاھر بهخویی که ابوالقاسم  این،وجود  با است.

و از معصومین بوده ابت ث ،روایات تفسیر قمیتمام دارد که  می صحیح و معتبر دانسته و اذعان
شیعه به معصومین  با سلسله راویان معتبر شروایات« چرا که به گمان او، ؛اند روایت شده

 .»٢گردد برمی
 الخطاب فصللف ؤمانند مدر نھایت ھنیز در خالل این بحث روشن شد که خویی 

دور ه ب نوری طبرسی اما ،را به کار گرفتهمکر و نیرنگ با این تفاوت که خویی روش  اندیشد. می
 دارد. خود را اعالم میۀ اری عقیدک از پنھان

 ویل کتاب خداأمعاصر در تشیعیان روش : دوم زمینۀ
 آنان در گذشته ویل باطنی قرآن که بزرگان أروش افراطی در تاز آیا شیعیان عصر حاضر 

یا  اند در پیش گرفته بودند، رھایی یافته آنان بحرانی و امثال ،کاشانی ،کلینی ،مانند قمی
 ؟ھستندآثار آنان رو  دنبالهن ھمچنا

معاصر ۀ عقالنیت شیع یابد که بررسی کند، درمیرا  هشیعمعاصر ی منابع تفسیر اگر کسی
 دلیل اند. وضع کردهویالت و تفسیرھایی است که علمای پیشین آنان أاسیر ھمان ت ھمچنان

در جایگاه نخست ز لحاظ اعتبار و اعتماد انزد شیعیان  ،که تفاسیر باطنیاست  این ادعا این
شیعه مراجع  ترین یکی از بزرگکه  خوییابوالقاسم باالتر از این نیست که  یدلیلو  باشد می

که تفسیر قمی به  درحالی ؛داند موثق و معتبر می و روایات قمی در تفسیرش را ، اسانیداست
 خود در تاویل باطنی رسیده است.ۀ نھایت درج

کند که تفسیر  اعالم می، استشیعه  رمعاص علمایکه یکی از  نیزطباطبایی  محمدحسین
در  که تفسیر عیاشی حالیدر بوده است؛شیعه اعتماد و اعتبار  مورد ،عیاشی از قدیم تا به امروز

و تمام آیات  پردازد و به تکفیر صحابه می را در پیش گرفتهقمی  شیوۀ ،روش باطنی افراطی

                                           
 .١/٥٢: مقدمه ششم، تفسیر صافیکاشانی،  -١
 .١/٦٣ :معجم رجال حدیثخویی،  -٢
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 آورده در تفسیرشبسیاری  یتحریف یھا هافسانو  مامان و دشمنان آنھا تفسیر کردهقرآن را به ا
بھره نبوده و  از توثیق شیعه بی نیز افراطی دارند گرایشسایر تفاسیری که  ھمچنین است.

بعد از  .١نوارة األآمر و تفسیر يصاف مانند تفسیر البرھان، تفسیر ؛اند مورد اعتماد قرار گرفته
  ، دیگر چه چیزی باقی مانده است؟ھمه این موارد

یک  :گیرد به خود میدو صورت مختلف  ویل کتاب خدا،أه در تشیعمعاصر علمای  گرایش
را ارزیابی  نخست رویکردکه  ھنگامی رو و معتدل. میانه صورت یکطی منحرف و صورت افرا

از برخاستۀ یابیم که  می ویل بسیاری از آیات قرآنأدر ترا ی انحراف و افراط ھا هکنیم، نشان می
ه علی محمد دخیل ک ،. برای نمونهاست ساخته جدامی آنان را از امت اسالکه  استی  عقاید

 گوید و ھمانند بسیاری از سخن میغیبت مھدی منتظر ۀ دربار ،یکی از علمای معاصر آنان است
عنوان  فصلی با در ،اند اعتماد شیعه که به موضوع غیبت پرداخته دمشھور و مورنویسندگان 

ن را از قرآ پنجاه آیه ،او در این فصل د.کن این موضوع بحث میدربارۀ  »مھدی در قرآن کریم«
با توسل به آیات مذکور به این نتیجه  سپس .پندارد میمھدی  را ھاآن منظورِ  کرده وذکر 

یکی از  از دیگر ضروریات بدیھی اسالم جدا نیست و انکار آن، انکارِ  ،رسد که موضوع مھدی می
ویل أبه مھدی تقرآن را آیه  ۱۲۰شیعه  متأخر علمای بلکه .٢شود ضروریات دین محسوب می

را به  مربوط به مھدویتقانع نشده و تعداد آیات  ه این مقدارو بعضی از معاصرین ب اند نموده
 .٣اند آیه رسانده ۱۳۲

آیه  ۷۶یابیم که  می) را  ھ۱۳۶۵ فیمحمدرضا طبیسی نجفی (متوھا،  در ادامۀ این گمراھی
 نزد ھا گویی این یاوهۀ دامن .٤کند ویل میأاز کتاب خدا را به عقیده رجعت نزد شیعیان تفسیر و ت

رجعت  موضوعرا به  هتنھا یک آی سبأ که ابن چرا ؛شیعه به این حد نرسیده استۀ گذشتعلمای 
که بزرگان  یییابد تا جا افزایش میادامه پیدا کرده و  این موضوعسپس  ؛٥است تاویل کرده
 .٦کنند از بیست آیه را به رجعت تفسیر می عه بیشپیشین شی

 ،باطلۀ شده به این اندیش یلو أتعداد آیات تحّر عاملی  شیختوسط در قرن دوازدھم ھجری 

                                           
 .مراجعه کنید مقدمات این تفاسیر به -١
 .١٦٢ص ة:مامیتاریخ اإل، عبدالله الفیاض ؛مام المهدیاإل، علی دخیل -٢
 .ةمستدرک الحج، محمد منیر المیالنی ة؛القائم بالحج يفیما نزل ف ةالمحج، هاشم البحرانی بنگرید به: -٣
 ة.والرجع ةالشیع بنگرید به: -٤
 .٤/٣٤٠ :تاریخ طبری -٥
 .٢٥٦ص ة:علویالالمعارف  ةدایر بنگرید به:  -٦
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رگان معاصر شیعه بز دیگرطبیسی و دست گویی و تحریف به  یاوه، انھایتو  ١.آیه رسید ۶۴ به
شود. در  بیشتر و بیشتر می ، به تدریجآنانتوسط ویل شده أارقام آیات ت صورت گرفته است.

از  آنھا را بسیاری از تفسیرھای باطنی وجود دارد کهمحمدحسین طباطبایی،  تفسیر المیزاِن 
یکی از آیاتی که  کند. ذکر می» بحث روایی« تحت عنوانو  زینش کردهگشیعه سیر قدیمی اتف
 :باشد میذیل ۀ آی ،عنوان نمونه ذکر کردهنقل و به ھاشم بحرانی  ی نوشته »تفسیر برھان«از 

ِيَن ﴿ ُ َمَثٗ� ّلِ�َّ َت لُوٖط� َ�ََب ٱ�َّ
َ
َت نُوٖح َوٱۡمَرأ

َ
  ]١٠[التحریم:  ﴾َ�َفُرواْ ٱۡمَرأ

 .»اند، همسر نوح و همسر لوط را َمَثل زده است که کافر شده الله برای کسانی«
خداوند این آیه را برای عایشه و حفصه که در برابر پیامبر قد «گوید:  میدر تأویل این آیه و ا 

چگونه معانی قرآن را تحریف  یدبنگر .»٢د به مثل آورده استان علم کردند و راز او را فاش کرده
 : ی ھمچنین دربارۀ آیه ذیلو کند. می ویالت باطل تکفیرأمنین را با این تؤو امھات الم

ْكَرامِ ﴿ َِّك ُذو اْ�ََ�ِل َواْ�ِ    ]٢٧[الرحمن:  ﴾َوَ�بَْ�ٰ وَْجُه َر�
  »ماند که باقی میو (تنها) روی پروردگار ذو الجالل و گرامی توست «

 باطنی تویالأاین ت ».٣وجه الله ما ھستیم« :و آن اینکه کند روایتی از امام صادق نقل می
اما یک  فراوان است.آن  یھا هو نمون ر معاصر شیعه نیز سرایت کرده استبه تفاسی ،گذشتهدر 

 :چیز است ی اعتدال آن سهھا هنشانو  وجود دارد در بین معاصرینمعتدل و رو  میانهصورت 
تفسیر بسیاری از آیات قرآن به امامت و آنچه پیرامون  سیلۀبه و تأویل پوشاندن غلوِ  :اول
  است؛امامت 

 ؛سیر قرآناتفھای تحریف از  روایت زدودندوم:  
 .شسوم: خالی بودن از آن تکفیر صریح و واضح نسبت به صحابه کرام  

باشد که در  محمد جواد مغنیه می تألیف »مبین«و  »کاشف«تفسیرھای  ،رویکرداین ۀ نمون
 شود: میثنای صحابه تفسیر او 

ۡمَ�ٰلِِهمۡ ﴿
َ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِيَن أ   ]٨[الحشر:  ﴾.. لِۡلُفَقَرآءِ ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن ٱ�َّ

 .»شان بیرون رانده شدند (این اموال َفی) برای فقرای مهاجری است که از خانه و اموال«
اسالم و ۀ تنھا گناه آنان ایستادن در راه حق و اعالی کلم«گوید:  می تفسیر این آیهاو در 

                                           
 .٩٨تا  ٧٢:صاإلیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعةحر عاملی،  -١
 .١٩/٣٤٦ :المیزان ،طباطبایی -٢
 .١٩/١٠٣ همان: -٣
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 . »شان در راه خدا و اسالم بود ھای فدایی جان

ِٰدقُونَ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَ�ُ وَن ٱ�َّ ِ َورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ   ﴾يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ

 .»کنند، آنها راستگویانند طلبند و الله و پیامبرش را یاری می خشنودی میاز الله فضل و «
این مھاجرین و امثال آنان بود که ۀ به واسط و ؛صادقند در ایمان و قول و عمل« گوید: وی می

که  چرا ؛ب نیستتعجھیچ جای و پایدار ماند و شد نتشر مدر شرق و غرب این سرزمین اسالم 
 .»گرددقومی که رھبرش تا این حد صالح باشد، فاسد  و امکان نداردبود رھبر آنان  ج محمد

يَ�َٰن ِمن َ�ۡبلِِهمۡ ﴿ اَر َوٱۡ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءو ٱ�َّ   ﴾َوٱ�َّ
  .»که پیش از آنان در دیار خود (مدینه دار االسالم) جای گرفتند و (نیز برای) کسانی«

ِينَ ﴿ منظور از«گوید:  او می ارَ ﴿ و دادند سکونت: ﴾َ�َبوَُّءوا﴿ انصار مدینه، ﴾ٱ�َّ یعنی  ﴾ٱ�َّ
 ،واخلصوا االیمان :تقدیراً است  است. و االیمان مفعول فعل محذوف مدینه ،و آن ؛ھجرتۀ خان

 کند:  خداوند از انصار تمجید میخرج دادند و ه در ایمان اخالص ب یعنی

﴿ ٰٓ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا
ُ
ٓ أ ا ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِۦ فَأ

َ
  ﴾أ
های   دارند و در دل شان هجرت کنند دوست می را که به سوی و (نیز) ایمان آورده بودند، کسانی«

کنند و آنها را بر خود مقدم  خود از آنچه (به مهاجران) داده شده احساس حسد (و نیازی) نمی
که از بخل (و حرص) نفس خویش باز داشته  دارند، هرچند خودشان نیازمند باشند و کسانی می

 .»اند، پس آنها رستگارانند شده

ِيَن َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِمۡ َوٱ﴿  ،اند که بعد از صحابه آمده منظور از کسانیدر تفاسیر آمده  ﴾�َّ
عام  ثنا و تعریف ،ند و با این حالکه به بھترین شیوه از آنان تبعیت کرد کسانی .تابعین ھستند

 .»١دنبال کندتا روز قیامت  صحابه راۀ که سیر شود می یھر کس و شاملاست 
یکی از  ،آنۀ که گویند دشوی متوجه نمی د،کنی این سخن را مطالعه میکه  ھنگامی

گفتیم که او نیز  تر پیش و .کنند را تکفیر و نفرین می ج رسول اللهۀ ھایی است که صحاب رافضی
شیعیان  برخالف ،اما او در این مورد ؛سخنانی داردپیامبر ۀ در طعن و نفرین بعضی از صحاب

 تکفیر نکرده است. صراحته صحابه را ب ،دیگر
                                           

. این تفسیر را که با سیاق و مفهوم آیات متناسب است، با روایاتی که بحرانی در تفسیر ٦٣١صتفسیر مبین:  -١
  .٣١٩تا  ٤/٣١٦ :برهانال بنگرید به: این آیه در مورد امامان آورده است، مقایسه کنید.
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 در تفسیر آیه: یو

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظونَ ﴿   ]٩[الحجر:  ﴾إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
    ،»همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگهبان آن هستیم«

و  ؛گردد ه آن بر میب لهو ضمیر  در اینجا قرآن کریم استمنظور از ذکر «گوید:  میچنین 
 ؛معمول است و در بین تمام مردم مألوف و ماستدر بین  است که فعالً قرآنی آن ھمین  منظور

برعکس کتابی که  ؛بدون دستکاری و کم و بیش نازل شده است ج ھمان قرآنی که بر محمد
نازل شده بود و  ؛آن کتاب، کتابی نیست که بر حضرت موسی  .معروف است "تورات"به 

نازل  ؛آن ھم کتابی نیست که بر حضرت عیسیو معروف است  "انجیل"نیز کتابی که به 
 .»١شده بود

 ؛غافل نشده ،خود و اصول عقیدتی به مقتضای بینش ،ویل برخی از آیاتأت ازوی  ،ھمهبا این 
 دربارۀ آیه  ذیل: کاشف در تفسیر  مثالً  است؛ نکردهویل افراط و غلو أدر ت ،دیگرانبر خالف اما 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ ٱۡ�َۡوَم ﴿
َ
  ]٣دة:  [المائ ﴾أ

 »ردمکامل کتان  ین شما را براید  امروز«
 .»با خالفت علی کامل کرده است ، دین راروز ایندر  وند متعالھمانا خدا« :گوید چنین می

 بر شاعتمادۀ ثمر ،کند اشاره میتفسیرش در مقدمه  اوخود  که چناناین روش میانه، 
ت و تفاسیر آنان اعتماد یات اھل سنابر رو طبرسی غالباً و  است؛شیخ طبرسی  »جمع الجوامع«

 .٢نموده استاشاره  ه این ویژگی ویبنیز تیمیه  االسالم ابن شیخ و نماید می
و روش  یگردد: روش افراط دو صورت نمایان میه ب ،ویل قرآنأتدر  هبنابراین روش شیع

ھای  کتابدو رویکرد تفسیری وجود داشته است: گونه که در گذشته نیز  ھمان ؛معتدل و میانه
ھای تفسیر  و کتاب )نیکاشانی و بحرا ،عیاشی ،مانند تفسیرھای قمی( باطنی و غالیتفسیر 

 . )طبرسی »جمع الجوامع« و »مجمع البیان« سی ووط »التبیان« مانند( رو میانه
ند کندو صورت گوناگون اظھار وجود  شیعیان باید بهکه است آمده  شیعهدر اخبار و روایات 

 ،این ترفند«: گویند شان می از قول امام آنان به دروغدر نیابند.  را شان مذھب تا مردم ماھیِت 
مردم ماھیت مذھب را  ،گر به یک صورت عمل کنیداو  ؛بھتر است ھم برای ما و ھم برای شما

                                           
  .٢٨٦ص :تفسیر مبین -١
  .٣/٢٤٦ ة:منهاج السن بنگرید به: -٢
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 .»١افتد می خطرفھمیده و بقای ما و شما به 
که روش افراطی منحرف،  مرسی به این نتیجه می ،مدو منھج را با ھم مقایسه کنی آن اگر 

عقل و قلب خود را  و معتدل، اما روش میانه ؛گیرد اصول و مبانی خود را از روایات شیعه برمی
پیدا  رھاییافراط و انحراف ننگ و از  گشودهآنھا تفسیری به سوی روایات اھل سنت و آثار 

 ھرگز ،با این ھمه. باشد یا به خاطر قانع شدن به آنتقیه  از روی این اعتدال ؛ خواهکرده است
اشد و از روش باطنیه در که تنھا بر روایات شیعه اعتماد کرده ب فتیاشیعی را   تفسیرتوان  نمی

 تفسیر خالی بماند.ویل و أت
را نشان  واقعی آنۀ کرده و چھر را نمایندگیمذھب شیعه  ،یک از این دو روش  حال کدام

رویکرد میانه و در این رساله تالش برخی از بزرگان شیعه را بیان کردم که  تر پیش دھند؟ می
تصریح کرده که نیز مجلسی  محمدباقر .کنند شان را به تقیه تفسیر می اعتدالی برخی علمای

باره  باشد و در این می ایشانتنھا به خاطر استدالل بر علیه  ،اعتماد آنھا بر روایات اھل سنت
 ج از اخبار رسول ]اھل سنت [= باب بیست و ھشتم: آنچه عامه«آورده است با این عنوان: بابی 

مراجعه به اخبار از و نھی  استصحیح  هنزد شیع این احادیث]از [ آنچهکنند و  روایت می
برای استدالل علیه اھل سنت  استثنا کرده است، نقِل روایاتتنھا موردی که وی . »٢مخالفین

 ،از صحابه نقل شده عنوان تفسیر قرآنا ب آنچهنیز  ـمرجع شیعیان عراق  ـخویی  ایشان است.
 .٣آمده است شیعهداند که در روایات  به معنای تحریفی می

را به وحدت نزدیک  شیعه و سنیتواند  تنھا مرجعی که می معتقد استالدین خطیب  محب
و معانی قرآن  ه بر تأویل آیات استوار استشیع مذھبیاصول ، قرآن کریم است؛ با این ھمه ،دکن

 .٤اند، تفاوت اساسی دارد و بزرگان اسالم دریافتهصحابه  اند که با آنچه را به چیزی تفسیر کرده
 یاست عمل به تفسیر قرآنشیعه معتقد «گوید:  و می را رد کرده این نظر علمای شیعهیکی از 
 ای توطئه نقل شده، شندب و انس بن مالکُج  ابن ،سُمره ،افرادی مانند ابوھریره قولکه از 

 .»٥اند بوده زیرا اینان اھل کذب و افترا ؛علیه اسالم است
دریافت دین  بنابراین وقتی شیعه معتقد است دھد، را به شیعه نسبت می اعتقاداین  مؤلف

                                           
 .١/٩٥ :صول کافیأ -١
 . ٢/٢١٤بحار األنوار:  -٢
 .٢٢٩ص :البیان -٣
 .١٠ص ة:عریضالخطوط ال -٤
 .٦٥ص :علی خطوط محب الدین ءضوا، أنصاریأعبدالواحد  -٥
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ھم  شان برای خودشان و دین ما دین ،آید وعی توطئه علیه اسالم به شمار میاز طریق صحابه، ن
 زیرا چنین اعتقادی منجر به ترک تمامی دین خواھد شد. ؛برای خودمان

 یجز معنای تقیه چه معنای دیگر ،ر سکهو این روی دیگ این طریق به ظاھر میانه و معتدل
 است،و معتدل میانه  این روِش  پیروانمحمد جواد مغنیه که یکی از  تواند داشته باشد؟ می

اثناعشری، ۀ کند که شیع ادعا می یو وجود ندارد.باطنی  رویکرددر تفسیر اعتقاد دارد که 
ھمه قرار ھای آنان که در دست  و کتاب کند پرھیز می ھا ھا و گمراھی از این بدعت ،از ھمه بیش
اقرار  ھا گمراھیھا و  بدعت اینمحسن امین نیز به وجود  .١استخود گواه این مدع ،دارد

برخی از  و ای دارد چنین گفته نیزخنیزی  .٢داند ت را شاذ و غلط میاولی آن روای نموده،
 .٣کند را انکار می شیعهھای  کتابروایات موجود در 

 ؛تنھا وجود روایات شاذ نیست مسئله، است.ھای تقیه  نشانهیکی از  ،واقع و موجود امرِ انکار 
 »تفسیر قمی«و در صدر آنھا  باشد ویالت باطنی میألی است که مختص تبلکه وجود تفاسیر کام

و » اصول کافی« یعنی ،شیعه یھای حدیث ترین کتاب صحیحدر  به عالوه، .قرار دارد
ویل أبر مبنای تفسیر باطنی ترا آنھا آیات قرآن   ۀکه ھم وجود داردحدیث  ھا صد »نواربحاراأل«

ن یآیا آنان چناز کجا پیدا شده است؟  واضح حقایق انکارِ در پس این جسارت  .دنکن می
 کنند؟ می شان خدمت دین کار بهپندارند که با این  می

ھذیان و یاوه  ،در این گمراھی ھمچنانای از بزرگان معاصر شیعه که  عملکرد عده 
الدین موسوی معتقد است که  عبدالحسین شرف د.کن می سرایند، این انکار ظاھری را نقض می
نزد  ،مورد امامان وارد شده استدر  شیعه منابعویالتی که در أآیات قرآن و ت تأویالت باطنِی  این

 .٤است ناپذیرم و انکارشیعیان مسلّ 

                                           
 .٧/١٠٤ :تفسیر کاشف -١
 .٤٢٠و  ٤١٩ص :وهامأل ق و ائحقابین ال ةشیعال بنگرید به: -٢
 .٢٠٢تا  ١/١٧٨ ة:مامیإلو اأهل السنة  ةوحد إلی ةسالمیإ ةدعو ال :به دیبنگر  -٣
هایی وجود دارد  در کتب و منابع شیعه، باب«گوید:  این بحث از آن جهت است که شیخ موسی جارالله می -٤

هایی که در  هایی که در مورد ائمه و شیعه نازل شده است؛ همچنین دربارۀ آیات و سوره دربارۀ آیات و سوره
های مستقلی نیز در این  باشد و سوره الغ بر یکصد آیه میکفر ابوبکر و عمر و پیروان آن دو نازل شده است و ب

ترین کتاب شیعه ـ یعنی  ترین پیشوای شیعیان در مقدس موضوعات نازل شده است. این موضوع را بزرگ
). عبدالحسین موسوی به این مسئله پاسخ داده و ٦٥و  ٢٧ص ة:الوشیع( »کند اصول کافی ـ بیان می

فضیلت امامان اهل بیت و شیعیان آنان نازل شده، به حکِم ضرورت، امری مسّلم اما آنچه دربارۀ «گوید:  می
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نزد  . آنچهیکسان است ،متأخرمفسران متقدم و ویل در میان أت شمایلو شکل بنابراین 
حتی  ؛خود راضی ھستند پیشینیانی ھا هنوشت به آنان که استاین  گی دارد،تاز معاصرین

 دامنۀ ،با این تفصیل .دانند را معتبر می یروایمراجع دیگر ھای مجلسی و  نوشته ،ین آنھامتأخر
 رسیده است.خود نھایت  بهصفوی  آخوندھایی ھا و با تالش تر شده وسیعزد آنان ویل نأت

و   ای نوشته ، تفاسیر معتدل و میانهخود از پیشعلمای ھمانند برخی از  ،صرینای از معا عده
گذشته تصدیق و تأیید  در آنھا انکار ؛ اما ھرچندکنند وجود تأویالت انحرافی شیعه را انکار می

حمل بر تقیه  تنھا ای ندارد و ھیچ سود و فایده ، دیگرچاپ صنعت، امروز بعد از پیدایش شد می
تثبیت شده تا  شیعهمختلف، امری است که در مذھب ۀ اما ظاھر شدن آنھا به دو شیو گردد. می

 .١آنان را ندانند شیطانیمردم ماھیت 
**** 

 یان معاصرگاه شیعدسنت از دی
ھیچ  ،کردیم بیانپیرامون مسائلی که در مبحث سنت  ی شیعیان معاصرھا گیری موضع

                                                                                                             
شود. اما نازل شدن بخشی از قرآن در  است که این [قطعیت،] از علم تفسیر به مأثور و کتب سنن برداشت می

ای از  ط عدهجوییم. این بال توس مورد کفِر فالنی و فالنی، چیزی است که ما از آن به درگاه خداوند تبرئه می
گرایان شیعه وارد شده است. چه بسا که این روایات در کتب و منابع شیعه وجود داشته و این  ُغالت و افراط

اند؛ و طبیعت افراد نادان نسبت به حقایق  عده آنها را دیده و سنگ بدکاری را به سینۀ افراد پاک و بری زده
کنید که این آخوند شیعه تأویالت قرآن  ). مالحظه می٦٧ص :مسائل جارالله  ةجوب(أ »احوال این چنین است

داند. ولی آنجا  نسبت به امام و امامت که در اصول کافی آمده است، به حکم ضرورت، مسّلم و معتبر می
کند که چنین  کند تقیه به کار برده و گمان می که تأویل آیات کفر و کافران را به ابوبکر و عمر نفی می

باشد؛ زیرا او چیزی را که در اصول  نیست که این کار تقیه می یی وجود ندارد. تردیدموضوعی در اصول کاف
ها روایت، آیات کفر و کافران به شیخین تفسیر و تأویل شده  کند؛ چرا که در ده کافی وجود دارد انکار می

خواهد  وسوی می). م١/٤١٢ ة:الوالی يمن التنزیل ف تٌف و نُ  کٌت صول کافی، باب فیه نُ أ (بنگرید به: است
ضه«را به  مردم را بفریبد، واقعیت را انکار کند و آن را مسلک و  ای که نویسندگان آن نسبت دهد؛ عقیده» ُمَفوَّ

گاهی از عقیدۀ مفوضه، بنگرید به: دانند اعتقاد شیعه نمی  ).٢٥٨ص، شرح عقاید صدوقشیخ مفید،  (برای آ
فرقه ناپدید شده و اکنون نه از خودش خبری هست، نه  گوید: این الغطا می که محمد حسین آل کاشف چنان

 .)٣٨ص ة:صل الشیعأ هایش (بنگرید: از کتاب
 .١/٦٥ :صول کافیأ :بنگرید به -١
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خدا و  سخنخود را ھمانند ۀ گان تغییری نکرده است. آنان برای ھمیشه اقوال امامان دوازده
 تعالیم قرآنھمانند امامان  تعالیم«گوید:  میدر این مورد خمینی  دانند. معتبر می رسولش

قول و «گوید:  محمدجواد مغنیه می .»١واجب است آنھا  ، اجرا و پیروی ازتنفیذباشند که  می
 :شود مانند قرآن است که از طرف خداوند عزیز و علیم نازل میھ دقیقاً امر امام معصوم، 

 ٢ ]٤ و ٣[النجم :  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ﴿
شود (و بجز  گوید. این نیست جز آنچه به او وحی می و از روی ھوای نفس سخن نمی«

 . »گوید نمیوحی چیزی 
یکی  که امامانی ؛دانند می ‡ھمانند پیامبران خدارا  ئمه خودآنھا با این اعترافات، ا گویی

حسن عسکری  دیگریکی  ت واست و ھرگز وجود خارجی نداشته و نخواھد داش فراریاز آنھا 
غلط این دیدگاه  .به شمار آورده است ءاز ضعفااو را  »موضوعات«جوزی در کتاب  است که ابن

تر باطل بودن این اعتقاد  که پیش دانند معصوم میکه آنان امامان را  شود از آنجا ناشی میشیعه 
  .بیان شد

 پنھانبخشی از شریعت را  ج پیامبراز تصریح و اذعان به این مسئله که  آخوندھای شیعه
ھای دعای  کنند و حتی در کتاب خودداری نمی نزد علی به ودیعه گذاشته است، را  آنکرده و 

غطا در کتاب المحمد حسین آل کاشف بینیم  می که چنان اند. را ذکر کرده این کفر راخود نیز 
 .٣گوید از این نکته سخن میخود 

ھایی که  دیگر یاوهو  »جامعه«و  »جفر«تخیلی ھمانند و  موھومی ھا در مورد کتاباما 
شیعیان  ،که شیخ موسی جارالله ھنگامی برد، باید بگوییم نام می ھاشان از آن ی حدیثھا کتاب

معاصر ۀ یکی از مراجع شیعبرد،   سؤالاین اوھام و خرافات زیر  تصدیق کردنخاطر ه معاصر را ب
فرائض و جفر و جامعه و ۀ اگر صحیف«: چنین پاسخ داد شرمی در کمال بینام محسن امین، ه ب

از بین نرفته  نزد صاحبانش منابعآن پس  ضایع گشته،نزد او و امثال او  دیگر کتب مذکور
ھایی که  خیالی و نام یھا هگنجینبه ذکر چنین  ،شیعه معاصرحتی یکی از علمای ». ٤است

ھا  عقلی این کتاب کتخار و مباھات کرده و در کمال سباف ،ندارد و مسمایی ھیچ وجود خارجی
د افتخار نحقیقتی ندارگونه  ھیچ و به چنین اوھامی که برد نام می یکی پس از دیگری را

                                           
 .١٣کتاب الحکومة اإلسالمیة: ص -١
 .٥٩ص ة:سالمیإل ا الدولةخمینی و ، المحمد جواد مغنیه -٢
 .٧٧ص :صولهاأو  ةصل الشیعأ بنگرید به: -٣
 .٢٥٤ص :وهامأل ق و ائحقابین ال ةشیعال -٤
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 ھستند، ی خیالی کجاھا این کتاب شود ده میپرسیاز او که  ھنگامی جالب اینجاست. کند می
ان سخنبرخی از  ،کشید باشند. اگر کالم به درازا نمی نزد امام منتظر می یدگو در پاسخ می

 .١مکرد را در این زمینه بیان میابلھانۀ او 
برای شیعه به یک  کنند، میرا و غیبت وی  ادعای زنده بودنست ھا شیعه که سال زمانامام 

ای از این دروغپردازان  عدهیابد.  تدریج این عار و ننگ فزونی میه عار و ننگ تبدیل شده است و ب
رود که شیعیان  می گمان .دھند می نسبتھایی را  رقعه امی که ھرگز متولد نشده است،امبه 

عقیده و خواھند  می ـدھند سر می تقریب و وحدت با اھل سنتبه ویژه آنھا که شعار ـ امروزی 
ز این ھدف برآورده نشده ای ا اما ذره ؛کنند خالصھات گذشته رَّ پیروان خود را از خرافات و تُ 

ی در آنھا راه ھرگز باطل کهکنند  قلمداد میسنتی  ءرا جز ۀ خودگذشتپوچ منابع  است، چرا که
ای از  شان اکنون به صورت مستقیم با عده بیبرند امام غا اینکه گمان می تر عجیباز این  .٢ندارد

صدور ۀ و به منزل توقیعاتداستان ۀ به معنی اداماز نظر ایشان آنان ارتباط دارد و این  علمای
 گیرد. است که در ردیف وحی الھی قرار میمعصوم و عباراتی  فتواھای

که دانیم  بعید نمی«گوید:  میدربارۀ ارتباط امام زمان با علما مد تقی مدرسی شیعه مح آخوند
 .٣و مراجع شیعه وجود داشته باشد و این راز بزرگی است ای میان امام مھدی ارتباطات مخفیانه
پذیرند،  کنند و روایات دروغگویان را می میاوھام اعتماد  که بر اینبر این عالوهبدین صورت، آنان 

به سر  ج الله در گمراھی خود و رویگردانی از سنت رسول ھمچنانبدون ھیچ دلیل و برھانی 
امامت علی را  صحابۀ پیامبر، کنند خیال میکه خوردگان این است  . تنھا دلیل این فریببرند می

آنان معاصر حتی یکی از مراجع و آخوندھای  .اند منصوص است، رد کرده گمان آنھا که به 
کنند، نزد  می ب و عمرو بن عاص روایتنَد بن ُج  ةروایاتی که امثال ابوھریره و سمر«گوید:  می

امامیه به صراحت ۀ حتی بعضی از معاصرین شیع .»٤اندازه بال مگسی ارزش ندارده امامیه ب
به ھمین  .»استعلیه اسالم  حقه و فریبیک  ،شیعه معتقد است قبول روایت صحابه«اند:  گفته

اھل سنت مراجعه  سندھای حدیثیه به ھمانا شیع«از شیعیان گفته است: دیگر خاطر یکی 
اھمیتی  اصالً  ،نتیجهآید و در برنمیاستدالل به آنھا  صددداند و در آنھا را معتبر نمیبلکه  ؛کند نمی

                                           
 .١٨٤تا  ١٥٤ ة:عیان الشیع، أمینأمحسن  ؛٣/٣٤٧ :حقالصراط ، محمد آصف محسنی بنگرید به: -١
 .٢/١١٢ ة:سالمیاإل  ةالدعو ، یزخنی -٢
 .٣٠٥ص :حضاریة ةسالمی مواجهالفکر اإل  -٣
 .٧٩ص :صولهاأو  ةصل الشیع، أغطاالمحمد حسین آل کاشف  -٤
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احادیثی شیعیان «: گوید ی ھمچنین میو .»١ باشدیا مخالف آن موافق مذھب شیعه  ندارد که
 ی مخصوص خودھا در کتاب را آنھاو    دست آورده به مورد اعتماد خودی ھا هاز رارا دارند که آنھا 

مدار علم و عمل آنان بر است، کافی و وافی برای اصول و فروع دین  این احادیث اند. تدوین کرده
 .»٢ھاست و شیعیان غیر از آنھا حجتی ندارند ھمین کتاب
 با مبارزهبرای  وانحد ت تا، استگونه  آنان در برابر سنت نبوی اینچون موضع بنابراین 

 آن دسته از صحابه که به شیعهبزرگ  علمایکنند.  میتالش  ،سنت و ایجاد تردید در آن
ه عبدالحسین ک چنانکنند؛  می هحملشدیدًا  ،اند کردهروایت  ج رسولاحادیث زیادی از 

علیه محدثان بزرگ  ھمچنینآنان . ستا  چنین کرده »ابوھریره«به نام  دخو موسوی در کتاب
که  مصادری ؛اند ده و دھان به دشنام و ناسزا باز کردهنموادب ۀ اسائ ،مھم حدیثی امت و مصادر

، ھا توھینشود. از جمله این  پیدا نمیفر اک ھای فرقهیک از ی ھیچھا در کتابحتی  ھامانند آن
 اشاره کرد. »الغدیر«در کتاب  امینیھای  گویی یاوه توان به می

**** 

 یان معاصراجماع از دیدگاه شیع
ای  مگر اینکه به شیوه ؛بت کنیمارا ث آنبخواھیم  کهای ندارند  باره سخن تازه در اینشیعیان 

که از  ھم برای کسانی  آمیز بخواھند مذھب خود را با اجماع سازگار نشان دھند، آن نیرنگ
اجماع صحابه «گوید:  محمد جواد مغنیه میمثال . است خبر آنان بیی ھا هماھیت مذھب و گفت

سنت و شیعه عمل  و اھل حاب برای یک حکم شرعی اتفاق کنندست که تمامی اصمعنااین به 
شیعه «گوید:  . سپس می»دانند اصلی از اصول شریعت می را به چنین اجماعی را واجب و آن

گری  به این حیله .»٣ھمراه صحابه بوده استکه امام باشد چرا میاجماع معتقد به حجت بودن 
نه  ،بیند وی این است که شیعه حجت را در قول معصوم میۀ گفتۀ رغم اینکه نتیج علیید: بنگر

که فریب و نیرنگ را در خود پنھان بیان کرده  ای شیوه را بهاش  عقیده ویاجماع،  در خودِ 
 .٤اند ای نیز بدان فریفته شده نموده و عده

                                           
 .١٤٦ص :تحت رایة الحق، سبیتیعبدالله  -١
 .١٦٢ص همان: -٢
 .٣٢١ص :المیزان في ةشیعال -٣
مانند شیخ محمد غزالی که این سخن مغنیه را نقل و بدان استدالل کرده که هیچ فرقی در اصول احکام میان  -٤

 .٨٠و  ٧٩ص :سالملیس من اإل  بنگرید به: اهل سنت و شیعه وجود ندارد.
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 از دیدگاه شیعیان معاصر اصول دین
الش، اوصافی را در افع متعالو یکتا دانستن خداوند  توحید ربوبیت موردمعاصرین شیعه در 

ھد د نشان میدارند که  ای اعتقادات گمراھانهپروردگار است و  ویژۀاند که  کار بردهه برای ائمه ب
 .اند از گذشتگان خود تأثیر نگرفتهدر این زمینه 

 :سروده است چنین سعبدالحسین عاملی در مدح علیبه نام شیعه  آخوندھاییکی از 

 هلــــــأبــــــا حســــــن أنــــــت عــــــني اإل

 وأنـــــت املحـــــيط بعلـــــم الغيـــــوب

 حـــــی الكائنـــــاتوأنـــــت مـــــدير رُ 

 لــــك األمــــر إن شــــئت تنجــــی غــــدا
 

 

 وعنــــــــوان قدرتــــــــه الســــــــامية

 فهـــل عنـــدك تعـــزب مـــن خافيـــة

ــــــــــة ــــــــــة اجيادهــــــــــا الباقي  وعل

 ١ وإن شــــــئت تســــــفع بالناصــــــية
 

صف متّ او را و  داند له میلذات ا را عین وای از آفریدگان خدا  چگونه آفریدهاین مشرک، بنگر که 
 ھااین .٢پروردگار است صفات از این امورکه  حالیدر ؛دهبخشش زندگی و مرگ نموبه صفات تدبیر و 

 کفریرا که به چنین  ھاآن یی ازھا نمونه ی است که قبالً قمی و مجلس ،روایات کلینی تلِخ ۀ ثمر
 ارائه نمودیم. ،انجامد می

ھواداران عبدالله بن [ئی بَ در روایاتش با زبان گروھی از شیوخ َس  معاصراثناعشری شیعۀ 
بنابراین  .کند اش را بیان می عقیده ،دانند که علی را خدا می ی دیگریھا هو فرق أ]سب

عشری جریان اثنا قالبقبلی اما در ۀ شیوبا ھمان ھای مشرکانۀ سبئیه و امثال ایشان،  اندیشه
 گروھی است که جدید نام »اثناعشری«و  قدیمی نام »سبئیه«شود که  یابد. حتی گفته می می

                                           
 ییابوالحسن، تو خوِد خدا یا«ترجمه شعر:  .٤٨ص :ل از قسم دوم ویژۀ ادبیات عربیاو  ءجز، دیوان حسینی -١

 ریباشد؟ تو مد یاز تو مخف یزیممکن است چ ای. آیدان یرا م ها بی. تو همه غیاو هست یو عنوان قدرت واال 
و اگر  یده یفردا نجات م ،یاگر بخواه .. کار به دست توستیآن هست یعلت بقاو کائنات  ۀچرخ

 .»یساز یاو را وارد جهنم م ی،بخواه
 حتی یکی دیگر از شاعران آنها به صراحت گفته است که تمام صفات خداوندی در علی موجود است: -٢

 وما اجتمعت اال لرس وحكمة مجيع صفات الرب فيه جتمعت

و حکمتی. بنگرید  مگر به خاطر راز و آن صفات در او جمع نشده  تمام صفات پروردگار در او جمع شده  
 .١/٢٤٦ :حائری، ثرمقتبس األ به:
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 .قت واحد دارندماھیت و حقی
 بیانآنان اھمیت  کماز نویسندگان  یکییا به قلم  شیعهاین سخنان از زبان یکی از عوام 

نفر از او پیروی  ھا و مراجع شیعه که ھزاران الله آیت ـ اصطالح به ـ بلکه از جانب یکی از  ؛نشده
یکی از مراجع که  ءغطاال که محمدحسین آل کاشف بینیدبحال . شده استصادر  ،کنند می

 گوید: میچه در مدح امامانش  ،اھل سنت و شیعه استبین تقریب  انمنادی و از زرگ شیعهب

ـــــت هلـــــا ال ـــــا كعبـــــة اهللا إن حج  ي

 التـــي خلقـــت هبـــا ال أنـــتم مشـــيئته

 أنـــا فـــی الـــوری قـــال لكـــم إن مل أقـــل
 

 

ـــــــــــا ـــــــــــه ميقاهت ـــــــــــالك فعرش  أم

 أشـــــياء بـــــل ذرئـــــت هبـــــا ذراهتـــــا

ــــــا ــــــه يف املســــــيح غالهت ــــــا مل تقل  ١ م

 

ۀ ی جھانی نمایندھا و کسی که در اجالس معاصراین چیزی است که یکی از مراجع بزرگ 
به مراد  ،و شاید با این اوصافی که برای امامان خود برشمرد کند بر زبان جاری می آنان است

که از حقیقت و ماھیت او  ای از اھل سنت که نزد عدهاست کسی وی  .رسیده باشد شخود
تا جایی که در نخستین اجالس قدس، او را  ؛رود شیعه به شمار می ھایرو از میانه ،خبرند بی

سخنانش  ،ریاکار است ،چنین فردیتدا کردند. امام جماعت قرار داده و در نماز به او اق
 .٢ناپذیر است پایان ششگردھایکند که اسرار و  ای استفاده می و از تقیه دوپھلوست

حتی  ،اند سخن گفتهاز این نوع افراط و غلو  ھاکه شعرا و ادبای شیعه در آن تعداد شعرھایی
خود را از پشت  حماسیۀ سوز عاطفی و روحیاین  روشن است کهو  گنجد. در ذھن ھم نمی

گردد.  می ھویدابدون ھیچ خدعه و تزویری  ،حقایقو  درونی  و ماھیت سازد پردۀ تقیه آشکار می
 دارد. و بررسی مستقلیاین موضوع نیاز به تحقیق لذا 

به  ن مظاھر شرکتری به بزرگ ،شیعه یھا هامامزاد قبر امروزهدر مقام توحید الوھیت، 

                                           
کعبه خداوند [خطاب به ائمه]، اگر  یا«ترجمه شعر:  .١٢ص :محمد باقر نجفی، الحسین ءدیوان شعرا -١

مالئک است [که حج آنان از آنجا شروع  قاتیپس عرش خدا م کنند، یکعبه حج م یفرشتگان برا
ذرات را جان داده است. اگر من در  یو حت دهیرا آفر  اءیکه با آن اش دیخداوند هست تیّ ]. شما مششود یم
 ».اند نگفته یسیدر مورد ع انیکه غال کنم یم فیچنان توص اشما ر  یول م،یمردم هم نگو  انیم

 دیبنگر  نی. همچن٦/٤٥؛ المسلمون: ٦٣٨،٩٧٩، ٢٥/٥٠٦زهر: األ  ۀاجالس قدس ، مجل نیبه: نخست دیبنگر  -٢
. به ٢٩/٦٢٨آل کاشف الغطاء در نماز جماعت، مجله المنار:  نیبر امامت محمدحس درضایمحمد رش قیبه: تعل

ثر: مقتبس األ ،یبه: حائر دیگر بن ییگو  غلو و شرک نیا گریها و شواهد د  با نمونه شتریب ییآشنا یعالوه، برا
 .٦٧تا  ٧/٣٤: ریالغد ،ینیمأ ن؛یالحس وانی؛ د ٥/٢١٩: عةیالش انیعأ ن،یمأ؛ محسن ٢٤٨تا  ٢٤٥، ١/١٥٣
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 ؛شیعه وجود ندارد درو ھیچ امیدی به تغییر این ھمه منکرات  است  تبدیل شده خداوند متعال
یید أ، چنین منکری را تروغ به اھل بیت نسبت داده شدهزیرا روایات و احادیثی که به د

 ،اتی را که در میان آنان پیدا شدهبرخالف اھل سنت که اصول آنھا، منکرات و انحراف ؛دنکن می
 برد. به این شرک بزرگ پی می ،دیده باشدرا شیعه  یھا هزیارتگا کسھر کند. نفی و انکار می

به ایران و عراق،   در سفِر چندماھه گوید ایران و عراق می سفر بهشیخ موسی جارالله بعد از 
  .١کردند را عبادت میو قبرھا  ھا هزیارتگا که مردم بوده شاھد

چنین مشھد، شھر  درالرضا  موسی ابنعلی  بازدید از قبرحسن ندوی بعد از ابوالشیخ 
یابد که  می یحرمدر  خود رااختیار  بیشود،  ضا میامام رزیارتگاه ھرگاه غریبی وارد «گوید:  می

کنده از ناله و گریه است؛ و  ھابا فاخرترین زیوربسیاری در آن مکان ھستند،  انو زن انمرد آ
فقرا به آنجا سرازیر شده  نذوراتثروتمندان و  ثروت و ن گردیدهال و نقره مزیّ زینت آالت ط

  .»٢است
امامان غلو و  یھاقبر بارۀشیعیان پیوسته در«گوید:  می الھند دھلوی در این مورد سراج

و  خوانند ھا و پشت به قبله نماز میحتی رو به آن ؛کنند افراط کرده و پیرامون آنھا طواف می
 ... اند ی خود چنین کردهھا بت در برابرکه تنھا مشرکین دھند  انجام میافعال و اعمال دیگری 

ی آنھا برو تا با چشمان خود ھا هترین شکی در این زمینه داری، به یکی از زیارتگا اگر کوچک
 .»٣حقیقت را ببینی

نشر و که برای  »عقاید امامیه«محمدرضا مظفر در کتاب خود به نام شیعه  معاصر آخوند
و قرار دادن ضریح  ،شیعهھای  یکی از ویژگی«: گوید میچنین  ،کرده تألیف شیعهعقاید شرح 

امامان است که شیعیان از روی ایمان و طیب خاطر و  قبرروی ھای بزرگ  بنابارگاه و ساختن 
 ھا عقاید رافضیوی اینکه  و با .»٤کنند تقدیم می  ـ ارزان و گران ـ دارند چهھر ،نبه خاطر اماما

شیعه،  یک از علمایھیچ ،نماید یید میأترا شیعیان  آلود ک شراعمال نیز امامان و  قبورۀ دربار
سبب  است سپس به صراحت گفته وی  .است ھیچ موردی از کتاب وی را نفی و انکار نکرده

و اینکه  باشد می قبوِر ایشانزیارت  یان بهشیعش امامان و تشویق این عقاید و اعمال، سفار
قبر امامان بھترین  اند معرفی کرده و گفتهنزد خداوند فراوانی ثواب برای این اعمال امامان 

                                           
 مقدمه. ة:الوشیع -١
 ،٩٣. ص٣، شماره٤١سال ،عتصامإمجله  :یرموک نهر الیکابل  ، من نهرابوالحسن ندوی -٢
 .٣٠٠ص ة:عشری یثناإل ةتحفالمختصر  بنگرید به:-٣
 .١٣٣عقائد اإلمامیة: ص -٤
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سپس آداب و او  .٢باشد می از خلق به سوی خالق نیازی بیو  ١دعا تمکان برای استجاب
داشته  یپرستی شرم و ترس بت این مظاھرِ  ممناسک زیارت نزد شیعیان را بدون اینکه از اعال

اظھار  ان معاصر شیعه، بدون ترس و شرمبزرگ از گروھیکه ھمچنان ؛ ٣کند می باشد، بیان
یکی از مراجع بزرگ شیعه که  ،ونهاست. برای نم بیشترکربال از کعبه   فضیلتکنند که  می

تر و  الحرام بزرگ بیت ،ۀکربال از کعب نموده، ادعا کند میتقریب میان اھل سنت و شیعه  ادعای
را سبب اجر و پاداش و بارگاه امنیت مردم قرار داده و با نص  خداوند آن ای که ؛ کعبهاستبرتر 

رغم مخالفت با نص  علی ءالغطا محمدحسین آل کاشف است. قرآن، خیر بسیار در آن نھاده
 :پرستانه است آلود و بت شرک سراید که کامالً  می بیتی را ،قرآن و اجماع مسلمانان

 بأن علو الرتبةلكربالء  ومن حديث كربالء والكعبة
کربال «گوید:  باشد بنابراین می شان می وی معتقد است که این مساله از ضروریات مذھب

که ذکر  . چراکه اخبار و روایات آنھا گواه این مطلب است چنان٤»برترین مکان روی زمین است
 تر گذشت.   آنھا پیش

 کذب و بطالن اخباربرای  یدلیل تواند می کفرآمیز وی دربارۀ کربال،این شھادت  ،حقیقتدر
کنند، از  را تصدیق می و کسانی که آن جعل نمودهو کسی که چنین سخنی را  .شیعه باشد

آنجا که  ؛الله متعال چه جایگاھی دارد کالمکربال نسبت به این اند. به راستی،  اسالم خارج شده
 فرماید: می

ِي ﴿ َل َ�ۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
َة ُمَباَرٗ� وَُهٗدى ّلِۡلَ�ٰلَِمَ� إِنَّ أ �ِيهِ َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت  ٩٦بَِبكَّ

ِ َ�َ ٱ�َّاِس ِحجُّ ٱۡ�َۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِ�ۡهِ َسبِ  َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَُهۥ َ�َن َءاِمٗناۗ َوِ�َّ يٗ�ۚ مَّ
َ َغِ�ٌّ َعِن ٱۡلَ�ٰلَ    ]٩٧ و ٩٦ل عمران: آ [ ﴾٩٧ ِم�َ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ ٱ�َّ

                                           
و مقابر، بهترین مکان استجابت دعا و حاوی آن همه فضل و کرامت بودند، این نکته   اگر واقعًا این ضرایح -١

که فقط عدۀ قلیلی از  ماند؛ درحالی شد و بر امت پوشیده نمی وارد می ج بایست در قرآن و سنت پیامبر می
اند صحیح  اره گفتهب اند. اگر آنچه در این را نقل کرده دروغگویانی که به افترا بر اهل بیت معروف هستند، آن

 شد. بود، آن نهی صریح از ساختن مسجد بر روی قبرستان و نماز خواندن در کنار قبرها در دین وارد نمی
 .١٣٣ص ة:مامیعقاید اإل، المحمدرضا مظفر -٢
 .١٣٩تا  ١٣٥ص همان: -٣
کربال و کعبه  ۀاز قص«ترجمه شعر:  .٥٦ و ٥٥ص ء، األرض و التربة الحسینیة:محمدحسین آل کاشف الغطا -٤

 ».که کربال واالتر است دمیرس جهینت نیبه ا
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ای که برای (عبادت) مردم قرار داده شده، همان است که در مکه است که  براستی نخستین خانه«
های روشن، (از جمله) مقام ابراهیم است. و  پر برکت و (مایه) هدایت جهانیان است. در آن نشانه

ا، حج خانه (کعبه) بر مردم واجب هرکس داخل آن (حرم) شودإل در امان خواهد بود و برای خد
شک الله از جهانیان  که توانایی رفتن به سوی آن دارند و هرکس کفر ورزد بی است، (البته) کسانی

 .»نیاز است بی
 ماند:  ای برای کسی باقی می آیا بعد از این ھم گفته

﴿ ٓ ۡ�َفالَُها
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ

َ
  ]٢٤[محمد :  ﴾أ

 »هاست؟! شان  قفل های کنند یا بر دل آیا در قرآن تدّبر نمی«
 .١باره زیاد است   شیعه در اینمعاصر اقوال بزرگان  و...

، از آنان نویسند خداوند با توسل پیامبران به امامان که کتب قدیمی شیعه می زمانی
بر  ئمها برتری مستلزمافراط و غلو است و  نھایت این معنا ٢است و آنان را بخشیده گذشتهدر

فرض شود این امامان در زمان حیات چنین نھایت سادگی و غفلت است که  باشد. این می انبیاء

                                           
ن آگوید که خاک  ها و زمین در مورد کربال می خداوند آسمان«گوید:  آیت الله میرزا حسین حائری می -١

ها  بندند. بنگرید به زمانی که کعبه بر سایر سرزمین بنگر چگونه بر خداوند دروغ می». پاک و مقدس است
گوید: " اگر سرزمین کربال و آنچه در آن نهفته است  خدا کعبه را مخاطب قرار داده و می«فروشد:  فخر می

این بقعه و سرزمین مبارک هنگامی چنین «گوید:  سپس این رافضی می». آفریدم" بود، من تو را نمی نمی
و مسجد نمازگزاران  گشت که مدفن امام و مزار مسلمین و کعبۀ اهل توحید و طوافگاه پادشاهان و سالطین

گوید: نصوص آنها، سرزمین کربال را برترین  طعمه می دکتر جواد آل ).١/٣٢ ة:شیعالحکام ، أحائری( شد
داند و نزد شیعه به عنوان سرزمین برگزیده، مقدس و مبارِک خدا قلمداد  های روی زمین می سرزمین

قبۀ اسالم است و خاک آن شفاست. و این و  ج گردد. از دیدگاه ایشان، کربال حرم خدا و رسول خدا می
های  الله از آیتای  عده را کتاب این ).١١٦و  ١١٥ص :تاریخ کربال( »مزایا را هیچ سرزمین، حتی کعبه ندارد

الله العظمی محمد شیرازی که یکی از  مذکور). همچنین آیت کتاب ۀمقدم (بنگرید به: اند دانستهموثق  شیعه
ما ضریح امامان و امامزادگان را همانند حجراالسود و جلد قرآن «گوید:  میآخوندهای بزرگ شیعه است 

 ).٨ص ة،:شیعال ةمقال ،محمد شیرازی( »بوسیم کریم می
گویند، این موضوع، مذهب ُغالت و افراطیون  تیمیه می االسالم ابن که قاضی عیاض، بغدادی و شیخ چنان -٢

کافر بودن کسانی که چنین مذهبی دارند، مورد اجماع «گفته است: باشد. امام محمد بن عبدالوهاب  ها می رافضی
 ».است
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 درواقع ،شود و افراطی را مرتکب غلواند. کسی که چنین  وجود داشته ‡پیامبران گذشته 
 آمیزی ک عقیدۀ شر که چنیناینبا تاده است. اف ـ اللهو عبادت غیر وند متعالخدا در شرک به

یکی از کنند.  می دییأرا ت باز ھم بعضی از بزرگان شیعه آن ،را به دنبال دارد یدیگر ھای مصیبت
باید  ،پسرمای «: کردهوصیت  چنینفرزندش به  »عبدالله ممقانی«بزرگ شیعه به نام  علمای

ام که خداوند از  و چنین دریافته ام و آل او توسل کنی. من اخبار را بررسی کرده ج به پیامبر
 .»١به امامان توسل کرده باشداو مگر اینکه  ،خطا و لغزش ھیچ پیامبری گذشت نکرده

الله الحرام برتر  از حج بیتحتی ، زیارت قبر حسین را شیعهقدیمی  نابعکه م ھنگامی
معاصر  علمایدانند، جای تعجب نیست که چنین اندیشه و باور خطرناکی بر زبان بزرگان و  می

خداوند  نزد ،زیارت ایناز آنجا که « :گویند زیرا می ؛آنان جاری شود و مردم را به آن فرا خوانند
و به ھمین دلیل ، »٢پاداش زیادی به ھمراه دارد ،گردد و عبادات محسوب میطاعات  بھتریناز 

 ،ای پسرم«گوید:  کند و می می توصیه حسینقبر  ۀروزاناست که ممقانی پسرش را به زیارت 
و اگر در  ؛بار به طرف آن بشتاب قبر حسین را زیارت کن و ھر ماه یک بار از دور یک یروز

این شیخ شیعه به جای  چگونه یدبنگر .»٣را زیارت کن بار آن  در سال یکپس  بودیشھری دور 
یعنی  ؛خواند می فرا سوی گور امامه و را به روی آوردن باینکه پسرش را به نماز سفارش کند، ا

این کار نزد شیعیان از برترین چرا که  ؛شده استافراشته پرستی  َلم شرک و بتکه عَ  ییجا
 باشد. می عبادات است و شریعت مشرکان

کس از روی ھر گفته شده«: نوشته استوصیت پدرش  دربارۀ این الدین) محیممقانی (پسر 
گاھی به حق امام، قبر او را زیارت کند،  ھزار حج و ھزار عمره برای  خداوند پاداششناخت و آ

حق او بر خدا  .خداوند را زیارت کرده است گویی با این کار،«گوید:  تا آنجا که می ؛»نویسد او می
و گیرد]  [صورت میامام  گنبدزیر در ھمانا اجابت دعا  .است که وی را با آتش عذاب ندھد این

 ۀشب نیمدر یک سال در کس ھرکه  معتقدندآری، شیعیان  .»٤شفا در خاک امام نھفته است
برور و خداوند پاداش ھزار حج مَ  ،زیارت کند را فطر و شب عرفه، قبر حسینعید شب  ،شعبان

برآورده وی را  دنیوی و اخروی نویسد و ھزار حاجت و نیاز می مقبول را برای او ۀھزار عمر

                                           
 شان عصمِت مطلق قائلند. که برای امامان کنند، درحالی های پیامبران اعتراف می بنگرید چگونه به لغزش -١
 .١٣٣ص ة:مامیإلعقاید ا -٢
 .١١٤و  ١٠٥ص :مرآة الرشاد -٣
 .١١٠ص همان: -٤
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که حق او را شناخته است،  درحالیبیاید  کس در روز عرفه به سوی قبر امامو ھر ١.دکن می
ل یا امامی عادل پذیرفته شده و ھزار غزوه و جھاد با پیامبر مرَس ۀ خداوند ھزار حج و ھزار عمر

پرستانه اتفاق  بتۀ قدیم و جدید شیعه بر این اعتقاد و اندیش ھای باکت .٢نویسد را برای او می
مسلمانان از  که درحالی دھند نسبت می ـ  اسالمه به و بلکـ اھل بیت  هئمارا به  داشته و آننظر 

گاھی ندارند کمریناین امر  آنھا با  تردیدی نیست که کنند. را نقل می بلکه فقط روافض آن ؛آ
این  نمایند. می رسواار کرده و مذھب خویش را این انحراف و تکروی، دروغگویی خود را اظھ

زیرا عقاید مشرکین در  جای گذاشته است؛بر اثر خطرناکی در دنیای شیعه  ،عبارات و جمالت
 ،ھمهبا این  متروک مانده است.و مساجد  شتهگ آبادقبرھا  ،مزارھا و مشاھد شیعه زنده شده

این در حالی  ند.کن جھت تثبیت و استمرار آن تالش می یید و درأعلمای آنھا این منکرات را ت
ولی مراجع آنھا  ؛دارند بر حذر میکر این من روایات صریحی دارند که مردم را از آناناست که 
و دوست ندارند این روایات برای آن ھمه پیروان  داشتهوایاتی را از مردم پوشیده نگه چنین ر

 چشمکنند تا این نور ھمچنان از  وجود چنین نصوصی را انکار می لذاخورده آشکار گردد.  فریب
 شان پوشیده بماند. پیروان

 مسجد کردن قبور از سویاز  »نیعةالَم  صونالُح «نام ه خود ب محسن امین در کتابآیت الله 
نھی از مسجد قرار ۀ نصوصی را که در مھمترین کتب مسلمانان دربار دفاع کرده و ،شیعیان

این «گوید:  می اھل سنت وارد شده، رد کرده و سویدادن قبور و ساختن بنا بر روی آنھا از 
از  ـ به گمان ویـ روایاتی ھستند که  مخالفد و چیزی است که تنھا اھل سنت به آن معتقدن

 .»٣اند طریق اھل بیت به تواتر رسیده
روایات زیادی که و از طریق شیعه  ،قبور و ساختن بنا بر روی آنھا نھی از مسجد قرار دادن

 امیناینکه محسن امین، ا بنابراین ی .، وارد شده استذکر نموده »ةوسایل الشیع«حر عاملی در 
آنھا  ھای نوشتهمان کند، یا اینکه از ھای آنھا را کت خواھد واقعیت موجود در کتاب نیست و می
 الله ، آیت»الشیطان آیت«اشتباھًا به جای است که  کسانیاو یکی از  که حالیدر ؛خبری ندارد

 نامیده شده است.
تعطیل صفات که شیعه را ین متأخراصر شیعه، ھمان مذھب : بزرگان معو صفات خدا اسماء

قرآن مخلوق «گویند:  می مثالً  ؛کنند و گام به گام به دنبال معتزله حرکت می یید کردهأاست ت

                                           
 .١١٣ص همان: -١
 .همانجا -٢
 .٢٧ص عة:نیالحصون المَ ، مینأمحسن  -٣
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 متعالو صفات خداوند  ٢نمودهانکار را در آخرت  مؤمنان از سوی خدا ھمچنین رؤیت .»١است
(سلب لوب را به َس  متعالشیعیان خداوند  .٣کنند می که در قرآن و سنت ثابت شده، ردرا 

خداوند نه «گوید:  مورد میاین در  شیعه یداعق بارۀکه مظفر در چنان؛ کنند کردن) توصیف می
ض، نه سنگین است و نه سبک، نه حرکت دارد نه َر جسم است نه صورت، نه جوھر است و نه عَ 

 .»٤شود رد و نه زمانی و به او اشاره نمیسکون، نه مکانی دا
تعالی را  خدایوجود حقیقِت  ،محض ۀاین صفات سلبی ادر توصیف خداوند بعلمای شیعه 
ه َجھمیّ نیز  ناز آنا پیش ؛ای نیست آنھا چیز تازه سویاز  دیدگاھیاند و چنین  به کلی نفی کرده

شود که تصور و  می از اینجا معلوم شتابند. به دنبال آنھا می نانو ایاند  قائل به این سخن بوده
 اشتباهاند،  وجود محو شدهۀ از صفح ]اخد فاتصۀ کنند تعطیل[  ّلهمعطۀ جھمیۀ فرق اینکهگمان 

 رو آنان ھستند. ؛ زیرا شیعیان دنبالهاست
گوید:  دانند. مظفر می شان باشد، کافر می مخالف تعطیل صفاتعقیدۀ ھرکس را که در آنان 

شب آید، یا اینکه برای اھل بھشت ھمانند ماه  خداوند به آسمان دنیا فرود می ھرکس بگوید«
ھمچنین  .خدا کافر باشده کسی است که بۀ به منزل ،گردد و امثال اینھا چھارده ظاھر می

، به کافران ملحق سازد نمایان می بندگانشای برخود را خداوند در روز قیامت  کس بگویدھر
 .٦کرده است را بر این تعطیل صفات راھنمایی آنھا ،شان برند که عقل آنھا گمان می .»٥گردد می
؟ آیا عقل سلیم محسوب کردمصدری برای دریافت را به عنوان  عقلتوان  می، در امور غیبی آیا

آیا  کند؟ که ھیچ دلیلی بر آنھا نیست موافقت می  به این صفات سلبیه متعالبا توصیف خداوند 
از وحی  دوره ھایی که ب و فلسفه ھا هاندیش ۀنتیج کند؟ عقل سلیم آنچه وحی آورده است رد می

انبوه  وردی جزادست ھا ھا و فلسفه کنند چه خواھد بود؟ آن اندیشه باره بحث می در اینالھی 
اصحاب آن اندیشه و فلسفه را دچار  که ؛ چنانماند سرگرمی کودکان می بهنداشته و تناقضات 

بسنده در تاریخ اسالمی تنھا به عقل که  متکلمانیبه راستی،  سرگردانی و حیرت کرده است.
باھی چیزی دیگر غیر از حیرت و ت چنین افرادی؟ آیا عاقبت اند اند، چه سرانجامی داشته کرده

                                           
 .٣/١٣٩ :الغدیری، مینأ ؛١/٤٦١ ة:عیان الشیع، أمینأمحسن  -١
 .٥٩ص ة:مامیإلعقاید امظفر،  ؛١/٤٦٣ ة:عیان الشیع، أمینأمحسن  بنگرید به: -٢
 .١٣٩/ ٣ :الغدیر بنگرید به: -٣
 .٥٩ص :ةیماماإل دیعقا -٤
 .٦٠و ٥٩ص همان: -٥
 .٦٠ص همان: -٦
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 یابد که باشد، درمی  را تجربه کرده ١فلسفیھای  ھای کالمی و راه روش سھرک تواند باشد؟ می
روش قرآن است.  ،گزینهو بھترین ترین  و نزدیک مشکلی را حل نخواھند کردھرگز  ھا، این روش
تالش بیھوده  ،به گمراھی منجر شد شان ند، سعیاز قرآن رویگردان شدکه زمانی ولی آنھا 

 .از وظایف واجب خود بازداشتندرا ده و آنھا نموا مشغول و سرگردان امت ر کردند،
و سنت  خدابه کتاب بدین صورت است که و صفات الھی،  ءسنت در تعریف اسما روش اھل

ستجو و پرداختن به چیزی که بدان امر ج در جھترا  خود و عقل توانمبر التزام داشته و اپی
 ھیچ راھی برای رسیدن به کیفیت این صفات وجود ندارد. ؛ زیراکند صرف نمینشده، 

اعتقاد پیروی از  ھماناد که ندار یتوحیدمباحث دیگری در  ، رویکردمعاصرین شیعه 
بزرگ ۀ مدلول کلم را آنۀ ترین مرتب پایین توحید مراتبی قائلند وکه برای  چنان ؛است ناصوفی
که  اند وجود آوردهه به عنوان دین ب چیزی را نتیجه، آناندر. دانند می اال الله الالهیعنی  ،اسالم

و اینکه  وحدت وجودو کار به کفر آش ،و از طریق این مراتب .نداده استۀ اجاز بدان داوندخ
عقل و نقل دین خارج ۀ از دایر ،و با این تصورات غلط .اند رسیده استمخلوق عین خالق 

پیشی  ،عیسی حلول کردهجسِم گویند خداوند در  که می مسیحیانیاز  سان بدین و اند شده
 اینان به حلول عام. عتقدند وم ه حلول خاصب آنانزیرا  ؛اند گرفته

ی فرومایه را ھا هاندیشۀ ماند و پس گرا بدعتمذاھب ۀ کیدست چھا شیعه که قرن علمای
 را آن و  نقل کرده برای عوامرا  رویکرد مشکوک صوفیانهکنند، این  خود نقل می پیروانبرای 
گوید:  در مورد توحید می ٢ابراھیم زنجانی آخوند شیعه،اند.  مورد اعتماد خود قرار دادهۀ عقید

توحید خاص الخاص و توحید اخص  توحید عوام، توحید خواص، مرتبه دارد:ھمانا توحید چھار «
با  یانشیع« :گوید می ھمچنین .»٣باشد ال اله اال الله میۀ ھمان مدلول کلم ،و توحید عوام ؛صواخال

که  کند وی ادعا می .»٤زندیاتمخاص الخاص و توحید أخص الخواص، از تمام مسلمانان مۀ عقید
  گرفته ؛این باور را از علی شیعهولی  ؛نیست ل شرح و تفصیل این مراتب در این جایگاهمجا

و کمال تصدیق  ؛تصدیق آن است ،شناخت آن و کمال شناخت دین ،که گفته است: ابتدای دین
 ،را وصف کند متعالنفی صفات از اوست. پس ھرکس خداوند  کمال توحید، و دین، توحید

                                           
گاهی از سرگردانی این فرقه، بنگرید به: مجموع فتاوی شیخ -١ العز، شرح  ؛ ابن أبی١١و  ٥/١٠اإلسالم: برای آ

 .١٢تا  ١٠؛ مال علی القاری، في فقه األکبر: ص١٧٢تا  ١٦٩الطحاویة: ص
 کند. ابوالقاسم خویی در اظهار نظر خود در کتابش، او را به رکن اسالم و ستون علما توصیف می -١
 .٢٤ص ة:عشری ثنیاإل ةمامیإعقاید  -٣
 .همانجا -٤
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کس او را ثنا و ھر واقع وی را ثنا کردهدر ،کس او را نزدیک کندوی را نزدیک کرده و ھر واقعدر
واقع نسبت به وی نادانی کرده و ، درواقع وی را تجزیه کرده و ھرکس او را تجزیه کنددر ،کند

واقع در ،واقع به وی اشاره کرده و ھرکس به وی اشاره کنددر ،کند ھرکس نسبت به او نادانی
را شمرده واقع وی در ،کس برای او حد و مرز بگذاردو ھر برای وی حد و مرز تعیین کرده

 .»١است
ل ن تعطیدھند، متضّم  نسبت می ؛علی امیرالمؤمنینبه  را آناین عبارت که به دروغ 

. اعتقاد به اینکه نفی اند شدهکتاب و سنت ثابت طریق  ازباشد که  می متعالصفاتی از خداوند 
اصول خود و نفی صفات را در  ءتوحید است، اعتقاد جھمیه بوده که توحید را جز کماِل  ،صفات

به  ،زیرا نفی صفات ؛شود آنان به تعطیل ذات منتھی می سخِن نھایت  و .دادند میضمن آن قرار 
کند و تصور  در دنیای خارج وجود پیدا نمی ،اتمجرد از صف چون ذاِت  ،گردد می نفی ذات منجر
 عقیدۀجھمیه در تعطیل صفات، به رویکرد تردیدی نیست که  شود. ممکن نمی آن وجود خارجی

 مخصوصالخاص  که توحید خاص و خاصاز آنجا و  ٢شود منتھی می وحدت وجودحلول و 
 ، اساس جھمّیه خواھد بود.وحدت وجودحلول و  اندیشۀ، است جھمّیه بوده

را که  توحیدی آنھا مکه بدانیست ا کافی گمراھی آنان، ھمین میزانبرای فھمیدن 
اند و خداوند اولین و آخرین را به آن  ن نازل شدها آسایر کتب آسمانی ب قرآن و ،پیامبران آوردند

اند  مقامی دانستهدر را  و آن نزد خود شمرده ترین مرتبه از مراتب توحید دستور داده، در پایین
دلیل و برھانی برای این ادعا آنان آیا  رفیت آنان است.ظمناسب  عوام و شایستۀکه فقط 

کالم  و این ھم سنت پیامبر و این که بر رسولش نازل شدهاست کالم خداوند  این ٣؟دارند
در این مورد جز آنھا ؟ شود دیده می، چنین تقسیمی این سه منبعآیا در  ؛خیرالقرون بعد از پیامبر

پیروی از جز  ،و نسبت به این باورکنند  نمی اطاعت، از چیز دیگری خودخرد  بی علمایاز اقوال 
 ھیچ علم و دلیلی ندارند.  ،و ھوای نفس و امیال شیطانی گمان باطل

از آنھا مدلول  یکاعتراف خودشان ھیچ هکه ب که در این مراتب و مقامات ست بدانیا کافی
برسانند که نزد آنان حلول  کفریرا به مقام  رھروانخواھند  می ت،نیس »ال اله اال الله«معنای 

                                           
 .همانجا -١
 .١٦: صهیشرح الطحاو  بنگرید به: -٢
 همانجا. -٣
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 .١شود می نامیده وحدت وجودیا 
**** 

 یان معاصراز دیدگاه شیع امامت
یا حداقل ھمانند  ؛٣است آنۀ و استمرار و ادام ٢امامت ھمانند نبوت، یان معاصرعیبه اقرار ش

 .باشد مییکی از ارکان اسالم شیعه،  به عقیدۀو  ٤از جانب خداوند استو انتصابی انتخابی  ،نبوت
 .»٥اضافه کرده و آن امامت استبه ارکان اسالم را شیعه رکنی «گوید:  می ءالغطا کاشف

تغییری  از آن بحث شد، افراطی که قبالً  غلو و شیعه نسبت بهعلمای معاصر  رویکرددر 
 ،پیرامون سه موضوع ،نویسند یی که برای جھان اسالم میھا ولی در کتاب ؛کنیم مشاھده نمی

 رویکرد جدیدی دارند:
 ؛اول: کافر دانستن کسی که منکر امامت باشد 

 اسالمی؛ھای  تکفیر حکومتدوم: 
 .ج رسول اللهۀ سوم: کافر دانستن صحاب

 نسبت به منکرین امامتمعاصر شیعه  رویکرد: نخست هلئمس
 فکریمبانی به اگر کسی که  ھستیماز معاصرین شیعه دو دیدگاه شاھد این موضوع،  در

گاھی نداشته باشد،   بر این باور است که اول دیدگاه پندارد. ن دو دیدگاه را متفاوت میآایشان آ
 دیگرکه شیعیان کنند  را انکار میاین مسئله شود و  اسالم خارج نمی ۀامامت از دایرمنکر 

منکرین امامت را  ،ا و بدون تقیه و مماشاتآشکار ؛ اما دیدگاه دومدانند کافر میرا  مسلمانان
 داند. کافر می

ھا را  به صراحت تمام گروهکتب شیعه «محسن امین در رد موسی جارالله که گفته است 

                                           
در زمان  ج و امثال آن در میان امت محمد» اتحادیه«کند که پیدایش فرقۀ  تیمیه بیان می االسالم ابن شیخ -١

 .)٢/١٧١ :سالماإل  مجموع فتاوی شیخ( پیدایش حکومت تاتارها بود
الرسول ، قرشیالباقر  ؛٣٢٧ص :امام علی، خلیل یاسین ؛٥٨ص ة:صل الشیعء، أالغطا محمدحسین آل کاشف -٢

 .١٨ص :عظم مع خلفائهاأل 
 .٩٤ص ة:مامیإلعقاید ا، مظفر -٣
 .١/٦٥ ة:ماماإل، سماوی -٤
 .٥٨ص ة:صل الشیعأ -٥



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۳۸۸

 

ھم«گوید:  میچنین  ،»١دانند کافر می از  یكھیچ .این یک بھتان بزرگ است ،سبحانک اللَّ
ۀ است که ھم ھمانارند که اسالم دنظر  اتفاق بلکه تمام آنھا ؛ای ندارد ین عقیدهشیعیان چن

ضروری  یکه امر  کسیمگر  ؛باشد میاقرار به شھادتین بدان معتقدند و آن مسلمانان  یھا هگرو
 ترین راب و غیره را انکار کند. اساسیمانند وجوب نماز و تحریم ش ،و بدیھی از ضروریات دین

و خالفت ھم از ضروریات بدیھی دین اسالم  استمسلمانان در امر خالفت  میان اختالف
 از ضروریات دین محسوب ،زیرا چیزی که نزد مسلمانان ضروری تشخیص داده شود ؛نیست

کسی که به «گوید:  مینیز  ءالغطا محمدحسین آل کاشف .»٢چنین نیستو خالفت  شود یم
و تمام احکام اسالم  من استؤم ،تر است و به معنای عام مسلمان ،امامت ایمان نداشته باشد

 مانند آنوی و از حفظ او و حرمت غیبت و بدگویی  لزومو  شمانند حرمت خون و مال و ناموس
از مسلمان بودن  ،گردد. نه اینکه چنین کسی با نداشتن اعتقاد به امامت مترتب می ویبر 

شود  رب الھی پدیدار میبلکه اثر پایبندی و اعتقاد به امامت در مراتب قُ  !پناه بر خدا .خارج شود
معاصر نیز  ۀشیععلمای برخی از  .»٣گردد منازل کرامت در روز رستاخیز ظاھر می ءو جز

 .٤ ھی دارنددیدگاه مشاب
 ،در این وادی گمراھی شیعه پیوسته علمایز جمع کثیری اباید گفت که در مورد دیدگاه دوم 

شیخ علی  کسانی ھمچون ؛کنند صراحت مسلمانان را تکفیر میه و ب گویی کرده ھذیان و یاوه
راه ھر دو  آخوندھای شیعه،از  برخیو  .١و عبدالھادی فضلی ٦عبدالحسین رشتی، ٥یزدی حائری

                                           
 .١٠٥ص ة:الوشیع -١
 .١/٤٥٧ ة:عیان الشیعأ ؛١٧٦ص :وهامبین الحقایق و األ  ةمین، الشیعأمحسن  -٢
که  دهد، درحالی اگر واقعًا چنین اعتقادی دارند، پس چرا صحابه را دشنام می .٥٩و  ٥٨ص ة:صل الشیعأ -٣

 اند؟ صحابه به اقرار آنان، فقط با مسئله امامت مخالف
 :تاریخال في ةشیعال، العاملی محمد حسین زین ؛٣٩ص :مسائل جارالله ةجوب، أعبدالحسین موسوی بنگرید به: -٤

، الله صافی لطف ؛٢٦٩ص :المیزان في ةشیع، المحمدجواد مغنیه ؛٢/٢٦٠ ة:سالمیاإل  ةالدعو ، خنیزی ؛٣٢ص
 .٩٥ص ة:العریض ةخطوط يمع محب الدین ف

الله الکبری في العالمین،  کسی که او را با عنوان شیخ الفقهاء و المجتهدین و حجةاإلسالم والمسلمین و آیت -٥
إثبات الحجة  إلزام الناصب في«های او  نمایند؛ ولی اسالم از وی بری است. یکی از کتاب می توصیف

کر است که اهل سنت و تمام مسلمانانی که در مورد مهدی با شیعه اختالف نظر ذ باشد. الزم به  می »الغائب
 هـ.ق فوت کرد. ١٣٣٣باشند. وی در سال  دارند، در نظر او ناصبی می

داند و به نظر او سبب کفر امت،  او کسی است که تمام امت اسالم را بجز گروه و طایفۀ خود کافر می -٦
همانا ابوبکر و عمر بودند که سبب گمراهی این امت را «گوید:  ابوبکر و عمر هستند. وی در این زمینه می
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 ای دیگر و متناسب با بار دیگر با چھرهد و نشو تکفیری ظاھر میۀ بار با چھر یک ؛ندکن را طی می
 توان از این جمله می. است باز و وسیع راه تقیه؛ چرا که کند مناسبات و اوضاع اظھار وجود می

است که  شیعیان کسی از نظرکند مسلمان  که در کتاب خود اشاره می محمدرضا مظفر را نام برد
در کتاب  ھمین شخص .٢باشدخواھد  میچه  مذھب او ھرحال  ،به شھادتین اقرار کند

و  وفات نمود پیامبر«گوید:  داند و می را مرتد می ج تمام مسلمانان بعد از وفات پیامبر  »فةیالسق«
 .٣[که مسلمانان فعلی مرتدند یا خیر] دانم نمی البته اکنون ناچار مرتد شدند؛مسلمان 
داند و حتی  میو تمام امت اسالمی را مرتد  ج چگونه صحابه و نزدیکان پیامبرکه او  یدبنگر
از  یکافراط ھیچ غلو و .ایمانی داشته باشد یکی از آنھا شاید د کهدھ ی نمیاحتمال کمترین

شود و آن اینکه  نسبت داده می »کاملیه«به  مگر آنچه ،به این اندازه نبوده استشیعیان گذشته 
عدم صحابه را به خاطر  و اند کافر دانسته ،خاطر گذشت از حق خود در حکمیته را ب سعلی

رود  وجود خارجی ندارد و گمان می نامبا این  ای امروزه طائفهدانند. ولی  علی کافر میبیعت با 
غلو و شرک دوباره طولی نکشید که این نیست که چنین مذھبی داشته باشد.  یدر این زمان کس

، بزرگ شیعه علمایای از  عده که انچن ؛ھویدا شدعشری ااثن هشیع عقیدۀ درآورد و این بار سر بر
بسیاری از  آوری ھا و جمع کتاب تألیف، با عشریاثنمذھب ا نمایند. را ترویج می این باورآشکارا 

از بسیاری  تولید کند.را  ھای افراطی بسیاری از فرق و گروهرا دارد تا  آمادگیعات شاذ، این وموض
 . ٤دارند مظفرمحمدرضا  ھمانند رویکردی نیز معاصر شیعه آخوندھای

                                                                                                             
دینان قرون  شیعه اسیر فکر بیبنگرید چگونه این شیوخ  ).٩٨ص :شتباهکشف اإل ( تا روز قیامت فراهم کردند

اند. وی با بیان این سخنان زشت، در صدد رد و پاسخگویی به برخی از اهل سنت، از جمله  گذشته شده
 باشد.  شیخ موسی جارالله می

یعنی منکر امامت،  ).٦٣صة: الدینی ةالتربی( آورد او کسی است که امامت را رکنی از ارکان اسالم به شمار می -١
رکنی از ارکان اسالم را انکار نموده و در شمار کافران به آن است. وی کسی است که مدت زمانی درواقع 

خورد. او در اصل عراقی بوده و در  طوالنی تبعید در میان اهل سنت زندگی کرده و از خیرات آنها می
 کند.  های آنجا کار می برد و در یکی از دانشگاه عربستان سعودی به سر می

 .١٥٥ص ة:مامیاإلعقاید  -٢
 .١٩ص ة:السقیف -٣
کند و این را در چندین کتاب  کند شیعه مسلمانان را تکفیر نمی مثًال عبدالحسین موسوی، آنجا که گمان می -٤

؛ أجوبة مسائل جارالله:   ه١٣٧٨(بنگرید به: نامه به مجمع علمی ـ عربی در سوریه، نجف،  نویسد: خود می
کند؛ حتی تمام کسانی  القدر ابوهریره را که روایتگر اسالم است، تکفیر می ). ولی او نیز صحابی جلیل٣٩ص
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که حکم به اسالم  زیرا آنان ؛ھستند یکی تاما در حقیق مختلف به ظاھر رویکرد، دو این
 ؟ھیچ تفاوتی ندارند. اما چگونه ممکن است ،کنند که حکم به کفر آن می با آنان ،اند امت کرده

اما  ؛کنیم می ما فقط در ظاھر امر، حکم به مسلمان بودن مردم گویند که آنھا می توضیحبا این 
ھستند.  برای ھمیشه در دوزخ ، مخالفینشیعه علمایآنھا کافرند و به اجماع  ،در باطن و نھان

که به   کسانی اند و اگر در کالِم  تصریح کرده امربه این و معاصرین آنھا بزرگان پیشین شیعه 
که  دیابی می اشاراتی به این مذھب تکفیری ،دکنند بیاندیشی مسلمانان را تکفیر نمیظاھر 

آنان ۀ و ھرکس از روش تقی کند می اشارات را درک این ،باره بداند آنان را در اینۀ کس عقیدھر
 فھمد. را می به خوبی آن ،مطلع باشد

الدین بن  زین تصریح نموده،پیشین شیعه بوده و به این حکم علمای که از یکی از کسانی 
معتقد ی که انکس«گوید:  او میباشد.  می) ھـ.ق ۹۶۶(متوفای  علی عاملی ملقب به شھید ثانی

منظورشان این است  ،ندستھ ]شیعهسایر مسلمانان غیر اھل سنت و[یعنی  الفانخبه اسالم م
نه  ،کند صدق می آنانام اسالمی در مورد و اکثر احکشده در ظاھر مسلمان محسوب آنھا که 

آتش دوزخ نقل  درآنان بودن ابدی اجماع را بر  ،به ھمین خاطر .دنمسلمان باش اً اینکه واقع
و ، تخفیف آنان به اسالم ظاھری کردن کمحکمت در ُح «گوید:  می ھمچنین یو .»١کنند می

آمیختگی و ھا نیاز به  ھا و مکان زیرا در بیشتر زمان؛ است ]شیعیان[ان منؤم گیری برای آسان
 .»٢ارتباط با آنان وجود دارد

آید که آنان  ن برمییالی بسیاری از اخبار و روایات چناز الب«گوید:  مجلسی می محمدباقر
کار و ستم حاکماندانست که  اما چون خداوند می؛ کم کفار ھستنددر دنیا نیز در ُح 

آنھا مبتال و گرفتار  تعامل با شوند و شیعیان به معاشرت و لط میشان بر شیعه مس پیروان
که مھدی  نمود و ھنگامی جاریشیعیان، حکم اسالم را بر آنان  امنیتبه خاطر  ،گردند می

کند و در آخرت ھمراه کافران  سایر کافران را در تمام امور بر آنان جاری می حکِم  ،ظھور کند

                                                                                                             
داند؛ زیرا والیت امامان را از اصول دین  گانۀ او ایمان نداشته باشند، کافر می را که به امامت و امامان دوازده

شده، به والیت  ). همچنین اخباری که دربارۀ ایمان مطلق اهل توحید وارد٣٢ص :الفصول المهمة( شمارد می
اثناعشر اختصاص دارند؛ زیرا آنان دروازۀ محو گناهانند و هرکس وارد آن نشود، آمرزیده نخواهد شد 

هرکس در والیت امامان تأویل یا خطا کند، به اجماع شیعیان، عذرش پذیرفته «گوید:  (همانجا). وی می
 )٤٥نیست (همان: ص

 .٨/٣٦٨ :نواربحار األ -١
 .٨/٣٦٨ :نواربحار األ -٢
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گونه که شیخ  ھمانکند،  بندی می جمع گونه بین اخبار و این .١ندشو می دوزخبرای ابد وارد 
 .اند مفید و شھید ثانی نیز به آن اشاره کرده

نوع  :نوع استاصول دین اسالم بر دو «گوید:  الدین مرعشی نجفی می شھاب یظمعُ خوند آ
ت شھاد ج کسی است که به وحدانیت خداوند و رسالت جاری شدن حکم مسلمان بر اول،

وان ل گشتن به رضئو نا ندواز عذاب خداقیامت و خالصی نجات در روز  که دیگر نوعو  دھد.
به آن و کسی که  نام دارد اصول ایمان ،استآن  هب وابستهخداوندی و داخل شدن به بھشت 

 .»شود کافران داخل جھنم می ۀو در زمر است که به بھشت برودحرام  ،اعتراف نکند[اصول] 
و  کردهو از اصول دین معرفی  نوع دوماین  ءرا جزو اعتراف به امام سپس اعتقاد به امامت وی 
به سوی کفر  ج از صحابه بعد از ارتحال پیامبر گروھیارتداد  ،دلیل بر این اعتقاد«گوید:  می
به سوی عملی که موجب ارتداد آنھا  ،و آنچه روشن است اینکه بعد از ارتحال پیامبر .باشد می

عدول  ج و وجود پیامبر خداوندشھادت به وحدانیت از  آنھا ھرگز وصادر نشده  ،باشد کفر 
به تقیه متوسل  ،عاز بیان این موضو او پس .»٢نمودندامامت را انکار  بلکه تنھا ؛اندنکرد

[یعنی اھل  مخالفان خودکه معاصر شیعه  علمایاز که برخی دھد  توضیح میو  ؛گردد می
مل أدر سخن آنان ت اگر است. بوده اند، منظورشان اسالم ظاھری سنت] را مسلمان دانسته

اثر «گوید:  می اعتقاداین  دربارۀ ءالغطا . آل کاشفدکنی ، ماھیت درونی آنان را درک میدکنی
برخی  ،این با وجود ؛»شود می مشخصکرامت در روز قیامت  رب ودر منازل قُ  ،به امامت اعتقاد

 .٣اند کالم او را معتبر دانسته ،اھل سنتبه از منتسبین 
اسالم آن «گوید:  ه میک چنان ؛بیان کرده است بارھارا  باطل عقیدۀاین  محسن امیناما 
ھایی  فرقه ی نیست کهتردید. در این »ی اسالمی بر آن قرار دارند ھا هست که تمام فرقا چیزی

شیعیان  نزد ولی او در اینجا منظورش اسالم اصطالحی ؛اسالم خارجندۀ وجود دارند که از دایر
مانند وجوب نماز  ،مگر کسی که یک امر ضروری از ضروریات دین... «: گوید که می ؛ چناناست

تر  بزرگ شراب ھم. پس امامت نزد آنھا از وجوب نماز و تحریم »را انکار کند شرابو تحریم 
خاطر رعایت ه ب ویولی  ؛الفی میان آنان وجود نداردتخادر این مورد  ،است و چنانکه گذشت

 نظر کرده است. از ذکر باالترین مسئله صرف اش، ع اعتقادیترین موضو ذکر پایین باتقیه، 
آن در امر خالفت بوده و  ،اختالف در بین مسلمانانۀ عمد«گوید:  اما سخن او که می

                                           
 .٣٧٠و  ٨/٣٦٩ همان: -١
 .٢٩٥و  ٢/٢٩٤ :شتریو ش »حقاق الحقإ«از تعلیقات او بر کتاب ، الدین نجفی شهاب -٢
 .٥٩و  ٥٨ص :سالمی و البدیلإالخمینی الحل ، فتحی عبدالعزیز -٣
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جود دارد. اما کسی که ای و در این گفته نیز تقیه .»آید از ضروریات دین به شمار نمیموضوع 
این  ،برد و به ھمین خاطر ای پی نمی به چنین تقیه ،شته باشدکار ندا و ھای آنان سر با روش

 .١پوشیده مانده است رخیحقیقت بر ب
 کند نه مساله امامت نزد آنھا؛ چراکه وی در اینجا به مساله خالفت نزد مسلمانان اشاره می

 و امامت برای آنان موضوعی مجزاست؛متفاوت بوده  خالفت و امامت دو امر کامالً  از نظر شیعه،
امامت یعنی شود،  می از نصوص وارده فھمیده که چنان«گوید:  معاصر شیعه می علماییکی از 
امامت علی بعد از  معتقدند که دلیلو به ھمین  ،»٢دین و خالفت یعنی ریاست دولتدر ریاست 

 .٤دین را از دولت جدا کردند ،خالفتمسئله و صحابه در  ٣از ارتحال پیامبر شروع شده است

 ھای اسالمی حکومت درباره دیدگاه شیعهدوم:  هلئمس
آنھا را  دولتمردانھای اسالمی و  شیعه حکومت«بعد از اینکه شیخ موسی جارالله گفت: 

و  ھا حکومت«دھد:  می گونه جواب شیعه این یعلما آقایانیکی از  ،»٥داند می طاغوت
را خدا و رسولش آشامی ھستند که آنچه  ستمکاران خون ،شیعیان از نظرطاغوتی  دولتمردان

ھای اسالمی دیگر: طبق مذھب  . اما حکومت..نمودند ، حالل هد حرام کرددر مورد آل محم
شیعه باید با آنان در راستای عزت اسالم و مسلمانان و حمایت مرزھا و حفظ تمامیت آن، یاری 

 طریق ازمسلمین و از ھم پاشیدن جماعت آنان  تضعیف توان از نظر شیعیان،و ھمکاری نمود و 
 که امور جامعه اسالمی را اداره حاکمیبلکه تعامل با  ؛صحیح نیستشان،  حکومتبا مخالفت 

 .٦»بر ما واجب است ،خلفای بر حقبا ند معامله و رفتار نھما کند، می پاسبانیو مرزھا را  نموده
 .٧دارندچون این  عقیدۀ مشابھی شیعه نیزعلمای دیگر 

گردد؟ یا  شان قلمداد نمی از اصل مذھب معاصرۀ رفتن شیعآیا این سخن به عنوان بیرون 
گونه  متوجه اھل سنت بوده و ھرچه اینزیرا خطاب  ؛در این موضوع تقیه و مدارایی ھست شاید
 . تقیه در آن جاری است ،باشد

                                           
 . ٨٤ص ة:شیع و ال ةسن ال، زعبی -١
 .٣٨ص :تشیعال ، في ظاللمحمدعلی حسنی -٢
 .١٢ص :رشاداإل ، شیخ مفید -٣
 .٨٣ص :نو حاکمالو  يعل ،صادقی بنگرید به: -٤
 .١٠٥ص ة:الوشیع -٥
 .٣٩و  ٣٨ص :مسائل جاراللهال ةجوبأ -٦
 .٩٠و  ٨٩ص ة:العریضی هخطوط في الدین الخطیب محب ، معالله صافی لطف بنگرید به: برای مثال -٧
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معاصر شیعه به صراحت  علمایجمعی از  که ھمواره ، باید بدانیمسؤال به اینبرای پاسخ 
را به رسمیت ھیچ حکومت دیگری  ،عشریاگویند مذھب آنان به غیر از حکومت اثن می

گوید:  محمدجواد مغنیه می د.کن ه خالفی در میان خودشان بیان نمیبار و در این شناسد نمی
خالفت که متولی امر  ھیچیک از کسانیغیر از امام علی و پسرش حسن، در ه بشرایط امامت «

 بنابراین کامالً  .»اند ویژه کسانی که بعد از این دو آمدهه ب ؛نداشته با تمام جوانب وجود ،شدند
 سرانش اعتراف نکنند و نسبت به آنھاطبیعی است که به امامت ھیچ حاکمی غیر از علی و پ

و منزلتی  ب کرده و آنھا را از مقاماشند که حق الھی را از اھل بیت غصی را داشته باندیدگاه کس
برانداز و یک  آن حاکم نیز شیعه را یک دشمِن  و اند. محروم کرده ،ل بودهئشان قا که خداوند برای

مبدأ تشیع به ھیچ وجه و در ھیچ «گوید:  میوی در ادامه  خود ببیند. حکومِت  حزب معارِض 
دست را در خود نداشته باشد،  حاکمی که شروط حاکمیتبا  هحالی از مخالفت و مبارز

[شیعه] که ... به ھمین علت است  ؛افضلیت و نص، حکمت :. آن شروط عبارتند ازدارد برنمی
 .»١ستا  شده ظاھر ،با حکومت خالفـ ایمانی و م دینییک حزب  ھمواره به عنوان

گمان آنان با نص صریح به ی که نھر حکومتی غیر از حکومت اماما شیعیانکه  دبینی می
کنند.  نیز صادر می ینراشد خلفای این حکم را علیه خالفت حتی کنند رد میاند  تعیین شده

علیه اسالم شریک  هگانه در توطئ خلفای سه«گوید:  قی میصادیکی از آخوندھای شیعه به نام 
آلودی از جمله حاکمان و سردمداران،  ھای گناه دست«گوید:  میشیخ دیگرشان و ، »٢اند بوده
 .»٣مسلمانان را به بازیچه گرفتنداسالم و  ج از وفات پیامبربعد 

، تنھا باید در دست مھدی غائب امت اسالمیۀ حکم و سلطاعتقاد دارند که  آنھا ھمچنین
 برخی البته ؛رود ب به شمار میصاغ ،یر از او حکومت را در دست بگیردو ھرکس غ منتظر باشد

تنھا «گوید:  لھادی فضلی میزیرا او حق نیابت دارد. عبدا ،کنند می ءوالیت فقیه شیعی را استثنا
 برای اسالم جز آن دولت، دولت دیگری به نظر وی .»٤است ، دولت اسالمدولت مھدی منتظر

مراقب و  ،بر ماست که در زمان غیبت کبری«گوید:  به ھمین دلیل می ؛شود یافت نمی
 .»٥چیند کفر و ستم را بر میۀ سفر راه آن روز موعود باشیم که امام منتظر هب چشم

                                           
 .٢٤ص :نو حاکمالو  ةشیعال -١
 ٧٨علي و الحاکمون: ص  -٢
 .٥٥٨محمدعلي حسنی، في ظالل التشیع: ص  -٣
 .٥٧ص :مامنتظار اإلي إف -٤
 .٦٧ص همان: -٥
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ی اسالمی ھا حکومت رھا کردنبه معنای  ،زگشت مھدیانتظار آنھا برای با ،ھمهبا این 
این است که مراد از  ،آید آنچه از روایات در این زمینه برمی«گوید:  الھادی فضلی می نیست. عبد

از طریق ایجاد  و انتظار، وجوب آمادگی و بسترسازی برای ظھور امام منتظر با عملکرد سیاسی
گاھی   یابیم درمیخالل این سخنان از  .»١باشد مسلحانه میۀ و شعور سیاسی و اقدام به مبارزآ

برای  مردم را کنند تالش میو نموده که آنھا ھر حکومت اسالمی غیر از حکومت شیعی را طرد 
 ۀبا ھر وسیل شان باورھای تبلیغاز طریق آماده کنند که این امر ھا و مبارزات خود  پذیرش قیام

گاھی سیاسیاین عمل فضلی  .پذیرد می ممکن صورت  نامد. می را آ
با خط سیر  ،دنبر کار میه را ب عشری امروزی آنااثن آخوندھایاین رویه که  پوشیده نیست

نعمانی از  »الغیبة«و به ھمین دلیل در کتاب  ؛ھای پیشین ھمسان و متفق نیست اثناعشری
به او گفتم مرا سفارش کن و او گفت: تو «گفته است: ده که کرروایت باقر ابوجارود از ابوجعفر 

حذر باش از کسانی که از جمع ما  بر و در خانه بمانیکنم و به اینکه  را به تقوای خدا توصیه می
گوید:  مینیز مجلسی  .»٢روند حق مینه به سوی  ھستند و زیرا آنان نه بر حق ؛اند خارج شده

 قیام و انقالبپس روایت آنھا مانع  .»٣حسن یعنی ھمانند زید و بنی شدگان از جمع ما، خارج«
از طریق اھل بیت ھم باشد، چه برسد به اینکه از طریق غیر از که چند ھر ،گردد می شیعیان

را  شیعیان، روایات آنھا، ابوعبدالله بعد از غیبت مھدی اساسبر  .شیعه باشد آخوندھای آنھا و
زیرا فتنه  ؛ی خود بمانیدھا هانخ در«دستور داده و گفته:  آشوب و فتنهداری از برپایی  به خود

ھمان «گفته است: نیز  باقر بن علیمحمد  .»٤پا کرده است را بر گیرد که آن دامن کسی را می
حکام یعنی بر کسی از  ؛باشید آرامو  تساک و آرام ھستند، تھا و زمین ساک که آسمان طور

 .»٥کدام بر نخیزیدخروج نکنید و علیه ھیچ 
مور أآنچه راجع به م«آورده است: ذیل عنوان با باره  نیدر ا در کتاب خود بابی را ینعمان
امر و  در عدم شتابو  یبت مھدیو انتظار در حالت غ یدار شتنیعه به صبر و خویشدن ش

رده کر کن مورد ذیعه را در ایات شیاز روا یسپس انبوھوی  .»٦ت شده استیر خداوند روایتدب

                                           
 .٧٠و  ٦٩صهمان:  -١
 .٥٢/١٣٦ :نواراأل بحار؛ ١٢٩ص ة:الغیب ،نعمانی -٢
 .همانجا -٣
 . ١٣١ص ة:الغیب -٤
 .١٣٤ص همان: -٥
 .١٢٩ص همان: -٦
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ه چگونه کد ین ھمه ادب امامان بنگریبه ا ،ند شما راکخدا رحمت «دنبال آنھا گفته است: ه و ب
نند ک یم عجلهه ک یسانکت کو به ھال دستور داده یو انتظار فرج مھد یدار شتنیبه صبر و خو

 .»١دھند یر مکتذ
 نی. پس معاصراند به آن اقرار کردهدر قرن سوم  یاثناعشرۀ عیش علمایه کاست  باورین یا

ه کدانند  یمرا یز ؛دھند یانتظار نم اھمیتی به مسئلهه کنیا ای ،دانند یا مذھب آنان را نمی ،شیعه
مردم را به  دلیلن یو به ھم ؛وجود نداشته است اصالً  چون ؛ندک یھرگز ظھور نم امام منتظر
در مورد حکومت ارا کعه آشیمعاصر ش علمای خوانند. یعه فرا میس دولت شیسأمبارزه و ت

، قبل از عالوه بر آن .اند ز به آن افزودهیرا ن یاسالم یھا ومتکر حیفکم تکند و حیگو یم سخن
 خوانند. یفرا م  ھا ومتکه آن حیام علی، مردم را به قیظھور مھد

اما  ؛»٢ستیجھاد درست ناقدام به ، منتظر یقبل از خروج مھد« :دیگو یم ینیخم الله روح
این بدین خاطر است که نمود. و قدرت، بر خالف سخنش عمل  جبرخود با صدور انقالبش با 

 علمای ھوسو تابع ھوا و  کند ھای مختلف، تغییر می مذھب آنان بر حسب احوال و موقعیت
آن وجود  ایبر مرزیچ حد و یار فراخ است و ھیالت نزد آنان بسیوأباب ت ؛ چرا کهشیعه است

 ندارد.
 تموکاز ح را یاسالم کممالبر  افرانک تموکحآخوندھای شیعه ، ن اعتقادیا بر اساس

 گفته است ]از روافض یکی[ ر عطاسکه ابوبکرده کدرضا نقل یخ رشیش دانند. یممسلمانان بھتر 
 .٣حکم براند جابر آنسعود  ابن تا اینکه ،باشدمقدس  یم اراضکانگلستان حا دھد که ترجیح می
نه یه و مدکھر فرد شیعی، فتح م« هکند ک یار مکما آش یبرا یخراسان نیحس ،عهیش دیگر آخوند

راه  هب امروز، چشمۀ عیف شیھا و طوا گروه...  دینما یرا آرزو م ومت وھابیکده شدن حیو برچ
ت و یل امنماکند، تا در کآنان فتح  یگر برایمقدس را بار د ین اراضیا ه خداوندکھستند  یروز
و قبور  ندیماشان را ادا ن کخود را طواف و مناس یخداۀ پس خان ش به آن داخل شوند،یآسا

آنان تجاوز و  یت و آبرویثیه به حکآنجا نباشد  ینند و سلطان ستمگرکارت یبزرگان خود را ز
زد و اموال محترم آنان را با یان را برش و خونکند مال یآنان را پا ینیمت دند و حرک یحرمت یب

 .»٤سازدما را برآورده  رزوھایخداوند آ .دیغصب و غارت نما یظلم و تعد

                                           
 .١٣٤ص همان: -١
 ١/٤٨٢تحریر الوسیلة: جلد -٣
 .٩/٦٠٥: نارمال -٣
 .١٣٣و  ١٣٢ص :عیالتشء سالم علی ضواإل  -٤
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افران کدر دست گویی ه کند ک یرا آرزو م ]نهیه و مدکم[ار مقدس یفتح د چنان ین رافضیا
از  شیعیان ایگو ؛نندک یم ین آرزو معرفیل ایخود را دل ارِت یحج و ز کانجام مناساو  .دقرار دار

 ند.ک نابودن یفین شرید را در حرمیرا اقامه و توح کخواھد شر میاو  درواقع .اند ار منع شدهکن یا
اصول آنان  مبنای امری است که نند وک یاظھار معه یوخ شیش اگر این چیزی است که

واقع سخن او از در تواند باشد؟ و امثال او چه میموسوی ن یخن عبدالحسقت سیحقپس  است،
 یاختالف چندان انآنۀ ست و با گفتیم جدا نیآن پرداخت به عنوان مثال به ه قبالً ک یسانکن سخ
 ردهکان یب ]الم دو پھلوک[ه یه او سخن خود را در قالب تورکن است یتنھا تفاوت در ا .دندار

 از نظر«د: یگو یم ویگردد.  یفته میبدان فر ،ندانده یدر تقرا س روش آنان که ھرک چناناست 
ستم  ‡بر آل محمد هکھستند  یسانکتنھا  ،یطاغوت مردان دولتو  ھا ومتکحشیعه 

تمام  ،آنان بنا به اعتقاد زیرا ؛مذھب خود خارج نشدهموازین ن گفته از یدر ا وی .»اند ردهک
محمد  نسبت به آل ـ و حسن یعل امیرالمؤمنینبه جز  ـ ومت بودند کح یوله متک یمسلمانان

را در  یسکست و از حقوق آنھا یباشد و حق یب امامت مختص آنان مرا منصیز ؛ھستندگر ستم
ت یآل ب دست گرفته، در حقه بومت را کح ،ر از امامانیس غکو ھر  ؛دھند یقرار نم یکآن شر

 و امام نباشد ندکامامت  یعاس ادکھر«گوید:  ه مییبابو ابن روست که از این .ستمگر بوده است
 یکیدر  وی دانند. یت میآل ببه ن ستمگر یرا اول سر کن ابوبیبنابرا .»١استستمگر و ملعون 

 یه عزت و سرافرازک یدر امر نامکاحبا  یارکند ھمان معتقدیعیش«د: یگو یسخنان خود ماز 
رون یطریقه و روش روافض باز  نیز موردن یاو در ا .»واجب است ،اسالم به آن وابسته باشد

در  دخالت یعنی، باشد یم شیعهمذھب  یروزیت اسالم، پاز عز شمنظورچرا که  ؛نرفته است
قیام  جھت مناسب جاد بستریا براندازی آنھا، یا نفوذ در آنان برای یمسلمانان برا یھا ومتکح

ل ین دلیھمه ب .باشد میخودشان  یھا تیفعال یانات آنان براکاز ام یمند ا بھرهی ،عهیمذھب ش
دست ه را ب وخانکھال ، از اینکه خواجه نصیرالدین طوسی پست وزارت در حکومتینیخم
ردن مذھب کروز یپ و یبه قصد انھدام خالفت اسالماین عمل را  چرا که، خشنود است گیرد می

 یعیداخل شدن فرد ش جایز و صحیح،ۀ یاز ابواب تق یکی« گوید: انجام داده است. او می عهیش
ه اسالم و مسلمانان ب یبرا ینفع و نصر ،او یدخول ظاھر هک ین است، به شرطیبه دربار سالط

مذھب  د،ینیب یم که پس چنان .»٢ین طوسیرالدیدخالت خواجه نصند نما .ھمراه داشته باشد
 است. نشده غلو و انحراف باعث افزایش چیزی جزعه یش

                                           
 .١١٢ص :عتقاداتإل ا -١
 .١٤٢ص ة:سالمیإل ا ةحکومال -٢
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 شسوم: دیدگاه معاصرین در مورد صحابه هلئمس
اصول آنھا بیان  از تر پیشآنچه  در مقایسه با ج امبریپ اصحاب مورددر   فهین طایموضع اا یآ

 دشمِن  یتاغیھجوم تبل بعد از و پس از فراخوان تقریب ه ویژهب است؟ داشته یرییتغنمودیم، 
و اینکه در  یشدن قرون متماد یاز سپربعد نیز و  یھر روزنه و راھ از یه امت اسالمیافر علک

ه ھمان ک( یقرآنۀ ستین نسل شایتر و واالتر از ا تر و بزرگ فیشر امت اسالم،  طول این مدت،
قت گشوده یقح یبه رو عیانیش یھا و دل ا خردیآ. ده استیبه خود ند )باشد شنسل صحابه

بیان مرتد شدن صحابه ۀ دربار شان یمیقد یھا تابکه کرا  ییافترا ا آنان خطریشده است؟ آ
ه کده یا وقت آن نرسیآ اند؟ نموده کاند، در ردهکل نقبیت و اصحاب  دشمنی دروغین میان اھل

م معلو ناً یقیو  خ ضرورتاً ین و تاریو اجماع امت و آنچه از د ج امبریپ کو سنت پا یل الھیبه تنز
از روایات دروغ و جعلی  یا مجموعهخواھند به داشتن  می مان داشته باشند؟ یا اینکهیشده، ا

راویان کذاب و دروغگو علیه اصحابی که ھای  ھا و تھمت ، دروغمیا عقل سلیآمغرور شوند؟ 
 ؟ کند تصدیق می کند، میخداوند متعال از آنھا اعالن رضایت 

قت یحق، دراستاصحاب بزرگوار  ریفکت ن ویطعن و نفر ۀرندیه در برگک یاھیات سحآن صف
ان صادق و یعیبر ش یراسته است. ب ج اسالمپیامبر ن اسالم و یردن دکو بدنام  خرده گرفتن

سخنان ن یبرائت خود را از ا واجب است متحد شوند،با مسلمانان خواھند  یه مکمخلص 
ر قرار یفکن و تیرا مورد لعن و نفر ج رسول الله ن یارانیه بھترک یا و ملحدانه یانحراف

ن یه اکند سازروشن  تمام مسلمانان یم خود، آنگاه برااقوا یو ابتدا برا اعالم کننددھند،  یم
گناه خود و  د بارِ یه باکگذشته است  منحرِف  گمراه و یھا هاز گرو یبرخ دیدگاهات، یارو

ھای  نفرتی که در طول سالبتوانند  اینگونه دیتا شا شند،کدوش ه امت بیرا تا روز ق شان نروایپ
 .جاخشک نموده از بین ببرندسنت  اھل یھا دلدراز در 

ه آنھا به صراحت کن است یا یاعتماد یو ب ن ھمه نفرتیزدودن ا ین راه برایبھترتردید،  بی
را به  آن ی ندارند وو باور اعتقاد ھیچ شان باورھای گذشتگانھا و  دیدگاه به صحت نندکاعالن 

ی ھا از فرقه یا ه فرقهکد پذیر یم یدام مسلمان صادقک براستیدانند.  یت میدور از واقع
مان امت اسالم یمان او با ایه اگر اک صدیقی بپردازد، ن امتیق این صدیبه لعن و نفر اسالمی

او مورد ۀ کس به اندازیا آن فاروقی که ھیچ خواھد بود،تر  و سنگین شتریب شمانیا ،وزن شود
 ،ندک ینان میاطم ین گروھیبه نظرات چن دام مسلمانک تھمت و افترا قرار نگرفته است.

ن یزدودن اھمانا  ؟و اعتقاد آنھاست باور جزء ،ھا و لعن ھا نین نفریا نددا یه مک یحالدر
ه در کنند کخواھند ثابت  یاگر م .است وحدت یھا هیان و پاکاز ار یکی ،و مصائب ھا یآلودگ
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 یبرا یساز نهینند ھدف آنھا زمکخواھند ثابت  یو اگر م با مسلمانان راستگو ھستند ییھمگرا
 یر را علنیین تغیه اکست، بر آنھاست یناھل سنت  ھای نیھای خود در سرزم شهیاند تبلیغ

 .١نندک
ه ک است »یسروکاحمد « یکی از آنانند؟ یگو یباره چه م نیان عصر حاضر در ایعیش یراست

ن ظاھر یزم یعه در رویه نام شک یاز زمان«د: یگو می نیاش چن مالح دربارهالاستاد محمود 
 یدر دانشگاه تھران سمت استاداو  .»٣دا نشده استیپ ٢عهیش یایاو در دن مانند یمرد ،شده

عه در مورد یبه بطالن مذھب ش یسروک .٤کرده بود یرا سرپرست یین مقام قضایو چند داشت
امون ریتوز پ نهکیۀ مجموع نیه اک ییھا و دروغ ییگو اوهین ھمه یاز ا خود را و برد یه پصحاب

با نص امامت علی، مرتد و کافر  تو آنھا را به خاطر توھم مخالف ساخته اصحاب پیامبر
: کرده استان ین مذھب بیرا در ا قومش یگمراھ وی به صراحت کرد. خالص اند، دانسته

اند،  ا چھار نفر از آنان گفتهیبه جز سه  ج امبریآنچه در مورد ارتداد مسلمانان بعد از ارتحال پ«
حق  یسکھر لذا  .صورت گرفته است[شیعیان] که از سوی آنان  است ییبھتان و افترا ،جسارت

گران یه دک یبوده و زمانامبر یه اصحاب پک یحال در ،اند ن برگشتهینان از دیپرسد: چگونه ادارد ب
ت و عذاب ین ھمه اذیند و در راه او ا ردکمان آورده و از او دفاع یآنھا به او ا ،ردندکب یذکاو را ت

از خود  شدستورات گاه نسبت به او و چیدادند و ھ یاریھا او را  دند و در تمام جنگیچش
ن خود یتا به خاطر آن از د شتنددا یچه منفعت سرکنشان ندادند. آنھا در خالفت ابوب یلیم یب

ه اھداف ک یسانکتر است: دروغ دو نفر از  ن دو امر آسانیاز ا یک دامکتحمل  ؟دست بردارند
 .»٥دید پاسخ دھیدار یاگر جواب صدھا مسلمان خالص؟ ن برگشتِن یا از دیدارند،  یفاسد
 که به طوری فرھنگیان و جوانان بسیاری را به خود جذب کرد، ،یسروک رویکردن یا

اما دشمنان  پرداختند. شیھا تابکنشر  و نظرات به دور او حلقه زده و به ترویجھزاران نفر 

                                           
 .١٢بنگرید به: محمد أبوزهرة، اإلمام الصادق:ص -١
 است نه مطلق شیعه؛ وگرنه اطالق این اسم جایز نیست.» رافضی«، همان »شیعه«منظور از  -٢
 .٢٧٨ص ة:سنالمجموع ضمن ز، یز علی الوجیالوج، مالحالمحمود  -٣
گری؛  شیعهعه و یمقدمۀ کتاب ش ؛ی ذکا، کاروند کسروی، مقاالت کسروییحیدربارۀ کسروی،  بنگرید به: -٤

 .٢/٥٣ :نیمعجم المؤلف
 .٦٦ص گری: شیعهعه و یش -٥
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 . ١را کشتند اوروز شود، یپ فراگیر وه دعوت او کنیا از پیش یسروک رافضِی 
 میاندر ، نندک یم تقریب و نزدیکی مذاھبدعوت به ادعای ه کعه ین شیمعاصراز  یبرخ 

ن ی. ااند منتشر کرده یگر عهیج شیعه و ترویشۀ شیع از انددفا یبرا ییھا هنوشتاھل سنت 
گانه را  دھند، چه برسد به اینکه خلفای سه ھرگز دشنام نمیان یعیش است که مدعی ،ھا نوشته

د: یوگ یمن مورد در ای یزیخن .ندا قائلحرمت  ج اصحاب رسول اللهبرای آنھا و  تکفیر کنند
 یھا تابکدر  .دندھ یقرار نم یحرمت یمورد ب رامت خلفا راکچ وجه یبه ھ ،ن عصریه در ایامام«

 در جای دیگر یو .»٢دنینما ید مینھا تمجو از آ کرده یدشنام خلفا را رد و نف معاصر شیعه،
، طباطبایی حائری محمدباقر ،ردهک یخلفا را نفدشنام ه به صراحت ک یسانکاز یکی «: ویدگ می

 د: یگو یمچنین ه ک ستربالکدر  شیعهن مشھور یاز مجتھد یکی
بّ عمراً كالّ وال  فال نسُ
 ومن تولّی سبهم ففاسق

 عثامن والذی تولّی اوالً 
 حكم به قضی اإلمام الصادق

 ٣ونحن ايم اهللا ال نسبّ  وعندنا فال حيلّ السبّ 
به خوبی از او نام و  خوانده »نیرالمؤمنیام«عمر بن خطاب را  یزین خاطر خنیبه ھم

لقب  »نیمنؤرالمیام«را  سرکابوب و »المومنین امھات«را  ب و حفصه شهیعا و ٤برد می
ر کابوبمن از دو جھت به نسب ": گفته استجعفر صادق با افتخار «د: یگو یموی  .٥دھد یم

دختر  ش،بزرگدرر و ماکمحمد بن ابوب بندختر قاسم  ،روهفَ  را مادر او امیز ؛»"درس می
 یرکه پدر بیمادر و ھم از ناحۀ یھم از ناح ،جعفر لذا مادرِ  .باشد یر مکعبدالرحمن بن ابوب

                                           
 است؛شته گویند کسروی یک رویکرد  الحادی دا به شرح حال کسروی مراجعه کنید. برخی از دوستان می -١

که تهمِت الحاد به کسروی، از سوی رافضیان  لی من دلیلی بر این ادعا نیافتم. این احتمال وجود داردو 
شود و من در کتابی که از  قضاوت می و سخنانش بر اساس آثار ،هرکسدربارۀ . مخالف او صادر شده باشد

. های او دسترسی نداشتم ت و نوشتههرچند به تمام مقاال  چنین چیزی را مشاهده نکردم؛ در اختیار داشتم،او 
 در میان جوامع شیعی رواج زیادی پیدا کرده است. او به روشنگری و دگراندیشی، این دعوت و فراخوان

 .٢٥٧و  ١/٢٥٦یة: سالماإل  ةالدعو  -٢
و  م؛یده یشد [ابوبکر] دشنام نم فهیبار خل نیرا که اول یهرگز عمر و عثمان و کس«شعر:  یمعن .١/٨ همان: -٣

کرده است. دشنام  بدان قضاوتاست که امام صادق  یُحکم نیهرکس آنها را دشنام دهد، فاسق است؛ و ا
 .»میده یرا دشنام نم یو به خدا قسم که ما کس ستینزد ما حالل ن

 .١/٩ همان: -٤
 .١/١٣ همان: -٥
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خلفای  ھرکس چنین ُحکم داده است که جعفر صادقامام «د: یگو یم خنیزی رو از ایناست. 
 .»١فاسق است ،را دشنام دھد گانه سه

 خطاب خشنود  بن  عه از عمریش :معتقد است »هیمغن احمد«نام ه ان بیعیاز شدیگر  یکی
از  یکی ،دانند یعمر بن خطاب را بد م یانعیه شکن سخن یند و ایگو یاو را ثنا مو  است

ان یب چنینرا از سوی شیعیان  موضوعن یترش اسبب اشاعه و گس او. ستھا هن توطئیدتریپل
و  ـبزرگوارۀ فیخل ـ ان عمر بن خطاب یدر م ،جاد تفرقه ھستندیدنبال اه ه بک یسانک« :ندک یم

اند تا در  افتهی یا دان گستردهیم ،دارند یه با ھم تشابه اسمک ـ نیقاتل حسـ بن سعد   عمر
و  .رندیگ یشیگر پیدیک، از ھا هسیدسن یتر دیا پلعه بیه شیقت و توطئه علیواژگون نمودن حق

 است کارتیجنا یرا او پھلوانیز ؛ردین قرار گیه عمر بن سعد مورد لعن و نفرکاست  یعیطب امالً ک
انداز از  اران تفرقهکن گناھیا ند؟ک ین نمیرا نفر ـامبریپ نوۀقاتل ـ دام مسلمان عمر بن سعد کو 

را مورد  سخطاب بن امبر عمریفه پیعه، خلیش ھمانا"اند:  رده و گفتهک یبردار بھره »عمر« نام
 دنباله ه بک گران و کسانی ه توطئهیه علک یمن در زمان ".دھند یو دشنام قرار م یحرمت یب

ان یعیش از یکنم که در گذشته افراد م، انکار نمییآ یمھستند بر ارزش اھداف و مصالح بی
ه در ک دانستند ینم یو حت تفاوتی قائل نبودندن دو نام یان ایمبودند که لوح  و سادهعامی 

 .»٢است وجود داشته ستمکار یگریو د پرھیزکار یکی ،رَم دو عُ  ،یخ اسالمیتار
عه در یعوام ش یبرخ جھلاز آن و دشمنان  یبردار بھره ،یاسمن تشابه یبه نظر او وجود ا

دشنام ھمه و ھمه دست به دست ھم داده تا  دیدند، ین دو عمر نمین ایب یتفاوت هکگذشته 
ن تھمت مبرا یاز ا ایشانعه و بزرگان یتب شک اما. عه نسبت داده شودیعمر به شدادن به 

 دانستند. می ج رسول اللهۀ خلیف و بزرگوار را کپاۀ فیاین خلرا یز ؛ھستند
ع به یار تشکپخش اف یبراکه  »طالب الحسینی الرفاعی«به نام عراق  یھا یاز رافض یکی 

و  دادهل کیرا تش »تیب ت اھلیجمع«نام ه ب یگروھبرای رسیدن به این ھدف  ه،برد  مصر پناه
ھمه این  .٣نموده استعرفی مصر م یعرب یع در جمھوریا رھبر تشیع یامام تشعنوان  خود را با

ای  ھیچ شیعه ،یوبین ایسلطان صالح الد مثال بی یھا بعد از تالشه کدر حالی است  ھا هبرنام
ه یامامۀ عیش یقدردان[ »مامیة للصحابةیر اإلتقد«نام ه ب یتابکدر مصر  او .شد یافت نمی در مصر

 بزرگواردو  آن با نندگانک عتین و بیخینسبت به ش عهیر شیفکلعن و تو  منتشر کرده ]از صحابه

                                           
 .١/٧٤ همان: -١
 .١١٤و  ١١٣ص :صادقالمام جعفر إله، ایحمد مغنأ -٢
 .٦٤ص مع إمام علي في نهجه: به:بنگرید  -٣
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رده کر یفکرا ت یواقع علدر ،ندکر یفکن را تیخیش ،عهیاگر ش« :ویدگ می یو .١ندک یم ینف را
ز با یدو ن را آنیز ؛ندک یر میفکز تیو سلمان و عمار را ن کردعت یدو ب با آن یرا علیز ؛است

 .ردکقبول مدائن را  یسلمان در زمان عمر و به امر او سرپرست . حتیاند ردهکعت ین بیخیش
به دستوِر او [= خلیفه] چه توجیھی ور کمذ مسئولیت پذیرفتن، افر بودکاگر به نظر او عمر 

 ف شدهیمان دارد و در آن از صحابه تعریعه به قرآن ایش«: کند او ھمچنین ادعا می ».٢؟دارد
شواھد  یبرخ ،دنبال آنه ب فتح استدالل نموده وۀ سور ۲۹توبه و ۀ سور ۱۰۰ۀ یه آب او». ٣است

سخن  در ادامه، وی .٤رده استکر کآنھا ذ یه را در مدح و ثنایسجادۀ فیالبالغه و صح از نھج
رده کباقر صدر استدالل ۀ و به گفت نمودهدر مدح صحابه نقل عه را یمعاصر ش علمایاز  یبرخ

بودند  افرادی نیتر ن و صالحیھستند، برتر یگرروشنپیشروان ایمان و ه کصحابه «: گوید می هک
ده و باور، یاز لحاظ عق ،خ انسانیه تارک ییتا جا تشکیل دادند؛را  الله رسول ه امت گرانقدرِ ک

ده یرد به خود ندک رھبریآنھا را  ج الله ه رسولک یتر از نسل تر و بزرگ فیشر ،تر کرا پا ینسل
 یین افترایه چنک یسک یراسته ب«: برد یپایان مبه سخنان خود را ن گفته یبا ا رفاعی .»٥است

ه جز کنیا ای نھاد استبد ا دشمِن ی، دھد ینسبت م[= شیعیان] نھا را به آ ]صحابه دادن دشنام [=
ع در یخود مذھب تش یھا تابکندارد و به  یعه اطالعیذھب شدشمنان از م ھای باتکق یاز طر

 .»٦است نداشتهدسترسی باره  نیا
د: یگو یاشف مکر یدر تفس ـ روتیدر ب دادگاه جعفریانس یرئـ ه یمحمد جواد مغن 

در  ؛نیبن حس ین علیالعابد نیز یو به دعاا ».ندکن ینم یحرمت یبصحابه  به انیعیش«
کرد و  دعا می ‡امبرانیپ پیروان یدر نماز برا کند که ایشان استناد می هیسجادۀ فیصح
و در  با او بودن را ادا کردند خدایا، یاراِن محمد را یاد کن؛ به ویژه آنان که حقِّ ... «: فرمود می
دعوت او  و در پذیرِش  دد رسانیدند و به دیدارش شتافتندو او را م کوشیدند یاش به خوب ییار

و چون پیامبر دالیِل روشن رسالِت خود را به آنان گفت، به گوش جان  گرفتند یبر یکدیگر پیش
آشکار کردن دعوت او، از زن و فرزنداِن خویش بریدند و با پدران و  یآنگاه برا پذیرا گشتند.

                                           
 .٣٦ص ة:باللصح یةماماإل ریتقد -١
 .٣٩تا  ٣٧ص همان: -٢
 .٤٢تا  ٣٩ص همان: -٣
 همانجا. -٤
 .٨٠ص یة:عیطب ةٌ ع ظاهر یالتش«کتاب  باقر صدر در سخن همچنین بنگرید به .٤٦تا  ٤٣ص همان: -٥
 .٤٧و  ٤٦ص ة:للصحاب یةمامر اإلیتقد -٦
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را محکم سازند. و سرانجام، به برکِت وجودش پیروز  نبوتش یھا پسراِن خود جنگیدند تا پایه
د ه مورکذکر شده ه یسجادۀ فین مناجات در صحیا«د: یگو یمدر ادامه  جواد مغنیه .»١... شدند

ه یعل یقو یرد خودن یا .باشد می و ھر حرف آن نزد آنان مقدس بودهعه یش بزرگداشترام و کا
در نیز  یگریان دیعیش .»٢نندک یم یحرمت یعه به مقام صحابه بیند: شیگو یمه کاست  یسانک

 .٣دارند ین سخنانیعصر حاضر چن

 ینقد و بررس
قت یند حقیگو یم ھانیا آنچه ایرده است؟ آکر ییصحابه تغ همعاصر دربارۀ عیا موضع شیآ
ه و یمحمد جواد مغن ،یرفاع ،هیاحمد مغن ،یزیما به خن باشد؟ یم یه و ساختگیا تقی ،دارد

 ایشانم و از ینک ینم ییبجویو ع ییو از آنھا بدگو ر کردهیند ما صحابه را تقدیگو می هک یگرانید
 یشادبرای ما ه کھستند  یندیو خوشا کلمات پاک سخنان و ھانیم: اییگو ی، ممیخشنود ھست

جاد یا وحدتن مسلمانان یدر به ک یمیرکف و ین روح شریبه اما  .به دنبال دارندو سالم 
دل ند، کجاد یتفرقه، توافق ا یه به جاک یا لمهکس و ھر کھر یما برا م.یفرست می ند درودک یم
از ساحِت  را ھا نمایی اهیسن یه اک ای هھر تالش صادقان ازم و یدھ یم و گوش فرا مییگشا یم

شیعیاِن ه کدانند  ینم ھمفکرانشو  یزیا خنیآ یول .کنیم استقبال می پیامبر بزداید،ۀ صحاب
 است. پیامبرۀ ن صحابیبھتر رِ یفکه ماالمال از سب و طعن و تک اند ھایی منتشر کرده امروز کتاب

ن نزد آنان یخیا دشنام شیدھد و  یصحابه را دشنام نم معاصرۀ عیش شود یچرا گفته مپس 
 است؟ ینید یفسق و ب
سالم اإل« را با عنوان تاب خودک »ین خراسانیحس«نام به  عهیش آخوندھای معروفاز  یکی

 یو رو ردهکب قاھره اھدا یدارالتقرۀ تابخانکبه [= اسالم در پرتوی تشیع]  »عیضوء التش یعل
 مجوز شده و بامنتشر  یسیو انگل یفارس ،یعرب زبانتاب به سه کن یا :جلد آن نوشته شده

                                           
 و پیروان پیامبران.کنندگان  صلوات و درود بر تصدیقصحیفه سجادیه، دعای چهارم،  -١
دهند و ـ به تعبیر  را به علی بن حسین نسبت می ای که آن تیمیه دربارۀ صحیفه ابن .١٠/٥١٥ :ر الکاشفیتفس -٢

صحیفه دروغی است اکثر این «گوید:  دانند، چنین می را مانند وحی آسمانی مقدس می ـ هر حرف آن مغنیه
 .)٣/٢٠٩ ة:منهاج السن( »اند که به علی بن حسین نسبت داده

دانیم که شیخین [= ابوبکر  برای هیچکس درست نمی«گوید:  برای مثال، حسین یوسف مکی عاملی که می -٣
آن دو  دهیم و احترامی کند و دشنام آن دو را برای هیچکس فتوا نمی و عمر] را دشنام دهد و به مقام آنان بی

نزد ما مقام و منزلتی دارند که موجب اکرام و احترام است و ما بر تحکیم قواعد دوستی و همگرایی بین 
 .)١٩ص :صادقالمام اإل يف ةعیالش ةدیعق( »مسلمانان، بسیار مشتاقیم
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ان یعیه شکنیا« د:یگو یتاب مکن یدر ااو  .گردد یمو چاپ ران ترجمه ینگ و ارشاد اوزارت فرھ
بوده  ج ت از حضرت رسولیاند، به تبع ز دانستهیدو را جا آن پیروانن و یخین شیلعن و نفر

از طرف خدا  امبریپ ۀو به واسطگشته طرد  امبریاز حضور پ آن دو پیروانن و یخیش...  است
 .»١اند لعن شده
ه کند ک یم ماز عوام الناس به صراحت اعال یکینه  ھای شیعه، الله تیاز آ یکیچگونه  یدبنگر

 کسانی که ؛لعن و نفرین و تکفیر است ،ن امتیبزرگوار اۀ عه در مورد دو صحابیش موضِع 

دو  از آن یرویامت خود را به پ ج خدا رسولو بودند  ‡امبرانین خلق خدا بعد از پیتر فیشر
؟ کنند تلقی مین یعت و دیدو بزرگوار را به عنوان شر لعن آن آنھاچگونه  .دھد یدستور م
ھای مختلف  که به زبانح یصر رِ یفکرغم لعن و ت ینھا چگونه وجود دشنام و سب را علیا براستی

 نند؟ک یار مکانچاپ شده، 
ه از طرف شش نفر از ک به دستم رسید اردو ه زبانب دعا و مناجات یھا تابکاز  یتابک

بزرگ  الله تیآ یکرا  لف آنؤم ،ن شش نفریدام از اکھر و  د شده استییأعه تیبزرگان ش
ن یا سویه از کتاب کن یدر ا .یعتمداریو شر ییخو ،ینیخم هاز جمل ،اند ردهکف یتوص

لعن بر  مشتمله کآورده شده  یبه زبان عربو به طول دو صحفه  ییدعا ،د شدهییأت خوندھاآ
 ؛باشد می ب شهین حفصه و عایمنؤالم آنھا، امھات یو دو دختر گرام بر و عمرکابوب

 :بدین مضمون
دروغپرداز آن دو  و ضاللت را ۀو دو سرکرد را خدایا لعنت کن دو بت قریش و دو مشرک آن«

تو را  و نعمِت  تو را نپذیرفتند حیو و که فرمانت را زیر پا نھادندی کسان؛ و دو دختر آنان را را
و  و قـرآنت را تحریف کردند پیامبرت را کردند و دینت را واژگون نمودند یو نافرمان دندانکار کر

و با دوستانت  رآمدندبا آیاتت ب یو از در دشمن ثمر گذاردند و تـباه کردند یاحکام تو را ب
و بندگانت را به  تندتو را ویران ساخ یاو شھرھ کردند یو با دشمنانت دوست کردند یدشمن

 .»٢فساد کشاندند
ند و نکدعا  ن الفاظیبا اتا  شوند مواجه میان جھان یعیش با گونه نیاعه یش آخوندھای آری،

ن یبھتر علیهروان خود یپ روحنه را در یکتا بذر  ،دنینما بندگی ین لعنیخداوند را با چن
 دررا شماری  بیانع ومو  پرورش دھندو کسانی که از آنھا به نیکویی پیروی کردند، مسلمانان 
م، یدھ یه ما اصحاب را دشنام نمکخود  ادعاین یبا ا آنان .و وحدت قرار دھند ییراه ھمگرا

                                           
 .٨٨ص :عیالتش ءسالم علی ضواإل  -١
 .٤٢٤و  ٤٢٣ص :العوام مقبول ةتحف، نیمنصور حس -٢
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توانند در لوای  میگردد و  میفاش ن شان باطلعقیدۀ ه ک خواھند اطمینان حاصل کنند یم
 یگروھ زیرا است؛  ردهکن کن را تریعه، دشنام و نفرین شیبنابرا تقریب و وحدت پنھان گردند.

 .ھستندایشان  رو عوام نیز دنبالنند و ک یرار مکف را تو انحرا گمراھین یا پیوسته از آنان
در  ،ران و عراقیا وی در سفر به .کند این واقعیت را برای ما بیان می جارالله یخ موسیش 

 صحابهر یفکاز ت و ابدی یو مساجد حضور م ھا هدر خان شیعیاندرس  یھا و حلقه مراسم ،مجالس
ن ینفر ردم، لعن وکار کو اندم یه شنک یزین چیاول«گفته است:  که چنان ؛ندک یدا میاطالع پ

ن ینفر و لعن و لو حفصه لشهین عایمنؤو امھات الم و عمر فاروق قیصد رکابوب
و ھر مراسم و  یا ت ناگوار و تلخ را در ھر خطابهین واقعیمن ا .صدر اسالم بودتمامی مسلمانان 

ھا و  ھا و رساله تابھمه کۀ باچیردم و در دک یآن مشاھده م یانتھا و ابتدادر  ،یھر مجلس
و ھنگام نوشیدن  ھا هخان در قھوه یحت .خواندم یدیدم و م می ھا نامه ارتیو ز دعاھاھا و  نامه
لعن  یآنان را به نوع د، حتماً ینوش یم چیزیا یو  داد به کسی نوشیدنی میس کھا، ھر دنیینوش

ن یو نفرمحمد و آل محمد و لعن بر  صلواتبا  عملی،ت و ھر کھر حر یو ابتدا .ردک ین میو نفر
 ـ اند ردهکستم  وا هو ب  ردهکرا غصب  یه به گمان آنان حق علکـ  ق و فاروق و عثمانیبر صد

ب از آن لذت یه خطکبود چنان ُعرف شده ن نزد آنان یه سب و نفرک ییتا جا ؛دیگرد یشروع م
 .»١ردندک یم یاحساس راحت حاضر گشت و جماعت یشنونده بدان مسرور م ،برد یم

عادت ه اصحاب یر و دشنام علیفکن و تبا لع شیعیانه زبان ک یکت تلخ و تارین واقعیالبته ا
ه کآنھا القا شده اند و به  این الفاظ عادت کردهبه  کیودکاز  انرا آنیز ؛ستین یبیز غریچ ،کرده

اصحاب و به سبب آنان بوده است و ھر سال  سویاز  ،بر آنھا وارد شده یبت و رنجھر چه مص
از طرف شان ـ  ـ به گمانه کرا م ه آن ھمه ظلم و ستکشود  می ھایی اجرا ھا و تعزیه شینما

 شند. کر بیبه تصو ،ت آمدهیب بر سر اھل آنانبه سبب و صحابه 
اشاره  ،است دهیده و دیباره شن نیدر ا به آنچه از اعمال و رفتار آنھا شیخ موسی جارالله

 ؛دارد دنبال  هرا ب ینه توزکیو  یو دشمن فریبھا،  یو باز ھا شین نمایتمام ا« گوید: میرده و ک
 ھای صدر اسالم. نیه بھتریعل دشمنینه و کیترویج  یبرااست  یا مدرسه ھمچون و چه بسا

را  مردم ،انات گوناگونکل و امیبا وسا ھای شیعه الله تیوخ و آیه شکبل ؛ستین اموع کردارن از یا
 :ده شدیپرس ءالغطا اشفک آل حسینمحمداز  انند.شک یم این مراسم یرده و به سوکگمراه 

ش دادن ینما یھا در دھم ماه محرم برا یجعفره ک یمراسمۀ االسالم دربار حجةما  یموال«
و عترت مجاھد و مبارز  ج نسبت به خاندان رسول الله یحرمت یربال و اعالم آن ھمه بکۀ فاجع

                                           
 .٢٧ص ة:عیالوش، جاراللهموسی  -١
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ر سر آن آنچه بآن واقعه و  یش دادن شھداینما یبرا د؟یگو یده شد چه میحضرت روا د آن
ه حزن و اندوه کنیا ... ده شدیدان روا کودک در حقه ک ای یرحم یخاندان آمد و قساوت و ب

نشان  ھا وبیدنکبر سر و  سینه زدن و زنجیر زدنھا و  یه و زاریادھا و گریخود را با انواع فر
د، ییبفرمارا  ح آنیصح یفتوا ر؟یا خیمباح ھستند  یعت اسالمین اعمال در شریا ایآ ...دھند می

 د:یفرما یم ـ خداوند .الرحیم بسم الله الرحمن« او نیز چنین پاسخ داد: .»دیجور باشأم

ِ فَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى ٱۡلُقلُوِب ﴿ ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ٱ�َّ َجٖل  ٣٢َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ
َ
لَُ�ۡم �ِيَها َمَ�ٰفُِع إَِ�ٰٓ أ

َسّ�ٗ  ن یتر از بزرگ یکی ،دلخراشۀ ن فاجعیش ایز و نمایانگ ع غمین وقایا . شکی نیست که﴾مُّ
 .»١باشد یم یجعفرۀ ر فرقئشعا

به ، است لین اباطیتر از بزرگ مذھبشه در کرا  بزرگیبدعت آخوند شیعه ن یا بینیم که می
عوام ۀ ، دربارستآنھا یشواین نظر مرجع و پیا وقتیپس  .آورد یر خدا به حساب مئشعاعنوان 

 ن ویبعصحابه و تار یفکو قتل و ت خودآزاری ،ن بدعتیدر ا این در حالی است که ؟د گفتیچه با
اینھا ھمه کرداری  و وجود داردبه فریاد خواندن مخلوق  ِک و شر یخراش و گونه یه و زاریگر

 آخوند ،ھمهن یابا  .استات یھیات و بدیر اسالم از ضرورد شان میه بطالن و تحرک ھستند
 یادیرده، تعداد زکپا  او در دمشق برکه  ییعزامجلس در  کند که ن افتخار مییمحسن ام
 .٢ندان بردیبه پا خودآزاریو آن جلسه را با ضرب و جرح و  ندحاضر شد

موضوعی  ،زند یه ھر ساله در ماه محرم از آنھا سر مک ین ھمه اعمال نادرست و حرامیا 

ا ی ،نیا حسی«بلند  یصدا هکآنجا  ؛أبه خدا  کشر و به صحابه یحرمت یدشنام و بمگر  ندارد
 یژه خلفایوه بـ صدر اسالم  صحابۀھا بر  لعنتھا و  نیشود و نفر یده میشنآنھا  »نیحس

و  کند یجاد میا یراۀ بسینکیدر دل آنان  این کار، .گردد یم یھا جار بر سر زبان ـ ش  گانه سه
که سند ینو یچنان م بیت اختالف خیالی صحابۀ و اھلۀ عه دربارین شیمعاصر ،ن خاطریبه ھم

 ند. ک می دیرا تھد یاسالمه امت کاست  یو خطر گویی امروز اتفاق افتاده
ان یگر جریدر خالل مناسبات دوسته یر صحابه پیفکطعن و ت یھا ه، نشانگذشته این از

در انجام این کار، شانند و ک یم ھا یھگمرا این یرا به سو مردم دائماً عه یش آخوندھایابد و ی یم

                                           
گمان  که شعائر الهی را بزرگ دارد، پس بی  (حکم) این است و کسی«ترجمۀ آیه:  .٥ص :ناتیات البیاآل  -١

ها) است،  هاست. در آن (چهارپایان قربانی) تا زمان معین برای شما منافع (و بهره این (کار) از پرهیزگاری دل
 ].٣٣و  ٣٢[الحج :  »است سال (کعبه) پس قربانگاه آنها خانة کهن

 .٣٠ص :هیعمال الشبه أل یرساله التنز  -٢
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که و مستمر  افتهی سازمانو مناسبات آثار ن یجمله ااز  .نندک ینم یوتاھکو  درنگ یا لحظه
 عبارتند از: ،نداردتفرقه و کینه و دشمنی جز مثبتی ۀ ھیچ ثمره و نتیج

 ان مردمیم و نشر آن در میقد یختن فرھنگ رافضیبرانگ یارا براکفعال و  جنبشی :اول
بسیاری از  بودن  جھنمیادعای ر و یفکن و تینفر ماالمال از ،ن فرھنگیا ھمچنان برقرار است.

ن یمنؤرالمیجز اممبشره ۀ ر عشریگانه و سا سه یدر رأس آنان خلفا که استن و انصار یمھاجر
 ،اند برداشته و نفرینان معاصر دست از دشنام یعیش شود می چگونه گفته .١ ھستند یعل
روان یان پیرا در م رده و آنک چھرۀ زشت این کار را در پِس نقاب جدیدی پنھانه ک یحال رد

 اند؟ نمودهمنتشر خود بدون نقد و اعتراض 
ن امر یا ۀاشاع یعه برایمعاصر ش علمایاز  یبزرگۀ مجموعکه  شود ھمواره مشاھده می: دوم

و غم  چ ھّم یھ ،ر رجال صدر اسالمیفکر از دشنام و تیغ شان، یھا هو در نوشتشده  جیباطل بس
دارند  ییھا تابکباره  نیدر ا آنان د.راغیر از این ند مشکل دیگری شیعه امروزی اگوی .ندارنددیگری 

تاب کمانند  است؛ گرفته یشیپ شان یمیقد یھا تابکات یاز محتو ،ن و ابتذالیو توھ ییه در بدگوک
صحابه ۀ ن درباریسه و دروغ و طعن و نفریدس ماالمال ازه ک ینجف ین امینیعبدالحس »ریالغد«

متھم اصلی اند.  از این کتاب ابراز نموده نیز سپاس و ستایش خود را عهیات شیآ از بسیاری و .است

و امینی با این کار،  است سژه عمر بن خطابیوه ب ج صحابه رسول الله ،تابکن یادر 
شاعر  ،ةولس سالمپرا در سخنان  حقیقتن یه اک چنان دشمنان اسالم را دلشاد نموده است؛

سالمة . تابش آورده استکھفتم  فصلۀ قدمدر مرا  آن ین رافضیا و توان دید می مسیحی
 شدیدۀ و حمل بیان کرده یه امت اسالمیعل رافضی ن دروغپردازِ یا ردِ کعمل از را خود یخشنود

است  یسکعمر  نماید؛ چرا که را تحسین و تشویق می سراشد عمر بن خطابۀ فیبر ضد خلاو 
موضوع، ھمچون خاری در چشم ی بسیاری دست یافت و این ھا یروزیفتوحات و پبه ه ک

 .٢است شان اندوه و حسرت و مایۀ دشمنان

                                           
چنانچه به عبارات و جمالت آنها دقت کنید، متوجه خواهید شد که امیرالمؤمنین علی نیز به صورتی  -١ 

 گردد. حرمتی می غیرمستقیم مشمول این بی
شاعر مسیحی را آورده که بعد از آن، شاعر داوری این  پیشگفتار و پیش» الغدیر«این رافضی در ابتدای کتاب  -٢

ای. به کتاب شما دست پیدا کردم و  با نقل شعرم در مقدمۀ کتاب غدیر، مرا مشرف کرده«گوید:  مذکور می
اند؛ به ویژه مطالبی که دربارۀ خلیفۀ دوم بیان  چنان پنداشتم که جواهرات دریاها در کتاب غدیر گردهم آمده

 د. خدا اجرتان دهد. به راستی که حّجت و دلیل شما بسیار قوی و توانمند است.اید نظرم را جلب کر  کرده
خرد، پس از ثنا و تمجید  زده نمود. امینی بی زده را هیجان ). بدین صورت، این رافضی غفلتح/٧ :ریالغد(
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این صحابی بزرگوار را متھم به  »رهیابوھر«تاب ک نیز درالدین موسوی  بدالحسین شرفع
سازان  ثیو حد دروغگویانه از کاست   یحال دراین  .رده استکت دورغ یروا و نشرو نفاق جعل 

محمدرضا مظفر  »فهیسق«تاب کند و ک یدفاع م ١حکم ھشام بن و یعفجابر ُج  شیعه، ھمچون
ه یعل ینیچ ر از توطئهیا غیه گوکرده کقلمداد  یا را مجموعه هه صحابکستاید؛ کتابی  را می
بعد از وفات پیامبر  ،بدون تردید«د: یگو یتا جایی که م ؛اند نداشته یگریچ ھدف دیھ ،اسالم

 .٣ارندیبس از این دستگر یمنابع دھا و  تابک ».٢تمام مسلمانان مرتد شدند

                                                                                                             
نجیب، یکی از محققین مسیحی، قاضی آزاده و شاعر «گوید:  این شاعر کافر، در پاسخ به سپاسگزاری او می

این رافضی را  (همان). پولس سالمه، کسی است که یاد و ذکرش ماندگار است. پس او را سپاس زیاد باد
کند و خود را به آنان  بنگرید که صحابه را با تمام وقاحت به هرگونه عیبی متهم نموده و کافران را تعریف می

 ده است. ها از قدیم االیام بو  داند. این یکی از عادات رافضی نزدیک می
 . ٣١٣و  ٣١٢بنگرید به: المراجعات: ص -٢
 او بهترین صحابه را به آشوب و توطئه علیه حضرت علی متهم کرده است. بنگرید به: .١٩ص ة:فیسقال -٢

 . ٨٥همان:
به گمان خودـ صحابه   خواهد ـ الدین موسوی که می مانند کتاب النص و اإلجتهاد، تألیف عبدالحسین شرف -٣

آورد؛  گرانه و پلید می شان با نصی که در مورد علی وارد شده معذور بدارد، اما عذری حیله را در مخالفت
اند. این یک  برد آنها معتقد به جدایی دین از حکومت هستند، لذا به نص عمل نکرده آنجا که گمان می

سازد. کتاب دیگر، اإلمام  این افترا را آشکار میافترای واضح است که ستایش خدا و رسولش از صحابه، 
الصادق و المذاهب األربعة، تألیف اسد حیدر است که در خالل آن برای تأیید مذهب رافضه، به خلفای 

ـ افترائات   کند و بر علمای بزرگ اسالمی ـ همچون امام احمد بن حنبل و دیگران حرمتی می مسلمانان بی
بیت رسیده است.  گوید که به گمان او به آل هایی سخن می ها و آسیب ز محنتدهد. وی ا متعددی نسبت می

کند که آن نزاع و اختالف،  از نزاع و کشمکش میان علی و صحابه سخن گفته و ادعا میجعفر  یدکتر نور
را بر دشمنانش پیروز  ج خداوند پیامبر«گوید:  همانند کشمکش بین پیامبر و قریش بوده است. او می

ها پناه برده بودند، ولی علی در برابر دشمنانش به این پیروزی دست نیافت؛  گردانید؛ زیرا دشمنان او به بت
بینید، اندیشۀ علمای  که می چنان .)١٢ص :علی و مناوئوهزیرا دشمنان او لباس اسالم به تن کرده بودند (

است؛ حتی اگر نویسنده مدرک دانشگاهی داشته باشد. یکی از  معاصر شیعه با مشرکان گذشته تفاوتی نکرده
تألیف مهدی قرشی است. نویسنده در » رسول األعظم مع خلفائه«های عجیبی که منتشر شده کتاب  کتاب

این کتاب، بر حسب توهم و اعتقاد خود، ماجرای میان ابوبکر و عمر و صحابه را در روز قیامت به تصویر 
کند که به گمان پلیدش، میان حضرت رسول و صحابه پیش  ای را بیان می وی خیالیکشیده است. وی گفتگ
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 یھا ھر روز بھترین آنان شان ھیچ تفاوتی ندارد. ی شیعیان معاصر با گذشتگان: دعاھاسوم
از ھمسران آن حضرت و امھات  یو برخ ایشان یو دامادھا ج محبوبان رسول الله و این امت

با  یچ تفاوتیشده، ھ تألیفکه به تازگی  شان هیتب ادعکو  کنند را لعن و نفرین می سالمومنین
اء یض« و یعباس قمشیخ  »ح الجنانیمفات«در این دعاھا ه ک چنان ؛م آنان نداردیقد یھا تابک

 شود. یده مید نیز یمحمد جوھر »نیالصالح
 یه باقیبه جز دروغ و تق یارکنا یچ جایران ھکن منیا یبرا ن موارد،یتمام ا ازپس آیا 

عه در ید شیم و جدیوخ قدیشۀ ا از نوشتیدھد، آ یعه دشنام نمیش دیگو یه مک یزیخن ماند؟ یم
گاھی ندارد یا باره  نیا ر کدر مورد ابوب یزیخود خن یه حتکبل ؟زده است خبری بیه خود را بآ

ر یفکدشنام و ت ۀدربار چهآنمانند  کند گمان میو  ١است شدهدشنام  گناهب کمرت سقیصد
 ییادعا تنھا نیااما  .٢ز وارد شده استین »یبخار حیصح«وارد شده، در  یافکصحابه در اصول 

فحاشی کردن  یبرا یھیمجوز و توج با این کار، کند تالش می او ؛که حقیقت ندارداست 
است وجود  یافکد آنچه در اصول مانن ییزھایچ یح بخاریابد. اگر در صحیصحابه ب به یانعیش
صحابه را مورد  ،عهیه ھمانند شکشدند  یدا میپ یسانکز یست در اھل سنت نیبا یم ،داشت یم

اثبات  یبرا یراھ شده، یا لهیخواھد به ھر وس یم وا یول ؛دادند میر قرار یفکطعن و لعن و ت
 ابد.یباطل خود بۀ دیعق

ند نه عمر بن ک می عه عمر بن سعد را لعنیش ه معتقد استیاحمد مغن تر گفتیم پیش
ده یبر او پوشبه راستی ا یآ .موضوع شده است نیمنجر به ا یتوھم در تشابه اسم و خطاب را

 ،یافکو در رأس آنھا ـ عه یمورد اعتماد شقدیمی و  یھا تابکدر  سه عمر بن خطابکاست 
از ا او یآ ؟است ر قرار گرفتهیفکدر معرض لعن و طعن و ت ـ یاشیو ع یر قمیبحاراألنوار و تفس

و  خبر ندارد ـ و اإلسالم علی ضوء التشیعسقیفه ال ،غدیرھای جدید شیعه ـ مانند ال مطالب کتاب
صحابه و  نسبت بهو ھتک حرمت  یادب یب روندِ  وستهیز پیان معاصر نیعیشکه داند  نمی

 ؟دھند یادامه مرا امبر یھمسران پ
 یه خود منادک » یمحمد خالص«نام ه در عراق ب شیعهات و مراجع بزرگ یاز آ یکی یحت

ھمچنان در این گمراھی فرو رفته و با بھتان و  ،است یعه و سنیان شیدر م یوحدت اسالم

                                                                                                             
 نماید. آید و طی آن، پیامبر اکرم صحابه را به خاطر ترک بیعت با علی محاسبه و مؤاخذه می می

 .١/١٢ ة:سالمیإل ا ةدعو ال -١
 .١٤تا  ١/٥ همان: -٢
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ر و کابوب گویند می چندھر«د: یگو یند و مک یجاد میا شکیکت ش ر و عمرکمان ابوبیدر ا افترا،
و جزء کسانی ھستند که خداوند از آنھا اعالم رضایت کرده و  بودهعت رضوان یاھل ب عمر

ُ َعِن ﴿ فرماید: می َجَرةِ لََّقۡد رَِ�َ ٱ�َّ م اگر ییگو یما م یول ﴾ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت ٱلشَّ
 هیآ" راضی است نندک یعت میبا تو بزیر آن درخت ه ک یسانکخداوند از ": فرمود یم پروردگار

آنجا گفته است:  یول ؛رده استکعت یبه کبود  می یسک ت خداوند از ھریل بر رضایور دلکمذ
ه کاست  یسانک ت خداوند ازیل رضایه تنھا دلیین آا راضی است ...". نیامؤمن"خداوند از 

مان خود را خالص یر و عمر اکه ابوبکن است یر این تفسیا یمعنا .»١اند خالص داشتهمان یا
 ـ ین رافضیبه گمان ا ـ ت خداوند یرضا ،جهیدرنت .اند اوردهیمان نیا یو راست یدرسته رده و بکن

ف یه توصکوجود دارد ن فھم یاز ا تر تر و ضعیف و شعوری مریض کا دریآ .شود یشامل آنان نم
 یامثال خالص ؟داند یمان میا ۀریاز دا مسلمانانن یبھترل بر خارج شدن یمان را دلیصحابه به ا

 .٢ارندیبس معاصر ی ھا یدر میان رافض
ب یسنت را فر خواھد اھل می هکنیا ای ،است یده و مخفیه پوشیبر احمد مغن نکته نیزن یا ایآ

 عه بدان مبتال شده است.یه شکاست  یبتیبال و مص ،هیتقراستی ب  دھد؟
عه نسبت یشن را به یس خالف اکنھد و ھر یعه، صحابه را ارج مید شیگو یه مک یرفاعاما 
را  کارن یه اکعه ھستند یش یھا تابکن یه اکداند  یا نمیآ ،ت استین دشمن بد یکواقع دھد در

بزرگان  خودِ  ، ردهکان مسجل و ثبت آن یرا برا ین ننگیه چنکآن ؟دھند یعه نسبت میبه ش
  .ھستند مانند ایشانو  یمجلس ،یاشیع ،یقم ،ینیلک مانند ،عهیش

 یبحار مجلسبه  ،ده استینام »مامیة للصحابةتقدیر اإل« را ه آنکخود  تابکدر  یرفاع
خاطر ھر مسلمانی از ه کشده ر یفکو ت نیاز دشنام و نفرماالمال  یا ه به اندازهکند ک یمراجعه م

باب «تحت عنوان: وجود دارد بابی در آن  هک ییتا جا گردد؛ دار می خواندن و شنیدنش جریحه
عه صحابه را ارج یش دیگو یپس چگونه م .یقبل از عل یفۀخلسه  یعنی، »٣آن سه نفرفر ک
 وا .نه در قاھره ،منتشر کندان یعیباور را در میان شآن  دیبا  ،دیگو یراست مواقعًا نھد؟ اگر  یم

صورت ه که برا ی ید بالیتا شارا قانع کند خود ۀ یبرادران امامباید  نیت خود، برای اثبات حسِن 
طالن و و بُ  ودا از آن رویگردان شیو  دفع کنداست شده شان  ھای گیر آنھا و کتاب نگریباعام 

                                           
که  آنگاه دیگرد  یخداوند از مؤمنان راض: «هیآ یمعن .٦٤و  ١/٦٣ ة:عیمذهب الشي ف ةعیالشر ءا، إحیخالصی -١

 ].١٨الفتح: »[کردند عتیدرخت با تو ب ریدر ز 
 .٢/٢٩١: یشوشتر »حقاق الحقإ«قات او بر کتاب یتعل، ن نجفییمثًال شهاب الد -٢
 .٢٥٢تا  ٢/٢٠٨ :نواراأل بحار -٣
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را درمان  یی که ھمچنان وجود دارد، دردتیواقع و انکارِ  یند. اما نفینما مفساد آن باور را اعال
گاهیشاز طرف  این موضع او، رایز ؛ندک ینم ر و یه تفسیبه تق عه،یبه منابع ش عه و غیرشیعیان آ

 .شود ر مییتعب
 سد وینو یمی دربارۀ ستایش شیعه از صحابه تابک ،ان اھل سنتیدر م و هه در قاھرک یرفاع

  عهیش یواقع یایعه آمده و نسبت به آنچه در دنید شیو جدم یقد یھا تابکدر  در مورد آنچه
را  ج رسول اللهۀ ن صحابیزند، خود بھتر یم یخود را به نادان ـ علما گرفته تاعوام ـ از گذرد  می

 ارکان ،دانند یمکه آنچه را عمل ھستند و  عالِم بی که است یسانکدھد. او از  یدشنام م
 مسلمانی او را نخستینند و ک یمتھم م ینیچ توطئه و دسیسهرا به  ن امتیفاروق ا او. نندک می

دشنام نیز را  ش دهیر و عمر و ابوعبکابوب ھمچنینوی  .١به رجعت باور داشته است هک داند می
 .٢دھد یم

طبیعة في إطار  التشیع ظاھرةٌ «به نام  محمدباقر صدرۀ ه رساله بکتر این است  عجیب
در اثبات  ضعیف و بیھودهتالش  یک ،رساله نیه اک یدرحال ؛ندک یاستدالل م »سالمياإل الدعوة

رسالت و  شایسته حمل صحابه دیگو می دروغبه  ه اوک چنان ؛است یاصالت مذھب رافض
واقع درسخن، ن یا .بوده استکار ق آن یسته و الیشا یاند و فقط حضرت عل عت نبودهیغ شریتبل

امبر و یپ  سنت مطھربه ند ک می ه تالشکاست  توزانه کینه وننده ک گمراه ،یادعای جاھل یک
این البته است و  معتبرتر روایت متواتراز  خبر واحده کپندارد  میاو  .مله کندح اسالمتواتر 

و  ستایش. ادعای ردیگ یر صحابه نشأت میفکئمه و تاعصمت  هدیاز عق دیدگاھی است که
بیان شده تا در ب دادن خواننده یفربا ھدف ، آمدهصدر  محمدباقرۀ رسال دره کصحابه  فیتعر

را  اوکالم در نقل قول از صدر، آغاز و پایان رفاعی رد. یرا بپذ نویسنده یافتراھا  لوای آن، ده
کند.  می ھویدارا  شاستدالل او را باطل و حقیقت زیرا اگر چنین نکند، ؛حذف کرده است

ن و یبرتر به عنوان پیشتازان ایمان،ه صحابه کنیرغم ا یعل«د: یگو یصدر م محمدباقر
 ج امبریپحیات  زماندر  که را بپذیریمت یواقع ، باید اینندامت بود یو نمانشو و  ن بذریتر ستهیشا

وجود داشت که با استدالل به وضعیت و ظروف موجود، تمایل به اجتھاد و  یجریان بزرگ
 ج امبریو پ داد نص دینی و شرعی ترجیح میرا بر تعبد و پیروی از  گرایی داشت و آن مصلحت

 .»٣شد یادیز یھا یتلخدر حاالت بسیاری متحمل  جریان،ن یخاطر اه ب
                                           

 .٣١و  ٣٠ص :صدرمحمدباقر نوشتۀ  عیبر کتاب تش رفاعی های یادداشت بنگرید به: -١
 .٤٦ص همان: بنگرید به: -٢
 .٨٠ص :عیالتش -٣
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با وجود  ش ه صحابهکپندارد  می او چنان شود؟ یده مین عبارت مدح و تعریفی دیا در ایآ
 .نددبومصالح خود در پِی رده و ک کرا تر ج اوامر رسول الله و حتی ردندک ی، اجتھاد منص

، اجتھاد درست با وجود نصدانیم  میه ک یحال؟ دراین است ارج نھادن صحابهمعنی ا یآ
 است: یگناه بزرگ ج خداامر رسول با مخالفت  وست ین

ِ�مٌ فَ ﴿
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ   ]٦٣[النور:  ﴾ۡلَيۡحَذرِ ٱ�َّ

را فرا گیرد، یا عذابی  ایشان ۀکنند، باید بترسند از اینکه فتن که با فرمان او مخالفت می  کسانی«
 .»دردناک به آنها برسد

 یدر مورد علاست  . وی مدعیباشد ش مید افترایییأت یبراادعاھای این رافضی  هاینھا ھم
 یچیردن به آن سرپکاز عمل  ،وجود دارد و صحابه به خاطر مصلحت خود[قرآن و حدیث] نص 

 ند؟داشت یر چه مصلحتکعت با ابوبیب آنھا در. ردندک
بر این کتاب، این سخن  با نوشتن شرحه ک، بلردهکصدر استدالل ۀ به رسال تنھانه  یرفاع

ه صحابه یامام کند ادعا می یگریدۀ تابچکدر  یو است. باطل و ادعای دروغ را منتشر ساخته
 یه برایارج نھادن امام شاید منظورش این بوده که است؟ یارج نھادن چهن ینھند. ا یرا ارج م
 جرأت یساز نھا تا چه اندازه بر دروغیا به راستی. استر یفکن و تی، ھمان دشنام و نفرصحابه
 دارند!

و  کند توھین نمیحابه و منزلت صبه مقام عه یش مدعی استه یمحمد جواد مغنگفتیم که 
بن  یعل پیروا م: شمییگو میاو  در جواب .ندک می ن استداللیحس بن یعلۀ به گفتدر این راستا 

ت شما بیانگر آن یو آنچه واقع آمده تاندیم و جدیقد یھا تابکرا آنچه در یز نیستید؛ن یحس
و  یراضاز صحابه  ،اعتراف خودتان هرا او بیز ؛دیا ه از راه او جدا شدهکنیاست بر ا یلیدل ،است

و نه  دینک یخود عمل مۀ نه به گفت نمایید، یتان اقتدا م پس شما نه به امام .خشنود بوده است
 . دارید تانو قرار هبه وعد یالتزامپایبندی و 

ظالل  يف«تاب که در کاست  یسک کند، مطرح میرا  ادعایین یچنه ک  هیجواد مغن 
معروف است، کسی که به بخشندگی و حیا – نیالنور یعثمان ذحضرت  هدربار »ةالبالغ نھج

شوھر دو دختر رسول خدا یکی پس از دیگری بود، کسی که جیش العسره را تجھیز کرد، دوبار 
ھمانا «د: یگو ین میچن -در راه خدا ھجرت کرد و رسول خدا به بھشتی بودن وی بشارت داد

بر  شوندانشایاو و خو .مخالفت نمود عت اسالمیمنحرف شده و با شر ج عثمان از سنت رسول
ان کزینکت و اسبان و بردگان و قصرھا و مزارع و باغا کو مال نددیازیاموال مسلمانان دست 
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و ا ».١بردند یسر مه و محروم بھا آدم گرسنه  ونیلیرامون آنان میه پک یحالدر ،دندششمار  یب
ش یعثمان پای بودند که برای  ھای پشت پنھان حادثه دستشه، یر و عایطلحه و زب«د: یگو یم

را که وی برای  ییعمر بن خطاب و شورا. او ھمچنین »٢بر گردِن آنھاستعثمان  خون و آمد
 این .٣ندک یمتھم م یه علیانت علیتوطئه و خ به تعیین کرده بود،بعد از خود  هفیانتخاب خل
ن یبھتربه گونه  نیا ،توز نهکیه این ک یحالدر ،است صحابهو منزلت  مقام یبرا یچه احترام

از ھمسران  یبرخبه  هکشدیدتر  ج از این برای رسول الله یو چه آزارزند؟  تھمت میاصحاب 
را  ھا ین رافضیو تناقضات ا ییگو نهن دوگایا دھند؟دشنام  اش ن صحابهیو دامادھا و بھتر

ن بوده و ید دھِم  هه نزد آنان نُ یه تقک چرا ه است؟ین تقیا ایآ م؟ینکر یو تفسر یتعبباید چگونه 
ه دعوت ب یای است برا توطئه ھا شاید ھمه این تالش .ھم ندارددین  ،ه نداشته باشدیس تقکھر

 .گری سوی شیعه و شیعه
و اسرار  ق مھمیحقا یاز برخ نم پردهک یتالش م را خاتمه دھم،موضوع این ه کش از آنیپ

 ،ابدیتواند بدان راه  ینم یسکه ک یقتی. حققت مدح آنان بر صحابه بردارمیدرباره حق پنھانی
ھا و مصطلحات آنان  وهیش ،ھا وسته در روشیند و پکرا مطالعه  شیعه یھا تابکه ککسی مگر 

 د.یشه نمایمل و اندأت

 شصحابه ستایش روافض ازحقیقت 
 امام  دوازده ،بیت منظور آنھا از اھل .ت را دوست دارندیب اھل دکنن ادعا می ھا یرافض

حتی  ن وینفر ،ادعای امامت کردنده کرا  کسانیبه ویژه و  بیت ر اھلیو سا باشد یخودشان م
 کنند ھمچنین برخی اوقات ادعا می دانند. یدر دوزخ مجاودانه آنان را جایگاه رده و کر یفکت

ا ھفت نفر از یا چھار یور آنھا سه منظ اما ؛و نسبت به آنھا وفادار ھستند رندصحابه را دوست دا
 با ،انددقت را نین حقیه اک یسک اند. آنان مرتد نشدهی ھا هافسانه به تصور و ک است اصحابی
 تعریف، صحابه نزد آنان ندک یو تصور نم شود میفته یفرصحابه، باره سخن آنان درشنیدن 

از  یه در بعضکز دارند ین یگریر دیصحابه تفسۀ دربار علمای شیعه دارد. ن و خاصییّ مع
و  نظراته به صحابه و امر به مراجع ستایشاز  پسات آنھا یاست. روا ذکر شدهشان  اتیروا

 :گفت ھستند؟ یسانکاب شما چه اصح ج  رسول الله یگفته شد ا«د: یگو ین میچن ،اجماع آنان

                                           
 .٢/٢٦٤ ة:ظالل نهج البالغ يف ،هیمغن -١
 .٢٩٣و  ١/٢٩٢ همان: -٢
 .٣و  ٢/٢ همان: -٣



 ۴۱۳ باب چهارم: فصل سوم پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید 

 

 نند.ک یر میر و تعبیت تفسیب اھلپس آنان صحابه را به  .»١من ھستند اصحاِب  ،من ِت یب اھل
ھمانا استفاده از  علمای شیعه، رویکرد دیگری نیز دارد که هستایش از صحابه در اندیش

 دشنام دادن بهبعد از این موضوع اشاره کرده و به  یخ طوسی. شباشد یم »هیتق«نیرنگ پلید 
شه یعاۀ دربار راباقر  یبن عل محمد شخصی نظرِ «: کند روایت ذیل را نقل می كشه یحضرت عا

ش طلب یراگفت: آیا ب ی. راوش استغفار نمودیبراد و او یپرس[جمل] جنگ و سرنوشت او در 
 :گفت یشه میه عاک دانی میا نی، آهبل :امام گفت ؟کنی را احترام و ستایش میرده و او کبخشش 

این «: کند آنگاه نظِر خود را در مورد آن بیان می .»بودم جان  یب درخت و جسِم  یکاش ک یا
م. چه یدان یرا جایز م ٢هیتور ؛امام  یبرا را مایز ؛روایت در مذاھب ما حجت و دلیل نیست

ه در یتوراز  است. شاید کردهه یتق ،خودۀ ن گفتیو امام با ا ان بودهدشمناز ننده ک سؤالبسا 
را به توبه خود شه یعاگوید که  امام می ضمناً  .رھایی یابد گفتنتا از دروغ رده کت استفاده یروا

م یا ردهکان یو ما ب ؛بودجان  یجسم ب یکدرخت و یا کاش  :گفته هک چرا ،کردهوابسته  آرزواین 
 .»٣تر است عالم مسئلهن یبد ؛شود و امام  ینممحسوب ، توبه ییآرزون یه چنک

 ھا هویشه این کنند کاعالن صراحتًا د ی، بادنھ یعه صحابه را ارج میشکنند  ادعا می آنانی که
قض و تنا ییگو از دوگانه ،نندکاعتراف  یاھیات سین روایند به فساد چیبا آنان است.ح یناصح

چرا زمانی که اھل  به عالوه، .رفته شودیپذ شان سخنتا  شه نمایند،یپ یو راست جویند یدور
این حقیقت را آنان ، ر استیفکطعن و لعن و ت ،عه در مورد صحابهیش رویکردند: یگو یسنت م

ن یوسته در ایه پک ، درحالینندک ینماقرار  شان علمایو  ھا تابکبه اشتباھات و  نمودهانکار 
و  دشنامآن ھمه لعن و   دهیفا؟ نندک یم ییسرا اوهیو  گویی انیھذ و ضاللت، یگمراھ یواد

صدر  حال آنکه ،ستیاند چ شان را بدان انباشته  یھا هارتگایو بازارھا و ز ھا تابکه ک یریفکت
و ـ ر از طعن در قرآن و سنت یبه غ آنھا ،قتیدرحق شده است؟ یسپر شبا تمام حوادثاسالم 
 یچ ھدفیھ ،یفتنه و آشوب و تفرقه در امت اسالم ییر از برپایو به غ ـ ن اسالمیدر دحتی 

 سویاز  پارساو باوفا و  کن رھبران پاین بزرگان و ایاصحابه، یعنی  اگر نداشته و ندارند.
جلوه داده  یکو تار ننگینشان  خیرند و تارین قرار گیگونه مورد لعن و نفر نیا بازماندگان خود

ه بدان کخواھیم داشت  یو چه افتخاردرخشان ۀ کدام گذشتگر ید یشود، ما امت اسالم

                                           
 .٢٢/٣٠٧؛ مجلسی، بحار األنوار:١٥٧و  ١٥٦بابویه، معانی األخبار:ص ابن -١
نزدیک و بعید دارد و گوینده معنای بعید را مورد نظر  ای که دو معنای توریه یعنی به کار بردن جمله یا کلمه -٢

 کند. مترجم را زودتر درک می که شنونده معنای نزدیِک آن دارد؛ درحالی
 .٢٨٨ورقۀنسخه خطی،  ة:ماماإل يف ءفایستاإل ، طوسی -٣
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خ ینند و تارک یش میو رسولش آنان را ستا ه خداکصحبت از کسانی است  ؟میم و ببالیبناز
به  ،شاگردان رسولاگر یاران و  نور نگاشته است. قلِم را با  دستاوردھای غرورانگیزشان ،راستگو

اگر  است؟ش یمدح و ستاۀ ستیشا یسکپس چه کند،  راستی چنین باشند که شیعه ادعا می
 ؟کجاستدرخشان ما ۀ و گذشتمجد و عظمت  ،گونه باشند اینھا این

**** 

 یان معاصراز دیدگاه شیع عصمت
و افراط  ت غلوینھا نیو ا ھستند قائلعصمت مطلق خود به برای امامان عه یش علمای معاصر

 د.شون فراموشی میدچار کنند و نه  نه اشتباه میه امامان کارند پند یآنان م .دھد یرا نشان م
ه ک ییتا جا کردند، یم یتلق یو انحراف یطافرا رویکرد ران یعه در قرن چھارم، ایشعلمای 

اعتماد  چھارگانه و مورداز اصول  یکیه ک »]هیحضره الفقیمن ال «تاب کلف ؤم[ یقم هیابن بابو
الت و غُ «داند:  یسھو و اشتباه از امامان م یا نفع ریغلو و افراط در تشۀ نشان ،عه استیش

س سھو و اشتباه کو ھر ».١نندک یار مکرا ان ج امبریسھو پ ـندکشان  خدا لعنتکه  ـضه مفوّ 
 در غلو و انحراف غرق شده است.  ،کند ارکامامان را ان

و اشتباه از ه سھو کرده کاقرار  ،اتیات و روایاز آ یاریبا استدالل به بس یمجلس محمدباقر
رده و مخالفت او را کن ن موضوع توجھییعه به این شیمتأخر یول ؛٢امامان صادر شده است

ئله را ن مسیا یمجلس ،لین دلیبه ھم .نندک یه نمه امامان اشتباک و معتقدند اند ده گرفتهیناد
است ن موضوع یه مخالف اکرا  یاتیاز روا یاریبس اران اویرا یز ،داند یال مکت اشیت و نھایدر غا

 .٣اند ده گرفتهیناد
عه یعه و آنچه بزرگان شیات شیاخبار و روا و با  ن گذاشتهیمتأخرپا جای پای ن یمعاصر

آنان ه نزد ک یبه نام عبدالله ممقانعه یوخ معاصر شیاز ش یکی اند. مثالً  ردهکاند، مخالفت  گفته
از  یکی ءجز ،سھو و اشتباه از امامان یه نفک کند یم تأکید، لقب گرفته یالله العظم تیآ

غلو و  ،عهیش علمای قدیمنزد  ،شهین اندیه اکند ک یار نمکاناست و  شده هعیات مذھب شیضرور
امروزه از  ،آمده می روز غلو به حسابیآنچه د«د: یگو یاما م ؛شده است یافراط محسوب م

                                           
 .١/٢٣٤ :هیحضره الفقیمن ال ، هیبابو  ابن -١
 .٢٥/٣٥١ :نواراأل بحار -٢
 .همانجا -٣
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 .»١ده استیات مذھب گردیضرور
به طور عه یمعاصر ش آخوندھاینند، در سخنان ک یو خطا نم ه امامان سھوک شهین اندیا

ن یرمتکو  ددان یمه یامام ناپذیرِ ریید ثابت تغیرا از عقا مظفر آن مثالً  .شود یم تأکیدد و ییتأرر کم
 .٣کند یم تأکید اعتقادبر این  ،هیھم بدون تق یزیو خن ٢دکن یان نمیدر مورد آن ب یاختالف

 ،عصمت امامان یادعا اگر منظور آنھا از .٤ندک یم یتصور سھو امامان را نف حتی نیز  ینیخم
 در قول و فعل باشد: ج  الله به مقام و منزلت رسول شان  رساندن مقام و باال بردن منزلت آنان

  ]٤ و ٣[انلجم :  ﴾ ٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ  ﴿
شود (و بجز وحی چیزی  گوید. این نیست جز آنچه به او وحی می و از روی هوای نفس سخن نمی«

  »گوید نمی
ا در مورد آنان سھو و خطا تصور ھم ینند و ک یه امامان سھو نمکنیا یادعاپس بدانند 

خداوند «د: یگو یه میبابو ل است که ابنین دلیبه ھم آنھاست.پنداری ھمان خدا دقیقاً شود،  ینم
 مخلوق بوده بشرِ  یکه او کد کنبفھماند و اعالم به او  تا را به اشتباه انداختامبر خود یپ متعال

 .»٥دھدنغیر از خدا را معبود و اله قرار  و
ات یگونه روا نیا ردکه اند  بر این عقیده ،قرن چھارم دیگر علمای شیعه دره و یبابو ابن

اگر «گوید:  بابویه می ابن .گردد یعت مین و شریمنجر به ابطال د ]در نماز امبریات اشتباه پیروا[
و  کنیمرا رد روایات ۀ ھم توانیم می یعنی ،بدانیممردود [دربارۀ سھو پیامبر] را ات یگونه روا نیا

سھو  اثبات تصمیم دارم کتابی درمن  ،اگر خدا بخواھد است.عت یو شر نیدابطال واقع در این
 .»٦و قصد و ھدفم کسب اجر و پاداش است بنویسم ن آنیرکرد بر من و ج امبریپ

ه به بحث او در ک ؛ چناندھند یه نمیبابو ابن سخنانبه  یتیو معاصر اھم متأخران یعیاما ش
 آخوندھای عقیدۀه مخالف کرا  یسخن طور کلی، ھر هبو  توجھی نکردندز یف نیتحرۀ افسانرد 

شیعه، این سخن را از معاصر اندازند. این در حالی است که علمای  به دور می، باشد یصفو

                                           
 .٣/٢٤٠ :ح المقالیتنق ،ممقانی -١
 .٩٥ص یة:مامإلد ایعقا -٢
 .١/٩٢ یة:مامواإل ةهل السنأ ةلی وحدإ یةسالماإل  ةالدعو ، زییالخن -٣
 .٩١ص یة:سالماإل  ةالحکوم -٤
 .١/٢٣٤ :هیحضره الفقیمن ال  -٥
 .١٧/١١١ :نواراأل بحار -٦
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 یعیات مذھب شیاز ضرور یکیامامان را  فی خطا و سھونکنند که  نقل می ـ یممقان ـ  بزرِگ خود
 استع یاز ضروریات مذھب تش آنچهس کھر« :گفته است باره در این نیمحسن امدانسته است. 

ار کن خود را به خاطر انیمتقدم ،عهین شیمتأخره کن معناست ین بدیا .»١افر استک ،انکار کند
ن را به خاطر عمل یمتأخرز یعه نین شینند و متقدمک یر میفکت شان ات مذھبیاز ضرور یبخش

 نند.ک ین میمان ملعون ھستند، لعن و نفراماۀ ه به گفتک یا مفوضهون یالت و افراطبه مذھب غُ 
ار اھل سنت پخش یه در دکشان  یھا هه در نوشتکشود، بل یجا ختم نمنیبحث تنھا به ا

تمام  عقیدۀ ،نندک یه امامان سھو و خطا مکنی، اعتقاد به اه گفته شدهکم ینیب یم ٢گردد یم
  اند گفته« گوید: می هکم ینیب یمنیز ان معاصر یعیش یکی دیگر از یھا هدر نوشت .ان استیعیش

ه به عیات مذھب شیاز ضرور اینکه این مسئلهو  ... دارندسھو از امامان، اجماع  یبر نف یانشیع
به عه را یمواضع مذھب ش شان کدام ؟مینکباور را  سخن چه کسی حال .»٣یدآ یحساب م
  ند؟ک یبیان مدرستی 

دام چنان ککنند و ھر  یگر را نقض میو سخنان ھمد ریفکگر را تیدیک ایشان بدین صورت،
 .استعه یشۀ فیمذھب طا ،دیگو میاو آنچه  که پندارد یم

**** 

 یان معاصراز دیدگاه شیع رجعت
 از یروھو این با ظھور گ وجود دارد؛ رجعت مسئلهدر جدیدی   گرایشن یمعاصردر مذھب 

 آنان .کنند تظاھر می یعه و سنیش ییه به وحدت و ھمگراکاست  یسانک، به ویژه عهیش علمای
ظھور  جزه کحق آن است «ند: یگو یندارد و م یقتیچ حقیھه کدانند  یم یا رجعت را خرافه
 ؛نندک یار نمکه رجعت را انکھستند  یگریگروه د .»٤شود یواقع نم یچ رجعتیامام دوازدھم، ھ

نزد  اما ،ات آنان وارد شده استیاز اخبار و روا یھرچند در برخ همسئلاین ه کن باورند یبر ا یول
این موضوع برای ایشان  یرود. حت یبه شمار نم شیعهمعتقدات  وات یو ضرور شان از اصولیا

ه یامامۀ عی، نه از معتقدات شرجعت« :دیگو یم ینیندارد. ھاشم حس یتیچندان ارزش و اھم

                                           
 .٣٩٣تا  ١/٣٨٨:حکاممهذب األ ؛ سید عبداألعلی موسوی سبزواری، مقدمۀ دوم ،ابیرتکشف اإل ، نیمأمحسن  -١
های رهایی از برخی افراط و تعصبات شیعه به چشم  های محمدجواد مغنیه است که در آن نشانه منظور، نوشته -٣

 یابد و احتمال به کار رفتن تقیه در آن زیاد است.  خورد و در دیار اهل سنت انتشار می  می
 .٣/١٢١ :صراط الحق، محمد آصف المحسنی ؛٢٧٣و  ٢٧٢ص :زانیالم يف ةعیالش، هیمغنمحمدجواد  -٣
 .٢/٩٤ :یةمامواإل ةهل السنأ ةعلی وحد یةسالماإل  ةالدعو ، زییخن -٤



 ۴۱۷ باب چهارم: فصل سوم پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید 

 

در مذھب «د: یگو یم ءالغطا اشفکن آل یمحمدحس .»١ایشانات مذھب ینه از ضرورو  است
اگر نزد آنان حتی ، ندارد چ ضرر و اشکالییار آن ھکست و انیالزم ناعتقاد به رجعت شیعه 
 .»٢زیادو نه کم نه  ،دچ اھمیتی نداریمن ھ برایرجعت  ،باشد یضرور

 ،تناقضن یشاید اند و ک می کدرن سخن را یا ییگو ض و دوگانهتناقبه خوبی خواننده 
گرنه چگونه و .است لماتکبا  یباز شان، که عادت دیرینه انچن ؛ه باشدیتقنشانۀ ھدفمند و 

چگونه این  ؟ندارد یضرر شارکست و انیاعتقاد به آن الزم ن یبوده ول یرجعت نزد آنان ضرور
 یضرور امرِ  یکر کمن ،عهیبزرگان شۀ ه به گفتک یحالدر ،ندارد یتیچ اھمیھبرای وی  موضوع

ست ین یرجعت از اصول«: گوید دربارۀ این عقیده میمحمدرضا مظفر  .»٣دیآ یافر به حساب مک
د: یگو یمدر جای دیگر این درحالی است که  ؛»دن در آن واجب باشدیشیه اعتقاد و اندک
ات متواتر وارد شده یروا به صورتت یب اھل که از طریق ستا یاز امور ضرور یکیرجعت «

 .»٤است
 ،نندک یار مکرا ان آن یگروھ :ندیگو یت معه در مورد رجعیش ینه معاصرکاست  یزین چیا

 این زمینهخود در  دیدگاهان یسوم در بۀ دھند و دست می اھشکرا  ششأن و منزلت یا دسته
 گویند، آنچه می کنند می گمان جالب اینجاست که ھمۀ آنھاد. شون ید و تناقض میدچار ترد
 بزرِگ  علمایآنھا از ۀ ه ھمک یحالدر م؟ینکرا قبول  دیدگاهدام کما  حال .استعه یمذھب ش

در  ناقضیاختالف و ت  نیچن، اما کنند می  زندگیعصر  یک دربوده و  یناعشراث هعیش
 یاز علما یه برخک باشد؛ چراه یاز آثار تق شاید این پراکندگی، .خورد یشان به چشم م سخنان

از  یکی ،اعتقاد به رجعت« د:یگو یمظفر م ،دانند یم انیغلو رافضۀ شانرجعت را ن ،اھل سنت
 .»٥به خاطر آن، مورد انتقاد قرار گرفته استعه یه شکاست  مسائلین یتر بزرگ

ه یتقدر آن مورد ه یامامۀ عیش ،گونه باشد نیگاھش ایشأن و جا ھر آنچهبه طور کلی، 
در اصل، برای اھل سنت دانند،  ھای شیعی که رجعت را از ضروریات شیعه نمی کتاب د.کن یم

که  درحالی دریافت.ھا  کتاب آن و اسلوب  روش ه،از مقدمتوان  اند. این نکته را می نوشته شده
رده و ک غلووسته در امر رجعت یه پکم یابی یم عهیشعلمای  سایراز  یگریمعاصر د یھا تابک

                                           
 .٢٣٧ص ة:و معتزل ةشاعر أل ا بین ةعیش، النییهاشم حس -١
 .٣٦و  ٣٥ص ة:عیصل الشأ -٢
 مقدمۀ دوم. :ابیرتکشف اإل ، نیمأمحسن  ؛به بعد ١/٣٨٨ :حکامب األ هّذ مُ ، سبزواری -٣
 .١١٣ص یة:مامداإلیعقا -٤
 .١١٠ص یة:مامد اإلیعقا -٥



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۴۱۸

 

 ارندیعه بسیات شیاخبار و روا« :اند گفتهکه  چنان ؛دانند ین خارج میمؤمن را از دایره آن ینرکمن
ثبوت رجعت «: ھمچنینو  ،»١ستیاز ما ن ،مان نداشته باشدیا ما س به رجعتکھر گویند که می

آنان  ات مذھِب یه از ضرورکرا قبول دارند، بل حق آن برۀ و فرق یقیحقۀ عیه شکاست  یزیچ
ات مذھب یاز ضرورن خارج است و رجعت یمنؤاز رتبه و منزلت م ،ر آنکشود و من می قلمداد

  ».٢باشد می نیطاھر هئما
قّدس الله ـ  یعشر ااثن یاعتقاد من و علما«د: یگو یمدر این مورد  یجانم زنیابراھ 

ان را به یعیاز ش یجماعت ،در ھنگام ظھور امام دوازدھم یه خداوند تعالکن است یا ـ اسرارھم
. ندیرا مشاھده نما یو دولت وشان شود  ثواِب یارِی او [= مھدی] نصیبد تا گردانَ  یا باز میدن

ا یبه دن ردندکستم  ‡محمد حق آله ه بکن و آنان یاران و غاصبکاز ستم یگروھ ھمچنین
 ،ندکد یترد مورد چنین روایاتیس در کبه گمان من ھر ... ردیگرداند تا از آنھا انتقام بگ یم باز
 .»٣رده استکد ین تردیواقع در امامان ددر

رجعت  مورد ا واقعا نظرات آنان دریآ م؟ینکر یو تناقض را چگونه تفس یدوگانگن یما ا حال
 زیھمه چدربارۀ  اگر دانند؟ یز را حالل و مباح میه ھمه چیتقۀ دیعق ه باکنیا ای ،متفاوت است

ان ھستند یعیاز ش یگروھ توانیم چنین نتیجه بگیریم که قضاوت کنیم، میآن  بر اساس ظاھر
 ـ تواتر آنھا یادعا با وجودِ  ـ اوه و غلط یات یروا علیه اینرده و کد رھا یتقلۀ ه خود را از حلقک

را  و اثر آن نمودهخفه  »تقیه«به اسم  کار خطرنایای بس  دهیبا عقرا  آنھا  یصدااند،  اقدام کرده
 جزء یفاسدۀ دین عقیه چنک یتا ھنگامشک،  بی کوشند. یم شھیتوج دراند و  ردهکنابود 

مذھب آنان  .نخواھد داشتفه ین طایدر ا گذاریثیرأقدرت ت یصلحچ مُ یھ ،باشد عهیاصول ش
اعتمادشان بر سخن و  ؛نینه مذھب معتدل ،ون خواھد بودیالت و افراطھمچنان مذھب غُ 

ات یه اخبار و رواک ییمعنا یو ب ای افسانه توھمات ،گرید سویاز  .ات امامانینه روا آخوندھاست،
نظر از جنبۀ  صرف .است یجار انش سخنانوسته در یپ ،دنک یت میاکحرجعت ۀ دربارآنان 

 یآرزوھاو  نھفته بر ضد مسلمانان یھا هنکیاز  ی استنشانخرافی این قضیه، بحث رجعت 
 .دشمنانپشت پرده  و یپنھان
رخ  رجعتکه انتظار دارند ھنگام  یکشتار و کشی نسلدر مورد  یالیخ وھماتت ازان یعیش 

ت یار اھمیبس مسئلهن یروزانه خود به ا یھادر دعا ،ه این دلیلب .برند دھد، بسیار لذت می

                                           
 .٢٤٠ص یة:عشر  ثنیإلد ایعقا، م زنجانییبراهإ -١
 .٢/٣ :نیقیحق ال، عبدالله بشر ؛٢٤١و  ٢٤٠ص همان: -٢
 .٢٤٠و ٢٣٩ ص یة:عشر  ثنیإلد ایعقا -٣



 ۴۱۹ باب چهارم: فصل سوم پیوند عقیدتی میان شیعیان قدیم و جدید 

 

اسالم  از امتو  شرکت کنند رجعت خیالیآن  ھای جنایتفرا رسد تا در  یه روزک دھند یم
 .١ اند و این کاری است که بدان وعده داده شده انتقام بگیرند؛

ه است. ردکنی رییه تغین قضیدر ا عهین شیشعور معاصر ھا، ر زمان و گذشت قرنییتغ با وجودِ 
فه یکه برای دو خلتوھمات خود را دربارۀ رخدادھایی  گمان خودـبه   آنان ـ آخوندھایاز  یکی

 نبش قبرِ  هاما مسئل« :کند چنین بیان می روی خواھد داد، ب ر و عمرکابوب یعنی ج الله رسول
 است سالم امالً ک شان یھا و جسم اند زنده هک یحالدر دو آوردن آنبیرون و  رسول اللهۀ دو صحاب
از  بشریت، اتیو جنا ھا ظلمرا تمام یز سوزاندن آن دو؛و قرار گرفته  بچو یشان بر رو و پشت

 بسیارمسئله  پس نھاست.بر دوش آگناھش و  دو سرچشمه گرفته  از آن ،امتیآدم تا روز قزمان 
ند و از امامان ما کف طر را بر[= پیچیدگی] ال کن اشیه اکندارم  یھیده است و من توجیچیپ

 .»٢"است ھمانا حدیث ما دشوار و بسیار سنگین" :هکت شده یاحادیث صحیحی روا
 ؛باشد را پذیرفتهای  افسانه و خرافهن یچن شیعه،یکی از علمای ه ک توان تصور کرد میا یآ

که نداشته  جرأت او است؟ شده یالعظمالله  تیآ ،آنان در علم و دانش یارھایمعبا  هککسی 
 یداند و برا مینحل یده و الیچیاز امور پ یکیرا  آنبلکه  ؛ندکب یذکرا ت ھا اوهین خرافات و یا

سخت و  شان نید و ادعا کند که گر پناه بردیدۀ ه به خرافکنیجز ا ندارد چ گریزییھ ،ز از آنیگر
را خالف یز ؛ستیاسالم ن است، دشوار شفھمکه  ینین دینه چکم است مسلّ  ت.دشوار اس

رجعت و آنچه در آن ۀ ه خرافکاست  اینۀ نتیجکلی دین در تضاد است.  فطرت بوده و با اصول
 زنده است. یانشیع در افکار و تصورات ، ھمچنانابدی یان میجر

**** 

 یان معاصراز دیدگاه شیع هیتق
 رد؟تفاوت داگذشتگان ۀ شیاند با و کرده رییتغ هیتق مورددر دیدگاه علمای معاصر شیعه  ایآ

در  شیعهھای  شان گفتیم و آنچه در کتاب در مقایسه با آنچه از گذشتگان ،معاصرین رویکرد آیا
روز و امکرده  تغییر مسئله اند عه گفتهیاز بزرگان ش یبعض ؟ده استکرتغییری  آمدهباب تقیه 

                                           
قانون مرگ که بر بندگانت مقرر  خداوندا، اگر بین من و او [= مهدی]«این جمله وجود دارد: » دعای عهد«در  -١

برافراشته  ۀنیز  و عریانبا شمشیر  که کفن خویش بر کمر بسته و یر، درحالو حایل شد، مرا از قبرم بیرون آ یداشت
 ).٢٣٦ص یة:عشر  ثنیاإل یةمامد اإلیعقا، م زنجانییبراه(إ »بیابان باشم در شهر وآن داعی،  دعوِت  ِی گو  لبیک و

 داند. وی این دعا را از دالیل اثبات ثبوت رجعت نزد شیعه می
 .١٣١ص :شتباهکشف اإل ، رشتی -٢



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۴۲۰

 

 ھابر آن در قرون اولیهه کعه به سبب ظلم و ستمی یرا شیز ؛عه وجود نداردیش در بین  هیتق
ه و یبه تق یازین ، دیگرفع شدهه ستم رک اما امروز ،دانست یه ملتزم می، خود را به تقرفت یم

 است. یه زمان، زمان صداقت و صراحت و روشنگرکبل ؛ستیدروغ و نفاق ن
ان ھمه یطغو ه فشار و ستم ک شیعه زمانی به تقیه پایبند بود«د: یگو یه میجواد مغنمحمد 
اش، مورد ظلم و  خاطر آشکار کردن مذھب و عقیدهه که شیعه باما امروزه  ؛گرفته بود را فراجا 

 ھمچنینوی  .»١ه در گذشته رخ داده استکاست  یخبرۀ ه به منزلیتق ،گردد ستم واقع نمی
 ."دیه ھستیان معتقد به تقیعیشما ش"د فلسفه در مصر به من گفت: یاز اسات یکی«د: یگو یم

ھر شھر و  امروز به .ه محتاج نمودیه ما را به تقک یسکند کخدا لعنت "گفتم:  من در پاسخ
در ھمه  هیاگر تق و ؛یابی یه نمیاز تق یچ اثریھ ؛نکسفر  یخواھ یعه که میاز بالد ش یارید

 ین و مبادیم دیر تعالیھمانند سا ماندند و یبر آن م ماً بود، مسلّ عه یمذھب ش جزء حال،
 .»٢"ردندک یم ، از آن محافظتعتیشر

 ،مشھور ھستند »ات عظامیمراجع و آ« الح خودشان بهطشیعه که در اص علمایاز  گروھی 
 و ترس و آن در ھنگام خوف رود به کار میعه تنھا در حالت ضرورت یش برایه یتق«ند: یگو یم

شیعیان، و  ... ستیعه نیاین موضوع تنھا مختص ش هک باشد می ا ناموس و آبرویا مال ی جانبر 
ا یآ .»٣اند معروف شدهن اعتقاد یبه ا ، ی که بر آنھا روا شدهش از حدیخاطر ظلم و ستم به بتنھا 

و پرده از اسرار  شدهآشکار  اکنون که ریاکارِی آنانا ی ،قت داردیند حقیگو یم آنچه آنھا
پنھان ی است برای و پوشش هیتق ای توجیهبراست  ای هین ھم تقیا ،شان برداشته شده مذھب
  ؟ن اعتقادیا کردن

ه ک نمانده سّریعه یشبرای شده و  منسوخ یلکه عه بیه نزد شیه تقکم یریبپذ ما ھم اگر
به صراحت در برابر مسلمانان  نزد آنان است آنچه ند و تمام معتقدات و ھرکپنھان را  آنبخواھد 
سخنان و عه در یبزرگان ش ه ھنوز تمام نشده ویاثر تقکه  باز ھم باید یقین کنیم ،ندکن یاعالم م
ه با ک یسک و است یتر خطر و درد بزرگ ،نیو ا برند. به کار میه ی، ھنوز تقخود ھای نوشته

 گردد. میآنان در ارتباط نباشد، متوجه این موضوع ن یاساس یھا تابک

                                           
 .٦٧و  ٦٦ص :تیبالهل أ ؛٣٤٥و  ٥٢ص :زانیالم يف ةعیالش، یةمغنمحمد جواد  -١
  .٢٥ص :زانیالمي ف ةعیالش -٢
گاهی از سخنان ایشان در این مورد، بنگرید به:  -٣  ١٥٠ص ة:عیصل الشء، أالغطا کاشفآل ن یمحمدحسبرای آ

 :شتباهکشف اإل تی، ن رشیعبدالحس ،٧٠تا  ٦٨ص :مسائل جاراللهو  ةجوب، أن موسوییعبدالحس ؛١٥٣تا 
دهم و یعقا يف ةعیالش ،نییقزو  ؛بعدبه  ١٨٥ص :وهامق و األ ین الحقایب ةعیالش، نیمأمحسن  ؛١٣٠ص

 .٣٢٦ص :نیث و المحدثیالحد يدراسات ف، نییهاشم حس ؛٣٤٦ص :حکامهمأ
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 برمعت ھای که در کتاب یاتینصوص و روابرخی از  هکشود  یان میجا نمانیه در ایخطر تق
ل یتعط یلکبه  بوده و با عقاید و آرای شاذ شیعه تعارض دارد، موافق با نصوص مسلمانان ،شیعه
انگیزی در منابع  شاذ و تفرقه رأی گاهرھغالبًا  استفاده کند.تواند از آنھا  کسی نمی واست شده 

 آخوند اما ند.ک میو باطل را نقض  آن رأیکه  یافترا  در برابرش روایاتی توان می، شیعه باشد
، باشد کرده و با نظِر مسلمانان ھمسو میرا باطل  شان ھای غلط دیدگاهه ک یاتیبا آن روا شیعه

 برخوردروش امام از روی تقیه این سخنان را گفته است.  کند که با این توجیه برخورد می
ن یبه ھم .و یکسان است ندارد یچ تفاوتیھ شیعه با این موضوع، یمیقد ومعاصر آخوندھای 

  »ةالعامّ  َف ذ ما خالَ ُخ «ۀ قاعد ،عهید شیم و جدیقد ھای باتکدر  یعد اصولاز قوا یکی دلیل،
. این نکبدان عمل و  بگیر ،ودب ]اھل سنت [=مسلمانان موممخالف ع ھرچه یعنیباشد،  می

طوری که در چنین ه بشود؛  وارد عمل می شیعهبین احادیث و تناقض در ھنگام اختالف قاعده 
 .١کنند و رد می نمودهحمل بر تقیه  ،سنت است را که موافق با احادیث اھل شرایطی، احادیثی

ه کافت یرا  یاتیروا عقاید و احکامتوان در بخش  می ،عهیشبا وجود تناقض و تضاد احادیث 
ان چقدر یعیه نزد شیتقۀ شیه اندکم یابی یدرم حقیقت این . ازھستند ات مسلمانان موافقیارو با

 یتناقض و دوگانگ .لمانان چه اندازه ناگوار استن مسیجاد اختالف بیو آثار آن در ا کخطرنا
ه عیش یه علماکاست  یقتیه حقکبل ؛ستینی محض از سوی ما یادعاتنھا  ،عهیث شیاحاددر 
عه ینزد ش یثیھیچ حد تقریباً «د: یگو یم یخ طوسیاند، تا جایی که ش ردهکبه آن اعتراف  نیز

 یه طوسکاست  یزین چیا .»٢وجود دارد یمخالفث یحد ،در مقابل آنمگر اینکه دارد وجود ن
 شیعه داعتممورد اۀ اصول اربع یھا تابکتاب از کدو ۀ نویسندکسی که  ؛کند به آن اعتراف می

مورد    اربعه یھا تابکتاب از کدو  صاحبو ھمچنین  ستبصار][التھذیب و اإل ثیحدعلم در 
را از  هعیه او و شک یھیتوجھیچ وی  باشد. میبواب و الفھرست] [األ در علم رجال آنھا اعتماد
جمھور مسلمانان ه با ک یاتیه در مورد رواکنیجز ا ،افته استیدھد نات متناقض نجات یاین روا

ن موضوع در یا .اند ه وارد شدهیاین روایات از باب تق :دیمخالف است بگو شیعه موافق و با شذوذ
 یا توطئه هیتقۀ دیعقدرنتیجه،  .٣خورد یب و استبصار به چشم میتاب تھذک نمونه در دو ھا هد

 یا لهیوس ھمچنین ؛یگر یغلو و افراط یاست برا یا زنهرونیز و  ؛ثابت یھا سنت رد یاست برا

                                           
فۀ مجتهد در هنگام تعارض یوظ« ، مقالهداود عطار ؛٣ص: صدر ر محمدباقریتقر ة، دلتعارض األ  بنگرید به: -١

 .١٣٣ص ،هجری١٣٩١شوال  ،سال پنجم، ٤و  ٣شمارۀ  ،ن بغدادیدانشکدۀ اصول د  ،سالماإل  ةمجلۀ رسال، »ادله
 .١/٢ :حکامب األ یتهذ، طوسی بنگرید به: -٢
 .٦٦تا  ١/٦٠ :ستبصارإ -٣
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نمانده  یا هیشود امروزه تق می گفته با این ھمه .ان امتیتفرقه و اختالف در م یجادا یاست برا
به موجب آن عمل  ینیرد نصوص د عه دریش یه علماک یحالدر ،شده است یو دوران آن سپر

 .١نندک یم
ھای  خورد که با دیدگاه بسیاری به چشم می ھای شیعه، روایات فتیم که در کتابتر گ پیش 

 عیاھل تش یبرا هیتقاصیل و ناب اسالمی و اعتقاد اھل سنت سازگار است، اما متأسفانه اندیشه 
خردورزاِن  یصداشود که  میآن مانع ایستد و  گونه روایات می اینم در برابر کی محسّد ھمچون 

 یسکد یشا سازد. محروم می بخش ندای نجاتشیعه را از این سان،   بدینو  ؛شنیده شود منصف
ھمچنان  شیعیان خواھان آن بوده کهرده، ک یگذار هیعه پایان شیر مرا د یا دهین عقیه چنک

 یتواقع ر ازه بدوکست ین ن تنھا یک سخن و ادعایا .دنبمان یز باقیگر تیر و ھدایناپذ اصالح
ن یتر از بزرگ یکی ست. مثالً ن مدعایا گواهِ خود  ،عیامر تش حقیقته کبل ؛باشدگفته شده 

و ه در مذھب کباشد  یف آن میوجود نقص در قرآن و تحر یعه، افترایش یایمصائب و بال
و  یه قمیبابو و ابن یخ مرتضیه شکده است و آنگاه یرده و افشا گردکت یسرا یعهش یھا تابک

الله  مانند نعمت ،عهین شیمتأخراز  یگروھ ،اند ردهک یعه نفیرا از مذھب ش آن یبرسطشیخ 
 اند. نموده تعبیر و تفسیر هیتقبه را  ینفن یا یطبرس یو نور یریجزا

شده است،  یافته و دوران آن سپریعه خاتمه یه در مذھب شیتق شود یم ادعاچگونه 
شاھد رد؟ یگ یعه قرار میش ۀمورد استفاد ،حقو ابطال ده گرفتن یناد یه ھر لحظه براک یحالدر

 گرایش ون ید از ایوشکند و کر یرا تفس قرآنخواست  یخ طوسیشدرست ھنگامی که  دیگر اینکه
گر ید ،ندکاز آثار سلف امت استفاده  ،قرآنر یدر تفسبگریزد و  شیعیل یوأدر ت یانحراف باطن

 .نده کردیحمل بر تق رد راکن عملیعه ایش یعلما
در  نماند یعه برایالت شه غُ کل شده یرانگر تبدیو ی، به ابزار دهین عقیه اک دینیب یم پس

استفاده از آن  ـ ره اسالمیاز دا یلکبه  یاـ از جماعت مسلمانان  شدنغلو و افراط و دور ۀ ریدا
گک یحالدر ،سر آمدهه ه بیعھد تق د گفتینند. پس چگونه باک ان کی ن آن در وجود ویه آثار زھرآ

که شیعیان  اگر چنان؟ دھد می ب ادامهیو تخر یرانیو به وجاری است ان کماکع یمذھب تش
 فر و ضعف بر امورکه ک مان تقیه به اتمام رسیده است، درحالیدوره و ز ،گویند امروزی می
 دام است؟کباشد  یه میبه استفاده از تق جازعه میه شکزمان   پس آن ،سیطره داردمسلمانان 

                                           
گاهی از نمونه -١ گویِی شیعه و فرار از حقیقت با توسل به تقیه، بنگرید به: عبدالستار تونسوی،  های تناقض برای آ

مناقب الخلفاء األربعة في مؤلفات الشیعة. شاید عبدالعزیز دهلوی نخستین کسی باشد که این کار نیک را با 
 آغاز کرده است.» اإلثنی عشریةالتحفة «نوشتن کتاب 
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که  ا بر این باورندگوی ؛دانند یه میم را زمان تقاسال ییعصر طال گانه و سه یآنان عھد خلفا
ن یاست و به ھم تر بھثالثه  یدر عھد خلفا شیعیانت یاز وضع ،ن در زمان مات مسلمانایوضع

ه و مدارا یاز تق ،گانه در دوران خلفای سه س یعلمدعی است  دیخ مفیه شکل است یدل
ان ی، در مه قبل از ھجرتکند ک یه میتشب ج امبریبه حال پ را حال او یو .کرد میاستفاده 

 ینکیھمانند مشر را ینراشد یدر عھد خلفا ش ن صحابهیبنابرا .است  ردهک یم یزندگ نکیمشر

رسول  رابطهبا آنان را مانند  س یو ارتباط عل هآورد ود به حساب آنان ب عصرِ  ھم ج امبریه پک
زمان عزت و  ، رو به ضعف نھادمسلمانان اقتدار ه ک زمانآن پس  .١ددان ین مکیبا مشر ج الله

یر از دین اصحاب است غ ،چرا که دین آنان است؛ه یافتن آنھا از تقی یعه و خالصیش یسربلند
 گرفتند. فرا ج را از پیامبر که آن

ھا معرفی کرده و نسلی که خداوند از آنھا  را بھترین قرن بنابراین عصری که رسول خدا آن
اعالن رضایت نموده، در نگاه شیعیان عھد تقیه بوده است و بلکه این نسل ممتاز در نگاه این 

اند.  ه کردهتوزانی که پیروان خود را با چنین باورھایی گمرا اند؛ کینه توزان نسلی کافر بوده کینه

و اعمال  سخنانرا یز ؛سرگردان شده بودندحیران و  سیدر زمان خالفت عل گمراه، ن گروهیا
را  ین سرگردانیج اراه عال ؛ لذاگفتند یروان خود میبه پآنھا  هک بود یزیمخالف چ یحضرت عل
الله  نعمت مثالً  .است  ه بودهیز عھد تقین یعلخالفت  دورانند یه بگوکدند ید ن یتنھا در ا

د: یگو یمچنین  ،موصوف است »ن معتمدکالسند و ر دیس«ان به یعیه نزد شک یریجزا

ار و کرا آش ٢ینتوانست قرآن واقع ،خالفت نشست یرسکه بر کنیا  بعد از ؛نیرالمؤمنیام«
برمال  ،ده مانده بودینون بر گذشتگان پوشکه تاکعه یشسّر وجودِی را یز ؛ندکبدان عمل 

را به  ازدواج موقته نتوانست ک ھمچنان ؛ندک ینھ ت از نماز ضحیسنتوان اینکهکما شد.  یم
 .»٣ندکنار کاز امارت برو معاویه را  را از قضاوت حیاجرا درآورد و نتوانست شر

نشان را  یامام عل یقیحقو مذھب ه راه ک را ییدادھایروتقیه،  استفاده ازبا گونه  نیاوی 
ه وجود یتقبه بردن  پناه یبرا یدر آن زمان چه ضرورتبه راستی  .ندک یف می، تحردھد می

ه عھد عزت ک یدر زمان .تعلق دارد ـ یعنی قرآنـ  نیاصل د به ،این مسئله هک خصوصاً  ؟داشت
 توان ادعا کرد چگونه می شت؟ه وجود دایبه تق یازیچه ن ود،اسالم و مسلمانان ب یو سربلند

                                           
 .١٢مفید، اإلرشاد:ص -١
 کشند.  شان انتظارش را می هایی که به همراه مهدی فراری است و در توهمات همان قرآن -٢
 .٢/٣٦٢ یة:نوار النعمانألا، رییالله جزا نعمت -٣
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، عهیش یشده و علما یزیر هیپااساس عه بر آن یش مذھبه ک یحالدر ،شده یه سپریتق دورۀه ک
 ؟برند می یت و نابودکھال یایع را به دریتششکستۀ  یشتک ه،یپرچم تقۀ یدر سا
فقط شیعه ه کرسد  یجه مین نتیبه ا ،ندک شه ین و عبارات آنان انده در متوک  یسکن یبرابنا

ردن حرام کرنگ و حالل یدروغ و ن یه براکبل ؛دَر بَ  نمی پناه هیبه تق یدر ھنگام ضرورت و ناچار
عه یات شیاز روا یه برخک ییتا جاشود،  دست به داماِن تقیه می ،و حرام نمودن حالل

ه از او بترسند کدر آنجا نبوده  یسکه کردند ک یه استفاده میاز تق یدر مجلس ئمها« :ندیگو یم
دانند که  تنھا زمانی مجاز و مباح میاین در حالی است که استفاده از تقیه را . ١»و پرھیز کنند

کند که  ؛ اما این روایت دقیقًا کاربردش را در جایی عنوان میضرورت و خطری در بین باشد
 .است  ه نبودهیتق یبرا یھین مجوز و توجیمترک

ه ک دھد و چنان یار خود ادامه مکع به یوسته در مذھب تشیو پ کماکانه یه تقک دیدیم
از  تا جایی که ؛است  شده   ار گرفتهکبه نیز  یرضروریغموارِد در  ،اند ردهکات آنان اثبات یروا
 یفضا یکدر حتی و  ؛اجبارترس و  ی، نه از روشد یل به آن پرداخته میرغبت و تما یرو

 اش یر معنا و مدلول واقعیقرآن بر غ ،توجیه تقیهاستفاده از با  به کار رفته است. یعیخالص ش
ر یس با سه نوع تفسمجل یکتاب خدا را در کاز  ای هیآ ھا،ه امام آنک ییتا جا ؛شود یر میتفس

 ؛دانند را نوعی تقیه می ھا ین چندگانگیتمام ا علمای شیعه، .استداده  شرح  مختلف و متفاوت
اسالم و  یو سربلند یدر عھد سرفراز ،یخردمند فردچ یھ توان تصور کرد نمی هک یحالدر

نباید  ،است چنینه وضع ک یپس ھنگام .روی آورده یتقبه قرآن  یر و معنایدر تفسمسلمانان، 
در مذھب اثر ناگوار آن  بلکه است؛ه استفاده شده یضرورت از تق ھنگامه فقط در ک پنداشت

 است. از بین نرفتهع ھنوز یتش
 کاربریه کاست   ردهک تأکید یمحمدصادق روحانالله  آیتعه به نام یمعاصر ش یاز علما یکی

ان به چھار یعیه نزد شیه تقک چرا نیست؛ یضرورقع به موا فقط مربوط ،عهیمذھب شه در یتق
 مخفی کردنه به خاطر یقتراه و اجبار، کا یه از رویترس، تق یه از رویتق :شود تقسیم می نوع

ان جز در ھنگام ضرورت از یعیند شیگو یه مک یسانکن یبنابرا .٢مدارا و سازش یه از رویتقو 
راه صورت کو ا ترس یه از روکه یبا آن دو بخش از تق شان نند، سخنک ینمه استفاده یتق
ن معناست ان بدیا .ندارد یتمان و سازش ھمخوانک یه از رویبا تق یول ،رد منطبق استیگ یم
دان یآن از م ی گسترهرا یز ؛شود یار گرفته مکوسته به یان و پکماکان یعیه نزد شیه تقک

                                           
 .هیفصل تقباب سوم،  بنگرید به: -١
و  ١٤٨ص ضمن کتاب األمر بالمعروف و النهی عن المنکر:، هیتقمورد در  ای رساله ،محمدصادق روحانی -٢

١٤٩. 
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رنگ را یدروغ و ن و سازشکتمان و مدارا ۀ یپس به اسم تق .تر است ضرورت و ترس گسترده
  آورده خواھد شد.ن یمعاصر  ردکیی از عملھا هبه عنوان شاھد، نمون هک ؛اند نستهحالل دا

ه کنیبر ا یثابت وجود دارد مبن یعبارات و جمالت ،عهیمعتبر ش یھا تابکدر  ،این ھمها ب
ه در زمان ک یسکو  ؛گردد  بر یبرکبت یاز غ یه مھدک یتا زمان ،اربرد داردک یه در ھر حالتیتق
 کند  ادعا میه یپس چگونه مغن ه جدا گشته است.یامام مذھباز  ،ندک که را تریتق ،بتیغ

؟ دلیل دیگری داردا یخبر است  یقت مذھب خود بیا از حقیآ ؟شده است یه سپریزمان تق
س قبل از خروج امام زمان کھر«د: یگو یه مکاند  ردهکرا نقل  یتیرواشیعه معتبر  یھا تابک
 .»١ستیاز ما ن ،دینما که را تریتق

باره به  نیاخبار آنان در ا: محمدباقر صدر گفته استبه نام عه یش معاصر یگر از علماید یکی
امام زمان  قیامه را تا یعلت امر به وجوب تق یو .٢است دهیه به حد تواتر رسکبل شھرت،حد 

از  یکیه وجود آنھا ک ینیمخلصه تعداد کشود  یه باعث میتق کتر«ند: ک یان میگونه ب نیا
 ».٣ابدیاھش ک ،دھد یل مکیظھور امام را تش یط اساسیشرا

ه نداشته یه تقک یسکاز  مان رایه و ادانست نیھم دد هه را نُ یتق ،عهیات شیرواگفتیم که 
ا باز ھم ین آیبنابرا نیست.ھمیشگی بوده و تابع ھیچ استثنایی  رویکرد،این  .ندک یم ینف ،دباش
دوران  کنند نادیده گرفته و ادعا می مذھب خودرا در ق ین حقایا ،عهیش یعلما دیگره و یمغن

را  عهیش ھای کتاب ھرکسه ک مولف معتقد است عه نیست؟یجزء مذھب شو  شده یه سپریتق
ه یسخن مغناین «ده است: یرس ه استاد محمود مالحکرسد  یم ای جهینت به ھمان ،مطالعه کند

 .»٤استه یتق دره یتق یخود نوع ،شده یان سپریعیش برایه یه زمان تقک
 یثیحد ،استرا در خود جای داده  هعیمعتبر شۀ چھارگان یھا تابک هک یتاب وافکدر 

دفاع ع یتشسپری شدن دوران تقیه در ه از که و امثال او یمغن سخنمبنی بر اینکه وجود دارد 
 رود توقع می ده است کهیمطلوب و پسند یامر نیو ا بودهه یاز اعمال تق یجزئ خوداند،  کرده

از حسان ابن  فیض کاشانی .را ببرده یتقۀ دیاز عق و بھره الزمرا انجام دھد  آن یھر رافض
و ظاھر ما را  الف ظاھر ماباطن ما را خ« گفت:  صادقعبدالله  یکه اب ندک یم روایت یابوعل

 یچیز ۀو دربار یدیشما نیز بگو ،یمیگو یآنچه ما م شما یاست برا یکاف. یدیخالف باطن ما مگو

                                           
و  ١١/٤٦٥ ة:عیل الشئوسا، ؛ حر عاملی٢١٠ص :نیکمال الد، إهیبابو  ابن ؛٤٠٨ص ی:عالم الور، أطبرسی -١

 .٢/٢١٧ :صول کافیأ ؛٤٦٦
 .٣٥٣ص :الکبری ةبیخ الغیتار  -٢
 .٣٥٤و  ٣٥٣ص همان: -٣
هایی است که شیعه  استاد محمود مالح دانشمند معاصر عراقی است که مدیر همایش .١/١١١ ة:مجموع السن -٤

 کنند. در عراق به نام وحدت اسالمی برپا می
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د: یگو یم متنن یدر شرح ا یصاحب واف. »...شما نیز سکوت کنید  کنیم، یکه ما سکوت م
ما  ه درون و باطنکد ییا نگوبه آنھ و نیدکنیم، آشکار نک ه ما از مردم پنھان میک یزیچ ینعی«

 یه براکاست  یزیخالف آن چ ،مینک یتمان مکھمانا آنچه را از آنان  .ستین یکیما  ظاھربا 
آنان  یه براکاست  یزیر از آن چیغ ،مینک یشان ظاھر م یم و آنچه را برایینما یآنان ظاھر م

ار ما به آن ک یما و ماندگار یه ماندگارکه را یمصلحت تق، ارکن یرا ایز ؛میینما یتمان مک
د و ییم بگویآنچه ما گفت :میآن  ه ما برکد یباش یه بر راه و روشکبل .برد ین میاز ب ،وابسته است
د و مخالف امر ما یموافق ما باش ؛دینکوت کس اش دربارهم شما ھم یوت گذاشتکآنچه را مس

ۀ ه عھد و دورکد ییبه مردم نگو دیخواھد بگو یه میز با اسلوب و روش مغنیاو ن ایگو .»١دینباش
 ند.ک یه را باطل میده تقیفا ،ارک نیرا ایز ؛است و ظاھر ما خالف باطن ماست یه ھنوز باقیتق

رود  یم انتظار ـ ندک یبا استادان فلسفه در مصر بحث مبه ادعای خودش ه ک ـ  هیا از مغنیآ
م؟ آنچه او گفته است ینک یه ھنوز ماندگار است و ما به موجب آن با شما تعامل مید تقیه بگوک

 عیانیشۀ خانتابکدر  سکھر .داند یه را واجب میتمان تقکه ک سازگار است با مذھب خودش
 .ه متوقف نشده استیه عمل به تقک یابد درمی و به مقایسه بپردازد، کردهمطالعه  یامروز
 استشان  از اصول مذھب یکیه کرا  یزیچگونه چ آخوندھای شیعهه کم یردک الحظهم تر پیش

شود  یافت میباره  نیتاب آنان در اک ھا هه در دکرا  ینصوص و وجود )مانند رجعت( نموده ینف
ف یا تحریه بر نقص کرا  یا نصیوجود ھر سخن  ین نجفیه عبدالحسک چنان ؛نندک یار مکان

متناقض و  سخنان آخوند، یککه  آید مواردی نیز پیش می کرده است.ار کان ،ندکقرآن داللت 
ه با او بحث ک یسکھمچنین مطابق با ت و یتناسب موقعبه و ه یتق یرا از رویز ؛ای دارد دوگانه

شدن  یسپر یه ادعاکه ین مغنیھم ،نمونه ی. براحقیقت بر اساسنه گوید،  یند سخن مک یم
 یحرمت یعه به مقام و منزلت صحابه بیش«د: یگو یاشف مکر یتاب تفسکدر  ،ه را داردیدوران تق

انتقاد  ن صحابهیتر بزرگ از »البالغة ظالل نھج يف«به نام  شگریتاب دک، آنگاه در »ندک ینم
ن اسالم یاز اصول د یاصل ،امامت :دیگو یم ھمچنینوی  کند. حرمتی می به ایشان بیو  دهنمو

معاد و نبوت  ،دیر آن اگر به توحکع بوده و منیاز اصول مذھب تش یکی ه امامتک یحالرست، دین
گر در مورد جشن یتاب دکدر ھمو ». ٢ستیعه نیش یمسلمان است ول ،اعتقاد داشته باشد

 امبر بزرگیم و سنت پیرکقرآن  جشنواقع در ،گرفتن ما در آن روزجشن «د: یگو یم »ریغد«
 ،ریغد و شادی روز جشننھی از و  ... شادی برای اسالم و روز اسالم مگرچیزی نیست  و است

                                           
 . ٢/٦٠، باب نوادر، جلد اول، ةکتاب الحج ي:الواف، ض کاشانییف -١
 الشیعة في المیزان.، در ضمن کتاب ٢٦٨: ص مع الشیعة اإلمامیة -٢
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سپس او  .»١اسالم یمبادم و یتاب و سنت و تعالکردن از عمل به ک یاست از نھ دیگریر یتعب
از  یجزئ ،رید غدیع«رده است: کاستدالل  یلیعالالعبدالله  ،عهیعالم معاصر ش این سخنبه 

 .»٢رده استکار کاسالم را ان قت خودِ یحقدر ،ندکار کرا ان س آنکھر .اسالم است
 کس امامت را انکارگوید: ھر میابتدا او  .شود ، حقیقت روشن میسخندو  این  مقایسهبا 
 غدیری ؛کند ذات اسالم معرفی می غدیر را منکرِ منکر عید  ،و در نص دوم ؛مسلمان است ،نماید

از جانب خداوند ھیچ دلیلی بر صحت و وجود آن نازل  ھای شیعه بوده و که بدعتی از بدعت
ای که در اعماق  واضح، توجیھی جز تقیه گویی و تناقِض  آیا برای تأویل این دوگانه .نشده است

 شود؟ می کرده پیدا نفوذ فکرشان
کند؟ بدون  و ماھیت مذھب شیعه را نمایان می یک از این دو سخن حقیقت است کدام

که با مصادر و منابع قدیمی آنان سازگاری دارد و شاید آنچه در  ستا نص دوم چیزی ،شک
که ھمراه  یاتاحساس بروزو  حماسهۀ باشد که در سای شیعه فته است، حقیقِت سخن دوم گ

 .آشکار شده است ،است غدیر جشنمراسم 
 .اند سنت به چاپ رسانده وت به تشیع در میان اھلبرای دع را ھایی کتاب مبلغان شیعی،

پدیدآورندگانش از دو یابد که  میدر اھی داشته باشد،گھا و مفاھیم آن آ که از این کتاب کسی
جز گمراه کردن بندگان خدا با دروغ و نیرنگ  یکه ھدف ندملحد یا کافرانی: حال خارج نیستند

واحدی که ھمه ۀ رشت د.نکن نام تقیه ھر حرامی را حالل می بهکه  اند افضی نادانویا ر ،دارندن
به  آید. به دنبال آن ھستند، تنھا با تقیه به دست میو اصلی که آنھا  استرا به ھم پیوند داده 

این درحالی  .کنیم قادی نسبت به آن مشاھده نمیشیعه ھیچ انت میانھمین دلیل است که در 
 ھا پیدا شده است. در آن کتاببه وفور  دروغ است که موضوعات

اثر عبدالحسین  »مراجعاتال«کتابی است بنام  ،زمینهاین  در ھا هاز بارزترین نمونیکی  
و   دادهو توجه زیادی نشان به این کتاب اھتمام  ،گری رافضیت و شیعهبه دعوتگران  .موسوی

 ،تر اند و به عبارت دقیق قرار داده ترین دستاویزھا برای فریب مردم یکی از مھمبه عنوان را  آن
 به ویژه اھل علمـ سنت  زیرا اھل ؛کنند آن گمراه میۀ اتباع و پیروان و شیعیان خود را به وسیل

منتشر ی روافض ھا هکتاب دیگری که چاپخان ھا هچیزی از این کتاب و د ـ آناندر میان 
بیش از  توجه .ای به مذھب شیعه داشته باشد که اھتمام ویژه مگر کسی ؛دانند ، نمیکنند می

کتاب سبب شده که به ادعای روافض،  ،برای نشر آن تأکیدشانه این کتاب و حد آنان نسبت ب

                                           
 زان.یالم يف ةعیالشدر ضمن کتاب  ٢٥٨ص :عیو التش ةعیالش -١
 .همانجا -٢
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خورده،  این کتاب در میان پیروان فریبۀ فتن .١ش از یکصد بار به چاپ برسدکنون بیتا مذکور
را روشن  بطالن آن »منھاج السنة«مطھر حلی است که شیخ االسالم در  کتاب ابنۀ ھمانند فتن

را  ھا ھای آن و رسوایی ھا دروغخداوند متعال اسباب پیگیری و تعقیب این  . امید استتکرده اس
 .در یک بررسی و ارزیابی مستقل فراھم کند

عبارت است  ،کتاب اینمحتوای  کنم. اشاره میت خالصه به قسمتی از آن در اینجا به صور 
اھل ۀ که به گمان آن رافضی نمایند سلیم البشری زھراالشیخ  بین ییھا نگاری نامهرد و بدل از 

ۀ که نمایند الدین شرف عبدالحسین کند و سنت بوده و برای مذھب اھل سنت استدالل می
این البشری، نتیجۀ اقرار شیخ  هب .کند برای مذھب شیعه استدالل می تشیع بوده و

سنت خاتمه یافته است. بدون  و بطالن مذھب اھل ھا به صحت مذھب رافضیھا  نگاری نامه
ساختگی برای ۀ و دسیس  و یک توطئهآن  رافضیاز نوع ۀ فریبند ای هحیلاین کتاب  ،تردید

کار  و و منابع آنان سر ھا و با کتاب ودهآشنا ب شیعهکس با مذھب ھر .استترویج مذھب رافضی 
ای  ترفند تازه روش و و غریب نخواھد بود. چرا که اینبرای او عجیب این رویه  ،داشته باشد

واقع یکی از آداب و عادات در .اند بزرگ شدهآن  با ھا وشی قدیمی است که رافضیر بلکه ؛نیست
طالن و بُ  صحابهدر شأن و مقام  و طعن فراوان تھاجمۀ است که در برگیرند ھایی کتابآنھا نوشتن 

لفات ؤسپس این م .را تأیید کند شیعهیگری که د عقاید باطل ھمچنین و باشد اھل سنت عقیدۀ
 .دھند نسبت می ای از مشاھیر اھل سنت را به دروغ به عده
ھای  گونه کتاب این معرفیاز  پس ،ی ساختگیھا هعنوان نسخ بابحثی در امام شوکانی 

به  زنی سراج الھند دھلوی .٢شده است نوشته ھا رافضی سویآنھا از گفته است که اکثر  جعلی،
که دھد  توضیح میبه عنوان مثال آورده و را  »العالمین سّر «این روش اشاره کرده و کتاب 

در  .اند پر از ھذیان و یاوه کرده نسبت داده و ام ابوحامد محمد غزالیبه امرا  این کتابآنان «
آنچه . سفارش کرده استو حفظ این امانت  به کتمان این سّر غزالی ، امام کتاب آن پیشگفتار

برای سازش و  ،غیر آن بیان شدهۀ من است و آنچه دربارۀ ذکر شده، عقید کتابدر آن 
 .»٣باشد می فریبکاری

از  رخیبه این کتاب مراجعه کرده و ب م کها هآنھا دیدمعاصر  ھای کتاببعضی از بنده در 

                                           
 .٤٥أحمد مغنیه، الخمینی، أقواله و أفعاله: ص  -١
 .٤٢٥ص ة:فوائد المجموع -٢
 .٢٥ص ة:شیعالنقض عقاید ، سویدی ؛٣٣ص ة:عشری ثنیالا ةتحفالمختصر ال -٣
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ھای مختلف به نشر رسیده  و این کتاب در چاپ .١برند به کار میضد اھل سنت را  آن مطالب
 .٢است
ر، پویج و زیھھای گولد به نام خاورشناسانگفته است که سه نفر از بدوی دکتر عبدالرحمن  
صورت ه من بدوی نیز این سخن را بحد که این کتاب جعلی است و عبدالردونالد معتقدن مک

دلیل اینکه آن کتاب اثر امام «د: کن می گونه بیان دلیل خود را این یو .٣پذیرفته است قطعی
 خود فراخواند معّری مرا به سوی"که آن گفته شده  ۸۲ۀ غزالی نیست چیزی است که در صفح

 ۴۴۸ ی در سال. معّر او بود"ھمراه  بهاالسالم  که من جوانی بودم و یوسف بن علی شیخ حالیدر
ی غزالی پس چگونه معّر  .متولد شده است .ق ھ۴۵۰که غزالی در سال حالیدر ،وفات کرد .ق ھ
 ».٤؟دخوانَ  فرامی را

زنجیرۀ نیرنگ ای از  اشاره به این است که کتاب مراجعات حلقه بیان این مسئله، ھدف از
تا  اند  ھا بر انجام آن پافشاری کرده فضیو راھای گذشته ریشه دارد  در سده ای است که توطئه

زی کرده و رافضیت را انگی پیروان خود را از دست ندھند و بتوانند در میان مسلمانان فتنه
به  ،صورت خالصهه بو ن بگویم کمی بیشتر سخاز کتاب مراجعات  ازه دھیداج .گسترش دھند

  :کند اشاره کنم می را اثبات که جعلی بودن آن دالیلی بعضی از
امکان  چونست؛ ھا هنام شیوۀ نگارش ،کند را قطعی میکتاب  اینآنچه جعلی بودن  :لاو
دیگر یکبا علمی و جایگاه اجتماعی  ،فرھنگی ،فکری یھا هاز جنب که یدو شخصیت ندارد

این  .شودن احساس بین آنھاتمایزی  و ھیچ سبک نگارش داشته باشندیک شیوه و ، ندا متفاوت
 باشد. عبدالحسین موسوی می نقش،بازیگر ھر دو بیانگر این واقعیت است که نکته، 

شد و نه به  ی و شخصیتی انتخاب میعلم زھر که در آن زمان بر اساس جایگاهاالشیخ  :دوم

                                           
لفات ؤ م، عبدالرحمن بدویاثر عبدالحسین رشتی است. بنگرید به: » کشف األشتباه«نمونۀ آن، کتاب  -١

 .٢٢٥ص :الغزالی
هـ و در تهران بدون ذکر تاریخ؛ بنگرید ١٣٢٤هـ و ١٣٢٤هـ؛ در قاهره در سال  ١٣١٤در بومبای هند در سال  -2

 .٢٢٥به: عبدالرحمن بدوي، مولفات الغزالي، ص 
 .٢٧١صهمان:  -٣
 :عتدالاإل  میزان( دهد غزالی نسبت می . جای تعجب است که امام ذهبی نیز این کتاب را به ابوحامدهمان -٤

درواقع این امر بر امام ذهبی نیز مشتبه شده و ندانسته است، یا اینکه امام غزالی کتابی با این نام داشته و . )١/٥٠٠
ها کتاب دیگری را تألیف کرده و اسم این کتاب ناپدیدشده را بر آن نهاده و به  ناپدید شده است و رافضی

 اند. هغزالی نسبت داد
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یا به عنوان  ،شود منصب و وظیفه، در این نامه به عنوان یک شاگرد کوچک ظاھر می عنوان یک
این رافضی به او در برابر ھر چیزی است که شدن تسلیم  اش هیک دانشجوی مبتدی که وظیف

حتی اگر  ؛نویسد برایش می رافضیمدح و ستایش ھر حرفی است که  ،اوۀ وظیف گویی .گوید می
 ؛١یک تفسیر باطنی باشد که ھیچ ربطی به آیات قرآن نداشته باشد پاسخ آن فرِد شیعی،

الناس نیز  عوام یابد، بلکه می را در گمراھی آن ،یسن پژوه دینترین  کوچک نه تنھا ھایی که پاسخ
ای  هوظیف دھد که گویی شیخ البشری ھمچنین مطالب را طوری ارائه می .کنند را انکار می آن

 .شیعهای از خرافات  بر خرافه تأکیدیا  ،معتبر دانستن یک حدیث موضوع است مگر نداشته
اعتراف احادیثی  به صحت و تواتر االزھراست که شیخ   رافضی در این کتاب نقل کرده موسوی

احادیثی که  ؛و ضعف آن واضح و روشن است ضعیف و بلکه موضوع است ،که نزد اھل حدیثکرده 
گاه  علیجضعف و از  نیز ابتداییآموختگان  حتی دانش  زھر کهاالتا چه رسد به شیخ  ،ندا بودن آنھا آ

 دانشگاهمقام شیخ بودن  افتخار کسببه کسی  آن ھم در زمانی که است؛چنین چیزی از او بعید 
 .٢ه باشددانش سیراب شده و در علوم اسالم تبحر داشتۀ که از چشم رسید میمصر زھر اال

فردی  صورترا به  البشریبلکه این رافضی، شیخ  شود؛ میختم ن به اینجا موسویی افترا
ه ب ؛اھل سنت ناتوان است یاحادیث در کتب حدیث شناختبه تصویر کشیده است که حتی از 

آیا معقول  .٣احادیث را برای او بیان کند مأخذ خواھد این رافضی میاز بینیم  طوری که می
از بحث و جستجو ناتوان باشد تا این اندازه شود  آیا می ؟تا این حد نادان باشد زھراالاست شیخ 

آیا مجبور است این رافضی را به چنین کاری  ؟در اختیار اوست ی زیادیھا هخانکه کتاب حالیدر
یک  از کی ؟زھر تحت مدیریت او قرار دارنددانشگاه االکه علما و طالب  حالیدر ،مکلف نماید

  واقع شده است؟مورد اطمینان  ثین اھل سنتنزد محددر نقل حدیث رافضی 
ی که صحت سند و مدرکو  ھیچ اعتباری ندارد ،این کتاب از طرف آن رافضی انتشار :سوم

بین آن دو رد و نامه  ۱۱۲ کند ادعا میدر دست نیست. موسوی  نیز دنکرا ثابت  ھا هاماین ن
پس چرا حتی یک  ؛اند بوده دستنویس ھا هاین نام .است نامه ۵۶ھر االزکه سھم شیخ  بدل شده 

را بیان که امری بسیار مھم یی ھا هویژه در نامه ب تصویر از آنھا در کتاب مذکور وجود ندارد؟
ناتوانی  .باشد می هبه مذھب رافضز مذھب اھل سنت ا البشریشیخ  یگر دگرگوننشان و کرده

                                           
گاهی از  -١  .٧٣تا  ٦٢ص :مراجعاتال بنگرید به: ،قرآن ازویالت باطنی أتبرای آ
 :المراجعاتفي ل یباطالرد علی األ  ينات فیالبمحمود الزعبی،  همچنین بنگرید به: .٦٠تا  ٥٥ص همان: -٢

 به بعد. ٤٥ص
 .٢٣٧ص :مراجعاتبنگرید به:ال -٣
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به شیخ   ھا این نامه انتسابغ بودن روو د بر بطالن ادعای او نشانی است دلیل،ۀ از اقامموسوی 
 .باشد منتفی بودن موضوع از اصل و اساس می البشری. ھمچنین دلیلی برسلیم 

شیخ سلیم چیزی که بر آن داللت  فقط از طرف این رافضی طرح شده و از جانباین ادعا  
خبر از شیعه شدِن شیخ سلیم ی این رافضی که برای اثبات ادعا. به عالوه، نشده است نقلکند 
 یابیم.  گانی شیخ نمیدھیچ اثری در زن دھد، می

و . ابشریالبیست سال بعد از وفات  مگر ١آشکار نمودن این کتاب را نداشته جرأتموسوی 
کتاب رسوایی ۀ در مقدم مجبور شده ،دلیل برای اثبات مدعایشۀ قاماز ا خودناتوانی توجیه  برای

 سبک نگارشیی بسازد که با ھا هندارد تا نامرا چرا که این امکان و توانایی  ؛نماید مخود را اعال
 باشد بشریخود البا خط که را  ھا های از این نام  یا اینکه نسخهبشری مشابھت داشته باشد و ال

کنم  من ادعا نمی« گوید: کند و می ھا اعتراف می جعلی بودن این نامهپس ناگزیر به  .کند منتشر
گویم  ھمچنین نمی ؛اند شده رد و بدل ما  بین ایامدر آن که این صفحات تنھا نصوصی ھستند که 

 .»٢ام را به نگارش درآورده ، به خِط آن شیخ است؛ بلکه من آنکه چیزی از الفاظ این مراجعات
شیخ چگونه ممکن است  ،بودهتنھا به قلم او  ھای رد و بدل شده] [= نامه این مراجعات  اگرپس 

 زده شود؟ بھتو اصوًال چرا باید  داالزھر در برابر آن تسلیم شده باش
 را یھایزیچ ھا هن نامیدر ا او« ده و گفته است:رکاضافه  آنز به ین یگرید ییرسواموسوی 

را  یزیه چکاست  یگرین اعتراف دیا .»٣افزوده است راھنمایی بودهو  یرخواھیخ اقتضایه ک
ه که ین توجیرا با ا ین دروغیاو چن یول ؛است بیان نکردهایشان ه کزھر نسبت داده االخ یبه ش

ن یا وقتی ه مشروع است.ینزد اصحاب تقکار ن یو ا جایز دانسته است ،است یرخواھیخاز روی 
 یبرا آنان یا دروغپردازی، آبندند یدروغ م شانیت ایاھل ب و اصحاب و ج رسول الله قوم بر

 ؟ دارد سؤالتعجب و  یگران جاید
 .باشد ین عصر میآن در ا متعدد یھا هروشن از نمون ای هنمون ه ویتق یھا از صورت یکین یا

شناسی  دروغ«ه ک یا به گونه ھستند؛متنوع و گوناگون  ،شود گفته می هیتق که با نام ھایی دروغ
 .٤بحث مستقل دارد یکاز به ین» شیعه

                                           
گاهی از شرح حال وی، بنگرید به: زرکلی، األعالم: .ق وفات یافت.  ه١٣٣٥البشری در سال  -١  .٣/١٨٠برای آ
 .٢٧ص :مراجعاتالمقدمۀ  :به دیبنگر  -٢
 .همان -٣
[=چرا مذهب شیعه را برگزیدم؟] » لماذا أخترت مذهب الشیعة؟«ها کتابی است با عنوان  یکی از این نمونه -٤

علمای بزرگ اهل سنت به نام محمد مرعی آنطاکی شدن یکی از  که محتوای داستانی ساختگی دربارۀ شیعه 
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ت یاھم مکرا ساده و  آن ھا یرافض یول ؛است کار خطرنایبسان شیوۀ دروغپردازی 
 یدیسو ،لین دلیبه ھم .است  ه نزد آنان بدل شدهیتق ھای روشاز  یکیبه  که دانند؛ چنان می

 یسانکه تنھا کنسبت داده شده  به افراد یادیز یھا تابک ،هین رویبر اساس ھم« :است  گفته
 .»١ه به مذاق اھل سنت آشنا باشندک ]گردند متوجه کذب آن می و[ شناسند یرا م ھا آن کتاب
از  یکی است. ردهک یجار ھا یاز رافض یا را بر زبان عده ھا تین واقعیشف اک متعالد خداون

 گریتاب دکن یچندس و یم بن قیلتاب سکاقرار به جعلی بودِن  ضمن ،بزرگان معاصر آنان
 برخی افرادو به دروغ به  تألیف اھداف خاصی سبر اسا ھا این کتابند که ک یاعتراف م شیعه،

 ـ به گمان خود ـغرض و ھدف  شیعیان معتقدند تا زمانی که . ظاھراً اند شدهنسبت داده 
و این مساله خود به جھت  .٢ھا صحیح است گونه جعل و تقلب ، ایندنباشداشته  یحیصح

  اھمیت آن و کشف حقیقت مذھب شیعیان نیاز به تحقیق و بررسی مستقل دارد. 

 کنند یم رفتارشان  تقیه با پیروان ی شیعه از رویعلما
 ،دوران تقیه به سر رسیده است کنند ادعا می شان یھاآخونداز  یا عدهۀ ه به گفتک  عهیش

با نیز  روان خودیبا پ حتی هکبل سنت، اھل بانه تنھا آنان  کنند. میه استفاده یتقاز  ھمچنان
شان تقیه کرده و بر خالف آنچه  پیروان برابرر دبرخی از آخوندھای شیعه  ند.کن رفتار میتقیه 

                                                                                                             
خوانیم که این عالم بزرگ، بعد از اینکه بطالن مذهب اهل سنت را دریافت، عقیدۀ  است. در این کتاب می

که به حکم تقیه، همواره عادت  رافضی را برگزید. این اثر ماالمال از دسیسه و دروغ و افتراء است؛ چنان
شود و به  آیا کسی که علوم شریعت را آموخته باشد، به عقیدۀ رافضیت فریفته میرافضیان چنین بوده است. 

آورد؟ آیا به  ای همچون انتظار مهدی غایب که بیش از یازده قرن است چشم به راهش هستند ایمان می خرافه
های  و داماد و پدرزن ج آورد که با استفاده از آن، انتقام خود را از محبوبان رسول الله افسانۀ رجعت ایمان می

خورد و به همین دلیل، بعضی از  گیرند؟ هیچکس فریب چنین مذهبی را نمی او و بعضی از همسران او می
گاه نباشند؛  َسَلف این امت حکایت کرده اند که تنها از فریب خوردن کسانی نگرانند که به مسائل دینی آ

 خورد. ها را نمی های رافضی پردازی د، فریب دروغسار علوم شرعی سیراب شده باش  وگرنه کسی که از چشمه
اند، یا کافر و  علمای رافضی از دو حال خارج نیستند: یا نادان و جاهل«اند:  به همین دلیل، اهل علم گفته

کند   شود، ادعا می این باطنی که انطاکی خوانده می ).٤/٧٧ :السنه منهاج (بنگرید به: »دین بی
شناسند؛  که هیچ کدام از علمای اهل حلب او را نمی لب است، درحالیالقضات سنی و اهل ح قاضی
 گونه پاسخ دادند و یکی از آنها عبدالفتاح ابوغده است. که چندین نفر از علمای حلب به من این چنان

 از نسخۀ خطی. ٢٥ص ة:عیشالد یعقاالنقض ، دییسو  -١
 .٣٧٤و  ٢/٣٧٣ مع شرحه للمازندرانی): کافیال (علی ةعلمیالقات یتعل، الشعرانی -٢
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است ثابت  یقتیه حقکبل نیست ادعا تنھا یک ن موضوعیا کنند. دارند اظھار میپنھان  نھاندر 
 یک ماز اعال ،عه به خاطر ترس از عوامیش ینفر از علما نند. سهک یه خود بدان اعتراف مک

 ،در نھان یول ،اند فتوا داده مسئلهاند و به خطا بودن آن  ردهک یخوددار یفقھسادۀ  موضوع
 ت را آشکاریکسی که این واقع جالب است بدانید. ١اند گفتهعه یرا فقط به خواص ش آن خالِف 

سخن ه یدوران تقشدن  یسپرادعای ه خود از ک ه استیعه محمد جواد مغنیه، عالم شردک
به بار آورده و آنھا را در  یل اجتماعکمش یکعه یش یتاب براکنجس دانستن اھل «د: یگو یم

 ای کشورھای اروپایی)مانند ( یحیشور مسک یکه به ک یژه وقتیبه و ؛است تنگنا قرار داده
سه مرجع از  .نندک یسفر م )مانند لبنان( ھستند  یحیمس کشوری که بسیاری از ساکنان آن

خ یش یکی. گر بودندیدیکعصر  ھم ،شود ید میه از آنھا تقلک یسانک فتوا و مراجع بزرگ اھل
ن در ید محمد امیس ین در قم و سومید صدرالدیس یدوم ،س در نجف اشرفی محمدرضا آل

و  یبه صورت پنھانن فتوا را یاما ا ؛ندا هتاب فتوا دادکاھل  کیھر سه نفر به طھارت و پا .لبنان
ایجاد فتنه  مبادا هک یسانکو از ترس  که به آنھا اطمینان داشتند گفتند یم یسانکنزد  یسّر 

س از ھمه ی آل جرأته کاست  یدر حال . اینردندک یم یردن آن خوددارک یاز علن ،کنند
فتوا تاب کبه طھارت اھل  ،روزیامروز و د یاز فقھا یاریه بسکن دارم یقیمن  .شتر بودیب

  .»٢ه باشیمترس داشت خداوندتر است که از  ستهیو شا ترسند یم جاھالناز  یول ،اند داده
 یرأمخفیانه  ،ییخوابوالقاسم د یس شیعه،بزرگ  مرجع« :دیگو یاشف مکر الیه در تفسیمغن

 ییفاکاظم کبه نام  یگرید یرافض .»٣کرد یان میش بود به مورد اعتمادک یسک رایبخود را 
تاب فتوا ک به طھارت اھلخود  نزدیکانبرای  ،غطاءمرجع شیعه، کاشف ال هکد یگو یز مین

گفته  این سخنبر  یپانوشتدر سالوس  یتر علکد. ٤را ندارد تحمل آن عوام عقلرا یز ؛است  داده
دانسته ن یبر علم ام یرا مردمانیز ؛بندند یرده و بر اسالم افترا مکع یگونه ضا نیعلم را ا«است: 
این  یادآوری .»٥ترسند یاز خدا نم یول ،ترسند یاز مردم م چوناند،  ردهکرا تباه  آن کهشدند 

ه کت ن اسیا نادان،عوام مقابل در عه یش یعلما تقیۀاسباب  علل و از یکینکته الزم است که 

                                           
ورزند، وقتی رویکردشان در یک موضوع  با اینکه آنها همواره بر گشوده بودن باب اجتهاد نزد خود اصرار می -١

 شوند، تجدیدنظر کنند؟ شان که با آن از امت اسالمی جدا می رود در اصول فرعی چنین است، چگونه امید آن می
 .٣٣تا  ٣١ص :صادقالمام جعفر إلفقه ا، هیمغن -٢
 .٦/١٨ :الکاشف، هیمغن -٣
 .٨١ص یة:مامإلفقه ا بنگرید به: را نقل کرده است. دکتر علی سالوس آن -٤
 .همانجا -٥
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  یوقت دزدند. شان را می ثروت ،سھم خمسعنوان ه با کمردم ھستند  منبع ارتزاق آنان ھمین
قطع  طورن به آ یخطا از هک یفرع همسئل یکپنج نفر از مراجع بزرگ عصر حاضر در  رویکرد

گاه ھستند بازنگری ه در اصول مذھب خود کرود  یچگونه از آنان انتظار م ،گونه باشد نیا آ
 کنند؟

که نصوص و  چناند و دار ینمه بریعه دست از تقیه شکشود  یروشن م ،قین حقایا یاز البال
علمای ه نزد یار بردن تقکه ب .خواھند بود بدان پایبند مھدیام یتا ق ،ندک یم تأکید عملکرد آنان

ھرگاه  یعنیابد. ی ین شده و شدت و ضعف میسنگو  کسب ،بر حسب اوضاع و احوال شیعه
ن را به یاه ک شود میتر  فیبه آن ضع یبندیالتزام و پا ،باشد ومت و قدرت داشته کعه حیش

 »بحار األنوار«تاب کمانند  ؛مینک یمشاھده م یدربار صفو آخوندھای یھا تابکوضوح در 
 »برھانال«ر یو تفس یاشانک »یر صافیتفس« ،یریالله جزا نعمت »ةینوار النعمانأ«و  یمجلس

علمای  اما سازند،آشکار  را یانعیشپنھان  ارکافاند  کردهپیدا  جرأتھا  در این کتابه ک یحرانبَ 
 امر به حفظ سّر  سخن یا کتابی، در پایان ھر قوت و قدرت دولت اسالمی آنھا و در زمانپیش از 

 ، موضوعی پنھانیامر یدر ابتدا کردند؛ تا جایی که مسئله والیت ائمه نیز عقاید میتمان کو 
 است.  بوده
در این زمان  آنھا  یه روش اعتقادکد آنھا بود یعه و عقاین شینظرات معاصرنھا قسمتی از یا

ات ینصوص و روااین  یاز البال اندیشه افِت یدر یاصول و مبان هک یمادامگرداند.  یرا روشن م
ان روشن ین بیبا ا ست.یر و اصالح آن نییموضوع و تغ به بھتر شدن یدیام ،پابرجاست ھمچنان

و  ھا هسیتمام دسآنھا را یز ؛شتر استیب گذشتگانعه از یمعاصر شخطر علمای ه کشود  یم
و منابع  ھا کتاب در ھا راآنو تمام  اند بردهبه ارث  ،شده استفاده ھا قرن یه طکرا  ییھاریتزو

 .از آنھا را به چاپ رسانده است بسیاری یھا تابک نیز ھا هو چاپخان اند ذکر کرده شانمعتبر
خبری  بیو  شان شده یھا و فعالیت شتر شدن آنانیسبب باھل سنت ضعف تردیدی نیست که 

 است.  دهیگرد ایشانمردم از  یریر پذیآنان و تأث یھا یگمراھ ریتأث باعث و جھِل عوام



 
 
 

 

 :فصل چهارم
 حکومت آخوندها

ه کشد  مشخص و بررسی کردیمآنھا  گذشتگانبا را عه یش معاصرعلمای وند یه پکنآبعد از 
آنچه نزد گذشتگان غلو و افراط محسوب که  دریافتیمدار و استوار است، یپا ھاان آنیارتباط م

پرداختن  ،امور نیا بعد از تمام ایآ اما .است  ات مذھب بدل شدهین به ضرورینزد معاصر ،شد یم
 ست؟ ا  روشن نشده برای اھل بصیرتت امر یا واقعیالزم است؟ آومت آنھا کبه موضوع ح

  آخوندیحکومت بررسی و ارزیابی علت 
 :دھیم قرار می بررسیبه دو دلیل، ساز و کار حکومت آخوندی را مورد 

و  وجود آمدهه آن ب بنیانگذارِ بر اساس پیشنھاد و اقدام که است ه فکر جدیدی کنیا اول
ش در کشمک طوری که سببه ب ؛باشد میع یتش در جھان نوینیر کتفبیانگِر قانون اساسی آن، 

بر عھده  ،رکتف این شده است.موافق و مخالف  و تقسیم آنان به دو گروهعه یش یان علمایم
نی شدن طوالخاطر ه بکار، و این  است.فقیه شیعه  اختیارات مھدی از سویف و یوظا گرفتن

 یف مھدیوظا تمامی بر ،ینیکه خم چنان ؛باشد او می قیامن ر افتادیو به تأخ مھدی بتیغ
 خواھد داشت، مسلط گشت.دولتش  ییبعد از برپا کهمنتظر 
 است، حاضر واقعی اسالم در عصرۀ نمایند ،ومتکن حیاکه  شد اینکه ھمواره ادعا می دوم

این  .است اصالحگراناز  یکی نیز انگذار آنیند و بنھستد مسلمانان یمراجع تقل ،آن آخوندھای
ه کشد  گفته  آخوندی،ومت کح ییبرپاو بعد از  ر میان برخی از مسلمانان شایع شدسخن د

 و حب صادقانه ج خدا و رسول او یه والکخود  یواقعو اصالت  اولیه کیع به آن پایمذھب تش
 گریاحترام مسلمانان د ،صاحب آن حّبی که برای خدا بوده و ؛بازگشته است ،باشد میت یب اھل

 .١دھد یرا از دست نم ج رسولۀ صحاب خصوصاً 
 ینیت خمکه حرک ییھا نشکوا« که ن پنداشتندیچن ھا هاز روزنام یبعضدر ھمین زمان، 

در » معرفت« نشریهو  ،»٢بود یاسالم صد در صد جنبشیه کن خاطر بود یبه ا ،جاد کردیا
                                           

 ق.ه ١٣٩٩سال   القعده يذ، ٥١٢شمارۀ :البالغ ةمجل -١
 .ق.ه ١٣٩٩ع األول یرب ،٤٢، سال ٥شماره  :عتصامإ ةمجل -٢
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 .١دیبرگز »اسالمبه خدمت  یصل برایف کمل«ۀ زیجا نامزد دریافتبه عنوان  را ینیخم ،تونس
، ٣الدعوة، ٢دالرائ از جمله: منتشر کردند؛مطالبی را  ،ن منوالینیز بر ھم یگرید نشریات
 .بودندمنتسب به اھل سنت  ن مجالتیاۀ که ھم درحالی ؛٥األمانو  ٤الرسالة

کرده و پس از  تألیفو انقالب او  ینیدر مورد خمھایی را  کتاب از اھل سنت، رخیب حتی
از  عضیبھمچنین  .٦آوردندبه شمار  یومت اسالمکح یک واقعی از ی ا را نمونه ، آنستایش

 کردهد ییتأ مدح و راراه خمینی ه در آنھا کردند کصادر  ییھا هیانیب یانات اسالمیات و جرکحر
به عنوان تنھا  ینیومت خمکح »نیالمسلم  اخوان ملی جنبش«ۀ انییه در بک ییتا جا ند؛بود

 در جھان شناخته شده بود.  یومت اسالمکح
 .است یآن باق سوء آثار ھم ه ھنوزکبدل شد  کخطرناۀ فتن یکبه  ھا این تأیید و تشویق

و بوده  گر ھنوز به آن دلخوشید برخی، اما افتندیقت را دریو حق به ھوش آمده یا عده چندھر
نشر و  ین فضا برایعه از ایشعلمای  .٧دانند یدھنده م انکت تکحر یکرا  ینیخمۀ عیانقالب ش

ھا و مجالت اسالمی، در  روزنامهۀ غات گستردیتبل ردند وک یبردار بھره مذھب خود، تبلیغ
را یز ؛ردکفا یا ییسھم بسزا ،جوانان مسلمان و واقعیت شیعه ازقت یحق پنھان نگاه داشتن

اختالف بر سر دانند، مگر  چیزی نمیع و تسنن یان تشیجوانان مسلمان از اختالفات م
 یامت ھاو آناست گذشته  ماجراآن کردند  اینکه فکر می و برای خالفت؛ر کا ابوبی یعل شایستگی

ه بدان کندارد  یچندان ارزش ین اختالفیشده و امروزه چن یشان سپر ه دورانکبودند 
 شود.  پرداخته

ه ک بینم میالزم  لذا .عه بودیش ۀنشر فتنپرورش و  یبرا یمناسبفرصت  وضعیت، نیا
باید این ادعای  ھمچنین گردد.چھرۀ واقعی آنان برای ھمگان آشکار ان گردد و یقت بیحق

چه  .و داستان تغییر و تصحیح عقایدشان به چالش کشیده شود شیعهمذھب  احیایجدید و 
امکان را فراھم کند تا با یک  ، اینآن قانون اساسیو  ر مؤسس این حکومتکتف یبررس بسا که

                                           
 .ق.ه ١٣٩٩حجه  يذ ،سال پنجم ،٩ شماره :معرفت تونسة مجل -١
 .٢٦و٢٥، ص قه. ١٣٩٨حجه ال ي، ذ٣٤شماره ة:ائد آلمانیر ال -٢
 .٨ص ق،ه. ١٣٩٨، ٣٠شماره یة:المصر  ةالدعو  -٣
 ق..ه ١٣٩٩ ، جمادی الثانی٢٩شماره ة:لبنانیالرسالة ال -٤
 ق..ه ١٣٩٩ ، شوال٣١شماره ة:لبنانیاألمان ال -٥
 عبدالعزیز، الخمینی الحل اإلسالمی و البدیل؛ مع ثورة ایران؛ محمد عنبر، نحو ثورة اإلسالمیة.مانند: فتحی  -٦
 .٥٢ص علة:تفم عةضج ةو السن ةعیالش -٧
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 .١نیماین موضوع حکم ک بر انهمنصف ،طرف بیشخِص و به عنوان یک  انداز جدید چشم
**** 

 انقالب شیعه بنیانگذار ،ینیخم ۀشیاند
 ةحکومال ،تحریر الوسیلة، ٢األسرار شفک ات خمینی ھمانندتألیفمراجعه به در خالل 

در مورد   ییھا درس ،ةیالتقح و یالترج ،التعادل یھا هرسال ،مصباح اإلمامة و الوالیة، ةسالمیاإل
ن یتر ه مھمکگردد  یاو روشن م یھا هشیاز اند یا مجموعه مانند آن،راز نماز و  ،رفضجھاد و 

 :عبارتند ازآنھا 
 ؛پرستانه اول: نگرش بت

 ؛انهیصوف یدوم: نگرش افراط
 ؛یامبریپ یسوم: ادعا

 ؛یگر عهیافراط در ش چھارم:
 عدوم.م یامل از مھدکابت یا نیه یفقۀ ت مطلقیپنجم: وال

 ٣پرستانه : نگرش بتاول
افع دمو  کشرسوی به   دعوتدر مقام  »شف األسرارک«تاب خود تحت عنوان کدر خمینی 

طلب حاجت از مردگان «: آن چنین است نیواعنیکی از به طوری که  ؛گردد ان ظاھر میکمشر
و امام بعد از  امبریه پکه ین توجین است با اکمم«: دھد سپس ادامه می ؛»ستین کشر

شود   رود، گفته از آنھا نمی یتنھا دو جسم جامد ھستند و انتظار ھیچ نفع و ضرر، شان فوت
ر یحاجت خواستن از غ هکاین است پاسخ . است کتوسل به مردگان و طلب حاجت از آنھا شر

اما  اله و رب است؛ ،خدا رِ یغ این هک باشد ھمراهبا این اعتقاد که  خدا در صورتی شرک است
ان زنده و یم یتفاوتباره  نیست و در این کشر ،ن اعتقادیر خدا بدون ایحاجت خواستن از غ

 کشر ،حاجت بخواھد جسم جامدیا یا درخت یاز سنگ  یسکجه اگر ینتدر .مرده وجود ندارد
 یا و امامانیما از ارواح مقدس انب ،گرید از طرف است. رده ک یا ھودهیار بک ھرچند ؛ستین

                                           
ام. در آن رساله موضوع مورد بحث را با  نوشته» خمینی و تقریب«لیسانس خود را با موضوع  نامۀ فوق من پایان -١

ام. شاید تاکنون چنین کتابی در مورد  شده است، تشریح نموده  کامال روشنرویکرد جدیدی که زوایای آن 
 باشد.  خمینی نوشته نشده 

 هایی از آن به عربی ترجمه شده است. کتاب به زبان فارسی بوده و قسمت این -٢
 باشد. ام که در مورد این نگرِش خطرناک خمینی چیزی نوشته  کسی را نیافته -٣
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و  یقطعی ھا . ھمانا با برھاناست رده کژه عطا یو یه خداوند به آنھا قدرتک خواھیم کمک می
امل کۀ ن عالم احاطیو ارواح بر ا استزنده  ،ه روح بعد از مرگکم ثابت شده کمح ِی ل عقلیدال

 .ندک یاز فالسفه نقل م یخود سخنان یاثبات ادعا یآنگاه برا یو .»١دارند
 چند نکته در مورد این سخِن وی الزم است: یادآوری

ر خدا یغمصداق چیزھایی که ر یو سا قبرو بت و  خواندن سنگه کنیاعتقاد او به ا .الف
 شد.با جسم یا شیءبودن آن خدا ننده معتقد به که دعاکنیباشد مگر ا ینم کشر ھستند،

امبران را فرستاده و یه خداوند پکاست  یبرکا کن ھمان شریرا ایز ؛است گزافباطل و  یسخن
بود  کیھمان شراین ھمان ند و نکو باطل اعالم  را فاسد را نازل فرموده تا آن آسمانی یھا تابک
خود  یھا ن بتکیه مشرکنبود ل ین بدان دلیاو ن جھاد نمود. کیبر سر آن با مشر ج امبریه پک

 :گفتند میھا  بتدربارۀ ه کبل ؛دانستند یم خدارا 
ِ ُزۡلَ�ٰٓ ﴿    ]٣[الزمر:  ﴾َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ٱ�َّ

 ،»ما را به الله نزدیک کنند کهکنیم جز برای این نمیاینها  را عبادت «
 د: یفرما یم متعالو باز خداوند 

﴿ ِۚ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ٱ�َّ ِ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�َّ
ُ�َنّ�ِ 

َ
َ بَِما َ� َ�ۡعلَُم  ُٔ قُۡل � ا وَن ٱ�َّ �ِض� ُسۡبَ�َٰنُهۥ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَ� ِ� ٱۡ� ِ� ٱلسَّ

 ] ١٨[یونس :  ﴾�ُۡ�ُِ�ونَ 
بخشد و  رساند و نه سودشان می  کنند که نه به آنها زیانی می و غیر از الله چیزهای را عبادت می« 

ها و  را به چیزی که در آسمان ها) شفیعان ما نزد الله هستند؛ بگو: آیا الله اینها  (= بت«گویند:  می
 .»سازند برتر است دهید؟! منزه است او؛ و از آنچه با او شریک می داند، خبر می در زمین نمی

 د:یفرما یو م

�ُض َوَمن �ِيَهآ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن ﴿
َ
ُروَن  ٨٤قُل لَِّمِن ٱۡ� فََ� تََذكَّ

َ
ِۚ قُۡل أ ُقۡل  ٨٥َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ۡبِع َوَربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم  َ�َٰ�ِٰت ٱلسَّ فََ� َ�تَُّقوَن  ٨٦َمن رَّبُّ ٱلسَّ
َ
ِۚ قُۡل أ قُۡل  ٨٧َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن َمۢن �َِيِدهِۦ مَ  ۡ�َ ِ
ِۚ  ٨٨لَُكوُت ُ�ّ َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ٰ �ُۡسَحُروَن  َّ�
َ
  ]٨٩ تا ٨٤[المؤمنون :  ﴾٨٩قُۡل فَ�

                                           
 .٣٠ص :کشف األسرار -١
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خواهند  ی؟ به زود ستیکه در آن است از آِن ک و هر نیزم د،یدان یبگو: اگر م ]امبریپ یا[« 
هفتگانه ی ها پروردگار آسمان یبگو: چه کس د؟یر یگ یپند نم ایبگو: آ .از آن خداست ]همه[گفت:

؟ دیترس ینم ]از خدا[ ایبگو: آ .از آِن الله است ]همه[خواهند گفت:  است؟ میو پروردگار عرش عظ
در  یو کس دهد یو او پناه م در دست داردرا موجودات  ۀهم ییفرمانروا یچه کس د،یدان یگر مابگو: 

   ».؟دیشو  یبگو: پس چگونه جادو م .خداست آِن  خواهند گفت: از شود ؟ یبرابر او پناه داده نم
اقرار  چیز  ھمهۀ نندیآفرتنھا به عنوان  اللهن عرب به وجود کیه مشرک شدثابت  پس

ه کاست  کیشر ھا از جنس ھمانآن کو شر شدند  شمرده کمشر اما با این ھمه ،ردندک یم
 خواند. یبدان فرام ینیخم

دفع ضرر و جلب  ییتوانا قدرت و اند، اند و از دنیا رفته ه مردهکای  ئمهاه کنیاعتقاد او به ا .ب
چ یبدون ھ خواھند، کمک می شان اماماناز  شیعیان دیگو یماینکه ار دارند و ینفع را در اخت

چه رسد ؛ ستندین یضرر و نفع کمالنیز خودشان  یبراحتی بر است. مردگان کا کشر یدیترد
ن کیمشر کشر و کن شریا بین اینند. آکرا دفع  یا ضرریرسانند  یه به آنھا نفعکگران یبه د

تنھا تفاوت  ؟١وجود دارد یتفاوت ،شان از این نوع است که اغلب شرک گرید یھا ملت یاش و یقر
 .دانند یم ج امبرین پید ءرا جز رده و آنکمداد قل یخود را اسالم کشر ن است که اینھایا

 یمدعااین اثبات  یبرا تالش و ن جھان دارندیامل بر اکۀ ه ارواح احاطکنیاو بر ا یادعا .ج
 خداوند است:ۀ ژیوتنھا  ،این دنیبر ا ۀاحاط دانیم حال آنکه می ؛فلسفه با توسل بهباطل 

ِيٗطا﴿ ءٖ �ُّ ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ   ]١٢٦[النساء :  ﴾َوَ�َن ٱ�َّ
 .»همه چیز احاطه داردبه امًال کخداوند  و«

، یا در از بدن ییگردد و بعد از جدا ین سرنوشت مییاو تع یه براکاست  یمخلوق ،روح
، باور ایناما  .ندارد اختیاری ،رد و در امر احاطه بر عالمیگ یا در عذاب قرار می نعمت و خوشی و

الحاد فالسفه و افراط و غلو  هک یسکرا یز ؛ستین که در تفکرات فلسفی ریشه دارد، چندان عجیب
 د.یبدتر ھم بگو ممکن استه کبل رود، انتظار نمین از او یبھتر از ا ،ندک  جمع خودرا در ت یرافض

 ر اوھامیاس پیوسته ینیخم ۀشیاند :انسان سرنوشتاعتقاد به تأثیر ستارگان و ایام بر د. 
فرد  نحس و بدشگون ھستند و ھر ه در ھر ماه، برخی روزھاکپندارد  ی. او ماست  بوده انهکمشر

ه کھمچنین معتقد است وی . ھر نوع کسب و کاری دست بکشداز  در آن روزھا باید یعیش
ن فرد یبنابرا ؛ار انسان داردکبر  ناگواری راتیثأ، تکیفل یھا از برج یبعض یانتقال ماه به سو

 .بگذرد کیآن برج فله ماه از کنیتا ا دینما یخوددار یمشخص ھایارک انجامد از یبا یعیش

                                           
 .٢٠ص یة:طحاو الشرح  -١



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۴۴۰

 

ا منع آن یضرر  وقوعا یدر جلب سعادت  ھا هو ستار روزھاس معتقد باشد کھر ستین یدیترد
تاب کدر  .استدر مورد ستارگان  بئینھمان اعتقاد صا اینو  ؛افر استکو  کمشر ،دارند یریتأث
ازدواج «د: یگو یه مکآنجا  ؛شود یده میوضوح ده ب یرکن تفیچن ینیخم »ةلیالوس ریتحر«
 ،ان ھر ماهین در پایروه است و ھمچنکم ،ردیگ یه ماه در برج عقرب قرار مک یگامردن در ھنک

زدھم، شانزدھم، یسوم، پنجم، س یعبارتند از: روزھا که ام بدشگون ھر ماهیاز ا یکیو در 
 .»١ست و پنجمیو چھارم و ب ستیم، بیکو  ستیب

روانش صادق یدر مورد او و پ »یعشر اثناۀ تحف«پس سخن مؤلف  .استاعتقاد خمینی ن یا 
قرار عقرب برج ه ماه در ک ییار در روزھاکاز  ]پرستان ستاره[= ن یصابئ« د:یگو یه مکاست 
ن یچن نیز ھا یو رافضردند ک یم یدور ،باشد ]در حال محو شدن[= ا محاق ی باریکیا  بگیرد،

 و کنند سرنوشت انسان ایفا می نقش مھمی دره تمام ستارگان کمعتقد بودند  ینصائب ھستند.
گونه  نینیز ا ھا یو رافض کنند مدیریت میرا  ]دنیا[=  یفلعالم ُس  اینکه آنھا ھستند که امور

 .»٢اندیشند می
از  چه چیزیپس  ،ستین کاو شراز نظر ن کیمشر یپرست بت وقتیی: نزد خمین کحقیقت شر

ه تمام کنیبر ا یمبنوجود دارد  یادینصوص ز« د:یگو یم وی؟ گردد محسوب می کدگاه او شرید
 کآثار شرو ما مسئول از بین بردن  است؛طاغوت  ،م آن نظامکو حا بوده کشر یاسالم ریغ یھا نظام

ه ک دینیب یپس م .»٣مینکخود دور  یاز زندگان یلکرا به  آنباید و  ھستیمخود  یاسالمۀ در جامع
 کشورھایز ا یکیدر  زمام امور را ،از اھل سنت یکیه کآن است  ینیخم از نظر کمفھوم شر

پس  ھستند. کنیز مشرن یسرزم و مردمان آنحاکم  ،ن صورتیدر ا دست بگیرد کهه ب یاسالم
ت خود یبه نھا شیعی ھای در سرزمین کشر ،لین دلیبه ھم .دیتوح ت است نهیوال ،شیعهن ید

 است.  دهیرس

 حلول)و  وحدت وجوداعتقاد به (دوم: غلو در تصوف 
 یلإمصباح الھدایة «تاب او به نام کدر  ،ن مظاھر آنیدر بارزتر ینیتصوف نزد خمصورت 

ان یبه ب در ادامه .گردد یان مینما »راز نماز«گر او به نام یتاب دکدر  و سپس »الخالفة و الوالیة
 شود. یم  پرداخته وی یافراطصوفیانه و  یھا هشیاز اند یبرخ

                                           
 .٢/٢٣٨ ة:لیالوس ریتحر  -١
شیخ، فتح المجید شرح   در مورد تأثیرات نجوم، بنگرید به: عبدالرحمن بن حسن آل .٢٩٩ص ة:تحفالمختصر  -٢

 .٣٦٥کتاب التوحید: ص
 .٣٤و  ٣٣ص ة:سالمیإ ةحکومال -٣
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 خاصلول ح در مورد خمینیسخن  .الف
 کمقام او در مل قائم ج فه رسول اللهیخل یعل«د: یگو یم س ین علیرالمؤمنیامۀ درباروی 

قت یحق و یدرخت طوبۀ شیوت، متحد با او در حضرت جبروت و الھوت، اصل و رکو مل
ا و یانبۀ نندکدییتأ و ونی، معلم روحانھا ی منزلت بسیار واال در آسماناراد، یالمنتھ سدرة
 .»١باشد ین میمرسل

مانند ھ ،که این کالم دشوی متوجه می ؛»متحد با الھوت«د یگو یمکه  یدبنگراو  ن سخنیبه ا
ه ک یمگفت تر پیشو  ؛ه معتقد به اتحاد الھوت و ناسوت ھستندک مسیحیان استسخن و اعتقاد 

 د،ینیب یکه م چنانمھو  ،٢است  ردهکحلول  یه خداوند در علکپندارند  یچنان م ،عهیالت شغُ 
 آخوندھا جریان دارد. یھا هشیدر اذھان و اند یو الحاد  یار افراطکن افیامثال اوسته یپ

: ویدگ میه ک چنان ؛حلول کرده است س یدر عل کند که خداوند می ادعایھمچنین  خمینی 
سپس در شرح آن وی  .»٣ھستم ج رسول اللهھمراه  ،در ظاھرو  در باطن ھمراه پیامبران من«

 و والیت نیز بطن و معنای خالفت ؛مطلق و کامل است صاحب والیِت  ،حضرت ھمانا آن«گوید:  می
گاه است و خود،  عاِم  است. پس آن حضرت با مقام والیِت  و جانشینی از ھمۀ افعال بشریت آ

 قیومیمعیت و ھمراھی  ھمانند است،اشیاء ۀ و ھمراه ھم باشد می گسترده بر ھر چیزاش  سایه
جز اینکه چون جنبه والیت در پیامبران  ستا الھی یقیحق قیومیتالھی که در سایه معیت و 

 .»٤بیشتر بوده است از این جھت در روایت، انبیا را مخصوصا ذکر کرده است
نسبت ن ینرالمؤمیدروغ به ام هبوده و بت غلو یه در نھاک سخنن یا بر ینیه خمک دینیب یم

تنھا قائم بر  ،او از نظر یعل .استغلو و افراط آن بسیار زیاد ه کافزاید  میرا  یزیچ داده است،
 انتخاب ،است متعالخداوند ۀ ژیه وکرا  ای هیآاو . استقائم بر ھر نفسی ه کبل ؛ستیا نیانب تمام
 ند:ک یف میو مخلوق را بدان توص کرده

﴿ 
َ
ِ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت أ

ّ�ُ ٰ   ]٣٣[الرعد:  ﴾َ�َمۡن ُهَو قَآ�ٌِم َ�َ
(سزاوار  است )نگهبان(و  مراقباند  با آنچه به دست آورده )انیجهان(که بر همه نفوس  کسی ایآ«

 ».؟)خبر از همه جا بیعبادت است یا مخلوقات عاجز و ناتوان و 
                                           

 .١ص یة:صباح الهدام -١
 .٨٦تا  ١/٨٣ یین:سالمإل ا تمقاال  چنین است. بنگرید به: عه به حلولیشهای غالت  ای از فرقه اعتقاد عده -٢

 .)١/١٧٥ :الملل و نحل(عه به حلول معتقدند یتمام غالت ش«د: یگو  مینیز شهرستانی 
 .١٤٢ص یة:مصباح الهدا -٣
 .مصدر سابق -٤
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 د:یفرما می که ؛ چناناست یتکھر حرو  یلم بر ھر نفساو ع مراقبفظ، اح ،خداوند یعنی

ٖن َوَما﴿
ۡ
َ�ۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن ُقۡرَءاٖن َوَ� َ�ۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا َعلَۡيُ�ۡم  َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ

  ]٦١[یونس :  ﴾ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ 
خوانی و هیچ عملی را انجام  و در هیچ کار (و حالی) نباشی و هیچ بخشی از قرآن را نمی«

 .»شوید که درآن (عمل) وارد می  هستیم، هنگامی دهید، مگر اینکه ما (حاضر و) گواه بر شما نمی
ز یرا قائم و ناظر بر ھمه چ یه علکن یاز ا باالتر ی. چه غلوس روشن استکھر یقت برایحق

 ح است.یصر سخن او، خداپندارِی ن ی؟ چون ادانند می
 عزوجل: وندخداۀ فرمودۀ درباراو 

ُل ٱ�َ�ِٰت لََعلَُّ�م﴿ ۡمَر ُ�َفّصِ
َ
  ]٢[الرعد:  ﴾بِلَِقآءِ َرّ�ُِ�ۡم تُوقُِنونَ  يَُدبُِّر ٱۡ�

 یشما به لقا دیشا ؛کند یم انیب ]روشن[را  ییها کند، نشانه یم ریرا تدب ی]و امور هست[ کار«
 .»دیحاصل کن نیقیپروردگارتان 

 .»١باشد میامام  از لفظ رب،: منظور دیگو یمچنین 

 حلول  و وحدت وجودبه  خمینیاعتقاد  .ب
نیز سخن حلول عام  از ،یعلحضرت  خاصا حلول ی یجزئ اعتقاد به حلوِل  عالوه بر ینیخم

د: یگو یم ،ندک یتصورات خود بحث م یت آن بر مبناد و مقامایه از توحکنیاز ا پس . اوگوید می
ثرت ک یخداوند متعال و نف از یحت یدن ھیچ فعل و صفتی، نددھایمقامات و توحۀ ھمۀ جینت«

ت ھر یعدم رؤ د کهیآ یم ظاھر سخن او چنان بر از .»٢است و شھود وحدت صرف یلکبه صورت 
 زیرا ؛باشد می اندیشۀ وحدِت وجود تأکیدتنھا برای  ،خداوند متعال از سوی یحت یفعل و صفت

ت و یریاثبات غ یبه معنا ،خداوند ین برایمع یو اثبات صفت است امِر جداگانه یک »رؤیت«
 است.  کشر نظر شیعهاز ن یاست و ا یدوگانگ
است و ما خدا خد :میدار یما با خدا حاالت« :ندک می نقلچنین از امامان خود  یکیاز او 

ـ لمات اھل عرفان ک«د: یگو یم در ادامهسپس  وی  .»٣ھستیم و ما او ھستیم م و او ماییما
الحق "مانند سخن او:  ؛اند گونه امثال پر شده نیبا ا ،یعرببن ان یالد یخ بزرگ محیش خصوصاً 

ده خداست، خدا خداست یده است و آفریخدا آفر[ "خلق و الخلق حق و الحق حق و الخلق خلق

                                           
 .١٤٥ص یة:مصباح الهدا -١
 .١٣٤ص همان: -٢
 .١١٤ص همان: -٣
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 هھمان حق مشبَّ  ،هحق منزّ ھمانا «د: یگو ید ماز جمالت خو یکیو در ا .»]است  دهیده آفریو آفر
به جز  یوجودظھور و «است:   و گفته  ردهکرا نقل  یعرب ابن سخنانز ا بخشیسپس  ؛»است

، و ھمچنین: »١ال استیدر خان الی، خست و عالم نزد آزادگانیو متعال ن کتبار یخدا یبرا
ده شد و یچیھم پ در یکیت و تارینوران د و حجاِب یگرد کثرت پاک تحقق از غبارِ ۀ ھرگاه خان«

 ... شود یاو حاصل م یبرا یقیپناه خواستن حق گاه،آن ،دیرس یلکی و فنا ید ذاتیبه مقام توح
 .»٢باشد می مطلق یلک یبا فنا ،حق یخدا یبازگشت بنده به سو ]نعبد کایإ[ ولشدربارۀ قاما 

ر یبکخ یش که او را یعرب ابن سخنانبه ، خود در وحدت وجود دیدگاهاثبات  خمینی برای
بارھا  ،ندک یف میتوص یعرب بنا نیالد یمح جانشینه او را ک یقونوھای  دیدگاهو  ف کردهیتوص

 است.  ش گرفتهیرا در پ وحدت وجودراه اھل حلول و  ینیخم ه این ترتیبب .٣کند میاستدالل 

 نبوت یادعا :سوم
جاد یح در او ایصر یفرکب و یغر ییادعا خمینی، یفلسف توھماتتصوف و  یھا یدیپل 

به  ،سفر اول در« ند:ک یم میچھار مرحله را ترس ،کد و سالیمر یه براکطوری ه ب ؛است  ردهک
سخن باطل  او از... پس  تر وجود دارد رسد و در آنجا راز نھان و نھان یالله م  یف ءمقام فنا

ظھور  بعد از ... افتیاو را در یت الھیحال اگر عنا .شود یم مکفر او حکبه  گردد و صادر می
ذات و  و رسد یم و کامل ت تامهیوالۀ به درج ،در سفر دوم. ندک یت اقرار میبه عبود ،تیربوب

فنا در  شود. ھمچنین در این سفر، یم یفات و افعال حق فانصفات و افعال او در ذات و ص
اما در سفر د. رس یت به اتمام میوالۀ ریشود و دا یاست حاصل م یه ھمان مقام أخفکت یفنائ

 وتکابد و در عالم جبروت و ملی یخداوند بقا م یبقا هو بگشته او حاصل  یتام برا یداریب ،ومس
 ،ستین یعیآن نبوت تشر یول ،شود یاو حاصل م یاز نبوت برا یند و سھمک یو ناسوت سفر م

 یعیمقام نبوت تشر ،با سفر چھارمد. شو یسفر سوم تمام و سفر چھارم آغاز م ،ن ھنگامیو در ا
 .»٤ندک یسب مکرا 

در فناء در آن فناء (که ت یعبارتند از: فناء، وال از نظر خمینیپس مراحل و مراتب سفر 
ه نبوت کاست  آن بیانگرمراحل  اینو  ؛املکع، سپس نبوت ی، نبوت بدون تشر)وجود دارد

ن ادعا به یا .دیآ یدست م اھل تصوف به یھا و مجاھدت ھا اضتیق ریو از طر است یتسابکا

                                           
 .١٢٣ص همان: -١
 .١٧٨ص الصالة:سر  -٢
 .٨٤،٩٤،١١٠،١١٢ص یة:مصباح الهدا -٣
 .١٤٩و  ١٤٨ص همان: -٤
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س کھر«است:   اض گفتهیع یقاض ،لین دلیو به ھم ؛گردد یم باز یمیقد انهیصوف یاصول فلسف
قلب  یه با صفاکا معتقد باشد یرا درست بداند  بودن آن یتسابکا ای ،ندکنبوت  یخود ادعا یبرا

 .»١میدان یافر مکه، ما آنان را یالت صوفھمانند فالسفه و غُ  ،رسد یآن مۀ به درج

و خارج  ‡ایانب و به نبوتورزیدن فر کو  است ارکآش یح و الحادیصر یفرکن سخن، یا
ن مقامات و یمودن ایپ ،خود یبرا خمینی ظاھراً  .شود یمحسوب م ن اسالمیدۀ ریشدن از دا

ه کاست   ردهکان یب »یومت اسالمکح« نامه ب تاب خودکدر  ؛ چرا کهندک یدرجات را ادعا م
 .٢باشد یم یسیو ع یھمانند موس یعیه شیفق

 ،ھمهن یبا ا .ت از مقام نبوت باالتر استیمقام وال الزم به یادآوری است که از نظر شیعه،
 .است باالتر نبوت آنان ازه نزد ک عنوانی یعنی ،شده  خوانده »امام«ۀ ران فقط با واژیدر ا ینیخم

 بیشتر باخمینی  ،در نظر اکثر مردم ایران« :اند گفته ٤و جان لیون ٣مرتضی کتبی ،بدین خاطر
کسی داده به کمتر در طول تاریخ شیعه  ،امام عنواِن این  و ؛الله وصف امام مشھور است تا آیت

 .»٥شده است
رده و ک تأکیدن معنا یابر  ،ین حجازیفخرالد مبه نا نمایندگان مجلس ایراناز  یکی 

گونه رضایت خمینی را جلب کرده  و این .»٦تر است و ھارون بزرگ یاز موس ینیخم«د: یگو یم
موسسه  ترین و در عوض خمینی او را نماینده تھران و رئیس موسسه مستضعفین که بزرگ

از  ینیه بر برتر بودن خمیمحمدجواد مغنپس از وی،  باشد قرار داد. مالی در ایران می
تاب ک ۱۱۱در صفحه  ]ینیخم [= معلم دیس«د: یگو یتلویحی کرده و م یا اشاره یموس

 ؟ا بکشندید کنند یتبعا ی ند زندانی کنندھخوا میم؟ یاست: چرا بترس  گفته یومت اسالمکح
 در ادامۀ این سخن خمینیه یمغن .»فروشند میت خدا یدر مقابل رضارا  نفس خود، خدا اییاول
سرائیل مطلع شد، از ا که [وقتی از شرک بنی ھمانند کار موسی نیست ،سخنانن یا«د: یگو یم

ه از علم و منطق کبل ؛کشید را  موھای برادرش را بر زمین انداخت و تورات الواحعصبانیت] 

                                           
 .١٠٧١و  ٢/١٠٧٠ :الشفاء -١
 .٩٥ص ة:سالمیإ ةحکومال -٢
 مرتضی کتبی: استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران. -٣
 نگار فرانسوی. جان لیون فاندورن: روزنامه -٤
 لوموند فرانسه. هیدر نشر  »نییعند اإلمام الخم نیالمجتمع و الد«مقاله  -٥
 .١٤٧ص سة:البائ ةالثور ، موسی موسوی -٦
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ه یمغن سخنن عین یا .»١ه آتش عاطفه و احساس بدان راه نداردکدھد  یخبر م ییقاطع و باال
از علم و منطق  ینیار خمکتر است و  املک موسیاز  ینیه خمکد یآ یم و از آن بر است

 است. بوده خشم و احساس  از روی یرد موسکعمل یول ،زدیخ یبرم
 افراد بھترینحتی با ه کتر از آن است  تر و بزرگ فیشر  یموستردیدی نیست که 

 ن منطِق یگردد؟ ا یم سهیبا او مقاحتی ا ی یابد می برتریبر او  ینیپس چگونه خم .شود  سهیمقا
 ؛است  شده یخال ‡امبران خدایآنان از ارج نھادن به پ یھا ه دلکاست  یونیالت و افراطغُ 
 احترام بهو ت را از بزرگداش ایشان وجود ،شان را غلو و افراط آنان در مورد امامان و نائبانیز

 ده است.یگردان رسوالن خدا خالی
را بر شھادتین مقدم داشته  و گفته شده: خمینی اسم خود را در اذان صبح وارد کرده و آن

 است.
خمینی اسم خود را در اذان وارد کرده است و حتی اسم «گوید:  می ٢دکتر موسی موسوی

است. چنانکه پس از به حکومت رسیدن خمینی، اذانی خود را بر اسم رسول خدا مقدم داشته 
شد چنین بود: الله اکبر، الله اکبر،  که برای نمازھا در ایران و در تمام مساجد آن داده می

... (بلکه ھرگز شھادت و ٣»شد اشھد ان محمد رسول الله (خمینی رھبر) سپس گفته می
 این بخش اشتباھی از سوی مولف باشد.) شد. چه بسا که گواھی الاله االالله در اذان ذکر نمی

که شیخ آنھا در قرن چھارم معتقد است که این قول شیعه در اذان: اشھد ان علیا ولی  چنان
 .   ٥باشد که خداوند آنھا را لعنت کند به اذان می ٤الله، از اضافات مفوضه

                                           
 .١٠٧ص ة:سالمیإل ا الدولةنی و یخمال -١

باشد. وی دکترای خود را از دانشگاه تهران و پاریس  ی شیخ آنها ابوالحسن موسوی اصفهانی می وی نوه - 2
 ها تدریس کرده است.  از دانشگاه اخذ نموده و به عنوان استاد در بخش اقتصاد و فلسفه در بسیاری

 ٦، و بنگرید به: عبدالجبار العمر، الخمینی بین الدین والدولة، ص ١٦٣-١٦٢الثورة البائسة، ص  - 3
های غالی شیعه هستند. بر این باورند که خداوند محمد را خلق نمود و سپس خلق عالم و  مفوضه: از فرقه - 4

تدبیر عالم را به عنوان مدبر دوم به علی سپرد. در مورد مفوضه بنگرید به: را به او سپرد. محمد نیز  تدبیر آن
؛ إعتقادات فرق المسلمین والمشرکین، ٢٥١؛ الفرق بین الفرق، بغدادی، ص ١/٨٨مقاالت اإلسالمیین، أشعری: 

؛ ٦٥-٦٤های شیعه: المفید، تصحیح اإلعتقاد، ص  ؛ و از کتاب٢/٣٥١؛ الخطط المقریزی: ٩٠رازی، ص 
  ٢٥/٣٤٥جلسی، بحاراألنوار: م

 ١٨٩-١/١٨٨بنگرید به: من الیحضره الفقیه:  - ٥
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اند؛  دور شده خودعه تا چه اندازه از گذشتگان یمعاصر شدھد که علمای  این نشان می 
ر مذھب یه در مسکمرزی ندارند   چیاند و دیگر ھ الت از بین بردهخود را با غُ  فاصلۀ که چنان
 .بر آن توقف کنند ،ینید یغلو و ب سویه خود ب

  رد حقیقتو گری  شیعهافراط و غلو در  :چھارم
 ھا یرافضالت ه مذھب غُ کاو مذھب غلو و انحراف را  ،عیدر تش ینیروش خم با توجه به

 برتریه او به کاست  نیا ،عه را داردیالت شمذھب غُ  یه وکنیل ایو دل ١است  دهیبرگز ،بوده

ه کن است یات مذھب ما ایاز ضرور یکی«: گوید که می است؛ چنانمعتقد  ‡اء یامامان بر انب

ما ه ک  نقل شده ؛رسند و از امامان ینم ما امبر مرسل ھم به مقام امامانیمقرب و پۀ فرشت
ن است یا .»٢ستیل نامبر مرَس یمقرب و پۀ ت فرشتیسع و ظرفه در ُو کم یدار یبا خدا حاالت

 ٥هیمیت اإلسالم ابن خیو ش ٤اضیع یقاض ،٣یه عبدالقاھر بغدادک چنان ،ھا یالت رافضمذھب غُ 
 اند. را چنین توصیف کرده نیز آن

شیعه ات مذھب یاز ضرور یکی بوده ون یمعاصر هھم عقیدۀن یا ،ینیخمۀ بر اساس عقید 
محسوب  یان رافضیعیالت شعه از غُ یمعاصر شعلمای  ،اسالم هم ائمک. پس بنا به حاست

م کبنا به حامامانش،  در مورد ینیخمۀ دیه عقکبل ،شود ینجا ختم نمیبحث به ا .شوند یم
 د:یگو یم خود زیرا ؛باشد یم عهیغالت شۀ دی، ھمان عقعه در قرن چھارمیبزرگ ش یعلما

که  ،هیبابو بنا به نظر ابن ،دگاهین دیا .»٦ممکن استیرغسھو و غفلت از امامان  تصور و احتمال«
الت روافض است و بر اساس نظر ی شیعه و غُ ھا افراطی عقیدۀ ،محدثین استالملقب به رئیس 

ـ که ضه وَّ فَ الت و مُ غُ «د: یگو یه مک طوریه ب ؛ن ھستندیمستحق لعن و نفر او و دیگران، آنھا
محمد  ،خود استادِ ه از یبابو ابن .»٧نندک می ارکرا ان ج امبریردن پکسھو  ـ ندکشان  خدا لعنت

                                           
یعنی  ،»دروس فی الجهاد و الرفض«های خود را  عالقۀ شدید به اسم رافضیت، وی یکی از کتاب خاطربه  -١

 نامیده است. »گری هایی پیرامون جهاد و شیعه درس«
 .٥٢ص :سالمیةاإل الحکومة  -٢
 .٢٩٨ص :نیصول الدأ بنگرید به: -٣
 ٢/٢٩٠الشفاء:  -٤
 ١/١٧٧منهاج السنة:  -٥
 ٩١: صسالمیةاإل الحکومة  -٦
 .١/٢٣٤ :هیحضره الفقیمن ال  -٧
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ن یبر ای و .١دانست می غلوّ  امبر و امام رایپ از سھو یه او نفکرده کد نقل یبن ولبن حسن 
ه آنھا کاست   نیالت و مفوضه ااعتقاد ما در مورد غُ «ند: ک یم مکن حیالت و مفوضه چنغُ 

 .»٢ھود و نصارا و مجوس بدترندیافرند و از کنسبت به خداوند بزرگ 
او . ندارد یعشرااثنۀ عید شیعقابا  یتفاوت مسائل اعتقادی دیگردر  ینیخمھای  دیدگاه

 یا دارد و جز عده یریفکتۀ دیز عقیو در مورد عموم اھل سنت ن ٣داند را کافر می پیامبرۀ صحاب
 علمای تندرویباره نظرات  نیاو در ا .داند می یناصببقیه را  ،دنام یم »مستضعف«آنان را ه ک

حربی تعامل با اھل سنت باید ھمانند تعامل با دشمنان  معتقدندرا برگزیده است که  شیعه
کافران حربی قرار ۀ در زمر ھا یه ناصبکاست  نیتر ا یقو نظر«د: یگو یم که ؛ چنانباشد

در ھر  یه ناصبکگیرد. بل مباح بوده و به آن خمس تعلق می مت گرفتن از آنھایغنگیرند و  می
ن واجب است خمس آن کمم ی لهیشود و به ھر وس او گرفته ییجایز است مال و دارا ،جا باشد

 ھستند ـھا به غیر از جارودیـ  یدیعیان زیسنت و ش ، اھلھا یمنظور او از ناصب .»٤جدا شود
به عنوان  ه نزد اھل سنتک یسانکخوارج و  اما ھستند.اھل سنت  در زمرۀ شیعه،ر ه به نظک

به عنوان  ،ردندک یر میفکرا ت ؛ین علیر المؤمنیه امکل یدلاین به  شوند، شناخته می یناصب
ھر  ـندکشان  خدا لعنتکه  ـ نواصب و خوارج«: گیرند قرار میف نواصب یدر رد یک گروه دیگر

 .»٥دو نجس ھستند
را بر  قرآن مخصوص به خود داشته و آن  ؛ یعلاین خرافه را قبول دارد که ز ین ینیخم

بر این عقیده است که  یواند.  صحابه عرضه کرده است، ولی ایشان از پذیرش آن امتناع کرده
د یو شا«گوید:  و می وجود ندارد ینونکدر قرآن  باشد که تری میبیشموضوعات  شاملقرآن 

ند ھمان قرآن کغ یرا تبل آن امبریخواست بعد از وفات پ یود و مب  ردهک یگردآور یه علک یقرآن

                                           
 همانجا. -١
 .١٠٩ص :اإلعتقادات -٢
داند. دشمنان ائمه در  بیزاری جستن از دشمنان ائمه را در نماز مشروع می »ةتحریرالوسیل«وی حتی در کتاب  -٣

او در  ).١/١٦٩ ة:لیرالوسیتحر ( باشند به جز سه یا هفت نفر از آنان می جقاموس شیعه همه صحابۀ رسول الله 
به  ١١٢ص :کشف األسرار کند. بنگرید به: خود به صراحت شیخین را تکفیر می» کشف األسرار«کتاب 

 :سالمزان اإل یمي ف یةرانیاأل  ةالثور ، ر نعمانیمحمد منظو  ؛٥٨و  ٥٧ان: صتصورتان متضاد؛ الندوی، بعد
 به بعد. ٤٨ص

 .١٦٨ص :المجوس جاء دورهمچنین بنگرید به:  ؛١/٣٥٢ ة:لیر الوسیتحر  -٤
 .١/١١٨ ة:لیر الوسیتحر  -٥



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۴۴۸

 

دخیل  دقیق آنفھم  در الله آموزش رسول با هکاست  ییھا یژگیتمام وشامل  که حقیقی باشد
  ».١است

 کمستدر«تاب ک بهو  کرده ترحم دعای الخطاب فصلکتاب  کافرِ  ِی مجوسنویسنده  رایاو ب
فر است کن یا یه حاوک ھای دیگر شیعه به کتابه ک چنانھم ؛٢ندک یاستدالل م وی »لیالوسا

 .٤یاحتجاج طبرسو  ٣ینیلک یافکاصول  ھایی ھمچون: نماید؛ کتاب نیز استناد می
ه کند ک یم نقل سخنانی ،ینیخم »سرارشف األک«تاب کاز جمالت  یبعضۀ در ترجم یندو 

من ه کشف األسرار کاز  شده ترجمهدر متن . ٥است فرکن یجسارت خمینی در اظھار ا نشانگرِ 
پاسخ  ، چنینر نشدهکه چرا نام امامان در قرآن ذکن پرسش یبه ا ینی، خماختیار دارمدر 

با اسالم و قرآن ارتباط داشته و  یاپرستیاست و دنیر یه تنھا براک یسانک ،گمان یب«: دھد یم
ن یه اکست ید نی، بعدھند میقرار دن به مقاصد فاسد خود یرس یبرا یا لهیوسبه عنوان قرآن را 

شده، ذکر  در آنھانام امامان  از قرآن کهرا را دستکاری و تحریف کرده و آیاتی  یتاب آسمانک
چند که ھر .»٦باقی گذاشته باشندمسلمانان  ن عمل را بر زندگییثر ننگ ااپاک کرده باشند و 

ف در یوقوع تحر ح و اشاره بهیتلمنجا با یدر ا ولی ،او به صراحت تحریف قرآن را اعالم نکرده
این امکان وجود دارد تا  کند که برای ھرکس صراحت ادعا میبه  وی .است اقرار کرده قرآن 

 :ش خداوند متعال استیفرماب یذکتادعا، این  .قرآن کریم را تحریف کند

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظونَ ﴿   ]٩[الحجر:  ﴾إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگهبان آن هستیم«

به گمان را که تابش آنچه کدر  متعال وندپندارد خدا یه مک بنگرید انهمتعصب ن نگرشیابه 
ۀ صحاب ه دستب آن شدن فیتحراز ترس  سببه ب ،ن آن استین و اساس متیآنان اصل د

 است.ذکر نکردھ ج رسول الله
گردد؛  میبازاو ه کپندارد  یو مکرده ق یرا تصد یبت مھدیغۀ خراف افترا و چنینھم ینیخم

 یزیر هیپا عدالت را در عالم اساس واعد واند تا ق آمده ‡امبرانیم پتما«: چنان که مدعی است

                                           
 در ضمن جزء دوم از رسائل خمینی.  ٢٦رسالة في التعادل و الترجیح: ص  -١
 .٧٧ص :سالمیةاإل الحکومة  -٢
 .٦٢،٦٣،٩٤ص همان: -٣
 .٧٧ص همان: -٤
 .٥٨ص :صورتان متضادان -٥
 .١١٤ص :کشف األسرار -٦
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در  آمده بود، تیبشراصالح  برایه ک ـاءینبخاتم األ امبر اسالم ویپ یحتـ دام ک چیھ یلو ؛نندک
 یمھد ،روز خواھد شدیار پکن یه در اک یسکروز نشدند و تنھا یپ یو اساس ن رسالت مھمیا

 .»١باشد یمنتظر م
صادر  یا هیانیب »یسالمإلعالم اال ةرابط«مؤسسه  و را ناپسند دانسته اعتقادن یمسلمانان ا

قرآن و سنت  یمحتواچنین ادعایی، با ه ک کند بیان میدانسته و  نادرست را سخنن یه اکرد ک
اعتقاد ن یا دیگری نیز، ھای افراد و گروه .٢تناقِض آشکار دارد یاجماع امت اسالم و ینبومطھر 
 .٣را محکوم نمودندو ادعا 

در تعلیق و رّد آن  و نتشر کردمرا  ینیخم یسخنران ،ستانکدر پا یجماعت اسالم نشریه
را  دوستان آن یه حتکاست  یامر خ اسالم است ویتار و رد اسالم و ینف ،نیا«: نوشت چنین
 و خود خارج نشده است یعت مذھب افراطیاز طباین ادعا،  طرح او با .»٤نندک نمی تحمل

 .ھستندو برتر تر  بزرگنیز  امبرانیاز پ ـ از آنان است یکی یه مھدکـ ه امامان ک اعتقاد دارد
 یرا به جایز ؛مرتد شدند ج امبریبعد از وفات پ صحابه رسول اللهھمچنین بنا به اعتقاد او، 

امامت  از نظر علمای شیعه، اساس دیانتدند. کرعت یر بکبا ابوب ،خالفت یبرا یعت با علیب
به  ،رده باشدکن نییبعد از خود را تعۀ فیاگر خل امبریپ«ل گفته است: ین دلیبه ھم است؛ یعل

رسول  یبه راست«د: یگو یه مکنجاست یو ا .»رده استکغ نیه رسالت را تبلکن است یاۀ منزل
 . »خالفت نشده است یمتول هصلابالف ،بعد از او یرا علیز ؛روز نشدهیپ ج الله

ر پاسخ د. صادر نمود یا هیانیب او را انکار کرده بودند، یکسانی که ادعابه در پاسخ  ینیخم
بر این  ما«د: یگو یم وی نیست. دیگری  زیغلط قبلی، چ ناپسند و یھا هگفت بر تأکیدجز  ،یو

 یداوند در آخر زمان شخصو خ اند ذ مقاصد خود نشدهیتنف امبران موفق به اجرا ویپه ک باوریم
جاد یخود را به ا تقدیِن سپس مناو  ».آورد یرا به اجرا در مامبران یل پیه مساکزد یانگ یرا برم

 .٥ندک یان مسلمانان متھم میتفرقه م

                                           
ایراد کرد و از رادیو تهران پخش  ١٣٥٩این سخنرانی را خمینی به مناسبت تولد مهدی موهوم در هشتم تیرماه  -١

 ؛م٤٨٨،١٩٨٠شماره ة:تییمجلۀ مجتمع کو  ـ.ق؛ه١٤٠٠ شعبان ١٧ ة:تییی العام کو أر شد. همچنین بنگرید به: 
 .٤٧تا  ٤٥ص :نییخمال نهج ؛٤٢و  ٤١ص :رانیا فيسراب ، احمد افغانی

 ق..ه١٤٠٠رمضان ٩ :سالمیإعالم الخبار أروزنامۀ  ـ.ق؛ه١٤٠٠رمضان ٤ة:نیالمد ةدیجد يستنکار فاإل  -٢
و رمضان  ، شعبان٤دعوه الحق، شماره «ای صادر کردند که در مجله  باره بیانیه علمای مراکش در این -٣

 .٤٩ص :نیینهج الخم هـ.ق انتشار یافت.١٤٠٠
 .٥٢ص ي:سالمزان الفکر اإل یم يف ينینهج الخم ـ.ق؛ه١٤٠٤ة الحج يذ ٢٩در  ة:سالمیإل ا ةجماع -٤
 .٢٢ص :منتظرالمهدی ال ةمسئل، نییخم -٥
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 ھای سرایی یاوهاو به  .١»باشد یم قرآن میم امامان ھمانند تعالیتعال« معتقد است: ینیخم
 مسلمانانه کرا  یند و آن قداستک یاست عمل م  مانده جااز ائمه به  گمان شیعهه به ک یجزوات

و تمام  ٢ت.ل اسئآن جزوات قا یبرانیز او  ،ندا لئقا ج الله تاب خدا و سنت رسولک یبرا
عقایدی  حتی ؛کند میت یو از آنھا تبع کردهد ییأت به آن معتقدند یعشر ااثنۀ فرق هکرا  یدیعقا

ه کست ا حقیقتن یان ایبما ھدف  پذیرد. میتر است  و منحرف تر متعصبانهاز ھمه  را که
از آنھا  یبرخ ؛ چرا کهپندارند یم یسطحو  هدگاه سادین دیا ه صاحبانکست یگونه ن آن ینیخم
است و به   ه دست برداشتهیخود در مورد تق دیاعق یاز برخ ینیخم«ند: یگو یه مکنم یب یرا م

اعتدال محسوب  ینوع یه در صورت ظاھرکبا اھل سنت نماز بگذارند  روان خود دستور دادهیپ
 ».٣ شود یم

تعادل و ۀ باردرای  توان یافت: رساله می خمینی ۀرسالدو در را  ھا باوری به این خوشپاسخ 
بر  ،ن آنھایمعتقد است اصل د ینیخم دیاست بدان یافک .هیدر مورد تق ی ا ح و رسالهیترج

ح داده یترج ینینزد خم این اصل ،اتیو در حالت اختالف روا شدهسنت بنا  مخالفت اھل
[=  دستور به عمل بر خالف عامه [= علمای شیعه] اخبار آنان«د: یگو یم وی .شود یم

ت در ھر یھدا یعنی[ "الرشاده يفما خالف العامة ف"ه: کن سخن یمانند ا ،دھد یم  سنت] اھل

دعوا ما وافق القوم فإن الرشد "ن سخن یا مانند ایو  ]باشد اھل سنت  بر خالف هکاست  عملی

کنار بگذارید؛ چرا که ھدایت در مخالفت ، ه موافق اھل سنت باشدکآنچه را  یعنی[ "خالفهم يف
 ؛ستیردن نک یمحض بندگنھا یح دادن ایح ھستند و ترجیاز اصول ترج اینھا با ایشان است]

  .»٤است آنان نھفته با ت در مخالفت یو ھدا ؛تیواقع یاست به سو یراھ ،آنھابا ه مخالفت کبل
» ٥اند ه در مورد مخالفت اھل سنت وارد شدهک یاخبار«عنوان  با یمبحثدر سپس خمینی 

 :ندا باره دو نوع نیات آنھا در ایه اخبار و رواکان داشته یب
به آنچه بر خالف عامه  دھد یدستور م ،ات ائمهیروابا در حالت تعارض  است کهآن  :نوع اول

از حسن بن جھم «: گوید میو  کردهان یبرا اول  دستۀت از یپنج روا وی .باشد عمل کنید

                                           
 .١١٣ص ة:سالمیإل ا ةحکومال -١
 .٧٧و  ٧٦ص ة:سالمیإل ا ةحکومال کند. وی در ادعای خود دربارۀ والیت مطلقۀ فقیه، به این کتاب استدالل می -٢
 .١٥٥و  ١٥٤ص ، دراسة عن الفرق:حمد جلیأ -٣
 .٧١ص :حیترجالتعادل و ال -٤
 .٨٠ص همان: -٥
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 شود و یت میروا یزیچ ؛گفتم: از ابوعبدالله  ]امام یعنی[ه گفت: به عبد صالح کت شد یروا
 یتیآن روا :م؟ گفتینکعمل از این روایات  یک  دامکبه  .شود یت میآن روا از او خالِف  سپس

ه موافق قوم است اجتناب کت ین و از آن رواکباشد، بدان عمل ] اھل سنت[ ه مخالف قومک
 .»١نک

شدۀ پیشین  اند، با روایات نقل که در این مورد از ائمۀ شیعه نقل شدهھم  یگریات دیروا
اھل [ ات را بر اخبار عامهیآن روا«: کنند آنھا چنین توصیه میبرخی از  مضمون مشترکی دارند.

مخالف  که عمل کنید به چیزید و ینکآنچه موافق اخبار آنان باشد رھا  ؛دینکعرضه  ]سنت
ن یه اکست ین  دهیپوش«د: یگو ین نوع اخبار میا در ادامه شرح ینیخم .»٢ات آنان باشدیروا

 رغم اعتبار یمتعارض، عل ه در زمان وجود دو خبرِ کنند ک یداللت مبر این به وضوح  ،اخبار
 ظاھراً  یکیاگر  یشود. حت یح داده میه مخالف عامه باشد ترجک یاز آن دو، خبر یکیسند 

ح است. ھم آنچه مخالف عامه باشد مرّج  باز ،ان اصحاب مشھور باشدیح و مضمون آن در میصح
 .»٣متداول است فقھا در تمام ابواب فقه و بر زبان ،ُمرّجحروایِت ن یاکه  چه بسا

ه به نظر ککند  می یھر خبربر رد و عدم قبول  تأکید ینی، خمکنید مالحظه میچنانچه 
ه به آنھا تشبّ از ه کھستند  ییھود و نصارای ھمچوناھل سنت  گویا ،آنان موافق اھل سنت باشد

ھود و نصارا یه اھل سنت از ک شده آنان به صراحت گفته  یھا تابک، ھرچند در است شده  ینھ
 .افرترندک

این  .دھند یق دستور مه به مخالفت اھل سنت به صورت مطلکھستند  یاخبار ،نوع دوم
و  گیرد تا با آنھا مخالفت گردد. می صورتد اھل سنت یاقوال و عقا با بحث و جستجو در کار،

 است. رده کر کت ذیپنج رواباره  خمینی در این
 وند ک سؤالار خود یشھر و د[اھل سنت]  ِی تفدھد از مُ  یدستور م یعیت اول به فرد شیروا

 سؤالار خود از او کۀ ه شھر برو و درباریفق نزد«د: یگو یم وی نماید.عمل  یو یخالف فتوا بر
چون حق در خالف آن فتوا  ؛نکبر خالف آن عمل  ،ردکت صادر یبرا ییاگر فتوا .نک
 ؛است  ردهک جادیا یال بزرگکعه اشیش برای ،مشابه آنھای  و دیگر روایتت ین روایا .»٤باشد یم

اگر به  .ھستند  عهیموافق اخبار شفقه، ۀ نیژه در زمیوه ، باھل سنت چرا که بسیاری از اخبار

                                           
 همانجا. -١
 .٨١و  ٨٠ص همان: -٢
 .٨٢ص همان: -٣
 همانجا. -٤
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به این  .دنبال دارده خارج شدن از ھر دو مذھب را ب ،دننکصورت مطلق عمل ات به ین روایا
 رھایی مشکلن یند از اک یآورد تا سع یم یلین قبیل، تأویی از اتیھر روا ایبر ینیخم ،دلیل

 یبه سو یراھ ناضطرار و نبودعلت آن، «د: یگو یگونه م نیا ،ت سابقیروا ادامۀدر  . مثالً ابدی
و از آن  به آن رجوع کند ھا هبسته بودن راه در ھنگام ک ردهکارشاد پس او را  .ت استیواقع

و «د: یگو یپس مس .»١رد گردد ،ه موافق آنان باشدک یخبردانیم ھر بجایز ه کد یآ یچنان برنم
ه شما کستند ین یزیو آنھا بر چ ه آنھا بر آنندکد یستین یزیقسم به خدا شما بر چ ... یقول راو

 تیظاھر روا ستند.یت و راه راست نیفیحن را آنھا بریز ؛دینکپس با آنھا مخالفت  .دیبر آن باش
باشد  یت و آنچه به آن مرتبط مامامدشان و در امر یاھل سنت در عقا رساند که با این را می

 .»٢ندک یباشد داللت نم(امت) ه موافق آنان ک یخبررد ت بر یو آن دو روا .مخالفت کنید
عه به شمار یح نزد شیمخالفت با اھل سنت را از اصول ترج ینیخم د،ینیب یچنانچه م

ند یجاکند؟ ھست جاک ،کنند یش دراز میبه سوو تقریب ه دست اتحاد ک یسانکپس آن  .آورد یم
 است؟ ه با اھل سنت دست برداشته یاو از تق برند یه گمان مک یسانکآن 

است و  ه یاز موارد تق یکیند با اھل سنت نماز بگذارند، ک یامر م را خود پیروانه کنیااما 
آن دسته از اھل  یل از آن بحث شد. ولیبه تفص ،هیتق او دربارهۀ ه در رسالکاست  یزیھمان چ

 اقدام اون یا یدایش ،عه ندارندیمذھب ش اسراراز  ینگرند و شناخت یه به ظاھر امور مکسنت 
اتحاد مسلمانان  یاو برا ی از سویوششکو  دانند می ینیرا از مناقب و محاسن خم  شده و آن

 .٣نندک یم یتلق
آورده است: عنوان این باره تحت  نیرا در ا یا ژهی، بحث وهیتقۀ نیدر زم اش او در رساله

ات یروا«د: یگو یم یو ».امه (اھل سنت) داللت دارندح بودن نماز با عیه بر صحک یاتیروا«
ب بر حضور در مساجد آنان و اقتدا به آنھا ینماز با مردم و ترغ یدرست ه برکوارد شده  یا ژهیو

س در کھر"است:  ه گفتهکعثمان بن ابوعبدالله   ح حماد بنیت صحیمانند روا ؛ندک یداللت م
ه نماز ب ،در صف اول ج الله ه پشت سر رسولکاست  یسکنند صف اول با آنان نماز بخواند، ھما

شکی نیست که نماز خواندن «: افزاید میروایت  اینتوضیح خود بر  خمینی در. »پا داشته است
در حال تقیه، اقامه نماز ھمراه آنان  . پسدارد یلت بزرگیبوده و فضح یصح ج با رسول الله

                                           
 همانجا. -١
 .٨٣ص همان: -٢
در  .ق  ه١٤٠٠ع األول یکم ربی ،٤٨٠٨ نۀ منوره شمارۀیخ محمد مجذوب در روزنامۀ مدیآنچه شبنگرید به  -٣

 است. باره نگاشته  نیا
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 شخص موثق و معتبری شنیده است که گفت:«نویسد:  ھمو در جای دیگر می .»١است گونه این
 یار سختکن یدر پاسخ گفت: ا .دمیو نماز خواندن پشت سر آنان پرس ییوند زناشویدر مورد پ

پشت سر آنھا نماز به  یو عل ا آنھا ازدواج کردب ج رسول الله. را ندارید شما توانایی آن .است
ه کبل ،به بحث ضرورت ندارد یارتباط ،هین تقیه اکند ک یاشاره موی  سپس.»٢است  داشته یپا

ابد و ی یه در حالت ترس ضرورت میه تقکرا او معتقد است یز ؛تعامل با اھل سنت است مخصوص
عه شمرده ین اعمال نزد شیاز برتر ،شرایطن یه در اکه نمود یشود تق یمدارا و سازش ھم م یبرا
ح یگونه توض نیرا ا آن ،در حالت دوم یروشن است، ول ریه امکه در حالت ترس یشود. تق یم
سوی آن وجود ه و میل و عالقه برد یپذ یمدارا و سازش صورت م یه از روک یا هیاما تق«دھد:  یم

 این باشد. ظاھراً  ین عبادات مین و برتریتر محبوب ءجز، آن یعبادت بر مبنا و استگونه  دارد، این
زیادی بر این امر  اتیروا یه مبناک ھمچنان ،در برابر عامه اختصاص داردبه رفتار  ،هینوع تق

بوده و  شیعهاز بھترین اعمال نزد  ،سنت در مقابل اھلکردن تقیه لذا از نظر او  .»٣داللت دارد
  است.جایز  آنھا برای مطلقاً 

پنھان کردن و جھت  کهکند  شیعه اشاره می دربه نوع سوم از انواع تقیه  خمینی در ادامه
کند،  گونه که او بیان می آن«گوید:  که می چنان ؛باشد انتشار عقایدشان می و عدمپوشاندن 

 ینیخم د گفتیا باز ھم بایآ. »٤باشد منظورش حفظ مذھب و اسرار اھل بیت از افشا شدن می
 داند نمی قیه را ترک کرده،گوید خمینی ت کسی که میاست؟   رنگ دست برداشتهیه و نیاز تق

بوده نزد آنان ن اعمال یاز برتر ،اھل سنت برابردر  هین نوع دارد و تقیان چندیعیه نزد شیه تقک
 ست.یحالت اضطرار نبه و مشروط 

ارد و شم یه مین را عصر تقیراشد یعصر خلفا ینیه خمک میاست بدان ان کافییدر پا
بت یتا زمان غ و بعد از او) ی(عل نیرالمؤمنیتا زمان خالفت ام ج بعد از رسول الله«د: یگو یم

 .»٥ناچار به تقیه بودند ست سالیش از دوی، بان آنانیعی، امامان و شیامام مھد
 نیتر ین و انحرافیبه شاذتر است که رافضیالت از غُ  یکی ینیه خمکپس روشن شد 

 این رویهو ھرگاه از نماید  از روی عمد با اھل سنت مخالفت می ،ندک یآنھا عمل م معتقدات

                                           
 ل.یسار در ضمن بخش دوم از  .١٠٨ص یة:تقال في ةرسال -١
 .١٩٨همان: ص -٢
 .٢٠٠ص همان: -٣
 .١٨٤ص همان: -٤
 .٢٩٦ص همان: -٥
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 .استه یتق یاز روفعل و سخنش  ]و عملی را که موافق اھل سنت است قبول کند[رون رود یب

 پنجم: اعتقاد به والیت فقیه
عینی است مخصوص اشخاص م ،که والیت مطلقه بر مسلمانان است اثناعشری معتقدۀ شیع

آنان ائمه  . ١برگزیده استمشخص کرده و با اسم و عدد  ھمانند پیامبران، که خداوند آنان را
و فضیلت و  ھمانند عصمت پیامبران خداشان  عصمت ،خدا امرھمانند  امرشان ھستند که

 ھجری ۲۶۰آخرین امام از سال  به عقیدۀ شیعه،باشد.  می ‡پیامبرانمقام از  باالتر شان مقام
امر در  مقام و منصب وی داند که کسی اثناعشری، حرام میۀ بنابراین شیع .ب استیتاکنون غا

گوید:  میکه  ییتا جا ؛د درآوردگاھش به تصرف خوخروج او از مخفیو ور تا زمان ظھ را خالفت
ھر پرچمی که قبل از قیام امام مھدی برافراشته شود، صاحب آن طاغوت است، ھرچند که به «

 .»٢خواندب فراسوی حق 
 ـ به گمان خودـ  اما آنان .اند را با این دیدگاه سپری کردهھای گذشته  شیعیان قرن

دھد مسئولیت برخی از  اجازه می ھابه آخوندب بگیرند که یاز امام غا ای ییدیهأت اند توانسته
ر اما د«گوید:  ییدیه میأاین ت ھا. مسئولیت اوست بر عھده بگیرند، نه تمامۀ که ویژرا وظایفی 

. آنھا حجِت من بر به راویان حدیث ما مراجعه نمایید ،پیوندند مورد رویدادھایی که به وقوع می
آنھا  بهمھدی موھوم آید که  از البالی این عبارت چنان برمی .»٣شما و من حجت خدا ھستم

گاھی از احکام حوادث و رویداد دستور می  د.شیعه مراجعه کنن علمایھای جدید به دھد برای آ
و امثال  افتاء به مسایل ،فقھای آنان اھل تشیع بر این است که والیِت نظر  و به ھمین دلیل رأی
اما والیت عمومی  کند. به آن اشاره می ییدیه مھدی منتظرأکه متن ت چنان ؛آن اختصاص دارد

کسی حق  وبوده مھدی خاص ی ھا از ویژگی ،شود ل سیاست و برپایی حکومت میکه شام
 در طول تاریخبه ھمین دلیل بوده که  .گرددباز از غیبتشتا و باید صبر کنند  را ندارد ادعای آن

و از اینکه  دنگریستن می خلفای مسلمین را با دید غاصب و ستمگرھمواره  ن این مذھبواپیر
کردند  و ھر لحظه دعا می خوردند میحسرت  اند استیال پیدا کردهشان  ت امامانبر سلطنآنھا 

گردد و در تمام بر پا دولت آنان  اینکه د تاشان شتاب کن فرج امام مھدی موھوم در خداوند که
به درازا آنان حجت اما غیبت  .اند نموده رفتارتقیه ۀ ھا به مقتضای عقید با حکومت ،این مدت

                                           
 .مراجعه کنید فصل امامتبه  -١
 .٤/٣٨٥؛ بحار األنوار: ١٢/٣٧١أصول کافی، شرح مازندرانی: -٢
؛ طبرسی، ١٧٧؛ طوسی، الغیبة: ص٤٥١؛ صدوق، إکمال الدین: ص٤/٥٥اول کافی، شرح مرآة العقول:  -٣

 .٤٧؛ محمد مکی العاملی، الدّرة الطاهرة: ص١٨/١٠١؛ وسائل الشیعة: ١٦٣اإلحتجاج: ص
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 و ظھور کند مھدی بدون اینکه و دوازده قرن گذشتھا به دنبال ھم سپری گردید  و قرن کشید
 ،نتیجه. درندا محروم ـ اعتقاد خودشان ـ بهدولت شرعی داشتن یک  از ھمچنان یانشیع

 .را به بازی گرفتافکار متأخرین شیعه ، انتقال وظایف مھدی به فقیهۀ اندیش
 کند که علمای آنھا، از جمله احمد نراقی و حسین نایینی بر این باورند که خمینی اشاره می

امام  بر عھدۀ در اصل کهرا  ای تمام اختیارات و وظایف حکومتی و اداری و سیاسی فقیه شیعه،
  که قبل از آنرا ، کس دیگری از علمای شیعه فرنبه غیر از این دو  وی .١دگیر میاست بر عھده 

ذکر  قطعاً  ،افتی می و اگر کسی دیگر را ؛د نام نبرده استباش ای داشته چنین اندیشه دو
 نماید. کند که مذھب و باور خود را بدان توجیه  او دالیلی را جستجو می زیرا ؛کرد می

ثناعشری، قبل از قرن سیزده ا هفقیه نزد فرقۀ والیت مطلقۀ اندیش گردد که ثابت میپس 
مطرح که افرادی قبل از او را  ای اندیشهواقع خمینی در وجود نداشته و اختراع نشده بود.

ب امام یو ضرورت برپایی دولتی به ریاست ناو مردم را به سوی این اندیشه  بودند، برگرفت کرده
در زمان و امروز «گوید:  می پیدا کند. ویتحقق اھداف شیعه  و بمذھ تا ،خواند فرا مھدی
پس چاره  .امور حکومت معرفی کندۀ وجود ندارد که شخص معینی را برای ادار ینص ،غیبت

یا آ شویم؟ یا از اسالم رویگردان بمانند،شده  یلچیست؟ آیا ھمین طور احکام اسالمی تعط
یا  ،شوند ت کند و بعد از آن مسلمانان به حال خود رھابگوییم اسالم آمد تا فقط دو قرن حکوم

دانیم  می امنادیده گرفته است؟ آنھا را امور تنظیم حکومت اھمال کرده و در اسالم  باید بگوییم
یم تسل سرِ که نبود یک حکومت اسالمی یعنی تباه شدن مرزھای اسالم و نابود شدن آنھا، یعنی 

 ،آیا حکومت دھد؟ اجازه میرا آیا دین ما چنین چیزی  .انم فرود آوردن و رھا کردن سرزمین
 ».٢؟ضرورتی از ضروریات زندگی نیست

گذرد و  ما بیشتر از ھزار سال می امام مھدِی  ِی ااز غیبت کبر«گوید:  در جای دیگر می وا
آیا باید  .امام منتظر در این مدت طوالنی مصلحت نباشد آمدن اید ھزاران سال دیگر بگذرد وش

خواھند بکنند؟  ھر چه میشده بمانند و مردم در خالل آن مدت  احکام اسالمی ھمچنان تعطیل
در نشر  ج وانین و تعالیمی که پیامبر اسالمق شود؟ ضعیتی ھرج و مرج پیدا نمیچنین و درآیا 

را در زمین  ج داد و آنخره و بیان و اجرای آنھا در مدت بیست و سه سال آن ھمه تالش ب
خداوند عمر شریعت اسالمی را برای  محدود بود؟ آیا مثالً  آیا فقط برای آن زماِن  تحقق بخشید،
ای از اعتقاد به منسوخ  اندیشه به نظر من، داشتن چنین نموده است؟ محدوددویست سال 

                                           
 .٧٤ص :ةسالمیإل ا ةحکومال -١
 .٤٨ص همان: -٢
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 عدم ضرورت تشکیل حکومت اسالمی معتقد به پس ھر کسی که...  است بودن اسالم بدتر
آن  و توقف طیل، درواقع ضرورت تنفیذ و اجرای احکام اسالمی را انکار کرده است و به تعباشد

را انکار  پاکگاری دین اسالم شمولیت و فراگیری و ماند آن، دنباله خواند و ب احکام فرامی
 .»١کند می

یروان او برای فقیه شیعی و پ الزم است اندیشد که توجیھات، چنان میاین بیان خمینی با 
از  ،او با چنین نگرشی .به نیابت از امام زمان اقدام کنند ،ھای اسالمی سرزمیناستیال بر 

ب و یمقررات دین شیعه خارج شده و با سفارش امامان بسیاری که ضرورت انتظار امام غا
 ده است. نمومخالفت  ،اند شتاب نکردن در ظھور و خروج وی را توصیه کرده

به ثبت رسیده  ‡از امامان  یروایات«گفته است: شیعه  معاصرحتی یکی از مراجع تقلید 
زیرا منصب امامت تنھا برای  »٢داند زمان خود را حرام میان و سالطین که قیام علیه دشمن

و رضایت و این دال بر کسی درست است که از جانب خداوند با نص قاطع برگزیده شده باشد 
 نیست. ھا خشنودی آنان نسبت به این حکومت

 ،پیروان خود ھستند خیرخواهِ گویند و  علمای شیعه در گفتۀ خود راست می اگر واقعاً 
باید جھت   یابت فقیه به جای مھدیخمینی برای ضرورت برپایی حکومت شیعی و ن توجیھات

غیبت و ۀ که بر خراف شان ای مذھب ت عبارت است از نقد ریشهو آن جھ ؛ی به خود گیرد دیگر
 کرده است. گرفتارآنان را در این مشکل  ،نا شده و در نھایتب بیانتظار غا

بر  و شود بیان می این شھادت مھمی است که از طرف یکی از مراجع شیعه ،در ھر حال
در  علمای شیعه اینکه اجماعو  ؛کند داللت میبطالن و فساد مذھب شیعه از اساس و ریشه 

آنان ۀ این اندیشکند که  به عالوه، ثابت می .بر ضاللت و گمراھی بوده است ،قرون گذشته طول
مدت زمان طوالنی با اھل خاطر آن، ه بباشد و  جانب خداوند تعیین شدهنی از امام معیّ که باید 

اند، به گواھی تاریخ و واقع امر، از ابتدا غلط و  و آنان را بدان خاطر کافر دانستهسنت نزاع کرده 
والیت «و چیز دیگری به اسم  را ترک کنندآن اندیشه باید  به ناچارآنھا  اینک. باطل بوده است

سپری شده و از طوالنی  یکه زماناست  بعد از آن اینھاۀ را جایگزین آن کنند. ھم »فقیهۀ مطلق
 اختیاراتتمام بر . در نتیجه، دنا هگشتناامید  ،نامند کسی که وی را امام زمان می ظھورِ  خروج و

از  رخیبرای خود و ب ف امام زمان رایو خمینی تمام امور مھم و وظا یافتند دستامام زمان 
 ،در ریاست حکومتالزم است  بودزیرا او معتقد  ؛قرار دادو ھمکیش خود  فقھای ھمفکر

                                           
 .٢٧و  ٢٦ص همان: -١
 ٩٢الله العظمی محمد حسینی بغدادی نجفی، وجوب النهضة لحفظ البیضة: ص آیت -٢
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، به این اندیشه علمای شیعهبرای قانع کردن  یو .شوندب یامام غا وظایف دارِ  عھدهکسانی 
 .نمود تألیفرا  »والیت فقیه«و  »حکومت اسالمی« کتاب

و حکومت و سلطنت را منحصر بلکه  ؛نیستموافق کس بر امور حکومت والیت ھر خمینی با
در حال  مبنی بر اینکهرغم نبود نص قاطع  لیع«گوید:  می وی. داند میمختص فقھای شیعه 

 ی حاکم شرعی در بیشتر فقھای امروز وجودھا جانشین امام باشد، ویژگی یخاص غیبت شخص
نظیر را  گستر و کم حکومتی عدالت این امکان وجود دارد که ،به توافق برسندلذا اگر  ؛دارد

 .»١ایجاد و اداره نمایند
نیازی به  پس چه ،دھستن نظیر گستری کم اگر حکومت فقھای شیعه و آخوندھا در عدالت

معتقد است والیت فقیه  این در حالی است که خمینیخروج و ظھور مھدی موھوم دارند؟ 
لمانان تمامی مس را ولیِّ  ج حضرت رسولخداوند «: باشد می ج الله ھمانند والیت رسول هشیع

 که و امام این است ج و معنای والیت رسول .امام ولی است ،و بعد از ایشان...  قرار داده است
این والیت و  عین ... باشد مینافذ و قابل اجرا  گانبرای ھماوامر و دستورات شرعی آن دو 

ممکن  والیت فقیه بر فقھای ھمتراز خودبا این تفاوت که  ؛وجود داردفقیه نیز  ، برایحاکمیت
ۀ لئشایستگی در مس نظرزیرا فقھا از  ؛طوری که بتواند آنھا را عزل و نصب کنده نیست، ب

 ».٢ھستند مساوی ،والیت
 یابد: می در دو اصل تمرکزخمینی ۀ نظری کنید که مالحظه می چنان

  ؛: اعتقاد به والیت مطلقه و عامه برای فقیهالف
 ندارد.حکومت اسالمی را  شایستگی رھبریکس ھیچ هبه اینکه غیر از فقیه شیع: اعتقاد ب

 ؛باشد امامان و انحصار آنھا در دوازده نفر می انتصابادعای  رد کردنبه معنای  عقیده،این 
وجود نص خاصی  ،حکومت تعیین رھبربرای شوند و  ا فقھا در تعداد معینی منحصر نمیزیر

مامت از دیدگاه اھل سنت به ھمان مفھوم ا تا حدودی که شیعیانست ن معناااین بد .ندارد
و از این  اند اقرار کردهبه ضاللت و گمراھی گذشتگان خود  ،ی این سخنااند و به مقتض بازگشته
 گردد. شیعه آشکار مین مذھب فساد و بطال رھگذر،

زمان ظھوِر مھدی، تا  نامند که میوالیت فقیه این رویکرد سیاسی را  خمینی و ھمفکرانش،
از اصل مذھب خود خارج  آنھا با این اعتقادپس  اش حکومت بر مسلمانان است. وظیفه
پندارند که فقیه  می آخوندھازیرا  ؛ندارد »تبابی«بنابراین این بینش، تفاوتی با مذھب  .اند نشده

                                           
 .٤٩و  ٤٨ص :ةیسالمالحکومة اإل  -١
 .٥١ص همان: -٢
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که خمینی  با این تفاوت ؛چنین دیدگاھی دارد یهکه باب ، چنانمھدی استۀ تنھا نمایند شیعی
 آورد. می باب به حساب  ھر فقیه شیعه را یک
و  اختیاراتزیرا  ؛کرده است ظاھرشیعیان را مھدی منتظر  خمینیکه  شاید بتوان گفت

بلکه  ،ظاھرتنھا یک مھدی را نه او با چنین تفکری  .وظایف او را به فقیه واگذار نموده است
ن شایستگی ای شیعهبسیاری از علما و آخوندھای  ؛ چرا کهاست پدید آوردهمھدی را  ھا هد

یی ھستند که برای ھا یشتر فقھای امروز ما دارای ویژگیب« :گوید می که چنان ؛منصب را دارند
امر آنھا  ،به مقتضای این نیابتو  »١بخشد می نیابت از امام معصوم به آنھا اھلیت و شایستگی

[= فقھا] آنھا  ،بر مردم بودخدا حجت  ج که پیامبر ھمانگونه«: باشد می ج ھمانند امر رسول الله
خداوند در روز  ،کس از اطاعت و فرمانبرداری آنھا سر باز زندو ھر ھستند نیز بر مردم حجت
 تمام ‡پیامبران ،رحالھ به«گوید:  میخمینی  .»٢کند اخذه میؤوی را م ،قیامت به خاطر آن

آنھا را بر اموری که خود امین  اند و به فقھای شیعه واگذار نموده ،بودکه بر عھده آنھا را  یامور
 .»٣اند یعنی امورات و وظایف خود را به امانت به آنھا سپرده ؛اند اند، امین دانسته دانسته شده

باشد و  آنھا می فقیه شیعی، ھمانند حکومت مھدی موعود که حکومت دھد توضیح می وی
 ‡طالب در دست نداریم، عصای موسی، شمشیر علی بن ابیتنھا چیزی که ما « گفته است:

و زمانی که عزم خود را بر اقامه و برپایی حکومت اسالمی جزم  .باشد دو می  قاطع آن تصمیم و
 .»٤کنیم می نیز دست پیدا ‡طالب یبه عصای موسی و شمشیر علی بن اب ،نماییم

شیعه در  بایھود کنایه از ھمدستی  ،عصای موسی و شمشیر علی جمع بینبه گمان من، 
در حکومت خمینی تحقق یافته  ھا ھمدستیبرخی از این . ی استحکومت آخوندتأسیس 

دو   سری بین آن ھای و ھمکاری بین ایران و اسرائیل تسلیحاتی  ھمانند رسوایی ھمکاری ؛است
 اند. آشکار ساخته را  آنی خبری ھا هکه رسان

 شده است.تشکیل ن حکومت شیعی شیعیان گذشته ھرگز یکدر میان  به اعتقاد خمینی، 
مفسد را در ھم بکوبد کار  کاران ما در گذشته برای تشکیل حکومتی که خیانت«گوید:  می وی

                                           
 .١١٣ص همان: -١
 .٨٠ص همان: -٢
 .همانجا -٣
به اعتقاد شیعه، عصای موسی و شمشیر علی میراثی است که مهدی از پیامبران و ائمه  .١٣٥ص همان: -٤

 ).١/٢٣١دریافت کرده است (أصول کافی:



 ۴۵۹ باب چهارم: فصل چهارم حکومت آخوندها

 

فرصتی فراھم  برای امامان ما«گوید:  وی در اظھارنظری دیگر می ».١ایم  نکرده و قیامی ننموده
 .ندزندگانی در انتظار آن بودۀ حظو تا آخرین ل دست بگیرنده را ب زمام امور که بتوانند نشده

برای تنظیم و  را غنیمت دانسته و از تمام لحظات ھا بر فقھای عادل واجب است که فرصت پس
 .»٢تشکیل حکومت اسالمی استفاده کنند

 در دست ھا آن حکومترھبری ولی  ه است،شد ھای شیعی برپا حکومتدر گذشته برخی 
 »دولت اسالمی«را اولین  حکومت خود آنھا لذا ؛نبوده است و نائبان امام معصوم عظام آیات

بزرگ  خمینی جمھوری اسالمی«گویند:  می ھا بعضی از رافضی کنند. می قلمداد ]یعنی شیعی[
رخ در تاریخ اسالم چنین چیزی که  اولین بار است و این برای را در ایران تاسیس کرده است

 .»٣بخشیدتحقق  راو امامان معصوم  و پیامبر اسالم پیامبراندھد. او آرزوی  می
و خلفای او به مقام حکومت آنان  ج طالقانی معتقد است که حکومت پیامبرسید محمود 

 ؛ج سازی است برای قیام و برپایی حکومت پیامبر نرسیده است و این حکومت نوعی تمھید و آماده
 ،تنھا حکومتی است که در این زمان ،اسالمی ما معتقدیم که جمھوری«گوید:  که می چنان

 وجود نداشت یولی در صدر اسالم چنین شرایط ؛داردرا حیات  و شرایط الزم برای شایستگی
لفای و خ ج از زمان حضرت رسولجھان ی اجتماعی و سیاسی که ھا . تحوالت و دگرگونی..

فراھم پایی جمھوری اسالمی را بر ایبر اساسی راشدین تاکنون شاھد آن بوده، شرایط الزم و
به غلو و افراط و  میل ھمیشه ،که طبیعت دیدگاه شیعه دکنی مالحظه می .»٤است آورده

نی نسبت به طالقا نظر دراین امر، ه ک چنانمھ ؛دیس اشخاص و انحراف در اعتقاد داردتق
به آمدن امامان شیعه  قبالً  کنند که ای ادعا می عدهحتی  .شود دیده مینیز جمھوری خمینی 

 .٥اند  شده مژده داده خمینی
او غیر از گفتیم که  صحبت کردیم.از بازگشت از غیبت  پسمھدی  عملکردِ  تر در مورد پیش

و سربریدن ر سرخ فْ با ج او ندگوی که می یھیچ ھم و غمی ندارد، تا جای ،کشتار و انتقام

                                           
 .٤٠ص :ةیسالمالحکومة اإل  -١
 .٥٤ ص :ةیسالمالحکومة اإل  -٢
 .١٠ص :ر نماز خمینیخود بر کتاب ِس  ۀهری در مقدمفَ الحمد أ -٣
را نقل کرده و  م این سخنان را منتشر نمود، و محمدجواد مغنیه آن٣١/٣/١٩٧٩روزنامۀ السفیر لبنان در تاریخ  -٤

کند که با عقل و قلب خود در فضای  فهم جدیدی از جمهوری اسالمی دانسته که فقط کسی درک می
 .١١٣ص ة:سالمیاإل  ةدولالخمینی و ال بنگرید به: اسالمی زندگی کرده باشد.

 .٣٩و  ٣٨ص ة:سالمیاإل  ةدولالخمینی و ، المحمدجواد مغنیه -٥
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 امروزه گذراند. تیغ می َدِم از عرب را برای انجام کشتار خود، مسلمانان برانگیخته شده و 
ه خمینی طوری که است، ب در دولت آخوندھا آغاز شده توھماین  یھا هبینیم که آثار و نشان می
 اند. ایران آغاز نمودهاز در داخل و خارج  عظیمی  ، طرح دولت مھدی را با کشتارھایاران اوو 

دروغین  روایاتپس از ظھور مھدی فراری،  قتل عام که درباره یجاعالناست  حقیقت این 
گونه  اما آنھا این ؛بیش نیست خیالیغیبت و مھدویت  هلئدانند که مس به خوبی می ،اند ساخته

بیشتر  دھند. ھمچنین و بروز می تعبیر کردهی نھفته و آتشین خود را ھا هماھیت درونی و کین
این ھرگاه  بنابر .ای بیش نیست دانند مھدی خرافه می انی ھستند کهدین بی ،علمای شیعه

، دریغ دست آورنده ب خود در قتل عام مسلمانانۀ حقق آمال و آروزھای دیرینبرای ت فرصتی
دانند که  زیرا آنھا به خوبی می ؛منتظر خروج و ظھور مھدی نیستند ،و در آن فرصت کنند نمی

 وجود نداشته است. چون اصالً  ؛کند مھدی ھرگز ظھور نمی
به جھاد  اقدام سبب غیبت مھدی،ه کند که ب اقرار می هتحریر الوسیلخمینی خود در کتاب 

 شکه خداوند فرج شریف ـدر زمان غیبت ولی امر صاحب زمان «گوید:  میوی  .درست نیست
اجرای ، در ھستندالشرایط در فتوا و قضا  ی جامعجانشینان او که فقھا ـرا زود فراھم کند 

ولی در  ؛گیرند دست میه به جای او زمام امور را ب ؛اختیارات امام ل سیاسی و سایرئمسا
در  ،کرد حکومتش را برپا خمینی ھنگامی که ،این ھمهبا  .»١اختیاری ندارندچنین جھاد  آغاز

ول حراست و ئلشکر جمھوری اسالمی تنھا مس«به ثبت رساند: این ماده را  ایران، قانون اساسی
اعتقادی یعنی  رسالت و پیامل حمل ئوبلکه ھمزمان مس ؛پاسداری از حدود و مرزھا نیست

ل مبارزه برای گسترش حاکمیت قانون خداوند در تمامی ئومسھمچنین و  جھاد در راه خدا
 .»٢باشد می گوشه و کنار جھان

 در ینیخم .نمود مشاھده سخنانتوان در این  میبه وضوح را گویی  تناقض و دوگانه 
شان بعد از  ومتکدر قانون حاما  ؛دھد یم قرار یارات مھدیف و اختیجھاد را از وظا  ه،لیرالوسیتحر
ن یا .ندک یم یمعرف و فقیه یاسالم یر جمھورکف لشیالکف و تیجھاد را از وظا ،و استقرار ییبرپا
ھمه  ،ه در آنکگیرد  صورت میه یت فقیدر بحث وال ید ویجد رویکرد یمقتضابه  کار،

 اساسِی قانون در وی  داده است.ل اقتنا عهیش آخوندبه  یلکطور  را به یمھد ھای تیصالح
 ـ فرجه یالله تعال عجلـ  زمان بت امامیدر زمان غ« ه است:این بند را قرار دادومت خود کح

ام و یبعد از ق نیبنابرا .»٣استه یران به دست فقیا یاسالم یت امر و امامت امت در جمھوریوال

                                           
 .١/٤٨٢ ة:الوسیل تحریر -١
 چاپ وزارت ارشاد. ،١٦ص :جمهوری اسالمی ایراناساسی قانون  -٢
  .١٨همان: ص -٣
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 مسلمان بود که با کمک یھا کاری که کردند، جنگ با ملتن یاول شان، ومتکح ییبرپا
پیمان  ھم ،مسلمانان یھا از سرزمین یکه در بعضصورت گرفت  یالتکیتش باو شان  انیرکلش

 آنھا ھستند. 
وی در  .دارد یدفاعۀ جنب ،ن جھادیه اکپندارد  یاوقات چنان م رخیب ینیخم ،ھمهن یبا ا 
. مینکحمله  یسکو به  ریمم سالح بردایخواھ یما نم«د: یگو یم و توجیه ماھرانهل یتأویک 

م ینک یفقط دفاع م بلکه حمله نکردیم؛او به عراق خیلی وقت است که به ما حمله کرده، اما ما 
ما «: گوید سخن می انقالب از صدور وی در جایی دیگر .»١است واجب یو دفاع ھم امر

او  .»٢مینکصادر  یاسالم یھا نیخودمان را به تمام سرزم یاسالمم انقالب یخواھ یم
 هخواھد مذھب خود را ب یه مکبل ؛ندکز انقالب را صادر یآم  خواھد تنھا به صورت مسالمت ینم

 ومتش به این موضوعکح ییقبل از برپا که تحمیل نماید؛ چنانتمام مسلمانان  هزور و قدرت ب
ن امر یه اک است یا عهیدولت ش ییتنھا برپا ،ھدف رسیدن به اینراه  کند ادعا میو  ردهکاشاره 

منظور او [ یجاد وحدت امت اسالمیا یبرا یا لهیما وس« د:یگو یم وی ند.ک یستمھم را سرپر
و  استعمارگرانن آن از دست یسرزم یو آزادساز ]باشدداشته ه مذھب رافضی کاست  یامت

ومت کح تالش کنیم هکنیم، به جز ایندار اختیارآنھا در ۀ نشاند دست یھا ومتکح یسرنگون
گردد تا کارھا با موفقیت صورت  یمسبب  ،خودۀ به نوب ن عملیو ا .مینکخود را برپا  یاسالم

که را  ییھا و تمثال ھا و بت نیمآورد تا سران خیانت را نابود ک وجود میه گرفته و این امکان را ب
 .»٣از بین ببریمپردازند  در شکل انسان به انتشار ظلم و فساد می

را یز ؛دھند یمورد انتقاد قرار نم دیمنموخاطر اسبابی که ذکر ه را ب ھا حکومت ،این روافض 
 ،زدیانگ یآنان را بر مۀ نکیو  خشم ھم بازن ھم باشد، یزم یومت روکن حیبرتر یومتکاگر ح

ر و کابوب[ن یراشد ینظر آنھا در مورد خالفت خلفا ،باره نیدر ا مگر اینکه بر مذھب رافضه باشد.
 است. و شاھد ل ین دلیبھتر ]شعمر و عثمان 

ُحَجج اسالم و آیات عظاِم   بر زبانھمواره ن، عام مسلمانا موھوم در قتل یرسالت مھد 
، یارات مھدیدر تمام اخت چرا که او ه است؛داشترا بر گام اول آن ینیو خم است یجار شیعه

 را آنھا آنیز ؛اند ردهکار کآش را آنعه یش یاز علما یبعض این موضوعی است که و اوست جانشین
 .»٤مبتال ھستند یعدم رازدارو نادانی و  حماقت به«د یگو یشان م ه امامکگونه 

                                           
 .١٠و  ٩ص :ل آزادسازی قدس و مهدی منتظریمسا پیراموننی یسخنرانی خم -١
 .١٠ص همان: -٢
 .٣٥ص :ةیسالمالحکومة اإل  -٣
 .١/٢٢٢ :صول کافیأ -٤
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 تاریخ دریید برپایی جمھوری اسالمی أبرای ته ک بزرگ یرسم ھمایش یکدر 
به دو زبان  که کردمطالبی ایراد  یصادق یمحمد مھدتر کگزار شد، دبردر آبادان  ۲۶/۱۲/۱۳۵۷
 :گفتدر این سخنرانی  وی کرد.ف یار مھم توصیرا بس و آنیو راد پخش شده یو فارس یعرب

حرم امن  ،رمهکمۀ که مککنم  اعالم میمن به صراحت  در شرق و غرب، برادران مسلمان یا«
گاه ھر گفته بود تر وی پیش .١»اند ردهکرا اشغال  ھود آنیبدتر از  یا مجموعه است که خداوند
صادر  یاسالم یھا نیر سرزمیافغانستان و سا ،رمهکمۀ کم ،به قدس را ، آنافتیاستقرار انقالب 

 .٢خواھند کرد
 یانھودیه کدانند  میقدس ت یه را ھمانند وضعکت میوضعآخوندھای شیعه، ه ک مینیب یم

شوروی سابق بود.  یھا ستیمونکدر اشغال ه کافغانستان اوضاع مانند  یا اند، ردهکرا اشغال  آن
ه یافر سورک یریصَ ومت نُ کبا ححکومت ایران ه ک گردد این ادعای آزادسازی، در حالی ابراز می

 .٣ندک یرا نقد نم یومت بعثکچ وجه آن حیو به ھ ای داشته رابطۀ صمیمانهدوست بوده و 
 .ق ھ ۱۴۰۰شوال  ۱۶در  ،۴۶ۀ شماردر  ،عه در قمیش یعلمارسمی  ارگان ،دیشھ نشریه

را نشان  یه مسجداألقصک یگرید  سکع آننار کدر  که کردچاپ  همشرفۀ عبک از یسکع
ای را گرفته  وجود داشت که اسحله یدستتصویر  دو عکس،  ان آنیو در م شد. یده مید ،داد یم

 .»٤ردکم یخواھھر دو قبله را آزاد به زودی «بود:  س نوشته شده کن عیر ایو ز بود

 والیت فقیه مورد در خمینی دیدگاهعلمای شیعه با  از برخی مخالفت
او،  یت برایه و انحصار والیبه فقموھوم  یارات مھدیکامل اختدر انتقال  ینیخم عقیدۀ 

نام   عه بهیاز مراجع بزرگ ش یکیو  ینیان خمیم .ختیعه را برانگیش یاز علما یا عدهاعتراض 

                                           
همچنین  شد.اسالمی پخش  جمهوریاز صدای  ٢٦/١٢/١٣٥٧ ظهر مورخ ١٢در ساعت  ،ن سخنرانییا -١

 .٣٤٧تا  ٣٤٤ص :مجوسال ردو  بنگرید به: وجاء
 همانجا. -٢
حکومت  بینیم که مؤلف این مطالب را چندین سال قبل و پیش از انقالب سوریه بیان کرده است؛ اما امروز می -٣

ها هزار مسلمان سوری از زن و مرد  کند و ده رافضی ایران با تمام قوا از حکومت ظالم و نصیری سوریه دفاع می
 خانمان کرده است. مترجم ها نفر از آنها را آواره و بی و کودک و پیر را به خاک و خون کشیده و میلیون

هـ.ق. آنچه شیخ محمد  ١٤٠٠قعدۀ  ذی ٢٧؛ روزنامۀ مدینه منوره سعودی، ٤٦بنگرید به: مجلۀ شهید شمارۀ  -٤
عبدالقادر آزاد، رییس مجلس علمای پاکستان در اثنای دیدار خود از ایران بر روی یکی از دیوارهای هتل هیلتون 

 ة:نییخمال ةفتن( »ست کفار آزاد خواهیم کردما کعبه و قدس و فلسطین را از د«در تهران دید، این شعار بود: 
 .)٩ص
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نیز ه عیش یاز علما عده دیگری و درگرفت یش تندکشمکاختالف و  ،یمدارعتیشرمحمدکاظم 
 یا شهین اندیچن ینیه خمکنیه از ایمحمدجواد مغن .١ردندک ماعال عقیدهن یمخالفت خود را با ا

است،   نگذاشته یمعصوم و فقھا فرقامام ان یم ھای حکومتی شایستگیداشته و در  یا شهیاند
 :دیگو یرده و مکاظھار تعجب 

م یز و علیه از جانب خداوند عزکاست  ییمانند وح امالً کاو  امرو  ٢سخن معصومقول و «

ه کن بدان معناست یو ا  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ﴿ گردد: ینازل م
و  یروحۀ و عالم و جاھل را داراست و سلط کوچک و بزرگت بر یطاعت و والامعصوم حق 

  ه بر علیهکبل ،بود ینم او یت برایگرنه والو ؛ندارد یکیچ شریه ھکست خدامنحصر به  ،یزمان
به جز  در امان باشد، خطا و لغزش که ازست یس مافوق معصوم نکچیه ھکنیا هبا علم ب ؛بوداو 
 ،ب شدیه معصوم غاک یزمان توان گفت مین یا بعد از ایآ ت و امر به دست اوست.ه خلقک یسک

 .»٣؟ابدی یه انتقال میبه فق امالً کت او یوال
م معصوم که ھمانند حیم فقکچگونه ح است.ت غلو یدر نظر او نھا چنین دیدگاھیپس 

و شبھات  کاز ش ،ومت معصومکح«دھد:  می حیگونه توض نیا را س آنسپ ؟گردد یمتلقی 
بر مدلول است و  ،هیم فقکاما ح ؛یاست نه ظاھر یل است نه مدلول و واقعیرا دلیز ؛مبراست

و غرور ۀ غلب ،یدر معرض فراموش ]حکم فقیه[بلکه  ،تنھا این نیست ؛ظاھر تکیه و اعتماد دارد
و  یرات اوضاع اقتصادییط و اجتماع و تغیرات محیتأث ،یو احساسات شخص یانگار سھل

بسیاری افراد و  شده ده یکه از آنان د ای ام ظالمانهکرد. چه بسا احیگ یقرار م یگاه اجتماعیجا
فقط  .ذکر کنیم وجود ندارد رای اینکه مثال و شواھد بیشتریمجال کافی ب .اند از آن رنج برده

اما  ؛شناختم که تا قبل از رسیدن به ریاست، بسیار زاھد و باتقوا بود اینکه فقیه و عالمی را می
 یتوجه خاص شامادھایبه فرزندان و داو گفتند  دیدم که می بعد از رسیدن به قدرت، مردم را می

 .»٤دارد
 آن. به اقرار وی،ی ھااز آخوند یو گروھ شیعهه یبر عل مغنیه جانب است از اقرارین یا

زھد و به آن تظاھر  که با ای زاھدانهۀ  چھرآن  ،فراھم شود آخوندھا یاست برایھرگاه فرصت ر

                                           
 .١٥٤و  ١٤٤،١٥٣ص :عتمداریینی و شر ی، مبحث خمةدولالن و یدالن ینی بیخم، عبدالجبار عمر :بنگرید به -١
 اند. معصوم ج  الله امامان از نظر شیعه همانند رسول -٢
که با  یزیآن [چ   دیگو  یهوا و هوس سخن نم یو از رو«معنی آیه:  .٥٩ص الدولة اإلسالمیة:نی و یخمال -٣

 .]٤و ٣[النجم :   »گردد یم یخدا بدو] وح یکه [از سو  ستین یامیخود آورده است] جز پ
 .٦٠و  ٥٩ص همان: -٤
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، چنین صفتی دارنده ک ییھاآخوند کند خمینی فکر میمتأسفانه رود و  ین میاز ب نندک یتقوا م
 سرپرستان و رھبران این امت ھستند.

ت معصوم یه از والیت فقیه والکمعتقدند دارند،  ینیمخالف خم ای هشیاندکسانی که 
و  یت فتویوال« از والیت فقیه  ،آمدهکه در احادیث شیعه  چنان و تر است دوام مکتر و  فیضع

فراتر   »١ه وارث نداردک یسکب و ارث بردن از یغاشخِص ت بر اوقاف عامه و اموال یقضاوت و وال
 رود. نمی
ه کرا  یلیدال ،عهیبزرگ ش یھااز سخنان آخوند یبا استناد به بخشه یمحمدجواد مغن 
آن  دھد که توضیح میو  کند رد میرده کان یخود ب عقیدۀ والیت فقیهاثبات  یبرا ینیخم
این  گیری ه موضعب ینیخم .ندک یداللت نم ،خواسته ینیه خمک یتیوالعمومیت بر  ،لیدال

برای در دست گرفتن کرد، چرا که آنان اعتقاد داشتند والیت فقیه  گروه از علمای شیعه حمله
ل یآنان، باعث تعط رویکردِ ن یا شایستگی ندارد. استدالل خمینی مبنی بر آن بود کهحکومت 
 ،کند ذکر می ینیخم دالیلی کهکه این با .باشد ین مینسخ دۀ و به منزل گشتهام اسالم کشدن اح

سخنانی که او علیه کند،  او را در رسیدن به مقصود یاری نمیو  را تأیید نکردهاش  شهیاند
مخالف اصول اصولی بنا شده که بر  ه، نشان از این دارد که این مذھبآخوندھای شیعه گفت

 ست.ء اایق اشیحقاو عت یمنطق عقل و طب ،شرع
عه یش یعلمامختص را  گرداند و آن یت را به عموم مردم برمیوال ،ینیمخالف خم رویکردِ  
[در شان  ت مخصوصیبا ھمان وال ،اند  ه در آن قرار گرفتهک یتیه این علما در وضعکبل ؛داند نمی

 امور یرده و سرپرستکظھور موھوم  یه مھدکنیتا ا ،مانند یم یباقمورد امور فقھی و حسبیه] 
 استیسدین از  ییجدا یعنبه م ،ین به زبان امروزیرد و ایآنھا را در دست بگ یاین و دنید

ا یه و یفق گرایی در والیت طافرا دو راه بیشتر ندارند: مذھبعلمای بینیم که  میپس  .است
ذات گونه است و  نیباطل اۀ شیعت ھر مذھب و اندیطب .حکومتن از ید ییبه جدا یفراخوان

  است. گونه تناقضات   نیادر  یگرفتار آن،
از جانب امام که د ننک یادعا م ـ  ـ اعم از موافقان یا مخالفان والیت فقیه آخوندھای شیعه

 ،تفکرن دو یدام از اک چیرا ھیز .نص قاطع وجود دارددر این مورد ن شده و ییخداوند تع
 یمھد یبرای لکن شییتع یک ند، مگرنک ین نمییتع رھبری حکومت یرا برا خاصیشخص 

 یرا وجود خارجیز ؛گردد یھرگز برنمدر ھزارتوی سرداب سامرا گم شده و ه ک فراریب یغا
 ندارد.

                                           
 .٦١و  ٦٠ص الدولة اإلسالمیة:نی و یخمال -١
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 ومت آخوندهاکقانون ح
 را در آن یه وزارت ارشاد اسالمک یتابکخود را در  یقانون اساس ،رانیدر ا یاسالم یجمھور

 یکد در یدر مجله شھ تر پیش ین قانون اساسیمواد ا .اعالم نمود ،ردک منتشر  ۱۳۶۴سال 
 .١شده بودمنتشر ژه یو نسخۀ

تا مشخص  کنیم می بررسیرا  جمھوری اسالمی ایران یاز مواد قانون اساس یدر اینجا بعض
 خیر.ا ی است یومت اسالمکح یکقانون  ـ کنند که ادعا می چنانـ  ن قانونیا ایآ شود
د: یگو یمکند و  معرفی می حکومتمذھب جعفری را دین  ،یقانون اساس دوازدھمۀ ماد 

 تغییر ناپذیر و ین اصل ابدیو ا باشد می یاثناعشر یجعفر ایران اسالم و مذھِب  ین رسمید«
 تأکیدنص گذاشته و  ،در مورد امامت یر اثناعشرکتف بر ین قانون اساسیھمچن .»است

دھد  یامامت ربط مۀ یه را به قضیت فقیدر وال ینیخمۀ شیه مذھب و اندک یا به گونه ؛دینما یم
 .»باشد یت امر و امامت میه از جھت اعتماد و اعتبار، استمرار والیت فقیوال«د: یگو یو م

یک حکومت قومِی متعصب ابتدا شان را  آنھا در قانون اساسی خود، حکومت هک دینیب یم پس
 گر آن باشدانیب ،آنانۀ ن گفتیا چه بسانامند.  یم یاسالم یخود را جمھور ، سپسکنند می معرفی

به ھمراه ذکر اسالم، نام آن نیز  ه الزم استکبل ؛شود نمی وارد اسالم در دایرۀ شیعهه مذھب ک
 نندک یاین در حالی است که آنھا ادعا م دارد.ت کمشاربا آن ه کگر ین دید یکمانند ھ ؛ذکر گردد

گونه  نیتصور آنھا ات یواقع . اگردندار یجز در فروع اختالف ،یاسالممذاھب  گریبا د شان مذھب
 ماعال یرا مذھب رسم کرده و آن تأکید یبر مذھب جعفرتا این حد چرا در قانون خود  ،است

ه نزد کنیا ایاند  ب مطلع شدهیا بر غیباشد؟ آ ناپذیرتغییرابد  یبران ماده ید ایچرا با د؟ ضمناً کنن یم
ه نزد ک یقتیدن حقید یرا برا خود یھا خردھا و دل چرا ؟اند گرفته یخداوند رحمان عھد

  ؟کنند رھا نمیزشت  و کتعصب خش درد از خود راند و یگشا ینم استسنت  اھل
چرا ؛ بنامند »جمھوری جعفری«را  نظام سیاسیالزم است که این  به موجب این ماده، پس

فه یه خلک یو زمان ؛نه مذھب ،است  شده یگذار هیبر اساس اسالم پا یه دولت اسالمک
 یرو دھد، این امر از چیزھایی را از این مذھب یا آن مذھب به عنوان دستور قرار میمسلمانان 

به  ،یقانون ن اصلیا در موردآنھا  یول .ا تعصبیوراثت  اساس نه بر گیرد، صورت میل یدلقوت 
 .نه مذھب ،ن استید یعشراگویند اثن میه ککنند  استناد میخود  یاز علما رخیسخن ب

مورد  ج الله سنت رسول یامامان را به جا اخبار یدوم قانون اساس اصِل  از موادِ  یدر بعض 
آمده  که در آن ، چناننندک یعوض م ینتر نیین را با پایبرتر و بدین صورت،دھند  یاستناد قرار م

                                           
 .١٣٥٨سال  ،د، قمیچاپخانۀ شه -١
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بر اساس  ط،یالشرا جامع یااجتھاد مستمر از جانب فقھۀ پایبر  یاسالم ینظام جمھور«: است
 .»١شود می اقامه ‡ن یتاب و سنت معصومک

 نبوی سنتبه  تقادیعارا آنھا یز ؛وجود ندارد ج امبریبه سنت پ ای شارها اصل،ن یدر ا
ا و یه آنھا را از انبکنند ک یعمل مخود ن یمعصوم ـ به اصطالح ـ  ه به سنِت کبل ؛ندارند
 ،ماند یم ین قانون باقیا یبرا یا صفت اسالمیآ ،ن وصفیبا ا دانند. یبرتر مھم  ‡نیمرسل
 یبه مقتضا آخوندھای شیعه  ؟است  نادیده گرفتهرا  ج الله سنت رسول این قانون، هک یدرحال

فر و کھمه آن وجود با وارد شده،  ...و بحاراألنوار و  یافکبه آنچه در اصول  ،اصلن یا
شان  ین را برایه سنت معصومکھستند  یمنابع و مصادر ھانیرا ایز ؛نندک یعمل م شان یگمراھ
 .نندک ینقل م

کند که: مرجع آنھا رای و نظر امت است (نه کتاب و سنت)  اصل ششم این قانون بیان می
  ٢...جمھوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود گوید: در که می چنان

و در شود  تردیدی نیست که امور دولِت خالفت در اسالم با محوریت کتاب و سنت اداره می
 باشد. ھای وضعی می اسالم آراء عمومی اساس حکم نیست. بلکه آراء عمومی اساس قانون

در «گوید:  دھد چنانکه می قانون اساسی خود را بیشتر نشان می ۵۹و این مساله در اصل 
مسایل بسیار مھم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه 

جعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید پرسی و مرا ھمه
    ٣».به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد

براستی عجیب نیست که پس از محروم کردن خود از دومین اصل تشریع در اسالم یعنی 
این » الحدائق«بحرانی صاحب سنت نبوی، در امور خود به آراء مردم روی آورند. شیخ آنھا یوسف 

 کند. پیشنھاد را مطرح نمود که راه و روشی جز این اختیار کنند چراکه خواسته آنھا را اجابت نمی
    ٤ھجری در قانون اساسی آنھا آمده است. ۱۴۰۶این بخشی از موادی بود که طبق آخرین چاپ در سال 

                                           
 .١٦و  ١٥ص: قانون اساسی -١

 ١٨قانون اساسی، ص  - ٢
 ٤٦همان، ص  - ٣
یادآوری این نکته در اینجا مناسب است که قانون اساسی ایران در روزنامه لبنانی با ترجمه محمد صادق  - ٤

حسینی به صورتی مغایر با انتشار رسمی آن منتشر شد. و در این تغییر اثر تقیه آشکار است تا اینکه مذهب از 
 انتقاد مصون بماند. 
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بلکه یک قانون  ؛می نداردمشخص شد که این قانون، رنگ و بوی قانون یک دولت اسال
سنت  برگرفته از کتاب وباشد که احکام آن  رافضی جعفری میفارسی نژادپرستانه از نوع 

 سنت معصومین را باشد که آنھا آن می فکرانشبلکه بر اساس روایات کلینی و ھم ؛نیست
  .نامند می

                                                                                                             
را  است که حزب تحریر یکی از احزاب دوست و هم پیمان انقالب ایران است بلکه آن این امری واضح و روشن

که این بررسی در  داند. با این همه حزب تحریر در بررسی مواد قانون اساسی ایران، چنان حکومت اسالمی می
ت اسم؛ حتی های کوچکی به چاپ رسید، بیان داشت که این قانون هیچ ربطی به اسالم ندارد مگر از جه کتاب

مورادی بیانگر وضعی بودن  ١٣٦، ١٣٥، ١٣٢، ١٣١کند که در فصل هشتم در رابطه با قوه قضایی در مواد  ذکر می
شود. و پس از بررسی قانون اساسی  ها بر مبنای آن قضاوت می قانون مدنی بیان شده است... که در دادگاه

از کتاب الله و سنت رسول الله نگرفته است و بلکه  گوید: این قانون اسالمی نیست و احکام و قوانینش را می
گوید:  تنظیم کننده آن تحت تاثیر عقالنیت غرب بوده و از عقالنیت حاکم در اسالم بهره نبرده است. و می

گوید: واجب است که قانون  چون این قانون به مرحله اجرا در آید، این دولت، دولتی اسالمی نخواهد بود. و می
 قیده اسالمی بوده و تمام مواد آن از کتاب الله و سنت رسول الله اخذ گردد.برگرفته از ع

این دیدگاه حزب تحریر در مورد قانون اساسی بود با اینکه با حکومت ایرانی هم پیمان است. اما دیدگاه این 
یی دولت خالفت باشد. چرا که به دنبال تطبیق برخی از احکام اسالم برای برپا حزب نیز شبیه دیدگاه رافضی می

باشد تا اینکه مهدی غائب ظهور کند... با این  باشد. چنانکه شیعه به دنبال تطبیق برخی از احکام مذهبش می می
بود نقد آنها از قانون  کند. و اگر فرصتی برای بحث در این مورد می همه در مورد قانون اساسی چنین قضاوت می

عنوان قانون اسالمی پیشنهادی برای خمینی فرستاده شد و به نظر  کردم. این نقد تحت را به طور کامل ذکر می
رسد شیعه از آن در تغییر برخی از مواد قانونی که از آنها نقد شده، استقبال نموده و استفاده کرده است  می

نکه در شود. اما با این همه از گمراهی سالم نمانده است چنا که این مساله در آخرین انتشار آن مالحظه می چنان
اثنای نقد بیان گردید. در تعریف حزب تحریر بنگرید به: کتاب الجماعات اإلسالمیة في ضوء الکتاب والسنة، 

            و مابعدها. ١٣٧تالیف: سلیم الهاللی؛ وزیاد الدبیج، ص: 





 
 
 

 

 باب پنجم

 نظر علما درباره آنها نقش شیعه در جهان اسالم و

 
 این بخش شامل دو فصل است:

 عه در جھان اسالمینقش ش فصل اول:
 سنت دربارۀ آنان نظر علمای اھل فصل دوم:





 
 
 

 

 :فصل اول
 نقش شیعه در جهان اسالم

 .است بزرگ گسترده و بسیارر مختلف آن، ادواو خ یطول تار نقش شیعه در جھان اسالم در
 طلبد. می فراوانیھای  و تالش بسیار ھای کتابمختلفی دارد که ابعاد  بررسی این موضوع،

اتفاق از آن در عراق بعد  وقرن چھارم و پنجم  بازگشت به رویدادھای تاریخی مانند آنچه در
است،   یک موضوع گسترده ،اند که شیعه در آنھا نقش اساسی داشته یرخدادھای افتاده است و
روزافزون  ھای جنبش بررسی ؟چگونه ممکن استاسالم تحقیق آن در جھان  پس مطالعه و

 ،گذارند خود به جای می آثاری که از نقاط مختلف جھان اسالم و در و شیعه در جھان امروز
تحقیق  واست سفرھای متعدد  گسترده و اتارتباط، میدانیتحقیقات  مطالعات و مندنیاز

در نظر گرفته شیعه  عقایدد اصول و نقرای بکه یک فصل آن ھم در  ،کتابیک  آن در بخشی از
 ممکن نیست. ،دهش

 یشتمُ جزئی از کل و بیان  کوتاه و یسخن ،ای سریع شارهااین فصل به  در دلیل،به ھمین 
محدود  موضوعاتآنھا را در  آثار کنم بعضی از درحد توان تالش می و کنم کتفا میا خروار نمونه

 عبارتند از:  موضوعاتاین  .درازا نکشده مشخص بیان کنم، تا سخن ب و
  ؛عتقادیافکری و  -۱
  ؛سیاسی -۲
 ؛جتماعیا -۳
 قتصادی. ا -۴

به ھم  در اصل، این موضوعات و باشد میبیان این آثار  بندی فقط برای توضیح و این تقسیم
 امت ایبدعت برکه شر  پرداختن به این مساله از این جھت است ؛متصل ھستند مرتبط و
. ھر گذارد تأثیر می مسلمانانی تمام جوانب زندگ بر و است ناکربسیار خطاسالم 

 را بر د، اثرات منفی آنکنبررسی  را آمیزش رویکردھای بدعت که تاریخ این امت و پژوھشگری 
فروپاشی  دالیلۀ تیمیه دربار االسالم ابن برای نمونه به آنچه شیخ .بیند میدولت اسالمی 

که عقیدۀ فرقه بن درھم  جعد خاطرامیه به  بنیحکومت « دقت کنید:گوید  حکومت اموی می
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امیه  بنی هفیآخرین خل« :گوید میایشان ھمچنین  .١ددیگر فروپاشی به دالیل و ه را داشتمعطل
منی او به یُ بد و .شود ه ھمین جعد بن درھم نسبت داده میب ،عدیَج نام مروان بن محمد ه ب

ھای  که بدعت زیرا ھنگامی ؛نابودی شد انجام دولت اموی دچار زوال و، تا سررسیدمروان 
دیگران  انتقام گرفت و ‡مخالفان پیامبران خداوند از ،کردند بروز ج مخالف دین رسول الله

 .»٢آنھا یاری داد بر[برای غلبه] را 
 گرایانه از تاریخ تفاوت دارد، تفسیِر مادیرخدادھای تاریخی، با  ازاسالمی  این تفسیر دینی و

 یابند. را درمی ایمان آنو این کاری است که تنھا اھل 
**** 

 عتقادیا فکری و تأثیر  -۱ 
 :پردازیم ھای بارِز آن می ویژگیاین موضوع بسیار گسترده است که به برخی از 

 میان مسلمانان درجاد شرک یا
جھان  درآمیز  و عقاید شرکمورد امامت اثرات واضحی در پدید آوردن شرک  درشیعه ۀ عقید

اولین کسانی  یاناند که شیع کرده برخی از اندیشمندان ثابت .ه استشتاسالم به جای گذا
افراط شیعه  درحقیقت غلو و پدید آوردند. مسلمانانرا در میان  پرستی اند که شرک و قبر بوده

 یپرست ی آنان بدل گشته و برای توجیه بتھا قبر عبادت، به غلو و افراط در شان مورد امامان در
 اند.  ی را جعل کردهیھا روایت ،خود

برای  سفرھای زیارتیدر مورد  یایاتاولین کسانی که رو«گوید:  می هیمیت سالم ابناال خیش
بودند که مساجد را به  مثال آنھاا بدعتگذار وھای  رافضی ،جعل کردند [ائمه] زیارت بارگاه

ن دی شد و که در آنجا به خدا شرک ورزیده میکردند  و قبرھایی را تعظیم میند تعطیلی کشاند
صحت آن نازل  بر یشد که خداوند ھیچ دلیل آنھا ابداع می دینی در و گردید خدا تکذیب می

 .»٣ھا بارگاهنه  ،مساجد نام برده شده از ج الله سنت رسول کتاب خدا و زیرا در ؛نکرده بود
غیرخدا بدل  عبادِت  ورزی و شیعه به مکانی برای شرک قبرھای بزرگان و ھا بارگاه ،امروز

این ھمه مظاھر ۀ دربار ،اند نزدیک دیده که مناطق شیعه را از کسانی بسیاری از و شده

                                           
 مجموع فتاویجعد بن درهم اولین کسی است که بحث تعطیل اسماء و صفات خداوند را مطرح نمود ( -١

 .)١٣/١٨٢ :اإلسالم خیش
 .١٣/١٧٧ همان: -٢
 .٤٧ص :الرد علی األخنائی بنگرید به: -٣
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ھای اسالمی  سرزمین به برخی از سوز این بالی خانمان. متأسفانه کنند آمیز صحبت می شرک
شاھدی در  ھای آنان کتاب کهاند آن بودهمسبب ھا  رافضیسنت نیز سرایت کرده است که  اھل

زیرا  یست؛آلود ن این اماکن شرک معرفی نیازی به ارائه نام و کند. را تأیید می آن و بوده این امر
 ند.ھست معروف بسیار مشھور و

 متعالوند دین خدا بازداشتن از
. شود شیعه تبلیغ می منبر علمای از ھمچنان ،شاذ بودنش و ھمه گمراھی با ،تفکر رافضی

این  شوند. میای متوسل  وسیله به ھر ،جمعیت خود افزایش لشکر و برای ایجاد سیاه آنھا
و تردستی بازی  به خوبی با آنشیعه آخوندھای که  بنا شدهبزرگی  بسیاربر دروغ  ،تبلیغات

 دروغ بزرگدر این آنھا  .دھند سواد را فریب می بی خود و مسلمانان ساده و پیروانکنند و  می
 ،به ھمین خاطر ند وک یید میأرا ت شیعه آمیزِ  ک رفتارھای شر، ھای اھل سنت روایت گویند می

گونه اختالفی وجود  سنی ھیچ شود که در میان شیعه و می آنھا بسیار شنیده این سخن از
آنھا را  و خورد به چشم می شیعهھای  نوشته ھا و کتاببسیاری از در  ،این روش استدالل ندارد.

 .١دھند نامند، نسبت می می »عامه«به کسانی که 
با این  ،از حق دور داشت (چون خود خواستند)خداوند قلب آنھا را  که کسانی

است که این چیزی ن اھم دین اسالمکنند  و گمان می  ھا فریب خورده دازیپر دروغ
لحاد ا دینی و ھای بی و به پرتگاهشده صراط مستقیم خارج  بنابراین از ؛گویند گذاران می بدعت

که از آن  اند بان به بدگویی اسالم پرداختهافراطیون شیعه با دست و ز ،به ھمین دلیلافتند.  می
 را نام برد. ٢ھا دیگر فرقه و ١بحرین ۀقرامط ،٢خرمیه توان جمله می

                                           
غایة «پردازترین کتاب آنها  شود. غلوآمیزترین و دروغ های متأخر شیعه دیده می این روش، در بسیاری از کتاب -١

ریزی شده است. این  سنت] پایه است که به کلی بر این روش [= استدالل دروغین به احادیث اهل »المرام
کتاب، با کذب روشن و آشکارش تا ابد مایۀ ننگ شیعه خواهد بود. با این همه، یکی از مراجع بزرگ شیعه 

 ب.یملحق الوثائق والنصوص من رسالة فکرة التقر  داند. بنگرید به: را مایه افتخار می به نام محسن عاملی آن
کردند که پیروان  ای از آنها پیش از اسالم زندگی می د: فرقهدین) دو فرقه بودنمبابک خّر  روانیپخّرمیه ( -٢

مزدک بوده که به اشتراک در اموال و ناموس معتقد بودند. آنها شهرهای فارس را به تباهی کشاندند، تا اینکه 
ظهور انوشیروان ـ پادشاه ساسانی، که ملقب به عادل بودـ آنها را از بین برد. گروه دوم خّرمیه، در زمان اسالم 

کردند؛ از جمله بابک خّرمدین که در آذربایجان ظهور کرد و پیروان زیادی را به دور خود گرد آورد. وی 
عباس را  دانست و در طول بیست سال مقاومت و درگیری، بسیاری از لشکریان بنی تمام محرمات را حالل می

به همراه برادرش اسحاق، اسیر و به  .ق ه ٢٢٣شکست داد، تا اینکه در ایام حکومت المعتصم بالله در سال 
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 دشمنی با دین خداست؛ نمادھایین تر بزرگ از ،اسالم ه نامرفض ب اظھار بدعِت  ،شکبدون 
بدزبانی  و ییبدگو ،به دنیابازگشت مردگان  ،غیبت مھدیۀ خراف ،عاقل انسانچگونه گرنه و

ید نیست که برپایی دولت ھیچ بع پذیرد؟ تأویالت باطنی را می و ج نسبت به اصحاب پیامبر
 از پیشرفت ،بدین طریقتا  ؛این ھدفرسیدن به برای  ای باشد وسیله ،ایران در خوندیآ

ھای  امت اسالمی و انتشار بیداریدر مسلمانان برای بازگرداندن خالفت راشده و ایجاد وحدت 
 جلوگیری نمایند.  اسالمی در جھان

 مسلمانان از زشت کرده و ظاھری مخالف اھدافکه چھره اسالم را  حکومتی ،حقیقتدر
ای ندارد جز اینکه شوق  وظیفه کشاند، دھد و آرزوھای آنان را به کام نابودی می شان میخود ن
ھای  کافر به شناخت این گرایش استعمارگر و دلگرمی جوانان مسلمان را خاموش گرداند. دینی

 »خاورشناس«کسانی که ۀ وسیله دھد و به آن توجه دارد و این کار را ب نوظھور اھمیت می
در  مشاورکسانی ھستند که بیشتر آنھا به عنوان  خاورشناسان .دھند انجام مینامد  می

بر اساس روش خود را  ، سیاست وھای بزرگ دولت ،درنتیجه .کنند کار می هھای خارج وزارت
 کنند.  تعیین میآنان  ھای گزارش

 ازسخنان برخی  و ندا فراموش نکردهرا با ما  خودۀ گذشت تاریخ و، کافر اناستعمارگر
 را آشکار آن ،اند که به اسالم گرویده ھایی غربیبرخی از  این امر است. شان گواه رھبران
 . ٣»سالم علی مفترق الطرقاإل«نام ه کتابش ب مانند استاد محمد اسد در ؛اند نموده

                                                                                                             
ای که پس از اسالم ظهور کرد، امتداد همان دیانت و فرهنگ مزدکیان  دار آویخته شد. بدون تردید، خرمیه

 بنگرید: ها بودند که به انحراف شیعیان افزودند و بحث تناسخ و ابطال قیامت را مطرح کردند. بود. و همان
و  ٧٩ص :نیالد يف ریالتبص، نیییاسفرا ؛٣٤٤تا  ٣٤٢ص :الفهرست، میالند ابن ؛٣٦ص :عةیفرق الش، نوبختی

 .بعد به ١٤ص :ةیفضائح الباطن، يالغزال ؛٢٢ص :ه والردیالتنب، الملطی ؛٨٠
شد که  های اسماعیلیه بود و به این دلیل به آنها قرامطه گفته می یکی از فرقه بی)جنا دیابوسع روانیپقرمطیه ( -١

فضائح الباطنیة: رسید که یکی از دعوتگران اسماعیلیه بود ( می» حمدان قرمط«به نام  شان به مردی نسبت
 .)١٢ص

 . ١/١١٤بنگرید به: منهاج السنة:  -٢
گوید:  دربارۀ این موضوع بحث کرده است. وی می» شبح الحروب الصلیبیة«او در بحثی با عنوان  -٣

ترین قضیه در چند قرن اخیر تأثیر  اسالم به عنوان مهمهای صلیبی در رویکرد اروپا نسبت به جهان  جنگ«
است؛ اما به  داشته است. و بیشتر از آنکه جهان اسالم از دین اسالم بهره برده باشد، اروپا از آن استفاده کرده

توزی با  کند. این کینه اش نسبت به اسالم کاهش نیابد، به این نقطۀ مثبت اعتراف نمی توزی این خاطر که کینه
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جھان اسالم، ھدف دشمن  رونق یافتن تفکر شیعی در وایران  در آخوندھابرپایی حکومت 
اقی که مسلمانان به آن نف دینی و پیدایش بی و دشمنی با دین بدون شک در ،کافر باشد یا نه

که در موضوع بعدی  یبا توضیحات است که یاین بالی بزرگ .دارد مؤثرینقش  ،شوند فریفته می
 خواھد شد. تر روشن ،کنیم میذکر 

 یلحادا ھای پیدایش گروه

ملحد  اندین دیگر بی نصیریه و اسماعلیه و یھا هکند که گمراھی فرق بیان می /تیمیه ابن
رواج حدیث  تفسیر قرآن و که دررا  ھا ھای رافضی پردازی غاز شد که دروغاز آنجا آ منافق و

خود را با اکاذیبی که  سران مذھب عبیدی، ادعایبه تصریح وی،  .١تصدیق کردنددھند  می
بعد از بدنام آنان  .ندکنیعیان گمراه آنھا را استجابت تا ش ،آغاز نمودنداند،  ھا سرھم کرده رافضی

نیز تھاجم و در نھایت مقام پروردگار  علیبه و فراتر نھاده  پا را صحابه،از عیبجویی  کردن و
 کبرالبالغ األ«صاحب کتاب  ،بن محمد زیابوالقاسم عبدالعزه ک چنان کردند؛ توھین وبرده 

 ،به ھمین خاطر مشی را برای آنان تعیین کرده بود.این خط  »صولاأل يف عظموالناموس األ
آغازی  گری س رافضیپ .٢انجامد که به کفر و الحاد میاست  مسیریترین  رافضی شدن بزرگ

الله و  سماءادر مانند الحاد د الحا ھای گونه به سایر که برخی از آنان است برای کفر و الحاد
این  ،منافقین دیگر ملحدین قرامطه و باطنیه وکه سران  چنان ؛دنشو داخل می خداآیات کتاب 

 .٣دنکن یید و اثبات میأت را  سخن
نھا را از اھل بیت کنند آ عشری و احادیثی که خیال میاچگونه روایات اثن که تر گفتیم پیش

دین  ھای بی فرقه ظھورِ و  یبرای پیدایش افکار افراطی مناسب بستر، به عنوان اند دریافت کرده
 غالی یھا هفرق از ، آراء و اقوال پوسیده رازیرا آن روایات و احادیث خیالی ؛استقرار گرفته 

امت گشته ۀ باعث تفرق روایاتی که ؛کرده است آوری جمع آن ھای مختلف دیدگاهۀ با ھم هشیع
 ھای باکتۀ واسطه اینھا روایاتی است که ب گردد. مسلمانان می امورو سبب فساد در 

را تأیید  رویکردنیز این  عشریاثـناروایات  خود بینیم که می و است به ما رسیده شناسی هفرق
که افراط و کفر عشری پدید آمدند ااثنۀ از درون فرق ی زیادیھا هاینجاست که گرواز  .دنکن می

                                                                                                             
، مسلمان برده شود ۀکلمنزد اروپاییان هرگاه گذشت زمان افزایش پیدا کرد و به امری عادی بدل شد. امروزه، 

 ). ٥٩ص :سالم علی مفترق الطرقاإل شود ( شان برانگیخته می گرایی حس ملی
 .٤/٣ :منهاج السنة -١
 همانجا. -٢
 .١/٣ همان: -٣
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 »نتقیم«صاحب کتاب  ه.بابی و ه، کشفیهشیخیی ھا هفرقمانند  ؛آنھا شھرت پیدا کرده است
 بعضی ازوی در ادامه،  .١استطوایف ۀ شر و فتن گری، پناھگاه گفته است که رفض و رافضی

ظاھر « گوید: می لذا غزالی .برند می سره سایه رافضی بودن ب را نام برده که زیری ی الحادھا هگرو
ظاھر ت که آنان کافرانی ھستند ،درواقع .٢استمحض  ولی باطن آن کفرِ  ،طنیه رفض استمذھب با

که   ییتا جا، دھند میتشکیل  آید که اکثریت جامعه را می و چنان بر ؛کنند به تشیع می
دین  آنھا ملحد و بیۀ رافضی و عام پیشوایانبسیاری از «که  کند میتیمیه بیان  االسالم ابن شیخ

 .»٣ھستند که ھدف آنھا نه علم است و نه دین
 است. ی فاسدھا آیین و ی باطلھا هبرای رشد انواع گرو مناسبیر پس فضای تشیع بست

در  گری یکمونیستی و بھای تفکراتعوامل انتشار  ملهج از معتقد استالدین خطیب  محب
 .٤بوده است ، تشیعایران

 تالش در گمراه کردن مسلمانان نسبت به سنت پیامبر
و تالش  برده دستنھا در رجال حدیث آ که گروھی ازاست  این شیعهیکی از آثار فکری 

 .نسبت دھندراویان  آن بهآید  را که به مذاق شیعه خوش میاند بعضی از روایاتی  کرده
محدثین  ولی شود؛ می دیده شیعهکتب حدیثی اھل سنت و  یھا عجممُ  در ھایی از آن، نمونه

شیخ  .اند حق را روشن و نیرنگ رافضی را کشف و بر مال کرده و به آنھا پی بردهسنت  اھل
 بهبعضی از علمای رافضی « :گوید اند می جای گذاشته بر ھا ه این رافضیاثری کدربارۀ  سویدی

و احادیث را از محدثان مورد اطمینان شنیده و اسناد صحیح  پرداختهعلم حدیث فراگیری 
طوری که به ه ب ند؛لباس تقوا به تن کرد ،آنان در ظاھر .اند حدیث اھل سنت را حفظ کرده

 و نددکر احادیث صحیح و حسن را روایت می ایشان سنت شناخته شدند. عنوان محدثین اھل
بسیاری از  نمودند. می احادیث ذکرآن الی ب ال بود در شان ق مذھبسپس موضوعاتی را که مطاب

ل خود، اما خداوند به فض .تا چه رسد به عوام ،اند این نیرنگ گمراه شدهخواص اھل سنت با 
تصریح  شان نو برجعلی بود را درک کرده آن احادیث موضوع  که حدیث را توفیق داد بزرگان

است و خداوند را بر این نعمت بزرگ  جایگاه آنھا مشخصوضع و امروز حال و  کهنمایند. 
 شاکریم.

                                           
 .٧٧ص :تقینالم بنگرید به: -١
 .٣٧ص ة:ح الباطنیئفضا -٢
 .٤/٧٠ :منهاج السنة -٣
 .٤٥و  ٤٤ص ة:الخطوط العریض -٤
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 .قرار کردنداحادیث اآن به جعلی بودن  ،شدرو  شان بعد از اینکه دست ھا گروھی از رافضی 
ی معاجم حدیث و مصنفات ھا کتابدر  تا به امروز ،حادیث جعلیاآن «گوید:  ی میسوید

نیز آلوسی  .»اند به آنھا تمسک نموده ٢ هعیمتش و ١موجود بوده و اکثر تفضیلیه  حدیثی
شرح قیم  ابن .»٣گیرد را به کار می نیرنگی است که این عفی از جمله کسانُج  جابر« :گوید می
ل یباب فضا ھا در رافضی« :گفته است »رشاداإل«نام ه کتاب خود ب که حافظ ابویعلی در دھد می

گوید:  آن می و ابن قیم در توضیح .»ند ا کرده جعلحدود سیصد ھزار حدیث  ،علی و اھل بیت
 [یعنی در منابع حدیثی شیعه] که نزد آنھاست ھایی کتاب دانیم، زیرا اگر در را بعید نمی ما آن«

 .»٤یابید می گفته شده آنچهبا مطابق  مسئله را کنید،جستجو 

 سنت  ھلتظاھر به ھمراھی با ا
که گروھی است  جای گذاشته، این یکی دیگر از آثار فکری خطرناکی که نیرنگ رافضی بر

به ظاھر وارد مذھب اھل سنت شده و خود را ملقب به حنفی یا شافعی  ،از بزرگان شیعه
 تألیف یھای کتاب ،در این چھره و لباس آنان .تا بیشتر و بھتر مردم را گمراه کنند اند کرده
 رافضی،ۀ برخی از بزرگان شیع بینیم میکه  ؛ چنان٥کند اند که مذھب رافضی را تأیید می هکرد

                                           
له، گروهی از زیدیه هستند که علی را از ابوبکر و عمر برتر می -١ تیمیه:  ابن بنگرید به: .دانند تفضیلیه یا ُمَفضَّ

 .٤٠ص :ةینیالتسع
(نسخه  وف المشرقةیالس: لوسیآ  بنگرید به:و  ،٢٦و  ٢٥ص(نسخه خطی):  عةیشال نقض عقائد، دییسو  -٢

 .٣٢ص :مختصر التحفة ؛٥٠ص خطی):
 .٥٠ص :وف المشرقةیالس -٣
 .١١٦ص :فیالمنار المن -٤
آنها را  »عشریة یثنالتحفة اإل«های گوناگونی دارند که صاحب کتاب  هدف، روش اینآنان برای رسیدن به   -٥

خواهند در  که می نگارند و هنگامی آشکار نموده است. برای مثال، آنان در فضایل خلفای اربعه کتابی می
دهند که مذهب رفض را تأیید کرده و بیانگر  بیان فضایل علی چیزی بنویسند، در ضمن آن، عبارتی قرار می

) یا مثًال کتابی در فقه ، مخطوط٤٦ه ورق، ةیعشر  ثنیالتحفة اإلبدنامی و عیبجویی صحابه باشد. (بنگرید به: 
های بزرگی در ضمن مذهب  کنند و زشتی را در میان شیعیان منتشر می آنبرخی از مذاهب تألیف نموده و 

ها. سراج الهند  دهند؛ مانند: عمل به قیاس همراه رد احادیث و اقرار به برخی از زشتی سنت قرار می اهل
مل اند و در آن، ع را به امام مالک نسبت داده کند که آن اشاره می» المختصر«در این راستا به کتاب  دهلوی

از نسخه  ٤٥ ورقه :ةیثنی عشر التحفة اإل (بنگرید به: اش جایز شمرده شده است لواط برای ارباب با برده
کنند نویسنده قبًال سنی بوده و پس از آشنایی  کنند که در آنها ادعا می هایی تألیف می خطی). شیعیان کتاب
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را  را ابداع و آن افکاری مشابه به تفکر شیعی و  نموده پنھان انتساب به اھل سنت در ورایخود را 
الدین  طوفی نجم دھد که توضیح میشیخ محمد ابوزھره  اند. رواج دادهمیان امت اسالم  در

مقدم  نّص  مصلحت بر"گوید:  خواھد از مصلحت بحث کند می که می ) ھنگامی ھ۷۱۶(متوفی سال 
 روِش را ترویج دھد، زیرا این روش،  همذھب شیع ،کند با این شیوه سعی می واقع عمداً و در "است

را تخصیص یا  نصی ج الله تواند بعد از وفات رسول میامام  ؛ زیرا از نظر شیعیان،است شیعیان
امام را ذکر نکرده و ۀ ھرچند کلم کند مطرح میواقع طوفی تمام این اندیشه را در نسخ نماید.

 بیانآنگاه ابوزھره  .نمایدخود را ترویج  دیدگاهکار برده تا ه مصلحت را بۀ واژ ،جای آنه ب
ه نصوص بنسخ یا تخصیص ۀ اندیش ترویجشأن و منزلت نص و  کاستن ازکند که طوفی با  می

نصوص شارع برای دارد که امت اسالمی را ستی اقدمصالح مرسله، قصد از بین بردن ۀ وسیل
 .١ندا قائل

سوءاستفاده  نیز بزرگان اھل سنت با ا از تشابه اسمی برخی از شیوخ خودھ البته رافضی
 . آناناند کار بردهه جویان ب برای گمراه کردن حقیقت را ای هھزین کم فکری و فریباند و  کرده

م در اسکه لذا ھرکس را  ؛ای دارند نگرند که نزد اھل سنت اعتبار ویژه کسانی می القاببه نام و 
به آن بزرگ  سند حدیث آن فرد شیعی یا سخن وی را ،دآنھا یافتن موافق یکی از ،و لقب

امام مشھور اھل سنت و  »محمد بن جریر طبری« :برای مثال؛ دھند نسبت می تسن اھل
رستم بن جریر  محمد بن«نام ه بزرگان شیعه ب یکی از باشد که می ریخ طبریصاحب تفسیر و تا

 و »المسترشد في اإلمامة« اتی دارد مانندتألیفدر مذھب شیعه  یو است.نام  با او ھم »طبری
اند و  یک زمان زیسته آنھا اھل بغداد و دری  دو ھر .٢دوازده امامدر مناقب  »نور المعجزات«

این تشابه اسمی سوءاستفاده کرده و  شیعه از اند. وفات کرده)  ھ۳۱۰( سال  دو در یک حتی ھر
از  ؛دھد طبری نسبت می جریر ابن  کنند به امام ھا و منابعی را که مذھب تشیع را تأیید می کتاب
 .١باشد می ابن جریر رافضی متعلق به ،این کتاب کهحال آن ؛٣المسترشد في اإلمامةکتاب  جمله

                                                                                                             
را به شخصی به نام َمرعی َانطاکی  که آن»  چرا شیعه شدم«است؛ مانند کتاب   با شیعه، به آیین رفض گرویده

 دهند.  نسبت می
و  ٣٢٤ص :ةیثنی عشر التحفة اإلکند که وی از شیعیان بوده است ( ابوزهره در شرح حال طوفی اثبات می -١

یعلی دربارۀ وی گفته ). ضمنًا شیخ ابوزهره در قضاوت خود دربارۀ طوفی به آنچه که طبقات حنابلۀ ابو ٣٢٥
 .)٣٢٦ص :ابن حنبل بنگرید به: اعتماد کرده است.

 .٥/١٠٣ :زانیلسان الم، ابن حجر ؛٢/٩١ :ح المقالیتنق ؛١/١٧٧ :نواربحار األ ؛٨٣و  ٢/٨٢ :جامع الرواة :بنگرید به -٢
 .٣٣٥ص :الفهرست، ابن ندیمبنگرید به:  -٣
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 جریر  امام ابننوشتۀ  که تأییدکنندۀ مذھب شیعه استبرخی از اخباری را  ،آنھا تا به امروز
 .٢دانند میطبری 

کثیر  ابن داد. آزار میبسیار  حیاتشامام ابن جریر طبری را در زمان  ،ھا این رفتار رافضی 
 ای نادان او عده و اند رافضی بودن متھم کردهعوام الناس وی را به  ای از کند که عده شاره میا

و ھمچنین جایز  غدیرخم در دو جلد نگاشته شدهۀ قصۀ کتابی که دربار .٣اند را ملحد پنداشته
 .٤به وی نسبت داده شده است پا در ھنگام وضو بودن مسح بر دو

کثیر  ابن .آشکار بوده است تاھل سن از علمای ، از قدیم برای برخیھا تالش رافضی این ظاھراً 
بوده آن دو شیعی  یکی از :پنداشتند که دو ابن جریر وجود دارد علما چنان می بعضی از«گوید:  می

 اینکه .»٥دانند دور میه ھا ب این ویژگی جعفر را ازو ابو شود گری به او نسبت داده می افضیکه ر
ه ک چنان ؛اھل علم نسبت داده است، عین حقیقت است از ای ھا را به عده کثیر این ویژگی ابن

این کجا و  .گردد ین موضوع ھویدا میا ،شیعهدر البالی منابع  و شرح حالھای  در خالل کتاب
ابن محمد امام ابوجعفر ۀ اندیش عقیده و .٦ن دو قابل مقایسه نیستآثار ایتفاوت میان  آن کجا؟

 وی یکی ازبلکه  .٧ھمخوانی ندارد و تشیع مرام رفض وجه با اندیشه و  به ھیچ ،طبری جریر
رافضی ھمچنین  .است ج الله ه کتاب خدا و سنت رسولاسالم از جھت علم و عمل ب بزرگان

چند ھر ؛دارد نیز تفاوتجریر شیعه  با ابنکه  ٨شود نیز به نام ابوجعفر طبری خوانده می یدیگر
دو قرن فاصله میان  از رغم اینکه او بیشتر علی ٩ین آن دو را یکی دانسته استگاد سزؤاستاد ف

  .شود آنھا قائل می

                                                                                                             
 .١٠٦ص :معالم العلماء، شوبآابن شهر  ؛٢٥٢ص :المائة الرابعة يعة فیأعالم الشطبقات بنگرید به:  -١
 .٢١٦تا  ١/٢١٤ :ریالغد، نی النجفییاألم بنگرید به: -٢
 .١١/١٤٦ :ةیة والنهایالبدا -٣
 همان. -٤
 همان. -٥
گاهی درباره  -٦  .٩/٣٤٥مجله المجمع العلمی العراقی،  بنگرید به: ،میان آن دو نفرتفاوت برای آ
 .٧و  ٦نمونه، بنگرید به: ابن جریر طبری، جزٌء في اإلعتقاد: ص به عنوان -٧
طبقات أعالم  بنگرید به: از علمای امامیه در قرن ششم است. او ابوجعفر محمد ابن ابوالقاسم ابن علی طبری -٨

 .٢٧٨ و ٢٤٢ص :عة، فی القرن السادسیالش
 :خ التراثیتار  اند. بنگرید به: رستم منسوب کرده بشارة المصطفی که نوشتۀ ابن ابوالقاسم بوده به ابنکتاب  -٩

٢/٢٦٠. 
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شر تنم رافضی اخیر ایناز  »الزھراء عقد«نام ه ب نحکایتی دروغی» المدینة المنورة« هروزنام
پخش  مطلب ھرگزاین  ،ھا از این تشابه اسمی نبود ستفاده رافضیاو اگر سوء کرده است

این بحث در لی و ؛٢وجود دارد نیز جریر ابنشبیه  یدیگرموارد در این تشابه اسمی،  .١شد نمی
 .است ای تحقیق جداگانه نیازمند و گنجد نمی مختصراین 

 سالمادرجھان  تشیعانتشار 
دشان در میان مسلمانان روشن یعقا انتشار ھا را در که نقش رافضی ھایی نشانهاز جمله 

 کوفه که در ابتدا فقط اھالیاست ثبت شده  شیعهمنابع قدیمی  که دراست  اعترافی ،دساز می
 ،اھل شھرھا عرضه نمود خداوند والیت ما را بر« گوید: می . ابوعبداللهندآنھا را پذیرفته بود تفکر

ی برای یغیر از کوفه جا ،بالد اسالمیسراسر ع در پس تشی .»٣ندرا پذیرفت و فقط اھل کوفه آن
گسترش شیعه در این شھر، در  .علم دور بود  اھل علم و زیرا کوفه از ؛نشر افکار خود نیافت

                                           
بشارة «کتاب از  نقل بهسالم محمد،  حمدم .٧ص ، ه١٣٩٩رجب ٢٤ شنبه ، سه٤٦٢١شماره، نةیالمد -١

ِجبت و طاغوت را به ابوبکر  که گری به اوج خود رسیده است؛ چنان این کتاب در غلو و افراط». المصطفی
). همچنین گفته شده هرکس در برتری و والیِت علی و وجوب فرمانبرداری از ٢٣٨کند (ص و عمر تأویل می

 ). ٥١صاو تردید داشته باشد، محکوم به کفر است، هرچند به اسالم تظاهر نماید (
از معتمدین اهل  یبةتبن مسلم بن قاعبدالله دیگری  افضی وبن قتیبة ر اعبدالله قتیبه که نیز دو نفر هستند: یکی  مانند ابن -٢

قتیبه رافضی نیز کتابی با همین عنوان نوشته است تا از این طریق بتواند مردم را  ابن». المعارف«و صاحب کتاب  سنت
، دییسو  )؛نسخه خطی( ٥١ص :مختصر الصواقع ؛٣٢ص :ةیعشر  ثنیالتحفة اإلمختصر ال بنگرید به: گمراه کند.

به ابن قتیبۀ سنی که  »اإلمامة والسیاسة« محققین در انتساب کتاب .)نسخه خطی( ٢٥ص :عةیعقائد الشنقض 
اند. بعضی از آنان برای پیدا کردن و شناخت  زده شده در آن خرافات و اباطیل زیادی وجود دارد، شگفت

تالش «گوید:  اند؛ تا جایی که عبدالله عسیالن می نموده اما موفق نشدهمؤلف اصلی این کتاب، تالش 
عبدالله ( »ام را بشناسم، ولی هنوز به چیزی نرسیده "اإلمامة والسیاسة" بسیاری کردم تا مؤلف واقعی کتاب

گرایش به رافضیت در این کتاب واضح و روشن است؛ زیرا در آن  .)٢٠ص :اسةیاإلمامة والس، النیعس
کفایتی وجود دارد. عبدالله عسیالن در  بدگویی نسبت به صحابه و ادعای عدم بیعت علی با ابوبکر به دلیل بی

های  ). متأسفانه نیرنگ١٩تا  ١٧ص :همان( هایی از این نوع را بیان کرده است ها و نمونه کتاب مذکور، مثال
قتیبیه  اند که دو ابن افضیت از دیِد عسیالن و بسیاری دیگر پوشیده مانده است. گویی آنها متوجه نشدهر 

قتیبه رافضی است؛ اما من کسی را نیافتم که به این موضوع  از آِن ابن»اإلمامة والسیاسة« وجود دارد و کتاب
 مهم پرداخته و به آن پی برده باشد. 

 .١٠٠/٢٥٩ ؛٦٠/٢٠٩ :األنوار بحار -٣
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یک سازمان مخفی تا تالش و فعالیت جدی موفق شد با  وی بود. یھودی سبأ ابن اقدامات نتیجۀ
 .١ھای او را ترویج دھد اندیشهتشکیل دھد که 

متوجه تحولی شد که شھر کوفه را فراگرفته  ) ھ۱۲۷م ( یعیسحاق سبابوا یوفک دانشمند
حتی بر مذھب اھل سنت بودند و ھنوز  در حالی کوفه را ترک کرده بود که مردم آن وی .بود

دید  ،که به آنجا بازگشت ولی ھنگامی ؛تردید نداشت سعمر یک نفر از آنھا در فضیلت ابوبکر و
رافضیت به  پس طولی نکشید که آفِت  .کوفیان شایع شده است اندیشۀ باطل روافض در بینکه 

مجموع از گویند ده درصد  ای از محققین می که عده  جھان اسالم سرایت کرد تا جایی سایر مناطق
 .٢دھند مسلمانان امروزی را شیعیان تشکیل می

 بر اساسو  فعالی را تشکیل داده و ی مخفیھا ، سازمانحاضر دعوتگران تشیع در عصر
در  تشیع فکر تبلیغبرای  شیعه، ۀی علمیھا هگذاری مالی حوز با سرمایه شده، حسابھای  نقشه

 زحمات اینحاصِل ھای بانکی خود را از  که حساب ییھا هحوز ؛کنند می جھان اسالم تالش
بیت  حب اھلۀ با شعار فریبند شان پیروانی که افکار و احساسات ؛اند خورده انباشته پیروان فریب

 .اند ای از آن نبرده بھره ،به جز اسم و ادعا ،شیوخ شیعهو  شعاری که بزرگان است؛شده  لبریز
 مخفی آخوندیھای  سازمان اند. دست یافتهھای بزرگی  ییبر دارا ،امامو سھِم با نام خمس آنان 

تقریب «یک بار شعار  ؛ندکن بود استفاده می ھا ماسونفراعارھای ی که بیشتر شبیه شیاز شعارھا
 .٣شوند قد علم کرده و ظاھر می »جمعیت اھل بیت« و بار دیگر به اسم »بین مذاھب اسالمی

ھای ایران به مراکزی برای دعوت به رفض و  سفارت ،حکومت آخوندی روی کار آمدنبعد از 
ویژه در روزھای ه ، بھا هتکایا و حسین ،مساجد ،اسالمی و از مراکز اند هگری تبدیل شد شیعه
 .شود میبرداری  برای دعوت به تفکر رافضی بھره ،جمعه

چنین و  شر کردهتنماروپا  در ھا رافضی شیعه و مورد فعالیت تحقیقی در »مجتمعال«ۀ مجل
تفکر شیعه در  به مراکزی برای نشر ،ی ایران در اروپاھا گری لونسو ک ھا هخان سفارت« :گوید می

بلکه صدھا و ھزاران  ،ھا هو انتشار د .بدل گشته است ]نه کفار[ مقیم اروپا میان مسلمانان
ھا و  کند. آنھا این کتاب ، این موضوع را اثبات میفکر شیعی استت خاصکه  هنوشته و کتابچ

ۀ وسیله یا ب ـه نزدیک مساجدویژه بـ آنھا، مسلمانان اروپا و در اماکن تجمع  میان در را ھا جزوه
 نیز  ھا هفرھنگی و کتابخانحتی در مراکز  . این تبلیغات،کنند پست یا با وسایل دیگر توزیع می

                                           
 .٤٩ص :عبدالله بن سبأ، مان العودةیسل بنگرید به: -١
 .٩٥ص :اإلسالم والعرب، روم الندو -٢
 .٥١٤تا  ٥١١ص :بیفکرة التقر  بنگرید به: -٣
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ر یایرانی در بین اقلیت مسلمان اروپا داۀ برای نشر شیعاین مراکز  که گویی چنانشود،  دیده می
و  پیرامون انقالب ایران و افکار ھا هکتابخانھا و مجالت این  کتاب بر هعالو و این .شده است

ھا و جلساتی را  درس ،ھا هکنندگان این کتابخان بینیم که اداره می .باشد می شیعهاعتقادی  روش
 پردازند. اعتقادی می اییادھند که بیشتر آنھا به قض ترتیب می

 کند که در روزھای پنجشنبه و اسامی برخی از کتابسراھای اروپا اشاره میسپس به این مجله 
 ھا هو نوشت ھا همجل ،دھد و در خالل آن می در مورد تفکر انقالب ایران تشکیلجلساتی  ،ھر ھفتهۀ شنب

ای برای  سیلهعنوان وه ھا، ب این ھمایشو مسلمانان برای حضور در  کنند توزیع می ی تبلیغیو نوارھا
ای از جوانان  دهع ،اروپا مراکز ایرانی شوند. ایرانی فراخوانده میۀ شیعی به شیوتفکر نشر 
ه ب ؛گزاران بپیوندنداز مساجد به نماز رخیجمعه در ب روزھایدر  را اجیر کرده تا  خورده فریب

این عمل آنھا در  .کنند مسلمانان در نماز جمعه شرکت میویژه در مساجدی که تعداد زیادی از 
این . گردد میداخل مسجد  ھا در خوردھا و آشوب منجر به وقوع برخی بر ،قعامواز بسیاری 

بر جای آثار منفی زیادی بر مسلمانان  و ھمراه داشته را بهھایی  و آشوب ھا هفتن ھای ایران تالش
 .١گذاشته است

آنھا در این زمینه و  .گیرد با وسایل متنوع انجام میھای متعدد و  لیت روافض به صورتافع
زیرا  ؛خالف اھل سنت، پایبند به ھیچ مبدأ و اخالقی نیستند شان، بر برای رسیدن به ھدف

برای رسیدن به که اند  اعتراف کرده شیعهعلمای معاصر  ای از عده. دانند دین را تقیه می دھِم  ُنه
و  ٢»کند ھدف وسیله را توجیه می« نمود؛ به بیان دیگر:ای استفاده  از ھر وسیلهتوان  می ،ھدف
رسیدن به دین برای  است که افراد بی ٣لیسیاست ماکیاوِ  ھمانو شیعه  دره تقیاندیشۀ  ھماناین 

 کند. مشروع و حرام را توجیه نمیناۀ ھدف وسیل ،الماما در اس اند. آوردهاھداف خود به آن روی 
افکار و  نشرھا برای  رافضینیرنگ و فریب و دروغ این توجیه آخوندھای شیعه، باعث شده 

                                           
 . ه١٤٠٦رجب  ١٥، سال هفدهم، ٧٦٠مجتمع، شماره، المجله  بنگرید به: -١
 .٤٩ص :زانیالم يعة فیالش، ةیمغنمحمدجواد  -٢
یعنی آنچه در روابط و مبادالت  ؛کند ماکیاولی، روشی است که اعتقاد دارد هدف، وسیله را توجیه میروش  -٣

باشد. و وسیلۀ رسیدن به آن، هرچه باشد مهم نیست. به همین دلیل،  دوطرفه مهم است، رسیدن به هدف می
مورد استفاده قرار نیرنگ و خدعه و خیانت و دروغ و چاپلوسی و خودخواهی و هرچیز دیگر به راحتی 

» شهریار«را در کتابش به نام  است که آن م) ١٥٢٧-١٤٦٩گیرد. این اندیشۀ نیکوال ماکیاولی ایتالیایی ( می
، ةیأحمد عط را به یکی از پادشاهان اروپا در قرون وسطی تقدیم کرده است. بنگرید به: تبیین نموده و آن

 .١١٠٦و  ١١٠٥ص :اسییالقاموس الس
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یادی را و افراد مسلمان ز ھا های که گرو به گونه ھای مختلفی داشته باشد؛ شکل ،شان مذھب
 سویل را از طریق نکاح متعه به یشیوخ قبا ای از بزرگان و آنان مجموعه .قربانی کرده است

 .١اند خود کشانده
بیانات مھمی  »حوال بغداد والبصرة ونجدأعنوان المجد في بیان «کتاب  حیدری درابراھیم 

اند، ایراد  ھای آنان شیعه شده ھا و نیرنگ گیر رافضی ھای پی قبایل سنی که با تالش خطاب بهرا 
 از .زیاد ھستند ،اند عشایر بزرگی که به تازگی در عراق رافضی شده« ؛ از جمله:داشته است

ۀ و قبیله تمیم که یک قبیل اند که ھفتاد سال است رافضی شده باشد ربیعه می ،آن عشایرۀ جمل
فضی در و رفت شیاطین را آمدۀ بزرگ است و حدود شصت سال است در نواحی عراق به وسیل

خزاعه بوده و در اثر تحریف به  بنی و خزاعل که قبیله بزرگی از .اند شده رافضیمیان آنان، 
زبید ۀ و عشیر .اند ال است که رافضیت را برگزیدهو بیشتر از صد و پنجاه سشده خزاعل تبدیل 

به تردد رافضیان در بین آنھا و ۀ وسیله باشد و مدت شصت سال است که ب که چندین قبیله می
ی عشایری که رافض . یکی دیگر ازاند برگزیدهرا  گری ، شیعهشان در میان نبود علمادلیل 

ای از  ھا ھم شاخهباشند و خزرج که آن ای از تمیم می شاخه یر ھستند کهَم اند، بنو عُ  شده
 و .اند شده یرافضھم عه فافَ وار و َد و شمرطوکه، که بسیارند و َد  زد ھستندقبیلۀ ازیقیا از مَ  بنی

به خاطر  باشد که می محمد آل  ارهّم قبایل العَ ، اند از دیگر عشایری که مذھب رفض را برگزیده
الم که تعداد  بنیۀ عشیر، ھمچنین اند شده یرافض اخیراً تعداد زیادش قابل شمارش نیستند و 

فج، ر، عَ دیبَ  ع، آلرقآل اَ  :دھند و عشایر دیوانیه که پنج عشیره را تشکیل می .است آنھا نیز بسیار
 بسیار  ھر قبیلهافراد تعداد  دھد که تشکیل می قبیله را خودش شانزدهکه قرع و اَ  جبور، جلیحه

 تعداد پرۀ کدام چھار قبیل جلیحه و جبور ھر ،عفج ھشت قبیلهبدیر سیزده قبیله و  آل و .است
 ۀو عشیرتعدادترین قبیله  کم دارند.جمعیت قابل توجھی  ،که ھر کدام از این قبایل ھستند

است که خودش کعب ۀ ، عشیرمشرب دادهیر یسال اخیر به رافضیت تغ صد عراقی که در
 .»٢دارد چندین شعبه

                                           
فرستاد و  ای از بغداد برای دوستش شیخ محمد رشید رضا  ه .ق عالمه بزرگوار محمدکامل رافعی نام ه١٣٢٦در سال  -١

را منتشر نمود. وی در اثنای سفر خود در عراق، متوجه شده بود که علمای  مجلۀ المنار نیز در جلد شازدهمش آن
که عالقۀ زیادی به داشتن زنان متعدد و شیعه با استفاده از طعمۀ ازدواج موقت برای جذب بزرگان قبایل عرب 

نام در مجله المنار منتشر  پرداختند. این نامه، ابتدا به صورت بی کامجویِی بیشتر داشتند، به ترویج مذهب شیعه می
ما در آن زمان اسم «این مجله، نام نویسنده را فاش کرد و گفت:  ٢٩شد. سپس شیخ محمد رشیدرضا در شماره 

 .٢٩شماره مجله المنار،  بنگرید به:». تا از طرف دولت مورد اذیت و آزار قرار نگیرد وی را ذکر نکردیم
 .١١٨تا  ١١٢ص :حوال بغداد والبصرة ونجدأعنوان المجد في بیان  -٢
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سنت به رافضیت  اھلانگاری  که بر اثر غفلت و سھل قبایل عرب را به ھمین منوال حیدری
اند که  فریب خورده انسخنان رافضیآنان با  .شمارد یکی پس از دیگری برمی ،اند گردن نھاده

سوی وحدت و ه و بیایید ب ؛یکدیگر را یاری دھیمبگذارید با ھم باشیم و در کارھا «ند: گوی می
سنت با  اھب اھلبه اندازه اختالف میان مذحتی  هیعشاختالف ما با  حرکت کنیم.ارچگی پیک

 آخوندھا برای گری را نشر شیعهۀ وت خود، زمینسنت با سک اھل بدین سان، .»ھمدیگر نیست
کس فریب ، ھیچدش می مکه حق و حقیقت به وضوح و شفاف اعال صورتی گرنه درو ؛فراھم نمودند

 ند.کن میمنتشر در ھر مجال و مناسبتی را معتقدات خود  ھموارهآنان  .شد نخورده و شیعه نمی
توجه ، اند تعامل مثبتی داشتهشیعه  باھایی که  به روابط خود با حکومت آخوندھای شیعه

خدابنده چنین سلطان محمد به  نیز نسبتحلی  مطھر گذشته ابن ه درک چنان ؛خاصی دارند
معمر با  جمھوری اسالمیه ک چنانمھ و و آثار آن در تاریخ مشھور است ١رویکردی داشت

اندیشۀ او رأی و والء در موضوع و اعتقاد رافضی در  نیز چنین کرد ـ لیبیمعدوم  رھبرقذافی ـ 
 بود.ھویدا 

اند  و از آنھا خواسته هرا خرید دین بی اندیشمندانای از اھل قلم و  عده سردمداران تشیع، 
دانشجویان مستعد را از  ،در کشورھای اسالمی آنان .٢بنویسندکتاب گری  برای دعوت به شیعه

                                           
، پسر ارغون پسر جایتوباشد که نام حقیقی اول هشتمین پادشاه ایلخانی و ششمین نوۀ چنگیز خان می خدابنده، -١

وی یک سال بر مذهب اهل سنت دوام آورد و سپس رافضی «گوید:  کثیر می ابغا پسر هالکو بوده است. ابن
خدابنده در آن  .)١٤/٧٧ :البدایه والنهایه( »شد و شعار و تبلیغات رافضیت را در بالد خود به راه انداخت

مطهر  عقیدۀ اسالمی و تاریخ اسالم نداشت. وی با ابنزمان به تازگی مسلمان شده بود و هیچ شناختی از 
حلی دیدار کرد و مذهب باطل رافضی را پذیرفت و تمام عشایر و قبایل و پیروان خود را وادار به پذیرش تشیع 

را برای دعوت سلطان محمد خدابنده » منهاج الکرامة« و »نهج الحق«هایی مانند  مطهر کتاب نمود. ابن
های  را به پذیرش مذهب رافضی تشویق کند. ابن کثیر گفته است در زمان او فتنه ها و آشوبتألیف کرد تا او 

که سی و شش  بالد و ِعباد را از شر او خالص نمود و درحالی أبزرگی درگرفت، ولی خوشبختانه خداوند
نمود و با هـ.ق از رافضیت توبه  ٧١٠سال داشت، به عمر او خاتمه داد. خدابنده پیش از فوتش، در سال 

مطهر حلی و  ها را دور ساخت. درنتیجه، ابن سنت، از این اندیشۀ پلید پشیمان شد و رافضی ارشاِد علمای اهل
قات یو تعل (نسخه خطی)، ٤٣ ورقه ،ةیعشر  ثنیالتحفة اإل بنگرید به: سایر علمای شیعه به حله بازگشتند.

 . ١٩و  ١٨ب بر المنتقی، صین خطیالد محب
صل أ«شوند از جمله: های شیعه که برای تبلیغ تشیع به کشورهای جهان اسالم ارسال می از کتابمانند برخی  -٢

 ».اإلمامیة عقائد«و »الشیعة
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بینند  تدارک می شان برای ١مناسبیدختر و پسر گزینش کرده و تسھیالت و امکانات تحصیلی 
ھای  ارزشو براساس  قم شوند و در آنجا آنان را شستشوی مغزی دادهرای تحصیل راھِی تا ب

 . تشیع باشندبلغ م ،دھند تا در ھنگام بازگشت به کشورھای خود میپرورش  شیعه
 ،رسد به من می که از گوشه و کنار جھان اسالم ھایی اخبار و گزارش«وید: گ شیخ ازھری می

کند و تالش  خشونت را منتشر میالب ایران به رھبری خمینی انق امروزه کهبر این دارد  داللت
، جوانان بسیاری ھای مختلف و متعدد مالی و تحصیلی در ایران تطمیعدارد با روشی خاص و با 

بسیج کرده و  آنان را ،دیگرۀ ھای فریبند بسیاری از روشبا و  جذب کندرا از کشورھای اسالمی 
با چنین عنوان و  ،چنین حرکتی .کنندھای خود  در میان ملتای  فرقه اتوادار به ایجاد اختالف

ھای  بر ملت معتقدم کهبنده شود.  ، باعث بروز اضطراب و نگرانی در امت اسالم میماھیتی
ھوشیار و  ،آورد طرف خمینی به سوی آنھا ھجوم می اسالمی الزم است نسبت به آنچه از

برای متالشی کردن امت اسالمی و  ھدفمندھای  یکی از حرکت این کار،زیرا  ؛محتاط باشند
 .»٢ستبین آنھا درو اختالف  جنگگسترش 

 گری از نویسندگان منتسب به اھل سنت به شیعه رخیگرایش ب
از تفکر شیعی به چشم  ھایی نشانه، سنت ھای بعضی از متفکران منتسب به اھل در نوشته

ھا در  ی است که رافضییھا هھباز ُش  ناآناثرپذیری بیانگر  انی آنھا هخورد. برخی از نوشت می
تاریخ  مورددر  ھایی کتابۀ مطالع پس ازاند. خواننده  نموده وارد ش موضوع امامت و صحابه

 کاریفریب به میزان »مسائل امامت و خالفت« یا »فلسفی در اسالم نشأت تفکر« اسالم یا صدر
  پی خواھد برد.ھا در وارونه کردن حقایق  نگ رافضیو نیر

                                           
رود و  توان گفت ساالنه میلیاردها تومان در مدارس علمیه دانشجویان خارجی در قم هدر می به جرأت می -١

های شیعه را  گردد تا یاوه طلِب خارجی فراهم می بهترین امکانات تحصیلی و رفاهی برای هزاران فرصت
ترین مراکز  الزهراء (ویژه بانوان) در قم، مهم بیاموزند. مدرسه علمیۀ امام خمینی (ویژه مردان) و جامعة

های ملی را صرف تأمین هزینه تحصیل و  پراکنی شیعه هستند. حکومت شیعه ایران در حالی سرمایه بدعت
اند و یا  کند که صدها هزار ایرانی مستعد، یا از تحصیل بازمانده های خارجی می رفاه و خوشگذرانی طلبه
ای بهتر راهی دیگر کشورها شوند تا فرصتی برای تحصیالت عالی بیابند. نظام  ناچارند برای یافتن آینده

ی از شیعیان طلبان قرار داده است که بسیار آخوندی فاسد ایران هزاران واحد مسکونی را در اختیار این فرصت
چراغی که به خانه رواست، به مسجد «اند که  خواب هستند. و چه زیبا گفته دوش و کارتن به در ایران خانه

 »!.حرام است
 . ه١٤٠٦رجب،  ١١ ،، شنبه٤٢، سال٢١٦٠وم، شماره، یأخبار ال -٢
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ھستند که زرق و برق اموال و  خوارانی ندارم که در میان این گروه، جیره یھیچ شک بنده
ھا اموال  رافضی نموده است. مطالبینوشتن چنین  ، آنھا را وادار به گفتن و ھای فریبنده دارایی

مطالبی را که با اندیشۀ شیعه تا  دھند میپیشنھاد ی نخبه و مشھور ھا به شخصیت فراوانی
ھای بسیار دور نیز چنین روندی جریان داشته است؛  . حتی در سالبنویسند ھمخوانی دارد

در مقابل اینکه دروغی را بر زبان  ،خواستم یم ]روافض[=آنھا از اگر «: گوید چنان که شعبی می
 ولی به خدا .دادند این کار را انجام می یراحتبه آنھا ، کنند کاغذام را پر از  خانه ببندمعلی 

آخوندھای شیعه انباشته  حال امروز که جیب .»١ام من ھرگز دروغی را به زبان او نبسته ،سوگند
شتر داری در دل بی است و امانتنفتی ھای ھنگفت  شان پر از دارایی ھای دست و از پوِل خمس

 ».٢ ؟کننداین کار را ن چرافریب داده،  و دنیا آنھا را رنگ شدهمردم کم
 : دکترعلی سامی النشار،یدھا توجه کن افضیر روش ازتاثیر فکری دیگری از این  مثالبه  

 يف يالفکر الفلسف نشأة« کتابی را به نام »عصر النبوة يسالم فاإل شھداء« صاحب کتاب
که چشم  مطالبی آوردهو در آن  کرده است تألیف ]اسالمپیدایش تفکر فلسفی در [=  »سالماإل

در  مثالً  ؛کند را تکفیر می ج و بعضی از اصحاب و یاران پیامبرا .کند ھا را روشن می رافضی
علمای سلفی  ھرچند اند و که در مورد معاویه گفته مطالبیرغم  علی« گوید: می همورد معاوی

حساب آورند، آن مرد ه ب ج اصحاب پیامبرۀ از جمل رااو  کوشند می سنت برخی از اھل و متأخر
 اما بیشتر از این ؛را خاموش کند اسالمۀ ھرگز به اسالم ایمان نداشته و بسیار تالش نموده شعل

 .»٣نتوانسته است
چگونه  ؟و امثال آنھا کسی ھست که چنین افترای بزرگی بر زبان آوردھا  آیا جز رافضی

که ھمراه ایشان  ج پیامبر خداۀ نسبت به صحاب سخن و افتراییمسلمان، زبان خود را با چنین 
امین پیامبر و کاتب  کسی که ٤کند؟ جھاد نموده و در جنگ حنین شرکت داشته، آلوده می

                                           
این توضیح الزم است که در زمان گذشته ورقه کاغذی،  .٢/٥٤٩حمد، أمام عبدالله بن السنة لإل بنگرید به: -١

 به علت دشواری تهیه، کاالی ارزشمند و کمیابی بوده است.
از کوزه همان برون تراَود که در اوست. محمدجواد مغنیه رئیس دادگاه جعفری بیروت، استاد محمدحسین  -٢

پوند  ٥٠٠بارتی را در ازای گرفتن ع» حیات محمد«کند که در چاپ دوم کتاب  هیکل را به این متهم می
حذف نموده است. این اتهام به خاطر آن است که او موضوعی را که ضعیف بودنش محرز بوده حذف 

را  ها ـ به مقتضای طبیعت و سرشت خودـ آن را اصالح کرده است. اما رافضی های بعدی آن نموده و در چاپ
 .١٨ ص :زانیالم يعة فیالش، ةیمغنمحمدجواد  به: اند که بسیار جای تعجب است. بنگرید تأویل نموده

 .٢/١٩ :الفکر الفلسفی ةنشأ -٣
 .٤/٤٥٨ :سالماإل  مجموع فتاوی شیخ بنگرید به: -٤
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ر اسالمی را با ئشعا و  را بر عھده داشتهامور مسلمانان  یو مدت چھل سال سرپرست وحی بوده
  .١است پا داشته رمردم ب

 نظر ،معاویه به صحابی بودِن اعتقاد  کند و ادعا می بسته اھل سنت افترا بر علی سامی
زیرا ایمان  به سبک شیعیان؛ی است یافترا این دروغ و نه ھمۀ آنھا.از اھل سنت است،  رخیب

گوید:  مینیز د ابوسفیان بن حرب در مور. او ٢ثابت است با نقل متواتر و اجماع اھل علم ،معاویه
این در حالی  .»٣ایمان داشت پرستی ایرانی آتشبه  یعنی از کسانی بود که ،ودب کافرابوسفیان «

حالی از دنیا رفت  درآن بزرگوار بود و قرار داده خود  نایبابوسفیان را  ج ارسول خداست که 
 حال چگونه امکان دارد زندیق بوده باشد و .بود که ابوسفیان نماینده و عامل ایشان در نجران

مسلمانان  رخود بر امو نمایندۀرا  او اعتماد کرده باشد و او اطمینان و عمِل  علم و به ج پیامبر
علی  هحق را ب ،صحابگویند تعداد کمی از ا این اعتقاد روافض که میمورد او در  ؟٤قرار دھد

گروه « گوید: میبا آنھا موافق بوده و اند،  خالفت را از او سلب نموده صحابه درواقع ودادند  می
زیرا بار  ؛شود علی سلب می مخلص احساس نمودند که برای بار سوم خالفت از از اصحاِب کمی 

ز او غصب نمودند تا را ا و بار دوم نیز آن بدھند ز او سلب نمودند تا به خلیفه اولاول خالفت را ا
ی مردرا به پیر آن خالفت از علی گرفته شده وسوم است که  و این بارِ  بدھند را به خلیفه دوم آن

عدالت را رعایت  دھد و نه خالفت را به خوبی انجام می امر که نهدھند  می ضعیف و سست
، خلیفه سخناین  ازاو  منظور .٥کند بازماندگاِن گمراِه قریش رھا میرا برای حکومت  و کند می

گو د. اما دارننظر خالفت او اتفاق  که تمام اصحاب برباشد  النورین می عثمان بن عفان ذی راشد
 .کند توبیخ می ھمه آنھا را تنبیه و اینکه او با این افترا

 اعتقاد دارند گمراھی به آن ھمه کفر و ند وا موسوم عشریاکه به اثن یھای در مورد رافضیاو 
 بنگرید .»٦دھد می امامی در مجموع، اسالم ناب را تشکیل دوازدهۀ افکار فلسفی شیع«گوید:  می

وی علی از ر شیعیاِن «گوید:  میوی بین حقیقت و ادعای این مزدور چه تفاوت فاحشی است! 
که با این یقین و اعتقاد  ،کردند می راه و روش او را دنبالیقین و ایمان او را دوست داشتند و 

                                           
 .٤/٤٧٢ همان: -١
 ٤/٤٧٧همان:  -٢
 .٢/٣١نشأة الفکرالفلسفی:  -٣
 . ٣٥/٦٦، ٤/٤٥٤مجموع فتاوی شیخ اإلسالم:  -٤
 .١/٢٢٨ :الفکر الفلسفی ةنشأ -٥
 .١/١٣ همان: -٦
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بودند که به  ھا ھا و اموی این، عثمانی در کنار .اسالم بزرگ موجود است تنھا اثری است که از او
پر قد و کینه نسبت به پیامبر خدا و خاندان او از حِ شان  ھای شدت از اسالم تنفر داشتند و دل

  .»١شده بود
نقد  مندبه تنھایی نیاز ،چند این موضوعھر بررسی کردیم؛ نمونهبه عنوان تنھا بحث را این 

 .استای  و بررسی دقیق و جداگانه

 خیانت در گزارش تاریخ
خیانت  در گزارش آن و حرمتی بیتاریخ اسالم به  عمداً  شان ھای تاریخی در کتابھا  رافضی

اشاره  ٤نصر بن مزاحم منقری ٣ فخنَ مِ  ابی، ٢ روایات کلبی توان به می . برای نمونهاند هدنمو
فاسد المذھب و دروغگو ھستند، چرا  ،ممکن است روافض خرده بگیرند که اگر این افراد نمود.

ھا را به ھمراه  این روایتطبری  در تاریخ طبری از ایشان نقل قول شده است. باید گفت که
که در  ھمچنان؛ ٥دریابند را ھاآنتوانند صحت و سقم پژوھشگران ب تابیان نموده سندشان 

 استاد محب الدین .دنشو یافت مینیز این اقوال  »یعقوبیتاریخ « ومسعودی  »مروج الذھب«

                                           
 .٢٢٩و  ١/٢٢٨ همان: -١
مذهب و از کسانی بود که  کلبی سبئی«گوید:  حبان می . ابناو محمد بن السائب بن ِبشر الکلبی است -٢

 :عتدالمیزان اإل هـ.ق فوت کرد (١٤٦گردد". وی در سال  گویند: "علی فوت نکرده، بلکه به دنیا بازمی می
 .٩/١٧٨ :تهذیب التهذیب ؛٢٧١و  ٧/٢٧٠ :الجرح والتعدیل، حاتم بیأابن  بنگرید به: ).٣/٥٥٨

او «گوید:  عدی می از اهالی کوفه بود. ابن هـ.ق) ١٥٧لوط بن یحیی بن سعید مخنف األزدی ابوالمخنف (م  -٣
های زیادی تألیف نموده است؛ از جمله:  وی کتاب». بوده و راوی احادیث شیعه استشیعه بسیار تندی 

 .)١١١و  ٦/١١٠ :عالماأل زرکلی،  ؛٤٢٠و  ٣/٤١٩ :عتدالمیزان اإل الِرّدة، و الجمل، الصفین (
هـ.ق ٢١٢او رافضی توانایی بود و در سال «گوید:  می. ذهبی او نصر بن مزاحم بن سیار المنقری الکوفی است -٤

، العقیلی ؛٤/٢٥٣ :عتدالمیزان اإل ( وفات نمود. از جمله تألیفات اوست: وقعة الصفین، الجمل، مقتل الحسین
 .)٨/٣٥٠ :عالماأل  ؛٦/١٥٧ :لسان المیزان ؛٨/٤٦٨ :الجرح والتعدیل، حاتم بیأابن  ؛٤/٣٠ :الکبیر الضعفاء

، ٢٣٨، ٢/٢٣٧، ١/٣٥٥ اند؛ از جمله: در بیش از سیصد مورد نقل شده لبی در تاریخ طبریروایات الک -٥
محنف سی و دو رساله را در تاریخ و در  ابی«گوید:  . یکی از خاورشناسان به نام ِبل می٤٦٥، ٢٧٢،٣٧٠

است. اما تألیفات رابطه با حوادث گوناگون سدۀ اول هجری نوشته و طبری بیشتر آنها را در تاریخ خود آورده 
اند (دائرة المعارف  اند، درواقع به قلم متأخرین نوشته شده و به وی نسبت داده دیگری که به ما رسیده

توان در تاریخ طبری  روایات نصر بن مزاحم را نیز می .)٦/١١١ :عالماأل  بنگرید به: .١/٣٩٩اإلسالمیة: 
 .١٠ج ، تنظیم ابوالفضل ابراهیم:هارس طبریف . بنگرید به:٤٨٧، ٤٨٥، ٤٦٥، ٤/٤٥٨یافت؛ از جمله: 
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 و شد آغازاز دولت اموی  پس تدوین تاریخ کهکند  اشاره می »العواصم«ۀ خطیب در حاشی
مھمی در خاموش کردن  بودند، نقش کردهدر لباس تشیع پنھان خود را که  هشعوبیو  هباطنی
 العواصم من«کسی که کتاب  .١ایفا کردندو پاک نمودن صفحات روشن تاریخ  ھای خیر چراغ

این نیرنگ  ،مطالعه کندالدین عالمه محب  ۀبسیار ارزندۀ با حاشی هھمرا را عربی ابن »القواصم
 را درک خواھد نمود.

را  آنۀ که بشریت تا به امروز نمونرا بھترین قرنی  ھزاران صفحه از تاریِخ  شیعه، آخوندھای
خود را صرف تحریف  ھای و تالش توق اند و سیاه نموده  دشنام فحش و بابه خود ندیده است، 

 اند.  کردهتاریخ مسلمانان 
به عالوه، این واژه را  شیعه آمده است.ی ھای تاریخ کتاببسیاری از در  »رافضه«لفظ 

احقاق « ،»البحار«، »کافی«شیعه پیدا کرد؛ از جمله:  یھای حدیث کتابتوان در بسیاری از  می
بارھا در ، از ننگپر  زشِت  ریک وتا کلمۀاین  .»الغدیر« مثل ترھای جدید یا کتاب، »حقال

 شیعه ۀخورد نسل شکستسپس ھای خاورشناسان و دشمنان اسالم به کار رفته است.  نوشته
 خاورشناسان آنچه رداند و ھ خود می یرا الگو ھا هزد و غربھای غربی  ارزش کهپدیدار شد 

 پژوھاِن غربی اسالمآنھا افکار  اند. هقرار داد خود منبعبه عنوان مصدر و  برگرفته ودراند،  نوشته
بر افکار و  مسئله، نای ھای اسالمی پرداختند. ان در سرزمینش را قبول کرده و به نشر شبھات

 بوده است. ھا منشأ تمام این بدی واقعدرو  اشتگذ تأثیر بسیار خطرناکی گ مسلمانانفرھن
شیعه، موضوع بسیار مھمی عالقه و پیوندشان با  ان وشناسبررسی نظریات خاور مطالعه و

را  به طور مفصل آنل آن وجود ندارد که اما مجا ،گرددبررسی  صورت دقیقه است که جا دارد ب
گاھی  .بیان کنیم در اینجا و روشنگری ھمین کافی است که به آن اشاره کرده و در مورد آن آ

 لیه اسالم وعھای آنھا بر  و دروغپردازی استفاده دشمن از شبھات شیعیان ایجاد کنیم.
 است.  آغاز شدهزمانی است که  دیربلکه  رد؛مسلمانان، تازگی ندا

، بھتان و با مسلمانان ھنگام مناظره در مسیحیان .ق)ـھ۴۵۶م( حزم در زمان امام ابن
 بردند که ابن حزم با سالم به کار میعلیه ا یبه عنوان دلیل را بر کتاب خدا ی شیعیانھاافترا

که سخن این گروه ھیچ اعتباری است و روشن نموده  جواب دادهتالش و جدیت خود به آنھا 
 مسلمانان نیستند. روافض جزءچون  ؛ندارد

 بر ادبیات عرب هتأثیر شیع
پای سیاه آنھا در ادبیات عرب  ه و رددر امان نماند شیعیاناز تاثیر  ،قلمرو شعر و نثر عربی

 نامند، برای می بیت ی آلھا محنترنج و  را از آنچه آن شیعهران وشاعران و سخن باقی است.
                                           

 .١٧٧ص :العواصم من القواصم هحاشی -١
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برداری  بھره د امت و دینبر ض شعور و احساسات مردم زدگی تحریک عواطف و ھیجان
از آثار ادبی آنھا که به ما رسیده است  تعدادیاعتقادی شیعه در ھای  گرایشبرخی از  ند.ا هکرد

مبالغه کرده ھای اھل بیت  و رنج ھا کشاندن سختیدر به تصویر طوری که ه ب ؛باشد ملموس می
 اند. قرار داده ج و طعن و لعن اصحاب پیامبر تشیعترویج ۀ را وسیل آن و

در قالب  ل و خرافات را از ائمه و پیشوایان خودیاند تا اباط گران تشیع تالش نمودهدعوت 
این عمل . نندمنتشر ک ئمهدر مدح ا آمیز و شعرھای غلو ھا هخطب انگیز یا ھای ھیجان داستان

ائمه  دگرگون شده وتوحیدی آنھا ۀ تا جایی که عقید ؛تأثیر نھادهبینش بسیاری از مردم  بر ،آنھا
ادبیات را در  روشیتشیع « گوید: یالنی میگاستاد محمد سید  .دانند میی خود را ارباب و خدا

ھا موفق شدند  تنھا وھابی شد. انحطاطۀ نقط ترین پایینسقوط مسلمانان به به کار برد که باعث 
نقاط ۀ بقیدر اما  .را از بین ببرندو اباطل  ھا یاوهاین بسیاری از  شان، یھا در داخل سرزمین

قشر فرھنگی و باقی ماندند تا جایی که  به ھمان حالتو ھیچ تغییری رخ نداده ، عالم اسالمی
دة یالقص«مشھور ۀ که قصید در این راستا کافی است». ١باسواد نیز از آن مستثنی نیستند

  .٢را مطالعه کنید »ةیرَز األ
به کار  اسالمو بدنام کردن امت  اسائه ادب برای ای هوسیلبه صورت ادبیات را  شیعیان

خرافی و  مفاھیمبینیم  طوری که میه ب ؛را زشت نشان دھند اھل سنتۀ چھر تاگرفتند 

                                           
 .٤٣ص :دب العربیاأل  يع فیثر التشأ ،یالنیگسید  محمد -١
 باشد ) می ه١٢١١شود که متعلق به شیخ محمد کاظم َاَزری (م. سال  نیز گفته می »الهائیة«قصیده به آن  -٢

الرزیة في القصیدة «استاد محمود المالح اثری را در نقد این قصیده نوشته است که به . )١٧/١٣٥ :الذریعه(
شود که آن قصیده را محمدرضا مظفر به او داده است. و از او نقل  مشهور است. وی یادآور می» األزریة

» ألزریةالقصیدة ا«آرزو داشت که کتاب ه) ١٢٦٦کند که عالم شیعی محمد بن حسن بن باقر نجفی (م.  می
در نامه اعمالش ثبت شود. و برخی از ابیات آن قصیده را در کتابش نقل » جواهر الکالم«به جای کتاب 

دهد که بعضی از ابیات این قصیده،کفِر صریح هستند؛ مانند این گفتار  کند. استاد مالح توضیح می می
 دربارۀ علی:

 ففي عني كل يشء تراها وهو اآلية املحيطة يف الكون

 »بینید نشانۀ فراگیر در جهان است. پس او را در وجود هر چیزی می او«
 أنت مولی بقائها و فناها كل ما يف القضاء من كائنات

 »بقا و فنای همۀ کائنات، به امر و قضای تو وابسته است«
 .٣٥تا  ٣٣ص :هیزر دة األ یالقص ية فیالزر  بنگرید به: 
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زشتی از ۀ ھرتا جایی که چ ؛ترویج دادنددر جامعه  ھای ادبی] [در قالب صورتا انحرافی ر
الرشید و  با خلیفه ھارونکاری که  مسلمین عرضه کردند؛ برای مثال، خلیفه جامعه اسالمی و

 جھادای بود که یک سال  خلیفه او این در حالی است که انجام دادند. نواس او با ابی داستان
 توانستند که می ای یافتند عنوان روزنهادبیات را به شیعیان . رفت کرد و یک سال به حج می می

َمَثل و  ،شعر، و با استفاده از داستان ایندتقیه را در حال و ھوای عاطفی و خیالی حاکم نم
برای  .بروز دھنداند  داشته آنان امت و خلفای کینه و تنفری را که از ،ی حماسیھا هخطب

رافضی الفرج اصفھانی واب تألیف» األغانی« کتاب بهدر این زمینه، مراجعه  ھایی مثالبا  آشنایی
  کافی است.

**** 

 سیاسی تأثیر -۲
ندارند و به جز خالفت  را قبولھای اسالمی دنیا  ھیچیک از دولت مشروعیت یانشیع

شان را  دولت و روایان جھان اسالم را طاغوت تمام خلفا و فرمان إ و حسن حضرت علی
ھر پرچمی که پیش از آمدن مھدی «گویند:  میشان  در روایات نھادانند. آ مشروع مینا

ۀ این امت، گمشد توزِ  کینه، دشمن به ھمین جھت .»فراشته شود، صاحبش طاغوت استبرا
نتایج و چرا که  ؛ق نمودبسیاری از اھداف خود را محَق  آن،ۀ خود را در شیعه یافت و به واسط

و دشمنی پنھان و تنفر نسبت به  ظاھری اطاعت ،خارج شدن از والیت تشیع، ۀعقیدثمرات 
رسیدن برای رکبی رام دشمن و مَ مجھز  زاررافضه به اب گروه ،بدین ترتیب مسلمانان است.
  .شد لیبدتآرزوھایش  دشمن به آمال و

ی ھا هتر نقشه کشیده و توطئ شیعی این امکان را داد تا راحت آخوندھایبه  ،تقیهۀ عقید 
در مقابل امت مسلمان، شباھت دارند که  لشکر پنھان ماسونی بهخود را پیاده کنند. آنھا بیشتر 

کنند،  و در ظاھر، دوستی و اطاعت خود را از زمامداران مسلمان اعالم می هلباس اسالم پوشید
 یھنگام«گفتند: د. آنھا به یکدیگر نپرداز خلیفه و امت اسالمی مینیرنگ علیه  اما در باطن، به

 یھا مردم و برنامهۀ سر قرار گرفت، در ظاھر با تود عناصر نادان و سبک اریکه حکومت در اخت
 .»١دیخود عمل کن یواقع ۀفیدر نھان و باطن به وظ یول د،یحکومت ھمراه باش

در راستای که بوده  یدینان برداری بی نفوذ و بھره وسیله ،ی مختلف تاریخھا هشیعه در دور
به  کفار یھا هاند. در موارد بسیاری، سردست آنھا را به کار گرفته ،ی شوم خودھا هنقش اجرای

                                           
 .٧٥/٤٣١؛ بحار األنوار:٢٢١و  ٢/٢٢٠ :صول کافیأحاشیه  ؛٢/٢٢٠ :صول کافیأ -١
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در جھت منافع خود استفاده  شان از مریدان و پیروان ،اند تا از این طریق پیوسته نایجمع شیع
ند، به اسالم ا که به تشیع گرویده یبیشتر آنھای«گوید:  االسالم می . به ھمین جھت شیخکنند

از ، شعوری و نادانی شیعه بیاز تا با استفاده  اند تظاھر به شیعه بودن نمودهبلکه ؛ باور ندارند
 .»١رسیدن به اھداف خود استفاده کنند برایآنان 

گاه کسانی بوده پناھھمواره تشیع که  ھستندگواه بر این  ،ییع تاریخواقع رویدادھا و وقادر
در مسلمانان  از طوایف ایرانی که برخی اند به دین اسالم و مسلمانان خیانت کنند. که خواسته

 نیز انو یھودی دیافتن  شیعهدر را خود ۀ پایان دادند، گمشد شان عرض ھفت سال به حکومت
 نیزروز ام حتی یافتند تا اھداف شوم خود را از طریق تشیع محقق سازند. یمناسبفرصت 

 اند. پنھان نموده خود را در زیر چتر تشیع، گران دشمنان اسالم و توطئه
سخنانی از سوی عشری رخ داد، ااثن  ی شیعهھا هفرقبرخی اختالفاتی که میان  هنتیج در

 نیازکِ «کند که  مییکی از محققین شیعه نقل . کند یید میأرا ت نکتهکه این خودشان گقته شد 
. یافت می حضور ٢شیخ رشتی ی درسھا هحلق روسیه در ایران، ھمیشه در جاسوس »دکورکی

در  روسیه هوزارت خارج .کرد تدریس می »شیخ عیسی لنکرانی«نام مستعار با در کربال  وی
 علیخان ، جعفرانگلیسی بازنشستهژنرال  ینھمچن .٣پرده از این حقیقت برداشت ۱۹۲۵سال 

در لباس شیعی،  بود] کردهھویت واقعی خود انتخاب  بر مخفی داشتنکه این نام را به خاطر [
گوید:  علت این پدیده می ، در بیانمحقق شیعه .٤شد میھای کاظم رشتی حاضر  درس در
بیت  اھل از دوستداران ]عراق ایران و[دانستند که ساکنان این دو منطقه  دشمنان می چون«

از طریق مذھب «گوید:  می که و چنان »٥وارد شدند آنھا جامعۀھستند، لذا از راه معتقدات به 
روزی  را در آفرینش و رزق و و ائمه ندنمود منتشررا در میان آنان  ائمه، غلو در مدح کشفی

...  دندکر نفی کبیره وصغیره  را از مرتکبین ھر گناه جزاروز عذاب و  ... ندقرار دادشریک خدا 
و ترویج این  را فضایی مناسب برای پرورش اسالمی ـاین مملکت عربی  بدین ترتیب، استعمار،و 

در اشاعۀ مبانی  مھمیصفوی نقش  حکومت آن،پیش از  ھا البته مدت .»٦اعتقاد فاسد یافت

                                           
 .٢/٤٨ :منهاج السنة بنگرید به: -١
 .١/٧٢ ة:حسن الودیعأ ؛٦/٦٧ :زرکلی است. بنگرید به: هیبه نام کشف یامام دوازده یها از فرقه یکی انگذاریبناو  -٢
 .٥٣ص :مدینة الحسینة، آل طعم بنگرید به: -٣
 .همان -٤
 .همان -٥
 .٥٤و  ٥٣ص همان: -٦
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ری و یجزا ،ھمچون مجلسی آخوندھایی وبود  هنمود ایفا فکری و عقیدتی شیعه در ایران
 ساز بروز این تفکر بودند. زمینه کاشانی

 در ،ه بودجای داد یانو خود را در صفوف شیع هتن نمود لباس تشیع برکه  دشمناین  و
چرا که باوِر  این امر چندان عجیب نیست؛آورد.  میدست ه مقام را نیز ب میان آنان وجاھت و

را به حقیقت  و آن دھد میترجیح  رادر مورد اجماع، سخن فرد یا گروه ناشناخته  شیعه
 .١باشدفراری ناشناخته، مھدی  داند، با این احتمال که شاید آن فردِ  تر می نزدیک

 ،مدعیان تشیع خنجرخواھد دید که  ،دکنرا مطالعه  یکسی که رویدادھای تاریخ
با ظاھر  در انآن زیرا ؛است اسالم وارد شده بر پیکراز ھر جھت بوده که  سالحیترین  خطرناک

 فرماید: می تیمیه االسالم ابن شیخ .اسالمندترین دشمن  ، بزرگدر باطن اما ،مسلمانان ھستند
بر ی که یشمشیرھاآنان ھستند و بسیاری از  انھمدستو ا، شیعیان یو بال ھا هاساس ھمه فتن«

 ،نادینان و کافر ، بیآنھاوجوِد  ه خاطرو ب آنھا بوده استبه  متعلقکشیده شده، اسالم  علیه
 .»٢اند جامعه پنھان نموده خود را در

 انیلذا یھود و نصاری و مشرک ؛٣دانند نصاری می کافرتر از یھود وعلمای شیعه، اھل سنت را 
سرپرست و موالی خود قرار  ،و آشکار است نسبت به دین برای ھمه محرز شان دشمنیرا که 

 .٤کنند و با اولیای خدا که بھترین دینداران و سرور متقیان ھستند، دشمنی می دھند می
گاه مسلمانان در ده کردند که ھرما خود دیدیم و مسلمانان ھم مشاھ«گوید:  االسالم می شیخ

. آری، »اند بودهبر علیه مسلمانان  در کنار آنان و، شیعیان ندا همقابل دشمن کافر قرار گرفت
ی یانشیع ،شام شد وارد  ھ ۶۵۸در سال  کافرھای  مغولپادشاه  دیدند زمانی که ھوالکو،مردم 

                                           
ها برای  مسلم است که دشمن در این حال چیزی از آرزوهایش را که پیش از داخل شدن در فکر شیعه، سال -١

اش از طریق ازدواج موقت که  دهد؛ چون آرزوهای جنسی کشید از دست نمی به دست آوردنش زحمت می
ا آسان و با دوستی شود و تکالیف شریعت نیز با جمع نمودن نمازه در فقه شیعه مقرر گردیده، برآورده می

شود. همچنین شیعیان خاطر آسوده بدارند و بیم نداشته باشند؛ زیرا تا قیام مهدی جهاد  بیت ساقط می آل
تعطیل است و اگر کار به آیه و دلیل و مرجعیت رسید، مذهب غنی و پرتوان آنها به وسیلۀ خمس، قضیه را 

تواند در  رساَند؛ چرا که می ی به او آسیب نمیکند. پس با پذیرفتن مذهب شیعه، هیچ چیز حل و فصل می
میان شیعیان خود را پنهان کند، در پناه آنان برای قوم خود کار کند، به نام مردان دین و در لباس مسلمان خود را 

 مزین سازد و با جمع عزاداران جامۀ عزا بپوشد و حتی خود را به اهل بیت نسبت دهد تا به بهرۀ بیشتری برسد.
 .٣/٢٤٣ :منهاج السنة -٢
 .٤/١١٠ همان: -٣
 .٣/٣٨ همان: -٤



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۴۹۴

 

و اجرای پشتیبان او در راستای برپایی دولت خود  ترین حامی و بزرگبودند، شام  که در
دانند وقتی  می ھمگانھمچنین  بودند. انمسلمانقدرت  بین بردن سلطه و ای ازیش برھا هبرنام

ھایی ریخته شد که تنھا خدا از  ، چه بر سر آن سرزمین آمد و چه خونکه ھوالکو وارد عراق شد
گاه است  که بودند ، کسانیھمراز او ھمراه و یھا رافضی خلیفه وخائن  علقمی، وزیرِ  ابن .آن آ

ـ خان نگیزچآنھا  نیز پیش از آن دادند. یاری می ی مختلفھا هشیو و را به، ھالکآشکارا و پنھان
 در انھنگامی که مسلمانان و مسیحی. دادند را بر ضد مسلمانان یاری می ـپدربزرگ ھوالکو

تمایل  انبه مسیحی شیعیانکه  چشم خود دیدند ه، مسلمانان بجنگیدند می احل شام با ھموس
به دست مسلمانان فتح  مسیحیو از اینکه شھرھای  کنند کمک می ھاحد امکان به آن تادارند و 

 ناخشنود بودنددست مسلمانان ه با و دیگر شھرھا کّ از فتح عَ که  چنانمھ ؛کراھت داشتند شود
از مسلمانان  ھجری ۵۹۹در سال وقتی  .دادند می را ترجیحبر مسلمانان  مسیحیانو پیروزی 

شھرھا را ویران  ھا شیعیان به کمک مغول ،نمودندشام را ترک و شکست خوردند  ١غازان لشکر
 دادند، ترجیح میمسلمانان  را بر  انمسیحیکشتار و چپاول اموال پرداختند. آنان  بهو کرده 

را  آنھاھای  سالح و اموال وشده  اسیرمسلمانان  داشتند و را برافراشته نگه میھا  پرچم صلیبی
اند و در بسیاری از  برای این رویدادھا شاھدان بسیاری بوده بردند. سقبر به انبرای مسیحی

ۀ ترین عوامل و اسباب سیطر مھماز نیز  آنھا در گذشته .٢ھای تاریخی به ثبت رسیده است کتاب
سخن  ،درواقع .٣پس گرفتندرا ا وقتی که مسلمانان آنجا ت ،اند المقدس بوده بیت بر انمسیحی

مملو از چنین تصاویر تلخ و رویدادھای  یھای تاریخ کتابو  استر این رابطه بسیار زیاد د
 .ی استناخوشایند

ی داشتند، مخرب ثیرأکردند چنین ت میکه در درون دولت اسالمی زندگی  یانیوقتی شیع
شان  خریبت و بیشتر شانباشند، تأثیرمستقل زمانی که دارای دولت و حکومت  قطعاً 

این « گوید: می ٤بویه آلاالسالم در مورد دولت  شیخ دلیل،خواھد بود. به ھمین  تر خطرناک
ی مذموم شد که از آن ھا هکار آوردن بسیاری از مذاھب و فرق باعث سامان دادن و روی ،دولت

                                           
االسالم  ای که شیخ او برادر خدابنده، از نوادگان چنگیزخان پادشاه تاتارهای کافر بود. شرح و تفصیل واقعه -١

 .آمده است) ١٤/٦(کثیر  لیف ابنأدر البدایه والنهایه، تکند،  بدان اشاره می
 .٣٣٢تا  ٣٢٩؛ المنتقی: ص١١١و  ٤/١١٠و  ٣/٢٤٤ :منهاج السنة -٢
 .٤/١١٠ :منهاج السنة -٣
 ییو عراق فرمانروا رانیا یو جنوب یغرب ی،بخش مرکزهجری به وجود آمد و در  ٣٣٤بویه در سال  دولت آل -٤

 يعة فیالشبنگرید به:  دانند. را از آِن خود می امامی آن های دوازده پایان یافت. شیعه  ه٤٣٧کرده و در سال 
 .١٤٨تا  ١٣٨ص :زانیالم يعة فیالش ؛٩٨ص :خیالتار 
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، در زمان قدرت آنھا .»١را نام برد ھا ، فالسفه، معتزله و رافضیھا توان زنادقه، قرمطی جمله می
؛ تا جایی دگنج ضعیف شدند که در وصف نمی رفته وسنت و مسلمانان آنچنان به حاشیه  اھل
 اسالم شرق و غرب جھانمصر و در  اسماعیلیانم چیره گشتند و مرزھای اسال بر نمسیحیا که

 را رقم زدند.ھای زیادی  حوادث و جریان منتشر شدند و
[محمد] زمان دولت سلطان  در ببینید« گوید: می خدابنده در مورد دولِت تیمیه  ابن

 چه مسائلی برای آنھا پیش آمد، چه آشوب و ،شده تألیفبرای او  ٢که این کتاب خدابنده
را گرفت، تمام شریعت خدا  داشت و قدرت می که اگر دوام می دش ارپدید شان در بین ییھا هفتن

 وند متعالخدا که درحالی ،ف خاموش کنندخدا را با پُ  خواھند نورِ  کردند. اما آنھا می تعطیل می
ھرچند کافران دوست  ،گرداند  نور خود را کامل خواھد و میدھد  نمی این امکان را به آنھا

 و دش شدیدتربسیار  بودند،بعد از شیخ االسالم که در دولت صفوی این حالت  .»٣نداشته باشند
دولت از  ؛جریان دارد اسالمیھای  در سرزمین ھا رافضی فساد سوء و ثیراتأتا به امروز نیز ت

ی ھا هو الن، سوریه، عراق، یمن ٤شان در لبنان ھای سازمان تشکیالت و تا ،گرفتهایران  خوندیآ
 .شان در خلیج جاسوسی

نتیجه  نیز ]بنگالدش[ پاکستان شرقی جدا شدنشود که  احسان الھی ظھیر یادآور می
این ھم پاکستان شرقی که قربانی «گوید:  میوی  است.بوده  نیرنگ رافضیخیانت و 

شد و این کار، با ھماھنگی ھای یکی از فرزندان قزلباِش شیعه، به نام یحیی خان  خیانت
 .»٥صورت گرفت ھندوھا

شریعت اسالمی مانع  زیرا ؛٦شیعه مانع تطبیق شریعت اسالمی در پاکستان شدند آخوندھای
علی  ھمچنین وقتی شیعۀ اشی و صیغه کردن بروند.ھای قبل به سراغ عیّ  شد که مانند سال می

                                           
 .٤/٢٢ :سالماإل  مجموع فتاوی شیخ -١
منهاج «تیمیه در رِد آن، کتاب  مطهر حلی است که ابن تألیف ابن» منهاج الکرامة«االسالم، کتاب  منظور شیخ -٢

 را نوشته است.» السنة
 .٣/٢٤٤ :منهاج السنة -٣
 .ةینیمات الفلسطیّ مل والمخالغریب، أدکتر محمد  بنگرید به: -٤
 .١١ص ة:والسن ةعیالش -٥
نگاری  رهبر شیعیان، مفتی جعفر حسین، در یک کنفرانس روزنامه .١٠و  ٩ص :مظالم الشیعة :به دیبنگر  -٦

کند؛ چون اجرای حدود و شریعت، بر اساس مذهب  شیعه تطبیق حدود اسالمی را رد می«گوید:  می
 . م١/٥/١٩٧٩ ة:اء الکویتینباأل بنگرید به: ».شود سنت انجام می اهل
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ماند، چه  به خاطِر والیتش از عذاب و مجازات الھی مصون میاما  ھر فساد و گناھی مرتکب شود
 نیاز به اجرای احکام و تطبیق شریعت؟ 

این تنھا اشاراتی بود از قضایای بزرگی که شرح و بسط آنھا نیاز به مولفاتی چند دارد. اما 
 :کنم به ذکر دو نمونه اکتفا میبا توضیحی مختصر در راستای عبرت گرفتن اینجا  در بنده

 علقمی و ابناقدامات  به که بنده ارتباط دارد درون دولت اسالمی تأثیر شیعه دربه : نخست
 خواھم پرداخت.ھایش برای براندازی دولت اسالمی  دسیسه
 .صفویدولت برای نمونه  ،ھای شیعه بر مسلمانان تأثیر دولت :دوم

 علقمی رافضی ابن هتوطئ
شیعۀ  وزیر یابوطالب محمد بن احمد علقم نیالد دیمؤخالصه جریان از این قرار است که 

 مذھب ،پدر و پدربزرگشمانند بود. خلیفه  بالله مستعصمالیکی از خلفای عباسی به نام 
برای روز و شب این وزیر شیعی،  .بود یدل و ساده نرمخوبسیار انسانی  داشت و سنت اھل

 نقشه یک دولت رافضی سنت و تبدیل آن به و از بین بردن اھل براندازی خالفت اسالمی
یش استفاده ھا هو غفلت خلیفه برای اجرای دسیس جایگاه خود در دولت عباسی . او ازکشید می

 :اجرا شدسه مرحله  او در ۀنمود. نقش
مواد  ای که تالش کرد تا به گونه مردم قرار دادنتضعیف سپاه و در تنگنا  :اولۀ مرحل

کثیر  ابنبرسد و آنھا را دچار ضعف و سستی نماید.  لشکر مسلمانانبه کمتر  خوار و بار و غذایی
اسامی  دیوان، فھرستاو در  کوشید. ھمواره در تضعیف سپاه اسالم میعلقمی  ابن«گوید:  می

که تعداد افراد سپاه در اواخر  ای به گونه ؛دکر شان اعالم می کمتر از تعداد واقعیجنگاوران را 
برای کم کردن تعداد آنان تالش پیوسته  او و قریب به صد ھزار جنگجو بود ،مستنصرالحکومت 

 .»١باقی مانداز لشکر ده ھزار نفر تنھا  ،تا اینکه در نھایت کرد، می
به نمود و تارھا مکاتاسپس با توی « گوید: ابن کثیر می. ھا نگاری با مغول نامه مرحله دوم:

سپاه خلیفه را به آنھا  وضعیتو  . او کار آنھا را آسان نمودهکردآنھا را در تسخیر شھرھا تطمیع 
 .٢»گفت تارھا سخن میاتبرای  دولتمردانداد و از ضعف  می اطالع

ۀ او عام .مردم از این کار خلیفه وبازداشتن  و جنگ با مغوالن از: جلوگیری مرحله سوم
کرد که  خلیفه و اطرافیانش چنین وانمود می رایب و ٣منع کردتارھا ااز جنگ با ت مردم را

                                           
 .١٣/٢٠٢ ة:والنهای ةالبدای -١
 همانجا. -٢
 .٣/٣٨ ة:منهاج السن -٣
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وی خارج قصد دیدن به کرد تا  پیشنھادخلیفه  به وا .آنھا داردبا صلح  مغوالن قصد فرمانروای
و نصف دیگرش  برای آنھانصف مالیات عراق  گردد و پس از استقبال از او، با آنھا در قبال اینکه

 ،فقھا ،فتصد نفر از قضاتنھایت خلیفه به اتفاق ھدرقرارداد صلح ببندد. ، خلیفه باشدبرای 
خلیفه و توانستند  ھا مغولاین نیرنگ،  ۀ. در نتیجرفتند ھا مغولسوی ه سفیدان ب شن و ریامیرا

 پیرامون خلیفه، منافقاِن دیگر و  ھا . رافضیرسانندبھمراھان او را بدون ھیچ مشکلی به قتل 
اگر با این شرایط گفت:  به ھوالکو مینیز و ابن علقمی  بازداشتندخلیفه  از صلح باو را ھوالک

 صورت قبلسپس وضعیت به  و خواھد داشتسال دوام  دوتنھا یک یا  صلحی صورت بگیرد،
دادند. حتی  جلوه از صلح کشتن خلیفه را بھتر  نبرای مغوال، آنھا بدین ترتیب گردد. بازمی

علقمی و نصیرالدین طوسی  نبکسانی که پیشنھاد کشتن خلیفه را دادند، اشود  گفته می
  .١بودند

و پیر و جوان را از َدِم تیغ  زن و مردو  ردهکحمله  بغدادبه  مغوالن پس از قتل خلیفه،
که اھل ذمه بودند  یجز یھودیان و مسیحیانکسی نجات نیافت، ھیچ از این قتل عام، . گذراندند

 ھاھزار ده ،بدین ترتیب. ٢نده بودبرد پناه علقمی رافضی ابنۀ به خانیا  آنھاکسانی که به  و
ان ھمچون این قتل عام که کافر جنایتی ،در تاریخ اسالم .مسلمان در این جریان کشته شدند

شان را  زنان تند وھا را نیز کش ھاشمیحتی سادات آنھا  دیده نشده است. مسبب آن بودند، رکتُ 
را  ج کسی که اھل بیت پیامبر آیا .به اسارت گرفتندبودند  ھا غیر عباسی ھا و که از عباسی

گردد تا آنھا و دیگر مسلمانان را به قتل رسانده  باعث تسلط کفار بر آنھا می ،دوست داشته باشد
کشته افظان قرآن و قاریان و ح دینیپیشوایان  ن،بایخطدر این کشتار،  ٣؟یا به اسارت بگیرند

  .٤دشتعطیل  ھا ماه نمازھای جمعه و جماعتمساجد و   و شدند
د و مدارس و مساج کردهاھل سنت را به کلی نابود  قصد داشت تاعلقمی  ابن ،درحقیقت

اندیشۀ شیعه را ترویج تا  بر پا کندمدرسه و مجتمعی بزرگ  ،آنھا را تعطیل نماید و در مقابل
س از این پاندکی  او .نداد او و ھمدستانشپلید را به ۀ ین نقشا اجرایۀ اما خداوند اجاز دھد؛

 .٥فوت کرد شوکتش را از دست داد و چندی بعدحادثه، ابتدا ثروت و 

                                           
  .١٣/٢٠١ ة:والنهای ةالبدای، کثیر ابن -١
 .٢٠٢و  ١٣/٢٠١همان: -٢
 .٣/٣٨ ة:منهاج السن -٣
 .١٣/٢٠٣ ة:والنهای ةالبدای -٤
 .٢٠٣و  ١٣/٢٠٢ همان: -٥
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باعث سنت  اھلاز  لوحی برخی ساده ید.این حادثه ھولناک و این خیانت بزرگ تأمل کندر 
از  نزدیک کنند و از مکر و نیرنگ آنان غافل بمانند. به خودرا شان  ترین دشمنان بزرگشد که 

بیندیشید و عبرت  و خیانت آنھا نسبت به اھل سنت ھا رافضی این توزی هکینبه  ،دیگر سوی
به  مقامی وچنان جاه  ،چھارده سال وزیر مستعصم بود و در این مدت شیعۀ خائن،این  گیرید.ب

و احترام نتوانست  محبتاین ھمه اما  .نشدوزیران داده  دیگرکه به ھیچیک از  شداو داده 
اسرار ھا  رافضی در چند دھۀ اخیر، .از بین ببرد سنت نسبت به اھل او را ۀدرونی و کینۀ عقد

علقمی و نصیرالدین طوسی نسبت به مسلمانان را از  خیانت ابن و ندفاش نمود رااین جنایت 
به بار آورده  یید آنچه نصیرالدین طوسیأخمینی در ت مثالً  ترین مناقب آنھا برشمردند. بزرگ

طوسی و امثال او را که  دست دادن خواجه نصیرالدین از ]یعنی شیعه[مردم « گوید: بود، می
، وی مینی از خدماتمنظور خ .»١دانند خسارت بزرگی می ،خدمات شایانی به دین اسالم کردند

 گوید: طوسی بیان نموده و می الدیننصیر خوانساری در شرح حالتر  که پیش ھایی است ھمان
بزرگ ، داستان وزیر شدنش برای سلطان که نقل شده از جمله کارھای مھم و مشھور او«

جھت  تر چه تمام با آمادگی ھر إلسلطان مؤید به بغداد . و ورودش در رکاب.. ھوالکوخان
عباس و قتل عام  یبن یبین بردن پادشاھ از . که با.. ھنمایی بندگان و اصالح شھرھا بودرا

 ای که از خون کثیف آنھا به گونه ؛فطرتان صورت گرفت آن پستۀ پیروان و دار و دست
، آنھا را به جھنم، سرای و از آنجا ھم روان ساختبه دجله را  آنبه راه انداخت و جویبارھایی 

 .»٢فرستاد ھالک و نابودی
ل و یترین فضا از بزرگ را قتل عام مسلمانان برای نصیر خواجهۀ نقش ، آنھاکه بیان شد چنان
 و سرانجاِم  دانند گان و شھرھا می اصالح بند در راستایعام و کشتار را  و این قتل مناقب او

عنی این بدان م خوانند. جھنم می ،ندبه شھادت رسیدانگیز  غمۀ که در این فاجعرا مسلمانانی 
، اھل ھمچنین سپاھیان اوو  کنند میتوصیف  دمؤیَ  پرست که او را با لفظ است که ھوالکوی بت

لتیام ا ھا نسبت به مسلمانان را شفا داده و رافضیۀ کینپر دِل  چرا که آنان ؛اند نجات و بھشتی
 شان ترین آرزوھای ان از بزرگکشتار مسلمانچگونه که آنھا را ببینید  توزِی  کینه. اند بخشیده
 .ترند نزدیک ایشانتر و به  محبوبمسلمانان  از ، کافراننزد آنانبوده و 

                                           
 .١٢٨اإلسالمیة:صالحکومة  -١
: یدر: الطبرس یطوس نیرالدیروافض از نص شیبنگرید به ستا نی؛ همچن٣٠١و  ٦/٣٠٠روضات الجنات:  -٢

 .١/٣٥٦لقاب: واأل یالکن ،ی؛ القم٣/٤٨٣مستدرک الوسائل: 
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خود ھای  کتاب .١  اند علقمی را ذکر کرده ابناین خیانِت ی، جریان ھای تاریخ کتاب اکثر
ی معاصر تالش ھا هشیع این،وجود با اما اند.  را ستوده این کارو   ھا نیز بدان اقرار نموده رافضی

که  کسانی :کنند انکار را با این استدالل  اند که جریان را ناچیز جلوه داده و حقیقت آن مودهن
اگر کسی حتی اند.  و شاھد قضیه نبوده  زیستهخود در آن عصر ن ،اند این جریان را ذکر نموده

شان این  جوابرا بازگو نموده باشد،  حادثه زیسته که در آن عصر می )۶۶۵ھمانند ابوشامه (ت
، از نظر هاما چون اھل دمشق بود ،زیسته می دوراندر آن  از نظر زمانیاو  چه اگر است که:

در بین مورخین انتشار آنچه رد کردن  جھتاین تالشی است  .٢است معاصر حادثه نبوده مکانی
  .اند ھای زیادی نموده تالشنیز سبأ  که در انکار وجود ابن چنانمھ ؛یافته و مشھور شده است

، بزرگ نویسان طرف یکی از تاریخ از ھای تاریخ تحقیق زیادی نمودم تا اینکه تاببنده در ک
خود ۀ او را از مردان برجست یانکه شیعاین : اولاستم که دارای سه ویژگی مھمی یافت شاھد

 بغدادِی ۀ او شیع باشد. می  ھ۶۷۴اینکه اھل بغداد است و سوم اینکه متوفای سال دوم ،دانند می
که خود شاھد  است »ساعی  ابن«فقیه علی بن انجب معروف به  حادثه، امام اینمعاصر با 

تسلط تارھا بر بغداد ات ]المعتصم[=  در روزگار او« گوید: می وی. علقمی بوده است جنایات ابن
 شدن علت کشته .ان در عراق پایان یافتعباسی خلیفه را کشتند. با کشته شدن او، حکومت و یافته

سپس کل  ؛»شخصی رافضی بود ـ خلیفهوزیر ـ علقمی  وزیر او مؤیدالدین ابناین بود که  خلیفه
علی « گوید: و می دانستهشیعه  را از رجال الساعی  ابن نیز محسن امین .٣کند داستان را بیان می

 .»٤باشد صاحب اخبار خلفا می )۶۷۴(ت  انجب بغدادی، معروف به ابن ساعی بن
حوادثی  وقوع چنینی مسلمانان و آرزوی آنان برای ھا برای اثبات ارتباط روافض با مصیبت

مانند  شیعه معاصر آخوندھایکند، سخنانی که توسط  را آرام می شان یدرون ۀکه عقد
 خوانساری و خمینی بیان شده کافی است.

  دولت صفوی
بر  امامی مذھب تشیع دوازدهد، س گردیسیأتتوسط شاه اسماعیل که  ٥ویدولت صف در

به  سنگدل و شاه اسماعیل بسیار .ه شدقرار دادمذھب رسمی ایران ایرانیان تحمیل و به عنوان 

                                           
 .٢٦٣و  ٨/٢٦٢ :الشافعیةطبقات ، السبکی ؛٥/٢٢٥ :ربَ العِ : الذهبی ؛٢/٣١٣ :فوات الوفیات، الکتبی شاکر ابنبنگرید به:  -١
 سرار سقوط الدولة العباسیة.أمؤیدالدین بن العلقمی و : محمد الشیخ ساعدی بنگرید به: -٢
 .١٣٧و  ١٣٦ص :خبار الخلفاءأمختصر  -٣
 .١/٣٠٥ :عةیشلان ایأع -٤
 .١٨٢ص :زانیالم يعة فیالش ،مغنیةبنگرید به:  ادامه داشت.  ه١١٤٨تا  ٩٠٥دولت صفوی از سال  -٥
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بود  کردهاو در بین مردم چنان شایعه  .١گنجد در وصف نمیآشام بود که  خون و رحم بیحدی 
 و با او ارتباط نزدیک دارد و ای وجود نداشته ین او و مھدی فاصلهب گفت که معصوم است و می

در  و برکشیداز نیام  او شمشیر را .٢کند حرکت میگانه  ه دستور و فرمان پیشوایان دوازدهتنھا ب
گانه  دشنام به خلفای سه شاه اسماعیل قتل عام و کشتار مسلمانان اھل سنت به کار انداخت.

 فریاد دبای ، شنید آزمایش ایرانیان قرار داده بود. ھرکس دشنام به خلفا می   ای برای را وسیله
با ناسزا گفتن به صحابه اعالم را و با این سخن، موافقت خود  »بیش باد، کم مباد« زد: می
از گفتن این جمله  ای اما اگر شنونده کرد. درخواست می ھای بیشتری دشنامنمود و بلکه  می

این . ھمچنین شاه اسماعیل دستور داده بود که شد زده می ش، در جا گردنکرد امتناع می
و مخالفان را از اینکه  بزنندجار آشکارا و بر روی منابر  و بازاری و برزن کوھر در را ھا  دشنام
کرد، بال فاصله مردم آن شھر را  اشغال می ھرگاه شھری را یو .٣شان زده شود بترسانند گردن

 نمود. وادار به قبول مذھب تشیع می شمشیربه زور 
عمال ا فشار و با تصمیم گرفت که وی پس از اشغال تبریزنقل شده ھای تاریخی  در کتاب

این کار  ادند که دربعضی از معتمدین به او پیشنھاد د کند.به قبول تشیع وادار  قدرت، مردم را
و تحمل ند بودمذھب  سنی شھر،دو سوم ساکنان  چرا که نماید؛کمی درنگ  عجله نکرده و

اگر در میان مردم «گفت:  پاسخاو در  شان ناگوار بود. شنیدن فحاشی به خلفا در منابر برای
کسی از  زم واندا به یاری خدا شمشیرم را به کار می، داشته باشد یاعتراضکه  کسی را ببینم

 .»٤ذاشتآنان را زنده نخواھم گ
در جامعه، جریان کشته شدن  وحشت اعمال زور و تھدید و ایجاد ترس و عالوه بر وی
داشت  گرامی مراسم تا امر کردداده و  مردم قرار ای برای تحریک احساسات را وسیله حسین

با ھمان  شیعیانامروز ھم نزد این مراسم که  ھر سال برگزار کنندحسین را  شھادتسالروز 
 ه مراسم عزاداریب نامیدند می »تعزیه« را آن که نمایشیھمچنین  یو .٥کیفیت برقرار است

در جریان و نامند  می »خوانی شبیه«را  که امروزه آناست ھمان چیزی  این دقیقاً  اضافه نمود.
مھمی بر روان و احساسات  تأثیر ،این کار .کشند کشته شدن حسین را به تصویر میۀ حادث ،آن

                                           
 .٥٦ص :ثیخ العراق الحدیمن تار  یةجتماعإلمحات ، علی الوردی -١
 .٤١٣ص :يعشر هجر يحتی مطلع القرن الثان ةیوالنزعات الصوف يعیالفکر الش، کامل مصطفی الشیبی -٢
 .٥٨ص همان: -٣
 .٥٥ص :تاریخ الصفویین نیز بنگرید به:. همانجا -٤
 .٤١٥ص :يعشر هجر يحتی مطلع القرن الثان ةیوالنزعات الصوف يعیالفکر الش، کامل مصطفی الشیبی -٥
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گسترش  ترین عوامل از مھم ،این عمل ندبرخی بر این باورای که  به گونه ؛گذاشت  ایرانیان
 ناله و فریادِ ھمراه با  ،گریه یی از اندوه وھا هجلو ،زیرا این نوع مجالس بوده است؛تشیع در ایران 

به  ناوجودش در اعماقرا  مردماسات و اعتقادات احس که آھنگ بود و طبلنواختن و بسیار 
 .١آورد می جوش
 ،در کاشتن نھال تشیع تا مراحل افراط و غلوخ و بزرگان رافضی، پادشاھان صفوی را وشی

تن مذھب تشیع وادار به پذیرف با زور اسلحه و اعمال قدرت، مردم را وکردند  حمایت می
 »محقق ثانی«را  او یانکه شیع ٢قرار داشت »کیَر ـعلی کَ   شیخ«رأس این افراد، در  د.نمودن می

اطاعتش را بر و  ها به جوار خود خوانداو ر ـ پسر شاه اسماعیلـ اند و شاه طھماسب  لقب داده
که از جمله آنھا  کرد ایجاد یانھای جدیدی را در میان شیع کرکی بدعت ھمگان واجب کرد.

در باب ای  رساله  ھ۹۳۳در سال  . اوکنند ه ھم شیعیان بر آن سجده میامروز و است نماز ھرمُ 
که  ،٤ای نوشت رساله نیزکه در مورد جواز سجده بر انسان  ھمچنان ؛٣این بدعت تألیف کرد

نش اطوری که یاره ب ؛بود کرده رایجشاه اسماعیل صفوی در میان مردم  را با موافقتاین کتاب 
 .٥کردند میسجده  شو برای پرستیدند میاو را  در مورد او بسیار غلو کرده و حتی

بود که نویسندگان غیرشیعی او را  کردهگذاری  به حدی در مذھب تشیع بدعت کرکی
ای  رساله نیز بعمر ابوبکر و امامانو در لعن و نفرین ا .٦خواندند می »مخترع مذھب شیعه«

گفته  .٧نام نھاده است» ت والطاغوتبْ لعن الِج  يھوت فالال  نفحات«را  آن نوشته است که
 .٨بود کردهاجباری را روزھای جمعه  در مساجد ودشنام دادن  کسی است که اوشود  می

                                           
 .٥٩ص :ةیجتماعإلمحات ، الوردی -١
به هالکت رسید. برای اطالع از شرح حال وی، بنگرید به: أعیان   ه٩٤٨، که در سال علی بن هالل الکرکی -٤

 .٢٢/٣٣٣؛ مقتبس األثر:٢٠١و  ٤٢/٢٠٠الشیعة:
 .٤١٦ص ي:عیالفکر الش -٣
 .٦٣ص :ةیجتماعإلمحات  -٤
اسماعیل از دایرۀ رافضیت بیرون رفته بود و ادعای خدایی داشت. او سپاهیانش را وادار «گوید:  رو می از این -٥

 .)١١٧و  ١١٦ص :عنوان المجد( کرده بود برایش سجده کنند
 .٩٨ورقه   :النواقض -٦
 .٤١٦ص :عییالفکر الش -٧
 .همان -٨
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ثیرگذاری أتدر بود که  »مجلسیمحمد باقر « ،و یکی دیگر از بزرگان تشیع در دولت صفوی
کرد. حتی گفته شده کتاب او به  ھی و مشارکت میھمرا بر مسلمانان ایران، حکومت صفوی را

تر آن  اما صحیح .١سبب شیعه شدن ھفتاد ھزار سنی در ایران شده است »حق الیقین« نام
 تنھا با قدرت و ،گری در ایران چون شیعه ؛باشد می لغات شیعهمبا و ھا روی است که این از زیاده

 رضایت. منطق و نه با فکر و ،ترس جای خود را یافت
را به راه  وی آنحسینی که دولت صف ۀماتم ساالن سوگواری و در جوّ شیعیان، نسل بعدی 

 ای که دیگر به ھیچ به گونه ؛پر از کینه شد و فکر و عقلش پدیدار شد و رشد کردانداخته بود، 
گری  افراطی ز نقش مھمی در اشاعه غلو وبحار االنوار مجلسی نی داد. دلیلی گوش نمی منطق و

به  و گفتند خواستند می چه میھر  ورانمداحان و سخن ای که گونهه ب ؛داشت یاندر میان شیع
 کردند. میگری پر  افراط غلو و آن، اذھان مردم را از خرافات وۀ وسیل

در سطح  یهعھد قاجار بود که در ییھا کتاب جمله نخستیناز  »حق الیقین«کتاب 
آن  مطالبزیادی از آن وارد عراق شد و منجر به گسترش  یھا هو نسخ انتشار یافتای  ستردهگ

در  .٢اتفاق افتادنیز چنین که در ایران گونه  ھمان ؛عراق شد ردمدر میان طبقات مختلف م
ھایی بود که با  آن جنگو  بگیریمدولت صفوی را نادیده  یراتثتأ دیگرِ  ابعادِ نباید  عین حال،

ضد مسلمانان  ی برانگلیس و یالپرتغ دشمناِن با به راه انداخته بود و [عثمانی] اسالمی  خالفت
به  ھای مسیحی و تبشیری کشیشان ورود و ابرای بنای کلیساھو آنان را  نمود ھمکاری می

 ای از گوشهھمه اینھا  .٣تا با اھل سنت به مبارزه بپردازند کرد تشویق میخاک مسلمانان 
 در این زمینه بود. حکومت شیعیان تتأثیرا
و آنھا  بیندیشیموع در این موض :تیمیه االسالم ابن شیخ ارزشمندِ اگر به کلمات ماندگار و  

گفتار صداقت  بنگریم، راستی و یتطبیق دھیم و در پرتو آن به وقایع تاریخ حال  را با واقعیت
 فرماید:  می آنجا که ؛وضوح خواھیم دید بهرا  ایشان
اسالم وارد  یی که درو فسادھا ھاو بال ھا هرویدادھای زمان خود و فتن خردمندی که به ھر«

خواھد دید که آنھا  نیز است. بوده یانبرد که بیشتر آنھا از جانب شیع پی خواھد ،شده بنگرد
از شان ممکن باشد  برایکه  تا جاییآنھا  زیرا اند؛ کردهعلیه اسالم توطئه  ،ھمه دشمنانبیش از 

                                           
 .٣٠٢ص :عةیدة الشیعق، ونلدسنر  -١
 .٧٨و  ٧٧ص :ةیجتماعإلمحات  -٢
دکتر جمیل  بنگرید به:نیز  ید.به بعد مطالعه کن ٩٣شرح و تفصیل این موضوع را در تاریخ الصفویة از ص -٣

 .١١٧ص :سالمیحاضر العالم اإل  ،مصری
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به وضوح و ما  .»١کنند مین دریغ امت اسالممیان در فسادی ھیچ ایجاد ھیچ فتنه و بر پا کردن 
که فتنه و بالھای بزرگی که در تاریخ شبیه و مانند ندارند، ھمه از  ایم دیده و یا با اخبار متواتر

 .»٢استبوده  شیعهطرف 
**** 

 اجتماعی تأثیر -۳
م یاشاره خواھ مواردما به برخی  و استمھم  و ردهگستبسیار  اثرگذاری شیعه در این زمینه

 .نمود

 : ارتباط با مسلماناناول
ھیچ فرقی بین آنھا و دیگر می دارند، ھویت اسال کنند و دگی میبا مسلمانان زن یانشیع

دوستی و ھمکاری و ۀ بر پای با یکدیگر ارتباط مسلمانان اصل و اساس، در .مسلمانان نیست
 مسلمان و برادرش ھررا در بین و محبت اسالم پایه دوستی  ایثار استوار است.

 و پیروی ازوفا  بارز این دوستی و الگوی نمونه ورا  ب نسل صحابه و بخشیده استحکام 
 ھیچ شکی نیست که دلیل،به ھمین  معرفی نموده است.ھدایت قرآن و سنت پاک نبوی 

سست ی زیادی را برای ھا هدسیس دشمن امت، این اساس مھم و مستحکم را ھدف قرار داده و
از طریق  نیل به این ھدف،و برای  بندد به کار میحکم این بنای مسکردن و از بین بردن 

 جھاناقدام به تخریب و ویرانی این اساس محکم در از این روزنه، مذھب تشیع وارد شده و 
  .اسالم نموده است

بر اذیت و آزار به ھر وسیله ممکن که مشھور است روابط شیعیان با دیگران مبنی  و چنان
دھند. و پنھان داشتن  باشد که البته چنین رفتاری را با نیت تقرب به خداوند انجام می می

شان است؛ وفا نکردن به تعھدات و عدم رعایت حقوق دیگران بخشی  دشمنی و نفرت از صفات
از اعمال معروف و مشھور  باشد؛ و خیانت و مکر و نیرنگ و فریب ھای الینفک آنھا می از ویژگی

 رسد.  که گاھی به حد قتل می آنان است چنان
کس رابطه و دوستی برقرار ھیچبا  ھا رافضی«گوید:  می /تیمیه  ابناالسالم  شیخ

که در دل  دین و باوری چون .برند ی به کار مییمگر اینکه با آنان نفاق و دورو ،کنند نمی
باور فاسدی است که آنھا را بر دروغ و خیانت و نیرنگ با مسلمانان و سوءظن نسبت  ،آنھاست

                                           
 .٣/٢٤٣ :منهاج السنة -١
 .٣/٢٤٥ همان: -٢
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را  شنکرده و ھیچ شری را که توانایی انجام دریغ بدیگونه  کند و از انجام ھیچ نان وادار میبه آ
ھرچند که  ؛منفور استشناسد،  نزد کسانی ھم که او را نمی . فرد شیعیکنند دارند رھا نمی

ی نفاق ھا ه، نشانشن گفتنخاو و در طرز سۀ باشد، اما بر چھر ندانند او رافضی و شیعه می
و کسانی که ھیچ نیازی  عیفض با مردم ساده و دبینی است که می به ھمین جھت ھویداست.

فاق بوده و سبب ضعف آن چون قلبش سرشار از ن کند، با نفاق برخورد می به او ندارند نیز
 .»١استگشته 

، تجارب و مشاھدات شخصی زندگی کردهیان که در یمن با شیع مدتیعالمه شوکانی در 
است.  کردهن کشف امور عجیب و مھمی را در مورد آنا ،از این طریق و نمودهخود را بیان 

و بر دین آنھا  به کسی که مذھب آنان را نداشتهگز نسبت ھا ھر رافضی«نمایند:  می تأکیدایشان 
به مال و جان او  ،شان مھیا شود ترین فرصتی که برای چکبلکه در کو ؛دار نیستند امانت ،نباشد

 شان چون خون و مال مسلمانان نزد آنھا مباح است و دوستی و محبت ظاھری ؛کنند تعدی می
 .»٢کنند ھا را فراموش می ھمه این دوستی شان برسد، دست چونتنھا بر اساس تقیه است که 

و  دست آوردهه ب داشتهعملی که خود با این قوم ۀ بر اساس تجرب یق رااین حقا وی
فرد نسبت به ریا  و بیای دوستی خالص  ھیچ شیعهکه ام  من بارھا تجربه نموده«گوید:  می

 خدمتۀ لاو این کار را به منز ،به او ببخشیو اموالت را  یاگر ھمه دارای حتیو  ندارد هغیرشیع
این ھمه  .دوستی و اعتماد شما را جلب کندکند  ممکن سعی میۀ او به ھر وسیل کند. تلقی می

یک از در میان ھیچشان وجود دارد،  ای که در نزد این قوم نسبت به مخالفین دشمنی و کینه
ۀ به اندازکه  ام کس را ندیدهھمچنین ھیچ شود. یافت نمی دیگر ھای اندیشهو  یبدع مذاھب

آنھا  .باشد و آبروی افراد محترم داشتهنسبت به ناموس  ناسزاگویی و بددھنی جرأت آنان
ترین کم ایشاننند و نسبت به کسی که با ک زبان جاری می ترین نوع لعن و نفرین را بربد

. آورند می زبان الفاظ را بر ترین شرمانه بیترین و  ناشایسته ،اختالفی داشته باشدکدورت یا 
 را دشنام و پاک این امت گذشتگان کردند جرأتقتی آنھا این باشد که و شعلت ممکن است

عادت شکی نیست که چون  ؛شان بر آنھا آسان شده است مخالفانبه ناسزا بگویند، دشنام دادن 
الله اشاره دارد  شوکانی رحمه .»٣نماید تر می گناھان کوچک را آسانانجام  ،به گناه بزرگ کردن

گوید: این  کنند و می جامعه اسالمی دریغ نمیکه آنھا از ارتکاب ھیچ جرم و امر حرامی در 

                                           
 .٣/٢٦٠ همان: -١
 .٧١و  ٧٠ص :طلب العلم -٢
 .٧١ص همان: -٣
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-باشد که رافضی را نیافتیم که از ارتکاب امور حرام در دین  تجربه ما و کسان پیش از ما می
گناھی را  ارتکاب چه بسا انساندوری کند؛ بنابراین نباید فریب ظاھر را خورد؛  -ھرچه باشد

یافت و  یفرصتچون ا ام ،باشد ھا انسان ترین پاک ترک کند و در ظاھر از در جلو چشم مردم
نه از آتش جھنم ، پروایی دارد گو اینکه نه از خدا ؛دھد آن گناه را انجام می ،زمینه را مساعد دید

 .نه به بھشت امیدی دارد ترسد و می
از آنھا  من یکی«گوید:  و می کردهی که خود شاھد بوده استناد یھاایشان به بعضی از رویداد

دزد که  ا بعدھا معلوم شددر جمعه و جماعات حضور داشت، امم که مؤذن بود و ھمیشه را دید
او برخورد نیکو و عجیبی  بود. امام یکی از مساجد صنعام که در دیگری را دید ؛است  بوده

این  امکان داردچگونه  کردم ای که من خود تعجب می کرد، به گونه و بسیار عبادت می داشت
ھایی مرتکب شده که با  جنایت که او کارھا و ولی بعدھا مشخص شد .ص شیعه باشدشخ

کند که کمی گرایش  سپس مرد دیگری را ذکر می .»آید درمی درددل انسان به  ،نششنید
ادبی نسبت  که کتابی را در بدگوئی و بی یتا جای کامًال بدان گرویده،ولی بعدھا  ،شیعی داشته

کوشا، پاکدامن و با اخالق  بسیاررا در ابتدای امر او «گوید:  شوکانی می به اصحاب نوشته است.
او  ازی یھاا بعدھا چیزعفتی است. امبا ق واخال خوب و باۀ چه شیع :گفتم با خود می دیدم. می

اموال این قوم بر  اندازی دست«: فرماید میدر ادامه  /ایشان .»١بسیار ناپسند بودشنیدم که 
 ـکس که باشدھر ـ که توانایی ظلم به آنھا را دارندکسانی  ومستضعفان  دارایی یتیمان و و

 .»٢امری است که نیاز به دلیل و برھان ندارد
و بیان  ؛ای بودند که خود شوکانی آنھا را مشاھده و ثبت کرده است ی زندهھا هاینھا نمون

 آورد و تأثیر آن بر ارتباطات بین عقیده رفض و تشیع، چه بر سر صاحبش میکه  نموده
ۀ از رافضه که از حوزه زیدیه به دایر ، با این گروهاو در یمن چرا که .مسلمانان چیست

 معروف و ھا مورد جارودی که در چنان ؛زندگی کرده است گری و تشیع وارد شده بودند، رافضی
 .٣مشھود است

دلیل  به عنوان وھاست  دشمنی و کینه با رافضی شوکانی از سرِ  سخناناین  شاید گفته شود

                                           
 .٧٣ص همان: -١
 .٧٤ص همان: -٢
نامند اما در واقع شیعه هستند؛ چون اصحاب و یاران پیامبر را تکفیر  زیدیه جارودیه: اگرچه آنها را زیدیه می -٣

ها را از دایره تشیع خارج نموده، اما جارودیه را از آن استثنا نموده؛  کنند. به همین جهت شیخ مفید زیدیه می
 ). ٣٩چون آنها نیز بر مذهب او هستند (أوائل المقاالت: ص
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بر  تر از این ھستند کهتر و پرھیزگار با انصاف ،تر ادلسنت ع حقیقت اھلا درام .شوند نمی پذیرفته
این حقیقت را به اثبات  یکه رویدادھای تاریخ چنان ؛روا دارند و به آنھا ستمببندند  آنان دروغ

تر  به خودشان عادلھا نسبت  خود رافضیسنت از  بلکه اھل«تیمیه:  به قول امام ابنرسانده است. 
چنان با ما منصفانه  شما"گویند:  می کنند و که خود به آن اعتراف می چنان ؛تر ھستند و با انصاف

 .»١"دور از تعصب نیستیمه منصف و بدیگر گونه با یک آن ھم ما خودمان که کنید برخورد می
درستی سخن جالب و مھمی برخوردم که بر  متنکلینی به  تألیف» کافی« بنده در کتاب
 ،این متن باشد. اعتراف باالترین ادله می دانیم، طور که می دھد و ھمان میشوکانی گواھی 

کند که  نی نقل مییکلد. ساز روشن می با مردم نوع ارتباطھا را در  فضیطبیعت و سرشت را
بزرگ  من در سرزمین فارس«گفت:  شان امامیکی از شیعیان به نام عبدالله بن کیسان به 

دار و  اخالق و امانت بسیار شده که مرد خوش .مشغولمبا مردم به تجارت و معامله ام و  شده
روه مخالِف گاز  ویکه  ام متوجه شده ؛ام ام و در مورد او تحقیق نموده باشخصیتی دیده

نشینی و پیش آمده که با مردانی ھمھم بسیار  و در مقابل )یعنی از اھل سنت( شماست
 انشوقتی در موردو  اند بوده شخصیت و بی بداخالق، خیانتکار بسیارام که  معاشرت داشته

این روایت  .»٢ ... ھستند ]یعنی شیعه[شما  اندارآنھا از دوستام که  متوجه شده کردم،تحقیق 
ضد این  که درحالی ؛دھد اھل سنت گواھی می واالی ری و شخصیتامانتدا ،به نیک اخالقی

 د. کن اثبات می یاناوصاف را برای شیع
اش  رفیقان رافضی از دست بعضی از ]از شیعیان[ مردی«گوید:  در خبر دیگری میکلینی 

بسیار از این موضوع  که کردشکایت نزد امام ، ادب و نادان بودند که تندخو و متعصب و بی
 نیکویی راه و روش ]اھل سنت از[مخالفان آنان  بیند میکه  درحالی است؛اندوھگین  آزرده و

است؛ مسلک  مربوط به راه و زیرا روش، ؛ی دارندینیکو روشید ینگو" :گفت امام آنھا دارند.

ثَِر ﴿ فرماید: می ی دارند؛ چون خداوندیبلکه بگوئید سیمای نیکو
َ
ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن �

ُجودِ  بینم و از  متانت میباباوقار و  گوید: من ھم گفتم: آنھا را با سیمای زیبا و آن مرد می ﴾ٱلسُّ
 .»٣...  گردم این موضوع دلتنگ می

                                           
 .٣/٣٩ :منهاج السنة -١
 .٤/٤٧ :، و تفسیر نور الثقلین٢/٤ :صول کافیأ -٢
[الفتح: » است انینما شان یشانیآنها بر اثر سجده در پ ۀعالمت و مشخص: «هیآ یمعن .٢/١١ :صول الکافیأ -٣

آورد که این بخاطر طبیعت هر گروه  . جواب امامش در برابر این شکایت، اعتراف به آن بوده و دلیل می]٢٩
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ھمفکرش  یاِن و شیع سنت اھل یاخالق یعفور از تفاوت بیابن نام عبدالله ه دیگری ب شیعۀ
من با مردم معاشرت و « :چنین در میان گذاشتامام خود با او جریان را  بود.بسیار متعجب 
  فالنی فالنی واز بلکه  ،کنند پیروی نمی شمااز اخالق قومی که  بسیار از .ھمنشینی دارم

که با  درحالی ؛ھستند راستگوامانتدار، باوفا و  آنھا بسیار زیرا ؛در شگفتم ١ کنند می پیروی
اما آنھا ] شیعه ھستند [وکنند  می نشینی و معاشرت دارم که از شما پیرویمردمان دیگری ھم

نشسته و مانند عبدالله گوید: پس ابو می[راوی]  .اند بویی نبردهامانتداری و وفا و صداقت  آن از
کسی که از پیشوای فاجر و جنایتکاری "گفت: سپس  و رو به من کردشخصی خشمگین، 

و کسی که از امام و پیشوای  یید خدا نیست، دین و ایمان نداردپیروی کند که امامتش مورد تأ
 سنت] [= اھل . گفتم: یعنی آنھا"بر او نیستھیچ سرزنشی  ،د تأیید خدا پیروی کندعادل و مور
 .»٢بله گفت: نیست؟ [= شیعه] سرزنشیبر اینھا  و دین ندارند

را ھر نوع سرزنش و عقوبت با وجود انجام گناھان کبیره، که  ھا جواباین نوع  ،درحقیقت
ھالکت این وادی  در ،با دیگرانشان  و تعامل آنھا در برخورد ، باعث شدهکند نفی می شیعیاناز 

دین نزد آنھا یعنی والیت امام؛  زیرا ؛اھمیت تلقی کنند گناھان را آسان و بیارتکاب رفته و  فرو
سبب ضرر و زیان  ای گناه کبیرهھیچ  با داشتن آن، ای است که حسنه ،و دوستی علی

نھا باقی خواھد این ویژگی در میان آ ؛اصالح نگردد تفکرقتی که این م است تا ومسلّ  گردد. نمی
 ماند.

 کنند و می اساس این ستم و خیانت را تأیید شیعه،ھای  ل است که کتاببسیار جای تأم
که جان آنھا در امان باشد و مشروط بر این ؛دارند راه بر میسِر شان را از  مخالفان ،بدین روش

: از اند آوردهچنین  »داوود بن فرقد«ھای شیعه از قول  کتاب نباشد. شان ی متوجهضرر
شان حالل  خون" :؟ گفتچیست ھا ناصبینظرت در مورد کشتن  کردم سؤال ÷عبدالله ابو

دیواری بر سر آنھا ویران کنی یا آنھا را در آب غرق  . اگر توانستیا باید مواظب باشیدام ؛است
ی از شیعیان یک در روایتی دیگر، .»٣این کار را بکن تا دلیلی بر علیه تو وجود نداشته باشد ،کنی

گوید:  می ویاز مخالفین خود را بکشد.  تعدادیکند که چگونه توانسته  می برای امامش تعریف

                                                                                                             
کید کرده و آن است که بر آن خلق شده و آنچه بیان شد کند. در مورد  را نفی نمی اند... او به این واقعیت تأ

 مراجعه کنید. عقیده آنها در الطینةراجع به 
 گوید، منظورش از فالنی و فالنی ابوبکر و عمر است.  چنان که شارح کافی می -١
 .١/٣٥٧ :اصول کافی -٢
 .٢٧/٢٣١: بحار االنوار، مجلسی ؛١٨/٤٦٣ :وسائل الشیعه، الحر العاملی ؛٢٠٠ص :علل الشرائع، ابن بابویه -٣
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بعضی دیگر را  و ام شان باال رفته از دیوار خانه وسیله نردبانه برای کشتن برخی از آنھا، ب«
و بعضی اوقات  ام را کشته ھنگامی که از خانه بیرون آمده او اش صدا زده و شبانه بر در خانه
وی اعتراف . »١ام او را کشته ،مشد با او تنھاوقتی  ،برخورد کردم ھا در راهھم با یکی از آن

کرده که آنھا علی را  می گمانچون  ؛را کشته است مسلمان سیزده ،ین صورت بد کند می
 .٢ستندج می بیزاریاز او  و ندنداشتدوست 

که وزیر  ٣علی بن یقطین در روایات آنھا آمده گوید می جزائری  الله نعمتآخوند 
دستور داد  شکاران به خدمت گروھی از مخالفین خود را زندانی نموده و الرشید بود، ھارون

به پانصد دادشان نزدیک که تعھمه آنھا  ،بدین ترتیب .دکننخراب  سرشانسقف زندان را روی 
موالیش  ای به امام و آنھا، نامه بھای برای خالصی یافتن از خونکشته شدند. سپس  نفر بود

 دادی به من خبر میاگر پیش از کشتن آنھا ": گوید او میۀ . ایشان در جواب نامنویسد کاظم می
چنین عملی را مرتکب  بدون اجازها چون ام "؛بر گردن تو نبود ونیھیچ خگرفتی،  و اجازه می

ھرچند  ؛ییک رأس گوسفند نر را به عنوان کفاره پرداخت کن مردی، باید در مقابل ھر ای، شده
 .٤بھتر است[مقتول]  آن یک رأس گوسفند ازکه 

فرصتی  ترین کوچک در انتظارکنند و  می در میان مسلمانان زندگیچگونه آنھا  دببین
و این اعترافی است از جانب خودشان که بر سوابق و  از پای درآورندھستند تا مسلمانان را 

شتن ک ،شان پیشوایامام و  جای بسی شگفتی است .دھد شان گواھی می سوء و سیاهۀ پیشین
در  دھد می دستور و کند تأیید می اند شیعه نبوده به این دلیل که آنھاتنھا مسلمان را  پانصد نفر

ھم تنھا  آن ،یک نفر از آنان، یک رأس گوسفند به عنوان کفاره و دیه پرداخت نمایدھر برابر
ب او که ھمان یای از امامش یا نا عهاگر شیاین بنابر .است او اجازه نگرفتهبدین خاطر که قبال از 

با ذبح  ،اگر اجازه نگرفت انجام دھد وتواند  میخواھد  چه دلش می ھر فقیه باشد، اجازه گرفت،
نوشته  ]یک رأس گوسفند[ ۀدی ری در شرحی که بریجزا .شود می گوسفند قضیه حل کردن
شان یعنی یک سگ  کوچکر ناچیز دقت کن که معادل دیه برادۀ این دی در«گوید:  می است،

شان  کمتر از دیه برادر بزرگھمچنین  .بیست درھم است سگ ۀدی زیرا نیست؛شکاری ھم 

                                           
 .٣٤٣و  ٣٤٢ص :رجال کشی -١
 .همان -٢
طبری  ).٢/٣٠٨: نوار النعمانیةاأل( کند جزائری او را یکی از مردان نخبه و برجسته شیعی توصیف می -٣

 ).٨/١٩٠(تاریخ طبری:» اند دینی و کفرش کشته او را به خاطر بی«گوید:  می
 .٢/٣٠٨ ة:نوار النعمانیأ -٤
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 شان ضعیت دنیایاین و .زیرا دیه آنھا حدود ھشتصد درھم است است؛ یعنی یھود و مجوس
 .»١تر ھستند ارزش در آخرت ھم ناچیزتر و بی ،است

گویای  مطلب،خوِد چون  ؛نیست شتوضیحبه ی نیازکه است بسیار وقیحانه این سخنی 
 .ترندنیز کافرھا  مجوسی ازاز نظر شیعه،  و اینکه اھل سنت استآنھا نسبت به اھل سنت ۀ کین

 ی داخلی ھا هفتندوم: 
ھزاران فتنه شان  ی ساالنهھا در خالل عزاداری ج به اصحاب پیامبر گفتن با ناسزا شیعیان

و سالگرد کشته سوگواری  رم ھجری، مراسمابویه در قرن چھ آل. از زمانی که کنند ه پا میب
پایانی را ایجاد  ی بیھا ه، فتنساالنه در این مراسِم  شیعه ،نمود برگزاردر بغداد حسین را  شدن

 صحابهساحت دلیل جسارت شیعه به ه بآن پس،  از .حد و حدودی نداردکند که  می
در  فتنه نخستین آشوب و که آمده استوجود ه سنت و شیعه ب ی سختی بین اھلھا درگیری

بیشتری بین این دو ی ھا آشوب و ھا هفتن ،به دنبال آن .٢رخ داد ھجری در بغداد ۳۳۸سال 
این  و پیوسته آثارِ شدند  زیادی از مسلمانان قربانی تعداد ه،در نتیج که ٣وجود آمده گروه ب
چه عدۀ  .خورد به چشم میاز جھان اسالم که شیعه وجود داشته است،  هدر ھر نقط  بدعت

 ھا ای که در قلب چه اندازه کینه ند،ا هبه خاطر این بدعت جان خود را از دست داد کثیری که
 ، خمینیبا وجود تمام اینھا اما ه است.وجود آمده یی که بھا و مصیبت ھا هچه فتنو  هشدکاشته 

و در تلویزیون  تر کرده برافروختهرا  ی سوزان این فتنهھا هشعل پیر و پیشوای شیعیان امروز،
پا داشتن  ، براز اول اسالم تا امروز ایشان مخصوص عالمتو  ناجیه ۀفرق شعار« :گوید ایران می

و بر پا  ÷گریه برای سیدالشھدا «گوید:  می ی ھمچنینو .»٤استمجالس ماتم و سوگواری 
 .»٥بوده که در طول این چھارده قرن، اسالم را نگه داشته است داشتن مجالس حسینی

الس سوگواری، پا داشتن مج رب«اند:  شد که گفته نقلشان  ھم سخن بعضی از پیشوایان تر پیش
 .»٦ر خداستئداشت شعابزرگ

                                           
 .همانجا -١
 .٧٤ص ة:المهدی والمهدوی، عبدالرزاق الحسان -٢
، ٤٨١، ٤٧٨، ٤٤٧، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٣٩، ٤٢٥، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٠٨، ٤٠٦های  رویدادهای سالبنگرید به:  -٣

 های دیگر تاریخی. و کتاب ةدر البدایه و النهای ٥١٠ و ٤٨٦، ٤٨٢
، سال سیزدهم، در هجدهم ٥٨٩عالم بزرگوار سنی ایرانی آقای محمد ضیائی در مجله المجتمع، شماره  -٤

 این مسئله را نقل کرده است. ١٤٠٢الحجه  ذی
 .»قامة المئاتمإقناع الالئم علی إ«کتاب به نقل از پشت جلد ، ٢/٥/١٣٥٨ ،١٥٩٠١شماره  ،روزنامه اطالعات -٥
 .٥اآلیات البینات: ص -٦
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اسوه و  و او گرامی داشته است متعال در آن روز، با شھادت حسین، او را واقع خداونددر
مصیبت بزرگی بود و  حسیندن کشته ش .باشد ی بعد از خودش میبرای شھدا نیکوییی الگو

نه  کرده است، ]ه راجعونیلله وانا الگفتن انا [رجاع ستِ اِ امر به  ،ھنگام مصیبت در أخداوند
 ؛اسالم ندارد اطی بابترادھند ھیچ  انجام میدر این مورد  ھا ضیآنچه راف .١سوگواری و ماتم
به کردن امت اسالمی  مشغول و تشویق به آن، گذاران از اختراع این بدعت بلکه ھدف بدعت

 پیدا نکنند.را  بوده تا فرصت نشر دین خداخود 

 گری  اباحیسوم: 
ه ب است که گری ، فساد جنسی و اباحیدر زمینه مسائل اجتماعی مخرب شیعهدیگر آثار  از

به نام امانت و عاریه گرفتن  این عمل را آنھا اند. را فراھم کرده شاسباب سوی آن دعوت نموده و
به اسم و  ھندد میانجام اسالم  امتدر میان نامند،  می »متعه« را گونه که خود آن ا آنی ٢فرج

با ھر برای انجام فحشا  ٣پنھانی آنھا به معنی توافقۀ چرا که متع ؛گردند متعه، مرتکب زنا می
یا از کسانی باشد که  ٤ھا فاحشهاز  ،آن زن حتی اگر است؛باشد که به این عمل راضی  میزنی 

                                           
 .٤/٥١١ :االسالم شیخ یمجموع فتاو -١
عاریه گرفتن فرج سؤال نمودم. او از ابوعبدالله در مورد «های شیعه از حسن عطار چنین نقل شده:  در کتاب -٢

 ؛٢/١٨٥ :تهذیب االحکامطوسی،  ؛٥٣٧و  ٧/٥٣٦ ة:وسائل الشیع( »جواب داد که این کار اشکالی ندارد
 .)٣/١٤١ :االستبصار

توان صیغه کرد (النهایه:  بدون اجازه پدر و مادر و بدون شاهد و اعالم برگزاری می«گوید:  طوسی می -٣
 ).٤٩٠ص

گوید:  ) و خمینی می٤٩٠(النهایه: ص» اشکالی ندارد که مرد، زن فاحشه را متعه نماید«گوید:  طوسی می -٤
). در روایات شیعه از اسحق ٢/٢٩٢جایز است که زن زناکار را مورد بهره جنسی قرار داد (تحریر الوسیلة:«

و فحشا معروف است. از ابوعبدالله پرسیدم: در کوفه زنی هست که به زنا کاری «بن جریر آمده که گفت: 
آیا درست است با او به صورت موقت ازدواج کنم؟ گفت:آیا بر دِر خانۀ خود،پرچمی [که نشانۀ این کار 

نمود. ابوعبدالله  کرد، حاکم او را دستگیر می باشد] نصب نموده است؟ گفتم: خیر، اگر این کار را می
گوید: سپس ابوعبدالله مخفیانه چیزی را  جریر می توانی به صورت متعه با او ازدواج کنی. ابن گفت: بله، می

کارانش گفت. بعد از مدتی او را دیدم و پرسیدم: موالیت راجع به آن موضوع چه چیزی  به یکی از خدمت
(وسائل » به تو گفت؟ جواب داد که موالیش گفته اگر پرچم هم نصب کرده باشد، باز هم اشکالی ندارد

 ).٢/٢٤٩االحکام:؛ تهذیب ١٤/٤٥٥الشیعة: 
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 دو یا ،باریا یک  ،برای یک روز تواند می مرد :اند گفته بدین خاطر .١دارندو شوھر  کرده ازدواج
به  با توجه که اند بعضی از آنھا نزد شیخ محمد نصیف اعتراف کرده .»٢با زن توافق کند ،بار

در بین آنھا به صورت نوبتی و چرخشی نکاح متعه ، اند آخوندھای شیعه ترتیب دادهنیرنگی که 
اوضاع  احوال وبه  در این زمان، کسی که«گوید:  به ھمین جھت آلوسی می. ٣گیرد صورت می

ی دلیل ھیچ، نیاز به اطالق حکِم زنا به این کارباشد، برای  دقت کردهنکاح متعه  بارهدرشیعیان 
گوید که  و سپس می کند با بیست مرد زنا می ،شبانه روز یک در طولچرا که یک زن  ؛ندارد

شوند.  بازارھای زیادی برای متعه فراھم شده که زنان در آنجا نگه داشته می صیغه شده است.

                                           
به امام رضا گفتم: مردی با زنی ازدواج «در روایات شیعه از محمد بن عبدالله اشعری آمده که گفت:  -١

وسائل ( کند که او شوهر دارد. گفت: چه اشکالی دارد اگر شوهر هم داشته باشد؟ کند و شک می می
فالنی با زنی به صورت متعه «شد:  و به جعفر صادق  گفته )؛٢/١٨٧ :حکامتهذیب األ  ؛١٤/٤٥٧ :عةیالش

نماید: آیا شوهر داری؟  ازدواج نموده است. یکی به او گفته که آن زن شوهر دارد، او هم از آن زن سؤال می
نباید مرد از زنی «گوید:  (منابع پیشین). به همین جهت طوسی می» او گفت: چرا از او سؤال کرده است؟

 ). ٤٩٠(النهایة: ص» خواهد با او به صورت موقت ازدواج کند، بپرسد که شوهر دارد یا نه که می
. در روایات آنها آمده که خلف بن حماد گفت: ٢/٢٩٠؛ خمینی، تحریر الوسیلة: ٤٩١طوسی، النهایة: ص -٢

ت است که فقط به ای برای ابوالحسن نوشتم و از او استفتا نمودم که مدت متعه چه قدر است و آیا درس نامه«
؛ ٢/٤٦(فروع الکافی: » خاطِر یک بار نزدیکی با زن ازدواج کرد. ایشان در جواب گفت: بله، اشکالی ندارد

 ).١٤/٤٧٩وسائل الشیعة: 
صیغۀ نوبتی این است که چند مرد، همزمان زنی را متعه نمایند و هر کدام به نوبت با او جماع کنند (بنگرید  -٣

شیخ عانی در رابطه با شیوع صیغه در بعضی از مدارس نجف،  .)٢٢٧ص یة:عشر  ثنیاإل ةمختصر التحف به:
). شیخ محمد نصیف توانست ٤٦و  ٤٥گوید (بنگرید به: الذریعة إلزالة شبه کتاب الشیعة: ص سخنانی می

 طی گفتگویی با یکی از آخوندهای شیعه به نام احمد سرحان، به این حقیقت پی برد که علمای شیعه، متعۀ
به عقیدۀ اهل سنت، نکاح متعه نسخ «گوید:  دانند. شیخ محمد نصیف به آن شیعه می نوبتی را جایز می

دهد: کسی  شده؛ ولی شیعیان به نسخ آن باور ندارند. دلیل شما بر جواز صیغۀ نوبتی چیست؟ او جواب می
آورد و پیش از اینکه به او  کند، پس از پایان مدت متعه او را به عقد دائم خود درمی که زنی را صیغه می

دهد. بدین ترتیب، چون پس از عقد دائمش به او دخول نشده، دیگر از آن مرد  دخول کند، او را طالق می
دهد؛ بدین ترتیب، چند  کند، همین کار را انجام می عده ندارد و نفِر بعدی که با او به صورت متعه ازدواج می

 شماره ،الفتح ةمجل (بنگرید به: داشته باشد  ینکه آن زن از آنها عدهکنند، بدون ا مرد از یک زن استفاده می
 .)هجری١٣٦٦رجب سال  ،٨٤٥
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که کدام  خود، از ھرتا به دلخواه  کنند معرفی می زن و مرد را به ھمدالالنی میان، این در 
گاھانه ،بدین ترتیبعیین کنند. زنا را ت مبلِغ کرده و انتخاب را  اوخوششان آمد،  نفرین  غضب و آ

بعضی از حکایات را در این زمینه به تفصیل بیان  سپس ایشان .١خرند را میلعنت خدا  و
و  حشابه سوی این ف ،یا با زور و تھدید ،ترغیب و تشویقآنھا زنان و مردان را با  .٢دارد می
عذاب  و ٣آوردند حساب میه بھترین اعمال خود بترین و  را از بزرگ کشانند و آن اخالقی می بی

 .٤که از نکاح متعه امتناع ورزددانند  میبرای کسی را سخت قیامت 
گوید:  که خمینی می چنان ؛اند را مباح نمودهبا زنان  عمل جنسی مقعدی آخوندھای شیعه،

ل حا .»٥است جایززن  [= مقعد] بار بُ تر این است که انجام عمل جنسی از ُد  رأی ظاھر و قوی«

                                           
 خطی.نسخه ، ٣ص :کشف غیاهب الجهاالت -١
 .همان -٢
اند که پیامبر  شمارد؛ حتی در حدیثی جعلی آورده ترین عبادات می روایات زیادی دارند که صیغه را از بزرگ -٣

اش همچون درجۀ حسین است و کسی که دو بار  بار انجام دهد، درجه کار را یککسی که این «فرموده: 
اش همچون درجه حسن و اگر سه بار این کار را انجام دهد، درجه علی و در  این کار را انجام دهد، درجه

 ).٣٥٦ص :تفسیر منهج الصادقین( گیرد نهایت، اگر چهار بار این کار را انجام داد، در مقام پیامبر قرار می
اند و کسی که روایات و اخبار آنها را  آری، رافضیان تمام درهای فحشا و سرگردانی را به روی مردم باز نموده

گرهایی هستند که تمام  بررسی و مطالعه کند، یقینا پی خواهد ُبرد که پدیدآورندگان این روایات، اباحی
اند که  اذل در این زمینه به جایی رسیدهگیری جنسی از زنان بوده است. این اوباش و ار  فکرشان بهره

گوید خداوند در قبال آن  آورد، هر سخنی که با او می وقتی انسان زنی را به صیغۀ خود در می«گویند:  می
ای را برای او در نظر  کند، خداوند حسنه نویسد و هر بار دستش را به سوی او دراز می ای برایش می حسنه

با او انجام دهد و غسل کند، خداوند به اندازۀ موهای بدنش برایش ثواب گیرد و هرگاه عمل جنسی  می
). آخوندهای شیعه در روایتی جعلی ٢/١٥١ :من الیحضره الفقیه ؛١٤/٤٤٢ ة:وسائل الشیع( نویسد می
نمود، زیرا میل ازدواج نداشت. او پسر عمویی داشت و خواست  زنی خواستگارهایش را رد می«گویند:  می

پس آن زن زنا را بر ازدواج ». ه صورت متعه ازدواج کند، آن هم به خاطر سرپیچی فرمان عمرکه با او ب
شرعی ترجیح داد. برای اطالع از روایات آنها در مورد فضل متعه، بنگرید به: وسائل الشیعة، باب إستحباب 

 به بعد. ١٤/٤٤٢المتعة: ص
نجام نداده باشد، در روز قیامت در حالی زنده ای ا در روایات شیعه آمده است اگر کسی بمیرد و متعه -٤

 .)٣٥٦ص :تفسیر منهج الصادقین( اند اش بریده شده شود که مثله شده، یعنی گوش و بینی می
 .٢/٢٤١ :لةیر الوسیتحر  -٥
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جمھور علما بر این « گوید: می نجیم مقایسه کن که ارزش را با قول ابن این سخن سخیف و بی
 .»١کفر آشکار است ،رأی ھستند که لواط با زن

 ی طرفدارھا خرمیھای  باری بند و بی گری و کمتر از اباحی ،که بیان شد ھایی مثالمجموع 
 ازآخوندھای شیعه  .نباشدمرج اخالقی اروپا ھم کمتر  ھرج واز  و شاید ؛نیست بابک مزدک و

 .شان بفریبند رای قبول مذھببرا ۀ ھواداران متعتا  هاخالقی استفاده کرد بلبشویاین 
 در مقابل اجرت و ی کهمادام داند، میمباح  زنای صریح راآمده که اخباری  شیعه،در روایات 

 زنی نزد عمر آمد و«عبدالله نقل شده که گفت:  کثیر از ابی  بنکرایه باشد. از عبدالرحمن 
 پس عمر دستور داد که او را رجم کنند. خبر به علی ام، مرا پاک گردان. گفت: مرتکب زنا شده

که دچار تشنگی  گذشتم می بیابانیاز  گفت: ای؟ چگونه مرتکب زنا شده :رسید. ایشان پرسید
از دادن آب به من خودداری ا او امیک اعرابی درخواست آب نمودم.  از پس ؛شدیدی شدم

ترسیدم که  وکه بسیار تشنه شدم پس ھنگامی . بگذارم شخود را در اختیارکرده، مگر اینکه 
به خدای " . امیرالمؤمنین گفت:و او به من آب داد ماو تن داد ۀ، به خواستاز شدت آن بمیرم

 .»٢"بوده استکعبه سوگند این ازدواج 
به بلکه  ؛دنکن عفتی با زنان قوم خود اکتفا نمی بی گری و به اباحی آخوندھای شیعه

پیشنھاد صیغه نیز  مسیحی و یزنان یھود  و ٣د که به زنان اھل سنتنکن توصیه میشان  پیروان
ھیچ . آنھا آنھا ھمه جوامع بشری را فراگرفته است باری اخالقِی  و بند گری و بی فاحشه .٤بدھند
آنھا  .دان یدهکش را به فساد سرایت کرده و آن درونشمگر اینکه به  اند، را رھا نکرده ای جامعه

آنان  کشند. یدک میکنند و نام اسالم را  در میان مسلمانان زندگی میزناکارانی ھستند که 
 شان گواه است.  اعمال برشان  سخنانو  کنند زمین را پر از فساد کنند تالش می

**** 

 اقتصادی تأثیر -۴
منفی زندگی مسلمانان اثر  ھای گوناگون بر اقتصادی نیز به صورتۀ در زمینیان شیع

که ھیچ  ی حق آل بیترا با ادعاتا امروز، دارایی مسلمانان  بازاز دیرسران شیعه اند.  ذاشتهگ

                                           
 .١٩١ص :شباه والنظائراأل  -١
 .٤٧٢و ١٤/٤٧١، ةوسائل الشیع ؛٢/٤٨ :فروع کافی -٢
 .٢/٤٤ :فروع الکافی ؛١٤/٤٥٢ ة:وسائل الشیع بنگرید به: -٣
 .٢/١٤٨ :من الیحضره الفقیه ؛٢/١٨٨ :حکامتهذیب األ  ؛١٤/٤٥٢ ة:وسائل الشیع :بنگرید به -٤
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از این اموال در آنان  .اند دهکرچپاول ، ایگاھی در دین نداشته و از سوی الله متعال نازل نشدهج
برای توطئه چینی و نیرنگ آن از  و ھمچنین ردهخود استفاده ک ھای ھوسجھت برآوردن 

 برند. کار میه باسالم امت علیه 
یک از که نزد ھررفت دنیا  ازدر حالی  ابوالحسن«آمده: چنین ھای شیعه  در کتاب

نزد  امر باعث شد آنھا مرگ او را انکار کنند. مثالً  این .اشتداموال زیادی وجود  شنمایندگان
داشت و وجود ھزار دینار  حمزه سی بیانزد علی بن  و زیاد قندی ھفتاد ھزار دینار موجود بود

 اموال و و کنیزشش  ،عثمان بن عیسی که در مصر بودبه نام  شاز نمایندگاندیگر یکی  نزد
او فرستاد تا سوی به  کسی رارضا ال ابوالحسن«گوید:  وجود داشت. (راوی) می دارایی زیادی

 . رضا در"ت نمرده استپدر"نوشت که: او ھم نامه  بود بازگرداند. نزدشکه را اموالی  و کنیزھا
ما ھم  و کنند یید میأرا ت وفاتشخبر ھمه مردم  رده وپدرم مُ ": گفتو ای نوشت  نامهاو جواب 

 اگر پدرت": نوشت و گفتیگری دۀ نام ]عثمان بن عیسی[. باز او "ایم میراثش را تقسیم نموده
اگر مرده باشد، او به من دستور نداده است که  را نداری و نمرده باشد، تو حق اموال و دارای او

 .»١ام ردهکو با آنان ازدواج   آزاد نمودهرا  کنیزانمن  چیزی از آنھا را به تو بازگردانم و
 آن خاطره بای که این نص  جنبهآن  با عشری نقل شده است و مااھای اثن این نص از کتاب

ر دیگ ۀجنب بلکهکاری نداریم  ـرضا  بنا بر گفتۀبطالن وقف یعنی استدالل بر ـ  آورده شده
و  ھا چه جنگبر سر کسب اموال در خفا و پنھان،  سازد قضیه مد نظر ماست که روشن می

زیر پا گذاشته و شھرھا را  کسانی که ھمچنین رفت.گ صورت می شیعیانیی بین ھا درگیری
ه دست آوردن حداکثر ثروت ممکن بوده بشان تنھا  دند، ھدفکر تبلیغات میامام  برای یک

کردند، اموال بسیاری فراھم آورده  و تبلیغاتی که برای امام می ھا آنان در ورای این دعوت .است
 کردند. و به طور مخفیانه این اموال را بین خود دست به دست می

خواھد دید که  ل کند،تأمدر طول تاریخ امت اسالمی  شیعیفراوان ھای  جنبش کسی که در
له با جای مقابه ب می بودند که باعث شدند امت اسالترین عوامل و اسباب ترین و قوی آنھا بزرگ

 اسالمی شدند.بزرگ ریزی یک دولت  پایه مانع گونه مشغول شود. آنان این آنھادشمنان، به 
 ،داند که پشتوانه این حرکات می ،تأمل کندو کثرت و قدرت آنھا ھا  کسی که در این جنبش

 . گرفتند خود میۀ خورد فریباز پیروان  بیت و حِق اھل خمسبه نام آنان که  اموالی بود
به ھمین  .اند زایی کردهرآمدداز این طریق  ،امروزبه در جھان اسالم تا  ھای شیعی حرکت

                                           
 ، شماره٥٩٨ص و ٩٤٦، شماره٤٩٣ص :رجال کشی :بنگرید به .٧٥ص :مامةاإل ،حسین بابویه  علی بن -١

 .٤٣ص ة:الغیب، الطوسی ؛٤٨/٢٥٣ :نواربحار األ ؛١١٢٠
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، یاللھ مقام آیت شوند و داران دنیا محسوب می ترین سرمایه رگاز بز شیعهی ھا هالل آیت دلیل،
. چرا که این تپد شان در ھوای آن می اند و قلب شیعیان چشم به آن دوختهۀ امی است که ھممق

است که  ای خزانه ھمان ،زاییدرآمد منبِع این  .است هطال و نقر ای از ھمچون گنجینهمنصب 
از  ماالمالکتاب  ساالنه صدھا مجله وتا  استتغذیه کرده ھا  برای سالرا  شیعهی ھا هچاپخان
 کنند.  منتشر ضد اسالمی و موضوعات مسائل

گردد، کار  سرازیر می  خورده بسوی آیات و مراجع شیعه از جانب پیروان فریب که اموالی
 رافضی و مراجع شیعه ھای الله آیت ،مقابل . دراست کرده را بیشتر شانو خطر تر را بزرگشیعه 

کوچه و بازار فتوا داده و برای حفظ آنان در سنگر خود،  مردِم  ِس بر اساس میل و ھونیز 
، ای دارند توجه ویژهآن از مردم  و دریافت مرتِب  خمس ۀیبه قضآنان  کنند. حقیقت را پنھان می

 .١آورند به حساب می کافراناز  امتناع کند، شپرداخت ازکسی را که  و
 ای جداگانه کتاب یا باب بیند که در آنھا می ،کنداسالمی را مطالعه ھای فقه  که کتابکسی 

 آمده جنگی خمس غنائمسخن از » باب الجھاد«در  فقطبلکه  ؛وجود ندارد »خمس« عنوان با
 برای شیعها . امشده است ذکر ھا هخمس معادن و گنجینفقط  نیز »ةزکاکتاب ال«در   و است
رداخِت خمس را پو  اند ، کتاب مستقلی را آوردهخمس برای موضوعآنھا  :بر عکس است قضیه

اضافه دد که گر چیزی می شامل ھر برای شیعهخمس  پرداخِت  .اند بر پیروان خود واجب نموده
سایر یا درآمد حاصل از  ،باشد تجارت چه از سود ؛باشدباقی مانده  ،سال فرد بر مخارج یک

ھمچنین  .نجاری و شکار ،نویسندگی ،خیاطی ، حتیاجاره صنعت، زراعت،اعم از  مشاغل،
مانند ھـ شود  ای انجام می صورت اجارهه بدر فقه شیعه عباداتی که  اجارۀتملک اشیای مباح و 

و ھمه کارھای دیگری که در مقابل آن به کودکان  آموزشھا و  زیارت و ـو نماز  حج و روزه
ھر چیزی که  باید در ،احتیاط خاطربه « گویند: میمراجع شیعه   .٢شود اجرتی دریافت می

                                           
کسی که یک درهم یا کمتر از آن [خمس] را نپردازد، از جمله ستمگران در حق «گویند:  که می چنان -١

را برای خود حالل بداند، از جمله کافران  آید و اگر  [خوردِن] آن بیت و غاصب حق آنها به شمار می اهل
چیزی که انسان را  از پدرم ـ ابوجعفرـ سؤال کردم: کمترین«است. در روایت از ابی بصیر آمده که گفت: 

 یزدی( کشاند چیست؟ گفت: "این است که مال یتیم را بخورد و درواقع، یتیم ما هستیم". به آتش جهنم می
اگر مسلمانان «گوید:  دکتر علی سالوس این اصل آنها را به باد تمسخر گرفته و می .)٢/٣٦٦ :عروة الوثقی

نشوند، باید خمِس درآمد و سرمایه خود را به آخوندهای ها به کفر متهم  خواهند از جانب جعفری امروز می
 .)٣٩٤ص: يالفقه الجعفر يمامة فثر اإل،أعلی سالوسآنها بپردازند (

 .٢/٣٨٩ :العروة الوثقی -٢
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ه چند که این سود بدون تالش و کسب بھر ؛خمس پرداخت شود وجود دارد،سود  ده ویفا
به خاطر  اند گفته که ھمچنان ».١مانند ھدیه و اموال وصیتی و شبیه اینھا ؛دست آمده باشد

مانند ابزارآالت نجاری ـ برای کسب مورد نیاز ھستند ابزاری که در و  اصلیۀ در سرمایاحتیاط، 
گویند برای احتیاط، باید ابتدا خمس  می و ٢وجود دارد نیز خمس ـ کشاورزیو بافندگی و 

خوار و اگر مایحتاج و «: گویند شان می خوار شیعه به پیروان پرداخت شود. آخوندھای مفتاینھا 
را برای آینده ذخیره  و آن باشدمورد نیاز بیشتر  از مقدار هباری که برای معیشت زندگی خرید

د، باید با گذشت شون مصرف می کامالً مانند گندم، جو و چیزھای دیگری ھمانند اینھا که  ،دنک
برده یا اسب یا  یا ظرف یا لباس، یا کسی فرش . و اگر.. کند را پرداخت شان خمس سال بر آنھا،

را  ش، باید خمسرود اصل آن از بین نمی و استکه ماندنی داشت ھر چیز دیگری کتاب و 
 .»٣بپردازد

 گویند در می شود؟ می پرداختچه کسانی  نقدی به این سیل عظیم و حساب بیاین اموال 
 ،دھندگان خمس اکنونبنا بر این حکم،  .٤شود داده میفقیه شیعه  هبزمان، زمان غیبت امام 
به شش قسمت «که خمس  اند کردهمقرر  شیعه مراجعپردازند.  قھا میبه ف مبلغ مورد نظر را

ی امام، که این سه سھم در ، سھمی براج سھمی برای خدا، سھمی برای پیامبرتقسیم شود: 
ب یی است که او غالاین درحا. »٥باشد میموھوم]  مھدی[زمان ال صاحببه  تعلقضر محال حا

، فقیه در این حالت پس. متولد نشده است اصالً چون  نخواھد گشت؛و ھرگز از غیبتش باز بوده
در زمان  ،نصف خمسی که برای امام است« :اند چرا که گفته دارد؛ برمیرا امام سھم  شیعی،

 به یتیمان و«سه سھم باقیمانده  .»٦گردد ط بازمییالشرا یعنی مجتھد جامع ،بشیبه نا ،غیبت او
یعنی  ،٨نکه ایمان داشته باشندآالبته به شرط  .»٧گیرد تعلق می ماندگان راه در و مستمندان

در مورد  ،ھمهبا این  دانند. می را ویژه شیعیانایمان  چرا که ؛مشروط بر اینکه رافضی باشند

                                           
 .همانجا -١
 .٣٩٥و  ٢/٣٩٤ :همان -٢
 .٣٩٦و  ٢/٣٩٥ :همان -٣
 .١/٤٣٩ :وجوب پرداخت خمس به فقیه در زمان غیبت امام ،لنور الساطع، االغطاء علی کاشف :بنگرید به -٤
 .١٧٨ص :یة العباداهد؛ ٢/٤٠٣ :العروة الوثقی -٥
 .١٧٩ص :یة العباداهد ؛٢/٤٠٥ :العروة الوثقی -٦
 .١٧٩ص :ة العبادیهد ؛٢/٤٠٣ :العروة الوثقی -٧
 .١٧٩ص :ة العبادیهد ؛٢/٤٠٣ :العروة الوثقی -٨
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به بھتر آن است که «اند:  ی این سه گروه مقرر گردیده، گفتهبرانصف دیگر که حق امام است و 
 داده شیعه یھاآخوندبه  ،آن اموالۀ که ھمشود  پس نتیجه این می .»١مجتھد پرداخت شود

 »النور الساطع«در کتاب خرج کنند. آن سه گروه که بیان شد  خود و ایرا بر آن شود تا می
صف دیگرش را مطابق نیاز تقسیم ن دارد و فقیه نصف خمس را برای خود برمی«آمده که: 

را تکمیل  از سھم خود آن ،آوردکم  دارد و اگر ، زیاده را خود برمیاگر زیاد آورد .کند می
 .»٢کند می

به خواھد  کس میھریابیم که  امروز درمی یانواقِع حاِل شیع از«گوید:  دکتر علی سالوس می
که به  پردازد می ییرا به فقھا آن ]پنجم یک[= خمس  کرده وداراییش را جمع ۀ ھم ،برودحج 

آخوندھای واقع در .ستحجش مورد قبول نی ،را نپردازد اند اگر آن گفته ا داده ووجوب آن فتو
تمال قوی این یکی به اح .»٣اند را به باطل برای خود حالل کرده دارایی مردم، این کارشیعه با 

تا  باشد حاجیانش می یۀن سھمزیاد نمود ایبرایران  آخوندیحکومت  اشتیاقاز عوامل 
  آنھا را تصاحب کنند.خواِر شیعه از این طریق بتواند خمِس اموال  آخوندھای خمس

در  شیعهعقیدۀ  ھای آفتاز  ،اموال حق امام است ۀخمس و اینکه ھم بارۀدر اعتقاداین 
عمل به آن و تا امروز   شدهوضع توسط ملحدان  قدیم یھا از زمانکه است  مورد امامت

اند و در  آورده پدید را بدعتی است که خود آن ،خمس همسئلکه این درحالی است  شود. می
ادعای پیروی از  که شیعیان حتی امیرالمؤمنین علی و ش و خلفای راشدین ج  زمان پیامبر
ھا  رافضی آنچه«گوید:  تیمیه می االسالم ابن شیخ وجود نداشته است.چنین بدعتی او را دارند، 

به کسی  شود و درآمد و دسترنج مردم از آنان گرفته می پنجِم  یکگویند که  مورد خمس می در
را  آن یک از اصحابسخنی است که ھیچ گردد، پرداخت می استب امام معصوم ینا معتقدندکه 

ش یروش آنان را در پ یکیه به نکاز تابعین  یکھیچنه  غیر او و نه نه علی و ؛اند بیان نکرده
تمام آنچه  .غیر آن مانند بنی ھاشم و ،اند بودهآنھا نزدیک  هکسانی که ب یک ازھیچنه  گرفتند و

 جعفر ابی و حسن  بن  علی و از علی یا علمای اھل بیت او ھمچون حسن و حسینمورد این در 
 بر ،این اخبار .اند واقع دروغی است که بر آنھا بستهدر ،اند باقر و جعفر بن محمد نقل نموده

چرا که ایشان در  ؛به ما رسیده است ÷علی ۀسیرصورت متواتر از ه ب چیزی است که خالِف 
بلکه  ؛به طول انجامید، چیزی از اموال مردم را نگرفت  سال طول خالفت خود که بیش از چھار

                                           
 .١٧٩ص :ة العبادیهد ؛٢/٤٠٥ :العروة الوثقی -١
 .١/٤٣٩ :النور الساطع -٢
 .٣٩١ص ي:الفقه الجعفر يمامة فثر اإلأ -٣
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مس از اموال مسلمانان خ  علینه  وجود نداشت. چیزی به نام خمس اوزمان والیت  در اصالً 
 طبق ،شد می  گرفته چیزیاز اموال آنان اگر  در مورد کفار ھم گرفت و نه ھیچ حاکم دیگر.

اما در  .داشتند میبر یک پنجمش را به عنوان خمس غنایم، ج پیامبر دستور قرآن و سنت
جنگ با کافران  فرصت و اختالفات داخلی، ھا هفتنمسلمانان به علت  حضرت علی زمان خالفت

را به  اموال مسلمانانھرگز  ج که پیامبر خدا جای ھیچ شکی نیستھمچنین  را پیدا نکردند.
  .»١زدپردابمالش را خمس  نخواسته آنانیک از و از ھیچ عنوان خمس از آنان نگرفته

عنوان یکی از فرایض الھی و حقی از حقوق اھل   به شیعه یواقع این اموالی که آخوندھادر
سرازیر شده  شان سویمانند سیل خروشان از ھرجھتی به ه و امروز گیرند می از مردم بیت
آخوندھا را  و فعالیت انگیزهتا به امروز بوده و  عشری ااثنۀ وامل دوام خرافترین ع از مھم ،است

را زیر شان  مذھبکه کس به ھرآنھا  زیرا ؛است بیشتر کرده شان و مذھب   در دفاع از عقیده
به شان بایستد.  سودآوریجریان  در مقابلخواھد  نگرند که می با این دید می برد، می سؤال

اختالف  ،بودھا ن من اگر این اموال و داراییۀ به عقید«گوید:  دکتر علی سالوس می ،ھمین دلیل
ه ب ھاآخوندبسیاری از  ،از این جھترسید.  مسلمانان به این حد نمیدیگر بین شیعه جعفری و 
را  آن آتشو  بزننددامن  شیعه و سنیبه اختالفات  کنند تا ، تالش میاموالخاطر رسیدن به این 

 .»٢نگه دارندور  شعله
، تالش باشند این است که در ھر شھری که وجودی آخوندھا ھای نشانهیکی دیگر از 

نگه خود  اختیار و در کرده را قبضهھای تولیدی  و شرکتتجاری  ھای فرصت کنند بیشتر می
یت وضع .کنترل کامل داشته و حکومت کنندخوراک و ضروریات مردم  بر ،بدین روشتا  دارند،
آنھا بر اقتصاد اسالمی این است  تأثیرات از دیگر .٣استمدعگواه بر این ترین  بزرگ ایران،امروِز 

                                           
 .٣/١٥٤ :منهاج السنة -١
 .٤٠٨ص :يالفقه الجعفر يمامة فثر اإلأ -٢
نید. امروزه سپاه به عنوان کبه بعد مراجعه  ٣١٢ص ،»و جاء دور المجوس«به کتاب موضوع، این  بارۀدر -٣

های سودآور چنگ انداخته است.  کند و بر تمام تجارت اقتصادی ایران فعالیت می ـ  نظامیترین نهاد  بزرگ
حاکمیت ایران در قبال دستگیر  و زندانی کردن ایرانیان ـ از هر سن و جنس و آیینی که باشند ـ دست 

د؛ به صورتی که و بوم را چپاول کنن های این مرز سرداران سپاه را در اقتصاد مملکت باز گذاشته تا سرمایه
نهادهای بزرگ مالی در اختیار سپاه پاسداران  و های بزرگ اقتصادی و عمرانی، تجارت خارجی تمام طرح

های ملی  ها اموال مسلمانان و ثروت سان، نه تنها رهبر ایران و مجموعه مراجع و آقازاده بدین قرار گرفته است.
ای که حکومت شیعۀ  کنند. ضربه ج و سپاه نیز فراهم میبرند، بلکه فرصت را برای غارت بسی را به یغما می
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 اسالمی ھای اقتصاد دولتبه  زدنضربه ویرانگری را برای ۀ ، ھستی شیعیھا این گروھککه 
را  شچپاولحالل و سلمانان را ی اموال ما ھهشب آنھا بدون ھیچ شک و ؛ زیرااند تشکیل داده

 و بردارید ،یافتید ھر جا ھا را در اموال ناصبی«: گوید میشان  روایات که ؛ چناندانند جایز می
ھا  اموال ناصبیھمۀ «د: نگوی می به دروغدالله ابوعبآنھا از قول  .»١خمسش را به ما بدھید

جز ه مسلمانان بۀ ھم کهاند  توسعه داده چنانشیعه معنی ناصبی را  آخوندھای .»٢حالل است
کافران  زمانی که مسلمانان بر« آمده:چنین ھای فقھی آنھا  در کتاب. ٣شامل شود را شیعیان

این است که  ـتر بلکه قول قوی ـ پس احتیاط  ،کنند سیطره پیدااموال آنھا  بر حمله ببرند و
در  حتی اگر ؛شود محسوب میغنیمت  به عنوان ،چرا که این اموال ؛بپردازندرا  خمس آن

تصاحب نموده  جاوزت اگر اموال آنھا را با سرقت یا شکل،ھمین به  .دوران غیبت امام ھم باشد
را تصاحب  آنادعای باطل ر مبناي از طریق ربا و یا ب اگر« و »٤ ]باید خمسش را بپردازند[باشند 

به  یسودھایآن دسته از جزء  ،[حرام] اموالگونه  ایننموده باشند، قول راجح این است که 
ھرچند که بنا به  ؛سال بر آن گذشت، باید خمسش پرداخت شود آید که اگر یک حساب می

[نه آنچه که پس از یکسال اضافه  را بپردازنداموال آن تمام خمس  بھتر آن است که ،احتیاط
 .»٥آمده است]

ھمه مسلمانان جز  امامی، دوازده آخوندھایدر نظر کافر  معنیقبًال بیان نمودیم که 
مسلمانان را مباح اموال  سرقتاین بدان معنی است که آنھا غارت و  .گیرد در بر میرا  شیعیان
که در تاریخ، بارھا  ؛ چناندانند ادعاھای باطل حالل میرا از طریق ربا و  آنھاتصاحب  و دانسته

 ییدأرا ت ادعااین  یآخوندحکومت فعلی  وضعیتامروزه،  و آنھا سرزده استچنین حرکاتی از 
تھدید آنھا  و یا زند از آنھا سر میکه در خلیج است ی یھا دزدی چپاول و و مثال آن. کرده است

                                                                                                             
چهار دهه استیالی خود به فرهنگ و اقتصاد ایران وارد آورده، حتی با حملۀ مغول قابل طول آخوندی در 

 قیاس نیست. مترجم 
 .٦/٣٤٠ ة:وسائل الشیع، حر عاملی ؛٤٨٤ص :السرائر، ابن ادریس ؛١/٣٨٤ :حکامتهذیب األ ، طوسی -١
 .١١/٦٠ة: وسائل الشیع، حر عاملی ؛٢/٤٨ :حکامتهذیب األ ، طوسی -٢
 :بنگرید به دارد. بنا بر احادیث شیعه، منظور از ناصبی کسی است که ابوبکر و عمر را بر علی مقدم می  -٣

 یةالمحاسن النفسان بنگرید به:نیز  ؛٥١ص :بشارة المصطفی ؛٣٤٢و  ٦/٣٤١ ة:وسائل الشیع ؛٤٧١ص :السرائر
 به بعد. ١٣٨ص :ة، المسئلة السادسةیمسائل الخراسانالجوبة أ يف

 .٣٦٨و  ٢/٣٦٧: الوثقی العروة، یزدی -٤
 .١٦٨ص :هدایت العباد، شریعتمدارینیز بنگرید به:  ؛ ٣٦٨ص همان: -٥
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ھای  آنھا بر برخی از کشتیۀ و ھمچنین سیطر تنگۀ ھرمزرانی در  به جلوگیری از کشتی
 ی جنگی ھستند،ھا هکه غنائم و یافتبه اعتبار اینکنند،  ھای خلیج حرکت می کوچکی که در آب

حکومت و نقاط منفی  آثاراینھا از  .، گواه این مطلب استباشند میکه اموال مسلمانان  درحالی
 ؟ اند آیا آنھا در طول تاریخ این امت، نقاط مثبتی ھم داشته .بود آخوندی
موشکافی دقیق احوال آنھا و بررسی روش و شناخت  مندنیاز سؤالاین به علمی  پاسخ

، ما را از انجام اند زحماتی که علمای اسالم در این راستا متحمل شده .ستجزئیات تاریخ آنھا
مردم  اعتمادکه مورد  یدر میان فقھای«اند که  آنھا گواھی داده .نیاز نموده است بی کاراین 
، اند کردهدر راه آن جھاد  فرمانروایانی که اسالم را یاری نموده و و در میان حکامیا  اند و بوده
 ستوده وۀ رانی که سیرکارگزا و وزرا ھمچنین در میان .شیعه وجود نداشته است یک نفر حتی

 رافضی وجود ندارد. اکثراً ۀ شیعیک  نیز دھد نجابت آنھا گواھی می و تاریخ بر پاکی داشتند
ھیچ که  ی بیابیخردان ملحدان، یا در میان جاھالن و بیو  اندین در میان بی توان را می ھا هشیع

ھمیشه از مسلمانان دوری  اند، از تمدن دور بودهآنھا از علوم نقلی و عقلی ندارند. بیشتر  شناختی
اند  بوده دنیادوستاندر میان  غالباً بلکه  ؛اند نداشتهھمنشینی  ل علم و دیندارانھبا ا و اند گزیده

بوده و ھمانند نسب  ند که صاحْب ا هیا با کسانی بود ،کسب کنندی یریاست و دارا که از طریق آنھا
اما کسانی که در میان مسلمانان به  ند.ا هداد خرج ه اھل جاھلیت، بر اصل و نسب او تعصب ب

 ».١ه استحتی یک رافضی ھم وجود نداشت شان ند، در میانا هعنوان اھل علم و دین مشھور بود
این عمل آنھا  و اتی دارندتألیفتفسیر و حدیث و فقه  هزمیندر  علمای شیعهاگر گفته شود 

کسی که در « :گوییم در جواب می ،گردد به عنوان آثار پسندیده در تفکر اسالمی محسوب می
ی آنھا مناسب و مفید ھا هاز نوشت آن دستهتنھا  هک ودش میمتوجه  ،ات آنھا دقت کندتألیف

 اثری بر. کسانی از آنھا که در تفسیر قرآن اند ھای اھل سنت گرفته کتابرا از  ھاھستند که آن
اما مطالبی را که از قوم و  .»٢اند گرفتهسنت  شان را از تفاسیر اھل بلاند، مطا جا گذاشته

در تفسیر  که ؛ چنانباشند انباشته بر روی ھم مییی ھا اند، تاریکی شان خود نقل کردهیھمک
گاهنا آنھا از دورترین و نیزحدیث ۀ در زمین« گردد. قمی و البرھان مشاھده می مردم ترین  آ

 ،بود شان میلکه مطابق  ھرگاه کتابی را یافتند و ھستنداسناد آن  نسبت به شناخت متن و
آنھا دورترین مردم از فقه  فقه ھمۀ زمین در .»٣کنند را نقل می ، آناحادیثبدون توجه به صحت 

                                           
 .١/٢٢٣ :منهاج السنة -١
 .٣/٢٤٦ همان: -٢
 .همانجا -٣
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شان  از جانب آخوندھای یقیناً ھای آنھا مطلب مناسبی یافت شود،  در کتاب بعضاً اگر  اند و بوده
 اند. سنت بوده اھل داماِن  به ه و دستتفقه، آنھا ھمیشه وابسۀ چرا که در زمین یست؛ن

علما و فقھای  ی علمی را ازھا هکه چگونه آنھا ماد سازد روشن میتیمیه  الم ابناالس شیخ
کتابی را  ،ھمچون موسوی و دیگران ،آنانیکی از ھرگاه «گوید:  ایشان می .اند سنت دزدیده اھل

 ای بین علما نزاع و اگر در مسئله ،ددر زمینه اصول فقه نوشته باش یا ١الفعلم ِخ ۀ زمین در
 و کنند میانتخاب  باشدآنھا  ھوِس آن یکی را که موافق با دالیل  ،اختالفی وجود داشته باشد

ه ب ؛کنند شان، ھمان دالیل را بیان می کنند و در مقابل مخالفان میبه آن استدالل  ھمانند آنھا
ۀ کتاب بزرگی را در زمین ،این شخصکند که  می چنین تصورسواد  کم انسان ساده و ای که گونه

داند بیشتر مطالبش را از سخنان و  نمی که حالیدر ؛کرده است تألیفاختالف و فقه و اصول 
علمایی که شیعه آنھا را تکفیر کرده و دشمن ھمان  است، یعنی  اھل سنت گرفته نظرات

[مداد به اندازه حتی دیگران نگرفته [کتاِب] داند آنچه را که خود نوشته و از  نمی اود. ندارپ می
ضرر  اما سخنان اینھا تماماً  ؛رساند و ضرری ندارد نفع می مچرا که قل ؛قلمش ارزش نداردو] 

 .٢و ھیچ نفعی در آن نیست است

                                           
 پردازد. مترجم آنها میعلم ِخالف، به بررسی مسایل اختالفی و نحوۀ حل و فصِل  -١
 .٣/٢٤٦ همان: -٢





 
 
 

 

 :فصل دوم
 علیه شیعهسنت  علماي اهل حکم 

 به بدعتحکم  -۱
به آن دانشمندان اسالمی  بیشتر علما وکه  منتخبصحیح و  نظرِ «گوید:  می ١وویامام نَ 

شیخ علی قاری  .»٢شوند این است که خوارج ھمچون سایر اھل بدعت تکفیر نمی ،اقرار دارند
شان  گذار بودن بدعت به دلیلرا  ھا ه، شیعنوویامام از این عبارت چنین برداشت نموده که 

و  شود دچار تطور و تغییر میھا  رافضیمذھب کند که  اما به این نکته اشاره می ،کافر ندانسته
علی قاری) (شیخ  ی زمان اوھا هھمچون گذشتگان خود نیستند و شیع متأخرھای  رافضی اینکه

در پس  اند. صحبت نموده آنھا در مورد دانشمنداندیگر ی نیستند که نووی و یھا هھمچون شیع
 ؛ھای عصر ما نیست این سخن نووی در مورد رافضی« گوید: توضیح این سخن امام نووی می

 دانند، اعتقاد به کفر و ی زمان ما عالوه بر اینکه اکثر اھل سنت را کافر میھا هچرا که شیع
بنابراین، آنھا به اجماع و بدون ھیچ اختالفی نیز دارند.  ج الله رسول ۀارتداد اکثر صحاب

  .»٣کافرند
اصحاب را تکفیر در دوران امام نووی،  امامیهیا اینکه باره دو احتمال وجود دارد:  ینادر 

تر  قوی دوم،سراغ نداشته است. احتمال چنین چیزی را از آنان  :امام نووییا اینکه  ،اند دهکرن
که قبل از امام نووی نوشته شده، روایاتی  هشیعمراجع  زیرا در اصول و ؛تر است به حق نزدیک و

دھد که  توضیح میامام نووی در شرح مسلم ؛ ھمچنین اند وجود دارد که اصحاب را تکفیر نموده
 .٤است ]افراطیی ھا هشیع[= غالت شیعه این کاِر بلکه  کنند؛ امامیه صحابه را تکفیر نمی

                                           
وی در مذهب امام شافعی استاد بوده است. «گوید:  کثیر می . ابناو یحیی بن شرف بن حسن بن حسین نووی است -١

 .)٢٧٩و  ٣/٢٧٨ :ةیة و النهایالبدا( است  وفات نموده  ه٦٧٦او فقیه و عالم برجسته و خبره عصر خود بوده  و در سال 
 .٢/٥٠ :شرح صحیح مسلم ،نووی -٢
 .٩/١٣٧ :حیمرقات المفات -٣
 .١٥/١٧٣ :شرح صحیح مسلم، نووی :بنگرید به -٤
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 تکفیر به حکم  -۲
 بر این باورند که شیعیاِن  امام بخاری و مانند امام مالک، امام احمد ،اسالمی بزرگ علما
روافضی که مشھور به  بزرگان اسالم در موردعلما و  فتوا و نظر ،ادامه در .کافر ھستند ،رافضی
ھا و اظھارنظرھای علمای  و برخی از دیدگاه خواھد شدھستند ذکر امامی و جعفری  دوازده

پس ابتدا فتوای امام مالک، س اند ذکر خواھیم کرد. رافضی را که علمای اھل سنت پاسخ داده
شان بیان  را برحسب تاریخ وفات بزرگانسایر از آن پس  و امام بخاریو به دنبال آن  امام احمد

در ھا  عشریابا اثنکه  را نقل کنم ییعلما و فتوای رأیتنھا  ام در این بررسی، کوشیده .کنیم می
  .اند اتی داشتهتألیفدر مورد آنھا یک شھر زیسته یا 

 /امام مالک
عبدالله شنیدم که گفت امام مالک  از«: استروایت کرده چنین ی زخالل از ابوبکر مرو

کثیر  ابن .»١از اسالم ندارد ـ یا نصیبی ـ ینام ،کسی که اصحاب پیامبر را دشنام دھد" فرمود:

ٗعا ﴿ ۀدر تفسیر آی ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ُّ�

 
َ
ِ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ � َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ُسجَّ ُجودِ ثَِر ٱلسُّ

ۡخَرَج َشۡ� 
َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ ٰ ُسوقِهِۦ  َٔ ُهۥ َ�  َٔ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ اَزَرُهۥ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ

 ۗ اَر اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّ رَّ استنباط نموده از این آیه  /مالکامام « گوید: می ٢﴾ُ�ۡعِجُب ٱلزُّ
چرا که آنھا کینه و  ؛کافر ھستند ،نفرت داشته باشند کینه و که نسبت به اصحاب نیایشیع

را به دل دارند و کسی که بغض صحابه را به دل داشته باشد، بنا بر این آیه،  بغض صحابه
 .»٣موافق ھستند با او از علما در این رأی جمعی .کافر است

این آیه به حق  در تفسیرو این سخنش را بسیار زیبا بیان کرده مالک « گوید: قرطبی می 
 یا در روایتش باشد داشته یکی از اصحاب کسر شأن سعی در کسی کهزیرا  ؛دست یافته است

                                           
 .٢/٥٥٧الخالل، السنة:  -١
خود  انیو در م  ریگ بر کافران سخت ،که با او هستند یکسان و ؛محمد رسول خداست«ترجمه آیه:  -٢

 ۀنشان .طلبند یم یکه از خداوند فضل و خشنود ینیب یسجده م آنها را در حال رکوع و .مهربانند
 فیتوص آنها در تورات است و فیتوص نیاست. ا ]انینما[از اثر سجده  شان یها آنها در چهره ی]درستکار[

 ستادهیا خود یپابر  و دهیکرد تا محکم گرد  تیرا تقو  سپس آن ،که جوانه بزند یهمانند زراعت لیآنها در انج
 .]٢٩[الفتح: » آنها کافران را به خشم آورد ]دنید [دارد تا از  یوا م یکشاورزان را به شگفت است و

 .٥٧٩؛ الصارم المسلول: ص٢٦/١١٦المعانی:   ؛ نیز بنگرید به: آلوسی، روح٤/٢١٩کثیر:  تفسیر ابن -٣
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اعتبار  بی شریعت مسلمانان را باطل و اقع خدا را تکذیب نموده وودر ١وارد کندبه او طعن 
  .»٢است دانسته

 /امام احمد
ی زخالل از ابوبکر مرو ھا نقل شده است. تکفیر رافضی دربارۀروایات متعددی  احمداز امام 

را  ب عایشه عمر و بکر ودر مورد کسی که ابوعبدالله از ابو«کند که گفت:  می گزارش
 گوید: خالل میھمچنین  .»٣"مدان من او را مسلمان نمی" گفت:وی  ؛نمودم سؤال دشنام دھد

کسی که دشنام دھد " فرمود: عبدالله شنیدم کهاز ابو«عبدالملک بن عبدالحمید به من گفت: 
را  ج کسی که اصحاب پیامبر" ". سپس ادامه داد:کافر گرددھا  مانند رافضیترسم که  می

عبدالله بن « گوید: میھمو  .»٤"ھیچ تضمینی نیست که از دین خارج نشده باشد ،دشنام دھد
از اصحاب پیامبر را  از پدرم در مورد مردی که یکی" ه و گفت:خبر داد به مابن حنبل  احمد

 .»٥"دانم او را مسلمان نمی ایشان فرمودند: ؛کردم سؤالدشنام داد 
: چنین ذکر شده استھا  در مورد رافضیاثر امام احمد، نظر و رأی ایشان  »السنة«در کتاب 

از آنھا  .دھند را دشنام می ایشانی جسته و تبر ج  اصحاب پیامبر از کسانی ھستند که آنھا«
که عبارتند از:  چھار نفر به جز ،دانند کافر می پیشوایان را و انامام آنۀ ھم وعیبجویی کرده 

 .»٦اند علی، عمار، مقداد و سلمان. شیعیان رافضی ھیچ بویی از اسالم نبرده
 که کمی از اصحاب عدهبه جز  ،دانند اصحاب پیامبر را کافر میھمۀ  ھا امامی دوازده

 ،خود یصلھای ا بکتا ھا و نامه زیارت، ھاآنھا در دعا .کند نمی تعدادشان از انگشتان دست تجاوز
  کنند.  تا روز قیامت تکفیر می شان را پیروان و نمودهرا لعن  صحابه

 ندجست بیزاری می ج اصحاب پیامبر از کهرا امام احمد کسانی « گوید: القوی میابن عبد
را دشنام داده و او را به چیزی متھم  لعایشهھمچنین کسی که  و نمود تکفیر می

                                           
روایات اصحابی همچون ابوهریره، عمرو ابن «گویند:  قبًال نظر مراجع رافضی معاصر را بیان نمودیم که می -١

 ».عاص و سمرة بن جندب نزد شیعه به اندازۀ بال مگسی ارزش ندارد
 .١٦/٢٩٧تفسیر قرطبی:  -٢
 .٥٧١؛ الصارم المسلول: ص١٦١. بنگرید به: ابن بطة، شرح السنة: ص٢/٥٥٧الخالل، السنة  -٣
 .٢/٥٥٨الخالل، السنة  -٤
 . ٢١٤ی، مناقب امام احمد: صجوز همانجا؛ ابن -٥
 ،تصحیح شیخ محمد انصاری. ٨٢السنة، امام احمد: ص  -٦
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ُ ﴿ د:کر است و این آیه را تالوت می که خداوند او را از آن تبرئه نموده کرد می يَعُِظُ�ُم ٱ�َّ
ۡؤِمنَِ�  بًَدا إِن ُكنُتم مُّ

َ
ن َ�ُعوُدواْ لِِمۡثلِهِۦٓ �

َ
امام « گوید: تیمیه می ابناالسالم  شیخ اما  ».١﴾١٧أ

 ».٢اختالف نظر دارد دیگر ھا، با علمای اجع به تکفیر رافضیاحمد ر
االسالم  شیخباشد و  نصوصی صریح در تکفیر روافض می ،دشنقل عباراتی که از امام احمد 

بدگویی اصحاب را که  اند با وجودی دهکررا تکفیر نکه شیعه  یتیمیه در خصوص دلیل آنھای ابن
ایشان  .کند عارض بین سخنان امام احمد را برطرف میتتوھم ، اشاراتی دارد که اند  کرده

نھا ایراد وارد نشود، آگویی کند که به عدالت و دین اصحاب بداز ای  به گونه ھرکس« گوید: می
 ،تعزیر شود باید تأدیب وتوصیف نماید،  ... یی، عدم زھد و، ترسویسواد به بخل، بیآنھا را  مثالً 

اند بر این  دهکرتکفیر ن علمایی که آنھا راو قول  کنیم را تکفیر نمی او سخن، و به مجرد آن
ای دشنام  که اگر کسی آنھا را به گونهاست بدین معنی این سخن،  .»٣شود می حمل دیدگاه

ببرد،  نزد تمام علمای اسالم کافر  سؤالرا زیر شان  عدالت دین و بدگویی کند کهدھد و از آنھا 
 را مرتد بداند چه حکمی دارد؟ صحابهحال اگر کسی  .ودش محسوب می

 /امام بخاری
رافضی نماز خوانده  ھمی وکند که پشت سر َج  برای من فرق نمی«گوید:  می امام بخاری

 نیز نباید با وشان رفت  به عیادت آنھا سالم کرد و مسیحی. نباید به پشت سر یھودی وشود یا 
نی خورد که قبول نیستند و نباید از گوشت حیوامورد و آنھا به عنوان شاھد  کرد.ازدواج  آنھا

 .»٤اند آنھا ذبحش نموده

                                           
خداوند شما را اندرز «. ترجمه آیه: ٢١: ص، ما یذهب الیه امام احمدابومحمد رزق الله بن عبد القوی تمیمی -١

 .]١٧[النور : »دیاگر مومن هست دیرا تکرار نکن یکار نیکه هرگز چن دهد یم
 .٣/٣٥٢تیمیه، الفتاوی:  ابن -٢
 .٥٧١ص في توجیه القاضی ابی یعلی لروایت عدم التکفیر:؛ نیز بنگرید به: ٥٨٦ص  الصارم المسلول: -٣
 .١٢٥امام بخاری، خلق أفعال العباد: ص -٤
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 ١ /عبدالله ابن ادریس
مگر اینکه مسلمان  ؛فعه وجود نداردبرای شخص رافضی حق ُش « گوید: میادریس  ابن

 .»٢دشو

 ٣ /عبدالرحمن بن مھدی

 .»٤روافض ھا و جھمی ؛ھستند دینآنھا دو بن مھدی گفت:  عبدالرحمن«گوید:  بخاری می

 ٥ /ریابیاف
حرب بن اسماعیل کرمانی به من خبر داد که موسی بن «کند:  روایت میچنین خالل 

 بکرابوبه  کسی کهُحکِم در مورد  ریابیامردی از فکه شنیدم  ما گفت: بهھارون بن زیاد 
 شود؟ او نماز خوانده می : برپرسید .ایشان جواب دادند: او کافر است ؛نمود سؤالناسزا گوید 

 ،خورد کنیم: پس چگونه با او برپرسیدممن ھم  ]گوید موسی بن ھارون می[. خیرگفت: 

                                           
او حجتی است «گوید:  ابوحاتم در مورد او می او عبدالله بن ادریس بن زید بن عبدالرحمن األودی است. -١

امام احمد مدح و ستایش وی را ». شود و یکی از پیشوایان مسلمین است که به رای و نظرش استدالل می
مورد اطمینان بود و احادیث زیادی داشت و حجت و یار سنت و جماعت «گوید:  گفته است. ابن سعد می

 :الجرح و التعدیل ،حاتم ابن ابی ؛١٤٥و  ٥/١٤٤ :تهذیب التهذیب( »وفات یافت  ه١٩٢بود. وی در سال 
). کوفه محل پیدایش ٥٧٠). او از سرشناسان و نخبگان علمای کوفه بود (الصارم المسلول: ص٩و  ٥/٨

گاه بود شیعیان بوده است، بنابراین او نسبت به آنها و مذهب  .شان بسیار مطلع و آ
 .٧١ص :ف المسلول علی من سب الرسولیالس ؛بن عبدالکافی السبکیعلی  ؛٥٧٠ص: الصارم المسلول -٢

دو نفر به صورت مشاع  نیب یمیقابل تقس منقوِل  ریاست که هرگاه اموال غ یمعن نیدر فقه به ا »حق ُشفعه«
 گرید  کیشر  یحالت برا نیبفروشد، در ا یسهم خود را به شخص سوم کیاز دو شر  یکیمشترک باشد و 

خود داده به  کیرا که شخص سوم به شر  یمبلغ تواند یم کیکه شر  بیترت نیبه ا ،دیآ یم فعه به وجودحق ُش 
یکی  .شود یگفته م »عیشف«حق است  نیکه صاحب ا یرا تملک کند. به کس یحق و بدهد و سهم و یو

 مسلمان باشد. مترجم» شفیع«از شرایط قانون شفعه این است که 
هجری  ١٩٨بن حسان بن عبدالرحمن العنبری البصری  م  عبدالرحمن بن مهدیاو امام و پیشوا، حافظ علم،  -٣

 .)٢٨١تا  ٦/٢٧٩ :تهذیب التهذیباست (
 .٣٥/٤١٥ :سالم ابن تیمیهاإل  مجموع فتاوی شیخ :بنگرید به ؛١٢٥ص :فعال العبادأخلق  ،بخاری -٤
های  حدیث از وی نقل کرده است. او از بزرگان و برترین ٢٦. بخاری او محمد بن یوسف فاریابی است -٥

 .)٩/٥٣٥ :تهذیب التهذیب( هجری وفات نموده است ٢١٢زمان خود بوده و در سال 
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بلند کرده را  بلکه با چوب او ؛او را لمس نکنید :گفت کند؟ الله اقرار میبه الاله اال که او درحالی
 .»١قبر بگذاریددر و 

 ٢ /احمد بن یونس
 یاز گوشت ،ھر کدام گوسفندی را ذبح کنند ،اگر یک یھودی و یک رافضی«گوید:  میایشان 

را  خورم که رافضی آن ه است و ھرگز از گوشت حیوانی نمیدکررا ذبح  خورم که یھودی آن می
 .»٣است خارجمرتد و از اسالم  چون او ؛ذبح نموده باشد

 ٤ /رازی رعهُز ابو
بدان که  برد، می سؤالزیر  را ج که شخصیت اصحاب پیامبر ھرگاه مردی را دیدی«گوید:  میوی 

 .»٥شود منتھی می ج پیامبر یت به لغو و ابطال قرآن و سنتدر نھا شچون سخن ؛او ملحد است

                                           
موسی بن هارون موجود است که من او  ،گوید در اسناد این روایت . محقق کتاب می٢/٥٦٦ :السنة، الخالل -١

سند این روایت را به  )٥٧٠ص(تیمیه در الصارم المسلول  االسالم ابن شیخ .یعنی مجهول است ،شناسم را نمی
 دهد. ریابی نسبت میاطور قطع به ف

شود. او یکی از پیشوایان اهل سنت  احمد بن یونس، ابن عبدالله است که به پدر بزرگش نسبت داده می -٢
گ می پیش «اه بوده است. احمد بن حنبل به کسی دستور داد: باشد که از اوضاع و مذهب شیعه بسیار آ

گانه حدیث نام او را در  های شش محدثین کتاب». االسالم است احمد بن یونس برو، چون او شیخ
نسائی ». او مورد اعتماد و بسیار دقیق و ریزبین بوده است«گوید:  اند. ابوحاتم می های خود آورده کتاب

مورد اعتماد و بسیار راستگو و یاور سنت و «گوید:  سعدی می ابن». است مورد اعتماد بوده«گوید:  می
ابن یونس گفت: "پیش حماد بن زید رفتم و از ایشان خواستم «گوید:  حجر می ابن». است جماعت بوده 

که کمی در مورد عثمان برایم بحث کند. او گفت: تو که هستی؟ گفتم: از اهل کوفه. گفت: اهل کوفه 
خوانم مگر اینکه تو بنشینی و من ایستاده  خواهی؟ به خدا سوگند برایت نمی فضائل عثمان را میهستی و 

 .)١/٢٩: تقریب التهذیب ؛١/٥٠ :تهذیب التهذیب( هجری وفات نمود٢٢٧وی در سال ». باشم"
بدالکافی علی بن ع :بنگرید به .شبیه این سخن را گفته است نیزابوبکر بن هانی  .٥٧٠ص :الصارم المسلول -٣

 .٧١ص :ف المسلول علی من سب الرسولیالس ،السبکی
ابوزرعه عبیدالله بن عبدالکریم بن یزید بن فروخ المخزومی، از پیشوایان بزرگ و حافظان حدیث بود که  -٤

را نشناسد، آن حدیث اصل و اساسی  صدهزار حدیث حفظ داشته است. گفته شده هر حدیثی که ابوزرعه آن
 .وفات نمود  هجری  ٢٦٤سال ندارد. وی در 

 .٤٩ص :الکفایة :بنگرید به -٥
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 ١ /ابن قتیبة
کسانی که  بر ویمقدم داشتن  و ÷در دوستی علی روافضروی  غلو و زیاده«گوید:  میاو 
 ،و نیز ادعای آنھا مبنی بر اینکه او در نبوت اند  آنھا را بر او مقدم نموده اصحابش و ج پیامبر

ئمه که از فرزندان علی ھستند و ھمانند اادعای علم غیب برای  بوده است و ج شریک پیامبر
بیش  ادانینحماقت و  را با آنھا کفردروغگویی و مسایل پنھانی دیگر،  ی ازو بسیار این سخنان

 .»٢جمع کرده استدر یک جا  شاناز حد

 ٣ /لقاھر بغدادیعبدا
 ه و روافِض و جھمیھمچون جارودیه و ھشامیه اھل ھوا و ھوس ھمه ما «گوید:  میاو 
نماز بر نه ما  و نزد ؛دانیم می کافر کنند بھترینان اصحاب را تکفیر می که نیکان وای   امامیه

تکفیر آنھا واجب «گوید:  میوی ھمچنین  .»٤پشت سر آنھانماز نه و درست است آنھا [جنازۀ] 
گاھی اوقات چیزی را  خداوند متعال : گویند و می داء برای خدا ھستندا قائل به بَ چون آنھ ؛است

چیزی  هبکه خداوند وقتی  کنند ادعا می ھمچنین .شود از آن منصرف می سپس ،کند اراده می
است  روشن شده چیزی برایش بدین سبب است که بعداً  ،را نسخ نماید سپس آن ،دستور دھد

از  ای گونه مگر اینکه ،ایم و نشنیده ما ھیچ نوع کفری را ندیده دانسته است. را نمی آن که قبالً 
 .»٥ایم یافته  مذھب شیعه را در آن

 ٦ /یعلیقاضی ابو
یا آنھا را ند نکتکفیر  . اگر اصحاب را.. حکم شیعیان رافضی این است که«گوید:  میاو 

ـ   شیعه م استمسلّ  .»١کافر ھستند ،بدین معنی که آنھا را الیق دوزخ بدانند ،فاسق بدانند

                                           
هجری  ٢٧٦باشد. وی در سال  ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری، صاحب تألیفات ارزنده و سودمندی می -١

 .)١١/٤٨ :ةیة والنهایالبدا ؛١٧١و  ١٠/١٧٠ :تاریخ بغداد ؛٤٣و  ٣/٤٢ :عیانوفیات األ  :بنگرید بهوفات نمود (
 .٤٧ص :ة والمشبهةیاللفظ و الرد علی الجهم يختالف فاإل  -٢
ملقب » صدر اإلسالم«که در عصر خود به  ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر محمد بغدادی تمیمی اسفراینی -٣

، السبکی :بنگرید به هجری وفات نمود. ٤٢٩کرد. وی در سال  شده و در هفده فن و علم تدریس می
 .٢/١٠٥ ة:عاة الُو یغبُ ، سیوطی ؛١٨٦و  ٢/١٨٥ :نباه الرواة، إالقفطی ؛١٤٥تا  ٥/١٣٦ :ةیطبقات الشافع

 .٣٥٧ص :ن الفرقیالفرق ب -٤
 .٥٣و  ٥٢ص :الملل و النحل -٥
 ٤٥٨، عالم عصر خود در اصول و فروع که در سال محمد بن حسین بن محمد بن خلف بن فراء ابویعلی -٦

 .٢٣٠تا  ٢/١٩٣ :طبقات الحنابلة :بنگرید به هجری وفات نمود.
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را کافر  ج بیشتر اصحاب پیامبر ـ  شان روشن شده که پس از انتشار اصول و منابع چنان
 دانند.  می

 /حزم ابن
 تحریف قرآن دارند،ادعای شیعیان  که ]نامسیحی[=  آنھا سخن جواب این« گوید: میایشان 

 ۲۵ برای اولین بار، ستند کهبلکه آنھا گروھی ھ ؛٢نیستند مسلمان اصالً ھا  رافضیاین است که 
پیرو یھود و نصاری  ،دازیپرورزی و دروغ و در کفر سر برآوردند ج سال پس از وفات پیامبر

این است  حالو  گذشته در ی امامیھا هجمله سخنان شیع از«گوید:  میوی ھمچنین  .»٣ھستند
یعنی [است  جلدآنچه بین این  دربه اینکه اعتقاد و باور ... و  است  که قرآن تحریف و تبدیل شده

 .»٤است ج کفر صریح و آشکار و تکذیب پیامبر اسالمتبدیل و تحریف صورت گرفته است،  ]قرآن
ھا و  اعم از اھل سنت و معتزلی ،ی منتسب به اسالمھا همیان گرو« :ایشان ھمچنین گفته است

و  ھیچ اختالفی نیست کل قرآن واجب است پذیرفتِن رجئه و زیدیه، راجع به اینکه خوارج و مُ 
با این و روافض شیعه  الت و تندروھایتنھا گروھی از غُ  بلکه ... آن نزد ما تالوت شده استۀ ھم

بر این باورند که تمام مسلمانان  و .خاطر این اعتقادشان کافرنده بآنھا  .موضوع مخالفت دارند
 .»٥بلکه سخن ما با ملت خودمان است ؛ما با آنان سخنی نداریم آنھا مشرک ھستند و

گاه باشید که پیا«گوید:  می ی در جای دیگرو  یعت خدا از شر کلمه یکحتی  ج مبر خداآ
 دوست یا ھمسر یامانند دختر یا پسرعمو ـ ترین مردم به خودش  یکدده است و نزکرن نرا پنھا

 ج و پیامبر داند میچوپان  پوست یا پوست یا سیاه سرخ دانند که می از شریعترا چیزی  ھمان ـ
 بدون استثناـ  مردم راۀ ھمھمان است که  ،بلکه ھرچه داشته ؛نداشته ای مخفیانهھیچ موضوع 

این کار  ،دکر میچیزی از شریعت را پنھان  ـپناه بر خدا ـاگر  ده است وکربه سوی آن دعوت  ـ
پنھان  را چیزی از پیامش ج این ھرکس بگوید پیامبربود. بنابر کوتاھی در ادای تبلیغ نشانۀ 
 .»٦کافر است ایقین ،است کرده

                                                                                                             
 .٢٦٧ص: المعتمد -١
 شان حجت نیست. یعنی سخن آنها بر مسلمانان و کتاب -٤
 .٢/٢١٣ :الفصل -٣
 .٥/٤٠ همان:-٤
 .١/٩٦ :حکامصول األ أ يحکام فاإل  -٥
ها  داند، امروز یکی از اصول اثناعشری را کافر می حزم گویندۀ آن این اعتقاد که ابن .٢٧٥و  ٢/٢٧٤ :الفصل -٦

کید می می   کنند. باشد و پیشوایان قدیم و جدید شیعه بر آن تأ
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 ١ /ینیاسفرا
به تبدیل و تحریف در  اعتقادو  صحابهتکفیر  ھمانند باورھای آنان عقاید و ای از  مجموعهوی 
ھستند تا مھدی  خروج اینکه شیعه در انتظارو  را نقل نموده آن نقصان در ازدیاد ووقوع قرآن و 

بر  ،که بیان نمودیم هھای امامی تمام فرقه«گوید:  می. او دین و شریعت را به آنان آموزش دھد
 باالتر از این وواقعیت آنھا این است که بر ھیچ دینی نیستند ...  نظر دارند این موارد اتفاق

 .»٢ماند باقی نمی یچرا که با وجود چنین اعتقادی، دین ،وجود ندارد یکفر

 ٣ /ابوحامد غزالی
و از  دارنداعتقاد به بداء برای خداوند متعال  ٤فھمیبه خاطر نھا  رافضی«گوید:  میایشان 

بدین خاطر از غیبیات خبر نداده که مبادا برای خدا بداء حاصل کنند که او  نقل می ÷علی
بداء در ھیچ  کنند که گفت: از جعفر بن محمد روایت می آنان .٥ایجاد کندشود و در آن تغییر 

                                           
، : التفسیر الکبیرامام و استاد فقه و تفسیر. وی تألیفات زیادی دارد؛ از جمله ابوالمظفر شهفور بن محمد االسفراینی، -١

 .٣/٢٦٠؛ األعالم: ٥/١١هجری وفات نمود. بنگرید به: طبقات الشافعیة:  ٤٧١وی در سال  .التبصیر في الدینو 
 .٢٥و  ٢٤صالتبصیر في الدین:  -٢
ای که سخن  او در هر زمینه«گوید:  کثیر می است. ابن او محمد بن محمد بن محمد بن احمد طوسی غزالی -٣

وی ». از جمله: فضایح الباطنیة گفت نابغه بود و در علوم و فنون مختلف تألیف و تصنیفات زیادی دارد؛  می
 .١٩٢تا  ٣/١٧٧؛ مرآة الجنان: ١٢/١٧٣والنهایة: هجری وفات نمود. بنگرید به : البدایة  ٥٠٥در سال 

ها را عمیقًا بررسی نماید به این حقیقت پی خواهد برد که این عقیده، از روی  کسی که مذهب رافضی -٤
فهمی نیست؛ بلکه روشی است عمدی که غلو و افراط در پیشوایان شیعه را به اثبات رسانده است. این  کج

درحقیقت، فرق بین نسخ و بداء برای شیعیان مخفی «گوید:  است که می سخن غزالی مانند سخن آِمدی
کسی که احوال آنها را «گوید:  مانده است. شیخ عبدالرزاق عفیفی توضیحاتی را بر این مسئله نوشته و می

بررسی کند و درون پر فسادشان را به دقت مورد توجه قرار دهد و از کفر و الحادشان اطالع حاصل نماید، 
گری  شان را در راستای نیرنگ و حیله اند و راه شان را از یهود به ارث برده خواهد برد که آنها اصول و مبادیپی 

اند، عمدی بوده و حسادت به  اند. آنچه در مورد بداء گفته و حقه بازی علیه اسالم و مسلمانان در پیش گرفته
دروغپردازی و حقه بازی و تخریب و تحریف و تبدیل نموده اهل حق و تعصب جاهلی آنها را وادار به این همه 

 ).١١٠و  ٣/١٠٩اإلحکام في أصول األحکام: » (است؛ چه به صورت آشکار و چه به صورت مخفیانه
و در  )٤/٩٧ :نواربحار األ( داند این روایت در بحار األنوار از مجلسی نقل شده و سندش را بسیار قوی می -٥

بحار  ؛٢/٢١٥ :تفسیر العیاشی :بنگرید به دهد. را به علی بن حسین نسبت میروایت دیگری این سخن 
 .٣/٧٥ :تفسیر الصافی ؛٢/٢٩٩ :البرهان ،٤/١١٨ :نواراأل
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م است که این مسلّ  .١چیزی به اندازه فرمان به ذبح اسماعیل، برای خدا صورت نگرفته است
علم خدا به ۀ احاط صفت و با نسبت دادن جھل و تغییر به خداوند است وکفر صریح  ،سخن

 .»٢ستاین قدرت او دلیل بر محال بودِن  ، تعارض داشته وھمه چیز
 با، را تکفیر کند بابوبکر و عمر به صراحت اگر کسی« :گوید میھمچنین امام غزالی 

چرا که در مورد آنھا احادیث زیادی  ؛ده استنمورا نقض  آناجماع مسلمانان مخالف کرده و 
دین  به صحِت ھمچنین این احادیث  .بھشت داده استۀ شده که آنھا را مدح نموده و وعد نقل

در اخبار زیادی، آنھا را بر دیگر مخلوقات برتری  و کردهحکم  شانآنھا و ثبات یقین و اعتقاد
اگر این روایات را  د،رانَ  را بر زبان می ]تکفیر صحابه[= کسی که چنین سخنی . .. داده است

را تکذیب  ج پیامبر خدا زیرا ... کافر است قطعاً  ،را تکفیر کند ایشان ،شنیده باشد و با وجود آن
 بنا به حکم اجماع و ،را تکذیب کند ج پیامبر از سخنان  است و کسی که تنھا یک کلمه   نموده

 .»٣شده است اتفاق علما، کافر

 ٤ /قاضی عیاض
تری ل به برئقا آنانچرا که  ؛دانیم الت شیعه را کافر میغُ  ،طور قطعه ب«گوید:  می ایشان

دیگر ائمه و  علی کند که میحکم کسانی  به کفرِ  قاضی عیاض .»٥ ھستند بر پیامبرانئمه ا

                                           
 .٣٣٦ص :کتاب التوحید ه،ابن بابوی :بنگرید به -١
 .١/١١٠: المستصفی -٢
 .١٤٩ص :ةیفضائح الباطن -٣
دانشمند مغرب زمین و پیشوای اهل حدیث در عصر خود  عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو الیحصبی، -٤

، الضبی ؛٢/٤٦٧ :ذهبی ،العبر ؛٣/٤٨٣ :عیانوفیات األ  :بنگرید به هجری وفات نمود. ٥٤٤بود و در سال
 .١٠١ص :ندلستاریخ قضات األ، النباهی ؛٤٣٧ص :غیة الملتمسبُ 

دانند و کسی که منکر ضروریات باشد نزد آنها کافر  های معاصر این کفر را از ضروریات مذهب خود می شیعه -٥
تر و برتر  اسرائیل بزرگ از ضروریات مذهب ما این است که ائمه از پیامبران بنی«گوید:  است. آخوند ممقانی می

بیت یعنی پیشوایان  اخبار و روایات اهلاند؛ و کسی که  هستند؛ زیرا نصوص متواتری این حقیقت را بیان داشته
گانۀ ما را مطالعه کرده باشد، شکی ندارد که برای آنها معجزاتی همچون معجزات پیامبران روی داده  دوازده

تر از آنها؛ زیرا برای پیامبران یک یا دو باب از ابواب علم آنها گشوده شده؛ اما برای امامان ما  است، بلکه مهم
رساند، به  باز شده است، به سبب طاعت و عباداتی که انسان را به مقامی همچون مقام خدا میتمام درهای علم 

شان را  ببینید که آنها چگونه پیشوایان .)٣/٢٣٢ال، قتنقیح المای که اگر به چیزی دستور دهد، خواهد شد ( گونه
 تر از این وجود دارد؟ ر و الحادی بزرگرسانند. آیا هیچ کف می یابتدا به مقام پیامبران و در نهایت به مقام خدای



 ۵۳۳ باب پنجم: فصل دوم حکم علیه شیعه 

 

در  ج پس از پیامبر ھر امامیکه و معتقد باشند  دانندب ج شریک پیامبردر رسالت  شیعه را
این نوع تفکر و  کند که اشاره می یو .باشد می ج حضرت آنجانشین  ،نبوت و حجت بودن

اگرچه  ،آید وحی می وا برادعا کند  که کسیھمچنین  .١ستھا اکثر رافضی مذھِب  ،بینش
را انکار  کسی که قرآن یا حرفی از آن...  ٢کافر است]ھم باز [ ،ادعای نبوت را ھم نداشته باشد

 .»٣دانیم میاو را کافر  ـ ھا مانند باطنیھـ را تغییر دھد یا به آن بیافزاید  یا چیزی از آن ،کند

 ٤ /سمعانی
را  ج چون آنھا اصحاب پیامبر ؛اتفاق دارند امت بر تکفیر شیعیان امامیه«گوید:  می ایشان
ار سزاو دھند که دانند و منکر اجماع صحابه ھستند و چیزھای را به آنان نسبت می گمراه می
 .»٥است ]ھا امامی[=  خودشان

 ٦ /رازیامام فخر 

 کنند: تکفیر می شیعیان را جھت، از سه او اشعرِی کند که یاران  بیان می ایشان

                                           
گویند  های دوازده امامی است که به گمان آنها درجه امامت از درجه نبوت برتر است و می این تفکر شیعه -١

 ائمه همانند پیامبران بر مردم حجت هستند.
 ها قایل به این مسئله هستند. رافضی -٢
ها  از پیشوایان قائل شدن به تغییر و تبدیل قرآن را به اسماعیلیدر اینجا مالحظۀ مهمی هست وآن اینکه بعضی  -٣

اند بلکه تنها در  ها وارد این بحث نشده باشد و اسماعیلی ها می دهند اّما درواقع قول دوازده امامی نسبت می
 اند. ها را دنبال کرده تأویل قرآن سبک و روش باطنی

وی در پی ». األنساب«مؤلف  منصور تمیمی سمعانی،حافظ و محدث ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن  -٤
کسب دانش به مناطق زیادی سفر کرد و نزد مردان سرشناس بسیاری کسب علم و حدیث نمود، تا حدی که 

تألیفات متعددی از وی خّلکان  ابن«گوید:  کثیر می از محضر چهار هزار نفر حدیث و علم فراگرفت. ابن
باشد که آنها را از یکصد  ذکر نموده است. از جمله آنها کتابی است که شامل هزار حدیث با متن و سند می

 هجری وفات نمود ٥٦٢نفر شیخ و استاد نقل نموده است. این کتاب بسیار مفید و ارزنده است. وی در سال
 ).١٢/١٧٥ :ةیة و النهایالبدا ؛٣/٢٠٩ :عیانوفیات األ (

 .٦/٣٤١ :نساباأل -٥
، مفسر و متخصص در علم کالم، فقه و اصول است و از بن عمر بن حسین، معروف به فخر رازی  محمد -٦

 :لسان المیزان( هجری وفات نمود ٦٠٦است. او در سال » المحصول«و » تفسیر کبیر«جمله تألیفات مهمش 
 .)٤٢٧تا  ٤١٤ص :نباءعیون األ ؛١١٥ص :طبقات المفسرین، السیوطی ؛٤/٤٢٦
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خودش  ،ھرکس مسلمانی را تکفیر کند کنند و میھا بزرگان مسلمانان را تکفیر  : رافضیاول

یعنی: ، »به احدمها فقد باء ،رخيه يا كافمن قال أل« فرماید: چون پیامبر اسالم می ؛کافر است
براین بنا »گردد آن دو برمیاین حکم به یکی از کسی که به برادر مسلمانش بگوید: ای کافر، «

  ؛تکفیر آنھا واجب است
بزرگ  را شان قاممآنھا را ستایش نموده و  که پیامبر خدا کنند میرا تکفیر  کسانیآنھا  دوم

  است؛ پیامبر تکذیبواقع در ،چنین قومی پس تکفیر .داشته است
 .١را تکفیر کند، کافر است کسی که صحابه اجماع امت بر این است که: سوم

 /تیمیه ابن
یا  ،یا پنھان شده است حذف وکند آیاتی از قرآن  ادعاکسی که «: فرماید می االسالم شیخ

اقط دارد که اعمال و کردار مشروع و واجب را سای  تأویالت باطنیقرآن  اینکه گمان کند
 بعد از پیامبر خدا معتقد باشدکسی که  .نیستگونه اختالفی  کند، در کافر بودن او ھیچ می

که تعدادشان از بیست نفر تجاوز جز چند نفر انگشت شمار  ،اند مرتد شدهھمه اصحاب 
وص نص زیرا ؛شکی نیست شباز در کافر بودن بداند،فاسق را اصحاب ۀ کند، یا اینکه عام نمی
خود از آنان را بیان داشته، اصحاب را ستایش نموده و رضایت  مختلف مواردکه در ن را قرآ

کفر  فر بودن چنین سخنانی شک داشته باشد؟اآیا کسی ھست که در ک .تکذیب نموده است
کافر یا  ،کنندگان کتاب و سنت زیرا مفھوم این سخن این است که نقل ؛روشن است آنھا بسیار

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿ فرماید: که می هفاسق ھستند و این آی
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 کند که بیان می ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

بنا به ادعای اگر  دند. حالکر ند که در صدر اسالم زندگی میا هی بودیآنھا ،بھترین این امت
ھا  ترین و شرورترین امتبد ،تش این است که این امیاند، معنآنھا کافر یا فاسق باش ،شیعیان

این کفر بودن چنین بنابر .اند ھستند و گذشتگان این امت ھم بدترین و کافرترین این امت بوده
االسالم  شیخ .»٢]م استمسلّ  نیزکافر بودن چنین کسی  و[اسالم است  سخنی از بدیھیات

با آنھا بر جنگ با خوارج اولویت  جنگو  بوده بدتر و شرورتر بدعت اھلعموم از  آنھا« گوید: می
 .»٣دارد

                                           
 خطی.نسخه  ٢١٢ص :ة العقولینها، الرازی -١
[آل  »اید شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده«ترجمه آیه:  .٥٨٧و  ٥٨٦ص :الصارم المسلول -٢

 .]١١٠عمران: 
 .٢٨/٤٨٢ :سالماإل  مجموع فتاوی شیخ -٣
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جز خداوند کفرھایی که  ؛ورزند آورده است کفر می ج پیامبرنسبت به آنچه  ھا رافضی
و گاھی معانی قرآن را   ثابت وصگاھی نصآنان  نیست.آنھا شمارش  متعال کسی را یارای

را از آنھا بیان داشته و  ده و رضایت خودواصحاب را ستخداوند در قرآن بارھا  کنند. می تکذیب
انکار کرده و به آن کفر که آنھا این حقیقت را  درحالی ؛نموده است طلب استغفار شان برای

 و اطاعت و فرمانبرداری از جمعه و جھادۀ فریضۀ در کتابش به اقام پروردگار متعال. ورزند می
خداوند  کنند. ود را از این فرمان خارج ساخته و فرار میخاما آنھا  ؛دستور داده است االمراولو

 گوید؛ میو اصالح بین آنان سخن  ایشانمنان و محبت ؤاز به دوستی گرفتن مدر قرآن  متعال
خدا در کتابش از به دوستی گرفتن کفار  از این سفارش رویگردان ھستند. رافضیانکه  درحالی

خالق  اند. را پشت گوش انداخته کند، اما آنھا آن با آنھا نھی میو ایجاد ارتباط عمیق و صمیمی 
آنان  از عیبجوییو  تمسخر از غیبت و خون و مال و ناموس مسلمانان را حرام نموده و ھستی

 اند. ای ھستند که این مسائل را حالل نموده ترین فرقه بزرگ روافضکه  درحالی ؛نھی فرموده
از تفرقه و اختالف نھی فرموده است، اما خداوند در قرآن به اتحاد و ھمبستگی دستور داده و 

و  ج از پیامبر اطاعتبه  وند متعالخدا آنھا دورترین مردم از جماعت مسلمانان ھستند.
از این امر شانه خالی  ھا رافضیکه  حالیدر پیگیرِی حکمش دستور داده، دوستی و محبت او و

در کتابش از حقوق ھمسران پیامبر سخن به میان آورده، اما آنھا از آن حضرت حق  اند. کرده
خالص نمودن عبادت و  خودتوحید و یگانگی به در کتابش متعال  وندخدا بری و بیزار ھستند.

از این اما آنھا  ؛منحصر به خود دانستهرا قدرت و پادشاھی ده و خود سفارش کربرای و بندگی 
ترین افراد در تکریم و  چرا که از متعصب ؛حقیقت آنھا مشرک ھستنددر .اند دایره خارج شده

اند و حاجت  پذیرفتهو به جای خداوند متعال، این قبرھا را به عنوان بت  باشند میتعظیم قبرھا 
کند که اسماء و صفاتی دارد  خداوند متعال در کتابش قرآن بیان میبرند.  خود را نزد آنھا می

 ،ستچیزی توانا دارد که بر ھر در قرآن بیان میمتعال  وندخدااما آنھا بدان کافر ھستند. 
مگر با  ،برای اوست و ھیچ قدرتی وجود نداردآنچه اراده کند  ،مخلوقات استۀ ھمۀ آفرینند

 کنند. انکار میآنھا را به این اوصاف کفر ورزیده و  روافضاما  ؛وجود قدرت خداوند
ھمچون مبارزه  جنگ با روافض معتقد باشد کهھر شخصی «فرماید:  میسپس االسالم  شیخ

، سخت در اشتباه اند یام نمودهبر علیه امام ق باشد که با تأویالتی از جانب خود می "غیاھل بَ "با 
و سنت ایشان  ج شریعت پیامبر آنھا اززیرا  ؛است کردهو حقیقت شریعت اسالم را درک ن بوده

بدتر و  "روریخوارج َح " شورشو  به مراتب از شر[این کار] طوری که ه ب ؛اند خارج شده
و قابل  تأویل درست چرا که .١ندارند قابل قبولیھیچ تأویل و توجیه  ؛ چونبارتر است زیان

                                           
 .٤٨٥و  ٢٨/٤٨٤ همان: :بنگرید به -١
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به حال خود رھا صاحبش آن جوابی نباشد  چون در مورداست که  قبول، آن تأویِل جایزی
دارای  روافضکه  درحالی ؛تأویلبر مبنای  یموارد اجتھاداختالف علما در مانند  ؛شود می

بلکه تأویلی است از  ؛ندکن مین را تایید آن مکدا ، ھیچاجماع کتاب و سنت وی ھستند که تأویل
  .»١ بدعتویل اھل أو زیانبارتر از ت تربد و شاید نصاری ھای یھود و نوع توجیه و تأویل

، تکفیر او شامل افراد کند را تکفیر می که صاحبان این سخنان و اعتقادات :شیخ االسالم
به  .استبه درستی به آنھا رسیده  وندو پیام خدا که با آنھا اتمام حجت شده گردد مشخصی می

 :دھد آیند، چنین فتوا می که به اسارت مسلمانان در می روافضیھمین جھت نسبت به 
به  و و رافضی در آنجا پناه گرفته شیعه که ھزاران ستا کوه بزرگی ،ساحل شام نزدیک«

 به چپاولشان را  اموالکشتند و  ند. آنھا مردمان زیادی را میا خونریزی و راھزنی مشغول
و  ی جنگیھا هو اسلح ھا اسب ]روافض[=  آنھا ،ند، ھنگامی که مسلمانان شکست خوردندبرد می

 فروختند و ھر سربازی از سپاه سھای قبر ر و مسیحیافآنھا را به ک گرفته و رامسلمان اسیران 
بیشتر از خطر  ،مسلمانان واقع خطر آنھا بردر .کردند اسیر می کرد مسلمانان که به آنجا گذر می

ھنگامی  کرده بود.بلند ھا را  پرچم مسیحی ی آنانھا هیکی از فرماند .اسالم بود دشمنانۀ ھم
به او سپس  ."مسیحیان"داد:  جواب او  ،انیا مسیحیبھترند مسلمانان  شد پرسیدهکه از او 

بعضی از  آنھا. "یانسیحبا م" :گفت او   "شوید؟ ر میوحشمدر قیامت با چه کسی "گفته شد: 
ۀ که فرماند زمانی ،اینھاۀ اما با وجود ھم دند.کر ھا صلیبیشھرھای مسلمانان را تسلیم 

 ...  ٢آنھا نوشتممقابله با  دربارۀ، جواب مفصلی را مسلمانان در مورد جنگ با آنھا مشورت نمود
 شدر گرفت که ذکر ای ظرهنام بین ما و من آمده نزدگروھی از آنان  .فتیمر سوی آنانه پس ب

 ینمسلم تسلط یافتند، ایشانلمانان شھر آنان را فتح نموده و بر ھنگامی که مسکشد.  طول می
مختلف آنھا را به شھرھای در عوض،  .محذر داشت بر شان گرفتنا از کشتن آنھا و به اسارت ر

 .»٣جمع نشوندجا  در یکھم  متفرق نمودیم تا با فرستاده ومسلمانان 
سازد که اھل سنت ھمواره پیرو  دوره، روشن میاھل سنت در آن  اماماین فتوا از جانب 

با آنھا به را که کس ھرفرستاده است و  ج پیامبرۀ را به وسیل آن أکه پروردگار اند حقی بوده
گاهبلکه آنھا  ؛کنند میتکفیر ن ،مخالفت برخواست و نسبت به خلق خدا  تر به حق و حقیقت آ

خود ابداع نموده و جانب برخالف پیروان ھوا و ھوس که رأی و نظری را از  .اند تر بوده مھربان
 .٤کنند تکفیر میالفت بپردازد خبا آن به مکه را کسی 

                                           
 .٢٨/٤٨٦ همان: :بنگرید به -١
 آمده است. ٢٨/٣٩٨ :احتماًال همان فتوایی باشد که در الفتاوی -٢
 .٣/٣٩ :منهاج السنة -٣
 همانجا. -٤



 ۵۳۷ باب پنجم: فصل دوم حکم علیه شیعه 

 

 ١/کثیر ابن
که  راوصیتی و نص ادعای  نقل کرده است کهبرخی از احادیث ثابت و صحیح را  ایشان

اگر قضیه چنان «گوید:  به دنبال آن می کند. وی نفی می، دھند نسبت می به علی یانشیع
 در دوران پیامبرچون آنھا  ؛کرد رد نمی را  آن از اصحابکنند، ھیچیک  بود که آنھا ادعا می

 .اند بوده پیامبرشدستورات  و بردار خدافرمان از ھمه بیشتر مطیع وو بعد از وفات ایشان،  ج
را  او ج که پیامبر دانند مقدم میرا و کسی  را نادیده گرفته چگونه آنھا سخن او ،ھمهبا این 
؟ ته استنسقدم دام، او را سخن خودکه پیامبر با  گذارند میکنار  و فردی را دانستهنمقدم 

سق متھم به فآنھا را ۀ ھم داشته باشد، در مورد اصحابچنین تصوری کس ھر ! اصًال و ابداً 
 ج آن حضرت جبھه گیری در مقابل حکِم و  ج پیامبر ت بامخالفبرای  ھمدستی و فجورو 

از اسالم خارج شده  برسد، قطعاً شرمی و گستاخی  از بی و کسی که به این درجه ؛نموده است
تر  لاز ریختن جام شراب حالخونش ریختن کافر شده است و  ،و به حکم اجماع علمای اسالم

 .»٢است
تر بیان شد از روافض این ادعا ثابت است که رسول خدا به امامت علی تصریح  که پیش چنان

ه و نپذیرفتند و به این دلیل مرتد شدند؛ و کرده و صحابه نص وارده در این موضوع را رد کرد
 اند.   این سخنی است که گذشتگان و معاصرین آنھا بر زبان آورده

 ٣ /دسیقْ ابوحامد محمد مَ 
 بر« گوید: شان می د و باورھاییی شیعه و عقاھا هگرو و ھا هپس از سخن در مورد فرقایشان 

پوشیده نیست که بیشتر آنچه در فصل گذشته در مورد عقاید و  ای ھیچ مسلمان فھمیده
 زشتی نادانِی و عناد و  صریحبیان داشتیم، کفر  ـ نظر از اصناف آنھا صرفـ  باورھای شیعیان

گاھی ھراست که  ای  لحظه شان از دین اسالم ، در تکفیر آنھا و حکم خروجیابدکس به آن آ

                                           
او تألیفات «گوید:  او امام و محدث و مفتی متخصص ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر است. شوکانی می -١

وی ». باشد ارزنده و مفیدی دارند؛ از جملۀ آنها تفسیری است که از بهترین و زیباترین تفاسیر قرآن میبسیار 
البدر ، الشوکانی ؛٣٧٤و  ١/٣٧٣ :الدرر الکامنة، حجر ابنهجری وفات نمود. بنگرید به:  ٧٧٤در سال 

 .١/١٥٣ :الطالع
 .٥/٢٥٢ :ةیة و النهایالبدا -٢
 :بنگرید به .وفات نمود ه ٨٨٨که در سال  است، از فقهای شافعی رملی مقدسیمحمد بن خلیل بن یوسف  -٣

 .٢/١٦٩ :البدر الطالع الشوکانی/ ؛٧/٢٣٤ :الضوء الالمع، السخاوی
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 .»١کند درنگ نمی

 ٢ /واسطیابوالمحاسن یوسف 
آنھا « :گوید ه و در مورد آنھا میرا ذکر کرد روافض آمیزِ ای از سخنان کفر ایشان مجموعه

عدالت و پاکی آنھا  ،قرآنکه نص  درحالی ؛کنند را تکفیر می ج اصحاب پیامبر زیرا ؛کافر ھستند

َُكونُواْ ُشَهَدآَء َ�َ ٱ�َّاِس ﴿ فرماید: که می چنان ؛را ثابت نموده است تا «یعنی:  ]١٤٣[البقرة:  ﴾ّ�ِ
 فرماید: آنجا که می ؛دھد که آنھا کافر نیستند د گواھی میخداونو  »دیبر مردم باش یگواهان

ْ بَِها بَِ�ٰفِرِ�نَ ﴿ َۡنا بَِها قَۡوٗما لَّۡيُسوا ُؤَ�ِٓء َ�َقۡد َو�َّ پس «یعنی:  ]٨٩نعام: [األ ﴾فَإِن يَۡ�ُفۡر بَِها َ�ٰٓ
گماریم که  (آیات قرآن) کفر ورزند، بتحقیق ما گروهی را بر آن میاگر این (مشرکان) به آن 
ۀ زیارت خان زیارت قبر حسین، خود را از از با اکافر ھستند زیر آنھا. »نسبت به آن کافر نیستند

لذا  ؛کند گناھان را پاک می ،قبر حسین زیارت کنند می تصورچراکه  ؛دانند نیاز می بی  أخدا
ادعا و   را تعطیل نمودهبا کفار جھاد  زیراو ھمچنین کافر ھستند  ؛شمارند می "حج اکبر"را  آن
مگر اینکه به ھمراه امام معصوم باشد که ھمان مھدی  ،جنگ با کافران درست نیست کنند می

انجام  ج که پیامبررا ھای متواتری  که سنت گردند، چرا آنھا تکفیر میباز  و«، »٣غایب است
ۀ ھای مؤکد تراتبه و بسیاری از سن یھا نماز چاشتگاه و وتر و سنت ،مانند نماز جماعت، داده

 .»٤کنند عیبجویی میاز آن ارزش دانسته و  دیگر را بی

 ٥ /قاریالمحمد بن علی بن سلطان 
گذار  فاسق و بدعت ،بنا به اجماع ،کسی که یکی از اصحاب را دشنام دھد«گوید:  میایشان 

 ھا هکه بعضی از شیع چنان ،دادن به اصحاب، جایز و مباح استدشنام مگر اینکه معتقد باشد  ،است

                                           
 .٢٠٠ص :الرد علی الرافضة يرسالة ف -١
 :الالمع  الضوء: به السخاوی :بنگرید از علمای قرن نهم است. او یوسف الجمال ابوالمحاسن واسطی -٢

 .٣٣٩و  ١٠/٣٣٨
 خطی.نسخه  ٦٦ص :هل السنة و الرافضةأن یالمناظرة ب -٣
 .٦٧ص همان: -٤
حنفی است و تألیفات بسیار سودمندی دارد؛ از جمله:  او علی بن سلطان بن محمد هروی معروف به قاری -٥

هجری وفات  ١٠١٤باشد، شرح الشفا و النخبة. وی در سال  ترین تألیفات او می شرح المشکات که از بزرگ
 .٤٤٦و  ١/٤٤٥ :البدر الطالع ؛١٨٦و  ٣/١٨٥ :ثرخالصه األ :بنگرید بهاند.  نموده
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 یا معتقد به ؛ورد زبان آنھاستکه  چنان ،یا اینکه دشنام دادن به اصحاب را ثواب بداند ؛این باورند بر
وی  .»١کافر است ،بنا به حکم اجماعاین موارد، ۀ که در ھم ؛کافر بودن اصحاب و اھل سنت باشد

چنین و از آنھا  نقل کرده ستایش اصحابدربارۀ  دالیلی را از قرآن و سنتسپس مجموعه 
در او  .٢ھستندھا در خصوص اعتقادشان نسبت به اصحاب، کافر  کند که رافضی استنباط می

 خصوص وجود نقص و در آنھاادعای  که روافض را به کفر کشانده، یاز دیگر سخنان گوید: ادامه می
 .٣دکن می نقل شان را در این زمینه اقوالبعضی از  سپس، باشد می تغییر در قرآن

 ٤ /محمد بن عبدالوھاب
 .دھد امامی حکم کفر می د شیعیان دوازدهیای از عقا بر مجموعه بن عبدالوھاب محمدامام 

 آنھا و کردناصحاب و نفرین به  ناسزا گفتن در موردھا  امامی عقیده دوازده بیانپس از  ایشان
ز آیات زیادی ا یمدانست وقتی« گوید: بیان نموده، میایشان  ستایشدر خداوند  آنچهسپس 
صحه  شان بر کمالمتواتر احادیث ای از  مجموعهدھد و  ت میفضل و برتری آنھا شھاد قرآن بر

، یا از آنھا باشد گروھییا  اصحاب معتقد به فاسق بودن ھمهبعد از این ، پس کسی که گذارد می
یا  باشد، ایشاناحترامی نسبت به  اینکه معتقد به مباح بودن دشنام و بی و یا مرتد بداند آنھا را

کفر  و پیامبرش أوندخدا به قطعاً  اینکه آنھا را دشنام دھد و این عمل را حق و حالل بداند،
گاھی  ... ورزیده است ھمانند کسی که  ؛شود ، عذر محسوب نمیقطعیمتواتِر از مسایل ناآ

گاھی از وجوب آن انکار کنده بودن نمازھای پنجگانه را ب واجب ه او ب ،صورت در این .خاطر ناآ
بر ، کند که بر فضل اصحاب داللت میرا ھمچنین اگر آیاتی  .گردد خاطر این جھلش کافر می

که با  یعلم زیرا ؛گردد کند نیز کافر میتأویل  توجیه و ،خالف آنچه مشھور است و به ما رسیده

                                           
 خطی.نسخه  ٦ص :ذم الروافض يشم العوارض ف -١
 .٢٥٤تا  ٢٥٢ص همان: -٢
 .٢٥٩ص همان: -٣
پیشوا و تجددگرای اسالمی در جزیرة العرب در  محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن احمد تمیمی نجدی -٤

کرد. او عامل بیداری اسالمی  قرن دوازدهم هجری بود که به سوی توحید ناب و مبارزه با بدعت دعوت می
گران هند، مصر، عراق و شام  تأثیر بسزایی گذاشت. وی  در تمام جهان اسالم شد و بدین ترتیب، بر اصالح

 ؛الشیخ محمد بن عبدالوهاب دعوته و سیرته، عبدالعزیز بن باز :بنگرید به هجری وفات نمود.١٢٠٦در سال 
محمد بن عبدالوهاب داعیة ، ثریبهجة األ ؛علیه یرو مفت مظلوٌم  محمد بن عبدالوهاب مصلٌح ، سلیمان الندوی

: مجلة الزهراء ؛١٠ص :صالحزعماء اإل ، مینأحمد أ :بنگرید بهنیز  ؛ثیالعصر الحد يد فیالتجدو التوحید 
 .٩٨تا  ٣/٨٢
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طور قطعی و بدون ھیچ شبھه و ه آید، ب دست میه بمتواتر  نصوص قرآن و احادیِث قرائت این 
در این  ،بعضی از اصحاب را دشنام دھد فقطاگر کسی  .کند ابھامی بر فضل اصحاب داللت می

ـ شان به ثبوت و تواتر رسیده است  کمال که فضل و باشند کسانیآن اصحاب از  صورت، اگر
اوار زآنان را س در حق آنھا باشد و دشناماگر معتقد به مباح بودن  دو حالت دارد: ـ خلفامانند 

صورت قطعی از ه چون چیزی را تکذیب نموده است که ب ؛شک کافر است دشنام بداند، بی
معتقد به و  ھداما اگر کسی آنھا را دشنام د .است کافر اش هکنند ثابت شده و تکذیب ج پیامبر

مان باعث فاسق چون دشنام دادن به مسل ؛فاسق است در این صورت او ،آن نباشدمباح بودن 
 ،دھند می دشنام ب عمر که به ابو بکر ورا   کسانی ،بعضی از علما د.گرد شدن انسان می

اما اگر یکی از اصحاب را  .]خیر خواه معتقد به روا بودن آن باشند یا[دانند  کافر می مطلقاً 
آشکارتر این است که فاسق  کمالش به تواتر نرسیده باشد، قول ظاھر و دشنام داد که فضل و

است که در این صحابه پیامبر آن شخص، باشد که  بدین خاطرمگر اینکه دشنام دادنش  ،شده
معتقد به مباح بودن  ،دھند که اصحاب را دشنام می یانیواقع اکثر شیعدر شود. صورت کافر می

را از واجبات  آن وجسته تقرب به خدا  از این طریقچراکه  دانند واجب می را آن بوده و بلکهآن 
اھل قبله تکفیر  اند اینکه علما گفته« گوید: می ایشان در ادامه .»١شمارند و ضروریات دین می

نیست که  ھیچ شکی در این و ؛باشدکفرآمیز ن شبدعت در مورد کسی است که ،شوند نمی
این قضیه عذر کفر است و جھل به  ،به صورت قطعی از او ثابت شده تکذیب پیامبر در آنچه

 .»٢شود محسوب نمی
شان  ھای تحریف قرآن در کتاب ھا در خصوص نقص و ی که رافضییبیان ادعاھا ازپس  وی
چرا که بدان  ؛رساند را می تکفیر اصحاب و حتی خود علی ،این سخنان«گوید:  اند می نوشته
 فرماید: که می وند متعال استقول خدا و این ادعا تکذیب ... راضی گشتند ]تحریف قرآن[یعنی 

�ِيهِ ٱلَۡ�ِٰطُل مِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� مِۡن َخلۡفِهۦِۖ تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد ﴿
ۡ
 ]٤٢[فصلت:  ﴾٤٢�َّ يَأ
نیابد، از سوی حکیم گونه باطلی نه از پیش روی آن و نه از پشت سر آن، به او راه  هیچ« یعنی: 

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظونَ ﴿ :فرماید می و .»ستوده نازل شده است  ]٩[الحجر:  ﴾إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
                                           

ایشان را شوند؛ بلکه  آنها از مرز دشنام گذشته و به آن راضی نمی .١٩و  ١٨ص :الرد علی الرافضة يرسالة ف -١
کسی که به مسلمان بودن آنها معتقد باشد، «گویند: کنند و به خصوص در مورد ابوبکر و عمر می تکفیر می

احترامی  ادبی و بی بی .»گوید و عذاب دردناکی در پیش دارد خداوند به او نظِر رحمت ندارد و با او سخن نمی
 ز حد افراط گذشته است.آنها نسبت به اصحاب در طول تاریخ ادامه داشته و امروز ا

 .٢٠ص همان: -٢
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کسی که قرآن را از نقص  .»همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگهبان آن هستیم« یعنی:
 .»١کافر است قطعاً ، نیست، جزئی از آن بداندحفوظ نداند و یا چیزھایی را که از قرآن م

ھا که  مانند رافضی ـدھند  می کسانی که بین خود و خدا واسطه قرار در مورد /شیخ
که بین خود و خداوند متعال  یکس«فرماید:  میچنین  ـدھند می امامان خود را واسطه قرار

کافر  ،، بنا به حکم اجماعدکن د و بر او توکل خوانَ او را به جای خدا فرایی قرار دھد که ھا هواسط
بنا به حکم  ،برتری دھد ‡کسی که پیشوایان را بر انبیاء«گوید:  ھمچنین می .»٢شده است

 .»٣اند دهکررا نقل  زیادی از علما آنۀ که عد چنان ؛کافر است ،اجماع

 ٤ /شاه عبدالعزیز دھلوی
 مراجعه بهبا  امامی و دوازدهۀ در مذھب شیع  شکافانهپس از بررسی بسیار دقیق و موایشان 

صورت دقیق ه آنھا را ب ھای کثیف و پلیدکسی که باور« گوید: می آنانھای مورد اعتماد  کتاب
 .»٥گردد میو کفرشان نزد او محرز  اند از اسالم نبرده بوییداند که آنھا  می ،مطالعه نماید

 ٦ /محمد بن علی شوکانی
نیرنگ علیه اسالم و مخالفت با شریعت  ھا بر اساس دعوت رافضیاصل و « :گوید میایشان 
در  ،بسیار جای تعجب است که علمای اسالمی و فرمانروایان دینی بنا شده است.مسلمانان 

این  اند. کردهآنھا را رھا  وقاحت رسیده است سکوت نموده و حداکثراین منکر که به  برابر
 و زیر توھینبه  ،لفت ورزندپاک را رد کنند و با آن مخاریعت ش زمانی که خواستند ،ھا هفرومای

                                           
 .١٥و  ١٤ص همان: -١
 .٢٨٣ص :سالمنواقض اإل  ةرسال -٢
 .٢٩ص ة:الرد علی الرافض يرسالة ف -٣
الدین  بن عبدالرحیم العمری الفاروقی ملقب به سراج الهند است. محب الله او عبدالعزیز بن احمد ولی -٤

های شیعه تبحر و  وی در کتاب». ترین عالم هند در عصر خود بود او نخبه و بزرگ«گوید:  خطیب می
الدین  محب ؛٤/١٣٨ :عالماأل  :بنگرید به هجری وفات نمود. ١٢٣٩اطالعات وسیعی داشته و در سال 

 .ةیعشر   ثنیالتحفة اإل مختصرمقدمه  ،الخطیب
 .٣٠٠ص :ةیثنی عشر مختصر التحفة اإل -٥
نیل «و » فتح القدیر«، دانشمند یمنی و صاحب کتاب او محمد بن علی بن محمد بن عبدالله شوکانی -٦

البدر  بنگرید به: هجری وفات نمود.١٢٥٠های بسیار سودمند دیگر است. وی در سال  و کتاب» األوطار
 .٢٢٥تا  ٢/٢١٥ :الطالع
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برای دریافت این دین ی که یآنھا ؛ن این دین روی آوردندبردن شخصیت و آبروی حامال سؤال
شیطانی خود،  و روِش  کثیفاین نیرنگ ۀ به واسط روافض .گذر کرد ایشانباید از مسیر 

را به باد فحش و ناسزا ت این ام آشکارا بھتریِن  اند. آنھا  نموده را دچار لغزش جاھلھای  انسان
اند و  خود پنھان داشتهوجود را نسبت به این شریعت در  خودۀ و دشمنی و کین گرفته
ه ب ی که بوده استتزشھر وسیلۀ ، در میان گناھان کبیره اند. برداشته را از بندگان شاحکام

ۀ خالص باشد. خدا و پیامبر و شریعتش می و دشمنی با لجاجت ،چرا که این عمل ؛اند کار گرفته
 :استگناه کبیره  صریح و کفر چھار ،اعتقادشان

 ؛خداوند در برابر لجاجتو  سرکشیاول: 
 ا؛عناد در برابر رسول خد پیچی وسردوم: 

  ؛ابطال آن برایسوم: مقابله با شریعت پاک پیامبر و تالش 
 کافران بسیار بر"اند:  توصیف شدهکه در قرآن چنین پیامبر  تکفیر اصحاب چھارم:

 در. "و او از آنھا خشنود است کند یآنھا خشمگین مۀ وسیله و خداوند کافران را ب گیرند سخت
که  چنان ؛خودش کافر است ،دنکاست کسی که مسلمانی را تکفیر این شریعت ناب ثابت شده 

اذا قال الرجل « فرمود: ج در صحیح بخاری و مسلم از حدیث ابن عمر روایت شده که پیامبر
ھرگاه مردی به «یعنی:  ،»ها اكفر، فقد باء بها احدهما فإن اكن كما قال و�ال رجعت ايليه يألخ

حال اگر آن شخص  .گردد میبه یکی از آن دو باز[این سخن]  ،ای کافر برادر مسلمانش بگوید:
بدین  .»١گردد که این جمله را بر زبان جاری نموده بازمی یبه شخص ،گرنها ،به او ،کافر بود

حال . شود ی از اصحاب کافر میبه سبب تکفیر یک ،خبیث رافضی ھرشود که  ترتیب روشن می
 .»٢چه حکمی دارد؟د کن اصحاب را تکفیر میۀ ی ھمکسی که بدون ھیچ دلیل

 علمای دولت عثمانی
نوشته است  خانمحمدسلطان ای که در زمان  العابدین بن یوسف اسکوبی در رساله زین

 .»٣اند داده ھا الحاد رافضی دولت عثمانی، حکم به کفر و متأخرتمام علمای «گوید:  می

                                           
مان، یکتاب اإل  :مسلم ؛٧/٩٧ :ل فهو کما قالیر تأو یخاه من غأدب، باب من کفر کتاب األ ، صحیح بخاری -١

 :مان ونقصانهیادة اإل یباب ز کتاب السنة،  ،بی داودأ ؛١/٧٩ ا کافر،یه المسلم یخمن قال ال إیمان ان حال یباب ب
 ؛٢٦٣٧دیث، ح٥/٢٢ :خاه بکفرأمن رمی  يما جاء فیمان، باب کتاب اإل  ،ترمذی ؛٤٦٨٧دیث ، ح٥/٦٤

 ؛٤٧، ٤٤، ٢٣، ٢/١٨ ، مسند:حمدأمام إ ؛٩٨٤ص :من الکالم کرهی ماکتاب الکالم، باب  ،الموطأ ،مالک
 .١٨٤٢دیث ، ح٢٥٢٠ص :الطیالسی

 خطی.نسخه ١٦و  ١٥ص :ذر بیأنثر الجوهر علی حدیث ، الشوکانی -٢
 .٥ص :عةیالرد علی الش، يسکوباأل  -٣
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 ١النھر ماوراء یعلما
امامی را کافر دانسته و به مباح  ی دوازدهھا هالنھر شیع علمای ماوراء اکثر«ید: گو می آلوسی

 ویژهبه  ،زیرا آنھا اصحاب پیامبر ؛اند حکم داده شان زنان گرفتنه بردو  آنھا بودن خون و اموال
 بکر صدیقو خالفت ابودھند  چشم و گوش پیامبر بودند دشنام میۀ به مثابکه را  عمر ابوبکر و

کنند که خداوند او را از  را به چیزی متھم می لشهیالمؤمنین عا کنند و ام را انکار می ك
برتری العزم به جز پیامبران اولوپیامبران عموم علی را بر آنھا، ۀ و ھم ،ه استآن تبرئه نمود

آنھا محفوظ بودن  دانند. می یز برترالعزم ناز پیامبران اولوعلی را  ،بعضی از آنھا حتی ؛نددھ می
 .»٢کنند انکار میرا  شدن کم و اضافهقرآن از 

**** 
 

 ؛کنیم به این اندازه اکتفا می .داین مسئله بو دربارۀلمای اسالم بعضی از فتاوای ع اینھا
جود دارد که به آسانی و روافضتکفیر  در موردسخنان زیادی  ،ھای فقھی در کتاب چند کهھر

در این  به ذکر آنھا یلذا نیاز ؛٣تواند به آنھا مراجعه نماید خواننده می و استقابل دسترسی 
 ضروری است:ذکر چند نکته در اینجا  .نیست نوشتار
ھای شیعیان و آشکار  مربوط به قبل از انتشار کتاب حکم علما مبنی بر تکفیر شیعه، :اول
که  است ی دوازده امامیھا هد شیعیعقابر  مشتمل ،مطالب این بحث .باشد می دشانیعقا کردن

و ھر آنچه مانند نقص قرآن و تحریف آن  ؛اند باطنی نسبت داده  هبه قرامط را آنعلمای اسالم 

                                           
گفتند و در اسالم  می» هیاطله«باشد که به مناطق شرقی آن  رود جیحون در خراسان می النهر، ماوراءمنظور از  -١

 .)٥/٤٥ :لدانمعجم البُ ( گفتند به آن قسمت، ماوراءالنهر و به مناطق غربی آن، خراسان و سرزمین خوارزم می
 خطی.نسخه  ٣٠و  ٢٩ص :نهج السالمة -٢
العقود  :بنگرید به( شیخ نوح حنفی در طی یک فتوای مفصل، آنها را از جهات مختلفی تکفیر نموده است -٣

ها گزارش  همچنین سخن ابوسعود را ذکر نموده که حکم اجماع علما را بر تکفیر رافضی. )٩٢ص :الدریة
تکفیر «گوید:  می  هجری) ٨٢٧شیخ محمد بن شهاب، معروف به ابن براز (متوفای . (همان) کرده است

کسانی که قائل به بداء برای خدا هستند و نیز تکفیر شیعیان به دلیل اعتقادشان به بازگشت مردگان، واجب 
دشنام «گوید:  ). ابن نجیم نیز می٦/٣١٨(الفتاوی البزاریة المطبوعة علی هامش الفتاوی الهندیة: » است

 :نواقض الروافض :بنگرید به نیز ؛١٩٠ص :شباه والنظائراأل ( »دادن به ابوبکر و عمر و نفرین آنها کفر است
الفتاوی ، حاشیة الفتاوی البزازیة ، ٥١ص :ةعیر الشیتکف ،مطهر بن عبدالرحمن بن اسماعیل ؛بعد به ١٨٧ص

 .٦/٣١٨: الهندیة
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 . به عالوه،شان راجع به اصول دین اداتای از اعتق خالصه و اند شان از آن سخن گفته یھا کتاب
این بدان  .طینتۀ مانند عقید ،اند معروف نبودهوجود دارد که در آن زمان  نیزد دیگری یعقا

 بسیار تندتر و شدیدتر است.آنھا  بر علیهمعنی است که امروزه حکم 
 از جمله: ؛اند آورده را گرد افکارترین  ترین و خطرناک کثیف آخوندھای معاصر شیعه، دوم:

نکه قرآن مخلوق نفی صفات و ای دربارۀ »ھمیهَج «درخصوص نفی قدر، نظر   »ریهَد قَ «سخن 
عین شیاء ا اینکه خدا عین اشیاء است و[یعنی  جودو در خصوص وحدِت  ھا یفورأی صاست، 

 ورددر م  »وعیدیه«، سخن خوارج و علی پنداریجع به خدارا »ئیهبَ َس «سخن  ]،خدا ھستند
ناھی با ای است که ھیچ گ گویند دوستی علی حسنه که می  »ئهرَج مُ «ۀ عقید ،تکفیر مسلمانان

را در تعظیم و طواف قبرھا و   مشرکانو رسم آنھا راه  ،از این گذشته ندارد. اشکالی وجود آن
اند  در پیش گرفتهرا  و رفتاری اعمالو  پشت کردن به قبله و نماز خواندن به سوی آنھاحتی 

 .عین مذھب و اعتقاد مشرکین استکه 
برای  این گروه د کهمانَ  میشک و گمانی باقی  ھیچ ،که بیان شد ییھا واقعیتآیا پس از 

اما  ،کنند ن جاری میآنھا شھادتین را بر زبا اند؟ مسلمانان انتخاب نموده راهراھی غیر از خود 
پیام و سخِن با  مخالف شان خنانس؛ چرا که ندکن میباطل نقض و را  ھای گوناگون آن به روش

 باکافران  ھمچون رفتارنیز  رفتارشان به عالوه، .آشکار است کفرِ این کار،  بوده و ج پیامبر
از اھل قبله و حکم دادن به اینکه برای ھمیشه در دوزخ  فردیاما تکفیر  .مسلمانان است

و  وعده و تھدید براین ما نصوِص بنا ؛تکفیر داردو انتفای موانع ط ید، نیاز به اثبات شرامانَ  می
فردی را وارد این  ،به صورت خاص اما ؛مکنی بیان میبه صورت عمومی  حکم تکفیر و تفسیق را

اند و یا در  کسانی را که تازه مسلمان شده ی اسالمعلما ،ن جھتیبد کنیم. نمی یعمومۀ دایر
ھا را حالل  که برخی از حرامدلیل  اینه ، بکنند زندگی میدورافتاده صحرایی یا مناطق 

است که پیام خدا به درستی ابالغ  جایزحکم تکفیر تنھا وقتی  زیرا ؛دانند کافر نمی ،اند کرده
گردد، کسانی  . ھمچنین از جمله کسانی که بالفاصله بر آنھا حکم کفر جاری نمیه باشددش

د که پیامبر بدین خاطر مبعوث شده است. نداننو  نرسیده باشد آنھانصوص شرع به ھستند که 
اما  .کفر است ،این سخن یا این عبارت شود که ه میگفت ن تنھا به صورت عام و مطلقایبنابر

 .١گردد میتکفیر  ،شود کار میمرتکب آن  ھم زو با با او اتمام حجت شده کسی که

                                           
 بعد به  ١٢/٤٦٦ :الفتاوی بنگرید به:این مسئله برای اطالع از تفصیل  .٥٠١و  ٢٨/٥٠٠ شیخ اإلسالم: فتاوی -١

 .٢٣/٣٤٥ و



 
 
 

 

 گفتار پایانی

پایان بر  و درود و رحمت بی دانگرد کامل میرا  ھا خوبی یش،ھا با نعمت سپاس خدایی را که
و بر خاندان و یاران وی که دوستی و  پیامبران را به وی خاتمه دادۀ کسی که خداوند زنجیر

 ار یکدیگر بودند.د و در ھمه حال برادر و دوست هو پیام او بود ج برای محمد ،شان پیروی
محتوای علمِی  در این مدت، و گذاشتم از چھار سال وقت پژوھش، بیش این انجامبرای 

ۀ و به مطالعه و کنکاش دربار مشیعه و دیگر مذاھب گردآوری نمود از میان منابع معتبر را آن
و گوش دادن به  ھا هنوشتۀ مطالعیق و است به تحق آور چقدر سخت و مالل .آنھا پرداختم

شان را کور کرده  و چشمانکه خداوند آنان را بدبخت و گمراه نموده  سخنان گروھی بپردازی
یی دیگر ھا هو افسان خیالیاز کتابی و  معدوم پیروی نمودهاز امامی موھوم و  تا جایی که  ؛است

و آورده فرود را  آنکه خداوند  برد می سؤالزیر کتابی را  ،شان و اخبار و روایات گویند سخن می
ت سنھمچنین در آنان  .اند داشتهآن اجماع  کرده و مسلمانان طی قرون متمادی برحفظ 
تالش و کوشش آوری کرده و  جمع را  آنکه امت اسالمی  حالیکنند، در طعنه وارد می ج پیامبر

نھاده  اجماع پیشینیان را فرو این گروه، .اند به خرج دادهراه حفظ و نگھداری آن  دربسیاری را 
به صورت فردی  که مھدیاین گمان به  ،پذیرند می را سخنان گروھی ناشناخته و در مقابل،

برای تصدیق  قومی که با آنھا سخن گفته است.بیرون آمده و  از مخفیگاه خود ناشناس
تکفیر را  ج مبریاران بزرگوار پیا اند، بیت نسبت داده به اھل کافرانکه برخی از  ھایی تھمت

الزم است به  هدر خاتم گوییم. پس خدا را بر نعمت عقل، ایمان و یقین سپاس می کنند. می
 :نماشاره ک ی این پژوھشھابرخی از دستاورد

ن معنی در ایشروط  است.پیگیری و  یاری ،شناختی از نظر زبان »تشیع«ۀ واژمعنای  -۱
که پیشینیان و  ـ چنانآنان ، لذا است، فراھم نگشته تشیعۀ میان مدعیان حال و گذشت

 دررافضی ھستند. آنھا منتسب به تشیع بوده و  ـ اند سلف صالح آنھا را نامگذاری کرده
 .قیقت شیعه نیستندح

به طور خاص نامی  نیزدر سنت  است.  برای نکوھش وارد شده تشیع در قرآن غالباً  لفظ -۲
برای  »رافضه«که لفظ جز در برخی روایات ضعیف  ،از این گروه برده نشده است

 نکوھش این افراد آمده است.
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لذا  روی. ھای متعددی دارد؛ از اغراق و غلو گرفته تا میانه گیری ھا و جھت گروهشیعه  -۳
ی بعدی مشھور است، ھا با آنچه نزد نسل یدگاه پیشینیانروی از د مفھوم افراط و زیاده

 در شیعهپیشینیان نظر  از ،عقاید شیعیان این دوران ازکه برخی  . دیدیمتفاوت دارد
پس نزد شیعیان قرن اول چگونه  .آمده است و غلو به حساب میافراط  ،قرن چھارم
ھای تکامل و  مراحل پیدایش آنان و دوران به ،شیعهۀ این تعریف واژبنابر بوده است؟

که علی  شد به کسی گفته می شیعهگذشته،  لذا در .ط استبومرشان  دگرگونی اعتقادی
و  ی کلینیھا هنوشت هشیعه بولی پس از اعتماد سران  ؛دانست میمقدم عثمان  را بر
فراگیری مسائل ن به عنوان منابع مورد اعتماد برای شا ھمفکران مجلسی و و قمی
بینیم  ای که می به گونه ؛در میان شیعیان انتشار یافت ، تندروی و تعصبدینی
 را در تفسیرش روایات ابراھیم قمی، »خوئی« یعنی این دوران شان در ترین مرجع بزرگ

موثق و قابل اعتماد با تمام سخنان و اعتقادات کفرآمیزی که در آن وجود دارد، 
این  ی است بهکاف ،دارد یو گمان شکامروزی  یانشیع دربارۀکه   کسبرای ھر .داند می

ی از دین اسالم دینی را جدا ،دوران  شیعیان اینمراجعه کند تا بفھمد کتاب معتبرشان 
 اند. برای خود برگزیده

، ایرانیان اعتقاداتامور و مسائلی را از  منتسب ھستند، تشیع مذھب به کسانی که -۴
بینی پیامبر  و دیگران گرفته و با تشیع درآمیختند تا پیش نیھودیا ،نرومیان، مسیحیا

مبنی بر پیروی برخی از افراد این امت از روش و قوانین پیشینیان خود،  ج بزرگوار
جوامع  درونی از این اصول به برخوارد نمودن ھا برای  این تالششروع  تحقق یابد.

 مسلماناندر شھرھای این تالش آنھا  بود. پیروانشو  ابن سبأ طریق از إلاسالمی
ای برآمده  پیش حوادثاما  .بودند کوفه در که کمیۀ عدنزد جز مقبولیتی پیدا نکرد، 

 در این اعتقادات انتشار ،حسین ھمچون شھادت علی و ،خاندان پیامبر برخی از
 برای آنان آسان نمود.تشیع  با نقابرا ھای جھان اسالم  سرزمین

به  اند آنھا گفتهکه برخی  تا جایی شد،نشعب می متعددی ھا هبه گرو مذھب تشیع -۵
و  ھا ولی امروزه در سه گرایش بزرگ اسماعیلیان، زیدی ؛اند سیصد گروه رسیده

ترین و بیشترین  بزرگ ،که گروه اخیر اند شدهعشری) منحصر اھا (اثن امامی دوازده
که  شدمبنده متوجه موضوعی  ،در طول این تحقیق جمعیت را در اختیار دارند.

 است کهحقیقت ین ا ،آن و ؛جداگانه به آن پرداخته شود پژوھششایسته است در یک 
ظھور  مختلف تاریخمراحل  در طول ی شیعهھا هگرو میان یکی از ھر دیدگاھی که در

مختار  ،حتی نظرات ابن سبأ وجود دارد؛ی معاصر ھا عشری ااثندر منابع  غالباً  ،یافته
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سعید و دیگر سران و سردمداران حرکت   بن  ة مغیر، بیان بن سمعان ،ثقفی عبید ابی  ابن
 غلو.افراط و 

در گذشته به قطعیه و  ،ھستند ملقب به رافضی، جعفری و امامیکه عشری  ااثنۀ فرق -۶
به  ھرگاه اصطالح شیعه و تشیعکه  ندراین باو جمعی از علما بر .موسوم بودند موسویه

از آنان ی زیادی ھا هدستھمچنین  ھا ھستند. عشریامنظور اثن ،شد ذکر صورت مطلق
 را نام برد. بھاییانھا و  ھا، بابی ھا، کشفی شیخیتوان  اند که از جمله می انشعاب یافته

گاھی  .ستا  مسیری را پیموده ھر مخالف اجماعش،و  شاذبرای اثبات عقاید  شیعه -۷
صحابه حذف  به دست ،شان بوده آیاتی که دال بر مذھب دسته از برند آن گمان می

آن وجود  آورند که دلیلی از دین خدا بر روی میباطنی به تأویالتی  است. گاھیشده 
بر ائمه نازل شده که بر مذھب آنھا  ھایی کتابپندارند از سوی خدا  گاھی می ندارد.

 گردند می متوسلسنت  به اخبار و روایاتی از اھل علمای شیعه ھمچنین کند. داللت می
آنان در این راستا شگردھا و  .کنند نمیداللت و یا بر پندارشان  ھستند که یا دروغ

، تمام اینھا فھمند. را نمی دھم آن یکحتی که یھودیان  دارند ای فریبنده ھای حیله
 .است طریق اصول شرعی و دالیل منطقی شان از اثبات مذھب بر آنانناتوانی  ۀنشان

وجود  فرد معدومی ھستند که اصالً  انتظار چشمرو و  دنباله ھجری ۲۶۰سال ازشیعه  -۸
و   نه شیعه ،ھستند شان آخوندھایرھبران و  پیرو شیعیان،بنابراین  .خارجی ندارد

جلوه  بیھستند که خود را به صورت امام غا  یا پیروان شیاطینی ؛اھل بیترو  دنباله
روایت  فراریپیدا و دیدار با این امام نا مبنی بر که احادیث بسیاری چنان ؛نددھ می
، متحد و اعتقاد به این امام معدوم و دروغین شیعه در ھای هتمام فرق .کنند می

در  ؛ چرا کهدھد نجات می ج را از خاندان واقعی پیامبر  زیرا آنان ؛ھستند  ھماھنگ
بودند که ماھیت این مزدوران و دانشمندان و پرھیزکارانی  ج میان خاندان پیامبر

به باطل و به که دارایی مردم را خوارانی  سازند؛ ھمان جیره میرا آشکار خواران  مفت
که کنند  خورند و تغییرات و تحریفاتی در دین خدا ایجاد می اھل بیت میحِق  بھانۀ

 ازثروت قدرت و و معدوم، با پیروی از این امام موھوم  است. را نازل نکرده خداوند آن
 .ج ن پیامبرنه خاندا ،خواھد شد آیات عظامرھبران و  آِن 

او که  م و سرپرستیک قیۀ وسیله مگر ب ،حجت و دلیل نیست قرآن« گوید: شیعه می -۹
و  استناطق  قرآِن  ،امام«گویند:  که می تا جایی ؛»است عشری اھم یکی از امامان اثن

قرآن جوانب ۀ ھم دانِش که پندارند  می آنان ».باشد اللِه متعال، قرآن ساکت می کتاِب 
پس او تفسیر قرآن و  .با او شریک نیست سرپرست است و کسی در این دانشنزد این 
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، آن مطلق تقیید ،قرآن تخصیص عام در موردلذا  شود؛ محسوب میقرآن  بلکه خودِ 
امور ۀ مسؤلیت ھم ؛ چرا کهدارد از این قرآن صالح دید، حق چه ھر و نسخ بیان مجمل

 دین به او واگذار شده است.
ای ھفت معنای  ھرآیه« :گوید میو یک معنای باطنی دارد  ،ھر آیهد بر شیعه گمان می

معنا  ھفتاد برای ھر آیه،«گویند:  ھم ریخته و میه . سپس حساب آنھا ب»دارد پنھانی
این امت در تمامی  دکتابی که خداوند جھت رھنمو کنند این ادعا میآنان  .»وجود دارد

و  عشری ا، در مورد ائمه اثناده استفرست ی زندگی به استوارترین راه فروھا هزمین
یاران بزرگوار  ھمان ،این ائمه دشمنان آنان نظر آمده است که از شان فرود دشمنان

 ارکان ایمان و حالل و حرام را به امامان لذا آیات توحید و اسالم و .ھستند ج پیامبر
را به  فحشاء و منکر و ستم و بیداد شرک و کفر وآیات و  اند نموده تفسیر گانه دوازده
این  سرمنشأروشن شد که ھمچنین  اند. کرده تفسیر من آنھاؤم و پیروان صحابه

حرکت  ی رافضیھا یافراط که بعدھا رسد میعفی بن سعید و جابر ُج  ةمغیر تأویالت به
رسیدند که به ای  به مرحله که تا جایی ،پرداختندادامه داده و به افزودن در آن  آنان را

 کهرا ی یھا هنوشت آنان، سردمداران کنونی .نکرده بود پیشینیان خطور ذھن و قلب
شان به حساب  از جمله معتبرترین منابع، ھستند یاوه و دروغحامل این ھمه 

  آورند. می
ن ھشام ب«به  را در قرن دوم آغاز نموده و تحریف قرآن و افتراِی  دروغ ،رافضیان -۱۰

در قرآن بر  ینص عدم وجود سبب این افترا، .اند نسبت داده »شیطان الطاق«و  »حکم
 در موردشان را  توانستند پیروان نمیبود که شان  مشرکانه و عقاید آنھا هائموجود 
آنان امت اسالمی علیه  ،قرن چھارم آغاز در قانع سازند.کردند،  که مطرح می یادعاھای
؛ تکفیرشان نمودند ،انگیز پرتگاه نفرت در این شان دلیل سقوطه بگیری کرده و  جبھه

این که  ھر«اعالم کرد و گفت:  را از این اعتقاد شیعهبرائت  ـ ابن بابویهـ  بزرگ آنھا لذا
 مرتضی، طوسی و طبرسی نیز از از او ابن  پس .دروغگوست ،آنھا نسبت دھدرا به  اعتقاد

 روی کردند. وی دنباله
که   حالیدر ؛دھند ھا نسبت می به باطنی این عقیده رارو برخی دانشمندان  از این
 را ترویج دادهبلکه کسانی که این بھتان  ؛اند به این موضوع نپرداخته چندانھا،  باطنی

در نخستین کتاب  ،این عقیده بودند. اھ عشریااثن ن افزودند،بداھای زیادی  و دروغ
 شان علمایای از  ی که عدهکتاب ؛نوشته شده است »کتاب سلیم بن قیس«ایشان یعنی 

 دانند. می ساش را ناشنا جعلی و نویسنده را آن
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امام وحی به « :گویند از جمله اینکه می ی دارند؛زشتنیز اصول بحث سنت در شیعیان  -۱۱
و  »آید میاو  نزدآمد،  می ج رسول الله نزد یل کهئتر از جبر گبلکه مخلوقی بزر ،شود می

ایشان ۀ زیرا گفت ؛خدا گفته است بگوید: حق دارد ،بشنود یکه حدیثی از امام ھر«
ھمچنین  .»و اطاعت از آنھا اطاعت از خداوند است آید خداوند به شمار میۀ بسان گفت

توانند از عرش تا  آن میۀ س وجود دارد که به وسیلُد الُق  آنان روح وجوددر «معتقدند که 
آنان پنھان گشته  از ھا و افالک و آسمان زمیندر سراسر را و آنچه فرش را دریابند 

 روند تا ھر اندازه می متعال فرمانروایی خداوند عرش سوی به  ھر جمعهو  ببینند
با علی و دیگر  متعال خداوند«گویند:  می نیز .»گیرند لھی فراابخواھند از علم و دانش 
 .»نماید ائمه مناجات و گفتگو می

 ج خدا اما علم نوشته شده که از پیامبر .شود نامیده می »علم حادث«نزد آنان اینھا ۀ ھم
 ،رفْ ، َج جامعه بسیاری مانند: دروغیِن وھمی و ی ھا هاز نوشتاست  عبارت ،اند به ارث برده

علی این امام ند که این باور آنان بر .بسیاری دیگرکتاب علی، عبیطه، دیوان شیعه و 
طور مداوم در زمان  تنھایی و بدون مشارکت اصحاب، به را بهھا  و کتابعلوم و اسرار 
برای دسترسی  هوسیل پس او تنھا .کرد می از ایشان دریافت بعد حتیو  ج حیات پیامبر

شرک  ،غیر او کند که ادعای شنیدن و فراگیری از و ھر باشد می ج سنت پیامبرخدا به
 ورزیده است.

پس از آن  .داشتادامه  ھجری ۲۶۰ سال تا به باور آنان وحی و پیام الھی از طریق ائمه
ۀ جانشینان مھدی و بعد از آن ھم به وسیل  سال از طریق نیز قریب ھفتاد و چھار

شان  لذا رھبران .کرد پیدا که ارتباط سری با مھدی داشتند استمرار ھایی واسطه
پیشوای حکومت  »کیَر ـعلی کَ « ای که گونه  به ،آورند ای پدید می ھای تازه بدعت

نیز خمینی آخوند و  جعل نمودای مخلوق و بر روی قبر را صفویان جایز بودن سجده بر
 عمًال وظایف مھدی را به خود و حکومتش انتقال داد.

آنھا از ۀ وسیل به است که ھایی و یاوه ھا هتفالۀ ھایی دارند که دربرگیرند کتابشیعیان 
 عبارتند از: ،که به مصادر چھارگانه معروفندھا  گردند. این کتاب مسلمانان جدا می
چھار مرجع دیگر  ین شیعه نیزمتأخر ستبصار و من الیحضره الفقیه.الکافی، التھذیب، اإل

آنگاه شماری  ،، الوسائل و مستدرک الوسائلنواراألبحارالوافی، ال :یعنی ؛اند به آنھا افزوده
 اند. ارگانه کردهھمنابع چۀ ضمیم ،را در اعتبار و اھمیت شان یھاآخوندھای  از کتاب
پذیرند، تا  میبسته  است چشمشان آمده  ھای اخبار و احادیث باکت چه را در ھر شیعیان

و جھل و  حلی پرداخت مطھر ابنبه به پاسخگویی  /تیمیه االسالم ابن آنجا که شیخ
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نیز روش تقسیم احادیث به  ابن مطھر .روایت را به باد انتقاد گرفت از شان نادانی
ه علم وی ب دنروی آورۀ انگیز .گذاری نمود صحیح، حسن، موثق و ضعیف را پایه

 ؛رھایی یابندکم عامه (مسلمانان اھل سنت) ُح سرزنش و  که از این بود حدیث،
 و نھایتاً  آنشان در  ثر اختالفا میان شیعیان بر نزاعھنگام این مسئله که  چنان

اعتراف نموده که اگر  علمای شیعه یکی از و اخباری روشن شد. به اصولی شان تقسیم
 چیزی ،تطبیق نمایندھای حدیثی  بر کتابرا مانند اھل سنت  »جرح و تعدیل«دانش 

 .دنبال مذھب دیگری باشندبه و باید  ماَند یشان باقی نم از احادیث برای
دارند و وجود خارجی ن که شود دیده می یھای ، نامشیعه در میان رجال احادیث

 خود شیعه نیز مذاھب فاسدیاز نظر  ی ھستند که حتیرو مذاھب بیشترشان دنباله
اخبارشان را  اند، ولی چون شیعه ،کافران ھستندۀ ھرچند آنان در زمرو  ھستند

ھا را  عشری اغیر از اثن به بیت اھلسایر ھا و  احادیث اھل سنت، زیدیآنان اما  .پذیرند می
که   کسی اما ند.ا هرد کردنیز تا آنجا که روایات زید بن علی را  ،شمارند مردود می

تا  ،شود اخبارش پذیرفته می رو مکتب آنان است، در ھر شرایطی مذھب و دنباله یامام
آسیبی به  نقص و اشکال در دین شخص،«اند:  تهگف  شان که برخی از پیشوایان جایی

 .»رساند صحت حدیثش نمی
اند که از جعلیات  بنا کرده روایاتی مبنایشان را بر  فکری  یعقاید و مبادۀ رافضیان ھم

از آنھا  که ائمه درحالی ؛اند بوده و آنھا را به ائمه نسبت دادهاین دروغپردازان کاذیب او 
که ھمانند دیگر خلفا،  بود راشدین ایفخلجزء  کسیا که از میان آنھا، چر ؛مبرا ھستند

 از پیشوایان علم و دین بودند برخی ھم و مانند علی ،بودپیروی از او نیز واجب 
و ھرچه درحق امثال آنھا از  ؛ن حسین، ابوجعفر باقر و جعفرصادقچون علی بمھ

ۀ بعضی نیز در درج است.نسبت به آنان ھم واجب  ،واجب بوده پیشوایان علم و دین
مانند حسن  اند قرار داشتند و برخی از اھل علم آنھا را ضعیف دانسته یتر پایین

زمان فراری مانند امام  ،نداشته و نداردو وجود خارجی  معدوم بودهنیز  برخی .عسکری
از جعل و  ،دھند مینسبت  اوکه به  افراطیو  غلوھرگونه  ای شیعه. و افسانه

 .استقرون گذشته  دیناِن  دروغپردازی بی
 ھا هیکی از واسطۀ لبه وسی اگر لیشود، و اجماع حجت محسوب نمی ،از نظر آنان -۱۲

امام ۀ گفتو تمام امت با آن مخالف باشند، نسبت داده شود  شان خیالیچیزی به امام 
 یکی از اصول اساسی سنت با اھلمخالفت  ھمچنین .نه دیدگاه امت ،حجت است

 اگر و »امت است خیر و ھدایت در مخالفت با« :اند که گفته جایی تا ؛شان است مذھب
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با آنان مخالفت  از شیعیان ای ناشناخته دیدگاھی باشند و گروهشیعیان دارای ۀ ھم
مھدی منتظر در  شاید کهاین گمان به  ،آید حجت به شمار می ،آن گروهۀ گفت ،ورزند

پس معنای آن چنین  کرده باشد.آن گروه مشارکت  شکلی ناشناخته بیرون آمده و با
چه  ھر ،شیاطین انس و جنرا دارد که ظرفیت این  ،طول زمان شان در است که مذھب

که این تا زمانی  کارو این  ؛و باعث وسعت آن شوند دلشان خواست در آن جعل نمایند
 اصل و حقی را برای خود قائلند ادامه دارد. گروه چنین

و در  ھمیَج  ،صفات نفِی در روشن شد که  ،در اصول دین شیعهاعتقادات ۀ زمین در -۱۳
در اعتقادشان به اینکه ایمان عبارت از شناخت و  قدری ھستند. ھمچنین ،رَد نفی قَ 

خود ۀ چون غیر از طایف ؛باشند می ئه و نسبت به دیگران وعیدیهرَج ، مُ محبت امام است
  .کنند می را تکفیر

الله متعال، در مسائل بسیاری شرک  الوھیت و ربوبیِت آنان در  ،که روشن شد چنان
ی ھا کتاب که بر این باورندآنھا  ،آسمانی و پیامبرانھای  اعتقاد به کتابۀ در زمین ورزند. می

ھا را  آنھا وجود دارد که آنھا این کتابھای پیامبران نزد  کتاب آمده وآسمانی بر ائمه فرود 
بلکه  ھمانند پیامبران دارای معجزه ھستند و ائمه اینکه و کنند میھا حکم  و بدان خوانده

 شد. آنھا تمام خواھدۀ بندگان به وسیل ا برو حجت خد بودهپیامبران  ایشان برتر از
 فاطمهۀ یمھر ،بھشت بوده و امام آخرت از آِن  که ایمان به روز آخرت معتقدندۀ دربار

و حساب و کتاب مردم  خورند است می بھشتآنچه متعلق به از  ،ائمه در دنیا باشد و می
 از غیردیگری  بھشت و دوزِخ  ھمچنین معتقدند که گردد. در قیامت به آنان واگذار می

روند،  نجا میه آگان ب مرد جود دارد کهجھنمی که مؤمنان بدان معتقدند و بھشت و
 گردند. مانند سایر مردم حشر نمی قمقم دری رو به بھشت دارد و مردم  شھر

دارای عقاید منحصر به فرد دیگری نیز ھستند ھمچون: امامت و عصمت شیعه  -۱۴
امامت از نظر آنان،  و بداء. ، مھدویت، غیبت، رجعت، ظھور، طینت تقیه دوازده نفر،
 یسرپرست ، ھر شخص دیگریو غیر از آنان نفر است آن دوازدهمخصوص به مسلمانان 
 د، با اوکن خداوند در قیامت به وی نگاه نمی واست طاغوت  ،را بر عھده گیردمسلمانان 

وی بیعت کند یا به  که با و ھر ؛در انتظار اوستگوید و عذاب دردناکی  سخن نمی
طول  از زمان والدت و در ،این دوازده نفر دارد. ھمین حکم را ،بیعت او راضی باشد

  روند. نمی برند و به خطا ، چیزی را از یاد نمیکنند نمیعمرشان اشتباه 
 آنان ھمخوانی نداشته و برخالف آن بود،با عصمت شیعه از آنجا که گفتار و کردار ائمه 

ه اصل بداء و تقیه را ب شان عقاید و باورھای ساختگی برجھت سرپوش گذاشتن آنان 
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حمل  مسلمانان استۀ فق با تودکردارھای ائمه را که موا و بر این اساس ؛وجود آوردند
از  و .کنند حمل می بر بداء ،الف واقعیت بودھا که مخآن اخبار و روایاتو  کرده تقیه بر

امامان ۀ زنجیر گسستِن با  ،اند ن محدود کردهبه افرادی معیّ ائمه را شیعه که  آنجا
او عقیم بوده و  زیرا زده شدند؛ ُبھتصورت گرفت، مرگ حسن عسکری  ای که با افسانه

که در  پسری داشتهکه وی ادعا کردند  ،لذا پس از مدتی سردرگمی فرزندی نداشت.
 .خواھد کردآینده ظھور  درو بوده تاکنون امام مسلمانان  و پنھان گشته است کودکی

مھدی ختیارات ا بر نمایندگان و وکال،ۀ به واسط ،سرکردگان رافضی دیری نپایید که
 نمایندگاناین لذا  .تقسیم کردند خودمیان  را آن ،به تدریج تسلط پیدا نموده و خیالی

با این ادعا را  و آنھارا به دست گرفته شیعه  عوام ییو فرمانروا یتحاکم آنھا،به دستور 
فردی  ھایرو دنبالهآنھا واقع ولی در ؛فریب دادند بیت ھستید که شما پیروان اھل

 .ھستندشیطان طرفداران ، یا معدوم
شان که ھمان  به ھمراه دشمنانکه ائمه  اند ، شیعیان خواب دیده»رجعت«اصل ۀ باردر

به دنیا  اھل سنت از صحابه و کسانی است که به نیکویی از آنھا پیروی کردند،
نیز  »ظھور«ۀ راجع به عقید گیرند. انتقام می شان از دشمنانائمه گردند و  برمی

خارج  شان قبرھای مردم ازاز برخی  خاطره گاھی بگھائمه  ،قیامت قبل از که معتقدند
، در باب نوارکتاب بحاراأل ای است که مجلسی در تازهۀ عقید باور،این  .گردند می

 بودهای پنھانی  عقیده آناننزد  »طینت«و اما اصل  بدان اشاره کرده است. ای جداگانه
ھا و  و بدکاری است شیعیان سنت از آِن  اھل و بدین معنی است که کردارھای نیِک 

گناھان و  ،ھا ستم . بدین صورت،شود می ثبتسنت  اھل حساِب  در شیعه گناھان
 .کنند توجیه میآنھاست ۀ که از قدیم دامنگیر جامعرا ی منکرات

 ؛گذشته ھمسانند یانشیع با عقیده و شریعت، منابع فراگیریاز نظر امروزی  یانشیع -۱۵
برگرفته و دررا نیز  حکومت صفویان آخوندھا و مالھای فتراھایاھا و  بلکه دروغپردازی

 .اند قرار داده استدینی  لبریز از کفر و بی شان که یھا هنوشتھا و  کتابدر  آنھا را
رکب افراط و سوار بر مَ  و  ھا را آسان نموده ر این تاریکیانتشا نیز امروز آنھای ھا هچاپخان

 تازند. می تدر بیابان تاریک شرک و ھالکتندروی 
 کنند اصحاب ادعا میای از آنان  عده .سنت ھستند فریب اھل پِی  آنھا در ،این با وجود

دروغگویِی  پژوھشکه این  نیستندل به رجعت دھند و قائ را دشنام نمی ج پیامبر
حال  ؛زمان عمل به تقیه پایان یافته استکنند که  آنھا ادعا می روشن ساخت.ایشان را 

را به عمل بدان دستور  آنھا ،تا زمانی که مھدی موعود آنھا بیایدشان،  آنکه نصوص
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 آنان، سخنپس این  .استبیانگر استمرار عمل به تقیه  نیزگفتار و کردارشان  .دھد می
یافت نشود که ھمانند این طایفه گروھی ھیچ شاید بر روی زمین  تقیه است. بر ای تقیه

 .تلقی نمایددین  َدھِم  و بلکه ُنهدروغ را به عنوان دین 
 دارند فکری خطرناکی آثارآنھا روشن شد که  ،جھان اسالم درتأثیرگذاری شیعه  دربارۀ -۱۶

برآوردن  سرو  مردم از دین خدا بازداشتنو  ج در امت محمد که باعث ایجاد شرک
 ج گمراه کردن مسلمانان از سنت پیامبرشانھمچنین در آنان  .گردد ی ملحد میھا هگرو

اھل سنت برخی اندیشمندان منتسب به  تفکرو تأثیرگذاری منفی در ادبیات و تاریخ و 
 .کنند استفاده مینھان و آشکار پل یابزار و وسا برای ایجاد گمراھی، از و نقش دارندنیز 

ن ھای داخلی میا و آشوب ھا هبرانگیختن فتن، ی اجتماعیھا هدر زمین آخوندھای شیعه
در ھر مردم مسلمان ۀ تود و ترور رھبران اسالمی ودیگران  تجاوز به حقوق ،مسلمانان

 بندوباری از در گسترش فحشا و فساد و انتشار بی . آناندارند ستد ،فرصت ممکن
 . ثر و مستقیم دارندؤنامند نقش م می ازدواج موقتآنچه  طریق

یا فریب  ،نان به زور و قدرتمسلماۀ تصاحب سرمایتأثیر آنان در  نیزاقتصادی ۀ در زمین
آنچه  .واضح و روشن است ،ممکنۀ و تخریب بنیان اقتصادی امت به ھر وسیل و نیرنگ

ۀ ترین عوامل میل و عالق از مھم ،رندگی بیت از اموال مردم می به نام اھلکه آنھا را 
 گردد. اختالف با مسلمانان محسوب می برای بقا و استمرار شذوذ و شیعهرھبران 

**** 
 

و ھمچنین  تکفیر صحابه ورزی و د که شیعیان به علت شرکخالل این بحث روشن ش در
در دنیا  اند. اسالم نبردهبوده و بویی از عقاید کفرآمیز، کافر  دیگرداشتن کتاب خدا و  توھین به

اسیر این خرافات و  ھا پیرو و طرفدار، لیونیاین گروه با مکه  نیستاز آن تر  عجیبچیزی 
 رھبران ھیچ دلیل و تفسیری وجود ندارد مگر اینکهبرای این پدیدۀ شوم،  .موھومات باشند

 ند و شاید بارزتریِن ا مردم پنھان نموده ۀتود را از امر حقیقِت  ،کننده گمراهبا انواع وسائل  شیعی
وارد  سنت طریق اھلآنچه از ۀ وسیله گویند ھر آنچه نزد آنان است، ب باشد که می ادعا آن، این

 .شده است بنااز خاندان پیامبر  پیرویمحبت و  گردد و اینکه دین آنان بر شده تأیید می
 تصویربه بیت و  اھلی وارد شده بر ھا مصیبتۀ اد و خاطریۀ به وسیل ،این ادعاۀ سای درآنان 
ۀ تود عواطفاست،  از سوی صحابه بر آنھا روا شده ـ ایشان گمانبه ـ ھایی که  ستمکشیدن 

به  توان می آن جمله از دھند. پرورش می شان را با این احساس انگیزند و فرزندان میمردم را بر
موسوم است.  »خوانی و شبیه خوانی تعزیه«که امروزه به  را ذکر کردکربال  حادثۀ تصویر کشیدِن 
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ه ب به گریه انداختن دیگران ،اندوه حزن و یھا هفراھم آوردن تمامی زمین ،برگزاری مراسم تعزیه
به ستم بارۀ درجعلی  انگیزِ  و بازگو نمودن حکایات غمعزاداری  ،و تبلیغات ھا هرسان کمک

 ـ مردمۀ و تود ھا غیرعرب برای به ویژه ـ عقایدۀ ش کورکورانبه اختالل عقل و پذیر، بیت اھل
 انجامد. می

، آورده استبه بار  شیعه کهاسفباری اوضاع  درماِن  ۀترین وسیل بزرگتردیدی نیست که 
ماھیت شیعه و منصفانۀ و بیان  یلهوسھر و با  جا برای مسلمانان در ھر حقایقمودن روشن ن
 باشد. می با اصول اسالم شمخالفت

 
 باد؛ و خاندان و تمامی یارانش ج الھی بر پیامبر بزرگوارمان محمدکران  درود بی

 .از آن خداوند حق و حکیم است ھا ستایشۀ و ھم
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 .م۱۹۷۹ الثالثة: ط بیروت، المعارف، مکتبة کثیر، بن عمر بن اسماعیل الفداء أبو: والنھایة البدایة -۸۵
 .بیروت المعرفة دار الشوکاني، علي بن محمد: السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر -۸۶
 الفضل أبو محمد: تحقیق. الزرکشي، الله عبد بن محمد الدین بدر: القرآن علوم في البرھان -۸۷

 .الثانیة: ط بیروت، المعرفة، دار إبراھیم،
 الحاج، أحمد خلیل: تحقیق السکسکي، منصور بن عباس: األدیان أھل عقائد معرفة في البرھان -۸۸

 .ھـ۱۴۰۰ األولی: ط العربی، التراث دار



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۵۶۰

 

 األعلی المجلس الفیروزآبادی، یعقوب بن محمد: العزیز الکتاب لطائف في التمییز ذوی بصائر -۸۹
 .ھـ۱۳۹۰ القاھرة اإلسالمیة للشئون

 آباد فیصل العالمیة، اإلسالمیة النشر دار تونسوي، الستار عبد محمد: الشیعة عقائد بطالن -۹۰
 .الباکستان

 اإلرشاد دار طه، علی محمد: علیه وعلق شرحه اللغة، قواعد ضمن وزمالؤه، ناصف حفني: البالغة -۹۱
 .م۱۹۸۰ الثالثة: ط بحمص،

 األولی: ط القاھرة، المحمدیة، السنة مطبع الوکیل، الرحمن عبد: وعقیدتھا تاریخھا البھائیة -۹۲
 .ھـ۱۳۸۱

 .ھـ۱۴۰۶ األولی: ط الزعبي، محمود: المراجعات أباطیل علی الرد في البینات -۹۳
 .القاھرة المعارف، دار النجار، الحلیم عبد العربیة، إلی نقله بروکلمان، کارل: العربي األدب تاریخ -۹۴
 .بیروت العربي، الکتاب دار البغدادي، الخطب علي بن أحمد بکر أبو: السالم مدینة أو بغداد تاریخ -۹۵
 .العربي الرائد دار الخولي، أحمد -جمعة بدیع: وحضارتھم الصفویین تاریخ -۹۶
 .بیروت سوید، دار إبراھیم، الفضل أبو محمد: تحقیق): والملوك األم تاریخ( الطبري تاریخ -۹۷
 .القاھرة صبیح، علي محمد مطبعة الغرابي، مصطفی علی: اإلسالمیة الفرق تاریخ -۹۸
 .القاھرة العربي، الفکر دار زھرة، أبو محمد: اإلسالمیة المذاھب تاریخ -۹۹

: تحقیق اإلسفرایني، المظفر أبو: الھالکین الفرق من الناجیة الفرقة وتمییز الدین في التبصیر -۱۰۰
 .ھـ۱۳۵۹ األولی: ط األنوار، مطبعة الکوثري، زاھد محمد

 العربیة، دار عثمان، الکریم عبد: تحقیق الھمذاني، أحمد بن الجبار عبد: النبوة دالئل تثبیت -۱۰۱
 .بیروت

 .ھـ۱۳۸۹ الکتیبي الدین شرف الذھبي، أحمد بن محمد الله عبد أبو: الصحابة أسماء تجرید -۱۰۲
 حجاج، الله عبد: إعداد الناجیة، الفرقة عقیدة باسم مجموعة ضمن المقریزي،: التوحید تجرید -۱۰۳

 .القاھرة الوحي، دار
 .ھـ۱۳۸۵ السادسة: ط القاھرة، -ستقامةاإل مطبعة الرافعي، صادق مصطفی: القرآن رایة تحت -۱۰۴
: تحقیق السیوطي، بکر أبي بن الرحمن عبد الدین جالل: النواوي تقریب شرح في الراوي تدریب -۱۰۵

 .ھـ۱۳۹۹ الثانیة،: ط النبویة، السنة إحیاء دار اللطف، عبد الوھاب عبد
 .ھـ۱۴۰۵ األولی،: ط السعوي عودة بن محمد: تحقیق تیمیة، بن الحلیم عبد بن أحمد: التدمریة -۱۰۶
 تیمیة، البن ورسائل فتاوی مجموع من الخامس المجلد ضمن تیمیه بن أحمد: التسعینیة -۱۰۷

 .ھـ۱۳۲۹ کردستان مطبعة
 .ھـ۱۴۰۵ األولی: ط العربي، الکتاب دار اإلبیاري، إبراھیم: تحقیق الجرجاني، محمد بن علی: التعریفات -۱۰۸
 الخامس العدد اإلسالمیة، البحوث مجلة في نشر باز، بن العزیز عبد: الطحاویة العقیدة علی تعلیق -۱۰۹

 .ھـ۱۴۰۶ عشر،



 ۵۶۱ کتابنامه

 

 الدین لجمال: الکاملة األعمال کتاب ضمن العضدیة للعقائد الّدّواني شرح علی التعلیقات -۱۱۰
 األولی: ط بیروت، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة عمارة، محمد: وتحقیق دراسة األفغاني،

 .م۱۹۷۹
 .ھـ۱۳۸۴ األولی: ط القاھرة، الفجالة، مطبعة کثیر، بن سماعیلإ الفداء أبو: کثیر ابن تفسیر -۱۱۱
 العك، خالد: تحقیق البغوي، مسعود بن الحسین محمد أبو: التنزیل معالم المسمی البغوی تفسر -۱۱۲

 .ھـ۱۴۰۶ األولی: ط بیروت، المعرفة، دار سرور، ومروان
 .بمصر التجاریة المکتبة الخازن، محمد بن علی: الخازن تفسیر -۱۱۳
 مصطفی مطبعة الطبري، جریر بن محمد): القرآن آي تأویل عن البیان جامع( الطبري تفسیر -۱۱۴

 .ھـ۱۳۸۸ الثالثة: ط الحلبي، البابي
 . الثانیة: ط طھران، العلمیة، الکتب دار: الکبیر التفسیر الرازي الفخر تفسیر -۱۱۵ 
 الکتاب دار األنصاري، أحمد بن محمد الله عبد أبو): القرآن ألحکام الجامع( القرطبي تفسیر -۱۱۶ 

 . ھـ۱۳۸۷ مصر العربي،
 .بیروت المعرفة، دار رضا، رشید محمد: المنار تفسیر -۱۱۷
 بیروت، المعرفة، دار اللطیف، عبد الوھاب عبد: تحقیق حجر، بن علي بن أحمد: التھذیب تقریب -۱۱۸

 .ھـ۱۳۹۵ الثانیة،: ط
 دار باکستان، في والجماعة السنة أھل منظمة: تقدمھا: باکستان في الشیعة مظالم عن تقریر -۱۱۹

 .باکستان آباد، فیصل العالمیة، اإلسالمیة النشر
 العربي، الوعي دار علي، الدین خیر: تحقیق الجوزي، بن الرحمن عبد الفرج أبو: إبلیس تلبیس -۱۲۰

 .بیروت
 فصالة مطبعة البر، عبد بن یوسف عمر أبو: واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمھید -۱۲۱

 .ھـ۱۴۰۲ الثانیة: ط المغرب، المحمدیة،
 زاھد محمد: تعلیق الملطي، أحمد بن محمد الحسن أبو: والبدع األھواء أھل علی والرد التنبیه -۱۲۲

 .ھـ۱۳۸۸ ببیروت، المعارف، ومکتبة ببغداد، المثنی، مکتبة الکوثري،
 عراق بن محمد بن علي الحسن أبو: الموضوعة الشنیعة األخبار عن المرفوعة الشریعة تنزیه -۱۲۳

: ط بیروت، العلمیة، الکتب دار الصدیق، الله عبد اللطیف، عبد الوھاب عبد: تحقیق الکناني،
 .ھـ۱۴۰۱ الثانیة

 بدران، القادر عبد: ھذبه عساکر، بابن المعروف الحسن، بن علي القاسم أبو: دمشق تاریخ تھذیب -۱۲۴
 .بیروت المسیرة، دار

: ط الھند، النظامیة المعارف دائرة مجلس مطبعة حجر، بن علي بن أحمد: التھذیب تھذیب -۱۲۵
 .ھـ۱۳۲۵ األولی

 .ھـ۱۴۰۳ األولی: ط المحمدیة، الطباعة دار إسماعیل، حسن مبارك: المعاصرة والحرکات الفکریة التیارات -۱۲۶



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۵۶۲

 

 الکتب الوھاب، عبد بن الله عبد بن سلیمان: التوحید کتاب شرح في الحمید العزیز تیسیر -۱۲۷
 .ھـ۱۴۰۲ الخامسة: ط اإلسالمي،

 محمد: تحقیق السعدي، ناصر بن الرحمن عبد: المنان کالم تفسیر في الرحمن الکریم تیسیر -۱۲۸
 .ھـ۱۴۰۴ واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمیة البحوث إلدارات العامة الرئاسة: نشر النجار، زھري

 مطبعة الحمید، عبد سمیر: ترجمة النعماني، منظور محمد: اإلسالم میزان في اإلیرانیة الثورة -۱۲۹
 .ألقاھرة الکتاب، عبیر

 األثیر، بن محمد بن المبارك السعادات أبی الدین لمجد: الرسول أحادیث في األصول جامع -۱۳۰
 .ھـ۱۳۸۹: ط األرنؤوط، القادر عبد تحقیق

 المعارف دائرة مجلس مطبعة الرازي، حاتم أبی بن الرحمن عبد محمد أبو: والتعدیل الجرح -۱۳۱
 .ھـ۱۳۷۲ الھند الدکن، آباد بحیدر العثمانیة

 .ھـ۱۴۰۱ الثانیة: ط دبیج، وزیادة الھاللي لسلیم: والسنة الکتاب ضوء في اإلسالمیة الجماعات -۱۳۲
 .القاھرة المدني، مطبعة تیمیة، ابن اإلسالم لشیخ: المسیح دین بدل لمن الصحیح الجواب -۱۳۳
 مصر األدبیة، النھضة مطبعة الدجوي، لیوسف: التحریف مدعي علی الرد في المنیف الجواب -۱۳۴

 .ھـ۱۳۳۱
 القاھرة، النازیة، المطبعة السندي، الھادي عبد بن محمد: ماجه ابن سنن علی السندي حاشیة -۱۳۵

 .األولی: ط
 .ھـ۱۴۰۷ األولی: ط المصري، جمیل: المعاصرة وقضایاه اإلسالمي العالم حاضر -۱۳۶
 .قاسم بن الرحمن عبد: جمع اإلسالم، شیخ فتاوی مجموع ضمن تیمیة، ابن: الحمویة -۱۳۷
 الطبعة الصحوة، دار الجبري، المتعال عبد: أمیه وبنی الراشدین الخلفاء حول الشیعة مع حوار -۱۳۸

 .ھـ۱۴۰۶ األولی
 .م۱۹۴۸ السعادة مطبعة مصطفی، کمال تحقیق الحمیري، نشوان سعید أبو: العین الحور -۱۳۹
 المقریزي، علي بن أحمد العباس أبو): واآلثار الخطط بذکر عتبارواإل المواعظ( المقریزیة الخطط -۱۴۰

 .بیروت صادر دار
 الدین محب: عشریة اإلثنی اإلمامیة الرضیعة دین علیھا قام التي لألسس العریضة الخطوط -۱۴۱

 .ھـ۱۳۹۳ القاھرة السلفیة، المطبعة الخطیب،
 بمصر الوھبیة المطبعة المحبي، أمین محمد: عشر الثاني القرن أعیان في األثر خالصة -۱۴۲

 .ھـ۱۲۸۴
 مکتب الخزرجي، الله عبد بن أحمد: الرجال أسماء في الکمال تھذیب تذھیب خالصة -۱۴۳

 .ھـ۱۳۹۱ الثانیة: ط اإلسالمیة، المطبوعات
 األولی،: ط والنشر، للطباعة العربیة المؤسسة عمارة، محمد: اإلسالمیة األحزاب ونشأة الخالصة -۱۴۴

 .م۱۹۷۷



 ۵۶۳ کتابنامه

 

 المعارف منشأة نشرته ،"السلف عقائد: "بعنوان مجموعة ضمن للبخاري،: العباد أفعال خلق -۱۴۵
 .م۱۹۷۱ باألسکندریة

 .بغداد الکندي، دار مکتبة العمر، الجبار عبد: والدولة الدین بین الخمیني -۱۴۶
 .ھـ۱۳۹۹ األولی: ط العزیز، عبد فتحي: والبدیل اإلسالم الحل الخمیني -۱۴۷
 .بدوي الرحمن عبد ترجمة فلھوزن،: والشیعة الخوارج -۱۴۸
: ط وآخرون، ثابت محمد العربیة إلی نقلھا المستشرقین، من مجموعة: اإلسالمیة المعارف دائرة -۱۴۹

 .طھران
 رشاد محمد. د: تحقیق تیمیة، بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو: والنقل العقل تعارض درء -۱۵۰

 .ھـ۱۴۰۳ األولی: ط اإلسالمیة، سعود بن محمد اإلمام جامعة مطبوعات سالم،
 .األولی: ط دمشق، قطیبة، دار حمزة، محمد: الکریم القرآن في والنسخ األحکام دراسات -۱۵۱
 األولی: ط السعودیة، العربیة الطباعة شرکة جلي، أحمد: المسلمین تاریخ في الفرق عن دراسة -۱۵۲

 .ھـ۱۴۰۶
 دار العمري، حسین: تحقیق الشوکاني، علي بن محمد: والصحابة القرابة مناقب في السحابة درا -۱۵۳

 .ھـ۱۴۰۴ األولی: ط دمشق، الفکر،
 .ھـ۱۴۰۶ األولی: ط بیروت، العلمیة، الکتب دار ھراس، خلیل محمد: التوحید دعوة -۱۵۴
 .ھـ۱۳۹۳ الثانیة،: ط بیروت، القلم، دار العربي، المنعم عبد: ھریرة أبي عن دفاع -۱۵۵
 مطبعة) للشھرستاني والنحل الملل آخر في المطبوع( کیالني سید محمد: والنحل الملل ذیل -۱۵۶

 .الحلبي البابي مصطفی
 .ھـ۱۴۰۳ عام الکویت األرقم، دار الزرعي، الرحمن عبد: الشیعة رجال -۱۵۷
 الدار) ستغاثةاإل کتاب تلخیص بھامش مطبوع( تیمیة، ابن اإلسالم لشیخ: األخنائي علی الرد -۱۵۸

 .الھند العلمیة،
 محمد ابن علي: تحقیق منده، ابن محمد بن إسحاق بن محمد الله عبد أبو: الجھمیة علی الرد -۱۵۹

 .ھـ۱۴۰۱ األولي: ط الفقیھي، ناصر بن
: ط الکویت، السلفیة، الدار البدر، بدر: تحقیق الدارمي، سعید بن عثمان: الجھمیة علی الرد -۱۶۰

 ).ھـ۱۴۰۵( األولی
 .ھـ۱۳۹۶ الثانیة: ط باکستان، -الھور -السنة ترجمان إدارة تیمیة، البن: المنطقین علی الرد -۱۶۱
 إدریس، محمد الله رضا: تحقیق النجار، سلمان بن أحمد: مخلوق القرآن یقول من علی الرد -۱۶۲

 .الکویت اإلسالمیة الصحابة مکتبة
 .الطبعة تذکر لم البیطار، بھجة محمد: والشیعة السنة بین الکرام والصحابة اإلسالم رسالة -۱۶۳
 ھاشم، وبني أمیة بني بین فیما والتخاصم النزاع کتاب ضمن: أمیة بني في الجاحظ رسالة -۱۶۴

 .م۱۹۳۷ -اإلبراھیمیة المطبعة



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۵۶۴

 

 .القاھرة الخانجي، مکتبة ھارون، السالم عبد: تحقیق الجاحظ، رسائل ضمن: النبوة حجج رسالة -۱۶۵
 الدار الرحمن، خلیل الوھاب عبد: تحقیق المقدسي محمد حامد أبو: الرافضة علی الرد في رسالة -۱۶۶

 .ھـ۱۴۰۳ األولی: ط الھند، السلفیة،
 الصفا، مطابع الرشید، سعد بن ناصر: تحقیق الوھاب، عبد بن محمد: الرافضة علی الرد في رسالة -۱۶۷

 .ھـ۱۴۰۲ مکة
 .المنیریة الرسائل مجموعة ضمن تیمیة، ابن: والباطن الظاھر علم في رسالة -۱۶۸
 .الجمیح: ط الفرید، الجامع ضمن الوھاب، عبد بن لمحمد: اإلسالم نواقض رسالة -۱۶۹
 علي بن حمزة بن یحیی بالله المؤید: المرسلین سید صحابة سب من للمعتدین الوازعة الرسالة -۱۷۰

 ).ھـ۱۳۴۸( القاھرة/  المنیریة الطباعة إدارة) الیمنیة الرسائل مجموعة ضمن( الھاشمي
 القاھرة الحلبي، البابي مصطفی مکتبة شاکر، أحمد: تحقیق الشافعي، إدریس بن محمد: الرسالة -۱۷۱

 ).ھـ۱۳۵۸(
 العربي، التراث إحیاء دار األلوسي، محمود الدین شھاب: العظیم القرآن تفسیر في المعاني حرو -۱۷۲

 .بیروت
 بیروت المعرفة، دار الوزیر، إبراھیم بن محمد: القاسم أبي سنة عن الذب في الباسم الروض -۱۷۳

 ).ھـ۱۳۹۹(
 للکتاب الخلفاء دار الوادعي، مقبل الرحمن عبد أبو: السنة أعداء علی الرد في الجنة ریاض -۱۷۴

 .الکویت اإلسالمي،
 األولی: ط دمشق، اإلسالمي، المکتب الجوفي، بن الرحمن عبد: التفسیر علم في المسیر زاد -۱۷۵

 األرنؤوط، شعیب: تحقیق الجوزیة، قیم البن: العباد خیر ھدي في المعاد زاد -۱۷۶). ھـ۱۳۸۴(
 ).ھـ۱۴۰۲( الثالثة: ط مؤسسة الرسالة، األرنؤوط، القادر عبد

 ).ھـ۱۳۴۶( المنیریة الطباعة إدارة المنیریة، الرسائل مجموعة ضمن: الخضر نبأ في النضر الزھر -۱۷۷
 ).ھـ ۱۴۰۲( األولی: ط األفغاني، أحمد: إیران في سراب -۱۷۸
 أبو محمد: تحقیق المصري، نباته بن الدین جمال: زیدون بن رسالة شرح في العیون سرح -۱۷۹

 .العربي الفکر دار نشر إبراھیم الفضل
 .اإلسالمي المکتب األلباني، الدین ناصر محمد: الصحیحة األحادیث سلسلة -۱۸۰
 .الدعوة دار القزویني، یزید بن محمد الله عبد أبو: ماجة ابن سنن -۱۸۱
 .الدعوة دار السجستاني، األشعث بن سلیمان داود أبو: داود يبأ سنن -۱۸۲
 .الدعوة دار الترمذي، عیسی بن محمد عیسی أبو: الترمذي سنن -۱۸۳
 .الدعوة دار الدارمي، الرحمن عبد بن الله عبد محمد أبو: الدارمي سنن -۱۸۴
: ط الھند، في النظامیة المعارف دائرة مجلس مطبعة البیھقي، الحسین بن أحمد: الکبری السنن -۱۸۵

 ).ھـ۱۳۴۴( األولی،
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 األولی: ط الکویت، العلمیة، البحوث دار البھنساوي، علي سالم: علیھا المفتری السنة -۱۸۶
 ).ھـ۱۳۹۹(

 طالئع نحو سلسلة من اإلسالمي الخیار کتاب محمود، إسالم: مفتعلة ضجة والشیعة السنة -۱۸۷
 .واعیة إسالمیة

 ).ھـ۱۳۴۸( بمصر، المنار مطبعة رضا، رشید محمد: والرافضة الوھابیة أو والشیعة السنة -۱۸۸
 األولی: ط الدمام، القیم، ابن دار القحطاني، سعید بن محمد: تحقیق أحمد، بن الله لعبد: السنة -۱۸۹

 .ھـ۱۴۰۶
 .ھـ۱۳۷۲ دمشق مطبعة السعدي، ناصر بن الرحمن عبد: المھمات أھم في وجواب سؤال -۱۹۰
 حسن: علیه وعلق الفرنسیة عن ترجمه فلوتن، فان: واإلسرائیلیات والشیعة العربیة السیادة -۱۹۱

 .م۱۹۶۵ المصریة النھضة مکتبة إبراھیم، زکي محمد حسن إبراھیم
 الثانیة: ط الرسالة، مؤسسة األرنؤوط، شعیب: تحقیق الذھبي، أحمد بن محمد: النبالء أعالم سیر -۱۹۲

 .ھـ۱۴۰۲
 أبو: والتابعین الصحابة وإجماع والسنة الکتاب من والجماعة السنة أھل عتقادإ أصول شرح -۱۹۳

 .الریاض طیبة، دار حمدان، أحمد: تحقیق الاللکائي، الحسن بن الله ھبة القاسم
 عثمان، الکریم عبد: تحقیق المعتزلي، الھمذاني أحمد بن الجبار عبد: الخمسة األصول شرح -۱۹۴

 .ھـ۱۳۸۴ األولی: ط القاھرة وھبة، مکتبة
 .ھـ۱۳۸۱ الثالثة،: ط اإلسالمي، المکتب تیمیة، ابن اإلسالم شیخ: النزول حدیث شرح -۱۹۵
 األولی،: ط الطائف، المؤید، مکتبة الحنفي، العز أبي بن علي بن علي: الطحاویة العقیدة شرح -۱۹۶

 .ھـ۱۴۰۱
 بیروت العلمیة، الکتب دار المکرمة، مکة الباز، دار: الناشر القاري، علي مال: کبراأل الفقه شرح -۱۹۷

 .ھـ۱۴۰۴
 .ھـ۱۳۹۲ الثانیة: ط بیروت، العربي، التراث إحیاء دار: مسلم صحیح علی النووي شرح -۱۹۸
 رضا: تحقیق: المارقین األھواء أھل ومباینة الخالفین ومجانبة الدیانة أصول علی واإلبانة الشرح -۱۹۹

 .ھـ۱۴۰۴ مکة الفیصلیة، المکتبة نعسان، بن
 المحمدیة، السنة مطبعة الفقي، حامد محمد: تحقیق اآلجري، الحسین بن محمد: الشریعة -۲۰۰

 .ھـ۱۳۶۹ القاھرة
 محمد علی: تحقیق الیحصبي، موسی بن عیاض القاضي: المصطفی حقوق بتعریف الشفاء -۲۰۱

 .الحلبي البابي عیسی مطبعة البجاوي،
 .ھـ۱۴۰۳ الثالثة: ط باکستان، الھور، السنة، ترجمان إدارة ظھیر، إلھي إحسان: البیت وأھل الشیعة -۲۰۲
 باکستان، الھور، السنة، ترجمان إدارة ظھیر، إلھي إحسان: - وتاریخ فرق - والتشیع الشیعة -۲۰۳

 .ھـ ۱۴۰۴ األولی الطبعة
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 .الریاض طیبة، دار ظھیر، إلھي إحسان: والسنة الشیعة -۲۰۴
 .ھـ ۱۴۰۳ األولی: ط باکستان، الھور، السنة، ترجمان إدارة ظھیر، إلھي إحسان: والقرآن الشیعة -۲۰۵
 .بیروت العلمیة، الکتب دار تیمیة، بن الحلیم عبد بن أحمد: المسلول الصارم -۲۰۶
 القلم دار الکبیسي، أیوب عیادة: والسنة الکتاب في وسلم علیه الله صلی الله رسول صحابة -۲۰۷

 .ھـ ۱۴۰۷ األولی: ط بیروت، المناراة، دمشق،
 .الدعوة دار البخاری، إسماعیل بن محمد الله عبد أبو: البخاري صحیح -۲۰۸
 ھـ ۱۳۸۸ األولی: ط االسالمي، المکتب األلباني، الدین ناصر: وزیادته الصغیر الجامع صحیح -۲۰۹
 األرنؤوط، شعیب: تحقیق البستي، حبان بن محمد حاتم أبو): األول الجزء( حبان ابن صحیح -۲۱۰

 .ھـ ۱۴۰۴ األولی: ط الرسالة، مؤسسة األسد، وحسین
 .الدعوة دار النیسابوری، الحجاج بن مسلم الحسین أبو: مسلم صحیح -۲۱۱
 .ھـ۱۳۵۷ مصر السعادة مطبعة القصیمي، الله عبد: والوثنیة اإلسالم بین الصراع -۲۱۲
 عبد: وتعلیق تخریج الھیتمي، حجر بن أحمد: والزندقة البدع أھل علی الرد في المحرقة الصواعق -۲۱۳

 .ھـ ۱۳۸۵ الثانیة،: ط القاھرة، المتحدة الطباعة شرکة اللطیف، عبد الوھاب
 وسیرة والتربویة الدعویة وسلم علیه الله صلی األعظم الرسول جھود لنتائج متضادتان صورتان -۲۱۴

 اإلسالمي المجمع الندوي، الحسن أبو: اإلمامیة والشیعة السنة أھل عند األول المثالي الجیل
 .الھند ،)العلماء ندوة( العلمي

 أحمد: تحقیق الشافعي، محمد أبو الدین شھاب شامة أبو: الباري رؤیة معرفة إلی الساري ضوء -۲۱۵
 .ھـ ۱۴۰۵ األولی: ط القاھرة، الصحوة، دار الشریف،

 ستقالل،اإل مطبعة عمر، محمد علي تحقیق السیوطي، الرحمن عبد الدین جالل: الحفاظ طبقات -۲۱۶
 .ھـ ۱۳۹۳ األولی: ط

 محمود الحلو، الفتاح عبد: تحقیق السبکي، علي بن الوھاب عبد: الکبری الشافعیة طبقات -۲۰۱۷
 .ھـ۱۳۸۳ األولی: ط الحلبي، البابي عیسی الطناحي، مطبعة

 .بیروت صادر، دار سعد، بن محمد: الکبری الطبقات -۲۱۸
 دار" الشوکاني، علي بن محمد): األدب ومتھی الطلب أدب( المتعلمین وطبقات العلم طلب -۲۱۹

 .الکویت رقم،األ
 .ھـ ۱۳۹۱ الثانیة: ط الفکر، دار األفغافي، سعید: والسیاسة عائشة -۲۲۰
 .بیروت العربي، الکتاب دار: الترمذي صحیح شرح األحوذي عارضة -۲۲۱
 األولی: ط طیبة، دار العودة، سلیمان: اإلسالم صدر في الفتنة أحداث في وأثره سبأ بن الله عبد -۲۲۲

 .ھـ۱۴۰۵
 .ھـ۱۳۵۲ القاھرة بوالق، مطبعة عابدین، ابن: الحامدیة الفتاوی تنقیح في الدریة العقود -۲۲۳
 .ھـ ۱۳۹۳ األولی: ط بغداد، السالم، دار مطبعة علیان، رشدي: اإلمامیة الشیعة عند العقل -۲۲۴



 ۵۶۷ کتابنامه

 

 .السعادة مطبعة م ع تعریب ونلدسن،ر م دوایت: الشیعة عقیدة -۲۲۵
 عبد حسن، علي یوسف، محمد: العربیة إلی نقله تسیھر، جولد: اإلسالم في والشریعة العقیدة -۲۲۶

 .بمصر العربي الکتاب دار مطابع عبدالحق، العزیز
 األولی: ط المقبلي، مھدی بن صالح: والمشایخ باءاآل علی الحق تفضیل في الشامخ العلم -۲۲۷

 .ھـ۱۳۲۸
 .ھـ ۱۴۰۲ األولی: ط بیروت، العلمیة، الکتب دار المراغي، مصطفی أحمد: البالغة علوم -۲۲۸
: ضمن. عنبة، بابن المعروف علي بن أحمد الدین جمال: طالب أبی لآ أنساب في الطالب عمدة -۲۲۹

 .الطائف المعارف، مکتبة األنساب، في الکمالیة الرسائل مجموعة
 الحیدري، الله صبغة بق فصیح إبراھیم: ونجد والبصرة بغداد أحوال بیان في المجد عنوان -۲۳۰

 .بغداد البصری، دار مطبعة
 المکتبة نشر آبادي، العظیم الحق شمس محمد الطیب أبو: داوود أبي سنن شرح المعبود عون -۲۳۱

 .ھـ ۱۳۸۸ الثانیة: ط المنورة، المدینة السلفیة،
 طبع ف،یاللط عبد محمود حسن: تحقیق اآلمدي، الدین سیف: الکالم علم في المرام غایة -۲۳۲

 .ھـ ۱۳۹۱ بالقاھرة اإلسالمیة للشئون األعلی المجلس
 .ھـ ۱۳۹۲ بغداد للطباعة، الحریة دار السامرائي، الله عبد: الغالیة والفرق الغلو -۲۳۳
 الکردي، البزاز بابن المعروف شھاب بن محمد: الوجیز بالجامع المسماه ھي و البزازیة، الفتاوی -۲۳۴

 .ھـ ۱۴۰۰ الثالثة: ط بیروت، العربي، التراث إحیاء دار
 التصحیح علی أشرف: البخاري إسماعیل بن محمد الله عبد أبي اإلمام صحیح شرح الباری فتح -۲۳۵

 واإلرشاد، والدعوة واإلفتاء العلمیة البحوث إدارات رئاسة: الناشر باز، بن العزیز عبد: والتحقیق
 .السعودیة

 مطبعة الشوکاني، علي بن محمد: التفسیر علم من والدرایة الروایة فني بین الجامع القدیر فتح -۲۳۶
 .ھـ ۱۳۸۳: الثانیة: ط مصر، الحلبي، البابي مصطفی

 رناؤوطاأل القادر عبد: تحقیق النجدي، حسن بن الرحمن عبد: التوحید کتاب شرح المجید فتح -۲۳۷
 .ھـ ۱۴۰۲ األولی: ط دارالبیان، مکتبة

 محمد الرحمن عبد تحقیق السخاوي، الرحمن عبد بن محمد: الحدیث ألفیة شرح المغیث فتح -۲۳۸
 .ھـ ۱۳۸۸ العاصمة مطبعة عثمان

 .ھـ ۱۴۰۶ األولی: ط مصر، الکتاب، عبیر مطبعة آزاد، محمد: الخمینیة الفتنة -۲۳۹
 .م ۱۹۶۹ العاشرة: ط بیروت، العربي، الکتاب دار أمین، أحمد: اإلسالم فجر -۲۴۰
 مطبعة الحمید، عبد الدین محي محمد: تحقیق البغدادي، طاھر بن القاھر عبد: الفرق بین الفرق -۲۴۱

 .القاھرة المدني،
 .أنقرة طبعة. یقوتلوآ بشار تحقیق الحنفي، عبدالله بن عثمان: والزندقة الزیغ أھل بین المفترقة الفرق -۲۴۲
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 محمد: تحقیق حزم، بابن المعروف أحمد بن علي محمد أبو: والنحل واألھواء الملل في الفصل -۲۴۳
 .ھـ ۱۴۰۲ األولی: ط السعودیة عکاظ، مکتبات شرکة عمیره، الرحمن عبد نصر، إبراھیم

 الثقافیة، الکتب دار مؤسسة بدوي، الرحمن عبد: تحقیق الغزالي، حامد أبو: الباطنیة فضائح -۲۴۴
 .الکویت

 .ھـ ۱۳۸۸ القاھرة: ط سیر،التف آخر في وضعه کثیر ابن الحافظ تفسیر ذیل وھو: القرآن فضائل -۲۴۵
 ابن مکتبة السالوس، علي: األربعة المذاھب وبین بینه الخالف ومواضع اإلمامیة الشیعة فقه -۶۴۶

 .ھـ۱۳۹۸ األولی: ط الکویت، تیمیة،
: ط الکویت، تیمیة، ابن مکتبة الخالق، عبد الرحمن عبد: والسنة الکتاب ضوء في الصوفي الفکر -۲۴۷

 .الثانیة
 بن الرحمن عبد: تحقیق الشوکاني، علي بن محمد: الموضوعة األحادیث في المجموعة الفوائد -۲۴۸

 .ھـ ۱۴۰۲ الثالثة: ط اإلسالمي، المکتب المعلمي یحي
 ۱۳۹۱( الثانیة: ط بیروت، المعرفة، دار المناوي، الرؤوف عبد: الصغیر الجامع شرح القدیر فیض -۲۴۹

 )ھـ
 سید العزیز عبد: تحقیق الدامغاني، محمد بن الحسین: والنظائر وجوهال إصالح أو القرآن قاموس -۲۵۰

 .م ۱۹۷۷ الثالثة: ط بیروت، للمالیین، العلم دار األھل،
 بھجة محمد: تحقیق القاسمي، الدین جمال محمد: الحدیث مصطلح فنون من التحدیث قواعد -۲۵۱

 .ھـ ۱۳۸۰ الثانیة: ط العربیة الکتب إحیاء دار البیطار،
 .الریاض المعارف، مکتبة سعدي، بن ناصر بن الرحمن عبد: التوحید مقاصد في السدید القول -۲۵۲
 الکتاب دار الجزري، األثیر بابن المعروف الکرم أبي بن علي الحسن أبو: التاریخ في الکامل -۲۵۳

 .ھـ ۱۴۰۳ الرابعة: ط بیروت، العربي،
 المدینة الدار، مکتبة عسیالن، الله عبد: العلمی التحقیق میزان في والسیاسة مامةاإل کتاب -۲۵۴

 .المنورة
 الدین ناصر محمد السنة، جیتخر في الجنة ظالل ومعه عاصم، أبي بن عمرو أبوبکر: السنة کتاب -۲۵۵

 ھـ ۱۴۰۰: األولی: ط اإلسالمي، المکتب األلباني،
 العلمیة، الکتب دار السجستاني، األشعث بن داود أبي بن الله عبد بکر أبو: المصاحف کتاب -۲۵۶

 .ھـ ۱۴۰۵ األولی: ط بیروت،
 .السائح مکتبة الجدید، العھد وکتاب العتیق العھد کتب وھي: المقدسة الکتب -۲۵۷

 مصیلحي، ھالل: علیه علق راجعه البھوتي، یونس بن منصور: اإلقناع متن عن القناع کشاف -۲۵۸ 
 .ھـ ۱۴۰۳ الکتب عالم

 .بیروت المعرفة، دار الزمخشري، محمود لهال جار: الکشاف -۲۵۹
 .العلمیة المکتبة ثابت، بن علي بن أحمد بکر أبو: الروایة علم في الکفایة -۲۶۰



 ۵۶۹ کتابنامه

 

 .م ۱۹۶۱ بیروت للمالیین، العلم دار الزعبي، علي محمد: شیعة وال سنة ال -۲۶۱
 الحسن معھد المغرب، تطوان، خلدون، بن الرحمن عبد :الدین أصول في المحصل لباب -۲۶۲

 .م۱۹۵۲
 النظامیة، الھند، المعارف دائرة مجلس مطبعة العسقالني، حجر بن علي بن أحمد: المیزان لسان -۲۶۳

 .ھـ ۱۳۳۰ األولی: ط
 .سالمياإل المکتب الصباع، محمد: التفسیر تجاھاتوإ القرآن علوم في لمحات -۲۶۴
 .ھـ۱۳۷۰ القاھرة السلفیة، المطبعة قدامة، بن أحمد بن الله عبد: عتقاداإل لمعة -۲۶۵
 :المرضیة الفرقة عقیدة في المضیة الدرة شرح األثریة األسرار وسواطع البھیة األنوار لوامع -۲۶۶

 . بیروت سالمي،اإل المکتب السفاریني، أحمد بن محمد
 الثالثة: ط بیروت، العربي، الکتاب دار الھیثمي، أبوبکر بن علي: الفوائد ومنبع الزوائد مجمع -۲۶۷

 ھـ ۱۴۰۲
 قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: وترتیب جمع: تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوی مجموع -۲۶۸

 .ھـ۱۳۹۸ األولی: ط
 .بیروت الفکر، دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تعلیق القاسمي، الدین جمال محمد: التأویل محاسن -۲۶۹
 العلمي المجلس: تحقیق عطیة، بن الحق عبد محمد أبو: العزیز الکتاب تفسیر في الوجیز المحرر -۲۷۰

 ھـ ۱۴۰۳ الثانیة: ط المغرب، فضالة، مطابع بفاس،
 األزھریة، الکلیات مکتبة الرازي، عمر بن محمد الدین فخر: ینمتأخروال المتقدمین أفکار محصل -۲۷۱

 .القاھرة
 .بمصر ماماإل مطبعة ھراس، خلیل محمد تصحیح حزم، بن أحمد بن علي محمد أبو: المحلی -۲۷۲
 المصریة المؤسسة عزمي، عمر تحقیق المعتزلي، أحمد بن الجبار عبد القاضي: بالتکلیف المحیط -۲۷۳

 .والنشر واألنباء للتألیف
 .ھـ ۱۳۰۹ األولی: ط األمیریة، المطبعة الساعي، أنجب بن علي: الخلفاء أخبار مختصر -۲۷۴
 إلی نقله الدھلوي، العزیز عبد شاه الفارسیة باللغة أصله ألف: عشریة ثنیاإل التحفة مختصر -۲۷۵

 ب،یالخط الدین محب: تحقیق األلوسي شکري محمود: ختصرهإ األسلمي، محمد غالم: العربیة
 .ھـ۱۳۸۷ الثانیة: ط السلفیة، المطبعة

 محمد: ختصرهإ الجوزیة، قیم البن) األصل( :والمعطلة الجھمیة علی المرسلة الصواعق مختصر -۲۷۶
 .ھـ ۱۴۰۵ بیروت، الندوة، دار الموصلي، بن

 .ھـ۱۳۷۴ المحمدیة السنة مطبعة تسیھر، جولد: اإلسالمي التفسیر مذاھب -۲۷۷
 المعروف إسماعیل بن الرحمن عبد الدین شھاب: العزیز بالکتاب تتعلق علوم إلی الوجیز المرشد -۲۷۸

 .ھـ۱۳۹۵ بیروت صادر، دار قوالج، آلتي طیار: تحقیق المقدسي شامة بأبي
 .باکستان اإلمدادیة، مکتبة القاري، علي مال: المصابیح مشکاة شرح المفاتیح مرقاة -۲۷۹



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۵۷۰

 

 .بیروت المعرفة، دار األشعث، بن سلیمان داود أبو: أحمد اإلمام مسائل -۲۸۰
 .الریاض النصر، ومطابع مکتبة الحاکم، الله عبد بن محمد: الصحیحین علی المستدرك -۲۸۱
 .ھـ ۱۴۰۳ الثانیة: ط بیروت، العلمیة، الکتب دار الغزالي، حامد أبو: األصول علم في المستصفی -۲۸۲

 داود بأبي الشھیر البصري الفاري الجارود بن داود بن سلیمان: الطیالسي داود أبي مسند -۲۸ غ
 .بیروت المعرفة، الطیالسي، دار

 . بیروت المعرفة، دار سفرائیني،اإل إسحاق بن یعقوب: عوانه أبي مسند -۲۸۴
 .الدعوة دار: حنبل بن أحمد مسند -۲۸۵
 شیبة، أبي بن محمد ابن الله عبد): ثارواآل األحادیث في المصنف الکتاب( شیبة أبي ابن مصنف -۲۸۶

 .الھند السلفیة، الدار
 المؤید: ط تیمیة، بن أحمد: الرسول بینھا قد وفروعه الدین أصول معرفة إلی الوصول معارج -۲۸۷

 ھـ ۱۳۱۸
 المطبعة حداد، ودیع: تحقیق الفراء، الحسین بن محمد یعلی ألبی: الدین أصول في المعتمد -۲۸۸

 .م ۱۹۷۴ الکاثولیکیة
 ھـ ۱۴۰۳ األولی: ط بیروت، العلمیة، الکتب دار البصري، الحسین ألبی: الفقه أصول في المعتمد -۲۸۹
 األولی: ط خن،آ في سالمياإل المرکز یصدرھا التي البحوث من الثالث البحث: إیران ثورة مع -۲۹۰

 .ھـ ۱۳۹۹
 .بیروت العربي، التراث إحیاء دار البغدادی، الحموی الله عبد بن یاقوت: البلدان معجم -۲۹۱
 .ھـ ۱۳۹۹ األمیریة المطابع لشئون العامة الھیئة بالقاھرة، العربیة، اللغة مجمع: الفلسفي المعجم -۲۹۲
 الدار السلفي، المجید عبد حمدي تحقیق الطبراني، أحمد بن سلیمان القاسم أبو :الکبیر المعجم -۲۹۳

 . األوقاف وزارة بغداد، العربیة
 الکتب، عالم البکري، العزیز عبد بن الله عبد: والمواضع البالد أسماء من استعجم ما معجم -۲۹۴

 .بیروت
 .بیروت العربی، التراث إحیاء دار کحالة، رضا عمر: المؤلفین معجم -۲۹۵
 وسلیمان محمود، الحلیم عبد: تحقیق الھمداني، الجبار عبد: والعدل التوحید أبواب في المغني -۲۹۶

 .والنشر للتألیف المصریة الدار دنیا،
 الصدیق، محمد الله عبد: علیه وعلق صححه السخاوی، الرحمن عبد بن محمد: الحسنة المقاصد -۲۹۷

 .ھـ ۱۳۹۹ بیروت العلمیة، الکتب دار
: تحقیق ط، األشعري إسماعیل بن علي الحسن أبو: المصلین ختالفوإ اإلسالمیین مقاالت -۲۹۸

 .ھـ۱۳۸۹ الثانیة: ط المصریة، النھضة مکتبة الحمید، عبد الدین محي محمد
نھضة  دار وافي، الواحد عبد علي: تحقیق. خلدون بن محمد بن الرحمن عبد :خلدون ابن مقدمة -۲۹۹

 .القاھرة مصر،



 ۵۷۱ کتابنامه

 

 مصطفی مطبعة کیالني، سید محمد: تحقیق الشھرستاني، الکریم عبد بن محمد: والنحل الملل -۳۰۰
 .ھـ۱۳۸۷ الحلبي البابي

 مکتبة غدة، أبو الفتاح عبد تحقیق الجوزیة، قیم ابن: والضعیف الصحیح في المنیف المنار -۳۰۱
 . ھـ ۱۴۰۲ الثانیة: ط حلب، اإلسالمیة، المطبوعات

 والتألیف البحوث لجنة بلتاجي، محمد: الھجري عشر الثاني القرن في اإلسالمي التشریع مناھج -۳۰۲
 .ھـ ۱۳۹۷ اإلسالمیة، سعود بن محمد اإلمام بجامعة

 المعارف دائرة مطبعة الجوزي، بن الرحمن عبد الفرج أبو: واألم الملوك تاریخ في المنتظم -۳۰۳
 .ھـ ۱۳۵۷ الھند، العثمانیة،

 البن السنة منھاج مختصر وھو عتزالواإل الرفض أھل کالم نقض في عتدالاإل منھاج من المنتقی -۳۰۴
 .السلفیة المطبعة الخطیب، الدین محب: تحقیق الذھبي، محمد الله عبد أبو: ختصرهإ :تیمیة

 .ھـ ۱۳۹۶ الثانیة: ط بیروت، یمان،اإل دار الندوي، الحسن أبو: الیرموك نھر إلی کابل نھر من -۳۰۵
: نشر تیمیة، بن أحمد الدین تقي العباس أبو: القدریة الشیعة کالم نقض في النبویة السنة منھاج -۳۰۶

 .الحدیثة الریاض مکتبة
 دار فوده، حلمي: تحقیق الحلیمي، الحسن بن الحسین الله عبد ألبی: اإلیمان شعب في المنھاج -۳۰۷

 .ھـ ۱۳۹۹ األولی،: الفکر، ط
 جواد محمد: تحقیق المرتضی، بن یحیی بن أحمد: والنحل الملل شرح في واألمل المنیة -۳۰۸

 .ھـ ۱۳۹۹ األولی: ط بیروت، الفکر، دار مشکور،
 .بیروت الکتب، عالم األیجي، أحمد بن الرحمن عبد: الکالم علم في المواقف -۳۰۹
 المطبعة السویدي، مذکرات من بیالخط الدین محب: نشره السویدي، الله عبد: النجف مؤتمر -۳۱۰

 .السلفیة
: ط خلف، الرحمن عبد نجم: تحقیق الصغاني، القرشي محمد بن الحسن: الصغاني موضوعات -۳۱۱

 .ھـ ۱۴۰۱ األولی،
: ط الفکر، دار عمان الرحمن عبد: تحقیق الجوزي، بن الرحمن عبد الفرج أبو: لموضوعات ا -۳۱۲

 .ھـ ۱۴۰۳ الثانیة
 سلسلة ضمن الباقي، عبد فؤاد محمد: أحادیثه وخرج ورقمه صححه أنس، بن مالك: الموطأ -۳۱۳

 .الدعوة دار نشر الستة، الکتب
 .م ۱۹۷۷ الثانیة: ط الکویت، المطبوعات، وکالة بدوي، الرحمن عبد: الغزالی مؤلفات -۳۱۴
 ھـ ۱۳۷۷ األولی: ط بغداد، المعاني، مطبعة الحصان، الرزاق عبد: والمھدویة المھدي -۳۱۵
 .القاھرة العربی، الفکر دار زھرة، أبو محمد: الجعفریة عند المیراث -۳۱۶
 إحیاء دار البجاوي، علی: تحقیق الذھبي، عمان بن محمد: الرجال نقد في عتدالاإل میزان -۳۱۷

 .ھـ ۱۳۸۲ األولی الطبعة القاھرة، العربیة، الکتب



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۵۷۲

 

 .م۱۹۷۹ القاھرة عابدین، مطبعة عنبر، محمد: إسالمیة ثورة نحو -۳۱۸
 الجوزي، بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال: والنظائر الوجوه علم في النواظر األعین نزھة -۳۱۹ 

 ھـ ۱۴۰۵ الثانیة: ط الرسالة، مؤسسة الراضي، الکریم عبد محمد: تحقیق
 .األولی الطبعة العربي، الفکر دار زید، مصطفی :القرآن في النسخ -۳۲۰
 .السلفیة المطبعة ب،یالخط الدین محب :علیھا یقوم التي واألسس وتطوره التشیع نشأة -۳۲۱
 .م۱۹۷۸ السابعة: ط المعارف، دار النشار، سامي علي: اإلسالم في الفلسفي الفکر نشأة -۳۲۲
 العلمیة، الکتب دار الجزری، بابن الشھیر محمد بن محمد الخیر أبو: العشر القراءات في النشر -۳۲۳

 .بیروت
 حسن، ناجي: تحقیق) الطالقاني عباد بن إسماعیل( عباد بن للصاحب: الزیدیة مذاھب نصرة -۳۲۴

 .بغداد الجامعة مطبعة
 .التحریر حزب: نشر: اإلیراني الدستور مشروع نقض نص -۳۲۵
 .م۱۹۶۹ بمصر المعارف دار صبحی، محمود أحمد :عشریة ثنیاإل الشیعة لدی اإلمامة نظریة -۳۲۶
 المعارف، منشأة زغلول، محمد: تحقیق الباقالني، الطیب بن محمد: القرآن لنقل نتصاراإل نکت -۳۲۷

 .اإلسکندریة
: ط األردن، للنشر، عمار دار آخرون، و عواد بشار. د: اإلسالمي الفکر میزان في الخمیني نھج -۳۲۸

 .ھـ ۱۴۰۵ األولی
 .م ۱۹۸۲ بیروت، الکتب، عالم األسنوي، الحسن بن الرحیم عبد الدین جمال: السول نھایة -۳۲۹
 محمود: تحقیق األثیر، بن المبارك السعادات أبو الدین مجد: واألثر الحدیث غریب في النھایة -۳۳۰

 ھـ ۱۳۸۵ القاھرة: ط اإلسالمیة، المکتبة الطناحي،
 .م۱۹۸۱ للطباعة الجیل دار الغریب، محمد الله عبد: المجوس دور وجاء -۳۳۱
 .المصریة النھضة مکتبة دویدار، الفتاح عبد برکات: والفرق األدیان في دراسة مع الوحدانیة -۳۳۲
 .ھـ۱۳۷۰ الھالل، مطبعة المالح، محمود: والرد األخذ بین اإلسالمیة الوحدة -۳۳۳
 الکلیات مکتبة العلماء، کبار من جماعة: تحقیق الله، جار موسی: الشیعة عقائد نقد في الوشیعة -۳۳۴

 .األزھریة
 صادر دار عباس، إحسان: تحقیق خلکان، بن محمد بن أحمد: الزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات -۳۳۵

 .بیروت
 البحوث إدارات رئاسة العسقالني، حجر بن علي بن أحمد: الباري فتح مقدمة الساري ھدي -۳۳۶

 .السعودیة واإلرشاد، واإلفتاء والدعوة العلمیة



 ۵۷۳ کتابنامه

 

 منابع شیعه
 ھای خطی نسخهالف: 
 ).۵۱۰( رقم العراقي، المتحف مکتبة الطوسی، الحسن بن محمد جعفر أبو: اإلمامة في ستیفاءاإل -۳۳۷
 .العراقي العلمي المجمع الطبرسي، النوري حسین: األرباب رب کتاب تحریف في الخطاب فصل -۳۳۸

 شده ھای چاپ کتاب -ب
 الرابعة: ط بیروت، الجدید، التیار دار الجواد، دار مغنیة، جواد محمد: البیت وأھل عشریة ثنااإل -۳۳۹
 .م ۱۹۷۶ األولی: ط بیروت، اللبناني، الکتاب دار الصدر، رضا: والتقلید جتھاداإل -۳۴۰
 بیروت، التعارف، دار الغریفي، الموسوي الدین محي: وغیبته المعصوم عصر في والفتوی جتھاداإل -۳۴۱

 .ھـ ۱۳۹۸ األولی: ط
 الثالثة: ط النجف، النعمان، مطبعة -معاصر -الموسوي الحسین عبد :الله جار مسائل أجوبة -۳۴۲

 .ھـ ۱۳۸۶
 األعلمي، مؤسسة الخرسان باقر محمد تعلیق الطبرسي، طالب أبي بن علي بن أحمد: حتجاجاإل -۳۴۳

 .ھـ ۱۴۰۱ بیروت،
 المطبعة صفھاني،اإل الموسوي فھد محمد :الشیعة مجتھدي مشاھیر تراجم في الودیعة أحسن -۳۴۴

 .ھـ ۱۳۸۸ الثانیة: ط النجف، الحیدریة،
 المطبعة النجفي، الدین شھاب: تعلیق المرعشي، الحسیني الله نور: الباطل وإزھاق الحق إحقاق -۳۴۵

 .اإلسالمیة، طھران
 .ھـ ۱۳۹۶ الثالثة: ط الکویت، الصادق، جعفر ماماإل مکتبة الحائري، حسن میرزا: الشیعة أحکام -۳۴۶
 .ھـ۱۳۸۵ الثانیة: ط بغداد، األزھر، مطبعة الخالصي، محمد: الشیعة مذھب في الشریعة إحیاء -۳۴۷

 .ھـ۱۴۰۲ بیروت األعلمي، مؤسسة النعمان، بن محمد المفید: ختصاصإلا -۳۴۸
 الثالثة: ط بیروت، األعلمي مؤسسة بالمفید، الملقب النعمان بن محمد بن محمد: اإلرشاد -۳۴۹

 .ھـ ۱۳۹۹
 .ھـ۱۳۵۳ النجف: ط الدیلمي، محمد بن الحسن: القلوب إرشاد -۳۵۰
 .بیروت التعارف، دار الغطاء، کاشف آل حسین محمد: الحسینیة والتربة األرض -۳۵۱
 دار الخرسان، حسن تحقیق الطوسي، الحسن بن محمد: األخبار من اختلف فیما ستبصاراإل -۳۵۲

 .ھـ ۱۳۹۰ الثالثة: ط طھران اإلسالمیة، الکتب دار: الناشر بیروت، التعارف، دار صعب،
 موسی بن أحمد بن علي الکوفي، أحمد بن علي القاسم أبو): المحدثة البدع أو( ستغاثةاإل - ۳۵۳

 . قم العلمیة، الکتب الکوفي، دار
 العلویة، المطبعة الکراجکي، عثمان بن علي بن محمد: األطھار األئمة علی النص في ستنصاراإل -۳۵۴

 .ھـ۱۳۴۶ النجف



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۵۷۴

 

 .ھـ۱۳۹۲ النجف النعمان، مطبعة الجاللي، الحسینی محمد: ودستور عقیدة اإلسالم -۳۵۵
 .الطبع تاریخ أو للمطبعة ذکر بدون الخراساني، حسین:التشیع ضوء علی اإلسالم -۳۵۶
 .ھـ۱۳۷۸ بغداد النجاح، مطبعة الخالصي، محمد: شيء کل فوق اإلسالم -۳۵۷
 .بیروت القلم، دار الحسینی، معروف ھاشم: التشیع أصول -۳۵۸
 الکتب دار الغفاري، أکبر علي: وتعلیق تصحیح الکلیني، یعقوب بن محمد: الکافی أصول -۳۵۹

 .ھـ۱۳۸۸: الثالثة: ط طھران، اإلسالمیة،
 الثالثة،: ط بیروت، األعلمي، مؤسسة تفاحة، زکي أحمد: اإلمامیة الشیعة عند وفروعه الدین أصول -۳۶۰

 .ھـ۱۳۹۱
 .األولی: ط بیروت، األندلس، دار الحکیم، تقي محمد: المقارن للفقه العامة األصول -۳۶۱
 .ھـ۱۳۸۲ النجف: ط المظفر، رضا محمد: الفقه أصول -۳۶۲
 .النجف الحیدریة، المطبعة العمران، فرج: واحدة فرقة واإلخباریون األصولیون -۳۶۳
 .ھـ۱۳۷۴ بغداد العربیة، المطبعة الخالصي، محمد: الله بحبل عتصاماإل -۳۶۴
 .للصدوق عتقاداتاإل حاشیة في مطبوع المجلسي،: اإلعتقادات -۳۶۵
 .ھـ۱۳۲۰ إیران: ط القمي، بابویه ابن): اإلمامیة دین أو الصدوق، عقائد وتسمی( عتقاداتاإل -۳۶۶
 .م۱۹۶۴ بیروت الغربیة، الیقظة دار غالب، مصطفی: اإلسماعیلیة أعالم -۳۶۷
 دار الغفاري، علي وتعلیق تصحیح الطبرسي، الحسن بن الفضل: الھدی بأعالم الوری أعالم -۳۶۸

 .ھـ ۱۳۹۹ المعرفة، بیروت
 .دمشق زیدون، بن مطبعة العاملي، األمین محسن: الشیعة أعیان -۳۶۹
 عندھم الملقب القمي بابویه بن الحسین بن محمد :الرجعة إثبات في النعمة وإتمام الدین إکمال -۳۷۰

 .ھـ ۱۳۸۹ النجف الحیدریة، المطبعة بالصدوق
 .ھـ۱۳۸۷ النجف: ط الموسوي، الدین شرف الحسین عبد: بدمشق العربي العلمي المجمع إلی -۳۷۱
: ط بیروت، األعلمي، مؤسسة الحائري، الیزدي علي: الغائب الحجة إثبات في الناصب إلزام -۳۷۲

 ھـ ۱۳۹۷ الرابعة،
 األعلمي، مؤسسة الحلي، المطھر بن الحسن: طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر إمامة في األلفین -۳۷۳

 .ھـ ۱۴۰۲ الثالثة: ط بیروت،
 .بیروت العربي، التراث إحیاء دار البالغي، جواد لمحمد: القرآن تفسیر في الرحمن آالء -۳۷۴
 .ھـ۱۳۰۰ إیران: ط القمي، بابویه بن علي بن محمد: الصدوق أمالي -۳۷۵
 .ھـ۱۳۵۱ النجف: ط المفید،: األمالي -۳۷۶
 .ھـ۱۳۹۹ األولی: ط الکویت، المنھل، مکتبة السماوي، مھدي :والسنة الکتاب ضوء في مامةاإل -۳۷۷
: تحقیق ،)ھـ ۳۲۹ ت( القمي بابویه بن الحسین بن علي الحسن أبو: الحیرة من والتبصرة اإلمامة -۳۷۸

 .بیروت المرتضی، دار قم المھدي، مدرسة اإلمام



 ۵۷۵ کتابنامه

 

 .بیروت التربیة، مکتبة دار العالیلي، الله عبد: الحسین اإلمام -۳۷۹
 .ھـ۱۳۹۷ الثالثة: ط بیروت، الزھراء دار المظفر، الحسین محمد: الصادق اإلمام -۳۸۰
 .م۱۹۸۴ الثانیة: ط بیروت، الھالل، ومکتبة دار یاسین، خلیل: وعدالة رسالة علي اإلمام -۳۸۱
 األندلس، بغداد، مکتبة الحسیني، أحمد: تحقیق) العالمي الحر( الحسن بن محمد: اآلمل أمل -۳۸۲

 .ھـ ا ۳۸۵ األولی المحققة: ط
 ھـ ۱۴۰۵ بیروت  األضواء، دار المرتضی، الشریف: نتصاراإل -۳۸۳
 مطبعة البحراني، البالدي حسن علي: والبحرین واألحساء القطیف علماء تراجم في البدرین أنوار -۳۸۴

 .ھـ۱۳۸۰ النجف النعمان،
 األضواء، دار الخراساني، کاظم تحقیق القمي، عباس: اإللھیة الحجج تواریخ في البھیة األنوار - ۳۸۵

 األولی: ط بیروت،
 .بیروت األعلمي، مؤسسة الجزائري، الله نعمة: النعمانیة األنوار - ۳۸۶
 مکتبة بالمفید، الملقب العکبري محمد بن محمد: المختارات المذاھب في المقاالت أوائل - ۳۸۷

 .إیران قم الداوري،
 .بیروت المرتضی، دار الغطاء، کاشف آل حسین محمد :والضالالت البدع قمع في البینات یاتاآل - ۳۸۸
 قم، العلمیة، المطبعة العالمي، الحر الحسن بن محمد: الرجعة علی بالبرھان الھجعة من اإلیقاظ - ۳۸۹

 .إیران
 یوسف بن الحسن: الدین أصول معرفة من المکلفین عامة علی یجب فیما عشر الحادي الباب - ۳۹۰

 ). مجموع ضمن. ھـ۱۳۲۰ إیران: ط الحلي، المطھر بن
 العربي، التراث إحیاء المجلسي، باقر محمد: األطھار األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار -۳۹۱

  ھـ۱۴۰۳ الثالثة الطبعة بیروت،
 .ھـ۱۳۷۴ إیران: ط بروجردي، مھدي میرزا: القرآن تحریف عدم علی البرھان -۳۹۲
 .البحرین البیت، أھل دار األمین، محسن: الزمان صاحب وجود علی البرھان -۳۹۳
 .الثانیة: ط طھران،: ط الکتکاني، البحراني سلیمان بن ھاشم: القرآن تفسیر في البرھان -۳۹۴
 .ھـ ۱۴۰۳ بیروت اإلسالمي، الکتاب دار: الزمان صاحب ظھور في سالماإل بشارة -۳۹۵
 ھـ ۱۳۶۹ أولی: ط الحیدریة، المطبعة ،الطبري محمد: المرتضی لشیعة المصطفی بشارة -۳۹۶
 .ھـ۱۳۷۰ بالنجف المطبوع الدرجات، بصائر مختصر وھو: الدرجات بصائر -۳۹۷
 الثالثة،: ط بیروت، األعلمي، مؤسسة الخوئي، الموسوي القاسم أبو: القرآن تفسیر في البیان -۳۹۸

 .ھـ ۱۳۹۴
 .م ۱۹۷۹ األولی: ط بیروت، القلم، دار الحسیني، معروف ھاشم: والتشیع التصوف بین -۳۹۹
 الثانیة: ط بیروت، األعلمي، مؤسسة فیاض، الله عبد: الشیعة من وأسالفھم اإلمامیة تاریخ -۴۰۰

 .ھـ۱۳۹۵



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۵۷۶

 

 .ھـ ۱۴۰۲ الثالثة،: ط بیروت، لزھراءا دار المظفر، حسین محمد: الشیعة تاریخ -۴۰۱
 األولی: ط بیروت، األعلمي، مؤسسة الحکیم، رضا محمد: المختلفة العصور عبر العلماء تاریخ -۴۰۲

 .ھـ۱۴۰۳
 .الثانیة الطبعة ھـ۱۴۰۳ الکویت األلفین، مکتبة الصدر، باقر محمد: الکبری الغیبة تاریخ -۴۰۳
 .ھـ۱۴۰۰ الثانیة: ط األلفین، مکتبة الصدر، باقر محمد: الصغری الغیبة تاریخ -۴۰۴
 .للجامعیین النشر دار الحسیني، معروف ھاشم :الجعفري الفقه تاریخ -۴۰۵
 .ھـ۱۳۸۸ الثالثة: ط بیروت، األعلمي، مؤسسة الزنجاني، الله عبد أبو: القرآن تاریخ ۶۰۴
 .ھـ ۱۳۸۷ الثانیة: ط النجف، الحیدریة، المطبعة طعمة، آل الجواد عبد: کربالء تاریخ -۴۰۷
 .النجف الحیدریة، المطبعة النجفي، البرقي حسین:الکوفة تاریخ -۴۰۸
 .ھـ۱۴۰۰ بیروت، للطباعة، بیروت دار الیعقوبي، جعفر بن یعقوب أبي بن أحمد: الیعقوبي تاریخ -۴۰۹
 .ھـ۱۳۸۳ النجف،: ط الطوسي، الحسن بن محمد: القرآن تفسیر في التبیان -۴۱۰
 .ھـ۱۳۴۹ طھران: ط السبیتي، الله عبد: الحق رایة تحت -۴۱۱
 .طھران اإلسالمیة، العلمیة مکتبة الخمیني، الله روح :الوسیلة تحریر -۴۱۲
حسین،  منظور ترتیب العصر، ھذا في الشیعة آیات من ستة فتاوی مطابق: مقبول العوام تحفة -۴۱۳

 .باکستان الھور،
 ۱۳۹۴ الخامسة: ط بیروت، األعلمي، مؤسسة الحراني، شعبة بن علي بن الحسن: العقول تحف -۴۱۴

 .ھـ
 القاھرة، الدجوي، مطابع الصدر، باقر محمد: اإلسالمیة الدعوة إطار في طبیعیة ظاھرة التشیع -۴۱۵

 .ھـ۱۳۹۷
 .ھـ۱۳۷۱ تبریز الثانیة،: ط النعمان، بن محمد المفید: الصدوق عقائد شرح أو عتقاداإل تصحیح -۴۱۶
 الکتاب دار) الھاشمي محمود نشرھا الصدر باقر محمد ألبحاث تقریر: (الشرعیة األدلة تعارض -۴۱۷

 .م ۱۹۷۵ األولی: ط بیروت، اللبناني،
 علی المازندراني شرح مع المطبوعة: الشعراني الحسن أبی جامع شرح علی علمیة تعلیقات -۴۱۸

 .طھران اإلسالمیة، المکتبة منشورات الکافي،
 .ھـ۱۳۱۵ إیران: ط: العسکري الحسن تفسیر -۴۱۹
 .بیروت األعلمي، مؤسسة األعلمي، حسین تصحیح الکاشاني، الفیض: الصافي تفسیر -۴۲۰
 مؤسسة البروجردي، رضا غالم: وتعلیق تحقیق البروجردي، حسین: المستقیم الصراط تفسیر -۴۲۱

 .ھـ ۱۴۰۳ األولی: ط بیروت، الوفاء،
 المکتبة المحالتي، الرسولي ھاشم: وتعلیق تصحیح العیاشی، مسعود بن محمد: العیاشي تفسیر -۴۲۲

 .طھران العلمیة،
 .الداوري، قم مکتبة: نشر النجف، الحیدریة، المطبعة الکوفي، إبراھیم بن فرات: فرات تفسیر -۴۲۳



 ۵۷۷ کتابنامه

 

 .الثالثة: ط. ھـ۱۳۹۷ العربي التراث إحیاء دار شبر، الله عبد: الکریم القرآن تفسیر -۴۲۴
 الثانیة،:ط الجزائری الموسوی طیب: وتعلیق تصحیح القمي، إبراھیم بن علي: القمي تفسیر -۴۲۵

 .ھـ۱۳۸۷ بیروت
 .م۱۹۷۸ بیروت، التعارف، دار مغنیة، جواد محمد: المبین التفسیر -۴۲۶
 المطبعة المحالتي ھاشم: وتعلیق تصحیح الحویري، جمعة بن الله عبد: الثقلین نور تفسیر -۴۲۷

 .ھـ۱۳۸۵ الثانیة: ط العلمیة، قم،
 .القاھرة الدجوي، مطابع الرفاعي، طالب: الغالة من وموقفھم للصحابة اإلمامیة تقدیر -۴۲۸
 .ھـ ۱۴۰۰ الثانیة: ط بیروت، الزھراء، دار العلوم، بحر الدین عز: اإلسالمیة الشریعة في التقلید -۴۲۹
 قم، اإلسالمیة، الکتب دار العلوم، بحر حسین تعلیق الطوسي، الحسن بن محمد: الشافي تلخیص -۴۳۰

 .ھـ۱۳۹۴ الثالثة: ط
 ینمتأخروال المتقدمین أفکار محصل بذیل المطبوع الطوسي، الدین نصیر: المحصل تلخیص -۴۳۱

 .األزھریة الکلیات مکتبة للرازي،
 .بیروت صعب، دار المسعودي، الحسین بن علي: واإلشراف التنبیه -۴۳۲
 .إیران قم، الراضي، الشریف منشورات الحسین، بن علي المرتضی الشریف: األنبیاء تنزیه -۴۳۳
 .ھـ۱۳۴۸ النجف المرتضویة، المطبعة الممقاني، الله عبد: المقال تنقیح -۴۳۴
 اإلسالمیة، الکتب دار الخرسان، حسن: تحقیق الطوسي، الحسن بن محمد: األحکام تھذیب -۴۳۵

 .ھـ ۱۳۹۰ الثالثة: ط طھران،
 .ھـ۱۳۰۸ طھران: ط الحلي، المطھر بن یوسف بن حسن: األصول علم إلی الوصول تھذیب -۴۳۶
 المعرفة، دار الطھراني، ھاشم تعلیق القمي، بابویه بن الحسین بن علي بن محمد: التوحید -۴۳۷

 .بیروت
 .ھـ۱۳۷۳ األولی: ط العربیة، الکتب إحیاء دار الجیالني، الله فضل بن علي: التطبیق توفیق -۴۳۸
 .ھـ ۱۳۷۵ إیران: ط القمي، بابویه ابن: األعمال ثواب -۴۳۹
 الموسوي موسی: البائسة الثورة -۴۴۰
 .ھـ ۱۳۵۴ إیران: ط ،)الصدوق( القمي بابویه ابن: األخبار جامع -۴۴۱
 الحائري، الغروي األردبیلي علي بن محمد: واإلسناد الطرق عن شتباھاتاإل وإزاحة الرواة جامع -۴۴۲

 .ھـ ۱۴۰۳ بیروت، األضواء، دار
 .الرابعة: ط النعمان، دار کالنتر، محمد: تحقیق النراقي، مھدی محمد: السعادات جامع -۴۴۳
 الطریحي، کاظم محمد: تحقیق الدین، فخر: والرجال الحدیث بأحوال یتعلق فیما المقال جامع -۴۴۴

 .إیران: ط
 الطبرسي، النوري حسین، میرزا: الکبری الغیبة في معجزته أو الحجة بلقاء فاز فیمن المأوی جنة -۴۴۵

 .ھـ ۱۴۰۳ بیروت، التراث، إحیاء دار األنوار، بحار من والخمسین الثالث الجزء ضمن طبع



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۵۷۸

 

 .بیروت العربي، الکاتب دار ،)إسماعیلي( غالب مصطفی: سالماإل في الباطنیة الحرکات -۴۴۶
 .بیروت الحیاة، مکتبة دار البحراني، صالح محمد: المنتظر ماماإل أحوال في الفکر حصائل -۴۴۷
 الزھراء، دار األمین، محسن: الشیعة حق في المنار صاحب أورده ما رد في المنیعة الحصون -۴۴۸

 .ھـ۱۴۰۵ األولی :ط بیروت،
 .ھـ ۱۴۰۴ األولی: ط بیروت، األضواء، دار شبر، الله عبد: الدین أصول معرفة في الیقین حق -۴۴۹
 .إیران بجمھوریة رشاداإل وزارة الخمیني، الله روح: اإلسالمیة الحکومة -۴۵۰
 .ھـ ۱۳۹۸ الثالثة: ط بیروت، التعارف، دار القرشي، شریف باقر: جعفر بن موسی ماماإل حیاة -۴۵۱
 .ھـ۱۳۰۱ إیران: ط الراوندي، الحسن بن الله ھبة بن سعید: والجرائح الخرائج -۴۵۲
 .ھـ ۱۳۸۹ طھران، الصدوق مکتبة الغفاري، أکبر علي: تصحیح القمي، بابویه ابن: الخصال -۴۵۳
 .إیران في للثورة العالمي اإلعالم مرکز: المنتظر المھدي مسألة حول الخمیني خطاب -۴۵۴
 .بیروت للطباعة، الحدیثة المکتبة مغنیة، أحمد: وأفعاله أقواله الخمیني -۴۵۵
 .م۱۹۷۹ األولی،: ط بیروت، للمالیین، العلم دار مغنیة، جواد محمد: اإلسالمیة والدولة الخمیني -۴۵۶
 .ھـ ۱۳۹۳ الثانیة: ط بیروت، التعارف، دار األمین، حسن: الشیعیة المعارف دائرة -۴۵۷
 .قم العلمیة، المطبعة تارا، جواد: العلویة المعارف دائرة -۴۵۸
 .ھـ ۱۳۹۸ الثانیة،: ط بیروت، التعارف، دار الحسیني، معروف ھاشم: والمحدثین الحدیث في دراسات -۴۵۹
 المکتبة میني،األ ھادي محمد: تحقیق العاملي، مکي محمد: الطاھرة األصداف عن الباھرة الدرة -۴۶۰

 .ھـ ۱۳۸۸ النجف الحیدریة،
 .ھـ۱۳۱۴ حجر: ط طھران، البحراني، أحمد یوسف: نجفیة درة -۴۶۱
 .اإلیرانیة اإلرشاد وزارة: إیران في اإلسالمیة الجمھوریة دستور -۴۶۲
 التجاریة، المطبعة الخنیزي، الحسن ألبي: واإلمامیة السنة أھل وحدة إلی اإلسالمیة الدعوة -۴۶۳

 .ھـ۱۳۷۶ بیروت،
 .ھـ۱۳۶۹ النجف، الحیدریة، المطبعة الطبری، رستم بن جریر بن محمد: اإلمامة دالئل -۴۶۴
 .النجف النعمان، مطبعة مغنیة، جواد لمحمد: الشیعة دول -۴۶۵
 باقر محمد: نشره العربي، باألدب الخاص الثاني القسم من األول الجزء: الحسین شعراء دیوان -۴۶۶

 .ھـ۱۳۷۴ طھران، :ط األرواني،
 .ھـ ۱۳۳۰ الثانیة: ط صیدا، العرفان، مطبعة الغطاء، کاشف آل حسین محمد: واإلسالم الدین -۴۶۷
 .ھـ۱۴۰۳ الثالثة: ط بیروت، األضواء، دار الطھراني، بزرك آقا: الشیعة تصانیف إلی الذریعة -۴۶۸
 .إیران: ط النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد: الرجال -۴۶۹
 .ھـ۱۳۸۳ طھران الحلي، داود بن علي بن الحسن: الرجال -۴۷۰
 الثانیة: ط النجف، الحیدریة، مطبعة الحلي، المطھر بن یوسف بن الحسن: الحلي رجال -۴۷۱

 .ھـ۱۳۸۱



 ۵۷۹ کتابنامه

 

 الحیدریة، المطبعة العلوم، بحر صادق محمد: تحقیق الطوسي، الحسن بن محمد: الطوسي رجال -۴۷۲
 .م۱۹۶۱

 بن محمد: واألصل الطوسي، الحسن بن لمحمد: ختیاراإل) الرجال معرفة ختیارإ( الکشي رجال -۴۷۳
 طھران: ط المصطفوي، حسن: وتعلیق الکشي، تصحیح عمر

 .ھـ۱۳۴۷ األولی: ط صیدا، العرفان، مطبعة األمین، محسن: الشبیه ألعمال التنزیه رسالة -۴۷۴
 الخمیني، الله روح): الخمیني رسائل من الثاني الجزء ضمن( والترجیح التعادل في رسالة -۴۷۵

 .ھـ۱۳۸۵ قم العلمیة، المطبعة
 العلمیة، المطبعة الخمیني، الله روح): الخمیني رسائل من الثاني الجزء ضمن: (التقیة في رسالة -۴۷۶

 .ھـ۱۳۸۵ قم
 روحاني، صادق محمد) للمؤلف المنکر عن والنھي بالمعروف األمر کتاب ضمن( التقیة في رسالة -۴۷۷

 .ھـ۱۳۹۶ األولی الطبعة
 .ھـ۱۳۸۸ األولی: ط بیروت، األعلمي، مؤسسة القرشي، مھدي: خلفائه مع األعظم الرسول -۴۷۸
 .م۱۹۶۱ النموذجیة، المطبعة الشریف، أمین: ترجمة علي، أمیر سید: اإلسالم روح -۴۷۹
 إسماعیلیان، أسدالله تحقیق الخوانساري، باقر محمد: السادات العلماء أحوال في الجنات روضات -۴۸۰

 .م۱۹۵۰ الحیدریة المطبعة
 السامرائي، الله عبد: تحقیق) إسماعیلي( الرازی حمدان بن أحمد: اإلسالمیة الکلمات في الزینة -۴۸۱ 

 .ھـ۱۳۹۲ بغداد، الحکومة، مطبعة الغالیة، والفرق کتاب الغلو ضمن
 .ھـ۱۳۹۰ الثانیة،: ط قم، العلمیة، المطبعة الحلي، إدریس بن محمد: السرائر -۴۸۲
 والترجمة للدراسات طالس الفھري، أحمد: علیه وعلق عربه الخمیني، الله روح: الصالة سر -۴۸۳

 .م ۱۹۸۵ األولی: ط دمشق، والنشر،
 .بیروت الوفاء مؤسسة القمي، عباس: البحار سفینة -۴۸۴
 .ھـ۱۴۰۲ الثانیة: ط بیروت، الزھراء، دار الحکیم، تقي محمد: البیت أھل سنة -۴۸۵
 الثانیة: ط النجف، ، الغري مطبعة المظفر، الله عبد بن الحسین عبد: الکافي أصول شرح الشافي -۴۸۶

 .ھـ۱۳۸۹
 .ھـ۱۳۸۴ طھران اإلسالمیة، المکتبة المازندراني، صالح محمد: جامع شرح -۴۸۷
 .ھـ۱۳۷۸ طھران، الحیدریة، المطبعة البحراني، میثم بن علي بن میثم: البالغة نھج شرخ -۴۸۸
 .طھران: ط الصدر، صادق محمد: الشیعة -۴۸۹
 .م۱۹۷۸ األولی،: ط بیروت، القلم، دار الحسیني، معروف ھاشم: والمعتزلة األشاعرة بین الشیعة -۴۹۰
 الثالثة،: ط بیروت، للمطبوعات، األعلمي مؤسسة األمین، محسن: واألوھام الحقائق بین الشیعة -۴۹۱

 .ھـ۱۳۹۷
 .ھـ۱۳۹۹ الثانیة،: ط بیروت، ثار،اآل دار العاملي، الزین حسین محمد: التاریخ في الشیعة -۴۹۲



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۵۸۰

 

 الثالثة،: ط بیروت، الزھراء دار القزویني، الکاظمي محمد أمیر: وأحکامھم عقائدھم في الشیعة -۴۹۳
 .ھـ۱۳۹۷

 .بیروت التعارف، دار مغنیة، جواد محمد: المیزان في الشیعة -۴۹۴
 .ھـ۱۳۸۵ النجف اآلداب، مطبعة النجفي، الطبیسي رضا محمد: والرجعة الشیعة -۴۹۵
 .م۱۹۷۷ بیروت، الزھراء دار الخاقاني، نادی: نشر خ، س، بقلم محاکمة: المیزان في والسنة الشیعة -۴۹۶
 .ھـ۱۴۰۱ األولی: ط اإلسالمیة، الدار البھبودي، باقر محمد: الکافي صحیح -۴۹۷
 .ھـ۱۳۸۵ النجف مطبعة المحسني، آصف محمد: الحق صراط -۴۹۸
 باقر محمد: تحقیق البیاضي، النباطي یونس بن علي: التقدیم مستحقي إلی المستقیم الصراط -۴۹۹

 .ھـ۱۳۸۴ األولی الطبعة الحیدري، مطبعة البھبودي،
 .الثالثة: ط م،۱۹۸۲ بیروت األندلس، دار الشیبي، مصطفی کامل: والتشیع التصوف بین الصلة -۵۰۰
 .ھـ۱۳۹۳ بیروت الغدیر، دار المظفر، رضا محمد: اإلمامیة عقائد -۵۰۱
 ھذا في الشیعة مراجع تعلیقات وبھامشھا( الیزدي الطباطبائی کاظم محمد: الوثقی العروة -۵۰۲

 .ھـ ۱۴۰۴ الثانیة: ط اإلرشاد، دار مکتبة) العصر
 ).۱۳۹۷( رقم العلمیة المطبعة صفھاني،اإل باقر محمد: اإلمامیة في الشیعة عقیدة -۵۰۳
 األولی: ط األندلس، دار بیروت، العاملي، مکي یوسف حسین: الصادق اإلمام في الشیعة عقیدة -۵۰۴

 .ھـ۱۳۸۲
 .ھـ۱۴۰۱ الثالثة: ط بیروت، العالمیة، الدار قبالن، األمیر عبد: المؤمنین عقیدة -۵۰۵
 .ھـ۱۳۸۵ الثانیة: ط ومطبعتھا، الحیدریة المکتبة القمي، بابویه ابن: الشرائع علل -۵۰۶
 .ھـ۱۴۰۲ الثانیة: ط بیروت، الزھراء، دار المظفر، الحسیني محمد: اإلمام علم -۵۰۷
 .بیروت الصادق، دار شیرازي،ال مھدی حسن: البیت أھل شیعة العلویون -۵۰۸
 .ھـ۱۳۸۹ األولی: ط بیروت، األعلمي، مؤسسة الصادقي، محمد: والحاکمون علي -۵۰۹
 .ھـ۱۴۰۲ بیروت، الوفاء مؤسسة جعفر، نوري: ومناوئوه علی -۵۱۰
 الثالثة: ط بیروت، التعارف، دار الکاظمي، الحسیني حیدر: والزیارات األدعیة في الزائر عمدة -۵۱۱

 .ھـ۱۳۹۹
 بالصدوق، عندھم الملقب القمي، بابویه بن الحسین بن علي بن محمد جعفر ألبی: األخبار عیون -۵۱۲

 .ھـ۱۳۱۸ إیران،: ط
 .ھـ۱۳۱۸ إیران: ط القمي، بابویه بن الحسین بن علي بن محمد: الرضا أخبار عیون -۵۱۳
 .ھـ۱۴۰۳ الثالثة: ط األعلمي، مؤسسة الوھاب، عبد بن حسین: المعجزات عیون -۵۱۴
 .الطبع تاریخ أو للمطبعة ذکر بدون المفید،: والمحاسن العیون -۵۱۵
 القاموس دار البحراني، سلیمان بن ھاشم: والعام الخاص طریق عن الخصام حجة في المرام غایة -۵۱۶

 .بیروت الحدیث،



 ۵۸۱ کتابنامه

 

 .ھـ۱۳۷۲ الثانیة: ط النجف، الغري، مطبعة النجفي، األمیني الحسین عبد: الغدیر -۵۱۷
 .ھـ۱۴۰۳ األولی: ط بیروت، األعلمي، مؤسسة النعماني، جعفر بن إبراھیم بن محمد: الغیبة -۵۱۸
 .الکویت األلفین، مکتبة الطوسی، الحسن بن جعفر بن محمد: الغیبة -۵۱۹
 .ھـ۱۴۰۴ الثالثة: ط بیروت، األضواء دار النوبختي، موسی بن الحسن: الشیعة فرق -۵۲۰
 التعارف، دار صعب، دار الغفاري، أکبر علي تصحیح الکلیني، یعقوب بن محمد: الکافي من الفروع -۵۲۱

 .ھـ۱۴۰۱ الثالثة: ط بیروت،
: ط الطبرسي، النوري تقي محمد بن حسین: األرباب رب کتاب تحریف إثبات في الخطاب فصل -۵۲۲

 .ھـ۱۳۹۸ إیران
: ط بیروت، األضواء، دار النعمان، بن محمد المفید: والمحاسن العیون من المختارة الفصول -۵۲۳

 .ھـ۱۴۰۵ الرابعة،
: ط قم، بصیرتي، ومکتبة العاملي، الحر الحسن بن محمد: األئمة أصول في المھمة الفصول -۵۲۴

 .الثالثة
: ط بیروت، الزھراء، دار الموسوي، الدین شرف الحسین عبد: األمة تألیف في المھمة الفصول -۵۲۵

 .ھـ ۱۳۶۷ السابعة
 .ھـ۱۳۴۰ إیران: ط الکرماني، إبراھیم بن کریم: السلیمة الفطرة -۵۲۶
 الشیبي، مصطفی کامل: الھجري عشر الثاني القرن مطلع حتی الصوفیة والنزعات الشیعي الفکر -۵۲۷

 .ھـ۱۳۸۶ التضامن دار مطابع بغداد، النھضة، مکتبة: نشر
 .ھـ۱۴۰۳ الثالثة،: ط بیروت، الوفاء، مؤسسة الطوسي، الحسن بن محمد: الفھرست -۵۲۸
 .بیروت خیاط، مکتبة الندیم، ابن: الفھرست -۵۲۹
 .ھـ۱۳۲۱ إیران: ط سترابادي،األ محمد بن أمین محمد: المدنیة الفوائد -۵۳۰
 .ھـ۱۴۰۳ األولی: ط بیروت الوفاء، مؤسسة الحسني، علي محمد: التشیع ظالل في -۵۳۱
 .م۱۹۷۲ بیروت للمالیین، العلم دار مغنیة، جواد محمد: البالغة نھج ظالل في -۵۳۲
 .ھـ۱۳۷۰ إیران: ط: سناداإل قرب -۵۳۳
 جودت: تحقیق بالقزویني، الشھیر الحسیني المھدي محمد: العقائد أصول في الخرائد قالئد -۵۳۴

 .م۱۹۷۲ بغداد رشاد،اإل مطبعة القزویني، کاظم
 حجر: ط المیثمي، القاسم بن محمود: األصول علم أصول حقائق وجوه عن الفضول قوامع -۵۳۵

 .ھـ۱۳۵۰
 المطبعة األمیني، الحسین عبد: علیه وعلق صححه قولویة، بن محمد بن جعفر: الزیارات کامل -۵۳۶

 .ھـ۱۳۵۶ بالنجف المرتضویة
 .بیروت األعلمي، مؤسسة: الکوفي قیس بن سلیم کتاب -۵۳۷
 .ھـ۱۳۴۷ دمشق، زیدون، ابن مطبعة العاملي، األمین محسن: رتیاباإل کشف -۵۳۸



 امامی نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده  ۵۸۲

 

 العلماء مؤید مطبعة الطبرسي، النوري لحسین: األمصار عن الغائب وجه عن األستار کشف -۵۳۹
 .ھـ۱۳۱۸ قم الجدیدة،

 .ھـ۱۳۶۳ طھران: ط. بالفارسیة الخمیني، الله روح: األسرار کشف -۵۴۰
 .ھـ۱۳۶۸ بطھران العسکریة المطبعة الرشتي، إلحسین عبد: شتباهاإل کشف -۵۴۱
 مرتضی طباعة دار النجفي، خصر جعفر: الغراء الشریعة مبھمات خفیات عن الغطاء کشف -۵۴۲

 .ھـ۱۳۱۷
 العلمیة، المطبعة الرسولي، ھاشم: تعلیق األربلي، عیسی بن علي: األئمة معرفة في الغمة کشف -۵۴۳

 .ھـ۱۳۸۱ قم
 .ھـ۱۳۷۰ النجف الحیدریة، المطبعة طاووس، بن موسی بن علي: المھجة لثمرة المحجة کشف -۵۴۴
 إبراھیم: تعلیق الحلي، المطھر بن یوسف بن الحسن: عتقاداإل تجرید شرح في المراد کشف -۵۴۵

 .ھـ۱۳۹۹ بیروت األعلمي، مؤسسة الزنجاني
 .ھـ۱۴۰۳ الثانیة: ط بیروت، الوفاء، مؤسسة الشیرازي، حسن:المھدی اإلمام کلمة -۵۴۶
 .صیدا العرفان، مطبعه القمي، عباس: واأللقاب الکنی -۵۴۷
 .ھـ۱۳۲۲ إیران،: ط الکراجکي، عثمان بن علي بن محمد :الفوائد کنز -۵۴۸
 .م ۱۹۶۹ بغداد اإلرشاد، مطبعة الوردي، علي: الحدیث العراق تاریخ من جتماعیةإ لمحات -۵۴۹
 محمد: تحقیق البحراني، أحمد بن یوسف: الحدیث رجال وتراجم جازاتاإل في البحرین لؤلؤة -۵۵۰

 .البحرین العامة، العلوم مکتبة العلوم، بحر صادق
 العلمیة، المطبعة البحراني، الحسیني ھاشم: القرآنیة بیته وأھل علي أسماء في النورانیة اللوامع -۵۵۱

 .ھـ۱۳۹۴ قم،
 .ھـ۱۳۱۸ ط الطباطبائي، محمد بن صادق محمد: الدین أصول في الموحدین مجالس -۵۵۲
: ط بیروت، الوفاء، مؤسسة الحسیني، أحمد: تحقیق الطریحي، الدین فخر: رینالبح مجمع -۵۵۳

 .ھـ۱۴۰۳ ،الثانیة
 .بیروت الحیاة، مکتبة دار الطبرسي، الحسن بن الفضل: القرآن تفسیر في البیان مجمع -۵۵۴
 .۱۳۳۱ یرانإ: ط البرقي، محمد بن أحمد: المحاسن -۵۵۵
 دار البحراني، عصفور آل حسین الشیخ: الخراسانیة المسائل أجوبة في النفسانیة المحاسن -۵۵۶

 .البحرین بیروت، العربي، المشرق
 مؤسسة المیالني، منیر محمد تحقیق البحراني، ھاشم: الحجة القائم في نزل ما في المحجة -۵۵۷

 .بیروت الوفاء،
 بن الشریف الحسن بیأل): القرآن تفسیر في البرھان مقدمة أو( األسرار ومشکاة األنوار مراة -۵۵۸

 .ھـ۱۳۷۴ طھران فتاب،اآل مطبعة الفتوني، البناطي طاھر محمد المولی
 .ھـ۱۳۹۸: ط بیروت، الزھراء، دار الممقاني، الدین محي: وتعلیق تحقیق الممقاني، الله عبد: الرشاد مرآة -۵۵۹



 ۵۸۳ کتابنامه

 

 .ھـ۱۳۲۵ إیران: ط المجلسي، باقر محمد: العقول مرآة -۵۶۰
 .ھـ۱۳۹۰: ط معتوق، حسین: اإلمامیة الشیعة عند العلیا الدینیة المرجعیة -۵۶۱
 الدین محي محمد: تحقیق المسعودي، علي بن الحسین بن علي: الجوھر ومعادن الذھب مروج -۵۶۲

 .ھـ۱۳۹۳ الخامسة: ط الفکر، دار الحمید، عبد
 األکبر، الناشيء محمد بن الله عبد: المقاالت في األوسط الکتاب من ومقتطفات مامةاإل مسائل -۵۶۳

 .م۱۹۷۱ بیروت، الشرقیة، لألبحاث األلماني المعھد فان، یوسف: تحقیق
 ضمن: (والعقد الحل له من بإذن إال علیھا طالعاإل یجوز ال التي الحقائق من مجموعة مسائل -۵۶۴

 ).إسماعیلیة کتب أربعة کتاب
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623- Watt, W . Montgomery: Islam and the integration of Society London, 1970 
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