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درﯾﭽﻪ:
ﮐﺘﺎب ﭘﮋوھﺸﯽ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎد ﭘﮋوھﺸﮕﺮ دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﻮس در ﭼﮫﺎر ﺟﺰء )ﻋﻘﯿﺪه ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ـ ﺣﺪﯾﺚ ـ ﻓﻘﻪ( ﺷﺎھﮑﺎری اﺳﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در راه ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن آن
ﺻﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬاھﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻓﻘﮫﯽ و ورق زدن در ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ،
ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ذﮐﺎوت و ﺗﯿﺰ ھﻮﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ اھﺮم
اول ﻣﺬھﺐ را در اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ھﻤﻪ ﻣﺬھﺐ در ھﻤﻪ
ﺟﻮاﻧﺐ آن؛ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎص آن در ﻓﮫﻢ ﮐﻼم اﻟﻠﻪ
ﻣﺠﯿﺪ ـ ﻗﺮآن؛ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و دﯾﻦ ـ ،و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﮫﻢ ﺧﺎص ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم ج و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن اﺋﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﮑﻮره اﻣﺎﻣﺖ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻓﻘﮫﯽ و ...ﺑﺪور ھﻤﺎن آﺳﯿﺎﺑﯽ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ اھﺮم آن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻣﺬھﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺘﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺎم اﻣﺎﻣﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺗﺮاﺷﯿﺪن
دﻟﯿﻞھﺎ و ﺑﺮاھﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ،و ﺳﻌﯽ در ﮐﺞ ﮐﺮدن ﮔﺮدن آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻄﺮف
ﻣﻔﮑﻮره ﺳﺎﺧﺘﮕﯿﺸﺎن ﺧﻮد را از ﺻﻒ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ در راﺳﺘﺎی
ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ ھﺪف دورﺗﺮ ﺷﺪن از ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ـ
ﻋﺎﻣﻪ ـ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ارﮐﺎن ﻣﺬھﺐ و ﻋﻠﻮم و داﻧﺶھﺎی آن را در ﭘﺮﺗﻮ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،و
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺧﺸﺖ ﺑﻨﺎی ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﻣﻮردی ﺑﺎ
اﻣﺎﻣﺖ ﺷﺎخ ﺑﺸﺎخ ﻧﺸﻮد!
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در اﯾﻦ ھﺪف ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ؟ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺦ اﻣﺎﻣﺖ را
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﻨﺪ؟ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﻀﺎﯾﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ
دارﻧﺪ؟ و ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺳﺶھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ذھﻦ ھﺮ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ،و ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ،
و ھﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﻨﺪار ،و ھﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ،و ھﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،را اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ
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درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﻮا ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را زﯾﺮ زره ﺑﯿﻦ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮده،
و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﯽﭘﺮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راه ﮐﺠﺎﺳﺖ
و ﭼﻪ ﮐﺠﺎ...
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺪه و ﻋﻘﯿﺪه ﺷﺨﺼﯽ ھﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮد.
ﮐﺘﺎب در واﻗﻊ درﯾﭽﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖھﺎی ﭘﻨﮫﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯽ،
ﭘﺲ از آن اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﻤﺎﺳﺖ...
ﻧﺎﺷﺮ...

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ درﺑﺎره
ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم و ﮐﺘﺎبﻫﺎی آن

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪی را ﮐﻪ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎنھﺎ آﻓﺮﯾﺪه و ﺗﺎرﮐﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺷﺮک ﻣﯽورزﻧﺪ.
ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ او ﺑﻪ ﺟﺎی آورده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺘﯽ از او ﮐﻪ ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه را اداء ﮐﻨﺪ ،ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺷﮑﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد ﺷﮑﺮﮐﺮدن ھﻢ ﻧﻌﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا آن را ﻋﻄﺎء ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮔﺮان ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ذات ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را وﺻﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ و او ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ھﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
او را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذاﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﺮدش و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺪون اراده و ﻗﺪرت او ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و از او ھﺪاﯾﺘﯽ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪه ھﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮد.
ﺑﺮای ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه از او ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آﻣﺮزش ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﻮد اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺨﺸﺶ و رﺳﺘﮕﺎری ﺗﻨﮫﺎ از اوﺳﺖ ،و ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺗﻨﮫﺎ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺑﻨﺪه اوﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم از ﮐﺘﺎب ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺰء
اول ﭘﮋوھﺶ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺎﻣﺖ و ﺗﺎﺑﻌﻪ ،و ﺟﺰء دوم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و اﺻﻮل
آن ،و ﺟﺰء ﺳﻮم در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهام.
ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر.
ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ.

ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ده ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ اول :آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ را
»ﺑﯿﺎن ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﻓﺼﻞ دوم :ﺳﻨﺖ وﺣﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدم.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﭼﻨﮓزدن و ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ .و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ را در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﮐﺮدهام.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم :ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺖ .ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻨﺖ در ﻋﮫﺪه رﺳﻮل اﮐﺮم ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ در زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﭘﯿﺮوان و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﻖ آﻧﮫﺎ اﻣﺎ ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﻤﯽ در
ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ راﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰس ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﯾﺎ ﻋﮫﺪ ﻃﻼﺋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،و ھﺮ
ﺗﺪوﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن اول و دوم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،از اﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﻃﻼﺋﯽ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺤﺚ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ .اﺳﺎس ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء و
آراء ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﻦ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اول ﮐﺘﺎب آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻮﺷﺘﻪام ،و ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهام.
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ﻗﺮآن اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﺣﺠﺖ ﺑﻮدن ﺳﻨﺖ ﺷﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺎ
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﺷﺒﻪھﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﻃﺮف ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻈﺮات اﻣﺎم
را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ :اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﻓﻌﯽ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻃﻌﻦ
ً
زدهاﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻗﺮن ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم.
ھﺪف ﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و درک ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﺗﺸﮑﯿﮏﮐﻨﻨﺪه و ﮔﻤﺮاه در ھﺮ ﻋﺼﺮی
ﻧﺒﻮده ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻓﺼﻞ
ھﺸﺘﻢ را ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺳﯿﻮﻃﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادهام ﭼﻮن ﺳﯿﻮﻃﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ،و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﻣﻔﺘﺎح اﳉﻨﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﺠﺎح ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ« در رد آﻧﮫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻧﮫﻢ :ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ« .اﻗﺴﺎم آﻧﮫﺎ و اﻧﺪازه و ﺣﺪود
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ھﺮﮐﺪام را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﻓﺼﻞ دھﻢ ﮐﺘﺎب را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ،اﺷﺎره ﺑﻪ راوی
ﻣﮫﻢ اﺳﻼم و از ھﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆ ر و ﻓﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺼﺮ ﺧﻮدش در رواﯾﺖ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس ﮐﻪ ﺳﻨﺖ
را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﮫﺎ از ﺳﮑﻮﻻرھﺎ و زﻧﺎدﻗﻪ و راﻓﻀﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ وﯾﺮانﮐﺮدن اﺳﺎس اﺳﻼم را دارﻧﺪ ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ »ﺳﻨﺖ وﺣﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮ زﺑﺎن رﺳﻮل اﮐﺮم ج« داﺳﺘﺎن اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را
رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻗﺴﻢ دوم ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ دارای ﺷﺶ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﻓﺼﻞ اول درﺑﺎره ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .و ھﺮ
ﻓﺮﻗﻪای ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺪام درﺑﺎره اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ھﺮﭼﻨﺪ ﮔﻤﺎن و ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی اﻣﺎم ﯾﺎزدھﻢ ،ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺒﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،و
ﻣﯿﺮاث او را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دوازده ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻘﯿﺪه ھﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوه اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ ،ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ
و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
و ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ و راﻓﻀﻪ« اﯾﻦ
ﻋﻨﻮان را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﺪروان و ﻣﯿﺎﻧﻪ روان ﻓﺎﺻﻠﻪای اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﻧﮫﺎ را
ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی آﻧﺎن ﮐﺘﺎب »ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮر
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق دارد ودر ﺣﮑﻢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ و دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ راﻓﻀﻪای ﮐﻪ اﻣﺎم زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪح اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدن ﺧﻼﻓﺘﺸﺎن ﻃﺮد ﮐﺮدهاﻧﺪ آﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﺎن ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺘﻌﺼﺐ ﭘﺎی رﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ »ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺮوح و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﭙﺰﯾﺮد ﻋﺎدل اﺳﺖ
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺮو ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ«!!
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ھﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮده و ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻢ اﮐﺘﻔﺎء
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺗﻤﺎم اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ آن دو ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖ
آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ از ﮐﺘﺎب ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ آﻧﮫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ
و ﮐﻔﺮ و زﻧﺪﯾﻘﯿﺖ آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻨﺖ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺋﻤﻪ را ھﻢ
ﺷﺮﯾﮏ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل آﻧﮫﺎ را ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺧﻮاه اﻣﺎم ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮدک ،ﯾﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﭽﻪ ﻧﻮزادی در ﺧﺎﮐﮫﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرھﺎی ﻟﮫﻮ و ﻋﺒﺚ آن ﮐﻮدک ھﻢ ﺑﺮای اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻻزم اﻻﺟﺮاء ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺮآن.
ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا دروغ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم :ﺑﺤﺚ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دارد .ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮﺛﻖ و
ﺿﻌﯿﻒ و ھﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺴﺎم ﺑﺮ آراء و ﻧﻈﺮات ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه آﻧﮫﺎ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
و ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺤﺚ »ﺗﻌﺎرض و ﺗﺮﺟﯿﺢ« اﺳﺖ و ﻋﻠﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﮫﺎ از اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺨﺘﮕﯽ و
اﺳﺘﻮاری و ھﺪاﯾﺖ و ﺣﺘﯽ آن را ﻋﻼﻣﺖ اﯾﻤﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻗﺒﻼ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ﻧﺰد راﻓﻀﯽھﺎی ﭘﯿﺮو ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ،و
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽآﯾﺪ.
و ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮐﻪ ﻓﺼﻞ اﺧﯿﺮ اﺳﺖ درﺑﺎره ﮐﺘﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻧﮫﺎ :ﮐﻠﯿﻨﯽ ،و ﻣﻦ ﻻ
ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ اﻟﺼﺪوق ،و ﺗﮫﺬﯾﺐ ،و اﺳﺘﺒﺼﺎر.
ﭼﻮن ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻓﺮوع اﺳﺖ.
ھﺸﺖ ﺟﺰء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮوع دﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ،
اﺑﺘﺪا ﺑﺤﺚ ﺟﺰء اول ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺰء دوم و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
روﺿﻪ ﮐﺎﻓﯽ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﺳﻪ ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻓﺮوع ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از آن
ھﻤﻪ دوران ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﻃﻞ آﻧﮫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ً
ﭘﮋوھﺶ ،ﺑﺎﻃﻞﺑﻮدن و ﮔﻤﺮاھﯽ و اﻧﺤﺮاف اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ
ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﺴﺘﻨﺪ ،روش و ﻣﻨﮫﺞ اﺳﺘﺎدش ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ را
ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻧﺤﺮاف و ﮔﻤﺮاھﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻼم
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و در راﺳﺘﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را
ﺧﺮج ﻣﯽدھﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎ ھﺮدو ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ روش ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻤﮫﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و روش ﺗﻨﺪروان راﻓﻀﯿﻪ و زﻧﺎدﻗﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ
روان ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺰء ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ
آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻗﺴﻤﺖ اول:
ﺣﺪﯾﺖ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
ﻓﺼﻞ اول :ﺗﺒﯿﯿﻦ و روﺷﻨﮕﺮی ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
ﻓﺼﻞ دوم :ﺳﻨﺖ از وﺣﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺗﻤﺴﮏ و ﭘﯿﺮوی ﺳﻠﻒ از ﺳﻨﺖ
ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم :ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوی
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮔﻔﺘﮕﻮی اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮔﻤﺮاه
ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ :ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ
ﻓﺼﻞ ھﺸﺘﻢ :دو دوران اﻣﺎم ﺳﯿﻮﻃﯽ
ﻓﺼﻞ ﻧﮫﻢ :ﻃﻌﻨﻪ ﮔﺮان در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻓﺼﻞ دھﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؟!

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر:
ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ ،و ﻧﻮر و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﻗﺮار داد ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ً
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻔﺮ ورزﻧﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ از راه ﺣﻖ دور ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ادای ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ او را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ واﺣﺪی ﮐﺮد ،ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و از ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﯾﺎری و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،آن ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آن
را ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ارزاﻧﯽ دھﺪ ھﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدهام و ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ،ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮدﯾﺖ ﺧﺪا اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎھﺎن او را
ﻧﻤﯽآﻣﺮزد و او را ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽدھﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
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ﻗﺮآن ﮐﻢ ﮐﻢ و در ﻃﻮل  ۲۳ﺳﺎل ﻧﺎزل ﺷﺪ ﴿وقرءانا فرق�ٰه �ِ قرأهۥ � ٱ� ِ
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��� ] ﴾١٠٦اﻹﺳﺮاء» [۱۰۶ :و ﻗﺮآﻧﯽ ]ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ را[ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ]ﺑﺮ ﺗﻮ[
مك ٖ
ث ونزل�ٰه ت ِ
ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﯽ و آن را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آن را آن ﻃﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮاد ﺧﺪا را ﺑﯿﺎن ﺑﺪارد.
و روش ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ده آﯾﻪ را ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را درک ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ روش ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ،ﻋﻤﻞ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ،و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
َ ۡ
و در دوران ﻣﮑﯽای ﮐﻪ ﺳﻮره اﺳﺮاء در آن ﻧﺎزل ﺷﺪه در ھﻤﺎن اﯾﺎم ﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :ون َّز�َا
َ َۡ َ ۡ َ َ َۡ ٗ ّ ُّ
ِ� َ ۡ
� ٖء﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ» .[۸۹ :و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی
عليك ٱلكِ�ٰب ت ِب�ٰنا ل ِ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رھﻨﻤﻮد و رﺣﻤﺖ و ﺑﺸﺎرﺗﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ« و در
ُ َ َ
ََ ََۡٓ َۡ َ
ك ٱ ّ� ِۡك َر �ِ ُبَ ّ َ
� ل َِّلن ِ
آﯾﻪی  ۴۴ھﻤﺎن ﺳﻮره ﻓﺮﻣﻮد﴿ :وأنز�ا إِ�
اس َما ن ّ ِزل إ ِ ۡ� ِه ۡم﴾ آن
ِ
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ﺑﯿﺎن و ﺗﺒﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺑﯿﺎن و ﺗﺒﯿﺎن و رھﻨﻤﻮد رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟ و راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ھﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻓﺼﻞ اول:
ﺗﺒﯿﯿﻦ و روﺷﻦ ﮔﺮی ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
ﻗﺮآن ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ در ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﺎزل ﺷﺪ؟ ﺳﻮره اﺳﺮاء آﯾﻪ :۱۰۶
ۡ َ ََ
َ ۡ َ ٗ
َ َٰ ُ ۡ
ُ ٗ َ ۡ
﴿ َوق ۡر َءانا ف َرق َ�ٰ ُه �ِ َق َرأهُۥ � ٱ�َّ ِ
ث َون َّزل َ�ٰ ُه ت�ِ�� .﴾١٠٦
اس
� مك ٖ
»ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ آن را آرام ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎ آن
را ﮐﻢ ﮐﻢ و ﺑﮫﺮه ﺑﮫﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺮاد ﺧﺪاوﻧﺪ را ھﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و روش ﺻﺤﺎﺑﻪ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ده آﯾﻪ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﯾﺎد
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ده آﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ و
ﻋﻤﻞﮐﺮدن ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ« ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻗﺮآن ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ھﻤﺎن دوران ﻣﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﻮره اﺳﺮاء )آﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ( ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﯾﻪ  ۸۹ﺳﻮره ﻧﺤﻞ
ھﻢ ﻓﺮود آﻣﺪ:
َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ٗ ّ ُ ّ
ِ� َ ۡ
�ءٖ﴾.
﴿ونز�ا عليك ٱلكِ�ٰب ت ِب�ٰنا ل ِ
»ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ«.
و در آﯾﻪ  ۴۴ھﻤﺎن ﺳﻮره:
َ ُّ ُ َ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ّ ۡ
َ ُ ّ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ّ
ۡ َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ت وٱلز� ِر� وأنز�ا إِ�ك ٱ�ِكر �ِ ب ِ� ل ِلن ِ
اس ما ن ِزل إِ� ِهم ولعلهم �تفكرون
﴿ب ِٱ�َ ّيِ�ٰ ِ
.﴾٤٤
»ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺷﻦ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻧﮫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ«.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﺎنﮐﺮدن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی آﻣﺪه اﺳﺖ؟ و رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﭼﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دارد؟
و ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﯿﺎن وﺟﻮد دارد؟
 -۱آﯾﺎت روﺷﻨﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪ ۱۹۶
ﺑﻘﺮه:
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َ
ۡ
ََ َۡ ُ ْ
� َّج َوٱ ۡل ُع ۡم َرةَ ِ َّ� ِ فَإ ۡن أُ ۡح ِ ۡ
� ُ� ۡم َ� َما ٱ ۡس َت ۡي َ َ
﴿ َوأت ُِّموا ْ ٱ ۡ َ
� م َِن ٱل َه ۡد ِي� و� �ل ِقوا
ۚ ِ
ۡ
ً َ
َٗ
ُ ُ َ ُ ۡ َ َّ ٰ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ
َ َ
ُ
ي �ِل ُه ۚۥ � َمن �ن مِن�م َّمرِ�ضا أ ۡو بِهِۦٓ أذى ّمِن َّرأ ِسهِۦ
رءوس�م ح� �بلغ ٱلهد
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ َ
َ َٓ ُ َ
َ
فَفِ ۡديَةّ ٞمِن ِ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ
� ِ ّج � َما
ِنت ۡم � َمن � َم َّت َع ب ِٱل ُع ۡم َرة ِ إِ� ٱ
ك فإِذا أم
صيا ٍ� أو صدق ٍة أو �س ٖ �
َ
َ
ۡ َ
� م َِن ٱل ۡ َه ۡدي َ� َمن َّل ۡم َ� ۡد فَص َي ُ
ٱ ۡس َت ۡي َ َ
ام ثَ َ� ٰ َثةِ �يَّا ٖ� ِ� ٱ ۡ َ
� ِ ّج َو َس ۡب َع ٍة إِذا َر َج ۡع ُت ۡمۗ ت ِلك
ِ
ِ�
ِ
ۡ َ َ َ َّ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ
َ َ َ ُ َ ۡ َّ َ َ ٰ َ ۗ ٞ َ َ ٞ
� ۡن أَ ۡهلُ ُهۥ َحا�ي ٱل ۡ َم ۡ
ج ِد ٱ�ر ِام� وٱ�قوا ٱ� وٱعلموا
س
ع�ة �مِلة �ل ِك ل ِمن لم ي
ِ
ِ ِ
َ َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
اب .﴾١٩٦
ق
أن ٱ� شدِيد ٱلعِ ِ
»ﮐﺴﯽ از ﻋﻤﺮه ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﺣﺞ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ،ﺳﻪ روز در اﯾﺎم ﺣﺞ و ھﻔﺖ روز ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد روزه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ ده روز ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ« ﺣﺮف واو ھﻢ ﺑﺮای ﻋﻄﻒ ﻣﯽآﯾﺪ و ھﻢ ﺑﺮای اﺑﺎﺣﻪ ،ﭘﺲ از واو ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ۡ َ َ َ َٞ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ روز ﺣﺞ و ھﻔﺖ روز ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﴿ت ِلك ع�ة
َ َٞ
�مِلة ۗ﴾ ـ اﯾﻦھﺎ ده روز ﮐﺎﻣﻠﻨﺪ ـ اﯾﻦ ﻓﮫﻢ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واو ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﯾﺎ ﻣﻔﺴﺮ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه ﻣﺒﯿﻦ
ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع آﯾﺎت زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺪﻻﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ
ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 -۲در آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ذﮐﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اداء آﻧﮫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ در
آﯾﻪ »ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺪارﯾﺪ و زﮐﺎت ﺑﺪھﯿﺪ« وﺟﻮب ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اداء ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ اوﻗﺎت آﻧﮫﺎ
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره زﮐﺎت.
ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﺧﺪا ﺑﺮ زﺑﺎن رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺒﺎت را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﯿﺎن آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه رﺳﻮل ﺳﭙﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ آﺷﮑﺎر و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻇﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺮدار :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۳ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﺼﯽ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل اﮐﺮم ج واﺟﺐ

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮﮐﺴﯽ ﻓﺮاﺋﺾ و واﺟﺒﺎت ﻗﺮآن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﺳﻨﻦ رﺳﻮل را ھﻢ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺮوی از
ﮐﺘﺎب و از ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮدو دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ
اﺳﺒﺎب ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از او اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا
اﺳﺖ و ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﺳﺘﻮرات رﺳﻮل اﮐﺮم ـ زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج دﺳﺘﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و ﻣﺮدم را از ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ اواﻣﺮ او
ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﻮره ﺣﺸﺮ آﯾﻪ :۷
� َشد ُ
�ۖ إ َّن ٱ َّ َ
َ َ ٓ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ
ِيد
﴿وما ءاتٮٰ�م ٱ َّلرسول فخذوه وما �هٮٰ�م �نه فٱنته ۚوا وٱ�قوا ٱ ِ
ۡ َ
اب .﴾٧
ٱلعِق ِ
»ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آورده اﺟﺮاء ﮐﻨﯿﺪ و از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از آن
ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ«.
ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ :۵۹
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ
َ
ُ َ َ ۡ
﴿ ٰٓ
ِيعوا ٱ َّلر ُسول َوأ ْو ِ� ٱ� ۡم ِر مِن� ۡمۖ فإِن ت َ�ٰ َز� ُت ۡم
���ها ٱ�ِين ءامنوا أطِيعوا ٱ� وأط
َ
َ َّ ۡ
ُ ُ ُۡ
َ ۡ َ ُّ َ َّ
َ َ َ
ِ�
�ءٖ ف ُردوهُ إِ� ٱ�ِ َوٱ َّلر ُسو ِل إِن ك
نت ۡم تؤم ُِنون ب ِٱ�ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر� �ٰل ِك خ ۡ�َ ٞوأ ۡح َس ُن
َۡ ً
تأوِ�� .﴾٥٩
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﮐﺎرداران و ﻓﺮﻣﺎن
دھﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ در ﭼﯿﺰی اﺧﺘﻼف داﺷﺘﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
ﺳﻮره اﺣﺰاب آﯾﻪ :۳۶
َ
َ
ۡ
َ ُ َ
ون ل َ ُه ُم ٱ� َ َ
﴿ َو َما َ� َن ل ُِم ۡؤمِن َو َ� ُم ۡؤم َِنة إ َذا قَ َ� ٱ َّ ُ
� َو َر ُس ُ ُ
ِ�ةُ م ِۡن
و� ٓۥ أ ۡم ًرا أن ي�
ٍ ِ
ٖ
ٗ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ٗ
ۡ
أَ ۡمره ِۡم َو َمن َ� ۡع ِص ٱ َ
� َو َر ُس ُ
و�ۥ �قد ضل ض�ٰ� ُّمبِينا .﴾٣٦
ِ ۗ

١٨

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

»ھﯿﭻ ﻣﺮد و زن ﻣﺆﻣﻨﯽ ،در ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش داوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎری
ً
از ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ھﺮﮐﺲ ھﻢ از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﺎﻣﻼ
آﺷﮑﺎری ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﻧﺴﺎء آﯾﻪ :۸۰
َ
َ
َ َّ َ ٓ ۡ َ َ َ
ٗ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ
اع ٱ َّ َ
﴿ َّمن يُطِعِ ٱلرسول �قد أط
�ۖ َو َمن ت َو ٰ� � َما أ ۡر َسل َ�ٰك عل ۡي ِه ۡم َحفِيظا .﴾٨٠
»ھﺮﮐﺲ ﻣﻄﯿﻊ رﺳﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪاﺳﺖ«.
ﺳﻮره ﻓﺘﺢ آﯾﻪ :۱۰
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ون ٱ َّ َ
�﴾.
﴿إِن ٱ�ِين �بايِعونك إِ�ما �بايِع
»آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ دارﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﻌﺖ دادهاﻧﺪ«.
ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ :۶۵
َ
َ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ُ َ ّ
َ ُ ْ ٓ ُ
ك ُِم َ
ِيما َش َ
وك � َ
ج َر بَ ۡي َن ُه ۡم ُ� َّ
﴿ف� ور�ِك � يؤمِنون ح ٰ
�
م
��
س ِه ۡم
� أنف ِ
�دوا ِ
ِ
ت َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل ٗ
َح َر ٗجا ّم َِّما قَ َض ۡي َ
ِيما .﴾٦٥
»اﻣﺎ ،ﻧﻪ! ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را در اﺧﺘﻼﻓﺎت
و درﮔﯿﺮیھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ داوری ﻧﻄﻠﺒﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در دل ﺧﻮد از داوری ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﻀﺎوت ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﻧﻮر :۶۳
ٓ
ٓ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ََۡ ُ
ُ َ
ُ َ
ۡ
َّ َ ۡ َ
�م َ� ۡع ٗضا ۚ قَ ۡد َ� ۡعل ُم ٱ َّ ُ
� ٱ� َ
ض
ِين
﴿� �علوا د� َء ٱ َّلر ُسو ِل بين� ۡم كد� ِء َ�ع ِ
ۡ ٌ َ
ُ ۡ َ ٗ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ َ ُ َ
َ َّ ُ َ
ون َ� ۡن أَ ۡمره ِۦٓ أَن تُ ِص َ
يب ُه ۡم ف ِت َنة أ ۡو يُ ِصي َب ُه ۡم
يَت َسللون مِن�م ل ِواذ�ۚ فليحذرِ ٱ�ِين �ال ِف
ِ
َ َ ٌ َ
اب أ ِ� ٌم .﴾٦٣
عذ
»دﻋﻮت رﺳﻮل را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﺎن دﻋﻮت ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﯿﺎورده ،ﺧﺪاوﻧﺪ آ ﮔﺎه از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽدزدﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
دﯾﮕﺮان ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺮدد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ دﭼﺎرﺷﺎن ﺷﻮد«.
ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾﻪ  ۵۱و :۵۲

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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َ ۡ ُ َ ََُۡ ۡ َ َُ ُ ْ
َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ْ َ َّ
ِ� إِذا ُد ُع ٓوا إِ� ٱ�ِ َو َر ُس ِ
﴿إِ�ما �ن قول ٱلمؤ ِمن
و�ِۦ ِ�ح�م بينهم أن �قولوا
َ
ۡ
ۡ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ُ ۡ ُ َ
و�ۥ َو�َ ۡخ َش ٱ َّ َ
ون َ ٥١و َمن يُطِعِ ٱ َّ َ
� َو َر ُس ُ
س ِمعنا وأطعنا ۚ وأو��ِك هم ٱلمفل ِح
� َو َ� َّتقهِ
َُ َ َ ُ َۡٓ َ
فأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱلفا� ِ ُزون .﴾٥٢
»و ﻣﻮﻣﻨﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
داوری ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﻢ! و
رﺳﺘﮕﺎران واﻗﻌﯽ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ از ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و از
او ﺑﭙﺮھﯿﺰد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﺎﻧﻨﺪ«.
اﯾﻦ آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل را در ﮐﻨﺎر اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا واﺟﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻨﮫﺎ اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل اﮐﺮم را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ اﯾﺸﺎن ھﺸﺪار
دادهاﻧﺪ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﻋﺪم اﯾﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ
ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮل اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻨﺖ ھﻢ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﯿﺎن و
اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻫﻨﻤﻮد ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ:

ﻧﺨﺴﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ۡ ۡ
� ِ ّج َ� َما ٱ ۡس َت ۡي َ َ
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ �َ ﴿ :من َ� َم َّت َع بٱ ۡل ُع ۡم َرة ِ إ ِ َ� ٱ ۡ َ
ي
� م َِن ٱل َهد ِ �
ِ
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ
َۡ ّ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َ ٞ َ َ ٞ
�ة �مِلة ۗ �ٰل ِك ل َِمن
ام ث�ٰثةِ �يَّا ٖ� ِ� ٱ� ِج وسبع ٍة إِذا رجعتمۗ ت ِلك ع
�د ف ِصي
� من لم ِ
َ
َ
ۡ
َ َ َ َّ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
َۡ ۡ
َّ ۡ َ ُ ۡ ۡ ُ ُ َ
اب
ا�ي ٱلمس ِ
ج ِد ٱ�ر ِام� وٱ�قوا ٱ� وٱعلموا أن ٱ� شدِيد ٱلعِق ِ
لم ي�ن أهلهۥ ح ِ ِ

] ﴾١٩٦اﻟﺒﻘﺮة» .[۱۹۶ :ﭘﺲ ھﺮﮐﺲ از ]اﻋﻤﺎل[ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺣﺞ ﭘﺮداﺧﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ[ آﻧﭽﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ]ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ[ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ]ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ[ ﻧﯿﺎﻓﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ[ در ھﻨﮕﺎم ﺣﺞﺳﻪ روز
روزه ]ﺑﺪارد[ و ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ ھﻔﺖ ]روز دﯾﮕﺮ روزه ﺑﺪارﯾﺪ[ اﯾﻦ ده ]روز[ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ اﯾﻦ
]ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ[ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ]=ﻣﮑﻪ[ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺳﺨﺖﮐﯿﻔﺮ اﺳﺖ«.
ً
ﺣﺮف واو ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﺎھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺑﺎﺣﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
اﺣﺘﻤﺎل آن را دارد ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻤﺮه را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯿﺎن ﺳﻪ روز روزه در
ﺣﺞ و ھﻔﺖ روز اﮔﺮ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ
ﻓﺮاوان اﺳﺖ.

٢٠

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اوﻻ :در آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪی ﻗﺒﻠﯽ از ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﮫﺎ را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ؟
ُ ْ
َ َ
َ َ ُ ْ َّ َ َ
لصل ٰوة َو َءاتوا ٱ َّلزك ٰوة ﴾...ﺑﯿﺎن
در ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وأ�ِيموا ٱ

ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت واﺟﺐ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎزھﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ و در ﭼﻪ اوﻗﺎﺗﯽ؟ و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم
اﯾﻦھﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﻧﮫﺎدن ﺑﺮ ﻓﺮﯾﻀﻪھﺎ ﻧﺎزل ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن را ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ واﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮی واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺪارد و ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﯿﺰھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﺟﮫﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻇﻨﯽ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﮐﻪ ﺗﺎوﯾﻞ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر ھﺴﺘﻨﺪ.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :در ﺳﻨﺖ ﻣﻄﮫﺮ ﻧﺒﻮی ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻗﺮآن راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺼﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ ،و ﺗﻮﺿﯿﺢ )ﺗﺸﺮﯾﺢ( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﺟﻮب
اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﺮاﺋﺾ ﻗﺮآن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ھﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ھﺮ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮی در واﻗﻊ آن را از ﺧﺪا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪای) .(١
و در آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻦ از ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از آن دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ
� َشد ُ
�ۖ إ َّن ٱ َّ َ
ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ
ََٓ َ َ ُ ُ
ِيد
﴿وما ءاتٮٰ�م ٱ َّلرسول فخذوه وما �هٮٰ�م �نه فٱنته ۚوا وٱ�قوا ٱ ِ
ۡ َ
اب ] ﴾٧اﻟﺤﺸﺮ» .[۷ :و آﻧﭽﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎده ]او[ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از آﻧﭽﻪ
ٱلعِق ِ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز داﺷﺖ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﯿﺪ و از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﺑﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺳﺨﺖﮐﯿﻔﺮ اﺳﺖ«.
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ ٓ َ ۡ ً َ َ ُ َ َ ُ ُ ۡ
َ ۡ
َ َ ۡ
َ َ َ
�ََ
ِ�ةُ مِنۡ
﴿ َو َما �ن ل ُِمؤم ِٖن َو� ُمؤم َِن ٍة إِذا ق� ٱ� ورسو�ۥ أمرا أن ي�ون لهم ٱ
َ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َّ َ َ ٗ
ٗ
ۡ
ۡ
ُّ
َ
َ
ۡ
َ
ٰ
أم ِرهِمۗ ومن �ع ِص ٱ� ورسو�ۥ �قد ضل ض�� مبِينا ] ﴾٣٦اﻷﺣﺰاب» .[۳۶ :و ھﯿﭻ ﻣﺮد
 -١اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ص .۳۳

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء

٢١

و زن ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ﺑﻪ ﮐﺎری ﻓﺮﻣﺎن دھﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن در
ﮐﺎرﺷﺎن اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ دﭼﺎر ﮔﻤﺮاھﯽ
آﺷﮑﺎری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«.
َ
َ
َّ
ۡ َ ََ
َ ٓ
ٗ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ
َ
اع ٱ َّ َ
و ﴿ َّمن يُطِعِ ٱلرسول �قد أط
�ۖ َو َمن ت َو ٰ� � َما أ ۡر َسل َ�ٰك عل ۡي ِه ۡم َحفِيظا ﴾٨٠
]اﻟﻨﺴﺎء» [۸۰ :ھﺮﮐﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد در ﺣﻘﯿﻘﺖﺧﺪا را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮده و ھﺮﮐﺲ
روﯾﮕﺮدان ﺷﻮد ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ«.
َ
َ
َّ َ َ
َّ َ َ َ َّ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ون ٱ َّ َ
و ﴿إِن ٱ�ِين �بايِعونك إِ�ما �بايِع
� يَ ُد ٱ� ِ ف ۡوق �يۡدِي ِه ۡ ۚم � َمن ن�ث فإِ� َما
َ َ ۡ َۡ َ
َ ُ ُ َ َٰ َ ۡ
� فَ َس ُي ۡؤ�ِيهِ أَ ۡج ًرا َع ِ ٗ
� ب َما َ� ٰ َه َد َعلَ ۡي ُه ٱ َّ َ
ينكث
ظيما ] ﴾١٠اﻟﻔﺘﺢ[۱۰ :
� �ف ِ
سهِۖۦ ومن أو ٰ ِ
»در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دﺳﺖﺧﺪا ﺑﺎﻻی دﺳﺖھﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ ھﺮﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ھﺮﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻪ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ زودی ﺧﺪا ﭘﺎداﺷﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﻪ او ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«.
َ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ٰ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ُ ْ ٓ ُ
س ِه ۡم
� أنف ِ
�دوا ِ
و ﴿ف� ور�ِك � يؤمِنون ح� �كِموك �ِيما شجر بينهم �م � ِ
ت َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل ٗ
َح َر ٗجا ّم َِّما قَ َض ۡي َ
ِيما » ﴾٦٥وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻗﺴﻢ ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻮ را در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﺎﯾﻪ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ داور ﮔﺮداﻧﻨﺪ
ﺳﭙﺲ از ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدهای در دلھﺎﯾﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ]و ﺗﺮدﯾﺪ[ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ
ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورﻧﺪ«.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ آﯾﺎت اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن
را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺮدم را از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﺣﺬر داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﮐﻔﺮ
را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﺳﻨﺖ از وﺣﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﭘﺲ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ و از روی ھﻮا
و ھﻮس ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده؛ آﯾﻪ  ۳و  ۴ﺳﻮره ﻧﺠﻢ:
ى  ٣إ ِ ۡن ُه َو إ ِ َّ� َو ۡ ٞ
﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل ۡ َه َو ٰٓ
� يُ َ ٰ
و� .﴾٤
ِ
»و از روی ھﻮا و ھﻮس ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .آن )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎده اﺳﺖ( ﺟﺰ وﺣﯽ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ )از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺪو( وﺣﯽ و ﭘﯿﺎم
ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﯾﺎ آﯾﻪ  ۵۲و  ۵۳ﺳﻮره ﺷﻮری:
َّ
َ
َّ َ َ ۡ
ِي إ َ ٰ� ص َ�ٰط ُّم ۡس َتقي�  ٥٢ص َ� ٰ ِط ٱ َّ�ِ ٱ�ِي ُ�ۥ َما � ٱ َّ َ َ
ت َو َما ِ�
ِ
لس�ٰ� ٰ ِ
﴿�نك �َهد ٓ ِ ِ ٖ
ِ
ِ ٖ
َۡ
َ َ ٓ َ َّ َ
ص ُ
� ٱ ۡ�ُ ُم ُ
ور .﴾٥٣
�ض �� إِ� ٱ�ِ ت ِ
ٱ� ِ �
»ﺗﻮ ﻗﻄﻌﺎ )ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن( ﺑﻪ راه راﺳﺖ رھﻨﻤﻮد ﻣﯽﺳﺎزی .راه ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪو اﺳﺖ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ھﺎن! ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد )و ھﺮ ﮐﺎری ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ او و ﺑﺎ اﻃﻼع و اﺟﺎزه او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،و
ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺪو ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ(.«...
از دو آﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده
و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺘﺎب و ﺣﮑﻤﺖ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪا در ﮐﻼم
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و دو آﯾﻪ:
 -۱ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﯾﻪ :۱۲۳
َ
ََ َ َ
َّ ۡ َ َ َ ّ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ ّ ۡ ۡ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ٗ ُ ۡ
�َ
� ۡد ُ�ۥ مِن
�
و
ۦ
ه
ب
ز
ب من �عمل سوء�
ِ
ا� أه ِل ٱلكِ� ِ �
ِ
ِ
﴿ليس بِأما�ِيِ�م و� أم ِ ِ
ُدون ٱ َّ�ِ َو ِ ّٗ�ا َو َ� نَ ِص ٗ
�� .﴾١٢٣
ِ
»ـ ﺟﺰا و ﭘﺎداش ،ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ـ ﻧﻪ ﺑﻪ آرزوھﺎی ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﺑﻪ آرزوھﺎی اھﻞ ﮐﺘﺎب
اﺳﺖ .ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺪی ﺑﮑﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﮐﯿﻔﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ را ﺟﺰ ﺧﺪا ﯾﺎر و
ﯾﺎور ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ـ ﺗﺎ او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ ﮔﺮداﻧﺪ ـ«.
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 -۲ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ :۲۳۱
َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
ٓ
َ
َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ
ُ ُ
�م ّم َ
ٰ
ٱ
﴿وٱذكروا ن ِعمت ٱ�ِ علي�م وما أنزل علي
ب َوٱ� ِك َمةِ يَعِظ�م
ِ�
ك
ل
ِن
ِ
َ َّ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َّ َ ُ
� ٍء َعل ٞ
� ّل َ ۡ
ِيم .﴾٢٣١
بِهِۚۦ وٱ�قوا ٱ� وٱعلموا أن ٱ� ب ِ ِ
»ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ
آن ﭘﻨﺪ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.«...
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ج وﺣﯽ ﻣﻨﺰل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی و ﺗﻌﺒﺪ و
ﺗﻼوت آن ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ھﻢ وﺣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آن
ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﮐﻪ ﺗﻌﺒﺪ و ﺗﻼوﺗﺶ ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ.
و از رﺳﻮل اﮐﺮم ج اﺣﺎدﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل واﺟﺐ و
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از او ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻮ داود و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺣﺎﮐﻢ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮده »ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻟﻢ
ﻧﺪھﺪ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دﺳﺘﻮری از دﺳﺘﻮرات ﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﯽ از ﻣﻨﮫﯿﺎﺗﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ
را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣﻦ آن را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ« و در رواﯾﺖ
دﯾﮕﺮ »اﺣﺘﻤﺎل دارد ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ «.ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮای او ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﻮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ داور اﺳﺖ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺣﻼل ﮐﺮده آن را
ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺣﺮاﻣﺶ را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﯿﻢ« وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺣﺮام
ﮐﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮام ﺧﺪاﺳﺖ) .(١
و در ﺧﻄﺒﻪ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ ھﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ؛
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل«) .(٢
و رواﯾﺖ اﺑﻮ داود از ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ »ﺑﺮای اﺑﻼغ ﺳﻨﺖ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ رﺳﻮل ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮآن ﻣﯽآﻣﺪ و ﺳﻨﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﺑﻪ او ﯾﺎد ﻣﯽداد«) .(٣

 -١اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ص .۸۹:۹۱
 -٢ﺳﯿﺮه اﺑﻦ اﺳﺤﺎق  - ۶۰۴ - ۶۰۳/۴ﺣﺪﯾﺚ در ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﺤﻮاﻟﮏ  - ۲۰۸/۲ﻣﺴﺘﺪرک .۹۳/۱
 -٣ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﺪﺑﺚ ﻗﺎﺳﻤﯽ.
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دارﻣﯽ از اوزاﻋﯽ از ﺣﺴﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ«)  .(١ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در ﮐﻔﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﮐﻔﺎﯾﻪ ص .(۱۲

 -١ﺳﻨﻦ دارﻣﯽ.۱۱۷/۱ ،

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﺗﻤﺴﮏ و ﭘﯿﺮوی ﺳﻠﻒ از ﺳﻨﺖ
ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوﯾﺸﺎن از ﻗﺮآن ﭘﯿﺮوی و اﺗﺒﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
)در ﭘﯿﺶ آﻧﺎن ھﺮدو وﺣﯽ ﺑﻮد و واﺟﺐ اﺗﺒﺎع(.
در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ـ ﮐﺘﺎب اﻋﺘﺼﺎم آﻣﺪه »ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا در اﻣﻮر ﻣﺒﺎح
ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﻋﻠﻢ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از آﻧﮫﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ را اﺟﺮاء
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی روی ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ«
دارﻣﯽ ھﻢ در ﺑﺎب »اﻟﺘﻮرع ﻋﻦ اﳉﻮاب ﻓﻴﲈ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﻪ« رواﯾﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺎت :اﮔﺮ ﻧﺰاع و ﺟﺪﻟﯽ ﭘﯿﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،او ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد ،اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ آن ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و از ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ آن ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﺮد اﮔﺮ در ﺳﻨﺖ
ھﻢ آن را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ و از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻣﻮاردی ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪه ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی
ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺎس ﺧﺪای را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺎز ھﻢ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺰرﮔﺎن را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﻧﻤﻮد اﮔﺮ ﺑﺮ
ﭼﯿﺰی اﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد.
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ارث ﺟﺪه ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ »در ﮐﺘﺎب
ً
ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ «...و ﺑﻌﺪا ﺣﮑﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .او ﺑﺎ آن رواﯾﺖ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ :دارﻣﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﮔﺮ ﻣﻮردی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺣﮑﻢ آن وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ و
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ﻣﺮدان ﺗﻮ را از ﻗﺮآن ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ و اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ آن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ در ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ اﺗﻔﺎق آﻧﮫﺎ را اﺟﺮاء ﮐﻦ«.
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ زﯾﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ ﺷﻌﺜﺎء ﺗﻮ از ﻓﻘﮫﺎ
ﺑﺼﺮه ھﺴﺘﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻓﺘﻮی ﺑﺪه ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ھﻢ
ﺧﻮدت و ھﻢ دﯾﮕﺮان را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ آﻧﺠﺎ
ھﺴﺘﯿﻢ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻮردی
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ آن را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در ﺳﻨﺖ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ،و رﺳﻮل در آن ﻗﻀﺎوﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﺎوت ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ«.
ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب اﻋﺘﺼﺎم و ﻣﺴﻠﻢ و اﺣﻤﺪ و دﯾﮕﺮان از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﺑﺎره ﺟﻨﯿﻦ )ﺑﭽﻪ( ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﻤﻞ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﯿﻦ دو »ھﻮو« ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ
ﺑﯿﻞ زد و ﺟﻨﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﮑﻤﺶ را ﮐﺸﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج دﯾﻪ او را ﻋﺒﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم ،ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،در رواﯾﺖ
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻪ رأی ﺧﻮد ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ«.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮده :ﻋﻤﺮ دﯾﻪ اﻧﮕﺸﺖ اﺑﮫﺎم را ده ﺷﺘﺮ ﻗﺮار
داد و ﺑﺮای اﻧﮕﺸﺖ دﯾﮕﺮ ده ﺷﺘﺮ و ﺑﺮای اﻧﮕﺸﺖ وﺳﻄﯽ ده ﺷﺘﺮ و ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﺧﻨﺼﺮ ﻧﻪ
ﺷﺘﺮ و ﺑﺮای ﺧﻨﺼﺮ ﺷﺶ ﺷﺘﺮ ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ﻗﺮار داد ﭼﻮن دﺳﺘﯽ ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ دارد و ھﺮﮐﺪام دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﺷﺘﺮی ﺟﺎی اﻧﮕﺸﺘﯽ ،و ﺑﺮای ھﺮﮐﺪام از اﻧﮕﺸﺖھﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه
دﯾﻪ دﺳﺖ ﻗﺮار داده و اﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﯿﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪ آل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :دﯾﻪ ھﺮ
اﻧﮕﺸﺖ
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ﺷﺘﺮ اﺳﺖ« .و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ آ ل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ج
اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء

٢٩

دو ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد دارد:

 -۱ﻗﺒﻮلﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ :ﺣﺪﯾﺚ وﻗﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ
آن ھﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داد ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﻞ
آن اﻣﺎم ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ اﻣﺎم رھﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻮدش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ اﺷﺨﺎص(.
ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﻗﻀﺎوت ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر اﯾﻦ ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻼف اﯾﻦ را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﻘﻮی و ادب ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﮐﺮم رﺟﻮع ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﮫﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد
ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮل واﺟﺐ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺲ دﺳﺘﻮری ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﺳﺘﻮر
رﺳﻮل ﻧﺪارد و اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر در ﮔﺮو اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ »دﯾﻪ ﺳﮫﻢ
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺮد اﺳﺖ و زن از دﯾﻪ ﺷﻮھﺮش ﺳﮫﻤﯽ ﻧﺪارد« ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ
داد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :زن ﻣﺮﯾﺾ ﺧﺎﻧﻪ دار از دﯾﻪ ﺷﻮھﺮش ارث ﻣﯽﺑﺮد« ﻋﻤﺮ از
ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ) .(١
ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﺻﺤﺎﺑﻪ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻄﺎء اﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ اﯾﻮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﯽرود ﺗﺎ از او در ﻣﻮرد
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ھﯿﭻ ﮐﺲ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻋﻘﺒﻪ و او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ اﻣﯿﺮ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ او
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و اﺑﻮ اﯾﻮب را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا آﻣﺪهاﯾﺪ؟ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﻘﺒﻪ
رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻦ ،ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻓﺮدی را ھﻤﺮاه او ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻋﻘﺒﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺘﯽ ﻋﻘﺒﻪ
 -١اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ص .۴۲۶ - ۴۲۳

٣٠

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

او را دﯾﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آﻣﺪم ﺗﺎ
ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﻣﻮرد »ﺳﺘﺮ ﻣﺆﻣﻦ« از ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم .ﻋﻘﺒﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﺑﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮﮐﺲ ﻋﯿﺐ ﻣﺆﻣﻨﯽ را در دﻧﯿﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﯿﺐ او را ﺧﻮاھﺪ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﺑﻮ اﯾﻮب ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ رھﺴﭙﺎر ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ و ﺑﺤﺚ و ﮐﻨﮑﺎوش و ﮔﺮدش ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮرﻧﺪ
اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺸﮫﻮر و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ھﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮده و ھﻢ ﺑﻪ
ً
ﻧﺸﺘﻦ آن دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺟﻤﻊ اﻣﺮ وﻧﮫﯽ در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﺣﺎل ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
واﺣﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮫﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺖ در اﺑﺘﺪای اﺳﻼم ﺑﻮد .ﺗﺎ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻗﺎﻃﯽ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﺣﮑﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻦ را اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب زھﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎب اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ

اﳊﺪﻳﺚ وﺣﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ« از اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ

ﻗﺮآن از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻏﯿﺮ از ﻗﺮآن را ﻧﻮﺷﺘﻪ آن را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ،
ً
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ﺷﻔﺎھﺎ از ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ھﺮﮐﺲ ـ ھﻤﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
ً
ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻤﺪا ـ از ﻣﻦ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻧﺸﺴﺘﮕﺎه و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در آﺗﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
و ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ ﺗ�ﺘﺒﻮا

ﻋ� ﻏ� اﻟﻘﺮآن وﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋ� ﻏ� اﻟﻘﺮآن ﻓﻠﻴﻤﺤﻪ« ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﮔﻔﺘﻪ »ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ از
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ درﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ آن را ﻣﮑﺮوه و ﺑﻌﻀﯽ آن را ﺟﺎﺋﺰ
ً
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ« ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﻮاز آن اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ،
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ در ﺣﻖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪاﺷﺎن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ
روز ﺑﻪ روز ﺣﺎﻓﻈﻪاش ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻮاز ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای اﺑﯽ ﺷﺎء ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ )ﭼﻮن او
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ(«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻋﻠﯽ و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ﮐﻪ درﺑﺎره ﻓﺮاﺋﺾ و
ﺳﻨﻦ و رواﯾﺎت ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺪﻗﻪ و ﻣﻘﺪار ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ آن را ﺑﻪ
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ﺳﻮی اﻧﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ رﻓﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺘﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮ...
ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮫﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺧﺘﻼط
ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺎﺑﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﮫﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ در ﯾﮏ ورﻗﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﺪ) .(١
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﻮوی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻟﺒﺎﻧﯽ در ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺬری ﮐﻪ در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه
اﺳﺖ) .«(٢
را ﻣﮫﺮﻣﺰی ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل  ۳۶۰ﻓﻮت ﮐﺮده ،درﺑﺎره
ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺎب »ﮐﺘﺎﺑﺖ« و ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدش ﺷﺶ ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۱از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﺷﺪه »وﻗﺘﯽ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻣﮑﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
اﯾﺴﺘﺎد ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻣﺪح ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯿﻞ را از ورود ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﻨﻊ
ﮐﺮد و رﺳﻮل و ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
ﻣﻦ ﺣﻼل ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺶ راﻧﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎرھﺎﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻤﺸﺪهھﺎﯾﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺟﺴﺖ و
ﺟﻮﮔﺮش ﺣﻼل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ
ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ ﺑﻮﺗﻪ اذﺧﺮھﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﮫﺎ را در ﻗﺒﺮ و ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ .رﺳﻮل
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ﻣﮕﺮ ،إذﺧﺮھﺎ.
اﺑﻮﺷﺎه ـ ﻣﺮدی ﯾﻤﻨﯽ ـ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﻮﯾﺲ ای رﺳﻮل ﺧﺪا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮای اﺑﻮ ﺷﺎه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -١در اﺳﺎت ﻓﯽ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی  -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻋﻄﯽ ص .۷۶
 -٢ﺗﻌﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﯽ  - ۲۵۳/۲ﺷﻤﺎره ﺣﺪﯾﺚ .۱۸۶۱

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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ﻣﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اوزاﻋﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای اﺑﯽ ﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آن
ﺧﻄﺒﻪی ﮐﻪ از رﺳﻮل ج ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ھﻤﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﻋﺎص رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -۲ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻋﻠﻢ را ﻣﻘﯿﺪ ﮐﻨﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻘﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ.
 -۳ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻧﭽﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻨﻮم آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ:
در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ و آراﻣﺶ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ.
 -۴ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺎ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ آﻧﮫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ
آﻧﮫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 -۵از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﺷﺪه »ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ«.
 -۶ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ﺗﻮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮم آﯾﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و آرام ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ در ھﺮدو
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ) .(١
ﺣﺪﯾﺚ اول را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ ـ ﺑﺎب ﮐﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻢ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و در آن ﺑﺎب ﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد دارد .اوﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و دوﻣﯽ را از اﺑﯽ ﺟﺤﻔﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮد »ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﺴﺖ؟ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ﻣﮕﺮ ﻗﺮآن ﯾﺎ
ﻓﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻨﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ در آن
ﺻﺤﯿﻔﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺎص ،آزاد ﮐﺮدن اﺳﯿﺮ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ
رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﮐﻪ او از رﺳﻮل ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺘﻢ.
ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮫﺎرم :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﺷﺪه :وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل اﮐﺮم ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و
ﻧﺎم آن ﺻﺤﯿﻔﻪ »اﻟﺼﺎدﻗﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﮐﺮم آن را ﺷﻨﯿﺪه و ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻤﺎز  ۳۱۹ -۳۱۵ﺗﺤﺮﯾﺦ ص .۳۶۵ -۳۶۴
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و از اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﭼﮫﺎر رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ اول :ھﺮﭼﻪ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ آﻧﮫﺎ
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻗﺮﯾﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺗﻮ ھﺮﭼﻪ از رﺳﻮل ﻣﯽﺷﻨﻮی آن را
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ھﻢ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺎراﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،از
ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﺷﺪم و داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺷﺮح دادم .ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻨﻮﯾﺲ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻖ از دھﺎﻧﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد«) .(١
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ »ﺗﻨﮫﺎ از آن ـ دھﺎﻧﻢ ـ ﺣﻖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ«) .(٢
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ »ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ھﺮدو ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻖ
ﺑﮕﻮﯾﻢ«) .(٣
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ »ﻣﻦ در ﻧﺎراﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ«) .(٤
ﺷﯿﺦ ﺷﺎﮐﺮ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ اول ﺻﺤﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮد ،و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﻋﺼﺮ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ
ﺑﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»از رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و اﺟﺎزه ھﻢ داده
اﺳﺖ .و اﺟﺎزه دادن ﺑﻌﺪ از ﻧﮫﯽ ﺑﻮده ﭘﺲ ﻧﺎﺳﺦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن رﺳﻮل اﮐﺮم
در ﻏﺰوه ﻓﺘﺢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮای اﺑﯽ ﺷﺎه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺧﻄﺒﻪ را ﮐﻪ در آن روز
ﻓﺮﻣﻮد اﺑﻮﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻦ آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻮاﺳﺖ(.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺟﺎزه ﮐﺘﺎﺑﺖ داد و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ ﺑﻮد،
ﭼﻮن او ﻣﺪام ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺤﯿﻔﻪای داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺼﺎدﻗﻪ« اﮔﺮ
ﻧﮫﯽ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﯽﺑﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﺮد
زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد؛ ھﺮﭼﻪ از ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﺤﻮ
ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آن را ﻣﺤﻮ ﻧﮑﺮد ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از ﻧﮫﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه رﺳﻮل آن را
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
 -١اﻟﻤﺴﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﮐﺮ ج .۶۵۱ -۱۰
 -٢ﻣﺴﻨﺪ ﺷﻤﺎره .۷۰۲۰ -۶۹۳۰ -۶۸۰۲
 -٣ﻣﺴﻨﺪ ﺷﻤﺎره .۷۰۲۰ -۶۹۳۰ -۶۸۰۲
 -٤ﻣﺴﻨﺪ ﺷﻤﺎره .۷۰۲۰ -۶۹۳۰ -۶۸۰۲
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ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم در ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﺪاد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اذن و اﺟﺎزه اﯾﺸﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺰم درﺑﺎره دﯾﻪ و واﺟﺒﺎت و زﮐﺎت
ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﻣﻮرد ﺻﺪﻗﺎت ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﻧﺲ را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ
آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ در
اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دﯾﻪ و آزاد ﮐﺮدن اﺳﯿﺮ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻓﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﺟﻮد دارد.
و ﻋﻠﺖ ﻧﮫﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺖ در اواﺋﻞ اﺳﻼم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮده ،اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮآن را از ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺪه اﻣﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ اﺟﺎزه
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺘﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﯾﮏ ورق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم در
ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻠﻒ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ
ً
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻣﺤﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪا ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﯽ از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
اﺑﻦ ﺻﺒﺎح ﺷﮫﺮوزی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ )ص  (۸۷ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﰲ ﻛﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ

وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻘﻴﻴﺪه« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪر اول اﺳﻼم در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف

داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ آن را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اﺟﺎزه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﺳﺘﻮر
آن را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و زﯾﺪ ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ و اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ و اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام ﺑﻮدﻧﺪ«.
و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری را ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ آن را ﻣﺒﺎح
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﻋﻠﯽ و ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ و اﻧﺲ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻋﺎص و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺟﺰء اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ«.
و ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ رﺳﻮل درﺑﺎره ﺟﻮاز ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﺷﺎه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ھﻤﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاز و اﺑﺎﺣﻪ آن اﺗﻔﺎق داﺷﺘﻨﺪ،
ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ در زﻣﺎنھﺎی ﺑﻌﺪی آن را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«) .(١
 -١اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻟﻨﺬﯾﺮ :ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺮاوی ج  ۲ص .۶۴
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در »ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺤﺜﯿﺚ« روش اﯾﻦ اﺻﻼح را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .ﮐﻼم او را در
ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ »اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء در زﻣﺎنھﺎی ﺑﻌﺪی در ﻣﻮرد ﺟﺎﺋﺰ
ﺑﻮدن آن رواﯾﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﺎﯾﻊ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﮐﺴﯽ ﻣﻨﮑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ در ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﻓﻆ دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ
ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ را در ﻣﻮرد ﻧﮫﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﻔﺘﻪ :ﻧﮫﯽ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺎﺣﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﺗﻔﺎق اﻣﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ و رﺳﻮل اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در اواﺋﻞ
اﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮده ﭼﻮن ﺗﺮس اﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
ً
وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﺷﺎه و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه )ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد( و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ھﻤﻪ در اواﺧﺮ اﺳﻼم و زﻧﺪﮔﯽ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﺑﻮد ﻧﺰد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺷﺪ.
ً
و اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﺻﺪر اول ﻣﺘﻮاﺗﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺑﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﺎﺣﻪ را ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻏﺎز ﺷﺪه
و ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺑﺎ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﮫﺪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ راﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺳﺎل  ۹۵ﺑﺎ او
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۱۰۱ھﺠﺮی ﻓﻮت ﻓﺮﻣﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﮑﺘﻮب در اوراق
ﻣﺤﻔﻮظ ھﻤﺮاه رﻋﺎﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺸﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎھﮑﺎر ﻣﺨﺼﻮص
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺟﻤﻊ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﻧﺒﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﺪوﻧﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ھﺮﭼﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﺟﻮد دارد ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از وﻓﺎت
ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﻋﻠﻤﺸﺎن در ھﺮاﺳﻢ«.
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اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ و ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﺗﻤﯿﻢ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ زرﻗﯽ و ﺣﻤﺰه و ﺧﺎﻟﺪ
دﺧﺘﺮ اﻧﺲ ﮐﻪ دوﺳﺖ او ﺑﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم ،ﻋﻠﻢ ﻗﻀﺎوت را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﺴﯽ در
ﻣﺪﯾﻨﻪ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ و ﻗﺎﺳﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ
را ﺑﻨﻮﯾﺲ.
ﻋﻤﺮو اوزاﻋﯽ و ﻟﯿﺚ و ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﻦ اﺑﯽ ذﺋﺐ و اﺑﻦ اﺳﺤﻖ و دﯾﮕﺮان از او رواﯾﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
و وﻓﺎت او ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ واﻗﺪی و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﺳﺎل ۱۲۰
ھﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
اﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﻋﻤﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ »ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ھﻤﻪ ﻣﺎ از زھﺮی اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﺘﺎبھﺎ از ﺧﺰاﻧﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮان
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ از ﻋﻠﻢ زھﺮی اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ
ﻻﺣﻖ ،زھﺮی ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ و
ھﻤﻪ او را اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ در ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻮآوری رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﺮاه اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ و
ﻓﺘﺎوای ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ در راه ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪم ﻧﮫﺎدﻧﺪ :اﺑﻦ ﺻﺮﯾﺢ در ﻣﮑﻪ و اﺑﻦ
اﺳﺤﻖ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﺪﯾﻨﻪ و رﺑﯿﻊ اﺑﻦ ﺻﺒﯿﺢ ﯾﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺮوﺑﻪ ﯾﺎ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ در
ﺑﺼﺮه و ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری در ﮐﻮﻓﻪ و اوزاﻋﯽ در ﺷﺎم و ﻣﯿﺜﻢ در واﺳﻂ و ﻣﻌﻤﺮ در ﯾﻤﻦ و ھﺮﯾﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ در ﺷﮫﺮ »ری« و اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ھﻤﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺪام ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ھﻤﻪ اﺑﻮاب ﺑﻮده اﻣﺎ در
ﯾﮏ ﺑﺎب ﺷﻌﺒﯽ ﻧﻔﺮ اول اﺳﺖ و از ھﻤﻪ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
از او رواﯾﺖ ﺷﺪه» :اﯾﻦ ﺑﺎب ﻃﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره
آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦھﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﺎﻣﺎن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺪوﻧﻪ اﻗﻮال و ﻓﺘﻮی
ً
در ﻣﻮارد ﺧﺎص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر در آﻏﺎز ﻗﺮن دوم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻋﺒﯿﺪ
اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺴﺪد ﺑﺼﺮی و اﺳﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ و ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﻓﺰاﻋﯽ ھﺮﮐﺪام ﻣﺴﻨﺪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و دﯾﮕﺮان ﺑﻌﺪ از آﻧﮫﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﻣﺴﻨﺪی ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎری ﻇﮫﻮر ﮐﺮد و در آن ﻋﻠﻢ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و رﺷﺪ ﮐﺮد
و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از او ﻧﺒﻮد ،و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن را از ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ و ﺟﺴﺖﺟﻮ ﻧﺠﺎت دھﺪ،
ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮫﻮرش را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺗﻨﮫﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای او ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻮد را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮط از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪان
ﺻﺤﯿﺢ از ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﻣﻮرد راوﯾﺎن و ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ
ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ.
و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و
اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای او ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﮫﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای او ﻣﺠﮫﻮل
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﺑﺨﺎری در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﺨﺎری اﺣﺎدﯾﺚ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از
او اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﺑﺮده و ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد.
و اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪﻧﺪ و اﮐﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﺮدم از آﻧﮫﺎ اﺳﺖ و ھﻨﮕﺎم
اﺧﺘﻼف ﺑﻪ آن دو رﺟﻮع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن دو ﮐﺘﺎب ﮐﺘﺎﺑﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ھﺴﺘﻨﺪ ـ ھﺮﮐﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن و ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺗﻨﮫﺎ
ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺎﻓﻈﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ در ﻋﻠﻢ
ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺎری ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ و ﮔﻤﺎن اﺳﺎس ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد و روش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﻤﺎنھﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺛﺒﻮت ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد
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ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه و آﻧﮫﺎ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺻﺤﯿﻔﻪ ھﻤﺎم ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ را از اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ـ راوی اﺳﻼم ـ و او ھﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ در دﻣﺸﻖ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻤﯿﺪاﻟﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻓﻌﻪ آن را ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
ﻗﺒﻼ ھﻢ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺻﺤﯿﻔﻪ ھﻤﺎم را ذﮐﺮ ﮐﺮد )ج  ۲ص ۳۱۲ـ «(۳۱۸
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ وﻗﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺷﺮح ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﻤﻮد  ۱۵ﺟﺰء آن را
اﺗﻤﺎم ﮐﺮد .و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺪ  ۱۶ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﺻﺤﯿﻔﻪ ھﻤﺎم ﺑﻮد ﻓﻮت ﮐﺮد و ﻋﻤﺮش ﺑﻪ
او اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﺎرش را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺴﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺷﺎﮔﺮد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﺎپ ﺷﺪ ،و ارﺗﺒﺎط ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ واﺿﺢ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،وﺣﺘﯽ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ
ً
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼ در ﮐﺘﺎب اﻣﻮال اﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪ ،ﺑﺎﺑﯽ دارد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺮای اھﻞ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ )ص  (۲۴۴و اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺎ
اﺳﻨﺎد ﺧﻮدش در ھﻤﺎن ﺑﺎب ﻧﺼﻮص ھﻔﺖ ﮐﺘﺎب را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و در ﮐﺘﺎب اﻣﻮال اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺮای اھﻞ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ
) (۴۴۹/۲و اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻣﮑﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم
را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﻣﺼﺎدر آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﺻﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه آﻧﮫﺎ را ذﮐﺮ
ﮐﺮده و ﺗﺼﻮﯾﺮی از آﻧﮫﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ و ھﺮﻗﻞ و ﻣﻘﻮﻗﺺ و ﮐﺴﺮی و
دﯾﮕﺮان«) .(١
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮏ و ﮔﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺛﺒﻮت ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﮫﺪ
رﺳﻮل و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟!
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻻزم ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺷﺒﻪای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ.

 -١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻖ اﻟﯿﺎﺳﻪ ﻟﻠﻌﮫﺪ اﻟﻨﺒﻮی ص .۲۲۵ -۱۶۳ -۱۴۱ -۱۳۷ -۱۲۳ -۱۸۰ -۱۰۲
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮھﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﺗﺮ ھﻢ ﺷﺪه آن ھﻢ
ﺣﻤﻠﻪﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ از آن ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدان ﺷﺮق ﺷﻨﺎس را ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎھﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺳﻨﺖ و ﻋﻠﻮم آن و ﺣﺠﯿﺘﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن و ﯾﺎوھﮕﻮﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ درازا ﻧﮑﺸﺪ ﺗﻨﮫﺎ اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دراﺳﺎرت ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺪوﻳﻨﻪ« اﺛﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ

اﻋﻈﻤﯽ .ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎب ﺳﻮم ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻣﺒﺤﺚ را
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
و ﺑﺎب ﭼﮫﺎرم را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﺴﲑ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻋﴫ اﻟﻨﺒﻲ ج اﱃ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﺜﺎﲏ

اﳍﺠﺮي ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ« ﻗﺮار داده ﮐﻪ در  ۱۲۴ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه )۸۴ـ  ،(۳۲۵و آن

را ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ اول :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،و از آﻧﮫﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن  ۵۲ﺻﺤﺎﺑﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ از آﻧﮫﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺒﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺸﮑﯿﮏ اﺳﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ ده ﻧﻔﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ از اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ھﻤﺎم ﺑﻦ
ً
ﻣﻨﺒﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺻﺎدﻗﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه و ﻗﺒﻼ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ اﺳﺖ.
و ﭼﮫﺎرده ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻪ ﺧﻮدش ھﻢ ﮐﺎﺗﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎر ﺷﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ دوم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎﺑﻌﻮا اﻟﻘﺮآن اﻷول وﻛﺘﺎﺑﺎﲥﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻋﻨﻬﻢ« ﻧﺎم  ۳۵ﻧﻔﺮ

از آﻧﮫﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :در ﻣﻮرد ﮐﺒﺎر ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ؛ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ از آﻧﮫﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎره آﻧﮫﺎ ﺑﻪ  ۲۵۲ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺪام ﺑﺪوﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ و ﺑﺎ
وﺳﻌﺖ ﻓﺮاوان اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ دوران ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﺮن دوم.
و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﺎب )ص  (۷۶ﻣﺆﻟﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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در ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﺗﺎﺑﻨﺎک اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ :ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﻠﻢ را دوﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎھﺶ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن از
آﻧﮫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎب ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺷﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ از آﻧﮫﺎ را
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۱اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری) .(١
) (٢
 -۲اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ
) (٣
 -۳زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
) (٤
 -۴ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
 -۵ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب :ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪ ،ھﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﺸﺎن را ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮدن ﻋﻤﺮ از
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آورده ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺦ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ را ﻣﺴﺘﺪل و ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه
داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ از آن از ﺗﻼشھﺎی ﻋﻤﺮ در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻨﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ آن،
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ) .(٥

 -١ص  ۵۹ﺷﻤﺎره .۶
 -٢ﺻﻔﺤﻪ  ۹۶ﺷﻤﺎره .۸
 -٣ﺻﻔﺤﻪ  ۱۰۸ﺷﻤﺎره .۲۲
 -٤ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۲۵ﺷﻤﺎره  ۳۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
 -٥ھﻤﺎن  ۱۳۱و .۱۳۹

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوی
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮح و
ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ،
ﮐﺘﺎب» :اﳌﺤﺪث اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺮاوي واﻟﻮاﻋﻲ« اﺛﺮ :راﻣﮫﺮﻣﺰی ـ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۶۰ھـ

وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ از آن از ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﻨﺎک ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ درﺑﺎره ﺟﺮح و
ﺗﻌﺪﯾﻞ از ﻗﺒﯿﻞ :اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ،ﺑﺤﺚ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺮدود
اﺳﺖ و ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎری از راوﯾﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎء داﻣﻨﻪ آن را در
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﮐﺘﺎب اﻟﺮﺟﺎل( ﮔﺴﺘﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در) :اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ( و )اﻟﻀﻌﻔﺎء( و ﮐﺘﺎب )اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ( اﺛﺮ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل  ۳۲۷ھـ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ آراء و ﻧﻈﺮات اﺋﻤﻪ در ﺑﺎب ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺚ و ﺗﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭘﯿﺶ
از آﻧﮫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺸﺘﺎزان اﯾﻦ
ﻣﯿﺪان اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:
 -۱اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب :اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻮل
اﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺒﺮ واﺣﺪ
ﺣﺠﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دارای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ :راوی آن ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد در دﯾﻦ ،ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﮑﺎری ،ﻓﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﭽﻪ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزد و از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺣﺮوف و اﻟﻔﺎظ ﺑﺎزﮔﻮ
ﮐﻨﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﺪ و آ ﮔﺎه ﺑﻪ
اﻟﻔﺎﻇﯽ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻼل را ﺑﻪ ﺣﺮام ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ھﻤﺎن اﻟﻔﺎظ و ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺗﺮس از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

و ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ھﻢ آن را از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ اھﻞ ﺣﻔﻆ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ او ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻌﻞ و دروغ ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺸﺎن ﮐﺮده ،ﭼﯿﺰی را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ
و ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رواﯾﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﻖ ﺗﻀﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﯾﺎ ﺑﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زﯾﺮا ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن ھﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اوﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اوﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ را از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ
راوﯾﺎن دارای وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ۳۷۰ :و .(۳۷۲
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ دروغ و ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮاﯾﻤﺎن آﺷﮑﺎر ﮐﺮده وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎن دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ّرد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻧﻪ اﺧﻼص و
ﺑﯽﻋﯿﺒﯽ در ﺻﺪاﻗﺖ را ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻟﺬا آﻧﭽﻪ را از اھﻞ اﺧﻼص در ﺻﺪاﻗﺖ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ از او ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﺷﺨﺺ اھﻞ ﺗﺪﻟﯿﺲ
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﺪ :ﺣﺪﺛﻨﯽ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺳﻤﻌﺖ :ﺷﻨﯿﺪم) .ص ۳۷۹ـ
(۳۸۰
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﺪﺛﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه زﯾﺎدی دارد و دارای ﻣﻨﺒﻊ ﺻﺤﯿﺤﯽ ھﻢ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪﯾﺜﺶ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ در ﺷﮫﺎدت دادن دارای اﺷﺘﺒﺎھﺎت
زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﺎن ﺑﻪ آ ﮔﺎھﯽ از ﺣﺪﯾﺚ و آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺷﻨﯿﺪن آن از ﭘﺪر ،ﻋﻤﻮ ،ﺧﻮﯾﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن و
ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ،و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﺣﺎدﯾﺚ وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد .ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ
از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻌﯿﺎر اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ را ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اھﻞ ﺣﻔﻆ
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .وﻟﯽ ھﺮﮔﺎه رواﯾﺖھﺎ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﺿﻌﻒ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن
رواﯾﺘﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ،و وﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دال ﺑﺮ ﺻﺪق ،ﺣﻔﻆ و
ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﻣﯽﺷﻮد! )اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ۳۸۲ :و (۳۸۳

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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 -۲اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ،اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﺤﯿﺤﺶ از ﺣﺎل و وﺿﻊ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن و ﺑﯿﺎن
درﺟﺎت و ﻣﺮاﺗﺒﺸﺎن ،ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده و ﭘﺲ از ﺳﺨﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺣﺎدﯾﺜﺸﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ آن دﺳﺘﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻪ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ھﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺧﻮد
را ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺜﺸﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻋﺪهای از آﻧﮫﺎ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﮫﻢاﻧﺪ و
ً
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از رواﯾﺎت آﻧﮫﺎ
ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻨﮑﺮﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺪﺛﯽ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه
رواﯾﺖ او ﺑﺎ رواﯾﺖ اھﻞ ﺣﻔﻆ و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺶ زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﻏﻠﺐ رواﯾﺎﺗﺶ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻧﮫﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﯿﻢ) .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(۴۶ :
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء واﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ

ﲢﻤﻠﻬﺎ« و ﺑﺎﺑﯽ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »اﻻﺳﻨﺎد ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ« ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،و در آن اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﺰ از راوی ﻣﻮﺛﻖ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻤﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ و
آن اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﻮاﻟﺰﻧﺎد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺧﻮردم
ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :آﻧﺎن اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن
را ﻧﺪارﻧﺪ) .(١
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ دروﻏﮕﻮﺗﺮ از ﺻﺎﻟﺤﺎن را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ.
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﺎﺧﻮد آ ﮔﺎه و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،دروغ ﺑﺮ
زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن آﻧﮫﺎ زﺣﻤﺖ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻓﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ رواﯾﺘﺸﺎن
راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ دروغ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دروغ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد اھﻞ ﺣﻖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ دروغ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺧﺒﺮ دادن از
ﭼﯿﺰی ﺧﻼف واﻗﻊ ﺧﻮاه از روی ﻋﻤﺪ و ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎھﯽ و ﯾﺎ از روی ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ) .(٢
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ۷۲/۱ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮاﻟﺰﻧﺎد ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ذﮐﻮان اﺳﺖ ،ﺛﻮری او را در ﺣﺪﯾﺚ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
 -٢ھﻤﺎن .۷۹/۱
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ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻠﻢ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﺪهای از دروغﮔﻮﯾﺎن و ﺟﻌﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ در آﻧﮫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،از
ﺟﻤﻠﻪ :ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺟﻌﻔﯽ ،ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ رﺟﻌﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮوی در ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﻌﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﻃﻞ و
ﺑﯽارزش اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﺑﺮھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺪا
از آﺳﻤﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﯽاﺳﺎس و ﺟﺎھﻼﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﻐﺰ ﺳﺒﮏ و ﻋﻘﻞ ھﺮزه آﻧﺎن اﺳﺖ) .(١
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺪاﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ :ﺟﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ دارم ﮐﻪ ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﮫﺎ را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدهام .ﺳﭙﺲ روزی ﺣﺪﯾﺜﯽ را
رواﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ .در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ،در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻧﺰد ﻣﻦ ھﻔﺘﺎد
ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج وﺟﻮد دارد.
از اﻣﺎم ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ :از ﻣﺮدی ﺷﻨﯿﺪم اﯾﻦ آﯾﻪ را از ﺟﺎﺑﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪه:
َ َُ َ ُۡ ۡ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َّ ٰ َ ۡ َ َ ٓ َ ٓ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ
َ
َ
ُ
ٰ
ك ِم� ﴾٨٠
﴿...فلن �برح ٱ��ض ح� يأذن ِ� أ ِ� أو ��م ٱ� ِ�� وهو خ� ٱل� ِ
]ﯾﻮﺳﻒ» [۸۰ :ﻣﻦ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﯾﺎ ﺧﺪا در
ﺣﻖ ﻣﻦ داوری ﻧﮑﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺮاﻧﺪ و او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ داوران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﺳﺖ« او ﻧﯿﺰ در
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺎوﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﻔﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دروغ ﮔﻔﺘﻪ .از او
ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ :ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﻪ ﺑﻮده؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﺑﺮھﺎﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽروﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ از آﺳﻤﺎن ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻓﻼﻧﯽ ﺑﯿﺮون
روﯾﺪ .ﺟﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺗﺎوﯾﻞ آﯾﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ،زﯾﺮا آﯾﻪ درﺑﺎره ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ
ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﺑﺮ از ﺳﻔﯿﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از ﺟﺎﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﯽ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ رواﯾﺖ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ را از او ﺟﺎﺋﺰ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ) .(٢
 -١ھﻤﺎن .۸۵/۱
 -٢اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺮ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ۷۸ -۸۵/۱ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺟﺎﺑﺮ در ﺳﺎل  ۱۲۸ه -در ﻋﺼﺮ اﻣﺎم
ﺻﺎدق وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .اﺧﺒﺎری ﮐﻪ درﺑﺎره اﺋﻤﻪ اﻓﺘﺮا ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎم اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻟﺬا
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ در اﺑﺮھﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از او ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه و اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ از

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ رواﯾﺘﺸﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ آﻧﮫﺎ را در ﺷﻤﺎر راوﯾﺎن ﻣﺘﮫﻢ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آوردهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﺣﺎل آﻧﮫﺎ ،ﺑﺤﺚ را
ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،و در آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﻣﻘﺼﻮد و ھﺪف ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه
اھﻞ ﻓﻦ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد .و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺮﻣﻼ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ راوﯾﺎن و ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺧﺒﺎر ﮐﺮده و ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ درﺑﺎره آﻧﮫﺎ
از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺒﺮ دادن درﺑﺎره اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﺮدن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ) .(٢
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ،در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﯿﺎن اﺷﮑﺎﻻت و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﱰﻗﻲ ﰲ ﲪﻞ اﳊﺪﻳﺚ واداﺋﻪ

واﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن  «127/1 -آورده اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺿﻌﻒ و ﮐﺎﺳﺘﯽ

ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﺳﻮأ ﻇﻦ و ﺗﻮھﻢ در ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ و ﯾﺎ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری از ﺗﺤﺮﯾﻒ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت دﺳﺘﻮری و آﻧﭽﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ آن
را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ) :(۱۷۱/۱و ﺑﺪان
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ،ﮐﻪ ﻓﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ آن،
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اھﻞ آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،و در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎر و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ
اﯾﺸﺎن ﺣﺎﻓﻈﺎن و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن رواﯾﺎت ﻣﺮدم و آ ﮔﺎھﺎن از آن ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن

اﻣﺎم دوازدھﻢﺷﺎن در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺳﻮم و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ از
ﻋﻠﯽ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .رﺟﻌﺖ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اول ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد.
 -١اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺮ را ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ آوردم ﺗﺎ ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار اھﻞ ﺳﻨﺖ و دﯾﺪﮔﺎه
ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ درﺑﺎره او ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﮑﻨﯿﻢ :ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﭼﮫﺎرﺻﺪﮔﺎﻧﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دوم از آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺑﻦ اﻟﻐﻀﺎﯾﺮی و دﯾﮕﺮان وی را
ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ ،ﮐﺸﯽ و دﯾﮕﺮان اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪح و ﻣﻮﺛﻖ داﻧﺴﺘﻦ او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮداﻧﺴﺘﻦ راﺟﺤﺘﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد
ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را از ﺑﺎﻗﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده .ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎھﯽ از اﺋﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ .۱۵۱/۲۰
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ .۱۰۵/۱
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﺳﻨﺖھﺎ و آﺛﺎر ﻣﻨﻘﻮل از دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﻧﮫﺎ راھﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎل ﺳﻨﺪ آﻧﮫﺎ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺧﺒﺎر و ﺣﺎﻣﻼن آﺛﺎر ،ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺮح و
ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺮﯾﮏ را ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ آوردﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﻣﺬھﺐ اھﻞ
ﺣﺪﯾﺚاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻀﻌﯿﻒ راوﯾﺎن از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ از دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪی ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد راوﯾﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ ودر ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .در ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ و ﻗﺼﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺗﻮﻓﯿﻖ را از ﺧﺪا ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ.
 -۳اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،او ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ اﺳﻢ )اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ( ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده
اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺪﻣﻪی آن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﺖ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن آن و
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺳﺎﺧﺘﻦ راوﯾﺎن و درﺟﺎت آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ص  ۵و  :(۷ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﻣﯿﺎن راوﯾﺎن ،اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺰی از
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ راه دﯾﮕﺮی در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ،ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن راوﯾﺎن ﻋﺎدل ،ﻣﺘﻌﮫﺪ و اھﻞ ﺣﻔﻆ و
اﺣﺘﯿﺎط و راوﯾﺎن اھﻞ ﻏﻔﻠﺖ ،ﭘﻨﺪار ﺑﯿﮫﻮده ،ﺑﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و دروغ و ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ،
ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ آورده و از ﻃﺮﯾﻖ راوﯾﺎن
ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮح ﺣﺎل آﻧﺎن ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﺿﺮوری
اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و دﻗﺖ در رواﯾﺖ از آﻧﭽﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻘﻞ
ً
و رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﮔﺪﻧﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن ذاﺗﺎ اﻣﯿﻦ و درﺳﺘﮑﺎر ،آ ﮔﺎه ﺑﻪ
دﯾﻦ ،اھﻞ ورع ،ﺗﻘﻮی و ﺣﻔﻆ و اﺣﺘﯿﺎط در ﺣﺪﯾﺚ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن راه ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﭘﻨﺪارھﺎی ﺑﯿﮫﻮده و ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻧﺎﺻﻮاب و
ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻧﮕﺮدد و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اھﻞ ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ و ﻋﻮارض ﺑﺸﺮﯾﺸﺎن از ﻗﺒﯿﻞ :ﻏﻔﻠﺖ ،ﺑﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪای و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎهﮐﺮدن را
ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ راھﻨﻤﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ دﺳﺖ

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء

٤٩

اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺪاﻧﮫﺎ ﺣﮑﻢ ﮔﺮدد و اھﻞ ﻏﻔﻠﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎری،
ﻏﻠﻂ و ﺑﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪای ھﻢ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از راهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﯾﺘﺸﺎن را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ
ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ ،ﭘﺮدهﺑﺮداری ﮔﺮدد ،اﮔﺮ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دروغ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ھﻢ دﭼﺎر ﺗﻮھﻢ
ﻏﻠﻂﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ھﻤﯿﻨﻄﻮر آﻧﺎن اھﻞ ﺟﺮحاﻧﺪ و رواﯾﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ﺣﺪﯾﺚﺷﺎن ﺳﺎﻗﻂ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ اﺣﺎدﯾﺚﺷﺎن ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺪهای از آﻧﺎن ،ادبورزیھﺎ ،اﻧﺪرزھﺎی
ﻧﯿﮑﻮ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﺳﺎن و ...وﺟﻮد دارد.
ﻣﺮاﺗﺐ راوﯾﺎن:

ﺳﭙﺲ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﺣﻮال و ﺗﻔﺎوت درﺟﺎﺗﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدد ،ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻃﻼع و دﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﮐﺎوش در ﻣﻮرد راوﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن اھﻞ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﮔﻮاھﯽدادن و
ً
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺣﻔﻆ و دﻗﺖ در اﺣﺎدﯾﺚ و ذاﺗﺎ ھﻢ ﻋﺎدلاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ اھﻞ ﻋﺪاﻟﺖاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ در رواﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر راﺳﺘﮕﻮ ،اھﻞ دروغ و
اﺣﺘﯿﺎط در دﯾﻦ و ﻣﺤﻘﻖ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ دﭼﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﺻﻮاب ﻣﯽﺷﻮد
وﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪان آﻧﮫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن
ً
ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر راﺳﺘﮕﻮ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر وﻟﯽ ﻏﺎﻓﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه ،ﺧﻄﺎ ،اﺷﺘﺒﺎهﮐﺎری
ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻋﺪه اﮔﺮ اﺣﺎدﯾﺚﺷﺎن در ﺑﺎب ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ،زھﺪ و
آداب ﺑﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎدﻧﺪ وﻟﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ از اﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اھﻞ ورع ،ﺻﺪق ،ورع و ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﺗﯿﻎ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ و دروﻏﺸﺎن ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺎدﯾﺜﺸﺎن ﻣﺮدود و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد و ﭼﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر
ﻣﯽدارد )ص  ۷و :(۸
و اﻣﺎ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ وﺣﯽ و ﻓﺮود آوردن ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
و ﺗﺎوﯾﻞ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ھﻤﺮاھﯽ و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ،ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ دﯾﻦ و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .از آﻧﺎن راﺿﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن و اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار داد .آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آورد اﻋﻢ از ﺣﮑﻢ
و ﻗﻀﺎوت ،ﺳﻨﺖ ،اﻣﺮ ،ﻧﮫﯽ و آداب ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺗﺎوﯾﻞ و اﺳﺘﻨﺒﺎط از او ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺘﯿﺎز آ ﮔﺎھﯽ از دﯾﻦ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﺮ ،ﻧﮫﯽ و ﻣﺮاد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد
ﺗﺠﻠﯿﻞ و اﺣﺘﺮام ﻗﺮار داد و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن را ﺑﻪ آﻧﺎن ارزاﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭘﻠﯿﺪﯾﮫﺎﯾﯽ
ھﻤﭽﻮن ﮔﻤﺎن ،دروغ ،ﻏﻠﻄﮑﺎری ،ﺗﺮدﯾﺪ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ را از آﻧﮫﺎ دور داﺷﺖ ،و اﯾﺸﺎن را
ٗ ّ ُ ُ ْ ُ ٓ
ۡ ُ ُ ٗ
َ َ َ
ﻋﺎدﻻن اﻣﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﺮد و ﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :و��ٰل ِك َج َعل َ�ٰ� ۡم أ َّمة َو َسطا ِ�َكونوا ش َه َدا َء
ََ
� ٱ�َّ ِ
اس﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» [۱۴۳ :و ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﻠﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﮔﻮاھﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﯿﺪ« .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﺗﻔﺴﯿﺮ واژه )وﺳﻂ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدل و اھﻞ ﻋﺪاﻟﺖ .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن ﻋﺎدﻻن ﻣﻠﺖ ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ھﺪاﯾﺖ و دﻻﯾﻞ و ﺣﺠﺖھﺎی دﯾﻦ و ﺣﺎﻣﻼن ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖاﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ،ﭘﯿﻤﻮدن راه و ﭘﯿﺮوی از آﻧﺎن
َ
َّ ُ َ ۢ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ ٰ َّ
ى َو َ�تب ِ ۡع
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َمن �ُشاق ِِق ٱلرسول ِمن �ع ِد ما تب� � ٱلهد
ۡ ۡ َ ُ ّ َ َ َّ ُ ۡ
َ َّ
ٓ ۡ َ
َ َۡ َ
ص ً
�ا ] ﴾١١٥اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱۵ :
يل ٱل ُمؤ ِمن ِ� ن َو ِ�ِۦ ما ت َو ٰ� َونصلِهِۦ ج َهن َمۖ َو َسا َءت م ِ
�� سب ِ ِ
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺟﺰ راه ﻣﻮﻣﻨﺎن در
ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ،او را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ و ﺑﻪ
دوزﺧﺶ داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ و ﺑﺎ آن ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﻢ و دوزخ ﭼﻪ ﺑﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺖ!«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ و درﯾﺎﻓﺖ دﯾﻦ از او ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﮐﺲ را ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺳﭙﺮده و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را از آن اﻃﻼع دھﺪز و ﺑﺎز در ﺧﻄﺒﻪ ﺣﺠﺔاﻟﻮداع ﻓﺮﻣﻮد:
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺒﺎن اﻃﻼع دھﻨﺪ .و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ
و ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ آﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺒﺎر را از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺎزﮔﻮ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺻﺤﺎﺑﻪس در اﻃﺮاف و ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺮزھﺎ ،آزادﺳﺎزی ﺷﮫﺮھﺎ و ﺟﻨﮓھﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪ ،ﮐﻪ
ھﺮﮐﺪام در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺨﺶ و اﻧﺘﺸﺎر آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس روش و آداب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ،در

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت وارده ﺟﻮابھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺧﻮد
را ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و ﻗﺼﺪ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا ،وﻗﻒ آﻣﻮزش ﻓﺮاﺋﺾ ،اﺣﮑﺎم،
ﺳﻨﺖھﺎ ،ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ھﻤﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ .آﻣﯿﻦ.
ﭘﺲ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،در ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ص  ۸و  :(۹ﺟﺎی اﯾﺸﺎن را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ دﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻓﺮاﯾﺾ،
ﺣﺪود ،اﻣﺮ ،ﻧﮫﯽ ،اﺣﮑﺎم و ﺳﻨﺖھﺎ و روشھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،آﻧﭽﻪ را
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ،ﺧﻮب ﻓﮫﻤﯿﺪن و درک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﻦ و ﻧﮕﮫﺪاری از دﺳﺘﻮرات و ﻣﻨﻊ و ﺗﺤﺬﯾﺮھﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ۡ َ ٰ َّ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ْ
َ َّ َ َّ ُ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻘﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وٱ�
ِين ٱ� َب ُعوهم �ِإِح� ٖن ر ِ� ٱ� �نهم ورضوا
َۡ
�ن ُه﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ» [۱۰۰ :و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ روش آﻧﺎن را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و راه اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ھﻢ از ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ«.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﺳﯽ ،ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ زرﯾﻊ و ﺳﻌﯿﺪ از ﻗﺘﺎده
َ َّ َ َّ َ ُ ُ
وهم �ِإ ِ ۡح َ ٰ
� ٖن﴾ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﻘﺼﻮد از آﯾﻪ﴿ :وٱ�ِين ٱ�بع
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا از اﯾﺸﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺮار داده ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را از اﻓﺘﺮای ﺑﺪﮔﻮﯾﺎن و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ھﻤﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎریاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ راه
و روشھﺎی دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺣﻮال
و اوﺿﺎﻋﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ آﻧﺎن را ﺟﺰ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﻤﺘﺎزی ﮐﻪ دارای
ﻓﻀﻞ ،داﻧﺶ ،ﻓﮫﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻨﺖھﺎ و ﭘﯿﺮوی و ﻃﺮﻓﺪاری از آن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .رﺣﻤﺖ و
ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺎد .ﻣﮕﺮ آن ﻋﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﺐ و ﻓﺮﯾﺐ از ﻧﺎم آﻧﺎن ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻓﻘﻪ و داﻧﺶ و
ﻧﻪ در ﺣﻔﻆ و دﻗﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ،و ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع و
اﺣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و از ﺗﮑﺮار آن
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ .آﻧﮕﺎه در ﺻﻔﺤﻪ  ۹و  ۱۰ﺑﺤﺚ اﺗﺒﺎع ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و درﺟﺎت آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ راه ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻧﺎﻣﻮری در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﻦ ،ﻧﻘﻞ و دﻗﺖ در ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،آ ﮔﺎه از ﺣﻼل و ﺣﺮام و ﻓﻘﯿﻪ
در اﺣﮑﺎم ،ﻓﺮاﯾﺾ ،اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ اﻟﮫﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و دارای ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آ ﮔﺎه
ً
در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻃﺒﻘﺎت آﻧﺎن ھﻤﺎن ﻣﺮاﺗﺐ راوﯾﺎن را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﮐﺘﺎب» :اﳌﺤﺪث اﻟﻔﺎﺻﻞ« ﺗﺎﻟﯿﻒ :راﻣﮫﺮﻣﺰی ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۳۶۰ھـ

اﺳﺖ .درﺑﺎره ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻤﻦ

ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﺧﺬ ﻋﻨﻪ«)  (١آورده و ﺑﺎب ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻦ ﺻﻘﺮﺳﮑﺮی ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﺟﺰاﻣﯽ و ﻣﻌﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻓﺪﮐﯽ ﯾﺎ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﮫﺎر ﮔﺮوه ﺳﺰاوار ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ
از آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای اﻣﯿﺎل و آرزوھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،اﺑﻠﮫﯽ
ﮐﻪ ﺣﻤﺎﻗﺘﺶ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم دروغ ﮔﻮﯾﺪ ھﺮﭼﻨﺪ در اﻓﺘﺮا ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﺘﮫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﻞ ،ﺻﻼح و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ رواﯾﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻔﮫﻤﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر دﺳﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را دارﻧﺪ .ﺟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
را ﺑﺮای ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،وﻟﯽ ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺧﻮدﻣﺎن )ﻣﺪﯾﻨﻪ( ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ را دﯾﺪم
دارای ﻓﻀﻞ ،ﺻﻼح و ﻋﺒﺎدت ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ
را از آﻧﺎن ﻧﻨﻮﺷﺘﻪام .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﭼﻪ ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﮐﻨﺎر
در ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی از او( ص .۴۰۴-۴۰۳
ً
آﻧﮕﺎه ﻣﻮﻟﻒ ،ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ـ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ،ﻧﺨﻌﯽ و ﺷﻤﺎری از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺰ
از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از

 -١ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺪﯾﺚ را از آﻧﺎن آﻣﻮﺧﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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اھﻞ ﻋﻠﻢ را ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ص  .۴۰۵ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎء اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از راﻣﮫﺮﻣﺰی ﮐﺘﺎب )ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ( ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ راﻓﻀﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﻟﺬا در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی را از او ﻧﻘﻞ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و آن را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ ﻣﻮﮐﻮل
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و راﻓﻀﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺘﺎب »اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ«

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۴۶۳
ھـ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻐﺪادی در ﻣﻮرد رواﯾﺖ ﮐﺮدن از اھﻞ ﮔﺮاﯾﺶھﺎ و ﺑﺪﻋﺖھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ص  :(۱۲۵در
ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺒﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺧﺒﺎر و ﺷﮫﺎدتھﺎی ﺧﻮارج و
اﻣﺜﺎل آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن آﻧﺎن روش ﺻﺤﺎﺑﻪ را اداﻣﻪ دادﻧﺪ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن دﻧﺒﺎل ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،دروغ را ﺑﺰرگ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد را از
ﮐﺎرھﺎی ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﯿﺮوان ﺷﮏﮔﺮاﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻏﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ
وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آراء اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رواﯾﺖ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﻄﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﻗﺪری و ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﺬھﺐ ،ﻋﮑﺮﻣﻪای اﺑﺎﺿﯽ ﻣﺬھﺐ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﺨﯿﻊ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮراث ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،ﺷﺒﻞ ﺑﻦ
ﻋﯿﺎد ،ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ھﺸﺎم دﺳﺘﻮاﺋﯽ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺮوﺑﻪ و ﺳﻼم ﺑﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻗﺪری،
ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺮﺛﺪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻣﺮه و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﮐﺪام ﻣﺮﺟﺌﯽ ،ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻦ ھﻤﺎم ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ و ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﻧﮫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻠﻤﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن رواﯾﺖھﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت اﺟﻤﺎع را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ً
ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻮال و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺤﺪﺛﺎن درﺑﺎره ﺗﺠﻮﯾﺰ رواﯾﺖ از اھﻞ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﻗﺒﻼ
دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﮔﺮوه از راﻓﻀﯽھﺎ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه از اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭘﯿﺸﻮای اﺻﺤﺎب رأی و اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ :از ﺣﺮﻣﻠﻪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮔﺮوھﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮ از راﻓﻀﯽھﺎ دروﻏﮕﻮﺗﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ص ۱۲۶
اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﮫﺎدت راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﺎن را ﺟﺰ ﺧﻄﺎﺑﯽھﺎ و ﻗﺪریھﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﻃﻼع ﻧﺪارد ﺗﺎ رخ ﻧﺪھﺪ ،ﺟﺎﺋﺰ ﻣﯽداﻧﻢ.
اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﻋﺼﻤﻪ از اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را دﺳﺘﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯽ
آﺛﺎرش را ﺑﭙﺬﯾﺮم؟ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮐﻪ در ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﮑﺘﺒﺶ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺷﯿﻌﻪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن ﺑﺮ ﮔﻤﺮاهداﻧﺴﺘﻦ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮐﺲ ﭘﯿﺮو دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﻓﺮا
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻖﺑﻮدن را دارد وﻟﯽ ھﺮﮐﺲ دارای ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ آن
ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺮدود ﺷﻤﺎردن اﺳﺖ .ص .۱۲۷
از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺳﻮال ﺷﺪ :ای اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻮ رواﯾﺎت اﺑﻮ ﻗﻄﻦ ﻗﺪری را ﺷﻨﯿﺪه و
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪای؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺪﯾﺪهام ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش دﯾﺪﮔﺎھﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ رواﯾﺖھﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
ﺑﻐﺪادی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ و اﺧﺒﺎر ﻣﺒﻠﻐﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺒﺎدا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺮدد و آن را ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
ﺑﺎب ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ :ﻣﺎ ھﺮ اﻣﺮی را آرزو ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺮای او ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ص .۱۲۸
اﺑﻮ داود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯿﺎن اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺮاﯾﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از ھﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﻄﺎن و اﺑﻮ ﺣﺴﺎن اﻋﺮج اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ص .۱۳۰

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
ﮔﻔﺘﮕﻮی اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﻤﺮاه
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ،
در دوران اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﺮوھﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺟﻠﺪ ھﻔﺘﻢ ﮐﺘﺎب اﻻم ،ﮐﺘﺎب »ﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻢ« ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه و
ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮهی ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎﻟﻢ و ﯾﺎ ﺧﻮد دارای ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﻮده،
در اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺰوم ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدن ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت او
اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ در ھﺮ ﺣﺎل ﺟﺰ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮال و ﻧﻈﺮات دﻧﺒﺎﻟﻪرو آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺎ،
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎ و دﺳﺘﻪﺟﺎت ﺳﺨﻨﺎن
ﺑﺎﻻ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﺟﺰ ﻋﺪهای ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ،
آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ھﻢ ﮐﯿﺸﺎﻧﺶ دارای ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺑﺮای ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دروغ ،ﺧﻄﺎ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﻏﻠﻂﮐﺎری دارﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ وﺣﯽ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﯽﻧﯿﺎزی از
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻟﺬا اﻣﻮر دﯾﻦ ﺑﺪون آن ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و اﻣﮑﺎن اﻃﻼع از اﺣﮑﺎم ،ﻋﺒﺎدات،
ﻣﻌﺎﻣﻼت و ...ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮﻧﮫﺎ ،اﻣﻮال و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ
اﺷﺨﺎص ﻣﯽﮔﺮدد ،اﺣﺘﯿﺎط و دﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎم ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮهی دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه-
ی ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ آن ﮔﻤﺮاه ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ را در ﻣﺒﺤﺚ) :اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻴﺎن اﷲ ﻋﲆ ﻟﺴﺎن رﺳﻮﻟﻪ( ﮐﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻟﺬا اداﻣﻪ آن را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
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دﯾﺪﮔﺎه ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﺖ را رد ﮐﺮدﻧﺪ

ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻋﺮب ھﺴﺘﯿﺪ و ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن آ ﮔﺎهﺗﺮ ھﺴﺘﯿﺪ
و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮ دوش ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﯾﮏ
ﻣﻮرد ﻗﺮآن ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ
َۡ ٗ ّ ُّ
ِ� َ ۡ
�ءٖ﴾
را رد ﮐﺮد آن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ...﴿ :ت ِب�ٰنا ل ِ
]اﻟﻨﺤﻞ [۸۹ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد ﻓﺮﯾﻀﻪای اﻟﮫﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﺎھﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻣﺮاد از آن ﻓﺮض ﻋﺎم و ﮔﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﺎص اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ دال ﺑﺮ
وﺟﻮب و ﯾﺎ ارﺷﺎد و ﯾﺎ اﺑﺎﺣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ دو ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ آن را از ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﯿﺮواﻧﺘﺎن در ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﯾﺎت
اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ﺻﺪاﻗﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ھﺮﮔﺰ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را در رواﯾﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
رواﯾﺘﺸﺎن دﭼﺎر ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ و ﻧﺴﯿﺎن و ﺧﻄﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ را در آﻧﮫﺎ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ در آن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ.
و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻼل و ﺣﺮام را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش داده
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺨﻦ زﺷﺘﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯽ ،ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﺰد ﺷﻨﻮﻧﺪه ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻓﺮق
ﮔﺬاﺷﺖ ،و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ آن را ﮐﺮدﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ و رواﯾﺎت آﻧﮫﺎ را در ﻣﻘﺎم
ﻗﺮآن ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﺪ؟ و ﺑﺎ آن رواﯾﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ؟
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را در وھﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺒﺮ
ﺻﺎدق ﯾﺎ ﻗﯿﺎس ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺣﮑﻢ را ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺪھﯿﻢ ]ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ[ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
واﺿﺢﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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ﮔﻔﺖ :و آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻓﺮدی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻗﺮار و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﯾﺎدﮐﺮدن اﻣﺘﻨﺎع ورزد و ﯾﺎور ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻗﺮار ﻗﻮیﺗﺮ از
ﺑﯿﻨﻪ و ﺑﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎور راوی اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ واﺣﺪی را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﮫﺎ ﻓﺮق دارﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺒﺎر
آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را دارﻧﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻏﻠﻂﺑﻮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم و ﺗﻨﮫﺎ
ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﯾﺎ ﻗﺮآن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮدی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺮﻓﯽ از آﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺮآن و اﺣﮑﺎم ﺧﺪا آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﺟﮫﺖ
ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺒﺎر ﺻﺎدﻗﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا آ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﺧﺒﺎر ﺧﺎص و
ﻋﺎم آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮدﯾﺪ.
ﮔﻔﺖ :آری.
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ آن را رد ﮐﺮدم!
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻨﻄﻮر و ﺑﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮا در ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺎﯾﻪی واﺿﺢﺑﻮدن دﻟﯿﻞ ﺗﻮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢﺑﻮدن آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و
ﺧﻮﺷﺤﺎلﺑﻮدن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻮل ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﻮ ﻣﺘﻌﮫﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺷﺪه.
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺷﻤﺎ دال ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از آن دور ﺷﻮﯾﺪُ ،ﻣﺼﺮ ھﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮد ،ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ً
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ را در ذھﻦ دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ؟
ُ َّ
ُۡ ْ ََ
ُۡ ّ
َ
ٗ ۡ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ه َو ٱ�ِي َ� َعث ِ� ٱ� ّم ِِ�ۧ َن َر ُسو� ّمِن ُه ۡم َ�تلوا عل ۡي ِه ۡم
ۡ ۡ َ
َء َا�ٰتِهِۦ َو�ُ َز ّ� ِيه ۡم َو ُ� َع ّل ُِم ُه ُم ٱ ۡلك َِ�ٰ َ
ب َوٱ� ِك َمة﴾ ]اﻟﺠﻤﻌﺔ.[۲ :
ِ
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

»ﺧﺪا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﯽﺳﻮادان ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن
ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﯾﺎت ﺧﺪا را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آﻧﺎن را ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮐﺘﺎب و ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻣﯽآﻣﻮزد«.
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا.
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل آن را دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺘﺎب )ﻗﺮآن( را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﺣﮑﻤﺖ
ھﻤﺎن اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ ﻃﻮری ﺧﺎص ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺑﺎﺷﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ و ﻗﻄﻌﯽای ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻤﺎز و روزه را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽدارد.
ً
ﮔﻔﺖ :اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﮕﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
رواﯾﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺗﮑﺮار ﮐﻼم را ﭘﯿﻤﻮدهاﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﮐﺘﺎب و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ آﻧﮫﺎ دو ﭼﯿﺰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ واﺣﺪاﻧﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺣﺘﻤﺎل آن را ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﯽ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :آﺷﮑﺎرﺗﺮ و واﻻﺗﺮ از ﻗﺮآن ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ.
ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ُ
ۡ
َ
َّ
ُ
ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وٱذك ۡر َن َما ُ� ۡت َ ٰ
ت ٱ� ِ
� ِ� ُ� ُيوت ِ� َّن م ِۡن َءا� ٰ ِ
َ ۡ ۡ َ َّ َّ َ َ َ َ ً
يفا َخب ً
�ا ] ﴾٣٤اﻷﺣﺰاب» [۳۴ :آﯾﺎت ﺧﺪا و ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﻤﺖاﻧﮕﯿﺰ
وٱ� ِكمةِ� إِن ٱ� �ن ل ِط
ِ
را ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ دﻗﯿﻖ و آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.
ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻼوت ﺣﮑﻤﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻼوت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﻄﻖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻄﻖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻏﯿﺮ از ﻗﺮآن اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء

٥٩

ﮔﻔﺖ :در ﮐﺠﺎی ﻗﺮآن آﻣﺪه؟
َ
َ
ّ
َ
ُۡ ُ َ
َ
� ُ�َك ُِم َ
ِيما َش َ
وك � َ
ون َح َّ ٰ
ج َر بَ ۡي َن ُه ۡم
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ف� َو َر ّ�ِك � يؤمِن
ُ َّ َ َ ُ ْ ٓ َ ُ
ت َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل ٗ
سه ۡم َح َر ٗجا ّم َِّما قَ َض ۡي َ
ِيما ] ﴾٦٥اﻟﻨﺴﺎء» [۶۵ :اﻣﺎ ،ﻧﻪ! ﺑﻪ
� أنف ِِ
�دوا ِ
�م � ِ

ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را در اﺧﺘﻼﻓﺎت و درﮔﯿﺮیھﺎﯾﯽ
ً
ﺧﻮد ﺑﻪ داوری ﻧﻄﻠﺒﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻼﻟﯽ در دل ﺧﻮد از داوری ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻗﻀﺎوت ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ«.
َ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ
اع ٱ َّ َ
�ۖ] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء» [۸۰ :اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَّ ﴿ :من يُطِعِ ٱلرسول �قد أط
اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ«.
َ ُ َ ُ ۡ ۡ َ ٌ َۡ
ُ َ ُ َ َ ۡ َۡ
َّ
ۡ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :فَل َي ۡح َذر ٱ� َ
ِين �ال ِفون �ن أم ِره ِۦٓ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو
ِ
ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
ي ِصيبهم عذ
اب أ ِ� ٌم ] ﴾٦٣اﻟﻨﻮر» [۶۳ :آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮﺷﺎن ﮔﺮدد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ دﭼﺎرﺷﺎن ﺷﻮد«.
ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺳﻨﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎران ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮ داده ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﮑﻢ و ﻗﻀﺎوت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ ،و ﺣﮑﻤﺖ آﻧﺎن ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آن
را ﻧﺎزل ﮐﺮده.
ََٓ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وما
َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ْ
ءاتٮ�م ٱلرسول فخذوه وما �هٮ�م �نه فٱ
نت ُه ۚوا﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ» [۷ :ھﺮآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده از آن دوری ﺟﻮﺋﯿﺪ«.
ﮔﻔﺖ :در ﻗﺮآن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ از دﺳﺘﻮرات و ﻣﻨﮫﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ واﺟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :آری.
ﮔﻔﺘﻢ :وﻗﺘﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
ﻣﺎ ﻓﺮض ﺷﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺿﯿﺖ آن ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :آری.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﮫﯽ را در ﮔﺮو ﺗﺒﻌﯿﺖ از اواﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺪاﻧﺪ؟
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺣﺘﯽ در ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق
اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ؟
َ
ُ َ َ َۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َۡ ۡ ُ
ت إن تَ َر َك َخ ۡ ً
�ا
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :كتِب علي�م إِذا ح� أحد�م ٱلمو ِ
ٱل ۡ َوص َّي ُة ل ِۡل َ� ٰ ِ َ�يۡن َوٱ ۡ�َ ۡق َر� َ
�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۸۰ :
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َُ
ّ
ُ
َ
حد ّم ِۡن ُه َما ٱ ُّ
و درﺑﺎره ارث ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ...﴿ :و ِ�بَ َو ۡ�هِ ل َ
لس ُد ُس م َِّما ت َر َك إِن �ن �ۥ
ِ� � ٰ ِ ٖ
ِ
َ َ ُ َ ُ َ َ َ ٓ ُ َ َ َ ٞ َ َ ُ َّ ُ َ ۡ َّ َ ٞ
ُّ ُ ُ
ث فَإن َ� َن َ ُ� ٓۥ إ ۡخ َوة  ٞفَ ِ�ُ ِمهِّ
ّ
ِ
و� ۚ فإِن لم ي�ن �ۥ و� وورِثهۥ �بواه ف ِ� ِمهِ ٱ�ل ۚ ِ
ُّ ُ ُ
س] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱ :
ٱلسد ۚ
ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دو رواﯾﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ آﯾﻪ ﻓﺮاﺋﺾ وﺻﯿﺖ
را ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و اﻗﺮﺑﯿﻦ ﻧﺴﺦ ﮐﺮده ،و اﮔﺮ ﻣﺎ از آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ راوﯾﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و
ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :وﺻﯿﺖ ﻓﺮاﺋﺾ را ﻧﺴﺦ ﮐﺮده ،ﻣﺎ ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی را ﺟﺰ رواﯾﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در
دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ؟!
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ و دﻻﯾﻞ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖاﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
رواﯾﺎت ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﯿﭻ اﮐﺮاھﯽ را در آن
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان از رای ﺗﻮ ﺑﻪ رای دﯾﮕﺮی اﻧﺼﺮاف داد ،ﺑﻠﮑﻪ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ آن را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﮐﻪ از رای ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ رای ﺣﻖ اﻧﺼﺮاف داد و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎم
را در ﻗﺮآن ﮔﺎھﯽ ﻋﺎم و ﮔﺎھﯽ ﺧﺎص ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ؟
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :زﺑﺎن ﻋﺮب واﺳﻊ اﺳﺖ ،ﮔﺎھﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ
ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺧﺎص اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﻟﻔﻆ آن روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﻗﻄﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻗﺮآن ھﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ.
ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور؟

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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َّ ُ َ ُ ُ ّ
� َ ۡ
�ءٖ﴾ اﯾﻦ ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از آن ﻋﺎم
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ٱ� �ٰل ِق ِ
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ّ َ َ َ ُ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ
� ۡم ُش ُع ٗ
و�ا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :إِنا خلق��م مِن ذك ٖر وأن� وجعل�
َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ۚ ٓ ْ َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ
و�با�ِل �ِ عارفوا إِن أ�رم�م ع
ِند ٱ� ِ ��قٮٰ� ۡ ۚم] ﴾...اﻟﺤﺠﺮات.[۱۳ :
ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺮاد از اﯾﻦ ھﻢ ﻋﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در آن
َّ َ ۡ
ُ
َ َّ َ ۡ َ ُ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ھﻢ وﺟﻮد دارد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِن أ� َر َم� ۡم ع
ِند ٱ�ِ ��قٮٰ� ۡ ۚم﴾
ﺗﻘﻮی و ﺧﻼف ﺗﻘﻮی ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ.
َّ
ََ ٞ
ْ َ َّ
َ
َ َ
ُ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ
ِين ت ۡد ُعون مِن دو ِن
� َب َمثل فٱ ۡس َت ِم ُعوا ُ� ۚ ٓۥ إِن ٱ�
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ���﴿ :ها ٱ�اس ِ
ْ َ
َّ َ َ ۡ ُ ُ ْ ُ َ ٗ َ
ا�ا َولوِ ٱ ۡجتَ َم ُعوا ُ� ۖۥ] ﴾...اﻟﺤﺞ.[۷۳ :
ٱ�ِ لن �لقوا ذب
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﻓﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا در
ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﻔﻆ آن ﻋﺎم وﻟﯽ از آن اﯾﻦ را ھﻢ اراده ﮐﺮده اﺳﺖ
َ َ ۡ َ ََ ۡ
َ َۡۡ
َّ
ۡ
َۡ
َ
َ
ا�ة ٱ�َ ۡح ِر إِذ َ� ۡع ُدون ِ�
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و ٔ
�ل ُه ۡم ع ِن ٱلق ۡر َ�ةِ ٱل ِ� �نت ح ِ
ٱ َّ ۡ
ت] ﴾...اﻷﻋﺮاف [۱۶۳ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺠﺎوزﮔﺮان آن ﺷﮫﺮ،
لسب ِ
ﺳﺎﮐﻨﺎن آن اﺳﺖ ﻧﻪ دﯾﮕﺮان و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺑﺮای وی ﮔﻔﺘﻢ
)۹۴۶ـ .(١ )(۲۴۴
آن ﺳﺎﺋﻞ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ درﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﺎﻣﯽ را در ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺮاد از آن
ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﺎز را واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،آﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :آری.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﯿﺾ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎءاﺗﯽ دارد؟
ﮔﻔﺖ :آری.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﺮ ھﻤﻪ اﻣﻮال واﺟﺐ اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ اﻣﻮال اﺳﺘﺜﻨﺎءاﺗﯽ
دارد؟
ﮔﻔﺖ :آری.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاﺋﺾ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :آری.
 (۲۴۴ -۹۴۶) -١اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ص .۶۲
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﺴﻤﺖ ارث ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺎم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮐﺎﻓﺮ و ﻋﺒﺪ از آزاد و ﻗﺎﺗﻞ از ﻣﻘﺘﻮل ارث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دارﯾﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺳﻨﺖ ،زﯾﺮا در آن ﻧﺺ ﻗﺮآن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﻔﺘﻢ :در ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺗﻮ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه
و ﻣﻮارد ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ و ﺧﺎص آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮ روﺷﻦ ﺷﺪ؟
ﮔﻔﺖ :آری وﻟﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻼف آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻄﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را دارﻧﺪ ،روﺷﻦ ﺷﻮد ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ و
رواﯾﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺎور داﺷﺖ و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﺰرگ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﺎم »ﺻﻼة = ﻧﻤﺎز ﯾﺎ
زﮐﺎت« ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﻃﻼق ﮔﺮدد ،ﺑﯿﺎورد؛ اﯾﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ادا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و
اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻧﺪارد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز در ھﺮ روز ﯾﺎ ھﺮﭼﻨﺪ روز ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺑﺨﻮاﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﻨﺎرم اﯾﺴﺘﺎده ،ﻣﮕﺮ ﺧﻮن و ﻣﺎل وی ﺣﺮام
ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :آری.
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺎھﺪی دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﺮدی را ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺎل وی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﺎرت
ﺑﺮده ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺎص ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮده ﺑﻪ وارﺛﺎن ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﯾﻦ دو ﺷﺎھﺪ ﺑﻪ دروغ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه
ﮔﻮاھﯽ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :آری.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﺧﻮن و ﻣﺎل ﺣﺮام ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﮔﻮاھﯽ ـ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮاھﯽ ﻧﺒﻮد ـ
ﺣﻼل ﺷﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﺷﺎھﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻧﺼﯽ در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﻗﺘﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،وﻟﯽ در ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه.
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻧﺪارد ﮐﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮای ﺣﮑﻤﯽ ﻏﯿﺮ از ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﺘﻞ
)ﻧﯿﺰ( اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺼﺎص و دﯾﻪ را ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﮔﻔﺖ :دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ،
ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ،ﻗﺮآن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﺷﺪه ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺮدم در ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل رواﯾﺖ و ﺧﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ ،و اﺟﻤﺎع ﻏﯿﺮ
از آن اﺳﺖ؟!
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺳﺮاغ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎھﺪ ـ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪی دروغ ﺑﺎﺷﺪ ـ
ﺧﻮن و ﻣﺎل ﺣﻼل ﺷﻮد؟
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﻮر ،...ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه.
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ در ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ﺻﺪق ﺷﺎھﺪ دﺳﺘﻮ داده ﺷﺪهاﯾﺪ و ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎھﺮ آن را ﻧﯿﺰ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻏﯿﺒﯿﺎت را ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪث ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﮫﺎدت در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺮاب و ﺷﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ از ھﯿﭽﯿﮏ
از ﻣﺤﺪﺛﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻣﺎ دﻻﺋﻠﯽ را ﺑﺮای ﺻﺪق ﻣﺤﺪث و ﻏﻠﻂ وی در ﺣﻔﻈﯿﺎﺗﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ در
ﺷﮫﺎدت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﮔﻮاھﯽ و ﺧﺒﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره رد ﺧﺒﺮ و
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺧﺒﺮی را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن را ﮐﻪ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ
ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﮑﻪ درﺑﺎره وﺟﻮد ﺧﻄﺎ و اﺧﺘﻼف آراء در آن ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدم.
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ و ﻏﯿﺮ آﻧﮫﺎ.
و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ از رﺳﻮل ج را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهام ،و ﻣﯽداﻧﻢ.
ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎ ،ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮی از واﺟﺒﺎت ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ از آن ،اﺳﺖ .ﻣﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را از ﺧﺪا ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدهام ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آن
اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺟﺰ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺟﻤﻊ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:
ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻤﺮاھﯽ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ھﺪاﯾﺖ
اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﮔﻤﺮاھﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺴﺖ.
در اوﯾﻞ ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ وﻓﺎت ﮐﺮد ،اﯾﻦ دوران ،دوران ﻃﻼﺋﯽ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊ ﺳﻨﺖ و ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا در اﯾﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻨﺪ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻨﻦ ارﺑﻌﻪ و ...ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر و دارﻣﯽ و ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و ﺑﻘﯽ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ و ﺑﺰار و اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ ،ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش در آﻣﺪﻧﺪ.
و اﻟﺒﺘﻪ در ھﻤﯿﻦ ﻗﺮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻨﺖ ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻼﺷﮫﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﺗﺎوﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺪﻳﺚ« اﺛﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ـ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۲۷۶ھـ ـ

ﻧﻈﺮی اﻓﮑﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرﮔﻮار آن را در رد دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در
آورده اﺳﺖ.
و اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﻞ و ﺟﻤﻊ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ آن را
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﻪ رد ﺷﺒﻪھﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،و
ﺗﻼش ﮐﺮده ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای در ﺑﺮﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﻠﻞ دﺷﻤﻨﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺪاﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ »ﻧﻈﺎم« اﺳﺖ ،اﺑﯽ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻧﻈﺎم را ﻓﺮدی ﻣﮑﺎر و ﺣﯿﻠﻪﺑﺎز
ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺷﺐ و روز ﻣﺴﺖ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺑﮑﺎر و ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻈﺎم از داﯾﺮه اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،زﯾﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و
ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ُّ َ َّ ُ ُ َّ ٞ
َّ َ ۡ َ ِ َ َّ ُ َ
ول ٱ َّ�ِۚ َوٱ َّ� َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ را ﺷﻨﯿﺪه ﴿�مد رس
ِين َم َع ُه ٓۥ۞﴿ .﴾...لقد ر� ٱ
� ع ِن
ُ ُ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ َ َ ۡ َ َّ َ َ
لسكِينة عل ۡي ِه ۡم.﴾...
ج َرة ِ � َعل َِم َما ِ� قلو� ِ ِهم فأنزل ٱ
ٱلمؤ ِمن ِ� إِذ �بايِعونك �ت ٱلش
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ درﺑﺎره ﻧﻈﺎم و رد آن ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﺑﻮ ھﺬﯾﻞ ﻋﻼف ﻣﯽﺑﺮدارﯾﻢ
ﮐﻪ ﻓﺮدی دروﻏﮕﻮ ﺑﻮد...
و اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ و ﺧﺮاﺑﺘﺮ از اﯾﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺳﻨﺖ وﯾﮋهای ﺟﺪا از ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ!!
و ﮐﺴﺎﻧﯽ را در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را در ﻋﺼﻤﺖ و واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع ﺑﻮدن ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻤﺘﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺧﺒﺮھﺎ و رواﯾﺖھﺎﯾﯽ را در اوج اﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﯽ وﺿﻊ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را
ﻧﯿﺰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در آوردهاﻧﺪ.
ﻗﺮن ﺳﻮم ﺷﺎھﺪ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺮآن ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه!!
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺘﺎب ﭼﮫﺎرﻣﯽ را ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ آﻧﮫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﻮﻟﻒ آن دﭼﺎر ﮔﻤﺮاھﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه و دروغھﺎﯾﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ آﻧﮫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
آﺛﺎر اﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﯽھﺎ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﻮﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﮫﺎرم ﻟﻘﺐ »ﺛﻘﺔ اﻹﺳﻼم

وﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم« را دارد و ھﺮﮐﻪ ﻧﯿﺰ از ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻓﺮدی ﻣﻮﺛﻖ اﺳﺖ و
ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ راوﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ً
و ﺟﺮح آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ درﺟﻪ رﺳﯿﺪه و ﻟﺬا ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻓﺮدی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻓﺮدی ﺧﺒﯿﺚ و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺛﻘﺎن و ﻣﻌﺘﻤﺪان اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺸﮫﻮری اﺳﺖ.
اﯾﻦھﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﻮده زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ھﺰار ﻧﻔﺮ را در ﮐﺘﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪی ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﻮد ،و ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن
ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از آن ﺑﺮای ﻃﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن
اﺳﻼم ﺳﻼح ﻃﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ،
ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
و اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ﯾﮑﯽ از اﻣﯿﻦداران و از ﮐﺎﺗﺒﺎن وﺣﯽ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮد و اﺑﻦ وزﯾﺮ ﯾﻤﺎﻧﯽ از ﺷﯿﻌﻪھﺎی زﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺚ آن ﮐﺘﺎب
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺳﯽ ) (۳۰ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪﮔﯽ آﻧﮫﺎ
ﺻﺤﯿﺢ و از راهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻠﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد اﻣﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ:
در دوران اﻣﺎم ﺳﯿﻮﻃﯽ
در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش آن ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺎرهوار ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧﮫﺎ اﻣﺎم ﺳﯿﻮﻃﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻔﺘﺎح اﳉﻨﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺴﻨﻪ« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در آورد اﯾﺸﺎن

ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﺸﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﮔﺎر؛ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻇﮫﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ،و آن ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی راﻓﻀﯽ ﮐﺎﻓﺮ در ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
و اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه از آن اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋ� ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻋﺮﺿﻪ ﻲﻠﻋ
ً
اﻟﻘﺮآن ،ﻓﺎن وﺟﺪﺗﻢ ﻪﻟ اﺻﻼ ﻓﺨﺬوا ﺑﻪ و�ﻻ ﻓﺮدوه« »ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش

ﺷﺪ آن را ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮای آن ﺣﺪﯾﺚ در ﻗﺮآن اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ
ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﻻ آن را رد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«) .(١
 -١اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ اﺛﺮ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻞ ﻓﯽ اﻻﺣﺎدﯾﺚ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺟﺰو اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﯿﻠﯽ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ دارای اﺳﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ )اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺤﺴﻨﻪ
 (۳۶/۱و ﻋﺠﻠﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﺎوی را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﮐﺸﻒ اﻟﺨﻠﻔﺎء  (۸۶/۱و رواﯾﺖ ﮐﺮده و او ﺳﺎﻗﻂ و ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﯾﻘﯿﻪ اﺳﺖ
)اﻻﺣﮑﺎم  (۲۵۰/۱و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آورده ﮐﻪ اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺑﺰار آن را رواﯾﺖ ﮐﺮد ،و او ﻧﯿﺰ دروﻏﮕﻮ و
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ او ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ )ص  .(۲۵۲و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﺒﺐ رد آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ،و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن را اراﺋﻪ دادﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻒ آن
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ْ
ٱنت ُه ۚوا﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ [۷ :و
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وما ءاتٮ�م ٱلرسول فخذوه وما �هٮ�م �نه ف
َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َّ ِ َ ٓ َ َ ٰ َ
ك َّ ُ
ٱ�ۚ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء [۱۰۵ :و از ﮔﻮﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﻮل ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در
﴿�ِ ح�م �� ٱ�اس بِما أرٮ
ﮐﺠﺎی ﻗﺮآن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ و ﻣﻐﺮب ﺳﻪ رﮐﻌﺖ و ...اﺳﺖ )ص -۲۵۲
...(۲۵۳
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اﯾﻦ ﮐﻼم و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی را از آن ﺷﻨﯿﺪم ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده و ﺣﺘﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻞ آن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ و ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ آن ﺑﭙﺮدازم ،زﯾﺮا اﯾﻦ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮھﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ وﺟﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮوف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﭼﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻮﻟﯽ و ﭼﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻠﯽ
را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و از داﯾﺮه اﺳﻼم ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺣﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ روزی ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﯾﺎ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ؛ ای ﻓﻼﻧﯽ آﯾﺎ دﯾﺪهای ﮐﻪ ﻣﻦ از
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ؟ و آﯾﺎ دور ﮐﻤﺮ ﻣﻦ »زﻧﺎر« وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﻦ آن را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا زﻧﺎدﻗﻪ و ﮔﺮوھﯽ از راﻓﻀﯽھﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و اﻧﺤﺼﺎر آن در ﻗﺮآن ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه دارای اھﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت در اﺻﻞ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ اﺳﺖ و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﻧﺰول
ﻗﺮآن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه )ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ و ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا( و ﺑﻌﻀﯽھﺎ ھﻢ اﻗﺮار ﺑﻪ
ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ...
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﺎم ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آرا و ﻧﻈﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﺿﺮورت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﯿﺎن اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﻧﻤﯽﺑﻮد ھﺮﮔﺰ آن را ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ وﻓﻮر در زﻣﺎن اﺋﻤﻪی ارﺑﻌﻪ و ﺑﻌﺪ از آن
وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﺋﻤﻪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎراﻧﺸﺎن در درسھﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮهھﺎﯾﺸﺎن آﻧﮫﺎ را رد
ﮐﺮدهاﻧﺪ و إنﺷﺎاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ) .(١

 -١ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ص .۱۲ -۱۱

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ:
ﻃﻌﻨﻪﮔﺮان در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪھﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﻃﻌﻨﻪﮔﺮان
در آن زﯾﺎد و دارای اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ:
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ھﻤﺎن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻻن ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﮔﻤﺮاھﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻨﺖ آرزو ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ھﻤﺎن ﻃﻌﻨﻪ در ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی
ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر راوی ﯾﺎ راوﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﻖﺑﻮدن وی اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻃﻌﻨﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ...
و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺟﺎھﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در ﺛﺎﺑﺖﺑﻮدن آن ﺷﮏ ﻣﯽورزﻧﺪ،
و آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻗﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺼﻄﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﮫﻞ را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ )ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻗﺮآن
َ ۡ ََ َ
ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪھﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﴿َ ...ون َّز�َا عل ۡيك
ۡ َٰ َ ۡ َٰٗ ّ ُّ
�ءٖ] ﴾...اﻟﻨﺤﻞ [۸۹ :و ﴿ َّما فَ َّر ۡط َنا ِ� ٱ ۡلك َِ�ٰب مِن َ ۡ
ِ� َ ۡ
�ءٖ �] ﴾...اﻷﻧﻌﺎم:
ِ
ٱلكِ�ب ت ِب�نا ل ِ
 [۳۸اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﮫﻞ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﯿﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا
و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮدم را از آن ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ھﻤﺎن ﮔﺮوھﯽاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ
از آﻧﮫﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده ،و آﻧﮫﺎ اﮔﺮ آن ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،و در آﯾﺎت و اﺣﺪﯾﺜﯽ
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ و دوری ﺧﻮﯾﺶ از راه راﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻋﺠﺐ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮد را ﻃﺮﻓﺪار ﻗﺮآن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺑﺮ دﻋﻮای ﺑﺎﻃﻞ اﯾﺸﺎن
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﺪار ﺧﻮد را ﻣﺪار رد اﺣﺎدﯾﺚ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻦ و ﺳﻨﺪ و
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺻﺤﺎح ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه درﺑﺎره ﻏﯿﺒﯿﺎت ﻣﺜﻞ ﺑﮫﺸﺖ و
ﺟﮫﻨﻢ ،ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی آﺧﺮت ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ؛ ﻣﻼﺋﮑﻪ ،ﺟﻦ ،ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ آن

٧٢

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺗﻌﺎرض ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺎﯾﺐ را ﺑﺮ ﺷﺎھﺪ ﻗﯿﺎس
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ھﯿﭽﯽ از آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ .در
ً
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮔﺎھﺎ ﻓﺮدی ﺟﺎھﻞ و ﻣﻐﺮور راﺟﻊ
ً
ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻘﻼ ﻣﺮدود اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮد از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ :آﯾﺎ ﺑﺨﺎری ﻣﺴﻠﻢ و اﺣﻤﺪ و ...ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ﺑﺪون ﻋﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺑﺪوران رﺳﯿﺪه آﻣﺪه ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد آن را درک ﮐﻨﺪ؟!
و ﺧﺮابﺗﺮﯾﻦ ﻃﻌﻨﻪﮔﺮان در ،ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ھﻤﺎن ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ از آﻧﮫﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻮﻃﯽ وار ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن را ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ً
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
ﻧﯿﺰ آﻧﮫﺎ ﺣﺘﯽ وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺳﻨﺪھﺎ ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن اول ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آﻧﮫﺎ ﺳﻨﺖ ﺟﺰو ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺎﺧﺮ اﺳﺖ.
آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد وﺿﻊ و آن را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ.
و از ﻃﻌﻨﻪزدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺳﻨﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۸۰۰ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯽ از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب زھﺮی اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺳﻨﺖ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ...
ً
و ﺑﻌﺪا ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻇﮫﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽھﺎ آن را دﺷﻤﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪان ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭼﻪ از روی ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ ﯾﺎ از روی ﺧﺒﺎﺛﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ دارای ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺟﻮد اﺻﻞ و
اﺻﻮل ﺳﻨﺖ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻼشھﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ دوران ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮزی را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﻗﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از دﯾﮕﺮ اﻗﻮال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻨﺪ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺮوف ﻧﺒﻮد و ﺳﻨﺖ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ آرا و ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪارس آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
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ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﻮال ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪارس ،ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺷﺪ و ﺷﮫﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ) .(١
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﮫﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﺷﮏ در ﮐﻞ ﺳﻨﺖ،
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮﺗﻪ ﻓﮑﺮان ﻧﺎدان ھﯿﭻ از اﺳﻨﺎد ﺧﺒﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻘﺪس آﻧﮫﺎ ﺑﺪون
اﺳﻨﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ آﻧﮫﺎ از ﺟﻤﻊ
ﺳﻨﺖ و ﭘﺎﻻﯾﺶ آن از دﯾﮕﺮ اﻗﻮال ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮوط رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻮن آن ﮐﻮﺗﻪ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺟﺎھﻞ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺧﺒﺮی
ﻧﺪارﻧﺪ .دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮫﻮدی ﯾﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺣﺎﻗﺪ و
ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮز و دﺷﻤﻦ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم در راه ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﻨﺎر ﺑﺎﺷﮑﻮه اﺳﻼم در ﺗﻼش
اﺳﺖ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ؟!
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﯾﮕﺮان از اﺧﺒﺎر و رھﺒﺎنھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﺮک ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ
َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
�ٰفِظون
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ آن را ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد﴿ :إِنا �ن نز�ا ٱ�ِكر �نا �ۥ ل
َ َ َ ۡ َ ُ َ َّ ۡ ُ َ ُ
َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ
] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮ [۹ :و ﴿إِن علينا �عهۥ َوق ۡر َءانهۥ  ١٧فإِذا ق َرأ�ٰه فٱتبِع ق ۡر َءانهۥ ] ﴾١٨اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ:
 [۱۸-۱۷و از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺣﻔﻆ اﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻣﺖ ﻣﺒﯿﻦ ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -١راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﻋﻮا در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﺿﺮات رﯾﺎﺳﺖ دادﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ در
دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ در ﺳﺎل  ۱۴۰۵ه -ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ..

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ:
آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؟!
ً
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻃﻮﻃﯽ وار ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻧﺒﺎﻟﻪرو آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﯿﻔﺘﻪ
ﺳﺨﻨﺎنﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺪاﻧﮫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﮫﺎ را ﺗﮑﺮار و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!
ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش در آورد و در آن ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺒﻪھﺎی ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ ﻋﻠﯿﻪ وی ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ،و آﻗﺎی اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ» :ھﺮﮔﺰ اﻻزھﺮ آراء ﻧﻈﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ راھﯽ ﮐﻪ
ً
ﺑﺮای اﻗﻮال ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﮫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪھﯿﺪ و ﺑﻠﮑﻪ اﺻﺮار ورزﯾﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻻزھﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و ﺑﺪان ﻟﺒﺎس ﻧﺮم
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎزارد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم و
ﺿﺤﯽ اﻻﺳﻼم ،اﻧﺠﺎم دادم!
و ﺷﯿﺦ ﺳﺒﺎﻋﯽ /در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ »اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﴪﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ«

ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽﺑﻮدن
اﻗﻮال آﻧﮫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎﺗﺶ دوام ﻧﯿﺎورد ﺗﺎ ﻣﯿﻮه ﻧﮫﺎل اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ،
او ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را در آن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر را ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮﯾﺶ آ ﮔﺎه و روﺷﻦ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺪﺗﺮ و ﺧﺮاﺑﺘﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﮫﺎد ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎ
ً
ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪرش اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﺳﺨﻦ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻋﯿﻨﺎ ﺑﺪون ﮐﻢ و
ً
ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻓﺮاوردهھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن درآﻣﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﺎ از آﻧﮫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ
ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺪرش آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽداد.
ً
و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎھﺎ اﺿﺎﻓﺎت و
اﻓﺘﺮاھﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺟﮫﻞ ﻣﺮﮐﺐ وی اﺳﺖ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪ.
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ً
ذﯾﻼ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪای از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

ﻧﺨﺴﺖ :ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻮد و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ!!
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﮔﺮاﯾﺶھﺎ و
ً
دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺاﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮐﺜﺮا آﻧﮫﺎ را در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده،
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﮫﺎ را ﺑﺪھﯿﺪ و ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺰد ﻣﻘﺪﻣﻪھﺎی
ً
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ وی ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺳﺮﺳﺮی و ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﭘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﯿﺴﻪای ﺧﺒﯿﺚ ﺟﮫﺖ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ.
و اﮔﺮ از زﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ )ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ذﯾﻞ
ﮔﻮش دھﯿﺪ( ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﺻﻪوار ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ آن
دﺳﯿﺴﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا آن از روش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر دور
ً
اﺳﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ
ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ او ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﺮد؟
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت را ﺟﮫﺖ اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم و ﻣﺤﻮ
ﺑﻄﺎﻟﺘﮫﺎی ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﯿﺰ و دﻓﻊ ﺷﺒﻪھﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ دروﻏﮕﻮﯾﺎن او را اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؟!
آﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﮐﻪ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ و ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ھﻤﻪ زﻣﺎنھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎ را ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺳﻼم دﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدن آﻧﮫﺎ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﻓﻦ ﮔﺮدد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم آن را آورده ﺑﻮد؟
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻔﺤﻪ  ۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮآن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﺑﺮ اوﺿﺎع آن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن
دھﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻤﯽ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻋﺮبھﺎ ،ﺧﻮد را از آن رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ً
ﻋﺎدات و اﺧﻼق و ﻓﻀﺎ و ﺗﻤﺪن آﻧﮫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا از ﻣﺮدم ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮد و ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ً
را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﯾﺎ در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺳﺮﺳﺎمآور ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و آن ﻓﺸﺎر اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻓﻘﯿﮫﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﺮﮔﺰ ادﻋﺎ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ او ﻣﻌﺼﻮم از ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در دﯾﮑﺘﻪ
و ﺗﻼوت آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮآن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را از ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪ آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﯿﺮوان اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﮫﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
اﻋﻤﺎل و اﻗﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را از زﻣﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن ﺗﺎ ﻣﺮدن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ،ﭘﺲ آﻧﮫﺎ
اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺳﻨﺖ واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع در ھﻤﻪی ﺣﺎﻻت اﺳﺖ ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﻣﻨﻊ آﻧﮫﺎ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.
ً
از ﺟﻤﻠﻪ آراء ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ذﯾﻼ ﻣﯽآﯾﺪ:
 -۱اﻧﮑﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ھﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻣﺤﺪود آورده و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺟﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ.
 -۲ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم.
 -۳ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ و واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع ﻧﯿﺴﺖ.
 -۴ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮب اﺗﺒﺎع ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻧﮫﺎ را »ﭘﯿﺮوان اﻟﺘﺰام ﺳﻨﺖ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
اﯾﻦ آراء و ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺗﻌﺎرض دارﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺮ آن
اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن آن ﮐﺘﺎب ،و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻋﻠﻤﺎی
اﻣﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺘﺮاھﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آراء و ﻧﻈﺮات از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﭘﺮ
روﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ!
ﺷﮏ در ﻗﺮآن

آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻔﺤﻪ  ۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺛﻘﺎن ﻗﺮآن ﻣﯽداﻧﺪ ـ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و
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ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
آﻧﮫﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮﯾﮫﺎ را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار داده ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﺑﺴﯿﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه،
زﯾﺮا ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ھﻨﮕﺎم ،ﺷﺮوع زﯾﺪﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﻣﮫﻢ ،زﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ و از ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﮫﺎ ،آن ﮔﻤﺎنزﻧﯿﮫﺎی اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه!!
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ص  ،۴۸ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۵۰۰ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﻣﺼﺤﻒھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آن را آوردهاﻧﺪ ،ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﺻﻔﺤﻪ  ۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﯾﻮﻧﺎن و روم ﻗﺪﯾﻢ ـ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث
و ﻧﻮﻣﺎ ﺑﻮد ﭘﺒﻠﯿﻮس ـ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد واﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﮑﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪ
رواﻧﺸﺎن را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻧﮑﺸﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺸﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﺴﻠﯽ و ھﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ را اراﺋﻪ دھﻨﺪ.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن را ﺻﺎدر ﻧﮑﺮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺟﻤﻊ آن را داد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺮدد ﺑﻮد،
و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﺨﺼﻮص
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﻢ ﻧﮑﺮده ،وﻟﯽ ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ در دﯾﻦ ـ ھﺮ دﯾﻨﯽ ـ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
وارده آن در ﻧﺺ ﻣﻘﺪس ،ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم و در ھﻤﻪ زﻣﺎنھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد.
و در ﺻﻔﺤﺎت  ۱۳۱ﺗﺎ  ۱۳۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﻮهی ﻏﺎﻟﺐ زﻣﯿﻦداری در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه در
زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ و در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻤﺎن ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻮد ﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ،و ﻓﺮد ﺑﺪوی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دارای ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آب و ﮔﯿﺎه ﺑﺮای
ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺶ ﺑﮕﺮدد و ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺻﺤﺮا ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺘﺮش ھﻤﺮاه
ﺑﺎ آب و ﻏﺬا و ﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ داﺷﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﺳﺎرق ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﻗﺎﻃﻊ و ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺿﻊ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮدم را از
ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎ ،ﺑﺎز دارد .اﺳﻼم وارد ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺪ و ﺷﮑﻠﯽ
از زﻣﯿﻦداری را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﺑﻮد .ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺑﺎر
ﺳﻠﺐ اﻣﻮال ،ﺟﻨﺎﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﮫﻢ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻗﺘﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺳﺮﻗﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪوی ﺑﻮد.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻘﻮﺑﺖ دوم ،ﺧﺮوج ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و روح آن ـ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ـ ﺗﻠﻘﯽ
ﺷﻮد .زﯾﺮا اﻟﺘﺰام ﺑﻪ روح اﺳﻼم از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ دوم را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﭼﻮن ـ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺪوی ـ ھﻤﺎن اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪوی در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ،
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﺮﯾﻢ و ﺷﺮﯾﻔﯽ را ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار دھﯿﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮب آن را ﺧﻮاھﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺘﯽ را ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار دھﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮب ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮐﺸﯽ
و ﻏﺮور او ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر واﺣﺪ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ،اﺣﯿﺎﻧﺎ دو ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ـ ھﺮ ﻣﻌﻠﻤﯽ ـ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدھﺪ
ً
ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ دارای ﻃﺒﯿﻌﺖ و
ﺳﻄﺤﯽ ﺟﺪا اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای واﺣﺪ ﺑﺮﺳﺪ و آن ھﻢ داﻧﺶ و درﺳﯽ ﺧﻮب ﯾﺎد
ﮔﯿﺮد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﺟﻮاﻧﺎن وﻟﮕﺮد
ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ »داراﻟﺨﻼء« ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،در اوج ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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َ
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َ
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ِيما ] ﴾٥٩اﻷﺣﺰاب [۵۹ :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎک داﻣﻦ از ﻏﯿﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮآﻧﯽ ،اﺣﮑﺎم آﺗﯽ
ﻗﺮآﻧﯽ آن را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ھﺠﺮت و ﭘﺨﺶ اﺳﻼم و ﻓﺘﺢ
ﻣﮑﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
و دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﭼﮫﺎر ده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻨﻊ ﺑﻌﻀﯽ از
اﺣﮑﺎم ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ روح اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رھﻨﻤﻮدھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ھﺮﮔﺰ راھﯽ
ﺑﺮای اﺗﮫﺎم اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺶھﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎی ﺗﺎرﯾﺦای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ
ﻣﯿﻼدی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و ﻓﻘﮫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻔﺎق و ﻣﺪارا و ﺳﻔﺴﻄﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺎوﯾﻞ
ﺗﻨﺎﻗﺾآﻣﯿﺰ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﺑﺮدهداریای ﮐﻪ اﺳﻼم
آن را ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻄﻊ دﺳﺘﺎن در ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺳﺎرق ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ
ﻗﻄﻊ دﺳﺘﺎن آن ﺻﺤﻪ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ.
و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ
ﺟﺪا از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ و
ارزشھﺎی آن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻧﯿﺎزھﺎی زﻣﺎﻧﻪ ،و اﻗﻨﺎع آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
دﯾﻦ و ارزشھﺎی آن ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﮔﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ:

 -۱ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﮑﺎراﻧﻪ و زﺷﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﻗﺮآن ﺷﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﺻﻔﺤﻪ  ۳۸اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ آﻣﯿﺰ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻣﺪرک و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا او
ً
ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮس ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺣﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰوﻟﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ً
دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ آﯾﻪھﺎ ﮐﺎﻣﻼ آ ﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ۚ
ِ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
َ� ۡ� يَ َديۡهِ َو� م ِۡن َخلفهِۦ تَ َ ۡ ّ ٞ
ِي� �ِي ٖد ] ﴾٤٢ﻓﺼﻠﺖ [۴۲-۴۱ :و ﴿� �َ ّ ِرك بِهِۦ
��ل مِن حك ٍ
ِ
ِۖ ِ
ۡ
َ َ َ َۡ َ َ
ُ َّ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ُ َ
َّ َ َ َ ۡ
جل بِهِۦٓ  ١٦إِن عل ۡي َنا � َع ُهۥ َوق ۡر َءان ُهۥ  ١٧فإِذا ق َرأ�ٰ ُه فٱتب ِ ۡع ق ۡر َءان ُهۥ َّ � ١٨م إِن
ل ِسانك �ِ ع
ََ
َ
عل ۡي َنا َ� َيان ُهۥ ] ﴾١٩اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ [۱۹-۱۶ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن

ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳﻄﻮر و ﺻﺪور و در ﯾﮏ ﻣﺼﺤﻒ ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪ.
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر و ﺟﺰو ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،و ھﺮﮐﻪ اﯾﻦ را اﻧﮑﺎر
ً
ﮐﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،اﯾﻦ دروغ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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و ﺑﻌﺪ از ده ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ۵۰۰ﮐﻠﻤﻪ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺼﺤﻒھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز در دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار دارد.
و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺴﯿﺎر در ھﺮاس ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﻤﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪﻓﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺰد
ﮐﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارای ﻣﮑﺎﻧﺖ وﯾﮋهای اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﮐﻠﻤﺎت رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ را داﺷﺘﻪ.
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ در وھﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻊ ،ﺧﻮد را ﻇﮫﻮر داد اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ً
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاﻓﺶ ﺑﻮد! و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اوﻻ ﺗﮫﻤﺖ ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد را در ﺻﻮرت اﺑﺮاز ﺷﮏ در
ﻗﺮآن از ﺧﻮد دور ﮔﺮداﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻨﮫﺪ و اﮔﺮ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
رواﯾﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮده ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ از ده آﯾﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را
ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ھﺮدو ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ و
ﻋﻤﻞ را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
 -۲ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﺻﻔﺤﻪ  ۸۳از رازھﺎی درون ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﺼﻮص و ﻣﺘﻮن ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﭘﯿﺮوان را ﻗﻔﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﻮﺑﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻧﺴﻞھﺎ در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی
ﮐﻨﻨﺪ!
ً
او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را دﻓﻦ ﮐﺮد ،و ﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ
آن ﻧﺺھﺎ ﻓﮑﺮﻣﺎن ﻗﻔﻞ ﻧﮕﺮدد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻈﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﻓﻨﺪی را
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ روش ﻣﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن را ﺻﺎدر ﻧﻔﺮﻣﻮد ...و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﯾﺎران
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ...ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،زﯾﺮا آن ﻧﺼﻮص ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
آوردهاﻧﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ً
ﻗﺒﻼ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺤﺪود و ﻏﯿﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ را آورد ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎ را
ً
ً
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﮕﺬارد) .ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ آن رﻓﺖ( ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮک اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﻋﯽای ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﺺ ﻧﮫﺎده ،دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف
ﺧﻮد ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ  ۱۴۳آورده:
ً
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ را ﺑﺮای ﻧﺸﺮ آراﺳﺘﻪام و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪاﻧﮫﺎ ﺑﺎور دارم و آن را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪام.
و ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در آن
واﺣﺪی ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﺪ و روی ﺧﻮد را در آن واﺣﺪ ھﻢ ﻧﺸﺎن و ﻧﮫﺎن دھﺪ.
ً
و ﺑﻌﺪا ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ و ھﻤﻪ ﺟﺎ آورده ،را ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ در ھﺮ دﯾﻨﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آﻣﻮزهھﺎی ﻣﻘﺪس دﯾﻨﯽﺷﺎن ﺑﺮای ھﺮ زﻣﺎن ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺟﺰ در اﺳﻼم ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺳﺎﻟﺘﯽ را ﺑﺮای ﻗﻮﻣﯽ وﯾﮋه
آورده اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯿﺎن اﺳﻼم را ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﻣﺴﺎوی داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ را در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﻓﺮض ﮐﺮده.
 -۳در ﺻﻔﺤﺎت اﺧﯿﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪان رﺳﯿﺪ و آن ھﻢ ﺗﺮک ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺮآن
ً
ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﻨﺎ ﺧﺮوج ﺧﻮد از اﺳﻼم را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﻋﻼن دارد و ﺑﻠﮑﻪ او
)ﺧﻮد را( اﺻﻼح ﮔﺮای دﯾﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
و ﺑﺮ ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ و روشھﺎی ﻣﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺤﺚ از ﺣﺪ ﺳﺮﻗﺖ و
اواﻣﺮ ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺜﺒﻮت و ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﯽراﻧﺪ ،و اﻣﺮی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﮫﺎد ﻣﺠﺘﮫﺪ
و ﺗﺄوﯾﻞ ﺗﺎوﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺪوی و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ
و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﻼم اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖھﺎ آورده و آن را ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻗﺘﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪوی ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻏﯿﺮ آن ،ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﮐﺮد ،او را ﺑﺎ ﻣﻨﮫﺞ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و او را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺒﺎدی ﻋﺎم و ﮐﻠﯽای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﭼﻮن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﺮاث و
ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج و ﻃﻼق ،ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ...را از ھﻢ ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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دزدی در ھﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎن دزدی اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،دﺳﺘﺎن ﺳﺎرق را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ،و آن در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰ ﻣﮫﻤﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ھﻤﺎن دزدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و زن ﻣﺨﺰوﻣﯽ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻤﺘﺮ از آن ھﻢ دزدﯾﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را اﺑﻄﺎل ﮔﺮداﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺸﮫﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا
ً
اﮔﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ دزدی ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺘﺎن وی را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪا
دﺳﺘﻮر ﻗﻄﻊ دﺳﺘﺎن دزد ﻣﺨﺰوﻣﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ و دﻓﻊ ﻣﻔﺴﺪت از ﻣﺮدم .ﺧﺪاوﻧﺪ
ۡ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ
َ
ُ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ� ��﴿ :علم من خلق وهو ٱلل ِطيف ٱ�بِ� ] ﴾١٤اﻟﻤﻠﻚ [۱۴ :اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﺳﺮﻗﺖ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺸﺨﺺ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﻮد ،ﭼﺮا ﺑﺎ آن ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﻓﻖ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اداﻣﻪ
دارد ،و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داﺧﻞ آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ را ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﺣﺪ و ﺗﻌﺰﯾﺮ را ﺑﺮای وی ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدادﯾﻢ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﺣﺪھﺎ ﺑﺮای آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﻢ از ﺟﺮمھﺎ وﺿﻊ ﺷﺪه آن ھﻢ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺿﺮورﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﺪان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﺟﺮمھﺎ ،اﺳﻼم ﻋﻘﻮﺑﺖھﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی را ﻗﺮار داده و اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻮﺑﺖھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن
وﺿﻊ و ﺳﻨﺖ آﻧﮫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﮫﺎ را ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻘﻮﺑﺖھﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ً
و ﺳﺨﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺎھﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺪا
از ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺪوی اﺳﺖ« روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از آن ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪوی اﺳﺖ
و ﺣﮑﻤﯽ اﻟﮫﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم در ھﻤﻪ زﻣﺎنھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺠﺎزات دوم را ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﺳﻼم و روح آن اﺳﺖ ،اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ روح اﺳﻼم از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺠﺎزات دوم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﺎ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ :ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم
ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎزات دوم را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
و ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﻗﺖ را ﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده و آن را ﺟﺰو ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻗﺮار ﻧﺪاده؟
ْ َ
َ َ ٗ
َ
ٓ
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ۡ
لسارِقة فٱ� َط ُع ٓوا �يۡد َِ� ُه َما َج َزا َء ۢ ب ِ َما ك َس َبا ن�ٰ�
وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وٱلسارِق وٱ
�ز َ
ّم َِن ٱ َّ� ِۗ َوٱ َّ ُ
حك ٞ
� َعز ٌ
ِيم ] ﴾٣٨اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳۸ :
ِ
و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺧﯿﺮ ،ﻣﺎ آن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ
اﻟﮫﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟ و اﮔﺮ در ﺳﺮﻗﺖ اﯾﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ در دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢھﺎ ﺟﺎﺋﺰ
ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا اﺟﺮا ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﮐﺎﻓﺮان وﺟﻮد دارد؟
 -۴ﺳﺨﻦ وی درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،و
آن ھﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﯾﻪ  ۵۹ﺳﻮره اﺣﺰاب را ذﮐﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ »اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ« ﯾﻌﻨﯽ

در اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻮم اﻟﻔﺎظ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ،ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد
ﺟﺎھﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﺠﺎھﻞ زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺮآن را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﮑﻢ
ﺳﺮﻗﺖ ،در ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪوی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی در ﻏﯿﺮاز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد و ﻓﺮﺿﯿﻪای ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻦ ﺑﺮای ھﻤﻪ زﻣﺎنھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎ ،را از ﯾﺎد ﺑﺮده در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد.
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ـ ﺑﻪ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﭼﺎدر و روﺑﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺷﺎره ﻧﮑﺮده
ََۡ ۡ ۡ َ ُ
� ُ
� ُمره َِّن َ َ ٰ
ج ُيو� ِ ِه َّنۖ.﴾...
﴿...و� ِ
� �ن ِ ِ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ آن را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎ ﻧﯿﺰ آ ﮔﺎه
َ ۡ
َ َ ۡ
َ َ َ
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮری آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ َو َما �ن ل ُِمؤم ِٖن َو� ُمؤم َِن ٍة إِذا ق�
َ
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ ٓ َ ۡ ً َ َ ُ َ َ ُ ُ ۡ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ
�ََ
و�ۥ �ق ۡد ضل
ِ�ةُ م ِۡن أ ۡم ِره ِۡمۗ َو َمن َ� ۡع ِص ٱ� ورس
ٱ� ورسو�ۥ أمرا أن ي�ون لهم ٱ
َض َ� ٰ ٗ� ُّمب ٗ
ينا ] ﴾٣٦اﻷﺣﺰاب [۳۶ :ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی زن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ آن را ﺑﻪ
ِ
ﺧﻮد دﯾﺪه ،آﻧﮫﺎ روﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﮫﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،و ﺳﺮ و ﺻﻮرت
ﺧﻮد را از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺠﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻧﮫﺎ را از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻘﺎب در اﺣﺮام ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﻮد.
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اﺑﻮ داود در ﻓﻀﻞ »اﳌﺤﺮﻣﺔ ﺗﻐﻄﻰ وﺟﻬﻬﺎ« از ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

)ﮔﺮوھﯽ از ﺳﻮاران از ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﺣﺮام ﺑﻮدﯾﻢ »وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر
ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ«(.
ً
دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ واﺿﺢ و ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول اﻣﺮ آن را اﺟﺮا
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻣﺖ اﺳﻼم در ﮔﺬر  ۱۴ﻗﺮن ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮراد
َّ
ََ ُۡ َ َ
َ
ۡ
ِين زِ�ن َت ُه َّن إِ� َما ظ َه َر مِن َهاۖ ﴾...ﻣﯿﺪان اﺧﺘﻼف ﺗﻨﮫﺎ در
ﻋﻔﻮ ﺷﺪه آن اﺳﺖ ﴿...و� �بد
اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﺣﺠﺎب.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در آن ﺷﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ ۱۳۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ آﯾﺎت ﺣﺠﺎب اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ آﻧﮫﺎ ﺧﺎص زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن؟
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را از ﮐﺠﺎ آورده ،و آﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮐﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ آﯾﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ّ َ ۡ َ ٰ َ
جك َو َ� َنات ِك
ﺣﺠﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ���﴿ :ها ٱ� ِ� قل ِ�ز� ِ
َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َّ
َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ
ٓ ۡ ۡ َ
ٰ
وب ٱل ِ� ِ�
�ن �ع� ٱلقل
�
َو� َِساءِ ٱل ُمؤ ِمن ِ� ﴾...آری...﴿ ،فإِ�ها � �ع� ٱ�ب�ر و ِ
ٱ ُّ
لص ُدورِ .﴾٤٦
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ ای ﺣﺎل ،ھﺮﯾﮏ از ﺳﮑﯿﻨﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻋﺎﯾﺸﻪ
دﺧﺘﺮ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ« ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و ﺑﺎ ﻋﻔﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا ﻣﯽزﻧﺪ!
آﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺑﻮد و ﺧﺒﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﻨﮑﻪ آن را رد ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽآﻣﺪ و آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺮان ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﺮد؟ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻮد ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ او ﮐﻮر ﺑﻮده و اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از آﯾﻪ را ﻧﺨﻮاﻧﺪَ ﴿ .و� َِسآءِ ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِ�﴾ ـ و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ـ!
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ،از اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ـ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖ وی ـ ﻣﻔﺴﺮان آن را واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ وﺣﯽ اﻟﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ آن را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻏﻢ آن را ﺑﺨﻮرد؟
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال را در آﻏﺎز ﺳﺨﻨﺶ از ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺠﺎب ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

در ﺻﻔﺤﻪ  ۱۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻏﺮب آزادی زن ﯾﻌﻨﯽ آزادی ﺟﻨﺴﯽ )!( و ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎر آورد و آن ھﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮنھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و دراز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و زد و
ﺧﺮدھﺎ ﺑﻮده ،اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻤﺎن ﻓﮑﺮ اﺻﯿﻞ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ھﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﺑﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ...
و ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﺑﺮای آزادی زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺑﯽای ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﺪون ھﻤﻨﻮﻋﯽ و ﺗﺪاوم و
ﺑﺪون ﻓﮑﺮ اﺻﯿﻞ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،ﺑﺪان رﺳﯿﺪه آورده اﺳﺖ و اﯾﻦ آزادی ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ از
روح ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﺮای زن وﺿﻊ ﮐﺮده
ﮐﻪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﻖ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ آزادی ﺟﻨﺴﯽای ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻏﺮبﮔﺮا و ﺑﻠﮑﻪ ارﺑﺎﺑﺎن آﻧﮫﺎ ،آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺳﻼم آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ.
اﺳﻼم ﺑﺮای زﻧﺎ ﻣﺠﺎزات رﺟﻢ ﻗﺮار داده ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮫﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده
و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و زﻧﺎ را در ذات ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ﻓﺮد ﻣﺘﺎھﻞ ،ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺒﻮد و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات
ً
آن را ﮐﺮد ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ دو ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎھﻞ ،اﮔﺮ زﻧﺎﯾﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﯽ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﮑﺮده و ﺟﺮﻣﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ از آزادی
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ!!
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﺮدم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦھﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦھﺎ و اﺳﻨﺎد دﯾﻨﯽ را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ
آﻧﮫﺎ را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن )اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺼﻠﺢ اﺳﻼﻣﯽ!!( ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﮫﺎ دارﻧﺪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ را ﺑﺎ ﻧﺎم روح اﺳﻼم ،اﻋﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر
ﺟﺎھﻼن ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮبھﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :دو ﭼﯿﺰ را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪام ،اﮔﺮ ﺑﺪان
ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﺋﯿﺪ ھﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ آن دو؛ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖاﻧﺪ.
ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺎدی آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ را ﺟﺰو ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از آن
ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦھﺎ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺑﺪان اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺮاد از اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم و
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آن و اﻓﺴﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ.
 -۵واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﺟﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﮫﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،و ﺑﻌﺪ از وﺣﯽ ﻧﺴﺨﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻦ از ﺳﻮاﻻت و ﯾﺎ دﻓﻦ ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ ،ﻧﺴﺦ آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن دو ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و آن ھﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﻧﺴﺦ ﺗﻨﮫﺎ
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮐﻪ روح اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ،آﻧﮕﺎه
ھﯿﭻ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻋﺼﺮی و ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او روح اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎی او ﻗﺮار دھﯿﻢ و آﻧﮕﺎه
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ دزد ـ ﮐﻪ ﻧﺺ ﺧﺪا ﺑﺮ آن اﺳﺖ ـ ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻧﺪاﺧﺘﻦ دزد را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
و ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ درﺑﺎره ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻦ ﺑﺮای ھﺮ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ،و ﺣﺪودات اﻟﮫﯽ و اﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮدن آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره
ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم و رد اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﺷﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش در آوردهاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه راه و روش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺑﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﻮال و ﮔﻔﺘﻪھﺎی
دﺷﻤﻨﺎن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺮاﺑﺘﺮ از آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات وی درﺑﺎره )ﻋﺒﺪ( و اﺷﺎرهی اﺧﯿﺮ ان درﺑﺎره اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم
اﺳﻼم از ﻧﺼﻮص ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
او ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺮار داده ،را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ،
ً
ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم ﻋﺼﺮیای را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ آزادی ﺟﻨﺴﯽ و آزادی ﺑﺮھﻨﮕﯽ ـ ﻧﻪ
ً
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و ﺣﺠﺎب ـ ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ رد اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﻪ درازا ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﺴﯿﺎر
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

زﯾﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎن دارم ،ھﻤﺎن
ﻣﻮﺿﻊ وی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ! آﯾﺎ او ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﻏﻤﮕﯿﻦ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻗﺮآن و دﯾﻨﺶ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ؟ و اﯾﻨﮑﻪ در راﺳﺘﺎی
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺠﻠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻗﻄﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦھﺎ و اﻣﺜﺎل آﻧﮫﺎ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن را ﻣﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺖ

ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ وﺣﯽ ﺑﻪ
ً
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ ـ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ...ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ،
ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس آن را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار دھﻨﺪ و اھﺪاف و ﻣﺴﻠﮏ آﻧﮫﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﭽﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺨﺮﺑﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ً
و ھﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی آﻧﮫﺎ ﺗﻦ در دھﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪھﺎی آﻧﮫﺎ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﯽ و
ﭘﮋوھﺸﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ـ ﻧﻪ ﺑﮫﺘﺎن ﻋﻈﯿﻢ ـ ﻃﻮﻃﯽ وار ﺗﮑﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻗﻤﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۳۰۷ھـ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوان ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻗﻪھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .او ﮐﺘﺎﺑﯽ را در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و ﻣﺎ ﮔﻤﺮاھﯽھﺎی آن را در ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﯿﻢ و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺖ و اﻓﺘﺮاء و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻋﺘﻤﺎد و اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮫﻮدی »ﺟﻮل ﺗﺴﮫﯿﺮ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده،
و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮک و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ اﻗﻮال ﺑﺰرﮔﺎن آﻧﮫﺎ را ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﻗﺮآن راھﺶ را اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﺪ ،ﭼﻮن اﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺳﮕﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ اﺳﺖ!
اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻗﻮال ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن را راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﺳﺮ ﻣﺸﻖ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد ،اﻗﻮال ﺳﭙﺲ ھﻤﺎن را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زﻣﺰﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﺮد.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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اﻣﺎ درﺧﺖ ﺧﺒﯿﺜﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺖ ـ ﯾﻌﻨﯽ؛ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺴﯿﻦ ـ ﺧﺮاﺑﺘﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ از
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮫﺎد و او ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﮫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽھﺎ و دروغھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ھﯿﭻ دﯾﻨﺪار و ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد.
ً
و ﻗﺒﻼ اﻓﺘﺮاھﺎ ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﻧﺎروای او را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﺮآﻏﺎز زﻧﺪه
ﺑﮕﻮر ﮐﺮدن ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺳﻨﺘﯽ و
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ،ﺳﻨﻦ ارﺑﻌﻪ و ...ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و
ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر و ﺑﯽارزش
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ!!
در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻔﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن را ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺺ وﻣﺘﻦ و ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﮫﻮم و ﺑﯿﺎن ،ﻣﺘﻌﮫﺪ
ﺷﺪه ،و ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ آﻣﺎده ﮐﺮده ،زﯾﺮا ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه ،ﮐﻪ ھﯿﭻ
داﻧﺸﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮫﻤﻪ دﻗﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ روش ﻧﻘﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺮآﻣﺪ
ﻋﻠﻢ ﺛﺒﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ای ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﺟﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺎھﺪ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻤﯿﺰ )ص  (۱۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺒﺎب آن ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ ،اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻣﺤﺪﺛﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﮫﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ رواﯾﺖھﺎی ﻣﺮدم و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﻤﺎن راه و روش ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﻋﺼﺮی ﺑﻪ ﻋﺼﺮ دﯾﮕﺮ از
زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدم در ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﻠﻤﺎﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎر و ﺣﻤﻞ
آﺛﺎر ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺤﺪﺛﺎن ھﻤﺎنھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖھﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و رواﯾﺎت را ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﺨﺮﯾﺞ و
درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺻﺎدق و دروﻏﯿﻦ آﻧﮫﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺮده از ﺟﮫﻞ ﻧﺎداﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺣﺪﯾﺚ و روشھﺎی ﺗﺄ ﮐﯿﺪ و ﺗﻀﻌﯿﻒ
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﺮﮐﺸﯿﻢ ،و ﺗﺎ ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻮاھﺪ و
دﻻﯾﻠﯽ روﺑﺎھﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﮫﺎ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ اﻃﻼق داده ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﯾﺎ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن
ﻣﻮﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ ﻧﮑﺮده و
ھﺮدو را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ...اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ درﺟﻪ ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﮫﺎ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
و ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را درک ﮐﻨﺪ ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در
ﻋﺼﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺪوﯾﻦ ،ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻮچ ﺑﻮدن ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮﺗﻪ ﻓﮑﺮان ﭼﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪرش را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻗﻮال ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن را دزدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺑﻠﮑﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
)!!( و آن را ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ.
ً
و اﯾﻦ اﻗﻮال ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﺴﻞ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ راﯾﺞ در آن دوران ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ و ﺳﻨﺖ ﻣﻨﺒﻌﯽ را ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ دوم درﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ!!« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را در ﻣﻮارد ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ در
ردﯾﻒ ﻗﺮآن ﻗﺮار دھﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه« ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻓﻘﮫﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آراء ﺧﻮد را ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﻧﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ اﯾﻦھﺎ رد ﭘﺎﯾﯽ درﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آراء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در درﺟﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ«.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت و ﺟﮫﺎﻟﺖھﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺪرش،
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن! ھﺮﮔﺰ از ﻣﻮﺿﻊ اﺻﺤﺎب ارﺟﻤﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ارث ﻣﺎدرﺑﺰرگ را ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻌﻠﻖ
ﮐﺮد و آن را ﺗﺎ روﺷﻦﺷﺪن ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻧﯿﺎورد.
و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﯿﺪ ،از اﺣﮑﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ً
ﺧﻮﯾﺶ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ از آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،
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زﯾﺮا در اﺳﻼم ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن دو ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻄﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺒﻊ دوم در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ! و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را
داﯾﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا دروغ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردهاﻧﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آرا و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﯾﻦ ﮐﻮﺗﻪ
ﻓﮑﺮان را دﯾﺪﯾﻢ ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت ﺑﯽاﺳﺎس را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺮاﻧﻨﺪ.
و ﺑﺮای وﺿﻊ اﺣﺎدﯾﺚ دروﻏﯿﻦ و روا داﻧﺴﺘﻦ دروغ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ
زﯾﺎدی ﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻄﻼن ﺑﻮدﻧﺸﺎن را ﺑﺮ ﻣﻼ ﮐﺮدﻧﺪ .و از
ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎورد ﺗﻼشھﺎی ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦھﺎ و ﭘﺎک ﮐﺮدن آن از
دروغھﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎ از اﺳﻨﺎد ﺳﻮال ﻧﻤﯽ-
ﮐﺮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺎم راوی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮕﻮ«.
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد در دوران ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم آن ھﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﻪی آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ
واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .و اﮔﺮ راوی از زﻣﺮه اﻓﺮاد ﺷﮫﻮتران و دارای ﻋﯿﺐ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮد
از آﻧﮫﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﺳﻨﺎد ﻧﻤﯽﺑﻮد ،راوﯾﺎن
دروﻏﮕﻮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺸﺎت ﺧﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ«.
ﻗﻀﯿﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻨﺖ در ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی وﺿﻊ ﺷﺪه ،زﯾﺮا واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺬب
آﻧﮫﺎ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﻦ از ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان را ﺗﻮﻓﯿﻖ داده
ﺗﺎ ﭘﺮده از راز و رﻣﺰ ﺟﺎھﻼن ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺟﻌﻞ در ﺳﻨﺪ و در ﻣﺘﻦ را ﺑﯿﺎن دارﻧﺪ.
و ﺑﺴﯿﺎری از آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آوردهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ از آﻧﮫﺎ
دوری ﺟﻮﺋﯿﻢ و در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﺎ را از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﮐﻼم ﺧﻮﯾﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ وﺿﻊ اﺣﺎدﯾﺚ روش ﻋﻠﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ،
و ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻤﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ واﻗﻌﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و آن را ﺑﺎ ﻧﺺ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﺮام ،ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
دزد ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن و ﯾﮑﯽ را از اﯾﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻣﻮﺿﻮع و
دﯾﮕﺮی را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ از اﺳﻨﺎد ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد« و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻦ ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد
ﻧﻪ ﻣﺘﻦ« و از ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﻨﺎد ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ ،و ھﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را
اﻧﺠﺎم دھﺪ و اﯾﻦھﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﺟﮫﻞ ﻣﺮﮐﺐ او ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

٩٢

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

رد دروغھﺎ و اﻓﺘﺮاھﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺮی دراز دارد ،اﻣﺎ ﻣﺎ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد
ﭘﺮده از ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی را در ﻗﺒﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺮاب وی را راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ.
و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،و از اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ
در رد ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درو غھﺎ و ﺷﺒﻪھﺎی آﻧﮫﺎ را دزدﯾﺪه ،ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
و اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ درازا ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﻪ

و ...ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ« اﺛﺮ ﺷﯿﺦ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ ،اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را از ﺳﻨﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻄﺮ و
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺮاب آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻏﺮبزدﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ) ،(۱۱ﻣﯽﭘﺮدازد.
ً
ﺑﻌﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و ﺿﺮوری ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺖ و ﺷﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻨﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﺷﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،و ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ و ﺧﺮاﺑﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ھﻤﺎن ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﯾﮫﻮدی »ﺟﻮد ﺗﺴﮫﯿﺮ« ﺑﺎﺷﺪ.
ً
آﻗﺎی ﺳﺒﺎﻋﯽ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻦ و ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﺎت او را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻧﮫﺎ را
در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻘﺮات آن ،زﯾﺮا ﮐﺘﺎﺑﺶ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن
را ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ رد آﻧﮫﺎ ﺑﭙﺮدازد ـ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ـ و ﮐﺘﺎب وی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰۰ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ؟

دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ در ﺑﺤﺜﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻮد ﺗﺴﮫﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺰ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم در دو ﻗﺮن اول و دوم ،ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت داده ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖھﺎی ﺛﺎﺑﺖ آن
ً
را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.و ﺑﻌﺪا ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺬب اﯾﻦ اﻓﺘﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
اﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺮاھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺧﻮد ﻗﺎﻟﺐرﯾﺰی ﮐﺮده ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ او ﺧﻮد
ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء

٩٣

اﻣﻮیﻫﺎ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ:

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺑﻪ رد اﻓﺘﺮاھﺎی آن ﯾﮫﻮدی ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺶ اﻣﻮیھﺎ و
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ در وﺿﻊ اﺣﺎدﯾﺚ و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار دروغ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از دﯾﻦ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازد.
از ﺟﻤﻠﻪ آن اﻓﺘﺮاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺑﻪ رد آﻧﮫﺎ ﮐﻤﺮ ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ.
اﻣﺎم زﻫﺮی:

ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻣﺎم زھﺮی و ﺟﺎﯾﮕﺎه او در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﭙﺮدازد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
دﻓﻊ آن ﺑﻄﺎﻟﺘﮫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮده از آن دﺳﯿﺴﻪھﺎی ﯾﮫﻮدی
ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺰﮔﻮار ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻠﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯽای ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ
را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ،ﺑﺮدارﯾﻢ ،و آن دروغھﺎ و دﺳﯿﺴﻪھﺎ و ﺟﻌﻞھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪی
وﯾﺮاﻧﮕﺮ آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ارﮐﺎن ﺣﺪﯾﺚ را ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد
ھﺠﻮم ﻗﺮار دھﺪ ،از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪای ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮدﻓﺘﺮ آﻧﮫﺎ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻗﺮار دارد.
ﺣﺪﯾﺚ؛ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮓ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎغ:

اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮﮐﻪ ﺳﮕﯽ را ﺟﺰ ﺑﺮای
ﺷﮑﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻠﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ ،ھﺮ روز ﻣﻘﺪاری از اﺟﺮ و ﺛﻮاب وی ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻋﺪهای ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در رواﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده ،و آن ھﻢ ﺳﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺎغ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺧﻮد ﺑﺎﻏﯽ دارد ،آﻗﺎی ﺟﻮﻟﺪ ،ﺟﻮاب اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را ﻧﻘﺪ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽداﻧﺪ ،و اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﻘﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و از اﻧﮕﯿﺰهای
دروﻧﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮓ ﺑﺮای ﺑﺎغ ،اﺷﺎره
ﮐﺮده ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از آن اﺧﺮاج ﮐﺮده ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ
و ...اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎرﺣﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺎدی اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺮاد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ
ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﻣﺮاد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ رواﯾﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻮده

٩٤

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ زھﯿﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎ
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﻮاﻓﻖاﻧﺪ.
و اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﺷﺮح اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ
رواﯾﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و ﺷﮏ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ و ﻣﯿﻮه ﺑﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﯿﺎن آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ،و ﻋﺎدت ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ
ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﮑﺎم آن را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در
رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ و ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ زھﯿﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﻌﯿﻢ اﺳﺖ ،آورده اﺳﺖ.
و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ را از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﺮاﯾﺶ
ً
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪا آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و آن را در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ً
ﺑﺪون ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آورده ﺑﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را
ً
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻌﺪا آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ آن را از ﯾﺎد ﺑﺮده و ﺗﺮک
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﮕﻔﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ آن را در
رواﯾﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ آوردهاﻧﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ او آن را ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎز ھﻢ آن را ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ آن اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ آن را در ﮐﺘﺎب ﻓﺠﺮ
اﻻﺳﻼم آورده و آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از او ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﻄﺐ ﺳﺮدﻣﺪار
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﺼﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،و ﭘﺲ از او ﻣﯽﭘﺮدازد .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﯾﺚ را از دو
ﺟﮫﺖ ﻣﻮرد ھﺠﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺟﮫﺖ رواﯾﺘﯽ و راوﯾﺎن ،دﯾﮕﺮی از ﺟﮫﺖ ﺷﮏ
ً
در ﻣﺘﻦ آن ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اواﻣﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﯿﺮه اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ را ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اوج
ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد) .ص (۲۰۶
آن دﺳﯿﺴﻪای ﮐﻪ آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس و ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﻣﺜﺎل اﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ ،ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮده
ً
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﯿﻨﺎ و ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ )آن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺻﻼح ﮔﺮای دﯾﻨﯽ)!( ﻓﺮزﻧﺪ
اﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ( دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﻠﺢ را از ﻣﻔﺴﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ!

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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ﺣﺪﯾﺚ ﻻ ﺗﺸﺪ اﻟﺮﺣﺎل:

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ھﺪﻓﺶ ﺑﺮﺳﺪ ھﻤﺎن اﻓﺘﺮا ﺑﻪ داﻧﺶ و
ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﺎم زھﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎم زھﺮی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ھﻤﮕﺎن و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﺴﯽ او را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار ﻧﺪاده ،و آن ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ »ﻻ �ﺸﺪ الﺮﺣﺎل اﻻ اﻰﻟ

ﺛﻼﺛﺔ مﺴﺎﺟﺪ «...ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻣﻮی اراده ﻣﻨﻊ ﻣﺮدم
از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﺞ ﮐﺮد آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ
ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺷﺎم را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ دادن ﺑﻪ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق را ﺑﻪ
اﻣﺎم زھﺮی ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺘﻘﯽ ﺑﻮد ـ اﺳﺘﻨﺎد داد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ )ﯾﺎ در
ﺟﻌﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ( دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺞ را از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺧﻄﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺷﮫﺎب
زھﺮی ﺟﻮاب دھﺪ ،ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد...وﺿﻊ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺷﮫﺎب زھﺮی ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ
ﯾﮫﻮدی ﺧﺒﯿﺚ آن را ﮔﻔﺘﻪ ،دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻓﺘﺮا را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ً
و ﺑﻌﺪا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮ آن وﻗﺖ زھﺮی ،آن اﻓﺘﺮاء را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا
ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم زھﺮی در ﻋﮫﺪ زﺑﯿﺮ ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻪ او را دﯾﺪه ،و ﻣﮫﻤﺘﺮ آن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ھﻤﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ زھﺮی ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯿﺪ
ﺧﺪری ـ ﻏﯿﺮ از زھﺮی ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ آن را از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻌﻨﯽ؛ از ﻃﺮﯾﻖ
زھﺮی و ﺟﺮﯾﺮ .او از ﻋﻤﯿﺪﺑﻦ ﻗﺰﻋﻪ و اﺑﯽ وھﺐ و او ﻧﯿﺰ از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ...رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم زھﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ـ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ادﻋﺎ
ﮐﺮده ـ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦھﺎ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ ،آن اﻓﺘﺮا ﯾﮫﻮدی را اﺑﻄﺎل ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﻓﺮد ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺴﺮ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ،آن را ھﻤﺎﻧﻨﺪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺪون ﻧﻈﺮ در دﻻﯾﻞ واﺿﺢ و
روﺷﻦ ،آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ وی اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ،و
روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰه
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

دروﻧﯽ در ﺟﻌﻞ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺧﯿﻞ ﺑﻮده ھﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺪارد،
ﭼﻄﻮر اﯾﻦ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد او اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ً
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻣﯽ و ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده ،و ﺑﻌﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﮑﺎﻧﺖ اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﻧﺰد ﺧﻮد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎ ،ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را در ﺻﺤﺎح ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽآوردﻧﺪ؟ ﯾﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ
ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ و اﻧﮑﺎر اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﺑﻮد؟ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از آن
ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﺑﻪ وی ھﯿﭻ اﺟﺰهای ﻧﺪاد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺷﺪ ...و ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﻧﮕﯿﺰه دروذیاش ﺑﻮده ﮐﻪ او را وادار ﺑﻪ زﯾﺎد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽاش
ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻧﻘﺪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در ذﯾﻞ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﺷﺮح اﻣﺎم ﻧﻮوی ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ« ،ﺗﻮ ﮐﻼم اﻣﺎم ﻧﻮوی را ﺷﻨﯿﺪی،
آﯾﺎ ﺷﻤﻪای از ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدی؟ ﻣﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده رد ﻧﻤﻮد؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از او ﺑﭙﺮﺳﯽ آﯾﺎ
ﻋﺒﺎرات اﻣﺎم ﻧﻮوی را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪی؟
ﯾﺎ آن را ﻓﮫﻤﯿﺪهاﯾﺪ وﻟﯽ آن را ﺑﺮ رای ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﯾﮫﻮدی ﺟﻮﻟﺪ ﺗﺴﮫﯿﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
دادهاﯾﺪ؟ )ص ۲۸۷ـ .(۲۸۹
و اﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎده ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺳﺬاﺟﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
ﺑﺨﺎری رواﯾﺘﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ھﻤﻪ ﺳﮕﮫﺎ ﺟﺰ ﺳﮓ ﺷﮑﺎر،
داده ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻋﺒﺎرت )ﺳﮓ ﺑﺎغ( را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ آن ر ا رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه وﻗﺘﯽ آن را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺎغ ﺷﺪ!
دروغ ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﺧﺪﻋﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ:

ً
دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ،ﺳﺨﻨﯽ از آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﯾﮫﻮدی را ﻧﻘﻞ و ﺑﻌﺪا آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮﻟﺪ ﺗﺴﮫﯿﺮ از ﮔﻔﺘﻪ وﮐﯿﻊ راﺟﻊ ﺑﻪ زﯾﺎدﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺪﯾﺚ دروغ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ،
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﺧﺒﯿﺚ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﺻﻞ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ اﺛﺮ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ
ﺳﺪوﺳﯽ از وﮐﯿﻊ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﮐﯿﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﺪﯾﺚ ،دروغ را از زﯾﺎدﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ھﻤﻪ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﺷﺖ را از او ﻧﻔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﯾﮫﻮدی آن ﺗﺤﺮﯾﻒ را ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﮐﯿﻊ ﮔﻔﺘﻪ :زﯾﺎد ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺑﺰرﮔﯽای ﮐﻪ داﺷﺖ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ دروغ ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ اﻣﺎﻧﺖ آن
ﺧﺎورﺷﻨﺎس!! اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﮐﯿﻊ راﺟﻊ ﺑﻪ زﯾﺎدﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﮑﺎﻧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،در ﺣﺪﯾﺚ دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ آن ﯾﮫﻮدی ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ
و ﮔﻤﺮاھﯽ آن ﻧﺒﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﭼﻨﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ او ﭘﯽ ﺑﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮده.
ﭘﺲ اﻣﺎﻧﺖ و ھﺪف آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﯾﮫﻮدی و ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﮫﻢ اﺳﺖ!!
دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﯾﮫﻮدی از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ھﺎرون ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ذﮐﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ :ﻣﺤﺪﺛﺎن ﮐﻮﻓﻪ در دوران وی ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ھﻤﻪ اھﻞ ﻓﺮﯾﺐ و ﺟﻌﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺳﺒﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺮاد از اﺻﻄﻼح ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﻮارد ﻣﻘﺒﻮل و
ﻣﺮدود ﺑﻮدن آن ،ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ آﻣﺪه ،اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﺮوفاﻧﺪ ،و در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ذﮐﺮ آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
آن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن!! )ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ( در ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺮ و
ﮔﺮدﻧﯽ از آن ﯾﮫﻮدی ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮز ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﺎﻻزده ،او ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮔﻮﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻧﺎآﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آﻗﺎﯾﺶ آن
ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﯾﮫﻮدی ﺧﻮاﻧﺪه ،اﻓﺰوده ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪاش دادن ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ اﻗﻮال و رواﯾﺎت ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده و ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﺟﺎﻋﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺟﻌﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪای ﻃﻼﺋﯽ از
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اﺳﻨﺎد را ﺑﺮای آن ﺑﯿﺎورد و در آن رﻋﺎﯾﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﮐﺎﺗﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺘﯽ آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ«! )ص .(۱۵
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ را از اﯾﻦ ﺑﺒﺮد و آن ﺳﺨﻦ ﺟﺎھﻼﻧﻪ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪ.
ً
)ﻣﺜﻼ( آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از ﻧﺎﻓﻊ و او ھﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده .اﯾﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﻼﺋﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺮد ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،زھﺪ و
ً
ﺗﻘﻮی و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ﻋﻠﻢ ،ﺑﺎ ﻓﮫﻢ و ادراک درﺳﺖ از وی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎدﺗﺎ ﻧﯿﺰ ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺷﻨﯿﺪه ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ آن در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﯾﺎ آن را ﺑﺮای
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪه.
و اﮔﺮ دروغ ﭘﺮدازی ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ!! ﺑﮕﻮﯾﺪ:
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد آن ﺟﺎﻋﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و
ﺟﺰو اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از دﯾﺪﮔﺎه راوﯾﺎن و
ﺳﻨﺪ ،ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺪی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،و ھﻤﻪ
راوﯾﺎن آن ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺛﻘﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ ،و ﺿﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﻓﺮد ﺟﺎﻋﻞ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا در آن ﻧﮫﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻤﺎی
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدن آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد و آن را ﺟﺰ
ﺑﺮای ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ.
و اﮔﺮ آن ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﺧﺎﻟﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎز ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻋﻠﯽ در آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ!؟
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺷﺮﮐﺖ در آن
دﺳﯿﺲای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﯾﮫﻮدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اﯾﻨﮑﻪ او آن
را ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارده.
ً
راﺑﻌﺎ :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮم و روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺤﺚ از
ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪای
ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ
دادهاﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از داﺧﻞ اﺳﻼم ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ آن
زﻧﻨﺪ!
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ً
و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻄﺮ اﯾﻦھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﻗﺪ
َّ
ﻋﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و از اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِن
َّ ۡ ۡ َ ۡ َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ
ٱل ۡ ُم َ�ٰفق َ
ص ً
�ا ] ﴾١٤٥اﻟﻨﺴﺎء [۱۴۵ :و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ن
ل
و
ار
�
ٱ
ِن
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ف
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�
ٱ
ر
�
ٱ
�
�
كِ
ِِ
�د ل ُه ۡم ن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی آﻧﮫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎﻣﻞ
و واﮔﯿﺮ اﺳﻼم ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﻼم اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهای ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎء
و ﻗﺪر را اﯾﻦ )ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺼﻠﺢ دﯾﻨﯽ!( آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،در
ﻋﻘﯿﺪه اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﭘﯿﺶ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن اﯾﻤﺎن
اﺛﺮی از آﺛﺎر ﺳﻮء ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ و ﺳﻮء ﺣﮑﻢ در ﻏﯿﺮ آﻧﮫﺎﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن در ﺟﻮی ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ و دھﺎﺗﯽ و در زﯾﺮ
ﺳﺎﯾﻪی ﺣﮑﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﻣﯽزﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﮫﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﺰد وی
ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﺪارد.
و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺪم اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﺑﺰرﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮاھﺪ
َ َُ َ َ ْ
َّ ٓ
ّ َ َ َ َ ٞ
ﻣﮫﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺎ ذﮐﺮ آﯾﻪ ﴿ َو� �قول َّن ل ِشا ۡي ٍء إ ِ ِ� فاعِل �ٰل ِك غ ًدا  ٢٣إِ�
َ َ َ ٓ َ َّ
ُ
أن �شاء ٱ�ۚ ﴾...ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﮫﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺖ؟ ﯾﺎ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﺳﺖ
اﻟﮫﯽ اﺳﺖ؟ و ﺟﺎ دارد ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ! ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪا
اﺳﺘﮫﺰاء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ
و ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن!!..
اﺳﻼم دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ و
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽداﻧﺪ
وﻟﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دارد!!
ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل اﯾﺸﺎن در ﺻﻔﺤﻪ  ۸۴از ﮐﺘﺎﺑﺶ:
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻔﮫﻮم »رب« ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ادﯾﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺒﺎدت در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺑﺪون ﺑﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺠﺴﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺖ ،ﺳﺘﺎره ،ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﯾﺎ
ﭘﺪﯾﺪهای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﮐﺮدن ﻣﻔﮫﻮم ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻪ در أذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺮنھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ و ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن اﻟﻪ از ﭘﺪر آﻧﮫﺎ و ﯾﺎ ﺷﺎھﺮگ ﮔﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺖ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ
ﻧﯿﺎز دروﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدان ﺑﻮد ﺗﺎ ھﻤﮕﯽ از دﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ را از
دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎ ﺑﻪ ﺑﺖ و اﺣﺘﺮام از اوﻟﯿﺎء ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
و ﺧﺪاھﺎی دروﻏﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ! و در اﯾﻦ ﺣﺮف او ﻓﮑﺮ
ﮐﻦ )ﭘﺲ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﻔﮫﻮم ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻪ در اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺮنھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ( ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ُ ُ ۡ َ ۡ َ َُّ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﴿كنتم خ� أم ٍة
َُۡ ُ َ ۡ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ
ۡ
أُ ۡخر َج ۡ
َ
ُ
ت ل َِّلن ِ
وف و�نهون ع ِن ٱلمنك ِر وتؤمِنون ب ِٱ�ِۗ] ﴾...آل ﻋﻤﺮان:
اس تأمرون ب ِٱلمعر ِ
ِ
 [۱۱۰ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺷﺪﯾﺪ و دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از اﯾﻦ ﻣﮫﻠﮑﻪ و رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻪ ﻗﺮنھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﺧﻠﻒ
و ﭘﯿﺮوان آﻧﮫﺎ را ﺗﺒﺮﺋﻪ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺮاﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺟﮫﺖ راﺿﯽ ﮐﺮدن رؤﺳﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ رؤﺳﺎء ﺑﺮای او ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮫﺮھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺮف را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد و ﺟﺰﯾﻪ را
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ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﺷﻤﺎﻧﺎن دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪات
ً
ﺧﻮﯾﺶ وارد اﺳﻼم ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪه را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻼ در دﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﻪای از ﻓﻘﮫﺎء آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ وﺛﻨﯿﺖ و وﯾﺮان ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﻼم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﺮأت ﻋﺠﯿﺒﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻓﺘﺮاء و ﺟﻌﻞﺳﺎزی ﻋﻠﯿﻪ اﺣﯿﺎء و اﻣﻮات ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی دارد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت اﯾﺸﺎن در ﺻﻔﺤﻪی  ۹۸ﻧﮕﺎه ﮐﻦ :و ﺑﻌﺪ از
ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻪای از ﻣﺮدم در ﻣﺼﺮ ﻋﻠﯿﺎ ھﻔﺖ دﻓﻌﻪ ﻃﻮاف ﻗﺒﺮ ﺷﯿﺦ
ﻗﻨﺎوی در ﻗﻨﺎ )و اﯾﻦ ﻃﻮاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آن را
ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ( را ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺣﺞ ﺑﯿﺖاﻟﺤﺮام ﻣﺴﺎوی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﻋﺪهای از ﻓﻘﮫﺎء اﯾﻦ ﻃﻮاف را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﺑﻮدن آن ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺮ ﺑﺮ آﺛﺎر
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪھﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﯽ
ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ دوران ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﮑﺎن رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن اﺳﻼم ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻋﺠﯿﺒﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ! و ﺳﻮال ﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ:
آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ھﻔﺖ ﺑﺎر ﻗﺒﺮ را ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟
و ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﻮاف را ﺑﺎ ﺣﺞ ﻣﺴﺎوی داﻧﺴﺘﻪ؟ و آن ﻓﻘﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ً
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺘﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن اﺳﻼم ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﺎم دارﻧﺪ؟ ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻼ ﻧﺎم
ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
و ﭼﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در دروغ و اﻓﺘﺮاء
ﺑﺴﺘﻦ را درک ﮐﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﺒﯿﺚ او را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﻋﺪهای از ﻓﻘﮫﺎء اﯾﻦ ﻃﻮاف را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ(
َّ َ َ
و اﯾﻦ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺞ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد واﺟﺐ اﺳﺖ ﴿َ ...و ِ�ِ �
ٗ
ۡ
َ َ
ٱ�َّ ِ
ت َم ِن ٱ ۡس َت َطاع إ ِ ۡ�هِ َسبِي� ۚ] ﴾...آل ﻋﻤﺮان [۹۷ :ﭘﺲ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از
اس ح ُِّج ٱ�َ ۡي ِ
ﻓﻘﮫﺎء ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .و از زﯾﺮ زﺑﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﺸﺨﺺ
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ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم در ھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﺒﻮد و اﻋﺮاب ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وﺛﻨﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
و ﻣﺮدم ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺳﻼم ﻇﺎھﺮی ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺮف
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و دﺳﺘﻪای از ﻓﻘﮫﺎی آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺮ ھﻤﺎن وﺛﻨﯿﺖ
ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ھﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ارﺑﺎب و رؤﺳﺎی ﺧﻮﯾﺶ را راﺿﯽ ،و ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺑﻮ ﻫﺮﯾﺮهس
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻮم ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی را ﺑﺼﻮرت واﺿﺢ در آﻧﺠﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺮدم را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راوﯾﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ
ﺷﮏ اﻧﺪازﻧﺪ.
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﻤﺮاهﮔﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن را ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎء و ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺳﻨﺖ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ .و
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎنھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻧﮫﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﮫﻤﺖ را ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺧﺒﯿﺜﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ اراﺋﻪ ﺑﺪھﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ را
ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽﮐﻨﺪ﴿ :
َ َ ٓ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ُ ۡ
إِذا جاءك ٱلم�فِقون قالوا �شهد إِنك لرسول ٱ� ِۗ وٱ� �علم إِنك لرسو�ۥ وٱ
� �َش َه ُد
َّ ۡ ُ َ ٰ َ َ َ
َ
� ل�ٰذِبُون ] ﴾١اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن» [۱ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ
إِن ٱلم�فِقِ
ً
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ـ وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد
دروﻏﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻘﯿﻪی اﺻﺤﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ :ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ وﺿﻊ و ﺧﻠﻖ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﺻﺤﺎب
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺸﺮی دروغ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻠﻖ و وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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ُ ُ َ َّ َ
َۡ
َ َُ ۡ َ ٗ َۡ
�ت � َِمة � ُر ُج م ِۡن أف َ�ٰهِ ِه ۡ ۚم إِن َ�قولون إِ� كذ ِٗبا ] ﴾٥اﻟﮑﻬﻒ [۵ :ﭼﻪ اﻓﺘﺮای
﴿...ك
ﺑﺰرﮔﯽ از دھﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ.
و اﯾﻦ دروﻏﮕﻮی ﺷﺮور ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺮف ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﮫﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﯾﮫﻮدی و ﭘﺪرش
اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ در ﺧﺮوﺟﯿﻦ ﻣﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ را دارد و آن ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ »ﮐﻠﺐ اﻟﺰرع«
ً
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺪ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ.
و در ﻣﺆﺗﻤﺮ دوم ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺣﯿﺎءﺗﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺷﻮال ﺳﺎل  ۱۴۰۵ھﺠﺮی و
در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻄﮫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺳﻨﺖ و
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺪﯾﺚ اراﺋﻪ دادم و ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻤﻼت ﺗﺸﮑﯿﮏ را در ﺳﻮاﻻت
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ آﻧﮫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ.
و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب را در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورم و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺑﻌﻀﯽ از
ﺣﻘﺎﺋﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ
در ﻣﻮردﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺳﺨﻦ در ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﻊ ﺗﻮھﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﮫﺎی آﻧﮫﺎ را ﮐﻮر ﮐﺮده و ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺒﺮ را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
زﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪن اﯾﺸﺎن

اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد
و در ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻤﺎن آورد و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ .و آﻧﭽﻪ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺧﯿﺒﺮ رﻓﺖ و در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی آن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺰ در ﻓﺘﺢ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ ﺳﮫﻤﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻤﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﻼم ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  /۵۹ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫﻢ
ھﺠﺮی وﻓﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻫﻞ ﻓﻘﻪ

اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رو ﺑﻪ اﺳﻼم آورد ﺑﺠﺰ ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﮫﺎر ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج را در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن از اھﻞ ﺻﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻔﻪ ھﻢ
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره و ﭘﻨﺎھﮕﺎه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار داد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﭘﺮ
ﺑﺮﮐﺖ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ
اھﻞ ﺻﻔﻪ و ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﮐﺘﺎب اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲۰۸/۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﺳﺎل ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻓﺘﺢ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و ھﻤﺮاھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﮫﺎد و دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و اﯾﺸﺎن از
ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻗﻒ و ﺻﺤﻨﻪھﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎرت و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎغھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﺸﺎن
ھﻤﺮاھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻮاھﯽ دادهاﻧﺪ .و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی را از ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ آن را از
ﯾﺎد ﺑﺒﺮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﺒﺎﯾﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺸﺘﯽ را در
آن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از آن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮدم.
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﻬﻦﮐﺮدن ﻋﺒﺎ

ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ از ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺎب ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﺑﺎب؛ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻧﺒﻮت،
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﻔﻆ آن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ " :ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺮض ﮐﺮدم ای رﺳﻮل
ﺧﺪا اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪهام اﻣﺎ آن را از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮم ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ رداﺋﺖ را
ﭘﮫﻦ ﮐﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺸﺘﯽ را در آن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
آن را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﻣﻦ ھﻢ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را از ﯾﺎد
ﻧﺒﺮدم.
و ﺣﻤﯿﺪی ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ) (۴۸۳/۲آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و در آﺧﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﻋﺒﺎﯾﺶ را در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﮫﻦ ﮐﺮد؛
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻏﻼم دوﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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و ﺷﯿﺨﺎن ﻧﯿﺰ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
زﯾﺎد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و ﭼﺮا ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازهی اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت در ﺑﺎزار ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدم و ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدم و در
ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪم و آﻧﭽﻪ را آﻧﮫﺎ از ﯾﺎد
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺮادران اﻧﺼﺎر ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل ادارهی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﻮال و اﻣﻼک
ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ از ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺻﻔﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،روزی در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدم ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺒﺎﯾﺶ را روی زﻣﯿﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺎﯾﺶ را ﺑﺮدارد و آﻧﭽﻪ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ھﻤﻪ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻦ
ﻋﺒﺎﯾﻢ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ،
ﮐﻠﻤﻪای از آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻧﺒﻮت اﺳﺖ ،ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎب ﺑﻪ
اﻧﺪازهی اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮔﻮاھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درآﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،در ﺟﺰء ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﺪرک )ص  (۵۰۹اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه :اﺑﻮ ﻋﺒﺎس
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ دوری از اﺑﻮ اﻟﻨﻀﺮ از اﺑﻮاﻻ ﺣﻮص از زﯾﺪ اﻟﻌﻤﯽ از
اﺑﻮ ﺻﺪﯾﻖ ﺗﺎﺟﯽ و او ﻧﯿﺰ از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﻓﺮﻣﻮد» :أﺑﻮ ﻫﺮ�ﺮه وﺎﻋء اﻟﻌﻠﻢ« اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻇﺮف ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺣﺎﮐﻢ درﺑﺎره ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰده اﺳﺖ ،و ذھﺒﯽ در ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﺴﺘﺪرک
) (۳/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﮐﻢ را ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ در ﻣﻮرد ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ ـ ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﺎ ﺟﯿﺪ ـ ﺣﺮﻓﯽ را
ﺑﺰﻧﺪ .و ذھﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﺎﮐﻢ را ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ
و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﻌﻔﯽ در آن ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ اﺷﺎره
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ذھﺒﯽ در ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ) (۵۹۴/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﻓﻈﻪی اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه ،و در زﻣﺮهی اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﺣﺮف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آﻧﮫﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽورزد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رﺟﺎل ﺳﻨﺪ،
ﺻﺤﺖ آن و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ َﺣ َﺴﻦ ﺑﻮدن آن ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ از اﺋﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
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ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد زﯾﺪاﻟﻌﻤﯽ در ﺳﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در
ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻓﻀﺎﺋﻞ آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ھﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻗﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮاھﺪی ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﯿﺮ اﺣﺎدﯾﺚ و
دﻻﻻت ﺑﺮای ﺻﺤﺖ آن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻢ ،و ﺟﮫﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎب ﺣﻔﻆ
اﻟﻌﻠﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﻢ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺣﺎﻓﻆ در ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺘﺢ ﻣﺴﻠﮏ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺗﻨﮫﺎ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪدارﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب راﺟﻊ
ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﺎﻓﻌﯽس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺣﺎﻓﻈﻪدارﺗﺮﯾﻦ راوی ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رﺣﻤﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ!..

و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﺎﻓﻈﻪی اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻋﯿﺰﻋﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮوان اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه را دﻋﻮت ﮐﺮد و ﻣﺮا ﭘﺸﺖ ﺗﺨﺘﻪای ﻗﺮار داد و از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را دﻋﻮت ﮐﺮد و از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺳﻮاﻻت ﭘﺎرﺳﺎل را دوﺑﺎره از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ آن را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد.
و ﺣﺎﮐﻢ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )اﻟﻤﺴﺘﺪرک  ،(۵۱۰/۳و ذھﺒﯽ
آن را در ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ذﮐﺮ ﮐﺮده و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) ،(۲۰۵/۴و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ و اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ
) (۱۰۶/۸آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس ﻋﻠﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻗﻮی اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﺰﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس آﻣﺪ و از اﯾﺸﺎن در
ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﺳﻮال ﮐﺮد؟ زﯾﺪ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﺰد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺮوﯾﺪ ،زﯾﺮا روزی ﻣﻦ و
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و ﻓﻼﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﻐﻮل ذﮐﺮ و دﻋﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪ و ﻣﺎ
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ دﻋﺎ و ذﮐﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ و
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رﻓﯿﻘﻢ ﻗﺒﻞ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای دﻋﺎی ﻣﺎ آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ ،و ﺑﻌﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﺮد :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ ھﻢ آﻧﭽﻪ دو رﻓﯿﻘﻢ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺎﻧﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻣﯿﻦ .ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ! ﻣﺎ ھﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻏﻼم دوﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺷﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺴﺎﺋﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را
ﺑﺴﻨﺪ ﺟﯿﺪ در ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻨﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ) .اﻻﺻﺎﺑﻪ  ،(/۴و در ﺗﮫﺬﯾﺐ
) (۲۶۶/۱۲ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده( و ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۵۰۸/۳آن را ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎدﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ذھﺒﯽ در ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و
ﺣﻤﺎد در ﺳﻠﺴﻠﻪی راوی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ وذھﺒﯽ در ) ۶۱۶/۲ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﺎء اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﺳﻨﺪی دﯾﮕﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﺎد ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻼء را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ) (۶۸/۲ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺮای
ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪه را از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺎﻧﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد
آﻣﯿﻦ.
ﮔﻮاﻫﯽ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ

و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ و ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺸﺎن از ﮐﻨﺎر اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﺬرد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮﮐﺲ دﻧﺒﺎل ﺟﻨﺎزهای ﺑﺮود و ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻗﯿﺮاﻃﯽ ﺑﺮای او ھﺴﺖ و اﮔﺮ
در دﻓﻦ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،دو ﻗﯿﺮاط دارد ،و ھﺮ ﻗﯿﺮاط ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ،و او را ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ای
ﻣﺎدر ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ،آﯾﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ھﺮﮐﺲ دﻧﺒﺎل
ﺟﻨﺎزهای ﺑﺮود ﻗﯿﺮاﻃﯽ دارد و اﮔﺮ در دﻓﻦ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دو ﻗﯿﺮاط دارد و ھﺮ
ﻗﯿﺮاﻃﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﻮه اﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ﺷﻨﯿﺪهام .اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﺑﺪان؛ آﻧﮕﺎه
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﻦ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻢ و از او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪای را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد ﺑﺪھﺪ و ﻟﻘﻤﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
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اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﯾﺪ و ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﯾﺪ )ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ج  ۶ص  ،۲۱۳ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ ۴۴۵۳
ط داراﻟﻤﻌﺎرف(.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
ﺑﺪﮔﻮﯾﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺴﻤﺖ اوﻟﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ.
و ﻏﯿﺮ از آﻧﮫﺎ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ را ﺟﻤﻠﮕﯽ ذﮐﺮ و ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﮫﺎدت اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ.
ً
و ﺣﺎﮐﻢ در )اﻟﻤﺴﺘﺪرک  ۵۱۰/۳ـ  (۵۱۱اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ذھﺒﯽ در ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻤﺴﺘﺪرک ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آﺧﺮ آن
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﻤﻠﮕﯽ
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺛﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ) (۶۱۷/۲و در ) (۶۲۹/۲ﺗﻨﮫﺎ
ﺷﮫﺎدت را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮔﻮاھﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻓﺮﻣﻮده :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ آ ﮔﺎهﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )اﻻﺻﺎﺑﻪ  ۲۰۸/۴و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ  (۲۹۷/۱۲و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه زﯾﺎد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺣﺪﯾﺚھﺎی او را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،زﯾﺮا او ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﻮد و ﻣﺎ
ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رﺳﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم و آﻧﮫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ )اﻻﺻﺎﺑﻪ (۲۰۹/۴
اﺑﻮ ﻫﺮﯾﺮه ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ

ً
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺧﻮب
اﯾﺸﺎن و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺣﺎﻓﻈﻪی اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ از

ﻣﻌﺠﺰهھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺮاھﯽ داﺋﻤﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمج
ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﺰم رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آن را ﻗﺒﻮل و
ﺑﻌﻀﯽ آن را رد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،آن روز ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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آ ﮔﺎھﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ذھﺒﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﮑﺮده )اﻟﻤﺴﺘﺪرک
.(۵۱۱/۳
و اﻣﺎ ذھﺒﯽ در ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ) (۶۱۷/۲اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﻧﮫﺎدی از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎرهﺑﻦ ﺣﺰم اﻧﺼﺎری آن را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و در آن آﻣﺪه :ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺎره در ﻣﺠﻠﺲ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﭘﺲ ﺑﻌﻀﯽ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،دوﺑﺎره ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آن را
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .راوی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن روز ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آ ﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ.
و ﺗﺮﻣﺬی و ﺣﺎﮐﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﻠﺤﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﺆال
ﺷﺪ؟ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :واﻟﻠﻪ در اﯾﻦ ﺷﮏ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺷﻨﯿﺪه و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و دارای ﺑﺎغ و
ﺑﺎﻏﺎت ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻓﻘﯿﺮ،
و ﺑﯽﻣﺎل و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ و در ھﺮ ﺟﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
و ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ در ﺗﺤﻔﻪ اﻻﺣﻮذی ) (۳۵۳/۴و ذھﺒﯽ در اﻟﺴﯿﺮ
) ۶۰۶ ،۶۰۵/۲و در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﮫﺖ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ( و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ و اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ
) (۱۰۹/۸و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در
اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲۰۹/۴اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﻃﻠﺤﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺎ ھﻢ آﻧﭽﻪ او ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ
وﻟﯽ او ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ و اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ )(۱۰۹/۸
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻌﺒﻪ از اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ از اﺑﻮ اﯾﻮب ﺷﻨﯿﺪ و او از اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :ﺷﻤﺎ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا از اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،و
اﮔﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ﺑﺮاﯾﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺷﻨﯿﺪهام رواﯾﺖ ﮐﻨﻢ.
و ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۲۰۵/۳ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﻪ وﮐﯿﻊ در ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ :اﻋﻤﺶ
از اﺑﯽ ﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﺑﻐﻮی از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﺑﮑﺮﺑﻦ ﻋﯿﺎش و او ﻧﯿﺰ از اﻋﻤﺶ اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻟﻔﻆ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب ﻧﺒﻮد وﻟﯽ از ھﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆﺗﺮ ﺑﻮد )اﻟﻤﺴﺘﺪرک ،۵۰۹/۳
ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء  (۵۹۷/۲و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺒﺎر در ﻣﻮرد ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
آن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺒﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه )اﻻﺻﺎﺑﻪ .(۲۰۸/۴
و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ اﺑﯽ ﺻﺎﻟﺢ را در ﮐﺘﺎب )اﻟﺒﺪاﯾﻪ و اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ  (۱۰۴/۸ ،۱۰۶/۸ذﮐﺮ
ﮐﺮده و اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ھﯿﭻ وﻗﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ و از ھﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﺷﻨﯿﺪن و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﻘﻪ در آن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﻪای ـ ﺑﺨﻮر
و ﻧﻤﯿﺮ ـ ﺑﺮای ﺳﯿﺮی ﺷﮑﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﭙﺲ رواﯾﺘﯽ را ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻣﺎدرم را ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و ﻣﺎدرش را ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺤﺒﻮب اﯾﻦ
دوﮔﺮدان ،اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮا در دل ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار داد.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﭘﯽﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﮑﺮﻣﻪ ،از ﻋﻤﺎر ﺷﺒﯿﻪ
اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﻣﺤﺒﻮب ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﭼﻨﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ ھﺮ ﺟﻤﻌﻪ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ذﮐﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ از ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﮫﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻓﺮاواﻧﯽ رواﯾﺎت اﺑﻮ ﻫﺮﯾﺮه

و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت ﮐﻤﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯿﺶ ،زﻧﺪﮔﯽ او را ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ و ﺑﺎ ارزش ﻧﻤﺎﯾﺶ داد .زﯾﺮا
اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ از اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮاری ھﻤﭽﻮن :اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ـ اﺳﺘﺎد ﻣﺪرﺳﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻋﺼﺮ
ُ
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ـ و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ـ ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ و ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار
ـ ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ـ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ رواﯾﺎت
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ داﻧﺶ او
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎء
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اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ۸۰۰ :ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اھﻞ ﻋﻠﻢ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء  ،۵۶۸/۲اﻟﺒﺪاﯾﻪ و اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ  ،۱۰۳/۸اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب
 ،۲۰۹/۴اﻻﺻﺎﺑﻪ  (۲۰۵/۴و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ راوی ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ :آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎدهﻟﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ از ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن و اھﻞ ﺗﻘﻮی و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری از او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ او
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽورزﻧﺪ و در آﻧﭽﻪ ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ،اﯾﺸﺎن
در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ در آن ﺷﺎﯾﻊ ﻧﺒﻮد و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺖ در آن ﮐﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﭽﻪ از او ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺻﺤﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،ﺻﺤﯿﻔﻪی ھﻤﺎم ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﮐﻪ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ »دراﺳﺎت ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي« ص ۹۹ :۹۷ـ اﻟﺪﮐﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻋﻈﻤﯽ.

و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اھﺘﻤﺎم زﯾﺎد ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻌﺪاد
) (۵۳۷۴ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ )(۳۸۴۸
ﺣﺪﯾﺚ از آﻧﮫﺎ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺨﺎن ﺑﺮ ) (۳۲۵ﺣﺪﯾﺚ آن ﻣﺘﻔﻖ و ﺑﺨﺎری  ۹۳و اﻣﺎم
ﻣﺴﻠﻢ  ۱۸۹ﺣﺪﯾﺚ آن را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و اﯾﻦ رواﯾﺎت اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ﻓﺎﺋﻖ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ ﺗﮑﺮاری
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و دﮐﺘﻮر اﻋﻈﻤﯽ در ﮐﺘﺎب» :أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮه ﰲ ﺿﻮء ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ« )ص  (۷۶اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮ

ھﺮﯾﺮه را ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﺗﮑﺮاریھﺎ  ۱۳۳۶ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﺣﺪﯾﺚ را ھﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺠﺰهھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ،دارﯾﺪ
و ﻓﺮق ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،و
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن از ﻃﺒﺎﯾﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺠﺰه در آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻓﻘﻂ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
از ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﺑﺰرﮔﻮاران

دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﻼم ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﻮاران ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪھﻢ،
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ )ص  (۲۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ راوی ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺼﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺴﺘﺪرک ﺧﻮﯾﺶ ) (۵۱۲/۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺷﺮوع ﮐﺮدم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﮔﻮاھﯽ دادن اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ،ھﺮ ﮐﺴﯽ از اول اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ ﺑﮑﻨﺪ از اﺗﺒﺎع و ﭘﯿﺮو اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و در ﺻﻔﺤﻪی ﺑﻌﺪ ﻧﺎم  ۲۸ﻧﻔﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و اﺑﻮ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
اﺻﺤﺎب )ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﻤﻪی آﻧﮫﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
و ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺻﺤﺎب اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ھﻤﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ و ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ
و ﻋﺎﻟﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ذﮐﺮ آﻧﮫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
و ذھﺒﯽ در ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﻓﻈﻪی اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده و از ﻣﻌﺠﺰات
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) (۵۹۴/۲ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ او اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
).(۶۰۹/۲
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه دارای ﺣﺎﻓﻈﻪای ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮد ،در ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد (۶۲۱/۲) .او
در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﻓﻘﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(۱۱۰/۸) .
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﺻﺪاﻗﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و دﯾﺎﻧﺖ و ﻋﺒﺎدت و زھﺪ و ﺗﻘﻮی و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺴﻤﺖ
ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻗﺴﻤﺖ دوم:
ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
ﻓﺼﻞ اول :ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن.
اﺻﻮل ﭼﮫﺎر ﺻﺪﮔﺎﻧﻪ.
ﻓﺼﻞ دوم :ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ از دﯾﺪﮔﺎه اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ و راﻓﻀﯿﺎن.
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﯿﻌﯿﺎن.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻨﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﻪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم :درﺟﺎت ﺣﺪﯾﺚ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﻌﺎرض و ﺗﺮﺟﯿﺢ.
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ.

ﻓﺼﻞ اول:
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﯿﺎن
ً
ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردﯾﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ آن در زﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻃﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺼﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻨﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮن اول
ھﺠﺮی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻘﺮار و وﺿﻮح و
آﺷﮑﺎر اﯾﺪهھﺎ ﺑﺮای ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺸﺎن ،ﻇﮫﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و روﺷﻦ ﺳﺎزی ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از وﺟﻮد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺎن ﻇﮫﻮر ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از :ﺟﻌﻞ اﺧﺒﺎر ،رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮﺗﺐ و ﺟﻤﻊ
ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ھﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺎزهی ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآﯾﺪ ،و ھﺮ ﮔﺮوھﯽ اﺧﺒﺎری را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهھﺎی آن ﻣﺮﺣﻠﻪ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد ،و ھﺮ دﺳﺘﻪای ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﻣﺎم اﺧﺒﺎری را درﺑﺎره او ﺟﻌﻞ و ﺗﻘﻠﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا او در واﻗﻊ از ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯽاﻃﻼع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﭘﯿﺮواﻧﺶ او از
ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی اھﻞ
ﺗﺸﯿﻊ اﺷﺎره و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻼﺗﯽ از آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و آن ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب) :ﻓﺮق اﻟﺸﯿﻌﻪ( ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در ﻗﺮن ﺳﻮم زﯾﺴﺘﻪ
و ﺗﺎ آﻏﺎز ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ﻧﯿﺰ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن
دﺳﺘﻪھﺎ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻣﯽﭘﺮدازد ،و از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ ،ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻣﺎه ﺷﻮال ﺳﺎل  ۱۴۸ھـ در ﺳﻦ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ
در ﮔﺬﺷﺖ .ﺳﺎل  ۸۳در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ھﻤﺎن ﻗﺒﺮی ﮐﻪ ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ در
آن دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﻣﺪت اﻣﺎﻣﺘﺶ ﺣﺪود ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﻮد و
ﻣﺎدرش ام ﻓﺮوة دﺧﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﻗﺤﺎﻓﻪ ﺑﻮد.
ﮔﺮوھﯽ از آن ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺮده و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻇﮫﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮدم را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،او ھﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﮫﺪی
اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺜﯽ از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﺳﺮم را دﯾﺪی ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی ﮐﻮھﯽ
ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﻦ ھﻤﻮاره ﯾﺎور ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ:
ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ آﻣﺪ و ادﻋﺎ ﮐﺮد در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎری از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺮده و ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ھﻢ ﺷﺴﺘﻦ ،ﮐﻔﻦ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدن ﻣﺮا اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ،
زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﺎور ﺷﻤﺎ و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮم .اﯾﻦ ﮔﺮوه )ﻧﺎووﺳﯿﻪ( ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن
رﺋﯿﺲ آﻧﺎن ﻓﺮدی ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﻓﻼن ﻧﺎووس از اھﺎﻟﯽ ﺑﺼﺮه ﺑﻮد.
ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :ﺑﻌﺪ از ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺴﺮش اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻣﺎم اﺳﺖ و ﻣﺮگ او
را در ﺣﯿﺎت ﭘﺪرش اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺪرش ﭼﻮن از ﺟﺎن او ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺮدم را ﮔﻮل زد
ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ او را از آﻧﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ:
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآورد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﻮر ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و او اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ و ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﭼﻮن ﭘﺪرﺷﺎن وی را اﻣﺎم و ﻣﺮدم را ﭘﯿﺮو او ﻗﺮار
داد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ :اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﺎور آﻧﺎن اﺳﺖ و اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺣﻖ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ
زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد ،ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ را ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ او راﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و در ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه )اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽھﺎی ﺧﺎﻟﺺ( ﻧﺎم
دارﻧﺪ .ﻣﺎدر اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﺎدر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘﺪرش ،از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﭙﺮد ،ﺣﻖ ھﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن اﻣﺎﻣﺖ از ﺣﺴﯿﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺑﺮادر اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮادران اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﻖ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از ﺣﻖ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد .ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
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)ﻣﺒﺎرﮐﯽھﺎ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک ﺑﺮدهی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮد.
و اﻣﺎ )اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽھﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺧﻄﺎﺑﯽھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوان اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﻨﺐ اﺳﺪی اﺟﺪع.
ﮔﺮوھﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮگ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
در زﻣﺎن ﭘﺪرش اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻤﺎن اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس
ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن دﺳﺘﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎباﻧﺪ و در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ ﮔﺮد ھﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﮫﺎ
ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت و اﻋﺘﮑﺎف ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادش را ھﻤﺮاه ﮔﺮوھﯽ اﺳﺐ ﺳﻮار ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴﯽ ،وﻟﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ و ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ھﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ زﺧﻢھﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻓﺘﺎد .ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ او ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ از ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪھﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻓﺮار ﮐﺮد .اﺳﻤﺶ اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻪ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﮑﺮم ﺟﻤﺎل ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ اﺑﻮ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .او ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ،ﺟﻨﮓ ﺑﯽاﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﭼﻨﮓ ،ﺳﺎﻗﻪ ﻏﻼت و
ﭼﺎﻗﻮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻋﯿﺴﯽ راه اﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﺎﻗﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﯿﺮھﺎ
در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻗﻪھﺎی
ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﺗﯿﺮھﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﯿﺮھﺎ ،ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ و اﺳﻠﺤﻪھﺎی آﻧﮫﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪﻧﮫﺎﯾﺘﺎن ﻓﺮو ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﺳﺮﺑﺎزان را در ﮔﺮوهھﺎی ده
ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
ﺳﺮور ﻣﺎ! ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آوردﻧﺪ؟ و ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻗﻪھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و
ﺗﺎﺛﯿﺮی در آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد؟ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﺳﻠﺤﻪھﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺮا از
ﭘﺎی در آوردﻧﺪ؟
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ دارم؟
راوﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻮاداراﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻮم ﻣﻦ! ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد
اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و اﺟﺎزه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﺷﮫﺎدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﭘﺲ در راه دﯾﻦ و ﺗﺒﺎرﺗﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ،ﺷﮫﺮﺗﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
ھﺮﭼﻨﺪ از ﮐﺸﺘﻦ رھﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺑﺮان را ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽدھﺪ و ﺷﻤﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎ و ﺑﺮدﺑﺎرﯾﺪ .آﻧﺎن ھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ
ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب اﺳﯿﺮ ﮔﺸﺖ و ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮده ﺷﺪ .او ھﻢ
ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻠﺶ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪار اﻟﺮزاق ﮐﻨﺎر رود ﻓﺮات ﮔﺮدﻧﺶ زده ﺷﺪ ،ﻻﺷﻪ
ً
ﺧﻮد و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪا ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺮ رﺋﯿﺴﺸﺎن
ﻧﺰد ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻐﺪاد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ او ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺑﺮ ﺳﺮ در
ورودی ﺷﮫﺮ ﺑﻐﺪاد آوﯾﺰان ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدد.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا رخ داد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب و ﻧﻪ ھﯿﭽﯿﮏ از
ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻮک و دﭼﺎر ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﺟﻌﻔﺮاﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺷﺎن ھﻢ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدد از
درھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﺸﺎن را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آﻧﺎن ﻣﺮدم ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎران اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎ ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪھﺎ اﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و
ھﯿﭻ ﮐﺪام از ھﻮاداران اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺠﺮوح و آﻧﮫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب
را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺳﭙﺲ او را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ از ﻃﺮف ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ ،دﮔﺮﮔﻮن
ﮐﺮد .ـ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ـ آﻧﮕﺎه ﮐﻮﻓﻪایھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری
داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﺻﺮار و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ راھﯽ رﻓﺘﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و در
ﻣﻮرد رﯾﺎﺳﺖ ﮔﺮوهھﺎ و ﻣﺬاھﺒﺸﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهای از
آﻧﮫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﭘﺮوردﮔﺎری او ﺷﺪﻧﺪ ،و روﺣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺒﺪ آدم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺑﻮده ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ او دﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ :روح ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و ﭘﺲ از ﻏﯿﺒﺖ
اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺎﻣﺖ
را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺳﻢ )ﻗﺮاﻣﻄﯽھﺎ( از ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر )ﻣﺒﺎرﮐﯽھﺎ( ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ
ﻧﺎﻣﮕﺬارﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اھﺎﻟﯽ اﻧﺒﺎط ﺑﻪ ﻧﺎم )ﻗﺮﻣﻄﻮﯾﻪ(
ً
رﯾﺎﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در اﺻﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﺎرﮐﯿﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻨﮫﺎ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ اﻣﺎم ھﺴﺘﻨﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺴﻦ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ،
ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ و ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن
ﺑﺮدﻧﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ در ﻏﺪﯾﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﺮد ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ھﺮﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻی او ھﺴﺘﻢ
ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻻی اوﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺮوج از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و واﮔﺬار ﮐﺮدن
آن ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻣﻮم و دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﻋﻠﯽ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽس از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ واﮔﺬار ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻌﻔﺮ در ﺣﯿﺎت ﺧﻮدش
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺴﺮش اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪا در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻌﻔﺮ و
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ داد و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ واﮔﺬار ﮐﺮد .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ
از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮی را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﺪا
در ﻣﻮرد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺪﯾﺪهام .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻤﺮده و در ﮐﺸﻮر روم
ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺸﺘﻪ و اوﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﮫﺪی .ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺰد آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻮح ،اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ ھﻔﺖ ﺗﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،زﻣﯿﻦھﺎ ھﻔﺖاﻧﺪ و
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ھﻔﺖ ﻋﻀﻮ ھﺴﺘﻨﺪ :دو دﺳﺖ ،دو ﭘﺎ ،ﭘﺸﺖ ،ﺷﮑﻢ و ﻗﻠﺐ .ﺳﺮ ھﻢ
دارای ھﻔﺖ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ :دو ﭼﺸﻢ :دو ﮔﻮش ،دو ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ و دھﺎن ﮐﻪ زﺑﺎن در آن
ﺟﺎی دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دل در ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار دارد .اﺋﻤﻪ ھﻢ ﭼﻨﺎن ھﺴﺘﻨﺪ؟! ھﻔﺖ ﻧﻔﺮاﻧﺪ و
ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درﺑﺎره ﻓﺴﺦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻗﺮآن
ﻣﺠﯿﺪ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻼم ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ،آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ھﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻏﺮﯾﺒﺎن و اﺧﺒﺎری دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫﺸﺖ آدم
را ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺮار داده ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای او ﻣﺒﺎح ﮔﺮداﻧﯿﺪه
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

َ
ُ ۡ
َُ ۡ
ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ...﴿ :و� مِن َها َرغ ًدا َح ۡيث شِئ ُت َما] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة» [۳۵ :و از
آن ،ھﺮﭼﻪ و ھﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺧﻮش و آﺳﻮده ﺑﺨﻮرﯾﺪ« .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺎب )ﮐﻼ( ﺑﺮای
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﭘﺪرش اﺳﺖ.
َ َۡ
َ
َّ َ َ
ج َرة] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة» [۳۵ :و ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ درﺧﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ«
و ﯾﺎ ﴿َ ...و� �ق َر َ�ا � ٰ ِذه ِ ٱلش

ﮐﻪ ﺧﻄﺎب در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﭘﺴﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪهای از
آﻧﺎم ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن از او ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ دﻧﯿﺎ دارای دوازده ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در
ھﺮ ﺟﺰﯾﺮهای ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺣﺠﺖھﺎ دوازده ﻧﻔﺮﻧﺪ ،ھﺮ ﺣﺠﺘﯽ
داﻋﯿﻪای و ھﺮ داﻋﯿﻪای دﺳﺘﯽ دارد .ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از دﺳﺖ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ
و ﻣﻌﺠﺰهھﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰهھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠﺖ را ﭘﺪر ،داﻋﯿﻪ را ﻣﺎدر و دﺳﺖ
را ﭘﺴﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﭘﺪر ،ﻋﯿﺴﯽ را ﭘﺴﺮ و ﻣﺎدر ﻋﯿﺴﯽ را روح
اﻟﻘﺪس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺣﺠﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﺪر ﭘﺮوردﮔﺎر ،داﻋﯿﻪ ﻣﺎدر و دﺳﺖ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﺳﺮﺳﺎم آوری و ﭼﻪ زﯾﺎن آﺷﮑﺎری! و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ھﻤﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻓﺮاﯾﻀﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﻪ ﻣﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﮫﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ آﻧﮫﺎ ﻣﻌﻨﺎھﺎﯾﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ اﺳﺎس ﻋﻤﻞ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎتاﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
دادن آﻧﮫﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺑﻮدی و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺬاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﺮوھﯽ را دﭼﺎر آن ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻖ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺬھﺐ ﻋﻤﻮم ﭘﯿﺮوان اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻣﺮدم
را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ،ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻣﻮال ،و ﮔﻮاھﯽ ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ،ﻣﺒﺎح و ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺮوه )ﺑﮫﯿﺴﯽھﺎ( و )ازرﻗﯽھﺎ( از ﺧﻮارج ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎھﯽ درﺑﺎره
اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ...﴿ :فَٱ ۡ� ُتلُوا ْ ٱل ۡ ُم ۡ�� َ
ِ�
ِ
ُ
ُّ ُ
َح ۡيث َو َجد� ُموه ۡم] ﴾...اﻟﺘﻮﺑﺔ» [۵ :ﻣﺸﺮﮐﺎن را ھﺮﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺑﮑﺸﯿﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺸﺘﺎر

آﻧﮫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺪﯾﻪﺑﺮدن و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻌﺎﯾﺮ اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻃﺒﻖ
َۡ َ ُۡ ُ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪٰ�َ ﴿ :ل َِك َو َمن ُ� َع ّ ِظ ۡم َش َ ٰٓ َ َّ َ َّ َ
وب ﴾٣٢
ۖ
��ِر ٱ�ِ فإِ�ها مِن �قوى ٱلقل ِ
]اﻟﺤﺞ» [۳۲ :و ھﺮﮐﺲ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اﻟﮫﯽ را ﺑﺰرگ دارد ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﻧﮫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری دلھﺎﺳﺖ« .و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮ ﮐﺮدن زﻧﺎن و ﮐﺸﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ

َ َ َ ۡ ََ َۡ
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ۡ َ

َ َّ

�ن دي ً
�ض م َِن ٱل�ٰفِر َ
ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ �...﴿ :تذر � ٱ� ِ
ارا ] ﴾٢٦ﻧﻮح[۲۶ :
ِ

»ھﯿﭻ اﺣﺪی از ﮐﺎﻓﺮان را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﮕﺬار« و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﺎر
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن را درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﻧﻮادﮔﺎن اوﯾﻨﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ:
َ ُ ْ َّ َ َ ُ َ ُ ّ َ ۡ ُ َّ َ ۡ
ْ
َۡ ٗ
ُ
ج ُدوا �ِي� ۡم غِلظة ۚ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ» [۱۲۳ :ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ
﴿�ٰتِلوا ٱ�ِين يلون�م مِن ٱلكفارِ و�َ ِ
ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ« ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر آﻧﺎن و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎر آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﻮت و ﻗﺪرت
ﻧﺪارﻧﺪ؛ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﻓﻪ ،ﯾﻤﻦ ،ﮐﻨﺎرهھﺎی ﺑﺤﺮه ،ﯾﻤﺎﻣﻪ و دور و ﺑﺮ آن ،ﻋﺮبھﺎی
زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺮﯾﺐ
ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﭼﮫﺎرم از ﭘﯿﺮوان اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﻌﺪ از ﺟﻌﻔﺮ
ﭘﺴﺮش )ﻣﺤﻤﺪ( اﻣﺎم اﺳﺖ ،ﻣﺎدر او ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪه ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻮد ،او و ﻣﻮﺳﯽ و اﺳﺤﺎق
ھﺮ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻌﻔﺮ و از ﯾﮏ ﻣﺎدر زاﯾﯿﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺖ او ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ :روزی ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ در اوان ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺪرش رﻓﺖ،
ﭘﺪرش او را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،در راه ﺑﺮ رواﻓﺘﺎد ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ او رﻓﺖ و ﺑﻮﺳﻪای زد،
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر را از ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﺶ ﭘﺎک ﮐﺮد و روی ﺳﯿﻨﻪاش ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﭘﺪرم
ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردی ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد اﺳﻢ ﻣﺮا ﺑﺮ او
ﺑﮕﺬار ﮐﻪ او ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ و رﺳﻮل ﺧﺪا و ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖ او اﺳﺖ ،ﻟﺬا آﻧﺎن اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ و ﻧﻮادﮔﺎﻧﺶ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ )ﺳﻤﯿﻄﯽھﺎ( ﻧﺎم دارﻧﺪ ،ﭼﻮن رﺋﯿﺲ آﻧﺎن
ﻓﺮدی ﺑﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ )ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻤﯿﻂ( ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ) :ﺷﻤﯿﻄﯽھﺎ( ﻧﺎم دارﻧﺪ،
ﭼﻮن رﺋﯿﺲ آﻧﺎن ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﻤﯿﻂ ﺑﻮد.
آن ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ از آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ :اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﺟﻌﻔﺮ از ِ
اﻓﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن او ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﺟﻌﻔﺮ ،ﭘﺲ از ﭘﺪر ﺟﺎی او ﻧﺸﺴﺖ و ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ
ﭘﺪرش ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺮد ،آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ
آن ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ اﻣﺎم اﺳﺖ،
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻣﺎﻣﺖ از ِ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺰ
ﻋﺪه ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﺣﻼل ،ﺣﺮام ،ﻧﻤﺎز،
زﮐﺎت ،ﺣﺞ و ...آزﻣﻮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای داﻧﺶ و آ ﮔﺎھﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ )ﻓﻄﯿﺢھﺎ( ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )اﻓﻄﺢ( ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮫﻦ و ﮐﻮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن رﺋﯿﺲ آﻧﺎن ﻣﺮدی از اھﺎﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻓﻄﯿﺢ
ﺑﻮد .ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎی ﺷﯿﻌﻪ از ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﭘﺴﺮش اﻣﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺴﺮی ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،درﺑﺎره رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ دو
ﺑﺮادر ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ دﻧﯿﺎ در اوﻻد و ﻧﻮادﮔﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮏ و
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و آﻧﮫﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﺬا اﮐﺜﺮ ﻓﻄﯿﺤﯽھﺎ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ً
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﺪهای از ﭘﯿﺮوان
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻼع از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ
ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﺮده و درﺑﺎره ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻣﺎم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪهای رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ای
ﭘﺴﺮم :ﺑﺮادر ﺟﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ او درﮔﯿﺮ ﻣﺸﻮ و ھﯿﭽﯽ ﻣﮕﻮ
زﯾﺮا او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺲ از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺪرش ﺻﺪ و ھﻔﺘﺎد روز زﯾﺴﺖ ،ﭘﺲ از ﻓﻮت او ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ او و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ
و اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،و از اﯾﻨﮑﻪ او ﺟﺎی ﭘﺪر ﻧﺸﺴﺘﻪ و ادﻋﺎی ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺠﺮﻣﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ
ﺻﺎدق ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﮫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﯾﺎزدھﻢ )ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ اﺧﺘﻼف و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻣﺎم ﺣﺴﻦ در ﺣﺎﻟﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺑﺮادرش
ً
ﺟﻌﻔﺮ و ﻣﺎدرش ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ و ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﺴﻔﺎن ﺑﻮد و ﺑﻌﺪا ﭘﺪرش وی را ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ﮐﺮد ،اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺣﺴﻦ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﭘﺲ از او ﺑﻪ دﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ:
ﻋﺪهای ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ از دﻧﯿﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺸﺘﻪ و ﻗﺎﺋﻢ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ اوﻻد و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﺷﮑﺎری ﻧﺪارد در ﮔﺬرد ،زﯾﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻟﯽ از
اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎﻣﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و رواﯾﺖ وارده در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﻢ دال ﺑﺮ اﯾﻦ

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ دو ﻏﯿﺒﺖ دارد ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎﺳﺖ ،در آﯾﻨﺪه آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ :ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﻮﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﻧﺎن در اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ﺧﻄﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻮن او ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد )رﺿﺎ( وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ،و ﭼﻮن او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده
ﭘﺴﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ھﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺶ ﻣﺮدهاﻧﺪ او ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﺷﮑﺎری
ھﻢ دارد .ﺗﻨﮫﺎ اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺣﯿﺎت او ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻤﯿﺮد ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﺮ او اﺻﺮار ورزﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺮگ اﻣﺎم
ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﮫﺪی او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﺰ زﯾﺴﺖ و ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ:
ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری )ﻗﺎﺋﻢ( ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد .ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ھﻢ
ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺪون ﺷﮏ او
ﻗﺎﺋﻢ و زﻧﺪه ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﺪون اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او ﻏﺎﺋﺐ و ﭘﻨﮫﺎن
اﺳﺖ و دوﺑﺎره ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ دﻧﯿﺎ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻮد ﭘﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ و
دادﮔﺮی ﮐﻨﺪ .و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :او ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ زﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻟﯽ از اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در
ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎر اﻟﮫﺎ! ﺗﻮ دﻧﯿﺎ را از اﻣﺎم و ﺣﺠﺖ آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﺧﺎﻟﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬاری ﺗﺎ ﺣﺠﺘﮫﺎ و دﻻﯾﻠﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮﮔﺶ زﻧﺪه ﺷﺪه و زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ و ﻓﺮﻗﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺮگ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ ﻣﺮگ وی را اﻧﮑﺎر و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﮫﺎن
ﺷﺪن و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮاﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن را از آﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮی ﺑﻪ ﺗﺎوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ رواﯾﺎت ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ در ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮادرش
ﺟﻌﻔﺮ ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺳﻮال ﺷﻮد ﮐﻪ:
ﺣﺴﻦ و ﺟﻌﻔﺮ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ
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ﮐﻪ از ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ و ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ھﻢ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﺴﻦ ﺳﻔﺎرش اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺮد؟
ً
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﺸﺎن ﻇﺎھﺮا ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ وﮔﺮﻧﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
راﺿﯽ و ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﻌﻔﺮ ھﻤﻮاره ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار و ﮔﻮش ﺑﻪ
ً
ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﻮده ،اﮔﺮ ﻇﺎھﺮا ﭼﯿﺰ ﺧﻼف اﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺟﻌﻔﺮ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻓﻄﯿﺤﯽھﺎ را درﺑﺎره
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮادرش
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﺳﯿﺪ ،و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪان
اﻗﺮار ﻧﻤﻮده و اﻣﺎﻣﺖ وی را ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﯿﺪ و
اﺻﻼح ﺳﺎزﻧﺪ .رﺋﯿﺲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪان ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺮدی از اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﻃﺎﻣﯽ ﺧﺰار ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯿﺎن ﻓﻄﯿﺤﯽھﺎ ﻣﻌﺮوف و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ
ﺟﻌﻔﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .او اﻻھﯽ داﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﯿﻞ آور ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮ ﻓﺎرس ﺑﻦ ﻣﺎھﻮﯾﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ او را ﺑﺮ آن ﯾﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮ ﻓﺎرس
اﻣﺎﻣﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را اﻧﮑﺎر و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ.
دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﻌﺪ از ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻣﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ از
ً
ﭘﺪرش ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﻧﻪ از ﻃﺮف ﻣﺤﻤﺪ و ﻧﻪ از ﻃﺮف اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﺣﺴﻦ
اﻣﺎم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ در زﻣﺎن ﭘﺪر وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺴﻦ ھﻢ ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ از دﻧﯿﺎ
رﻓﺖ .و او ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .دﻟﯿﻞ آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺪون وﺻﯿﺖ و
وﺟﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺪون ﺳﻔﺎرش و ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ از
دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،اﯾﻦ ھﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﺟﻌﻔﺮ ھﺮدو ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا از
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺶ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ
دو ﺑﺮادر ﺑﻪ درﺟﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻖ ﺟﻌﻔﺮ و
از ﻃﺮف ﭘﺪرش ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮادرش.
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﺪرش ﻓﻮت ﮐﺮد اﻣﺎم اﺳﺖ
و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺣﺴﻦ و ﺟﻌﻔﺮ ادﻋﺎی ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد و
ً
ﭘﺪرﺷﺎن ﺳﻔﺎرش اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﭘﺪرﺷﺎن رواﯾﺖ
ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮ و ﻣﺤﻤﺪ در ﻣﻘﺎﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
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ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻪ دارای اﺧﻼق زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪه ﭘﯿﺸﻮای
دادﮔﺮی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺴﻦ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﮔﺬﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻣﺎم ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻤﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﺟﻌﻔﺮ را ھﻢ در ﺣﯿﺎت ﺣﺴﻦ و ھﻢ ﭘﺲ از در ﮔﺬﺷﺖ
او دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا اھﻞ ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮔﻮاھﯽ دادن ﺑﺮ
ﯾﮏ درھﻢ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﮔﻨﺎھﮑﺎر
ﮔﺴﺘﺎخ و ﺑﯽﭘﺮوا را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﭼﻄﻮر اﻣﺎﻣﺖ وی را ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اھﻤﯿﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن،
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎﻣﺖ
ﻓﺎﺳﻖ و ﺑﺰهﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻇﮫﺎر ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر از روی »ﺗﻘﯿﻪ« درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻣﻘﺎم ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داد .ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ وﻗﺘﯿﮑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﻌﻔﺮ و اﻣﺜﺎل او و اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻣﺎﻣﺖ
آن ﺑﺮادرش اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺟﺰ ﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ از او ﺳﺮ زﻧﺪه،
از ِ
ً
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﺎﺋﻢ و ﻣﻌﺮوف و ﭘﺪرش ھﻢ ﺻﺮاﺣﺘﺎ او را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری آن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻣﯽ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮﻗﻪای دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ او را اﻣﺎم
ﻗﺮار داد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ او ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ از دﻧﯿﺎ ﻧﺮﻓﺖ .ﭼﻄﻮر اﻣﮑﺎن
دارد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﺶ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﻣﻮر او در آن ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻧﺰد ﻣﺮدم ھﻢ ﻣﺸﮫﻮر و ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺪون ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود؟ و اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی دارای ﻓﺮزﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺎن ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ آن ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﺮگ ﺣﺴﻦ و اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻢ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ورزﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺸﺘﻦ وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺻﺎدر ﮐﺮده .ﭘﺲ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎط و ﺗﺮس از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺟﻌﻔﺮ و دﯾﮕﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻨﮫﺎن
ﺷﺪه ،او اﺳﺖ اﻣﺎم ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ )ﻗﺎﺋﻢ( ،در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﺪرش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺟﺰ او ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺣﺴﻦ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن او در زﻣﺎن ﭘﺪرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دروﻏﮕﻮ و ﯾﺎوهﺳﺮا ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ در ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در آن ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻣﺮ
ﻣﻌﻘﻮل و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای را اﻧﮑﺎر ﮔﺮده در ﮔﺬﺷﺘﻪ رﯾﺴﻤﺎن اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﻌﻠﻮم و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ داراﯾﺶ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪه ﺷﺪه راﺟﻊ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮدن و ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رﺿﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽورزﻧﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرش اﺳﺖ و ﺷﯿﺮﺧﻮار
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ً
ﻓﺮﻗﻪ دﯾﮕﺮی ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ :ﺣﺴﻦ اﺻﻼ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و از راهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ ﭘﺴﺮی را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ و اﮔﺮ
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او دارای ﻓﺮزﻧﺪ
ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،درﺑﺎره ھﺮ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ھﻢ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
و درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ او ﭘﺴﺮی را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮوه ﻓﻄﯿﺤﯿﮫﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮی
را در ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ دارای ﺳﻪ ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن اﻣﺎم ﺑﻮد.
زﯾﺮا وارد ﺷﺪن رواﯾﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ وﻓﺎت ﺣﺴﻦ ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وارد ﺷﺪن ﺣﺪﯾﺚ
راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺴﺮی را از ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺪون ﭘﺴﺮ ﺑﻮد و ﯾﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ دارای ﭼﮫﺎر ﭘﺴﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻣﺎﻣﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎم ﺑﺪون
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺠﺖ ﻣﻄﻠﻖ و اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﺮای ﺣﺴﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ :اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﺤﻞ و وﻻدت ﺧﺪا را از ﻣﺮدم ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻣﺮی را ﺑﺮ ﻣﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ :رﺷﺘﻪ اﻣﺎﻣﺖ ھﻤﻮاره ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ و ﻟﺬا آن را رد ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ
رﯾﺴﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺟﺴﺖو ﺟﻮی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ و
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﻟﺬا ادﻋﺎی ﻣﺎ درﺑﺎره وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ راﺳﺘﮕﻮﯾﺎﻧﻪﺗﺮ
از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ و ﻋﺮف ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺮدی دارای ﭘﺴﺮ ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮدد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺻﺤﺖ ﯾﺎﺑﺪ .وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰ ﻣﺮدود و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ھﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ و ﻋﺮف و ﻋﺎدت
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ھﻢ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن درﺳﺘﮑﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
رﯾﺴﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻪ ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از رﯾﺴﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺳﺎلھﺎ ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ و ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ.
دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﮔﻮاھﺎن ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺖ و
دﺷﻤﻦ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺶ دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ و ﮔﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم
دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎدام ﮐﻪ ھﻢ وﻓﺎت و ھﻢ ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ :ﺑﻌﺪ از ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻣﺎﻣﺖ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و اﻣﺎﻣﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و آن ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻞ ،ﻗﯿﺎس و ﻋﺮف ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﮫﻤﺘﺮ ﺑﻮده ،ﻣﺮدم ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﺬرتھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ھﻤﺮاه دﻟﯿﻞ آﺷﮑﺎر و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی درﺧﺸﻨﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .آﻧﺎن ﺧﺒﺮی را ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
رواﯾﺖ ﺷﺪه دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ :دﻧﯿﺎ از ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﺠﺖ
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎھﺎﻧﺸﺎن ﻓﺮو رﯾﺰد
و ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺠﺖ را از آﻧﺎن ﺑﺮﮔﯿﺮد .اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ھﻤﺎن وﻗﺖ اﺳﺖ و ﺧﺪا ھﻢ ھﺮﭼﻪ را
ﺑﺨﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪن اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .از ﯾﮏ
زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪان ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯿﺎن او و ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﻧﻪ وﮐﯿﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد
اﻣﺎﻣﺖ ھﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﺒﺎری وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺪت
زﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺼﺪ ﯾﺎ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎلھﺎی ﺑﺪون وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺘﺮه« زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﻧﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺪون اﻣﺎم اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ زﻧﺪه ﺳﺎزد ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﻘﻄﺎع
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ ،آﻧﭽﻪ را از دﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد
ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،وﺟﻮد و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ و ﺣﺠﺖ ھﻤﻮاره
ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺒﻌﻮث ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻇﮫﻮر آن
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه،
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ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻣﺎم ﻗﺒﻠﯽ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ
ﻋﯿﺴﯽ ،داﻧﺶھﺎی رﺳﯿﺪه از ﻃﺮف او و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهھﺎﯾﺶ ،ﺗﻤﺴﮏ ورزﯾﺪن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﻧﺒﻮت و ﻣﺮﮔﺶ و اﻗﺮار ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﮫﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻗﺎﺋﻢ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﻣﮫﺪی را ﻻزم
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و در آن ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ »ﺑﺪاء« ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻗﻪای دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﺪرش ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺳﻔﺎرش ﭘﺪر و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﻣﺎم اﺳﺖ ،و درﺳﺖ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺘﺶ ﺛﺎﺑﺖ و
ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﻣﺎم ﺳﻔﺎرش ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ
درﺳﺖ ﻧﺒﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻣﺎﻣﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا
اﻣﺎﻣﺖ ﭘﺪرش از ﻃﺮف ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ھﻤﻮاره ﭘﺪر ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﺷﺮﯾﮏ و ھﻤﺮاه او ﺳﺎزد .ﭘﺲ اﻣﺎﻣﺖ او
ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎدام ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﭘﺪرش ﮐﻪ ﻧﻔﯿﺲ ،ﻧﺎم داﺷﺖ و از ﻧﻈﺮ او ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،وﺻﯿﺖ ﮐﺮد،
ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺳﻔﺎرشﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺰد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮگ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،اﻣﺎﻧﺘﮫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﺟﻌﻔﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ رﻓﺖ ﮐﺘﺎب ،وﺻﯿﺖ ،ﺳﻼح و ...را ﻧﺰد ام ﺳﻠﻤﻪ ھﻤﺴﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺎرد و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﻢ ﺳﻦ و
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ دھﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻋﻠﯽ از ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ام ﺳﻠﻤﻪ
ھﻤﻪ اﻣﺎﻧﺘﮫﺎ را ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﮐﺮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش »ﻧﻔﯿﺲ«
از ﻃﺮف ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻔﯿﺲ وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او رﺷﮏ ﺑﺮده و ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﮫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺳﺮ راھﺶ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و وﺻﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﮔﺮدد ،ﺟﻌﻔﺮ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او
ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺰد او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ داد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ادﻋﺎ ﮐﺮد اﻣﺎﻣﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮادرش ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﻧﻪ از ﻃﺮف ﭘﺪرش.
اﯾﻦ ﮔﺮوه »ﻧﻔﯿﺴﯽھﺎ« ﻧﺎم دارﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ از ﻧﻔﯿﺴﯽھﺎ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺪرش ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و وﺻﯿﺘﺶ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺪاده ﺑﻮد ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻌﻔﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ دروغ ﺑﺎﻓﯽ

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﺮده ،ﺣﺴﻦ و ھﺮﮐﻪ را ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ وی ﺑﻮد ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﻮده در اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻌﻔﺮ
اﻓﺮاط ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ او ھﻢ اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ،و او را از ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،ﺣﺴﻦ،
ﺣﺴﯿﻦ و ھﻤﻪ اﻓﺮاد اﻣﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و دﻟﯿﻞ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ :ﭼﻮن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ» .ﻧﻔﯿﺲ« ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺣﻮض ﭘﺮ از آب ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در آن ﻏﺮق ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ »ﻧﻔﯿﺴﯽھﺎی ﻧﺎب« ﻧﺎم
دارﻧﺪ.
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از آﻧﺎن :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎﻣﺖ از آﻧﺎن ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﻌﻔﺮ
اﻣﺎم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی؟ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ
ً
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮادراﻧﺶ و اﺻﻼ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺣﺴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و آﯾﺎ اﻣﺎﻣﺖ
آن ﺟﻌﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
از ِ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از او واﺟﺐ و ﺿﺮوری ﺑﻮد ،در ﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻟﯽ از
ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﻘﺎد ورزﯾﺪن ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻓﺮدی ﭘﺲ از او ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه او دارای ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻇﮫﻮر اﻣﺎم
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽورزﯾﻢ .ﻣﺎ اﻣﺎﻣﺖ و ﻣﺮگ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا اﻣﺮ را ﺑﺮ ﻣﺎ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ اﻣﺎﻣﺖ
ھﯿﭽﯿﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﺖ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﺪون
وﺻﯿﺖ ﭘﺪرش ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻔﺎرش آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻮده ھﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮواﻧﺶ در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺖ او و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او وﺻﯿﺖ ﮐﺮده و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻗﺮار داده،
دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎﻣﺘﺶ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺮوان ﺟﻌﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﺎﻣﺖ او از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺎرش ﭘﺪرش ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﺪر و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت او ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﻗﻪای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ» :اﻣﺎﻣﯽھﺎ« ﻧﺎم دارﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺳﺨﻨﺎن و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ھﯿﭽﯿﮏ از
ﮔﺮوهھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺮﺿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﺖ در زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ،اﻣﺮ ﺧﺪا ھﻢ ﺣﺘﻤﯽ و ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ رد اﺳﺖ .او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﭘﺪر ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﻮر ﭘﺲ از او ،ھﺪاﯾﺘﮕﺮ اﻣﺖ و ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس روش و ﺳﻨﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اﻣﺎﻣﺖ از ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺎن
ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﺧﺪا و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ در دﻧﯿﺎ دو ﻣﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ھﻢ ﯾﮑﯽ
ﺑﻤﯿﺮد دﯾﮕﺮی ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﻣﺮ و دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا ﺟﺎری و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاده ﮔﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ او ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯿﮑﻪ در ﺣﯿﺎت
ﭘﺪرش ﻓﻮت ﮐﺮده ،اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او اﻋﻢ از ﺑﺮادر
و دﯾﮕﺮان ،داده ﺷﻮد ﭼﻮن اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺬھﺐ »ﻣﺒﺎرﮐﯽھﺎ« و
»ﻗﺮاﻣﻄﯽھﺎ« ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻌﺪ از در ﮔﺬﺷﺖ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ،
ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ ھﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﻘﻮل از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن راﺳﺘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﺪه از ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ رد و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﺧﺒﺎر وارده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺻﺤﯿﺢ،اﺳﺒﺎب آن ﻗﻮی ،ﺳﻨﺪش ﺧﻮب و راوﯾﺎن آن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺛﻖاﻧﺪ.
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﺣﺠﺖ و اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون
اﻣﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ دﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻓﯿﮫﺎ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺟﺎت ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﺮگ او ھﺴﺘﯿﻢ و اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ او
دارای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ از ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه
ﻇﮫﻮر او ﻣﯽدھﺪ و اﻣﺮ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﭘﺴﯿﻨﯿﺎن و ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺶ آﺷﮑﺎر
ﮔﺸﺖ .زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ھﺮﭼﻪ را اراده ﮐﻨﺪ اﻋﻢ از آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ،ﭘﻨﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪن،
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را در ﺣﯿﻦ ﻧﺒﻮت دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رﺳﺎﻟﺘﺶ را
ﻣﺨﻔﯽ ،و ﺳﮑﻮت و ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را اداﻣﻪ دھﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ ﻧﺒﻮت ﻣﮫﻤﺘﺮ و ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﻗﻮم
و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻌﺠﺰهھﺎ و دﻻﯾﻞ آﺷﮑﺎر و درﺧﺸﻨﺪه ﮐﺮد.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻗﺮﯾﺶ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم او و رھﺮواﻧﺶ را ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار دادﻧﺪ،
ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﮐﻮچ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﻮدش ﺗﺎ ﻓﻮت اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪ
وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻓﻮت او ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد و ﭘﯿﺮواﻧﺶ در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﺪا ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﺎن داد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز در ﻏﺎری ﺧﻮد را از دﺷﻤﻦ ﭘﻨﮫﺎن
ﮐﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ روز در ﻏﺎر ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ
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را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮد و ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد :ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ را از اﻣﺎﻣﯽ
آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاری ﺗﺎ ﺣﺠﺖ و دﻻﯾﻠﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﭼﻨﺎن اﻣﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ
و اﺧﺒﺎر وارده از ﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺎن ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻨﺪﮔﺎن ھﻢ ﺣﻖ دارﻧﺪ درﺑﺎره
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﺑﺪان آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،دﻧﺒﺎﻟﻪ روی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﻒ آن را ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا از آﻧﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
ۡ
َ
َ َۡ ُ
َ َ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و� �قف َما ليۡ َس لك بِهِۦ عِل ٌ ۚم] ﴾...اﻹﺳﺮاء» [۳۶ :از ﭼﯿﺰی دﻧﺒﺎﻟﻪ روی
ﻣﮑﻦ ﮐﻪ از آن ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ« ﻟﺬا ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻦ ﻧﺸﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﻒ ﭼﯿﺰی ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده ،و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ از ﻧﺎم ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻓﺮد ﭘﻨﮫﺎن ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﭼﻮن او ﻣﺸﻤﻮل رﺿﺎﯾﺖ
ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺸﺘﻪ و ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا
و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﻣﺎم ،و ﭘﯿﺮوان او و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ روا داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻣﺮا از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ ﭘﻨﺎه دھﺪ .ﭼﻪ در ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن و ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ
از آن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ،ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻤﺎن و ﺳﺮ ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
وﺟﻮد دارد .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﮐﺮم ﺧﻮد ﻣﺎ و ھﻤﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﻪ دارد.
ﺑﺮای ھﯿﭽﯿﮏ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ،ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد اﻣﺎم را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻣﻮﻣﻨﺎن را از آن ﺑﺮﺣﺬر
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ
َ ۡ
َ َ ۡ
َ َ َ
و� ٓۥ أ ۡم ًرا أن
ﻣﯽدارد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َما �ن ل ُِمؤم ِٖن َو� ُمؤم َِن ٍة إِذا ق� ٱ� ورس
َ
َ ُ َ َُ ُ ۡ
�ََ
ِ�ةُ م ِۡن أ ۡم ِره ِۡمۗ﴾ ]اﻷﺣﺰاب» [۳۶ :ھﯿﭻ ﻣﺮد و زن ﻣﻮﻣﻨﯽ ،در ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪا
ي�ون لهم ٱ
َ
و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش داوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎری از ﺧﻮد در آن ﻧﺪارﻧﺪ« و ﯾﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َر ُّ�ك
َ ۡ ُ ُ َ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ٰ َ َّ َ َ َ ٰ َ ٰ َ َّ ُ ۡ ُ َ
��ون ﴾٦٨
�لق ما �شاء و�ختار ۗ ما �ن لهم ٱ�ِ�ة ۚ سب�ن ٱ� ِ وت�� �ما � ِ
]اﻟﻘﺼﺺ» [۶۸ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ھﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و
ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ« .ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻣﺎﻣﺎن و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺸﺎن
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﻧﺘﺨﺎب و ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﺪ ﭘﻨﮫﺎن ﯾﺎ
آﺷﮑﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺑﺎره ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ داﻧﺎﺗﺮ و ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
و ﻧﻔﻊ اﯾﺸﺎن آ ﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﻮد ،دﻧﯿﺎ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ از ﻣﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎدق ﮐﻪ ﺣﺎل و وﺿﻌﺶ آﺷﮑﺎر ،ﻣﮑﺎﻧﺶ ﻣﻌﺮوف ،اﺻﻞ و ﺗﺒﺎرش
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮔﺮدد و آوازه و اﻋﺘﺒﺎرش ﻣﺸﮫﻮر ﺧﺎص و ﻋﺎم اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد .ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮواﻧﺶ او را در راه ﻣﯽدﯾﺪ روی ﺑﺮ ﻣﯽﺗﺎﻓﺖ
ً
و از روی ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺮ او ﺳﻼم ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا آن ﻣﺮد را ﻣﯽدﯾﺪ او را ﺑﺮ ﮐﺎری
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﭘﺎس ﻣﯽداﺷﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺳﻼم
ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎری از اﺑﻮ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎم ﺑﺮدن او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
رﺿﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻣﺮدم از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻨﯽ ام را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ھﻤﭽﻮن :ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ ،ﺧﺮوس و اﻣﺜﺎل آﻧﮫﺎ ،از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮدم ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪن از دﯾﺪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
»ﺗﻘﯿﻪ« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻘﯿﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ،ﺳﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻣﺜﺎل آﻧﺎن؟ و ﺑﺎ وﺟﻮد اذﯾﺖ و
آزاری ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ )ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ وﺻﯿﻒ( ،ﺑﻪ اﻣﺎم رﺳﯿﺪه؟ ﮐﻪ ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهاش را
زﻧﺪاﻧﯽ ،دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻠﺶ را ﺻﺎدر و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ،
ﻧﺎم و وﻻﯾﺘﺸﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی وارد ﺷﺪه ﮐﻪ :ﻗﺎﺋﻢ؛ وﻻدت ،ﻧﺎم ،ﻣﺤﻞ زﯾﺴﺖ و آوازه ،و ﻗﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره او ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻇﺎھﺮ ﻧﺸﻮد ﻗﯿﺎم
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ او اﻣﺎم ﭘﺴﺮ اﻣﺎم ،وﺻﯽ ﭘﺴﺮ وﺻﯽ و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد
ﻣﻮرد اﻗﺘﺪاء ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد و ﭘﺪرش اﻣﺮ وی را
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻔﺎرش از ﯾﮏ اﻣﺎم ﺑﻪ اﻣﺎم ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺻﺤﯿﺢ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺟﺰ در
ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و دوﺳﺘﺎن زﺑﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم
ﭘﯿﺸﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﺮﺿﺎ
از اﺷﺎره ﮐﺮدن او ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﺰﺑﻮر اﻣﺎم رﺿﺎ از اﺷﺎره ،ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدن
و ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻻزم ﺑﻮد و ﭘﯿﺮوی از روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﻌﺪ
از او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،و اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ :اﻣﺎﻣﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ اﻣﻮر
اﻟﮫﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد در اوﻻد ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮادر ،ﻋﻤﻮ ،ﻋﻤﻮزاده و
ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﭘﺪرش در ﺣﯿﺎت ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،از اوﻻد ﭘﺸﺖ
ﻧﻤﯽﮔﺬرد ،و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺸﺖ و او ﻧﯿﺰ دارای

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﻣﺎﻣﺖ و راه و روش آﺷﮑﺎر و ﻻزﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪھﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﺪهی دﯾﮕﺮی :ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی »ﻓﻄﯿﺤﯽھﺎ« ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﯿﮫﺎﻧﯽ اھﻞ ورع و
ﺗﻘﻮی ھﻤﭽﻮن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮﺑﻦ اﻋﯿﻦ و اﻣﺜﺎل او ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ وﻓﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ و او ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ ﭘﺪر ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺲ از او ﺑﻮد ،و ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از او ﺑﻮد
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻣﺎم ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ رواﯾﺖ
ﺷﺪه :اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻣﺎم اﺳﺖ و ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﮐﻪ :اﻣﺎﻣﺖ ﭘﺲ از ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ دو ﺑﺮادر ﻧﻤﯽرﺳﺪ و آن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ
دارای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ از ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت از ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﻧﻤﯽرﺳﺪ و
ھﻤﻮاره در اوﻻد او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و اﻣﺎم اﮔﺮ ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮادرش
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻨﺎزه اﻣﺎم را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻣﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﺟﻨﺎزه ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ را اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﻏﺴﻞ ﮐﺮد و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ او را ﺑﺪان اﻣﺮ
ﻧﻤﻮد ﭼﻮن او اﻣﺎم ﭘﺲ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮد ﻟﺬا ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ او را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،اﺧﺒﺎر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻏﺴﻞ
ﺟﻨﺎزه اﻣﺎم از ﻃﺮف اﻣﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺻﺤﯿﺢ و ﺟﺎﺋﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه »ﻓﻄﺤﯽھﺎی
ﻧﺎب« ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ دو ﺑﺮادر را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺪون
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻨﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎوﯾﻞ و اﺧﺒﺎر و رواﯾﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﻠﯽ
اﻣﺎم اﺳﺖ .از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ:
» -۱ﻧﺎوﺳﯽھﺎ« از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮده و او را اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ ھﺪاﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻌﻞ اﺧﺒﺎری دال ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ
ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﺑﮑﻨﻨﺪ.
» -۲اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽھﺎی ﻧﺎب« ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
» -۳ﻣﺒﺎرﮐﯽھﺎ« اﻣﺎﻣﺖ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ را ﺣﻖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻧﺸﻌﺎب آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن
»ﻗﺮاﻣﻄﯽھﺎ« ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و
ﻣﺤﺎرم اﻟﮫﯽ را ﻣﺒﺎح ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ!! و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻔﺮ ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ
را ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽآوردﻧﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

 -۴ﮔﺮوه ﭼﮫﺎرم ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﻧﺴﻞ او ﺑﻮدﻧﺪ اﺧﺒﺎری را
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﻧﺎم اﻣﺎﻣﺎن
ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد ﺟﻌﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۵ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ اﺧﺒﺎری را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
وﻟﯽ آﻧﺎن ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ،
ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺴﺮی ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع ﻣﺰﺑﻮر
در ﮔﺮﻓﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺒﻠﯽ را اﻧﮑﺎر و ﺑﻪ ﺟﻌﻞ رواﯾﺖھﺎی ﺗﺎزهی
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ رواﯾﺖ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم! ﺑﺮادرت ﯾﻌﻨﯽ ـ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ـ ﺟﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و
ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ او درﮔﯿﺮی ﻧﮑﻦ و ﺣﺮف ﻧﺰن ﭼﻮن او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮد
ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭘﯿﺶ از در ﮔﺬﺷﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻌﻞ ﻧﺸﺪ زﯾﺮا ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه از اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ
ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮی از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود.
 -۶ﮔﺮوه ﺷﺸﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺪرش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ از
ﻓﻮت ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
ھﺪف از ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮ آورده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻮده و ھﺴﺘﯿﻢ ،از ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهھﺎی
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎﻓﺖ ،ھﻤﻪ آن ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد و ھﺮﯾﮏ از ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ھﺮﮔﺎه ﭘﮋوھﺸﻤﺎن را اداﻣﻪ دھﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭘﯿﺮوان ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ـ اﻣﺎم ﯾﺎزدھﻢ ﻧﺰد
دوازده اﻣﺎﻣﯽھﺎ ـ ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺮوه اﻧﺸﻌﺎب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ
ﻓﺮﻗﻪای اﺧﺒﺎری را در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺪاع آﻧﮫﺎ
ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ اﻣﺎم اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗﻪھﺎ ـ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮﻗﻪای ھﻤﺮاه ﮔﺮوه اﻣﺎﻣﯽھﺎ ـ ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﯾﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ
دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ﺑﻪ ﺟﻌﻞ و اﺑﺪاع اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوازده
اﻣﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی و ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﻮﺷﺘﻦ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻣﺮا اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب )اﻟﮑﺎﻓﯽ( از
ﮐﺘﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻧﺎن در ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی ﺳﺮ ﺑﺮ آورد ،ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻇﺎھﺮ
ﮔﺸﺘﻨﺪ.
اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﮔﺎﻧﻪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »دراﺳﺔ ﺣﻮل اﻷﺻﻮل اﻷرﺑﻌﻤﺄة« در ﺻﻔﺤﻪ  ۷آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺷﻤﺎر رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻣﺮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺪه زﯾﺎدی از آﻧﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺛﺒﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر در ﮐﺘﺎب وﯾﮋه و در ﻣﯿﺎن اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ،
ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و ...ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺻﻮل ﺗﻮاﻓﻖ
دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﮫﺎ را درﭼﮫﺎرﺻﺪ اﺻﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ از اﺻﻮل ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻔﮫﻮم
اﺻﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻮل را ﻣﯽآورد ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ ھﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اﺻﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ،ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﻮدﻣﻨﺪی درﺑﺎره ھﻤﻪ اﺻﻮل ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و
ھﺸﺖ اﺻﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺤﺚ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
از اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ:
 -۱اﺻﻞ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ً
 -۲ﻣﺤﺪﺛﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮم اﺻﻞ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺣﺪث و
ﮔﻤﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ واژه
اﺻﻞ دارای ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ:
أ( ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻏﻠﺐ و ﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ راوﯾﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن از
ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﮫﺮه ﺑﺮدﯾﻢ .و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻮﺳﯽ و ﻧﺠﺎﺷﯽ آﻧﺎن را در
ﺷﻤﺎر اﺻﺤﺎب اﺻﻮل آوردهاﻧﺪ ،از ﯾﺎران اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ب( ﻣﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و آن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻏﯿﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

 -۳ﻣﻨﺤﺼﺮﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﻪ دوران اﻣﺎم ﺻﺎدق ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﺪرش اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮش اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ رواﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺎﻓﯽ
آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
 -۴اﮔﺮ ﻣﺮاد از واژه اﺻﻞ ﻣﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎر اﺻﻮل اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ
ﺣﺪود ﺷﺶ ھﺰار و ﺷﺸﺼﺪ اﺻﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼﺣﯽ
)ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﺎ( ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ از ﺻﺪ اﺻﻞ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎر اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر در
ھﺮدو ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻃﻮﺳﯽ و ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻔﺘﺎد و اﻧﺪی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﯾﻦ
اﺻﻮل و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ آﻧﮫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻟﺬا ﻣﺤﺪﺛﺎن از ذﮐﺮ ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرات اﺻﻮل ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﻮن
ﻣﺤﺘﻮا و رواﯾﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﮫﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻟﯿﻒ
اﺻﻮل ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺪه ـ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دادهام ـ از اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ اﺻﻞ را
ﯾﺎﻓﺘﻪام ،و از ﺑﯿﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺖ ﮐﺘﺎب را
ﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺷﮫﯿﺪ دوم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻣﺎﻣﯿﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺻﺪ اﺻﻞ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ را اﺻﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
آن اﺻﻮل از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ آﻧﮫﺎ را در ﮐﺘﺎبھﺎی وﯾﮋهای ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮداری
ً
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺘﺎب» :اﻟﮑﺎﻓﯽ« »اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ«» ،اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر« و »ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺨﻦ او اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد :ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪهی
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺗﺪوﯾﻦ و ﮔﺮدآوری ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻈﺮات و اﺟﺘﮫﺎدھﺎی ﻓﻘﮫﯽ و ...ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ھﺮﭼﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
وﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺧﻮد اﻣﺎم ھﻢ ،ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و در اﯾﻦ دوران ھﻢ ﺟﺰ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﻋﺼﻤﺖ او ﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﺒﺎر و ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ آﻧﮫﺎ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات و
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬاھﺐ ﻓﻘﮫﯽ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ )اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﻣﺎﻟﮏ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺣﻤﺪ( و

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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دﯾﮕﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﻣﺜﻞ آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻣﺎﻣﺎن ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی دروغ و
اﻓﺘﺮا ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق در ﻋﺼﺮ او ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺘﺮا از دوران او و
دوراﻧﮫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از او ﺑﭽﺴﭙﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﺑﺮای او ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺻﻮل ﯾﺎ
ﺑﺤﺚ درﺑﺎره اﺻﺤﺎب آﻧﮫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﺺ
ﺷﯿﻌﻪ و اﻣﺮوزهی اﻣﺎﻣﯽھﺎ در اﯾﻦ دوران ﻇﮫﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻟﺬا
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل را در ﺻﻔﺤﻪ  ۴۷ﮐﺘﺎب اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
دﯾﺪم» :ﮔﺰﯾﺪه رواﯾﺎت در ﻣﻮرد اﻣﺎم دوازدھﻢ« ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در
دوران اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ھﯿﭻ ﮐﺲ در زﻣﺎن او ﻧﺎم ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭘﺲ از او
را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ را ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽداﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﺰﺑﻮر در زﻣﺎن اﻣﺎم ﯾﺎزدھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺨﻨﺎن دروغ آﻣﯿﺰی ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﯾﺎ ﻏﯿﺮ او
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رخ دادن آن وﺟﻮد دارد ،اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
آن ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﺎم ﺑﻮده اﻓﺘﺮا زده اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﭘﺲ از ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺰﺑﻮر
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش ﺟﻮھﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۴۰۱ھﺠﺮی دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﯾﺎزدھﻢ
ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ آن دو ،ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دارد.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ وراﻓﻀﯿﺎن
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﮫﻤﻮر ،ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاران از
رواﯾﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻔﻆ ،اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ وﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﮔﻮاھﯽ داده و ﮔﻮاھﯽ
او ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﮫﺎدت داده ،و ﭼﻪ ﺷﮫﺎدت
ﺑﺰرﮔﯽ! و ﻟﺬا آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺎدت ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،و
ﻋﺪاﻟﺘﺸﺎن ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻢ و ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺸﺎن را
ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﺮار دھﺪ در ﺷﺮف ﺧﺮوج از داﯾﺮه اﺳﻼم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﮔﺮ
ﻋﻤﻼ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺰد ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ
داوری ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن
در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪس و ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﭙﺮدازم،
ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺎﮐﻢ را ـ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب» :ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ« آﻣﺪه ـ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ

ﺑﻮده ﻧﻪ راﻓﻀﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺷﯿﻌﻪ و راﻓﻀﯽھﺎ را ﺑﺎھﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
ﺣﺎﮐﻢ درﺑﺎره ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ص  :۵۵ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪھﺎی اھﻞ ﺑﯿﺖ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ از ﻋﻠﯽ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪھﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﺎﻟﺪ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺣﺎزم از اﺑﻮﺑﮑﺮ.
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪھﺎی ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :زھﺮی ،از ﺳﺎﻟﻢ از ﭘﺪرش از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ.
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :زھﺮی از
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ،و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎﻟﮏ از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ،
و از ﻋﺎﯾﺸﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

از اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﻘﯿﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎن ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ
ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ رواﯾﺖ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﻗﺎﺳﻢ از
ﻋﺎﯾﺸﻪ زﻧﺠﯿﺮه ای ﻃﻼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪھﺎ :رواﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺑﻦ
زھﺮه ﻗﺮﺷﯽ از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ،اﺳﺖ.
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺛﻮری از ﻣﻨﺼﻮرﺑﻦ
ﻣﻌﺘﻤﺮ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻧﺨﻌﯽ از ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻧﺨﻌﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،اﺳﺖ.
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد اﻧﺲ :ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ زھﺮی از اﻧﺲ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﮑﻪایھﺎ :رواﯾﺖ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﺔ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر از ﺟﺎﺑﺮ ،اﺳﺖ.
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﯾﻤﻨﯽ ھﺎ :ﻣﻌﻤﺮ از ھﻤﺎم ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ را ﺣﺎﮐﻢ در ﻧﮕﺎھﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارد ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻤﮫﻮر درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪه راﻓﻀﯽھﺎ در ﻣﻮرد
ﺻﺤﺎﺑﻪ.
ﺣﺎﮐﻢ در ﺻﻔﺤﻪ  ۵۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد اھﻞ ﺑﯿﺖ :رواﯾﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﻤﺮ ،از
ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ از ﺣﺎرث اﻋﻮر از ﻋﻠﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ  ۶۳درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻘﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﯿﮫﺎن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﯿﺎس ،رای ،اﺳﺘﻨﺒﺎط
و ﺑﺤﺚ وﻣﻨﺎﻇﺮه در ھﺮ ﻋﺼﺮی و ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ھﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﺸﮫﻮرﻧﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻓﻘﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮد آن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺘﺒﺤﺮان و
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻓﻦ از ﻓﻘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽاﻃﻼع ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻓﻘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ زھﺮی اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﮑﺤﻮل ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ھﯿﭻ ﮐﺲ را آ ﮔﺎه ﺗﺮ از زھﺮی ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪﯾﺪهام ،در ﺻﻔﺤﻪ  ۲۴۰ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﮫﻞ و ﻧﮫﻢ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪف از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﭘﯿﺮوان آﻧﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ،ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻦ از آﻧﮫﺎ
و ﻧﺎﻣﺸﺎن از ﺷﺮق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻏﺮب ،ﺟﻤﻊ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﮕﺎه اﻣﺎم زھﺮی را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺲ از آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد وﻟﯽ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ راﻓﻀﯽھﺎ و ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن را ـ ﮐﻪ ھﺮدو
ﯾﮏ ھﺪف ﭘﻠﯿﺪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ـ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺰرﮔﻮار را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و
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اﺳﺘﮫﺰاء ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻤﺘﺎز را :ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﻣﯽداﻧﺪ )ص (۲۴۵
ً
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه راﻓﻀﯽھﺎ درﺑﺎره او ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن اﺷﺎره رﻓﺖ ،ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ وﻟﯽ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺴﻦ ،ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻮﺿﻮ ع )ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ( را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ »ﻧﺴﺎﺋﯽ« ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﺳﻨﻦ«
ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻤﺼﻨﻒ« و »اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ﻓﺎﯾﺪه ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ :اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ ج  ۷ص
 ۱۳و  (۳۷۳روش آﻧﺎن ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ:
وﻟﯽ روش ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﯾﺪﮔﺎھﺸﺎن درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ،
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺧﺒﺎر رواﯾﺖ ﺷﺪه از آﻧﺎن را
ﻧﯿﺰ ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ھﻢ اﯾﺸﺎن و ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ
راﺟﻊ ﺑﻪ وﺻﺎﯾﺖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و
ﻟﺬا ﺻﺤﺎﺑﻪ را ـ ﮐﻪ از اﻣﺘﯿﺎز ﺷﮫﺎدت ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ـ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ و
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار داده و در ﺗﺎرﯾﮑﯿﮫﺎی اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﯿﻌﯿﺎن

ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺰد اﯾﻦ ﮔﺮوه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﯾﺪﯾﻢ ـ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ از ﻋﻘﯿﺪه ﭘﻮچ و
ﺑﯽاﺳﺎﺳﺸﺎن درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ـ در راﺳﺘﺎی
ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪی آﻧﺎن در ﺑﺎب »رﺟﺎل«
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ؛ ﻧﺴﻞ ﯾﺎران
ﺟﺎن ﻓﺪای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ ﺑﻮد .ھﯿﭽﮑﺲ از ﺗﯿﻎ ﻧﻘﺪ
ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ آﻧﺎن ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راوﯾﺎن
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻪھﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺳﺎن ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ھﺴﺘﻨﺪ!! در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎبھﺎی »رﺟﺎل« آﻧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از» :رﺟﺎل

اﻟﱪﻗﻲ«» ،رﺟﺎل اﻟﻜﴚ«» ،رﺟﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻄﻮﳼ«» ،ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻃﻮﺳﯽ« و »رﺟﺎل اﻟﻨﺠﺎﳾ«
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎﻣﺎﻗﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ آﯾﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب» :ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﻘﺎل ﰲ ﻋﻠﻢ
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اﻟﺮﺟﺎل« اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻧﺨﺴﺘﺸﺎن »اﺑﻦ اﳌﻄﻬﺮ ﺣﲇ«

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ـ او را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ .ﮐﺘﺎب

»ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﻘﺎل« از ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و

اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ:
 -۱ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ـ اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ درود و ﺳﻼمھﺎ ﺑﺮ او ﺑﺎد ،ﺷﻤﺎرش
ٗ
ﻣﺤﺴﻨﺎت و ﺻﻔﺎت واﻻی او از ﺗﻮان اﻧﺴﺎن ﺑﺪر اﺳﺖ ﴿قُل َّل ۡو َ� َن ٱ ۡ�َ ۡ
ح ُر م َِدادا
ّ َ َٰ َ ّ ََ َ َۡ ۡ ُ َ َۡ َ َ َ َ َ َٰ ُ ّ
ت َر ِ�﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ» [۱۰۹ :ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ
ت ر ِ� �فِد ٱ�حر �بل أن تنفد � ِ�
ل ِ� ِ� ِ
درﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮﮐﺐ ﺷﻮد درﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮوردﮔﺎرم ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد« و در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ درﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ ،درﺧﺘﺎن
ﻗﻠﻢ ،ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﮐﺎﻏﺬ و ﺟﻨﯿﺎن و اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﯾﻞ
ﻋﻠﯽ را ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﻨﺪ) .ج  ۲ص (۲۶۴
 -۲ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ ـ ﻓﺮدی ﺑﺰرﮔﻮار و ارﺟﻤﻨﺪ از ﯾﺎران زﺑﺪه و
ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﺮﺗﺮی و ﮐﻤﺎل را از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎدرش »اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ« ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ،ﯾﮑﯽ از اﺻﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺪی
ﺑﻮد ﺑﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﻦ از ﭘﺪرش و ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ،ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺗﻮ واﺟﺐ ،و
ﭘﺪرم در آﺗﺶ اﺳﺖ) ...ﺷﺮح ﺣﺎل او را در ﻣﻠﺤﻖ ﺟﻠﺪ دوم ص  ۵۷و ۵۸
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .راﻓﻀﯽھﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺧﺪا
ﻧﮑﻨﺪ ـ ﮐﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد ـ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻔﺮی را ﺑﺮ زﺑﺎن آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ و اﻣﺜﺎل و اذﻧﺎب او(!!
 -۳ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻪ:
ﻋﺎﻣﻪ )ﺳﻨﯽھﺎ( در ﺳﺘﻮدن او زﯾﺎدهروی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
او را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ رواﯾﺎﺗﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )(۲۰۱/۲
 -۴ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص:
او در رأی ،دوروﯾﯽ ،اﻓﺘﺮا ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ و ھﻤﺮاھﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﺻﻔﯿﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺪرش ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ او ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،۲۰۰/۲) ...راﻓﻀﯽھﺎ
در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ؛ او و ﭘﺪرش را ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ(.

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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 -۵ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف:
در ﺷﺮح ﺣﺎل او اﺗﮫﺎم ﺑﺮ او و ﻋﺜﻤﺎن ذواﻟﻨﻮرﯾﻦس وارد ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ
اﺣﺎدﯾﺜﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﮐﺴﯿﮑﻪ در اﺻﻮل ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﻓﺮوع ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ۱۴۶/۲) .و (۱۴۷
 -۶ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ:
ھﻤﺮاه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻠﯽس ﺗﻮاﻓﻖ و ھﻢ دﺳﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺗﺮس ﻓﺘﻨﻪ و
آﺷﻮب ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺖ ،ﻋﺎﻣﻪ )ﺳﻨﯽھﺎ( وی را ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ آن
اﺳﺖ او را ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ...ﻣﻠﺤﺪ و ﺿﺪ دﯾﻦ ﺑﻮد ،دﺷﻤﻨﺎﻧﮕﯽ او ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از ﮐﻔﺮ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و(۳۹۴/۱) ...
 -۷اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ:
در ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ او از ﺑﺮﮔﺸﺘﮕﺎن از ﺧﻂ ﻋﻠﯽ و ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺴﻨﺎت او ﺑﺨﺎﻃﺮ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ دﻋﺎی ﮐﻮری را از او ﮐﺮد و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮔﺸﺖ ،و
او ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮس اﻓﺘﺮا ﺑﺴﺖ! ) ۱۵۴/۱و (۱۵۵
 -۸ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ:
در زﻣﺮۀ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﯽ و دﺷﻤﻦ او ﺑﻮد ،اﻟﺤﺎد او ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد...
)(۲۷۲/۳
 -۹ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ:
در ﺷﺮح ﺣﺎل او آﻣﺪه ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﻋﻠﯿﻪ دوﺳﺖ ﺧﺪا ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ ﯾﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،ﻣﮋده دوزخ ﺑﺮای او ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎد .و
ھﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ ﺟﺰ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮـ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺘﻨﺪ ....و دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻨﺎن ﯾﺎوه و ﺑﯽاﺳﺎس ﮐﻪ ﺟﺰ از ﮐﺎﻓﺮان و ﮔﻤﺮاھﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﮔﺮدد ۲۲۰/۳) .و (۲۲۱
 -۱۰ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )ﺻﺤﺎﺑﻪ( و ﻧﺨﺒﻪ آﻧﮫﺎ )اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ( را
ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺴﺎﺋﯿﺖ ﻓﺮود آﯾﻨﺪ،
دﯾﮕﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ
ﺳﺮﺳﺎم و ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری دروغھﺎ و اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ و آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ:
در اﯾﻨﺠﺎ دو ﭼﯿﺰ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
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أ -ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﺑﺴﯿﺎر دروغ ﭘﺮداز ،ﭘﻠﯿﺪ ،ﻣﺘﻘﻠﺐ و دﺷﻤﻨﯽ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد .دﻧﯿﺎ را از
روی ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ آﺧﺮت ﺗﺮﺟﯿﺢ داد.
ب -اﺳﺎس ﻣﺬھﺐ ﺗﻮدهی ﻣﺮدم  -ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  -از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪی دروغ و اﻓﺘﺮا ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﺮا از آن ﭘﻨﺎه دھﺪ ،و ﻣﺎ و آﻧﮫﺎ را ﻧﻪ در
دﻧﯿﺎ و ﻧﻪ در آﺧﺮت ﺑﺎ ھﻢ ﮔﺮد ﻧﯿﺎورد ۳۷/۲) .و (۳۸
ً
ﺑﻌﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ـ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻢ ﺑﻮد ـ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ روش راﻓﻀﯽھﺎ
درﺑﺎرۀ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮔﺴﺘﺎﺧﯿﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺪا ،رﺳﻮل ،ﯾﺎران ﺑﺰرﮔﻮار و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اﻋﻢ از اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ و دﯾﮕﺮان ﮐﺎﻓﯽ و واﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ،
در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ روش ﻣﺰﺑﻮر در ھﻤﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ راﻓﻀﯽ آﻧﮫﺎ را ارزﺷﻤﻨﺪ و
ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺟﺰ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺻﻮل و
ﻓﺮوع اﺳﻼم و اداﻣﻪ آرزوھﺎی ﭘﻠﯿﺪ اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺪ ﭼﮫﺎرم
ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﯾﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق و ﮐﺘﺎب او »ﻣﻌﺠﻢ رﺟﺎل اﳊﺪﻳﺚ« ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ

ﮐﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮاط و اﻟﺤﺎد راﻓﻀﯽھﺎ را ﺟﺰ ﻣﻌﺪود اﻓﺮادی از ﻣﯿﺎﻧﻪروان ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻪ
راﻓﻀﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﻪ
ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺖ در اﺻﻄﻼ ح ﻓﻘﯿﮫﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﮔﻔﺘﺎر ،ﮐﺮدار ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﺎ ﻓﻘﮫﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ـ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﻮال ﻣﻌﺼﻮم اھﻞ ﺑﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﺖ ﺷﺪن ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻻزم
اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﺎن ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ـ داﯾﺮهی ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ،ﮐﺮدار و ﺗﺄﯾﯿﺪھﺎی
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻨﺖ در اﺻﻄﻼح آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ :ﮔﻔﺘﺎر ،ﮐﺮدار ﯾﺎ
ﺗﺎﯾﯿﺪات ﻣﻌﺼﻮم.
دﻟﯿﻞ آن ھﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺰارﺷﮕﺮان اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺤﺪﺛﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رواﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از
اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺮ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای اﺑﻼغ اﺣﮑﺎم واﻗﻌﯽ دﯾﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻟﺬا آﻧﺎن ﺟﺰ از اﺣﮑﺎم راﺳﺘﯿﻦ ﺧﺪا ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،و آن ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻟﮫﺎم ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻃﺮﯾﻖ وﺣﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻌﺼﻮم ﭘﯿﺶ
از ﺧﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ھﺰار در از داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ھﺮ در ھﺰار در دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی ﻣﻦ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد) .(١
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﮫﺎم از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺸﺎن از ﺟﻨﺲ رواﯾﺖ و ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدن ﺳﻨﺖ ،و ﯾﺎ از
ﺟﻨﺲ اﺟﺘﮫﺎد در رأی و اﺳﺘﺨﺮاج اﺣﮑﺎم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮد
ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاریاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺧﻮد ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺳﻨﺖ ،و اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﮔﺎھﯽ
رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرت از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن او دارای ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
 -١ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ص  ۱۵۴و  ۱۵۵و در ھﻤﺎن رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺗﺎ روز
آﺧﺮت ﺑﺎ ﺧﺒﺮﯾﻢ  ...و آﻧﭽﻪ را ﺷﺐ و روز رخ ﻣﯽدھﺪ و ھﺮ ﮐﺎری را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .وﻟﯽ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽس دارای داﻧﺶ وﯾﮋهای ﻧﺒﻮده و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﭼﻪ رﺳﺪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ او ﭼﯿﺰی را ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯿﮑﻪ
ﻋﻠﯽ را ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ.
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ﯾﺎ در راﺳﺘﺎی اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ
ﻣﻮﺿﻮع اﺛﺒﺎت اﻣﺎﻣﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن ھﻢ در ردﯾﻒ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم
واﮔﺬار ﻣﯽﮔﺮدد) .(١
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻣﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ واﺿﺢﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ را در آن ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺎﻧﺪ .آﻧﺎن اﻣﺎم را در رﺗﺒﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ :ھﻤﮕﯽ از ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺳﻨﺖ را ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر ،ﮐﺮدار ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪات
ً
ﻣﻌﺼﻮم اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻌﻔﺮیھﺎ ،و ﻟﺬا ﻗﺒﻼ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ آﻧﺎن اﻣﺘﯿﺎزات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ،ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻋﺎم آن را ﺑﺮای اﻣﺎم ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺧﺒﺎریھﺎ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺒﺎر وارده از اﻣﺎﻣﺎن
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ اﻟﮫﺎم او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
وﺣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺬھﺐ -ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ زﯾﺎده روی -ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﻪ روان را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی وﺣﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺰ ﻓﺮود ﻧﯿﺎورد .آﻧﭽﻪ را اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﺰ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻈﺮات اﺧﯿﺮش از ﻗﺒﯿﻞ اﺛﺒﺎت اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎﻣﺎن و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﻋﮑﺲ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

 -١اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ -رﺿﺎ ﻣﻈﻔﺮ  ۵۱/۳و  ، ۵۲اﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن ص  ۱۲۲ﺑﺤﺚ :ﺳﻨﺔ اھﻞ اﻟﺒﯿﺖ
 ۱۴۵و ﭘﺲ از آن و ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻻﺻﻮل  ۴۷و ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﺔ.۱۴ :

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
درﺟﺎت ﺣﺪﯾﺚ
اﺧﺒﺎریھﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺬھﺐ -ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪکاﻧﺪ -از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﺪﯾﺚ آ ﮔﺎھﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ھﺮﭼﻪ را از اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ :ﺗﻤﺎم واژه ﮔﺎن ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖھﺎ ،ﺳﮑﻮنھﺎی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮب ﯾﺎ
ﻣﺒﻨﯽﺑﻮدن و ﺗﺮﺗﯿﺐ واژهھﺎ و ﺣﺮوف را ھﻢ ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ)  (١ﮐﺘﺎبھﺎی
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺎن در دو ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ دوازده اﻣﺎﻣﯽھﺎی ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺬھﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺳﻪ ﻗﺮن ﭘﺲ از ﻇﮫﻮر اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ اﺧﺒﺎریھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻋﺎﻟﻢ آﻧﺎن ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﺮاﺗﺐ آن را ﻧﮕﺎﺷﺖ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻄﮫﺮ
ﺣﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ اول ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۷۲۶ھـ ﺑﻮد) .(٢
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﺟﻌﻔﺮیھﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ »ﻣﺘﻮاﺗﺮ« و آﺣﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﺮاﻓﯿﺸﺎن در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ھﻢ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺷﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﺒﺎﯾﺪ
ذھﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺷﺒﮫﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رد ﺧﺒﺮ و ﻣﻔﮫﻮم آن
ﮔﺮدد)  .(٣ﺗﺄﺛﯿﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنﻣﺎن ﺑﺮ
ﻧﺒﻮد ﻧﺺ درﺑﺎرۀ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭘﺲ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد)  .(٤وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺨﺶ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﺺ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،اﺗﮫﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﺖ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ »ﺛﻘﻠﯿﻦ«
و »ﻏﺪﯾﺮ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ)  (٥ﭘﺲ ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺎﻣﺖ آﻧﺎن را ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
 -١ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﯽ اﺣﻮال اﻟﺮﺟﺎل ص .۱۸۳
 -٢ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﺔ ص .۲۳
 -٣ھﻤﺎن.۱۷ :
 -٤ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ.
 -٥اﻻﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن.۱۹۶ :
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﻣﺘﻮاﺗﺮ روی آورﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ را ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻣﺎدام ﻣﻀﻤﻮن
ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﺒﺎر آﺣﺎد ھﻢ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﮫﺎر درﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺴﻦ ،ﻣﻮﺛﻖ و ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮥ ھﻤﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از :ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ رواﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬھﺐ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ھﻤﭽﻮن ﺧﻮد در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد دارد ،ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم
ﺑﺎﺷﺪ)  (١ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺰﺑﻮر اﻓﺰودهاﻧﺪ ﮐﻪ راوی ﻋﺎدل ﺑﺎﯾﺪ اھﻞ ﺿﺒﻂ و
دﻗﺖ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب »ﻣﻘﻴﺎس اﳍﺪاﻳﺔ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وﺟﻮد واژه ﻋﺪل از آوردن

واژه ﺿﺒﻂ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺳﺎزد ﭘﺲ ھﺮﮐﻪ اھﻞ دﻗﺖ ﻧﺒﻮد ﻋﺎدل ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ)  .(٢ﺧﻼﺻﻪ آﻧﺎن
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
أ -ارﺗﺒﺎط ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺪون اﻧﻔﺼﺎل و ﺟﺪاﺷﺪن.
ب -ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ آﻧﺎن ﻋﺎدل و ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪۀ اﻣﺎﻣﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن راوی را
ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ راوی در ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت از ﺷﯿﻌﯿﺎن دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﺟﻌﻔﺮی
ﻣﺬھﺐ ﻧﺒﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﺤﯿﺢ ارﺗﻘﺎء ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار اﻗﺴﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮔﺬاری را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ :رواﯾﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ھﺮﭼﻨﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺶ از دروغ ھﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد،
زﯾﺮا اﺣﺘﯿﺎط و دﻗﺖ درﺑﺎرۀ ﻓﺎﺳﻖ واﺟﺐ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﻢ اﮔﺮ وی را ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ دروغ ﮔﻮﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺣﺮام ﺑﺪاﻧﺪ ـ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ـ
ﭼﻮن آﯾﻪ او را ھﻢ درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺶ او را از آن ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و
ﭼﻮن ﭘﺬﯾﺮش رواﯾﺖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ رواﯾﺖ او ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
ﻣﺤﺪﺛﺎن رواﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ،ﻗﺘﺎده و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آ ﮔﺎھﯽ
از ﻣﺬھﺐ و رد اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ھﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ آن

 -١ﻣﻘﯿﺎس اﻟﮫﺪاﯾﺔ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺪراﯾﺔ ۳۲ :و ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﺔ.۲۱ :
 -٢ﻣﻘﯿﺎس اﻟﮫﺪاﯾﺔ ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﯿﺮ اﺟﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﺣﺠﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد .رواﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻏﯿﺮﮐﺎﻓﺮ
ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻞ ﻓﺎﺳﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد) .(١
ﻣﺎﻣﺎﻗﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)  :(٢ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ
ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد اﯾﻤﺎن ﺷﺮط راوی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .وﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮﻟﯿﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده
ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ
َ ٓ َ ُ ۡ َ ُۢ َ َ
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰٓ ﴿ :
ِق بِن َبإ ٖ � َتبَ َّي ُن ٓوا﴾
���ها ٱ�ِين ء
ام ُن ٓوا إِن جاء�م فاس
]اﻟﺤﺠﺮات» [۶ :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﻘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﮫﻤﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ درﺑﺎرۀ آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ«
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺒﻮد اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .و اﺧﺒﺎر ﺻﺮﯾﺢ آﻣﺪه درﺑﺎره ﻓﺴﻖ و ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﻔﺮﺷﺎن ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ :اﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ راوی اﺳﺖ .واﺟﺐ اﺳﺖ از ﺻﺤﺖ
ﺧﺒﺮ ﻓﺎﺳﻖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و راوی ﻏﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﭘﺲ
در ھﺮ ﺣﺎل ﺧﺒﺮ او ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ رد ﭘﺎی اﻣﺎﻣﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ اﻟﺤﺎد ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ :ﺳﻨﺪ آن
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮدی اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬھﺐ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ
ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻧﺺ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﮑﻮھﺶ ﺷﺪه ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰﺑﻮر ،در ھﻤﻪ ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﯽ درﺟﺎت راوﯾﺎن ﻃﺮﯾﻘﻪای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ)  .(٣ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺴﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
ارﺗﺒﺎط ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع و اﻧﻔﺼﺎل.
 -۱ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ راوﯾﺎن اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﺪاﻟﺖ راوی در دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ درﺟﮥ ﺻﺤﯿﺢ
ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 -١ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل ۷۷ :و .۷۸
 -٢ﻣﺎﻣﺎﻗﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎبھﺎی :ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﻘﺎل ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل و ﻣﻘﺒﺎس اﻟﮫﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﯾﺔ اﺳﺖ
و دارای ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﺟﻌﻔﺮیھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺖ
ص  ۲۰۷اﺳﺖ.
 -٣ﻣﻘﺒﺎس اﻟﮫﺪاﯾﺔ ۳۴ :و ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﺔ.۲۳ :
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

 -۴ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ راوﯾﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ھﻤﻪ راوﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ای
ﭼﻨﺎناﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ
درﺟﻪ راوﯾﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮﻃﯽ ﺟﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮد ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺻﺎﺣﺐ ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ص :۲۴
اﻟﻔﺎظ ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ دارد:
أ -ﺑﺮﺧﯽ در ﻗﻮت ﺳﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻔﺎﻇﯽ ھﻤﭽﻮن :ﺻﺎﻟﺢ )ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر( و
ﺧﯿﺮ )ﺑﮫﺘﺮ(.
ب -ﻧﻮﻋﯽ از آن در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد ﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻔﺎظ :ﻓﮫﯿﻢ )ﻋﺎﻗﻞ و
ﺑﺎھﻮش( و ﺣﺎﻓﻆ )اھﻞ ﺣﻔﻆ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن(.
ج -و ﻧﻮﻋﯽ از آن ﻧﻪ در ﺳﻨﺪ و ﻧﻪ در ﻣﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻔﺎﻇﯽ ھﻤﭽﻮن:
ﺷﺎﻋﺮ )آ ﮔﺎه و ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ از ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻤﯿﻖ( و ﻗﺎرئ )ﺧﻮاﻧﻨﺪه(.
ﻧﻮع اول در ﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﻗﻮی ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،دوم در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ او ﺑﺮ
دﯾﮕﺮی ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮع ﺳﻮم در ھﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ دو زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای در ﺑﺮ ﻧﺪارد
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰو ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪهھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
و درﺑﺎرۀ اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺪح )ﻧﮑﻮھﺶ( و ﻣﺪح )ﺳﺘﺎﯾﺶ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ص :۲۴
ﻧﮑﻮھﺶ اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺴﺎد و ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺒﻮد ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ از ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎﻇﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮑﻮھﺶ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﻢ رد ﭘﺎی اﻣﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮔﺮدد:
أ -ﺷﺮطﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن راوی.
ب -ﭘﺬﯾﺮش رواﯾﺖ ﻓﺮدی اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬھﺐ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و رد ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺨﺺ
ﻏﯿﺮ اﻣﺎﻣﯽ ھﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮاﻧﺪازه اھﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و اﺣﺘﯿﺎط ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ج -ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺨﺺ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬھﺐ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻧﮑﻮھﺶ ﺷﺪه ھﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮑﻮھﺶ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﻧﺤﺮاف از ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮیھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ) .(١

 -١ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﺔ ۵۰ :و .۵۳
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و ﭘﺲ از ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺛﻖ ﻗﺮار دارد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﺳﻨﺪ
آن از راه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از ﻧﻈﺮ ﯾﺎران ﻣﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ
دارای ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪه ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺎﻣﯿﮫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰﺑﻮر در ھﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ راوﯾﺎن ﻃﺮﯾﻘﻪی آن
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ در ﺻﻮرت دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺟﺰو راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ)  .(١اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:
أ -اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم.
ب -راوﯾﺎن اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬھﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻌﻔﺮیھﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺪون اﺷﮑﺎل
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج -ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﺟﺰو راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺎ ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮی
ﺑﺪان راه ﻧﯿﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺿﻌﻒ آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪی
ﺣﺪﯾﺚ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻔﻮذ ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺎﻣﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﯾﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
أ -ﻗﺮاردادن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺛﻖ در رﺗﺒﮥ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد راوی
ﻏﯿﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬھﺐ در ﺳﻨﺪ آن.
ب -ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داوری ﻣﻌﺘﺒﺮداﻧﺴﺘﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺧﻮد ﺟﻌﻔﺮیھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻟﺬا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ  ۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻌﺘﺒﺮداﻧﺴﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ راوی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺻﺤﺎﺑﺸﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راوی ﻏﯿﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم وی را ﺑﺮای
ﺗﺤﻤﻞ ﯾﺎ ادای ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ :ﺳﻔﺎرش ،وﻗﻒ ،ﻃﻼق،
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻮر ،ﯾﺎ او را ﻣﻮرد ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ﻗﺮار دھﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وﻗﻒ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ او را در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺘﻮا و داوری

 -١ﻣﻘﺒﺎس اﻟﮫﺪاﯾﺔ ۳۵ :و ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﺔ ۲۴ :و .۲۵
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اﺟﺎزه دھﺪ ،ﯾﺎ او ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺟﺎزه ﺑﺎﺷﺪ)  (١و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر دﯾﺪن اﻣﺎم دوازدھﻢ
ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﻦھﺎ) .(٢
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺮدی از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻓﺮاﺗﺮ
ﻧﻤﯽرود.
ھﻤﺮاه اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻮﺛﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﺟﺰ راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢ وارد ﺳﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ آن اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﯿﺮ ھﻤﭽﻨﺎن در درﺟﻪ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺛﻖ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ﺷﺮاﯾﻂ ھﯿﭻ ﮐﺪام
از اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﯿﻦ را دارا ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ آن ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و
اﻣﺜﺎل آن ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ھﻤﭽﻮن ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ) .(٣
در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ راوی ﻏﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮی را
ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ و رواﯾﺖ او از دﯾﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﺮدود ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از
اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺟﻌﻔﺮیھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺣﺎدﯾﺚ وارده از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ راﺷﺪﯾﻦ )اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن( و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﺪﺛﺎن و
ﻓﻘﯿﮫﺎن را ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﮑﺮی اﻣﺎﻣﯽھﺎی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدود
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﭘﺲ در ﺳﻨﺪ ھﺮ رواﯾﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و

 -١در ﻣﯿﺎن اھﻞ اﯾﻦ ﻓﻦ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎد اﺟﺎزه و ﺑﺮﺧﯽ را اﺳﺘﺎد رواﯾﺖ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب) :اﻟﺘﮑﻤﻠﺔ( ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آن دو را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :اﺳﺘﺎد اﺟﺎزه ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﮐﺘﺎب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ رواﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﺘﺎب
دﯾﮕﺮان ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ ﮔﺮدد .و در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﺼﻞﺑﻮدن ﺳﻨﺪ از او ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﺿﻌﯿﻒ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .وﻟﯽ اﺳﺘﺎد رواﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ً
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻢ رواﯾﺖ از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ دارای ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ او ﯾﮑﯽ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪﺑﻮدﻧﺶ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ او در
ﭘﺬﯾﺮش رواﯾﺖ ﺷﺮط اﺳﺖ .ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﺔ ۵۷ :و .۵۹
 -٢ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﻘﺎل ۲۱۰ :و .۲۱۱
 -٣ﻣﻘﺒﺎس اﻟﮫﺪاﯾﺔ ۳۵ :و ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﺔ.۲۵ :
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ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رواﯾﺖ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ را ﻧﻤﯿﻔﮫﻤﻨﺪ،
ﺳﺴﺖ و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد) .(١

 -١ﻋﺪهای از ﺷﯿﻌﻪھﺎی اﻣﺮوزی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد راوﯾﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺬھﺒﺸﺎن وﻟﯽ
ﭼﯿﺰی را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺗﻌﺎرض و ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﮐﻠﯿﻨﯽ در »اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ« از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻣﻮرد دو
ﻧﻔﺮ از ﯾﺎراﻧﻤﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺪھﯽ ﯾﺎ ارث وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ دﻋﻮا را ﭘﯿﺶ ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮐﻪ آﻧﮫﺎ را درﺑﺎرۀ ﺣﻖ
ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺑﻪ داوری ﮔﯿﺮد ،دﻋﻮا را ﭘﯿﺶ ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺮده اﺳﺖ ،و ھﺮﭼﻪ ﺑﺮای او ﻓﺘﻮا داده
ﺷﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻖ واﻗﻌﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ از روی ﺣﺮام ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس داوری ﻃﺎﻏﻮت
ُ ُ َ َ
اﺳﺘﯿﻔﺎ ﮐﺮده ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺪا از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت ﮐﻔﺮ ورزد﴿ :يرِ�دون أن
َ ُ ْ َ
ۡ ُ ْ
َ َ َ ْ َ َّ ُ
وت َوق ۡد أم ُِر ٓوا أن يَ�ف ُروا بِهِۖۦ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» [۶۰ :ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ داوری را
َ�تحاك ُم ٓوا إِ� ٱل�ٰغ ِ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺣﺎل ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻏﻮت اﯾﻤﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮا
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و اﺣﮑﺎم ﻣﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ داوری وی
ﮔﺮدن ﻧﮫﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ او را ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ام ،ھﺮﮔﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﻣﺎ داوری ﮐﺮد و
ﻃﺮف ﻧﯿﺰ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﺮا رد ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺮﮐﻪ ﺧﺪا
را رد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮک ﮔﺮاﯾﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ھﺮﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ
داوری ﺑﺮﮔﯿﺮد و ﺑﺨﻮاھﻨﺪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﺸﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در داوری ﮐﺮدن و ﻧﻘﻞ
ﺣﺪﯾﺚ از ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :داوری ﻋﺎدلﺗﺮﯾﻦ،
ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ،ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ در ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ و زاھﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ھﺮدو از ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﻋﺎدل و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ و
ھﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد؟ ﮔﻔﺖ :رواﯾﺖ ھﺮﮐﺪام ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق و اﺟﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎذ و ﻏﯿﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﻣﺮدود ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ھﺮدو
ﺧﺒﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﮑﻢ
ھﺮﮐﺪام ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺎﻣﻪ )ﺳﻨﯽھﺎ( ﺑﻮد ﻣﺮدود ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ھﺮدو ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖاﻧﺪ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﻪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
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ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮐﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻮد راه راﺳﺖ را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم،
اﮔﺮ ھﺮدو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :و ﺣﮑﻢ ھﺮﮐﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و
ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﻪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮐﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮده
ﺑﻮد راه راﺳﺖ را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم .اﮔﺮ ھﺮدو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ھﺮﮐﺪام ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮدود و
دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺣﮑﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ھﺮدو ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎن
ﺑﻮد آن را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﭼﻮن ﺧﻮد داری از ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪھﺎ
ﺑﮫﺘﺮ از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﺗﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪهھﺎ اﺳﺖ) .(١
ﺟﻌﻔﺮیھﺎی راﻓﻀﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه »اﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .و در ﺑﺎب
»ﺗﺮﺟﯿﺢ« ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،راوی آن )ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ( ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب اﺟﻤﺎع
ً
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﮫﺎ ھﺮﭼﻪ را رواﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎن در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) .(٢
ﻣﻈﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن دو ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ دو
راوی ،وﻟﯽ اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت و ﻓﺘﻮی در ﻗﺮن اول اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺺ اﺣﺎدﯾﺚ رخ
ﻣﯽداد ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮنھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﻔﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ رخ
ﻣﯽدھﺪ ،اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع رواﯾﺖ و راوی را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﭼﻮن رواﯾﺖ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دارد .و از اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﯿﺢ رواﯾﺖ ﻣﺘﻀﺎد
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد) .(٣
ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻮدن دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻣﺮدم )ﻋﺎﻣﻪ( در اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﻪ ﭼﯿﺰاﻧﺪ:
ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم )اھﻞ ﺳﻨﺖ(.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ »اﻟﮑﺎﻓﯽ « از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ  ۶۷/۱و .۶۸
 -٢اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ  -اﺛﺮ اﻟﻤﻈﻔﺮ  ،۲۱۷/۳ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ،اﺻﺤﺎب ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﯾﻌﻨﯽ:
ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﺻﺪوق و ﻃﻮﺳﯽ اﺳﺖ.
 -٣ھﻤﺎن.۲۱۹ /۳ :

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺘﻮن و ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻠﯽ و ﺗﻨﮫﺎ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤﻮم ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
زﯾﺮ ﻣﺮدود و ﺑﯽاﺳﺎس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد:
أ -ھﺮ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻏﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮی ھﻤﺎن ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻔﺮ
ورزﯾﺪن ﺑﺪان را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ.
ب -اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ و واﻗﻌﯽ ھﻢ ﻣﺎدام از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺣﮑﺎم و ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ج -ﺣﮑﻢ داور ﺟﻌﻔﺮی راﻓﻀﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ھﺮﮐﻪ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮد
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮک ورزﯾﺪه اﺳﺖ.
د -ﭘﯿﺮوان ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﺆﻣﻦﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮ از آن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮچ و
ﺟﺎھﻼﻧﻪ از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ زﺑﺎن ﺗﻨﺪ روی ﺟﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺖ
اﻓﺘﺮا ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ و ھﯿﭽﮕﺎه ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ وﺣﺪت و
ﺑﺮادری را ﻧﭽﺸﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ ازاﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎﻣﺖ در ﺑﺎب ﺗﺮﺟﯿﺢ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻌﻔﺮیھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
 -۱ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﺑﺮ ھﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮﺗﺮی دارد .ﺳﭙﺲ آﻧﺎن ھﻤﻮاره ﻣﺸﮫﻮر را ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﺮﺗﺮی
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ راوی ﻏﯿﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﻋﺎدل ﺗﺮ و راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ)  (١و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﻌﻔﺮیھﺎی ﺗﻨﺪرو در ﺟﮫﺖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف و
آرزوھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﻮار ﮔﺮدد ،ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽزﻧﯿﻢ:
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب» :ﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب ﰲ ﲢﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷرﺑﺎب« درﺑﺎرهی اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺧﺒﺎر وارده در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﯿﺶ از دو
ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻋﺪه ای از ﻋﻠﻤﺎ ھﻤﭽﻮن :ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ،ﻣﺠﻠﺴﯽ و

 -١ﻓﻮاﺋﺪاﻻﺻﻮل .۲۹۱/۴
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دﯾﮕﺮان ادﻋﺎی ﺷﺎﯾﻊ و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدن آﻧﮫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ)  (١اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر وﻗﺘﯽ ﺑﺎ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺗﻀﺎد و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده او ﻧﮕﮫﺒﺎن و ﺣﺎﻣﯽ
ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﻌﻨﺎی آن دﺳﺖ زدﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ
ھﺮ ﺷﯿﻮهی ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد را از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و ھﻢ از
ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ اﻓﺮاط ﮔﺮا و ﺗﻨﺪروﻧﺪ .وﻟﯽ آن ﻋﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﺪال ﻧﺴﺒﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻠﯽ اﺳﻼم ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺎت را ﻣﺮدود ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ را از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و ﺗﺌﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ در ھﻨﮕﺎم اﺟﺮا ﺑﻪ
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﺮﺳﻨﺪ .ﭼﻮن آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺗﺮی دادن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از آﻧﮫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺟﻌﻔﺮی در ﺻﺪد
ﺑﺮﮐﻨﺪن ﺑﻨﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﺗﺮﺟﯿﺢ را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ،
ھﺮﭼﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺮ آﻧﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺗﻨﮫﺎ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرﮐﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮔﻔﺘﻪ :ھﺮﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ
راه راﺳﺖ را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮریھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﻣﯿﺎن
ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻌﻔﺮی راﻓﻀﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺟﻌﻔﺮیھﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی از ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ اﺳﻼم ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻣﺮدم را ﺑﺮ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺗﺮی دادﻧﺪ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ،ﺧﻮاه در
ﺟﮫﺖ اﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺸﮫﻮر و ﺷﺎﯾﻊ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)  (٢در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاد از ﺣﻤﻞ
ﺑﺮﺗﻘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ در ذات ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺗﻘﯿﻪ را ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن آﻧﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺠﺖﺑﻮدن ﺧﺒﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺗﻘﯿﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از روی ﺗﻘﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ھﻤﺎن .۲۲۷/۴
 -٢اﻟﺤﺎﺷﯿﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ .۲۰۳/۲

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ آن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺒﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺗﻘﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .(١
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ دوران ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺪاﯾﺖ و
ھﻮﺷﯿﺎری در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪن ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ) .(٢
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﮔﺮو ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل
ﭼﻨﺪ ﺗﺄوﯾﻞ دارد:
ً
 -۱اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮا ﺣﻖ در ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﯾﺸﺎن در ﮔﻤﺮاھﯽ و دوری از ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
 -۲ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪن ره ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ از روی ﺗﻘﯿﻪ و ﺗﺮس ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از ﺧﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺪاﯾﺖ و ﮐﻤﺎل ﺧﺮد ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻼف آﻧﺴﺖ) .(٣
ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻌﻔﺮیھﺎی راﻓﻀﯽ اﻓﺮاط ﮔﺮا و ﻣﻠﺤﺪاﻧﺸﺎن زھﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺸﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ
ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺰد ھﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮیھﺎ رواج و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺎ از اﻋﺘﺪال
ﮔﺮاﯾﺎن و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ روی
ﻇﺎھﺮی و ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﯿﺎن ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﮫﺖ روﺷﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران اﯾﻦ اﺻﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮی را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮق
دھﻨﺪ ،ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽزﻧﯿﻢ:
ﮐﻠﯿﻨﯽ از زرارة ﺑﻦ اﻋﯿﻦ از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم و
ﭘﺎﺳﺨﻢ را داد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی آﻣﺪ و ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ را از او ﭘﺮﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
ﺟﻮاب ﻣﺮا ﺑﻪ او داد ،آﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی آﻣﺪ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ و آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻠﯽ
داد.
 -١ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﺻﻮل .۲۹۳/۴
 -٢اﻟﺤﺎﺷﯿﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ .۱۹۰/۲
 -٣اﻟﺤﺎﺷﯿﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ .۱۹۳/۲

١٦٠

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

وﻗﺘﯽ آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا :دو ﻧﻔﺮ ﻋﺮاﻗﯽ از ﭘﯿﺮواﻧﺘﺎن
آﻣﺪهاﻧﺪ و از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﺮﮐﺪام را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﺎﺳﺦ دادی ،ﮔﻔﺖ :ای زراره:
اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ھﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﺪ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد) .(١
ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﻓﺘﻮا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺑﺮ دارد،
و ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﺟﺰ ﺑﮫﻢ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﺎ
ﺣﺎل و وﺿﻌﺸﺎن ﻓﺎش ﻧﺸﻮد و در ﻣﻌﺮض ﻗﺘﻞ وﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺘﻮاھﺎ ﻧﺰد
ﺟﻌﻔﺮیھﺎی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺖ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻓﺘﻮای ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺘﻮای ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺎر
ﻧﮫﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺘﻮای ﻧﮫﺎده ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ!! ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮای ﻓﻮق ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ زراره ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن دارد ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،رواﯾﺖھﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﺑﺪون وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺘﻮای
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮده ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮی داده ﺷﻮد.

 -١اﻟﮑﺎﻓﯽ  :۶۵/۱ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ /ﺳﺮ ﻧﺰده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺪون دﻟﯿﻞ از ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﻓﺘﻮا داده و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﮔﻤﺮاهﺳﺎزی در
اﺣﮑﺎم ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮدود ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﺟﻌﻔﺮیھﺎی دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﮔﻔﺘﻪھﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎﻧﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻌﺘﺒﺮ از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﺘﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .و ﻧﻪ
ﺑﻪ زﯾﺎﻧﺸﺎن .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
» -۱اﻟﻜﺎﰲ« ﺗﺄﻟﯿﻒ :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم و ﺛﻘﺔ
اﻻﺳﻼم ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۲۹ھـ .ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.

» -۲ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻻ ﳛﴬه اﻟﻔﻘﻴﻪ« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ،ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺻﺪوق و ﻣﺘﻮﻓﺎی
ﺳﺎل  ۳۸۱ھـ.

 -۳و دو ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ» :اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ« و »اﻹﺳﺘﺒﺼﺎر« ھﺮدو ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
ﻃﻮﺳﯽ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم و ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۴۶۰ھـ.

اﻟﮑﺎﻓﯽ:

ﮐﺘﺎب )اﻟﮑﺎﻓﯽ( ﻧﺰد ﺟﻌﻔﺮیھﺎ از اﻋﺘﺒﺎر وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻈﻔﺮ
در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش آورده
و ﺷﻤﺎر آﻧﮫﺎ ﺣﺪود ھﻔﺪه ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪام .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ
ﺟﺎﻣﻌﯽ )داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺣﺎدﯾﺚ را در
آن ﺟﺎی دھﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش را در راه
ﮔﺮدآوری آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺮ از ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﺮﮐﻪ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺴﺖ ،از ﭘﺎی ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ او
را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و از او ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮد ،و ﻟﺬا ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ﮔﺮدآوری
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ وارده در )اﻟﮑﺎﻓﯽ( از ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﻧﺎم
)ﺻﺤﯿﺤﺔ( را ﺑﺮ آن ﻧﮫﺎد) .اﺻﻮل اﻟﮑﺎﻓﯽ(۸ :
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ً
ﺑﻌﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آن را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ )اﻣﺎم
دوازدھﻢ( ﻗﺮار داده و او ﻧﯿﺰ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ :ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺻﻮل اﻟﮑﺎﻓﯽ (۱۹ -
اھﻞ اﻣﺎﻣﺖ و ﺗﻮدهی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺎردن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
اﺧﺒﺎر و اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺣﮑﺎﻣﺶ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪار اﺣﺎدﯾﺚ راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و دﻗﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ھﻤﻪ
دﺳﺘﻪھﺎی اﺻﻮل اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦﺷﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺮد آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ
)ﻣﻘﺪﻣﻪ(۲۰ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺰﻟﺖ )اﻟﮑﺎﻓﯽ( ﻣﯿﺎن ﺟﻌﻔﺮیھﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺮوف ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﺟﻌﻔﺮیھﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﭼﮫﺎر ﻗﺮن ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم
آﻧﭽﻪ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮدش از ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻨﺠﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﻄﻼح
ﺻﺤﯿﺢ از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ھﺮﭼﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ از
ﻧﻈﺮ ﭘﺴﯿﻨﯿﺎن )ﻣﺘﺄﺧﺮان( ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ) .(١
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﺘﺎب )اﻟﮑﺎﻓﯽ( اﻋﺘﻤﺎد ورزﯾﺪه و ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ وارده در آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و او
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺰﺑﻮر اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻠﯿﻨﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﺪاﻟﺖ راوﯾﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دوران او ﺑﺎ دوران اﺋﻤﻪ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﻨﺼﺮ اﺟﺘﮫﺎد ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮا ھﻤﺮاه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ آن
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ادﻋﺎ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ وارده در ﮐﺘﺎﺑﺶ از ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ راوﯾﺎن ﻋﺎدل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا در
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

 -١دراﺳﺎت ﻓﯽ اﻟﮑﺎﻓﯽ اﻟﮑﻠﯿﻨﯽ و اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﺒﺨﺎری  -ھﺎﺷﻢ ﻣﻌﺮوف اﻟﺤﺴﻨﯽ.۴۳ :

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺴﯿﮑﻪ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﮔﯿﺮی را ﺑﻨﮕﺎرد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ اﻣﯿﺪوارم آن
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آرزو داﺷﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ
ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﮔﺮدآوری و دﻗﺖ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
آن ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺻﻮل ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺖھﺎ ﺑﻮده،
ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﮐﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .(١
ﺣﺴﻨﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﭼﯿﺰی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ )اﻟﮑﺎﻓﯽ( ـ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ـ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد
ﻣﯿﺎن اﻣﺎﻣﺎن و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻌﺪ از آﻧﮫﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دھﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع دوران
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﺷﮏ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ روی آن رواﯾﺎت ﺑﺎز ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﺎن اﺻﻨﺎف ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺟﺎی داده ﺷﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رواﯾﺖھﺎی اﻟﮑﺎﻓﯽ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ داﻧﺶ
ﻓﮫﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ھﺮﭼﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ھﺮﭼﻪ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد ﻣﺮدود ﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
اﻟﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺰده ھﺰار و ﺻﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی
ﮐﺮدﻧﺪ:
ﭘﻨﺞ ھﺰار و ھﻔﺘﺎد و دو ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺻﺪ و ﭼﮫﻞ و ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ،ﯾﮏ ھﺰار و
ﺻﺪ وﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺛﻖ ،ﺳﯿﺼﺪ و دو ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻮی)  (٢و ﻧﻪ ھﺰار و ﭼﮫﺎرﺻﺪ و
ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺴﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪﻧﺪ) .(٣
ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮاردادن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از رواﯾﺖھﺎی )اﻟﮑﺎﻓﯽ( در ﺑﺨﺶ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻗﻂﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻣﻞ آن از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮدن ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ در
 -١ھﻤﺎن .۱۲۶ :ﻣﺮاد از اﺻﻮل ﭼﮫﺎرﺻﺪﮔﺎﻧﻪ ،اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون
واﺳﻄﻪ از آﻧﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ھﺮﭼﻪ در آن اﺻﻮل ﺑﻮده در ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  -ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﺔ ﺑﺎب دھﻢ ۷۱ :و ﭘﺲ از آن و ص  ۸۶و ﻧﯿﺰ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب.
 -٢در ﺿﯿﺎء اﻟﺪراﯾﺔ ۲۵ :آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮔﺎھﯽ اﺻﻄﻼح ﻗﻮی ﺑﺮ ﻣﻮﺛﻖ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻇﻦ
راﺟﺢ و ﻗﻮی درﺑﺎره آن .ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻼف
اﺻﻄﻼح و ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﻮی ﻋﺒﺎرت از رواﯾﺖ راوی اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬھﺐ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﻣﻮرد ذم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
 -٣ﺷﺼﺖ و ھﺸﺖ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﺑﺪون ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؟
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪ و ذات آن ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ از ﻗﻮت،
وﺟﻮد آن در ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﭼﮫﺎرﺻﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا درآﯾﺪ ،ﻓﺮو ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ و ﻋﻠﻤﺎء ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻮرد اﺟﺮا و اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
دﯾﮕﺮ رواﯾﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎھﯽ در ﺑﺎب ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎد ﺑﺮ آن ھﻢ ﺑﺮﺗﺮی
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ) .(١
ﮐﺘﺎب )اﻟﮑﺎﻓﯽ( در ھﺸﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻓﺮوع را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد :اﺻﻮل
ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺨﺶ اول و دوم ،ﻓﺮوع و اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ ھﻢ در ﭘﻨﺞ
ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ اﺧﯿﺮ ھﻢ ﮐﻪ »روﺿﻪ = ﺑﺎغ« ﻧﺎم دارد ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ
ﻣﺤﻔﻮظ درﺑﺎرهی آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد و ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻓﺼﻞھﺎی آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﺒﻪھﺎی اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ،آداب
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ،ﺣﮑﻤﺖھﺎی ﺷﮕﻔﺖ و ﻧﺎدر و اﻧﻮاع داﻧﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮآﻣﺪه را ﺗﺄﻟﯿﻒ و »روﺿﻪ ـ ﺑﺎغ« ﻧﺎم ﻧﮫﺎد ،ﭼﻮن ﺑﺎغ
رﺳﺘﻨﮕﺎه اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻠﮫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺨﺶ »روﺿﻪ«
ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ) .(٢
اﯾﻦ ﺑﻮد اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻌﻔﺮیھﺎ ،و اﻣﺎ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ رواﯾﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺨﺶ اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺎﻓﯽ
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .و ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎش در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل و »روﺿﻪ« را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار
داده ،ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ در اﻟﮑﺎﻓﯽ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوھﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ .در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن در ﻣﯿﺎن ﺟﻌﻔﺮیھﺎ را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﮐﺘﺎب
ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن ﮔﻤﺮاه ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﮐﺎﺳﺘﯽ در ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ،
اﺣﺎدﯾﺜﯽ از )اﻟﮑﺎﻓﯽ( را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﺴﺒﺖ
دادهاﻧﺪ :ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺮود آورد ھﻔﺪه ھﺰار آﯾﻪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده
ھﺰار آﯾﻪ از ﻗﺮآن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﭼﺴﭗ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ را ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت
 -١دراﺳﺎت ﻓﯽ اﻟﮑﺎﻓﯽ ۱۲۹ :و .۱۳۰
 -٢ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺮوﺿﺔ ص .۹

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ

١٦٥

ﻗﺮآن ﭼﺴﭙﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ )اﻟﮑﺎﻓﯽ( آﻣﺪه
ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎده ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻨﺪ روان ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردﯾﻢ ﮐﻪ رھﺒﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﺷﮏ اﻧﺪازی
در ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،دﯾﺪﯾﻢ وﻗﺘﯽ داﯾﺮه ﺑﺤﺚ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﻗﻤﯽ ـ ﮐﻪ درﺑﺎره او و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺷﺎﮔﺮدش ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردﯾﻢ ـ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ داﯾﺮه ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﻮد دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدھﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﻨﯽ از
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﻤﺮاهﺳﺎزی و ﺷﮏ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در
ﻗﺮآن را رھﺒﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪار ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺻﺪوق و ﻃﻮﺳﯽ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ) .(١
در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮫﺎ اﺷﺎرهﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮا از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰ در ﺣﺪ
ﺿﺮورت ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻟﺬا ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﻓﯽ ﻣﺎﻻﻣﺎل از اﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﯽ ﮔﻤﺮاه ﺳﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل و روﺿﻪ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺤﺚ را درﺑﺎره آﻧﮫﺎ و ﺑﯿﺎن
ﮔﻤﺮاھﯽ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدن از ﻋﻘﯿﺪه ﺑﯽاﺳﺎس راﻓﻀﯽ و دﻋﻮت اﺑﻦ ﺳﺒﺄ
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﺑﺨﺶ اول از اﺻﻮل اﻟﮑﺎﻓﯽ

وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺶ اول ﮐﺎﻓﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم آن
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺠﻪ( ﻗﺮار دارد .ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :داﯾﺮه ﺑﺤﺚ ﮐﺘﺎب
ﺣﺠﺖ را ﮐﻤﯽ وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ادا ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ً
ﺷﻤﺮدﯾﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪان ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻧﯿﺖ ﻣﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﻤﺮ
اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽآورﯾﻢ و
ﺣﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻄﻠﺐ را در آن ادا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ) .ص(۹
ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺲ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﻃﻞ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎبھﺎی
ﮐﺘﺎب ﺣﺠﺖ ﻧﻈﺮی ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد )ﺑﺎب
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﯽ و ﻣﺤﺪث( ص .۱۶۷

 -١ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

َ َ

ُ ٗ َّ ّٗ

رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ از زراره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻮرد آﯾﮥ ﴿ َو�ن َرسو� نبِيا ] ﴾٥٤ﻣﺮﯾﻢ:

 [۵۴از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪم رﺳﻮل ﮐﯿﺴﺖ و ﻧﺒﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺻﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮد وﻟﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .رﺳﻮل ھﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺻﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮد ،ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ را ھﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﺎم از ﭼﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺻﺪا را ﻣﯽﺷﻨﻮد وﻟﯽ ﻧﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ را
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮدَ ﴿ :و َما ٓ أَ ۡر َس ۡل َنا مِن َّر ُ
ول ﴾...وﻻ
س
ٍ
ﻣﺤﺪث)  .(١اﯾﻦ ﺑﺎب ﺳﻪ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ دارد )ص (۱۷۷ﭘﺲ از آن ﺳﻪ رواﯾﺖ
دﯾﮕﺮرا راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ) :ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای
اﻣﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه( ﻣﯽآورد .و در ﺑﺎب» :دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﺣﺠﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ« ص  ۱۷۸و
ص ،۱۷۹ﺳﯿﺰده رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ :دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻟﯽ از اﻣﺎم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭼﯿﺰی را
اﻓﺰودﻧﺪ رد ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺎﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ) .(٢
دوﺑﺎره از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺪون
اﻣﺎﻣﯽ دادﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد.
و ﯾﺎ :اﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺪون اﻣﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻓﺮو ﻣﯽرود.
از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ :اﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون اﻣﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ھﺮ
ﺳﻮ ﻣﯽﻏﻠﺘﺎﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺧﺮوﺷﺎن درﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد.
در ﺑﺎب» :اﮔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺟﺰ دو ﻧﻔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺣﺠﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد« ص
 ۱۷۹و  ،۱۸۰ﭘﻨﺞ ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ :اﮔﺮ از
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دو ﻧﻔﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯿﺸﺎن اﻣﺎم اﺳﺖ .و ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد اﻣﺎم اﺳﺖ
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺧﺪا اﯾﺮاد وارد ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ وی را ﺑﺪون ﺣﺠﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺎب» :ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﻣﺎم و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪان« ص  ۱۸۰و  ،۱۸۵ﭼﮫﺎرده رواﯾﺖ آورده از ﺟﻤﻠﻪ :اﺑﻮﺣﻤﺰه از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ
َّ
َ َ َ ّ َّ ٓ َ َ َ َّ ٰٓ َ ۡ َ
 -١اﺻﻞ آﯾﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖَ ﴿ :و َما ٓ أ َ ۡر َس ۡل َنا مِن َ� ۡبل َِك مِن َّر ُ
ٱلش ۡي َ�ٰ ُن ِ ٓ
�
� �ل�
� إِ� إِذا �م
ن
�
و
ول
س
ٖ
ٍِ
ُ
أ ۡمن َِّيتِهِۦ﴾ ]اﻟﺤﺞ» .[۵۲ :ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ رﺳﻮل و ﻧﺒﯽ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻼوت ﮐﺮده
اﺳﺖ اھﺮﯾﻤﻦ در ﺗﻼوت او اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« .وﻟﯽ ﮐﻠﯿﻨﯽ آﯾﻪ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﺮﺳﺪ
ﮐﻪ اﻣﺎم ﭘﯿﺎمآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او وﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﻣﺎم دوازدھﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﺪون
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از روی ﮔﻤﺮاھﯽ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺪا ،رﺳﻮل ،دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و ﭘﯿﺮوی
از او و اﻣﺎﻣﺎن راھﻨﻤﺎ و ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﻦ از دﺷﻤﻨﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ) .ص (۱۸۰
از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﺘﺪا اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ :ﺣﺴﻦ ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﺴﯿﮑﻪ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ(۱۸۱) .
ﭘﺲ ازاﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن دﺳﺖ
ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﺶ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف و اﻓﺘﺮای ﭘﻠﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
)اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎنش( ﮔﻤﺮاه و ﻣﻨﺤﺮف ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﺑﺎب» :وﺟﻮب ﭘﯿﺮوی از اﻣﺎﻣﺎن« ،ھﻔﺪه رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ :ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از ﻣﺎ را واﺟﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺟﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ را در ﺗﻮان ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﺬرت ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﺮﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺆﻣﻦ و ھﺮﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ھﺮﮐﻪ ﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮔﻤﺮاه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ(۱۸۷،۱۸۵،۱۹۰) .
در ﺑﺎب» :اﻣﺎﻣﺎن ﮔﻮاھﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدماﻧﺪ« ص ۱۹۰ـ،۱۹۱ﭘﻨﺞ رواﯾﺖ را ﻣﯽآورد و
ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻨﺪ آﯾﻪای ﻗﺮآن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺟﻌﻔﺮی راﻓﻀﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﻮاھﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺎب» :ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮاﻧﻨﺪ« ص  ۱۹۱و  ،۱۹۲ﭼﮫﺎر رواﯾﺖ را ذﮐﺮ و ﻣﻌﻨﯽ آﯾﮥ
َّ َ ٓ َ َ ُ َ ّ ُ َ ٞ
َ
ِ� ق ۡو ٍ� ها ٍد ] ﴾٧اﻟﺮﻋﺪ» [۷ :ﺗﻮ ﺗﻨﮫﺎ
ھﻔﺘﻢ ﺳﻮره رﻋﺪ را﴿ :إِ�ما أنت منذِر ۖ ول ِ
ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای و ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ھﺪاﯾﺘﮕﺮی دارد« ﺗﺤﺮﯾﻒ و واژه )ھﺎد( را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺳﭙﺲ
دﯾﮕﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺑﺎب :اﻣﺎﻣﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﺧﺰاﻧﻪدار داﻧﺶ
او ص  ۱۹۲و  ۱۹۳ﺑﻪ ﺷﺶ رواﯾﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج
ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺘﻢ ﺑﺮ ﺑﺪﮐﺎران اﻣﺖ ﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ
ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻨﺖ ﺗﻮ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺧﺰاﻧﻪ داران داﻧﺶ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺎم آﻧﮫﺎ و ﭘﺪراﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ.

١٦٨

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ :از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺻﻮرت
آﻓﺮﯾﺪ و ﺧﺰاﻧﻪ داران ﺧﻮد در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻗﺮارداد .درﺧﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آﻣﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ او ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ!!
در ﺑﺎب» :و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ و درھﺎی ورودی ﺑﻪ ﺳﻮی اوﯾﻨﺪ« ص
َ
 ۱۹۳و  ،۱۹۴ﺳﻪ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎﻣﺎن ،ﻣﺮاد ﺧﺪا از اﯾﻦ آﯾﻪاﻧﺪَ ﴿ :وع َد
َۡ
َّ ُ َّ َ َ ُ ْ
َ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ ََ
ۡ َ
ت ليَ ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِ� ٱ� ِ
�ض ك َما ٱ ۡس َتخلف
ٱ� ٱ �
ِين َءامنوا مِن�م وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
َ
ٱ َّ� َ
ِين مِن � ۡبل ِ ِه ۡم] ﴾...اﻟﻨﻮر» [۵۵ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﮐﺎرھﺎی
ً
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،وﻋﺪه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ«.
در ﺑﺎب» :اﻣﺎﻣﺎن ،ﻧﻮر ﺧﺪاﯾﻨﺪ« ص  ۱۹۴و  ،۱۹۶اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﯽآورد :اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ
َّ ٓ َ َ ۡ
ْ َّ
ﮐﺎﺑﻠﯽ از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪَ َ ﴿ :
�ٔام ُِنوا ب ِٱ�ِ َو َر ُس ِ
نز�َا ۚ﴾...
و�ِۦ َوٱ�ُّورِ ٱ�ِي أ
]اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ» [۸ :اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش و ﻧﻮری ﮐﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ« ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ :ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﻮر ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻮر اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ روز آﺧﺮتاﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن
ﻧﻮریاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﮐﺮده و ﻧﻮر ﺧﺪا در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦاﻧﺪ ،ای اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻧﻮر اﻣﺎم در دل ﻣﺆﻣﻨﺎن درﺧﺸﻨﺪه ﺗﺮ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در روز اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن در دل
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪا ﻧﻮر آﻧﺎن را از ھﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ
دﻟﺸﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ھﺮﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ﺧﺪا دﻟﺶ را ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺧﺪا دل ھﯿﭻ ﺑﻨﺪه ای را ﭘﺎک
ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎ ﻧﮑﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ وی را از
ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺳﺨﺖ و ﻋﺬاب دھﺸﺘﻨﺎک ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد.
ُ
َ َّ َ ُ ْ ُّ َ َّ ٓ َ
نزل
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ واژه ﻧﻮر در آﯾﻪ ۱۵۷ :ﺳﻮرۀ اﻋﺮاف﴿ :وٱ�بعوا ٱ�ور ٱ�ِي أ ِ
َم َع ُه ٓۥ (١ )﴾...ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از ﻧﻮر در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮ اﻣﺎﻣﺎن اﺳﺖ.
َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ ٗ َ ُ َ
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ...﴿ :و�جعل ل�م ن
ور� � ۡمشون بِهِۦ] ﴾...اﻟﺤﺪﯾﺪ» [۲۸ :و
ﻧﻮری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪان اﻗﺘﺪا ورزﯾﺪ.
 -١و از ﻧﻮری ﮐﻪ ھﻤﺮاه او ﻧﺎزل ﺷﺪه ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ور ٱ َّ َ َ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ھﻤﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎره آﯾﻪ۞﴿ :ٱ َّ ُ
� نُ ُ
ت
لس�ٰ� ٰ ِ
َۡ
َ ۡ َ
ُّ َ َ ُ َ َ َّ
َُ ُ
اح ٱلۡم ۡص َب ُ
ۡ ٌ
اح � ُز َج َ
ك ٰو� ٖ � َ
اجة ك�� َها
اج ٍة� ٱلزج
�ض َمثل نورِه ِۦ ك ِمش
ِيها مِص َب ۖ ِ
َوٱ� ِ �
ِ
َۡ َ َ ٞ ُ ٞ
َ َ َ ُّ َ ٰ َ َ َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َّ َ َ ُ
اد َز ۡ� ُت َها يُ ِ ٓ
� ُء
ب د ّرِ ّي يُوق ُد مِن شجر� ٖ م�ر�ةٖ ز�تونةٖ � ��ِيةٖ و� غر�ِيةٖ ي�
كوك
َ
َ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ٰ َ َ ٌ ُّ ٞ
َّ ُ ُ
�ب ٱ
� ٱ� ۡم�ٰل
ولو لم �مسسه نار ۚ نور � نورٖ � �هدِي ٱ� �ِ ورِه ِۦ من �شاء ۚ و� ِ
َّ ِ َ َّ ُ ُ
� ٍء َعل ٞ
� ّل َ ۡ
ِيم ] ﴾٣٥اﻟﻨﻮر» [۳۵:ﺧﺪا روﺷﻨﮕﺮ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ،
ل ِلن �
اس وٱ� ب ِ ِ
ﻧﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻠﭽﺮاﻏﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﭼﺮاغ در ﺣﺒﺎب درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻧﮕﺎر ﺳﺘﺎرۀ ﻓﺮوزان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﺮاغ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد از درﺧﺖ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ زﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ .اﻧﮕﺎر روﻏﻦ آن ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﺗﺶ دارد ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮری
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻧﻮری ﺧﺪا ھﺮﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮد رھﻨﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺜﻞھﺎ ﻣﯽزﻧﺪ «...ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاد از )ﭼﻠﭽﺮاغ( ﻓﺎﻃﻤﻪ) ،در آن ﭼﺮاﻏﯽ
ﺑﺎﺷﺪ( ﺣﺴﻦ) ،آن ﭼﺮاغ در ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد( ﺣﺴﯿﻦ) ،ﺣﺒﺎب درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر
ﺳﺘﺎره (...ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا او ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن ﻣﯿﺎن زﻧﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .و ﻣﺮاد از
)و اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد از درﺧﺖ (...اﺑﺮاھﯿﻢ÷) ،ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ( ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﯾﮫﻮدی
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ و )اﻧﮕﺎر روﻏﻦ آن ﺷﻌﻠﻪور ﺷﻮد( ﯾﻌﻨﯽ :اﻧﮕﺎر داﻧﺶ از او ﺳﺮازﯾﺮ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﺗﺶ ،ﻧﻮری اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻧﻮری( اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ،
)ﺧﺪا ھﺮﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻧﻮر (...ﯾﻌﻨﯽ :ھﺮﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن رھﻨﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
َۡ
� َ� ۡغ َشٮ ٰ ُه َم ۡو ٞ
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أَ ۡو َك ُظلُ َ
�ر ُّل ِّ ّ
ٰ
�
ت
�
ج
ٖ ِ
ٖ ٖ
َ
َ
ٓ
َ
ُ َ َ
ۡ
َ
َ َ ٞ
َۡ َۡ ّ ٞ
ّ َۡ
اب ُظلُ َ� ٰ ُ ۢ
ت َ� ۡعض َها ف ۡوق َ� ۡع ٍض إِذا أخ َر َج يَ َدهُۥ ل ۡم يَ� ۡد
مِن فوقِهِۦ موج مِن فوقِهِۦ سح ۚ
ُّ
َ َ ٰ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ
� َ ُ�ۥ نُ ٗ
� َعل ٱ َّ ُ
ور� َ� َما َ ُ
ور ] ﴾٤٠اﻟﻨﻮر» [۴۰:ﯾﺎ ﺑﺴﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی
يرٮهاۗ ومن لم
ن
ِن
م
ۥ
�
ِ
ٍ
در درﯾﺎی ژرف ﻣﻮاﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮاج ﻋﻈﯿﻤﯽ آن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮاﻓﺮاز آن اﻣﻮاج
ﻋﻈﯿﻢ ،اﻣﻮاج ﻋﻈﯿﻢ دﯾﮕﺮی آن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮاز آن اﻣﻮاج ﻋﻈﯿﻢ ،اﻣﻮاج
دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻓﺮاز اﻣﻮاج اﺑﺮھﺎی ﺗﯿﺮه ﺧﯿﻤﻪ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ
ﻓﺮاز دﯾﮕﺮی ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ھﺮﮔﺎه دﺳﺘﺨﻮد را ﺑﻪ در آورد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻮری ﺑﮫﺮۀ او ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ) ،او ﻧﻮری ﻧﺪارد( ﻣﺮاد از )ﯾﺎ ﺑﺴﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی
ﮐﻪ (...اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ،از )ﮐﻪ اﻣﻮاج ﻋﻈﯿﻤﯽ آن را (...ﻋﺜﻤﺎن ،از )و ﺑﺮ ﻓﺮاز اﻣﻮاج
اﺑﺮھﺎی (...ﻋﻤﺮ و از )ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز دﯾﮕﺮی( ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺳﺖ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد .و
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﺟﻤﻠﻪ) :ھﺮﮔﺎه دﺳﺖ ﺧﻮد را (...ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺘﻨﻪھﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﺮاد از
ﺟﻤﻠﻪ) :ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ (...اﻣﺎﻣﯽ از ﻧﺴﻞ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ) :او ﻧﻮری
ﻧﺪارد( ﯾﻌﻨﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻣﺎﻣﯽ ﻧﺪارد) .(١
َ
َۡ َ ُ ُُ ََۡ َ
و درﺑﺎرهی آﯾﻪ�﴿ :س ٰ
� �يۡدِي ِه ۡم َو�ِ�يۡ َ�ٰن ِ ِهم�﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۱۲ :
� نورهم �
»ﻧﻮر اﯾﺸﺎن ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﺎن و در ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺸﺎن در ﺗﻸﻟﺆ و درﺧﺸﺶ اﺳﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روز آﺧﺮت ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﺎن و در ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را وارد ﻣﻨﺎزل ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﺑﺮادرش ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
َ
ْ
ۡ
ُ ُ َ ُ ۡ ُ ُ َ َّ
ور ٱ�ِ بِأف َ�ٰهِ ِه ۡم] ﴾...اﻟﺼﻒ» [۸ :ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿ :يرِ�دون ِ�ط ِ�ٔوا ن
ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺑﺎ دھﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﻨﺪ« ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ وﻻﯾﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را
ﺑﺎ دھﺎن ھﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﻨﺪ) .وﻟﯽ ﺧﺪا ﻧﻮر ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎﻣﺖ را
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،و آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ:
َ
ْ َّ
) (٢
﴿ََ
َۡ ُ َ َ ٞ
نز ۡ�َا ۚ َوٱ َّ ُ
و�ِۦ َوٱ�ُّور ٱ َّ� ٓ
ِي أ َ
�ٔام ُِنوا ب ِٱ�ِ َو َر ُس ِ
� ب ِ َما �ع َملون خبِ� ] ﴾٨اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ[۸ :
ِ
ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻧﻮر ﭘﯿﺸﻮا اﺳﺖ.
در ﺑﺎب» :اﻣﺎﻣﺎن ﺳﺘﻮن و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه زﻣﯿﻦاﻧﺪ« ص  ۱۹۶و  ،۱۹۸ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
ھﺮﭼﻪ ﻋﻠﯽ آورده ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮم و از ھﺮﭼﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،او از ارزش و
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از
اﺣﮑﺎم او ﺑﻪ ﺳﺎن دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎدن اﺣﮑﺎم او ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ
ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﺘﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ راه
وﺻﻮل ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ھﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ او را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﮥ اﺋﻤﻪ
از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺳﺘﻮن زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﻧﻠﺮزاﻧﺪ و
ﺣﺠﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن روی زﻣﯿﻦ و ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮﯾﻦاﻧﺪ .اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫﺸﺖ و دوزخ از ﻃﺮف ﺧﺪاﯾﻢ ،ﻓﺮق ﮔﺬارﻧﺪه واﻻی ﻣﯿﺎن
 -١ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺤﺎد ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪاش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﭼﻨﯿﻦ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،راﻓﻀﯽھﺎ وی را ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ!
 -٢ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﮔﺬﺷﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ھﺴﺘﻢ و ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ و آھﻦ داﻏﻢ)  .(١ھﻤﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻢ اﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ھﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
و ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ ،او ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و وﯾﮋﮔﯽھﺎ واﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﯿﺶ از
ﻣﻦ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ :ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ ،آﺷﻮبھﺎ ،ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و
ﻗﻀﺎوتھﺎی ﺑﺪور از ﺧﻄﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ ،رﺧﺪادھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از دﺳﺘﻢ در ﻧﺮﻓﺘﻪ و آﻧﭽﻪ روی
ﻣﯽدھﺪ از ﻣﻦ دور ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺟﺎزۀ ﺧﺪا ﻣﮋده ﻣﯽدھﻢ و از ﺟﺎﻧﺐ او اﺑﻼغ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ،
ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ) .ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﮐﺘﺎب( رواﯾﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ را از ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ و ﻣﻔﮫﻮم آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽآورد ﮐﻪ
در آن آﻣﺪه :ﺧﺪا ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن را ﺳﺘﻮن و ﭘﺎﯾﮥ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺸﺮا ﺑﻪ ﻟﺮزش ﻧﯿﺎورد
و ﺣﺠﺖ ﻧﮫﺎﯾﯽ و ﺟﺎﻣﻊ او ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن روی زﻣﯿﻦ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ
را از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ آورده ﮐﻪ در آن آﻣﺪه :اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺖ ،دوﻟﺖ
دوﻟﺖھﺎ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ و آھﻦ داغ و ﺟﻨﺒﻨﺪهای ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
در ﻣﻮﺿﻮع» :ﺑﺎﺑﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎﯾﻞ و وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻣﺎم« ص  ۱۹۸و
 ،۲۰۵ﮐﻠﯿﻨﯽ در رواﯾﺘﯽ آورده ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﻣﺘﯿﺎز
ﺑﺨﺸﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻧﺴﻞ او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ و
َ
ِين َء َ
ام ُن ۗوا ْ َوٱ َّ ُ
ِيم ل َ َّ� َ
ﻓﺮﻣﻮد﴿ :إ َّن أ ۡو َ� ٱ�َّ
اس �إبۡ َ�ٰه َ
� َوٱ َّ� َ
ِين ٱ َّ� َب ُعوهُ َو َ� ٰ َذا ٱ�َّ
� َو ُّ
ُّ
ِ
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِ� ] ﴾٦٨آل ﻋﻤﺮان» [۶۸ :ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از او
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﯾﺎور
ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ« .اﻣﺘﯿﺎز از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا آن را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻋﻠﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻮادﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه او ﮐﻪ ﺧﺪا داﻧﺶ و اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ
َ
َّ
ِين أُوتُوا ْ ٱ ۡلع ۡل َم َوٱ ۡ� َ
ي� ٰ َن لَ َق ۡد َ� ۡث ُت ۡ
ﮐﺮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖَ ﴿ :وقَ َال ٱ َّ� َ
ٰ
ِ�
ك
�
م
ب ٱ� ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٰ َ ۡ ِ ۡ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ٰ َّ ُ ۡ ُ ُ َ َ َ َ
نت ۡم � � ۡعل ُمون ] ﴾٥٦اﻟﺮوم» [۵۶ :ﮐﺴﺎﻧﯽ
ث و�كِن�م ك
ث ف�ذا يوم ٱ�ع ِ
إِ� يوم ٱ�ع ِ �
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ او ﻣﺆﻣﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ داغ ﻧﻔﺎق را ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﯽﻧﮫﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﺪان اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺪر
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺗﺎ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻮده اﯾﺪ ،اﯾﻦ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﺳﺖ «...ﭘﺲ وﻻﯾﺖ ﺗﺎ
روز آﺧﺮت ﻣﯿﺎن ﻧﻮادﮔﺎن ﻋﻠﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ
ﻧﺎداﻧﺎن ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎﻣﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰه از ﮔﻨﺎھﺎن ،ﺑﺮی از ﻋﯿﻮب ،دارای
داﻧﺶ ،ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ از ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻦ دﯾﻦ ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺧﺸﻢ
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﯾﮑﻪ ﺗﺎز ﻣﯿﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﯾﺎرای او
ﻧﯿﺴﺖ ،ھﯿﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪی ھﻤﺴﺎن او ﻧﯿﺴﺖ ،ھﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﻈﯿﺮی ﻧﺪارد ،از ھﻤﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ
ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ
وﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﺑﺪو اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب او را دارد .ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎم را ﺑﺎ ﻋﻘﻞھﺎی ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﺎﻗﺺ و آراء ﮔﻤﺮاه ﺳﺎز اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎن ﺑﺎ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ،ﺧﺪا ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻧﺎﺑﻮدﺷﺎن ﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎر
دﺷﻮاری آرزو ﮐﺮدﻧﺪ ،دروغ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﯿﺠﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻓﺮو
رﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎب اﻣﺎم را از روی ﺑﯿﻨﺶ و آ ﮔﺎھﯽ واﻧﮫﺎدﻧﺪ ،اھﺮﯾﻤﻦ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن آراﺳﺘﻪ و ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﮐﺮد ،آﻧﺎن را از راه ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ
داﺷﺘﻨﺪ.
از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺪا ،رﺳﻮل و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ رو ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد روی آوردﻧﺪ ،ﺣﺎل
َ َ ُّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ۡ
�ََُ
آﻧﮑﻪ ﻗﺮآن اﯾﺸﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ﴿ :ور�ك �لق ما �شاء و�ختار ۗ ما �ن لهم ٱ
ِ�ة ۚ
ُ ۡ َ ٰ َ َّ َ َ َ ٰ َ ٰ َ َّ ُ ۡ ُ َ
��ون ] ﴾٦٨اﻟﻘﺼﺺ» [۶۸ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ھﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ
سب�ن ٱ� ِ وت�� �ما � ِ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ
َ َ ۡ
ﺑﺴﯽ ﻣﻨﺰه و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را اﻧﺒﺎز او ﮐﻨﻨﺪ« .ﯾﺎَ ﴿ :و َما �ن ل ُِمؤم ِٖن َو�
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َ
ۡ
َ َ َ
ۡ ََُ
َۡ
و� ٓۥ أم ًرا أن ي�ون ل ُه ُم ٱ� ِ�ة م ِۡن أم ِره ِۡمۗ﴾ ]اﻷﺣﺰاب[۳۶ :
ُمؤم َِن ٍة إِذا ق� ٱ� ورس
»ھﯿﭻ ﻣﺮد وزن ﻣﺆﻣﻨﯽ ،درﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش داوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎری از
َ ُ َ َ َۡ ُ َ
َ
َ
َۡ َ ُ
� ۡم ك َِ�ٰ ٞ
ب �ِيهِ ت ۡد ُر ُسون
ﺧﻮد در آن ﻧﺪارﻧﺪ« و ﯾﺎَ ﴿ :ما ل� ۡم ك ۡيف �ك ُمون  ٣٦أم ل
َۡ َ ُ َ
ٌَ َ
ۡ
ََ
َ َ َ َ َّ ُ َ
َّ َ ُ
َّ َ ُ
�ون  ٣٨أم ل� ۡم �يۡ َ� ٰ ٌن عل ۡي َنا َ�ٰل ِغة إ ِ ٰ� يَ ۡو ِم ٱلقِ َ� ٰ َمةِ إِن ل� ۡم
 ٣٧إِن ل� ۡم �ِيهِ لما �
َ
َۡ َُ ۡ ُ ََُٓ ََُۡۡ ْ ُ ََٓ
َ ُ ْ
ََ َۡ ُ ُ َ
ون َ ٣٩س ۡل ُه ۡم � ُّ� ُهم ب َ�ٰل َِك َز� ٌ
��� ِ ِه ۡم إِن �نوا
ِيم  ٤٠أم لهم ��ء فلي�توا ِ�
لما �كم
ِ
َ� ٰ ِد� َ
ِ� ] ﴾٤١اﻟﻘﻠﻢ» [۴۱-۳۶ :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ داوری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﮐﺘﺎﺑﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ از روی آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ .و ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯿﺪ در آن اﺳﺖ .ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﭘﯿﻤﺎنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎورﻧﺪ«.
ﺧﺪا ھﺮ ﺑﻨﺪهای را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﻮر ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﯿﻨﻪاش را
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی ﺣﮑﻤﺖ و ﮐﺎرداﻧﯽ را در ﻗﻠﺐ او ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و داﻧﺶ را ﺑﻪ او
اﻟﮫﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ھﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻓﺮو ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف و دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،او ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺮوز و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و از ﺧﻄﺎھﺎ و ﻟﻐﺰشھﺎ در
اﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
در ﺑﺎب» :اﻣﺎﻣﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﺮ و ﻣﺮدﻣﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﻮردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا از اﯾﺸﺎن ﺑﺤﺚ
ﮐﺮده اﺳﺖ« ص  ۲۰۵و  ،۲۰۶ﭘﻨﺞ ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ در ﻣﻮرد
ُ
ِيعوا ْ ٱ َّ َ ُ ْ ۡ َ ۡ
� َوأَط ُ
اﯾﻦ آﯾﻪ ﺳﺆال ﺷﺪ﴿ :أَط ُ
ِيعوا ْ ٱ َّ َ
لر ُسول َوأو ِ� ٱ�م ِر مِن� ۡمۖ] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء[۵۹ :
»از ﺧﺪا و از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﮐﺎرداران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«
َ َ ۡ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ٗ ّ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ َ
َّ ُ
ون بٱ ۡ ۡ
وت
ت َوٱل�ٰغ ِ
�ب ِ
ب يؤمِن ِ ِ
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ�﴿ :لم تر إِ� ٱ�ِين أوتوا ن ِصيبا مِن ٱلكِ� ِ
َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ٰٓ ُ َ ٓ َ ۡ َ ٰ َ َّ َ َ َ ْ
ً
ام ُنوا َسبِي� » ﴾٥١آﯾﺎ در ﺷﮕﻔﺖ
و�قولون ل ِ�ِين �فروا �ؤ�ءِ أهدى مِن ٱ�ِين ء
ﻧﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺮهای از ﮐﺘﺎب ﺑﺪﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺘﺎن و ﺳﺮﮐﺸﺎن اﯾﻤﺎن
ﻣﯽآورﻧﺪ و درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻓﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮﺣﻖﺗﺮ و راه ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﻧﺪ« .ﺑﻪ
ُ ْ َ ٰٓ َ
ك ٱ َّ� َ
ِين
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﮐﻔﺮ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻨﺎن از آل ﻣﺤﻤﺪ ره ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﻧﺪ﴿ .أو�� ِ
ۡ ۡ ّ ٞ
َۡ َ َ
َّ ُ َ َ َ َ َ َ
َّ
َََ
� َو َمن يَ ۡل َ
ص ً
ك﴾ »آﻧﺎن
ٱ
ن
ع
ن
ل
ف
�
�ا  ٥٢أم ل ُه ۡم ن ِصيب م َِن ٱل ُمل ِ
�د ُ�ۥ ن ِ
لعن ُه ُم ٱ ُ ۖ
ِ
ِ
ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ھﺮﮐﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ را
ﻧﺨﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﺎور او ﮔﺮدد .آﯾﺎ آﻧﺎن را ﺑﮫﺮهای از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﺳﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ از اﻣﺎﻣﺖ و
َ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ٞ
َۡ َُ ۡ َ
ون ٱ�َّ َ
اس نَقِ ً
ك فإِذا � يؤت
ل
م
ل
ٱ
م
يب
ص
�ا ] ﴾٥٣اﻟﻨﺴﺎء» [۵۳:در
ِن
ِ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﴿أم لهم ن ِ
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺪازه ﺳﻮراخ ھﺴﺘﮥ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽدادﻧﺪ« .ﻣﺮاد از ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﺪا
َۡ َۡ ُ ُ َ
َ ۡ
ون ٱ�َّ َ
اس َ َ ٰ َ ٓ َ ُ َّ ُ
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﴿أم �سد
� ما َءاتٮٰه ُم ٱ� مِن فضلِهِۖۦ] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء:
» [۵۴آﯾﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﭼﯿﺰی ﺣﺴﺪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از روی ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم
داده اﺳﺖ؟« ﻣﺮاد از ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺣﺴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ.
در ﺑﺎب» :آﻧﭽﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل از ھﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ« ص  ۲۰۸و
 ،۲۱۰ھﻔﺖ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ دو رواﯾﺖ از آﻧﮫﺎ را ﺑﻘﺼﺪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ آورده ﮐﻪ ﻣﺮاد
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
ل� ٰ ِد� َ
ِ� ] ﴾١١٩اﻟﺘﻮﺑﺔ» [۱۱۹ :از
ﺧﺪا از آﯾﻪ���﴿ :ها ٱ�ِين ءامنوا ٱ�قوا ٱ� و�ونوا مع ٱ
ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ راﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ« اﻣﺎﻣﺎن اﺳﺖ .و ﭘﻨﺞ رواﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده :ھﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و
ﻣﺮﮔﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و وارد ﺑﮫﺸﺖ ﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻌﺪ از او
را ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ از آن رواﯾﺖھﺎ آﻣﺪه :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺎم آﻧﺎن ،ﻧﯿﺎﮐﺎن،
دوﺳﺘﺪاران و اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و اﻣﺘﯿﺎزﺷﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ آورد.
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻣﻮر اﻣﺘﻢ را ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﻀﻞ اﯾﺸﺎن را اﻧﮑﺎر و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﺴﺮم
ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﺑﺮای آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت از ﻃﺮف ﮐﻠﯿﻨﯽ در اﺑﻮاب زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد:
ﺑﺎب» :آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﺸﺎن را داده اﺳﺖ ،اﺋﻤﻪ ھﺴﺘﻨﺪ« ص
۲۱۰ـ  ،۲۱۲ﮐﻪ ﺳﻪ رواﯾﺖ آورده.
ﺑﺎب» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده،
اﻣﺎﻣﺎناﻧﺪ« ص  ،۲۱۲دو رواﯾﺖ آورده.
ﺑﺎب» :ﻗﺮآن ھﺪاﯾﺘﮕﺮ اﻣﺎم اﺳﺖ« ص  ،۲۱۶دو رواﯾﺖ.
ﺑﺎب» :ﻣﺮاد از ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﻣﺎﻣﺎن اﺳﺖ« ص  ،۲۱۷ﭼﮫﺎر
رواﯾﺖ.
ﺑﺎب» :اﻓﺮاد دارای ﺗﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ از آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺋﻤﻪاﻧﺪ و
راھﺸﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﺳﺖ« ص  ۲۱۸و  ،۲۱۹ﭘﻨﺞ رواﯾﺖ.
ﮐﻠﯿﻨﯽ دو ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺎب» :ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن دو ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی دوزخ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ« ص  ۲۱۵و .۲۱۶
ﻣﯽآورد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ُ
َ َ َ ۡ ُ ْ ُ َّ َ
َ
اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ﴿ :ي ۡوم ندعوا � �نا� �ِإِ� ٰ ِم ِه ۡمۖ﴾ ]اﻹﺳﺮاء:
» [۷۱روزی ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺸﺎن)  (١ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ« ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﺎم ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﯿﺎمآور ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺮدم ھﺴﺘﻢ
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ،ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﯿﺸﻮای دﯾﻨﯽ – ﻣﺘﺮﺟﻢ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽروﻧﺪ
ﺗﮑﺬﯾﺐﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮدﻣﺪاران ﮐﻔﺮ و ﮔﻤﺮاھﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﺮﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ دارد ،ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻘﺸﺎن ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺮاه
ﻣﻦ اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻣﺮا ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﺮﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻗﺮار
دھﺪ ھﻤﺮاه ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از او ﺑﺮی ھﺴﺘﻢ.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :ﻋﺮﺿﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎن« ص  ۲۱۹و  ،۲۲۰ﺷﺶ ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﺎن زﯾﺎت ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﻧﺰد اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،رواﯾﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ :ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
َّ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ ُ ۡ ۡ ُ َ
ﻧﺨﻮاﻧﺪهایَ ﴿ :وقُل ٱ ۡ� َملُوا ْ فَ َس َ َ
و�ۥ َوٱل ُمؤمِنونۖ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ[۱۰۵ :
�ى ٱ� �مل�م ورس
ِ
»ﺑﮕﻮ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻣﺆﻣﻨﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ« .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺮاد از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :راه و ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪداری ﺑﺮ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ
اﺳﺖ« ص  ،۲۲۰دو ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﯽآورد.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺶ ،درﺧﺖ ﻧﺒﻮت و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻼﺋﮑﻪاﻧﺪ« ص  ،۲۲۱ﺳﻪ
ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن وارﺛﺎن ﻋﻠﻢاﻧﺪ و داﻧﺶ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ« ص ،۲۲۳
ﺑﻪ ھﺸﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺎب» :اﺋﻤﻪ؛ داﻧﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،و ھﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد را ﺑﻪ ارث
ﺑﺮدهاﻧﺪ« ص  ۲۲۳و  ،۲۲۶ﺑﻪ ھﻔﺖ رواﯾﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :اﻣﺎم رﺿﺎ ﻧﻮﺷﺖ :و
ﺑﻌﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ج اﻣﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع
ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان او وارﺛﺶ ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا در دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﯿﻢ و داﻧﺶ ﻓﺘﻨﻪ
و آﺷﻮبھﺎ ،اﺟﻞ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻋﺮب و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻤﻪ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ً
ﺑﺮ اﺳﻼم ﯾﺎ ﮐﻔﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ .و ھﺮﮐﻪ را دﯾﺪﯾﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻖ .ﻧﺎم ﭘﯿﺮوان ﻣﺎ و ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ و اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ راه و
روش ﻣﺎ را ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺰ ﻣﺎ و آﻧﺎن ھﯿﭻ ﮐﺲ در زﻣﺮۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد...
ََُ ََ
ُ َ
َ
� ٱل ۡ ُم ۡ�� َ
ِ�﴾ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺷﺮک ورزد ﴿ َما ت ۡد ُعوه ۡم إ ِ ۡ� �هِ﴾
﴿ك�
ِ
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ِي إ َ ۡ�هِ َمن يُن ِ ُ
ََۡ ٓ
يب  ﴾١٣ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﯿﮑﻪ
ﯾﻌﻨﯽ :وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ )ان اﻟﻠﻪ( ای ﻣﺤﻤﺪ﴿ :و�هد ِ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) .(١
ازاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اول )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻪ اﻣﺎم ھﻔﺘﻢ اﺳﺖ( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
َّ َ ٓ َ ۡ َ
�ض إ َّ� � ك َِ�ٰب ُّ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َما م ِۡن َ�ٓ� َ
ِ
ِ
ب
م
�
ٱ
و
ء
ا
م
لس
ٱ
�
ة
ب
� ] ﴾٧٥اﻟﻨﻤﻞ[۷۵ :
ٖ
ِ ِ
ِ ِ
ٖ ِ ٍ
»ھﯿﭻ ﻧﮫﻔﺘﻪای در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺘﺎب آﺷﮑﺎری اﺳﺖ« .ﺳﭙﺲ
َ
َ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَّ �ُ ﴿ :م أَ ۡو َر ۡ� َنا ٱلۡك َِ� ٰ َ
ب ٱ َّ� َ
ِين ٱ ۡص َطف ۡي َنا م ِۡن ع َِبادِناۖ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ» [۳۲ :ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎب

را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮد ﻋﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ« .ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ) .(٢
در ﺑﺎب» :ھﻤﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻓﺮود آﻣﺪه ﻧﺰد اﺋﻤﻪ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن آﻧﮫﺎ را
ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻨﻮع زﺑﺎنھﺎ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ« .ص  ۲۲۷و ۲۲۸
دو رواﯾﺖ را در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎب ﻣﯽآورد.
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺷﺶ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺑﺎب» :ﺗﻨﮫﺎ اﺋﻤﻪ ھﻤﻪ ﻗﺮآن را ﮔﺮدآوری و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و
اﯾﺸﺎن ھﻤﻪ داﻧﺶ آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ« ص ۲۲۹ ۲۲۸ﻣﯽ آورد .ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﺎﺳﺘﯽ در ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺨﺶ اﺧﯿﺮ ھﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺧﻮد درﺑﺎر ﻗﺮآن ﺳﺨﻨﮕﻮ ﻣﯽاﻧﺪازد) .ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب(
در ﺑﺎب» :اﺳﻢ اﻋﻈﻢ اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ« .ص  ،۲۳۰ﺳﻪ رواﯾﺖ را
ﻣﯽآورد راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ :آن ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻠﻘﯿﺲ )ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺄ( را آورد از ﯾﮏ ﺣﺮف
اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﺣﺮف اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﻔﺘﺎد و دو ﺣﺮف
آن ﻧﺰد اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪا ﯾﮏ ﺣﺮف را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ََُ ََ
َ
ُ
� ٱل ۡ ُم ۡ�� َ
ِ� َما ت ۡد ُعوه ۡم
 -١ﺷﻮری  ،۱۳-آﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﮔﺮﻧﻪ اﺻﻞ آن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ...﴿ :ك�
ِ
َ ۡ َّ ُ َ ۡ
ِي إ َ ۡ�هِ َمن يُن ُ
� َت ٓ َ َ َ َ ٓ َ َ ۡ ٓ
ِيب ] ﴾١٣اﻟﺸﻮری [۱۳ :ﯾﻌﻨﯽ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
� إ ِ ۡ�هِ من �شا ُء و�هد ِ
إِ� �هِ ٱ� ِ
ﻣﺸﺮﮐﺎن را ﺑﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﺮان ﻣﯽآﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دﯾﻦ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و ھﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﺪان رھﻨﻤﻮﻧﺶ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
 -٢ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﮫﻔﺘﻪای در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻌﻔﺮی ﻧﺪاﻧﻨﺪ،
ﭘﺲ ﮐﻠﯿﻨﯽ داﻧﺶ و آ ﮔﺎھﯽ آﻧﺎن را ﻣﺎﻓﻮق آ ﮔﺎھﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ھﻤﺴﺎن داﻧﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ!!

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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در ﺑﺎب» :آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻌﺠﺰهھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﺳﺖ« ص  ۲۳۱و
 ،۲۳۲ﭘﻨﺞ رواﯾﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ً
از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ :ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺰد آدم ،ﺳﭙﺲ ﺷﻌﯿﺐ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان رﺳﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،او ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ھﺮﮔﺎه از او اﺳﺘﻨﻄﺎق ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ
ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه و ھﻤﺎن ھﺪف ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و آﻧﭽﻪ
را ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ ،ھﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ او ﺳﭙﺎرده ﺷﻮد اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و دو ﺷﺎخ ﺑﺮاﯾﺶ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه :ﯾﮑﯽ در زﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮی در آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آن دو ﭼﮫﻞ ذراع ﻓﺎﺻﻠﻪ
وﺟﻮد دارد و ھﺮﭼﻪ را ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ.
از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه :ﺗﺨﺘﻪھﺎ و ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎ وارث ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯿﻢ.
از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﻗﺎﺋﻢ وﻗﺘﯽ از ﻣﮑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮐﻮﻓﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺟﻠﻮدارش اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ :ھﺎن! ھﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻤﺎ آب و ﻏﺬا را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺣﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎم ،ﺳﻨﮓ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎر ﺷﺘﺮی اﺳﺖ ،ھﺮﺟﺎ
ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﺸﻤﻪای ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪای را ﺳﯿﺮ و ھﺮ ﺗﺸﻨﻪای را ﺳﯿﺮاب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺷﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻓﻪ وارد ﻧﺠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﺷﺐ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮیﺷﺪن ﯾﮏ ﺳﻮم ﺷﺐ آﻣﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﻣﻔﮫﻮﻣﯽ و ﺷﺒﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ،اﻣﺎم ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺎﻣﻪ آدم را ﺑﺮ ﺗﻦ،
اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺳﻠﯿﻤﺎن در دﺳﺖ و ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ را در دﺳﺖ دارد ﭘﯿﺸﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
رواﯾﺖ اﺧﯿﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﯾﻮﺳﻒ از ﺑﮫﺸﺖ ﺳﻮی اﺑﺮاھﯿﻢ آﻣﺪ و او را از
آﺗﺶ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﭘﯿﺮاھﻦ از ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺎب» :اﺳﻠﺤﻪ و اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺰد اﺋﻤﻪ اﺳﺖ« ص  ۲۳۲و  ،۲۳۷ﻧﻪ رواﯾﺖ
را راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم داراﯾﯽھﺎی ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺰد اﺋﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽآورد .در
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن اﻣﻮال در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ .در رواﯾﺘﯽ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
آﻣﺪه ﮐﻪ روزی اﻻغ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آﻣﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ:
ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﭘﺪرش از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ و او ﻧﯿﺰ از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ او در
ﮐﺸﺘﯽ ھﻤﺮاه ﻧﻮح ﺑﻮده ،ﻧﻮح ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﮐﭙﻞ وی را ﻣﺎﻟﺶ داده و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ :از ﭘﺸﺖ
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

اﯾﻦ اﻻغ اﻻﻏﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و آﺧﺮﯾﻨﺸﺎن ﺳﻮار ﺑﺮ او ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺎس
ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮا آن اﻻغ ﻗﺮار داد) .(١
در ﺑﺎب» :اﺳﻠﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ« ص  ،۲۳۸ﭼﮫﺎر
رواﯾﺖ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ در اھﻞ ﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ او ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
در ﺑﺎب» :ﺑﺤﺚ از اوراق ،ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻗﺮآن ﻓﺎﻃﻤﻪ« ص  ۲۳۸و ،۲۴۲
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻪ ذﮐﺮ ھﺸﺖ رواﯾﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد:
 -۱اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺶ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﺳﺆاﻟﯽ از ﺗﻮ
دارم ،آﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﻣﯽﺷﻨﻮد؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :ﭘﻮﺷﺸﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن او و اﺗﺎﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ
ﻣﺤﻤﺪ! از ھﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮت آﻣﺪه ﺑﭙﺮس .ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﭘﯿﺮواﻧﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا دری را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ از آن ھﺰار در دﯾﮕﺮ ﺑﻪ روﯾﺶ ﮔﺸﻮده
ﻣﯽﺷﻮد؟
 -١داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﺎن را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰھﺎی ﺳﺮﺳﺎمآوری را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﺎن اھﻞ
ﺑﯿﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن :اﯾﻦ رواﯾﺖ را
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:
 -۱اﻻغ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
 -۲اﻻغ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را ﺑﺎﺟﻤﻠﻪ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ! ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن را ﻓﺪای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻻغھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﮑﻨﻨﺪ.
 -۳اﻻغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺪرم از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻢ ﺗﺎ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﭼﮫﺎرﻣﺶ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ! ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮح و ﻣﺤﻤﺪ ھﺰاران ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﺑﺎر اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ را ھﻤﺮاه
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻧﺠﻒ ﭘﯿﺶ اﻣﺎم ﺧﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻧﻮح ﺧﺒﺮ
ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ھﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از وﻻدﺗﺶ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم ﻣﺪﺗﯽ ذھﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻻﻏﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم...؟ و ﭼﻄﻮر اﻣﮑﺎن دارد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮان ﺳﮑﻮت را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدم) .ﻧﺎﺷﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻻغ از
ً
ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ! و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻻغھﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺪرﺷﺎن را ھﺮﮔﺰ!!(

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ھﺰار در را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ از ھﺮ در ھﺰار در دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
روی او ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ .اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺮش را ﻓﺮود آورد و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ و ﭼﻪ ﻋﻠﻤﯽ .آﻧﮕﺎه
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﯾﻢ و آﻧﺎن ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ
ﺷﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ورﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد ذراع ﺑﻪ ذراع رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻃﻮل دارد ،از
زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ھﻤﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮامھﺎ و
ھﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎوان ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎی دارد .ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺮا
زد و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ :اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﻦ ﻣﺎل ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ھﺮﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮑﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ آن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺳﭙﺲ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺟﻔﺮ دارﯾﻢ و آﻧﮫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺟﻔﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺟﻔﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯽ از ﭼﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ و آ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن آﻧﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ:
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ آن ﭼﻨﺎن! ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﺮآن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺪام
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﯾﮏ ﺣﺮف از ﻗﺮآن ﺷﻤﺎ در آن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ آﻧﭽﻨﺎن.
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻃﻼع دارﯾﻢ،
ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ،ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ آﻧﭽﻨﺎن!
ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﭘﺲ ﮐﺪام ﭼﯿﺰ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ در ﺷﺐ و روز رخ ﻣﯽدھﺪ ،ھﺮ
اﻣﺮ ﺑﻌﺪ از اﻣﺮ دﯾﮕﺮی و ھﺮﭼﯿﺰ ﭘﺲ از ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺗﺎ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ.
 -۲ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن
ﻓﺎﻃﻤﻪ دﯾﺪه ام ،ﺳﺎل ﺻﺪ وﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺖ ﻣﻠﺤﺪان ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﺮآن
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،ﻏﻢ واﻧﺪوه
ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻓﺮﺷﺘﻪ ای را ﺟﮫﺖ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ
او ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﮑﻮه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮد و او ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه
ﭼﯿﺰی اﺣﺴﺎس ﮐﺮدی و ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ،او را از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺖ،
اﻣﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺼﺤﻔﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﺣﻼل و ﺣﺮام در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه را در
ﺑﺮ دارد.
 -۳ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﻌﻼء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺟﻔﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﺑﺮ دارد؟ ﮔﻔﺖ :زﺑﻮر داوود ،ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ،اﻧﺠﯿﻞ
ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺼﺤﻒ اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﺣﻼل و ﺣﺮام ھﺎ ،ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﺪارم در آن
ﻗﺮآن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﻧﺪارﯾﻢ در آن وﺟﻮد دارد ،ﺣﺘﯽ ﺣﺪ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻧﺼﻒ ﺣﺪ ،ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺣﺪ و
ﺗﺎوان ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ را ھﻢ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
و ﺟﻔﺮ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ھﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در آن ھﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﺳﻠﺤﻪ
در آن ﺑﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻔﻮر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﻧﻮادﮔﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ را
ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟ آری ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺷﺐ و روز ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ وﻟﯽ رﺷﮏ ﺑﺮدن اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ اﻧﮑﺎر روا ﻣﯽدارد و اﮔﺮ ﺣﻖ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد.
 -۴ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﺧﺒﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻔﺮ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺣﻖ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﻖ
در آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻓﺮاﺋﺾ ﻋﻠﯽ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻨﺪ ،و
درﺑﺎره ﺧﺎﻟﻪھﺎ و ﻋﻤﻪھﺎ از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﮐﻦ ،و اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺼﺤﻒ
ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ در آن اﺳﺖ و اﺳﻠﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ھﻤﺮاه
دارد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺄﺗﻮا ﺑﻜﺘﺎب)  ...(١ﺻﺎدﻗﲔ« ]اﻷﺣﻘﺎف» [۴ :ﮐﺘﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ

از اﯾﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ«.
 -۵ﺟﻔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از داﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺪام
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ورﻗﯽ اﺳﺖ ھﻔﺘﺎد ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد ﮐﻪ در ﭘﮫﻨﺎی ﭼﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ
اﺳﺖ .ھﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪان ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ھﻢ در آن وﺟﻮد
دارد.

 -١آﯾﻪ در اﺻﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖۡ ...﴿ :ٱ� ُتو� ب� َِ�ٰب ّمِن َ� ۡبل َ�ٰ َذا ٓ أ َ ۡو أ َ َ� ٰ َر� ّم ِۡن ع ِۡل� إن ُك ُ
نت ۡم َ�ٰ ِد� َ
ِ�
ٖ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ٖ
] ﴾٤اﻷﺣﻘﺎف.[۴ :
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ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ روز زﯾﺴﺖ و اﻧﺪوه ﺷﺪﯾﺪی وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ و آراﻣﺶ دروﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و درﺑﺎره
ﭘﺪر و ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ و ھﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ از او در ﻣﯿﺎن ﻧﻮادﮔﺎﻧﺶ رخ ﻣﯽدھﺪ آ ﮔﺎھﺶ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﻋﻠﯽ ھﻢ آن را ﻣﯽﻧﮕﺎﺷﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ.
 -۶اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻠﯽ
اﺳﺖ ،ھﻤﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮامھﺎ در آن وﺟﻮد دارد.
 -۷ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ اﻋﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪیھﺎ و ﻣﻌﺘﺰﻟﯽھﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ آﯾﺎ او ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﻦ دو ﮐﺘﺎب
را دارم ﮐﻪ ﻧﺎم ھﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﮫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -۸ھﯿﭻ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد و
ﭘﺪرش در ﮐﺘﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ درﺑﺎره ﻧﻮادﮔﺎن ﺣﺴﻦ ﭼﯿﺰی در آن
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
در ﺑﺎب» :ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن در ﺷﺐ و روز ﺟﻤﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ« ص  ۲۵۳و  ،۲۵۴ﺳﻪ
رواﯾﺖ را از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽآورد از ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﺐھﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج در ﺗﺨﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﺪا ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﺋﻤﻪ ھﻤﺮاه او و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﻧﺰد آن ﺣﻀﻮر
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ روحھﺎی ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داﻧﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺪنھﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
اﮔﺮ آن ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :اﮔﺮ اﻣﺎﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ« ص  ۲۵۴و
 ،۲۵۵ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﭼﮫﺎر رواﯾﺖ را ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ ﺑﺎب» :ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
از ھﻤﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻣﻼﺋﮑﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ« ص  ۲۵۵و  ،۲۵۶ذﮐﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :ﺑﺎﺑﯽ ﮐﻤﯿﺎب در ﺑﺤﺚ ﻏﯿﺐ« ص  ۲۵۶و  ،۲۵۷ﭼﮫﺎر رواﯾﺖ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد آن در اﺻﻮل اﻟﮑﺎﻓﯽ ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ :از
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه :ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎ ﻏﯿﺐ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻏﯿﺐ
را ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻓﻼن ﮐﻨﯿﺰم را ﺑﺰﻧﻢ از دﺳﺘﻢ ﻓﺮار ﮐﺮد ،ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ در
ﮐﺪام اﺗﺎق ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻠﻤﯽ ﺗﺮاوش ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻖ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ!! و ﻟﺬا
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ،وﻟﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺸﺖ ﭼﻮن رواﯾﺖ دوﻣﯽ را از
ھﻤﺎن اﻣﺎم ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺳﺆال ﺷﺪ :آﯾﺎ اﻣﺎم از ﻏﯿﺐ اﻃﻼع دارد؟ در ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ وﻟﯽ ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺖ از ﭼﯿﺰی ﺳﺮ درآورد ﺧﺪا وی را آ ﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯽ رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﺪان ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺪن اﯾﻦ
ﺑﺎور ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ در اذھﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا از
ﻏﯿﺐ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،ﭼﻘﺪر آﺳﺎن و ﺑﯽارزش اﺳﺖ ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﺪ ﺟﺎی ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﺪاﻧﺪ!
اﺑﻮاب زﯾﺮ ھﺪف ﮐﻠﯿﻨﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد:
 -۱اﻣﺎﻣﺎن ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ص  -۱۵۸ﺳﻪ رواﯾﺖ.
 -۲اﻣﺎﻣﺎن زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،ص
۲۵۸ـ ،۲۶۰ھﺸﺖ ﺣﺪﯾﺚ.
 -۳اﻣﺎﻣﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ص
 ۲۶۰و  ،۲۶۲ﺷﺶ ﺣﺪﯾﺚ.
 -۴ﺟﮫﺎت داﻧﺶھﺎی اﻣﺎﻣﺎن ،ص  ،۲۶۴ﺳﻪ رواﯾﺖ را راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ آورده ﮐﻪ
ﺟﮫﺎت داﻧﺶ آﻧﺎن ارث و اﻟﮫﺎم اﺳﺖ.
 -۵ھﺮﮔﺎه ﭼﯿﺰی از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺮدد ھﺮﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و زﯾﺎنھﺎﯾﺶ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ص  ۲۶۴و ۲۶۵ـ دو رواﯾﺖ.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :ﺧﺪا ھﯿﭻ داﻧﺸﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وی دﺳﺘﻮر داد
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را ھﻢ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد و او در ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ« ص ،۳۶۴
ﺳﻪ رواﯾﺖ را ﻣﯽآورد.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :ﺳﭙﺮدن دﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن« ص۲۶۵و  ،۲۶۸ده رواﯾﺖ را
ﻣﯽآورد.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺎن ھﻤﺴﺎناﻧﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺑﻮدن اﻋﺘﻘﺎد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی در ﺣﻖ اﯾﺸﺎن«)  (١ص  ۲۶۸و .۲۷۰
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺘﺠﺪدان و ﺗﯿﺰھﻮﺷﺎناﻧﺪ« ص  ۲۷۰و  ،۲۷۱ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﺪﯾﺚ
اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -١ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آن از
ﺣﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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ذﯾﻞ ﺑﺎب» :ﺑﺤﺚ از ارواﺣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺒﺪ اﺋﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ« ص  ۲۷۱و  ،۲۷۲ﺳﻪ
رواﯾﺖ را راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ارواح ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :روح اﯾﻤﺎن ،ﻗﻮت ،ﺷﮫﺮت ،زﻧﺪﮔﯽ و
روح اﻟﻘﺪس ﮐﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﮔﺬﺷﺖ روح اﻟﻘﺪس او ﺑﻪ اﻣﺎم
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .روح اﻟﻘﺪس ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﻮاب ،ﻏﻔﻠﺖ ،وﻗﺖ
ﮔﺬراﻧﯽ و ﺑﯿﮫﻮده ﮐﺎری ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﭼﮫﺎر ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض ﻣﺰﺑﻮر را
دارﻧﺪ و روح اﻟﻘﺪس از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :روﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺖ را ﺑﺪان ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ« ص  ۲۷۳و  ،۲۷۴ﺑﻪ
َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ
ﺷﺶ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ :اﻣﺎم ﺻﺎدق در ﻣﻮرد آﯾﻪ﴿ :و��ل ِك أوحينا
َۡ َ
ب َو َ� ٱ ۡ� َ
ك ُر ٗ
وحا ّم ِۡن أَ ۡمرنَا ۚ َما ُك َ
نت تَ ۡدري َما ٱلۡك َِ�ٰ ُ
إِ�
ي� ٰ ُن﴾ ]اﻟﺸﻮری» [۵۲ :ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ِ
ِ
ِ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ وﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺟﺎن را وﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ
)ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎم دارد و ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت دلھﺎﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از وﺣﯽ( ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯽ ﮐﺘﺎب
ﭼﯿﺴﺖ و اﯾﻤﺎن ﮐﺪام« .ﮔﻔﺘﻪ» :در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد وی را آ ﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از
اﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه اﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
ۡ ّ
ََۡ َُ َ َ َ
وح قُل ٱ ُّ ُ
ُّ
لروح م ِۡن أمرِ َر ِ�﴾ ]اﻹﺳﺮاء[۸۵ :
و ھﻢ او درﺑﺎره آﯾﻪ﴿ :و� ٔ
�لونك ع ِن ٱلر ِ � ِ
»از ﺗﻮ درﺑﺎرۀ روح ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﮕﻮ :روح ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرم از آن آ ﮔﺎه اﺳﺖ«
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮔﻔﺘﻪ :از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن روح را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻓﺮود آورد
ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪه و ﻧﺰد ﻣﺎ اﺳﺖ.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ھﻤﻪ ﻋﻠﻮم اﻣﺎم ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﺪ« ص  ۲۷۴و ،۲۷۵
ﺑﻪ ﺷﺶ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ذﯾﻞ ﺑﺎب» :ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن در داﻧﺶ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ھﻤﺴﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ« ص
 ،۲۷۵ﺳﻪ رواﯾﺖ را ﻣﯽآورد و ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﻣﯽﺑﺮد.
 -۲ﺑﺨﺶ دوم از اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ

ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪﮐﺮدن ﺑﺨﺶ اول ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮل دادن ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﺰء دوم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻠﻪ از اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﺟﺰء ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻔﮫﻮم
اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﻧﺰد ﮐﻠﯿﻨﯽ و اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن از اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن ﻓﺮﻗﻪی ﮔﻤﺮاه و زﻧﺪﯾﻖھﺎ ﺑﯿﺎن
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ﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آن را در ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺖھﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﺸﺎن اﯾﻤﺎن و
ﮐﻔﺮ را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ رﺑﻂ دادﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارد ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ و
ﻣﻨﮑﺮ آن ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺟﺰء
اﻧﺒﺴﺎط و اﻣﺘﺪادی ﺑﺮای ﺟﺰء اول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮ آن راھﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﺜﺎلھﺎ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﻠﺦ را ﺧﻠﻖ و آﻧﮫﺎ را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ِﮔﻠﯽ را از
ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺎﻟﺶ داد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﯾﻤﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﻮی آﺗﺶ ﺑﺮوﯾﺪ و ھﯿﭻ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ،ﻣﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ را ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا روز واﭘﺴﯿﻦ
ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ و اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻦ و ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮت را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﭘﯿﻤﺎن را از اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﻣﻦ و ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﺎن و وﻟﯽ و ﯾﺎوران اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از او
ﮐﺎرﮔﺰاران دﺳﺘﻮرات ﻣﻦ و ﺧﺰاﻧﻪی ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وآﻧﮫﺎ ﺑﺮای دﯾﻦ ﺧﻮد از ﻣﮫﺪی
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی او اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﺑﺎ زور و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻢ .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻮاھﯽ دادﯾﻢ ،وﻟﯽ آدم ﻧﻪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺑﺪان اﻗﺮار ﻧﻤﻮد،
ﭘﺲ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﮫﺪی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ و آدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
َُۡ ََ َ َ
اﻗﺮار ﻧﮑﺮد و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ َولَ َق ۡد َعه ۡدنَا ٓ إ َ ٰٓ َ َ
� َول ۡم
� َءادم مِن �بل فن ِ
ِ ِ
َ َ َ
� ۡد ُ�ۥ ع ۡز ٗما ] ﴾١١٥ﻃﻪ.[۱۱۵ :
ِ
ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮر داد آﺗﺶ را ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﺤﺎب اﻟﺸﻤﺎل ﮔﻔﺖ :وارد آﺗﺶ
ﺷﻮﯾﺪ ،آﻧﮫﺎ از آﺗﺶ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎن ﮐﺮدم :ﺑﺮوﯾﺪ و داﺧﻞ آن ﺷﻮﯾﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻃﺎﻋﺖ و
وﻻﯾﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ) [۱۴۸] (۸۵۰و دوﺑﺎره از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ» :اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ -۱ :ﻧﻤﺎز -۲ ،زﮐﺎت -۳ ،روزه-۴ ،
ﺣﺞ -۵ ،وﻻﯾﺖ ،و ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻﯾﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ص .[۱۴۸] (۸۵۰) (۱۸
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ را اﻓﺰود ﮐﻪ :ﻣﺮدم ﭼﮫﺎر ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آﺧﺮی
)ھﻤﺎﻧﺎ وﻻﯾﺖ( را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ )ص .(۱۸
و از ﻋﺠﻼن اﺑﯽ ﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪس ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮا از ﺣﺪود
اﯾﻤﺎن آ ﮔﺎه ﮐﻦ .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود اﯾﻤﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺧﻤﺲ و ادای زﮐﺎت ،روزهی
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺣﺞ ﺑﯿﺖاﻟﺤﺮام ،وﻻﯾﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ،دﺷﻤﻨﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﯿﻦ
ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ص .(۱۸
و از زراره از اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺰارده ﺷﺪه
اﺳﺖ :ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت ،ﺣﺞ ،روزه و وﻻﯾﺖ .زراره ﮔﻔﺖ :ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﺪام از ھﻤﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :وﻻﯾﺖ .زﯾﺮا ﮐﻠﯿﺪ ھﻤﻪی آﻧﮫﺎ و دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺐ را زﻧﺪه
ﺑﺪارد ،و روز را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺗﻤﺎم ﺛﺮوﺗﺶ را ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﺪ و ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮود ،وﻟﯽ
وﻻﯾﺖ وﻟﯽ ﺧﺪا را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و آن را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدارش ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر
اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﻤﯽدھﺪ و از اھﻞ اﯾﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد )ص ۱۸ـ
.(۱۹
و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻪ رﺑﻂ اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی
ً
ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ رﺑﻂ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ او ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎر از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ:
9

ـ ﻧﻪ دھﻢ ـ دﯾﻦ در ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺪارد در واﻗﻊ دﯾﻦ ﻧﺪارد ،ﺗﻘﯿﻪ
10
ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺗﻘﯿﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣﺤﺒﻮب
ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺗﻘﯿﻪ از دﯾﻦ ﻣﻦ و ﭘﺪران ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﺪارد اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد(!!
و ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ از اول ﺟﺰء دو ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ۴۶۴
اداﻣﻪ دارد و در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت  ۱۶۰۹رواﯾﺖ را ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ،و  ۲۲۰ﺻﻔﺤﻪی ﺑﺎﻗﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﻀﻞاﻟﻘﺮآن ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ در آن ﮐﺘﺎب آورده ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﺳﻌﺪاﻟﺨﻔﺎف رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺮض ﮐﺮدم ای اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪاﯾﺖ آﯾﺎ ﻗﺮآن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ؟ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﻌﻪھﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺎ را رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ اھﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ای ﺳﻌﺪ ! ﻧﻤﺎز ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺳﻌﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف رﻧﮕﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﻋﺮض ﮐﺮدم :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آن را در
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ .اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﯿﻌﻪھﺎی ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ؟ ھﺮﮐﺲ ﻧﻤﺎز را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﻖ ﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ،ای ﺳﻌﺪ ﮐﻼم ﻗﺮآن را
َّ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدم :دوﺳﺖ دارم رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ﴿ :إِن
َّ َ ٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٓ ۡ َ َ ۡ
َّ
ٱلصلوة �ن ٰ
� ع ِن ٱلف ۡحشاءِ َوٱل ُمنك ِر� َو�ِ� ُر ٱ�ِ﴾ ]اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت [۴۵ :ﻧﮫﯽ؛ ﮐﻼم اﻣﺖ و
ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﮑﺮ؛ ﻣﺮدم و ﻣﺎ ذﮐﺮ ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﻮارﯾﻢ.
و از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻣﺎرت و ﺧﻼﻓﺖ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد زﯾﺮا آﻧﮫﺎ ﻗﺮآن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻨﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ و اﺣﮑﺎم را ﺗﻌﻄﯿﻞ
ً
ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮﮐﺲ از ﻗﺮآن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽرﺳﺪ )ص  (۶۱-۶۰و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
1

4

1

ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻗﺮآن اﺳﺖ :ﺣﻼل ،و ﺣﺮام ،و
4

1

4

4

1
4

ﺳﻨﺖ ،و ﺧﺒﺮ ﻣﻠﺖھﺎی ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ و ﺧﺒﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
4
داور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ص .۶۲۷
1

4

و از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﻓﺮاﺋﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ص
4
4
.۶۲۸
3

1

و از اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :در ﻣﻮرد ﻣﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ،و
1

3

3

1
3

ﺳﻨﺖ و روﯾﺪاد ،و ﻓﺮﺋﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ص .۶۲۷
3
و از ﻓﻀﯿﻞﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ» :ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻣﺮدم
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ھﻔﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ؛ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻗﺮآن ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ« ص .۶۳۰
و از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺼﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :اﺑﻮ ﺣﺴﻦ ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد
و ﮔﻔﺖ :آن را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،آن را ﺑﺎز ﮐﺮدم و در آن ﺟﻤﻠﻪای را ﺧﻮاﻧﺪم ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﭘﺪر ھﻔﺘﺎد
ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﯾﺶ را در آن ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ :ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺮآن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ .ص
.۳۶۱
و از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺮدی ﺑﺮ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺘﯽ از ﻗﺮآن را
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﮕﻮﻧﻪ آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺋﺖ را
ﺑﺲ ﮐﻦ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﻧﺰول اﻣﺎم ﻣﮫﺪی ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮان و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم آﻣﺪ آن را
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺼﺤﻔﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آورد ،و

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ
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ﮔﻔﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺮآن ،آن را ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪای
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن را در دو ﻟﻮح ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهام .ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺰد
ﻣﺎ ﻣﺼﺤﻒ ھﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻒ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﯾﻢ .ﭘﺲ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ از
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آن را ﻧﺨﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ و وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊآوری اﻋﻼم آن ﺑﻮد ﺗﺎ آن را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ) .ص (۶۳۴
و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮐﺘﺎب »ﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮآن« را ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ) (۱۷ھﺰار آﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ص ۶۳۴
و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ھﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳روﺿﺔ اﻟﮑﺎﻓﯽ

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم اﺻﻮل ﻧﻮﺑﺖ ﺟﺰء دوم از ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ روﺿﻪ اﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ روﺿﻪ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎﻣﯿﻪ
دارد در ﻇﻠﻤﺖ ﺟﮫﻞ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ راه را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺪام ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻒ
در ﻗﺮآن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺮاء را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮاران ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ
ً
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﺳﻠﻮبھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻓﺘﺮاء او را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ
را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﻪای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آن راوی ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪاﯾﺖ ﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ؟ اﻣﺎم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪهھﺎی ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .ص  [۵۰ﯾﺎ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ
ﻗﺮآن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ]ص .[۵۸
ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﺣﯽ در آن اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮدهاﻧﺪ} .ص {۲۰۵
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و آن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ص ۳۸۷
و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت دﻟﯿﻠﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد
ً
ﮐﻠﻤﻪای در آﯾﻪای ﮐﻪ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ص ۲۰۵
و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻋﺎم اﻓﺘﺮاﺋﯽ را ﻣﯽآورد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎر ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺮا آﻧﮫﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
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و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آﻧﮫﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎﻧﺖھﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﯿﻦدار ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ در آن ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﮫﺎ روی ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻟﺒﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺮس را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻦﺷﺎن ﮐﺮد }ص -۱۲۴
.{۱۲۵
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻒ در
ً
ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ھﯿﭻ آﯾﻪای را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺎﻋﺪهای ﻋﺎم را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ھﺮ آﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺳﻮق دھﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺎ و ﺷﯿﻌﻪھﺎی ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ آﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ
ﺳﻮق دھﺪ و از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪی ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎ و ﺷﯿﻌﻪھﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ و ﺳﺎﯾﺮﻣﺮدم از آن ﻣﺒﺮا ھﺴﺘﻨﺪ«
ص .۳۶
َ َ َ ۡ َ ٓ َٰ َ ٓ ۡ َ َ
ۡ َٰ َ ۡ
َّ
ب �ُفس ُِدن
� إِس�ٰٓءِيل ِ� ٱلكِ� ِ
از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿وقضينا إِ� ب ِ
َۡ
َ َّ َ ۡ
ِ
�] ﴾...اﻹﺳﺮاء [۴ :رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻠﯽ و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ
�
ر
م
�ض
ِ� ٱ�
ِ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﴿ َو َ�َ ۡعلُ َّن ُعلُ ّٗو� َكب ٗ
��  ﴾٤درﺑﺎرهی آن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ.
ِ
َ َ ٓ ۡ ُ َ
﴿فإِذا َجا َء َوع ُد أولٮ ٰ ُه َما﴾ ]اﻹﺳﺮاء [۵ :ﮔﻔﺖ :ﯾﻌﻨﯽ :وﻗﺘﯽ ﯾﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﺴﯿﻦ آﻣﺪ،
َ ََۡ َ َۡ ُ
� ۡم ع َِب ٗادا َّ�َا ٓ أُ ْو� بَأۡس َشدِيد فَ َ
ج ُ ْ َ َ َّ
﴿�...عثنا علي
اسوا خِ�ٰل ٱ�ِيارِ �] ﴾...اﻹﺳﺮاء[۵ :
ٖ
ٖ
ِ
ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰﻣﺎن آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ھﺮ اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ
َ َ ۡٗ ۡ ٗ
آل ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﴿َ ...و�ن َوعدا َّمف ُعو� ] ﴾٥اﻹﺳﺮاء [۵ :ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮوج اﻣﺎم
ُ ََۡ َ ُ ۡ َ َ ََ
زﻣﺎن وﻋﺪهای ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ ﴿� َّم َرددنا ل� ُم ٱلك َّرة عل ۡي ِه ۡم] ﴾...اﻹﺳﺮاء [۶ :ﺧﺮوج ﺣﺴﯿﻦ
در ﻣﯿﺎن ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﯾﺎراﻧﺶ اﺳﺖ« ص ۲۰۶
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺠﺎش ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ُ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ ٓ َ ُ
ُ ْ َ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ َ
س ِه ۡم
� أنف ِ
﴿أو ٰٓ��ِك ٱ�ِين �علم ٱ� ما ِ� قلو� ِ ِهم فأع ِرض �نهم وعِظهم وقل لهم ِ
َ َۢ
ٗ
ق ۡو� بَل ِيغا » ﴾٦٣اﯾﻨﺎن ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ در دل دارﻧﺪ ﭘﺲ از آﻧﺎن روی
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ﺑﺮﺗﺎب ]وﻟﯽ[ ﭘﻨﺪﺷﺎن ده و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺳﺨﻨﯽ رﺳﺎ ﮐﻪ در دﻟﺸﺎن ]ﻣﺆﺛﺮ[ اﻓﺘﺪ ﺑﮕﻮی« ھﺪف
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻼن و ﻓﻼن اﺳﺖ) .(١
َّ
َ ۡ
َّ َ ُ ٓ ْ َ ُ
َّ َ َ َّ
نف َس ُه ۡم َجا ٓ ُء َ
﴿ َو َما ٓ أَ ۡر َس ۡل َنا مِن َّر ُ
س
وك
ول إِ� ِ�ُ َطاع �ِإِذ ِن ٱ�ِۚ َول ۡو �� ُه ۡم إِذ ظلموا أ
ٍ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
� ت َّو ٗابا َّرح ٗ
� َوٱ ۡس َت ۡغ َف َر ل َ ُه ُم ٱ َّلر ُسول ل َوج ُدوا ٱ َ
فَٱ ۡس َت ۡغ َف ُروا ْ ٱ َّ َ
ِيما » ﴾٦٤و ﻣﺎ ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﮫﯽ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ آﻧﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از ﺧﺪا آﻣﺮزش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ]ﻧﯿﺰ[ ﺑﺮای آﻧﺎن
ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﺮد ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪا را ﺗﻮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ« ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ھﺪف از اﯾﻦ
آﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ْ
﴿ َما َص َن ُعوا﴾ از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ)  (٢ﯾﻌﻨﯽ ای ﻋﻠﯽ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ و از ﺧﺪا در

ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﮐﺮد
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ُ َ ّ
ك ُِم َ
ِيما َش َ
وك � َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ ﴿ف� ور�ِك � يؤمِنون ح ٰ
ج َر
��
بَ ۡي َن ُه ۡم﴾ »وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻮ را در
ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﺎﯾﻪ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ داور ﮔﺮداﻧﻨﺪ« اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ُ َّ َ َ ُ ْ ٓ َ ُ ۡ َ َ ٗ ّ َّ َ َ
ۡ
َ
س ِهم حرجا مِما قضيت﴾ »ﺳﭙﺲ از ﺣﮑﻤﯽ
�دوا ِ� أنف ِ
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﴿�م � ِ

ﮐﻪ ﮐﺮدهای در دلھﺎﯾﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ]و ﺗﺮدﯾﺪ[ ﻧﮑﻨﻨﺪ« ﺑﺮزﺑﺎن ﺷﻤﺎ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن
داوری ﮐﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ھﺪف وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﴿ َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل ٗ
ِيما » ﴾٦٥و ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮ
ً
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورﻧﺪ« ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ }ص  {۳۳۶و آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮره  ۶۳ﺗﺎ  ۶۵از
ﺳﻮرهی ﻧﺴﺎء اﺳﺖ.
و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺧﻄﺒﻪای را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻮدش را از آن و از ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪی وﺳﯿﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ص (۳۰-۱۸
اﻓﺮاط در اﺋﻤﻪ و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ اﻣﺎﻣﺖ آﻧﮫﺎ و ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻣﮫﻠﺖ دادن
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﻠﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد و اﻣﺜﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﮫﺎ ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در آن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

 -١ھﺪف ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻓﻼن و ﻓﻼن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ھﺴﺘﻨﺪ!!
 -٢ﺟﻤﻠﻪی )ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻌﻮا( از آﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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و ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪی ﻃﺎﻟﻮﺗﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ص  ،۳۱-۳۳در آن ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺻﺤﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﻣﺖھﺎی ﻗﺒﻠﯽ وارد آﻣﺪه ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ
وارد ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ و وﺻﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ؛ ﺷﻤﺎ در آن ﺧﻄﺒﻪ ﻗﻮل اﯾﺸﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ» :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﮔﺮ اﻧﺪازهی اﺻﺤﺎب ﻃﺎﻟﻮت ﺑﺎ اھﻞ ﺑﺪر ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزدم
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ} .ص  {۳۲ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ »از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ در
ً
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳۰ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را دﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ اﻧﺪازهی اﯾﻦ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮداﻧﯽ ﺧﺪاﺟﻮ و ﭘﯿﺮوان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد اﯾﻦ ﮔﺮگھﺎی درﻧﺪه را از ﻗﺪرت
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﺮدم) .(١
و ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪی اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ذیاﻟﻨﻮرﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ »ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﺟﺒﺎﺑﺮه و ھﺎﻣﺎن و
ﻓﺮﻋﻮن و ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ،و در آن اﯾﻦ ﻗﻮل را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ :ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮاب ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪ و ﻏﺼﻪی او ﺗﻨﮫﺎ ﺷﮑﻤﺶ ﺑﻮد ،وای ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺶ اﮔﺮ دو دﺳﺘﺶ را ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﺮدﻧﺶ را
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد :زﯾﺮا از ﺑﮫﺸﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﻠﻮش
ﺑﻮد }ص .{۸۸
و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪھﺎی دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ آﺛﺎر اﻓﺮاط ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
در روز ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﮋده داد :ﺷﻤﺎ ﻏﻼﻣﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽآوری ﮐﻪ وﺻﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﻧﮫﺎل ﻣﯽﺷﻮد) .ص (۳۰۲
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﻖ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ او را ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪهاﯾﺪ )ص .(۶۶
و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ص .(۲۵۲
در روز آﺧﺮت ﺟﻌﻔﺮ و ﺣﻤﺰه ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎء ﺷﮫﺎدت ﺧﻮاھﻨﺪ داد .اﻣﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮاھﯽ را ﺑﺪھﺪ )ص  ،(۲۶۷زﯾﺮا ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اﺧﻔﺎ اﺳﺖ.
و در ﻣﻮرد اﻣﺎم دوازدھﻢ ،ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﮑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در روزﮔﺎرﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دوﺑﺎره از
اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻇﮫﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮ ﻧﺎﺻﺒﯽای را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن

 -١در ﺣﺎﺷﯿﻪ ص  ۳۳اﻣﺪه اﺳﺖ.
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دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ او ﺟﻮاب دھﺪ اﯾﻤﺎن را از او ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﻻ ﮔﺮدﻧﺶ
را ﻣﯽزﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﯾﻪ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ذﻣﻪ اﻣﺮوز ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ص (۲۲۷
و از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺳﻮال ﺷﺪه ﺷﯿﻌﻪھﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ
ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺪرت آﻧﮫﺎ
ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﻃﻤﺎع ﻧﻤﯽورزﯾﺪ ،ﻃﻤﺎع ورزد) ...ص (۹۲۴
و ﮐﻠﯿﻨﯽ اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی را از ﺟﻌﻔﺮﯾﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺧﺎﻟﺖ آﻧﮫﺎ را در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ
وﻻﯾﺖ رﺑﻂ ﻣﯽدھﺪ.
ﭘﺲ اﻣﺎﻣﯿﻪی راﻓﻀﯽ ھﻤﻪ داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﻧﻤﯽرود و
ﺗﻨﮫﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻏﯿﺮ از ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ )ص -۲۵۴-۱۰۷
 (۳۳۷-۲۷۰و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺪون ﻗﺒﻮل وﻻﯾﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ )ص  (۱۲۸و ﻧﺎﺻﺒﯽﺑﻮدن از دﺳﺖ
ﮐﻢﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮامھﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ص  (۱۰۱ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ﻓﺮق ﻧﺪارد.
)ص  (۱۶۰و اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﺎﺻﺒﯽ اﺳﺖ )ص .(۲۹۲
و ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻏﯿﺮ از ﺟﻌﻔﺮﯾﻪی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﮐﻔﺮ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ آﻧﮫﺎ
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ) .ص  (۳۸۹و ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺮدم ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﺴﺎب آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ،و ھﺮ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺧﺪا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وا ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ ،و ھﺮ
ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﻣﺮدم ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﮫﺘﺮی را ﻣﯽدھﺪ) .ص
(۱۶۲
و از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎھﺸﺎن
ﻣﯽﺑﺮد و آﻧﮫﺎ را ﺗﺰوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اھﻞ آﺗﺶ را داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درھﺎی ﺑﮫﺸﺖ و
ﺟﮫﻨﻢ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ص (۱۵۹
و ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دھﺪ.
و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ روش ﺷﯿﺦ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﻗﺮآن و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ در
ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد
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ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ و ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را در
ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺿﻪی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و ﺗﮫﻤﺘﮫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﺜﺎل آن ﻣﺎﻧﻨﺪ:
آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻘﺪاد و اﺑﻮذر و ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،و ﺑﻘﯿﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ اھﻞ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ص .۲۹۶ ،۲۹۵ ،۲۵۳ ،۲۴۵ ،۱۲۵
و رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺨﯿﻦ دو ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و او را ﻣﺠﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ دو ُﺑﺖ اﯾﻦ اﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ) .ص ،۱۲۴ ،۱۰۳ ،۱۰۲ ،۲۸
.(۳۱۸ ،۲۴۵ ،۲۱۶ ،۱۸۹
و از ﺟﻤﻠﻪی آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺘﺮی زﻧﺪﯾﻖ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻏﺎر ﺑﻮد
ﺳﺎﺣﺮ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در دل ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮد ،و او اوﻟﯿﻦ ﻋﺪاوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع
ﮐﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﺑﻮد ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺮد در ﻗﺒﺎ ﻣﻮﻗﻊ ھﺠﺮت
ﺑﻮد ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد اﺑﻠﯿﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ و ھﯿﺌﺖ ﺷﯿﺦ ﮐﺒﯿﺮی
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ) .ص (۳۴۴ ،۳۴۳ ،۳۴۰ ،۶۲۳
و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﻮﯾﺶ در اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ
رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در
ﮐﻨﺎر ﺳﺨﻦ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻌﺖ و ﯾﺎ ﻧﺺ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی
را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ:
) (١
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﯿﻌﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ راﻓﻀﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ وﻟﯽ
ﮐﻠﯿﻨﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮫﺎ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ص ۳۴
و ﻧﺎم ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﮫﺸﺖ رودی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر راﺳﺖ آن ﮔﻮھﺮی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن  ۱۰۰۰ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ھﺮ ﻗﺼﺮی ھﺰار ﻗﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ و
آل ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ص (۱۵۲

 -١اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق ص  ، ۲۵اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ .۱۵۵/۱
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و ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ روﺿﻪ اﻟﮑﺎﻓﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﺎﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی
اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪﮐﺮدن آﻧﭽﻪ در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ و روﺿﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ:
 -۱ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﻮﯾﺶ در
اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺑﻄﻼن
آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ از ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ ھﺮ اﻧﺪازه
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎز وارد دوزخ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺒﺎدت آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل
اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء وارد ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﺗﺶ را ھﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺣﻖ ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ھﺰاران رواﯾﺖ را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و آل ﺑﯿﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ.
 -۲و ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن از ﻧﻈﺮ ﻧﺺ و ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺷﯿﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﻤﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم را ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
و اﻓﺘﺮاء را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎء راﺷﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻼﻓﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ÷ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۳و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ و ﮔﻤﺮاھﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺨﻦ در
ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دروغ را ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺘﺮاء
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻗﻪ-
ی ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۴و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از روﯾﺪادھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽآورد و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
آروزی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ را ﺟﻠﻮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﮔﻤﺮاھﯽ و ﻇﻼﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ درﺟﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

١٩٤

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ً
راﺑﻌﺎ :ﻓﺮوع ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻓﺮوع ﺟﺰو ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺻﺪوق »ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻻ ﳛﴬه اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ« و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻃﻮﺳﯽ

»اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ واﻹﺳﺘﺒﺼﺎر« اﺳﺖ.

و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺎﻣﯿﻪ در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ و در روﺿﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺨﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ و
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻪ را ﺑﻪ
ﺟﺰء ﭼﮫﺎرم اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ ،آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ در ﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن
وارده در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻓﻘﻪ و در
ﻓﺮوع ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺘﺎبھﺎ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ،ﻧﻔﻮذ اﻣﺎﻣﯿﻪ
را در ﮐﺘﺎب ﺣﺞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در ﻓﻘﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭘﯿﺮو ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﻏﯿﺮ از
ً
ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺞ را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻓﺮد ﺟﻌﻔﺮی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ ﺑﻪ
ﺣﺞ ﺑﺮود ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرش ﺑﺎﺷﺪ و در زﯾﺎرت ﺣﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﺋﻤﻪ
ﺑﺮود ،و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ از دﻋﺎھﺎی ﻣﺎﺛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻤﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺞ در ﺟﺰء ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺞ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﻪ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﮐﺘﺎب
ﺣﺞ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎد آورﯾﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
آن ﺳﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم داده
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﺣﮑﺎم ﺣﺞ ﻧﺪارد و ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ وی
ﻣﻨﺖ ﻣﯽﻧﮫﺪ آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮد ﺣﺞ اﺳﻼم واﺟﺐ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻧﺠﺎم
داده اﻣﺎ ﺣﺞ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ )۹۱۹ـ .(١ )(۲۱۷

 (۲۱۷ - ۹۱۹) -١ﻧﮕﺎه اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر .۱۴۵/۲
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و در ﺑﺎب ﺣﺞ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ) ۹۲۰ـ  (١ )(۲۱۸ﮐﻠﯿﻨﯽ از وھﺐ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم :راﻓﻀﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺣﺞ ﮐﻨﺪ؟
اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ ،ﻋﺮض ﮐﺮدم :اﮔﺮ ﭘﺪرم ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﺪرت ﻧﺎﺻﺒﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ھﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺣﺞ
ﮐﺮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.
و در ﻓﻀﯿﻠﺖ زﯾﺎرت و ﺛﻮاب آن ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﻗﻤﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪم ھﺮﮐﺲ زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده ﻣﺮا زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرت ﯾﺎ
ً
ﺑﺮادرت ﯾﺎ ﺗﻮ را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻦ او را در آﺧﺮت زﯾﺎرت ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و او را از ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ
ﻣﯽرھﺎﻧﻢ )۹۱۲ـ  (٢ )(۲۱۹و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
زﯾﺎرت اﻣﺎم ﺟﺰو واﺟﺒﺎت ﺣﺞ اﺳﺖ )۹۲۲ـ .(٣ )(۲۲۰
ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﻃﻮﺳﯽ از ﯾﻮﻧﺲ اﺑﻮ وھﺐ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ» :وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪم و
ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﻓﺘﻢ و ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪاﯾﺖ ﺧﺪﻣﺘﺖ آﻣﺪهام در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را زﯾﺎرت ﻧﮑﺮدهام؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی را ﮐﺮدهاﯾﺪ ،اﮔﺮ از ﭘﯿﺮوان ﻣﺎ
ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،آﯾﺎ ﻓﺮدی را زﯾﺎرت ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
) (٤
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮑﻪ و اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ او را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ۹۳۳) .ـ (۲۲۱
ﻗﻤﯽ و ﻃﻮﺳﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﮕﺎه
روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺳﻮال ﺷﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻗﺒﻞ از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اھﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ،
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :زﯾﺮا در اھﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮاﻣﺰادهھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
) (٥
زاﺋﺮان ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺮامزادهای وﺟﻮد ﻧﺪارد۹۲۴) .ـ (۲۲۲
ﻗﻤﯽ از ﺑﯿﺰﻧﻄﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﺘﺎب اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ را ﺧﻮاﻧﺪم :ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﻦ
اﺑﻼغ ﮐﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر زﯾﺎرت ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻌﺎدل ھﺰار ﺣﺞ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ

 (۲۱۸ -۹۲۰) -١ﮐﺎﻓﯽ .۲۰۹/۴
 (۲۱۹ -۹۲۱) -٢اﻟﻔﻘﯿﻪ .۳۵۴/۲
 (۲۲۰ -۹۲۳) -٣ﮐﺎﻓﯽ.۸۰
 (۲۲۱ -۹۲۳) -٤اﻟﻔﻘﯿﻪ .۳۴۷/۲
 ۲۲۲ -۹۲۴) -٥ﮐﺎﻓﯽ  ، ۵۸۹/۴اﻟﻔﻘﯿﻪ .۳۶۱/۲
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﯾﻌﻨﯽ ھﺰار ﺣﺞ؟ ﮔﻔﺖ آری ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﺰار ﺣﺞ ﻣﯽارزد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
) (١
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺴﯿﻦ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۹۲۵) .ـ (۲۲۳
و آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ »ای ﺳﺪی آﯾﺎ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را ھﺮ روز
زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﺧﯿﺮ ،ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪاﯾﺖ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ را از اﻣﺎم
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮐﺮده؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ھﺮ ھﻔﺘﻪ او را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ھﺮ
ﻣﺎه او را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ :ﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﺮ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ھﺮ ﺳﺎل او را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﺮض
ً
ﮐﺮدم :ﮔﺎھﺎ آری ،ﮔﻔﺖ :ای ﺳﺪی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ را از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﺰار ﮐﺮده؟ ﻣﮕﺮ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاﻧﺪ ھﺰارھﺎ ﻣﻼﺋﮑﻪ را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﺮﯾﺎن او را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ھﺮﮔﺰ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ و ﭼﺮا ای ﺳﺪی ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر و ھﺮ روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ
را زﯾﺎرت ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪاﯾﺖ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺦھﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ ،در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺧﻮد ﺑﺮو و ﺑﻌﺪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ

ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .ﭘﺎداش زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺞ و

ﻋﻤﺮهای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) ((٢ )۲۲۴-۹۲۶و ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺑﺸﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺘﻨﻢ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ:
آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﺑﺸﯿﺮ ھﺮ ﻣﻮﻣﻨﯽ در ﻏﯿﺮ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺴﯿﻦ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﻮاب ﺑﯿﺴﺖ ﺣﺞ ﻋﻤﺮه را ﺑﺮای وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﻮاب ﺑﯿﺴﺖ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺮﺳﻞ و اﻣﺎﻣﯽ ﻋﺎدل ﺑﺮای وی
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،و ھﺮﮐﺲ در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺒﺮ اﻣﺎم را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﻮاب ﺻﺪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه و
ﺻﺪ ﻏﺰوای ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺮﺳﻞ ﯾﺎ اﻣﺎﻣﯽ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺮای وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدم :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻋﺒﻮﺳﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺸﯿﺮ ھﺮ ﻣﻮﻣﻨﯽ در روز ﻋﺮﻓﻪ از آب ﻓﺮات ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را
زﯾﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽدارد ﺣﺠﯽ ﻣﻘﺒﻮل را ﺑﺮای وی
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ).(٣ )(۲۲۷-۹۲۹
 ۲۲۳ -۹۲۵) -١ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
 (۲۲۴ -۹۲۶) -٢ﮐﺎﻓﯽ  ۵۸۹/۴و اﻟﻔﻘﯿﻪ .۳۶۲/۲
 (۲۲۷ -۹۲۹) -٣ﮐﺎﻓﯽ .۵۸۰/۴

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ

١٩٧

و ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،دو رواﯾﺖ را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ در ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﮫﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺣﺞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺖھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
را زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎھﺎن او را
) (١
ﻣﯽآﻣﺮزد۹۳۰) .ـ (۲۲۸
و راﺟﻊ ﺑﻪ دﻋﺎھﺎی ﻣﺎﺛﻮر در ھﻨﮕﺎم زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﯾﺎور ﺧﺪا ،ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮد ﻣﻈﻠﻮم ھﺴﺘﯿﺪ ،و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺖ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه ...ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ آﻣﺪهام و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻤﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺎز ﺷﻮد و اﻇﮫﺎر دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻔﺮت ﺧﺪا ﺑﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺎد ،ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺘﺮاء ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻧﻔﺮت ﺧﺪا
ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻮ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮده ،و ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺪان
راﺿﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ از آﻧﮫﺎ ﻣﺒﺮی ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺷﻤﺎ و اوﻟﯿﺎء ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻈﺎھﺮات
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﺳﺰد ﮐﻪ آﺗﺶ را
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﮫﺎ ﻗﺮار داده و آﺗﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ.
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﺗﻼن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎد ،ﺧﺪاوﻧﺪا آﻧﮫﺎ را
وارد آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﮔﺮدان ،ﺧﺪاوﻧﺪا ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺎﻏﯿﺎن و ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن وﻻت و
ﻋﺰی و ﺑﺘﮫﺎ و ھﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﺗﻮ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ھﺮ
اﻓﺘﺮاﮐﻨﻨﺪهای ،ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪا آﻧﮫﺎ و ﭘﯿﺮوان و اوﻟﯿﺎء و ھﻤﻔﮑﺮان و ھﻤﮑﺎران و
دوﺳﺖداران آﻧﮫﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ.
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ ﻣﺸﺮک اﺳﺖ ،و ھﺮﮐﺲ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ
) (٢
وارد آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ۹۳۱) .ـ (۲۲۹
و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﻤﯽ ھﻨﮕﺎم زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽروﯾﻨﺪ و ﺛﻤﺮ دھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
آﺳﻤﺎن ﺑﺎران را ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎران را ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ ،و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎﯾﯽ داده ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ و وﻻﯾﺖ ﺷﻤﺎ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ
 (۲۲۸ -۹۳۰) -١ﮐﺎﻓﯽ .۵۸۲ ، ۵۸۰/۴
 (۲۲۹ -۹۳۱) -٢ﮐﺎﻓﯽ .۵۶۹/۴
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﻧﻤﯽدھﻨﺪ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﮫﺎ ﻗﺮار داده-۹۳۲) .
) (١
(۲۳۰
اﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺖھﺎی ﮐﺘﺎب ﺣﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد اﻓﺮاط در ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺎﻣﯿﻪ را ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ ،و اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ در ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺸﮫﻮر ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،و رواﯾﺖھﺎی دﯾﮕﺮی را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺮاط در ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻪ در ﻓﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﺮاه
ﭘﺪرم وارد ﮐﻌﺒﻪ ﺷﺪم و ﺑﺮ روی ﺟﺎ ﻧﻤﺎزی ﺳﺮخ رﻧﮓ ﻣﯿﺎن دو ﺳﺘﻮن ،ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی
آورد و ﮔﻔﺖ :در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻤﯿﺮد و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮدی از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺪھﻨﺪ :ﮔﻔﺖ ﻋﺮض ﮐﺮدم :آﻧﮫﺎ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ) .(٢
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮑﻪ از ﺣﺴﺎن اﻟﺠﻤﺎل رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ را از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﻣﮑﻪ آوردم ،ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺪﯾﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻗﺪﻣﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻮﻻی ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻻی او اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺴﻄﺎط اﺑﯽ ﻓﻼن و ﻓﻼن و ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻮﻻی اﺑﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ و اﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاح ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را دﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﺎن دﯾﻮاﻧﻪ در ﺣﺎل ﮔﺮدش اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ
َ َ ْ َُۡ ُ َ َ َ
َ َ ُ
اد ٱ َّ� َ
ك ب�بۡ َ�ٰره ِۡم ل َ َّما َس ِم ُعوا ْ ٱ ّ� ِۡكرَ
ِين �ف ُ
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﮐﺮد ﴿�ن ي�
ون
ِق
ل
�
ل
وا
ر
ِ
ِ
َّ
ۡ
ۡ
ّ
َ
َ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ ۡ ُ ٞ
ون َ ٥١و َما ُه َو إ� ذِك ٞر ل ِل َ�ٰلم َ
� ] ﴾٥٢اﻟﻘﻠﻢ» [۵۲-۵۱ :و آﻧﺎن ﮐﻪ
و�قولون إِنهۥ لمجن
ِ
ِ
ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﺮآن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭼﺸﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ او
واﻗﻌﺎ دﯾﻮاﻧﻪای اﺳﺖ .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ]ﻗﺮآن[ ﺟﺰ ﺗﺬﮐﺎری ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ«.
و ﺑﻌﺪ :اﯾﻦ اﻧﺪک ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻓﻘﻪ

 (۲۳۰ -۹۳۲) -١اﻟﻔﻘﯿﻪ .۳۵۹/۲
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ .۴۵۴/۴
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ﺟﻌﻔﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ
ﺑﺴﯿﺎر از اﻓﺮاط ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺎﻣﯿﻪ و از ﮐﻔﺮ و زﻧﺪﻗﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از داﺧﻞ ،اﺳﻼم را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و آراء و اﻋﺘﻘﺎدات آﻧﮫﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﻌﺎر ﺣﺐ آل ﺑﯿﺖ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮدهای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف و دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ آﻧﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آل ﺑﯿﺖ اﻃﮫﺎر
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آن را ﭘﻨﮫﺎن دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ازدواج ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،و ﺳﺨﻦ
ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻧﮫﺎ ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﺨﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ از
ﺗﺮس ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯽ را ﻣﺮد ﺷﺠﺎع و ﻧﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ از ﺧﺪا از ﮐﺴﯽ ﺗﺮس ﻧﺪارد
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪ راﻓﻀﯽ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ ذﻟﯿﻞ و ﺑﺰدل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ او ھﻢ ﮐﻪ از آل ﺑﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ازدواج
ﮐﺮده و راﻓﻀﯽ ﻣﮑﺎﻧﺖ آن دو دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺧﺮاب و
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ از آﻧﮫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﮏ دارﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در ﺟﺰء اول ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ .و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺐ و دوﺳﺘﯽ آل ﺑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی
راﺷﺪﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،و اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﺳﻪ
ﻓﺮزﻧﺪش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻮادﮔﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ
در ﺣﻀﻮر ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮادرش و ﻋﻤﻮﯾﺶ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺠﻢ
رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺛﺮ ﺧﻮﺋﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
و در آن ﺷﺮح ﺣﺎل و زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺎم ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،آﯾﺎ راﻓﻀﯽ دﯾﺮوز ﯾﺎ اﻣﺮوز
را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﮫﺎ ،ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ھﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ
را ﺟﺰ ﺑﺎ ﻟﻌﻨﺖ و ﺗﮑﻔﯿﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﯿﺴﺖ!!..
ﺑﺖ ﺷﮑﻦ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﮫﻮر ﺷﯿﻌﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﺮادران ﺷﯿﻌﻪ-
اش راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ،او را ﺑﻪ ﻟﺮزه در آورده ،و آن را
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ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐﻪ؛ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮو ﮐﻠﻨﮓ رﯾﺨﺘﻦ اﺳﻼم ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺮ ھﻢ زدن
ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻣﻄﮫﺮ ﻧﺒﻮی و ﺳﻨﺖ اﺻﺤﺎب ﮐﺮام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج را ﺑﻪ روش اﺑﻦ ﺳﺒﺄ
ﻣﻠﻌﻮن در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻗﺪاﺳﺖ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﯿﻌﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﻮچ و ﺿﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻮی را ﺑﺮ ﺟﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺑﺮﻗﻌﯽ /ﺳﯿﺦ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻛﴪ

اﻟﺼﻨﻢ أو ﲢﻄﻴﻢ اﻟﺼﻨﻢ« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در آورده ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ً
و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﺑﺮای آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ .راﻓﻀﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﮫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺧﻄﺎ آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﺸﺎن آﻧﮫﺎ را از اﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ
آﻧﮫﺎ را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
اﯾﻦ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه :ھﻤﺎن ﻇﺮف ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎﯾﯽ روﺑﻪ رو ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و از اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﻮاران راھﻨﻤﺎ و ھﺪاﯾﺘﮕﺮ روی
ﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﺎن و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روی ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻨﺖ و اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و ﺑﻪ ﺷﮏ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮدم در
ﺻﺪاﻗﺖ و رواﯾﺖھﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻣﺮدم در اﺳﻼم ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﭽﻪ در
ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺜﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﮫﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻇﺎھﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺎ آرزوی آﻧﮫﺎ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و در ﺗﺎوﯾﻞ ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺑﯽﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻼم را
از ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻔﻈﯽ در ﻟﻐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎ آن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎوﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آرزو و اھﺪاف
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ.
و اﯾﻦھﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
در ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻣﺎﻧﯽ از آرزو ﻃﻠﺒﺎن دارﻧﺪ.
و اﺳﻼم در راه ﺧﻮد ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻧﻌﺮه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و
اﺳﻼم ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ را وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و آﻧﭽﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در اﺻﻮل و ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺪﻣﺎء ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ
ھﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ آن ﻗﺪﻣﺎء ،ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻠﺤﺪﯾﻨﺸﺎن ،داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻊ و آ ﮔﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ و از روی آ ﮔﺎھﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده ﺑﻮد!!
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﺟﺮأت ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و از ﮐﻔﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﻔﺎظ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ
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آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽورزﻧﺪ!!  .۱ھـ) .اﻟﻤﺴﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح اﻣﺎم اﺣﻤﺪ
۸۴/۱۲ـ (۸۵
رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اﺳﻼم و اھﻞ اﺳﻼم اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ و ﻣﺎ را از زﻣﺮهی دوﺳﺘﺪاران او ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ و در ﺑﮫﺸﺖ وﺳﯿﻊ ﺧﻮد ھﻤﻪ-
ی ﻣﺎ را در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران و ﺷﮫﯿﺪان ﮔﺮد ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮔﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺻﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ

و آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ آن
را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺿﻼﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود.
و ﺑﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻗﺮار داده ﺣﻤﻠﻪور
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و اﺣﮑﺎم آن ـ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﺎدت دو زن ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت ﯾﮏ
ﻣﺮد ﻣﺴﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ـ را ﻣﻮرد ﻣﺴﺨﺮهی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﻤﺮاھﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﻧﺎم او را ﺑﺎ
ذﻟﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺎم آن ﻟﻌﯿﻦ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺳﺨﻦ اﺳﺘﺎد ﺛﺮوت اﺑﺎﻇﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ« ﻣﺮا ﺷﮕﻔﺖزده
ﮐﺮد ،و دوﺳﺖ دارم اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ از آن ﭘﺎﯾﺎن دھﻢ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ھﺪف
از زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﺴﺐ ﺷﮫﺮت ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﺮگ در اﯾﻦ راه ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻌﮑﺎس آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در راه ﮐﺴﺐ آن ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
وﺳﯿﻠﻪای در دﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اھﺪاف آﻧﮫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،دﯾﻦ و
اﯾﻤﺎن را ﻧﯿﺰ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﺪان ﻓﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آﺷﮑﺎرا ﻧﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﻟﺤﺎد ﺧﻮد را اﻋﻼن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﻔﺮی را ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ آرزوی ﺣﻘﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺴﺐ
آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدھﻨﺪ.
ً
و اﻣﺮوز ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،و ﺷﺒﯿﻪ آﻧﮫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از
آﻧﮫﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻢ ﻋﺼﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻧﺪﯾﺪن آﻧﮫﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺷﺮﻓﯿﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﻠﺤﺪان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﻄﻘﯽ :ھﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻠﺤﺪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ھﺮ
ﻣﻠﺤﺪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﻣﻠﺤﺪ ﻏﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ دارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ
اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﺤﺪی ﮐﺎﻓﺮ و زﻧﺪﯾﻖ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
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و ﺑﻌﻀﯽ اواﻗﺎت ﻣﻠﺤﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﺤﺎدش ﺑﻌﻀﯽ ﺷﮫﺮت را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
ً
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ذات ﺷﮫﺮت ﺷﺮاﻓﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺻﻼ رﻧﮕﯽ از ﺣﻘﺎرت ﺷﺄن
وﭘﻮﭼﯽ و ﺑﯽﻣﺎﯾﮕﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﮫﺮت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﺸﮫﻮر ﻧﺪا ﻣﯽزﻧﺪ ﻧﻪ ذات ﺷﮫﺮت...
ﻣﺮدم ،ﻗﺎﺗﻞ و ﯾﺎ دزد و ﯾﺎ رﺷﻮهﮔﯿﺮ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر و زﺑﺎن زد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ را
اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﭘﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻠﺤﺪ ﻣﺸﮫﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم او را زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﺮ او را ﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ...
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ
آن ﺷﮫﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺷﯿﻔﺘﻪی آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا
ﺑﻪ ذات دﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﻧﺸﻮﯾﻢ ،و ﻋﺪم اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا و ﮐﻼم ﺧﺪا اﻋﻼن ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﻢ؟
ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ،ﺗﻨﮫﺎ ﺷﮫﺮﺗﯽ ﻣﻮﻗﺖ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻼم
ﺧﺪا ﮐﻪ ﺷﮫﺮﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮﯾﻢ!
و ﮐﺘﺎب ﻣﻠﺤﺪان ﺑﺎ اﻟﺤﺎد ﺻﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺷﮫﺮت را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﮫﺮﺗﯽ ﻧﺠﺲ و ﭘﻠﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﮫﺎ را ﻣﺪﺗﯽ در ﭘﻠﯿﺪی
ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺷﮫﺮت از آﻧﮫﺎ روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺖ و ﻧﺠﺎﺳﺖ را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻠﺤﺪان ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻟﺤﺎد ﺧﻮد را اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪ و از درﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد از ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ دﯾﺪﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در اﯾﻦ أواﺧﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﮫﺎ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف ﻧﺎم آﻧﮫﺎ أﺑﺎ ﻣﯽورزد ،ﺑﺎ ھﻤﺎن
ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻣﻠﺤﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻟﺤﺎد ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺛﺮوت اﺑﺎﻇﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ آﺷﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وﻗﻀﯿﻪای ﮐﻪ آن ﻣﻠﺤﺪ اﺣﻤﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﻀﯿﻪای اﺳﺖ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﺎدﮔﯽ و
ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای را ﺑﺮﻧﻤﯽدارد زﯾﺮا ﻗﻀﯿﻪای اﺳﺖ واﺿﺢ و روﺷﻨﺘﺮ از آﻓﺘﺎب و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ آن را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﻠﺤﺪ ﻧﺎدان در آﻧﭽﻨﺎن ﺟﮫﺎﻟﺘﯽ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ از آن ﺗﻨﻔﺮ ﻣﯽورزﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮ آن ﻗﻀﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﻘﺎرﻧﻪای را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻼم ﺧﺪا و ﻧﻈﺮﯾﺎت آن ﺣﻘﯿﺮی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم او
ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎھﻞ در ﻟﺠﻨﺰار ﺟﻨﻮن ﺷﮫﺮت ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
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ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ

 ۱۴۰۰ﺳﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺬرد و ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آن را ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺑﺰرﮔﺎن ھﺪاﯾﺘﮕﺮ آن را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻠﺤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮫﺮت
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و ﺑﻪ ﻗﺪاﺳﺖ آن ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﻗﺮآن ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ
ﮐﺸﯿﺪه و ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺘﮕﺮان و ﮐﻮه ﭘﺮ ﻏﺮور و ﺑﺎ ﻋﺰت وﻣﺘﯿﻦ و ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ
ﺑﺮای ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ زﻧﺪﯾﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮوف آن را ﺑﺎ ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ ﺷﺒﻪ
ﻓﺮاﮐﻨﯽ و ﺗﺸﮑﯿﮏ ﺗﮑﺎن ﺑﺪھﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪای از ﮐﻼم ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺑﻠﺮزاﻧﻨﺪ.
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮان را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻌﻀﯽ در
ﻟﻐﺖ و ﺑﻌﻀﯽ در ﻓﻘﻪ ،و ﺑﻌﻀﯽ در ﻣﻨﻄﻖ ،و ﺑﻌﻀﯽ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ،و ﺑﻌﻀﯽ در ﻗﻀﺎوت و
ﺑﻌﻀﯽ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﻠﻤﺎء ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻗﺮآن ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد ...ﻗﺮآن
ﺑﺮای ھﻤﻪی زﻣﺎنھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺗﻤﺎﻣﯽ دورهھﺎ در ﻃﻮل  ۱۴۰۰ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻠﺤﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﻧﺪاﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫﺎ ﻧﻔﺮ آن را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻢ ﻣﺎﯾﻪ و ﺿﻌﯿﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺪادهاﻧﺪ.
و ﻧﺎداﻧﯽ ﺷﻤﺎ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﺪ ...و ھﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎدان ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻢ
ﻣﺎﯾﮕﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﺧﻮب اﻧﺪازهی ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ در دل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ...
و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن آرزوی ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در راھﺶ وﻗﻒ
ﮐﺮدهاﯾﺪ در دل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ آن ﺷﮫﺮت ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﯾﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدھﻢ و ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﻣﺒﺎدا ﺑﻌﻀﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻤﺎ را ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ در اﻓﺘﯿﺪ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن
ﺷﮫﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
و ھﺮﭼﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ و ﻧﺎم ﻣﺠﻠﻪی ﮐﻢ ﻣﺎﯾﻪی
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ از آن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن
ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،در ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺎد
ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎء از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﮫﺎ
ھﺪف ﺷﻤﺎ را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آﻧﺎن دارای ﭼﻨﺎن ذﮐﺎوت و ﻣﮫﺎرﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در

ﺧﺎﺗﻤﻪ

٢٠٥

اﯾﻦ ﮔﺮدش اﻟﺤﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ)  .(١و ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﻔﺮاﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ورزﯾﺪهاﻧﺪ و ﻣﺸﺮک ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ً
و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﮐﺮدهاﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه را ﺑﺮ ﻣﯽدارد ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻠﺤﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮫﺮﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﺪاﻧﮫﺎ
ً
آن را از دﺳﺖ دادهاﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،واﻗﻌﺎ ﺟﺰو ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺎداش ﺷﻤﺎ در
دﻧﯿﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻤﻨﺪی و در آﺧﺮت آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ روﺑﺮو
ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﭘﺎک و ﻣﻨﺰھﯽ و ﻧﺎمھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪس و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ...و اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻤﺎ ھﺪاﯾﺖﯾﺎﻓﺘﮕﺎن و ﮐﺎﻓﺮان را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎدل
ﻣﻄﻠﻖ و ﻗﺎھﺮ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎی ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﭘﺎک و ﻣﻨﺰھﯽ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی
ﺑﯽﺧﺮدان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﮑﻦ ،ﭘﺮوردﮔﺎرا آﻧﮫﺎ ﻧﺎداﻧﻨﺪ ...و ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﺸﻢھﺎی ﺧﺎﺋﻦ و آﻧﭽﻪ در ﺳﯿﻨﻪھﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ...ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮﯾﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار واﻻ ﻣﺮﺗﺒﻪ...

 -١اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪھﺎی آن ﻟﻌﯿﻦ ﻣﺪام و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ
داده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻤﺮ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه ،و ﯾﮑﯽ از رادﯾﻮھﺎ او را ﺷﺎھﺪ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از اﯾﻨﺮو ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮده از ﭼﮫﺮه ﮐﺮﯾﮫﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺎم
ﻧﻨﮕﺶ ﺷﮫﺮه ﺟﮫﺎن ﮔﺮدد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺣﻖ را ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.

