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 هکیدچ

  امامیه ۀ شیع اندیشۀدر مورد تاریخ    طرحی که   در  » مکتب در فرایند تکامل   «مؤلف کتاب   
ار بـه   گبا این طـرح ناسـاز     ، درخصوص مواردی از احادیث شیعه که         کرده است  یریز  یپ

مواردی را کـه مؤلـف   . روایات را مطرح کرده است بودن آن جعلی ۀ مسئلرسد، ینظر م
 ؛تـوان بـه سـه دسـته تقـسیم کـرد       ها به جعلی بودن حکم داده اسـت مـی    در مورد آن  

رسـد،    ها ناکافی بـه نظـر مـی          علت جعلی بودن آن    ۀی مؤلف دربار  ها  مواردی که توضیح  
  و رسـد   ها نادرست به نظر می      دن آن  علت جعلی بو   ۀی مؤلف دربار  ها  مواردی که توضیح  

به همین .  علت جعلی بودن این روایات، دلیلی ارائه نکرده استۀمواردی که مؤلف دربار   
را مطـرح کـرده اسـت، از نظـر     بودن  جعلی ۀوی مسئلیک از مواردی که    چدر هی ،  دلیل

 . ها حکم داد توان به جعلی بودن آن علمی نمی
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 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکممارۀ ، شتمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٩٠

 طرح مسئله. ١
زینشی از مسائلی که شـیعه      گ ۀجانبه به تاریخ پرفراز و نشیب تشیع و استفاد          رش غیرهمه گن

وده است و در نتیجـه      در سه قرن نخست هجری در بیان و نشر معتقدات خود با آن مواجه ب              
ی خـاص کالمـی، از   هـا  رایشگـ ای از روایات به دلیل تمایـل بـه          حکم به جعلی بودن دسته    
 تعامل با احادیث    ۀ شیعه و نحو   ۀوهش در بررسی تاریخ اندیش    ژ پ ۀمشکالتی است که در عرص    

 . ی ارتباطی تنگاتنگ دارد، با آن مواجه هستیمگفرهن ـ شیعی که با این فضای فکری
 سیدحـسین مدرسـی      شـیعه پرداختـه،    ۀرانی که به بررسی تاریخ اندیش     گوهشژ پ یکی از 
 ۀ علمیۀدر حوزوی دروس حوزوی خود را .  استمکتب در فرایند تکامل ۀ نویسند،طباطبایی

اه گو مـدرك دکتـری خـود را از دانـش          رفـت   لـیس   گبـه ان  . ش١٣٥٥قم فراگرفت و از سال      
نین چآمریکا دارای کرسی تدریس است و هم      رینستون  پاه  گوی در دانش  . آکسفورد اخذ کرد  

 یکـی از آثـار او کتـاب       . کند  های ییل و هاروارد به عنوان استاد مدعو تدریس می           اهگدر دانش 
 مکتـب در فراینـد تکامـل   ر وی کتـاب  گـ  و اثر دیمیراث مکتوب شیعه در سه قرن نخستین     

  ١.رسید چاپرینستون به پدر . م١٩٣٣ی در سال لیسگان به زبان کتاباین . است
 ایـن کتـاب در معرفـی روش کـار خـویش             ۀدر مقدم سیدحسین مدرسی طباطبایی    

ه در این دفتر آمده، تاریخ فکر است نه تجزیه و تحلیل مبانی عقیـدتی        چآن... «: ویسدن می
بـا  مؤلـف    اما در عمل و در متن کتـاب،          ؛]٢٢، ص ٢٨[» یا نقد و بررسی باورهای مذهبی     

رداختـه و در نتیجـه بـا        پ شـیعه    یه و تحلیل مبانی اعتقادی    تجز، به     خروج از مسیر اولیه   
ای   ونـه گهـا، بـه       پایه دانـستن آن     و بی » تشیع اعتدالی «ها از     خارج دانستن برخی موضوع   

نـشان   اصـلی کتـاب،      ۀدغدغـ فهمد که     نین می چ کم، خواننده  عمل کرده است که دست    
کامل تدریجی اعتقـادات    تشیع و ت  مکتب  مبانی اعتقادی   گیری   ی شکل فرایند تکامل دادن  
 نیـز مـشخص     کتـاب  فارسی   ۀاین مسئله از عنوان انتخاب شده برای ترجم        . است یشیع

 شیعی آشـکار شـده      ۀونه حقایق اعتقادی به تدریج بر جامع      چگ«که  است و با این مطلب      
 . به روشنی تفاوت دارد» است

ران گوهـش ژپکه  ی است   های  های اعتقادی شیعه از بحث     تکامل تدریجی آموزه  موضوع  
ـ  شـیعه،    ۀدر مـورد تـاریخ اندیـش      یـشان   ها  وهشپژـ در    ـ با نگاه خاص خود     یغرب  آن  هب

 : توان به موارد زیر اشاره کرد اند که به عنوان نمونه می پرداخته

                                                                                                                   
 :شناسی این اثر چنین است مشخصات کتاب. ١

Hossein Modarressi, Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shi'ite Islam, 1993, 
Darwin Press, Princeton, New Jersey, p. 280. 
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تکامـل تـدریجی     در مـورد     ١»تکامل تدریجی شـیعه    «ۀمقال در   گاتان کولبر  وهشپژ
 ].40[ اعتقادات شیعه ۀمجموع
 ۀنظریدر مورد این ادعا که       ٢»عشریه  از امامیه تا اثنی   « ۀمقال در   گبراتان کول  وهشپژ
 از سـوي    دوم قرن   ۀ مطرح شد و در نیم     اولتدریج در قرن    ه  امامت ب  ۀامامیه دربار  ۀشیع

امـام حـسن    (تا رحلت امام یـازدهم       و   هشام بن حکم صورتي معین و تعریف شده یافت        
 ].pp. 521-534 ,39[به وجود آمد ریه  در این نظ  قابل مالحظهیتغییر ) )ع(ريکعس

 )ع( امام شـشم جعفـر الـصادق       مانند ییها بحث در ٣تشیع هاینس هالم در کتاب      وهشپژ
) .م٧٤٥. /ق٩٩( )ع(، امام هفتم، موسی الکاظم٤امامیه] یدایش مکتبپ[و آغاز  . ) م٧٢٠. /ق٦٥(

 . ]38[ ٦رد مهدی انتظار شیعی در موۀهار امامی یا کیسانیه و ریشچ ۀشیع و ٥و واقفیه
دن در مـورد        در ویرایش دوم دایرة    ٧ در مدخل عصمت   گ ویلفرد مادلون  وهشپژ المعارف اسالم لـی

 .   ]41[یامبران پ ۀ تدریجی آن برای همۀمطرح شدن بحث عصمت، ابتدا برای امامان و سپس توسع
 دوران هویـت شـیعه در    : کاریزماتیـک ۀ  جامعـ  ماریا مسی داکیـک در کتاب       وهشپژ
ای کـه     ونهگتالش شیعه برای تفسیر حدیث غدیرخم به        ر مورد ادعای    د ٨ اسالم تیننخس
 امامت از آن نتیجه شود و نیز جعـل احـادیثی کـه حـاکی از تعیـین مبتنـی بـر                       ۀاندیش
 هـارم  چویی دوازده امـام امامیـه بـا نـام آنـان اسـت بـرای نخـستین بـار در قـرن                        پیشگ

]37, Chapter II, pp.46-47[ .  
 ۀ در کتاب خود طـرح خاصـی در مـورد تـاریخ اندیـش              ب در فرایند تکامل   مکتمؤلف  

کنـد و   رو و مقصر تقسیم مـي   غالی، میانهۀشیعه دارد و بر آن اساس شیعه را به سه دست      
رداختـه  پهـا    زینش آن گـ بندی مواد تاریخی موجود بلکـه بـه          با توجه به آن، نه به دسته      

 خود و به    ی است که در جا    یا  ، مسئله بندی و صحت و سقم آن       بررسی این تقسیم  . است
 همچنـین   ٩.آن نیـست   آن بحث شده است و این مقالـه در صـدد تکـرار               ۀتفصیل در بار  

                                                                                                                   
1. The Evolution of the Shia. 
2. From Imāmiyya to Ithnā-'ashariyya. 
3. Shi'ism. 
4. The sixth Imam Ja'far al-Sadiq (702/65) and the beginnings of the Imamiyya. 
5. The seventh Imam Musa al-Kazim (745/99) and the Waqifites. 
6. The 'Fourer' Shi'a or Kaysaniyya and the origin of the Shi'ite expectation of the Mahdi. 
7. Isma 
8. The Charismatic Community: Shiite Identity in Early Islam. 

 حـسن   توسـط  د تکامـل  فراینـ  در مکتـب  کتـاب  یبررسـ  و نقـد  جلـسات  زارشگ: نک زمینه، این در. ٩
نقد و کتاب و] ٣٦؛ ٣٥؛ ٣٤؛ ٣٣؛ ٣٢[ سفینه ۀمصلنا ف٢٥ و ٢٤، ٢١،  ١٩،  ١٨ یها  شمارهراد در     یطارم

 ]. ٢٧ [ تطور تاریخی تشیعیۀبررسی نظر



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکممارۀ ، شتمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ٩٢

مؤلف بر اساس همین طرح، به طور مستقیم یا غیرمـستقیم بـه جعلـی بـودن برخـی از                    
ـ    . روایات شیعی که با طرح مورد نظر وی سازگاری ندارد، حکم داده است              ۀاز این رو مقال

روش علمی نشان دهد این حکم در مورد روایات مطرح شده، تـا   اضر بر آن است که با       ح
ه اندازه ادعایی صِرف است؛ چنانکـه در مـواردی دیگـر            تا چ دالیل و   مبتنی بر   ه اندازه   چ

رچه دالیلی مطرح کرده است، ایـن دالیـل بـر اسـاس             گنشان داده خواهد شد که مؤلف       
 ابتـدا بررسـی   بـه ایـن منظـور      . رسد  ح به نظر نمی   شواهد مورد استناد وی کافی و صحی      

خواهد شد که آیا مؤلف برای حکم به جعل در خصوص موارد ذکر شده دلیلی ارائه کرده          
در مرحله بعد این دالیل و متن اصلی شواهد ارائه شـده توسـط مؤلـف بـه                  . است یا خیر  

شاهد برای حکم دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که آیا این دلیل و 
به جعل در خصوص روایت و گزارش مورد نظر صحیح است یـا خیـر؛ آیـا ایـن دلیـل و                      

های مؤلف بـه سـیاق و صـدر و ذیـل مـتن                شاهد تام و کافی است یا خیر؛ آیا در تحلیل         
اصلی شاهد مورد نظر توجه شده است یا آن که در نقل مـتن اصـلی و استـشهاد بـه آن                    

جانبـه بـه مـسئله         شاهد مـورد نظـر، همـه       ۀ مؤلف در ارائ   رفته است؛ آیا  گتقطیع صورت   
های مرتبط با موضوع را نیز مورد توجه قرار داده است یا آن که                زارشدیگر گ ریسته و   گن

  انجـام شـده    یهـا   زینشی عمل کرده است و در نهایت بـا توجـه بـه بررسـی              گبه صورت   
علی بودن روایت یـا     رفت که آیا حکم مؤلف در خصوص موضوع و نیز ج           گ  توان نتیجه   می
 . زارش مورد نظر صحیح است یا خیرگ

تـوان جعلـی و موضـوع         در اینجا شایان ذکر است که تنها روایت یـا گزارشـی را مـی              
مسلمات دینـی، بـدیهیات      ،سنت قطعیه  ون نص صریح قرآن،   چدانست که با معیارهایی     

چ شکلی نتوان آن ای که به هی ونهگعقلی و مسلمات علمی و تاریخی در تعارض باشد، به 
را توجیه و تأویل کرد؛ اما در عمل، معموالً دستیابی به چنین اطمینانی و حکم قطعی به       

دهد، ضعف حدیث و عدم اطمینـان         افتد و نهایت چیزی که رخ می        جعل کمتر اتفاق می   
بنابراین حتی درصورتی که یک حدیث، ضعیف شناخته شود، این          . به صدور حدیث است   

از این رو تنها . ـ برای جعلی خواندن آن کافی نیست  متنی و سندی ضعف ـ اعم از   ضعف
توان به راحتـی      به صِرف استبعاد یا ناسازگاری یک روایت یا گزارش با شواهد دیگر، نمی            

 . به جعلی بودن آن روایت یا گزارش حکم کرد
 
 مکتب در فرایند تکامل روایات جعلی مورد ادعای یبررس. ٢

 امامیه است و در ضـمن       ۀ، تاریخ اندیش  مکتب در فرایند تکامل   تاب  موضوع اصلی بحث ک   
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 شـیعه، در خـصوص مـوارد        ۀطرح خاص خود در مورد تاریخ اندیش      با توجه به    آن، مؤلف   
زیر از روایات شیعی که با طرح مـورد نظـر وی سـازگاری نـدارد، بـه طـور مـستقیم یـا                        

 . ها حکم داده است غیرمستقیم به جعلی بودن آن
 

 شرعیعلم امامان به امور غیربه روایات مربوط . ١. ٢
 ۀروزی مفوضه در اشـاع      تالش شبانه «: نویسد   جعلیات مفوضه می   ۀمؤلف در مبحثی دربار   

ای از افکار و ابداعات آنان داخل سیستم مذهبی شیعه برای             ارهپثمر نبود و      افکار خود بی  
 ۀوضه از جمله مسئل   جعلیات مف س به مواردی از     پوی س ]. ٩٨، ص ٢٨[» خود جای گشود  

 مستقیم یا غیر مستقیمی با احکام شرع ندارد اشاره   ۀرابطعلم امامان شیعه به اموری که       
 ].  ١٠٠ـ٩٩همان، صص [کند می

برخی از متکلمان شیعه    کند که     مدرسی طباطبایی در ادامه، این مسئله را مطرح می        
 مفید طرفدار این نظریه     مانند نوبختیان از این نظریه طرفداری کردند، حال آن که شیخ          

  ].همان [هدد  شیخ مفید ارجاع میاوائل المقاالتکتاب او در این زمینه به . نبود
 

 نقد. ١. ١. ٢
 کـه مؤلـف بـه آن ارجـاع داده بـه ایـن               اوائل المقاالت عبارت شیخ مفید در کتاب      ) الف

 انجـام اعمـال     علمای امامیه بر این مسئله اتفاق نظر دارند که امام بایـد از            «: صورت است 
 علومی که به دین مرتبط است، عـالم         ۀخالف دستورهای الهی، معصوم باشد و نیز به هم        

پـاداش   کمال باشد و در انجام اعمالی که انسان را سـزاوار             ۀباشد و در فضل نیز در مرتب      
هـای ذکرشـده کـه از     ر فرقـه  گـ از همه برتر باشد، اما معتزلـه و دی        کند،     الهی می  ۀجاودان

یستند، برخالف این مسئله در مورد امام اتفاق نظر دارند و از نظر آنان جایز است امامیه ن
گران نداشته باشـد    فضل و برتری بر دی    کاران باشد و    ناهگناه کند و از     گکه امام در باطن     

  ].٤٠ـ٣٩ص ،٢٩[» و به علوم دینی نیز در حد کمال آن عالم نباشد
ر گـ هـای دی     مفید داللتی بر نفی جنبه      شیخ عبارت، در این    کنیم  چنانکه مالحظه می  

 مطرح  مکتب در فرایند تکامل   علمی امامان شیعه وجود ندارد و از این رو آنچه در کتاب             
 . ها باشد تواند مستند به این عبارت شده است نمی

روایات فراوانی از امامان شیعه نقل شده است که خالف این ادعای مؤلف است و               ) ب
 .  خواهد شدها اشاره آن برخی از در ضمن موارد بعدی، به 
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 » نزّلونا عن الربوبیة و قولوا فینا ماشئتم«روایت . ٢. ٢
نزّلونـا عـن الربوبیـة و قولـوا فینـا           « روایت   مکتب در فرآیند تکامل   به اعتقاد مؤلف کتاب     

 وضـع   )ع( معـصوم  ون به از سوی مفوضه برای تسهیل نسبت دادن مسائل گوناگ        » ماشئتم
البته مفوضه به همین اکتفا نکـرده و بخـش          ... «: نویسد  این زمینه می   وی در    .شده است 

عظیمی نیز در این دوره بـر آن افزودنـد و بـا اسـتناد بـه روایتـی کـه مـدعی بودنـد از                          
رمی ایـن   و بـا پـشتگ     ՙنزّلونا عن الربوبیة و قولـوا فینـا ماشـئتم         ՚: شنیدند به صورت  )ع(ائمه

ردند، مرکـب همـت در وادی بیـان         ک  لقی می امضا ت    چک سفید  ۀونگرخصت که آن را به      
 ]. ٨١، ص٢٨[» ...تاختند و 

 
 نقد. ١. ٢. ٢

 . مؤلف برای این سخن دلیلی اقامه نکرده است) الف
 )ع(ر آن است که این حدیث به نقل روایـت از امامـان            گمتن این روایت خود بیان    ) ب

: ن روایـت آمـده اسـت      را که در مت   چارتباط ندارد تا از آن در جعل روایت استفاده کنند           
چه در مورد فـضایل     و منظور آن است که هر     » قولوا عنّا ماشئتم  «و نه   » قولوا فینا ماشئتم  «

چه خواستید ـ راسـت و   توانید حق ما را ادا کنید؛ نه آنکه مجاز باشید هر ویید، نمیما بگ
 از  ری اسـت کـه در ایـن زمینـه         گمؤید این برداشت، روایات دی    . ـ از ما روایت کنید      دروغ

گزارش یونس بن رباط برای نمونه، کلینی در کتاب کافی از  . امامان شیعه نقل شده است    
حضرت تمار از آن    کامل  ند و    رسید )ع( امام صادق  تمار به محضر  کامل  کند که وی با       می

 هزار باب   )ع(یعله امیرالمؤمنین    در روز وفاتش ب    )ص(رسول خدا در مورد این روایت که      
آن   و کردپرسش) یک میلیون بابیعنی  ( مفتاح هزار حدیث بودی هر بابکهحدیث کرد 
 آن  آیـا  تمـار در مـورد اینکـه       کامـل    ».این حدیث درست است   «:  فرمود اسخپحضرت در   

، از آن حـضرت سـؤال کـرد و           ظاهر شـد   نیز )ع(بیت  اهل شیعیان و دوستان     یها برا  باب
 .»شـد  شیعیان ظـاهر     ین برا یک باب یا دو باب آ     تنها   ! کامل یا«:  فرمود اسخپایشان در   

بنابراین، از یک میلیون باب از فضل شما جز یک یا دو باب روایـت نـشده               «: درسیپکامل  
شما توقع دارید که چـه انـدازه از فـضل مـا روایـت            «: فرموداسخ  پآن حضرت در     »است؟

ر گـ یوند با حروف دی   پبدون  لف  به مقدار یک حرف ا    از فضل ما جز     توانید    نمیکنید؟ شما   
 ].  ٢٩٧، ص١ج، ٢٢[» ایت کنیدرو

 )ع(بیت اهلعلم را » فضل شما« در توضیح این روایت، منظور از وافیدر  فیض کاشاني
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 حـروف   ۀآن حضرت بدین علت حرف الـف را مثـال زدنـد کـه از همـ                «: نویسد  داند و می    می
 حـرف الـف در      زیـرا بودن آن کنایـه از نـاقص بـودن آن اسـت،             » غیرمتصل«تر است و      ساده
ر قسمت متمایل آن نوشته نشود، گبنابراین، ا. شود  نوشته می »اـ«به صورت الخط کوفی  رسم

 ]. ٣٢٤، ص٢، ج١٨ [نوشته شود ناقص است» ا« یعنی فقط به صورت 
 در ذیل ایـن روایـت، وصـف         بحاراألنوارتوضیح عالمه مجلسي در     نین بر اساس    چهم

ت کمـی اسـت، زیـرا    نهایـ ه از یکنا است و نصف حرفبه معنای برای الف » غیر معطوفة «
 مـستقیم و  نیمـی از آن     شود که     نوشته می » اـ«به صورت   خط کوفي   ال  حرف الف در رسم   

غیـر  انـد کـه الـف         فتـه گبرخی نیز   «: نویسد  عالمه مجلسي می  . نیمی از آن متمایل است    
و برخی ) به حرفی متصل نباشد(ی نباشد  از آن حرفبعدی است که لف به معنای امعطوفة

یزی نیـست، امـا معنـای اول از همـه           چیش از آن    ی است که پ    الف اند به معنای    هفتگنیز  
 ]. ٢٨٣، ص٢٥[» ر استت صحیح

 منابع علم امام نقل شده است که به عنوان ۀروایات فراوانی در منابع حدیثی شیعه در بار  
ه در از آنچـ ها به غیر  نمونه در کتاب کافی در ابواب متعدد مربوط به منابع علم امام، عدد آن            

آمـده  ] ٢٣٨، ص ١، ج ٢٢[» )س(مصحف فاطمـة   الجامعة و  الجفر و   فیه ذکر الصحیفة و    بابٌ«
  فـي أنّ   بـابٌ «،  »  من اسم هللا األعظـم     )ع(باب ما أعطي األئمة   «ون  هاي دیگر چ    است، در باب  

نـه  أ ما یکون و   یعلمون علم ما کان و    )ع( األئمة باب أنّ «،  »  یزدادون في لیلة الجمعة    )ع(األئمة
ـ         بـاب أنّ  «،   » علیهم الـشئ   یالیخف ـ   هللا عـز وجـل لـم یعلّ مـه   أمـره أن یعلّ     إالّ ه علمـاً  م نبیّ
ر ایـن   گی بیان گرسد و هم     می  روایت ٥٥ به... و  » ه کان شریکه في العلم    أنّ  و )ع(المؤمنین أمیر
 . های معمولی است فراتر از درك انسان )ع(اند که وسعت علم ائمه نکته

 
 ها و زبان حیوانات  به تمام زبان)ع(یی امامانروایات آشنا. ٣. ٢

 ۀهمـ آشنایی امامان شیعه بـه       مانند مسائلی   مکتب در فرایند تکامل   به باور مؤلف کتاب     
از سـوی  ذرد، گـ  ه در عـالم مـی     چـ اه بودن آنان از آن    گهای بشری و زبان حیوانات و آ        زبان

 شـیعه، بـه   ۀر جامعـ   بحث از نفوذ غـالت د      ۀدر ادام وی  . غالت و مفوضه جعل شده است     
یـک  ... «: نویسد  ختلف شیعه در نیشابور می    های م   روهعنوان مثال، با اشاره به معتقدات گ      

فـت  گ کرد و می     جانبداری می  )ع( بشری بودن ائمه    روه، از نظریات مفوضه در مورد فوق      گ
 گان و حیوانـات   پرنـد ویند و با زبان     گ هایی که مردم دنیا بدان سخن می         زبان ۀآنان با هم  

 ]. ٨٩، ص٢٨[» ...دارند  اهی گذرد، آگ آشنا هستند و از آنچه در عالم می
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 نقد. ١. ٣. ٢
ها به مفوضه آن است که از  دلیل مؤلف در مورد جعلی بودن این دسته از روایات و نسبت آن

 خالف نکاتی است که در قرآن و سخنبشری است، حال آنکه این  ، فوقها صفتنظر وی این 
  سـخن گفـتن     از جملـه   های الهی بیان شده اسـت       ریخته در مورد حجت   گ  روایات، جسته و  

روح و زنـده      ، جان گرفتن خاك بی    ١نمل ۀ شانزدهم سور  آیۀان بر اساس    گرندپبا   )ع(سلیمان
عمـران، تـصرّف      آل ۀنهـم سـور    و  چهـل  آیـۀ  بـر اسـاس      )ع(ان به دسـت عیـسی     گشدن مرد 
 ۀ دوازدهـم سـور    آیۀبر اساس   ... جن و    در امور تکویني مانند مسخر کردن باد و          )ع(سلیمان

ها دورتر توسط عاصف بـن برخیـا         گزدنی از فرسن   هم شم به چاحضار تخت بلقیس در     ،  ٢سبأ
 نـزول مکـرر غـذا و میـوه از       ،٣که حتی از پیامبران نیز نبود بر اساس آیۀ چهلم سـورۀ نمـل             

  ٤.عمران  آلۀهفتم سور و  سیۀ بر اساس آی)س(بهشت برای مریم
توان به سـؤال      ای از روایاتی که در این زمینه وجود دارد می          ه عنوان نمونه  همچنین ب 
وارث تمـام    )ص(امبرآیـا پیـ   «: دپرسـی  اشاره کـرد کـه       )ع(از امام هفتم   یمحمد بن یحی  

مبران اتمام پی  وارث«: دسپس پرسی » .یآر«: فرموداسخ  پدر   آن حضرت » پیغمبران است؟ 
 جـز   نکرد را مبعوث    یمبراخدا هیچ پی  «:  فرمود )ع(امام »آدم تا خود آن حضرت؟     از زمان 

 مردگـان را    )ع(مریم  بن  یعیس«: د پرسی یمحمد بن یحی  . »از او اعلم بود    )ص(اینکه محمد 

                                                                                                                   
، ٣ج،  ٢؛  ١٧٢-١٧١، صـص  ١٩ج،  ١: [تفاسـیر ذیـل ایـن آیـه و بـه عنـوان نمونـه              . ك.در این زمینه ر   . ١

ــص ، ٧؛ ١٨٦، ص٢٤ج، ٦؛ ١٨، ص١٥ج، ٥؛ ١٩٥-١٩٣، صــص٧ج، ٤؛ ٢٦١، ص٤ج، ٣؛ ٤١٠-٤٠٩ص
، ١٨؛    ٨٣، ص ٨ج،  ١٤؛  ١٧٢، ص ١٩ج،  ١١؛  ٣٦٩، ص ٧ج،  ١٠؛  ٣٥١-٣٥٠صص،١٥ج،  ٩؛  ١٤٠، ص ٣ج
 ]. ٤١٩-٤١٨، صص١٥ج، ٣٠؛ ٨٠، ص٥ج، ٢١؛ ٦١، ص٤ج

، ٣ج،  ٢؛  ١١٩-١١٦، صـص  ٢٢ج،  ١: [تفاسـیر ذیـل ایـن آیـه و بـه عنـوان نمونـه              . ك.در این زمینه ر   . ٢
-٢٠١ صص ،٢٢ج،  ٦؛  ٤٤-٤٠، صص ١٦ج،  ٥؛  ٣٩٤، ص ٤ج،  ٣؛  ٧٩-٧٣، صص ٨ج،  ٤؛  ٢٥٦-٢٥٥صص
-٧٣، صــص١٧ج، ١١؛ ١٠٦-١٠٥، صــص٧ج، ١٠؛ ٣١٤-٣١٣، صــص١٤ج، ٩؛ ٢٨٢، ص٣ج، ٧؛ ٢٠٢
  ].٣٧-٣٤، صص١٧ج، ٣٠؛ ٣٣، ص٦ج، ٢١؛ ٢١٢، ص٤ج، ١٧؛ ٣٨٣-٣٨٢، صص٨ج، ١٤؛ ٧٥

، ٣ج،  ٢؛  ٢٠٤-٢٠٣، صـص  ١٩ج،  ١: [ تفاسیر ذیـل ایـن آیـه و بـه عنـوان نمونـه             . ك.در این زمینه ر   . ٣
، ١٥ج، ٩؛ ١٤٩-١٤٨، صــــص٣ج، ٧؛ ٤٨-٤٦، صــــص١٥ج، ٥؛ ٢١٢-٢١٠، صــــص٧ج، ٤؛ ٤٢٠ص

، ٤ج، ١٧؛ ٩٧، ص٨ج، ١٤؛ ٢٠١-١٩٣، صــص١٩ج، ١١؛ ٣٨٦-٣٨٥، صــص٧ج، ١٠؛ ٣٦٦-٣٦٤صــص
  ].٤٧٧-٤٦٩، صص١٥ج، ٣٠؛ ١٠٥-١٠١، صص٥ج، ٢١؛ ٦٨-٦٦صص

، ٢، ج ٣ ؛٢٩٧، ص ١، ج ٢؛  ١٤١-١٤٠، صـص  ٣، ج ١: [تفاسیر ذیل این آیه و به عنوان نمونه       . ك.در این زمینه ر   . ٤
-٣٣٢، صــص ٣، ج١١؛ ٢٨٤، ص٢ج، ١٠؛ ١٧٥-١٧٤، صــص ٣ج، ٩؛ ٣٢، ص٨، ج٦ ؛ ٥٧، ص٣، ج٤؛ ٣٤ص

  ].٥٣١-٥٣٠، صص٢ج، ٣٠؛ ٢٩٨، ص٤ج، ٢١؛ ٣٣٣-٣٣٢، صص١ج، ١٧ ؛ ٤٤٨-٤٤٧، صص٢ج، ١٤؛ ٣٣٥
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 زبـان  نیـز  )ع( و سـلیمان   چنـین اسـت   «: فرمـود آن حـضرت     .»کـرد  اذن خدا زنده مي   ه  ب
سـپس  آن حضرت    ». داشت ییهم بر این مراتب توانا     )ص(امبرفهمید و پی   پرندگان را مي  

چـرا  ՚:  گفـت   و شک افتاد ه   او ب  موردرا حاضر نیافت و در       هدهد )ع(چون سلیمان «: فرمود
 ییا باید دلیل روشـن    ՚ : بر او خشمگین شد و گفت      ՙ مگر او غایب است؟    ؛بینم یرا نم  هدهد

کـنم و یـا سـرش را      را سخت عذاب مي، یا آن که او  ردبیاو برای من در مورد غیبت خود     
ه  که سلیمان و همراهانش ب     امیگهن این بود که     یبرا هدهد بر   )ع(م سلیمان  خش ̔.برم مي

 ونـد  خدا .داد  نشان می سلیمان  را به   محل آب    هدهد،  کردند  باد در هوا حرکت مي     ۀوسیل
 که باد و مور و      حالیه بود در    نکردسلیمان عطا   ه   عطا کرده بود که ب     یاین پرنده چیز  ه  ب

 یاو جا ؛ با وجود این،      بودند )ع( مطیع سلیمان  یگ، هم انس و جن و شیاطین و سرکشان      
و ՚ :فرماید می) قرآن( در کتابش وندخدا .دانست پرنده مي اما این دانست آب را در زیر هوا نمي

ها با آن حرکت کنند یا زمین بدان شکافته شـود یـا مردگـان بـدان                   باشد که کوه   یاگر قرآن 
ـ     کـوه  آیاتی وجـود دارد کـه     در آن   که   را   آن قرآن علم   ما   ՙ. ...سخنگو شوند   آن  ۀوسـیل ه  هـا ب

و مردگـان بـدان     االرض تـوان کـرد        های مختلف طی    ه سرزمین  آن ب  ۀوسیله  حرکت کند و ب   
دهیم و همانا در کتاب       آب را در زیر هوا تشخیص مي        جای  ما .ایم  ، به ارث برده   سخنگو شوند 

ـ آن اجازه دهد  ه خدا بکه   جز این، خواسته نشودیها چیز  آنۀوسیله  است که بیخدا آیات
مبران گذشته عطا ا پیهخدا ب  عالوه بر آنچهـ از برکت آن آیات مستجاب شودییهر دعایعنی 

هـیچ  ՚ :فرمایـد   مـي   و  اسـت  قـرار داده   ما   ی برا الکتاب  وند در ام  ها را خدا    این ۀ هم ،کرده است 
آنگـاه  ՚ فرمایـد   مي  و باز  ՙ. آشکار است  ینیست جز اینکه در کتاب     ها و زمین    در آسمان  یا نهفته
آن یم یما̔ .ارث دادیمه  ب،ایم  که از میان بندگان خود انتخاب کردهیکسانه این کتاب را بعلم 
این کتاب که بیان همه چیـز در        ما را وارث علم      و   ه عزوجل انتخابمان کرد   ی که خدا  یکسان
  ].٢٢٦، ص١، ج٢٢ [قرار داده است ،ست اآن

 

  حتی برای یک لحظه)ع(ز اماماحادیث خالی نبودن زمین ا. ٤. ٢
ای کـه آن را مطـرح       با اشاره به مسئله    در این زمینه     مکتب در فرایند تکامل   مؤلف کتاب   

: نویسد  داند، می   شدن نظریات جدید از سوی جناحی جدید و تندرو در مذهب شیعه می            
د شده دیپر تقریباً نااین جناح که افکار خود را از نظریات مذهب کیسانیه که اکنون دیگ        «

رزیدند که ائمـه    و  اینان اصرار می  . گری بود   یوند میان تشیع و غالی    پرفت، نوعی   گ بود، می 
فتند علت واقعی احتیاج جامعه به امـام آن         گ بیعی وانمود کنند و می    ط  را موجوداتی فوق  

ر یک لحظه زمین بدون امـام بمانـد،         گاست که وی محور و قطب عالم آفرینش است و ا          
 ]. ٤٠، ص٢٨[» ...ریخت در هم فرو خواهد 
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عیون اخبار  ،  بصائرالدرجاتهای    س با ارجاع به روایاتی با این مضمون از کتاب         پوی س 
ها را جعلی و مربـوط بـه غُـالت و ریـشۀ               ، همۀ آن  کمال الدین و تمام النعمة     و   )ع(الرضا
الـشافي    در)ره(فتۀ سـید مرتـضی  گدهد که طبق      داند و تذکر می     ها را از کیسانیه می     آن

 ]. ٤٠اورقی صپ، ٢٨[، همۀ این روایات ساختۀ غُالت است في اإلمامة
 
 نقد. ١. ٤. ٢

دانـد، نیازمنـد دلیـل        مدرسی طباطبایی ریشۀ این روایات را از کیـسانیه مـی          اینکه  ) الف
 . است که برای آن دلیلی اقامه نکرده است

شـود    می مشخص   الشافي في اإلمامة   در   )ره( متن عبارت سید مرتضی    ۀبا مالحظ ) ب
المغني که در کتاب    قاضي عبدالجبار   های ناصحیح     فتهگدر رد یکی از     فته را   گکه او این    

قاضي عبدالجبار «: ویدگ به امامیه نسبت داده، بیان کرده است و می» لالعد في التوحید و
  مربـوط بـه    مـسئلۀ  اهل علـم نیـست و        ۀدر صدد انجام نوعی فریبکاری است که شایست       

 بـه دروغ بـه امامیـه نـسبت داده     ـض صحت انتساب آن حتی به غُالت   در فرـغُالت را  
مکتـب در   ای که مؤلف       در اصل صحت گفته    )ره(اساساً سید مرتضی  افزون بر این    » .است

از . ذیردپ به عنوان شاهد از آن استفاده کرده است، تردید کرده و آن را نمی فرایند تکامل
ند شاهدی بـرای مؤلـف باشـد و ادعـای او را             توا   نمی )ره(سید مرتضی  عبارتاین رو این    

ایـن  «:  چنـین اسـت    الشافي فـي اإلمامـة     در   )ره(اما متن عبارت سید مرتضی    . ثابت کند 
ها و زمین     ر امام نباشد، آسمان   از برخی نقل کرده است که اگ      قاضي عبدالجبار   مطلب که   

 اسـت کـه تـا       سخنیای صحیح نخواهد بود،        عملی از هیچ بنده    چبرپا نخواهند ماند و هی    
 ـه از متـأخران   چـ ه از متقـدمان و  چ ـما اطالع داریم، احدی از عالمان امامیه  جایی که 

یش ی باشد که پ   یز همان چ  قاضي عبدالجبار منظور   است، مگر آنکه      گفتهچنین سخنی ن  
سـخن و   ՚: فته اسـت  گ، خود او در کتابش      غُالت نقل کرده بود که در این صورت       از این از    

 در این زمینـه بـه       و ՙ در موضوع امامت نیست    سخن و جدل  ،  )غالت(گروه   جدل ما با این   
در حـالی کـه ایـن        شد ارجاع داده است   ا ب جسمتواند    بحث قبلی کتابش که خداوند نمی     

ها و زمین برپا نخواهنـد        ر امام نباشد، آسمان    اگ که مبنی بر این   در مورد امام  اعتقاد غُالت   
چیـزی  نـین  به چغالت گر واقعاً ا ـح نخواهد بود  ای صحی  عملی از هیچ بندهچماند و هی

 از این حیث نیست که امام، امام اسـت بلکـه از ایـن حیـث     ـ! در مورد امام معتقد باشند  
ایـن  . ]شـود    امامت مربوط نمی   ۀو بنابراین، به بحث غلو در مسئل      [است که امام، خداست     

ی که در  مواردامت و    خود به بحث وجوب ام     کتابدر حالی است که قاضی عبدالجبار در        
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دانند و نظر کـسانی کـه    و دلیل کسانی که امامت را واجب می      ها به امام احتیاج است        آن
 او،  ی از سـو   ایـن مـسئله   طرح  و بنابراین،    [در مورد آن اختالف نظر دارند، وارد شده بود        

 بـا   در کتـابش   در هر صورت، قاضی عبدالجبار       .]اً از موضوع این بحث او خارج است       اساس
را حتی در منابع    نین چیزی    که چ  زند  ، تهمتی به آنان می    امامیهقل این مطلب در مورد      ن

 صحت این نقـل وی اطمینـان حاصـل          وان یافت تا از این طریق به      ت  نمیخود امامیه نیز    
. شنیده نشده استری چیزی جز از خود قاضی عبدالجبار، از هیچ کس دیگنین کرد و چ 
اضی عبدالجبار که از اهل علـم اسـت، عملـی اسـت     قون چعملی از کسی   نین  چارتکاب  

نقـل  از اهل مـذاهب مختلـف،   اساس  گز مطلبی را بی    زیرا فاضالن از اهل علم، هر      سندپنا
بدان مطلب اعتراف داشته باشند و آن مطلب در         اهل آن مذاهب    آنکه خود    کنند جز   نمی
  ].٤٢، ص١، ج٨[» هایشان آشکار و مشهور باشد کتاب

: ویـد گ  میپیش از این مطلب، در مورد غُالت         الشافی في االمامة  در   )ره(سید مرتضی 
کسی که در مورد امام به چیزی معتقد باشد که صـفتی خـدایی اسـت، از ایـن مـسئلۀ                  «

مورد بحث خارج است زیرا سخن و جدل در مسئلۀ امامت در این است کـه آیـا تعیـین                    
 کسانی که معتقدند امام خداست،      خیر اما  ها، بر خداوند واجب است یا       امام در تمام زمان   

 ].٣٨ـ٣٧، صص١، ج٨[ »اند به طور کلی از موضوع این بحث خارج
ری در منابع روایـی وجـود دارد کـه          گ روایات متعدد دی   های الهی   در مورد امامان و حجت    ) ج

  .القدر اشاره کرد توان به روایات مربوط به لیلة مؤید این دسته از روایات است که از آن جمله می
 
 روایات مربوط به بداء. ٥. ٢

داند و معتقد است کسانی کـه     را از جعلیات کیسانیه می    » بداء«مدرسی طباطبایی مفهوم    
ویی امامان  گیشپدانستند از آن، برای توجیه مواردی که          امامان شیعه را عالم به غیب می      

ی برای رفع این    برخ...  «:نویسد   وی در این زمینه می     .کردند  آمد استفاده می    خالف در می  
 متقدم ابداع شـده و در صـورت         ۀ کیسانی ۀترها به وسیل    یشپمشکالت، مفهوم بداء را که      

 ]. ١٢٠، ص٢٨[»  کردند  خود به معنی تغییر در تصمیم الهی بود، پیشنهاد میۀاولی
 

 نقد. ١. ٥. ٢
 روهی از یک واقعیت اعتقادی در یک برهۀ تاریخی و برای نخستین بار در جهت              گاینکه  

منافع خود استفاده کرده باشند، دلیل بر آن نیست که آن واقعیـت در دیـن یـا مـذهب،         
 . اساسی نداشته و برای نخستین بار توسط آنان ابداع شده است
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 )ع(بداء یکی از امتیازات شیعه است و روایاتی که در مورد اصل اعتقادی بداء از ائمـه                
 ه فـي شـرح مـن الیحـضر        متقـین روضة ال روایت شده به حدی است که مجلسی اول در          

 األخبـار فـي    و«: گویـد   ل انکار دانسته اسـت و مـی       ها را در حد متواتر و غیر قاب          آن الفقیه
 ]. ٤٤٠، ص٥، ج٢٣[» البداء عندنا متواترة الیمکن نفیه

 
 روایت دال بر تعیین منتهای زمان غیبت و حیرت . ٦. ٢

یبت و حیرت را شش روز یا شش  روایتی که منتهای امد غمکتب در فرایند تکاملمؤلف 
 ۀای در روزهای آغازین غیبـت در میـان جامعـ           ماه یا شش سال قرار داده است را شایعه        

کم متوجـه شـدند کـه در روایـات      شیعیان کم«: نویسد داند و در این زمینه می     شیعی می 
ویـد  گ وی مـی  » .تر است    دو غیبت دارد که دومی طوالنی      )ع(عصر  آمده است حضرت ولی   

شش روز یـا شـش مـاه یـا          نی همین روایت را از کلینی نقل کرده است ولی عبارت            نعما
 ایـن   الغیبـة تغییر داده است و شیخ طوسی در کتـاب          » حیناً من الدهر  «شش سال را به     

 ]. ١٦٩ـ١٦٨، صص٢٨[بخش روایت را به کلی اسقاط کرده است 
 

 نقد. ١. ٦. ٢
کند، به     نقل می  )ع(میرالمؤمنینه از ا  تاصبغ بن نبا   از   کافیمتن این روایت که کلینی در       

 : این صورت است
فوجدتـه متفکـرا ینکـت فـي         )ع(المـؤمنین  أتیـت أمیـر   : عن األصبغ بن نباتة قال    ... «

في األرض، أرغبـة منـک فیهـا؟         األرض، فقلت، یا أمیرالمؤمنین مالي أراك متفکرا تنکت       
الحادي عشر من ولـدي، هـو       فکرت في مولود یکون من ظهري،        لکني  و ...ال وهللا   : فقال

حیـرة،   ، تکون له غیبـة و     ظلماً  و  کما ملئت جوراً   قسطاً  و عدالً المهدي الذي یمأل األرض   
 کـم تکـون الحیـرة و       و! یا أمیـر المـؤمنین    : فیها آخرون، فقلت   یهتدي یضل فیها أقوام و   

 له بـداءات  ثم یفعل هللا ما یشاء فإن     ... أو ستة أشهر أو ست سنین      ستة أیام : الغیبة؟ قال 
 ]. ٣٣٨، ص١، ج٢٢[» نهایات غایات و إرادات و و

 :  این روایت در منابع دیگر بدین صورت است متن
یـضل فیهـا أقـوام ویهتـدي فیهـا          ... «: اإلمامة و التبـصرة    در   علي بن بابویه  متن  ) الف

غایـات   لـه إرادات و    ثم یفعل هللا ما یشاء، فـإنّ       ... ه مخلوق  هذا کائن کما أنّ    أنّ آخرون، و 
 ].١٢٠، ص١٩[» ونهایات
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یهتـدي   یـضل فیهـا أقـوام و     ... «: تمام النعمة  و کمال الدین ق در   صدومتن شیخ   ) ب
 له إرادات وغایات    هللا ما یشاء فإنّ    ثم یفعل  ... ه مخلوق  هذا کائن کما أنّ    فیها آخرون، وأنّ  

 ].١٣٩، ص٢٠[» ونهایات
ثـم   ... أو ستة أشهر أو ست سنین      ستة أیام : قال... «:  الغیبة متن شیخ طوسی در     ) ج

 ]. ١٦٥، ص١٥[»  له إرادات وغایات ونهایاتیفعل هللا ما یشاء، فإنّ
یـا أمیـر المـؤمنین، فکـم تکـون تلـک الحیـرة              : فقلـت ... «: الغیبة در   عمانيمتن ن ) د

» غایات ونهایـات    له إرادات و   ثم یفعل هللا ما یشاء، فإنّ      ...سبت من الدهر    : فقال والغیبة؟
 ]. ٦٩، ص٣١[

کنیم، بر خالف ادعای مؤلف، شیخ طوسی عبارت مورد نظـر را از         نانکه مالحظه می  چ
آورده » سبت من الدهر  «متن این حدیث حذف نکرده است و نعمانی هم آن را به صورت              

تنهـا در روایـت شـیخ صـدوق و     » أو ستة أشهر أو سـت سـنین   ستة أیام«است و عبارت   
 . در اصل یک روایت است، نیامده استدرش علی ابن بابویه که هر دو پ

دانـد    مـی )  الـدهر  برهة من (ای از زمان      ت را به معنای دوره     سب کتاب العین، فراهیدی در   
ار و نیـز    گ سبت را به معنای روز     مجمع البحرین  طریحی نیز در     ].٢٣٩ـ٢٣٨، صص ٧، ج ١٦[

 مادرسد  ا بنت   هفاطمبه  طالب   ابو سخنداند و در مورد معنای دوم به          میبه معنای سی سال     
به مقدار یک سبت، یعنی سی سال صبر کن تا تو           «: کند که گفت     اشاره می  )ع(میرالمؤمنینا

و این در حـالی بـود کـه میـان تولـد       »  بشارت دهم  )ص(را به تولد فرزندی مانند رسول خدا      
 ].٢٠٣، ص٢ج ،١٢[ سی سال فاصله شد )ص(یامبرپ و تولد )ع(میرالمؤمنینا

د الولی  درش و نیز از طریق استادش ابن      پ روایت که از طریق      سند شیخ صدوق در این    
 : به این صورت است) در شیخ صدوقپ(است و نیز سند علی بن بابویه 

محمد بن الحسن رضي هللا عنهما قاال حدثنا سعد بن عبـد هللا وعبـد هللا         حدثنا أبي و  «
ابـن    محمـد   عـن   العطار وأحمـد بـن إدریـس جمیعـاً         یبن جعفر الحمیري ومحمد بن یحی     

 و  وأحمد بن محمد بـن خالـد البرقـي         یالحسین بن أبي الخطاب وأحمد بن محمد بن عیس        
مالـک   إبراهیم بن هاشم جمیعا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بـن میمـون، عـن                 

محمد بـن    حدثنا: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي هللا عنه قال            الجهني، و 
د بن عبد هللا، عن عبد هللا بن محمد الطیالسي عن منذر بن محمد بـن    سع الحسن الصفار و  

قابوس، عن النصر بن أبي السري، عن أبي داود سلیمان بن سفیان المسترق، عن ثعلبـة بـن                  
 » ...ابن نباتة میمون، عن مالک الجهني، عن الحارث بن المغیرة النصري، عن األصبغ
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با همین سند از کلینی روایت کرده به ایـن          سند کلینی در این روایت که نعمانی نیز         
 : صورت است

 حدثني منـذر بـن محمـد بـن       : علي بن محمد، عن عبد هللا بن محمد بن خالد قال          «
 قابوس، عن منصور بن السندي، عن أبي داود المسترق، عن ثعلبة بن میمون، عن مالـک               

 » ...الجهني، عن الحارث بن المغیرة، عن األصبغ بن نباتة
 : سند دارد که سند اول به این صورت استدو در این روایت  شیخ طوسي

 عبد هللا بن محمد بن خالد الکوفي، عن منذر بن محمد بن قابوس عن نـصر                 یرو و«
ثعلبة بن میمون عـن مالـک        بن السندي، عن أبي داود سلیمان بن سفیان المسترق، عن         

 » . ..األصبغ بن نباتة الجهني، عن الحارث بن المغیرة، عن
 : سند دوم آن نیز چنین است

الحـسن بـن     رواه سعد بن عبد هللا، عن محمد بن الحسین بن أبي الخطـاب، عـن               و«
 » ...األصبغ بن نباتة علي بن فضال، عن ثعلبة بن میمون، عن مالک الجهني، عن

 شود که سـندهای کلینـی و شـیخ طوسـی و             با بررسی سند این روایات مشخص می      
کی است و سـند شـیخ صـدوق کـه بخـشی از مـتن روایـت آن                   نعمانی و روایات آنان، ی    

متفاوت است، با سند کلینی و شیخ طوسی و نعمانی متفاوت اسـت و در حقیقـت شـیخ           
توان ادعـا کـرد       یبنابراین، وقتی م  . ری نقل کرده است   گصدوق این روایت را از طریق دی      

ده است کـه    که صاحب یک کتاب روایی، بخشی از یک روایت را در کتاب خود حذف کر              
از این رو ادعای    . سند این دو روایت یکی باشد و این دو روایت در واقع یک روایت باشند              

بـا ایـن حـال،      .  در ایـن زمینـه، از اسـاس نادرسـت اسـت            مکتب در فرایند تکامل   مؤلف  
» سبت مـن الـدهر    «ای که وجود دارد، آن قسمت از روایت نعمانی است که در آن               مسئله

، در تمـامی  مرآة العقـول  و نیز بحار االنواری در مجلستوضیح عالمه بر اساس   . آمده است 
 ویهتـدي فیهـا   « س از عبـارت   پـ   نقـل کـرده اسـت،      صدوقاین روایات به جز روایتی که       

أو  ستة أیام أو ستة أشهر    : یا موالي فکم تکون الحیرة والغیبة؟ قال      : قلت« عبارت» آخرون
 کافيروایت نقل شده در .  روایت آمده استتا انتهای  » هذا لکائن  إنّ و: ست سنین، فقلت  

ردانی آن حـضرت در محـل       گسـر  ت،حیراز  مراد  ممکن است   . نیز به همین صورت است    
فتـه  گنیـز   .ای که در هر زمان در یک سرزمین و منطقه به سـر بَـرَد          ونهگاقامت باشد به    
عید می مردم در مورد آن حضرت است که احتمال بگت، سردرحیراز راد شده است که م
ممکن است بـه    » أو ستة أشهر أو ست سنین      ستة أیام « تردید در عبارت     .و ضعیفی است  

آن را بـه     )ع(در مورد این مسئله باشد که به همین جهت امیرالمـؤمنین          وقوع بداء   دلیل  
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نیز احتمال داد که راوی،     ونه  گ است این مکن  م. این سه زمان بیان کرد    بین  صورت مردد   
 مجمـوع گونـه پاسـخ داد کـه         این )ع(امیرالمـؤمنین کرد و   ل  ؤا س ت با هم  حیراز غیبت و    

ت از آن حـضرت برطـرف        حیـر  پس از آن،  ت، یکی از این سه زمان است و         حیرغیبت و   
 بین این سه   تردید با این احتمال،  . شود و آن حضرت تنها در غیبت به سر خواهد برد            می

فتـه شـده کـه      گنیز  ست و   ات تا زمان استقرار غیبت      اعتبار اختالف مراتب حیر   ه   ب زمان
و بـر اسـاس    » له إرادات  فان« عبارت. است مقدار   این تآحاد زمان غیب  این است که    راد  م
به معنای آن است که در مورد طول مدت غیبـت   » إرادات له بداءات و   فان«گر روایات،   دی

 وه بـه وجـود خواهـد آمـد          مـور بدائیـ   و نیز زمان ظهور آن حضرت، از سـوی خداونـد، ا           
گه داشتن و غیبت و ظهور آن حـضرت         ای مختلف الهی در ظاهر کردن و مخفی ن        ه  اراده

، بـداء ها نهفته است و به دلیـل          ی در آن  مصالح منافع و یعنی  » غایات«که  رخ خواهد داد    
س از آن های مختلفی برای غیبـت آن حـضرت و ظهـور آن حـضرت پـ                پایانو  » نهایات«

، ٢٤[شود، وجود خواهد داشـت        شکار می آ ه که برای مردم   چ آن   حسبر   ب ها  پایان غیبت 
 ].   ٤٣، ص٤، ج٢٦؛ ١١٩، ص٥١ج

 در توضیح این عبارت از مـتن روایـت، محـدود کـردن زمـان                وافیفیض کاشانی در    
گذشته  زمانی زیادی از آغاز غیبت آن حضرت ۀغیبت و حیرت به عدد شش با آنکه فاصل

 نیز در ایـن روایـت       )ع(امیرالمؤمنین«: نویسد  داند و می    می یبه دلیل بداء در افعال اله     را  
یعنی خداونـد    ،   ՙیفعل اللَّه ما یشاء فإن له بداءات      ՚ س از بیان مدت غیبت اشاره دارند که       پ

س از بـداء  پـ دیگـر   بـدائی  (هـا    هر کاری را اراده کند انجام خواهد داد که در کار او بداء            
 کـه مـا    وجـود دارد )اءپـشت بـد  ر، بـداء  گدهد و به عبارت دی یشین که آن را تغییر می     پ

وی » .ایـم    کرده  بیان التوحیدتحقیق در مورد مفهوم بداء و سرّ موجود در آن را در کتاب              
ای   بـه معنـای اراده    ) های مختلف دارد    خداوند اراده ( ՙ اتارادله   ՚عبارت  «: افزاید  سپس می 

. اراده  پـشت  ر، اراده گـ دهد و بـه عبـارت دی        یشین که آن را تغییر می      پ س از ارادۀ  پدیگر  
س از   بـرای یـک مـسئله پـ        دیگربه معنای غایت و نهایتی       ՙغایات ونهایات ] له[و  ՚: عبارت

ر، گـ دهند و به عبارت دی      یشین را تغییر می   غایت و نهایت پ   یشین که آن    غایت و نهایت پ   
 در مـورد    )ع(مؤید این معنا روایاتی است که از ائمـه        . غایت و نهایت پشت غایت و نهایت      

بـه عنـوان    .  آنان و وقوع بدای الهی در آن بارها و بارها، روایت شده است             زمان ظهور امر  
خداوند زمـان تـشکیل حکومـت عـدل          روایت کرده است که      )ع(نمونه ثمالی از امام باقر    

برای سال هفتاد هجری تقدیر و مقرر کرد اما به جهـت بـه               بر روی زمین را      )ع(بیت  اهل
 هـل به تـاخیر افتـاد و بـرای سـال صـد و چ            این زمان    )ع(حسین] امام[شهادت رساندن   



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکممارۀ ، شتمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٠٤

 سـرّ   ۀبه جهت اذاع  (هجری مقرر شد اما به جهت آن که شما این سخن را آشکار کردید               
 ]. ٤٠٨، ص٢، ج١٨[تقدیر تعیین زمان آن را برداشت ) از سوی شما

 
 های غیبت  مقدسه در بیان یکی از فلسفهحیۀتوقیع صادر شده از نا. ٧. ٢

 مقدسه، توقیعی است که برای محمد بـن عثمـان           ناحیۀر شده از    های صاد   یکی از توقیع  
فحـوای آن بـر یکـی از         نوشـته شـده اسـت و         )ع(دومین نائب از نواب اربعه امـام زمـان        

ردن آن  ، یعنی عدم وجود بیعت احدی از ظالمـان بـر گـ            )ع(امام زمان های غیبت     فلسفه
را چـ ... «: نویسد   توقیع می   در مورد این   مکتب در فرایند تکامل   مؤلف  . اشاره دارد حضرت  

ای که از اساس مخالف موازین مکتب است، به عنوان توقیع در جامعـۀ               باید چنین فلسفه  
فقط خدا به رمـز و راز       . ... مطلبی است که محتاج تحقیق است     ] این[شیعه منتشر شود،    

ا فراتـر نهـاده و در صـدد         پـ  ضرورتی ندارد کـه از ایـن حـد           چاه است و هی   گاین غیبت آ  
 ]. ١٨٥، ص٢٨[» عِندی برای آن باشیم سازی و توجیه مِن سفهفل
 
 نقد. ١. ٧. ٢

 نقل کـرده، بـه ایـن        کمال الدین و تمام النعمة    متن این توقیع که شیخ صدوق آن را در          
 یا أیها الـذین آمنـوا     ՚:  هللا عز وجل یقول    أما علة ما وقع من الغیبة فإنّ       و... «: صورت است 

  وقـد  علیهم السالم إالّ  ی   إنه لم یکن ألحد من آبائ      ՙ لکم تسؤکم  التسئلوا عن أشیاء إن تبد    
الطواغیت  ال بیعة ألحد من إني أخرج حین أخرج، و وقعت في عنقه بیعة لطاغیة زمانه، و     

 ألهل األرض کما أن النجوم أمـان ألهـل الـسماء، فـأغلقوا بـاب                إني ألمانٌ  و... في عنقي   
 ]. ٢٩٢، ص١٥؛ ٤٨٥، ص٢٠[» ما قد کفیتمالتتکلفوا علم  عما الیعنیکم، و السؤال
کنـد زیـرا آن       هـای مؤلـف را اثبـات مـی          فتـه گدقت در متن این توقیع، خالف       ) الف

التـسئلوا عـن     یا أیهـا الـذین آمنـوا      «حضرت در صدر این بخش از توقیع با اشاره به آیۀ            
در مورد  وجو    شیعیان را از پرسش و جست     ،  )١٠١: المائدة(»  ...أشیاء إن تبد لکم تسؤکم    

ایان و ذیل این فراز نیز با تأکید مجدد بر همـین مـسئله              پکند و در      نهی می  ت غیب تعل
و تنهـا در    » التتکلفوا علم مـا قـد کفیـتم        عما الیعنیکم، و   أغلقوا باب السؤال  «: فرماید  می
مـن بـرخالف سـایر      «: فرمایـد    این فراز، به طور ضمنی و در کنار سایر مطالـب مـی             ۀمیان

 واضح است که این مسئله در کنـار ایـن           .»ردن ندارم گ، بیعتی از ظالمان بر      امامان شیعه 
 . تواند علت اصلی غیبت باشد و متن توقیع به روشنی بیانگر آن است صدر و ذیل، نمی
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 بـه عنـوان     ، در مـتن توقیـع      مطرح شده  بر فرض آنکه طبق ادعای مؤلف، مسئلۀ      ) ب
 اساس مخالف موازین مکتب است؟ آیـا  ه دلیل این مسئله از    چعلت غیبت تلقی شود، به      

اگر امامی به زور و به اجبار و بر اساس اقتضای شرایط، مجبور شود تا به ظاهر با ظالمی                   
ر، با آن ظالم عهد کند و بـه وی قـول دهـد کـه بـا او کـاری                     گبیعت کند و به عبارت دی     

 کـاری شـدند و   زیر بـه چنـین  گنداشته باشد ـ همانگونه که یازده امام از امامان شیعه نا 
 نسبت به معاویه بودـ آیا پایبند بودن به ایـن           )ع(مصداق آشکار آن در مورد امام مجتبی      

 دروغ دادن، ۀگر وعـد عهد، خالف اساس مکتب است؟ و آیا نقض این عهد و به عبارت دی    
 حتی به یک ظالم، مخالف موازین شرع نیست؟ 

ای ندهد که     الم نرود و به وی چنین وعده      تواند از ابتدا زیر بار بیعت با ظ          می )ع(آری؛ امام 
 بـه مـدت ده   )ع( مانند برادرش امام مجتبی)ع(ونه که امام حسینگ با او کاری ندارد ـ همان 

سال و تا آخر خالفت معاویه، با معاویه بیعت کرد و وعده داد که با او کاری نداشته باشد و تا                 
گـر  اما ا.  همان ابتدا زیر بار آن بیعت نرفتآخر بر سر این وعده باقی ماند اما در مورد یزید از 

نین کاری شد، به چه دلیل بـر سـر عهـد خـود مانـدن                امام به اقتضای شرایط، مجبور به چ      
گونه که در روایات مختلف و تعالیم شـرع، بـر ایـن مطلـب                خالف موازین شرع است؟ همان    

حتی در مورد ظالم نیز رداندن امانت را گون وفای به عهد و بازچتأکید شده است که مسائلی 
ا نهاد مگر آنکه امام در بیعت خود شرطی قرار دهد که با مشاهدۀ عدم التـزام                 پتوان زیر     نمی

 . طرف مقابل به این شرط، آن بیعت، خود به خود نقض شود
متن توقیع ذکرشده بیشتر در صدد تسلّی دادن شیعیان است تا بیان علت اصـلی      ) ج
ای است که  کند که وضعیت کنونی دنیا به گونه        ین بیان می  در واقع این توقیع چن    . غیبت

شـود کـه       در جامعه و مشخص بودن جای او منجر بـه آن مـی             )ع(ظاهر بودن امام زمان   
دران خود به اقتضای شرایط، ناچـار بـه بیعـت بـا ظالمـان شـود، زیـرا           پایشان نیز مانند    

. ای او در پی خواهد داشـت       را بر  )ع(نپذیرفتن بیعت ظالمان سرنوشتی مانند امام حسین      
 از کـشته  )ع(اند نیز، حفظ امـام   هاي دیگری که در مورد دالیل غیبت نقل شده          در روایت 

البته باید توضیح داد    . شدن یکی از دالیل و البته نه دلیل اصلی غیبت، مطرح شده است            
ا باشـد    از کشته شدن در راه خدا هراسی ندارد، اما باید به اجازه و دستور خد               )ع(که امام 

شدن، مصلحت الهی نباشد  ای باشد که این کشته  ضمن آنکه ممکن است شرایط به گونه
 .  نسبت به معاویه چنین بود)ع(ونه که در مورد امام مجتبیگهمان
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 روایت ناظر به مرجئه بودن تشییع کنندگان عبدهللا بن ابی یعفور. ٨. ٢
هرۀ عبدهللا بن چ و مفوضه برای تخریب ، غُالتمکتب در فرایند تکاملبه اعتقاد مؤلف کتاب 

ی که در گاند دال بر اینکه جمعیت بزر  جعل و نقل کرده)ع(ابی یعفور روایتی را از امام صادق
« : نویـسد    در این زمینه می    وی. اند  تشییع عبدهللا بن ابی یعفور شرکت کردند، مُرجئۀ شیعه        

ه در زمان حیات او و چه واداران او ـ چ یعفور و ه غالت و مفوضه فعاالنه علیه عبدهللا بن ابي
او شرکت   ۀی را که در تشییع جناز     گآنان جمعیت بزر  . ... ـ تالش کردند    س از درگذشت وی   پ

کنـد کـه غُـالت ایـن          اورقی اشاره مـی   مؤلف در اینجا در پ    [لقب دادند    شیعه   ئۀکردند، مُرج 
روایت در رجال کشی دیده  آوردند که این )ع(مطلب را در قالب حدیثی به نقل از امام صادق

های سنی  رایشگکه به وضوح تالشی بود برای متهم ساختن هواداران او به داشتن      ] شود  می
 ].٧٧، ص٢٨[» ....در مبانی اعتقادی خود 

  
 نقد. ١. ٨. ٢

حـدثني  «: متن روایتی که در رجال کشی در این خصوص نقل شده به این صورت اسـت               
حدثني الحسن الوشاء عـن بعـض    : بن محمد، قال  محمد بن مسعود، قال حدثني عبدهللا     

شهدت جنازة عبد هللا بن أبي      ՚ :)ع(عبد هللا   قال، قال لي أبو    )ع(أصحابنا، عن أبي عبد هللا    
 فیهـا مـن مرجئـة الـشیعة         یک سـتر  أما أنّ : قال՚. کان فیها ناس کثیر    نعم و :  قلت ՙیعفور؟
 ].  ٥١٦، ص٢، ج١٣[» ՙکثیراً

. کنـد   مطرح مـی   در فضای همان طرحی که خود در نظر دارد           مؤلف این مسئله را   ) الف
 تقسیم اصحاب امامـان شـیعه و نیـز          کند،  طرحی که وی در سراسر کتاب آن را مطرح می         

های بعدی مانند مشایخ حـدیثی       س از آن راویان و دانشمندان شیعی دوره       پ شیعه و    ۀجامع
رو اسـت    تر، غالی و مقصر و میانـه       قیقرو یا به تعبیر د     قم و متکلمان بغداد، به تندرو و میانه       

 . داند عمیر، این روایت را در مورد او جعلی می رو دانستن ابن ابی که برای میانه
رو را در فـضای شـیعی ترسـیم          این تقسیم مؤلف که سه دستۀ غـالی، مقـصر و میانـه            ) ب

 اسـت ایـن   رفته و نـشان داده شـده  گکند، در جای خود به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار            می
  ].٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٧: نکدر این زمینه [ندان صحیح و دقیقی نیست چتقسیم، تقسیم 

 در ایـن  )ع(کنـد زیـرا امـام صـادق     دقت در متن روایت، ادعای مؤلف را اثبات نمـی       ) ج
عمیر، مرجئۀ زیادی شـرکت   کند که در تشییع جنازۀ ابن ابی روایت به این مطلب اشاره می 

 . دلیل بر آن نیست که خود او از مرجئه و دارای انحراف عقیده بوده استکردند و این 
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 گیری هیجنت. ٣
رفتـه شـود ایـن     مهمی که در خصوص قضاوت در مورد روایات شیعه باید در نظر گ            ۀنکت

توان تنهـا بـر اسـاس حـدس و            است که در مورد یک روایت یا یک دسته از روایات، نمی           
 اساس عدم همخوانی با یک طرح از پیش تعیین شـده، بـه              تر، تنها بر    مان و از آن مهم    گ

در این در حالی است کـه       . راحتی و بدون در نظر گرفتن همۀ جوانب، حکم به جعل داد           
 در مـورد آن هـا حکـم بـه           مکتب در فرایند تکامل   مواردی از روایات شیعه که در کتاب        

ریخ حدیث و تـاریخ   در فضای طرحی که خود در مورد تا ارجعل شده است، مؤلف به ناچ     
روایاتی را کـه بـا ایـن طـرح همـاهنگی نـدارد جعلـی                ،  رفته است عقاید شیعه در نظر گ    

دالیل مطرح شده در مورد علت جعلی بودن این موارد، ناکافی، نادرسـت             است اما     دانسته
 . و در برخی موارد بدون دلیل و تنها مبتنی بر ادعای صِرف است

 
 منابع 
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