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Abstract:
Infallibility (‘Iṣma) is a fundamental principle in Prophecy and Imamate
and is a special characteristics of Shiite belief. Faiṣal Noor, a contemporary Wahhabi scholar, in a chapter of his book “al-Imāma wa al-Naṣṣ”
renounced the doctrine of Imam’s ‘Iṣma and tried to challenge this idea
according to the Shiite accepted principles and the traditions in Shiite
books. The manner he narrated and exerted the traditions in his book is
full of fallacy and distortion, and needs to be analyzed critically. This paper tries to review the most important manner of Faiṣal Noor confronting
the Shiite traditions and to criticize samples of his arguments. This study
aims to show his fallacies that he used method against the method of accurate criticism. Of his most important method is citing weak (ḍa’īf) and
spurious traditions, purposeful segmentation, distortion of traditions,
citing one hadith with neglecting other traditions.
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ّ
ملخص
ّ
ُتع ّـد (العصمـة) مـن األركان العقائديـة ّ
ّ
المختصـات العقائدية
والنبـوة وكذلـك مـن
المهمـة لإلمامـة
ُ ّ
فكرين الوهابيين ُ
ّ
المعاصرين _ في كتابه (اإلمامة
المدعو فيصل نور _ أحد الم
عند الش�يعة .عمد
ً
ّ
ّ
والن ّـص) إلـى إنـكار مسـألة عصمـة اإلمـام زاعمـا أنـه قـام ببحـث هـذه المسـألة وتقصـى حقائقهـا
باالسـتناد إلـى المبـادئ التـي يؤمـن بهـا الشـيعة ورواياتهـم الموجـودة فـي مصادرهـمّ .
وأمـا أسـلوب
ً
ً
ّ
نقـدي دقيـق.
تناولـه للروايـات ُفيع ّـد مصداقـا واضحـا للمغالطـة والتحريـف وبحاجـة إلـى تحليـل
ّ
ّ
المدعو فيصل
والتحليلي لتحديد أبرز أسـاليب
وتسـعى هذه المقالة إلى اسـتخدام المنهج الوصفي
نـور فـي التعامـل مـع الروايـات الشـيعية ،ومـن خلال تحليـل بعـض النمـاذج الوثائقية التـي أتى بها
ّ
فيصل نور وضعنا في ذيل كل أسلوب من أساليبه المغالطات واالنحرافات التي سقط فيها فيصل
ً
لكـي نثبـت ّأن هـذا الشـخص لـم يـأل جهـدا فـي اسـتخدام ّأي أسـلوب منحـرف إلثبـات ّادعاءاتـه
ّ
الباطلـة الراميـة إلـى تسـويغ عـدم عصمـة اإلمـام وأنهـا أسـاليب تتعـارض مـع أصـول ّالنقـد وقواعـده
الصحيحة .ومن أبرز األسـاليب التي اسـتخدمها فيصل نور في كتابه اسـتناده إلى روايات موضوعة
َّ
والمتعمد لبعض النصوص وتحريف الكثير من الروايات واعتماده على
وضعيفة والتقطيع الهادف
حديـث واحـد ونسـيانه مجموعـة األحاديـث التـي ينتمـي إليها الحديـث المذكـور ،ومحاولته تلقين
َ
ّ
الفرضيـات واالحتمـاالت المغلوطـة والظاهرة.
المخاطـب بعـض
الكلمـات الدليليـة :فيصـل نـور؛ كتـاب اإلمامة ّ
والنـص؛ عصمة اإلمام؛ الوهابية؛ أسـاليب فيصل نور؛
ّ
المتعمد؛ تحريف الروايات.
التقطيع
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چکیده
عصمـت از ارکان اعتقـادی امامـت و نبـوت و از مختصـات اعتقـادی شـیعه محسـوب
لنـور ،یکـی از وهابیـان معاصـر ،در بخشـی از کتـاب االمامـة و النـص ،منکـر
یشـود .فیص 
م 
عصمـت امـام شـده و بـه زعـم خـود ،ایـن مسـئله را بـر اسـاس مبانـی مـورد پذیـرش شـیعه و
روایـات موجـود در منابـع شـیعیان بـه چالـش کشـیده اسـت .نحـوۀ اسـتفادۀ وی از روایـات،
مصـداق مغالطـه و تحر یـف و نیازمنـد تحلیلـی انتقـادی اسـت .ایـن نوشـتار بـا بهکارگیـری
لنـور در مواجهـه بـا
روش توصیفـی _ تحلیلـی تلاش کـرده اسـت مهمتریـن شـیوههای فیص 
روایات شـیعه را مورد بررسـی قرار دهد و با تحلیل نمونههایی از مسـتندات او ذیل هر روش
و نیـز نشـاندادن مغالطـات و القائـات انحرافـی وی ،ثابـت کنـد کـه او بـرای حقجلـوهدادن
ادعـای باطـل خـود مبنـی بـر عـدم عصمـت امـام ،روشهایـی مخالـف بـا اصـول و قواعـد
شهـا ،اسـتناد بـه روایـات جعلـی و
صحیـح نقـد اتخـاذ کـرده اسـت .از مهمتریـن ایـن رو 
ضعیـف ،تقطیـع هدفمنـد ،تحر یـف روایـت ،اسـتناد بـه یـک حدیـث و غفلـت از خانـوادۀ
ضهـای نادرسـت بـه مخاطـب و ظاهرگرایـی اسـت.
احادیـث ،القـای پیشفر 
شهـای فیصلنـور،
کلیدواژ ههـا :فیصلنـور ،االمامـة و النـص ،عصمـت امـام ،وهابیـت ،رو 
تقطیـع ،تحر یـف روایت.
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مقدمه
طبــق دیــدگاه امامیــه ،عصمــت شــرط الزم احــراز مقــام امامــت و مهمتریــن دلیــل
انتصابیبــودن آن اســت .انــکار یــا پذیــرش عصمــت پیامبــر؟لص؟ و ائمــه؟مهع؟
_ بهخصــوص امامــان؟مهع؟_ میتوانــد ارکان اعتقــادی شــیعه و اصــول مذهــب را
تحتالشــعاع قــرار دهــد؛ زیــرا احتمــال هرگونــه خطایــی در دریافــت و ابــاغ وحــی یــا
تبییــن و تفســیر آیــات ،اعتبــار قــرآن و حدیــث را خدش ـهدار میکنــد و باعــث میشــود
التــزام عملــی مــردم نســبت بــه آموزههــای دیــن از بیــن بــرود .بــا اســقاط حجیــت قــول و
فعــل پیامبــر؟لص؟ و ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ ،حقانیــت دیــن اســام زیــر ســؤال مـیرود؛ چراکــه
تمــام ســرمایۀ مــا از دیــن ،بــه ابــاغ و تفســیر معصومانــۀ پیــام وحــی توســط پیامبــر و
ائمــه؟مهع؟ برمیگــردد .بنابرایــن دفــاع از ایــن عقیــده ،بســیار سرنوشتســاز اســت.
از دیربـاز سـؤاالت و شـبهات فراوانـی پیرامـون اندیشـۀ عصمـت وجـود داشـته اسـت و
متکلمـان برجسـتۀ شـیعه در طـول تاریـخ سـعی کردهانـد بـا پاسـخگویی بـه شـبهات و
اثبـات عصمـت ائمـه؟مهع؟ از طریـق ادلـۀ عقلـی و نقلی ،از حریم والیـت و امامت دفاع
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کننـد .در عصـر حاضـر ،ضـرورت دفـاع از آمـوزۀ عصمت بیشـتر احسـاس میشـود؛ زیرا
عصمـت امـام از چالشـیترین مباحـث کالمـی گشـته کـه بـ ه روشـی نویـن ،دسـتخوش
شـبهات وهابیهـا شـده اسـت .فیصلنـور یکـی از نویسـندگان وهابـی معاصـر ،در

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

کتـاب االمامـة و النـص ،بـا اسـتناد بـه روایـات موجـود در منابـع شـیعی ،ادعـا کـرده
اسـت کـه عقیـدۀ شـیعه مبنـی بـر عصمـت امـام بـا روایـات خـود آنهـا منافـات دارد.
وی بـرای اثبـات مدعـای خـود ،بـه هـر طریقـی دسـت یازیـده و بـا بهکارگیری شـیوههای
انحرافـی و مخالـف بـا اصـول نقـد ،تلاش کرده اسـت دیدگاه باطل خـود را به مخاطب
القـا کنـد .بـا توجـه بـه شـیوۀ جدیـدی کـه فیصلنـور در شـبههپراکنی علیـه اعتقـادات
شـیعه اتخاذ کرده اسـت ،امکان دارد افراد بیشـتری تحت تأثیر شـبهات او قرار گیرند.
ازایـنرو ضـرورت ایجـاب میکنـد روششناسـی فیصلنـور در برخـورد بـا روایـات موهـم
عـدم عصمـت امـام معرفـی و تحلیـل شـود تا بـا نشـاندادن مغالطات و اشـتباهات او،
راه بـر باطـل سـد گـردد و حقیقـت بـر همـگان آشـکار شـود.

دربـارۀ نقـد شـبهات فیصلنـور راجعبـه عصمت امام ،در سـالهای اخیـر دو پایاننامه

بـا عنوانهـای «عصمـت امـام در آیـۀ تطهیـر بـا تأ کیـد بـر شـبهات کتـاب االمامـة و
النـص» ،توسـط زکیـه فلاح یخدانـی و «نقـد شـبهات عصمـت حضـرت زهـرا؟اهع؟،
امـام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟ بـا محوریـت کتـاب االمامـة و النـص» ،توسـط حسـن
اکبـری بـه نـگارش درآمـده اسـت .امـا در موضـوع نقـد شـیوههای فیصلنـور در مواجهـه
بـا روایـات موهـم عـدم عصمـت امـام ،تاکنـون اثـری تألیـف نشـده اسـت .ایـن نوشـتار
در نظـر دارد روششناسـی فیصلنـور در ایـن زمینـه را مـورد تحلیـل انتقـادی قـرار دهـد.
در همیـن راسـتا ،نگارنـده پـس از توضیحـی مختصـر دربـارۀ شـخصیت فیصلنـور و
شـیعی بهظاهـر
کتـاب االمامـة و النـص ،مهمتریـن شـیوههای وی در برخـورد بـا روایـات
ِ

متعـارض بـا عصمـت امـام را در بوتـه نقـد و داوری قـرار میدهـد و ذیـل هـر روش ،بـه
برخـی از شـواهد و تحلیـل آنهـا میپـردازد.

 .1شخصیت و زندگینامۀ فیصلنور
متأســـفانه دربـــارۀ زندگـــی و شـــخصیت فیصلنـــور اطالعـــات کاملـــی وجود نـــدارد.
همینقدر مســـلم اســـت کـــه او یکی از وهابیان عربســـتان ســـعودی اســـت کـــه علیه
مذهـــب تشـــیع ،کتابهـــا و مقـــاالت زیـــادی تألیف کرده اســـت .همچنین ســـایت
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 www.fnoor.comتوســـط او اداره میشـــود .در ایـــن ســـایت ،بیـــش از چهـــل هـــزار
تمـــام ســـایتهای وهابـــی اســـت و کمتر ســـایت وهابـــیای یافت میشـــود کـــه با آن
مرتبـــط نباشـــد یـــا مطالب علمـــی را از آن تغذیـــه نکند.
فیصلنـور در قسـمت َ«مـن نحـن» سـایت ،خـود را بهصـورت کوتـاه و مجمـل معرفـی و
نـکات جالـب و قابلتوجهـی را بیـان کـرده اسـت .او نوشـته اسـت:
بــرای مــن ســخت اســت کــه ببینــم بعضــی از بــرادران در بازدیدهــا و برخــی
از انجمنهــای گفتگــو یــا پیامهــای ایمیــل ،مــرا بــه صفــات و عناوینــی
توصیــف میکننــد کــه شایســتگی آن را نــدارم؛ ماننــد شــیخ ،اســتاد،
دکتــر ،امــام ،مجاهــد و . ...بایــد بگو یــم کــه مــن اســتاد ،شــیخ ،دکتــر،

ماما تمصع تاياور اب دروخربرد رون لصيف یاه شور یداقتنا ليلحت

عنـــوان کتـــاب و مقالۀ ضد شـــیعی وجـــود دارد .در حقیقت ،ســـایت فیصلنور منبع

امــام و ...نیســتم و هیــچ مــدرک علمــی ،اعــم از دانشــگاهی یــا غیــر آن
نــدارم .مــن حتــی یــک طلبــه و دانشآمــوز علــم هــم نیســتم ...مــن فقــط
یــک کارمنــد ســاده و گمنــام هســتم کــه ســی ســال از عمــر خــود را در یکــی
از وزارتخان ههــا کار میکنــد ...و مــن در روزهــای قدیــم عاشــق مطالعــه
بــودم ...و آن روزهــا را میبینــم کــه ســپری شــده اســت و چهبســا هرگــز
برنگــردد .از ثمــرات ایــن مطالعــات ،مجموع ـهای اســت کــه پیــش روی
شــما اســت.

بـــا توجـــه به پژوهشهای گســـتردهای کـــه فیصلنور در کتـــاب االمامة و الن ــص و دیگر
آثـــارش انجـــام داده اســـت ،بـــه نظر میرســـد که چندیـــن نفر در نـــگارش ایـــن کتاب و
ســـایر آثـــار نقش داشـــتهاند و احتمال قوی هم این اســـت که این نام ،یک نام مســـتعار
باشـــد؛ زیـــرا از یک کارمند ســـادهای که هیـــچ مدرک کالســـیک ندارد ،تألیـــف هزاران
کتاب و مقاله بســـیار بعید اســـت.

 .2کتاب االمامة و النص
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یکـی از مهمتریـن کتـب ضدشـیعی فیصلنـور ،کتـاب االمامـة و النـص اسـت .هـدف
او از تألیـف کتـاب نامبـرده ایـن اسـت کـه اعتقـاد امامیـه مبنـی بـر امامـت را بـر اسـاس
ُ
نصـوص و روایـات شـیعی رد کنـد .وی بـ ه حکـم قاعـدۀ علمـی «إن المذاهـب ال تؤخذ

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

إال مـن کتبهـا و یجـب إلـزام الخصـوم بمـا ألزمـوا أنفسـهم بـه» ادعـا کـرده کـه در کتابـش
از هیچگونـه مسـائل عقلـی بهـره نگرفتـه و حتـی بـه یک روایـت از روایـات مخالفان اهل
1

تشـیع اسـتناد نکرده اسـت.

کتــاب در چهــار بــاب تدویــن شــده اســت .بــاب ســوم کــه مهمتریــن بــاب کتــاب اســت،
بــه آیــات و روایاتــی اختصــاص دارد کــه شــیعیان بــرای اثبــات امامــت علــی؟مهع؟ بــه آنهــا
اســتناد میکننــد .چهارمیــن دلیلــی کــه بــرای اثبــات امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آمــده،
آیــۀ تطهیــر و روایــات ذیــل آن اســت .فیصلنــور در البـهالی بحــث از آیــۀ تطهیــر ،عقیــدۀ
شــیعه در مــورد عصمــت ائمــه؟مهع؟ و روایــات منافــی بــا ایــن اعتقــاد را نقــل کــرده اســت.
 .1فیصلنور ،االمامة و النص ،ص .13

او بیــان مـیدارد کــه امامــان شــیعه از خطاهــا و گناهــان خــود طلــب مغفــرت میکردنــد،
یشــدند و حتــی احساســات و اوصافــی ماننــد غیــرت ،حســادت و
دچــار فراموشــی م 
1

تردیــد داشــتند.

 .3مهمتریـــن روشهـــای فیصلنـــور در برخ ــورد ب ــا روای ــات موه ــم ع ــدم
عصمـــت امام
چنانکــه گذشــت ،فیصلنــور در راســتای شــبههافکنی در عقیــدۀ شــیعه مبنــی بــر
عصمــت امــام ،بــه روایــات موجــود در منابــع حدیثــی شــیعه تمســک کــرده اســت .او در
برخــورد بــا ایــن روایــات ،روشهــای مختلفــی را در پیــش گرفتــه اســت کــه در ادامــه ،بــه
مهمتریــن آنهــا پرداختــه میشــود.
 .1-3استناد به روایات جعلی و ضعیف
پدیـدۀ جعـل حدیـث ،یکـی از حـوادث مهـم و البتـه بسـیار تلـخ صـدر اسلام اسـت.
از همـان زمـان رسـول اکـرم؟لص؟ ،برخـی افـراد بـا انگیزههـای گوناگـون و در حوزههـای
مختلـف ،سـخنانی را بـهدروغ بـه پیامبـر و ائمـه؟مهع؟ نسـبت میدادنـد تـا از منزلـت و
جایـگاه آن بزرگـواران نـزد مـردم بکاهنـد .حضـرات معصومیـن؟مهع؟ نیـز بـا علـم بـه وقـوع
چنیـن مسـئلهای ،از نفـوذ افـراد منحـرف ،معانـد و دینسـتیز در میـان راویـان حدیـث

آتــش اســت.

امـام صـادق؟ع؟ نیـز در حدیثـی ابتـدا معیارهـای محکمی را برای شناسـایی احادیث
جعلـی بیان کرده اسـت:
ً
ً
ال تقبلــوا علينــا حديثــا إال مــا وافــق القــرآن و الســنة أو تجــدون معــه شــاهدا
 .1همان ،ص .363
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.62/1 ،
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خبـر داده بودنـد .رسـول خـدا؟لص؟ در خطبـهای فرمودنـد:
َ َ ُ َ َ ً َْ َ َْ
َ
َ ْ َ َّ ُ َ
َ
َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ
ـاس! قــد كثـ َـر ْت َعلـ َّـي الكذ َابــة ف َمـ ْـن كــذ َب علـ َّـي متع ِّمــدا فل َيت َبـ ّـوأ
أيهــا النـ
َ
َم ْق َعـ َـد ُه ِمـ َـن ّ
النــار؛ 2ای مــردم! کســانی کــه بــر مــن دروغ میبندنــد ،ز یــاد
ً
شــدهاند .پــس هرکــس عمــدا بــه مــن دروغ نســبت دهــد ،جایگاهــش در
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مــن أحاديثنــا المتقدمــة؛ حدیثــی را از مــا قبــول نکنیــد ،مگــر اینکــه بــا
قــرآن و ســنت موافــق باشــد یــا در میــان ســخنان پیشــین مــا ،شــاهدی بــر
آن بیابیــد.

امـام در ادامـه دربـارۀ مغیـرة بـن سـعید ،یکـی از واضعـان حدیـث ،هشـدار میدهـد و
میفرمایـد:
ف ــإن المغي ــرة ب ــن س ــعيد _ لعن ــه اهلل_ دس ف ــي كتـــب أصحـــاب أبـــي
أحادي ــث ل ــم يحدث به ــا أبي فاتق ــوا اهلل و ال تقبلوا علينا مـــا خالف قول
ربن ــا تعالى و س ــنة نبينا؛ 1مغی ــره احادیثی در کتب اصحـــاب پدرم وارد
ک ــرد ک ــه هرگ ــز از زبان پ ــدرم جاری نش ــده ب ــود .پ ــس ،از خدا بترســـید و
س ــخنی را ک ــه ب ــا کالم خداون ــد و س ــنت رس ــول اکـــرم؟لص؟ مخالـــف
اس ــت ،به م ــا نس ــبت ندهید.

بـــا وجـــود نهضـــت شـــوم جعـــل حدیـــث ،تدویـــن دانشـــی بـــه نـــام رجـــال ،ضرورتـــی
اجتنابناپذیـــر بود؛ زیرا یکی از راههای تمییز احادیث موضوعه از غیر آن ،شـــناخت
راویان ثقه از غیرثقه است که تنها علم رجال میتواند متکفل این امر باشد.
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با توجه به توضیحات فوق روشـــن شـــد که وجود یک حدیث در منابع معتبر شـــیعی،
بههیچوجـــه دلیـــل بـــر اعتبار و حجیـــت قطعی آن نیســـت؛ بلکه باید ســـند و داللت

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

روایـــت مورد ســـنجش قـــرار گیـــرد .ایـــن در حالی اســـت که برخـــی شـــبههافکنان ،از
روایـــات جعلـــی و ضعیـــف بـــه عنوان مستمســـکی بـــرای رد باورهای مســـلم شـــیعی
اســـتفاده کردهانـــد .در میـــان دالیـــل فیصلنـــور بر انـــکار عصمـــت امام نیـــز احادیث
ضعیـــف و موضوعـــه بهوفور دیده میشـــود.
بــرای نمونــه میتــوان بــه روایتــی اشــاره کــرد کــه معاویــة بــن ابیســفیان نقــل میکنــد .او
میگویــد :روزی امــام حســن؟ع؟ بــر جــدش وارد شــد و رازی را بــه او گفت .پیامبر؟لص؟
بــا ناراحتــی بــه منــزل فاطمــه؟اهع؟ رفــت .دســت او را بهشــدت تــکان داد و گفــت :ای
فاطمــه! خــود را از خشــم علــی؟ع؟ بــر حــذر دار کــه خداونــد از خشــم او خشــمگین و
 .1کشی ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .224

بــا رضای��ت او راضیــ میشــود .سـ�پس عل�یـ؟ع؟ ن��زد نب��ی آمــد .پیامبــر؟لص؟ دســت او
را بهآرامــی تــکان داد و گفــت :ای ابوالحســن! خــود را از خشــم فاطمــه؟اهع؟ بــه دور دار
کــه مالئــک از خشــمش خشــمگین و بــه رضایتــش راضــی میشــوند .گفتــم :ای رســول
خــدا! بــا حالتــی خشــمگین بیــرون رفتــی و هنــگام آمــدن شــاد شــدهای؟ گفــت :ای
معاویــه! چگونــه شــاد نباشــم ،درحالیکــه اصــاح دو نفــر کــردهام کــه نــزد خداونــد از
1

بزرگتریــن مردمــان هســتند.

استناد فیصلنور به روایت فوق در حالی است که:
ً
اوال :سـند روایـت ضعیـف اسـت و بههیچوجـه بـرای مـا معتبـر نیسـت؛ زیرا کسـی آن را
نقـل کـرده (معاویـه) کـه توهینهـا ،دشـنامها و دشـمنی او با علـی؟ع؟ و اوالدش؟مهع؟،
2

از روز روشـنتر اسـت و مهاجریـن و انصـار ،او را بـه خیانـت و سـرقت میشـناختند.
ً
ثانیـا :از جهـت داللـت نیـز قابـل پذیـرش نیسـت؛ زیـرا حضـرت امیـر؟ع؟ و فاطمـۀ
زهـرا؟اهع؟ از اینکـه پیامبـر؟لص؟ بخواهـد میان آنها آشـتی برقرار کند ،بری بودند .شـیخ
صـدوق دراینبـاره مینویسـد:
ایــن خبــر نــزد مــن درســت نیســت و مــن بــه آن اعتقــاد نــدارم؛ ز یــرا روش
آندو بــا یکدیگــر چنــان نبــوده اســت کــه میــان ایشــان رنجشــی رخ دهــد تــا
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نیــاز بــه میانجیگــری پیامبــر؟لص؟ باشــد؛ ز یــرا علــی؟ع؟ ســیدالوصیین و
3

اقتــدا کــرده بودنــد.

در حقیقـت ،ایـن حدیـث را دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ طراحـی کردهانـد تـا از مقـام آن
بزرگـواران بکاهنـد و روی آنهمـه جنایاتـی کـه بعـد از پیامبـر؟لص؟ نسـبت بـه حضـرت
علـی؟ع؟ و فاطمـه؟اهع؟ مرتکـب شـده بودنـد ،سـرپوش بگذارنـد.
شــاهد دیگــر فیصلنــور روایتــی اســت کــه طبــق آن ،امــام حســن؟ع؟ بــرای پذیرایــی از
 .1ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب.334/3 ،
 .2خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث.198/18 ،
 .3صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرایع.156/1 ،
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زهــرا؟اهع؟ ســیدۀ زنــان جهــان اســت و در خوشاخالقــی بــه پیامبــر؟لص؟

مهمانــش مقــداری عســل از قنبــر قــرض میگیــرد .علــی؟ع؟ متوجــه ماجــرا میشــود و
تصمیــم میگیــرد فرزنــد خــود را تنبیــه کنــد .زمانــی کــه ایشــان علــت برداشــتن عســل را
از امــام حســن؟ع؟ ســؤال میکنــد ،آن حضــرت جــواب میدهــد :مــا نیــز در ایــن عســل
حقــی داریــم .هــر موقــع ســهممان را دادی ،برمیگردانیــم .علــی؟ع؟ نیــز در جــواب
میفرمایــد :گرچــه تــو در ایــن عســل حقــی داری ،امــا نبایــد قبــل از تقســیم بیتالمــال،
َ
َ ُ
َ َ َّ َ ُ
اهَّلل ُيق ِّبــل
حقــت را برمیداشــتی .امــام؟ع؟ در ادامــه میفرمایــد« :لـ ْـو ل أ ِنــي َرأ ْيــت َر ُســول ِ
َ ََ
َ َ ً
َ
ث ِن َّي َتــك ل ْو َج ْع ُتــك ض ْربــا» .ســپس مبلغــی را بــه قنبــر میدهــد تــا بهتریــن عســل را تهیــه
کنــد .بعــد از برگرداندهشــدن عســل بــه بیتالمــال ،حضــرت بــرای فرزنــدش اســتغفار
1

میکنــد و میفرمایــد« :خدایــا! حســن را ببخــش؛ زیــرا او نمیدانــد».

دربارۀ این روایت نیز میگوییم:
ً
اوال :ایــن روایــت فقــط در کتــاب مناقــب ابنشهرآشــوب ،آن هــم بهصــورت مرســل و
بــدون ســند ذکــر شــده اســت .ازای ـنرو ،از جهــت ســندی ضعیــف اســت.
ً
ثانیــا :از نظــر محتوایــی نیــز اشــکاالتی دارد کــه بیانگــر جعلیبــودن آن اســت؛ ازجملــه
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اینکــه:
 .1از متــن روایــت فهمیــده میشــود کــه ایــن اتفــاق در زمــان خالفــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟
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( 40 - 35هجــری قمــری) رخ داده اســت؛ چــون ایشــان در آن زمــان مســئولیت
بیتالمــال مســلمین را بــر عهــده داشــتند .امــکان نــدارد امــام حســن؟ع؟ کــه در زمــان
واقعــه حداقــل  32ســال ســن داشــته اســت ،بــه حساســیت پــدر بزرگــوارش در تقســیم
بیتالمــال و عــدم جــواز تصــرف در بیتالمــال قبــل از تقســیم ،علــم نداشــته باشــد؛
زیــرا تــا آن زمــان ،ماجراهایــی در ســیرۀ حضــرت امیــر؟ع؟ اتفــاق افتــاده بــود کــه برخــی
از نزدیــکان و دوســتان حضــرت 2،بــه طمــع خلیفهبــودن آن بزرگــوار ،درخواســتهای
غیرمنصفانـهای از ایشــان داشــتهاند ،امــا برخــورد علــی؟ع؟ نســبت بــه همــۀ آنهــا یکســان
 .1ابنشهرآشوب ،محمد ،همان.107/2 ،
 .2ماننـد عقیـل ،بـرادر حضرت علی؟ع؟ (همان109-108/2 ،؛ مجلسـی ،محمدباقر ،بحار االنوار،
.)114-113/41

بــوده اســت .ازای ـنرو ،ســخن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ذیــل روایــت کــه میفرمایــد« :خدایــا!
حســن را ببخــش؛ زیــرا او نمیدانــد» ،بههیچوجــه قابــل توجیــه نیســت.
 .2طبـق روایـت ،زمانـی کـه امـام علـی؟ع؟ علـت برداشـتن عسـل را از امـام حسـن؟ع؟
سـؤال میکنـد ،آن حضـرت جـواب میدهـد« :مقـداری از ایـن عسـل سـهم مـا اسـت .هر
موقـع سـهممان را دادی ،برمیگردانیـم» .علـی؟ع؟ نیـز در جـواب میفرمایـد« :گرچه تو در
ایـن عسـل سـهمی داری ،امـا نبایـد قبـل از دادن حـق مـردم ،در آن تصـرف کنی و حقت
را برداری» .در ابتدا وقتی امیرالمؤمنین؟ع؟ متوجه ماجرا میشود ،قصد تنبیه فرزندش
را میکنـد ،امـا بعـد از شـنیدن توجیـه امـام حسـن؟ع؟ ،میفرمایـد« :اگـر ندیـده بـودم کـه
ً
رسـول خـدا دندانهـای تـو را میبوسـید ،قطعـا تـو را سـخت تنبیـه میکـردم».
ً
حـال ایـن سـؤال مطـرح میشـود کـه اگـر واقعـا امـام حسـن؟ع؟ مرتکـب گناهـی شـده
بـود ،چـرا حضـرت علـی؟ع؟ او را مجـازات نکـرد؟! اگـر یکـی از مسـلمانان همین اقدام
امـام حسـن؟ع؟ را انجـام مـیداد ،آیـا حضـرت علـی؟ع؟ توجیـه او را میپذیرفـت؟!
آیـا شایسـته اسـت کسـی کـه مظهـر عدالـت اسـت ،بـه دلیـل عالقـۀ پیامبـر؟لص؟ بـه
فرزنـدش ،از اجـرای عدالـت چشمپوشـی کنـد ،احـکام و حـدود الهـی را نادیـده بگیـرد
و روابـط را بـر ضوابـط مقـدم بـدارد؟!
امـا اگـر امـام حسـن؟ع؟ گناهـی مرتکـب نشـده بود ،چـرا پدر بزرگـوارش قصد تنبیـه او را
چـرا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ برای فرزندش طلب بخشـش کرد؟!
در حقیقـت ،جاعلان بـا هنرمنـدی خاصـی روایـت را بهگونـهای سـاختهاند تـا هـر دو
امـام معصـوم را در ذهـن مخاطـب متهـم کننـد؛ درحالیکـه مشـکل سـندی و تعـارض
محتوایـی آن بـا واقعیـات انکارناپذیـری که گذشـت ،مؤید آن اسـت کـه روایت مذکور،
نمیتوانـد از معصـوم صـادر شـده باشـد و درنتیجـه ،مستمسـکی بـرای نفـی عصمـت
امـام قـرار گیرد.
ازایـنرو ،گرچـه فیصلنـور بـرای رد عصمـت ائمـه؟ع؟ بـه زعـم خـود از روش جـدل بهـره
گرفتـه و بـه روایـات موجـود در مجامـع حدیثی شـیعه اسـتناد کرده اسـت ،اما جدال او،
از نـوع جـدال باطـل اسـت ،نـه احسـن؛ زیـرا خـود رجالیـون شـیعه نیـز صـرف وجـود یک
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داشـت؟! چرا از قنبر خواسـت تا بهترین عسـل را تهیه کند و به بیتالمال برگرداند؟!
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روایـت در کتـب شـیعی را بـه معنـای صحـت و حجیـت قطعـی آن نمیداننـد؛ بلکـه
بـرای اعتبارسـنجی آن ،از اصـول و معیارهـای مشـخصی تبعیـت میکننـد .بنابرایـن
فیصلنـور زمانـی میتوانـد از یـک روایـت علیـه مذهـب تشـیع اسـتفاده کنـد کـه آن
روایـت ،از نظـر شـیعه معتبـر و مـورد قبـول باشـد.
 .2-3تقطیع هدفمند روایات
تقطیـع ،یکـی از پدیدههایـی اسـت کـه همواره در طول تاریخ تدویـن حدیث ،دامنگیر
روایات شده است .تقطیع یعنی تقسیمکردن متن حدیث و بخشبندی آن در ابواب
مختلـف بـرای اسـتدال لکردن 1.از شـروطی کـه برخـی محدثـان بـرای جـواز تقطیع بیان
کردهانـد ،روشـن میگـردد کـه تقطیـع بـه طـور مطلـق ،امـری نادرسـت نیسـت؛ بلکـه اگـر
روایتی با حفظ شـروط بیانشـده و با هدف تبویب و اختصار ،مورد تقطیع واقع شـود،
نهتنهـا جایـز ،بلکـه گاهـی الزم اسـت .خطیـب بغـدادی تقطیـع را در جایـی تجویـز
ً
ً
میکنـد کـه اوال متـن روایـت شـامل دو حکـم باشـد و ثانیـا متـن ،دربردارنـدۀ عبـادات و
احـکام باشـد؛ بهطور یکـه هیـچ ارتباطـی بیـن آن احـکام وجـود نداشـته باشـد .در ایـن
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دو مـورد ،عمـل تقطیـع جایـز اسـت؛ زیـرا هر کـدام از قسـمتهای مقطـوع ،بهمثابۀ یک
2

حدیـث منفصـل بـه حسـاب میآیند.
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طبیعـی اسـت کـه اختصـار حدیـث در تـوان عـوام نیسـت؛ بلکـه بایـد از سـوی فـرد
آ گاه بـه علـم حدیـث انجـام گیـرد؛ زیـرا فـرد متخصـص تنهـا آن بخشـی از حدیـث را
حـذف میکنـد کـه هیـچ ارتباطـی بـا بقیـۀ متـن نـدارد؛ بهگونـهای کـه هیـچ اختالفـی در
داللـت و اختاللـی در بیـان صـورت نمیگیـرد .در تقطیـع چنیـن فردی ،قسـمت مذکور
و محـذوف بـه منزلـۀ دو خبـر هسـتند و یـا بخـش مذکـور داللـت بـر محـذوف میکنـد؛
برخلاف شـخص جاهـل کـه او قسـمتی از متـن را تقطیـع میکنـد کـه بـا بقیـۀ روایـت
3

ارتبـاط دارد؛ مثـل حـذف اسـتثنا.

 .1غورى ،عبدالماجد ،معجم المصطلحات الحديثية ،ص .259
 .2خطیب بغدادی ،احمد ،الکفاية في علم الرواية ،ص .228-227
 .3قاسمی ،محمد جمالالدین ،قواعد التحديث.225/1 ،

بدیهـــی اســـت کـــه عـــدم لحـــاظ ایـــن شـــرایط ،موجبـــات ابهـــام و ســـوءفهم را فراهم
میکنـــد .با گسستهشـــدن متـــن یک روایت ،بســـیاری از قرائـــن لفظی یـــا محتوایی از
بیـــن میرود .ممکن اســـت قســـمت محذوف حـــاوی نکاتی باشـــد که توجـــه به آن،
باعث فهم بهتر روایت گردد .زمانی آســـیبهای ناشـــی از تقطیـــع روایات به اوج خود
میرســـد که این عمل توســـط افراد مغـــرض و با انگیـــزۀ فریبکاری ،تحریـــف و القای
شـــبهه در عقایـــد طـــرف مقابل صورت گیـــرد .متأســـفانه تقطیع نادرســـت و هدفمند
روایـــات ،یکی از شـــیوههای رایج وهابیت در نقد عقاید شـــیعه اســـت که نمونههایی
از آن را میتـــوان در کتـــاب االمام ــة و الن ــص فیصلنـــور مشـــاهده کـــرد .فیصلنور در
مســـتنداتی کـــه بـــرای رد عصمـــت امام بیـــان میکند ،گاهی بـــه بهانـــۀ طوالنیبودن،
روایـــت را تلخیـــص یا تقطیـــع میکند تـــا بدینوســـیله حقانیت ادعای واهـــی خود را
بـــه مخاطـــب القا کنـــد .مـــا در اینجـــا بـــه شـــواهدی از تقطیعهـــای صورتگرفته در
مســـتندات فیصلنـــور میپردازیم:
 .1در روایتــی انــس بــن مالــک نقــل میکنــد کــه روزی پیامبــر؟لص؟ فرمــود« :بهشــت
مشــتاق چهــار نفــر از امــت مــن اســت» .درنــگ کــردم از اینکــه بپرســم ایــن چهــار نفــر
چــه کســانیاند .نــزد ابوبکــر ،عمــر و عثمــان رفتــم و از هرکــدام از آنهــا خواســتم کــه از
پیامبــر؟لص؟ اســامی ایــن چهــار نفــر را بپرســند .آنهــا ترســیدند کــه جــزء آن چهــار نفــر
تقاضــا کــردم .آن حضــرت فرمــود« :بــه خــدا قســم ،از رســول خــدا؟لص؟ میپرســم .اگــر
جــزء آن چهــار نفــر بــودم ،حمــد و ســپاس الهــی را بهجــا مـیآورم و اگــر جــزء آنهــا نبــودم،
از درگاه الهــی میخواهــم کــه مــرا جــزء آنهــا و دوســت آنهــا قــرار دهــد» .آن حضــرت نــزد
پیامبــر؟لص؟ رفــت و فرمــود« :پــدر و مــادرم بــه فدایــت ،انــس بــن مالــک بــه مــن خبــر داد
کــه شــما فرمــودهای :بهشــت مشــتاق چهــار نفــر اســت .آنهــا کیانانــد؟» .پیامبــر؟لص؟
بــه علــی؟ع؟ اشــاره کــرد و ســه بــار فرمــود:
ََ
َا َ
1
نت َو اهّلل ا ّولهم؛ سوگند به خدا ،تو اولین نفر از آن چهار نفر هستی.
 .1ابنطاوس ،علی بن موسی ،الیقین ،ص .147
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نباشــند و خاندانشــان ،آنهــا را ســرزنش کننــد .نــزد علــی؟ع؟ رفتــم و از آن حضــرت
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لنـور بـا اشـاره بـه روایـت فـوق چنیـن اسـتدالل میکنـد کـه علـی؟ع؟ آرزو میکنـد جـزء
فیص 
یکی از چهار نفری باشـد که پیامبر اکرم؟لص؟ دربارۀ آنها فرمود« :بهشـت مشـتاق چهار نفر
اسـت» .او در ادامـه ،فقـط آن بخشـی از روایـت را ذکـر کـرده اسـت کـه علـی؟ع؟ میفرماید:
َ
َ
َو اهَّلل َ َل ْسـ َـأ َل َّن ُه َفــإ ْن ْکنـ ُ
ـت ِم ْن ُهـ ْـم َل ْح َمـ َـد َّن َ
اهَّلل؟زع؟ َو إ ْن َل ْــم أ ْ
کــن ِم ْن ُه ْــم
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ
ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ ْ 1
لســألن اهَّلل أن یجعل ِنــي ِمنهــم و أودهــم.

او بــا تقطیــع حدیــث بــه طــور ضمنــی در صــدد القــای ایــن مطلــب اســت کــه تمنــی و
بیــان حضــرت امیــر؟ع؟ بــا مقــام عصمــت او منافــات دارد.
ایــن در حالــی اســتکــه هــر فــرد منصفــی کــه روایــت را بهطــور کامــل بخوانــد ،از طرفــی
فضیلــت و مقــام واالی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را تصدیــق میکنــد و از ســوی دیگــر ،بــه
جایــگاه خلفــای ســهگانه پــی میبــرد؛ زیــرا ابوبکــر ،عمــر و عثمــان بــه دلیــل اینکــه
میترســیدند جــزء آن چهــار نفــر نباشــند و مــورد ســرزنش خاندانشــان قــرار گیرنــد ،نــزد
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پیامبــر؟لص؟ نرفتنــد؛ امــا علــی؟ع؟ ســوگند یــاد میکنــد کــه مــن از رســول خــدا؟لص؟
َ
میپرســم و امیــدوارم کــه یکــی از آن چهــار نفــر باشــم .اینکــه حضــرت فرمــود«َ :و ِإ ْن لـ ْـم
َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ
َ ُ
یج َعل ِنــي ِم ْن ُهـ ْـم َو أ َو ّد ُهـ ْـم» ،بــر ایــن داللــت نمیکنــد کــه او
أ کــن ِمنهــم لســألن اهَّلل أن
جــزء آن چهــار نفــر نیســت؛ بلکــه امــام از خداونــد میخواهــد کــه ایــن توفیــق را نصیــب
او کنــد .بــا توجــه بــه ادامــۀ حدیــث مییابیــم کــه خداونــد ایــن توفیــق را شــامل حــال او
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میکنــد؛ بهطور یکــه رســول خــدا؟لص؟ ســه بــار ســوگند یــاد میکننــد و میفرماینــد:
َْ َ َ ََ ُ
اهَّلل أ ّول ُهـ ْـم».
«أنــت و ِ
 .2یکـی دیگـر از مسـتنداتی کـه فیصلنـور بـرای اثبـات عـدم عصمـت امـام ،بـه آن
تمسـک کـرده ،ایـن روایـت اسـت:
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ََ َ
َ َ
َ
َ
َ ...عـ ْـن َج ِابـ ٍـر قــالَ :ســأل ُت أ َبــا َج ْعفـ ٍـر؟ع؟ َعـ ْـن َم ْســأل ٍة أ ْو ُسـ ِـئل َع ْن َهــا فقــال:
َ َ َ ُ َ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ
َ َ َ
ـت :أ َو ل تعلمهــا؟ قــالَ :بلــی.
ِإذا ل ِقیــت موســی فاســأله عنهــا .قــال :فقلـ
َ َ َ
َ
َ
ُْ ُ ََ ْ
2
ـت :فأخ ِب ْر ِنــي ِب َهــا! قــال :لـ ْـم یــؤذ ْن ِلــي ِفــي ذ ِلــک.
قلـ
 .1فیصلنور ،االمامة و النص ،ص .334
 .2صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.44/1 ،

جابــر میگو یــد :از امــام باقــر؟ع؟ ســؤالی کــردم یــا از ایشــان ســؤال شــد.
حضــرت فرمــود :وقتــی موســی را دیــدی ،از او ایــن مســئله را بپــرس .مــن
گفتــم :شــما جــواب آن را نمیدانیــد؟ فرمــود :چــرا .گفتــم :پــس برایــم
توضیــح دهیــد .فرمــود :بــه مــن اجــازۀ ایــن کار داده نشــده اســت.
َ َْ
فیصلنــور بــا بســندهکردن بــه عبــارت «إ َذا َلق َ
یــت ُم َوســی ف ْاســأل ُه َع ْن َهــا» و تقطیــع
ِ ِ
قســمت پایانــی روایــت ،ســعی دارد بــه مخاطــب تلقیــن کنــد کــه امــام باقــر؟ع؟ نســبت
1

بــه برخــی از مســائل ،علــم نداشــته و جــواب آن را بــه فــرد دیگــری حوالــه کــرده اســت؛

درحالیکــه جهــل ،بــا مقــام عصمــت ائمــه؟مهع؟ ســازگاری نــدارد .هــر داور بیطرفــی
بــا مراجعــه بــه اصــل روایــت ،پــی میبــرد کــه امــام باقــر؟ع؟ در جــواب ســؤالکننده
تصریــح کــرده اســت کــه مــن جــواب ســؤالت را میدانــم ،امــا بــه دالیلــی اجــازه نــدارم
پاســخ تــو را بدهــم .ازایـنرو ،روایــت بــه عصمــت و مقــام علمــی آن حضــرت خدشـهای
وارد نمیکنــد.
اینکـه چـرا امـام اجـازۀ پاسـخگویی بـه سـؤال را نـدارد ،برای ما روشـن نیسـت .احتمال
دارد بـه دلیـل تقیـه و شـرایط خـاص زمانـی و مکانـی یـا نـوع سـؤال پرسشـگر بـوده باشـد
ً
که در آن زمان ،جوابدادن به او مصلحت نبوده و باید آن فرد ،بعدا از موسـی 2سـؤال
میکـرده اسـت .ایـن نکتـه را نیـز باید در نظر داشـت که ائمه؟مهع؟ ،بـا اینکه به همۀ امور
جـواب میدادنـد؛ وگرنـه پاسـخ نمیدادنـد .در ایـن مـورد ،احادیـث بسـیاری در کتـب
ً
روایـی وجـود دارد؛ مثلا شـخصی بـه امـام رضـا؟ع؟ عـرض میکنـد« :آیـا ممکـن اسـت
در مـورد حلال و حـرام و سـایر امـور موردنیـاز مـردم از امام سـؤال شـود ،ولـی او جوابش را
 .1فیصلنور ،همان ،ص .358
نکــه امــام
 .2دربــارۀ مــراد امــام باقــر؟ع؟ از «موســی» ،عالمــه مجلســی ذیــل روایــت مینویســد« :ای 
نچــه نقــل
باقــر؟ع؟ ،جابــر را بــه امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ حوالــه داده ،بعیــد اســت؛ ز یــرا بنــا بــر آ 
شــده ،والدت امــام کاظــم؟ع؟ چنــد ســال بعــد از وفــات امــام باقــر؟ع؟ و وفــات جابــر در همــان
ســال والدت امــام کاظــم؟ع؟ بــوده اســت؛ مگــر منظــور ایــن باشــد کــه ا گــر او را درک کــردی ،ســؤال
کــن یــا مــراد از موســی ،یکــی از راویــان باشــد و جــوابدادن در آن روز یــا آن ســاعت ،صــاح نبــوده
اســت» (بحــار االنــوار.)182/23 ،
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علـم داشـتند ،امـا در جـوابدادن بـه سـؤاالت مـردم مختـار بودنـد .اگـر میخواسـتند،
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ندانـد؟» امـام میفرماید:
نــه؛ چنیــن چیــزی ممکــن نیســت .ولــی امــکان دارد امــام بدانــد و جــواب
ندهــد .اختیــار بــا او اســت .ا گــر بخواهــد ،جــواب میدهــد و اگــر بخواهــد،
1

پاســخ نمیدهــد.

موارد فوق و سـایر نمونههای تقطیعشـده از سـوی فیصلنور ،نشـان میدهد که او برای
اثبـات و ترویـج باورهـای انحرافـی خـود ،بیباکانـه دسـت به تلخیـص و تقطیع روایات
شـیعه میزنـد و بـا سوءاسـتفاده از دانـش مخاطـب ،تنهـا قسـمتهایی از روایت را ذکر
میکنـد کـه بـا اعتقـاد و هـدف او مطابـق اسـت .مهمتریـن هـدف فیصلنـور از تقطیـع
و بـرش روایـات ،تقدسزدایـی از امامـان شـیعه و همسانسـازی مقـام آن بزرگـواران بـا
خلفـا اسـت .بـه دیگـر سـخن ،فیصلنـور بـرای اثبـات موجهبـودن شـخصیت خلفـا،
بـه تنقیـص و پاییـنآوردن جایـگاه واالی ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ میپـردازد تـا بدینوسـیله بـه
مخاطـب القـا کنـد کـه اگـر در طـول حکومـت خلفـا ،گنـاه یـا اشـتباهی از ناحیـۀ آنهـا
صـادر شـده اسـت ،امامـان شـیعه نیـز چنیـن بودهانـد؛ غافـل از اینکـه بـا مراجعـه بـه
jep.emamat.ir
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اصـل روایـات ،اهـداف شـوم و مغرضانـۀ او آشـکار میگـردد.
 .3-3تحریف روایات
از مش ــکالتی ک ــه ممک ــن اس ــت ب ــه مت ــن ی ــا س ــند روای ــت آس ــیب برس ــاند« ،تحری ــف»
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2

اس ــت .تحری ــف ،مص ــدر ب ــاب تفعی ــل ،از ریش ــۀ «ح ر ف» و ب ــه معن ــای بازگردانی ــدن

و تغیی ـردادن 3اســت .بدینترتیــب ،تحریــف کالم یعنــی برگردانــدن ســخن از مقصــد
خ ــود 4.در اصط ــاح نی ــز حدی ــث مح ـ َّـرف ب ــه حدیث ــی گفت ــه میش ــود ک ــه در س ــند ی ــا
مت ــن آن ،نقیص ــه ی ــا زیادت ــی رخ داده ی ــا حرف ــی ب ــه ج ــای ح ــرف دیگ ــر نه ــاده ش ــده
اس ــت.

5

 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.44/1 ،
 .2ابنفارس ،احمد ،معجم مقاييس اللغة.42/2 ،
 .3ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.43/9 ،
 .4ابنفارس ،احمد ،همان.43/2 ،
 .5میرداماد ،محمدباقر ،الرواشح السماوية.132/1 ،

نمونـهای از روایتهـای واضحـی کـه فیصلنـور بـا تدلیـس و فریبـکاری آنهـا را تحریـف
کـرده اسـت تـا از ایـن طریـق ،مقـام عصمـت ائمـه را خدشـهدار سـازد ،روایتـی اسـت
کـه بـه گونههـای مختلـف در منابـع حدیثـی شـیعه تکـرار شـده و در همـۀ مـوارد نیـز
مخاطبـش ،بریـده اسـت .اصـل ماجـرا ایـن اسـت کـه علـی؟ع؟ در یکـی از سـریهها ،از
خمـس غنائـم ،کنیـزی را بـرای خـود اختیـار کـرد .بریـده ایـن عمـل حضـرت را خـوش
نداشـت .ازایـنرو ،قضیـۀ کنیـز را بـه پیامبـر گـزارش داد .رسـول خـدا؟لص؟ نیـز پـس از
ناراحتـی بابـت ایـن شـکایت فرمودنـد« :هـر کس مـن موالی اویم ،پـس علی؟ع؟ موالی
2

او اسـت» 1.طبـق برخـی نقلهـا نیـز فرمودنـد« :بعـد از مـن ،علی؟ع؟ ولی شـما اسـت».

فیصلنور با اشاره به این داستان مینویسد:
ّ
أن�هــ؟ضر؟ أخ���ذ جارية م���ن غنائ���م أحد الس���رايا قبل القس���مة فأنك���ر عليه
ذلك م���ن كان معه فش���كوه إل���ى رس���ول اهلل؟مص؟. ...

وی ادامـه میدهـد کـه ایـن در حالـی اسـت کـه شـیعه از امـام رضـا روایـت میکنـد:
3

«أفض�ل األعم�ال عن�د اهلل؟زع؟ إيم�ان ال ش�ك في�ه ،و غ�زو ال غل�ول في�ه و حـج مبـرور».

4

او درب�ارۀ معناـی غل�ول مینویس�د« :و الغل�ول ه�و األخ�ذ م�ن الغنيم�ة قب�ل القسـمة».
نقدهای وارده بر این بیان فیصلنور ،عبارتاند از:

 .1وی روایـت را بـه طـور کامـل بیـان نکـرده اسـت؛ بلکـه بـا هـدف تنزیـل مقـام حضـرت

روایـات بیانگـر ایـن داسـتان ،یـک سـخن
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ اسـت؛ زیـرا در تمـام
ِ
مشـترک از پیامبـر؟لص؟ وجـود دارد کـه فرمودنـد« :مـن کنـت مـواله فعلـي مـواله» یـا «ان
ً
علیـا ولیکـم بعـدي».
 .1برای نمونه ر.ک :ابنبطریق ،یحیی بن حسن ،العمدة ،ص .271
 .2بـرای نمونـه ر.ک :طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،امالـی ،ص 250؛ طبـرى آملـى ،محمـد بـن علـی،
بشـارة المصطفـى ،ص .121
 .3صدوق ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟.28/2 ،
 .4فیصلنور ،االمامة و النص ،ص .341
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علـی؟ع؟ ،بـه تلخیـص و تقطیـع عمـدی قسـمتهای مهـم روایـت روی آورده کـه
ً
ایـن خـود ،نوعـی تحریـف اسـت .اتفاقـا ایـن روایـت یکـی از دالیـل اثبـات والیـت
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ّ
 .2تحری�ف دیگ�ری ک�ه فیصلنور انج�ام داده ،در عبارت «أنه؟ضر؟ أخذ جارية من غنائم
أحد الس�رايا قبل القسـمة» اسـت؛ چون طبق بیان او ،امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ،آن کنیز را
ََ َ َ
قبـل از تقسـیم غنائـم بـرای خـود برگزیده بود؛ درحالیکـه در اصل روایت ،عبـارت «فأخذ
ْ
َ ٌ َ ًَ َ ْ ُ ُ
ـس ِل َنف ِس ِـه» 1بـه کار رفتـه اسـت 2.ایـن یعنی علـی؟ع؟ ابتدا غنائم
ع ِل ّـي ج ِار يـة ِمـن الخم ِ
را تقسـیم و سـپس از خمـس غنائـم ،جاریـهای انتخاب کرده بـود .در حقیقت ،اعتراض
دیگـران بـه امـام علـی؟ع؟ ایـن بـود که چـرا از خمس غنائـم که حق رهبر جامعۀ اسلامی
اسـت ،بـرای خـود چیـزی برداشـته اسـت .توضیـح آنکـه ،بـر اسـاس احـکام اسلامی،
غنائم به پنج قسمت تقسیم میشود و چهار قسمت آن مخصوص جنگجویان و یک
قسـمت آن بـرای رهبـر جامعـۀ اسلامی اسـت 3.آنچـه امـام؟ع؟ انجـام داده ،ایـن بـوده
اسـت کـه از آن یکپنجـم ،بـرای خـود جاریـهای برداشـته بود.
فیصلنـور بـا تحریـف روایـت قصـد دارد مقـام عصمـت امـام را خدشـهدار سـازد و بـه
مخاطـب تلقیـن کنـد کـه حضرت در انتخاب جاریه برای خود ،گناهی مرتکب شـده
اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه عکسالعمـل رسـول خـدا؟لص؟ و سـخنانی که ایشـان
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دربـارۀ والیـت امیرمؤمنـان؟ع؟ فرمودهانـد ،مهـر تأییـدی بـر عملکـرد امـام علـی؟ع؟
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اسـت .افـزون بـر آن ،در روایتـی کـه شـیخ طوسـی آن را آورده ،پیامبـر خـدا؟لص؟ در
ً
همیـن داسـتان ،بـه بریـده فرمـوده اسـت«َ :يـا ُب َر ْي َـد ُة! إ َّن َعل ّي ًا َول ُّي ُك ْـم َب ْعدي َف َأح َّ
ـب َع ِل ّيا
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َّ ْ ُ
ْ
ف ِإن َمـا َيف َعـل َمـا ُيؤ َم ُـر» 4.ایـن یعنـی امـام علـی؟ع؟ آن کاری را انجـام میدهـد کـه بـه او
فرمـان داده شـده اسـت .بنابرایـن ،امـام طبـق دسـتور پیامبـر ،آن جاریـه را بـرای خویش
برداشـته بـوده اسـت.
از آن باالتـر ،در نقـل هیثمـی _ از دانشـمندان اهـل سـنت_ آمـده اسـت کـه پیامبر؟لص؟
 .1ابنبطریق ،یحیی بن حسن ،همان.
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ َّ
َ
ٌ
َ
َ
 .2همچنیـن در نقـل دیگـر آمـده اسـت« :ف َب َعـث خا ِلد ُب َر ْيدة ال ْسـلم َّي إلى ّ
الن ِب ّي؟ص؟ و قـال له :تقد ِم
ِ ِ
َ
ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ِ َْ
ْال َج ْي َـش إ َل ْي ِـه َفأ ْع ِل ْم ُـه َمـا َف َع َـل َع ِل ٌ
ّ
ـس ِلنف ِسـه» (طبرسـى،
م
خ
ال
ـن
م
ـة
ي
ار
ج
ال
ـاء
ف
ط
اص
ـن
م
؟ع؟
ـي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فضـل بـن حسـن ،اعلام الـوری ،ص .)127
 .3نجفى ،محمدحسن،جواهر الكالم.198/21 ،
 .4طوسی ،محمد بن حسن ،همان.

بـه بریـده فرمود:
ي ــا بريدة! أم ــا علمت أن لعل ــي أ كثر م ــن الجارية التي أخ ــذ و أنه وليكم
بع ــدي؛ 1ای بر ی ــده! نمیدانی که س ــهم علی بیش ــتر از جاریهای اس ــت
که برداش ــته و او ولی ش ــما بعد از من اس ــت؟

 .3فیصلنـور بعـد از تحریـف اصـل ماجـرا ،روایتـی را از امـام رضـا؟ع؟ نقـل میکنـد
و سـپس بـا تحریـف در معنـای «غلـول» قصـد دارد بـه مخاطـب چنیـن القـا کنـد کـه
شـیعه ،قائـل بـه عصمـت علـی؟ع؟ اسـت ،درحالیکـه ماجـرای کنیزاختیارکـردن آن
حضـرت بـا روایـت امـام رضـا؟ع؟ ناسـازگار اسـت.
هـر خواننـدهای بـا تحقیـق در اصـل داسـتان و نیـز بـا مراجعـه بـه کتـب معتبـر لغـت
پـی میبـرد کـه قصـۀ کنیـز بههیچوجـه بـا روایـت امـام رضـا؟ع؟ منافـات نـدارد؛ زیـرا
ً
اوال ،غلـول در اصـل بـه معنـای خیانـت و دزدی اسـت کـه معنـای عامـی دارد و یکـی
ً
از مصادیـق آن ،خیانـت در غنائـم قبـل از تقسـیم اسـت 2.ثانیـا ،همانطـور کـه در
نکتـۀ دوم بیـان شـد ،حضـرت امیـر؟ع؟ بعـد از تقسـیم غنائـم ،از آن یکپنجمـی کـه
سـهم رهبـر جامعـه بـود ،کنیـزی بـرای خـود برگزیـد .بنابرایـن بههیچوجـه کار حضـرت
مصـداق غلـول بـه حسـاب نمیآیـد.
نـکات مذکـور مؤیـد آن اسـت کـه فیصلنـور بـرای سستنشـاندادن اعتقـاد شـیعه
نمیکنـد .او تـا آنجـا پیـش رفتـه اسـت کـه ناجوانمردانـه دسـت بـه تحریـف روایـت
میزنـد؛ درحالیکـه شـواهد زیـادی بـر عـدم صداقـت و غـرضورزی او وجـود دارد.
 .4-3استناد به یک حدیث و غفلت از خانوادۀ احادیث
توجـــه بـــه خانـــوادۀ حدیث ،یکـــی از امـــور مهـــم در فهم آن اســـت .خانـــوادۀ حدیث،
مجموعـــۀ روایـــات متحدالموضـــوع و قریبالموضوعـــی اســـت که در ســـطح اول ،به
 .1هیثمی ،علی ،مجمع الزوائد.128/9 ،
 .2ر.ک :راغب اصفهانی ،حسـین ،مفردات ،ص 610؛ ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسـان العرب،
500-499/11؛ مجلسى ،محمدباقر ،مالذ األخيار.320/10 ،
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مبنـی بـر عصمـت امـام و اثبـات دروغیـن باورهـای خـود ،از هیـچ حربـهای فروگـذار
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روایـــات یـــک بـــاب و در ســـطوح بعـــد بـــه روایـــات مرتبـــط بـــا آن تعلـــق دارد .توجه به
خانـــوادۀ احادیـــث و عرضـــه و مقابلـــۀ متون روایـــات به یکدیگـــر ،منجر به شـــناخت
1

انـــواع حدیث ،کشـــف روابـــط روایـــات و نیـــز معنای جامـــع احادیث میشـــود.

ایـن مهـم ،اغلـب از نظـر فیصلنـور مغفـول مانـده اسـت .ازایـنرو ،یکـی از شـیوههایی
کـه او در رد عصمـت امـام اتخـاذ کـرده ،مال کقـراردادن یـک روایـت و عـدم توجـه
بـه مجموعـۀ روایـات مرتبـط بـا آن موضـوع اسـت؛ بـرای نمونـه ،یکـی از مسـتندات
فیصلنـور ،روایـت صحیحالسـندی اسـت بـا ایـن مضمـون:
مـردی نـزد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمـد و گفـت :لـواط کـردهام .مـرا از گنـاه پـاک گـردان .امام
فرمـود :بـه خانـهات برگـرد .شـاید مشـکلی روحـی تـو را برانگیختـه اسـت .مـرد رفـت و تـا
سـه روز نـزد امـام میآمـد و امـام او را رد میکـرد ،تـا اینکـه در روز چهـارم فرمـود :رسـول
خـدا؟لص؟ دربـارۀ کار تـو سـه گونـه حکـم کـرده اسـت .هـر کـدام را میخواهـی انتخاب
کـن :ضربتـی بـا شمشـیر بـر گردنـت هرچـه را کـه ببـرد ،انداختـن از کـوه بـا دسـتوپای
بسـته و سـوزاندن بـا آتـش .مـرد سـوزاندن بـا آتـش را کـه سـختتر بـود ،برگزیـد .مـرد
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اجـازه خواسـت تـا قبـل از اجـرای حکـم دو رکعـت نمـاز بخوانـد و سـپس دسـت بـر دعـا
برداشـت و گفـت :خدایـا! مـن گناهـی مرتکـب شـدم کـه تـو آن را میدانـی .مـن از آن
میترسـم .ازایـنرو ،نـزد خلیفـه و پسـرعموی رسـولت آمـدم و از او خواسـتم تـا مـرا پـاک
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گردانـد .خدایـا! ایـن آتـش را کفـارۀ گناهـم قرار ده و در قیامت به آتش نسـوزان .آنگاه با
حالـت گریـان ،در گودالـی کـه علی؟ع؟ کنده بود و آتش در اطراف آن زبانه میکشـید،
نشسـت .امام همراه یارانش بر او گریسـت و فرمود :بلند شـو که مالئک زمین و آسـمان
2

را ب�ه گری�ه انداخت�ی .خداون�د تـو را بخشـید .بلنـد شـو و دیگـر ایـن کار را انجـام مـده.

از نظـر فیصلنـور ،امیرالمؤمنیـن؟ع؟ حکـم الهی را تعطیل کـرده و این امر ،خالف مقام
3

عصمت او است.

اسـتناد فیصلنـور بـه ایـن روایـت در حالـی اسـت کـه اگـر او بـه مجموعـۀ روایـات وارده
 .1معارف ،مجید ،شناخت حدیث ،ص .209
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.202-201/7 ،
 .3فیصلنور ،االمامة و النص ،ص .342

در ایـن موضـوع توجـه میکـرد ،هرگـز چنیـن شـبههای را مطـرح نمیکـرد؛ زیـرا این سـؤال
در روایـت دیگـری در ایـن بـاب پاسـخ داده شـده اسـت .یحیـی بـن اکثـم در نامهای که
بـه امـام رضـا؟ع؟ نوشـت ،از آن حضـرت پرسـید :اگـر مـردی بـه لـواط اعتـراف کنـد ،آیـا
حـد بـر او جـاری میشـود یـا حـد از او برداشـته میشـود؟ حضـرت در جـواب نوشـتند:
امـا مـردی کـه بـه لـواط اعتـراف کنـد ،اگـر بینـهای علیـه او اقامه نشـود ،در ایـن صورت،
امامـی کـه از جانـب خـدا اسـت ،میتوانـد او را از طـرف خـدا مؤاخذه کند یـا بر او منت
گـذارد و ببخشـایدش .آیـا سـخن خداونـد را نشـنیدهای« :ایـن بخشـش مـا اسـت[ ،آن
2 1

را] بیشـمار ببخـش یـا نـگا ه دار»- .

مشـهور علمـای شـیعه نیـز قائلانـد :اگـر کسـی بـه حـدی اعتـراف و سـپس توبـه کنـد،
امـام در اجـرای حکـم مخیـر اسـت؛ خـواه حکمـش سنگسـار باشـد یـا حـد 3.بنابرایـن،
روایـت فـوق نمیتوانـد مستمسـکی در رد عصمـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ باشـد؛ زیـرا آن
حضـرت کاری خلاف مقـام عصمـت انجـام نـداده اسـت.
 .5-3القای پیشفرضهای نادرست به مخاطب
فیصلنـور در ابتـدا مدعـی میشـود کـه اصـول حاکـم بـر کتابـش ،نقـد باورهـای مکتـب
تشـیع بر اسـاس کتب و مبانی اعتقادی شـیعه اسـت .اما در موارد فراوانی ،مسـتنداتی

jep.emamat.ir

217

ارائـه میدهـد کـه نشـانۀ فریبـکاری و عـدم پایبنـدی او بـه ادعایـش اسـت .بخـش
کـه فیصلنـور بـا القـای آنهـا بـه مخاطـب ،سـعی میکنـد ادعـای باطـل خـود را اثبـات
کنـد؛ درحالیکـه آن مبانـی ،مـورد پذیرش بزرگان و متکلمان شـیعی نیسـت .ما از باب
نمونـه بـه چنـد مـورد از آنهـا اشـاره میکنیـم:
 .۱عصمـت بـا جهـل ائمـه سـازگار نیسـت 4.به دیگر سـخن ،اعتقاد بـه عصمت ائمه با
 .1ص.39 :
 .2فیض کاشانی ،محمدمحسن ،وافی.336/15 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.202/7 ،
 .4فیصلنور ،همان ،ص .343

ماما تمصع تاياور اب دروخربرد رون لصيف یاه شور یداقتنا ليلحت

روایـات دال بـر عـدم عصمـت ائمـه؟مهع؟ ،مملـو از پیشداور یهـای نادرسـتی اسـت

علـم بالفعـل و کامـل آنهـا بـه امـور ملازم اسـت .امـا مسـتنداتی در منابـع شـیعی موجود
اسـت کـه ناظـر بـه جهـل امامـان شـیعه نسـبت بـه برخی احکام و مسـائل اسـت.
 .۲اگر امامان شـیعه معصوم هسـتند ،نباید به نظرات و مشـورت اصحاب خود نیازی
داشـته باشـند .حـال آنکـه در احادیـث موجـود در کتب روایی شـیعه ،مـوارد متعددی
دیـده میشـود کـه امـام بـا اصحـاب خـود مشـورت میکنـد و از نظـرات مشـورتی آنهـا
1

بهـره میگیـرد.

 .۳طبـق روایـات شـیعه ،برخـی از اصحـاب و خـواص ائمه ،در مسـائلی بـا آن بزرگواران
2

مخالفـت کردهانـد و مخالفـت اصحـاب ،دلیل بر عدم عصمت آن حضرات اسـت.
ً
ً
مـوارد فـوق و نمونههـای دیگـری کـه فیصلنـور صریحـا یـا تلویحـا بیـان میکنـد،
پیشفرضهایـی را بـه ذهـن مخاطـب القـا میکنـد کـه از نظـر شـیعه باطـل اسـت؛ زیرا:
ً
اوال :شـیعه بـه تبـع روایـات اهلبیـت؟مهع؟ بـر ایـن بـاور اسـت کـه علـم امامـان بسـیار
گسـترده اسـت و قلمروی آن قابل احصا نیسـت؛ اما چنان نیسـت که مانند علم خدا
نامحـدود و بالفعـل باشـد؛ بلکـه امـام؟ع؟ هرچـه را بخواهـد ،میدانـد و اگـر نخواهـد
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چیـزی بدانـد ،نمیدانـد 3.بـه دیگـر سـخن ،همهچیـز در حیطـۀ علـم و دانـش ارادی
امامـان؟مهع؟ قـرار دارد؛ امـا بههرحـال اگـر امـام نخواهد نسـبت بـه موضوعی علم داشـته

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

باشـد ،از آن خبـردار نمیشـود .افـزون بـر اینکـه ،سـنت الهـی بـر ایـن اسـت کـه امـام،
همچـون پیامبـران ،در امـور عـادی هماننـد عمـوم عمـل کنـد؛ چنانکـه پیامبـری بـزرگ
ماننـد حضـرت ابراهیـم؟ع؟ نیـز وقتـی فرشـتگان بـا شـکل و شـمایل انسـانی نـزدش
آمدنـد ،بـا علـم عـادی خـود بـا آنهـا برخـورد کـرد و بـه گمـان اینکـه آنـان انسـاناند،
گوسـالهای را برایشـان بریـان کـرد 4.بنابرایـن الزم نیسـت امـام در امـور عـادی روزمـره،
از طریـق غیـب بـا واقعیـت امـور آشـنا شـود؛ بلکـه ماننـد سـایر مـردم از علـم عـادی خود
 .1همان ،ص .336-335
 .2همان ،ص .338-337
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.258/1 ،
 .4هود.69 :

و شـیوههای عقالیـی بهـره میگیـرد .ایـن امـر بـا عصمـت امـام منافـات نـدارد؛ زیـرا
عصمـت امـام وقتـی مخـدوش میشـود کـه امـام سـخنی خلاف واقـع بگویـد.
ً
ثانیا :عصمت اهلبیت؟مهع؟ و مقام علمی آن بزرگواران ،هرگز مانع مشورت و شرکتدادن
مردم و اطرافیان در تصمیمگیریها و مسائل اجتماعی نمیگردید؛ چون یکی از وظایف
مهم و خطیر رهبر ،تربیت و آمادهسازی افراد و نخبگان جامعه برای ادارۀ صحیح امور
و مسائل امت اسالمی است .ازاینرو ،پیامبر اکرم؟لص؟ و ائمۀ اطهار گاهی در امور
عمومی مسلمانان که جنبۀ اجرای قوانین الهی داشت ،از مردم نظرخواهی میکردند تا
از یکسو ،آنها را به اهمیت مشورت متوجه سازند و از سوی دیگر ،نیروی فکر و اندیشه را
ً
در افراد پرورش دهند .آن بزرگواران مخصوصا برای افراد صاحبنظر ارزش ویژهای قائل
بودند؛ تا آنجا که گاهی به احترام آنها از رأی خود صرفنظر میکردند و همین موضوع،
1

یکی از عوامل موفقیت آنها در پیشبرد اهداف اسالمی بود.

بنابرایـن مشـورتکردن ائمـۀ اطهـار؟ع؟ بـا مـردم ،حتـی از روی نیـاز ،نهتنهـا هیچگونـه
منافاتـی بـا عصمـت ایشـان نـدارد ،بلکـه الزمـۀ الگوبـودن آن بزرگـواران این اسـت که در
مسـائل روزمـرۀ زندگـی ،از علـوم عـادی خـود بهـره ببرنـد و در صـورت لـزوم ،از مشـورت
دیگـران اسـتفاده نماینـد.
ً
ً
ً
ثالثـا :مخالفـت برخـی خـواص بـا امام و عـدم اعتقاد آنها به عصمت ،عقلا و منطقا با
درک درسـتی از جایـگاه و محـدودۀ عصمـت نداشـتهاند و بـه دلیـل عـدم بصیـرت و
معرفـت کافـی ،اعتـراض و مخالفـت کردهانـد .عصمـت امـام ،آمـوزهای اسـت کـه
بـر اسـاس براهیـن عقلـی ،آیـات قـرآن و احادیـث نبـوی اثبـات میشـود ،نـه بـر اسـاس
اعتقـادات مـردم آن زمـان:
ُ أَ
ُ
َ
ّ
ْ
أ
َ
َّ نْ �تَّ ُ نَ َّ �ظَّ نَّ
َ
َ
<و إ� نْ� ت� ِط ْع � ث
ک� َر َم نْ� ِ�ف�ي ال� ْر ِ ض� ی� ِ�ض لوک ع نْ� َس�ب ی� ِل الل ِه ِإ�� ی� ِب�عو� ِإ�لا ال �
ِ
َ
ُ ّ
خْ ُ ُ نَ 2
َو ِإ� نْ� ه ْم ِإ�لا ی��رصو�>
 .1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه.144/3 ،
 .2انعام.116 :
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عـدم عصمـت امـام تالزم ندارد .چهبسـا در عصر معصومیـن؟مهع؟ بعضی از اصحاب،
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و ا گــر از بیشــتر کســانی کــه در روی زمیــن هســتند اطاعــت کنــی ،تــو را از
راه خــدا گمــراه میکننــد؛ [ز یــرا] آنهــا تنهــا از گمــان پیــروی میکننــد و
تخمیــن و حــدس [واهــی] میزننــد.

حاصـل آنکـه ،اگـر هـدف فیصلنـور رد عصمـت امـام از طریـق روایـات موجـود در
مجامـع حدیثـی شـیعه اسـت ،بایـد بـه اصـول و مبانـی مـورد قبـول شـیعه نیـز ملتـزم
باشـد؛ نـه اینکـه روایـات شـیعه را بـا پیشفرضهـای باطـل خـود تفسـیر و نقـد کنـد.
 .6-3ظاهرگرایی
تمسـک بـه ظواهـر و غفلـت از حقایـق و بواطـن نصـوص دینـی و بـه تبـع آن ،بیتوجهـی
بـه تأویـل ،از ویژگیهـای بـارز وهابیـون اسـت .بهرهگیـری از ایـن منهـج در مسـتندات
فیصلنـور بـر رد عصمـت امـام نیـز ،بـه وفـور دیـده میشـود .هرچنـد او ادعـا میکنـد کـه
بـر اسـاس روایـات خـود شـیعه ،عصمـت امـام را نقد میکند ،امـا روایـات را طبق مبانی
ظاهـری و دور از عقـل و خـرد وهابیـت تفسـیر کـرده اسـت.
بـرای نمونـه ،فیصلنـور در رد عصمـت امـام صـادق؟ع؟ بـه ایـن روایـت اسـتناد کـرده
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اسـت:
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َ َ ُْ ُ َ
َْ ُ َْ
َ
َ
َْ
َ
ـاء أن ُتـ ْـم؟
اهَّلل؟ع؟ :أن ِبیـ
 ...عـ ْـن ُح ْمـ َـران ْبـ ِـن أعیـ َـن قــال :قلــت ِل ِبــي ع ْبـ ِـد ِ
َ َ َّ َ َّ
ُ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ
َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َّ َ
ـاء .قــال:
ـت :فقــد َحدث ِنــي َمـ ْـن ل أت ِهـ ُـم أنــک قلــت ِإنکــم أن ِبیـ
قــال :ل .قلـ
َ َ ُْ ُ ََ ْ َ َ ْ ُ ًَْ ُ ُ َ َ
َ ْ ُ َ َُ ْ َ َ
ّ
ـاب؟ قــال :قلــت :نعــم .قــال :کنــت ِإذا أهجــر .قــال:
مــن هــو؟ أبــو الخطـ ِ
َ
َ
َ
کمـ َ
َ
َ
ُق ْلـ ُ
ُ 1
ـت َفب َمــا َت ْح ُ
ـون؟ قــال :ن ْحکـ ُـم ِب ُحکـ ِـم ِآل داود.
ِ
حمــران بــن اعیــن میگو یــد :بــه ابوعبــداهلل گفتــم :آیــا شــما پیامبر هســتید؟
گفــت :نــه .گفتــم :کســی آن را بــه مــن گفتــه اســت کــه او را متهــم بــه دروغ
نمیکنــم .حضــرت فرمــود :چــه کســی؟ ابوخطــاب را میگویــی؟ گفتــم:
بلــه .گفــت :بنابرایــن مــن پرتو پــا گفت ـهام .گفتــم :پــس چگونــه میــان

مــردم حکــم میکنیــد؟ فرمــود :ب ـ ه حکــم آل داود.
ْ ُ ًَ
ـت ِإذا أ ْه ُج ُـر» ،ایـن سـخن امـام صـادق؟ع؟
فیصلنـور بـا تمسـک بـه ظاهـر عبـارت «کن
 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.258/1 ،

را دلیلـی بـر عـدم عصمـت ایشـان میدانـد 1.درحالیکـه ایـن سـخن حضـرت از بـاب
تعلیـق بـر محـال اسـت .یعنـی محـال اسـت کـه مـن ایـن حـرف را گفتـه باشـم .عمـر ،بر
ً
مـن دروغ بسـته اسـت .بنابرایـن ،اگـر مـن این سـخن را گفتـم ،قطعا هذیان بوده اسـت.
ولـی مثـل ایـن سـخن از مثـل مـن صـادر نمیشـود ،چـه رسـد بـه من.
عالمه مجلسی ذیل این روایت مینویسد:
َْ
ســخن حضــرت بــه صیغــۀ خطــاب اســت و «أه َجـ َـر» ،افعــل تفضیــل از
ریشــۀ «هجــر» بــه معنــای هذیــان اســت .یعنــی اآلن کــه معلــوم شــد تــو بــه
ســخن عمــر دروغگــو اعتمــاد کــردی ،کثــرت هذیانگو یــی تــو روشــن شــد.
َ
یــا «أ ْه ُجـ ُـر» بــه صیغــۀ متکلــم منظــور اســت و اســتفهام توبیخــی میباشــد.
یعنــی بنــا بــر ســخن تــو کــه عمــر را تصدیــق کــردی ،مــن هذیــان گفت ـهام؟
2

ز یــرا از عاقــل مثــل ایــن ســخن صــادر نمیشــود.

نمونـــۀ دیگـــر ،روایتـــی اســـت کـــه طبـــق آن ،بعضـــی از اصحـــاب امیرالمؤمنین؟ع؟ از
ایشـــان ســـؤال میکنند :چقـــدر صدقه میدهی؟ آیا دســـت برنمـــیداری؟ و حضرت
میفرماید:

قبــول کــرده اســت ،دســت نگــه میداشــتم .ولــی بــه خــدا قســم نمیدانــم
کــه چیــزی از مــن قبــول کــرده اســت یــا نــه.

گویـا فیصلنـور بـا اسـتناد بـه ظاهـر روایـت ،بـه دنبـال القـای ایـن مطلـب بـه مخاطـب
اسـت کـه چطـور امـکان دارد علـی؟ع؟ معصـوم باشـد ،درحالیکـه حتـی نسـبت بـه
قبولی یک عمل واجبش اطمینان ندارد؟! 4واقعیت این است که اگر فیصلنور ،فارغ
 .1فیصلنور ،االمامة و النص ،ص .359
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.320/52 ،
 .3ثقفی ،ابراهیم ،الغارات.91-90/1 ،
 .4فیصلنور ،همان ،ص .333
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ّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ
َ ً
ً
ـدا َ َل ْم َسـ ُ
ـکت َو َل ِّ
اهَّلل
اهَّلل ق ِبــل ِم ِّنــي ف ْرضــا َو ِاحـ
اهَّلل لــو أعلــم أن
کنــي َو ِ
ِإ ِنــي و ِ
ّ َ ً َْ
َ َْ َ
َ
َ
َ
3
مــا أدر ي أ قبــل ُ
اهَّلل ِم ِنــي شــیئا أم ل.
ِ
ِ
بــه خــدا قســم ،ا گــر میدانســتم کــه خداونــد یــک عمــل واجــب را از مــن
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از تعصبـات فرقـهای و مبانـی ظاهرگرایـی ،روایـت را بـر اسـاس اصـول فلسـفی و کالمـی
شـیعه تفسـیر میکـرد ،بـه ایـن نتیجـه رهنمـون میشـد کـه سـخنان امیرالمؤمنیـن؟ع؟،
نهتنهـا عصمـت او را مخـدوش نمیسـازد ،بلکـه نشـانگر اوج تقـوا و پرهیـزکاری آن
حضـرت اسـت؛ زیـرا یکـی از نشـانههای پرهیـزکاران ایـن اسـت کـه:
َْ َ َ
َ ْ
َ َ َ
َْ
کثیــر؛ 1آنهــا از اعمــال
کث ُرون ال ِ
ل ْیرضـ ْـون ِمـ ْـن أع َما ِل ِهـ ُـم الق ِلیــل َو ل ْیسـ َـت ِ
یشــوند و اعمــال فــراوان خــود را ز یــاد نمیبیننــد.
کــم خشــنود نم 

همـت واال و افـق وسـیع فکـری آنهـا اجـازه نمیدهد کـه اعمال خود را هرچند فینفسـه
کثیر باشـد ،زیاد بشـمارند .امام سـجاد؟ع؟ در دعای ابوحمزه میفرماید:
َ َ َ َ
ً َُ ُ
َْ َْ
2
کث ُر أ ْع َمــاال نق ِابــل ِب َهــا َکر َمک؛
َو َمــا قــد ُر أع َما ِل َنــا ِفــي ِن َع ِمــک َو کیــف ن ْســت ِ
تهــای تــو چیســت و چگونــه زیــاد تلقــی
ارزش اعمــال مــا در برابــر نعم 
کنیــم اعمالــی را کــه بهوســیلۀ آن بــا کــرم تــو مقابلــه میکنیــم؟!

بنابرایـن ،آن حضـرات اعمـال خـود را بـا نعمتهـای الهـی میسـنجیدند و معتقـد
بودنـد کـه اگـر تمـام عبـادات عمرشـان را جمـع کننـد ،نمیتوانـد در مقابـل یـک نعمت
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الهـی مقابلـه کنـد.
علاوه بـر ایـن ،ائمـۀ معصومیـن میدانسـتند کـه اگـر رحمـت و فضـل الهـی شـامل حال
آنهـا نشـود ،ره بـه جایـی نمیبرنـد .ازایـنرو ،همیشـه در حالـت خـوف و رجـا بـه سـر
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میبردنـد .در حدیثـی خداونـد بـه داود؟ع؟ فرمـود:
نکــه مــن توبــه را قبــول میکنــم و
یــا داود! گنهــکاران را بشــارت بــده بــه ای 
از گنــاه میگــذرم و صدیقــان را بترســان از اینکــه نســبت بــه اعمالشــان
عجــب پیــدا کننــد؛ ز یــرا بنــدهای نیســت کــه خــدا او را بــه حســاب دقیــق
3

کشــد و هــا ک نگــردد.

پـس سـخن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کـه فرمـود« :اگـر میدانسـتم خداوند یک عمـل واجب را
از مـن قبـول کـرده اسـت ،دسـت نگـه میداشـتم» ،ناظـر به این مقام اسـت.
 .1سید رضی ،محمد بن حسین (گردآورنده) ،نهجالبالغة ،خطبۀ .193
 .2کفعمی ،ابراهیم ،البلد األمین ،ص .207
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.314/2 ،
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