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ناد ح ا د  روش  خ و    ر

  
  بسم الله الّرحمن الّرحیم

 
و آلـه اجمعـین.  محّمـدالحمد لله رب العالمین و صلواته و سالمه علـی نبّینـا 

 یرینا به الخیر و الشـر بصورتیھما و 
ً
نسأل الله ان یجعل لنا من انوار القرآن نورا

  یعرفنا به الحق و الباطل بحقیقتیھما. اما بعد:
نیست که آثار و تألیفـات فراوانـی از علـوم قـرآن و بر اهل تحقیق پوشیده 

تفسیر و فقه و اصول و حدیث و تـاریخ و ... از علمـا و دانشـمندان اسـالمی 
و  »حـدیث« گذشته به دست ما رسیده است که از میان آثار مزبور، دو منبـع

ی ساختگی و دروغـین نـه ها به سبب وجود برخی روایات و گزارش »تاریخ«
ی وارونه از شخصّیت و رفتـار پیـامبر معـّزز اسـالم و ا معرفی چهرهتنها برای 

یاران صادقش، همواره دستاویز دشمنان اسالم قرار گرفته است، بلکه؛ برخی 
ی  نگـری، همـه فهمی و سـطحی ی هم به عّلت کجیش سنّ اند مسلمانان ساده

و کننـد و نیـز، مبّلغـین  مـیروایات موجود در کتب حدیث را تأییـد و تبلیـغ 
نویسندگان شیعی، بدون تحقیق و بّررسی الزم تنها، بر اساس آنچه در کتـب 

حـوادث صـدر اسـالم ی  تاریخ و سیره گزارش شده است به قضاوت دربـاره
ی  پردازند؛ به همین دلیل متأسفانه مغالطه و واژگونـه بینـی درمیـان طبقـه می
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ی حـدیث و هـا کنند کتاب میعوام رواج پیدا کرده است؛ به طوری که گمان 
تاریخ، وحی ُمنَزل هستند. اما اگر اینان متوّجه شوند کـه هـیچ یـک از کتـب 
حدیث مانند قرآن خالی از عیب و ایـراد نیسـت و محـّدثین نیـز از لغـزش و 

ی تـاریخ هـا گزارش آوری چنین اگر به روش جمع اند. و هم خطا مصون نبوده
ی و دروغین در آثارشان به وجود اخبار ساختگ ها توّسط موّرخین و اعتراف آن

اسـالم و ی  غلـط و ضـّد قرآنـی، دربـارهی  اّطالع پیدا کنند از فهم و اندیشـه
سّلم آله و  علیه و اهللاصّلی  -شخصّیت پیامبر خدای  قضاوت نادرست درباره

گیرنـد. بـه  مـیفاصله  -تعالی علیهم اجمعین  اهللاسالم  –و اصحاب کرام  -
ی هـا گردند با وجود روایـات جعلـی و گزارشعبارت دیگر، چنان چه واقف 

و  -ص-اهللادروغین در کتب حدیث و تاریخ بـرای تحلیـل عملکـرد رسـول 
آن حضرت باید نخست آیات قـرآن را اسـاس ی  شاگردان و یاران تربیت شده

عقیده و استدالل قرار داد سپس به روایات و اخبار موافق قرآن اسـتناد نمـود؛ 
  شود. مییشی و واژگونه بینی برچیده اند و کجبساط مغالطه و خرافات 

روش صـحیح نقـد و ی  حاضر به اختصـار بـه بحـث دربـارهی  در رساله
یم تا این حقیقت روشن شود که کتب تاریخ ا بررسی اخبار و روایات پرداخته

وحدیث منابعی هستند برای تحقیق نه مراجعی برای تقلید. امیدواریم این اثر 
 – هللاخالصـًا  -و  ب و دانشجویان ارجمند قـرار گیـردمورد قبول و پسند طال

ی مثبتـی در هـا برای تدریس و تبلیغ مطالب آن آستین هّمت باال زننـد و گام
  این راه بردارند.

  
  اال بالله الَعلِیّ الَعظیم ةو ال َحوَل وال ُقوّ 
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  روش صحیح استناد به حدیث
محّدثان مسلمان گردآوری و عبارات فراوانی به نام احادیث نبوی از سوی 

به عنوان امانت درکتب حدیث ثبت شـده اسـت، و از دیربـاز نقـد و بررسـی 
پژوهان مسلمان بـوده اسـت و تنهـا  احادیث همواره مّد نظر محّققان و دانش

از میـان مسـلمانان  »ها اخباری«از میان مسلمانان سّنی و نیز  »اهل حدیث«
ی، هر سخنی را که به نـام حـدیث یشاند شیعی به خاطر سطحی نگری و کج

اند. اما عموم اندیشمندان و محّققـان مسـلمان بـه  روایت شده است؛ پذیرفته
  نقد و بررسی احادیث عقیده دارند.

احادیـِث معتبرتـرین کتـب حـدیث اهـل سـّنت و ی  توضیح اینکه درباره
 »صـحیح بخـاری«شیعه، اختالف نظرهایی وجود دارد. مثًال، دوکتاب حدیث 

 »صـحیح مسـلم«هــ .ق) و  ٢۵۶بن اسماعیل بخاری (متـوّفی  محّمدف تألی
هــ . ق) بـه عنـوان معتبرتـرین  ٢۶١اثر مسلم بن حّجاج نیشابوری (متـوّفی 

کتب حدیث ما مسلمانان اهل سّنت شناخته شده است. برخی از علمای مـا 
به نقد و بررسـی احادیـث دو کتـاب مـذکور بـاور ندارنـد، ولـی جمعـی از 

ن اهل سّنت ضمن معتبر دانستن این دو کتاب بر برخی از احادیـث دانشمندا
  .اند انگشت نقد نهاده ها آن

هـ . ق) شارح کتاب  ٨۵٢برای مثال: ابن حجر عسقالنی (متوّفی به سال 
 ٢در جلـد  »فتح الباری بشــرح صـحیح البخـاری«ی  صحیح بخاری در مقّدمه

هــ . ق) نیـز در  ٩٢٣الدین احمد قسطالنی (متوّفی به سال  شهابو  ٨١ص 
بـه  )٢١ص  ١(ج  »ارشـاد السـاری لشـرح صـحیح البخـاری«کتاب مشـهورش 

  اند. انتقادهایی که از سوی محدثین به صحیحین شده است، تصریح نموده
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شیعه (الکافی، االستبصار، التهذیب، من ال یحضره ی  از میان کتب اربعه
 »روضـه«و  »فـروع«، »اصـول«کافی که مشتمل بر سه کتاب الفقیه)کتاب ال

هــ . ق)  ٣٢٨بن یعقوب کلینـی (متـوّفی بـه سـال  محّمداست و مؤلف آن 
است؛ نزد شیعیان به عنوان معتبرترین کتـاب حـدیث شـناخته شـده اسـت. 

ی متضـاّدی ها معتبرترین کتاب حدیثشان، دیـدگاهی  علمای شیعی نیز درباره
حاج سّید جواد مصطفوی ی  اصول کافی ترجمهی  در مقّدمهدارند برای مثال: 

  خوانیم: میچنین  ٧ص 
بعضی از علما معتقدند که کتاب کافی بر امام زمان (ع) عرضـه شـده و «

= همین کتاب کـافی شـیعیان  الکافی کاّف لشیعتنا«آن حضرت فرموده است: 
سـت: فیض کاشـانی گفتـه ا«آمده است:  ٩ی  و در صفحه »ما را بس است.

ترین کتب اسـت. زیـرا؛ کـه در  ترین و جامع ترین و کامل کتاب کافی شریف
  .»شامل اصول و خالی از عیب و فضول است ها میان آن

تـوان  میولی جمعی از دانشمندان مسلمان شیعی بر این باور هستند که ن
را مورد تأییـد قـرار داد، زیـرا؛ احادیـث ضـعیف و  »الکافی«تمامی احادیث 

تقی مجلسی در کتـاب  محّمدشود. برای مثال:  میان در آن یافت جعلی فراو
کتاب کافی را نقد کرده و ضعیف و  »العقول فی شرح اخبار آل الرسول مرآه«

مرسل بودن بسیاری از احادیث آن را روشن ساخته است. همچنین محّدث و 
ی بـا ا بـاقر بهبـودی، طـی مصـاحبه محّمدمحّقق توانا و مشهور شیعی دکتر 

) نظر انتقادی برخی از علمای شـیعه ٧٢ص  ١٣۶۵کیهان فرهنگی (به سال 
  کتاب الکافی چنین ذکر کرده است:ی  را درباره

ی شهید ثانی از شانزده هزار حدیث کافی قریب ده هزار حدیث  به عقیده«
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 »معجم رجال الحـدیث«کتاب ی  خویی در مقّدمه اهللاآن ضعیف است آیت 
دیث کافی تصریح نموده است و دو سوم (قریب بـه به جعلی بودن برخی احا

شناسد. صاحب کتاب  میرا نا معتبر  »کافی«دوازده هزار حدیث) از احادیث 
او پیداسـت  »منتقـی الجمـان«معالم (فرزند شهید ثانی) چنان که از کتـاب 

داند با وجود این دیدیم کـه آیـت  میصحاح کافی را بیش از دو هزار حدیث ن
همان کتاب را با تقدیر و تمجید به چـاپ  –علیه  اهللارضوان  – بروجردی اهللا

  .»رسانید و بر آن اعتراض نکرد
الزم به ذکر است استاد بهبودی از میان شانزده هزار حدیث کافی تنها یک 
هزار و پانصد حدیث را صحیح و بقیـه (چهـارده هـزار و پانصـد حـدیث) را 

او را بـه  »صحیح الکافی«ده، عنوان نامعتبر دانسته است. طبق اظهارات نامبر
تغییر دادند تا ضـعف فـاحش کتـاب الکـافی بـرمال  »کافیی  گزیده«زور به 
  نگردد.

  شرایط پذیرش حدیث
  : موافقت با قرآناّولشرط 
 »انجیـل«و  »تـورات«ی آسـمانی ماننـد هـا دانیم که بعضـی از کتاب می

قـرآن و حفـظ آن از ی  ، اّما؛ خداوند متعال دربارهاند دستخوش تحریف شده
ا﴿ :کـاری فرمـوده اسـت تحریف و دست ّـَ ِن ْحـنُ  إ ـا نَ زَّْلنَ ا الـذْكرَ  نَ ّـَ ِن إ ُ  وَ ـ ونَ  لَ ـافِظُ  ﴾لَحَ

) یعنی: (ما خود قرآن را فرو فرستادیم و خود نگهبان آن هستیم) اما ٩(حجر/
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. و دشمنان ١ی نداده استا وعده -ص-اهللاحفظ احادیث رسول ی  خدا درباره
پـردازی علیـه اسـالم دریـغ  نیز (خصوصًا یهود) از هیچ توطئه و دروغاسالم 
با این وصف  اند و سخنان زیادی را به نام احادیث نبوی جعل کرده اند ننموده

باید روشی متقن و معیار و محّکی اسـتوار وجـود داشـته باشـد تـا بتـوان بـه 
  آن حدیث پیغمبر را از روایات جعلی تشخیص داد.ی  وسیله

بـردن بـه  انشمندان مسلمان بر این امر اتفاق نظر دارند که برای پیعموم د
  صّحت و سقم حدیثی نخست باید آن را با قرآن تطبیق داد، زیرا؛

امری اجتهادی اخـتالف نظـر رخ ی  ، اگر میان علمای اسالمی دربارهاّوالً 
ِْن  ﴿ی  داد به دلیل آیه ـ ْم  فَ ْعتُ ـازَ نَ ــْي  ِـي تَ وہُ  ٍء شَ دُّ ـرُ ى فَ ـَ ِ ـولِ  اهللاِ  إ الرَّسُ ) ۵٩(النسـاء/ ﴾وَ

احادیـث ی  باید با مراجعه به قرآن و سّنت آن را حل نمایند و چنان چه درباره
ا﴿ی  اختالف نظر پیدا کنند به دلیل آیه مَ ْم  وَ لَْفتُ ِ  اْختَ ـ مِـْن  فِي ُ  ْيٍء ـشَ ـ ْكمُ حُ ـ فَ ِلَ  ﴾اهللاِ  ىـإ

) یعنــی: (و در هــر چیــزی کــه اخــتالف داشــتید حکــم آن بــا ١٠(الشــوری/
ین محـّک تر مهمخداست) برای تمییز احادیث نبوی از سخنان جعلی، قرآن 

  و معیار است.
منطبـق  در تبیین مجمالت آیات کامالً  -ص-سول خداثانیًا، سخنان ر

                                            
توجه! حفظ سنت نبوی (تالی کتاب) امریست که در صحت آن هیچ تردیدی نیست. ولـی  - ١

جعل احادیثی به نام پیامبر امری دیگر است و این دو را نباید با هـم خلـط کـرد زیـرا؛ علمـای 
گویند: چون خدای متعال به اطاعت از قرآن و سّنت دستور داده است محال است  اسالمی می

ای  نمانده باشد البته جعل احادیثی به نام پیامبر به حفظ سّنت نبوی خدشهسّنت پیامبر محفوظ 
: سنت نبوی در میان مجموع احـادیثی کـه الرسالهکند زیرا به قول حضرت شافعی در  وارد نمی

و راه تشـخیص تـوان گفـت:  ی سخن آن امـام همـام می باشد. به اضافه وجود دارد محفوظ می
  باشد. ی روایات به قرآن می علی به نام آن حضرت عرضهاحادیث شریف نبوی از سخنان ج
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اسـت بر قرآن بوده و هیچ تعارضی میان سخن حضرت با قرآن وجود نداشته 
  ٢.و اساسًا محال است پیامبر خدا به خالف قرآن کریم سخنی فرموده باشد

انکم سـیجیئکم «نقل شده است که فرموده:  -ص-ت رسولثالثًا، از حضر

یعنی: (سـخنانی بـه  »رواه فما وافق القرآن فخذوا به و ما کان غیر ذلک فـدعوه
آنچه غیـر از آن بـود شما خواهد رسید پس آنچه را موافق قرآن بود بپذیرید و 

ی دخـان) همچنـین در کتـاب  سوره ١٠ی  ترک نمایید) (تفسیر طبری ذیل آیه
از حضرت جعفر صادق (ع) نقل شـده اسـت  ٨٩اصول کافی جلد یک ص 

 فمـا وافـق کتـاب «که 
ً
قال رسول الله ان علی کّل حٍق حقیقه و علی کّل ثـواب نـورا

: (پیامبر فرموده است: هر سخن یعنی »الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فـدعوه
ی از حقیقت دارد و هر سخن درستی نوری روشن دارد پس آنچه ا حّقی نشانه

  موافق قرآن بود بپذیرید و آنچه را مخالف قرآن بود رّد نمایید).
پس هر سخنی که از رسول خدا (در هر کتابی) نقل شده باشد به شـرطی 

ن ا قرآن معارض نباشد در غیر ایـبه عنوان حدیث پیامبر قابل قبول است که ب
نیست. و بـه دروغ بـه وی نسـبت داده شـده  -ص-صورت سخن رسول خدا

  است.

                                            
اگر سؤال شود پس چرا قرآن به برخی اشتباهات پیامبر تصریح نمـوده اسـت؟ پاسـخ ایـن  - ٢

شده باشد  خطای اجتهادیی امری چنان چه قبل از نزول وحی، حضرت دچار  است که درباره
ی تبوک بالفاصله قـرآن آن را  ردن در غزوهمانند اجازه دادن به بعضی از منافقان برای شرکت نک

ا﴿تصحیح کرده است  فَ َ  اهللاُ  عَ ن ِمَ  عَ ُـم أذِنتَ  ل به عالوه جز آنچه قرآن از خطای اجتهادی به  ﴾لَ
 آن تصریح نموده مورد دیگری وجود نداشته است. 
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  عیب بودن سند شرط دوم: بی
دومین شرط قبول یک روایت به عنوان حدیث نبوی، این است که سند آن 

و  »مّتصل«روایت کنندگان آن  ی خالی از اشکال و ایراد باشد، یعنی؛ سلسله
باشند. اگر معلوم گردید حدیثی از جهت متن با  »ثقه و مورد اعتماد«همگی 

قرآن منافات ندارد باید تحقیق کرد تا روشن شود از حیث سند نیز بدون عیب 
مغـایر بـا قـرآن  ،امـا ؛عیـب باشـد باشد و چنان چه حدیثی از نظر سـند بـی

چنـین  نسـبت داد. هـم -ص-اهللال توان آن را به رسو میتشخیص داده شود، ن
اگر حدیثی با قرآن مخالف نباشد اما سندش دارای عیـب و ایـراد باشـد بـاز 

  پذیرفت. -ص-رسول خداتوان آن را به عنوان سخن  مین
و  »صـّحت مـتن = عـدم تعـارض بـا قـرآن کـریم«ناگفته نماند دو اصل 

از شـرایط و  »راویی  صّحت سند = مّتصـل و مـورد اعتمـاد بـودن سلسـله«
آیـد و اال  مـیاصول اساسی و بسیار مهم برای قبـول یـک حـدیث بـه شـمار 
  .اند شرایطی دیگر نیز وجود دارد که محّدثین از آن صحبت کرده

صـحت «ی  ی ذکر است محدثین بزرگوار تحقیقـات الزم دربـاره شایسته
و عدم تعارض آن با قـرآن تنهـا  »صحت متن«اند و تعیین  را انجام داده »سند

شناس باشند. بنابراین کسانی که از  کار کسانی است که به معنای واقعی قرآن
ی صحت صدور  ارهبهره باشند، حق ندارند درب تخصص الزم در فهم قرآن بی

  اظهار نظر کنند. -ص-متن از حضرت رسول

  روش صحیح استناد به اخبار تاریخ:
و تفسیر وقایع تاریخی به خصوص رویدادهای نقد و بررسی و نیز تحلیل 

صدر اسالم، کاری است مشکل و بسیار حسـاس، کـه بـه تحقیـق دقیـق بـا 
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ضوابط و معیارهای اساسی توسط متخّصصان این فـن نیـاز دارد. همچنـین، 
ی مفّصل و اصـول و ها آموزش و تفهیم روش بررسی و تحلیل تاریخ با بحث

داختن بــه آن اصــول در ایــن مختصــر باشــد. البتــه پــر مبــانی آن ممکــن می
گنجد، با این وصف تنها بـه دو اصـل مهـم و اساسـی در روش صـحیح  مین

  .٣کنیم میی تاریخی اشاره ها استناد به اخبار و گزارش

  : توجه به روش تاریخ نگاران در گذشتهاّولاصل 
بنای کار بیشتر موّرخان قدیم بر جمع و تألیف آثار بوده است نه بر تنقـیح 
و تهذیب اخبار. یعنی؛ موّرخان قـدیم، روایـات تـاریخی را از زبـان مـردم و 

کردند تا در اثر حوادث و گذشت روزگار از بین  آوری می ها جمع برخی نوشته
زبان کسانی نقل کنند  را از ها کردند که روایت مینرود و حّتی المقدور تالش 

یـک رویـداد اخبـار ی  که به دروغگویی و فساد متهم نباشند. گـاهی دربـاره
کردند. بدیهی است، کـه  میمختلف و متضادی که وجود داشت همه را نقل 

یک حادثه است ممکن است تنها یکی ی  از میان چند روایت مختلف درباره
  درست یا نزدیک به درست باشد. ها آناز 

ی، چندین روایت مختلـف و یـا متضـاد را ا حادثهی  وّرخان دربارهوقتی م
 آوری اند، بیانگر این واقعّیت اسـت کـه کـار آنـان بیشـتر بـه جمـع نقل کرده
ی تاریخی معطوف بوده اسـت نـه بـه نقـد و بررسـی آن. خالصـه ها گزارش

ان و بـه عنـو انـد توان گفت که آنان در واقع آثار و اخبار را گرد آوری نموده می

                                            
 -حفظه الله  –اثر استاد طباطبایی » خیانت در گزارش تاریخ«توجه! مطالب باال از کتاب  - ٣

 اقتباس شده است.
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  .اند برای تحقیق و تنقیح به آیندگان سپرده »امانت«
بـرای نمونـه  انـد ناگفته نمانـد، مؤّرخـان بـه روش مـذکور تصـریح کرده

ی  هــ . ق) در مقدمـه ٣١٠بن جریر طبری (متوّفی بـه سـال  محّمدابوجعفر 
افکنـد بایـد  مـی... کسی که در کتاب مـا نظـر «نویسد:  میتاریخ مشهورش 

آن ی  م تـا نگارنـدها م و شـرط نمـودها هرچه را در اینجا یاد کـردهبداند که من 
اعتماد به اخبار و آثـاری اسـت کـه رسـیده و مـن بـازگو ی  باشم؛ تنها بر پایه

دهم نه بر اساس چیزهایی  میهستم و همه را به راویانش نسبت  ها آنی  کننده
 - هـا آناز  مگـر انـدکی – اند که با دلیل عقلی و استنباط فکری فهمیده شـده

یم اگـر بـه نظـر ا ...پس هر خبری که در این کتـاب از گذشـتگان نقـل کـرده
خواننده امری ناشدنی و یا در نظر شنونده ناپسند جلوه کـرد بایـد بدانـد کـه 

آن از جانب ما خبری داده نشده است. بلکه خبر مزبور را برخـی از ی  درباره
یم بازگو ا دریافت کردهونه که خبر را اند و ما نیز به همانگ ناقالنش به ما رسانده

  )٨و٧ص ١(تاریخ طبری ج »...یما نموده
  نویسد: میحمن ابن خلدون نیز در آغاز شاهکار خویش عبدالّر 

زگـاران گذشـته را بـه طـور جـامع موّرخان برجسته در اسـالم اخبـار رو«
و (بـرای آینـدگان) بـه  اند نگاشته ها را در صفحات کتاب ها آن اند و آوردهگرد

هـای باطـل در  خواران تاریخ آن اخبار را به نیرنـگ اند. ولی ریزه امانت سپرده
و روایات باطـل و ضـعیفی را بـا  اند نهاده ها بدعت ها آناند. و در کار  آمیخته

و بسـیاری از کسـانی کـه پـس از ایشـان  اند آثار صحیح ترکیب و جعل کرده
به مـا  اند و چنانکه از ایشان شنیده اند پیروی نموده ی آنان راها ساخته اند آمده

آنکه در علل پدید آمدن وقایع تاریخ و احوال گونـاگون اندیشـه  بی اند رسانده
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کنند و اخبار بیهوده و باطل را به کنـار نهـاده مـردود سـازند ... امـا در برابـر 
ت درسـی  سلطنت حق پایداری نتوان کرد و اهریمن باطل به شهاب اندیشـه

شـود. بنـابراین نقـل کننـدگان اخبـار تنهـا بـه امـال و بـازگفتن آثـار  میرانده 
گمـارد و اثـر صـحیح را بـر  مـیپردازند اما بینش نافذ به نقد اخبار همت  می
  )۴ابن خلدون ص ی  (مقدمه »گزیند می

کتـاب مشـهور خـود ی  حلبـی در مقدمـه الـّدین همچنین علی بن برهان
عراقـی  الـّدین دانشمند معروف و محّدث شـهیر زین(السیره الحلبّیه) از قول 

  . ق) این بیت را آورده است: هـ ٨٠۶(متوّفی به سال 
َیرا نَّ السِّ

َ
ِم الطاِلُب ا

َ
نَکرا    و ِلَیعل

َ
  َتجَمُع ما َصحَّ و َقد ا

ی سیره اخبار درسـت ها یعنی: (هر دانشجو و محّققی باید بداند که کتاب
  ).اند و نادرست را گرد آورده

شـهیر ابـن الصـالح شـهرزوری اسـت کـه ی  دیگر سخن فرزانـهی  نمونه
یعنــی:  »و غالــب علــی اخبــاریین االکثــار و التخلــیط فیمــا یروونــه«فرمایــد:  می

آوری روایات زیاد و در آمیخـتن روایـات درسـت و نادرسـت بـر کـار  (جمع
  )٢۶٢(علوم الحدیث ص  موّرخین غلبه داشته است).

ی  اخبـار بـدون نقـد و بررسـی آن ویـژه وریآ ناگفته نمانـد، روش جمـع
 -موّرخ مشهور یونان باستان »هرودوت«موّرخان مسلمان نبوده است. مثًال؛ 

  نویسد: میدر کتاب هفتم از تاریخ خود  -اند که وی را پدر تاریخ نام نهاده
 هـا آنگویم لکن الزامی به باور کـردن  میاند باز  من آنچه را روایت کرده«

توانید در تمام روایات این تاریخ صادق  میدر کار نیست و شما این سخنم را 
  )١٨وحید مازندرانی ص ی  (کتاب تواریخ اثر هرودوت ترجمه. »بشمارید

خالصه، روش گردآوری اخبـار، بـدون توجـه بـه صـّحت و سـقم آن، در 
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و یی هستند که اخبار ها وعهی تاریخ مجمها گذشته رواج داشته است و کتاب
ثبت و ضـبط شـده اسـت تـا  ها آنهای مختلف و متضاّد تاریخی در  گزاراش

محّققان به تحقیق آن اخبار و روایات بپردازند. نه اینکه هرچـه روایـت شـده 
است لزومًا از نظر مؤّلف صحیح و مورد تأیید بـوده اسـت. پـس بایـد توّجـه 

  ی تاریخ منبع تحقیق هستند نه مرجع تقلید.ها داشت که کتاب
گاه نباشـد و بـه  نابر آنچه ذکر شدب اگر کسی به سبک کار موّرخین قدیم آ

٤نقد علمـی«اعتماد کند و بدون  ی تاریخها ی موجود در کتابها روایت
آن  »

  افتد. میرا اساس استدالل خود قرار دهد به بیراهه 

  اصل دوم: تطبیق روایات با قرآن کریم
ی هـا گزارشی  دربـارهاصل نخست ذکر شد بـرای تحقیـق ی  آنچه درباره

کافی نیست، بلکه؛ شرط بسیار مهـم  -ص-پیغمبر تاریخی مربوط به زندگی
روایـت  هـا با قرآن است. یعنـی اگـر فرضـًا ده ها و اساسی، تطبیق آن گزارش

ی تـاریخ موجـود باشـد ولـی بـا ها رفتار پیامبر اکرم در کتابی  مشابه درباره
آیات قرآن کریم و نبّوت و رسالت آن حضـرت مطابقـت نداشـته باشـد بایـد 

قـرآن مردود و باطل اعالم گردد. و هم چنین به دلیل اینکه خداوند متعـال در 
تحقیـق ی  ین مرحلـهتـر مهمرا ستوده است پـس  -ص-اهللاکریم یاران رسول 

گواران (مهاجر و انصار) نیز تطبیق اخبار کرد آن بزر شخصّیت و عملی  درباره

                                            
گاهی و توجه به نحوه» نقد علمی«منظور از  - ٤ آوری  ی جمع این است که محّقق عالوه بر آ

تعلیل «، »اجتهاد در بررسی اسناد«ها توسط موّرخان گذشته، باید از راه  اخبار و گزارش
نزدیک شود که البته  ی واقعی حوادث، و ... به چهره» ی متون تاریخی مقایسه«و » ها رویداد

  شرح و تبیین هر یک از این اصول به فرصتی مناسب نیاز دارد.
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  و روایات با قرآن است. توضیح اینکه:
ی  یدهمهاجرین و انصار (یاران و شاگردان تربیت شده و آموزش دی  درباره

) هر روایتی در هر کتابی باشد و یا هر تحلیل و تفسیری ارائه -ص-اهللارسول 
دان سرفراز نازل شده است گردد؛ چنان چه با آیاتی که در وصف آن سعادتمن

  تعارض داشته باشد در ساختگی بودن آن نباید تردید داشت.
بایـد آن  -ص-ن رسول خداخالصه هر مسلمانی نسبت به یاران و شاگردا
بیان فرموده اسـت.  ها آنی  طور معتقد باشد که خداوند در قرآن کریم درباره

، »مؤمنـان حقیقـی«وقتی در قرآن کریم اصحاب مهاجر و انصـار بـه عنـوان 
، »الگوهـای دیانـت«، »بهتـرین اّمـت«، »ترین درجه نزد خـدا دارای عالی«
و نیز وقتی موّرخان بـه وجـود اخبـار  اند و ... وصف شده »بهشتیان رستگار«

، پس کمال نادانی و گمراهی اسـت آدمـی اند جعلی در آثار خود اذعان کرده
آن بزرگـواران ی  تـاریخی دربـارهبدون نقد و بررسی و تنها بر اساس روایـات 

  قضاوت کند.
شک، کسانی که آیات قـرآن را مـالک و محـک تشـخیص درسـت از  بی

ی  ی تاریخ، دربارهها دهند و صرفًا بر اساس اخبار و گزارش مینادرست قرار ن
کنند و آیات قرآن را با توجه به روایـات،  میشخصّیت اصحاب کرام قضاوت 

و  ٥یشـان هـیچ ارزش و اعتبـاری نـدارداّدعاو کنند؛ بینش، سـخن  میتأویل 

                                            
ی حـج.  سـوره ۴١ی  مانند سخن عّالمه طباطبایی، صاحب تفسـیر المیـزان در تفسـیر آیـه -٥

ی مزبور به صراحت می گوید البته تاریخ خالف  نامبرده بعد از قلم فرسایی و تأویل و توجیه آیه
ی مهاجرین نشان می دهد؟!! و سرانجام صالح و نیکوکـار بـودن مهـاجرین در  ارهاین آیه را درب

  پذیرد.  امر زمامداری مسلمین را نمی
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تعـالی عـذری  اهللاگیرند و در پیشـگاه  میفردای قیامت مورد بازخواست قرار 
  ندارند.

اکنون الزم است چند نمونه از احادیث و گزارشهای تاریخی معـارض بـا 
  را ذکر نماییم.و عقل سلیم  -ص-رسالت پیامبر ،آیات قرآن

 »تاریخ طبری«به نقل از  »راهنمایی اّولتعلیمات دینی سال «در کتاب  -١
  ) آمده است که:۶٣ص  ٢ابن اثیر (ج »الکامل فی التاریخ«) و ٢٢٠ص ٢(ج

نَ  ﴿ی  وقتـــی آیـــه« بِ َْقرَ تَكَ اْلــ رَ ـــ شِ أَْنــذِْر عَ  -ص-نـــازل شـــد پیـــامبر ﴾ وَ
ای فرزندان عبدالمطلب خیر دنیـا «خویشاوندان خود را دعوت کرد و گفت: 

  »ام که شما را به آن دعوت کنم. ام و فرمان یافته و آخرت را برای شما آورده
پس هرکدام از شما دعوتم را بپذیرد و یاریم دهد، برادر و وصّی و جانشین 

را نپذیرفتند، تنها علی که  -ص-. خویشاوندانش دعوت پیامبرمن خواهد بود
خدا من یاریت خـواهم در آن زمان نوجوانی سیزده ساله بود. گفت ای پیامبر 

ان هذا أخّی و «داد. پس پیامبر دست او را گرفت و در حضور آن جمع فرمود: 

این علی برادر من، وصّی « :یعنی »وصّی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعـوا
 »من و جانشین من در میان شماست. لذا از او بشنوید و فرمانبرداریش کنید.

به تو دستور داد از  محّمدخویشاوندان برخاستند و با خنده به ابوطالب گفتند 
  این به بعد مطیع فرزندت باشی.

شویم جعلی است  ی این روایت تاریخی متوجه می با مقداری تأمل درباره
  و هیچ اساسی ندارد. زیرا؛

 به مشرکین گفته باشد: سخنان علی را -ص- ً، محال است پیامبر خدااّوال
از طـرف خـدا  -ص-و فرمانبرداری کنید. زیرا پیامبربشنوید و از او اطاعت 
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مأمور و موظف بود پیام وحی را به مردم ابالغ کنـد و از آنـان بخواهـد کـه از 
خدا و رسولش اطاعت و پیروی نمایند، نه از نوجوانی سـیزده سـاله کـه جـز 

  دانست. زی نمیآموخته بود، چی -ص-ی کوتاه که از پیامبر آیه و سورهچند 
ثانیًا ، طبق گزارش مورد بحث، حاضرین سکوت کردند و هیچ کدام جـز 

خطـاب بـه  -ص-تأیید نکردند. آنگاه پیـامبر را محّمدعلی رسالت حضرت 
ان هـذا « »علی برادر و خلیفه و جانشین من در میـان شماسـت.«آنان گفت: 

  دقت کنید!) »فیکم«(به خطاب  »أخّی و وصّی و خلیفتی فیکم
پذیرد که پیامبر چنین عبارتی را خطاب به  به راستی هیچ عقل سلیمی نمی

 – اهللامعـاذ  –مشرکان فرموده باشد. زیرا با پـذیرفتن آن بایـد قبـول کـرد کـه 
امـام «حضرت علی امام مشرکین شده است. و ما هرگز روایتی را که مفهـوم 

  دانیم. بودن حضرت علی افاده کند، صحیح نمی »المشرکین
این است کـه ای سـران شـرک  »فاسمعوا له و اطیعوا«لثًا، معنی خطاب ثا

کنیـد، از ایـن  پذیریـد و از مـن اطاعـت نمی اگر رسالت و سـخنان مـرا نمی
نوجوان اطاعت و فرمانبرداری کنید. و این درست مثل آن است که یـک نفـر 

را  سواد در میان بگذارد، آنـان وی آموزگار موضوع سوادآموزی را با جمعی بی
به عنوان معّلم و راهنمای خود قبول نکننـد و هـیچ حرفـی را از وی نپذیرنـد. 
سرانجام آن آموزگار، نوجوانی را که با شغل معّلمی هیچ آشنایی ندارد، بـه آن 

ی مـن در  جمع معرفی کند و خطاب به ایشان بگوید: ایـن نوجـوان نماینـده
  ش دهید.میان شما است. از او درس بیاموزید و به سخنانش گو

پـذیرد  بدون تردید این اقدام اشتباه محض است و هیچ عقل سـلیمی نمی
  که پیامبر حکیم نیز مرتکب خطای مشابهی شده باشد.
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عالوه بر آنچه ذکر شد این گزارش از سه جهت نیز با عقاید اهل تشـیع در 
  تعارض است:

حد باشند،  ، برادران شیعی معتقدند پدر و مادر امامان باید مؤمن و مواّوالً 
در حالی که در گزارش آمده است ابوطالب در آن جلسه حضور داشته اسـت 
و مانند سایر سران شرک سکوت کرده است. در غیر این صورت بایستی او را 

  نیز جانشین به حساب آورد.
امامت یک منصب الهـی اسـت. یعنـی «ی امامیه  ی شیعه ثانیًا ، به عقیده

امـا در  »تعیین شود و پیامبر آن را ابـالغ کنـدامام باید از جانب خدا نصب و 
خطاب به سران شرک فرموده اسـت، هـر  -ص-گزارش آمده است که پیامبر

یک از شما دعوتم را بپذیرد و مرا یاری کند، جانشین من خواهد بود و بسـیار 
آن را بـه غیـر  -ص-مامت یک منصب الهی باشد و پیـامبرروشن است اگر ا

-پیـامبر – اهللانعـوذ بـ –به معنی این خواهد بود کـه اهلش وعده داده باشد، 
بـا  »اعتقـاد بـه امامـت منصوصـه«ی دروغ داده باشـد. خالصـه  وعده -ص

، بـا هـم کـامًال در تعـارض  »ی جانشینی بـه سـران شـرک پیشنهاد و وعده«
  هستند.

گوینـد:  انـد و می ثالثًا، برادران شیعی بر این باورند که ائمه، معصـوم بوده
باید در سراسر عمـر از هرگونـه خطـا و گنـاه و حتـی  -ص-ن پیامبرجانشی«

  .»سهوی، مصون و معصوم است
خطـاب بـه سـران شـرک کـه  -ص-خـوانیم کـه پیـامبر ما در گزارش میا

اند، فرموده است، اگر دعوتم را بپذیرید، بعد از من جانشین من  معصوم نبوده
ودن جانشین پیـامبر در اعتقاد به معصوم ب«خواهید بود. و پر واضح است که 



  به تاریخ و حدیثروش صحیح استناد      ١٨

بـا هـم  »ی جانشینی به افرادی غیر معصـوم پیشنهاد و وعده«با  »سراسر عمر
  باشند. متناقض می

آمـده  ١۶ص  ٢و در صـحیح مسـلم ج  ٩ص  ٧در صحیح بخاری ج  -٢
در اواخر عمر شریفش هنگامی که  –علیه و سلم  اهللاصلی  –است که پیامبر 

 التضـلون «در بستر بیماری بوده، فرمود: 
ً
ائتونی بدواة و صحیفة اکتب لکم کتابا

 
ً
قلم و کاغذی برایم بیاورید تا وصیتی برایتان بنویسم، بعـد «یعنی:  »بعده ابدا

  »از آن هرگز گمراه نشوید.
بیماری بـر پیـامبر غلبـه کـرده «اما حضرت عمر از میان حاضران گفت: 

فرمود از پیش من  است. قرآن برای ما کافی است. سپس پیامبر ناراحت شد و
  »بروید. و برخیزید

خواسـت جانشـینی حضـرت  می -ص-گویند پیامبر علمای شیعه نیز می
  علی را کتبًا بنویسد، اما عمر مانع شد.
) حـدیث ١۵١تـا  ١۴١(ص  »شیخین«استاد عبدالرحیم خطیب در کتاب 

اسـت و صـحت  مزبور را از نظر سند و مـتن مـورد نقـد و بررسـی قـرار داده
  رّد کرده است. -ص-صدور آن را از پیامبر

 -ص-متن این حدیث بـا رسـالت حضـرت رسـولواقعیت این است که 
در طول بیسـت و سـه سـال رسـالت  -ص-منافات دارد، زیرا پیامبر محبوب

 بدان عمـل کـرد. و، شریفش آنچه را به خیر و صالح امتش بود بیان فرمود و
کـرد، و در  انگشـتان یـک دسـت تجـاوز نمی چه زمانی که پیروانش از عـدد

ها هـزار  بردند و، چه زمانی که ده ترین شرایط به سر می ترین و مخوف سخت
شمشیرزن مؤمن و جان برکف در اختیار داشت، از بیان حقیقـت و عمـل بـه 
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کمترین سستی هیچ گاه آنچه به خیر و صالح اّمتش و سبب هدایت آنان بود، 
روایت مورد بحث آمده اسـت، کـه پیـامبر فرمـود:  و قصوری نورزید. اما در

امـا بـه خـاطر  »چیزی برایتان بنویسم تـا بعـد از آن هرگـز گمـراه نشـوید.«
 اهللانعوذ بـ –مخالفت حضرت عمر آن را ننوشت. یعنی در واقع با ننوشتن آن 

  به گمراهی اّمتش راضی شد؟! –
مؤمنـان  -ص-اکند پیامبر خد خردمندی باور نمیبه راستی هیچ مسلمان 

ان ی ما مسلمان را در معرض گمراهی دیده، و بدان راضی شده باشد. به عقیده
از بیان مطلبی که خیـر و صـالح  -ص-اهل سّنت محال است رسول گرامی

  اّمتش در آن بوده دریغ کرده باشد.
حدیث مزبور با ایمان و اخالص و تقوای اصحاب مهاجر و انصار نیز که 

و  »مؤمنــان حقیقــی«،  »بهتــرین اّمــت«در قــرآن کــریم از آنــان بــه عنــوان 
و ... یاد شده است، مغایرت دارد  »هایی که خدا از آنان راضی است بهشتی«

ص که در بندگی خدا به اوج ایمان و اخـال -ص-ول خدا. یعنی اصحاب رس
را دوست داشتند، و در اطاعت از اوامـر  -ص-رسیده بودند و عاشقانه پیامبر

شناختند، محال است با رسول نور و رحمت چنان رفتار کرده  او سر از پا نمی
  باشند.

  خالصه چون پذیرفتن حدیث، معانی و مفاهیم ذیل را دربر دارد:
ی بنـدگان که در تبیین و ابالغ دین خدا و هـدایت و راهنمـای -ص-پیامبر

 – اهللانعـوذ بـ –نظیری داشت. در واپسین روزهای حیاتش  خدا، قاطعیت بی
دچار سستی و سازش شد و به گذشت غیـر حکیمانـه و خطرنـاکی (راضـی 

  شدن به گمراهی اّمتش) تن داد.
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پیامبر در برابر یکی از یاران خود به قدری ضعیف و نـاتوان  – اهللاعاذنا  -
  ت و بیان خیر و مصلحت برای اّمتش دریغ ورزید.بود که از اظهار حقیق

نقش بر  -ص-ی پیامبر خدا مات بیست و سه سالهنه تنها زح – اهللامعاذ -
آب شد و مؤمنان همگی گمراه شدند، بلکه بعد از آن نیز هیچ مسلمانی حق 

کند در صراط هدایت قرار دارد. و چون منابع دینـی ماننـد قـرآن و  اّدعاندارد 
آوری و تـدوین و نقـل و  یره و تفسیر نیز توسط افرادی گمراه جمعحدیث و س

  اعتبارند. ضبط شده است، به کلی بی
آری این حدیث داستانی جعلی و ساختگی است. زیـرا قبـول آن، تـوهین 

  به رسالت و شخصیت پیامبر و یارانش است.
ی امامیه از امامانشان  ناگفته نماند مفاد حدیث مورد بحث با آن چه شیعه

از  ١٨٢البالغه خطبـه  اند، نیز در تعارض است. برای نمونه در نهج نقل کرده
خدا پیغمبـرش را در حـالی «آمده است:  –علیه السالم  –قول حضرت علی 

دایت اسـت، قبض روح فرمود، که از تبلیغ احکام قرآن به مردم که موجب ه
 –علیـه السـالم  –هم چنین از قول حضرت موسی کاظم  »فراغت یافته بود.

بـرای مـردم  -ص-رسول خدا« :خوانیم که می ١٧٠ص  ٢در بحار االنوار ج 
نیاز گردند در زمان خودش، و آنچه به آن اکتفا کننـد،  آورد آنچه را که بدان بی

  »ت.پس از زمان خود. که آن عبارت است از کتاب و سنّ 
راه درسـت و قطعـی  -ص-شـود طبـق ایـن سـخنان، پیـامبر ظه میمالح

هدایت را به یارانش و سایر مؤمنان آموخت و، قرآن و سّنت شریفش را بـرای 
  اّمتش به جا گذاشت که تا قیامت بهترین چراغ هدایت هستند.

گفـت چیـزی برایتـان  -ص-شـنبه پیـامبر ق مفـاد حـدیث روز پنجاما طب
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بـه  – اهللامعـاذ  -عـد از آن گمـراه نشـوید و بـا ننوشـتن آن بنویسم که هرگز ب
  گمراهی اّمتش راضی شد.

  :ی یکی از دانشجویان اهل سّنت خاطره -٣
در دانشگاه بوعلی همدان دو جلسه مانـده بـه آخـر تـرم، اسـتاد معـارف 

ی  کـرد کـه فاطمـه اّدعاسپس  :حضرت فاطمه سخن گفتی  اسالمی درباره
دوم مـورد ضـرب و شـتم قـرار گرفتـه اسـت. یکـی از ی  زهرا توّسـط خلیفـه

دانشجویان حاضر از استاد پرسید: آیا شما برای سخنان خود دلیلـی داریـد؟ 
ی شما اهل سّنت برای سخنم دلیل و مدرک ها استاد گفت: آری! من از کتاب

ی را از کــیفش بیــرون آورد و از روی آن، دو کتــاب را بــا ا دارم؛ ســپس جــزوه
ی بود که به فردی ا ذکر نمود. گویی؛ دنبال بهانه ها آنی  فحهعنوان، جلد و ص

از اهل سّنت گیر دهد. لذا، به آن خواهری که سـؤال کـرده بـود گفـت: ایـن 
آینـده در ایـن مـورد ی  خواهم برای جلسه میمآخذ را یادداشت کن و از شما 

  توانی جوابی داشته باشی. میتحقیق کنی و ببینم آیا 
در آغاز جلسه از آن خواهر کردستانی پرسید: خـانم ... بعد استاد ی  هفته

کنم شما اهـل  میی؟ اگرچه فکر نا آیا تحقیقی را که به شما سپردم آماده کرده
سّنت بتوانید در برابر این واقعّیت تـاریخی جـوابی منطقـی داشـته باشـید. او 
برخاست و نزدیک وایت برد روبـروی دانشـجویان ایسـتاد و بـه آرامـی و بـا 

  نسردی چنین شروع کرد:خو
به نام خدای سبحان و مهربان. دانشجویان گرامی! اّطالع دارید که جلسه 
قبل استاد به استناد تاریخ از اذّیت و آزار حضرت فاطمه توّسط حضرت عمر 
سخن گفت و از اینجانب خواست نظر اهـل سـّنت را ارائـه دهـم. مـن هـم 
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  کنم. میتان قرائت یکی از معّلمان اهل سّنت را برایی  جوابّیه
نِ  اهللاِ  بِْســمِ ﴿ شــْر  -الــرَّحِيمِ  الــرَّْحمَ بَ ــادِ  فَ َّــذِينَ  عِبَ ونَ  ال عُ مِ ْســتَ ــْولَ  َ ــونَ  اْلقَ َّبِعُ ت يَ ُ  فَ ــنَ  ﴾أَْحسَ

یخ اسالم به عنـوان تاری  یی دربارهها واقعّیت این است که ما مسلمانان کتاب
امـا الزم اسـت بـدانیم کـه  .جهت تحقیق در اختیـار داریـم مراجع و منابع،

و در  آوری گویند ما اخبار و روایات راست و دروغ را جمع میموّرخان ی  همه
ی ها آنچه در کتابی  یم. بنابراین به اعتراف خودشان همها آثار خود ثبت کرده

ــع کتاب ــدارد در واق ــده اســت صــّحت ن ــزارش ش ــاریخ گ ــا ت ــاریخ، ه ی ت
. البته شّکی نیست کـه در اند و دروغهایی از اخبار و روایات راست  مجموعه
کـرد برخـی از اصـحاب  عمـل ی تاریخ، اخبـاری در ذّم و نکـوهشها کتاب

نیز وجود دارد؛ اما چون از طرفـی خداونـد متعـال در  -ص-حضرت رسول
آیات متعددی اصحاب پیامبر را تعریف و تمجید نموده است و از طرفی هم 

ی تـاریخ، حـق ها دروغین در کتاب دانیم که به دلیل وجود اخبار جعلی و می
ی تـاریخ اسـتناد کنـیم؛ هـا الزم بـه گزارش  نداریم بـدون تحقیـق و بررسـی

ی  بنابراین، ما مسلمانان اهل سنت به جای آن که طبق روایات تـاریخ دربـاره
سـخن بگـوییم بـر اسـاس  -ص-رفتار و شخصّیت اصحاب حضرت رسول

کنیم. در نتیجـه  میرگوار قضاوت آن محبوبان بزی  قرآن دربارهی  آیات شریفه
پـذیریم و هـر  هر روایتی را که با مجموع آن آیات مطابقت داشـته باشـد، می

خبر و روایتی را کـه بـا آیـات قـرآن همخـوانی نداشـته باشـد آن را جعلـی و 
  دانیم. میساختگی 

مهـاجرین و ی  خالصه موضع و منطق مـا مسـلمانان اهـل سـّنت دربـاره
فـدای پیـامبر ایـن اسـت کـه قـرآن را  یاران پاک و جان انصار، آن شاگردان و
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دانیم نه اخبار و روایات جعلی تاریخ را. به عبـارت دیگـر  محک قضاوت می
رفتار و شخصّیت یـاران ی  خود را دربارهی  ما پیرو قرآن هستیم و نظر و عقیده

ه گیریم که هیچ کجی و ناراستی در آن نیست و به بهترین را میپیغمبر از قرآن 
ی تاریخ را که به اعتراف خود ها کند. ما تابع تاریخ نیستیم و کتاب میهدایت 

های دروغین و ساختگی زیادی در آن هست اسـاس  موّرخان اخبار و گزارش
  دهیم. خود قرار نمیی  استدالل و عقیده
حضـرت  :روایت مورد استناد استاد که طبق آن گفته استی  اکنون درباره

  کنم: عرض می ،است و آزار قرار دادهمورد اذیت  راحضرت فاطمه  ،عمر
به نظر ما مسلمانان اهل سّنت ایـن روایـت دروغ محـض اسـت. و بـرای 
اثبات جعلی بودن روایت مزبور، دالیلی وجود دارد که در این جا فقط به یک 

کنیم و امیدواریم برای شما دانشجویان حقجو و منصف کافی  میدلیل اشاره 
  باشد.

 :فرمایـد مـیمهـاجرین ی  دربـاره ۴١ی  حج آیهی  متعال در سورهخداوند 
َّذِينَ ﴿ ِْن  ال ْم  إ ُ َّا كَّن َْرضِ  ِي مَ وا اْلـ ـامُ اةَ أَقَ ـلَ ا الصَّ ـوُ آتَ ـاةَ وَ وا الزَّكَ ـرُ أَمَ وفِ  وَ ْعرُ َـْوا بِـاْلمَ نَ ـنِ  وَ  عَ

ـرِ  ْنكَ یم حکومت و قدرت بـده ها یعنی: (کسانی که اگر در زمین به آن ﴾...اْلمُ
کنند و از بـدی بـاز  میپردازند و به نیکی امر  میدارند و زکات  نماز برپای می

  دارند). می
آموزد که اگر  میصحیح و متقن را به ما ی  مزبور این عقیده و اندیشهی  آیه

مهاجرین بعد از رسول خدا زمام امور مسلمانان را در دسـت گیرنـد عـادل و 
معتقـدیم کـه آن  -از جملـه ایـن آیـه  -نیکوکار خواهند بود و ما طبق قـرآن 

ی ا محبوبان سرفراز و بزرگوار، صالح و عادل و نیکوکـار و در دینـداری اسـوه
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سـتمکار و  – اهللامعـاذ  –. ولی از روایت مورد استناد اسـتاد اند تمام عیار بوده
  شود. بدکار بودن مهاجرین فهمیده می

 پذیریم نه این روایـت میقرآن کریم را ی  گوییم؛ ما بینش و آموزه می حال
ی تردید نداریم که روایت مـورد آزار قـرار گـرفتن ا قرآنی را. در نتیجه ذّره  ضّد 

  دشمنان اسالم است. ی حضرت فاطمه صددرصد دروغ و جعلی و ساخته
مهـاجرین و ی  سالم و رحمت و برکات خدا بـر حضـرت فاطمـه و همـه

  .»انصار باد
دانشجویان را تحـت تـأثیر قـرار داد و ی  و منطقی همهکوتاه ی  این جوابیه
گفت: استاد! ما جواب این خواهرمان را شنیدیم انصافًا جـوابی  ها یکی از آن

عالی و منطقی بود، اکنون شما چه جوابی داری؟ بقیـه نیـز سـخنش را تأییـد 
  کردند.

استاد بیچاره که هیچ جوابی نداشت رفتاری بسیار ضعیف و غیرمنطقی و 
ر از شأن یک مقام علمی دانشگاهی از خود نشـان داد او گفـت: مـن ایـن دو

کنم و با عجلـه از  میرا قبول ندارم و به عنوان اعتراض جلسه را ترک  ها حرف
          کالس بیرون رفت.

  (پایان خاطره)
  

  والّسالم علی من اّتبع الحّق و الھدی


