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Abstract: Allameh Ja›far Morteza has 
many criteria for evaluating histori-
cal reports. What is most important 
among these criteria is his theological 
beliefs. Like many historical writings 
based on religious beliefs, his writings 
are not unaffected by his theological 
beliefs. What follows is a brief look at 
the impact of Allame›s theological be-
liefs on the narration and criticism of 
historical accounts with an emphasis 
on the issue of infallibility. The author 
attempts to answer these question: 
what historical accounts have been 
compiled in Allama›s historical books 
under the influence of his theological 
beliefs, what have been the effective 
theological beliefs through history, and 
which parts of the historical reports 
have been influenced by these beliefs 
and hence ignored?
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خيّيــة  دور املعتقــدات الكالمّيــة يف صياغــة الوقائــع التار
مــة جعفر مرتىض 

ّ
كيــد عــى العصمــة يف رأي العال مــع التأ

العاميل

اخلالصــة: للعاّلمــة جعفر مرتىض مالكاتــه الكثيرة لتقيمي 
خيّيــة. والذي حيظى بأمّهّيــة فائقة من بني  األخبــار التار

هذه املالكات هي معتقداته الكالمّية.
وال ختلــو كتاباتــه مــن تأثيــر معتقداته الكالمّيــة، كما هو 
يهنا  خيّية الــي مّت تدو حــال العديــد مــن الكتابــات التار

فهيا.
ّ
 مع املعتقدات الدينّية ملؤل

ً
انسجاما

ومــا يتضّمنــه املقــال احلــايل هو نظــرة خاطفة عــى تأثير 
خيّية  املعتقــدات الكالمّيــة للعاّمــة يف نقــل الوقائــع التار

كيد عى مسألة العصمة. ونقدها من خالل التأ
والــذي يســعى الكاتــب إليــه يف هــذا املقال هــو اإلجابة 
خيّيــة الواردة يف  يــر التار عــى التســاؤل عــن ماهّية التقار
خيّية والي أوردها حتت تأثير معتقداته  كتب العاّلمة التار
الكالمّية ؟ وما هي املبادئ واملعتقدات الكالمّية املؤّثرة 
خيّيــة الــي  يــر التار يــخ ؟ ومــا هــي أقســام التقار يف التار
وقعــت حتــت تأثيــر هــذه املعتقــدات وأّدت إىل جتاهلهــا 

وعدم القبول هبا.
خيّية،  خيّية، الوقائع التار ير التار املفردات األساسّية: التقار
الكالمّيــة،  املعتقــدات  يــخ،  التار خيّيــة،  التار الكتــب 
يخ اإلســالم، ســيرة  العصمــة، جعفر مرتىض العاميل، تار
 اهّلل  

ّ
أهــل البيــت علهيم الســالم، رســول اإلســالم صــى

 اهّلل  عليه وآله.
ّ

عليه وآله، عصمة النيّب صى

ــرای  ک هــای فراوانــی ب چکیــده: عالمــه جعفــر مرتضــی مال
ایــن  بیــن  در  آنچــه  دارد.  تاریخــی  گزارش هــای  ارزیابــی 
باورهــای  بــوده،  برخــوردار  فراوانــی  اهمیــت  از  ک هــا  مال
کالمــی ایشــان اســت. نوشــته های ایشــان ماننــد بســیاری 
کــه بــر اســاس باورهــا و اعتقــادات  از نوشــته های تاریخــی 
کالمــی ایشــان  مذهبــی تدویــن شــده اند، بی تأثیــر از باورهــای 
گــذرا بــر  نمی باشــد. آنچــه در نوشــته حاضــر می آیــد نگاهــی 
گزارش هــای  کالمــی عامــه در نقــل و نقــد  تأثیــر باورهــای 
ــه مســئله عصمــت اســت. نویســنده در  ــد ب کی ــا تأ تاریخــی ب
کــه  نوشــتار تــالش می نمایــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد 
کتاب هــای تاریخــی عالمــه  گزارش هــای تاریخــی در  چــه 
ــت و  ــده اس ــن ش ــان تدوی ــی ایش کالم ــای  ــر باوره ــت تأثی تح
کــدام اســت  کالمــی مؤثــر در تاریــخ  اصــواًل مبانــی و باورهــای 
گزارش هــای تاریخــی تحــت تأثیــر ایــن  و چــه بخش هایــی از 
گزارش هــا شــده  گرفتــن آن  باورهــا قرارگرفتــه و موجــب نادیــده 

اســت.

گزاره هــای تاریخــی،  گزارش هــای تاریخــی،  کلیدواژههــا: 
کالمــی، عصمــت،  ــخ، باورهــای  کتاب هــای تاریخــی، تاری
جعفــر مرتضــی عاملــی، تاریــخ اســالم، ســیره اهــل بیــت )ع(، 

پیامبــر اســالم )ص(، عصمــت پیامبــر )ص(.

کالمیدر نقشباورهای
گزارههایتاریخی بازسازی
کید بر عصمت( در نگاه عالمه مرتضی عاملی )با تأ
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مقدمه
یخ اســام و ســیره  کتاب های عامه ســیدجعفر مرتضی عســکری در حوزه تار بــدون تردید 

که  کــه افــزون بــر تنــوع منابــع  اهل بیت)علیهــم الســام( از جامع تریــن نوشــته هایی اســت 

محققــان را بــه اســتفاده از منابــع جدید ســوق داده اســت، از اتقــان نقد  فوق العــاده ای نیز 

برخوردار است.

ک های  ی ســبب شــده است که با توجه به ما تســلط عامه عاملی بر علوم مختلف حوزو

گرفته و به نقد متن و جرح و  یخی از این علوم بهره  یابی متن و سند در بررسی روایات تار ارز

یان اخبار بپردازد. شاید مهم ترین نکته قوت آثار عامه نیز در همین روش ایشان  تعدیل راو

که دلیل قانع کننده ای  که به طرق مختلف در نقد روایات می کوشد و آنجایی  نهفته باشد 

گزارش را با باورهای دینی مخالف می یابد، در آن تشــکیک  گزارشــی نمی یابد، اما آن  بر رد 

یخی،  یخی برای دســتیابی به حقایق تار می کند. البته تردیدی نیســت که هر پژوهشــگر تار

گزارش ها اطمینان  یخی باید از صحت وســقم  قبل از اســتفاده از منابع و مدارک و متون تار

یخی بپردازد و  یابی منابع و اســناد تار کند و برای این منظور الزم اســت به نقد و ارز حاصل 

کند. گزارش های صحیح را اصطیاد  یخی  گزارش های تار از میان انبوهی از 

که  یخی دارد  گزارش هــای تار یابی  ک هــای فراوانی بــرای ارز عامــه جعفــر مرتضی طبعًا ما

یــان، تناقض بیــن گزارش ها،  ک هــا موافقــت با قرآن،1 جــرح و تعدیل راو بخشــی از ایــن ما

یخ و مســائلی از این قبیل اســت،2  انگیزه هــای قومــی و قبیله ای و مذهبی در نقل وقایع تار

ک  از اهمیت فراوانی برخوردار  اســت، باورهای  اما به نظر می رســد آنچه در بین این همه ما

یخی عامه مرتضی در پــی ارائه و تحلیل  کامــی ایشــان باشــد. گرچه طبعًا نوشــته های تار

مبانی و باورهای اعتقادی نیســت، اما نوشــته های ایشــان نیز مانند بســیاری از نوشته های 

یخی که بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی تدوین  شده اند، بی تأثیر از باورهای کامی  تار

ایشان نیست.

گــذرا بــر تأثیــر باورهــای کامــی عامــه در نقــل و نقــد  آنچــه در ایــن نوشــته می آیــد نگاهــی 

کید بر مسئله عصمت است. یخی با تأ گزارش های تار

یخی  یخی ای در کتاب های تار گزارش های تار پرســش اصلی این نوشــته آن اســت که چه 

عامــه ســیدجعفر مرتضــی تحت تأثیــر باورهای کامی ایشــان تدوین شــده اســت و اصواًل 

یخی  گزارش های تار کدام است و چه بخش های از  یخ  کامی مؤثر در تار مبانی و باورهای 

گزارش ها شده است. گرفته و موجب نادیده گرفتن آن  تحت تأثیر این باورها قرار 

1. مرتضی عاملی، سیدجعفر؛ »گفتگو با استاد«؛ آینه پژوهش؛ سال اّول، شماره 5، بهمن و اسفند، 1369، ص 60 تا 72.
2. الصحیح من سیرة نبی االعظم)ص(، ج 1، ص 198.



سالیسُام،مشـارۀپنجم،آذرودیمــــــــــــــــــــــــاه501791398

ایرااا اشه وازگ  ااشاا  ر  واالکشیاه واب شقن 

گزاره های تاریخی کالمی بر  کمیت باورهای  کلی عالمه عاملی در حا مبنای 
کامی می توانند به عنوان معیار تشــخیص صحیح از ناصحیح در  که آیا باورهای  عامه عاملی در پاســخ این ســؤال 

یخی به حساب آیند یا نه، فرمودند: اخبار و نصوص و قضایای تار

رهای یقینی و مسلم ما را تشکیل می دهد به طورحتم نقشی اساسی  قضایای مسلم کالمی و آنچه باو

رها را بپذیریم و این  در شناخت صحیح از ناصحیح دارد؛ چراکه ما نمی توانیم خبر معارض با این باو
گاه وجود دارد، چه بپذیریم، چه نپذیریم.3 به صورت ناخودآ

یخی نفوذ عقاید فاســد  اســتاد ســیدمرتضی عاملــی ســر ایــن توجه به مبانی مســتحکم کامــی را در نقد گزاره هــای تار

کامی دانسته و فرموده است:

ان ســر اختالفهــا لیــس اال تأییــد بعــض العقائــد الفاســده و ا لطعــن بصــدق القــرآن و عصمــه نبــی 
االعظم)ص(.4

یادی این اختافات  یخی یافت شود که در آن اختاف وجود نداشته باشد. به  طوری که در موارد ز شاید کمتر وقایع تار

یخ  گرفته است. بنابراین از موانع نقل وقایع درست تار گزارش نشأت  از دخالت اندیشه ها و باورهای شخصی در نقل 

یخی باید ســنجیده  دخالــت اندیشــه ها، انگیزه هــا و ذهنیات مورخ اســت. بــه همین دلیل میــزان اعتبار نقل های تار

شود.

یخی ناظر به مبانی باشــد که اهل ســنت بر اســاس  بخشــی از تأثیــردادن باورهــای عامــه مرتضــی در نقد گزاره های تار

یخ پرداخته اند، برای نمونه بر اســاس باورهای کامی اهل ســنت طعن بــر هر صحابی زندیق  آن مبانــی بــه نــگارش تار

یخی مورخانی مثل ابن هشــام و ابن اثیر6 مؤثــر بوده و از نقل  گزارش های تار خوانــده شــده اســت5 و همین مبنا در نقــل 

هــر گونــه مطلبــی که بتواند کارهای خلفا را زیر ســؤال ببرد خودداری کرده اند.7  اصــواًل بخش مهمی از مطالبی که ابن 

کرده ناظر به ذهنیت و باورهای مذهبی ایشان بوده است. موارد حذف شده مانند  کتاب ابن اسحاق حذف  هشام از 

ایمان ابوطالب، وصایت امیر مؤمنان)ع( در یوم االنذار، حذف نقش های مؤثر و مهم امیر مؤمنان)ع( در جنگ ها و در 

کتاب  که به دلیل اعتقاد نداشتن ابن هشام به آن موارد از  یخی است  نهایت حذف مسئله غدیر از مهم ترین وقایع تار

گونه خبری مبنی بر فرار آنان متأثر  گزارش نشدن هر  ابن اسحاق حذف شده است. همچنین انکار فرار خلفا در احد و 

یخ و  گرفته اســت.8 طبعًا این پیش فرض ها و عقاید شــخصی مورخان در تدوین تار کامی صورت  از همین باورهای 

کــه تحت تأثیر باورهای کامی  یخــی اثرگذار بوده و عامه عاملــی در عکس العمل به این مواردی  نقــل گزارش هــای تار

یخی از اســلوب ها و  یخی پرداخته اســت. البته در ســنجش گزارشــات تار تحریف  شــده، به بازســازی گزارش های تار

قواعد مختلفی بهره گرفته است و عاوه بر بهره گیری از اسلوب های نقد، با توجه به اشرافی که بر علوم مختلف داشته 

یخی استنباط های عالمانه و مجتهدانه خویش را نیز به کار بسته است، اما در مواردی  است، بعد از نقد گزارشات تار

یخی خویش بنا کرده اســت9 تا بتواند ترســیم درستی  یخی خود را بر عقاید و باورهای تار اســتنباط و اســتنتاج های تار

کند. از وقایع را به خواننده منتقل 

یکردهای کامی به بازی با آنها یا نقدشان پرداخته، گزارش های  یخی که عامه با رو از جمله مهم ترین گزارش های تار

گزارش های  که به صورت غیرمهذبانه درباره انبیاء و به ویژه درباره رسول خدا)ص( نقل شده است.  یخی ای است  تار

3. مرتضی عاملی، سید جعفر؛ »گفتگو با استاد«؛ آیینه پژوهش؛ سال اّول، شماره 5، بهمن و اسفند، 1369، ص 69.
4. مرتضی عاملی، سید جعفر، الصحیح من سیرة نبی االعظم)ص(، ج 2، ص 95.

5. ابن صالح، عجاج، همان، ج 1، ص 405.
یخ، ج  2، ص 116. 6. ابن اثیر، الکامل فی التار

7. برای گفتگوی بین رسول خدا )ص( و انصار و مهاجر و عکس العمل آنان نسبت به رسول خدا )ص( بنگرید به: مسند اإلمام احمد بن حنبل، ج  21، ص 24.
یان احد بنگرید به: ابن اثیر، الکامل، ج  2، ص 158. 8. برای مشاهده نوع خبر ابن اثیر از فرار

یکرد الصحیح، ص 93. کتاب رو یخی در الصحیح من سیرة النبی االعظم)ص(،  یابی تار 9. میر محمدی، سیدضیاءالدین، نقد و ارز
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ایرااا اشه وازگ  ااشاا  ر  واالکشیاه واب شقن 

کرده10 یا درباره  که در موحدبودن آنان تشــکیک  یخ معمواًل درباره آبا و اجداد رســول خدا)ص( طوری اســت  منابع تار

عصمــت انبیــا و شــئون رســول خــدا)ص(11 و وجــود نص بــر امامت امیــر مؤمنــان)ع(12  مطالبی نقل شــده اســت که با 

که درباره رســول خدا)ص( در  گزارش هایی را  مســلمات باورهــای امامیه در مخالفت اســت. عامــه عاملی برخــی از 

یخــی نقــل شــده مخالف عصمت آن حضرت ندانســته اســت، ولی خاف شــأن الهی و شــخصیت قرانی  منابــع تار

رســول خــدا)ص( یافتــه و آن را نپذیرفتــه اســت؛ مانند مســابقه آن حضرت با همســرش، اما برخی از ایــن گزارش ها را 

منافــات بــا عصمــت آن حضــرت یافته و با تکیه بر اصل عصمت رســول خدا)ص( به عنوان یک اصل مســلم کامی 

آن را رد کرده اســت؛ مانند فراموشــی نماز رســول خدا)ص( که قطعًا با محتوای آیات قران  درباره آن حضرت مخالف 

یخی مورخان رگه هایی از تحریف و جعل  است. عامه عاملی در کتاب های خود توانسته است با نقد گرایش های تار

گزاره ها بپردازد. کند و طبق باورهای خود به تصحیح آن  که در نوشته های آنان آمده پیدا  را 

یخی  مهم ترین بحث کامی که در بخش های مختلف کتاب الصحیح آمده و بر اساس آن بسیاری از گزارش های تار

کــه در ذیــل به اهمیــت این موضــوع و روایاتی که با توجــه به این مبنــای کامی رد  کــرده، بحــث عصمــت اســت  را رد 

شده اند اشاره می شود.

گزاره های تاریخی عصمت و نقش آن در 
گرفته، بحث عصمت است. کار  یخی به  که نویسنده الصحیح در سنجش قضایاى تار عمومی ترین معیارى 

کفــار نزدیک چاه بدر رســیدند و  ابــن  هشــام در بیــان بخشــی از جریــان جنگ بدر گفته اســت که مســلمانان زودتــر از 

رســول خدا)ص( دســتور داد در نزدیکی چاه اردو بزنند، ولی حباب بن منذر این تصمیم رســول خدا)ص( را صحیح 
ندانست و مسلمانان را تا آخرین چاه پیش برد.13

کرده و مانند ســایر متکلمان شــیعی14  عامــه مرتضــی نســبت دادن چنین اشــتباهاتی را به رســول خــدا)ص( تخطئه 

یخی را که جســارت آمیز و  کــرم)ص( را حتــی در جزئیــات افعالش معصوم می داند15 و بســیارى از نقل هاى تار پیامبــر ا

کرم)ص( اســت، ناشــی از توجه نکــردن ناقان آنها به شــخصیت قرآنی پیامبر  مخالــف با شــخصیت معصوم پیامبر ا

ى نفی عصمــت پیامبــر)ص( را در غیر تبلیغ شــریعت، مثل  می دانــد و به ســختی اعتــراض و آنهــا را انــکار می کنــد. و

عقیده به جبر، تجســیم، تشــبیه و خضوع در مقابل ســتمگران و نســبت دادن اشــتباه در تصمیم گیری های جنگی و 
غیرجنگی نامعقول می خواند.16

کرم)ص( سبب شده است برخی مورخان  عامه مرتضی بر این باور است که نادیده گرفتن شأن الهی و عصمت نبی ا

کمل مردمان اســت، انسانی را ترسیم کنند که ناتوان بوده، همچون کودکان عمل  اهل ســنت از پیامبرى که اشــرف و ا

ى ســبکی و ناتوانی و آشــفتگی بوده است و همگان از او  کرده، مثل جاهان ســخن گفته، خشــنودى و غضِب او از رو
داناتر، قوى تر و عاقل تر بوده اند.17

گزارشــی در ارتباط با یکــی از نمازهاى پیامبر)ص( در  در جلــد پنجــم الصحیح از کتاب بخارى به ســند ابوهریره، در 

10. مفید، اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات،  ص 46.
11. همان، ص 63.

12. بغدادی، الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم ، ص 340؛ ابن  الجوزی، مناقب االمام احمد، ص 235.
13. ابن  هشام، السیرة النبویه، ج  2، ص  19.

کــرم)ص( را قبــل از بعثت و بعد از بعثت، عمدًا، ســهوًا در مســائل دینی و شــخصی معصوم می داند، اما اهل ســنت پیامبــر)ص( را تنها بعد از  14. شــیعه پیامبــر ا
کشف الصدق، ص 164( ک به: حلی، نهج الحق و  بعثت آن  هم در مسائل دینی معصوم می دانند.) ر. 

15. الصحیح، ج 1، ص 47.
16. همان، ص 245.

17. الصحیح من سیرة النبی االعظم)ص(، ج 1، ص 18.
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گفته است: که ابوهریره  میان یاران خویش چنین نقل شده 

در یکــی از دو نمــاز ظهــر یــا عصر به امامــت پیامبر)ص( نمــاز می خواندیم که پیامبــر)ص( در رکعت 

کرد. شــخصی از یاران او به نام ذوالشــمالین [ذوالیدین] برخاســت  دوم نماز ســالم داد و نماز را ترک 

و خطــاب بــه پیامبــر)ص( گفــت: »آیا نمــاز را به قصــر خواندى یا دو رکعــت آخر را فرامــوش کردى؟« 

که او راست  کردند  ید؟« مردم تصدیق  کرد و فرمود: »ذوالیدین چه می گو پیامبر)ص( رو به جمعیت 

گفتــه اســت. پیامبر)ص( به جایگاه خودش برگشــت و دو رکعتی را که فرامــوش کرده بود، مجددًا به 

ر ســهو از  کی از صدو رد.18 ایــن داســتان به صورت هــاى دیگرى نیز گزارش شــده که همگی حا جــا آو
پیامبر اکرم)ص( است.19

یخی و توجیهاتی که از طرف علماى شــیعه و ســنی براى ســهو النبی)ص( وارد  عامه مرتضی بعد از رّد این گزارش تار

کرده است: شده است، بحث عصمت و اختیار را در دو حوزه بیان 

ى از سهو، خطا و نسیان 1. عصمت اختیار

گناه ى از ذنب و  2. عصمت اختیار

کــه موجــب انــکار عصمــت انبیاء از طــرف برخی عالمــان دینی شــده، تصور تنافــی عصمت بــا اختیار و  از مســائلی 

برداشت جبرگرایانه از عصمت است.

عامــه مرتضی عصمت انبیاء از ســهو، خطا و نســیان را امــرى اختیارى می داند20 و در عین حــال روایت پیش گفته را 

نافی اصل عصمت نمی داند و آن را بر فرض درستی، نوعی نسیان مصلحتی می داند.

که درباره  یادی از منابعی  گزارش های ز با توجه به مبنای عامه مرتضی در عصمت رســول خدا)ص( به طور طبیعی 

که به برخی از آنها اشاره می شود. رسول خدا)ص( آمده است نمی تواند صحیح باشد 

یخی چنین می نویسد: گزارش های تار عامه در علت رد برخی از 
نعم ال بد لنا من رفض امثال هذه االحادیث، المزعومه النها تعیین لنا: الطعن فی عصمته و ... .21

کامی عصمت و شأنیت  که عامه با توجه به اصل مسلم  گزارش شده از زندگانی پیامبر)ص(  نمونه هایی از حوادث 

کرده است عبارتند از: الهی پیامبر آنها را انکار 
کند.22 گونه او نهاد تا رقص سیاهان را نظاره  گونه اش را بر  گرفت و  ى دوش خود  1. پیامبر)ص( عایشه را رو

کرد تا در صحرا با او مسابقه دهد. در  که پیامبر)ص( با همسرش عایشه سپاه خود را ترک   2. در چند نقل آمده است 

مســابقه گاهی پیامبر)ص( برنده می شــد و گاهی همســرش و وقتی پیامبر)ص( برنده می شــد، به همسرش می گفت: 
این به آن در؟23

که پیامبر)ص( به پیشــنهاد عمویش عباس،  کتاب بخارى و مســلم نقل شــده اســت  کعبه از   3. در داســتان تعمیر 

ى گفته اســت به  ى شــانه اش گذاشــت تا براى تعمیر کعبه ســنگ حمــل کند. راو جامــه زیریــن خــود را درآورد و بــر رو
کرد.24 کار، عورت ایشان نمایان شد. پس ایشان بر زمین افتاد و غش   محض انجام دادن این 

18. همان، ص  176.

19. همان، ص  177.
20. همان، ص 182.

21. همان، ج 7، ص 330.
22. صحیح بخارى، ج 1، ص 111؛ مسند احمد، ج  6، ص 56؛ صحیح مسلم، ج 3، ص 21، به نقل از الصحیح، ج 1، ص 18.

23. صفوة الصفوة، ج 1، ص 176؛ سنن ابی داود، ج  3، ص  29؛ مغازى واقدى، ج 2، ص 427، به نقل از الصحیح، ج 1، ص 18.
24. الصحیح، ج 2، ص 168.
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که مهم ترین آنها مخالفت با عصمت پیامبر)ص( است  کرده است  ه متفاوتی بر باطل بودن این قصه اقامه 
ّ
عامه ادل

کرده است: و از عسقانی درباره عصمت پیامبر)ص( و در رّد این سخن روایت ذیل را نقل 
کان معصومآ عما یستقبح قبل البعثه و بعدها.25 انه 

ه متفاوت بر رّد این مطلب در نهایت 
ّ
4. غناخواندن اهل مدینه و گوش دادن پیامبر)ص( به آن. عامه بعد از اقامه ادل

نوشته است: »... فضا عن نبی معصوم ...«؛ یعنی گذشته از همه این حرف ها، این سخنان با عصمت پیامبر)ص( 
سازگارى ندارد.26

ى در ادامه مطالب گفته اســت که این روایات بیشــتر به منظور اثبات فضایل ســه خلیفه اول ساخته شده اند تا آنها  و
گر چه با نزاهت و عصمت پیامبر)ص( منافات داشته باشند.27 کند، ا را انسان هایی دین دار معرفی 

5. بنا به نقل بعضی مورخان در سال چهارم هجرى عده اى از بنی ابیرق مقدارى طعام و اساس از خانه عموى قتادة 

کــرد. قبیله بنی ابیرق ایــن دزدى را به لبید بن  بــن نعمــان به ســرقت بردند. قتاده در این باره به پیامبر)ص( شــکایت 

که خودشــان به آن  کارى را  که چرا  کرد  که مرد مؤمنی بود نســبت دادند. لبید پیش بنی ابیرق رفت و اعتراض  ســهل 

سزاوار هستند به او نسبت داده اند.

بنــی ابیــرق، لبیــد را تبرئــه کردند، اما اســید بن عــروة را که مردى ســخنور بود، پیش پیامبر)ص( فرســتادند تــا از قتاده 

که چرا دزدى را به آنها نسبت داده است. کند  شکایت 

پیامبــر)ص( بــه  دنبال این  شــکایت ناراحت  شــد و حرف هــای ناروایی )معاذ اهلل( به قتاده گفــت. در مقابل این عمل 

کند:  پیامبر)ص(، آیات 105 تا 108 سوره  نساء نازل شد و به پیامبر)ص( دستور داده شد تا از خداوند طلب بخشش 

کان غفورآ«. »واستغفر اهلل ان اهلل 

که با توجه به این  کســانی  عامه مرتضی ضمن رّد این قضیه، نزول این آیات را با این قصه بی ارتباط دانســته و در رّد 

گفته است: کنند چنین  گناه از انبیا را ثابت  آیات خواسته اند جواز صدور 

 پیامبر)ص( بدون تحقیق سخنی را به نفع یا ضرر کسی نمی گفته است؛ ثانیًا ادامه آیات فوق این 
ً
اوال

گر آنها هم اراده اضالل نبی را داشتند، خداوند مانع این امر شده   انفسهم ...«. ا
ّ

ون ال
ّ
است: »ما یضل

ه محکم ثابت شده است.29
ّ
که با ادل است؛28 ثالثًا این سخنان خالف عصمت پیامبر)ص( است 

کــرم)ص( بعضی را که مســتحق لعن نبودند لعن کرده اســت. عامه اصل  6. در روایاتــی نقــل شــده اســت که پیامبر ا

کرده و این لعن ها را  که مستحق لعن نبوده اند، لعن  گفته شده است پیامبر کسانی را  م می داند، اما اینکه 
ّ
لعن را مسل

موجب زکات و اجر و غفران لعن شوندگان قرار داده، باطل و با عصمت پیامبر)ص( ناسازگار دانسته است.30

گزارش ذیل را نیز با تمسک به عصمت باطل می داند: عاوه بر این موارد، عامه دو 

کرم)ص( پیش ما مضر را لعنت کرد. جبرئیل آمد و به او اشاره  الف( از خالد بن ابی عمران نقل شده است که پیامبر ا

گفت: »اى محمد، خداوند تو را فحش دهنده و لعن کننده  کت شــد. ســپس جبرئیل  کت باش. او نیز ســا که ســا کرد 

کارى  کاره اى نیســتی! با آنان  مبعوث نکرد، بلکه تو را مایه رحمت قرار داد« و ادامه داد: »لیس لك من المر بشــیء؛ تو 

نداشته باش«.

25. همان، ص 170.
26. همان، ج 4، ص 118.
27. همان، ج 2، ص 128.
28. همان، ج 7، ص 119.

29. همان، ص 121.
30. همان، ص 331.
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که خداوند با نزول آیه »لیس لك من المر شیء  ب( قصه لعن قبایل َرعل و َذَکوان و قاتلین بئر معونه مورد دیگرى است 

...«31 پیامبر را از آن نهی فرمود.

عامه هر دو مورد را مخالف صریح با رسالت پیامبر)ص( و عصمت او از خطا می داند.32

گفته است:  که در جنگ خندق حاضر بوده  7. استیاى غیرمعصومانه خواب بر پیامبر)ص(. محمد بن مسلم 

ما اطراف خیمه پیامبر)ص( نگهبانی می دادیم، او خواب بود و ما صداى ُخرُخر او را می شنیدیم. 

یه می داند و در رّد آن می گوید:  عامه ضمن تردید در متن و سند این روایت، آن را از جعلیات یاران معاو

ى مــدى صحة حصــول الغطیط منه)ص( و نحــن نتوقع منه خالف ذلك. فــان الغطیط من  ال نــدر
المتفردات التی یتنزه عنها النبی.33

که خواب غیر معصومانه بر آنان غلبه نمی کند. یعنی از خصوصیات انبیاء این است 

در ص 277 الصحیــح ایــن قصه به صورت دیگرى نقل شــده و انگیزه جعل آن، فضیلت تراشــی براى دیگران معرفی 

شده است.

کرم)ص( هنگام برگشت از بدر در  یک نفر از مشرکان اسیر مسلمانان شدند. پیامبر ا 8. در جنگ بدر هفتاد یا هفتادو
گردن عقبة بن ابی معیط و نضر بن حارث را بزند.34 منطقه صفراء به حضرت علی)ع( دستور داد تا 

وقتی انصار کشته شــدن آن دو قرشــی را دیدند ترســیدند که پیامبر)ص( دیگر اســیران را نیز بکشــد. بنابراین از ایشــان 

گرفتن فدیه  کند. پیامبر)ص( نیز مثل ابوبکر تمایل داشــت اســیران را با  خواســتند در مقابل اخذ فدیه اســیران را آزاد 

کشته شوند. خداوند متعال نیز با نزول آیه 67 سوره انفال نظر عمر  کند، اما عمر بن خّطاب اصرار داشت اسیران  آزاد 

کــرد. با نزول آیه در موافقت عمر، پیامبر)ص( فرمــود: »نزدیک بود در مخالفت ابن خّطاب دچار عذاب الهی  را تأییــد 
شویم«.35

یخی را مخالف با آیه شریفه »و ما ینطق عن الهوى ...« دانسته است36 که بر عصمت پیامبر)ص(  عامه این گزارش تار

ى با استدالل به آیه فوق، استدالل اهل سنت به آیات 67 و 68 سوره انفال، مبنی بر جواز صدور خطا  داللت دارد. و
از پیامبر)ص( را نیز باطل دانسته است.37

9. قــرارداد تخیلــی بــا عیینــة بــن حصن. نقل اســت در جنــگ احزاب، پیامبــر)ص( و یارانــش بعد از اینکــه ده روز در 

محاصــره قریــش قرار گرفتند، به دنبال عیینة فرســتادند تا قبیله او با قریــش همکارى نکند و در عوض خرماى مدینه 

مال آنان شود.

گر از جانب خداوند اســت  پیامبر)ص( با ســعد بن معاذ و ســعد بن عباده مشــورت کرد و آنان گفتند: »این کار شــما ا
گر از جانب شماست، ما به آنان باج نمی دهیم«.38 می پذیریم، اما ا

گفت:  که اسید بن حضیر به پیامبر)ص( چنین  در روایتی نیز آمده است 

31. آل عمران: 128.
32. همان، ج 2، ص 325.

که پیامبر)ص( فرمود:»تنام عیناى و ال ینام قلبی«. 33. همان، ج  9، ص 285؛ روایتی نیز در ج 22، ص 27 بحاراالنوار از پیامبر)ص( نقل شده 
34. همان، ج 5، ص 102.

35. همان، ج 5، ص 195.
36. نساء: 59.

37. همان، ج 5، ص 114.
38. همان، ج 2، ص 243.
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کان هذا شیئآ امرك اهلل به البد لنا من عمله، او امرآ تحبه فاصنع ما شئت، ما نقول فیه شیء و ان  ان 
 السیف.39

ّ
کان غیر ذلك فواهلل ما نعطیهم اال

کــه مبتنــی بــر نظریه عــدم عصمت  عامــه در ادامــه ایــن مطالــب، نظریــه خطــاى پیامبــر)ص( در اجتهــاد خویــش را 

پیامبر)ص( در افعال شخصی است، با تمسک به آیه »و ما ینطق عن الهوى« باطل می داند40 و معتقد است خداوند 
متعال در همه احوال پیامبر را از خطا و اشتباه حفظ می کند و خود متکفل امور اوست.41

10. عــده اى از محدثــان و مورخــان با اســتناد به ســخن عایشــه که گفته اســت: »در شــب معراج جســم پیامبر)ص( از 

کــه معراج پیامبر)ص( تنهــا معراج روحانی بــوده و روایاتی نیز در تأییــد قول خود نقل  مــن غایب نشــد«، قائل شــده اند 

که در رّد این قول می آورد می گوید: »این مطلب مخالف اعتقاد امامیه  ه مختلفی 
ّ
کرده اند. عامه مرتضی عاوه بر ادل

اســت که قائل اند معراج به جســم و روح بوده اســت« و بر این اســاس، قول و روایات کسانی را که معراج را تنها روحانی 
می دانند درست نمی داند.42

کرم)ص( عده اى با اســتناد به قول خداوند متعال: »افتمارونه علــی ما یرى و لقد رآه نزلة  11. در بحــث معــراج پیامبــر ا

یت بصرى  کــه پیامبــر)ص( در معراج، خداوند متعال را با چشــم ســر دیده اســت. بنابراین رؤ اخــرى و ...«43 گفته انــد 

خــدا ممکــن اســت و روایاتــی نیز از ابن عباس در این باره نقــل کرده اند؛ طورى که نقاش از احمــد بن حنبل نقل کرده 

گفته است:  که 

من معتقد به آنچه ابن عباس نقل کرده هســتم، بدین معنا که پیامبر)ص( خدا را با چشــم ســر دیده 

است.

یــت بصرى را ممتنع دانســته و روایت ابن  ه اى که علماى شــیعه در علــم کام اقامه کرده اند، رؤ
ّ
ى بــا تمســک بــه ادل و

کرده است.44 کامی رّد  ه 
ّ
عباس را با تمسک به ادل

یت بصرى خدا بــا توجه به مبانی کامی خویش انکار کرده، روایتی اســت که  کــه ایشــان در باب رؤ از روایــات دیگــرى 

کرده است:  انس بن مالک چنین نقل 

که پیامبر)ص( همراه ابوبکر از غار خارج شــد، به ابوبکر فرمود: »اى ابوبکر، آیا تو را بشــارت  هنگامی 

ندهــم«؟ ابوبکــر گفت: »پدر و مادرم به فدایت! بشــارت بده«. آن گاه پیامبــر)ص( فرمود: »خداوند در 

کرد: یک مرتبه براى همه خالیق مرتبه دیگر مخصوصًا براى تو«. ز قیامت دومرتبه تجلی خواهد  رو

ى این روایت را نیز از اخبار ساختگی می داند و آن را تنها منطبق با مذهب »مجمسه« می شمارد.45 و

یشــه آنها را در بی توجهی  عامــه مرتضــی نمونه هــاى دیگــرى از این اخبار مجهول را نیز در این باره بیان کرده اســت و ر

بــه عصمــت و شــخصیت الهی دانســته اســت؛ مانند داســتان عاشق شــدن پیامبر)ص( به همســر پســرخوانده خود؛ 

کــردن شــیطان او را؛ شــراب انگــور و خرمانوشــیدن او؛ فراموشــی لیلة القدر؛  نازل شــدن آیــات قــرآن در رّد نظریــه او؛ اغوا
حفظ نبودن آیات قرآن؛ ایستاده ادرارکردن و فراموشی جنابت.46

39. همان، ج 2، ص 245.
40. همان، ج 2، ص 114.

41. همان، ج 8، ص 297.
42. همان، ج 3، ص 16.

43. النجم: 12.
44. همان، ج 3، ص 21.

45. همان، ج 4، ص 74.
46. همان، ج 1، ص 19.
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کــرم)ص( در شــکل گیرى بســیارى از  کــه بی توجــه بــه عصمــت نبــی ا کــرد  بــا توجــه بــه مــوارد فــوق می تــوان اســتنتاج 

یــات ناروا از شــخصیت و حرکات پیامبــر)ص( و تغییر  گاهــی نیز موجب تأو یخــی ســهم فراوانی داشــته و  نصوص تار

یخ اسام شده است. مسیر صحیح تار
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