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  کليات
  
  

   بودن فرق چيست؟يار اسالممعي
 

   ١٩، ص يفرق و مذاهب آالم: آتاب
  ی گلپايگانیبانعلي ر: نويسنده

 
 اين است آه اسالم را قبول داشته باشد، و به عبارت ديگر مسلمان ی بودن يك فرقه يا مذهب آالمیمعيار اسالم

 حال سؤال اين است آه اسالم چيست؟و مسلمان آيست؟ . باشد
 

 یمعنو ) ١. ( و آرامش و انقياد استی داخل شدن در سالمتیو به معن»  سلم«اسالم در لغت مشتق از 
 او و ی به وجود خداوند و يگانگیحال اگر آس) ٢. ( آن عبارت است از تدين به دين اسالمی و شرعیاصطالح

نبوت پيامبر اآرم و آنچه او از جانب خداوند آورده است اقرار نمايد، مسلمان خواهد بود و اين نخستين مرتبه از 
 جان و مال او یگردد، يعن یيان شده، بر آن مترتب م اسالم آه در آتب فقه بیاسالم و ايمان است آه آثار شرع

 . . . شود و یبرد، در قبرستان مسلمين دفن م یآند، ارث م یحرمت پيدا م
 

 : شويم یيادآور م  شيعه و اهل سنتی از بزرگان علمایا  را از عدهیاينك عبارتهاي
 
  :  گفته استی صاحب عروة الوثق-١
. »  اره الشهادتين و ان لم يعلم موافقة قلبه للسانه، ال مع العلم بالمخالفة الحكم باسالم الكافر اظهی فیيكف«
)٣ ( 
 

 است، هر چند موافقت قلب ی آه آافر بوده همين مقدار آه شهادتين را اظهار آند، آافیدر حكم به اسالم آس
اظهار شهادتين، در حكم  اگر علم به عدم موافقت قلب او با زبانش داشته باشيم، یاو با زبانش معلوم نباشد، ول

 .  نيستیبه اسالم او آاف
 

امام :  ابراز شده استی مختلفی معاصر آرای مجتهدين و فقهایرا از سو) علم به مخالفت(در مورد قيد اخير 
، اظهار شهادتين را، هر گاه ی و خوانساری، گلپايگانیخوي:  آيات عظامی آن را مطابق احتياط دانسته، ولیخمين

 یآند همراه نباشد، آاف ی او داللت می آه بر عدم اعتقاد قلبیا بوده و با شك و ترديد يا قرينهطبق موازين 
 . اند دانسته

 
 :  در تعريف اسالم چنين گفته استی عالمه مجلس-٢
 
االسالم هو االذعان الظاهر باهللا و برسوله و عدم انكار ما علم ضرورة من دين االسالم، فال يشترط فيه والية «
، فيدخل فيه المنافقون و جميع المسلمين ممن يظهر الشهادتين، عدا یئمة عليهم السالم و ال االقرار القلباال

 ) ٤. (» . . . النواصب و الغالة
 

 به وجود خدا و رسالت پيامبر اآرم و انكار آردن آنچه از ضروريات دين اسالم یاسالم عبارت است از اذعان ظاهر
.  نيز شرط نيستی افراد شرط نيست، چنانكه اقرار قلبیه طاهرين در حكم به مسلماناست، بنابر اين واليت ائم

اند، جز نواصب و غالت، داخل در   مسلمين آه شهادتين را اظهار آردهیها در اين صورت منافقين و همه فرقه
 . اسالم خواهند بود

 
  : ت در شرح فقه اآبر از ابو حنيفه نقل آرده آه گفته اسی قاری مال عل-٣
 . »  ال نكفر احدا من اهل القبلة«
 

 ) ٥. (اين عقيده اآثر فقهاست: آنگاه افزوده است
 
  :  گفته استی فخر الدين راز-٤
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 . »   هذا ال يكفر احد من اهل القبلةیء الرسول به، فعل یالكفر عبارة عن انكار ما علم بالضرورة مج«
 

بنابر اين هيچ يك از .  آه پيامبر اآرم از جانب خداوند آورده استآفر عبارت است از انكار آنچه بالضرورة معلوم است
 ) ٦. (شود یاهل قبله تكفير نم

 
  : گفته است»   علم الكالمیالمواقف ف« مؤلف -٥
 ) ٧. (» شود یاند آه هيچ يك از اهل قبله تكفير نم اآثريت متكلمين و فقهاء بر اين عقيده«
 

 آه از ائمه طاهرين عليهم السالم در باب عقايد ی در احاديثیت آه گاه اين نكته الزم اسیدر اين جا يادآور
 آفر آميز يا شرك آلود به شمار آمده است، یا  فرق به عنوان عقيدهیا  از عقايد نادرست از پارهیشده، برخ روايت

ظر به مراتب دقيق و آفر و شرك در اين گونه روايات نا. مانند اعتقاد به زيادت صفات خداوند بر ذات او و نظاير آن
 آن، چنانكه از ريا به عنوان شرك ياد شده است، و مقصود شرك یعميق اسالم و ايمان است، نه مرتبه ظاهر

 صفات زايد بر ذات را آمال اخالص در توحيد دانسته، یالسالم نف  عليهیبدين جهت امام عل.  استیخف
 : فرمايد یم
 
 ) ٨. (»   الصفات عنهیالص له نفو آمال توحيده االخالص له، و آمال االخ«
 
 : ها نوشت یپ
 
  . »  سلم«، مفردات راغب، آلمه ٤٢٠، ص ١ مجمع البيان، ج -١
  . »  سلم«، آلمه ١اقرب الموارد، ج .  تدين باالسالمی اسلم فالن، ا-٢
  . ، مبحث نجاساتی عروة الوثق-٣
  . ٢٤٤، ص ٦٨ بحار االنوار، ج -٤
  . ١٨٩ شرح فقه اآبر، ص -٥
  . ٤٠٥ تلخيص المحصل، ص -٦
  . ٣٣٩، ص ٨ شرح المواقف، ج -٧
  . نهج البالغة، خطبه اول-٨
  
  

  حديث هفتاد و سه فرقه
 

  ١٣، ص فرق و مذاهب آالمي: آتاب
  گاني گلپاي ربانيیعل: سندهنوي
 

مت  پس از او به هفتاد و يك فرقه و ایشده است آه امت موس در آتب حديث از طريق شيعه و اهل سنت روايت
 به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند، و پس از من امتم به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهد شد ی پس از ویعيس

 نيز تنها يك فرقه ی و عيسی هر يك از دو امت موسیها آه تنها يك فرقه اهل نجات خواهد بود، چنانكه از فرقه
 ) ١. (اهل نجات بود

 
  سند حديث-١

اند، آه ابن حزم از آن  يث مزبور را از نظر سند قابل اعتماد ندانسته و آن را نپذيرفته حدی از محققان اسالمیا عده
  از آنان نيز آن را مسكوت گذاشته و یا عده. جمله است

 
و گروه سوم . اند  از اين دستهی و فخر الدين رازیاند آه ابو الحسن اشعر  نگفتهینفيا و اثباتا درباره آن سخن

 ) ٢. (اند گانه و تعيين فرقه ناجيه برآمده  هفتاد و سهیها پذيرفته و در صدد شمارش فرقهاند آه آن را  یآسان
 

 حديث از نظر یبا اين حال شايد بتوان آثرت نقل و استفاضه حديث در آتب شيعه و اهل سنت را دليل بر درست
 .  روشن خواهد شدیبعد  مفاد و مدلول آن پرداخت آه با دو بحثیبايد به بررس بدين جهت) ٣. (سند دانست

 
 ها و در چه وقت؟   آدام فرقه-٢

گانه آدام  شود اين است آه مقصود از فرق هفتاد و سه ی آه در مورد مدلول حديث مزبور مطرح مینخستين سؤال
ها آمتر از هفتاد و سه فرقه   است، تعداد آنی و محوری است؟اگر مقصود فرق اصلی اسالمیها يك از فرقه
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 پديد آمده است، تعداد آنها بيش از ی است آه از هر يك از فرق محوریهاي قصود انشعابات و شاخهاست، و اگر م
 . هفتاد و سه فرقه است

 
 مقصود از رقم هفتاد و - الف: شويم ی داده شده است آه دو نمونه را يادآور می گوناگونیبه اين سؤال، پاسخها

 ی است آه پس از پيامبر اآرم صلیهاي  فرقهیآنايه از فزون نيست، بلكه اين رقم ی فرق اسالمیسه تعداد حقيق
اين ) ۴( سوره توبه ٨٠همان گونه آه مقصود از رقم هفتاد در آيه . اهللا عليه و آله در جهان اسالم پديد آمده است

 .  آن مقصود نيستی حقيقی قرار نخواهند گرفت، و معنیاست آه منافقين هرگز مورد مغفرت اله
 
 را ٧٣برد، آنگاه رقم  ی نام م٧٢ و ٧١ ی را با رقمهای يهود و نصاریها يت آه نخست تعداد فرقه سياق روایول

 ) ۵. ( سازگار نيستیشود، با چنين توجيه ی يادآور می امت اسالمیها درباره فرقه
 
ان  دچار اشكال آرده اين است آه از آنیبر فرق اسالم  آنچه مؤلفان ملل و نحل را در تطبيق اين حديث- ب

، پديد آمده است منطبق ی حدود سه قرن اول اسالمی آه قبل از آنان، يعنیهاي اند حديث را بر فرقه خواسته
. گويد، و زمان آن را تعيين نكرده است ی سخن می آه حديث از پيدايش افتراق در امت اسالمیسازند، در حال

 تحقق يابد، بدين صورت آه در هر قرن يا یمبنابر اين ممكن است رقم ياد شده در حديث در طول حيات امت اسال
 و ی فرقه اصل٧٣ پديد آيد، و در نتيجه یها و انشعابات یبند  ظاهر گردد، آنگاه در همان فرقه دستهیا  فرقهیعصر
 باشد، زيرا هر گاه حديث از نظر سند پذيرفته شود و از پيامبر اآرم یهاي  شاخهی پديدار گردد، و هر يك دارایمحور
 آن به ی برایتواند توجيه معقول ی عليه و آله صادر شده باشد، قطعا واقع خواهد شد و فرضيه مزبور م اهللایصل

 ی آنها به صورت قطعیها  از متفرعات و شاخهی اصلیها  فرقهیشمار آيد، هر چند تعيين مصداق و بازشناس
 ) ۶. (پذير نباشد امكان

 
  فرقه ناجيه آدام است؟ -٣

اين مطلب . ث هفتاد و سه فرقه، يك فرقه اهل نجات و بقيه اهل دوزخ شناخته شده است حديیدر اآثر نقلها
 فرقه یبرا  احاديثیا شده و آن اينكه فرقه ناجيه آدام است؟در پاره  درباره مفاد حديثیسبب طرح بحث ديگر

 : ناجيه دو نشانه زير بيان شده است
 

 و مذاهب غير یدر مقابل يهود و نصار) ٧(مانان است مقصود از آلمه جماعت، يا جميع مسل: الجماعة: الف
 نيست، زيرا الزمه فرض ی هيچ يك از آن دو پذيرفتنیول. ، و يا اآثريت مسلمانان است در مقابل اقليتیاسالم

و فرض دوم نيز صحيح . نخست اين است آه همه مسلمانان اهل نجاتند، و اين مطلب با متن حديث تعارض دارد
 خود دليل بر حقانيت نخواهد بود، بلكه در طول تاريخ پيوسته جريان برعكس بوده یبه خود ريتنيست، زيرا اآث

چنانكه قرآن آريم نيز اآثريت افراد را گرفتار انحراف . اند داده ی مخالفان پيامبران اآثريت را تشكيل میيعن. است
 : فرمايد یداند و خطاب به پيامبر اآرم م یم
 ) ٨. (»  بمؤمنين حرصتو ما اآثر الناس و لو «
 

 : فرمايد یو باز م
 ) ٩. (»  و ما يؤمن اآثرهم باهللا اال و هم مشرآون«

 ) ١٠(»  و لكن اآثر الناس ال يعلمون «یو عبارتها
 و 
 ) ١١(»  الشكوریقليل من عباد«
 

 .  اين مدعاستیو نظاير آن نيز گويا
خواهد بود، زيرا در طول تاريخ مذاهب و فرق، اآثريت و گذشته از اين مقياس اآثريت، در عمل نيز با مشكل مواجه 

 .  نوسان بوده استیاقليت دارا
 
آند، در  ی داللت نمی جز آيين و شريعت اسالمیاين تعبير بر چيز) : روش من و يارانم (یما انا عليه و اصحاب: ب

را مطابق شريعت اسالم و  روش خود یا تواند مقياس شناخت فرقه ناجيه باشد، زيرا هر فرقه یاين صورت نم
 : گويد یچنانكه صاحب المنار م. داند ی اهللا عليه و آله و سلم می صلیسنت پيامبر گرام

 
 آه بر روش پيامبر و اصحاب او عمل آند، روشن نشده است، زيرا هر يك از یا  فرقهیتاآنون فرقه ناجيه، يعن«

 ) ١٢. (» داند ی عليه و آله و سلم و اصحاب م اهللای روش خود را مطابق روش پيامبر صلی اسالمیها فرقه
 

 سفينه و راه نجات  حديث
شده، اهل بيت آن   اهللا عليه و آله و سلم روايتی آه از طريق شيعه و اهل سنت از پيامبر اآرم صلیدر احاديث
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ست آه  نجات شناخته شده است، چنانكه حاآم در آتاب مستدرك از ابو ذر روايت آرده ایحضرت به عنوان آشت
 : فرمود ی اهللا عليه و آله و سلم شنيدم آه میگفت از پيامبر صل ی آه دست در خانه آعبه آويخته بود میدر حال

 
 ) ١٣. (»   فيكم، مثل سفينة نوح من قومه، من رآبها نجا و من تخلف عنها غرقیان مثل اهل بيت«
 

ان قوم او است، آه هر آس بر آن سوار شد  نوح در ميیموقعيت اهل بيت من در ميان شما همانند موقعيت آشت
 .  برتافت، غرق گرديدینجات يافت، و هر آس از آن رو

 
 :  حديث چنين گفته استیابن حجر در معنا

بدارد   نوح اين است آه هرآس آنان را دوستی اهللا عليه و آله و سلم به آشتیوجه تشبيه اهل بيت پيامبر صل«
با حق نجات خواهد يافت، و   مخالفتیمند گردد، از تاريك بهره ت دانشمندان اهل يتو آنان را بزرگ بشمارد و از هداي

 ) ١۴. (» شود ی غرق و در ورطه طغيان هالك می آفران نعمت الهی برتابد، در دريایهر آس از آنان رو
 

 حديث ثقلين و طريق نجات 
سازد، و آن  یاست، طريق نجات را روشن م یسفينه، حديث ثقلين نيز آه از روايات متواتر اسالم گذشته از حديث

 اهل ی از علمایو جالب اين است آه يك.  اهللا عليه و آله و سلم استی از عترت و اهل بيت پيامبر اآرم صلیپيرو
پس از »  الشمس المنيرة«در آتاب خود به نام )  ه ق۶۵٠ یمتوفا (یبه نام الحافظ حسن بن محمد صمغان سنت

 اهللا عليه و آله و سلم خواستند تا فرقه یقل آرده است آه مسلمانان از پيامبر اآرم صلنقل حديث افتراق امت ن
 :  اهللا عليه و آله فرمودیپيامبر صل.  آنندی آند تا از آنها پيرویناجيه را به آنان معرف

 
 ان اللطيف الخبير  اهل بيتي،ی ابدا، آتاب اهللا و عترتی تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم به لن تضلوا من بعدیان«
 ) ١۵. (»   الحوضی يردا علی انهما لن يفترقا حتینبان

 
 : ها نوشت یپ
 
 .  رجوع شود٣٩ -٣٨ و ٢۴ -٢١، ص ١ الملل و النحل، ج یبه آتاب بحوث ف  از مصادر حديثی جهت آگاه-١
 .  الدين محقق آتابی، مقدمه محمد مح۶ الفرق بين الفرق، ص -٢
 . ٢٣، ص ١حل، ج  الملل و النی بحوث ف-٣
 » . ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اهللا لهم «-۴
 . ٣۵، ص ١ الملل و النحل، ج ی بحوث ف-۵
 . ٧ مقدمه الفرق بين الفرق، ص -۶
 -٣٨، ص ١ملل و نحل، ج . ( جماعت را به اتفاق مردم بر شريعت و سنت تفسير آرده استی چنانكه شهرستان-٧
٣٩ . ( 
 . ١٠٣/  يوسف -٨
 . ١٠۶ همان، -٩
 . ٢١ همان، -١٠
 . ١٣/  سبا -١١
 . ٢٢٢ - ٢٢١، ص ٨ المنار، ج -١٢
 . ١۵١، ص ٣ الصحيحين، ج ی المستدرك عل-١٣
 . ٣٢، ص ١ الملل و النحل، ج ی بحوث ف-١۴
  .٣٣ -  ٣٢ همان، ص -١۵
  
  

  نخستين اختالفات در اسالم
 

   ٢٥، ص يفرق و مذاهب آالم: آتاب
  يگاني گلپاي ربانیعل: سندهنوي
 

 ی وجود رسول خدا صلیول) ١. ( مسايل ميان مسلمانان رخ دادیا  در پارهی اختالفاتیدر زمان حيات پيامبر گرام
 چند ی به ديار باقی فانیپس از رحلت آن حضرت از سرا. اهللا عليه و آله و سلم مانع از پيدايش فرق و مذاهب بود

.  اهللا عليه و آله و سلم بودی اختالف درباره موت پيامبر صلی يك مرتفع گرديد،ی پديد آمد آه به زودیاختالف جزئ
هر آس بگويد پيامبر از دنيا رفته است، او را خواهم آشت، «: گفت یچنانكه عمر بن خطاب مرگ او را انكار آرده م
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او را از ) ٢(ن  آل عمرا١٤٣ ابو بكر با خواندن آيه یول. »  السالم به آسمان رفته است  عليهیبلكه او، به سان عيس
 ) ٣. (»  گويا تاآنون اين آيه را نشنيده بودم«: اشتباه خود آگاه ساخت و عمر گفت

 
 مدينه یا گفتند بايد در زادگاهش مكه مدفون گردد و عده ی میا عده. اختالف ديگر درباره مكان دفن پيامبر اآرم بود

 سرانجام بر یول.  استی از پيامبران الهیا ده ديگر بيت المقدس را آه مدفن عیآردند، و جمع یرا پيشنهاد م
 : دفن او در مدينه توافق آردند، چون اين حديث از پيامبر را به ياد آوردند آه فرمود

 
 . » يموتون االنبياء يدفنون حيث«
 

 اختالف در مسئله امامت
 . بود ت آه در آن زمان رخ داد و ادامه يافت، اختالف درباره امامت و خالفیمهمترين اختالف

 
  : گويد ی در اين باره چنين میشهرستان

 ی نزاعیگاه در اسالم درباره هيچ قاعده و اصل دين بزرگترين خالف ميان امت درباره امامت پديد آمد، زيرا هيچ«
 . »  همانند نزاع درباره امامت واقع نشده است

 
 داشته ید آه هر يك از دو گروه امير و رهبراختالف، نخست ميان مهاجرين و انصار واقع شد، و انصار پيشنهاد دادن

 ساعده شدند و عمر ی در اين هنگام ابو بكر و عمر وارد سقيفه بنیول. باشد، و خود سعد بن عباده را برگزيدند
 را گفت ی ابو بكر لب به سخن گشود و مطالبی قبل از وی را بيان آند، ولیتصميم گرفته بود آه در آن جمع مطالب

 بگويند، عمر با ابو بكر به عنوان یپس از پايان آالم ابو بكر، قبل از آنكه انصار سخن.  عمر نيز بودآه مورد قبول
 ی عمر اين بيعت را آاریول. خليفه پيامبر بيعت آرد، و ديگران نيز با او بيعت آردند، و آتش فتنه خاموش شد

و گفت پس از اين ) ٤. (ر آن حفظ آرد دانست آه خداوند مسلمانان را از شیحساب نشده و بدون مطالعه قبل
 نادرست ی به عنوان خليفه بيعت آند، هر دو آاری بدون مشورت با مسلمانان با ديگرینبايد تكرار شود، و اگر فرد
 . آرده و قتل آنها واجب است

 
عليه و آله و سلم  اهللا ی بود آه ابو بكر از پيامبر اآرم صلیبرداشتند، روايت  خود دستیو علت اينكه انصار از ادعا

 آه ابو بكر به مسجد یو هنگام. بدين صورت آار بيعت در سقيفه پايان پذيرفت. »  االئمة من قريش«نقل آرد آه 
 هاشم و امير امير المؤمنين ی از بنیا جز ابو سفيان و عده. ساير مسلمانان مدينه نيز با او بيعت آردند بازگشت

 اهللا عليه و آله و سلم به تجهيز و تدفين او ی دستور پيامبر اآرم صلالسالم آه طبق  طالب عليهی بن ابیعل
 ) ٥. (مشغول بود

 
 السالم   عليهی از امام علیآالم

 
السالم رسيد، از نظريه و   عليهیآنگاه آه خبر سقيفه به امام عل:  در نهج البالغة نقل آرده استیسيد رض

چرا با وصيت پيامبر در : امام فرمود. » منا امير و منكم امير«: انصار گفتند: سخن انصار جويا شد، به او گفته شد
 خطاآارانشان عفو یحق آنها با آنها احتجاج نكرديد آه دستور داد تا در حق نيكوآارانشان احسان شود، و از خطا

مارة لو آانت اال«: السالم فرمود  عليه آنهاست؟امام عليهیدر اين سفارش پيامبر چه احتجاج: پرسيدند. گردد
زيرا .  در مورد آنان نياز نبودی حق آنان بود، به چنين سفارشی، اگر امارت و رهبر»  فيهم، لم تكن الوصية بهم

 .  احسان و گذشت عمل آندیآنند آه با آنان از رو یمعموال سفارش رعيت را به رهبر م
 

آنان به اينكه همانند پيامبر از : گفته شدبه او . جويا شد) مهاجرين(السالم از نظريه و سخن قريش  آنگاه امام عليه
، به درخت احتجاج آردند ) ٦(»  احتجوا بالشجرة و اضاعوا الثمرة«: امام فرمود.  يك درختند احتجاج آردندیها شاخه

 . و ميوه آن را تباه ساختند
 

اآمال «غدير خم آيه شود، چنانكه در جريان  یبا امامت تكميل م آنايه از اينكه ثمره نبوت آه آيين اسالم است
 . نازل گرديد»  دين

 
 به دو دسته تقسيم شد، يك دسته با استناد به آيات قرآن و احاديث پيامبر اآرم یدر هر حال از اين جا امت اسالم

 اهللا عليه و آله و سلم معتقد بودند آه خليفه پيامبر و امام مسلمين از جانب خداوند تعيين شده و او امير یصل
شيخ صدوق در آتاب خصال نام دوازده تن از بزرگان مهاجرين و . السالم است  طالب عليهی بن ابیلالمؤمنين ع

 ) ٧. (انصار و احتجاجات آنان را با ابو بكر در اين باره نقل آرده است
 

اه آيات و احاديث مربوط به امامت را ناديده گرفته، ر) ٨) ( خود ذآر شده استی آه در جایبه داليل(و دسته دوم 
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تعيين خليفه پيامبر و امام مسلمين را انتخاب و بيعت مردم دانستند، گرچه آغاز بيعت در مورد اولين خليفه پيامبر و 
امام مسلمين را انتخاب و بيعت مردم دانستند گرچه آغاز بيعت در مورد اولين خليفه، همان گونه آه بيان گرديد، از 

 نظريه و اعتقاد اهل سنت در باب امامت ی هر حال همين عمل مبناو در. طريق مشورت و انتخاب مسلمانان نبود
 ) ٩. ( بيان شده استیگرديد، چنانكه در آتب آالم

 
 ی اسالم و مسلمين، از توسل به خشونت و زور برایشويم آه امام به خاطر حفظ مصالح آل یدر پايان يادآور م

  :چنانكه فرمود.  آردیخوددار احقاق حق خود در باب امامت
 
 ی و اهللا السلمن ما سلمت امور المسلمين، و لم يكن فيها جور اال علی احق الناس بها من غيریلقد علمت ان«

 ) ١٠. (»  خاصة، التماسا الجر ذلك و فضله، و زهدا فيما تنافستموه و زهدا فيما من زخرفه و زبرجه
 

 امور مسلمانان سالم بماند و جز بر یند تا وقتدانم، و به خدا سوگ یسزاوارتر از ديگران م  خالفتیمن خود را برا
 خود را در زر و زيور یرغبت یمن ستم نشود، تسليم خواهم بود، تا اجر و فضيلت اين آار را دست آورم و زهد و ب

 . ايد، ثابت آنم يافتن به آن به مسابقه برخاسته دنيا، آه شما در ست
 
 : ها نوشت یپ
 
  . ٤٣ -٤٢، ص ١ الملل و النحل، ج ی، بحوث ف٢٢ - ٢١، ص ١ ، جیملل و نحل شهرستان: ك.  ر-١
  . » . . .  اعقابكمیو ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم عل «-٢
  . ٢٣، ص ١، ج ی ملل و نحل شهرستان-٣
  . »  اهللا المسلمين شرهای بكر آانت فلتة وقیان بيعة اب «-٤
  . ٢٤، ص ١ ملل و نحل، ج -٥
  . ٦٤ نهج البالغة، خطبه -٦
 - ٥، ی ابو ذر غفار-٤ عمار بن ياسر، -٣ مقداد بن اسود، -٢ خالد بن سعيد بن عاص، - ١:  مهاجرين عبارتند از-٧

 سهل بن - ٢ خزيمة بن ثابت، -١: و انصار عبارتند از. ی بريده اسلم- ٧ عبد اهللا بن مسعود، - ٦، یسلمان فارس
  .  ابو الهيثم بن تيهان-٤، ی ابو ايوب انصار-٣حنيف، 

  . ٢٧١ -٢٦٧، ص ٨٤المراجعات، شماره : ك.  ر-٨
  . ٣٥٢، ص ٨ شرح المواقف، ج -٩
  .٧٤ نهج البالغة، خطبه -١٠
  

 مستور داشت، ی، گذشته از اينكه چهره معارف و تاريخ و تفسير و حديث را پس پرده مجهوالت و موضوعات زياد
 روييدند، و در حقيقت، ی اسالمیها گونه در سرزمين» قارچ«ها، گرديد آه  له از مذاهب و نحیمايه پيدايش بسيار

منع ( پيدايش مذاهب از عامل سوم آه در گذشته پيرامون آن سخن گفتيم یبرا) احبار و راهبان(عامل چهارم 
 . ، سرچشمه گرفت)تدوين حديث

 
 . ين حقيقت را درك آرده است، ابن خلدون، بهتر از همه ایدر ميان گذشتگان، دانشمند معروف تونس

 
  ابن خلدون درباره آتب تفسير یداور

 در آن روز، دور از آتاب یو علت آن اين است آه جامعه اسالم.  سر و ته زياد استی تفسير سخنان بیدر آتابها«
ش، علل  راجع به آغاز آفرينی، بر آنان غالب بود و اگر به شناخت چيزیسواد ی و بیو علم بودند، و چادر نشين

و وهب منبه، و » آعب احبار« مانند یپرسيدند و افراد یآردند، از اهل آتاب م ی، عالقه پيدا میاشياء و راز هست
.  تفسير، از سخنان آنان پر استیبينيم، آتابها ی، میاز اين رو. ها بودند عبد اهللا بن سالم، مرجع اين پرسش

 آه ريشه اين گفتار، يا تورات و ی را در پيش گرفتند، در حالنويسندگان تفسير، در شرح سخنان آنان راه مسامحه
 ) . ١(» يا مجعوالت آنان است

 
 جرأت يافتند تا در ی بردند، آمی، پ» مستشرقان «یها ی آه مسلمانان به فريبكاریدر قرن چهاردهم اسالم

 از حماد بن زيد، نقل ی روشن، به)١٣٢٢م ـ ( آه شيخ محمد عبده یا ها را باال بزنند، بگونه ، پردهیمراآز علم
افزايد، اين ارقام،  یم» عبده«آنگاه . آند آه زنديقان چهار هزار حديث، جعل و در ميان مسلمانان پخش آردند یم

 العوجاء، به یابن اب«است و گرنه تعداد احاديث مجعول، بيش از اينهاست؛ زيرا تنها » حماد«مربوط به مقدار اطالع 
 ميان احاديث شما، چهار هزار حديث جعل آردم آه به وسيله آن، حالل را حرام و حرام را در: هنگام اعدام گفت 

 ) . ٢(حالل آردم 
 

، » حماد «یها  در آتابیو. ، محدث معروف حماد بن سلمه بود و در خانه او بزرگ شد)ربيب( العوجاء یابن اب
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 . دخل و تصرف آرده است
 

و او » عكرمه« از قتاده، او از یآنند آه و ینقل م» حماد بن سلمه«ان، از  است بدانيم آه محدثیدر اين مورد، آاف
 بر تن داشت، یآه لباس سبز» مجعد «یآند آه پيامبر، خدا را به صورت انسان امرد، با مو یاز ابن عباس، نقل م

) ٣(رده است  مشاهده آی امرد، فاقد هر نوع پوششی آمده آه او را به صورت جوانیو در حديث ديگر. ديده است
 . 
 

 العوجاء است آه در خانه او پرورش يافته ی، نتيجه دخل و تصرف ابن اب» حماد «ی در آتابهایوجود چنين احاديث
 . بود

 
 ی آن توانا گشت، و قدرتهای و نيرومند گرديد و بازویآنگاه آه دعوت اسالم قو: نويسد یمحقق معاصر، ابوريه، م

 از نبرد رويارو با آن، مأيوس ی اسالم آه پيوسته سد راه انتشار آن بودند، وقتمخالف شكسته شد، مخالفان ديرينه
 مخالف یها ترين گروه گشتند، از طريق حيله و مكر، به فكر خيانت افتادند و از آنجا آه قوم يهود از سر سخت

 ی مؤثریها ه بتوانند حيله دين خود را در دل نگاه دارند آیاسالم بودند، تصميم گرفتند آه به اسالم تظاهر آنند ول
 ) ١. (را به آار ببرند

 
 را شيفته خود ساخت؛ از اين جهت در تفسير آيات قرآن ی از محدثان اسالمی احبار و راهبان، گروهیسالوس باز

آه مربوط به آفرينش آسمان و زمين و انسان، سرگذشت امم پيشين و حاالت پيامبران است، به آنان مراجعه 
. ، ريزه خوار علم و دانش آنان بودند» ضحاك«و » عطار«و » مجاهد«و » عكرمه «یها  به نامیآردند و افراد
 است بدانيد، مجاهد آيه مربوط به شفاعت یها ماالمال است و آاف  تفسير، از اقوال اين گروهیها متأسفانه آتاب

 تو ی برایا پروردگارت مقام پسنديدهشايد «، ـ آه مفاد آن اين است، ) ان يبعثك ربك مقاما محمودایعس(پيامبر را 
، گفته شد » اعمش« به یوقت. نشاند یخدا پيامبر را در آنار خود در عرش م: ـ چنين تفسير آرده است» برگزيند

 ) . ٢(از اهل آتاب :  گرفته است؟ گفتیآه مجاهد اين تفسير را از چه آس
 

 متأثر یشود، همگ ی، چاپ و منتشر م» آل سعود« ی، به آمك مال» یسنت گراي« آه اخيرا به عنوان یهاي آتاب
 احبار و رهبان یها از احاديث تشبيه و تجسيم، و جبر و حاآميت قدر بر افعال انسان است و يادگار انديشه

 :  زير را مطالعه فرماييدیها به عنوان نمونه آتاب. باشد یم
 
 ، نگارش حشيش اصرم، » االستقامة« ـ ١
 ابن خزيمه، ، نگارش » التوحيد« ـ ٢
 ، ی، نگارش عثمان بن سعيد دارم» النقض« ـ ٣
 . ، نگارش عبد اهللا فرزند احمد بن حنبل» السنة« ـ ۴
 

 ی آه باالیدر همه اين آتابها، اصول اسالم و عقائد اصيل آن، در جسم بودن خدا، جلوس او بر عرش جسمان
 بر اراده خود خدا، و منزه نبودن پيامبران از یت بر تمام جهان و انسان و حیها است، حاآميت تقدير اله آسمان

 ياد شده، به ی، آتابهایاآنون پس از گذشت چهارده قرن از بعثت پيامبر گرام. شود یخالف و گناه، خالصه م
، چاپ و » ی گریسلف« آه همان اسالم صحابه و تابعان است، تحت شعار یعنوان بازگشت به اسالم واقع

 قرن هشتم، و محمد بن عبد الوهاب، مجدد یها ی، فريادگر اين بازگشت در تاريك» يهابن تيم«شود و  یمنتشر م
 . راه و رسم او است

 
آنيم و  ی می داشتند، معرفی از متظاهران به اسالم را آه متأسفانه در دستگاه خلفاء نفوذ مؤثریاآنون ما برخ

 : شويم ی از احاديث آنان را نيز يادآور میا نمونه
 
 حبار  ـ آعب اال١

 در ی بكر، اسالم آورد، و به قولی در خالفت ابی، ویبه قول. بود» حمير«و از قبيله » ماتع«، فرزند » آعب«نام او 
و غيره، از او اخذ » ابو هريره« از صحابه، مانند ی، به مدينه منتقل شد و گروه» يمن«سرانجام از . خالفت عمر
را به خود » عاصمه«، افكار مسلمانان ی توانست در مدت آمیو. او در زمان خالفت عثمان درگذشت. حديث آردند
 : گويد یدرباره او م» یذهب«تا آنجا آه . جلب آند

 
اند، و در صحيح   از تابعان از او نقل حديث آردهیاو از منابع علم و دانش، و از بزرگان علماء اهل آتاب بود، گروه«

 ) . ١(»  نقل شده استی و غيره، از او رواياتیبخار
 

، توانست عقائد يهود را در ميان مسلمانان، پخش و به » تورات«خصوصا »  از آتب عهدينیآگاه«او در پوشش 
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آامال » رؤيت او«و » جسم بودن خدا« در عهدين، جا زند، از اين جهت، در روايات او مساله ی اهلیعنوان وح
ترين عقائد او به  ی حديث درآمد، جزء اساسیاله در شمار عقائد یشود و اين دو مساله آه بعدا از و یمشاهده م
 .  اسالم استیها، مايه الحاد و انكار يك اصل ضرور یهم اآنون انكار رؤيت خدا در آخرت از ديدگاه سلف. شمار رفت

 
 »تجسم خدا«آعب و مساله 

ها اوج   موقع آوهدر اين.  از نقاط تو گام خواهم نهادیخدا به زمين نگريست و گفت من به برخ«: گويد یآعب م
اين :  آن صخره نهاد، و گفتی، اظهار تواضع آرد، خدا گام بر رو)بيت المقدس( صخره ی، ول)آبر ورزيدند(گرفتند 

 بهشت و آتش من است و جايگاه ميزان من یشود، و جا ی است آه در آن محشر بر پا میا مقام من، و نقطه
  . )٢(» است و من پاداش دهنده اطاعت آنندگان هستم

 
بيت المقدس » صخره«آند، اصرار بر قداست  یرا مطرح م» جسم بودن خدا«آعب، در اين گفتار، گذشته از اينكه 
 .  آند و از اين طريق عقائد يهود را ميان مسلمانان، منتشر سازدیدارد آه آنجا را مرآز همه چيز معرف

 
 اصرار بر رؤيت خدا 

 را از ی و محمد تقسيم آرد، تكلم را به آليم و دومی خود را ميان موساز سخنان او است آه خداوند، تكلم و رؤيت
 ) ١. (آن پيامبر اسالم قرار داد

 
ترين عقائد  یدر دنيا و آخرت و يا خصوص روز رستاخيز، از اساس» رؤيت خدا«در پرتو اين گونه احاديث، مساله، 

 آه در عقيده اهل حديث پديد آورد، یل با تعديی آه شيخ اشعریا اهل حديث به شمار آمده است، به گونه
 . نتوانست آن را از پيكر عقيده اين گروه جدا سازد و سرانجام بر آن صحه نهاد

 
 »آعب«ابو هريره، بازگو آننده افكار 

 از آن افراد، ابو هريره است آه ی، يك» اند  از صحابه از او نقل روايت آردهیگروه« آعب، آمده است آه یدر زندگ
پردازيم تا  ی از اين قسمت میا در اينجا بذآر نمونه.  در ميان مسلمين منتشر ساخته استی را به نوعافكار او

 .  را ربوده است تا بازگو آننده افكار او باشدی، عقل و خرد يك صحابیيهود» یحبر«دريابيم چگونه 
 
 را از آعب ین شگفت آورسخ:  وارد شد و به او گفتیمرد.  ابن عباس نشسته بودیروز«: گويد یم» عكرمة«

ابن عباس آه تكيه آرده بود راست نشست و «: گويد یعكرمة م» گفت یاو درباره خورشيد و ماه سخن م. شنيدم
روز قيامت، خورشيد و ماه را به صورت دو گاو نر ساق بريده : آن سخن چيست؟ آن مرد از قول آعب گفت: گفت
 . » اندازند یآورند و در ميان آتش م یم
 

آعب دروغ : لرزيد، گفت  یهايش از خشم م  آه لبیابن عباس با شنيدن اين سخن، در حال«: گويد یمة معكر
 را وارد ی گری يهودیها خواهد انديشه ی است و میاين مرد يهود! آعب دروغ گفته است! آعب دروغ گفته! گفته

ايد آه   مگر سخن خدا را نشنيده.خدا برتر از آن است آه مخلوق مطيع و رام خود را عذاب آند . اسالم آند
 ) . ٣٣/ ابراهيم ) (و سخر الشمس و القمر دائبين: (گويد یم
 
 . » ماه و خورشيد را آه دو مخلوق فرمانبردار هستند، به آار گرفت«
 

 یيهود» حبر«آند؟ خدا اين  یستايد، عذاب م یم» بر فرمان«ها را به عنوان   را آه خود، آنیچگونه خدا، دو موجود
آنگاه، ابن !  بر اين دو مخلوق فرمانبردار خدا بسته استیچه دروغ بزرگ! باك است یدر دروغ گفتن چه ب. ا بكشدر

زد، و به همين  ی به دست گرفت و با آن، بر زمين می ساخت، و چوبیرا بر زبان جار» استرجاع«عباس آلمه 
 به خاطرش آمد آه از رسول خدا شنيده ین سخیتو گوي. حالت بود تا اينكه سربلند آرد و آن چوب را انداخت

:  گفتند یام، نقل آنم؟ همگ ها شنيده مايليد من آنچه از رسول خدا درباره آفتاب و ماه و سرانجام آن: است، گفت
 ) . ١(» : ...او چنين فرمود. از رسول خدا درباره خورشيد و ماه سئوال آردم: گفت. یبل
 

 . دهد  یآند و آن را به پيامبر نسبت م ی آعب را بازگو ماآنون ببينيم، چگونه ابو هريره نحن
 

. خورشيد و ماه، در روز رستاخيز به صورت دو گاو نر ساق بريده در جهنم هستند: پيامبر فرمود«: گويد یابو هريره م
! د؟  دچار شونیاند، آه به چنين سرنوشت  آردهیمگر اين دو موجود چه گناه:  از حاضران به ابو هريره گفتیيك

 ) . ١(» اند؟  مرتكب شدهی اين دو موجود چه گناهیگوي یآورم، تو م ی تو حديث میمن از پيامبر برا: ابو هريره گفت
 

 ی بيش نبوده است، ولیآيد آه مضمون حديث، يك انديشه اسرائيل یدر اين جا از تقارن اين دو حديث به دست م
ليكن شاگردان او آه عصر پيامبر را . نست به پيامبر نسبت بدهد توا یچون آعب، پيامبر اآرم را درك نكرده بود، نم
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 اسالم یتوانستند زبان خود را به دروغ بيااليند و اين انديشه را به رسول گرام ی میدرك آرده بودند، به آسان
 . نسبت دهند

 
 ) ٢. (ه استآند، بلكه انس ابن مالك نيز آن را نقل آرد یتنها ابو هريره نيست آه اين حديث را نقل م

 
 مجامله با خليفه دوم 

 با مكر و خدعه مخصوص تبار خود، توانست عالقه خليفه دوم را به خود جلب ی تأسف است آه اين فرد يهودیجا
 سخن ی وی گذشتگان برایها او در خالفت عمر اسالم آورد، و پيوسته از آتاب«: نويسد ی میابن آثير شام. آند
ت، تا اينكه به مردم اجازه داد آه به سخنان او گوش دهند، سرانجام، آنچه نزد او از پذيرف یگفت، و عمر نيز م یم

 ) . ٣(»  به يك سخن از سخنان او نياز نداشتی آه امت اسالمیاستوار و نا استوار بود، نقل آرد، در حال
 

 . آرد یآعب، به عناوين مختلف، توجه خليفه دوم و نيز عثمان را به خود جلب م
 
آند، و اينكه در اجراء  ی می دادگر معرفی پيشينيان، تو را شهيد و پيشوایها آتاب:  آعب به خليفه گفتی ـ روز١

 . ی نداریحق و عدالت از مالمت آنندگان، هراس
 

 .  من آجا و شهادت آجا یسخن اخير درست است، ول: داشت، گفت» آعب« آه به ی حسن ظنیخليفه، رو
 
 آه یزد، آعب االحبار، جريان را ديد و به او گفت، خليفه دست نگهدار، به خداي ی را می خليفه، مجرمی ـ روز٢

اال «: عمر فورا پاسخ داد.  بر حاآم زمين از دست حاآم آسمانیجانم در دست او است، در تورات نوشته است، وا
ت او  آه جان من در دسیبه خداي: آعب گفت) .  آه به حساب خود برسدیمگر حاآم(، » من حاسب نفسه

 ) ١. (است، عين اين گفتار در آتاب نازل از جانب خدا، بدون آم و زياد وارد شده است
 
خليفه . » سبحان اهللا«: زد، ناگهان مجرم، زير تازيانه گفت  ی را تازيانه می جالد به امر خليفه، مجرمی ـ روز٣

فه علت آن را پرسيد، او فورا عمل خليفه  خليیوقت. خنديد» آعب«در اين موقع . دستور داد آه جالد او را رها سازد
) ٢( دارد ی خليفه يك اصل الهی عمل تو ای، مايه تخفيف از عذاب است، يعن» سبحان اهللا«: را توجيه آرد و گفت

 . 
 

 آه از یا  آه خليفهیا  خود جلب آرد، بگونهی روباه صفت، با آردار و گفتار خويش، عواطف خليفه را بسویاين يهود
آرد، به او اجازه نقل قصص و داستان و حديث و روايت داد و  ی می، جلوگيریين حديث رسول گرامنشر و تدو

 . سرانجام آنچه نبايد انجام بگيرد، تحقق پذيرفت
 

 آعب در خالفت عثمان 
 آه یا  باز آند، به گونهی خود جای، برایپس از قتل عمر، او به انواع حيله و مكر توانست در قلب خليفه بعد

 . گذارد ی را با او در ميان میفه، مشكالت فقهخلي
 
 زآات مال خود را بپردازد آيا ی عثمان از آعب سئوال آرد، اگر آسیروز«: نويسد ی می ـ مورخ معروف، مسعود۴

ابوذر در مجلس بود، از شنيدن گفتار آعب خشمگين . خير:  هست؟ آعب گفتی ديگران حقیدر آن مال باز برا
 سوره بقره را خواند ١٧٧آنگاه آيه . ی فرزند يهودی ایگوي ی و سينه آعب آوبيد و گفت دروغ مشد، و با عصا بر سر

 ) ١. (» آه در آن عالوه بر پرداخت زآات، آمك به بستگان و يتيمان و بينوايان و ديگران نيز سفارش شده است
 
از بيت المال را در رفع مشكالت  یخليفه از آعب سئوال آرد، آيا صحيح است ما مقدار«: نويسد ی می ـ مسعود۵

 خود را بر سينه آعب آوبيد و گفت یعصا» ابوذر«اين بار نيز . خود برداريم و به تو نيز بدهيم؟ آعب پاسخ مثبت داد
 ) . ٢(» خليفه از آار ابوذر ناراحت شد، و گفت ترا ديگر نبينم. ی هستی جری، چقدر در مسائل دينی فرزند يهودیا
 
ثروت نقدينه . ، در زمان حيات او در گذشت)سوم(عبد الرحمان بن عوف، دوست ديرينه خليفه «: نويسد ی می ـ و۶

اميدوارم آه خدا عبد : عثمان گفت. او را در برابر عثمان چيدند، ديگر خليفه نتوانست طرف مقابل خود را ببيند
 ی را نيز پس از خود به جایچنين ثروتپرداخت، و مهمان نواز بود، و يك  یالرحمن را پاداش نيك دهد، زيرا زآات م

 سينه آعب، سر او را نشانه گرفت و بر آن فرود ی ابوذر به جایدر اين موقع عصا. آعب خليفه را تصديق آرد. گذارد
خدا به او خير دنيا  : یگوي یگذارد، باز م ی از خود میميرد و چنين ثروت آالن ی می فرزند يهود، مردیا: آمد و گفت
عثمان . از خود بگذارم» قيراط«من از پيامبر خدا شنيدم آه فرمود خوش ندارم بميرم و به اندازه يك . دو آخرت بده

 ) . ١(»  خود را دور آنیرو: از گفتار ابوذر ناراحت شد و گفت
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  از سلطنت معاويه یپيش گوي
ل خالفت به سلطنت، و  از تبديی، يك سال پيش از قتل خليفه سوم، درگذشت، ولی هجر٣۴آعب االحبار در سال 

، و » طيبه«زادگاه پيامبر مكه و هجرت او به «: گفت ی میو. داد ی امت مايه رحمت است، گزارش میاينكه برا
 ) . ٢(» سلطنت او در شام خواهد بود

 
آغاز اين امت نبوت و رحمت است، و سپس خالفت و رحمت است، آنگاه سلطنت و «: و نيز از گفتار او است

 ) . ٣(»  آن استی و جباريت خواهد بود، در اين حالت دل زمين بهتر از رویعد از آن پادشاهرحمت است، ب
 

گفتار آعب به صورت آمرنگ در . خواند یمقصود از مقطع سوم، حكومت معاويه است آه آن را سلطنت و رحمت م
» یسپس پادشاه سال خالفت است، یس: پيامبر فرمود«: گويد ی میترمذ. صحاح و مسانيد وارد شده است

 از نبوت است، آنگاه خدا به هر آس بخواهد قدرت و ی سال جانشينیس«: آند آه فرمود یو ابو داوود نقل م) . ۴(
 ) . ١(» بخشد یملك م

 
همين گفتار آعب در روايات ابو هريره نيز وارد . اند  مانند ابو هريره از آعب اخذ حديث آردهیاز ميان صحابه، گروه

 ) . ٢(» فة بالمدينة و الملك بالشامالخال«: شده آه
 

 . اين احاديث و گزارشها، شالوده خالفت معاويه را ريخت و دلها را متوجه او آرد
 

 رمز نفوذ فرهنگ بيگانه 
 : نفوذ فرهنگ بيگانه در ميان يك ملت در گروه دو مطلب است

 
گويند آه ساده لوحان،  ی سخن می قدرآنند و به ی می ـ ناشران فرهنگ بيگانه خود را عالم و دانشمند، معرف١

 . پندارند یو منابع دانش م» اوعية العلم«آنان را 
 
 . گيرند یآنند و از قدرت آنان در تعقيب اهداف خود بهره م ی ـ آنان پيوسته با مراآز قدرت ارتباط برقرار م٢
 

د و آگاه از عهدين، وارد مدينه شد، و او به عنوان عالم و دانشمن. اتفاقا هر دو شرط درباره آعب، آامال فراهم شد
سپس با مرآز قدرت، .  اخذ حديث آماده آردی سخن گفت آه اذهان صحابه پيامبر را به خود جلب، و برایبه قدر

 را به علت مخالفت با یو مثل ابوذر غفار. گذاشت یآنچنان مربوط شد آه عثمان، مشكالت خود را با او در ميان م
 . آرد یاو توبيخ م

 
 خود جا باز آرد و به ی است آه با مكر و حيله، در ميان مسلمين برای يك فرد يهودی از زندگی اجمالیين بررسا

 ياد شده در ی او آگاه شوند، به آتابهایها  آه بخواهند از سخنان و انديشهیآسان. تشويش احاديث پرداخت
 ) . ١(، مراجعه فرمايند یپاورق

 
 ير بر افعال انسان ، مروج حكومت تقدیوهب منبه يمن

 اسرائيليات است، در ميان مسلمانان یاساس را آه همگ ی بی درگذشت و رواياتی هجر٣۴آعب احبار در سال 
 ديگر، گرفتار شدند آه بسان سلف خويش در پخش روايات یپس از مرگ او مسلمانان به يك اسرائيل. پخش آرد
 . است» وهب بن منبه« بليغ داشت و آن ی سعیاسرائيل

 
 از آتب يهود نقل آرد، و در سال یاو در آخر خالفت عثمان چشم به جهان گشود، مطالب زياد«: نويسد ی میذهب
 از ی متولد شد، اطالع وسيع٣۴ بود از اهل يمن، آه در سال یاو دانشمند«: نويسد یو نيز م»  درگذشت١١۴

 خود، از او به وسيله برادرش یها ر صحيح و مسلم دیبخار. » عهدين داشت و در اين مورد زحمت زياد آشيده بود
از او به جا مانده » قصص االبرار و قصص االخيار« پيامبران به نام یآتاب زندگ«) . ٢(اند  نقل حديث آرده» همام«

 ) . ٣(» است
 
او در آشمكش مساله جبر و . آرد ی نمیآرد و با عقائد مسلمين باز ی توقف می آاش او در مرز داستان سرايیا
» وهب بن منبه«آند، از  یحماد بن سلمه از ابو سنان نقل م. تيار، از طرفداران حكومت تقدير بر همه چيز استاخ

 ی آتاب از آتابهایمن مدتها، معتقد به تأثير قدرت و مشيت انسان بودم تا اينكه هفتاد و اند: گفت یشنيدم آه م
 خود اختيار قائل باشد، آافر شده است، یآس براهر : گويند ی می خاصی با هماهنگیپيامبران خواندم آه همگ

 . از اين جهت اين نظريه را ترك گفتم
 

 بود ی، آتش)مقصود قدرت و مشيت انسان است(» قدرت« مشيت و اختيار، و انكار هر نوع ی از جبر و نفیطرفدار
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آتش بيار اين . تاز درآوردآه در اواخر قرن اول هجرت، در ميان مسلمين بر افروخته شد و آنان را به دو فرقه مم
 ی برایتوان به صحت بعثت پيامبران و صحت تكليف معتقد بود، ول یمعرآه وهب بن منبه بود، و گرنه چگونه م

 ) . البته اختيار غير از تفويض امور به خود انسان است( قائل نشد یانسان اختيار و آزاد
 

  عصر خالفت ی، افسانه سرایتميم بن اوس دار
به عنوان » یتميم اوس« وارد حوزه اسالم شدند، یحبار و وهب منبه، در پوشش دانشمندان يهوداگر آعب ا

 چشم به جهان ی مسيحیا  در خانوادهیو.  آگاه از عهد جديد، در ميان مسلمانان به فعاليت پرداختیشخص
پيامبر به صورت  است آه به اجازه عمر، در مسجد یگشود و در سال نهم هجرت، اسالم آورد، او نخستين آس

 . ايستاده داستان گفت
 

 مسلمانان، سبب شد آه قسمت اعظم مطالب عهدين، به صورت قصص یانديش  اين گروه و سادهیفرصت طلب
 آه پيامبر ی گردد، در حالی و تفسيری حديثیها انبياء و تفسير آيات مربوط به خلقت انسان و جهان، وارد حوزه

 . ئوال و پرسش از اهل آتاب باز داشته بود، مسلمانان را به شدت از سیگرام
 

 ترجمه یخواندند و به عرب ی میاهل آتاب، تورات را به زبان عبر«: گويد ی، م» شاگرد آعب«خود ابو هريره 
پيامبر دستور داد آه مسلمانان، آنان را نه تصديق آنند و نه تكذيب و به آنان بگويند ما به خدا و به آنچه . آردند یم

 ) . ١(» ازل آرده است ايمان داريمبر شما ن
 

آنيد،  یچگونه از اهل آتاب سئوال م«: گويد یزند، و م یابن عباس بر ريزه خواران دانش علماء اهل آتاب نهيب م
ترين آتاب، و هنوز جوان است و پير نشده است و به شما خبر  آتاب شما آه بر پيامبر خدا فرستاده شده، تازه

اند آه اين آتاب خدا   را شخصا نوشته و گفتهیاند و آتاب  آتاب، آتاب خدا را دگرگون آردهداده است آه علماء اهل
 نكرده است؟ به خدا یآيا پيامبر، شماها را از سئوال و پرسش از آنان نه.  بفروشندی آمیاست، تا آن را به بها
 . »  را نديدم، از آنچه آه بر شما نازل شده است، بپرسدیسوگند، از آنان آس

 
 باز داشته است و علت آن نيز روشن ی علمیها  است آه پيامبر، مسلمانان را از اين نوع آميزشیاين روايات حاآ

 . است
 

، يا دروغ است يا ) ٢( اسرائيل سخن نقل آنيد یآند ـ آه از بن ی آه ابو هريره از پيامبر نقل میبنابراين، حديث
 . گاه باشيم است آه از خارج بر صحت آن آیمربوط به موارد

 
 آند  ی می پيامبران بازیانگشت شيطان با پهلو

 آنان هر چند به قيمت اهانت یها  مسلمانان، به قهرمانان اساطير از احبار و رهبان، سبب شد آه بافتهیخوش بين
اگر باور . به پيامبران تمام شود، در آتب حديث به عنوان روايات منتخب از شش صد هزار حديث، وارد شود

 آن را در صحيح خود، و احمد در مسند، از ابوهريره، تلميذ آعب، یآنيد، به حديث زير توجه فرماييد آه بخار ینم
 . اند نقل آرده

 
 ) . ١(»  الحجابی بن مريم ذهب يطعن فطعن فی جنبه باصبعه حين يولد، غير عيسی يطعن الشيطان فیآل نب«
 
 بن مريم ـ آنگاه آه متولد شد ـ یزند، جز عيس ی او میه پهلو، شيطان با انگشت خود بیهنگام تولد هر پيامبر«

 ميان او و مسيح پديد آمد ـ انگشت شيطان ـ به یشيطان به سراغ او رفت آه همين آار را انجام دهد، ـ حجاب
 . »  ـ به حجاب اصابت آردی عيسی پهلویجا
 

 نخواهد بود، بلكه تصرف در نفوس یا مس سادهمس شيطان با بدن پيامبران ـ به فرض محال ـ اگر انجام بگيرد، يك 
 . و ارواح آنان است تا زمينه گناه را در آنان فراهم سازد

 
 : فرمايد  یآند و خطاب به شيطان، م ی آه قرآن، اين نوع سلطه را نسبت به پيامبران محكوم میدر حال

 ) ۴٢/ سوره حجر ) ( ليس لك عليهم سلطان اال من اتبعك من الغاوينیان عباد(
 . »  مگر بر گروه گمراهی نداریبر بندگان من سلطه و راه«
 

 : فرمايد یآند و قرآن سخن او را چنين نقل م ی خود از بندگان مخلص خدا تصريح میاتفاقا خود شيطان بر نوميد
 ) ٨٣/ سوره ص ) (فبعزتك ألغوينهم اجمعين اال عبادك منهم المخلصين(
 . » آنم، جز بندگان مخلصت را یبه عزتت سوگند، همگان را اغوا م«
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در اين روايت آه مسلما زاييده انديشه احبار و رهبان است، حضرت مسيح از قلمرو تصرف شيطان استثناء شده و 
 . اند  حضرت مسيح نسبت به خاتم پيامبران صحه گذاردهی ناخودآگاه، بر برتریدر نتيجه، محدثان اسالم

 
 ، و داستان جساسه یتميم دار
آند آه در لسان محدثان، به داستان جساسه  ی نقل می، داستانیدر صحيح خود، راجع به تميم دارمسلم 

بر اساس اين داستان، پيامبر مردم . ناقل داستان فاطمه دختر قيس، و خواهر ضحاك بن قيس است. معروف است
تا ببينند آنچه آه پيامبر، آورد آه به سخنان اين راهب تازه مسلمان گوش فرا دهند،  یرا در مسجد خود گرد م

 .  العين ديده و لمس آرده استیدرباره دجال مسيح گفته است، اين تازه مسلمان، آن را به رأ
 

 اقامه نماز به مسجد یسر داده شد، و مردم برا» الصالة جامعة«به فرمان پيامبر، دستور «: گويد یفاطمه م
دانيد چرا شما را به مسجد  یم:  گرفت و رو به مردم آرد و گفت منبر قراریريختند، پس از اقامه نماز، پيامبر، رو

 در آار نيست، دعوت آردم آه بدانيد ینويد و بيم: پيامبر فرمود. خدا و رسول او آگاه است: دعوت آردم؟ گفتند
يح آند آه با آنچه من درباره مس ی را نقل میاو داستان.  بود و االن اسالم آورده استی، نصران» یتميم دار«

دهد و او سخنان خود را چنين آغاز  یآنگاه پيامبر به تميم، اجازه سخن گفتن م. ام، آامال مطابق است دجال گفته
 : آند یم

 یبودند، سوار آشت» جذام«و » لخم «یها  از قبيلهیرسيد و همگ ی نفر میها به س  آه تعداد آنیمن با گروه
 : شديم

 
 پهلو گرفت و ما به آنجا وارد شديم، یا  آرد و سرانجام در آنار جزيرهیاز ما، يك ماه تمام بیامواج دريا با آشت

؟ یاز او پرسيديم، تو آيست. شد ی آه جلو و عقب او تميز داده نمی پر مو با ما روبرو شد، به حدیا ناگهان جنبنده
رد اين دير  گفت، وای آرد، ولی خويش خودداریچيست؟ او از شناساي» جساسه«ام، گفتيم،  گفت، من جساسه

 از ی را برد، آه گمان آرديم آه ویـ او نام مرد:  در آنجا است آه به مالقات شما عالقمند استیشويد، آس
 نديده ی را ديديم آه تا آنون انسان به آن بزرگیدر آنجا انسان بزرگ. شياطين است ـ از اين جهت وارد دير شديم

پس از نقل يك رشته . اه به پاها، با زنجير، بسته شده بود او به گردن، سپس به زانوها، آنگیها بوديم، دست
 :  آردی خود را چنين معرفیگفتگو ميان واردين و آن شخص، و

 
به من .  زمين به سير و سياحت بپردازمینزديك است به من اذن دهند تا بيرون بيايم و در رو) . دجالم(من مسيح 

 از اين دو شهر وارد شوم، ی و مدينه، هر موقع بخواهم به يكاجازه داده خواهد شد آه به همه جا بروم جز مكه
 از آن دو شهر را فرشتگان یا دارند، و هر گوشه یفرشتگان دست به شمشير، مرا از ورود به آن دو شهر باز م

 : آنند یحراست م
 

. است» طيبه«جا مردم اين :  آه در دست داشت، به مدينه اشاره آرد و گفتی چوبیدر اين موقع، پيامبر، با عصا
 : یآر: آيا من به شما از اين مسيح سخن نگفته بودم؟ مردم گفتند

 
 ) . ١(» مرا به شگفت واداشت، زيرا با آنچه آه گفته بودم موافق بود» یتميم دار«گفتار : سپس پيامبر فرمود

 
 .  نقل شد رعايت اختصار به اين صورتی است، آه برای از داستان نسبتا مفصلیا اين گفتار، گزيده

 
گير از  ی بزرگ جهان با تالش پی آشورهای دريايی شايسته است نيرویگوييم؛ ول یما درباره اين حديث سخن نم

 وجود یا خواه چنين جزيره. در آن جا گرفته و در بند است تحقيق آنند » مسيح دجال«وجود چنين جزيره آه 
 : فرمايد یالم آه خدا درباره او مدانيم پيامبر عظيم الشأن اس ی میداشته باشد يا نه، ول

 
 ) . ١١٣/ سوره نساء ) (و علمك ما لم تكن تعلم و آان فضل اهللا عليك عظيما(
 
 جلب نظر مردم، ی، هرگز برا»  به تو بياموخت، همانا فضل خدا درباره تو بزرگ استیدانست یآنچه را آه تو نم«

 ... توان آرد ی چه میول. طلبد ی نمیاو را به داورآند و  ی تازه مسلمان، استشهاد نمیبه گفتار يك مسيح
 

و . ، آپيه تورات محرف استی بدانيد داستان خلقت آدم و حوا، در تفسير طبریبنابراين، تعجب نخواهيد آرد وقت
 . باشد یقهرمان اين نوع تفسيرها، وهب بن منبه م

 
 .  دارندی مسيح وی اسرائيلیها  آه ريشهی ديگریها همچنين است وضع و حال داستان

 
 : ها نوشت یپ
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ها بحث شده   به طور گسترده پيرامون سند و داللت آنی آالمی مانند حديث غدير، و حديث منزلت آه در آتابها١.

 . است
 ٢١٨.، ص ٣، ج ی تاريخ طبر٢.
 ٢٢٠.، ص ٣، ج ی تاريخ طبر۴. و ٣
 ظلكم، انتم اهل العز و الثروة و اولو العدد و یف فيئكم و ی يا معشر االنصار، املكوا عليكم امرآم، فان الناس ف۵.

 ٢٢٠.، ص ٣، ج یتاريخ طبر... المنعة
 ١۴۴. سوره آل عمران، آيه ۶.
 ۴۶٨.، ص ٣ طبقات ابن سعد، ج ٧.
اين سخن را در . » و ان له يدين بال آيف، آما قال بل يداه مبسوطتان«: گويد ی، م١٨ در ابانه، ص ی اشعر٨.
 . آند یكرار منيز ت» عين«و » وجه«
 .  مانند آعب االحبار٩.
 .  مانند وهب بن منبه١٠.
ان : (فرمايد ی متخذ از آيات قرآن آه میا  خود با امام بود، و به گونهیها  اين جمله، شعار خوارج در طول مبارزه١١.

 . باشد ی، م۶٧ و ۴٠ و يوسف، ۵٧انعام، ) الحكم اال هللا
 ٣۵. نهج البالغه، خطبه ١٢.
 . احاديث پيامبر، مربوط به دوران هجرت او است و اختناق در مكه مانع از تبليغ بود  نوع ١٣.
 . » صح من االحاديث سبعمائة الف و آسر«: گويد ی م١٧.، ص ی درايه شهيد ثان١۴.
 ۴٩. اهللا عليه و آله و سلم، ص ی حياة محمد صل١۵.
 ٢۶۵٧.، حديث ٣۴، ص ۵، ج ی سنن ترمذ١۶.
 :  شده استی و مواثيق آنحضرت اخيرا در دو آتاب گردآوری تاريخها و اسناد  نامه١٧.
 .  ـ مكاتيب الرسول٢ ـ الوثائق السياسية، ١
 
 ٣٠.، باب آتابة الحديث، ص ١، ج ی صحيح بخار١٨.

 ٣٠.، باب آتابة العلم، ص ١، ج ی صحيح بخار٢٠. و ١٩
 ١٢.، ص ١ مسند احمد بن حنبل، ج ٢١.
 . ، گفتار آنان را نقل آرده است٢٩ ـ ۴٨، در صفحات » لعلمتقييد ا« خطيب، در آتاب ٢٢.
 ۴٩. تقييد العلم، ص ٢٣.
 ٢٧٣.، ص ٣، ج ی، ط اعلمی تاريخ طبر٢۴.
 ٢٩۴٨٢.، شماره ٣٩٣، ص ١٠، ط بيروت، آنز العمال، ج ٧، ص ٩ طبقات ابن سعد، ج ٢۵.
 ٢٩۴٧٩.، شماره ٢٩٢، ص ١ آنزل العمال، ج ٢۶.
 ۵٢. تقييد العلم، ص ٢٧.
 ۵٧. تقييد العلم، ص ٢٨.
 .  و آيات ديگر۴۶. سوره حج، آيه ٢٩.
 ٢٩۴٩٠.، شماره ٢٩۵، ص ١٠ آنز العمال، ج ٣٠.
 ٢٩۴٧٣.، شماره ٢٩١، ص ١٠ آنز العمال، ج ٣١.
 . ، به نقل از مسند احمد١۴ فرقة السلفية، ص ٣٢.
 ١٠۴.، ص ١ تلخيص المستدرك، حاآم، در حاشيه مستدرك، ج ٣٣.
 ١٠۴. و ١٠٢، ص ١آم، ج  مستدرك حا٣۴.
 ١١٩.، ص ١، ج ی سنن درم١٣. ـ ١٢، ص ٣ مسند احمد، ج ٣۵.
 ١١۵. تاريخ الخلفاء، ص ٣۶.
، گرد آمده ١، ج » مكاتيب الرسول« پخش است و در آتاب ی احاديث امام آه به امالء پيامبر بود، در آتب حديث٣٧.

 . است
 ٢۶١ .ی تاريخ الخلفاء سيوط٣٨.
 السنة المحمدية، یاضواء عل) . یتأليف ابوريه مصر(شيخ المضيره، ) . یأليف شرف الدين عاملت( ابو هريره، ٣٩.
 ٣٧٨. ـ ٢٠٨الغدير، جلد ششم، ص ) . تأليف ابوريه(
 ٢٧۵. ـ ٢٠٩، ص ۶ الغدير، ج ۴٠.
 ٢٩٠. ـ ٢٨٩، ص ۶ الغدير، ج ۴١.
كذابين و سجرنا به التنور و اخرجنا به آتبنا عن ال«:  متن عبارت او چنين است١٨۴.، ص ١۴ تاريخ خطيب، ج ۴٢.

 . » خبزا نضيجا
 ٣٣.، ص ١، ج ی ارشاد السار۴٣.
 ٩٨.، ص ٢ تاريخ بغداد، ج ۴۴.
 ١۵۵.ص » یالتذآار قرطب«، به نقل از ٢٧۵، ص ۶ الغدير، ج ۴۵.
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 نوشته شده  ائمه چهارگانه اهل سنت،ی آه به عنوان مناقب برایهاي  و نيز آتاب٢٨٩.، ص ٢ تاريخ بغداد، ج ۴۶.
 . است

 ١٨٠١.، ص ١ اصابه، ج ٢٩۴۴٨.، به شماره ٢٨١، ص ١٠ آنز العمال، ج ۴٧.

 ١٢٨.، ص ١، ج ی مرتضی امال١٩.، ص ٣تهذيب التهذيب، ج . ، ط مدينه٣٧ الموضوعات، ص ۴٨.

 ۴٣٩. مقدمه ابن خلدون، ص ۴٩.

 ۵۴۵. المنار، ص ۵٠.

 ۵٩٣.، ۵٩۴، ص ١ ميزان االعتدال، ج ۵١.

 ١٣٧. السنة المحمدية ی عل اضواء۵٢.

 ۴۶.، ص ی آالء الرحمان، عالمه بالغ۵٣.

 عنه جماعة من التابعين و یهو من أوعية العلم و من آبار علماء اهل الكتاب و رو «۵٢.، ص ١ تذآرة الحفاظ، ج ۵۴.
 . »  و غيرهی صحيح البخاریء ف یله ش

 بعضك فاستعلت اليه الجبال و یء عل ی واطیقال ان االرض فیان اهللا نظر ال «٢٠.، ص ۶ حلية االولياء، ج ۵۵.
 ی و هذه ناری و هذه جنتی و محشر خلقیتضعضعت له الصخرة فشكر لها ذلك فوضع عليها قدمه فقال هذا مقام

 . »  و انا ديان الدينیو هذا موضع ميزان
 ٢٣٧. ص ٣ ج ،یشرح نهج البالغة حديد. » )ص( و محمد یان اهللا قسم آالمه و رؤيته بين موس «۵۶.
 . دنباله حديث را در آنجا مطالعه فرماييد. ی، ط اعلم۴۴، ص ١، ج ی تاريخ طبر۵٧.
 . ، طبع دار احياء الكتب العربية۴٧۵، ص ۴ تفسير ابن آثير، ج ۵٨.
 ١٠١.، ص ۶و منتخب آنز العمال، ج .  همان مدرك۵٩.
 ) . سماعيل است يا اسحاق؟تفسير اينكه ذبيح آيست آيا ا (١٧.، ص ۴ تفسير ابن آثير، ج ۶٠.
 ٣٨٩.، ص ۵ حلية االولياء، ج ۶١.
 .  همان مدرك۶٢.
 ٣٣٩.، ٢ مروج الذهب، ج ۶٣.
 .  همان مدرك۶۴.
 ٣۴٠.، ص ٣ مروج الذهب، ج ۶۵.
 ۵.، ص ١، ج ی سنن دارم۶۶.
 ٢۵.، ص ۶ حلية االولياء، ج ۶٧.
 ٢٢٢۶.، به شماره ۵٠٣، آتاب فتن، ص ۴، ج ی سنن ترمذ۶٨.
 ٢١١.، ص ۴ ابو داود، ج  سنن۶٩.
 ٨٨.، ص ۶ آنز العمال، ج ٧٠.
، ٣، الكامل، ج ١٨۶، ص ١، االصابة، ج ۵٢، ص ١ تذآرة الحفاظ، ج ۴٨.، ص ۶ و ج ٣۶۴.، ص ۵ حلية االولياء، ج ٧١.

، ص ٨، و ج ٧٧، ١۴٧، ١٧٧، ص ۴، و ج ۵۴، ص ٣ الحديد، ج ی و شرح ابن اب٩.، ص ١، النجوم الزاهرة، ج ١٧٧ص 
 ٣۶.، ص ١٨، و ج ١٨١، ١٩١، ١٩٣، ص ١٢، و ج ٢٢، ص ١٠و ج ، ١۵۶

 ١٠١. ـ ١٠٠، ص ١ تذآرة الحفاظ ج ٧٢.

 . ، ماده قصص٢٢٣، ص ٢ آشف الظنون، ج ٧٣.

 ١١١.، ص ٩، باب اعتصام به آتاب و سنت، ج ی صحيح بخار٧۴.

 ۴۶.، ص ٣ مسند احمد، ج ٧۵.

، ص ٢ مسند احمد، ج ١۶۴.ص »  الكتاب مريمیو اذآر ف«، » بدء الخلق، باب قول اهللا«، ۴، ج ی صحيح بخار٧۶.

.۵٢٣ 

 .  اين نوع احاديث فراوان استی حديثیها  در آتاب٢٠٣. ـ ٢٠۵، ص » دجال«، باب ٨ صحيح مسلم، ج ٧٧.

 ٢۴٠. سال ی، و رخدادها٢٩۴، ص ۵ آامل ابن اثير، ج ٧٨.

 ٣٠٣. فهرست ابن النديم، ص ٧٩.

 .  با تلخيص٣٧٠، ص یع عصر المأمون، احمد فريد رفا٨٠.

 ٨. و ٧، ص ی اصول المنطق و الكالم جالل الدين سيوط٨١.

 ٣٢۵.، ص ٣ مروج الذهب، ج ٨٢.

 ١٠٩. نهضت ترجمه، به نقل از البخالء جاحظ، قاهره، دار المعارف، ص ٨٣.

 . ، مراجعه شودی، ط اعلم١٩٨، ص ٧، ج ی به تاريخ طبر٨۴.

و اين آه آيا چنين »  به احكام خدایالتزام قلب« است به نام یليه، بحث در علم اصول فقه، اوايل مباحث عق٨۵.
تواند  یآيه ياد شده، م.  است، هر چند در قلب به آن ملتزم نباشيمی الزم است، يا تنها عمل به احكام آافیالتزام

 .  بر لزوم آن باشدیدليل روشن
 ٣١٧. ـ ٣١۶، ص ٢ سيره ابن هشام، ج ٨۶.
 ١۵٩.آيه  سوره آل عمران، ٨٧.
 ٣٠.، ص ١، آتاب علم، باب آتابة العلم، ج ی صحيح بخار٨٨.
 .  مصدر پيش ج٨٩.
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 ٢١. ـ ٢٠ النص و االجتهاد، ص ٩٠.

  ۴١. سوره انفال، آيه ٩١.
  

          
  
  

  علل پيدايش مذاهب در اسالم
 

 ۵٧، ص ١فرهنگ عقايد و مذاهب اسالمي، ج 
 جعفر سبحاني : نويسنده

 
 پيامبر گرامی صلی اهللا عليه و آله و سلم از وحدت خاصی برخوردار بودند، و عظمت مقام اگر مسلمانان در زمان

رسالت و مرجعيت مسلم او برای پيروانش، مانع از بروز دوگانگی بود، ولی پس از درگذشت او، شكاف عجيبی در 
انا به نبردهای خونين، آنهم بر سر ميان آنان پديد آمد، و آن وحدت و ايثار، جای خود را به جدال و نزاع آالمی، و احي

 . عقائد، داد
 

ريزی مذاهب است آه در آتابهای مربوط به تاريخ  مهمترين مساله در اين مورد، بررسی علل پيدايش اختالفها و پی
از آنجا آه تاريخ نگاری در ميان مسلمانان به صورت . عقائد، پيرامون آن آمتر گفتگو شده و حق آن ادا نشده است

بالطبع، چنين روشی در بحثهای مربوط به ملل و نحل آه يك نوع . پرداختند  بود، آمتر به تحليل تاريخ مینقلی
در نتيجه، . تاريخ نگاری ـ تاريخ عقائد ـ است، نيز سايه افكند و جدای از نقل حوادث، آمتر به تحليل آن پرداختند

 . ی روشن نشدفلسفه اين همه اختالف، بعد از رسول خدا در بين امت اسالم
 

، برای گروهی از مسلمانان، مسائل آالمی، مطرح نبود و آنان، جز به جهاد و نشر )ص(پس از درگذشت پيامبر 
انديشيدند، و در مسائل مربوط به توحيد و شناخت صفات خدا و مانند آن، از آنچه از  اسالم در جهان، به چيزی نمی

 : زيرا آنان اسالم را با دو امتياز شناخته بودند. نهادند آتاب و سنت فرا گرفته بودند، پا فراتر نمی
 
  ـ عقائدی واضح و روشن، ١
 
 .  ـ تكاليفی سهل و وظايفی آسان٢
 

آمد  اگر مشكلی پيش می. اسالم، با اين دو امتياز، در شبه جزيره و سپس در سائر نقاط، اسالمی گسترش يافت
دانستند،  شيعيان نيز آه سخن عترت را قرين قرآن می. دآردن مراجعه می) ص(به آتاب خدا و سنت پيامبر 

برای اين گروه وارسته و عاشق جهاد و ايثار، و پيرو عترت، آيات زير، . گذاشتند مشكالت فكری را با آنان در ميان می
 . های گوناگون، الهام بخش و عقيده ساز بود در زمينه

 
 اثبات صانع : الف
 ) ١٠/ سوره ابراهيم ) (ت و االرضافی اهللا شك فاطر السماوا( ـ ١
 
 . » آيا در وجود خدا شك و ترديدی هست، در حالی آه آفريننده آسمانها و زمين است؟«
 
 ) . ٣۵/ سوره طور ) (ء ام هم الخالقون ام خلقوا من غير شی( ـ ٢
 
 ) .  دوگانگی در خلقتمسأله توحيد و نفی و. (» اند يا خود آفريننده خود هستند؟ آيا آنان از هيچ آفريده شده«
 
 ) . ٢٢/ سوره انبياء ) (لو آان فيهما آلهة اال اهللا لفسدتا( ـ ٣
 
 . » ريخت اگر در ميان آسمانها و زمين خدای ديگری بود، نظام گيتی بهم می«
 
 شناخت صفات خدا : ب
ذی ال اله اال هو الملك القدوس هو اهللا ال* هو اهللا الذی ال اله اال هو عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم( ـ ۴

هو اهللا الخالق الباری المصور له االسماء * السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اهللا عما يشرآون
 ) . ٢۴ ـ ٢٢/ سوره حشر ). (الحسنی يسبح له ما فی السموات و االرض و هو العزيز الحكيم
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حاآم، مالك، منزه از عيب، . گاه از درون و برون و رحمان و رحيم، اوستآ. او خدايی است آه جز او خدايی نيست«

و او منزه است از آنچه برای او شريك قرار . سالمت بخش، ايمن ساز، مراقب، قدرتمند، پيروز، شايسته بزرگی
بر او آنچه در آسمانها و زمين است، . او خدای آفريننده و صورتگر است، برای او است نامهای نيك. دهند می

 . » او است عزيز و حكيم. گويد تسبيح می
 
 تنزيه خدا از تشبيه به خلق : ج
 ) . ١١/ سوره شوری ) (ء و هو السميع البصير ليس آمثله شی( ـ ۵
 
 . » برای او مثل و مانندی نيست و او است شنوا و بينا«
 
 گسترش عظمت الهی : د
  . )٩١/ سوره انعام ) (و ما قدروا اهللا حق قدره( ـ ۶
 
 . » اند خدا را آنچنانكه شايسته او است، نشناخته«
 

البته اين مطلب نه به آن معنی . همچنين، در ديگر مسائل مربوط به مبدأ و معاد، آيات قرآن، مرجع و مصدر آنان بود
متفكران است آه همه افراد اين گروه از مسلمانان بر مفاهيم عالی اين آيات آگاه بودند، بلكه مقصود اين است آه 
 . نمودند اين گروه از طريق تدبير در اين آيات، حس آنجكاوی خود را قانع آرده، و بعدی از ابعاد اين آيات را درك می

 
در برابر، گروهی فرصت طلب به گردآوری مال و ثروت و آسب قدرت و سلطه، اشتغال جسته و از اين نوع مسائل 

، دسته سومی بودند آه به ) ـ دنيا طلبان و ثروت اندوزان٢ثارگر و جهادگر  ـ اي١(غافل بودند و در برابر اين دو گروه 
 . انديشيدند و تفكر در آن، آار رسمی و شغل مهم آنان بود مسائل عقيدتی می

 
اين حالت عمومی مسلمانان بود، يا به فكر جهاد و نبرد بودند و در مسائل عقيدتی به آنچه از قرآن و احيانا سنت 

ورزيدند، و يا در فكر مال و مقام و زر و زور بودند آه اين نوع از مسائل برای آنان مطرح نبود،  ، اآتفا میآموخته بودند
 . تنها گروه سومی، فارغ از ديگر مسائل، به امور عقيدتی عنايت بيشتری مبذول داشتند

 
اين عوامل به .  دستگی شدندسرانجام، اين گروه عقيدتی نيز در سايه يك رشته عوامل، پديد آورنده اختالف و دو

 : طور مطلق عبارتست از
 
 های حزبی،  ای و گرايش  ـ تعصبهای آور قبيله١
  ـ بدفهمی و آج انديشی در تفسير حقايق دينی، ٢
 و نشر آن، ) ص( ـ منع از تدوين حديث پيامبر ٣
  ـ آزادی احبار و رهبان در نشر اساطير عهدين، ۴
 . ی متمدن آه برای خود آالم مستقل و عقائد ديگری داشتند ـ برخورد مسلمانان با ملتها۵
  ـ اجتهاد در برابر نص ۶
 

 : آنيم اينك ما هر يك از اين عوامل را به صورت فشرده مطرح می
 

 : عامل نخست
 های حزبی  ای و گرايش تعصبهای آور قبيله

. ساله خالفت و تعيين جانشين بوددر م) ص(نخستين اختالف در ميان مسلمانان، پس از درگذشت پيامبر گرامی 
خالفت را از آن ) ١) (ص(انديشيدند، با تكيه بر احاديث پيامبر  آسانی آه مساله خالفت را يك مقام تنصيصی می

ای مطرح نبود و اين عقيده، از سخنان رسول  در منطق اين گروه، هرگز تعصبات قبيله. دانستند می) ع(امام علی 
 منطق مخالفان علی عليه السالم در سقيفه، چه انصار و چه مهاجر، بر محورهای ولی. گرامی، برخاسته بود

ای و تعصبات حزبی و در باطن، خودخواهی تشكيل  زد آه قدر مشترك آن را گرايشهای قبيله ديگری دور می
 بودند، ما، در اين جا، نخست منطق انصار، سپس مهاجر را، آه مدعی اولويت در مساله امامت و خالفت. داد می

خواستند از اين  آردند و می سازيم، تا روشن گردد آه هر دو گروه، معيار عصر جاهليت را مطرح می منعكس می
طريق، صاحب مقام و منصب گردند، در حالی آه شايسته هر دو گروه اين بود آه ـ بر فرض انتخابی بودن مقام 

زيرا مساله تقوی و پرهيزآاری، .  اسالم منطبق باشد امامت ـ فرد يا گروهی را انتخاب آنند آه با ديگر موازين
قدرت بر اراده، داشتن بينش صحيح، و اطالع از اصول و فروع، چيزی نبود آه در گزينش خليفه، به دست فراموشی 
سپرده شود، ولی متاسفانه، هيچ يك از دو گروه بر اين معيارها تكيه نكردند، بلكه هر آدام، خدمات قبيله خود را 
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 . ت به صاحب رسالت مطرح ساختندنسب
 

 منطق جبهه انصار 
رئيس حزب انصار، سعد بن عباده آه خود تشكيل دهنده انجمن، در سقيفه بنی ساعده بود و گروه انصار را سزاوار 

 : آند دانست، در اين مورد چنين استدالل می بر خالفت، می
 
يد، از اين جهت برای شما فضيلتی است آه برای ديگران ای گروه انصار شما بيش از ديگران به آيين اسالم گرويد«

پيامبر اسالم متجاوز از ده سال قوم خود را به خداپرستی و مبارزه با شرك و بت پرستی دعوت آرد، جز . نيست
جمعيت بسيار آمی از آنان آسی به او ايمان نياورد، و همان افراد آم، قادر به دفاع از پيامبر و گسترش آيين او 

هنگامی آه سعادت متوجه . شد، توان دفاع از خود را نداشتند ای ناگوار متوجه خود آنان می دند، حتی اگر حادثهنبو
شما شد و به خدا و پيامبر او ايمان آورديد، دفاع از پيامبر و ياران او را به عهده گرفتيد، و برای گسترش اسالم و 

، سنگينی آار بر دوش شما بود، روی زمين را شمشيرهای شما ها مبارزه با دشمنان، جهاد آرديد و در تمام دوره
تا آنجا آه رسول خدا از دنيا رفت در حالی آه از همه شما راضی . رنگين آرد و عرب در پرتو قدرت شما گردن نهاد

 . » بنابراين، هرچه زودتر زمام آار را به دست بگيريد آه جز شما آسی لياقت اين آار را ندارد... بود
 

 : پايان سخن، بدون اينكه نامی از خود ببرد، رو به آنان آرد و گفتدر 
 
برخيزيد، زمان امور را خودتان به دست بگيريد، يعنی زمامداری و رهبری من مطرح نيست و زمامدار واقعی، خود «

د، او را شما هستيد و من مجری نظرات شما هستم و اگر غير از من، ديگری را برای اينكار الئق و شايسته ديدي
 ) . ١(» انتخاب نماييد

 
اآنون بايد ديد آه با چنين سخنرانی جامع و پر تحرك، چگونه سعد، از صحنه سياست و انتخاب، طرد شد و ديگری 
به جای او انتخاب گرديد، شناسايی عوامل اين طرد و پيروزی فردی آه جز پنج نفر، در آن اجتماع طرفدار نداشت، 

 .  حائز اهميت استدر مقام ارزيابی، بسيار
 

 سخنرانی ابوبكر به طرفداری از مهاجرين 
 : به پايان رسيد، پس از گفتگويی، ابوبكر، اينگونه به سخن گفتن پرداخت » سعد«وقتی سخنان 

 
خداوند، محمد را برای پيامبری به سوی مردم اعزام آرد، تا او را بپرستند و شريك و انبازی برای او قرار ندهند، در «

 . كه برای عرب ترك آيين شرك سنگين و گران بودحالي
 

گروهی از مهاجران، به تصديق و ايمان و ياری او در لحظات سخت، بر ديگران سبقت گرفتند، و از آمی جمعيت 
نهراسيدند؛ آنان نخستين آسانی بودند آه به او ايمان آوردند و خدا را عبادت آردند، آنان خويشاوندان پيامبر 

 . » باشند تر می مامداری و خالفت، از ديگران شايستههستند و به ز
 

 : به تجديد خاطرات تلخ و ديرينه آنان پرداخت و چنين ادامه داد» اوس«و » خزرج«سپس وی برای ايجاد اختالف بين 
 
آافی است آه پيامبر شما را برای . در اسالم، برای همه روشن است) انصار(فضيلت و موقعيت و سوابق شما «

اگر از گروه سابقين در هجرت . خود آمك و يار اتخاذ آرد، و بيشتر ياران و همسران پيامبر از خاندان شما استدين 
رسد، بنابراين، چه بهتر، رياست و خالفت را گروه سابق در هجرت  بگذريم، هيچ آس به مقام و موقعيت شما نمی

. » آنان هيچ آاری را بدون تصويب شما انجام ندهندبه دست بگيرند، و وزارت و مشاوره را به شما واگذار آنند و 
)١ ( 
 

ها آمتر نيستند، و اگر اوسيان گردن به  هر گاه خالفت و زمامداری را قبيله، خزرج به دست بگيرند، اوسيان از آن
 . ها دست برندارند سوی او دراز آنند، خزرجيان از آن

 
افرادی آشته شده و زخمهايی غير قابل جبران پديد آمده گذشته از اين، ميان اين دو قبيله خونهايی ريخته و 

است آه هرگز فراموش شدنی نيست، هر گاه يك نفر از شما، خود را برای خالفت آماده آند و انتخاب گردد، 
 ) ٢. (» شود افكنده و سرانجام ميان دو فك مهاجر و انصار خرد می» فك شير«بسان اين است آه خود را در ميان 

 
نان خود، گذشته از اينكه خواست هر دو گروه را از خود راضی سازد و قلوب همه را به دست آورد، وی در سخ

آوشش آرد آه به طور غير مستقيم به آتش اختالف دامن زند و وحدت آلمه و نظر انصار را از بين ببرد و در برابر تز 
ی اداره شود، يك تز نسبتا معقول آه همان گفتند اجتماع مسلمانان بايد به صورت دو رئيس نامعقول آنان، آه می
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 . ، ميان مهاجر و انصار باشد، در اختيار آنان گذارد» معاونت«و » وزارت«و » خالفت«تقسيم 
 

 سخنان حباب بن منذر 
تری بود، برخاست و انصار را برای قبضه آردن امر  آه نسبت به ديگران مرد مصمم» حباب بن منذر«در اين ميان 
مردم، برخيزيد زمام خالفت را به دست بگيريد، مخالفان شما در سرزمين شما و در «: وی گفت.  آردخالفت تحريك

آنند، و عزت و ثروت و آثرت افراد از آن شما است و هرگز جرأت آن را ندارند آه با شما  زير سايه شما زندگی می
از آنان باشد، چه بهتر، اميری از مهاجر و و اگر مهاجر اصرار دارند آه امير ... مخالفت آنند، رای رای شما است

 . » اميری از انصار برگزيده گردد
 

 سخنرانی عمر 
گوينده پيشين تا آنجا آه توانست حس برتری جويی را در خالفت انصار زنده آرد، جز اينكه در پايان، روی سادگی، 

 شمرده، برخاست و با شديدترين لحن از اين جهت، عمر فرصت را مغتنم. را پيشنهاد داد» دو رئيسی«تز نامعقول 
روند، و  توان با يك ريسمان بست، هرگز عرب زير بار شما نمی هرگز دو شتر را نمی«: بر او اعتراض آرد و گفت
پذيرند، در صورتی آه پيامبر آنان از غير شماست؛ آسانی بايد زمام خالفت را به دست  شما را برای خالفت نمی
 . » ن آنان بوده استبگيرند آه نبوت در خاندا

 
 نقدی بر اين معيارها 

علم به اصول و احكام و آشنايی به نيازهای جامعه از نظر سياسی، اجتماعی و اقتصادی و نيز مديريت، شرط 
 . چيزی آه در سقيفه از آن سخن به ميان نيامد، همين شرائط بود. اساسی جانشينی از صاحب رسالت است

 
 اين افراد به جای اينكه بر قوميت و ديگری مالآهای واهی تكيه آنند، موضوع علم و آيا شايسته و الزم نبود آه

فردی را آه به اصول و فروع اسالم آشنايی آامل داشت و ) ص(دانش را مالك قرار داده و در ميان ياران رسول خدا 
به جای خودبينی، مصالح اسالم و از آغاز زندگی تا آن روز لغزشی از او ديده نشده بود، برای زعامت انتخاب آنند و 

 مسلمانان را در نظر بگيرند؟ 
 

اصوال بايد ميان علت و معلول و به عبارت بهتر، ميان دليل و مدلول، ارتباطی وجود داشته باشد، و تصديق يكی، 
 . موجب تصديق ديگری گردد، در صورتی آه در دالئل مهاجر و انصار، چنين ارتباطی موجود نيست

 
آه مهاجرين، نخستين آسانی بودند آه به پيامبر ايمان آوردند، و يا با پيامبر پيوند خويشاوندی درست است 

شود آه مقام رهبری از آن آنان باشد؛ زيرا رهبری، شرطی جز اين دو الزم  داشتند، ولی اين دو جهت سبب نمی
چه بسا اين دو شرط در افرادی پيدا دارد، و آن آگاهی از آتاب و سنت و قدرت روحی بر اداره امور مملكت است و 
 . شود آه بعدها به پيامبر ايمان آورده و يا با پيامبر خويشاوندی نداشته باشند

 
آنان به جای اينكه ببينند در چه شخصيتی شرائط رهبری فراهم است، سراغ فضائلی رفتند آه ارتباطی به مقام 

وجه است؛ بر فرض اينكه اسالم با خون و ايثارگری آنان همين انتقاد، به استدالل انصار نيز مت. رهبری نداشت
شود آه مقام رهبری نيز از آن آنان باشد، زيرا چه بسا واجد شرائط مقام رهبری  انتشار يافت، ولی اين دليل نمی

 . نباشند
 

ث ببرند، و هر خواستند مقام زعامت را به طور وراثت از پيامبر به ار رساند آه آنان می دقت در استدالل دو طرف می
 . تراشيدند يك از طرفين برای وراثت خود، دليلی می

 
 جز حكومت ظاهری، چيز ديگری مطرح نبود 
دهد آه آنان از خالفت و جانشينی پيامبر، جز همان حكومت ظاهری و  شيوه استدالل هر دو گروه نشان می

چشم پوشيده و به آن توجهی ) ص(امی فرمانروايی بر مردم؛ هدف ديگری نداشتند و از ديگر مناصب پيامبر گر
 . آردند نمی

 
ای خود باليده و خود را سزاوارتر از ديگران  از همين روی، انصار در سخنرانی، بر افزونی افراد و قدرت قبيله

 ) ١. (دانستند می
 

لی ديگر نيز درست است آه پيامبر گرامی فرمانروای مسلمانان بود ولی عالوه بر اين مقام، دارای مقامات و فضائ
بود آه در آانديداهای مهاجر و انصار اصال وجود نداشت، زيرا پيامبر بازگو آننده شريعت و مبين اصول و فروع، و در 

چگونه اين افراد در مقام انتخاب جانشين، به اين رشته از امور آه جهات . برابر گناه و لغزش مصون و بيمه بود
 فرمانروايی او بر جامعه انسانی بود، توجه نكردند و موضوع را تنها از دريچه روحانی و معنوی پيامبر و علت برتری و
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 . نگريستند  ای، می حكومت ظاهری و فرمانروايی آن هم بر اساس فزونی افراد و پيوندهای قبيله
 

ز آردند، جز سلب صالحيت ا علت اين تغافل، روشن است، زيرا اگر خالفت اسالمی را از اين ديدگاه بررسی می
گرفتند، چه، آشنايی آنان به اصول و فروع، بسيار ناچيز بود، تا آنجا آه آانديدای ابوبكر،  خود، نتيجه ديگری نمی

، سخن ) ٢(ای از دوست خويش  ، چند لحظه پيش از اجتماع سقيفه، منكر مرگ پيامبر بود و با شنيدن آيه» عمر«
 ) . ٣(ده بودم خود را پس گرفت و گفت مثل اينكه من اين آيه را نشني

 
با اين وضع چگونه . گذشته از اين، اشتباهات و لغزشهای فراوان آنان پيش از فرمانروايی، بر همه روشن بود

ريزی آنند آه بايد پايه آن را علم و دانش و تقوی و پرهيزآاری و آماالت روحی و  توانستند حكومتی را پی می
 معنوی و مصونيت الهی تشكيل دهد؟ 

 
  :عامل دوم

 جمود فكری و آج انديشی در فهم معارف آتاب و سنت 
ای، نخستين عامل پيدايش مذاهب و فرق بود، جمود فكری و آج انديشی  اگر گرايشهای حزبی و تعصبهای قبيله

در واقع . رود به شمار می... و» مرجئه«و » خوارج«در فهم حقايق دينی، عامل دومی برای پيدايش طوائفی مانند 
ها است تا آنجا آه در تقديس ظواهر  از مذاهب، زاييده جمود و آج فكری، و تنگ نظری سران آنقسمت مهمی 

اند آه عقل و خرد و داوری فطرت و  پيامبر، آن قدر از خود جمود و خشكی نشان داده» سنت«و » آتاب خدا«
 . اند آردهريزی  وجدان را، فدای ظاهر ابتدائی آيه و روايت ساخته، و در نتيجه مذاهبی را پی

 
شكی نيست آه آتاب خدا و گفتار پيامبر گرامی، بر همه مسلمانان، حجت است و بر همه الزم است آه از آن 
ها  پيروی آنند و هرگز روا نيست آسی در برابر حكم خدا و دستور پيامبر، اظهار نظر آند، يا ـ نعوذ باهللا ـ با آن

 دقت بيشتری آرد و معانی تصوری را، از مقاصد تصديقی و ظهور نا گيری از قرآن بايد ولی در بهره. مخالفت بورزد
زيرا قرآن آالم فصيح و بليغ است و چنين سخنی از انواع مجاز و استعاره و . پايدار را از ظهور پايدار، جدا ساخت

ذال آشيدن باشد، جمود بر ظواهر تصوری، جز پايين آوردن مقام بلند قرآن، و به ابت تشبيه و آنايه ماالمال می
 . معانی عالی آن، نتيجه ديگری ندارد

 
پديد آمدند، و همه اين گروهها آتاب و » مرجئی«و » خارجی«و » مشبهه«و » مجسمه«طوائفی در اسالم به نام 
اند و مخالفان خود را به مخالفت با آتاب و سخنان  های خود شمرده و بر آن تكيه جسته سنت را مدرك انديشه

» وجه«و » عين«، » يد«ها الفاظ  اند آه در آن دو گروه نخست به آيات و رواياتی استناد جسته. اند هپيامبر متهم آرد
اند و از ظاهر استمراری و  ، اآتفا نموده» تصوری«وارد شده، و در مقام تفسير، به ظاهر ابتدائی و به تعبير ديگر 
 . ندا تصديقی آن، آامال غفلت نموده و به سادگی از آنار آن گذشته

 
 : از باب نمونه به تفسير اين آيه از جانب اهل حديث توجه بفرماييد

 
 : فرمايد  اند، می قرآن در مقام انتقاد از انديشه يهود آه خدا را به بخل و عجز متهم آرده

 
 ) . ۶۴/ سوره مائده ) (بل يداه مبسوطتان ينفق آيف يشاء(
 
 . » نمايد نفاق میبلكه هر دو دست او باز است، هر گونه بخواهد ا«
 

خيلی اگر بخواهند، اظهار قداست . آند اند آه با آن انفاق می سطحی نگرها، فورا برای خدا دو دست ثابت آرده
 ) . ١(» خدا دو دست دارد، ولی آيفيت آن برای ما روشن نيست«: گويند می» اشعری«آنند، بسان 

 
 . ی است آه از سخن مادرش، بهانه بادام گرفتگيری از قرآن مانند بهره گيری آودآانه آودآ اين بهره

 
مسلمانان پس از درگذشت پيامبر، گرفتار گروهی شدند آه در لباس تقيد به دين و التزام به ظواهر، چنين افكاری 

 . را وارد حوزه اسالم آردند، و هر نوع تعقل و جهش فكری را آفر و زندقه خواندند
 

ساده لوحانی بودند آه گرفتار هر ناقل حديثی را پذيرفتند، هر چند در گذشته از سطحی نگری بر آيات معارف، 
 . رفت به شمار می) ٢(مسيحيان » راهب«و ) ١(يهوديان » حبر«گذشته 

 
و گزينش معانی مفردات آيه و روايت، آفتی بود آه دامن گير جهان » تصوری«جمود فكری و تمسك به ظواهر 

مفردات و ظاهر تصوری را فدای مفاد جملی آيه و ظهور تصديقی آن سازند، بر اسالم گرديد، و به جای اينكه معانی 
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بخواست خداوند، در فصل نقل عقائد اهل حديث آه نخستين فرقه اسالمی به شمار . خالف آن رفتار آردند
 . روند، به تشريح اين مطلب خواهيم پرداخت می

 
 پيدايش اين دو گروه، جز انحراف فكری و آج انديشی در زيرا. شوند خوارج و مرجئه هر دو از اين نقطه منشعب می
 . معارف آتاب و سنت علت ديگری نداشته است

 
 . پردازيم  در اينجا نخست به فلسفه پيدايش گروه خوارج، و سپس به بيان علت پيدايش مرجئه می

 
، اعضاء آن را تعيين آرده عثمان بن عفان، پس از درگذشت عمر، زمام امور را به تصويب شورائی آه خليفه پيشين

بد . ای از آن بود، برگزيد وی استانداران و فرمانداران را از اعضاء بيت اموی آه خود نيز شاخه. بود به دست گرفت
رفتاری آنان با امت اسالمی از يك طرف، و اعتراض و انتقاد ياران پيامبر و ديگر شخصيتهای اسالمی، از طرف ديگر، 

سپس با اآثريت قريب . فه، بر روش خود، از ناحيه سوم، سرانجام به قتل او منجر گرديدو سماجت و مقاومت خلي
 . به اتفاق مسلمين، امام علی ـ عليه السالم ـ برای سرپرستی مسلمين بر گزيده شد

 
 پيشين را تقوی و پارسايی امام و اصرار انقالبيون آه امام را روی آار آورده بودند، به وی اجازه نداد آه عمال خليفه

رفت آه در صورت ابقاء، همان گروهی آه بر خليفه سوم شوريدند، و  حتی بيم آن می. بر جای خود باقی بگذارد
 . مقدمات قتل او را فراهم آردند، بر امام نيز بشورند

 
فظ افكار امام، چه از نظر آسب رضای خدا و احياء سنت پيامبر، و پيروی از مقتضای تقوا و پارسايی، و چه از نظر ح

طلحة بن «، » زبير بن عوام«عمومی آه خواهان ايجاد دگرگونی در نظام بودند، ناچار بود آه به شخصيتهائی مانند 
آه آن روز ثروت عظيم و سرسام آوری را به هم زده بودند، مقام و مسؤوليتی ندهد و يا امثال معاويه را » عبيد اهللا

آردند از آار بر آنار آند، در غير اين صورت نه تنها تحت فشار  میآه بسان قيصر در قصور رؤيايی شام حكومت 
گرفت، بلكه با مخالفت انقالبيون عراق و مصر آه خليفه سوم را از عرش قدرت به زمين  وجدان خود قرار می
 . شد آشيدند، روبرو می

 
 را به راه انداختند، و جان نتيجه پيروی از چنين روش، اين شد آه طلحه و زبير با پول سرشار امويها، جنگ جمل

در اين شرايط معاويه، از امام . ، از دست دادند)استانداری بصره و آوفه(خود را در راه دنيا طلبی و مقام خواهی 
خواست آه استانداری شام را به او واگذار آند، چنين درخواستی، با توجه به اصولی آه امام بر آن ايمان داشت و 

آرد، مورد موافقت قرار نگرفت او برای ابقاء خود پرچم مخالفت برافراشت و ياغی   میشرايطی آه بر او حكومت
امام پس از اتمام حجت، با سپاهی گران به سوی شام حرآت آرد تا با قدرت نظامی، ريشه . گری را آغاز آرد

 به قتل عثمان آرده و خود آه با خدعه و حيله او را متهم(مخالفت را براندازد سرانجام، سپاه امام با لشگر معاويه 
ها به طول انجاميد  ، در سرزمين صفين روبرو شد، پس از نبرد سنگينی آه ماه)معرفی آرده بود» ولی دم«را 

» قاريان«، دستور داد آه )عمرو عاص(شكست دشمن قطعی گرديد؛ حاآم شام پس از مشورت با پير سياست 
كومت قرآن ميان دو گروه شوند؛ چنين حيله عوام فريبانه، طوفانی از ها را بر سر نيزه آنند، و خواستار ح شام، قرآن

مقدس نماها نبرد با گروه مسلح به قرآن، و داعيان به . اختالف در ميان سپاه امام ـ عليه السالم ـ برانگيخت
ام و ياران حكومت آتاب خدا را تحريم آردند و خواستار توقف نبرد و بازگشت به حكومت قرآن شدند، در حالی آه ام

عاقل و خردمند و دور نگر او، اين آردار را فريبی بيش ندانستند و بر ادامه نبرد اصرار ورزيدند، سرانجام فريب 
قرار شد، طرفين به . خوردگان سپاه امام، بر افكار عمومی ارتش غلبه آرده و صلح موقت را بر امام تحميل آردند

طرف، اختالف را بر آتاب خدا  ای بی در نقطه» حكم«از دو گروه به عنوان جايگاه اصلی خود بازگردند، و نمايندگانی 
در اين زمينه . و سنت پيامبر، عرضه بدارند و نتيجه را اعالم آنند، آه بر هر دو گروه الزم است از آن پيروی آنند

 هنوز مرآب قرارداد .قراردادی ميان امام و معاويه تنظيم گرديد و شخصيتهايی از هر دو طرف آن را امضاء آردند
خشك نشده بود آه گروهی از مصران بر ترك نبرد و ارجاع اختالف به دو حكم، از نظر خود بازگشتند و آن را مخالف 

ولی محال بود آه امام ـ عليه السالم ـ . پنداشتند و خواستار نقض عهد و پيمان شدند) ١(» ال حكم اال هللا«اصل 
از اين جهت، اين گروه، پس از بازگشت امام به آوفه، . به پيمان شكنی بزندتحت فشار آنان قرار گيرد، و دست 

پايگاهی برگزيده و ايذاء و آزار امام و ياران » حرورا«ای بنام  وارد مرآز خالفت اسالمی نشدند و برای خود در منطقه
. م عالقه به حضرت پرداختندگناه، به جر او و سردادن شعار بر ضد او را آغاز آردند و به آشتن افراد معصوم و بی

وقتی . های متعدد، حجت را بر آنان تمام آرد های فراوان و ارسال پيام های زياد، نصيحت امام پس از بردباری
احساس آرد آه آنان بر باطل خويش سماجت دارند، ناچار شد، دست به قبضه شمشير ببرد و با قدرت، ريشه 

به نام نهروان، درگيری سختی ميان سربازان امام و ) اطراف آوفه (ای فساد را برآند، از اين روی در منطقه
فانا نذير «: گران رخ داد؛ امام در آن شرايط، قبل از آغاز نبرد، مخالفان را چنين مورد خطاب قرار داد و گفت ياغی
 . » ...لكم

 
ه شويد؛ در حالی آه نزد دهم از اينكه در آنار اين نهر و در اين سرزمين گود و پست آشت من شما را بيم می«
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آه نتيجه شوم (دنيا شما را در گمراهی پرتاب آرده و تقدير . پروردگار خود دليلی بر مخالفت با من نداشته باشيد
شما را برای مرگ آماده ساخته است، من شما را از اين حكميت نهی آردم ولی با سر سختی ) تدبير شما است

نداختيد، تا به دلخواه شما تن دادم، ای گروه آم عقل، و ای آم فكرها، من مخالفت نموديد و فرمان مرا پشت سر ا
 ) . ١(» خواستم به شما زيانی برسانم ام و نمی آار خالفی انجام نداده

 
، به )ال حكم اال هللا: (فرمايد گفتند، تو چرا بر خالف تصريح قرآن آه می تنها مستمسك آنان، اين بود آه می

 . نند عمرو عاص و ابو موسای اشعری، تن دادیدو انسانی ما» حكميت«
 

 : توانستند، اين حقيقت را درك آنند آه جمود و آم فكری آنان به حدی بود آه نمی
 

داد و در متن صلح نامه نوشته شد آه هر دو نفر به آتاب خدا و » حكميت قرآن«اوال، امام پس از اصرار آنان تن به 
ناگفته پيداست، آتاب خدا صامت و ساآت است، انسان عالمی بايد . م آنندسنت پيامبر مراجعه و بر طبق آن حك

 . پس تن به چنين حكميتی عقال و شرعا ممنوع نيست. آن را به سخن گفتن وادارد، و نتيجه را اعالم آند
 

 به هنگام ثانيا، اگر پذيرش حكميت افراد به هنگام بروز نزاع در ميان يك اجتماع بزرگ مخالف قرآن است، چرا قرآن
دهد آه دو حكم يكی از جانب خانواده مرد، ديگری از  بروز اختالف در يك اجتماع آوچك مثل خانواده، دستور می
 : جانب خانواده زن، برگزيده شوند و در اين ميان داوری آنند

 
/ سوره نساء ) (نهماو ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصالحا يوفق اهللا بي(

٣۵ . ( 
 
اگر از اختالف ميان آن دو بيم داشتيد، داوری از جانب مرد، و داور ديگری از طرف زن اعزام آنيد، اگر خواهان اصالح «

 . » فرمايد باشند، خدا آنان را به برقراری صلح موفق می
 

آند؛ جز به هم » حكميت«تالف، رجوع به آه هيچ آس نبايد در موارد اخ) ان الحكم اال هللا(چنين برداشتی از آيه 
ريختن نظام زندگی و نفی حكومت اثر ديگری ندارد و برای هر انسانی، اعم از پاك و ناپاك، نتيجه ديگری ندارد، و 

اخفاء الهام و سفهاء «: بهترين معرف آنان همان سخن امام است آه فرمود. منشأ آن، آوردلی، و آم فكری است
 . » االحالم

 
ت اين گروه با امام مانند مخالفت ديگران با آن حضرت نبود، بلكه ميان اين دو مخالفت تفاوت بارزی وجود مخالف

درست نقطه مقابل شاميان و معاويه خواهان، آه با . داشت، آنان جاهل و نادان بودند، نه معاند و دشمن حقيقت
دهد آه پس از وی با آنان  ره خوارج دستور میاز اين جهت، امام دربا. آردند آگاهی آامل، با حقيقت مبارزه می

 : مدارا شود
 
 . » ال تقتلوا الخوارج بعدی فليس من طلب الحق فأخطأ آمن طلب الباطل فاصاب«
 
پس از من، خوارج را نكشيد، زيرا آسی آه خواهان حق باشد، آنگاه خطا رود، بسان آسی نيست آه از لحظه «

 . » رسدنخست، خواهان باطل باشد، و به آن ب
 

و تاريخ زندگی خوارج را اجماال . ما به خواست خدا، در بخش عقايد خوارج، به تحليل مفاد آيه، خواهيم پرداخت
 . خواهيم نگاشت

 
 فرقه مرجئه 

به معنی تاخير گرفته شده » ارجاء«از » مرجئه«واژه . گروه مرجئه، پس از خوارج در جامعه اسالمی پديد آمد
آنند و گروهی به تنزيه   آردند آه مردم درباره عثمان و علی بحث و گفتگوی زيادی میآنان چون مشاهده. است

آردند، بر آن شدند آه در  هر دو پرداخته و گروهی تحت تأثير تبليغات خوارج قرار گرفته هر دو را تفسيق و تكفير می
ابوبكر و (بنابراين، تمجيد شيخين . مورد علی ـ عليه السالم ـ و عثمان داوری نكنند، زيرا قدرت داوری نداشتند

 . را پيش گرفتند و قضاوت در مورد علی ـ عليه السالم ـ و عثمان را به تاخير انداختند) عمر
 

تا مدتی محور گفتار مرجئه، اين دو مطلب بود؛ ولی چيزی نگذشت آه مساله عثمان و علی به دست فراموشی 
ه آبيره مطرح گرديد، و اين مساله پس از مساله قدم و يا سپرده شد و روی مناسبت خاصی، مساله مرتكب گنا

. های مختلف، تقسيم آرد حدوث قرآن، بحث انگيزترين مساله در ميان مسلمين به شمار رفت و آنان را به گروه
برخی مرتكب گناه آبيره را مؤمن و برخی، مانند خوارج، آنان را آافر شمردند و گروه سومی، مانند معتزله، به حد 
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 . ها در جای خود خواهد آمد تفصيل داليل هر يك از اين انديشه. سط ميان مؤمن و آافر انديشيدندو
 

آنان اصرار ورزيدند آه اساس نجات، همان ايمان . در چنين شرايطی، عقيده مرجئه به شكل ديگری تكامل يافت
 از اين روی آه ايمان را مقدم و. قلبی و شهادت لفظی است و عمل به وظايف، ارتباطی به ايمان انسان ندارد

 . ناميده شدند » مرجئه«داشتند و عمل را به تأخير افكندند، 
 

ای بيش رفتند آه، گفتند ايمان يك انسان گنهكار، با ايمان  اين گروه، در بی ارزش جلوه دادن عمل، به اندازه
ن ميل به گناه در دل افراد، بويژه جوانان اساس، زنده شد پی آمد اين پندار بی. آند فرشتگان و پيامبران، برابری می

گفتند، قلب بايد پاك باشد، عمل چندان مهم نيست و  شدند و می» صلح آلی«اينان، به اصطالح طرفدار . بود
 . مغفرت حق در انتظار همه عاصيان و گنه آاران است

 
وان همه ارزشها را از آن ت چگونه می. اين نحو برداشت از ايمان، چيزی جز آج فهمی، و سطحی نگری، نيست

 . ايمان قلبی و شهادت لفظی دانست؟ و عمل را آه ميوه ايمان است، آم ارزش خواند 
 

چنين تفسيری از ايمان، جز ايجاد جرأت در بدآاران و احياء روح عصيان در تبه آاران، خصوصا مستكبران و طاغوتيان 
گيرند، آنگاه آه در دل  ، تحت پوشش مغفرت حق قرار میندارد، و گرنه همه جباران جهان، و زورمندان و قلدران

 . معرفت و بر زبان شهادت داشته باشند
 

 : عامل سوم
 ) ص(جلوگيری از تدوين احاديث پيامبر 

گرايی، و يا جمود ذهن و اعوجاج انديشه، دو عامل مؤثر برای پيدايش  های قومی و تعصبات خشك قبيله اگر گرايش
و جلوگيری از مذاآره و نشر آن نيز، در » منع تدوين حديث نبوی« تأثير عامل سومی به نام مذاهب و اختالف بودند،

در سايه اين ممنوعيت آه تا عهد خليفه . شكستن وحدت آلمه و ايجاد تشتت در اصول و فروع آمتر از آن دو، نبود
، )١۵٨ ـ ١٣٩(منصور عباسی شد و تا عصر خالفت  ، به صورت جدی تعقيب می)١٠١٩٩(اموی، عمر بن عبد العزيز 

ها محو گرديد و دومين حجت  به صورت آم رنگ باقی ماند، اخبار و روايات صحيح رسول گرامی از اذهان و انديشه
 . پس از قرآن مجيد، دستخوش نسيان و فراموشی شد

 
 نوع باز داری، در آن ای آاش اثر منفی جلوگيری از تدوين احاديث پيامبر، منحصر به همين بود، ولی از آنجا آه اين

زمان رنگ تقدس به خود گرفته بود، پی آمد بدتری به دنبال داشت، و آن اينكه پس از شكستن منع قانونی و 
دعوت به تدوين حديث از جانب خلفا، ناگهان موجی از احاديث، اقطار اسالمی را فرا گرفت و تعداد و آمار احاديث، 

آند آه فردی مانند پيامبر، هر چه هم سخنران و سخنگو باشد، با  باور نمیآنچنان باال رفت آه هرگز عقل و خرد، 
 . ، اين همه سخن بگويد) ١(ها، بتواند در مدت ده سال  آن همه مشاغل و گرفتاری

 
حديث نبوی، در قرن دوم و سوم، چهره خود را به صورت مخروطی شكل، نشان داد، آه راس مخروط در عصر 

اعصار بعدی، قرار داشت، هر چه به عصر پيامبر آه منبع حديث است، باز گرديم تعداد پيامبر، و قاعده آن در 
بينيم، تا آنجا آه احمد بن حنبل  احاديث را آمتر، و هر چه از عصر او دورتر شويم، شماره آنرا رو به افزايش می

داند آه تعداد مجموع   میرا شمارش آرده است؛ خدا) ١(، تنها متجاوز از هفت صد هزار حديث صحيح ) ه ـ ٢۴٢(
تو خود حديث مفصل . باشد ، در چه پايه می» ضعيف«و » موثق«، » حسن«احاديث منسوب به آن حضرت اعم از 

 . بخوان از اين مجمل
 

داغی بازار جعل حديث، معلول فقدان جوامع حديثی است آه شايسته بود به دست توانای صحابه پيامبر آه از 
ولی وقتی يك گفتگوی . تاليف گردد و به عنوان سند رسمی در ميان مسلمانان باقی بماندزبان او شنيده بودند، 

زبانی به مدت يك قرن و نيم، نوشته نشود، و ترك نگارش حديث رنگ تقدس به خود بگيرد و تدوين آن موجب اتهام 
 . ودبه باز داری مردم از قرآن و تفسير شود، طبعا نوشتن احاديث، بهتر از اين نخواهد ب

 
نگرد و تعداد صحيح را متجاوز از هفت  اگر احمد بن حنبل، به ديده خوش بينی به احاديث موجود در عصر خود می

آند، از  انديشد، محدث معاصر او، بخاری، احاديث صحيح خود را آه تعداد آن از چهار هزار تجاوز نمی صد هزار، می
نجاه حديث، فقط يك حديث، نزد او صحيح بوده و آن را در گزيند، يعنی از هر صد و پ شش صد هزار حديث بر می

 ) ٣. (صحيح خود آورده است
 

 . ببين تفاوت ره از آجا است تا به آجا
 

ابو داوود، صحيح خود را از ميان پانصد هزار حديث، برگزيد و فقط چهار هزار و هشت صد حديث را صحيح دانست و 
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 . صحيح خود را بر آن اساس تنظيم آرد
 

ها  اند، بعدها مورد نقادی قرار گرفت و بسياری از آن  احاديثی را آه بخاری و ابو داوود، صحيح انگاشتهحتی
آافی است، بدانيم احاديث مربوط به تجسيم و تشبيه، و جبر و رؤيت خدا با ديدگان . مشكوك و يا مردود تلقی شد

 . ه استمادی در روز رستاخيز، در همين صحيح بخاری و امثال آن گرد آمد
 

، معلول باز داری صحابه از تدوين حديث پيامبر، و منع از مذاآره و آموزش )جعل حديث(قسمت اعظم اين پی آمد 
 : در اين جا برای روشن شدن بحث، ناچاريم پيرامون موضوعات زير، به صورت فشرده سخن گوييم. آنست

 
 ) . ص( ـ عظمت و ارزش سخنان پيامبر ١
  وسيله چه اشخاصی آتابت حديث ممنوع گرديد؟  ـ از چه زمانی و به٢
  ـ هدف از اين منع چه بود و عللی آه برای آن تراشيده شده است چيست؟ ٣
 .  ـ اسامی حديث پردازان و تعداد احاديث ساخته شده۴
 .  ـ تأثير احاديث موضوعه، در فرقه گرايی۵
 

 ) ص(الف ـ ارزيابی احاديث پيامبر 
گر مجمل قرآن، و مقيد و مخصص  همين قدر آافی است آه قرآن مجيد آن را بياندر عظمت سخنان پيامبر، 
) و انزلنا اليك الذآر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون: (فرمايد داند، آنجا آه می مطلقات و عمومات آن می

 ) ۴۴/ سوره نحل (
 
در اين . »  شده است، بيان آنی و شايد آنان بينديشندقرآن را برای تو فرو فرستاديم تا آنچه را آه برای مردم نازل«

 . به آار رفته تا روشن شود آه مبهمات قرآن بايد به وسيله پيامبر بيان گردد» تبين«، واژه » تقرء«آيه به جای آلمه 
 

ذا هوی ما و النجم ا: (فرمايد  چنانكه می. در آيه ديگر، سخنان او را پيرامون دين، مربوط به خود او ندانسته است
 ) . ۴ ـ ١/ سوره نجم ) (ضل صاحبكم و ما غوی و ما ينطق عن الهوی ان هو اال وحی يوحی

 
گويد،  سوگند به ستاره، آنگاه آه افتاد، يار شما گمراه نشد، و بی راهه نرفت، از روی هوای نفس سخن نمی«

 . » شود بلكه وحی است آه بر او فرو فرستاده می
 

، به )ان هو(، در جمله » ضمير«، در ارزش بخشی بر سخنان او آافی است، خواه )یما ينطق عن الهو(جمله 
قرآن باز گردد، يا به اعم از قرآن و گفتار او، در هر حال، سخنان او، سرچشمه هوی و هوس ندارد، و چنين گفتاری، 

 . دور از خطا و لغزش خواهد بود
 

و يا ـ نعوذ باهللا ـ آلوده به خالف و گزاف شوند، به خاطر زوال هرگاه پيامبران در دعوت خود، دچار اشتباه و لغزش 
 . رود اعتماد، هدف از بعثت آه گرايش و هدايت مردم است، از ميان می

 
گويند آه پيامبران، در رابطه با  از اين جهت، متكلمان اسالمی بر عصمت پيامبران، اتفاق نظر دارند و همگی می

 . باشند ز گناه و خطا میبيان اصول و احكام دين، مصون ا
 

 : گويد به دليل ارزشمند بودن سخنان او است آه پيوسته حامالن احاديث ستوده شده و پيامبر درباره آنان می
 ) . ١(» نضر اهللا امرء سمع مقالتی فوعاه، و حفظها و بلغها«
 . » گران برساندخدا چهره آن آس را زيبا سازد آه سخن مرا بشنود، آن را بفهمد، حفظ آند و به دي«
 

 ارزش آتابت و ضبط از ديدگاه قرآن 
دهد آه مشخصات ديون، وسيله نويسنده عادلی نوشته شود، و از  قرآن مجيد، با اصرار آم نظيری دستور می

يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الی اجل مسمی فاآتبوه و ليكتب بينكم : (نوشتن ريز و درشت خسته نشوند
و ال تسأموا ان تكتبوه صغيرا ... ل و ال يأب آاتب ان يكتب آما علمه اهللا فليكتب و ليملل الذی عليه الحقآاتب بالعد

 ) . ٢٨٢/ سوره بقره ) (او آبيرا الی اجله
 
ای افراد با ايمان، هر گاه به يكديگر وامی به مدت معينی داديد، بنويسيد، و حتما آاتب عادلی ميان شما، آن را «

و آن آس آه بدهكار است، امالء آند، . ويسنده از نوشتن ابا نورزد، آنچنان آه خدا تعليم آرده استبنويسد، و ن
 . » هرگز از نوشتن وام آوچك و بزرگ به مدت مشخص، خسته نشويد
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جايی آه نوشتن درهم و دينار، تا اين حد از اهميت برخوردار باشد و اين همه تاآيد درباره آن به عمل آيد، آيا 
شگفتا، آسانی آه پس از درگذشت پيامبر، . ان پيامبر گرامی، ـ نعوذ باهللا ـ به اندازه درهم و دينار ارزش نداردسخن

 ! از تدوين احاديث رسالت جلوگيری آردند، برای گفتار پيامبر ارزشی به مقدار يك آاال قائل نبودند
 

از زمان ديرينه . مايه ثبات و بقاء آنست شكی نيست آه علم و دانش، فرار و گريزپا است و آتابت و تحرير، 
اسالمی آه به دانش، آن همه اهميت داده است، چطور . » العلم صيد و الكتابة قيد، قيدوه بالكتابة«: اند گفته
 . تواند تالی تلو قرآن را ناديده بگيرد و از تدوين آن بلكه از مذاآره و آموزش آن جلوگيری آند می

 
ها، در آتابهای تاريخ و  انی برای سران قبائل نوشته است آه صورت بخش اعظم آنرسول گرامی، اسناد فراو

اگر تدوين و آتابت حديث ممنوع بود، چرا در حال حيات خود، دست به نوشتن اين . حديث و سيره محفوظ است
 ) ١. (آثار زد و وسيله بقاء آثار خود را فراهم آورد

 
 احاديثی از پيامبر در ضبط حديث 

اند آه همگی حاآی از  ی مانند بخاری، ترمذی، ابو داوود، احمد و دارمی، احاديثی از پيامبر گرامی نقل آردهمحدثان
از مدارك ياد » بحوث فی الملل و النحل«اجازه وی به ظبط احاديث است و ما بخشی از اين احاديث را در آتاب 

 . آورده است» علمتقييد ال«ايم، و خطيب بغدادی، همه را در آتاب  شده نقل آرده
 

باشد، ما فقط به نقل آنچه بخاری آه اصح صحاح به شمار  ها در اينجا مايه گستردگی سخن می نقل همه آن
 : ورزيم رود، در اين مورد آورده است، اآتفاء می می

 
مردی از بنی در سالی آه پيامبر اسالم، مكه را فتح آرد، قبيله خزاعه، به عنوان انتقام، : گويد  ـ ابو هريره می١

، آنگاه )شود خطبه را يادآور می(ای ايراد فرمود  ليث را آشتند، خبر به پيامبر رسيد، بر مرآب خود سوار شد و خطبه
پيامبر . مردی از اهل يمن حضور رسول خدا رسيد و گفت ای پيامبر خدا، اين خطبه را برای من بنويس: افزايد می

 ) ٢. (دستور داد آه برای او بنويسند
 
زيرا او . آند، جز عبد اهللا بن عمر هيچ آس از ياران خدا، بيش از من از پيامبر نقل حديث نمی: گويد  ـ ابو هريره می٢

 ) ١. (نوشتم نوشت و من نمی حديث را می
 
آاغذی بياوريد تا چيزی بنويسم آه پس از من «: وقتی بيماری پيامبر شدت يافت، فرمود: گويد  ـ ابن عباس می٣

حاضران در . بيماری بر او غلبه آرده، آتاب خدا نزد ما است، برای ما آافی است: عمر گفت. » ويدگمراه نش
: مجلس، در آوردن و نياوردن آاغذ، اختالف نظر پيدا آردند؛ وقتی پيامبر، اختالف آنان را مشاهده آرد، فرمود

وزی بود آه ميان پيامبر و نگارش نامه، مصيبت بزرگ ر: گفت ابن عباس می. » برخيزيد برويد، نزد من نزاع نكنيد«
 ) . ٢(ممانعت آردند 

 
رساند آه ضبط حديث نبوی امر  اين متون سه گانه را آه از صحيح بخاری گرفته و نقل آرديم، به روشنی می

 داد، و عبد اهللا آرد، و دستور به نوشتن نامه تاريخی خود نمی مكروهی نبود، وگرنه پيامبر، امر به ضبط خطبه نمی
 . زد  بن عمر، با نهی پيامبر، دست به نگارش حديث نمی

 
 افسانه نهی از تدوين حديث 

: آند آه پيامبر فرمود در برابر چنين دالئل روشنی بر لزوم ضبط حديث نبوی، امام حنابله از رسول گرامی نقل می
 ) . ٣(» ال تكتبوا عنی و من آتب عنی غير القرآن فليمحه«
 
 . » د، و هر آس هر چه جز قرآن، نگاشته است نابود آنداز من چيزی ننويسي«
 

ابو سعيد خدری، : در مسأله بازداری از تدوين حديث به اين مقدار اآتفاء نشده است، بلكه از شخصيتهايی مانند 
و ابو موسی اشعری، عبد اهللا بن مسعود، ابو هريره و عبد اهللا بن عباس، عبد اهللا بن عروة، عمر بن عبد العزيز، 

 . مغيرة بن ابراهيم، سخنانی نقل شده آه همگی حاآی از آنست آه آنان با جمع آوری احاديث مخالف بودند
 

ولی انسان در حيرت است آه اگر تدوين حديث نبوی، ممنوع و يا مكروه بود و سيره سلف بر ترك آن بود، پس چرا 
گارش حديث نبوی پديد آمد، چرا نهی رسول خدا ای برای نقل و نشر و ن در نيمه قرن دوم، نهضت عظيم و بيسابقه

 ناديده گرفته شد؟ 
 

اگر بر ما الزم است از سلف صالح پيروی آنيم، پس الزم است برخيزيم، تمام صحاح و مسانيد را آتش بزنيم، و 
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 .  دادآيد ـ انجام اثری از گفتار رسول گرامی باقی نگذاريم، همچنانكه خليفه دوم اين آار را ـ به نحوی آه می
 

 ب ـ تاريخ منع تدوين حديث 
قهرمان نهی از آتابت، خليفه دوم است، سخنانی آه از او نقل خواهيم آرد، حاآی از آن است آه هرگز از پيامبر 

های شخصی، آتابت و  در اين مورد، نهی و منعی نرسيده بود و خليفه، روی يك رشته اجتهاد و مصلحت انديشی
 : نك برخی از گفتار و رفتارهای اواي. نقل حديث را ممنوع آرد

 
عمر بن خطاب، خواست سنن پيامبر بنويسد، در اين مورد با ياران پيامبر مشورت آرد، : گويد  ـ عروة بن زبير می١

ولی خليفه، پيوسته در حال ترديد و طلب خير از خدا بود آه ناگهان به خاطرش ) ١. (آنان آتابت آن را تصويب آردند
ها روی آوردند، و در نتيجه آتاب خدا را ترك  ايع پيشين، از پيامبران خود، چيزهايی را نوشتند و بر آنآمد، پيروان شر

 ) ١. (پوشانم  به خدا سوگند، من هرگز آتاب خدا را با چيزی نمی) : پس گفت. (آردند
 
آرد،  ای اعزام می ه نقطه ـ طبری، در تاريخ خود يادآور است آه هر موقع عمر بن خطاب آسی را برای اداره امور ب٢

 ) . ٢(آرد آه از محمد، آمتر سخن نقل آنيد، و من همكار شما هستم  سفارش می
 
آرد، تا چند ميلی  ای اعزام می را به نقطه» قرظة بن آعب«آند، وقتی عمر،   ـ ابن سعد، در طبقات خود نقل می٣

 ) ٣. (ترا تذآر دهم تا از محمد آمتر روايت آنندمدينه به مشايعت او رفت و يادآور شد، علت مشايعت اين است آه 
 
 ـ ابوذر و عبد اهللا بن مسعود و ابو درداء، سرگرم نقل حديث از پيامبر بودند، عمر آنان را مورد مؤاخذه قرار داد، و ۴

 ) ۴. (آنيد گفت، اين چيست آه پيوسته از محمد حديث پخش می
 
ها سنن و احاديث رسول گرامی  آه در آن( رشته آتابها است  ـ به خليفه گزارش دادند آه در دست مردم يك۵

ای داشت  هر آس نوشته. ها نظر دهد او از مردم خواست آه همه را بياورند تا وی درباره آن) . ضبط شده است
ش وقتی نزد او آوردند، همه را با آت. آند ها را رفع می خواند و اختالف آن نگرد و می آورد، به گمان اينكه او می

 ) ۵. (آنگاه گفت آرزويی است مانند آرزوی اهل آتاب. سوزانيد
 

ای بود آه پس از درگذشت رسول  سخنان ياد شده، حاآی است آه بازداری در تدوين و نشر حديث نبوی، نظريه
 فكر هرگز پيامبر خدا، امت خود را از نوشتن حديث خود آه تالی تلو قرآن است، باز نداشته بود، و. گرامی پديد آمد

 . ای را پديد آورده است و چيزی مشابه آن، چنين سوك نامه» حسبنا آتاب اهللا«
 

 ج ـ فلسفه منع تدوين حديث 
تر از همه، پيرامون اين موضوع سخن گفته است، به يك رشته فلسفه تراشی، دست  خطيب بغدادی آه گسترده

 : مانند. دخور ها در سخنان خليفه و ديگران نيز به چشم می زده آه ريشه آن
 
 .  ـ نهی به خاطر اين بود آه مردم از تالوت قرآن باز نمانند١
 
 ـ نهی به خاطر اين بود آه حديث، به وحی الهی، مخلوط نشود، زيرا در آن عصر، عالم و دانشمند آم بود آه ٢

 . ها راه يابد رفت آه حديث در قرآن وحی را از حديث جدا سازد، و بيم آن می
 
 .  به نگارش احاديث پيشينيان بود، تا مشابهی برای قرآن نباشد ـ نهی مربوط٣
 

و ديگران، همگی از قبيل علل پس از وقوع است و مرور زمان ) ١(چنين پوزشهای نا استواری در سخنان خطيب 
 . ها را ثابت آرد پايگی اين فلسفه تراشی بی

 
زيرا گفتار و رفتار پيامبر، رافع مبهمات .  از آنچون، اوال اشتغال به حديث، مايه گرايش به قرآن است نه اعراض

سازد و برای مرد متقی،  قرآن، و بيانگر مجمالت آن است، سخنان پيامبر، روح ايمان و تقوی را در انسان زنده می
از اين روی، وقتی نهضت نگارش حديث آغاز گرديد، هرگز مسلمانان از قرآن اعراض . چيزی گواراتر از قرآن نيست

 . نكردند
 

ثانيا اگر گرايش به حديث، مانع از اشتغال به قرآن باشد، بايد مسلمانان گرد هيچ دانشی مانند علم رياضی، 
 . ور باشند  نروند و هميشه در دريای جهل و نادانی غوطه... طبيعی، انسانی و

 
ت به مطالعه در آتاب گردد، در حالی آه قرآن، همه را دعو زيرا اشتغال به علوم، مانع از اشتغال به قرآن می
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بگو بنگريد، در «) ١٠١/ سوره يونس ) (قل انظروا ما ذا فی السماوات و الرض: (فرمايد آند، و می آفرينش می
 . » آسمانها و زمين چه خبر است

 
اگر انديشه ياد شده، صحيح باشد، بايد سير در زمين و مطالعه حال گذشتگان آه مايه عبرت است، ممنوع باشد، 

 ) ١. ( آه قرآن بر آن تاآيد خاصی دارددر حالی
 

اين پوزش، از قبيل . بدتر از آن، اينكه بگوييم، فلسفه باز داری از آتابت حديث، بيم از اختالط قرآن به حديث بود
است و معنی و مفاد آن، انكار اعجاز قرآن و تمايز ذاتی آن از سخنان بشری است، در حالی آه » عذر بدتر از گناه«

ی، تا چه رسد به مسلمانان تربيت يافته در مكتب پيامبر، تمايز جوهری قرآن را از غير آن به روشنی عرب جاهل
بردند آه مدتها محو و مست جذبه و شيرينی آن بودند، اين حالت  آردند و از شنيدن آيات، آنچنان لذت می درك می

 . داد نمیدر شنيدن هيچ سخنی از سخنان بشر، حتی پيامبر گرامی، به آنان دست 
 

 منع آتابت، فلسفه سياسی داشت 
به عنوان منع تدوين و نشر حديث پيامبر پی ريزی گرديد، پس از درگذشت دو ) ص(بدعتی آه پس از رسول خدا 

در عصر عثمان، تنها به رواياتی اجازه نشر داده شد آه در زمان . خليفه نخست نيز، به صورت محدودی تعقيب شد
داد آه در عصر خليفه دوم شنيده شده  معاويه نيز، به نشر احاديثی اجازه می) . ١(ده بود دو خليفه اول شنيده ش

 ) ٢. (بود
 

سرانجام، اين بدعت ) . ٣(آرد  را از مذاآره حديث نبوی جلوگيری می) صحابه پيامبر(عبيد اهللا بن زياد، زيد بن ارقم 
نويسندگان حديث، مجبور به ترك آتابت . شناخته شد تا عصر عمر بن عبد العزيز، نشانه تقدس و احترام به قرآن 

آردند آه گاهی گفتارش  رساندند آه پيامبر را بشری قلمداد می ای می برخی جسارت را به پايه. شدند می
قدرت منع به حدی بود آه ) . ۴) (گويد رود و سخنانی می و از حالت عادی بيرون می(گردد  دستخوش خشم می
ان من آتب «: و عمر در خالفت خود بخشنامه آرد) ۵(از پيامبر نوشته بود، همه را سوزاند ابوبكر، پانصد حديث، 

 ) . ۶(» حديثا فليمحه
 : شود اآنون سئوال می

 
اند فلسفه تراشی است و فلسفه واقعی آن نبوده است، پس هدف از منع  اگر آنچه آه خطيب و ديگران گفته

 تدوين و مذاآره حديث چه بوده است؟ 
 

آنيم و آن اينكه  در پاسخ اين پرسش يك جواب اجمالی داريم آه تحليل آن را به عهده خواننده محترم واگذار میما 
، در آخرين لحظات زندگی پيامبر، يكی بود، اگر )ص(انگيزه منع تدوين حديث با انگيزه منع نگارش وصيت پيامبر 

 . باشد ها نيز روشن می امهفلسفه اين منع، برای اهل تحقيق روشن است، فلسفه آن بخش ن
 

باشد و  حاضران مجلس پيامبر، احساس آردند آه هدف نگارش، چيزی است آه مربوط به خالفت و وصايت می
ممكن است در آن نامه، آسی برای خالفت تعيين شود و اين، با آن انگيزه شخصی شورائی بودن خالفت، سازگار 

همين نكته . را پيش آشيدند و از نگارش نامه، جلوگيری آردند» اهللاحسبنا آتاب «نخواهد بود، از اين جهت مساله 
در نقل احاديث رسول خدا نيز وجود داشت، نقل احاديثی آه در آن فضائل اهل بيت، و وصايت بزرگ آن خاندان وارد 

ك رشته از اين جهت با ي. داد، سازگار نبود شده بود، با خالفت شورائی آه شالوده خالفت خلفاء را تشكيل می
ظاهر سازی و تقدس مآبی از تدوين و نشر بزرگترين گنجينه معنوی جلوگيری شد و جهان اسالم را از آنچه آه 

 . درباره اصول و فروع از پيامبر بزرگوار وارد شده بود محروم ساختند
 

م ـ ملتزم به ضبط در اين جا هدف ديگری نيز در آار بود، زيرا در ميان ياران رسول خدا، امام علی ـ عليه السال
انی اذا آنت «: گويد آنجا آه می. مقام و موقعيت او نسبت به پيامبر در آالم خود او آمده است. احاديث پيامبر بود

شدم، او  ساخت و هر موقع خاموش می پرسيدم، مرا آگاه می هر گاه می) . ١(سألته انبأنی، و اذا سكت ابتدأنی 
و به . های او را تدوين فرمود سی بود آه امالی پيامبر را ضبط آرد، و نامهاو نخستين آ. » آرد آغاز به سخن می

 . دليل همين احاطه به سخنان پيامبر، او مرجع بزرگ در حل مشكالت پس از پيامبر بود
 

شد و در عصر اموی هدف از وضع  های امام تلقی می اعتنايی به نوشته منع از تدوين حديث پيامبر، يك نوع بی
تكتبوا عنی سوی القرآن و من آتب فليمحه غير از قرآن از من چيزی ننويسيد و هر آس هر چه نوشته ال «حديث 

گشت و با محتويات آن بر بسياری  ، محو آثار علوی بود آه در ميان فرزندانش دست به دست می» است محو آند
 . شد از احكام، استدالل می

 
 امالء فرموده و علی ـ عليه السالم ـ نوشته، در آتب حديثی )ص(هم اآنون قسمتی از احاديث امام آه پيامبر 
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 ) ١. (شيعه موجود است
 

 نقض بخش نامه 
شد، از  مرور زمان ثابت آرد آه منع از تدوين آثار رسالت، به قيمت نابودی حديث و در حقيقت احكام دين تمام می

زيرا . به حديث پيامبر بنگر و آن را بنويس: وشت ، فقيه مدينه ن» ابی بكر بن حزم«اين جهت عمر بن عبد العزيز، به 
) حديث(در دانش . من از فرسودگی دانش و رفتن دانشمندان خائفم؛ جز احاديث پيامبر، حديث آسی را نپذير

 . شود مگر اينكه حالت خفاء و سری به خود بگيرد تحقيق آنيد و بنشينيد تا ناآگاهان را آگاه سازيد، علم نابود نمی
 

اصرار، باز نهضت چشم گيری برای تدوين حديث، شكل نگرفت، جز اينكه برخی به نوشتن چند دفتر آن هم با اين 
ها زمام امور را به دست گرفتند، در سال  وقتی دولت اموی سقوط آرد، و عباسی. به صورت نا منظم دست زدند

، » ابن جريج«ديد و افرادی مانند ريزی گر ، دوران خالفت منصور، نهضتی عظيم برای تدوين و نشر حديث، پی١۴٣
» معمر«، در بصره و » حماد بن سلمه«، و » ابن ابی عروه«، در شام و » اوزاعی«، در مدينه، و » مالك«در مكه و 
دست يازيد و » مغازی«، به نگارش » ابن اسحاق«، در آوفه، پديد آمدند، و در آنار آنان، » سفيان ثوری«در يمن و 

گفتند و يا از ذخائر نامنظم و  پيش از اين زمان، پيشوايان، از حفظ، سخن می. تأليف فقه، پرداخت، به » ابو حنيفه«
 ) ١. (آردند نامرتب، نقل می

 
شويم، هرگز با  ، يادآور می» جلو ضرر را از هر آجا بگيری نفع است«ما در عين ستايش اين عمل، به حكم اينكه 
 از بين نرفت، و حديث نبوی، سرنوشت بسيار دردآوری پيدا آرد آه اين اقدام، پيامدهای نامطلوب بخش نامه،

 . آنيم اآنون پيرامون آن بحث می
 

 نتائج ناگوار منع تدوين حديث 
با تاريخ منع تدوين حديث نبوی، و همچنين با تاريخ شكسته شدن منع قانونی آن، و شكوفايی مجدد بازار حديث، 

نتائج ناگوار اين بازداری است آه منجر به پيدايش مذاهب فراوانی درباره آنچه مهم است، آشنايی با . آشنا شديم
تصوير نيم رخی روشن، از تراژدی، در گرو نگارش رساله . اصول و عقائد، و تفسير و تاريخ و فضائل و مناقب، گرديد

را به پايان مستقلی است آه با هدف ما چندان سازگار نيست؛ از اين جهت به صورت فشرده و گذرا، اين بحث 
آسانی آه بخواهند در اين موضوع به صورت گسترده مطالعه آنند، الزم است به آتابهايی آه در زير . رسانيم  می

 ) ٢. (بريم مراجعه آنند نام می
 

 الف ـ نابودی جوامع نخستين حديثی 
ع اوليه حديث بود نخستين خسارتی آه از رهگذر منع تدوين حديث، متوجه جامعه مسلمين گرديد، نابودی جوام

تاريخ، هر . آه به وسيله ياران رسول گرامی نوشته شده بود و همگی به وسيله خليفه دوم، طعمه آتش گرديد
ها را معين نكرده، و اگر هم معين آرده ما از آن اطالع نداريم، ولی چون هنوز  چند اسامی همه نويسندگان آن

ئق دنيوی، دامنگير صحابه رسول خدا نشده بود، قطعا نويسندگان معنويت و تربيت پيامبر، سايه افكن بود، و عال
احاديث، با اخالص آاملی، دست به ضبط سخنان پيامبر زده بودند و همه را از خود پيامبر و يا به وسيله يك 

توان چيز ديگری  اضاعه اين همه اسناد و دالئل هدايت را، جز خسارت، نمی. شخص، از آن حضرت شنيده بودند
 . دنامي

 
 ب ـ بازداری ديگران از اقدام به ضبط 

آغاز گرديد، و در عصر خليفه دوم به صورت بخش نامه ) ص(زمزمه منع تدوين حديث نبوی، پس از درگذشت پيامبر 
های قوی، سخنان وحی گونه پيامبر را به خاطر  اين آار سبب شد، آن گروه از صحابه آه در پرتو حافظه. درآمد

ها را به ديار فنا ببرند؛ زيرا ترويج و تشويق به آن،   دست فراموشی بسپارند و با مرگ خود، آنداشتند، همه را به
 . مايه تكامل، و منع و بازداری، مايه افول و خاموشی چراغ علم و دانش است

 
 ج ـ ترك مذاآره احاديث 

زيرا خليفه دوم، اصرار بر .  نگرفتدر اثر بخش نامه خليفه، حديث نبوی متجاوز از يك قرن و ربع، مورد مذاآره قرار
نهادند آه در عصر دو خليفه  آاستن نقل حديث از پيامبر داشت، و خليفه سوم و معاويه، بر احاديثی صحه می

نخست، مجاز و حالت قانونی پيدا آرده بود، اين گونه بی اعتنائی به حديث، در اين مدت، مايه فراموشی بسياری 
 . ها گرديد آه خود آمتر از فراموشی نيست ستی و فزونی در آناز احاديث، و يا پيدايش آا

 
 د ـ زمينه ساز وضع آشفته بازار حديث 

روزی آه محدثان اسالمی، گويا به تشويق منصور، دست به نگارش حديث زدند، به تصريح سيوطی، جز يك رشته 
به شنيدن آثار رسالت، سبب شد آه دفاتر نامنظم، چيزی در اختيار محدثان نبود، عشق و عالقه حكومت و مردم 

رندان دنيا پرست از طريق جعل و وضع حديث، برای خود مقام و موقعيتی آسب آنند و بر آرسی مقدس استادی 
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اگر آن جوامع نخستين در دست بود، و احاديث رسول گرامی . حديث تكيه زده و گروهی را دور خود گردآورند 
شدند، ولی متأسفانه  دان، از آب گل آلود، موفق به صيد ماهی نمیگشت، ديگر شيا پيوسته دست به دست می

 . آشفتگی بازار حديث، مايه عظمت و موجب موفقيت آنان گرديد
 

آند آه برای دست يابی به مقام و منصب، يا ثروت و مال، و يا اعمال  آتب رجال، آذابان و وضاعانی را معرفی می
، اسامی هفت صد نفر را به ) ١(تنها عالمه امينی . حديث زدندتعصب و لجاجت بر ضد گروهی، دست به وضع 

، گرد آورده است، و اگر اين آار مجددا به صورت گروهی انجام گيرد، آمار » الغدير«ترتيب حروف الفبا، در آتاب 
 . آند وضاعان، از اين هم تجاوز می

 
ورزيدند و دست از شيطنت بر  حديث اآتفا میآند آه واضعان حديث، به جعل يك و دو  انسان، در آغاز آار تصور می

آنان در ارتكاب اين گناه، بر يكديگر سبقت . داشتند، در حالی آه جريان بر خالف اين انديشه ابتدائی است می
 : آافی است بدانيم. آردند نقل می) ص(جستند، و هزاران دروغ، از لسان پيامبر گرامی  می

 
 . پنج هزار حديث بود ـ عثمان بن مقسم، سازنده بيست و ١
 .  ـ صالح بن احمد قيراطی، به ده هزار حديث دست درازی آرد٢
 هزار حديث ۶٨۴/۴٠٨ ـ تنها موضوعات و مقلوبات چهل تن از وضاعان آه اسامی آنان در تاريخ آمده است به ٣

معين، راوی شناس در اين صورت ديگر از گفتار يحيی بن . تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل) ١. (رسد می
از آذابان، آن قدر حديث نوشتيم آه تنور را به وسيله همان «: گويد معروف، در شگفت نخواهی بود، آنجا آه می

 ) . ٢(» ها روشن و داغ آرديم تا آنجا آه توانستيم نان بپزيم نوشته
 

 ) . ٣(» من دويست هزار حديث غير صحيح را حفظ هستم«: گويد و يا بخاری می
 

 الحان و جعل حديث ه ـ ص
شگفتی اين جا است آه برخی از صالحان و زاهدان و معروفان به تقوی و پرهيزآاری، به عنوان يك عمل عبادی، 

. زدند تا از اين طريق، مردم را به تالوت قرآن و انجام يك رشته اعمال خير، راغب سازند دست به وضع احاديث می
 . فضائل سور است آه تفاسير را پر آرده استيك قسمت از اين روايات جعلی، مربوط به 

 
 ) . ۴(تر از دروغ نديدم  چيزی در ميان صالحان رايج: گويد ، از رجال معروف اهل سنت، می» يحيی بن سعيد قطان«
 

گروهی، وضع حديث را وظيفه دينی انديشيده تا از اين : گويد قرطبی، در اين مورد سخن جالبی دارد، وی می
ه آارهای نيك دعوت آنند، مانند ابو عصمت مروزی، و محمد عكاشه آرمانی، و احمد بن عبد اهللا طريق مردم را ب

از ابن عباس، » عكرمه«اين همه احاديث را پيرامون فضائل سور قرآن چگونه از : مثال به ابو عصمت گفتند. جويباری
ند و به فقه ابی حنيفه و مغازی ابن ا من ديدم مردم از قرآن روی بر گردانيده: آنی؟ وی در پاسخ گفت نقل می

 ) . ١(ها دست زدم  اند، از باب وظيفه، به وضع حديث، پيرامون اين سوره اسحاق، روی آورده
 

 و ـ وضع حديث درباره خلفاء و پيشوايان 
مبر تو گويی، پيا. مشكل ديگر در اين باره، احاديث فضائل است آه آتابهای حديث و سيره و تاريخ را پر آرده است

های سياسی و مذهبی را اشغال  برای تجليل شخصيتهايی آمده آه بعدها ديده به جهان خواهند گشود و پست
ای برای پيشوای خود دست به جعل حديث زده، و آمتر شخصيت سياسی و مذهبی است  هر فرقه. خواهند آرد

 . آه برای او فضيلتی از پيامبر نقل نكرده باشند 
 

م، رواياتی درباره فضائل ائمه چهارگانه اهل سنت، ابو حنيفه و شافعی و مالك و احمد بن آتابهای مناقب و تراج
گروهی آه ) . ٢(اند و تنها مراجعه به تاريخ بغداد، در ترجمه ابو حنيفه، در اين مورد آافی است  حنبل، نقل آرده

زی گران حديث در آيند، به فكر نقل دستشان از وضع حديث آوتاه بود، و موقعيت آن چنانی نداشتند تا در شمار با
 . و ناقالن رؤياهايی در مورد شخصيتها شدند. خواب ـ در حجمی گسترده ـ افتادند

 
 ز ـ پی ريزی مذاهب در بازار آشفته حديث 

بازار آشفته حديث آه متجاوز از يك قرن و ربع در گردونه منع تدوين و مذاآره بود، آنگاه آه به دست افراد فرصت 
 دنيا خواه و گاهی، زاهدان و صالحان نادان افتاد، آنچنان آشفتگی در معارف و مسائل مربوط به اصول، طلب و

عقائد، تفسير، تاريخ، و مناقب و فضائل پديد آورد آه همه اصحاب مذاهب، برای عقايد و اصول آراء خود، مدارآی از 
ها را  دهد آه محدثان، آن  را احاديثی تشكيل میزير بنای عقائد تمام فرق اسالمی. حديث پيامبر به دست آوردند

 . اند در آتابهای خود آورده
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توان شك آرد آه باز داری از تدوين حديث پيامبر، زمينه ساز پيدايش مذاهب مختلف اسالمی،  آيا با اين وضع، می
 در قلمروهای عقائد و تفسير و فقه، بوده است؟ 

 
 : عامل چهارم

 حيان يا قهرمانان ميدان اساطير احبار يهود و راهبان مسي
منع و جلوگيری از نگارش و انتشار حديث نبوی، خسارات زيادی در جامعه اسالمی پديد آورد، و از خسارتهای بارز 

ها را  آن، اين بود آه به علماء يهود و نصاری آه در سلك مسلمانان در آمده بودند، فرصت داد آه اساطير و افسانه
مبران پيشين در ميان مسلمانان منتشر سازند، مضامين عهد عتيق و جديد را آه وسيله به عنوان سخنان پيا

گروهی از علماء دين فروش، تحريف و نسخ شده بود، به صورت وحی الهی آه بر قلوب پيامبران پيشين نازل شده 
 آه ارتباطی به اسالم است، در اختيار پير و برنای جهان اسالم قرار دهند، و در نتيجه، يك رشته عقائد و اصول

 . نداشت، پی ريزی شد و آالم الهی و قصص قرآن و حاالت پيامبران از طريق اين گروه تفسير گرديد
 

هر . آند نشيند و پيوسته انسان را به آشف مجهوالت، تحريك می حس آنجكاوی انسان، هرگز ساآت و آرام نمی
آورد و در غير اين صورت به  ای به بار می خشندهگاه حس ياد شده، از طريق صحيح اشباع گردد، نتايج در

 . سازد پايه، خود را راضی می های بی آورد، و با چنين مايه ها، روی می افسانه
 

عالقه انسان به شناخت حاالت پيامبران گذشته، از عالقه انسان . نياز از بيان و تفسير نيست آيات معارف قرآن، بی
و تكامل جامعه در هر تاريخ، حكومت و ملت را با حوادث و مسائل . گيرد به تاريخ جهان و بشر، سرچشمه می

درست است آه وظيفه امت اسالمی اين بود آه پاسخ اين نيازها را در آتاب خدا و گفتار . سازد جديدتری روبرو می
قرار گيرد » نعم«وارثان علوم او، جستجو آند، ليكن هرگاه، سنت آه نقش بزرگی در رفع اين مشكالت دارد، در بند 

از بيان گفتار آن حضرت ممنوع باشند، طبعا خفاشان جامعه، غيبت خورشيد را مغتنم ) ص(و وارثان علوم پيامبر 
شوند، و حس آنجكاوی انسانها را با يك رشته اوهام،  شمرند، و يكه تاز ميدان حديث و تفسير و تاريخ می می

 . سازند اشباع می
 

شوند، و  ه شخصيتهايی مانند ابوذر و عبد اهللا بن مسعود، و ابو درداء، توبيخ میجالب توجه است، در شرايطی آ
، آه عمری را در » تميم اوسی داری«آنيد، به  چرا پيوسته از پيامبر، حديث منتشر می: شود به آنان گفته می

 اجازه داده ،)عصر منع حديث نگاری(مسيحيت گذرانده بود و در سال نهم هجرت، اسالم آورد، در عصر عمر 
و او در اين مقام، تا پايان خالفت عمر و عثمان، باقی . شود آه در مسجد پيامبر به داستان سرايی بپردازد می
 ) ١. (شود ماند و پس از قتل عثمان، راهی شام می می

 
ن، ناگفته پيداست، در حالی آه مردم تشنه شنيدن اخبار گذشتگانند، دشمنان قسم خورده اسالم، در لباس دي

 سازند؟  آنان را با چه معارف و علومی آشنا می
 

بينيم از عصر خليفه دوم به بعد، احبار يهود و راهبان مسيحيان، با آسب مجوز قانونی، بدون  روی اين اصل، می
آيند، و  ، در می» عهدين«هيچ واهمه و پروايی به صورت بيانگر تاريخ و قصص پيامبران، و ناشران معارف برگرفته از 

گذارند، و حكم الهی را  شوند آه آنان مشكالت دينی خود را با چنين افرادی در ميان می نقدر به خلفاء، نزديك میآ
اساس، مشوش  های آهن، و پندارهای بی در نتيجه، آنچنان چهره تاريخ و حديث را با افسانه. پرسند از ايشان می

های احبار در پخش اوهام، به ضميمه فعاليتهای  شتال. سازند آه خامه از تشريح آن عاجز و ناتوان است می
آه به هنگام اعدام، از وضع چهار هزار حديث و پخش آن در » عبد الكريم بن ابی العوجاء«مرموزانه زنديقهايی مانند 

 . ، صفحاتی از تاريخ را به خود اختصاص داده است) ١(ميان احاديث اسالمی پرده برداشت 
 

ه چهره معارف و تاريخ و تفسير و حديث را پس پرده مجهوالت و موضوعات زيادی مستور اين عامل، گذشته از اينك
های اسالمی روييدند، و در  گونه در سرزمين» قارچ«ها، گرديد آه  داشت، مايه پيدايش بسياری از مذاهب و نحله

يرامون آن سخن گفتيم برای پيدايش مذاهب از عامل سوم آه در گذشته پ) احبار و راهبان(حقيقت، عامل چهارم 
 . ، سرچشمه گرفت)منع تدوين حديث(
 

 . در ميان گذشتگان، دانشمند معروف تونسی، ابن خلدون، بهتر از همه اين حقيقت را درك آرده است
 

 داوری ابن خلدون درباره آتب تفسير 
ر آن روز، دور از آتاب و علت آن اين است آه جامعه اسالمی د. در آتابهای تفسير سخنان بی سر و ته زياد است«

سوادی، بر آنان غالب بود و اگر به شناخت چيزی راجع به آغاز آفرينش، علل  و علم بودند، و چادر نشينی و بی
و وهب منبه، و » آعب احبار«پرسيدند و افرادی مانند  آردند، از اهل آتاب می اشياء و راز هستی، عالقه پيدا می

. بينيم، آتابهای تفسير، از سخنان آنان پر است از اين روی، می. ها بودند عبد اهللا بن سالم، مرجع اين پرسش
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نويسندگان تفسير، در شرح سخنان آنان راه مسامحه را در پيش گرفتند، در حالی آه ريشه اين گفتار، يا تورات و 
 ) . ١(» يا مجعوالت آنان است

 
، پی بردند، آمی جرأت يافتند تا در » رقانمستش«های  در قرن چهاردهم اسالمی آه مسلمانان به فريبكاری

، به روشنی از حماد بن زيد، نقل )١٣٢٢م ـ (ای آه شيخ محمد عبده  ها را باال بزنند، بگونه مراآز علمی، پرده
افزايد، اين ارقام،  می» عبده«آنگاه . آند آه زنديقان چهار هزار حديث، جعل و در ميان مسلمانان پخش آردند می

ابن ابی العوجاء، به «است و گرنه تعداد احاديث مجعول، بيش از اينهاست؛ زيرا تنها » حماد«دار اطالع مربوط به مق
در ميان احاديث شما، چهار هزار حديث جعل آردم آه به وسيله آن، حالل را حرام و حرام را : هنگام اعدام گفت 

 ) . ٢(حالل آردم 
 

، » حماد«های  وی در آتاب.  سلمه بود و در خانه او بزرگ شد، محدث معروف حماد بن)ربيب(ابن ابی العوجاء 
 . دخل و تصرف آرده است

 
و او » عكرمه«آنند آه وی از قتاده، او از  نقل می» حماد بن سلمه«در اين مورد، آافی است بدانيم آه محدثان، از 

آه لباس سبزی بر تن داشت، » عدمج«آند آه پيامبر، خدا را به صورت انسان امرد، با موی  از ابن عباس، نقل می
) ٣(و در حديث ديگری آمده آه او را به صورت جوانی امرد، فاقد هر نوع پوششی مشاهده آرده است . ديده است

 . 
 

، نتيجه دخل و تصرف ابن ابی العوجاء است آه در خانه او پرورش يافته » حماد«وجود چنين احاديثی در آتابهای 
 . بود

 
آنگاه آه دعوت اسالم قوی و نيرومند گرديد و بازوی آن توانا گشت، و قدرتهای : نويسد ه، میمحقق معاصر، ابوري

مخالف شكسته شد، مخالفان ديرينه اسالم آه پيوسته سد راه انتشار آن بودند، وقتی از نبرد رويارو با آن، مأيوس 
های مخالف  ترين گروه ود از سر سختگشتند، از طريق حيله و مكر، به فكر خيانت افتادند و از آنجا آه قوم يه

های مؤثری  اسالم بودند، تصميم گرفتند آه به اسالم تظاهر آنند ولی دين خود را در دل نگاه دارند آه بتوانند حيله
 ) ١. (را به آار ببرند

 
 قرآن سالوس بازی احبار و راهبان، گروهی از محدثان اسالمی را شيفته خود ساخت؛ از اين جهت در تفسير آيات

آه مربوط به آفرينش آسمان و زمين و انسان، سرگذشت امم پيشين و حاالت پيامبران است، به آنان مراجعه 
. ، ريزه خوار علم و دانش آنان بودند» ضحاك«و » عطار«و » مجاهد«و » عكرمه«های  آردند و افرادی به نام

و آافی است بدانيد، مجاهد آيه مربوط به شفاعت ها ماالمال است  های تفسير، از اقوال اين گروه متأسفانه آتاب
ای برای تو  شايد پروردگارت مقام پسنديده«، ـ آه مفاد آن اين است، )عسی ان يبعثك ربك مقاما محمودا(پيامبر را 
، گفته شد » اعمش«وقتی به . نشاند خدا پيامبر را در آنار خود در عرش می: ـ چنين تفسير آرده است» برگزيند

 ) . ٢(از اهل آتاب : د اين تفسير را از چه آسی گرفته است؟ گفتآه مجاه
 

شود، همگی متأثر  ، چاپ و منتشر می» آل سعود«، به آمك مالی » سنت گرايی«هايی آه اخيرا به عنوان  آتاب
های احبار و رهبان  از احاديث تشبيه و تجسيم، و جبر و حاآميت قدر بر افعال انسان است و يادگار انديشه

 : های زير را مطالعه فرماييد به عنوان نمونه آتاب. باشد یم
 
 ، نگارش حشيش اصرم، » االستقامة« ـ ١
 ، نگارش ابن خزيمه، » التوحيد« ـ ٢
 ، نگارش عثمان بن سعيد دارمی، » النقض« ـ ٣
 . ، نگارش عبد اهللا فرزند احمد بن حنبل» السنة« ـ ۴
 

د اصيل آن، در جسم بودن خدا، جلوس او بر عرش جسمانی آه باالی در همه اين آتابها، اصول اسالم و عقائ
ها است، حاآميت تقدير الهی بر تمام جهان و انسان و حتی بر اراده خود خدا، و منزه نبودن پيامبران از  آسمان

ه اآنون پس از گذشت چهارده قرن از بعثت پيامبر گرامی، آتابهای ياد شده، ب. شود خالف و گناه، خالصه می
، چاپ و » سلفی گری«عنوان بازگشت به اسالم واقعی آه همان اسالم صحابه و تابعان است، تحت شعار 

های قرن هشتم، و محمد بن عبد الوهاب، مجدد  ، فريادگر اين بازگشت در تاريكی» ابن تيميه«شود و  منتشر می
 . راه و رسم او است

 
آنيم و  فانه در دستگاه خلفاء نفوذ مؤثری داشتند، معرفی میاآنون ما برخی از متظاهران به اسالم را آه متأس

 : شويم ای از احاديث آنان را نيز يادآور می نمونه
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  ـ آعب االحبار ١

به قولی، وی در خالفت ابی بكر، اسالم آورد، و به قولی در . بود» حمير«و از قبيله » ماتع«، فرزند » آعب«نام او 
و غيره، از او اخذ » ابو هريره«، به مدينه منتقل شد و گروهی از صحابه، مانند » يمن«سرانجام از . خالفت عمر
را به خود » عاصمه«وی توانست در مدت آمی، افكار مسلمانان . او در زمان خالفت عثمان درگذشت. حديث آردند
 : گويد درباره او می» ذهبی«تا آنجا آه . جلب آند

 
اند، و در صحيح   علماء اهل آتاب بود، گروهی از تابعان از او نقل حديث آردهاو از منابع علم و دانش، و از بزرگان«

 ) . ١(» بخاری و غيره، از او رواياتی نقل شده است
 

، توانست عقائد يهود را در ميان مسلمانان، پخش و به » تورات«خصوصا » آگاهی از آتب عهدين«او در پوشش 
آامال » رؤيت او«و » جسم بودن خدا« جهت، در روايات او مساله عنوان وحی اهلی در عهدين، جا زند، از اين

ترين عقائد او به  شود و اين دو مساله آه بعدا از وی در شمار عقائد الهی حديث درآمد، جزء اساسی مشاهده می
 . م استها، مايه الحاد و انكار يك اصل ضروری اسال هم اآنون انكار رؤيت خدا در آخرت از ديدگاه سلفی. شمار رفت

 
 »تجسم خدا«آعب و مساله 

ها اوج  در اين موقع آوه. خدا به زمين نگريست و گفت من به برخی از نقاط تو گام خواهم نهاد«: گويد آعب می
اين : ، اظهار تواضع آرد، خدا گام بر روی آن صخره نهاد، و گفت)بيت المقدس(، ولی صخره )آبر ورزيدند(گرفتند 

شود، و جای بهشت و آتش من است و جايگاه ميزان من   آه در آن محشر بر پا میای است مقام من، و نقطه
 ) . ٢(» است و من پاداش دهنده اطاعت آنندگان هستم

 
بيت المقدس » صخره«آند، اصرار بر قداست  را مطرح می» جسم بودن خدا«آعب، در اين گفتار، گذشته از اينكه 

 .  و از اين طريق عقائد يهود را ميان مسلمانان، منتشر سازددارد آه آنجا را مرآز همه چيز معرفی آند
 

 اصرار بر رؤيت خدا 
از سخنان او است آه خداوند، تكلم و رؤيت خود را ميان موسی و محمد تقسيم آرد، تكلم را به آليم و دومی را از 

 ) ١. (آن پيامبر اسالم قرار داد
 

ترين عقائد  ر دنيا و آخرت و يا خصوص روز رستاخيز، از اساسید» رؤيت خدا«در پرتو اين گونه احاديث، مساله، 
ای آه شيخ اشعری با تعديلی آه در عقيده اهل حديث پديد آورد،  اهل حديث به شمار آمده است، به گونه

 . نتوانست آن را از پيكر عقيده اين گروه جدا سازد و سرانجام بر آن صحه نهاد
 

 »بآع«ابو هريره، بازگو آننده افكار 
، يكی از آن افراد، ابو هريره است آه » اند گروهی از صحابه از او نقل روايت آرده«در زندگی آعب، آمده است آه 

پردازيم تا  ای از اين قسمت می در اينجا بذآر نمونه. افكار او را به نوعی در ميان مسلمين منتشر ساخته است
 . ا ربوده است تا بازگو آننده افكار او باشديهودی، عقل و خرد يك صحابی ر» حبری«دريابيم چگونه 

 
سخن شگفت آوری را از آعب : مردی وارد شد و به او گفت. روزی ابن عباس نشسته بود«: گويد می» عكرمة«

ابن عباس آه تكيه آرده بود راست نشست و «: گويد عكرمة می» گفت او درباره خورشيد و ماه سخن می. شنيدم
روز قيامت، خورشيد و ماه را به صورت دو گاو نر ساق بريده : د از قول آعب گفتآن سخن چيست؟ آن مر: گفت
 . » اندازند آورند و در ميان آتش می می

 
آعب دروغ : لرزيد، گفت  هايش از خشم می ابن عباس با شنيدن اين سخن، در حالی آه لب«: گويد عكرمة می

های يهودی گری را وارد  خواهد انديشه ودی است و میاين مرد يه! آعب دروغ گفته است! آعب دروغ گفته! گفته
ايد آه  مگر سخن خدا را نشنيده. خدا برتر از آن است آه مخلوق مطيع و رام خود را عذاب آند . اسالم آند

 ) . ٣٣/ ابراهيم ) (و سخر الشمس و القمر دائبين: (گويد می
 
 . » گرفتماه و خورشيد را آه دو مخلوق فرمانبردار هستند، به آار «
 

يهودی » حبر«آند؟ خدا اين  ستايد، عذاب می می» بر فرمان«ها را به عنوان  چگونه خدا، دو موجودی را آه خود، آن
آنگاه، ابن ! چه دروغ بزرگی بر اين دو مخلوق فرمانبردار خدا بسته است! باك است در دروغ گفتن چه بی. را بكشد

زد، و به همين  ت، و چوبی به دست گرفت و با آن، بر زمين میرا بر زبان جاری ساخ» استرجاع«عباس آلمه 
تو گويی سخنی به خاطرش آمد آه از رسول خدا شنيده . حالت بود تا اينكه سربلند آرد و آن چوب را انداخت
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: ام، نقل آنم؟ همگی گفتند  ها شنيده مايليد من آنچه از رسول خدا درباره آفتاب و ماه و سرانجام آن: است، گفت
 ) . ١(» : ...او چنين فرمود. از رسول خدا درباره خورشيد و ماه سئوال آردم: گفت. بلی

 
 . دهد  آند و آن را به پيامبر نسبت می اآنون ببينيم، چگونه ابو هريره نحن آعب را بازگو می

 
. ريده در جهنم هستندخورشيد و ماه، در روز رستاخيز به صورت دو گاو نر ساق ب: پيامبر فرمود«: گويد ابو هريره می

! اند، آه به چنين سرنوشتی دچار شوند؟  مگر اين دو موجود چه گناهی آرده: يكی از حاضران به ابو هريره گفت
 ) . ١(» اند؟ گويی اين دو موجود چه گناهی مرتكب شده آورم، تو می من از پيامبر برای تو حديث می: ابو هريره گفت

 
آيد آه مضمون حديث، يك انديشه اسرائيلی بيش نبوده است، ولی  ث به دست میدر اين جا از تقارن اين دو حدي

ليكن شاگردان او آه عصر پيامبر را . توانست به پيامبر نسبت بدهد  چون آعب، پيامبر اآرم را درك نكرده بود، نمی
به رسول گرامی اسالم توانستند زبان خود را به دروغ بيااليند و اين انديشه را  درك آرده بودند، به آسانی می

 . نسبت دهند
 

 ) ٢. (آند، بلكه انس ابن مالك نيز آن را نقل آرده است تنها ابو هريره نيست آه اين حديث را نقل می
 

 مجامله با خليفه دوم 
جای تأسف است آه اين فرد يهودی با مكر و خدعه مخصوص تبار خود، توانست عالقه خليفه دوم را به خود جلب 

های گذشتگان برای وی سخن  او در خالفت عمر اسالم آورد، و پيوسته از آتاب«: نويسد ثير شامی میابن آ. آند
پذيرفت، تا اينكه به مردم اجازه داد آه به سخنان او گوش دهند، سرانجام، آنچه نزد او از  گفت، و عمر نيز می می

 ) . ٣(» خن از سخنان او نياز نداشتاستوار و نا استوار بود، نقل آرد، در حالی آه امت اسالمی به يك س
 

 . آرد آعب، به عناوين مختلف، توجه خليفه دوم و نيز عثمان را به خود جلب می
 
آند، و اينكه در اجراء  های پيشينيان، تو را شهيد و پيشوای دادگر معرفی می آتاب:  ـ روزی آعب به خليفه گفت١

 . حق و عدالت از مالمت آنندگان، هراسی نداری
 
 . سخن اخير درست است، ولی من آجا و شهادت آجا : داشت، گفت» آعب«ليفه، روی حسن ظنی آه به خ
 
زد، آعب االحبار، جريان را ديد و به او گفت، خليفه دست نگهدار، به خدايی آه   ـ روزی خليفه، مجرمی را می٢

اال «: عمر فورا پاسخ داد.  آسمانجانم در دست او است، در تورات نوشته است، وای بر حاآم زمين از دست حاآم
به خدايی آه جان من در دست او : آعب گفت) . مگر حاآمی آه به حساب خود برسد(، » من حاسب نفسه

 ) ١. (است، عين اين گفتار در آتاب نازل از جانب خدا، بدون آم و زياد وارد شده است
 
خليفه . » سبحان اهللا«: ان مجرم، زير تازيانه گفت زد، ناگه  ـ روزی جالد به امر خليفه، مجرمی را تازيانه می٣

وقتی خليفه علت آن را پرسيد، او فورا عمل خليفه . خنديد» آعب«در اين موقع . دستور داد آه جالد او را رها سازد
) ٢(، مايه تخفيف از عذاب است، يعنی عمل تو ای خليفه يك اصل الهی دارد » سبحان اهللا«: را توجيه آرد و گفت

 . 
 

ای آه از  ای آه خليفه اين يهودی روباه صفت، با آردار و گفتار خويش، عواطف خليفه را بسوی خود جلب آرد، بگونه
آرد، به او اجازه نقل قصص و داستان و حديث و روايت داد و  نشر و تدوين حديث رسول گرامی، جلوگيری می

 . سرانجام آنچه نبايد انجام بگيرد، تحقق پذيرفت
 

 الفت عثمان آعب در خ
ای آه  پس از قتل عمر، او به انواع حيله و مكر توانست در قلب خليفه بعدی، برای خود جای باز آند، به گونه

 . گذارد خليفه، مشكالت فقهی را با او در ميان می
 
يا روزی عثمان از آعب سئوال آرد، اگر آسی زآات مال خود را بپردازد آ«: نويسد  ـ مورخ معروف، مسعودی می۴

ابوذر در مجلس بود، از شنيدن گفتار آعب خشمگين . خير: در آن مال باز برای ديگران حقی هست؟ آعب گفت
 سوره بقره را خواند ١٧٧آنگاه آيه . گويی ای فرزند يهودی شد، و با عصا بر سر و سينه آعب آوبيد و گفت دروغ می

 ) ١. (»  بينوايان و ديگران نيز سفارش شده استآه در آن عالوه بر پرداخت زآات، آمك به بستگان و يتيمان و
 
خليفه از آعب سئوال آرد، آيا صحيح است ما مقداری از بيت المال را در رفع مشكالت «: نويسد  ـ مسعودی می۵



 )١ (فرقه هاِی اسالمی          

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

 
38

عصای خود را بر سينه آعب آوبيد و گفت » ابوذر«اين بار نيز . خود برداريم و به تو نيز بدهيم؟ آعب پاسخ مثبت داد
 ) . ٢(» خليفه از آار ابوذر ناراحت شد، و گفت ترا ديگر نبينم. زند يهودی، چقدر در مسائل دينی جری هستیای فر

 
ثروت نقدينه . ، در زمان حيات او در گذشت)سوم(عبد الرحمان بن عوف، دوست ديرينه خليفه «: نويسد  ـ وی می۶

اميدوارم آه خدا عبد : عثمان گفت.  خود را ببينداو را در برابر عثمان چيدند، ديگر خليفه نتوانست طرف مقابل
پرداخت، و مهمان نواز بود، و يك چنين ثروتی را نيز پس از خود به جای  الرحمن را پاداش نيك دهد، زيرا زآات می

در اين موقع عصای ابوذر به جای سينه آعب، سر او را نشانه گرفت و بر آن فرود . آعب خليفه را تصديق آرد. گذارد
خدا به او خير دنيا : گويی  گذارد، باز می ميرد و چنين ثروت آالنی از خود می ای فرزند يهود، مردی می: د و گفتآم

عثمان . از خود بگذارم» قيراط«من از پيامبر خدا شنيدم آه فرمود خوش ندارم بميرم و به اندازه يك . و آخرت بدهد
 ) . ١(»  آنروی خود را دور: از گفتار ابوذر ناراحت شد و گفت

 
 پيش گويی از سلطنت معاويه 

 هجری، يك سال پيش از قتل خليفه سوم، درگذشت، ولی از تبديل خالفت به سلطنت، و ٣۴آعب االحبار در سال 
، و » طيبه«زادگاه پيامبر مكه و هجرت او به «: گفت وی می. داد اينكه برای امت مايه رحمت است، گزارش می

 ) . ٢(» ودسلطنت او در شام خواهد ب
 

آغاز اين امت نبوت و رحمت است، و سپس خالفت و رحمت است، آنگاه سلطنت و «: و نيز از گفتار او است
 ) . ٣(» رحمت است، بعد از آن پادشاهی و جباريت خواهد بود، در اين حالت دل زمين بهتر از روی آن است

 
گفتار آعب به صورت آمرنگ در . خواند ت میمقصود از مقطع سوم، حكومت معاويه است آه آن را سلطنت و رحم

» سی سال خالفت است، سپس پادشاهی: پيامبر فرمود«: گويد ترمذی می. صحاح و مسانيد وارد شده است
سی سال جانشينی از نبوت است، آنگاه خدا به هر آس بخواهد قدرت و «: آند آه فرمود و ابو داوود نقل می) . ۴(

 ) . ١(» بخشد ملك می
 

همين گفتار آعب در روايات ابو هريره نيز وارد . اند ن صحابه، گروهی مانند ابو هريره از آعب اخذ حديث آردهاز ميا
 ) . ٢(» الخالفة بالمدينة و الملك بالشام«: شده آه

 
 . اين احاديث و گزارشها، شالوده خالفت معاويه را ريخت و دلها را متوجه او آرد

 
 رمز نفوذ فرهنگ بيگانه 

 : رهنگ بيگانه در ميان يك ملت در گروه دو مطلب استنفوذ ف
 
گويند آه ساده لوحان،  آنند و به قدری سخن می  ـ ناشران فرهنگ بيگانه خود را عالم و دانشمند، معرفی می١

 . پندارند و منابع دانش می» اوعية العلم«آنان را 
 
 . گيرند درت آنان در تعقيب اهداف خود بهره میآنند و از ق  ـ آنان پيوسته با مراآز قدرت ارتباط برقرار می٢
 

او به عنوان عالم و دانشمند و آگاه از عهدين، وارد مدينه شد، و . اتفاقا هر دو شرط درباره آعب، آامال فراهم شد
سپس با مرآز قدرت، . به قدری سخن گفت آه اذهان صحابه پيامبر را به خود جلب، و برای اخذ حديث آماده آرد

و مثل ابوذر غفاری را به علت مخالفت با . گذاشت مربوط شد آه عثمان، مشكالت خود را با او در ميان میآنچنان 
 . آرد او توبيخ می

 
اين بررسی اجمالی از زندگی يك فرد يهودی است آه با مكر و حيله، در ميان مسلمين برای خود جا باز آرد و به 

های او آگاه شوند، به آتابهای ياد شده در  سخنان و انديشهآسانی آه بخواهند از . تشويش احاديث پرداخت
 ) . ١(پاورقی، مراجعه فرمايند 

 
 وهب منبه يمنی، مروج حكومت تقدير بر افعال انسان 

اساس را آه همگی اسرائيليات است، در ميان مسلمانان   هجری درگذشت و رواياتی بی٣۴آعب احبار در سال 
ان به يك اسرائيلی ديگر، گرفتار شدند آه بسان سلف خويش در پخش روايات پس از مرگ او مسلمان. پخش آرد

 . است» وهب بن منبه«اسرائيلی سعی بليغ داشت و آن 
 

او در آخر خالفت عثمان چشم به جهان گشود، مطالب زيادی از آتب يهود نقل آرد، و در سال «: نويسد ذهبی می
 متولد شد، اطالع وسيعی از ٣۴ود از اهل يمن، آه در سال او دانشمندی ب«: نويسد و نيز می»  درگذشت١١۴
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های خود، از او به وسيله برادرش  بخاری و مسلم در صحيح. » عهدين داشت و در اين مورد زحمت زياد آشيده بود
ه از او به جا ماند» قصص االبرار و قصص االخيار«آتاب زندگی پيامبران به نام «) . ٢(اند  نقل حديث آرده» همام«

 ) . ٣(» است
 

او در آشمكش مساله جبر و . آرد آرد و با عقائد مسلمين بازی نمی ای آاش او در مرز داستان سرايی توقف می
» وهب بن منبه«آند، از  حماد بن سلمه از ابو سنان نقل می. اختيار، از طرفداران حكومت تقدير بر همه چيز است

 قدرت و مشيت انسان بودم تا اينكه هفتاد و اندی آتاب از آتابهای من مدتها، معتقد به تأثير: گفت شنيدم آه می
هر آس برای خود اختيار قائل باشد، آافر شده است، : گويند پيامبران خواندم آه همگی با هماهنگی خاصی می

 . از اين جهت اين نظريه را ترك گفتم
 

، آتشی بود )صود قدرت و مشيت انسان استمق(» قدرت«طرفداری از جبر و نفی مشيت و اختيار، و انكار هر نوع 
آتش بيار اين . آه در اواخر قرن اول هجرت، در ميان مسلمين بر افروخته شد و آنان را به دو فرقه ممتاز درآورد

توان به صحت بعثت پيامبران و صحت تكليف معتقد بود، ولی برای  معرآه وهب بن منبه بود، و گرنه چگونه می
 ) . البته اختيار غير از تفويض امور به خود انسان است(ی قائل نشد انسان اختيار و آزاد

 
 تميم بن اوس داری، افسانه سرای عصر خالفت 

به عنوان » تميم اوسی«اگر آعب احبار و وهب منبه، در پوشش دانشمندان يهودی وارد حوزه اسالم شدند، 
ای مسيحی چشم به جهان   وی در خانواده.شخصی آگاه از عهد جديد، در ميان مسلمانان به فعاليت پرداخت

گشود و در سال نهم هجرت، اسالم آورد، او نخستين آسی است آه به اجازه عمر، در مسجد پيامبر به صورت 
 . ايستاده داستان گفت

 
انديشی مسلمانان، سبب شد آه قسمت اعظم مطالب عهدين، به صورت قصص  فرصت طلبی اين گروه و ساده

های حديثی و تفسيری گردد، در حالی آه پيامبر  يات مربوط به خلقت انسان و جهان، وارد حوزهانبياء و تفسير آ
 . گرامی، مسلمانان را به شدت از سئوال و پرسش از اهل آتاب باز داشته بود

 
خواندند و به عربی ترجمه  اهل آتاب، تورات را به زبان عبری می«: گويد ، می» شاگرد آعب«خود ابو هريره 

پيامبر دستور داد آه مسلمانان، آنان را نه تصديق آنند و نه تكذيب و به آنان بگويند ما به خدا و به آنچه . آردند می
 ) . ١(» بر شما نازل آرده است ايمان داريم

 
آنيد،  چگونه از اهل آتاب سئوال می«: گويد زند، و می ابن عباس بر ريزه خواران دانش علماء اهل آتاب نهيب می

ترين آتاب، و هنوز جوان است و پير نشده است و به شما خبر  شما آه بر پيامبر خدا فرستاده شده، تازهآتاب 
اند آه اين آتاب خدا  اند و آتابی را شخصا نوشته و گفته داده است آه علماء اهل آتاب، آتاب خدا را دگرگون آرده

ز سئوال و پرسش از آنان نهی نكرده است؟ به خدا آيا پيامبر، شماها را ا. است، تا آن را به بهای آمی بفروشند
 . » سوگند، از آنان آسی را نديدم، از آنچه آه بر شما نازل شده است، بپرسد

 
های علمی باز داشته است و علت آن نيز روشن  اين روايات حاآی است آه پيامبر، مسلمانان را از اين نوع آميزش

 . است
 

، يا دروغ است يا ) ٢(آند ـ آه از بنی اسرائيل سخن نقل آنيد   پيامبر نقل میبنابراين، حديثی آه ابو هريره از
 . مربوط به مواردی است آه از خارج بر صحت آن آگاه باشيم

 
 آند  انگشت شيطان با پهلوی پيامبران بازی می

ند به قيمت اهانت های آنان هر چ خوش بينی مسلمانان، به قهرمانان اساطير از احبار و رهبان، سبب شد آه بافته
اگر باور . به پيامبران تمام شود، در آتب حديث به عنوان روايات منتخب از شش صد هزار حديث، وارد شود

آنيد، به حديث زير توجه فرماييد آه بخاری آن را در صحيح خود، و احمد در مسند، از ابوهريره، تلميذ آعب،  نمی
 . اند نقل آرده

 
 ) . ١(» نبه باصبعه حين يولد، غير عيسی بن مريم ذهب يطعن فطعن فی الحجابآل نبی يطعن الشيطان فی ج«
 
زند، جز عيسی بن مريم ـ آنگاه آه متولد شد ـ  هنگام تولد هر پيامبری، شيطان با انگشت خود به پهلوی او می«

شت شيطان ـ به شيطان به سراغ او رفت آه همين آار را انجام دهد، ـ حجابی ميان او و مسيح پديد آمد ـ انگ
 . » جای پهلوی عيسی ـ به حجاب اصابت آرد
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ای نخواهد بود، بلكه تصرف در نفوس  مس شيطان با بدن پيامبران ـ به فرض محال ـ اگر انجام بگيرد، يك مس ساده
 . و ارواح آنان است تا زمينه گناه را در آنان فراهم سازد

 
 : فرمايد  آند و خطاب به شيطان، می مبران محكوم میدر حالی آه قرآن، اين نوع سلطه را نسبت به پيا

 ) ۴٢/ سوره حجر ) (ان عبادی ليس لك عليهم سلطان اال من اتبعك من الغاوين(
 . » بر بندگان من سلطه و راهی نداری مگر بر گروه گمراه«
 

 : فرمايد نين نقل میآند و قرآن سخن او را چ اتفاقا خود شيطان بر نوميدی خود از بندگان مخلص خدا تصريح می
 ) ٨٣/ سوره ص ) (فبعزتك ألغوينهم اجمعين اال عبادك منهم المخلصين(
 . » آنم، جز بندگان مخلصت را به عزتت سوگند، همگان را اغوا می«
 

در اين روايت آه مسلما زاييده انديشه احبار و رهبان است، حضرت مسيح از قلمرو تصرف شيطان استثناء شده و 
 . اند حدثان اسالمی ناخودآگاه، بر برتری حضرت مسيح نسبت به خاتم پيامبران صحه گذاردهدر نتيجه، م

 
 تميم داری، و داستان جساسه 

آند آه در لسان محدثان، به داستان جساسه  مسلم در صحيح خود، راجع به تميم داری، داستانی نقل می
بر اساس اين داستان، پيامبر مردم . قيس استناقل داستان فاطمه دختر قيس، و خواهر ضحاك بن . معروف است

آورد آه به سخنان اين راهب تازه مسلمان گوش فرا دهند، تا ببينند آنچه آه پيامبر،  را در مسجد خود گرد می
 . درباره دجال مسيح گفته است، اين تازه مسلمان، آن را به رأی العين ديده و لمس آرده است

 
سر داده شد، و مردم برای اقامه نماز به مسجد » الصالة جامعة«بر، دستور به فرمان پيام«: گويد فاطمه می

دانيد چرا شما را به مسجد  می: ريختند، پس از اقامه نماز، پيامبر، روی منبر قرار گرفت و رو به مردم آرد و گفت
وت آردم آه بدانيد نويد و بيمی در آار نيست، دع: پيامبر فرمود. خدا و رسول او آگاه است: دعوت آردم؟ گفتند

آند آه با آنچه من درباره مسيح  او داستانی را نقل می. ، نصرانی بود و االن اسالم آورده است» تميم داری«
دهد و او سخنان خود را چنين آغاز  آنگاه پيامبر به تميم، اجازه سخن گفتن می. ام، آامال مطابق است دجال گفته

 : آند می
بودند، سوار آشتی » جذام«و » لخم«های  رسيد و همگی از قبيله  به سی نفر میها من با گروهی آه تعداد آن

 : شديم
 

ای پهلو گرفت و ما به آنجا وارد شديم،  امواج دريا با آشتی ما، يك ماه تمام بازی آرد و سرانجام در آنار جزيره
از او پرسيديم، تو آيستی؟ . شد نمیای پر مو با ما روبرو شد، به حدی آه جلو و عقب او تميز داده  ناگهان جنبنده

چيست؟ او از شناسايی خويش خودداری آرد، ولی گفت، وارد اين دير » جساسه«ام، گفتيم،  گفت، من جساسه
ـ او نام مردی را برد، آه گمان آرديم آه وی از : شويد، آسی در آنجا است آه به مالقات شما عالقمند است

در آنجا انسان بزرگی را ديديم آه تا آنون انسان به آن بزرگی نديده . شديمشياطين است ـ از اين جهت وارد دير 
پس از نقل يك رشته . های او به گردن، سپس به زانوها، آنگاه به پاها، با زنجير، بسته شده بود بوديم، دست

 : گفتگو ميان واردين و آن شخص، وی خود را چنين معرفی آرد
 

به من . من اذن دهند تا بيرون بيايم و در روی زمين به سير و سياحت بپردازمنزديك است به ) . دجالم(من مسيح 
اجازه داده خواهد شد آه به همه جا بروم جز مكه و مدينه، هر موقع بخواهم به يكی از اين دو شهر وارد شوم، 

ر را فرشتگان ای از آن دو شه دارند، و هر گوشه فرشتگان دست به شمشير، مرا از ورود به آن دو شهر باز می
 : آنند حراست می

 
. است» طيبه«مردم اين جا : در اين موقع، پيامبر، با عصای چوبی آه در دست داشت، به مدينه اشاره آرد و گفت

 : آری: آيا من به شما از اين مسيح سخن نگفته بودم؟ مردم گفتند
 

 ) . ١(» نچه آه گفته بودم موافق بودمرا به شگفت واداشت، زيرا با آ» تميم داری«گفتار : سپس پيامبر فرمود
 

 . ای از داستان نسبتا مفصلی است، آه برای رعايت اختصار به اين صورت نقل شد اين گفتار، گزيده
 

گير از  گوييم؛ ولی شايسته است نيروی دريايی آشورهای بزرگ جهان با تالش پی ما درباره اين حديث سخن نمی
ای وجود  خواه چنين جزيره. ر آن جا گرفته و در بند است تحقيق آنند د» مسيح دجال«وجود چنين جزيره آه 

 : فرمايد دانيم پيامبر عظيم الشأن اسالم آه خدا درباره او می داشته باشد يا نه، ولی می
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 ) . ١١٣/ سوره نساء ) (و علمك ما لم تكن تعلم و آان فضل اهللا عليك عظيما(
 
، هرگز برای جلب نظر مردم، » موخت، همانا فضل خدا درباره تو بزرگ استدانستی به تو بيا آنچه را آه تو نمی«

 ... توان آرد ولی چه می. طلبد آند و او را به داوری نمی به گفتار يك مسيحی تازه مسلمان، استشهاد نمی
 

و .  استبنابراين، تعجب نخواهيد آرد وقتی بدانيد داستان خلقت آدم و حوا، در تفسير طبری، آپيه تورات محرف
 . باشد قهرمان اين نوع تفسيرها، وهب بن منبه می

 
 . های اسرائيلی و مسيحی دارند های ديگری آه ريشه همچنين است وضع و حال داستان

 
 : ها نوشت پی

 
ها بحث شده   مانند حديث غدير، و حديث منزلت آه در آتابهای آالمی به طور گسترده پيرامون سند و داللت آن١.

 . است
 ٢١٨.، ص ٣اريخ طبری، ج  ت٢.
 ٢٢٠.، ص ٣ تاريخ طبری، ج ۴. و ٣
 يا معشر االنصار، املكوا عليكم امرآم، فان الناس فی فيئكم و فی ظلكم، انتم اهل العز و الثروة و اولو العدد و ۵.

 ٢٢٠.، ص ٣تاريخ طبری، ج ... المنعة
 ١۴۴. سوره آل عمران، آيه ۶.
 ۴۶٨.، ص ٣ طبقات ابن سعد، ج ٧.
اين سخن را در . » و ان له يدين بال آيف، آما قال بل يداه مبسوطتان«: گويد ، می١٨اشعری در ابانه، ص  ٨.
 . آند نيز تكرار می» عين«و » وجه«
 .  مانند آعب االحبار٩.
 .  مانند وهب بن منبه١٠.
ان : (فرمايد  آيات قرآن آه میای متخذ از های خود با امام بود، و به گونه  اين جمله، شعار خوارج در طول مبارزه١١.

 . باشد ، می۶٧ و ۴٠ و يوسف، ۵٧انعام، ) الحكم اال هللا
 ٣۵. نهج البالغه، خطبه ١٢.
 .  نوع احاديث پيامبر، مربوط به دوران هجرت او است و اختناق در مكه مانع از تبليغ بود ١٣.
 . » ف و آسرصح من االحاديث سبعمائة ال«: گويد  می١٧. درايه شهيد ثانی، ص ١۴.
 ۴٩. حياة محمد صلی اهللا عليه و آله و سلم، ص ١۵.
 ٢۶۵٧.، حديث ٣۴، ص ۵ سنن ترمذی، ج ١۶.
 : ها و اسناد تاريخی و مواثيق آنحضرت اخيرا در دو آتاب گردآوری شده است  نامه١٧.
 .  ـ مكاتيب الرسول٢ ـ الوثائق السياسية، ١
 
 ٣٠.ص ، باب آتابة الحديث، ١ صحيح بخاری، ج ١٨.

 ٣٠.، باب آتابة العلم، ص ١ صحيح بخاری، ج ٢٠. و ١٩
 ١٢.، ص ١ مسند احمد بن حنبل، ج ٢١.
 . ، گفتار آنان را نقل آرده است٢٩ ـ ۴٨، در صفحات » تقييد العلم« خطيب، در آتاب ٢٢.
 ۴٩. تقييد العلم، ص ٢٣.
 ٢٧٣.، ص ٣ تاريخ طبری، ط اعلمی، ج ٢۴.
 ٢٩۴٨٢.، شماره ٣٩٣، ص ١٠، ط بيروت، آنز العمال، ج ٧، ص ٩ طبقات ابن سعد، ج ٢۵.
 ٢٩۴٧٩.، شماره ٢٩٢، ص ١ آنزل العمال، ج ٢۶.
 ۵٢. تقييد العلم، ص ٢٧.
 ۵٧. تقييد العلم، ص ٢٨.
 .  و آيات ديگر۴۶. سوره حج، آيه ٢٩.
 ٢٩۴٩٠.، شماره ٢٩۵، ص ١٠ آنز العمال، ج ٣٠.
 ٢٩۴٧٣.، شماره ٢٩١، ص ١٠ آنز العمال، ج ٣١.
 . ، به نقل از مسند احمد١۴ فرقة السلفية، ص ٣٢.
 ١٠۴.، ص ١ تلخيص المستدرك، حاآم، در حاشيه مستدرك، ج ٣٣.
 ١٠۴. و ١٠٢، ص ١ مستدرك حاآم، ج ٣۴.
 ١١٩.، ص ١ سنن درمی، ج ١٣. ـ ١٢، ص ٣ مسند احمد، ج ٣۵.
 ١١۵. تاريخ الخلفاء، ص ٣۶.
، گرد آمده ١، ج » مكاتيب الرسول«در آتب حديثی پخش است و در آتاب  احاديث امام آه به امالء پيامبر بود، ٣٧.
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 . است
 ٢۶١. تاريخ الخلفاء سيوطی ٣٨.
اضواء علی السنة المحمدية، ) . تأليف ابوريه مصری(شيخ المضيره، ) . تأليف شرف الدين عاملی( ابو هريره، ٣٩.
 ٣٧٨. ـ ٢٠٨الغدير، جلد ششم، ص ) . تأليف ابوريه(
 ٢٧۵. ـ ٢٠٩، ص ۶ر، ج  الغدي۴٠.
 ٢٩٠. ـ ٢٨٩، ص ۶ الغدير، ج ۴١.
آتبنا عن الكذابين و سجرنا به التنور و اخرجنا به «:  متن عبارت او چنين است١٨۴.، ص ١۴ تاريخ خطيب، ج ۴٢.

 . » خبزا نضيجا
 ٣٣.، ص ١ ارشاد الساری، ج ۴٣.
 ٩٨.، ص ٢ تاريخ بغداد، ج ۴۴.
 ١۵۵.ص » التذآار قرطبی«ز ، به نقل ا٢٧۵، ص ۶ الغدير، ج ۴۵.
هايی آه به عنوان مناقب برای ائمه چهارگانه اهل سنت، نوشته شده   و نيز آتاب٢٨٩.، ص ٢ تاريخ بغداد، ج ۴۶.

 . است
 ١٨٠١.، ص ١ اصابه، ج ٢٩۴۴٨.، به شماره ٢٨١، ص ١٠ آنز العمال، ج ۴٧.
 ١٢٨.، ص ١لی مرتضی، ج  اما١٩.، ص ٣تهذيب التهذيب، ج . ، ط مدينه٣٧ الموضوعات، ص ۴٨.
 ۴٣٩. مقدمه ابن خلدون، ص ۴٩.
 ۵۴۵. المنار، ص ۵٠.
 ۵٩٣.، ۵٩۴، ص ١ ميزان االعتدال، ج ۵١.
 ١٣٧. اضواء علی السنة المحمدية ۵٢.
 ۴۶. آالء الرحمان، عالمه بالغی، ص ۵٣.
ی عنه جماعة من التابعين و هو من أوعية العلم و من آبار علماء اهل الكتاب و رو «۵٢.، ص ١ تذآرة الحفاظ، ج ۵۴.

 . » ء فی صحيح البخاری و غيره له شی
ء علی بعضك فاستعلت اليه الجبال و  ان اهللا نظر الی االرض فقال انی واطی «٢٠.، ص ۶ حلية االولياء، ج ۵۵.

تضعضعت له الصخرة فشكر لها ذلك فوضع عليها قدمه فقال هذا مقامی و محشر خلقی و هذه جنتی و هذه ناری 
 . » و هذا موضع ميزانی و انا ديان الدين

 ٢٣٧. ص ٣شرح نهج البالغة حديدی، ج . » )ص(ان اهللا قسم آالمه و رؤيته بين موسی و محمد  «۵۶.

 . دنباله حديث را در آنجا مطالعه فرماييد. ، ط اعلمی۴۴، ص ١ تاريخ طبری، ج ۵٧.

 . لعربية، طبع دار احياء الكتب ا۴٧۵، ص ۴ تفسير ابن آثير، ج ۵٨.

 ١٠١.، ص ۶و منتخب آنز العمال، ج .  همان مدرك۵٩.

 ) . تفسير اينكه ذبيح آيست آيا اسماعيل است يا اسحاق؟ (١٧.، ص ۴ تفسير ابن آثير، ج ۶٠.

 ٣٨٩.، ص ۵ حلية االولياء، ج ۶١.

 .  همان مدرك۶٢.

 ٣٣٩.، ٢ مروج الذهب، ج ۶٣.

 .  همان مدرك۶۴.

 ٣۴٠.، ص ٣ مروج الذهب، ج ۶۵.

 ۵.، ص ١ سنن دارمی، ج ۶۶.

 ٢۵.، ص ۶ حلية االولياء، ج ۶٧.

 ٢٢٢۶.، به شماره ۵٠٣، آتاب فتن، ص ۴ سنن ترمذی، ج ۶٨.

 ٢١١.، ص ۴ سنن ابو داود، ج ۶٩.

 ٨٨.، ص ۶ آنز العمال، ج ٧٠.

، ٣لكامل، ج ، ا١٨۶، ص ١، االصابة، ج ۵٢، ص ١ تذآرة الحفاظ، ج ۴٨.، ص ۶ و ج ٣۶۴.، ص ۵ حلية االولياء، ج ٧١.
، ص ٨، و ج ٧٧، ١۴٧، ١٧٧، ص ۴، و ج ۵۴، ص ٣ و شرح ابن ابی الحديد، ج ٩.، ص ١، النجوم الزاهرة، ج ١٧٧ص 
 ٣۶.، ص ١٨، و ج ١٨١، ١٩١، ١٩٣، ص ١٢، و ج ٢٢، ص ١٠، و ج ١۵۶

 ١٠١. ـ ١٠٠، ص ١ تذآرة الحفاظ ج ٧٢.

 . ، ماده قصص٢٢٣، ص ٢ آشف الظنون، ج ٧٣.

 ١١١.، ص ٩، باب اعتصام به آتاب و سنت، ج  صحيح بخاری٧۴.

 ۴۶.، ص ٣ مسند احمد، ج ٧۵.

، ص ٢ مسند احمد، ج ١۶۴.ص » و اذآر فی الكتاب مريم«، » بدء الخلق، باب قول اهللا«، ۴ صحيح بخاری، ج ٧۶.

.۵٢٣ 

 . ستهای حديثی اين نوع احاديث فراوان ا  در آتاب٢٠٣. ـ ٢٠۵، ص » دجال«، باب ٨ صحيح مسلم، ج ٧٧.

 ٢۴٠.، و رخدادهای سال ٢٩۴، ص ۵ آامل ابن اثير، ج ٧٨.

 ٣٠٣. فهرست ابن النديم، ص ٧٩.

 .  با تلخيص٣٧٠ عصر المأمون، احمد فريد رفاعی، ص ٨٠.
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 ٨. و ٧ اصول المنطق و الكالم جالل الدين سيوطی، ص ٨١.

 ٣٢۵.، ص ٣ مروج الذهب، ج ٨٢.

 ١٠٩.قاهره، دار المعارف، ص  نهضت ترجمه، به نقل از البخالء جاحظ، ٨٣.

 . ، ط اعلمی، مراجعه شود١٩٨، ص ٧ به تاريخ طبری، ج ٨۴.

و اين آه آيا چنين » التزام قلبی به احكام خدا« در علم اصول فقه، اوايل مباحث عقليه، بحثی است به نام ٨۵.
تواند  آيه ياد شده، می. نباشيمالتزامی الزم است، يا تنها عمل به احكام آافی است، هر چند در قلب به آن ملتزم 

 . دليل روشنی بر لزوم آن باشد
 ٣١٧. ـ ٣١۶، ص ٢ سيره ابن هشام، ج ٨۶.
 ١۵٩. سوره آل عمران، آيه ٨٧.
 ٣٠.، ص ١ صحيح بخاری، آتاب علم، باب آتابة العلم، ج ٨٨.
 .  مصدر پيش ج٨٩.
 ٢١. ـ ٢٠ النص و االجتهاد، ص ٩٠.
  ۴١. سوره انفال، آيه ٩١.
  

  
   کالميفرق

  
  عثمانيه

 
  ٥ابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ص » العثمانيه«اقتباس از مقدمه آتاب 

 عبدالسالم محمد هارون : نويسنده
 

گردد، فرقه عثمانيه است،  ترين فرق اسالمی آه نقطه آغاز آن به نيمه اول قرن اول هجری باز می يكی از قديمی
ها و  آسانيكه در مقابل بدگويی. شود اطالق می) خليفه سوم(بن عفان عنوان عثمانيه بر ياوران و پيروان عثمان 

آه به ) خليفه دوم(ای از اصحاب عمر بن خطاب  های مخالفين عثمان ايستادند، اين گروه شاخه گيری خرده
 . باشند مشهورند، می» عمريه«
 

نمودند بر آن  خص ابوبكر انتقاد میگرفتند و از پيشينيان او باال عثمانيه در مقابل آسانی آه بر عثمان خرده می
شدند تا مقام او را باال ببرند و در اين راستا فضايلی را برای او برشمردند تا بتوانند مخالفين او را محكوم و سرآوب 

 . نمايند
 

ه نظير نشان دادند ـ و بتبع چنين مقامی شايست عثمانيه در مرحله اول اسالم آوردن ابوبكر را، اسالم آوردنی بی
 : چنان فضايلی ـ در مرحله بعد بين فضايل او و علی عليه السالم سنجشی انجام دادند و مواردی را همانند

 
 ـ همراهی ابوبكر با پيامبر در غار ثور 

 
 ـ مفتخر شدن به لقب صديق از جانب رسول اهللا 

 
 ـ همراهی ابوبكر با پيامبر در فتح مكه 

 
 . حلت پيامبر اسالم از فضايل مختص ابوبكر برشمردند ـ امامت جماعت مسلمين در بيماری و ر

 
دانند و  در مقابل پيروان و دوستداران علی عليه السالم، اسالم علی عليه السالم را برتر از اسالم ابوبكر می

 : گويند می
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  . تر از ابوبكر بود ـ علی فقيه

  . ـ علی در نماز صدقه داد
  . زل شدـ سوره آاملی در شأن او و اهل بيتش نا

 . ». . .انت منی آهارون من موسی و«: ـ پيامبر به او فرمود
 

پايه  های عثمانيه بر علی عليه السالم را سخنانی بی پذيرند و عيب جويی شيعيان فضايل ادعايی ابوبكر را نمی
 . دانند می

 
ث مسأله امامت نكته مهم و اساسی در اين بحث آن است آه بايد توجه داشت نقطه محوری تمامی اين مباح

توان گفت اين نزاع بيش از آنكه يك اختالف اعتقادی و دينی باشد يك موضعگيری سياسی  پس می. هست
  .اجتماعی است

  
  

  سلفي
  

  )اهل حديث( قديم 
  
  

 ) اهل حديث و حنابله(تاريخچه سلفی 
 اقتباس از فرق و مذاهب آالمي با اضافات 

 علی رباني گلپايگاني : نويسنده
 

و در اصطالح علمای علم آالم و ملل و نحل بر صحابه و تابعين و نيز . ت به معنی متقدم و سابق استسلف در لغ
شود و گاهی  شود، بلكه به علمای اسالمی در سه قرن نخست هجری سلف گفته می تابعين تابعين اطالق می

 ) ١. (شود از نخستين تابعيان به سلف صالح تعبير می
 

 ٢۴١متوفای (، احمد بن حنبل )  ه ق١۶١متوفای (، سفيان ثوری )  ه ق١٧٩متوفای  (شهرستانی از مالك بن انس
 ) ٢. (به عنوان سلف ياد آرده است)  ه ق٢٧٠متوفای (و داود بن علی اصفهانی ) ه ق

 
 را برگزيدند؛) ۴(راه تفويض ) ٣(اآثريت از سلف در زمينه آيات و احاديث مربوط به صفات الهی به ويژه صفات خبری 

و ضمن ايمان به همه آنچه در آتاب و سنت درباره صفات خداوند آمده است از حمل آنها به معانی ظاهری آه 
احمد بن حنبل . شود از اين گروه معموال با عنوان اهل الحديث ياد می. اند مستلزم تشبيه است اجتناب آرده

اديث درباره صفات خداوند آمده الزم است، در ضبط و نقل احاديث و اينكه ايمان به همه آنچه در اح) ٢۴١ـ١۶١(
 . سعی بليغی نمود، و با استناد به احاديث، اصول عقايد اسالمی را تدوين آرد

 
چنانكه گاهی تعبير حنبليه معادل اصطالح اهل الحديث به . شود ياد می» امام اهل الحديث«لذا از او به عنوان 

 ) ۵. (رود شمار می
 

 او احمد بن محمد بن حنبل ابو عبداهللا شيبانی دائلی است، ايرانی االصل از شهر احمد بن حنبل آه اسم آامل
او در بغداد زاده شد و در طلب علم به آوفه و بصره و مكه و مدينه و يمن و شام . مرو و پدرش فرماندار سرخس بود

در شش جلد بنوشت آه آتابی به نام مسند ابن حنبل . و مغرب و الجزاير و عراق و فارس و خراسان سفر آرد 
 . محتوی بيش از سی هزار حديث است و آتابهای ديگری درباره ناسخ و منسوخ و تفسير قرآن و غيره بنوشت

 
 . آرد پوشيد و سر و ريشش را با حنا خضاب می وی مردی گندمگون و نيكو روی و بلند قامت بود و جامه سپيد می

 
ز مأمون جانشينش معتصم، او را به محنه دچار ساخت و به زندان شد؛ پس ا» قدم قرآن«در زمان مأمون قائل به 

متوآل عباسی جبران اين اهانت را آرد و .  هجری آزاد شد٢٢٠وی بيست و هشت ماه در زندان بماند و در . افكند
 . آرد ابن حنبل را بر ديگر علما مقدم داشت، و جز به مشورت او آار نمی
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» رأی«چون ابن حنبل از اهل حديث بود توجهی به . د گردآوری نموده استابن قيم فتاوی او را در بيست جل

را هم » ضعيف«او گاهی در بين احاديث خود، حديثهای . رفت نداشت بالطبع از مخالفان ابو حنيفه به شمار می
 . آورده و در مسائل دينی و فقهی بيشتر توجه به سلف صالح و صدر اول اسالم داشت

 
ابن حنبل . وه آثيری نيستند ولی مذهب ايشان تا قرن هشتم در بالد اسالم رواج فراوان داشتحنابله، امروزه گر

 ) ۶. (از شاگردان شافعی بود سپس از وی جدا شد و مذهب جديدی ابداع آرد
 

نكته جالب توجه در زندگی احمد بن حنبل اين است آه، تا پيش از او خليفه راشد بودن امام علی عليه السالم در 
ان محدثان اهل سنت جا نيفتاده بود و در اين قضيه موافق و مخالف وجود داشت، او بود آه علی را رسما خليفه مي

چهارم از خلفای راشد اعالم آرد و با زحمات فراوان توانست مسأله تربيع خالفت را تثبيت آند، و از اين طريق با 
 . ترين گواه بر اين مطلب استگری سخت مبارزه نمود و آتاب مناقب الصحابه او به ناصبی

 
وقتی مسأله تربيع از جانب احمد بن حنبل اعالم شد به حضور او رفته و گفتم آار شما طعن : گويد می» حمصی«

من چه آار با آنان دارم؟ و آنگاه سخنی از عبداهللا بن عمر : بر طلحه و زبير است، او صورت در هم آشيد و گفت
ر بهتر از فرزندش است، او علی را عضو شورای شش نفره قرار داد، و علی نيز عم: نقل آردم، او در پاسخ گفت

 ) ٧(خود را امير مؤمنان معرفی آرد حاال من بگويم علی امير مؤمنان نيست؟ 
 

 : شويم جهت آشنايی بيشتر با منهج فكری اهل حديث مطالبی را يادآور می
 
: اره استواء خداوند و عرش سؤال شد وی در پاسخ گفتپيشوای مذهب مالكيه درب) ١٧٩ـ٩٣(ـاز مالك بن انس ١
يعنی آسی حق ندارد از معنی ) ٨(» االستواء معلوم، و الكيفية مجهوله و االيمان به واجب، و السؤال عنه بدعة«

 . استواء خداوند بر عرش سئوال آند و از چگونگی آن آگاه شود گرچه ايمان به آن واجب است
 
اگر «: پيشوای مذهب شافعيه درباره علم آالم نقل شده آه گفته)  ه٢٠۴ـ١۵٠(عی ـاز محمد بن ادريس شاف٢

من از اصحاب آالم مطالبی . انسان به هر آار خالفيـجز شرآـدست بزند بهتر از آن است آه به علم آالم بپردازد 
 ) ٩. (»برم هيچ مسلمانی مثل آنها بگويد ام آه گمان نمی شنيده

 
از بيان اينكه ايمان به قدر و رواياتی آه در اين باره وارد شده واجب است، و هيچ گونه ـاحمد بن حنبل نيز پس ٣

آند آه نبايد درباره چنين مسائلی با آسی به مناظره پرداخت، و  پرسشی در اين باره جايز نيست، توصيه می
 ) ١٠. (نبايد علم جدال را آموخت

 
 . الم مذموم و نارواستو به همين دليل است آه از نظر اهل الحديث علم آ

 
 : تأمل و تحقيق

ـروش تفويض در باب متشابهات قران و سنت و صفات خبری، روش اآثريت صحابه و تابعين بوده، نه اينكه مورد ١
روش اهل بيت پيامبر در اين باره «: اتفاق همه بوده است؛ چون همانطوری آه عالمه طباطبائی در الميزان گفته 

اند  ست يعنی تنها به نفی تشبيه اآتفا نكرده، در معنای آيات صفات، تدبر و اعمال نظر آردهاثبات و نفی با هم ا
)١١ ( 
 
آند در تنافی است  ـنكوهش مطلق علم آالم و بستن راه خرد و عقل، با آيات قرآن آه دعوت به تدبر و تعقل می٢

بدترين جنبندگان ) ١٢(» كم الذين ال يعقلونان شر الدواب عند اهللا الصم الب«فرمايد  آنجا آه می. و سازگار نيست
 . گيرند بندند و از عقل و خرد خويش بهره نمی اند آه چشم و گوش خود را بر حقايق می آسانی

 
 ) ١٣(» افال يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها«و نيز آيه 

 
داوند به پيامبر گرامی خود دستور توان جدال در دين راـ به طور مطلقـ مذموم دانست، در حالی آه خ و چگونه می

ادع الی سبيل ربك «: دهد تا در آنار روش حكمت و موعظه نيكو از روش جدال احسن نيز استفاده آند می
 ») ١۴(بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن 

 
 : نوشتها پی

 
 ٣٩٠، ص ٢النهاية فی غريب الحديث، ج ) ١
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 ٩٣، ص ١ملل و نحل، ج ) ٢
و » يد«، » وجه«دهد و هرگز عقل به آن راه ندارد مانند  آن صفات خداوند آه قرآن و حديث از آن گزارش می) ٣
 . . . ، صورت و دست و چشم و»عين«
 يعنی معانی اين آيات را به خداوند واگذار نمودن، چون توان درك حقيقت آن را نداريم ) ۴
 ١۶٩  و٣٠، ٢٩اقتباس از فرق و مذاهب آالمی، ص ) ۵
 ١۶٩ـ ١۶٨فرهنگ فرق اسالمی، ص ) ۶
 ٣٩٣/ ١، به نقل از طبقات الحنابله، ٢۴، ص ٣فرهنگ عقايد و مذاهب اسالمی، ج ) ٧
 ٩٣، ص ١ملل و نحل، ج ) ٨
 ۵١ـ ٣٨همان، ص ) ٩
 ۵٢ـ ۵١اصول السنة، ص ) ١٠
 ١٣٠، ص ١۴الميزان، ج ) ١١
 ٢٢/ انفال) ١٢
 ٢۴/ محمد) ١٣
  ١٢۵/ نحل) ١۴
  
  
 
  

          
  
  
  
  

  عقايد اهل حديث
 

  ١٥٨، ص ١فرهنگ عقايد و مذاهب اسالم، ج : آتاب
 استاد جعفر سبحانی : نويسنده

 
 : »اشعری«اصول عقائد اهل حديث از زبان 

) ص( ـ ما به خدا و فرشتگان و آتابها و رسوالن او و آنچه آه از جانب او آمده است و راويان مورد اعتماد، از پيامبر ١
 . آنيم  آنيم، و چيزی از آن را رد نمی  اقرار میاند، نقل آرده

 
  . نياز است، نه همسری دارد و نه فرزندی  ـ خدا، خدا يگانه است، جز او خدايی نيست، بزرگوار و بی٢
  
 . بنده او و رسول اوست، آه او را با هدايت و آيين استوار فرستاده است) ص( ـ محمد ٣
 
 .  ـ بهشت و دوزخ بر حق هستند٤
 
 . انگيزد آيد و در آن شكی نيست و خدا مردگان قبور را بر می ـ رستاخيز می ٥
 
 : چنانكه فرموده است) ١( ـ خداوند بر عرش خود استقرار دارد ٦
 
 ) . ٥/ سوره طه (» الرحمن علی العرش استوی«
 
 : چنانكه فرموده است) . بال آيف(ای دارد، ولی بدون آيفيت   ـ خدا چهره٧
 
 ) . ٢٦/ سوره رحمن (» ربك ذو الجالل و االآرامو يبقی وجه «
 
 . » ماند آه صاحب جالل و احترام است روی پروردگارت باقی می«
 
 : فرمايد چنانكه می. است بدون آيفيت» دو دست« ـ خدا دارای ٨
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 . » آدم را با دو دستم آفريدم«) ٧٥/ سوره ص (» خلقت بيدی«
 

 : فرمايد و نيز می
 
 . » های او باز هستند بلكه دست«) ٦٤/ سوره مائده (» نبل يداه مبسوطتا«
 
 : چنانكه فرمود() .  ـ خدا چشم دارد اما بدون آيفيت ٩
 
 . » آرد حرآت می) چشم ما(زير نظر ما «) ١٤/ سوره قمر (» تجری بأعيننا«
 
 ) . تاسم با مسمی يكی اس. (های خدا غير خدا است، او گمراه است  ـ آن آس آه گمان آند نام١٠
 
 : فرمايد چنانكه می) . علم او غير ذات او است( ـ خدا دارای علم است ١١
 

 ) . ١٦٦/ سوره نساء (» انزله بعلمه
 
 : و نيز فرموده است. » آتاب خود را با علم خويش فرو فرستاد«
 
 ): ١١/ سوره فاطر (» و ما تحمل من أنثی و ال تضع إال بعلمه«
 
 . » زايد مگر با علم او و نمیشود  ای آبستن نمی هيچ ماده«
 
آنيم، آن گونه آه معتزله و جهميه و  ها را نفی نمی آنيم و هرگز آن  ـ ما برای خدا، گوش و چشم ثابت می١٢

 . خوارج نفی آردند
 
 : چنانكه فرموده است. آنيم  ـ ما برای خدا قوه و نيرو ثابت می١٣
 
 ) . ١٥/ سوره فصلت  (»اولم يرو ان اهللا الذی خلقهم هو أشد منهم قوة«
 
 . » بينيد خدايی آه آنان را آفريده، از ايشان نيرومندتر است؟ آيا نمی«
 
، پس » آن«: آالم خدا مخلوق نيست و خدا چيزی را خلق نكرده است مگر اين آه به او گفت: گوييم  ـ ما می١٤

 : گويد چنان آه می. » فيكون«آن هم وجود پذيرفت 
 
 ) . ٤٠/ سوره نحل » ا اردناه ان نقول له آن فيكونء اذ انما قولنا لشی«
 
 . » شود ، پس آن چيز محقق می» باش«اين است آه . گفتار ما به چيزی آنگاه آه هستی او را بخواهيم«
 
 ـ در زمين چيزی از خير و شر نيست، مگر آن آه خدا، آن را خواسته است و هر چيزی در جهان، با خواست خدا ١٥

 . تواند آاری را انجام دهد قبل از آن آه خدا آن آار را انجام دهد آسی نمیآيد و  پديد می
 
 . توانيم از قلمرو علم او بيرون بياييم شويم و نمی نياز نمی  ـ ما از خدا بی١٦
 
 : فرمايد چنانكه می.  ـ آفريدگاری جز خدا نيست و اعمال بندگان، مخلوق خدا است١٧
 
 ) . ٩٦/ وره صافات س(» و اهللا خلقكم و ما تعلمون«
 
 . » دهيد، آفريده است خدا شما را و آنچه را انجام می«
 

 : فرمايد  چنان آه می. بندگان خدا، توانايی بر آفريدن چيزی ندارند، در حالی آه آنان مخلوقند
 
 ) . ٣/ سوره فاطر (» هل من خالق غير اهللا«
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 ) . ٣(» آيا آفريدگاری جز خدا هست؟«
 
 مؤمنان توفيق اطاعت داده و آنان را مشمول لطف خود قرار داده و اصالح و هدايت آرده است و  ـ خداوند، به١٨

نيز، او، آافران را گمراه آرده و آنان را از هدايت خود محروم ساخته و نعمت ايمان را به آنان عطا نفرموده است و 
آرد هدايت يافته  ودند و اگر هدايتشان میداد، آنان از صالحان ب اگر چنين لطف و اصالحی در حق آنان انجام می

 : فرمايد  چنانكه می. بودند
 
 ) . ١٧٨/ سوره اعراف (» من يهد اهللا فهو المهتدی و من يضلل فأولئك هم الخاسرون«
 
 . » آار است هر آس را آه خدا هدايت آند، او هدايت يافته و هر آس را گمراه آند، زيان«
 

 آند و ايمان را به آنان لطف بفرمايد تا از مؤمنان گردند، ولی او خواسته است آه آنان تواند آافران را اصالح خدا می
) تا نور هدايت در آن وارد نشود(های آنان مهر زده است  آافر باشند، چنان آه دانسته و آنان را آمك نكرده و بر دل

 . 
 
آوريم   و شر، و شيرين و تلخ، هر دو ايمان می ـ خير و شر و قضا و قدر، همه از خداست و ما به قضا و قدر و خير١٩

دانيم، آنچه آه به ما نرسيده، مقدر نبوده آه برسد و آنچه به ما رسيده، ممكن نبوده آه خطا برود و بندگان  و می
 : فرمايد چنان آه می. خدا برای خود زيان و سودی جز آنچه او بخواهد مالك نيستند

 
 ) . ١٨٨/ سوره اعراف (»  اال ما شاء اهللاقل ال املك لنفسی نفعا و ال ضرا«
 
 . » شوم، جز آنچه را آه خدا خواهد بگو، من برای خود سود و زيانی را مالك نمی«
 

 . دانيم بريم و نياز و فقدان را برای خود در هر زمان، ثابت می ما در آارهای خود به خدا پناه می
 
 . ه است و آن آس آه قرآن را مخلوق بشمارد، آافر استقرآن آالم خداست و آفريده نشد: گوييم  ـ ما می٢٠
 

مؤمنان، . گردد شود، چنان آه ماه در شب چهاردهم رؤيت می ها ديده می عقيده داريم آه خدا در آخرت، با چشم
 از رؤيت خدا ممنوعند، تا آنگاه آه مؤمنان، خدا را بينند، چنان آه در روايات رسول خدا آمده است، آافران خدا را می

 : فرمايد چنانكه می. بينند در بهشت می
 
 ) . ١٥/ سوره مطففين (» آال انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون«
 
 . » پروردگار خود مستورند) ديدن(چنين نيست، آنان در روز رستاخيز از «
 

 او را ببيند و خدا بر آوه تجلی آرد و آن را ويران گردانيد، از اين موسی ـ عليه السالم ـ از خدا خواست آه در دنيا
 . شود طريق به موسی تفهيم آرد آه او در دنيا ديده نمی

 
شود تكفير آنيم، مانند دزدی و   ـ عقيده داريم آه نبايد يك نفر از اهل قبه را به گناهی آه مرتكب می٢٢
 . دانند ه را آافر میگساری، برخالف خوارج آه آنان مرتكب آبير می

 
 . تر از ايمان است و هر اسالمی ايمان نيست اسالم وسيع: گوييم  ـ می٢٣
 
های بندگان ميان دو انگشت از انگشتان خدا است و خداوند،  آند و دل ها را دگرگون می  ـ معتقديم، خدا دل٢٤

البته بدون (ز رسول خدا آمده است، چنان آه در روايت ا. دارد ها و زمين را روی يك انگشت خود بر می آسمان
 ) . اعتقاد به آيفيت

 
 ـ معتقديم، هيچ آس از اهل توحيد و ايمان را نبايد به بهشت و دوزخ محكوم آرد مگر آسی را آه رسول خدا، ٢٥

ترسيم آنان در  آاران بهشت را اميدواريم و در عين حال می به بهشتی بودن او گواهی داده است و نيز برای گنه
خداوند گروهی را پس از آن در آتش سوختند، به شفاعت پيامبر، بيرون آورد و اين : گوييم ما می. تش معذب باشندآ

 . عقيده، نتيجه رواياتی است آه از پيامبر آمده است
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و خدا بندگان را . ميزان، صراط و برانگيخته شدن پس از مرگ، حق است.  ـ ما به عذاب قبر و حوض ايمان داريم٢٦
 . رسد دارد و به حساب مؤمنان می  قيامت نگه میدر
 
پذيرد و روايات صحيحه را در اين مورد آه افراد مورد اعتماد از رسول   ـ ايمان، گفتار و آردار، افزايش و آاهش می٢٧

 . پذيريم اند، می خدا نقل آرده
 
ستاييم،  گزيده است و آنان را می ـ پيشينيان را دوست داريم، آنان را آه خداوند به شرف مصاحبت پيامبر بر٢٨

 . چنان آه خدا ستوده است و همه آنان را دوست داريم
 
خدا به وسيله او به . باشد   ـ معتقديم، پيشوای برتر پس از پيامبر، ابوبكر صديق آه رضوان خدا بر او باد، می٢٩

مت و پيشوايی برگزيدند، چنان آه رسول اسالم عزت بخشيد و او را بر مرتدان پيروز آرد و مسلمانان، او را برای اما
پس از او، عمر بن خطاب آه رضوان . خدا، او را برای نماز، مقدم داشت و همگی، او را خليفه رسول خدا ناميدند

و آسانی آه او را آشتند، او رابه ظلم . اند خدا بر او باد و از آن پس، عثمان بن عفان آه رضوان خدا بر او باد، خليفه
آنان، پيشوايان پس . طالب، آه رضوان خدا بر او باد، خليفه رسول خداست  سپس علی بن ابی. آشتندو عداوت 

دهيم، به بهشتی بودن ده نفری  گواهی می. از پيامبر خدا هستند و جانشينی آنان، جانشينی از مقام نبوت است
 را دوست داريم و زبان را از بازگويی آه رسول خدا بر بهشتی بودن آنان، گواهی داده است و ديگر ياران رسول خدا

هدايت (های راشد  داريم و معتقديم آه خلفای چهار گانه، خليفه اختالفاتی آه در ميان آنان رخ داده است، باز می
 . آند و برتر بودند و آسی در فضيلت، با آنان برابری نمی) يافته

 
و نيز اين آه او پس از فرود . آنيم آيد، تصديق می  میخدا به آسمان نخست فرود: گويد  ـ همه رواياتی را آه می٣٠

نقل ) راويان(و همچنين ديگر چيزهايی را آه آنان » ای هست؟ آيا سؤال آننده و يا استغفار آننده«: گويد آمدن می
 . آنيم اند، تصديق می آرده

 
گردد، اعتماد  ها باز می ه اين ـ در مسائل اختالفی، به آتاب خدا و سنت پيامبر و اجماع مسلمين و آنچه آه ب٣١
دانيم به  گذاريم، و چيزی را آه نمی هرگز در دين خدا چيزی را آه خدا به آن اذن نداده است، بدعت نمی. آنيم می

 . دهيم خدا نسبت نمی
 
 : فرمايد چنانكه می. آيد  ـ معتقديم آه خدا روز رستاخيز می٣٢
 
 ) . ٢٢/ سوره فجر (» و جاء ربك و الملك صفا صفا«
 
 . » آيند پروردگارت با فرشتگان صف آشان می«
 

 : فرمايد چنانكه می. معتقديم آه خدا به بندگانش نزديك است، هرگونه آه بخواهد
 
 ) . ١٦/ سوره ق (» و نحن اقرب اليه من حبل الوريد«
 
 . » تريم ما از رگ گردن به او نزديك«
 

 : فرمايد و چنان آه می
 
 ) . ٩ ـ ٨/ سوره نجم »  قوسين او ادنیثم دنا فتدلی فكان قاب«
 
 . » نزديك شد و سپس در آويخت، آنگاه به مقدار دو آمان يا آمتر، فاصله يافت«
 
 ـ نماز جمعه و نماز ديگر اعياد و ديگر نمازها، از آيين ماست، چنان آه نماز خواندن پشت سر هر نيكوآار و يا ٣٣

ت آه عبدالرحمن بن عمر، پشت سر حجاج بن يوسف نماز بدآاری جزء آيين ماست، زيرا روايت شده اس
 . خواند می

 
 .  ـ مسح بر چكمه و جوراب در حضر و سفر جايز است٣٤
 
دانيم آه برای رستگاری پيشوايان اسالم دعا آنيم و به پيشوايی آنان اقرار آنيم و آسانی آه هنگام   ـ الزم می٣٥

را با قوه و قدرت ) راهبران(دانند، گمراهند، و پيوسته خروج بر آنان  انحراف رهبران، شورش بر ضد آنان را الزم می
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 . دانيم ها الزم می آنيم و ترك قتال و نبرد را در فتنه انكار می
 
 .  ـ معتقديم آه روزی دجال، خروج خواهد آرد، چنان آه در روايات از رسول خدا آمده است ٣٦
 
 . آنند  داريم، اين دو نفر از به خاك سپردگان سؤال می ـ به عذاب قبر و سؤال منكر و نكير ايمان٣٧
 
 . پذيريم  ـ حديث معراج را می٣٨
 
 . ها تعبيری دارند دانيم و معتقديم آه آن  ـ بسياری از رؤياها را صحيح می٣٩
 
 . رساند دانيم و معتقديم آه عمل ما به آنان سود می  ـ دادن صدقه از طرف مردگان و دعا برای آنان را صحيح می٤٠
 
 . گوييم، سحر واقعيت دارد پذيريم و می  ـ تأثير سحر و ساحر در اين دنيا را می٤١
 
چنانچه به قانون ارث .  ـ معتقديم، هر آس از اهل قبله مرد، بايد بر او نماز گزارد، خواه نيكو آار باشد يا بدآار٤٢

 . ايمان داريم
 
 . اند  ـ معتقديم آه بهشت و دوزخ آفريده شده٤٣
 
 . گوييم هر آس بميرد يا آشته شود، به اجل خود مرده و آشته شده است  ـ می٤٤
 
 . دهد، حالل باشد يا حرام  ـ روزی افراد از جانب خدا است آه به بندگان خود روزی می٤٥
 
و آند  آند و در دل او شك ايجاد می  ـ ما بر خالف معتزله و جهميه، معتقديم آه شيطان، انسان را وسوسه می٤٦

 : فرمايد چنانكه می. رساند به او آسيب می
 
 ) . ٢٧٥/ سوره بقره (» الذين يأآلون الربا ال يقومون اال آما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس«
 
و نيز . » خيزند، مگر مانند آسی آه شيطان او را آسيب رسانده است خورند، از جای بر نمی آسانی آه ربا می«

 : فرمايد می
 
 ) . ٦ ـ ٤/ سوره ناس (»  الوسواس الخناس الذی يوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناسمن شر«
 
 . » )برم به خدا پناه می(آند، از جن و انس  های مردم وسوسه می گر فريبكار آه در سينه بگو از شر هر وسوسه«
 
 . دهد  میسازد، اختصاص  ـ معتقديم، خدا صالحان را به آياتی آه برای آنان آشكار می٤٧
 
افروزد، سپس   ـ عقيده ما درباره آودآان مشرآان، اين است آه خدا در سرای ديگر آتشی را برای آنان بر می٤٨

و هر آس . گردد هر آس از آنان داخل شود، آتش برای او سرد و سالمت می. داخل آتش شويد: گويد به آنان می
 . شود ابا ورزد، معذب می

 
روند، آنچه را واقع شده و واقع  دهند و به آجا می ند آه بندگان، چه آارهايی را انجام میدا  ـ معتقديم، خدا می٤٩
 . ها برای او معلوم است شد چگونه بود، اين داند آنچه واقع نشده اگر واقع می داند و نيز می شود می می

 
 . و برای مسلمانان خيرخواه بود.  ـ معتقديم آه بايد از پيشوايان اطاعت آرد٥٠
 
 . گزاران و هواپرستان جدا شويم دانيم آه از بدعت  ـ الزم می٥١
 
 : نوشتها پی

 
چيزی آه هست، . گيرند، نه بمعنای استيالء و تسلط را به معنای استقرار می» استواء« اهل حديث، در اين آيه، ١.

 آيفيت آن برای ما معلوم خدا بر عرش استقرار دارد ولی: گويند برخی از آنان برای پرهيز از تشبيه و تجسيم می
  . نيست
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، زياد بكار » يد«و » وجه«های آالمی اشاعره، پس از طرح صفات خبری مانند  ، در آتاب)بدون آيفيت( اين واژه ٢.
آنند و اين برای فرار از تشبيه  آه مصدر جعلی بال آيف است، تعبير می» البلكفه«رود و گاهی از آن با آلمه  می
ولی هرگز در توصيف . خدا چهره و دست و پا دارد ولی نه با آيفيتی آه بشر دارد: گويند میو حاصل اين آه . است

برند؛ فقط مدعی  پيمايند بلكه اين الفاظ را بابيان معانی لغوی آن بكار می خدا به اين صفات را تأويل و مجاز را نمی
  . هستند آه آيفيت آن برای ما معلوم نيست

های   آه از نظر مضمون، با آيه وارده در متن، يكی است، استدالل آرده است، مانند آيه در اينجا به آيات ديگری٣.
  . طور٣٥ سوره نحل و ٢٠ و ١٧
  

  )وهابيت ( جديد 
  
  
  

  تاريخچه وهابيه
 

   ٤٥٧فرهنگ فرق اسالمی ص : آتاب
 دآتر محمد جواد مشكور : نويسنده

 
هستند او پير و مكتب ابن ) ١٢٠٦ - ١١١٥( نجدی پيروان محمد بن عبدالوهاب بن سليمان تميمی»  وهابيان«

 . تيميه و شاگرد او ابن قيم الجوزی بود آه عقايد جديدی را در جزيرة العرب بنياد نهاد
 

اند و صحيح اين  نام اين فرقه از نام پدر او عبدالوهاب گرفته شده و لقب وّهابی را دشمنان اين فرقه به آنان داده
 . به شيخ محّمد پيشوای اين فرقه بناميم در نسبت»  يهمحّمد«است آه ايشان را 

 
شيخ محّمد در شهر عينيه از بالد نجد تولد يافت، پدرش در آن شهر قاضی بود و از آودآی به مطالعه آتب تفسير 

 . پرداخت و حديث و عقايد می
 

 . فقه حنبلی را نزد پدر خود آه از علمای حنابله بود بياموخت
 

بعد از مناسك به مدينه رفت و در آن جا استغاثه و استعانت مردم  بيت الّله الحرام رفت  به حجمحّمد در سفری آه
خواستن فقط  اين عمل بر خالف توحيد است و استعانت و حاجت: در پيش قبر او انكار آرد و گفت) ص(را از پيغمبر

 و به مطالعه آتب ابن تيميه و ابن قيم سپس به نجد بازگشت و از آن جا به بصره و شام رفت. بايد از خداوند باشد
 . پرداخت

 
ابن تيميه ابوالعباس احمد بن عبدالحليم حّرانی از بزرگترين علمای حنبلی قرن هفتم و هشتم هجری بود و چون 
عقايدش مخالف افكار علمای معاصرش بود تكفير شده به زندان افتاد و عاقبت از جور مغوالن مهاجم از شام به 

 .  در قلعه دمشق درگذشت٧٢٨ به دمشق برگشت و به سال ٧١٢ولی به سال . تقاهره گريخ
 

رفتند مقيد به تبعيت از مذهب فقهی احمد بن  ابن تيميه با اين آه خود و پدرش از علمای حنبلی به شمار می
 . آرد حنبل نبود و در مسائل آالمی در توحيد غلو می

 
 . سرانجام ابن تيميه در زندان دمشق درگذشت

 
شاگرد ابن تيميه بود و مانند استاد خود از ) ٧٥١ -  ٦٩١(شمس الدين ابو عبدالّله محمد معروف به ابن قيم الجوزی 

 . آرد و به اتهام بدعت گذاری در اسالم به زندان افتاد آراء و افكار مذآور دفاع می
 

در قديمترين آتابی آه در مورد محمد بن عبدالوهاب در مسافرتهای خود ظاهرا به ايران نيز سفر آرده است و 
 . است) شوشتری(تاليف سيد عبداللطيف تستری »  تحفة العالم«مسافرت وی به ايران سخن رفته است، آتاب 

 
 در حدود ده سال پس از وفات محمد بن عبدالوهاب مصادف با حمله وهابيان به آربال و ١٢١٦اين آتاب در سال 

 . فر او را به ايران و اصفهان ذآر آرده استنجف تاليف يافته است و در آن آتاب س
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در مجّلد مربوط به قاجاريه در شرح حال محمد بن »  ناسخ التواريخ«ميرزا محمد تقی خان سپهر نويسنده 
وی از عرب باديه بود و به بصره سفر آرد و در نزد يكی از علمای آن شهر آه شيخ «. عبدالوهاب چنين گفته است
 دين آموخت و از آن جا به ايران آمد و در اصفهان متوقف شد و در نزد علمای آن ديار به محمد مجموعی بود علم

 . تحصيل علم و ادب و فقه پرداخت
 

 .  به درعيه از نواحی معروف نجد رهسپار گرديد١١٠٦شيخ محّمد در شهر عينيه رانده شد و در سال 
 

 شمرد و سخنان وی را به مصلحت مقام خود دانست امير درعيه آه محمد بن سعود نام داشت مقدم او را گرامی
 . و به شيخ محمد وعده مساعدت و ياری در اشاعه عقايدش داد

 
شيخ محمد درعيه را موطن خويش قرار داد، و به مردم آن سامان تفسير قرآن بياموخت و به اصول مذهب خود 

 . آشنا ساخت
 

م نجد فرمان جهاد داد و ايشان به ياری محمد بن سعود بر ای به مذهب وی گرويدند، آنان را عليه مرد چون عّده
خود  نجد و قبايل ساآن در آن حدود غلبه آردند، و شهر رياض را فتح آردند و از آن به بعد آل سعود آنجا را پايتخت

 . قرار دادند
 

 عبادت و تدريس شيخ محّمد اداره امور مردم را به عهده عبدالعزيز پسر محمد بن سعود واگذار آرد و خود به
 .  رخت از جهان بربست١٢٠٦پرداخت تا در سال 

 
 . ماند داد آه جز معتقدان به اين عقيده موحد ديگری باقی نمی شيخ مفهوم توحيد و ال اله اّال الّله را طوری قرار می

 
 . ال اله اّال الّله نفی است و اثبات: وی چنين گويد

 
آند و قسمت دوم اّال الّله عبادت را برای خدايی آه شريك ندارد  عبودات میبر نفی جميع م قسمت اّول ال اله داللت

 . نمايد ثابت می
 

است آه مقصود از آن منحصر ساختن عبادت » توحيد«مهمترين چيزی آه خداوند بر آن امر فرموده : همچنين گويد
 . ترين چيزی آه خداوند از آن نهی فرموده، شرك است به خدا می باشد و زشت

 
، طبع بيروت باستناد به آتب محمد بن عبدالوهاب و آثار ديگر »  هذی هی الوهابيه«حمد جواد مغنيه در آتاب م
به نظر وهابيها هيچ انسانی نه مّوحد است و نه مسلمان مگر اين آه امور معينی را ترك : نويسد می»  وهابيان«

 : نمايد آه از جمله آنها اين چند مورد است
 
ای خدا توسط :  يك از انبياء و اوليای خدا به خداوند تعالی توسل نجويد و هر گاه چنين آند و بگويد بوسيله هيچ-  ١

خود قرار دهی، چنين آسی به راه مشرآان  به تو متوسل هستم آه من را مشمول رحمت) ص(پيامبرت محمد
 . اش شرك است رفته و عقيده

 
 بر آن دست نگذارد و در آن جا دعا نخواند و نماز نگذارد و بر آن نزديك نشود و) ص( به قصد زيارت به قبر پيغمبر-  ٢

 . بنا و مسجد نسازد و برای آن نذر نكند
 
اسالم عطا آرده است وليكن از ) ص( از پيغمبر طلب شفاعت نكند اگر چه خداوند حق شفاعت را به پيغمبر-  ٣

 . طلب آن نهی فرموده است
 

را شفيع من قرار ده ولی ) ص(ّله اشفع لی محمدا، يعنی محمديا ال: بر مسلمان جايز است آه بگويد
 . نزد خدا برای من شفاعت آن) ص(يا محمد اشفع لی عند الّله، يعنی ای محّمد : بگويد روانيست

 
 . خواسته باشد آسی آه از پيامبر طلب شفاعت آند مانند اين است آه از بتان شفاعت

 
توصيف نكند و » سيدنا«نكند و آن حضرت را با لفظ » يا محمدا«و او را ندا و  بايد هرگز به پيغمبر سوگند نخورد - ٤

 . بر زبان جاری نسازد) ص(بحق محمد، يا محمد، سيدنا محمد: الفاظی از قبيل
 
 .  نذر برای غير خدا و پناه بردن و استغاثه به غير خداوند شرك است-  ٥
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ين قبور و سنگ و آتيبه نهادن بر آن، و چراغ و شمع گذاشتن بر آن  زيارت قبور و ساختن گنبد و بنابر آنها و تزي- ٦

 . شرك است
 

شود و خون و مالش محفوظ است اّما  همه مسلمانان معتقدند آه هر آس شهادتين گويد مسلمان محسوب می
مردگان قول بدون عمل ارزش و اعتباری ندارد و بنابراين هر آس شهادتين را بخواند ولی از : گويند»  وهابيه«

 . باشد بطلبد چنين آسی آافر و مشرك خواهد بود و خون و مال او حالل می استعانت
 
آنند و قايل به تاويل و توجيه نيستند، و به استناد  به پيروی از ابن تيميه به ظاهر آيات و اخبار عمل می»  وهابيان«

دارای اعضا و جوارح »  مجسمه« و او را مانند آنند ای از احاديث و آيات برای باری تعالی اثبات جهت می ظاهر پاره
 . بن عبدالّله دانند) ص(آنان نخستين پيغمبر را نوح و خاتم ايشان را حضرت محمد. دانند می

 
را آه تا به ) ص(در سرزمين ايشان زيارت قبور وجود ندارد و تمام قبرها با خاك يكسان است و روضه منوره پيغمبر

 . شود تواند بدان نزديك شود و قبر مطهر ابدا ديده نمی اند آه آسی نمی ار دادهباشد طوری قر حال باقی می
 

مذهب وهابی اآنون در عربستان سعودی مذهب رسمی است و فتاوی علمای آن مذهب از طرف دولت اجرا 
 . شود می

 
حنفی، شافعی، :  مثلدر فروع مذهب تابع امام احمد حنبل هستند و بر هيچ يك از پيروان مذاهب اربعه»  وهابيان«

را مورد طعن قرار »  غالة«و »  زيديه«و »  شيعه«: گيرند ولی پيروان ديگر مذاهب را از قبيل حنبلی، مالكی ايراد نمی
 . دهند می

 
 هجری قمری بعد از خراب آردن قبور بقيع، به آربال و نجف حمله آردند و حرم حضرت امام ١٢١٦در سال »  وهابيه«

 .  نمودند و قريب چهار هزار تن از مردم شيعه آن شهر را بكشتندرا غارت) ع(حسين
 

خدا را نيز خراب آنند و با خاك يكسان نمايند ولی از بيم اعتراض ديگر ) ص(ايشان بر آن بودند آه گنبد رسول
 . مسلمانان از اين آار خودداری آردند

 
 عصای چماق گونه خود بر قبر آن حضرت رفت و با خدا می) ص(محمد بن عبدالوهاب بر سر قبر رسول: گويند
و با اين عمل » ای برخيز اگر زنده) ص(يعنی ای محمد«حيا  يا محمد، قم ان آنت: گفت آوفت و می می
 . خواست زنده نيست و نبايد از او حاجت) ص(به پيروان خود نشان دهد آه پيغمبر خواست می

 
د رواج فراوان يافته است چنان آه در زنگبار بسياری از مسلمانان در افريقا و هن»  وهابيان«با تبليغات متعدد عقايد 
 . اند به اين مذهب گراييده

 
 ميالدی در ١٨٢٢بود آه در سال ) زخژ(ملقب به ) ١٨٩٨ - ١٨١٧(در هندوستان پيشوای اين فرقه سيد احمد خان 

به وجود »  وهابيان« به حكومت خود مذهب وهابی را پذيرفت و در پنجاب به دعوت پرداخت و دولتی شبيه سفر حج
وی به علما و واعظان دين در آن نواحی حمله . آرد به حدی آه شمال هند را تهديد می آورد و آارش باال گرفت

 . ناميد» دار الفكر«داد، و هند را  پذيرفت اعالن جهاد می برد و به هر آس آه مذهب او را نمی می
 

 . سيد احمد خان را به جای خود بنشاند تشاش توانستسرانجام امپراطوری انگليس برای رفع اغ
 

به  را بشنيد و آن را بپذيرفت و پس از بازگشت»  وهابيه«به مّكه رفت و دعوت  در الجزاير امام سّنوسی برای حج
 . موطن خود در انتشار آن آوشيد

 
 . آنجا رواج دادبرخاست و آن عقايد را در ) ١٢٥٠درگذشته در (در يمن شخصی به نام امام شوآانی 

 
داد توجه آرد آه يكی مبارزه با  را تشكيل می»  وهابيه«شيخ محمد عبده در مصر به دو نكته آه اساس مذهب 

 . بدعتهاست و ديگری باز بودن باب اجتهاد
 

 . آرد وی را در اين راه، شاگرد و دوست صديقش، سيد محمد رشيد رضا صاحب مجله المنار ياری می
 

 . در افكار و آثار شيخ محمود شكری آلوسی نيز تاثير آرد»  وهابيان«عقايد 
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آثار محمد بن عبدالوهاب، آتاب التوحيد، آشف الشبهات، تفسير الشهاده ال اله اّال الّله، فضل االسالم، نصيحت 

 . المسلمين و مفيد المستفيد است
 

 . آشف االرتياب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب
 

 . وهابيان
 

 . ٢٥٢ -  ٢٣٧ص . الشريعهالعقيدة و 
 

 . ، ذيل محمد بن عبدالوهاب٧االعالم زرآلی، ج 
 
  
  

  » ابن تيميه« بيوگرافي
 

  ١٩، ص ٣فرهنگ عقائد و مذاهب اسالمی، ج : کتاب
 جعفر سبحانی : نويسنده

 
آودآی در ) بغداد( سال پس از سقوط عاصمه خالفت عباسی ۵ هجری قمری، درست ۶۶١در ماه ربيع االول سال 

 سالگی در آن سرزمين زندگی آرد، ولی بخاطر حمله ٧ديده به جهان گشود و تا ) حران(يكی از نقاط شام به نام 
پدر او روحانی حنبلی مذهب . سپاه مغول، خانواده وی مجبور به جالی وطن شد و رحل اقامت در شهر شام افكند

ی ميكرد، از اين جهت فرزند خود را به پيرو) ٢۴١/م(»  احمد بن حنبل« بود آه در عقايد و فقه از مذهب
 . فرستاد تا فقه حنبلی را فرا گيرد» حنابله« مدارس

 
 هجری بر اساس افكار و ١٢است آه آيين وهابيت در قرن » احمد بن عبد الحليم، بن تيميه حرانی« اين آودك همان

 . آراء او پی ريزی گرديد
 

محمد بن عبد الوهاب .  آراء و عقايد او استشناخت عقايد وهابيان در گرو شناخت ابن تيميه و
 . بخشی از عقائد او را گرفت، و قسمتهای ديگر آنرا رها آرد و به آن اهميت نداد» وهابيت« مؤسس

 
 هجری در شام بسان يك روحانی حنبلی ميزيست، و تا آن سال از او لغزشی مشاهده ۶٩٨ابن تيميه تا سال 

نوشت، آثار انحراف در او ظاهر گرديد، وی اين » الرسالة الحموية« ای به نام الهنشد و از آن به بعد، يعنی وقتی رس
آه يكی از شهرهای سوريه است، نوشت و آشكارا برای ) ١(»  حماة« رساله را در پاسخ پرسش مردم

 . قائل شد و تلويحا او را جسم دانست» سمت«و» جهت«خدا
 

مماثله با موجودات امكانی يكی از افتخارات اسالم و قرآن است تنزيه خدا از جسم و جسمانی بودن و از هر نوع 
و به خاطر نفی پندار جهت و سمت، او را در » برای او مانندی نيست«) ٢(» ء ليس آمثله شی«آه آشكارا ميفرمايد

و . »او با شما است در هر آجا باشيد«) ٣(»  و هو معكم اين ما آنتم«:فرمايد همه جا حاضر و ناظر ميداند و می
آسی است آه در آسمانها خدا ) خدا(او «) ۴(» . . . و هو الذي في السماء اله و في االرض اله«:نيز ميفرمايد

ولی فرزند تيميه با وجود چنين آيات صريح و روشن و دالئل محكم و استوار متكلمان . » است و در زمين خداست
خدا فوق آسمانها است، و بر عرش : آشكارا گفتاسالمی اعم از معتزلی و اشعری و شيعی، خرق اجماع آرد و

 . خود تكيه آرده است
 

 مبانی فكری ابن تيميه در چهار بعد 
 : مبانی فكری ابن تيميه را در چهار بخش ميتوان خالصه آرد

 
  حمل صفات خبری بر معانی لغوی -  ١

قرآن و حديث از آن خبر داده و نامند، صفاتی آه  در اصطالح علم آالم، بخشی از صفات خدا را، صفات خبری می
و نظائر آنها آه قسمتی از آنها در قرآن، و برخی » استواء بر عرش«و»يد«و» وجه«خرد آنرا درك نكرده است، مانند

 . ديگر در حديث نبوی وارد شده است
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به »يد«و» صورت« به معنی» وجه«شكی نيست آه معانی لغوی اين صفات، مالزم با جسمانی بودن خداست زيرا
به معنی استقرار و يا جلوس، از شؤون موجودات امكانی است، و خدای واجب الوجود، »استواء«معنی دست و

با توجه به قرائنی آه در » مجسمه« منزه از چنين معانی، ميباشد، از اين جهت همه طوائف اسالمی به جز گروه
اجعه به تفاسير و آتابهای آالمی روشن سياق آيات است، معانی خاصی برای اين صفات مطرح ميكنند، آه با مر

 . گردد می
 

ورزد آه آنچه در اين باره وارد شده، بر همان معانی لغوی و  ولی متاسفانه شيخ االسالم قرن هشتم، اصرار می
متداول عرفی بايد حمل گردد و آسانی را آه اين نوع از صفات را بكمك قرائن موجود در آيات و روايات بر معانی 

همه :گيرد، و به اين نيز اآتفاء نميكند و ميگويد ناميده و به باد انتقاد می» مؤوله«آنند،   آنائی حمل میمجازی و
 . او را خواهيم آورد» رساله حمويه« اند و ما در آينده، ترجمه عبارت صحابه و تابعان نيز بر اين عقيده بوده

 
  آاستن از مقامات پيامبر اسالم صلی اهللا عليه و آله -  ٢

بخش دوم تفكر او عادی جلوه دادن مقامات پيامبران و اوليای الهی است و اينكه آنان پس از مرگ آوچكترين 
تفاوتی با افراد عادی ندارند، او در اين راستا، مسائلی را مطرح ميكند آه همگی يك هدف را تعقيب ميكنند، و آن 

 : گويد روی اين اساس می. بزرگ دين استعادی جلوه دادن پيامبران، مخصوصا پيامبر اسالم و اولياء 
 
 .  سفر برای زيارت پيامبر حرام است-  ١
 . آند  آيفيت زيارت پيامبر، از آيفيت زيارت اهل قبور تجاوز نمی-  ٢
 . باشد  هر نوع پناه و سايبان بر قبور حرام می-  ٣
 .  پس از درگذشت پيامبر هر گونه توسل به آن حضرت بدعت و شرك است-  ۴
 . باشد سوگند به پيامبر و قرآن، و يا سوگند دادن خدا، به آنها شرك می -  ۵
 . رود به شمار می  برگزاری مراسم جشن و شادی در تولد پيامبر، بدعت-  ۶
 

آه يكايك آنها به صورت گسترده خواهد آمد و زير بنای آراء و نظريات او در اين مسائل اين است آه . . . و همچنين
 . داند ، حد منطقی قايل نشده و روی انگيزه خاصی، آنها را شرك، و بدعت و يا الاقل حرام میبرای توحيد و شرك

 
او در اين قسمت، آراء و نظرياتی را مطرح ميكند، آه پيش از او، احدی از علمای اسالم، نگفته وي با لجاج خاصی 

و بارها . بر او شوريد ومی اهل سنترود، و از اين جهت از همان زمان، و پس از آن، افكار عم به جنگ همه می
 . های او نوشته گرديد دستگير و زندانی شد و دهها آتاب بر رد انديشه

 
  انكار فضائل اهل البيت-  ٣

بخش سوم از مبانی فكری او را انكار فضائل مسلم اهل بيت عصمت و طهارت آه در صحاح و مسانيد اهل سنت 
دانست » منهاج البدعة«آه به حق بايد آنرا» منهاج السنة« به ناموارد شده، تشكيل ميدهد وی در آتاب خود 

نمايد و همه را مجعول  احاديث صحيحی را آه مربوط به مناقب علی و خاندان اوست، بدون ارائه مدرآی، انكار می
 باب نمونه از. اند اعالم ميكند، فضائلی آه دهها حافظ و حاآم از محدثان آنرا نقل آرده و بهصحت آنها تصريح آرده

 : گويد می
 
 در ١ ص ١درباره علی، به اتفاق اهل علم دروغ است، منهاج السنة ج » انما وليكم اهللا و رسوله«: نزول آيه- ١

 ) . ۵(اند  حالی آه متجاوز از شصت و چهار محدث و دانشمند، بر نزول آن درباره امام تصريح آرده
 
ة في القربی، درباره خاندان رسالت نازل نشده است، منهاج السنة قل ال اسالكم عليه اجرا اال المود: ( آيه- ٢
 ) . ۶(اند  ، در حالی متجاوز از چهل و پنج محدث و دانشمند آنرا نقل آرده٢/١١٨
 

اين نوع نقدها و ردها، عالوه بر اينكه حاآی از عدم مباالت، در انتقاد است، خالی از يك نوع . . . و همچنين
 . باشد ان پيامبر نمیدشمنی باطنی با خاند

 
 .  به هدر داد- عليه السالم -او با گشودن اين باب، زحمات احمد بن حنبل را در تثبيت فضائل امام علی 

 
، خليفه راشد بودن امام در ميان محدثان اهل سنت جا نيفتاده بود و در اين قضيه ٢۴١/تا پيش از احمد بن حنبل م

 علی را رسما خليفه چهارم از خلفای راشد اعالم آرد و با زحمات فراوان موافق و مخالف وجود داشت، او بود آه
مناقب « را تثبيت آند، و از اين طريق با ناصبی گری، سخت مبارزه نمود و آتاب» تربيع خالفت« توانست مساله

 . او بهترين گواه بر اين مطلب است» الصحابه
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بن حنبل اعالم شد، به حضور او رفته و گفتم، آار شما، از جانب احمد » تربيع« گويد وقتی مساله می» حمصی«
من چه آار با آنان دارم؟آنگاه سخنی از عبد اهللا بن عمر :طعن بر طلحه و زبير است، او صورت درهم آشيد و گفت

عمر بهتر از فرزندش است، او علی را عضو شورای شش نفره قرار داد، و علی نيز :نقل آردم، او در پاسخ گفت
 ) . ٧(امير مؤمنان معرفی آرد، حاال من بگويم، علی امير مؤمنان نيست؟ خود را 

 
 ، روح -  عليه السالم - ولی ابن تيميه حنبلی از راه امام مذهب خود، منحرف شد و با انكار فضائل امام علی 

 . ناصبی گری و انكار فضائل اهل البيت را پرورش داد
 
 با مذاهب چهار گانه اهل سنت  مخالفت-  ۴
خش چهارم از انحراف فكری او مخالفت وی با مذاهب چهار گانه اهل سنت در باب نكاح و طالق است آه فعال ب

با مبانی فكری  برای ما مطرح نيست، و شايد در برخی از مسائل، حق با ابن تيميه باشد ولی يك چنين مخالفت
 . نند، سازگار نيستاهل سنت آه اجماع فقهای يك عصر، تا چه رسد به چند عصر را حجت ميدا

 
آند، تنها، بخش دوم از مبانی فكری او را گرفت، و به  محمد بن عبد الوهاب آه از نيم خورده ابن تيميه استفاده می
عبد « به وسيله مفتی سعودی) جهت داشتن خدا(سه بخش ديگر اهميت نداد، هر چند اخيرا بخش نخست 

 . به صورت آمرنگ احياء شده است»العزيز بن باز
 

عبد العزيز بن « پيرامون صفات خبری با تقريظ» عالقة االثبات و التفويض« و اخيرا در عربستان سعودی آتابی بنام
منتشر شده است، و مجموع آتاب حاآی است آه مؤلف و تقريظ نويس در صدد احياء بخش نخست از مبانی »باز

 . هستند» ابن تيميه« فكری
 
 ) . ٧٩سوره بقره آيه ) ( لهم مما يكسبونفويل لهم مما آتبت ايديهم و ويل(
 
 : نوشتها پی

 
 . در صد و پنجاه آيلومتری دمشق قرار گرفته است» حماة«شهر) ١(
 . ١١/سوره شوری) ٢(
 . ۴/سوره حديد) ٣(
 . ٨۴/سوره زخرف) ۴(
 .  مراجعه فرماييد١٧٢ تا ٣/١۵۶به الغدير ) ۶ و ۵(
  . ١/٣٩٣طبقات الحنابلة، ) ٧(
  
 
 
  

  ه در آئينه انديشه متفكرانابن تيمي
 

   ٣٢، ص ٣فرهنگ عقائد و مذاهب اسالمی، ج : آتاب
 جعفر سبحانی : نويسنده

 
ترين  جهان هستی، جهان آنشها و واآنشها، و به اصطالح علمی، جهان عملها و عكس العملها است، لطيف

، و يا نوری آه از دورترين نقاط وزد، در تلطيف هوای تمام نقاط جهان مؤثر است نسيمی آه در آن نقطه جهان می
باشد و اگر بشر برای لمس اين  جهان بر زمين ميتابد، در پرورش گياهان و جانداران و ديگر اوضاع جهان مؤثر می

 . رساند ای در اختيار ندارد، آسيبی به ضابطه علمی نمی تاثيرها و تاثرها وسيله
 

كلمان و فقيهان انديشه جسم بودن و جهت داشتن خدا را ابن تيميه در سرزمين علم و دانش، مهد فالسفه و مت
مطرح آرد و سفر به زيارت مرقد رسول گرامی را تحريم نمود، توسل به ارواح مقدس پيامبران و اولياء را شرك ناميد 

شكی نيست، به حكم ضابطه ياد شده، اين آنشها، بدون واآنش، . . . شمرد و و بزرگداشت ميالد نبی را، بدعت
هد بود، در جهان اسالم پيوسته انديشمندان غيوری بوده و هستند آه از اصول اسالم و دستاوردهای قرآن، نخوا

 . به شدت دفاع ميكنند، و آنچه در توان دارند، در اين راه، نثار مينمايند
 

ق مسلمانان به به ريسك بزرگی زد و پس از آن، با والء و عش دست» العقيدة الحموية« ابن تيميه، با انتشار رساله
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پيامبر اآرم صلی اهللا عليه و آله، بازی آرد و با يك رشته ظاهر سازيها، سنت هفتصد ساله را، به باد انتقاد گرفت، 
شيخين را آه سفارش آرده بودند، در آنار قبر پيامبر به  تبرك به قبر پيامبر را، حرام دانست و از اين طريق وصيت

  .خاك سپرده شوند، خدشه دار ساخت
 

های انديشمندان اسالمی بر ضد او به حرآت در  به طور مسلم، هر يك از اين آارها آافی بود آه قلمها و خامه
 . های زيانبار او بر حذر دارند آيند، و علمای اسالم، او را به محاآمه بكشند، و توده مردم را از انديشه

 
دگاه دعوت شود، و به تبعيد، زندان محكوم گردد و در سابقه ندارد يك عالم حنبلی، بارها به دا در جهان اهل سنت

بار او را به نقل از شاگرد وی ابن آثير در  خود زندان، از مطالعه و نگارش محروم شود و ما اجمال سرگذشت محنت
 : آوريم در اين جا می» البداية و النهاية« تاريخ خود بنام

 
قيام آرده و خواستند آه او را به مجلس قاضی جالل الدين ، گروهی از فقهاء بر ضد ابن تيميه ٦٩٨ در سال -  ١

 . ندا سر داده شد» الحمويه« حنفی احضار آنند، او حاضر نشد، سرانجام در شهر بر ضد رساله او به نام
 
، قضات شهر همراه با ابن تيميه در قصر نائب السلطنة حاضر شدند و ٧٠٥ در هشتم رجب سال - ٢

شد و در دوازدهم ماه در نشست دوم، آمال الدين زملكانی با او به مناظره  ميه قرائتابن تي» الواسطية« رساله
 . پرداخت، و مردم از جودت ذهن و بحث نيكوی مناظر تشكر آردند

 
سوم، وی به تبعيد به مصر محكوم شد، و دمشق را به عزم مصر ترك گفت و چون در  در هفتم شعبان، در نشست

بر نداشت، در مجلس مخصوصی، شمس بن عدنان با او به مناظره پرداخت،  خود دستآنجا، نيز از نشر انديشه 
سرانجام ابن محلوف مالكی قاضی وقت، او را محكوم به زندان آرد، و رسما بر ضد او در مصر و شام اعالميه 

و انفعالها، شيخ در و سرانجام پس از فعل . منتشر شد، و اين بر حنابله آه ابن تيميه نيز از آنان بوده، سنگين آمد
 .  از زندان آزاد شد و اقامت در مصر را بر انتقال به دمشق ترجيح داد٧٠٧ ربيع االول سال ٢٢
 
 وی پس از آزادی در نشر عقايد خود پافشاری ميكرد و ابن عطاء با او مناظره نموده و او را به محكمه قاضی بدر - ٣

به پيامبر ادب را رعايت نميكند، او را روانه  خنان خود، نسبتالدين بن جماعة آشانيد قاضی احساس آه وی در س
 . ، آزاد شد٧٠٨زندان آرد و سرانجام در آغاز سال 

 
 به اسكندريه مصر تبعيد شود و پس از هشت ماه اقامت در ٧٠٩ فعاليت مجدد شيخ سبب شد آخر ماه صفر - ٤

 ) . ١(ه شام بازگشت  ب٧١٢ به قاهره بازگشت و در آنجا ماند تا سال ٧٠٩آنجا، در 
 
، به خاطر فتاوای دور از مذاهب اسالمی به دار السعادة احضار شد، قضاة ٧٢٠ در روز پنجشنبه دوم رجب سال -  ٥

 . ، از زندان آزاد گرديد٧٢١هر چهار مذهب او را نكوهش آردند، و محكوم به زندان شد تا دوم محرم 
 
باره او سبب شد آه حاآم وقت او را در قلعه دمشق زندانی سازد، و  شكايات فراوانی از علماء و دانشمندان در- ٦

 ) . ٢( در زندان جان سپرد ٧٢٨حتی نوشتن، ممنوع گردد و سرانجام در سال  از هر نوع فعاليت
 

ممكن است، آسی يك چنين مقاومت و استواری در راه انديشه را :ای ناگزيريم و آن اينكه در اين جا از تذآر نكته
ايش بداند و او را اسطوره مقاومت و ثبات در راه عقيده تلقی آند، ولی يك چنين انديشه جز ساده نگری، مايه ست

چيزی بيش نيست زيرا لجاجت در برابر حق، غير از مقاومت در راه عقيده است، خصلت نخست آامال محكوم و 
س باشد، انسانی آه روی يك نكوهيده است، و دومی در صورتی قابل ستايش است، آه خود عقيده آامال مقد

 . های مادی، و اغراض شخصی به ثبات در راه عقيده تظاهر ورزد، آن نيز مقدس نيست رشته انگيزه
 

اگر ثبات در راه عقيده به طور در بست آار خوبی باشد بايد شيطان را به خاطر ثبات در عقيده خود، ستايش آنيم 
 . برگزيد»عار«را بر»نار« پيش رفت، وزيرا او نيز در راه عقيده خود تا درون دوزخ

 
ديد آه  بود، او به روشنی می ثبات ابن تيميه، لجاجت در برابر آليه علمای اسالم و مذاهب چهارگانه اهل سنت

های او درباره صفات خدا و مقامات پيامبر، افكار آليه فقيهان و قضاة اسالم را بر ضد او شورانيده، و پيوسته  انديشه
شود، و در اين ميان، مساله سياسی نبود تا تصور شود آه گروهی روی اغراض  عيد و زندانی میدستگير و تب

 : آشند سياسی، و يا شخصی و مادی با او در افتاده و پيوسته او را به محاآم قضائی می
 

لف از در مكتب اهل سنت اتفاق علمای يك عصر، تا چه رسد، اتفاق علماء هفت قرن، حجت و واقع نما است و تخ
و آنان بر اين مطلب با آيه ياد شده در زير استدالل . آن تخلف از جامعه اسالمی است آه دوزخ را به دنبال دارد
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 : فرمايد ميكنند آنجا آه می
 
و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولی و نصله جهنم و سآءت (

 ) . ٣) (مصيرا
 

با پيامبر در آيد و از راهی جز راه مؤمنان پيروی آند، ما او را از  آه پس از روشن شدن حقيقت از در مخالفتآسی 
 . آنيم، چه جايگاه بدی است فرستيم و در دوزخ وارد می پی همان آسی آه دوست داشته، می

 
ه مؤمنان را جائز نميشمارد اآنون است، آه تخلف از جرگ) و يتبع غير سبيل المؤمنين(جمله :نكته قابل توجه در آيه

يادآور ميشويم آه جامعه مؤمنان، متجاوز از هفتصد سال، به قبر و ضريح پيامبر تبرك جسته، و ساختن سايبان و 
دانستند، و يكی از فرائض افراد با ايمان، اظهار عالقه به پيامبر و ابراز محبت  به پيامبر می بنا را يك نوع اظهار محبت

چيزی ديگری ) و يتبع غير سبيل المؤمنين(ای، جز تجسم بخشيدن به  با چنين سنت چند صد ساله تاست، مخالف
 . نيست

 
پاسداران اصول و فروع اسالم در عصر ابن تيميه و پس از او، بيانات نافذ و محكمی درباره شخص او و آتابهای وی، 

داشتند، و   مردم را از پيروی از افكار وی باز میدارند و گاهی قضات مذاهب چهارگانه سند واحدی را امضاء آرده و
اند آه ذآر اسامی  های او نوشته ها و آتابهای فراوانی، در نقد انديشه در حيات و پس از مرگ ابن تيميه، رساله

بريم شخصيتهائی آه هر يك در  آنها، مايه اطاله سخن است و ما اآنون به صورت گذرا اين شخصيتها را نام می
گرفت و هيچ دانشمند اسالمی  های آنان، بهره می  ستاره فروزانی بودند آه امت اسالمی از نور انديشهعصر خود،

 . نميتواند، نقد و رد آنها را از طريق اغراض شخصی تفسير آند
 

 ها مايه تكامل است برخورد انديشه
جهد   آه از آن نور و حرارت میبرخورد دو انديشه به صورت نفی و اثبات مانند اصطكاك دو سيم مثبت و منفی است

بخشد، و تكامل علوم و پيشرفت تمدن، در سايه گفت و شنودها، بررسيها و  و به محيط، روشنی و گرمی می
ها به حقيقت، و انكارها و شكها، به علم و يقين تبديل  پذيرد، و پس از اندی، فرضيه درگيريهای علمی صورت می

دو دانشمند را با يكديگر، نشانه حقد و آينه انگاشت و آنرا غير اصولی توصيف از اين جهت نبايد، اختالف . شود می
ولی هر گاه ابراز انديشه از طرف عالمی سبب شود، آه همه دانشمندان بر ضد فكر او بشوند، و به رد و نقد . آرد

ك چنين اتفاقی را گواه بر بی های او بپردازند، و آوچكترين انعطاف پس از مرور قرنها پديد نيايد، طبعا بايد ي انديشه
 . ها دانست، و آن را جز از طريق عالقه به اظهار حق، و زدودن باطل، نبايد تحليل آرد پايگی آن انديشه

 
اختالف دانشمندان اسالم، با ابن تيميه درباره صفات خدا، و توحيد و شرك، مربوط به ضابطه دوم است، و از روزی 

ت داشتن خدا، و يا جسارت به ساحت انبياء و اولياء از جانب ابن تيميه عنوان آه مساله آفر آميز، تجسم و جه
ها، مناظرات و محاآمات، برای صيانت عقائد توده مردم به حرآت درآمدند، و هر آسی، به  شد، قلمها و خامه

 پس از وی نوعی او را محكوم آرد، و سخن او را نقد نمود و بزرگان اهل سنت آه با وی هم عصر بودند، و يا
های او از شخصيتهائی بودند،  های او بيش از بيست رساله نوشتند و ناقدان انديشه زيستند، در نقد انديشه می

اينك در اين بخش، به . آند آه مراجعه به بيوگرافی آنها در آتابهای تراجم، ما را به مقام بلند علمی آنها رهبری می
نها درباره ابن تيميه اآتفاء ميكنيم و اگر رد و انتقاداتی را آه از طرف ای از سخنان آ ذآر اسامی، و نقل و گزيده

شويم آه  دانشمندان شيعه انجام گرفته، بر آنها بيفزاييم با انبوهی از آتاب و رساله، يا مناظره و محاآمه روبرو می
 . در تاريخ برای خود آم نظير است

 
  ٧١٥ -  ٦٤٤ صفی الدين هندی -  ١

) اصول دين، و اصول فقه: (اترين مردم به مذهب امام ابو الحسن اشعری بوده و در هر دو اصولصفی الدين از دان
 در دار السعادة با ابن تيميه به مناظره ٧٠٥وی نخستين آسی است آه در سال ;رفت سرآمد روزگار به شمار می

آورد، در حالی آه ابن  نقطه فشار میپرداخت، و در تقرير و تبيين مطلب، فوق العاده توانا بود، و در مناظره به يك 
پريد از اين جهت صفی الدين به وی گفت چرا ادب مناظره را رعايت نميكنی، تو  ای می ای به شاخه تيميه از شاخه

پری، مجلس مناظره در دار السعادة دمشق، با پيروزی صفی الدين به  ای می ای به شاخه گنجشك وار، از شاخه
 ) . ٤(و دار و دسته او از وظائف دولتی بر آنار شدند پايان رسيد و ابن تيميه 

 
  ٧٣٣ -  ٦٧ -  آمال الدين زملكانی ت -  ٢

آمال الدين معروف به قاضی القضاة زملكانی، قاضی توانای منطقه حلب بود، و او دومين آسی است آه در سال 
است آه آشف » رد علی ابن تيميهالدرة المضيئة في ال«  با ابن تيميه به مناظره پرداخت، و او مؤلف آتاب٧٠٥

 ) . ٥(وی نظريه ابن تيميه را پيرامون زيارت و طالق رد آرده است :گويد الظنون از آن ياد آرده است، سبكی می
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  ٧٣٣م /  شهاب الدين حلبی-  ٣
داشتن شهاب الدين حلبی از دانشمندان بنام دمشق، و معاصر با ابن تيميه بوده و در نقد نظريه او پيرامون جهت 
وی در . خدا رساله مستقلی نوشته، و سبكی در طبقات الشافعيه متن رساله وی را در ترجمه او نقل آرده است

ای از طرف برخی منتشر  آنچه مرا به نگارش اين رساله وادار آرد اين بود آه اخيرا رساله: گويد آغاز رساله می
اده است، من نخست عقيده اهل سنت را نقل آرده، شده و آسانی را آه قدم راسخی در معارف ندارند، فريب د

 ) . ٦(پردازم  آنگاه به نقد عقيده ابن تيميه می
 
  ٧٤٨م /  شمس الدين ذهبی-  ٤

ای انجام داده و آتابهای او جزء مصادر  ذهبی از شخصيتهای بزرگ حنابله است، و در تاريخ و رجال خدمات ارزنده
ولی . به ترجمه ابن تيميه پرداخته و در آنجا چيزی نگفته است» ة الحفاظتذآر« وی در آتاب. رجالی و تاريخی است

 : ها آغاز ميكند ای به وی نوشته و نامه را با اين جمله پس از رو شدن عقائد او، نامه گسترده
 
 » . . . وا اسفاه علی السنة و اهلها، و اشوقاه الی اخوان يعاونني علی البكاء. . . يا رب ارحمني و اقلني عثرتي«
 

 ) ٧! (خدايا بر من رحم آن و لغزش مرا پس گير، تاسف بر نابودی سنت پيامبر و اهل آن
 
  ٧٥٠ صدر الدين مرحل م حدود -  ٥

بشمار ميرود و از ذآاوت ) اصول دين و اصول فقه(صدر الدين پيشوای بزرگ در آالم اشعری و محقق در دو اصول 
خورده  ر بود و مناظرات متعددی با ابن تيميه انجام داد دشمن شكستای برخوردا شگفت آور و حافظه فوق العاده

در سنگر علم در صدد سنگ اندازی در مسائل اجتماعی بر آمد و او را متهم به مطالبی آرد آه از آن پيراسته بود 
)٨ . ( 
 
  ٧٥٦/  علی بن عبد الكافی سبكی م -  ٦

تاج الدين سبكی فرزند » طبقات الشافعيه« بوده و نويسندهعلی بن عبد الكافی، از محدثان و فقيهان بزرگ دمشق 
ای از پدر آورده آه عالقمندان ميتوانند به آن  ترجمه گسترده. . .  و١٧٦او است، وی در جلد دهم آتاب خود ص 

به  ورزيد نسبت وی در فقه، شافعی، و در آالم، اشعری بود، شيخ ذهبی با آنكه به حنابله تعصب می. مراجعه آنند
 : آوريم او فوق العاده خاضع بود و او را با دو بيتی ستوده آه مضمون آنرا می

 
آشيد، در برابر محدثی مانند سبكی آنگاه آه روی آن قرار گرفت، خضوع آرده وی  منبر مسجد اموی آه گردن می«

وان رد بر وی آتاب مستقلی به عن) ٩(»  حافظترين مشايخ عصر در حديث و سخنورترين و داورترين آنهاست
های ابن تيميه نوشت، در آن به آليه شبهات او پيرامون مسافرت برای زيارت پيامبر، و زيارت قبر او پاسخ  انديشه

، در مصر چاپ شده است، وی عالوه بر اين آتاب، ١٣١٨اين رساله به سال . ناميد» شفاء السقام«گفته و آن را
ابن تيميه در اصول عقايد، بدعتها نهاد، و :گويد  آغاز آن چنين مینوشته و در» الدرة المضيئة« آتاب ديگری به نام

های اسالم و ارآان آن را شكست او مدتها در پوشش پيروی از آتاب و سنت، و تظاهر به دعوت به حق،  استوانه
 . به بدعت گذاری و دوری از مسلمانان تبديل شد زيست ناگهان نقاب آنار رفت، پيروی از آتاب و سنت

 
  ٧٦٤/ محمد بن شاآر آتبی م  -  ٧

آتاب وفيات االعيان ابن خلكان نوشته است، » ذيل« آه آن را به عنوان» فوات الوفيات« محمد بن شاآر آتبی مؤلف
 ) . ١٠(ابن تيميه آتابی پيرامون فضائل معاويه نوشته و فتوی داده است آه لعن بر يزيد جائز نيست :گويد می

 
  ٧٦٨/  ابو محمد يافعی م -  ٨

ابن :در ترجمه ابن تيميه مينويسد» مرآة الجنان« ابو محمد عبد اهللا بن اسعد مورخ، معروف به يافعی نويسنده آتاب
شد، بدترين فتوای وی اين بود آه از زيارت پيامبر نهی  تيميه به خاطر مسائل فكری خاصی، زندانی و بازداشت

به معنی ظاهری تفسير ) ان اهللا علی العرش استوی( آيه را در»استوا«را مطرح نمود او» جهت« آرده و اعتقاد به
آرد و برای خدا، حرف و صوت معتقد بود و برای پيشگيری از سرايت عقيده او در دمشق ندا شد آه هر آس بر  می

 ) . ١١(عقيده او باشد جان و مال او هدر است 
 
  ٨٢٩/  ابو بكر حصنی دمشقی م -  ٩

 در مصر چاپ شده است، در ١٣٥٠آه در سال »دفع شبه من شبه و تمرد« تابتقی الدين، پيشوای بزرگ، مؤلف آ
 : نويسد آتاب ياد شده می

 
در سخنان ابن تيميه نگريستم، احساس آردم آه وی ميل به باطل و گرايش به پيروی از آيات متشابه برای فتنه 

 ) . ١٢(تان را قدرت نگارش نيست انگيزی دارد در آتابهای او چيزهايی ديدم آه زبان را يارای گفتن و انگش
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  ٨٥٢/  ابن حجر عسقالنی م -  ١٠

احمد بن حجر عسقالنی، شخصيتی است آه نياز به تعريف و توصيف ندارد او در عصر خود پيشوای بال منازع بود، 
 : گويد زندگی ابن تيميه را منعكس آرده و می» الدرر الكامنة« و در آتاب

 
شد، آه وقتی قاضی آگاه شد آه  اضی آن مالكی مذهب بود، محكوم و باز داشتای آه ق ابن تيميه در محكمه

اند، هر نوع تماس با او را ممنوع سازند و چون او  برخی با او در رفت و آمد هستند، دستور داد، آه اگر او را نكشته
 . آفر ورزيده، آشتن او بدون مانع است

 
 ) . ١٣(بود و از جسارت به خلفاء ابا نداشت  خواهان رياستاو :گويند سرانجام ياد آور ميشود، آه برخی می

 
آيا گواهی اين شخصيتها آافی در انحراف فكری او نيست؟آيا باز ميتوان او را، پيرو مذهب اهل سنت و جماعت 

شمارند  دانست؟در حالی، آه شخصيتهای عظيمی از آنان دست رد بر سينه او زده و افكار او را آامال نادرست می
و اگر تصور شود، انگيزه اين پرخاشگريها . آردند اين افراد غالبا با او معاصر بوده و يا آمی پس از او زندگی میو 

و به اصطالح حجاب معاصرت بوده است پاسخ آن با خواندن نقدها و انتقادهای متاخران، از وی، »تعاصر« مساله
 متاخر از عصر او، واقعيت اين انتقادها را آشكار های دانشمندان گردد، و هم اآنون با آوردن نظريه روشن می

 . سازيم می
 

 ! انگيزه پرخاشگريها و در گيريها حس واقع گرائی، يا حجاب معاصرت؟
حس واقع « در زندگی دانشمندان، انگيزه درگيريها در مسائل فكری و علمی، در گرايشهای درونی به نام

شنود، و پيوسته با قطع نظر  ائی است آه انسان آنرا از درون میخالصه ميشود، و اين ند» حقيقت طلبی«و» گرائی
جانبداری آرده و چه بسا در راه آن جان و ) و لو به عقيده خودش(های شخصی و مادی، از حقيقت  از ديگر انگيزه

 . مال خود را نيز نثار آند
 

يد، معاصرت دو دانشمند، حجاب چشم پوش» حجاب معاصرت«  نميتوان از عامل ديگری به نام-  در عين حال -ولی 
ستايش معاصر در آلمات  حقيقت در آينه انديشه معاصر ميشود، و از اين جهت غليظی است آه مانع از رؤيت

 . باشد ها پيوسته در حرآت و جريان می معاصر ديگر آم است، در حالی آه برای ستايش گذشتگان قلمها و خامه
 

نداشته، و معاصر و » معاصرت« های ابن تيميه، ارتباطی به مساله ر و انديشهولی بايد توجه نمود پرخاشگری بر افكا
 . غير معاصر در اين خط يكسان بودند

 
 هر چند معاصر و يا نزديك - پرخاشگران گذشته آه با نام و نظريه آنان درباره ابن تيميه در صفحات قبل آشنا شديم 

معاصران يا نزديكان به عصر او ندارد بلكه دور افتادگان از عصر او به عصر بودند ولی انتقاد از افكار او اختصاص به 
اند، و رشته انتقاد تا  های او، دست آمی از هم عصران و يا نزديكان به عصر او را نداشته ريشه آن آردن انديشه

 مانند هند و گردد ادامه دارد و در تمام اقطار اسالمی عربی و غير عربی اين لحظه آه قلم نگارنده روی آاغذ می
اند، اينك برای ارائه اين حقيقت از  های فراوانی بر مكتب او نوشته پاآستان، و بنگالدش و ترآيه و ايران، رديه

های ايشان به وسيله  اند، و بايد بدانيم تا انديشه بريم، آه راه گذشتگان را پيموده دانشمندان بزرگ ديگری نام می
ن راه ادامه خواهد داشت، زيرا دانشمندان اسالمی، سخن حضرت رسول را شود، اي قدرتهای ذی نفع، ترويج می

اند و رهروان  را به خاطر سپرده) ١٤(»  اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان يظهر علمه و اال فعليه لعنة اهللا«:آه فرمود
 . اين راه هستند، مگر اينكه اين فتنه بخوابد، و محيط زيست اسالمی از اين سموم پاك گردد

 
 ) ٨٧٤ - ٨١٢( جمال الدين اتابكی -  ١١

ابن خلكان » وفيات«است آه به عنوان استدراك دوم بر» المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي« وی مؤلف آتاب
ابن تيميه در يكی از محاآم سندی را امضاء آرد و در آن خود را اشعری مذهب :نوشته شده است و او مينويسد

مقصود نيست و نزول خدا به آسمان اول، بسان ) الرحمن علی العرش استوی(ظاهر آيه آه :خواند، و صريحا گفت
سند و  های قبلی خود توبه آرد و گروهی از علما بر صحت استواء او بر عرش، برای او مجهول است، آنگاه از گفته

 ) . ١٥(امضاء او گواهی دادند 
 
 ) ٩٧٣م ( شهاب الدين ابن حجر هيتمی -  ١٢

ابن تيميه آسی است آه خدا او را :آند ابن تيميه را چنين معرفی می» الفتاوی الحديثة« تمی در آتابابن حجر هي
خوار و ذليل و گمراه و آور و آر ساخته است و پيشوايان بزرگ، فساد عقيده و دروغ بودن اقوال او را روشن ساخته 

يعنی ابو الحسن  جتهاد او اتفاق نظر استبه آتاب پيشوای بزرگ آه در امامت و جاللت و ا;و هر آس مايل است
سبكی، و آتاب فرزند او تاج الدين و نوشته عز بن جماعت و شخصيتهای ديگر از فقهای شافعی و مالكی و 
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 . حنفی، مراجعه آند
 

 نيز گيرد بلكه بر پيشينيان مانند عمر بن الخطاب و علی بن ابی طالب ابن تيميه نه تنها متاخرين را به باد انتقاد می
خدا با . خالصه، سخن او قيمت ندارد، و بايد او را بدعت گذار، گمراه و گمراه آننده دانست. نمايد اعتراض می

او برای خدا جهت ثابت آرده و برای وجود او جزء . عدلش با او رفتار آند و ما را از شر عقيده او حفظ نمايد
 ) . ١٦(انديشيده است 

 
 ) ١٠١٦/م( مال علی قاری -  ١٣

است و اين آتاب از ) ٥٤٤/م(نگارش عياض بن موسی » الشفاء في تعريف حقوق المصطفی« وی شارح آتاب
اند، از  ترين آتابهائی است آه درباره حقوق پيامبر گرامی نوشته شده است و آنرا گروهی شرح آرده نفيس

ابن تيميه سفر :يدگو آنهاست، مال علی قاری آه شرح وی بر شرح شفای قاضی عياض معروف است، وی می
اند، آه  زيارتی را تحريم آرده و راه افراط را در پيش گرفته است، همچنان گروهی آه آن را از ضروريات دين شمرده

اند هر چند نظريه دوم، نزديك به حقيقت است، زيرا تحريم چيزی آه علماء  انكار آن مايه آفر است، راه افراط رفته
ند، باالتر از تحريم چيزی است آه علماء بر مباح بودن آن، اتفاق داشته باشند، و اسالم بر استحباب آن اتفاق دار

 ) . ١٧(دومی در نظر دانشمندان مايه آفر است 
 
 ) ١٠٢٥ - ٩٦٠( المكناسی معروف به ابن القاضی -  ١٤

اوای شاذ داشت، و او فت:گويد نام برده و می» درة الحجال فی اسماء الرجال« وی ابن تيميه را در آتاب خود به نام
 ) . ١٨(خيال ميكرد آه مجتهد است 

 
 ) ١٣٣٠م پس از ( شيخ محمد بخيت -  ١٥

و از مدرسان عالی مقام آنجا بوده و مرحوم مصلح بزرگ شيخ محمد »ازهر« شيخ محمد بخيت از علمای بزرگ
 در مصر، در ١٣٣٠ سال شود آه در ياد آورد می» نقض فتاوی الوهابية« حسين آاشف الغطاء در آتاب خود به نام

عبارت ابن حجر »تطهير الفؤاد من دنس االعتقاد« وی در آتاب. مجلس درس او حاضر شده و از او بهره گرفته است
شود در زمان ما گروهی به نشر آتابهای ابن تيميه همت گمارده، و  را در فتاوای حديثه نقل آرده آنگاه ياد آور می

سبكی را آه بهترين رد بر ابن » شفاء السقام« بر خود الزم ديدم آه آتاب  از اين جهتآنند، فتنه خوابيده را بيدار می
را به عنوان مقدمه آتاب سبكی نوشته و هر دو »تطهير الفؤاد« و در حقيقت آتاب) ١٩(تيميه است منتشر سازم 

 .  در مصر چاپ شده است١٣١٨در سال 
 
 ) ١٣٥٠ -  ١٢٦٥( يوسف ابن اسماعيل نبهانی -  ١٦
القصيدة الرائية الصغری فی ذم البدعة « وسف بن اسماعيل نبهانی، رئيس محكمه حقوق بيروت، مؤلفي

دانشمندان مذاهب :پس از ياد آوری گروهی از منتقدان بر ابن تيميه مينويسد» شواهد الحق« در آتاب» الوهابية
اند، در آمال عقل او نيز  ا استوار ندانستهچهارگانه بر رد بدعتهای ابن تيميه اتفاق نظر دارند، نه تنها مطالب او ر

 ) . ٢٠(او با اجماع مسلمانان مخالفت آرده مخصوصا آنچه مربوط به سرور مرسلين است . اند خدشه آرده
 

از آتابهای »الشرف المؤبد« نبهانی از نويسندگان معروف قرن چهاردهم اسالمی است و آتاب ارزشمند او به نام
 . ع آتاب حاآی است آه يك فرد واقع گرا بوده استباشد، و مجمو جاودان می

 
 ) ١٣٧٩م ( شيخ سالمه قضاعی عزامی -  ١٧

بيهقی چاپ » االسماء و الصفات« است آه در مقدمه» فرقان الفرقان« شيخ سالمه از دانشمندان ازهر، مؤلف آتاب
مذهب ابن :گويد ست وی میشده است، از همين آتاب احاطه او بر مسائل آالمی، و حديث نبوی آامال هويدا ا

 . تيميه معجونی از مذاهب گوناگون است
 

آند آه برای ذات خدا، اجزاء، جهت، مكان، حرآت،  پيروی می) ٢١(»  آراميه« او در مساله توحيد، آامال از مذهب
 . فرود و باال رفتن قائل است

 
آند، و همه را  رق اسالمی را تكفير میدر برخورد با ديگر مذاهب اسالمی، ويژگی خوارج به خود ميگيرد، تمام ف

شود آه اگر حوادث را تعقيب آنيم،  های خود دچار تناقض است، نخست مدعی می داند، او در نوشته مشرك می
صحابه در نخستين چيزی :گويد اند، اندآی بعد می رسيم و صحابه و تابعان نيز بر اين عقيده بوده به سر آغاز آن نمی
بودن  يا قلم، در حالی آه اختالف در نخستين آفريده با بی نهايت اند آه آيا آن آب است ف آردهآه خدا آفريده اختال

 . سازگار نيست خلقت
 

پذيرد و آافران در  آتش دوزخ پايان می:گويد شود و می می» جهمی« گويد ناگهان بد می» جهميه« او در حالی آه به



 )١ (فرقه هاِی اسالمی          

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

 
62

 ) . ٢٢(دوزخ جاودان نيستند 
 
  ١٣٧١م /ری مصری شيخ محمد آوث-  ١٨

آوثری از نوادر روزگار در تتبع و آتاب شناسی و آشنايی به فرق اسالمی است، وی با انتشار آتاب سبكی به 
وی در مقدمه اسماء و . ای بر آن، ضربت مهلكی بر وهابيت در مصر فرود آورد و افزودن تكمله» السيف الصيقل« نام

تواند بر  آند آه وی تصريح آرده آه خدا می از ابن تيميه نقل می) رط حلبی مص(صفات بيهقی از آتاب غوث العباد 
 ) . ٢٣(و همه اينها گواه بر مجسم بودن او است !پشت مگسی قرار گيرد تا چه رسد به عرش با آن عظمت

 
  ١٣٩٦م / محمد ابو زهره-  ١٩

ه آوشيده است نقاط ضعف او را شيخ محمد ابو زهره آتابی پيرامون زندگی ابن تيميه نوشته و تا آنجا آه توانست
مساله منع تبرك به :های او را تخطئه آند از آن موارد شود در مواردی نظريه منعكس نكند، ولی سر انجام ناچار می

تبرك به اثر، عبادت . من با ابن تيميه در مساله تبرك به آثار پيامبر آامال مخالف هستم:گويد آثار پيامبر است می
 ) . ٢٤(ه مايه ياد آوری و عبرت گيری و بصيرت طلبی است صاحب اثر نيست، بلك

 
 در اين جا دامن سخن با نقل مضمون سندی آه قضات چهارگانه مذاهب اهل سنت درباره ابن تيميه امضاء - ٢٠
 . به اين مرد چگونه بوده است رسانيم تا روشن شود آه نظر علماء و قضات نسبت اند به پايان می آرده

 
های ابن تيميه، قضات مذاهب چهارگانه، همگی تصميم بر طرد او گرفتند، تا او را به خاطر  رفتن انديشهپس از باال گ

جسارتهای زياد از پيكر امت اسالمی جدا سازند و سرانجام او را يك مرد منحرف معرفی آردند آه بايد از نشر 
به توده مردم آگاهی داده ميشود آه از او گردد و  بردارد، و در غير اين صورت، زندانی می های خود دست انديشه

 ) . ٢٥: (پيروی نكنند اين سند را افراد ياد شده در زير آه قضات مذاهب چهار گانه بودند امضاء آردند
 
 .  بدر بن جماعه، قاضی شافعيه-  ١
 
  شهاب الدين جهبل، قاضی مالكيه -  ٢
 
  محمد بن جريری انصاری، قاضی حنفيه -  ٣
 
 ر مقدس حنبلی قاضی حنابله  احمد بن عم-  ٤
 

توان  ماند؟يك نفر يا دو نفر را می آيا با وجود اين آلمات و اين محكوميتها، برای آسی جای شك و شبهه باقی می
توان خريد، نه چهار قاضی القضات مذاهب چهار گانه آه دهها قاضی زير نظر  گول زد و دين يك نفر و دو نفر را می

 . آنند آنها آار می
 
 : ها نوشت پی

 
  . . .  و٥٢، ص ١٤البداية و النهاية، ج ) ١(
  . ٣٤٠المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي، ص ) ٢(
  . ١١٥/سوره نساء) ٣(
  . ١٦٤ -  ٩/١٦٢طبقات الشافعية ) ٤(
  . ٢/٨٤٦ و هدية العارفين ١/٧٤٤ آشف الظنون - ١٩١ -  ٩/١٩٠طبقات الشافعية ) ٥(
  . ٩/٣٥ طبقات الشافعية - ) ٦(
  . ١٣٩ و مقدمه اسماء و صفات بيهقی ص ١٩٠تكملة السيف الصقيل، ص ) ٧(
  . ٩/٢٥٣طبقات الشافعية ) ٨(
  . ١٢٩/فرقان القرآن) ٩(
  . ١/٧٧فوات الوفيات ) ١٠(
  . ٢٤٠، ٤/٢٧٧مرآة الجنان ) ١١(
  . ٢١٦ ص -دفع شبهة من شبه و تمرد ) ١٢(
  . ١٥٦ -  ١٥٤ ص ١الدرر الكامنة، ج ) ١٣(
  . » بدع« ، سفينة البحار مادة١٠/٢٩١٤٠ و ١/٩٠٣العمال آنز ) ١٤(
  . ٣٤٠ - ٣٣٦ص /١المنهل الصافی، ج ) ١٥(
  . به همين اندازه بسنده شد  سخن ابن حجر گسترده است٨٦الفتاوی الحديثة، ص ) ١٦(
  . ٥١٤ ص ٣حاشيه نسيم الرياض، ج ) ١٧(
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ابن خلكان نوشته شده » وفيات االعيان« ن ذيل بر آتاب، اين آتاب به عنوا١/٣٠درة الحجال فی اسماء الرجال ) ١٨(
  . است

  .  چاپ مصر-  ١٢ -  ٩تطهير الفؤاد من دنس االعتقاد ص ) ١٩(
حسين حلمی در  به همت» علماء المسلمين و الوهابيون« آتاب شواهد الحق، با پنج رساله ديگر بنام) ٢٠(

  . استامبول چاپ شده است
 درگذشته است و گروه مجسمه، پيرو اين مذهب ٢٥٠ست آه در سال منسوب به آرام سجستانی ا) ٢١(

  . باشند می
  . ١٣٧ -  ١٣٢/فرقان القرآن) ٢٢(
  . مقدمه اسماء صفات، ص ب) ٢٣(
  . ٢٢٨ابن تيميه حياته و شخصيته، ص ) ٢٤(
  . ٤٥، دفع شبهة من شبه و تمرد، ص ١٥٥السيف الصقيل ص ) ٢٥(
  
  

  
  تمحمد بن عبد الوهاب و حرآت وهابي

 
   ٥٤، ص ٣فرهنگ عقائد و مذاهب اسالمی، ج : آتاب

 استاد جعفر سبحانی : نويسنده
 

رفت آه در البالی آتابها دفن شود،  های او و شاگردش ابن القيم می فتنه ابن تيميه خاموش شده بود، و انديشه
 .  عبد الوهاب احياء گرديدای به خود گرفت و توسط محمد بن آه ناگهان چهار قرن بعد، اين افكار مجددا جان تازه

 
عربستان چشم به جهان گشود و در »نجد« واقع در صحرای» عيينة« در شهر١١١٥محمد بن عبد الوهاب در سال 

 .  ديده از جهان فرو بست١٢٠٧ يا ١٢٠٦سال 
 

 . بود) عيينه(پدرش عبد الوهاب از علمای حنبلی و مورد احترام مردم شهر خود 
 

ز به پايان رساندن دروس مقدمات، زادگاهش را ترك گفت و به مدينه مهاجرت آرد و پس از فرزند عبد الوهاب پس ا
اقامت آوتاهی در مدينه به بصره و سپس به بغداد و آنگاه به آردستان و همدان و اصفهان روانه شد و در هر يك از 

ميم گرفت آه به زادگاه خود نيز آمد و سرانجام تص» قم«اين شهرها مدتی چند اقامت گزيد تا آنجا آه به شهر
 ) . ١(برگردد و پس از بازگشت، هشت ماه از مردم دوری گزيد، و سپس مردم را به آيين جديدی فرا خواند 

 
و . در بسياری از آتابهای عربی، مسافرت شيخ به شهرهای مختلف و اقامت او در آن مناطق آمده است

ای از عقايد او به ميان آمده است،  ن عبد الوهاب و پارهترين آتاب فارسی آه در آن نامی از محمد ب قديمی
 ) . ٢(است » عبد اللطيف شوشتری« نوشته» ذيل تحفة العالم« آتاب

 
 . وی سالها در هند اقامت داشت و با محمد بن عبد الوهاب معاصر بود

 
) ١٢٤٢( م -) ١٠٦٧(نبلی ت آتاب فارسی ديگری آه از اين مردم نام برده، آتاب مآثر سلطانيه تاليف عبد الرزاق د

سومين آتاب فارسی ) ٣(است آه توقف طوالنی شيخ را در اصفهان برای فراگيری فقه و اصول متذآر شده است 
آه از او نام برده آتاب سفرنامه ميرزا ابو طالب اصفهانی است آه او نيز با شيخ معاصر بوده و مسافرت او به 

 ) . ٤(ا سر حد غزنين را آورده است اصفهان و اآثر بالد ايران و خراسان ت
 

ای از  غالب بيوگرافی نويسان، درباره محمد بن عبد الوهاب يادآور ميشوند آه از همان دوران جوانی سخنان زننده
 . بينی ميكرد شد، و پدر او آه مرد صالحی بود، نيز انحراف او را پيش او شنيده می

 
آسانی آه مدعی نبوت شده بودند مانند مسيلمه آذاب و سجاج و شيخ در جوانی غالبا به مطالعه زندگی نامه 

 ) . ٥(اسود عنسی و طليحه اسدی عالقه خاصی داشت 
 

پرورانده و  باشد، حاآی از آن است آه او از همان آغاز، سودای رهبری را در سر می اگر اين گزارش درست
به تكفير تمام فرق اسالمی پرداخته و ديگران را سرانجام اين سودا در دعوت وهابيگری جلوه آرد، و از اين طريق 

 . جاهل و نادان و مشرك و بدعت گذار ناميده و اين سيره همه بدعت گذاران و فرقه سازان است
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 »  حريمله« انتقال به

پدر محمد بن عبد الوهاب از محل اصلی خود به نام عيينه به بخش حريمله منتقل شد و در آنجا زيست تا در سال 
حتی برادرش سليمان بن عبد . او از فرزند خود راضی نبود و پيوسته او را سرزنش ميكرد.  مرگ او فرا رسيد١١٤٣

وقتی پدر فوت آرد، او محيط را . های او نوشت الوهاب از مخالفان سر سخت وی بود و بعدها آتابی در رد انديشه
. ريمله روبرو شد و نزديك بود آه خونش را بريزندبرای اظهار عقايد خود بی مانع ديد، ولی با هجوم عمومی مردم ح

ناچار از آنجا به زادگاه خود عيينه باز گشت، پس از ورود به زادگاهش با امير آنجا به نام عثمان بن معمر پيمان 
 . بست آه هر يك از آن دو، بازوی ديگری باشد و امير اجازه دهد او عقايد خود را بی پرده مطرح آند

 
. ن، اين باشد آه امير بر همه امير نشينهای منطقه نجد آه عيينيه نيز يكی از آنهاست تسلط يابدشايد نتيجه آ

آنگاه برای اينكه پيوند محمد بن عبد الوهاب با امير استوارتر گردد، وی خواهر امير را گرفت و پس از بستن عقد، و 
 ! ب نجد را به تو ببخشدخدا نجد و اعرا اميد است:وعده همكاری صميمانه، شيخ به امير گفت

 
 ) . ٦(بدينگونه پيمانی ميان شيخ و امير بسته شد آه در حقيقت داد و ستدی بيش نبود 

 
پس از اين !شيخ، منطقه را به امير بخشيد، در حالی آه نه از تقوای او آگاهی صحيح داشت و نه از سرانجام آار او

 برادر خليفه دوم، با خاك يكسان گشت زيرا از ديد شيخ، پيمان نخستين اثر آن اين شد آه قبر زيد بن الخطاب،
رفت، ولی همين آار، واآنشهايی در منطقه ايجاد آرد و امير احساء و  بنای بر قبور بدعتی بود آه بايد از ميان می

ند و فرمان داد آه هر چه زودتر اين فتنه را بخوابا) عثمان بن معمر(قطيف به نام سليمان حميری، به امير عينيه 
در اين موقع شيخ . شيخ را به قتل برساند امير عيينيه ناچار شد آه عذر شيخ را بخواهد تا او عيينيه را ترك آند

اين بخش همان زادگاه مسيلمه آذاب .  به آنجا منتقل شد١١٦٠برگزيد و در سال » درعيه« منطقه سومی را به نام
 . بود

 
مد بن سعود، نيای خاندان سعودی، تماس گرفت و همان پيمانی آه شيخ پس از آمدن به درعيه با امير منطقه مح

با امير عيينيه بسته بود، با محمد بن سعود بست، و همان طور آه منطقه را با عربهای ساآن آن، به عثمان بن 
 ) ٧. (معمر فروخته بود، اين بار به ابن سعود فروخت

 
حمالت آنان در يك قرن و نيم تنها به قبائل اسالمی . آان نبودناگفته پيداست جنگها و نبردهای آنان با آفار و مشر

بودند و پيوسته خدا را عبادت ميكردند » ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا« و آشورهای همجوار بود آه همگی گوينده
 . آوردند و فرائض را به جای می

 
 آن اين است آه بر قبور صالحان سايبانی اما چرا مردم از نظر محمد بن عبد الوهاب آافر و مشرك بودند؟دليل

 !! جستند آمدند و به ارواح مقدسه توسل می ساخته و به زيارت قبر پيامبر می
 

 : ابن سعود از پيمان خود با شيخ فوق العاده خوشحال بود، ولی دو چيز را با او مطرح آرد
 
 ! رك آنی و در نقطه ديگری سكنی گزينی اگر ما تو را ياری آرديم و آشورها را گشوديم ميترسيم ما را ت-  ١
 
 ! ترسيم آه تو ماليات را تحريم آنی می. گيريم ها از مردم درعيه ماليات می  ما در فصل رسيدن ميوه-  ٢
 

من هرگز تو را با ديگری عوض نخواهم آرد و خدا در فتوحاتی آه نصيب ما :شيخ در پاسخ گفتار ابن مسعود گفت
سپس برای تحكيم ) ٨(واهد داد آه تو را از اين ماليات ناچيز بی نياز خواهد ساخت خواهد آرد، غنائمی قرار خ

روابط ميان دو خانواده، امير درعيه دختر شيخ را به ازدواج فرزند خود عبد العزيز در آورد، و از اين طريق رابطه 
 ) . ٩(ی محفوظ مانده است ا زناشوئی ميان دو خانواده برقرار شد و تا آنون نيز اين رابطه در شعاع گسترده

 
 موحدی جز من و جز چند نجدی نيست

ای آه شيخ برای محاربه با  نخستين برنامه. به مرور زمان استحكام بيشتری يافت»محمد بن سعود«پيمان شيخ با
آه » قطيف«و»احساء«بود، زيرا وی به اشاره امير»عثمان بن معمر« به نام» عيينة«ريخت، گرفتن انتقام از امير!آفار

انديشه انتقام هنگامی قوت گرفت آه شيخ آگاه . در منطقه از مقام برتری برخورددار بود، پيمان خود را شكست
باشد، از اين جهت دو نفر از جانب شيخ  به شيخ می مكاتبات سری دارد، و در صدد خيانت»احساء«شد وی با امير

هر دو نفر پس از ورود به . ه امير عيينه را ترور آننداعزام شدند آ»ابراهيم بن زيد«و»احمد بن راشد« به نامهای
منطقه او را در حال خواندن نماز جمعه ترور آردند، و اين مطلبی است آه هم اآنون سعوديها به آن اقرار دارند، و 

با نظارت عبد العزيز بن باز مفتی عربستان سعودی » رسائل محمد بن عبد الوهاب« در آتابی آه اخيرا به عنوان
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 : منتشر شده چنين آمده است
 
. عثمان بن معمر مشرك و آافر بود و مسلمانان وقتی از آفر و شرك او آگاه شدند، تصميم گرفتند آه او را بكشند«
 « 
 

 وقتی او از نماز جمعه فارغ گشت، هنوز از مصلی خارج نشده بود آه او را به قتل ١١٦٣از اين جهت در ماه رجب 
تعيين آرد »مشاری بن معمر«  قتل او، خود شيخ وارد عيينه شد و برای آنان حاآمی به نامسه روز پس از. رساندند

)١٠ . ( 
 

آه به دست !!!و در حقيقت نخستين آافری. اين نخستين خونی بود آه بوسيله ايادی شيخ، در منطقه ريخته شد
قی از پايان نماز نگذشته بود آه به و هنوز دقاي!آرد آنان آشته شد، مردی بود آه در سنگر عبادت، اقامه نماز می

و ما نقموا منهم اال ان . (او جرمی جز اين نداشت آه حاضر به خضوع در برابر شيخ نشده بود. خون خود در غلطيد
 ) ٨ -البروج ) (يؤمنوا باهللا العزيز الحميد

 
كه تمام مسلمانان است، زيرا ترور امير عيينه به اتهام آفر و شرك، حاآی از عقيده شيخ درباره همه مردم نجد، بل

اگر انگيزه قتل او، . هم عقيده بودند» عيينه«همه مردم نجد و همه مسلمانان با امير» درعية«جز گروه معدودی در
 . بايست همه را به اين جرم بكشند آفر و شرك او بود، می

 
و در حقيقت همه .  اصل بودها و نبردهای شيخ با طوائف نجد و قبائل منطقه روی اين اتفاقا آليه لشكر آشی

 !!! مسلمانان جهان جز شيخ و اتباع او آافر و مشرك بودند
 

نظامی آه شيخ در عيينه به وجود آورد و اميری را آه برای مردم آنجا نصب آرد، نتوانست رضايت مردم را جلب 
ی بر عيينه حمله و همه وقتی خبر به شيخ و محمد بن سعود رسيد، فورا با گروه. سرانجام بر او شوريدند. آند

شهر را با خاك يكسان آردند، تا آنجا آه درختها را سوزاندند، و چاهها را پر آردند و مردها را آشتند و زنان را اسير 
تر از آن نيز جناياتی آردند آه قلم از بيان آن شرم دارد و اين شهر تا  آردند و به نواميس مردم تجاوز نمودند و فزون

 ) . ١١(به عقيده شيخ، اين عذابی بود آه خدا برای آنان فرستاد . ای باقی مانده است ورت ويرانهبه امروز، به ص
 

آشتن امير عيينه و لشكر آشی مجدد و ويران آردن شهر و آشتن مردان و اسير آردن زنان، رعب و وحشتی در 
ز اين جهت محمد بن عبد ا. منطقه بوجود آورد، و شيخ و محمد بن مسعود را بر توسعه حكومت تشويق آرد

پذيرفتند، در  آنان آه آئين او را می. دعوت آرد!!!هايی به مردم نجد نوشت، و آنان را به مذهب توحيد الوهاب نامه
آردند، پيوسته مورد هجوم اتباع شيخ بودند، و ساليان درازی  ولی آنان آه مذهب او را رد می. امن و امان بودند

 . رار بودنبرد ميان نجد و احساء برق
 

و جهان را متوجه جنايات وی . حمالت وحشيانه اتباع شيخ، گروهی را بر آن داشت آه پرده از اعمال شيخ بردارند
به شيخ و اتباعش چنين خطاب » الصواعق االلهية« در آتاب خود به نام) سليمان بن عبد الوهاب(برادر شيخ . سازند
 : آند می

 
شما آسانی را آه آشكارا معترف . آنيد وچكترين ظن و گمان مردم را تكفير میشما به آوچكترين چيز، بلكه با آ«

 ) . ١٢(» دانيد آنند، نيز آافر می حتی آنان را آه در تكفير اين گروه توقف می. شماريد به اسالمند، آافر می
 

ود و افرادی آه از دور ناظر دعوت شيخ به آيين توحيد و تظاهر به مبارزه با شرك، در آغاز آار بسيار جالب و فريبنده ب
بر دعوت شيخ بودند، مجذوب آوازه دعوت او شده، حتی سيد محمد بن اسماعيل آه يكی از امرای يمن بود، در 

 : يك قصيده طوالنی شيخ را ستود آه مطلع آن چنين است
 
 

  سالم علی نجد و من حل في نجد 
  ! و ان آان تسليمي علی البعد ال يجدی

 انی آه در آنند درود بر نجد و آس
 

 هر چند درود من از دور، سودی ندارد 
 

ای آه در مدح او سروده بود،  ولی هنگامی آه خبر آشتارها و حمالت وحشيانه وهابيان به وی رسيد، از قصيده
 : پشيمان شد و قصيده ديگری در نكوهش او سرود آه مطلع آن چنين است
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  رجعت عن القول الذي قلت فی نجد 

 ! عنه خالف الذي عنديفقد صح لي 
 

 . شد از سخنی آه درباره نجد گفته بودم، برگشتم، زيرا خالف آنچه آه در گذشته فكر ميكردم، برای من ثابت
 

نهاد » محو الحوبة في شرح ابيات التوبة«شاعر يمنی به قصيده دوم اآتفاء نكرد و اين قصيده را شرح آرد و نام آن را
)١٣ . ( 
 

 !  شعار محمد بن عبد الوهابتكفير مسلمين، يگانه
 

محمد بن عبد . آيين وهابيت، آيين نفاق افكن و تفرقه آفرينی است آه از روز نخست چنين پيامدی را بدنبال داشت
گفت هر آس به پيامبر متوسل شود، آافر شده است، و عجيب اين آه  های نماز جمعه می الوهاب در خطبه

شهادتين، (پنج تا :ارآان اسالم چند است؟گفت:روزی به برادرش گفت. ردآ با او مبارزه می برادرش سليمان سخت
ای، و آن  تو رآنی را نيز بر آن افزوده:برادر گفت) . ١٤) (بپا داشتن نماز، و پرداختن زآات، فريضه حج، روزه رمضان

 ) . ١٥(اينكه هر آس از تو پيروی نكند مسلمان نيست و اين نيز رآن ششم است 
 

در هر :آند؟گفت خدا در هر شب از شبهای ماه رمضان چند نفر را از آتش دوزخ آزاد می:ر خود گفتروزی به براد
 . فرمايد شب صد هزار نفر، و در شب آخر ماه رمضان به اندازه همه آسانی آه در آن ماه آزاد آرده، يكجا آزاد می

 
آند، آجا  سلمانانی آه خدا آنها را آزاد میپيروان تو به يك دهم اين مقدار نيز نرسيده است، پس اين م:برادر گفت

 . شيخ در پاسخ برادر ماند و چيزی نگفت!ای هستند؟تو آه مسلمانان را در خود و اتباع خود محصور ساخته
 

آار نزاع ميان دو برادر به جايی رسيد آه سليمان بر جان خود ترسيد و در عيه را به قصد مدينه ترك گفت و در آنجا 
متاسفانه رساله مؤثر واقع نشد، بلكه آتابهای ديگری نيز آه علمای . د برادر نوشت و برايش فرستادای بر ر رساله

 . حنبلی و ديگران نوشتند، در او مؤثر نيفتاد
 

 تكفير مسلمانان جهان : شعار وهابيان
  آفر چو منی گزاف و آسان نبود 

  تر از ايمان من، ايمان نبود  محكم
   آافر در دهر يكی چو من، و آنهم

 ! پس در همه دهر، يك مسلمان نبود
 

از روزی آه احمد بن تيميه مكتب خود را پی ريزی آرد، تلويحا و تصريحا خود و اتباع خود را موحد و مسلمان 
برخی از اعمال مسلمانان از قبيل توسل به پيامبر و سفر برای . شمرد دانسته و ديگر طوائف را آافر و مشرك می

آرد و مفاد آن اين بود آه مرتكبين اين اعمال،  شن گرفتن در مواليد را شرك و بدعت توصيف میزيارت قبر وی و ج
سفره او محمد بن عبد الوهاب همين ) آاسه ليس(پس از ابن تيميه . مشرك بوده و طبعا آافر نيز خواهند بود

 : گويد در قاعده چهارم می»اربع قواعد« شعار را تكرار آرد و در رساله
 
ورزيدند، اما در حال  اند، زيرا مشرآان گذشته، در حال رفاه، شرك می ن زمان ما بدتر از مشرآان گذشتهمشرآا«

خواندند، اما اينان در هر دو حال به پيامبر متوسل  بردند و خالصانه، تنها او را می سختی به خدای يگانه پناه می
 ) . ١٦!! (»ورزند شده و می

 
 : گويد و در رساله ديگر می

 
 ) . ١٧(»  اند، توحيد در عبادت است توحيدی آه مشرآان زمان ما آن را انكار آرده«
 

ما در تحليل عقايد وهابيت توحيد و شرك را به صورت منطقی تعريف آرده و حد و مرز آن را بيان خواهيم آرد و 
 صحيح باشد، هرگز در آنند، روشن خواهيم ساخت آه اگر معياری را آه اين دو نفر برای توحيد و شرك ترسيم می

روی زمين نميتوان موحدی يافت و اساس اشتباه هر دو نفر اين است آه برای عبادت حد صحيحی قائل نشده و 
 . اند اند، و ميان تعلق به سبب، و عبادت سبب فرقی قائل نشده هر نوع توسل به اسباب را پرستش سبب خوانده

 
تا آنجا آه » حتی خان هم فهميده« راطی و شور است آه به اصطالحشعار وهابيان در تكفير مسلمانان به قدری اف
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 : گويد يكی از طرفداران آنان مانند آلوسی صاحب تاريخ نجد، بر آنان خرده گرفته و می
 
سعود بن عبد العزيز به اطراف لشكرآشی آرد و بزرگان عرب در برابر او سر فرود آوردند ولی متاسفانه او مردم را «

نه خدا باز داشت و بر خليفه عثمانی خروج آرد و مخالفان خود را تكفير نمود و در قسمتی از احكام از زيارت خا
شدت عمل به خرج داد و درباره برخی از اعمال مسلمين با ديدی ظاهر بينانه قضاوت آرد و آنان را متهم به شرك 

اند و   آه علمای نجد انديشيدهساخت، در حالی آه اسالم، آيين سهل و آسان است، نه آيين سخت، آنچنان
 ) . ١٨(» آنند پيوسته بر مسلمانان منطقه يورش برده و اموال آنان را به عنوان جهاد فی سبيل اهللا غارت می

 
 دگرگونی در موضع وهابيان 

دهد و اين ايده تا  همان طور آه گفته شد اساس وهابيت را ايجاد تفرقه و دو دستگی ميان مسلمانان تشكيل می
باقی بود، ولی پس از اشغال حجاز به دست او و تماس وهابيان با ملل  ) -  ه ١٣٠٤(از زمامداری عبد العزيز آغ

ها  مختلف اسالمی، موضع آنان به تدريج دگرگون گرديد، زيرا وهابيان پيش از اشغال حرمين در صحراها و باديه
آردند آه اسالم واقعی همان است آه فرزند   میهای معدود تماس داشتند، واقعا فكر آردند، و با گروه زندگی می

عبد الوهاب به آنان آموخته است و جز آنان در جهان مسلمانی نيست، و پس از تسلط بر حرمين شريفين و 
خصوصا پس از مرگ عبد العزيز و روی آار آمدن فرزندان او  به تدريج آاهش افت گسترش تماسها، فكر خشونت
 به دست - تها در اروپا و آمريكا زندگی آرده بودند، فكر خشونت و تكفير مسلمين مانند سعود، و فيصل، آه مد

به شيعه  ولی موضع آنان نسبت. فراموشی سپرده شده و تصميم گرفتند آه دامنه تبليغات را گسترده سازند
 از آن ميترسند تر شده است، زيرا پيوسته تغيير نكرد، بلكه پس از پيروزی انقالب اسالمی ايران، موضع آنان سخت

آه موج انقالب به سرزمين آنان برسد و توده مستضعف بر آنان بشورند و ارآان سلطنت را متزلزل سازند و لذا ماه 
ای و يا آتابی بر ضد شيعه ننويسند و پيوسته همان  ای، نشريه ای، رساله گذرد آه جزوه ای نمی و يا هفته

 . آنند سر شيعه گفته شده، تكرار می دروغهای شاخداری را آه در ده قرن گذشته پشت
 
 : ها نوشت پی

 
  . ، ط بيروت١٠زعماء االصالح، ص :احمد امين) ١(
  . چاپ بمبئی.  به بعد٨ذيل التحفة، ص :سيد عبد اللطيف) ٢(
  .  به بعد٨٢المآثر السلطانية، ص :دنبلی، عبد الرزاق) ٣(
  .  به بعد٤٠٩سفرنامه، ص :ميرزا ابو طالب) ٤(
  . ٦٦فتنة الوهابية، ص : و احمد زيني دحالن١٧الفجر صادق، ص :الزهاديصدقي ) ٥(
  .  چاپ بيروت- ٣٦تاريخ نجد، ص :فيلبي، عبد اهللا) ٦(
  . ٣٩تاريخ نجد، ص :فيلبي، عبد اهللا) ٧(
  . ١٤ -  ١٣محاضرات في تاريخ الدولة السعودية االولی، ص :ابو عليه) ٨(
  . ٩٢٦، ص ٢تاريخ العرب، ج :فيليب حتي) ٩(
  . ٩٧تاريخ نجد، ص :فليبي، عبد اهللا) ١٠(
  . ٢٣ و ٢٢ناصر السعيد، تاريخ آل سعود، ص ) ١١(
  . ١٣٠٦ -  چاپ ٢٩ -  ٢٧الصواعق االلهية، ص ) ١٢(
  . ١٦آشف االرتياب، ص :االمين، سيد محسن) ١٣(
  . ١/٧صحيح بخاری آتاب ايمان، ) ١٤(
  . ٤٠ -  ٣٩الدرر السنية، ص :سيد احمد زيني دحالن) ١٥(
  . ٤اربع قواعد، ص :محمد بن عبد الوهاب) ١٦(
  . ٣آشف شبهات، ص :محمد بن عبد الوهاب) ١٧(
 .  به نقل از تاريخ نجد٩سيد محسن امين، آشف االرتياب، ص ) ١٨(
 

  
          

  
  
  

  های وهابيان عقايد و انديشه
 

   ٤٥٧فرهنگ فرق اسالمی ص : آتاب
 دآتر محمد جواد مشكور : نويسنده
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ای خدا توسط : وسيله هيچ يك از انبياء و اوليای خدا به خداوند تعالی توسل نجويد و هر گاه چنين آند و بگويد ب-  ١

خود قرار دهی، چنين آسی به راه مشرآان  به تو متوسل هستم آه من را مشمول رحمت) ص(پيامبرت محمد
 . اش شرك است رفته و عقيده

 
يك نشود و بر آن دست نگذارد و در آن جا دعا نخواند و نماز نگذارد و بر آن نزد) ص( به قصد زيارت به قبر پيغمبر-  ٢

 . بنا و مسجد نسازد و برای آن نذر نكند
 
اسالم عطا آرده است وليكن از ) ص( از پيغمبر طلب شفاعت نكند اگر چه خداوند حق شفاعت را به پيغمبر-  ٣

 . طلب آن نهی فرموده است
 

را شفيع من قرار ده ولی ) ص(يا الّله اشفع لی محمدا، يعنی محمد: يدبر مسلمان جايز است آه بگو
 . نزد خدا برای من شفاعت آن) ص(يا محمد اشفع لی عند الّله، يعنی ای محّمد : بگويد روانيست

 
 . خواسته باشد آسی آه از پيامبر طلب شفاعت آند مانند اين است آه از بتان شفاعت

 
توصيف نكند و » سيدنا«نكند و آن حضرت را با لفظ » يا محمدا«ند نخورد و او را ندا و  بايد هرگز به پيغمبر سوگ- ٤

 . بر زبان جاری نسازد) ص(بحق محمد، يا محمد، سيدنا محمد: الفاظی از قبيل
 
 .  نذر برای غير خدا و پناه بردن و استغاثه به غير خداوند شرك است-  ٥
 
نها و تزيين قبور و سنگ و آتيبه نهادن بر آن، و چراغ و شمع گذاشتن بر آن  زيارت قبور و ساختن گنبد و بنابر آ- ٦

 . شرك است
 

شود و خون و مالش محفوظ است اّما  همه مسلمانان معتقدند آه هر آس شهادتين گويد مسلمان محسوب می
د ولی از مردگان قول بدون عمل ارزش و اعتباری ندارد و بنابراين هر آس شهادتين را بخوان: گويند»  وهابيه«

 . باشد بطلبد چنين آسی آافر و مشرك خواهد بود و خون و مال او حالل می استعانت
 
آنند و قايل به تاويل و توجيه نيستند، و به استناد  به پيروی از ابن تيميه به ظاهر آيات و اخبار عمل می»  وهابيان«

دارای اعضا و جوارح »  مجسمه«آنند و او را مانند  ت میای از احاديث و آيات برای باری تعالی اثبات جه ظاهر پاره
 . بن عبدالّله دانند) ص(آنان نخستين پيغمبر را نوح و خاتم ايشان را حضرت محمد. دانند می

 
را آه تا به ) ص(در سرزمين ايشان زيارت قبور وجود ندارد و تمام قبرها با خاك يكسان است و روضه منوره پيغمبر

 . شود تواند بدان نزديك شود و قبر مطهر ابدا ديده نمی اند آه آسی نمی د طوری قرار دادهباش حال باقی می
 

مذهب وهابی اآنون در عربستان سعودی مذهب رسمی است و فتاوی علمای آن مذهب از طرف دولت اجرا 
 . شود می

 
حنفی، شافعی، : اهب اربعه مثلدر فروع مذهب تابع امام احمد حنبل هستند و بر هيچ يك از پيروان مذ»  وهابيان«

را مورد طعن قرار »  غالة«و »  زيديه«و »  شيعه«: گيرند ولی پيروان ديگر مذاهب را از قبيل حنبلی، مالكی ايراد نمی
 . دهند می

 
 هجری قمری بعد از خراب آردن قبور بقيع، به آربال و نجف حمله آردند و حرم حضرت امام ١٢١٦در سال »  وهابيه«

 . را غارت نمودند و قريب چهار هزار تن از مردم شيعه آن شهر را بكشتند) ع(حسين
 

خدا را نيز خراب آنند و با خاك يكسان نمايند ولی از بيم اعتراض ديگر ) ص(ايشان بر آن بودند آه گنبد رسول
 . مسلمانان از اين آار خودداری آردند

 
رفت و با عصای چماق گونه خود بر قبر آن حضرت  خدا می) ص(محمد بن عبدالوهاب بر سر قبر رسول: گويند
و با اين عمل » ای برخيز اگر زنده) ص(يعنی ای محمد«حيا  يا محمد، قم ان آنت: گفت آوفت و می می
 . خواست زنده نيست و نبايد از او حاجت) ص(به پيروان خود نشان دهد آه پيغمبر خواست می
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  تحقيق در معنای توحيد و شرك
 

   ٧٣، ص ٣فرهنگ عقائد و مذاهب اسالمی، ج : آتاب
 جعفر سبحانی : نويسنده

 
 . با يك تعريف منطقی برای عبادت ميتوان بر بسياری از اختالفات وهابيان پايان بخشيد

 
ترين مسائل قرآنی و آالمی، مساله توحيد و شرك است و علماء و دانشمندانی آه درباره توحيد و شرك  اساسی

اند، توحيد همانند شرك، برای خود انواع و اقسامی دارد آه در   اقسام گوناگون آن دو اشاره آردهاند، به سخن گفته
برای اينكه خوانندگان گرامی از مجموع . آتابهای عقيدتی و احيانا تفسيری پيرامون آنها بحث و گفتگو شده است

 سپس درباره يك قسم آه همان توحيد و آوريم، اقسام آن به صورت فشرده آگاه باشند، فهرست آن را در اينجا می
گوييم، زيرا محور بحث ابن تيميه و پيرو او محمد بن عبد الوهاب،  شرك در عبادت است، به طور گسترده سخن می

آنند و در ديگر اقسام، همه را با خود  آنان مسلمانان را به شرك در عبادت، متهم می. همين مساله است
و نازلترين . خورد، مساله شرك است بيش از همه در آتابهای آنها به چشم میدانند، و آنچه آه  همآهنگ می

اند، غالبا در تشخيص » توحيد در عبادت« است، از آنجا آه برای» شرك« بدگوئی آنان درباره يك نفر، متهم آردن او به
 . انگارند  آن میمصاديق آن دچار اشتباه شده و چيزهائی آه ارتباطی به عبادت و پرستش ندارد، از مصاديق

 
گيرد تفسير صحيح  ها و گرههائی آه از جمود آنان مايه می اصوال آليد مناظره با وهابيان و حل عقده

است آه در نتيجه، موارد آن روشن شود، و انسان عبادت و پرستش را از احترام و ارج گذاری و ديگر » عبادت«از
دت و پرستش به شكل دقيق، تفسير نگردد، هر نوع بحث و مفاهيم جدا سازد، و تا اين گره گشوده نشود و عبا

 . رسند مذاآره با اين گروه سودی نداشته و طرفين به نتيجه نمی
 

توسل به پيامبران و صالحان، استغاثه به آنان و استمداد از اولياء عبادت :گويند مثال پيروان محمد بن عبد الوهاب می
رود و  ست، طبعا چنين اعمالی پرستش غير خدا به شمار میآنهاست، و از آنجا آه عبادت، مخصوص خدا
 . پرستشگر غير او مشرك و محكوم به قتل است

 
گويند توسل به صالحان، از مقوله توسل به اسباب است استغاثه و استمداد از  های ديگر می در حالی آه گروه

 . باشند شرائطی مؤثر میبلكه توسل به وسائل غيبی است آه در  ارواح صالحان، پرستش آنها نيست
 

و ما صريحا اين مساله را اعالم ميكنيم آه نقطه مرآزی اختالف وهابيان با ديگر مسلمانان، مساله تحديد معنای 
يا توسل  عبادت و پرستش و در نتيجه جدا سازی مصاديق آن، از مصاديق ديگر مفاهيم، مانند احترام و بزرگداشت

آنيم آه پيش از هر چيز، اين مشكل  ه مناظران و نويسندگان با هدف توصيه میبه اسباب و وسائل، است و به آلي
 . يك تعريف جامع و مانع ارائه دهد» عبادت«را حل آنند و مناظر را وادار سازند آه از

 
مايه تاسف اينكه در اين سه قرن آه آتابهای وهابيان، در اآثر مناطق منتشر شده و همه مسلمانان را به جز گروه 

اند، و غير از آلی گويی آار  آنند، فصلی و يا بابی برای تعريف عبادت، اختصاص نداده د متهم به شرك میخو
و چون اين بحث جنبه آليدی دارد، اگر اندآی سخن به درازا آشد و از حالت فشرده بيرون آيد، از . اند ديگری نكرده

 صورت روشن و ساده بپيماييم، يك رشته مسائل خواهيم و برای اينكه اين راه را به خواننده گرامی پوزش می
 . آوريم اساسی را تحت عناوينی جداگانه می

 
  اقسام توحيد -  ١

همانطور آه يادآور شديم توحيد برای خود و قهرا شرك نيز در برابر آن اقسامی دارد آه فقط عناوين آنها را با يك 
 . آوريم تفسير اجمالی می

 
جب الوجود، يگانه است و برای او نظير و مانندی نيست، و نيز او بسيط است و ذات او  خدای وا- توحيد ذاتی - الف 

 . از ترآيب پيراسته است
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البته نه به اين معنا آه خدا فقط ذاتی دارد و از .  صفات ثبوتی خدا همگی عين ذات او هستند- توحيد صفاتی -ب 

ای رسيده است آه علم، جدا  ه ذات از نظر آمال به پايهبلك) ١(صفاتی مانند علم و قدرت در وجود او خبری نيست 
البته اين نوع از توحيد از . دهد از ذات و قدرت جدا از واقعيت او نيست، و واقعيت وجود او اين آماالت را تشكيل می

 اند ولی اهل حديث، با اين اصل مخالفت نموده و آن عدليه است آه معتزله و اماميه در پوشش آن قرار گرفته
 . انگارند و اشاعره، نيز در اين مساله پيرو احمد بن حنبل هستند صفات او را زائد بر ذات او می

 
 در جهان آفرينش، خالق واقعی و حقيقی و مستقلی جز خدا نيست و تاثير ديگر موجودات، -  توحيد در خالقيت -ج 

. دهند  به اذن و مشيت او آار، انجام میاز فرشته و انسان و علل طبيعی، همه و همه، جنبه ظلی و تبعی دارند و
است آه بحثهای دقيق علمی و قرآنی، ما را به آن رهبری نموده » توحيد در خالقيت« اين همان معنای صحيح

اند آه امروز دستاويز  است، در حالی آه اشاعره و اهل حديث توحيد در خالقيت را به گونه ناروايی تفسير آرده
بيش نيست، و ) اعم از اصلی و تبعی(واقع شده است، و آن اينكه در جهان، يك مؤثر ملحدان و منكران مذهب، 

خدای جهان مستقيما بدون تاثير گذاری علل و اسباب، پديد آرنده اشياء و آثار است، و در حقيقت، خدا در حال 
ارنت و نمايش تقارن علل و اسباب طبيعی و امكانی، مستقيما اثر بخش است، و موقعيت علل، جز موقعيت مق

 . چيزی نيست
 

اين نوع تفسير نارسا از توحيد در خالقيت، سبب شده است آه مارآسيستها، خدا شناسان را متهم به نفی 
قانون عليت و معلوليت نموده و بگويند آنان معتقدند خدای جهان، جانشين تمام علل و اسباب است، و اين 

آورد و ميكرب، نقشی در آن بيماری ندارد آنگاه به  ان پديد میخداست آه مستقيما تب ماالريا را در وجود انس
دانند، گفتار مورد  صورت صحيح و نا صحيح بر مذاهب بتازند و آنانرا ضد علم و دانش معرفی آنند، در حالی آه نمی

 . نظر آنان، مربوط گروه خاصی است
 

ه و پيروان اهل بيت، در تفسير توحيد در فالسفه و محققان اسالمی از اين نظريه آامال بيزارند و گروه عدلي
را )٣/فاطر) (هل من خالق غير اهللا(خالقيت، تفسير دوم را ناروا دانسته، و همگی به تفسير نخست معتقدند، و آيه

 . آنند به شكل ياد شده در باال تفسير می
 
رب البيت، رب الدابة، : ويدبه معنای صاحب است، عرب هر موقع بگ» رب« ربوبيت، مشتق از-  توحيد در ربوبيت -د 

ولی از آنجا آه تدبير و آارگردانی هر چيزی بر عهده . رب الضيعة، مقصود صاحبان خانه و اسب و مزرعه است
يعنی خدا جهان را آفريد  صاحب آن است، طبعا مقصود از توحيد در ربوبيت، همان توحيد در تدبير و آارگردانی است

رگردانی آن نيز بر عهده اوست آنچان نيست آه اصل خلقت از آن خدا باشد و و تدبير و آا) توحيد در خالقيت(
بلكه او هم خالق است و هم مدبر و جهان يك . آارگردانی آن را بر عهده فرشتگان، پريان و انبياء و اولياء بگذارد

يست آه جهان آفرينش خالق و يك مدبر اصيل بيش ندارد البته اعتراف بوجود يك مدبر اصيل و مستقل، مانع از آن ن
ای از علل و معلومات پيش  ای از علل و اسباب باشد آه روی يكديگر اثر نهاده و جهان آفرينش به صورت زنجيره توده
 . برود

 
ياد آور شديم، اعتقاد به چنين توحيدی به معنی نفی ديگر علل چه از نظر  همان طور آه در توحيد در خالقيت

ر در يكديگر، نيست، بلكه مقصود اين است آه خالق اصيل و مدبر مستقل خداست، و آفرينندگی و چه از نظر تاثي
خالقيت و آفرينندگی موجودات امكانی، همه و همه به اذن و مشيت و سرپرستی اوست، همچنين توحيد در 

: فرمايد  میآنند، چنانكه تدبير، مانع از اعتراف به مدبران ظلی و تبعی نيست آه تحت فرمان او، انجام وظيفه می
 ) . سوگند به آارگردانان امر آفرينش) (٥آيه /سوره نازعات) (فالمدبرات امرا(
 
 مقصود از چنين توحيد اين است آه بر بندگان خدا فقط خدا حق حكومت دارد، و -  توحيد در حاآميت و واليت -ه 

در همين جا ) ٤٠/يوسف) ( اهللان الحكم اال: (فرمايد هيچ انسانی بر هيچ انسانی حق حكومت ندارد چنانكه می
به خدا مانع از آن  و آن اينكه حصر حق حاآميت. شود نيز سخن ياد شده در توحيد در خالقيت و ربوبيت، تكرار می

 . برنامه دقيق الهی به اداره اجتماع انسانی بپردازند نيست آه گروهی به فرمان او حكومت آنند و تحت
 
 حق اطاعت از شؤون حكومت است و چون حاآميت اصيل از آن خداست طبعا - ری  توحيد در اطاعت و فرمانبردا-و 

به فردی واجد چنين حقی نيست، ولی انحصار چنين حقی به خدا،  حق اطاعت از آن اوست و هيچ فردی نسبت
مانع از آن نيست آه گروهی به صورت نمايندگی از جانب خدا الزم الطاعة باشند و طاعت آنان در حقيقت 

هر آس از پيامبر فرمان برد، در «) ٨٠/نساء) (من يطع الرسول فقد اطاع اهللا: (فرمايد خدا باشد چنانكه می تاطاع
 » . حقيقت از خدا فرمان برده است

 
 مقصود از آن، اين است آه قانونگذاری، حق خاص خداست و هيچ فردی -  توحيد در تشريع و قانونگذاری -ز 
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آند و خداست آه با فرستادن پيامبران و آتابهای آسمانی، بشر را به قوانين تواند برای آسی جعل قانون  نمی
سازد، البته قانونگذاری از آن خداست، ولی برنامه ريزی مربوط به خود جامعه است آه در  سعادت بخش، آشنا می

 قوانين الهی و آند و اما آار مجتهدان، همان شناسايی پرتو آن قوانين آلی، برای اداره آشور برنامه ريزی می
 . روند به شمار می معرفی آنهاست آه آارشناسان اين قسمت

 
اگر برخی از .  يعنی عبادت مخصوص خداست و جز او نبايد آسی را به هيچ عنوانی پرستيد-  توحيد در عبادت -ح 

او نبايد آسی عبادت از آن خداست و جز « مورد اختالف است، در اين مساله آه) مانند توحيد صفات(مراتب توحيد 
اياك نعبد و اياك (اختالفی وجود ندارد اصوال نميتوان فردی را موحد يا مسلمان خواند مگر آنكه اصل »را عبادت آرد

 ) . جوييم پرستيم و تنها از تو ياری می تنها تو را می(را بپذيرد يعنی ) نستعين
 

 مرور زمان از توحيد فطری منحرف شده و هدف اساسی از اعزام پيامبران، گسترش اين اصل است، زيرا مردم به
به جای خدای واقعی، خدا نماها را پرستش ميكردند خدا پيامبران را فرستاد تا مردم را به همان توحيد فطری باز 

 : فرمايد گردانند چنانكه می
 
ن الناس فيما آان الناس امة واحدة فبعث اهللا النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بي(

 ) ٢١٣/بقره. . . ) (اختلفوا فيه
 
بودند، تا اينكه خدا پيامبران نويد بخش و بيم دهنده را بر انگيخت و به همراه آنها آتاب را به  مردم همه يك امت(

 ) . حق فرو فرستاد تا درباره آنچه مردم بر سر آن اختالف آرده بودند داوری آنند
 

باشد، چنانكه  ه توحيد در پرستش، اصل مشترك در ميان تمام پيامبران میآيات قرآن صريح در اين است آ
 : فرمايد می

 
 ) ٣٦/نحل. . . ) (و لقد بعثنا في آل امة رسوال ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت(
 
 » . خدا را بپرستيد و از پرستش بتها بپرهيزيد:در ميان هر امتی پيامبری فرستاديم آه«
 

لی مورد اختالف نيست و همه ميگويند آه عبادت از آن خداست و هر نوع شرك و دو گانه پرستی بنابراين، اصل آ
و انحراف از خط توحيد محكوم است و بايد از آن دوری جست، و اگر اختالفی در آار است فقط و فقط در تشخيص 

. ات توسل به اسباب استجزئيات است آه آيا مثال توسل به انسان پاآدامن، مصداق پرستش اوست، يا از جزئي
اينجاست آه الزم است عبادت به صورت منطقی تحديد شود، تا با در دست داشتن مقياس و ضابطه صحيح، 

 . درباره موضوعات مورد نزاع به داوری بپردازيم
 
 :  فرق توحيد ربوبی و الوهی-  ٢
 

توحيد «:گويند برند و می نام میدر آتابهای وهابيان به پيروی از بنيانگذار اين مكتب، از دو نوع توحيد 
 . » توحيد الوهی«و» ربوبی

 
توحيد نخست را به توحيد در خالقيت و توحيد دوم را به توحيد در عبادت و پرستش تفسير ميكنند، و ياد آور 

اند و خالقی جز خدا قائل نيستند ولی آنان در  شوند آه همه فرق اسالمی، توحيد در خالقيت را پذيرفته می
اند، زيرا آارهای آنان مانند توسل به پيامبران و صالحان، و يا استغاثه و استمداد از آنان و  ت گرفتار شرك شدهالوهي

با مشرآان عصر رسالت،  يا طلب شفاعت از پيامبران، همه و همه پرستش انبياء و پيامبران است و از اين هت
 از عذاب آافی بود، همه مشرآان عصر رسالت، اهل يكسان و همگام هستند، و اگر توحيد، در ربوبيت، برای نجات

 ) . ٢(نجات بودند 
 

 : شويم در اينجا دو نكته را يادآور می
 
به پرستش از اشتباهات رائج وهابيان است آه هرگز در آن تجديد نظر  به خالقيت، و الوهيت  تفسير ربوبيت- ١

تازند، زيرا همانطور آه يادآور شديم، ربوبيت از  اند و خلف از سلف اين اصطالح را گرفته و پيوسته می نكرده
به معنای صاحب گرفته شده است، و صاحب و مالك بودن يك جاندار و يا يك مزرعه تناسب با خالقيت و » رب« آلمه

گيری از آن،  صاحب يك اسب، به خاطر بهره. آفرينندگی ندارد، بلكه مناسب با مقام آارگردانی و تدبير آنهاست
سازد، چنانكه  گيرد و با دادن آب و علوفه، وسيله ادامه حيات او را فراهم می دگی او را بر عهده میسرپرستی زن

بنابراين الزم و . ريزی آرده و آارگردانی آنجا را بعهده ميگيرد صاحب يك مزرعه برای پرورش گياهان و درختان برنامه



 )١ (فرقه هاِی اسالمی          

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

 
72

و از اصطالح خود . را بياورند» توحيد در خالقيت« شايسته است آه به جای توحيد در ربوبيت همان اصطالح معروف
 . قرآن پيروی آنند

 
نيست و اگر »معبود« به معنی» اله« نظير چنين اشتباهی در آلمه الوهيت رخ داده است، ولی تحقيق اين است آه

ظ اهللا و اله بلكه لف. گويد هم احيانا در آن به آار رود، اصطالح جديدی است آه هرگز قرآن بر آن اصطالح سخن نمی
در حقيقت هر دو . و اسم خاص است و دومی آلی و اسم عام» علم« چيزی آه هست، اولی. يك معنا بيش ندارد

خاص و عام، خاص، تنها . هستند ولی در زبان عربی بر خالف زبان فارسی، خدا دو نوع اسم دارد»خدا« به معنای
عام، هم او را شامل است و هم ديگر خدايان پنداری را شود و بس، در حالی آه  بر خدای واجب الوجود اطالق می

 : انگارند، هر چند از خدايی جز اسم، نصيب ديگری ندارند و به تعبير قرآن پرستان آنها را خدا می آه بت
 
 ) . ٤٠/يوسف. . . ) (ما تعبدون من دونه اال اسماء سميتموها انتم و آباؤآم ما انزل اهللا بها من سلطان(
 
ايد هرگز خدا بر خدايی آنان،  پرستيد آه خودتان و پدرانتان، نام خدا بر آن نهاده دا، تنها بتهايی را میشما جز خ«

 . » دليل و برهانی نفرستاده است
 

 ] god[ مثال در زبان انگليسی آه به و اسم عام را به صورت . در زبان انگليسی عين همين اختالف هست
 . آنند را از عام جدا مینويسند و از اين طريق اسم خاص  می

 
در قرآن به معنی خداست، البته به صورت معنای » اله« از دقت در آيات قرآنی ميتوان اين معنی را استفاده آرد آه

شود، اينك در آيات ياد  عام، نه به معنی معبود، زيرا در غير اين صورت، تفسير قسمتی از آيات دچار اشكال می
 : بفرمائيد شده در زير دقت

 
 ) ٢٢/انبياء) (لو آان فيهما الهة اال اهللا لفسدتا (-  ١
 
 . شد هر گاه در آسمانها و زمين خدايان ديگری جز اهللا وجود داشتند، نظام آفرينش دچار فساد و تباهی می«
 

را به معنی خدا بگيريم نه به معنی » اله« شود در صورتی صحيح است آه مضمون آيه و برهانی آه آيه ياد آور می
عبود و در غير اين صورت، استدالل ناتمام خواهد بود، و مقصود اين است اگر در جهان خدايانی، همانند، واجب م

شد، زيرا خدايان ديگر، بسان خدای واقعی دارای علم و  الوجود بود، دستگاه آفرينش دچار فساد و تباهی می
ای  ين هستند، و تعدد مدبر، جز تباهی آار نتيجهتصرف و تدبير در آسمانها و زم) و ال اقل(قدرت، خلقت و آفرينش 
شد، طبعا  مقصود اين است آه اگر معبودهايی جز خدا بودند، جهان دچار تباهی می:ندارد، ولی اگر بگوئيم

 . در جهان، معبودانی به حق و يا باطل جز خدا هستند ولی نظام بر پاست:استدالل نارسا خواهد بود زيرا
 

شوند  شوند، ناچار می گيرند، با چنين اشكالی روبرو می اله را به معنی معبود میو لذا وقتی گروهی آه 
يعنی اگر معبودان بحقی جز خدا بودند، ) بحق(در خود آيه مقدر آنند و بگويند قل لو آان فيهما آلهة » بحق« آلمه

ت و تصرف باشند در اين دارای خلق» اهللا«شد، طبعا معبودان به حق بايد مانند دستگاه آفرينش دچار تباهی می
 . صورت، تالی فاسدی را آه آيه متذآر شده به دنبال خواهد داشت

 
ناگفته پيداست، چنين تصرفی در آالم فصيح و بليغ بسيار نارواست و تا دليلی در آار نباشد، تقدير، باطل خواهد 

ح است آه اله در آن به معنی يعنی استدالل در صورتی صحي. بود، عين همين گفتار در آيه ديگر نيز حاآم است
باشد نه به معنی معبود، و گرنه استدالل ناتمام بوده و برای تكميل آن ناچاريم آلمه بر حق را ) به صورت عام(خدا 

 . تقدير بگيريم
 
) و ما آان معه من اله اذا لذهب آل اله بما خلق و لعال بعضهم علی بعض سبحان اهللا عما يصفون (-  ٢
 ) ٩١/مؤمنون(
 
رفت، و  در اين صورت، هر خدايی به سوی تدبير مخلوق خود می) نه معبود ديگر(بگو اگر با او خدای ديگری بود «

 » . جستند برخی بر برخی برتری می
 

ای در جهان  تواند اين برهان را روشن سازد اين است آه در آنار خدا، خدای ديگری باشد آه به گونه آنچه می
ر، و گرنه اعتقاد به معبودهای ناتوان و بيچاره آه از تصرف و تدبير دور باشند چنين تالی متصرف باشد، نه معبود ديگ
 . فاسدی را به دنبال ندارد
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 ) ٤٢/اسراء) (قل لو آان معه آلهة آما يقولون اذا البتغوا الی ذی العرش سبيال (-  ٣
 
 » .  صاحب عرش راهی پيدا آندآردند آه به سوی خدای اگر با او خدايانی بود، هر يك از آنان سعی می«
 

مايه اينست آه آن اله پنداری، به خدای واقعی راه پيدا آند و اين در صورتی » اله«مضمون آيه اين است آه تعدد
است آه مقصود از اله همان خدا باشد آه خلقت و تصرف در آفرينش از شؤون اوست، و گرنه تعدد معبود منهای 

 .  بودن با خدا نيست، تا به سوی او راه پيدا آنداين دو صفت، مالزم با هم رتبه
 
 ) ٩٩ -  ٩٨/انبياء. . . ) (انكم و ما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم انتم لها واردون لو آان هؤالء آلهة ما وردوها (-  ٤
 
رستيد، پ اگر آنچه می. شويد پرستيد هيزم جهنم خواهيد بود و همگی بر آن وارد می شما و آنچه را آه جز او می«

 ) شدند خدا بودند، قطعا وارد دوزخ نمی
 

بخشد آه آلهه به معنی خدايان باشد، زيرا خدايی خداست  آند در صورتی نتيجه می برهانی آه اين آيه اقامه می
 . شود نه معبود بودن او آه مانع از ورود او به دوزخ می

 
آند، ناچاريم آه اله و آلهه را به  تايی خدا، اقامه میخالصه در اين آيات چهارگانه آه قرآن براهين عقلی دقيق بر يك

همان معنای خدا به معنای عام بگيريم نه به معنی معبود و در غير اين صورت براهين مورد نظر، بی نتيجه خواهند 
و ) مضمون دو آيه اول و دوم(شود نه تعدد معبود  بود، زيرا تعدد خداست آه مايه فساد دستگاه آفرينش می

مضمون آيه (شود هر خدايی به خدای واقعی راه پيدا آند نه دو گانگی معبود  گی خداست آه سبب میدوگان
شود آه هيزم دوزخ گردد نه مجرد معبود بودن ولی اگر لفظ اله در اين آيات  خدا بودن است آه مانع از آن می) سوم

 . را مقدر بگيريم)بحق(به معنی معبود گرفته شود، ناچاريم برای تصحيح معنی آيات، آلمه
 
  لفظ جالله به معنی عام -  ٣

گيرد يعنی از لفظ جالله  دهد و حالت آلی به خود می گاهی لفظ جالله معنی علميت و جزئيت را از دست می
 . گردد، و در دو آيه ياد شده در زير جريان از اين قبيل است ، اله اراده می) اهللا(
 
) قدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اهللا عما يشرآونهو اهللا الذي ال اله اال هو الملك ال(
 ) ٢٣/حشر(
 
) ء المصور له االسماء الحسنی يسبح له ما في السموات و االرض و هو العزيز الحكيم هو اهللا الخالق الباری(
 ) ٢٤/حشر(
 
 و به جای اله به آار رفته است، تو گويی در در اين دو آيه، لفظ جالله حالت علمی و جزئی بودن را از دست داده«

 » . . . پادشاه است، منزه از نقايص است و:او خدايی است آه چنين اوصافی را دارد:گويد آيه نخست چنين می
 

او آن خدايی است آفريننده و صورتگر، برای او نامهای زيباست اين تنها دو آيه ياد «:گويد و در آيه دوم چنين می
 لفظ جالله در آنها معنی آلی پيدا آرده و با اوصاف بعدی از آليت آن آاسته شده است، بلكه در شده نيست آه

 : فرمايد بعضی آيات ديگر نيز جريان چنين است چنانكه می
  
  ) ٣/انعام) (و هو اهللا فی السموات و فی االرض يعلم سرآم و جهرآم و يعلم ما تكسبون(
 » . داند و از آردار شما آگاه است  و آشكار شما را میخدا در آسمانها و زمين، پنهان اوست«
 

 . اين آيه بسان آيه ياد شده در زير است آه در آن به جای لفظ جالله، لفظ اله به آار رفته است
 
  ) ٨٤/زخرف) (و هو الذي في السماء اله و في االرض اله و هو الحكيم العليم(
 »  او حكيم و داناستخدا در زمين و  خدا در آسمانها و اوست اوست«
 

 : رسانيم ای ديگر به پايان می سرانجام اين بحث را با ذآر آيه
 
 ) . ١٧١/النساء) (و ال تقولوا ثالثة انتهوا خيرا لكم انما اهللا اله واحد سبحانه ان يكون له ولد(
 
خدا، خدای يگانه از اين گفتار باز ايستيد آه برای شما نيك است، جز اين نيست آه . نگوييد خدا سه تاست«
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 » . است، پيراسته است از اين آه فرزندی داشته باشد
 

رساند آه اهللا و اله مفهوم واحدی دارند، جز اينكه يكی از سعه و گستردگی برخوردار  اين آيه به روشنی می
 . شود است، و لذا يكی بر ديگری حمل می

 
آند، و آن اينكه اله و الوهيت، به معنی  رهبری میدقت در مفاد اين آيه، و آيات پيشين ما را به يك اصل آلی 

خدايی و خداوندگاری است نه معنی معبوديت و عبادت، و اين اصطالح معروف در آتابهای وهابيان، آه از توحيد در 
آورند، آامال بی پايه است، و از اينكه ما در اينجا به صورت گسترده سخن  عبادت به توحيد در الوهيت تعبير می

 . طلبيم ، پوزش میگفتيم
 
  شرك عرب جاهلی، شرك ربوبی نيز بود -  ٤

شود آه شرك عرب جاهلی را منحصر به شرك در عبادت  در بسياری از آتابهای وهابيان و احيانا ديگران، ديده می
 : گفتند پرستيدند و پيوسته می دانستند و می نموده و اينكه آنان، بتها را شفيعان درگاه الهی می

 
 ) ٣/زمر) (دهم اال ليقربونا الی اهللا زلفیما نعب(
 
 . »پرستيم مگر برای اينكه ما را به خدا نزديك سازند آنان را نمی«
 
 ) . ١٨/يونس) (و يعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم و ال ينفعهم و يقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا(و 
 
گويند اينها نزد خدا شفيعان ما   نه سود و میرساند پرستند آه نه به آنها ضرر می جز خدا چيزهايی را می«

 » هستند
 

شوند آه شرك عرب جاهلی تنها شرك در عبادت بود، در حالی آه اين دو آيه، ناظر به  با اين دو آيه ياد آور می
پرستان، در مساله تدبير و آارگردانی جهان، نيز  گروهی از اعراب جاهلی است، در حالی آه گروههای ديگر از بت

پرستيدند، قرآن درباره مردم يمن  رك بودند، و در ميان آنها گروهی فرشتگان و پريان و يا آفتاب و ستارگان را میمش
 : شود آه هدهد سفير سليمان به او گزارش آرد آه يادآور می) قوم سبا(
 

 ) ٢٤/نمل. . . ) (وجدتها و قومها يسجدون للشمس من دون اهللا(. . . 
 
 » پرستيدند دم آه آفتاب را میملكه و قوم او را دي«
 

بود، يعنی خدايانی را آردگار جهان شمرده و اوضاع جوی را  اصوال ورود بت پرستی به مكه از طريق شرك در ربوبيت
امير مكه در » لحی« عمرو بن:شوند تاريخ نگاران يادآوری می. دانستند از نظر نزول باران و غيره مربوط به آنان می

پرستيد؟ در پاسخ  چرا اينها را می:پرستيدند، از آنان پرسيد شام گروهی را ديد آه بتهايی را میسفر خود به بلقاء 
. آنند جوييم ما را آمك می فرستند، آمك می آنها باران می. طلبيم پرستيم و از آنها باران می ما اينها را می:گفتند

را همراه خود آورد و بر سطح آعبه نهاد و مردم را به بتی به نام هبل . امير مكه، تحت تاثير تبليغات آنان قرار گرفت
 ) . ٣(پرستش آن دعوت آرد 

 
ای شرك  حتی در صلح حديبيه انديشه چنين شرآی در مغز برخی از صحابه وجود داشت، و پيامبر، آن را عقيده

 نه به اين معنا آه البته»رسد هرگز نگوييد باران، به وسيله طلوع و غروب ستارگان به ما می«:آميز دانست و گفت
خشكی ميانديشيدند، بلكه آنها را مؤثر  ای را در شرق و غرب نشانه نزول باران يا حكومت طلوع و غروب ستاره

البته، در اينكه قاطبه عرب جاهلی در مساله خالقيت، موحد ) ٤(دانستند  مستقل در ريزش باران يا قبض آن می
 : دهد، مانند اله گواهی میبودند، جای ترديد نيست و آياتی بر اين مس

 
 ) . ٥) (٩/زخرف) (و لئن سالتهم من خلق السماوات و االرض ليقولن خلقهن العزيز العليم(
 
 . »گويند خدا آسمانها و زمين را چه آسی آفريده است؟می:اگر از آنان بپرسيد آه«
 

 دارد آه فعال وارد آن البته شرك جهان مسيحيت و يا شرك يونانيان و روميان برای خود سرگذشت ديگری
 . شويم و در شرك آنان مساله توحيد در خالقيت دچار آسيب شده بود نمی

 
  تحديد عبادت -  ٥
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مساله مهم در اينجا آه اين فصل، برای تبيين آن گشوده شده، تحديد منطقی عبادت است آلمه عبادت، بسان 
مگی مفهوم بسيط آن را به روشنی درك ميكنيم، بسياری از آلمات مانند زمين، آسمان، ستاره و غيره است آه ه

آنچه مهم است اين است آه بدانيم لفظ عبادت مرادف با . اما چه بسا قادر بر تحديد دقيق و منطقی آن نيستيم
حتی مفهوم . يا هر آلمه ديگری آه معادل آنها باشد، نيست خضوع، خشوع، تكريم، احترام، تعظيم، اظهار ذلت

 . گوييم اينك ما برای روشن شدن مطلب، در دو مورد، سخن می. وع مساوی نيستخض عبادت، با نهايت
 

  عبادت به معنای خضوع و تذلل نيست- الف 
شود، ولی اين يك تفسير به معنی اعم و تفسير به الزم  در آتابهای لغت عبادت به خضوع و تذلل تفسير می

لدين، فروتنی دانشجو در برابر استاد، هر چند به باالترين دانيم آه خضوع فرزندان، در برابر وا زيرا همگی می. است
دهد آه در برابر والدين، آخرين حد  حد خود برسد، عبادت پدر و مادر يا استاد نيست، قرآن به مسلمانان دستور می

 : فرمايد خضوع و آوچكی را ابراز دارند، چنانكه می
 
 ) ٢٤/اسراء) ( آما ربياني صغيراو اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما(
 
پروردگارا آن دو را مشمول رحمتت قرار : بگشای و بگو) پدر و مادر(از روی مهربانی، پر و بال فروتنی برای آن دو «

تواند نام عبادت  بنابراين هر نوع تذلل و فروتنی و آوچكی به تنهايی نمی». بده چنانكه مرا در آودآی پرورش دادند
 . به خود بگيرد

 
آنند، و بر دست و پای او  ها، بيش از حد اظهار خضوع می نا گفته پيداست چه بسا عاشقان در برابر معشوقه

گروهی آه عبادت را به ذلت و تواضع تفسير ميكنند، . زنند ولی هرگز نميتوان آار آنها را عبادت خواند بوسه می
شوند آه عبادت، خضوع مطلق نيست، بلكه  دآور میشوند برای ترميم تحديد يا وقتی با چنين اشكالی روبرو می

  ) . ٦(آخرين مرحله خضوع در برابر آسی است آه عظمت و آمال او مورد اذعان است 
ولی اين تعريف، بسان تعريف پيشين، خالی از اشكال نيست، زيرا سجده فرشتگان بر آدم، آخرين مرحله خضوع 

مع الوصف چنين آاری، عبادت آدم نبود، . قام شامخ مسجوديك موجود امكانی است، آن هم با درك عظمت و م
 : فرمايد چنانكه می) . ٧(بلكه تكريم آدم بود 

 
  ) ٣٤/بقره. . . ) (و اذ قلنا للمالئكة اسجدوا الدم فسجدوا اال ابليس(
 » . همگان سجده آردند، جز ابليس. بياد آر آنگاه آه به فرشتگان گفتيم برای آدم سجده آنيد«
 

به آار ) الم(فرشتگان از نظر ظاهر، با سجده آنان برای خدا يكسان بود، به گواه اينكه در هر دو مورد لفظ سجده 
و هللا يسجد من في السموات و (در جای ديگر فرموده است ) اسجدوا آلدم: (فرمايد اگر در اين مورد می. رود می

حالی آه سجده فرشتگان بر آدم آه به صورت و تعبير در هر دو مورد يكسان است در ) ١٥/رعد. . . ) (االرض
 عين همين مطلب درباره سجود پدر و مادر و - خضوع انجام گرفت، عبادت نبود، ولی دومی عبادت خداست  هايت

 : فرمايد برادران يوسف در برابر او حاآم است، چنانكه می
 
  ) ١٠٠/يوسف) (قاو خروا له سجدا و قال يا ابت هذا تاويل رؤيای من قبل قد جعلها ربي ح(
خوابی است آه من قبال ديده  اين سجده، حقيقت!پدر جان:همگان برای يوسف سجده آردند و يوسف گفت«

 »  بودم
 

 . آنند يوسف در خواب ديده بود آه يازده ستاره به ضميمه ماه و خورشيد برای او سجده می
 

، » تكريم»« تعظيم«، » تذلل« چوبرا در چار » عبادت« توان شود آه هرگز نمی از اين بيان روشن می
خالصه آرد بلكه بايد برای تحديد عبادت و جدا سازی آن، از اين مفاهيم، تالش ديگری آرد و از خود » خضوع نهايت«

 . آيات قرآنی آمك گرفت
 

 پاسخ شگفت آور 
برابر اين آيات آنند، در  اخيرا گويندگان و نويسندگان وهابی آه عبادت را يك نوع تعظيم و تكريم تلقی می

سجده فرشتگان بر آدم، در :به توجيه بزنند بگويند آه اند، ست حيرت به دندان گرفته و سرانجام خواسته انگشت
شد آه خدا به آن فرمان نداده بود ولی از آنجا آه سجده آنان به فرمان خدا  صورتی عبادت و پرستش او تلقی می

 .  نه پرستش آدمانجام گرفت، قطعا آار آنان عبادت خدا بود،
 

يك آار  آور است، زيرا اگر ماهيت آرد، آامال شگفت اين پاسخ آه امام مسجد نبوی شيخ عبد العزيز آن را مطرح می
ساخت و نتيجه اين  ماهيت عبادت بود، هرگز فرمان خدا واقعيت آن را دگرگون نمی) سجده فرشتگان بر آدم(
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ش آردند، و اين سخنی است آه خرد هيچ انسانی آن را شد آه فرشتگان به فرمان خدا آدم را پرست می
مخلوقی مخلوق ديگر را بپرستد، در حالی آه شرك و پرستش بشر يك نوع :پذيرد آه بگويد خدا فرمان داد نمی

 : فرمايد چنانكه می. دهد ظلم و فحشاست و خدا هرگز به آار زشت فرمان نمی
 
 ) ٢٨/اعراف) (اهللا ما ال تعلمونقل ان اهللا ال يامر بالفحشاء ا تقولون علی (
 
فرشتگان برای :شود گاهی گفته می»گوئيد؟ دانيد می دهد آيا چيزی را آه نمی بگو خدا به آار زشت فرمان نمی«

خدا سجده آردند و آدم قبله آنان بود، ولی اين پاسخ با ظاهر آن سازگار نيست، زيرا در آيات قرآن، سجده بر آدم، 
، . .)اسجدوا آلدم(رود مانند   می است، يعنی همان المی آه در مورد سجده برای خدا به آاربا آلمه الم وارد شده

 . . . ) . اسجدوا هللا(
 

گذشته از اين، هدف از سجده آردن فرشتگان برای آدم، يك نوع خضوع در برابر او بود يعنی خضوع افراد ناآگاه در 
 . آرامتی نيستبرابر فرد آگاه، و قبله بودن آدم برای او شرف و 

 
در آنجا واقعا پدر و مادر يوسف، همراه فرزندان برای . وانگهی اين پاسخ با سجده يعقوب و فرزندانش سازگار نيست

خواب يوسف از نظر قرآن، . يوسف سجده آردند، و خواب يوسف را آه قرآن نقل آرده است، تجسم بخشيدند
 : فرمايد نكه میچنا. سجده خورشيد و ماه و ستارگان برای يوسف بود

 
  ) ٤/يوسف) (انی رايت احد عشر آوآبا و الشمس و القمر رايتهم لي ساجدين(
 » . من يازده ستاره و ماه و خورشيد را ديدم آه برای من سجده ميكردند«
 

اند به يك تعريف منطقی  اين نوع دست و پا زدنها، حاآی از آن است آه وهابيان، هنوز نتوانسته
 . دهيم و اآنون ما با مطرح آردن تعريف درستی از عبادت، به اين نزاع خاتمه می. رسندب» عبادت« درباره

 
  اعتقاد به الوهيت و ربوبيت، عنصر مقوم عبادت است- ب 

شكی نيست آه عبادت يك نوع اظهار خضوع گفتاری و آرداری در برابر ديگری است، اما خضوع، بخشی از واقعيت 
در آنار اين، عنصر ديگری نيز الزم است آه از مقوله عقيده است و قلب و روان دهد، ولی  عبادت را تشكيل می
باشد، و آن اينكه فرد خاضع درباره آن شخص اعتقاد خاصی داشته باشد، و خضوع وی از  انسان تجليگاه آن می

يها و تواضعها و چنين اعتقادی سرچشمه بگيرد و تا اين عنصر بر قلب و دل حاآم نباشد، باالترين خضوعها و فروتن
اآنون بايد ديد اين عنصر چيست و آن مقومی آه حتما در صدق عبادت . گيرد ستايشها، رنگ عبادت به خود نمی

 . الزم است، چگونه است
 

راه دستيابی بر اين مقوم و عنصر الزم، بررسی عقيده موحدان و مشرآان به هنگام خضوع در برابر خدا و بتهاست، 
 . بادت حق است و ديگری عبادت باطلچيزی آه هست، يكی ع

 
در بررسی وضع اعتقادی موحدان، همگی بر اين نكته اذعان داريم آه يك موحد، پيش از قيام به عبادت، طرف را 

او با توجه به اين امور، و . داند خود را در دست وی می انديشد، و سرنوشت داند، و او را رب العالمين می خدا می
ت و ربوبيت، و اينكه سرنوشت من در دست اوست، به خضوع در برابر او و ستايش وی توصيف طرف به الوهي

 . پردازد می
 

آيد آه در آنار خضوع، مقوم ديگری وجود دارد و آن اينكه خاضع و ستايشگر، طرف  از اين تحليل به دست می
 از اين جهت، در برابر او خضوع داند و دار زندگی خويش می و مدير و مدبر جهان و سر رشته» رب«، »خدا»« اله«را

اگر چنين . آند پردازد، و در حد يكسان شدن با خاك، در پيشگاه او فروتنی می آند و به ستايش لسانی او می می
 . گيرد اعتقادی را از موحد بگيريم، آارهای زبانی و عملی او رنگ پرستش به خود نمی

 
آردند، ولی بتها را موجودی ساده  رابر بتها خضوع میآنان در ب. درباره مشرآان عين همين نظر حاآم است

ناميدند و  ای از خدائی دارند، و به اصطالح آنها را خدای آوچك می پنداشتند، بلكه معتقد بودند آه آنها بهره نمی
گفتند آه خشكسالی و  انگاشتند و الاقل می سرانجام همگی آنها را رب و آارگردان بخشی از امور جهان می

خود را و لو در يك محدوده آوچك از نظر مغفرت و شفاعت  ای سر نوشت ی باران در دست آنهاست، و به گونهفراوان
انگاشتند، و به ديگر سخن در پرتو عقيده به الوهيت و ربوبيت پنداری و اينكه  و سعادت اخروی در دست آنها می

 . پرداختند برابر آنها میسعادت و شقاوت زندگی آنها در دست آنهاست، به خضوع و فروتنی در 
 

دادند با الوهيت واجب الوجود و ربوبيتی  البته الوهيتی آه درباره بتان قائل بودند و يا ربوبيتی آه به آنان نسبت می
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خداوند واجب الوجود در نظر آنها رب االرباب و اله االلهه بود و به . آه برای او قائل بودند فرق روشنی داشت
 رب آل بود، در حالی آه اصنام و بتان، خدايان آوچك و ارباب نازلی بودند آه خداوند بزرگ، اصطالح خدای بزرگ و

بخشی از آارهای خود را به آنان واگذار آرده و از نظر آنان همگی متصرف در جهان يا بخشی از آن بودند، و اگر هم 
خود را  بود، الاقل بت پرستان، سرنوشتدر ميان برخی از طوايف از ربوبيت و تصرف اصنام و بتها سخنی در ميان ن

بدون آنكه در آار خود . آنان بخشايشگر گناهان و شفيعان تام االختيار هستند:گفتند ديدند و می در دست آنان می
 . به اذن و اجازه خدا نيازی داشته باشد

 
  : شويم ا يادآور میقرآن، عقيده آنان را درباره بتها، در آيات متعددی حكايت ميكند آه صريحترين آنها ر

 ) ١٦٥/بقره) (و من الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا يحبونهم آحب اهللا(
 
 » . دارند شوند، آنگاه آنها را مانند خدا دوست می برخی از مردم هستند آه برای خدا مثل و مانندی قائل می«
 

 : فرمايد ای ديگر می و در آيه
 
  ) ٩٨ و ٩٧/شعراء) (ويكم برب العالمينتا اهللا ان آنا لفي ضالل مبين اذ نس(
 »  به خدا سوگند ما در گمراهی آشكاری بوديم آه شما خدايان دروغين را با خدا يكسان قرار ميداديم«
 

 گردند، چيست؟  بدان اعتراف ميكنند و از آن نادم می اين تسويه و برابر شمردن آه در روز قيامت
 

بی مثيل است و آنان برای خدا نظير و مثيلی انگاشته و وحدانيت او را جز اين نيست آه خدا يكتا و بی نظير و 
شمردند، ولی  درست است آه آنان از نظر پرستش و عبادت نيز آنها را با خدا يكسان می. دار آرده بودند خدشه

له و رب يكسان شمردن در پرستش، معلول عقيده آنان بود آه اين بتان، به نوعی مانند خدا هستند و در حقيقت ا
باشند، و در بخشی از امور با او شريكند، و همين اعتقاد به يكسانی بود آه آنها را به عبادت و پرستش بت  می
انديشيدند، هرگز پيشانی در برابر آنها به  آشانيد و اگر يك نوع مماثلت و همسانی ميان آلهه و اله واقعی نمی می

 . سائيدند خاك نمی
 

مسلما قاطبه عرب و يا اآثريت آنان، معبودهای خود را . نی از هر نظر حكم فرما باشدالبته الزم نيست آه همسا
دانستند، ولی از نظر تدبير و آارگردانی گروه  انديشيدند و آفريدگاری را از آن خدای واقعی می آفريدگار جهان نمی

بود، و در گذشته ياد آور شديم آه  جای از آن، در ميان آنان رائ آثيری مشرك بودند و تفويض تدبير جهان و يا گوشه
را از آن نظر وارد مكه آردند آه به نظر » هبل«شرك برای نخستين بار، به صورت شرك در ربوبيت وارد مكه شد، و

بفرستد، و اگر هم مساله شرك در ربوبيت و آارگردانی  خشكسالی را بر طرف آند و باران رحمت توانست آنها می
دهد،  ساز آه قسمتی از آارهای خدا را انجام می بتها را موجوداتی سرنوشتجهان مطرح نبود، مسلما 

 . مغفرت و شفاعت و سعادت و شقاء از نظر آنان در دست آنها است:گفتند پنداشتند، و می می
 

مغفرت، و شفاعت، نوعی استقالل قائل :و به ديگر سخن، مشرآان صدر رسالت، برای آنان در انجام اموری مانند
بخشند، و لذا قرآن در نقد اين انديشه  ای آمك آنند و يا ذلت توانند پرستندگان خود را به گونه آه میبودند 
 : فرمايد می

 
  ) . ٩٣ -  ٩٢/شعراء) (اين ما آنتم تعبدون من دون اهللا هل ينصرونكم او ينتصرون(
 » . شوند بر دشمنانشان پيروز میآنند يا خود  آيا شما را آمك می. پرستيديد آجا هستند آنها آه به جای خدا می«
 

  ) . ٤٢/انبياء) (ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا ال يستطيعون نصر انفسهم و ال هم منا يصحبون: (و باز ميفرمايد
توانند خود را آمك آنند و نه از  آيا برای آنان خدايانی هست آه آنان را بدون اذن ما از عذاب باز دارند، آنها نمی«

 » . مانندعذاب ما در ا
 

مجموع اين آيات و آنچه آه يادآور نشديم، باالخص آياتی آه درباره سود و زيان رساندن بتها و عجز و ناتوانی آنها در 
آمك آردن به افراد و فريادرسی نازل شده است، همگی حاآی از آن است آه مشرآان درباره معبودها و ارباب و 

ای آه درباره خدا و رب العالمين داشتند درباره بتها نيز اظهار  عقيدهآلهه خود اعتقاد خاصی داشتند يعنی همان 
آردند اين بود آه دايره فيض رسانی و قدرت خدای واقعی وسيع، و دايره آن در آلهه  آردند چيزی آه فكر می می

 . بتهاست پنداری و ارباب دروغين تنگتر است ولی همه معتقدند آه سرنوشت آنها در دست
 

هر نوع خضوع و اظهار فروتنی به « گيريم آه تعريف منطقی عبادت اين است آه بگوئيم ن نتيجه میاز اين بيا
وسيله گفتار و آردار، در برابر شخصی آه از اعتقاد به الوهيت و يا ربوبيت و يا در دست داشتن سر رشته زندگی 
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 » . انسان، سرچشمه بگيرد، عبادت است
 

باشد، ولی خضوع و فروتنی هر چند به عاليترين حد  و آم سو، عبادت میچنين خضوعی و لو به صورت آم رنگ 
و اگر بخواهيم اين . ای سرچشمه نگيرد، و تعظيم و تكريم است، نه عبادت و پرستش برسد اگر از چنين عقيده

 : بيان را در يك قالب عربی تعريف آنيم، ناچاريم چنين بگوييم
 
 »   ربا او مصدرا لالعمال االلهيةالعبادة خضوع امام من نعتبره الها او«
 

همه و يا (يا پروردگار و آارگردان جهان ) اعم از واقعی و پنداری(عبادت فروتنی در برابر آسی است آه او را خدا 
 » . دار آارهای خدايی بدانيم و يا عهده) بخشی از آن

 
ل الهی، آاری است آه از او فع« در اينجا بايد آارهای الهی به صورت صحيح روشن شود، و آن اينست آه

آند، و اگر هم برای انجام آاری اسبابی بر  ، واو در انجام آار از هيچ مقامی استمداد نمی»گيرد سرچشمه می
. انگيزد، در آن استقالل دارد، مساله استقالل، به معنی پيراستگی از برانگيختن اسباب و وسائل نيست می

، نيازی به هيچ موجودی ندارد، خواه آار را ) به هر شكلی صورت بگيرد(استقالل اين است آه فاعل در آار خود 
بدون اسباب در جهان ايجاد آند، مثال عصا را ناگهان به اژدها تبديل آند و يا آارها را با برانگيختن اسباب طبيعی 

 : آوريم برای روشن شدن مطلب مثالی را می. صورت بخشد
 

  ) ٨٠/مؤمنون) (و هو الذي يحيي و يميت:(فرمايد داند و می قرآن، احيا و اماته را فعل خدا می
 . »ميراند بخشد و می اوست آه زندگی می«
 

را به فرشتگان نيز نسبت داده است، چنانكه درباره مسيح » اماته«را به حضرت مسيح و»احيا«ولی در قرآن، 
 : فرمايد می

 
  ) ٤٩/آل عمران) (و احيي الموتی باذن اهللا(
  »   اذن خدا زنده ميكنممردگان را به«

  : فرمايد و درباره فرشتگان می
  ) ٦١/انعام. . . ) (حتی اذا جاء احدآم الموت توفته رسلنا و(
 . »ميرانند تا اينكه چون مرگ آنان رسد، فرستادگان ما آنان را می«
 

ين پندار آن است آه تصور بينند، وی سرچشمه ا ای تناقض می افراد نا وارد، در ميان اين دو دسته از آيات، به گونه
آنند آه احياء و اماته، بدون قيد و شرط، فعل خداست، در حالی آه اين دو و غير اين دو، در صورتی فعل خدا  می

روند آه فاعل، بدون شرط و بدون استمداد و آمك خواهی، به فعل خود جامه عمل بپوشانند، ولی  به شمار می
دهند،  دهند، آار خدا را صورت نمی ن دو را به اذن و مشيت الهی انجام میفاعالنی آه همين دو فعل و يا غير اي
 . پوشانند و هر چند به نوعی ميتوان آن را نيز آار تسبيبی خدا شمرد بلكه به آار ويژه خود، جامه عمل می

 
اران رسانی و روی اين اساس، بايد ديد آه عقيده مشرآان درباره برخی از آارهای الهی چه بود؟ آنان در مساله ب

آارگردانی بخشی از جهان آفرينش، و يا الاقل در مسائل مربوط به مغفرت، و گناه بخشی و شفاعت و سعادت 
آفرينی، درباره بتها، نوعی استقالل قائل بودند و انديشه تفويض بر آنها حاآم بود از اين جهت، در اآثر آيات قرآن آه 

 : فرمايد  مطرح گرديده و با تاآيد میپيرامون شفاعت وارد شده، مساله اذن الهی
 
  ) ٢٥٥/بقره. . . ) (من ذا الذي يشفع عنده اال باذنه(
 » . آيست آه نزد او بدون اذن وی شفاعت آند«
 

آيست آه بدون استمداد از :شود برد و يادآور می را به آار می) من دون اهللا(يا ) من دوننا(و در آيات گذشته، لفظ 
 . خدا، آسی را آمك آند

 
نتيجه اينكه عنصر مقوم و الزم در عبادت، وجود چنين اعتقادی در پرستشگر است و وجود اين عنصر به عمل، رنگ 

 . بخشد و منهای آن، نام عبادت نخواهد داشت عبادت می
 

ه به آاری و يا به شخصی و يا مقامی عالقه اآيدی دارند، آلم آری گاهی افراد از باب مبالغه به افرادی آه نسبت
مقام پرست، پول پرست، شهوت پرست، دنيا پرست، و اين اصطالح نوعی :گويند برند و می پرستش به آار می

اين موضوعات برای آنان سعادت بخش بوده و سرنوشت :آنند استعاره است آه مجوز آن اين است آه فكر می
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 . زندگی و سعادت آنها در گروه اينهاست
 

ميتوانيد بر بسياری از مسائل مورد اختالف ميان وهابيان و مسلمانان خاتمه شما با توجه به اين تعريف و اصل 
و پرستش مرده است، » شرك« بخشيد و داوری آنيد آه آيا قسمتی از اعمال و آارهای موحدان آه از نظر وهابيان

 بگيريم، اين يا نام ديگری دارد، و برای اينكه از اين بحث گسترده، نتايج درخشان و روشنی واقعا عبادت است
 . آنيم ضابطه را بر موارد اختالف تطبيق و ميان آنها داوری می

 
 در پرتو ضابطه قرآنی در موارد اختالف داوری آنيم 

 
بررسی عقيده موحدان به هنگام پرستش خدای واقعی و عقيده مشرآان به هنگام پرستش خدايان پنداری، اين 

حد به هنگام عبادت، درباره معبودهای خود، اعتقاد خاصی  روشن آرد آه، گروه مشرك بسان مو- مطلب را 
دانستند و  دار سرنوشت انسانها می داشتند و آنها را خدای جهان و يا آارگردان عالم آفرينش و يا الاقل، سر رشته

ه در و اين ثابت ميكند آ. پرداختند آردند و به ستايش زبانی و عملی می با چنين اعتقادی در برابر آنها خضوع می
تحقق مفهوم عبادت وجود چنين عنصری در پرستشگر الزم است، و در غير اين صورت، لفظ عبادت بر آن، صدق 

 اآنون وقت آن رسيده آه با در دست داشتن چنين ضابطه آلی به داوری در موارد مشكوك و مبهم - نخواهد آرد 
دانند، ولی  طوائف اسالمی همه را از مقوله ديگر میبپردازيم، مواردی آه وهابيان آنها را از جزئيات عبادت، و ديگر 

 : شويم پيش از آنكه به تبيين اين بخش برسيم، در تاييد ضابطه مزبور، ياد آور می
 
دهد، بلكه از آيات قرآن نيز   نه تنها بررسی حاالت موحدان و مشرآان، بر لزوم وجود چنين عنصری گواهی می-  ١

آند  قرآن به هنگام فرمان پرستش خدا و نفی پرستش غير او، روی اين تكيه می. توان بر وجود آن استدالل آرد می
 : فرمايد يی نيست، چنانكه می) خدا(»  اله«آه جز او

 
 ) . ٥٩/اعراف) (يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من اله غيره(
 
 ) . ٨(»  خدا را عبادت آنيد، برای شما جز او خدايی نيست!ای قبيله من«
 

باشد، و به اصطالح بتوان » اله«  اين آيه حاآی است آه آن آس مستحق و شايسته عبادت است آهدقت در معنی
رساند آه عبادت از  او را خدا ناميد و اين بتها و معبودهای آنان، سهمی از آن ندارند، و به ديگر سخن، اين آيه می

 و چون چنين مقامی در خور شايسته چنين مقامی هست است و آن آس آه دارای الوهيت است» اله« شؤون
 . باشد شان غير خدای آفريدگار نيست، غير او شايسته پرستش نمی

 
دهند آه عبادت و پرستش، از شؤون ربوبيت است و تا فردی دارای   همچنين برخی از آيات ديگر گواهی می-  ٢

 : فرمايد چنين شان و مقامی نباشد، شايسته عبادت نيست، چنانكه می
 
 ) ٢١/بقره. . . ) (اس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكميا ايها الن(
 
 » . ای مردم، پروردگار خود را آه شما و پيشينيان شما را آفريده، بپرستيد«
 

و ديگری از ويژگيهای » الوهيت« آه يكی، عبادت را از ويژگيهای(و اگر بخواهيم شيوه استدالل با اين دو آيه را 
قالب اصطالح علمی بريزيم، بايد بگوييم آه اين دو آيه از مصاديق قاعده معروف است آه در ) داند ربوبيت می

يعنی ) ٩(گويد اگر عنوانی موضوع حكم قرار گرفت، اين گواه بر عليت و دخالت آن عنوان در ثبوت حكم است  می
ن عنوانند، طبعا فاقد چنين آند و چون بتها فاقد اي اين الوهيت و ربوبيت است آه انسانها را به پرستش دعوت می

باشند و آسانی آه به نوعی درباره آنان به الوهيت و ربوبيت و لو به صورت محدود، معتقدند،  شايستگی می
 . سخت در اشتباهند، زيرا الهی و ربی جز او نيست

 
 : شويم اين حقيقت آه عبادت از شؤون ربوبيت است، در آيات زيادی آمده است آه برخی را يادآور می

 
  ) ٧٢/مائده) (و قال المسح يا بنی اسرائيل اعبدو اهللا ربي و ربكم(
ان هذه امتكم امة واحدة و (». ای بنی اسرائيل خدا را آه پروردگار من و پروردگار شماست، بپرستيد:مسيح گفت«

  ) ٩٢/انبياء) (انا ربكم فاعبدون
  . »ستيم، پس مرا بپرستيدای است و ما پروردگار شما ه يكپارچه شماست آه امت اين، امت«
  ) ٥١/آل عمران) (ان اهللا ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم(
 » . اهللا، پروردگار من و پروردگار شماست و اين راه مستقيم است«
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ای را آه يادآور شويم به روشنی استخراج  ضابطه;اگر يك فرد مفسر، با دقتی بيشتر در اين نوع از آيات بنگرد

. گرفت ن اينكه در ميان تمام ملل، عبادت، از اعتقاد انسانها به الوهيت و ربوبيت افراد سرچشمه میآند و آ می
 . خواندند چيزی آه هست، بت پرستان از روی جهل و نادانی، معبودهای خود را الهه و ارباب می

 
ای از  بدون اذن او بهره در قسمتی از آيات، اصرار بر اين است آه شفاعت و مغفرت از آن خداست و هيچ آس - ٣

 : فرمايد چنانكه می. آن ندارد
 
  ) ٤٤/زمر) (قل هللا الشفاعة جميعا(
 » . بگو شفاعت، همگی از آن خداست«
 

 : فرمايد و نيز می
 
  ) ١٣٥/آل عمران) (و من يغفر الذنوب اال اهللا(
 » آيست جز خدا آه گناهان را ببخشد؟«
 

آردند آه شفاعت و بخشايشگری آه از افعال خداست   فكر میيكی از اهداف اين اصرار آنست آه مشرآان
دانستند و چنين  خود می و از اين جهت آنها را سررشته دار سرنوشت. دربست در اختيار معبودهای آنهاست

 . داشت ای آنها را به خضوع و تعظيم وا می عقيده
 

ز بررسی حاالت موحدان و مشرآان به دست توان به اصالت آن ضابطه، آه ا با توجه به اين سه فراز از سخن، می
گيريم آه خضوع و تواضع و فروتنی به صورت لفظی و  آمد، از نظر قرآن نيز به آن پی ببريم، از اين بيان نتيجه می

 : عملی بر دو قسم است
 
 . گيرد ساز بودن او صورت می  تعظيمی آه از اعتقاد ستايشگر به الوهيت و ربوبيت و سرنوشت-  ١
 
مانند . واضع و فروتنی آه برای خود، مبادی و محرآهای ديگری دارد آه مربوط به اين عناوين سه گانه نيست ت-  ٢

 . مهر پدری و مادری و معلمی و يا داشتن موقعيت اجتماعی و عناوين ديگر
 

 ) . ١٠(نامند  قسم نخست را عبادت و پرستش و قسم ديگر را تكريم و احترام و تواضع و فروتنی می
 
 حديد منطقی، و داوری در موارد مبهم ت

با توجه به اين ضابطه، اآنون وقت آن رسيده است آه در پرتو آن، موارد اختالف را از نظر شرك در عبادت يا تكريم و 
 : شويم احترام، روشن سازيم، اينك مواردی را يادآور می

 
  توسل به پيامبران و صالحان -  ١

نمايد  گاهی انسان از آنها درخواست دعا می. گيرد صورتهای مختلف انجام میتوسل به پيامبران و صالحان، به 
گويد بچه  آند و می همچنانكه در حال حيات، در خواست دعا ميكرد، و گاهی از آنها در خواست انجام عملی می

 : هر دو قسم ميتواند به دو صورت انجام بگيرد. مرا شفا ده و گمشده مرا باز گردان
 

آنم در  و گمان نمی(دار بودن آنان باشد  ل به آنان، معتقد به الوهيت و ربوبيت و يا الاقل سررشتههر گاه متوس
طبعا عمل آنها عبادت پيامبران بوده و جزء مشرآان خواهند بود، ولی آنچه ) ميان مسلمانان چنين فردی پيدا شود

 را بندگان بر گزيده و انسانهای آه در ميان همه متوسالن، مشهود و چشمگير است اينست آه همگی، آنان
توان،  در اين صورت نمی. شوند شود و با اين اعتقاد به آنها متوسل می دانند آه دعای آنها رد نمی ای می وارسته

 . عمل آنان را جز توسل به اسباب چيزی ناميد
 

در خواست فعل خدا از در اينجا ممكن است گفته شود آه شفا دادن بيمار و باز گرداندن گمشده، فعل خداست و 
در پاسخ آن به گفتاری آه در تعريف عبادت يادآور شديم، بايد توجه آرد، زيرا جداسازی فعل . غير از شرك است

خدا از فعل بشر اين نيست آه آارهايی آه سبب عادی دارند فعل بشر و آارهائی آه علل غيبی دارند فعل خدا 
ای پيامبر :جام فعل، مستقل باشد يا وابسته، و اگر آسی بگويدباشد، بلكه مقياس، اين است آه فاعل در ان

 - گام در دايره شرك ننهاده، بلكه متوسل به اسباب شده است ;گرامی با قدرت وابسته خود، اين دو آار را انجام ده
به شرك و يا نه؟اين مساله ديگری است و ارتباط  ای هست حاال آيا پيامبر در جهان برزخ، دارای چنين قدرت وابسته

 . توحيد ندارد
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اگر او در اين حالت، دارای چنين قدرتی باشد، قطعا درخواست ما صحيح بوده و در غير اين صورت، درخواست 

 ) . و نه شرك(نادرستی خواهد بود 
 

در غالب اذهان افراد عادی اين است آه احياء و . بايد بيش از اين دقت آرد»فعل بشر«و»فعل خدا«در تبيين حدود
اما آدام قسم؟آدام صورت؟آن قسم و آن صورتی آه فاعل در ) گوييم فعل خداست ما هم می(اته فعل خداست ام

دهد،  انجام آار وابسته نباشد و اال غير خدا اگر وابسته به او باشد و با آمك او، آار احياء و اماته را انجام می
 يادآور شديم، اين آار بشری است نه الهی، هر همچنانكه درباره مسيح و فرشتگان مامور قبض ارواح، در گذشته

 . شود فعل تسبيبی خدا نيز به شمار ميرود چند از نظر ديگر آه همه افعال به خدا منتهی می
 
  استمداد از پيامبران و صالحان و استغاثه به آنان -  ٢

از رحلت ايشان از اين جهان، استمداد از پيامبران و صالحان و در خواست آمك و نجات در حال حيات آنها و چه پس 
يا رسول اهللا اشفع »«يا رسول اهللا اغثنا«گويند بسان توسل به آنان به دو صورت ميتواند انجام گيرد، آسانی آه می

گيرد، زيرا  دانند، نداها و دعوتها، رنگ عبادت به خود نمی از آنجا آه او را بنده برگزيده و وارسته می» لنا عند اهللا
تقاد به ربوبيت و الوهيت و لو به صورت پنداری و در دائره محدود و يا اختيار دار بودن سرنوشت عنصر عبادت اع

توانند مدد برسانند و انسان را نجات دهند يا نه؟ يك  استمداد آنندگان است، حاال آنها در حيات برزخی نيز می
 . بحث صغروی است آه ارتباطی به مساله شرك و توحيد ندارد

 
 : گويد میاگر آياتی 

 
) ء له دعوة الحق و الذين يدعون من دونه ال يستجيبون لهم بشي:(فرمايد يا اينكه می) ١١) (فال تدعوا مع اهللا احدا(
اين آيات و نظائر آنها، مربوط به دعوت و خواندن مشرآان است آه در مقام معبودهای خود، عناصر ياد شده را ) ١٢(

 در خواست آنان را ممنوع شمرده است، نه هر در خواستی را به گواه اينكه از اين جهت، خدا،. به همراه داشتند
 . حاجت، آوچكترين ايرادی ندارد در حال حيات، درخواست

 
دانستند، انتقادی است آه قرآن از عقيده آنها  خود می گواهی بر اينكه آنها معبودهای خود را مالكان سرنوشت

 : فرمايد آند و می می
 
  ) ١٣/فاطر) ( من دونه ما يملكون من قطميرو الذين تدعون(
 » خوانيد به اندازه رشته باريك ميان هسته خرما نيز در قدرت ندارند آسانی آه به جز او می«
 

 . به ديگر سخن، دعوتهای ممنوع در اين آيات و آيات مشابه، آنايه از عبادت غير خداست
 

 . توان هر دعوتی را ممنوع و شرك دانست بنابراين، نمی
 

دانستند، همان شعاری بود آه به هنگام  گواه روشن بر اينكه بت پرستان، خدايان خود را مالكان شؤون الهی می
 ) . ١٣(لبيك ال شريك لك، لبيك، اال شريك لك، تملكه و ما ملك :گفتند دادند و می طواف سر می

 
د آه مرز شرك و توحيد امور ياد شده شو های وهابيان استفاده می شويم از مجموع نوشته در اينجا يادآور می

 : است
 
 .  حيات و ممات-  ١
 
 .  قدرت و عجز-  ٢
 
 .  درخواست اموری آه سبب عادی دارند و درخواست امور خارق عادت-  ٣
 

 . تعيين چنين مقياسهايی، چيزی جز نوعی پيش داوری چيزی نيست:شويم يادآور می
 

، در حال حيات، عين ) ١٤( نص قرآن، امر مطلوب و محبوبی است شود در خواست دعا از پيامبر آه به چگونه می
 ! توحيد و در حال ممات شرك باشد؟

 
استغفر «:اين عين توحيد است ولی اگر در حال حيات برزخی بگوييم»استغفر لنا«:اگر در حال حيات پيامبر بگوييم
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 . خالف عقل و آتاب الهی استيك چنين داوری و مرزبندی آامال بر . گيرد اين رنگ شرك به خود می»لنا
 

تواند به آار، رنگ  تواند مرز عقالئی و غير عقالئی بودن آار باشد، و همچنين قدرت و عجز می موت و حيات می
 . عقاليي يا رنگ خالف آن بدهد، نه رنگ شرك

 
رك به خود شويم آه اگر درخواست آارهای خارج از قلمرو قوانين عادی، رنگ ش درباره مقياس سوم يادآور می

 سليمان نبی را در شمار غير موحدان به شمار آورد، زيرا او از اطرافيان خود خواست آه -  نعوذ باهللا - بگيرد بايد 
 : گفت. بلقيس را از يمن به فلسطين بياورند تخت

 
 ) ٣٨/نمل) (يا ايها المال ايكم ياتينی بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين(
 
 ) بلقيس را پيش از آنكه از در تسليم پيش من آيند، برای من بياوريد؟ توانيد تخت گفت ای گروه حاضر آداميك می«
 

. آنم قبل از آنكه مجلس تو به پايان برسد من حاضر می:و عجيب اينكه دو نفر اعالم آمادگی آردند، يكی گفت
 ) . ١٥(ديگری گفت در يك چشم به هم زدن، و دومی برنده شد و انجام داد 

 
توان گفت آه هيچيك از اين ضوابط آه وهابيان روی آن  نين آياتی آه نظائر آن در قرآن فراوان است، میبا توجه به چ
اگر اينها را مقياس بدانيم، اينها مقياس مفيد و غير مفيد . آنند، مقياس شرك و توحيد در عبادت نيست تكيه می

 و توحيد، و متوسالن به پيامبران و صالحان، بودن، عقالئی و غير عقالئی بودن و نظائر اينهاست، نه مقياس شرك
شوند و  به آنها متوسل می از اين جهت. دانند آنها را حی و زنده و به فرمان خدا قادر و توانا بسان حيات دنيوی می

 . اگر در اين عقيده، خطا آار باشند، توسل آنان سودی نخواهد داشت، نه اينكه مشرك باشند
 

ترين موحدان را  آنند و اصيل توانيد در بسياری از موارد آه وهابيان تاخت و تاز می ه، میشما با توجه به اين ضابط
سازند، به صورت روشن داوری آنيد و از خدا بخواهيد آه خدا به اين  در پرتو جمود و آم عمقی به شرك متهم می

كر و انديشه و وارستگی از عالقه گروه، بينايی و روشنی، درك و آگاهی، پيراستگی از تعصب و تقليد، آزادگی در ف
 . به مناصب و مقامات عطا فرمايد

 
 : ها نوشت پی

 
اهل حديث مانند احمد بن حنبل و پيرو راه او ابو الحسن اشعری اتحاد صفات را با ذات به صورت ياد شده ) ١(

را بگويند خدا فاقد علم و توانند آشكا تفسير نموده و نتيجه گرفتند آه اين گروه منكر صفات خدا هستند و چون نمی
  . قدرت و حيات است، ناچارند در لفافه سخن بگويند، و آن اينكه صفات او عين ذات اوست
گيرد، تفصيل اين مطالب در  يك چنين داوری درباره قائالن به توحيد در صفات، از بی اطالعی عميق سرچشمه می

  . ، گذشت» فرهنگ عقائد و مذاهب اسالمی« جلد دوم اين آتاب
  . ٢٠ و ١٢ ص ١٢٨٥/فتح المجيد تاليف عبد الرحمان بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب م) ٢(
  . ٧٩، ص ١ج :سيره ابن هشام) ٣(
در صلح حديبيه آنگاه آه تشنگی و بی آبی بر ياران پيامبر چيره شد، سرانجام در پرتو دعای رسول گرامی ) ٤(

هر آسی بگويد در :آه نمازها را در محملها بخوانند و سپس فرمودباران منطقه را فرا گرفت و پيامبر دستور داد 
سايه رحمت و آرم خدا باران ما را فرا گرفت، او به خدا مؤمن، و هر آس بگويد در سايه ستاره، و يا غروب و طلوع 

د در سايه ای باران فرود آمد، او به ستاره مؤمن و به من آفر ورزيده است و در همان واقعه منافقان گفتن ستاره
 ٣:٢٥به سيره حلبی :»مطرنا بنوء آذا« باران آمده و از عبارات و سخنان رايج آنان اين بود آه» مشتری« ستاره

  . مراجعه شود
  .  زمر٣٨ لقمان و ٢٥و به همين مضمون است آيات ) ٥(
  »  العبادة نهاية الخضوع بين يدی من تدرك عظمته و آماله«) ٦(
 و تفسير القرآن الكريم، نوشته شيخ شلتوت، ص ٥٧ ص ١تعريفهای نارسا به المنار، ج برای آگاهی از مجموع ) ٧(

  .  نگارش ابن تيميه مراجعه شود٣٨ و العبودية، ص ١٣٧
 و ٢٥/ و انبياء-  ٨٤، ٦١، ٥٠/، هود٨٥، ٧٣ - ٦٥/اعراف(مضمون اين آيه در موارد زيادی، در قرآن وارد شده است ) ٨(

  . ) ١٢/ و طه٣٢، ٢٣/مؤمنون
  . » تعليق الحكم بالوصف، مشعر بالعلية«:گويند در اصطالح علمی می) ٩(
به  يا سررشته دار بودن معبود، جزء معنی عبادت است يا ربوبيت از نظر علمی نبايد گفت آه اعتقاد به الوهيت) ١٠(

 آه تعظيم در چنين ای داللت لفظ عبادت، بر اين قيود، از قبيل داللت تضمنی باشد، بلكه مقصود اين است گونه
است و برای آن در لغت »زيادة الحد علی المحدود« گيرد، و اين نوع تعريفها از قبيل شرايطی نام عبادت به خود می

مسلما . صوت گنجشك است» زقزقة«صدای اسب است و» صهيل«گويند عرب نظائر فراوانی وجود دارد مثال می
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ست، اما برای تبيين خصوصيت صوت، ناچاريم از چنين الفاظی اسب و گنجشك بودن جزء معنی دو لفظ ياد شده ني
درباره تبيين اين قسم از تواضع ناچاريم وجود يكی از . عين همين مطلب در عبادت نيز حاآم است. آمك بگيريم

عناوين سه گانه را مطرح آنيم تا اين قسم از تواضع را از قسم ديگر جدا سازيم مثال در 
دانيم آه در قوس نصف دايره بودن، شرط نيست، ممكن است  و همگی می» نصف الدائرة«:گويند می» قوس« تعريف

 . نيست» لفظ دايره« ای جز آوردن قوسی بدون دايره محقق شود ولی برای تبيين معنای قوس چاره
 
  ) . ١٨/سوره جن. (پس با خدا آسی را مخوانيد) ١١(
  . ١٤/سوره رعد. دهند وانند، به آنها پاسخی نمیخ دعوت حق از آن اوست و آسانی آه جز او را می) ١٢(
  . ٢٨تكملة السيف الصقيل، ص ) ١٣(
  . ٦٤/سوره نساء) ١٤(
  ٤٠ و ٣٩/سوره نمل، ) ١٥(
  

 
 

  تحقيق در مفهوم بدعت
 

  ١٠٩، ص ٣فرهنگ عقائد و مذاهب اسالمی، ج : آتاب
 جعفر سبحانی : نويسنده

 
 خوانند بدعت نيست  ز اموری آه وهابيان بدعت میبدعت روشن ميشود آه بسياری ا«با تحديد مفهوم

 
آمران به معروف و «است و انسان،از گروه»بدعت«ترين آلمه در ميان وهابيان واژه ،رايج»شرك«پس از مسأله
شنود،تو گوئی در فرهنگ آنان،جز اين دو آلمه،واژه ديگری موجود  ،پيوسته اين دو آلمه را می»ناهيان از منكر

ر آنان،صحيح و استوار باشد،تمام مسلمانان جهان،جز گروهی اندآی،مشرك و بدعت گزار بوده،و نيست و اگر گفتا
انسان هر گاه بخواهد در آنار قبور اولياء نماز بگزارد و يا آثار آنان را ببوسد .از اين دو شيوه زشت پيراسته نيستند

های  م شنيدن نام پيامبر،از گلدستهآنگاه آه مسلمانان به هنگا.گويند اين آار شرك است و بدعت فورا می
باالتر از آن،اينكه مسلمانان هر گاه در ميالد پيامبر .بلند ميشود»بدعت«فرستند،فورا فرياد مساجد،صلوات می

زنند و وسائل ارتباط جمعی در نكوهش اين گروه آه ميالد  می»بدعت«آنند،فورا برچسب جشن و سروری بر پا می
نامند،و احاديث مربوط به بدعت را آه  ،به آار افتاده،و آنان را مبدع و بدعت گزار میدارند رهبر خود را گرامی می

 . دهند سر می»شر االمور محدثاتها«پيامبر فرموده است
 

اآنون شايسته است پس از تحديد معنی شرك در عبادت،پيرامون بدعت سخن بگوييم،تا آاربرد اين حربه آه در 
 . پردازيم  به تبيين اين قسمت میاينك.دست وهابيان است،روشن شود

 
 ـبدعت از نظر لغت ١

: آند قرآن،خدا را چنين توصيف می.بدعت در لغت عرب،به معنی آار بی سابقه است آه نمونه قبلی نداشته باشد
 ) ١٠١/انعام) (بديع السماوات و األرض(
 
ه است،و به عبارت ديگر،هر چيز جديد و آه آنها را بدون الگو و نمونه پيشين،آفريد.»آفريننده آسمان و زمين است«

اإلبداع إنشاء صنعة بال «گويد راغب در مفردات می.آنند توصيف می»بدعت«و آار نو ظهور را»بديع«بی سابقه را
 » إحتذاء و إقتداء و منه قيل رآية بديع أی جديدة الحفر

 
 
را آه تازه حفر آرده باشند،بديع ای نداشته باشد و چاهی  ابداع،پديد آوردن چيزی است آه نمونه و سابقه«

 ».گويند می
 

 : آند قرآن پيامبر را چنين توصيف می
 
 ) . ٩/احقاف) (قل ما آنت بدعا من الرسل(
 
 » اند بگو من در ميان پيامبران پديده نو ظهوری نيستم،بلكه پيش از من نيز پيامبرانی آمده«
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ون قيد و شرط حرام باشد،زيرا جهان زندگی پيوسته در تواند بد بدعت به معنی لغوی،يعنی آارهای نو ظهور نمی
دست تغيير و دگرگونی است و همان طور آه طبيعت به طور مستمر در حرآت و تغيير و نوآوری است،زندگی 
انسان نيز از نظر پوشاك و خوراك و مسكن و صنايع،پيوسته در حال دگرگونی و نو شدن است و هيچ عاملی 

ندگی انسان را متوقف سازد،بلكه او بايد طبق سنت الهی گام به پيش نهد و زندگی را توانند حرآت عظيم ز نمی
 . تر سازد تر ساخته و چهره زندگی را هر روز تازه هر روز رنگين

 
 رسد  هر دم از اين باغ بری می

 رسد  تری می تر از تازه تازه
 

آنند  عی آن آه فقهاء آن را تحريم میاآنون آه با معنای لغوی بدعت آشنا شديم،شايسته است با مفهوم شر
 . آشنا شويم

 
 ـبدعت از نظر فقهاء ٢

بدعت از نظر فقها عبارت از دين سازی و افزودن چيزی بر مذهب آه به آن فرمان نداده است و به تعبير 
 . وارد آردن چيزی در دين آه در آن نيست) ١(» إدخال ما ليس من الدين في الدين«فقهاء

 
شود آه هر نو ظهوری بدعت نيست  و از آنچه آه در پاورقی از قاموس و راغب نقل آرديم،روشن میاز اين تعريف 

شود،بدعت است و به  بلكه آن گونه اعمال و عقايدی آه به دست انسانها ساخته شده و به دين نسبت داده می
 حساب دين بگذارد و به دروغ گيرد آه انسان آاری را انجام دهد و آن را به ديگر سخن بدعت در صورتی انجام می

بگويد آه قرآن يا سنت چنين دستوری داده است،ولی هر گاه عملی را انجام دهد آه از نظر قوانين اسالم با لذات 
حالل باشد ولی هرگز آن را جزء دين نداند و به حساب آن نگذارد،طبعا چنين چيزی بدعت لغوی خواهد بود،اما از 

ود،زيرا همانطور آه در تعريف بدعت يادآور شديم،بدعت نوعی بازی با شريعت و ر نظر شرع بدعت به شمار نمی
دين است،ولی هر گاه عمل انسان رنگ دينی به خود نگيرد،حالل و حرام بودن آن در گرو اين است آه قوانين 

 اسالم آن را تحريم نموده باشد يا نه؟ 
 

وعی افتراء بر خداست و افتراء بر او از گناهان آبيره و به ديگر سخن،دليل حرمت بدعت اين است آه بدعتگزاری،ن
 : فرمايد است،چنانكه می

 
 ) ٥٩/يونس) (ءاهللا أذن لكم أم علی اهللا تفترون(
 
 »بنديد؟ آيا خدا اجازه چنين آاری را داده است يا بر او افترا می«
 

 : فرمايد و باز می
 
 ) ٢١/انعام...) (و من أظلم ممن افتری علی اهللا آذبا(
 
 »...آيست ستمكارتر از آنكه بر خدا دروغ ببندد؟«
 

ولی اگر آاری با لذات حالل باشد و انسان در انجام آن و يا دعوت مردم به آن پای دين را به ميان نكشد هرگز چنين 
 . رود يك چنين عمل،آار نو ظهوری است،اما آار نو ظهور در دين به شمار نمی.آاری بدعت در دين نخواهد بود

 
و شر االمور محدثاتها و آل محدثة بدعة و آل بدعة ضاللة «:شود آه اگر پيامبر گرامی فرمود اين بيان روشن میاز 

مقصود ساختگيهائی است آه به دين نسبت داده شود و به عنوان اينكه جزء دين و ) ٢(» و آل ضاللة في النار
ت،وقتی ابن حجر عسقالنی به تفسير حديث از اين جه.شريعت است و خدا و رسول فرمان داده است انجام گيرد

 : گويد ياد شده ميرسد،می
 
 ) . ٣(» شود،با آنكه در دين مدرآی برای آن نيست ای است آه به دين نسبت داده می مقصود،آن آار تازه«
 

شود و آن اينكه تمام دگرگونيهايی آه در زندگی بشر از جهات گوناگون پديد  روی اين اصل،يك حقيقت روشن می
آيد،هر گاه رنگ دينی به خود نگيرد،بدعت نخواهد بود،و حالل و حرام بودن آن تنها در گرو اين است آه با ديگر  می

 . اصول اسالم مخالف نباشد
 

فرض .آداب و رسوم ملی چه دارای سوابقی باشد و چه نباشد،جزء بدعت نخواهد بود:گردد از اين بيان روشن می
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پردازند و در روزی ابراز  آيند و يا به ديدار يكديگر می ای دور هم گرد می  نقطهآنيد گروهی از مردم،هر سال در
دانند چنين آاری آه صد در صد جنبه  می»عيد ملی«شتابند،و آن روز را برای خود شادی آرده و به آمك يكديگر می

فرض آنيد .ا نيستملی دارد،از ماهيت بدعت شرعی بيرون است و هرگز سخن رسول اهللا ناظر به اين نو آوريه
گيرند،و تلگرامهای شادباش  ملت ستمديده الجزاير پس از نزديك به دو قرن استعمار،روز استقالل خود را جشن می

آنند چنين آاری جنبه ملی و عرفی داشته و سخن رسول خدا ناظر به آن نيست،زيرا  برای يكديگر مخابره می
ه نوآوری در زندگی است آه مصالح ملتی در گرو چنين چنين آاری دروغ بستن به خدا و دين او نيست،بلك

را از بدعت ) فرهنگ مردم(» فولكلور«تصميمی است،روی اين اصل بايد آليه آداب و سنن ملی و به اصطالح امروز 
اصطالحی بيرون شمرد و بايد گفت در صورتی آه با اصول آلی اسالم مخالف نباشد،اسالم،دست مردم را در اين 

رود و آالس و استاد و  امروز شناخت فرهنگ مردمی،برای خود رشته خاصی به شمار می.اشته استامور باز گذ
ای از آن بوده و  های مخصوص دارد و احيای اين نوع سنن و يا ادامه آنها،خواه در زمان پيامبر،نمونه آتابخانه و موزه

 . يا نبوده باشد،در صورتی آه مخالف قوانين آلی نباشد؛بی اشكال است
 

امروز همه ملتها بازيهای فوتبال،واليبال،بسكتبال و ديگر ورزشها و سرگرميها را از ملل غربی اقتباس 
بلكه حكم به تحريم،خود بدعتی است آه اسالم از آن .نميتوان اين ورزشها را به عنوان بدعت تحريم آرد.اند آرده

و مردان نامحرم در آن در هم بپيچند،حرام ای آه زنان  آری احيای رقصهای سنتی مبتذل به گونه.بی خبر است
 . اما آن هم نه بخاطر بدعت بلكه حرمت آنها ذاتی است و مقدم بر حرمت پنداری آن از نظر بدعت است.است

 
اصل و قاعده آلی اين :گويد آند،درباره عادات محلی می حتی ابن تيميه آه بيش از همه آلمه بدعت را تكرار می

 ) . ٤(دانيم،مگر اينكه خدا آنها را تحريم آند است آه آنها را حالل ب
 
 ای نداشته باشد  ـنوآوری آه در دين اصل و ريشه٣

 : گيرد،بر سه نوع است آارهايی آه به عنوان دين صورت می
 

الفـكاری آه اسالم همه خصوصيات آن را از اصل و فرع،از ماده و صورت از واقعيت و شكل بيان آرده و دربست در 
د قرار داده است،مانند نماز و روزه و اعمال حج آه آنچه آه مربوط به واقعيت اين عبادات است،با تمام انحصار خو

 . شود و بس انجام چنين عباداتی به عنوان دين،اطاعت خدا محسوب می.خصوصيات بيان شده است
 

ن را به مقتضيات زمان بـكارهايی آه اسالم،اصل و حقيقت و ماده آن را بيان آرده ولی شكل و صورت و لباس آ
واگذار نموده است و اينكه مسلمانان در هر عصری به مقتضای زمان و امكانات خود و با در نظر گرفتن ديگر اصول 

در اينجا تحقق بخشيدن به فرمان خدا به هر صورت و به هر آيفيت آه .اسالم به فرمان الهی جامه عمل بپوشانند
دعت نخواهد بود،زيرا فرض اينست آه اساس آن در آتاب و سنت بيان شده و با ديگر اصول مخالف نباشد،حرام و ب

اينك برخی .های اين قسمت در فقه اسالم آم نيستند نمونه.شكل و آيفيت آن،در اختيار امت گذارده شده است
 : شويم را يادآور می

 
،آيات و روايات در اين زمينه به آند ـاسالم به آموزش فرزندان،فرمان داده و با ديو جهل و بی سوادی مبارزه می١

آشد،ولی چگونگی اين آموزش در اسالم معين  های آنها سخن به درازا می ای است آه حتی با نقل نمونه اندازه
های سنگی،و پوست  روزگاری بشر از طريق نوشتن بر لوحه.نشده بلكه آن را به مقتضيات زمان موآول آرده است

ديد،ولی با گذشت روزگار،چگونگی آموزش،دچار دگرگونی شده و از  ش میحيوانات و پوسته درخت خرما،آموز
نگارش با قلم نی گرفته تا به امروز آه از ديسكتهای آامپيوتری استفاده ميكنند همه و همه به آرمان اسالمی 

 هرگز بر هيچ فقيهی شايسته نيست آه بر اين وسائل آموزشی ايراد بگيرد و آنها را بدعت.بخشند تحقق می
اگر فقيه .بشمارد و بگويد در زمان پيامبر اين شكلها و آموزشها نبود،زيرا يك چنين ايراد آننده فقيه واقعی نيست

گرفت،و اصوال آيين خاتم اگر بخواهد،خاتميت آن محفوظ بماند بايد دست بشر را در شكل  ای نمی بود؛چنين خرده
ا ديگر اصول آن مخالفت نكند،و در غير اين صورت،اسالم قابل دادن به احكام آلی اسالم باز بگذارد،مشروط بر آنكه ب

 . پياده شدن نخواهد بود
 
ـدفاع از اسالم و نواميس مسلمين يك فريضه الهی است مسلمانان بايد پيوسته بر توان رزمی خود بيفزايند تا ٢

 : فرمايد  آرده و میقدرتمندان جهان از آنان حساب ببرند و قرآن اين حقيقت را در ضمن آيه آوتاهی بيان
 
 ) ٦٠/انفال...) (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة(
 
 »...در برابر آافران،تا ميتوانيد نيرو آماده آنيد«
 

آند و هرگز اسالم،آيفيت آن را مشخص نفرموده  جای گفتگو نيست آه شكل اجرای اين اصل،در هر زمان فرق می
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تواند در برابر تحوالت عميق  اشد،زيرا شكل اجرای يك حكم نمیتوانست آيين خاتم ب نمود،نمی و اگر مشخص می
ترين  از اين جهت،رهبر مسلمانان بايد در هر عصری ارتش اسالم را با پيشرفته.جامعه بشری مقاومت نمايد

سالحها مجهز آند،تا آنجا آه برتری آنان محفوظ بماند بنا بر اين خدمت زير پرچم آنگاه آه شرائط زمان،عمومی 
ن آن را ايجاب آند نوعی تحقق بخشيدن به اين اصل قرآنی است،هر چند اين مطلب به صورت جزئی در لسان بود

رسول خدا نيامده است،تا چه رسد آموزش دادن جوانان مسلمان با تجهيزات نظامی امروز از قبيل پرواز در اعماق 
 ... آسمانها و سير در زير دريا و پرتاب موشكهای بالستيك و

 
ن حفظ اموال يتيمان را توصيه فرموده و حيف و ميل آن را تحريم آرده است،ولی اين اصل آلی در هر زمان ـقرآ٣

گذاری در آارهای  برای خود شكل و خصوصيتی دارد،و تجارت با مال يتيم و يا سپردن آن به بانك و يا سرمايه
 . را در نظر بگيرد،آنگاه دست به آار شودسودآور و غير اينها،اشكال مختلف آن است آه ولی يتيم بايد غبطه او 

 
ـحفظ قرآن و گسترش آموزش آن و تعليم سنت و ترويج آن،از فرائض دينی است،ولی در هر زمان،اين فريضه برای ٤

توان اشكال آن را بدعت شمرد،و لذا مسلمانان پس از درگذشت پيامبر،علی  طلبد آه نمی خود شكل خاصی می
ندی به گردآوری سنت پيامبر به صورتهای مختلف پرداختند و هم اآنون به زيباترين رغم مخالفت برخی،پس از ا

 . گردد صورت طبع و نشر می
 

خالصه،عملی آه بر اثر پيشرفت تمدن موجب صيانت و حفظ قرآن و گسترش سنت محسوب شود،حتی اعراب 
 صيانت قرآن و آموزش سنت گذاری و نقطه گذاری و جمع و فهرس و معجم نگاری همه و همه صورتهای مختلف

 . است
 

بنا براين،هر چيزی آه اصلی در اسالم دارد،ولی برای آن شكل خاصی معين نشده،تحقق بخشيدن به آن 
 . اصل،مطابق مقتضيات زمان،بدعت نيست

 
 . گيريم پردازيم آنگاه از مجموع نتيجه می ما قبل از آن آه از اين بيان،نتيجه بگيريم،به بيان قسم سوم می

 
جـكارهايی آه به عنوان امر دينی انجام گيرد،و به هيچ نحوی در دين،اصل و سابقه نداشته باشد مثال پيامبر 

اگر آسی تعداد رآعات را افزايش دهد،اين بدعت .گرامی فرائض يوميه را هفده رآعت تعيين آرده است
حالل اعالم آند،اين آار بدعت بشمار اگر آسی برخی از آنها را .قرآن،ازدواج با محارم را تحريم آرده است.است
رود،سنت پيامبر اجزاء اذان و اقامه را مشخص آرده اگر شخصی بر اجزاء آن بيافزايد اين هم بدعت  می
خالصه در قلمرو امور دينی و به عنوان دين،در آيفيت واجب تصرف آند و يا واجبی را حرام و يا حرامی را .است

 . توان برای آن دستوری و اصلی در اسالم جستای آه ن حالل معرفی آند به گونه
 

شكی نيست هر آار دينی آه ماده و صورت آن در آيين اسالم وارد نشده است،بدعت بوده و انجام دهنده 
 . رود آن،بدعت گذار به شمار می

 
صول جزء ف»الصالة خير من النوم«است»حي علی خير العمل«مثال شيعه معتقد است آه يكی از فصول اذان،جمله

شر االمور «ترين مصداق هر گاه آسی اذانی را به غير اين صورت بگويد طبعا بدعت خواهد بود،و روشن.اذان نيست
 . است»محدثاتها

 
 . با توجه به اين تقسيم اآنون وقت آن رسيده است آه به نتيجه گيری بپردازيم

 
ی مصداق واضح بدعت اولی،مصداق روشن اطاعت و سوم.درباره قسم نخست و قسم سوم سخنی نيست

چيزی آه در اسالم،اصل و .آنچه مهم است،سخن درباره قسم دوم است آه بايد به نوعی تشريح شود.است
توان صورت آن را بدعت خواند و با توجه به مثالهايی آه يادآور شديم؛مسأله آامال روشن  نمی.ای دارد ريشه
 . ه اين سخنی است آه جملگی بر آنندبلك.خوانيم اين تنها ما نيستيم آه آن را بدعت نمی.است

 
 : گويد می»و شر االمور محدثاتها«ابن حجر عسقالنی در شرح حديث

 
و المراد بها ما أحدث و ليس له أصل فی الشرع و يسمی في عرف الشرع بدعة و ما آان له أصل يدل عليه «

 ) . ٥(» الشرع فليس ببدعة
 
و .گويند كمی نداشته باشد و در اصطالح شرع به آن بدعت میمقصود،آن نوپردازی است آه در شرع،اصلی و ح«

 . ای داشته باشد؛بدعت نيست اگر چيزی در اسالم حكم و ريشه
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ما اگر بخواهيم گفتار ابن حجر را در قالب علمی بريزيم و با توضيح فزونتری بيان آنيم،بايد بگوييم مقصود اينست 

د،اگر شارع مقدس اصل و فرع ماده و صورت و حقيقت و شكل آن ده آارهايی آه انسان به عنوان شرع انجام می
را بيان آرده و به آسی اجازه نداده باشد آه در آن از هيچ نظر،تصرف آند،تصرف در آن امر،به هر نحوی،بدعت 
است،و لذا اذان دوم پس از اذان اول،و اقامه دوم پس از اقامه اول،بدعت است،و آسی حق ندارد بگويد چون اصل 

 . ان و اقامه در شرع وارد شده،پس دومی و سومی نيز بی مانع استاذ
 

ولی اگر شارع،اساس حكمی را بيان آرده،ولی شكل و لباس آن را محدود نكرده باشد،طبعا هر نوع دگرگونی در 
 . شكل و صورت و آيفيت اجزاء،امر مطلوبی بوده و بدعت نخواهد بود

 
رتهای مختلف از روشنترين مصاديق اين قسم است،زيرا آيات و اتفاقا مسأله گرامی داشت پيامبر به صو

چنين اصل اسالمی برای .روايات،فرمان داده است آه مسلمانان به پيامبر خود مهر ورزند و او را دوست بدارند 
 : شويم در اين جا دو مطلب را يادآور می.خود،در هر زمان اشكال و صورتهای مختلفی دارد

 
 . آند اياتی آه مسلمانان را به دوستی و تكريم پيامبر دعوت میـبرخی از آيات و رو١
 
 . ـاشكال و صورتهای مختلف دوست داشتن او آه در هر زمان برای خود شكل خاصی دارد٢
 

 : درباره امر نخست آافی است آه به آيات ياد شده در زير توجه فرماييد
 
 ) ٥٦/مائده) ( هم الغالبونو من يتول اهللا و رسوله و الذين آمنوا فإن حزب اهللا(ـ ١
 
 »هر آس خدا و پيامبر و مؤمنان را دوست بدارد،پس حزب خدا پيروز است«
 
 ) ١٥٧/اعراف) (فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون(ـ ٢
 
و از نوری آه بر او نازل شده پيروی و آنانكه به او ايمان آوردند و او را گرامی داشتند و ياری آردند «

 »نمودند،رستگارانند
 

است آه به معنی تكريم و گراميداشت پيامبر است نه آمك آردن به او،زيرا مسأله ) عزروه(شاهد گفتار،آلمه 
 . آمده است) و نصروه(آمك آردن در جمله 

 
 در راه خدا،بيش از عالقه انسان به پدران و شود آه بايد عالقه به خدا و پيامبر و جهاد در برخی از آيات يادآور می

هايی آه به آن عالقه  ترسد و خانه فرزندان و برادران و همسران و ثروتهای انباشته و تجارتی آه از آساد آن می
 ) . ٦(دارد،باشد 

 
در آلمات پيامبر گرامی،مسأله حب نبی و دوست داشتن او فزون از حد وارد شده آه ما به نقل اندآی از 

 : آنيم بسيار،اآتفاء می
 
 ) . ٧(» ال يؤمن أحدآم حتی أآون احب إليه من ولده و والده و الناس أجمعين«ـ١
 
 ».تواند ادعای ايمان آند،مگر اينكه من در نظر او محبوبتر از فرزند و پدر و همه مردم باشم هيچيك از شما نمی«
 
 ) . ٨(» ... إليه من اهللا و رسولهء أحب من آان ال شي:ثالث من آن فيه ذاق طعم اإليمان«ـ٢
 
يكی اينكه چيزی برای او از خدا و پيامبر او :سه چيز است آه هر آس دارای آن باشد،مزه ايمان را چشيده است«

 »...تر نباشد محبوبتر و گرامی
 

برای شكی نيست شكل اين اصل،.دهند آه انسان بايد پيامبر گرامی را دوست بدارد اين روايات همگی دستور می
 . آند خود در هر زمان خصوصيتی را ايجاب می

 
گذشته از اين آه عمل به دستورهای پيامبر،در قلمرو واجبات و محرمات خود نشانه حب و عالقه 

گراميداشت زاد روز و يا روز بعثت او و تشكيل مجلس برای بازگويی زحمات و آوششهای او و سرودن اشعار .است
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حب «های ين و مناقب حقيقی او آه در آتاب و سنت آمده است،يكی از نشانهمليح و نمكين در فضايل راست
 . است آه در سنت وارد شده است»النبي

 
اگر قرآن،به مهر ورزيدن نسبت به پيامبر دستور داده،مودت خويشاوندان و بستگان پيامبر را نيز به نوعی الزم 

 : فرمايد دانسته است آنجا آه می
 
 ) ٢٣/شوری) (را إال المودة في القربیقل ال أسألكم عليه أج(
 
 ».خواهم بگو من پاداشی جز مهرورزی به بستگان و نزديكان خود نمی«
 

ای روانی است آه برای خود تجلياتی دارد و هرگز مقصود،اين نيست آه مودت و  شكی نيست آه محبت،پديده
هری در اعضاء و اعمال و در زندگی ما خود را مهر آل رسول،در دلها و قلوب،محبوس و مكتوم بماند،بلكه بايد چنين م

برگزاری جشنهای زاد روز امامان معصوم و برگزاری مجالس سوگواری در روزهای وفات و شهادت،از .نشان دهد
آری ما هرگز مدعی آن نيستيم آه برگزاری مراسم جشن و سوگواری،تجليگاه .های اين مهر و محبت است جلوه

 . ديثی است بلكه مدعی آن هستيم آه يكی از تجليگاههاستمنحصر اين فريضه قرآنی و ح
 

اند و پيوسته اين ايام و  انجام داده) دهد تا آنجا آه تاريخ نشان می(بنابراين،آاری آه مسلمانان قريب به ده قرن 
 . دارند،آاری جز تجسم و تحقق بخشيدن به اين اصل نيست ليالی را گرامی می

 
ند نزد وهابيان،فرستادن صلوات بر پيامبر گرامی،قبل از اذان و يا پس از آن و يا به يكی از چيزهای مكروه و ناپس

تا آنجا آه محمد بن عبد الوهاب،مؤذنی را به جرم اينكه بدعت .هنگام شنيدن نام مقدس آن حضرت از مؤذن است
ردن نام پيامبر صلوات اين مؤذن تنها جرمش اين بود آه پس از آو.ورزد،آشت گذار است و بر بدعت خود اصرار می

 : خواست به اين آيه جامه عمل بپوشد زيرا تنها می.او راه شهادت در پيش گرفت.فرستاد می
 
 ) ٥٦/احزاب) (ان اهللا و مالئكته يصلون علی النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما(
 
 »لوات و درود فرستيدای مؤمنان بر او ص.فرستند خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود می«
 

شود آه  از اين بيان،روشن می.هرگز در اين آيه قيدی برای فرستادن صلوات،از نظر زمان و مكان،بيان نشده است
بنای بر قبور و تنظيف مشاهد و اهدای پاآترين اموال به مراقد انبياء و اولياء آاری جز تحقق بخشيدن به حب،و 

شود  اوليای الهی نيست،و اگر با اصول روانكاوی از آنان سئوال شود،روشن میای جز اظهار ارادت به ساحت  انگيزه
 . آه ريشه همه،يكنوع مهرورزی به ساحت ربوبی است و مهر ورزيدن به رجال الهی پرتوی از آنست

 
 خود ای جز اظهار محبت ندارد،چون دستش به دامن اگر زائری به هنگام زيارت،در و ديواتر مشاهد را ميبوسد،انگيزه

مجنون به هنگام .وار در و ديوار خانه محبوب را بوسه باران ميكند بوسد و مجنون رسد،طبعا آثار او را می پيامبر نمی
از .»من ديوار را دوست ندارم بلكه مهر ساآن اين خانه را در دل دارم«گفت بوسه زدن بر در و ديوار خانه ليلی می

اليد و وفيات و مراقد بزرگان خود،به صورتهای مختلف اين جهت پيوسته ملل عالم به گراميداشت مو
پردازند،حتی ملل پيش از اسالم،قبور پيامبران خود را گرامی داشته و بناهای با شكوهی بر روی قبور آنها  می

اند آه هم اآنون به همان آيفيت باقی است،و مسلمانان نيز پس از فتح شام،همان مشاهد را به همان  ساخته
گذاردند و هرگز ويران نكردند،بلكه برای حفاظت آنها خدمتگزارانی را معرفی آردند و يا خدمتگزاران آيفيت،باقی 

 ) . ٩(پيشين را در مقام خود تثبيت آردند 
 

امروز شعرای متعهد به هدفی،با سرودن اشعار روح بخش و حماسه ساز،مقامات و مجاهدات و فداآاريهای 
آشتن اين .آنند  زنده آرده و مسلمانان را به پيمودن راه آنان دعوت میپيشوايان دين را در پيشبرد اسالم،

ها و تحريم سرودن شعر درباره عظمت فداآاريهای آنان،خواسته دشمنان اسالم است آه از حلقوم اين گروه  قريحه
ندند و خوا در زمان پيامبر گرامی،شعرای عرب،قصائدی را در مدح او ميسرودند و در محضرش می.شود شنيده می

 : گويد آعب بن زهير در قصيده الميه خود چه زيبا می.گرفتند هر يك فرا خور حال خود،مورد مهر پيامبر،قرار می
 

   إن الرسول لنور يستضاء به
 ) ١٠(مهند من سيوف اهللا مسلول 

 
 . » پيامبر،روشنايی است آه همه از او پرتو ميگيرند و او شمشير آبدار و از نيام برآشيده خداست«
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 باز هم سخنی پيرامون جشنهای ميالد 
 

های مترقی و پيشرو است،بزرگداشت  های پسنديده جامعه گرامی داشت زاد روز بزرگان و مصلحان جهان،از شيوه
چنين روزی،نه تنها احترام به شخص اوست،بلكه احترام به اهداف بزرگی است آه به او شخصيت بخشيده 

دارند،بلكه به مناسبتهائی روز در گذشت آنانرا را نيز   روز بزرگان را گرامی میامروزه در جهان نه تنها زاد.است
هيچ شخصيتی در جهان،در قلوب مردم جای باز .آنند شمارند،و از اين طريق حق نمك را اداء می گرامی می

رداشته آند،مگر اينكه به نوعی از خود،آار و خدمتی نشان داده و گامی در سعادت و خوشبختی جامعه ب نمی
 . و چنين شخصيتهای بزرگ شايسته آنند آه از آنها به نوعی تقدير و احترام به عمل آيد.باشد

 
گفتار معصوم باشد،طبعا بزرگداشت انبياء و اولياء »من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق«اگر گفتار معروف آه

در جهان امروز گاهی برای . شده استعلماء و دانشمندان به عناوين گوناگون شكر مخلوق است آه به آن دعوت
آند آه چنين  شود،و به خاطر آسی خطور نمی زيارت جسد موميايی بزرگان تاريخ،صفهای طوالنی تشكيل می

پرستی و پرستش مردگان است،بلكه همگان بر اين اتفاق دارند آه اين نوع گراميداشت شخص و  آاری مرده
 . ر ساز آنان استشخصيت،در حقيقت بزرگداشت اهداف مقدس و آا

 
در ميان مسلمانان،در اينكه گراميداشت زاد روز و ياد بود پيامبر گرامی و ديگر اوليای الهی آاری پسنديده و صد در 

تنها ابن تيميه و پيروان منهج او آه پيوسته خواهان پايين آوردن مقامات پيامبران .صدر مشروع است،سخنی نيست
ند و در عين حال اقرار دارند آه جشنهای زاد روز پيامبر گرامی عالمگير بوده و آن هستند،با اين مطلب مخالفت می

 . گيرند قرنهاست مسلمانان روز تولد و يا روز بعثت او را جشن می
 

دانند،اجماع در اين مسأله چه  اين گروه با اينكه پيوسته اجماع علمای يك قرن را بسان آتاب و سنت حجت می
پس از آن،ناديده گرفته و آوچكترين ارزشی برای آن قائل نيستند و پيوسته اين جشنها و پيش از ابن تيميه و چه 

و شر األمور «:شمارند،و گفتار پيامبر گرامی را آه فرموده است آنفرانسها را بدعت و نوآوری در دين می
 . آنند ،بر آن تطبيق می»محدثاتها

 
ن گرديد آه هرگز بزرگداشت ميالد پيامبر بلكه بر پائی هر با توجه به تحديد منطقی آه از بدعت به عمل آمد،روش

نوع مجالس سرور و شادی به مناسبتهای مختلف،درباره پيامبران و صالحان،بدعت نيست،زيرا بدعت آن است آه 
اصل مسلمی است در قرآن و »حب النبي«اصلی در آتاب و سنت نداشته باشد،و ما به روشنی ثابت آرديم آه

 پيامبر،بلكه دوست داشتن اهل بيت او و صحابه باوفايش،از اصول مسلم اسالم است،و در نه تنها حب.سنت
شما اگر يك چنين مجالس را بر افراد .حقيقت بر پائی اين مجالس،جز مجسم آردن اين اصل،چيز ديگری نيست

پرسيد آه آيا بر پائی اين عادی عرضه آنيد،افرادی آه ذهن آنان،از اين قيل و قالها فارغ و بيراسته است و از آنان ب
اظهار محبت و :گويند مجالس،اظهار محبت و مودت است يا اظهار عداوت و دشمنی؟همگی به اتفاق آلمه می

 . تجسم بخشيدن به اصل حب و دوستی است
 

 . توان تبلورهای آن را شرك و بدعت خواند با توجه به وجود چنين اصل و ريشه،در آتاب و سنت،نمی
 

دامن سخن را آوتاه ميكنيم و اميد داريم آه اگر مدعيان توحيد واقعی و برائت جويان از بدعتها به اين ما در اينجا 
 . دهند  مطلب از ديده دقت بنگرند،حقيقت را از مجاز به خوبی تشخيص می

 
 تقسيم بدعت به نيك و بد 

 
به »صالة تراويح«ت،مثالهای اهل سنت،تقسيم بدعت به حسنه و سيئه اس يكی از تقسيمات رائج در نوشته

گويند زيرا نماز تراويح در زمان پيامبر،به صورت فرادی خوانده  خوانند و می می»بدعت حسنه«صورت جماعت را،
شد ولی در خالفت خليفه دوم به امامت ابی بن آعب به صورت جماعت برگزار گرديد،وقتی خليفه دوم اين  می

های  زيرا برگزاری نماز شبهای ماه رمضان به صورت فرادی در گوشهعمل را مشاهده آرد،آن را بدعت حسنه خواند،
نمود،وقتی به صورت جماعت خوانده شد،برای خود  آرد و در افراد ايجاد شوق و رغبت نمی مسجد،جلب توجه نمی

 . عظمت پيدا آرد 
 

ه خود گرفت،سخن ما فعال پيرامون صالة تراويح آه در زمان پيامبر چگونه برگزار ميشد و بعدا چه حالتی ب
دانيم آه در خالفت امير  گوييم،زيرا اين يك موضوع فقهی است آه نياز به تتبع در ادله دارد،ولی همين قدر می نمی

آنچه مهم است،اين .مؤمنان در آوفه وقتی نماز تراويح به صورت جماعت برگزار شد،عليـعليه السالمـاز آن نهی آرد
 وم صحيحی داشته باشد؟ تواند مفه است آه آيا اين تقسيم می
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در اينجا يادآور ميشويم اگر محور تقسيم به حسنه و سيئه،آداب و تقاليد و رسوم ملی باشد آه ارتباطی به دين و 
آيد،گاهی به  شريعت ندارند،چنين تقسيمی صحيح خواهد بود،زيرا مراسم ملی آه بعدها به صورت سنت در می

گذاری چنين رسم نويی،بدعت حسنه خواهد بود،ولی آنگاه  قهرا پايه.دباش نفع ملت و موافق با اصول شريعت می
امروز در ميان .آه سنتهای نو به ضرر جامعه و يا مخالف اصول شريعت مقدسه باشند،قهرا بدعت بد خواهند بود

آنند،مسلما چنين  گيرند،و دوستان خود را دعوت می مردم رسم است آه سالروز و تولد خود را جشن می
گر از معاصی پيراسته باشد رسم نيك است همچنانكه در جوامع باصطالح متمدن در مهمانيهای رسمی،ا

اند،ولی از نظر  رسمی،استفاده از شراب و رقص دسته جمعی مردان و زنان،سنتی است آه به آن انس گرفته
 . ما،سنت بد و امر محرمی است

 
گيرند،چنين بدعتی   با دين دارند و به نام دين انجام میولی اگر محور تقسيم،نوآوريهايی باشد آه ارتباط تنگاتنگ

تواند يك قسم داشته باشد و آن بدعت بد و حرام است،زيرا بدعت در اين مورد،تصرف در شؤون تشريع و  فقط می
 . تواند حسن و زيبا باشد وارد آردن چيزی آه جزء دين نيست در دين است،چنين آاری صد در صد حرام بوده و نمی

 
همان مسأله نماز تراويح با جماعت،اگر در عصر رسالت هيچگاه به جماعت برگزار نشده باشد،تبديل نماز فرادی در 

به جماعت،بدون دليل،بدعت سيئی بوده و هيچگاه نام حسن و نيك به خود نخواهد گرفت،مگر آنكه فرض آنيم در 
خواندند،در اين  لبا به صورت فرادی میهر چند غا.عصر رسالت،گاه و بيگاه به صورت جماعت خوانده شده است

گذاری آن به بدعت از آن روست آه يك آار جائز از نظر شرع آه  صورت بايد يك چنين بدعت را بدعت نيك خواند و نام
مورد توجه نبوده احيا شده است،البته از اينكه امير مؤمنان از اقامه چنين نمازی به صورت جماعت نهی 

گران  ولی توجيه.در عصر رسالت حتی يكبار هم اين نماز به جماعت خوانده نشده بودتوان حدس زد آه  آرد،می
و تحقيق در اين مسأله .اعمال سلف مدعی هستند آه به صورت نادر و شاذ در عصر رسالت خوانده شده است

 . باشد فرعی موآول به فقه است آه فعال از قلمرو بحث ما بيرون می
 
 : نوشتها پی

 
الحدث في الدين بعد اإلآمال،أو ما استحدث في الدين بعد النبي من األهواء :البدعة«:گويد س میصاحب قامو) ١(

بدعت افزونی بر دين پس از تكميل آن يا گرايشها و اعمال نو ظهور در دين است آه پس از پيامبر ايجاد (» و األعمال
  . و گفتار راغب در مفردات نيز نزديك به همين است) .شده است

دترين آارها،آنها است آه ساختگی باشند و هر چيز ساختگی بدعت است و هر بدعتی مايه گمراهی و ب) ٢(
  . سرانجام گمراهی آتش است

  ٢٥٣،ص ١٣فتح الباری،ج :ابن حجر) ٣(
  ٩٦،ص ٤المجموع من فتاوی ابن تيميه،ج ) ٤(
  ٢٥٣،ص ١٣فتح الباری فی شرح صحيح البخاری،ج :ابن حجر) ٥(
باؤآم و ابناؤآم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون آسادها و قل إن آان آ) (٦(

مساآن ترضونها أحب إليكم من اهللا و رسوله و جهاد فی سبيله فتربصوا حتی يأتی اهللا بأمره و اهللا ال يهدی القوم 
  ) ٢٤/توبه) (الفاسقين

  ١٢. و ٦ و ٢آنز العمال،ج ) ٧(
،در اين سه جلد،روايات فراوانی درباره لزوم مودت پيامبر و فرزندان او وارد شده ١٢ و ٦ و ٢ل،ج آنز العما) ٨(

  . است،و به خاطر فراوانی روايات از نقل آنها خودداری ورزيديم
  ،ماده تميم داری ٤٨٤،ص ٥دائرة المعارف اإلسالمية،ج ) ٩(
  ٦٦٦،ص ٢السيرة النبوية،ج :ابن هشام) ١٠(
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