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  مقدمه

 صامين هانيان است و سالم و صلوات بر پيامبرستايش خداوندي را كه پروردگار ج
  :اما بعد، و بر خاندان و اصحاب او باد

خداوند متعال انسان را از گل آفريد و سپس او را با دميدن روح خود در كالبد 
او شرافت و كرامت داد و به فرشتگانش فرمان داد تا براي او سجده نمايند و علومي 

  .نها فضل و برتري او آشكار شدرا به او آموخت كه به وسيله آ
  :خداوند متعال در مورد هدف خود از خلقت انسان مي فرمايد

 m  O  N  M  L  K   JI  H  G  F  E  D  C  B  A
  _   ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  Pl   

  ]٣٠: البقرة[
من در زمين : كه پروردگارت به فرشتگان گفت )را يادآوري كن(زماني «

تا به آباداني زمين بپردازد و آن زيبانگاري و نوآوري را كه براي (جانشيني بيافرينم 
فرشتگان دريافتند كه انسان بنا به . ام به اتمام رساند و آن انسان است زمين معين داشته

پس براي دانستن نه اعتراض . دارد اش فساد و تباهي برپا مي هاي سرشتي زميني انگيزه
سيدند كه حكمت برتري دادن انسان بر ايشان براي امر جانشيني كردن از خدا پر

كند و تباهي راه  آوري كه فساد مي آيا در زمين كسي را به وجود مي: گفتند) چيست و
به حمد و ستايش و ) پيوسته(اندازد و خونها خواهد ريخت و حال آن كه ما  مي

    .»دانيد كه شما نميدانم  من حقائقي را مي: ؟ گفت طاعت و عبادت تو مشغوليم
  : فرمايد در مورد اين خالفت و جانشيني مي خداوند

 m  i   h  g  f  e  d   cl ]٥٦: الذاريات[  
  .»ام من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده «

فضل و منتي از ، به انسان داده است أاين شرف بزرگ كه خداوند ،بنابراين
در طول ، جهت هدايت انسان و مراقبت از او أاوندسپس خد. جانب خداوند است

  .تاريخ پيامبراني را مبعوث كرد و كتاب هائي را نازل نمود
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نيروها و امكاناتي را به وديعه نهاده است كه امكان  ،خداوند متعال در اين انسان
اند به  شناخت حقيقت و ادراك آن را از خالل تعليمات و احكامي كه پيامبران آورده

چيزي كه ، شود متجلي و نمايانگر مي »عقل«انات در اين نيروها و امك. دهد ن ميانسا
  .اند اند به آن مجهز شده هايي كه پا به عرصه زندگي نهاده تمام انسان

عقل ويژگي بسيار بزرگي است كه انسان به وسيله آن از ديگر مخلوقات روي 
  .اند مخاطب خود ساخته هاي آسماني عقل را مين متمايز گشته است و همه رسالتز

تواند حقيقت آنچه را كه  به صورت صحيح انجام وظيفه كند مياگر اين عقل 
اند درك نمايد و اگر فسادي عارض عقل شود فرد را از فايده بردن از بعثت  انبيا آورده

  .گرداند محروم مي إلانبياء
  :شود حسب تنوع اسباب آن به چند گونه است فسادي كه عارض عقل مي

 .خي به سبب فساد تربيت استبر
و هوا و هوس است كه عارض  عناد، برخي ديگر به سبب مرضي از قبيل غرور

 شود؛ عقل مي
اي است كه به خاطر يك داللت فاسد عارض عقل  برخي ديگر به سبب شبهه

 .گردد مي
  .اما نتيجه يكي است، اسباب متفاوت هستند ،بدين سان

  :فرمايد د ميدر اين مور صرسول خدا: فساد تربيت
، كََمثَلِ الَْبهِيَمِة ُتْنـَتُج  صَِّرانِِه أَْو ُيَمجَِّسانِِه، فَأََبَواُه ُيَهوَِّدانِِه أَْو ُيَنلُوٍد ُيولَُد َعلَى الِْفطَْرِةكُلُّ َمْو«

   .1»َمةَ، َهلْ َتَرى ِفيَها َجْدَعاَءالَْبهِي
آيد و اين پدر و  نيا ميبه د) اسالم( آيد با فطرتي پاك  ا ميهر كودكي كه به دني«

كنند، آنچنان كه يك حيوان  را يهودي يا مسيحي و يا مجوسي ميمادر اويند كه او 

                                           
  .1319صحيح البخاري، شماره -1



  گفتگوهاي عقالني با شيعيان اثني عشري                                                        
 

 

13 

گوش بريدگي  مانند( ؟يبنيدب يم يشرا در اعضا يبيع آيا. آورد اي كامل به دنيا مي بچه
   .»)و بيني بريدگي
شدن  اند كه يكي از اسباب و عوامل عارض خبر داده صرسول خدا ،بنابراين

فساد بر اعتقاد، تربيت خانوادگي است، زيرا اين والدين يهودي يا مسيحي و يا 
  .كنند انشان را حسب عقائد خود تربيت ميزرتشتي هستند كه فرزند

شود،  گردد كه عارض عقل مي اي ايجاد مي اين نوع از فساد با شبهه: فساد عقل
. روي داده است ÷عيسي كه براي مسيحيان در مورد حضرت مانند فساد و گمراهيي

كرد و به همين دليل اين فكر  به اذن خداوند مردگان را زنده مي حضرت عيسي
به ذهن آنان خطور كرد كه اين كار از صفات خالق و آفريننده است و به همين دليل 

  .عيسي يا آفريدگار يا فرزند او و يا چيزي شبيه اين است: گفتند
قالب دليل صحيح به دست انسان  ه دربه سبب داللت فاسدي ك: فساد عقل

د، حال آنكه شون كه موجب فريب عقل مي رسد و بر عقائد فاسدي داللت دارد مي
  .باشد دليل اصالً صحيح نمي

اين نوع در بسياري از مسلمانان روي داده است، زيرا احاديثي جعل شده و در 
و برخي از  ،استاند و اسناد صحيحي براي آنها سرهم شده  داخل كتب قرار گرفته

اند و به خاطر آنها با ديگران  مسلمانان فريفته آنها شده و عقائد خود را بر آنها بنا كرده
برند كه بر طريق حق و هدايت قرار دارند،  اند و خود گمان مي دشمني و دوستي كرده

  .غافل از اينكه بر باطل و گمراهي هستند
  :عذاب بودن آنان مي فرمايدخداوند متعال در مورد گمراهي كفار و مستحق 

m   r    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c
  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t  sl  

  ]١٠٥ – ١٠٣: الكهف[
آنان   آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه سازم؟ : بگو -به كافران! اي پيغمبر -  «

در زندگي دنيا هدر ) به سبب تباهي عقيده و باورشان(اپويشان كسانيند كه تالش و تك
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كنند  برند كه به بهترين وجه كار نيك مي و خود گمان مي) شود و بيسود مي(رود  مي
آنان كسانيند كه به ). شود آلودشان موجب رستگاريشان مي و طاعت و عبادت شرك(

در جهان ديگر، براي (پروردگارشان و مالقات او ) قرآني و دالئل قدرت(آيات 
رود و در روز  باور و كافرند، و در نتيجه اعمالشان باطل و هدر مي بي) حساب و كتاب

و قدر و منزلتي در پيشگاه ما نخواهند  -شويم  رستاخيز ارزشي براي ايشان قائل نمي
   . »-داشت

كتاب هاي آسماني را نازل و انبيا را مبعوث  أخداوند متعال ،به همين دليل
پس هر كس . ه است تا عقل مردم را صحيح كرده و عقائد آنان را استواري بخشندكرد

اند اعراض  رسد و هر كس از هدايتي كه آنان آورده از آنان تبعيت نمايد به هدايت مي
  .شود و روي برتابد، گمراه و منحرف مي كند

  :فرمايد خطاب به آدم و حواء مي أخداي متعال
m  ¸¶  µ   ́  ³²   ±  °  ¯    ¾  ½   ¼  »  º  ¹

  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
   Ú   Ù Ø   ×    Ö  Õ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  FE  D  C    B  A

J  I     H  G l ١٢٦ - ١٢٣: طه   
از بهشت !) اي آدم و حواء و اهريمن(هر دو گروه شما با هم : خدا دستور داد«

دشمن برخي ) از فرزندانتان(برخي ) ساكن شويد، و در آنجاو در زمين (فرو آئيد 
ديگر خواهند شد و هرگاه هدايت و رهنمود من براي شما آمد، هركه از هدايت و 

و (و هركه از ياد من روي بگرداند  ؛رهنمودم پيروي كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد
خواهد ) اي رفتهو سخت و گ(زندگي تنگ ) از احكام كتابهاي آسماني دوري گزيند

و نه تسليم قضا و قدر  چون نه به قسمت و نصيب خدادادي قانع خواهد شد(  داشت
به عرصه قيامت گسيل و با ديگران در (و روز رستاخيز او را نابينا ) الهي خواهد گشت

اي و به عرصه  برانگيخته(چرا مرا نابينا ! پروردگارا: خواهد گفت. آوريم گرد مي) آنجا
) خدا( . ام بينا بوده) در دنيا(؟ من كه قبالً  اي جمع آورده) داشته و در آنجا قيامت گسيل
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كتابهاي آسماني و (آيات ). كه هست و بچش نتيجه نافرماني را(همين است : گويد مي
؛ همان گونه هم تو  من به تو رسيد و تو آنها را ناديده گرفتي) دالئل هدايت جهانيِ
  .»-گردي نام و نشان در آتش رها مي و بي -شوي امروز ناديده گرفته مي

m  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n: نيز مي فرمايد 

xy    ~   }  |  {  zl ]١٦٥: النساء[  
كافران را به (رسان و  مژده) مؤمنان را به ثواب(ما پيغمبران را فرستاديم تا «
ر خدا براي مردمان دهنده باشند و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي ب بيم) عقاب

آورديم و راه  فرستادي، ايمان مي و نگويند كه اگر پيغمبري به سوي ما مي(باقي نماند 
    .»و خدا چيره حكيم است) گرفتيم طاعت و عبادت در پيش مي

  :حقايق ديني دو نوع هستند
  .آيند ايقي كه اصول و اركان به حساب ميحق - 1
  .اركان و يا تابع آنها هستند حقايقي كه تفصيل و شرح اين اصول و - 2

قرآن كريم با نصوصي قاطع و آشكار و بدون خفا و غموض، واجب بودن نوع 
هايي هستند كه اين دين مبتني بر آنها است  اول را بيان كرده است، زيرا اين امور بنيان

  :ها عبارتند از اين اركان يا بنيان. ر اديان استو وجه تمايز اين دين با ديگ

  :مل اعتقادياركان ع
ايمان به خدا، ايمان به مالئكه خدا، ايمان به  :كه عبارتند از اين نوع شش مورد است

هاي خداوند، ايمان به فرستادگان خداوند، ايمان به روز قيامت و رستاخيز، ايمان  كتاب
  .به قدر

  :شودله قرآني دال بر اين امر بيان مي در زير برخي از اد
  : مي فرمايد أخداوند متعال

m B  A    O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C
  x  S   R  Q  Pl ]١٧٧: البقرة[  
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هايتان را به جانب مشرِق و مغرب كنيد، نيكي  چهره) به هنگام نماز(اين كه «
بلكه  )آيد ور و باختر، نيكي بشمار نميو يا ذاتاً روكردن به خا(نيست ) تنها همين(

و ) آسماني(به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب  كسي است كه) كردار(نيكي 
  .»پيغمبران ايمان آورده باشد

 چيزي  هر  ما« ]٤٩: القمر[  mß Þ à ãâ ál: نيز مي فرمايد
   . »ايم اندازه الزم و از روي حساب و نظام آفريده را به

  :اركان عملي
اهللا خدائي وجود  شهادت بر اينكه جز: اين نوع شامل پنج مورد است كه عبارتند از

فرستاده خداوند است، برپائي نماز، اداي زكات، گرفتن روزه ماه  صندارد و محمد
  .رمضان، حج بيت اهللا الحرام

  :شود ير ادله قرآني اين اركان بيان ميحال در ز

  :فرستاده او است صدمخدائي وجود ندارد و مح أشهادت بر اينكه جز اهللا: ركن اول
m Ï: فرمايد خداي متعال مي. ر الوهيت خودب أشهادت خداوند -الف

   Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ðl ] خداوند شما، خداوند يكتا « ]١٦٣: البقرة
نيز  . »و يگانه است و هيچ خدائي جز او كه رحمان و رحيم است وجود ندارد

  : فرمايد مي
m   Ð  zy  x   w   v  u  t  sl ]٢٥٥: البقرة[  
نگهدار ) و جهان هستي را(دائي بجز اهللا وجود ندارد و او زنده پايدار خ«
  .»است

  :صبر نبوت رسول خدا أشهادت خداوند -ب
  : فرمايد خداي متعال مي
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m  Q  P  O  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A
   } T  S   Rl ]٢٩: الفتح[  

ا او هستند در برابر كافران تند و محمد فرستاده خدا است، و كساني كه ب«
ركوع و سجود ايشان را در حال . سرسخت، و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند 

  .»طلبند جويند و رضاي او را مي آنان همواره فضل خداي را مي. بيني مي
   m  a lk  j  i  h  g  f    e    d  cl: فرمايد در آيات ديگري مي

  ]١٤٤: آل عمران[
  .»اند جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و رفتهمحمد «

m   }  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r
   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤   £   ¢   ¡  �~

   µ  ´  ³  ²  ±l ]١٥٨: األعراف[  
اعم از عرب (من فرستاده خدا به سوي جملگي شما : بگو) به مردم! اي پيغمبر(«

از آن او خدائي كه آسمانها و زمين . هستم) عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ و
پس ايمان . گرداند ميراند و زنده مي او است كه مي. جز او معبودي نيست. است

اي كه ايمان به خدا و به  اش، آن پيغمبر درس نخوانده بياوريد به خدا و فرستاده
   .»يابيد از او پيروي كنيد تا هدايت. سخنهايش دارد

 m  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
«  ª  ©    ¨  §  l ]١٢٨: التوبة[  

يقيناً پيامبرى از جنس خودتان به سويتان آمد كه به رنج و مشقت افتادنتان بر او  «
و نسبت به مؤمنان داراي محبت شما دارد، ]  هدايت[دشوار است، اشتياق شديدى به 

  .»ن استو لطف فراوان و بسيار مهربا
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  نماز: ركن دوم
نصوص زيادي در مورد واجب بودن نماز وارد شده و امر به برپائي نماز كرده و انجام 

  :اند، از جمله نماز را شرط ايمان قرار داده
 m  z  y            x  w  v  u     t    sl ]١٠٣: النساء[  
  .»ستبيگمان نماز بر مؤمنان فرض و داراي اوقات معلوم و معين ا«

m   ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £
  ¸   ¶  µ  ´l ]١١٠: البقرة[  

و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد  -تان ماندگار باشيدئر دينيپس بر شعا - «
هر كار نيكي كه پيشتر براي خود بفرستيد، آن را در نزد خدا خواهيد يافت ) بدانيد(و 
    .»كنيد آگاه و بينا است و خدا به هرچه مي) اهيد ديدو پاداش آن را خو(

m   ´  ³   ²  ±  °  ¯®       ¬  «  ªl ]٧٢: األنعام[  
اين كه نماز را به گونه شايسته ) از سوي خدا به ما دستور داده شده است(و «

او است كه در پيشگاهش ) اوامر او را اجرا كنيد ؛ چه(بخوانيد و از خدا بترسيد و 
  .»شويد رده ميگردآو

m      t  s  r  qp  o   n  m  l  k  j  i  h
vul ]احكام اسالم را مراعات (توبه كردند و ) از كفر(اگر آنان « ]١١: التوبة

در ) دست از آنان بداريد، چرا كه( نماز را خواندند و زكات دادند) داشتند، و از جمله
زاواريد چيزهائي بوده كه شما سو سزاوار همان (اين صورت برادران ديني شما هستند 

ما آيات خود را ). واجب است، بر آنان هم واجب است و همان چيزهائي كه بر شم
  .»دهيم كنيم و شرح مي براي اهل دانش و معرفت بيان مي

  تزكا: ركن سوم

  .تقريبا در هر جايي كه نماز ذكر شده است، زكات نيز همراه با آن آمده است
  :فرمايد خداوند متعال در آيات زير مي ولي در مورد وجوب زكات
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m   z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  p
  ª  ©    ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {l   

   ]٦٠: التوبة[
زكات مخصوص مستمندان، بيچارگان، گردآورندگان آن، كساني كه جلب  «

اسالم چشم براي پذيرش اسالم و سودگرفتن از خدمت و ياريشان به (محبتشان 
تقويت (در راه ) صرف(بدهكاران،  ) پرداخت بدهي(بندگان، ) آزادي(شود،  مي) داشته
و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و (و واماندگان در راه  اخد) آئين

كه جهت مصلحت بندگان خدا (اين يك فريضه مهم الهي است . باشد مي) كاشانه
   .»است) تشريع احكامدر (و حكيم ) به مصالح آفريدگان(دا دانا و خ) مقرّر شده است

m r  q  p  o  n   m  l  k  l ]٤٣: البقرة[  
) به صورت جماعت(و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران «

  .»نماز بخوانيد
m      t  s  r  qp  o   n  m  l  k  j  i  h

vul ]احكام اسالم را مراعات (توبه كردند و ) از كفر(آنان اگر  (« ]١١: التوبة
در ) دست از آنان بداريد، چرا كه( نماز را خواندند و زكات دادند) داشتند، و از جمله

و سزاوار همان چيزهائي بوده كه شما سزاواريد (اين صورت برادران ديني شما هستند 
ما آيات خود را ). است و همان چيزهائي كه بر شما واجب است، بر آنان هم واجب

  . »دهيم كنيم و شرح مي براي اهل دانش و معرفت بيان مي

  روزه: ركن چهارم
m  [  Z    Y  X  W  V  U  T  S: خداوند متعال مي فرمايد

a`  _ ^  ]  \l ]١٨٣: البقرة[  
بر شما روزه واجب شده است، همان گونه كه بر ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

  . »اند واجب بوده است، تا باشد كه پرهيزگار شويد ش از شما بودهكساني كه پي
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  : فرمايد نيز مي
m   r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h

   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {  zy   x  w  v  u  ts
  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤

  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³l ]١٨٥: البقرة[  
ماه رمضان است كه قرآن در آن فرو فرستاده  -روز معين و اندكآن چند  -«

سال تدريجاً به دست مردم  23و آغاز به نزول نموده است ودر مدت (شده است 
به حق و (ها و آيات روشني از ارشاد  تا مردم را راهنمائي كند و نشانه) رسيده است

پس هر كه از شما  .فكندجدائي ا) ميان حق و باطل در همه ادوار(باشد و ) حقيقت
چه خودش هالل را رؤيت كند و چه با ديدن ديگران (اين ماه را دريابد ) فرا رسيدن(

و اگر كسي بيمار يا مسافر . بايد كه آن را روزه بدارد ) فرا رسيدن رمضان ثابت شود
به (چندي از روزهاي ديگر را ) تواند از رخصت استفاده كند و روزه ندارد و مي(باشد 

خواهد و خواهان زحمت  خداوند آسايش شما را مي). دازه آن روزها روزه بداردان
تا ) خداوند ماه رمضان و رخصت آن را براي شما روشن داشته است(شما نيست و 

به احكام دين (را كامل گردانيد و خدا را بر اين كه شما را ) روزهاي رمضان(تعداد 
از همه (بزرگ داريد و تا اين كه هدايت كرده است، ) كه سعادتتان در آن است

   . »سپاسگزاري كنيد) نعمتهاي او

  حج: ركن پنجم  
  :فرمايد ند متعال ميخداو

m   ¯       ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |l   

   ]٩٧: آل عمران[
براي رفتن ) مالي و بدني(حج اين خانه واجب الهي است بر كساني كه توانائي «

حج خانه خدا را به جاي نياورد، يا اصالً حج را نپذيرد، و (و هركس . جا را دارند بدان
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چه خداوند از همه جهانيان ) به خود زيان رسانده نه به خدا(كفر ورزد ) بدين وسيله
  . »نياز است بي

   ]١٩٦: البقرة[ mõ  ¦¥  ¤ £  ¢l: نيز مي فرمايد
  .»راي خدا انجام دهيدحج و عمره را به تمام و كمال خالصانه ب«

اند و علماي  چنان كه مالحظه شد همه اين اركان با ادله قاطع قرآني ثابت شده
از اين موارد، اصول به  امت بر آنها اجماع و اتفاق نظر دارند، اما چيزهاي ديگر غير

  .آيند تا بر سر آنها مواالت و دشمني شود حساب نمي
البته گاهي در قرآن تفصيل برخي از . تفصيل اين اركان در سنت نبوي آمده است

اما . اند جزئيات آنها وارد شده است، لكن علما آنها را اصول و اركان دين قرار نداده
اگر كسي ادعاي اين را . همه علماي امت اسالم در مورد اين اركان اتفاق نظر دارند

د دليلي توان مذكور، اصل ديگر وجود دارد، نمي داشته باشد كه غير از اين اصول
  .صريح از قرآن بياورد كه بر ادعاي وي داللت داشته باشد

از ادله را محكم  اين نوع. بنفسه دارند مستقيم و برخي از ادله قرآن داللت
  .اند چنان كه ذكر شد همه اركان مذكور با ادله محكم ذكر شده. نامند مي

آن دسته از ادله منظور از متشابه  .باشند ميمتشابه  قرآن برخي ديگر از ادلهو 
پس دليلي ديگر از قرآن يا سنت است كه احتمال بيشتر از يك معنا را دارند و س

  .دهد جيح ميآيد و يكي از آن معاني را تر مي
در سنت دليلي وارد . اند چيزي از اركان و اصول دين با ادله متشابه وارد نشده
ن قرار داده باشد، بلكه در نشده كه چيزي از امور ديني را به عنوان يكي از اركان دي

هرچه را كه سنت . سنت به واجب بودن يا حرام بودن برخي از افعال اشاره شده است
واجب كرده باشد، واجب است و اگر كسي انجام آن را ترك نمايد گناهكار است، اما 

آن نشود، از دايره دين خارج  اگر به واجب بودن آن علم داشته و منكر وجوب
ه كه در سنت از آن نهي شده باشد، حرام است و اگر كسي مرتكب هر چ. شود نمي
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انجام آن شود گناهكار است، اما اگر به حرام بودن آن علم داشته و منكر حرام بودن 
  . شود ارج نميآن نشود، از دين خ

و از او  يكي از اركان دين است اين مسالهاگر شخصي مدعي شد كه  ،بنابراين
ليلي را از قرآن ذكر كرد كه معناي روشني نداشت و درخواست دليل شد و او د

بيان نمايد، در  يديگر ا ذكر سبب نزول آيه يا چيزخواست معناي آن را با سنت يا ب
اين دليل به تنهائي بر ركن بودن آن داللت ندارد و مادام :  جواب به وي گفته مي شود

تواند  باشد، آن چيز نمي مبين آن و قطعي مستقل كه دليلي از قرآن نباشد كه به صورت
يكي از اركان دين باشد كه كفر و ايمان مبتني بر قبول و رد آن باشد و خداوند 

mO   U  T  S  R Q P: فرمايد گر قرار داده و مي قرآن را هدايت أمتعال

   _    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W    Vl ]٩: اإلسراء[  
براي (ترين راهها  ند كه مستقيمك به راهي رهنمود مي) مردمان را(اين قرآن  «

كارهاي ) برابر دستورات آن(است و به مؤمناني كه ) رسيدن به سعادت دنيا و آخرت
پاداش بزرگي ) در سراي ديگر(دهد كه براي آنان  كنند، مژده مي شايسته و پسنديده مي

  .»است) به نام بهشت(
است كه به كتاب هايش اين  يف و فرقهتنها راه حل براي اين امت با همه طوا

قرار دهند و هرچه  به دست خود روايات نقل شدهخدا رجوع نمايند و قرآن را داور 
سپس به سراغ سنت . را موافق آن بود قبول نمايند و آنچه را مخالف بود نپذيرند

بروند و آن را مورد بررسي قرار دهند و با قواعد روايت، آن را مورد داوري قرار 
لف بود رد بر اساس اين قواعد صحيح بود بپذيرند و آنچه را مخابدهند و آنچه را كه 

هم  ها به توانيم به حقيقت دست يابيم و در نتيجه آراء و ديدگاه بدين طريق، مي. نمايند
شوند، زيرا امت مبتال به حيله و نيرنگ دشمناني  نزديك شده و مفاهيم تصحيح مي

با جعل روايات كذب در  -ساختن آنشده كه خواهان تباه ساختن عقيده آن و متفرق 
هستند و بسياري از پاكان و عاشقان دين از روي  -هاي آن طوايف ها و روايت كتاب
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اند و اين اميد وجود دارد كه چون بيدارشان  جهل و غفلت قرباني اين دسيسه شده
  .كرد بيدار شوند

همترين يكي از م. شواهد اين امر در كتب طوايف مخالف حق بسيار فراوان است
اين حقيقت براي بسياري از افراد اين . اين طوايف، طايفه شيعه دوازده امامي است

برخي از اين افراد كه بيدار . اند طايفه روشن شده و خود در مورد آن سخن گفته
هايي در اين  مثال - اند اند و اين امر را اعالن داشته اند عقيده خود را تصحيح كرده شده

اند و اين امر را براي  برخي ديگر اين امر را مخفي داشته ،- باره ذكر خواهد شد
تظر فرصت مناسب براي اعالن برخي ديگر همچنان من. اند مندان خود بيان كرده هعالق

برخي ديگر به عمد يا از روي خطا در تالش براي تأويل حقايق هستند . باشند آن مي
اند كه  فشان را اين قرار دادهاند، بلكه هد و هدف خود را بحث از حقيقت قرار نداده

شود رد كنند و به همين دليل از رؤيت حقيقت  نقدي را كه متوجه طايفه آنان مي هر
  .اند محروم شده

به همين دليل الزم است كه آن شواهد جمع آوري شود و مورد بررسي قرار 
رايشان حقيقت را ب أبگيرد تا ديگر افراد آن طايفه بيدار شوند و تا كه شايد خداوند

  .آشكار سازد و به راه مستقيم برگردند و امت متحد شود
نياز به تالش زيادي  -از كتابهاي اين طايفه - اما چون جمع آوري همه آن شواهد

يادي نياز دارد كه هاي ز را در يك كتاب گردآورد و به كتابتوان همه  ا نميدارد، زير
مشكل شيعيان دوازده امامي  تمام براي حتي آنها به دليل حجم زياد خواندن و مطالعه

است، به همين دليل من همه اين شواهد را در اين بحث به صورت مختصر 
  .ام تا كه شايد در بيان حقيقت كافي باشد كرده آوري جمع

  :ام كه عبارتند از من در اين كتاب به بررسي شش جنبه از اين شواهد اكتفا كرده
دارند كه ياران و اصحاب  ر ميمي اظهااحوال اشخاصي كه شيعيان دوازده اما - 1

  .ائمه و راويان مذهبشان هستند
  .اند راويان عقائد شيعه دوازده امامي كه از آن اصحاب روايت كرده  - 2
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  .احوال رواياتي كه به ائمه معصوم از نگاه اين طائفه منسوب شده است - 3
  .مايشانروه، بر فتاواي علتاثير اختالف روايات منسوب به ائمه اين گ - 4
  .جايگاه علماي متقدم طائفه در نزد علماي متأخر آنان - 5
  .وضعيت منابع شيعي و ميزان صالحيت آنها براي اثبات عقيده و شريعت - 6

  :روش بحث به صورت خالصه چنين است
بيان امور سابق از خالل منابع شيعه دوازده امامي و تحليل آنها و بيان نتايج 

  .گفتگوييمترتب بر آنها به يك روش 
در ذيل هر مبحث دو مطلب ذكر . اين كتاب مشتمل بر بيست و يك مبحث است

تحليل آن قضيه و بيان نتائج : دوم. بيان يكي از قضاياي بحث: نخست: شده است
  .وارد شده است» وقفات«چه كه تحت عنوان مترتب بر آن

هائي براي اعتقاد بنده بر اين است كه هر كدام از اين بيست و يك مبحث به تن
كفايت  - كر و تأمل داشته باشندمشروط بر اينكه تف - بيدار كردن عقالي اين مذهب

  .كند مي
شود بر وي الزم است كه آن  نسان عاقل با يك حقيقتي مواجه ميوقتي كه ا

را به اين خاطر كه اين حقيقت را به وي  أحقيقت را قبول نمايد و خداوند متعال
زياد هم كه  - موانعي كه او را از فهم و قبول حقيقترسانده است شكر نمايد و از 

  .دارند و از رد و اعراض از آنها برحذر باشد باز مي - باشد مي
 ق را بدون اذن گرفتنبر روي حقيقت نوري قرار دارد كه قلب عاشقان ح

كس و هرگيرد  در مي نسلهاي گذشته ميراث سپس مبارزه ميان حق و. گيرد فرامي
  :خداوند متعال مي فرمايد. گرداند مايد خداوند قلبش را منور مييق نخداوند را تصد

 mz  y  x  w  v  ut  s  r  q   pl  ]٦٩: العنكبوت[  
ما جهاد ) پيروزي دين(ما به تالش ايستند و در راه ) رضايت(كساني كه براي «

) و مشمول حمايت و هدايت خويش(كنند، آنان را در راههاي منتهي به خود رهنمود 
  .»گردانيم و قطعاً خدا با نيكوكاران است مي
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همچنين اميد اين را داريم كه اين بحث عقل مخلصان اين گروه را جهت تأمل و 
بازگشت براي رسيدن به حقيقت روشن سازد و تنها به تقليد بسنده نكنند، خصوصاً 

  .ننداند كه خود بحث نموده و تقليد نك اينكه علماي اين طايفه بر شيعيان واجب كرده
  

  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  نويسنده

  



 



 
  

  

  مبحث اول
در ابالغ و حفظ دين نائب رسول خدا  ادعاي وجود امامي معصوم كه

  است

  
  : مطلب اول

الغ و حفظ دين نائب بيان موضوع ادعاي وجود امامي معصوم كه در اب
  رسول خدا است

  
  : مطلب دوم

ر ابالغ د >دوازده امامي مبني بر اينكه جانشين پيامبرنگاهي به ادعاي شيعه 
 ومصو حفظ دين، امامي است مع

  

  

  

  



 
  



 
  مطلب اول

ادعاي وجود امامي معصوم كه در ابالغ و حفظ دين نائب  :بيان موضوع
  است صرسول خدا

شيعه براي ديگر مباحث اين كتاب است، زيرا منظور اي  اين مبحث به سان قاعده
  .كشد كند و به تصوير مي را بيان مي اماميه از امامت

  :شيعيان دوازده امامي معتقدند كه الزم است
امامي وجود داشته باشد كه از گناهان و از خطا و اشتباه و فراموشي معصوم * 

 .باشد
 .باشد صدر ابالغ و حفظ دين نائب رسول خدا* 
  .اند وم گرفتهدين خود را از اين افراد معص - يعني شيعيان دوازده امامي -آنان* 
  .الزم است اين معصوم در هر عصري وجود داشته باشد* 

ابتدا  ،در اين مبحث. اين موارد چهار قضيه مورد ادعاي شيعه دوازده امامي است
مستقل مورد بحث  دو قضيه اولي بيان شده و سپس إن شاءاهللا هر كدام در يك فصل

  .گيرند و بررسي قرار مي
اين قضايا بيان شده است، ماي شيعه كه در آنها حال در زير سخن برخي از عل

  :شود بيان مي
امامت به مانند نبوت لطفي «: گويد رضا مظفر از علماي معاصر شيعه ميمحمد 

بنابراين الزم است كه در هر عصر، امامي هدايتگر . از جانب خداوند متعال است
نان به سوي آنچه وجود داشته باشد كه در وظايف پيامبر چون هدايت بشر و ارشاد آ

بنابراين امامت استمرار .... صالح و سعادت دو دنيا را در پي دارد، جانشين ايشان شود
  .1»نبوت است

  :اين سخن متضمن سه مسأله است
  .امامت به مانند نبوت است - 1

                                           
  .66، 65:عقائد اإلمامية ص -1
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  .الزم است كه در هر عصر امامي وجود داشته باشد - 2
جانشين  صظايف پيامبرمأموريت و وظيفه اصلي امام اين است كه در و - 3

  .ايشان شود
را ذكر كرده و  صخدا وظايف رسول ،از علماي معاصر شيعه ،جعفر سبحاني

محدود به دريافت وحي الهي و تبليغ  صخدا ها و كارهاي رسول مسئوليت«: گويد مي
  : كردند ه انجام كارهاي زير نيز اقدام ميآن براي مردم نيست، بلكه ايشان ب

خداي . داري از اسرار آنرح مقاصد آن و كشف و پرده برتفسير قرآن و ش - 1
  : فرمايد سبحان مي

 m_   \  [  Z  Y  X  W     V   U  l ]44: النحل[  
ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه  قرآن را بر تو نازل كرده«

  .»براي آنان فرستاده شده است
  .داد ي ميوضوعاتي كه در زمان ايشان روبيان احكام م - 2
دفع شبهات و پاسخ گوئي به سواالت پيچيده و مبهم و شك برانگيزي كه  - 3

  .كردند ن مطرح ميدشمنان اسالم از يهوديان و مسيحيا
وعي محافظت دين از تحريف و دسيسه و مراقبت و نظارت بر اصول و فر - 4

  .كنند تا گام آنان در اين كار متزلزل نشود كه مسلمانان از ايشان اخذ مي
  . »ويش انجام دادنددر زندگي خ صخدا اينها كارهايي است كه رسول

اين اخبار و روايات نقل شده از ائمه اهل بيت بيانگر اين «: گويد وي در ادامه مي
باشد، وجود امامي را كه در  مي صاي كه موجب بعثت پيامبر انگيزهنكته هستند كه 

داللت دارد كه مختص ايشان است،  البته غير از آنچه كه قرآن -همه مشخصات پيامبر
جانشين پيامبر باشد،  -از قبيل نبي بودن و رسول بودن و صاحب شريعت بودن

  .1ايجاب مي كند

                                           
  .361:محاضرات في اإللهيات ص -1
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بيان كرده كه وظيفه امام نيز  صسبحاني چهار وظيفه را براي پيامبر ،بنابراين
  :باشند مي

  تفسير قرآن - 1
  بيان احكام حوادث جديد - 2
  دفع شبهات - 3
اصول و فروعي دين از تحريف و دسيسه و مراقبت بر مسلمانان در  صيانت - 4

  .كنند كه از ايشان اخذ مي
حسب كالم علماي مذهب شيعه دوازده امامي، اين موارد وظائف پيامبر و سپس 

  .شود ف امامي است كه جانشين پيامبر ميوظائ
  .اند و مهمترين آنها عصمت است شيعيان شرائط امام را بيان كرده

ما معتقديم كه امام به مانند پيامبر واجب است كه «: د رضا مظفر مي گويدمحم
از سن كودكي تا به مرگ معصوم از همه رذائل و فواحش ظاهري و باطني باشد و 

همچنين واجب است . آنها را نه به صورت عمدي و نه به صورت سهوي انجام ندهد
  1.»كه معصوم از سهو و خطا و نسيان باشد

چه صغيره و چه  -بدانيد كه اماميه بر عصمت ائمه از گناهان«: ويدمجلسي مي گ
روي نسيان گناهي از آنان بنابراين نه به صورت عمد و نه از . اتفاق نظر دارند -كبيره

هم دچار سهو  أشوند و از سوي خداوند دهد و در تأويل دچار خطا نمي روي نمي
  2.»شوند نمي

امامت است كه نگاههاي سريعي در مورد هر اينها دعاوي شيعيان امامي در مورد 
  .كدام از آنها خواهيم داشت

                                           
  .67: عقائد اإلمامية ص -1
  .25/209بحار األنوار  -2
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  مطلب دوم
نگاهي به اين ادعا كه امام معصومي وجود دارد كه در ابالغ و حفظ دين 

  است صنائب پيامبر

در  صبيان دعواي شيعه در مورد امامت و وجوب آن و اينكه امام نائب پيامبر بعد از
  .وارد روشنگريهاي زير را خواهيم داشتباشد، در اين م وظائفش مي

اين ادعا به راستي كه بسيار بزرگ . ادعاي اينكه امامت مانند نبوت است - 1
با نازل  أاي قطعي از قرآن ثابت شده است و خداوند متعال است، زيرا نبوت با ادله

كردن قرآن بر نبوت اقامه دليل كرده است تا دليلي بر صدق نبوت پيامبر ما، 
  .باشد صمحمد

، آيه ذكر كرده است، در برخي از اين آيات ها را در ده شپيامبر أخداوند متعال
نام ايشان را ذكر كرده است و در برخي ديگر ايشان را با صفت نبوت و رسالت ذكر 

حال سوال اينجاست كه اسم امام در كجاي قرآن آمده است؟ زيرا ادعاي . كرده است
مقتضي اين است كه ادله امامت نيز به مانند ادله  اينكه امامت به مانند نبوت است

. شود حكامي مترتب ميباشند، زيرا بر اين امر در دنيا و آخرت ا -قوي -نبوت
  .در قرآن دليلي بر اين ادعا وجود ندارد ،بنابراين
كند تا او رسالت  را محافظت مي صهد نموده كه پيامبرخداوند متعال تع - 2

مبر آن را به صورت كامل تبليغ و بيان كرد و خداوند سبحان خود را ابالغ نمايد و پيا
  .مأموريت خود را به انجام رساند صنيز او را محافظت كرد تا اينكه پيامبر

بينيم كه ائمه شيعه نتوانستند احكام دين را تبليغ نمايند با اين ادعا كه بر  ما مي
 صر امام به مانند پيامبرو اگ -اين مورد بعداً بيان خواهد شد -جان خود خوف دارند

خداوند هم او را تا زماني كه بايست  مينمايد و بود كه تبليغ  ميبود بر او واجب  مي
  .كرد داد حفظ مي انجام مي تبليغ خود را
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  :فرمايد خداوند متعال مي

m  z  yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i
  e  d  c  b  a  ̀   _  ~}  |    {l ]٦٧: املائدة[  

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل !) خدا، محمد مصطفي(اي فرستاده «
و (برسان ) به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم(شده است 

و (اي  نرسانده) به مردم(، و اگر چنين نكني، رسالت خدا را )آنان را بدان دعوت كن
چرا كه تبليغ جميع اوامر و احكام بر عهده تو است، و . ي ا ايشان را بدان فرا نخوانده

خطرات احتمالي (و خداوند تو را از . )ز جانب تو، كتمان كلّ بشمار استكتمان جزء ا
زيرا سنّت خدا بر اين جاري است كه (دارد  مردمان محفوظ مي) كافران و اذيت و آزار

و مشركاني را كه درصدد اذيت ( خداوند گروه كافران) و. شود باطل بر حق پيروز نمي
خواهند برابر خواست آنان دين خدا را تبليغ كني، موفّق  آيند و مي و آزار تو برمي

  .»نمايد را هدايت نمي) گرداند و به راه راست ايشان نمي
خداوند متعال پيامبر خود را نصرت رساند و او را لشكرياني از بشر و  - 3

  :فرمايد ال ميخداوند متع. تگان مؤيد ساختفرش

m  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u

  ±  °   ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥  ¤  £

   ½¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²

   Æ  Å   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾l ]٤٠: التوبة[  
خدا او ) كند، همان گونه كه قبالً خدا او را ياري مي(اگر پيغمبر را ياري نكنيد «

دو نفر (بيرون كردند، در حالي كه ) از مكّه(ياري كرد، بدان گاه كه كافران او را را 
و تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش (او دومين نفر بود ) بيشتر نبودند و

) ثور جاي گزيدند و در آن سه روز ماندگار(هنگامي كه آن دو در غار ) . ابوبكر بود
 در اين) سد،از سوي قريشيان به جان پيغمبر گزندي رابوبكر نگران شد كه (شدند 



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

34

و ما را حفظ (غم مخور كه خدا با ما است : هنگام پيغمبر خطاب به رفيقش گفت
. رساند رهاند و به عزّت و شوكت مي كند و از دست قريشيان مي نمايد و كمك مي مي

ز اين پرتو و ابوبكر ا(خداوند آرامش خود را بهره او ساخت ) در اين وقت بود كه
از فرشتگان در همان زمان و همچنين (و پيغمبر را با سپاهياني ) الطاف، آرام گرفت

ديديد و سرانجام سخن  ياري داد كه شما آنان را نمي) بعدها در جنگ بدر و حنَين
و سخن الهي پيوسته ) و شوكت و آئين آنان را از هم گسيخت(كافران را فروكشيد 

وحيد بر ظلمت كفر چيره شده است و مكتب آسماني، و نور ت(باال بوده است 
   .»ناپذير و حكيم است و خدا تواناى شكست) ميان برده استمكتبهاي زميني را از 
  :نيز مي فرمايد

m  N  M   L   K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A
  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T    S  RQ     P  O

 g  f  e  d   c   b  a`   n  m  l  k  j  i   hl  
  ]٦٤ - ٦٢: األنفال[ 

و منظورشان از گرايش به صلح، مكر و كيد (اگر بخواهند تو را فريب دهند  «
او همان كسي است كه تو . خدا براي تو كافي است) باشد، باكي نداشته باش، چرا كه

خدا بود (و تقويت و پشتيباني كرد) مهاجر و انصار(را با ياري خود و توسط مؤمنان 
در ميان آنان ) كه عربها را با وجود دشمنانگي شديدشان در پرتو اسالم دگرگون كرد و

و دلهاي پر از حقد و كينه آنان را به هم نزديك و مهربان كرد، به (الفت ايجاد نمود 
توانستي ميان دلهايشان  كردي نمي اگر همه آنچه در زمين است صرف مي) اي كه گونه

) با هدايت آنان به ايمان و دوستي و برادري(ولي خداوند . رار سازيانس و الفت برق
و بر هر كاري توانا و (ميانشان انس و الفت انداخت، چرا كه او عزيز و حكيم است 

خدا براي تو و براي ! اي پيغمبر  ). پذيرد كارش از روي فلسفه و حكمت انجام مي
   . »است اند كافي و بسنده پيروي كردهمؤمناني كه از تو 
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خداي سبحان بيان فرموده كه پيامبرش را نصرت رساند تا اينكه او دين را به 
  :خداوند خود به اين امر شهادت داده و مي فرمايد. صورت كامل ابالغ نمود

m    c    vu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  kl     
  ]٣: املائدة[

ا عزّت بخشيدن به شما و ب(دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام(امروز «
نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين ) استوار داشتن گامهايتان

  .»خداپسند براي شما برگزيدم
اما ائمه با سپاهياني از بشر و مالئكه ياري نشدند و دين را براي مردم ابالغ   

. ور مخالف دين فتوا دادندآنان براي مردم به ام - حسب روايات شيعه -نكردند، بلكه
اند  براي آنان فتوا داده براي مردمي كه حسب اين رواياتي كه ائمهبنابراين وجودشان 

  .دانيم اين اتهام مبرا مي ولي ما ائمه را از. ضرر بوده است
خداوند متعال به نبوت پايان داده و كتاب خود قرآن را جايگزين آن كرده  - 4

نازل كرده كه تا زمان برپائي قيامت خطابي براي بشريت  است، يعني كتابي كه خداوند
. مقصود از رسالت انبياء نيز همين است. باشد و سپس سنت او را حفظ كرده است

پس وقتي كه  مقصود محفوظ است و تا به قيامت بر آن دليل و حجت وجود دارد و 
كنند، ديگر چه  ون امام هستند و خدا را عبادت ميمردم چه سني و چه شيعه امروز بد

پس آيا اين ديني كه مكلف به آن هستند صحيح است يا صحيح ! نيازي به امام است؟
اين  ، و اگر صحيح نيستپس اگر صحيح است ديگر نيازي به امام نيست! نيست؟

بدان معني است كه خداوند بشريت را بدون اتمام حجت بر آنان رها كرده است و 
 !!كنند خداوند را به باطل عبادت مي پيش صد سال آنان از هزار و چهار

بشريت را هزاران آيد كه عالم  جور در نمي أچنين چيزي هرگز با حكمت خداوند
يك نفر رها سازد و آنها را در گمراهي و سرگرداني قرار  سال به خاطر حفظ جان

  !!!و دين او را نشناسند تا در نتيجه حيات و زندگي يك نفر حفظ گردد دهد
  .تفسير قرآن است، نكه مأموريت و وظيفه اصلي امامادعاي اي - 5
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اند؟ فقط از برخي ائمه  كدام يك از ائمه، قرآن را تفسير كرده: سوال ما اين است
شيعه مطالبي در تفسير برخي از آيات ذكر شده است و از همه آنها تفسير نقل نشده 

  .است
جعفر صادق ، ستدر ميان ائمه شيعه كسي كه بيشترين تفسير از او نقل شده ا

مقدار تفسيري كه حسب روش شيعيان به صورت صحيح از وي ، برغم اين امر. است
اي علمي كه يكي از  زيرا در رساله، باشد شده است بيشتر از يازده مورد نمينقل 

م به دانشكده علوم اسالمي عراق ارائه داده 2002طالب شيعه عراق از ناصريه در سال
روايت را از  360فقط » جهوده في التفسيرجعفر الصادق واإلمام «وان است، تحت عن

خالل كتب شيعيان دوازده امامي نقل كرده است و حسب منهج و روش آنان در 
  1.تصحيح و تضعيف روايات فقط يازده مورد از آن صحيح مي باشد

باشد چنين  مذهب شيعه منسوب به وي مي جعفري كه اكثريت امام پس اگر
ن چه وضعيتي دارند؟ اين شاهد كه بيان شد ادعاي اين امر را كه ديگرا، وضعيتي دارد

  .كند باشند را رد مي ائمه مفسر قرآن مي
  .ادعاي اينكه وظيفه امام بيان احكام مسائل جديد است - 6

كجاست آن احكام فراواني كه ائمه در مسائل جديد صادر : جواب ما اين است
  ! ه عنوان امام تناسب داشته باشد؟اند به نحوي كه با منصوب شدن آنان ب كرده

داريد  ايد و اظهار مي به درستي منصب امامت كه شما آن را تا مقام نبوت باال برده
پس كجاست آن . نياز از امام نيست، منصب بزرگي است كه امت جهت بيان دين بي

  !شد؟ اه ميكردند امت گمر كرده اند و اگر آن را ابالغ نمي احكامي كه ائمه ابالغ
كردند  اند و اگر آنان آن را ابالغ نمي كجاست آن رواياتي كه ائمه آن را ابالغ كرده

  !شد؟ عقيده امت باطل مي
  .ادعاي اينكه وظيفه امام دفع شبهات است - 7

                                           
بيان كـرده و ذكـر نمـوده كـه وي در هنگـام       50ص» أسطورة المذهب الجعفري«اين مطلب را دكتر طه دليمي در كتاب  -1

  .برگزاري جلسه دفاع از اين رساله حضور داشته است
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اند يا  آيا ممكن است كه چند مورد را كه ائمه شما در آنها به دفع شبهات پرداخته
بود كمر اسالم خرد  كه اگر پاسخ آنان نمي اند در آنها به سواالت مبهمي پاسخ گفته

  !بيان كنيد؟، شد مي
 نقل شده كه در آنها وي با غير مسلمانان گفتگو كرده :رواياتي از جعفر صادق

اما از ديگر ائمه شيعه تقريباً چنين موضع . باشد است، لكن چيزي از آنها صحيح نمي
آنها يك يا دو موضع گيري اما با اين وجود فرض كنيد كه . گيريهائي وجود ندارد

  !پس آيا اين تعداد اندك با قرار دادن آن به عنوان امام برابري دارد؟. اند داشته
  .است جابجاييدين از تحريف و ادعاي اينكه وظيفه امام صيانت  - 8

اند كه برخي از اصحابشان بر آنان  ائمه خود اعتراف كرده: جواب ما اين است
كذب در احاديث آنان و كتب اصحابشان وارد شده  دروغ ودروغ بسته و روايات 

كذب و اي كه به وجود  اما با اين وجود ائمه -اين موضوع بيان خواهد شد -است
را كه بدان واقف  ها تحريفكذب و اند آن  از جانب پيروان خود آگاهي يافته تحريف

. اند ه بعد از آنان آمدهاي ك اند و نه ائمه اند، نه خود اين را بيان كرده اند بيان نكرده شده
  ! باشد؟ در اين صورت صيانت از دين كجا ميپس 

اهللا محمد آصف محسني از علماي شيعه در مورد عدم اقدام مهدي به  آيت
كه اين مذهب  -تصحيح مذهب و حتي عدم قيام سه امام پيش از وي به اين كار

صالً اقدام به تحريف شده از معصومين سابق به آنان رسيده است، و كساني كه ا
در اينجا سوالي پيش : گويد سوالي را مطرح كرده و مي -اند تصحيح مذهب نكرده

به برخي از خواص خود اذن نداد تا با امام مهدي  أچرا خداوند: آيد و آن اينكه مي
ديدار نمايند و جهت تكميل فقهي كه پر از استنباطات نادرست شده است از او كسب 

  1فائده نمايند؟

                                           
كـرد و مـردم از او كسـب     داشت ظهور مي اصالً مهدي وجود ندارد و اال اگر وجود مي! اي شيخ آصف: جواب اين است  -1

يعني خلق انسان نياز به هدايت انسان   -ط شده است، هدايت انسان استچيزي كه به خلق انسان مرتب. كردند فائده مي
اما مخفي كردن امام براي اين مدت طوالني با وجود نياز شديد مردم به او با حكمت خداونـد حكـيم و كـاردان     -دارد
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بلكه اين ايراد مختص امام غائب نيست، : گويد در جواب اين سوال ميمحسني 
نيز گرچه در ميان مردم بودند،  -جواد، هادي و حسن عسكري -سه امام قبل از او

است كه چرا آنطور كه قرآن  أبلكه سوال متوجه خداوند .اقدام به تكميل فقه نكردند
اصول و معارف اسالمي و احكام و  را نازل كرد چرا كتابي را نازل نكرد كه جامع همه

يا اينكه چرا به پيامبر خود يا اوصياي خود امر نكرد تا آن را  قواعد فرعي باشد؟
  !تدوين نمايند؟

  :جامع قضيه امور زير است
همه احكام نيست، گرچه در آن ارش يك خدشه و زخم  يقين در برگيرندهبه  - 1

 .نيز وارد شده است
و چند ماه قبل از مرگ عسكري آن را به ه 260تا سالنزد آنان باقي ماند و  - 2

بر وضع  أشود كه مشيت خداوند از همه اين موارد دانسته مي. دندشيعيان ادا نكر
و كار تكوين و تشريع  أموجود جاري است و ما در ربوبيت و پروردگاري خداوند

علم به ما  شريك خدا نيستيم، بلكه بندگاني مقهور و مطيع هستيم و فقط مقدار اندكي
  1.داده شده است

  :دربرگيرنده چند سوال است كه عبارتند از محسني كالم آصف
چرا مهدي با كسي از پيروان خود ديدار نكرد تا خطاهايي را كه به صورت  - 1

  !موروثي در فقه وجود دارد تصحيح نمايد؟
چرا سه امام قبل از مهدي، يعني جواد و هادي و عسكري به انجام اين  - 2

  !فه اقدام نكردند؟وظي
  .كتابي را نازل نكرد كه شامل همه اصول و فروع دين باشد أچرا خداوند - 3
چرا رسول خدا را به تدوين همه اين موارد و اعطاي آن به مردم فرمان  - 4
  !نداد؟

                                                                                                         
  .همخواني ندارد

  . 224/  2: صف محسنيآمحمد ، مشرعة بحار األنوار -1
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  !فرمان نداد تا اوصياي خود را به تدوين آن فرمان دهد؟ صچرا به پيامبر - 5
به اين باور رسيده كه ائمه نقش  كه آقاي محسنياين سوال مؤكد اين امر است 
  .اند خود را در حفظ اين دين انجام نداده

حقيقت اين است كه موضوع بزرگتر از قضيه عدم حفظ دين توسط ائمه است، 
باشند كه روايات منسوب به ائمه و  خواهد آمد كه بيانگر اين نكته مياي  زيرا بعداً ادله

داني علما در شناخت احكام دين ي دين و سرگربه سبب خود ائمه، سبب تباه
وجود آنها حسب آن رواياتي كه باور داريم كه انتساب آنها به اين  ،بنابراين. باشند مي
  .باشند امان صحيح نيست سبب تباهي دين ميام

فروع دين است كه ادعاي اينكه وظيفه امام بررسي و بازبيني اصول و  - 9
  .كنند مسلمانان اخذ مي

وا مؤكد اين است كه امام مشرف بر آن دسته از امور ديني خواهد بود كه اين دع
شيعه مكلف به آنها هستند و به همين دليل آنان نيازمند به يك روش انتقادي كه دين 

باشد و اگر  مام است كه مرجع همه اين امور ميشيعه را حفظ نمايد، نيستند، زيرا اين ا
ور ديني به همين دليل همه ام. كنند رجوع مي امامآنان در چيزي اختالف پيدا كنند به 

د و در نتيجه متصف به صفت شو باشد بر امام عرضه مي كه در عصر امام موجود مي
  .شود صحت مي

يعه اين ديدگاهي است كه اخباريون شيعه بدان قائل هستند و با طبيعت مذهب ش
ي ديديم كه محمد رضا آنچنان كه در مباحث قبل -باشد كه قائل به استمرار امامت مي

الزم است كه در هر عصر امام هدايتگري وجود : مظفر از علماي معاصر شيعه گفت
  .توافق و همخواني دارد - در اداي وظائفش باشد صداشته باشد كه جانشين پيامبر

اين مفهوم، در سه قرن در عصر ائمه اعتقاد شيعيان بود تا اينكه سلسله امامت 
ب شديدي براي شيعيان شد و در پي آن شيعيان به قريب منقطع شد و موجب اضطرا

اقوال  -اين موضوع مورد تأكيد گروهي از علماي شيعه است. پانزده فرقه تقسيم شدند
به سبب «: گويد از جمله حسين مدرسي مي -خواهد شدآنان در مبحث مستقلي ذكر 
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را داشتند كه تعداد ائمه اعتقاد آنان به استمرار سلسله امامت تا پايان دنيا، انتظار اين 
  .»بسيار بيشتر از اين مقدار باشد

  .ديگر اقوال إن شاء اهللا در مبحث مستقلي بيان  خواهد شد
  .ادعاي اينكه امام از گناه و خطاي سهوي و عمدي معصوم است -10

با اين وجود اقوال و اعمالي به ائمه . ادعاي عصمت كمتر از ادعاي امامت نيست
اند كه اين ادعا  نيز برخي از علماي شيعه اقوالي را بر زبان آورده منسوب شده است و

ت و اعمالي را انجام داد كه امام سكند، از جمله علي بن أبي طالب يرا تكذيب م
  :كند، از جمله عصمت را حسب مذهبشان باطل مي

بود براي  ر امامت او از جانب خود منصوص ميبيعت كرد و اگ سبا ابوبكر - 1
  .بود كه در حالي كه صاحب اين حق است با شخص ديگري بيعت نمايداو جايز ن

بود  صحيح نمي سنماز خواند و اگر بيعت با ابوبكر سوي پشت سر ابوبكر - 2
حسب روايات  -سبراي او جايز نبود كه پشت سر وي نماز بخواند، زيرا ابوبكر

  .خالفت را غصب كرده است - شيعه
ازدواج نمود و آنان معتقدند كه هر عملي  گرفت ساو با اسيراني كه ابوبكر - 3

و در نتيجه جنگ وي با مرتدان باطل است و  ،انجام دهد باطل است سكه ابوبكر
شرعي است و گرفتن از آن جايز اسيري كه در اين جنگ گرفته شده است غير 

زني از بني حنيفه را براي خود گرفت و از او  سباشد، اما با اين وجود علي نمي
  .ندي به نام محمد بن حنفيه شدصاحب فرز

به صحت بيعت سه خليفه قبل از  سچنان كه در نهج البالغه آمده است، علي - 4
  .خود اعتراف كرده است

عيان عمر را نيز مانند ابوبكر بيعت كرد، حال آنكه شي سبا عمر سعلي - 5
  .دانند مي

 - ن نرودچنين مشورت داد كه همراه با سپاه به سوي ايرا س به عمر س علي - 6
  .بيمناك بود سزيرا بر جان عمر - چنان كه در نهج البالغه آمده است
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اين موضوع در . وي نام سه خليفه سابق را بر سه نفر از فرزندان خود نهاد - 7
  .كتب سني و شيعه آمده است

دخترش أم كلثوم را به  -چنان كه در كتب سني و شيعه آمده است - س علي - 8
  .درآورد س ازدواج عمر

تعيين خليفه از ميان  سعضويت در شوراي خالفت را كه عمر س علي - 9
  .اعضاي شورا را بر عهده آنان نهاده بود پذيرفت

  .بيعت كرد و پشت سر او نماز خواند سوي با عثمان بن عفان -10
معصوم بوده است پس  سپس اگر علي. انجام داد ساينها ده كاري است كه علي

ت، زيرا اگر درست باشند ناقض دعواي امامت اسهمه اين كارها درست هستند و 
ا تأييد نكرده و آورد و كفر ر دهد و سخن خطا بر زبان نمي معصوم كار خطا انجام نمي

شود كه علي امام  اند نتيجه اين مي اما اگر اين اعمال خطا بوده. دهد آن را انجام نمي
نكار امامت يا اقرار به معصوم از خطا است، زيرا ا -حسب باور شما - نيست، زيرا امام

علي با انجام  ،بنابراين. امامت براي غير اهل آن در نزد جمهور علماي شيعه كفر است
  .اين كارها، در واقع كفر را تأييد كرده است، اما حاشا كه علي اين چنين بوده باشد

دانند از امامت  كه شيعيان او را امام دوم مي البط حسن بن علي بن أبيهمچنين 
ها هزار از  سپارد، حال آنكه در آن هنگام حسن ده گيرد و آن را به معاويه مي ه ميكنار

  . مواليان خود را تحت امر داشت
ا كه واليتعهدي مأمون ر علي بن موسي الرضانيز امام هشتم شيعيان، يعني 

و قبول نيابت كسي كه غاصب امامت  .دانند، پذيرفت شيعيان او را غاصب خالفت مي
باشد و اعتراف به مشروعيت كسي كه  ت وي ميف به مشروعيت خالفاست اعترا

  .آيد جمهور علماي شيعه كفر به حساب ميغاصب امامت است نزد 
عالوه بر اين موارد، در منابع شيعي روايات و اقوالي وارد شده كه ناقض 

اي اظهار  در كوفه عده: گفته شد / عصمت است، از جمله روايت است كه به رضا
آنان «: گفت / رضا. در نماز خود دچار سهو نشده است صخدا ند كه رسولدار مي
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كند، فقط خداي  به درستي كسي كه سهو نمي -ان كندخداوند لعنتش - گويند دروغ مي
  1.»يگانه است

از ابن بابويه قمي كه  ،توان به اين قول اشاره كرد در ميان اقوال علماي شيعه مي
و صاحب يكي از كتب اربعه  ،صدوق معروف استدر نزد شيعيان دوازده امامي به 

من ال يحضره «اين كتاب وي . باشد ه مذهب شيعه مبتني بر اين كتب ميآنان است ك
كه خداوند آنان  - غاليان و اهل تفويض«: گويد وي در اين كتاب مي. نام دارد» يهالفق

 صه پيامبراگر جايز باشد ك: گويند هستند و مي صمنكر سهو پيامبر -را لعنت نمايد
ه مانند تبليغ، يك در نماز سهو كند، جايز است كه در تبليغ نيز سهو كند، زيرا نماز ب

به مانند سهو ما نيست، زيرا سهو وي از جانب خدا  صسهو پيامبر ...فريضه است
است و خداوند او را دچار سهو ساخته تا مردم بدانند كه پيامبر انساني مخلوق است 

نيز به اين خاطر است كه با . پروردگار و معبود خود قرار ندهندو او را به جاي خدا 
محمد بن حسن بن أحمد بن  شيخ ما ...سهو ايشان، حكم سهو را به مردم بياموزد

من در راه خدا كتابي  ...است صاولين درجه غلو، نفي سهو از پيامبر: گفت وليد مي
  2.»نگارم ان آن ميكرو پاسخ به من صجداگانه را در مورد اثبات سهو پيامبر

همتاي خطا  -هوضمن روايت نصوص دال بر وقوع س -مجلسيبه همين دليل 
از ائمه و مخالفت متأخران با آن به ادعاي عصمت آنان از سهو  -اند كه آن را نفي كرده

و  اعتراف نموده كه ميان روايات و فتاواي شيعيان تناقض وجود دارد -و خطا
بسياري از آيات و اخبار بر صدور اي اشكال است، زيرا اين مسأله بسيار ج«: گويد مي

اي اندك معتقدند كه  ، اما با اين وجود اصحاب ما جز عدهسهو از آنان داللت دارد
  3.»صدور سهو از آنان غير ممكن و غير جائز است

                                           
، درر األخبـار  517:، العـوالم ص 3/487، جـامع المـدارك   326:عيون أخبار الرّضا ص: نگا به ، و25/350بحار األنوار  -1

  .1/513، التفسير الصافي 2/503، مسند اإلمام الرضا 312:ص
  .360 -1/359من ال يحضره الفقيه   -2
  .119، 17/118بحار األنوار  -3
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اين داللت دارند كه  مجلسي پذيرفته است كه آيات و اخبار زيادي بر ،بنابراين
ار را بدون كند كه علماي شيعه آن آيات و اخب د و در ادامه تأكيد ميكنن ائمه سهو مي

دارد كه مسأله بسيار محل اشكال  كنند و سپس اظهار مي هيچ نوع توجيهي رد مي
  .است

بلكه اشكال در كساني است آن اي مجلسي، مسأله در نهايت اشكال قرار ندارد، 
موجب  اي كه د ايجادشدهنصوص وارد شده از ائمه را جهت محافظت از آن عقائ

  .كنند افتراق امت شده است، رد مي
ما نياز زيادي به مراجعه و بازبيني صادقانه و نيت خالص براي دستيابي به 

  .واهللا المستعان. حقيقت داريم

  



 



 
  

  

  مبحث دوم
گرفته  صادعاي اينكه شيعه دين خود را از نائبان معصوم پيامبر

  است

  
  :مطلب اول

اينكه شيعه دين خود را از نائبان معصوم پيامبر گرفته  بيان موضوع ادعاي
  است

  
  : مطلب دوم

شيعه دين خود را از نائبان معصوم  ينكهادعاي شيعه مبني بر ا ههي بانگ
 اند گرفته صپيامبر

  

  

  



 
  

  

  



 
  مطلب اول
گرفته  صاز نائبان معصوم پيامبر بيان موضوع ادعاي اينكه شيعه دين خود را

  است

اي معصوم كه در  يعه دوازده امامي اين ادعا را بنيان نهاد كه وجود ائمهبعد از اينكه ش
باشند، امري ضروري است،  صابالغ دين و حراست از آن نائب و جانشين پيامبر

و شيعه دين  ،اي از اهل بيت تحقق يافته است مدعي اين شدند كه اين امر بدست عده
دليل آنان فقط چيزي را معتبر  مينبه ه. اند خود را به طور مستقيم از آنان گرفته

  .دانند كه به صورت مستقيم از آنان أخذ شده باشد مي
  :اين ادعا متضمن دو امر است

  .شيعه دين خود را از معصومين گرفته اند -الف
دانند كه به صورت صحيح از طريق آنان  آنان فقط احاديثي را معتبر مي -ب

  .روايت شده باشد
  : افراد زير هستند، امت آنان باور دارنداشخاصي كه شيعيان به ام

  ).هـ 40 -  تبعثاز  بلق 10: (أبو الحسن علي بن أبي طالب -1
  ).هـ 50-3(أبو محمد حسن بن علي  -2
  ).هـ61-4(أبو عبد اهللا حسين بن علي  -3
   ).هـ95-38(أبو محمد علي بن حسين  -4
  ).هـ114-57(أبو جعفر محمد بن علي  - 5
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كه اين وظيفه به وسيله اين معصومين به انجام رسيده  آنان ادعاي اين را دارند
    .است

خود  -فقهي - و به اين خاطر كه شيعيان احكام فرعي«: ابن مطهر حلي مي گويد
باشند و  مي صخدا اند كه آنان ناقل از جد خود، رسول را از ائمه معصومين گرفته

د متعال اخذ كرده به ايشان از خداون هم آنها را به وسيله وحي جبرئيل صپيامبر
كنند و اين  خود كه افرادي ثقه هستند نقل مي شيعيان اين احكام را از پيشينيان. است

آنان به اقوال . يابد رسد ادامه مي سلسله روايت تا زماني كه به يكي از معصومين مي
  1.اند اند و عمل به قياس و استحسان را حرام كرده اجتهادي و شخصي التفات نكرده

دسته از احاديث شيعيان فقط آن : گويد از علماي معاصر شيعه مي غطاكاشف ال
يعني ، دانند كه به صورتي صحيح از اهل بيت نقل شده است نبوي را معتبر مي

احاديثي كه صادق از پدرش باقر از پدرش زين العابدين از حسين سبط از پدرش امير 
  2.روايت كرده است -كه سالم خدا بر همه آنان باد -خدا المؤمنين از رسول

دين خود را از ائمه معصومين  :گويند ت ادعاي شيعه دوازده امامي كه مياين اس
اين اعتقاد بر مذهب شيعه دوازده  ،اما صدق اين ادعا تا چه مقدار است. اند گرفته

  .امامي چه تأثيري دارد؟ پاسخ به اين موضوع در مبحث آتي بيان خواهد شد

                                           
 .37 ، صمنهاج الكرامة -1
 .79، صأصل الشيعة وأصولها -2
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  مطلب دوم
 صدين خود را از نائبان معصوم پيامبر ي شيعه مبني بر اينكههي به ادعانگا

  اند گرفته

شتمل بر براي آگاهي از صحت و سقم اين ادعا الزم است كه بر كتب شيعه كه م
باشد آگاهي حاصل شود تا ببينيم كه آيا مصداق اين دعوا  روايات منسوب به ائمه مي

واسطه خود ائمه به هر نسل رسيده  در آنها وجود دارد؟ يعني آيا همه اين روايات به
است، يا اينكه رواياتي وجود دارد كه در عصر ائمه از طريق غير ائمه به آنان رسيده 

  !است؟
پس آيا از . كنيم هر آنان، يعني حسن عسكري شروع ميابتدا از آخرين امام ظا

حسن عسكري حديثي روايت شده كه وي آن را از پدرش از جدش و در ادامه از 
يعني از حسن عسكري تا علي بن  - روايت كرده باشد و آيا اين يازده امام صمبرپيا

شوند؟ يعني  شيعه در سند يك روايت مشاهده مي هاي در يكي از كتاب - شأبي طالب
عن » العسكري«أبو محمد الحسن بن علي  حادي عشرحدثنا اإلمام الـ«: مثالً گفته شود

أبي جعفر محمد  تاسععن اإلمام الـ» الهادي« أبي الحسن علي بن محمدعاشر اإلمام الـ
عن اإلمام » الرضا«أبي الحسن علي بن موسى  ثامنعن اإلمام الـ» الجواد«بن علي 

أبي عبداهللا جعفر بن سادس عن اإلمام الـ» الكاظم«أبي إبراهيم موسى بن جعفر  سابعالـ
عن اإلمام  »الباقر«أبي جعفر محمد بن علي خامس عن اإلمام الـ» الصادق«محمد 

عبداهللا الحسين  أبي الثالثعن اإلمام » زين العابدين«أبي محمد علي بن الحسين  رابعالـ
عن اإلمام » الزكي«حسن بن علي أبي محمد ال ثانيعن اإلمام الـ »سيد الشهداء«بن علي 

توان ده يا نه يا  ؟ حتي آيا مي»ص الحسن علي بن أبي طالب عن النبي أبي ولاأل
گاهي  ،توان در يك سند يافت؟ آري از آنان را مي...... ج يا چهار ويا پنهشت يا شش 

رسند مشاهده  يثي كه به تعداد انگشتان دست نميشش يا پنج نفر از آنان در احاد
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هاي شيعه به وسيله اين  حديثي را يافت كه در يكي از كتابتوان  اما نمي. شوند مي
  .سلسله نقل شده باشد

اند مصداق آن  كنند كه احكام دين خود را از ائمه گرفته ا ميپس اينكه شيعيان ادع
  .اين ادعا در عالم واقع مصداق ندارد! كجاست؟

شيعيان «دارند كه  بنا به قول كاشف الغطا اظهار مي به همين دليل اينكه شيعيان
دانند كه به صورتي صحيح از اهل بيت نقل  دسته از احاديث نبوي را معتبر ميفقط آن 
ست، يعني احاديثي كه صادق از پدرش باقر از پدرش زين العابدين از حسين شده ا

ادعائي است كه » روايت كرده است صسبط از پدرش امير المؤمنين از رسول خدا
هائي را به ما نشان  تواند كتاب ق ندارد و اال اگر كاشف الغطا ميدر عالم واقع مصدا

  !بدهد كه اين سلسله در آن آمده است؟
در دسترس ما قرار دارد، اما » الكافي«ين كتاب در نزد شيعه، يعني كتاب بزرگتر

پس كجاست . بينيم از روايات ميتعداد انگشت شماري  در مصداق اين ادعا را فقط
  روايت كرده است؟ صاز پدران خود از رسول خدا :آن رواياتي كه جعفر صادق

م اما چنان كه خواهيم كني حديث ابتداي كتاب كافي را ذكر ميدر اينجا ما سه 
ديگر مصادر شيعه . ديد سلسله ادعا شده از جانب كاشف الغطا در آنها وجود ندارد

  :اين احاديث عبارتند از. نيز  همين وضعيت را دارند
   : گويد مي أبو جعفر محمد بن يعقوب كليني

حيىي  حدثين عدة من أصحابنا منهم حممد بن: قال ١أخربنا أبو جعفر حممد بن يعقوب*  
العطار، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن العالء بن رزين، عن حممد بن مسلم، 

  » .... ملا خلق اهللا العقل استنطقه«: ، قالأيب جعفرعن 
  .»...وقتي كه خداوند عقل را خلق كرد از آن  استنطاق كرد«

                                           
كـه كتـاب را از كلينـي روايـت كـرده اسـت       هم ن مطلب عيناً در كتاب آمده است، اين خود كليني است و انگار كسي اي -1

 .شخصي ديگر است كه شناخته شده نيست
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احل، عن علي بن حممد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن ص*  
   .»...هبط جربئيل على آدم«: قال  عن عليسعد بن طريف، عن األصبغ بن نباتة، 

  .»....جبرئيل بر آدم نازل شد«
عن بعض أصحابنا رفعه إىل ، عن حممد بن عبد اجلبار، أمحد بن إدريس*  

  .»....عقل چيست؟«» .....ما العقل؟«: قلت له: قال عبداهللا أيب
  . سه نفر از ائمه آناناينها سه روايت بود از 

امام پنجم شيعيان پنج نفر قرار دارند ، ميان كليني و ابوجعفر باقر ،در روايت اول
يعني اين روايت در عصر هر امام از شخصي غير از ائمه . اند كه حديث را روايت كرده

بعد از باقر هفت . كند را از شخصي غير از امام روايت ميروايت شده كه وي نيز آن 
ما كسي از ائمه سازند، ا ر امامان روايت باقر را منتقل مياند و مردم در عص آمده امام

  !! شناسند اين روايت را نمي
اند، اما اين  و كليني آن را روايت كرده س شش نفر مابين علي ،در روايت دوم

اين روايت در عصر آنها روايت  روايت به كسي از ائمه نرسيده است، حال آنكه
  . شود مي

از پنج نفر از ائمه عبور كرده تا مستقيماً به  :جعفر صادقروايت سوم از  در
  .كليني برسد

اي  هايي بود از روايات غير معصومين در عصر معصومان كه با سلسله اينها نمونه
اين امر . اند اند حال آنكه افراد معصوم وجود داشته از راويان غير معصوم روايت شده

 - به زعم خودشان - عيان دين خود را با وجود افراد معصوممؤيد اين نكته است كه شي
  .اند از افراد غير معصوم گرفته

شود با امثال اين روايات  قط از معصوم اخذ ميبه همين دليل ادعاي اينكه دين ف
  :از ديگر داليل اين موارد است. شود نقض مي، متعدد در نزد شيعه
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همه از  -جز اندكي - باشد زار ميهروايات موجود در منابع شيعه كه هزاران  - 1
م، افراد اند، گرچه در زمان آن راويان غير معصو طريق افراد غير معصوم روايت شده

  .اند گيرند، وجود داشته كنند دين خود را فقط از آنان مي معصومي كه شيعه ادعا مي
بر ائمه ، و اين در حالي است كه در هر عصري تا آمدن آخرين امام معصوم

است تا خودشان دين را براي مردم تبين و تبليغ نمايند تا اينكه از طريق  دهوواجب ب
  .  دين محفوظ بماند - به زعم شيعه –روايت معصومين 

و به اين خاطر كه شيعيان احكام «: بدين صورت بطالن قول ابن مطهر كه گفت
رسول اند كه آنان ناقل از جد خود،  خود را از ائمه معصومين گرفته -فقهي - فرعي
به ايشان از  ÷هم آنها را به وسيله وحي جبرئيل صمي باشند و پيامبر صخدا

شيعيان فقط «: و نيز بطالن قول كاشف الغطا كه گفت .»خداوند متعال اخذ كرده است
دانند كه به صورتي صحيح از اهل بيت نقل شده  دسته از احاديث نبوي را معتبر ميآن 

رش باقر از پدرش زين العابدين از حسين سبط از يعني احاديثي كه صادق از پد، است
روايت كرده  -كه سالم خدا بر همه آنان باد -پدرش امير المؤمنين از رسول خدا

ط در احاديثي انگشت شمار زيرا اين سلسله در منابع آنان فق، روشن مي شود» است
  .شود يافت مي

پر كردن آن شود شيعيان را در  ن شكاف كه موجب نقض مذهب شيعه مياي - 2
  : دچار حيرت كرد و به دو دسته تقسيم شدند

كنند هر روايتي كه از ائمه نقل شده باشد  اين گروه ادعا مي. اخباريون :گروه اول
زيرا در زمان ، گرچه اشخاصي غير معصوم آنها را روايت كرده باشند، صحيح است

ا بپذيرد در معصومين روايت شده است و ممكن نيست كه روايت شود و شيعه آن ر
بلكه حتماً معصوم به آن علم يافته و آن را تأييد كرده ، حالي كه از غير معصومان باشد

  . است
همه رواياتي كه از شيعه وارد شده  :گويند اين گروه از شيعه ميبه همين دليل 

 - خصوصاً آن رواياتي كه در كتب اربعه مورد اعتماد شيعه، است همه صحيح هستند
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وارد  -ستبصار و من ال يحضره الفقيهاال، تهذيب األحكام، الكافي: يعني كتاب هاي
زيرا ، باشد اتي كه در آنها آمده است صحيح ميشده است و معتقدند كه همه آن رواي

هائي اخذ شده و در عصر معصوم  صوم مدون شده و يا اينكه از كتابيا در عصر مع
، ل است كه صحيح نباشندبه همين دليل محا. مدون شده و بر او عرضه شده است

  .اين اعتقاد اخباريون است .زيرا اين امر ناقض مذهب است
همان ديدگاهي است كه موافق و سازگار است با طبيعت ، اين ديدگاه اخباريون

ديدگاهي كه به اين اعتقاد دارد كه امام براي ابالغ دين ايجاد شده است و چيزي در 
يرا چگونه ممكن است كه وظيفه او ابالغ دين ز، آسمان و زمين بر او مخفي نمي ماند

لكن معلوم شود كه احاديث كذبي ، و حمايت از آن باشد و همه چيز را مي داند
  ! وجود دارد كه وي از آنها اطالع نيافته و آنها را صحيح نداند؟

ن باشند مقتضي اي دوازده امامي براي امام قائل مي زيرا جايگاهي كه شيعيان
  . دارند خباريون بيان ميعقيده است كه ا

است و حسب  ه امام به خاطر آن قرار داده شدهاين وظيفه امام است ك، بنابراين
كذب از باب  بنابراين مخفي ماندن روايات. ماند چيزي بر امام مخفي نمي رواياتشان

  .ماند اولي بر او مخفي نمي
نند و چيزي بر دا همه چيز در گذشته و آينده را مي ائمه: باب: كليني مي گويد

  .ماند مخفي نمي - درود خدا بر آنان باد كه -آنها
 )اسماعيل(ن در حجر در گروهي از شيعيا: از سيف تمار روايت شده كه گفت

ما به راست و چپ نگاه كرديم، . پايد كسي ما را مي: پس او گفت. بوديم نزد ابوعبداهللا
 -به پروردگار كعبه سوگند: گفتاو . پايد كسي ما را نمي: ا نديديم و گفتيماما كسي ر

گفتم كه از  بودم به آن دو مي اگر من بين موسي و خضر مي -ر كرداين را سه بار تكرا
دادم، زيرا  ه آنچه كه در دستشان نيست خبر ميآنان علم بيشتري دارم و آنان را ب

موسي و خضر فقط علم گذشته به آنان عطا شده است و علم به همه چيز در آينده تا 
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به  صما اين علم را نسل به نسل از رسول خدا. برپائي قيامت به آنان داده نشده است
  .ايم ارث برده

ها و زمين  من آنچه را كه در آسمان: همچنين از ابوعبداهللا روايت شده كه گفت
وي : گويد راوي مي. اي گذشته و آينده آگاهمدانم و به چيزه بهشت و جهنم است مي
د كه اين سخن وي براي شنوندگان بسيار بزرگ به نظر رسيد، اندكي درنگ كرد و دي

فيه تبيان كل « :فرمايد خداوند متعال مي، ام من اين را از قرآن فراگرفته: پس گفت
  .)1(»شيء

خداوند ، فدايتان شوم: كليني نيز از مفضل روايت كرده كه به ابوعبداهللا گفت
بنده را از خبر آسمان محجوب كند اما آن  اي را بر بندگان فرض مي بنده اطاعت

تر و  تر و مهربان خير، خداوند نسبت به بندگان بسيار كريم: گرداند؟ ابوعبداهللا گفت مي
اي را بر ديگر بندگان واجب گرداند، اما در  و دلسوزتر است از اينكه اطاعت از بنده

از اخبار آسمان محجوب  -يا در شب و روز -عين حال او را در صبح و شامگاه
   2.رداندگ

، پس چرا موسي را از علم بر غيب آينده محجوب گرداند :جواب ما اين است
حال آنكه خداوند اطاعت از قومش را بر او ، آنچنان كه در قول سابق از ابوعبداهللا آمد

  !! اما علم به آينده را به امام ابوعبداهللا ياد داد؟، واجب گرداند
حال آنكه او » آيا كسي ما را مي پايد؟« :چرا امام از همنشينان خود سوال مي كند

اما در اين موضوع نياز به اين دارد كه اطرافيانش ، به گذشته و آينده تا قيامت علم دارد
  !! پايد؟ پايد يا نمي ن را ميبه او بگويند كه كسي آنا

                                           
$﴿: اي وجـود نـدارد، و ايـن آيـه بهمـين معناسـت       در قرآن كريم همچون آيـه  -1 uΖ ø9 ¨“tΡuρ š ø‹n= tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 
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و آل او به ارث برده  صنيز او مدعي اين است كه اين علم را از رسول خدا
پس چگونه او به . ندين قرن بعد از خضر و موسي آمده استاست و رسول خدا چ

علم غيب را از  -حسب روايات شيعه –موسي و خضر خبر مي دهد حال آنكه او 
  رسول خدا و سپس از ائمه بعد از او به ارث برده است؟ 

يعني امام در ابتدا به چيزي علم ندارد تا اينكه امام قبل از او آن گنجي را كه ادعا 
  . به آنان رسيده است به وي تسليم نمايد صد از رسول خدامي كنن

به وي رسيده است  صپس اين بدين معناست كه اين علم از جانب رسول خدا
  . به غيب علم نداشته است، و قبل از اين انتقال

   .اين تناقضي واضح و آشكار است
ي را بيان مي لكن ما در اينجا چيز، و ما اهل بيت را از اين ادعاها مبرا مي دانيم

  .كنيم كه در منابع شيعه آمده است
اخباريون تأكيد دارند كه اگر : حال به موضوع خود بر مي گرديم و مي گوييم  

اين . باشد كه شيعه مكلف به آن است باطل مي روايات به وسيله ائمه حفظ نشود ديني
: گويد ه مياي ك يعني آن عقيده، همان منطقي است كه با عقيده شيعه همخواني دارد

چيزي بر امام مخفي نمي ماند و به همين دليل مي گويند كه يا روايات صحيح است و 
  .يا اينكه دين شيعه باطل است

كه بر اين باور است كه ائمه به روايات منسوب به خود علم دارند و در   - عاملي
  ب اصولياني كه خواهان بكارگيري روش اهل سنت براي تصحيح روايات هستند،جوا
ائمه و قدماي ما در مدتي بيشتر از : گويد مي - ز ادعاي عرضه روايات بر ائمهبعد ا

سيصد سال با تالش و پشتكار زياد اقدام به ضبط احاديث و تدوين آنها در مجالس 
  .اند ائمه و ديگران كرده

ها  و امر به عمل به آنها  احاديث بسيار زيادي كه بر صحت آن كتاب: پنجم
آنچه كه متضمن آن هستند كه بيانگر اين مي باشد كه آنها بر ائمه  داللت دارند و

  .اند اند و در مورد حال و وضع آنها به صورت عام و خاص سوال كرده عرضه شده



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

56

زيرا ، طريقه قدما كه موجب علم مي باشد مأخوذ از اهل عصمت است: يازده
اند و  اند و منكر آن نشده اند و عمل به آن را تقرير كرده آنان به تبعيت از آن امركرده

  1.اند اماميه مدتي قريب به هفتصد سال به آنها عمل كرده
  .در مباحث آتي اين موضوع بيشتر شرح داده خواهد شدشاءاهللا  ان

توانند آن را ثابت كنند، بلكه همه قرائن  دعاي اخباريون است، اما آنان نمياين ا
حاطه كرده بودند و جز موارد انگشت بر اين داللت دارد كه ائمه را اصحابي كذاب ا

شمار روايتي از اين ائمه نيامده كه خبري از اخبار افراد كذاب را كه ائمه آنان را كذاب 
  .تكذيب نمايد، اند و متهم دانسته

اما در واقع  ،اي مذهبشان استدرست است آنچه كه آنان ادعا دارند مقتض ،آري
ه دارد كه اين روايات نقل شده مقبول نيستند اين امر داللت بر اين نكت و حقيقت ندارد

اند و چنان كه  اند و در مجالس ائمه مدون نشده و ائمه به چيزي از آنها علم نداشته
خواهد آمد روايات با هم در تناقض و تضارب هستند و معلوم نيست كه كدام يك بر 

صحيح اند و معلوم نيست كه كداميك را  ائمه عرضه شده و كداميك عرضه نشده
  !!اند دانسته و كداميك را رد كرده

اين ادعائي است كه واقعيت آن را تصديق نمي كند و اين امر همه روايات را در 
زيرا در آن شرائطي كه ادعا مي كنند محقق ، دائره شك و بلكه رد شدن قرار مي دهد

و حمايت  يعني ابالغ دين - اند اي كه براي امام ادعا كرده نشده است و در نتيجه فائده
  .از بين رفته است -از آن

  .اين موارد ادعاهاي اخباريون شيعه است
اين گروه مخالف اين ادعاي اخباريان است و خواهان . اصوليان: گروه دوم

لكن مي خواهند ، اند بكارگيري روش اهل سنت در قبول رواياتي است كه وارد كرده
  .هان رد كردن آنها هستنداين روش را فقط در مورد رواياتي بكارگيرند كه خوا

                                           
  .258، 254، 30/252وسائل الشيعة  -1
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گروهي از : گويد ه در رد ادعاي سابق اخباريان ميخوئي از اصوليان شيعال
اما ، محدثين بر اين باور هستند كه روايات وارده در كتب اربعه قطعي الصدور هستند

زيرا چگونه مي توان ادعاي قطعي الصدور بودن روايتي ، اين قول از اصل باطل است
خصوصاً اينكه در كتب اربعه كساني ، نفر از يك نفر روايت كرده است را كرد كه يك

اين موضوع در آينده در جاي خود بيان  -هستند كه معروف به كذب و جعل هستند
 -و ادعاي يقين به صدق آنان در خصوص روايات وارده در كتب اربعه - خواهد شد

زيرا اين ادعايي بدون بينه  ،بي اساس است -به خاطر قرائني كه بر اين امر داللت دارد
اند و مدعي اين هستند قرائني  زيرا چيزهائي كه در اين باره ذكر كرده، و برهان است

اي  وجود دارد كه ما را بر صدور اين روايات از معصوم داللت مي دهد هيچ يك نتيجه
  .در پي ندارند

اب ائمه و اهتمام اصح: اين است، بهترين چيزي كه در اين باره گفته شده است
ما را بر اين امر داللت مي دهد ، ارباب اصول و كتب به امر حديث تا زمان سه محمد

اند از معصومين صادر شده است، زيرا اهتمام  كه رواياتي كه آنان در كتب خود نگاشته
صحت رواياتي كه آنان در : علم به دو چيز را واجب مي كند، نخست -عرفاً - مزبور

  .صدور آن روايات از جانب معصومين: دوم. اند كتاب هاي خود نگاشته
  :اين ادعا از چند جهت تهي است: وي در ادامه پاسخ خود مي گويد

اصحاب ائمه گرچه حسب امر ائمه نهايت تالش و اهتمام خود را در امر  - 1
كردند و  دند، لكن آنان در تقيه زندگي ميحديث و حفظ آن از تباهي و نابودي بكار بر

بنابراين اين احاديث چگونه به . احاديث را به صورت علني منتشر سازندنتوانستند 
مثالً ابن أبي عمير در ايام خالفت رشيد ! اند حد تواتر يا چيزي نزديك به آن رسيده

هاي شيعيان و اصحاب موسي بن جعفر  وس شد و رشيد از او خواست كه محلمحب
واهرش كتاب هايش را دفن كرد را برايشان بگويد و هنگامي كه وي در زندان بود خ

و آن كتاب ها از بين رفت يا اينكه آنها را در اتاق برادرش رها كرد و باران آنها را 
زيرا شرايط ديگر اصحاب ائمه نيز همين وضعيت را داشتند، . خراب كرد و از بين برد
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بردند و عدم امكان آنان براي نشر علني احاديث، جاي شك  سختي كه در آن بسر مي
توان اين ادعا را كرد كه اين احاديث  يپس با اين وجود چگونه م. اي ندارد و شبهه

  !قطعي الصدور هستند؟
بطالن بودن ادعاي قطعي الصدور بودن همه ، در كل: گويد وي در ادامه مي

امر اين  واضح و آشكار است و مؤيد اين، روايات كتب اربعه از جانب معصومين
  1.اند ا خود به اين امر اعتقاد نداشتهه است كه صاحبان اين كتاب

كه وي اين را  آيد اين گمان پيش مي، با وجود اين رد شديد خوئي بر اخباريان
كند، لكن خوئي بيان مي كند كه هرگاه در كتاب خود دو  در روايات محقق مي

را بكار برد، منظور وي معناي حقيقي اين » صحيح و ضعيف«اصطالح حديثي 
در اين كتاب ويژگيها و مزايائي : گويد زيرا وي در مقدمه كتاب مينيست،  اصطالحات

حال . كرد فاده از آنها در درون كتاب را مياساسي وجود دارد كه ضرورت اقتضاي است
اي از ويژگيها را  سپس خوئي مجموعه. شود آنها براي پژوهشگر بصير بيان مي تفصيل
هرگاه در اين كتاب  -صحت و ضعف: گويد كند و در ويژگي نهم از جمله مي بيان مي

اطالق شد، منظور ما از آن دو، صحت و ضعيف به آن معناي مد نظر متأخرين نيست، 
حديث يا طريق : پس اگر گفتيم. بلكه مراد ما معتبر بودن و عدم اعتبار آنها است

صحيح است، اين بدان معناست كه معتبر و حجت است، گرچه برخي از راويان آن 
باشند و اگر گفتيم ضعيف است، اين بدان معناست كه حجت نيست،  حسن يا موثق

و : بنا به پاورقي يا( گرچه به خاطر مجهول بودن يا مهمل بودن برخي از راويان باشد
  2).به اين خاطر نيست كه برخي از راويان آن مهمل يا مجهول هستند

رمان نمايند و اين بود طريقه اصوليان كه خواستند با آن خلل روايات شيعه را د
افراد اين طريقه ملتزم به نقد و قواعد و . به خاطر آن با اخباريان مخالفت كردند

                                           
  .25، 23، 1/22معجم رجال الحديث للخوئي  -1
  .14، 1/12معجم رجال الحديث للخوئي  -2



  گفتگوهاي عقالني با شيعيان اثني عشري                                                        
 

 

59 

بلكه از آن تفسيري ارائه دادند كه موجب تغيير چيزي از ، مصطلحات آن نشدند
  .حقيقت نمي شود و تقريباً تنها از نظر شكل و صورت با طريقه اخباريان تفاوت دارد

گرديم كه شيعيان اين ادعا را دارند كه رواياتشان  بحث بر ميبه اين م دوبارهحال 
اما چيزي كه از خالل مباحث سابق براي ما روشن ، از معصومين روايت شده است

ن روايات را در شد اين است كه اين مسأله در عالم واقع وجود ندارد و همين امر آ
  .دهد دائره شك قرار مي

مي بودند چيزي از دين مقبول  صخداآري، اگر ائمه معصوم و نائب رسول 
نبود مگر اينكه از جانب آنان باشد و هيچ روايتي از امام سابق پذيرفته نمي شد مگر از 

  .طريق امامي كه وجود داشت
كتابهاي روايت شيعه آكنده از رواياتي است كه در عصر هر امامي از امام قبل از 

ن اطالع و علم نداشته است و آن او روايت شده است و اين امام موجود اصالً از آ
اين موضوع ناقض دعواي شيعه است و مؤيد اين . روايات هم بر او عرضه نشده است

امر است كه آنان اماماني منصوب از جانب خدا نيستند كه در حفظ و ابالغ دين نائب 
  .باشند صرسول خدا

يك كتاب يا ريق همه دين را با الهام يا از ط، نكته ديگر اينكه با وجودي كه امام
 - اند كه اين روايات بيان داشته - دهد چيزهائي ديگر تعليم مييا  با فرو كردن در گوشها

تواند خود  زيرا امام مي! از آن روايت شود؟ ديگر چه نيازي به اين است كه از امام قبل
  .دين را تبليغ نمايد و نيازي به روايت ندارد

حال آنكه اهل ، چه فرقي وجود داردنكته ديگر اينكه ميان آنان و اهل سنت 
اما ، كنند روايت مي صهاي ائمه از رسول خدا ديث خود را در همه دورانسنت احا

مام به كنند و آن ا امام از امام قبل از او روايت ميشيعه احاديث خود را در دوران يك 
اينكه وي كنند بدون  و مردم در عصر او به آنها عمل ميكند  آن روايات اطالع پيدا نمي

و نه ، دارند كه فقط آنان حال آنكه شيعيان اظهار مي، به آن علم داشته يا اذن داده باشد
اما در ، كند ارند كه دين را برايشان تبليغ ميدر هر عصر  امام معصومي د، اهل سنت
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ه روايات افراد غير معصوم عمل بينيم كه در زمان افراد معصوم ب عين حال آنان را مي
  .مثل اهل سنت. كنند مي

بيند كه پر از  ه را مورد مطالعه قرار دهد ميهاي روايات شيع كسي كه كتاب
حتي كتاب الكافي كه احاديث آن بيشتر از شانزده ، احاديث ضعيف و جعلي هستند

اين  - هزار حديث است علماي شيعه حسب قواعد خود كه از نگاه ما ضعيف است
اما اگر . اند پنج هزار از آن را صحيح دانستهفقط قريب  -موضوع بعداً بيان خواهد شد

اين كتاب بر اساس قواعد اهل سنت مورد نقد قرار بگيرد اين كتاب از صحنه روزگار 
  .شود ميمحو 

دين فقط از امام معصوم  :گويند اين ادعاي شيعه است كه مي، نكته پاياني اينكه
اند، اما ديديم كه اين ادعا  شود و آنان دين خود را از ائمه معصومين گرفته گرفته مي

صحيح و غير واقعي است، زيرا با وجود حاضر بودن افراد معصوم، روايات از افراد 
اند و شيعيان به  غير معصوم نقل شده است و معصومان از چيزي از آنها اطالع نيافته

اند و با وجود معصومان به صحيح بودن يا ضعف آن اطالعي  كرده آنها عمل مي
  !اي دارد؟ بنابراين وجود معصوم چه فائده. دان نداشته
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  طلب اولم

  تقيه از ديدگاه شيعيان دوازده امامي و اثر آن در دين بيان موضوع

. تقيه از جهت روائي و نظري در مذهب شيعه امامي از جايگاه بزرگي برخوردار است
در اينجا قصد احاطه و بررسي همه جانبه اين عقيده شيعيان دوازده امامي را نداريم، 

ه و بلكه بر همه دين است، اگر منتسب كردن بلكه هدف بيان تأثير آن بر مذهب شيع
با آن مفهوم مد نظر شيعيان كه در خالل كتب روايات شيعه دوازده امامي  به دين تقيه

  .آمده است، صحيح باشد
در مطالب زير به بررسي اين موضوع از خالل منابع شيعه پرداخته شده و در 

  .ادامه مطالب مورد نظر اين كتاب خواهد آمد

  يف تقيهتعر :اول
  معناي لغوي -الف

اين معنا از كتب اهل سنت  البته. در اينجا الزم است معناي لغوي تقيه ذكر گردد
هاي اهل  هاي لغت با تالش عيان كتاب لغت ندارند، بلكه كتابشود، زيرا شي ذكر مي

  .شود تعريف تقيه از نگاه شيعه ذكر مي بعد از آن. اند سنت تدوين يافته
؛ به »وُتقَاء تقيِّةاتقیت الشیء وتقيته أتَّقيه وأْتِقيه ُتقًى و«: وقی: دگوي ابن منظور مي

  1.از آن پرهيز كردم: اين معني است
هائي است ؛ به معناي حفظ شيء در مقابل چيزالوقاية: گويد راغب اصفهاني مي
  2.»وقيت الشيء، أِقيه وقاية وَوقَاء«: شود گفته مي. رساند كه آن را آزار و ضرر مي

شيء از چيزهائي است كه آن  ماده تقيه مأخوذ از حذر و پرهيز و حفظ ،براينبنا
  .آزارد را مي

  
  

                                           
 .1/173؛ القاموس15/401لسان العرب: نك -1
  .1/530غريب القرآن  :نك -2



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

64

  تعريف تقيه در نزد شيعه دوازده امامي -ب
شريعت مقدس اسالم به مسلمانان : گويد شف الغطا از علماي معاصر شيعه ميكا

ر جاهائي كه اجازه داده كه تا آنگاه كه دولت حق پيروز شده و بر باطل فائق آيد د
كنند حق را مخفي نموده و مخفيانه به  ه جان يا ناموس خود احساس خطر مينسبت ب

  1.آن عمل نمايند
  مقصود شيعيان از تقيه -ج

در روايت صحيح از صادق آل : گويد رضا مظفر از علماي معاصر شيعه ميمحمد 
 »پدرانم است تقيه دين من و دين« »التقية ديين ودين آبائي«: روايت شده است ‡بيت
همچنين تقيه شعار آل بيت  .»هر كس تقيه نكند دين ندارد« »تقية له ال دين له من ال«و

بود تا به وسيله آن ضرر را از خود و پيروانشان دفع نموده و جانشان را حفظ نمايند و 
   2.وضعيت مسلمانان اصالح يافته و متحد و يكپارچه شوند و پراكندگيشان جمع شود

  تقيه در نزد شيعياناحكام  -د
دم وجوب آن بر حسب تقيه از حيث وجوب و ع: گويد محمد رضا مظفر مي

تقيه در هر . هاي ضرر كه در كتب علماي فقه آمده است، احكامي دارد اختالف جايگاه
حال واجب نيست، بلكه گاهي جايز است و در برخي حاالت عمل به خالف آن 

وجب نصرت دين و خدمت به اسالم و واجب است، مانند زماني كه اظهار حق م
ناچيز  در چنين حالتي اموال و جان ها براي حفظ دين حقير و. جهاد در راه او باشد

  3.گردد شمرده شده و فداي دين مي
  
  

                                           
  .315: أصل الشيعة وأصولها ص -1
  .84:ئد اإلمامية صعقا -2
  .85همان -3
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  ادله شيعيان دوازده امامي در مورد تقيه :دوم
 در. اند هاستدالل كرد شان اي از قرآن و سنت و اقوال ائمه شيعيان در مورد تقيه به ادله

  :شوند زير اين ادله به اختصار بيان مي
  قرآن كريم -الف

ده تقيه به آنها استدالل دو آيه مشهور وجود دارند كه شيعيان در مورد عقي
 : كنند و عبارتند از مي

m  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
  ¾ÄÃ   Â  Á  À ¿    Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Ål ٢٨: آل عمران  

مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند، و (
وي را در چيزي از ) اي رابطه او با خدا گسسته است و بهره(هر كه چنين كند 

) اذيت و آزار(خويشتن را از ) ناچار شويد و(مگر آن كه  - خدا نيست ) رحمت(
و خداوند شما را از  - )خود تقيه كنيدبه خاطر حفظ جان (و  ايشان مصون داريد

  ).به سوي او است) همگان(دارد و بازگشت  خود برحذر مي) نافرماني(
m  y  x  w  v   u  t  s    r  q  p  o  n  m

e  d  c  b  a  `  _  ~      }  |  {  zl   ١٠٦: النحل  
فشار و  تحت(بجز آنان كه  -شوند  كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي«
 - گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است وادار به اظهار كفر مي) اجبار
و به (دارند  چنين كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجدد كفر گشاده مي! آري

گريبانگيرشان ) در دنيا(، خشم تند و تيز خدا )پذيرند دلخواه خود دوباره كفر را مي
  .»عذاب بزرگي دارند) كيفر و در آخرت،(شود، و  مي

  روايات منسوب به ائمه آنان -ب
 باشند و منسوب به ائمه آنان مياند كه  شيعيان دوازده امامي نصوصي را ذكر كرده

كنند و آن را بر پيروان خود  قيه را براي پيروان خود تشريع ميائمه در اين روايات ت
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د و ديگران از بلكه آنان با پيروان خونمايند،  كنند و تاركان آن را تكفير مي واجب مي
  :شود در زير به بيان برخي از اين روايات بسنده مي. كنند روي تقيه رفتار مي

تقيه « 1»التقية ديين ودين أهل بييت«: اند كه گفت از علي بن أبيطالب روايت كرده -1
  .»دين من و دين اهل بيت من است

ويف -ية من ديين ودين آبائي، وال إميان التق«: اند كه گفت از باقر روايت كرده - 2
تقيه دين من و دين پدران من است و هر كس تقيه « 2»ملن ال تقية له - وال دين: لفظ

  .»ندارد -و به روايتي دين -نداشته باشد ايمان
إن تارك التقية كتارك الصالة لكنت : لو قلت«: از صادق روايت شده كه گفت - 3
  .»ام رك  نماز است، سخني صادقانه گفتهقيه مانند تاتارك ت: اگر بگويم« 3»صادقاً

إن تسعة أعشار الدين يف التقية، وال دين ملن ال «: از صادق روايت شده كه گفت -4
  .»نه دهم دين در تقيه است و هر كس تقيه نداشته باشد دين ندارد« 4»تقية له

ة حرز املؤمن، وال إن التقية ترس املؤمن، والتقي«: همچنين از او روايت شده است -5
تقيه سپر مؤمن است و تقيه پناهگاه مؤمن است و هر كس تقيه « 5»إميان ملن ال تقية له

  .»نداشته باشد ايمان ندارد
 6»ال خري فيمن ال تقية له، وال إميان ملن ال تقية له«: همچنين از او روايت است - 6

نداشته باشد ايمان كسي كه تقيه نداشته باشد خيري در او نيست و هر كس تقيه «
  .»ندارد

 .اينها تعدادي از روايات منقول از ائمه است

                                           
 .14/504، جامع أحاديث الشيعة 63/495، البحار 12/252مستدرك الوسائل  -1
، جـامع األخبـار   12/255، المستدرك 16/204، الوسائل 13/158، البحار 2/128، من ال يحضره الفقيه 2/219الكافي  -2

95. 
 .2/254، المستدرك 10/131 ، الوسائل2/127، من ال يحضره الفقيه 72/414البحار  -3
 .16/215، الوسائل 22:، الخصال  ص75، 63/486، البحار 2/217الكافي  -4
 .16/205، الوسائل 437، 72/394، البحار 2/221الكافي  -5
 .12/254، المستدرك 1/51، العلل 1/257، المحاسن 72/397البحار  -6
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  :اي از سخنان علماي شيعه در مورد تقيه پاره
مؤلف يكي و  ،محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي، معروف به صدوق - 1

و هر كس آن را ترك به اعتقاد ما تقيه واجب است «: گويد مي ،از منابع اربعه شيعه
  1.»مانند كسي است كه نماز را ترك كرده باشدنمايد 

كند  ب است و تا وقتي كه قائم قيام ميتقيه واج«: گويد وي همچنين مي - 2
و هر كس آن را ترك نمايد از دين خدا و دين اماميه خارج  ،برداشتن آن جايز نيست

m    qدر مورد آيه  .و با خدا و رسول او و ائمه مخالفت ورزيده است ،شده است
{utsrl ترين شما در نزد خدا  گمان گرامي بي « ١٣: احلجرات

از  آن كس: بدين معني است: از صادق سوال شد و او گفت »ترين شما است متقي
  .2كند شما كه بيشتر به تقيه عمل مي

ترك آن تا زماني تقيه واجب است و : از جعفر صادق روايت است كه گفت - 3
هر كس آن را ترك نمايد مشمول نهي خدا و و  كند جايز نيست كه قائم قيام مي

  .3شود مي - درود خدا بر آنان باد -ائمه رسول او و
تقيه اخبار متواتر به صورت صريح بيانگر اين هستند كه : گويد حر عاملي مي - 4

  .4تا زمان قيام قائم باقي خواهد بود
 - دنشو چيزهائي كه سبب هالك مي -موبقاتيترك تقيه از : خميني مي گويد - 5

اندازند و برابر با انكار نبوت و كفر به خداي بزرگ  است كه فرد را در قعر جهنم مي
  .5است

  

                                           
  .107:االعتقادات في دين اإلمامية ص -1
 .108:ص، االعتقادات -2
 .14/514، جامع أحاديث الشيعة 12/254، مستدرك الوسائل 72/421البحار : انظر -3
 .337: ص، مرآة األنوار -4
  .2/162المكاسب المحرمة  -5
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  :اند تأكيد علماي شيعه بر اينكه ائمه در زمان تقيه زيسته: سوم
  .اند كنند كه ائمه در زمان تقيه زيسته لماي شيعه دوازده امامي تأكيد ميع

فاش  به جعفر كه در آن جعفر از منسوب مازندراني در شرحي بر يك روايت* 
كسي كه راز ما را « 1»املذيع حديثنا كاجلاحد له«: گويد كردن راز آنان نهي كرده و مي

بدان كه : اظهار مي دارد» نمايد انكارفاش گرداند مانند كسي است كه آن را 
خود و شيعيانش بيمناك بود و در  مبارك از جانب دشمنان دين بر جان) ÷(جعفر
به همين دليل از فاش كردن اخبار دال . كرد ن دشمنان با تقيه شديدي رفتار ميايمقابل 

  2.بر امامت خود و پدرانش نهي كرده است
جعفر از فاش كردن  مازندراني در شرح حديثي منسوب به جعفر كه در آن* 

چون تقيه در زمان آنان بسيار شديد بود به : گويد كند، در تعليل آن مي رازشان نهي مي
شيعيان خود امر كردند كه رازشان و امامتشان و احاديث و آن دسته از احكامشان را 

  .3كه مختص مذهبشان است مخفي نمايند
نهايت تالش و  حسب فرمان ائمه گرچه ‡اصحاب ائمه: گويد خوئي مي* 

لكن آنان در  ،اهتمام خود را در مورد حديث و حفظ آن از تباهي و نابودي كردند
پس . بردند و نتوانستند احاديث را به صورت علني منتشر سازند سر ميدوران تقيه ب

  4!چگونه اين احاديث به حد تواتر يا چيزي نزديك به آن رسيده است؟
  
  
  

                                           
  .2/370الكافي  -1
 .10/33شرح أصول الكافي  -2
اوي داشته است، توافـق نـدارد،   ، اين با ادعاي شيعه مبني بر اينكه جعفر صادق چهار هزار ر9/127شرح أصول الكافي  -3

چگونه او چهار هزار راوي داشته اسـت، حـال   . بود، ديگر وي ظاهراً نيازي به تقيه نداشت زيرا اگر اين خبر صادق مي
 ! برده است؟ او در تقيه شديدي به سر مي: گويد آنكه مازندراني مي

  .1/22معجم رجال الحديث  -4
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  :هائي از تقيه عملي در روايات شيعه نمونه: چهارم
اند، بلكه مواردي عملي از تقيه  روايات شيعه تنها تقيه را به صورت نظري بيان نكرده

حال در اينجا . اند و ائمه خود منتسب ساخته صذكر كرده و به رسول خدا را
  :شود ن ميهائي از آنها بيا نمونه

  صهاي منسوب به پيامبر تقيه -1
وقتي كه عبداهللا بن أبي بن : اند كه گفت از ابوعبداهللا جعفر صادق روايت كرده* 

 صسول خدابه ر عمر. بر جنازه او حاضر شد صسلول وفات يافت رسول خدا
شما را از ايستادن بر قبر او نهي نكرده است؟  أمگر خداوند! اي رسول خدا: گفت

مگر ! اي رسول خدا: سپس عمر گفت. سكوت اختيار كرد صپس رسول خدا
واي : ه او فرمودب صشما را از ايستادن بر قبر او نهي نكرده است؟ پيامبر أخداوند

خداوند درون او و قبر او را پر از : گفتم داني كه من چه گفتم؟ من بر تو، تو چه مي
پس از رسول خدا  كاري صادر : گويد ابوعبداهللا مي. جهنم ملحق گردان آتش كن و به

  .1شد كه از آن كراهت داشت
محمد جميل حمود از علماي معاصر شيعه در پاسخ به اشكالي كه مخالفان * 

دانيد حال آنكه رسول  را كافر مي چگونه مخالفان«: ويندگ اند، و مي شيعه بر شيعه گرفته
كرد و از جاهائي آب نوشيده بود كه  اقي مانده آب مخالفان اجتناب نمياز ب صخدا

: گويد مي» !است، از آن آب نوشيده بود؟ عائشه كه در دشمني با امير مؤمنان معروف
ن اين كار رسول خدا كه از باقي مانده آب عائشه نوشيده بود و كارهائي ديگر از اي

  .2از روي تقيه و مصلحت روي داده است، هدست
  بكار بردن تقيه توسط ائمه شيعه -2

حسين . مردي از منافقان درگذشت: اند كه گفته است از ابوعبداهللا روايت كرده* 
 يكي از موالي حسين. اقدام به تشييع جنازه او كرد -صلوات اهللا عليهما -  بن علي

                                           
  .3/188الكافي  -1
  .35/ 2في شرح عقائد اإلمامية الفوائد البهية  -2
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: فالني، كجا مي روي؟ موالي حسين به او گفت اي: به او رسيد و حسين به او گفت
سمت : حسين به او گفت. كنم ه اين منافق نماز بخوانم فرار ميدارم از اينكه بر جناز

وقتي كه ولي آن . چپ من بايست و هر چه را كه در نماز از من شنيدي تو هم بگو
 ،كبر، پروردگارااهللا ا: منافق براي اداي نماز بر جنازه آن مرد تكبير گفت، حسين گفت

اين  ،بنده خود را هزار لعنت همسان بفرست، پروردگارا - يعني شخص متوفا - فالني
هايت مجازات كن و او را به آتش جهنمت  ت را در ميان بندگان و سرزمينا بنده

بفرست و شديدترين نوع عذابت را به او بچشان، زيرا او دشمنان تو را دوست داشت 
  .1و نسبت به اهل بيت پيامبرت بغض و كينه داشتو با دوستانت دشمن بود 

خواب  :ابوحنيفه ،: مجلس جعفر صادق در ماجرائي بيان شده كه در* 
اين داستان به صورت كامل در بحث تناقض فتاوي خواهد  - شخصي را تعبير كرد

اي « »!!أصبت واهللا يا أبا حنيفة«: و بعد از اين تعبير ابوحنيفه، جعفر صادق گفت -آمد
يعني در ظاهر بر درست بودن داللت دارد اما در واقع  - درست گفتي وحنيفه، به خدااب

أصبت : مد نظر داشته است و در واقع گفته است) أصبت(او لفظ خطا را بعد از واژه 
تعبير خواب : از مجلس خارج شد، جعفر گفت :بعد از اينكه ابوحنيفه. »- الخطأ

ه در مجلس بود از قول جعفر صادق كه يكي از كساني ك. چنان كه او گفت، نيست
اي ابوحنيفه، به خدا «: شما گفتيد :قسم هم خورده بود در تعجب شد و به جعفر گفت

آري، من : جعفر گفت!. حال آنكه او بر خطا بوده است؟» آن را درست تعبير كردي
  .2قسم خوردم كه او به راه خطا رفته است

بوديم كه دو مرد  ابوعبداهللانزد : از سعيد أعرج روايت است كه گفت* 
آيا در ميان شما : يكي از آنان گفت. اجازه ورود گرفتند و ابوعبداهللا به آنان اجازه داد

من چنين كسي را در : فتگ امامي هست كه اطاعت از او واجب باشد؟ ابوعبداهللا

                                           
، 203 -44/202، البحـار  72 -3/71، الوسـائل  49 -12/48، جـواهر الكـالم   1/454، منتهى المطلـب  3/189الكافي  -1

 .2/502، مصباح الفقيه 3/326، جامع أحاديث الشيعة 71:العوالم ص
  .8/292الكافي  -2
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شما  دارند در ميان در كوفه مردمي هستند كه اظهار مي: آن مرد گفت. شناسم اينجا نمي
گويند، زيرا  باشد و آن مردم دروغ نمي مامي هست كه اطاعت از او واجب ميا

عبداهللا بن : مردماني متقي و پرهيزگار و مجتهد و صاحب نظر و تمييز هستند، از جمله
يعني بيان اين  - من آنان را به اين كار: گفت پس ابوعبداهللا. يعفور و فالن و فالن

: سپس گفت. نان نگفته بودم كه چنين چيزي را بگويندامر نكرده بودم و به آ -سخن
: گويد راوي مي. خ شد و بسيار خشمگين شداش بسيار سر و چهره! گناه من چيست؟
آيا اين : داهللا گفتابوعب. خشم را در چهره او ديدند برخاستند و رفتند ،وقتي كه آن دو
  .1آري، آن دو از زيديه هستند: شناسيد؟ گفتيم دو مرد را مي

در يوم : اند كه گفت روايت كرده از خالد بن عماره از امام جعفر صادق* 
دانستم كه آن روز جزء  رفتم و من مي هاي رمضان نزد ابوالعباس مي شك يكي از ماه
امروز ! اي ابوعبداهللا: پس گفت. خورد و جعفر صادق داشت غذا مي ،ماه رمضان است

نان؟ من فقط با روزه شما روزه مير مؤمچرا اي ا: گفتم. جزء روزهاي روزه تو نيست
يعني معيار من براي شروع و پايان  -گيرم و فقط با افطار شما افطار مي كنم مي

ا من هم نزديك رفتم و غذ. نزديك بيا: جعفر صادق گفت -رمضان، شما هستيد
  .2دانستم كه آن روز جزء ماه رمضان است حال آنكه به خدا قسم ميخوردم، 
اگر : گفت ن داشته كه امام ابوالحسن رضا مينوبختي بيا حسن بن موسي* 

خواهند نفس خود را با چيزهائي از قبيل كبوتر بازي  ه ميدانستم كه مردم از من چ مي
نوبختي بعد از  .كردم هالك مي، شوند بازي كه سبب استحكام دين من نمي و خروس

د از دشمنان و به خاطر اينها همه به خاطر شدت استتار خو: گويد ذكر اين روايت مي
  .3وجوب فرض بكارگيري تقيه بود

                                           
  .111 -9/110، معجم رجال الحديث 2/727اختيار معرفة الرجال  -1
 .9/154، جامع أحاديث الشيعة 4/317، تهذيب األحكام 133 -10/132الوسائل  -2
  .108:ص: فرق الشيعة  -3
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هاي منسوب به ائمه شيعه در كتب شيعه است، لكن قصد  هائي از تقيه اينها نمونه
  .ما برشماري همه موارد روايت شده از آنان در اين باب نيست

  بكارگيري تقيه توسط علماي شيعه -ج
اي از آن را نقل  در اينجا نمونه. است بكارگيري تقيه از برخي از علماي آنان نقل شده

كند، زيرا نيازي به بيان تعداد  كنيم كه بر ديگر موارد تقيه توسط آنان داللت مي مي
ايات منسوب به ائمه زيادي تقيه توسط علماي آنان نيست، زيرا آنان در اين كار از رو

  .ن علماآيند نه عمل اي يند و اين روايات اصل به حساب مينما خود تبعيت مي
منظور ( يحمو ابوعبداهللا بن غالب: روايت كرده است هكتاب الغيبطوسي در * 
عبد اهللا بن غالب محو أيب احلسن حدثني أبو : ، يعني حمو د يا پدر زن باشدشايد داما

تر از شيخ  من شخصي عاقل: أبوطيب به من روايت كرد نأبوالحس )الطيب قال أيب  بنا
وي در نزد سيد و . روزي او در خانه ابن يسار بود. ام دهابوالقاسم حسين بن روح ندي

. گذاشتند او را احترام مي - يعني اهل سنت -و عامهمقتدر جايگاه بزرگي داشت 
روزي او با دو نفر مناظره كرد و . شد ز سر تقيه و خوف در آنجا حاضر ميابوالقاسم ا

است و بعد  صسول خدايكي از آن دو اظهار داشت كه ابوبكر برترين مردم بعد از ر
علي از عمر : آن مرد دوم گفت. برترين هستند سعلي سپس و سعمر ساز ابوبكر
چيزي كه صحابه : پس ابوالقاسم گفتس. و بحث ميان آنان به درازا كشيد ،برتر است

بر آن اتفاق نظر داشتند مقدم داشتن صديق و سپس فاروق و سپس ذي النورين و 
و نزد ما هم  ،حديث نيز همين ديدگاه را دارنداست و اصحاب  1سپس علي وصي

                                           
اين وصف كه وي ذكـر كـرده اسـت بـا ترتيبـي كـه       . اين توصيفي براي علي است كه او وصي و جانشين پيامبرص است -1

براي علي، نزد اهل سنت معروف و شـناخته شـده بـوده    اين صفت . شود ابوالقاسم براي خلفا ذكر نموده است باطل مي
در حالت اول چگونه آنان بعد از شنيدنش آن را قبول كرده اند و در مورد مؤخر بودن بعـد از سـه   . است يا نبوده است

در حالت دوم اين خود دليل بطالن وصيت است، زيرا عدم شناخت آنان از معناي لفظ، بر ايـن  . خليفه موافقت كرده اند
به احتمال زياد كسي كه اين مـاجرا را سـرهم   . داللت دارد كه قبل از آن ماجرا اين اصطالح به گوش آنان نخورده بود

كرده است خواسته به ساده بودن اهل سنت و قدرت شيعيان دوازده امامي بر فريب دادن آنان اشاره نمايـد، زيـرا اهـل    
داننـد   رف يك عالم براي آنان متصور نيست و انگار كـه نمـي  سنت مردماني پاك هستند و روي دادن چنين كاري از ط
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افرادي كه در مجلس حاضر بودند از اين سخن وي در  .باشد همين ديدگاه صحيح مي
و نزديك بود كه عامه او را بر باالي سر خود بلند نمايند و براي او دعاي عجب شدند 

د طعنه قرار كردند مور كه او را متهم به رافضي بودن مي زيادي كردند و كساني را
اما جلوي خنده خود را گرفتم و ، به خاطر اين موضوع خنده بر من فشار آورد .دادند

پس از . نخنديدم و آستينم را در دهان گرفتم و ترس اين را داشتم كه او رسوا شود
وقتي به منزل . ابوالقاسم به من نگاه كرد و موضوع را دريافت. مجلس بيرون رفتم

من فوراً بيرون رفتم و ديدم كه ابوالقاسم . خانه من آمد و در زدرسيدم ابوالقاسم به 
است كه قبل از اينكه به منزل خود برود سوار بر استرش نزد من آمده  سبن روح

چرا خنديدي و  - مؤيد بدارد خداوند تو را -اي ابوعبداهللا: او به من گفت. است
: ام واقعيت ندارد؟ گفتم فتهخواستي با اين كار به من بگوئي كه آنچه من نزد تو گ مي

اي شيخ : پس او به من گفت. آري نزد من چنين چيزي واقعيت ندارد، اي سرور من
 ؟دهم كه اين سخن مرا بزرگ بداني زيرا من تو را در حالتي قرار نمي، از خدا بترس

مردي كه معتقد است صحابه امام و وكيل اوست و آن سخن را ، اي سرور من: گفتم
به جان تو قسم اگر اين : جاي تعجب و خنده ندارد؟ ابوالقاسم گفت، آورد بر زبان مي

  .1سپس با من وداع كرد و رفت. كار را تكرار كني ديگر با تو صحبت نخواهم كرد
و محقق كتاب الفهرست در مقدمه  ،طوسي خود نيز تقيه را بكار برده است* 

از جمله : گويد ، و ميتكتاب، طوسي را به خاطر توانائي زياد بر تقيه ستوده اس
هاي قدرت او در مناظره و استدالل آن است كه قاضي نوراهللا در كتاب مجالس  نشانه

نزد : گويند روايت كرده كه مي »فوائده الرجالية« المؤمنين و آقاي طباطبائي در كتاب
سي و ياران او به صحابه ناسزا خليفه وقت عباسي، يعني احمد گفتند كه شيخ طو

زيرا وي در اين كتاب بيان  ،او گواه اين مطلب است» المصباح«و كتاب گويند  مي

                                                                                                         
  .تقيه يكي از عقائد شيعيان دوازده امامي است

وي اين واقعه را از ابـن روح  ، 385:تحقيق سيد محمد الصدر صي، ، وتاريخ الغيبة الصغر386 -384: طوسي ص، الغيبة -1
 .357 -51/356البحار  :و نك. و در تأييد روش او و در تمجيد از آن نقل كرده است
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اللهم خص أنت أول ظالم باللعن «: كرده كه يكي از دعاهاي روز عاشوراء اين است
اولين  ا،پروردگار(» ثم الثاني والثالث والرابع، اللهم العن يزيد خامساً به أوالً أمني وابد

اول و سپس دوم و بعد از آن  )خليفه(و ابتدا از  ،ظالم را از جانب من لعنت بفرست
پس خليفه ). شروع كن و نفر پنجم، يزيد را لعنت كن -معاويه -سوم و سپس چهارم

وقتي كه شيخ حضور يافت و از ماجرا مطلع گشت، خداوند . شيخ و كتاب را خواست
چينان  ناين سخنان اين افراد نيست كه سخمنظور وي از : به او الهام كرد كه بگويد

اند، بلكه منظور وي از نفر اول قابيل است كه هابيل را كشت و او اولين  بيان داشته
كسي است كه ظلم و قتل را بنيان نهاد و منظور وي از نفر دوم قيدار است، همان 
شخصي كه شتر حضرت صالح را پي كرد و منظور وي از نفر سوم قاتل يحيي بن 

از نفر  ، و منظوراز زناكاران بني اسرائيل كشت زكريا است كه او را به خاطر يكي
وقتي كه خليفه اين تأويل . چهارم، عبدالرحمان بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب است

چينان انتقام  نو منزلت او را رفعت داد و از سخ ،و تفسير شيخ را شنيد پذيرفت
  .1گرفت

  سبب تشريع تقيه در نزد شيعيان دوازده امامي: پنجم
  :ن امر دالئل زيادي وجود دارد، از جملهاي براي

  مذهب آنان سر و راز است -1
 إن أمرنا سٌر يف سر، وسٌر مستسر، وسٌر«: از جعفر صادق روايت كرده اند كه گفت

   .2»ال يفيد إال سر، وسٌر على سر، وسٌر مقنع بسر
كند  ، و سري است كه فقط افاده سر ميمذهب ما سر است و سري مخفي است«
   .»ر سر و سري پوشيده با سر استو سر د

  : از باقر روايت كرده اند كه گفت
                                           

  .8قدمة محقق الفهرست صم -1
، األسـرار الفاطميـة   2/295، مكيـال المكـارم   2/71، البحـار  126:، مختصر بصائر الدرجات ص49:بصائر الدرجات ص -2

  .51:ص
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يا  - راز ما را برمال نسازيد و امر امامت« 1»...!ال تبثُوا سرنا وال تذيعوا أمرنا«
  .»ما را فاش نسازيد -مذهب
  مذهب آنان در توان بشر نيست -2

: ابوعبداهللا گفت: اند اند كه گفته از محمد بن عبدالخالق و ابوبصير روايت كرده* 
. و يكي از علم هاي او نزد ماست أاي ابومحمد، به خدا قسم يكي از اسرار خداوند

به خدا قسم هيچ فرشته مقربي و هيچ پيامبر مرسلي و هيچ مؤمني كه خداوند قلب او 
به خدا قسم خداوند كسي غير از ما را . را بر ايمان آزموده است، تحمل آن را ندارد

و يكي از  ،و غير از ما كسي را با آن به بندگي نگرفته است ،كرده استبه آن مكلف ن
و خداوند ما را به تبليغ آن امر كرده  ،اسرار خداوند و يكي از علم هاي او نزد ماست

پس ما آنچه را كه خداوند ما را مأمور به تبليغ آن كرده بود تبليغ كرديم، اما . است
كه بتوانند آن را تحمل كنند و بر دوش بكشند تا محل و افراد و حامالني را نيافتيم 

  2.».....اينكه خداوند براي آن اقوامي را خلق نمايد
سخن «: فرمود صرسول خدا: از محمد بن علي باقر روايت است كه گفت* 

آل محمد دشوار و مشكل و سنگين و پوشيده و بي حفاظ و هوشمندانه است و جز 
قلب او را بر ايمان آزموده است  أاي كه خداوند دهفرشته مقرب يا پيامبر مرسل يا بن

  3.»كسي توان تحمل آن را ندارد
  مذهب آنان براي نفوس بيزار كننده است -3

پس . جويند ميها از حديث ما بيزاري  قلب: علي روايت كرده اند كه گفت از 
  4.»هركس آنها را شناخت به او بيشتر بگوئيد و هر كس انكار ورزيد رهايشان سازيد

  
  

                                           
 .1/258، جامع أحاديث الشيعة 72/73، البحار 16/236، الوسائل 2/222الكافي  -1
 .13:، مستدرك سفينة البحار ص25/386، البحار 270:، المختصر ص1/402الكافي  -2
 .9/163، االنتصار 2/189، البحار 1/401، الكافي 41:بصائر الدرجات للصفار ص -3
 .43:، بصائر الدرجات ص2/193بحار األنوار  -4
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  خود ترس امام بر جان مقدس -4
به جعفر اسناد داده شده در مورد حديثي كه » الكافي«مازندراني شارح كتاب 

را فاش سازد مانند اين است  - يعني امامت ما - كسي كه حديث ما«: گويد است و مي
بدان كه او از جانب دشمنان دين بر نفس : دارد اظهار مي. 1»كه آن را انكار كرده باشد

و به  ،برد از آنان در تقيه شديدي به سر مي قدس خود و بر شيعيانش بيمناك بود وم
همين دليل از پخش كردن اخبار دال بر امامت خود يا امامت پدران و اوالد طاهر خود 

  .2نهي كرده است

  نتايج تقيه به زعم شيعيان: ششم
كنند، حتي آنان  مي ج خطرناك تقيه براي دين شكايتعلماي شيعه دوازده امامي از نتاي

توانند ميان روايات وارده از ائمه تمييز بدهند كه كدام يك را  دارند كه نمي اظهار مي
اند و كدام يك را بر اساس حقيقت؛ زيرا اين امر موجب  ائمه بر اساس تقيه فتوا داده

  .شود جهل به حقيقت دين مي
جود عامل تقيه، يوسف بحراني از علماي شيعه اعتراف نموده كه به خاطر و* 

به خاطر امتزاج اخبار : گويد ، و ميفقط مقدار اندكي از احكام دين شناخته شده است
دين با اخبار وارده از سر تقيه، فقط مقدار اندكي از احكام دين به صورت يقيني 

 - اإلسالم و علم األعالم، محمد بن يعقوب كليني ثقةهمچنين  .شناخته شده است
و  ،به اين امر اعتراف كرده است» الكافي«در كتاب  - وراني نمايدخداوند مرقد او را ن

شود خطا دانسته  ه در هنگام تعارض اخبار روايت ميحتي وي عمل به ترجيحاتي را ك
  3.و به مطلق رد آنها و تسليم به ائمه پناه برده است

                                           
  .14/546، جامع أحاديث الشيعة 72/85، البحار 2/370الكافي  -1
  .10/33شرح أصول الكافي  -2
  .1/5الناضرة الحدائق  -3
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، عدم نقل شهادت سوم در اذان را به عبدالحليم غزي، از علماي معاصر شيعه* 
يعني  - تعدادي از علماي شيعه اينكه شهادت سوم: گويد و مي ،بب تقيه دانسته استس

جزئي واقعي از اجزاي اذان و اقامه باشد مورد انكار قرار  - أشهد أن عليا ولي اهللا
تقيه و اوضاع مختلف و شرايط معصومان  -زيرا ايناين اشتباه است،  - اند، لكن داده

و بيان جزئيات آن در مجموعه اجزاء واقعي و  ريعبوده كه مانع تبليغ و اظهار تش
  . ن و اقامه شده استفصول اصلي اذا

سيد مقرم در رساله خود از سيد ابراهيم اصطهباتي : گويد وي همچنين مي* 
نجفي نقل كرده كه او معتقد است جزئي واقعي از اذان و اقامه است، لكن اين شرايط 

  .1در  اعالم آن به امت كمك نكرده استرا  صو اوضاع و احوال بوده كه پيامبر
همه آنچه كه : گويد مي» اهللا أشهد أن علياً ولي«سيد محمد صدر در مورد جمله * 

و شايد علماي سابق  ،ها از بين رفته است ر البالي كتاباين است كه د :بايد گفت
چون شيخ صدوق و طوسي و مفيد از روي تقيه و احساس حرج با آن مخالفت 

آن را از كتب حديث حذف كرده و به صحت آن طعن و اشكال وارد كرده  ورزيده و
  .باشند

و در آن  ،بردند و اصحابشان در تقيه شديدي بسر ميائمه : گويد همچنين مي
  2.شرايط به مصلحت شيعه نبود كه چيزهائي از اين قبيل را اعالن نمايند

بينيم  ما مي: گويد مي »جتهاديحركية العقل اال«شيخ جعفر شاخوري در كتاب * 
كه علماي بزرگ شيعه در مورد تحديد و مشخص سازي روايات صادره بر اساس 

  . تقيه و روايات صادره براي بيان حكم واقعي با هم اختالف نظر دارند
و آن مسأله نجاست خمر  ،شود حال در اين باره مثالي بيان مي: گويد سپس مي* 

سي قائل به نجاست آن هستند، زيرا آنان بسياري از علما و از جمله شيخ طو. است
برخي از فقها چون . اند روايات وارده در مورد طهارت خمر را حمل بر تقيه نموده

                                           
  .137 -136الشيخ عبد الحليم الغزي ص/ الشهادة الثالثة المقدسة -1
  .290 - 287: عباس الزيدي ص/ السفير الخامس -2
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اند، زيرا آنان روايات وارده در  مقدس اردبيلي و ديگران قائل به طهارت خمر شده
اين موضوع بر سردرگمي قدما در . اند مورد نجاست خمر را حمل بر تقيه نموده

  . بكارگيري تقيه داللت دارد
باشند،  ها مورد مي اگر بخواهيم مثال ديگري را كه ده: گويد وي همچنين مي* 

بايد كتاب خاصي را تأليف نمائيم كه بر وجود نابساماني در تشخيص بيان نمائيم، 
موارد تقيه داللت دارد و شبيه نابساماني در مورد ادعاهاي اجماع در مباحث فقهي 

كه منجر به اختالف زيادي در  -يعني نابساماني در تشخيص موارد تقيه -است، امري
اين امر به تبع تحديد و تشخيص روايات صادره بر اساس تقيه . فتاوي علما شده است

  .1و غير تقيه است
اي اندك بود كه علماي شيعه در آنها به تباهي دين و  اين مقدار و برگزيده

در مباحث آتي إن شاءاهللا نگاههايي به . اند ف نمودهاختفاي حقيقت به سبب تقيه اعترا
اين روايات و اقوال وارده در مورد تقيه خواهيم داشت تا نتائج خطرناك اين پديده را 

  .بر عقيده مورد بررسي قرار دهيم

                                           
 .75 - 72: ص، حركية العقل االجتهادي لدى فقهاء الشيعة اإلمامية -1
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  مطلب دوم
  و تأثير آن بر دين نگاهي به تقيه در نزد شيعيان دوازده امامي

ين موضوع  هايي از آن، حال نگاهي به ا و ادله و نمونهبعد از بيان تقيه و اصطالحات 
  .خواهيم داشت

  تعريف تقيه :اول
  .در اين مورد اختالف نظري وجود ندارد. معناي لغوي -الف
  معناي اصطالحي تقيه از نگاه شيعه -ب
مخفي ساختن حق و عمل مخفيانه به آن : گويد كاشف الغطا در مورد تقيه مي* 

  .يابد پيروز شده و بر باطل غلبه مي حق تا آنگاه كه دولت
  نگاهي به اين تعريف

و عمل مخفيانه به آن  مخفي ساختن حق«دارد كه تقيه  كاشف الغطا اظهار مي - 1
  .»است

س چه كسي آن را به مردم كند، پ اگر امام حق را مخفي مي: ين استجواب ما ا
مايد و سپس بميرد و همچنين اگر امام حق را مخفي ن! شناساند؟ كند و مي معرفي مي

بعد از او امام ديگري بيايد و او نيز آن را مخفي بدارد و سپس بميرد و سپس نفر دوم 
هم بميرد و نفر سوم بيايد و به همين شكل جريان ادامه يابد و كسي از آنان اين 
موضوع را اعالن نكنند و مردم بدون علم، خداوند را عبادت نمايند، در اين صورت 

نيز اين تفسيري ! اي خواهد داشت؟ دهد، چه فائده ق را به مردم تعليم نميمامي كه حا
كه كاشف الغطا ذكر كرده است با اقوال و اعمال منسوب به ائمه آنان تناقض دارد، 

باطل را نيز بلكه اند،  زيرا روايات بيانگر اين هستند كه ائمه تنها حق را مخفي نكرده
اند و سوگند دروغ بر  اند و فتواي ناصواب داده ردهو به آن عمل ك ،اند بر زبان آورده

پس . اند اند و جهت راضي ساختن افراد بشر، حرمت روزه را زير پا گذاشته زبان آورده
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اين چگونه است كه با وجود اين روايات كه ناقض تعريف وي هستند، وي در 
ت منسوب ؟ زيرا در روايا»به معناي مخفي ساختن حق است«: تعريف تقيه گفته است

به ائمه موضوع تنها به پوشاندن حق منتهي نشده است، بلكه به اظهار باطل نيز سرايت 
و الزم است كه وي اين جمله را  ،اين امر ناقض تعريف وي از تقيه است. يافته است

و در اين صورت تعريف  »اظهار باطل است«: به تعريف خود اضافه نمايد و بگويد
تا  »ي ساختن حقيقت و عمل مخفيانه به آن و اظهار باطلمخف«: تقيه چنين خواهد شد

 -كه به خدا آنان از اين امر مبرا هستند -در نتيجه تعريف با واقعيت منسوب به آنان
  .مطابقت داشته باشد

كاشف الغطا براي ما روشن نكرده كه چه كسي اجازه مخفي ساختن حق را  - 2
فاعل اين كار  »امام«اگر ! يا هر دو؟آيا اين شخص امام است يا پيروان او و . دارد

 صباشد اين مصيبت بزرگي است، زيرا در نگاه اينان، امام در ابالغ دين نائب پيامبر
به زعم ! شناسند؟ بدارد، مردم چگونه حق را ميحق را مخفي  و اگر نائب پيامبر ،است

يز اند و حتي خالف آن را ن شما همه ائمه شما در عصر خود حق را مخفي داشته
اند بيان  اند و آنچه را كه قدما مخفي كرده اند و بعد از او ائمه ديگري آمده گفته

  ! بنابراين حق را بايد چگونه شناخت؟. اند ننموده
مخفي ساختن «تقيه گويد  صريح است از يك عالم شيعه كه مي اين اعترافي - 3

ه ائمه شيعه بنابراين تعريف، حقي ك. »حق است تا آنگاه كه دولت حق پيروز شود
و آنچه كه امروز در دست شيعيان قرار دارد، حق نيست، زيرا  ،اند مخفي است آورده

حق توسط ائمه مخفي شده است و تا زماني كه دولت حق بدست مهدي منتظر برپا 
شود مخفي خواهد ماند، زيرا به اعتقاد شيعه هر پرچمي كه قبل از قيام قائم برپا شود، 

اند  چگونه است كه با وجودي كه ائمه شيعه حق را مخفي كردهبنابراين . طاغوت است
  !اين روايات در كتب شيعه آمده است؟

روز شده و بر باطل غلبه تا آنگاه كه دولت حق پي«: در تعريف آمده است - 4
حق ! اند؟ شود حال آنكه ائمه حق را  مخفي كرده چگونه دولت حق پيروز مي »كند مي
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شود و اگر انبياء حق را  شود، بلكه با اظهار آن پيروز مي ميبا مخفي ساختن آن پيروز ن
  .شدند مخفي كرده بودند اديان پيروز نمي

ائمه يكي پس از ديگري حق را  - آنچنان كه در تعريف آمده است -اگر - 5
شود كه حق تا اكنون  اند، بنابراين، نتيجه اين مي اند و باطل را اظهار كرده مخفي داشته

اند، بنابر اين حق با باطل  و اگر آنان باطل و حق را اظهار داشته ،ظاهر نشده است
باشد، زيرا ائمه  خت حق از باطل براي شما دشوار ميدرهم آميخته است و امروز شنا

اند كه سبب اختالط حق و باطل  اقوال متعارضي را گفته و اعمال متناقضي انجام داده
معصوم جديدي دارد و امروز شما و تشخيص حق از باطل نياز به امام  ،شده است

بنابراين براي شما . آيد مي -به زعم شما -چنين امامي نداريد و در آخرالزمان اين امام
جايز نيست كه به روايات وارده از ائمه عمل نمائيد يا ديگران را به آن فرابخوانيد، 

ا زماني ز عمل تبه همين دليل انتظار و دست برداشتن ا. زيرا ممكن است باطل باشد
  !!آيد تا حق را آشكار نمايد، بر شما واجب است كه معصوم مخفي مي

  مقصود از تقيه -ج
محمد رضا مظفر از علماي شيعه دوازده امامي، تعريف خود از تقيه را به رواياتي 

قبالً در بحث احكام تقيه از نگاه شيعيان  -منسوب به جعفر صادق آغاز كرده است
اين دو نص  .»من ال تقية له ال دين له» «التقية ديين ودين آبائي«: كه عبارتند از - ذكر شد

دليلي قاطع بر اين نكته هستند كه تقيه، دين است و به هيچ وجه براي انسان جايز 
به «: دارد كه است كه مظفر بعد از آن اظهار مي نيست كه از دين جدا شود، پس چگونه

به كدام لفظ، از روايت فهميده  ؟ وي اين معنا را با توجه»هيچ وجه واجب نيست
به درستي كه در لفظ روايت اين معنا وجود ندارد و اگر مظفر به صحت ! است؟

شمارد، بنابر اين بر وي الزم است از  روايت اعتقاد دارد و داللت آن را محترم مي
در اين تعريف با مظفر موافقت داللت آن خارج نشود و هر كس اين روايت را بخواند 

گويد كه براي  شرعي وارده در قرآن كريم سخن مي آري، مظفر در مورد تقيه. دكن نمي
ما رخصت است و نه دين؛ لكن اين روايت منسوب به جعفر صادق معنائي غير از 
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معناي آيه دارد، زيرا در اين روايت تقيه، دين معرفي شده است، در حالي كه آيه فقط 
  .باشد بين اين دو فرق زيادي ميست و مابر اين داللت دارد كه تقيه رخصت ا

اين روايت در واقع تقيه . گويد هر كس تقيه نكند دين ندارد روايت دوم مي - 2
دهد و ترك آن را ترك  ترك آن هشدار مي را در همه شرايط واجب كرده و در مورد

ادعاي ! پس كجا در اين روايت آمده ترك تقيه جايز است؟. دين توصيف كرده است
ر هر حال واجب نيست، خارج از داللت آن دو روايتي است كه مظفر به اينكه تقيه د

و بر وي واجب است كه به داللت آن دو ملتزم  ،امام خود جعفر منسوب كرده است
  .باشد و يا اينكه اگر به آن دو باور ندارد آن دو را رد نموده و به آيه استدالل نمايد

در اين  ...ه خالف آن جايز استاهي عمل ببلكه گ«: گويد وي در ادامه مي - 3
  . »شوند شده و جان افراد محترم شمرده نميحالت اموال حقير و بي ارزش نگريسته 

ها  وال و جانجناب شيخ مظفر، اين سخن زيباست، آري به خاطر نصرت دين، ام
شوند، اما نكته اينجاست كه منظور مال و جان چه كساني است،  بي ارزش نگريسته مي

را  بآيا ممكن است كه موضع يكي از ائمه بعد از حسين بن علي! ر؟اي شيخ مظف
ذكر نمائيد كه در آن يكي از آنان مال و جان را براي فدا در راه پيروزي دين حقير 

شما قادر به اين كار نيستيد، زيرا اين افراد كه شما مدعي امام بودنشان ! ديده باشد؟
صوب نشده بودند و خودشان نيز ادعاي به عنوان امام من أهستيد، از جانب خداوند

و اين  ،اند به آنان منسوب شده است اين امر را نداشتند، بلكه چيزي را كه خود نگفته
اقوال بدست شما رسيده و شما با اين چيزها كه سيماي اين افراد برگزيده را مكدر 
ن ساخته است و بيانگر اين هستند كه آنان از حمل مسئوليت و بر دوش گرفتن آ

اند و جان و  اند و ديني را كه به زعم روايات اوصياي آن هستند، ياري نداده ترسيده
  .ايد اند، فريب خورده مال خود را در راه آن فدا نكرده

وب شده است، آنان ما بر اين باور هستيم كه اگر آنان چنين بودند كه به آنان منس
ظ آن صرت ديني كه مبلغ و حافبودند كه جان و مال خود را در راه ن اولين كساني مي

آيا امكان دارد كه در زندگي همه ائمه بعد از . كردند فدا مي -حسب زعم شما -هستند
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پس اين ! حسين اتفاقي روي نداده باشد كه در آن نياز به نصرت دين بوده باشد؟
سخن اعترافي ضمني به اين امر است كه اوضاع و شرايط زندگي در زمان آنان درست 

  .بوده و نيازي به اين نبوده كه جان و مال براي حفظ دين فدا شودو صحيح 
تا به وسيله آن ضرر را از خود و «مقصود از تقيه اين است : مظفر گفته است - 4

پيروانشان دفع نمايند و وضعيت مسلمانان اصالح يافته و متحد و يكپارچه شوند و 
كه  مقابل اهل سنت منظور وي اين است كه شيعه در. »پراكندگيشان جمع شود

اند تا اختالف آنان با اهل  دهند از تقيه استفاده كرده اكثريت مسلمانان را تشكيل مي
اما اين كالم مظفر سخن بسيار عجيبي . سنت آشكار نشده و امت دچار افتراق نگردد

هستند  لماناست، زيرا آيا شيعيان دوازده امامي به اين اعتقاد دارند كه اهل سنت مس
  !نتيجه به اتحاد با آنان تمايل داشته باشند؟تا در 

روايات شيعيان بيانگر اين هستند كه هر كس به ائمه ايمان نداشته باشد كافر 
  :اند، از جمله و بسياري از علماي شيعه بر اين نكته تأكيد گذاشته ،است

شيعيان ما با نام خود و پدرانشان «: كليني از امام رضا روايت كرده است كه گفت
از ما و آنان پيمان و عهد گرفته است و در  أو خداوند ،سمشان نوشته شده استا

غير از ما و آنان كس . كنند از ما تبعيت مي - يعني در همه چيز -ورود و خروج
  .1»ديگري بر امت اسالم نيست

آيا اين سخن كه منسوب به يكي از ائمه شيعه است منسوخ شده است يا اينكه 
به امامت ايمان ندارند و امامت در نگاه شيعه يكي از اركان  اهل سنت! صحيح نيست؟

دين است و هر كس به آن ايمان نداشته باشد كافر و يا حداقل فاسق است، لكن با او 
يا در صدد  - شمرند كسي را پس چگونه نيك مي!! شود به عنوان منافق برخورد مي

كسي كه  -د يا به مانند كافركه معتقد به كافر بودن اوين -آيند اصالح حال كسي بر مي
  !كنند؟ با بدترين حالت با او برخورد مي -منافق است

                                           
  .1/224الكافي  -1
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 كه بر -از قديم و جديد -حال در اينجا برخي از اقوال علماي دوازده امامي
  :شود اين مفهوم تأكيد دارند، بيان مي

عدم قبول امامت و انكار آن مانند عدم قبول نبوت و انكار «: گويد طوسي مي* 
  .1»ستآن ا

كسي كه امامت امير مؤمنان و ائمه بعد از او را «: گويد ابن بابويه قمي مي* 
و كسي  ،نمايد را انكار مي انكار نمايد به اعتقاد ما به منزله كسي است كه نبوت انبياء

كه به امامت امير مؤمنان اقرار نمايد و يكي از ائمه بعد از او را انكار نمايد به اعتقاد ما 
را انكار  صكسي است كه به نبوت همه انبياء اقرار نموده و نبوت محمد به منزله
  .2»نمايد

  . هاي قديمي شيعه بودند اينان صاحبان مهمترين كتاب
با اعتراف به  به اعتقاد ما ايمان«: گويد محمد جواد عاملي مي ،تأخريناما از م* 

كي از اين ائمه وفات ، اما اگر كسي در زمان يشود گانه محقق مي امامت ائمه دوازده
يافت، براي ايمان وي شرط فقط اين است كه امام زمان خود و امامان قبل از او را 

  .3»بشناسد
هر كس به واليت و امامت علي كفر بورزد «: گويد محمد قزويني ميامير * 

  .4»شود و به اين وسيله اعمال او باطل ميايمان از حساب او ساقط شده 
اهل سنت مسلمان هستند، منظورشان از  :گويند ه كه ميكساني از معاصران شيع

شود، آنچنان كه با  انند مسلمانان با آنان معامله مياين سخن اين است كه در دنيا به م
شود،  دارند چنين رفتار مي كنند و كفر خويش را مخفي مي كه اظهار اسالم ميمنافقاني 

  .اما در آخرت از اصحاب جهنم هستند
                                           

  .358:ص االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد -1
 .29/31: بحار األنوار: نك و، 105:ص: االعتقادات -2
 .2/80: مفتاح الكرامة -3
 .25:ص: الشيعة في عقائدهم وأحكامهم -4
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: گويد ، و ميه كه شيعيان بر تكفير امت اسالم اتفاق نظر دارندمفيد بيان داشت
اماميه اتفاق نظر دارند كه هر كس امامت يكي از ائمه را انكار نمايد و منكر اطاعت «

واجب كرده است، او كافر و گمراه بوده و مستحق  أاز يكي از ائمه شود كه خداوند
  .1»جاودان شدن در آتش جهنم است

كنند كه آنان به صورت نظري  بدين شكل با اهل سنت تعامل مي انآن ،بنابراين
مسلمان هستند، يعني منافق هستند و منافق طبعاً از لحاظ نظري جان او در دنيا در 

  .شود آخرت چيزي جز آتش نصيب آنان نمي و در ،امان و محفوظ است
 اند، اگر ائمه جهت بهبود وضعيت و حال مسلمانان از روي تقيه سخن گفته

بنابراين اگر شما صادق هستيد، چرا امروز شما نيز در اقتدا به ائمه خود و بهبود 
  !كنيد؟ متحد شدن آن، به اين امر عمل نميوضعيت و حال امت و 

كالمي نادرست » قيه شعار آل بيت استت«: اينكه وي در مورد تقيه گفته است - 5
اند، مانند  اخته و شهيد شدهاست، زيرا برخي از آل بيت سالح برگرفته و به جهاد پرد

گانه شيعه  اي ديگر از غير ائمه دوازده و عده /و زيد بن علي بحسين بن علي
بنابراين ادعاي اينكه تقيه شعار آل بيت است اتهامي مردود . هستند كه از آل بيت

  . است
و آنان در زندگي  ،هستندما اعتقاد داريم كه همه آل بيت از لكه ننگ تقيه مبرا 

اند و اعتقادات و احكامي كه به آنان منسوب شده  اعتقاد خود را اعالن داشتهخود 
  .به صورت ناصحيح به آنان منسوب شده است و با ظاهر آنان مخالفت دارد،است 
روايات منسوب به ائمه بيانگر اين هستند كه تقيه دين است، اما تقيه  -د

  :ودش اين موضوع با مقايسه زير روشن مي. شرعي رخصت است
در زندگي انسان است كه بكارگيري آن در  استثنائيتقيه در شرع حالتي  - 1

اما تقيه مورد نظر شيعه . باشد جان خود جائز است، اما واجب نمي هنگام خوف بر

                                           
 .8/366 آن را از او نقل كرده است، در بحار األنوارلمفيد، مجلسي ، المسائل -1
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آنچنان كه در  - شود اهكار مييك حالت واجب است كه فرد در صورت ترك آن گن
ور مهدي مورد نظر شيعه قطع ظهو وجوب آن تا زمان مرگ يا  - روايات آمده است

  .به درستي كه ميان اين دو تفاوت زيادي وجود دارد. شود نمي
براي بندگان  أاز جانب خداوند رخصت و رحمتيتقيه در نگاه شرع  - 2

شود، اما  خداوند متعال تفريط و كوتاهي مي است، گرچه در اين تقيه شرعي در حق
فرد اذيت و آزار را از خود دفع نمايد به انجام اين تفريط رخصت داده تا  أخداوند

ها اجر و ثواب  ن رخصت به مانند انجام ديگر رخصتو فرد در صورت انجام اي
برد و اگر شخص به آن عمل نكند و اذيت را تحمل نمايد نزد خداوند مأجور  نمي
كه با آن شخص به خداوند تقرب  اما رخصت مورد نظر شيعه ديني است. است
  .و امر فرق زيادي وجود داردو ميان د جويد مي

اما تقيه مورد نظر شيعه . تقيه در شرع براي مستضعفان است نه براي پيامبر - 3
 صدارند در ابالغ دين و حراست از آن، نائب پيامبر اي است كه اظهار مي ائمهبراي 
اما روايات شيعي و برخي از علمايشان . پس ميان اين دو تفاوت وجود دارد. هستند
بنابراين عجيب نيست كه به ائمه هم منسوب . اند منسوب كرده صبه پيامبر تقيه را
  .شود

  ادله تقيه از نگاه شيعيان دوازده امامي -دوم
شده در آيات قرآن به انجام تقيه رخصت داده  .استدالل به قرآن كريم -الف

اگر  دانند، زيرا دو آيه سابق بر اين داللت دارند كه است و آيات تقيه را واجب نمي
 -فرد مسلماني در معرض اذيت قرار گرفت براي وي مباح است كه با موافقت ظاهري

ان است، يعني آنچن حالتي استثنائيبنابراين تقيه . متحمل آن اذيت نشود -و نه باطني
الصه كالم وي بعد از خ. يك رخصت است :گويد كه مفسر سني محمد رشيد رضا مي
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هائي  نها از باب رخصت و به خاطر ضرورتاي همه«: گويد مفسران در مورد آيه مي
  . 1»عارضي است و از اصول دين كه دائماً مورد تبعيت باشند، نيستند

در مذهب است و ترك  »اي اساسي و اصلي عقيده«اما عقيده تقيه در نزد شيعه، 
و هر كس قبل از خروج مهدي آن را ترك كند و  ،آن يا كناره گرفتن از آن جائز نيست

  .آن شانه خالي نمايد، از دين خارج شده استاز زير 
دهد و  واجب نموده و آن را ديني قرار مي، تقيه را ادله منسوب به ائمه آنان -ب

آيد،  ها به شمار مي ترين تشريع اين از عجيب. دهد ب ميبر مخالفت با آن وعده عذا
مسلمان زيرا چگونه خداوند سبحان در حاالت اضطراري براي انجام معصيت به فرد 

  !دهند؟ آيند و آن را دين قرار مي دهد و سپس ائمه مي رخصت مي
اقوالي كه از پنج نفر از علماي شيعه ذكر شد مؤيد معناي روايات است و آن  -ج
آن را ترك نمايد از دين  و هر كس ،واجب بوده و ترك آن جائز نيست »تقيه«اينكه 

از چيزهائي است كه باعث  هخميني چنين حكم داده كه ترك تقيو  ،شود خارج مي
كند كه تقيه يك حالت دائمي نيست و  پس چگونه مظفر ادعا مي. شوند هالك مي

  !گاهي ترك شده و گاهي ترك آن واجب است؟

، و در انـد  اند كه ائمه آنان در زمـان تقيـه زيسـته    علماي دوازده امامي تأكيد كرده -سوم
يروان خود را از افشاي رازهـاي آنـان   بردند به طوري كه آنان پ تقيه شديدي به سر مي

  .برحذر داشته بودند و نتوانستند احاديث خود را به صورت  علني انتشار دهند
ها هزار  حال سؤال اينجاست كه اين روايات كه به ائمه منسوب شده و به ده

اند و  اند حال آنكه ائمه بنا به اظهار روايات در هراس بوده مورد مي رسد از كجا آمده
توانستند احاديث را به صورت علني بيان نمايند و حتي گاهي هنگام بيان حديث،  ينم

 - حسب روايات -حتي! كردند؟ ان حكام امور خالف حق را بيان مياز خوف جاسوس

                                           
 .3/281تفسير المنار  -1
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ل به تقيه، خالف حق و صواب را هاي خود از شدت ترس و در عم گاهي داخل خانه
  .گفتند مي

 - در  اذان نماز صبح» خير من النوم ةصالال«يعني جمله  -طوسي در مورد تثويب
از حسين بن سعيد از فضاله از : دو خبر را ذكر كرده است كه خبر دوم چنين است

پدرم در خانه كه اذان : ايت است كه گفترو محمد بن مسلم از ابوجعفرعالء از 
د و اگر اين جمله تكرار شو ،كرد را بيان مي» الصالة خیر من النوم«جمله  ،گفت مي

  .اشكالي ندارد
بودن ابوجعفر  سپس طوسي بعد از ذكر اين خبر و خبر ديگر براي ابطال سني

اين دو خبر شباهت زيادي به مضمون ذكر اين الفاظ دارند، : گويد استدالل كرده و مي
شود، زيرا طائفه شيعه بر ترك عمل به اين جمله  را بيان اين جمله حمل بر تقيه ميزي

  . 1اتفاق نظر دارند
گويد و در خانه كسي  امام در خانه خود اين جمله را مياما تقيه كجاست وقتي 

  !نزد او نيست؟
   :ائمه از دو حالت خارج نيستند

 اند و در يا اينكه آنان به اين امامت كه به آنان منسوب بوده است اعتقاد نداشته
تند و با آن داشكردند همان چيزي بود كه اعتقاد  اين صورت ظاهر آنان كه اعالن مي

كردند، يعني همان عقيده اهل سنت و جماعت؛ كه البته اين مورد  خدا را  عبادت مي
  . اند و ما اعتقاد داريم كه آنان بر اين عقيده بوده ،درست است

تقيه شديد و ترسي  اند، زيرا آنان در كرده اند و به تقيه عمل مي يا اينكه ائمه بوده
ما  -كردند هاي خود حذر مي ر فردي حتي در داخل خانهاند و از ه برده زياد به سر مي

و اين همان چيزي است كه شيعيان دوازده امامي در مورد  امامان  -اين را قبول نداريم
  .خود باور دارند

                                           
 .1/308:  ستبصار اال، 2/63تهذيب األحكام  -1
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اند و كجا اين را  شود كجا بيان كرده ها مجلد مي ائمه رواياتي را كه ده ،بنابراين
  !اند؟ ترسيده خود مي هاي اند حال آنكه در داخل خانه گفته

  .اين موضوع نياز به تأمل و مراجعه عقالي طائفه دارد

  اند هايي كه شيعيان در مورد تقيه ذكر كرده نگاهي به نمونه: چهارم
منسوب شده و در آنها ايشان تقيه را تشريع  صخدا اقوالي كه به رسول -الف

به ايشان منسوب  و به صورت كذب و جعل ،اند، به خدا قسم كذب صريح است كرده
  .شده است
در معرض اذيتهاي  - بعد از بعثت -  در طول زندگي خود در مكه صخدا رسول

ود و افكار نم را بيان مي كرد و بطالن شرك يادي قرار داشت و حق را آشكار ميز
دانست و چيزي را از مشركان مخفي نكرد و روايتي نقل نشده  مشركان را سفيهانه مي
دليل اين . آتش بس يا فروتني يا چاپلوسي و تملق كرده باشد كه ايشان با مشركان

ان را در مدينه با مؤمنان ايش أاما بعد از اينكه خداوند. مدعا سيره معطر ايشان است
دهد و بزرگان اوس و خزرج از ترس ايشان و اصحاب ايشان با ايشان  عزت مي

عاقلي اين  آيا فرد! رند؟آو گيرند، ايشان رو به تقيه مي رفتاري منافقانه در پي مي
از سر  لاند كه با عائشه كند؟ به ايشان چنين نسبت داده سخنان كذب را قبول مي

رفتار  لسوال اينجاست كه چرا ايشان از روي تقيه با عائشه. كرد تقيه برخورد مي
زندگي كنند چه چيزي ايشان  لخواستند با عائشه كردند؟ اصالً اگر ايشان نمي مي
  كرد؟ زندگي با او مجبور ميا بر ادامه ر

به درستي كه اين ادعاي كذب كه گوينده آن و مفتي به آن، تقواي خدا را رعايت 
  .نكرده است، جاي شگفتي دارد

فقط . تر از آن است كه تا درجه تقيه سقوط نمايد به درستي كه مقام نبوت بزرگ
اما . كنند تفاده ميحق را ندارند از تقيه اسافراد ضعيف و كساني كه توانائي اظهار 
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رأس قرار  از حيث شجاعت و توكل بر خدا به مانند ديگر انبياء در صخدا رسول 
  : فرمايد خداوند متعال مي. داشت

m  ¶  µ   ´  ³²    ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨
¸l ]كنند، جز خدا از كسى  آنان كه رسالت خدا را ابالغ مى«] ٣٩: األحزاب
   . »كافى است) اعمالشان(ابگرى ترسند، خدا براى حس نمى

 .از كسي نمي ترسيدند أكردند و جز خدا ديگر انبيا حق را آشكار مي
  :فرمايد مي خداوند متعال در مورد نوح

m   P  O  N ML  K J  I  H  G  F  ED  C  B  A
     _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q

  c  b  a    `l ]٧١: يونس[  
براي دلداري مؤمنان و بيداري مشركان، سرگذشت برخي از ! يغمبراي پ -«

وقتي . براي آنان بخوان) از قرآن(وح را سرگذشت ن -پيغمبران و پيشينيان، از جمله
به (و پند دادنم ) در ميانتان(اگر ماندنم ! اي قوم من: نوح به قوم خود گفت) از اوقات(

بر اين (سخت و غيرقابل تحمل است، من برايتان ) و دالئل الهي(با آيات خدا ) شما
بر خدا تكيه دارم، پس همراه با معبودهايتان قاطعانه تصميم ) كار پايدار و ماندگارم و

آيد درباره من انجام دهيد و هيچ كوتاهي  و هرچه از دستتان برمي(خود را بگيريد 
بعداً منظورتان ) اين كار را از روي مشورت كامل و تصميم قاطع انجام دهيد تا. مكنيد

خواهيد  پس از آن نسبت به من هرچه مي. نهان نماند و مايه اندوهتان نشوداز خودتان 
   . »بكنيد و مرا مهلت ندهيد

دارد كه به  اظهار مي شود، اما شعيب ، توسط قوم خود تهديد ميشعيب
  :فرمايد مي خداوند متعال در اين باره. ندك گردد و از تقيه استفاده نمي دين آنان بر نمي

m    O  N  M  L  K  J    I  H  G  F  E  D  C  B  A
   c  b   a  `  _    ^      ]  \  [  Z  Y  X        W   V   U  T  SR  Q  P
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  {  z  yx  w         v  u  t  sr  q        p  o       n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d
 g  f  e  d  c  b  a  `     _  ~  }| l ]٨٩ - ٨٨: األعراف[  

دانستند كه  كه خويشتن را باالتر از آن مي(اشراف و سران متكبر قوم شعيب  «
حتماً تو و كساني را كه با تو ايمان ! اي شعيب: گفتند) دين خدا را بپذيرند، بدو

شعيب . كنيم مگر اين كه به آئين ما درآئيد اند از شهر و آبادي خود بيرون مي آورده
آن را به سبب باطل و نادرست (آئيم در حالي كه  ما به آئين شما در مي آيا: گفت
اگر ما به   ). هرگز چنين كاري ممكن نيست! (؟ پسنديم داريم و نمي دوست نمي) بودن

آئين شما درآئيم، بعد از آن كه خدا ما را از آن نجات بخشيده است، مسلّماً به خدا 
ما را نسزد كه ). ايم پيروان آئين آسماني ناميدهو به گزاف خويشتن را (ايم  دروغ بسته

كه هرگز چنين چيزي را (بدان درآئيم، مگر اين كه خدا كه پروردگار ما است بخواهد 
و او با ( علم پروردگار ما همه چيز را در بر گرفته است). هم نخواهد خواست

ما تنها ) لذا. يدفرما مرحمت و محبتي كه نسبت به مؤمنان دارد، ايمان ما را محفوظ مي
ميان ما و قوم ما به حق ! پروردگارا). بنديم و هم بدو پشت مي(بر خدا توكّل داشته 

حقي كه سنّت تو در داوري ميان محقّينِ مصلحين و مبطلينِ مفسدين، بر (داوري كن 
   . »و تو بهترينِ داوراني) آن جاري است

از علم به آن حرام كرده و  خداوند متعال كتمان حق و مخفي ساختن آن را بعد
، كساني كه به بنابراين. كند خود طرد مي تهديد نموده كه چنين افرادي را از رحمت

  !گويند چه وضعيتي خواهند داشت؟ كنند و باطل را هم مي كتمان حق بسنده نمي
  : فرمايد تعال در مورد مجازات كتمان حق ميخداوند م

m  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p   �~  }  |   {
  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡l ]١٥٩: البقرة[  

دارند آنچه را كه از دالئل روشن و هدايت فرو  گمان كساني كه پنهان مي بي«
بيان و روشن ) تورات و انجيل(ايم، بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب  فرستاده
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ميان مؤمنان انس و  چه از ميان فرشتگان و چه از(كنندگان  ايم، خدا و نفرين نموده
  .»كنند ايشان را نفرين مي) جان

 أگويند و آنچه را خداوند خداوند متعال در مورد كساني كه سخن باطل مي
كنند،  حرام كرده است حالل مي أكنند و آنچه را كه خداوند حالل كرده حرام مي

  : فرمايد مي
m  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~    }  |  {

®  ¬    «   ª©  »   º  ¹  ¸   ¶  µ  ́   ³    ²   ±  °  ¯l   
  ]١١٧ - ١١٦: النحل[

و به خاطر چيزي كه  - خداوند حالل و حرام را برايتان مشخّص كرده است - «
اين حالل است : رود، به دروغ مگوئيد بر زبانتان مي) از مغز شما تراوش كرده و(تنها 

بندند، رستگار  كه بر خدا دروغ مي كساني. و آن حرام و در نتيجه بر خدا دروغ بنديد 
مندي ايشان از جهان ناچيز است و تمام دنيا با توجه به  سودجوئي و بهره(   . گردند نمي

  .»دارند) پس از پايان زندگي دنيوي(كاالي كمي است و عذاب دردناكي) آخرت
خداي سبحان به پيامبر خويش امر فرمود كه حق را آشكار نمايد و فرمان 

وعده داد كه او را در مقابل مكر و نيرنگ و  صرا تبليغ نمايد و به پيامبر أخداوند
  : فرمايد خداوند  متعال مي. دارد هاي آنان محفوظ و سالمت مي نقشه

m  X  W           V  U  T  S  R   Q  P  O  Nl ]احلجر :
ت حق كه دعو(شوي  پس آشكارا بيان كن آنچه را كه بدان فرمان داده مي«] ٩٥ -  ٩٤

كيد و (ما تو را از ). كنند گويند و چه مي كه چه مي(و به مشركان اعتناء مكن ) است
  . »داريم استهزاء كنندگان مصون و محفوظ مي) مكر و اذيت و آزار

m  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i: همچنين مي فرمايد
  e  d  c  b  a  `  _  ~}  |    {  z  yx  wl ]٦٧: ئدةاملا[  

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل !) خدا، محمد مصطفي(اي فرستاده «
و (برسان ) به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم(شده است 
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و (اي  نرسانده) به مردم(، و اگر چنين نكني، رسالت خدا را )آنان را بدان دعوت كن
چرا كه تبليغ جميع اوامر و احكام بر عهده تو است، و . اي  ايشان را بدان فرا نخوانده

خطرات احتمالي (و خداوند تو را از . )ز جانب تو، كتمان كلّ بشمار استكتمان جزء ا
زيرا سنّت خدا بر اين جاري است كه (دارد  مردمان محفوظ مي) كافران و اذيت و آزار

مشركاني را كه درصدد  و(خداوند گروه كافران ) و. شود  باطل بر حق پيروز نمي
خواهند برابر خواست آنان دين خدا را تبليغ كني،  آيند و مي اذيت و آزار تو برمي

    .»نمايد را هدايت نمي) گرداند و به راه راست ايشان موفّق نمي
از كسي تقيه كرده يا چيزي از دين خدا  صشود كه پيامبر پس چگونه گفته مي

  !؟را از روي تقيه كتمان كرده است
مواردي از تقيه كه به ائمه منسوب شده است به اعتقاد ما صحيح  -ب

  :باشند، به داليل زير نمي
كه پوششي براي ادعاي  -تاشخاصي كه اين اعتقاد به آنان منسوب شده اس - 1

اند و ديده نشده كه  اي مسلمان زيسته به مانند ديگر صالحان در جامعه -باشد امامت مي
و اهل سنت چيزي از اين مواردي را كه شيعه به أئمه  ،ه باشندآنان ادعاي امامت كرد

اند، از آنها نقل نكرده است، گرچه زندگي و شرح حال و سيره آنان را  نسبت داده
داشتند كه اهل سنت اعتقاد  افراد همان چيزهائي را اظهار مي حتي اين. اند نوشته

ي خود و زماني كه  سنت در خانه داشتند، مانند آنچه كه بيان شد كه آنان به مانند اهل
گفتند، اما وقتي كه  تثويب را هم مي گفتند نزد آنان نبود، وقتي كه اذان مي كسي

انتساب دروغ و عقائد مخالف به آنان زياد شد و آنان اين دروغها را انكار نمودند و از 
د كه اين خبر بگوين ه درست شد تا به افراد غافل و بيآنها حذر كردند، اين عقيده تقي

اند و  گويند و بلكه از روي تقيه اين سخنان را گفته ائمه اين سخنان را صادقانه نمي
اين امر، ائمه را واداشت كه از افراد اطراف خود اظهار شكايت . اند اين كارها را كرده

به مواردي از اين امور اشاره  -نموده و برخي را لعنت و برخي را تكذيب نمايند
اين افراد از كذب دست بردار نشدند و اظهار داشتند كه ائمه از روي اما  - خواهد شد
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توانند مردم را قانع سازند كه  آنان با اين تقيه مي. اند تقيه، آنها را تكذيب و لعنت كرده
  !شود؟ ود اين تاريكي حقيقت كي آشكار مياما با وج. رفتار ظاهري ائمه حقيقت ندارد

 صخدا بودند بر اساس سيره رسول مي صيامبراين افراد اگر امام و نائب پ - 2
بودند، زيرا چيزي غير از اين  در درجه ايشان ميكردند و از لحاظ شجاعت  رفتار مي

 ،گيرد افراد ضعيف مورد استفاده قرار ميو تقيه فقط توسط  ،در شأن و مقام آنان نيست
  .اند و اين افراد هم افرادي ضعيف نبوده

ف خود زبان به شكايت گشوده و آنان را تكذيب اهل بيت از افراد اطرا - 3
برخي از اين موارد به . اند اند تبري جسته نموده و از آنچه كه آنان بديشان منتسب كرده

  .خواست خدا خواهد آمد

  سبب تشريع تقيه: پنجم
زير به در . عوامل و اسبابي كه تشريع تقيه را توجيه نمود شرعاً و عقالً مقبول نيستند

  .شود مطلب پرداخته ميبيان اين 
  :ادعاي اينكه مذهب سري است -1

اديان را نازل نكرده تا مخفي  أاين ادعا شرعاً قابل قبول نيست، زيرا خداوند
از . بمانند، بلكه اديان را نازل كرده تا به مردم آموخته شده و براي مردم تبليغ شوند

به صورت كامل مخفي  دانيم كه چه چيزي مخفي است؟ آيا دين نظر عقلي هم ما نمي
مخفي است؟ اگر منظورشان دين به صورت كامل است،  تاست؟ يا اينكه فقط امام

بايد گفت كه دين شناخته و آشكار شده و براي بشريت تبليغ شده است و مردم در 
اما اگر منظورشان امامت است بايد در جواب گفت كه . اند همه جا به آن ايمان آورده

ها حديث  در ده صها آيه گفته و پيامبر كريم اين مطلب را در دهبه زعم شيعيان قرآن 
آورند و هم قرآن و هم  اي را از قرآن و سنت مي زيرا شيعيان ادله!! اعالم نموده است

بنابراين، اين موضوع چيزي مخفي و پنهان . اند ها وجود داشته سنت در همه دوره
  !پس آن راز، چه رازي است؟. نيست
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ترين دعاوي  ي نفوس بيزار كننده است؛ از عجيبمذهب آنان برا ادعاي اينكه - 2
 آنها است، زيرا چگونه ممكن است كه نفوس از حق و حقيقت بيزاري بجويند، زيرا

  .باشد گيرند و دين موسس هر دو مي نفوس با هر خير و فضيلتي انس مي
آنها گويند نفوس از  ن چيزهايي شباهت دارد كه شيعه ميكجاي دين خدا با اي

 !جويد؟ بيزاري مي
اين مقدمه سازي براي قبول روايات مجعولي است كه با دين تناسب ندارد و در 

خواهند استدالل كنند كه رد اين  جويند و مي ن نيست و نفوس از آنها بيزاري ميشأن آ
  .امور مشمئز كننده جايز نيست، تا مردم را بر قبول آنها تمرين دهند

ئمه براي هيچ فرشته مقربي و هيچ پيامبر فرستاده ادعاي اينكه حديث ا - 3
ه خداوند بشر را مكلف به اي قابل تحمل نيست؛ ادعاي عجيبي است، زيرا چگون شده

آيا اين از ! كند كه فرشتگان و پيامبران از تحمل آن عاجز هستند؟ چيزي مي
تا مردم را باشد كه در اينجا دستاني مخفي دركارند  ترين دالئل بر اين امر نمي روشن

براي قبول سخنان مخالف قرآن و سنت قانع سازند با استدالل به اينكه اينها چيزهائي 
  !آيند؟ ويژگي و امتياز ائمه به شمار مي است كه
اي  آيا تقيه براي محافظت از دين تشريع شده است يا براي حفظ حيات ائمه - 4

چنان كه شيعه  - به مردم كه مكلف به راهنمائي بشريت و محافظت بر دين و ابالغ آن
شود كه آنان براي بدست گرفتن  نتيجه اين مي ،هستند؟ بنابراين - دارند اظهار مي

گرچه دين  -براي حمايت نفوس مقدس خود مسئوليت، شجاعت كافي ندارند و
  .برند به تقيه پناه مي - هم از بين برودمقدس 

ميان او و خدا شود؟ آيا  اما چرا نفس آنان مقدس است؟ چرا شخص مقدس مي
اي غير از بندگي وجود دارد؟ آيا مگر اين نيست كه انسان حسب خدمتي كه به  رابطه

اي  شود؟ يا اينكه ميان ائمه و خدا رابطه دهد نزد خدا داراي جايگاه مي دين ارائه مي
شوند گرچه دين را  به واسطه آن ائمه مستحق تقديس ميغير از بندگي وجود دارد كه 

  اه كرده باشند؟هم ضائع و تب
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ه كنند كه ميان خدا و ائمه شيعه رابطه ديگري وجود دارد ك شيعيان بيان مي ،آري
  .كنند توصيف مي» صداقت با خدا«آن را 

  : ايد گوش بسپاريد به چيزي كه تا حاال آن را در دين خدا نشنيده
خن بسياري از مؤمنان بيدار در اين باره س: گويد آيت اهللا العظمي محمد صدر مي

حرم : گويم گويند كه كعبه فضيلت باالتري دارد يا حرم اميرالمؤمنين؟ من مي مي
مؤمنين نيز لمصالي اميرا. خواهيد جواب بدهيد جواب دهيد با هرچه مي. اميرالمؤمنين

خداوند چه صداقتي مي تواند با كعبه . و نيز مسكن اميرالمؤمنين ،مصالي افضل است
و اميرالمؤمنين علي، ولي حقيقي  يرالمؤمنين صداقت دارداما خداوند با امداشته باشد؟ 
  .1فقط همين و نه بيشتر. خداوند است

و حسب جهاد در راه او و تحمل مشقتها  ،مردم همه بدون استثنا بندگان خدايند
و ميان خدا و مخلوق او  ،يابند و اذيت به خاطر او در نزد خدا به رفعت دست مي

. و نزديكي به خدا بر اساس عمل است ،د نداردرابطه نسبي و خويشاوندي وجو
m  n  m   l  k  j  i  h     g  f  e: خداوند متعال مي فرمايد

  {  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  pol ]١٣: احلجرات[  
ايم و شما را تيره  آفريده) به نام آدم و حواء(ما شما را از مرد و زني ! اي مردمان «

و هر كسي با تفاوت و ويژگي (ايم تا همديگر را بشناسيد  مودهتيره و قبيله قبيله ن
خاص دروني و بيروني از ديگري مشخص شود و در پيكره جامعه انساني نقشي 

. ترين شما است ترين شما در نزد خدا متقي گمان گرامي بي). جداگانه داشته باشد
كس و همه  از حال همه از پندار و كردار و گفتار شما و(خداوند مسلّماً آگاه و باخبر 

   . »است) چيز
و تحمل آزار و  أفقط با عبوديت و بندگي كامل براي خدا صپيامبر ما محمد

، و اگر اين كار را ها در راه او به جايگاه شايسته خود در نزد خدا دست يافت اذيت

                                           
  .14: منبر الصدر ص -1
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ورزيد، و در نتيجه  يافت؛ و در بندگي قصور مي داد به آن مرتبه دست نمي انجام نمي
  :فرمايد خداوند متعال مي. كرد او را مجازات مي أداوندخ

m     f  e  d       c  b   a  `  _  ~  }  |  {     z       y  x  w   v

  o   n   m  l  k  j     i   h   gl ]٤٨ -  ٤٤: احلاقة[  
ما دست راست او را . بست اي سخنان را به دروغ بر ما مي اگر پيغمبر پاره «

اين (توانست مانع  كرديم و كسي از شما نمي سپس رگ دلش را پاره مي .گرفتيم مي
مسلّماً قرآن پند و اندرز پرهيزگاران ). و مرگ را از او باز دارد(او شود ) كار ما در باره

  .»است
m  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á À: همچنين خداوند متعال مي فرمايد

  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 Ö  l ]٧٥ – ٧٤: اإلسراء[  

داشتيم، دور نبود كه اندكي  نمي) بر حق(و اگر ما تو را استوار و پابرجاي «
) تو(در اين صورت عذاب دنيا و عذاب آخرت ) كردي و اگر چنين مي(  بدانان بگرائي 
). چرا كه گناه بزرگان بزرگ است(چشانديم  به تو مي) ساختيم و مي( را چندين برابر

  .»يافتي ابر ما يار و ياوري نميسپس در بر
  : نيز مي فرمايد

m   ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �
  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯l ]٦٦ – ٦٥: الزمر[  

ورزي  به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك«
ود و از زيانكاران خواهي ش هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي(كردارت 

  .»پس در اين صورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باش  . بود
علماي شيعه دوازده امامي نتوانستند تناقض موجود در روايات وارده از  :ششم

توقع چنين بود كه اين تناقض عقل علما را بيدار سازد تا . ائمه خود را مخفي نمايند
اين تناقض بحث و بررسي نمايند، زيرا حق دچار تناقض  در مورد سبب ايجاد
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اگر چنان  -شود و حامالن شرع از انبياء و نائبانشان گردد و دين دچار تعارض نمي نمي
گويي  ممكن نيست كه دچار تناقض - ندارندپ ب داشته باشند آنچنان كه شيعه ميكه نائ

نبع آن است، زيرا مفرموده است تناقض دليل فساد  أشوند و چنان كه خداوند
  : فرمايد خداي متعال مي

my  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  k l   
  ]٨٢: النساء[

و معاني و مفاهيم آن را بررسي و (انديشند  درباره قرآن نمي) اين منافقان(آيا  «
اين كنند تا به وجوب طاعت خدا و پيروي امر تو پي ببرند و بدانند كه  وارسي نمي

كتاب به سبب ائتالف معاني و احكامي كه در بر دارد و اين كه بخشي از آن مؤيد 
و اگر از سوي غيرخدا آمده بود ) ؟ بخش ديگري است، از سوي خدا نازل شده است

   .»كردند در آن تناقضات و اختالفات فراواني پيدا مي
ضوع بيان شد و اين مو. اين تناقض مانع از اين شده كه شيعيان حق را بشناسند

  .به خواست خدا تفصيل آن خواهد آمد
توانند قول و فتواي صحيح را از ميان  اند كه نمي علماي شيعه اعتراف كرده :هفتم

اقوال و فتاواي ائمه تشخيص بدهند، چيزي كه موجب اختالف فتاواي علما و تناقض 
ن چندين فتوا ورد يك مسأله معيآنها شده است، بطوري كه يك عالم به تنهائي در م

  .بيان خواهد شد أاين موضوع به خواست خدا. دهد مي
برداشتن اختالف از ميان امتي است «شيعيان اظهار مي دارند كه منظور از امامت 

اما شيعيان كه چنين چيزي را . »باشد بب ايجاد آن اختالف، عدم عصمت ميكه س
حتي اختالف ميان آنان  دارند اقوالشان مختلف و فتاوايشان متناقض است، اظهار مي

بيشتر از اختالف اهل سنت است كه ادعاي عصمت ائمه خود را ندارند، لكن اهل 
يابند و اگر حق بر  بر ضاللت و گمراهي اتفاق نظر نميگويند كه امت  سنت مي

  . گردد خفي شود براي گروه ديگر آشكار مياي از اهل سنت م طائفه
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ي دچار خطا شود گناه ندارد، بلكه اگر مجتهد ،همچنين در مسائل اجتهادي
پس چيست آن چيزي كه شيعه به وسيله آن . چنين مجتهدي نزد خدا داراي اجر است

كنند و  اند گرچه ادعا دارند كه از افرادي معصوم تبعيت مي از اهل سنت متمايز گشته
  سوار بر كشتي اهل بيت هستند؟ كجاست كشتي اهل بيت؟

بيند كه آنان بعد از مرگ هر  طالعه قرار دهد ميكسي كه تاريخ شيعه را مورد م
شوند و هر فرقه ادعاي اين را دارند كه يك كشتي دارند  امام به چندين فرقه تقسيم مي

  .كه كشتي اهل بيت است
ها كشتي وجود دارد و هر عالمي داراي يك كشتي است، بلكه گاهي  امروزه ده

  !ي اي صاحبان كشتي؟پس كجاست كشت. هر عالم دو كشتي يا بيشتر دارد

  نكته پاياني
ائمه آن را دارند  هايي اندك از تقيه را ديديم كه شيعيان اظهار مي در مطالب سابق نمونه

ند، بطوري كه اگر يكي كرد اين ائمه در خوف و هراس زندگي مياند، زيرا  بكار گرفته
و حتي  كرد خواست سخن بگويد قبل از آن چپ و راست خود را نگاه مي از آنان مي

اش كسي نزد او نبود موافق با  از ترس در داخل خانه خود و زماني كه غير از خانواده
از آنان از شدت ترس مدعي جنون گفت و حتي گاهي تقريباً برخي  ت اذان مياهل سن

توانند به مردم حديث بگويند و دين را به  اين بدان معني است كه آنان نمي. شدند مي
  . طالب همه حسب روايات شيعي استاين م. آنان بياموزند

اند و  شود كه اين روايات كه منسوب به اهل بيت شده ، روشن ميبدين ترتيب
شوند، از حيث صدور  حتي برخي از آنان بار يك شتر مي اند و منابع شيعه را پر كرده

آنها از جانب ائمه مشكوك هستند زيرا حسب روايات، ائمه در زمان تقيه شديدي 
  .اند به مردم حديث بگويند توانسته اند و به اين خاطر نمي بسر برده

پس آيا وقت آن نرسيده كه عقالي شيعه در اين بناي عقيدتي مبتني بر اين 
روايات مشتبه تجديد نظر نمايند و اين روايات را كه امت را دچار تفرقه كرده است و 

  ؟به دو دسته معارض هم تقسيم نموده است مورد بررسي قرار دهند
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  مطلب اول

  تناقض در فتاواي ائمه :بيان موضوع 

ت يابد كه تناقض، عالم اگر كسي در روايات شيعيان دوازده امامي تحقيق نمايد درمي
و اين تناقض شامل تناقض در فتاوي، روايات، جرح و . مشخصه اين مذهب است

توان  ن ترتيب جايي از دين آنان را نميبدي. تعديل، مدح و ذم و موارد ديگر است
  .يافت كه در آن تناقض نباشد

كند كه در كنار اين پديده خطرناك دقت و توجه  جاب مياين امر بر عاقل اي
هايي از اين تناقضات بيان  در زير نمونه. تناقض را بشناسد نمايد تا اسباب اين

  :شود مي

  :تناقض در روايت واحد
اند كه بيانگر اين نكته هستند كه امام در مجلس واحد يا در مسأله  رواياتي وارد شده

  :كند، مانند ول متناقض را بيان ميواحد يا با شخص واحد دو ق
  و سپس فتوا دادن در همان مساله عذر خواهي به دليل ندانستن حكم مسأله
نزد ابوعبداهللا نشسته بودم كه مردي نزد : از بشر بن ابراهيم روايت است كه گفت

من جوابي در : وي آمد و در مورد چيزي از او سوال كرد و ابوعبداهللا در جواب گفت
ت از او من از اين امام كه اطاع. إنا هللا و إنا إليه راجعون: آن مرد گفت. مورد آن ندارم

. گويد جوابي در اين باره ندارم واجب مي باشد سوالي كردم و او در جواب به من مي
. گويد رد انگار كه انساني با او سخن ميپس ابوعبداهللا گوش خود را به ديوار نزديك ك

كسي كه از فالن مسأله سوال كرد كجاست؟ در آن هنگام مرد از آستانه : سپس گفت
. جواب شما اين است: ابوعبداهللا گفت. اينجا هستم: مرد گفتآن . در عبور كرده بود

ه نشود آنچه نزد ما است پايان اگر بر علم ما افزود: سپس به من نگاه كرد و گفت
  1!!يابد مي
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  بيان يك فتوا و نقيض آن در مجلس واحد
اي از ابوجعفر سوال كردم و  در مورد مسأله: بن أعين روايت است كه گفت هاز زرار
سپس مردي نزد وي آمد و در مورد همين مسأله از وي سوال . اب من را داداو جو

سپس مرد ديگري . كرد و ابوجعفر جوابي خالف آنچه را كه به من داده بود به او داد
نزد وي آمد و در مورد همين مسأله جوابي خالف آنچه را به وي داد كه به من و آن 

خدا، دو  اي فرزند رسول: رج شدند گفتموقتي كه آن دو مرد خا. مرد ديگر داده بود
نفر از مردم عراق از شيعيان شما آمدند و از شما سوالي كردند و شما به هر يك از آن 

اي زراره، اين براي ما بهتر : دو جوابي متفاوت داديد، علت آن چيست؟ وي گفت
يد ر يابشود و اگر شما بر امر واحدي اتفاق نظ مي بوده و موجب بقاي بيشتر ما و شما

  .1كند و اين بقاي ما و شما را كمتر مي نمايند مردم شما را عليه ما تصديق مي

  بيان يك فتوا و سپس بيان نقيض آن بعد از گذشت يك زمان
وقتي كه امام براي او . مردي شيعه به نام عمر بن رياح رفت تا از امام خود سوال كند

ه از او برگشت تا در مورد همان مسألفتوائي داد بعد از مدتي ديگر دوباره نزد امام 
مرد اين كار را مورد انكار . خالف جواب اول به وي داد سوال نمايد و امام جوابي

امام به . اين جواب بر خالف جوابي است كه سال قبل به من داديد: قرار داد و گفت
 سپس. پس آن فرد در امامت و كار او شك كرد. جواب ما از روي تقيه بود: وي گفت

از نزد وي خارج شد و به يكي از شيعيان به نام محمد بن قيس رسيد و ماجرا را براي 
زماني كه من اين سوال را از او كردم عزم داند كه  خدا مي: وي بيان كرد و به او گفت

صحيحي بر باور به فتواي او و قبول آن و عمل به آن داشتم و دليلي براي تقيه او در 
و در آنجا شايد كسي همراه ت: حمد بن قيس به او گفتم. آن حالت وجود نداشت
در هر دو سوال غير از من : وي در جواب گفت. كرده است بوده كه از وي تقيه مي

دانست  كسي نزد وي نبود، لكن هر دو جواب او از روي شانس صادر شد و او نمي
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پس از . كه در سال قبل چه جوابي به من داده است تا همان جواب را به من بدهد
  .1كسي كه به باطل فتوا دهد امام نيست: امامت وي رجوع كرد و گفت

  تصديق و تكذيب تأويل يك خواب در مجلس واحد
رفتم و در آن هنگام  نزد ابوعبداهللا: كليني از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت

به . ام من خواب عجيبي ديده! فدايتان شوم: به ابوعبداهللا گفتم. ابوحنيفه نزد وي بود
 ،اي فرزند مسلم، آن را بيان كن، زيرا عالم به اين كار در اينجا نشسته است: من گفت

سپس راوي، خواب خود را براي ابوحنيفه بيان . و با دست خود به ابوحنيفه اشاره كرد
: ابوعبداهللا گفت. دارد جواب آن را داد ين روايت اظهار ميكرد و ابوحنيفه چنان كه ا

 -اي ابوحنيفه، به خدا تاويل خواب را درست جواب دادي» «!!حنيفةا أبا أصبت واهللا ي«
يعني در ظاهر بر درست بودن داللت دارد اما در واقع او لفظ خطا را بعد از واژه 

: گويد راوي مي. »- ت الخطأأصب: مد نظر داشته است و در واقع گفته است) أصبت(
فدايتان شوم، من از تعبير اين ناصبي : بعد از اينكه ابوحنيفه از مجلس خارج شد، گفتم

و تعبير آنان  -رساندخداوند به تو بدي ن - رزند مسلم، اي ف: جعفر گفت. خوشم نيامد
ان كه او تعبير خواب چن. موافق با تعبير ما نبوده و تعبير ما موافق با تعبير آنان نيست

ابوحنيفه تو  اي: فدايتان شوم، شما فرموديد: گفتم: گويد راوي مي. گفت، نيست
! درست تعبير كردي و بر آن هم سوگند خوردي حال آنكه تعبير او خطا بوده است؟

  .2آري، من قسم خوردم كه او به راه خطا رفته است: جعفر گفت
  . هايي از تناقضات موجود در روايات منسوب به ائمه شيعه است اينها نمونه

  .گيرد ميي به تناقض فتاواي ائمه انجام در مبحث زير، نگاه
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع تناقض فتاواي ائمه

  :عذر خواهي امام از بيان فتوا در مورد يك مسأله و سپس ارائه فتوا در مورد آن -1
آيد تا در مورد دين خود از او سوال نمايد و امام در  يكي از پيروان امام نزد امام مي

داند و اين  داند او هم مي مي صمبرو آنچه را كه پيا ،است صاعتقاد آنان نائب پيامبر
يا اينكه به  ،امام علم دين را به صورت كامل و به صورت مكتوب به ارث برده است

شود جوابي براي آن ندارد و شخصي  شود، اما وقتي كه از وي سوال مي وي الهام مي
اي كه جواب سوال را  كه سوال كرده بود اندوهگين شده و از امام واجب االطاعه

گردد، اما ماجرا به همين  آن مرد با اندوه و ناراحتي بر مي. شود داند در شگفت مي نمي
يعني  -اي هاتفي مالئكه رود بال فاصله مينكه آن مرد مي، بلكه هشود جا ختم نمي

د و جعفر به آن كن ن محمد صادق تلقين ميجواب سوال را به جعفر ب - وحي الهي
يي وجود دن دليل اين است كه آنجا صداو اين گوش دا ،دهد هاتف غيبي گوش مي

خواند و جواب را به  مي كند و سپس امام سوال كننده را فرا دارد كه با امام صحبت مي
  !!دهد او مي

و جاعل آن خواسته اين مسأله را عنوان نمايد و بر  ،اين داستاني تمثيلي است
دريافت  أونداين امر تأكيد بگذارد كه ائمه علم خود را به وسيله وحي از خدا

كنند و فراموش كرده كه دعواي ديگري وجود دارد كه بيانگر اين نكته است كه  مي
  .اند ائمه علم را به صورت مكتوب به ارث برده

ه از وي سوال اين روايت كه ذكر شد بيانگر اين ادعا است كه امام در مورد آنچ
، ناچار اقدام به توجيه گيرد كه جواب دهد لم ندارد، اما چون امام تصميم ميشود ع مي

جواب سوال به صورت سريع و به كند كه  شود و بيان مي عذرخواهي اوليه خود مي
اتف گوش داده و جواب را از او وسيله يك فرشته به دست او رسيده است و به آن ه

  . دهد نده ميگيرد و به سوال كن مي
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ي خود كه جواب اما چه شده كه امام براي يافتن جواب آن سوال به كتاب موروث
  !كند؟ جنايات در آن آمده است، رجوع نميهمه مسائل و حتي ارش 

فدايتان : نزد ابوعبداهللا رفتم و به او گفتم: كليني از ابوبصير روايت كرده كه گفت
نجا كسي حضور دارد كه سخن مرا اي سوال دارم، اما اي شوم من در مورد مسأله

اي برافراشت و در آن نگاه  ان خود و آن فرد پردهابوعبداهللا مي: گويد راوي مي. شنود مي
فدايتان شوم، شيعيان شما : فتمگ. اي ابومحمد، سوالت را بگو: و سپس گفت كرد
زه براي وي نشان داده كه از آن دروا اي را به علي دروازه صخدا رسول :گويند مي

آموخته  علي اي ابومحمد، خداوند هزار دروازه به: امام گفت. شود هزار در باز مي
ظور از آن درها به خدا قسم من: گفتم. شود هر كدام از آنها هزار در باز مي است كه از
آری اين علم : و سپس گفت سپس مدتي به زمين نگريست: گويد راوي مي. علم است

اي : سپس گفت: گويد راوي مي. !ولی اين در مقام ايشان هيچ نيست. و دانش است
فدايتان شوم، : گفتم؟ دانند كه جامعه چيست آنان چه مي. است جامعه نزد ما ،ابومحمد

اي است كه طول آن هفتاد ذراع بر اساس ذراع  صفحه: گفت؟ جامعه چيست
علي با  كردند و رسول خدا آنرا بر علي خواندند و امالء مياست و  صخدا رسول

د نياز مورو همه امور حالل و حرام و ديگر چيزهاي ت نوش مي  دست راستشان آنرا
  .1ها در آن وجود دارد مردم و حتي ارزش جراحت

ضرب در هزار  1000 :شود، زيرا ر مييك ميليون د ،اساس اين روايت بر
تواند وجود داشته  شت هر در چه مقدار مسائل علمي ميپ !!يك ميليون در: شود مي

ست كه در باشد؟ اين امام به اين يك ميليون در اكتفا نكرده و مدعي جامعه نيز شده ا
حال سوال اينجاست كه آيا اين سوال . ي چيزهاي مورد نياز نوشته شده است آن همه

  !كه آن فرد پرسيد در پشت يكي از اين درها يا در جامعه وجود نداشت؟

                                           
: ، البحـار 129:ص: ، ينـابيع المعـاجز  18/388: ، مسـتدرك الوسـائل  172:ص: بصائر الـدرجات : نك، و1/239: الكافي -1

 .101:، كشف الحقائق ص32:ص: قمي، ، بيت األحزان26/39
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نان از آنها بري اند و آ چه ادعاهاي عجيب و غريبي كه به ائمه منسوب شده
ه كساني از پيروان اين مذهب آن را تر از اين مورد، اين است ك اما عجيب. هستند

  .دنكن تصديق مي

  آيند و هر سه يك سوال دارند در روايت دوم سه نفر نزد او مي -2
آيا اين سه نفر با هم دسيسه چيده بودند كه يك سوال را مطرح نمايند؟ زيرا هر سه 

ك سوال آيند و ي سوال آنان اطالع داشته باشند مي بدون اينكه از آمدن دو نفر ديگر و
واحد، سه جواب سپس امام در مجلس واحد و در مورد مسأله . كنند را مطرح مي

ها يا صحيح هستند كه اين محال  بدون شك اين جواب. دهد مختلف و متفاوت مي
باشد و يا اينكه همه صحيح نيستند و يا اينكه برخي صحيح و برخي باطل هستند،  مي

ه شده كه امام در مورد آنها، جوابهاي پس چ. زيرا سوال واحد، جواب واحد دارد
  !دهد؟ متناقضي مي

مخفي كردن حق «دارند كه تقيه،   بيان شد، علماي شيعه اظهار ميچنان كه قبالً
توان گفت اين جواب را از  پس نمي( است قولي باطلسخن ، اما در اينجا اين »است

  ).روي تقيه داده است
ند و كي از امور ديني خود سوال كوقتي كه آن فرد مسكين آمده تا در مورد ي

ا اين جواب باطل خدا را دهد و فرد سوال كننده ب امام جواب ناصحيحي به او مي
كند و همه آنان بر اساس اين  فتواي باطل را به مردم منتقل مي كند و اين عبادت مي

كنند، در اين صورت آنان چه گناهي دارند حال آنكه  باطل، خدا را عبادت مي فتواي
ين امامشان بوده كه براي آنان فتواي باطل داده است؟ آيا بر امام واجب نيست كه اگر ا

  !نتوانست جواب صحيح بدهد، سكوت نمايد و به مخفي كردن حق اكتفا نمايد؟
ثي شبيه به اين بر حدي ر تعليق خودد -، از علماي شيعهآيت اهللا العظمي برقعي

را  سوال يك امام جواب: گويدن أشيم ابحديث دوم در «: دگوي مي -در كتاب كافي
من فهميدم : گونه داد كه هر يك از آن جوابها بر خالف دو گونة ديگر بود، گويد سه
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براي هيچ كس چه امام باشد و چه  :گوييم مي -برقعي -ما. كه امام تقيه كرده كرده
مأموم جايز نيست كه بر خالف واقع و بر خالف حكم خدا چيزي بگويد، اگر 

دانم نه آنكه سه حكم  اهد تقيه كند بايد سكوت كند، و يا بگويد من نميخو مي
برخالف گويد و مريدان بگويند تقيه كرده، پس در تقيه بايد سكوت كرد و امام بايد 

كرد، تقيه براي حفظ دين است نه دين براي تقيه، بايد انسان فداي دين  سكوت مي
  .1»يه احكام خدا را تغيير دادتوان به بهانة تق نمي. شود، نه دين فداي او

خواهند اين نكته را بيان كنند كه اگر شخص در هراس بود و توان بيان  ايشان مي
خداوند داناتر : حق را نداشت بر وي واجب است كه سكوت كند يا اينكه بگويد

ل بدهد، اين چيزي است است، اما اينكه بدون قرار داشتن در شرايط اكراه، فتواي باط
پسندد و حتي در شأن عوام هم نيست، چه بر سد به اينكه شخص امام  ميكه عقل ن

  !باشد
حتي روايات وارده از خود أئمه نيز اظهار سخن بدون علم به آن را حرام 

اگر از «: دانند، زيرا كليني از محمد بن مسلم از أبوعبداهللا روايت كرده كه گفت مي
: تواند بگويد شخص عالم مي دانست اين لمي سوال شد و وي جواب آن را نميعا

  .»، اما براي فرد غير عالم جايز نيست كه اين را بگويدخداوند داناتر است
شما  اگر از كسي از«: از ابوعبداهللا روايت است كه گفت ،از محمد بن مسلم

اناتر خداوند د: و نبايد بگويد نمي دانم: دانست، بگويد سوالي شد كه جواب آن را نمي
و اگر فردي كه از وي سوال  ،كند كننده ايجاد شك مي در قلب سوالاست، زيرا اين 

  .»دانم، سوال كننده او را متهم نسازد نمي: بود، گفت شده

                                           
 -204:ص، كسر الصـنم ترجمه عربي آن بنام ( ،202: اهللا برقعي، صشكن، آيت  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، بت -1
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حق خداوند بر : پرسيدم از ابوجعفر: از زرارة بن أعين روايت شده كه گفت
دانند  است كه بندگان چيزهائي را كه مي حق خداوند اين« :گفت بندگان چيست؟

  .1»ند و در مورد چيزهائي كه علم ندارند سخن نگويندبگوي
پس . اهللا اعلم: دانست بگويد نمي امام فرمان داده كه اگر كسي جواب چيزي را

 قول مخالف و به صورت عمدكند  خود امام با اين فرمان مخالفت ميچگونه است كه 
اهللا ( اتر استخداوند دان: حال آنكه امكان اين را داشت كه بگويد ،گويد  مي حق را
  .)اعلم

اما . جاهلنه براي عالم جايز است كه فتواي ناصواب بدهد و نه براي  ،بنابراين
اما . دانست بر وي واجب است كه سكوت كند دانست بگويد و اگر نمي اگر حق را مي
  !دهد؟ ايت امام فتواي ناحق و ناصواب ميچرا در اين رو

اند كه دو  ائمه از مردم درخواست كردهاند كه  شگفتا؛ آنان از ائمه روايت كرده
اند كه اين دو قول  قول متناقض را تصديق نمايند و باالتر از اين، از مردم خواسته

: نسبت دهند، چون كليني از ابوجعفر روايت كرده كه گفت وندمتناقض را به خدا
: بگوييدو آن ماجرا به شكلي كه ما گفته بوديم روي داد، هرگاه حديثي به شما گفتيم «
و اگر سخني به شما گفتيم و آن ماجرا خالف آنچه » خداوند راست گفت» «صدق اهللا«

و شما به اين خاطر دو بار اجر » صدق اهللا«: روي داد كه ما گفته بوديم، بگوييد
  .2»بريد مي

يك بار آن براي تصديق «: گويد در تعليقي بر اين روايت مي هنويسنده الحاشي
قائل شدن به بداء به معني اعتقاد به . براي قائل شدن به بداءو بار ديگر آن  ،است

از  بلكهست از جانب امام نيو اين خلف و اشتباه  ،ف و اشتباه در تحقق خبر استلْخُ
  .»ستجانب خدا

                                           
  .1/42الكافي  -1
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يعني اگر روايتي از جانب امام به شما رسيد و در آن آمده بود كه سفيد، سياه 
: رگشت و به همان فرد يا شخص ديگري گفتو اگر امام ب» صدق اهللا«: است، بگوئيد

  !!صدق اهللا: اين سياه، سفيد است، بگوئيد
شود كه تناقض از جانب امام نيست، بلكه از جانب  ، نتيجه اين ميبنابراين

  !!صدق اهللا: و اگر كالم متناقضي را شنيديد، بگوئيد ،خداست
ه خداوند متعال استغفراهللا، به درستي ك! كند؟ كدام عقل اين سخن را قبول مي

  .پندارند ر باالتر از آن است كه جاهالن ميبسيا
كسي كه البته بيان چنين چيزهايي از جانب جاعالن روايت، عجيب نيست، زيرا 

است كه  اما كار علمايي عجيب. داند كه كالم او كذب است كند مي آنها را جعل مي
اصول كافي چنين كاري  زنند، آنچنان كه نويسنده حاشيه دست به توجيه اين كذب مي

  .كرده بود

  ارائه يك فتوا و نقيض آن براي يك شخص -3
نمايد و همين شخص سال  اي از او سوال مي رود و در مورد مسأله ي نزد امام ميمرد

  !دهد كند و امام جواب ديگري به او مي يد و در مورد همان مسأله سوال ميآ بعد مي
ل را دوباره از وي كرده است؛ آيا به دانيم كه چرا آن شخص همان سوا ما نمي

خواسته امام خود را  داشته است، يا اينكه مياين خاطر بوده كه به جواب اول اطمينان ن
كه در اين صورت جواب وي متناقض ! بيازمايد، زيرا به وي اعتماد نداشته است؟

  .است
يرا چگونه كند، ز و اطمينان را در انسان متزلزل ميشكي نيست كه اين امر اعتماد 

ممكن است كه امامي يك فتواي متناقض بدهد حال اينكه ادعاي علم لدني از جانب 
  !خدا را دارد؟

يكي از دوستان زبان به  شود و نزد ناراحت ميشخص سوال كننده اندوهگين و 
دهد كه احتماالً امام از كسي كه در  گشايد و دوستش به وي اطمينان مي شكايت مي
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سوال كننده !! است  هراس داشته و از روي تقيه فتوا داده است مجلس همراه تو بوده
سپس سوال كننده تصريح . در آن مجلس كسي  همراه من نبود: گويد در جواب مي

دهد و او را  فتوا مي -و نه از روي علم - خمينيو ت ،كند كه امامش جاهل است مي
  .كند مامت او را ترك مي، و اعتقاد به اكند كه فتواي باطل داده است متهم به اين مي
اند فتواي درست  اند نتوانسته اصحاب امام كه در عصر او حضور داشته ،بنابراين

پس كساني كه بعد از آنان خواهند آمد به . را از ميان فتاواي امام تشخيص بدهند
چنان كه قبالً ذكر شد علماي شيعه نيز به اين . طريق اولي قادر به اين كار نيستند

  .شاءاهللا بعداً هم در مورد آن بحث خواهد شد ح دارند كه إنمطلب تصري

  ماجراي تأويل خواب -4
دين و  ابوحنيفه داخل خانه جعفر، امام منصوب از جانب خدا و نائب پيامبر براي

در مورد تعبير خواب خود  آيد و شود و شخصي مي مي -حسب باور شما - حفظ آن
خواب خود را : گويد كند و مي يفه محول مياين كار را به ابوحن كند و جعفر سوال مي

با دست خود به ابوحنيفه و  ،بيان كن، زيرا عالم تعبير خواب در مجلس حاضر است
  .كند اشاره مي

اينكه جعفر شهادت داده كه ابوحنيفه عالم به تعبير خواب مي باشد، محتمل دو 
اگر اين سخن را  .يا اينكه اين سخن را از سر صدق گفته و يا از سر كذب: امر است

شود، در  از روي صدق گفته باشد، چرا ابوحنيفه را بعد از اينكه از مجلس خارج مي
و اگر وي اين سخن را به كذب گفته است، آن چه ! كند؟ مورد تعبيرش تكذيب مي

چيزي بوده كه جعفر را به بيان كذب واداشته است حال آنكه ابوحنيفه نه سلطان بوده 
  .و نه جاسوس
ض كنيد كه ابوحنيفه سلطان يا جاسوس بوده است، در اين حالت جعفر حال فر

خواب خود را بيان كن و : توانست عذر خود را از تأويل آن بخواهد، يا بگويد مي
  داند؟ نمايد كه آيا وي تعبير آن را مي سپس از ابوحنيفه سوال
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وگند اينكه جعفر شهادت بدهد كه ابوحنيفه در اين علم عالم است و سپس با س
به خدا تأويل او را تصديق نمايد و بگويد به خدا سوگند تأويل و تعبير او صحيح 

است  و سپس ابوحنيفه را بعد از خروجش از مجلس تكذيب نمايد، اين تناقض  ،است
پيشگان مسلمان نيست، چه برسد به امامي كه به زعم  و حتي در شأن فاسقان و گناه

  !است؟منصوب شده  وندشيعه از جانب خدا
أصبت «: اما اين چه چيزي بوده كه جعفر را واداشته كه سوگند بخورد و بگويد

اين سوگندي بزرگ است و كسي او را بر اين كار وانداشته بود و . »باحنیفةأ یا واهللا
حتي اگر كسي او را اكراه كرده بود، در شأن و مقام او نبود كه چنين سوگندي را به 

  .مان شيعيان منصوب از جانب خداستدروغ بخورد، زيرا او حسب گ
  !پس آيا بعد از اين بايد به فتاواي منسوب به او اعتماد يابيم؟

خورد  تقيه بر دروغ خود سوگند مياگر او در ابتدا دروغ گفته و سپس با ادعاي 
بدون اينكه كسي او را وادار به اين كار كرده باشد، بنابراين چه اطميناني است و چه 

  ارد كه همه اقوال منسوب به او از سر تقيه نبوده باشد؟تضميني وجود د
من سوگند خوردم كه تعبير «: گويد دروغ مي سپس جعفر در توجيه اين سوگند

  !اندازد كه حتي كودكان را نيز به خنده مياين توجيهي است . »او خطا است
 و سپس در دهد كه عالم به علم تعبير در مجلس حضور دارد او ابتدا گواهي مي

خورد كه تعبير ابوحنيفه درست است و بعد از خروج او  مقابل حاضران سوگند مي
  !!دارد كه تعبير ابوحنيفه خطا است ياظهار م

اين روش وي را در پي گيرند و بر صحت كالم  ،به نظر شما اگر پيروان اين امام
 يا ادعاي مردم سوگند بخورند و سپس اظهار دارند كه خالف اين سخن مد نظرشان

  شود؟  يابد؟ و چگونه حق آشكار مي بوده است، آيا زندگي استواري مي
بنابراين چگونه . هائي از فتاواي متناقض و سوگندهاي دروغين بود اينها نمونه

  !ممكن است كه بتوان حق را از ميان هزاران سخن و قول منسوب به ائمه شناخت؟
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ارد و موجب توقف از د مي ه روايات منسوب به ائمه را برها اعتماد ب اين نمونه
شود تا اينكه مهدي كه از نظر آنان معصوم است ظهور كند و صحيح و  قبول آنها مي

  .خطا و صدق و كذب را از هم تمييز دهد
اين تناقض در حكم واحد يا در مجلس واحد يا با شخص واحد يا در تفسير آيه 

ن عقيده تجديد نظر واحد، نمايانگر اسالم نيست و بر عقال واجب است كه در اي
  .نمايند و به درگاه خدا ناله و زاري نمايند تا حقيقت را برايشان متجلي گرداند

آيا ممكن است كه . ممكن نيست كه ما با دو قول متناقض خدا را عبادت نمائيم
مثال براي يك نفر در !! ؟شيء واحد در وقت واحد هم حالل و هم حرام باشد

ل است و سپس براي شخص ديگري در همان مجلس موضوعي فتوا داده شود كه حال
  !!و يا در مجلس ديگري فتوا داده شود كه حرام است؟

زيرا شخصي ! اي دارد؟ اگر چنين امري ممكن باشد آمدن دين، ديگر چه فائده
اعتقاد دارد كه فالن چيز حالل است، زيرا امام به آن فتوا داده است و شخصي ديگر 

در اين  و ،حرام است، زيرا امام اين فتوا را داده است اعتقاد دارد كه همان چيز
  !!باشند صورت هر دوي آنها دين مي

در اين صورت چه نيازي به دين است، زيرا حكم اشياء از اين دو حالت خارج 
همچنين وقتي كه هر دو امر ممكن است چه نيازي به پيامبران و كتب آسماني . نيست

  !وجود دارد؟
مل و همين عا ،پهنه اين روايات متناقض تباه شده استبدين سان حقيقت در 

  .كند دستيابي به حقيقت را دشوار مي
افراد كه دروغ را به آنان  ما بر اين باور هستيم كه نيكان اهل بيت به اين

اند كه آنان  اند و چيزهايي را به آنان نسبت داده مبتال شده، اند ساختهمنتسب 
  .را از بين برده و مسلمانان را متفرق گرداننداند، تا بدين وسيله دين  نگفته

قرار گرفتند و متهم به ترس و  اردي كه اهل بيت مورد آزار و اذيتچه بسيار مو
  !!بزدلي و فتواي باطل و افطار در مضان و تظاهر به جنون و مواردي ديگر شدند
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  .ندده و آن را در وراي تقيه قرار مي دپذير شيعه اين اتهامات را مي سپس عقل
مينان به روايات او را از بين اين شرايط كه براي امام وجود دارد، ثقه و اط

تواند حقيقت را بيان نمايد، براي منصب افتا صالحيت  برد، زيرا شخصي كه نمي مي
پس اگر عالوه بر اخفاي حقيقت، باطل را نيز بر زبان آورد چه وضعيتي خواهد . ندارد

  !داشت؟
علماي شيعه اين روايات و امثال آنها را در پرتو علم  ما اطمينان داريم كه اگر

مصطلح الحديث اهل سنت مورد بررسي قرار دهند برايشان آشكار خواهد شد كه به 
  .اند بيت منسوب شده دروغ به اهل

  

  



 



 
  

  

  مبحث پنجم
  تناقض در روايات منسوب به ائمه

  
  :مطلب اول

  تناقض در روايات منسوب به ائمهبيان 
  
  

  :مطلب دوم
 نگاهي به موضوع تناقض در روايات منسوب به ائمه

  

  

  

  

  

  



 



 
  مطلب اول

  تناقض در روايات منسوب به ائمه :بيان موضوع 

در مسأله قبلي تناقض در روايت واحد يا در مجلس واحد يا با شخص واحد را بيان 
شود و آن چنين است كه روايتي وارد  در اينجا نوع ديگري از تناقض بيان مي. كرديم

وارد شده كه آن روايت را نقض  و روايت ديگري ،شده كه بيانگر يك امر است
يت چهارمي آمده كه كند و روا حالل ميكند و روايت سومي وجود دارد كه آن را  مي

يا در مورد هر قضيه دو  ،؛ يعني در مورد هر مسأله دو روايت...... كند و آن را حرام مي
  .كند كم وجود دارد كه ديگري را نقض ميح

دهد و حتي  ت شيعه دوازده امامي را تشكيل ميغالب روايا ،اين نوع روايات
توان يافت كه در آن دو روايت  ن دوازده امامي نمياي از مسائل دين را نزد شيعيا مسأله

متناقض وجود نداشته باشد و علماي شيعه خود هم به اين مطلب اقرار دارند، از 
شيخ طوسي يكي از كتابهاي خود را  - گويند ن ميچنان كه شيعيا -جمله شيخ طائفه

نام دارد » تهذيب األحكام«دانند و كتاب  آن را يكي از اصول اربعه خود مي كه شيعيان
فع كند و آن و طوسي آن را تأليف كرده تا تعارض موجود در آن روايات متناقض را د

از چهار كتاب  خود قرار داده است كه دومين كتاب »االستبصار«را در رديف كتاب 
طوسي در . و براي همين هدف تأليف شده است ،معتبر شيعيان دوازده امامي است

كه خداوند او را مؤيد  -يكي از دوستان «: گويد مي» متهذيب األحكا«مقدمه كتاب 
كه  -در مورد احاديث اصحاب ماو خداوند حق او را بر ما واجب كرده است  -دارد

با من مذاكره كرد و اختالف  -گان آنان را رحمت كندخداوند مؤيدشان دارد و گذشت
 ،و تباين و منافات و تضادي كه در آنها وجود دارد به طوري كه هر خبري را نگاه كني

 - توان يافت كه داراي تضاد نباشد يا خبري را نمي -با آن وجود داردروايتي در تضاد 
و مخالفان ما به  ،فات استو در مقابل هر حديث، روايتي وجود دارد كه با آن در منا

و از اين امر براي ابطال  ،اند ها را متوجه مذهب ما كرده اين خاطر بزرگترين طعنه
اند كه شيوخ سلف و خلف شما پيوسته  و بيان داشته ،اند اعتقاد ما استفاده كرده
 مورد طعن قرار در آنچه كه به آن ايمان هم دارند طر اختالفمخالفان خود را به خا
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مورد انتقاد قرار  -تي در اصولو ح -هند و آنان را به خاطر اختالف در فروعد مي
و  دارند كه جايز نيست خداوند مردم را به آنها مكلف گرداند دهند و اظهار مي مي

جايز نيست كه خداي عليم عمل به آن را مباح گرداند، حال آنكه شما به نسبت 
ين و تضاد زيادي ميان قول و عملتان وجود مخالفانتان، بيشترين اختالف را داريد و تبا

 اين اختالف در ميان شما همراه با اعتقاد شما به اينكه اين اختالف و وجود ،دارد
اي از كساني كه در علم صاحب  و حتي عدهكند  باطل است، بر فساد اصل داللت مي

هه گشته قدرت نيستند و به وجوه نظر و استدالل و معاني الفاظ آگاه نيستند دچار شب
به اين دليل كه در اين موضوع، ، اند و بسياري از آنان از اعتقاد و باور حقيقي برگشته

از  .اند وجه حقيقي براي آنان روشن نشده و از حل شبهه موجود در آن عاجز مانده
ابوالحسين هاروني علوي  :شنيدم كه گفت -خداوند مؤيدش دارد -مان ابوعبداهللا شيخ

ن و اعتقاد داشت و بعد از آن رجوع كرد، به اين دليل اختالف ايمابه حق و امامت 
دچار التباس گشته بود و باور و اعتقاد ديگري را  احاديث براي او مشتبه شده و

  .1»پذيرفت
همين حقيقت را اظهار داشته و  - دلدار لكنهوي -يكي از علماي هندي شيعه

و تقريباً هر  ،ف زيادي استحقيقتاً احاديث مأثور از ائمه داراي اختال«: گويد مي
متضاد با آن وجود  حديثي را كه نگاه كني در مقابل آن، حديث ديگري منافي با آن و

از اعتقاد به حق  -در علم -دارد بطوري كه اين امر سبب رجوع بسياري از ناقصان
   .2»....شده است

ه حق شگفتا، هر كس عقلش بيدار شده و قلبش به اين مسير هدايت يافته باشد ك
  !!گردد و تناقض دليل بطالن است، داراي عقل و علمي ناقص است دچار تناقض نمي

                                           
  .1/3تهذيب األحكام  -1
  .51:أساس األصول ص -2
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m  v   u  t   s  r    q  p    o  nm  l  k: خداوند متعال مي فرمايد
  y  x  wl ]٨٢: النساء[  

كنند  و معاني و مفاهيم آن را بررسي و وارسي نمي(انديشند  آيا درباره قرآن نمي«
ت خدا و پيروي امر تو پي ببرند و بدانند كه اين كتاب به سبب تا به وجوب طاع

ي ائتالف معاني و احكامي كه در بر دارد و اين كه بخشي از آن مؤيد بخش ديگر
و اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات ) ؟ است، از سوي خدا نازل شده است

  .»كردند و اختالفات فراواني پيدا مي
اين  :بايد گفت. گرديم اختالف در روايات شيعه بر مي حال به قضيه وجود

حقيقت نياز به اين ندارد كه پيروان مذهب به آن اعتراف نمايند، زيرا با يك نگاه به 
قيقت را به صورت يكي از منابع چهارگانه شيعه يا ديگر منابع آنان، انسان اين ح

مسائلي كه روايات وارده در هايي از  در مباحث زير فقط نمونه. بيند آشكار و واضح مي
  .شود، زيرا تعداد موارد بسيار زياد هستند مورد آنها متناقض است بيان مي

  نامگذاري مهدي* 
جز « 1»ال يسميه بامسه إال كافرصاحب هذا األمر «: از ابوعبداهللا روايت است كه گفت

حمد حسن در جائي ديگر از ابوم. »برد صاحب اين امر را با نام، اسم نميكافر كسي 
ستحملني ذكراً وامسه حممد، وهو القائم «: عسكري روايت است كه به مادر مهدي گفت

و او قائم بعد  و نام او محمد استتو به جنين مذكري باردار خواهي شد « ٢»من بعدي
  .»از من است

صدا بزند كافر  شاسمبه كس او را هر :گويند يك بار مي! آيا اين تناقض نيست؟
  !!حسن عسكري او را محمد ناميده است :گويند مي و بار ديگر است

  

                                           
 .16/238: ، الوسائل51/34: ، البحار117: ص: ، اإلمامة والتبصرة1/333: الكافي -1
 .408:ص: ، كمال الدين51/2: ، البحار11/490: ، وسائل الشيعة3/481: إثبات الهداة -2
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  زيارت قبر حسين* 
) ع(من زار قرب احلسني «: گويد شود و مي وايت، فضيلت اين زيارت ثابت ميدر يك ر

را زيارت  هر كس قبر حسين« 1»من حجج رسول اهللا بأعمارهاكتب له سبعني حجة 
  . »ن براي وي نوشته مي شودهاي آ با عمره خدا هاي رسول نمايد هفتاد حج از حج

  : در روايت ديگري آمده است
مع القائم، وألف ألف عمرة  ألف ألف َحجةيوم عرفة كتب اهللا له  من زار قرب احلسني«

   .٢»مع رسول اهللا
را زيارت نمايد خداوند يك ميليون حج  هر كس در روز  عرفه قبر حسين«
  .»وي مي نويسدبراي  صخدا و يك ميليون عمره با رسول با قائم

كه از حنّان بن سدير روايت شده كه  در تناقض با اين دو، روايتي وجود دارد
نظر شما در مورد زيارت قبر حسين چيست، زيرا از يكي از : به ابوعبداهللا گفتم: گفت

اين : برابر با يك حج و يك عمره است؟ گفت: اند كه گفته است شما به ما نقل كرده
كند، اما با اين وجود آن  ارت قبر او با اين دو برابري نميزي، سخن بسيار ضعيف است

و سرور جوانان  ي جوانرا زيارت كنيد و به او جفا نكنيد، زيرا حسين سرور شهدا
  3.»بهشت است

  
  
  
  

                                           
 .10/352: وسائل الشيعة -1
، 195:، روضـة الـواعظين ص  322:، كامل الزيـارات ص 14/460، وسائل الشيعة للعاملي 6/49 تهذيب األحكام للطوسي -2

، المـزار ، 4/415، موسوعة أحاديـث أهـل البيـت    12/404، جامع أحاديث الشيعة 18/88، البحار 46:مفيد ص، المزار
  .348:مشهدي ص

، 460:، العـوالم ص 14/168البحـار   :ونك .99:ص، علماي شيعه در قرن سوم از عبد اهللا بن جعفر حميري، قرب اإلسناد -3
 .316:درر األخبار ص
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  شستن پاها هنگام وضو* 
گويند، رواياتي وارد شده كه بيانگر اين هستند كه در وضو بايد  چنان كه اماميه نيز مي

اند كه با اين ديدگاه در تناقض هستند، از  مسح كرد، اما روايات ديگري وارد شدهپا را 
  :جمله

اي به ابوالحسن نوشتم و در آن در  نامه«: از ايوب بن نوح روايت است كه گفت
در وضو مسح الزم : مورد مسح كشيدن پاها از او سوال كردم و او در جواب گفت

و هر كس پا را شست اشكالي شد است و جز مسح چيز ديگري واجب نمي با
  .1»ندارد

حني ابتدأت يف  ص جلست أتوضأ فأقبل رسول اهللا« :از علي روايت است كه گفت
قد جيزيك من ذلك املرتان، : متضمض واستنشق واسنت، مث غسلت ثالثاً، فقال: الوضوء، فقال يل

: قدمي، فقال يل وغسلت قد جيزيك من ذلك املرة،: فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتني، فقال
   .»خلل بني األصابع ال ختلل بالنار! يا علي
مضمضه و : آمد و به من فرمود صخدا نشسته بودم تا وضو بگيرم كه رسول«

سپس سه . كند راي هر يك از اين موارد كفايت ميدوبار ب. استنشاق كن و سواك بزن
دستم را شستم  سپس. كند دو بار كفايت مي: فرمود صبار صورتم را شستم و پيامبر
سپس پايم . كند مي يك بار مسح كفايت: فرمود صپيامبر. و سرم را دوبار مسح كردم

بين انگشتان خود را نيز بشوي تا آتش ميان آنها اي علي، : فرمود صپيامبر. را شستم
  .2»نرود

و از روي تقيه وارد  ،است )اهل سنت( عامه اين خبر موافق با«: گويد طوسي مي
ه ما، مسح كشيدن پاها را ا امر معلوم و شك ناپذير اين است كه ائم، زيرشده است
. دانند و اين موضوع مشهورتر از آن است كه شك و ترديد وارد آن شود واجب مي

                                           
، 2/290الحـدائق الناضـرة    2/140، ذكر الشيعة في أحكام الشريعة 2/67، 1/63، منتهى الطلب للحلي 1/65االستبصار  -1

 .2/312، جامع أحاديث الشيعة 1/64ب األحكام تهذي
 .1/93تهذيب األحكام  2/294، جامع أحاديث الشيعة 1/422، الوسائل 66 -1/65االستبصار  -2
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همچنين راويان اين خبر همه يا سني و يا از زيديه هستند و چنان كه در جاهاي 
ده باشد به آن عمل نان وارد شروايتي كه فقط از طريق آ :ديگري هم گفته شد

  .1»شود نمي
  :از ابوبصير از ابوعبداهللا روايت است كه گفت

إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك، مث اغسل ذراعيك بعد «
الوجه، فإذا بدأت بذراعك األيسر فأعد على األمين مث اغسل اليسار، وإن نسيت مسح 

  .2»ليكفامسح رأسك مث اغسل رج ،رأسك حىت تغسل رجليك
اگر فراموش كردي و قبل از شستن صورت خود، دستانت را شستي، برگرد و « 

از نو صورت خود را بشوي و بعد از شستن صورت، دستانت را بشور و اگر ابتدا 
دست چپ خود را شستي، برگرد و ابتدا دست راست خود را بشوي و سپس دست 

ي و پاهايت را شستي، چپ خود را بشوي و اگر مسح كشيدن سرت را از ياد برد
  .»و سپس پاهايت را بشوي و سرت را مسح كنبرگرد 

در مورد مردي كه وضو را در مورد «: از عمار بن موسي روايت است كه گفت
برد  و سپس پاهايش را در آب فرو ميست همه اعضاي بدن جز پاي خود انجام داده ا

  .3»كند كفايت مياين براي وي : جواب گفت از ابوعبداهللا سوال شد و او در
، اما اگر فرد مختار بود و شود اين خبر حمل بر حالت تقيه مي«: گويد طوسي مي

  .4»ترسي نداشت، فقط مسح كشيدن پاها براي وي جايز است
  
  

                                           
 .1/66االستبصار  -1
، 1/452، الوسائل 1/99، تهذيب األحكام 3/35، الكافي 1/249، جواهر الكالم 2/150، مستند الشيعة 1/74االستبصار  -2

 .1/329أحاديث الشيعة جامع 
، 1/66، تهـذيب األحكـام   2/140شهيد األول ، ، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة2/77، منتهى المطلب 1/65االستبصار  -3

 .2/313جامع أحاديث الشيعة 
 .1/65االستبصار  -4
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  وقت نماز مغرب و افطار* 
اماميه اين است كه افطار بايد تا وقت ظاهر شدن ستارگان به  شيعه معروف در مذهب

  :كنند، از جمله وارد شده كه خالف اين را بيان ميرواياتي  تأخير بيفتد، اما
آيا نماز : مردي به ابوعبداهللا گفت«: روايت است كه گفت ،از ابواسامه شحام

: ابوعبداهللا گفت: گويد راوي مي مغرب را تا وقت ظهور ستارگان به تأخير بيندازم؟
اه قرص وحي نموده كه هرگ ص به محمد جبرئيلبه درستي كه  خطابیة،

  .  1»خورشيد ناپديد شد نماز بخواند
در مورد  شنيدم كه ابوعبداهللا«: از عمرو بن ابونصر روايت است كه گفت

  .٢»إذا توارى القرص كان وقت الصالة واإلفطار«: گويد نماز مغرب مي
  .»وقتي كه قرص خورشيد ناپديد شد آن هنگام گاه نماز مغرب و افطار است«

وقت املغرب إذا غربت الشمس فغاب «: روايت است كه گفتاز عبداهللا بن سنان 
وقتي كه خورشيد غروب نمايد و قرص آن ناپديد شود آن هنگام وقت نماز « 3»قرصها

  .»مغرب است

  قرائت آيات متفرق در نماز* 
در مورد حكم قرائت يك سوره در دو  از ابوبصير روايت است كه از ابوعبداهللا

درست است، اگر سوره شش آيه  ،آري«: و وي گفت ،ركعت از نماز فرض سوال شد
  .1»داشت و نصف آن را در ركعت اول و نصف آن را در ركعت دوم خواند

                                           
، جامع أحاديث الشيعة 80/65، البحار 4/191، الوسائل 2/28، تهذيب األحكام 2/350، علل الشرائع 1/262االستبصار  -1

، 15/257، معجم رجال الحديث 2/576، اختيار معرفة الرجال 7/116، جواهر الكالم 6/167، الحدائق الناضرة 4/177
 .343، 2/342، ذكر الشيعة 1/418، منتقى الجمان 9/595قاموس الرجال 

، وسـائل  2/27، تهـذيب األحكـام   4/64طلب ، منتهى الم2/40، مختلف الشيعة 2/51، المعتبر للحلي 1/262االستبصار  -2
 .4/493، تجمع البحرين 4/171، جامع أحاديث الشيعة 4/183الشيعة 

، 4/178، الوسائل 2/28، تهذيب األحكام 3/280، الكافي 4/64، منتهى المطلب 2/41مختلف الشيعة  1/262االستبصار  -3
، الحبـل المتـين   1/249، جـامع المـدارك   4/171 ، جامع أحاديـث الشـيعة  80/50، البحار 3/130مستدرك الوسائل 

 .1/191، ذخيرة المعاد 2/347، مشارق الشموس 141:ص
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  .2»شود نه حالت اختيار اين خبر حمل بر تقيه مي«: گويد طوسي مي

  گفتن آمين بعد از قرائت سوره فاتحه* 
جماعت بعد از قرائت در مورد اينكه مردم در نماز «: از جميل روايت است كه گفت

امري بسيار : سوال كردم و او گفت از ابوعبداهللا ،گويند سوره فاتحه آمين مي
  .3»نيكوست و اگر آن را گفتي به صورت آهسته بگو

 -شيعه -كنيم، زيرا طائفه برحق آن را بر نوعي از تقيه حمل مي«: گويد طوسي مي
  .4»بر ترك عمل به آن اجماع دارند

و در كتاب خود در  ،ت اين روايت را صحيح دانسته استمحمد هادي، معرف
در « 5»يف صحيحة مجيل - قول آمني: أي -وردت الرخصة فيها «: گويد مورد آن مي

  .»صحيحه جميل در مورد گفتن آن رخصت وارد شده است

  سجده بردن بر روي لباس* 
آن ابوالحسن از كنار من گذشت و من در «: از ياسر خادم روايت است كه گفت

داده  خواندم و چيزي بر آن لباس قرار روي كتاني بافت طبرستان نماز مي هنگام بر
كني،  چرا بر روي اين كتان سجده نمي: تپس به من گف. كردم بودم و بر آن سجده مي

  .6»مگر نه اين است كه اين از زمين روئيده است
                                                                                                         

، 5/137، جـامع أحاديـث الشـيعة    2/294، تهذيب األحكـام  1/316، االستبصار 1/272، منتهى المطلب 2/173المعتبر  -1
 .1/114تذكرة الفقهاء 

 .1/316االستبصار  -2
، 5/190، مسـتند الشـيعة   8/197، الحـدائق الناضـرة   3/347، ذكرى الشـيعة  1/281المطلب  ، منتهى1/318االستبصار  -3

 .5/113، جامع أحاديث الشيعة 6/68، وسائل الشيعة 2/75، تهذيب األحكام 10/8جواهر الكالم 
  .1/318االستبصار  -4
  .1/400التفسير األثري الجامع  -5
، الحـدائق  169:، الحبل المتـين ص 4/356، منتهى المطلب 2/117ف الشيعة ، مختل2/436، تذكرة الفقهاء 2/119المعتبر  -6

 -1/268، مـن ال يحضـره الفقيـه    2/342، علل الشرائع 8/424، جواهر الكالم 5/251، مستند الشيعة 7/250الناضرة 
شـيعة  ، جـامع أحاديـث ال  82/148، البحـار  5/348، وسائل الشيعة 2/235، تهذيب األحكام 1/331، االستبصار 269
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  .شود ت كه اين خبر حمل بر حال تقيه ميقول من اين اس: گويد طوسي مي

  قنوت در نماز* 
سوال  در مورد قنوت از ابوعبداهللا: روايت است كه گفت ،از عبداهللا بن عمرو
منظور تو خواندن « 1»ال قبله وال بعده: قبل الركوع أو بعده؟ فقال«: كردم و او گفت

خواندن آن قبل از ركوع و بعد : ايشان گفتند قبل از ركوع است يا بعد از ركوع؟قنوت 
  .»ح نيستاز آن صحي

سوال كردم كه در  از ابوعبداهللا: از يونس بن يعقوب روايت است كه گفت
  .فقط در نماز صبح قنوت بخوان: و او در جواب گفت ؟كدام نماز قنوت بخوانم

 2»القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده«: از ابوجعفر روايت است كه گفت
  .»بعد از آن بخوانخواندن قنوت بايد قبل از ركوع باشد و اگر خواستي «

بايد آن را حمل بر  »وإن شئت فبعده«: قول ابوجعفر كه گفت«: گويد طوسي مي
حالتي كنيم كه فرد قنوت را در جاي خود نخوانده و قصد قضاي آن را دارد و يا 

  .3»باشند قائل به آن مي) اهل سنت(ا برخي از عامه اينكه بايد حمل بر تقيه شود، زير

  ها از در مقبرهنهي از خواندن نم* 
كنند و در آنها نماز  ا بنا ميكنند و گنبدهائي بر روي آنه شيعيان قبرها را تعظيم مي

خوانند و در مورد جواز اين كار رواياتي دارند، لكن رواياتي وارد شده كه ناقض  مي
  :اين روايات است، از جمله

                                                                                                         
5/261. 

، مسـتند  8/355، الحدائق الناضرة 236:، الحبل المتين ص1/298، منتهى المطلب 2/173، مختلف الشيعة 2/239المعتبر  -1
  .5/306، جامع أحاديث الشيعة 6/269، الوسائل 2/91، تهذيب األحكام 1/339، االستبصار 5/377الشيعة 

، الحـدائق  1/293، ذخيرة المعـاد  235:، الحبل المتين ص283:نان ص، روض الج1/300، منتهى المطلب 2/245المعتبر  -2
، جامع أحاديث الشـيعة  82/197، البحار 6/267، الوسائل 2/92، تهذيب األحكام 1/241، االستبصار 8/363الناضرة 

5/306. 
 .1/241االستبصار  -3
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ني، واملاء، الط: عشرة مواضع ال يصلى فيها«: روايت شده است از ابوعبداهللا
واحلمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن اإلبل، وجمرى املاء، والسبخ، 

  .1»والثلج
گل، آب، حمام، قبرها، راه عبور و مرور، : نماز خواندن در ده جا جايز نيست«
  .»ها، آبشخور شتران، مجراي آب، شوره زار و برف ي مورچه النه

  :گويد شنيدم كه ابوعبداهللا مي: ت كه گفتاز عبيد بن زراره روايت اس
  .2»األرض كلها مسجد إال بئر غائط أو مقربة أو محام«
  .»همه زمين مسجد و سجده گاه است، جز چاه فاضالب، مقبره يا حمام«

أن يصلى على  ص اهللا هنى رسول«: از ابوعبداهللا از پدرش روايت است كه گفت
  .3»يبىن عليهقرب، أو يقعد عليه، أو يتكئ عليه، أو 

از خواندن نماز بر قبر يا نشستن بر روي آن يا تكيه دادن بر آن  صخدا رسول«
  .»اند يا ايجاد بنا بر روي آن نهي كرده

  گچكاري و گلكاري كردن آنبنا بر روي قبر و  دنهي از ايجا* 
در و  ،كنند د و حتي بر آنها گنبدهائي بنا ميشيعيان عنايت و توجه زيادي به قبر دارن

اين كار نهي  هايي دارند، لكن روايتهايي از ائمه آنان وارد شده كه از اين باره روايت
  :كنند، از جمله مي

                                           
، ذكـرى  1/344، نهاية اإلحكام 4/311مطلب ، منتهى ال2/104، مختلف الشيعة 2/406، تذكرة الفقهاء 1/394االستبصار  -1

، مسـتند  2/226، غنـائم األيـام   7/198، الحدائق الناضـرة  1/244، ذخيرة المعاد 162:، الحبل المتين ص3/91الشيعة 
، مـن ال  434، 433:، الخصـال ص 3/390، الكـافي  2/366، 1/13، المحاسـن  2/185، مصباح الفقيـه  4/427الشيعة 

، مسـتدرك سـفينة البحـار    80/305، البحـار  5/142، الوسـائل  2/219، تهذيب األحكام 242 -1/241يحضره الفقيه 
 .3/216، موسوعة أحاديث أهل البيت 233:ص

، 8/340، جـواهر الكـالم   2/204، غنـائم األيـام   7/201، الحدائق الناضرة 3/116، ذكرى الشيعة 1/389منتهى المطلب  -2
، البحـار  2/79، الفصـول المهمـة   5/118، الوسـائل  3/260ذيب األحكام ، ته1/441، االستبصار 2/169مصباح الفقيه 

 .4/372، جامع أحاديث الشيعة 80/292
، مسـتند الشـيعة   3/553، غنائم األيام 7/217 4/130، الحدائق الناضرة 2/36 1/407، ذكرى الشيعة 1/482االستبصار  -3

 .4/381، جامع أحاديث الشيعة 79/19 78/382، البحار 3/106، الوسائل 3/201، تهذيب األحكام 3/280
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  .»أو يبنى عليه .....«: حديث سابق كه از جمله در آن آمده بود
از ابوالحسن : از علي بن أسباط از علي بن جعفر روايت است كه گفت

: و نشستن بر آن سوال كردم و وي گفت در مورد ايجاد بنا بر روي قبر موسي
ايجاد بنا بر روي قبر و نشستن « 1»اليصلح البناء عليه وال اجللوس وال جتصيصه وال تطيينه«

  .»بر آن و گچكاري و گلكاري آنها جايز نيست

  :پرداخت خمس بر شيعيان واجب نيست* 
 نند، اما رواياتك خمسِ درآمد را بر شيعيان واجب ميرواياتي وارد شده كه پرداخت 

  :باشند، از جمله ديگري هم هستند كه ناقض آنها مي
ليس «: گويد مي داهللاشنيدم كه ابوعب: از عبداهللا بن سنان روايت است كه گفت

منظور از غنائم . »خمس فقط در غنائم واجب است« 2 »!اخلمس إال يف الغنائم خاصة
  .شود ت كه در جنگ ها از كفار گرفته مياموالي اس

  تحريم نكاح موقت *
ري هم وارد شده كه اند و روايات ديگ رواياتي وارد شده كه نكاح متعه را مباح دانسته

  :دانند، از جمله آن را حرام مي
حلوم احلمر  صاهللا حرم رسول«: روايت است كه گفت سطالب از علي بن ابي
  .»ام كردرسول خدا گوشت االغ اهلي و نكاح متعه را حر« 3»األهلية ونكاح املتعة

                                           
، 2/284، نهاية اإلحكـام  1/463، منتهى المطلب 2/316، مختلف الشيعة 2/105 1/56، تذكرة الفقهاء 1/217االستبصار  -1

، 3/541، غنائم األيام 2/237، رياض المسائل 4/130، الحدائق الناضرة 1/343، ذخيرة المعاد 319:روض الجنان ص
، جـامع  79/38، البحار 3/210، وسائل الشيعة 1/461، تهذيب األحكام 1/155، جامع المدارك 1/426مصباح الفقيه 

 .3/444أحاديث الشيعة 
، 2/625حلـي  ، ، المعتبـر 9/485، وسائل الشـيعة  4/124، تهذيب األحكام 2/40، من ال يحضره الفقيه 2/56االستبصار  -2

 .12/322دائق الناضرة ، الح4/314، مجمع الفائدة 3/315مختلف الشيعة 
 .21/13، 14/442، وسائل الشيعة 7/251، تهذيب األحكام 2/143االستبصار  -3
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ديدگاه من درمورد اين روايت اين است كه بايد حمل بر تقيه «: گويد طوسي مي
  .1»است )اهل سنت( عامه شود، زيرا موافق رأي

  طالق ثالث در مجلس واحد* 
و  ،اند رواياتي وارد شده كه طالق ثالث در مجلس واحد را يك طالق قرار داده

ات ديگري وارد شده اما رواي. ه را دارندشيعيان و برخي از اهل سنت نيز همين ديدگا
  :باشند، از جمله كه ناقض آن مي

از اسحاق بن عمار صيرفي از جعفر از پدرش روايت است كه علي بن 
اگر مردي زن خود را قبل از همخوابگي با وي با لفظ واحد سه «: گفت طالب أبي

د حق رجوع ندارد و زن طالقه كرد، زن از مرد بائن شده و ميراث بين آنها نبوده و مر
ديگر براي مرد حالل نبوده تا اينكه با مرد ديگري از دواج نمايد و از او مطلقه شود و 

زن با طالق اول بائن » لقه استاو مط» «هي طالق هي طالق هي طالق« :اگر مرد گفت
شود و بعد از آن مرد به مانند يكي ديگر از خواستگاران خواهد بود و اگر زن  مي

  .2»كند د و اگر نخواست با او ازدواج نميده با او ازدواج جديدي انجام ميخواست 
است و ما به آن عمل ) اهل سنت( عامه اين خبر موافق رأي«: گويد طوسي مي

آنچه كه روايات اول  كنيم، زيرا اگر زنش را با لفظ واحد سه طالقه كند بنا بر نمي
 ود و مرد بعد از آن به مانند ديگرش باشند، فقط يك طالق او واقع مي متضمن آن مي

تواند زن را سه طالقه نمايد مگر اينكه بعد از سه  خواستگاران خواهد بود و مرد نمي
اين . بار او را طالق دهد و اين طالقها يكي بعد از ديگري باشد و قبل از دخول باشد

                                           
 .2/143االستبصار  -1
، 4/510خوانسـاري  ، ، جـامع المـدارك  11/64طباطبـائي  ، ، رياض المسائل8/54، تهذيب األحكام 3/287االستبصار  -2

 .15/315، 22/66وسائل الشيعة 
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رد اينكه با مهمان حالتي است كه ازدواج با آن زن براي وي حالل نيست، مگر 
  1.»ديگري ازدواج نمايد

  كند هم سهو مي سطالب علي بن أبي* 
و در اين باره رواياتي  ،كند تند كه امام معصوم خطا و سهو نميشيعيان بر اين باور هس

  :دارند، اما روايات ديگري وارد شده كه ناقض آن هستند، از جمله
شته باشد با بدون اينكه طهارت دا علي «: از ابوعبداهللا روايت است كه گفت

سپس منادي او ندا در داد كه اميرالمؤمنين بدون طهارت نماز . مردم نماز ظهر خواند
  2.»پس برگرديد و افراد حاضر اين مطلب را به اطالع غائبان برسانند. خوانده است
مسأله در نهايت «: گويد وايات وارده در مورد سهو ائمه ميدر مورد ر مجلسي

از آيات و اخبار بر صدور سهو و اشتباه از آنان داللت اشكال است، زيرا بسياري 
  .اين موضوع قبالً بيان شد .3»....دارد

و آنچه كه چنين  ،اين خبر شاذ بوده و مخالف احاديث است«: گويد طوسي مي
همچنين روايت متضمن فسادي است . شود ي داشته باشد بر اساس آن عمل نميحكم

آن اينكه اميرالمؤمنين بدون وضو با مردم نماز كند و  كه در صحت آن قدح ايجاد مي
خوانده است، اما داليل دال بر عصمت ايشان، ما را از چنين چيزي در امان نگه داشته 

  .4»است

                                           
 .3/287االستبصار  -1
، مستند 524:، مناهج األحكام ص11/232، الحدائق الناضرة 1/393، ذخيرة المعاد 4/391، ذكرى الشيعة 2/435المعتبر  -2

، 8/373، الوسـائل  13/40، التهـذيب  1/433، االستبصـار  2/690، مصباح الفقيه 14/6، جواهر الكالم 8/132الشيعة 
 .6/540، جامع أحاديث الشيعة 85/68البحار 

  .17/118حار الب -3
 .1/433االستبصار  -4
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اين حديث بر حسب قواعد فن حديث، داراي «: گويد محمد هادي معرفت مي
  .1»باشد دالرحمن بن عزرمي مورد اتهام نميسند صحيحي است و عب

  كند در نماز خود سهو مي صخدا رسول* 
هر كس سهو خود را حفظ نمايد و آن را تمام و «: از ابوعبداهللا روايت است كه گفت

با مردم  صخدا زيرا رسولكامل كند، گذاردن دو سجده سهو بر او واجب نيست، 
پس  .نماز ظهر خواند و در آن مرتكب سهو شد و سپس سالم نماز را گفت

آيا در مورد نماز چيزي نازل شده است؟  ،خدا اي رسول: ذوالشمالين به او گفت
. شما دو ركعت خوانديد: چه چيزي نازل شده است؟ گفت: فرمود صپيامبر
: آيا شما هم با او هم رأي هستيد؟ مردم گفتند: خدا به ديگر حاضران فرمود رسول
برخاست و نماز را با آنان كامل كرد و سپس دو سجده سهو  صپس پيامبر. آري

  .2»گذارد
و ائمه را نفي  صاما روايات و باورهاي شيعيان وقوع سهو از جانب پيامبر

  .كند مي

  اطالعي از حكم مذي ندارد سعلي* 
داند، اما رواياتي وجود  را مي صخدا همه علم رسول سشيعيان اعتقاد دارند كه علي

  :دارند كه ناقض اين عقيده هستند، از جمله
در مورد مذي از او سوال : اهللا روايت است كه گفتاز اسحاق بن عمار از ابوعبد

اما  -شد يعني مذي زياد از بدن او خارج مي -علي مردي مذاء بود: كردم و او گفت
 صخدا از اينكه در مورد آن از رسول - كه همسر او بود -به خاطر جايگاه فاطمه

                                           
 .400/ 1التفسير األثري الجامع  -1
، البحــار 8/201الوســائل  3/355، الكــافي 576:، منهــاج األحكــام ص2/347، تهــذيب األحكــام 1/369االستبصــار  -2

17/104. 
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در مورد آن از سوال كند شرم داشت، به همين دليل به مقداد كه نشسته بود امر كرد تا 
  .1اشكالي ندارد: به او فرمود صپس پيامبر. ايشان سوال نمايد

دارند كه امام به چيزي جهل ندارد و خطا  در حالي است كه شيعيان اظهار مي اين
  .كند نمي

باشند كه طوسي در  ز پنج هزار روايت متناقض شيعه مياي اندك ا اينها مجموعه
و قبالً به آن اشاره شد و  ،رد آن سخن گفته استدر مو» تهذيب األحكام«مقدمه كتاب 

  .در ادامه نيز خواهد آمد

                                           
، 1/58خوانساري ، وس، مشارق الشم5/38، الحدائق الناضرة 1/278، الوسائل 1/18، تهذيب األحكام 1/91االستبصار  -1

 .1/492أراكي ، ، شرح نجاة العباد2/358، جامع أحاديث الشيعة 1/11حلي ، تذكرة الفقهاء
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع تناقض در روايات منسوب به ائمه

كر شد، هايي از تناقض روايات در كتب شيعيان دوازده امامي ذ نمونه ،در مطالب قبلي
باشد  در تناقض با آن مينكه روايتي كه توان يافت مگر اي به نحوي كه روايتي را نمي

و روايتي ديگر در تناقض  ،روايتي بيانگر مذهب اهل سنت است. در كنار آن قرار دارد
اند  به ارث برده صخدا با آن است، زيرا اهل بيت بر عقيده اهل سنت كه از رسول

اما چون مؤسسان مذهب نتوانستند . اند و غير از اين، عقيده ديگري ندارند زيسته
بيت و فقه و دانش آنان را كه موافق با حق است مخفي نمايند، اقدام به  عقيده اهل

اختراع عقيده تقيه كردند و آن را به اهل بيت منسوب كردند تا مردم ظاهر ائمه را 
  .باشد قيه است، يعني براي فريب مردم ميقبول نكنند و اظهار داشتند كه ظاهر ت

باشند  را دارا مي صخدا ولاهل بيت كه شرف انتساب به رس ،بر اين اساس
كنند  زار موضع، خالف حقيقت را بيان ميدهند و در بيشتر از پنج ه مردم را فريب مي

اند حق و باطل اقوال و اعمال آنان را از هم تشخيص  بطوري كه حتي پيروان نتوانسته
  .بدهند

 آيند و هر قول يا عملي را كه از آنان صادر شده و موافق سپس علماي شيعه مي
  .!!كنند كه از روي تقيه صادر شده است ا نظر اهل سنت است چنين تفسير ميب

  !!به درستي كه اين ظلم به اهل بيت طاهر است
  :اقوال و اعمال منسوب به اهل بيت دو دسته هستند ،بنابراين

  اقوال ظاهري* 
  اقوال باطني* 

دگاه اهل و اقوال باطني مخالف دي ،اقوال ظاهري موافق ديدگاه اهل سنت است
  .باشد سنت مي
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ه مكلف چيزي كه با عقل و دين توافق و سازگاري دارد، اين است كه شخصي ك
باشد، بايد ظاهر و باطن او برابر باشد و اگر ظاهرش  به ابالغ دين و حفظ آن مي

باشد و چنين امري در شأن مسلمانان  با باطنش باشد، اين نقص در او ميمتناقض 
  !!رسد به برگزيدگان آنانگناهكار هم نيست، چه ب

مردم شرعاً مكلف به اعتماد به ظاهر تشريع هستند، زيرا آنان اطالعي از باطن 
باشد،  مراد نمي صاخد اگر شخصي اظهار دارد كه ظاهر عمل رسول ،بنابراين. ندارند

دارند نائب  و ائمه چنان كه شيعيان اظهار مي شود اين سخن از او پذيرفته نمي
  .به همين دليل اعتماد به غير ظاهر آنان جايز نيست. ندهست صخدا رسول

ن صورت چه كسي اما اگر فرض كنيم كه غير ظاهر مراد آنان بوده است، در اي
آيا همه ظاهر آنان مراد ! كند كه ظاهر قول و عمل آنان مراد نيست؟ براي مردم بيان مي

آيا ! گذارد؟ ن دو فرق ميچه كسي ميان اي! اشد؟ب ت، يا اينكه برخي از آن مراد نمينيس
بينيم كه بعد از هر  ين صورت مياگر امام باشد در ا! اين شخص امام است يا علما؟

امامي، امام ديگري آمده است و اين امام بعدي رأي و عمل درست را از ميان دو قول 
اما اگر علما هستند در اين صورت بايد گفت كه !! و دو عمل سابق ترجيح نداده است

علما وحي شده است كه يكي از آن دو بر اساس تقيه بوده و ديگري بر اساس  آيا به
  !تقيه نيست؟

اين تناقض علماي شيعه را دچار حيرت زيادي كرد و اين حيرت باعث شد 
اند كه  بسياري از عقالي قديم و جديد آنان تشيع را ترك نمايند، زيرا يقين يافته

مكن نيست كه آن را با اين صورت خداوندي كه اين دين را نازل كرده است م
  .منسوب به ائمه ضايع و تباه گرداند

دليل بر ترك تشيع توسط عقالي قديمي شيعه، شهادت طوسي از علماي شيعه 
بر اين مطلب است كه قبالً بيان شد و از آن تاريخ  -متوفاي قرن چهارم - دوازده امامي

. د كه تعداد آنان معلوم نيستان تا به امروز تعداد زيادي مذهب شيعه را ترك كرده
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اند  تعداد زيادي از علماي بزرگ معاصر شيعه دست به نقادي تشيع يا ترك آن زده
  :توان به اين افراد اشاره كرد كه از بارزترين آنها مي

هاي شيعه در قم فارغ  وي از حوزه .آيت اهللا العظمي ابوالفضل برقعي -1
عه دست يافت، اما ديري نپائيد كه شيعه را التحصيل شد و به درجه اجتهاد در فقه شي

. را نوشت» كسر الصنم«مورد انتقاد شديدي قرار داد و در اين مورد كتاب بزرگ خود 
باشد كه امت را  ه محتوي روايات كذبي مياست ك »كتاب الكافي«منظور وي از صنم، 

يجاد اين تاب سبب ازيرا اين ك - اين موضوع بيان خواهد شد - .دچار تفرقه كرده است
 - بت -ايشان اين كتاب را صنم ،به همين دليل. سازي امت شده است عقيده و متفرق

اند كه اين كتاب مشتمل بر احاديث  اند و با تحقيقي متين و با تأني بيان كرده ناميده
  .باشد باطلي است كه با قرآن در تضاد مي

د و امام وي پزشكي جراح بود و تشيع را ترك نمو. دكتر علي مظفريان -2
  1.مسجد اهل سنت در شيراز شد

وي شيعه را مورد نقد قرار داد و اعالن كرد كه قصد . استاد موسي موسوي -3
 هشيع«: تصحيح مذهب شيعه را دارد و كتابهايي را در اين جهت تأليف كرد، از جمله

  .هايي ديگر و كتاب »الثورة البائسة» «بيدار شويد ،اي شيعيان جهان» «تصحيح و
وي بعد از رسيدن به درجه اجتهاد شيعه را ترك كرد . عالمه احمد كسروي -4

  .تاليف نمود» دراسة التشیع«و كتابي به نام 
 استاد علي اكبر حكمي زاده تبريزياز جمله كساني كه راه وي را پيمود  - 5

  .باشد تنها دوازده درصد از كتاب كافي صحيح است است كه معتقد مي
متوفاي هشتم  -ملك سيد محمد مهدي علي هنديامام نواب محسن ال - 6

اين كتاب به زبان اردو . »آیات بینات«نويسنده كتاب  - هـ1325رمضان المبارك سال

                                           
دكتر مظفريان در همين راه متحل آزار، شكنجه و انواع بالياي حكومت ايران گشت تا اينكه در همين راه نيز به شـهادت   -1

  )ويراستار. (رسيد
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ترجمه شده است و از جمله كتب نادر  و فارسي از آن به عربي يمهم و جزء ،است
  .1 باشد از جانب شيعيان دوازده امامي مي در دفاع از صحابه و رد شبهات وارده

وي بر اين نكته تأكيد دارد كه قرآن به اين روايات نياز . يجاستاد سنگل -7
وي به قدري مبارزه كرد . جنگد اند مي ندارد و با همه شركياتي كه شيعه در آنها افتاده

كه او را وهابي به حساب آوردند، زيرا هر كس مردم را به اخالص براي خدا و 
  .نامند علماي شيعه او را وهابي ميمايد، خضوع براي خداي يگانه دعوت ن

  .كه از سنگلجي تبعيت نمود استاد عبدالوهاب فريد تنكابني - 8
و روايات  ،كه در اين باور از آن دو تبعيت نمود مصطفي حسيني طباطبائي - 9

شيعه را مورد نقد قرار داده است، لكن وي  همه روايات فرق اسالمي را مورد نقد 
سيله از تندي نقد خود نسبت به شيعه بكاهد، زيرا چنين قرار داده است تا بدين و

  .افرادي براي حمايت جان خود در مقابل مقلدان، سپري غير از اين ندارند
كه تأليفات ارزشمند و  -ه1409متوفاي -استاد حيدر علي قلمداران -10

  .سودمند زيادي دارد
  .»؟ني شدمچرا س«نويسنده كتاب  -ه1426متوفاي  -دكتر مرتضي رادمهر -11
  .2»هعقيددر تضاد «نويسنده كتاب  استاد محمد باقر سجودي -12
كه شيعه را مورد نقد قرار داد و عقيده امامت را باطل  استاد احمد كاتب -13

مت بر اساس نص خدا يا رسول او اي كه طرفداران آن معتقدند اما كرد، عقيده
ام دوازدهم شيعيان را و والدت مهدي منتظر، محمد بن حسن عسكري ام ،باشد مي

و رواياتي تاريخي را كه اين عقيده مبتني بر آن مي باشد يكي يكي  ،نفي كرده است

                                           
. بدســت بياورنــدهــاي اردو، عربــي و فارســي ايــن كتــاب را از ســايت عقيــده  نســخهتواننــد  ننــدگان محتــرم مــيخوا -1

)www.aqeedeh.com .(     تقريبا تمامي كتاب هايي كه در اينجا ذكرشان مي آيـد در كتابخانـه عقيـده در دسـترس
  )مصحح(. عموم مي باشد

روزهاي پيشاور رد بر كتاب شبهاي پيشاور، راهي ديگر براي : ديگري نيز دارند، مانند باقر سجودي تاليفاتاستاد محمد  -2
  )مصحح. (همه اين كتابها در سايت عقيده است. كشف حقيقت، و حقيقت امام زمان
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شوري تا تكامل فكر سياسي شيعه، از « اين امور را وي در كتاب. باطل كرده است
  .بيان كرده است 1»واليت فقيه

را درك  اند و حقيقت هاي آشكاري از كساني است كه بيدار شده اينها نمونه
هدايت كرده  -به صورت كلي يا جزئي -اند و خداوند آنان را به راه حق كرده
  .است

اند، اما جرأت اظهار موضع خود را  اما تعداد كساني كه حق را درك كرده
  .اند ندارند بسيار زياد هستند، آن چنان كه دوستان برخي از اين افراد بيان كرده

 -پيمايند و سعي دارند تا با ادعاي تقيه را ميگران همچنان راه قدماي خود اما دي
  .اين تعارض را رفع كنند -كه در شأن افراد صغير امت نيست چه برسد به بزرگان

اند تا اين تعارض را رفع نمايند و به همين منظور  علماي شيعه سعي كرده
: بگوينداند  اند و در اين كتابها فقط توانسته كتابهايي را براي رفع اين تعارض نوشته

نصف اين روايات متعارض، كه بالغ بر پنج هزار مورد هستند از روي تقيه بيان 
  .اند شده

با اين ادعا كه آنان بيشتر از  ،شود چه لكه ننگي به بيت نبوت ملحق ميببينيد كه 
پنج هزار روايت متناقض را از روي تقيه و به سبب ترس و جهت حفظ جان خود 

  !!اند؟ بيان كرده
كه در آن بيشتر از پنج » تهذيب األحكام«يان شد كه طوسي در مقدمه كتاب قبالً ب

يكي از دوستان كه خداوند او را «: گويد وايت متناقض را گردآورده است، ميهزار ر
 -مؤيد دارد و خداوند حق او را بر ما واجب كرده است در مورد احاديث اصحاب ما

و با من مذاكره كرد  -رحمت كندكه خداوند مؤيدشان دارد و گذشتگان آنان را 
اختالف و تباين و منافات و تضادي كه در آنها وجود دارد به طوري كه هر خبري را 

توان يافت كه داراي  يا خبري را نمي -با آن وجود داردنگاه كني روايتي در تضاد 
و ... و در مقابل هر حديث روايتي وجود دارد كه با آن در منافات است -متضاد نباشد

                                           
 وي در اواخـر ايـن كتـاب، گروهـي از ناقـدان     . »نظري السنة في الفكر اإلمامي الشيعي، التكون والصـيرورة «كتاب : نك -1

  .روايات شيعه را كه دعوت به ترك اين روايات و حذر از آنها كرده اند ذكر كرده است
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اي از كساني كه در علم صاحب قدرت نيستند و به وجوه نظر و استدالل و  حتي عده
معاني الفاظ آگاه نيستند دچار شبهه گشته و بسياري از آنان از اعتقاد و باور حقيقي 

اند، به اين دليل كه در اين موضوع، وجه حقيقي براي آنان روشن نشده و از  برگشته
 - خداوند مؤيدش دارد -مان ابوعبداهللا از شيخ. اند حل شبهه موجود در آن عاجز شده

ابوالحسين هاروني علوي به حق و امامت ايمان و اعتقاد داشت و بعد  :شنيدم كه گفت
از آن رجوع كرد، به اين دليل اختالف احاديث براي او مشتبه شده و دچار التباس 

  .»گشته بود و باور و اعتقاد ديگري را پذيرفت
ين تقيه مسكين كه در دين براي مواقع ضرورت تشريع شده حال بنگريد به ا

گناهان آن تناقضات بر  است، اما در نزد طوسي تبديل به اصلي شده است كه همه بار
بود و عليه شيعه اقامه دعوا  ا به نظر شما اگر تقيه انساني ميآي! شود آن حمل مي

 ها بر او ت در طول قرنو اينكه اين تناقضا كرد و براي اين ظلم روا شده بر او مي
توانستند غرامت او را  كرد آيا اينان مي تحميل شده است درخواست غرامت مي

  !بدهند؟
توان در دين شيعه صواب و خطا و  نكه، آيا با وجود اين تناقضات مينكته آخر اي

  !حق و باطل را از هم بازشناخت؟
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  مطلب اول

  تناقض جرح و تعديل در مورد راويان شيعه :بيان موضوع

ئمه مطلع باشد مورد اصحاب و راويان ا كسي كه در مورد روايات وارده از ائمه در
و برخي روايات، آنها را  ،داند كه روايات وارده در مورد همه آنها متعارض است مي

  .اند مورد مدح قرار داده و برخي ديگر آنها را مورد مذمت قرار داده
حاب ائمه شيعيان هائي در مورد مشهورترين راويان كه از اص در مبحث زير نمونه

  .شود بيان ميباشند،  دوازده امامي مي
محمد : اند، كه عبارتند از دو نفر از ائمه مشهور شده سطالب بعد از علي بن أبي

ر غالب موارد به اين دو روايات شيعه د. بن علي باقر و جعفر بن محمد صادق
  .رسند مي سطالب رسد و فقط مواردي اندك به علي بن أبي شخصيت مي

اند، پنج نفر  مشهور شدهافرادي كه در كتب شيعه به روايت از اين دو شخصيت 
شود كه  روشن مي اين موضوع در روايتي منسوب به ابوعبداهللا جعفر بن محمد. هستند

  : در آن گفته است
بريد العجلي، وزرارة، وحممد بن مسلم، : أربعة أحب الناس إيلَّ أحياًء وأمواتاً«
  .1»واألحول

باشند  ردم نزد من ميچهار نفر هستند كه در ميان زندگان و مردگان محبوبترين م«
  . »، محمد بن مسلم و أحولهبريد عجلي، زرار: و عبارتند از

  :همچنين از وي نقل شده كه گفته است
ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أيب إال زرارة، وأبو بصري ليث املرادي، وحممد بن «

الء حفاظ الدين مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤ
  .2»وأمناء أيب على حالل اهللا وحرامه، وهم السابقون إلينا يف الدنيا والسابقون إلينا يف اآلخرة

                                           
، مسـتدرك سـفينة البحـار    27/143، وسـائل الشـيعة   76:صـدوق ص ، كمال الدين: ونك، 2/424اختيار معرفة الرجال  -1

 .12/428 573، 9/465، قاموس الرجال 18/268، 18/36 4/197، معجم رجال الحديث 602:ص
، 47/390، البحـار  66:مفيـد ص ، ، االختصـاص 18/104 27/144وسائل الشـيعة  : نك ، و1/348اختيار معرفة الرجال  -2

، 2/578، طرائـف المقـال   2/34، جامع الرواة 46:آل زرارة ص ، تاريخ5/210، تفسير نور الثقلين 417:المراجعات ص
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زراره، ابوبصير : يابم كه ذكر ما و احاديث پدرم را زنده گرداند، جز كسي را نمي«
ن كسي اي اگر اين افراد نبودند. ليث مرادي، محمد بن مسلم و بريد بن معاويه عجلي

اينان حافظان دين و امينان پدرم بر حالل و حرام خدايند و در . كرد را استنباط نمي
  .»رسند ا و آخرت پيشتر از بقيه به ما ميدني

اين چهار نفر كساني هستند كه شيعه در شناخت دين خود به آنها اعتماد 
در . رض هستنداند، اما با اين وجود رواياتي در مورد آنان وارد شده كه با هم متعا كرده

  :شود اختصار در مورد اين موضوع بحث ميزير به 

  بن أعين هزرار: اول* 
  رواياتي كه از ائمه در مدح وي وارد شده است -1

  :از جعفر بن محمد باقر روايت است كه در مورد وي گفت
   .«1رحم اهللا زرارة بن أعني، لوال زرارة ونظراؤه الندرست أحاديث أيب«
نمي بودند اگر زراره و افرادي نظير او . ن أعين را رحمت كندب هخداوند زرار«

  .»رفتند احاديث پدرم از بين مي
   .2»إن امسك يف أسامي أهل اجلنة! يا زرارة«: از جعفر روايت است كه به زراره گفت

  .»اي زراره، نام تو در ميان نام بهشتيان قرار دارد«
  :تهمچنين از وي روايت است كه در مورد زراره گف

  .3»فال جيوز يل رده  أما ما رواه زرارة عن أيب جعفر«
                                                                                                         

، معجم 327:، مستدركات علم رجال الحديث ص362 -1/361، سماء المقال في علم الرجال 24:الرسائل الرجالية ص
، أعيـان  467:، كليات في علـم الرجـال ص  9/573، قاموس الرجال 268 -18/267 15/146 8/232رجال الحديث 

 .447 -2/446، الكنى واأللقاب 7/48الشيعة 
مفيـد  ، ، االختصاص17/314، مستدرك الوسائل 18/104، 27/144وسائل الشيعة : نك، و1/348اختيار معرفة الرجال  -1

، مسـتدركات علـم رجـال    1/24، سماء المقال في علم الرجال 1/236، جامع أحاديث الشيعة 47/390، البحار 66:ص
 .2/273، مجمع البحرين 7/48، أعيان الشيعة 8/32، معجم رجال الحديث 424:الحديث ص

 .7/47، أعيان الشيعة 8/229م رجال الحديث ، معج46، 35:تاريخ آل زرارة ص :و نك، 1/345اختيار معرفة الرجال  -2
، معجـم رجـال   1/24، سـماء المقـال   51:، تـاريخ آل زرارة ص 101/330البحـار  : و نك، 2/346اختيار معرفة الرجال  -3
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  .»آنچه كه زراره از پدرم جعفر روايت كرده است، رد آنها براي من جايز نيست«
 1»أترى أحداً كان أصدع حبق من زرارة«: از علي بن موسي روايت است كه گفت

  .»كرده باشد آيا فكر مي كنيد كسي وجود دارد كه بيشتر از زراره حق را بيان«
  رواياتي كه از ائمه در مذمت زراره وارد شده اند -2

خداوند : گفتم«: گفت) عفرج(از علي بن أبوحمزه روايت است كه به ابوعبداهللا 
  ]٨٢: األنعام[ m  L  F  E  D  C  B  Al : فرمايد متعال مي

) اپرستش چيزي با خد(كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك «
  . »نياميخته باشند

اين : گفتم. خداوند من و تو را از اين ظلم در پناه خود قرار دهد: جعفر گفت
به خدا قسم اين ظلم همان چيزي است كه زراره و  :چه ظلمي است؟ جعفر گفت

زنا نيز با آن است؟ جعفر : گفتم: گويد راوي مي. اند ابوحنيفه و امثال آنان ايجاد كرده
  .2»ه استزنا يك گنا: گفت

كشي از كليب صيداوي روايت كرده كه آنان نشسته بودند و عزافر صيرفي و 
پس بدون . نيز همراهشان بود  تعدادي از اصحابشان با آنان بودند و ابوعبداهللا

خداوند زراره را لعنت «: ابوعبداهللا سه بار گفتاينكه بحثي در مورد زراره شود، 
  .3»كند

 شنيدم كه ابوعبداهللا: وايت است كه گفتهمچنين از عمران زعفراني ر
 .4»ما أحدث أحد يف اإلسالم ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنةاهللا«: گويد مي

                                                                                                         
 .8/230الحديث 

 .2/434، مسند اإلمام الرضا 8/236، معجم رجال الحديث 79/292البحار : و نك، 1/355اختيار معرفة الرجال  -1
 .7/49، أعيان الشيعة 8/246معجم رجال الحديث : نك ، و1/358اختيار معرفة الرجال  -2
  .همان -3
  .همان -4
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هائي كه زراره در دين ايجاد كرده است كسي در دين ايجاد نكرده است،  بدعت«
  .»خداوند او را لعنت نمايد

ال ميوت «: گويد مي شنيدم كه ابوعبداهللا: از ليث مرادي روايت است كه گفت
  .»ميرد زراره در سرگرداني و پريشاني مي« 1»زرارة إال تائهاً

إن : زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال«: از ابوعبداهللا روايت است كه گفت
   .2»إن مرض فال تعده، وإن مات فال تشهد جنازته: اهللا ثالث ثالثة، وقال

اگر زراره : سپس گفت .ليث بدتر استزراره از يهود و مسيح و قائالن به تث«
  .»مريض شد به عيادت او نرو و اگر مرد بر جنازه او حاضر نشو

بوديم كه كنيزي از گوشه  نزد ابوعبداهللا: كشي از ميسر روايت كرده كه گفت
پس . خانه عبور كرد و بر روي دوش او يك كوزه بود كه آن را شكانده بود

خداوند قلب زراره را شكسته است، آنچنان كه  گناه من چيست،: گفت ابوعبداهللا
  3.اين كنيز اين كوزه را شكسته است

نقل شده كه وي در مورد زراره چنين اعتقاد  -يعني محمد باقر - از ابوجعفر
بار و اند و اخ داشت كه از جاسوسان و خبرچيناني است كه حاكمان عليه او گمارده

شي از هشام بن سالم روايت كرده است كه رساند، زيرا ك كارهاي او را به حاكمان مي
 -محمد باقر -شود از ابوجعفر مورد جوائزي كه به عمال داده مي زراره در: گفت

قصد زراره اين بود : سپس ابوجعفر گفت .اشكالي ندارد: سوال كرد و ابوجعفر گفت
  .4دانم كه به هشام بن عبدالملك چنين خبر بدهد كه من كارهاي سلطان را حرام مي

                                           
 .7/50، أعيان الشيعة 8/248معجم رجال الحديث : نك ، و1/365اختيار معرفة الرجال  -1
، 8/252معجم رجال الحديث ، 241:، التحرير الطاوسي ص61:تاريخ آل زرارة ص: نك ، و1/381اختيار معرفة الرجال  -2

 .7/51أعيان الشيعة 
 .7/51، أعيان الشيعة 62:تاريخ آل زرارة ص: نك ، و1/381اختيار معرفة الرجال  -3
 .240:، التحرير الطاوسي ص72/383البحار : نك ، و1/374اختيار معرفة الرجال  -4
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از كنار باغي در مدينه عبور كردم و «: از وليد بن صبيح روايت است كه گفت
زراره . و چون نگاه كردم ديدم كه زراره است ،ناگاه وجود انساني مرا متوجه خود كرد

من از مسجد خارج : گويد راوي مي. هللا براي من اجازه بگيرنزد ابوعبدا: به من گفت
ابوعبداهللا با دست بر سينه . را به وي رساندم رفتم و خبر شدم و نزد ابوعبداهللا

زيرا زراره در سراي پيري قصد من را ، به او اجازه مده: خود زد و سپس سه بار گفت
  .1»و بر دين من و دين پدران من نيست ،كرده است

  موضع زراره نسبت به ائمه شيعه -3
وند خدا: گويد دم كه زراره ميشني«: از ابن مسكان روايت است كه گفت

اما در مورد جعفر بايد بگويم كه در قلب من عليه او چيزي ابوجعفر را رحمت نمايد، 
  .2»است

از زياد بن أبي حالل در روايتي طوالني ذكر كرده است كه زراره در مورد 
  .3»اين دوست شما نسبت به كالم افراد بصيرت ندارد«: گفت ابوعبداهللا

وقتي كه زراره بر بستر «: ت كه گفتاز نضر بن شعيب از عمه زراره روايت اس
من هم . مصحف قرآن را به من بدهيد: بيماري افتاد و دردش شدت يافت گفت

اش گذاشتم و او آن را از من  مصحف را به او دادم و آن را گشودم و بر روي سينه
عمه، براي من شهادت بده كه من غير از اين كتاب، امام ديگري : گرفت و سپس گفت

  .4»ندارم
  اقوال علماي شيعه در مورد زراره -4

                                           
 .7/54، أعيان الشيعة 8/251يث ، معجم رجال الحد5/48البحار : نك ، و1/380اختيار معرفة الرجال  -1
 .قبالً ذكر گرديد -2
، أعيان الشـيعة  65:، تاريخ آل زرارة ص5/46، البحار 8/247معجم رجال الحديث : نك ، و1/361اختيار معرفة الرجال  -3

7/54. 
 .7/53، أعيان الشيعة 78:، تاريخ آل زرارة ص8/239معجم رجال الحديث : نك ، و1/373اختيار معرفة الرجال  -4



  گفتگوهاي عقالني با شيعيان اثني عشري                                                        
 

 

149 

زراره در زمان خود شيخ و استاد اصحاب ما و «: گويد نجاشي در مورد وي مي
مند از فضل  پيشتاز آنها بود و فردي قاري و فقيه و متكلم و شاعر و اديب بود و بهره

  .1»و دين بود
. خود بودترين فرد زمان  ترين و فاضل زراره صادق«: گويد علي بن داود حلي مي

احاديث پدرم از : گفتم اگر زراره نمي بود، مي: گويد در مورد وي مي امام صادق
  .2»رود بين مي

  .3»علماي شيعه بر تصديق او و فرمانبرداري از او اجماع دارند«: گويد كشي مي
ترين علماي گروه اول شش نفر  فقيه«: گويد تفرشي در كتاب رجالي خود مي

  .4»د از ميان اين شش نفر، زراره بودترين فر و فقيه ،بودند
  روايات زراره در كتب شيعه -5

در «: گويد كتب اربعه شيعه را ذكر كرده و ميخوئي مجموعه روايات زراره در 
وي از . سند بسياري از روايات نام زراره در دو هزار و نود و چهار مورد آمده است

عفر به هزار و دويست و سي و روايات زراره از ابوج ،روايت كرده است ابوجعفر
و روايات  ،روايت كرده است إوي از ابوجعفر و ابوعبداهللا. رسد و شش مورد مي

به هشتاد و دو مورد  -عبداهللا يعني عن أبي جعفر و أبي -وي از اين دو و با اين عنوان
يعني  -و روايات وي با اين عنوان ،روايت كرده است وي از ابوعبداهللا. رسد مي

                                           
، سـماء المقـال   1/324، جامع الرواة 152:، خالصة األقوال ص24:تاريخ آل زرارة ص :و نك، 125:رجال النجاشي ص -1

 .311:جعفر سبحاني ص، ، رسائل ومقاالت7/47، أعيان الشيعة 8/225معجم رجال الحديث  1/365
، اختبـار معرفـة الرجـال    49:يخ آل زرارة ص، تـار 27/142وسائل الشيعة  :و نك، 96:ابن داود حلي ص، كتاب الرجال -2

، أمل 1/236، جامع أحاديث الشيعة 8/230، معجم رجال الحديث 2/304، سماء المقال 2/577، طرائف المقال 1/345
 .7/47، أعيان الشيعة 1/5عاملي ، اآلمل

، طرائـف  197:المقـال ص  ، توضيح4/30تفرشي ، ، نقد الرجال252:، خالصة األقوال ص2/11 1/324جامع الرواة  :نك -3
 .91:، فائق المقال في الحديث والرجال ص348، 2/36بروجردي ، المقال

، وسـائل  11:الرسـائل الرجاليـة ص   2/308، سـماء المقـال   166:كليات في علم الرجال ص :و نك، 2/255نقد الرجال  -4
، 2/507اختيار معرفـة الرجـال    ،48:، تاريخ آل زرارة ص46/345البحار  5/400، خاتمة المستدرك 30/221الشيعة 

 .1/143، 3/558، أعيان الشيعة 62:، رجال الخاقاني ص2/335جامع الرواة 
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اين دسته از . كند گاهي با نام صادق از او تعبير ميباشد، اما  مي - ابوعبداهللابا نام 
يعني عن  -وي از يكي از آن دو. رسد روايات وي به چهارصد و چهل و نه مورد مي

و روايات وي با اين عنوان به صد و پنجاه و شش  ،روايت كرده است -إأحديهما
  .1».. .مورد مي رسد

  سنت زراره از نگاه اهل -6
  .2»زراره ابوجعفر را نديده است«: از سفيان ثوري روايت است كه گفت

از سفيان بن عيينه روايت است وقتي كه به وي گفتند زرارة بن أعين از ابوجعفر 
او ابوجعفر را نديده است، بلكه او احاديث : اي را روايت كرده است، گفت نامه

  .3كرد ابوجعفر را تتبع مي
تدال آمده است كه زراره علم به افراد اهل بهشت و اهل عدر كتاب ميزان اال

اگر با جعفر : جهنم را به جعفر صادق منسوب كرده بود و به ابن سماك گفته بود
صادق مالقات كردي به او بگو كه من اهل جهنم هستم يا اهل بهشت؟ وقتي كه اين 

هر كس ادعا كند  به او خبر بده كه اهل جهنم است، زيرا: خبر به جعفر رسيد، او گفت
  .4كه من به اهل جهنم علم دارم، او خود اهل جهنم است

  ابوبصير ليث مرادي: دوم* 
  :رواياتي كه در مدح وي وارد شده است -1

د آثار نبوت قطع بو اگر ابوبصير نمي«: از محمد بن باقر روايت است كه گفت
  .5»رفت شده و از بين مي

                                           
  .8/254معجم رجال الحديث  -1
 .2/582، طرائف المقال 7/47، أعيان الشيعة 2/70، ميزان االعتدال 2/474لسان الميزان : نك -2
 .1/37بي حاتم ابن أ، ، الجرح والتعديل2/474لسان الميزان : نك -3
 .2/582، طرائف المقال 7/47أعيان الشيعة : نك ، و474 -2/473، لسان الميزان 70 -2/69ميزان االعتدال  :نك -4
  .393، 392:حلي ص، ابن داود، كتاب الرجال -5



  گفتگوهاي عقالني با شيعيان اثني عشري                                                        
 

 

151 

اگر نياز : گفتم به ابوعبداهللا«: فتقمي از شعيب عقرقوفي روايت كرده كه گ
از چه كسي سوال كنيم؟  - و شما نبوديد -اي سوال كنيم يافتيم كه در مورد مسأله

  .1»نزد ابوبصير برو: ابوعبداهللا گفت
  .اين خبر حسب قواعد آنان در باالترين درجه صحت قرار دارد

نزد «: همچنين از شعيب عقرقوفي از ابوبصير روايت كرده است كه گفت
، آري: آيا هنگام وفات علياء نزد او بودي؟ گفتم: رفتم و او به من گفت ابوعبداهللا

ايد و از من خواست كه اين  علياء به من خبر داد كه بهشت را براي او ضمانت كرده
من گريستم : ابوبصير گفت. گويد راست مي: ابوعبداهللا گفت. موضوع را به شما بگويم

مگر من سالخورده و ناتوان و نابينا نيستم و به شما روي ، فدايتان شوم: و بعد گفتم
ابوعبداهللا . پس بهشت را براي من ضمانت كنيد، ام ام و از ديگر چيزها بريده آورده
آن را از طرف پدران خود برايم : گفتم: گويد ابوبصير مي. اين كار را مي كنم: گفت

. كنم اين كار را مي: داهللا گفتابوعب. تضمين كنيد و نام پدران او را يكي يكي بردم
ابوعبداهللا . برايم تضمين كنيد صخدا آن را از جانب رسول: گفتم: گويد ابوبصير مي

. آن را از جانب خدا برايم تضمين نمائيد: گويد ابوبصير مي. اين كار را مي كنم: گفت
  .2»كنم اين كار را مي: ابوعبداهللا گفت

  ه استآنچه كه در مذمت ابوبصير وارد شد -2
شد و  آشفت و ناراحت مي ابوعبداهللا از وجود او بر مي«: گويد ابن غضائري مي

  .3»گشت و اصحابش در مورد وي اختالف نظر دارند آمد و ملول مي به ستوه مي

                                           
دنيـة  ، الفوائـد الم 2/249، البحـار  5/400، خاتمـة المسـتدرك   27/142وسـائل الشـيعة   : نك ، و1/20الكنى واأللقاب  -1

، اختيار معرفة الرجال 2/548، تسديد األصول 1/205خميني ، ، أنوار الهداية1/300أنصاري ، ، فرائد األصول305:ص
، طرائـف المقـال   160:، توضـيح المقـال ص  155:، الفوائد الرجالية ص2/334، جامع الرواة 5/82، نقد الرجال 1/400
، 12/386، 11/18، قـاموس الرجـال   21/83 10/146، 11/322، معجم رجال الحديث 1/345، سماء المقال 1/628

 .469:كليات في علم الرجال ص
 .450، 12/425، قاموس الرجال 1/545أردبيلي ، جامع الرواة: نك ، و1/400اختيار معرفة الرجال  -2
رجـال   ، معجـم 4/77، نقـد الرجـال   235:، خالصة األقوال ص2/34جامع الرواة : نك ، و111:رجال ابن الغضائري ص -3
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  موضع ابوبصير نسبت به ائمه -3

ابوبصير بر در خانه ابوعبداهللا نشست «: كشي از حماد ناب روايت كرده كه گفت
اگر با خود يك : پس ابوبصير گفت. و اجازه بگيرد، اما ابوعبداهللا به او اجازه ندادتا از ا
پس سگي آمد و : گويد راوي مي. داد داشتم به من اجازه مي مي -غذا يا هديه -سيني

اف اف، اين : پس ابوبصير گفت. پايش را رو به صورت ابوبصير بلند كرد تا ادرار كند
  .1گي است كه به صورت تو ادرار مي كنداين س: چيست؟ همنشين وي گفت

همراه با جماعتي به سواد رفتم تا «: از ابن أبي يعفور روايت است كه گفت
به . هائي براي رفتن به حج درخواست كنم و ابوبصير مرادي نيز همراه ما بود درهم

اي ابوبصير، از خدا بترس و با مال خود حج كن، تو اموال زيادي : ابوبصير گفتم
ظاهراً منظور ابوعبداهللا  - ساكت باش، اگر دنيا براي دوستت: ابوبصير گفت. داري
  2.»برد كشد و همه را مي ته شود رداي خود را بر روي آن ميانداخ -است

من و ابن أبي يعفور و فردي ديگر به «: از حماد بن عثمان روايت است كه گفت
: پس ابوبصير مرادي گفت. و در مورد دنيا سخن گفتيمحيره يا به جائي ديگر رفتيم 

: گويد راوي مي. دهد صت يابد همه را به خود اختصاص ميدوست شما اگر به آن فر
. سپس ابوبصير چرتي زد و در  اين هنگام سگي آمد و خواست بر روي او ادرار كند

كاري به آن سگ نداشته : اما ابن أبي يعفور گفت. پس من رفتم تا آن سگ را برانم
  3.»د و در گوش ابوبصير ادرار ريختپس سگ آم. باش

                                                                                                         
 .149:، الفوائد الرجالية ص431، 12/424، قاموس الرجال 15/145الحديث 

، 15/153، معجـم رجـال الحـديث    1/369، سماء المقال 161:الفوائد الرجالية ص: نك ، و1/407اختيار معرفة الرجال  -1
 .12/427، 11/20، قاموس الرجال 21/85

، سماء 24:، الرسائل الرجالية ص161:، توضيح المقال ص489:طاوسي صالتحرير ال: و نك، 1/398اختيار معرفة الرجال  -2
 .12/424، قاموس الرجال 15/151، معجم رجال الحديث 1/368المقال 

، معجـم  1/369، سماء المقـال  24:، الرسائل الرجالية ص491:التحرير الطاوسي ص: و نك، 1/403اختيار معرفة الرجال  -3
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و موسي بن جعفر را به عدم  ،ابوبصير به امامت موسي بن جعفر اعتقاد نداشت
كرد، زيرا كشي از شعيب عقرقوفي از ابوبصير  لم و عدم شناخت از احكام متهم ميع

سوال كردم در مورد زني كه ازدواج  از ابوعبداهللا«: روايت كرده  است كه گفت
وي در جواب . ا داراي شوهر است و اين شوهر دوم با وي آميزش كرده استكرده، ام
شود، زيرا اين مرد در مورد  ر شده و مرد صد ضربه شالق زده ميزن سنگسا: گفت
پس نزد ابوالحسن، موسي بن : گويد شعيب مي. شوهر بودن وي سوال نكرده است بي

موسي  كند چه حكمي دارد؟ مي زني كه شوهر دارد و ازدواج: جعفر رفتم و به او گفتم
پس : گويد راوي مي. شود اما چيزي بر مرد الزم نيست زن سنگسار مي: بن جعفر گفت

ر دارد و با مرد من در مورد زني كه شوه: با ابوبصير مالقات كردم و به او گفتم
 شود اما زن سنگسار مي: كند از ابوالحسن سوال كردم و او گفت ديگري ازدواج مي

اش كشيد و  پس ابوبصير دستي بر سينه: گويد شعيب مي. مرد الزم نيستچيزي بر 
در روايت ديگري آمده . 1»كنم كه علم ابوالحسن هنوز كامل شده باشد فكر نمي: گفت
  2.»فكر مي كنم علم او كامل نشده است«: است

هاي  ابوبصير در حالي كه جنابت داشت داخل خانه«: كشي روايت كرده است
  .3»شد يائمه م

  روايات ابوبصير در كتب شيعه -4
در سند بسياري از روايات كه به دو هزار و دويست و «: گويد جعفر سبحاني مي
رسد عنوان ابوبصير وجود دارد، اما در مورد اينكه مراد از اين  هفتاد و پنج مورد مي

                                                                                                         
 .12/426س الرجال ، قامو153 -15/152رجال الحديث 

 .12/426، قاموس الرجال 15/152، معجم رجال الحديث 76/57البحار : و نك، 1/401اختيار معرفة الرجال  -1
، قـاموس  15/154، معجم رجال الحـديث  25:، الرسائل الرجالية ص76/57البحار : و نك، 1/402اختيار معرفة الرجال  -2

 .12/426الرجال 
، جـامع أحاديـث الشـيعة    12/425، قاموس الرجال 15/151معجم رجال الحديث : ، وانظر1/399اختيار معرفة الرجال  -3

، 3/52، جـواهر الكـالم   2/293، مسـتند الشـيعة   3/54، الحدائق الناضـرة  2/212، الوسائل 97/130، البحار 2/460
 . 25:الرسائل الرجالية ص
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همچنين در مورد تعداد كساني كه اين . باشد اختالف وجود دارد عنوان چه كسي مي
اور هستند كه بر برخي بر اين ب. شود اختالف نظر وجود دارد يه بر آنان اطالق ميكن

شود و برخي آن را بر سه نفر و تعداد زيادي آن را بر چهار نفر  دو نفر اطالق مي
  .1»اما از برخي ديگر اطالق آن بر بيشتر از اين هم محتمل است. اند اطالق كرده

  محمد بن مسلم -سوم* 
  ه در مدح وي وارد شده استرواياتي ك -1

خوئي به كشي منسوب كرده كه از عبداهللا بن أبي يعفور روايت كرده است كه 
هر لحظه من امكان مالقات با شما را ندارم و آمدن : گفتم به ابوعبداهللا «: گفت

كند، اما من هرگاه  آيد و از من سوالي مي و فردي از اصحاب ما مي ،شما ممكن نيست
نزد محمد بن مسلم ثقفي برو، زيرا : ابوعبداهللا گفت. ل شود جوابي ندارمكه از من سوا

  .2»او از پدرم حديث شنيده و نزد وي فردي وجيه بوده است
  .وي روايات ديگري را هم با اين مضمون ذكر كرده است

  رواياتي كه در مذمت او وارد شده است -2
: گويد مي وعبداهللاشنيدم كه اب: كشي از مفضل بن عمر روايت كرده كه گفت

خداوند از وجود شيء : گويد بن مسلم را لعنت كند، زيرا او ميخداوند محمد «
  .3»اطالعي ندارد تا اينكه آن شيء ايجاد شود

                                           
  .461:كليات في علم الرجال ص -1
، جـامع  46/328 2/249، البحار 27/144، الوسائل 201:االختصاص للمفيد ص: ، وانظر18/263معجم رجال الحديث  -2

، 251:، خالصـة األقـوال للحلـي ص   1/383، اختيار معرفـة الرجـال   305:، الفوائد المدنية ص1/225أحاديث الشيعة 
الرجـال   ، قـاموس 325:ص الحـديث  ، مستدركات علـم رجـال  194 -2/193، جامع الرواة 495:التحرير الطاوسي ص

 .2/142، الرسائل للخميني 9/574
 .9/578، قاموس الرجال 18/268 ،  معجم رجال الحديث2/194جامع الرواة : ، وانظر1/394اختيار معرفة الرجال  -3
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 شنيدم كه ابوعبداهللا«: همچنين كشي از أبوصباح روايت كرده كه گفت
جمله اين افراد، كنند به هالكت افتادند و از  كساني كه در دين خود شك مي: گويد مي

  .1»محمد بن مسلم است
آنان در «: گويد همچنين جعفر بن محمد در مورد زراره و محمد بن مسلم مي

  .2»واليت من جايي ندارند
  تعداد روايات وي در كتب شيعه -3

عنوان محمد بن مسلم در سند بسياري از روايات وجود دارد «: گويد خوئي مي
  .3»رسد مورد مي 2276به  كه تعداد آنها

هرگاه در مورد چيزي «: حريز از محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت
ام به طوري كه در مورد سي  سؤال كرده براي من سوال پيش آمده از ابوجعفر

همچنين در مورد شانزده هزار حديث از . ام هزار حديث از وي سوال كرده
  .4»ام سوال كرده ابوعبداهللا

و سپس با  ،ام سي هزار حديث شنيده از ابوجعفر«: گويد محمد بن مسلم مي
در : ام، يا اينكه گفت ام و از او شانزده هزار حديث شنيده فرزندش جعفرمالقات كرده

شانزده هزار مسأله از او : ام، يا اينكه گفت مورد شانزده هزار حديث از او سوال كرده
  .5»ام ام يا در مورد شانزده هزار مسأله از او سوال كرده شنيده

  بريد بن معاويه: چهارم* 
  روايات وارده در مدح وي -1

                                           
  .3/559، أعيان الشيعة 4/197، معجم رجال الحديث 2/194جامع الرواة : نك ، و2/508 1/394اختيار معرفة الرجال  -1
 .9/578، قاموس الرجال 2/194جامع الرواة : ، وانظر1/393عرفة الرجال اختيار م -2
 .18/246معجم رجال الحديث  -3
، مستدرك سفينة 134:، األنوار البهية ص46/292، البحار 30/486وسائل الشيعة : نك ، و18/263معجم رجال الحديث  -4

 .201:، االختصاص ص2/447، الكنى واأللقاب 9/575، قاموس الرجال 1/386، اختيار معرفة الرجال 399:البحار ص
 .395:، الرسائل الرجالية ص9/577، قاموس الرجال 1/391اختيار معرفة الرجال : نك ، و18/266معجم رجال الحديث  -5
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و  -يعني بزرگان - اوتاد زمين«: گفت از جعفر بن محمد روايت است كه مي
  .1»بزرگان دين چهار نفر هستند كه يكي از آنان بريد بن معاويه است

  روايات وارده در مذمت بريد بن معاويه -2
خداوند بريد و : گفت دم كه ابوعبداهللا ميشني«: از ابوسيار روايت است كه گفت

  .2»زراره را لعنت كند
اي : گويد مي شنيدم كه ابوعبداهللا«: از ابوصباح روايت است كه گفت

اند و از جمله اين  اند به هالكت افتاده ابوصباح، كساني كه در اديان خود شك كرده
وي فرد ديگري . يل جعفيزراره، بريد، محمد بن مسلم، اسماع: افراد، افراد زير هستند

  .3»را هم نام برد كه به ياد ندارم
به من  ابوعبداهللا«: همچنين از عبدالرحيم قصير روايت كرده است كه گفت

اند چيست؟ آيا  اين بدعتي كه آورده: نزد زراره و بريد برو و به آنان بگو: گفت
به . ستهر بدعتي ضاللت و گمراهي ا: فرموده اند صخدا دانيد كه رسول نمي

پس ليث مرادي را همراه من كرد و ما دو نفر . ترسم من از آن دو مي: ابوعبداهللا گفتم
به  :پس زراره گفت. گفته بود به وي گفتيم نزد زراره رفتيم و آنچه را كه ابوعبداهللا

در حالي كه خودش شعور نداشت و ن استطاعت و توانايي را به من داده بود خدا اي
  .4گردم به خدا هرگز از اين كار بر نمي: ر جواب گفتبريد د. دانستمي ن

  تعداد احاديث وي در كتب شيعه -3

                                           
، الرسـائل  2/34، جامع الـرواة  47:، تاريخ آل زرارة ص374 -373، الفوائد المدنية 8/125محمودي ، نهج السعادة: نك -1

  .7/49، أعيان الشيعة 12/428 9/573، قاموس الرجال 15/147 4/196، معجم رجال الحديث 38:جالية صالر
، أعيـان  8/248 4/198، معجـم رجـال الحـديث    7/509، 60:تاريخ آل زرارة ص :و نك، 1/364اختيار معرفة الرجال  -2

 .7/50 3/559الشيعة 
 .179:ص، همان -3
 .7/54 3/559، أعيان الشيعة 8/248، معجم رجال الحديث 2/310البحار : كن، و1/364اختيار معرفة الرجال  -4
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در سند احاديث با عنوان بريد بن معاويه تعدادي حديث وجود «: گويد خوئي مي
  .1»رسد دارد كه به هشتاد و پنج مورد مي

امي در هايي از تعارض جرح و تعديل وارده از ائمه شيعيان دوازده ام اينها نمونه
در مبحث آتي نگاهي به اين موضوع خواهيم . مورد مشهورترين راويان شيعه است

  .داشت

                                           
 .4/199معجم رجال الحديث  -1
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع تناقض جرح و تعديل در مورد راويان شيعه

اين تناقض خطير در توثيق و تجريح راويان حديث ائمه مذهب شيعه،  - 1
ناكي آن و عدم توانائي بر و به خطر ،انداخته بسياري از علماي مذهب را به شك

از جمله شيخ علي . اند شناخت قول درست از ميان اين اقوال اعتراف و اقرار كرده
بسياري از راويان يا اكثر آنان و  -ثقه دانستن -علماي ما در توثيق«: گويد خاقاني مي

د بينيد كه محم هم اختالف نظر دارند و يكي را ميبلكه در مورد بسياري از بزرگان با 
دهد، اما فردي  در باالترين درجه اعتبار قرار ميداند و بلكه آن را  بن سنان را ثقه مي

  .1»داند و نيز مانند مفضل بن عمر و افرادي ديگر ديگر او را ضعيف و بلكه غالي مي
اين دو امام، يعني محمد بن علي باقر و جعفر بن محمد صادق، امام پنجم و  - 2

اند، اما با اين وجود  و بعد از آن دو پنج امام ديگر آمده ،ششم از ائمه شيعه هستند
اند و مردم را رها  اند و مردم را در سرگرداني و حيرت باقي نهاده حقيقت را بيان نكرده

اند تا بر اساس روايات اشخاصي متناقض به عبادت خدا بپردازند و حقيقت را  كرده
آيد كه امامت آنان چه  ال پيش ميپس در اين صورت اين سو. اند برايشان بيان نكرده

  !اي دارد؟ فائده
اند با وجود اين تناقض  همچنين راوياني كه اقوال ائمه را براي شيعيان نقل كرده

پس چگونه به رواياتي كه آنان از ائمه ! شديد، جايگاه واقعي آنان قابل شناخت نيست
  !اند اعتماد شود؟ نقل كرده

تناقض رو به رو شود و بخواهد آن را وقتي كه يك عالم شيعي با اين  - 3
يابد جز اينكه اظهار دارد كه امام اين دو  سازد، در اين حالت پناهگاهي نمي برطرف

  .بيان كرده است »تقيه«قول متناقض را از روي 

                                           
  .82: رجال الخاقاني ص -1
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چه كسي به شما گفته است يكي از اين اقوال از : جواب ما به اين علما اين است
امام روايت شده است و نه اين امام و نه امام بعد از هردو قول از ! باشد؟ سر تقيه مي

شما از كجا  ،بنابراين. اند كه كدام قول بر اساس تقيه بوده است او مشخص نكرده
  !!باشد؟ دانيد كه اين قول از روي تقيه مي مي

آيا اين امكان وجود ندارد كه روايات دال بر مذمت صحيح بوده و روايات  - 4
اين عليه بدين وسيله كالم ائمه را  شند تاشده بانسبت داده  ديگر به دروغ به ائمه

  !اند، باطل نمايند؟ راويان كه به ائمه دروغ نسبت داده
دارند كه امام اين مذمت را از سر تقيه گفته است تا بدين  آنان اظهار مي - 5

ترتيب اين مذمت به گوش مخالفان برسد و در نتيجه اين اصحاب مذهب مورد 
اند  هايي كه آنان در مورد راويان گفته آيا مدح: جواب ما اين است!! دحمايت باشن

  !امكان رسيدن به مخالفان را ندارند؟
آيا هر قولي كه امام به وسيله آن يكي از اصحاب خود را مورد مذمت قرار  - 6

داده باشد به همان اشخاصي كه خبر دال بر مدح به آنان رسيده است، خواهد رسيد؟ 
از تقيه اين است كه سخن به همان شخصي برسد كه خبر مدح رسيده زيرا مقصود 

اما نكته ! است تا بدين وسيله حسب زعم شيعيان حقيقت را بر آنان بپوشانند؟
اينجاست كه سخن گاهي در اوقات و اماكن مختلفي بيان شده است و در اين صورت 

  !پس اين تقيه چگونه است؟. رسد نميسخن به همه مخالفان 
پس در ! كنند و به آن ايمان دارند؟ دانستند كه ائمه تقيه مي نمي ا مخالفانآي - 7

ي كه ا پس آيا عاقالنه است كه جامعه. ماند اين صورت تقيه بر مخالفان پوشيده نمي
كنند در ميان مردم زندگي كنند و در مورد عقيده و  شيعه و ائمه در آن زندگي مي

به ! ود؟بان بياورند اما راز آنان برمال نشهايي متناقض بر ز شريعت و اشخاص كالم
  .انگيز است درستي كه اين خيالي شگفت

اند،  كنيم كه اين افراد از اهل بيت، بر دين جامعه خود بوده بار ديگر تأكيد مي - 8
آورد و اصحاب و اهل بيتش آن را منتقل ساختند و  صيعني ديني كه پيامبر ما محمد
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اند و ظاهر افعال و اقوال اين ائمه  آن را قبول كردهاين دين همان است كه اهل سنت 
اند و از  و آن دسته از اهل سنت كه معاصر آنان بوده ،نيز بر همين مطلب داللت دارد

  . دهند اند، بر اين مطلب گواهي مي اند و شرح حالشان را بيان كرده آنان روايت كرده
اند اين وضعيت را  ر دادهاما وقتي اين افراد كه ائمه را وسيله تجارت خود قرا

مشاهده كردند، اين عقيده را ايجاد كردند تا اهل بيت را تكذيب نمايند و بگويند كه 
و آنان بر عقيده و  ،ائمه در اعمال و اقوال خود اهل نيرنگ هستند و صداقت ندارند

و اين  ،و اين وضعيت ظاهري، نفاق براي اهل سنت است ،شريعت ديگري هستند
  .نامند و اين دين را تقيه مي ،مه استنفاق دين ائ

پس هرگاه ائمه سخني را بر زبان آوردند يا عملي را انجام دادند كه موافق اهل 
  !سنت بود آنان را تصديق نكنيد

اند اين در ظاهر است و حقيقت بر  اينكه ائمه اصحاب خود را تكذيب كرده
  !!باشد خالف اين مي

باشد،  پيشگان امت هم نمي أن گنهش بسيار زشت است اين مذهبي كه حتي در
  !چه برسد به بزرگان اهل بيت

تر از اين انحطاطي هستند كه به آنان  درستي كه اهل بيت باالتر و شريف به
و عقالي شيعه بسيار نيازمند به اين هستند كه در اين موضع خود  ،منسوب شده است

  .نسبت به اين پندار زشت تجديد نظر نمايند
تواند به حقيقت دست يابد حال آنكه روايات و  ه چگونه مييك فرد شيع - 9

و مستندي از كسي از ائمه در دست ندارد تا قول  ،سخنان ائمه با هم در تناقض است
  !درست را براي وي ترجيح دهد؟

اند و امام  اقوالي كه هر امام بر زبان آورده است بعد از اين امام، ائمه ديگري آمده
اند و مردم  سب زعم شيعه از او تقيه مي كرده است از دنيا رفتهو آن حاكمي كه امام ح

اند كه حق را در آنچه كه در زمان امام سابق گفته شده است  نيازمند به اين شده
   .تا موضوع روشن گردد اند بشناسند، اما امام جديد و امام بعد از وي چيزي نگفته
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كنند كه مراد و  حكم ميآيند و در مورد امام خود چنين  سپس علماي شيعه مي
بكارگيري چنين روشي حتي در مورد غير ائمه . منظور وي فالن و فالن بوده است

  !باشد چه برسد به اينكه در مورد ائمه استعمال شود؟ قابل قبول نمي
اين تناقض با عصمت كه ارباب شيعه براي ائمه خود ادعا دارند در تناقض  -10

دارند كه ائمه از گناه و خطاي عمدي و سهوي در  است، زيرا علماي شيعه اظهار مي
اند برخي معصيت و برخي كذب  اين اقوال كه از ائمه روايت شده. دين معصوم هستند

پس . و برخي خطا و مخالف واقعيت هستند، آنچنان كه خود شيعيان اظهار مي دارند
  !اين عصمت مورد ادعا كجاست؟

كند كه در اينجا عليه دين خدا و  اين تناقض اين واقعيت را براي ما كشف مي
اري كه منتسب به مذهب اهل بيت و طوائف بسي ،ايي چيده شده است اهل بيت توطئه

  .اند دهند، قرباني اين توطئه شده كنند كه كار نيكي انجام مي باشند و فكر مي مي
توانند آن را  اگر بخواهند مي اي شده است كه به درستي كه شيعه قرباني دسيسه

  .و اين تناقض يكي از داليل اين توطئه است  سازند،برمال
اند  و آنان از حق پيروي كرده ،البته حقيقت براي برخي از آنان روشن شده است

  .كه برخي از آنان قبالً بيان شدند
عه به حقيقت واقف هستند، لكن ما شك نداريم كه برخي از علماي شي

  .دادن به اين مغالطه استورزيهاي دنيوي از بزرگترين اسباب ادامه  طمع
پژوهشگر شيعه مذهب، حسين موسوي بعد از بررسي روايات شيعه و تفرقه 

آور در بيان آن  بعد از اين سفر سخت و عذاب«: گويد ناشي از آن در ميان امت، مي
آيد كه انجام چه چيزي بر من واجب است؟ آيا در  حقايق دردناك، اين سوال پيش مي

بمانم و اموال زيادي را از افراد ساده لوح با نام خمس و  مكان و منصب خود باقي
مند شوم يا اينكه  فاخر شوم و از زنان زيباروي بهرهتبرعات بستانم و سوار ماشينهاي 
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متاع فاني دنيا را ترك نموده و از اين امور حرام دوري بگزينم و حق را آشكار نمايم، 
  .1»گنگ است؟زيرا كسي كه حق را بيان نكند، شيطاني الل و 

گرداند و  آري، اين گردنه گاهي افراد سست ايمان را از عبور از خود ناتوان مي
  .توانند از آن عبور نمايند فقط افرادي با ايمان قوي و صادق مي

داستاني را ديدم كه امام ابن قيم آن را ذكر كرده است كه با يك دانشمند مسيحي 
د دارد، زيرا شيعيان مسلمانند و گرچه از حيث دين فرق وجو - روي داده است

من «: گويد مي /ابن قيم. تان عبرتي وجود داردلكن در اين داس - مسيحي كافر است
قسمت عمده يك روز را به مناظره با يكي از علماي مسيحي گذراندم و وقتي كه حق 

در آن هنگام فقط ما دو نفر . وي مبهوت گشت ،براي آن فرد مسيحي روشن شد
چه چيزي مانع تو از تبعيت از حق و : من به او گفتم. وجود نداشتبوديم و كسي 

ها برگردم زير پاي نعلين مركب من  وقتي كه من نزد اين االغ: د؟ گفتشو حقيقت مي
كنند و هر  اموال و زنان خود حاكم و داور ميو مرا در مورد كنند  فرشي پهن مي

دانم و چيزي  اي نمي كار و پيشهو من  ،كنند يچي نمياز من سرپ فرماني به آنان بدهم
پس اگر مسلمان شوم در اين صورت . از قرآن حفظ ندارم و به نحو و فقه مطلع نيستم

: گويد شود؟ ابن قيم مي چه كسي به چنين چيزي راضي مي. در بازارها بايد گدايي كنم
كني اگر رضاي خدا را بر هواي نفس خود ترجيح  شود، آيا فكر مي چنين نمي: گفتم

كند؟ اگر فرض هم كنيم كه چنين  ند تو را خوار و ذليل و محتاج ميهي خداود
جهنم و عذاب و خشم  وضعيتي براي تو پيش آيد، باز هم حقيقت و نجات از آتش

فرد . دهي باشد كه از دست مي ترين عوض در مقابل آن چيزهايي مي خداوند، كامل
استدالل نمود توانم به تقدير  نمي: به او گفتم. واهدخ ببينيم خدا چه مي: مسيحي گفت

مشركان در تكذيب بود براي يهود در تكذيب مسيح و براي  و اگر تقدير حجت مي

                                           
  .93:صهللا ثم للتاريخ  -1



  گفتگوهاي عقالني با شيعيان اثني عشري                                                        
 

 

163 

پس چگونه به آن . كنيد ، شما قدر را تكذيب ميعالوه بر اين. بود پيامبران حجت مي
  .1»دست از سر ما بردار: كنيد؟ پس آن فرد مسيحي گفت استدالل مي

ال متناقض در توثيق و تجريح راويان مذهب شيعه از خالل اين اقو ،خالصه -11
  :مصادر و منابع شيعه، به موارد زير اشاره دارد

بود  ت، زيرا اگر منقول از معصومان ميمذهب شيعه مورد محافظت نيس* 
 .كرد خداوند آن را حفظ مي

تواند اقوال ائمه خود در مورد راويان  فرد شيعه با وجود اين تناقض نمي* 
 .نش را بشناسد مگر با وارد كردن تقيه در مسألهدي

هاي مبارزه  بعيد نيست كه سبب اين تناقض اين باشد كه اين تناقض از ثمره* 
كردند تا در نتيجه  گرفته بودند و بر ائمه تجارت مي ميان افرادي باشد كه گرد ائمه را

 .امام تنها براي آنان باشد
د كه به شو پس چگونه ديني بر آن بنا مي. ارداعتماد به روايات شيعي وجود ند* 

  .شود تقرب مي وسيله آن به خداوند
  !پس آيا وقت آن نرسيده كه علماي شيعه در دين خود تجديد نظر نمايند؟

                                           
  .1/97هداية الحيارى  -1
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  مطلب اول

  بيان موضوع تناقض علماي دوازده امامي

وجود روايات متناقض در منابع روائي شيعه، منجر به تناقض در ميان فتاواي علماي 
و  ،اند شيعه شده است، به طوري كه شيعيان در ميان فتاوي متحير و سرگردان شده

ت صحيح از امام معصوم صادر شده و و به صور ،دانند كدام يك صحيح است نمي
  كدام يك بر اساس تقيه است؟

روايات شيعي بيانگر اين مطلب هستند كه پيروي از ائمه، افراد را از اختالف 
است كه هر كس  و به سان كشتي نوح ،دهد حفظ كرده و بلكه از هالك نجات مي

  .گردد يابد و هر كس سوار نشود هالك مي سوار آن شود نجات مي
اند،  كنون و بعد از اينكه نسل ائمه منقرض گشته است و شيعيان بدون امام ماندها

اند و  ها كشتي و بلكه صدها كشتي ظهور كرده اند، زيرا ده شيعيان دچار تفرقه شده
و حتي دامنه اين  ،دارد كه او وارث رهبري كشتي است صاحب هر كشتي اظهار مي

و هر فرد در يك خانواده داراي يك كشتي  ،تفرقه به خانواده نيز كشيده شده است
كند  شود و فكر مي و گاهي اين فرد از آن پايين آمده و سوار كشتي ديگري مي !!!است

  !!كه آن كشتي نجات است
  حال سوال اينجاست كه كدام يك كشتي اهل بيت است؟

در بحبوحه اين اختالف و به خاطر ناتواني پيروان مذهب از مشخص كردن 
بسياري از تابعان كشتي از جستجو براي يافتن كشتي نجات دست  كشتي نجات،

  .اند برداشته
اي نيست، بلكه اين اختالف از قرون اوليه پديد آمده است،  اين اختالف امر تازه

شوند و هر فرقه يك  زيرا پيروان هر امام بعد از مرگ او به چندين فرقه تقسيم مي
  .ن، كشتي اهل بيت استدارد كه كشتي آنا دارد و اظهار مي كشتي

بيشتر از  تعداد فرق شيعهنوبختي،  فرق الشیعهقمي و  الفرقاملقاالت ودر كتاب 
نوبختي در اين كتاب معتقد است كه شيعيان دوازده . شصت مورد بيان شده است
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اي است كه شيعيان بعد از وفات حسن عسكري  امامي، يكي از چهارده يا پانزده فرقه
  .2تقسيم شدند، اما قمي معتقد است كه آنان پانزده فرقه هستندبه آن  1ه260در سال

در كتب روائي شيعه، كليني در كتاب الكافي روايتي را ذكر كرده كه معتقد است 
مجلسي در مورد . 3شيعيان سيزده فرقه هستند و جز يك فرقه ديگران در جهنم هستند

به درجه حسن اين روايت  -شيعه حسب معيارهاي -اين روايت گفته است كه
  .4رسد مي

امروزه دائره اختالف بيشتر شده است، به طوري كه كشتيهاي امروز، غير از 
شدند، زيرا فتاواي جديد  ها فرقه سابق سوار آن مي باشند كه ده كشتيهاي قديمي مي

مر صرفاً به خاطر كثرت البته اين ا. جز اسم، ارتباط ديگري با فتاواي قديم ندارند
دارند به خاطر مخالفت آنها با  ، بلكه چنان كه علماي شيعه اظهار ميباشد فتاوي نمي

  .فتاواي علماي سابق است
شيعه در مورد  در مبحث زير به صورت مختصر اقوال علماي قديم و متأخر

  :گردد اين موضوع بيان مي
  :اعتراف به اختالف فقهاي شيعه و منتسب ساختن آن به اختالف ائمه -1

روايات منقول از ائمه را در مورد احاديث مختلف كه  من«: گويد طوسي مي
هتذیب «و كتاب » ستبصاراال«اند در كتاب خود معروف به  مختص به مباحث فقهي

و در بيشتر اين  ،ام و تعداد آنها بيشتر از پنج هزار حديث است ذكر كرده» األحکام
، و اين ام هاحاديث، اختالف نظر علماي مذهب را در مورد عمل به آنها ذكر كرد

تر از آن است كه مخفي بماند، بطوري كه اگر شما در اختالفات اختالف نظر مشهور

                                           
 . 96:نوبختي ص، فرق الشيعة -1
 . 102:قمي ص، لمقاالت والفرقا -2
 .»من الثالث وسبعين فرقة ثالث عشرة فرقة تنتحل واليتنا ومودتناو«: ظا اين لف، ب8/224الكافي  -3
  . 4/344مرآة العقول  -4
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يابيد كه اختالفاتشان بيشتر از اختالف ابوحنيفه  آنان در اين احكام تأمل نمائيد در مي
  .1»و شافعي و مالك است

  :كثرت تعداد فتاواي متناقض -2
ز هشت كتاب مورد اعتماد از نگاه يكي ا» الوافي«فيض كاشاني نويسنده كتاب 

شيعيان و نويسنده تفسير صافي، از اين اختالف، زبان به شكوه گشوده و در مورد  
بينيد كه آنان در مورد يك مسأله بيست يا سي  گاه مي«: گويد علماي طائفه شيعه مي

آنان اي فرعي باقي نمانده كه  مسأله :توانم بگويم ول و يا بيشتر هم دارند و حتي ميق
  .2»در مورد آن يا متعلقاتش با هم اختالف نداشته باشند

اعتراف به سردرگمي فقهاي شيعه و عدم توانائي آنان در شناخت حقيقت  -3
  :در احكام ديني

  .باشد ف روايات وارده از ائمه آنان ميسبب اين اختالف، اختال
مورد بينيم كه علماي بزرگ شيعه در  ما مي«: گويد شيخ جعفر شاخوري مي

مشخص كردن روايات صادر شده بر اساس تقيه و روايات صادره براي بيان حكم 
در حالي كه اكثريت علما و از . ، مانند مسأله نجاست خمرواقعي با هم اختالف دارند

اند، زيرا روايتهاي وارده در مورد طهارت  جمله شيخ طوسي به نجاست آن فتوا داده
بينيم كه برخي از فقها از جمله مقدس اردبيلي به  ياند، م خمر را حمل بر نجاست كرده

 تقيهو روايات وارده در مورد نجاست خمر را حمل بر  ،اند طهارت آن فتوا داده
. »سازد اين موضوع سردرگمي علماي قديم در بكارگيري تقيه را آشكار مي. اند نموده

ه شبيه به اين را ذكر ها مسأل هايي ديگر از ده اگر بخواهيم مثال«: گويد وي همچنين مي
مؤيد وجود آشوب در توانيم در اين باره كتابي خاص تأليف نمائيم كه  نمائيم مي

مشخص سازي موارد تقيه است كه شبيه وجود آشوب در ادعاهاي اجماع در مسائل 

                                           
 .  1/52ابن إدريس الحلي ، ، السرائر1/90خوئي ، معجم رجال: نك ، و138 -1/137عدة األصول  -1
  . 9:ص مقدمة الوافي -2
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و اين امر منجر به اختالف زيادي در فتاواي علما شده است كه اين  ،فقهي است
  .1»باشد دره بر اساس تقيه از غير آنها ميي روايات صااختالف به تبع مشخص ساز

  :تناقض در روايات، منجر به ايجاد يك مذهب شيعي جديد شده است -4
مقصود از «: گويد ي در توصيف اختالف علماي شيعه ميشيخ جعفر شاخور

علماي قديم چون شيخ صدوق، مرتضي، مفيد،  مشهور در اصطالح علما، قول واژه
و نه فقهاي معاصر؛ زيرا  ،ج، ابن أبي عقيل، ابن جنيد و امثال آنان استطوسي، ابن برا

فتاواي علماي معاصر نگاه كنيم اگر به  هاي متأخر ارزشي ندارند، زيرا شهرتها يا اجماع
اگر كتاب  ،، به عنوان مثالبينيم كه همه آنان خارج از دائره مذهب شيعه هستند مي

منهاج «و كتاب » هالمقنع«شيخ مفيد به نام شيخ صدوق يا كتاب فقهي » هالهداي«
در آنها ها مسأله وجود دارد كه  يابيم كه ده را با هم مقايسه نمائيم، در مي» الصالحين

اگر اين امكان فراهم . آقاي خوئي با قول مشهور علماي قديم مخالفت ورزيده است
نمايد، دچار  ي را مطالعهآقاي خوئ »المسائل المنتخبة«شد كه شيخ صدوق كتاب  مي

  .»شد دهشت مي
هور مخالفت كند كه خوئي در آنها با قول مش سپس شاخوري مسائلي را ذكر مي

اگر بخواهيم همه مواردي را كه آقاي خوئي با قول «: گويد و در ادامه مي ،كرده است
ها به  مشهور يا اجماع مخالفت ورزيده است مورد بررسي قرار دهيم، تعداد اين مسأله

وضعيت خميني و حكيم و ديگر مراجع نيز به همين . رسد سيصد فتوا مي دويست يا
  .»شكل است

از بارزترين  ها فتواي شاذ دهبه زودي كتابي از ما منتشر خواهد شد كه در آن «
تاني را بر مراجع شيعه از شيخ صدوق و مفيد و عالمه حلي تا آقاي خوئي و سيس

مشهور، بسيار زياد است، خصوصاً بعد از به درستي كه مخالفت با قول  ...شمرده ايم
  .2»اينكه عرف پوشاندن فتاوي با احتياطات وجوبي رواج و شيوع يافت

                                           
  . 75 - 72: حركية العقل االجتهادي لدى فقهاء الشيعة اإلمامية ص -1
 .138 -135:مرجعية المرحلة وغبار التغيير ص -2
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: گويد كند و در حاشيه مي هاي متأخران را ذكر مي وي سپس تعدادي از مخالفت
اين اي كم از علما را بيان كردم، زيرا بررسي كامل  من فقط تعدادي اندك از عده«

  .1»كشد جلد به درازا ميموضوع چندين 
اختالف در بسياري از مسائل عقيدتي، حتي مانند سهو «: گويد جعفر سبحاني مي

در جانب تفريطي و نسبت دادن تفويض در جانب تا حدودي افراطي،  صپيامبر
اند، به نحوي كه  برخي از اين مسائل گرچه جزء عقائد ضروري شيعه شده .وجود دارد

  .2»ما در عصرهاي گذشته چنين نبوده استشناسند، ا همه آن را مي
قدماي «: گويد مي - شيوخ معاصر شيعه در علم رجاليكي از بزرگترين  -ممقاني

دانيم، غلو و افراط  امروزه جزء ضروريات مذهب شيعه ميشيعه چيزي را كه ما 
كردند و اين موضوع بر كساني  و معتمدترين مردان را به اين امر متهم مي دانستند مي
  .3»به سخنان آنان خبر دارد، پوشيده نيست كه

  :خروج برخي از علماي مذاهب به سبب اين تناقضات -5
اند، به اين دليل  بسياري از آنان از اعتقاد و باور حقيقي برگشته«: گويد طوسي مي

كه در اين موضوع، وجه حقيقي براي آنان روشن نشده و از حل شبهه موجود در آن 
 :شنيدم كه گفت -خداوند مؤيدش دارد -مان ابوعبداهللا شيخاز . اند عاجز مانده

ابوالحسين هاروني علوي به حق و امامت ايمان و اعتقاد داشت و بعد از آن رجوع 
كرد، به اين دليل اختالف احاديث براي او مشتبه شده و دچار التباس گشته بود و باور 

  .4»و اعتقاد ديگري را پذيرفت

                                           
 .267:مرجعية المرحلة وغبار التغيير ص -1
 .434:كليات في علم الرجال ص -2
 .193:حاشية المنتقى صدر مورد آن در محب الدين الخطيب  سخن: نيز نك، 3/23تنقيح المقال  -3
  .1/2تهذيب األحكام  -4
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قتي كه مثالً دو كتاب الوسائل و المستدرك را مطالعه و«: گويد جعفر سبحاني مي
بينيم كه در مورد روايات وارده در مورد همه ابواب فقهي اختالف وجود  ميكنيم،  مي
  .1»اين امر موجب رجوع بسياري از مستبصران از مذهب اماميه شده است. دارد

وع تناقض روايات، علماي شيعه را بر آن داشته تا بدون وجود هر ن -6
  خواهند فتوا دهند ضابطه به آنچه كه مي

نويسنده كتاب الحدائق معتقد به  :آمده است »الدرر النجفية«چنان كه در كتاب 
اهل ( عامه تواند از روي تقيه به رأيي فتوا دهد كه حتي اين شده است كه امام مي

حاب و اين به خاطر وجود مخالفت صرف در ميان اص ،اند هم به آن قائل نشده )سنت
  .وي است

كنند گرچه كسي از آن افرادي كه  ائمه احكام مخالفي را صادر مي«: گويد وي مي
اي مسأله واحد آنان بر ،به همين دليل .قبالً برايشان حكم داده شده است حاضر نباشند

  .2»دهند، گرچه كسي از مخالفان به آن قائل نشده باشد جوابهاي متعددي مي
  :ر فتاويهايي از اضطراب د نمونه -7

  :گيرد در اينجا حكم مسأله اذان از خالل اقوال علماي شيعه مورد بررسي قرار مي
  :سيد مرتضي دو قول دارد -1

برخي . اصحاب ما در مورد حكم اذان و اقامه اختالف نظر دارند«: گويد يوي م
، گرچه تأكيد آن در نماز و واجب نيستندباشند  تقدند در همه نمازها سنت مؤكد ميمع

من هم اين قول را بر . بيشتر استجماعت و نماز صبح و مغرب و نماز جمعه 
  . باشم گزينم و به آن قائل مي مي

اذان و اقامه در همه نمازهاي جماعت چه برخي ديگر از اصحاب ما معتقدند كه 
اذان و اقامه در نماز جماعت و . در سفر و چه در حضر، فقط بر مردان واجب است

                                           
 .201:طعان خليل الموسوي صسيد  :عرضاالجتهاد والتقليد، ، القول المفيد في جعفر السبحاني -1
 .1/5بحراني ، ، الحدائق75 - 72: جعفر الشاخوري ص، حركية العقل االجتهادي لدى فقهاء الشيعة اإلمامية -2
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واجب، در ديگر نمازهاي . باشد رب و نماز جمعه بر آنان واجب ميغفراداي صبح و م
  .1باشد فقط اقامه بر آنان واجب مي

  :ابن أبي عقيل -2
، شود هركس اذان و اقامه را عمداً ترك نمايد نمازش باطل مي«: گويد وي مي

كند و در  در اين سه نماز اقامه براي وي كفايت مي. مگر در نماز ظهر و عصر و عشاء
اگر . ، اعاده آن بر وي الزم نيست-احتمال زياد در اين سه نماز - ورت ترك اذانص

  .2»فرد اقامه را عمداً ترك كرد نمازش باطل شده و اعاده بر وي الزم است
  :معروف به شيخ طائفه دو قول دارد طوسي - 3

اما در . 3واجب كرده استوي در كتاب النهاية اذان و اقامه را براي نماز جماعت 
ها چه فرادي و چه جماعت تاب الخالف معتقد است كه هر دو در همه نمازك

  .4باشند و واجب نيستند مستحب مي
  .5»براي نماز جماعت هستند شرط اذان و اقامه«: گويد مي ابوصالح - 4
در  )اذان و اقامت( تأكيد رجحان آن دو«: گويد مي كاظم يزدي طباطبائي - 5

قضا و چه به صورت جماعت و چه به صورت  نمازهاي فرض يوميه، چه ادا و چه
اما برخي از . فرادي و چه در سفر و چه در حضر و براي زنان و مردان، اشكالي ندارد

اين وجوب را به نماز مغرب و و برخي از  علما  ،اند علما قائل به وجوب آن دو شده
ان و و اذ ،و برخي معتقدند وجوب آن در نماز جماعت است ،اند صبح تخصيص داده

برخي ديگر اذان و اقامه را شرط . اند اقامه را شرط صحت نماز جماعت قرار داده
رأي أقوي اين است كه اذان مطلقاً مستحب است . اند حصول ثواب جماعت قرار داده

                                           
 .مترجم) اين گفته مؤلف درست نيست، زيرا سيد مرتضي خود فقط يك قول را برگزيده است( .2/120مختلف الشيعة  -1
 2/120مختلف الشيعة  -2
 .65 -64:طوسي ص، النهاية -3
 .2/119، مختلف الشيعة 1/284، طوسي الخالف -4
  .2/119، مختلف الشيعة 143:الكافي في الفقه ص -5
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كه جز در مواردي كه ساقط است و در غير حال استعجال و سفر و  و أحوط اين است
  .1»اقامه مختص نمازهاي فرض يوميه هستنداذان و . تنگي وقت، اقامه ترك نشود

اند، از  اي از علما تعليقاتي را بر اقوال وي نوشته در حاشيه كتاب وي، مجموعه
  :جمله

، لكن ترك اين بنا بر رأي أقوي، اقامه نيز همين طور است«: گويد گلپايگاني مي
ق و ترغيب تشوي ،الخصوص اقامه شايسته نيست، زيرا در مورد انجام آن دو دو و علي

  .2»وارد شده است
  .»أظهر اين است كه ترك آن جايز است«: گويد حكيم مي - 2
، لكن ترك اقامه و بنا بر رأي أقوي، اقامه مستحب است«: گويد خميني مي - 3

  .3»شود موجب محروميت از ثواب فراوان مي نيز ترك اذان،
اط اولي ، گرچه رعايت احتيترك اقامه اشكالي ندارد«: گويد خوئي مي - 4
  .4»است

اذان و «: گويد شيخ طوسي، ملقب به شيخ طائفه نظري خالف يزدي دارد و مي
گويند، اما اگر اذان  ، بلكه آنان به جاي اين دو شهادتين مياقامه بر زنان واجب نيست

و اقامه گفتند اين براي آنان افضل است، با اين تفاوت كه زنان صداي خود را بايد به 
  .5»كه خود بشنوند و مردان آن را نشوندقدري بلند كنند 
هايي از اختالف در فتاوي علماي شيعه است كه در مطلب بعدي  اينها نمونه

  .ه خواهيم داشتنتوضيحاتي در اين زمي

                                           
 .2/409العروة الوثقى  -1
 .2/410العروة الوثقى  -2
 .2/410العروة الوثقى  -3
 .2/410العروة الوثقى  -4
 .65:النهاية ص -5
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع تناقض علماي دوازده امامي

حكم بعد از اين توضيح مختصر در مورد اختالف فقها و ناتواني آنان از شناخت 
  .درست در دين، حال نگاهي به اين موضوع خواهيم داشت

به علت كثرت تناقض در روايات، فقهاي شيعه از ادراك حق در مسائل ديني  - 1
اين امر مؤيد اين مطلب است كه مصادر و منابع اين روايات آنچنان كه . اند عاجز شده

معصوم دچار تناقض دارند، جهتي معصوم نيستند، زيرا جهت  روايات شيعه اظهار مي
توانند حق را در مسائل ديني بشناسند، ديگران  پس وقتي كه فقها نمي. شود نمي

  !چگونه بشناسند؟
در گستره اين اختالف فقهي معاصر كه علماي معاصر در مورد آن نزاع  - 2

  !دارند، يك فرد شيعه بايد كدام يك را درست بداند؟
جواب ما اين  !!درست استبه هر قول عمل كند : ممكن است كسي بگويد

اي دارد اگر من خود را با ديگر طوايف مسلمانان  سوار شدن بر كشتي چه فايده: است
  !!تر نباشم هم رديف بيابم، تازه اگر از آنان پائين

و اصحاب هريك از  ،فتاواي فقهاي معاصر با فتاواي فقهي قديم تفاوت دارند - 2
حال سوال اين . بر مذهب اهل بيت هستند اين فتاواي ادعاي اين را دارند كه آنها

آيا فقهاي معاصر بر مذهب ! است كه كدام يك از اين دو گروه بر راه صواب هستند؟
كدام يك از فقهاي معاصر سپس سوال اين است كه ! اهل بيت هستند يا فقهاي قديم؟

يا آ! اند؟ سپس چرا فقهاي معاصر با فقهاي قديم مخالفت ورزيده! باشند؟ بر حق مي
اند يا اينكه جهت جديد ديگري  اند و مذهب را نسخ كرده اماماني جديد ظهور كرده

  !كنند؟ ارد كه احكام و فتاوي را صادر ميوجود د
خروج برخي از علماي مذهب از مذهب خود، دليل بر وجود شكافي بزرگ  - 4

ور و در مذهب است كه براي اين دسته از علما آشكار شده است، زيرا تغيير دادن با
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اعتقاد فقط در صورتي ممكن است كه سبب آشكاري فاش شود و بروز يابد كه 
  .موجب تنفر از مذهب شود

اند و به احكام شرعي  اين است مذهب؛ پيروانش در آن دچار تناقض شده - 5
فقهاي  :گويند شان مخالف است و چنان كه خود مي جهل دارند و آخرينشان با اولين

پس چگونه انسان . برند ت و آشوب فقهي به سر ميمذهب در سرگرداني و حير
اي معصوم را در آن نائب خود كرده  اطمينان يابد كه اين همان دين خداست كه ائمه

است تا آن را ابالغ نمايد و پيروانش ادعاي آن را دارند كه اين مذهب كشتي نجات 
  !است؟
ت نيز ل سناين اختالف مختص شيعه نيست، بلكه اه: ممكن است گفته شود - 6

  !!ميان خود اختالف نظر دارند
  :جواب ما چند چيز است

اند كه افرادي معصوم وجود دارند كه مكلف به  اهل سنت مدعي اين نشده - 1
را معصوم  صو فقط پيامبر ،باشند رهبري امت جهت حفظ آن از اختالف مي

لما به رأي و اگر اين ع ،دانند، بلكه امر به اجتهاد علماي امت واگذار شده است مي
از اينرو . درست دست يافتند دو پاداش دارند و اگر به خطا رفتند يك پاداش دارند

اند و دچار  اقدام به اجتهاد كرده مسايل جديدعلماي اهل سنت جهت شناخت احكام 
  .بر توسعه است فرعي كنند، زيرا بناي امور اند و عذر همديگر را بيان مي اختالف شده

كنند و بر  داشتند كه از معصومين تبعيت مي نيم اظهار مي شيعيان دو قرن و - 2
فرض صحت اين مدعا، بايد آنان دچار اختالف نشوند، زيرا همه وقايعي كه ممكن 

پس كجاست تأثير . است براي امت پيش بيايد در طول اين مدت روي داده است
  !معصومين در متحد ساختن امت؟

 -حسب روايات خودشان - همه آنها بيشتر اختالفات ميان شيعيان و بلكه - 3
ناشي از ائمه معصوم آنان است، زيرا آنان فتاوايي متناقض صادر كرده و جوابهايي 

و به همين دليل هم پيروانشان در تشخيص جواب و فتواي  ،اند سرگردان كننده داده
  .و اين امر سبب اختالف در ميان شيعه شده است ،اند صحيح دچار حيرت شده
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ميان اهل سنت به سبب اختالف آنان در روش استنباط از ادله  اما اختالف
و مجتهدي كه دنبال شناخت حق است اگر  ،گردد و به خاطر تناقض ادله نيست برمي

  .و هللا الحمد. به خطا برود، در شريعت خداوند معذور است
  .اختالف شيعه و اختالف اهل سنت با هم تفاوت دارد ،بنابراين

كه اقوال ائمه آنان متناقض است و به ..... ن مذهب اماميه استنكته آخر اينكه، اي
همين دليل ديدگاه علماي مذهب دچار تناقض و اضطراب شده است و به خاطر اين 

  .هاي متناقض دشوار شده است امور، شناخت حقيقت از ميان اين ديدگاه
  !پس در پهنه اين اقوال و ديدگاه فقهي در ميان شيعه، حقيقت كجاست؟

نند و ك س امروزه گروهي از شيعيان چيزي را كه كمر شكن است بيان ميسپ
ته است، اما مشكل كسي كه رد فقيه را بگويد انگار كه خدا را رد گف :گويند مي

دانيم كه اقوال كدام يك از اين فقهاي متناقض، نماينده و بيانگر رأي  اينجاست كه نمي
  !است؟ خداوند

ها ديدگاه دارند؛ معاصرين با  د؛ فقهاي معاصر دهها مذهب دارن فقهاي قديم ده
  !است؟ پس قول كدام يك قول خداوند!! كنند لفت ميقدما مخا

  !!خدا دارند ستي كه جرأت زيادي عليهاربه 
ط، در زمان مجتهد جامع الشراي ،بنا بر اعتقاد ما«: گويد مظفر از علماي شيعه مي

و قول فصل  ،اكم و رئيس مطلق استو اين مجتهد ح ،باشد غيبت امام نايب وي مي
و كسي كه رد  ،باشد باشد، حق او نيز مي و داوري ميان مردم كه حق امام ميدر قضايا 

 ،و كسي كه رد امام را بگويد رد خدا را گفته است ،او را بگويد رد امام را گفته است
آمده است، اين كار در حد شرك به خدا  ‡و چنان كه در حديث صادق اهل بيت

  .1»ستا

                                           
  .57:ص: د اإلماميةعقائ -1
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علماي شيعه با هم اختالف دارند و فتاواي آنان در : جواب ما به وي اين است
عصر حاضر و بلكه در عصر گذشته با هم تناقض دارد و حتي فتاواي علماي معاصر 

م يك از اين اقوال رد بر خدا پس رد بر كدا. با فتاواي علماي قديم در تناقض است
كند و قول فقهاي  يعه قول يك فقيه را قبول ميفرد شنكته ديگر اينكه يك ! باشد؟ مي

در اين صورت بايد گفت كه هر فرد شيعه رد قول فقيه يا فقهاي . كند ديگر را رد مي
اند به اقوال  در اين صورت همه آنان مشرك هستند، زيرا نتوانسته. گويد ديگر را مي

  .همه فقها عمل كنند
ندن از تبعيت از احكام شرك و به درستي كه جرأت زيادي دارد و سبب آن ترسا

  .هاي خود را براي شناخت حقيقت بكارگيرند كفر و آتش جهنم است تا مبادا عقل
توانند  به درستي كه گناه اين مردم بر دوش علماست، زيرا پيروان خود نمي

كند كه از خدا بترسند و جهت نجات  لما واجب ميحقيقت را بشناسند و اين بر ع
ين تفرقه و شكاف در امت كه به سبب تناقض موجود در روايات پيروان و برداشتن ا

  .كذب و راويان كذاب و مجهول ايجاد شده است، بازگشت نمايند



 
  

  

  مبحث هشتم
  شكايت اهل بيت از شيعيان خود

  
  :مطلب اول

  بيان موضوع شكايت آل بيت از شيعيان خود
  
  

  :مطلب دوم
 نگاهي به موضوع شكايت اهل بيت از شيعيان خود

  

  

  

  

  

  



 



 
  مطلب اول

  بيان موضوع شكايت اهل بيت از شيعيان خود

كسي كه از اقوال اهل بيت موجود در منابع شيعه اطالع داشته باشد، دچار شگفتي 
بيند كه همه اهل بيت، يعني كساني كه شيعيان دوازده امامي آنان را  شود، زيرا مي مي

حتي آنان را مورد لعنت قرار  وكنند  اند، از اصحاب خود شكايت مي ائمه خود كرده
و ائمه آنان را  ،اند دهند و حتي افراد مشهور آنان نيز از لعنت ائمه در امان نمانده مي

  .اند لعنت نموده و از آنان بيزاري جسته
ها آنان را ائمه  كه دوازده امامي هشت نفر از اهل بيتاقوال  ،در اين مبحث

  .شود دانند بيان مي منصوب خدا مي

  :)هـ 40 - تق بعث10( س ير المؤمنين علي بن أبي طالبام -1
آورند، سخنان زيادي از وي  در نهج البالغه كه شيعيان آن را از منابع شيعه به شمار مي

  :شود ينجا تعدادي از اين اقوال ذكر ميدر ا. در اين موضوع ذكر شده است
الرجال وال يا أشباه «: گويد خطاب به پيروان خود مي سن علييناميرالمؤم* 
وددت أّني مل أركم ومل أعرفكم، معرفة جرت وم األطفال وعقول ربات احلجال، لرجال، حل

هاي  ، رؤياهاي كودكان در دلتان و عقلاي نامردان مرد نما« .1»واهللا ندماً وأعقبت َسَدماً
سوگند به خدا ! شناختم ديدم و نمي اي كاش شما را نمي. ين در مغزتانزنان حجله نش

  .»ها به دنبال داشت ناخت پشيماني برايم آورد و اندوهاين ش
ما هي إال الكوفة، أقبضها وأبسطها، إن مل تكوين إال أنت « :همچنين گفته است* 

فأبدلين اللهم إين قد مللتهم وملوين، وسئمتهم وسئموين، . …! هتب أعاصريك فقبحك اهللا
براي من جز « 2!م كما مياث امللح يف املاءقلوهب هبم خرياً منهم، وأبدهلم يب شراً مين، اللهم مث

. و قبض و بسط آن را در اختيار دارم ،كوفه نيست كه در سلطه من قرار گرفته است
اي كوفه، اگر براي من چيزي جز تو نباشد، در حالي كه بادهاي درهم زننده در تو 

                                           
  .1/54نهج البالغة  -1
  .65 -1/64نهج البالغة  -2
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آنان نيز . ام بار خدايا، من اين مردم را دچار ماللت كرده! وزند، خداوند زشتت كند مي
ام و آنان هم مرا افسرده و  من اينان را افسرده ساخته. اند مرا گرفتار ماللت نموده

بهتر از آنان را به جاي آنان بر من عنايت فرما و بدتر از من را به . اند ناراحت كرده
ب كن، چنان كه نمك هاي آنان را بگداز و آ دل ،بارخدايا. جاي من نصيب آنان بنما

  .»شود حل ميدر آب من

لقد مألمت قليب قيحاً، وشحنتم صدري غيظاً، ! قاتلكم اهللا« :نيز گفته است* 
وجرَّعتموين نغب التهمام أنفاساً، وأفسدمت علي رأيي بالعصيان واخلذالن، حىت لقد قالت 

ولكن ال رأي ملن ال ... إنّ ابن أيب طالب رجل شجاع ولكن ال علم له باحلرب: قريش
قلبم را با خونابه پر كرديد و سينه ام را ماالمال از ! نابودتان كند خداوند« .1»يطاع

هاي متوالي را جرعه جرعه به من خورانديد و رأي و نظرم را با  خشم نموديد و غم
فرزند ابوطالب : نافرماني و تنها گذاشتن من مختل كرديد، تا آنجا كه قريش گفت

ولي چه كنم كسي كه اطاعت ... ...داند مردي دالور است، لكن فنون جنگ را نمي
  .»شود رأيي ندارد نمي

وكأن قلوبكم مألوسة، فأنتم ال ! لقد سئمت عتابكم! أٍف لكم« :گويد نيز مي *
  .2»ما أنتم يل بثقة. تعقلون
هايتان  گويا دل. ام از خطاب و توبيخ بر شما خسته شده! واي بر شما اي مردم«

  .»رگز اطميناني به شما ندارممن ه. ايد مختل است و از تعقل بازمانده
وإين لعامل مبا يصلحكم، ويقيم أودكم، ولكين ال أرى «: گويد همچنين مي* 

ال تعرفون احلق ! إصالحكم بإفساد نفسي، أضرع اهللا خدودكم، وأتعس جدودكم
  .3»كمعرفتكم الباطل، وال تبطلون الباطل كإبطالكم احلق
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ولي هرگز . كند، مي دانم راست مي ا اصالح و كجي هايتان رامن آنچه كه شما ر«
خداوند روي شما را خوار و پست و . با افساد خويشتن شما را اصالح نخواهم كرد

ريد و شناسيد آشنائي با حق ندا آنچنان كه باطل را مي! اه گرداندنصيب شما را تب
  .»سازيد بريد باطل را محو و نابود نمي آنچنان كه حق را از بين مي

ُصمُّ ذوو أمساع، وبكم ذوو كالم، : منيت بكم بثالث واثنتني« :يدگو همچنين مي* 
  .1»...وُعْمي ذوو أبصار، ال أحرار ُصُدق عند اللقاء، وال إخوان ثقة عند البالء

! ناشنواياني گوش دار: شده اممن از شما به سه خصلت و دو خصلت مبتال «
استين هستيد در هنگام نه آزاد مرداني ر! دار نابيناياني چشم! گو هائي سخن الل

  .»...رويارويي با دشمنان و نه برادران قابل اطمينان در موقع آزمايش
أمحد اهللا على ما قضى من أمر، وقدر من فعل، وعلى ابتالئي بكم « :گويد نيز مي* 

وال ! أما دين جيمعكم! هللا أنتم... أيها الفرقة اليت إذا أمرُت مل ُتِطع، وإذا دعوت مل ُتجِب
  .2»شحذكممحية ت

كنم خدا را در برابر هر چيزي كه قضايش به آن متعلق گشته و به هر  ستايش مي«
كه هنگامي كه امر اي گروهي فعلي كه مقدر فرموده و مرا به شما مبتال ساخته است، 

راستي شما چگونه .... كنيد هر موقع كه دعوت كنم اجابتم نمي و ،كنيد كنم اطاعتم نمي
آيا غيرتي نيست ! ي كه شما را جمع و متحد سازد وجود نداردآيا دين! مردمي هستيد

    .»!كه شما را به تالش اندازد
فأبيتم علي إباء املخالفني اجلفاة واملنابذين العصاة حىت ارتاب «: همچنين گفت* 

   .3»الناصح بنصحه
ان ابا ورزيديد به طوري كه به مانند مخالفان جفاكار و عاصيان و ستيزه گر اما«

  .»كننده در نصيحت خود شك كرد نصيحت
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إن هؤالء « :گويد ميوي اصحاب معاويه را بر اصحاب خود ترجيح داده و * 
وبأدائهم األمانة إىل  ...القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم

اللهم إين قد مللتهم وملوين، ... صاحبهم وخيانتكم، وبصالحهم يف بالدهم وفسادكم
  .1»م وسئموين، فأبدلين هبم خرياً منهم، وأبدهلم يب شراً مينوسئمته
اين تسلط به جهت . تفآنان به همين زودي دولت را از شما خواهند گر«

ر اداي و به خاط ،باشد شان و پراكندگي شما از حقتان مي اجتماع و تشكل آنان در باطل
داريد و به  ان روا ميخيانتي كه شما به صاحبتنمايند و  امانتي كه به صاحب خود مي

ي كه آورند و فساد جهت اصالح و تنظيم امور كه آنان در شهرهاي خود به وجود مي
. بار خدايا، من اين مردم را دچار ماللت كرده ام. اندازيد شما در شهرهايتان به راه مي

من اينان را افسرده ساخته ام و آنان هم مرا . آنان نيز مرا گرفتار ماللت نموده اند
بهتر از آنان را به جاي آنان بر من عنايت فرما و بدتر از . فسرده و ناراحت كرده اندا

  .»من را به جاي من نصيب آنان بنما
ال أباً لكم ما تنتظرون بنصركم ربكم، أما دين جيمعكم وال « :گويد همچنين مي* 

فجرجرمت .. .محية حتمشكم، أقوم فيكم مستصرخاً وأناديكم متغوثاً فال تسمعون يل قوالً
   .2»جرجرة اجلمل األسر وتثاقلتم تثاقل النضو األدَبر

اي مردمي كه اصالت نداريد، براي ياري پروردگارتان در انتظار چه كسي و «
آيا هيچ ديني وجود ندارد كه شما را جمع كدام روزي و چه حادثه اي نشسته ايد؟ 

و به هيجان  ،تحريك نمايد كند و هيچ غيرتي نداريد كه شما را بر هجوم به دشمنانتان
زنم، اما سخنان  وان پناه ندا ميايستم و شما را به عن در ميان شما فرياد زنان مي آورد؟

و مانند شتر خسته و بيمار صدا در آورديد و مانند شتر الغر و ..... شنويد مرا نمي
  .»مجروح از حركت بازايستاديد
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كينه توزي را مبناي « .1»اخل ...نكمقد اصطلحتم على الغل فيما بي« :گويد نيز مي* 
  .»زندگي خود قرار داديد

واهللا ما تكفونين أنفسكم فكيف «: گويد د ميدر مذمت آنان مورد حكومت خو* 
تكفونين غريكم، إنْ كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاهتا، وإنين اليوم ألشكو حيف رعييت 

   ٢»كأنين املقود وهم القادة، أو املوزوع وهم الوزعة
خواهيد  پس چگونه مي. كفايت خود را بكنيدتوانيد  به خدا قسم شما نمي«

يا از اگر قبالً رعاو به جاي من اين كار را به انجام برسانيد؟  ،كفايت من را بكنيد
امروز از حيف رعيت خود شكايت  كردند، من حيف و ظلم حاكمان شكايت مي

و يا اينكه من تقسيم شده هستم و  كنم و انگار كه من رعيت هستم و آنان رهبر، مي
  .»آنان تقسيم كننده

وهلّمت كل امرئ منكم نفسه ال يلتفت إىل غريها، ولكنكم « :گويد همچنين مي *
ذكرمت وأمنتم ما حذرتكم، فتاه عنكم رأيكم، وتشتت عليكم أمركم، ولوددت أن نسيتم ما 

   .3»اهللا فرق بيين وبينكم
ه توجنمود و به كس ديگري  مي لو هر كس از شما را نفس خود مشغو«
ولي آنچه را كه به شما تذكر داده شده بود به فراموشي سپرديد و از آنچه كه . نداشت

در نتيجه رأي شما از مغزتان گم . شما را از آن بيمناك كرده بودند خاطر جمع شديد
 و دوست داشتم خداوند من و شما را از هم جدا شد و امر شما بر شما پراكنده گشت

   .»نمايد
طعانني عيابني  ...ما بالكم ال سددمت لرشد وال هديتم لقصد؟«: گويد همچنين مي* 

  .4»حيادين رواغني، إنه ال غىن يف كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم
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هرگز موفق به رشد و صالح نشديد و به حيات شما را چه شده است؟ كه «
ه زن و عيب جو و كناره گيرنده از شما مردمي هستيد طعن ....معتدل هدايت نگرديديد

  .»هايتان بسيار اندك است وجود كثرت تعدادتان، هماهنگي دل شما با. حق و ترسو
اليت إذا أمرُت مل ُتطع، وإذا دعوُت مل ُتجب، إن أُمهِلُتم ِخفُتم، وإن « :گويد نيز مي* 

  .1»حوربتم ِخرمت
موقع كه دعوت كنم  هر كنيد و هنگامي كه امر كنم اطاعت نميكه  اي گروهي«

رويد  در تخيالت و سخنان بيهوده فرو مياگر به شما مهلت داده شود . كنيد اجابتم نمي
  .»گرديد يو اگر با شما بجنگند سست و زبون م

لقد كنت أمس أمرياً فأصبحت اليوم مأموراً، وكنت أمس ناهياً « :گويد همچنين مي* 
   .2»فأصبحت اليوم منهياً

كننده  ديروز نهي. ام بودم و امروز فرمانبردار شده و فرمانده من تا ديروز امير«
  .»شوم بودم و امروز نهي مي

هاي قلبي زخمي و رئيسي است كه از پيروان خود  اين اقوال بيانگر حسرتها و آه
كند كه او را خوار نموده و از او  از آن دسته از پيروانش شكايت مي او. ظلم ديده است
  .كند سپس او عليه آنان دعا مي اند و نافرماني كرده

كند و متهم به  را نامرد و عاصي و خوار توصيف ميآنان  سعلي بن أبي طالب
شناسند و خائن هستند و  شناسند، حق را نمي را ميكند كه آنچنان كه باطل  اين مي

اند و سپس عليه آنان  توزي دسيسه چيده ه بر آن اجتماع نمايند و بر كينهديني ندارند ك
  .كند كه به آگاهي و اعتدال دست نيابند ا ميدع

در طول حيات خود از آن  سكنند كه علي نج زيادي را كشف مياين روايات ر
  .كند شود و آرزوي مرگ مي كه از زندگي با آنان خسته ميرنج برده است تا اين
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  :)ه50-3( ب حسن بن علي -2
زيرا پيروانش او را مورد سهم حسن نيز بهتر از سهم پدرش همراه با پيروانش نبود، 

داشتند كه شيعه او و پدرش  او بد كردند، حال آنكه اظهار مي آزار قرار دادند و به
  .هستند

ه به هاي زيادي از او روايت شده است ك ي شكايتدر كتب شيعه دوازده امام
  :شود بيان برخي از آنها اكتفا مي

بينم كه معاويه از  به خدا قسم چنان مي«: روايت شده كه گفت س از حسن* 
دارند كه شيعه من هستند، اما دنبال قتل  آنان اظهار مي. براي من بهتر استاين افراد 

به خدا قسم اگر از . سامانم را غارت كردند و اموالم را گرفتند من هستند و ثروت و
ام احساس امنيت  معاويه تعهدي بگيرم كه با آن جانم در امان باشد و در ميان خانواده

ا به خدا قسم اگر ب. ام از بين برود م بهتر از اين است كه اينان مرا بكشند و خانوادهكن
به خدا قسم اگر . كنند گيرند و مرا تسليم معاويه مي معاويه بجنگم آنان گردن مرا مي

با معاويه صلح كنم و داراي عزت باشم بهتر از اين است كه معاويه مرا در اسارت 
  .1»بكشد

من اهل كوفه و بال و محنت آنان را «: روايت شده كه گفت همچنين از وي* 
آنان در سخن و  .آيند د هستند براي من به كار نميكساني از آنان كه فاس. شناختم

گويند  و به ما مي آنان مختلف و متفاوت هستند. كردار خود وفا و پيماني ندارند
  .2»است  قلوبشان با ما است، اما شمشيرهايشان عليه ما بركشيده شده

بعد از توافق با معاويه در سخناني  سحسن«: گويد مسعودي شيعه مذهب مي* 
خاطر سه چيز شد، به  س من قبالً از شما روي گردان نمياي مردم كوفه، اگر نف: گفت

و  ،كشته شدن پدرم توسط شما، سلب ثروت و سامانم: شود از شما روي گردان مي
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پس از او حرف . ام من با معاويه بيعت كردهبدانيد كه . ضربه زدن شما بر شكم من
  .1»شنوي داشته و مطيع او باشيد

اين مردم بر چادر حسن حمله بردند و آن را غارت كردند و : مفيد مي گويد* 
سپس عبدالرحمان بن عبداهللا جعال ازدي . اش را از زيرش بيرون كشيدند حتي سجاده

و حسن در حالت نشسته و در  روسري وي را از گردنش ربودبر حسن حمله برد و 
  .2حالي كه شمشيرش را به كمر بسته بود و ردايش را بر تن نداشت باقي ماند

دادند به او توهين  را به صورت عملي آزار مي ساين افراد آنچنان كه حسن* 
به  مردي از اصحاب حسن«: روايت است كه گفت /از ابوجعفر. كردند نيز مي

رفت و حسن در  و نزد حسن ،ر بر شتر خود آمدنام سفيان بن أبو ليلي سوا
كننده  سالم بر تو اي ذليل: به حسن گفت پس. اي از خانه خود مخفي شده بود گوشه
خالفت و رهبري امت را از : گفت سفيان چطور اين را دانستی?: گفتحسن. مؤمنان

كم ح ،ختي كه به غير حكم خداونداندا دن خود بركندي و بر گردن اين طغيانگرگر
  .3كند مي

خطيب بغدادي از علماي اهل سنت به صورت مستند از ابوغريف نقل كرده * 
بوديم كه تعدادمان دوازده هزار نفر  ببن علي  ما پيش قراول سپاه حسن: كه گفت

بوديم و به استقبال مرگ آمده بوديم و  -محلي در نزديكي بغداد - بود و در مسكن
وقتي كه خبر . طه بود ود و فرمانده ما ابوالغمرعزم ما براي جنگ با مردم شام جدي ب

. صلح حسن بن علي به ما رسيد انگار كه كمر ما از خشم و عصبانيت شكسته است
مردي از ما به نام ابوعامر سفيان بن ليلي به او وقتي كه حسن بن علي به كوفه آمد 
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ا نگو، من اين ر ،اي ابوعامر: حسن گفت !سالم بر تو اي ذليل كننده مؤمنان: گفت
  .1»آنان را بكشمبر سر حكومت  كه ام، بلكه كراهت داشتم مؤمنان را خوار نكرده

و داخل كوفه شد و در  ،ها را دريافت كرد وقتي كه معاويه حكومت سرزمين* 
ها و مناطق ديگر در مورد حكومت وي به  آنجا سخناني ايراد كرد و ساير سرزمين

قبالً عزم مخالفت و ناسازگاري كرده بود نزد  و قيس بن سعد كه ،اتفاق نظر رسيدند
او برگشت و اجماع و اتفاق نظر عمومي بر بيعت با معاويه حاصل شد، حسن بن علي 
همراه با برادرش حسين و ديگر برادران و خواهرانشان و پسر عمويشان عبداهللا بن 

حسن . ردندكوچ ك - ها بر ساكن آن باد برترين سالم - زمين عراق به مدينهجعفر از سر
عيان وي را به خاطر گذشت آن شي هرگاه به گروهي از شيعيان خود ميدر طول مسير 

خود را  ، اما حسن كاردادند ه نفع معاويه مورد سرزنش قرار ميگيري از خالفت ب كناره
كرد  احساس حرج و نكوهش و پشيماني نميو  ،دانست نيك و درست و پسنديده مي

گرچه اين كار وي سبب شد كه از خانواده . خوشحال بوداز اين كار راضي و  و بلكه
خداوند از او راضي باد و خشنودش نمايد و و نزديكان و پيروان خود بدي ببيند، 

  .2بهشت را ماوايش گرداند
گذارد كه در آنان خيري  بر اين امر تأكيد مي سگيريهاي پيروان حسن اين موضع

اگر بر جنگ با معاويه : گويد مي و كند آنان را خائن توصيف مي س حسن. نيست
و اين  ،كردند گرفتند و به معاويه تسليم مي گرفت، اين پيروان وي را مي تصميم مي

علي به نفع معاويه از خالفت كناره  وقتي كه حسن بن. بدترين نوع خيانت است
هايش  به وي اهانت كردند و او را خواركننده مؤمنان ناميدند و لباس گرفت، پيروانش

از تنش بيرون آوردند و كسي نرفت تا لباسي بر او بپوشاند و فرش زير او را نيز از  را
ي است اين امر دليل بد بودن افراد اطراف حسن بن عل. زيرش بيرون كشيدند و بردند

                                           
 .10/305تاريخ بغداد  -1
 .تصرفا اندكي ب 87 -3/85الكامل في التاريخ : نك ، و8/19البداية والنهاية  -2
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دادند و به آنان  اما بعد آنان را آزار و اذيت مي كردند، كه تظاهر به حب اهل بيت مي
هاي ديگري گرد اهل بيت جمع شده  راي اهداف و انگيزهو آنان بكردند  اهانت مي

  .بودند نه براي دين و قناعت

  )ه61-4( ب حسين بن علي -3
رگسالي مورد انواع را از همان دوران جنيني و در دوران جواني و بز س آنان حسين

  .ها قرار دادند آزارها و اذيت
  :در دوران جنيني و كودكي سآزار دادن حسين* 

ناخشنود بود و از  ساز حسين لدارند كه مادرش فاطمه ار ميشيعيان اظه
ه و وقتي هم به دنيا آمد از شير دادن ب ،باردار شدن به وي و والدت او كراهت داشت

داد و كسي را نيافتند كه به حسين شير بدهد و به  وي كراهت داشت و به او شير نمي
شير  صت پيامبرهمين دليل حسين در دوران شيرخوارگي خود از انگشت شس

  .خورد مي
: آمد و گفت صجبرئيل نزد رسول خدا«: كليني از جعفر روايت كرده كه گفت

پس وقتي . رسانند ه امت بعد از تو او را به قتل ميفاطمه پسري به دنيا خواهد آورد ك
فاطمه از اين موضوع ناخشنود بود و هنگامي كه باردار شد،  كه فاطمه به حسين

در دنيا : گويد مي سپس ابوعبداهللا . رد از بدنيا آمدن او ناخشنود بودا به دنيا آواو ر
مادري ديده نشده كه كودكي را به دنيا آورد و از اين موضوع ناخشنود باشد، اما 

وي . ست كه حسين كشته خواهد شددان از اين امر ناخشنود بود، زيرا ميفاطمه 
  : فرمايد اين آيه نازل شد كه مي در مورد حسين: گويد مي

 mr  KJ   IH  G  F  ED  C  B  Al ]1]۱۵:أحقاف   
چرا كه مادرش او . دهيم كه به پدر و مادر خود نيكي كند ما به انسان دستور مي«

                                           
 .44/23، البحار 1/206، علل الشرائع 25/81الحدائق الناضرة : نك ، و1/464الكافي  -1
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اين آيه به اجماع . »كند كند، و با رنج و مشقّت وضع مي مي  را با رنج و مشقّت حمل
ارد زيرا فاطمه در مدينه ند لكن دروغ كه افسار و كنتورتمام مفسران مكي است، 

 .ازدواج كرد و بعد از آن باردار شد
شير نخورد، زيرا شيعيان و از هيچ زن ديگري  لاز مادرش فاطمه س حسين
و  گذاشت انگشت شست خود را در دهان وي مي صرسول خدادارند كه  اظهار مي

  .1خورد ن به اندازه دو يا سه روز شير ميحسي
  :بزرگسالي آزار دادن حسين در دوران* 

بيعت كردند،  بيست هزار نفر از مردم عراق با حسين«: گويد محسن امين مي
اما همگي به او خيانت كردند و بر او شوريدند حال آنكه بيعت با حسين را در ذمه 

  .2»داشتند و حسين را كشتند
بعد از قتل حسين مردم همه مرتد شدند، «: از جعفر صادق روايت شده كه گفت

  .»!ابوخالد كابلي، يحيي بن أم طويل و جبير بن مطعم: ه نفرغير از س
يونس بن حمزه نيز چنين روايتي را ذكر كرده و جابر بن عبداهللا انصاري را به 

  .3اين سه نفر اضافه كرده است
از آنان، روايات زيادي از حسين نقل شده كه  سدر مورد شكايت حسين

وهش وي در مورد آنان را آشكار شكايت و گله حسين از پيروانش و مذمت و نك
  :كند، از جمله مي

م براي بيعت به لكن شما به مانند پرندگان مهاج«: از وي روايت شده كه گفت
. ما بعداً آن را نقض كرديدها گرد آن بيعت حلقه زديد، ا مانند پروانه سوي ما شتافتيد و

                                           
  .1/465ي الكاف -1
 .5:، الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ص11/43نهج البالغة  حشر: نك ، و1/26أعيان الشيعة  -2
، معجـم رجـال   1/147أردبيلـي  ، ، جـامع الـرواة  10/50مازنـدراني  ، ، شرح أصول الكافي1/338اختيار معرفة الرجال  -3

 .1/354، الذريعة 21/37خوئي ، الحديث
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حمق و نابود و دور هاي اين امت و باقي مانده احزاب و طرد كنندگان قرآن، ا طاغوت
  .1»و لعنت خدا بر ظالمان باد! شوند

اللهم إن «: از حسين بن علي روايت شده كه عليه شيعيان خود دعا كرد و گفت
مّتعتهم إىل حني ففرقهم فرقاً، واجعلهم طرائق قدداً، وال ترض الوالة عنهم أبداً، إنَّهم َدَعْونا 

   .2»لينصرونا مث َعدَْوا علينا فقتلونا
ها گردان و  مند ساختي، بعد آنان را فرقه ، اگر تا زماني آنان را بهرهوردگاراپر«

آنان ما را دعوت سخت پراكنده نما و واليان را هرگز از آنان راضي نگردان، زيرا 
  .»كردند تا به ما كمك كنند، اما بعد خود بر ما هجوم آوردند و ما را كشتند

  )ه95-38( /علي بن حسين، زين العابدين -4
كند كه آنان به پدرش خيانت كردند و با او عهد و ميثاق  علي بن حسين تأكيد مي

ه آنان بر سپس وي از گري. بستند و سپس او را تنها گذاشتند و حتي با او جنگيدند
كند، حال آنكه اينان خود سبب قتل او شدند و بلكه خود  اهل بيت اظهار تعجب مي

كند پيروانش اهل غلو هستند و ائمه خود را در  يوي همچنين تأكيد م. تل او بودندقا
 حال. جويد ، و سپس از آنان برائت مياند جايگاهي باالتر از جايگاه واقعيشان قرار داده

  :شود در زير برخي از اقوال وي ذكر مي
كنند، اما چه  ياين افراد براي ما دارند گريه م«: از وي روايت شده كه گفت* 

  3»!؟كشت كسي غير از آنان ما را
را دوست داشتند تا  يهوديان عزير«: همچنين از وي روايت شده كه گفت* 

. را در مورد وي گفتند، پس نه عزير از آنان است و نه آنان از عزير اينكه آن چيزها
پس نه . مسيحيان نيز عيسي را دوست داشتند تا اينكه آن چيزها را در مورد وي گفتند

                                           
 .9/235، االنتصار 3/258، مناقب آل أبي طالب 2/229الغمة ، كشف 2/24االحتجاج  -1
    .949:طبرسي ص، ، إعالم الورى241: مفيد ص، اإلرشاد -2
   .2/29االحتجاج  -3
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گروهي از من نيز بر همين منوال هستم، زيرا . از عيسيعيسي از آنان است و نه آنان 
گويند كه  اينكه چيزهايي را در مورد ما مي شيعيان، ما را دوست خواهند داشت تا

پس نه آنان از مايند و نه ما . و مسيحيان در مورد عيسي گفتند يهوديان در مورد عزير
  .1»از آنان

ما را چنان كه اسالم گفته  اي مردم،«: همچنين از وي روايت شده كه گفت* 
اين عالقه شما همينطور به شكل نادرست ادامه يافت تا است دوست بداريد، زيرا 

  .2»آنجا كه اين عالقه شما براي ما ننگ شد
چنان كه اسالم گفته است ما را  ،اي مردم«: در روايت ديگري آمده است* 

در مورد ما به شكل  به خدا قسم اين عالقه شما و سخن شمادوست بداريد، زيرا 
  .3»نادرست ادامه يافت كه ما را نزد مردم مبغوض كرديد

ما را به صورت اسالمي دوست بداريد و ما  ،اي مردم«: گويد همچنين وي مي* 
اين عالقه نادرست شما همين طور ادامه يافت تا را به سان بت دوست نداريد، زيرا 

  .4»آنجا كه براي ما ننگ و عار شد
شما «: ر نزد وي رفتند و او را مورد ستايش قرار دادند و وي گفتچندين نف* 

ما از صالحان قوم خويش . چقدر دروغگو هستيد و چقدر بر دين خدا جرأت داريد
  .5»كند قوم خود باشيم برايمان كفايت مي هستيم و اينكه از صالحان

  

                                           
تسـتري  ، ، قاموس الرجـال 15/134خوئي ، ، معجم رجال الحديث25/288البحار : نك ، و1/336اختيار معرفة الرجال  -1
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  )ه114-57( / محمد بن علي بن حسين باقر -5
اهل شك و حماقت هستند، گرچه كند كه  متهم مي وي اصحاب خويش را به اين

توانند آن را به  باشد، زيرا اگر گوسفندي برايشان ذبح شود نمي تعدادشان كم مي
رسيده  است كه تعداد آنان به ده نفر نمياين سخن به اين معني . صورت كامل بخورند

 ،برگزيده است كند كه پدرش باقر فقط چهار نفر از آنان را حتي جعفر تأكيد مي. است
  .باشند عداً خواهد آمد مورد طعن باقر ميو اين چهار نيز چنان كه ب

خواري و سرقت و زنا  شان متهم به شراب عالوه بر اين، اين افراد برغم تعداد كم
توان به اين افراد  پس با اين وجود چه اعتمادي مي ...و انجام لواط و رباخواري هستند

  !داشت؟
لو كان الناس كلّهم لنا شيعة لكان ثالثة «: است كه گفتروايت   از باقر* 

   .1»أرباعهم لنا شكاكاً، والربع اآلخر أمحق
سه چهارم آنان نسبت به ما شكاك خواهند بود و اگر همه مردم شيعه ما باشند «

  .»يك چهارم ديگر احمق
  : همچنين از وي روايت است كه گفت* 

، كان يكذب على أيب، أشهد أن أيب كان عبداً لعن اهللا بناناً، وإن بناناً لعنه اهللا«
و به درستي كه خداوند بنان را لعنت كرده است، خداوند بنان را لعنت نمايد « 2»صاحلاً

  .»من گواهي مي دهم كه پدرم فردي صالح بود. او بر پدرم دروغ مي بست
روغ مغيره بن سعيد عمداً بر پدرم د«: از ابوعبداهللا روايت است كه گفت* 

و اصحاب نيز آنها را به گرفت  هاي اصحاب پدرم را مي ست و كتابها و نوشتهب مي
رد و سپس ك بافت و به پدرم منسوب مي ند، مغيره نيز كفر و زندقه را ميداد مغيره مي

كرد كه اين مطالب را در ميان شيعيان  داد و به آنان امر مي آن را به اصحاب پدرم مي

                                           
، 1/90، جـامع الـرواة   3/251خـوئي  ، ، معجم رجال الحديث3/304ن الشيعة أعيا: نك ، و2/460اختيار معرفة الرجال  -1
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اصحاب پدرم وجود دارد همه  غلو كه در كتبپس همه آنچه از . شايع كنند
  .1»هاي مغيره بن سعيد در كتب آنان است دسيسه

كنند  چيزهايي را از ما نقل و روايت ميآنان «: از باقر روايت است كه گفت* 
ايم و اينها جنايتي از جانب آنان بر ما بوده و دروغي است كه آنان بر ما  كه ما نگفته

شدن به واليان خود به ما نسبت ها را جهت نزديك  يات و دروغآنان اين جعل. اند بسته
  .2»دهند مي

به : كليني در كتاب الكافي از حمران بن أعين روايت كرده كه گفت* 
براي خوردن و اگر  ،فدايتان شوم، تعداد ما خيلي كم است«: گفتم ابوجعفر

تو را به چيزي آيا : ابوجعفر گفت. توانيم آن را بخوريم گوسفندي جمع شويم نمي
با دست خود  -تر از اين خبر بدهم؟ مهاجران و انصار از بين رفتند، جز سه نفر عجيب

  . »اشاره كرد
: گويد شيعه در تعليقي بر اين روايت مي علي اكبر غفاري از علماي معاصر

: يعني با سه انگشت دست خود اشاره كرد و منظور از آن سه نفر، اين افراد هستند«
  .3»ذر و مقدادسلمان، ابو

جعفر بيان كرده كه فقط چهار يا پنج نفر از شيعيان براي پدرش باقر اخالص * 
وقتي كه خداوند براي اهل زمين بدي را بخواهد، بدي را به «: جعفر مي گويد. داشتند

اين ، دارد از سر آنان بر مي -شوند يعني چهار نفري كه بعداً ذكر مي - وسيله اين افراد
زنده، آنان ذكر پدرم را زنده  شيعيان من هستند، چه مرده باشند و چه افراد ستارگان

سازد و آنان ادعاهاي نارواي  وسيله آنان هر بدعتي را آشكار ميكنند و خداوند به  مي
آنان : گفتم. سپس به گريه افتاد. كنند أويالت اهل غلو را از دين نفي ميباطلگرايان و ت

                                           
، قـاموس  2/250، البحـار  1/11، الحدائق الناضـرة  19/301معجم رجال الحديث : نك ، و2/491اختيار معرفة الرجال  -1
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 .است تحقيق محمد باقر األنصار 188:ص كتاب سليم بن قيس آن در ، وأصل27/213 2/218البحار  -2
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ستند كه صلوات و رحمت خدا در زمان حيات و آنان كساني ه: كيستند؟ جعفر گفت
  .1»بريد عجلي، زراره، ابوبصير و محمد بن مسلم: وفاتشان بر آنان است و عبارتند از

  .اند وقبال ذكر شد كه ائمه آنان را لعن ونفرين كرده
زراره در مورد جوائزي كه «: از هشام بن سالم از زراره روايت است كه گفت* 

: و ابوجعفر گفت مسوال كرد -محمد باقر - د از ابوجعفرشو به عمال داده مي
قصد زراره اين بود كه به هشام بن عبدالملك : سپس ابوجعفر گفت. اشكالي ندارد

  .2»دانم چنين خبر بدهد كه من كارهاي سلطان را حرام مي
به : ابن بابويه با ذكر سند از ابواسحاق ليثي روايت كرده است كه گفت* 

خدا، در مورد مؤمني كه  اي فرزند رسول: گفتم ن علي باقرابوجعفر محمد ب
فت و شناخت كامل شود، آيا زنا مستبصر شده است به من بگوئيد اگر او در معر

اهان يكي از اين گن: گفتم. خير: نوشد؟ گفت شراب مي: گفتم. خير: كند؟ گفت مي
من كساني خدا،  لاي فرزند رسو: گفتم. خير: دهد؟ گفت كبيره يا فواحش را انجام مي

ها بيم و  كنند و در راه نوشند و راهزني مي شناسم كه شراب مي شيعيان شما را مي از
كنند و فواحش را  دهند و ربا خواري مي و زنا و لواط انجام مي ،كنند هراس ايجاد مي

كنند و صله رحم  ماز و روزه و زكات سهل انگاري ميدهند و در مورد ن انجام مي
: اين چگونه و به چه خاطر است؟ گفت. دهند نجام ميند و گناهان كبيره اده انجام نمي

اي فرزند  ،آري: اي ابراهيم، آيا چيزي غير از اين تو را اندوهگين ساخته است؟ گفتم
اي ابواسحاق آن چيست؟ : گفت. خدا، مورد ديگري بزرگتر از اين وجود دارد رسول
كساني را  - اهل سنت -بيان شماخدا، از دشمنان و ناص اي فرزند رسول: گفتم
هند و حج و عمره متوالي د دهند و زكات مي شناسم كه زياد نماز و روزه انجام مي مي

، و حقوق كنند ، و نيكي و صله رحم مياند دهند و بر جهاد مشتاق و راغب انجام مي
                                           

، أعيـان  9/574، قـاموس الرجـال   8/233، معجم رجال الحـديث  1/349، اختيار معرفة الرجال 27/145وسائل الشيعة  -1
   .55:، األصول األصيلة ص7/48الشيعة 

   .72/383البحار : نك ، و1/374اختيار معرفة الرجال  -2
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و كنند و از شراب خواري  نند و با مال خود آنان را كمك ميك برادران خود را ادا مي
اين از چيست و چرا اين طور است؟ اي . كنند حشاها دوري ميزنا و لواط و ديگر ف

اين را براي من تفسير كنيد و برايم دليل و برهان بياوريد و آن را  ،فرزند رسول خدا
بيان كنيد، زيرا به خدا قسم فكر مرا به خود مشغول داشته و خواب را از من گرفته و 

  .1»ستتحمل را از من سلب كرده ا
: گفت همچنين اسحاق قمي از وي روايت كرده كه به ابوجعفر باقر* 

و شناسم كه هم نظر من هستند  را مي - يعني شيعه - مؤمنان موحدي فدايتان شوم، من«
 به واليت شما ايمان دارند و ميان من و آنان اختالفي وجود ندارد، اما آنان مشروبات

روم اما  زد آنان ميو براي چيزي كه نياز دارم ن دهند مي خورند و زنا و لواط انجام مي
طرف سازي نياز من درنگ و كندي عبوس شده و چهره در هم كشيده و در بر

ن شيعه هستم براي دانند م ان مخالف ديدگاه و باور من كه مي، اما ناصبيورزند مي
برآورده نند و فوراً نياز مرا ك م با گشاده روئي با من برخورد ميرو كاري پيششان مي

ز مرا دوست دارند، و زياد شوند و برطرف كردن نيا ر هم شاد ميكنند و از اين كا مي
دهند و چون  دهند و زكات مي گيرند و زياد صدقه مي خوانند و زياد روزه مي نماز مي

  .2»گردانند آنان گذاشته شود امانت را بر مي امانتي نزد

  )ه148-83( جعفر بن محمد صادق -6
پيروان خود را به اين متهم كرده است كه برخي از آنان از يهوديان و  /جعفر صادق

و از اين مذمت و نكوهش فقط يك نفر را مستثني كرده است و  ،مسيحيان بدتر هستند
همچنين از وي . داشت ان اصحاب وي سه شخص امين وجود ميآرزو كرده كه در مي

كه آنان كند  سپس تأكيد مي. شيعه نازل شده استنقل شده كه آيات نفاق در مورد 
  .افزايند چيزهايي را بر روايات مي

                                           
   .229 -5/228، بحار األنوار 607 -606:علل الشرائع ص -1
  .223:، مختصر بصائر الدرجات ص4/35حويزي ، ، تفسير نور الثقلين247 -5/246، بحار األنوار 490:علل الشرائع ص -2
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تجارت  احاديث اين بوده كه با آن اند سبب اينكه افراد زيادي از او روايت كرده
اند، بدين صورت كه احاديث كذبي را به او منسوب مي كردند تا اموال مردم  كرده مي

  .را بگيرند
دهد كه  را تزكيه نموده است شهادت مي او در پايان عبداهللا بن يعفور كه امام،

  .منسوبان به تشيع افرادي امين و صادق نيستند
  شود قل مين /حال در زير برخي از روايات از جعفر صادق

و از گزند  ييم،راستگو ما اهل بيت«: از جعفر صادق روايت است كه گفت* 
 يشخو يبا دروغهاآنها . يستيمدر امان ن يندگو يكه بر زبان ما دروغ م يانيدروغگو

ترين  صادق صخدا رسول »اندازند يسخنان درست ما را در نزد مردم از اعتبار م
ترين انسان بعد از  اميرالمؤمنين صادق. بست مردم بود و مسيلمه بر ايشان دروغ مي

بست و براي تكذيب وي  دروغ ميكسي كه بر اميرالمؤمنين  است و صخدا رسول
اهللا  لعنة - عبداهللا بن سبأ نمود، د به او منتسب ميكه خو هايي دروغ كرد يا فعاليت مي

نام  سپس ابوعبداهللا. به مختار مبتال بود ابوعبداهللا حسين بن علي. بود - عليه
دروغ  اين دو بر  علي بن حسين :حارث شامي و بنان را ذكر كرد و گفت

، بشار أشعري، وي سپس نام مغيره بن سعيد، بزيع، سري، ابوالخطاب، معمر. بستند مي
خداوند اينان را : گفترا بيان كرد و  -از اصحاب خود -حمزه يزيدي و صائد نهدي

هرگز از دروغ دروغگويان و افراد ناتوان و عاجز الراي در امان نخواهيم  ما. لعنت كند
شته است و به آنان عذاب بود ولي خداوند ما را از گزند تمام دروغگويان در امان گذا

  1.اندچش آهنين مي
خداوند : گويد مي شنيدم كه ابوعبداهللا«: از ابوبصير روايت است كه گفت* 

. كند زد مردم مبغوض نميكند و ن ي را كه ما را نزد مردم محبوب ميا رحمت كند بنده
هاي نيكوي ما را روايت كنند با آن عزت بيشتري دارند و  به خدا قسم اگر آنان كالم

                                           
، 4/205، معجم رجال الحـديث  25/263، 2/217، البحار 9/90مستدرك الوسائل : نك ، و2/593اختيار معرفة الرجال  -1
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از اين راويان  يكيبه آنان منتسب كند، اما وقتي كه كسي نخواهد توانست تهمتي را 
  .1كنند را بر آن اضافه مي -يا ده سخن -ءشنوند ده جز سخني را از ما مي

به درستي كه برخي از كساني كه «: روايت است كه گفت از جعفر* 
يان و زرتشتيان و مشركان بدتر باشند از يهوديان و مسيح منسوب به تشيع مي

  .2»باشند مي
  :برخي از شيعيان در مورد آيه: دروايت شده كه نزد جعفر گفتن* 

 *~} | { z y x w v& ]84: الزخرف[   
 :اند گفته »خدا آن كسي است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود «

خير، به خدا چنين : گفت پس ابوعبداهللا. منظور از إله و معبود زمين، امام است«
آنان از يهوديان و مسيحيان و . شويم ر زير سقفي جمع نميو اين افراد دنيست، ما 

چيزي به مانند عظمت خدا در نظر هيچ به خدا قسم . مشركان بدتر هستندزرتشتيان و 
به خدا قسم اگر به آنچه كه اهل كوفه در مورد من مي  .آنان كوچك جلوه نكرده است

اي مملوك خدا هستم  ط بندهمن فق. برد داشته باشي، زمين مرا در خود مي گويند اقرار
  .3»و توان ضرر رساندن و نفع رساندن ندارم

ما أنزل اهللا سبحانه آية يف املنافقني إال « :روايت است كه گفت )صادق( از جعفر* 
اي را كه در مورد منافقان نازل كرده است،  خداوند هر آيه« 4»وهي فيمن ينتحل التشّيع

  .»باشد همه در مورد شيعيان مي
بريم اما كسي غير از  ما روز را به شب مي«: جعفر روايت است كه گفتاز * 

  .1»منسوبان به مودت و عشق به ما، نسبت به ما دشمني بيشتري ندارد
                                           

، 2/1544، ميـزان الحكمـة   166:، مستدرك سـفينة البحـار ص  1/238روجردي ب، ، جامع أحاديث الشيعة8/192الكافي  -1
   .2/126مكيال المكارم 

   .154علي أكبر غفاري ، ، دراسات في علم الدراية65/166البحار : نك ، و2/587اختيار معرفة الرجال  -2
   .9/599، قاموس الرجال 15/262، معجم رجال الحديث 295 -25/294البحار : نك ، و2/590اختيار معرفة الرجال  -3
، معجـم رجـال الحـديث    65/167، البحار 375:مستدركات علم رجال الحديث ص: نك ، و2/589اختيار معرفة الرجال  -4
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: گويد مي شنيدم كه ابوعبداهللا: از قاسم صيرفي روايت است كه گفت* 
. ان نيستمكنند كه من امام آنان هستم، اما به خدا قسم من امام آن قومي اظهار مي«

اي بركشيده است آنان اين پرده را پاره  خداوند آنان را لعنت كند، هرگاه خداوند پرده
گويند منظور  گويم و آنان مي من چيزي را مي. اند، خداوند پرده آنان را پاره كند كرده

  .2»من امام كساني هستم كه از من اطاعت نمايند. امام فالن چيز است
اما به خدا قسم اگر از ميان شما سه نفر «: گفت از جعفر روايت است كه* 

دانم كه حديثي را از آنان  كنند، من حالل نمي مؤمن بيابم كه حديث مرا كتمان مي
  .3»كتمان كنم

شما و مردم چه شده است كه بین «: روايت است كه گفتاز جعفر صادق * 
 بن أبويعفور را خدا قسم من كسي غير از عبداهللا به ايد؟ مردم را عليه من واداشته

كنم  من او را به چيزي امر مي. ام كه از من اطاعت كند و به سخنان من عمل كند نديده
  .4»نمايد ي ميكند و سخنم را عمل كنم و او امر مرا اطاعت مي و سفارشي به او مي

از فيض بن مختار روايت شده كه از فراواني اختالف ميان خود نزد ابوعبداهللا * 
من در  ....اين اختالفي كه ميان شيعيان شما وجود دارد چيست«: گفتشكايت كرد و 

نشينم و نزديك است كه در اختالف آنان در حديثشان  هاي آنان در كوفه مي ميان حلقه
مردم گوئي،  ، همان طور است كه تو مياي فيض: گفت ابوعبداهللا. شك كنم

گويم و  يكي از آنان مي من حديثي براي. دحرص زيادي براي دروغ بستن به ما دارن

                                                                                                         
با لفظي نزديك بـه آن روايـت    26/45، وفي البحار 15/267معجم رجال الحديث : نك ، و2/596اختيار معرفة الرجال  -1

 .شده است
، ، كتـاب الغيبـة  14/549، جامع أحاديث الشيعة 294 -12/293مستدرك الوسائل : نك ، و2/590معرفة الرجال  اختيار -2

 .15/28خوئي ، ، معجم رجال الحديث2/80، البحار 44:نعماني ص
، ميـزان الحكمـة   580:، مسـتدرك سـفينة البحـار ص   64/160، البحـار  98:، مختصر بصائر الدرجات ص2/242الكافي  -3

1/551 .    
، 11/105، 8/377، معجـم رجـال الحـديث    131:علي طبرسي ص، مشكاة األنوار: نك ، و2/519اختيار معرفة الرجال  -4

 .4/412، خاتمة المستدرك 1/467، جامع الرواة 7/128أعيان الشيعة 
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اين بدان خاطر . كند شود آن را تأويل ديگري مي مين كه آن فرد از نزد من خارج ميه
 طالب دنياينداست كه آنان با حديث ما و عالقه به ما دنبال ثواب اخروي نيستند، بلكه 

  .1»و هر يك دوست دارد كه براي خود جايگاهي كسب كند
ني روايت است كه در كتاب خود در مورد اثبات از يحيي بن عبدالحميد حما* 

دارند كه  اي اظهار مي عده: ذكر كرده كه به شريك گفت امامت اميرالمؤمنين
من داستان را به تو «: پس شريك گفت. احاديث جعفر بن محمد ضعيف است

اي جاهل دور وي  جعفر بن محمد مردي صالح، مسلمان و متقي بود و عده. گويم مي
حدثنا جعفر : گفتند شدند و مي رفتند و از نزد او خارج مي ، و نزد او ميبودندرا گرفته 
كردند كه همه  و احاديثي را بيان مي -جعفر بن محمد به ما حديث گفت -بن محمد

و با اين طريق اموال مردم را  كردند به جعفر منسوب مي منكر و كذب و جعلي بود كه
. دادند ز اين طريق هر منكري را انجام ميآنان ا .گرفتند خوردند و از آنان درهم مي مي

عوام از اين كار آنان خبر دار شدند و در نتيجه برخي هالك شدند و برخي انكار 
  .2»كردند

من در قلب خود نسبت به جعفر «: كشي از زراره روايت كرده كه گفت* 
ا ابوعبداهللا زير: گويد راوي خبر از زراره در تعليل اين خبر مي. »احساس خوبي ندارم

  .3هاي وي را برمال كرد رسوايي
دراز دستي زراره بر ابوعبداهللا به جائي رسيده بود كه ابوعبداهللا را در سخنانش * 

  .4تكذيب كرد

                                           
ـ  326 -1/325أنصـاري  ، ، فرائـد األصـول  1/226، جامع أحاديث الشيعة 2/246بحار األنوار  -1 ة الرجـال  ، اختيـار معرف

 . 7/48، أعيان الشيعة 8/232، معجم رجال الحديث 1/347
، 10/212، قـاموس الرجـال   10/25، معجم رجال الحـديث  25/302بحار األنوار : نك ، و2/616اختيار معرفة الرجال  -2

 .289:، الرسائل الرجالية ص3/607أعيان الشيعة 
 .7/49، أعيان الشيعة 8/242يث معجم رجال الحد: نك ، و1/356اختيار معرفة الرجال  -3
 .1/377اختيار معرفة الرجال  -4
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در مورد «: خود از زراره روايت كرده است كه گفت» رجال«كشي در كتاب * 
إله إال اهللا  أشهد أن ال: چنين است: سوال كردم و او گفت تشهد از ابوعبداهللا

التحيات والصلوات چه؟ : گفتم. وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
اگر فردا : وقتي كه از نزد وي خارج شدم گفتم. الصلوات هم هستالتحيات و: گفت

فرداي آن روز دوباره در مورد تشهد از . كنم يدم دوباره اين را از وي سوال مياو را د
: التحيات و الصلوات چه؟ گفت: گفتم. مثل ديروز را به من گفت او سوال كردم و او

پس وقتي كه خارج شدم باد شكمي به ريش او زدم و . التحيات و الصلوات هم هست
  .1»شود نمي او هرگز رستگار: گفتم

از . ورزيد منتسب كردن آن به جعفر اصرار مي گفت و بر زراره عمداً دروغ مي* 
وقتي : رفتم و او گفت نزد ابوعبداهللا«: ست كه گفتمحمد بن أبوعمير روايت ا

ند كه خوا صر را زماني ميآمدي زراره در چه حالي بود؟ وقتي كه من آمدم او نماز ع
تو فرستاده من نزد زراره هستي و به : ابوعبداهللا گفت. شد خورشيد از آسمان ناپديد مي

زيرا كه من  ز بخواند،خوانند نما همان زماني كه اصحاب من نماز مي در: او بگو
من اين سخن جعفر را به زراره رساندم و : گويد راوي مي .ام مستوجب آتش شده

دانم كه تو اين سخن را به دروغ به او نسبت  به خدا سوگند من مي: ه گفتزرار
   .2»دارم آن را ترك كنمن من چيزي را امر كرده كه من دوست ، لكن او بهاي نداده

ه اين جعفر بوده است كه نماز عصر را بعد از غروب كردن كند ك عا ميزراره اد
  .از اين افترا مبرا است /آفتاب بخواند، اما جعفر

من با مردم : گفتم به ابوعبداهللا«: از عبداهللا بن يعفور روايت است كه گفت* 
شوم، زيرا مردمي كه شما را  شوم و خيلي دچار تعجب و شگفتي مي زياد مخلوط مي

                                           
 .8/245معرفة رجال الحديث : نك ، و1/379اختيار معرفة الرجال  -1
، خاتمـة  7/163، جـواهر الكـالم   8/228، معجـم رجـال الحـديث    3/113، وسائل الشيعة 1/355اختيار معرفة الرجال  -2

، 9/36، قـاموس الرجـال   69:، تـاريخ آل زرارة ص 4/159حاديث الشيعة ، جامع أ80/41، البحار 5/137المستدرك 
 .7/55أعيان الشيعة 
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دانند، لكن افرادي امين و با  فالني را دوست دارند و مقبول مي و فالني وقبول ندارند 
اما اقوامي كه محب شما هستند آن امانت و وفاداري و صداقت وفا و صادق هستند، 

  .1»را ندارند
بينم كه اعتقاد ما را  اصحابمان را مي«: روايت شده كه مردي به ابوعبداهللا گفت* 

هاي خود كمتر وفا  و اختالط نادرست دارند و به وعدهدارند، اما بد زبان هستند 
ا مخالفين ما داراي شهرتي نيك كند، ام د و اين موضوع مرا زياد غمگين ميكنن مي
، و اين هاي خود بسيار وفادارند باشند و روشي نيك در پي دارند و به وعده مي

  .2»كند موضوع مرا غمگين مي

  )ه183-128( / موسي بن جعفر -7
و اگر آنان  ،شود مين كرده است كه در ميان شيعيانش شخصي پسنديده يافت نوي بيا
توان يك نفر مورد  گردند، و از هزار نفر نمي آزمايش قرار گيرند از دين بر مي مورد

 بسببو حتي كتابهاي شيعيان بيانگر اين است موسي بن جعفر  ،پسند را يافت
  .به قتل رسيده است اصحابش
: د از موسي بن بكر واسطي نقل كرده كه گفتكليني با ذكر سن* 

اگر ويژگي شيعيان من را بخواهي تنها ستايشگراند و : به من گفت ابوالحسن«
شوند و اگر مورد بررسي و آزمايش قرار گيرند  و اگر آزموده شوند همه مرتد مي ،بس

  .3و پالوده شوند از هزار نفر يكي كه مورد پسند باشد بيرون نمي آيد
قتل  سبب به زندان افتادن و سپساز اصحاب وي به نام هشام بن حكم، يكي * 
اين ماجرا در منابع هشت گانه شيعه و ديگر منابع آمده است، از جمله در  و وي شد

                                           
، 65/104، البحار 131:، كتاب الغيبة ص18/174، مستدرك الوسائل 6/102خوانساري ، ، جامع المدارك1/375الكافي  -1

، تفسـير كنـز الـدقائق    1/285، تفسـير الصـافي   1/138، تفسير العياشي 51 -26/50، جامع أحاديث الشيعة 69/135
1/619. 

   .5/251، بحار األنوار 1/137برقي ، المحاسن -2
 .9/234عاملي ، ، االنتصار2/1540ميزان الحكمة : نك ، و8/228الكافي  -3
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هشام بن حكم فردي گمراه و گمراهگر بود و در قتل «: كتاب رجال كشي آمده است
  .1»شركت داشت أبوالحسن
گويد به  ميبود كه آنچه وي در مورد امامت هشام بن حكم شايعه كرده * 

و با همين كار بدترين نوع بدي را با وي كرد، به طوري  ،باشد دستور موسي كاظم مي
و سپس او را آزاد  ،كه به اين خاطر مهدي عباسي موسي كاظم را به زندان انداخت

سي پس مو. و از او تعهد گرفت كه عليه او و كسي از فرزندانش خروج نكندكرد 
و در اين مورد حتي با خود چيزي  ،به خدا قسم اين كار من نيست: كاظم گفت

  .2ام نگفته
به اتهام براندازي  /گفته است كه موسي كاظم /شيخ اإلسالم ابن تيميه

و به همين دليل مهدي و بعد از او رشيد  ،حكومت و دستيابي به قدرت متهم گشت
  .3عباسي وي را زنداني كردند

هشام  ،داد اين شايعات را عليه وي ترويج مي د كه كسي كه در خفارس به نظر مي
به همين دليل روايات شيعه اقرار دارند كه سبب زنداني . بن حكم و همراهانش بودند

شدن موسي كاظم، اقوالي بود كه هشام به وي منتسب ساخت و افتراءاتي كه در مورد 
به همين دليل وقتي كه اين . كرد امامت و مستحق بودن وي به امامت از زبان او شايع

دست از اين «: سخنان از طريق هشام به گوش هارون رسيد به كارگزار خود گفت
شخص و ياران او برمدار و كسي را نزد ابوالحسن موسي كاظم فرستاد و او را حبس 

  .4»اين امر و مواردي ديگر سبب زنداني شدن وي شدند. كرد

                                           
 .10/300، قاموس الرجال 2/313جامع الرواة : نك ، و2/545اختيار معرفة الرجال  -1
 .10/197البداية والنهاية  -2
  .2/155السنة منهاج  -3
 .10/526، قاموس الرجال 20/304، معجم رجال الحديث 48/192، البحار 2/538اختيار معرفة الرجال  -4
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اند كه وي در قتل موسي كاظم دست  كرده نصوص شيعه، هشام را به اين متهم
دارند كه موسي در زندان رشيد مسموم شد و به قتل  داشت، زيرا شيعيان اظهار مي

  .رسيد
بنا بر روايات شيعه، ابوالحسن موسي بن جعفر از هشام خواست تا دست از * 

پس . اما هشام تنها يك ماه دست برداشت و دوباره شروع كرد. سخن گفتن بردارد
شوي كه در قتل فردي مسلمان دست داشته  آيا خوشحال مي: والحسن به وي گفتبا

پس چرا داري در قتل من شركت : موسي كاظم گفت. خير: باشي؟ هشام گفت
شوي؟ اما هشام سكوت نكرد و مسبب  ي؟ اگر ساكت نشوي موجب قتل من ميكن مي

  .1قتل او شد
 - كه آن كار را با ابوالحسن اين هشام بن حكم بود«: گويد ابوالحسن رضا مي* 

 و به اين -كرد و سخناني را به مخالفان گفت و خبرهايي را به آنان داد - موسي كاظم
كنيد كه با وجود اين كاري كه با ما كرده است  آيا فكر مي -خاطر موسي را كشتند

  2»آمرزد؟ خداوند وي را مي
و مردم را بر  كسي كه ادعاي نص كرد« :گويد قاضي عبدالجبار همذاني مي* 

ناسزاگويي به ابوبكر و عمر و عثمان و مهاجرين و انصار جري و جسور كرد، هشام 
بن حكم بود و وي بود كه اين امر را آغاز و وضع كرد و كسي قبل از وي ادعاي اين 

  .3»نص را نكرده است
باشد كه خبر  ذكر شده كه بيانگر اين موضوع مي در كتاب رجال كشي چيزي* 

ام بن حكم در مسأله امامت به گوش هارون الرشيد رسيد، زيرا يحيي بن دسيسه هش

                                           
 .535 -10/534، قاموس الرجال 20/314معجم رجال الحديث : نك ، و2/549اختيار معرفة الرجال  -1
، مختصـر بصـائر   20/316خـوئي  ، ل الحديث، معجم رجا10/535قاموس الرجال : نك ، و2/562اختيار معرفة الرجال  -2

 .105:الدرجات ص
شايد منظور قاضي نص بر اشخاصي معين از اهل بيت باشد، زيرا نص بـر خالفـت علـي بـه     . 1/225تثبيت دالئل النبوة  -3

  .تنهائي قبالً توسط ابن سبأ مطرح شده بود
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ام او  اي امير مؤمنان، من موضوع هشام را استنباط كرده«: خالد برمكي به وي گفت
شما دارد كه اطاعت از او واجب كند كه خداوند در زمين امامي غير از  ادعا مي

كند كه اگر  ، همچنين وي ادعا ميآري: حيي گفتي. اهللا سبحان: هارون گفت. باشد مي
چنان كه اين  -شود پس روشن مي. 1»كند و را به خروج امر كند او خروج ميا آن امام

اين امر بر و  ،كه هارون از شنيدن اين حرف غافلگير شده است -خبر داللت دارد
  .كند جدي بودن وي داللت مي

رورش يافت، از در كتب شيعه آمده است كه هشام نزد يكي از زنديقان پ* 
و ابوشاكر فردي  ،هشام از غالمان ابو شاكر بود«: جمله در رجال كشي آمده است

  .2»زنديق بود
اما با اين وجود يكي از آيات معاصر شيعه در مورد هشام كه همه اين بالها را 

كسي از «: گويد اند، مي ايجاد كرده و معتبرترين كتاب رجالي شيعه، آنها را نقل كرده
ن ما به چيزي از اين موارد را كه دشمن به وي نسبت داده است اطالع نيافته گذشتگا
دانيم كه اين كتابهايي كه هشام را ذكر كرده و به اين موارد متهم  ما نمي. 3...است
  !اند سني هستند يا شيعه؟ ساخته

گوينده اين  -اگر شيعه هستند، سوال اين است كه آيا اين جناب عبدالحسن
  !خود صادق است يا خير؟در سخن  -قول

و پيروانش همان  -بنا بر ديدگاه قاضي عبدالجبار -هشام بن حكم ،بنابراين
كساني هستند كه نظريه ابن سبأ را در مورد اميرالمؤمنين علي زنده كردند و اين نظريه 

و از برخي جرياناتي كه براي اهل بيت  ،را بر ديگر فرزندان اهل بيت تعميم دادند

                                           
، قـاموس  20/302، معجم رجـال الحـديث   1/347عة ، مواقف الشي48/189البحار : ، وانظر2/534اختيار معرفة الرجال  -1

 .10/524الرجال 
وي  همان كسي است كـه در گمـراه كـردن    . است أبو شاكر ديصاني صاحب الديصانية وي، 2/561اختيار معرفة الرجال  -2

 ، قاموس الرجال200:رجال ابن داود ص: نك ، و176:تحت راية القرآن ص، يرافع: ونك  .هشام بن حكم دست داشت
  .10/277، 21/224 314، 20/299خوئي ، ، معجم رجال11/182 535 -10/517

 . 420:عبد الحسين موسوي ص، المراجعات -3
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، براي تحريك احساسات و ب نيجمله كشته شدن علي و حس روي داد، از
عليه دولت ي آنان جهت محقق سازي اهداف خود ها عواطف مردم و افساد قلب

  .اسالمي در پشت اين پرده بهره برداري كردند

  )ه203يا  202-148( / ابوالحسن علي بن موسي الرضا -8
دروغ  زبان علي بن حسين بنان بر«: اند كه گفت از علي بن موسي روايت كرده* 
بن سعيد بر زبان و مغيره  ،پس خداوند گرماي آهن را به او چشاند. بست مي

و محمد بن بشير  ،و خداوند گرماي آهن را به او چشاند ،بست دروغ مي ابوجعفر
و  ،بست و خداوند گرماي آهن را به او چشاند موسي دروغ مي بر زبان ابوالحسن

. او چشاند بست كه خداوند گرماي آهن را به دروغ مي هللابوالخطاب بر ابوعبدا
  .1»بندد، محمد بن فرات است كسي كه بر من دروغ مي

. عشريه دارند و از طريق منابع شيعه بيان شد اينها شكايتهايي هستند كه ائمه اثني
  .در مبحث زير نگاهي به اين شكايتها و نتايج آنها بر رواياتشان خواهيم داشت

                                           
، أعيـان الشـيعة   9/600، قـاموس الرجـال   263 -15/262معجم رجال الحـديث  : نك ، و2/591اختيار معرفة الرجال  -1

 . 2/446، مسند اإلمام الرضا 3/606
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  وممطلب د
  نگاهي به موضوع شكايت اهل بيت از اصحاب شيعي خود

  از اصحاب خود س شكايت علي -1
  :در مبحث قبلي سخنان زيادي را از وي نقل كرديم، از جمله

فأبدلين هبم خرياً منهم، وأبدهلم يب شراً مين، اللهم مث » «!يا أشباه الرجال وال رجال«
ال تعرفون احلق كمعرفتكم الباطل، «: و» يل بثقةما أنتم » «قلوهبم كما مياث امللح يف املاء

ال أحرار وُصُدق عند اللقاء، وال إخوان ثقة عند » «وال تبطلون الباطل كإبطالكم احلق
فأبيتم علي إباء املخالفني » «أيتها الفرقة اليت إذا أمرت مل ُتِطع، وإذا دعوت مل ُتجِب» «البالء

قد اصطلحتم على الغل «: و) عكم وال محية حتمشكمأما دين جيم» «اجلفاة واملنابذين العصاة
إنْ كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاهتا فإين اليوم ألشكو حيف رعييت » «فيما بينكم

  .برخي ديگر از اوصاف و »كأنين املقود وهم القادة
و كسي را از آنان مستثني نكرده  -با آنها پيروانش ساين اوصاف تندي كه علي

اب قرار داده است، مؤيد اين امر است كه مردمي بد منش گرد او را مورد خط -است
بردند و در وقوع در منهيات توقف  كه در هيچ چيزي از او اطاعت نمي اند را گرفته

را ياري ندادند و در زمان صلح و آشتي مورد اطمينان  سنداشتند و در جنگ، علي
  .داده شود از وي به آنانينكه بهتر تمناي مرگ كرد و ا سوي نبودند، تا آنكه علي

اي در كار  رسد كه دسيسه تأمل نمايد به اين نكته مي س كسي كه در كالم وي
نبوده و بلكه عليه همه دين بوده است، زيرا اظهار  سبوده است كه تنها عليه علي

آنان ! باشد؟تواند داشته  ز او و رها كردن او چه معنائي ميتشيع و سپس نافرماني ا
شد و  دادند سخن امت عليه آنان يكي مي را ياري مي سه اگر عليدانستند ك مي

تمايل زيادي داشتند  ،به همين دليل. شد رفت و رازشان بر مال مي اختالف از ميان مي
كه با رها كردن و تنها گذاشتن علي فتنه و آشوب را باقي بگذارند، زيرا خالفت 

بيعت علي شرعي بود  ،ينبنابرا. بر اساس بيعت صحابه با وي صورت گرفت سعلي
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با اين وجود معاويه در زمان حيات . بود سنسبت به خالفت اولي از معاويه سو علي
توانست به طور كامل زمام خالفت را در  ، و اگر علي مياو ادعاي خالفت نداشت

ف گران كش شد و توطئه آن دسيسه گيرد خير بزرگي براي امت محقق ميدست ب
  .ه  عراق كانون و منبع فتنه بوددر آن هنگام منطق. شد مي

او  و ياران معاويه همه مطيع ،در شام كسي به سان اين اشرار وجود نداشت
  !تر از علي بود؟ پس آيا معاويه داناتر و متقي. ندكرد بودند و اوامر او را اجرا مي

و زير  ها در عراق ن توطئههاي توطئه و دسيسه در شام وجود نداشت، زيرا اي النه
به همين . شد و كسي از اهل بيت در شام وجود نداشت حب اهل بيت انجام ميشعار 

  .بينيم ها را در آنجا نمي دليل امثال اين فرقه
به همه اطرافيان او را از بين بود، اعتماد  ساين وضعيت كه در اطراف علي

دي در توان بر روايت و دين امين قرار داد و اگر افرا برد، زيرا چنين افرادي را نمي مي
اين . نان را بشناسيمتوانيم آ منش آنان را داشته باشند، ما نميميانشان باشند كه خالف 

اند، غير معتمد باشند، زيرا  شود كه همه افرادي كه از علي روايت كرده امر موجب مي
همه اين  ،بنابراين. علي از همه آنان شكايت كرده است و كسي را خارج نكرده است

اند  تا اينكه برائت آنان ثابت شود و همه آنچه از علي روايت كرده افراد متهم هستند
  .مردود است تا اينكه عدالت روايت كننده از شخص علي ثابت شود

  سطالب حسن بن علي بن أبي -2
آنچه را كه پدر از پيروان خود در طول حيات پدرش همراهش بود و  سحسن
ه بود كه تصور و بينشي ايجاد شد كرد بطوري كه در درونش چنين ه ميديد، مشاهد مي

جو هستند و برگزيدگان و اهل دين نيستند و با بصيرت نافذ  اين افراد اشرار و فتنه
فتنه هستند و خود دريافت كه آنان با نام شيعه اهل بيت خواهان استمرار و باقي ماندن 

اموالم را  دارند كه شيعه من هستند، اما دنبال قتل من بودند و آنان اظهار مي«: گفت
  .»گرفتند
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بنابراين، اين اشرار از اصحاب دين نيستند و گرد آمدن آنان در گرد اهل بيت 
براي تجارت كردن با آن است و دوستدار اهل بيت و ياريگرشان نيستند و گرنه 

  .جرأت انجام چنين كارهايي را نداشتند
و پيماني  آنان به چيزي وفا ندارند و عهد«: وي سپس در مورد اهل كوفه گفت

  .»شناسند را نمي
هايش را بيرون  وقتي كه حسن با معاويه بيعت كرد حسن را گرفتند و لباس

آوردند و حسن ردائي بر تن نداشت، اما كسي از پيروانش نرفت تا لباسي بر او 
نيز حسن از ترس ! پس كجايند كساني كه ادعاي اخالص براي او را دارند؟. بپوشاند

  .اش مخفي شده بود خانهاذيت پيروان خود در 
در نتيجه حسن به . اي از آزاري است كه حسن از آنان ديد اين موارد تنها گوشه

پس آيا اين افراد . خاطر رفتار بد مردم عراق با او، عراق را ترك كرد و به مدينه رفت
  !اصحاب اهل بيت و انصار آنان هستند؟

توطئه و دسيسه و فتنه  ، اصحابسآيا دليلي ديگر بر اين نيست كه اصحاب علي
  !هستند و نه اصحاب دين و عقيده؟

پس آيا با وجود اين موارد اين افراد اهليت اين را دارند كه احكام دين از آنان 
  !گرفته شده و يا رواياتشان مورد قبول باشد؟

  بحسين بن علي -3
ر مورد آزار قرا ،حسين را بارواياتي كه در مورد جنيني و والدت وي جعل كردند

آنان حديثي را جعل كردند و به جبرئيل منتسب كردند كه وي به رسول خدا . دادند
به . رسانند هد آورد كه امتش وي را به قتل مياي به دنيا خوا خبر داده كه فاطمه بچه

  .همين دليل فاطمه از باردار شدن به وي كراهت داشت
داده  لفاطمهخبري را به  اينكه جبرئيل! براي ما بسيار جاي شگفتي است

همچنين اگر  !كه براي وي ناخوشايند است چه مصلحتي براي فاطمه داشته است؟
فرض شود كه جبرئيل اين خبر را به فاطمه داده است، آيا ممكن است كه فاطمه از 
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نيست كه وي در حالي  لآيا اين طعن به فاطمه! تقدير خداوند ناراضي بوده باشد؟
همچنين ! ناراضي بوده است؟ أز تقدير خداوندكه از خانواده نبوت بوده است ا

در اين ماجرايي كه برايش روي خواهد داد چه گناهي داشته است كه فاطمه  سحسين
اي  نيز چرا دنبال دايه! دهد؟ وي كراهت داشته و به او شير نمي از باردار شدن به

يز به آيا ديگر زنان ن! به حسين شير بدهد؟ صخدا نگشتند تا به جاي انگشت رسول
همچنين چرا ! اند؟ خاطر كراهت فاطمه از حسين، از شير دادن به او كراهت داشته

چند روز  ادعاي شيعيان در طول ر دادن داشته است، اما مهدي موردحسين نياز به شي
چرا حسين نيز مانند او ! شود و نيازي به شير خوردن ندارد؟ به دنيا آمده و بزرگ مي

حسين و  ،به درستي كه اين روايات! باشد؟ مهدي ميت، حال آنكه اصل وجود نيس
وجود دارد كه  اين نص در كتاب كافي. فاطمه و جعفر صادق را آزرده خاطر ساخت

  !دانند ترين كتاب خود مي شيعيان آن را صحيح
البته آزار آنان محدود به اين روايت نشد، بلكه حسين را به عراق دعوت كردند 

د بلكه در نكه حسين به عراق رسيد نه تنها او را ياري نكردتا او را ياري كنند، وقتي 
قتل او نيز شركت كردند و حسين به اين خاطر از آنان زبان به شكايت گشود و از 

آنان ما را دعوت كردند تا ما را ياري كنند، اما خود بر ما تاختند و ما را «: جمله گفت
ند و دچار اختالف باشند و سپس حسين عليه آنان دعا كرد كه متفرق شو. »كشتند

محسن عاملي اين نكته را مورد تأكيد قرار داده كه . واليان هرگز از آنان راضي نشوند
  .آنان به حسين خيانت كردند و بعد از اينكه با وي بيعت نمودند او را به قتل رساندند

اينكه جعفر صادق تصريح نموده كه همه ياران حسين بعد از  نكته پاياني
توان به  پس آيا مي! نها هستند اصحاب حسيناي. ي مرتد گشتند، جز سه نفرشهادت و

  !روايات وارده از طريق اين افراد اعتماد داشت؟

  /علي بن حسين، زين العابدين -4
وي كاري را كه پيروانش با پدرش حسين كردند و اينكه چگونه به وي خيانت 

ستند و حسين را به قتل نمودند و با او بيعت كردند و سپس پيمان خود را شك
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آنان براي ما گريه «: پرسد يادآوري مي كند، و اين سوال را ميرساندند، به آنان 
  !؟»كنند، اما چه كسي غير از آنان ما را به قتل رساندند مي

آناني كه بيعت كردند پيمان خود را شكستند و حسين را براي قتل تسليم  ،آري
ه و قبالً ذكر شد تعدادشان نزديك بيست هزار كردند و چنان كه محسن امين ذكر كرد

ر بيان شده البته در برخي ديگر از منابع تاريخي تعداد آنان چهل هزار نف. نفر بود
 كند كه آنان به مانند يهوديان و مسيحيان كه دچار غلو وي سپس اشاره مي. است

  .شوند شدند، در مورد ائمه دچار غلو مي
، تبديل اهل بيت وش شيعه در عشق و عالقه بهعلي بن حسين اعالن داشته كه ر

آنان همين طور به اين كار ادامه دادند «: گويد و مي ،شده است آنهابه عار و ننگ براي 
كند كه غلو آنان سبب شد كه  وي تأكيد مي. »تا اينكه به عار و ننگ براي ما تبديل شد

تند كه آنچه به آنان ائمه مبغوض برخي از مردم شوند، زيرا مردم چنين اعتقاد داش
  !منسوب شده است، به صورت صحيح از آنان نقل شده است
اتهام قرار  آنان را در مظان به درستي كه اين شكايت و اظهار ناراحتي از پيروان،

  .باشند اخبار و روايات مورد اعتماد نمي اين افراد بعد از اين ديگر در مورد و ،دهد مي

  /محمد باقر -5
اي خوردن يك تعداد شيعيان به قدري كم است كه اگر همه بر وي بيان كرده كه

اين سخن بدان معناست كه تعداد آنان . توانند آن را بخورند گوسفند جمع شوند نمي
  .بيشتر از ده نفر نبوده است

كند كه در ميان شيعيان افرادي هستند كه امور  سپس يكي از شيعيان بيان مي
خن داللت دارد كه اين صفت بارز در ميان اين س. شوند زشت و فحشا مرتكب مي

پس تا ! اند شده رخي از افراد مرتكب اين كارها ميشيعيان بوده است، و نه اينكه فقط ب
  !توان به اين افراد اعتماد داشت؟ چه اندازه مي
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اند  كند كه تعداد افرادي كه براي پدرش اخالص داشته جعفر صادق تأكيد مي
بريد عجلي، زراره، ابوبصير و محمد بن : ند كه عبارتند ازباش بيشتر از چهار نفر نمي

  .مسلم
اصطالحي در  -اين چهار نفر را هم مجروح كرده است ،همچنين پدر جعفر

كه اين  -علوم حديث است، يعني عادل ندانسته و مورد اتهاماتي قرار داده است
توان  ، نميبنابراين. مطلب در بحث تكذيب راويان حديث توسط ائمه ذكر خواهد شد

روايات وارده از محمد بن علي باقر را با وجود اين وضعيتي كه اصحاب وي 
  . اند، قبول كرد داشته

  /جعفر صادق -6
عفر اصل آنان در شناخت و ج ،باشد ايات شيعه منسوب به جعفر صادق مياكثريت رو
از  اما برغم اين مورد، وي در ميان اهل بيت بيشترين شكايت را. باشد دينشان مي

  :شود مطالب نقل شده از او بيان ميدر زير خالصه . اصحاب خود دارد
جعفر صادق تأكيد كرده كه اهل بيت خالي نيست از افراد كذابي كه بر آنان * 

و سپس  ،كند اند ذكر مي دروغ ببندد و تعدادي از كساني را كه بر ائمه قبلي دروغ بسته
اند و سپس آنان را لعنت  او دروغ بسته كند كه به از اصحاب خود را ذكر مي هشت نفر

  .كند مي
اند و روشي را كه آنان براي اين كذب  ما نوع دروغي را كه اين افراد به او بسته

شود كه هر نوع احتمالي در روايات  اين موضوع سبب مي. شناسيم اند، نمي بكار برده
  .جعفر وارد باشد
برخي از اصحاب روايات و  رسيم كه سخنان جعفر به اين يقين ميما از ميان 

. ه كدام يك كذب هستنددانيم ك اند، اما به يقين نمي سخناني را به دروغ بر او بسته
ائمه بعد ! اند؟ دانيم كه آيا افراد ديگري از اصحاب وي به او خيانت كرده همچنين نمي
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. نداند تا از آنها بر حذر باش از جعفر نيز اين كذب را براي اصحاب خود بيان نكرده
  .كند در روايات وارده از جعفر وارد ميهمه احتماالت را  ،اين امر

يا  -ده جزءد، شنون ان از وي، وقتي سخني را از وي ميوي بيان داشته كه راوي* 
و آن ده مورد اضافه شده و اشخاصي كه اين موارد را  ،افزايند بر آن مي -ده كلمه

شود كه هر روايتي محتمل اين  بب مياين موضوع س. ذكر نكرده استاند،  اضافه كرده
همچنين سبب  -وجود داشته باشد يعني احتمال اضافه شدن در آن -ضوع باشدوم

شود كه هر راوي از اصحاب وي، مقصود اين سخن باشد تا اينكه خالف آن  مي
واجب است كه در قبول همه روايات و ثقه  ،بنابراين. روايات و راويان ثابت شود

ان توقف شود، زيرا احتمال دارد كه از روايات اضافه شده و از دانستن همه راوي
  .راويان اضافه كننده باشند

آنان «: وي در مورد برخي از شيعيان حكم بزرگي را صادر كرده و گفته است* 
اما وي بيان نكرده كه . »از يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان و مشركان بدتر هستند

اب او را در همين عامل همه اصح. باشد اصحابش مياز اين حكم كدام يك از منظور 
. دهد تا اينكه نصي بيايد و افرادي را از اين تهمت خارج گرداند دائره اتهام قرار مي

ئه از اين تهمت، مورد اعتماد اين بدان معني است كه اصحابش به علت عدم تبر
  .باشند نمي

اين . وارد شده است همچنين وي تأكيد كرده كه آيات نفاق در مورد شيعيان* 
بدين . و او كسي از شيعيان را از اين حكم مستثني نكرده است ،حكمي عام است

رسيم كه همه شيعيان مورد اعتماد نيستند، زيرا امامشان حكم  ترتيب به اين نتيجه مي
هر روايتي كه از طريق آنان روايت شود مورد  ،بنابراين. به منافق بودن آنان داده است

دانيم كه ايمان آن راوي چگونه است تا اينكه نصي  اعتماد نيست، زيرا نمي اطمينان و
از خود جعفر وارد شود كه افراد را از تهمت نفاق مبرا گرداند و ما بتوانيم روايت آنان 

  .را قبول كنيم
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تظاهر اند كه  جعفر بيان كرده كه بيشترين دشمني با اهل بيت را كساني داشته* 
رسانديم در حالي  ما روز را به شب مي: گويد كنند و مي بيت مي تشيع و محبت اهلبه 
قه به ما هستند با ما دشمني ي افرادي كه مدعي مودت و عال كسي به اندازه كه

  .ورزيدند نمي
نمايد  كنند، جعفر آنان را تكذيب مي ادي كه تظاهر به مودت اهل بيت مياين افر
و او  ،اند د و تظاهر به عالقه به آنان كردهكند كه آنان دشمن اهل بيت هستن و تأكيد مي

همه افرادي كه  ،بنابراين. كسي از اصحاب خود را از اين امر مستثني نكرده است
ترين  اطراف اهل بيت هستند از جانب خود اهل بيت متهم به اين هستند كه دشمن

پذيريم تا  ي از آنان را نميما روايت كس ،به همين دليل. باشند مردم نسبت به آنان مي
اما چنين روايتي وارد نشده است . اينكه روايتي وارد شود و آنان را از اتهام تبرئه نمايد

  .كه كسي را از اين اتهام تبرئه نمايد
اند فاش  اينجاست كه نقشه تقيه كه دشمنان اهل بيت آن را طرح ريزي كرده* 

غير معناي ظاهري آن به  شود، زيرا جعفر بيان كرده كه شيعيان كالم اهل بيت را مي
و  -از روي تقيه گفته شده است معناي ظاهري :گويند يعني مي -كنند تأويل مي

. گويند منظور وي فالن چيز است گويم و آنان مي من فالن چيز را مي: گويد مي
و قول حق  ،كند كه متفق با ديدگاه اهل سنت است جعفر دين خود را بيان مي ،بنابراين

او را تصديق نكنيد، زيرا : گويند اند مي ي كه اطراف وي را گرفتهباشد، سپس افراد مي
او معناي ظاهري را اراده نكرده است، بلكه اين سخن او معنائي ديگر غير از اين 

  .معناي ظاهري دارد
وي، در آنچه كه به جعفر منسوب اين امر مؤيد اين مساله است كه افراد اطراف 

  .دهند ا آنان سخن وي را تغيير ميد، زيرسازند مورد اعتماد نيستن مي
ورزد كه همه اصحاب وي مورد اعتماد  اينجاست كه جعفر صادق تأكيد مي

باشند و اگر سه نفر يافت  د اعتماد وي بيشتر از دو نفر نميتعداد افراد مورنيستند و 
تنها دارد كه  يحتي جعفر بيان م. گويد رد اعتماد باشند به آنان حديث ميشوند كه مو
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جعفر به آنان  ،بنابراين. است »عبداهللا بن يعفور«كند و آن  نفر اوامر او را اجرا مييك 
پس اين روايات از كجا . حديث نگفته است، زيرا تعداد مطلوب ايجاد نشده است

  !اند؟ آمده
با وجود شهادت اين روايات وارده در منابع شيعه مبني بر اندك بودن پيروان 

كنند كه فقط طالب مورد  و غريبي دارند، زيرا ادعا مي جيبجعفر، شيعيان مبالغات ع
آيد كه تعداد  پس اين سوال پيش مي. اند اعتماد جعفر صادق چهار هزار نفر بوده

  !اند؟ اند چند نفر بوده طالبي كه از وي كسب علم كرده
اگر تعداد افراد ثقه اين مقدار هستند، در اين صورت حداقل مقدار طالب بايد ده 

آيا سخن ! پس در اين صورت ما بايد چه كسي را تصديق كنيم؟. ر بوده باشدهزار نف
شكي نيست كه ما سخن ! خود جعفر را تصديق نمائيم يا سخن متأخرين شيعه را؟

  .كنيم جعفر را تصديق مي
رسد، زيرا يكي از اصحاب امام از كثرت اختالفات و  اما مصيبت بزرگ فرا مي

كند و سبب آن را  و جعفر نيز سخن وي را تأييد مي دكن ار ناراحتي ميتناقضات اظه
كند و اين سبب، دروغ بستن بر اهل بيت است، زيرا اين افراد با اين  برايش بيان مي

گويند كه اهل بيت  ني طالب دنيا هستند و به دروغ ميكنند، يع دروغ تجارت مي
ن خبر را به ما باشيم و آنان فال يهستند و ما مقربان اين اوصيا م صاوصياي پيامبر

  .اند تا در نتيجه مردم آنان را تعظيم دارند و اموال را به آنان بدهند داده
ر وي را اي جاهل دو عده :گويد مر را مورد تأكيد قرار داده و ميشريك، اين ا

حدثنا جعفر بن : گفتند شدند و مي رفتند و از نزد او خارج مي گرفته بودند و نزد او مي
كردند كه همه منكر  و احاديثي را بيان مي -حديث گفت مد به ماجعفر بن مح -محمد

و با اين طريق اموال مردم را  كردند و جعلي بود كه به جعفر منسوب مي و كذب
  . گرفتند خوردند و از آنان درهم مي مي

كنند كه فالن  بندند و به او منسوب مي به جعفر دروغ مي. ، حقيقت اين استآري
كالمي  و اگر جعفر ،ال آنكه وي چنين چيزي را نگفته استچيز را گفته است، ح
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گفتند جعفر اين را از روي تقيه گفته  گفت، آنان مي مخالف افراد اطراف خود مي
  !پس ما چگونه دروغ و صحيح را از هم تشخيص بدهيم؟. است

گفتند و به  رفتند دروغ مي يابيم افرادي كه نزد جعفر مي ، ما يقين ميبنابراين
ساختند كه جعفر آن را گفته است، حال آنكه جعفر چنين چيزي بر  منسوب ميجعفر 

حال نكته اينجاست كه ما كدام روايت را صحيح بدانيم و كدام راوي . زبان نياورده بود
  !را از كذب تبرئه نمائيم؟

شود،  مانع از اعتماد به همه روايات مياين مسأله مانع از تصديق همه روايات و 
ين يابيم كه اين روايات از رواياتي نيستند كه به دروغ به جعفر منسوب تا اينكه يق

و در مورد راويان به اين يقين برسيم كه اينها از افرادي نيستند كه به جعفر  ،اند شده
  .اند دروغ نسبت داده

دانيم كه  ين داريم، اما به صورت يقيني نميبه وجود كذب در روايات يق ،بنابراين
شود كه همه روايات وارده از جعفر  اين موضوع سبب مي. است روايت كذبكدام 

  .مورد شك باشد
يعيان از مقربان باشد و نزد ش باشد كه در كنار جعفر مي اي از افرادي مي اين نمونه

آيد و نام او زراره است كه در قلب خود نسبت به جعفر احساس  جعفر به حساب مي
به ريش او باد شكم دارد كه  س اظهار ميكند و سپ يو او را تكذيب م ،كراهت دارد

كند  و به جعفر منسوب مي شود جعفر هرگز رستگار نمي: گويد خالي كرده است و مي
  .كه به وي امر كرده عصر را بعد از غايب شدن خورشيد از آسمان بخواند

پس وقتي كه اين فرد مقرب و مورد اعتماد شيعه چنين وضعيتي دارد، ديگران 
توان چنين روايتگري را در مورد روايات و دين، امين  آيا مي! دارند؟نه وضعيتي چگو

  !دانست؟
دهد  يعه از مقربان جعفر است شهادت ميدر پايان شخصي كه به زعم روايات ش

كه دوستداران اهل بيت، افرادي امين و وفادار و صادق نيستند، بلكه در ميان آنان 
  .باشند و بسيار كم وفادار ميتالط بوده كساني هستند كه بد زبان و بد اخ
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پس آيا چنين افرادي اهليت اين را دارند كه روايات آنان در دين الهي مقبول 
  !واقع شود؟

  /كاظم بن جعفر موسي -7
موسي بن جعفر بيان مي كند كه اگر اصحابش مورد امتحان قرار گيرند، يعني همان 

زار نفر يكي از اين امتحان اند، مرتد هستند و از ه افرادي كه از اصحاب پدرش بوده
  .آيد موفق بيرون نمي

پس كجاست آن تعداد راويان از جعفر كه اظهار مي شود چهار هزار نفر 
  !هستند؟

توان اعتماد كرد كه حديثي را روايت كنند يا خبري را  پس آيا به اين افراد مي
ك از آنان مورد دانيم كه كدام ي ه متهم به ارتداد هستند و ما نمينقل نمايند، حال آنك

  !باشند؟ قبول و مزكَّي مي



 
  

  

  مبحث نهم
اهل بيت مشهورترين ياران و اصحاب خود را تكذيب و لعن و نفرين 

  فرستند مي

  
  :مطلب اول

اهل بيت مشهورترين ياران خود را تكذيب و لعن و نفرين : بيان موضوع
  فرستند مي
  
  

  :مطلب دوم
نفرين قرار گرفتن اصحاب نگاهي به موضوع تكذيب شدن و مورد لعن و 

 مشهور اهل بيت توسط خود اهل بيت
  

  



 
  

  

  



 
  مطلب اول

اهل بيت مشهورترين ياران خود را تكذيب و لعن و نفرين  :بيان موضوع 
  فرستند مي

اند تنها به آزار دادن و رها كردن آنان اكتفا  افرادي كه در اطراف اهل بيت بوده
هايي را به آنان نسبت  اند و حرف ن دروغ بستهاند، بلكه گروهي از آنان بر آنا نكرده
اند و از آنان حذر كرده و  اهل بيت از اين موضوع آگاه شده. اند اند كه آنان نگفته داده

  . اند لعنت نموده
البته برخي از آنها قبالً ذكر . شود هايي از اقوال آنان بيان مي در مبحث زير نمونه

  .شدند
خداوند بنان البيان را لعنت نمايد و «: تاز ابوجعفر روايت است كه گف* 

دهم كه  من شهادت مي. بست او بر پدرم دروغ مي. نت كرده استخداوند بنان را لع
  .1»اي صالح بود پدرم علي بن حسين بنده

هميشه در معرض دروغ  ما اهل بيت«: از جعفر صادق روايت است كه گفت *
نزد مردم با دروغ  يم وصداقت مادروغگويان قرار داريم ولي ما افرادي صادق هست

ترين مردم بود و مسيلمه بر ايشان دروغ  صادق صخدا رسول  .گردد آنان ساقط نمي
كسي كه بر  است و صخدا ترين انسان بعد از رسول اميرالمؤمنين صادق. بست مي

هايي كه خود  كرد يا دروغ بست و براي تكذيب وي فعاليت مي دروغ مياميرالمؤمنين 
ابوعبداهللا حسين بن . بود -اهللا عليه لعنة -عبداهللا بن سبأ نمود، تسب ميبه او من

نام حارث شامي و بنان را ذكر كرد و  سپس ابوعبداهللا. به مختار مبتال بود علي
وي سپس نام مغيره بن سعيد، . بستند دروغ مي اين دو بر  علي بن حسين :گفت

از اصحاب  -زه يزيدي و صائد نهديبزيع، سري، ابوالخطاب، معمر، بشار أشعري، حم
ما هرگز از دروغ دروغگويان و . خداوند اينان را لعنت كند: گفترا بيان كرد و  -خود

                                           
، دراسات فـي علـم الدرايـة    4/276، معجم رجال الحديث 271 -25/270البحار : نك ، و2/590ال اختيار معرفة الرج -1

  .155:ص
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افراد ناتوان و عاجز الراي در امان نخواهيم بود ولي خداوند ما را از گزند تمام 
  1.دروغگويان در امان گذاشته است و به آنان عذاب آهنين مي چشاند

فردي بود كه «: بيب خثعمي از ابوعبداهللا روايت كرده كه گفتكشي از ح* 
و فردي بود كه  ،نام او را نبرده است داد، اما الي را به دروغ به حسن نسبت مياقو

و مختار  ،نام او را نبرده است داد، اما حاديثي را به دروغ به حسين نسبت مياقوال و ا
يد دروغ هائي را به اد و مغيرة بن سعد به دروغ به علي بن حسين نسبت مي اقوالي را

  .2»داد پدرم نسبت مي
راهي خود را از يك روايات كشي به اين اشاره دارند كه مغيره بن سعيد گم* 

گرفت، از جمله در كتاب رجال كشي آمده است كه روزي ابوعبداهللا  منبع يهودي مي
زن  كند آنخداوند لعنت كند مغيره بن سعيد را و لعنت «: به اصحاب خود گفت

گري را از او  و حيلهبازي  ، و سحر و شعبدهرفت يهودي را كه مغيره نزد او مي
  .3»گرفت ميفرا

خداوند مغيره بن «: همچنين از ابوعبداهللا در مورد مغيره روايت شده كه گفت* 
  .4»داد اقوالي را به دروغ به ما نسبت ميسعيد را لعنت كند، او 

: گويد شنيدم كه ابوعبداهللا مي«: كه گفت از ابان بن عثمان روايت است* 
خداوند عبداهللا بن سبأ را لعنت كند، او ادعاي پروردگاري اميرالمؤمنين را كرد، اما به 

يزهائي را واي بر كساني كه چ. اي مطيع خداوند بود بنده خدا قسم اميرالمؤمنين
ويند كه ما در مورد گ اي در مورد ما چيزهايي را مي عده. دهند به دروغ به ما نسبت مي

                                           
، 4/205، معجم رجال الحـديث  25/263، 2/217، البحار 9/90مستدرك الوسائل : نك ، و2/593اختيار معرفة الرجال  -1

   .3/606 3/564أعيان الشيعة 
 .10/190، قاموس الرجال 19/301عجم رجال الحديث م: نك ، و2/492اختيار معرفة الرجال  -2
، قـاموس الرجـال   19/301، معجـم رجـال الحـديث    64/202 25/289البحـار  : نـك  ، و2/491اختيار معرفة الرجال  -3

 .2/76، تسديد األصول 10/189
 .4/52 ، أعيان الشيعة4/339، معجم رجال الحديث 204:االختصاص ص: نك ، و2/436اختيار معرفة الرجال  -4
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، در درگاه خدا از آنان جويم ن در درگاه خدا از آنان برائت ميم. گوئيم خود نمي
  .1»جويم برائت مي
كليب صيداوي روايت كرده كه آنان نشسته بودند و عزافر صيرفي و كشي از * 

 پس بدون اينكه. تعدادي از اصحابشان با آنان بودند و ابوعبداهللا نيز همراهشان بود
  .2»خداوند زراره را لعنت كند«: بحثي در مورد زراره شود، ابوعبداهللا سه بار گفت

شنيدم كه ابوعبداهللا «: همچنين از عمران زعفراني روايت است كه گفت* 
لعنت خدا . هايي كه زراره در اسالم ايجاد كرد كسي ايجاد نكرده است بدعت: گويد مي

  .3»بر او باد
آياتي را كه خداوند در مورد منافقان نازل «: ت كه گفتاز ابوعبداهللا روايت اس* 

  .»باشد مورد شيعيان ميكرده است در 
برخي از شيعيان از يهوديان و «: جعفر صادق روايت است كه گفتاز* 

  .4»مسيحيان و زرتشتيان و مشركان بدتر هستند
گويند و حتي شيطان به  برخي از شيعيان دروغ مي«: گويد وي همچنين مي* 

  .5»وغ آنان نيازمند استدر
كند  اذبان شيعه آغاز ميوقتي كه قائم ما قيام كند از ك«: گويد وي همچنين مي* 

  .6»رساند و آنان را به قتل مي

                                           
، معجـم رجـال   2/172سـيد مرتضـى عسـكري    ، ، عبد اهللا بن سـبأ 25/286، بحار األنوار 1/324اختيار معرفة الرجال  -1

 .192:علي آل محسن ص، ، كشف الحقائق11/206الحديث 
 .61:، تاريخ آل زرارة ص8/249معجم رجال الحديث : نك ، و1/365اختيار معرفة الرجال  -2
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نزد ابوعبداهللا  ده كه از فراواني اختالف ميان خوداز فيض بن مختار روايت ش* 
من در .... ؟چيست اين اختالفي كه ميان شيعيان شما وجود دارد: شكايت كرد و گفت

نشينم و نزديك است كه در اختالف آنان در حديثشان  هاي آنان در كوفه مي ميان حلقه
گويي، مردم  همان طور است كه تو مي ،اي فيض«: گفت ابوعبداهللا. شك كنم

گويم و  من حديثي براي يكي از آنان مي. حرص زيادي براي دروغ بستن به ما دارند
اين بدان خاطر . كند شود آن را تأويل ديگري مي من خارج مي مين كه آن فرد از نزده

است كه آنان با حديث ما و عالقه به ما دنبال ثواب اخروي نيستند، بلكه طالب دنيايند 
  .1»و هر يك دوست دارند كه براي خود مقامي را كسب كند

 نان بر زبان علي بن حسينب«: اند كه گفت از علي بن موسي روايت كرده* 
بان و مغيرة بن سعيد بر ز ،پس خداوند گرماي آهن را به او چشاند. بست وغ ميدر

و محمد بن بشير  ،بست و خداوند گرماي آهن را به او چشاند دروغ مي ابوجعفر
و  ،بست و خداوند گرماي آهن را به او چشاند دروغ مي بر زبان ابوالحسن موسي
. او چشاند اوند گرماي آهن را بهبست كه خد دروغ مي ابوالخطاب بر ابوعبداهللا
  .2»بندد، محمد بن فرات است كسي كه بر من دروغ مي

 به ابوعبداهللا: از سفيان سمط آمده است كه گفتبصائر الدرجات در كتاب * 
آيد و  فدايتان شوم، مردي كه معروف به كذب است از جانب شما نزد ما مي«: گفتم

گويد كه من به  آن فرد به شما مي: گفت پس ابوعبداهللا. گويد احاديثي زشت مي
: ابوعبداهللا گفت. خير: گفت. ام كه شب است ام كه روز است و به روز گفته شب، گفته

                                           
، اختيـار معرفـة الرجـال    326 -1/325أنصـاري  ، صـول ، فرائـد األ 1/226، جامع أحاديث الشيعة 2/246بحار األنوار  -1

 .7/48، أعيان الشيعة 8/232، معجم رجال الحديث 1/347
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يرا در اين ام و او را تكذيب نكن، ز اگر چنين هم گفت بدان كه من آن را گفته
  .1»كني صورت تو مرا تكذيب مي

اند، از  ه از ائمه روايت كردهمحمد رضا مظفر اعتراف كرده كه بيشتر افرادي ك
اند و كتب شيعه هم اينها را روايت  ائمه روايت شده كه آنان را مورد مذمت قرار داده

: گويد هاي وارده در مورد هشام بن سالم جواليقي مي وي در مورد مذمت. اند كرده
ل هايي در مورد او وارد شده است، آنچنان كه در مورد ديگر بزرگان انصار اه طعنه«

ها اين است كه اينها  و جواب اين طعنه ،بيت و اصحاب ثقه آنان وارد شده است
  . 2»مفهومي عامتر از اين معاني ظاهري دارند

اما مظفر با وجود مجروح بودن اين افراد از جانب ائمه راضي نشده است با اين 
چگونه «: گويد استدالل كه مذهب شيعه مبتني بر اين افراد مجروح است و مي

تواند اين قدح و مذمتها در مورد اين بزرگان صحيح باشد؟ آيا دين حق و امر اهل  يم
  .3»هاي قاطع اين افراد برپا شده است؟ بيت جز با استدالل

بعد از اين بيان اقوال ائمه شيعه دوازده امامي در مورد لعنت كردن و تكذيب 
  .اهيم داشتاصحاب بزرگ خود، توضيحاتي را در مبحث آتي با اين موارد خو

                                           
 .77:، مختصر بصائر الدرجات ص212 -2/211األنوار ، بحار 558:بصائر الدرجات ص -1
 .178: مظفر ص، اإلمام الصادق -2
 .178:مظفر ص، اإلمام الصادق -3



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

226

  مطلب دوم
نگاهي به موضوع تكذيب شدن و مورد لعن و نفرين قرار گرفتن اصحاب 

  مشهور اهل بيت توسط خود اهل بيت

در روايات نامهاي تعدادي از شيعيان وارد شده است كه ائمه آنان را لعنت كرده و 
عني كسي كه قرار دارد، ي يهودي عبداهللا بن سبأو در پيشاپيش آنها  ،اند تكذيب نموده

سپس اشخاصي از او تبعيت نمودند . آيد مؤسس اين عقايد مخالف قرآن به شمار مي
كه واقعيت برخي از آنان براي اهل بيت روشن شد و اهل بيت آنان را با نام ذكر 

  .اند كرده
كند كه در اصحاب وي افرادي وجود دارند كه از  سپس جعفر صادق تأكيد مي

ستند و اين افراد به خاطر مكر و حيله زياد، در كذب از يهوديان و مسيحيان بدتر ه
اند، به طوري كه حتي ابليس در دروغگوئي به روش آنان نيازمند  ابليس هم پيش افتاده

كند كه  وي حتي تأكيد مي. ار مكارانه استاست، زيرا روش اين افراد مخفي و بسي
. باشند است كه شيعه ميت در مورد افرادي آياتي كه در مورد منافقان نازل شده اس

كند كشتن  ايد، اولين كاري كه ميكند كه اگر مهدي خروج نم همچنين وي تأكيد مي
  .كذابان شيعه است

گويد كه آن دنياخواهي  كند و مي گوئي اين كذابان را كشف مي وي سبب كذب
كنند و همين  ه غير معنا و تأويل آن، تأويل ميو حتي آنان حديث وي را ب ،است
پس وقتي كه اين . اختالف ميان شيعه را در عصر خود ائمه افزايش داده است عامل،

  تواند روي دهد؟ عيتي ميدهد، در عصرهاي بعدي چه وض در عصر ائمه روي مي
ه اند اعتماد ب هاي زيادي كه خود ائمه در مورد اصحاب ائمه بيان كرده نكوهش

از راويان آنان را يافت كه از سوي  توان يكي دارد، زيرا تقريباً نمي همه آنان را بر مي
  .ائمه مورد نكوهش و مذمت قرار نگرفته باشند
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وقتي كه ائمه آشكارا اين كذابان را مورد مذمت قرار دادند و مردم را از كذب 
آنان بر حذر داشتند، اين كذابان اقدام به وضع و جعل احاديثي كردند كه مردم را از 

 داشتند، گرچه و رد احاديث اين افراد بر حذر ميبان قبول كالم ائمه در مورد اين كذا
  .بودند اين افراد معروف به كذب گوئي مي

: گفتم به ابوعبداهللا: در بصائر الدرجات از سفيان سمط آمده است كه گفت
آيد و احاديثي  فدايتان شوم، مردي كه معروف به كذب است از جانب شما نزد ما مي«

ام كه  گويد كه من به شب، گفته آن فرد به شما مي: گفت پس ابوعبداهللا. گويد زشت مي
اگر چنين هم : ابوعبداهللا گفت. خير: گفت. ام كه شب است روز است و به روز گفته

يرا در اين صورت تو مرا ام و او را تكذيب نكن، ز گفت بدان كه من آن را گفته
   .»كني تكذيب مي
  !نص روايت چنين است ،آري

ه فردي كه احاديث زشت را بيان كند ك يث تأكيد ميسفيان سمط، راوي حد
كند كه راوي اين گونه احاديث  كذب است، اما جعفر به وي امر مي كند معروف به مي

  .را تصديق نمايد و از اسم او هم سوال نكرد
كنيم، بلكه تعجب ما  اند تعجب نمي ما از اين كذابان كه اين روايات را جعل كرده

كنند، حال آنكه به خدا و پيامبر  است كه اين روايات را قبول ميان از كساني از شيعي
او اعتقاد و ايمان دارند و اعتقاد دارند كه اين روايات منسوب به اهل بيت، از طرف 

ها بر  دارند كه اين مذمت كنند و اظهار مي صادر شده است و آنها را قبول مي آنان
  !!رنداند و دليلي براي آن ندا اساس تقيه بيان شده

در مورد يكي از اصحاب  شگفت است كه وقتي علماي شيعه تناقض مذمت ائمه
دهند، با ادعاي اينكه مذهب  كالم ائمه ترديد به خود راه نمي بينند، در رد خود را مي

  .مبتني بر اين افراد مورد طعن است
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ها در مورد اين بزرگان  تواند اين قدح و مذمت چگونه مي«: گويد مظفر مي
هاي قاطع اين افراد برپا شده  باشد؟ آيا دين حق و امر اهل بيت جز با استدالل صحيح
  »است؟

آري، مذهب شما مبتني بر اين گونه افراد است و مذهب اهل بيت نيست، زيرا 
اند،  اند و اين افراد نزد ائمه بزرگ نبوده اند و تكذيب نموده اهل بيت آنان را لعنت كرده
  .ايد ردهبلكه شما آنان را بزرگ ك

باشد، همان علتي است كه به خاطر  قاطعي كه مذهب مبتني بر آنها مي آن داليل
و اين افرادي كه ائمه مردم را از آنها  ،اند آن ائمه آنان را لعنت كرده و مجروح نموده

هايي هستند كه امت را دچار تفرقه نموده و  اند، همان صاحبان روايت بر حذر داشته
  .استمذهب را فاسد كرده 

د روايات اين افراد تجديد نظر نماييد و با قرآن مقايسه نماييشايسته است كه در 
كه با قرآن موافق است  تا ميزان همخواني و توافق آنها با قرآن روشن شود و آنچه را

آنچه را كه مخالف قرآن است رد كنيد و قرآن را تابع اين روايات د و قبول نمايي
  .اند ا را از آنها برحذر داشتهد، زيرا ائمه شما، شمنكني

پس «: ذكر خواهد شد كه در آن از جمله آمده است /بعداً سخني از ابوعبداهللا
از خدا بترسيد و آنچه را كه مخالف سخن پروردگار ما و سنت پيامبر ما محمد است 

  .1»اهللا قال اهللا تعالي؛ قال رسول: گوييم گوييم، مي نپذيريد، زيرا ما وقتي كه حديث مي
توان روايات كسي را قبول كرد  آيا بعد از همه اين موارد مياينكه؛  نكته نهايي

اند و مردم را از آنها  كه ائمه مجروح كرده و مورد لعنت قرار داده و تكذيب نموده
  !اند؟ برحذر داشته

و تطبيق آن بر منابع  تراجم اصحاب أئمه و راويان اخبار آنانيك نگاه به كتب 
الكافي، من ال يحضره الفقيه،  يعني كتابهاي -نه شيعه دوازده اماميقديمي و چهارگا

  .كند آور را براي ما كشف مي حقيقتي حيرت -ار و تهذيب األحكامستبصاال
                                           

  .10/188، قاموس الرجال 19/300، معجم رجال الحديث 2/250البحار  -1
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  :شود حال آن نتايج بيان مي
  .باشند نفر مي 59: تعداد راوياني كه از جانب ائمه مورد لعنت قرار گرفته اند* 
  .روايت است 5765ر اين چهار كتاب، فقط تعداد روايات اين افراد د* 
  .نفر هستند 55: تعداد كساني كه تكذيب شده اند* 
  .روايت است 5645: تعداد روايات اين تكذيب شدگان در اين چهار كتاب* 

  .روايت است 11419: مجموع اين دو روايت** 

ايمان  ائمه اثني عشريبه تعداد كساني كه از آنان روايت شده است و * 
 .نفر هستند 107، اند شتهندا

  .نفر هستند 398: شراب خواريخاطر تعداد متهمان در دين خود به * 
در زمينه اعتقادشان به شرب خمر  كهاز اين دو گروه تعداد روايات وارد شده * 
   .روايت است 5568: باشند متهم مي
  .398 +107 +55 +59 :شود، يعني مجموع راوي مي 619: مجموع اين راويان* 

 است، يعني مجموع 19987 :مجموع روايات وارد شده از همه اين افراد** 
11419+55681.  

 اند رشح حال راويان شيعه كه در كتاهبای شيعه مورد جرح و تعديل قرار گرفته

                                           
  .269 -255: رواة األخبار عن األئمة األطهاركتاب : نك -1

  تعداد روايتهارشح حالشانتعداد راويان
٠٥٩
٠٥٥ 
١٠٧ 
٣٩٨

هانفرين شده
 دروغگوها

معتقد به ائمه نبودند 
ار بودندو رشابخو

٥٧٦٥ 
٥٦٤٥ 
٥٥٦٨ 
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  !ماند؟ پس اگر اين مقدار از اين چهار كتاب كم شود چه مقدار باقي مي
باشد، و اال اگر قواعد اهل سنت  ه بيان شد بر اساس قواعد شيعه مياين موارد ك
  .شوند ين كتابها از صحنه روزگار محو ميبر آن اعمال شود ا

اند، اما تعداد راوياني كه مجهول  است كه مورد جرح واقع شده اين تعداد راوياني
  .باشند بيشتر از اين تعداد است الحال مي

  !باشند؟ وايات اين كتابها مورد اعتماد ميپس آيا بعد از اين ر
  



 
  

  

  مبحث دهم
  در روايتها و كتب مي كنند تحريفاهل بيت اصحاب خود را متهم به 

  
  

  :مطلب اول
تحريف در روايتها و كتب ل بيت، اصحاب خود را متهم به اه :بيان موضوع

  .كنند مي
  
  

  :مطلب دوم
در روايتها و  تحريفاهل بيت، اصحاب خود را متهم به  نگاهي به موضوع

 .كنند كتب مي
  

  

  

  



 



 
  مطلب اول

در روايتها و كتب  تحريف اصحاب خود را متهم به، ل بيتاه :بيان موضوع
  كنند مي

در  كه اند اند تأكيد نموده وازده امامي آنان را ائمه خود كردهاهل بيت كه شيعيان د
، اما شده است وارد تحريف اند روايتها و كتابهايي كه اصحابشان به نقل از آنان نوشته

  .اند را مشخص نكرده تحريفحد و مرز اين 
  :شود يان ميهايي از اين روايات ب حال در زير نمونه

مغيرة بن سعيد عمداً به پدرم دروغ «: گفتاز ابوعبداهللا روايت است كه * 
گرفت و اصحاب مغيره به اسم  هاي اصحاب پدرم را مي كتابو  ،داد نسبت مي

گرفتند و به مغيره  ند و كتابها را از اصحاب پدرم مياصحاب پدرم استتار كرده بود
و ساخت  كرد و به پدرم منسوب مي و زندقه مي دادند و مغيره آنها را پر از كفر مي

كرد كه آنها را ميان شيعيان منتشر  داد و به آنان امر مي سپس به اصحاب خود مي
 تحريفهاياز همه موارد غلو كه در مورد اصحاب پدرم آمده است  ،بنابراين .سازند

  .1»هاي آنان است مغيرة بن سعيد در كتاب
ر مغيرة بن سعيد كه لعنت خدا ب«: آمده است /در لفظي ديگر از ابوعبداهللا* 

كرد كه  احاديثي را وارد مي -بن علي باقرمحمد  - هاي اصحاب پدرم او باد در كتاب
پس از خدا بترسيد و چيزهائي را كه با قول خداي متعال و . پدرم آنها را نگفته بود
د، زيرا ما هرگاه مخالفت دارد به عنوان احاديث ما قبول نكني صسنت پيامبر ما محمد

  .2»قال اهللا تعالي؛ قال رسول اهللا: وئيمگ گوئيم، چنين مي حديثي مي
روايت است كه  ،از يونس بن عبدالرحمان، يكي از اصحاب ابوالحسن رضا* 

را در آنجا ديدم  إبه عراق آمدم و بخشي از اصحاب ابوجعفر و ابوعبداهللا: گفت

                                           
، معجـم  2/491، اختيـار معرفـة الحـديث    8/163، موسوعة أحاديث أهل البيـت  2/205 ، عبد اهللا بن سبأ2/250البحار  -1

 .416، كليات في علم الرجال 10/189، قاموس الرجال 19/300رجال الحديث 
، رجـال ابـن داود   2/489، اختيـار معرفـة الرجـال    1/262، جامع أحاديث الشيعة 1/9، الحدائق الناضرة 2/250البحار  -2

 .209:، رجال الخاقاني ص38:لمقال في علم الرجال ص، توضيح ا279:ص
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ا من احاديثي را از آنان شنيدم و كتابهايشان را گرفتم و بعدها آنه. كه زياد  هم بودند
را بر علي بن حسن رضا عرضه كردم، اما وي احاديث زيادي از آنها را مورد انكار 

ابوالخطاب احاديثي را به دروغ به ابوعبداهللا منسوب كرده است، «: قرار داد و گفت
اصحاب ابوالخطاب نيز تا به امروز اين گونه احاديث . خداوند ابوالخطاب را لعنت كند
پس آن دسته از . كنند مي تحريفدهند و  جاي مي را در كتب اصحاب ابوعبداهللا

وافق با گوئيم، م پذيريد، زيرا وقتي كه ما حديث مياحاديث كه مخالف قرآن است ن
  .1»گوئيم ا از جانب خدا و رسول او حديث ميگوئيم، م قرآن و سنت نبوي حديث مي

در  كردن تحريفاي سري براي  تعدادي از علماي دوازده امامي به وجود توطئه
هايي از اين اعترافات  حال در زير نمونه. اند روايات و فاسد كردن كتب اعتراف كرده

  :بيان مي شود
از جمله اسباب ايجاد اختالف و تعارض در ميان «: گويد محمد باقر صدر مي* 

اند و  است كه برخي از افراد مغرض و دشمن اهل بيت انجام داده تحريفهايياحاديث، 
در عصر ائمه  تحريفهابسياري از اين . اند م و سير براي ما بيان كردهتاريخ و كتب تراج

و از جمله احاديثي كه روايت شده است اصحاب اين احاديث اعالم  ،روي داده است
كنند در  و مزور در احاديثي كه روايت مي گر تحريفاند كه دست يك حركت  كرده

، مورد تأكيد ائمه تحريفو اين عمليات بيدارگر در مورد وجود حركت  ،كار است
  .2»باشد مي

از خطرناكترين «: گويد هاشم معروف حسني از محدثين دوازده امامي مي* 
كردند  گروهي بودند كه تظاهر به توالي اهل بيت ميچيزهايي كه در تشيع داخل شد، 

و در طول اين مدت توانستند  ،و مدتي طوالني ميان راويان و اصحاب ائمه نفوذ كردند
ام باقر و امام صادق نزديك شوند و همه راويان به آنان اطمينان يافتند و اين به ام

                                           
  .همان -1
  .1405قم  .قلم سيد محمود هاشمي طه تقريرات بحث الصدر في األصول ب؛  40 - 39ص  7بحوث في علم األصول ج -2
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جماعت مجموعه زيادي از احاديث را جعل كردند و چنان كه برخي از روايات اشاره 
  .1»دارند، آنها را در ميان احاديث ائمه و در اصول كتب حديث داخل نمودند

ست كه در مورد عمر بن جوشن داشته ا بيان تحريفآن اي را براي  وي نمونه
مؤلفين «: گويد او مي -شرح حال -وي در ترجمه. ستاست كه راوي از جابر جعفي ا

اند كه احاديثي را در  و به وي منسوب كردهاند  در علم رجال وي را ضعيف دانسته
كرد  حاديثي را جعل مياو ا«: گويد همچنين مي. 2»كتب جابر جعفي داخل كرده است

  .3»ساخت نمود و سپس به جابر منسوب مي بر جعفي داخل ميو در كتب جا
و ديگر ائمه  روايات صحيح از امام صادق«: گويد هاشم معروف همچنين مي

بر اين نكته تأكيد دارند كه مغيرة بن سعيد و بيان و صائد و عمر نبطي و مفضل و 
يث جعلي گران در صفوف شيعيان تعداد زيادي حد و دسيسهديگر منحرفان از تشيع 

و از مغيرة بن  .....اند از موضوعات مختلف را داخل روايات نقل شده از ائمه كرده
من دوازده هزار حديث جعلي را در اخبار جعفر بن : سعيد نقل است كه گفته است

مغيره و اتباع وي زماني طوالني در ميان صفوف شيعيان باقي . ام محمد قرار داده
رفتند و راز آنان وقتي برمال شد كه اولين  جالس ائمه ميهمراه با آنان به م ماندند و

  .»كتابهاي اصولي حديث پر از روايات آنان شده بود
و صاحب  ،ابن بابويه قمي كه در نزد شيعيان معروف به شيخ صدوق است* 

در روايت  تحريفهايي از وجود  باشد، نمونه از چهاركتاب مورد اعتماد شيعه مييكي 
نقصي در آن  اين است اذان صحيح كه اضافه و«: و مي گويدرا ذكر كرده است 

اند و چيزهايي را به  مفوضه كه خداوند لعنتشان كند اخباري را وضع كردهاما . نيست
در برخي از . »البريةمحمد و آل محمد خير «دو بار : اند كه عبارتند از اذان اضافه كرده
را اضافه » أشهد أن علياً ولي اهللا«ار دو ب» أشهد أن محمداً رسول اهللا«روايات بعد از 
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أشهد أن علياً أميرالمؤمنين «برخي ديگر از آنان به جاي اين جمله، دو بار . اند كرده
  .اند را اضافه كرده» حقاً

و شكي  ،شكي نيست كه علي ولي خداست و به حقيقت امير مؤمنان است
مالت در اصل اذان اين جنيست كه محمد و آل محمد بهترين انسانها هستند، لكن 

اين موضوع ذكر شد تا با اين موارد اضافه شده، افراد متهم به تفويض و . جاي ندارند
  .1»اند، شناسائي شوند افرادي كه از روي فريب و خدعه خود را در ميان ما جاي داده

بدانيد كه اصل كذب در احاديث وارده در مورد «: ابن أبي الحديد مي گويد
آنان بودند كه در ابتدا احاديثي جعلي را يان بوده است، زيرا اين فضائل، از جهت شيع

چيزي كه آنان را بر اين امر واداشت، عداوت و . در مورد صاحب خود جعل نمودند
احاديث كذب زيادي   .....ه، مانند حديث سطل و حديث رماندشمني با مخالفانشان بود

بعين اوليه و كافر بودن آنان اهستند كه مقتضي نفاق گروهي از بزرگان صحابه و ت
  .2»باشد مي

هل بود كه عارض روايات نقل شده از اتزويرهائي  و تحريفهامختصري از اينها 
  .هاي تدوين شده از سوي اطرافيان ائمه شده است بيت و كتاب
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  مطلب دوم
ها و  در روايت تحريف اصحاب خود را متهم به ل بيتاه ،نگاهي به موضوع

  كنند كتب مي

اند و لعنت  حث قبلي بيان شد كه ائمه برخي از اصحاب خود را با نام ذكر كردهدر مب
  . اند و تكذيب نموده

اين رنگ و نوع جديدي از اتهامات وارد شده از سوي ائمه به اتباع خود است، زيرا 
ث ائمه و كتب اصحاب ائمه اند كه احاديثي جعلي را در احادي ائمه آنان را متهم كرده

ا به دروغ به د، از جمله جعفر صادق بيان كرده كه مغيره عمداً احاديثي ركنن داخل مي
ودند كه با اصحاب باقر اختالط داد و گروهي از اصحاب مغيره ب باقر نسبت مي

دادند و مغيره كفر و زندقه  گرفتند و به مغيره مي يافتند و كتب اصحاب باقر را مي مي
 ساخت به جعفر منسوب مي -كفر و زندقه ريعني احاديث دال ب - نمود را داخل آن مي

گرفتند و در  گرداند و اصحاب جعفر آن را مي و سپس آن را به اصحاب جعفر برمي
  .كردند كردند و شيعيان آنها را قبول مي ميان شيعيان منتشر مي

و اين شهادتي از جانب يكي از ائمه  ،يافته است پس اين كار منظم و سازمان
كه شيعيان در زمان امام باقر دچار شكاف شده و كتابهاي آنان تشيع است مبني بر اين

  .گشته است دچار تحريف
بر اساس شهادت خود باقر، اصل در كتابهاي همه اصحاب باقر اين  ،بنابراين

و دليلي از جانب باقر و ائمه بعد از او نيامده كه آن  ،اند شده تحريفاست كه دچار 
روايات را در مظان اين امر همه . مشخص سازداند  شده تحريفروايات را كه دچار 

در  تحريفاي كه قائل به ايجاد  دهد، تا اينكه رواياتي ديگر از ائمه اتهام قرار مي
 اند از شده تحريفاند يا از ائمه بعد از آنان، بيايد و رواياتي را كه دچار  روايات شده

  .ديگر روايات مشخص گرداند
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اگر جماعتي از زنان باشند كه يكي : كنيم ذكر ميبراي اين مورد مثالي فقهي حال 
از آنان خواهر شخصي باشد و اين شخص بخواهد با يكي از اين زنان ازدواج نمايد و 
خواهر وي براي آن شخص معلوم نباشد، در اين صورت ازدواج با همه آن زنان براي 

 .باشد روشن شود كه كدام يك خواهر وي مياين شخص حرام است تا اينكه 
همچنين اگر يك آب پاك وجود داشته باشد كه با چند آب نجس مخلوط شده باشد، 
بر فرد واجب است كه از همه اين آبها اجتناب نمايد تا اينكه آب پاك و نجس از هم 

  .معلوم شوند
خواهر اگر با يك زن اجنبي «: گويد ابواسحاق شيرازي از علماي اهل سنت مي

  . 1»ر مشتبه شد، اجتناب از  همه واجب استاختالط يافت، و آب اگر با ادرا
براي قاعده احتياط جهت «: گويد عز بن عبدالسالم از ديگر علماي اهل سنت مي

هائي نجس  اگر ظرفي طاهر با ظرف: دفع مفسده حرام، مثال هائي وجود دارد، از جمله
ا يا لباسي طاهر با لباسي نجس اختالط يافتند و شناخت لباس طاهر ممكن نبود ي

  .2»دشوار بود، اجتناب از همه جهت دفع مفسده مورد نجس واجب است
بنابراين در صورت وجود اشتباه در امور احكام، واجب است كه از همه اجتناب 

  .شود اشد به طريق اولي اجتناب واجب ميپس اگر در امور تشريع ب. شود
 تحريفيباقر،  شهادت امام در اينجا مؤيد اين امر است كه در روايات نقل شده از

شود كه در بررسي اين روايات، وجود  اين امر موجب مي. ه روي داده استيافت سازمان
توان اصل را  ده شود و جز با وجود يك دليل نميبه عنوان يك اصل قرار دا تحريف

شده از ديگر موارد  م وارد نشده كه روايات دچار تحريفكنار گذاشت و دليلي ه
يل و بر اساس اين قاعده، تصديق چيزي از اين روايات جايز به همين دل. متمايز شود

  .نيست
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امام صادق ميزان و معيار خوبي را براي اين كار گذاشته است كه به حق بهترين 
رواياتي را كه از ما نقل شده و مخالف كالم خدا و سنت «: گويد وي مي. معيار است

و : وي نگفته است. »يداست، به عنوان سخن و حديث ما نپذير صپيامبرمان محمد
  .قرآن و سنت صحيح نبوي: سنت يكي از ائمه، بلكه گفته است

تنها محدود به باقر نيست، بلكه به خود صادق نيز  تحريفنكته ديگر اينكه 
وجود دارد كه همراه با » ابوالخطاب«شخص ديگري به نام . سرايت يافته است

ان ابوالحسن رضا انجام اصحاب خود همين روش را به اعتراف خود رضا تا زم
، تحريف شدهنه رضا و نه ائمه بعد از او بعد از مشاهده وجود روايات و  ،دهند مي

شود كه  اين موضوع سبب مي. اند را مشخص نكرده تقلبي و تحريف شدهاين روايات 
همه روايات وارد شده از صادق و فرزندش موسي و فرزندش علي بن موسي الرضا 

را از ديگر روايات مشخص  تحريف شدهد، زيرا اين ائمه، روايات در مظان اتهام باشن
  .اند نكرده

: گويد كند و مي همان معيار پدرش را ذكر مي /سپس علي بن موسي الرضا
  .»سخنان و احاديث خالف قرآن را به عنوان كالم و حديث ما نپذيريد«

روايات  باشد و و معيار بيان صحت روايات مي آري، اين قرآن است كه مقياس
معيار داوري در مورد قرآن نيستند، اما شيعه روايات را در مورد قرآن حكَم و داور 

توان يافت مگر اينكه شيعيان براي آن رواياتي جعل  اي را نمي اند و تقريباً آيه ساخته
خواهند و با روايات در مورد قرآن  آيه را به معنائي برده كه خود مياند كه معناي  كرده

اند و در نتيجه غلو و گمراهي  اند و ارشاد ائمه خود را تغيير داده اوري زدهدست به د
در عقائد آنان داخل شده است، زيرا بيشتر اين روايات به شهادت ائمه خودشان، 

  .هستند يلو جع تحريف شده
كنند  لماي شيعه تأكيد ميروايات شيعه، چنان كه ع در متقلباين افراد  تحريف

  . تعه و به سبب قبول آن روايات تبديل به يك دين و باور شده اسدر نزد متأخران شي
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ن بابويه، كه آنان وي را يكي از بزرگان علماي شيعه در عصر خود، يعني اب
و صاحب يكي از منابع چهارگانه و معتبر در نزد شيعيان است  ،نامند مي »صدوق«

 ،اند ائي را اضافه كردهبيان كرده كه مفوضه در اذان كه يكي از شعائر ديني است چيزه
. گيرد عي تا به امروز مورد عمل قرار ميو اين اضافات برغم هشدار اين دانشمند شي

اند و  مفوضه كه خداوند لعنتشان كند اخباري را وضع كرده«: گويد ابن بابويه مي
محمد و آل محمد خير «دو بار : اند كه عبارتند از چيزهائي را به اذان اضافه كرده

أشهد أن علياً «دو بار » أشهد أن محمداً رسول اهللا«در برخي از روايات بعد از . »البرية
أشهد أن «برخي ديگر از آنان به جاي اين جمله، دو بار . اند را اضافه كرده» ولي اهللا

  .»اند را اضافه كرده» علياً أميرالمؤمنين حقاً
اند امروزه  جاد كردهاما با وجود اعتراف صدوق به اينكه اين اضافات را مفوضه اي

و موضوعي كه حتي خوانند  ي شيعه در اذان اين اضافات را ميها ها و حسينيه گلدسته
اش وجود ندارد، پس  در باره واحد از ائمه شيعه چه صحيح و چه ضعيف يك حديث

  !؟ده استاين از كجا آم
دارند غاليان شيعه هستند كه اظهار  چنان كه كتب شيعه اظهار مي مفوضه

خداوند محمد را خلق كرد و سپس خلق و تدبير جهان را به او تفويض  :دارند مي
نمود و سپس محمد تدبير عالم را به علي تفويض كرد و علي مدبر و تدبيرگر دوم 

  .1است
اند و شيعه  اين افراد همان كساني هستند كه اين شهادت را در اذان اضافه كرده

تنها يك دليل صحيح يا ضعيف از ائمه بر اند و  آن را پذيرفته و به آن عمل كرده
  !پس اين تشريع از كجا آمده است؟. صحت آن وجود ندارد

در مذهب، ادامه اعتراف امام وي  تحريفاعتراف ابن بابويه به حدوث و ايجاد 
را اعالن كرده  تحريفهمچنين وي آخرين كسي نيست كه اين . به اين موضوع است

                                           
 مفيـد ، ، تصـحيح االعتقـاد  251:بغـدادي ص ، ، الفرق بين الفـرق 1/88أشعري ، مقاالت اإلسالميين: در مورد مفوضه نك -1

  .25/345مجلسي ، ، بحار األنوار65 -64:ص



  گفتگوهاي عقالني با شيعيان اثني عشري                                                        
 

 

241 

اعتراف  سيد محمد صدراند، از جمله  را بيان كرده است، بلكه محققان متأخر نيز آن
در روايات منقول از آنان  تحريفنموده كه سبب اين تناقض در روايات شيعه، وجود 

را مشخص  تحريفو ائمه اين  ،در عصر آنان روي داده است تحريفو اين  ،است
وايات در همه ر تحريفشود كه احتمال وجود  اند و همين عامل موجب اين مي نكرده

اين موضوع در سخن سابق وي روشن است كه در آن از جمله آمده . موجود باشد
كه  است تحريفاتيف و تعارض در ميان احاديث، از جمله اسباب ايجاد اختال«: بود

اند و تاريخ و كتب تراجم و سير  برخي از افراد مغرض و دشمن اهل بيت انجام داده
در عصر ائمه روي داده است و از  تحريفاتاين بسياري از . اند براي ما بيان كرده

اند كه دست يك  جمله احاديثي كه روايت شده است اصحاب اين احاديث اعالم كرده
كنند در كار است و اين عمليات  و مزور در احاديثي كه روايت مي گر تحريفحركت 

  .»باشد ، مورد تأكيد ائمه ميتحريفبيدارگر در مورد وجود حركت 
پس در . را بيان نكردند تحريف شدهآنان روايات ايان پذيرفت، اما عصر ائمه پ

از ديگر روايات تشخيص  را تحريف شدهاين صورت چگونه پيروان بتوانند روايات 
  !بدهند؟

يكي ديگر از علماي معاصر شيعه، يعني هاشم معروف بر اين حقيقت تأكيد 
اند و  كرده ند كه تظاهر به توالي اهل بيت ميا كرده است و بيان نموده كه جماعتي بوده

ترين  از خطرناك«: گويد وي مي. اند احاديث زيادي را در كتب آنان داخل كرده
كردند  گروهي بودند كه تظاهر به توالي اهل بيت ميچيزهايي كه در تشيع داخل شد، 

توانستند و مدتي طوالني ميان راويان و اصحاب ائمه نفوذ كردند و در طول اين مدت 
به امام باقر و امام صادق نزديك شوند و همه راويان به آنان اطمينان يافتند و اين 
جماعت مجموعه زيادي از احاديث را جعل كردند و چنان كه برخي از روايات اشاره 

  .»دارند، آنها را در ميان احاديث ائمه و در اصول كتب حديث داخل كردند



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

242

يكي از شاگردان جابر كرده است، زيرا از  بيان تحريفبراي اين وي مثالي را هم 
كرد و داخل كتاب  وي احاديثي را جعل مي جعفي، يعني عمر بن شمر نقل كرده كه

  .كرد كرد و به او منتسب مي جابر جعفي مي
بدانيد كه « :گويد ابن أبي الحديد است، زيرا وي مي اين بيانگر مصداق كالم

  .»فضائل، از جهت شيعيان بوده استاصل كذب در احاديث وارده در مورد 
اين شهادتهاي ائمه و علماي محقق شيعه، بر اين نكته تأكيد دارند كه در روايتها 

 تحريف شدهاما اين روايتهاي . اند شده و احاديث مجعولي داخل شده تحريفو كتب 
شود كه همه روايات  ، موجب اين ميتحريفبه درستي كه اعتراف به وجود ! كدامند؟

داشته و  را بيان تحريفمظان اتهام باشند، زيرا افراد معصوم از نگاه شيعه، وجود در 
و دليلي وارد نشده كه چيزي از اين  ،اند پيروان معصوم آن را مورد تأكيد قرار داده

  .نمايد خارج تحريفاز دائره  روايات را 
به معناي داخل كردن يك چيز در چيز ديگر، به صورت پنهاني » دس«كلمه 

توان  ي بزرگتر از بحث و تحقيق عادي مياست و امر پنهاني را فقط به وسيله چيز
  .شناخت

بنابراين هيچ . آنها است در تحريفشيعه، وجود اصل در روايات  ،بنابراين
تحريف توان پذيرفت مگر اينكه معصوم شهادت بدهد كه اين روايت  روايتي را نمي

  .و چنين شهادتي هم وجود ندارد نيست شده
 تحريفمورد وجود را در  دكتر موسي موسويدر پايان سخن دانشمند شيعي، 

اگر رواياتي را كه در « :گويد وي مي. آوريم در روايات شيعه و هدف از آن را مي
فاصله بين قرن چهارم و پنجم هجري راويان شيعه در كتب خود نوشته اند، منصفانه 

خواهيم رسيد كه، كوششي را كه بعضي  بار مورد بررسي قرار دهيم، به اين نتيجه اسف
ه به اسالم نموده اند، همانا در سنگيني از وزن آسمانها و ئاز راويان شيعه جهت اسا

زمينها برتري ميگيرد، و اينطور بنظر ميايد كه هدف آنان از نقل اينگونه روايات، جاي 
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هايش  مه وابستگيه به اسالم و هئدادن عقيده شيعه در قلبها نبوده است، بلكه آنان اسا
  .1»را هدف قرار داده بوده اند

توان روايات كتب شيعه را قبول كرد در  يا با وجود همه اين موارد، ميپس آ
  !اند؟ مشخص نكرده را تحريف شدهروايات حالي كه ائمه 

  .اين سوالي است كه بايد عقالي شيعه جواب آن را بدهند
  

                                           
  .12:الشيعة والتصحيح ص -1
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  مطلب اول
  بيان موضوع اعتقاد شيعيان اوليه در مورد استمرار امامت آشكار

خي از  علماي محقق معاصر شيعه دوازده امامي، بر اين نكته تأكيد دارند كه شيعيان بر
باشد، بلكه بر اين  عداد ائمه محصور در عدد معيني مياوليه به اين اعتقاد نداشتند كه ت

مردم يك امام خواهند  ،و در هر عصري .باور بودند كه تعداد آنان محصور نيست
آموزد و در حراست و  است و دين را به مردم ميداشت كه در ميان آنان ظاهر 

  .است صپاسداري از دين و رهبري امت، نائب پيامبر
اما انقطاع عملي سلسله امامت، پريشاني و آشفتگي زيادي را براي آنان به وجود 

 -فرقه متفرق شوند آنان بعد از ائمه به بيشتر از چهاردهآورد و همين امر سبب شد كه 
  . و هر فرقه ادعايي غير از ادعاي ديگران دارد  -ه اعتراف دارندچنان كه خود شيع

تعداد ائمه شيعه، دوازده  هيچ گروهي اين اعتقاد را نداشت كه ،قبل از اين تاريخ
  .باشد نفر مي

در غليان اين غافلگيري، اين عدد براي آنان ابداع شد، اما چون تعداد ائمه عمالً 
با ادعاي فردي به دنيا نيامده، اين عدد كامل شود تا  به اين ميزان نرسيد، الزم آمد كه

  .تعداد ائمه دوازده نفر شود
خي را رصد حسن بن موسي نوبختي، مورخ دوازده امامي مذهب، اين واقعه تاري

ا بيان نكرده كه يكي از ها و عقيده هر يك را بيان كرده است، ام كرده و تعداد اين فرقه
وي در بيان ماجراي . باشد شته كه تعداد ائمه، عدد معيني ميها اين اعتقاد را دا اين فرقه
وي در حالي وفات يافت كه «: گويد سن  عسكري، امام يازدهم شيعه، ميوفات ح

درش ميان خود تقسيم فرزندي آشكار براي او شناخته نشد و ميراث او را جعفر و ما
  .»و اصحابش بعد از وي چندين فرقه شدند ....كردند

دوازده اماميه است و وي ، ها را نام برده و يكي از اين فرق فرقه سپس وي اين
وقالت «: گويد عشريه را به آن نيفزوده است و ميو لفظ اثني  ناميده »اماميه«آن را 
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فرقه دوازدهم از « 1 »...ليس القول كما قال هؤالء: الفرقة الثانية عشرة منهم وهم اإلمامية
  .»....گويند چنان نيست كه اينان مي: ندگوي يعني فرقه اماميه، مي، آنان

به عقيده دوازده كند، اما مطلقاً  در مورد امامت را ذكر مي اين گروهوي اعتقاد 
امامي را بر اعتقاد ديگر فرق   حال آنكه وي اعتقاد فرقه دوازده كند، امامي اشاره نمي

  .كند را بيان مينان بر باور ديگر فرق هاي آ ترجيح داده است و عقيده آنان و رديه
در مباحث آتي، نحوه اختراع اين اعتقاد از خالل كالم  علماي آنان بيان خواهد 

  .شد
  :شود مي هايي از اقوال آنان بيان در زير نمونه

گانه را ذكر كرده و در  شيخ حسين مدرسي طباطبائي، حديث خلفاي دوازده* 
ان داشته كه شيعيان اوليه و در خالل آن بي ،اين مورد سخني طوالني بيان كرده است

به آن اهتمامي نداشتند، زيرا بر اين باور بودند كه امامت تا قيامت استمرار خواهد 
  . داشت

اين بدان خاطر است كه عموم شيعه، به سبب اعتقاد به «: گويد وي از جمله مي
مقدار  استمرار سلسله امامت تا قيامت، انتظار داشتند كه تعداد ائمه بسيار بيشتر از اين

در حقيقت هيچ يك از كتابهاي شيعي باقي مانده از اواخر قرنهاي دوم و سوم . باشد
اند و دچار تحريف  هاي آنان كه قبل از اواخر قرن سوم تأليف شده يا آن دسته از كتاب

چيزي در آنها وجود ندارد كه به اين موضوع اشاره داشته باشد كه اين ، اند نگشته
ن شيعه قرار گرفته باشد يا اينكه به ذهن كسي خطور كرده حديث مورد توجه مؤلفي

آيد كه بطور كامل مانع  بلكه چنين به نظر مي، باشد كه اين حديث با آنان ارتباط دارد
ه عثمانيها اين از انتشار اين حديث مشهور شدند، زيرا شايد آنان بعد از اينكه ديدند ك

دهند و در اضطراباتي كه اخيراً دامان  كنند و مورد تحقيق قرار مي حديث را قرائت مي

                                           
  . 108، 97: ص ، فرق الشيعة -1
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كنند، اين حديث را بر ضد  از آن به نفع خود استفاده ميخالفت آنان را گرفته است، 
   .دانستند شيعه مي

اند كه  اشاره نكردهنيز به اين حقيقت . اند به اين حديث اشاره نكرده 1بني نوبخت
ه در آثار خود  أشعري و ابن قبو حتي سعد بن عبداهللا باشد تعداد ائمه دوازده نفر مي

اند، به  باشد و همه در اواخر قرن سوم و در عصر غيبت زيسته كه در دسترس ما مي
اولين كسي از مؤلفان كه مسأله دوازده امام را مطرح كرد،  .......اند اين امر اشاره نكرده

و در د اين. دو محدث بزرگ، علي بن بابويه قمي و محمد بن يعقوب كليني هستند
وفات ه 329و  328و در اواخر آن در دو سال ،زيستند اواخر مرحله غيبت صغري مي

  .يافتند
وقتي بسياري از  :گويد مي »اإلمامة والتبصرة« علي بن بابويه قمي در مقدمه كتاب

وي اين  ،شيعيان زمان وي در مورد بنيانهاي مذهب حق دچار شك و شبهه شدند
ز احاديثي است كه در آنها تعداد ائمه به صورت كتاب را نوشت كه متضمن برخي ا

دقيق معلوم شده است تا شيعيان اطمينان داشته باشند كه مذهب آنان، همان صراط 
  .مستقيم است

تصاص داده كه بيانگر اين مطلب كليني فصلي از كتاب الكافي را به رواياتي اخ
خود نيامده اي مناسب باشند كه تعداد ائمه، دوازده نفر است، لكن اين فصل در ج مي

رسد كه چند سال بعد، از طرف خود مؤلف به كتاب اضافه  است و چنين به نظر مي
  .2!!»شده است

احمد كاتب، پژوهشگر معاصر شيعه، در ضمن بحث در مورد اسطوره مهدي * 
غائب و مورد ادعاي شيعه، بيان داشته كه شيعه تا زمان امام يازدهم بر اين اعتقاد 

                                           
پـس اگـر   . مورد فرق و اسباب افتراق آنها دست به تأليف زده اند منظور وي از بني نوبخت اين است كه علماي شيعه در -1

هاي خود كه مظنه ذكر ايـن مـوارد    نفر هستند، آن را در كتاب دانستند كه آنان دوازده داشتند و مي به تعداد ائمه علم مي
   .داشتند باشد، بيان مي مي

 .162 -156:تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثالثة األولى ص -2
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شود و اين امر بر اين نكته تأكيد دارد كه تعداد ائمه  سلسله امامت قطع نمي اند كه بوده
ه 260وفات امام حسن عسكري در سال«: گويد وي مي. محدود به دوازده نفر نيست

و او براي مادر  ،در سامراء روي داد و وي وجود جانشيني براي خود را اعالن نكرد
سختي در ميان صفوف شيعيان اماميه  وصيت كرد كه بحرانهاي »حديث«خود، به نام 

موسويه كساني هستند كه اعتقاد داشتند امامت الهي تا به . موسويه ايجاد خواهد شد
  .1»قيامت استمرار خواهد داشت

در روايات بهبودي، محدث معاصر شيعه مذهب، تأكيد كرده كه تعداد ائمه كه * 
ي است كه شيعيان اوليه در اين سخن وي به اين معن. باشد وارد شده است صحيح نمي

پس در اين . شود منقطع ميكرد كه سلسله امامت  ميسه قرن اول، به ذهنشان خطور ن
. كردند صورت در آن هنگام نيازي به تدوين روايات نبود، زيرا ائمه حقايق را بيان مي

در بحث اقوال شاذ در مورد نظام امامت دريافتيد كه احاديث «: گويد بهبودي مي
همه در عهد غيبت و شده در نص بر همه ائمه از قبيل خبر لوح و موارد ديگر، روايت 

بود، در  زيرا اگر اين نصوص نزد شيعيان مياند،  حيرت و اندكي قبل از آن جعل شده
ان ها و ارك شدند و استوانه طاهر، دچار اين اختالف فاحش نمي مورد شناخت ائمه

ز بودند از اينكه بشتابند و نيا نان بيو آ شدند مذهب چندين سال دچار حيرت نمي
هائي با اين كثرت و زيادي را براي اثبات غيبت و برداشتن حيرت از قلبهاي  كتاب

  .2»امت تأليف نمايند
آنان اعتقاد داشتند . اين برخي از اقوال شيعيان در مورد اعتقاد شيعيان اوليه بود

 بعد از ايجاد بحران انقطاع ائمه، و فكر دوازده امام .كه امامت استمرار خواهد داشت
  .عارض شد شيعه بر مذهب

  . در ادامه اين موضوع را بيشتر توضيح خواهيم داد

                                           
 .114:تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى والية الفقيه ص -1
 172:  معرفة الحديث  -2
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع اعتقاد شيعيان دوازده امامي در مورد استمرار امامت آشكار

در مطلب سابق، برخي از اقوال محققين شيعه بيان شد كه مؤيد اين امر هستند كه 
  .اند كه سلسله امامت منقطع نخواهد شد يان اوليه بر اين باور بودهشيع

اما بعد از انقطاع نسل بيت امامت كه به اعتقاد شيعيان تا به قيامت براي رهبري 
اند، شيعيان به چيزي قريب پانزده فرقه تقسيم شدند و فرقه اماميه  امت برگزيده شده
  .اند ا نوبختي و قمي بكار بردهنام اماميه ر. باشد ها مي يكي از اين فرقه

اما بعد از اينكه اسم اثني عشريه براي آن اختراع شد، اين نام به صورت اسم علم 
اين موضوع به اين صورت روي داد كه بعد از اينكه امام يازدهم از . براي آن درآمد

دنيا رفت و فرزندي نداشت اين فكر به ذهن آنان رسيد كه ادعا كنند او به صورت 
و سپس از ترس جان مقدس خود مخفي شده  ،فيانه داراي فرزندي شده استمخ

است، گرچه به خاطر اختفاي او، دين مقدس هم از بين برود و برخي از پيروان اين 
  .ادعا را تصديق نمودند

  .باشند قبالً بيان شدند نصوصي كه مؤيد اين امر مي
  :شود در زير نگاهي به اين نصوص مي

دارد كه اعتقاد شيعيان اوليه اين بود كه سلسله  طبائي بيان ميشيخ مدرسي طبا -1
امامت تا قيامت استمرار خواهد داشت و به همين دليل اعتقاد داشتند كه تعداد ائمه 

  .بسيار بيشتر از اين مقدار است
اين سخن وي به اين معني است كه شيعيان اوليه در مورد عقيده دوازده امام كه 

دانستند و  براي آنان شد چيزي نمي -ني  عشرييعني اث - علم بعدها تبديل به اسم
  . نامگذاري آن امري جديد است

شود  امامي معصوم ايجاد مي يدر هر عصر كس اعتقاد داشته باشد كههر بنابراين،
منتسب شده است، تصحيح  نيا به دكند و اموري را كه به خط كه دين را حفظ مي
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كند، آيا ممكن است كه كتابي را  محافظت مي دين را از كذب و تحريفكند، و  مي
  ! بنويسد يا تأليف كند كه با آن بتواند دين را حفظ نمايد؟

امامت چه ارزشي دارد اگر وي خود به صورت مستقيم اين  ،در اين صورت
و آيا ممكن است كه از امام سابق رواياتي يافت شود كه ! وظيفه را به انجام نرساند؟

ن را روايت نمايند تا با وجود فرد معصوم، مردم مكلف به آنها افرادي غير معصوم آ
شوند؟ آيا ممكن است كسي از پيروان در مورد چنين كاري فكر كند و اقدام به تدوين 
روايات نمايد تا آنها را به اطالع مردماني برساند كه در آينده خواهند آمد و تا اين 

رد معصوم، مردم دين خود را از روايات جايگزين امام آينده شوند و با وجود ف
  !شخص غير معصوم دريافت كنند؟

ورت آشكار، مانع از چنين كاري به درستي كه اعتقاد به استمرار امامت به ص
  .شود مي

امامي كه در پايان قرن سوم  شته كه آن دسته از علماي دوازدهمدرسي بيان دا -2
به  -نصوص آنان را ذكر كرديمو ما برخي از  - اند ق دست به تأليف زدهرَدر مورد ف

اند، حال آنكه آنان همه فرق شيعه را تا عصر  طائفه با نام دوازده امامي اشاره نكرده
اينكه . اند خود، يعني عصر بعد از مرگ حسن عسكري، امام يازدهم شيعه، ذكر كرده

دعاي اين اند بر اين داللت دارد كه ا آنان اين نام و تعداد ائمه اثني عشري را ذكر نكرده
  .تعداد امام، بعد از آنان ايجاد شده است

مدرسي بيان كرده كه دو محدث بزرگ شيعه اثني عشري، يعني محمد بن  -3
علي بن بابويه قمي، معروف به صدوق و محمد بن يعقوب كليني، ادعاي عدد دوازده 

  .اند امام را درست كرده
و حيرتي را كه به سبب وي بيان داشته كه صدوق كتابي را تأليف كرده تا شك 

  .مرگ امام آخر و ادعاي اختفاي فرزندش دامان شيعه را گرفت، دفع نمايد
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اند و احاديثي را به كتاب الكافي اضافه  كليني يا غير او نيز همين كار را كرده
اين امر مؤيد اين نكته است كه علماي شيعه  .اند كه بيان كننده دوازده امام هستند كرده

  .دهند ي حفظ مذهب به خود ترديد راه نميبرا در جعل روايت
نفر بود كه تعداد ائمه دوازده  يد كرده كه اگر اعتقاد بر اين مي، تأكبهبودي -4

مذهب و اركان حديث دچار و بزرگان  ،آمد است اين اختالف فاحش پيش نمي
  .شدند حيرت نمي

كري بعد گويند، پيروان حسن عس نوبختي و قمي از مؤرخان شيعه مي چنان كه
داشت كه  پس اگر نصي وجود مي. تقسيم شدند از مرگ وي به چهارده يا پانزده فرقه

  !شدند؟ كرد، پيروان مذهب دچار اين اختالف نمي عداد ائمه را دوازده نفر بيان ميت
اند و  اين امر مؤيد اين نكته است كه شيعيان نخستين قائل به انقطاع امامت نبوده

  .اند ست كه آنان نيازي به روايت و تأليف كتاب نداشتهاين امر به اين معني ا
تر بيان داشته است، زيرا وي  احمد كاتب، سخن بهبودي را به صورتي روشن -5

بيان داشته زماني كه حسن عسكري از دنيا رفت كسي را جانشين خود نكرد و اين امر 
ه از شيعيان بحران شديدي را در صفوف شيعيان موسوي به وجود آورد، يعني آن دست

  .باشند ت استمرار امامت تا روز قيامت ميكه قائل به ضرور
كسي كه به اين امامت مستمر اعتقاد دارد آيا ممكن است كه كتابي را تأليف 

  !نمايد يا روايتي را حفظ كند؟
را جانشين وي در ميان  صاگر خداوند بخواهد نسلي از بيت رسول خدا -6

گذارد و به آنان امكان تحقق مراد خود  به قيامت باقي مي يه ايشان را تاامتش نمايد، ذر
كه بر اين باور است كه خداوند امامي را  د، زيرا با چيزي مثل اعتقاد اماميهده را مي

خلق كرده و سپس او را در يك كوه يا در سرداب مخفي كرده است و مردم را رها 
  .دشو باطل شوند، حجت بر مردم تمام نميكرده تا متعبد به 

  .به درستي كه چنين چيزي در مورد خداوند حكيم و خبير متصور نيست
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اين اقوال كه از : گوئيم گرديم و مي بحث بر ميحال دوباره به موضوع اين 
اي كه به اعتقاد آنان  علماي شيعه نقل شد مؤيد اين امر هستند كه شيعه با انقطاع ائمه

اين موضوع شايستگي اين را . ير شدسلسله اين ائمه تا قيامت استمرار داشت، غافلگ
د و آنان ندارد كه آنان را در مورد اعتقادي كه خطاي آن آشكار شده است بيدار نماي

اين اعتقاد را مورد بازنگري قرار دهند و نبايد بر آن اصرار بورزند و ادله جديدي را 
ن را برايشان اما بايد بدانند كه دليل تراشي مطلوب آنا. براي تقويت آن ايجاد نمايند

محقق نكرده است، زيرا قواعدي كه واجب است مذهب بر آن بنا شود و عبارت از 
مت روايت و ديگر علوم محيط به آن چون علم رجال و مصطلح و اطمينان از سال

باشد، بعد از تدوين كتب روائي و فقهي و در عصور متأخر  روايت و علومي ديگر مي
ز باطل و و آنان را از شناخت حق ا - ر خواهد شداين موضوع بعداً ذك -تأسيس شدند

اهل سنت ايجاد  و اين علوم در همان وقت در نزد ،سازد صحيح از ضعيف ناتوان مي
  .باشند كه خداوند متعال دين را با اهل سنت حفظ كرده است شد و مؤيد اين مي

ان خزند و ميراث آن يد كه شيعيان به علوم اهل سنت ميدر مباحث آتي خواهيم د
  .ربايند تا مذهب خود را بر آنها بنا نمايند را مي

اند  آنان به علم فقه و اصول فقه و تفسير و مصطلح حديث و ديگر علوم خزيده
واقعيت بهترين شاهد اين ادعا  ...اند مذهب خود را حفظ نمايند و با اين وسيله توانسته

كند  اين نكته تأكيد ميامر بوده و بر است و اعترافات علماي محقق شيعه مؤكد اين 
كه مذهب در درون خود توانائي اين را ندارد كه به صورت مستقل استمرار داشته 

  .باشد
  .به اذن الهي، در مباحث آتي شواهدي بر اين امر بيان خواهد شد
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  مطلب اول
  در معرفي راويان -شرح حال -قصور كتب تراجم :بيان موضوع

در مبحث سابق ديديم كه عقيده شيعه دوازده امامي مبتني بر اين است كه دين با 
و تفكر دوازده امامي، بعد از مرگ امام  .قيامت، محفوظ خواهد ماندوجود ائمه تا 

يازدهم، حسن عسكري ايجاد شد، يعني كسي كه بعد از مرگش فرزندي نداشت، بلكه 
به دروغ فرزندي براي وي ساخته شد تا پيروان مذهب از تنگنايي كه در آن افتاده 

كنند كه شيعه دوازده  اللت ميسبب، همه داليل بر اين د به همين. بودند بيرون آيند
امامي در خالل آن مدت تأليفي نداشته است، زيرا معقول نيست كه آنان چيزي 

شايد آنچه كه . باشند ائمه تا قيامت با آنان همراه مي بنويسند در حالي كه اعتقاد دارند
  .داي از آن باش كنيم، مبين گوشه نار تراجم راويان از آنان ذكر ميما در اينجا در ك

هاي  مؤلفين اين باب بر اين نكته تأكيد دارند كه قبل از قرن چهارم هجري، كتاب
آيد و  ن كه از كالم طوسي و نجاشي بر ميمبيني در اين باب وجود نداشته است، چنا

طوسي و نجاشي از اولين كساني هستند كه در اين موضوع . بعداً ذكر خواهد شد
  .اند دست به تصنيف زده
من به سوال و درخواست «: گويد د ميسبب تأليف كتاب خو طوسي در مورد

و  صخدا شيخ فاضل در مورد جمع آوري كتابي مشتمل بر اسامي راويان از رسول
ن دسته از راويان بعد از اين، من آ. ام ، پاسخ گفتهائمه بعد از او تا زمان قائم

باشند،  عاصر آنان مييث هستند يا اينكه مكنم كه متأخر از راويان حد حديث را ذكر مي
من در باب اين موضوع كتابي جامع كه تأليف  .....اند لكن از آنان روايت نكرده

هايي مختصر وجود دارد و هر شخص  مان باشد، سراغ ندارم و فقط كتاب اصحاب
 - روايت كننده از -بجز ابن عقده كه از رجال ،اي از آن را ذكر كرده است گوشه
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و اين كار را به صورت كامل به انجام رسانده  ،ده استاست آن را  ذكر كر صادق
  .1»را ذكر نكرده است ‡است، اما رجال ديگر ائمه

، قبل از خود كتاب جامعي در اين ي بيان داشته كه جز كتاب ابن عقدهپس طوس
پس كتاب . اند كه وي زيدي جارودي است در مورد ابن عقده گفته. باب سراغ ندارد

و چيزي را ذكر كرده كه خاص مذهب خودش و  .ش استوي در مورد مذهب خود
   )2(.برخي راويان اهل سنت است

من از سخن سيد «: گويد نجاشي در مقدمه كتاب خود در باب تراجم رجال مي
ام كه  اطالع يافته -كه خداوند بقاي او را طوالني و توفيقش را مستدام دارد -شريف

بايد . اند شما سلف و مصنف نداريد گرفته قومي از مخالفين ما بر ما خرده :گفته است
در جواب بگويم كه اين سخن كسي است كه به مردم علم ندارد و بر اخبار آنان 

داند و با كسي از علما  واقف نيست و منزلت آنان و تاريخ اخبار اهل علم را نمي
 كسي كه علم و شناخت ندارد، حجتي عليه ما. مالقات نداشته تا از او شناخت يابد

ام، اما كار من به علت  ام گرد آورده من از اين موضوع مواردي را كه توانسته. ندارد
من اين را به اين دليل ذكر كردم تا بيانگر عذر . عدم وجود بيشتر كتب، كامل نيست

  .3»ام من در نزد كساني باشد كه به كتابي دسترسي دارد كه من ذكر نكرده
اند، گرچه نجاشي در پي رد آن برآمده  كردهاين اتهام كه اهل سنت متوجه شيعه  

در اين موضوع سراغ ندارند  است، بر اين داللت دارد كه اهل سنت مصنفاتي از شيعه
شد، زيرا  بود، شناخته مي داشتند كه موجود مي شناسند، زيرا اگر مصنفاتي مي و نمي

شيعيان  چون. كنند المي و در كنار اهل سنت زندگي ميشيعيان در وسط جامعه اس
ات باشند، اين كتبي قديمي در معرفي راويان ندارند تا مبنايي مورد اعتماد در تحقيق

شود كه مصنفات اين فن، مقصود را به صورت كافي ادا نكنند و به همين  امر سبب مي

                                           
  .17:رجال الطوسي ص -1
  . )1/32(، هداية العارفين »هـ وفات يافته است333است و سال  از علماي زيدي.. جارودي«: گويد باباني مي -2
  .3:رجال النجاشي ص -3
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دليل مصنفات اوليه شيعه كه در قرن چهارم تأليف شد راويان را چنان تعريف 
  .ه آنها در مورد روايت داوري كرداند كه بتوان به وسيل نكرده

در . است) ه340م( ترين كتاب شيعه در اين موضوع، كتاب رجال كشي قديمي
گردد و در آن  اين كتاب تقريباً درجه راوي از حيث ثقه بودن يا مجروح بودن ذكر نمي

محقق كتاب رجال ابن  چنان كه -اند و حتي اي اندك ثقه دانسته شده فقط عده
  .كسي از علماي مشهور شيعه را ثقه ندانسته است - گويد الغضائري مي

كنيم كه علماي قديم تا  الحظه ميم«: محقق كتاب رجال ابن الغضائري مي گويد
، اند تصريح نكرده» ثقه«عصر شيخ طوسي براي همه ثقات و حتي افراد مشهور، به لفظ 

مذهب، به اين لفظ تصريح بينيم كه غالباً براي افراد ثقه از مخالفان  اما در عين حال مي
اند، آنچنان كه ابوغالب رازي با مشايخ واقفي خود اين كار را كرده است، يا اين  كرده

ها  اند و اين طعنه هايي بر آنان وارد شده كه نپسنديده اند كه طعنه كار را با كساني كرده
بودن اين منظور آنان از تصريح به ثقه . باشد باب دين و صداقت و راستي آنان ميدر 

هاي گفته شده يا مورد ظن در مورد آنان  دفع آن طعنه »كان ثقة«افراد با الفاظي مثل 
  .باشد يم

را فقط در مورد مخالفين مذهب » ثقه«كند كه آنان اصطالح  وي سپس تصريح مي
كه كند  وي تأكيد مي. بردند شد، بكار مي بودند و نام آنان در كتب شيعه ذكر ميكه ثقه 

خواستند كسي را ثقه معرفي نمايند، فقط راوي را  ن قديمي علم رجال مياگر مصنفا
بينيم كه آنان در توصيف افراد  بسيار مي«: گويد وي مي. كردند منتسب به مذهب مي

مذكور، بر ثقه كنند  و اين لفظ حسب روش  بسنده مي» من أصحابنا«ور به قول مشه
  .1»كند بودن فرد داللت مي

ي اهل سنت در تمييز افراد ثقه از ضعيف، و تأخر شيعه وي سپس ميان پيشدست
كنيم علماي بزرگ  مالحظه مي -دوم - : گويد زند و مي ميدر اين كار دست به مقايسه 
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اند،  شيعه اقدام به تأليف كتابي جهت جمع آوري اسامي افراد ثقه در محل واحد نكرده
  .اند اين كار را كرده - يعني اهل سنت -آنچنان كه عامه

آيند،  اند و اصول به حساب مي تابهاي ديگري كه در مورد رجال نوشته شدهك
و » رجال الطوسي«طبقات در  بحث كنند، مانند ياغراض متنوع ديگري را دنبال م

   .»المشيخات«و طرق در كتاب » الفهارس«مؤلفين و تأليفات آنان در كتاب 
يف دانستن افراد ذكر اما مباحثي كه در اين كتابها در مورد ثقه دانستن و ضع

باشند و گاهي براي تمييز  مي، بلكه بحث ثانوي آن اند، مبحث اصلي كتاب نيستند شده
 -انميان افراد توصيف شده و مشخص سازي هويت آنان يا دفع طعنه وارد شده بر آن

  . باشد مي -قبالً به اين مورد اشاره
وجود داشته باشد،  -ادثقه دانستن افر -اما در مورد اينكه كتابهاي خاص توثيق

ابن الغضائري . ، كتابي را از قدما سراغ نداريمجز كتاب منسوب به ابن الغضائري
ابن . كتابي را در مورد افراد ممدوح و كتبي را در خصوص افراد ضعيف دارد

  .الغضائري با اين كتاب به تأليف در اين فن اختصاص يافته است
هاي افراد ضعيف،  ي رجالي خود، فقط نامدوم كتابها عالمه و ابن داود در قسمت

عالمه تعداد زيادي . اند از قبيل منحرفان و افراد مورد طعن را در محل واحد ذكر كرده
  .نام را ذكر كرده است 565را ذكر كرده و ابن داود 

بزرگترين مجموعه از  -ه1227م - محقق كاظمي، مقدس أعرجي و سيد محسن
بعد از  - در فائده اول. اند را گردآوري كرده -حديثدر روايت  -نام هاي افراد ضعيف

و سپس در فائده  ،نام آنها را ذكر كرده است) 418-257ص( از جلد اول -اثني عشر
را ذكر كرده و مناقشه و ) 501-419ص(دوم جماعتي از مشايخ مورد طعن شيعه 

  .1بحث مفصلي را بيان كرده است
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كند كه راويي كه در شرح حال وي  ميديگر تأكيد ابن الغضائري بار  محقق كتاب
طعني ذكر نشود، او ثقه است و بلكه انتساب وي به مذهب امامي، براي ثقه بودن وي 

فائده توجه به امر ضعفا بر اساس روش قدما به «: گويد وي مي. كند كفايت مي
وجود طعن در شرح حال فرد، به معناي عدم ثقه شود، زيرا  مي صورتي آشكار نمايان 

چه به صورت مطلق ذكر ، انتفاي طعن، به معناي ثقه بودن فرد استو  ن فرد استبود
اگر تعداد ضعيفان محصور در . ؛ و اين مطلب قبالً شرح داده شدشده باشند يا مقيد
، در مورد افرادي كه انتسابشان به مذهب »اصل موثق بودن مؤمنان«مقدار معيني باشد، 

توانيم ثقه بودن  و با اين وسيله ميشود،  واقع مي ت شده است، مؤثر و كارگرامامي ثاب
تعداد زيادي از راويان را تمييز بدهيم و در تنگنائي نايستيم كه ما را به سوي چسبيدن 

تي نقص و معيوب به توثيقات عمومي و مضطرب سوق دهد، چيزي كه بسا بعد از مد
هائي  يابد و فضيحت كام دگرگون شده و فتاوي تغيير ميشود و اح بودن آن آشكار مي

  .1»آيد به بار مي
كند كه اين روش، يعني بسنده كردن به منتسب بودن راوي  وي سپس تأكيد مي

ز و عمل به آن ما را ا ه دانستن وي، روش علماي قديم است،به مذهب جهت ثق
  !!كند گرفتار آمدن به فضيحت حمايت مي

ممكن است آنان يك شايد منظور وي از گرفتار آمدن به فضيحت اين باشد كه 
راوي را در جائي و به خاطر نياز به او ثقه بدانند و سپس در جائي ديگر غافلگير شده 

و اين راوي را  ،و ببينند كه اين راوي، روايتي را نقل كرده كه با آنان همسو نيست
را نقض  -قدما -روش ،شود و در اين صورت اين امر فضيحتي ميضعيف بدانند 
  .كند خراب ميكرده و از بنيان 

توانند پيدا كنند كه همه رواياتش مقبول باشد، زيرا اين راوي  آنان راويي را نمي
همه چيزهائي را كه به او منسوب شده است، روايت نكرده است، بلكه جعل شده و 

                                           
  .همان -1
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در راوي واحد موجب حيرت آنان  به وي نسبت داده شده است و اين تناقض
  .شود مي

ها يا القاب  دها در نام رجال و پدران يا كنيهري از سندر بسيا«: گويد ممقاني مي
  .1»آنان، غلط و اشتباه واقع شده است

مؤلف كتاب  -ه1101م -همين موضوع سبب شده كه محمد بن علي اردبيلي
به خاطر عدم توانائي بر تمييز راويان از يكديگر دچار حيرت شود، زيرا » ةجامع الروا«

و اين موضوع باعث شده كه  يزه آنان وارد شده استنام راويان بدون ذكر اوصاف مم
نتواند روايات صحيح را از ضعيف تشخيص دهد و در چيزي بيفتد كه بنا به قول خود 

اما بعد، بنده ضعيف و «: گويد وي مي. اند وي، علماي بزرگ قبل از او در آن افتاده
به هنگام : گويد مي ياز خود، محمد بن علي اردبيليفقير به عفو پروردگار غني و بي ن

 - صلوات خداي ملك و مختار بر آنان باد -مقابله و اخذ احاديث و اخبار ائمه اطهار
بر توان و وسع خود الزم كرده كه با چشم بصيرت و نظر دقيق، صحت و ضعف 
طريق و معلوم و مجهول و حسن و موثق آن را بنگرد و تالش و اهتمام كامل بورزد تا 

  .الزم در اين مبحث شريف حاصل شود - روشن شدن مطالب -فامتياز كافي و انكشا
اما وقتي كه به اين مطلب بلند و مقصد واال رو كرد، به سبب ذكر نام راوي به 

ها در  يا به خاطر اختالف نسخه - گر قيودو عاري از كنيه و لقب و دي -صورت مطلق
ي براي حكم مورد آن، به تفكر عميقي فرو رفت و دچار حيرت شديدي شد و ترجيح

الجرم به اين دليل، خبر از نگاه اين حقير، . به صحت و ضعف يا غير آن دو نيافت
مجهول شد و بلكه به نظر تعداد زيادي از علما و فقهاي بزرگ نيز همين طور است، 
بطوري كه آنان خبري را كه داراي اين صفت است مجهول دانستند و مناط حكم قرار 

ت و بنا به اين اعتبار، مجهول ر در كتب اخبار زياد اسچون امثال اين خب. ندادند
  . باشد، درك اين امر براي اين حقير بسيار سنگين آمد مي
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به همين دليل دچار ناله و زاري شده و به درگاه سخاوتمند و فياض مطلق ناليد 
حتي او بعد از . تا كه با لطف پنهان خود، نقاب ابهام را از روي اين مقصود بردارد

در  ......باشد طلب كشف و روشن كردن اين امر مي هاي طوالني در تفكر و درمدت
مجموع به سبب اين نسخه من، ممكن است كه قريب دوازده هزار حديث يا بيشتر از 

باشند، معلوم  ماي ما مجهول يا ضعيف يا مرسل مياخباري كه حسب مشهور بين عل
  .1الحال و صحيح شوند

تا اي الهي و الهامي دست يابد  اري زده تا به طريقهوي دست به دعا و ناله و ز
اند،  به وسيله آن، دوازده هزار حديث از احاديثي را كه علماي قبلي ضعيف دانسته

  !!تصحيح نمايد
اند آن  پس علما در طول هفت يا هشت قرن از قرن سوم تا قرن يازدهم نتوانسته

اند،  الم كشف شده است، نشناختهاي را كه براي اين ع را تصحيح نمايند و اين طريقه
اش آن تعداد زياد از روايات  اي الهامي كشف كند كه به وسيله چه وي توانسته طريقه

  .را تصحيح نمايد
اي را در مورد ابوبصير،  گرديم و نمونه راويان برمي باره در حال به موضوع اشتباه

مشتبه آمده است ذكر لماي شيعه ترين راويان شيعه، كه شناخت وي بر ع يكي از بزرگ
مورد  2275در اسناد بسياري از روايات كه به «: گويد شيخ جعفر سبحاني مي. كنيم مي
اما در تعيين مراد از اين نام و نيز در تحقيق . رسد عنوان ابوبصير ذكر شده است مي

برخي قائل . شود، اختالف نظر وجود دارد ني كه اين كنيه بر آنان اطالق ميتعداد كسا
قائل به اطالق آن بر چهار نفر طالق آن بر دو و برخي بر سه و تعداد زيادي به ا
  .2»باشند و چه بسا كه برخي از آنان بيشتر از اين مقدار را هم بگويند مي

اين كنيه ميان چهار نفر مشترك اما چنان كه ذكر شد، مشهور اين است كه 
  .تندو ابن داود و تفرشي و ممقاني به اين قائل هس ،باشد مي

                                           
 .6 -1/4جامع الرواة  -1
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  :ابوبصير ميان چهار نفر مشترك است: ابوداود مي گويد
  ليث بن بختري؛ - 1
  يوسف بن حارث بتري؛ - 2
  يحيي بن أبوالقاسم؛ - 3
  .1عبداهللا بن محمد أسدي - 4

. اين چهار نفر چنان كه در معجم رجال الحديث آمده است، همه ثقه نيستند
  .ه و غير آن استاند كه ابوبصير مشترك ميان ثق برخي ديگر ذكر كرده

آن  از اين مطلب قصور. اين مختصري بود در مورد احوال كتب تراجم شيعي
  .شود هائي با اين موضوع مي حال درنگ. شود كتب در بيان حق مطلب روشن مي

                                           
 .214:رجال ابن داود ص -1
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع قصور كتب تراجم در معرفي راويان

وايت و درايت اقوال رود كه شيعيان در سه قرن اول تمايلي به ر تصور نمي -1
داشته باشند، زيرا شيعيان بر اين باور  - اند كه معتقد به امامت آنان بوده - ائمه خود

اي وجود دارد و  و امام در هر دوره ،هستند كه امام منبع و مصدر شناخت دين است
، و اين وضعيت تا قيامت شود يا برود امام ديگري جانشين وي ميهرگاه يك امام از دن

توان گفت اين است كه آنان تا قبل از مرگ آخرين  كمترين چيزي كه مي. يابد ميادامه 
  .امام ظاهر، يعني نيمه قرن سوم هجري، نيازي به آن ندارند

باشد و اگر نياز به شناخت چيزي از  س امام كه مصدر دين است موجود ميپ
ه روايت چيزي از كنند و نيازي ب مام نزديك است و به او مراجعه ميدين داشته باشند ا

ائمه قبل از وي نيست، زيرا امام حاضر، همه آنها را حفظ دارد و حتي نيازي به علوم 
پس با . داند دانستند، مي اين امام چيزهائي را كه آنان مي افراد قبل از وي نيست، زيرا

  !اين وجود ديگر چه نيازي است به كالم ائمه پيش از او؟
 صامام، به مانند وضعيت آنان در عصر پيامبر وضعيت مردم در زمان ،بنابراين

براي بيان  صاست و نياز به ايجاد قواعدي براي روايت ندارند، زيرا وجود پيامبر
  . كند دين و حفظ آن كفايت مي
از حيث بيان آنچه كه امت به آن نياز دارد، به مانند  ،امام از نگاه شيعيان

ويان نيست، زيرا اگر مردم با وجود بنابراين نيازي به روايت و را. است صپيامبر
  !امام، دين خود را از راويان بگيرند، ديگر چه نيازي به امام وجود دارد؟

  آغاز تأليف كتب تراجم راويان توسط شيعه اثني عشري -2
قبل از قرن چهارم يا پنجم هجري، شيعيان اثني عشري كتابي در مورد تراجم 

ن قرن ظهور كردند، در شناخت راويان آنان اصل هائي كه در اي ، و كتابراويان ندارند
  :ها عبارتند از اين كتاب. آيند به حساب مي
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اين كتاب مفقود شده ). ه340م( ، تأليف محمد بن عمر كشيمعرفة الرجال -الف
روش و  ،به همين دليل. باشد كه طوسي از آن كرده است باقي مي اي و فقط خالصه

  .سبب تأليف آن معلوم نيست
د اسماعيل بن محم). ه411م(كتاب متعلق به احمد بن حسين غضائريدو  -ب

يكي از آنها در مورد افراد ممدوح و «: گويد خاجوتي در مورد اين دو كتاب مي
  .1»ديگري در مورد افراد مورد ذم است
شايد علت از بين رفتن آنها، سختگيري مؤلف بر . اين دو كتاب مفقود هستند

توانيم سبب تأليف و روش آن را  ل مفقود بودن كتاب نميبه دلي. شدغاليان شيعه با
   .2بشناسيم و تنها راه، مراجعه به مطالبي است كه به نقل از آن نوشته شده است

  ):ه450م(بن علي يا ابن عباس نجاشيرجال النجاشي، تأليف احمد  -ج
اين امر از مقدمه آن روشن . ستطوسي ا» الفهرست«كتاب نجاشي شبيه كتاب 

ود كه در آن وي بيان كرده كه اين كتاب را به اين منظور نوشته تا خرده گيري ش مي
به «: گويد نجاشي مي. سنيان از شيعيان را در مورد اينكه مصنفاتي ندارند، جواب دهد

  .3»خاطر خرده گيري گروهي از مخالفين از ما كه سلف و مصنفاتي نداريم
وي در مقدمه كتاب ). ه460م(تأليف محمد بن حسن طوسيرجال الطوسي،  -د
اند،  و ائمه روايت كرده صخدا دارد كه كتابي را در باب رجالي كه از رسول بيان مي

در اين موضوع كتاب «: گويد ه رجال خود ميطوسي در مقدم. گرد خواهد آورد
هائي مختصر وجود دارند كه هر  اصحابمان سراغ ندارم و فقط كتاب جامعي را از

  .»ز اين رجال را بيان كرده استشخص در آنها بخشي ا

                                           
  .1/151أعيان الشيعة : نك ، و11 -10:، سماء المقال ص290:الفوائد الرجالية ص -1
باشد كـه   مي ابن طاوس) حل اإلشكال(كتاب  و ازعبد اهللا تستري  توسط شيخ) رجال ابن الغضائري( چاپ شدهأما كتاب  -2

  .وجود دارد ابن غضائري ماثور از خودش،و مواضيع در همان جاي  در آن همه روايات
  .3:رجال النجاشي ص -3
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 راويان حديث را در اين اقراري است از جانب وي مبني بر اينكه كسي قبالً
البته اين . سازد سپس كتاب ابن عقده را مستثني مي و ،گرد نياورده است كتابي خاصي

او زيدي : وقتي مقبول است كه ابن عقده اثني عشري باشد، زيرا گفته شده است
پس اينكه زيديه . نيستند و زيديه قائل به تعيين ائمه و تتابع آنان ،جارودي است

  .هائي را جهت حفظ مذهب تأليف نمايند، تنها با مذهب خودشان همخواني دارد كتاب
پس اين سخن مؤيد اين است كه قبل از طوسي كتابي وجود ندارد كه در مورد 

  .راويان حديث اثني عشريه بحث نموده باشد
اين كتاب در باب تراجم راويان نيست، ). ه460م( تأليف طوسي، الفهرست -و

آمده است به ذكر مصنفات شيعه  بلكه چنان كه به صورت واضح در مقدمه آن
هدف من نوشتن كتابي مشتمل بر ذكر «: گويد پردازد، زيرا وي در مقدمه مي مي

  .1»مصنفات و اصول است
رجالي مذكور قائل ميزان ارزشي كه علماي متأخر شيعه براي كتب  -3
  اند شده

كتاب ابن الغضائري مفقود شده و جز مواردي كه در كتب رجال از آن نقل * 
  .شده است، چيزي باقي نمانده است

كتاب كشي از جانب علماي معاصر شيعه، از دو جهت مورد نقد قرار گرفته * 
  :است

هم خوانساري يكي از علماي قرن سيزد. كتاب وي آكنده از غلط است -الف
اما كشي، اگر كسي به كتاب وي نگاه كند به اغالط فراوان و «: گويد هجري مي

  .2»يابد روشني دست مي
آنچه كه ابوالهدي كلباسي از شهيد ثاني نقل كرده است، زيرا وي ذكر كرده  -ب

كه هدف كشي از كتابش، شناخت توثيق و ضد آن نيست، آنچنان كه در ديگر كتب 
                                           

  .32:الفهرست ص -1
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هائي  بلكه هدف وي ذكر رجال و مدح و ذميج است، اين موضوع چنين عرفي را
است كه متوجه آنها شده است و بر ناظر الزم است كه حكم را از غير آن جستجو 

  .1نمايد
اي باشد كه  شايد سخن خوانساري در مورد كتاب كشي، بر اساس خالصه

  .طوسي از كتاب آورده است و اين تلخيص هم سالم از نقد نيست
 الفهرست طوسي، كلباسي بيان داشته كه اين كتاب در مورددر مورد كتاب * 

: گويد سپس مي. تأليفات علماي سابق است نيست، بلكه در مورد ذكر تعديل و تجريح
آيد كه اين كتاب براي ذكر اصحاب اصول و  از مطالب سابق اين نتيجه بدست مي«

نادر، متعرض مصنفات آنان و ذكر طرق آن به آنان وضع شده است و جز در موارد 
  .2»جرح و تعديل نشده است

كلباسي . كتاب محفوظ نمانده و دچار تحريف شده استاما با اين وجود هم، 
خالي از تحريف و غلط  - يعني كتاب الفهرست -هاي كتاب بيشتر نسخه«: مي گويد

هاي موجود كه امروزه  گويند بيشتر نسخه چه برخي از افراد صاحب مهارت مي ،نيست
  .3»باشد شد دچار تحريف و غلط و اشتباه ميبا ميدر دسترس 

و اين امر  ،نجاشي در مورد بسياري از راويان بزرگ شيعه بحث نكرده است* 
متأخرين مذهب را ناچار ساخته كه بگويند كساني را كه نجاشي ذكر نكرده و به جرح 

دكي از راويان نباشند، زيرا فقط تعداد ا نپرداخته است، در نزد وي ثقه مي و تعديل آنان
  !!شود پس الزم است كه راه حلي هر چند خالف واقع براي آن ايجاد .خالص هستند
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و به پس هرگاه وي آن را ذكر نكرده بود «: گويد مي الرواشح السماویةنويسنده 
صرف شرح حال و زندگي نامه وي اكتفا كرده بود و مدح و ذمي را قرين آن نساخته 

  .1»ت كه فرد از نگاه وي سالم از هر طعن و نقصي است، اين نشان اين مطلب اسبود
وده است، اهل سنت او چنين شخصي كه نويسنده كتاب الراوشح به آن اشاره نم

پس بنگريد كه ميان دو . كنند د و روايت چنين شخصي را قبول نمينامن را مجهول مي
  !!مذهب چقدر فرق وجود دارد

خي از افراد موثق در نزد ديگران و از در تعليل اينكه چرا نجاشي نام بركلباسي 
كه وي از اينكه ادعا شود «: ، مي گويدجمله برخي از بزرگان شيعه را ذكر نكرده است

عدم ثقه بودن آنان بوده است،  اطالع بوده است يا معتقد به موثق بودن اين افراد بي
  .2»فراد هستنددوي اين موارد بسيار بعيد است، زيرا برخي از بزرگان در ميان اين اهر

دو را بعيد دانسته است، اما  وي يكي از اين دو احتمال را ذكر كرده است و هر
اما چيزي كه به ! باشد؟ م كه وي آن را پسنديده است چه ميدانيم كه احتمال سو نمي

رسد اين است كه نجاشي اين كتاب را براي بيان ثقه بودن و مجروح بودن اين  نظر مي
  واهللا اعلم. باشد است و اين قول راجح ميليف نكرده افراد تأ

اين موضوع داللت دارد كه كتاب در كنار اغالط و وهمياتي كه دارد حق مطلب 
اين داراي اغالط و وهمياتي «: گويد كلباسي مي. راويان ادا نكرده استرا در شناخت 

  .3»كنيم يموارد را ذكر ماست كه اهل فهم به آن آگاه هستند و ما در اينجا برخي از آن 
شود كه همه كتب شيعه در مورد تراجم، به هدف تعديل  بدين صورت روشن مي

  .اند و تجريح تأليف نشده
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  افراد مهمل و مجهول -ثقه دانستن -توثيق -4
جاشي، وقتي ترجمه شگفت است كه مصنفان در علم رجال بعد از كشي و ن

را مورد مدح و ذم يا  وي - كشي و نجاشي -كنند كه يكي از آن دو كسي را بيان مي
يعني وي مورد » ممدوح«: اند يكي از آنها قرار نداده است، در مقابل نام وي نوشته

اين كار به حقيقت تجاوز از حقيقت و مخالفت با آن و حرف گذاشتن در . مدح است
  .دهان آن دو يا يكي از آنان است

از علماي اواخر  مشهورترين فردي كه اين كار را انجام داده است، حسن بن داود
است كه در كتاب رجال خود اين كار را كرده  -ه707م -قرن هفتم و اوائل قرن هشتم

  .است
: گويد بن داود و انتساب آن به نجاشي ميفي طريقه انويسنده الرواشح در معرّ

شيخ تقي الدين ابن داود چون به اين اصطالح آگاهي دارد، هرگاه ترجمه شخصي را «
در يابد كه منسوب به اين نشده كه از ائمه روايت كرده باشد،  اب نجاشي ميدر كت

» يذكر فيه جرحاً وال تعديالً لم«يعني  -»لم«: گويد كتاب خود آن را ذكر كرده و مي
هرگاه وي مردي را . »نجاشي» «جش« - »جرح و تعديلي در موردش ذكر نشده است«

 ده باشد، او را در قسمتدر كتاب نجاشي بيابد كه طعن و نقصي در مورد وي ذكر نش
كند، يا اينكه  كند و يا به ذكر نام وي بسنده مي افراد مورد مدح كتاب خود ذكر مي

افرادي كه ). ح استيعني در كتاب نجاشي مورد مد( ممدوح» جش«: گويد مي
بينند،  ي كه اين موارد را در كتاب وي ميها و اصطالحات ندارند وقت شناختي از روش
و مدح و ذمي را در مورد وي » لم«: كنند كه نجاشي نگفته است يبر وي اعتراض م
  .1»بيان نكرده است

» جش«: اينكه وي گفته است: چهارم«: گويد كلباسي در مورد روش ابن داود مي
اين سخن از جانب اين عالمه، امري شگفت است، زيرا من تراجم جزء ممدوح؛ 
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در هيچ يك از آنها چنين لفظي ام اما  مذكور را يكي بعد از ديگري جستجو كرده
اين سخن وي . شود فراوان يافت مي» كش ممدوح«ي لفظ در كتاب و ،آري. ام نيافته

غالباً به مدح مستفاد از روايت مذكور در كالم كشي و چيزهائي از اين قبيل اشاره 
ئي از اين دارد، زيرا بناي سخن وي بر اشاره به رواياتي است كه حاوي مدح و چيزها

  .1»در كل، جستجو و تحقيق بر فساد انتساب مذكور داللت دارد. باشد ل ميقبي
كلباسي راه نويسنده الرواشح را ادامه داده و وجود اين روش در كار ابن داود را 

را قرار داده است، يعني كشي » كش«لفظ » جش«نفي نكرده است، بلكه به جاي لفظ 
ه كه بعد از ذكر رواياني كه كشي آنان را به جاي نجاشي قرار داده است و اقرار نمود

  .را قرار داده است» ممدوح«را مهمل گذاشته است، لفظ 
  .مورد استفاده است، خواه با نجاشي باشد يا با كشي پس اين روش،

نظر من اين است كه اين كار ابن داود براي رفع نقص عدم عنايت علماي شيعه 
كه در بحث  ه اين مطالبيبه بحث جرح و تعديل است، زيرا اين كتابها ب

اند، زيرا اين مصطلحي وارداتي به ميان آنان  شوند، نپرداخته الحديث مطرح مي مصطلح
كه بعداً خواهد  -است و راويان عقائد و تاريخ شيعه، بنا به اعتراف خود علماي شيعه

اند و به همين دليل در  افرادي مجهول هستند و قدماي شيعه آنان را نشناخته - آمد
اين امر كاشف از نقص در  عقيده است و الزم است . اند ابل نام آنان چيزي ننوشتهمق

  . كه هر طور شده است، حتي اگر با تزوير و دروغ، اين نقص برطرف شود
كنيم كه  مالحظه مي«: قبالً به سخن ابن الغضائري اشاره رفت كه از جمله گفت

» ثقه«افراد مشهور، به لفظ  علماي قديم تا عصر شيخ طوسي براي همه ثقات و حتي
من «ور به قول بينيم كه آنان در توصيف افراد مشه بسيار مي.... اند تصريح نكرده

و اين لفظ حسب روش مذكور، بر ثقه بودن فرد داللت  كنند بسنده مي» أصحابنا
  .2»كند مي
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من «اند، بلكه به قول  كند كه آنان به توثيق تصريح نكرده پس وي تأكيد مي
اين . كند بيان ثقه بودن فرد راوي كفايت ميو همين جمله در  ،اند اكتفا نموده» ناصحابأ

  .موضوع بر مجهول بودن راوي داللت دارد
ها  ترين توثيق اين روش شيعيان دوازده امامي در بيان ثقه بودن فرد، از شگفت

ثقه  است، اين به معناي »امامي«باشد، زيرا هر كس در مورد وي گفته باشند كه  مي
است، اين به معناي  »اصحاب ما«و هر كس در مورد وي گفته باشند از  ،بودن اوست

آيا در همه طوائف و حتي اديان و مذاهب عالم چنين چيزي . باشد ثقه بودن او مي
  !؟شنيده شده كه همه پيروان مذهب يا عقيده خود را ثقه بدانند

ماي مذهب آنان را تكذيب اين راويان كه نام آنان را ذكر كرديم و ائمه و عل
چه شده كه آنان دروغ  !اند، آيا شيعه نبوده و به اين مذهب منتسب نيستند؟ كرده
اند؟ آيا منتسب بودن آنان به اين مذهب نشان كذب را از آنان  اند و تكذيب شده گفته
  !دارد؟ بر مي

اي اين است كه اين راويان افرادي مجهول و غير  سبب ايجاد چنين قاعده
و علما در مورد آنان سخني  ،وف هستند و مذهب بر مبناي آنان بنا شده استمعر

  . دهند اند و اين افراد، قسمت عمده راويان شيعه را تشكيل مي نگفته
اند، ديگر افراد ثقه دانسته نشوند، اين  پس اگر غير از كساني كه ثقه دانسته شده

ثقه نيستند، چه آنچنان كه در به معناي از بين رفتن مذهب است، زيرا غالب راويان 
  . مطالب آتي خواهد آمد، آنان افرادي مجهول هستند

تنها راه حل اين است كه جهت حمايت از روايات شيعه، همه افراد  ،بنابراين
  .مجهول ثقه دانسته شوند

اي از نامهاي مشتركي كه در كتابهاي رجال وارد شده و علماي  نمونه -5
  ستمذهب را دچار حيرت كرده ا

است كه در كتب شيعه مشهور شده  »ابوبصير«اين نمونه چنان كه قبالً ذكر شد، 
اند اسم او را در ميان پنج نفر  كه وي از اصحاب صادق است، اما شيعيان نتوانسته
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اند در بحثي قريب  مشخص سازند، بطوري كه حتي برخي از علماي شيعه ناچار شده
مشخص سازند و در هر روايت مراد از به صد صفحه تالش كنند اين پنج نفر را 

  .اند ابوبصير را معلوم كنند، لكن موفق نشده
كلباسي فصلي را به متمايز ساختن افراد داراي اسم مشترك اختصاص داده است 
و مبحث كاملي را به بحث در مورد منظور از ابوبصير در كتابهاي رجالي اختصاص 

اين مبحث داراي . ساختن نامهاي مشترك مقام اول، در متمايز«: گويد داده است و مي
بحث در مورد او از دو جهت . يردر مورد ابوبص: مقصد اول. چند مقصد است

در . شود ني كه اين كنيه بر آنان اطالق ميتحقيق در مورد تعداد كسا: اول: باشد مي
 وي بيان. ».....شود گويند بر دو نفر اطالق مي اي مي عده. مورد وي اختالف نظر است

داشته كه برخي از علما اين كنيه را بر سه و برخي بر چهار و برخي بر پنج و برخي بر 
  .1اند تعدادي بيشتر از اين اطالق كرده

سپس . وي داده استذكر كرده كه در مورد وي اشتباه روي شخص ديگري را 
  .، راوي از فضل النبيل المقصدمحمد بن اسماعيلدر مورد : مقصد سوم: گويد مي

ابن : شود كه عبارتند از ن اسماعيل بر چندين نفر اطالق ميكه نام محمد ب بدان
بزيع، نيسابوري، برمكي، أزدي، كوفي، علوي، جعفري، كناني، زبيدي، بجلي، صيمري، 

و سپس  ،كند وي نام پانزده نفر را ذكر مي 2...جعفي، مخزومي، زعفراني و همداني
  .كند يمورد مخرج بحث مذكر كرده و در اقوال را 

اصالً بر مبناي قواعد اين فن  هاباسبب روي دادن اين اشتباه اين است كه اين كت
به آشنائي با سندها نياز پيدا كردند كه  و شيعيان اصالً تصور اين را نمي ،اند نوشته نشده

و چون نسل  ،كنند، زيرا اعتقاد داشتند كه ائمه تا قيامت با آنان باقي خواهند ماند مي
ع شد، شروع به بحث براي بازگشت منهج و روش خود كردند، اما قطار از ائمه منقط
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به همين دليل دستاويز روشهاي اهل سنت شدند، لكن منابعشان در . دستشان رفته بود
  .اين هدف به كمك آنان نيامد

  اعتراف متأخرين به اشتباه راويان -6
ئط آن دو، در جرح و تعديل و شرا«: گويد فيض كاشاني از علماي شيعه مي
دارد كه به صورتي كه انسان به آنها اطمينان  اختالفات و تناقضات و اشتباهاتي وجود

  .1»شوند و اين بر افراد خبير به اين موضوع پوشيده نيست يابد، برطرف نمي
فرض . شود ن قرن از تأليف كتب رجالي زده مياين سخن بعد از گذشت چندي

  .باشد ه است، لكن واقعيت بر خالف آن مياين است كه موضوع براي آنان روشن شد
  هاآغاز تأليف اين كتاب -7

قبالً ذكر شد كه تأليف در باب تراجم، در اواسط قرن چهارم هجري و توسط 
اي كه  و فقط خالصه ،كشي آغاز شد، كسي كه كتاب وي از بين رفته است

قريب چهار  بنابراين، اين خالصه. از آن كرده است، باقي مانده است) ه460م(طوسي
  .نوشته شده است صخدا قرن بعد از وفات رسول

اما اهل سنت اجزاي كوچكي را تأليف كردند و سپس در اواخر قرن دوم و اوائل 
  .قرن سوم، آن اجزاء در مصنفاتي جامع گردآوري شد

  :توان به اين افراد اشاره كرد اين مصنفين مي از جمله
التاريخ الصغير، : رد، از جملهوي چندين كتاب دا). هـ256-194(بخاري - 1

  .التاريخ الكبير، الضعفاء
  .»التاريخ«نويسنده كتاب ) هـ233-158(ابن معين  - 2
  .»الطبقات الكبري«نويسنده كتاب ) هـ230-189(ابن سعد  - 3
  .»الرجال فةالعلل ومعر «نويسنده كتاب ) هـ241- 164(احمد بن حنبل  - 4

پس . اند ندكي قبل يا بعد از آن وفات يافتههمه اين افراد در اواسط قرن سوم يا ا
  .ميان آنان و اولين كتاب موجود شيعيان، بيشتر از دو قرن فاصله وجود دارد
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  ها ها و تحريف نسخه كثرت غلط -8
عدم توجه علما به كتب تصنيف شده، آنها را در معرض فساد قرار داده و اين 

هر كس «: الً ذكر شد كه خوانساري گفتقب. برد بين مي امر اعتماد به اين كتابها را از
فراوان  آيد، آگاهي يابد، بر غلطهاي بر كتاب كشي كه اصل كتب تراجم به حساب مي

كتابي كه غلطهاي آن زياد باشد قابل اعتماد نيست، . »كند و واضح آن اطالع حاصل مي
 زيرا نسخه صحيحي از كالم مؤلف در دسترس نيست تا بتوان كتاب را بر اساس آن

تصحيح كرد و تصحيح آن صرفاً بر اساس تصور مصحح خواهد بود و نه از روي 
شود كه با نسخه مورد اعتماد ديگري  يرا تصحيح زماني تصحيح ناميده مييقين؛ ز

شود و نامگذاري آن به تصحيح، به صورت  ابله شود و اال تصحيح ناميده نميمق
  .مجازي خواهد بود

هاي آن دستخوش تحريف شده  بيشتر نسخه: ندا گفته» الفهرست«در مورد كتاب 
  .است

اين شهادتي مبني بر غير موثق بودن اين كتاب است، زيرا كتابي كه دستخوش 
  .تحريف شده باشد، غير موثق است

هاي راويان، منجر به اضطراب و آشفتگي در تصحيح  در نام كثرت اشتباه -9
  و توثيق شده است

شود، اما اينكه بسيار زياد  هاي تراجم واقع مي اباشتباه در نام راويان گاهي در كت
. باشد، اين پذيرفته نيست ي باشد كه مذهب مبتني بر آنان ميبوده و در مورد نام راويان

هاي مردان و پدران  در بسياري از سندها غلط روي داده و در نام«: گويد ممقاني مي
  .1»ها و القاب آنان، اشتباه روي داده است آنان و كنيه

توانايي در و عدم تمييز ميان آنان، منجر به عدم  كثرت اشتباه در ميان راويان
گويند، دليلي خارجي  يرا چنان كه ممقاني و اردبيلي ميشود، ز تفريق ميان راويان مي

                                           
 .47:توضيح المقال في علم الرجال ص: نك ، و1/177تنقيح المقال  -1
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كه راويان را از هم جدا كند وجود ندارد و ممقاني و اردبيلي از علماي متأخر جرح و 
اند، يعني  ر قرن يازدهم و ممقاني در قرن چهاردهم زيستهتعديل هستند، زيرا اردبيلي د

هاي راويان شيعه  موجود در ميان نام اشتباه اند علماي شيعه در طول اين مدت نتوانسته
  .را برطرف سازند
اينكه اين امور دستيابي به شناخت صحت و عدم صحت روايات را  ،نكته پاياني

  . شود عتماد به آن روايات ميدر نزد شيعه، امري دشوار نموده و مانع ا
همچنين احكام روايات شيعه در قرن يازدهم، در مقايسه با قبل از آن تغيير يافته 

اي كه در طول اين قرون بر علماي شيعه پنهان مانده و فقط در قرن  پس اين ادله. است
  ! اند؟ يازدهم آشكار شده است، از كجا آمده

م شيعي ديگري ظهور كند و همه آنچه را همچنين اطميناني به اين نيست كه عال
اي جديد كه آن  اند، با استناد به وجود ادله كه شيعيان دوازده امامي صحيح دانسته

  .كنند، باطل نمايد روايات را باطل مي
شود و  تصحيح روايات بر آنها اعتماد مي اين نگاهي بود به اين منابع كه در

  .تماد باشنداي نيستند كه قابل اع ديديم كه در درجه
نزد شيعيان باب معرفت و شناخت روايات صحيح از ضعيف، در  ،بدين ترتيب

شود، زيرا منابع رجالي آنان حاوي مطالبي جهت وفاي به اين  دوازده امامي بسته مي
  .مهم نيستند

اين مطلب، اين موضوع را براي ما روشن مي سازد كه تا به امروز كتابي ظهور 
  .حيح يا تضعيف نمايدنكرده كه روايات را تص

تصحيح روايات ممكن نيست، زيرا آنان : گويند هنگام مناقشه و بحث با آنان، مي
بر اساس روش واحدي نيستند و به همين دليل گاهي يك عالم، حديثي را صحيح 

  .داند داند و عالمي ديگر همان حديث را ضعيف مي مي
يد و معامالت براي مردم آنان علماي شمايند و در مورد عقا: جواب ما اين است

  !دهند؟ فتوا مي
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  .اين درست است ،آري: گويند آنان مي
آيا آنان در مورد فتواي واحد با هم توافق دارند يا اينكه با هم اختالف : گوئيم مي
  !دارند؟

  .اختالف دارند: گويند مي
پس چگونه براي آنان جايز است كه فتوا بدهند، حال آنكه در مورد : گوئيم يم
توا وقتي كه جايز است كه وي در يك مسأله شرعي ف! توا با هم توافق ندارند؟يك ف

باشد، براي وي جايز است كه روايت را تصحيح  دهد، اما كسي مخالف با وي مي
  . نمايد در حالي كه كسي مخالف وي باشد

  !دهد يا بنا بر غيرآن؟ است كه او بنا بر روايت فتوا مي سپس سوال اين
  .دهد ر روايت فتوا ميبناب: گويند مي

آيا وي به صحت آن اطمينان يافته است تا بر اساس آن فتوا دهد يا : مي گوييم
  !اينكه اطمينان نيافته است؟

  .به صحت آن اطمينان يافته است: اگر گفتند
به صحت روايت كه وي به آن اطمينان يافته است، خبر بدهد آنچنان : مي گوئيم

دهد، زيرا اهميت فتوا  اطمينان يافته است، خبر ميبه آن كه به صحت فتوا كه وي 
  .كمتر از روايت نيست

  .اطمينان نيافته است: اگر گفت
  !دهد كه به صحت آن علم ندارد؟ چگونه بر مبناي روايتي فتوا مي: گوئيم مي

صحيح اين است كه چنان كه در كالم برخي از محققان آنان ديديم، كتب آنان در 
در مباحث آتي، مطالب بيشتري بيان  - كند به آنان نميح و تضعيف، كمكي تصحي

كنند، زيرا اگر چنين  نيست كه آنان از تصحيح پرهيز مي و اين بدان خاطر - خواهد شد
  .بود ز كنند، اگر سبب پرهيز و تورع ميبود واجب بود كه از فتوا پرهي مي
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تواند  و فرد شيعه نمي ،اين امر مؤيد اين است كه روايات شيعه مصون نيست
  .روشي را بيابد تا با آن و از خالل منابع خود، رواياتش را تصحيح نمايد

  !پس آيا بعد از اين اطميناني به روايات شيعه وجود دارد؟
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  مطلب اول
  مجهول بودن راويان دين شيعه :بيان موضوع

 يد، تعداد زيادي راويان راشيعه در منابع قديمي آنان را جستجو نما كسي كه راويان
اين سخن . اي به جرح و تعديل نشده است خواهد يافت كه در ترجمه آنها اشاره

مجهول العين و مجهول  ،ر نزد اين مصنفان شيعهبدين معناست كه اين تعداد راوي د
همچنين وي به اين نكته خواهد رسيد كه بسياري از راويان از نظر . الحال هستند

و اين سخن بدين معني است كه اين افراد در مورد  ،عقيدتي مورد طعن قرار دارند
  .روايت، مورد اعتماد نيستند

داراي اين  ،از اين افراد »بسياري«گفتيم  البته ما در اينجا با تسامح رفتار كرديم و
همه راويان اند كه  خصوصيت هستند، زيرا برخي از علماي دوازده امامي بيان كرده

اين حكمي . باشند وايتي فقهي ندارند، همه مجهول ميعقيده و تاريخ شيعه، كه ر
  .شديدتر است

ن مورد مجهول بودن راويان بيا حال برخي از اقوال علماي مذهب در
  :شود مي

به  »الصغرى الغيبةتاريخ «سيد محمد صدر در مقدمه تحقيق خود در مورد كتاب 
: پنجم«: گويد نكته مي بعد از بيان چند »نقاط الضعف في التاريخ اإلمامي الخاص«نام 

اسناد روايات، زيرا مصنفين اماميه همه رواياتي را كه از ائمه يا اصحاب آنان به آنان 
. اند توجه به صحت يا ضعف آنان در كتب خود جمع آوري نمودهرسيده است، بدون 

اند، در كتاب خود به ترجمه  علماي شيعه امامي كه در باب رجال دست به تأليف زده
اند و آنها را به اين خاطر كه مردم در  راويان احاديث فقهي و تشريعي بسنده كرده

اما اين كتابها .... اند رار دادهزندگي عملي به آنها نيازمند هستند، مورد توجه خاصي ق
ذكر رجال روايات وارده در ديگر موضوعات معارف اسالمي چون عقائد و تاريخ و 

اما اگر از روي . اند بيشتر از راويان كتب فقهي هستند، مهمل گذاشته مالحم را كه
اريخ و فقه را روايت كرده خوش شانسي فردي را بيابيم كه احاديث وارده در مورد ت
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اگر وي در بينيم كه در كتبشان در مورد اين افراد صحبت شده است، اما  ت مياس
  .1»مورد فقه چيزي روايت نكرده باشد، مجهول باقي خواهد ماند

كي از مهمترين مسائل عقيدتي شايد مجهول بودن راويان عقيده با بيان ي
بر آن بيشتر  عشريه و بلكه مهمترين آن، يعني مسأله امامت و اجراي اين قاعده اثني

  .روشن شود
 شيعيان معتقدند كه امامت جز با نص صحيح امام سابق، براي كسي ثابت

  .شود نمي
كليني بابي را به اثبات امامت حسن عسكري، امام يازدهم به اعتقاد آنان 

اإلشارة والنص على أيب : باب «: اختصاص داده است و آن را چنين ناميده است
  .«2حممد

يزده روايت را آورده است كه برابر كالم علماي جرح و وي در اين باب س
ختصار حال به ا. هيچ يك از اين روايات خالي از راويان مجهول نيستتعديل شيعه، 

  .شود به اين مطلب پرداخته مي
عبدالحسين . يحيي بن يسار قنبري آمده است ،در سند آن» 853« حديث اول

و خوئي اين راوي  3»است مجهولاو «: گويد مي» الشافي«ر شارح كافي در كتاب مظف
  .4را معرفي نكرده است

آن را با ذكر سند از جعفر بن محمد كوفي از بشار بن أحمد » 854«حديث دوم 
  . بصري از علي بن عمر نوفلي روايت كرده است

رد جعفر بن محمد كوفي همين را در مو«: گويد مي» الشافي«نويسنده در كتاب 
بشار بن احمد هم مهمل واقع شده . اند ادي از وي روايت كردهدانيم كه راويان زي مي

                                           
 .44:لغيبة الصغرى صمقدمة تاريخ ا -1
  .1/325الكافي  -2
 .دبه بع 3/371الشافي شرح الكافي  -3
  .20/116معجم الرجال  -4
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در مورد نوفلي هم همين اطالع را . و در كتب مترجمين نام او ذكر نشده است ،است
  .1»داريم كه اين روايت از او نقل شده است

در كتاب . »عبداهللا بن محمد اصفهاني«: در سند آن آمده است» 855« حديث سوم
يعني مجهول  -سند آن به مانند فرد سابق است«: ي آمده استالشافي در مورد و

جز با اين  ،عبداهللا بن محمد اصفهاني در كتابهاي رجال نامي از او نيامده است -است
  . »روايت

فقط به اين روايت حواله  2آقاي خوئي زماني كه در ترجمه وي سخن گفته است
تأكيد دارد كه اين راوي فردي و اين امر بر اين  ،داده و بيشتر از آن نگفته است

  .مجهول است
  .موسي بن جعفر بن وهب: در سند آن آمده است» 856«حديث چهارم 

  .مجهول است: در الشافي در مورد اين راوي آمده است
احمد بن محمد بن عبداهللا بن مروان : در سند آن آمده است. »857«حديث پنجم 

  .انباري
انباري از . اسناد آن ضعيف است: ستدر الشافي در مورد اين راوي آمده ا

  .باشد و ابوالحسن است، و فردي مجهول مي اصحاب ابوجعفر
محمد بن أحمد قالنسي و علي بن : در سند آن آمده است» 858« حديث ششم
  .حسين بن عمرو

سندش به مانند سند حديث سابق : در الشافي در مورد اين راويان آمده است
ابن عمرو، علي . اني براي قالنسي ذكر نشده استدر كتاب رجال عنو. ضعيف است

شيخ او را در كتاب رجال خود با اين عنوان ذكر كرده است و . بن حسين است
  .وضعيت و حالش مجهول است

  .در سند آن ابومحمد اسبارقيني آمده است» 859« حديث هفتم

                                           
  .3/371الشافي  -1
 .11/323معجم رجال الحديث : نك -2
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در  .به مانند قبلي مجهول است: در الشافي در مورد اين راوي چنين آمده است
  .كتب مترجمين، نامي براي  اسبارقيني مدون نشده است

به روايت سعد بن عبداهللا از : در سند آن چنين آمده است. »860«حديث هشتم 
  .حسن بن حسن أفطس: جماعتي از بني هاشم، از جمله

سعد بن  . مجهول و به مانند صحيح است: در الشافي در مورد وي آمده است
برخي از . آيد وي از شيوخ مذهب به حساب مي. قدرل العبداهللا بن خلف قمي جلي

و در مورد وفات وي اختالف  ،اند اصحاب، ديدار او با ابومحمد را ضعيف دانسته
  .در ترجمه افطس، غير از اين روايت چيزي ذكر نشده است. دارند

  !شگفت است، فردي مجهول به مانند صحيح؟
  .ن محمد و اسحاق بن محمدعلي ب: در سند آن آمده است» 861«حديث نهم 

  .به مانند سابق، مجهول است: در الشافي در مورد وي چنين آمده است
سپس اقوال مترجمين را در . وي اسحاق بن محمد نخعي است: گويد خوئي مي

مذهبي . كتبي در تخليط دارد. او معدن تخليط است: مورد وي نقل مي كند، از جمله
  .1....كرد بود و احاديث زيادي را وضع مياب فاسد داشت و در روايت فردي كذ

  .علي بن محمد از اسحاق بن محمد: در سند آن آمده است. »862«حديث دهم
 - سند آن به مانند حديث سابق: در الشافي در مورد آن چنين آمده است

  .قبالً در مورد هر دو اسم سخن گفته شد. است -مجهول
ايت علي بن محمد از اسحاق بن به رو: در آن آمده است. »863«حديث يازدهم 

  .محمد
و علتش  سندش به مانند حديث قبلي است: در الشافي در  مورد آن آمده است

  .باشد اسحاق بن محمد مي
به روايت علي بن محمد از اسحاق : در آن آمده است. »864«حديث دوازدهم 
  .بن محمد از شاهويه

                                           
  .3/229معجم رجال الخوئي  -1
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ترجمه شاهويه . لي استسندش به مانند قب: در الشافي در مورد آن آمده است
  .وارد نشده است و فقط در اين روايت نام وي آمده است و حالش مجهول است

به روايت علي بن محمد از : در سند حديث آمده است. »865«حديث سيزدهم 
  .كسي كه ذكر كرده از محمد بن أحمد علوي

بن شيخ، محمد . سندش به مانند قبلي است. در الشافي در مورد آن آمده است
احمد بن : گويد كه از آنها روايت نكرده است و ميأحمد علوي را از كساني برشمرده 

عالمه احاديث روايت شده : در كتاب البلغة آمده است. ادريس از او روايت كرده است
  .و اين چند بار ذكر شد ،از او و داود را صحيح دانسته است

شايد از او رمزگشائي كند اي طوالني از وي ذكر كرده است تا كه  خوئي ترجمه
: گويد صيت ذكر نموده است و در پايان ميو احتماالت زيادي را در مورد اين شخ

ست، زيرا از شود، لكن حسن ا هرچه باشد، ثقه بودن اين مرد با اين امور ثابت نمي«
  .1»آيد كه اين فرد از شيوخ اصحاب ما بوده است سخن نجاشي چنين برمي

كسي كه ذكر از «مجهولي وجود دارد و آن عبارت پس در سند حديث راوي 
رسد كه اين شخص مجهول، شيخ راوي سابق، يعني اسحاق  به نظر مي. است» كرده

بن محمد كذاب است، لكن كليني با خجالت و شرم عمل كرده است، زيرا عليه امام 
حال اما در هر . يا اينكه خود راوي خواسته تنوع ايجاد كند. خود اقدام خواهد كرد

  .راوي مجهول است
چه . اين بررسي سريعي بود در مورد روايت يك امام بر اساس روش خود شيعه

كنند، مورد بررسي قرار بدهيم، حال و  مه را ثابت ميبسا اگر رواياتي را كه ديگر ائ
پس اگر قواعد مصطلح اهل سنت را كه . وضع بهتري از امام يازدهم نداشته باشند

دين امت را محفوظ داشته است، به اجرا درآوريم، در اين خداوند به وسيله آن 
  .صورت مذهب شيعه شأن ديگري خواهد داشت

                                           
  .16/60معجم رجال الحديث  -1
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جهول بودن يكي از راويان شيعه قبالً ذكر شد كه جعفر سبحاني در مورد م
ر و دويست و هفتاد و پنج مورد در سند بسياري از روايات كه به دو هزا«: گويد مي
نكه مراد از اين عنوان چه كسي دارد، اما در مورد ايرسد عنوان ابوبصير وجود  مي
آنان همچنين در مورد تعداد كساني كه اين كنيه بر . باشد اختالف وجود دارد مي

اور هستند كه بر دو نفر اطالق برخي بر اين ب. شود اختالف نظر وجود دارد اطالق مي
اما . اند نفر اطالق كرده شود و برخي آن را بر سه نفر و تعداد زيادي آن را بر چهار مي

: گويد وي همچنين مي. 1»از برخي ديگر اطالق آن بر بيشتر از اين هم محتمل است
اما چنان كه ذكر شد مشهور اين است كه اين كنيه ميان چهار نفر مشترك است، «

ابوبصير : گويد ابن داود مي. گويند آنچنان كه ابن داود و تفرشي و عالمه ممقاني مي
يحيي  -3يوسف بن حارث بتري - 2ليث بن بختري -1: نفر مشترك است ميان چهار

چنان كه در كتاب معجم رجال الحديث آمده . عبداهللا بن محمد أسدي -4بن أبوالقاسم
اند كه ابوبصير ميان ثقه و  برخي از آنان ذكر كرده. است، اين چهار نفر همه ثقه نيستند

ات بسيار زياد از حجيت ساقط اياين رو ،به همين دليل. غير آن مشترك است
  .2»شوند مي

ن اسم واحد بر چند راوي اطالق بنابراي. اي از مجهول بودن راويان بود اين نمونه
توانند  يگر ضعيف هستند و افراد عالم نميشود كه برخي از آنان ثقه و برخي د مي

  .منظور از اين نامها را تمييز دهند
در  - ه چنان كه خوئياديث نيست، بلكالبته اين اشكال تنها مختص راويان اح

اند، همه  گويد راويان مصادر كه رهبران مذهب از آنها نقل كرده مي -بحث سابق
اسنادي كه به : گويد شناسند، چه وي مي ماي مذهب آنان را نميمجهول هستند و عل

وي سپس در . ....رسند همه آحاد هستند مي -كليني و ابن بابويه و طوسي -سه محمد

                                           
  .461:كليات في علم الرجال ص -1
  .462:كليات في علم الرجال ص -2
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يعني  -به ارباب كتب - يعني طرق روايت منتهي -طرق وي: گويد صدوق مي مورد
دانيم كدام يك  نميو  ،براي ما مجهول است -كتابهائي كه از آنها نقل كرده است

توان ادعا كرد كه همه  پس با اين همه چگونه مي. عيف استصحيح و كدام يك ض
  1اين روايات از ائمه معصوم صادر شده است؟

ئمه قول را كه روايات كتب اربعه به صورت قطعي از طرف ا سپس وي اين
ادعاي صدور قطعي همه در كل بايد گفت كه «: گويد صادر شده باشد، رد كرده و مي

  .»، به صورت روشن باطل است‡روايات كتب اربعه از جانب معصومين
سپس وي به تفصيل به بحث در مورد روايات هر چهار كتاب پرداخته و از 

اگر بپذيريم كه محمد بن يعقوب بر صحت «: گويد مورد كتاب الكافي مي جمله در
همه روايات كتاب كافي شهادت داده است، اين شهادت وي مقبول نيست، زيرا اگر 

ب وي في نفسه حائز شرايط منظور وي از اين شهادت اين باشد كه روايات كتا
اين كتاب روايتهائي  زيرا درباشند، اين سخن به صورت قطعي باطل است،  حجيت مي

رواياتي وجود دارد كه در سند آنها افرادي مجهول و به صورت مرسل وجود دارد و 
خبر شيخ صدوق «: گويد همچنين مي. 2»افرادي مشهور به جعل و كذب وجود دارند

و يك  ،باشد بر اساس رأي و نظر او مي اخباري در مورد صحت روايت و حجيت آن،
  .»باشد در مورد ديگران حجت نميو نظر او نظر شخصي است 

گفتيم در آنچه در مورد شهادت صدوق «: گويد وي در مورد روايات طوسي مي
  .»باشد مورد روايات وي جاري مي

رسد كه صحت همه روايات كتب اربعه ثابت نشده است،  ي به اين نتيجه ميخوئ
  .3پس الزم است كه سند همه روايات آنها مورد بررسي قرار گيرد

                                           
  .25 - 24/ 1معجم رجال الحديث  -1
 .1/85معجم رجال الحديث  -2
  .90 -1/88معجم رجال الحديث  -3
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مطالبی بود در مورد جهل راويان نسبت به روايات و جهل راويان نسبت به اين 
  .منابع

به قول شريف  اما در مورد راوياني كه از حيث عقيده مورد طعن هستند
 - اً هزار سال قبليعني تقريب -)ه436م(مرتضي از علماي اثني عشري قرن پنجم هجري

: گويد رد تأكيد قرار داده و ميقت را مووي در رسائل خود اين حقي. كنيم بسنده مي
ني و جمهور آن و بلكه همه آن، در سندش كسا - يعني روايات فقهي -بيشتر فقه«

و  ،و اين افراد يا اصل خبر يا فرع آن هستند ،باشند هستند كه پيرو مذهب واقفيه مي
و و خطابيه  ةشود و يا منتهي به غال باشند يا از آنان روايت مي يراوي از كسي ديگر م

و يا  شمار ديگري هستند مانند فالني و فالني و افراد بي مخمسه و اصحاب حلول به
ها جز ابوجعفر بن  همه قمي. باشند هاي قائل به تشبيه و جبر مي منسوب به قمي

اين تا ديروز قائل به تشبيه و جبر بودند و كتابها و تصنيفاتشان بيانگر  -: -بابويه
دانستم كه كدام روايت از وجود  اي كاش مي. دهد واقعيت است و بر آن شهادت مي

راه . ماند و جبر در اصل و فرع خود سالم مي افراد واقفي يا غالي يا قمي قائل به تشبيه
  . »دستيابي به اين حقيقت، كنكاش و جستجوي واقعيت است

اگر خبر يكي از آنان از اين امور سالم بماند، در اين «: گويد وي سپس مي
بر، مقلد صرف است كه بدون دليل و حجت به مذهب خود اعتقاد و صورت راوي خ

كسي كه نزد شيعه چنين صفتي داشته و جاهل به خدا باشد، جايز نيست كه . باور دارد
پس چگونه براي ما .... عادل باشد و پذيرفتن اخبار او در شريعت، ممكن نيست

د كه در كنار اقسام كنن واحدي كه آن را از كسي روايت مي خبر بود صحيح خواهد
مذكور، جايز است كه عادل باشد تا در نتيجه ادعا كنيم كه ما مكلف به قول وي 

 .1»...هستيم

                                           
 .393؛ مدخل إلى فهم اإلسالم، يحي محمد  311 -3/310رسائل الشريف المرتضى   -1



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

290

آنها واقفي هستند،  :عشريه كه گفت قه اثنياين بود حكم وي در مورد راويان ف
عشريه متوقف هستند، يعني به آن امام ايمان ندارند  اثني در قول به امامت يكي از ائمه

دارد كه خبر  وي در پايان بيان مي. لولي هستندا غالي و خطابي و مخمسه و حي
 ،كند، صحيح نيست دالن ديگر تا نهايت سند روايت ميواحدي كه يك فرد عادل از عا

و اين شرط صحت حديث در نزد اهل سنت است، زيرا اهل سنت وقتي يك حديث 
وايت كرده و اين وضعيت تا داند كه يك فرد عادل از عادالن ديگر ر را صحيح مي

انتهاي سند برقرار باشد، اما چنان كه شريف مرتضي از علماي بزرگ و از اركان 
دارد، محال است كه اين شرط در راويان شيعه تحقق پيدا  مذهب اثني عشري بيان مي

  .كند
آنچه كه شريف مرتضي در مورد فساد اعتقاد راويان گفته است، آيت اهللا برقعي 

و بيان داشته كه اين كتاب  ،لكافي را مورد بررسي و پژوهش قرار داده استكه كتاب ا
هم از نظر  احاديث كتاب الكافي« :گويد يد قرار داده و ميهائي دارد، مورد تأي عيب

اما از نظر سند، . و هم از نظر متن و مطالب آنسند و راويان آن بسيار اشكال دارد، 
باشند،  مردمان مهمل و صاحبان عقائد باطله مياكثر راويانش از ضعفاء و مجاهيل و 

   .1»البته طبق قول علماي رجال شيعه
در مبحث بعدي نگاهي به . اين مختصري بود در مورد مجهول بودن راويان شيعه

  .اين موضوع خواهيم داشت

                                           
  ).13: ص  )فارسي(شكن  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، بت( .37:ص )عربي( كسر الصنم -1
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع مجهول بودن راويان دين شيعه

ه اثني عشريه، در اينجا نگاهي به اين موضوع بعد از بيان مختصري در مورد كالم ائم
  :خواهيم داشت

اعتراف برخي از علماي شيعه به مجهول بودن راويان عقائد و تاريخ و فقه  - 1
اختالفي آيد، زيرا  ترين ادله بر محفوظ نبودن اين مذهب به حساب مي يعي، از قويش

، زيرا آنان اظهار تكه ميان شيعه و سني وجود دارد در بحث اعتقادات و تاريخ اس
  .اند كه ائمه آنان عقائدي مخالف با اعتقاد اهل سنت دارند داشته

اند كه در نسل صحابه و افراد بعد از آنان حوادثي روي داده كه  آنان اظهار داشته
  . با تاريخ اسالمي عام و نصوص ثابت سنت مخالفت دارد

امت را ريخي كه تاريخ راويان آن اعتقادات و راويان آن وقائع تاپس وقتي كه 
، پس چگونه جايز است كه در شناخت عقيده يا باشند مشوه ساخته است، مجهول مي

  !تاريخ بر آنان اعتماد شود؟
 ،قبالً قاعده سيد محمد صدر را بيان كرديم كه وي گفته بود كتب رجال - 2

: گويد ميباشند و  اند، يعني افرادي مجهول مي راويان عقائد و تاريخ را مهمل گذاشته
اما اين كتابها ذكر رجال روايات وارده در ديگر موضوعات معارف اسالمي چون «

اما . اند عقائد و تاريخ و مالحم را كه بيشتر از راويان كتب فقهي هستند، مهمل گذاشته
اريخ و فقه را اگر از روي خوش شانسي فردي را بيابيم كه احاديث وارده در مورد ت

اما اگر نيم كه در كتبشان در مورد اين افراد صحبت شده است، بي روايت كرده است مي
  .»وي در مورد فقه چيزي روايت نكرده باشد، مجهول باقي خواهد ماند

جهت بيان مصداق اين شهادت صدر بر راويان اثني عشري، رواياتي را كه امام 
ده است، كليني آنها را در كتاب الكافي روايت كر كند و شيعيان را ثابت مييازدهم 

مورد بررسي قرار داديم و به اين نتيجه رسيديم كه همه آن روايات به علت وجود 
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ترين دليل بر  اين روشن. باشند حيح نميحداقل يك راوي مجهول در هر روايت، ص
، »راويان عقائد، افرادي مجهول هستند«باشد كه  صحت كالم صدر و اين نكته مي

  !!يعني نزد علماي شيعه معروف نيستند
اند، چه  سوال اين است كه اين افراد مجهول كه اين روايات را ساخته ،بنابراين
آنان مرداني جاعل هستند، چه امام شيعي زيدي : جواب اين است! باشند؟ كساني مي

بيان داشته كه يكي از علماي اثني عشري نزد وي اعتراف كرده كه جعل روايت 
  .ندك و سندهائي را براي آنها درست مي كند مي

اين فرد زيدي ابوطالب يحيي بن حسين بن هارون حسني است كه بعداً اين 
دهد كه يكي از علماي شيعه اثني  سخن وي بيان خواهد شد كه در آن شهادت مي

كند و احاديثي را براي آنها  عشري براي وي اعتراف كرده كه جعل روايت مي
بتني بر نامهاي مرداني است بسياري از سندهاي اثني عشري م«: گويد وي مي. سازد مي

شناسم  ادي را كه روايات زيادي دارند ميو من تعدادي از افر... كه فاقد مسمي هستند
  .1»شد دانستند اگر روايت منقطع مي اخبار منقطع را حالل مي كه جعل سند براي
ي موهوم و فاقد حقيقت هاي هاي وارده در آن سندها، نام اين نام ،به همين دليل

نويسند، فقط  رجال شيعه براي آنان شرح حال مي به همين دليل وقتي علماي. هستند
هائي موجود در  ت كه صرفاً نامكنند و اين ذكر نام بنابر اين اس هاي آنان را ذكر مي نام

  .روايات است، نه اينكه آنان اشخاصي معروف به علم و طلب آن باشند
اند و  سراغ اين راويان رفته جاي شگفتي است، زيرا برخي از علماي متأخر رجال

اند و در  اند و اين مدح را منتسب به مصنفان قديمي رجال كرده آنان را مدح كرده
گويند كه آن مصنفان قديمي، فقط به اين خاطر مدح و ذمي را  توجيه اين كار خود مي

داري  اما اين روشي است كه با امانت. دان اند كه نزد آنان معروف بوده متوجه آنان نكرده
  .علمي مخالفت دارد

                                           
  .153:حميري ص، عينالحور ال -1
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قبالً ذكر شد كه حسن بن داود از علماي قرن هفتم اين كار را  كرده است، زيرا 
تعدادي راوي مجهول الهويه در نزد علماي سابق بر خود را ذكر كرده كه آن علماي 

اند، اما حسن بن داود آنان را مدح كرده و اين  سابق مدح و ذمي را متوجه آنان نكرده
به درستي كه اين كار وي ايجاد . به علماي سابق بر خود منتسب ساخته است مدح را

اما تمايل . تغيير در تاريخ است و در شأن كسي كه خدا را در نظر داشته باشد، نيست
  .كند أييد مذهب، انسان را كور و كر ميزياد به ت
خوئي كه بزرگترين محدث شيعه در عصر حاضر به  حال بنگريد به روش - 3

  .»مجهول اما به مانند صحيح است«: گويد وي مي. آيد ار ميشم
  !!به درستي كه روش بسيار شگفتي است

راوي معروف نيست، اما حديث او به مانند حديث صحيحي است كه يك راوي 
روشي كه حكمش بر آن مترتب نشود . كند ف به عدالت و ضبط آن را روايت ميمعرو

  ! چه ارزشي دارد؟
و اين پنهان بودن  ،و شخصيت فرد مجهول پنهان است ،راوي مجهول است

و آنچه كه اين نوع مردم روايت كند  صيت وي، در حقيقت او ايجاد شك ميشخ
ت، و إال معيارها دچار كنند نه تنها صحيح نيست، بلكه به مانند صحيح هم نيس مي

جهول و روايت افراد مپذيرند  شكر خدا اهل سنت اين روش را نمي .شوند اختالط مي
و اطمينان به اين امر كه  ،اين كار آنان جهت تعظم دين خدا است. كنند را قبول نمي

هرچه از امور ديني كه امت بدان نيازمند هستند به صورت صحيح از افراد ثقه و مورد 
توان اميدوار بود كه شيعه به اين سطح كه دين را  پس آيا مي. اطمينان نقل شده است
  !زد ترقي يابد؟حفظ و امت را متحد سا

شريف . رسد به راوياني كه از نظر ديني مورد طعن هستند حال نوبت مي - 4
مرتضي تأكيد نموده كه هيچ روايتي از روايات فقه شيعه، خالي از افراد واقفي يا غالي 

خواند و  سپس مخالفان خود را به مبارزه مي. يا قمي قائل به تشبيه و جبر نيست
ي رواياتي كه دين شيعه را د بياييد بررسي كنيم و واقعيت، يعنپذيرن اگر نمي: گويد مي

  .كنند بهترين مدرك هستند نقل مي
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شكي نيست كه اين سخن وي بر اين داللت دارد كه مرتضي دست به استقراي 
قبول شيعه  و گرنه او كه از علماي مورد ،روايات زده و همه را بررسي نموده است

  .گفت است چنين چيزي را نمي
ابراين به نظر صدر، راويان عقيده و تاريخ افرادي مجهول هستند و به نظر بن

  .مرتضي، راويان فقه، مجروح هستند
عشريه داشت حال آنكه  توان به روايات اثني عتمادي ميپس با اين وجود چه ا

  !؟باشند يا اينكه از حيث عقيده مجروح مي همه راويان آنان يا مجهول هستند
  



 



 
  

  

  ممبحث چهارده
  عمل شيعه به روايات فاقد سند

  
  

  :مطلب اول
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  :مطلب دوم
  نگاهي به موضوع عمل شيعه به روايات فاقد سند

  
  
  
  
  



 



 

  مطلب اول
   بيان موضوع عمل شيعه به روايات فاقد سند

كه ذكر شد دو ترين آنها چنان  مهم. عشريه چندين فرقه و جهت گيري دارد شيعه اثني
  .اصوليون - 2. اخباريون - 1: فرقه هستند كه عبارتند از

اين فرقه معتقدند كه انتساب همه روايت منسوب به ائمه  .اخباريان: گروه اول
عشري به  اصلي روايات در نزد شيعيان اثني آنان و خصوصاً كتب اربعه كه منابع

را مورد بررسي و واكاوي قرار و به همين دليل آنان سند اين كتابها  - آيند حساب مي
  .صحيح است - دهند نمي

اين گروه در اين باب كه به همه روايات منسوب به ائمه  .اصوليان: گروه دوم
و نداي تبعيت روايات از نقد و جرح و  ،كنند شود از اخباريان تبعيت نمي اعتماد مي

ه و آنچه را ك كند را اين روش صحيح بداند، قبول مي دهند و هرچه تعديل را سر مي
  .كنند اين روش ضعيف بداند، رد مي

و اال در واقع هر دو گروه همه رواياتي را  ،البته اين سخن آنان فقط نظري است
كند  راوي را كه رواياتي را روايت مي باشند، مي پذيرند و هر كه بيانگر عقيده آنان مي

قبالً هم ذكر شد و در اين موضوع . دانند كننده مذهب آنان است، عادل مي كه تقويت
  .آينده نيز بيشتر بيان خواهد شد

اصوليان تقريباً در قرن چهارم ايجاد شدند، اما آنان در قرن هفتم يا هشتم بود كه 
  .قواعدي را براي تصحيح يا تضعيف روايات وضع كردند

اند كتابي را بنويسند كه مشتمل بر روايات  از آن وقت تا به حال آنان نتوانسته
باشد و كتاب ديگري را بنويسند كه مشتمل بر روايات ضعيف باشد و كتابي را صحيح 

بنويسند كه راويان ثقه را جمع آورد و كتابي را بنويسند كه راويان ضعيف و جاعل را 
  .گردآوري نمايد

بهبودي از علماي معاصر آنان تالش كرده كه كتاب الكافي را از احاديث ضعيف 
نوشته است، لكن وي با هجوم شديدي » صحيح الكافي«ام پاك سازد و كتابي را به ن
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از جانب علماي شيعه مواجه شد و به همين خاطر نتوانست كتاب خود را با اين نام 
و بدون اجازه از بهبودي چاپ  »الكافي ةزبد«تجديد چاپ نمايد، بلكه آن را با نام 

ه عالم غيب سخن و بعضي از بابهاي آن را كه در مورد علم ائمه نسبت ب ،1كردند
يعني اسم كتاب تغيير داده شد تا مختصري از كافي باشد نه . گويد حذف كردند مي

  .تصحيح روايات آن
فرق ميان مختصر و تصحيح اين است كه مختصر بر اين داللت ندارد كه روايات 

اين بدان معني است كه » صحيح الكافي«: ترك شده ضعيف هستند، اما اگر گفته شود
 - يعني صحيح الكافي -ز روايات وارده در كتاب الكافي كه در اين كتابآن دسته ا
ل كتاب هم چنين قصدي البته بهبودي در چاپ او. اند، ضعيف هستند ذكر نشده

خواست بگويد كه فقط اين احاديث كه وي در كتاب صحيح الكافي  نداشت و نمي
ته الب -وجه وي شدباشند، اما سرزنش يا تهديد شديدي كه مت آورده است، صحيح مي

مانع از اين شد كه وي همان اسم را بر كتاب خود  -دانيم سرزنش بوده يا تهديد نمي
هاي خود بدون بررسي  اين موضوع بر اصرار شيعيان بر باقي ماندن كتاب. بگذارد

  .شدن داللت دارد
از بزرگترين داليل دال بر صحت اين سخن، موضع دو گروه نسبت به رواياتي 

 دون ذكر سند و منبع در قرن چهارم به ظهور رسيدند و هر دو گروه بر آنهااست كه ب
  .دانند اعتماد دارند و آنها را صحيح مي

  !پس كجاست روش مورد ادعا؟
كنند كه آنان رواياتي را كه سند دارند بعد از آن مي پذيرند كه  اصوليون ادعا مي 

بينيم  دي را ميروايات فاقد سن آنها را بر روش تصحيح و تضعيف عرضه نمايند، اما ما

                                           
مراجـع فشـار زيـادي را بـه وي وارد     : گويد مي حيدر حب اهللا در گفتگو با بهبودي كه مردي هفتاد يا هشتاد ساله است،  -1

نظري السنة فـي الفكـر اإلمـامي    : نك. كردند و بدون كسب اجازه از وي كتابش را چاپ كردند و نام آن را تغيير دادند
 .194، صالشيعي، التكون والصيرورة
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پس مصداق . دانند اند و اصوليان آنها را صحيح مي كه تقريباً در قرن چهارم ظهور كرده
  !اين مصطلح كجاست؟

كتابي كه . اند اين روايات، همان رواياتي است كه در كتاب نهج البالغه وارد شده
يف نموده و در آن از شيعيان اثني عشري آن را تأل - ه406يا  403م -شريف رضي

شهيد شد جمع آوري ه 40را كه در سال  سطالب أبي بن هاي منسوب به علي خطبه
وي در اين . كرده است، يعني ميان او و علي بيشتر از سه قرن و نيم فاصله وجود دارد

، و حتي كتاب سندي را ذكر نكرده و به مراجع مورد استفاده خود اشاره نكرده است
پس رضي . ها را ذكر كرده باشد شود كه نصف آن خطبه فت نميكتابي قبل از آن يا

  !اينها را از كجا آورده است؟
بلكه نويسنده نهج البالغه و امثال وي بسياري از كالم «: گويد مي :ابن تيميه

ها از علي نقل  برخي از اين خطبه. اند مردم را گرفته و به جاي كالم علي قرار داده
ها سخنان  برخي از اين خطبه. آنها را بيان كرده است شود كه علي شده و گفته مي

باشد، اما به واقع كالم افرادي غير از علي  ستند كه بيان آنها در شأن علي ميحقي ه
خناني به جاحظ و كتابهائي ديگر س» التبیینالبیان و«به همين دليل در كتاب . است

ا را كالم علي دانسته است و شود كه نويسنده نهج البالغه آنه نقل از غير علي يافت مي
  . به نام علي نقل كرده است

بودند،  اند اگر همه متعلق به علي مي هائي كه در كتاب نهج البالغه نقل شده خطبه
سند و موارد ديگر از علي نقل  شد و با ذكر بهاي قبل از نهج البالغه يافت ميدر كتا

ها و بلكه  كه بيشتر اين خطبهپس اگر افراد صاحب خبره به منقوالت دريابند . شد مي
يابند كه كذب هستند و اال بايد ناقل  اند، در مي اكثر آنها قبل از آن شناخته شده نبوده

و چه كسي آنها را  ،ها در چه كتابي ذكر شده است ها بيان دارد كه اين خطبه اين خطبه
گوئيم كه و اال اگر صرف ادعا باشد بايد ب. و سند آن چيست ،از علي نقل كرده است

كسي كه به شناخت طريقه اهل حديث و شناخت . كسي از ادعا كردن عاجز نيست
داند كه  آن از كذب، مهارت داشته باشد، ميآثار و امور منقول با سند و تبيين صدق 
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ها را با واسطه افرادي بسيار دور از منقوالت و تمييز ميان صدق و  اين افراد اين خطبه
  .1»اند هكذب آن، از علي نقل كرد

بررسي اين كتاب و مقايسه آن با  - از اهل سنت -برخي از پژوهشگران معاصر
نيز اسلوب . اند كه برخي از اقوال علي در آنها وارد شده است برخي از كتابهايي كرده

ها وارد شده است با اسلوب و لغت ابتداي اسالم مقايسه  و لغتي را كه در اين خطبه
در . ها ساختگي هستند اند كه همه يا غالب اين خطبه سيدهاند و به اين نتيجه ر كرده

اولي از استاد عبدالسالم هارون و . كنيم بيان دو نص از آن بررسي اكتفا مياينجا به 
  .دومي از دكتر صبري ابراهيم است

نهج البالغة  1406در مقدمه خود بر چاپ سال  /استاد عبدالسالم هارون
نخست اينكه سازنده كتاب . ك، در دو شك قرار داشتيماي نزدي ما تا گذشته«: گويد مي

وي سپس در مورد ..... چه كسي است؟ آيا شريف رضي است يا برادرش مرتضي؟
سجع و صنايع لفظي بر خالف عصر نبوت، در بسياري از جاهاي : گويد كتاب مي

شود و  دقت توصيف و شگفتي تصوير يافت ميدر آن : گويند مي. شود كتاب يافت مي
وانب اين همچنين در ج. باشد اسالمي، معروف نمي ين چيزي در آثار صدر اولچن

يافتن علوم حكمت آنها را بكار شود كه مردم بعد از رواج  كتاب اصطالحاتي يافت مي
جمع امر ديگري كه ما به آن شك داريم، اين است كه ....... بردند، مانند أين و كيف مي

يا در اثناي آن، چيزي از منابع توثيق و روايت را آورنده اين نصوص، در ابتداي كتاب 
  .»ذكر نكرده است

، محقق كتاب، بعد از بررسي كتاب و نصوص آن صبري ابراهيم سيددكتر 
ي كه انتساب آنها به نصوص -1: اين كتاب مشتمل بر پنج نوع نص است«: گويد مي

نصوصي كه  -3. دان نصوصي كه فقط شيعه آنها را روايت كرده -2. باشد علي ثابت مي
خاصي، صحت  نصوصي كه به علت اسباب -4. كسي آنها را روايت نكرده است

                                           
  .8/44منهاج السنة  -1
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، ثابت شده ديگراننصوصي كه انتساب آنها به  - 5. باشد انتساب آنها مشكوك مي
   .1»است

برغم همه اينها، محقق توانسته است برخي از موارد مذكور در كتاب را فقط به 
اي قرار ندارند كه  اينها كتابهائي هستند كه در درجهكتب ادب و تاريخ نسبت دهد و 

توان در  پس چگونه مي. بتوان در توثيق نصوص ادبي و تاريخي به آنها اعتماد كرد
همچنين محقق ! كند، به آنها اعتماد كرد؟ مي كه قضاياي عقيدتي را بيان مياثبات كال
ب و تاريخ انجام داده اي ميان نصوص نهج البالغه و نصوص وارده در كتب اد مقايسه

اين نتيجه اين است كه برخي از نصوص وارده در . است و نتيجه شگفتي يافته است
روند، اما در نهج البالغه يكصد و پنجاه سطر است،  ها از پنج سطر فراتر نمي آن كتاب

  .مانند خطبه اول كتاب نهج البالغه
راي اين خطبه دست دكتر صبري محقق كتاب، براي يافتن منبعي از كتب سابق ب

به تحقيق و پژوهش زده است و فقط توانسته است يك كتاب را بيابد كه آن كتاب 
اما با اين وجود نتوانسته است . استه 328تأليف ابن عبد ربه متوفاي» العقد الفريد«

آن را به صورت كامل بيابد، بلكه تنها پنج سطر از خطبه را در آن يافته است، حال 
سپس وي به . باشد صد و پنجاه سطر مي در نهج البالغه، متجاوز از اينكه اين خطبه

  .2هاي نصوص اين كتابها با نهج البالغه پرداخته است بيان تفاوت
رد شده و منبعي براي آن يافت اي از نصوص كتابي است كه در آن وا اين نمونه

. حيح استكنند كه همه مطالب وارده در اين كتاب ص اما شيعيان بيان مي. شود نمي
ها و اختالف زياد، اتفاق نظر  شيعه با وجود فرقه: گويد يكي از شيوخ معاصر شيعه مي
اين سخن بر . باشد لبالغه همه كالم اميرالمؤمنين ميدارند كه موارد مطرح در نهج ا

باشد و حتي تقريباً انكار  وايت و درايت و ثقه بودن شريف مياساس اعتماد به ر

                                           
  .1/64دكتر صبري إبراهيم السيد ، مقدمة تحقيق نهج البالغة -1
  .1/65مقدمة محقق ، نهج البالغة -2
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 !!باشد كار ضروريات و امور بديهي ميابي طالب، در نزد آنان، ان انتساب آن به علي بن
ها و وصايا و  ها و نامه همه خطبه گويند كه مي و اي شاذ مخالف هستند و فقط عده

را  صحكمتها و آداب وارده در اين كتاب، حالتي مانند امور روايت شده از پيامبر
  .1»دارند

  .ات فاقد سند خواهيم داشتدر زير نگاهي به مبحث عمل شيعه با رواي

                                           
 .191 -190:كاشف الغطاء ص، مستدرك نهج البالغة -1
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع عمل شيعه به روايات فاقد سند

ايات دارند، به دو دسته قبالً بيان شد كه شيعيان از حيث موضعي كه در قبال نقد رو
از اجراي روش نقد بر روايات منع  ،باشند مي اخباريانگروه اول كه : شوند تقسيم مي

باشند و اين روايات تحت نظارت  نكه همه روايات صحيح ميالل به ايكنند با استد مي
وش بر روايات، مذهب را از كنند كه اجراي اين ر اند و تأكيد مي معصومين نوشته شده

اين گروه . هستند اصوليانگروه دوم . اين موضوع بعداً ذكر خواهد شد. برد بين مي
ايات دچار دسيسه و كذب دارند كه بكارگيري روش نقد الزم است، زيرا رو اظهار مي

  .اند شده
؟ محل باشند يا اين گروه در ادعاي خود جدي مياما سوال اين است كه آ

آيا آنان اين . باشد آزمايش آنان در موضع آنان نسبت به كتاب فاقد سند نهج البالغه مي
  دانند؟  پذيرند يا اينكه آن را تابع روش نقد مي كتاب را مي

يان اثني عشري در تقرير عقائد خود به آن اعتماد كتاب نهج البالغه كه شيع
و مؤلف بيشتر از سيصد و پنجاه سال  سدارند، هيچ سند و مرجعي ندارد و ميان علي

  .فاصله وجود دارد
پس آيا ممكن است كه مسلماني كه ترس خدا را در دل دارد در دين خود به 

  كتابي اعتماد كند كه فاقد سند و منبع است؟
قبالً در كالم كاشف الغطا از علماي اثني عشري معاصر ذكر شد،  آنان چنان كه

به خاطر اعتماد به روايت و درايت و ثقه بودن شريف كنند كه اين كتاب را  ادعا مي
شد؟  آيا به شريف رضي وحي مي: اين استحال سوال ما از آنان . اند رضي پذيرفته

ارتداد است، زيرا اعتقاد به  شد، بايد گفت كه اين ، به وي وحي ميآري: اگر گفتند
باشد و  به مانند اعتقاد به نبوت آنان ميشود، اين  از انبيا وحي مياينكه به كسي غير 
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اما . باشد ، به اجماع مسلمانان كفر ميصاعتقاد به نبوت كسي بعد از پيامبرمان محمد
  . گويند ما يقين داريم كه اين افراد چنين چيزي را نمي

اين ادعائي است . شود، بلكه او از خطا معصوم است وحي نميبه وي : گفتند اگر
به اعتقاد  -كه كمتر از ادعاي سابق نيست، زيرا ادعاي عصمت براي كسي غير از انبيا

به اعتقاد شيعيان اثني عشري، ادعاي عصمت براي . ادعائي كاذب است -اهل سنت
  . ادعائي كاذب استغير انبيا و غير افرادي كه براي آنان ادعاي امامت دارند، 

غير ماند و آن اعتماد و ثقه است، يعني آنچه كه  بنابراين قضيه ديگري باقي مي
  . كند صحيح باشد، به علي منسوب نمي

آيا ديگر علماي شيعه كه روايات را روايت و كتابها را : جواب ما اين است
ره الفقيه، تهذيب حضالكافي، من ال ي -اند، به مانند نويسندگان كتب اربعه تصنيف كرده
ثقه هستند، جواب ما : نزد شما ثقه هستند يا خير؟ اگر گفتند -ستبصاراألحكام و اال

پذيريد  اند، مي اند و به صحت آن جزم يافته آيا همه آنچه را كه روايت كرده: اين است
  پذيريد؟  يا نمي

   .ريمپذي اند مي همه آنچه را كه روايت كرده ،آري: اگر گفتند
داريد كه بايد در رواياتي كه آنان روايت  پس چرا اظهار مي :اين استواب ما ج
اند، از روش تصحيح و تضعيف در مورد  اند و در كتابهايشان بر آنها اعتماد كرده كرده

، حال آنكه آنان به مانند شريف رضي كه شما شهادت و صحت آنها استفاده كرد
  ! ايد، ثقه هستند؟ روايت او را پذيرفته

  . پذيريم همه روايات آنان را نمي: تندر گفاگ
پذيريد، اما آنچه را كه آنان  پس چرا كتاب فاقد سند نهج البالغه را مي: گوئيم مي

اند و به عنوان دين براي آنان  اند و به آن شهادت داده در مصنفات خود ذكر كرده
  !پذيريد؟ اند، نمي اند و در عصر شريف رضي مؤلف كتاب نهج البالغه زيسته پسنديده
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پس يا همه را بپذيريد يا اينكه همه را رد كنيد يا اينكه همه را در معرض نقد 
قرار دهيد و اال ادعاي شما مبني بر اجراي روش نقد بر روايات شما، ادعائي مورد 

  . طعن است
اين اختالل در روش شيعه اثني عشري، سبب شده كه شيعيان اثني عشري همه 

پذيرند گرچه فاقد سند هم باشند و همه روايات  خود را مي با اعتقادروايات مناسب 
  .كنند رين سند را هم داشته باشد، رد ميت مخالف با اعتقاد خود را گرچه صحيح
كنند،  روايات وارده در كتب اهل سنت مي استداللي كه شيعيان به برخي

ي در كتب اهل سنت احاديث ضعيف يا جعل. ترين دليل براي اين امر است روشن
دهند، حال آنكه اين  مي وجود دارد كه شيعيان آنها را گرفته و مورد استدالل قرار

كنند به اين  كه در نزد آنان صحيح است رد مي روايات صحيح نيستند، اما احاديثي را
  . دليل كه با عقائد آنان در تعارض است

يح اما روش اهل سنت يكي است، زيرا آنان احاديث صحيحي را كه با سند صح
  . كنند د و احاديث ضعيف و كذب را رد ميپذيرن اند مي وارد شده

به روايات غير صحيح استدالل  نيز شكر خدا در مورد چيزي از امور ديني خود،
رچند كه از علماي بزرگ باشد، كنند و احاديثي را كه فاقد مرجع و منبع باشد، ه نمي
پس اگر حديث با . كنند مي و تضعيفپذيرند و سپس حديث او را تابع تصحيح  نمي

آن را ضعيف دانست، آن را رد  پذيرندو اگر اين روش صحيح دانسته شد، آن را مي
پذيرند چه به نفعشان باشد و چه به  اين روشي است كه آنان آن را مي. كنند مي

  !پذيرند؟ يا شيعه اثني عشري اين روش را مياما آ. ضررشان
بن ابراهيم وزير، از علماي زيديه قرن  حال گوش فرادهيد به شهادت ابراهيم

. هشتم هجري كه در بيان روش اهل سنت در روايت و حكم دادن در مورد اشخاص
روايت استداللهاي دال بر امور : هفتم«: گويد بعد از بيان تعدادي از ادله، مي وي

احتماالً منظور رؤيت خدا  - در نفي رؤيت لخالف مذهب آنان، مانند اثر عائشه
  .سو مانند احاديث و مناقب دال بر تفضيل اميرالمؤمنين علي -است
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را ذكر كرده و بيان داشته كه جز  علي» طبقات القراء«ذهبي در كتاب 
اب براي بيان كسي قبل از وي به اسالم نگرويد و بيان داشته كه اين كت لخديجه

ن موضوع را كند و اين علي بود كه قرآن عظيم را گردآورد و اي مناقب وي كفايت نمي
كند كه  وي سپس ذكر مي. صحيح دانسته و پاسخ مخالفان اين موضوع را داده است

از دنيا رفت حال آنكه قرآن را ختم نكرده بود و عمر نيز همين وضعيت را  سابوبكر
  .»داشت

بودند، به  اگر اهل سنت اهل دروغ و كذب مي«: گويد ابن وزير در ادامه مي
گفتند  قائل هستند، در مورد آن دو دروغ مي بو عمر خاطر فضلي كه براي ابوبكر

ند و آن را به صورت مجمل باقي كرد ي يا اثبات اين موضوع خودداري ميو يا از نف
براي اين . كردند اسناد صحيح آن اعتنا و توجه نمي گذاشتند و به ذكر آن و بيان مي

  .شود ب مستقلي ميم خود كتاموضوع نظائر زيادي وجود دارد كه اگر همه را ذكر كن
اند،  به آن استناد كرده - فقهي - احاديث ائمه خود را كه در امور فرعي: هشتم

و خالصه اين كتاب و كتاب » البدر المنير«از جمله هر كس كتابهاي . اند ضعيف دانسته
به را در مورد احاديث مورد استدالل شافعي نگاه كند، پي » التلخيص«و » اإلرشاد«

يابد كه آنان اهل تعصب نيستند، زيرا آنان در اين كتابها بر  رد و در ميب انصاف آنان مي
اند، حال آنكه اينان اصحاب  ضعف قريب يك چهارم از داليل وي اتفاق نظر كرده

  .شافعي و منتسبان به وي هستند
را در اين مورد » يةأحاديث الهدا«و كتاب  ،اند محدثين حنفي نيز چنين عمل كرده

  .اند كيه نيز به همين شكل عمل كردهمال. اند نوشته
آنان احاديث دال بر مذهبشان در باب تفضيل و ديگر موارد را ضعيف : دهم

آورد و سپس  مي سسپس وي احاديثي را در مورد فضائل ابوبكر »...اند دانسته
وي تضعيف راويان . »اند آنان اين احاديث را ذكر كرده و ضعيف دانسته«: گويد مي

عكس اين نيز «: گويد اويان شيعه توسط اهل سنت را بيان داشته و ميسني و توثيق ر
وجود دارد و آن اينكه هرگاه راويان ثقه چيزي مخالف مذهب آنان را روايت كنند، آن 
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 ،ذهبي بيان داشته كه احمد بن حنبل«: گويد وي سپس مي. »پذيرند روايت را مي
پس غلو سليمان در تشيع، . نستدا سليمان بن قرم را كه يك شيعه غالي بود ثقه مي

ي ندانند و نيز سبب اين نشده كه روايت توثيق ومانع از اين نشده كه آنان او را ثقه 
   .»و روايت نكنند توسط احمد بن حنبل را ترك

 - او. حسن هستند  -يعني سليمان بن قرم -احاديث وي: گويد ابن عدي مي«
 .»ن أرقم استبسيار بهتر از سليمان ب -يعني سليمان بن قرم
منظور سخن ابن وزير اين است . »ابن ارقم شيعه نبوده است«: گويد ابن وزير مي

كه ابن عدي يك فرد شيعه را از حيث ضبط حديث بر يك فرد سني برتري داده است 
روشن شده است و مخالفت آنان با شيعه، سبب به اين خاطر كه اين برتري براي وي 

  .»خودداري نمايند فرد شيعهاين  حقاين نشده كه از بيان 
آنان در كتب جرح و تعديل به دنبال صدق هستند و با كسي مدارا و : يازدهم«

آنان حتي در مورد ضعيف بودن دوستان و . گيرند كنند و جانب كسي را نمي نرمي نمي
اند، مانند نوح بن أبي مريم و ابن أبي داود و پدر علي بن  نزديكان خود سخن گفته

دارند و شايسته تعظيم  ن حتي در مورد ضعف كساني كه آنان را بزرگ ميآنا. مديني
ايشان را از جهت حفظ  ،كه برخي /اند، مانند امام اعظم ابوحنيفه هستند، سخن گفته

اند، حال آنكه  و اين موضوع را در تصنيفات خود بيان كرده ،حديث ضعيف دانسته
حكومت داشتند، اما با اين وجود شاهان حنفي مذهب در اين دورانها در مصر و شام 

  .اند آنان به اين تضعيف خود استمرار داده
يعني عادل  -اند دشمنان خود از غاليان رافضي را تعديل كرده: دوازدهم

و در صحيح بخاري و مسلم، نام بسياري از افراد رافضي و غالي در  - اند دانسته
و نام تعدادي از آنان قبالً بيان بينيم  اند مي كرده سب صحابه را ميگري را كه  رافضي

اند و مذهب  اهل سنت اين كار را با وجود علم به رافضي بودن آنان انجام داده. شد
كنند كه اين افراد ثقه و  دارند و تصريح مي اين افراد را در كتب رجالي خود بيان مي

  .باشند بوده و در حديث مورد اطمينان مي حجت
  .هترين و رساترين نشانه انصاف استرعايت عدالت در مورد دشمن، ب
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آنان روايات وارده در مورد فضائل علي و فضائل اهل بيت را در دوران : سيزدهم
  .1»....اند بني اميه روايت كرده

آيا دالئل دال بر انصاف اهل سنت را ديديد؟ يك فرد زيدي كه از طريق ادله و 
ا ذكر كرده است به شناخت شواهدي كه خود بر آنها وقوف يافته و برخي از آنها ر

  .دهد يحق هدايت شده است، و بر آن گواهي م
كه در جستجوي حقيقت و صواب  -پس آيا ممكن است كه روش اين افراد

  !اين باشد كه ميان اصحاب قائل به فرق شوند؟ -هستند
هر كس از اهل علم و دين، كه «: گويد بر اين معنا تأكيد كرده و مي :ابن تيميه

داند كه  تجربه كرده باشد مي -روش آنان راو موضع و  -را - ي اهل سنتيعن -جمهور
شوند، گرچه موافق با اغراض و اهداف آنان  اهل كذب نيستند و به آن راضي نميآنان 
ضائل سه خليفه و ديگران روايت چه بسيار موارد كه آنان احاديثي را در ف. باشد
است و اين احاديث را افرادي مثل  كنند كه سند آنها بهتر از سند روايات شيعه مي

ساكر و امثال اين افراد روايت ابونعيم و ثعلبي و ابوبكر نقاش و اهوازي و ابن ع
كنند، بلكه هنگامي كه  چيزي از اين احاديث را قبول نمي حديث علمايكنند، اما  مي

  .2»...كنند مي راوي در نزد آنان مجهول باشد از روايت آن توقف
حفظ كرده و آنان را به حقيقت  مانان بر اين روش، عقائد رااعتماد همه مسل

  .برد رساند و اختالف را از بين مي مي
اين روش و منهج شيعه است كه سبب شده همه عقائدي را كه در آن منابع غير 
مطمئن و غير محفوظ وارد شده است بپذيرند و همين عامل سبب شده كه آنان 

  .داشته باشند اعتقاداتي مخالف با عقيده اسالم

                                           
بيانگر انصاف اهل  هائي است كه يك فرد زيدي نوشته است و ترين كتاب از بزرگ، اين 400 -2/377العواصم والقواصم  -1

  . باشد سنت مي
  .418 -7/417منهاج السنة  -2



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

310

پس آيا وقت آن نرسيده كه اين روايات، مورد بازبيني قرار گيرند و روشي براي 
تصحيح شود؟ اين چيزي  صكشف حقيقت و اتحاد امت بر قرن و سنت رسول خدا

كه ما اميد آن را داريم و به همين دليل اين كتاب را نوشتيم، زيرا باور داريم كه شيعيان 
كنند، بلكه فريب خورده و آن را  فته و آن را قبول نميبه عمد سخن باطل را نگ

بخواهند قادر به كشف اند، اما اگر خود  اند و قرباني رواياتي غير صحيح شده پذيرفته
  .باشند اين فريب مي

  



 



 

  
  

  مبحث پانزدهم
  ظهور روايات جديد بعد از گذشت صدها سال

  
  :مطلب اول

  ت صدها سالظهور روايات جديد بعد از گذش: بيان موضوع
  
  

  :مطلب دوم
 نگاهي به موضوع ظهور روايات جديد بعد از گذشت صدها سال

  
  
  



 



 

  مطلب اول
  ظهور روايات جديد بعد از گذشت صدها سال :بيان موضوع

كرد كه مشتمل بر در قرن چهارم هجري مصنفاتي از آن شيعيان اثني عشريه ظهور 
اين وضعيت بعد از مرگ . اند دهباشند كه به ائمه آنان منسوب ش روايات زيادي مي

كنند كه حسن  آنان ادعا مي. آخرين امام آشكار آنان، يعني حسن عسكري روي داد
داراي فرزندي شد و سپس اين فرزند از انظار ناپديد شد و اين فرزند پنهان شده، 

  .كند دي است كه در آخر الزمان ظهور ميمه
يست، بلكه موضوع بحث بررسي صحت و عدم صحت اين ادعا محور بحث ما ن

  . كنند كه امروزه شيعيان به آنها عمل ميما رواياتي است 
شيعيان اثني عشري بر چهار كتاب اعتماد دارند كه گفته شده در قرن چهارم 

  :اين كتابها عبارتند از. اند هجري و در روزگار حكومت آل بويه ظهور كرده
  . االستبصار -4.حكامتهذيب األ - 3.من ال يحضره الفقيه -2 .الكافي - 1

  .اند اند كه جز مقداري اندك همه روايتها را بيان كرده مؤلفين اين كتابها بيان داشته
يعني در قرن يازدهم كه در آن دولت صفوي به  -بعد از گذشت هشتصد سال

  : دو موسوعه بزرگ شيعي ظهور كرد كه عبارتند از - حكومت رسيد
باشد  اين كتاب بيست و پنج جلد مي). ه1111م(بحار األنوار، تأليف مجلسي - 1

و امروزه در بيشتر از يكصد جلد چاپ شده است، زيرا آنان كتب ديگري را نيز به آن 
  .اند افزوده
اين كتاب در سي جلد به چاپ ). ه1104م(، تأليف حر عامليهوسائل الشيع - 2

  .رسيده است
  :كه عبارتند از دو قرن بعد از اين دو كتاب، دو استدراك بر آنها نوشته شد

مؤلف ). ه1405م(المستدرك علي بحار األنوار، تأليف علي نمازي شاهرودي - 1
روايت و  مقدار زيادي ،بررسي و جستجوما در اثناي «: گويد در مقدمه اين كتاب مي

پس نيك ديديم كه مواردي را . از مطالب ارزشمند به سان آن را يافتيم يزياد مقدار
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پس آنها را گرد آورديم و در چند جزء تأليف ..... تقصا نمائيماند اس كه ايشان نديده
  .1»...كرديم

قرار  وجستجو دانيم كه وي در قرن چهاردهم كجا را گشته و مورد بررسي ما نمي
 !داده است؟

وي در اين كتاب ). ه1320(المستدرك علي الوسائل، تأليف نوري طبرسي - 2
را كه آخرين آنان تقريباً در نيمه قرن  بيست و سه هزار روايت منسوب به ائمه شيعه

  .گرد آورده است -يعني بيشتر از هزار و صد سال - سوم از دنيا رفته است
گويد سبب تأليف اين مستدرك، اين است  ا بزرگ تهراني از علماي شيعه، ميآغ

مؤلف كتاب به كتب مهمي دست يافته كه در جوامع حديثي شيعه كه نوري طبرسي، 
  .2الي كه به آنها نيازمند هستيمدر حثبت نشده 

در اين عصر، «: گويد اند و آيت اهللا خراساني مي شيعيان بر اين كتاب اعتماد كرده
ديث آن، حجت براي مجتهد كامل قبل از رجوع به المستدرك و اطالع بر احا

  .3»شود نمي
بعد از تمجيد از كتاب الوسائل كه وي اين كتاب خود را  -مؤلف المستدرك

ما در طول بررسي و «: گويد در مقدمه كتاب خود مي -بر آن كرده است مستدرك
تورق كتب اصحاب برگزيده مان، به مقادير زيادي از روايات دست يافتيم كه در 

و در كتابهاي تأليفي توسط علماي قديم و متأخر نيز  ،كتاب الوسائل وارد نشده است
  :اين روايات چند نوع هستند. گرد آوري نشده است

ايم كه به نويسنده الوسائل نرسيده و  رواياتي كه ما در كتابهايي قديمي يافته -
  .وي به آنها دست نيافته است

                                           
  .1/27بحار سفينة المستدرك  -1
 .21/7الذريعة  -2
  .2/111الذريعة  -3
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شوند كه نويسنده الوسائل، مؤلفان آنها را  رواياتي كه در كتبي يافت مي -
  .نشناخته است و به همين دليل از آنها اعراض كرده است

هاي اين كتابها و مؤلفان و آنچه  اني به نامما به ياري خدا در برخي از مباحث پاي
كه ممكن است سببي براي اعتماد بر آنها و رجوع به آنها و دستاويز شدن به آنها قرار 

از ديگر موارد، رواياتي است كه ما در البالي « .»....ه شوند، اشاره خواهيم كردداد
م اطالع از آنها، آنها را ايم و او به خاطر غفلت يا عد كتابهاي موجود در نزد او يافته
  .مهمل گذاشته و ذكر نكرده است

وقتي كه خداوند مرا موفق به يافتن آنها كرد، چنين به فكرم آمد كه به عنوان 
عملي تقربي، اين احاديث را گردآوري و مرتب ساخته و به كتاب الوسائل ملحق 

وانستم آن را يك ت خواستم مي كر خدائي به جائي رسيد كه اگر ميپس ش« .»....1سازم
. جامع حديثي اصلي قرار دهم، اما آن را مستدرك و ذيل اين جامع برجسته قرار دادم

، اما در اين ذيل صحت آن ه بسيار احاديثي كه در اصل وارد شده و ضعيف استچ
شود، يا احاديثي كه در اصل به صورت واحد غريب وارد شده است، اما در  يافت مي

د، يا اينكه در اصل به صورت مرسل است، اما در ذيل شو ذيل كثرتش آشكار مي
شود،  ف است و در ذيل مستند آن يافت ميطريق و سند آن وجود دارد، يا اينكه موقو

چه . يا اينكه داللت آن بر مطلب آشكار نيست، اما در ذيل داللت واضح و آشكار دارد
ياتي وارد شده كه به بسيارند آداب شرعي كه در اصل ذكر نشده است، اما در ذيل روا

ل نص آنها اشاره دارد و چه بسيارند فروعي كه نصي در مورد آنها نيست، اما در ذي
  .2»شود وارده در مورد آنها يافت مي

يعني رواياتي ظهور يافته كه به سبب آنها حكم در مورد بسياري از رواياتي كه 
اند، تغيير  ت اطالع نداشتهدر كتب اوليه شيعه وارد شده است و آنان از كامل اين روايا

يافته است تا در نتيجه اين احاديث نزد مردم قرن چهاردهم صحيح شوند و در نتيجه 

                                           
 .1/60الذريعة  -1
 .62 -1/61الذريعة  -2
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آن دسته از مسائل ديني كه اين روايات بر آنها داللت دارند، بعد از اينكه صحيح 
  !!تر از دين متقدمان شود اند، تغيير يابد و در نتيجه دين متأخرين صحيح شده

اما بعد، بحمداهللا و توفيق نيك «: گويد دمه خاتمه مستدرك خود ميوي در مق
حاوي ادله احكام و مسائلي است كه بر او، كتاب مستدرك الوسائل تكميل شد كه 

چه بسيارند «: گويد تا صدق اين سخن روشن شود كه مي مردم پوشيده مانده است
چراغي شده كه با انوار و تبديل به » اند مواردي كه متقدمان براي متأخران گذاشته
شود و تبديل به مرجعي اساسي شده كه  اخبار آن، تاريكي و ظلمت اوهام زدوده مي

و دليل و راهنمائي براي صاحبان افكار  براي شناخت حالل و حرام به آن مراجعه شود
و راه استواري براي  ،شوند هاي شبهات سرگردان مي باشد بدانگاه كه در ناشناخته

هاي علم باشد كه تا  و هدايتگري به سوي گنج ،و روايات مخفي باشد اخبار پنهان
هاي هدايت را كه پيوسته از قبل پيچيده  و نشانه ،كنون از چشمان پوشيده مانده است

 ،و در افق افتخارات، ماه كاملي بعد از پوشيده بودن طلوع نمايد ،شده بود، منتشر سازد
عرص بخاطر تقدم آن از ساير عرصها به آن  و اينونور او ساير ممالك را فرا گرفت 

 ،هاي فهم نوراني گردد فضل به وسيله آن روشن شده، و شيوه و چشمان نمودافتخار 
بردند از حد امكان خارج شده  ود چيزهائي را ببينند كه گمان ميو علما با چشم خ

رت پراكنده يابند كه گرچه به صو مي را بنگرند مادام كه اشتياق ميو درهاي منظ ،است
كه مشك خاتمه آن عطر افشاني كرد و ماه تمام  يهنگام. هم بوده باشد آنها را ببينند

و چيز ارزشمندي  ،آن درخشيدن گرفت، ميدان قلم براي استدارك فوائد به پايان رسيد
اين كتاب بحمد اهللا به مانند كتاب سابق، مشتمل بر  براي شيخ مصنف پنهان نماند

به  قبالً دست هيچ غواص و شكارچييارزشمند و مهمي است كه  فوائد زياد و امور
و  ،چه بسيارند راوياني كه در ميان هم صنفان خود مجهول هستند  آنها نرسيده است

ام و چه بسيارند افرادي كه به خاطر ضعف مهجور  من شرح حال آنها را بيان كرده
ه و افرادي ك ،ه قرار دارندام كه در نهايت جالل و شكو اما من بيان كرده، اند مانده

و  ،شود از آنان زائل مي باشد، اما شك و شبهه شخصيت و حال و وضعشان مشتبه مي
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 ،شود افرادي كه از نظر دين مورد طعن هستند كه برائت آنان از نشان عيب پديدار مي
و براي بيان فضائل  ،و چه بسيار عالماني كه نامشان در زواياي گمنامي تباه شده است

من آن چه از علم . هاي مناقبش پرگل شد ام و باغ ها و ويرانه را بررسي كرده ها خرابهآن
او را كه پنهان مانده ظاهر كردم و نشان او را كه مندرس شده بود نو ساختم به طوري 

  .1»كه تبديل به مناره هدايت و اقتدا شد
ز هزار سال اينها چهار موسوعه روائي شيعه اثني عشري است كه بعد از بيشتر ا

در مطلب آتي درنگ هائي را با آنها . شناسند كنند و علماي سابق آنها را نمي ظهور مي
  .خواهيم داشت

                                           
 .5 -1/3خاتمة المستدرك  ازمصنف  همقدم -1
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع ظهور روايات جديد بعد از صدها سال

با تأمل در اين مسير تاريخي روايات شيعه، توضيحات و تعليقاتي را با آن خواهيم 
  :داشت

زيرا اين  -اند اند كه همه روايات را بيان كرده وليه يا بيان كردهمصنفان ا -نخست
يا اينكه فقط اندكي از روايات را  - اند اند يا به آن اشاره نموده موضوع را بيان كرده

  .اند نياورده
در مقدمه  ،باشد ميطوسي كه مؤلف يكي از كتب اربعه و مورد اعتماد شيعه 

ن را دارم كه اگر خداوند اتمام اين كتاب را حسب من اميد آ«: گويد كتاب التهذيب مي
اين كتاب در موضوع خود آنچه بيان كردم و متعهد شدم، برايم سهل و آسان ساخت، 

كامل و مشتمل بر همه احاديث مربوط به احكام شريعت بوده و ديگر احاديثي را كه 
  .1»در اين كتاب نيامده است، يادآوري كند

اما «: گويد اصول اربعه شيعه، در تأكيد اين سخن ميوي در مقدمه كتاب دوم از 
تهذيب «بعد، من گروهي از اصحابمان را ديدم كه چون در كتاب بزرگ ما به نام 

ايم ديدند  نگريستند و اخبار متعلق به حالل و حرام را كه ما در آن گرد آورده» األحكام
است و جز مواردي كم  و ديدند كه مشتمل بر بيشتر مباحث مربوط به فقه و احكام آن

هاي آن، از آنچه كه در كتابها و اصول و مصنفات  و نادر در همه ابواب و كتاب
  .2»اصحابمان وارد شده است، چيزي از قلم نيفتاده است

تعداد احاديث اين « :گويد چنان كه حسن موسوي خراساني محقق كتاب مي
  .3»كتاب سيزده هزار و پانصد و نود حديث است

                                           
  .1/4تهذيب األحكام  -1
 .1/2تهذيب األحكام  -2
 .ذكر كرده است1/10در تحقيق آخر خود بر كتاب االستبصار  وي آن را -3
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بزرگترين عالم شيعه در قرن پنجم است، زيرا وي به صورت نص يا  اين شهادت
و در كتاب دوم  ،گويد در كتاب اولش چيزي از احاديث از قلم نيفتاده است اشاره مي

حال سوال اينجاست كه اين . فقط موارد نادر و اندكي در آن نيامده استگويد  مي
  !اند؟ از كجا آمده اند احاديثي كه اين مؤلفان در قرون متأخر كشف كرده

در موسوعات متأخر ذكر نشده كه اين كتابهايي كه احاديث از آنها نقل شده  -2
هاي  اند يا در كتابخانه هاي عمومي يافته آنها را در كتابخانه. اند است، كجا يافت شده

يابد بر  يرا كسي كه كتاب جديدي را ميها از آن كيست؟، ز خصوصي؟ و اين كتابخانه
  .ست كه بيان كند كه اين كتاب را كجا يافته استوي الزم ا

در اثناي بررسي و كاوش، تعداد زيادي «: گويد نويسنده مستدرك البحار مي
  .اما وي بيان نكرده كه كجا را بررسي و كاوش كرده است. »روايت پيدا كرديم

اند،  الوسائل ادعا كرده كه اين روايات مخفي بوده على نويسنده المستدرك -3
بحمداهللا و توفيق نيك او، كتاب مستدرك الوسائل تكميل شد كه «: گويد ميچه 

و راه استواري ..... حاوي ادله احكام و مسائلي است كه بر مردم پوشيده مانده است
هاي علم باشد كه تا  گنجبراي اخبار پنهان و روايات مخفي باشد و هدايتگري به سوي 

هاي هدايت را كه پيوسته از قبل پيچيده  انهو نش ،كنون از چشمان پوشيده مانده است
   .»شده بود، منتشر سازد

اند؟  اند، پس كجا بوده اگر اين كتابها يا روايات از چشم همه مردم مخفي بوده
ل كدام عقلي اين ادعا را قبو! اند؟ براي بيشتر از هزار سال از چشم مردم مخفي بوده

ته كه مردم در طول اين هزار سال از كند كه رواياتي وجود داش كند و تصديق مي مي
  !اند؟ آنها اطالع نيافته

اند،  اند و در اين دوران جعل نشده اگر فرض كنيم كه اين روايات مخفي بوده -4
در اين صورت امانت  علمي و ديني مستلزم اين است كه كتابي را كه علما به آن اعتنا 

، زيرا از كجا اطمينان يابيم كه اين اند، نپذيريم نكرده و آن را بررسي و مطالعه نكرده
زيرا همه ! كتاب كذب نبوده و مواردي كه جزء آن نيست، به آن افزوده نشده است؟

علماي سني و شيعه به تحريف و دستكاري كتاب و جعل روايت در آنها اقرار 
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پس چگونه پذيرفته و . اند عشري هم اين را اظهار داشته اند و حتي ائمه اثني كرده
اند  هائي كه نزد علماي متقدم شناخته شده نبوده و مورد اعتماد واقع شود، كتاب تشرمن

  !و صرفاً بر موجود بودن آنها اعتماد شود؟
انگيزي از جانب مؤلف  توأم با قبول ادعاي جديد و شگفت قبول روايات -5

شده است، ) ه1101م(، يعني محمد بن علي اردبيلي غروي حائريةكتاب جامع الروا
وي ادعا كرده كه با تأليف كتاب مذكور، احكام دوازده هزار حديث از احاديث  زيرا

و حكم آنها از ضعف و مرسل و مجهول بودن ائمه در عصور اول را تغيير خواهد داد 
ممكن است به : گويد او در مقدمه اين كتاب مي. به صحيح بودن تغيير پيدا مي كند

توجه سرورمان محمد و آل طاهر او،  سبب اين نسخه من و به خاطر عنايت خدا و
قريب دوازده هزار حديث يا بيشتر از اين مقدار از اخباري كه بنا به ديدگاه مشهور 

  .1»علما مجهول يا ضعيف يا مرسل مي باشند، معلوم الحال و صحيح شوند
اند،  كند كه علماي قديم آن را نشناخته وي با اين ادعا دين جديدي را ايجاد مي

كه كمتر از اين مقدار  ح كردن اين مقدار حديث، بسياري از احكام فقهي رازيرا صحي
  .باشند، تغيير خواهد داد روايت نمي

نيز همين راه را پيموده و تصريح نموده كه مانعي » فصل الخطاب«نويسنده كتاب 
است در اينكه احاديث وارده در مورد تحريف نزد قدماي آنان ضعيف بوده باشد، زيرا 

  .2شوند پس در نزد وي تبديل به صحيح مي. اند ه طرق صحت آنها علم نداشتهآنان ب
مادامي كه زمان در جريان است مانعي نيست بر سر راه اينكه در زمانهاي 

به درستي كه عقالي !! مختلف روايات جديدي كشف شود كه دين شيعه را تغيير دهد
  !مند هستندشيعه به بازنگري روش خود در مورد دين خدا بسيار نياز

داند كه خدا را با رواياتي عبادت كند كه قدما  فرد مسلمان چگونه جايز مي -6
و در كتب اصلي شيعه، يعني كتب  ،اند اند و با آنها خدا را عبادت نكرده آنها را نشناخته

                                           
  .1/6مقدمة جامع الرواة  -1
  .354:فصل الخطاب ص -2
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يا چنان  -به درستي كه ظهور روايات بعد از هشت قرن از مرگ! اند؟ اربعه وارد نشده
مقابل آن عالمت سوال را قرار  آخرين امامشان، در -اختفاي: يندگو كه شيعه مي

  !دهد مي
تواند درست باشد كه اين روايات هزار سال از انظار پنهان  به درستي كه نمي

اما واقعيت اين است كه اين . مانده باشد و افرادي آنها را در قرن يازدهم كشف نمايند
يابند و رواياتي را  يه دين خدا جرأت ميكساني كه عل. اند روايات ايجاد و جعل شده

  .!!كند ند، خداوند خود كفايت آنان را ميكن در آن جعل مي
چرا آنچنان كه در ميان شيعه رواياتي پيدا : سؤال ما از علماي شيعه اين است

جواب ما اين است كه حراست و ! شده است در ميان اهل سنت يافت نشده است؟
اگر در جامعه اهل سنت كسي . مانع اين كار شده استپاسداري اهل سنت از روايات 

اند و آن را به كسي از  اعالن نمايد كه بعد از سيزده قرن اول، رواياتي ايجاد شده
پس چگونه . شود علماي سابق مستند نسازد، قول او رد شده و متهم به كذب مي

  ! شود؟ ادعاي آن در قرن يازدهم پذيرفته مي
به . دان اند و حتي بر اين روايات اعتماد كرده ذيرفتهشيعيان اين موضوع را پ
  !!گيري فاصله بسيار زياد است درستي كه ميان اين دو موضع

نكته پاياني اينكه آيا ممكن است كه در اين صورت به منابعي با اين وضعيت 
  !اطمينان شود؟

  



 



 
  

  

  مبحث شانزدهم
  گيرد منابع اثني عشريه در معرض تحريف قرار مي

  
  :اول مطلب

  عشريه تحريف در منابع اثني: بيان موضوع
  
  

  :مطلب دوم
 عشريه هي به موضوع تحريف در منابع اثنينگا

  

  
  

  
  
  
  



 



 

  مطلب اول
  عشريه بيان موضوع تحريف در منابع اثني

شد سبب جعل روايات كذب و  شرايط و وضعيتي كه به ادعاي شيعه موجب تقيه مي
شده كه به صورتي بسيار مخفيانه نقل و  منتسب ساختن آنها به ائمه شده و موجب

تواند از ترس جان مقدس خود آنها را علني  دا كند، با اين ادعا كه امام نميانتقال پي
كردند كه اين روايات در تاريكي دست به دست  آنان همديگر را توصيه مي. نمايد
وايات به هاي غافل را براي قبول آن روايات مهيا ساخت و اين ر اين امر عقل. شوند

دست مصنفاني رسيد كه آن را قبول كردند و حسب تصورات خود اقدام به توجيه 
  .آنها كردند

دادند و  عشري نسبت مي كردند و به ائمه اثني آن جاعالن، سخناني را وضع مي
آنان حسب توان . كردند رسيد، درست مي براي آنها تا وقتي كه به ائمه ميسندهائي را 

هي از نام هائي معروف استفاده ر كذب، در اين اسناد گاعلمي و مهارت خود د
اين وضعيت آن . نمودند ام هائي وهمي و خيالي استفاده ميكردند و گاهي از ن مي

اين سندها دچار يافتند، در مقابل  يعه را كه بر اين روايات وقوف ميدسته از عالمان ش
شناختند يا به اين  را نمي اين دليل كه نام آن اشخاصكرد، يا به  حيرت يا شگفتي مي

  .بود خاطر كه سند به ظاهر صحيح مي
مت نيست، بلكه سخني كه ما در اينجا ذكر مي كنيم، سخناني وهمي و صرف ته

عشري در عصر حاضر به آنها اعتراف  باشد كه برخي از علماي اثني واقعياتي مي
  . اند كرده

اند،  ديث را ائمه نگفتهبسياري از احا«: گويد غريفي، محدث معاصر شيعه مي* 
آنان اين كار را يا به . اند اند و به ائمه منسوب ساخته توسط جاعالن وضع شدهبلكه 

بالطبع الزم . اند طريق تحريف كتابهاي اصحاب خود يا با روشهاي ديگر انجام داده



  گفتگوهاي عقالني با شيعيان اثني عشري                                                        
 

 

327 

بوده كه براي اين روايات يا بيشتر آنها سندهاي صحيحي را وضع كنند تا حسب آنچه 
  .1»كند، پذيرفته شوند ليات تحريف و تدليس الزم ميكه عم

بعد «: گويد مي» األخباراملوضوعات فی اآلثار و«هاشم معروف حسني در كتاب * 
در  الوافیو  الکافیاحاديث وارده در مجامع حديثي چون كتابهاي در از جستجو 

د، در همه ابواب ان يابيم كه غاليان و كساني كه كينه ائمه و هاديان را در دل داشته مي
در . اند تا احاديث ائمه را فاسد نموده و به شهرت نيك آنان اسائه نمايند داخل شده

هاي خود را بدمند،  اند تا از طريق آنان سموم و دسيسه نتيجه به قرآن كريم رجوع كرده
چنين ديگر  كتابهاي كه دارد مي است كه تفسيرهائي را بر ميكالزيرا قرآن يگانه 

خواهند تفسير  س صدها آيه را با آنچه كه خود ميپ .و تفسيرهايي را ندارندتاويالت 
  .2»اند اند و به دروغ و جهت گمراه كردن به ائمه هادي نسبت داده كرده

همچنين قصه گويان شيعه، در كنار آنچه كه دشمنان «: گويد وي همچنين مي 
ع كرده و به ائمه هادي و اند، تعداد زيادي از اين نوع روايات را وض ائمه وضع كرده

نياز  ل آنكه ائمه از همه اين موارد بي، حااند برخي از ائمه و افراد متقي منسوب كرده
و كساني را كه آنان را در جايگاهي باالتر از جايگاه بشري و منزلتي كه  ،اند بوده

  .3»اند خداوند آنان را در آن قرار داده است، قرار دهند، لعنت كرده
عبدالكريم بن أبي العوجا قبل از اينكه «: گويد باقر بهبودي مي شيخ محمد* 

من چهار . به خدا قسم اگر هم مرا بكشيد، باز هم خواهم گفت: كشته شود، گفت
به خدا . ام ام كه در آنها حالل را حرام و حرام را حالل كرده هزار حديث جعل كرده

ام و در روزي كه  ار واداشتهبايست روزه بگيريد به افط قسم شما را در روزي كه مي
  .4»پس گردن او را زدند. ام كرديد شما را به روزه واداشته بايست افطار مي مي

                                           
  .135:قواعد الحديث ص -1
 .253:الموضوعات في اآلثار واألخبار ص -2
  .165:الموضوعات في اآلثار واألخبار ص -3
وي كسي بود كه رواياتي را بـه دروغ بـه رسـول خـدا     . ره داردبهبودي به ماجراي عبدالكريم بن ابي العوجاء زنديق اشا -4
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ايي از اين رواياتي را كه در روزي كه  متأسفانه ما نمونه«: گويد بهبودي مي
كرديم ما  بايست افطار مي ه افطار واداشته و در روزي كه ميبايست روزه بگيريم ب مي

راتب بيشتر از روايات اهل سنت وزه واداشته است، در روايات شيعه به مرا به ر
بخشي از آنها را ابوجعفر بن يعقوب كليني در كتاب الكافي و بسياري از آن . بينيم مي

بيشترين رواياتي را . اند را ابوجعفر بن علي بن بابويه قمي در كتابهاي خود ذكر كرده
توان در كتاب اإلقبال سيد ابوالقاسم ابن طاووس  كه در اين مورد روايت شده است مي

  .1»يافت
آيت اهللا العظمي برقعي، از دانشمندان شيعه، اين سخن را مورد تأكيد قرار داده * 
تخريب  نكرده و بفكر توجهي به نتايج سوء گفتار اما سازندگان مذهب«: گويد و مي

 ه بيان كرديم كه اصحاب ائمهبر ائم وصما در ابواب نص، اند اسالم و ايجاد تفرقه بوده
از اين اخبار ساختگي خبر نداشته و دوازده امام را باسمهم و رسمهم هيچكدام 

كردند كه مرجع و امام پس از وفات  مه سئوال ميشناختند حتي  از هر يك از ائ نمي
دينان و مغرضان در اين حال  اي از بي لذا عده« :گويد تا اينكه مي. »....شما كيست

ميان مسلمين ايجاد عناد و  ،افته و تا آنجا كه توانستند از راه ساختن حديثفرصت ي
علماي  .تفرقه كردند و مذاهب بسياري در نتيجة همين احاديث ساخته شده، ايجاد شد

اسالمي و مذهبي روي سادگي، آن مجعوالت را باور كرده و در كتب خود جمع 
كه دولت اسالمي در كمال قدرت  و اكثر اين جعليات در قرن سوم اسالمي، كردند

سوختند، هيچ  ديدند و مي مخالفين اسالم قدرت اسالم را ميزيرا . بود، بوجود آمد
سالم و اظهار تقدس وارد شده و ديدند جز اينكه از راه ا اي براي خود نمي چاره

                                                                                                         
پس والي كوفه در زمان ابوجعفر منصور، محمد بن سليمان او را گرفـت و دسـتور داد تـا گـردن او را     . كرد منتسب مي

 به خدا قسم اگر هم مرا بكشـيد، بـاز هـم   : وقتي كه اين شخص جاعل، اطمينان يافت كه كشته خواهد شد، گفت. بزنند
ميـزان االعتـدال   ( ...ام ام كه در آنها حالل را حرام و حرام را حالل كرده من چهار هزار حديث جعل كرده. خواهم گفت

2 /644.(  
  .محمد باقر بهبودي ص د ، صحيح الكافي -1
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نمايند، و مذهبيون نيز براي اينكه مذهب  ث ايجاد عناد و تعصبواسطة جعل احاديب
ا صحيح جلوه دهند اين احاديث را راست پنداشتند و با تاويل و توجيه خود ر

و درحاليكه نود  محقق پنداشتند و اگرچه باطل محض بودنامربوط، صحت آنها را 
ها كه  و تعصب ها گياين سادكنم  ما گمان نمي. درصد اين احاديث ضد قرآن بود

ه كه گفتار و رفتار پيروان آنها باعث ايجاد تفرقه و عناد شده و مذاهبي را همراه آورد
، مذاهبي در كتاب آسماني نامي و خبري از آنها نيست ضد قرآن است بخشوده گردد

موجود شود و چيزي را كه خدا و رسول او از اركان دين نشمرده اينان همان را از 
اثبات امام منصوص هزاران معجزه و حديث و براي مثال  ،اصول و اركان آن شمرند

، و انكار آنها را كفر بشمارند، و خرافات و اكاذيب و مجعوالت را حجت بتراشند
هر حجتي را پس  1651دانند در حاليكه خدا در كتاب آسماني خود در سوره نساء آيه 

أما احلوادث الواقعة : امام فرموده: گويند از رسوالن نفي كرده، ولي اين مذهب سازان مي
و بدين واسطه . 2هنم حجيت عليكم وأنا حجة اهللا عليهمفارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا فإ

   .3»اند ي عوام را براي ملت ما حجت نمودهها جعليات مرده
  . هاي راويان بود اين در مورد تحريف

. كنيم د كتاب الكافي آمده است بسنده مياما در مورد كتب، به آنچه كه در مور
  :ر دارندعلما در مورد محتويات اين كتاب با هم اختالف نظ

  . 4»كتاب الكافي، پنجاه كتاب است«: گويد مي) 1076م( محدث كركي* 

                                           
1- Wξ ß™•‘ t⎦⎪ ÎÅe³ t6•Β t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ ξ y∞Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ n?tã «! $# 8π¤f ãm y‰ ÷èt/ È≅ ß™”9$# 4 tβ% x.uρ ª! $# #¹“ƒÍ•tã $ VϑŠ Å3 ym ∩⊇∉∈∪ » پيامبرانى كه

و بر همه اتمام حجت (دهنده بودند، تا بعد از اين پيامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند،  دهنده و بيم بشارت
  .»و خداوند، توانا و حكيم است) شود

ن احاديث ما رجوع نمائيد، زيرا آنان حجت من بـر  دهد در مورد حكم آنها به راويا در وقائع و رويدادهائي كه روي مي« -2
  .»شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم

  ).345 -343: شكن ص عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، بت( .329 -328: ص )عربي( كسر الصنم -3
  .104/146البحار : نك -4



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

330

وي در ترجمه . باشد كافي بيشتر از سي كتاب نميطوسي بيان داشته كه الاما 
وي محمد بن يعقوب كليني، مكني به ابوجعفر، فردي ثقه و عارف «: گويد مي كليني

ب الكافي كه مشتمل بر سي كتاب اكت: وي كتابهايي دارد، از جمله. به اخبار است
  .1كند سپس وي آن را ذكر مي. باشد مي

باشد يا  جزء الكافي مي »الروضة«علماي شيعه اختالف نظر دارند كه آيا كتاب 
  جزء آن نيست؟

دارند در مورد كتاب الروضه اختالف «: گويد خوانساري از علماي شيعه مي* 
بعد از آن به كتاب الكافي اضافه شده  باشد يا اينكه كه آيا جزء كتاب الكافي مي

  2»است؟
علماي متقدم در مورد كتاب الروضه اظهار «: گويد شيخ عبدالرسول غفاري مي* 

برخي آن را در ميان ده كتاب و كتاب الطهاره قرار . اند نظرهاي زيادي بيان داشته
گروه سوم در . دان اما برخي ديگر آن را تصنيفي مستقل از كتاب الكافي دانسته. اند داده

مورد انتساب آن به مصنف ترديد دارند، حتي برخي از علماي متأخر آن را از كليني 
  .»اند نفي كرده و به ابن ادريس نويسنده كتاب السرائر منتسب ساخته

كتاب الروضه را كليني تأليف نكرده است، بلكه «: گويد مولي خليل قزويني مي* 
ابن ادريس را در تأليف كتاب اخير ، از اصحابتأليف ابن ادريس است، گرچه برخي 

اند، لكن اين انتساب  برخي اين قول اخير را به شهيد ثاني منتسب كرده. اند كمك كرده
  .3»ثابت نشده است

  . اين در مورد موارد اضافه شده به كتب بود
اكتفا  كتاب سليم بن قيس هاللياما در مورد كتب موضوعه و جعلي، به ذكر 

  .كنيم مي

                                           
  .210:طوسي ص، الفهرست -1
  .3/98الكنى واأللقاب ، 6/118روضات الجنات  -2
  .408:الكليني والكافي ص -3
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كسي . ين كتاب در تاريكي و ظلمت وضع شده و در ظلمت انتقال يافته استا
كه اين كتاب را وضع نموده است، تالش نموده تا چنين به مردم القا كند كه آن را از 

و از اسراري است كه افشاي آن جايز  ،دريافت كرده است سعلي بن أبي طالب
اده است تا تصديق شده و به سان اي از تعظيم را در اطراف آن قرار د و هاله ،نيست
  .»دارند، مورد قبول واقع شود اتي كه افراد كذاب آن را مخفي ميرواي

هنگامي كه كتب . اين كتاب در نزد افراد ساده لوح شيعه مقبوليت يافته است
سري شروع به كشف شدن و برمال شدن كردند اين كتاب از جانب خود شيعه برمال 

كنار اينكه از  و در ،كه اين كتاب كذب و جعلي استشد و خودشان بيان كردند 
كه  و در آن مواردي وجود دارد ،باشد نيز مي كند، موجب ابطال آن مذهب پشتيباني مي
  .كند عقل آن را رد مي

اين كتاب حاوي «: گويد يكي از كساني كه از كتاب اطالع يافته است، مي
وهيت علي و ي كه قائل به الهاي سبئيه است، يعني ديدگاه ترين ديدگاه خطرناك

در . شود پروردگار جهانيان به آن توصيف ميباشد كه فقط  توصيف وي به صفاتي مي
يا أول، يا آخر، يا «: يكي از روايتهاي كتاب، علي با اين القاب مخاطب شده است

اين توصيف را خورشيد در «: گويد وي مي. »ظاهر، يا باطن، يا من هو بكل شيء عليم
و ابوبكر و عمر و مهاجران و انصار آن را شنيدند و همه  ،بيان كرده است مورد علي

  .1»سپس بعد از چند ساعت، بيدار شدند مدهوش شدند و
به سبب آنچه در كتاب وارد شده است كه تعداد ائمه را سيزده نفر دانسته است 

و نه يعني صرفاً براي محافظت از مذهب  -سو نه به خاطر قائل شدن به الوهيت علي
هاي متفاوتي دارند كه  علماي شيعه در مورد اين كتاب ديدگاه ،- محافظت از اسالم

  :عبارتند از
  .كنند و موارد مخالف مذهب را تأويل مي برخي آن را قبول كرده - 1

                                           
  .6/215، غاية المرام 2/655، تأويل اآليات 41/182البحار : ؛ و نكط 32 -31:و ص 38:كتاب سليم بن قيس ص -1



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

332

  .كنند نموده و موارد موافق را تأييد ميبرخي موارد مخالف مذهب را انكار  - 2
و موارد مخالف را حذف و  ،موده استديدگاهي اقدام به تعديل عملي ن - 3

  .موارد موافق را باقي گذاشته است
، اين كتاب را برخي ديگر به خاطر مخالفت برخي از روايات آن با مذهب - 4

  .كنند و نه به خاطر رد همه مطالب آن بطور كامل باطل مي
ضمن اعتراف به اينكه كتاب سليم بن قيس موضوع عليه  -يكي از شيوخ آنان* 

، طرائف ابن طاوس و الحسنيةبه حقيقت اين كتاب به مانند كتاب «: گويد مي -تاس
  .1»وضع شده است !!!براي غرض صحيحي الرحلة المدرسية

 استدالل دارند كه مخالف تاريخ است،اند به اين  كساني كه كتاب را انكار كرده* 
ر هنگام وفات در اين كتاب آمده است كه محمد بن أبوبكر پدرش را د«: گويند و مي

 حجةاما محمد بن ابوبكر در سال . وعظ كرد كه امامت را از علي غصب كرده است
كند حال آنكه به هنگام وفات  پس چگونه وي پدرش را وعظ مي. الوداع بدنيا آمد

  . 2»پدرش سه سال داشته است
سليمان : گويند مي. تعداد ائمه سيزده نفر بيان شده است ،همچنين در اين كتاب

و اسناد كتاب مختلف و  ،و در هيچ خبري نام وي نيامده است ،ص معروفي نيستشخ
  .4»اند و ابان بن أبي عياش را به وضع و جعل اين كتاب متهم ساخته ،3مضطرب است

اين «: گويد يكي از معاصران تاريخ، وضع و جعل آن را مشخص كرده و مي* 
  .5»شدكتاب در اواخر دولت اموي و براي يك غرض صحيح وضع 

برايشان گران بوده كه اين كتاب را  -آيد چنان كه به نظر مي -برخي ديگر* 
ترين مستند شيوخشان  بطور كامل از دست بدهند، زيرا يكي از اصول آنان و عمده

                                           
  .2/307تعليقات علمية على شرح الكافي للمازندراني ، أبو الحسن الشعراني -1
 .83:، رجال الحلي ص4/67روضات الجنات : نك -2
 .414 -413:، رجال ابن داود ص4/67، روضات الجنات 83:ي صرجال الحل: نك -3
 .414 -413:، رجال ابن داود ص206:رجال الحلي ص: نك -4
 .2/307الكافي مع شرحه للمازندراني  بر شفي تعليقاست در أبو الحسن الشعراني  وي -5
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رأي صحيح به نظر من، تعديل كتاب فوق و «: گويد سخنگوي اين گروه مي. است
  .1»توقف در مورد موارد فاسد آن است

اند كه براي اين مشكل كه آنان را دچار  ديگر مصلحت را در اين ديدهبرخي * 
اند تا با  پس اقدام به تعديل كتاب نموده. اي بيابند اضطراب نموده است، راه حلي ريشه

و در نتيجه رواياتي را كه با مذهب مخالف است يا با عقل  ،عقيده شيعه سازگاري يابد
اي از اين كتاب كه  در نسخه«: گويد عاملي مي حر. اند باشد، حذف كرده در تناقض مي

به دست ما رسيده است، در آن چيزي فاسد و چيزي از آنچه كه با استناد به آنها بر 
  .2»اند، وجود ندارد جعلي و موضوع بودن كتاب استناد كرده

جرأت عاملي در انكار امور فاسد در كتاب جاي شگفتي ندارد، زيرا او خود در 
ابي را تأليف كرده كه در آن رواياتي وجود دارد كه قدما آنها را قرن يازدهم كت

جعل و انكار در حمايت از مذهب اين امر بيانگر آمادگي وي براي وضع و . اند نديده
  .باشد مي

اي از اين كتاب كه  در نسخه: گويد محسن امين اين ادعا را تكذيب نموده و مي
بن عمر بوده كه پدرش را به هنگام مرگ  به دست ما رسيده است آمده كه اين عبداهللا

  .3نه محمد بن ابي بكر نصيحت كرده است
كسی كه كتاب را قبل از تغيري يافتن  ,كند اين است چيزی كه هردو را رد می

ابن الغضائري، مورخ شيعي، او را در راويان قرن پنجم ذكر مالحظه كرده است, يعنی
هايي وجود  هو براي اين ادعا، نشان ،كتاب بدون شك موضوع است« :گويد كرده و مي

از جمله آنچه كه در آن ذكر شده كه كند،  كه بر موضوع بودن كتاب داللت مي دارد

                                           
 .2/356، نقد الرجال 7/293يعة ، أعيان الش1/374، جامع الرواة 20/210، وسائل الشيعة 163:خالصة األقوال ص -1
  .20/210وسائل الشيعة  -2
 . 9/231، معجم رجال الحديث 103 -2/102أعيان الشيعة  -3
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دليل ديگر اينكه در اين . محمد بن ابوبكر پدرش را به هنگام مرگش نصيحت كرد
  .1»و مواردي ديگر ،كتاب تعداد ائمه سيزده نفر ذكر شده است

و چاپ األعلمي بيروت،  المطبعة الحيدريةن كتاب در با مراجعه چاپ نجف اي
وصيت  ،شود كه اين كتاب تغيير داده شده است، زيرا در آن دو چاپ روشن مي

اين . شود د ائمه سيزده نفر هستند يافت نميدار داهللا بن عمر و حديثي كه بيان ميعب
راي محافظت از موضوع بر اين نكته داللت دارد كه براي تغيير كتابها و وضع آنها ب

  . مذهب، جرأت زيادي وجود دارد
باشد، تا به امروز در  سيزده نفر مياما رواياتي كه بيانگر اين هستند كه تعداد ائمه 

  !اما آيا ممكن است كه اقدام به تغيير آن نمايند؟. كتاب الكافي حفظ شده است
  :هستند باشند، موارد زير دال بر اينكه ائمه سيزده نفر مي احاديث الكافي

امير  -در حديثي طوالني -: از ابوسعيد خدري روايت است كه گفت* 
وهم مين، وأما مرتل  من ذرية نبيهاإن هلذه األمة اثين عشر إمام هدى « :گفت المؤمنين

فهؤالء االثنا عشر نبينا يف اجلنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن، وأما من معه يف مرتله فيها 
  .2»م وأم أمهم وذراريهم، ال يشركهم فيها أحدوأمهم وجدهت من ذريته
. خواهند داشت كه از من هستند صاين امت دوازده امام هادي از ذريه پيامبر«

. در بهشت در باالترين و بهترين مكان بهشت قرار دارد صمنزل و جايگاه پيامبر
م كه از ذريه ين دوازده اماا: باشند، عبارتند از كساني كه در اين جايگاه همراه ايشان مي

در اين . آنان، مادر مادرشان و ذريه آنان -كادر بزرگ -باشند، مادرشان، جده او مي
  .»شود ل كسي با آنان شريك نميفض

  .علي از ذريه رسول خدا نيست، پس در اين صورت وي نفر سيزدهم است

                                           
، جـامع الـرواة   9/228، معجم رجال الحديث 2/355، نقد الرجال 162:، خالصة األقوال ص63:رجال ابن الغضائري ص -1

1/374 . 
كشـف الغمـة    2/168،  إعالم الورى 36/381، 30/107، البحار 154 -153:الغيبة للطوسي ص: نك ، و1/532الكافي  -2

3/311 . 
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دخلت على «: از جابر بن عبداهللا انصاري روايت است كه گفت از ابوجعفر* 
وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء من ولدها، فعددت اثين عشر آخرهم القائم،  لفاطمة

نزد فاطمه رفتم ودر ميان دو دست وي، لوحي «. 1»ثالثة منهم حممد، وثالثة منهم علي
من چون . باشند در آن قرار داشت نام اوصيايي كه از فرزندان وي ميقرار داشت كه 

سه نفر از آنان محمد و سه . دم كه آخرين آنها، قائم بودنگاه كردم نام دوازده نفر را دي
  .»نفر ديگر علي نام داشتند

إين واثين عشر « :فرمود صرسول خدا: روايت است كه گفت از ابوجعفر* 
بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ  - أوتادها وجباهلا: يعين- من ولدي وأنت يا علي زر األرض 
  .2»لدي ساخت األرض بأهلها ومل ينظروابأهلها، فإذا ذهب االثنا عشر من و

خداوند زمين . هاي زمين هستيم وازده نفر از فرزندانم و تو، كوهمن و داي علي، «
و اگر دوازده نفر از  ،را به وسيله ما محكم ساخته تا مردم روي آن را در خود فرو نبرد

  .»شوند اده نميبرد و مهلت د ، زمين آنان را در خود فرو ميوندفرزندان من از بين بر
روايت كرده است كه رسول  ابوسعيد به صورت مرفوع از ابوجعفر* 

  :فرمود صخدا
من ولدي اثنا عشر نقيباً، جنباء، حمدثون، مفهمون، آخرهم القائم باحلق ميألها عدالً «

   3»كما ملئت جوراً
به  - شوند كه افرادي برگزيده بوده و با آنان من نقيب مي دوازده نفر از فرزندان«

آخرين آنان قائم . شود شده و به آنان مطالبي فهمانده ميسخن گفته  -صورت غيبي
  .»كند پر از ستم شده است پر از عدل مي كه زمين كه است

                                           
، أعيان 348 -347:قمي ص، ، األنوار البهية139:، الغيبة ص2/346مفيد ، ، اإلرشاد313:، كمال الدين ص1/532الكافي  -1

 . 4/180ال يحضره الفقيه  ، من2/52، عيون أخبار الرضا 478:، الخصال ص1/222بحراني ، ، غاية المرام2/55الشيعة 
  . 3/265، معالم المدرستين 139:، الغيبة ص1/534الكافي  -2
 . 3/265، معالم المدرستين 1/534الكافي  -3
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بينيد كه در اين احاديث تعداد ائمه از فرزندان پيامبر، دوازده شخص  شما مي
دارد كه تعداد ائمه پس اين داللت . شود و علي از فرزندان ايشان نيست عنوان مي

اند  به همين دليل از قديم كساني از شيعه ظهور كرده. همراه با علي، سيزده نفر است
  .باشند اند كه تعداد ائمه سيزده نفر مي كه با استدالل به اين حديث، گفته

وي به علم كالم «: گويد اهللا أحمد بن محمد كاتب ميهبةه منجاشي در ترج* 
. شد بن شبيه علوي زيدي مذهب حاضر مي س ابوالحسينو در مجل ،مبادرت داشت

تعداد ائمه همراه با زيد بن اي نوشت و براي وي بيان داشت كه  پس براي وي نامه
و به حديثي در كتاب سليم بن قيس هاللي استناد  ،علي بن حسين، سيزده نفر است

  .1»باشند ندان اميرالمؤمنين دوازده نفر ميگويد تعداد ائمه از فرز كرد كه مي
أبان «: گويد ابن غضائري در مورد راوي كتاب، يعني، أبان بن أبي عياش مي* 

وي از انس بن مالك و علي بن . از تابعين - ابوعياش هارون -بن أبي عياش
و و به ا ،وي در روايت حديث فردي ضعيف است. روايت كرده است إحسين

  .2»كنند به او منتسب مي ب سليم بن قيس رااصحاب ما وضع كتا. شود التفات نمي
ابن غضائري در مورد سليم بن قيس هاللي، يعني شخصي كه كتاب به وي * 

وي از ابوعبداهللا، حسن و . سليم بن قيس هاللي عامري«: گويد منتسب شده است، مي
اين كتاب مشهور، به وي منسوب . روايت كرده است ‡حسين و علي بن حسين

شخصي معروف نبوده و در هيچ خبري ذكر  وي: گويند اصحاب ما مي. شده است
من نام او را در مواضعي از غير كتاب خودش و در غير روايت أبان بن . نشده است

احاديثي را از وي روايت  ابن عقده در رجال اميرالمؤمنين. ام أبوعياش از او يافته
براي اين ادعا داليلي . اين كتاب بدون شك موضوع و ساختگي است. كرده است

آنچه كه ذكر شد كه محمد بن أبوبكر پدرش را به هنگام مرگش : ، از جملهجود داردو

                                           
  . 440:رجال النجاشي ص -1
، خالصـة األقـوال   2/307 مازنـدراني ، ، شرح أصول الكـافي 1/129خوئي ، ، معجم الرجال36:رجال ابن الغضائري ص -2

 . 2/102، أعيان الشيعة 396:، الرسائل الرجالية ص2/7، طرائف المقال 1/9الرواة  ، جامع325:ص
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اسناد اين كتاب با . پند داده است، اينكه تعداد ائمه سيزده نفر مي باشد و مواردي ديگر
از ابراهيم بن عمر صنعاني از أبان بن  ،، گاهي به روايت عمر بن أذينههم اختالف دارد

  .»شود ن واسطه از عمر از أبان روايت مياهي بدوأبي عياش از سليم و گ
اصحاب ما وضع و ساختن كتاب سليم بن «: گويد در مورد أبان بن أبوعياش مي

  .1»اند قيس را به او منتسب كرده
آيت اهللا العظمي برقعي به صورتي طوالني در مورد روايت وارده در مورد * 

نيز  »هاللي سليم بن قيس«د كتاب در خالل اين، در مور. تعداد ائمه سخن گفته است
  .كند مي ذكر آن را در اينجا زيبات كه ارزشمند اسكالم وي كالمي . سخن گفته است

  : كنيم را معرّفي مي» سليم«كتاب  اينك« :گويد وي مي 
به فارسي ترجمه » اسرار آل محمد«كه به نام » سليم بن قيس هاللي«بدانكه كتاب 

ش و مغشوش و كامالً استعمارپسند و مطابق ذائقة اند، كتابي بسيار مشو كرده
خوانان ومداحان و باب طبع تفرقه جويان است كه بزرگان و مشاهير قدماي  روضه

اگر نگوييم اين كتاب را ... الهدي و سيد بن طاووس و  شيعه از قبيل سيد مرتضي علم
تباري قائل نبوده و توانيم بگوييم به هيچ وجه براي اين كتاب اع اند مي شناخته نمي

خرافي كتاب  أما در قرون متأخّر كساني از قبيل مؤلّف. اند بدان اعتنايي نداشته
و مؤلّف ارشاد القلوب و مروج الخرافات و حارس البدع  اللجاج هلأاالحتجاج علي 

از اين كتاب تعريف و ... و  2وامثال او از قبيل حاجي نوري» محمد باقر مجلسي«
  .اند تمجيد كرده

به گمان اين حقير اكاذيبي را كه در قرون سوم و چهارم با سوءاستفاده از نام 
اند به  جعل شده و در كتب روايي پراكنده بوده است، با اضافاتي ديگر كه بافته» سليم«

يمان ناآشنا با اإل عقل ضعيف در ميان مسلمين غافل كماند و  صورت كتابي درآورده

                                           
  . 7/293 2/103، أعيان الشيعة 2/356، نقد الرجال 162:خالصة األقوال ص: نك ، و63 -62:رجال ابن الغضائري ص -1
  !!!وي كتابي در اثبات تحريف قرآن تأليف كرده است -2
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ه همين سبب درنسخ مختلف اين كتاب، تعداد روايات و و ب 1اند قرآن، انتشار داده
  !ترتيب آنها اختالف فاحش دارد

كتاب موجود بسيار معيوب است، از جمله با اينكه بنا به ادعاي كتاب،  ،به هر حال
در اختيار او بوده، يك » سليم«كه منقوالت » أبان بن أبي عياش«فرد ضعيفي موسوم به 

را از اين كتاب مطّلع » عمر بن أذينه«اكنيني بصره، به نام ماه قبل از مرگ، يكي از س
روايات را گاه از » عمر بن أذينه«سپارد، اما در همين كتاب  ساخته وكتاب را به او مي

  !كند نقل مي» ابراهيم بن عمر صنعاني«و گاه با واسطة فرد ضعيفي به نام » أبان«خود 
را در » علي بن ابراهيم«ني و صدوق، عالوه بر اين بايد توجه داشت كه گرچه كلي

اند، ولي در تفسيري كه از علي بن ابراهيم در  آورده» سليم«شمار روات احاديث 
نكتة ديگر آنكه از جملة ناقلين ! شود مشاهده نمي» سليم«اختيار ماست، روايتي از 

 روايت از روايات 20است كه وي فقط در مورد » حماد بن عيسي«، »سليم«روايات 
و ساير رواياتي كه از او نقل شده مورد ) 109رجال نجاشي ص (خود ترديد نداشت 

نقل شده، قابل اعتماد » حماد«ترديد خود اوست، طبعاً روايات سليم كه از طريق 
  .نخواهد بود

اي از آنها در كتاب ارجمند  كتاب مذكور اشكاالت و معايب بسياري دارد كه پاره
ما نيز در اينجا قسمتي از كالم محقّق معاصر آقاي . 2ستشاهراه اتّحاد بيان شده ا
از تحقيق در «: نوشته است» سليم«كه دربارة كتاب آوريم  محمد باقر بهبودي را مي
ختم » أبان بن أبي عياش فيروز«به » سليم«شود كه كتاب  كتاب و اسناد آن مسلّم مي

سنّت و  ي عياش از اهلأبان بن أب. كند شود كه او منفرداً از سليم نقل مي مي
من پس از تأمل در . شيخ طوسي نيز او را تضعيف كرده است. الحديث است متروك

                                           
اند، بلكه اشاره به كتاب سليم از شيخ  اند هيچ يك از كتاب سليم نام نبرده ت سليم را نقل كردهاز علماي متقدم كه روايا -1

 .شود مفيدبه بعد، ديده مي
 .137تا  133و  37شاهراه اتّحاد، ص  -2
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ام كه كتاب مذكور توسط يكي از  سراسر كتاب و نقد يكايك كلمات آن بر اين عقيده
» أبان بن أبي عياش«كه از » ابن اذينه« ، به نام سليم بن قيس هاللي و از زبانةغال

را انتخاب » عمر بن اذينه«در جعل كتاب  ،و از آن رو. كند، جعل شده است روايت مي
يمن » مخاليف«، اززادگاهش بصره به »مهدي«كرده است كه وي از بيم خليفة عباسي 

جاعل زندق اين كتاب نسخة مجعول خود را در . گريخت و در همانجا درگذشت
چون . ح درميان مردم رواج دادلو خبر و ساده كوفه و بصره و يمن از طريق صحافان بي

اند و از آن رو كه  شيعيان به طعن دشمنان اهل بيت و شكست شوكتشان شائق بوده
و » 1وجاده«اند، كتاب مذكور را به نحو  داشته» عمر بن اذينه«اجازاتي در نقل روايت از 

نقل خوانده باشند، » ابن اذينه«آنكه دربارة نسخ آن تحقيق كرده ويا آنها را بر  بي
ن، براي آكنيد، جاعل فريبكار  و چنانكه در اول و در ميانة كتاب مالحظه مي. اند كرده

كند كه هر حديث را به كرّات بر  ادعا مي» أبان«كسب وثاقت در مورد اكاذيبش از قول 
كرده و با ين حال از  عرضه مي –السالم و ةعليه الصال –شيعيان اصحاب رسول اهللا 

شده تا اينكه هر يك از احاديث را تك  مورد قبول شود، مطمئن نمي هايش اينكه افسانه
  !!تك و هم يكجا به امامي پس ازامام ديگر عرضه بدارد

أخذ  كنيد كه اين نادان پليد حديثي را از علي مالحظه مي] و بدين سبب[
دارد، گويي به  عرضه مي كند سپس حديث مذكور را به امام حسن بن علي مي

نيز آنچه را  كند مگر پس از آنكه حسن بن علي اعتماد نمي ؤمنينسخن اميرالم
كه پدرش فرموده، بگويد و با اين حال به اين هم اكتفا و اعتماد نكرده تا اينكه سخن 

عرضه بدارد،  العابدين و سپس به امام زين مذكور را به امام حسين بن علي

                                           
نند، چنين دانند، نقل ك اگر روايتي را بدون سماع مستقيم از قائل حديث، از مكتوبي كه آن را متعلّق به قائل يا راوي مي -*

 .گويند» وجاده«نقلي را 
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و اين !! م باقر نيز عرضه بداردسپس حج بيت اهللا به جاي آورده و حديث را به اما
  1.»لوح است روش كذّابين براي اغفال محدثين ساده

اما نكتة اصلي و اساسي آن است كه دكّانداران مذهبي دائماً سعي در توثيق و 
تصحيح اسناد كتاب سليم دارند، در حالي كه خطاهاي متن احاديث به حدي است كه 

و حتّي با فرض ) كه ندارد(داشت  سند را ميترين  اگر اين كتاب صحيحترين و عالي
اي از  داشتيم، باز هم ذره اينكه كتاب مذكور را به خطّ خود سليم در اختيار مي

كاست، از اين رو بحث در مورد اينكه علماي خُرافي دربارة  اعتباري كتاب نمي بي
اند، يكسره  اند و يا چه تعريف و تمجيدي از اين كتاب كرده روات اين كتاب چه گفته

فايده است و هر منصفي با نظر به متن احاديث، به آساني به بطالن آنها پي  باطل و بي
  : كنيم ز اباطيل اين كتاب اشاره مياي ا در اينجا به پاره. برد مي

ذكر شده، يكي ) به بعد 133ص (عالوه بر خطاهايي كه در كتاب شاهراه اتّحاد 
شود،  چاپ نجف مشاهده مي 80در صفحة  ديگر از أكاذيب واضح كتاب مذكور كه

يكي از نخستين كساني كه در سقيفه با ابوبكر بيعت كردند، معاذ  :گويد آن است كه مي
دانند كه در زمان بيعت  بن جبل بوده است، در حالي كه آشنايان با تاريخ اسالم مي

ز استقرار يمن به كار تعليم قرآن اشتغال داشت و پس ا» مخاليف«در » معاذ«ابوبكر، 
و به هيچ وجه تأثيري در به خالفت رسيدن » 2امر خالفت بر ابوبكر، به مدينه بازگشت

  .ابوبكر نداشت
به جز سلمان و ابوذر و مقداد و زبير  مسألة ديگر روايت ارتداد اصحاب پيامبر

نظر از اينكه اين روايت با ساير روايات ارتداد اصحاب پيامبر كه  صرف. بن عوام است
با قرآن كريم كه از اصحاب پيامبر تمجيد فرموده،  3اند، متفاوت است يان نقل كردهشيع

                                           
 .260و  259معرفة الحديث، ص  -1
 .257معرفة الحديث، ص  -2
 !!روضه كافي آورده است 341را به عنوان حديث » به جز سه تن ارتداد اصحاب پيامبر«كليني نيز روايت  -3
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با مرتدين بيعت  و عالوه بر اين موجد اين سؤال است كه چرا علي ،موافق نيست
  فرمود و يكي از مرتدين را به دامادي پذيرفت؟

صحاب رسول آوريم كه دربارة ارتداد ا را مي» عبدالجليل قزويني«در اينجا كالم 
و مذهب شيعه آن است كه كس مرتد نشد و ... «: گويد به جز هفت تن مي خدا

بگذشت،  ارتداد به مذهب شيعه بعد از ثبوت ايمان روا نباشد، پس چون رسول
همه همان بودند كه بودند و مرتضي كه دليل گويد كه ارتداد محال است الستحالة 

و ديگر آنكه چون ... را كه مرتد شدند؟  جمع االستحقاقين، چگونه گويد مؤمنان
 –مؤمنان بعد از مصطفي هفت نفس بوده باشند، چنانكه حوالت كرده است به مرتضي 

پس مرتضي با جزالت فضل و نبالت أصل، عبداهللا عباس را و جابر  –اهللا عليه  ةرحم
را و خزيمة عبداهللا أنصاري را  و ابوأيوب  را  و خباب بن االرت را  و حذيفة يماني 

وسهل حنيف انصاري را و محمد بوبكر  –ذوالشّهادتين  –يماني را و خزيمة ثابت را 
صديق را و مانند ايشان گروهي كثير و جمي غفير كه به اتّفاق به نص امامت علي 

و انكار امامت بوبكر كردند، همه را مرتد گفته باشد كه اينها نه از آن  1گفتند
  2.»...ه آورده استاند كه خواج هفتگانه

را در اين دنيا » حوض كوثر«البطالن اين كتاب آن است كه  ديگر از أراجيف واضح
از آن رسواتر اينكه ! 3و أئمه را سيزده تن گفته است!! دانسته است نه در آخرت

و باز در !! 4قسمتي از حديث سيزدهم كتاب، داللت بر حذف بخشي از قرآن دارد

                                           
 .اتّحاد در مورد صحت و سقم اين ادعاي وي و  امثال او رجوع كنيد به كتاب شاهراه -1
 .297و  296النّقض، ص  -2
 !روايات سيزده امام آمده است 183در كافي نيز در باب  -3
ابن «در گفتار : نويسد  اين روايت مخالف روايتي است كه آية اهللا ابوعبداهللا زنجاني در تاريخ القرآن آورده و مي -4

آوري كرد و اين امر  جمع به راي و موافقت عليآمده كه عثمان قرآن كريم را » سعد السعود«در كتاب ) ره(»طاووس
 طالب شنيدم كه علي بن أبي: گويد  تأييد كرده و مي» سويد بن علقمه«را شهرستاني در مقدمه تفسيرش به روايت 

ه، به گوييد وي قرآن را سوزاند شما مي... روي نكنيد  و در كار عثمان زياده] در نظر بداريد[اي مردم، خداي را : فرمود  مي
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كافي،  61باب  4و  1سورة مباركة حج را مانند حديث  52حديث سي و نهم، آية 
و  »حمدث النبی و الوما أرسلنا من قبلک من رسول و« :بدين صورت نقل كرده است 

مختار بن أبي عبيده را «ديگر آنكه قتل . اين خود داللت واضح بر تحريف قرآن دارد
دانند  ه خوبي مينسبت داده در حالي كه مطّلعين ازتاريخ ب» حجاج بن يوسف«به 

كشته شده و حجاج در  65و يا سال  64در جنگ با مصعب بن زبير در سال » مختار«
  .به حكومت كوفه رسيد يعني حدود يازده سال پس از مرگ مختار 76سال 

انگيز اين كتاب حديث نهم كتاب است كه  از جمله احاديث استعمارپسند تفرقه
ير شيعه را گمراه بشمارد آن براي آنكه غ و در ،1كافي بخشي از آن را آورده است

شاهده و –تعالی تبارک و أن اليعرف حّجة اهللا وأدنی ما يكون به العبد ضاال «: گويد مي
و كمترين چيزي كه = الخ ... فرض واليته بطاعته و –عزوجل  –علی عباده الذی أمر اهللا 

و  –تبارك و تعالي  –بنده بدان سبب گمراه خواهد بود، اين است كه حجت خداوند 
به فرمانبرداري از او فرمان داده،  –عزوجل  –گواه او بر بندگانش را كه خداوند 

در همين روايت به حديث ثقلين نيز استناد كرده و هر دو ثقل را با  .»الخ... نشناسد 
از اين رو الزم است كه دربارة اين حديث مشهور بااينكه . يكديگر برابر دانسته است

  : ، در اينجا نيز مطالبي ذكر كنيم2ايم يز سخن گفتهقبالً ن
صحيح مسلم كه حديث مذكور را به نقل از زيد بن أرقم آورده، فقط لفظ  :اوالً

و موطّأ » سيرة ابن هشام«كتاب خدا را ذكر كرده، عالوه بر اين در كتب قديم از قبيل 
» عترتي«اما لفظ  .ذكر گرديده است» كتاب خدا و سنّت رسول«مالك و تاريخ طبري 

                                                                                                         
اگر كمترين تغييري در قرآن رخ ) به بعد 81تاريخ القرآن، ص (خدا سوگند، وي آن را نسوزانيد و ما آن را جمع كرديم 

 .پرداخت كرد و در زمان حكومتش پيش از هر كاري به اصالح قرآن مي سكوت نمي داد، قطعاً علي مي
 .415و  414، ص 2اصول كافي، ج  -1
 .د كتاب حاضربه بع 39صفحه . ك. ر -2
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آورده كه وي فردي منكرالحديث است » زيد بن الحسن االنماطي«را ترمذي به نقل از 
  .و حتّي در رجال شيعه نيز مذموم بوده و مقبول الحديث نيست

از جمله در عهدنامة مالك اشتر و خطبة (البالغه  در نهج حضرت علي :ثانياً
هدايت و سعات و رافع ضاللت شمرده  قرآن و سنّت را حجت و موجب...) و  125
  .است

اين دو ثقل با هم برابر و در يك رديف نيستند بلكه اولي يعني كتاب خدا ثقل  :ثالثاً
و طبعاً احاديثي كه كتاب خدا را  –چنانكه در سنن ترمذي نيز آمده است  –اكبر است 

  .كنند را رد مي» سليم«اند، روايت  ثقل اكبر ناميده
ما نيز اقرار . شود هيچگاه از قرآن جدا نمي» عترت«مين حديث آمده كه در ه :رابعاً

اند و هيچگاه كالمي ناموافق با قرآن  داريم كه أئمة بزرگوار، دوستدار و پيرو قرآن بوده
شود، در حالي كه اكثر مرويات كليني و صدوق و امثالهما كه به  از ايشان صادر نمي

موافق قرآن  –رهمين كتاب نيز مالحظه خواهيد كرد چنانكه د –ائمه نسبت داده شده 
به عنوان مثال به قول قرآن، بعد از انبياء، حجتي نيست اما اخبار كليني، پس از ! نيست

فرمايد حتّي انبياء، علم ماكان  قرآن مي! است  پيامبر چندين حجت براي مردم تراشيده
! نها انبياء بلكه امام هم علم غيب داردگويد نه ت و ما يكون ندارند، اما اخبار كليني مي

قرآن كريم اصول دين و اصول اعتقادات را ذكر كرده و نامي از امام و امامت نبرده، اما 
بديهي است !! گويد ايمان به ائمه از اصول دين است اخبار مدعيان حب اهل بيت مي

د بلكه جعليات دشمنان النّبيين باش تواند قول راستين عترت خاتم نين اخباري نميكه چ
اند  متمسك بوده در حاليكه ائمه خود به قرآن و سنّت غيرمفرّقة پيامبر. ايشان است

  .و قطعاً هر چه موافق با قرآن نباشد، قول ايشان نيست
واقعاً رسواست و بسياري از علماي » سليم بن قيس هاللي«خالصه آنكه كتاب 
اهللا خوئي و عالمة شوشتري آن را جعلي و  له آيهاند، از آن جم شيعه آن را مذمت كرده

  .1!!اما متاسفانه كليني از چنين كتابي، حديث نقل كرده است. اند نامقبول دانسته

                                           
ترجمه  كتاب كه از ويرايش اول بت شكن بنام كسر الصنم نسخه عربي كتاب محترم اين كتاب، از مولفقابل ذكر است كه  -1
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  .اينها مواضعي بود از كتاب سليم بن قيس هاللي
جعل و ساختن كتابها و ايجاد سندهائي براي آن، آنچنان كه در اين كتاب روي 

امري است كه عل احاديث و تركيب سندهائي براي آنها، داده است، يا وضع و ج
دانند، زيرا يكي از علماي زيديه بر اين امر  عشري آن را مباح مي برخي از پيروان اثني
  . شهادت داده است

بسياري از «: نقل كرده كه گفت 1نشوان حميري از سيد ابن أبي طالب* 
: گويد سپس مي. »باشند مسما مي بر نام هايي است كه فاقدعشري مبتني  سندهاي اثني

شناسم كه وضع سند براي  حاديث زيادي دارند، افرادي را ميمن از راويان آنان كه ا«
  .2»دانند به چنين وضعي منتهي شود حالل مي اخبار منقطع را در صورتي كه

  .اين گواهي اين دانشمند زيدي مذهب، مؤكد كالم سابق محدثان شيعه است
دانشمند زيدي، سبب تناقض روايات را تفسير كند كه يك شايد اين سخن اين 

چيزي كه «: گويد كايت گشوده و گفته است، چه وي ميمعاصر شيعه از آن زبان به ش
شكند، وجود رواياتي است كه سند معتبري دارند، اما معاني متضاد و  كمر انسان را مي

  .3»مخالف و متون متناقضي دارند
در مبحث زير  أبه خواست خدا. ابع عقيده شيعهاين مختصري بود در مورد من

  .توضيحات بيشتري را با آن خواهيم داشت

                                                                                                         
. نسخه ويرايش دوم را مورد اعتماد قـرار داديـم   ،تر بودن اين مبحث به دليل كامل ما در ترجمه ليو ،شده نقل كرده اند

 يرايش، و در نسخه و54-53 :ص) شكن بت(اب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ويرايش اول كت يدر چاب فارس[
   )صححم( .]78 -77 :، و در نسخه عربي كسر الصنم ص283 -277 :صدوم 

وفـات يافتـه   ه 424او در سـال  . گفته اسـت  الدعامةوي آن را در كتاب . أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني -1
  .1932 -13/192: فينمعجم المؤل: نك. است

 .153:حميري ص، الحور العين -2
 .2/436مشرعة بحار األنوار  -3
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  مطلب دوم
  عشريه نگاهي به موضوع تحريف منابع اثني

بعد از اين بيان مختصر در مورد اقوال علماي شيعه در باب روايت شيعه و منابع آن، 
  :حال نگاهي گذرا به آن خواهيم داشت

شيعه به وجود تحريف و دسيسه در روايات شيعي و اعتراف متخصصان  - 1
  .دهد ت شيعه را در معرض اتهام قرار ميتأليف كتب ساختگي و كذب، همه روايا

باشد، به نحوي كه آثار وضع و جعل،  جعل، برنامه ريزي شده و منظم مي اين - 2
در  هاي معروف به وسيله ايجاد سندهائي براي روايات ساخته شده و قرار دادن نام

سند روايات جهت صحيح جلوه دادن سند روايات يا وضع نام هائي وهمي و خيالي 
  .ماند شوند، مخفي مي در شناخت آنها دچار سرگرداني مي كه اتباع مذهب

چون كليني را فريب داده هم اين وضع و جعل حتي مؤلفان بزرگ شيعه را - 3
اد كرده و رواياتي از آن را وي به عنوان مثال به كتاب سليم بن قيس اعتم زيرا است،

  .در كتاب خود آورده است
ها و بلكه صدها كتاب ديگر وجود دارند كه فقط با نامشان شناخته شده  ده
اند و ديگران و حتي علماي بزرگ  و علماي شيعه به نقل از آنها اعتماد كرده ،هستند

  !!اند ها را نشناخته شيعه اين كتاب
اي شيعه شهادت داده كه يكي از راوياني كه چنان كه ذكر شد يكي از علم - 4

باشد براي وي اعتراف كرده كه  عشري مي ا روايت كرده است و اثنياحاديث زيادي ر
  .ساخته است را جعل كرده و براي آنها سند مي احاديث

كند، چه انتظاري از افراد  پس وقتي كه دانشمند آشكار شيعه چنين كاري مي
  !رود؟ مفسد و مخفي مي

. كند ين امر به تنهائي براي از بين بردن اعتماد به روايات شيعه كفايت ميا - 5
  پس اگر داليل ديگر به آن اضافه شوند، چه؟
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نند و آنچه را كه ك اي عمل مي شيعيان حسب گواهي آقاي صدر سليقه - 6
  . پذيرند كنند و آنچه را كه بخواهند مي نخواهند حذف مي

كه از ائمه و در كتب اربعه شيعه » ياً ولي اهللاأشهد أن عل« :صدر در مورد عبارت
همه آنچه در اين باب مي توان گفت اين است كه در «: گويد نقل نشده است، مي

اند، از بين رفته باشد و شايد مخالفتي از سر تقيه بوده  خالل كتابهايي كه از بين رفته
وق و طوسي و يا به خاطر احساس حرجي بوده كه علماي سابق چون شيخ صد ،باشد

و در صحت آن طعن وارد  ،و مفيد كرده باشند و آن را از كتب حديث حذف كرده
بشان نيز در تقيه شديدي به سر ائمه و اصحا«: گويد وي سپس مي. »كرده باشند

  .1»و در آن زمان اعالن امثال اين امور به مصلحت شيعيان نبود ،بردند مي
  !!ان به آنها اعتماد و ايمان دارنداينان نويسندگان كتب اربعه هستند كه شيعي

دهد كه آنان آنچه  وي گواهي مي. اين شهادت يكي از علماي معاصر آنان است
كسي كه حذف كردن را مباح بداند، اضافه كردن را هم . كنند را كه بخواهند حذف مي

پس از كجا اطمينان يابيم كه آنان رواياتي را براي پشتيباني از مذهب . داند حالل مي
  !خود وضع نكرده باشند؟

وقتي كه دولت صفوي برپا «: گويد حسين موسوي در تأكيد بر اين واقعيت مي
شد مجال بزرگي براي وضع روايات و منتسب ساختن آنها به امام صادق و ديگر ائمه 

شود كه  بعد از اين مطالب گذرا، براي ما روشن مي«: گويد وي در ادامه مي. »پيدا شد
توان به آنها اعتماد كرد، زيرا به آنها  ا قابل اعتماد نيستند و نميتأليفات علماي م

بينيد دامان  دچار تعدي شده و اين وضعيت كه مياند و به همين دليل  اعتنائي نكرده
  .2»آنها را گرفته است

  .كنند بحث و ديگر مباحث بر آن داللت مياين حقيقتي است كه اين م
  !شريعت به اين منابع اعتماد كرد؟ توان در اثبات عقيده يا پس آيا مي

                                           
  . 290 -287:عباس الزيدي صس، السفير الخام -1 -
 . 86:هللا ثم للتاريخ ص -2



 
  

  

  مبحث هفدهم
  نزد شيعه تأخر ظهور مصطلح الحديث

  
  

  :مطلب اول
  تأخر ظهور مصطلح الحديث نزد شيعه :بيان موضوع

  
  

  :مطلب دوم
  نگاهي به موضوع تأخر ظهور مصطلح الحديث نزد شيعه

  



 



 
  مطلب اول

  تأخر ظهور مصطلح الحديث نزد شيعه :بيان موضوع

قرن  ، ابتدا از جانب اهل سنت و دربه حديث و وضع ضوابطي دقيق براي آن عنايت
اول هجري آغاز شد، زيرا اهل سنت درك كرده بودند كه كساني خواهند آمد و 

و كساني خواهند آمد كه  ،دهند مينسبت  صخدا احاديثي را به دروغ به رسول
به همين دليل الزم  .دكنند، گرچه به سبب خطا يا وهم دروغ نگوين حديث روايت مي

 صبود كه به راويان حديث و معرفي آنان عنايت و توجه شود تا سنت پيامبر
  . حمايت شود

نيز اهل سنت منتظر اين نبودند كه فرد معصومي بيايد و دين را برايشان تبليغ نمايد يا 
برايشان فتوا دهد و  - چنانچه شيعه اعتقاد دارند - بر اساس الهام يا كتابي معروف

رواياتي را كه در آنها شك دارند بر آن فرد معصوم عرضه دارند تا او درجه حديث را 
ا كه احاديث را برايشان از حيث صحت يا ضعف برايشان بيان كرده و حال راوياني ر

  . كنند، از حيث ثقه يا ضعيف بودن، برايشان بيان دارد روايت مي
بسيار زود آستين همت را  به همين دليل به اعتراف منصفين شيعه، اهل سنت* 

كتب «: گويد باال زدند و همانگونه كه شيخ نورالدين موسوي عاملي در اين مورد مي
اهل سنت بر اين داللت دارد كه آنان در ابتداي عصر تابعين، احاديث خود را 
برگزيدند و بر آنها اعتماد كردند و آنچه را كه در مورد صحتش شك و شبهه داشتند 

به عنوان نمونه، مالك احاديث بسيار زيادي را ساقط كرده است و  ساقط كردند و
و  -و در كتاب الموطأ آورده است - مقداري را ثابت كرده است كه پوشيده نيست

  .1»كتابهاي صحاح سته مشهور هستند
اما شيعيان اصالً به اين روش و متد علمي نياز ندارند، زيرا آنان بر اين باور 

وجود دارد كه تا أبد در مسير دينيشان با آنان همراه خواهد هستند كه فرد معصومي 
بود و ديگر نيازي به وضع ضوابطي براي شناخت صواب از خطا نيست و امامشان كه 

                                           
  .125: أمين استرآبادي ص، حاشية كتاب الفوائد المدنية -1
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راهنما و رهبر مسيرشان است، توان بيان حقيقت را دارد و اگر در باب روايت چيزي 
   .كنند بر آنان مخفي بماند در مورد آنها از ائمه سوال مي

و از كسي از ائمه آنان نقل نشده كه براي آنان  ،اين مقتضاي مذهب شيعه است
روشي را وضع كرده باشد تا اگر خواستند درجه روايت را دريابند به آن روش 

نيز عاقالنه نيست كه با وجود امام و در عصر او، كسي از اتباع مذهب . مراجعه كنند
وايت كند، زيرا اين كار وي موجب الغاي اقدام به وضع ضوابطي براي قبول يا رد ر

الزم است در كنار امام تعدادي از علما وجود : شود، مگر اينكه بگويند نقش امام مي
واحد در مورد حالل و حرام از امام و در مورد صحت روايت از  داشته باشند و در آنِ
اند  ام بودهاما در طول سه قرني كه آنان به زعم خود داراي ام. عالم طلب فتوا شود

  . چنين چيزي روي نداده است
عجيب اين است كه آنان تالش دارند تا بيان كنند كه اهتمام به روايت از جانب 

اما اين ادعاي آنان سازگار نيست با ادعاي . شيعه از وقتي بسيار زود آغاز شده است
ديني كه  اعتقاد آنان به اينكه خداوند براي امت اماماني را قرار داده كه در تبليغ

هستند و همه امور دين را  صخداوند نزد آنان به امانت نهاده است، نائب پيامبر
  .دانند و هر امام جديدي از علم امام قبل از خود مطلع است مي

باب أن عندهم مجيع علوم املالئكة واألنبياء وأهنم أُعطوا ما أعطاه «: گويد مجلسي مي
  . »علم اإلمام الذي قبلهاهللا األنبياء وأن كل إمام يعلم مجيع 

باب اينكه همه علوم فرشتگان و انبياء نزد ائمه است و آنچه را كه خداوند به «
  .»انبياء داده است، به ائمه نيز داده است و هر امامي همه علم امام قبل از خود را دارد

چنان كه در روايات كتاب الكافي آمده است، ائمه به غيب گذشته و حال و آينده 
دارند و هر كسي كه چنين امامي داشته باشد، نياز به تالش بشري غير معصوم علم 

براي شناخت صواب از خطا ندارد و امام معصوم توانائي شناخت خطا از صواب را 
  .دارد

كردند و احاديث را بر آنان  دارند كه شيعيان از ائمه سوال ميعلماي شيعه ادعا 
به همين دليل ادعا دارند كه . شد قرائت مي داشتند و احاديث در مجلس آنان عرضه مي
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را بر آنها اطالق » اصول«هايي نوشته شد كه روايات ائمه كه اسم  در زمان آنان كتاب
كنند، در آنها گردآوري شد و علماي قديمي شيعه كتابهاي خود را از آنها نقل  مي

  .اند كرده
اند، عقالً  ورزيده پس ادعاي اينكه شيعه از وقتي بسيار زود به احاديث عنايت

به !! قابل پذيرش نيست، مگر اينكه در توانائي ائمه آنان به وظائفشان شك ايجاد شود
همين دليل نيز حسب منابع شيعه، نگارش تراجم راويان در قرن چهارم هجري، يعني 
بعد از مرگ آخرين امامشان آغاز شد و نگارش مصطلح الحديث در قرن هفتم آغاز 

آيد كه جمع آوري  اين موضوع خللي در مذهب به حساب مي شكي نيست كه. شد
روايات و استدالل به آنها در طول آن مدت بدون روشي مكتوب و حاكم بر روايات، 

  .بر آن مترتب شده است
شود، قبل  توثيق و تضعيفي كه در برخي از كتابهاي علماي قديم شيعه يافت مي

» ضعيف«ت كه منظور آنان از اصطالح از قرن هفتم ضابطه مدوني ندارد و معلوم نيس
و شيعيان عمل  ،چيست، زيرا اينها اصطالحات مورد استفاده اهل سنت است» ثقه«يا 

به روش اهل سنت را قبول ندارند و رواياتشان آنان را از مشاركت با اهل سنت در 
ا شان در مخالفت ب رشادتدارند كه  ، و بر اين تاكيداند اصطالحات يا روش منع كرده

اين سخن به اين معني است كه اگر يكي از علماي شيعه در مورد . اهل سنت است
اين بدان معناست كه ضعيف در نگاه آنان صحيح  »صحيحة«يا  »ضعيفة«: روايتي گفت

بوده و صحيح در نگاه آنان ضعيف است، زيرا اين مفهوم مخالف اهل سنت است، 
ت كه شيعيان اين اصطالحات را زيرا اينها اصطالحات اهل سنت است و جايز نيس

كنند،  بكار ببرند و همان معنائي را از آنها اراده نمايند كه اهل سنت از آنها اراده مي
اين مطلب به زودي . زيرا از شيعيان خواسته شده كه با اهل سنت مخالفت كنند

  . خواهد آمد
عمل آن  اند، تقريباً به همچنين كساني كه روش تصحيح و تضعيف را ايجاد كرده

اي را كه اهل سنت  برند تا عيب و خرده و فقط آن را به اين خاطر بكار مي كنند، نمي
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اند دفع نمايند، حتي سندهايي كه در رواياتشان وجود دارد بيشتر آنها در  از آنان گرفته
آنچنان كه كالم خود  ،همه آنها مشكوك نباشند چهاگر ،آيند اصل مشكوك به نظر مي

  .آن داللت داردعلماي شيعه بر 
در زير به اختصار زمان ايجاد مصطلح تصحيح و تضعيف در ميان شيعه و اسباب 

  .آن بيان خواهد شد

  :و تضعيف و اولين ايجاد كننده آن ابتداي ظهور مصطلح تصحيح -1
شيعيان اثني عشري قبل از قرن هفتم هجري، كتابي در مورد مصطلح الحديث و اقسام 

. تضعيف و درجات راويان و چيزهائي از اين قبيل ندارندحديث و شرائط تصحيح و 
اهللا، يكي از علماي معاصر شيعه به هنگام بررسي  اين چيزي است كه حيدر حب

در فصل «: گويد وي مي. دارد عشري بيان مي ش علوم سنت در نزد اهل تشيع اثنيپيداي
ريافتيم كه اول كتاب بر بررسي نظريه سنت در  عصر حضور تأكيد كرديم، زيرا د

هاي تاريخ شيعي  حضور معصومين اهل بيت، نقطه تمايز و يك دوره مستقل از دوره
يابيم، فصل اول در  اما چون داخل اين دوره مراحل مختلفي را نمي. آيد به حساب مي

چنان كه معروف  -ه260تا آغاز غيبت صغري در سال صآن را از زمان رسول خدا
ايم كه موضع شيعي از نظريه سنت را در  تالش كردهدر اينجا . ايم قرار داده -است

در اين موضوع مستندات يا هاي ميداني مورد بررسي قرار دهيم، زيرا  پرتو تحليل داده
مصنفاتي بدست ما نرسيده كه به شكلي باشد كه به ما اجازه بدهد آن را منبعي براي 

   .1»پژوهش قرار دهيم
يه مؤسس اين طريقه است، اين سخن ابوابن ب: شود گفته ميوقتي «: گويد وي مي
روش منصوص همراه  كند، پس را دچار ابهام ميفقهاي شيعه قبل از ابن بابويه روش 

روش استداللي در قرن چهارم «: گويد مي همچنين .2»!!ه استبا ابن بابويه به دنيا آمد

                                           
  .11نظرية السنة في الفكر اإلمامي  -1
   . 12همان -2
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ست و اما سوال اين ا ،هجري همراه با طوسي در اواسط قرن پنجم هجري بدنيا آمد
كه قبل از قرن سوم هجري يعني در دوران حضور امام، چه روش و منهجي مرسوم 

   )1(»!؟بوده است
اگر دوره قبل از ابن طاووس را مورد تحليل قرار دهيم، «: گويد مي همچنين

بينيم، جز مواردي محدود و پراكنده كه در  گامهائي انتقادي را در علم رجال نمي
فقهي پراكنده شده است، آنچنان كه ابن ادريس و محقق البالي تحقيقات فقهي و غير 
  .2»حلي چنين وضعيتي را دارند

پس اين علوم كي . بنابراين قبل از قرن چهارم، عنايتي به علوم سنت نشده است
  در نزد شيعه ايجاد شده است؟

علماي شيعه تاكيد دارند كسي كه اين اصطالح را ايجاد كرد، ابن مطهر حلي يا 
  .د بن طاوس استشيخ او احم

شناختند و كليني را به عنوان  عاملي تاكيد كرده كه قدما اين مصطلح را نمي* 
روشن است كه «: گويد كند و بعد از ايراد خطبه كليني بر كتاب الكافي مي مثال ذكر مي
اي ذكر نشده كه به وسيله آن صحيح از غير صحيح تمييز داده شود، اگر  در آن قاعده

و قطعاً اصطالحات متأخرين در زمان ر صحيحي وجود داشته باشد در آن روايت غي
  .3»وي وجود نداشته است

: گويد حر عاملي در بحث از ظهور مصطلح، بعد از ذكر چند مورد مي* 
اين اصطالح در زمان عالمه يا شيخ او احمد بن چنان كه روشن است : شانزدهم«

  .4»عتراف دارندو اين افراد خود هم به آن ااست  ايجاد شدهطاوس 
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ابن كند كه  نويسنده الوافي هم اين نكته را مورد تأكيد قرار داده و بيان مي* 
يعني . مطهر حلي اولين كسي است كه اين اصطالح را استفاده كرد و اين راه را پيمود

  .1در قرن هفتم هجري
از او پديده نقد اسناد كه همراه با عالمه و افراد بعد «: گويد اهللا مي حيدر حب* 

شناختيم، در مبحث خالصه مصادر قديمي به قدر توان در مورد آن بحث كرديم، و 
خواننده خود اين امكان را دارد كه شخصاً . جز مواردي نادر، تأثيري براي آن نيافتيم

عالمه، قبل از آن رايج نبوده  يد تا دريابد كه فرهنگ نقد سند طبق روشجستجو نما
  .2»است

  از اهل سنت است اين مصطلح مأخوذ -2
حر عاملي بيان داشته كه اصطالح جديد تقسيم حديث در نزد شيعه به صحيح و * 

غير صحيح و آنچه كه ابن مطهر وضع كرده است، تالشي به تقليد از اهل سنت است 
اصطالح جديد موافق اعتقاد اهل سنت و اصطالح آنان است و بلكه «: گويد و مي
اگر جستجو شود اين موضوع باشد، چنان كه  آنان مي ان گفت مأخوذ از كتابهايتو مي

  .3»شود روشن مي
بيشتر انواع حديث مذكور «: گويد عاملي از نويسنده المنتقي نقل كرده كه مي* 

و  ،الحديث كه در ميان متأخرين رايج است، از اهل سنت كسب شده استدرايةدر 
اقعيت يافت نزد ما نيز بعد از اينكه  معاني اين اصطالحات در احاديث اهل سنت و

و اگر تأمل و دقت  متداول گشته است، اما بيشتر آنها در احاديث ما موجوديت ندارند
  .4»بينيد ع ميكنيد تقسيم مذكور را از اين نو
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از جمله امور معلومي كه كسي در آنها شك ندارد، اين «: گويد حائري مي* 
 الحديث تصنيف نكرده است و ةدراياست كه قبل از شهيد ثاني كسي از علماي ما در 

  .1»...باشد از جمله علوم اهل سنت مي
پس اين علماي شيعه تأكيد دارند كه مصطلح الحديث كه هدف از آن شناخت 

اند، مگر در  حديث صحيح از حديث ضعيف است قدماي شيعه از آن اطالع نداشته
  .زمان حلي يا شيخ او، يعني در قرن هفتم هجري

  طلحسبب وضع اين مص -3
آيا اين اصطالح براي اين وضع شد كه روايات، مورد بررسي قرار بگيرند تا آنچه را 
كه اين روش تأييد كرد قبول نمايند و آنچه را كه رد كرد رد نمايند، يا اينكه براي امر 

  ديگري وضع شد؟
ظاهر اين است كه شيعه اين مصطلح را به مانند اهل سنت براي حمايت از 

است،  اين نظريه رده باشند، اما چنان كه خواهد آمد، عاملي مخالفروايات، وضع ك
سبب ايجاد اين مصطلح، نياز به آن و داور قرار دادن آن نيست، زيرا وي بيان داشته كه 

بلكه سببش اين است كه شيعيان در قرن هفتم از جانب اهل سنت و به دست شيخ 
پس در . اتشان فاقد سند استمورد هجوم واقع شدند كه رواي :اإلسالم ابن تيميه

اين موضوع . پاسخ به اين هجوم، حلي اين مصطلح را براي بستن اين در ايجاد كرد
بيانگر اين است كه اين مصطلح قبل از آن تاريخ ايجاد نشده است و سبب ظهور آن، 

  .فقط نقدي است كه ابن تيميه از آنان كرده است
شناخت و عنايت را به اين موضوع رافضيان كمترين «: گويد مي :ابن تيميه* 

نگرند كه آيا با اين ادله توافق  دارند، زيرا آنان به اسناد و سائر ادله شرعي و عقلي نمي
هرگز آنان داراي اسناد متصل  ،به همين دليل. باشد و همخواني دارد يا مخالف آن مي
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رند كه و صحيحي نيستند، بلكه در همه اسناد متصل آنان بناچار كساني وجود دا
  .1»باشند معروف به كذب يا كثرت غلط مي

در مورد عصر خود سخن گفته است و آنان  :تيميه شكي نيست كه ابن
نتوانستند او را تكذيب كنند، بلكه جوابشان اين بود كه ابن مطهر فوراً اقدام به ايجاد 

  .اين روش كرد كه شيعيان به خاطر عدم داشتن آن مورد خرده جوئي واقع شدند
از  )اهل سنت(عامه گيري  هفائده ذكر سند، دفع خرد«: گويد حر عاملي مي* 

و سند آن ذكر  -نيست -متصل -نشيعه است مبني بر اينكه احاديث شيعه معنع
  .2»قدماي شيعه است - كتاب هاي حديث -و بلكه منقول از اصول - شود نمي

  :عدم انطباق مصطلحات حديث بر مصطلحات شيعه -4
اهل سنت آمده است كه يكي از شرائط قبول روايت راوي، اين  در مصطلح الحديث

ن عادل و ضابط باشد، اما اي :اند است كه فرد ثقه باشد و در تفسير ثقه بودن گفته
اگر آنان ادعا نمايند كه . شود عشري يافت نمي اصطالح در قاموسهاي رجالي اثني

است، اين ادعايشان مردود  منظور آنان از ثقه، به مانند اهل سنت، فرد عادل و ضابط
  .است، زيرا آنان منبعي قديمي ندارند كه اين اصطالح را شرح داده باشد

عاملي بيان داشته كه شناخت عدالت راويان كه يكي از شرايط تصحيح * 
باشد، زيرا قدما در مصنفات خود به اين امر عنايت  حديث است غير ممكن مي

ترها در زمان ما غالباً متعذر است، زيرا علماي  معرفت عادل«: گويد وي مي. اند نكرده
و اين موارد نادر عالوه بر  ،اند رجال جز در موارد نادر مراتب عدالت را ضبط نكرده

شوند، پس اگر ادعا و  اينكه نادر هستند، قطعاً با توجه به اصطالح جديد فهميده نمي
  3»تظاهر نباشد، مصداق اين ادعاي معترض كجاست؟
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عشري، اين مصطلح غريبي است و كتب آنان به  روش شيعه اثنيپس بنا بر 
صورت كافي مطالبي ندارند كه بتوان به سادگي آن را بر روايات و راويان شيعه 

  .بكارگرفت

  اي ديگر در مورد عدم توافق مصطلحات شيعه با اصطالحات اهل سنت نمونه -5
و به همين  ،برند ر ميرا بكا »ضعيف«ي روايتي اصطالح گاهي در مصنفات شيعه برا

رود كه منظور از اين  و اين گمان مي ،شود خاطر آن روايت رد شده و به آن عمل نمي
كنند، اما حقيقت برخالف اين  اصطالح همان معنائي است كه اهل سنت از آن اراده مي

  .است
اگر لفظ ضعيف به عنوان حكم در مورد يك روايت بكار برود، منظور اهل سنت 

و اگر  ،ن است كه روايت ضعيف بوده و قابل قبول و قابل استدالل نيستاز آن، اي
منظور از آن راوي باشد، در اين صورت حديث وي مردود است و استدالل به آن 

برند، فقط به صورت  اما قدماي شيعه وقتي كه اين اصطالح را بكار مي. باشد جايز نمي
كنند؛ به عنوان مثال  ن اراده نميدانند و حقيقت معنا را از آ صوري آن را ضعيف مي

و سپس در جائي ديگر به آن دانند  گاهي حديث مرسلي را در يك جا ضعيف مي
و سپس در جائي ديگر به آن كنند  روايت يك راوي را در جائي رد ميكنند و  عمل مي
  .كنند كنند و در جائي ديگر رد مي وايت فرد ثقه را در جائي قبول ميكنند و ر عمل مي
باشد، زيرا وي در بحث از روش  اين سخن ما بر اساس شهادت حر عاملي مي* 

شيخ در بسياري : اگر بگوئيد«: گويد طوسي، موصوف به شيخ طائفه در قرن چهارم مي
همچنين . داند با اين استدالل كه راوي آن ضعيف است جاها حديث را ضعيف مي

ده باشد و اين برخالف اجماع آيد كه بحث در مورد احوال رجال عبث و بيهو الزم مي
بلكه نصوص زيادي از ائمه در بيان ثقه بودن و ضعيف . علماي متقدم و متأخر است

اينكه شيخ، برخي از احاديث را : در جواب من خواهم گفت. بودن رجال وجود دارد
به خاطر ضعيف بودن راويان ضعيف دانسته است، اين تضعيف غير حقيقي است و 
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و چنان كه نويسنده المنتقي در برخي از مباحث  ،و ظاهري استفقط تضعيفي صوري 
  .»خود به آن اشاره كرده است، بسياري از تعليالت وي چنين است

اين : گويد وي مي«: گويد كند و مي وي بار ديگر روش طوسي را روشن مي
 باشد شخص ضعيفي است، اما روايت ضعيف است، زيرا راوي حديث كه فالني مي

بينيم كه به روايت همان راوي معين و حتي به  وارد بيشمار ديگر ميدر جاها و م
و بسياري از مواقع حديثي را ضعيف  ،كند تر از او عمل مي روايت شخصي ضعيف

كند و حتي در  ، و سپس به حديث مرسل عمل ميداند به اين دليل كه مرسل است مي
ند و حديث مسند و ك راسيل و روايت افراد ضعيف عمل ميبسياري از موارد به م

  .1»كند راد ثقه را رد ميروايت اف
اين تنها به يك عالم اختصاص ندارد، بلكه اين روش در ميان شيعيان رايج بوده 
و عموميت دارد، معتقد به اين نيستند كه توصيف يك روايت به ضعف، سببي براي 

  .رد آن باشد
ضعيف كتاب الكافي هاشم معروف، از علماي معاصر شيعه، در مورد روايات * 

متصف شدن اين مقدار از روايات كتاب الكافي به صفت ضعف، به اين «: گويد مي
معني نيست كه اعتماد بر آنها در امور ديني جايز نيست، زيرا توصيف يك روايت به 
ضعف از حيث سند، مانع قوت گرفتن آن از جهتي ديگر نيست، مثالً در يكي از 

از كتب معتبر آمده باشد، يا به اين خاطر كه علما به آن  اصول چهارصدگانه يا در يكي
اند كه اگر عمل به حديث ضعيف و اعتماد بر آن  اكثر فقها بيان داشته. عمل نمايند

و چه بسا اگر با هم تعارض يابند  ،شود اشتهار يابد، به مانند ديگر روايات صحيح مي
  .2»يابد بر حديث صحيح هم ترجيح مي
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گرچه اكثر «: گويد اي شيعه در مورد اسانيد كتاب الكافي ميشعراني از علم* 
  .1»آنها ضعيف باشد، اما مضمون آنها صحيح است

چنان كه ذكر شد اين همان روشي است كه خوئي بر اساس آن طي طريق كرده 
  .است

ها از حيث صحت ادعاي اينكه روايات شيعه به روش انتقادي جهت بيان درجه آن -6
  :ردنيازي ندا ،و ضعف

كنند، اين  ترين ادعاهايي كه بسياري از شيعيان اثني عشري اطالق مي يكي از عجيب
است كه كتابهاي آن صحيح بوده و به مانند ائمه آنان معصوم است، زيرا به زعم آنان 

و كتب روائي شيعه از آن  ،اند اين كتابها در مجالس ائمه ضبط و حفظ و تدوين شده
  .ن به روش انتقادي اهل سنت نيازي نيستبنابراي. اند اصول نقل شده

در بيان استدالل تفصيلي در مورد صحت : فائده نهم«: گويد حر عاملي مي* 
. ايم و وجوب عمل به آنها احاديث كتبي كه اين كتاب و امثال آن را از آنها نقل كرده

ا از اين امر ضعف اصطالح جديد كه حديث ر. دليل اجمالي در اين باب قبالً ذكر شد
و در زمان عالمه و شيخ او احمد  ،كند به صحيح و حسن و موثق و ضعيف تقسيم مي

اموري كه بر اين موضوع داللت دارند، موارد . شود بن طاوس ايجاد شد، روشن مي
  :زير هستند
كه قرائن زيادي با خود دارند  ما به صورت قطعي و به تواتر و اخباري -الف

ا و ائمه ما در مدتي كه بيشتر از سيصد سال دانيم كه تالش و هم و غم قدم مي
و  ،باشد، ضبط احاديث و تدوين آنها در مجالس ائمه و جاهاي ديگر بوده است يم

همت علماي ما در اين مدت طوالني مصروف تأليف كتابهايي بوده كه در احكام دين 
آنان عمر خود را صرف تصحيح و . و جهت عمل شيعيان به آنها مورد نياز هستند

اين وضعيت تا ائمه ثالثه و  .اند ضبط آنها و عرضه آنها بر اهل عصمت كرده
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اين تأليفات بعد از آنان هم براي مدتي . نويسندگان كتب اربعه استمرار داشته است
و آنان كتب خود را از اين كتب معلوم كه بر ثبوت آنها اجماع وجود  ،باقي بوده است
و تعدادي از اصوليون نيز  ،ا بدست ما رسيده استاند و بسياري از آنه دارد، نقل كرده

  .1»اند به اين امر اعتراف كرده

  :بر اينكه اصول صحيحي وجود دارند ادعاي اثني عشريه مبني -7
رسد، از  كه تعداد آن به به چهارصد اصل ميادعاي اينكه شيعه، اصول صحيحي دارد 

كه آنها صحيح گوئيد  يچگونه م! اين اصول كجا هستند؟. ترين ادعاها است عجيب
توانيد يكي از اصول آن را براي عالم آشكار كنيد كه اين ادعا را  هستند حال آنكه نمي

  ؟- چه برسد به چهارصد مورد -تصديق نمايد
ما به وجود اصول صحيح و ثابتي علم داريم كه مرجع : دوم«: گويد عاملي مي* 

كردند و نويسندگان  ول عمل ميه فرمان ائمه به اين اصطائفه بر حق بوده و آنان ب
  .2»كتب اربعه و امثال آنان نهايت امكان تمييز صحيح از غير صحيح را داشتند

  :اند ادعاي اينكه ائمه به مخالفت با اهل سنت فرمان داده -8
ا اهل سنت در امور در كتب شيعه رواياتي وارد شده كه شيعيان را از موافقت ب

استدالل به اين امر معتقد است كه موافقت با اهل  حرعاملي با. كند خالفي، نهي مي
عاملي از فرقه . سنت در امور خاص آنان و از جمله در مصطلح الحديث جايز نيست

ش وي اما اين رو. كنند اخبارياني است كه همه روايات منسوب به ائمه را تصديق مي
مخالفت با كند، زيرا مذهب در اصل فقط بر مبناي  داللت اين روايات را عكس مي

  .رسد شود و با فروع به پايان مي اهل سنت بنا شده است كه با اصول عقائد شروع مي
اي كه شيعيان در مورد آن با هم اختالف داشته باشند، صواب  پس در هر مسأله

  .در آن قولي خواهد بود كه مخالف اهل سنت است
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بنابراين قول  ...در روش تصحيح احاديث، ميان شيعه و سني اختالف وجود دارد
  .راجح آن است كه مخالف اهل سنت باشد

 )اهل سنت( عامه طريقه متقدمين مخالف طريق: هم دوازد«: گويد عاملي مي* 
و بلكه اگر جستجو  ،و اصطالح جديد موافق اعتقاد و اصطالح اهل سنت است ،است

خ حسن نيز اين از كالم شي. شود كه از كتب آنان اخذ شده است و تتبع شود روشن مي
 )اهل سنت( عامه اند كه از طريقه به ما فرمان داده ‡ائمه. شود و ديگران فهميده مي

برخي از دالئل در مورد داوري در مورد احاديث ترجيح دو حديث . اجتناب كنيم
  .1»مختلف و غير آن، قبالً بيان شد

به اذن . اين مختصري بود در مورد مسير مصطلح الحديث در نزد اثني عشريه
  .هي در مطلب آتي نگاهي به اين موضوع خواهيم داشتال
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع تأخر ظهور مصطح الحديث نزد شيعه اثني عشري

و ذكر شد كه اين كار  ،مورد عنايت و توجه اهل سنت به روايت بيان گشتقبالً در 
جم اهل سنت به راويان و ترا .و موجب حفظ احاديث نبوي شد بسيار زود انجام شد

آنان و معرفي آنان و شيوخ و شاگردانشان و درجه حفظ و ديانت آنان عنايت 
عالوه بر اين مصطلحاتي حديثي را براي احاديث نبوي وضع كردند تا ميان . اند داشته

اين موضوع بيشترين تأثير را در حفظ سنت نبوي و . درجات آنان تفاوت بگذارند
  . شناخت احاديث صحيح از ضعيف داشته است

 آناناما ظهور مصطلح الحديث در ميان شيعه بسيار دير روي داد و اين آثاري منفي بر 
در اين . اين مسأله در مطلب سابق تحت عناوين متعددي بيان شد. برجاي گذاشت

  :مطلب نگاهي را به آن و تحت آن عناوين خواهيم داشت

  مصطلح الحديثابتداي ظهور  -1
وايات شيعه داوري كه به وسيله آن در مورد رقبالً بيان شد كه مصطلح الحديث 

اين بدان معني است كه تا آن وقت، آنان . شود، تا قرن هفتم هجري به تأخير افتاد مي
اند تا در هنگام اختالف در مورد يك روايت، جهت داوري از اين  قواعدي نداشته

ز به بيان قواعد استفاده نمايند، زيرا داوري و صدور حكم در مورد يك روايت، نيا
كند و سپس بيان  دارد كه بر درجات آنان داللت مي درجات راويان و وضع الفاظي

  .درجات روايات و وضع الفاظي كه بر آنها داللت نمايد
آن الفاظ اصطالحي هستند، يعني علما در مورد اطالق الفاظي بر معاني مشخصي 

ام بررسي روايات آسان كنند كه بكارگيري آنها توسط پژوهشگر در هنگ اتفاق نظر مي
  .باشد و به صدور حكم در مورد آن روايات با استفاده از اين اصطالحات بينجامد



  گفتگوهاي عقالني با شيعيان اثني عشري                                                        
 

 

363 

قبل از قرن هفتم هجري شيعيان در اين علم تصنيفي ندارند، بلكه در قرن هفتم و 
وي اين مصطلح را . بدست ابن مطهر حلي از علماي شيعه اثني عشري ايجاد شد

  .را براي آن وضع نمود ايجاد كرد و اصطالحاتي
مذهب شيعه  ،)در نزد شيعيان( اما با وجودي كه قبل از ظهور مصطلح الحديث

ايجاد  ،استقرار يافته بود و مصنفات شيعي نوشته شده بودند و قواعد ايجاد شده بودند
؟ اما بر خالف شيعه، اهل سنت قبل از وضع كتب اي داشت مصطلح الحديث چه فائده

و اين قضيه نقش مهمی در  بررسی روايت  ،مصطلحات را ايجاد كردند عقائد و فقه اين
 .و استدالل و اعتامد  به آن داشت

نظير المغني ابن قدامه و  ،كسي كه كتابهاي تأليفي اهل سنت در قرن هفتم
يابد كه پر از تصحيح و تضعيف بنابر قواعد  ميالمجموع نووي و امثال آن را بنگرد در 

يعني علمي كه قواعد آن قرنها قبل استقرار و پختگي يافته  مصطلح الحديث است،
  . بود

 يت و فقه و عقيده، علم مصطلح الحديثاما اينكه شيعيان بعد از تدوين كتب روا
آيا شيعيان بعد از ايجاد اين  !اي در بر دارد؟ چه فائده انكنند، اين كار آن را ايجاد مي

ستفاده كردند و براي داوري در باب علم براي تصنيف كتب در باب عقائد و فقه ا
و به روايات ضعيف استدالل كردند و احاديث ضعيف را  ،روايات از آن بهره گرفتند

  رها نمودند؟ 
شما تنها يك كتاب را به : گوئيم اگر جوابشان مثبت بود، در جواب به آنان مي

شان از اين عنوان نمونه بياوريد كه آن مصطلحات حديثي در آن بكار برده شده و هدف
  .اصطالحات، همان معاني اصطالحي قبل از قرن هفتم و حتي قرن هفتم باشد

از  علماي معاصر شيعه اين مسأله را به صورت قطعي بيان داشته  ،حيدر حب اهللا
پديده نقد اسانيد كه در بحث از عالمه و افراد بعد از او بيان شد، در «: گويد و مي
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امكان در مورد آن بحث كرديم، اما جز در مواردي  بحث خالصه منابع قديمي  به قدر
  .1»نادر، تأثيري براي آن نيافتيم

در مبحث عقائد شيعه، كتابي تا پايان قرن سيزدهم و حتي شايد تا به امروز، 
يابيم كه  اشاره كرده باشد و كتابي را نمي كه در آن به صحت و ضعف شود افت نميي

  .بر اين روش تكيه كرده باشد
فقهي به  يا در برخي كتب -المعارف ةدائر - اهي در برخي موسوعاتگ ،آري

ي تقريباً در كتب عقيده يافت شود، اما چنين چيز تصحيح و تضعيف اشاره مي
  .شود نمي

مدارك األحكام في «در كتاب ) ه1009م(سيد شمس الدين محمد بن علي عاملي
 - و نه عقائد - قهيخواسته بود اين مصطلحات را در مورد مسائل ف» شرح اإلسالم

ان كه حيدر حب اهللا چن - مورد استفاده قرار دهد، لكن از جانب رموز طائفه شيعه
  .2مورد هجوم شديدي قرار گرفت - گويد مي

توان از علماي شيعه اين انتظار را داشت كه جهت تصحيح روش و  پس آيا مي
قرار دهند و مراعات تصحيح و تضعيف در كتب استداللي، كتب خود را مورد بازبيني 

  !آنها را از روايات ضعيف و كذب پاك نمايند؟

  شيعه، از اهل سنت گرفته شده است مصطلح مورد استفاده -2
استفاده مسلمانان از علوم و روشهاي همديگر اشكال و حرجي ندارد، اما شيعيان با 

نان اند و همين عامل مانع از اين شده كه آ يك روش ادعائي، خود را از امت جدا كرده
زود به بررسي در علوم بپردازند، زيرا شيعيان بر وجود اماماني تكيه دارند كه دينشان 

 -حسب اعتقاد شيعه -دهند و قرآن را ده و در وقايع براي آنان فتوا ميرا حفظ كر
. به همين دليل علوم روايت و فقه و تفسير دچار اهمال شد. كنند برايشان تفسير مي
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در چنين حالتي بود . غافلگير شدند -حسب اعتقاد شيعه -رسپس با انقطاع ائمه ظاه
كه آنان بنيان هائي براي حفظ دين خود و تبيين معاني و مفاهيم قرآن و استنباط 
احكام ديني از خالل آن نيافتند و بناچار به علوم اهل سنت روي آوردند و بنيان آن 

لوم اهل سنت و امثال آن اين موضوع از خالل مقايسه ع. علوم را از آنها اخذ كردند
به اين امر روشن  -كر خواهد شدكه بعداً ذ -در نزد شيعه و اعتراف علماي شيعه

  .شود مي
شكي نيست كه اين موضوع مؤيد تأخر عنايت شيعه به مذهب و عدم وفاي آن 

اين موضوع شايسته است كه آنان را نسبت به اين حقيقت . به عوامل حفظ و بقا است
هاي اندكي از پيروان مذهب روي داده  ما اين وضعيت فقط براي گروهيد، ابيدار نما

  .است

  سبب ايجاد مصطلح الحديث -3
قبالً دالئل ايجاد مصطلح الحديث بيان شد و ذكر شد كه ايجاد اين علم براي پاك 
ساختن مذهب و تصفيه آن از روايات غير صحيح و وارداتي به مذهب و حمايت آن 

هاي اهل  جوئي اين كار عكس العملي در مقابل عيبنيست، بلكه در مقابل افراد كذاب 
گفتند كتب شيعيان داراي سند نبوده و روشي براي حفظ آنها  سنت از آنان بود كه مي

اين موضوع بيانگر اين . اين بنا به اعتراف و شهادت علماي شيعه است. وجود ندارد
ايجاد آن تنها يك  اشته است واست كه ايجاد مصطلح الحديث نتيجه عملي ند

  .العمل بوده است و نه بيشتر عكس
. كند محدث معاصر شيعه، آن را تأييد مياين چيزي است كه سخن بهبودي، 

وي به نظر ما با اين كار خواسته . بهبودي اقدام به تصحيح كتاب الكافي كرده است
فقط قصد  اوكند كه  با حيدر حب اهللا، تصريح مي صاحبهشيعه را نجات دهد، اما در م

دفع هجوم اهل سنت را داشته است، اما به نظر ما وي قصد دفاع از خويش را داشته 
كند كه بر باقي  ي ما كشف مياما اين سخن وي واقعيت امروز شيعه را برا. است

  .نهادن روايت بدون تصفيه آنها اصرار دارند
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: گويد مي بهبودي در مورد اينكه چرا اقدام به تصحيح كتاب الكافي كرده است،
يعني  - كتابي را جهت ارسال به خارج ،اسالمي هاي يكي از انتشاراتيام كه  من شنيده«

پس من الزم ديدم كه خودمان . آماده كرده است - نزد اهل سنت در عربستان سعودي
ن با كتب قديمي شيعه، دنبال را طور ديگري نشان دهيم، زيرا آنان بعد از آشنا شد

و هدفشان مورد نقد قرار دادن شيعه بر اساس كتب جديد هائي جديد هستند  كتاب
پس من مصلحت را در اين يافتم كه اگر كتابها را با خرافات موجود در آنها . است

به همين دليل دنبال . بعداً مشكالتي ايجاد شود -اگر تعبير صحيح باشد -باقي بگذارم
پس فكر صحيح دهم، آن را مبناي كار خود قرار يك مرجع و منبع اساسي گشتم تا 

  .1»الكافي به ذهنم رسيد

  ت حديثي اهل سنت بر مصطلحات شيعهعدم انطباق مصطلحا -4
باشد و إال موجب  مصطلح الحديث الزم است كه مبتني بر اصطالحات خود شيعه

اند كه علما از  شود، زيرا اهل سنت اصطالحاتي را ايجاد كرده تحقق مطلوب نمي
اند، اما شيعيان همان مصطلحات را  آنها به توافق رسيدهزماني بسيار دور در مورد 

به همين دليل تطبيق . ندارند، زيرا كتب سابق آنان مشتمل بر همان معاني نيست
صحيح و . كند، ممكن نيست ر مصطلحاتي كه بر آنها داللت نمياصطالحات محدث ب

بروند، براي شيعه اند تا براي حكم در مورد احاديث بكار  ضعيف كه قاعدتاً ايجاد شده
با  كنند ه اهل سنت از اين الفاظ اراده ميو آنچه ك ،الفاظي غريب و نامفهوم هستند
استعمال اين الفاظ  ،به همين دليل. كند متفاوت است آنچه كه شيعه از آن اراده مي

  .گردد راويان و احاديث شيعه منطبق نمي توسط شيعه، بر
ترها  معرفت عادل«: گويد اين مطلب ميچنان كه ذكر شد حر عاملي در تأكيد * 

در زمان ما غالباً متعذر است، زيرا علماي رجال جز در موارد نادر مراتب عدالت را 
اند و اين موارد نادر عالوه بر اينكه نادر هستند، قطعاً با توجه به اصطالح  ضبط نكرده
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اي معترض شوند، پس اگر ادعا و تظاهر نباشد، مصداق اين ادع جديد فهميده نمي
  »كجاست؟

  شيعه به روش انتقادي نياز ندارد ادعاي اينكه روايات -5
دارند كه روايات شيعه در مجالس ائمه معصومين  برخي از علماي شيعه اظهار مي

بنابراين . پس اين روايات صحيح هستند. مدون شده و سپس بر آنان عرضه شده است
  !؟ديگر چه نيازي به روش تصفيه روايات وجود دارد

مذهب شيعه مبتني بر اين . آري، اين مقتضاي مذهب است اگر درست باشد
و همه  ،است كه اماماني معصوم وجود دارند كه حفظ دين به آنان واگذار شده است

اما واقعيت برخالف اين است و . شود بايد موثق باشد آنچه كه از آنان روايت مي
 -خوئي در جواب عاملي گفته بود چنان كه قبالً - برخي از علماي شيعه اين ادعا را

  .اند تكذيب كرده
اگر عمل به روايت ضعيف و «كنند كه  دعا ميعجيب اين است كه آنان ا* 

شود و اگر با هم تعارض  اعتماد بر آن مشهور شود، مانند ديگر روايات صحيح مي
ميان اي تا كنون در  آيا چنين قاعده. 1»يابند چه بسا كه بر  حديث صحيح ترجيح يابد

  !بشريت شنيده شده است؟
شود وچه بسا كه بر  قت ميباطل وقتي كه مورد عمل قرار بگيرد، تبديل به حقي

  ! چه روش عجيب و غريبي؟. حقيقتي كه هنوز مورد عمل قرار نگرفته ترجيح يابد
اند اما باطل بودن آنها  مثالً رواياتي در كتب قدما وارد شده كه آنها را رد نكرده

اند، تبديل به  پس آيا به صرف اينكه اين افراد آنها را روايت كرده. روشن است
 صخدا مانند روايتي كه در كتاب سليم بن قيس هاللي از رسول! شوند؟ حقيقت مي

  :فرمايد به علي مي صنقل شده و در آن پيامبر

                                           
 .137:ص: دراسات في الحديث والمحدثين -1
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من جحد واليتك ... أنت مين وأنا منك سيط حلمك بلحمي، ودمك بدمي! علي يا«
أنت َعلَم اهللا بعدي األكرب يف األرض، وأنت الركن األكرب يف  !علي بيته، ياجحداهللا ربو

ألن حساب اخلالئق إليك، ومآهبم إليك، وامليزان القيامة، فمن استظل بفيئك كان فائزاً؛ 
ميزانك، والصراط صراطك، واملوقف موقفك، واحلساب حسابك، فمن ركن إليك جنا، ومن 

  .1»اللهم اشهد ،خالفك هوى وهلك، اللهم اشهد
گوشت و خون تو با گوشت و خون من . تو از مني و من از تو ،اي علي«

. هر كس واليت تو را انكار نمايد ربوبيت خدا را منكر شده است...... درآميخته است
اي علي، بعد از من تو نشانه بزرگ خدا بر روي زمين هستي و در قيامت ركن اكبر 

محاسبه مخلوقات بدست شود او پيروز است، زيرا  ووارد سايه سار تكس هر. باشي مي
و منظور از ميزان و صراط و موقف و حساب،  ،و بازگشتشان به سوي توست ،توست

يابد و  هر كس به تو اعتماد كند نجات مي .ميزان و صراط و موقف و حساب تو است
، تو شاهد باش ،پروردگارا. شود تو مخالفت ورزد منحرف و نابود ميهر كس با 
  .»تو شاهد باش ،پروردگارا

$tΑ﴿ :همچنين در مورد آيه s% uρ ª!$# Ÿω (#ÿρ ä‹Ï‚−G s? È⎦÷⎫yγ≈ s9Î) È⎦÷⎫uΖøO $# ( $ yϑ ¯ΡÎ) uθ èδ ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( 

}‘≈ −ƒ Î* sù Èβθç6 yδ ö‘ $$ sù ∩∈⊇∪﴾ ]انتخاب ) خود يبرا(دو معبود : خداوند فرمان داده« ]51: النحل
از ابوعبداهللا  »!يدمن بترس) يفرك(است؛ تنها از  يگانه يهمان خدا) شما(معبود  يد؛نكن

دو امام نگيريد، بلكه امام تنها يكي : منظور آيه اين است: اند كه گفت روايت كرده
  .2است

اند، سبب  اند و روايتشان نموده پس آيا اينكه مفسرين شيعه بر آنها اعتماد كرده
  !شود كه اين روايت حقيقت شوند؟ مي

  
  

                                           
 .3/60، نور الثقلين 2/373، البرهان 2/261سير العياشي تف -1
 .245 -244:كتاب سليم بن قيس ص -2
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  اند صول صحيحي وجود دارند كه منابع شيعه از آنها نقل شدهادعاي اينكه ا -6
رسد از  ادعاي اينكه شيعيان اصول صحيحي دارند كه تعداد آنها به چهارصد اصل مي

صول همه گوييد كه اين ا چگونه مي! اين اصول كجا هستند؟. ترين ادعاها است عجيب
چه برسد به  -ن دهيدتوانيد يك مورد از آنها را نشا صحيح هستند حال آنكه نمي

در كجاي سخن نويسندگان كتب اربعه ! كه مصدق اين ادعا باشد؟ - چهارصد مورد
  !اند؟ آمده كه آنان از اصول چهارصدگانه نقل حديث كرده

در مقدمه كتابهاي آنان حتي يك سخن هم ذكر نشده كه بيان نمايد آنان از اصول 
اند تا اين  متأخرين اظهار داشته اين تنها ادعائي است كه. صحيحي نقل كرده باشند

توانند  اما نمي. اند توهم را ايجاد نمايند كه شيعيان در طول سه قرن اول كتابهايي داشته
كتاب واحدي را ارائه نمايند كه در آن قرون تأليف شده باشد، مگر كتاب سليم بن 

  !اند كردهقيس هاللي كه علماي شيعه آن را تكذيب نموده و بر جعلي بودن آن تأكيد 

  اند ادعاي اينكه ائمه امر به مخالفت با اهل سنت كرده -7
عاملي با مصطلح جديد به مقابله شديدي برخاسته و آن و كساني كه آن را داخل 

و همه ادله خود را مبني بر  ،اند مورد حمله سختي قرار داده است مذهب شيعه نموده
عه را ندارد و گاهي در مورد اينكه مصطلح اهل سنت صالحيت تطبيق بر روايات شي

خطر سقوط مذهب و گاهي در مورد لزوم وارد آمدن طعن بر علماي شيعه هشدار 
  . تداده اس

يعني  -طريقه متقدمين«: گويد د و ميكن وي تير نهائي خود را پرتاب مي* 
و  ،تباين و مخالفت دارد -يعني اهل سنت -با روش عامه - علماي سابق شيعه
توان  باشد و با تتبع ظاهري مي فق اعتقاد عامه و اصطالح آنان مياصطالح جديد، موا

  .»دريافت كه از كتب آنان أخذ شده است
تقسيم حديث به چهار نوع «: گويد األبرار مي يةكركي نويسنده كتاب هدا* 

و عمل اصحاب متأخر ما به  ،است -اهل سنت - عامه از اختراعات الدرايةمذكور در 
اين غفلت بزرگي است، زيرا به فساد و طعني كه . قع شده استآن، از روي غفلت وا
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آگاهي  -چه برسد به اهل مذهب -شود به وسيله آن براصل مذهب مترتب مي
، و اصول عامه با اصول خاصه تا اينكه طريقه اصوليون رواج يافت« .1»...اند نيافته
و به همين دليل و متأخرين از عمل به بيشتر احاديث امتناع ورزيدند  ،هم آميختدر

  .2»اختالف در ميان آنان زياد شد و سرگرداني و حيرت زيادي پديد آمد
باشند كه به  ميهاي پيروان مذهب بود كه مؤيد اين امر  اينها برخي از گواهي

و همين به  ،اند باشد دستاويز شده مي صخدا رسول كه ناخداي آنكشتي اهل سنت 
   .يافت إال وضعيت ديگري مي، و آن امكان استمرار و بقا داده است

ند و در حقيقت مذهب تجديد نظر بر پس آيا عقال به اين حقيقت پي مي
  !كنند؟ مي

                                           
 .136:ص: هداية األبرار إلى طريق األئمة األطهار -1
 .136:ص: هداية األبرار إلى طريق األئمة األطهار -2
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  مطلب اول
  بيان موضوع تأثير تطبيق منهج انتقادي بر مذهب اثني عشري

حر عاملي، شيعه اثني عشري، تالش زيادي را براي رد استفاده از روش علمي و 
با اين ادعا كه  ،انتقادي مأخوذ از اهل سنت، در مورد روايات شيعه بكار برده است

بنابر اين ديگر نيازي به بازنگري . در حضور معصومان تدوين يافته است روايات
وي .... روايات جهت اطمينان يافتن از صحت آنها نيست، زيرا همه آنها صحيح هستند

كند تا اين روش انتقادي را كه با مذهب  ي را كه به خاطر آن جان نثاري ميسپس راز
به اجراي اين روش منجر : آن راز اين است. سازد سازگاري ندارد، رد نمايد، برمال مي

  .شود ابطال روايات و تخطئه علما مي
عاملي در بحث از نامناسب بودن بكارگيري روش انتقادي اهل سنت جهت * 

باشد  مستلزم ضعف بسياري از احاديثي مي: چهاردهم«: گويد تصفيه روايات شيعه مي
برخي از  واين نيز تنها بخاطر اينكه اند، نقل شده از اصول مورد اجماع كه معلوم شده

هوده  و در نتيجه تدوين آنها عبث و بي راويان آنها ضعيف يا مجهول يا غير ثقه هستند
. شود شود و شهادت آنان بر صحت اين روايات، دروغ و كذب مي و بلكه حرام مي

و  -شود كه معصوم در آن اجماع نيز وجود دارد موجب بطالن اجماعي ميهمچنين 
بلكه . گردد اما الزم، باطل است و در نتيجه ملزوم نيز باطل مي - ن قبالً بيان شداي

، زيرا روايت صحيح به نظر آنان اين باشد لزم ضعف همه احاديث ميعندالتحقيق مست
اما جز . است كه افراد امامي عادل و ضابط در همه طبقات، آن را روايت كرده باشند

، بلكه فقط ثقه بودن آنها را بيان اند را بيان نكردهدر موارد نادر، علما عدالت كسي 
و بلكه ميان آنها عموم من وجه وجود  ،باشد ، و اين امر مستلزم عدالت نمياند كرده
برخي از و اينكه  -اند آنچنان كه شهيد ثاني و ديگران به آن تصريح كرده -دارد

ت نيست و بايد در اند ثقه به معناي  عادل و ضابط است، درس متأخرين ادعا كرده
بينيم كه علماي متقدم امامي  زيرا ما ميمورد صحت ادعاي خود دليل بياورند، 
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اسق و كافر و داراي مذهب فاسد اند، زيرا كساني را كه ف برخالف اين، تصريح كرده
  .1»كنند دانند، ثقه اعالم مي مي

ديث االحديث منجر به ضعف همه اح ان مي دارد كه استعمال مصطلحپس او بي
ون ضابطه، افراد را ثقه اعالم شود، زيرا قدماي شيعه بد اثني عشري و ابطال اجماع مي

به . اند كنند، زيرا آنان افراد فاسق و كافر و داراي مذهب فاسد را ثقه اعالم كرده مي
اند  استعمال مصطلح الحديث همه آنچه را كه علماي متقدم بنا كرده ،همين دليل
  .اند ان بدون قاعده دست به اين كار يازيدهكند، زيرا آن خراب مي
اصطالح جديد : سيزدهم«: گويد الحديث مي عاملي در ادامه رد مصطلح* 

، چنان كه محقق مستلزم تخطئه تمام طائفه برحق در زمان ائمه و در زمان غيبت است
اي در عمل به خبر واحد افراط  عده: گويد كند، زيرا وي مي در اصول خود بيان مي

هر روايتي كه سند : گويند اند و مي اما برخي از اين افراط اقتصار ورزيده ...اند يدهورز
 و ندانسته كه شخص دروغگو بعضي اوقاتولي ا شود آن سالم باشد به آن عمل مي

وي درك نكرده كه اين طعن در علماي شيعه و قدح در  اما ،گويد راست هم مي
نان كه به خبر كنند، آنچ مجروح عمل مي ر افرادمذهب است، زيرا همه مصنفان به خب

  .2»كنند افراد عادل عمل مي
  .اين بود ديدگاه عاملي در مورد اجراي روش انتقادي در مورد روايات شيعه

، از تقرير سابق عاملي يوسف بحرانيديدگاه يكي ديگر از علماي شيعه، يعني * 
ش انتقادي در مورد روايات پا را فراتر نهاده است، زيرا وي تأكيد نموده كه اجراي رو

ه دين شود، بلك روايات يا تخطئه علماي مذهب نمي شيعه، تنها منجر به ابطال اين
ي نمايد، به نحوي كه چيزي از اين دين برايشان باق شيعه را بطور كامل باطل مي

  .ماند و نياز خواهند داشت كه دين ديگري بدست آورند نمي

                                           
  .30/260وسائل الشيعة  -1
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روش در مورد روايات خود اتفاق نظر گرچه اهل سنت بر وجوب اجراي اين 
  .دارند، اما اين موضوع فقط بر قوت و حفظ دين آنان افزوده است

يا عمل به اين «: گويد از ديگر علماي شيعه مي) ه1186 م(يوسف بحراني* 
اند، يا به دنبال ديني غير از  اخبار واجب است، آنچنان كه علماي سرافراز گذشته بوده

، به دليل ناقص بودن و عدم كامل يگر غير از اين شريعت بگرديماين دين و شريعتي د
بينيم كه آنان به يكي از  احكام آن وجود ندارد، اما ما نميبودن آن؛ زيرا دليلي بر همه 

اين بحمداهللا . اين دو امر ملتزم باشند، حال آنكه راه حل سومي پيش پاي آنان نيست
  .1»اي در آن نيست و انحراف و خودسري و مكابره ،آشكار است

  . ...آري، اگر اين روش را بكار بگيريد بايد دنبال دين ديگري باشيد
 صاي شيخ اخباريان، آن دين ديگر موجود است و آن، ديني است كه محمد

و اين روش را در مورد آن بكار  ،اند و اهل سنت آن را حفظ كرده ،آورده است
  .فزوده استو اجراي اين روش فقط بر قدرت آن ا ،اند برده

سخن بحراني  »الزهراء ةمأسا«مرتضي عاملي از پژوهشگران معاصر در كتاب * 
كند كه كسي حق ندارد از مردم بخواهد در مورد  تأكيد ميمورد تأكيد قرار داده و را 

قضايا و مسائل پيش آمده فقط به رواياتي بسنده كنند كه با سند صحيح و بر وفق 
اند، زيرا اين به  و ائمه روايت شده صال سند از پيامبرمعيارهاي رجالي در توثيق رج

معني اين است كه مردم در مورد بيشتر قضايا و مسائل ديني يا تاريخي يا غيره 
كند، اگر خود بخواهد  مردم طلب ميبلكه اين شخصي كه اين را از  ....سكوت نمايند

عصومين نقل در سخن خود فقط به قضايائي بسنده نمايد كه با سند صحيح از م
اش است، زيرا وي فقط  اند، خواهد ديد كه ناچار به سكوت و نشستن در خانه شده

  .2 رسند الل چند روز يا كمتر به پايان ميروايات اندكي را خواهد يافت كه در خ

                                           
 .2/396طرائف المقال : ، وانظر47:لؤة البحرين صلؤ -1
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به درستي كه دين عجيبي است، يا بايد در مورد همه آنچه كه به آن رسيده سخن 
غير صحيح هم باشد و يا اينكه بايد سكوت نمايد، زيرا بگويد تا دين برپا شود، گرچه 

كند و در مورد همه آنچه به آن  در اين صورت سكوت نمي. يافته استكالم صحيحي ن
  !گويد، گرچه باطل هم باشد تا سكوت نكند رسيده سخن مي

گفت تطبيق قواعد روايت بر روايات شيعه،  اين مؤيد كالم بحراني است كه مي
خواهند كه دين باطل شود، گرچه روايات صحيح  كرد و آنان نميواهد دين را باطل خ

  .هم نباشند
اما اگر او با وجود علم به باطل در مورد آن سكوت نكند، اي شيخ، حساب و 

پس براي پروردگارت كه بازگشت به . كتاب نزد خدا بزرگتر از حرج سكوت است
ببري كه در آخرت مرجع تو و بپرهيز از اينكه گمان  ،سوي اوست جوابي آماده كن

كسي غير از خدا است، زيرا اين اعتقاد نشأت گرفته از همين رواياتي است كه اگر 
   .روند ه و از ميان ميدشت اكف در مورد آن بكار برود، سقواعد تصحيح و تضعي
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  دوم مطلب
  نگاهي به موضوع تأثير تطبيق روش انتقادي بر مذهب اثني عشري

و آنان از قرن دوم  ،ظ سنت از زماني بسيار زود آغاز شداهتمام اهل سنت به حف
و مصطلحاتي را كه به وسيله آنها با احاديث  ،هجري كتب تراجم راويان را نوشتند

  . دندوضع نمودر همان ابتداي قرن اول و دوم هجري كنند،  نبوي تعامل مي
ر سنت و تأثير آن د ،روش انتقادي حديث در قرن سوم و چهارم به پختگي رسيد

و بيشتر مصنفان كتب سنت  ،هاي نوشته شده در باب عقيده و فقه آشكار شد و كتاب
  .اند در كتابهاي خود، درجات احاديث جمع آوري شده در مصنفات خود را ذكر كرده

سپس مرحله سوم فرارسيد و كتابهايي به احاديث صحيح و كتابهايي به احاديث 
  . بهايي به راويان ضعيف اختصاص داده شدضعيف و كتابهايي به راويان ثقه و كتا

اين وضعيت ادامه يافت تا اينكه اين طريقه آشكار و پيموده شد و هر دانشمندي 
  .توانست به وسيله اين روش معتبر، صحيح را از ضعيف بشناسد

در زمان هاي متأخر و بسيار دير به اين امر عنايت كردند و اگر  ،اما شيعيان
آيد كه  ه پياده سازيم، نتايجي به بار ميرا بر روايات شيعبخواهيم روش اهل سنت 
و تعدادي از  علماي شيعه از جمله عاملي و بحراني  ،باشد كاشف از ضعف مذهب مي

  .اند اي ديگر به اين امر اعتراف كرده و مرتضي عاملي و عده
  :شود ازي اين روش منجر به امور زير ميعاملي بيان داشته كه پياده س* 
مستلزم ضعف بسياري از احاديثي «: گويد وي مي. احاديث شيعه ضعف -1

، زيرا برخي از راويان آنها اند معلوم گشته از اصول مورد اجماع نقل شده باشد كه مي
  .»ضعيف يا مجهول يا غير ثقه هستند

همچنين «: گويد وي مي. بطالن اجماع طائفه شيعه بر صحت اين روايات -2
د كه به دخول معصوم در آن اجماع، علم يقيني وجود شو موجب بطالن اجماعي مي

  .»دارد
ستلزم تخطئه همه اصطالح جديد م«: گويد وي مي .تخطئه علماي شيعه -3

  .»باشد طائفه برحق مي
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الحديث را  ائفه شيعه قبل از قرن هفتم مصطلحاين بدان خاطر است كه همه ط
مصطلح جديد به معني پس ايجاد . اند و در مورد آن بحث نكرده ،شناختند نمي

استدراك عليه آنان است و اين به اين معني است كه همه علما به خاطر عدم ايجاد 
  .باشند خطاكار مياين مصطلح 

بحراني پا را از اين فراتر نهاده و معتقد است كه پياده سازي روش مصطلح * 
به اين يا عمل «: گويد وي مي. شود جر به بطالن دين شيعه از اساس ميالحديث من

گفتند، يا به دنبال تحصيل و برگزيدن  اخبار واجب است، آنچنان كه علماي ابرار مي
ديني غير از اين دين و شريعتي ديگر غير از اين شريعت باشيم، به دليل ناقص بودن و 

  .»عدم كامل بودن دين موجود
 پس چون ثابت شود كه اين اخبار نياز به مصطلح الحديث دارند، بنابر سخن وي

واجب است كه دنبال دين و شريعت ديگري گشت، زيرا مصطلح الحديث منجر به 
  .شود بطالن مذهب مي

اصوليان شيعه تأكيد دارند كه روايات شيعه به مصطلح الحديث نياز دارند و اگر 
شود و  آنان مصطلح الحديث را به صورت واقعي پياده سازند سخن بحراني محقق مي

  .شريعت ديگري بروندبايد شيعيان دنبال دين و 
مرتضي عاملي تأكيد نموده كه اگر ملتزم به اين باشيم كه فقط روايات صحيح 

تواند پيدا نمايد و به همين خاطر  عالم فقط اندك احاديثي را مي ود، فردروايت ش
دهد، هر چند كه  سپس وي وجوب كالم را ترجيح مي. دشو ناچار به سكوت مي

آيا اين ديني . آورد ني وي چيزي ناصحيح را بر زبان مييع صحيح نباشد؛ هبِ متَكَلَّم
  !باشد؟ است كه مورد رضاي خدا مي

دارند بيانگر اين هستند كه مذهب تحمل  ه اين علما بيان مياين نتايج خطير ك
  .شود نقد علمي را ندارد و اگر نقد علمي بر آن پياده شود، مذهب ناپديد و محو مي

و روايات خود را در پرتو روش علمي  ،كنند درك ميآيا شيعيان اين حقيقت را 
دهند تا دين خدا را از روايات نادرست وارداتي كه امت را  مورد بازنگري قرار مي

اين چيزي است كه . ؟!متفرق و عقيده آن را دچار شكاف ساخته است، تصفيه سازند
  .ما بدان اميدواريم



 
  

  

  

  مبحث نوزدهم
  و راويان دين آنها فساد عقائد مصنفان اثني عشري

  
  :مطلب اول

  بيان موضوع فساد عقائد مصنفان اثني عشري و راويان دين آنها
  
  

  :مطلب دوم
  نگاهي به موضوع فساد عقائد مصنفان اثني عشري و راويان دين آنها

  
  
  
  
  



 



 

  مطلب اول
  بيان موضوع فساد عقائد مصنفان اثني عشري و راويان دين آنها 

يسندگان كتابهاي مورد اعتماد شيعه را متهم به فساد عقيده برخي از علماي شيعه، نو
دانند و اين عالوه بر اتهام سابقي است كه  نموده و كتابهايشان را غير قابل استدالل مي

  .متوجه راويان بود
است، از  هايي كه متوجه سران مذهب شيعه شده شكي نيست كه بزرگترين طعنه

  . باشد جانب خود علماي شيعه مي
نامند و مصنف نيمي  ه اين نام ميچنانچه شيعيان او را ب –خ الطائفه طوسي شي* 

هرگاه يكي از مصنفان و «: گويد مي –) ه406م(از كتب اربعه مورد اعتماد شيعه
هايي كه در  اصحاب اصول را ذكر كردم الزم است اشاره نمايم به تعديل و تجريح

شود و  شود يا نمي وي اعتماد مي اينكه آيا به روايتو  ،مورد آنها گفته شده است
زيرا بسياري از مصنفان اعتقاد او را بيان كنم كه آيا موافق حق است يا مخالف آن؛ 
تند، گرچه كتبشان مورد اصحاب ما و نويسندگان اصول، داراي مذاهب فاسدي هس

  .1»باشد اعتماد مي
سدي ذاهب فاپس وي بسياري از مصنفان شيعه را به اين متهم مي كند كه م

  !!ورد اعتماد استدارد كه كتبشان م دارند و سپس اظهار مي
كند يا روايات باطل را نقل  پس مصنف يا روايات صحيحي را روايت مي

  .نمايد مي
عقيده آنان صحيح  كنند و افرادي روايات صحيحي را روايت مياگر چنين 

و اگر ! ؟كندتوان از او انتظار داشت كه عقائد ديگران را صحيح  نيست، چگونه مي
   !شود؟ كند، چگونه اين فساد از وي پذيرفته مي روايات فاسد را روايت مي

                                           
 .32:الفهرست ص -1
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كند كه قابل  آنها را به اين متهم ميمصنفان شيعه را رد كرده و  شريف مرتضي* 
را كه با آن، دين خود را ثابت دهد كه داليلي  الل نيستند و عليه آنان گواهي مياستد
صنفات آنان صالحيت اين را ندارد كه به عنوان حجت ديني شناسند و م كنند، نمي مي

شوند  پس در اين صورت حجتهاي ديني از كجا أخد مي. مورد استفاده قرار بگيرند
  ! كنند، غير قابل استدالل هستند؟ اگر احاديثي كه محدثان شيعه روايت مي

 مصنفات اصحاب حديث از شيعه را رها كنيد، زيرا«: گويد شريف مرتضي مي
شناسد و  از آنها معناي حجت و دليل را نميكسي از آنان اهل استدالل نيست و كسي 
  .1»كتبشان هم براي استدالل وضع نشده است

اي سريع بود به حكم بعضي از علماي شيعه در مورد مصنفان اصول  اين اشاره
  .در مبحث آتي توضيحاتي را در مورد آن خواهيم داشت. شيعه اثني عشري

                                           
 .393:يحيى محمد ص، مدخل إلى فهم اإلسالم: نك ، و27/ 1رسائل الشريف المرتضى  -1
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع فساد عقائد مصنفان اثني عشري و راويان دين آنها

در مطلب سابق سخن دو نفر از علماي متقدم شيعه در تأكيد بر دو قضيه ذكر شد كه 
  :عبارتند از

  .بسياري از مصنفان كتب شيعه، داراي عقائد فاسدي هستند - 1
قابل استدالل  در ميان مصنفان كتب روايت، كسي وجود ندارد كه سخن وي - 2

  .شناسند اش را ياري نمايد، نمي باشد، بلكه حتي حجت و داليلي را كه با آن عقيده
مؤلفان مورد اعتماد . شكي نيست كه اين طعن شديدي بر مؤلفان شيعه است

  :شيعه عبارتند از
تهذيب األحكام : دو كتاب از كتب مورد اعتماد شيعه، يعنيمؤلف طوسي  *

  .واالستبصار
  .مؤلف كتاب فقيه من ال يحضره الفقيه» صدوق«معروف به  ابويهابن ب* 
  .مؤلف كتاب الكافي كليني* 

و آيا سخن اين افراد قابل استدالل نيست و ! پس آيا عقائد اين افراد فاسد است؟
  !شناسند؟ نان كساني هستند كه داليل را نميآيا در ميان آ

ارت و سخن وي تقريباً طوسي گرچه يكي از مؤلفان كتب اربعه است، لكن عب
بسياري از مصنفان «: گويد اشاره به نويسندگان ديگر كتب اربعه دارد، زيرا وي مي

تند، گرچه كتبشان مورد اصحاب ما و نويسندگان اصول، داراي مذاهب فاسدي هس
روند  شخاصي غير از اين افراد، سراغ نميدر آن تاريخ و بعد از آن ا. »باشد اعتماد مي
پس منظور . و خود طوسي يكي از اين افراد است ،شان مورد اعتماد نباشدهاي كه كتاب

  !تواند باشد؟ چه كسي غير از اين افراد مي» اريبسي«طوسي از لفظ 
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پس اگر . نگرد عقيده عينكي است كه انسان به وسيله آن به حيات و زندگان مي
بر روايت دين يا شود و اگر عقيده امينان  اين عينك فاسد باشد، حيات نيز فاسد مي

  . گردد موضوع بر همه جوانب دين منعكس ميتدوين آن فاسد باشد، اين 
ا روايت كرده و براي مردم وقتي كه عقيده عالم فاسد باشد حال آنكه او دين ر

، چگونه عقائد ديگران اش را با روايات خود صحيح نكرده است كند و عقيده نقل مي
  كند؟ را صحيح مي

افراد را نام برده است و عبارتند از اصحاب حديث شيعه؛ شريف مرتضي آن * 
مصنفات اصحاب حديث از شيعه را رها كنيد، زيرا كسي از آنان «: گويد زيرا وي مي

شناسد و كتبشان هم  از آنها معناي حجت و دليل را نمياهل استدالل نيست و كسي 
  .»براي استدالل وضع نشده است

بنابراين . شند، اصحاب حديث شيعه هستندبا اين سه نفر كه در عصر وي مي
  !شناسد؟ نيم به كسي كه حجت و دليل را نميچگونه اعتماد ك



 
  

  

  مبحث بيستم
  موثق نبودن منابع روائي شيعه

  
  :مطلب اول

  بيان موضوع موثق نبودن منابع راويان شيعه
  
  

  :مطلب دوم
  نگاهي به موضوع موثق نبودن منابع راويان شيعه

  

  

  

  

  



 



 
  مطلب اول

  موثق نبودن منابع راويان شيعه :بيان موضوع

اثني عشريه براي شناخت دين خود به كتابهايي اعتماد دارند كه علماي متقدم و متأخر 
  . اند شيعه نوشته

اند كه مهمترين  علماي شيعه براي جمع آوري روايات ائمه خود كتابهايي نوشته
ي و چهار مورد ديگر، متأخر آنها نزد شيعه، هشت كتاب است كه چهار مورد آن قديم

  . هستند
الكافي، التهذيب، االستبصار، من ال يحضره «: عبارتند از چهار كتاب قديمي

  . »الفقيه
بر اعتبار كتب  ...شيعه«: گويد محمد صادق صدر از شيوخ معاصر شيعه مي* 

  . 1»!!!دانند اربعه اتفاق نظر دارند و همه روايات موجود در آنها را صحيح مي
الوافي، بحار األنوار، الوسائل، مستدرك «: عبارتند از ر  كتاب متأخرچها
  .پس منابع اصلي آنان، هشت مورد است. »الوسائل
اماميه هشت  !!صحاح«: گويد محمد صالح حائري از علماي معاصر شيعه مي* 

سه محمد نام نخستين است و سه كتاب بعدي مال مورد است كه چهار مورد آن از 
هشتم از مرحوم محمد حسين، معاصر نوري   و كتاب اواخر است نام محمد سه

  .2»است
هايي هستند كه يك فقيه شيعي بايد هنگام فتوا دادن به آنها رجوع  اينها كتاب

  . نمايد
اما اين كتابها در ميزان نقد علماي متأخر شيعه چه وضعيتي دارند و در چه 

روايات موجود در آنها را صحيح  شيعيان همه« :جايگاهي هستند كه صدر اظهار داشته
  !و حائري نيز آنها را صحاح اماميه ناميده است؟» مي دانند

                                           
  .127:أصل الشيعة وأصولها ص -1
   .233: ضمن كتاب الوحدة اإلسالمية صدر محمد حائري ه اي از مقال، نهاج عملي للتقريبم -2
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در اينجا تالش خواهيم كرد سخن برخي از علماي معاصر شيعه را در مورد اين 
منابع بيان كنيم، زيرا اين بحث تحمل اطاله را ندارد و در مورد كتاب الكافي بحث 

ترين كتاب به حساب  عيان اين كتاب را بعد از قرآن، مهمبيشتري خواهيم كرد، زيرا شي
  .مي آورند

  كتاب الكافي -1
هاي آن و ابتداي شرح نويسي علما بر آن و ديدگاه  به زودي تاريخ اكتشاف نسخه

خواهيم  ه گذرائي به بخش اصول آنعلما نسبت به آن را بيان خواهيم كرد و اشار
  .داشت

  :هاي كتاب نسخه -الف
و اين امر خطرناكي است،  ،ن يازدهم، اين كتاب نسخه محفوظي نداردقبل از قر

ترين كتاب شيعه است كه بيشتر از نه  زيرا اين كتاب مهمترين و بزرگترين و قديمي
شود و  ت نميو نسخه قديمي و محفوظي براي آن ياف ،قرن پيش نوشته شده است

هاي آن  ف آن بود كه نسخهفقط در قرن يازدهم، يعني بيشتر از هفت قرن بعد از تألي
  .يافت شد
در مقدمه تحقيق چاپ سوم كتاب كه علي اكبر غفاري آن را تصحيح كرده و * 

و شيخ محمد آخوندي آن را چاپ كرده است، نوشته شده  ،بر آن تعليق نوشته است
كه در تحقيق اين كتاب بر هفت نسخه اعتماد شده است كه چهار مورد آن دست 

تر از اين موارد يافت  اي قديمي و اگر نسخه ،ماشين نويس است نويس و سه مورد آن
آنها به ها و تاريخ نسخ  حال در زير اين نسخه. كرد شد محقق كتاب آن را ذكر مي مي

  :شود نقل از محقق كتاب ذكر مي
  .هـ 1076 سالنسخة مصحح  - 1
  .يازدهم هجرينسخة مصحح قرن  - 2
  .تاريخ بدوننسخة مصحح  - 3
  .هـ 1057 سالحح نسخة مص -4 
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  :عبارتند از هاي چاپي نسخه
   .هـ 1282چاپ سال - 1
  . هـ1311 چاپ سال - 2
  .هـ 1331 چاپ سال - 3

محقق بيان كرده كه در نسخه چاپي سابق، از سه نسخه استفاده شده كه عبارتند 
  :از

  .ه1071نسخه خطي قرائت شده بر عالمه مجلسي در سال - 1
  .ه1092در سال نسخه نوشته شده به خط عاملي - 2
  .يك نسخه بدون تاريخ - 3

و اگر نسخه  ،هايي هستند كه كتاب بر اساس آنها تحقيق شده است اينها نسخه
اين امر بر اين نكته تأكيد دارد كه . كرد شد محقق كتاب آن را ذكر مي ديگري يافت مي

اي ه ترين نسخه شود، زيرا محقق تمايل زيادي به ذكر قديمي نسخه ديگري يافت نمي
  .كند نسخه مورد اعتماد خود را مشخص ميكتاب دارد و سپس 

  :شرح هاي نوشته شده بر كتاب -ب
گويد  ناشر سابق در مقدمه نشر مي. اين كتاب در قرن يازدهم شرح شده است* 

كه كتاب دوازده شرح دارد كه همه آنها در قرن يازدهم، يعني بيشتر از هفت قرن بعد 
ذكر نكرده است، حال آنكه اگر  وي شرحي قبل از آن را. ندا از تأليف آن، نوشته شده

  .گفت بود بايد مي مي
  :تعداد احاديث كتاب و درجات آنها -ج

  .حديث است 16121: تعداد احاديث آن
عاملي در خاتمه كتاب المستدرك بيان داشته كه احاديث الكافي : و درجات آنها

  :پنج نوع هستند
  .حديث صحيح 5072: نوع اول

  .حديث حسن 144: دومنوع 
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  .حديث موثق 1118: نوع سوم
  .حديث قوي 302: نوع چهارم
  .حديث ضعيف 9485: نوع پنجم

  .1شود حديث مي 16121 پس مجموع اين احاديث
  .وي بيان نكرده كه در آن حديث موضوع و جعلي وجود دارد

ه بهبودي، از پژوهشگران معاصر شيعه، كتاب الكافي را مورد بررسي قرار داد* 
حديث را بر اساس  11693و  ،حديث از آن را صحيح دانسته است 4428و فقط 

  .قواعد خودشان صحيح ندانسته است
اين مهمترين كتاب شيعه است كه در مدح آن چيزهائي بيان شده كه با اين نتيجه 

  :شود ها بيان مي حال در زير برخي از اين مدح. تناقض دارد
  :افيالك اقوال علما در مورد كتاب -د

علماي شيعه در ارزش گذاري كتاب با هم اختالف نظر دارند و برخي راه غلو را 
  . اند رفته و برخي ديگر معتدل رفتار كرده
  :توان به افراد زير اشاره كرد از جمله غاليان در مورد آن، مي

ترين اصول و  ترين و جامع كتاب الكافي مضبوط«: گويد او مي. مجلسي *
  .2»رين مؤلفات فرقه ناجيه استت نيكوترين و بزرگ

ترين و  ترين و موثق كتاب الكافي شريف«: گويد او مي .فيض كاشاني *
است  ترين آنها است، زيرا اين كتاب در ميان آنها مشتمل بر اصول ترين و جامع كامل

  .3»در آن نيست - موجود در موارد ديگر - آور و چيزهاي زائد و تباه و ننگ

                                           
، 2/308ثـامر هاشـم حبيـب عميـدي     ، ، دفاع عن الكـافي 37: مرتضى عسكري ص، القرآن الكريم وروايات المدرستين -1

 .402: الكليني والكافي ص
، 1/3، مرآة العقـول  1/29، مستدرك الوسائل 1/27، الكافي 360:، كليات في علم الرجال ص210الكليني والكافي : نك -2

 .541:، نهاية الدراية ص20، كشف الحقائق 13/95، الذريعة 3/466
  .28 - 25: حسين علي محفوظ ص، مقدمة األصول من الكافي -3
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كتاب الكافي از جمله كتب اصول است كه در «: گويد مي او .عبدالرسول غفار *
وي . كردوي بيست سال را صرف تصنيف كتاب ..... زمان ائمه معصومين نوشته شد

كرد و رجال و اسناد روايات و متون و طرق روايت آنها را  در اين كار بسيار دقت مي
كرد و  بسيار دقت مياسناد و طرق متعدد  و در نقل ،كرد به خوبي و با اشتياق ضبط مي

به حقيقت مثل . به همين دليل تبديل به منبع اول شيعه شد. دچار خلط و التباس نشد
  .1»و علماي بعد از وي به او نيازمند هستند ،اين كتاب نوشته نشده است

  :توان به افراد زير اشاره كرد مي معتدليناز 
اگر افراد «: دگوي وي در مورد كليني و كتاب وي مي. هاشم معروف حسني *

اهل بدعت در سطح افراد منحرف و آشوبگر باشند، چيز عجيبي نيست، بلكه عجيب 
اين است كه شيخ محدثان بعد از جهاد طوالني بيست ساله در راه بحث و جستجوي 

د كه از حيث متن و سند حديث صحيح، مرويات يا كتاب خود را پر از رواياتي نماي
و اگر كسي حتي كمترين بهره و علم را به احوال  ،هاي آشكاري هستند داراي عيب
و با اين وجود علما و محدثان بعد  ،ماند ، اين امر بر وي مخفي نميته باشدراويان داش

اند، زيرا به اعتقاد برخي از افراد،  از وي كتاب الكافي و روايات آن را در آغوش گرفته
يگر كه تعدادشان زيادتر اي د و به نظر عده ،از روايات صحيح تخطي نورزيده است

است، وي تعداد زيادي از روايات صحيح را گردآورده است، گرچه در كنار آن، 
اين دو گروه . اند روايات ديگري هم وجود دارد كه به دروغ به اهل بيت منسوب شده

  .2»در مورد اين موضع گيري خود مسؤل هستند
هم از نظر  اب الكافياحاديث كت«: گويد وي مي. آيت اهللا ابوالفضل برقعي *

اما از نظر سند، . سند و راويان آن بسيار اشكال دارد  و هم از نظر متن و مطالب آن

                                           
  .4169 -415: الكليني والكافي ص -1
  .253:الموضوعات في اآلثار واألخبار ص -2
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باشند،  اكثر راويانش از ضعفاء و مجاهيل و مردمان مهمل و صاحبان عقائد باطله مي
  .1»البته طبق قول علماي رجال شيعه

  :كافياصول  - هـ
  :اين كتاب مشتمل بر سه قسم است

  )عقائد( احاديث مربوط به اصول: اول بخش
  .احاديث مربوط به فروع: بخش دوم
يابد و نويسنده، آن را  متنوعي كه كتاب با آنها خاتمه مياحاديث : بخش سوم

البته اين زماني است كه اين بخش تأليف خود نويسنده باشد، . ناميده است ةالروض
  .نويسنده شك دارندزيرا برخي از علماي شيعه در انتساب اين كتاب به 

  :كه در مورد اصول مي باشد، دو جزء است بخش اول كتاب
كساني كه احاديث . باشد حديث مي 1445داد احاديث اين بخش تع: جزء اول

. حديث آن اتفاق نظر دارند 87اند فقط بر تصحيح  اين بخش را مورد مراجعه قرار داده
حديث را  161ده است، تنها بهبودي كه احاديث صحيح كتاب الكافي را تخريج كر

  .اين بخش خاص مسائل اعتقادي است. صحيح دانسته است
كساني كه احاديث اين . حديث است 2346تعداد احاديث اين بخش : جزء دوم

و بهبودي تنها  ،اند حديث را صحيح دانسته 33اند، تنها  بخش را مورد مراجعه قرار داده
  .حديث را صحيح دانسته است 392

 ،انجام شده در هر دو بخش، بر اساس روش شيعه انجام شده استتصحيحات 
ابطال اين كتاب به صورت  شد، موجب گر بر اساس روش اهل سنت انجام ميو ا

آنچنان كه تطبيق روش نقد علمي بر روايات شيعه منجر به از هستي شد،  كامل مي
ن يازدهم يا از شود، آنچنان كه بزرگترين علماي شيعه در قر قط شدن دين شيعه ميسا

  .اند به اين موضوع اشاره كرده -يعني بحراني كه قبالً ذكر شد -بزرگان آنان

                                           
  .13: ص  )شكن عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، بت( .37:كسر الصنم ص -1
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و اصحاب كساء در اين دو بخش، به قرار زير  صاحاديث منسوب به پيامبر -و
  :است

 بخش دومبخش اولنام
 حديث 17حديث4صپيامبر
 حديث 30حديث38سعلي
 صفرصفر لهفاطم

 ثحدي1صفرسحسن
 حديث1حديث2سحسين

  
رسيم كه هيچ يك از احاديث  احاديث بخش دوم به اين نتيجه مي با مراجعه

ر منبع اساسي باشند و با مراجعه چها و اهل كساء صحيح نمي صمنسوب به پيامبر
  .دختر رسول خدا يافت لتوان تنها يك روايت از فاطمه سابق نمي

  :آشنائي با سه كتاب ديگر -2
  ها هاي كتاب نسخه -الف

  من ال يحضره الفقيه *
علي اكبر غفاري، محقق كتاب، هفده نسخه را براي آن ذكر كرده است كه همه 

  .اند نوشته شده هـ1101هـ و1057مربوط به قرن يازدهم هستند و ما بين سال هاي 
  تهذيب األحكام* 

ن اي قبل از قرن يازدهم براي اين كتاب ذكر نشده است، زيرا سيد حس نسخه
موسوي خراساني، محقق كتاب، فقط چهار نسخه را براي آن ذكر كرده كه همه مربوط 

  : به قرن يازدهم هستند و عبارتند از
  ه1078دو نسخه مربوط به سال  - 1
  ه1077يك نسخه مربوط به سال  - 2
  ه1074يك نسخه مربوط به سال - 3



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

394

  !!اند ها همه در چهار سال نوشته شده اين نسخه
  صاركتاب االستب* 

محقق سابق، يعني سيد حسن موسوي خراساني، فقط سه نسخه براي كتاب ذكر 
بود آنها را ذكر  هاي ديگري مي كرده كه همه مربوط به قرن يازدهم هستند و اگر نسخه

  :ها عبارتند از اين نسخه. كرد مي
  .هـ 1090اي مربوط به سال هنسخ - 1
  . هـ 1078 اي مربوط به سال هنسخ - 2
    .هـ 1072 مربوط به سالاي  هنسخ - 3

هيچ يك از اين منابع قبل از قرن يازدهم . اينها منابع اصلي مذهب شيعه هستند
  . شود ين مسأله چيزي است كه موجب شك مياي ندارند و ا نسخه

بعد از اين نقد بعيد نيست كه زود نسخه ديگري كشف شود كه روي آن نوشته 
ست، آنچنان كه زماني كه شيعيان از جانب شده باشد قبل از قرن يازدهم نوشته شده ا

اهل سنت مورد نقد قرار گرفتند كه به اسانيد توجهي ندارند، حلي فوراً دست به كار 
شد و داخل كتب اهل سنت رفت و علم مصطلح را از آنها گرفت و فوراً مصطلحي را 

  .براي شيعيان وضع كرد
  :ها روش مؤلفان اين كتاب -ب
  طوسيتأليف  تبصارتهذيب األحكام واالس* 

و  ،روش طوسي مضطرب است: اند در مورد روش طوسي در كتاب هايش گفته
  .هايش وجود دارد هاي زيادي در كتاب و غلط ،هاي متناقض دارد استدالل
گاهي در جائي فردي را  - طوسي -شيخ«: گويد در رجال خود مي بحرالعلوم* 

و آراي او در مورد اشخاص  ،كند در جائي ديگر او را ثقه اعالم ميداند و  ضعيف مي
  .1»مختلف، تقريباً انضباطي ندارد

                                           
 .4/78الفوائد الرجالية  -1
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گويد اين روايت  مي -يعني طوسي -  همچنين وي«: گويد مي حر عاملي* 
بينيم كه  اما با اين وجود مي. د، ضعيف استضعيف است، زيرا راوي آن كه فالني باش

تر از او  راد ضعيفوي به روايت همان فرد و بلكه در موارد بيشماري به روايت اف
تدالل به اينكه مرسل است ضعيف وي حديثي را با اس ،بسياري از موارد. كند عمل مي

و بلكه در موارد زيادي به  ،كند سپس خود به يك حديث مرسل عمل مي و ،داند مي
سند و روايت افراد ثقه كند و حديث م د ضعيف عمل مياحاديث مرسل و روايت افرا

  .1»كند را رد مي
وي شيخ مطلق و رئيس مذهب حق و امام در فقه و «: گويد مي شاخوري* 

اش دچار  و در دو كتاب روائي ،حديث است، اما اقوال وي اختالف زيادي با هم دارد
و توجيهات  خبط و اختالط زيادي شده است، زيرا سخنانش محتمل احتماالت بعيد

وي در دو كتاب . ي داردو در اصول تصورات و پندارهاي متفاوت ،باشند نادرست مي
المبسوط و الخالف، مجتهد و اصولي صرف است، و حتي در بسياري از مسائل به 

اند  و اين بر افرادي كه به اين دو كتاب نظر افكنده ،قياس و استحسان عمل كرده است
راه اخباريون را به صورت مطلق پيموده است، به  النهايةپوشيده نيست، اما در كتاب 

گذارد و از منطوق آثار تجاوز نكرده  از مضمون اخبار پا را فراتر نمي آن نحوي كه در
  .2»است

نفر را در يك  گاهي يك. شيخ طوسي خطاهاي زيادي دارد«: گويد مي خوئي* 
كند، يا اينكه دوبار ترجمه يك شخص را در كتاب الفهرست خود  باب دو بار ذكر مي

  .3»ي زيادي داردستبصار خطادر كتاب التهذيب و اال. آورد مي

                                           
 .111/ 20خاتمة الوسائل  -1
 .217: ، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ص57: حركية العقل االجتهادي لدى فقهاء الشيعة اإلمامية ص -2
 .1/99معجم رجال الحديث  -3
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توان  در كل مي«: گويد هاي شيخ طوسي مي در مورد كتاب ابوالهدي كلباسي* 
حتي برخي از علماي . گفت كه اغالط آنها قابل شمارش نيست و بسيار زياد  است

  .1»اند متأخر، كتاب خاصي را به توضيح و برشماري اين خطاها اختصاص داده

بدالصمد ادعا نموده كه در كتاب شيخ ع«: گويد مي هاشم معروف حسني* 
ب اين التهذيب شيخ طوسي احاديثي وجود دارد كه چيزهائي به آنها اضافه شده و سب

  .2»گردد اضافات به خود مؤلف بر نمي
بر كساني كه كتاب التهذيب را «: گويد در حدائق خود مي يوسف بحراني* 

هائي كه در متن و سند  يفاند، تحر مورد بررسي قرار داده و در اخبار آن تدبر كرده
اخبار شيخ روي داده است، بر آنان پوشيده نيست و كمتر حديثي است كه متن يا سند 

  .3»!!آن دچار علت و اشكال نباشد
در حاشيه خود در رد قول امين استرآبادي  شيخ نورالدين موسوي عاملي* 

در عالم بيداري  ستبصار نگاه كرده استاني كه به كتاب االانگار مصنف زم«: گويد مي
-  عامه زيرا اختالف زيادي ميان احاديث وجود دارد و بيشتر آنها موافق !نبوده است
  .4»و براي جمع ميان اغلب آنها راهي وجود ندارد ،است -اهل سنت
ستبصار نگاه مصنف زماني كه به كتاب االانگار «دانيم كه منظور وي از قول  نمي

كند يا به  چيست؟ آيا او را به جنون متهم مي» !تكرده است در عالم بيداري نبوده اس
  !چيزي ديگر؟

  
  
  

                                           
 .167/ 1رجال سماء المقال في علم ال -1
  .65:الموضوعات في اآلثار واألخبار ص -2
  .156/ 3الحدائق الناضرة  -3
 .309: حاشية كتاب الفوائد المدنية والشواهد المكية ص -4
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  ابن بابويه قمي» فقيه من ال يحضره الفقيه« كتاب -3
اند،  چنان كه گفته«: گويد در مورد ابن بابويه و كتابش مي شيخ باقر ايرواني* 

 2050سمت بزرگي از آن كه قحديث است، حال آنكه  5963كتاب الفقيه مشتمل بر 
  .1»باشد، مرسل هستند يث ميحد

بينيم كه صدوق در برخي از  ما مي«: گويد مي شيخ نورالدين موسوي عاملي* 
مسائل برخالف موارد موجود در الكافي فتوا داده است، حتي در برخي از مؤلفات 

  .2»خود، برخالف موارد موجود در من ال يحضره الفقيه فتوا داده است
يات شيخ در دو كتاب التهذيب و تر روابيش«: گويد مي جعفر سبحاني* 

. 3»روايات صدوق در كتاب الفقيه نيز چنين است. ستبصار، رواياتي معلق هستنداال
  گيرند؟ پس چگونه مورد وثوق قرار مي. سند ندارند :يعني

  :، بسياري از علماي شيعه شك كرده انددر مورد ثقه بودن صدوق
مشايخ ما در مورد ثقه بودن شيخ برخي از «: گويد مي شيخ سليمان ماحوزي* 

  .4»اند صدوق توقف كرده
علماي رجال در برخي از «: گويد در دفاع از صدوق مي ابوالهدي كلباسي* 

اند كه برخي از  مورد صدوق كه در مورد عدالت وي اجماع وجود دارد، بيان داشته
ثبوت ضبط اين شايد به علت عدم . اند علما در مورد اعتبار روايات وي توقف كرده

  . 5»وي باشد

                                           
مقباس الهدايـة فـي   ، 4/209يوسف بحراني ، ، الحدائق الناضرة271:إيرواني ص باقر، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية -1

 .1/359يخ عبد اهللا الممقاني ش، علم الدراية
 .310: أمين استرآبادي ص، كتاب الفوائد المدنيةحاشية  -2
  .69: أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية ص -3
وحيـد بهبـاني   ، ، تعليق على منهج المقال14:صدوق ص، مقدمة محقق معاني األخبار: نك ، و2/210سماء المقال  حاشيه -4

 .318:ص
 .2/210سماء المقال  -5
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اين تناقض عجيبي است، زيرا وي اظهار داشته كه در مورد عدالت او اجماع 
  .كند نسبت داده شده به او را بيان مي شده است و سپس طعن

بينان در مورد وثاقت شيخ  عجيب است كه برخي از كوته«: گويد مي بحراني* 
را كسي از علماي رجال به ثقه زياو ثقه نيست، : گويند اند و مي صدوق توقف كرده

  .1»اند بودن او تصريح نكرده
شيخ شيعه اماميه و رئيس مذهب شيعه در زمان ) ه1227م( جعفر نجفي* 

و در كتاب كاشف الغطاء در مورد مؤلفان كتب اربعه  ،را مجروح كرده ، او2خود
آنكه  توان در تحصيل علم بر محمدين ثالثه اعتماد كرد، حال چگونه مي«: گويد مي

و روايات آنان با همديگر در  ،كنند نان روايت برخي ديگر را تكذيب ميبرخي از آ
همچنين كتابهاي آنها مشتمل بر اخباري است كه كذب بودن آنها قطعي . تضاد است

  .3»است، مانند اخبار وارده در مورد تجسيم و تشبيه و قدم عالم و ثبوت مكان و زمان

  مراجع متأخر -4
باشد، موسوعات متأخري كه در قرن  وضعيت كتب اساسي مذهب مي كه اين وقتي

و دربردارنده همه روايات بعد از مرگ  ،اند يازدهم هجري و بعد از آن نوشته شده
يتي خواهد باشد چه وضع ه و بيش از هشت قرن بعد از آن ميآخرين امام ظاهر شيع

  :ها عبارتند از داشت؟ اين كتاب
  ).هـ 1091 م(فيض كاشاني ، الوافي - 1
  ). هـ1104 م(حر عاملي ، الشيعةوسائل  - 2
  ). هـ1111 م(مجلسي ، بحار األنوار - 3
  ).هـ 1320 م(نوري طبرسي ، مستدرك الوسائل - 4

                                           
 .2/210سماء المقال  حاشيه: نك ، و13:مقدمة معاني األخبار ص -1
 .272:الشيعة في الميزان صحاشيه  -2
  .40:كشف الغطاء ص -3
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  :شود مورد كتاب بحار األنوار بسنده ميدر اينجا به بحث در 
شكي «: گويد بحاراألنوار مي عةآيت اهللا محمد آصف محسني در كتاب مشر* 
كه در سند روايات مذكور در كتاب، افراد ضعيف و كذاب و مجهول فراواني نيست 

كرده  و يا روايت كردن حديث اشتباه مي وهمچنين بر ثقاتي كه در گرفتن ،وجود دارد
هاي آنها با سند متصل معنعن و به نقل افراد ثقه  نيز بيشتر منابع اين كتاب، نسخهاند، 

تعدادي از مؤلفان مصادر كتاب . به مؤلف نرسيده است از افراد ثقه تا مؤلفان ثقه آنها،
كتاب را بخواند به آساني درك  هر كس مقدمه مؤلف در ابتداي. هم مجهول هستند

كند كه مؤلف كتاب، يعني عالمه نيز به صحت روايات كتاب خود از ابتدا تا به  مي
ابت و تدوين در و هر عاقلي اگر حال راويان را و كيفيت كت ،آخر اعتقاد نداشته است

عالوه بر اين به . يابد لفت آن روايات با واقعيت يقين ميها را بنگرد، به مخا آن دوران
  . 1»يابد الت روايات و كلمات آنها يقين ميتحريف جم

علماي معتدل بدانند كه كتاب بحاراألنوار عالمه «: گويد وي همچنين مي* 
، اما در آن ميكروبهائي مضر براي گرچه درياهاي نور است) رضوان اهللا عليه(مجلسي

استفاده كنندگان از آن و موادي ناصحيح وجود دارد كه بايد از آنها اجتناب شود و 
  . 2»اشياء مشكوك و مشتبهي در آن است كه بايد در مورد آنها توقف شود

پس كتاب بحاراألنوار كتاب مهمي است، اما قبول و «: گويد همچنين مي* 
آبشخوري براي آن به همين خاطر . باشد در آن است، جايز نميهمه آنچه كه پذيرش 
ايم تا از مكان مخصوصي از اين كتاب استفاده شود و استفاده كننده در آن  قرار داده

  . 3»غرق نشود و از آبي كه در آن ميكروبهاي مضر قرار دارند، نخورد
موجود در نزد با ديده عبرت نگاه كنيد به كتب اخالقي مدون و «: گويد نيز مي* 

هاي صوفيانه  ؛ به تحقيق كه اين كتابها اخالق اسالمي را با شعارهاي عرفاني و نعرهما
                                           

  .2/494مشرعة بحار األنوار  -1
  .1/11مشرعة بحار األنوار  -2
 .2/273مشرعة بحار األنوار  -3
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هاي افراد غافل و نادان و مزخرفات يوناني كه در خود دارند، تباه و  گوئي و مبالغه
و اين روايات را به  ،زينت دادهاند و آن را با روايات ضعيف و مجهول  خراب كرده

  . 1»اند و ائمه نسبت داده صو به مانند روايات متواتر به رسول اكرمصورت قطعي 
چيزي كه كمر شكن است وجود رواياتي است كه «: گويد همچنين مي* 

 .سندشان معتبر است، اما معاني آنها متضارب است و متونشان تناقض دارد
و قصور هاي اين امر، مجهول بودن راويان در تلقي، ضعف فهم آنان  مشهورترين علت

آورد، چه  اين امر ارزش روايت معتبر را هم پايين مي. استعداد آنان در كالم امام است
  . 2»هدايتگر و نگهدارنده خدا است. برسد به روايات ديگر

كساني كه به افراط تمايل دارند و كساني كه هر كتاب حديثي «: گويد نيز مي* 
يا امام باشد حجت  صامبرو هر حديثي را كه منسوب به پي ،دانند را حجت مي

و اين فزوني تعداد يا به خاطر سادگي آنان يا كمي  ،دانند، تعدادشان بيشتر است مي
به كساني است كه سند  علم و دانش آنان و يا شدت اعتقاد و محبت و اخالص آنان

شود و به همين دليل  و اوصياي او به وي منتهي مي صحديث منقول از پيامبر اعظم
شود، يا به اين خاطر است كه وي به  ص و رد او برايش دشوار ميآن شخ تضعيف

 اينها اسبابي است كه براي افراد. يا امام اطمينان دارد صصدور خبر از جانب پيامبر
  .3»شود غير از آنها از محققين حاصل نمي

  روش اهل سنت و روش شيعه -5
نزد اهل سنت به  افراد منصف شيعه اعتراف دارند كه علم روايت، خيلي وقت پيش

  :پختگي و كمال رسيده است، از جمله
بر اين داللت ) اهل سنت( عامه كتب«: گويد شيخ نورالدين موسوي عاملي مي* 

و به آنها اعتماد  ،كند كه آنان در ابتداي زمان تابعين احاديث خود را برگزيدند مي

                                           
 .1/15مشرعة بحار األنوار  -1
 .2/436مشرعة بحار األنوار  -2
  .1/22مشرعة بحار األنوار  -3
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حتي مالك . دو همه چيزهايي را كه صحتش برايشان مشتبه بود، ساقط كردن ،كردند
بن أنس احاديث بي شماري را ثابت كرده و احاديثي را كه ظاهر و آشكار است ثابت 

  .1»سته كتابهاي مشهوري هستند كرده است و صحاح
چيزي كه نبايد انكار كرد اين است كه «: گويد سيد هاشم معروف حسني مي* 

گاهي و آ - در قياس با محدثان شيعه -محدثان اهل سنت از اواسط قرن پنجم
به . هوشياري بيشتري داشتند نسبت به خطراتي كه حديث شريف را فراگرفته بود

ها كتاب در  همين دليل عالوه بر كتب روايت و احوال رجال، در خالل دو قرن ده
از . است» موضوعات«مورد احاديث موضوع و جعلي نوشتند و حتي نام برخي از آنها 

ان بن جوزي، دانشمند مشهور اشاره كرد كه كتاب توان به عبدالرحم ميان اين افراد مي
بعد از وي نيز در اين . را در قرن ششم هجري در سه جزء تأليف كرد» الموضوعات«

هائي را با همان برنامه و  و ديگران كتاب! باب كتابهايي تأليف شد و سيوطي و فتني
منابع براي  ترين روش تأليف كردند و كتاب هايشان تبديل به بزرگترين و پرفائده

  . مؤلفان اين موضوع شد
اطالعي زدند و انگار كه اين موضوع  يعيان از اين موضوع خود را به بياما ش

برايشان اهميت نداشت، حال آنكه تعداد احاديث موضوع و جعلي وارده در ميان 
همه آنچه كه . روايات آنان، كم تعدادتر و كم خطرتر از احاديث جعلي اهل سنت نبود

ن گفت اين است كه شيعيان مشكالت احاديث خود را از مؤلفات خود در باب مي توا
مورد احوال راوي و روايت بحث  اين دو علم در. علم رجال و درايت، درمان كردند

 كنند و خطوط عمومي را براي آنچه كه اعتماد بر آن صحيح است يا صحيح نيست، مي
قرن هاي طوالني تالش نكردند حتي در طول اين  )شيعيان( اما آنان. كنند ترسيم مي

ها و  هائي از احاديث موضوع و جعلي باب ها يك كتاب را كه مشتمل بر نمونهتن
، حال آنكه شيعيان همواره از آثار سوء اين احاديث مسائل مختلف باشد، تأليف نمايند

ها و  اند، مذهبي كه از امور شاذ و اسطوره جعلي بر مذهب شيعه در رنج بوده
                                           

 .125:أمين استرآبادي ص، حاشية كتاب الفوائد المدنية -1
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اند  ها و احزاب وارد كرده گويان و رهبران فرقه هائي كه مزدوران حكام و قصه خرافات
   .1»بدور بوده استقبال 

بعد از اين مطالب در مورد منابع روائي شيعه، در مطلب آتي توضيحاتي با اين 
  .موضوع خواهيم داشت

                                           
 .88: الموضوعات في اآلثار واألخبار عرض ودراسة ص -1
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  مطلب دوم
  نگاهي به موضوع موثق نبودن منابع روائي شيعه

ختصر در مورد منابع روايات شيعه و مؤلفان آنها، توضيحاتي را در بعد از اين بيان م
  :اين زمينه خواهيم داشت

باشند، بيان شده كه در  شيعه اثني عشري كه چهار كتاب مي منابع مورد اعتماد -1
فرض بر اين . اند پنجم هجري و در عصر دولت آل بويه شيعه مذهب تأليف شدهقرن 

برداري از  بين زمان تأليف آنها و زمان نسخهدت كه مااست كه شيعيان در طول اين م
دادند و  ميباشد، علماي شيعه آنها را مورد بررسي قرار  آنها در قرن يازدهم مي

د و مورد كردن و علماي شيعه آن را دست بدست مي شد هاي آن زياد مي نسخه
رح ن را شند و سند آنها را مورد بررسي قرار داده و متون آداد بازنگري قرار مي

جام نشده اما هيچ يك از اين كارها ان. د و ديگر موارد اعتنا و توجه به حديثكردن مي
  .داشت شد چيزي از آنها وجود مي است، زيرا اگر انجام مي

هاي ايجاد شده  اند كه در تحقيق اين كتابها بر نسخه محققين اين كتابها بيان داشته
هاي ديگري بيابند، زيرا اگر  اند نسخه ستهاند و نتوان در قرن يازدهم اعتماد كرده

  . كردند يافتند، آنها را ذكر مي مي
آنان تمايل بسيار زيادي دارند . فن تحقيق كتب در نزد محققان امر معروفي است

ها را مورد استفاده قرار دهند، گرچه خط آنها بسيار بد و ناخوانا  ترين نسخه كه قديمي
د كه آنها را يا اصل تحقيق خود قرار دهند و يا اينكه باشد و تمايل بسيار زيادي دارن

  . آن را شاهد صحت كتاب قرار دهند
هاي  هاي عمومي داراي نسخه ها در كتابخانه محقق بحث دقيقي را در مورد نسخه

يافته و در پرتو آنها و  آنها وقوفدهد تا در اثناي تحقيق بر  خطي كتب انجام مي
هاي  اگر محققان، نسخه. انجام دهدتصحيح را جهت اثبات صحت كتاب، عمليات 
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. دهند شد آنها را مورد استفاده قرار ميقديمي را بيابند حتي اگر با اشاره هم شده با
توان يافت كه اين منابع در طول اين زمان طوالني كه اين منابع در  ، چگونه ميبنابراين

شند، زيرا اين منابع اند، در معرض تحريف و دسيسه قرار نگرفته با آن مخفي بوده
ائفه به تدريس و شرح آنها و اساسي و اصلي هر طائفه هستند كه علماي آن ط

برداري از آنها و قرائت آنها بر علما و تدوين خطوط خود بر آنها جهت حفاظت  نسخه
و اين همان كاري است كه اهل سنت در  ،پردازند آنها در مقابل افزايش و نقصان مياز 

  . اند انجام داده مورد منابع خود
اند تا مبادا  هاي خطي گذاشته علماي اهل سنت ضوابط دقيقي را براي قبول نسخه

هاي  به همين دليل علما براي قبول نسخه. هاي حفاظت نشده را قبول نمايند نسخه
اند و به صحت  ها عنايت ورزيده اند كه خط علمائي كه به آن نسخه خطي شرط كرده
  .بر روي آنها باشددهند،  آنها شهادت مي
اند، حال  اند، پذيرفته هائي را كه بعد از صدها سال نوشته شده نسخه ،اما شيعيان

فات در زمان خود ائمه دچار دارند كه روايات و مصن آنكه علماي شيعه بيان مي
چگونه ! هاي بعد داشت؟ توان به دوره پس چه ظني مي. اند و جعل شده تحريف

دانيم  از ششصد سال مخفي بوده است و نميكرد كه بيشتر  توان به كتابي اعتماد مي
نسخه و جز در قرن يازدهم  ،كجا حفظ شده و چه كسي از آن حفاظت كرده است

  !شود؟ خطي ديگري براي آن يافت نمي
هاي قديمي براي آنها، يكي از اين دو دليل را مي تواند  عدم وجود نسخه 

  :داشته باشد
هاي جديدي با روايات جديد  سخهند و نا كتب قديمي مخفي شده -الف

اند كه از حيث اسم با آن كتابها توافق و همخواني دارند، اما از  جايگزين آنها شده
  .حيث مضمون با آنها تفاوت دارند

اند و كتابهاي سابق حذف  به اين كتابها اضافه شده و مواردي حذف شده -ب
  .اند تا آن افزايش و نقصان مخفي بماند شده
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  يدگاه علما در مورد منابع روايتد -2
يس نموده و بر برخي آنها را تقد. في دارندهاي مختل علما در مورد منابع، ديدگاه

موارد مذكور در آنها را صحيح برخي ديگر همه . دهند صحت آنها گواهي مي
  .دانند نمي

شكي نيست كه ديدگاه اول راه افراط را پيموده است و در شأن يك فرد عالم 
اند كه برخي صادق و  زيرا اين كتابها، روايات را از خالل راوياني جمع آورده نيست،

برخي كاذب و برخي حافظ و برخي واهم هستند و اين چيزي است كه هر عاقلي به 
شود برخي  كه از طريق اين راويان روايت مي به همين دليل آنچه. آن اعتراف دارد

كه آن روايات تابع بحث و تحقيق و  طلبد مي اين امر. صحيح و برخي ضعيف هستند
  .نقد شوند

هائي را جهت حمايت از سنت  نت اين حقيقت را درك كردند و روشاهل س
وضع كردند و براي راويان تاريخ نوشتند و آنان را به طور دقيق تعريف كردند و 
روشي را براي معرفي احوال آنان وضع كردند و در آن روايات دست به تحقيق زدند 

در مورد  ،به همين دليل. يات صحيح را قبول و روايات ضعيف را رد كردندو روا
باشد، جز دو كتاب كه نويسندگانشان به  اند كه آن كتاب صحيح مي كتابي شهادت نداده
اما با اين . اند اند و در انتخاب احاديث آنها دقت زيادي را بكار برده آنها عنايت ورزيده

اند و به خاطر برخي از روايات  ن در اين دو مصون نماندهوجود از نقد علما و تتبع آنا
اند، زيرا علما يقين دارند كه بشر هر قدر هم در  وارده در خود مورد نقد قرار گرفته

  .كمال ترقي كرده باشد، باز هم از نقص و وهم مصون نيست

  كتاب الكافي -3
د و اصول ناميده باش مي تعداد احاديث قسم اول از كتاب را كه متعلق به اعتقاد

حديث است، اما محدثان شيعه بر  3791اين بخش مشتمل بر . شود، بيان كرديم مي
و در اين تصحيح هم  ،دانند حديث آن را صحيح مي 120شيعه فقط اساس قواعد خود 
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شكي نيست كه اين موضوع از جايگاه اين كتاب كه شيعيان ادعا . تساهل شده است
همچنين در اين بخش . كاهد اسالم نگاشته نشده است، مي دنيايدارند به مانند آن در 

و شصت و هشت حديث از علي بن  صاز كتاب فقط بيست و يك حديث از پيامبر
نيز در كتاب الكافي و ديگر كتب اربعه حديثي از . نقل شده است سأبي طالب

  ! به راستي راز اين كار در چيست؟. روايت نشده است لفاطمه
كتاب، حسب قواعد مصطلح شيعه اثني عشري، تنها يك حديث  همچنين در جزء دوم

در  عمده و اصلي اين موضوع خلل عجيبي را در مصا. باشد صحيح نمي صاز پيامبر
  .نمايد دين شيعه كشف مي

  مصنفان منابع قديمي -4
مؤلف دو مورد از اين چهار كتاب، طوسي است كه علما ضعف علمي و 

چنان كه محمد مهدي بحرالعلوم . اند ساخته روش بحث او را برمالاضطراب در 
 .اند كه آراي وي در آن تقريباً فاقد انضباط است گويد علماي شيعه بيان داشته مي

ر جائي ديگر به كند و د را ضعيف اعالم مي ر جائي يك راويهمچنين طوسي د
ا قه رو روايت مرسل را قبول و روايت مسند و روايت فرد ث ،كند روايت او  عمل مي

 .كند رد مي
ستبصار ي در دو كتاب تهذيب األحكام و االاند كه و علماي شيعه تأكيد كرده

او هاي  خطاها و غلط :گويد و چنان كه شاخوري مي ،دچار پريشاني بزرگي شده است
. توان به علم و روايت چنين شخصي اعتماد كرد پس چگونه مي. قابل شمارش نيست

وقتي كه اين شيخ طائفه است، . نامند خ طائفه ميي را شيشگفت اين است كه آنان و
  !ديگر علما چه وضعيتي دارند؟

چنان كه قبالً ذكر شد، حتي يكي از علماي شيعه او را در مورد عقلش متهم 
ستبصار نگاه گار كه مؤلف زماني كه به كتاب االان: گويد ساخته است، زيرا وي مي

  !!كرده است در حالت بيداري نبوده است
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اين وضعيت تنها به طوسي اختصاص ندارد، حتي مؤلف كتاب سوم، يعني  البته
زيرا چنان كه قبالً اند،  صدوق، برخي از علماي شيعه در مورد ثقه بودن او شك كرده

اين موضوع چيزي است كه . اند ذكر شد همه كتب رجالي قديم شيعه او را ثقه ندانسته
  !كند ايجاد شك مي

  بحار األنوار -5
در قرن يازدهم، يعني بيشتر از هشت قرن بعد از آخرين امام ظاهر شيعيان  اين كتاب

ه است كه اين شك در وي رواياتي را جمع آورد ،به همين دليل. نوشته شده است
برخي از  ،به همين دليل. رود كه بيشتر آنها در اين قرن جعل شده باشند مورد آنها مي

  . اند داده علماي معاصر شيعه در مورد اين كتاب هشدار
شكي نيست كه در سند روايات : گويد از جمله آيت اهللا محمد آصف حسيني مي

وي همچنين .... مذكور در كتاب، افراد ضعيف و كذاب و مجهول فراواني وجود دارد
ياهاي نور است، گرچه در) رضوان اهللا عليه(كتاب بحاراألنوار عالمه مجلسي: گويد مي

: گويد سپس مي. راي استفاده كنندگان از آن وجود داردهائي مضر ب اما در آن ميكروب
چيزي كه كمر شكن است وجود رواياتي است كه سندشان معتبر است، اما معاني آنها 

مشهورترين علت هاي اين امر، مجهول بودن . متضارب است و متونشان تناقض دارد
  . راويان در تلقي است

ند زيدي باشد كه شهادت داد شايد تفسير اين سخن، كالم سابق از آن دانشم
  .كرد و سندهاي صحيحي براي آنها وضع ميكرد  جعل حديث مي يكي از علماي شيعه

شهادت عالمي از علماي شيعه شهادت سابق از آيت اهللا محمد آصف محسني، 
عقيدتي و  از اين كتاب آكنده از ميكروبهاي و پرده ،است كه نسبت به كتاب آگاه است

اند تا عقائد خود را ياري داده و دين اسالم  بان آنها را ايجاد كردهاخالقي است كه كذا
  .را دچار فساد سازند

ها بعد از عصر روايت  هائي وجود دارد كه قرن پس چه وثاقتي در اين كتاب
  . اند و مؤيد استمرار نيرنگ و دسيسه در اين دين هستند ايجاد شده
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ي را روانه كرده و احاديث اما براي روايات اهل سنت، خداوند مردان مخلص
اند به وسيله آنها دين را  كه افراد نفوذي در  اسالم خواسته -كذب موجود در آن را

  . اند برمال ساخته و پرده آنها را كنار زده - فاسد سازند
هاي نوشته شده در باب احاديث موضوع در نزد اهل سنت مراجعه  به كتاب

اند به منابع  هجري روايت كذاباني را كه خواستهنمائيد تا بدانيد كه آنان از قرن سوم 
  . اند هائي جمع آورده اند و آنها را در كتاب سنت نفوذ كنند كشف كرده

اند، و حتي  اما علماي شيعه در طول اين مدت به منابع خود عنايت نورزيده
  .اند كجا بوده -يعني بيشتر از هشت قرن -معلوم نيست كه تا قرن يازدهم

يعه اعتراف دارند كه اهل سنت در ضبط و حفظ روايات و بررسي فان شمنص -6
   .اند و پالودن آنها، بسيار زودتر از شيعه دست بكار شده

كتب اهل سنت بر اين داللت دارد كه آنان «: گويد نورالدين موسوي عاملي مي* 
را كه در ابتداي عصر تابعين، احاديث خود را برگزيدند و بر آنها اعتماد كردند و آنچه 

  .»در مورد صحتش شك و شبهه داشتند ساقط كردند
منظور از زمان تابعين، اواخر قرن اول و دوم است، يعني تقريباً هزار و سيصد 

  .اين دليل بر اين است كه خداوند دين را بوسيله اهل سنت حفظ كرده است. سال قبل
بايد انكار چيزي كه ن«: گويد هاشم معروف حسني در تأكيد بر اين واقعيت مي* 

 - در قياس با محدثان شيعه -كرد اين است كه محدثان اهل سنت از اواسط قرن پنجم
آگاهي و هوشياري بيشتري داشتند نسبت به خطراتي كه حديث شريف را فراگرفته 

  .»بود
كنند اهل سنت روايات خود  ي از منصفان شيعه است كه بيان مياين شهادت برخ

  . اند خود را مهمل گذاشته را حفظ كرده و شيعيان روايات
توان  يعه فاقد درجه وثاقت هستند و نمياين موضوع مؤيد اين است كه منابع ش

  . در مورد دين و عقيده و شريعت به آنها استدالل كرد
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يا بيان  عقيده تثبيتاست در پس آيا بعد از اين شهادتهاي محققان شيعه، جايز 
! ب جست، به مثل اين كتابها اعتماد كرد؟توان به خدا تقر حكمي كه به وسيله آن مي

گردد تا با روايات صحيح از  ت دارد دنبال منابع موثقي ميبرايش اهميكسي كه دينش 
  .كند و به كتابهاي غير معتمد توجه نمي، به عبادت خداي خود بپردازد صخدا رسول

و  اند و از پدران و اجداد پيروي نموده كساني كه در جستجوي حق كوتاهي كرده
  و اهللا المستعان. اند، بايد در آخرت پاسخگو باشند زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح داده

  



 



 
  

  

  مبحث بيست و يكم
  عدم احاطه كامل روايات شيعه به علوم دين

  
  :مطلب اول

  موضوع عدم احاطه روايات شيعه به علوم دينبيان 
  
  

  :مطلب دوم
  م دينشيعه به علو به موضوع عدم احاطه رواياتنگاهي 

  

  
  
  
  
  



 



 

  مطلب اول
  شيعه به علوم دين روايات احاطه كاملعدم  :بيان موضوع

اين كتاب را با بحث در مورد امامت و ادعاي شيعه اثني عشري در اين مورد شروع 
و شيعه در مورد دين خود به امامت اعتماد  ،باشد كرديم كه امامت به مانند نبوت مي

دارند كه آنان از جانب خدا به عنوان امام  اظهار مي اند و دارد و اشخاصي را معين كرده
  . و شيعيان در شناخت دين خود بر آنان اعتماد دارند ،اند تعيين شده

تند و هر كس سوار آن هس »كشتي نجات«دارند كه اين ائمه  همچنين اظهار مي
   !!شود يابد و هر كس سوار نشود هالك مي شود نجات مي

اند كه در مباحث قبلي عدم  اين ائمه منتسب ساخته ها هزار روايات به نيز ده
  . موثق بودن آنها روشن شد

گذاريم كه اين روايات صحيح هستند و از  ما ما در اينجا فرض را بر اين ميا
  . اند كه تا نيمه قرن سوم تداوم يافتند طرف ائمه و كساني صادر شده

را معرفـي   »نجـاتي كشـتي  «آيا صحيح است كه اين روايات  اما سوال اين است
، زيرا حسـب  پيدا نخواهد كرد كس سوار آن شود به كشتي ديگري نياز كه هر اند كرده

ي حقيقتـي دينـ   همـان  ادعاي آنان، نجات فقط در سوار شدن بر آن است، زيرا بيـانگر 
  دارد؟است كه فرد مسلمان به آن نياز 

  . اين چيزي است كه در اين بحث إن شاء اهللا خواهيم ديد

  :باشد، از جمله ه و آنچه كه مشتمل بر چند علم ميار با مراجعه مذهب شيعاين ك

شود، فقه كـه   اش آن روايات حفظ مي الحديث كه به وسيله خود روايات، مصطلح
د و تفسير كه بيان و شـرح قـرآن   باش م است، اصول فقه كه قواعد فقه ميتفصيل احكا

  .باشد مي
اكتفا نكردند به آنچه كه در اين علوم از  ما بر اين باوريم كه شيعيان اثني عشري

شند كه دين بر پايه آنها قرار با هائي مي تمثيل گنجينهائمه نقل شده است، علومي كه 
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ترين شاهد بر اين  اي شيعه و نحوه عمل آنان كه بزرگگيرد و به شهادت علم مي
 ده كهباشد، در زمان حيات ائمه آنان، آن قدر روايت از آنان نقل نش حقيقت مي

  . كفايتشان را بكند
هر يك از . شود ين حقيقت بيان ميهائي از اعتراف علماي آنان به ا در زير نمونه

  :دهيم ه صورت جداگانه مورد بحث قرار مياين علوم را ب

  روايات -1
داند  در كتب شيعه نظاره كرده باشد مي كسي كه روايات وارده در مورد احكام را

باشد، از روايات اهل سنت  ت كه قريب هشتاد درصد ميين روايانسبت زيادي از ا
اند و برخي تحريف  اند و سپس به ائمه منتسب شده باشند كه غالباً بعينه نقل شده مي

  . شده يا چيزهائي به آنها اضافه شده يا از آنها كم شده است
و اين قرني است كه در آن همه  ،تصنيفات شيعيان در قرن چهارم آشكار شد

هر . اهل سنت تدوين شده و اهل سنت داراي كتابها و موسوعاتي شده بودندروايات 
اند كه نسبت آنها  كس ادعا دارد كه قبل از آن تاريخ شيعيان اثني عشري كتابهائي داشته

ه ما نشان دهد، زيرا اگر يافت باشد، آن را ب لفانشان قبل از آن تاريخ صحيح ميبه مؤ
گويند  اند و مي هاي تراجم شيعه را پر كرده كه كتابادعاهائي . گشت شد، آشكار مي مي

هاي آنها موجود نيست،  علماي آنان وجود دارد، اما نسخه كتاب هاي بسيار زيادي از
  .شود و حقيقت به وسيله آنها ثابت نمي صرف ادعا است

در يكي از سخنان خود در مورد انتساب فقه ، از محدثين شيعه، حيدر حب اهللا
اين نظير سخن منسوب به «: گويد مي -كه به زودي خواهد آمد - نيشيعه به فقه س

روايات اهل گويد  است كه در آن مي )هـ1380م (سيد محمد حسين بروجردي
  .1»اي بر فقه اهل سنت هستند حاشيه -يا بيانگر -به مانند ‡تبي

                                           
  .31 -29ص: حيدر حب اهللا ، علم الكالم المعاصر -1
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  مصطلح الحديث -2
نت به كمال و به اعتراف علماي شيعه، اين فن قبل از قرن چهارم در ميان اهل س

پختگي رسيد، حال آنكه شيعيان در قرن ششم يا هفتم اين فن را شناختند، زيرا در اين 
  . تاريخ اقدام به نقل آن از كتب اهل سنت كردند
برخي از علماي شيعه در اينجا  سخنان قبالً تفصيل اين مطلب ذكر شد و تكرار

  .از باب يادآوري اشكالي ندارد
كه اصطالح جديد، يعني تقسيم حديث در نزد شيعه به حرعاملي بيان داشته * 

حديث صحيح و غير صحيح، كه ابن مطهر آن را وضع كرده است، تالشي براي تقليد 
اصطالح جديد موافق اعتقاد اهل سنت و اصطالح «: گويد وي مي. از اهل سنت است

اين  اگركه چنانه است، گفت كه از كتب آنان اخذ شدتوان  و بلكه مي ،آنان است
   1».روشن استحقيقت موضوع را دنبال كني اين 

تقسيم «: گويد األبرار مي يةاهدكركي، از اخباريون شيعه و نويسنده كتاب * 
و عمل  ،است )اهل سنت( عامه از اختراعات الدرايةحديث به چهار نوع مذكور در 

زيرا  اين غفلت بزرگي است،. اصحاب متأخر ما به آن، از روي غفلت واقع شده است
چه برسد به اهل  -شود به وسيله آن براصل مذهب مترتب ميبه فساد و طعني كه 

تا اينكه طريقه اصوليون رواج يافت و اصول عامه با « .»....2آگاهي نيافته اند -مذهب
و  ،و متأخرين از عمل به بيشتر احاديث امتناع ورزيدند ،اصول خاصه در هم آميخت

  .3»آنان زياد شد و سرگرداني و حيرت زيادي پديد آمد به همين دليل اختالف در ميان
از آن حمد و ستايش  يرا به خاطر سالمت أآري، اين حيرتي است كه خداوند

و پيروان طائفه آن را  ،اند گوئيم، زيرا روايات از جانب فرد معصوم صادر نشده مي

                                           
  .30/259وسائل الشيعة  -1
 .136:ص: هداية األبرار إلى طريق األئمة األطهار -2
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ابطال آن موجب  الحديث بر آن، سازي و تطبيق مصطلح ، و پيادهاند محافظت نكرده
  .شود مي

  فقه -3
  . است فقه جانب تشريعي دين و مربوط به اعمال بندگان

باشد كه قبل از آن كتاب به  عشري، انعكاس فقه سني مي اولين كتاب فقهي شيعه اثني
و  ،و قبل از اين كتاب ديگري براي شيعه وجود ندارد ،پختگي و كمال رسيده بود

  .تب اهل سنت اعتماد نمايندهمين عامل شيعيان را واداشت كه بر ك
فقهاي اوليه بعد از «: گويد جعفر شاخوري بحراني، از پژوهشگران شيعه مي* 
هجري، دريافتند كه فقه سني و مؤسسه  امام حسن عسكري در نيمه قرن سوم وفات

، و در خالل اين زمان ديني سني، زماني طوالني بر آن گذشته و تكوين يافته است
نيان گذاري آن برداشته است، حال آنكه فقه اماميه جديداً و در قالب هائي را براي ب گام

اين بدان خاطر بود كه عصر تشريع . هاي روشمند در پي ايجاد و ظهور است و فرمول
و از آن هنگام اين مدرسه  ،براي اهل سنت پايان پذيرفت صخدا با وفات رسول

رن چهارم هجري و بعد از پايان اما در مدرسه اماميه، در اوائل ق. شروع به ظهور كرد
پس . غيبت صغراي امام مهدي، عصر تشريع پايان پذيرفت و عصر فقه آغاز شد

مدرسه اماميه بر يك مبناي كامالً علمي ايجاد شد و وظيفه خود را صيانت از ميراث 
يك احساس قوي ائمه و شكل دهي به آن بر اساس روش بحث فقهي قرار داد كه 

ده در بقه زماني و همراهي و همطراز شدن با نتايج بدست آممبني بر ضرورت مسا
  .1»كرد مدرسه سني، آن را تشويق مي

چرا ائمه با نتايج بدست آمده در مدرسه سني همراهي نكردند حال آنكه شاهد 
  !!بردند؟ مدرسه بودند و معاصر آن به سر مينتايج آن 

                                           
  .340:ص: مرجعية المرحلة وغبار التغيير  -1
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ظهور دو كتاب المبسوط با «: گويد حيدر حب اهللا در مورد فقه اثني عشري مي* 
طوسي در كتاب اول در پي . وضعيت متفاوت شد) ه460م(و الخالف شيخ طوسي

همه مسائل و مفردات فقهي و  دربردارنده، اثبات اين بود كه ميراث خاص شيعيان
وي قصد دفع تهمتي را داشت كه . باشد ا و فرضيات آن و امور مستحدثه ميه صورت

پس كتاب المبسوط را بر اساس . اماميه فقه ندارد :گفتمتوجه اماميه شده بود و مي 
هائي شيعي را در مقابل  طوسي كتاب - رسد چنان كه به نظر مي -اما. آن تأسيس كرد

به همين دليل فروعي كه  .خود نداشت تا در تأليف المبسوط در راه آنها گام بردارد
واضع شيعه را و تالش نمود م اهل سنت در مصنفات خود مطرح كرده بودند گرفت

هاي سني  افكار و سخنان و فرضيات و خالف، از اين طريق. در مورد آنها بيان نمايد
بعد از اينكه طوسي كتاب الخالف را بر اساس فقه مقارن تأليف كرد . داخل شيعه شد

و ساحت شيعه را غرق در آراء فقهي سني و مناقشه آنها در چارچوبي مشتمل بر همه 
اين امر به وي امكان داد كه تجربه المبسوط را به ، ا تا آخر كردمسائل فقهي از ابتد

بدين سان تفكر شيعي دريافت كه بايد از . صورتي برجسته و درخشان ارائه نمايد
بايد ، اي جديد بود خالل پيروي و دنباله روي از كتاب المبسوط كه آغاز مرحله

اين  وگتر دنبال نمايد، ها و تفكر سني را در جزئيات و روش، به صورتي بزر خالف
بر آنچه   باعث بر افروخته شدن خشم و غضب برخي از فقهاء امثال ابن ادريس حلي

اوضاع را تغيير داد و برغم  1 )ه726م(اما آمدن عالمه حلي .ايم شد پيش از اين آورده
مظاهر مورد حفاظت آن، راه را بر منتقدان تجربه شيخ طوسي بست و عالمه حلي در 

اي متمايز علوم ديني اهل سنت را  تر داخل تفكر سني شد و به شيوه وسيعچارچوبي 
  .2»فراگرفت و حتي نزد برخي از علماي آنان شاگردي كرد

                                           
عالمه حلـي نـزد   : گويد حيدر حب اهللا در حاشيه كتاب خود بيان داشته كه حلي نزد اهل سنت درس خوانده است و مي -1 

يني شافعي و شيخ برهان الدين نسفي حنفـي و  برخي از علماي اهل سنت چون شيخ نجم الدين علي بن عمر كاتب قزو
: 5أعيـان الشـيعة   : نـك . شيخ تقي الدين عبداهللا بن جعفر بن علي بن صباغ حنفي كوفي شاگردي كـرد و درس خوانـد  

   .224 -223: ، ص؛ لؤلؤة ا لبحرين571: 1مجالس المؤمنين ؛ 4/178ريحانة األدب ؛81 /2؛ أمل اآلمل 402 -401
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  : گويد حيدر حب اهللا بعد از سخناني در مورد نتايج فقهي شيعه اماميه مي
و شيخ طوسي با توجه به ) ه436م(گويد امثال سيد مرتضي اين ديدگاه كه مي«

ماع زيادي را در كتب خود بكار ق تاريخي معيني كه منتج به اين كتب شد، اجسيا
ي كساني كه از شيعه خرده گيري و آن سياق مواجهه با اهل سنت است، يعن ،بردند مي
اين امر نياز به ابراز . كردند به اين دليل كه شيعيان كتابهاي فقهي و رجالي ندارند مي

اين نظير ديدگاه : گويد سپس مي. »ب نمودنوعي از وحدت و پيوستگي را ايجا
روايات اهل  :است كه مي گفت) ه1380م(منسوب به سيد محمد حسين بروجردي

  . »اي بر فقه اهل سنت هستند حاشيه -يا بيانگر - به مانند ‡بيت 
همين تفكر سيد بروجردي را سيد حسين مدرسي « :گويد وي در ادامه مي
كند و معتقد است كه  سي در علم فقه پياده ميوط شيخ طوطباطبائي بر كتاب المبس

اند بيانگر اين معنا  هاي فقهي اهل سنت كه معاصر شيخ طوسي بوده قرائت كتاب
ر تفكر سني بود كه بيانگر اي ب هستند كه شيخ طوسي هدفش نوشتن حاشيه

هاي شيعه در مورد موضوعات مطرح شده آن هنگام باشد و شبيه پديده تعليق  ديدگاه
  . بر رسائل علمي فقهاي متأخر و معاصر است نويسي

افق جديدي را  - و برخي ادعاي عكس آن را نكنند -اين تفكر اگر صحيح باشد
: پرسيم گشايد، به عنوان مثال مي عمليات تدريجي قرائت فقه شيعه ميدر مقابل ما در 

اج آيا روش تقسيم بندي و باب بندي كه در زمان شيخ و بعد از او در علم فقه رو
داشت، برگرفته از ترتيب ابواب فقه اهل سنت بود، آنچنان كه اين موضوع با مقايسه 

و  و الهداية ةالمقنع چون) ه381م(و صدوق) ه412م(هاي مفيد كتب سابق چون كتاب
  1»شود، يا اينكه وضعيت چنين نيست؟ المقنع روشن مي
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  اصول فقه -4
به اصول فقه نداشتند، زيرا اين علم شيعيان اثني  عشري در طول اين مدت هم عنايتي 

اي جز اعتماد بر اهل سنت و اخذ اين  به همين دليل چاره. از علوم اهل سنت است
  .علم از آنان نيافتند

شيعيان در اصول فقه تأليفي نداشتند، زيرا به آن نيازي «: گويد كركي مي* 
) ع(مه هدينداشتند، چه همه ضروريات دين و نظريات آن در اصول منقول از ائ

اين وضعيت به همين منوال ادامه يافت تا اينكه ابن جنيد ظهور كرد و . وجود داشت
به اصول و فروع عامه نگاه كرد و كتابي را بر اين منوال تأليف كرد و حتي به قياس 

  .1»عمل كرد

  تفسير -5
 الفاظ آن را همچنين شيعيان كتاب تفسيري نداشتند كه حقائق قرآن را بيان كرده و

وقتي كه آنان بر كتب تفسيري اهل . هاي آن را آشكار نمايد شرح نموده و گنجينه
سنت اطالع يافتند و آن را با موارد موجود در نزد خود قياس كردند دريافتند كه در آن 

اي جز اعتماد بر اهل سنت و  پس چاره. علمي است كه در روايات آنان وجود ندارد
  .رجوع به آنها نيافتند

از تفاسير قديمي شيعه كه با اعتماد بر روايات منسوب به ائمه نوشته كسي كه 
نادر تفسيري در آنها مشاهده  داند كه جز در موارد اند، اطالع داشته باشد مي شده
شود، بلكه همه تفسير قرآن را در مورد شيعه و ائمه آنان و پيروانشان و طعن و  نمي

فسران متأخر شيعه وقتي كه امور اما م. خواهد يافت صخدا تكفير اصحاب رسول
اي را در آن تفاسير نيافتند، به كتب اهل سنت روي آوردند تا تفسيري را  قانع كننده

  . كند ن كتاب بزرگ را براي آنان باز ميهاي اي بيابند كه افق
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اين راه را ابتدا يكي از علماي بزرگ شيعه، يعني طوسي ملقب به شيخ طائفه، 
  . اده در عصر حاضر گسترش يافتپيمود و سپس اين استف

در جاهائي كه طوسي در تفسير از روايات خارج شده است و بر تفاسير اهل 
اند تا آن را از باب تقيه  سنت اعتماد كرده است، برخي از علماي شيعه تالش كرده

ائمه اگر !! هر كس موافق حق عمل كند، به نظر اينان تقيه كرده است. معرفي نمايند
اصالً براي !! دان اند و علما اگر حق را اظهار نمايند تقيه كرده اشند تقيه كردهموافق حق ب

اي براي  شود؟ وقتي كه فرد نتواند حق را بيان كند ديگر انگيزه چه كتاب تأليف مي
  !تأليف نيست و فرد بايد سكوت نمايد

شيخ حسين نوري طبرسي كه كالم علماي شيعه را در مورد ناقص بودن و * 
يعني  - كسي كه در كتاب التبيان«: گويد مي، اثبات تحريف آن گرد آورده است قرآن و

مدارا و مماشات  يابد كه وي با مخالفان بسيار تأمل كرده باشد در مي -فسير طوسيت
بينيم كه وي در تفسير آيات به نقل كالم حسن و قتاده و ضحاك و  كرده است، چه مي

يزي را كند و چ آنان بسنده مي زيد و امثال سدي و ابن جريج و جبائي و زجاج و ابن
كند، مگر در  خبري را از كسي از ائمه نقل نمي كند و از مفسرين اماميه نقل نمي

حتي وي افراد اول . شايد وي در نقل خود با مخالفان موافقت كرده است. مواردي كم
ه نيكوئي را در طبقه اول مفسران بشمار آورده است، يعني كساني كه طريقه و ديدگا

  .1»اگر وي به طريق مماشات گام برنداشته بود، كار وي عجيب و غريب بود. دارند
. كند ير شيعه براي فهم قرآن كفايت نمياند كه تفاس برخي از متأخرين تأكيد كرده

به . به همين دليل با شرمندگي به اقوال صحابه و تابعين از اهل سنت استدالل كردند
  .بينيد كه پر از تفاسير اهل سنت هستند گر بنگريد ميتفاسير معاصر شيعه هم ا

  قرآن كريم -6
  ! اما چه كسي آن را جمع آوري كرد؟. ترين منبع دين است قرآن كريم اساسي

                                           
 .نسخة مخطوط كتاب مذكوراز  17ورقة  و 35:ص: فصل الخطاب -1
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   !چه كسي تا به امروز از آن محافظت كرده است؟
   !اند؟ آيا ائمه شيعه آن را روايت كرده

آن را از غير اهل سنت  -سالببعد از علي بن أبي ط - آيا شيعيان و ائمه آنان
   !اند؟ گرفته

ني شيعه، يـك سـند شـيعي بـراي روايـت قـرآن يافـت        تُآيا در روايات چندين 
 !شود؟ مي

هاي  يعني كساني كه در دوران، به درستي كه شيعيان قرآن را از اهل سنت أخذ كردند
   !!برداري و روايت كردند آوري و نسخه لف اسالمي آن را جمعمخت

  !ا يك روايت از ائمه شيعه وارد شده كه قرآن را روايت كرده باشند؟پس در كج
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  مطلب دوم
  شيعه به علوم دين روايات احاطهموضوع عدم نگاهي به 

، بعد از بيان مختصر در مورد اهل سنت كه مذهب شيعه بر مبناي آنها بنا شده است
  .توضيحاتي را در اين زمينه خواهيم داشت

  كشتي نجات -1
و هر كس بر آن سوار شود  است »كشتي نجات«عا دارند كه مذهب شيعه شيعيان اد
  . شود يابد و هر كس سوار نشود هالك مي نجات مي

چنان كه قبالً ذكر شد اگر به روايات شيعه مراجعه شود، روشن خواهد شد كه 
عشري  قبل از اينكه اولين كتاب اثني. داز روايات اهل سنت هستن آنها كپيغالب 

پس . د، اهل سنت كتب خود را نوشته و روايات خود را ضبط كرده بودندتأليف شو
  ! ؟اند كدام يك  از اين دو گروه از ديگري اخذ كرده

توان به اين نتيجه رسيد كه متأخر از متقدم  شكي نيست كه با يك نگاه صرف مي
نيست،  »كشتي نجات«اين موضوع بر اين داللت دارد كه اين مذهب . اخذ كرده است

  . كرد ياز پيدا نمييرا اگر چنين بود به كشتي ديگري نز
همچنين بيانگر اين موضوع است كه آن روايات منسوب به ائمه، نياز آنان به علم 

بود آنان  و اگر اين روايات از جانب امامان منصوب خداوند مي ،را پاسخ نگفته است
  .باشد چيزي كه خواهد آمد شاهد اين حقيقت مي! كرد؟ نياز مي را بي

  مصطلح الحديث -2
شيعيان اتفاق نظر دارند كه اين علم از  اهل سنت اخذ شده است و اعترافات خودشان 

چنان كه با تتبع آشكار : كند باشد، زيرا  عاملي تأكيد مي ترين دليل بر آن مي قوي
حلي از علماي شيعه در قرن هفتم نيز . شود، اين علم از كتب آنان اخذ شده است مي
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اي متمايز علوم ديني اهل سنت  و به شيوه ،تر داخل تفكر سني شد چوبي وسيعردر چا
  .1و حتي نزد برخي از علماي آنان شاگردي كرد ،را فراگرفت

موهوم به  »كشتي نجات«اين موضوع شاهد ديگري بر اين موضوع است كه 
د كه بر بود به كشتي ديگري نياز نبو زيرا اگر كافي مي، تنهائي براي نجات كافي نيست

  . علوم آن كشتي حمله ببرد و با آن علوم كشتي خود را پشتيباني نمايد

كه رهبران اين كشتي  -باشند اگر ائمه مي - ائمه  ناخدايان اين كشتي يعني چرا
اند تا علوم اين كشتي كافي بوده و به كشتي ديگري  باشند اين علوم را بيان نكرده مي

 نياز نباشد؟ 
بلكه آن . بود به كشتي ديگري نياز نبود كشتي نجات ميعشري  اگر كشتي اثني

  . باشد مي »كشتي نجات«، كشتي كه به كمك اين كشتي آمده است
در اين . باشند پيروانش مي، است و مسافران آن ص كشتي محمد، اين كشتي

هاي ديگر  وجود دارد و از آن چيزها به كشتيكشتي همه چيزهاي مورد نياز در دين 
  . كنند يزي از آنان اخذ نميدهند و چ مي

آيا اين دليلي آشكار بر اين واقعيت نيست؟ به درستي كه عقال به بازنگري و اتخاذ 
بسيار نيازمند ، تصميم صحيح براي سوار شدن بر كشتي اصلي جهت رسيدن به نجات

  .هستند

  فقه -3
   .سول اوستو ر أفقه چكيده فهم و شناخت از خدا

به كمال و پختگي  صخدا يعني مسافران كشتي رسول، اين علم در نزد اهل سنت
  . رسيد

                                           
  .228، صفي الفكر اإلمامي نظري السنة -1 
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البته امام . يافت حال آنكه ائمه شيعه نيز وجود داشتند كامل و پختگي ميعلم تاين 
  .دانيم عشري مبرا مي ما آنان را از اين ادعاي اثني ، وبودن آنان ادعاي شيعه است

امام حسن  عد از وفات فقهاي اوليه ب«: گويد چنان كه قبالً ذكر شد شاخوري مي
زماني ، دريافتند كه فقه سني و مؤسسه ديني سني، هجري عسكري در نيمه قرن سوم

و در خالل اين زمان گام هائي را براي  ،طوالني بر آن گذشته و تكوين يافته است
  .»بنيان گذاري آن برداشته است
شته كه عالمه بيان دا، محدث معاصر شيعه، حيدر حب اهللا، چنان كه قبالً ذكر شد

اي متمايز علوم ديني اهل  و به شيوه ،تر داخل تفكر سني شد در چارچوبي وسيع«حلي 
  .»سنت را فراگرفت و حتي نزد برخي از علماي آنان شاگردي كرد

شيعه اثني سازي براي آن از جانب ائمه وارد نشده تا  پس چرا فقه و قاعده
   !نياز شود؟ عشري از فقه ديگران بي

اند كه  نياز نكرده عه هستند چرا آنان را با فقهي بين رهبران كشتي شياگر اينا
   !كشتي آنان را حفظ نمايد؟
   !كنند تا سوار كشتي ديگران شوند؟ چرا آنان را رها مي

اين موضوع را مهمل ، بودند گويند آنان رهبر مي اگر چنان كه شيعيان مي
  ! گذاشتند نمي

داللت بر اين امر دارد كه كشتي شيعه ناخدائي اين ، اند پس چون اين كار را كرده
ناخداهائي كه آنقدر علم ندارند كه ، از اهل بيت ندارد و ناخداي آن مجهول است

  . كشتي را بي نياز سازند، بتوانند با آن
عشري به فقه كشتي نبوت نيازمند شد تا از آن مواد  اثنيكشتي  ،به همين دليل

كشتي ، شد نمايد و اگر چنين كاري انجام نميذ الزم براي حركت و استمرار را اخ
اي كه كشتي شيعه از آن سوختگيري كرده است كشتي  پس كشتي. دش متوقف مي
مستحق صفت ، گيرد كند و خود چيزي به وام نمي اي كه عطا مي كشتي. باشد نجات مي

  .باشد مي» كشتي نجات«
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نبوت  امامت امتداد باشد با اين ادعا كه س كشتي شيعه منتسب به اهل بيت ميپ
را به صورت ناقص و نيازمند رها  بودند كشتي اگر اين ائمه چنين مي. است
  !پس آيا زمان كشف حقيقت فرا نرسيده است؟. كردند نمي

  اصول فقه -4
عيان به بحث در و شي ،باشد هاي اصول فقه مي از كتابهاي شيعه پر  امروزه كتابخانه

! دهند بر پيروان مذاهب با هم مسابقه ميعرضه آن و در  ،پردازند مورد اصول فقه مي
علم اصول ، چرا ائمه! اند؟ دانند كه اين علم را از كشتي اهل سنت گرفته آيا آنان مي

اگر آنان رهبران كشتي نجات ! اند؟ متمايز از علوم اهل سنت را براي آنان باقي نگذاشته
هاي ديگري نيز پشت  سوال! كنند؟ نان را به كشتي ديگري نيازمند ميهستند چرا آ

  !دهد؟ اما آيا كسي جواب آنها را مي، شوند سرهم وارد مي

  تفسير -5
علمي است كه در ابتداي اين كتاب بيان ، تفسير. باشد تفسير قرآن، بزرگترين علوم مي

اما آنان همه از دنيا . بيان آن است، دارند وظيفه ائمه ن اظهار ميداشتيم كه شيعيا
حال ، نياز سازد اند كه آنان را از ديگران بي قرآن تفسيري باقي نگذاشته اند و براي رفته

  .آنكه قبل از قرن چهارم اين علم در ميان اهل سنت به پختگي رسيده است
هاي  ، و اولين كتاباند هم عصر ائمه شيعه بوده، تعدادي از مفسران اهل سنت

اماني منصوب خدا هستند پس اگر آنان ام. تفسيري اهل سنت در عصر آنان آشكار شد
نياز  يروانشان را از تفسير اهل سنت بياند كه پ چرا براي قرآن تفسيري ارائه نداده

  !سازد؟
بلكه اينها ، ما يقين داريم كه اين نيكان اهل بيت اماماني منصوب خدا نيستند

ن بودند شيعيان را از ديگرا نان منتسب شده است، و اگر امام ميادعاهائي است كه به آ
  .ساختند نياز مي بي
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ها بنگرد در  هاي آنان در كتابخانه امروزه كسي در علوم شيعه و كتاب اگر -6
اند و سپس اقدام به تغيير و تعميق  يابد كه اين علومي كه آنان از اهل سنت گرفته مي

  . دهند علوم شيعه اثني عشري را تشكيل ميبيشترين قسمت از ، اند آنها كرده
اي شيعه ضروري هستند چرا ائمه آنان اين علوم را بيان اگر اين علوم بر

اند و تالش زيادي جهت  اما اگر غير ضروري هستند چرا آنها را اخذ كرده !اند؟ نكرده
  !اند؟ متحول ساختن آنها بكار بسته

اند به دو دسته تقسيم  شيعيان به سبب اين علومي كه از اهل سنت اخذ كرده -7
  : اند شده

اند و حتي تقريباً بر مصنفات  م را اخذ كرده و تحول و رشد دادهگروهي اين علو
مند و امروزه اكثريت را تشكيل نا اين گروه را اصوليان مي. اند روائي آنان طغيان كرده

اند و با آن تعامل دارند و امروزه  دهند و به بركت اين علوم به زندگي رو كرده مي
اند بر آن حكومت  وم اهل سنت بهره بردهداراي دولتي هستند كه اصولياني كه از عل

  . كنند مي
اي كه اين علوم را  كنند و با آنها و حتي با فرقه اما گروه دوم اين علوم را رد مي

اين عامل سبب ضعف اين گروه و . كنند جنگند و آنان را تكفير مي گرفته است مي
  .نامند اين گروه را اخباريون مي. آن شد خاموش شدن و انزواي

را  كه اصوليها آن ،آنان ي ين موضوع بر اين داللت دارد كه كشتي تغيير يافتها
اگر چنين كاري را با آن ، و آن را با علوم اهل سنت كمك كردند ندتغيير داد

  .اريون پيدا مي كردندوضعيتي به مانند اخب، كردند نمي
يان ي كه نصيب كشتي اصولراين دليلي آشكار بر اين است كه قدرت و استمرا

ترين دليل  اين موضوع قوي. باشد بب كمك خواهي از كشتي اهل سنت ميبه س، شد
  .كشتي نجات نيست، بر اين موضوع است كه كشتي آنان
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  دو كشتي وجود دارد -8
كه آن  است صصاحبان يكي از اين دو كشتي ادعا دارند كه ناخداي آن پيامبر

كند و  ان و مبهم آن را شرح ميآن را بي كند و مجمل را بر اساس قرآن رهبري مي
  . كند پيروانش را تربيت مي

آن عالم را پس آنان سوار اين كشتي شدند و از آن محافظت كردند و به وسيله 
و حتي مؤسسات  ،ي را ابراز داشتند كه عالم را خيره ساختفتح كردند و علوم دين

  . حقوقي جهاني از كتب آنان اقتباس كردند
افت و بركت نبوت در علوم آن و جهاد و فتوحات آن پس اين كشتي تمايز ي

  .آشكار شد و مردم به آن نيازمند شدند و او به مردم نيازمند نشد
اشخاصي از ، صخدا صاحبان كشتي ديگر معتقدند كه ناخداي آن بعد از رسول

باشند كه آخرين آنان به زعم شيعيان در نيمه قرن سوم هجري مخفي  ياهل بيت او م
شتي اما آنان در اين ك. است »كشتي نجات«دارند كه اين  و اظهار مي، شده است

نيازشان نمايد و ديدند كه كشتي آنان متوقف شده  چيزي نديدند كه از ديگران بي
پس تصميم گرفتند . توسعه يافته و تقويت شده است »نبوت«حال آنكه كشتي ، است

ن دراز كردند و از كه از آن كشتي طلب كمك نمايند و دست خود را به سوي آ
  . نورهاي آن اقتباس كردند

  : به دو كشتي تقسيم شد، پس كشتي آنان بعد از تقسيم
  . كشتي اصوليان و كشتي اخباريون
آن كشتيي كه از علوم ديگر تغذيه ( يان شدندبيشترين شيعيان سوار كشتي اصول

ان حتي داراي ه آنادامه داد به طوري كه امروز و اين كشتي به حركت خود )كرده بود
  .باشند مي ي براي خوددولت و كيان

  . در سايه فراموشي قرار گرفتند »اخباريون كشتي«، اما كشتي جدا شده
تواند كشتي نجات باشد؟ آن كشتي كه علوم را به كشتي  پس كدام كشتي مي

  يا كشتي اصوليان كه از آنان وام گرفته است؟ ، اصوليان داده است
  .عقالي شيعه جواب آن را بدهند  اين سوالي است كه بايد



 



 
  سخن پاياني

عشري و ظهور خللي كه هيچ جنبه از  ن گردش سريع در منابع روائي اثنيبعد از اي
  :رسيم به اين نتايج مي، اند جوانب آن منابع و روايان و مصنفان آنها از آن مصون نمانده

متحمل شدند به  انواع آزارها را، اهل بيت از جانب بسياري از پيروان خود - 1
 طوري كه حتي از آنان شكايت كردند و نفرينشان نمودند و به دروغ پردازي عليه آنان

  . در روايات و مصنفات پيروانشان متهم ساختند تحريفو 
دانند بر اينكه در روايات  است كه شيعيان آنان را معصوم مي اينها شهادت كساني

گري از معصومان وارد نشده كه كذب اما شهادت دي. روي داده است دروغ و تحريف
و اين امر اعتماد به همه  .داده در احاديث و مصنفات را معين نمايد رخ تحريفو 

از ، روايات شيعي را كه دليلي از جانب شخص معصوم مبني بر قبول آنها نيامده باشد
  . برد بين مي

ائمه بعد از  باشد و وسي بن جعفر كاظم مياين شهادت از امامان اوليه تا زمان م
  . اند آنان دست به تصفيه و جدا سازي روايات صحيح از ضعيف نزده

 حريف شدهتروايت كذب و يعني ، مانند پس اين روايات بر حكم اصل باقي مي
  . شود موجب توقف در قبول همه روايات ميشناخته شده نيستند و اين 
ذب اعتراف ك و تحريفبه قرار گرفتن روايات در معرض  علماي محقق مذهب

  .براي آنان كشف كند و كذب را تحريفاند كه  م نياوردهاند و دليلي از معصو كرده
شود كه  براي ما روشن مي، از مطالبي كه در مورد منابع روائي شيعه بيان شد - 2

اين منابع مورد محافظت نيستند و علماي مذهب در طول هشت قرن به آنها عنايت و 
زيرا مصنفات ، مل اعتماد و ثقه به آنها را ضعيف كرده استو همين عا ،اند توجه نكرده

اين عامل . نزديك هشت قرن مكث كرده و اصول قديمي براي آنها يافت نشده است
نايت نكرده و بررسي و شرح و بيانگر اين نكته است كه علماي شيعه به آنها ع

خصوصاً ، برد ا از بين ميامل اعتماد به آنها راين ع. اند برداري آنها را انجام نداده نسخه
  .در روايات ثابت شده است و كذب تحريفنكه وجود اي
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منابع تراجم رجال از چنان اطالعاتي برخوردار نيستند كه اهليت اين را داشته  - 3
باشند كه مرجعي كامل براي شناخت احوال راويان حديث شيعه و درجات آنان باشند 

زيرا تمام هم و غم كتب ، رد آنها داوري كنيمتا بتوانيم به وسيله اين اطالعات در مو
ذكر اشخاص و طبقه آنها و چيزهائي از اين قبيل است و اگر درجه راوي ذكر ، تراجم
نه ، شود دهند به صورت عرضي بيان مي چنان كه خود علماي شيعه گواهي مي، شود
  . اصلي

كه قدما ذكر  بينيم كه مصنفان متأخر علم رجال همه افرادي را به همين دليل، مي
كنند با اين ادعا كه فرد مهملي كه چيزي در ترجمه او بيان  ثقه اعالم مي، اند نكرده

به همين دليل . باشد اين به سبب كوتاهي كتب قديمي مي و!! ثقه است، نشده است
  . كند ببندند با اين روشي كه اديان را فاسد مياند اين شكاف را  متأخرين كوشيده

اند كه همه راويان روايات وارده در باب عقيده  عه گواهي دادهبرخي از علماي شي
حتي . اند يعني كتب تراجم شيعه به معرفي آنان نپرداخته، و تاريخ مجهول هستند

اند كه عقائدشان فاسد و  برخي از علماي شيعه مصنفان شيعه را مورد طعن قرار داده
ه كتب آنان را از بين اعتماد بروششان مضطرب است و خطاهاي زيادي دارند كه 

  .برد مي
قبالً بيان شد كه اخراج روايات جديد شيعي تا قرن يازدهم استمرار داشت با  - 4

و حتي  ،اند كه از چشم عالميان مخفي بوده است اين ادعا كه آنان رواياتي را يافته
اند كه رواياتي وجود دارد كه در قرن يازدهم احكام قريب دوازده هزار  اظهار داشته

  .كند د جرأت بر توليد روايات داللت مياين بر وجو. حديث را تغيير داد
بيان شد كه هزاران روايت متضاد و متعارض وجود دارد كه علما را دچار  - 5

آنان را واداشته كه با ادعاي تقيه ميان روايت جمع ، حيرت كرده است و همين عامل
شود و مسئوليت  ردن آنان ميير اهل بيت و خوار شماما اين عامل موجب تحق. كنند

، زيرا حسب قول علماي شيعه، اندازد د ميان روايات را بر دوش آنان ميتناقض موجو
  .اند اند و مردم را در آن حيرت قرار داده آنان اقوال متناقضي را بيان كرده
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ه آنان قبالً بيان شد كه اتهامي عمدي متوجه اهل بيت شده مبني بر اينك - 6
ين كار كنند و آنان ا لكه باطل و سخن باطل را اظهار ميسازند و ب ميحقائق را مخفي 

بلكه هدفشان افساد دين ، كنند و نه مخفي ساختن دين را براي حمايت جان خود مي
. دهند و جهت غافل ساختن افراد انجام ميآنان اين كار را با دادن فتواي ناحق . است

روي تقيه سخن باطل را بر زبان از  همچنين حتي اگر كسي از مردم نزد آنان نباشد
از ائمه به جائي رسيده گويند وضعيت يكي  حتي چنان كه علماي شيعه مي. ورندآ مي

  .خواست تظاهر به جنون كند تا از حكام در امان باشد بود كه مي
و اعتقاد ما در مورد آنان خالف  ،نيست ن سخن چيزي جز توهين به اين ائمهاي

بودند امامت خود را  ه اگر آنان اماماني منصوب خدا مييم كاين است و اعتقاد دار
  . گرفتند كردند گرچه در معرض قتل قرار مي اظهار مي

اي  پس اين چه زندگي. اند و تقيه نفعي به آنان نرسانده است اكنون آنان مرده
و براي  سازد كند و دينش را ضايع مي ت كه شخص در آن از خود محافظت مياس

  .حال آنكه امام منصوب خداوند است، دهد اطل ميمردم فتواي ب
اند كه  و كساني بوده ،اند ما اعتقاد راسخ داريم كه ائمه بر مذهب اهل سنت بوده

ز روي تقيه با اهل اند كه به ظاهر و ا و متهم به اين نموده ،اند به آنان دروغ نسبت داده
يا سخني را گفتند كه به  پس هرگاه آنان عملي را انجام دادند. كنند سنت موافقت مي

آنان اين كار را از روي : مي گويند، كنند كساني كه با آنان تجارت مي، آن ايمان دارند
اند و آنان در خفا اعمال و اقوالي غير اين دارند كه افرادي ثقه آنها را به ما  تقيه كرده
از آنان شكايت همان كساني هستند كه ائمه ، اين افراد ثقه مورد ادعا. اند اطالع داده

  .اند كرده و لعنتشان نموده و تكذيبشان كرده و مردم را از آنان برحذر داشته
به ، موجب تناقض فتاواي علماي شيعه شده است، اين روايات متناقض - 7

اند و حتي  زبان به شكايت گشوده، طوري كه بسياري از علماي شيعه از اين اختالف
، كند و دين متأخرين سخن خود را نقض مي ده كه فرد خوداختالفشان به حدي رسي
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 متاخرين ،گويند مي يشانزيرا چنان كه بسياري از علما، غير از دين متقدمان شده است
  .هاي دين را تغيير داده است دارند كه نشانه اختالفي با متقدمان در فتاوي چنان

جهت بيان شد كه شيعيان به بررسي اسناد اهتمام نكردند و روشي علمي را  - 8
همچنين . شناخت روايت صحيح از روايت ضعيف وضع نكردند مگر در قرن هفتم

اين روشي كه وضع كردند از جانب برخي از علماي شيعه با مخالفت مواجه شد با 
  . اند اين ادعا كه همه روايات شيعه صحيح است و ائمه آنها را تأييد كرده

، خصوصاً كتب اربعه، اند ههائي كه در قرن پنجم نوشته شد در نتيجه همه كتاب
اند و ائمه  اند و بر ائمه عرضه شده زيرا از اصولي صحيح نقل شده، باشند صحيح مي

  . اند و نيازي به يك روش انتقادي ندارند آنها را تأييد كرده
كنند كه همه  دانند و تأكيد مي لماي شيعه اين سخن را سفيهانه مياما ديگر ع

و  ،شده است و جعل تحريفدستخوش وايات شيعه و ر ،روايات شيعه صحيح نيست
اما اين علما . الزم استامري ، همين عامل بررسي و عرضه آن بر يك روش انتقادي

  .دارند كه اين موضوع فقط نظري است و واقعيت تأثيري در آن ندارد اظهار مي
، سازي اين روش انتقادي بر روايات شيعه كنند كه پياده اما مخالفان تأكيد مي

زيرا وضعيت راويان ، شود منجر به ابطال و اختفاي دين شيعه به صورت كامل مي
اند و افراد كذاب و  و كتب تراجم درجه آنها را ضبط نكرده ،شناخته شده نيست

را شود اين مذهب از هستي مجهول هم در ميان آنان وجود دارند و اگر اين روش اج
  .شود ساقط مي

اند و از  كرده اند كه حقيقت مذهب را درك اين حقيقت را كساني بيان كرده
  !واقعيت روايات مذهب و راويان آن مطلع هستند

اما اين روش انتقادي را به ، اند گروهي از لحاظ نظري با آنان مخالفت كرده
اند كه بتواند روايات را منقي نموده و صحيح و ضعيف  صورتي خوب استعمال نكرده

از خوف تحقق سخن گروه مخالف اين كار را شايد آنان . را از هم جدا نمايد
  .شود زي اين روش منجر به ابطال دين ميسا اند پياده اند كه گفته نكرده
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آيا ممكن است كه اين تحقيق سببي باشد كه علماي طائفه با قرائت آن در 
روايات خود و عقائد و احكام مترتب بر اين روايات تجديد نظر نمايند تا اين روايات 

متحد  صوارد ناصحيح تصفيه نمايند و امت بر قرآن و سنت رسول خدارا از م
  !به اميد آن روز. شوند

عشري در علوم منقول از  براي ما روشن ساخت كه شيعه اثني اين تحقيق - 9
ائمه خود چنان دستاوردي را نيافت كه در مسير دينشيان كفايتشان را بكند و همين 

علومي  - ه سوي علوم اهل سنت دراز نمايندآنان را واداشت كه دست كمك ب، عامل
تا حركت تشيع را  - به پختگي رسيده بود صكه به بركت پيروي آنان از پيامبر

آن علوم قبالً . ترين تأثير را در  استمرار شيعه داشت اين امر بزرگ. استمرار بخشند
شاهد اين مدعا سرنوشت اخباريون شيعه است كه  علوم اهل سنت را . ذكر شد

اي در وجود ندارند و در انتظار ظهور مهدي هستند تا  زيرا آنان ديگر نشانه، يرفتندنپذ
گرفتند كه از كشتي اهل سنت  اگر گروه اصوليان تصميم نمي. ايدآنان را رهبري نم

  .شد كمك بگيرند امروز شيعه به فراموشي سپرده مي

 كند؟ ب را بازنگري ميمذه، پس آيا شيعه براي دستيابي به حقيقت
دهيم با ذكر وعده الهي به كساني كه قصد  در پايان سخن خود را خاتمه مي

  : فرمايد خداوند متعال مي. اه او را دارنددر ر و تالش دستيابي به حقيقت و جهاد
mz  y  x  w  v  ut  s  r  q   pl ]٦٩: العنكبوت[  

يى كنند به راههاى خويش راهنما )و كوشش(مجاهدت كسانى را كه در راه ما 
  .»خواهيم كرد، و خداوند با نيكوكاران است

  .فاهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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.االسالمية
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ــفم رسائل ال٢٩ ــة والنرشــ :ؤل ــة إســامعيليان للطباع ــي, مؤسس مخين
 .هـ١٣٨٥والتوزيع, ربيع األول

 الرسائل الرجالية ٣٠
: املعايل حممد بن حممد إبراهيم كلبايس, حتقيقأبو:مؤلف

 −ق١٤٢٢ درايتـــي, قـــم, دار احلـــديث,حممـــد حســـني 
.ش١٣٨٠

 الرواشح الساموية ٣١

: , حتقيـق  رت آباديسمريداماد حممد باقر حسيني ا:مؤلف
,   أول: چـاپ,   جلـييلهـا, نعمـة اهللا  حسني قيرصيه غالم

,   دار احلـديث: چاپخانه,   ش١٣٨٠−١٤٢٢: سال نرش
 .  دار احلديث للطباعة والنرش:نارش

 الرسائر ٣٢

: چـاپجلنـة التحقيـق, : حيل, حتقيـقابن إدريس:مؤلف
: نـارشلنرشـ اإلسـالمى, مطبعة مؤسسة ا: چاپخانه, دوم

ة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم مؤسســ
  .املرشفة

ممثليــة املرجــع : ميــاحي, بــريوت عبــاس زيــدي :مؤلــف السفري اخلامس ٣٣
 م٢٠٠١الشهيد السيد حممد الصدر يف بريوت,

الغري,  :چاپخانهعبد احلسني بن عبد اهللا مظفر,:مؤلف الشايف رشح الكايف ٣٤
 . هـ١٣٨٩دوما:چاپنجف,

٣٥
لشــهادة الثالثــة املقدســةا

معــدن اإلســالم الكامــل 
وجوهر اإليامن احلق

ــف ــداحلليم:مؤل ــزي, عب ـــ, دار ١٤٢٣, چــاپ دومغ ه
 .لبنان –بريوت  –القاريء 
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 الشيعة يف امليزان٣٦
: سـال نرشـ, چهـارم:چـاپحممـد جـواد مغنيـة, :مؤلف
 −دار التعــارف للمطبوعــات : نــارشم, ١٩٧٩ − ١٣٩٩
.لبنان−بريوت

 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨موسوي,موسىيعة والتصحيحالش٣٧
 چاپ نخستهببوديحممد باقر/صحيح الكايف٣٨

ــورشــهيد:مؤلــفالصوارم املهرقة٣٩  جــالل ســيد:حتقيــق,   تســرتياهللان
 .  هنضت:  چاپخانه,   ١٣٦٧: سال چاپ,  حمدثالدين

 العروة الوثقى ٤٠

 مؤسسـة النرشـ: يـزدي, حتقيـقسيد حممد كـاظم:مؤلف
: نـــارش, ١٤١٧: ســـال نرشـــ, أول: چـــاپاإلســـالمي, 

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
.  املرشفة

 املركز العـاملي للعلـوم االسـالميةطبعة−حيدر حب اهللا علم الكالم املعارص٤١
األوىل

٤٢ 
 العوامل

مدرســة اإلمــام : بحــراين, حتقيــقشــيخ عبــد اهللا:مؤلــف
 − ١٤٠٧: ســـال نرشـــ, نخســـت: چـــاپ, )ع(املهـــدي 
مدرسـة اإلمـام : نـارشقـم,  −أمري : چاپخانهش,  ١٣٦٥
 .  قم  −باحلوزة العلمية )عج(املهدي

 − ١٣٩٧: سال نرش, چهارم: چاپأميني,خشي:مؤلف الغدير ٤٣
   .لبنان –بريوت  −دار الكتاب العريب :نارشم,١٩٧٧
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 الغيبة ٤٤
شـيخ راين, هت شيخ عباد اهللا: شيخ طويس, حتقيق:مؤلف

, ١٤١١شـعبان : سال نرش,أول: چاپعيل أمحد ناصح, 
 قم −ف اإلسالمية مؤسسة املعار: نارشهبمن,:چاپخانه

الفصول املهمة يف أصول ٤٥
   األئمة

حممــد بــن : ق وإرشافحتقيــ: عــاميل, حتقيــقحــر:مؤلــف
 − ١٤١٨: سـال نرشـ, أول: چـاپقائيني, حممد احلسني 

ـــهش,  ١٣٧٦ ـــم,  –نگـــني : چاپخان ـــارشق مؤسســـة : ن
 .  )ع(معارف إسالمي إمام رضا 

 الفهرست للطويس ٤٦
: چــاپقيــومي, شــيخ جــواد : شــيخ طــويس, حتقيــق:مؤلــف
مؤسسـة : چاپخانـه, ١٤١٧شـعبان املعظـم : سال نرشـ, أول

 .  مؤسسة نرش الفقاهة:نارشالنرش اإلسالمي,

ـــة يف رشح٤٧ ـــد البهي الفوائ
عقائد اإلمامية

 األعلمـي مؤسسـة,چـاپ دوم ,محودمجيلحممد:مؤلف
 م٢٠٠١للمطبوعات,

 الفوائد الرجالية٤٨

حتقيــق : مهــدي بحـر العلــوم, حتقيـقســيد حممـد:مؤلـف
حممد صادق بحر العلوم, حسـني بحـر العلـوم, : وتعليق
آفتــاب, : چاپخانــهش,  ١٣٦٣: ســال نرشــ, أول: چــاپ
 .  رانهت −مكتبة الصادق:نارش

الفوائد املدنية والشواهد ٤٩
 ية املك

:  إسرتآبادي, سيد نور الدين عاميل, حتقيقحممد أمني:مؤلف
منتصف : سال نرش, أول: چاپشيخ رمحة اهللا رمحتي أراكي, 

مؤسسـة النرشـ اإلسـالمي, : چاپخانه, ١٤٢٤شعبان املعظم 
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة املدرسـني بقـم : نارش

.  املرشفة

القرآن الكريم وروايـات٥٠
تنياملدرس

هــ ١٤١٥, چاپ نخست, عسكريسيد مرتىض:مؤلف
م١٩٩٥−
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القول املفيد يف االجتهـاد ٥١
 والتقليد

سالة الثالثة الر–الرسائل األربع ,سبحاينجعفر:مؤلف
ــل موســوي  :عــرض ــان خلي ــارش – عــاميلســيد طع  :ن

.مؤسسة اإلمام الصادق للتحقيق والتأليف

 الكايف٥٢

عيل أكـرب : ح وتعليقتصحي: حتقيق,  كلينيشيخ:ؤلفم
,   ش ١٣٦٣: ســــال نرشــــ,   پــــنجم: چــــاپ,   غفــــاري
 −دار الكتـــب اإلســـالمية : , نـــارش  حيـــدري: چاپخانـــه

.  رانهت

 الكليني والكايف٥٣

ســال ,   أول: چــاپ,  غفــارشــيخ عبــد الرســول :مؤلــف
ــه,   ١٤١٦: نرشــ ,   النرشــ اإلســالميمؤسســة : چاپخان
املدرسـني مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة : نارش

.  بقم املرشفة

ــف الكنى واأللقاب٥٤ ــي:مؤل ــاس قم ــيخ عب ــارش  ش ــة الصــدر : , ن  −مكتب
,  رانهت

    املحاسن٥٥

تصـحيح : , حتقيـق  أمحد بن حممد بن خالـد برقـي:مؤلف
: سال نرشـ,   )حمدث(سيد جالل الدين حسيني : وتعليق
 −دار الكتــب اإلســالمية : , نــارش  ش ١٣٣٠ − ١٣٧٠

.  رانهت

 ات املراجع٥٦
: عبد احلسني موسوي, حتقيـق   سيد رشف الدين:مؤلف

 ١٩٨٢ − ١٤٠٢: سال نرشـ, دوم: چاپحسني رايض, 
.  م
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 املزار ٥٧

جـــواد قيـــومي : , حتقيـــق  حممـــد بـــن مشـــهدي:مؤلـــف
رمضــان املبــارك : ســال نرشــ,   أول: چــاپ,   اصــفهاين
نرش : , نارش  مؤسسة النرش اإلسالمي: چاپخانه,   ١٤١٩
.  إيران−قم−قيوم

 املزار٥٨
,   أبطحـيسـيد حممـد بـاقر : , حتقيـق  فيـدمشـيخ:مؤلف
دار : نـارش,   م ١٩٩٣ − ١٤١٤: سـال نرشـ, دوم: چاپ

 .  لبنان −بريوت  −املفيد للطباعة والنرش والتوزيع 

 املعترب ٥٩

عـدة مـن : حتقيـق وتصـحيح: , حتقيـق  حيلحمقق:مؤلف
: سـال نرشـ,   نـارص مكـارم شـريازي: األفاضل, إرشاف

,   )ع(سة اإلمام أمري املؤمنني مدر: چاپخانه,   ش ١٣٦٤
.  قم −) ع(مؤسسة سيد الشهداء :نارش

: قمي, تصحيح وتعليقسعد بن عبد اهللا أشعري :مؤلف املقاالت والفرق ٦٠
 .م١٩٦٣ران هتحيدري, چاپخنهحممد جواد مشكور,

 املكاسب املحرمة ٦١
 − ١٤١٠: سـال نرشـ,   سوم: چاپ,  مخينيسيد:مؤلف
مؤسسة إسـامعيليان للطباعـة والنرشـ : نارش,   ش ١٣٦٨

 .  إيران−قم−والتوزيع

املنيــــة واألمــــل يف رشح٦٢
امللل والنحل

جـواد  حممـد: مرتىضـ, حتقيـقأمحد بـن حييـى بـن :مؤلف
 .هـ١٣٩٩ أول: چاپمشكور, دار الفكر, بريوت, 

املوضـــوعات يف اآلثـــار٦٣
واألخبار عرض ودراسة

 اللبنــاين, الكتــابدار ســني,ح معــروفهاشــم:مؤلــف
 م١٩٧٣لبنان−بريوت

ـــه٦٤ ـــرد الفق ـــة يف جم النهاي
والفتاوى

انتشــارات قــدس :, النــارش  الشــيخ الطــويس:املؤلــف
.  قم−حممدي
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 رانهتفيض كاشاين, املكتبة اإلسالمية, :مؤلف الوايف ٦٥

: چاپخانه,   حسينيسيد أمحد : , حتقيق  حر عاميل:مؤلف أمل اآلمل٦٦
 .  بغداد −مكتبة األندلس : نارش,  نجف أرشف−آداب

 أنوار اهلداية ٦٧

مؤسسـة تنظـيم ونرشـ آثـار : حتقيـق,  مخينـيسيد:مؤلف
 ١٤١٣ذي القعـدة : سـال نرشـ, أوىل: چاپ,   مخينيإمام 
ــه,   ش ١٣٧٢ − ــب اإلعــالم اإلســالمي: چاپخان ,   مكت

 .  مخيني قدس رسهمؤسسة تنظيم ونرش آثار إمام :نارش

   نوار بحار األ٦٨
سـال , تصحيح شـده دوم: چاپ,  جمليسهعالم:مؤلف
ـــة الوفـــاء : نـــارش,   م ١٩٨٣ − ١٤٠٣: نرشـــ  −مؤسس
.  لبنان−بريوت

 بحوث يف علم األصول  ٦٩
قلـم سـيد حممـود ه تقريرات بحث الصـدر يف األصـول بـ

  ١٤٠٥قم  :چاپهاشمي 

 بصائر الدرجات٧٠

يـق تصـحيح وتعل: , حتقيق  صفارحممد بن حسن:مؤلف
: ســال نرشــ,   حــاج مــريزا حســن كوچــه بــاغي: تقــديمو

 −أمحـــدي  چاپخانـــه: چاپخانـــه,   ش ١٣٦٢ − ١٤٠٤
.  رانهت −منشورات أعلمي :, نارش  رانهت

 بيت األحزان ٧١
ســال ,   جديــد أول: چــاپ,   قمــيشــيخ عبــاس:مؤلــف
قـم  −دار احلكمـة : نـارش,   أمري: چاپخانه,   ١٤١٢: نرش
.  إيران−

,   ١٣٩٩: ســــال نرشــــ,   زراريأبــــو غالــــب:مؤلــــف ة تاريخ آل زرار٧٢
 .  رباينچاپخانه:چاپخانه
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 دوم: چــاپصــدر, مكتبــة األلفــني, حممــد بــاقر:مؤلــف تاريخ الغيبة الصغرى٧٣
.هـ١٤٠٠

ــات الظــاهرة٧٤ ــل اآلي تأوي
يف فضائل العرتة الطاهرة

نجفــي, ي دســرتآباارشف الــدين عــيل حســيني :مؤلــف
 .املهدي عليه السالم, قم مدرسة اإلمام:حتقيق ونرش

 تذكرة الفقهاء ٧٥

مؤسسـة آل البيـت علـيهم : , حتقيـق  حـيلعالمـة:مؤلف
حمـرم : سـال نرشـ,   اول: چـاپ,   السالم إلحيـاء الـرتاث

مؤسسـة آل البيـت : نارش,   قم −مهر : چاپخانه,   ١٤١٤
 .  قم −عليهم السالم إلحياء الرتاث 

 تسديد األصول ٧٦

: سال نرش,   أول:چاپ,   يمؤمن قمشيخ حممد:مؤلف
ــه,   ١٤١٩ ــارش,   مؤسســة النرشــ اإلســالمي: چاپخان : ن

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
.  املرشفة

تصــــــحيح اعتقــــــادات ٧٧
 اإلمامية 

: چــاپ,   حســني درگــاهي: فيــد, حتقيــقمشــيخ:مؤلــف
دار املفيـد : نـارش,   م ١٩٩٣ − ١٤١٤: چـاپ, سنة   دوم

 .  لبنان −بريوت  −نرش والتوزيع للطباعة وال

٧٨
الفكريـــةاملبـــاينتطـــور

 القـــــــرون يف للتشـــــــيع
وىلاألالثالثة

ــف ــدريسحســني.د:مؤل ــائي, م ــدكتور ترمجــة طباطب  ال
, چـاپ نخسـت إيـران, وحـي, نـور مشكور,نرش فخري
.هـ١٤٢٣

٧٩
عـــىل(تعليقـــات علميـــة

رشح الكــــــــــــــــــــــايف 
)للامزندراين

ــرتعليقــات علمــي ــب : شــعراينســن احلورشح جــامع أب
ـــاا ـــدراين  چـــاپ شـــده ب ـــافیرشح مازن ـــاب ك ـــر كت ,  ب

 .رانهتمنشورات املكتبة اإلسالمية, 
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 تفسري العيايش ٨٠
حــاج ســيد  :, حتقيــق  عيــايشحممــد بــن مســعود :مؤلــف

 −املكتبة العلمية اإلسـالمية : نارش,   هاشم رسويل حماليت
.  رانهت

 تفسري كنز الدقائق ٨١
حــاج آقــا جمتبــى : قيــق, حت  مــريزا حممــد مشــهدي:مؤلـف
مؤسسة : نارش,   ١٤٠٧شوال املكرم : سال نرش,   عراقي

 .  النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 تفسري نور الثقلني ٨٢

سـيد  :تصـحيح وتعليـق: , حتقيـق  شيخ حـويزي:مؤلف
 ١٤١٢: سال نرشـ, چهارم: چاپ,   حماليتهاشم رسويل 

ــه,   ش ١٣٧٠ − ــ: چاپخان ــارش  إســامعيليان همؤسس : , ن
 .  قم −إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع ةمؤسس

نجــف مرتضــوي,  چاپخانــهممقــاين, بــد اهللاع:مؤلــف تنقيح املقال٨٣
.هـ١٣٤٨

هتذيب األحكام يف رشح ٨٤
 املقنعة

سيد حسـن : حتقيق وتعليق: , حتقيق  شيخ طويس:مؤلف
,   ش ١٣٦٤: سال نرش,   سوم: چاپ,   خرسانموسوي 

ــهچا ــيد: پخان ــارش  خورش ــالمية : , ن ــب اإلس  −دار الكت
.  رانهت

توضــيح املقــال يف علــم ٨٥
 الرجال

ــي:مؤلــف ــال عــىل كن ــق  مل ــق: , حتقي حممــد حســني :حتقي
: ثية بـدار احلـديث, مراجعـةمولوي, قسم األبحاث الرتا

 ١٣٧٩ − ١٤٢١: سـال نرشـ,   أول: چاپ,   باقريحممد 
.  دار احلديث: نارش,  رسور:چاپخانه,  ش

: چاپخانـه,   ١٣٩٩: سال نرشـ,  بروجرديسيد:ؤلفم جامع أحاديث الشيعة ٨٦
.  قم−املطبعة العلمية
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 . هـ١٣٥٤إيران :, ط)صدوق(ابن بابويه قمي :مؤلفجامع األخبار٨٧

٨٨
ـــرواة وإزاحـــة جـــامع ال

االشتباهات عـن الطـرق 
واإلسناد

 .  حممدي چاپخانه: نارش,   حممد عيل أردبييل:مؤلف

مع املـــدارك يف رشح جـــا٨٩
 املخترص النافع

ــف ــق  ســاريخوانســيد:مؤل ــق: , حتقي ــرب : تعلي عــيل أك
,   ش ١٣٦٤ − ١٤٠٥: چاپ, سنة دوم: چاپ,   غفاري
 .  رانهت −مكتبة الصدوق:نارش

جــواهر الكــالم يف رشح ٩٠
 رشائع اإلسالم

شـيخ عبـاس : حتقيـق وتعليـق ،   جـواهريشـيخ:مؤلف
: چاپخانـه,   ش ١٣٦٥: سال نرش, دوم: چاپ,   قوچاين
 .  رانهت −دار الكتب اإلسالمية:, نارش  خورشيد

٩١
ــــــــــل ــــــــــة العق حركي

االجتهــادي لــدى فقهــاء 
الشيعة اإلمامية

ــف ــر:مؤل ــارش ,چــاپ نخســت شــاخوري,جعف  دار: ن
 والتوزيع والنرش للطباعة املالك

خامتــة (خامتــة املســتدرك ٩٢
 )مستدرك الوسائل

آل البيـت علـيهم مؤسسـة: , حتقيـق  نوريمريزا:مؤلف
رجـب : سـال نرشـ, أوىل: چـاپ,   السالم إلحياء الرتاث

مؤسسة آل البيت : نارشقم,  – هستار: چاپخانه,   ١٤١٥
 .  إيران −قم  −عليهم السالم إلحياء الرتاث 

خالصـــــة األقـــــوال يف ٩٣
 معرفة الرجال

: چـاپ,   قيـوميشيخ جواد: قيق, حت  حيلعالمة:مؤلف
مؤسسـة : چاپخانه,   ١٤١٧ر عيد الغدي: سال نرش,   أول

 .  مؤسسة نرش الفقاهة: نارش,  النرش اإلسالمي
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دراســــات يف احلــــديث ٩٤
 واملحدثني 

ــارشهاشــم معــروف حســيني, :مؤلــف دار التعــارف :ن
−هـــ١٣٩٨, چــاپ دوملبنــان,  –للمطبوعــات, بــريوت 

.م١٩٧٨

دراسات يف علم الدرايـة ٩٥
 تلخيص مقباس اهلداية

ــف ــاري:مؤل ــ,   عــيل أكــرب غف : ســال نرشــ, أوىل: اپچ
 دانشـگاه: , نـارش  هتـران −تـابش : چاپخانه,   ش ١٣٦٩
.  )ع(صادقإمام

 درر األخبار ٩٦
ســال ,   أول: چــاپ,   حجــازي, خرســو شــاهي:مؤلــف
: نـارش,   نمونـه: چاپخانـه,   ١٤١٩مجادي الثـاين  ٢٠نرش

 .  دفرت مطالعات تاريخ ومعارف إسالمي

دروس متهيديـــــــــــــة يف٩٧
القواعد الرجالية

 .يرواينإباقرحممد:مؤلف

كـز الغـدير مر:رشانـ, عميديثامر هاشم حبيب :مؤلف دفاع عن الكايف ٩٨
 م ١٩٩٥ الس,للدراسات اإلسالمية

ذخــــرية املعــــاد يف رشح٩٩
 اإلرشاد

مؤسسة آل البيت عليهم : نارش,  حمقق سبزواري:فمؤل
.  السالم إلحياء الرتاث

ذكرى الشـيعة يف أحكـام ١٠٠
 الرشيعة 

عـاميل, دين مكـي الـشـهيد أول حممـد بـن مجـال :لفمؤ
مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحيـاء الـرتاث, : حتقيق

.هـ١٤١٨قم,

 رجال ابن الغضائري ١٠١
لغضــائري أمحــد بــن حســني بــن عبيــد اهللا بــن اا:مؤلــف

جاليل, قم, دار سيد حممد رضا حسيني : واسطي, حتقيق
.هـ١٤٢٢احلديث,
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 :چاپخانــهحــيل, حســن بــن يوســف بــن مطهــر:مؤلــف رجال احليل ١٠٢
.هـ١٣٨١ دوم: چاپنجف,حيدري,

 رجال اخلاقاين ١٠٣

سيد حممد صادق بحر  :, حتقيق  خاقاينشيخ عيل:مؤلف
: چاپخانــه,   ١٤٠٤: ســال نرشــ, دوم: چاپخانــهالعلــوم, 

مركــز نرشــ مكتــب : نــارش,   مكتــب اإلعــالم اإلســالمي
.  اإلعالم اإلسالمي

 رجال الطويس ١٠٤

صــفهاين, جــواد قيــومي ا: شــيخ طــويس, حتقيــق:لــفمؤ
: نـارش ,١٤١٥رمضـان املبـارك : سـال نرشـ, أول: چاپ

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
  .  املرشفة

 رجال النجايش ١٠٥
, پـنجم: چـاپنجـايش, عباس أمحد بـن عـيل أبو:مؤلف

ــال نرشــ ــارش, ١٤١٦: س ــة النرشــ اإلســالمي : ن مؤسس
   ة جلامعة املدرسني بقم املرشفةالتابع

 –مؤسسـة النـور للمطبوعـات  –مرتىض رشيف:مؤلف رسائل الرشيف املرتىض ١٠٦
.بريوت, لبنان

ــف رسائل ومقاالت ١٠٧ ــبحاين:مؤل ــر س ــيخ جعف ــارش  ش ــام : , ن ــة إم مؤسس
.  قم−)ع(صادق

 .املطبوع يف اجلوامع الفقهية نقًال عن سامء املقالرسالة حتقيق أيب بصري١٠٨

روض اجلنـــــان يف رشح ١٠٩
 األذهان إرشاد

: نــارشزيــن الــدين جبعــي عــاميل,   شــهيد ثــاين:مؤلــف
قـم  −مؤسسة آل البيـت علـيهم السـالم إلحيـاء الـرتاث 

.  املرشفة
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ـــــات يف ١١٠ روضـــــات اجلن
 أحوال العلامء والسادات 

أســـد اهللا : خوانســـاري, حتقيـــقحممـــد بـــاقر:مؤلـــف
 .م١٩٥٠, حيدري :چاپخانهإسامعيليان, 

 روضة الواعظني١١١
ــال ني:مؤلــف ــق  ابوريشــفت ــديم: , حتقي ســيد حممــد : تق

منشـورات رشيـف : , نـارش  مهدي سـيد حسـن خرسـان
.  قم−ريض

 رياض املسائل ١١٢

ــائيطســيد عــيل:ؤلــفم ــق  باطب مؤسســة النرشــ : , حتقي
ــارك : ســال نرشــ, أوىل: چــاپ,   اإلســالمي رمضــان املب

ابعـة جلامعـة مؤسسة النرشـ اإلسـالمي الت: نارش,   ١٤١٢
.  املدرسني بقم املرشفة

ــــم ١١٣ ــــال يف عل ــــامء املق س
 الرجال 

ســيد حممــد حســيني : أبــو اهلــدى كلبــايس,حتقيق:مؤلــف
, ١٤١٩شـعبان املعظـم : سال نرشـ, أول: چاپقزويني,
ــه ــارشقــم,  –أمــري : چاپخان ) ع(مؤسســة ويل العرصــ : ن

 .  قم املرشفة−للدراسات اإلسالمية

 رشح إحقاق احلق ١١٤

سيد شهاب الـدين : تعليق: , حتقيق  سيد مرعيش:مؤلف
: نـارش,   سيد إبـراهيم ميـانجي: مرعيش نجفي, تصحيح

 −قـم  −نجفـي منشورات مكتبة آية اهللا العظمى مرعيشـ 
.  إيران
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 رشح أصول الكايف ١١٥

: تعليقات با :ازندراين, حتقيقممويل حممد صالح :مؤلف
يل سـيد عـ: مريزا أبـو احلسـن شـعراين, ضـبط وتصـحيح

م, ٢٠٠٠ − ١٤٢١: ســال نرشــ, أول: چــاپعاشــور, 
عــريب للطباعــة والنرشــ دار إحيــاء الــرتاث ال: چاپخانــه

دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب للطباعـــة : نـــارشوالتوزيـــع, 
   لبنان −بريوت −والنرش والتوزيع

 رشح نجاة العباد ١١٦

سـال , أول: چـاپأراكـي, آخوند مال أبو طالب :مؤلف
ــر  :نرشــ ــه, ١٤٢٠صــفر املظف ــة النرشــ : چاپخان مؤسس

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة : نارشاإلسالمي, 
 .  املدرسني بقم املرشفة

 رشح هنج البالغة ١١٧
حممد أبو الفضل إبراهيم, : ابن أيب احلديد, حتقيق:مؤلف
دار : نــارشم, ١٩٥٩ − ١٣٧٨: ســال نرشــ, أول: چــاپ

 .  رشكاهعيسى البايب احللبي و −إحياء الكتب العربية

 طرائف املقال ١١٨

ســيد مهــدي : , حتقيــق  ســيد عــيل بروجــردي:مؤلــف
هبمن : چاپخانه, ١٤١٠: سال نرش, أول: چاپ رجائي,

مكتبــة آيــة اهللا العظمــى املرعيشــ النجفــي : نــارشقــم,  –
.  قم املقدسة−العامة

 عبد اهللا بن سبأ١١٩
 حيصـحت ششـم: چـاپعسـكري, سيد مرتىضـ:مؤلف
ـــده ـــال نرشـــ, ش ـــارش,   م ١٩٩٢ − ١٤١٣: س نرشـــ : ن
.  توحيد
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 عدة األصول ١٢٠
أنصــاري حممــد رضــا : شــيخ طــويس, حتقيــق:مؤلــف
هــ, ١٤١٧ذي احلجـة : سـال نرشـ, أول: چـاپ,   القمي

.  قم−هستار:چاپخانه

 عقائد اإلمامية ١٢١
دكــرت : تقــديم:شــيخ حممــد رضــا مظفــر, حتقيــق:مؤلــف

 −قــم −انتشــارات أنصــاريان : نــارشحامــد حفنــي داود, 
  .إيران

 علل الرشائع١٢٢
يد حممد صـادق س: تقديم: , حتقيق  شيخ صدوق:مؤلف

ــوم ــر العل ــال نرشــ,   بح ــارش,   م ١٩٦٦ − ١٣٨٥: س : ن
 .  أرشفنجف  −ت املكتبة احليدرية ومطبعتها منشورا

 عيون أخبار الرضا ١٢٣

: تصحيح وتعليق وتقديم: , حتقيق  صدوقشيخ:مؤلف
,   م ١٩٨٤ − ١٤٠٤: ســال نرشــ,   أعلمــيشــيخ حســني 

,   لبنـان −بـريوت  −سسـة األعلمـي مطابع مؤ: چاپخانه
 .  لبنان −بريوت  −مؤسسة األعلمي للمطبوعات :نارش

١٢٤
ــــرام يف حجــــة ــــة امل غاي

اخلصــــام عــــن طريــــث 
اخلاص والعام

 .   سيد عيل عاشور: , حتقيق  سيد هاشم بحراين:مؤلف

 غنائم األيام ١٢٥

مكتـب  −ان عبـاس تربيزيـ: , حتقيـق  قمـيمـريزا:مؤلف
عبــد : مهكــارانخراســان,  شــاخه −اإلعــالم اإلســالمي 

: سال نرش, اول: چاپ,   حسينيليم حيل, سيد جواد احل
,   مطبعة مكتب اإلعـالم اإلسـالمي: چاپخانههـ, ١٤١٧
 .  مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي:نارش
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ــال يف احلــديث ١٢٦ ــائق املق ف
 والرجال 

غالحمسـني : , حتقيـق  يبرصـأمحد بن عبد الرضـا :مؤلف
ـــا ــــ, ١٤٢٢: ســـال نرشـــ,   أول: چـــاپ,   قيرصـــيه ه ه

 −للطباعـة والنرشـ  دار احلـديث : نارش,   ستاره: چاپخانه
.قم

 فرائد األصول١٢٧

جلنة حتقيق تـراث :إعداد: , حتقيق  أنصاريشيخ:مؤلف
شـعبان املعظـم : سال نرشـ,   لأو: چاپ,   الشيخ األعظم

جممـع الفكـر : نـارش,   قـم −بـاقري : چاپخانههـ,   ١٤١٩
.  اإلسالمي

 فرق الشيعة ١٢٨
ـــوبختي,:مؤلـــف دكـــرت : حتقيـــق حســـن بـــن موســـى ن

ـــداملنعم  ـــي, عب ـــاهرة, الرشـــاددار حفن , أول:چـــاپ ,ق
.هـ١٤١٢

١٢٩
فصل اخلطـاب يف إثبـات

ــــــاب رب  ــــــف كت حتري
األرباب

إيران : چاپطربيس, حسني بن حممد تقي نوري :مؤلف
 .هـ١٣٩٨

   قاموس الرجال١٣٠
: سال نرش,   اول:چاپ,   تسرتييخ حممد تقي ش:مؤلف
مؤسسـة النرشـ اإلسـالمي التابعـة : نـارش,   , قم ه ١٤١٩

 .  جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 قرب اإلسناد ١٣١

مؤسسـة آل البيـت علـيهم : , حتقيـق  قميمحريي:مؤلف
ـــرتاث ـــاء ال : ســـال نرشـــ,   لأو: چـــاپ,   الســـالم إلحي

مؤسسـة آل البيـت : نارش,   قم −مهر : چاپخانه,   ١٤١٣
 .  قم −عليهم السالم إلحياء الرتاث 
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, مطبوعـات احلـوزة غريفـي موسـويالدينحمي:مؤلف قواعد احلديث ١٣٢
 .مؤسسة اإلمام الكاظم عليه السالم–العلمية

 كامل الزيارات١٣٣
سـال ,   أول: چـاپ,   جعفر بن حممد بـن قولويـه:مؤلف
ــدير : نرشــ ــد الغ ــه,   ١٤١٧عي ــة النرشــ: چاپخان  مؤسس

 .  مؤسسة نرش الفقاهة:نارش,  اإلسالمي

 كتاب الغيبة ١٣٤
فـارس حسـون : , حتقيـق  نعامينحممد بن إبراهيم:مؤلف
مهـر : چاپخانـه,   ١٤٢٢: سال نرشـ, أوىل: چاپ,   كريم
 .  أنوار اهلدى:نارش,  قم−

حممــد بــاقر : حتقيــق حممــد بــاقر أنصــاري, حتقيــق:مؤلــف كتاب سليم بن قيس ١٣٥
 .  زنجاينأنصاري

١٣٦

دار  −برقعـي, دار البيـارق أبو الفضـل بـن رضـا :مؤلفكرس الصنم
, ٣رابطــة أهــل الســنة يف إيــران مكتــب لنــدن  −القــدس 
عبد الرحيم مـال : هم, ترمج٢٠٠١ −هـ ١٤٢١ چاپ دوم
.يچزاده بلو

 كشف احلقائق ١٣٧
منقحـــة  ســـوم:چـــاپ,   شـــيخ عـــيل آل حمســن:مؤلــف
دار : نـــارش ,  م ١٩٩٩ − ١٤١٩: ســـال نرشـــ,   ومزيـــدة

 .  لبنان −بريوت −امليزان للطباعة والنرش والتوزيع 

انتشــارات : نــارش,   شــيخ جعفــر كاشــف غطــاء:مؤلــف كشف الغطاء ١٣٨
.  اصفهان−مهدوي

 كشف الغمة ١٣٩
: ســال نرشــ, دوم: چــاپ,   إربــيلابــن أيب الفــتح:مؤلــف
ـــريوت  −دار األضـــواء : نـــارش,   م ١٩٨٥ − ١٤٠٥  −ب
.  لبنان
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 علم الرجال  كليات يف١٤٠

ذي : ســال نرشــ, ســوم: چــاپ,   ســبحاينشــيخ:مؤلــف
مؤسســــة النرشــــ : چاپخانــــه,   ١٤١٤القعــــدة احلــــرام 

ــارش ,  اإلســالمي ــة : ن ــالمي التابع ــة النرشــ اإلس مؤسس
 .  جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 كامل الدين ١٤١

عـيل : تصـحيح وتعليـق: حتقيـق,   صـدوقشـيخ:مؤلـف
 ١٣٦٣ − ١٤٠٥حلـرام حمـرم ا: سـال نرشـ,   غفاريأكرب 
ــارش,   ش ــة : ن ــة جلامع ــالمي التابع ــة النرشــ اإلس مؤسس

 .  املدرسني بقم املرشفة

١٤٢
لؤلـــــــؤة البحـــــــرين يف

اإلجـــــازات وتـــــراجم 
رجال احلديث

دار , بحـراين صـاحب احلـدائقيوسف بـن أمحـد :مؤلف
 م١٩٨٦هـ ١٤٠٦بريوت األضواء 

١٤٣
كشــف..هللا ثــم للتــاريخ

ـــة  ـــة األئم األرسار وتربئ
راألطها

 چــاپ ســومنجــف,  یعلــام ازحســني موســوي :مؤلــف
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢

 جممع البحرين ١٤٤
: چاپ,   حسينيسيد أمحد: , حتقيق  شيخ طرحيي:ؤلفم

ــارش,   ش ١٣٦٧ − ١٤٠٨: ســال نرشــ,   دوم مكتــب : ن
 .  النرش الثقافة اإلسالمية

 جممع الفائدة١٤٥

حـاج آغـا جمتبـى عراقـي, : , حتقيـق  حمقق اردبييل:مؤلف
ــيخ عــيل يــزدي  پنــاه اشــتهاردي, حــاج آغــا حســني ش
منشـورات مجاعـة املدرسـني يف احلـوزة : نـارش,   اصفهاين

 .  العلمية يف قم املقدسة
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صادق مؤسسة إمام : , نارش  شيخ جعفر سبحاين:مؤلف حمارضات يف اإلهليات ١٤٦
.  قم).ع(

 خمترص بصائر الدرجات ١٤٧
 − ١٣٧٠: ســال نرشــ,   حــيلحســن بــن ســليامن :مؤلــف
نجــف  −منشــورات املطبعــة احليدريــة : نــارش,   م ١٩٥٠
.  أرشف

 خمتلف الشيعة ١٤٨

,   مؤسسـة النرشـ اإلسـالمي: , حتقيق  حيلهعالم:مؤلف
: نـــارش,   ١٤١٣ذى القعـــدة : ســـال نرشـــ,   دوم: چـــاپ

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
.  املرشفة

ــارشحممــد,حييــى:مؤلــف مدخل إىل فهم اإلسالم ١٤٩  العــريب, نتشــاراال مؤسســة:ن
م١٩٩٩,چاپ اول

 مدينة املعاجز١٥٠

ــف ــراين:مؤل ــم بح ــيد هاش ــق  س ــزة اهللا : , حتقي ــيخ ع ش
,   ١٤١٣: ســـال نرشـــأوىل, : چـــاپ,   مهـــداينمـــوالئي 
قم  −مؤسسة املعارف اإلسالمية : نارش,   هبمن: چاپخانه

.  إيران−

مـــرآة األنـــوار ومشـــكاة١٥١
 األرسار

بـن مـوىل حممـد طـاهر نبـاطي حسـن رشيـف وأب:مؤلف
 .هـ١٣٧٤ران هتإفتاء,:چاپخانهفتوين,

 .هـ١٣٢٥إيران : چاپحممد باقر جمليس,:مؤلفمرآة العقول١٥٢

ــار١٥٣ ــة وغب ــة املرحل مرجعي
 التغيري 

ــف ــر:مؤل ــاخوريجعف ــاپ نخســت ش ــارش ,چ  دار: ن
 البيضاءاملحجة−األكرمالرسول

مــروج الــذهب ومعــادن١٥٤
 اجلوهر

 بـــال, شـــارل:حتقيـــق ,مســـعودينحســـأبـــو:مؤلـــف
 .م١٩٧٩ اللبنانيةاجلامعةمنشورات
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ــــــائل ١٥٥ ــــــتدرك الوس مس
 ومستنبط املسائل

مؤسسـة آل البيـت علـيهم : , حتقيـق  نوريمريزا:مؤلف
سـال ,   شـده قيـقحت لأو: چـاپ,   السالم إلحياء الرتاث

ـــارش,   م ١٩٨٧ − ١٤٠٨: نرشـــ ـــت : ن مؤسســـة آل البي
 .  لبنان −بريوت − عليهم السالم إلحياء الرتاث

 مستدرك سفينة البحار١٥٦
ـــف ـــامزي :مؤل ـــق  اهروديشـــشـــيخ عـــيل ن ـــق : , حتقي حتقي

,   ١٤١٨: سـال نرشـ,   نـامزيشيخ حسن بن عـيل : وتصحيح
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة املدرسـني بقـم : نارش

.  املرشفة

چـاپ هــ, ١٣٦١متـوىفهادي كاشـف الغطـاء, :مؤلف مستدرك هنج البالغة ١٥٧
.هـ1354نجف

مستدركات علـم رجـال ١٥٨
 احلديث

سـال , أول: چـاپ,   شـاهروديشيخ عيل نامزي :مؤلف
,   رانهتــ −شــفق : چاپخانــه,   ١٤١٢ربيــع اآلخــر : نرشــ
.  ابن املؤلف:نارش

 مستند الشيعة ١٥٩
م مؤسسة آل البيت عليهم السال: , حتقيق  نراقيحمقق:مؤلف

: ســال نرشــ,   لأو: چــاپ, مشــهد مقــدس −إلحيــاء الــرتاث 
مؤسسـة : نـارش,   قـم − هستار: چاپخانه,   ١٤١٥ربيع األول 

 .  قم−آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث 

 مسند اإلمام الرضا ١٦٠

ـــف ـــز اهللا :مؤل ـــارديشـــيخ عزي ـــق  عط ـــع : , حتقي جتمي
: سـال نرشـ,   خبوشاينشيخ عزيز اهللا عطاردي : وترتيب

ونرش آستان مؤسسة طبع : چاپخانه,   ١٤٠٦ربيع اآلخر 
 .  )ع(املؤمتر العاملي اإلمام الرضا :نارش,  قدس رضوي

ــــموس يف١٦١ ــــارق الش مش
رشح الدروس

ــفم ــق خوانســاري:ؤل ــارش,   حمق ــت : ن مؤسســة آل البي
 .  عليهم السالم إلحياء الرتاث
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ــف مرشعة بحار األنوار ١٦٢ مؤسســة :نــارش  ي,شــيخ حممــد آصــف ُحمســن:مؤل
 .بريوت, لبنانالعارف للمطبوعات

ــرر ١٦٣ ــوار يف غ مشــكاة األن
 األخبار

 :چـاپ,   مهـدي هوشـمند: , حتقيـق  طربيسعيل:مؤلف
: نارش,   دار احلديث: چاپخانه,   ١٤١٨: سال نرش,   أول

.  دار احلديث

: , نــارش  حيــدري: چاپخانــه,   مهــداينآقــا رضــا:ؤلــفم مصباح الفقيه١٦٤
 .  رانهت −منشورات مكتبة الصدر

 معامل املدرستني ١٦٥
 − ١٤١٠: ســال نرشــ,   عســكريد مرتىضــســي:مؤلــف
ـــارش,   م ١٩٩٠ ـــة والنرشـــ : ن ـــنعامن للطباع ـــة ال مؤسس

 .   لبنان−بريوت−والتوزيع

 معاين األخبار ١٦٦

عـيل : تصـحيح وتعليـق: حتقيـق,  صـدوقشـيخ:مؤلـف
: نـارش,   ش ١٣٣٨ − ١٣٧٩: سـال نرشـ,   غفـاريأكرب 

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
.  املرشفة

 − ١٤١٣: سال نرش,   پنجم: چاپ,  خوئيسيد:مؤلف معجم رجال احلديث١٦٧
.  م١٩٩٢

 مقاتل الطالبيني١٦٨

: تقــديم وإرشاف: , حتقيــق  ىصــفهاناأبــو فــرج:مؤلــف
 ١٩٦٥ − ١٣٨٥: سـال نرشـ,   دوم: چاپ,   مظفركاظم 

نجـف  −ت املكتبة احليدرية ومطبعتهـا منشورا: نارش,   م
.  أرشف
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ــاس ا١٦٩ ــم مقب ــة يف عل هلداي
 الدراية 

علـم الدرايـة,  قـاين, مقبـاس اهلدايـة يفعبد اهللا مم:مؤلف
چـاپ قـاين, قـم, مؤسسـة آل البيـت, حتقيق حمّمد رضا مم

.نخست

مكيــال املكــارم يف فوائــد ١٧٠
 الدعاء للقائم

ســيد عــيل : , حتقيــق  مــريزا حممــد تقــي اصــفهاين:مؤلــف
ؤسسة م: نارش,   ١٤٢١: سال نرش, أول: چاپ,   عاشور

 .  بريوت −األعلمي للمطبوعات

 من ال حيرضه الفقيه ١٧١
عــيل : تصــحيح وتعليــق: حتقيــقصــدوق, شــيخ:مؤلــف
ـــرب  ـــاريأك ـــارش, دوم: چـــاپ,   غف مؤسســـة النرشـــ : ن

 .  اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 مناقب آل أيب طالب ١٧٢

 تصــحيح ورشح و: , حتقيــق  آشــوبابــن شــهر:مؤلــف
: ســال نرشــ,   أرشفنجــف  يدأســات هــی ازگرو: تطبيــق
ـــــه,   م ١٩٥٦ − ١٣٧٦ ـــــدري : چاپخان ـــــف  −حي نج
 .  أرشفنجف −املكتبة احليدرية :, نارش  أرشف

 مناهج األحكام ١٧٣
,   ١٤٢٠: سـال نرشـ, أول: چـاپ,  قمـيمـريزا:مؤلف

مؤسسة النرش : نارش,  سة النرش اإلسالميمؤس: چاپخانه
 .  بقم املرشفةاإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني 

١٧٤
ــــــــى اجلــــــــامن يف  منتق
األحاديــــث الصــــحاح 

 واحلسان 

تصــحيح : حتقيــق,  شــيخ حســن صــاحب املعــامل:مؤلــف
: ســال نرشــ,   أول: چــاپ,   غفــاريعــيل أكــرب : وتعليــق
ــــه,   ش ١٣٦٢ ــــارش,   اإلســــالميةاملطبعــــة : چاپخان : ن

مؤسســة النرشــ اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم 
.  املرشفة



   ر ميزان نقد علميابع شيعه دمن 
  

 

460

 املؤلف والطبعةالكتاب م

ملطلـب يف حتقيـق منتهى ا١٧٥
 املذهب

قسم الفقه يف جممع البحوث : , حتقيق  حيلهعالم:مؤلف
: چاپخانـه,   ١٤١٢: سال نرشـ,   أول: چاپ,   اإلسالمية

جممـع : نارش,  قدس رضوی ونرش  آستان چاپمؤسسة 
 .  مشهد −إيران −البحوث اإلسالمية

منهاج الكرامة يف معرفـة ١٧٦
 اإلمامة

: چـاپ,  عبد الرحيم مبـارك: , حتقيق  حيلهعالم:مؤلف
,   قــم −هــادي : چاپخانــه,   ش ١٣٧٩: ســال نرشــ, أول
 .  مشهد −انتشارات تاسوعا:نارش

    .مقال ملحمد احلائري ضمن كتاب الوحدة اإلسالميةمنهاج عميل للتقريب١٧٧

 مواقف الشيعة١٧٨

رجـب : سـال نرشـ, أول: چاپ,  ميانجيأمحدي:مؤلف
,   لنرشـ اإلسـالميمؤسسـة ا: چاپخانـه,   ١٤١٦املرجب 

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني : نارش
.  بقم املرشفة

موســوعة أحاديــث أهــل ١٧٩
 البيت 

: ســال نرشــ,   أول: چــاپ,   نجفــيشــيخ هــادي:مؤلــف
دار إحياء الـرتاث العـريب : چاپخانه,   م ٢٠٠٢ − ١٤٢٣

دار : نـارش,   لبنـان −بـريوت  −رش والتوزيع للطباعة والن
بـريوت  −الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع  إحياء

.  لبنان−

: چـاپ,   دار احلـديث: , حتقيق  شهريريمدحم:مؤلف ميزان احلكمة ١٨٠
 .  دار احلديث: نارش,   دار احلديث:چاپخانه,اول

١٨١
نظريـــة الســـنة يف الفكـــر

ـــــــوين  ـــــــامي التك اإلم
والصريورة

شــار مؤسســة االنت :چاپخانــهحيــدر حــب اهللا , :مؤلــف
 .بريوت لبنان . العريب 
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 نقد الرجال ١٨٢

: , حتقيــق  تفــريشمصــطفى بــن حســني حســيني:مؤلــف
چـاپ مؤسسة آل البيت عليهم السـالم إلحيـاء الـرتاث, 

 − هسـتار: چاپخانـه,   ١٤١٨شـوال : سال نرش,   نخست
ــاء : نــارش,   قــم ــيهم الســالم إلحي مؤسســة آل البيــت عل

  .  قم−الرتاث

رفـة هناية اإلحكـام يف مع١٨٣
 األحكام

: چاپ,   رجائيسيد مهدي : , حتقيق  حيلهعالم:مؤلف
ــارش  ١٤١٠: ســال نرشــ,   دوم ــ: , ن إســامعيليان  ةمؤسس

 .  إيران −قم  −للطباعة والنرش والتوزيع 

ــــة يف رشح ١٨٤ ــــة الدراي هناي
 الكفاية

: , حتقيــق  أصــفهانىشــيخ حممــد حســني غــروي :مؤلــف
ــق ــق وتصــحيح وتعلي ــري : حتقي ــدي أحــدي أم شــيخ مه

: چاپخانـه,   ش ١٣٧٤: سـال نرشـ, أول: چاپ,   كالئي
 −قـم  −) ع(انتشـارات سـيد الشـهداء : نارش,   قم −امري 
.  إيران

رشيــف : مجــع آوری( طالــب, أيب بــنعــيلإمــام:مؤلــف هنج البالغة ١٨٥
 م٢٠٠٣ العلمية, الكتبدار:نارش,)ريض

هنج السعادة يف مستدرك١٨٦
هنج البالغة

ـــف ـــا,   مـــوديحمشـــيخ:مؤل مؤسســـة األعلمـــي : رشن
 .  لبنان −بريوت −للمطبوعات

وســــــائل الشــــــيعة إىل ١٨٧
 حتصيل مسائل الرشيعة

مؤسســة آل البيــت علــيهم : , حتقيــق  عــاميلحــر:مؤلــف
ـــرتاث ـــاء ال : ســـال نرشـــ,   دوم: چـــاپ,   الســـالم إلحي

مؤسسـة آل البيـت : نارش,   قم −مهر : چاپخانه,   ١٤١٤
 .  فةعليهم السالم إلحياء الرتاث بقم املرش
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 وضوء النبي ١٨٨
: سـال نرشـ,   أول: چـاپ,   شهرسـتاينسيد عـيل:مؤلف

: , نـارش  قـم − هسـتار: چاپخانـه,   ١٤١٥مجادي اآلخرة 
.  مؤلف

ــاجز وأصــول١٨٩ ــابيع املع ين
 الدالئل

 .  قم − علمي: چاپخانه,   بحراينسيد هاشم:مؤلف

 
 
 

 
 :مراجع السنة: ثانياً 

 املؤلف والطبعةاسم الكتاب م
 قـريش أبـو الفـداء,إسامعيل بن عمر بـن كثـري :مؤلف اية والنهايةالبد١

:  چـاپ عـيل شـريي,: حتقيق وتدقيق وتعليق : حتقيق 
دار إحياء : نارش  م,١٩٨٨ − ١٤٠٨:  سال نرش ,أول

 .لبنان −بريوت −الرتاث العريب
تـاريخ(تاريخ ابن عسـاكر٢

مدينة دمشق وذكـر فضـلها 
ـــن  ـــا م ـــن حله ـــمية م وتس

 )لاألماث

أبو القاسم عيل بن حسن إبن هبة اهللا بـن عبـد :مؤلف
, ١٩٩٥ −بــريوت  −دار الفكــر : نــارششــافعي,  اهللا

 حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري: حتقيق

ذهبـي, س الدين حممد بن أمحد بـن عـثامن شم:مؤلفتـــاريخ اإلســـالم ووفيـــات٣
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 −بــــريوت / نلبنــــا −دار الكتــــاب العــــريب :نــــارشاملشاهري واألعالم

ـــ ١٤٠٧ ــقأول: چــاپم, ١٩٨٧ −ه ــر . د: , حتقي عم
عبد السالم تدمرى

بغـدادي, دار أمحـد بـن عـيل أبـو بكـر خطيـب :مؤلفتاريخ بغداد٤
.بريوت −دار الكتب العلمية :النرش

تثبيت دالئل النبوة٥
 

: م يقـدتو قيـقحتاين,دعبداجلبار بـن أمحـد مهـ:مؤلف
ــثامن, ــدالكريم ع ــدار العر عب ــع, ال ــة للنرشــ والتوزي بي

.بريوت, لبنان
دار الكتـاب  :نـارشرافعـي, مصـطفى صـادق :مؤلفحتت راية القرآن٦

 هـ١٤٠٣−٨العريب ط
ــفتفسري املنار٧ ــا, :مؤل ــيد رض ــد رش ــهحمم ــة  :چاپخان دار املعرف

.بريوت, لبنان
يوســف بــن الزكــي عبــدالرمحن أبــو احلجــاج :مؤلــفهتذيب الكامل٨

 − ١٤٠٠ −بـريوت  −مؤسسـة الرسـالة : نارشاملزي, 
 بشار عواد معروف. د: , حتقيقأول:چاپ,١٩٨٠

 حاتم حممد بن إدريـس أبـو عبد الرمحن بن أيب:مؤلفاجلرح والتعديل٩
 −دار إحيـاء الـرتاث العـريب : نارشمتيمي, ي رازحممد 
 أول:چاپ, ١٩٥٢–١٢٧١−بريوت

رواة األخبـــار عـــن األئمـــة١٠
  األطهار

.چاپ نخستصادق, مدحم:مؤلف

ذهبـي أبـو مد بن أمحد بـن عـثامن بـن قـايامز حم:مؤلفسري أعالم النبالء١١
, ١٤١٣ −بـريوت  −مؤسسة الرسـالة :نارشعبد اهللا,
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حممــد نعــيم , شــعيب أرنــاؤوط:, حتقيــقهنــم:چــاپ

عرقسويس
جعفـي, حممد بن إسامعيل أبو عبداهللا بخـاري :مؤلفصحيح البخاري١٢

 − ١٤٠٧ −بـــريوت  −ياممـــة , ن كثـــريدار ابـــ: نـــارش
 مصطفى ديب البغا. د: , حتقيقسوم:چاپ,١٩٨٧

مـد بـن سـعد بـن منيـع أبـو عبـداهللا برصـي حم:مؤلفالطبقات الكربى١٣
 بريوت −دار صادر :نارشزهري,

الفــرق بــني الفــرق وبيــان١٤
 الفرقة الناجية

بغـدادي أبـو عبد القـاهر بـن طـاهر بـن حممـد:فمؤل
ـــارشمنصـــور,  ـــدة : ن ـــاق اجلدي ـــريوت  −دار اآلف  −ب
.چاپ دوم,١٩٧٧

مؤسسـة : نارشفريوزآبادي, حممد بن يعقوب :مؤلفالقاموس املحيط١٥
بريوت−الرسالة

قواعد األحكام يف مصـالح١٦
 األنام 

دار الكتـب : نـارشسلمي, أبو حممد عز الدين :مؤلف
بريوت−العلمية

 بن أيب الكرم حممد بن حممد بن أبو احلسن عيل:مؤلفالكامل يف التاريخ١٧
ــد ا ــارششــيباين, لكــريم اعب ــة : ن  −دار الكتــب العلمي

ــريوت  ـــ, ا١٤١٥ −ب ــقدوم: چــاپه ــد اهللا : , حتقي عب
قايض

أمحد بن عيل بـن حجـر أبـو الفضـل عسـقالين :مؤلفلسان امليزان١٨
 −مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات : نــارششــافعي, 
: يــق, حتقســوم: چــاپ, ١٩٨٦ − ١٤٠٦ −بــريوت 

 .هند −املعرف النظاميةدائرة
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: نارششـريازي,أبو إسحاق إبـراهيم بـن عـيل:ؤلفماللمع يف أصول الفقه١٩

م, ١٩٨٥−هــ ١٤٠٥ −بـريوت  −دار الكتب العلمية 
.چاپ نخست

ابوري, شـحممد بن عبداهللا أبو عبداهللا حاكم ني:مؤلفعىل الصحيحنياملستدرك٢٠
ــارش ــة : ن  −هـــ ١٤١١ −ت بــريو −دار الكتــب العلمي
مصطفى عبد القادر : , حتقيقنخست: چاپم, ١٩٩٠
عطا

 −بـريوت  −مكتبة املثنـى : نارش,   عمر كحالة:ؤلفم معجم املؤلفني ٢١
 .  لبنان −بريوت  −لبنان و دار إحياء الرتاث العريب 

مقـــــــاالت اإلســـــــالميني٢٢
 واختالف املصلني

: نـارشأشـعري أبـو احلسـن, عيل عيل بن إسام:مؤلف
ــريب  دار ــرتاث الع ــاء ال ــريوت,  −إحي , ســوم:چــاپب

 هلموت ريرت:حتقيق
حــراين أبــو أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن تيميــة :مؤلــفمنهاج السنة٢٣

ــاس,  ــارشالعب ــة : ن ــة قرطب ــاپ, ١٤٠٦ −مؤسس : چ
 حممد رشاد سامل.د:, حتقيقاول

هدايــة احليـــارى يف أجوبـــة٢٤
 اليهود والنصارى

أيب بكر بـن مد بن أبو عبد اهللا شمس الدين حم:مؤلف
ــي  ــعد الزرع ــن س ــوب ب ــقي, أي ــارشدمش ــة : ن اجلامع

 همدينة منور−اإلسالمية
  


