سمِهللاِالرَّحْمنِالرَّحیمِ ِ
بِ ْ
َّ
ِّ
یِأزکی»ِ ِ
«أللّهمِوِأنطقنیِبالهُدیِوِألهمنیِالتَّقویِوَِوَفقنیِللتیِه َ
(بخشیِازِدعایِمکارمِاألخالقِامامِسجادِعلیهالسالم)

همانطورِکهِپیشِازِاینِوعدهِدادهِبودمِ،بهِنقدِبرخیِسخنرانیهایِنادرستِخواهمِپرداختِ.درِابتداِبایدِبگویمِازِاینِنکتهِغافلِ
نیستـمِکهِبرایِنقدِکردنِ،بایدِهمِعلمِنقدِکردنِراِداشتِوِهمِادبِنقدِکردنِ.حتیِاگرِکسیِکهِنقدِمیشودِهیچِکدامِراِنداشتهِ
ن»ِ[ِ]55:55اینِ
باشد!ِبنابراینِباِعلمِوِادبِدرِاینِعرصهِگامِنهادهامِوِاگرِجاییِبهِخطاِرفتمِ،ازِبابِ«فَإنَِّالذِّك ْ َرى ِٰتَنفَعُِالْمُؤ ْمني َِ
حقیرِراِمتوجهِاشتباهشِکنید.
جنابِآقایِسیدحسنِآقامیریِظاهراًِطلبهِهستند؛ِبهخاطرِسبکِسخنرانیِجوانپسندِوِتکیهیِمطلقِبرِصفتِ«رحمتِالهی»ِ،
بسیارِزودِموردِتوجهِافرادِمختلفِقرارِگرفتهاندِ.آنِدستهِازِکسانیِکهِاطالعاتِدینیِوِاسالمیِچندانیِنداشتهِوِندارندِسخنانِ
ایشانِراِبهِعنوانِحج ّت(!)ِمیپذیرندِوِکسانیِکهِاندکِاطالعاتیِدرِمسائلِوِموضوعاتِقرآنیِوِرواییِدارندِ،بهِسادگیِازِکنارِ
سخنانِایشانِگذرِنمیکنندِ.بایدِتوجهِداشتِکهِمقدمهیِتبلیغِدینِوِادعایِاینکهِرسالتِتبلیغِدینِبرِدوشِماستِ،فهمِدرستِ
ازِدینِوِسپسِاستفادهِازِلوازمِوِابزارهایِعلمیِمتقنِبرایِتبلیغِاستِ.وگرنهِنتیجهیِفهمِنادرستِازِدینِوِتالشِبرایِانطباقِقرآنِ
وِروایاتِباِعقایدِوِتصوراتِوِتوهّماتِشخصیِ،سرانجامشِمیشودِرشدِوِبروزِگروههایِفکریِمنحرفِمانندِحلقهِکیهانیِکهِدرِ
جلساتشِدعوتِبهِترکِنمازِمیکنندِچونِخداوندِرحیمِاست«ِ:رحمانیتِعامِخداِشاملِکسانیِمیشودِکهِدرِشبکهِشعورِ
کیهانیِعضوِهستندِوِبایدِبرایِرسیدنِبهِاینِمرحلهِ،نمازِراِکهِترمزِدستیِحرکتِدرِاینِمسیرِاستِکنارِبگذارند»(ِ.بخشیِازِ
سخنرانیِمحمدعلیِطاهریِ،استادِجلساتِحلقهِکیهانی)ِوِنتیجهاشِمیشودِسلسلههایِصوفیِنعمتاللهیِکهِتجاوزِبهِنوامیسِ
مردمِراِحاللِمیکنندِوِواجباتِشرعیِ(مانندِنمازِ،روزهِوِِ)...راِظواهرِشرعِدانستهِکهِپسِازِمدتیِبایدِکنارِگذاشتهِشوند!ِبناب ِراینِ
الزمِاستِکهِدرِپذیرشِحرفهاِوِسخنانیِکهِبهِهرِنحویِارتباطیِباِدینِ،توحیدِ،خداِ،پیامبرِ،قرآنِوِامثالِاینِکلیدواژههایِمهمِوِ
اساسیِدرِدنیاِوِآخرتِدارندِبهِبهترینِشکلِدقتِ،توجهِوِحساسیتِداشتهِباشیمِ.امامِصادقِعلیهالسالمِفرمودند«ِ:إیّا َ
کِوَِخَصلَت َینِ
نِبمَ َ
سِبرَأی َ
کِ:إیّا َ
کِمَنِْهَل َ َ
فَفیهماِهَل َ َ
اِالِتَعْل َ ِمُ»ِازِدوِصفتِدوریِکنِکهِهرِکسیِهالکِشدِازِآنِجهتِ
کِأوِْتَدی َ
کِأنِْتُفت َیِالنَّا َ
بودِ:بپرهیزِازِاینکهِباِنظرِشخصیِبهِمردمِفتواِبدهیِیاِبهِآنچهِکهِنمیدانیِدینداریِکنی(ِ.اصولِکافیِ،جِِ،5صِِ)501وِبازِفرمودندِ:
ْیاة ُ»ِهرِکسیِبدونِدانشِوِ
س ِبغَیْر ِعلم ٍِو َِالِهُدًیِل َ َعنَتْهُِمَالئکَة ُِالرَّحمَة ِو َِمَالئکَة ُِال ْ َعذَاب ِو َِلَحقَهُِوزْر ُِمَن ِْعَملَِبفُت ِ
«مَن ِْأفْت َیِالنَّا َ
آگاهیِوِبدونِسنجشِدرستیِسخنشِ،برایِمردمِفتواِبدهدِفرشتگانِرحمتِوِفرشتگانِعذابِاوِراِلعنتِکنندِوِگناهِکسیِکهِبهِ
فتوایشِعملِکندِدامنگیرِاوست(ِ».همان)
اماِمهمترینِاشکالیِکهِجنابِآقایِ"سیدحسنِآقامیری"ِدرِبرخیِسخنرانیهایشانِدارندِتحلیلهایِنادرستِوِنتیجهگیریهایِغلطِ
برِمبنایِتصوراتِموهومِشخصیِ،برخیِروایاتِساختگیِوِبرخیِگفتههاِوِروایاتِضعیفِاستِ.موضوعِاینِبخشِازِنقدِ،نقدِیکیِ
ازِپادکستِهاِ(یاِبهِفارسیِ:پادپخش!)ِباِعنوانِ«پدرِمهربان»ِاستِکهِحاویِمطالبیِکامالِسطحیِوِبرداشتهاییِکامالِغلطِازِ
ذاتِبیمثالِالهیِوِجایگاهِواالیِپیامبرِوِمعصومینِعلیهمالسالمِاستِ.قیاسهاییِنابجاِوِعقیـمِکهِناشـیِازِفهمِنادرستِموضوعِ
«توحید»ِاستِ.درِیادداشتِ"خدایِمنِ،خدایِتوِ،خدایِما"ِبهطورِکاملِتوضیحِدادمِکهِبسیاریِازِاشتباهاتِ،انحرافهاِوِکوتاهی

هایِانسانِازِفهمِنادرستِازِموضوعِتوحیدِریشهِگرفتهِاستِ.درِاینِپادکستِدرِنخستینِگامِبهِیکِجملهِیِاشتباهِمیِرسیـمِ.
درِثانیهِِ00:00ازِاینِپادکستِجنابِآقامیـریِمیگویند«ِ:ماِدوِتاِقرآنِداریمِ.یهِقرآنِصامتِکهِهمینِکتابیهِکهِتویِدستِمنِوِ
شماستِالفاظهِ.یهِکسیِاینِالفاظِروِبرایِماِفرستادهِ.تویِچهِحالیِبودهِوقتیِاینِالفاظِروِفرستاده؟ِقرآنِناطقِمعرفِحالِ
خداست».

آیاِخداوندِ«حال»ِدارد؟
مدعاِاینِاستِکهِخداوندِدرِهنگامِانزالِقرآن«ِ،حال»ِداشتهِاستِ .
پاسخِاینِاستِکهِخداوندِیکِموجودِغیرمادیِوِمجردِاست؛ِجسمِنیستِکهِدگرگونیِوِکمیِوِکاستیِداشتهِباشدِ.وقتیِبرایِ
کسیِ«احساس»ِوِ«حال»ِقائلِشویـمِ،یعنیِاوِدرِلحظاتِوِاوقاتِگوناگونِدارایِحالتِهاِوِاحساسِهایِمختلفِاستِ.مثالِدرِ
یکِزمانِشادِاستِوِدرِزمانیِدیگرِغمگینِ.وِهرِکدامِازِاینِحالتِهاِ،ناشیِازِاحساسِ،درکِوِپذیرشِآسیبِهاِ،خطراتِوِ
موفقیتِهاِوِِ...استِ.درِنتیجهِآنِموجودِراِمنفعلِوِتأثیرپذیرِفرضِکردهِایم .خداوندِبهِدلیلِذاتِبسیطِوِیکِپارچهِایِکهِ
داردِ،نمیِتواندِدارایِدگرگونیِباشد .اگرِاوِراِدارایِحالِوِبهِتبعِآنِ،دگرگونیِحالِبدانیمِ،اوِراِیکِموجودِمادیِوِهمِرتبهِیِانسانِ
وِموجوداتِممکنِپنداشتهِایم.
«کُنتُِفیِمجلسِأبیجعفرِعلیهالسالمِإذِدخلِعلیهِعمروِبنِعبیدِفقالِلهِ:جعلتُِفداکِقولِهللاِتبارکِوِتعالیِ«ومنِیحللِعلیهِ
غضبیِفقدِهوی»ِماِذلکِالغضب؟ِفقالِأبوجعفرِعلیهالسالمِ:هوِالعقابِ،یاِعمروِإنهِمنِزعمِأنِهللاِقدِزالِمنِشئٍ ِإلیِشئٍِفقدِ
وصفهِصفةِمخلوقِوِإنِهللاِالِیستفزّهِشئِفیغیره؛ِدرِمجلسیِدرِنزدِامامِباقرِعلیهالسالمِبودمِکهِعمروِبنِعبیدِواردِشدِوِگفتِ:
قربانتِگردمِخدایِتبارکِوِتعالیِکهِمیِفرماید«ِ:هرِکهِغضبِمنِبهِاوِدرآیدِسقوطِکند»ِمعنایِاینِغصبِچیست؟ِفرمودِ:آنِ
کیفرِوِعذابِاستِ.ایِعمروِکسیِکهِگمانِکندِخداِازِحالیِبهِحالِدیگرِدرِآیدِاوِراِبهِصفتِمخلوقِتوصیفِنمودهِاستِ،خدایِ
تعالیِراِچیزیِتحریکِنمیِکندِتاِتغییرشِدهد ».اصولِکافیِ،جِِ،5صِ550
اینِادعاِنیزِکهِخداوندِدرِهنگامِنزولِقرآنِیکِحالِبهِخصوصِداشتهِاستِکهِمعصومینِآنِحالِراِبیانِکردهاندِادعاییِجدیدِ
وِنوِاستِکهِاگرِادلهایِپشتِآنِباشدِالزمِاستِتاِبهِصورتِعلمیِوِمنطقیِبیانِبشودِوگرنهِجزِیکِادعایِبیهودهِ،چیزِدیگریِ
نیستِ.توجهِشودِکهِاگرِازِیکِموضوعِعلمیِصحبتِمیکنیمِمیبایستِشرایطِوِضوابطِگفتمانِعلمیِراِنیزِرعایتِکنیـم؛ِاگرِ
دربارهیِ موضوعیِازِیکِعلمِصحبتِکنیمِاماِشرایطِوِضوابطِوِمنطقِآنِگفتمانِراِرعایتِنکنیمِ،هرِچهِگفتهِباشیمِمربوطِبهِ
آنِعلمِوِعلمیِنیستِ .
نتیجه  :خداوندِحالِنداردِوِدرِهنگامِانزالِقرآنِنیزِدارایِحالِوِاحساسِنبودهِاستِ.چونِدگرگونیِحالِوِتغییرِحالِمخصوصِ
مخلوقاتِخداوندِاستِنهِخودِخداوندِ.نسبتِدادنِحالِبهِخداوندِبهِمعنایِتوصیفِاوِبهِعنوانِیکِمخلوقِمیباشد ِوِاینِ
اشتباهِاستِ.معصومینِعلیهمالسالمِدرِهیچِکجاِدربارهیِموضوعیِبهِنامِحالِخداوندِدرِهنگامِنزولِقرآنِصحبتِنکردهاند.

قرآنِراِبایدِبرِاساسِحالِپیامبرِوِمعصومینِترجمهِوِتفسیرِکرد!

جنابِآقامیریِدرِبخشِدیگریِازِسخنانشانِمیگویند«ِ:بعضیاِمیگنِیهِعدهِگفتنِحسبناِکتابِهللاِ.وقتیِقرآنِروِترجمهِمیکنیمِ
بدونِتوجهِبهِحاالتِپیامبرِوِحاالتِاهلبیت ِ ،یعنیِماِهمِگفتیمِحسبناِکتابِهللاِ.حالِپیامبرِراِبایدِبهِقرآنِضمیمهِکنیم».
مثال ًِِ50دقیقهایِهیچِارتباطیِباِهمِندارند؛ِالبتهِ
یکیِازِنقاطِضعفِبا ِرزِجنابِآقامیریِاینِاستِکهِسخنانشانِدرِیکِبازهیِزمانیِ ِ
سخنرانیِکاملِازِایشانِبهِندرتِپیداِمیشودِ.برایِمثالِاینِادعاِکهِخداوندِیکِحالِداردِکهِمعصومینِآنِراِبیانِکردهاندِارتباطیِ
باِاینکهِحالِپیامبرِدرِهنگامِنزولِقرآنِراِبایدِبهِترجمهیِقرآنِاضافهِکنیمِنداردِ.اگرِهرِکدامِراِمقدمهِیِیکِاستداللِفرضِکنیمِ،
مقدمهیِدومِاستداللِوِنتیجهِیِاستداللِدرِسخنانِایشانِوجودِنداِردِیاِشایدِبهترِاستِبگوئیمِنمیتواندِوجودِداشتهِباشدِ.
چون ِظاهرا ً ِدلیل ِمستندی ِپشت ِطرح ِاین ِموضوع ِنیستِ .اما ِمیرسیم ِبه ِاین ِسؤالِ :
هدفِازِترجمهِیِقرآنِچیستِوِآیاِارتباطیِمیانِحالِمعصومینِوِترجمهِیِقرآنِوجودِدارد؟ ِ
پاسخ :ترجمهِیِقرآنِدوِگونهِاست. 5ِ:ترجمهِحرفی :یعنیِهمانِتحتِاللفظیِ.هرِواژهِازِزبانِعربیِبهِزبانِمقصدِتبدیلِوِجایگزینِ
میِشودِتاِمعنایِآیهِمشخصِشود. 1ِ.ترجمهِبیانی :دقیقاِترجمهِیِهمانِالفاظِیاِواژگانِزبانِعربیِنیستِ،اماِاصالتِآنِحفظِ
شدهِوِدرِکنارِترجمهیِواژگانِزبانِعربیِ،مفهومیِمتناسبِباِهمانِآیهِارائهِمیشودِکهِبهِآنِترجمهیِتفسیریِنیزِمیگویند.
هدفِازِترجمه یِقرآنِکریمِ،فهمِحالِمعصومینِدرِهنگامِنزولِقرآنِنیستِ.هدفِ،درکِوِفهمِمعنایِلغویِآیاتِاستِوِاینکهِ
افرادِغیرعربِزبانِیاِکسانیِکهِآشناییِاندکیِباِزبانِعربیِدارندِباِمفاهیمِبلندِآیاتِقرآنِآشناِشدهِوِانگیزهایِداشتهِباشندِتاِ
تدبرِوِتأملِخودِراِدرِمحتوایِآنِافزایشِدهندِ.درِترجمهیِقرآنِکریمِنبایدِچیزیِبهِاصلِقرآنِاضافهِکنیمِکهِمعناِوِمفهومِآنِراِ
تغییرِدهدِیاِاینکهِاینِشائبهِپیشِبیایدِکهِچیزیِبهِقرآنِاضافهِکردهایمِکهِدرِآنِنبودهِاست .البتهِترجمهیِتفسیریِبسیارِمناسبِ
وِبهجاستِاماِاینکهِاصلِراِترجمهیِقرآنِهمراهِباِتفسیرِحالِمعصومینِدرِهنگامِنزولِقرآنِقرارِبدهیـمِ،نتیجهاشِمیشودِهمانِ
انحرافیِکهِدرباره یِدوِکتابِتوراتِوِانجیلِرخِدادِ.آنِانحرافِهمِاینِبودِکهِسوایِدستِبردنِدرِاصلِاینِکتابِ،درِانتقالِپیامِ
وِترجمه یِاینِکتابِنیزِدستِبردهِشدِوِمواردیِاضافهِکردندِکهِجزءِآنِکتابِنبودِوِاصالِمعناِوِمقصودِجمالتِکتابِآنِنبود؛ِ
َاب ِبأَيْديهم ِْثُمَِّيَقُولُونَِهَٰذَاِمن ِْعند ِاللَّهِ؛ ِپسِوایِبرِآنهاِکهِنوشتهایِباِدستِخودِمینویسندِ،سپسِ
ن ِيَكْتُب ُونَِالْكِت َ
«فَوَيْل ٌِلِّلَّذي َ
میگویند«ِ:اینِ،ازِطرفِخداستِ]1:02[ِ».اینکهِحالِپیامبرِدرِهنگامِنزولِقرآنِچهِبودهِاستِهیچِارتباطیِباِترجمهیِالفاظِقرآنِ
کریمِنداردِ.تفسیرِ«حدیثِثقلین»ِاینِنیستِکهِحالِپیامبرِراِبهِترجمهِقرآنِاضافهِکنیمِتاِمباداِیکِوقتِدرِگروهِمعتقدانِبهِ
حسبناِکتابِهللاِقرارِبگیریم!ِبهترِبودِبرایِاینکهِاینِشبههِپیشِنیایدِ،جنابِآقامیریِمیگفتندِقرآنِراِبدونِپیامبرِصلیهللاعلیهوآلهِ
وِبدونِاهلبیتِعلیهمالسالمِنمیشودِتفسیرِکردِوِنمیشودِآنِراِخواندِوِپذیرفتِ.چراِکهِقرآنِ،صامتِاستِوِتنهاِتفسیرِکنندهیِ
حقیقیِآنِ،پیامبرِوِائمهِمعصومینِعلیهمالسالمِهستندِ.درِاینِصورتِهیچِشبههِوِشائبهایِدربارهیِاینِکالمِوجودِنخواهدِداشتِ .
ِاألَقَاویل َ
ض ْ
نِفَمَاِمن ِْک ُمِْمِنِْ
ِألَخَذْنَاِمنْهُِبالْیَمینِثُمَِّلَقَطَعْنَاِمنْهُِالْوَتی َ
زمانیِکهِخداوندِبهِپیامبرِخطابِمیکندِ «ِ:و َِلَوِْتَقَوَّلَِعَلَیْنَاِبَع ْ َ
ن؛ِاگرِاوِسخنیِدروغِبرِماِمیبستِ،ماِاوِراِباِقدرتِمیگرفتیمِ،سپسِرگِقلبشِراِقطعِمیکردیمِ،وِهیچکسِازِ
أَحَدٍِعَنْهُِحَاجزی َ
شماِنمیتوانستِازِ(مجازات)ِاوِمانعِشود»ِازِآیهِِ 00تاِِ 00سورهِالحاقّةِ،باِاینِوجودِچگونهِمیتوانِچیزیِراِبهِقرآنِاضافهِکرد؟ِ
ل ِْمَاِيَكُونُِليِأَنِْأُبَدِّلَهُِمنِتلْقَاءِن َ ِف ْسيِإنِْأَتَّبعُِإِ َّالِ
حتیِپیامبرِنیزِحقِاضافهِکردنِکلمهِیاِحرفیِازِجانبِخودِبهِقرآنِراِنداشت«ِ:ق ُ ِ
مَاِي ُوحَىِٰإل َ َّ
ي؛ِبگو«ِ:منِحقِندارمِکهِازِپیشِخودِآنِراِتغییرِدهم؛ِفقطِازِچیزیِکهِبرِمنِوحیِمیشودِ،پیرویِمیکنم!»ِ[ِ]01:01
اکنونِکهِفهمیدیمِنتیجهیِاضافهِکردنِکلمهایِازِپیشِخودِبهِقرآنِحتیِتوسطِپیامبرِ،چهِعاقبتیِدرِپیِداردِ،حالِماِانسانهایِ

عادیِچگونهِخواهدِبودِوقتیِبخواهیمِازِپیشِخودِباِعناوینِدروغینِوِمتوهمانهِمثلِ«انضمامِحالِمعصومینِبهِترجمهِقرآن»ِ،
چیزیِبهِقرآنِوِمفاهیمِآنِاضافهِکنیم؟
نتیجه :درِترجمهیِقرآنِتنهاِبایستیِالفاظِوِکلماتِراِدرِمعنایِواقعیِآنهاِترجمهِکردِوِحالِوِاحوالِپیامبرِوِمعصومینِعلیهمالسالمِ
ارتباطیِباِترجمهیِقرآنِنداردِ.درِترجمهیِتفسیریِقرآنِنیزِحقِاضافهِکردنِمفاهیمِغیرمرتبطِبهِآیهِراِنداریمِ .پیامبرِحتیِباِ
وجودِعصمتِنیزِحقِاضافهِکردنِکلمهِوِحرفیِازِخودِبهِقرآنِراِنداشتِ،بنابراینِماِبهِعنوانِانسانهایِعادی ِحقِهیچگونهِ
انضمامِحرفِوِکلمهِبهِخودِقرآنِوِیاِحتیِترجمهیِآنِبهِصورتیِکهِارتباطیِباِمفهومِآنِنداشتهِباشدِراِنداریم.

تبِکردنِپیامبرِبرایِابیِلهب!
آقایِسیدحسنِآقامیریِدرِگوشهِایِدیگرِازِسخنرانیشانِپیامبرِراِدعاگویِابولهبِمعرفیِمیکنند«ِ.توِکهِترجمهیِقرآنِمیکنیِ
چطورِبدونِتوجهِبهِحالِاهلبیتِترجمهیِقرآنِنوشتیِ.چطورِ«تبتِیداِابیلهبِوِتب»ِروِدیدیِ،تبِکردنِپیغمبرِبرایِابیلهبِ
روِندیدی؟ِنمازهایِشبیِکهِآقاِرسولِهللاِروِپنجهیِپاِمیایستادِوِبرایِابوجهلِوِابولهبِمیخوندِوِبرایِهدایتشونِدعاِمیکردِ
روِندیدی؟ِاونهاِروِبایدِبهِاینِآیهِاضافهِکنی».
پاسخ :دربارهِیِروابطِپیامبرِاکرمِصلیهللاعلیهوآلهِباِابولهبِدرِمنابعِتاریخیِمواردیِبیانِشدهِاستِ.درِزمانِتولدِپیامبرِصلیهللاعلیهوآلهِ
وِجنابِحمزهِسالمهللاعلیهِ(عمویِپیامبر)ِهرِدوِبرایِشیرِخوردنِبهِثویبهِ،کنیزِابولهبِسپردهِشدندِ(اإلستیعابِ،جِِ،5صِِ)12کهِدرِ
برخیِمنابعِتاریخیِ،اینِکارِنشانیِازِعالقهیِابولهبِبهِبرادرزادهیِخودِ(مح ِم ّدِامین)ِحتیِدرِحدِشیفتگیِدانستهِشدهِاستِ.
پسِازِاینِموضوعِ،ابولهبِدخترانِپیامبرِراِبرایِپسرانِخودِانتخابِمیکندِ.ابنِهشامِازِقولِسهیلیِآوردهِاست«ِ:کانتِرقیةِ
بنتِرسولِهللاِتحتِعتبةِبنِأبیِلهبِوِأمِکلثومِتحتِعتیبةِفطلقاهماِبعزمِأبیهاِعلیهماِوِأمهاِحینِنزلتِ:تبتِیداِأبیِلهبِ».
(السیرةِالنبویةِ،جِِ،5صِِ)356رقیهِوِأمِکلثومِدوِدخترِپیامبرِصلیهللاعلیهوآلهِِ،درِعقدِدوِپسرِابولهبِبهِنامهایِعتبهِوِعتیبهِبودندِ
کهِپسِازِنازلِشدنِآیهیِ«تبتِیداِأبیِلهبِوِتب»ِ،بهِدستورِپدرِوِمادرشانِازِاینِدوِدخترِطالقِگرفتندِتاِبهِوعدهیِابولهبِ،
دخترانِسعیدِبنِعاصِبهِعقدِآنهاِدرآیندِ.درِکتابِاإلصابةِجِِ2صِِ030آمدهِاستِکهِ«عتبهِباِأمِکلثومِازدواجِکردِاماِارتباطیِ
میانِاینِدوِنبودِتاِزمانیِکهِپیامبرِبهِبعثتِرسیدِوِازِهمِجداِشدندِ ِ».
ارتباطِأبولهبِباِپیامبرِدرِقبلِازِبعثتِایشانِ،تنهاِبهِهمانِشیرِخوردنِپیامبرِازِکنیزِابولهبِوِازدواج ِدخترانِپیامبرِباِپسرانِ
ابولهبِمنتهیِمیشودِوِپسِازِبعثتِنیزِپیامبرِنهِارتباطِوِصلهِرحمیِباِابولهبِداشتِوِنهِدعاییِبرایِهدایتِایشانِمیکردِ.بلکهِ
درِبرخیِروایاتِداریمِکهِپیامبرِ،سورهِ«مسد»ِراِخواندهِوِدرِقنوتِنمازِخویشِهمِبهِابولهبِوِامِجمیلِ(همسرِابولهب)ِلعنِ
میفرستاده اندِ.ارتباطِابولهبِباِپیامبرِتاِزمانیِکهِپیامبرِادعایِبعثتِنکردهِبودِاندکِرونقیِداشتِ،اماِبهِمحضِادعایِرسالتِ
ازِسویِپیامبرِ،ابولهبِاولینِکسیِبودِکهِباِپیامبرِقطعِارتباطِکردهِوِاولینِکسیِبودِکهِایشانِراِبهِدروغگوییِ،دیوانگیِ،شاعرِبودنِ
وِمسخرهِکردنِقریشِباِسخنانِپوچ(!)ِمتهمِکردهِوِبهِجوسازیهایِگستردهِعلیهِایشانِهمراهِباِهمسرِخودِاقدامِکردِ.درِهیچِکدامِ
ازِمنابعِدستِاولِتاریخِاسالمِوِمنابعِرواییِنیزِ،خبریِدرِرابطهِباِنمازِشبِخواندنِوِدعایِهدایتِبرایِابوجهلِوِابولهبِتوسطِ
پیامبرِصلیهللاعلیهوآلهِنیست.

بعالوهِاگرِپیامبرِراِدعاگویِابوجهلِوِابولهبِبدانیـمِ،درِاینِصورتِبایستیِمعصومینِدیگرِراِنیزِدعاِکنندهِبرایِدشمنانِخداِ
بدانیـم؛ِچراِکهِمعصومینِعلیهمالسالمِبهِصورتِتمامِوِکمالِادامهدهندهیِراهِوِروشِپیامبرِاسالمِصلیهللاعلیهوآلهِبودهاندِ.اگرِمعصومینِ
دعاِکنندهیِدشمنانِخداِوِدشمنانِخودِباشندِ،پسِنتیجهِمیگیریمِدرِیکیِازِبخشهایِمهمِدین ِ(تبرّی)ِ،نعوذِباللهِکاهلِوِ
غافلِبودهاندِ(کهِاینِفرضِمحالِاست!)ِوِاگرِمعصومینِدعاکنندهیِدشمنانِخودِنبودهاندِثابتِمیشودِکهِآنانِازِروشِوِراهِوِ
پیامبرِ-کهِبهِادعای ِجنابِآقامیریِدعاِکردنِبرایِدشمنانِخداِوِدشمنانِدینِبودهِ-پیرویِنک ِردهاندِکهِبازِهمِمحالِاستِ.درِ
پایانِبهِاینِنتیجهِخواهیمِرسیدِکهِصورتِمسئلهِ،یعنیِدعاِکردنِپیامبرِبرایِدشمنانِازِاساسِباطلِاستِچراِکهِهیچِکدامِازِ
وجوهِاینِشبهِاستدالل ِجنابِآقامیری ِصحیحِازِآب ِدرِنمیآیدِ.اینِفرضِدرِحالیِاستِکهِیکیِازِفروعِدینِاسالمِتب ِرّیِازِ
دشمنانِخداستِنهِدعاِب ِرایِهدایتِآنها!ِدرِاینِصورتِآقایِسیدحسنِآقامیریِبایدِبرِمنبرِرسولهللاِصلیهللاعلیهوآلهِتکیهِزدهِوِ
باِهمانِلحنیِکهِبرایِابولهبِصدایشانِراِمحزونِمیکنندِ،بگویندِ:امامِعلیِعلیهالسالمِبرایِمعاویهِهرِروزِوِهرِشبِدعاِمیکردند!ِ
حضرتِزینبِسالمهللاعلیها ِقاتالنِکربالِراِدرِنمازِشبِخودِدعاِمیکردند!ِحسنینِعلیهمالسالم ِقاتلینِمادرِشهیدهشانِوِقاتلِپدرِ
معصومشانِراِرویِسرِگذاشتهِوِبهِنیتِآنهاِنذرِمیدادند!ِذکرِامامِحسنِعلیهالسالم ِدعاِبرایِجعدهِبود!ِشبیِنمیگذشتِمگرِ
اینکهِامامِحسنِعلیهالسالمِحتماِبرایِمعاویهِدعاِمیکرد!ِامامِحسینِعلیهالسالمِدرستِاستِکهِبرِعلیهِیزیدِقیامِکردِ،اماِچراِنمی
گوییمِکهِبرایِهدایتِاوِروزِوِشبِتالشِمیکردِوِقسِعلیِهذاِ.بنابراینِمیبینیدِکهِدروغِساختنِبرایِاهلبیتِوِتاریخِجعلِکردنِ
کاریِنداردِوِبهِراحتیِباِکمیِوقتِگذاشتنِمیشودِامثالِاینِتوهماتِراِبهِساحتِمقدسِمعصومینِعلیهمالسالمِمنسوبِکردِوِ
پسِازِآنِهمِادعاِکردِکهِطلبهِوِعالمِدینِهستیم!
درِجایِجایِقرآنِ،خداوندِپنهانکنندگانِبیناتِوِآیاتِروشنِالهیِراِلعنِکردهِاستِ[ِ]1:552کسانیِکهِجبتِوِطاغوتِراِمیپرستندِ
لعنِکردهِاستِ[ِ]0:51کسانیِکهِبهِخداِبدگمانِهستندِوِحرفهایشِراِدروغِمیپندارندِلعنِکردهِاستِ[ ِ]3:02آنهاِکهِخداوندِ
وِپیامبرشِراِآزارِمیدهندِلعنِکردهِاستِ[ِ]66:50کسانیِکهِکافرِشدندِوِکافرِازِدنیاِرفتندِراِلعنِکردهِاستِ[ِ]1:535وِامثالِاینِ
آیاتِ.مرورِاینِآیاتِحتیِبهِصورتِظاهریِبرایِفهمِمیزانِدوریِدشمنانِاسالمِوِدشمنانِپیامبرِازِرحمتِخداِکافیِاستِ.پیامبرِ
نیزِکهِجزِوحیِسخنیِنمیگفتِوِجزِدرِمسیرِعبودیتِالهیِکاریِانجامِنمیدادِوِخودِنخستینِمعلمِقرآنِوِاولینِعاملِبهِآیاتِ
نورانیِقرآنِبودِ،دشمنانِخداوندِوِقرآنِوِاسالمِوِخودِراِلعنِمیِکردِ.پسِآیاِجنابِآقامیـریِقرآنِجدیدیِراِدیدهاندِکهِپیامبرِدرِ
آنِبرایِابولهبِتبِکردهِاست؟!ِوِاگرِچنینِنیستِ،ایشانِازِعاقبتِدروغِبستنِبهِخداِوِپیامبرِآگاهیِدارندِوِاینِسخنانِراِبازگوِ
میکنند؟
درِپایانِاینِبخشِ،همِجنابِسیدحسنِآقامیریِوِهمِتمامیِمخاطبانِوِخوانندگانِراِتوصیهِمیکنمِبهِتأملِدرِاینِسؤالِ:چراِ
خداوندِمتعالِازِبینِتمامیِدشمنانِپیامبرِصلیهللاعلیهوآله ِِ،تنهاِنامِابولهبِراِدرِقرآنِآوردهِوِاوِرا ِبهِاسم ِلعنِمیکند؟ِچراِنامِ
ابوسفیانِ،ابوجهلِوِدیگرانِدرِقرآنِنیامدهِاستِوِتنهاِنامِابولهبِآمدهِاست؟ِآیاِگناهِابوسفیانِوِابوجهلِکمترِازِابولهبِبودهِ
است؟ِفتأمّل!
نتیجه  :روابطِپیامبرِباِابولهبِتنهاِدرِزمانِپیشِازِبعثتِاندکیِرونقِداشتِاماِپسِازِبعثتِ،ابولهبِبهِنخستینِوِبزرگترینِ
دروغسازِبرِعلیهِپیامبرِتبدیلِشدهِوِتاِلحظهیِمرگِهمِدستِازِدشمنیِبرِعلیهِخداِوِپیامبرِبرنداشتِ.پیامبرِهیچگاهِبرایِ
هدایتِابولهبِدعاِنکردِ.درِقرآنِ،خداوندِبهِکفارِوِمنافقینِوِمشرکانِلعنِفرستادهِوِآنانِراِازِرحمتِخویشِدورِدانستهِاستِ.

پیامبرِنیزِبهِآیاتِقرآنِعملِمیکردندِ.بنابراینِابولهبِکهِیکیِازِبزِرگترینِدشمنانِپیامبرِبودِهموارهِموردِلعنِوِنفرینِپیامبرِ
قرارِمیگرفتِ.درِهیچِمنبعِتاریخیِ،نشانیِازِارتباطِگرمِوِتبِکردنِپیامبرِبرایِامثالِابولهبِوِابوجهلِنیست.
شیعیانِشخصیتِحسینِبنِعلیِراِتحریفِکردهِاند!
« تاِکیِمیِخوایمِجایِامامِحسینِقضاوتِکنیمِ.بسهِهرِچقدرِازِخودمونِگفتیمِبهِاسمِامامِحسینِ.زِیرِتیغِشمرِبودِداشتِ
براشِدعاِمیکردِ.اینِحالشه!»ِفعالِآنِکسیِکهِشخصیتِامامِحسینِعلیهالسالمِراِتحریفِکردهِوِبهِجایِایشانِدربارهیِدشمنانِ
خداِقضاوتِمیکندِ،گویندهیِاینِپادکستِاستِکهِبرایِیکِهدفِمقدسِ(بیدارِکردنِمردمِنسبتِبهِرحمتِالهی)ِازِهرِوسیلهِ
و ِابزاری ِاستفادهی ِنابهجا ِمینماید ِو ِسپس ِدر ِمقام ِحق ِنشسته ِو ِندای ِ«هل ِمن ِمبارز» ِسر ِمیدهد!
اینِعینِبالهتِاستِکهِتصورِکنیـمِامامِحسینِعلیهالسالمِبرایِبدبختترینِأمّتِدرِزیرِتیغِخنجرِدعاِکردهاند؛ِدرِمنابعِدستِاولِ
تاریخیِوِمقاتلِمعتبرِدستِاولِ،هیچِاثریِازِدعاِکردنِامامِحسینِعلیهالسالم ِبرایِشمرِنیستِ .درِبرخیِمقاتلِ،خبریِدربارهِیِ
مذاکرهِیِامامِعلیهالسالمِباِعمرِبنِسعدِلعنةهللاعلیهِوجودِداردِکهِدرِاینِمذاکرهِ،امامِسالمِبودنِاوِ،خانوادهِوِاموالِوِامالکشِراِدرِ
صورتِرویِگرداندنِازِجنگِتضمینِمیِکندِاماِعمرِنپذیرفتهِوِجنگِراِترجیحِمیِدهدِ(بحارِاألنوارِ،جِِ،00صِِ)662دربارهیِ
شمرِنیزِتنهاِازِمقتلِأبیمخنفِ(کهِاصلِآنِموجودِنیست)ِدرِمنابعِمتأخرِنقلِشدهِکهِامامِعلیهالسالمِدرِهنگامِشهادتِچندِجملهِ
بهِشمرِفرمودند«ِ:توِکهِحسبِوِنسبِمراِمیشناسیِچراِمیخواهیِمراِبکشی؟»ِشمرِجوابِداد«ِ:اگرِمنِتوِراِنکشمِچهِکسیِ
جایزهی ِیزیدِراِبگیرد؟»ِامامِفرمودند«ِ:شفاعتِمنِوِجدمِرسولخداِنزدِتوِبزرگترِاستِیاِجایزهیِیزید؟»ِشمرِپاسخِداد«ِ:یکِ
ِتوست».
ِجد
ِو
ِتو
ِاز
ِمحبوبتر
ِمن
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ِیزید
ِجایزهی
ِاز
دانگ
جالبِاستِکهِدرِهمینِخبرِدرجِشدهِکهِامامِعلیهالسالمِازِشمرِدرخواستِکردِ:حاالِکهِمیخواهیِمراِبکشیِپسِاندکیِآبِبهِ
منِبنوشان !!ِوِجالبترِاینکهِبسیاریِازِکتابهایِتاریخیِوِمقاتلِازِأبیمخنفِاینِجمالتِراِنقلِکردهاندِدرِحالیِکهِاصلِکتابِ
أبومخنفِوِاخبارِمنتسبِبهِاوِمحلِتردیدِ،مجعولِوِمشکوکِاستِ.شیخِعباسِقمیِ(ره)ِدربارهیِکتابِ«مقتلِأبیمخنف»ِمیِ
گوید«ِ:المقتلِالذیِبأیدیناِوِینسبِإلیهِفلیسِلهِبلِوِالِألحدِمنِالمؤرخینِالمعتمدین؛ِکتابِمقتلیِکهِبهِاوِمنتسبِمیشودِوِ
درِدستِماستِ،نهِازِاوِوِنهِازِهیچِکدامِازِمورخانِموردِاعتمادِنیست»ِ(الکنیِوِاأللقابِ،جِِ،5صِِ)555وِعالمهِسیدِمحسنِأمینِ
دربارهیِکتابِمقتلِأبومخنفِگفتهِاست«ِ:فمنِالیقینِأنهِلیسِلهِوِأفضلِدلیلِعلیِزیفِهذهِالنسبةِ،نسبةِالکتابِإلیِأبیِ
مخنفِهوِهذهِالمواضیعِالواهیةِوِالروایاتِالکاذبةِوِنحنِنجلِأبامخنفِبمقامةِالشامخِعنِکتابةِمثلِهذهِالسفاسف؛ِبهِیقینِ
کهِاینِکتابِازِاوِنیستِوِروشنترینِدلیلِبرایِاینکهِاینِکتابِازِابومخنفِنیستِ،مطالبِپوچِوِروایاتِدروغینِدرِآنِاستِوِماِ
مقام ِشیخ ِرا ِبزرگتر ِاز ِآن ِمیدانیم ِکه ِاین ِمطالب ِسخیف ِرا ِبنویسد(ِ ».مستدرکات ِأعیان ِالشیعةِ ،ج ِِ ،3ص ِِ )155و ِعالمهِ
سیدعبدالحسینِشرفالدینِگفتهاند«ِ:وِالِیخفیِأنِالکتابِالمتداولِفیِمقتلهِعلیهِالسالمِالمنسوبِإلیِأبیِمخنفِقدِاشتملِ
علیِکثیرِمنِاألحادیثِالّتیِالِعلمِألبیِمخنفِبهاِوِإنماِهیِمکذوبةِعلیِالرجلِوِقدِکثرتِعلیهِالکذابةِوِهذاِشاهدِعلیِجاللته؛ِ
پوشیدهِنیستِکهِکتابِرایجِدرِمقتلِامامِحسینِعلیهالسالمِکهِمنسوبِبهِأبومخنفِاستِحاویِبسیاریِازِاحادیثیِاستِکهِویِ
ازِآنهاِخبرِنداشتهِوِآنهاِراِبهِدروغِبهِاینِمردِنسبتِدادهاندِوِاینِفراوانیِدروغهاِنشانهایِبرِبزرگیِاوست(ِ».مؤلفونِالشیعةِ
فيِصدرِاإلسالمِ،صِِ)05برایِمثالِیکیِازِدروغهاییِکهِدرِکتابِ"مقتلِالحسینِعلیهالسالم"ِبهِأبومخنفِنسبتِدادهِشدهِاینِاستِ
کهِأبومخنفِکهِدرِسالِِ552هجریِقمریِازِدنیاِرفتهِ،ازِکلینیِکهِمربوطِبهِقرنِچهارمِاستِخبرِنقلِکردهِاست!!ِحتیِاگرِمعتبرِ
نبودنِاینِخبرِازِجهتِسندیتِراِکنارِبگذاریمِوِنبینیمِ،محتوایِاینِخبرِسراسرِاشکالِاستِکهِچگونهِامامِعلیهالسالمِازِدشمنِ

خودِدرخواستِآبِکردهاندِحالِآنکهِبرایِهیچکدامِازِشهدایِکربالِ(جزِحضرتِعلیاصغر)ِدرخواستِآبِنکردندِوِشأنِایشانِبهِ
عنوانِامامِمعصومِوِمحورِهستیِ،اقتضاِنمیکندِکهِازِفردیِپلیدِوِپستِمانندِشمرِبنِذیِالجوشنِدرخواستِنوشاندنِقطرهایِ
آبِبهِخودِنمایند! ِ
بنابراینِنتیجه ِمیگیریمِ:اوالِروایتیِکهِجناب ِآقامیریِبهِآنِاستنادِکردهِوِمیگویندِامام ِزیرِتیغِشمرِبرایِهدایتشِدعاِمیکردِ،
وجودِخارجیِنداردِ.ثانیاِدرِصورتیِکهِباِتسامحِوِچشمپوشیِ،صحبتِجنابِآقامیریِراِمستندِبهِخبرِفوقِازِأبومخنفِکنیمِ،بازِ
همِضعفِاینِخبرِ وِاخبارِمشابهِآنِراِبهِحدِکافیِازِزبانِعلمایِمتخصصِدرِحدیثِوِخبرِخواندیمِوِاثباتِکردیمِمطالبِ
منتسبِبهِأبومخنفِدرِکتبِمقاتلِ،اعتباریِنداردِ.درِنتیجهِ،آنچهِکهِجنابِآقامیریِگفتهاندِتنهاِزائیدهِیِخیالِخودشانِاستِ
وِنهِچیزیِدیگرِ.باِاینِوجودِچهِکسیِشخصیتِحسینِبنِعلیِعلیهالسالمِراِتحریفِمیکند؟

پایان
درِنهایتِ،درِیکِنگاهِکلیِمیتوانِدربارهیِاینِپادکستِگفتِکهِمطالبشِبیاندازهِباِهمِبیارتباطِاستِ .برایِنمونهِنکتهای ِکهِ
دربارهیِقرآنِصامتِوِقرآنِناطقِوِمعرفیِحالِخداوندِازِسویِمعصومینِگفتهِمیشودِبدونِنتیجهگیریِرهاِشدهِوِمبحثِدیگریِ
کهِبیارتباطِباِموضوعِاستِآغازِمیشودِبدونِآنکهِمخاطبِبتواندِمتوجهِارتباطِآنِباِبخشِپیشینِوِاصالِهدفِازِطرحِآنِبشودِ.
یکیِازِشگردهای ِامثالِجنابِآقامیری ِدرِسخنرانی ِاینِاستِکهِمطالبِبیمحتواِراِدرِکورانِسخنانِاحساسیِوِهیجانیِوِبهِ
غایتِبیارتباطِباِیکدیگرِکهِبیانِمیکنندِبدونِنتیجهِرهاِکردهِوِمخاطبِراِدرِیکِبمبارانِفکریِبدونِیارِوِیاورِرهاِمیکنندِتاِ
کسیِمطالبِپیشینِایشانِراِموردِسؤالِقرارِندهدِ.مخاطبِتاِبیایدِموضوعِقبلیِراِدرِذهنِپردازشِکندِوِعالمتِردِیاِقبولِرویِ
آنِبزندِ،ایشانِیکِموضوعِدیگرِراِطرحِمیکنندِکهِهیچِنقطهیِوصلیِبرایِآنِباِموضوعِپیشینِنمیتوانِیافتِ.ایشانِدرِپایانِ
اینِپادکستِدعاِمیِکنند«ِ:بدِدنیاییهِاینِمنبر!ِاگرِبهِدردِآخرتمونِنمیخورهِایشاالِهمینِاالنِازمونِبگیرنِ».ماِهمِدعاِمیکنیـمِ
خداوندِبهِحقِپیامبرِاکرمِصلیهللاعلیهوآلهِوِاهلِبیتِمطهرِوِمعصومِعلیهمالسالمِایشانِراِمتوجهِاشتباهاتشانِگردانیدهِوِبهِصراطِ
مستقیمِالهیِهدایتِنمایدِوِبه ِشنوندگانِسخنانِایشانِوِخوانندگانِاینِمطلبِوِبندهیِحقیرِنیزِتوفیقِفهمِدرستِدینِوِ
مبانیِعقایدِاسالمیِراِعطاِفرمودهِوِماِراِبهِراهِتحقیقِوِتأمّلِرهنمونِنمایدِإنشاءهللاِ .
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